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HITZAURREA

Zalantzarik gabe, ibiltzea da gure gizarteko jarduera fisikorik
ohikoena.
Aspektu ludikoak ditu, elementu kultural eta sozialak eskaintzen
dituztenak. Gainera, erraztasunak ematen ditu; izan ere, ez da behar
instalazio ez jantzi berezirik, eta taldean zein bakarrean egin daiteke,
ordutegi zabalean. Horrek guztiak azaltzen du herritarren artean duen
arrakasta.
Era berean, ibiltzea baliabide garrantzitsua da kirolaren eta osasunaren
ikuspegitik. Izatez, esan daiteke bizi-ohitura osasungarriak sustatzen
dituzten kanpainen oinarrizko ardatzetako bat dela.
Hala ere, orain dela urte batzuk esaten zen «kirola egin ezazu» jada
ez da nahikoa. Beharrezkoa da gehiago zehaztea, efektu negatiboak
saihesteko eta positiboak agerrarazteko.
Aipatutako guztia dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak aurrera darrai
osasuna gorputz ariketaren bitartez hobetzeko lanean. Eta lan hau
kirolaren eta osasunaren arloko teknikariei eskaintzen die, etorkizunean
ibiltzeari dagokionez eman ditzaketen gomendio edo aginduak
aberasteko informazioa eskaintzeko asmoz.

“Zeharkaldirik luzeena ere
pauso soil batekin hasten da”

Miren Josune Ariztondo Akarregi
Kulturako Foru Diputatua
Bizkaiko Foru Aldundia

IBILTZEKO BEHARRA ETA PRIBILEGIOA
Gizakiarentzat ibiltzea hil edo biziko betebehar bat izan da, duela milioika urte sortu zenetik
duela oso denbora gutxi arte.
Eta, oraindik, pertsona askorentzat ezinbestekoa da. Gizarterik aberatsenetan, ordea,
gomendio huts baino ez da bihurtu.
Jaten dugunaren eta gastatzen dugun energiaren artean oso desoreka handiak daudenez,
gero eta sarriago agertzen dira hainbat gaixotasun, hala nola gizentasuna, diabetesa, hipertentsioa eta odolean lipido gehiegi izatea. Halaber, gure osasuna pixkanaka-pixkanaka
hondatzen duten beste gaixotasun batzuk ere sortzen dira.
Sindrome metabolikoa delakoa osatzen duen miasma multzo horri aurre egiteko, ibiltzea
gomendatzen dute batez ere.
Baina... nola ibili behar dugu?
Ariketa fisikoa, oro har hitz eginda, eta nahiz eta ariketa egin behar dela asko sustatu, ez
da onuragarria beti, eta ibiltzea ere ez da errealitate horretatik at geratzen. Zenbait kasutan,
kaltegarria izan daiteke, baita oso kaltegarria ere!

Ibiltzea tresna
terapeutiko gisa
erabili baino lehen,
beharrezkoa da
ibiltzean parte
hartuko duten
egiturak aztertzea.

Hainbat neurri aintzat
hartzen ez baditugu,
ibiltzea kaltegarria
izan daiteke
osasunarentzat.

Gure gorputza ibiltzeko diseinatuta dagoen arren, ibiltzeko gomendioa eman aurretik,
komeni da zenbait neurri hartzea, batez ere gomendio hori hartzen duenak denbora asko
baldin badarama erregulartasunez ibili gabe.
Nolakoak dira eta nola daude zure oinak, orkatilak, belaunak, aldakak eta bizkarrezurra?
Horixe da geure buruari egin beharko geniokeen lehen galdera, gure gorputzeko atal horiek
jasan beharko baitute gure urratsetako bakoitza.
Gauza ez da beste organo batzuek, besteak beste, bihotzak eta birikek, ez dituztela jasaten gure urratsak, baina ibiltzeari buruz idazten ari garenez, zentzuzkoa da oinei buruz
mintzatzen hastea.
Gure aholkuari kasu egiten dionak, hau jakin beharko luke bere oinei buruz: zer forma duten
eta nola lan egiten duten.
Orkatilen egonkortasuna zer-nolakoa den ere jakin behar dugun beste ezaugarrietako bat
da. Osasun-txostenean artikulazio horiek bihurritu dituzula badio, komenigarria litzateke
patologia hori aintzat hartzea, ibiltzeko zer oinetako erabili behar duzun iradokitzeko garaian, batez ere lursail irregularretan ibiltzen bazara.
Bestalde, baldin eta belaunen lerrokatzea eta egoera arrunta ez bada, baliteke barne-zolak
erabili behar izatea edo oinetakoen zenbait ezaugarriri lehentasuna ematean adi egon behar
izatea, hala nola moteltzeko gaitasunari. Gauza bera egin beharko da gure ahulgunea aldakak
badira: komenigarria litzateke urrats bakoitza ematean inpaktua murriztea. Horretarako, oinak
ondo babestu behar dira, eta mugitzeko lursailik egokiena xehetasunez aukeratu behar da.
Aipatu egiturez gain, beste egitura batzuek ere aurre egin behar diote ariketa fisikoari. Esate
baterako, bistakoa den bezala, bihotzak eta hodi-sareak inplikazio handia dute ariketa fisikoan.
Oso egoera gogorretan izan ezik, bihotz ahula duen pertsona batek ere ibiltzea tresna
terapeutiko gisa erabili ahal izango du, hitzaren zentzurik zabalenean, erritmoa, bidea eta
ingurumen-baldintzak bere mugetara egokituz.
Eta horrela, gure osasun-egoera hobetuko dugu!

Baliabide teknikorik ez badugu, nabaritzen ditugun sentsazioak erabil ditzakegu ahaleginaren intentsitatea erregulatzeko adierazle gisa. Beroaldiak, arnasestuak eta egiten
ari garen lana gehiegizkoa dela adierazten duen beste edozein adierazle saihestea
gomendatzen dugu.
Hala ere, zenbait egoeretan, pultsometroa eramatea oso lagungarria izango da, gehiegikeriarik ez egiteko. Batez ere, gure aurrekarietan edo osasun txostenaren egungo
egoeran arazo kardiobaskular bat dugula ageri bada.
Argi dago kasu horietan ezinbestekoa izango dela aditu baten kontsulta jasotzea, eta
arrisku berezirik gabe gure gain zer ahalegin-maila har dezakegun galdetzea (Kokkinos,
2012).
Agindua edo gomendioa emateko garaian, ezinbestekoa izango da bidearen ezaugarri

Ingurumen-baldintzak oso kontuan izan behar dira, ariketa
fisiko hori planifikatzeko garaian.

fisikoak ere aintzat hartzea, martxaren erritmoarekin jolasten irakastea ahalegina aldapara egokitzeko, baldin eta ariketa gogorregia eta, agian, arriskutsua, izatea nahi ez
badugu.
Era berean, ohartarazi behar dugu lursailaren arabera, ibiltzean ahalegin desberdina
egin beharko dela. Esate baterako, oso bidexka bigunetan edo lokaztuetan, hondar lehorraren gainean edo elurraren gainean ibiltzen bagara, energia gehiago erabili beharko
dugu martxa-erritmo berari eusteko, bide finkoetan barrena ibiltzen bagara baino.
Inguruneko ingurumen-baldintzei dagokienez, giro-tenperaturak eragin handia izango
du gure gorputzean eta gure gorputzak ariketara egokitzeko duen moduan, gauza
jakina den bezala.
Adibidez: giro-tenperatura altua bada, erritmoa murrizteko gomendatuko dugu, gehiegikeria termikoaz libratzeko zailtasunek beroak eragindako patologiarik sor ez dezaten.
Hala ere, hotz handia dagoenean, aintzat hartu beharko da aparatu kardiobaskularrak
gehiegizko ahalegina egingo duela galera termikoen aurka egiteko. Halaber, kontuan
izan behar dugu hotzarekin artikulazioak eta tendoiak hauskorragoak direla, eta jarduera gozo-gozo hastea eskatuko dutela, ondo berotuz, lesiorik ez izateko.
Gehiegizko tenperaturaren edo tenperatura baxuaren ondoriozko arrisku horiek murrizteko, janzkerarekin jolas dezakegu, baita eguneko orduarekin eta ibilbideen aukeraketarekin ere.
Adibidez: neguko hotzaren inpaktua murrizteko, eguerdian ibiltzea gomendatzen dugu,
eta lehentasuna ematea leku eta bide eguzkitsuei. Ibilbide laiotzak eta eguneko lehen
edo azken argi-orduak, berriz, gomendagarriak dira udako sargori neketsua leuntzeko.
Beste alderdi batzuek ere, ezkutuan bada ere, eragina dute ibiltzeko bihotzak egiten
duen ahaleginean, eta uste baino handiagoa izatea eragin dezakete.
Hori gertatzen da, besteak beste, otordu nagusien ondoren ibiltzea programatzen
badugu.
Jan ondoko digestio-prozesuan, digestio-aparatura doan odolak beste zeregin fisiko
batzuetarako erabil daitekeen odol-fluxua murriztuko du. Eta hori ere kontuan izan
behar dugu ahaleginaren maila egokitzeko garaian.
Hala ere, ez dira hemen amaitzen ibiltzea bezalako beharrezko ekintza bat botika boteretsu edo medikuaren gomendio bihur dezaketen xehetasunak.
Aldez aurretik onartuta gaia agortzea ezinezkoa dela, jarraian ibiltzearen alderdi tekniko
batzuk aztertuko ditugu, modu sinplean, gure aholkuak edo aginduak seguruagoak
izan daitezen.
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GIZAKIAREN EBOLUZIOA ZUTIK JARTZERAINO

Eskuei eta besoei
ibiltzeko lana
kentzeak berekin
ekarri zuen
gure espezieak
eboluzio-jauzi
handi bat egitea.

Gizakia, bere urruneko hastapenetan, lau hankako izaki izateko diseinatua izan zen. Lau
hankatan ibiltzen ginen, primateen ordenako gure ahaide gertukoenek oraindik egiten duten bezala.
Hala ere, gizakien filogeniak haiengandik bereizi gintuen pixkanaka. Duela hiru milioi urte baino gehiago, Lucy izena jarri zioten Australophitecus afarensis batek, Tanzaniako lautadetan
barrena ibiltzen zenak, bere oinatzen arrastoa utzi zuen lokatzean; et,a hala, garai hartan jada
gizakiak zutik ibiltzen zirela frogatu zuen, beheko gorputz-adarrak soilik lurrean bermatuta.
Prozesua ez zen erraza izan. Hain zuzen ere, duela gutxiko ikerketek (Berger, 2013) aditzera eman dute gizakia zutik jartzerainoko eboluzio horren ondorioz teknika edo estilo bat
baino gehiago sortu zirela, oinen garapen anatomikoaren arabera, eta jada garai haietan,
eraginkortasunez ibiltzen zirela korrika edo oinez, Hadarreko etiopiar aztarnategietan aurkitutako hezur-hondakinek iradokitzen duten bezala (Carol V. Ward, 2011).
Edonola ere, orain ibiltzen garen bezala ibili ahal izateko, gure gorputzak egokitzapen handiak
pairatu behar izan ditu, eta zalantzarik gabe, egokitzapen horiek hobekuntzak ekarri dizkigute,
beste hominido batzuekin alderatuta modu abantailatsuan eboluzionatzen lagundu digutenak.
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Hala ere, horrek zenbait arazo ere sortu dizkigu.
Osasun aldetik, esate baterako, gizakien garapen filogenetiko erabat osatugabearen ondoriozko arazoak izan ohi ditugu. Garapen osatugabe hori bistakoa da bizkarrezurraren
beheko zatian dugun kurbaduran: lordosi lunbar horrek, batez ere oso gehiegizkoa denean
edo hiperlordosia dagoenean, lunbalgiak pairatzeko joera izatea eragiten du, bizkarrezurra
marratzen duen kurba harmoniko hori, gaur egun oraindik eraginkortasunik gabe, zuzentzen
saiatzen garenean. Kurbadura hori ez litzateke arazo bat izango, ibiltzeko eskuak lurzoruan
bermatzen jarraituko bagenu.
Edo banakoak bizirik irauteko arazoak, hala nola gure haurrek martxara egokitzeko bizi behar
duten prozesu luzeak dakartzanak. Aitzitik, beste ugaztun batzuek berehala dute beren amen
atzetik lasterka egiteko gaitasuna, lau hankatan, eta hala, harrapariengatik salba daitezke.
Hala ere, goiko gorputz-adarrak beren funtzio motorretik askatu genituenean, beste trebetasun batzuetarako garatu ahal izan genituen, hala nola tresnak fabrikatzea, eta trebetasun
berri horiei esker, espezie gisa etorkizun seguruago bat izateko bidea hasi zen.
Oraindik amaitu gabe dagoen eboluzioaren 3.200.000 urte luzeek bereizten gaituzte Lucyk
Laetolin, Tanzanian, eman zituen lehen urrats horietatik (Leake, 1982).

Bizkarrezura lerrokatzeko arazo batzuk, eta ibiltzen ikasteko
prozesu motela eta traumatikoa izan ziren bi oinen gainean
zutik jartzearen kostuaren zati bat.
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OREKARI EUSTEA
Gizakientzat zutik, geldi, egotea egonkortasun gutxiko posizio bat da. Izan ere, gure gorputzari gainazal txiki batek soilik eusten dio, eta grabitate-zentroa altu dago.
Hala ere, ibiltzen hastea oso
oreka-ariketa konplexua da. Ezegonkortasun handia ematen digu.
Lurrera erori gabe ibiltzea lortzeko,
beharrezkoa da oreka neuromuskular ezin hobea izatea. Horregatik
da motela eta traumatikoa ibiltzen
ikasteko prozesua, lau hankan
ibiltzetik zutik jartzeraino eboluzionatzekoa, eta prozesu horren
ondorioz, gure anatomia ia osoak
kolpez josita bukatzen du.
Tinko, zutik, egoteko, muskulu-talde askok uzkurtu egin behar
dute, grabitatearen indarraren
eraginari aurre egiteko: trizeps
surala, koadrizepsak, ipurmasailak,
muskulu parabertebral lunbarrak,
dortsalak eta zerbikalak dira postura horri eusteko zuzenean lan
gehien egiten duten muskuluak.
Barne–belarritik datozen seinaleek zuzentzen dute oreka, eta
zehazki, hodi erdizirkularretatik
eta
sistema
bestibularretik
datozen seinaleek. Halaber,
begiek, presio-sentsoreek eta
Bizitzako une batzuetan, ibiltzeak erabateko
propiozepzioak edo gorputz-atal
arreta eskatzen du.
batzuk besteekiko zer posiziotan dauden jakinarazten digun
zentzumenak bidalitako seinaleek ere zuzentzen dute.
Nerbio-sistemak kudeatutako seinale multzo zabal horri esker, geldirik gaudenean orekari
eustea lortzen dugu (Hall & Brody, 2006).
Baina mugitzen hasten garenean, gauzak are gehiago zailtzen dira.
Oin bat altxatzeko soilik agindu ugari eman behar dira, zenbait muskulu uzkurtu daitezen
eta beste batzuk erlaxatu daitezen, grabitate-zentroa bermearen aldera eta mugitu nahi
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dugun noranzkorantz mugi dadin.
Nerbio-sistemak muskuluetara bidalitako posizio-seinaleen eta aginduen kate horretan
edozein akats gertatzen bada, desoreka bat gertatuko da, eta, agian, erorketa bat.
Zorionez, txiki-txikitan ikasiz gero -edo urte gehiago ditugunean, baldin eta ibiltzeko gaitasuna galarazten diguten istripuak edo gaixotasunak izaten baditugu-, prozesu konplexu
hori automatikoki egitea lortzen dugu. Eta ez dugu gure arreta osoa jarri behar beharrezko
keinu bakoitza borondatez agintzen.
Lan hori egin behar ez izatea oso lagungarria da, eta, horren ondorioz, gainera, ibiltzen
hasten gara.
Hori da gizakion lehen lorpen nagusienetako bat, hitz egiten eta esfinterrak kontrolatzen
ikastearekin batera. Bizitza osoan zehar, haurtzaroko konkista horiek mantentzen saiatuko
gara, eta, horretarako, urteek eta gaixotasunek eragindako hondatzeari aurre egingo diogu.

Ibili ahal izatea pribilegio bat da, eta gaitasun hori galtzen dugunean,
falta sumatzen da
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NOLA IBILTZEN GARA? ZIRRIBORRO BIOMEKANIKOA
Keinu hori ikasteko denbora asko behar da. Haurtzaroko eta nerabezaroko gorputz-aldaketak direla eta,
8-9 urte bete arte, prozesu horrekin jarraitzen dugu.
Hain zuzen ere, martxaren energia-kostua hainbat
adinetan aztertzen badugu, honetaz ohartzen gara:
5 urte ditugunean, pisu-unitateko % 37 gehiago
gastatzen dugu pertsona heldu batek baino; 7 urte
ditugunean, % 26 gehiago; 9 ditugunean, % 19 gehiago; 11 ditugunean, % 13 gehiago; 15 ditugunean,
% 5 gehiago; eta 17 ditugunean, % 3 gehiago baino
ez (Salis, Buono & Freedson, 1991).
14 eta 20 urte bitartean zehazten da pertsona bakoitzaren ibiltzeko modu berezia, norberaren izaeran
uztartuta dagoena (Ducroquet & Ducroquet, 1972).

Adinak eragin nabarmena du martxaren
kostu energetikoan.

Hori dela eta, ez da arraroa pertsona baten nortasunari
buruzko informazioa lortu ahal izatea mugitzeko erari
erreparatuta: erabakitasunik ezaren eta urduritasunaren bereizgarri diren pauso laburrak edo ausardiaren
pauso finkoa eta indartsua dira giza jokabidea aztertzen dutenek gorputz-lengoaian bereziki aztertzen
dituzten alderdiak. Eta nahikoa da kirol-lehiaketa ugaritako atarikoei erreparatzea, alderdi horiek zer-nolako
interesa pizten duten egiaztatzeko.

Baina itzul gaitezen alderdi fisikoagoetara.
Bertikalean zutik, bi oinen gainean bermatuta, egotea
zaila baldin bada, oin baten gainean zutik egoteak
koordinazio aparta izatea eskatzen du. Egiaztatzea
erraza da: nahikoa da oin baten gainean “txingoka”
zutik jartzea.
Baina ibiltzea hori baino “askoz gehiago” da.
Konplexuagoa da, aztoragarriagoa. Bereziki, modu
kontzientean egin behar badugu. Bizkarrezur-muineko edo garuneko lesioen errehabilitazio-zentroetan
horren adibide ugari aurki ditzakegu.
Bi oinen gaineko berme-posizio estatikoa abiapuntu
hartuta, gure pisu osoa oin horietako baterantz
Ibiltzea: oreka ezegonkorrarekin dugun
erlazio zirraragarria.
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Oin bakarra
bermatzeko
fasearen amaiera.

eramaten dugu, eta bestea pisutik libre geratzen da. Orduan, gure gorputza aurrerantz
eramaten dugu.
Horrela, desoreka bat sortzen da, eta libre dagoen hanka aurrerantz kulunkatuz kontrolatzen saiatzen gara, hanka horretako oinaren orpoa lurzoruan bermatzen den arte; eta, hala,
bestela erorketa bat izan zitekeena saihestuko dugu.
Aldi berean, hasiera batean geldirik zegoen oinean, presioa oinaren aurreko alderantz lekualdatuz joango da, behatz lodian amaitu arte; eta, orkatila eta behatzak luzatuz, bulkada
bat emango dugu pisu osoa kontrako oinaren orpoan, jada aurrean dagoenean, uzteko.
Gorputzaren grabitate-zentroa sostengu-oinarritik kanpo dago urrats bakoitza emateko ia
denbora guztian, eta lekuz aldatzen da, bai altueran, bai aldeetara. Horrenbestez, ibiltzea
oreka-ariketa etengabea da (Kapandji, 2010).
Erreparatzen badiogu, ikusiko dugu urratsak bi fase dituela. Lehen fasean, bermea bi oinetan
banatzen dugu, edo are zehatzago, oin baten aurreko aldean, eta bestearen, aurreratua
egongo denaren, atzean. Bigarren fasean, berriz, pisuari oinetako batek bakarrik eusten dio,
eta presioa atzeko aldetik edo orpotik aurrerantz mugitzen da, lehen behatzean amaitzeraino.
4 km/h-ko erritmoan ibiliz, denboraren % 80an gutxi gorabehera, hanka baten gainean
soilik gaude sostengatuta; eta gainerako % 20an, bi oinek lurra ukitzen dute (González
González, 2011).
Hala ere, denbora horiek aldatu egiten dira, mugitzeko abiadura areagotu ahala; lasterka hasten bagara, ia une bakar batean ere ez dute ukitzen aldi berean bi gorputz-adarrek lurzorua.
Era berean, nora ezean berezko erritmoan ibiltzen ari garen bitartean, beheko gorputz-adarretako bakoitza denboraren % 60an dago bermatuta lurzoruan, eta gainerakoa kulunkafasearen iraupena da.
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Urrats baten ziklo osoan artikulazioen makurtze-, luzatze-, gerturatze-, bereizketa- eta biraketa-mugimenduak gertatzen dira. Ez diete beheko gorputz-adarrei
soilik eragiten, baizik eta gorputz osoari, gorputz osoak
parte hartzen baitu posturaren orekari eusten.
Halaber, aipatu behar dugu oinak, bermatuta dauden
bitartean, ez direla egoten lekualdatzeko norabidearekin lerrokatuta, baizik eta, oro har, pixka bat irekita
egoten direla: gutxi gorabehera, 15º inguru kanpoalderantz, ardatz nagusiarekiko. Hala ere, pertsona
bakoitzak bere ibiltzeko modu berezia du.

