
 

 

జీర్ణ వ్యవ్స్థ (DIGESTIVE SYSTEM) 

 షంక్లిశట  అణుఴుల యూంలో  గ్రహ ంచఫడిన ఆహాయ దామహథ లన ఎంజ ైమ్ షభక్షంలో జల విఱలిశణ చయయకు లోన ై 

యకతం చేత గ్రహ ంచే ఱోశణ దామహథ లన భాయపు చ ందడాన్ని “ జీయణ క్లరమ “ అంటాయప. 

 భానఴున్న జీయణ ఴయఴషథ  న్న మ ండు ఫాగహలుగహ విబజంచాయప అవి : 

 జీయణ నాళం 

జీయణ గ్రంధలు 

 జీయణ నాళం/ ఆహాయ నాళం లోన్న ఫాగహలు: 

నోయప 

గ్రషన్న 

ఆషయకుసయం 

ఆహాయ రహహ క 

జీమహణ వమం 

చిని రేగ్ులు 

ెదద  రేగ్ులు  

 అషయ కుసయం లోన్న జీయణ క్లరమ: 

 ఆహాయం న్న నోటి లోక్ల తీషక్ొనట “ అంతయ గ్రసణభు” అంటాయప. 

 నోటిలోన్న ఆహాయ దామహథ లన నభలడాన్నక్ల షసకమ ంచనవి : దంతాలు 

 దంతాలు నలుగ్ు యక్హలు. అవి   కుంతక్హలు    యదన్నకలు    అగ్ర చయవనక్హలు    చయవణక్హలు 

 భానఴున్న దంత వినాయషం :  

 ముతతం దంతాల షంఖ్య:  

 ల దంతాల షంఖ్ాయ : 

 దఴడ లోయౌ దంత ఫాగ్ం : భూలం  

 దంతం యొకక ెై పో మహ : ఎనామిల్ 

 ఆహాయ దామహథ ల గ ్రండ్ చేమఫడే ఫాగ్ం : నోటిలోన్న దంతాలత ో

 భనఴ వమీయం లో కలి గ్టిట  దాయథం : డ ంటీన్ 



 

 

నాలుక : 

 నోటిలోన్న ఆహాయ దామహథ లన దంతాల భధయకు తోేమునది: నాలుక 

 నాలుక భుంద ఫాగహన్ని : అెక్స్ అంటాయప. 

 ఆహాయ దామహథ ల యొకక యపచలన గ్ుమ తంచ జఞా నకణాలు: టెస్టఫడ్  ్

 నాలుకన కు ఉని ఉమ తల పో మహ : లాి , దిన్న లోన్న టెస్టఫడ్్  షంఖ్ాయ :  

 ఇది గ్రషన్న నంచి క్హమ ిమాక్స క్హఴటం ఴయకు విషతమ ంచఫడి ఉంట ంది. 

 ఆహాయ రహహ కకు జీయణఱహమాన్నక్ల భధయ గ్ల అన్నమంత్రేక  క్హఴటం : క్హమ ిమాక్స క్హఴటం 

 క్హమ ిమాక్స క్హఴటం  ఴలమాక్హయంలో ఉంది షంఴయన్న కండయభుచే  న్నమ ిత బ ై ెమ స్హత యౌక్స చలనాల దావయ 

జీమహణ వమం లోక్ల త యపచక్ొనన. 

జమహణ ఱహమంలో జీయణ క్లరమ : 

 జీయణవమం చేమ న ఆహాయ దామహథ లు మాంత్రేక యస్హమన్నక భాయపులకు లోనఴున. 

 జీమహణ వమంలో ఆహాయం 2-4 గ్ంటల ఴయకు ఉంట ంది. 

 జయిఱహమంలో అన్నమంత్రేక  కండమహల ైన ఴయపత ల, ఆమతభ, అఴనభ కండమహల యొకక షంక్ోచాలు, 

రహయక్ోచాల ఴలన ఆహాయం ఫాగహ చిలకఫడున. 

