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A. GIBa ETA HIESa

Giza Immunoeskasiaren Birusak (GIB) 
eragindako infekzioaren estadio aurrera-
tua da hiesa.

Pertsona kutsatzen denean, GIBa bere 
sistema immunologikoaren zeluletan sar-
tzen da, batez ere T4 linfozitoetan, eta, 
pixkanaka, suntsitu egiten ditu. 

Infekzioaren hasieran, eta hilabete 
batzuetatik zenbait urtetara bitarte 
iraun dezakeen denbora batez, sis-
tema immunea gauza da defentsa-
ko zelula aski sortzeko eta birusaren 
erreplikazioa kontrolatzeko. Baina 
iristen da momentu bat birus ko-
puru handiak defentsak gainditzen 
dituena, eta, ondorioz, sistema im-
munitarioa narriatu eta immunoeska-
sia sortzen dena. Gorputzak jada ezin 
die aurre egin normalean kaltegarriak 
izaten ez diren infekzioei eta gaixota-
sunei. Orduan, hartutako immunoeska-
siaren sindromea edo hiesa agertzen da.  

Hiesa, horrenbestez, GIBak eragindako in-
fekzio forma aurreratua da.

Pertsona batek hiesa du GIBak haren sistema im-
munitarioa suntsitu duenean eta «gaixotasun opor-
tunista» izenekoak agertzen direnean. Pneumonia 
errepikaria eta tuberkulosia dira infekzio oportunisten 
adibide. 

Azken urteotan aurrerapen handiak izan dira erre-
trobirusen kontrako tratamenduei dagokienez; biru-
saren ekintza geldiarazten dute horiek, eta birusaren 
garapena atzeratu edo eragotzi ere egiten dute.

GIBaren eramaile guztiek transmititu ahal die-
te birusa beste pertsona batzuei, sintomak izan 
edo ez, eta zer fasetan dauden alde batera utzita. 

Pertsona GIB positiboek, halere, erretrobirusen 
kontrako tratamendua hartzen ari direnean, maila 
hautemanezinean eduki ohi dute birus kopurua, eta 
nekez transmitituko dute birusa. 

ZER BILAKAERA DU GIBak 

ERAGINDAKO INFEKZIOAK?

ZER DA GIBa, ETA ZER HIESa?

Hiesa, horrenbestez, 
GIBak eragindako 
infekzio forma 
aurreratua da.
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NOLA TRANSMITITZEN 
DA GIBa?

NOLA EZ DA TRANSMITITZEN GIBa?

GIBa ez da transmititzen, ordea, eguneroko jardueren bidez edota objektuak, janaria edo arropa ukituz.

GIBa ez da transmititzen:

Organismoko lau fluidok soilik dute 
GIBa transmititzeko adinako birus-
kontzentrazio: odolak, semenak, 
bagina-jariakinek eta ama-es-
neak.

Horrek esan nahi du GIBa hiru 
bidetatik transmiti daitekeela: sexu 
bidez, odolaren bidez eta amak hau-
rrari.

• GIB positiboa duen pertsona batekin bizitzea-
gatik, lan egiteagatik edo ibiltzeagatik.

• GIBa duen haur bat joaten den haurtzaindegi 
edo ikastetxe berera joateagatik.

• Eskua emateagatik, besarkatzeagatik edo 
musu emateagatik.

• Ohe berean lo egiteagatik.

• Mahai-tresnak partekatzeagatik, plater beretik 
jateagatik edo edalontzi beretik edateagatik.

• Komun publiko, igerileku edo dutxak erabil-
tzeagatik.

• Eltxo baten ziztadagatik edota etxe-abereen-
gandik.

• Odola hartu edo emateagatik. 
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SEXU BIDEZKO TRANSMISIOA

Arrisku oso handia
Bagina-sarketa
Uzki-sarketa

Arriskutsua
Harreman aho-genitalak: 
felazioa (aho-sexua gizon 
bati), cunnilingusa (aho-
sexua emakume bati)

Arriskurik ez
Elkar masturbatzea, laz-
tanak, musu intimoak, 
masajeak...

GIBa, gaur egun, sexu-transmisiozko infekzio bihurtu da 
gehienbat.

GIBa sexu-harremanen bidez transmiti daiteke, harreman 
horietan bagina eta uzki-sarketa eta aho-genitaletako harre-
mana dagoenean. 