Bermeen angeluazioa eta tartea,
ibilbidearen lerroarekiko.

Horrez gainera, modu naturalean egindako berme
bakoitza ibilbidearen lerroaren alde batean geratzen
da (ibilbidearen zenbait zentimetrotara dago berme
hori, eta tarte hori aldakaren zabaleraren eta hanketako hezurren lerrokaduraren araberakoa da).

Modeloek, batez ere emakumezko modeloek, desfileetan erabiltzen duten ibiltzeko modua arraroa da
erabat. Izan ere, beren oinetako bermeak zuzenean lekualdatze-lerroaren gainean jartzen
dituzte, eta, batzuetan, kontrako aldera ere gurutzatzen dituzte.
Beraz, argi dago martxan, denboraren zati handi batean,
gure pisua oinetako baten gainean bermatzen dela.
Horrek, grabitate-zentroa lekualdatzea eta ia organismo
osoak mugimendu sinkronikoak egitea eragiten du.
Adibidez: bi aldakak lotzen dituzten lerroari erreparatzen
badiogu, ikusiko dugu, pauso bakoitzean, aurrerantz
kulunkatzen egoteagatik bermerik gabe dagoen aldaka
baxuago geratzen dela zapaltzen ari den aldekoa baino.
Horren eta urratsen txandakatzearen ondorioz, aldakek goranzko eta beheranzko kulunka-mugimendua
egiten dute aurrez aurreko planoan.
Aldi berean, orekari eusteko erantzun gisa, bizkar-hezurraren lunbarretako zatia alde baterantz tolesten da txandaka, lehenengo alde baterantz eta gero besterantz, eta
pendulua egiten duen hankaren alderantz ganbiltasuna
du. Goiko zatiek, aldiz, alderantziz egiten dute.
Sorbalda-gerrikoan edo sorbaldetan ikus dezakegu
mugimendu horiek ondoz ondoko makurdurak eragiten dituztela pauso bakoitzean, aldaketan deskribatu
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Modaren boterea: ibiltzeko modu
naturala aldatzen du.

Martxa harmoniko
bat lortzeko,
beharrezkoa da
koordinazioa.

ditugun makurduren guztiz kontrakoak, hain zuzen.
Bestalde, ikuspuntua aldatzen badugu eta mugimendua goitik aztertzen badugu, ohartuko
gara aurrerantz kulunkatzen den hankaren aldaka ere norabide horretan mugitzen dela, eta
bermatuta dagoen oineko aldaka atzeratuta geratzen dela.
Eta sorbaldak hain justu alderantziz mugituko dira, baita plano honetan ere: ezkerreko aldaka
aurreratzen bada, alde horretako hanka aurrerantz pendulua egiten ari delako, ezkerreko
sorbaldak atzerantz egingo du, bizkarrezurrarekin txandakatuz doan errotazio baten bidez.
Sorbalda-gerrikoaren mugimendu horrekin batera, besoak ere erritmoz kulunkatzen dira,
hanken kontrako noranzkoan.
Egindako deskribapenean antzematen den bezala, nerbio-sistemak zeregin konplexua
du, gorputz osoan zehar banatutako muskulu-taldeen lana koordinatzeko, eta martxa
eraginkorra eta harmonikoa sortzeko; hori, grabitate-zentroaren etengabeko lekualdatzeak
eta ibiltzeak eragiten duen desoreka iraunkorra kontrolpean mantenduz.
Ikuspuntu energetikotik, esan dezakegu urrats bakoitzean behin eta berriro trukatzen direla
gorputzaren energia potentziala eta energia zinetikoa, eta muskuluen funtzioa izango da
prozesu horretan berreskuratzen ez den energia ematea (Saibene, 1990).
Orain arte deskribatutakoak lursail lauan ibiltzeari egiten dio erreferentzia. Hala ere, hainbat
faktoreren -berezkoen nahiz kanpokoen- eraginez egoera aldatu egin daiteke, hala nola,
goranzko aldapa edo beheranzkoa izatea, lursail mota, karga, oinetakoak, pertsonaren
berezitasun fisikoak, adina, bai eta alderdi psikologikoak ere (Collado Vazquez, Pascual
Gomez, Álvarez Vadillo & Rodriguez Rodriguez, 2003).
Ikus dezagun zer eragin duten martxan faktore horietako batzuek.
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Goranzko aldapan
ibiltzea
Muskulu-talde bakoitzak aurrera
egiteko egiten duen ekarpena
aldatu egiten da, aldapa bat igo
behar dugunean.
Aldapa goranzkoa bada, orkatilaren artikulazioak tolestaldia behartu behar du lursailaren gainean
bermatzeko. Horrek barneko eta
kanpoko muskulu bikiak eta soleoa
tenkatzen ditu.
Horrek eragiten du muskulu horiek
gehiago parte hartzea gorputzaren
hedatzean, eta aurrerantz eta gorantz egiteko gorputzaren bulkadan.
Horrez gainera, grabitate-zentroa
lursail lauan baino aurrerago jartzen da, eta aurreratutako oinaren
bermea ere gainditzeko aukera
ematen du; horrek asko errazten
du igoera. Aurrerantz eroriko bagina bezala da.
Desberdintasunak handitzeko, gogora ekarriko dugu besoek ere
beren zeregina alda dezaketela
goranzko aldapa gogorrak igotzeko. Erritmoz, martxaren erritmoan,
kulunkatuz joan ordez, beren aldeko hankaren edo belaunen gainean
bermatuta jarri ohi dira batzuetan,
hedatzen laguntzeko eta igotzeko
ahaleginean laguntzeko, mendiko
lasterketetan ikusi ohi den bezala.

Goranzko aldapan, besoak lagungarriak izan
daitezke hankak hedatzeko.

16

Beheranzko aldapan ibiltzea
Aldaketak orkatilako artikulaziotik deskribatzen hasten bagara, hauxe da funtsezko aldaketa: orkatilako artikulazioak hedatzen lan egiten duela, eta horrela, neurri handi batean murriztu egiten du igoerari buruz hitz egitean aipatu ditugun hiru muskuluen ahalegina. Kasu
honetan, helburua ez da gorantz bultzatzea, baizik eta beherakadaren inertzia geldiaraztea.
Horrez gainera, gorputza atzerantz botako dugu, grabitate-zentroa atzeratzeko eta maldan
behera kontrolik gabe erortzeko arriskua murrizteko.
Bestalde, aldapa behera ibiltzeak ahalegin handia eskatzen die hainbat artikulaziori, hala nola belaunari.
Ikus dezagun adibide bat: artikulazio femoropatelarrak, lauan ibiltzen denean, 14 Nm-ko
presioak jasaten ditu gorputzaren pisuaren kilo bakoitzeko, gizonen kasuan; eta 18 Nm/
kg-koa, emakumeen kasuan. Jaitsieran, aldiz, % 19,3ko aldapa negatiboa jaitsi behar denean, artikulazio horrek jasan behar duen presioa izugarri hazten da: gizonek gorputzaren
pisuaren kilo bakoitzeko 50 Nm-ko presioak jasan behar izaten dituzte; eta emakumeek
berriz, 18 Nm kilo bakoitzeko (Kuster, 1993).
Emakumeen kasuan, artikulazio-gainazal txikiagoa izateak eta jaitsieran belaunaren tolestaldi-angelua handitzeak emaitza horiek justifikatzen dituzte. Hori dela eta, kontuz ibili
behar gara, batez ere emakumeekin, ibiltzea tresna terapeutiko gisa erabiltzean, eta aldapa
behera maiz ibiltzeak zer arrisku dituen ohartarazi behar zaie.
Azterlan berak berresten du beherantz ibiltzean jasandako presio horiek lasterka egitean
edo eskailerak jaistean neurtutako presioen antzekoak izatera irits daitezkeela.

Jaitsieran, belaunek
presio handiagoak
jasan behar dituzte,
lauan baino.

Adinaren eragina ibiltzean
Bizitzako lehen urteak alde batera utzita (garai horretan, norberaren martxa-eredua zehaztuz joaten da), azterlanek frogatu dute nerabezaroan ibiltzeko gastua handiagoa dela,
gorputzaren pisuarekin lotuta, gaztaroan baino.
Aspektu horretan, jada aipatu dugu eraginkortasun gutxiago dugula 13 urte inguru ditugunean 21 ditugunean baino (Allor, Pivarnik, Sam & Perkins, 2000).
Eraginkortasun handieneko garaia, 20 urtetik 40 urtera bitartekoa, igaro ondoren, zahartze-prozesuaren ondorioz organismoak pairatzen dituen aldaketek eragin berezia dute
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Kontuan izan behar da ibiltzea zailagoa dela haurtzaroan helduaroan baino.

indarrean eta artikulazioen elastikotasunean, bai eta koordinazioan ere.
Gaitasun horiek pairatzen dituzten murrizketa horien ondorioz, martxak harmonikoa izateari
uzten dio pixkanaka-pixkanaka, eta ezegonkorragoa izaten hasten da. Era berean, horrek
eragina du abiaduran eta oinkadaren zabaltasunean, bai eta gastu energetikoan ere, distantzia bera egiteko gastua handitu egiten baita.
Bestalde, gaztaroko ibilera segail eta elastikoa galdu egiten da denboraren joanean, urratsarekin batera egiten diren mugimenduak blokeatzeagatik, hala nola gerriaren kulunka eta
errotazioa, eta sorbalden eta besoen kulunka.
Gauza da, adinarekin, keinu horiek egiten dituzten muskuluek tonu handiagoa eta zurruntasun
handiagoa mantentzeko joera hartzen dutela (Mian, Thom, Ardigò, Narici & Minetti, 2006).
Desberdintasun estetikoaz gain, batez bestean 27 eta 74 urte arteko pertsonen taldeetan ibiltzeko kostua alderatzeko egindako azterlanetan, frogatzen da ibiltzeko gastua % 31 handiagoa
dela pertsona zaharrenen artean.
Izan ere, 2,4 km/h-ko abiaduran
ibiltzeko kostu energetikoa aztertu
ondoren, hautematen da pertsona
helduengan gastu hori handituz
doala adinarekin batera (Schrack,
Simonsick & Ferruci, 2013).
Zahartzeak eta zenbait gaixotasunek
martxaren kostu energetikoa
handitzen dute.
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Gaitasun fisikoak eragin handiagoa du pertsona bakoitzaren
ibiltzeko gogoko erritmoan adinak baino.

Kostu energetikoa pixkanaka igotzeak edo eraginkortasuna murrizteak, zahartzeko prozesuarekin batera datorren baliabide energetikoen gero eta erabilgarritasun txikiagoarekin batera, azaltzen dute, denboraren joanean, martxaren erritmo gogokoena gero eta motelagoa
izatea, aurreko egileek jasotzen duten bezala.
60 eta 80 urtera arteko garaian, ibiltzearen abiadura pixkanaka-pixkanaka moteltzen da,
eta martxaren abiadura gogokoa gutxi gorabehera 5 km/h-tik 4,2 km/h-ra jaisten da. Pixkanakako moteltze horren arrazoia aztertzean, hau jakin ahal izan zen: nahiz eta kostu aldetik
alde handirik ez egon bi erritmoen artean, hirurogei urte beteta zituztenek pauso horretan
ibiltzeko gehieneko gaitasunaren % 43 inguru gastatzen zuten artean, laurogei urte bete
zituztenak % 61 erabiltzera behartuta zeuden (Malatesta eta beste batzuk, 2004).
Hori dela eta, ez da harritzekoa martxaren abiadura gogokoena gehiago egotea pertsona
bakoitzaren gaitasun aerobikoaren mendean, adinaren mendean baino (Cunningham, Rechnitzer, Pearce & Donner, 1982).
Urteen joanean eraginkortasun energetikoaren galerari
buruz ikertzean, argi dago galera horren kausa faktore
anitzekoa dela, eta arrazoietako bat da, adinean aurrera
joan ahala, urratsak gero eta ezegonkorragoak eta irregularragoak direla (Malatesta eta beste batzuk, 2003).
Zahartzeagatik edo hainbat gaixotasun mugatzailerengatik hondatutako pertsonen ibiltzeari “zahartzaroko
martxa idiopatikoa” esaten zaio. Ibilera hori izatea eragiten
dute lehen aipatutako arazoek, begi-zolitasuna galtzeak
eta asaldura kardiobaskularretatik (hala nola aldizkako
hutsegiteak), asaldura muskulu-eskeletikoetatik (hala
nola osteoartritisa eta prozesu erreumatikoak), asaldura
neurologikoetatik (hala nola Parkinsona) edo garuneko
hodietako istripuetatik edo beste patologia batzuetatik
eratorritako beste kausa batzuek ere (Gutierrez Moraño,
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Gaitasunen
urritzeak
ibiltzeko
gaitasuna
murrizten
du, baldin
eta erabat
eragozten ez
badu.

Basilio Fernández, Basilio Fernández, Fernández Seguín, Gallego & Escamilla, 2004).
Ibiltzearen kostua pixkanaka handitzen dela, eta aldi berean, gaitasun energetikoa hondatuz doala egiaztatu ondoren, ikus dezakegu pertsona batzuek erabil dezaketen gehieneko
energia ibiltzeko behar denaren antzekoa edo txikiagoa dela.
Egoera horretan, leku batetik bestera joateko independentzia arriskuan egongo da, egoera
batzuetan gehiago beste batzuetan baino, eta zenbait kasutan, norbere kabuz ibiltzeko
gaitasuna erabat gal daiteke.
Gaixotasunen ondoriozko aldaketak ibiltzean
Denboraren joanarekin lotutako kausez gain, hainbat gaixotasunek ere martxaren eredu
arrunta alda dezakete.
Esate baterako, Parkinsonak urratsaren luzera
murriztea eta leku batetik bestera joateko abiadura
txikitzea eragiten ditu (Moreno Izko, Poza Aldea &
Martí Masso, 2005).
Parkinsonak jotakoek ibiltzeko duten abiadura gogokoena txikiagoa da, eta gehieneko abiadura ere
txikiagoa da, antzeko ezaugarriak dituzten pertsona
osasuntsuekin alderatuta: urrats laburragoak ematen dituzte, eta gehieneko abiaduran segida txikiagoa dute pertsona osasuntsuek baino (Maggioni eta
beste batzuk, 2012).
Halaber, fibromialgiak ere pausoaren luzera murrizten du, beste faktore batzuez gain. Gaixotasun hori
duten indar isometriko txikiagoaren, nekearen eta
ariketa fisiko urriaren ondorioz gertatzen da (Heredia
Jimenez & Soto Hermoso, 2011).
Garuneko hodietako istripuaren ondorioz hemiplegia
bat duten pertsonengan oinkadaren luzera nabarmen laburtzen da, eta horrez gainera, kaltetutako
hankaren pausoaren luzeraren eta hanka osasuntsuaren pausoaren luzeraren artean asimetria egoten da (Martín de la Hoz, 2013).
Era berean, asaldura emozional batzuk agerian
jartzen direnean, arrastoa uzten dute ibileran.
Esate baterako: depresioa duten pertsonek beren
ezaugarri fisikoei dagozkienak baino pauso laburragoak egiten dituztela ikus daiteke (Vallejo-Nágera, 1993).
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Gaixotasun ugarik arrastoa uzten
dute ibileran.

2 motako diabetesak ere ibilera aldatzen du. Neuropatia klinikoki nabarmena izan aurretik ere, gaixotasun hori dutenen artean martxa aldatzen dela hauteman daiteke. Gaztetatik handitzen da erortzeko arriskua hainbat gainazaletatik ibiltzean, bai belarrean,
asfaltoan edo harrian (Allet eta beste batzuk, 2009).
Gaixotasun horren eta gaixotasun horrekin batera izan daitekeen neuropatia periferiko
horren ondorioz, beheko gorputz-adarren sentsibilitatea nabarmen murrizten da, eta bi
oinen gainean zutik egotean kulunka areagotu egiten da; horren ondorioz, oinazpian
gehiegizko presioak sortzen dira, hautematen ez direnak. Kailuak, deformazioak eta
artikulazioen mugikortasunean asaldurak sor
ditzakete presio horiek, bai eta oinetan ebakuntza kirurgikoak egin behar izatea eragin
dezaketen ultzerazioak ere (Cavanagh, Simoneau & Ulbrecht, 1993).
Arazo horiek prebenitzeko, oinetakoak kontu
handiz aukeratu behar dira, eta presio-koskak
murrizten saiatu, bereziki (Raspovic, Landorf,
Gazarek & Stark, 2012).
Down sindromea duten pertsona helduen
kasuan, adin eta genero antzekoa duten
baina asaldura kromosomikorik ez duten
pertsonek ez bezalako martxa-eredua dutela
ikusten da.
Down sindromedun gaixoen bereizgarri den
hipotonia muskularrak eta lotailuen laxotasunak pausoen egonkortasuna murrizten du.
Egiaz, Down sindromedun pertsonen gorputz-masaren zentroak alboko lekualdatze
zabalagoak egiten ditu sindromerik gabeko
pertsonenak baino, eta, horrez gainera, pauso laburragoak eta aldakortasun handiagokoak egiten dituztela antzematen da, martxaren
ardatzarekiko luzeran nahiz zabaleran (Agiovlasitis, McCubbing, Yun, Mpitsos & Pavol,
2009).

Down sindromea duten pertsonek ahalegin
handiagoa egin behar dute ibiltzeko.

Horren ondorioz, joan-etorriak egiteko kostu
energetikoa handitu egiten da, eta hori kontuan izan behar da Down sindromea duten
pertsonak ariketa fisikoko programetan parte hartzea planifikatu behar bada.
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Urratsaren luzera adierazten duen fotomuntatzea

