మానవ నాడీ వయవస్థ(Nervous system)


నాడీ ఴయఴషథ లో విభాగహలు 3:
1) కేంద్రమ
ీ
నాడీ ఴయఴషథ
2) యధిమ నాడి ఴయఴషథ
3) షవమేం చోద్ిత నాడి ఴయఴషథ



వరీయేంలో జయుగు చయయలన఼ నిమేంత్ీేంచి, షభనవమ యుచ఼నద్ి : నాడీ ఴయఴషథ



వరీయేంలో లెలుల జయుగు భాయులకు అన఼ కరిమలన఼ చఽు ఴయఴషథ : నాడి ఴయఴషథ



వరీయేం లెలుల చయయలలో షేంబేందేం లేని షభనవమ కయత లు : అేంతస్హీవి గిేంధ఼లు



వరీయేం లెలుల, లోల భాయులన఼ గిశేంచ఼ ీత్యయక కణాలు : గహిసకహలు



నాడులలో ీస్హయభయయయ షభాచాయ యూేం : విద఼యత్ ీచ ోదనేం



అత్ కరిశటమైన నాడి భేండల నిరహమణేం గల జివి : భానఴుడు.



నాడి భేండలేం గల భాగభులు : 1) మదడు 2) కళేయు నాడి దేండేం 3) నాడులు



లహయత లన఼ గిశేంచి, విళేిఴేంచి, షభగి యుచ఼ భుఖ్య కేందీేం: మదడు



లహయత లకు ీత్ చయయలన఼ ఉతత్త చయమునద్ి : మదడు



మదడు న఼ేంచి లహయత లన఼ అఴమలహలకు చయయలేమునద్ి : కళేయు నాడి భేండలేం



నాడి భేండలేంలో టేయౌఫో న్ ఎకసచయేంజి ఴలె ని చయమునద్ి : లెన఼నపహభు



నాడి భేండలేం టెయౌఫో న్ లెైయి లహలే నిచయమునవి ; నాడులు.



విఴధ అఴమభుల న఼ేంచి లహయత లన఼ మదడుకు, లెన఼నపహభుకు చయయుునవి ; జఞాన నాడులు



మదడు న఼ేంచి వివిధ అఴమలహలకు లహయత లన఼ చయయుునవి : చాలక నాడులు



నాడి ఴయఴషథ లో ీత్ చయయలన఼ ఉతత్త చయమలేనివి : నాడులు



నాడి భేండలేంలో గల కణాలు : 1) నాడి కణాలు 2) గలిమల్ కణాలు



నాడి కణేం కు షహామా కణాలుగహ, పో శక ద్ారహథలన఼ అేంద్ిషత ఽ యక్షణ కయౌగ ేంచ఼నవి : గలిమల్ కణాలు.



నాడి కణేంలోని ీధాన భాగహలూ : కణ ద్యసేం లేద్ా వైటాన్, నాడి తేంతుఴులు




వైటాన్ జిఴ ద్ాయధ ేంలో గల రణుఴులు : నిషసల్ కణికలు
నిషసల్ కణికలు లేటి యొకక షభూహాలు : RNA ( రైఫో స్ో మ్ లు)



నాడి కణేంలో జయుగు అనిన షేంళేిశణ చయయలు జరలగ భాగేం: కణ ద్యసేం



కణ ద్యసేంనకు ఉేండు పో గుల ఴేంటి నిరహమణాలు: Dendraits లేద్ా నాడి తేంతుఴులు



ఇతయ నాడి కణాల న఼ేంచి కణ ద్యసభుకు షభాచాయేం అేందజవేవి: Dendraits లేద్ా నాడి తేంతుఴులు.



కణ ద్యసేం న఼ేంచి ఇతయ నాడి కణాలకు షభాచాయేం అేంద్ిేంచయవి : ఎకహసన్



భానఴునిలో ీత్ నాడి కణేం మేంద఼ ఉేండు ఎకహసన్ షేంఖ్ాయ : 1.



ీత్ నాడి కణేం నేంద఼ ఉేండు నాడి తేంతుఴుల షేంఖ్ాయ : అనేకేం



నాడి భేండలేంలో కరిమాతమక ీభాణాలు : నాడి కణాలు.