Sexu-jarduera guztiek ez dakarte transmisio-arrisku 
bera, ordea.

Zauri txikiak edo mikrolesioak eragiten duten sexu-jarduerek 
handitu egiten dute transmisio-arriskua. Uzki-sarketari da-
gokionez, lesio mikroskopikoak eragiteko arriskua are 
handiagoa da, uzkiko mukosa ahulagoa baita baginakoa 
baino.

Jarduera aho-genitaletan (felazioa, cunnilingusa), ahoaren eta 
semenaren edo baginako jariakinen arteko kontaktua badago, 
baliteke GIBa transmititzea, birusak ahoko mukosa zeharkatu 
ahal du eta. Horrelakoetan, baina, transmisio-arriskua askoz 
txikiagoa da bagina- edo uzki-sarketa dagoen sexu-harrema-
netan baino.

Kontuan hartu behar da sexu-transmisiozko infekzio 
bat egoteak areagotu egiten duela GIBa transmititze-
ko arriskua. Batzuetan, sexu-transmisiozko infekzioe-

kin batera, larruazaleko eritasunak ere izaten dira, 
eta horrek lagundu egiten du birusa transmititzen.
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Sexu-transmisiozko gaixotasunen prebentzioa
Sexu-harreman seguruak izateak arriskurik gabeko sexu-jarduerak bakarrik egitea esan nahi du 

(musuak, laztanak, elkar masturbatzea, etab.) edo GIBa baduten edo ez ez dakigun pertsonekin 
ditugun sexu-harremanetan, sarketan (bagina, uzki edo ahotik), preserbatiboa behar bezala era-
biltzea.

Gogoratu, duen itxuragatik ezin dugula jakin persona batek 
GIBa edo beste sexu transmisiozko infekzio bat daukan.

Sexu-harremanak ditugunean, preserbatiboa edo kondoia erabiltzea da GIBetik babesteko neu-
rri erraz eta eraginkorrena.

Noiz erabili behar da preserbatiboa?
Sexu-harremanetan sarketa (bagina, uzki edo ahotik) egiten den guztietan erabili beharra dago, 

betiere ez badakigu pertsona horiek GIBa baduten edo ez. 

Preserbatiboa sexu-harremanean sarketa dagoen 
guztietan erabili behar dugu, hasieratik amaierara arte, 
baita aho-genitaletako harremanetan ere.

Preserbatiboak eraginkorrak al dira GIBa prebenitzeko orduan?
Bai, eraginkorrak dira. Demostraturik dago preserbatiboa barrera-metodo oso eraginkorra dela 

GIBari eta bestelako sexu-transmisiozko infekzioei aurre egiteko.

Preserbatiboak huts egiten badu, batez ere arrazoi hauengatik izaten da:

• Ez delako beti erabiltzen; hau da, ez da sarketarekin (bagina, uzki eta ahokoa) izandako sexu-
harreman guzti-guztietan erabiltzen.

• Ez delako penetrazio osoan erabiltzen.

• Ez delako zuzen erabiltzen.

Ez da inola ere ohikoa preserbatiboa haustea eta, nagusiki, 
erabilera okerraren ondorioa da (gantz-lubrifikatzaileak 
erabiltzeagatik, iraungitze-data kontuan ez hartzeagatik, etab.)
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Nola erabili behar den bezala gizonen preserbatiboa?
• Agintaritzak sanitarioak homologatutako preserbatiboak baino ez erosi.

• Kontrolatu iraungitze-data.

• Gorde toki fresko eta lehor batean, eguzkitik eta gehiegizko berotik ba-
besturik.

• Preserbatiboa kontuz erabili, azazkalekin, hortzekin, eraztunekin 
edo beste ezerekin zulatu edo hondatu gabe.

• Ipini preserbatiboa zakila tente dela, genitalek elkar ukitu 
aurretik.

• Zabaldu zakilaren oinarriraino; aurretik preserbatiboaren 
punta estutu beharko da, airea kentzeko eta semena-
rentzat tokia uzteko.

• Erabili preserbatiboa penetrazio osoan. Kentzeko, eutsi 
ahotik, eta erantzi zakila artean tente dela; ondoren, ko-
rapila ezazu.

• Bota preserbatiboa zakarrontzira, inoiz ez komunera.

• Kondoiak ez berrerabili inoiz.

 ESKURA EDUKI BEHAR DIRA!