OINKADAREN ETA URRATSAREN LUZERA
Oinkadaren luzera esaten zaio oin beraren ondoz ondoko bi bermatzeren artean neurtutako distantziari. Ez dugu nahasi behar urrats bakoitzak neurtzen duen luzerarekin. Urrats
bakoitzaren luzera izango litzateke oin baten atzeko aldeko bermatzearen eta kontrako
oinaren zona bereko bermatzearen arteko distantzia (Prat Pastor, 2005).
Ondoz ondoko bi urratsek, hau da, ezkerreko oina aurreratzen dugunean eta eskuinarekin
gauza bera egiten dugunean, luzera desberdina izan dezakete, faktore anatomikoen arabera, hala nola hanka bakoitzaren luzeraren arabera, edo faktore funtzionalen arabera, hala
nola bakoitzaren artikulazio multzoen elastikotasunaren arabera.
Ezkerreko urratsaren eta eskuinekoaren luzeren arteko batuketa eginda, oinkadaren neurria
lortzen dugu.
Oinkadaren luzera aldatu egiten da pertsona batetik bestera eta lekualdatzeko abiaduraren arabera.
Hala ere, ibilera espontaneoa egiten badugu, 18 eta 64 urte arteko pertsonak aztertu dituzten hainbat egilek hau adierazi dute: batez bestean, emakumeek 122 eta 133 zentimetro
arteko oinkadak ematen dituzte, eta gizonek, berriz, 141 eta 157 zentimetro artekoak.
Beraz, emakumeen kasuan, 61 eta 66 zentimetro arteko luzera duten urratsak aurkituko
ditugu, gutxi gorabehera, eta gizonezkoen artean, 70 eta 78 zentimetro artekoak.
Kasu honetan ere, beheko gorputz-adarren luzerak eta pertsonaren garaierak funtsezko garrantzia izango dute neurri horretan, bai eta martxaren estiloak ere, eta, nola ez, lurrak eta aldapak.
Bitxikeria bezala maila goreneko atletei, bi generotakoei, egindako azterlanak aipatuko
ditugu. Atleta horiek 390 eta 550 zentimetro arteko oinkada ikaragarriak egiten zituzten
lasterketan, 100 eta 400 metro lauko proba olinpikoetan (Ruiz Pérez, 2003).
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Maldan gora
Goranzko aldapa bat igo behar dugunean, urratsaren
dinamika aldatu egiten da, eta, lehen esan dugun
bezala, horrek eragina du martxaren parametro biomekaniko ia guztietan.
Zabaltasunari dagokionez, igotzean urratsaren luzera
laburtu egiten da, bermerik gabeko eta aurrerantz
proiektatutako hankak lehenago egiten duelako topo
lurrarekin aldaparen eraginez, eta hala, hankaren
ibilbidea txikitzen da.
Horrez gainera, beste alderdi fisiko bat ere aintzat Aldapa gora ibiltzean urratsak laburtu
egiten dira.
hartu behar da: goranzko planoan, oinkada luzatu
ahala, ondoz ondoko bi bermatzeen arteko desnibela handitu egiten da, eta horrek berekin dakar indar handiagoa egin behar izatea, neurri horretan gure gorputzaren pisua eta
gainean daramagun karga igotzeko. Horrelako egoeretan, gerta daiteke lan egiten duten
muskulu-taldeak beren ahalmenaren mugara iristea.
Aldapa goran, urrats laburragoak emateko muskulu-indar txikiagoa behar da. Hori dela eta,
edozein baldintza fisikotan dagoen pertsonak eman ditzake urrats laburrak aldapa gora.
Oinkada luzeak emateko, aldiz, indar handia behar da. Agian, nahiko genukeena edo erabil
dezakeguna baino handiagoa, eta horrek oso azkar nekatzea edo gelditzea eragiten du.
Maldan behera
Dirudienaren aurkakoa bada ere, jaistean ere, kasu askotan, urratsen luzera moztu egiten da, baina igotzean
ez bezalako arrazoiengatik.
Ondoz ondoko bermeen artean desnibel negatibo bat
dagoenez, erorketa horrek sortzen duen presio-maila
handiagoak jasan behar dituzte gure artikulazioek, eta
presio-maila horiek muga jasangarrietara murriztu ahal
izateko, urratsa laburtzen dugu. Hala, energia potentzialaren aldeak eta artikulazioen inpaktuen magnitudea
murrizten ditugu.
Horrez gainera, laburtze horren bidez, bermatze-indarrak aplikatzeko angeluak lurrarekiko horren makurrak
ez izatea edo horren tangentzialak ez izatea lortzen
dugu, aurreratuta dagoen oinaren kasuan, eta hala, irrist
egiteko arriskua murrizten dugu, batez ere itsaskortasuna urria denean.
Jaitsieretan urratsa laburtzeak artikulazioen
esfortzua murrizten du.
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Oinkada urteek aurrera egin ahala
Adinak eragina du oinkadaren luzeran, 17. orrian esaten den bezala. Oro har, biztanleriari egin zaizkion neurketek aditzera ematen dute oinkada pixkanaka laburtzen dela
urteen joanean.
Hala, gizon gazteen taldeei neurtutako 152-155 zentimetro luzerako oinkadak laburtu
egiten dira, eta genero bereko agureen artean 139-144 zentimetro luzerakoak dira (Viel,
2002). Emakumeen oinkadak ere joera berari jarraitzen dio.
Oinkadaren luzera pixkanaka laburtzearekin batera, zahartu ahala, ezkerreko eta
eskuineko orpoen ondoz ondoko bermeek markatzen dituzten lerroen arteko alboko
distantzia handitu egiten da: hau da, oinen alboko tartea handiagoa da ibiltzerakoan.
Gazteen arteko neurketek 6 eta 8 zentimetro arteko balioak eman ditzakete. Helduen
artean, berriz, 8 eta 12 zentimetro arteko balioetara igotzen da, eta, adinekoen artean,
are handiagoak izan daitezke (Collado Vazquez, Pascual Gomez, Álvarez Vadillo &
Rodriguez Rodriguez, 2003).
Urratsaren luzeraren erregulazio kontzientea edo inkontzientea
Martxak egiten hasten direnen artean, kezkatzen duten parametroetako bat da hori,
eta, askotan, eztabaidagai ere izan ohi da.
Hainbat azterlanek frogatu dute pertsona bakoitzaren berezko urratsaren edo urrats
inkontzientearen luzera dela kostu energetiko txikiena sortzen duena, joan-etorri batean modu uniformean eusten bazaio.
Urratsean aldaketak egiteak berekin dakar energiaren gastua handitzea, hein handi
batean, oreka berreskuratzeko eta orekari eusteko behar diren muskulu-uzkurduren
ondorioz (O’Connor, Xu, & Kuo, 2012).
Beraz, ikuspuntu energetikotik argi dago eraginkorragoa dela parametro hori borondatez ez aldatzea.
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Adineko pertsonen artean, urratsak laburragoak dira eta oinen arteko tartea handiagoa.
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URRATSAREN KADENTZIA EDO ERRITMOA
Denbora-tarte jakin batean, oro har, segundo bat edo minutu bat izan ohi dena, ematen
ditugun urratsen kopuruari esaten zaio kadentzia.
Pertsona bakoitzak, modu naturalean eta kontrolatu gabe ibiliz, eroso sentiarazten duen
urrats-erritmo bat du, eta azken hamarkadetan egin diren azterlanen arabera (González
González, 2011), emakumeek, kadentzia askean ibiltzen direnean, minutuko 108 eta 117
urrats arteko maiztasunak erabiltzen dituzte, eta gizonek, berriz, 102 eta 117 urrats artekoak.
Eta zifra horiek metrotan adierazitako urrats bakoitzaren luzerarekin biderkatzen baditugu, lekualdatzeko abiadura lortuko dugu, metro/minutu-tan.
Eta orduan, hau egiaztatuko dugu: bi generoen artean berezko ibileraren abiadura desberdina izatea gehiago zor zaiola oinkaden luzerari -20 cm handiagoak dira gizonezkoen
artean- urratsaren erritmoari baino.

Adin batetik aurrera, urratsaren luzera txikitu egiten da, eta
horrekin batera, abiadura eta independentzia funtzionala.

Adinarekin pertsonen lekualdatzeko abiadura murriztea eragiten duen faktoreetako bat,
artikulazio koxofemoralaren mugimenduaren zabaltasuna murriztea da (Henriques, Ribeiro, Corréa, Sanglard & Pereira, 2003).
Artikulazioan mugimendu-graduak galtzearekin batera, urratsa laburtu egiten da eta abia-
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dura txikitu. Azken faktore horren eta adineko pertsonen independentzia funtzionalaren
artean erlazioa dagoela aurkitu da.
Abiadura urratsaren maiztasunarekin eta energiaren gastuarekin lotzen duten azterlanek
aditzera ematen dute abiadura bakoitzerako eraginkorrena den urrats-erritmo bat dagoela (Saibene, 1990).
Hala, 0,94 km/h-ko abiaduran ibiltzen garenean, minutuko 66 urratseko erritmoak sortzen
du gastu energetiko txikiena; 2 km/h-ko abiaduran ibiltzean, 80 urrats/minutuko abiaduran aurrezten da energia gehien; eta abiadura 5,4 km/h-ra igotzen badugu, minutuko
126 urrats emanez gastatzen da energia gutxien. 7,5 km/h-ko abiaduran ibiltzean, berriz,
erritmo eraginkorrena minutuko 144 urrats ematea da (Bertram, 2005).
Oinkada-erritmo desberdinetan abiadura eroso bati eusteko behar diren kostu energetikoa, bihotz-maiztasuna eta arnas erritmoa aztertzean, ikusi zen pertsona bakoitzari
hark nahi duen erritmoa hartzen
uzten zaionean, hiru datu horiek
eraginkortasun handiagoa adierazten dutela, ezarritako erritmoak
erabiltzera behartzen zirenean
baino (Bereket, 2005).
Beraz, luzerarekin gertatzen den
bezala, egokiagoa da urratsaren
erritmo espontaneoari eustea, ibilbide bat ahalik eta gastu energetiko
txikienarekin egiteko (Terrier, Turner
& Schutz, 2005), inposaketagatik
edo beste pertsona batzuen betekizunetara egokitzeko artifizialki
bizkortzea edo moteltzea baino.
Gurea ez den erritmo batean ibiltzeak energia gehiago gastarazten
digu, eta lehenago nekarazten gaitu.
Eta hori uretan, sakontasun pixka
batean, ibiltzen ere frogatu da (Masumoto, Nishizaki & Hamada, 2013).
Hala ere, ibiltzearen helburua pisua
jaistea balitz, batez ere gorputzeko
gantza jaistea, ohikoa baino oinkada erritmo azkarragoa edo motelagoa eramateak kalorien gastua Uretan ibiltzean ere, urratsaren erritmo espontaneoa da eraginkorrena.
handiagotzeko balioko luke, bai eta estrategia horren eraginkortasuna hobetzeko ere
(Delextrat, Matthew, Cohen & Brisswalter, 2011).
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ENERGIA-GASTUA IBILTZEAN
Hainbat alderdik dute eragina martxaren kostu kalorikoan, bai alderdi fisikoek, bai biomekanikoek, bai generoarekin lotutako alderdiek.
Ikus ditzagun alderdirik garrantzitsuenak.
Abiaduraren arabera
Ibiltzearen gastu energetikoa
modu erregularrean handitzen da,
abiadura handitzearekin batera.

Martxaren gastu energetikoa
abiaduraren arabera
12

Oxigenoaren kontsumoa, minutu bakoitzean eta gorputzaren
8
pisuaren kilogramo bakoitzeko
milimetrotan adierazita, aztertzen
6
badugu, ikusiko dugu 2 km/h-ko
4
abiaduratik aurrera 6 km/h-ko
2
abiadurara arte, kontsumoa/abiadura erlazioak ia erlazio lineala
0
1
2
3
4
0
5
6
7
8
9
10
-eta handituz doana- duela, eta,
Kilometro / ordu
puntu horretatik aurrera, energia-gastuaren igotzea esponentziala izaten dela, ondoko grafikoan ikusten den bezala
(Lizarraga & Serra, 2001).
Kcal / minutu

10

Pertsona helduen eta osasuntsuen martxa-erritmo gogokoena edo berezko erritmoa
aztertzean, hautematen dugu hautatutako abiadura 4,3 km/h eta 8,6 k/h artean egoten
dela (Herrera Valenzuela, 2012). Hala ere, bataz bestean, joan-etorrietarako abiadurarik
eraginkorrena 4,8 km/h-koa izaten da gutxi gorabehera, egile batzuen esanetan (Bard,
1959), eta 4 km/h-koa, beste egile batzuen arabera (Saibene & Minetti, 2003).

Egiaz, abiadura desberdinetan
distantzia jakin bat (adibidez
1 km) egiteko zenbat energia
gastatu beharko dugun kalkulatzen badugu, ohartuko gara
kostu
energetiko
txikieneko
erritmoak 4,5 km/h-ko abiaduren

Abiadura desberdinetan 1 km
ibiltzeko gastatutako energia
100
80

Kcal / minutu

Abiadura horietan, energia zinetikoaren eta energia potentzialaren
arteko fluxuak askoz ere eraginkorragoak dira. Hori dela eta,
energia-gastua txikiagoa da beste
erritmo batzuetan baino (Saibene,
1990).
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8

9
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ingurukoak direla, grafikoki adierazten den bezala (Lizarraga & Serra, 2001).
Aurreko datuak itsas mailarekiko altitude baxuan egindako ikerketetakoak dira. Oso
kota garaietara eramaten direnean, abiadurek jaitsi egin behar dute, metabolismoaren
gaitasuna urritu egiten baita, hipoxia hipobarikoko inguruneen eraginpean egoteagatik.
Hala ere, balio orokor horiek ez dute balio pertsona guztientzat. Ibiltzeko eraginkortasunari buruzko azterlan batzuetan, nepaldar zamaketariak Kaukasoko mendizaleekin
alderatu ziren, bai garaiera altuetan bai muturreko garaieretan, beren gorputz-masaren
% 90 inguru zuten pisu handiak eramanez nola ibiltzen ziren aztertzeko, eta hauxe
hauteman zen: lur garaietan bizi diren pertsonak % 20 eraginkorragoak dira ibiltzean,
bai igoeran bai jaitsieran. Egiaz, eta eraginkortasun hobe horri esker, % 60 abiadura
azkarragoan eta % 39 potentzia mekaniko gehiagorekin ibiltzen ziren (Minetti, Formenti
& Ardigò, 2006).
Abiaduraren arabera martxaren kostu energetikoa kalkulatzeko erreferentzia gisa, eta
kontuan izanda pertsona bakoitzaren pisua, American College of Sports Medicine
eskolak 1995. urtean proposatutako taula erabiliko dugu, gastua Kcal/minutukotan
adieraziz:

Gorputzaren
pisua

3,2
km/h

4,0
km/h

4,8
km/h

5,6
km/h

6,4
km/h

7,2
km/h

8,0
km/h

50,0 kg

2,1

2,4

2,8

3,1

4,1

5,2

6,6

54,5 kg

2,3

2,6

3,0

3,4

4,4

5,6

7,2

59,1 kg

2,5

2,9

3,2

3,6

4,0

6,1

7,0

63,6 kg

2,7

3,1

3,5

3,9

5,2

6,6

8,4

68,2 kg

2,8

3,3

3,7

4,2

5,6

7,0

9,0

72,7 kg

3,0

3,5

4,0

4,5

5,9

7,5

9,6

77,3 kg

3,2

3,7

4,2

4,8

6,3

8,0

10,2

81,8 kg

3,4

4,0

4,5

5,0

6,7

8,4

10,8

86,4 kg

3,6

4,2

4,7

5,3

7,0

8,9

11,4

90,9 kg

3,8

4,4

5,0

5,6

7,4

9,4

12,0

95,4 kg

4,0

4,6

5,2

5,9

7,8

9,9

12,6

100,0 kg

4,2

4,8

5,5

6,2

8,3

10,3

13,2
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Energia-gastua aldaparen arabera
Jakintza fisiko oinarrizkoenek pentsarazten digute
aldapa gora igotzen garenean energiaren gastua handitu egiten dela, lursail lauan edo beheranzko aldapan
ibiltzearekin alderatuta.
Eta horrela da: zenbat eta aldapa handiagoa igo,
orduan eta handiagoa izango da kostu energetikoa.
Egiaz, aldapa gora abiadura pixka batekin igotzearen
gastua, lurzoru lauan erritmo horretan ibiltzearen gehi
pertsonaren pisuaren eta bere kargaren lekualdatze
bertikalaren gastuaren baliokidea da.
Hala ere, jaitsierari dagokionez, eta batez ere beste
pisu batzuk gainean daramatzagunean, lan askotan
eta hainbat kiroletan, hala nola mendizaletasunean,
ohikoa den bezala, gauzak ez dira beti espero izatekoak.
Gaztelaniazko esaera zaharrak esaten
duen bezala, “La cuesta, cuesta”.

Jaitsieran, aldapak nolabaiteko energia-gastua egitera behartzen gaitu, gorputzaren
egonkortasunari eusteko. Eta azterlanen batek frogatzen duen bezala (Santee, Allison,
Blanchard & Small, 2001), momentu bat iristen da, non beheranzko malda izateak ez duen
esan nahi energia-gastu txikiagoa egiten denik, baizik eta energia-gastua handitu egiten
dela, orekari eutsi behar izateko.
Hala, aldapa behera, bai kargarik gabe bai 9,1 kg-ko edo 18,1 kg-ko pisuekin, 4,8 km/h-ko
abiaduran ibiliz minutuko oxigeno-kontsumo txikiagoa lortzen da % 8ko beheranzko malda
batean. Arrapala leunagoekin, % 2 eta % 4 artekoekin, eta arrapala gogorragoekin, % 10
edo % 12 artekoekin, egindako probetan, aldiz, oxigenoaren gastua askoz ere handiagoa da.
Garaieraren eragina ibiltzeko energia-kostuan
Suposatuz pertsona baten garaieraren eta bere segmentuen luzeraren arteko korrelazioa
arrunta dela, ondoriozta daiteke zenbat eta garaiera handiagoa izan, orduan eta luzeagoak
izango direla hankak ere.
Kasu horretan, oinkadan zuzenean parte hartzen duten artikulazioetan mugimenduaren
angelu-zabaltasun horiek urrats luzeagoak ematea eragingo dute; zenbat eta garaiagoa izan
pertsona, orduan eta luzeagoak izango dira urratsak.
Kostu energetikoa garaierarekin lotuta aztertzen badugu, egiaztatu da garaiera handiko pertsonek abiadura berean ibiltzean pisuaren kilogramo bakoitzeko energia gutxiago gastatzen dutela
pertsona txikiagoek baino, eta urrats bakoitzagatik egindako gastua, aldiz, ia ez da aldatzen.
Garaiera, adin eta masa desberdineko 48 pertsonarengan egiaztatu ziren alderdi horiek
guztiak, eta egoera hori 0,4 m/s-ko eta 1,9 m/s-ko abiaduren artean ziurtatu zen (Weyand,
Smith, Puyau & Butte, 2010).
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Hanka luzeak izatea lagungarria da gizakien joan-etorrietarako,
eta martxaren kostua murrizten du.
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Energia-gastua generoaren arabera
Generoaren arabera ibiltzeak duen gastuari buruzko emaitzen artean, desberdintasun
handiak daude.
Azterlan batzuek desberdintasun nabarmenak topatu dituzte (Bunc & Heller, 1989), eta beste
batzuek (Booyens & Keatinge, 1957), aldiz, aurkakoa berresten dute: emakumeak eraginkorragoak omen dira leku batetik bestera joatearen gastua beren pisuarekin lotuta aztertzen denean.
Azken egile horien arabera, emakumeek pisu-unitate bakoitzeko energia gutxiago kontsumitzearen arrazoia izango litzateke urrats laburragoak ematen dituztela, eta, hori dela eta,
energia-gastu txikiagoa behar dutela gorputzaren bertikaltasunari eusteko.
Hala ere, ibiltzearen ondorioz kontsumo energetikoaren handitzea aztertzen dugunean,
ikusten dugu gizonak zenbait martxa-abiadurari aurre egiteko erabili behar duen gehieneko
VO2-ren ehunekoa txikiagoa dela emakumeek behar dutena baino (Holewijn, Heus & Wammes, 1992). Taula honetan adierazten dira emaitzak.
ABIADURA Km/h-tan

VO2-ren % handitzea
gizonengan

VO2-ren % handitzea
emakumeengan

4 Km/h

25%

30%

5,25 Km/h

31%

40%

6,5 Km/h

42%

55%

Horren azalpena izan daiteke emakumeek, oro har, gehieneko VO2 balio absolutu txikiagoa
izatea. Hori dela eta, gizonak baino gastu erlatibo handiagoa egin beharko du, ibiltzean
ahalegin bera egin ahal izateko.
Norberaren pisuaren eragina
Gure egitura anatomikoan integratuta dagoena
denean nahiz aldi baterako gainean jartzen duguna
denean, intuizioz onartzen dugu gorputzaren pisua
handia izateak berekin dakarrela mugitzeko energia
gehiago gastatu behar izatea. Hala ere, badago aintzat hartu beharreko beste alderdi bat, garrantzitsua,
baina ez horren begi bistakoa: lurraren aurka inpaktu
handiagoak jasatera ere derrigortzen gaitu.
Colladoren doktorego-tesian (Collado Vazquez, 2002)
aditzera ematen da ibiltzean desberdintasun handiak
daudela gorputzean 52 kg-ko eta 83 kg-ko pisua
duten pertsonek lurzoruan egiten dituzten presioen
artean: % 35 inguruko desberdintasunak.
Pisuak eragina du martxaren kostu energetikoan nahiz
artikulazioetako inpaktuetan.
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Haurdunaldiak gorputzaren estatika nahiz martxaren dinamika aldatzen ditu.

Urrats bakoitza jasaten duten artikulazio- eta muskulu-egituren gainean horrela sortzen
diren karga-aldaketak nabarmen handiak dira.
Gainera, pertsona gizenek oinazpiko bermearen eredua aldatzen dute, eta ia modu lauan
bermatzen dira lurraren gainean, lurrari orpoaren bidez heldu ordez.
Beren grabitate-zentroa aurrera lekualdatzen dela da horren arrazoietako bat.
Bestalde, pertsona gizenek ibilera motelagoa dute, urratsen luzera txikiagoa da, bermatze
bikoitzeko fasea luzeagoa da, eta aldakaren eta belaunaren parean adukzioa handiagoa
da, grabitate-zentroaren alboko lekualdatzea murrizteko (Lai, Leung, Li & Zhang, 2008).
Gehiegizko pisuaren kausa haurdunaldia bada, grabitate-zentroaren posizioa aldatzeaz
gain, ikusiko dugu oinatzak angeluazio nabarmenagoa duela lekualdatze-lerroarekiko, bi
aldaketako artikulazioen kanpoko errotazioaren ondorioz.
Bi kasuetan, hiperlordosi lunbarra izatea gerta daiteke. Hiperlordosi horrek pisuaren aurreko
banaketa bizkarrezurraren kurbadura handiago batekin konpentsatzeko joera izango du.
Egokitzapen horrek arrisku hau eragiten du: nerbio-sustraiak zanpatzea eta ornoarteko diskoen gune mamitsuetan presio-banaketa ezohikoa izatea, ornoarteko diskoen osotasuna
arriskuan jarriz.
Alderdi energetikoari berriz helduz, jada aipatu dugu gorputzaren pisua handiagoa izateak
berekin dakarrela energia-kostu nabarmenak egitea, edozein abiaduratan lekualdatu ahal
izateko.
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ordu 1eko martxan gastatutako kaloriak, pisuaren eta abiaduraren
arabera
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Egiaz, desberdintasunak argiagoak dira, lekualdatzea bizkortu ahala (American College of
Sports Medecine, 1999).
Halaber, aztertu da ea pertsona gizenek energia gehiago gastatzen zuten ibiltzean gorputzaren pisuaren kg bakoitzeko. Hau da: ea beren eraginkortasun energetikoa txikiagoa zen.
Lan batzuetan, frogatu da martxaren kostu erlatiboa, gorputzaren pisuaren watt/kg-tan
adierazita, ez dela aldatzen pisu arrunteko pertsonen eta pertsona gizenen artean (Brownin, McGowan & Kram, 2009).
Hala ere, desberdintasunak daudela hautematen da, pisuarekin lotuta oxigenoaren kontsumoa aztertzen denean, eta gastu hori gehieneko lan-gaitasunarekin lotuta kuantifikatzen
denean. Izan ere, abiadura jakin batean, azterlanean parte hartu zuten pertsona gizenek
oxigeno/kg-ko gehieneko kontsumoaren % 51 erabili behar zuten, eta besteek, aldiz, zenbateko horren % 36 soilik kontsumitzen zuten (Browning & Kram, 2005).
Masa-zentroa aldeetara gehiago lekualdatzea izan daiteke horren kausa. Fenomeno hori
gehiegizko pisua dutenen ibileran antzematen da (Peyrot, Thivel, Isacco, Morin, Duche &
Belli, 2009).
Lekualdatze hori oso lotuta zegoen gorputzaren gantz ehunekoarekin.
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Ikusmen-arazoen eragina martxaren kostuan
Ikusmenaren murriztapenak dituzten pertsonek, begi-zolitasunari, begi-zabaltasunari eta
abarri dagokionez, beren ibilera etengabe egokitu behar dute, luzeraren eta martxaren
noranzkoak doituz, beren nerbio-sistemak jasotzen duen informazio akastunaren ondorioz.
Egonkortasunari eusteko beharrezko aldaketa horiek batez ere urratsen zabaltasunari eta
bi oinetako bermeen arteko alboko tarteari eragiten diete, eta neurri txikiagoan, oinkaden
luzerari. Izan ere, zabalera % 65 gehiago aldatzen da baldintza arruntetan baino.
Energia-gastuari dagokionez, esperimentu batzuetan antzeman zen ikusmen-urritasunak
zituzten pertsonen artean % 5,9 ere handitzen zela gastu hori (O’Connor, Xu & Kuo, 2012).
Hori kontuan izan behar da kolektibo horren artean martxa tresna terapeutiko gisa erabil
tzeko garaian.