ఇతయ నాడి కణాల న఼ేంచి కణ ద్యహానికర షభాచారహనిన అేంద్ిేంచయవి : Dendraits లేద్ా నాడి తేంతుఴులు



ఎకహసన్ నాడి పో గులు అేంటాయు.



ఎకహసన్ చిఴయలన఼ నాడి అేంతయభులు అేంటాయు.



ఎకహసన్ త్ో నిరహవసక అేంగహలు, గిేంధి కణాలత్ో షేంబేందేం కల భాగేం వనాప్సస అేంటాయు.



ఎకహసన్ ఉేండు త్ొడుగున఼: మైయౌన్ త్ొడుగు అేంటాయు.



మైయౌన్ త్ొడుగులో ఎకుకఴగహ యౌడి ు ఉేంటాయ.



మైయౌన్ త్ొడుగులో ఉేండు చినన, చినన ఖ్ాళీలన఼ యణవీర్ కణుులు అేంటాయు.



మైయౌన్ త్ొడుగు ఆఴరలేంచిన నాడి కణానిన మైయౌన్ షశత నాడి కణేం అేంటాయు.



ఎకహసన్ న఼ేంచి విద఼యత్ ీచ ోదనాలు ఫమటకు పో కుేండా కహపహడునద్ి : మైయౌన్ త్ొడుగు



నాడి కణేం ఉద్ిదనకు గురైనుడు కనద్యసేం, ఎకహసన్ కు భధయ ఉతత్త అగు కరేంటు రలభాణేం : 0.55
ఓల్ట ్.



నాడి కణేంలో ఉతత్త అయయయ కరేంటున఼ : కరిమాతమక కరేంటు లేద్ా నాడి ీచ ోదనేం



తేంతు కణజఞలు త్ోడుగుచయ కఫడినవి ఎకహసన్ న఼ : నాడి అేంటాయు.



మదడు లేద్ా లెన఼నపహభు న఼ేంచి నిరహవసక అేంగహలకు(కేండరహలకు) ీచ ోధనాలన఼ తీష఼కొని పో ఴు
నాడులు : చాలక నాడులు



ఏ నాడుల చైతనయేం ఴలన కేండరహలు షేంకోచిస్హతయ : చాలక నాడులు



జఞాన అేంగహలు లేద్ా గిసకహేంగహల న఼ేంచి మదడు లేద్ా లెన఼నపహభుకు లహయత లు తీష఼కొని పొ ఴూ నాడులన఼ :
జఞాన నాడులు లేద్ా అభిలహశ నాడులు అేంటాయు.



జఞాన, చాలక నాడి తేంతుఴులు రేండు కల నాడులు : మివిభ నాడులు.



నాడి కణాలు షభ విబజన ద్ావరహ ఴాద్ిద చేంద఼ దవ : ేండ దవ



జనిమేంచిన తయులహత వరీయేంలో విబజన చేందని కణాలు : నాడి కణాలు



పో యౌయో ఴేంటి లహయధ఼లలో ద్ఫబ త్న఼ నాడులు : చాలక నాడులు



భనఴ నాడి ఴయఴషథ లో గల విభాగహలు : 1) కేంద్రమ
ీ
నాడి ఴయఴషథ 2) యద్ిమ నాడి ఴయఴషథ 3) షవమేం
చోద్ిత నాడి ఴయఴషథ



కేంద్రమ
ీ
నాడి ఴయఴషథ లోని భాగహలూ : మదడు , లెన఼నపహభు



యధిమ నాడి ఴయఴషథ లోని భాగహలూ : కపహల నాడులు, కళేయు నాడులు



షవమేం చోద్ిత నాడి ఴయఴషథ లో గల భాగహలూ : 1) షసన఼ బూత నాడి ఴయఴషథ 2) షసన఼ బూత యనాడి
ఴయఴషథ



మదడు యొకక ఫమటి పొ యలలో ఉేండునవి : నాడికహణ కణ ద్యసలు.