Zerez lubrifika daiteke preserbatiboa?
Preserbatiboek lubrifikatzaile pixka bat eduki ohi dute. Lu-

brifikazio gehiago nahi izanez gero, uretan disolbatzen diren 
lubrifikatzaileak baino ez dira erabili behar (glizerina edo far-
mazietan saltzen duten besteren bat).

Gantz-produktuek (baselina, olioak, gorputz-kremak eta 
abar) preserbatiboa honda dezakete.

Emakumeen preserbatiboa eraginkorra al da?
Emakumeen preserbatiboa ere barrera eraginkorra da GI-

Baren kontra.

Gizonen preserbatiboa bezala, behin erabiltzeko da.
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ODOL BIDEZKO TRANMISIOA

AMA-HAURREN TRANSMISIOA

NOLA DIAGNOSTIKATZEN DA GIBa? 

Orratzak, xiringak eta droga prestatzeko erabiltzen diren tresnak partekatzearen ondorioz 
gertatzen da nagusiki.

Birusa transmiti daiteke, orobat, bestelako tresna ebakitzaileak (bizar-orriak, etab.) edo zo-
rrotzak (belarriak zulatzeko orratzak, akupunturakoak, tatuajeak egiteko orratzak...) partekatuz 
gero.

Ama-haurren transmisioa haurdunaldian, 
erditzean edo amagandiko edoskitzean ger-
tatzen da.

Gure inguruan, ordea, ama-haurren trans-
misio-arriskua ezdeusa da, haurdunaldi eta 
erditzean erretrobirusen kontrako tratamen-
duari esker, eta amagandiko edoskitzearen 
ordez edoskitze artifiziala erabiltzen delako.

Pertsona batek GIB bidezko infek-
ziorik duen jakiteko modu bakarra 
proba zehatz bat egitea da; GIBaren 
proba, alegia.

Probak emaitza fidagarria izan de-
zan, hiru hilabete igaro behar dira az-
ken arrisku-praktikatik proba egiteko 
unera arte.

Gaur egun, proba egiteko zenbait 
aukera daude. Osasun-zentro batean 
analitika egin dezakezu, edota GIBaren 
test azkarra EAEko farmazia eta GKE 
batzuetan.

.

Itxuragatik ez dago 
jakiterik pertsona bat 
GIB positiboa den.
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SENDATU AL DAITEKE GIB BIDEZKO INFEKZIOA?

PERTSONA SEROPOSITIBOEKIN BIZITZEN

Ez, gaur egun GIBa sendatzerik ez dago. Tra-
tamenduan asko aurreratu bada ere, oraindik 
ez da lortu birusa erabat deuseztatuko duen 
sendagairik. 

Bestalde, ikerketa asko garatzen ari 
badira ere, oraingoz ez dago infekzioa 
prebenitzeko txertorik.

Organismoan GIBaren aurrerapena 
geldiarazteko erabiltzen diren sen-
dagaiei «erretrobirusen kontrako» 
esaten zaie, eta birusaren ugalketa 
eragozten dute. Gaur egun, diagnosti-
katzen den unean hasten da tratamen-
dua, eta bizitza osoan hartu behar da.

Erretrobirusen kontrako tratamenduari 
esker, GIBa infekzio kroniko bihurtu da. Bi-
rusa dutenek, gainera, bizi-kalitate ona izaten 
dute, eta gainerako pertsonen antzeko bizi-itxa-
ropena.

.

GIBaren eta hiesaren agerpenak 
beste izurrite bat zabaldu du gizartean: 
pertsona GIB positiboen inguruko bel-
dur eta mitoen, errefus eta diskrimina-
zioaren izurritea. 

Beldur irrazional hori informazioaren 
bitartez soilik konpon daiteke.

GIBa ez da airearen bidez transmiti-
tzen, ez kontaktu bidez, ezta pertsona 
GIB positiboek erabilitako objektuen 
bidez ere. 

Komun edota mahai-tresna berak 
erabiltzeak, arropa garbigailu berean 
garbitzeak, igerilekuak erabiltzeak eta 
abarrek ez dakarte GIBa transmititze-
ko arriskurik.