 జీమహణ వమం ఉదాయవితానభు క్లరందగహ క్ొంచ ం ఎడభర ైు ఫాగ్ంలో ఉంట ంది. 

 జీయణవమంలోన్న ఫాగహలూ : 

   1) హామ థక జీమహణ వమం ( క్హమ ిమాక్స జీయణ వమం) 

    2) ండిక్స జీమహణ వమం ( భధయ ఫాగ్ం ) 

    3) జటయన్నయగభన్న జీమహణ వమం( ెైలోమ క్స జీమహణ వమం) 

 జీమహణ వమం ఱలిశిషథయం నంద జటయ గ్రందలు కలఴు. వీటి  నంచి యషం షవేించఫడున. 

 జటయ యషం న షవేించ గ్రంధలు : జటయ గ్రందలు 

 జటయ యషంలో ఉండు ఎంజ ైమ్ లు : హ ైడరేక్ోి మ క్స ఆభిం , ె్నోజన్ , మేన్నన్, భుయకస్. 

 ఆహాయం లేనుడు కూడా జీమహణ వమంలో    మీ.యౌ. జటయ యషం ఉందన. దీన్నన్న ఫహస్టంగ్ జూయస్ అంటాయప. 

 జటయ గ్రంధలు : 

            1) ెమ ్టెైల్( కుడయ కణాలు ) : హ ైడరే  క్ోి మ క్స ఆభిం 



 

 

               2) జ ైమోజన్ ( భుఖ్య కణాలు ) : ె్నోజన్  

      3) భుయకస్( ఱలిశి కణాలు ) ; భుయకస్  

 జటయ యషం లుచగహ, పహయదయశకంగహ ,ఆభి ధమహిన్ని కయౌగ  ఉంట ంది. 

 జటయ యషంలోన్న హ ైడరే  క్ోి మ క్స ఆభిం ె్నోజన్ న చ ైతనయ ఴంతబ ైన  ె్న్ గహ భాయపున . 

 హ ైడరే  క్ోి మ క్స ఆభిం ఆహాయంతో ట , జయణఱహమంలోక్ల ఴచిున ఫాయక్టటమ మా షంసమ ంచన. 

 ె్న్ పో ే టీన్ లెై చయయ జమ  ెపోట న్ లుగహ జీయణం చేమున. 

 మేన్నన్ పహలలోన్న క్ేస్నోజన్ ెై చయయ జమ  ెయపగ్ుగహ భాయపున. 

 చిని లిల జటయ యషం లో ఉండే ధేాన బ ైన ఎంజ ైమ్ : మేన్నన్న 

 మేన్నన్ ెదదరహమ లో ూమ తగహ అంతమ ంచి పో ఴున (12 షంఴత్మహల తయపరహత) 

 తే్ర మోజు జీమహణ వమంలో ఉతుత్రత  చేమఫడున హ ైడరేక్ోి మ క్స ఆభిం : 1.5యౌ. నంచి   2 యౌ.   

 టెస్టఫడ్్ లో నాలుగ్ు(4) యక్హల యపచలన గ్ుమ తంచన : అవి : 

      1)స్వట్ : నాలుక భుంద ఫాగ్ం  

      2)స్హల్ట  : నాలుక భధయ ఫాగ్ం  

      3)ులుు : ఇయపకకల 

      4)చేద     : నాలుక భధయ- ర నక ర ైు  

లాలాజల గ్రంధలు : 

 భానఴున్న లో లాలాజల గ్రంధలు : భూడు(3) జతలు  

1)అధర జసవక గ్రంధలు : ఇవి  నాలుక  క్లరంది నోయప ర ైు ఉంటాభ. 

2)అదర జంబక గ్రంధలు   : ఇవి క్లరంది దఴడ అంచ ర ంఫడి ఉంటాభ. 