మదడు ై భాగేం కయౌగల ఉేండు యేంగు : ఫూడిద యేంగు



మదడు లోయౌ భాగేం కయౌగల ఉేండు యేంగు : త్లి యేంగు



మదడు లోయౌ భాగహలలో ఉేండు నాడి కణ భాగహలూ : ఎకహసన్



లెన఼నపహభు లోయౌ యేంగు : ఫూడిద యేండు



లెన఼నపహభు ై యేంగు : త్లుు యేంగు



మదడు, లెన఼నపహభున఼ కఉేంచయ తవచాలు : ఫాసయ తవచేం లేద్ా భాద్రవ



మదడు, లెన఼నపహభుకు యక్షణ, పో శక ద్ారహథలన఼ ఇచ఼ునద్ి : భవత శకమేయు దీఴేం



మదడు న఼ ఆఴరలేంచి ఉనన టెట ఴేంటి నిరహమణేం: కపహలేం



మదడు లోని భాగహలూ : 1) భుేంద఼ మదడు 2) భధయ మదడు 3) లెన఼క మదడు



లెన఼క మదడు లెన఼నభుగహ ీమాణిషత ఼ేంద్ి



మదడులో అత్ దద భాగేం : భుేంద఼ మదడు ( భవత శకేం)



భవత శకేం యొకక అయథ గోళేంన఼ : భవత ష్హకయధ గోళేం అేంటాయు.



భవత శక అయథ గోఱాలు : కుడి భవత ష్హకయధ గోళేం , ఎడభ భవత ష్హకయధ గోళేం



కుడి, ఎడభ భవత ష్హకయధ గోళేంలన఼ కలుునద్ి : ఎకహసన్ కటట



భవత ష్హకయధ గోఱాలు లెలుల ఉేండు ఫూడిద యేంగు ద్ాయథ ేం: భవత శక ఴలకలేం



మదడు ఉరలతలేం ై ఉేండు గటి న఼ గైరల అని అేంటాయు.



మదడు ఉరలతలేం ై ఉేండు గహడులన఼ షయౌస అని అేంటాయు.



గైరల, షయౌస ల ఴలన కలుగు ీయోజనేం : మదడు ఉరలతల లెైళహలయేం యుగున఼.



మదడు ఉరలతల లెైళహలయేం యుగుట ఴలన నాడి కణాలు ఎకుకఴగహ డత్ాయ.



వరీయేం ఎడభ లెైు అఴమలహలన఼ నిమేంత్ీచ఼ నద్ి : కుడి భవత ష్హకయధ గోళేం



వరీయేం కుడి లెైు అఴమలహలన఼ నిమేంత్ీేంచ఼ నద్ి : ఎడభ భవత ష్హకయధ గోళేం



కుడి భవత ష్హకయధ గోళేంలోని కణాలు ద్యఫబత్ననచో వరీయేంలోని ఎడభ లెైు అఴమలహలకు క్షలహతేం ఴష఼తేంద్ి .



ఎడభ భవత ష్హకయధ గోళేంలోని కణాలు ద్యఫబత్ననచో వరీయేంలోని కుడి లెైు అఴమలహలకు క్షలహతేం ఴష఼తేంద్ి .



ీత్ భవత ష్హకయధ గోళేంలో ఉేండు తమమల షేంఖ్ాయ : 4



జఞాన కేంద్ాీలు గల భాగేం : భవత శక ఴలకలేం



భవత శక ఴలకలేం (దద మదడు ) ై ఉేండు జఞాన కేంద్ాీలు నిమేంత్ీేంచ఼ విధ఼లు : షయశ, చఽు, విన఼త,
లహషన, భాటాిడుట, జఞాక వకరత త్యౌవి, మేధావకరత, ఆలోచనలు.



చినన మదడు ( అన఼ భవత శకభు) నిమేంత్ీేంచ఼ విధ఼లు : షభత్ా వథత్, నిమేంత్ీత చలనాలు ( Ex:
యుగు, నడక, వథయేంగహ కహళళు చయతులు ఉేండుట.

మజ్జ ముఖం విధులు :


ఇద్ి అనిన అషేంకయౌత ీత్కహయ చయయలన఼ నిమేంత్ీేంచ఼న఼.



సాదమ షేందన, యకత ీషయణ, ళహవష కరిమ, జీయణ కరిమ, లాలాజల గిేంధ఼లు, గిేంద఼లు స్హీఴకహలు, యకత
డనేం, వరీయ ఉష్ోణ గితలన఼ నిమేంత్ీేంచ఼న఼.



