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L B I S T E A Ka

Ibis ermitaua aztertuta, V-itxurako
hegaldiaren biomekanika argitu dute

Hamalau Ibis ermitau basatik (Geron-
ticus eremita) osatutako talde bat aur-
kitu eta, lehen aldiz, monitorizatu
egin du nazioarteko ikertzaile-talde
batek. Austrian eta Italian egin dute
ikerketa. Ohi denez, hegazti migra-
tzaileen taldeak V-itxurako formazioa
zeraman hegan egitean. Nature aldiz-
karian argitaratutako artikuluaren
arabera, ikertzaileek 43 minutuz he-
gazti guztien posizioa, abiadura, no-
rabidea, eta hegadak aztertu dituzte.

Ondorioa? Uste, susmatu eta espero
zitekeena: V-itxurako formazio ho-
rren bidez, hegaztiek energia aurrez-
tea lortzen dute. Egin den behaketa-
lanean, ikertzaileek ikusi dute hegan
egiteko orduan, hegaztiek gorputza
posizio jakin batean jartzeaz gain,
sinkronizatu egiten dutela hegaden
mugimendua. Hegaztiek taldean egi-
ten dute hegan, baina sarritan banan-
banako mugimenduak egiten dituzte,
tokiz aldatzeko eta hegada egokitze-
ko, ahalik eta abantaila aerodinamiko
onena lortu arte.

Artikuluak dioenez, V-itxurako for-
mazioan hegan egiterakoan, atzean
joaten diren ermitau basatiek modu
sinkronizatuan mugitzen dituzte he-
goak, eta, horrela, aurrean joaten den

hegaztiaren bulkadaz ere baliatzen
dira. Izan ere, hegazti batek hegan
egiten duenean lorratz bat uzten du.
Apur bat atzerago baina pare sama-
rrean jartzean, atzean doan hegaztiak
aurrekoan bulkada jasotzen du. Aldiz,
aurre aurrean taldea gidatuz joan ohi
den hegaztiaren atzean doazenen he-
gada ez da sinkronizatua izaten; ho-
rrela, aurrekoaren hegadaren ondo-
rioz eratzen den beheranzko
aire-korrontea saihestea lortzen dute.

Ikerketa egin dutenen arabera, er-
mitau basatiek ingurukoen hegadek
sortzen dituzten aire-turbulentziak
aurreikusteko gaitasun handia dute.

Orain arte, V-itxurako hegaldien in-
guruko eredu teorikoak egin izan dira
behin baino gehiagotan, baina froga-
tu gabe zegoen hegazti basatiekin.
Ikerketan Erresuma Batuko Royal Ve-
terinary Collegek, Estatu Batuetako
Washington unibertsitateak, Austria-
ko Waldrapp erakundeak, Alemania-
ko Humboldt unibertsitateak, Lon-
dresko unibertsitateak, eta Oxfordeko
unibertsitateak hartu dute parte.•

Ibis ermitauak hegan, formazioan. ARG.: MARKUS UNSÖLD.

Koman dauden
pazienteen garun-
funtzioak neurtzeko
bide berria
Kontzientzia-asaldurak dituzten pazien-
teen garun-funtzioetan gertatzen diren
anomaliak neurtzeko modu berri bat
aurkitu du BioGurutzetako Neuroirudi
Konputazionalaren taldeak eta Dante
Chialvok, Ikerbasqueko ikertzaileak.
Traumatismo kraneoentzefaliko baten
ondorioz, koman, egoera begetatiboan,
edo kontzientzia minimoko egoera ba-
tean dagoen gaixoaren burmuinak zein
kalte izan duen kuantifikatzeko bi ga-
run-markatzaile aurkitu dituzte erreso-
nantzia magnetiko funtzionala erabilita:
batetik, korrelazio partziala edo bi ga-
run-hemisferioen arteko konektibitatea,
eta, bestetik, hemisferio bakoitzaren
barneko jarduera adierazten duen trans-
ferentzia entropikoa.

Beste ikerketa batzuetan ikusi da
koma egoeran dauden pazienteetan ga-
runaren asalduraren bat egon litekeela,
eta, hori abiapuntutzat hartuta, konekti-
bitate funtzionaleko sareen analisia egin
du ikerketa-taldeak. Emaitzak erakutsi
du alde nabarmena dagoela banako osa-
suntsuen eta kontzientzia-asaldura du-
ten pazienteen markatzaileen artean.
Frontiers in Neuroinfromatics aldizkarian
argitaratu dute ikerketa, eta, egileen esa-
nean, aurkikuntzak gaixo horien diag-
nostiko zehatzagoa egiten lagunduko
du, pronostikoa hobetuko du, eta, bide
batez, komatik irteten denean pazientea
nola egongo den aurreikusteko informa-
zio zabalagoa izatea ahalbidetuko du.

Gainera, neuroirudi-teknikak eta aurki-
tu berri dituzten markatzaileak erabiliz,
pazienteak komatik esnatu diren unean
bertan neurtu ahal izan dute garunaren
konektibitate funtzionala. Momentu ho-
rretan, ikertzaileek ikusi dutenez, garu-
nean transferitzen den informazioa
areagotu egiten da. Banako osasuntsu
batek 344 biteko informazioa transferi-
tzen duen bitartean, komatik esnatzen
den pazientea 444 bitera iristen da. Alde
hori, adituen ustez, konpentsazio ira-
gankorreko fenomeno gisa har daiteke,
baina ikerketa gehiago beharko da hipo-
tesi hori baieztatzeko.•
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