GIB positiboekin 
batera bizitzeak 

ez dakar 
transmisio-arriskurik.
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i
INFORMAZIO GEHIAGO

Hiesaren eta sexu-transmisioko 
infekzioen plana 

943 006464

Sidálava 
Arabako hiesaren aurkako herri batzordea 

945 257766

Bizkaisida 
Bizkaiko hiesaren aurkako herri batzordea 

609 039900

Acasgi 
Gipuzkoako hiesaren aurkako herri batzordea 

943 290722

T4 Elkartea 

94 4221240

Itxarobide 

94 4449250

Harri Beltza 

943493544

Gehitu 

943468516
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Sexu-transmisiozko infekzioak (STI) sexu-harremanetan (bagina 
edo uzkikoak, aho-sexua eta harreman intimoak) transmititzen diren 
infekzioak dira. Bakterioek, birusek, onddoek edo parasitoek eragiten 
dituzte.

Batzuetan, STIekin batera, ultzerak eta larruazaleko lesioak ere iza-
ten dira, eta horrek lagundu egiten du GIBa transmititzen.

Halaber, badira zenbait faktore STIak hedatzen laguntzen dutenak; 
hauek, besteak beste:

• Informazio falta eta sintomen inguruko ezagutzarik eza.

• Sintomak, batzuetan, lausoak dira, eta ez dira erraz hautema-
ten.

• Batzuetan, STIa ezkutatzen da, eta ez da behar beste arreta-
neurririk hartzen.

• Ahotik hartzeko antisorgailuak erabiltzen dira preserbatiboen 
tankerako barrera-metodoen ordez, baina lehenek ez dute STIe-
tatik babesten.

STIak berriz harrapa daitezke; ez dute immunitaterik sortzen, alegia.

Ez dago STIetarako txertorik (A eta B hepatitisaren eta giza papilo-
maren birusaren kontra bakarrik).

ZER DIRA SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK?

B. SEXU-TRANSMISIOZKO   
 INFEKZIOAK

STI gehienek 
prebentzio eta 
tratamendu 
erraza dute. 
Baina egoki 
tratatu ezean, 
baliteke ondorio 
larriak izatea.

NORK IZAN DEZAKE 
SEXU-TRANSMISIOZKO 

INFEKZIO BAT?

NOLA JAKIN DEZAKET 

STI BAT DUDALA?
Sexu-harremanak babesik 

gabe izan badituzu, STIa duzun 
edo ez jakiteko modu bakarra 
zure medikuarengana joan eta 
behar diren probak egitea da. 
Infekzio horietako askok ez 
dute ageriko sintomarik.

Sexualki aktiboa den edonork 
izan dezake sexu-transmisiozko 
infekzio bat.
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• Gonorrea edo infekzio gonokozikoa
Neisseria Gonorrhoeae (edo gonokokoa) bakterioak era-

giten du.

Hauek dira ohiko sintomak: baginako fluxua gehitzea, ja-
riakinak zakilean eta/edo erresumina pixa egitean. Emaku-
meen % 50ek baino gehiagok eta gizonen % 10ek baino 
gehiagok ez dute sintomarik izaten.

Sexu-harremanetan transmititzen da (bagina, uzki edo 
aho bidezkoak); horregatik, genitaletan ez ezik, ondestean 
eta eztarrian ere ager daiteke. 

Antibiotikoekin tratatzen da.

• Chlamydia
Chlamydia trachomatis bakterioak eragiten du.

Gonorrearen antzeko sintomak eragiten ditu; hots, bagi-
nako fluxua gehitzea, jariakinak zakilean eta/edo erresumi-
na pixa egitean. Emakumeen % 70ek baino gehiagok eta 
gizonen % 50ek baino gehiagok ez dute sintomarik izaten.

Baginako zein uzkiko sexu-harremanen bidez eta aho-se-
xu bidez harrapatzen da. Antibiotikoen bidez tratatzen da. 

• Sifilisa
Treponema pallidum bakterioak eragindako STI bat da.

Hasieran, minik ematen ez duen ultzera bat agertzen da, 
eta, non agertzen den, oharkabean igaro daiteke batzue-
tan. Tratatu ezean, berez desagertuko da, baina gaixota-
suna ez, ordea, eta osasun-arazo larriak eragin ditzake epe 
luzera.

Bagina zein aho bidezko sexu-harremanetan kutsatzen 
da.

Tratamendua antibiotikoekin egiten da.

• Herpes birusa
2 motako herpes birusak eragin ohi du infekzio genitala, 

eta, noiz edo noiz, baita 1 motakoak ere. 

