
 

 

రక్త రసరణ వ్యవ్సథ ( Circulatory system) 

 రక్తమున గుమ ించి అధ్మయనిం చేయు ఱహషత రిం : ఴేమటాలజి. 

 ప్రషరణ ఴమఴషథ  ప్రషమ ించ ముఖ్మబ ైన ప్దారథిం : రక్తిం. 

 మానఴునిలో రక్తిం, రక్త నాళముల దాామహ ప్రషమ ించటచే దీనిని బింధిత రక్త ప్రషరణ ఴమఴషథ  అింటారు. 

 మానఴునిలో ముదటిసహమ  రక్త ప్రషరణ విధానానిన , సాదయిం యొక్క క్రియాశీలతన క్నగొనిన రహరు – 

వియౌయిం సమవా. (1628) 

 రక్త క్వవ నాయక్లన గుమ తించిన రహరు : మాయ్పజి (1661) 

 వమీరిం లో వివిధ్ ఫాగహలక్ు లేదా క్ణాలక్ు నుో శక్ ప్దామహథ లు, ఆక్రిజన్ అిందిించట,క్ణాలు, క్ణజాలాలు, 

విడుదల చేళన క్హరఫన్ డ ై ఆక్్సిడ్, మాయౌన ప్దామహథ లన విషరజక్ అఴయరహలక్ు చేరరేయునది : ప్రషరణ 

ఴమఴషథ  లేదా రక్తిం. 

 వమీరింలో ఉషోో్ గిత కి్మప్రుచనది : రక్తిం. 

 మానఴునిలో ఉిండు రక్త ప్మ మాణిం : 5 – 6 యౌ. వమీర బరుఴులో 1/12 ఴ ఴింతు. 

 మనఴ వమీరింలో రక్త ప్రషరణన నియింత్రించ బ దడులోని ఫాగిం : ఴ ైనుో థాలమస్. 

 మనఴ రక్త ప్రషరణ ఴమఴషథ  లో ప్రధానబ ైన ఫాగహలూ మూడు (3). 

1) రక్తిం  - ఴమహా లు  

2) సాదయిం 

3) రక్త నాయాలు 

                                                  రక్తం – సంఘటన శతం  

 రక్తింలో నుహా షభ 55% మమ యు రక్త క్ణాలు 45% ఉింటాభ, 

 రక్త క్ణాలు 3 రక్హలు : అవి: 

1) ఎరి రక్త క్ణాలు 

2) త లా రక్త క్ణాలు 

3) రక్త ఫలక్రక్లు 



 

 

ప్ా స్ా: 

 నుహా సహభ రక్తింలోని దరఴ రూప్ ఫాగిం 

 ఇది గడడి  రింగులో షషటింగహ ఉింట ింది/ 

 రక్తిం ముతతిం ప్మ మాణింలో 55% - 60% ఉింట ింది. 

 నుహా సహభలో నిటి ఱహతిం : 85% - 92%. 

నుహా సహభలోని ఆక్మహబన ప్దామహథ లు : సో డడయిం, నుొ టాలయిం, అమ్మభనియిం, క్హయిౌయిం, బ గీనలయిం క్లా మ్సడ్, నూహళపట్, 

సో డడయిం బ ై క్హమబఫనేట్, సో డడయిం క్లా మ్సడ్ ఎక్ుకఴ మ్మతాదలో ఉింటాభ. 

 ఐరన్, నూహళపట్, అయోడడన్,లఴణాల ఱహతిం : 0.85% - 0.9%. 

 నుహా సహభలో క్మ గ  ఉనన రహయుఴులు : ఆక్రిజన్  మమ యు క్హరఫన్ డ ై ఆక్్సిడ్. 

 నుహా సహభలో క్మహబన రసహయన ప్దమహథ లు : 6 – 8 % ఉింటాభ. 

 నుహా సహభ లో ఉిండే నుో ర టీనా  : ఆలుఫుమిన్, గబా బుమయౌనా  పనృరనోజన్ & నుో ర తరింనృన్. 