3)ెమోటిడ్ గ్రంధలు       : చ వి ర నక ఫాగ్ంలో, దఴడ ఎభుక బేడతో కయౌస్ర పహేంతం లో ఉండి మిగ యౌన 

రహటికనాి మ భాణంలో ెదదవి. 

 లాలాజలంలో చికకగహ ఉని దాన్నన్న భుయకస్ అంటాయప. 

 భుయకస్ ఱలిశిం ఆహాయ దామహథ లన బేతతఫాయపచటన ఫో లాస్ అంటాయప. 

 లాలాజలం లో  టమయౌన్ అన ఎంజ ైమ్ కలద. 

 టమయౌన్ ఎంజ ైమ్ ండి దామహథ ల ెై చయయ జమ  క్ొంత ఴయకు జీయణం చేస్ భాలోట జ్ లుగహ భాయపున. 

 లాలాజలం యొకక PH విలుఴ  6 నంచి  7.6 ఴయకు ఉండున. 



 

 

 లాలాజలం నంద న్నయప, ఆకయభన మహద మహథ లు, ఱలిశిం, ఎంజ ైమ్ లు కలఴు. 

 ఆహాయంన బేతతఫయచి ఫో లాస్ గహ భాయపున. 

 లాలాజలం నోటిన్న త్రమయగహ చేస్ టెస్టఫడ్్ న చ ైతనయం చేమున. 

 పహయౌ ఱహకమ ్డ్ ఴంటి ండి దామహథ లన, డ ై ఱహఖ్మ ్డ్ గ్ భాయపున. 

  ఫాయక్టటమ మ న షంసమ ంచటలో షహామడున : ల ైస్ో స్ో బే. 

గ్రషన్న:   

 ఫో లాస్ గహ భామీన ఆహాయ దామహథ లు గ్రషన్న దావయ ఆహాయ ఴహ కలోక్ల న టిట  రేమఫడున. 

  ఈ షభమంలో రహమునాలంలోక్ల ఆహాయ మేణుఴులు పో కుండా ఎగహి టిస్ అదు చేమున. 

 ఆహాయ దామహథ లు గ్రషన్న, ఆహాయ రహహ క దావయ జీమహణ వమంలోక్ల రేేశంచటన : డి గ్ుి టినేశన్ (మింగ్ుట) 

 గ్రషన్న ఆహాయఴహ కలో జీయణ గ్రంధలు ఉండఴు. 

ఆహాయ రహహ క : 

 ఇది ఆహాయ దామహథ లన జీయణ ఱహమంలోక్ల చేయరేమున. 

 ఆహాయ రహహ క షభాయపగహ 10 అంగ్ుయాలు పొ డఴు ఉంట ంది. 

 ఈ విధంగహ జీమహణ వమంలో అషంూమ తగహ జీయణబ ైన అహామహన్ని అభాశమపహకం ( క్ ్రమ్) అంటాయప. 

 జీయణ వమంలో ఆహాయం భాయపులు చ ందతునింత ఴయకు జటయ న్నయగభన షంఴయన్న / ెైలోమ క్స క్హఴటం 

భూషక్ొన్న ఉంట ంది. 

 జీమహణ వమంలో ఆహాయం అభల స్థత్రన్న కయౌగ  ఉంట ంది. 

 జీమహణ వమంలో కండమహలు జమ ర చలనాలు : ెమ స్హట యౌక్స చలనాలు. 

  చిని రేగ్ులోన్న చలనాలు : స్రగ ింటల్ చలనలు / ెండుయలం చలనాలు. 

 ెైలోమ క్స క్హఴటం షడయౌంచఫడి ఆంతభేూలంలోక్ల క్ొదిద ,క్ొదిదగహ అహామహన్ని విడుదల చేమున. 

 అంతభేులం చేమ న ఆహాయం త్రమ గ  జయిఱహమాన్నక్ల చేయకుండా న్నమంత్రేంచేది : పలోమ క్స క్హఴటం. 