Baba txiki minbera batzuk agertzen dira; bagina, uzki eta 
aho bidezko sexu-harremanetan eta larruazal lesionatua 
ukitzean transmititzen da. Lesio horiek sendatu ondoren, 
gerta liteke handik aldi batera berriz sortzea agerraldi mo-
dura. 

Lesioak tratamendu zehatz baten bidez sendatzen dira, 
baina birusa organismoan geratzen da.

ZEIN DIRA STI NAGUSIAK?

• Giza papilomaren birusa (GPB)
Birus honek eragindako sexu-trans-

misiozko infekzio bat da.

Gehienetan ez da sintomarik izaten, 
baina, zenbaitetan, garatxo edo kon-
diloma genitalak sortzen dira, eta, oso 
kasu bakanetan, umetoki-lepoko edo 
uzkiko minbizia eragiten du. Gaur egun, 
minbizi mota hori prebenitzeko, txertoa 
erabiltzen da, txerto ofizialen egutegian 
onartua baitago.

Sexu-transmisiozko infekzio ohikoena 
da, eta bagina, uzki eta aho bidezko se-
xu-harremanetan transmititzen da.
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• Linfogranuloma benereoa
Chlamydia trachomatis bakterioaren 

barietate batek eragindako sexu-transmi-
siozko infekzio bat da.

Ohiko sintomak ondesteko mina, on-
desteko odoljarioa eta idorreria dira. 

Uzki eta bagina bidez transmititzen da, 
eta bitxiagoa izaten da aho-sexu bidezko 
transmisioa. Gizonen arteko sexu-harre-
manetan transmititzen da gehienbat.

Garrantzitsua da berariazko tratamen-
dua ahalik eta lasterren hartzea, bestela, 
konplikazio larriak eragiten ditu eta.

• Trikomoniasia
Trikomonen ondoriozko infekzioa 

Trichomonas vaginalis izeneko parasi-
toak eragindako sexu-transmisiozko in-
fekzio bat da.

Emakumeen % 50ek eta gizonen % 
80k ez dute sintomarik izaten. Askotari-
ko sintomak daude, hala nola narritadura 
arina edo inflamazio handia genitaletan, 
mina pixa egitean edo jarioa. 

Emakumeen artean, bulba, bagina eta 
uretra izaten dira kaltetuenak, eta ure-
tra gizonetan. Ez da normala parasitoak 
gorputzaren beste atal batzuk infekta-
tzea, eskuak, ahoa edo uzkia, adibidez.

Tratamendua antibiotikoekin egiten da.

• B hepatitisa
Gibelean eragin kronikoa duen birus 

batek sortzen du B hepatitisa. Batzue-
tan, zirrosia eta gibeleko minbizia era-
gin ditzake. Sexu bidez, odol bidez eta 
amak haurrari transmititzen da. Pertsona 
askok ez dute sintomarik infekzioaren 
unean. B hepatitisaren aurka badago 
txerto eraginkor bat, zeina gaur egungo 
txerto-egutegian jasota dagoen.

 

• GIBa
GIBa, gaur egun, sexu-transmisioz-

ko infekzio bihurtu da gehienbat. Bagi-
na eta uzki bidezko sexu-harremanetan 
transmititzen da nagusiki, eta aho-se-
xuan arriskua txikiagoa da. Normalean, 
lehen urteetan ez dago sintomarik. Ez da 
sendatzen, baina tratamenduan izaniko 
aurrerapenei esker, gaixotasun kroniko 
bihurtu da. 
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• Antzutasuna.

• Beste gorputz-organo batzuei 
eragiten dieten infekzio larriak, 
giltzadurei, bihotzari edo ner-
bio-sistemari, besteak beste.

• Abortuak, pisu gutxirekin jaio-
tzen diren haurrak eta epe au-
rreko erditzeak.

• Zenbaitetan, jaioberriei ere 
transmititzen zaizkie.

• Tumore batzuek zerikusia dute 
giza papilomaren birusarekin 
(GPB); aldian behin azterketak 
egin behar dira, hortaz.

ZER KONPLIKAZIO ERAGITEN DITUZTE 

STIek EGOKI TRATATU EZEAN?

BABESTEN AL DU PRESERBATIBOAK SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOETATIK?

Sexualki aktiboak diren pertsonentzat preserbatiboa zuzen erabiltzea da STIak prebe-
nitzeko neurririk eraginkorrena.