Ikusmen-urritasunek ibiltzearen
kostua handitzen dute.
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IBILI ALA KORRIKA EGIN?

Ibiltzean, beti dugu bermeren bat lursailaren gainean.

Joan-etorrien gastua handitu egiten da abiadura handitu ahala, jada badakigun bezala. Hala
ere, energia ez da modu berean gastatzen ibiltzen garenean eta korrika egiten dugunean.
Komeni da argitzea ibiltzearen eta korrika egitearen arteko funtsezko desberdintasuna
hauxe dela: ibiltzean beti dago gutxienez bermatze bat lurrean, oinaren zati bat bada ere.
Korrika egitean, aldiz, “hegaldi” fase bat sartzen dugu martxan, eta fase horretan, gure
gorputza airean lekualdatzen da, lurra ukitu gabe, oinaren aurretiko bulkadaren ondorioz.
Bi jarduera horietako bakoitzak kostu energetiko desberdinak ditu, hainbat azterlanek
frogatzen duten bezala.
Emakumez bakarrik osatutako talde bati egindako azterlanetako bati jarraiki (Greiwe &
Kohrt, 2000), ikusi zen 8 km/h-ko abiaduratik aurrera energia gutxiago gastatzen dela
korrika egitean ibiltzean baino, eta horrenbestez, joan-etorriak ibiltzen egitean gutxiago
gastatzen dela, abiadura muga horretatik beherakoa bada.
Beste ikerketa batean ere antzeko emaitzak lortu ziren. Ikerketa horretan gizonezkoak
aztertu ziren, eta zehaztu zen 7,2 km/h-ko abiaduratik aurrera energia gutxiago gastatzen
dela korrika eginez ibiltzen baino. Hala ere, hauteman zen desberdintasunak zeudela,
azterlaneko pertsonen lasterketarako entrenamendu-mailaren arabera (Stamford, 1975).
Hain zuzen ere, pertsona batetik bestera aldatu egiten da korrika egitea ibiltzea baino
errentagarriagoa noiz den zehazten duen puntua. Horrez gainera, frogatu da lasterketako
abiaduran 0,5 km/h-ko aldakuntza txikiak egiteak ere eragin dezakeela bi lokomozio moduen arteko desberdintasun adierazgarriak desagertzea (Monteiro & Araujo, 2009).
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Hegaldiaren
fasea lasterka
egitean.
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OINEI, BARNE-ZOLEI ETA OINETAKOEI BURUZKO XEHETASUN BATZUK
Ibiltzean oinazpia bermatzea
Naturan, hautematen da ia animalia azkar guztiek beren oinen azaleraren zati txiki-txiki
bat bermatzen dutela lurrean, eta plantigradoek, aldiz, lurzoruaren gainean oinaren azalera
handiagoa bermatzen dutenez, motelagoak direla.
Hori ikusita, ondoriozta dezakegu oinen aurreko zatia soilik bermatzeak abantailak izan
ditzakeela, orpoa bermatzen hasita ibiltzearekin alderatuta.
Hala ere, orpoak pixka bat igota, pixka bat oin puntetan jarrita, ibiltzeak % 53 energia-gastu
handiagoa eragiten du, oina ohi bezala bermatzearekin alderatuta. Hala ere, bi aukera horien arteko aldea desagertu egiten
da, oinez ibiltzeari utzi eta korrika
hasten garenean (Cunningham,
Schilling, Anders & Carrier, 2010).
Oin puntetan ibiltzean urratsaren
luzera laburtzen delako gerta daiteke hori. Kasu horretan, urratsen
maiztasuna areagotu egin behar
da joan-etorrien abiadurari eutsi
ahal izateko.
Hipotesi batzuen arabera, gure
iragan ehiztari-biltzaileak ibiltzeko
egokitzapen hobea eman digu korrika egiteko baino. Hori dela eta,
guretzat askoz ere eraginkorragoa
da ibiltzean berme plantigradoa
egitea lasterka ari garenean baino.
Hala ere, berme oso laua egitea
ere ez erabat onuragarria.
Oinazpiko arkua pixka bat baxua
duten pertsonen artean, hauteman
da oinaren egituren lerrokadura
txar horrek energia gehiago gastatzea eragiten duela oinazpiko
berme arrunta duten pertsonen
artean baino.

Dantzariaren ibilera segailak
esfortzu handia egitea eskatzen du.
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Barne-zolak
Jokabide energetiko txar horri aurre egiteko, oinetakoetan zuzentzeko barne-zolak
erabiltzeak orkatilen lan-angeluak aldatzen ditu (Chen,
Lou, Huang & Su, 2010), eta
ikerketa lan baten arabera,
errendimendua areagotzen
du (Karimi, Fereshtehnejad &
Pool, 2013). Hori guztia kontuan izan beharko litzateke,
ibiltzea oinazpiko berezitasun
hori dutenei gomendatzeko
garaian.

Barne-zolak erabiltzeak hainbat onura ekartzen ditu, baldin eta
egokiak badira.

Funtzio ortesikoagatik nahiz
moteltzearen onuragatik, oinetakoetan barne-zola egokiak erabiltzeak, bistakoa den bezala, erosotasuna eskaintzen du ibiltzean (Dyer, 1983).
Esate baterako, kirol-oinetakoekin egindako azterketetan, aurkitu zen orpoaren inpaktuaren magnitudea % 46 murrizten zela oinutsik joatearekin alderatuta, barne-zolen ezaugarri
moteltzaileei eta zolaren gainerako zatiei esker (Lafortune & Henning, 1992).
Eta orpoa ez da barne-zola egokien erabilerari onura ateratzen dion oineko zati bakarra.
Oin aurrean metatartso-hezurren buruek, jasan behar duten presioak % 50 baino gehiago
murriz daitezke, bai eta % 60 ere, lehen metatartso-hezurraren buruaren kasuan (BransbyZachary, Stother & Wilkinson, 1990).
Zer eragin du oinetakoen pisuak ibiltzean egindako energia-gastuan?
“Lehen munduko” pertsona gehienek oinetakoak erabiltzen ditugu.
Hotzaz eta beroaz, bideko irregulartasunez eta inpaktuez babesteaz eta beste abantaila
batzuk izateaz gain, oinetakoek eragina dute ibiltzean egiten den energia-gastuan.
Eta eragin positiboa nahiz negatiboa izan dezakete.
Ikusi dugun bezala, gainean eramaten dugun pisuak zuzenean du eragina martxaren kostuan, bai gorputzaren beraren pisua bada bai zama gisa gehitu bada. Hala ere, pisu hori
oinetan jartzen denean, pisu horren eragina bereziki garrantzitsua da.
Izan ere, askoz ere energia gehiago gastatzen da karga oinetakoetan dagoenean bizkarrean
edo gerrian eramaten dugunean baino.
Azterlan batzuen arabera, oinetakoaren pisuaren 100 gramoko % 0,7 eta % 1 artean handitzen da ibiltzean gastatzen dugun energia osoa (Holewijn, Hens & Wammes, 1992).
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Lan baten emaitzak bat datoz esan berri dugunarekin: 4 eta 7,3 km/h arteko abiaduretan kiroloinetako arinekin (514±50 gramo) eta botekin (1.371±104 gramo) ibiltzearen kostu energetikoa
alderatu zen, eta ondorioztatu zen, batez beste, energia-gastua handitu egiten zela oinetan
gehitzen zen 100 gramoko: gutxi gorabehera, % 1 (Jones, Knapik, Daniels & Toner, 1986).
Fenomeno horren azalpenak oinarri fisikoa du: Oinak txandaka mugitzen dira. Fase
estatikoak dituzte, bizkortzekoak eta gelditzekoak edo abiadura moteltzekoak, eta azken bi fase
horietan, mugitzen ari den masak, eta zehazki, masa
horren inertziak, nabarmen du eragina energia-gastuan
(Blazevich, 2011).
Pisua galtzeak horrenbesteko ondorioa du oinetan, non
oinetako pisua 100 gramo gehitzeak energia-gastuaren
handitzea eragiten duen; handitze hori, enborrean 470
gramo eta 640 gramo gehiago eramatearen baliokidea
da, hainbat egileren kalkuluen arabera (Holewijn, Hens
& Wammes, 1992), (Legg & Mahanty, 1986).

Oinetakoen pisuak neurri handian du
eragina martxaren kostuan.

Ikerketa-ildo horretan bertan, beste lan-talde batek
oinetako arinekin (616 gramo), botekin (1.776 gramo)
eta oinetako arinekin gehi boten pisua berdintzen
zuen gainkarga batekin ibiltzearen energia-gastuak alderatu zituen (Jones, Toner, Daniels & Knapik, 1984).

Azterlanean, entrenatzen ziren pertsonak nahiz prestatu gabeak aztertu ziren, eta bi
kasuetan, hau hauteman zen: martxa-erritmo bizkorretan (5,6 km/h eta 7,3 km/h bitartean),
botak edo zamadun kirol-oinetakoak erabiltzeak VO2 % 8,9 eta % 10,2 artean handitzen
zuen. Era berean, 100 gramoko gainkargaren kostua % 1 igotzearen ehunekoa, beste lan
batzuetan aurkitutakoa, egiaztatu zen.
Horregatik da garrantzitsua lehiako kiroletan ahalik eta oinetakorik arinena ibiltzea, eta,
batzuetan, segurtasunari edo moteltzeari uko egiten zaie errendimendua hobetze aldera.
Oinetakoen takoia eta haren eraginak
Modak sakonki eragiten duenez jendearengan, maiz erabiltzen dira altuera oso desberdineko
takoiak dituzten oinetakoak: erabat laua dena, eta atzeko aldean 10 cm-ko betegarria ere gaindi
dezaketen kotak, besteak beste.
Takoiak erabiltzen badira, mugimendu naturalean gehien kaltetzen diren artikulazioak orkatiletakoak, belaunetakoak eta aldaketakoak dira, nahiz eta goiko beste segmentu batzuek ere
egokitu behar duten, hala nola bizkarrezurreko zona lunbarra, gorputzaren grabitate-zentroan
sortutako aldaketak berriz orekatu ahal izateko.
Elektromiografiari esker, froga daiteke takoiak erabiltzeak muskulu-talde batzuek, hala nola
zango-mamikoek, jarduera handiagoa egitea eragiten duela atsedenean, sortzen duen ezegonkortasunak behartuta (Trew & Everett, 2006).
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Takoiekin ibiltzen esperientzia dutenen ibilera eta esperientzia hori ez dutenen ibilera modu desberdinean ikusten ditugu kalean, eta, harrigarria badirudi ere, ibilerak ikusteko modu desberdin
hori aztertu dute azterketa zientifikoek: goniometroen bidez, berrets daiteke orkatilaren mugimenduan, belaunaren mugimenduan eta aldakaren mugimenduan desberdintasunak daudela,
takoiak erabiltzeko ohituraren araberakoak, baita azterlanean takoien gehieneko altuera 4
zentimetrokoa soilik izan zenean ere (Villarroya & Coloma Villacampa, 1994).
Takoiekin ibiltzera ohitura dauden pertsonek orkatilaren oinazpi-tolestaldi handiagoa egiten
dute ibiltzean, takoiarekin eta takoirik gabe, eta horrez gainera, artikulazio horren mugimenduak
zabaltasun handiagoa du, belaunak hedadura handiagoa
eta aldakak tolestaldi handiagoa.
Esperientziak eta estiloak gorputzaren
Takoiekin ibiltzeko esperientzien eta estiloen arteko desberdintasunak direla eta, hainbat pertsonari, oro har emakume
gazteei, takoiaren erabileragatik lordosi lunbarra handiagotu egiten zaie, eta beste emakume batzuek, zaharragoak
izan ohi direnek, guztiz kontrakoa egiten dute eta takoiak
erabiltzeari uzten diote.
Halaber, hauteman da takoi altuko oinetakoak erabiltzeko
ohitura dutenek pelbisa gehiago mugituz egiten dituztela
konpentsazio dinamikoak, eta takoiekin ibiltzera ohituta ez
daudenek, berriz, enborra gehiago mugituz egiten dituztela
(Prat Pastor, 2005).
Bestalde, oinaurrearen eta oinaren atzeko aldearen arteko
altuera-kota desberdinek eremu horietako bakoitzak baldintza arruntetan jasandako presioak aldatzen dituzte, eta
horrek konnotazioak ditu osasunarentzat.
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egokitzapenak aldatzen dituzte
takoiekin ibiltzean.

Oinazpiko presioak oin aurrera mugitzea, takoidun oinetakoak
erabiltzearen ondorioz.

Horrez gainera, takoidun oinetakoaren diseinuak, oro har, bermatzeko oinarri txikia du beste modelo lau batzuekin alderatzen badugu, eta, horren ondorioz, oinaren atzeko aldearen
posizioa kontrolatzea zaila da, eta egonkortasuna murriztu egiten da.
Urratsaren dinamikari dagokionez, bermatze-fasea luzatu egiten da, oreka eskasa konpentsatzeko ahaleginetan, urratsaren luzera murriztu egiten da takoien altueraren proportzioan,
eta nahiz eta kadentzia mantentzen den, joan-etorrien abiadura murriztu egiten da.
Gizonezkoek ere erabiltzen dituzte takoiak, baina ohikoena da baxuagoak izatea.
Oinaren aurreko bermearekiko 1,8 eta 2,2 zentimetro arteko desnibel neurriekin, gizonengan hautematen da lordosi lunbarra gutxitu egiten dela takoiaren altuera handitu ahala. Hori
ez da gertatzen takoiak erabiltzera ohituta dauden emakumeen artean (De Lateur, Giaconi,
Questad, Ko & Lehmann, 1991).
Beraz, gizonezko horietako batzuek aipatzen dituzten lunbarretako minak orpoaren
inpaktuak handitzeagatik izan daitezke, bizkarrezurreko zonalde horren kurbadura fisikoa
handitzeagatik baino.
Horrez gainera, aldaketa dinamiko horrek oin aurrearen eta oinaren atzeko aldearen arteko
pisu-banaketari ere eragiten dio. Bi oinen gainean zutik eta oinutsik egoteko posizio neutroan, pisuaren % 43 oinaren aurreko zatiaren gainean bermatuko litzateke, eta gainerako
% 57, orpo-hezurra babesten duen
zonaren gainean.

Takoiari dagokionez, oinetako
ugari mota daude.
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Egile batzuek (Bader, 1987), gure espezieak alderdi
horretan izandako eboluzio filogenikoarekin atsekabetuta itxuraz, uste dute takoiak erabiltzeak onurak
ekarriko lizkigukeela ibiltzean. Egia da, takoi txikiko
oinetakoak erabiltzen ditugunean, orpoak lurrarekin
talka egitean sortzen duen presioaren gehieneko
gailurra leundu egiten dela.
Horrez gainera, 2 zentimetroko goragailuekin soilik
pisuaren aurreko/atzeko portzentajezko banaketa
50/50 izaten da; 4 zentimetroko goragailuekin, 57/43;
6 zentimetroko goragailuekin 75/25; eta kota horretatik aurrera, gutxi gorabehera, banaketa oinaurrean
%90 eta orpoan %10 eskasekoa da (Valentí, 1987).
Orain, kontuan izanda oinaren aurreko aldean presioek duten banaketa, oinez eta oinutsik, hautematen
dugu bigarren eta hirugarren metatartso-hezurren
buruek jasaten dutela pisuaren zatirik handiena.
Oinetakoak erabiltzen baditugu, lehen metatartso-hezurraren burua 2. eta 3. hezurren buruekin parekatzen
da lanean, eta altuera pixka bat duen takoia jartzen
badugu, anatomiako eremu horiek jasandako presioen magnitudea, iraupena eta banaketa aldatzen dira
(Prat Pastor, 2005); eta, altuera handitu ahala, batbatean iristen dira beren gehieneko inpaktura.

Orpoaren babes-kuxin naturala.

Muturreko altuera duten takoiak erabiltzen baditugu, takoien ustezko onura horiek kaltegarri
bihurtzen dira, eta gehiegizko presioak, oinetakoan ahokatua egotearen ondoriozko alboko
zapalkuntzak eta oinaren aurrealderantz irristatzeko joerak hainbat patologia sortzea mesedetzen dute, hala nola “hallus valgus” edo juanikoteak, maskurrak, behatzetan deformazioak, metatarsalgiak, trizeps surala laburtzea eta beste miasma batzuk. Paradoxikoa bada
ere, gu babestea zeregin nagusi zuen oinetako batek sortzen ditu miasma horiek guztiak.
Eta hori da, egiaz, ondo diseinatuta dagoenean egiten duena.
Baldintza naturaletan, oinutsik, oinek gantz-ehunezko kuxin indargetzaile bat dute orpoetan, orpo-hezurraren azpian. Kuxin horren lodiera 18 milimetro ingurukoa da pertsona heldu
batengan, eta bere propietateek material sintetiko askoren propietateak gainditzen dituzte,
nahiz eta alda daitezkeen, okerrera edo hobera, endekapenagatik edo oinetako egokien
laguntzagatik, hurrenez hurren (Jorgensen & Bojsen-Moller, 1989).
Takoi txiki baten bidez, ariketa fisikoa egiteko oinetako egokiaren atzeko aldearen funtzio
garrantzitsuak dira, besteak beste, kuxin hori babestea eta indargetzea areagotzea.
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Oinetako ezegonkorrek ibiltzeko kostua areagotzen dute?
Gizakiena den ia gauza guztiek bezala, oinetakoak ere modei lotuta daude, eta horren
ondorioz, oinetako proposamen ugari eta askotarikoak daude merkatuan, baina denak ez
dira osasungarriak edo energetikoki onuragarriak.
Esate baterako, ikertzaile batzuen arabera, oinetako ezegonkor batek martxaren kostu
kalorikoa handitzea eragiten du, oinetako arrunt batean neurtutakoa baino % 4,5 baino
gehiago, bai geldi gaudenean bai ibiltzen ari garenean (Maffiuletti, Malatesta, Agostini &
Sartorio, 2012).
Hainbat muskulu-talde entrenatzeko eta beren errendimendua hobetzeko erabil daiteke
hori, edo distantzia jakin bat egitean kaloria-gastua handitzeko eta ariketa fisikoaren bidez
gantz-pisua murrizten laguntzeko.
Hala ere, ikerketa biomedikoan sarritan gertatzen den bezala, aurreko azterlanaren emaitzaren aurka egoten dira beste ikerketa batzuk.
Kontuan hartzen dugun lehenak (Santo, Roper, Dufek & Mercer, 2012), nahiz eta muskulujardueran desberdintasunak hauteman, ez du aurkitzen desberdintasunik gastu energetikoan. Aztertutako lagina oso txikia izateak azal dezake hori.
Bigarren lan batek, hanketako hainbat muskuluren jarduera aztertzen zuenak (Burgess &
Swinton, 2012), ez zuen gomendatzen oinetako mota hori erabiltzea egoera fisikoa hobetzeko, ez baitzuen egiaztatu ahalegina handitzen zenik muskulu gastronemioetan, bizeps
femoraletan, muskulu zuzenean edo ipurmasaileko muskulu handietan.
Horrenbestez, oinetako horiek saltzeko argudiorik nagusiena zalantzazkoa izango litzateke.