అంతభేులంలో జీయణ క్లరమ: 

 అషంూమ తగహ జీయణబ ైన ఆహాయం అంతభేులం చేయగహనే భూడు యక్హల జయణ యస్హలు కలుస్హత భ. అవి. 

1) ెైతయ యషం  



 

 

2)  క్ోి భ యషం 

3) ఆంత ేయషం 

క్హలేమం : 

 వమీయ భండయౌ గ్రందల అన్నింటిలో క్ లాి  అత్ర ెదద  గ్రంది. 

 క్హలేమం నచి ఉతుత్రత  చేమఫడిన ెైతయ యషం, ెైతయ యష నాయాల దావయ అంతయ భూలం  చేయపన. 

 ెైతయ యషం తాత వమం / గ్ల్ ఫాి డర్ న్నలవ ఉంట ంది.  

 అంతమ ియినం: 

 క్హలేమం 5 లబకలతో ఏయుడునట ఴంటి భుదయప గోధభ యంగ్ున కయౌగ నది. 

 క్హలేమం 1.5 kg( 1500 మీ.గహర ) ఫయపఴున కయౌగ  ఉంట ంది. 

 దిన్న మందయౌ కణజఞలంన మిస్ెైన్ ఖ్ ైభా కణజఞలం అన్న అంటాయప. 

 క్హలేమం లోన్న లంబకలు చాల లఘు లంభికలన కయౌగ  ఉందన. 

 తే్ర లఘు లంభిక ఫసృ బుజక్హయంలో ఉంది షంయోజక కనజఞలంతో ఏయుడి ఆంతయేోజకం అన పొ యచే 

ఆఴమ ంచఫడి ఉండున. దీన్నన్న గ ిష్న్్ గ్ుళిక అంటాయప. 

 గ ిష్న్్ గ్ుళిక మంద ఫసృ బుజఞకాత్ర గ్ల గ్రంది కణాలు కరభ దదత్ర లో అభయుఫడి ఉంటాభ. 

 గ ిష్న్్ గ్ుళిక భధయలో ఉని అంతమహలంబక స్మహ నంచి అన్ని ర ైులకు ఏకకణ భందంలో తంతుఴులు 

క్లయణ సే్హయ దదత్రలో అభయుఫడి ఉంటాభ. వీటిన్న క్హలేమ పలక్హలు అంటాయప. 

 ఈ తంతుఴుల భధయలో యకతంతో న్నంఫడిన దేేఱహలు కలఴు. వీటిన్న స్ెైనన ైడ్్ అంటాయప. 

 క్హలేమంలోన్న చన్న పో భన కణాలన, బక్ించే బక్షక కణాలు – కుపర్ కణాలు. 

ెైతయ యష షంఘటన ఱహతం :  

 మోజుకు 500 మీ.యౌ. – 1000 మీ.యౌ. షవేివినుఫడున. 

 ెైతయ యషం లుచగహ ఉంది క్ాయ ధమహిన్ని కయౌగ  యపచిక్ల చేదగహ ఉందన. 

 ఇది షు చున్న భమ ము గోధభ యంగ్ు మివరభ యంగ్ు లేదా లేత  ఆకుచు యంగ్ులో ఉందన. 

 దీన్నలో 98% న్నయప, 2% ఇతయ దామహథ లు ఉండున. 

 ెైతయ యష లఴణాలు క్ొఴువలన అత్ర షఽక్షిబ ైన మేనఴులుగహ భాయపుటకు – ఏభయౌ్పక్ేశన్ అంటాయప. 

 ల ైరజ్ క్ొఴువల మిద చయయ జయడాన్నక్ల ఏభయౌ్పక్ేశన్ షహామడున. 