Ahalik eta eraginkorrena izan dadin, sexu-harreman guztietan erabili behar da, hasiera-
tik amaierara arte.

Herpesari eta giza papilomaren birusari (GPB) dagokienez, kutsatzeko arriskua gutxi-
tzen du, baina ez du guztiz ezabatzen, ordea; baliteke, izan ere, preserbatiboak ez estal-
tzea eremu kaltetu osoa.

Baginako jarioa gehitzea; 

genitaletako jarioa; erresu-

mina edo azkura pixa egi-

tean; genitaletako mina edo 

lesioak STI baten zantzuak 

izan daitezke.
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STI BAT BADUT, ESAN BEHAR AL DIOT BIKOTEKIDEARI?

ZER EGIN BEHAR DUT STI 

BAT DUDALA USTE BADUT?

Bai, emakumeen preserbatiboa 
gizonena bezain eraginkorra da.

Gizonen eta emakumeen pre-
serbatiboak ez dira aldi berean 
erabili behar.

STI bat baduzu, funtsezkoa da bikotekideari/bikotekideei jakinaraztea lehen hiru hilabe-
teetan, azterketa egiteko eta, behar izanez gero, tratamendu egokia hartzeko.

Uste baduzu balitekeela STI 
bat duzula, familia-medikuare-
kin harremanetan jarri behar 
duzu, edota Osakidetzako 
sexu-transmisiozko infekzioen 
kontsultategi espezifiko haue-
tako batera zuzenean jo deza-
kezu:

Donostiako STIen 
kontsultategia

Groseko 
anbulatorioa

Nafarroa etorb. 14

943 006464

Bilboko STIen 
kontsultategia

Etxaniz Suhiltzailea 
Osasun Zentroa

Etxaniz Suhiltzailea plaza 1, 1.a

94 600 69 69

Donstiako STIen 
kontsultategia

Donostia Unibertsitate 
Ospitalea

Begiristain D. Pasalekua, 109

 943 00 64 64 / 943 00 70 06

Mendaroko STIen 
kontsultategia

Mendaroko 
Ospitalea

Mendarozabal auzoa z.g.

943 03 28 45 

BA AL DAGO GIZONEN 

PRESERBATIBOAREN 
ORDEZKO AUKERARIK?
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Kontrazepzioak edota jaiotza-tasa kontrolatzeak bere barruan hartzen ditu 
haurdunaldia saihesteko erabiltzen diren metodoak.

Sexu-harremanak dituen orok, haurdun geratu nahi ez, edo bikotekidea haur-
dun utzi nahi ez badu, kontrazepzio-metodoak erabili beharko ditu.

Askotariko kontrazepzio-metodoak daude, bikoteen egoera guztietara egoki-
tuak. 

Oso garrantzitsua da metodo bakoitza nola erabili jakitea, eta horretarako 
arauak zehatz-mehatz betetzea; izan ere, kontrazepzio-metodoa zuzen erabil-
tzea da sexu-harremanetan arriskuak saihesteko biderik seguruena.

C. KONTRAZEPZIOA

Gogoan izan preserbatiboa dela, 
gizon zein emakumeena, nahi gabeko 
haurdunaldiak zein sexu-transmisiozko 

infekzioak, GIBa barne, prebenitzen dituen 
metodo bakarra.
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Preserbatiboa (gizonezkoena)
Zorro mehe eta elastikoa da, latexezkoa oro har (baina poliureta-

nozkoa ere izan daiteke); zakilean jartzen da, hura tente dagoela, pe-
netrazioaren aurretik. Espermatozoideei ez die igarotzen uzten. Behin 
erabiltzeko da; ez da, beraz, berriz erabili behar.

Zuzen eta sistematikoki erabili beharra dago sexu-harreman guztie-
tan, hasieratik.

Preserbatiboa (emakumezkoena)
Zorro bat da, poliuretanozkoa oro har, bi mutur ditu; bat itxita eta 

bestea irekita, eta haietako bakoitzean eraztun malgu bat dago. Mutur 
itxian dagoen eraztuna baginaren barruan jartzen da, umetoki-lepoa 
estaliz, eta bestea, handiagoa, kanpoan gelditzen da, eta bulba es-
taltzen du. Espermatozoideei ez die umetoki barrura igarotzen uzten.

Behin erabiltzeko da; ez da, beraz, berriz erabili behar.