 అలుఫుమిన్: నుహా సహభలో అత్ ముఖ్మ నుో ర టీనా . B.P ని సహధారణింగహ ఉించతూ, దరరహభిషరణ డనానిన 

క్హనుహడుటలో నుహతర ఴఴిసహత భ. 

 గబా బుమయౌన్ లు  : ఇవి ప్దామహథ ల రరహణా, రక్షణ చరమలోా న తోడడున. 

 పనృరనోజవన్ & నుో ర తరింనృన్: రక్త నాయాలు త గ నప్ుడు రక్తిం గడి క్టటడింలో నుహతర ఴఴిసహత భ. 

సరమ్: 

 రక్తిం గడిక్టిటన తమహాత ఏరడే దరఴబే ళరిం. 

 ఇళ నుహా సహభ రహలే ఉింట ింది. క్హనీ దీనిలో క్ొనిన నుో ర టీనా  రక్తిం గడి క్టటడానిక్ర అఴషరమభయమ క్హరక్హలు 

ఉిండఴు. 

 రక్త మామ డడ షమయింలో ళమహనిన క్ూడా ఉప్యోగ సహత రు. 

రక్తం నిరవహ ంచే విధఽలు: 

 రక్తిం జీరోనాళిం నించి గిఴిించిన నోు శక్ ప్దామహథ లన ఱహాష అఴయరహల దాామహ ఆక్రిజన్ వమీరింలోని అనిన 

క్ణజాలాలక్ు అిందజవషత ింది. 



 

 

 క్ణజాలాల నించి గిఴిించిన క్హరఫన్ డ ై ఆక్్సిడ్ న చమహభనిక్ర , ఉమ త్తుత లక్ు, నతరజని షింభిందిత మాయౌన 

ప్దారథిం అమ్మభనియన క్లేయనిక్ర మహఴణా చేషత ింది. 

 క్హలేయింలో అమ్మభనియ , యుమ యగహ, మమ  రక్త ప్రరహసింతో నుహట  ముతరిండాలన చేమ  అక్కడ రక్తిం 

నించి రేరు చేయబడడ , ముతరింగహ విషమ జించబడుతుింది. 

 వమీర ఆమబగమమునక్ు అఴషరమగు ఉషోో్ గితన నిలక్డగహ ఉించతుింది. 

 రక్తిం వమీరింలోని నిటి తనమతన క్హనుహడుతుింది. 

 తన బఫర్ వక్రత రహళళ ఉమ త్తుత లు, మూతరిండాలు,చరభిం షహాయింతో అమల క్షార తులమతన కి్మప్రచి 

ళథరింగహ ఉించతుింది. 

 క్ణాలక్ు రహటిని ఆఴమ ించి ఉనన దరరహలక్ు మధ్మ అయానల షమతులమతన రక్షడషత ింది. 

 రక్త ప్మ మాణిం రక్త  డనానిన నిరోభషత ింది. 

 రక్హత నిక్ర షకిందాన గుణిం ఉిండుట ఴలన వమీరిం నించి ఎక్ుకఴ షరఴిం జరగక్ుిండా క్హనుహడుతుది. 

 రక్తిం హామబభనలన వినాళ గిిందల నించి, రహటిక్ీ షింభిందిించిన ప్రఫావిత నుహర ింతాలక్ు షరఫమహ చేషత ింది. 

 రక్తింలోని త లా రక్త క్ణాలు, వమీరింలోక్ర చేమ న హానిక్రబ ైన బామక్రటమ యింల బామ  నించి దేహానిక్ర రక్షణ 

క్యౌగ సహత భ. 

రక్త నాళాలు: 

 మనఴ దేసింలో రక్తిం రక్త నాళముల దాామహ ప్రషమ షత ింది. 

 రక్త నాయాలు రక్తింన వమీర ఫాగహల నించి సాదయానిక్ర, సాదయిం నించి వమీర ఫాగహలక్ు షరఫమహ చేషత ింది. 

 రక్త నయాలన ప్మ మాణిం, మిందిం, క్రియన బటిట  3 రక్హలుగహ విభజిించ ఴచు. అవి. 

1) ధ్మనలు  

2) ళరలు 

3) క్వవ నాయౌక్లు 

ధమనఽలు: 

 ఇవి సాదయిం నించి రక్హత నిన వమీర ఫాగహలక్ు అిందజవసహత భ. 