అన఼బూతులన఼ విళేిఴేంచి గుయుతన఼ుకోనగయౌగ వకరత గల మదడు భాగేం : భవత శకేం



భవత శకేం ద్ిగుఴన గల మదడు భాగేం: ద్ావయ గోయథ ేం



భుేంద఼ మదడు, భధయ మదడున఼ కలుు భాగేం : ద్ావయ గోయథ ేం



ఫాఴలేళహలకు నిమేంత్ీేంచ఼ కేంద్ాీలు గల భాగేం : ద్ావయ గోయథ ేం



మదడు ద్ావరహ గోయధ ేం ఫాగేంలో హారోమన్ న఼ షీవిేంచయ భాగేం : శైపో థాలభస్



మూశ గిేంద్ి కేండన఼ అేంటిటుటకొని ఉేండయద్ి : శైపో థాలభస్



ఆకయౌ, ఉశణ ేం, ద్ాసేం, ఫాఴలేళహలన఼ నిమేంత్ీేంచయ కేంద్ాీలు శైపో థాలభస్ లో కూడా ఉనానయ.



షవమేం చోద్ిత నాడి ఴయఴషథ లో ద్ివతీమ భాగేం : శైపో థాలభస్



భనఴ జీఴగడిమాయేం ( నిదీ, చయతన వథతులు(కహల కాత్ాయలు)లకు కహయకేం : శైపో థాలభస్



మదడులోని ఇతయ నాడి కణాల ఎకహసన్ లు ఉేండు భాగేం: భధయ మదడు.



స్హధాయణ ఴయకరతలో మదడు ఫయుఴు 1350 – 1380 గహిభులు.(వరీయ ఫయుఴులో రేండు ళహతేం)



మదడు లో అత్ భుఖ్య భాగేం : దద మదడు ( 995 గహిభులు)



మదడుకు, లెన఼నపహభుకు భధయ లహయధి : భజఞాభుఖ్ేం



భజఞా భుఖ్ేం ఉదయతలేంలో దళషరలగహ ఉనన నాడి తేంతుఴుల షభుదమభున఼ పహన్స లేరోయౌ అేంటాయు.



రేండు అయథ గోఱాల భధయ ముదలెై మడ ఴయకు గల పొ డలెైన భాగేంన఼ మదడు కహేండేం అేంటాయు.



మదడు యొకక ఆకహయేం : అేండాకహయేం



చినన మదడు యొకక ఆకహయభు: ఆకు ఆకహయేం



భజఞా భుఖ్ేం ఆకహయభు : త్ీకోణాకహయేం



మదడులోని అ భాగేం షననగహ భరల లెన఼నపహభుగహ ాశట భాగేంలో ఉేండున఼ : భజఞా భుఖ్ేం



కళేయు నాడి దేండేం ై భాగేం : త్లుు యేంగు ద్ాయథ , లోయౌ భాగేం : ఫూడిద యేంగు ద్ాయథ ేం



లెన఼నపహభు ఆకహయేం : ష఼తపహకయేం



లెన఼నపహభు కు యక్షణ కయౌగ ేంచ఼నవి : లెన఼నూషలు



లెన఼నపహభు ఫుడిదయేంగులో రహయథ ేం నేంద఼ ఉేండు కులయ : నాడి కులయ



నాడి కులయలో నిేంఫడిన దీఴేం: భవత శకమేయు దీఴేం



లెన఼న నాడుల షేంఖ్ాయ : 31 జతలు



కపహల నాడుల షేంఖ్ాయ : 12 జతలు



రేండు కలవ 43 జతలు



తలకు ద్ిగుఴగహ గల భాగహలకు లహయత లు చయయలేమునవి : లెన఼నపహభు



అషేంకయౌత ీతీకహయ చయయలేంద఼ ీభుఖ్ పహతీ ఴశేంచయద్ి : లెన఼నపహభు



లెన఼నపహభు పొ డఴు : 45వేం.మీ. వత ీ లలో 43 వేం.మీ.



లెన఼నపహభు ఫయుఴు : 35 గహిభులు



మదడు, లెన఼నపహభు న఼ేంచి ఉదభవిేంచిన నాడులనినేంటిని కయౌ యధిమ నాడి ఴయఴషథ అేంటాయు.