Zuzen eta sistematikoki erabili beharra dago sexu-harreman guztie-
tan, hasieratik.

NAHI GABEKO HAURDUNALDIETATIK ETA SEXU-TRANSMISIOZKO 

INFEKZIOETATIK BABESTEN DUTEN METODOAK

NAHI GABEKO HAURDUNALDIETATIK BABESTEN 

DUTEN BESTELAKO KONTRAZEPZIO-METODOAK 

Metodo hormonalak
Obulazioa eragozten dute, beraz, oso eraginkorrak dira haurdunaldia eragozteko, sistematikoki eta zuzen har-

tzen badira, behintzat; baina, ez dute inongo babesik eskaintzen sexu-transmisiozko infekzioen kontra.

• Pilula (estrogenoa eta progestagenoa konbinaturik): hainbat mota daude, dosien, dituzten hormona moten 
eta aurkezpen-moduaren arabera. Egunero ordu berean hartzen da, 21 edo 28 egunez. Kasu batean zein 
bestean, hilekoa, gutxi gorabehera, 28 egunera izango da.

• Minipilula (progestano-pilula): hormona mota bakarra du. Egunero hartu behar da, ordu berean, atsedenik 
gabe. Pilula konbinatuak ez bezala, hilekoa aldatzea edo desagertzea dakar.

• Beste hormona-metodo batzuk:

- Baginako eraztuna: baginan sartzen den uztai elastiko bat da, tanpoi bat bezala. Pilula konbinatukoen an-
tzeko hormonak ditu, horiek askatu egiten dira, eta baginako mukosak xurgatzen ditu. Hiru astez erabili, eta 
laugarrenean atseden hartu behar da; hilekoa azken aste horren amaieran etorriko da.

- Larruazaleko partxea: larruazalean jartzen den partxe txiki bat da; 
hormonak askatzen joaten da, eta gorputzak xurgatu egiten 
ditu. Astean bat erabiltzen da, hiru astez; laugarrenean, 
atseden hartzen da. 

- Hormona-antisorgailu injektagarria (progestage-
noa), hiru hilean behin ematen da.

- Larruazal azpiko inplantea: hormona bat askatzen 
duen hagaxka bat. Besaurrean jartzen da minik 
ematen ez duen ebaki txiki batez, eta 3 urte irauten 
du.
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Barrera-metodoak
Ez dute uzten esperma umetokian sartzen, eta, hala, obuluak eta espermatozoideak ez dute bat egi-

ten. Preserbatiboa da barrera-metodo nagusia, baina beste hauek ere badaude:

- Diafragma: baginaren hondoan ipintzen den estalki bat da, umetoki-lepoa guztiz estaltzen duena; 
espermatozoideak igarotzea eragozten du. Behin baino gehiagotan erabil daiteke.

- Zerbixeko estalkia: diafragmaren bertsio eboluzionatuago bat da; umetoki-lepoa estaltzen du. Behin 
bakarrik erabiltzeko da.

Bai diafragma bai zerbixeko estalkia espermizidekin batera erabili behar dira.

Diafragma eta zerbixeko estalkia ez dira preserbatiboa bezain eraginkorrak haurdunaldia 
eragozteko, eta ez dute sexu-transmisiozko infekzioetatik babesten.

Umetoki barneko gailua (DIU)
DIU objektu txiki bat da, T formakoa oro har, 

umetokiaren barnean jartzen dena. Bi mota daude: 

- Kobre-DIUa: kobrea askatzen du umetokian, eta, 
horrek espermatozoideak hil egiten ditu.

- Hormona-DIUa: progestagenoa askatzen du. 
Hormona horrek habiratzea zailtzeaz gain, asko 
loditzen du umetoki-lepoko mukia, eta, ondorioz, 
espermak ezin du zeharkatu.

Langile sanitarioek jarri eta atera behar dute.

Oso eraginkorra da haurdunaldia prebeni-
tzeko, baina ez du babesten sexu-transmi-
siozko infekzioetatik.

Behin betiko metodoak
Kirurgia bidez, obuluen igarobi-

dea eteten da emakumeetan, 
eta espermatozoideena 
gizonezkoetan, horrela, 
haurdunaldia eragoz-
ten da. Emakumee-
tan egiten denean, 
tronpen lotura esa-
ten zaio, eta gizo-
nezkoetan bada, 
berriz, basektomia.