 ధ్మని రక్త నాళముల క్ుడమములు మిందింగహ ఉింటాభ. 



 

 

 ధ్మని క్ుదమములో అింతర, మధ్మ, బాసమ క్ించక్ములు అనబడే మూడు నుొ రలు ఉింటాభ. 

 మధ్మ నుొ రలో షరళ క్ిండర క్ణజాలిం, షింబిందిత క్ణజాలిం ఉింటాభ. 

 వీటిలో క్ుసరిం తక్ుకఴగహ ఉిండుట ఴలన రక్తిం అధిక్ దనింతో ప్రషమ షత ింది. 

 ఇవి వుదదబ ైన రక్తిం న వమీర ఫాగహలక్ు అిందజవషత ింది. 

 క్వఴలిం ప్ుప్ుష ధ్మని మూతరిం మాయౌన రక్తింన ఉమ తతుత లక్ు చేరరేషత ింది. 

 రక్త నాయాల చిఴరలు, క్ణజాలాల ఴదద  ధ్మనిక్లనబడు క్వవనయౌక్లుగహ చియౌనుో తాభ. 

 ధ్మనలలో క్రహటాలుిండఴు. ధ్మనలు చరభిం నాక్ు దిగుఴ ఫాగింలో క్ణజాలాల మధ్మ లోతుగహ 

ఉింటాభ. 

సరలు: 

 ళరలు వివిధ్ వమీర ఫాగహల నించి రక్హత నిన సాదయానిక్ర చేరరేసహత భ, 

 ఇవి ప్లుచని క్ుడమ నిమ భతాలు. 

 ళమహ క్ుదమములో బాసమ, మధ్మ, అింతర క్ించక్ములు ఉింటాభ. 

 క్హని మధ్మ క్ించక్ములో షరళ క్ిండరములు ఉిండఴు. క్హబటిట  ళరలు షిందనలు జరుప్ఴు. 

 ళమహ నాయౌక్ క్ుసరము ఎక్ుకఴ క్హఴున రక్తిం తక్ుకఴ దనింతో ప్రషమ షత ింట ింది. 

 ళమహలలో క్రహటింలు ఉింటాభ. 

 క్ణజాలిం ఴదద  ళమహ క్వవనయౌక్లుగహ నుహర రింభబ ై మాయౌన రక్తింన సాదయమునక్ు చేరరేసహత భ. 

 ప్ుప్ుష ళమహ మాతరిం ఉమ త్తుత లలో వుదదప్డడన రక్తిం న సాదయానిక్ర చేరరేయున. 

 అత్ నుొ డర ైన ళమహ : షపఴినన్ ళమహ. 

కేశ నాళిక్లు: 

 క్ణజాలముల ఴదద  ధ్మనలు ధ్మని , క్వవ నయౌక్లుగహ చియౌ వుదధ రక్తింన  వివిధ్ క్ణజాలాలక్ు 

అిందజవసహత భ. 

 ళరలు, ళమహ క్వవ నయౌక్లుగహ నుహర రింభబ ై మాయౌన రక్తిం న ళపక్మ ించన. 

 క్వవనాయక్ల క్ుడమము నింద అింతర క్ించక్ము మాతరబే ఉింట ింది. 

 క్హఴున ఇవి ప్లుచని క్ుడమ నిమ భతలు. 



 

 

 రహయుఴుల ప్రషర రహమప్నము, ఆహార ప్దామహథ ల ప్ింణి క్ణజాలాల ఴదద  క్వవ క్ుడమముల దాామహ 

జరుగుతుింది. 

 క్వవనాయక్ల యిందయౌ క్ుసరిం , 4 – 8 బ ైక్హి న్ రహమషిం క్యౌగ  ఉింట ింది. 

 అషతఴమషత  క్ుసరమున క్యౌగ న క్వవ నాయక్లన “ ళ ైనసహభడుా ” అింటారు. 

 ధ్మని క్వవనాయక్ దాామహ బయటక్ు ఴచిున దరఴిం క్ణజాలిం మీదగహ ప్రషమ ించన. 