Oinetakoen
proposamen batzuek
azterketa gehiago
egitea eskatzen
dute, teorian dituzten
dohain horiek
berresteko.
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LURSAIL MOTAREN ERAGINA IBILTZEAN EGINDAKO ENERGIA-GASTUAN
Ibiltzean zapaltzen dugun material edo gainazal bakoitzak bere berezitasunak ditu. Eta urrats
bakoitza ematean lurrarekin oso harreman estua dugunez, lurraren
ezaugarriek eragin zuzena dute ibiltzean.
Esate baterako, hondar lehorraren gainean naturaltasunez ibiltzen garenean, hondar hezearen, belarraren edo asfaltoaren gainean ibiltzen
garenean baino abiadura motelagoan mugitzen gara, eta horrez gainera, oinkadaren luzera laburtu egiten da (Leicht & Crowther, 2007).
Urrats bakoitza ematean gorputza eraginkortasunez aurrerantz
bulkatzeko aukera ematen duen lurzoru finko bat ez izateak eragin
hori du, eta denbora-unitateko kalorien gastua handitzeko estrategia gisa erabil daiteke.
Azterlan hori bi generotako pertsona gazteen kolektibo batekin egin
zen, eta ikertzaileek hauteman zuten hondar lehorraren gainean
taldeak naturaltasunez hartutako batez besteko abiadura 5 km/h-koa zela, eta hondar hezean,
berriz, 5,4 k/h-raino igotzen zela. Halaber, belarraren nahiz asfaltoaren gainean abiadura hori
5,6 km/h-raino igotzen zela ikusi zuten.
Gauza da energia-gastua aldatu egiten dela zapaltzen dugun lurraren ezaugarriak aldatzearekin
batera.
Herrerak jasotzen duen bezala (Herrera Valenzuela, 2012), lursail finko baten gainean abiadura
berean egin behar den kostu energetikoaren halako bi da hondar lehorraren gainean ibiltzearen
kostu energetikoa.
Era berean, goldatutako sail baten gainean ibiltzeak 1,5 aldiz gastu
gehiago egitea eragiten du, eta elurraren gainean ibiltzen garenean,
elurraren egoeraren eta sakontasunaren arabera, gastu energetikoa
1,6 aldiz edo gehiago biderkatzen da, aurrerago ikusiko dugun bezala.
Belarra duen bide arrunt batean ibiltzen garenean, berriz, gainazal
gogor baten gainean ibiltzean egiten dugun gastu bera egingo genuke.
Lursailaren morfologiak ere eragina du ibiltzearen kostuan.
Izan ere, lursail finko baten gainean ibiltzeak, baina 2,5 zentimetrokoak baino ez diren irregulartasunekin, eragina du hainbat alderditan:
Urratsen batez besteko luzera % 4 murrizten da; urratsen luzeraren
eta zabaleraren aldakortasuna areagotu egiten da, belauneko, eta
batez ere aldakako, artikulazioaren lana areagotu egiten da; eta
izterreko eta hankako hainbat muskuluk ahalegin handiagoa egitea
eragiten du. Aurreko guzti horrek energia-gastua % 28 inguru handitzea eragiten du, lursail lau baten gainean ibiltzearekin alderatuta
(Voloshina, Kuo, Daley & Ferris, 2013).
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Elurraren gainean ibiltzea
Lursail motak energia-gastuan eragina duela ikusi ondoren, ezin hobeto ulertuko dugu elurraren gainean ibiltzea eta lurzoru finko baten gainean ibiltzea ez direla gauza bera, ahalegin
fisikoaren ikuspuntutik.
Izan ere, jada aipatu dugu geruza zuri horren gainean ibiltzeak ia bikoiztu egiten duela
mugitzearen kostua, baita elurrak duen trinkotasunaren arabera aldaketak badaude ere.
Elur bigunaren gainean elur-erraketekin 3,3 km/h-ko abiaduran ibiltzea, lursail gogorraren
gainean 6,4 km/h-ko abiaduran ibiltzearen baliokidea da; eta elur horren gainean 4,6
km/h-ko abiaduran ibiltzen bagara, lur solido baten gainean 9,7 km/h-ko abiaduran ibiltzen
edo trostan ibiltzen gastatzen den energia bera gastatuko genuke (Connolly, 2002).
Baina, esan dugun bezala, elurraren kalitateak edo egoerak eragin handia du gastu horretan, eta kalkulu horiek nabarmen aldatu behar dira elur sakonean “bidea ireki” behar izan
duenarentzat edo elurra trinkotu ondoren gainean ibiltzen denarentzat.

Elur sakonetan aurrera egiteak ahalegin nekagarria egitea eskatzen du.
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Aurreko azterlanari jarraiki, elur bigunetan 3,3 km/h-ko abiaduran ibiltzean eta elur gogorraren gainean 4,7 km/h-ko abiaduran ibiltzean esfortzu bera egin behar da; eta elur bigunaren
gainean 4,6 km/h-ko abiaduran ibiltzea eta behar bezala zapaldutako elurraren gainean 6,4
km/h-ko abiaduran ibiltzea baliokideak dira.
Hori dela eta, lurzoru garbiaren gainean egitea planifikatu zen oinezko ibilaldi bat izugarri
luzatzen da ustekabean elurrak ibilbidea estaltzen duenean; edo udan ibilbide leun bat
dena, neguan, elurra dagoenean, esfortzu nekagarria izan daiteke.
Esperientziak ere zenbait lursail ezegonkorren gaineko (besteak beste lursail elurtuak edo
izoztuak) martxaren kostu energetikoa aldatzen du (Billat, Dupré, Karp & Koralsztein, 2010).
Elurretan edo izotzaren gainean ibiltzeko ohitura zuten pertsonek, edozein altitudetan
itsasoaren mailaren gainetik, oxigeno gutxiago kontsumitzen zuten ibilbide bera eginez
elurraren edo izotzaren gainean ibiltzeko ohitura ez zuten pertsonek baino.
Abantaila hori gorabehera, esperientzia edo generoa alde batera utzita, pertsona horiek
guztiek ahalegin-maila handitu egin behar zuten lursail finkoetatik, harrizkoetatik edo
haitzezkoetatik, elurretan edo izotzetan ibiltzen hastean.
Elurtutako lursailetan ibiltzeko beste modu bat da mendiko eskiekin ibiltzea, ezinbesteko
ekipamendu tekniko osagarriarekin, besteak beste, lokailu, bota zurrun, eski-larru artifizial,
bastoi, hortz eta gainerakoekin –eta dagokien pisuarekin-.
Lur trinkoaren gainean eta % 21eko goranzko aldapa batean probak eginez, elementu horiek
erabiltzeak, batez ere astunak badira, energia gehiago gastatzea eragiten du oinez edo elurerraketekin egitea baino, abiadura berean eta malda berean (Tosi, Leonardi & Schena, 2009).
Jada azaldu dugun bezala, oinetan jarritako pisuaren garrantziak azaltzen du hori, bai eta mendiko eskian erabilitako materiala arintzeko enpresa fabrikatzaileek egiten duten ahaleginak ere.
Hala ere, argi dago mendi-mazela zurietatik jaistean egoera erabat aldatzen dela, eta bistakoa da onuragarriagoa dela irristan lerratzea erraketekin edo erraketa gabe ibiltzea baino.
Beharrezko materialaren pisuak eskiekin igoerak egitea zailtzen du,
baina jaitsieretan izugarri konpentsatzen du.
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Esfortzu handiagoa, baina pisu txikiagoa jasaten.
Horixe eskaintzen digu uretan ibiltzeko modu horrek.

Uretan ibiltzea
Uretan murgilduta, hainbat altueratara arte, ibiltzea egoera berezi bat da, eta sarri erabiltzen
da errehabilitazioko edo entrenamenduetako programetan.
Ingurune horrek aireak baino dentsitate handiagoa duenez, gure gorputzak aurrera egiteko
erresistentzia gehiago izaten ditu, nahiz eta indar hidrostatikoak gure pisuaren zati batetik
libratzen gaituen.
Pertsona osasuntsuekin eta gazteekin (batez besteko adina 21,6 urtekoa zen) egindako
azterlan batek hauxe ondorioztatu zuen: uretan apofisi xifoideraino sartuta ibiltzen -lehorreko abiaduraren erdian-, lehorrean abiadura arruntean ibiltzen gastatzen zen energia bera
gastatzen zen (Masumoto, Hamada, Tomonaga, Kodama & Hotta, 2012). Hau da, uretan
toraxaren puntu horretaraino sartuta ibiliz, leku batetik bestera joateko behar den energiagastua bikoiztu egiten zen.
Ibiltzeko modu berezi horretan sakonduz -aurreko laneko egileek berriz ere beste egile batzuekin parte hartzen duten lan batean-, aditzera eman zen ez dela gauza bera aurrerantz
ibiltzea eta atzerantz ibiltzea, bi kasuetan uretan apofisi xifoideraino sartuta (Masumoto eta
beste batzuk, 2009).
Abiadura berean, bihotz-maiztasuna, oxigeno-kontsumoa, aire haizeztatuaren bolumena,
arteria-presio sistolikoa, bai eta esfortzuaren pertzepzioa, handiagoak izan ziren ingurune
urtarrean atzerantz ibiltzen aurrerantz ibiltzen baino, eta frogatu zen atzerantz ibiltzeak
ahalegin handiagoa eskatzen duela.
Urratsen luzera soilik izan zen txikiagoa, aurrerantz ibiltzean baino.
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KARGAK ERAMATEN IBILTZEA
Ibiltzearekin batera gainean zamak eraman behar direnean, gastu energetikoa aldatu egiten
da, eta gorputzaren mugimendua egokitu egin behar da.
Aldaketa horiek hainbat faktoreren araberakoak dira, hala nola garraiatutako pisuaren magnitudea, gorputzean nola jartzen den, eta zama horri eusteko modua.
Bistakoa den bezala, gainean zenbat eta zama handiagoa eraman, orduan eta handiagoa
izango da gastu energetikoa, eta, era berean, kostua handitu egiten da abiadura handitu
ahala (Goslin & Rorke, 1986).
Bestalde, azterlan batean, 8 kg-ko zama bat hiru modutan nola garraiatzen zen alderatu
zen: esku batean, sorbalda baten gainean edo bizkarraren gainean (Collado Vazquez,
2002).
Ondorioztatu zen zama eskuan eramanda aldatzen zuela gehien gorputzak ibiltzean duen
posizio naturala, eta, horrenbestez, ez zela oso gomendagarria.
Eta hori, ukondoaren “zama-angelua” delakoak ibiltzea erraztu arren, eskuan hartuta
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daramaguna hanken bidez kolpekatzetik bereizita, eskuaren ahurra
aurrerantz begira eramaten badugu (Trew & Everett, 2006).
Aitzitik, pisua bizkar-zorro batean, bizkarrean eta bi sorbaldetatik
zintzilik eramateak postura gutxiago aldatzea eragiten du, besoei
eragiteko mugimendu naturala eta sorbalda-gerrikoaren eta pelbisgerrikoaren mugimendua egiten utziz, pisua oso handia denean izan
ezik.
Azken kasu horretan, gorputz-enborra are gehiago makurtu behar da
aurrerantz, eta urratsaren dinamika arrunta aldatzen da; eta, zenbaitetan, oinaren lana ere aldatu egin behar da, orpoaren bermea aldatu
eta modu lauagoan oinarritzen delarik (Lelièvre & Lelièvre, 1993).
Pisua gorputzeko beste zona batzuetan banatzeak ondorio lazgarriak
izan ditzake energia-gastuan, esan dugun bezala.

Erreparatu ukondoaren
“zame-angeluari”,
eskuaren ahurrak
aurrera begira
eramatean.

Adibidez: oinetan kilo bat gehiago jartzeak kalorien kontsumoa % 7 eta
% 10 artean handitzen du. Pisua izterrean jartzen badugu, aldiz -praka
batzuek altuera horretan dituzten alboko patriketan materiala kargatuz
gerta daitekeen bezala-, kostua % 4 igotzen da, bizkarrean eramandako kostuarekin alderatuta (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).
Halaber, zamak sorbaldaren gainean eramateak ere martxaren kostu
energetikoa areagotzen du, ondoko azterlanak ondorioztatu duen
bezala. Azterlan horren laburpena egiten dugu ondoko koadroan
(Legg, Ramsey & Knowles, 1992):

Abiadura eta malda

Bihotz-maiztasuna bizkar-

Bihotz-maiztasuna bi sorbal-

zorroan 26 kg eramanda

den gainean bi fardeletan
26 kg eramanda

4,8 km/h eta % 0ko aldapa

122 taupada/minutuko

130 taupada/minutuko

4,8 km/h eta % 2,5eko aldapa

135 taupada/minutuko

147 taupada/minutuko

4,8 km/h eta % 5eko aldapa

155 taupada/minutuko

164 taupada/minutuko

Ikerketa horrek, azaldu du pisu bera sorbaldetan eramateak oxigeno-kontsumoa % 4,3 eta
% 4,7 artean handitzen duela bizkar-zorro batean eramatearekin alderatuta. Horrenbestez,
zamak sorbaldetan eramatea garraiatzeko metodo onargarria den arren, komeni da denboratarte laburretan soilik erabiltzea.
Zamak bizkarrean eramateari dagokionez, beharrezkoa da zenbait aldaera aditzera ematea.
Oso maiz ikusten da pertsona asko bizkar-zorroa modu okerrean erabiltzen.
Ohikoena da karga bizkarraren gainean kokatzea eta presioa gorputzera transmititzea, sorbaldetan bermatzen diren tiranteen bidez.
Lehen akatsa tirante horiek ez egokitzea da, pertsona askoren sorbalda-gerrikoaren estatikan
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asimetriak izan arren. Hori dela eta, goren dagoen sorbaldak pisu handiagoa jasan beharko
du, eta desorekak sortuko dira.
Bestalde, fardelak bizkar-zorroan gaizki banatzen badira, gerta daiteke material astunenak
bizkarretik urrun eta posizio baxuan geratzea, eta, horren ondorioz, pertsona eta zama
multzoaren grabitate-zentroa sostengu-oinarritik urrun kokatuko da, eta gorputzaren postura
erabat aldatzera behartuko du: gorputzaren enborra aurrerantz nabarmen tolestu beharko
da, batez ere tiranteak lasai badaude eta ez badira
erabiltzen zama gorputzarekin uztartzeko tirak, hala
nola, goiko zenbait tira eta banda torazikoa (Lizarraga,
2010).
Bizkar-zorroan kargatutako elementuek dentsitate desberdinak izatearen ondoriozkoak dira egoera horiek,
elementu batzuk bolumen altukoak eta pisu baxukoak
(hala nola lozakua) izan baitaitezke, edo bolumen neurritsukoak eta masa handikoak (hala nola eskaladarako
materiala edo ontziratutako elikagaiak), eta nolabaiteko
eragina dute elementu horiek daramatzan pertsonaren
bizkarreko muskuluetan (Bobet & Norman, 1984).
Eramandako pisuarekin bezala, eramatearen kostu
energetikoan ere eragina du zama leku batean edo
bestean eramateak. Pisua bizkar-zorroaren azpiko
zatian kontzentratzen denean gastua % 16 handiagoa
da bizkar-zorroaren goiko zatian eta gorputzetik gertu
eramatea baino, eta horrek deskribatutako postura-aldaketak egitea eragiten du (Obusek, Harman,
Frykman, Palmer & Billis, 1997).
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Bizkar-zorroan pisuak banatzeak
grabitate-zentroa eta martxaren patroia
adatzen ditu.

Horregatik, ibiltzeko esperientzia duten pertsonek karga
bizkarraren zer alturatan eraman nahi duten hautatzen
dutenean, beren gorputzaren pisuaren % 30aren baliokideak diren pisuak eramatean, pisua posizio garai batean
eramatea erabakitzen dute, nahiz eta martxaren zenbait
datu biomekanikoen estatistika-analisiaren bidez ezin
izan den zehaztu desberdintasun nabarmenik dagoenik
postura horren, tarteko baten eta hirugarrengo baxuago
baten artean (Simpson, Munro & Steele, 2012).
Elementurik trinkoenak edo astunenak bizkarraren
gertuko zonan, eta ahal bada zona altuan, eramatea
lagungarria da grabitate-zentroak ahalik eta aldaketarik
txikiena jasan dezan sostengu-oinarriari dagokionez,
eta, hala, postura gutxiago aldatzen da. Izan ere,
zamaren masa-zentroa gorputzaren masa-zentrotik
ahalik eta gertuen kokatzeak, gehiago igo gabe,
martxaren estiloa aldatzeko beharra murrizten du, eta,
horrez gainera, martxaren kostu energetikoa txikitzen
du (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).

Eramateko metodo tradizional batzuk
oso eraginkorrak dira.

Azterlan batzuek esan berri duguna berresten dute: 22 kg eta 38 kg arteko pisuak eramaten
zituzten pertsonak aztertu zituzten. Zama gorputzari ondo eutsita zeramaten, eta batez ere
orekatuta, masa-zentroa gerriaren inguruan gera zedin. Azterlan horietan gastu energetikoa
handitzen zela aditzera ematen bazen ere, gorputzaren % 46ren baliokideak diren masak
eramanez logikoa den bezala, ez zen aldaketa nabarmenik hauteman martxaren ereduan,
ez eta eraginkortasunean ere, eta alderdi hori lanean eta eginkizun militarretan aprobetxatu
izan da (Grenier, Peyrot, Castells,
Oullion, Messonnier & Morin, 2012).

Gerriko uhala egoki erabiltzeak ornoarteko diskoetan
egindako presioa arintzen du.

Ornoarteko diskoek jasandako presioa murrizteko, batez ere bizkarrezurraren eremu lunbarrean, onuragarria da gerriko banda estutzea,
garraiatutako pisuaren zati handi
bat pelbis-gerrikoaren inguruan
egokitu dadin, sorbaldetan egokitu
ordez. Hala, presio hori lurrerantz
transmititzen da, orno-gorputzetatik
eta tarteko diskoetatik igaro gabe.

Halaber, bizkar-zorroa modu batera
edo bestera egokitu beharko litzateke, lursailak aldapak igotzea edo jaistea derrigortzen duen kontuan izanda. Aldapa gora igo behar bada, bizkarraren goiko eremuan nolabaiteko tartea utzi beharko litzateke, eta jaitsi egin behar bada, berriz, bizkarretik gertuago jartzea proposatuko genuke.
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Aholku orokor horri are zehaztu daiteke, lursailaren
beste berezitasun batzuei eta bertan garatu behar
dugun jarduerari erreparatzen badiegu.
Esate baterako, oso agerian dauden edo oso haize
asko ibiltzen den lekuetan, hala nola aireko ertzetan,
ibiltzean, gomendagarria izango da grabitate-zentroa
baxuago egotea lehen proposatu duguna baino, eta
era berean, eskiatzen ari bagara, horrek egonkortasun
hobea emango digu eta abiadura jakin batean norabidez aldatzea erraztuko du.
Halaber, bizkar-zorroa bizkarrarekin lotzeko edo finkatzeko gailu motak ere eragina du kargarekin egiten den
martxaren kostu energetikoan, eta gorputzak jasan
behar dituen inpaktu eta bizkortzeetan.
Pertsona bakoitzaren gorputzaren pisuaren % 25arekin
zamatutako bizkar-zorroak eta enborrari finkatzeko bi
Motxilak egokitzeko aukera ugari
gailu mota, zurruna edo malguagoa, erabiliz egin zen azeskaintzen ditu,
terlan batean, frogatu zen 3,7 km/h eta 4,5 km/h arteko
batez besteko abiaduretan tirante malguenak zituen
bizkar-zorroa erabiltzeak nabarmen murrizten zuela oxigeno-kontsumoa eta inertziaren indarra.
Hala ere, 5,2 km/h-ko abiaduran eta 6 km/h-ko abiaduran bi faktoreak pixka bat handitzen dira.
Dirudienez, lotune malguak errazten dituen bizkortze-indar bertikalak handitzen direlako gertatzen
da hori (Foissac, Geyssant, Freychat & Belli, 2009).
Eskolako bizkar-zorroen kasu berezia
Gauzak gainean eramateari dagokionez, osasun-interes handia sortzen du eskolako haurrek ematen
duten bizkar-zorroen gaiak.
Eskola-egun bakoitzean, biztanleriarik gazteenak
“zientzia” kiloz zamatzen ditu besoak edo bizkarrak,
liburuak eta tresnak hartuta, eta etxetik ikastetxeraino eramaten ditu. Materialek beren garunak garatuko
dituzte, baina beren gorputzak, hazteko eta heltzeko
aldian daudenak, lesiona ditzakete.
Legezko araudiek murriztu egiten dute poltsen eta
bizkar-zorroen pisua, eta gehienez eramaten dituenaren gorputzaren pisuaren % 10 izan dezakete.
Hala ere, zama horrek belaunetako, aldaketako eta
zona lunbarreko artikulazioetan, eta, oro har, enbor
osoan postura-aldaketak eragiten ditu; era berean,
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Bizkar-zorroak egokitzeko aukera ugari
eskaintzen ditu.

martxaren eredua ere aldatzen du, batez ere lunbarretan izan ohi den patologia horren
sorrera erraztuz (Estrázulas, Bezerra & Mota, 2007).
Bi generoetako 834 eskola-umeri buruzko azterlan batek (Pires eta beste batzuk, 2011)
frogatu zuen erlazio zuzena zegoela bizkarreko mina izatearen eta eskolako bizkarzorroaren pisuaren eta bizkar-zorroa eramateko denboraren artean.
Eta arazo hori kolektibo handi batek pairatzen du; kalkuluen arabera, Ipar Amerikako
lehen hezkuntzako ikasleen % 23k du arazo hori, eta bigarren hezkuntzako ikasleen %
33k (Roth, 2001).
Bizkar-zorro tradizionalaren ordez ikasteko gauzak eramateko beste aukera osasungarri
bat da gurpildun bizkar-zorroa.
Gorputzaren pisuaren % 10ez zamatutako 7 eta 19 urte arteko pertsonen artean aztertu
da bizkar-zorro horien erabilera, eta beste azterlan batzuetan bezala, frogatu da martxaren eredua ez dela aldatzen, batez ere zama bizkar-zorroan egoki sartzen bada, pisua
gurpilen gainean jarriz, hain zuzen (Almeida, 2011).

