
Analitika: zer da eta zertarako? 

Argi dago entrenamentuak programatzen direnean edo entrenamentuak burutzen direnean indikatzaile batzuk erabiltzen direla.  

Horietako batzuk hauek dira: 

Entrenamentuaren karga: entrenatzaileak jartzen digun kilometro kopurua (adibidez). 

Entrenamentuaren intentsitatea: bihotz taupadak erabiltzen ditugu. 

Atletaren nekea, gorputzaren adaptazioa esfortzuetara, kasu gehienetan sentsazioak erabiliko ditugu. 

Baina badago indikatzaile zehatzagorik?  Bai, ANALITIKA bat. 

Analitikak informazio pilo bat emango digu eta informazio guzti hau ondo erabili ahal izateko hematologia balorazio batek zein 
aspektu biltzen dituen jakin beharrean aurkitzen gara. 

Esan ere guzti hau orkortasun batean idatzia dagoela, horregatik oso garrantzitsua da mediku batek baloratzea 
gure analitika. 

Balorazio honen barruan hiru aspektu izan behar ditugu kontutan: 

1. HEMOGRAMA: 
a. Serie zuria: datu honetan, gutxitze bat izanez gero, defentsa jeitsiera suposatzen du. Entrenamentu periodo 

luzeen eraginez. Gainentrenamendu adierazle bat izan daiteke. 
b. Serie gorria: anemien arazoa adieraziko digu, hau emateko, hematie, hemoglobina eta hematokritoa baju izan 

behar degu. Iraupen luzetako kirolariak gezurrezko anemia azaldu dezake, hau, entrenamentuaren egokitzapen 
baten ondorioz (bolumen plasmatikoaren handitze bat dagoelako eta ez globulo gorrien handitze bat). 

c. Plaketa: odolaren koagulazioan zerikusia dute, igoera batek odol zirkulazioan arazoak eman ditzazke eta arriskua: 
tronbosiak dira. Garrantzitsua sedimentazio abiadura aztertzea. Handia bada kontuz txantxarrekin, gihar lesioekin 
eta abar. 

 

2. BIOQUIMICA: odolean doazen hainbat solutoekin zerikusia dute. 
a. Burdina: oxigenoa garraiatzen dute, glóbulo gorrien atal garrantzitsua. Burdin faltak hemoglobina eta mioglobina 

defizita suposatzen du edo ta zitokromo txarrak izatea. 
b. Ferritina: anemi prozesuetan indikatzaile garrantzitsua, hau bait da burdinaren biltegia. 
c. Glukosa: karbo hidratoen metabolismoaren adierazgarria. 
d. Metabolismo lipidikoa: kolesterola, HDL, LDL, Triglizeridoak. 
e. Giltzurrunen azterketa: Kreatinina(funtzionamendu egokia), urea(entrenamendu maila), albumina(potasio 

gehiegi, giltzurrun arazoak) eta proteina kopurua guztira(plasman gutxio eta pixetan gehio azaltzen badira, 
giltzurrunaren akatsa egon daiteke). 

f. Gibelaren azterketa: GOT eta GPT entzimak metabolismo proteikoarekin zerikusia. Maila altuak gibelaren arazoak 
adierazten ditu: 

GOT<GPT: HEPATITIA HASIERA 

GOT>GPT: INTENTSITATE ALTUKO ARIKETA FISIKOA 

g. Intentsitatearen azterketa: kargaren intentsitatearen adierazlea, gihar arazoak aztertu daitezke. 
i. Plasman dagoen urea: proteína erabilera adierazten digu, gainentrenamenduaren indikatzailea (biltegian 

karbohidrato gutxiago daude). 
ii. Amoniakoa: urearen parametroak erabiltzen ditu. Urea baino lehenagoko produktua da. 
iii. Potasioa: ondorioak: zelula hausturak. 
iv. CK/CPK: giharren desegitea suposatzen du, kontu handiakin baloratu beharra dago. 48 ordutan edo 12 

ordutan kirola entrenatuetan balore normalak ematen badira, ez dago arazorik. 
3. HORMONA BALORAZIOA 

a. Bolumenaren azterketa: Kortisola, DHEA eta testosterona. 

 

 

 



 

 

Datu ezberdinak azaltzen diren bi kuadro: 

 

 

 

 

 

 



  

http://www.efdeportes.com/efd38/hemat.htm 

• Link honetan, guztiaren azalpen zehatzagoak izango dituzue, bertan oinarritua bait dago aurreko 
idatzia. 