మనవ్ హృదయం నిర్ాణం: 

 సాదయిం త్రభుజక్రింలో లేదా వింఖ్ ఆక్హరింలో ఉింట ింది. 

 అగి ఫాగిం క్రిింది ర ైప్ునక్ు, ర డల్ైన ఫాగిం  ైర ైప్ునక్ు ఉింటాభ. 

 ప్రత్ ఴమక్రత సాదయిం రహమ  డడక్రయౌ ప్మ మాణింలో ఉింట ింది.   ఔ 

 సాదయానిక్ర రక్షక్ క్ఴచింగహ ప్రక్కటెముక్ల గూడున ర నక్ ఫాగహన ర న నముక్, రక్షణ క్యౌసహత భ. 

 సాదయిం చట ట  మ్ిండు నుొ రలు గల సాదయాఴరణ తాచిం ఉింట ింది. సాదయిం సాదయ క్ిండమహల చే 

నిమ భతబ ై ఉింట ింది. 

 ఈ మ్ిండు తాచాల మధ్మ ఉిండే క్ుసమహనిన సాదయాఴరణ క్ుసరిం అింటారు. 

 సాదయాఴరణ క్ుసరింలో ఉిండునది : సాదయాఴరణ దరఴిం  

 సాదయానిన ష్హక్ుల నించి, అఘాతాల నించి ద బఫల నించి రక్షణ క్యౌించనది సాదయాఴరణ దరఴిం. 

 సాదయిం ళత రలలలో క్నాన ప్ురుశులలో  దదగ ఉింట ింది. 

 ఇది షమారు 12 ళ ిం.మీ. నుొ డఴు, 7 ళ ిం.మీల ర డలు, 4.5 ళపిం.మీ. మిందిం క్యౌగ  ఉింట ింది. 

 సాదయిం 10 – 10 ఔన్ి ల బరుఴు ఉింట ింది. 

 సాదయిం  ైన మ్ిండు లోత ైన గదలు క్నిసహత భ. 

 ఇవి క్టి అడిింగహన, ఇింక్ొక్టి నిలుఴుగహన ఉింది సాదయిం లోప్ల నాలుగు గదల విభజన షఽచిసహత భ. 

 సాదయింలో  ై మ్ిండు గదలన క్ుడడ క్మ ోక్ , ఎడమ క్మ ోక్గహన, క్రిింది మ్ిండు గదలన క్ుడడ, ఎడమ 

జఠమ క్లుగహన లుసహత రు. 

 జఠమ క్ల గబడలలో క్ిండమహలు క్ొించ ిం మిందింగహ ఉిండటిం ఴలన చేత క్మ ోక్ల క్నాన జఠమ క్లు  దదవిగహ 

క్నిసహత భ. 

 సాదయింలోని నలుగు గదలు క్దాని నించి రేమొక్టి విఫాజక్హల దాామహ రేరు చేయబడతాభ. 



 

 

 క్ుడడ, ఎడమ క్మ ోక్ల మధ్మ నిలుఴుగహ ఉిండునది: క్మ ోక్హింతర విఫాజక్ిం 

 క్ుడడ క్మ ోక్లోని ఆమాజని రఴిత రక్హత నిన, ఎడమ క్మ ోక్లోని ఆమాజని షఴిత రక్హత నిన క్లుఴక్ుిండా రేరు 

చేయునది : క్మ ోక్హింతర విఫాజక్ిం 

 క్ుడడ, జఠమ క్, ఎడమ జఠమ క్ల మధ్మ ఉిండు విఫాజక్ిం: జఠమ క్హింతర విఫాజక్ిం . 

 క్ుడడ, ఎడమ జఠమ క్లలో దళషమ  క్ుడామలన క్యౌగ నది ఎడమ జఠమ క్. 

 దేసింలోని షదఽర ఫాగహలక్ు రక్తింన షరఫమహ చేయునది : ఎడమ జఠమ క్. 

 గుిండ క్ు దగారగహ ఉనన ప్ుప్ుష క్లఱహలక్ు మాతరబే రక్హత నిన షరఫమహ చేయునది : క్ుడడ జఠమ క్. 