54

ASTUNGARRIAK NAHITA ERABILTZEA: ESKUMUTURREKOAK,
ORKATILEKOAK ETA BESTE AUKERA BATZUK
Gorputz-adarren
zona distaletan
pisua gehitzeak
martxaren kostua
handitzen du.

Zenbait egoeretan, zamak modu kontzientean eramaten ditugu, hala nola astungarria
daramaten orkatilakoak eta eskumuturrekoak erabiltzen ditugunean.
Ez dira erabiltzen energia gutxiago gastatzeko, beren erabilerak bi helburu ditu: inplikatutako muskuluak entrenatzea, eta kaloria gehiago gastatzea ariketa egiten dugun bitartean.
Hankako edo besoko zona distaletan gainkarga jartzeak lan osagarria eginarazten die
gorputz-adar hori mobilizatzen duten muskuluei, eta hori muskuluak sendotzeko erabil
daiteke, entrenamendu-programa baten zati gisa.
Hobetu nahi den ezaugarriaren arabera, astungarri arinak edo astunak erabil daitezke,
eta mugimendu bortitzagoak edo leunagoak egin. Hala, erresistentzian, indarrean edo
potentzian eragina izatea lortuko da, besteak beste.
Hala ere, badago egoera jakin bat, non gure helburua gehiago gastatzea den, ikuspuntu
energetikotik eraginkorrak izan ordez: gorputzeko gantz-ehunekoa murriztu nahi dugunean.
Eskumuturrean edo orkatilan gainkarga bat eramateak ariketa fisikoa egiteko erabil
dezakegun denboran kaloria gehiago gastatzea eragingo du, balantze negatibo bat
sortuz; balantze negatibo hori lagungarria izango da gantz-gordailuak murrizteko, eta
muskulu-masa handitzeko.
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Gaian sakonduz, azterlan interesgarri batek aditzera eman zuen astungarrien bidez energia-gastua
askoz ere handiagoa zela astungarria eskumuturrekoetan jartzen bazen orkatilakoetan jartzen
bazen baino (Miller & Stamford, 1987).
Pisu bera eramanda,
eskumuturretan
eramaten bada
kaloria gehiago
gastatzen da
orkatiletan eramaten
baino.

Azterlan horren arabera, 3,2 km/h-ko, 4,8 km/h-ko
eta 6,8 km/h-ko abiaduran ibiliz egindako kontsumoa, 100 gramo gainkarga bakoitzeko, batez
beste, % 0,8 handitzen da astungarria beheko
gorputz-adarretan eramaten bada, eta % 1,3 goiko
gorputz-adarretan eramaten bada.
Astungarria goiko nahiz beheko gorputz-adarretan
zuzen banatzen bada, energia-gastua % 0,9 igotzen da aipatu 100 gramoko astungarriekin.
Beste modu batera azalduta: zama txiki hori eskumuturretan eta orkatiletan banatuta 6,8 km/h-ko
abiaduran ibiltzea, astungarririk gabe 8 km/h-ko
abiaduran korrika egitearen baliokidea da, gastu
energetikoari dagokionez.

Eskuetan 450 gramo, 900 gramo eta 1.360 gramoko (1, 2 eta 3 libra) pisuak 4 km/h
eta 6,4 km/h arteko abiaduran ibiliz egindako probetan, hauxe eman zen aditzera: martxan oxigenoaren kontsumoa handitu egiten zen %100 eta %250 artean, eta, horren
ondorioz, pisu nahiko altua duten zama horiek eramanez ibiltzea nahikoa estimulu izan
daiteke egoera fisikoa hobetzeko, bai gaitasun baxuko pertsonena, bai maila fisiko ona
duten pertsonena (Auble, Schwartz & Robertson, 1987).
Hala ere, beste azterlan batek ohartarazten digu eskuetan pisua eramateak zenbait arrisku
izan ditzakeela.
Gaixotasun kardiobaskular batzuk dituzten pertsonen kasua izango litzateke hori. Izan ere,
frogatuta dago eskakizun metabolikoak eta arteria-presioa nabarmen handitzen direla, baita 450 gramoko zamak soilik eramaten direnean ere (Evans, Potteiger, Bray & Tuttle, 1994).
Aipatutako osagarri espezifikorik ez badago (eskumuturrekoak edo orkatilakoak), aukera
baliagarri bat da, ibiltzen den bitartean edo trostan ibiltzen den bitartean, eskuetan inpaktuen aurrean arriskurik ez duten materialen ontziak eramatea, hala nola plastikozko botilak,
urez, hondarrez edo beste substantzia trinkoago batzuez beteta, nahi den pisuaren arabera.
Astungarri alternatiboak eramateko beste modu bat izango litzateke -kasu honetan
beheko gorputz-adarretan jartzeko-, material trinkoko barne-zolak erabiltzea, besteak
beste, gel batzuez egindakoak, oinetakoen berezko barne-zolen ordez (oro har, azken
horiek arinagoak izan ohi dira). Hala, inpaktuen aurka moteltze hobea ere lortuko genuke, eta hori ona da, batez ere, korrika egiten ibiltzen bagara.
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ZERGATIK MUGITZEN DITUGU BESOAK IBILTZEAN EDO KORRIKA EGITEAN?

Nahiz eta itxuraz ez duen bistako helbururik, ohikoa da ibiltzearekin batera besoak ere
modu koordinatuan mugitzea.
Egile batzuek iradoki izan dute antzina lauhankako ginenetik geratu zaigun aztarna bat
dela, eta orain, gorputzaren pisua jasatetik libratuta, besoek arrazoirik gabeko hondarmugimendu hori egiten jarraitzen dutela.
Hala ere, azterlan batzuek (Collins, Adamczyk & Kuo, 2009) agerian utzi dute besoen mugimendu
harmonikoak -hain zuzen, alde bereko hankaren aurkako noranzkoan egiten denak-, martxari
onura handiak ekartzen dizkiola: zehazki, % 12 murrizten
du kostu energetikoa besoak geldi edukita ibiltzearekin
alderatuta, eskuak patriketan sartuta, gerriari helduta edo
eskuak aldaketan jarrita daramatzagunean gertatzen den
bezala. Kontuan hartzeko moduko ehunekoa da hori.
Hainbat kausek azaltzen dute murriztapen hori,
besteak beste, grabitate-zentroaren lekualdatzearen
ondorioak, angelu-momentuen murriztea (Blazevich,
2011) eta egonkortasuna hobetzeak. Horrez gainera,
hankek jasan behar dituzten lurraren erreakzio-indarrak txikitu egiten dira, eta hala, nekea murrizten da.
Eta ez dira ibiltzean besoak mugitzeak energia aurrezteko abantaila duela aipatzen duten egile bakarrak.

57

Ibiltzea zailagoa da besoak geldirik
baditugu.

Halaber, beste batzuek, hala nola Yizharrek eta haren kolaboratzaileek, esaten dute
pertsona osasuntsuek ibiltzean besoak geldirik izateak oxigenoaren kontsumoa % 8 eta
% 34 artean handitzen duela, eta, horrenbestez, energiaren gastua ere handitzen dela.
Bihotz-maiztasunarekin ere gauza bera gertatzen da, leku batetik bestera joateko abiadura berean, % 8 eta % 17 artean handiagoa da, ibiltzean besoak mugitzen ez baditugu
(Yizhar, Boulos, Inbar & Carmeli, 2009).
Alboko oreka kontrolatzea ibiltzean egiten dugun energia-gastuaren zati bat denez, aztertu zen ea adineko jendeak energia gehiago gastatzearen arrazoia alboko mugimenduak
kontrolatzeko ahalegin handiagoa egin behar izatea ote zen. Egiaztatu zen ez zela horrela, gazteen talde bati eta adinekoen beste talde bati alboko egonkortasuna ematean,
bi taldeek txikiagotzen zuten ibiltzearen gastua antzeko ehunekoan: %6 eta %7a artean,
besoak mugitzen ez bazituzten, eta %3 eta %4 artean, kulunkatzen bazituzten (Ortega,
Fehlman & Farley, 2008).
Eta kasu horretan ere, bi taldeak eraginkorragoak ziren besoak kulunkatuz, besoak geldirik edukita baino.
Beste alderdi batek ere komenigarri egiten du besoak nahierara mugitzea ibiltzen garenean:
oreka eta defentsa hobetzeko elementu gisa erabil daiteke eskuen kulunka, oreka galduz gero.
Esperientzia pertsonalari esker, ziurta dezakegu erorketa baten ondorioak are larriagoak
izan ohi direla, erorketa-egoeretan besoen laguntzarik ez dagoenean. Hori dela eta, eskuak patriketan sartuta ibiltzea, bizkarrean helduta eramatea edo eskuen mugikortasun
askea atzeratu edo oztopatuko duten moduetan ibiltzea ez da komenigarria, batez ere
lursail irregularretan edo itsasgarritasun gutxi dutenetan.
Zenbait lursailetan
eta jardueratan,
edozein laguntza
osagarri, oinez gain,
ezinbestekoa da.
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ZERGATIK EGITEN DIRA SIGI-SAGA MENDIKO BIDE ALDAPATSUAK?
Ohikoa da bidezidor eta merkataritza-ibilbide zaharrek, aldapa gogorra igo behar izatean, zeta-erako
diseinu bat izatea aldapari bere
lerro aldapatsuenetik eta laburrenetik heldu beharrean.
Planeta osoan zehar intuizioz
orokortu zen fenomeno hori aztertu
egin dute ikertzaileek, justifikazio
zientifiko bat aurkitzeko. Ikertutakoaren arabera, aldapan sigi-saga igoz energia gutxiago gastatzen
da beste modu batera igota baino
(Llobera & Sluckin, 2007).
Azterlan batzuen arabera (Minetti,
1995), gizakien batez bestekoak
distantzia-unitateko kostu energeAntzinako trazadurak mendiko bidexketan.
tiko txikiena eginez igotzen duen
aldapak gutxi gorabehera % 25eko desnibel bat izan behar du, eta mendiko sigi-sagako
bide ugarik desnibel horixe bera dute.
Bide horietan, egiaztatu da igotzeko abiadurarik
eraginkorrena 2,3 km/h-koa dela, orduko desnibel
bertikaleko 500 metro igoz, gutxi gorabehera.
Jaitsiera errentagarritasun energetikoaren ikuspuntu
beretik aztertuz, azterlaneko datuek aditzera ematen
dute aldapa horiek jaisteko abiadurarik egokiena
5,4 km/h-koa dela, eta horrek berekin dakar orduko
1.300 metroko altuera jaistea.
Hala ere, jaitsiera ez litzateke horren nekagarria izango muskuluentzat eta artikulazioentzat, baldin eta, 30.
orrian aipatzen genuen bezala, % 8ko aldapa batetik
jaitsi ahal izango bagenu, eta ez sigi-sagako bidexken
% 25eko aldapatik.
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OSASUNERAKO ONURAK LORTZEKO IBILTZEA
Ibiltzea jarduera dinamiko, erritmiko eta aerobikoa da, eta, ikuspuntu ugaritatik, osasunarentzat mesedegarri egiten duten ezaugarri ugari ditu. Horrez gainera, kontrako ondorioak
izateko oso arrisku txikia du.
Ibiltzea oso egokia da, hasierako jarduera gisa, egoneko bizitza alde batera utzi nahi dutenentzat. Ibiltzearen praktika sendotu egiten da ematen duen askatasun-sentsazioari esker,
bai eta eskaintzen dituen gizarte-ongizateagatik eta harremanengatik ere.
Edozein martxa kantitate, edozein lekutan, baliagarria
da kaloriak gastatzeko. Eta horrek ibiltzea gorputzeko
gantzaren pisua txikitzeko baliabiderik erabiliena
bihurtzen du. Era berean, edozein adinetan eta ia
edozein pertsonak praktikatu dezake, zenbait desgaitasun edo muturreko hauskortasun egoerak dituzten
pertsonek izan ezik.

Biztanleriak oso barneratuta du ibiltzeak
onura handiak dituela.

Ibiltzearen ondorioak akutuak eta kronikoak izaten
dira, epe laburrera sortutakoak edo asteetan edo hilabeteetan erregulartasunez ibili ondoren sortutakoak
diren kontuan hartuz.

Ibiltzeko ariketa fisikoak miokardio infartuak prebenitzen, heriotza-tasak murrizten, hipertentsioa tratatzen, aldizkako hutsegiteak edo
muskuluetako eta eskeletoko beste asaldura asko tratatzen duen eraginkortasuna azterlan
askotan egiaztatua izan da (Morris & Hardman, 1997).
Eta onura horiek oso adin aurreratuetan eta dedikazio handirik gabe lor daitezke. Esate
baterako, 85 urteko emakumeekin eta kontrol-talde
batekin egindako ikerketa batean, hainbat hobekuntza
lortzen zirela egiaztatu zen, hala nola, arteria-presio
diastolikoa murriztea, gaitasun aerobikoa eta martxaren gehieneko abiadura handitzea, eta arteria-presio
sistolikoa murrizteko joera eta hanken indar isometrikoa handitzea (Puggaard, Larsen, Stovring & Jeune,
2000).
Astean egun batez lan egiteko programa bat astean, 8
hilabetetan zehar, gaitasun aerobikoa bizitza independente bati eusteko behar denaren mugan zegoen, 13
ml/kg/min-etan zenbatuta, eta % 18 handitu zen, ibiltzeari horren dedikazio txikia eskaini arren. Era berean,
martxaren gehieneko abiadura % 17 hobetu zen.
Halaber, beharrezkoa da aitortzea urte betez entrenatu gabe egon ondoren, erritmoa % 8 txikitu zela. Baina
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nork bere burua aski izateko beharrezko ezaugarriak mantentzea, per se, oso helburu
baliotsua da, ariketa fisiko hori oso adin aurreratuetan sustatzea justifikatzeko ere.
Oso-oso ezagunak direnez, ez dugu zehaztasunez deskribatuko zer onura eskura daitezkeen ibiltzeko programa erregular bati jarraituz gero.
Hala ere, komenigarria da ariketa fisikoa sustatzeko kanpainek eskatzen duten ahalegina
biztanleriaren sektore egokiari zuzentzea. Hori ematen dute aditzera hainbat azterlanek,
hala nola PEPAF delakoak. Azterlan horretan, bizimoduz aldatzeko motibazio-maila, arrisku-faktoreak izatea eta zenbait ezaugarri sozioekonomiko aztertu ziren aintzat hartu beharreko hautaketa-irizpideen artean (Grandes G., Sánchez, Torcal, Ortega Sánchez-Pinilla,
Lizarraga & Serra, 2008).
Eta, ibiltzeak osasunari eskaintzen dizkion onurei buruzko eztabaidatik kanpo, esan behar
da ibiltzea sustatzeko estrategia ugari erabiltzen direla, baina, haren originaltasunagatik,
hauxe azpimarratu behar dugu: txakur maskota batek behar duen arretagatik, Ingalaterran
ibiltzeko hartzen zen denbora handitu egin zen, eta azterlanean estrategia hori aztertu zen,
haurrak nahiz helduak barne hartuz (Yam eta beste batzuk, 2012).
Biztanleria ibiltzearen praktikan hobeto fidelizatzeko beste modu bat, diseinatutako hiri-zirkuituetan ibiltzea da.
Arrazoiak zehaztasunez azaltzen hasi gabe (arrazoietako batzuk izango lirateke hiri-ibilbideetan ibiltzeak ematen duen segurtasuna eta erraztasuna, bai eta gizarte-harremanak
sortzeko erraztasuna ere), 9 hilabeteko azterlan batek frogatu zuen prestatutako hiri-ibilbideetan ibiltzen ziren pertsonek asteko saioen kopurua nahiz saioen iraupena areagotzeko
joera zutela, hautaz eta prestatu gabeko lekuetatik ibiltzen ziren pertsonekin alderatuta
(Pleguezuelos eta beste batzuk, 2013).
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ZENBAT ETA NOLA IBILI BEHAR DA OSASUNERAKO ONURAK
LORTZEKO?

Ibiltzean besoak eta hankak konbinatuta erabiltzeak onura handiagoak ekartzen ditu
ibiltzeko modu tradizionalak baino.

Ibiltzeko ariketak eskaintzen dituen onura frogatu horiek -esate baterako, hilkortasun-arriskua murriztea-, agerian jartzeko gutxieneko “dosi” bat behar da: astean, gutxienez, 1.000
kaloria gastatu beharko lirateke (Kokkinos, 2012).
Gastu kaloriko hori zehazten duten alderdiei zehazki erreparatuz -hau da: jarduera motari,
intentsitateari, iraupenari eta maiztasunari-, azterlanak ez dira erabatekoak alderdi horiek
arrisku horren murrizteari egiten dioten ekarpenaren inguruan.
Hala ere, hauteman da kaloria gehiago gastatzean, onura handiagoak ere lortzen direla aldi
berean, eta ia ez duela handitzen bihotzeko arazo bat izateko arriskua, modu iragankorrean. Bihotzeko arazoren bat izateko arrisku handiagoa dute adineko pertsonek, edo aldez
aurretik sedentarioak izan direnek.
Gastu kalorikoaren eta osasunaren arteko harremanaren ildo horretan, hainbat azterlan
berrikustean, hauteman zen martxa eskandinaviarra (martxa horretan besoak bizkor
mugitu behar dira hankekin batera) praktikatzeak baldintza fisikoaren atal ugari gehiago hobetzen zituela arin ibiltzeak baino, eta, zenbait alderditan, trostan ibiltzeak baino
(Tschentscher, 2013).
Atsedenaldiko bihotz-maiztasuna eta arteria-presioa txikitzea, ariketa egiteko gaitasuna
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Onurak lortzeko,
beharrezkoa
da gutxineko
jarraitutasuna eta
dedikazioa izatea.
Lagunartean
errazagoa izan
ohi da.

handitzea eta oxigeno-kontsumoa hobetzea dira aipatu martxa eskandinaviarra egiteak
berekin dakartzan alde on frogatuetako batzuk.
Ariketa agintzeari dagokionez oro har onartuta dauden gomendioetako batzuk berretsiz, ikasle gazteen artean aztertu da ea ikasturte batean zehar egunean 20 minutu
bakarrik ibiltzea, ikastetxeetara oinez joatean, nahikoa ote zen osasunaren zenbait
adierazle hobetzeko.
Norvegian aztertu ziren eskola-umeek lan kardiobaskularraren gaitasuna % 6 eta % 13 artean handitu zuen, muskulatura iskiotibialaren malgutasuna % 8 eta oreka % 69 (Mønness,
2009), nahiz eta ibiltzeko oso denbora gutxi hartu.
Espero zen bezala, hasiera batean baldintza fisiko okerragoa zuten pertsonen artean hobekuntza handiagoa izan zen, ikerketaren hasieran jada ezaugarri onak zituztenen artean
baino.
Hala ere, gaur egun gehien onartzen diren proposamenek (American College of Sports
Medicine, 1999) aditzera ematen dute egunean gutxienez 30 minutuko ibilaldia egin behar
dela, eta abiadurari buruzko iradokizunak ere egiten dira (Morris & Hardman, 1997): erritmo
bizian egin behar dela esaten da, 6,4 km/h-ko abiaduran.
Gomendio hori proposatzen duten egileen artean, biztanle helduen gehiengoak modu
horretan, lauan, 1,6 km erosotasunez ibiltzeko baldintzetan egon beharko luke; eta
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abiadura 4,8 km/h-ra jaitsiz ere
egin beharko lukete, gutxi gorabehera % 5eko aldapak igo behar
izanda.
Hala ere, gutxieneko dosi eraginkorraren gaia ere eztabaidagarria da.
Neurrizko ariketa fisikoa eginez
astean 2.000 kcal gastatzearen
ondorioak ikertu zituen beste
azterlan bat ere aipatuko dugu.
Neurrizko ariketa fisiko hori ibiltzea
eta eskailerak igotzean zatzan.
12 astetan, astean 5 egunetan, aztertutako pertsonak zintan 45 minutuz ibiltzen ziren, 5,15 km/h-ko
abiaduran eta % 2ko aldaparekin;
astean 19,3 km ibiltzen ziren guztira. Horrez gainera, 50 solairu igotzen zituzten eskaileretatik, 5 lanegunetan erregulartasunez banatuta (10 solairu egunean).
Ibiltzean, bihotz-erritmoa gehieneko bihotz-maiztasunaren % 55ekoa zen, eta eskailerak
igotzean berriz, batez bestekoa % 82koa zen (Leon, Casal & Jacobs, 1996).
Lehen aipatutako azterlanen kontrara, azterlan horretan ez ziren frogatu ondorio fisiologiko
positiboak, baina batzuetan hauteman zen aztertuek hobetzeko joera zutela. Kasu horietan, proposatu zen agian beharrezkoa izango zela ariketaren intentsitatea handitzea edo
iraupena luzatzea, biek handiagoak diruditen arren eraginkorrak direla frogatuta dauden
lanak baino.
Ezinbestekoa da azpimarratzea 16 pertsonako lagin bat soilik aztertu zela, eta horrek zorrozki murrizten du emaitzen estatistika-eraginkortasuna.
Ariketaren dosiari dagokionez, kontrako muturrean, gehiegikeriagatik ere mugak planteatzen dira.
Izan ere, National Fitness Survey delakoak iradokitzen du gehieneko bihotz-maiztasunaren
% 70 gainditzen duten jarduerak ez liratekeela egokiak izango biztanleriaren gehiengoarentzat, intentsitate horretan kokatzen baitute kontrako sintomak ager daitezkeen edo ariketa
fisiko hori mantentzea eragotziko luketen sintomak ager daitezkeen atalasea (SportsCouncil
and Health Education Autority, 1992).
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NOLA IBILI HAURDUNALDIAN?
Ibiltzea ariketa fisikorik ohikoenetako bat da haurdunaldian.
Hala ere, amaren ezaugarri aerobikoak hobetzearen eta umekiaren ongizatea hobetzearen
arteko oreka lortzeko beharra dela eta, beharrezkoa da zuhurtziaz jardutea egoera horretan
ariketa horren intentsitatea agintzeko garaian.
Ibiltzea baliabide
aparta da,
haurdunaldian
sasoi eta osasun
ona izateko, ariketa
kantitatea eta
intentsitatea egoki
eregulatzearen
trukean.
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Gutxieneko ahalegin eraginkorra mugatzen hasiz, azterlan batzuek frogatu dute praktikaren
maila arinak ere eraginkorrak direla amaren gaitasun aerobikoa mantentzeko edo hobetzeko.
Hala, haurdunaldian erreserbako bihotz-maiztasunaren %30 eko erritmoan ibiliz, ibiltzearen
kostu energetikoari euts dakioke, baita haurdunaldiaren ondorioz pisua igota ere. Horrez
gainera, hobekuntzak igarri ziren oxigeno-pultsuan edo bihotz-taupada bakoitzean garraiatutako gas kantitatean.
Pisu arrunta zuten emakume haurdunen bigarren talde batean, aurreko emakumeek bezala, erreserbako bihotz-maiztasunaren % 70eko intentsitateko jarduera egiten zuten; eta,
oxigeno-pultsua hobetzeaz gain, ibiltzean kontsumitutako energia-gastua -pisu-unitateko-,
murriztu egiten zela hauteman zen, eta, horrenbestez, errendimendua hobetzen zela frogatu zen (Ruchat eta beste batzuk, 2012).
Eta haurdunaldian lortutako onura horiez gain, bi taldeetan haurtxo osasuntsuak jaio ziren.
Haurdunaldiak, oro har, metabolismo energetikoan sortzen dituen aldaketei, eta batez ere
ibiltzean sortzen dituen aldaketei dagokienez, egile batzuk ohartu dira beren azterlanetako
emakumeen gastu basala, haurdunaldiko 10. eta 20. astearen artean, haurdun ez zeuden
emakumeena baino % 13 handiagoa zela, eta alde hori % 28koa zela, haurdunaldiaren 30.
eta 40. asteen artean zegoenean (Nagy & King, 1983).
Termino absolututan, jarraipen longitudinalari esker, 15.-25. asteetan 1,01 kcal/min-ko
metabolismo basala izatetik, 35.-40- asteetan 1,150 kcal/min-koa izatera igarotzen ziren
emakumeak.
Hala ere, emakumeen pisua pixkanaka handitu egiten da haurdunaldian zehar, eta datu
hori emakumeen gorputzaren pisuarekin lotuta adierazita, ez zen handitze esanguratsurik
aurkitu haurdunaldian zehar.
Emakume haurdun bakoitzak hautatutako erritmoan 400 metroko distantzia bat ibiltzeko
garaian, hauteman zen 30.-40. astean zeuden taldeko emakumeak % 20 motelago ibiltzen
zirela 10.-20. astean zeudenak baino, baina azken talde hori haurdunaldiko 30.-40. astera
iritsi zenean, erritmoa % 4,5 soilik jaitsi zela. Beraz, nahiz eta gorputzaren pisua energia-gastua zehazten duen eragile nagusia izan, itxuraz azterlanean izandako jarrerak eta
motibazioak ere eragina izan zuten emaitza horretan.