ఎకహసన్ లు కటట లుగహ ఏయడిన నిరహమణేంన఼ నాడి అేంటాయు.



లెన఼నపహభు ాశట వాేంగహల న఼ేంచి ఉదభవిేంచినవి: జఞాననాడి తేంతుఴులు



లెన఼నపహభు ఉద్ాయ వాేంగహల న఼ేంచి ఉదభవిేంచినవి : చాలక నాడి తేంతుఴులు



కేండరహలకు లహయత లన఼ చయయలేమునవి : చాలక నాడి తేంతుఴులు



లేడి ఴష఼తఴులన఼ త్ాకరనా చయత్న఼ లెన఼కకు తీష఼కోఴటేం అనేద్ి అషేంకయౌత ీతీకహయ చయయ .

రధియ నాడి వయవస్థ :


భాగహలు: కపహల నాడులు, కళేయు నాడులు, మివిభ నాడులు



యధిమ ఴయఴషథ లోని నాడుల షేంఖ్ాయ : 43 జతలు



కపహల నాడులు : 12 జతలు



లెన఼న లేక కళేయు నాడులు : 31 జతలు



మదడు న఼ేంచి ఉదభవిేంచయ నాడులు : కపహల నాడులు



లెన఼న పహభు న఼ేండి ఉదభవిేంచయ నాడులు : జఞాన నాడులు , చాలక నాడులు



కేండయేంలో ఉేండు నాడులు : జఞాన నాడులు , చాలక నాడులు.



వరీయేంలో అఴమలహలోి ుటుటక పహీయేంబమై అేంతభయయయ నాడులు : జఞాన నాడులు



వరీయేంలో ముతత ేం జఞాన నాడులు ; 250 కోటు
ి లేద్ా 25 బయౌమన్స



మదడు లో లెన఼నభులో పహీయేంబమై వరీయ చిఴరల భాగహలలో అేంతభయయయ నాడులు: చాలక నాడులు



భానఴునిలో గల చాలక నాడుల షేంఖ్ాయ : 420000



దద మదడు న఼ేంచి ఴచిున ఆజా లన఼ అభలు చయవేద్ి : చినన మదడు.



దద మదడు లెన఼క భాగేంలో నాడి కణాలు ద్ఫబత్ననచో షేంబవిేంచ఼నద్ి : దాఴట లోేం



భనఴ వరీయేంలో అత్ పొ డలెైన నాడి : షమాటిక్ నాడి



మదడు కు యకహతనిన షయపరహ చయవే యకత నాఱాలు: కరోనారల ధభన఼లు



లెన఼న పహభుచయ నిమేంత్ీేంచయ చయయలు : షయళ లేద్ా అషేంకయౌత ీతీకహయ చయయలు



భాేంషకాతులు,కహరోబశైడట్స
యీ స, కొిఴువలు యొకక జిఴకరిమలన఼ నిమేంత్ీన చయము నాడి ఴయఴషథ :
షసన఼బూత నాడి ఴయఴషథ .



మదడు లో షేంబవిేంచయ లోేం ఴలన కయౌగ లహయధి : పహరలకనసన్ లహయధి.



పహరలకనసన్ లహయధికర ీధాన కహయకేం : డో మైన్ అన఼ యస్హమనేం భవత శకేంలో తగలనేంత ఉతత్త కహనిచో
కేండరహల కదయౌకల ై నిమేంతీణ కోలోఴున఼.

మానవుని మెదడు:


భనఴ వరీయ ఫయుఴులో మదడు ఫయుఴు : 2% (1350 గహిభులు )



భానఴుడు వవకరలేంచయ ముతత ేం ఆకరసజనలి మదడు గిశేంచయ ళహతేం : 20%



భానఴుని మదడులో నాడి కణాల షేంఖ్ాయ : 10బయౌమని ైగహ



మదడు కు కహలహయౌసన వకరతని అేంద్ిేంచయ ఆహాయ ద్ారహథలు : గూ
ి కోస్



1990 – 2000 దళహఫాదనిన : మదడు దళహఫద ేం అేంటాయు.



1990 – 2000 వత్ాఫాదనిన : మదడు ముగేం అేంటాయు.