 క్మ ోక్లన, జఠమ క్లన రేరు చేషఽత  అడిింగహ ఉిండే విఫాజక్ిం : క్మ ోక్హ, జఠమ క్హ విఫాజక్ిం  

 సాదయింలో ఉనన క్రహటాలు రక్తింన ఏక్ మారాింలో ప్రషమ ింప్జవసహత భ.క్హఴున క్మ ోక్ల నించి జఠమ క్లలోక్ర 

చేమ న రక్తిం త్మ గ  క్మ ోక్లలోక్ర ప్రరేశించాద. 

 క్ుడడ క్మ ోక్ నించి క్ుడడ జఠమ క్క్ు రక్తింన షరఫమహ చేయునది మధ్మ ఉిండు క్హఴటిం : క్ుడడ క్మ ోక్ జఠమ క్హ 

రిందరిం,అగితరయ క్హఴటిం, త్రప్తర క్రహటాలు 

 ఎడమ క్మ ోక్ నించి ఎడమ జఠమ క్క్ు రక్తింన షరఫమహ చేయు రిందరిం : ఎడిం, క్మ ోక్హ జఠమ క్హ రిందరిం. 

 ఎడమ క్నిక్క్ు, జఠమ క్క్ు మధ్మ గల క్రహటిం : దిా ప్తర క్హఴటిం లేదా అగిదాయ క్రహటిం లేదా మిటరా ల్ 

క్రహటిం. 

 క్ుడడ జఠమ క్ నించి ప్ుప్ుష మహా దమని బయలుదేరు చబట ఉిండు క్రహటిం : ప్ుప్ుష క్రహటాలు ( మూడు 

అరథ చిందరా క్హర క్రహటాలు ) 

 ఎడమ జఠమ క్లో మహా దమని బయలుదేరు చబట క్ల క్రహటాలు: మహా ధ్మని క్రహటాలు( 3 అరథ చదరక్ర 

క్రహటాలు) 

 క్ుడడ – ఎడమ క్మ ోక్లలో  దదదిగహ ఉిండునది : క్ుడడ క్మ ోక్. 

 ప్ూరా, ప్ర మహాళరల దాామహ రక్హత నిన గిఴిించ సాదయ ఫాగిం : క్ుడడ క్మ ోక్ 

 ఉమ త్తుత ల నించి ఆమాజని షఴిత రక్తింన గిఴిించనది : ఎడమ క్మ ోక్  

 ఉమ త్తుత లక్ు తప్ మిగతా వమీర ఫాగహలక్ు ఆమాజని షఴిత రక్హత నిన ప్ింించనది : ఎడమ జతమ క్ 

 సాదయ ధ్మనలలో రక్త ప్రషరణక్ు అఴమబధాలు ఏరడడనప్ుడు లేదా సాదయింలోని సాదయ 

క్ిండమహలక్ు ఆమాజని షఴిత రక్తిం అిందక్నుోభనచబ షింభవిించనది : గుిండ నుో ట . 

 సాదయిం యొక్క లయ బడి షింక్లచ ఴమక్లచాలన నియింత్రించనది: లయ రింఫాక్ిం  
 



 

 

హృదయం నిచేసే విధానం: 

 సాదయిం క్ అనకి్మ ప్దదత్లో  లయ బదదింగహ నిమ ామహమింగహ మనిల జీవిించినింత క్లిం షింక్లచ, 

ఴమక్లచాలన జరుప్ుతుింది. 

 సాదయిం యొక్క షింక్లచామున : ళసోట ల్ అింటారు. 

 సాదయిం యొక్క రహమక్లచిం – దయాసోత ల్ అింటారు. 

 సాదయిం యొక్క షింక్లచిం, ఴమక్లచిం న క్యౌ సాదయ షిందన అింటారు. 

 క్ుడడ క్మ ోక్లో మాయౌన రక్తిం, ఎడమ క్మ ోక్లో వుబరబ ైన రక్తిం క్వసహమ  చేరుతాభ. 

 మ్ిండు క్మ ోక్లు షింక్లచిం చ ింది రక్హత నిన జఠమ క్లలోక్ర ప్ింప్ుతాభ. 