66

IBILTZEA, GIZENTASUNARI AURRE EGITEKO TRESNA TERAPEUTIKO GISA
Esku-hartze mota horrek bistako abantailak dauzka
ariketa egitearen bidez gantzaren pisua jaisteko beharrari heldu behar zaionean, adibidez: ez du inolako
instalaziorik behar, edozein ordutegitan praktika daiteke, arropa arrunta behar da, bakarrik edo lagunekin
egin daiteke eta beste alde on batzuk ere baditu. Hala
ere, alde txarrak ere izan ditzake.
Alde txar horietako bat da kostu energetiko txikiagoa
egiten dela beste ariketa fisiko batzuetan baino, hala
nola igeriketan, uretako jokoetan, hainbat ergometro erabiliz, gimnasioan indar-zirkuituak eginez edo
taldeko kiroletan. Aipatu adibide horiek kostu energetiko handiagoa eskaintzeaz gain, erakargarritasun
bereziak ere badituzte, batez ere biztanleria gazteenarentzat (Thiel, Vogt, Claussnitzer & Banzer, 2011).
Bestalde, ibiltzea gorputzeko gantza murrizteko estrategia gisa hautatzean, beharrezkoa izango litzateke
gogora ekartzea urratsak emateak zer-nolako inpaktua duen artikulazioetan, eta inpaktu hori hondatutako Irudimena, ausardia puntu bat eta
egiturek paira dezaketela. Kasu horretan, ibiltzearen pertsona ondo ezagutzea lagungarria
dira ariketa egokia aukeratzeko.
iatrogenia bistakoa izango litzateke, eta beharrezkoa
izango litzateke martxaren gaitasun kaltegarria murriztuko duten baldintzak aukeratzea, hala nola lursail bigunak eta oinetako bereziki moteltzaileak; edo, bestela, beste ariketa fisiko bat aukeratzea.
Gastu energetikoari erreparatuz, hainbat trikimailu lagungarri izan daitezke joan-etorri
berean kaloria kopuru handiagoa gastatzeko, hala nola oinetako astunak erabiltzea, oztopodun eskumuturrekoak edo orkatilakoak erabiltzea, aldapak igotzea, edo trinkotasun
txikiko lursailetan barrena ibiltzea (Knapik, Reynolds & Harman, 2004).
Beste kapitulu batean deskribatzen den bezala, oinetan edo oinetatik gertu eramaten den
pisuak 5 aldiz eragin handiagoa du kostu energetikoan gerrian edo bizkarrean eramandako pisuak baino;
eta eskuetan eramandako pisuak, berriz, are eragin
handiagoa du kalorien gastuan.
Halaber, lursail finkoaren gainean ibili ordez, hondar
lehorraren edo trinkotu gabeko elurraren gainean edo
sakontasun txikiko uretan ibiltzeak, kalorien kontsumoa handitzen du, beste gainazal sendo eta egonkor
Ur ertzean ibiltzea: osasun fisikoa, psikikoa eta soziala.
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Zentzuzko agindu
partekatu batek
eta lehen mailako
arreta-zerbitzuek
gertutik jarraipena
egiteak pertsona
gizenek ariketa
egiteko ohitura
izatea areagotzen
dute.

batzuetan behar dena baino ahalegin muskular handiagoa egitea eskatzen baitute.
Gure ingurunean duela gutxi ospetsu egin den beste aukera bat -nahiz eta beste latitude
batzuetan aspalditik praktikatu den-, bi bastoirekin ibiltzea da, martxa eskandinaviarra esaten
zaiona praktikatuz. Martxa eskandinaviarrari esker, ibiltzean kalorien gastua handiagoa da
bastoirik gabe ibiltzea baino, batez ere bastoiak modelo astunekoak badira (Saunders, 2008).
Harrigarria badirudi ere, 4 km/h-ko abiaduran ibiltzea bezalako jarduerek, batez ere goranzko aldapetan eta bi bastoiren laguntzaz ibiltzeak, energiaren kontsumoa handitu egiten
dute bastoirik gabe ibiltzearekin alderatzen baditugu, baina ez da neke gehiago sentitzen
(Figard-Fabre, Fabre, Leonardi & Schena, 2010).
Eta kaloriak gastatzeko bi modu horien arteko aldea handitu egiten da keinu teknikoa ikasi
eta hobetu ahala, besoek pixkanaka gero eta gehiago parte hartzen baitute. Hori dela eta,
bastoiekin ibiltzea oso estrategia gomendagarria da gizentasuna prebenitzeko eta tratatzeko.
Ibiltzen direnen bizilekuaren inguruneko topografia ere aintzat hartu beharreko beste alderdi
bat da, nolabaiteko gehiegizko pisua duten pertsonei dagokienez.
Nahiz eta aldapa izan ibiltzean kalorien gastua gehien handitzen duten alderdietako bat
eta alderdi hori onurak lortzeko estrategia gisa erabil daitekeen terapia horretan, frogatu
da aldapak edo maldak dauden lekuetan bizi diren pertsona gizenek ibilaldi naturalaren
denbora gehiago murrizteko joera dutela, kontrol gisa erabili ziren pisu arrunteko beste
pertsona batzuk baino (Nguyen, Lecoultre, Hills & Schultz, 2013).
Hala ere, frogatuta dago 6 eta 9 gradu arteko inklinazioa duten maldetan aldapa gora 2,7
km/h-ko abiaduretan ibiliz neurrizko gastu metaboliko bat egitea lortzen dela, gehienekoaren % 48 eta % 60 artekoa, baina belaunetan jasandako inpaktuak eta artikulazio-indarrak
% 19 eta % 26 artean murrizten dituela, lursail lauan 5,4 km/h-ko abiaduran ibiltzearekin
alderatuta. Hori oso garrantzitsua da gehiegizko pisua duten pertsonen osasunerako (Ehlen, Reiser & Browning, 2011).
Beraz, beharrezkoa litzateke aditu batek gainbegiratutako zentzuzko gomendio bat ematea,
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goranzko malda duen lursailaren ondoriozko gastu
energetiko handiago horretaz baliatzeko, eta, zentzu
horretan, lehen mailako arretako osasun-zerbitzuek
baliabide eraginkorrak direla frogatu dute, ariketa fisikoaren praktika sustatzeko eta mantentzeko. Halaber,
ezinbestekoa da gogora ekartzea zer-nolako garrantzia
duten gizentasunaren aurkako borrokan (Grandes eta
beste batzuk, 2009).
Aipatu azterlanek, hala ere, ez dute ebatzi goranzko
maldan ibili ondoren jaistearen arazoa. Aldapa behera
jaistean, beheko gorputz-adarretako artikulazioek
inpaktu handiagoak pairatu behar dituzte, fisikaren
legearen ondorioz. Inpaktu handiago horiek arazo
iatrogenikoen arriskuari buruz hausnarrarazi behar
digute, eta arazo horiek saihesteko irudimena indartu.
Adineko pertsonekin eta pertsona gizonekin egindako
azterlan batek hauxe frogatu zuen: ibiliz lortutako
hobekuntzen artean, handiagoa da gantz-masaren
murriztea, horrekin batera gerta daitekeen gihar-masaren galera baino (Beavers, Miller, Rejeski, Nicklas &
Krichevsky, 2013).
Ibiltzea gantzaren pisua murrizteko tresna ona dela berretsiz, aipatu azterlanak ere argudio
hori alderantziz berretsi du: pisua borondatez galtzeak martxaren eta abiaduraren ezaugarriak hobetzen ditu.
Hala ere, ibiltzea eraginkorra dela frogatuta dagoen arren, batzuetan, pertsona gizen batzuek ez dute lortzen proposatutako jarraibideei jarraitzea. Kausen artean nekea aipatu ohi
da, baita mina ere, proposatutako erritmoetan ibiltzen saiatzean.
Oztopo hori hobeto ulertzeko, Suediako Karolinska Institutuaren azterlan batek aztertu
zuen emakume gizenen talde batek zer betekizun energetiko jasan behar zituen ibiltzean
(Mattsson, Larsson & Rössner, 1997).
Emaitzek hau eman zuten aditzera: gehiegizko pisua zuten emakumeak erritmo baxuagoan
ibiltzen zirela naturaltasunez pisu arrunta zutenak baino, eta, hala ere, pisu arruntekoek
baino oxigeno gehiago gastatzen zutela.
Horrez gainera, gehiegizko pisua zutenek gaitasun aerobiko txikiagoa zutenez, gizenek
beren guztizko gaitasunaren % 56 erabili behar zuten ibiltzeko, eta besteek, berriz, % 36
baino ez zuten erabiltzen.
Datu horiek azal ditzakete neke sentsazioak eta algiak, eta, horren ondorioz, emakume
horietako batzuek programak uztea. Hori dela eta, alderdi horiek aintzat hartu behar dira
gehiegizko pisua duten pertsonei martxaren erritmoak proposatzean.
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IBILTZEAREN ARRISKUAK
Gurpildun
ibilgailuekin
espazio berean
ibiltzeak ibiltzeko
arriskua handitzen
du. Hirigintzako
esku-hartzeak egin
beharko lirateke
arrisku hori
murrizteko.

Ez genuke egia osoa esango, ibiltzeak osasunarentzat arriskuak izan ditzakeela esango ez
bagenu.
Arrisku horiek, batez ere, adin txikieneko eta adin handieneko biztanleriari eragiten diote. Kasu
horiek, batez ere, trafiko-istripuekin dute lotura, hainbat motatako eta mugimendu-dinamika
desberdineko ibilgailuekin batera erabiltzen baititugu espazioak (Morris & Hardman, 1997).
Ikastetxeetara joatea edo ikastetxeetatik oinez etortzea izan da, tradizioan, gazteentzako
arrisku-uneetako bat gazteentzat. Horregatik, herrialde ugaritan, familiaren urduritasuna dela
eta, ariketa hori egiteari utzi eta ibilbide hori ibilgailuan egiten hasi dira, oinezko ariketa hori
neurri handi batean murriztuz.
Idatzitakoa berretsiz, Ingalaterran hauteman zen 5 eta 15 urte arteko eskola-umeek ibiltzen
egindako distantzia % 28 txikitu zela (Morris & Hardman, 1997).
0 eta 14 urte arteko biztanleriarengan arriskuak zer-nolako magnitudea duen jakiteko, Europako Ekonomia Erkidegoko herrialde batzuetako 1994. urteko datuak aipatuko ditugu. Datu
horien arabera, adin-talde horretan trafiko-istripuekin hildakoen heriotza-tasa 0,5/100.000 da
Herbehereetan, 1,7/100.000 Irlandan, eta 1,1/100.000 Espainian. 1993ko Portugaleko tasa
aipatzeak merezi du, salbuespenezkoa baita: 5,2/100.000!
Arrazoituta egon nahiz ez, jokabide-aldaketa horrek ondorio negatiboak izango ditu gazteriarentzat epe laburrera eta epe luzera alderdi sozialetan, psikologikoetan, fisiologikoetan eta
sanitarioan.
Hala ere, auto batek harrapatzea ez da ibiltzearen arrisku bakarra:
Horrez gainera, badirudi zenbait arnasketa-asaldura lotuta daudela motordun ibilgailuen eta
herriguneetatik gertu dauden industria-jardueren ondoriozko ingurumenaren kutsadurarekin.
Izan ere, hiriguneetan COren eta NO2ren kontzentrazio bereziki altuak daudela hauteman
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da, landa-inguruneekin alderatuta, nahiz eta SO2ren
kontzentrazioak berdinduz joan diren (Schwartz &
Anderson, 1997).
Baldintza horietan, ibiltzeak minutuko aire litro gehiago
aireztatzea eskatzen duenez atseden hartzen gaudenean baino, arnas aparatuko zenbait gaixotasun
larriagotu egin daitezke zenbait lekutan ibiltzeagatik, bai
gazteen kasuan, bai pertsona helduen kasuan.
Substantzia kutsatzaile horietako batzuek, eta batez
ere tamaina txikiko partikula solidoek (PM10) edo
ozonoak, airean daudenak, asma-krisiak edo erantzun
alergikoak izatea erraztu dezakete.
Hori dela eta, hainbat egilek (Ayres, 1994) behin eta berriz nabarmentzen dute adinagatik, arnas gaixotasunen
bat edo bihotzeko gaixotasunen bat izateagatik ahulagoak diren pertsonek prestakuntza jaso eta informazioa
bildu beharko luketela ibiltzeko erabiltzen dituzten eremuetako kutsadurari buruz, eta egungo meteorologia
aldakorrak beraiengan izango duen eraginari buruz.
Ibiltzen garen gainazalen egoera beste arrisku-iturri
bat da.
Ingalaterrako merkatu-azterketak egiten dituen enpresa garrantzitsu batek egindako lan batean, lursail bat
aztertu zen, non kaletik ibiltzen ari ziren 16 urteko edo
gehiagoko 2.000 pertsona inguru erori ziren (National
Consumer Council, 1987).

Ingurumen-kalitate txarreko
eremuetan ibiltzea ez da aukera
osasungarri bat.

Kasuen % 46an, hauteman zen zoladura hautsita zegoela, edo malkartsua zela; % 13an,
kalea konpontzeko obrak egiten ari ziren; istripuen % 32 elurra edo izotza ez garbitzeagatik
gertatu zen; irristaldien eta erorketen % 7 zoladura egoera txarrean zegoelako gertatu ziren;
eta % 11, lurrean bustitako hostoak zeudelako.
Azterlan horretako datuak herrialdeko adin-tarte horretako biztanleria osora estrapolatuz,
kalkulatu zen urte batean antzeko 6,3- 8,4 milioi istripu gertatuko zitzaizkiola ibiltzen ari zen
jendeari, eta horietako 450.000 pertsona inguruk osasun-laguntza jaso beharko zutela.
Batzuetan, pertsonak badaki zergatik erortzen den.
Aldakako, izterreko eta hankako zenbait muskulu-taldeen indarra gutxitzea, urratsen mekanikarekiko koordinazioan aktibazio eskasa izatea eta mugimenduan parte hartzen duten
artikulazioetako batzuen mugimendu-zabaltasun urria dira, ikerketetan egiaztatutakoaren
arabera, erorketak izateko arrisku berezia duten adineko pertsonak pertsona egonkorragoetatik bereizten dituzten ezaugarriak (Marques eta beste batzuk, 2013).
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Ibiltzearen beste arriskuetako bat, batez ere hiriguneetan eta
motordun ibilgailuentzat prestatutako bideetan, ertzen eta bazterbideen alboko erorketen ondoriozkoa da.
Legez, oinezkoak derrigortuta daude errepide horietako ezkerreko aldetik ibiltzen, eta, horren ondorioz, beren ezkerreko
hankaren bermea beti pixka bat beherago geratzen da eskuineko
hankarena baino.
Desoreka hori pelbis-gerrikora transmititzen da, eta pelbis-gerrikotik orno lunbarretara. Oro har, orno lunbarrak arduratzen dira
desoreka hori konpentsatzeaz.
Horretarako, martxan, aldi baterako eskoliosia gertatzen da, lurrera egokitu ahal izateko. Eskoliosi horretan, ornoarteko espazio
lunbarrak handitu egiten dira ezkerrean, bermea beherago dutelako, eta, eskuineko aldean, berriz, estutu egiten dira. Horrela,
beren nerbio-plexuak lesionatzeko arriskua handitu egiten da,
ornoarteko zuloen tamainari edo bere osotasunari eragin baitiezaioke.
Arrazoi fisiko nabarmenak direla eta, bazterbideetako alboko
erorketa hori askoz ere kaltegarriagoa izan daiteke aldez aurretik
beheko gorputz-adarretan dismetria bat duten pertsonentzat,
ezkerreko hanka eskuinekoa baino laburragoa den kasuetan,
hain zuzen.

Lursaila aukeratzea eta
pertsonari eta lursailari
egokitutako oinetakoak
aukeratzea oinarrizko
erabakiak dira.

Aitzitik, dismetria alderantzizkoa balitz, deskribatu dugun alboko
malda mota duten lekuetatik ibiltzea errazagoa izango litzateke
pertsona horientzat.

Mendi-mazela baten
erditik edo alboko
erorketa duten
bazterbideetatik ibiltzeak
artikulazioetako arazoak
sor ditzakete belaunetan
edo bizkarrezurrean.
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IBILTZEKO BASTOIAK, MAKULUAK ETA BESTE LAGUNTZA BATZUK ERABILTZEA
Garai guztietan zehar eta ia leku guztietan, gizakiak berme osagarriak erabili behar izan
dituela ikus dezakegu, ibiltzearen zenbait betekizuni aurre egin ahal izateko.
Arrazoi hauek justifikatzen dute berme osagarri horien erabilera, besteak beste: mugitzeko
ahalegina muskulu-talde gehiagoren artean banatzea, hankek jasan beharreko zamak
txikitzea, errendimendua hobetzea, egonkortasuna hobetzea, oztopoei aurre egitea, lursailaren itsaskortasun baxua, eta inguruneko arrisku biologikoak.
Hala ere, ikuspuntu energetikotik, eskuetan eraman behar diren elementu horien pisuak
gastu kalorikoa handitzeak elementu horien alde onak desegin ditzake.
2008. urtean egindako azterlan batean, oxigenoaren kontsumoa, aireztapena eta bihotzmaiztasuna alderatu ziren hainbat ibilbidetan, bastoiak erabiliz eta bastoirik gabe: lursail
laua, % 5eko eta % 10eko malda positiboa, arrapalan % 5eko jaitsiera eta % 10eko jaitsiera
zuen eskaileradun beste ibilbide bat (Saunders, 2008).
Oxigenoaren kontsumoa, minutuko aireztatutako aire litroak eta bihotz-maiztasuna handiagoak izan ziren baldintza guztietan, bai aztertutako pertsonek bastoiak erabiltzen zituztenean,
bai bastoirik gabe ibiltzen zirenean.
Emaitza horren arabera, ez litzateke egokia izango elementu horiek
erabiltzea, energia aurreztearen
edo errendimendu energetikoa
hobetzearen ikuspuntutik. Harrigarria badirudi ere, ahaleginaren
pertzepzioaren azterketa ez zen
aldatu bi aukeretan.
Ez dakigu zenbat pisatzen zuten bastoiek, ezta aipatu lanean parte hartu
zuten pertsonek zenbateraino zekiten
bastoi horiek ondo erabiltzen ere.
Edonola ere, eta beste hainbat aldiz gertatu den bezala, gizakiei buruz hitz egiten ari garenez, emaitzak ez dira erabatekoak: antzeko datu fisiologikoen beste analisi batean, % 10
eta % 25 arteko malda positiboetatik gora 15 kg-ko zama bat oinez igotzea eskatzen zuenean, ez zen desberdintasun fisiologikorik aurkitu bastoiak erabiliz ibiltzearen edo bastoirik
gabe ibiltzearen artean. Hala ere, ahalegin-mailetako batzuetan, bastoiak erabiliz ahalegin
txikiagoa erregistratu zen (Jacobson, 2000).
Gaiari zalantza gehiago gehitzeko, gizonezkoekin eta emakumezkoekin egin zen hirugarren
azterlan batean, hau frogatu zen: lursail lau batean ibiltzen, bastoien erabilerak handitu
egiten zuen mugitzeko behar dugun ahalegina, eta oxigenoaren kontsumoaren eta bihotzmaiztasunaren datu fisiologikoak areagotu egiten ziren (Porcari, Hendrickson, Walter, Terry
& Walsko, 1997).
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Bastoien luzera
zuzen erregulatzeas
uste baino garrantzi
handiagoa du.