 

 

 ెైతయ యష లఴణాలు స్ో డిమం గ లిక్ోనేట్ భమ ము స్ో డిమం టామోక్ోలేట్ 

 ఈ లఴణాలు క్ాయ కయౌగ  ఏ, డి, ఇ, క్  అన క్ొఴువల మంద కమ గే విటమిన్ ఱోశస్హత భ 

 ెైతయ యషంలోన్న ఴయణక్హలు ఫ ైలుయపబన్, ఫ ైలుఴమ దన్ యూంలో ఉంది ెైతయ యంగ్ున కలుగ్జేమున. 

 క్ిన్నంచిన ఎయరయకత క్హనాల హ మోగోి బన్ న విచేుదనం ఴలన ఈ ఴయణక్హలు తమాయగ్ున. 

 ఆకమహభన లఴణాలు క్ోి మ ్డ్ భమ ము ఫ ైకమోోనేట్ యూంలో ఉంది ెైతయ యస్హన్నక్ల క్ాయ ధమహిన్ని కయౌగ ంచన. 

క్హలేమ విధలు: 

 ెైతయ యషం క్ొఴువలన తటస్త కమ ంజేస్ షలబంగహ జయణంభయయటట ి  చేమున. 

 గ్ల ఫాి డర్ రేయణ కయౌగ ంచ సమోిన్ : స్రకరటిన్ 

 విటమిన్ ఎ, డి లన న్నలవ చేమున. 

 ెైతయ యషంలో ఎంజ ైభుి  లేఴు. 

 యకత పలక్లకలలో చన్నపోభన రహన్నన్న న్నయపియౌంచన. 

 ఇది ఱోశ యషం ఏయుడుటకు ధేాన క్ేందంే. 

 ఎకుకఴగహ ఉని గోి క్ోజ్ న గ లిక్ోజేన్ యూంలోక్ల భామ ు న్నలవ చేమున. 

 యకతంలో చ కకయ ఱహతం తగ గనుడు గ లిక్ోజేన్ విడగొటటఫడి గ్ూి క్ోజ్ గ్ భమ  యకతంలోక్ల ంంచన. 

 యకతం ఘన్నఫావించటకు క్హయణబ ైన పబేనోజేన్ & పో ే తంేబన్ ఴంటివి తమాయగ్ున. 

 యకత హీనత ( ఎన్నమిమా ) న న్నరహమ ంచన. 

 వమీయం యొకక ఉషో్ణ గ్రత క్హపహడుటలో షహామడున. 

 యకతం గ్డి కట ట టలో షహామడటబే క్హక్హ హ పహమ న్ దరేహన్నక్ల షహామ కమ గహ ఉండున. 

 తే్ర మోజు విడుదలభయయ యషం : 500 – 1000 మీ.యౌ. 

 ెైతయ యష నాళ మ భాణం : 12 మీ.మీ. 

 గ్ల్ ఫాి డర్ మ భాణం : 8 – 10 స్ెం.మీ. 

క్ోి భం: 

 ఇది భానఴున్న దేసంలో మ ండర  అత్ర ెదద  గ్రంది. 

 యకతంలోన్న క్ొయౌస్సో్త క్ ్న్నక్స అన హామోిన్ క్ోి భ గ్రందిన్న రేమేంచట ఴలన క్ోి భ యషం షవేించఫడున. 

 తే్ర మోజు విడుదలభయయ క్ోి భ యషం : 1.5 యౌ. 



 

 

 ఇది లేత షు ఴయణం న కయౌగ న చాల చికకన్న దఴేం. 

 క్ోి భ గ్రందిలో 2 ధేాన ఫాగహలూ కలఴు.అవి. 

1. ఫాసయ స్హేఴక ఫాగ్ం 

2. అంతస్హేఴక ఫాగ్ం 

 ఫాసయ స్హేఴక ఎకుకఴగహ విషతమ ంచి ఎస్న ై అనే షక్షి లఘు లంబకతో ఏయుడున. 