 మ్ిండు క్మ ోక్లు షింక్లచిించినప్ుడు మ్ిండు జఠమ క్లు రహమక్లచిసహత భ. 

 మ్ిండు జఠమ క్లు క్వసహమ  షింక్లచిం చ ింది మయౌన రక్హత నిన ప్ుప్ుష మహాధ్మనిలోక్ర వుదధ రక్హత నిన 

బాసదదమనిలోక్ర ప్ింించబడున. 

 రక్తిం ప్రషమ ించే మారాిం చకి్ిం రహలే ఉిండుట ఴలన – ప్రషరణ ఴలయిం అింటారు. 

 రక్త ప్రషరణ దేస ఫాగహలక్ు క్కసహమ  షరఫమహ క్హరహలింటే రక్తిం సాదయిం గుిండా 2సహరుా  ప్రయాణిించాయౌ. 

 ఉమ త్తుత లక్ు, సాదయానిక్ర  మధ్మ గల ప్రషరనమున : ప్ుప్ుష ప్రషరణిం అింటారు. 

 సాదయమునక్ు వమీర అఴయరహలక్ు మధ్మ గల ద ైఴిక్ ఴలయిం అింటారు. 

 మ్ిండు ఴలయాలోా  రక్హత నిన ప్ింప్ు చేయు సాదయానిన దిాఴలయ ప్రషరణ సాదయిం అింటారు. 

 సాదయ క్ిండమహలక్ు వుబరబ ైన రక్తిం న షరఫమహ చేయునవి : క్ుడడ, ఎడమ క్మబనామ  ధ్మనలు. 

 జీరో అఴయముల నించి బయలు దేరు ళరలనినయు క్లళ క్హలేయ నిమహాసక్ ళమహగహ ఏరడున. 

 సాదయింలోని జఠమ క్ యొక్క షింక్లచన ళసోట ల్ అని రహమక్లచిం న దయాసోత ల్ అని అింటారు. 

 క్ ళసోట ల్ మమ యు దయసోత ల్ మధ్మ గల విమహమ షమయానిన దయళపతటిస్ అింటారు. 

 మానఴునిలో క్హమ ియాక్ ఴలయింనక్ు ప్ట ట  క్లిం : 0.8 ళ క్నా . 

 జఠమ క్ యొక్క షింక్లచిం : 0.33 ళ క్నా . 

 జఠమ క్ యొక్క రహమక్లచ షమయిం : 0.47 ళ క్నా . 

 క్మ ోక్ యొక్క షింక్లచ షమయిం : 0.11 ళ క్నా . 

 క్మ ోక్ యొక్క రహమక్లచ షమయిం : 0.69 ళ క్నా . 

 క్ నిమిశింలో జఠమ క్ నించి ధ్మనిలోక్ర ప్ింప్బడు రక్తప్ు ప్మ మాణింన క్హమ ియాక్ అఴుట ట్ అింటారు. 



 

 

 సహధారణ మానఴుని సాదయ షిందన మవట  : 72 సహరుా . 

 సాదయ షిందన న మాప్నిం చేయు ప్మ క్రిం : ళ టతసో కప్. 

 1, 2 షిం ల ఴయషిలో లాల సాదయ షిందన మవట  ఎక్ుకఴగహ ఉింట ింది. 

 రక్త నాయాలోా  దనింతో రక్తిం ప్రఴఴినుటక్ు రక్త డనిం అింటారు. 

 B.P ని మప్నిం చేయు ప్మ క్రిం : ళగబభమనోమీటర్ 

 సహధారణ మనఴుని రక్త డనిం : 120/80. 

 120 షింఖ్ామ ళసోట యౌక్ దనానిన త యౌయ జవషత ింది. 

 80 షింఖ్మ డయసోత యౌక్ దనానిన షఽచిషత ింది. 

 అధిక్ రక్త దనానిన క్యౌగ న రక్త నాయాలు : ధ్మనలు. 

 అధిక్ క్ొల్షటమహల్ ఴలన ధ్మని రక్త ప్రరహస మామహా నిక్ర ఆటింక్ిం ఏరడడ క్లుగునది : ఴ ైప్ర్ టెనిన్.   

 

 