Bastoiekin ibiltzean energiaren kontsumoan eragina duen aldagaietako bat, bastoien luzera
da. Izan ere, ikerketa batean, alderatu egin zen pertsona bakoitzak gogokoen zuen luzerako bastoiak erabiltzearen eta 7,5 zentimetro laburragoak ziren beste batzuk erabiltzearen
arteko aldea, eta aurkitu zen bastoi laburragoak erabiliz gastu kalorikoa % 3 handiagoa
zela. Horrenbestez, ondorioztatu zen bastoien neurria zehatz egokitzea oso garrantzitsua
dela (Hansen & Smith, 2009).
Eta ez genuke alde batera utzi behar laguntza horiek erabiltzeko teknika egokiak zer-nolako
eragina duen eraginkortasun energetikoan nahiz kirol-errendimenduan. Eskuekin eusteko
modua, ohiko uhalarekin edo uhalaren laguntzarik gabe, azterlanetan aintzat hartu behar
den beste parametroetako bat da (Lizarraga, 2010).
Kirol-praktika agonistikorako edo ariketa fisikoa egiteko
diseinatuta dauden bastoi gehienek uhalak dituzte, eta
uhal horien helburua da bastoiak hobeto kontrolatu
ahal izatea eta eraginkortasun handiagoz erabiltzea.
Uhalak ondo jartzen badira, eskuak kiribilaren beheko
aldetik sartuz, irekitzeko eta kirtenari hatz potoloaren
eta gainerako hatzen artean eusteko, bastoiei heldu
gabe gera gaitezke, eta hala ere, lurrera besaurreko,
besoko eta enborreko muskulatura guztiaren bulkada-indarra transmititzeko gai izan gaitezke, eskumuturra bermatu dugun uhalaren bidez.
Eskia, batez ere iraupen eskia, da bastoien erabilera
eraginkorraren adibiderik onena.
Elementu horien pisu gehigarriak, eskuekin egiten
duten mugimenduak (txandakako keinu zikliko bat
egiten dute, besoen eta bastoien masaren ondoz
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Uhalak erabiltzeko modu egokia.

Leku zingiratsuetan ibiltzea errazagoa da zango-makilak
erabiltzen badira.
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ondoko bizkortzeak eta geldotzeak eginez) eta bi bastoi aldi berean erabiltzeak eskatzen
duen koordinazio zorrotzak azalduko lituzkete emaitza kontraesankor horiek. Era berean,
emaitza horiek, neurri handi batean, azterlanean parte hartu zuten pertsonen trebetasunaren araberakoak izan daitezke.
Bastoien erabileraren “errentagarritasun” fisiologikoari buruzko zalantzak desagertu egiten
dira lursailak oinei edo irristatzeko zenbait elementuei, hala nola eskiei, itsaskortasun edo
itsaspen baxua eskaintzen dienean.
Hala ere, aurreko gogoetak tresna horien erabileraren “kirol-ikuspuntutik” egin ziren.
Beste kasu batzuetan, ordea, bastoiak erabiltzea beharrezkoa da gorputz-asaldurak, hala
nola osteoartritisa, lesio neurologikoak eta adinaren, istripuen edo gaixotasunen ondorioak
konpentsatzeko.
Orain, beste ikuspuntu batetik aztertuko dugu bi aldeetan edo alde bakar batean ibiltzeko
laguntzak erabiltzea.
Bastoi edo makulu bakar bat asimetrikoki erabiltzeak ibiltzean grabitate-zentroaren lekualdatzeak aldatzen ditu, aurrerantz mugitzeko gaitasuna murrizten du, eta martxa horren
eraginkorra ez izatea eragiten du, gastu kalorikoa handitzen baita (McDonough & Razza
Doherty, 1988), nahiz eta laguntza horiek behar dituen pertsona azkarrago ibili berme-elementu horiek gabe baino.
Edonola ere, hauteman da makuluak gehiago aldatzen duela ibiltzea bastoiak baino. Izan
ere, maila handiagoan murrizten ditu aldakaren errotazioa, beste aldeko besoaren alboko
kulunka eta aurrera egitea.
Aitzitik, bi laguntza-elementu aldi berean erabiliz, modu simetrikoagoan ibil daiteke -bermatzeko hanka bat baino gehiago dituzten elementuen kasuan izan ezik-, eta, nahiz eta leku
batetik bestera joateko abiadura
murriztu egiten duten laguntza-elementu bakarrarekin ibiltzearekin
alderatuta, egonkortasun handiagoa ematen dute (Gil-Agudo,
Pérez-Rizo, Del Ama Espinosa,
Crespo-Ruiz, Pérez-Nombela &
Sánchez-Ramos, 2009).
Azterlan batzuetan, hainbat makulu
modeloren artean errendimendu-abantailak egon daitezkeen aztertu
da, eta oso bistako gauzak aurkitu
dituzte; besteak beste, laguntzarik
gabe ibiltzea, baldin eta laguntzarik
gabe ibil badaiteke, askoz ere eraginkorragoa dela, baina ez dagoela
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funtsezko desberdintasunik modelo baten edo bestearen artean (Annesley, Almada-Norfleet, Arnall & Cornwall, 1990) (Nielsen, Harris, Milton, Motley, Rowley & Wadsworth, 1990).
Baliabide horiek organismoaren urritasunak arintzeko erabiltzen direnean, beharrezkoa da
modelorik egokiena eta haren doikuntza posibleak edo egokitzapen pertsonalak zehaztasunez aztertzea, behar dituen pertsonaren ibiltzeko erritmoaren eta estiloaren ezaugarriaren
arabera. Bestela, eraginkortasuna gal dezakete, edo osasun-arazoak sor ditzakete (Faruqui
& Jaeblon, 2010).
Bastoiak, makuluak edo eskorgak erabili behar izateko kausa batzuk, ibilera ezegonkorra
eragiten duen muskulatura ahul bat konpentsatzea, narriadura-prozesuetan artikulazioen
zamak murriztea, eta adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik oreka-gabeziak erremediatzea dira. Laguntza horiek guztiak oso baliabide garrantzitsuak dira, baina ez dira
ondo erabiltzen beti (Joyce & Kirby, 1991).
Xede ortopedikoak lortzeko erabiltzen dira, eta eraginkortasunez erabiltzeko, eskorgen edo
bastoien kirtenen altuerak lurzorutik erabiliko diren aldeko eskumuturraren tolesturaraino
dagoen altueraren berdina izan beharko luke. Bastoien kasuan, pertsonak zutik eta zuzenzuzen jarrita neurtu beharko litzateke altuera hori (Bradley & Hernández, 2011).
Hala ere, gaixo batzuk kexatu izan
dira, osasun-erakunde batzuek ez
dietelako jarraibiderik eman edo jarraibide gutxiegi eman dizkietelako
agindu zaizkien martxarako laguntza-elementuak ongi erabiltzeko
moduari buruz. Kirolaren munduan
ere aurkitu dugu hutsune hori, eta
nahiko maiz ikusten da jendeak
bastoiak ez dituela eraginkortasunez erabiltzen.
Baliabide asimetrikoak erabili behar
badira, bastoi bakar bat esaterako,
kontuan izan behar da laguntzarik
handiena behar duen hankarekin
batera eta sinkronikoki bermatu eta
mugitu behar dela; hau da, bastoia
eta laguntza behar duen hanka aldi
berean mugitu behar dira.
Arazoa oreka falta bada, elementurik aproposenak bastoiak eta
eskorgak dira (Bradley & Hernández, 2011).
Aitzitik,
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laguntzak

erabiltzearen

helburua beheko gorputz-adarretako artikulazioren batetik pisua kentzea bada, makulu eta
eskorga modelo desberdinak erabiltzen dira, ahal bada behintzat.
Laguntza horiek xede ortopedikoekin erabiltzeari buruzko azterlan bat aurkitu dugu, lau
modelorekin zer eraginkortasun lortzen den alderatzen duena: galtzarbeko makulua,
besaurreko makulua, gurpildun eskorga eta bastoi soila (Youdas, Kotajarvi, Padgett &
Kaufman, 2005).
Entrenamendu bidez, parte hartu zuten pertsonak gai izan ziren gorputz-adar baten zamaren % 50 murrizteko galtzarbeko makuluak erabiliz; eta % 56 murrizteko, besaurreko
makuluak erabiliz. Gurpildun eskorga erabiliz, aldiz, zama % 36 murriztu zen; eta bastoia
erabiliz, % 24.
Horrenbestez, ikuspuntu praktiko batetik, argi geratzen da lehenengo biak egokiagoak direla helburua gorputz-adarretako batek edo haren artikulazioek jasandako pisua murriztea
denean. Beste aukerek interes handiagoa izan dezakete, oreka-asaldurei aurre egin nahi
diegunean.
Laburbilduz, ibiltzeko askotariko laguntza horien garrantziaren adierazle nagusia da antzinatik eta mundu osoan zehar erabili izan direla.
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BESTE XEHETASUN BATZUK MARTXA ESKANDINAVIARRARI BURUZ
Ibiltzeko estilo hori askoz ere sustraituagoa dago iparraldeko herrialdeetan, non elurrik
gabeko lursailetan bastoirik gabe ibiltzeko jarduera mota hori neguko iraupen-eskirako entrenamendu gisa erabiltzen den. Modaren gorabeherak direla eta, martxa eskandinaviarra
nabarmen beroak diren lekuetan zehar ere zabaldu da.
Baina, zer ekarpen egiten du ibiltzearekin alderatuta, beste kalifikatzailerik gabe?
Bastoien bermeak, oinen bermeari gehituta, egonkortasun handiagoa ematen du ibiltzean, eta hori
bereziki garrantzitsua izan daiteke gaixotasunagatik
edo adinaren ondoriozko narriaduragatik oreka-asaldurak dituzten baina beren jarduera areagotu behar
duten pertsonen kasuan.
Bestalde, muskulu-talde gehiagok lan egitea
eskatzen dute, enborrak eta besoek modu bizkorragoan parte hartu behar baitute, ibiltzean egiten
duten kulunka hutsa baino. Horri esker, anatomiaren zati horiek ere indartu egiten dira, hanketan
eta enborraren beheko aldeko muskuluetan hobekuntza logikoak lortzeaz gain (Turk, Vidensek &
Micetic Turk, 2007).
Martxa eskandinaviarraren praktikak eragindako
erantzun funtzionalei buruzko azterlan fisiologikoek
hau aipatzen dute ahalegina hautemateko antzeko
moduarekin ibiltzeari buruz: oxigenoaren kontsumoa
% 23 handitzea; kalorien kontsumoa % 22 eta %
46 artean handitzea, teknikaren arabera; eta bihotzmaiztasuna % 16 handitzea (Church, Earnest &
Morss, 2002), (Porcari, Hendrickson, Walter, Terry &
Walsko, 1997).
Beraz, gehiegizko pisuari aurre egiteko ariketa fisiko interesgarria izango litzateke.
Baina gogora ekar dezagun zer bi erabilera izan ditzaketen ibiltzeko laguntzek: kirolerako
erabilera eta erabilera ortopedikoa.
Bastoiak kirolerako erabiltzeak ez du beti balio hanketako artikulazioek jasan behar duten
presioa murrizteko.
Hainbat azterlanek frogatu dute, esate baterako, lursail horizontalean martxa eskandinaviarrerako bastoiak erabiltzeak -grabitate-zentroaren atzean bermatuz gorputza aurrerantz
bulkatzeko-, ez dituela murrizten belaunek urrats bakoitzean jasandako presioak (Jensen,
Henriksen, Aaboe, Hansen, Simonsen & Alkjaer, 2011).
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Hala ere, antza denez, egile guztiek ez dute iritzi bera alderdi horri buruz, eta beste egile
batzuek guztiz kontrakoa berresten dute (Willson, Torry, Decker, Kemozek & Steadman,
2001).
Lursailak, eta bastoiak erabiltzeko moduak eta teknikak asko dira eta oso desberdinak
elkarren artean, eta horregatik izan daitezke emaitzak horren desberdinak.
Adibidez: % 25eko malda negatibo batean egindako lan batean, frogatu zen bi bastoi
erabiltzeak, aurreko bermearekin, % 12 eta % 25 artean murrizten zuela lurzoruarekiko
erreakzio-indarra, artikulazio tibiofemoraleko eta femoropatelarreko presioa, bai eta
koadrizepseko tendoiak jasandako presioak eta alboko muskulu bastoaren jarduera ere
(Schwameder, 1999).
Aldaketa horien arrazoiak ziren bastoien bidez lurzoruan deskargatzen den pisua, eta enborraren postura aldatzea, aurrerantz mugitzen baita bastoiak erabili ahal izateko.
Edonola ere, martxa eskandinaviarra praktikatzeko moduei buruzko azterketa kritiko bat
baliagarria izango litzateke martxa horren erabilera aholkatzeko edo ez aholkatzeko, lortu
nahi den helburuaren eta norberak duen trebetasun teknikoaren arabera. Gogora ekarri
behar da bi bastoi aldi berean erabiltzeak koordinazio-maila handia izatea eskatzen duela.
Alderdi teknikoan, komenigarria da jada aipatu ditugun xehetasun batzuk gogoratzea,
bastoien luzera egokitzeari dagokionez. Halaber, iradoki behar da bermatzeko puntek irristatzeko arriskua
murrizten duten materialezkoak izan beharko luketela,
hala nola gomazko txurroak, nahiz eta tungstenozkoak baino gutxiago iraun. Izan ere, bastoiak batez ere
gainazal gogorren gainean erabiltzen dira, besteak
beste hormigoizko, lauzazko eta asfaltozko gainazaletan.
Horrez gainera, punta mota horiek atzetik doanari
lesio traumatiko larriak egiteko arriskua murriztuko
lukete, jende asko ibiltzen den eremuetan.
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PROTESIEN ETA ORTESIEN EZINBESTEKO LAGUNTZA
Material eta
diseinu berriak
erabiltzeak modu
itxaropentsuan
zabaltzen ditu
ariketa fisikoa
egiteko aukerak.

Zenbait egoeretan, ortesien edo protesien bidezko laguntza behar dela begi bistakoa da,
esaterako, istripuen edo gaixotasunen ondorioei aurre egin behar zaienean.
Beste alderdi teknologiko batzuetan bezala, aurrerapenak material berriak ekarri ditu
ortopedian erabiltzeko, eta material berri horiek propietate onuragarriak dituzte; gainera,
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oso mesedegarriak dira errendimendurako. Horrela gertatzen da ortesiekin: iraganeko
metalezko elementu astunen ordez, arinago batzuk erabiltzen hasi dira, besteak beste,
plastikoak edo karbonozko edo kevlarrezko zuntz sintetiko berriak.
Polioa duten pertsonengan ibiltzeko ahaleginaren hainbat parametro alderatuta -laguntzarik gabe, ortesi metaliko tradizionalekin edo plastikozko eta karbono-zuntzezko berriekin
ibiltzen-, hauteman zen azken ortesi horiekin urratsaren luzera handiagoa zela, bai eta martxaren abiadura ere, protesi tradizionalekin edo gabe egindako proben aldean (Hachisuka,
Makino, Wada, Saeki & Yoshimoto, 2007).
Izan ere, oxigenoaren kontsumoa (ml/kg/min) % 35 txikiagoa da karbonozko protesi bat
erabiliz laguntza erabili gabe baino, eta % 14 txikiagoa metalezko protesia baino. Bihotzmaiztasunak, berriz, antzera jokatzen du, eta % 33
eta % 15 murrizten da, hurrenez hurren.
Halaber, garun-paralisi espastiko hemiplejikoa duten
haurrek hobekuntzak lortzen dituzte lekualdatzeko
gaitasunean, ortesi artikulatuak erabiliz.
Oinutsik ibiltzearekin alderatuta, tresna horien bidez
oinazpi-tolesdura kontrolatzeak martxaren abiadura,
urratsen luzera eta oin bakar baten gainean bermatzeko denbora hobetzen ditu, eta, hala, nabarmen
murrizten du ibiltzearen kostu energetikoa (Balaban,
Yasar, Dal, Yazicioglu, Mohur & Kalyon, 2007).
Halaber, onuragarria izan daiteke ortesi espezifikoak
erabiltzea aspalditik osasun-arazo horren ondorio
neurologikoak dituzten pertsona helduentzat, eta,
neurri handiagoan edo txikiagoan, ibiltzea kaltetzen
duen indar-galerarentzat.
Hala frogatzen dute zenbait azterlanek, besteak
beste, garuneko hemiparesia espatikoaren 0,6 eta
19 urte arteko bilakaeraren ondoren, ibiltzean errendimenduan hobekuntzak izan direla aurkitu zuena,
bai gogoko abiaduran, bai % 30 azkarrago eta %
30 motelago (Thijssen, Paulus, van Uden, Kooloos &
Hopman, 2007).
Ortesiarekin egindako lehen saiakuntzatik antzematen
da martxaren kostu energetikoa gutxitzen dela, eta
abiadura eta urratsen luzera handitzen direla. Horrez
gainera, gogoko erritmoan ibiltzean energia gutxiago
gastatzen da, eta hiru asteko egokitzapen-aldi baten ondoren, erritmo azkarrean ibiliz ere
gutxiago gastatzen hasten da.

82

LURREKO GRABITATEAREN ERAGINIK GABE IBILTZEA
Grabitatearen indarra da ibiltzea gehien baldintzatzen duen parametroetako bat.
Horren ondorioz, espazioko beste gorputz batzuen (adibidez Ilargia eta Martitz) edo espazio-ontzien gainean ibiltzeak berezitasunak ditu. Lurraren satelite natural bakarrean gizakiak
eman zituen lehen urratsen irudiak transmititu zituztenean izan genuen hori ikusteko aukera,
lehen aldiz.
Ibiltzeko eta korrika egiteko modua eta haien eraginkortasunak erabat aldatzen dira Lurraren grabitatearen eraginik gabe, eta, horren ondorioz, mugitzeko beste estrategia batzuk
erabili behar dira espazio-ontzietan mugitzeko edo Lurra baino grabitate txikiagoa duten
gorputzen gainazalean ibiltzeko (Carr & McGee, 2009).
Martitzen kasuan, grabitate-indar bertikalak % 50 txikiagoak dira Lurrekoak baino; martxaren abiadura optimoa % 30 murrizten da Lurrekoarekin alderatuta, eta bermeen arteko
hegaldia % 80 luzeagoa da gure
planetan egiten denarekin alderatuta.
Aldi berean, bermatzeko denbora
Lurrekoaren antzekoa da, baina
urratsen luzera eta iraupena handitzen da (Hawkey, 2004).
Oro har, Martitzen distantzia bera
egiteak gutxi gorabehera hemen
kostatzen den energiaren erdia
kostatzen da, eta korrika eginda %
65 energia gutxiago gasta daiteke.
Bestalde, grabitate baxuarekin mugitzean, hau da, espazio-ontzietan
eta espazio-estazioetan, Ilargiaren
edo Martitzen gainazaletan, eraginkortasunik handiena jauziak
emanez lortuko litzateke, eta ez ibiliz edo korrika eginez (Ackermann
& Van den Bogert, 2012).
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AZKEN HITZAK

Baliteke etorkizunean ibiltzea jada derrigorrezkoa ez izatea, baina ziur
aski gizakientzat pribilejio bat izaten jarraituko du; eta, agian, baita
behar fisiko, psikologiko eta sozial bat ere, botika indartsuenetako bat
izateaz gain.
Plazer bat izaten ere jarraituko du.
Ibiltzeari esker, paisaiaz eta ingurumen-baldintzez alda dezakegu,
beste izaki bizidun batzuekin zuzenean jar gaitezke harremanetan eta
beste kultura batzuk ezagut ditzakegu, baldin eta globalizazioak ez
badu uniforme bihurtzen urratsez urrats, ibiliz, oraindik goza dezakegun aniztasun ederra.
Oraindik horrenbeste dago ikusteko, ikasteko eta egiteko! Bai eta
ibiltzeko ere!
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