 దీన్నలో గ్రంది షంఫంద కణాలు కలఴు. 

 అంతషఴేక ఫాగహన్ని లంగ్ర్ సన్్ ుటికలు అంటాయప. 

 లంగ్ర్ సన్్ ుటికలలో ఆలాాకణాలు , బటా కణాలు. 

క్ోి భ యషం షంఘటనం: 

 ఇది క్ాయ షంబందబ ైన జీయణయషం. 

 దీన్నలో 98% న్నయప, భమ ము 2% కయోన, ఆకమహోన దామహథ లు ఉంటాభ. 

 ఆకయోన దామహథ లలో స్ో డిమం ఫ ై క్హమోోనేట్ భమ ము డ ై స్ో డిమం హ ైడరేజ న్ ఫహస్రుట్ భుఖ్యబ ైనవి. 

 క్ోి భ యషంలో ఎంజ ైమ్ లు కలఴు. అన్న. 

1) త్రే్నోజేన్ 

2) క్ ్మో త్రే్నోజేన్ 

3) ఏబ ైలేజ్  

4) ల ైరజ్ 

 ె్న్ దావమహ జీమహణ వమంలో పహక్ికంగహ జీయణబ ైన పో ే టీని  : ెపోత ని  

 క్ోి భ యషంలోన్న త్రే్న్, క్ ్మో త్రే్న్ : ెపోత నిన , ెెటటడ్ లుగహ భాయపున. 

 భంషకకాతులన  జీయణం చేముటలో అమోఘబ ైన పహత ేఴహ ంచ  ఎంజ ైమ్ : త్రే్న్ 

 చ ైతనయ యహ తబ ైన ె్నోజేన్ న ె్ంగహ భాయపుటకు జీమహణ వమంలో అఴషయబ ైనది: హ ైడరేక్ోి మ క్స ఆభిం. 

 ండి దామహథ లన జీయణం చేముటలో లేద  నోటిలో అషంూమ తగహ జీయణబ ైన ండి దామహథ లన భలోత జ్ లుగహ  

భాయపు ఎంజ ైమ్ : అబ ైలేజ్  

 క్ొర ఴువన, క్ొర ఴువ అభిలుగహ భాయపునది, గ ిషమహల్ గహ భాయపునది : ల ైరజ్. 

 క్ొర ఴువలెై చిఴమ  షమ గహ న్న చేము ఎంజ ైమ్ : స్టమి్న్. 



 

 

ఆంత ేగ్రందలు: 

 ఇవి చిని ెగ్ులోన్న ఱలిశి షథయంలో కలఴు. 

 యౌఫమహకన్ ుటికలు, షక్హకస్ ఎంటమ క్హస్ గ్రందలు, ఆంత ేయషం న షవేిస్హత భ. 

 ఆంతయేషం చికకగహ ఴయణయహ తబ ై 98% న్నయప, 1.6% ఇతయ ఆకయోన దామహథ లు ఉంటాభ. 

 ఆంత ేయషంలో ఉండే ఎంజ ైమ్ లు : ఎమ ్న్, ఇన్ ఴమేటజ్, భలోత జ్, స్తమిా్న్. 

ఱోశణం : 

 రగ్ు లోల షక్షిబ ైన ర ళళఴంటి న్నమహిణాలన – ఆంత ేచఽశక్హలు అంటాయప. 

 తే్ర ఆంత ేచవకం భధయలో న్నలుఴుగహ ఒక ఱోశ యష నాయౌక ఉంట ంది. దీన్నన్న లాక్లటభయల్ అంటాయప. 

 అమినో ఆభాి లు, చేక్ేకయలన ఱోశణ గహవించ న్నమహిణాలు : యకత క్ేవ నాయౌకలు. 

 క్ొర ఴువ దామహథ లన ఱోశణం గహవించ న్నమహిణాలు : లాక్లటభెల్్. 

  

 

 

  