Kontrazepzio-
metodo eraginko-
rra da, baina ez du 
babesten sexu-trans-
misiozko infekzioetatik.
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Metodo naturalak (Ogino metodoa, tenperatura basala, umetoki-lepoko mukia):
Emakumearen egun ugalkorrenak aurreikustean datza, egun horietan koito bidezko sexu-

harremanik ez edukitzeko.

Ez dira oso eraginkorrak, emakumearen hilekoaren zikloa alda daitekeelako, eta ez dute 
babesten sexu-transmisiozko infekzioetatik.

Koito etena («atzera-martxa»)
Gizonezkoak eiakulatu aurretik, zakila baginatik ateratzean datza. Haurdun geratzeko arris-

ku handia duen praktika da, eiakulatu aurretik ere, gizonezkoak likido aurreseminala isurtzen 
du, haurdun geratzeko adina espermatozoide eduki ditzakeena. Jakina, ez du inolako babe-
sik eskaintzen sexu-transmisiozko infekzioen kontra.

Espermizidak
Koito aurretik baginan sartzen diren substantzia kimikoak dira; obulu baginalak, krema edo 

esponja baginalak, eta horien zeregina espermatozoideak suntsitzea da.

Ez dira kontrazepzio-metodo bakar modura erabili behar, oso eraginkortasun txikia dute 
eta. Ez dute sexu-transmisiozko infekzioetatik babesten.

Bagina-garbiketak koitoaren ostean
Eraginkortasunik gabeko metodoa da; izan ere, espermatozoideei ez die galarazten utero 

barneraino heltzen. Sexu-transmisiozko infekzioak ere ez ditu eragozten.

Amagandiko edoskitzea
Erditu ondorengo lehen sei hilabeteetan baino ez da eraginkorra, eta baldintza jakin batzuk 

zorrozki bete behar dira, hala nola hilekorik ez egotea eta etenik gabeko edoskitze esklusi-
boa, besteak beste. Ez da oso metodo fidagarria, beraz. Sexu-transmisiozko infekzioak ere 
ez ditu eragozten.

ERAGINKORRAK EZ DIREN METODOAK
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Larrialdietarako hormona-metodo bat da, haurdunaldia saihesteko erabiltzen dena, ustekabeko kasuetan, anti-
sorgailurik erabili ez edo gaizki erabili direnetan, adibidez, preserbatiboa puskatu denean.

Koito ondorengo kontrazepzioa, soilik, larrialdietarako erabili behar da eta ez metodo antisorgailutzat. Ez du 
inongo prebentzio eraginik sexu-transmisiozko infekzioen kontra.

Bi eratakoak daude:

- «Biharamuneko pilula» (lebonorgestrela); ahalik eta lasterren hartu behar da arrisku-harreman baten ostean 
eta, gehienez, hiru egunen buruan. Zenbat eta lehenago hartu, orduan eta eraginkorragoa da.

- «Bost egun geroagoko pilula» (ulipristal azetatoa); arrisku-koitotik bost egunera bitarte ere har daiteke.

Gaur egun, farmazietan eros daiteke medikuaren errezetarik eduki gabe.

Larrialdiko kontrazepzioaren barruan, koito osteko pilulez gain, bada beste metodo bat: kobre-DIUa jartzea 
arrisku-koitoa izan eta 5 eguneko epean.

LARRIALDIKO KONTRAZEPZIOA: KOITO ONDORENGO PILULA

HAURDUNALDIAREN BORONDATEZKO ETENDURA

Emakumea haurdun dagoela umekia edo fetua galtzen duenean, abortua izan duela esaten da. 
Abortua berezkoa edo eragindakoa izan daiteke. Abortua berezkoa dela esaten dugu, enbrioia 
edo fetua nahi gabe galtzen denean. 

Bestalde, zenbait egoeratan, emakumeak, edo bikoteak, haurdunaldia etetea erabakitzen du 
bere borondatez, edo hala egin behar du arrazoi medikoak direla eta; horrelakoetan esaten da 
eragindako abortua edo haurdunaldiaren borondatezko etendura dela (HBE).

Gaur egun, legeak haurdunaldia etetea baimentzen du haurdunaldiaren 14. astera bitarte, arra-
zoirik justifikatu beharrik gabe, eta 22. astera arte, berriz, haurdun dagoen emakumearen osasun 
edo bizirako arrisku larria badago, edo fetuak anomalia larriak izateko arriskua badu. 


