
 

 

శ్వాస వ్యవ్సథ( Respiratory system) 
 మనఴ దేసంలో ఆక్సీకరణ చరయలకు అఴషరబ ైన ఆక్సీజన్ న రహతాఴరణం నంచి గరహ ంచి అక్సీకరణంలో 

విడుదల ైన క్హరబన్ డ ై ఆక్్సీడ్ న బయటకు పంపుతాన ఱహాషక్సరయ అంటారు. 

 ఱహాషక్సరయ మ్ండు రక్హలు కలఴు. 

1. బాసయ ఱహాష క్సరయ : పమిషమహల నంచి ఆక్సీజన్ ఱహాసహఴయాల దాామహ రకతంలోక్స చేమి రకత నలంలు, రకత 

క్ేవ నాయౌకలోో  ఏరడిన క్హరబన్ డ ై ఆక్్సీడ్ న ఱహాసహఴయాల దాామహ రెలుపయౌక్స ఴచతన బాసయ ఱహాష 

క్సరయ అంటారు. 

2. అంతర ఱహాష క్సరయ : ఇది జిఴ కనములకు మమియు జిఴ దరఴయములకు మధ్య తృహర ణరహయుఴు, క్హరబన్ 

డ ై ఆక్్సీడ్ మమిడి వితుమయం జరుగున. 

ఱహాష ఴయఴషథ  తుమహాణంలోతు ఫాగహలూ: 

1. ముకుు 

2. నాసక్హ కుసరం 

3. గరషతు 

4. షార ేటిక  

5. రహయునాళం 

6. ఱహాష నాయౌకలు 

7. ఉమితితతత లు 

1.ముకుు:  

 ఇది మాదలాసథ  ఎముకతో తుమిాతబ ైనది. 

 దితు జఞా నకణాలు రహషన గహడతన గరహ సహత భ. 

 గహయౌతు ఉమితితతత లోో క్స పంషత ంది. 

 ముకుు లోపయౌ తృో మహ – సయౌబేటేద్ ముయకస్ తృో మహ. 



 

 

 ఉమితితతత లలోతుక్స గహయౌ పరరేశంచినపుడు చలోబరచి,శుదిధ  చేయడం, విడుదలభయయ గహయౌ రేడిగహ, తేమగహ 

పంంచబాడున. 

నాసక కుసరం :  

 ముకుు లోతు ఒక జత బాసయ నాసక రందరా లు అంతర నాసక రందరముల దాామహ గరషతుతో కలుపబడతాభ. 

 బాసయ, అంతర నాసక్హ రందరముల మధ్య కుసమహతున నాసక కుసరం అంటారు. 

 గహయౌతు పలట ర్ చేయు ముకుు లోపయౌ ఫాగం 1) ముయకస్ తృో ర  2) సయౌబేటేడ్ ఎపతియౌయో. 

 ముకుు లోపయౌ ఫాగహతున మ్ండు రందరలుగహ విభజించిణ మాదలాసథ  విఫాజకం : సెపట ం. 

గరషతు: 

 ఇస నాసక కుసరంనకు & నోటిక్స రెనక ఫాగంలో ఉంట ంది. 13. సెం.మీ. ఉంట ంది. 

 గరషతు ఒకరెైపు ఆహార రహహ క తోన , మమో రెైపు రహయునలంతో కలుపుబడి ఉంట ంది. 

 షారేటిక, గరషతు మధ్య గల రందరా తుక్స కంటబిలం ఉంట ంది. 

 కంట బిలంనాకు గల మమొక ేరు షపత  పది. 

 షపత  పది అనగహ 7 దాామహలు : 2 నాసక రందరా లు , 2 మధ్య చ వి, 1నోరు , 1 షార ేటిక, 1 ఆహార రహహ క  

షార ేటిక: 

 ఇది బేడలో 4 నంచి 6ఴ షమ్సాకల్ ఴమిటబరా  తృహర ంతంలో నాలుక & రహయు నాయాల పురాంతంలో ఉంట ంది. 

 ఇది తిరక్ోణాక్హరంలో ెటటట ఴల  ఉండి మాదలాసథ  మమియు కండమహలతో తుమిాతబ ై ఉంట ంది. 

 దీతుతు వబద  ఉతాదక క్ేందరం షార ేటిక అంటారు. 

 షార ేటిక ెై ఫాగంలో మాదలాసథ  తుమిాతబ ైన ఆకుఴంటి తుమహాణం క్ ండనాలుక. 

 తురు, ఆహార పదామహథ లు భుజించే షమయంలో, ఆహార మేణుఴులు ఱహాషనలంలోక్స తృో కుండా తుమోధించనది: 

క్ ండ నాలుక. 

రహయు నాళం; 

 ఇది షార ేటిక క్సరందగహ 12 సెం.మీ. తృొ డఴు, 2.5 సెం.మీ. రెడలు తో ఉంట ంది. 



 

 

 ఇది 6 షమ్సాకల్ ఴమిటబరా  నంచి 5ఴ తోమహర సక్ ఴమిటబరా  ఴరకు రహయంచి 2 ఱహాష నలాలుగహ చియౌ కుడి, ఎడమ 

ఉమితితతత లకు చేరుతాభ. 

 రహయునాళంలో మాదలాసథ  ఏరడిన ‘స’ ఆక్హరపు ఎముకలు నాళం తృొ డఴున ఉంటాభ. 

 ఇది షంధాయక కనజఞలంతో ఆహార ఴహ కన అంటి ెట ట క్ తు ఉందన. 

 రహయు నాళం లోపయౌ ఫాగం : ముయకస్ తాచం : ముయకస్ దరఴం 

 రహయు నాళం బయటి ఫాగం : షంధాయక కణజఞలం. 

ఱహాష నాళం – నాయౌకలు : 

 రహయు నాళం – మ్ండు గ చియౌ కుడి, ఎడమ ఉమితితతత లలోతుక్స పరరేశంచన. 

 పరతి ఱహాష నాళం 50 – 80 టమిానేటేడ్ బరా ంక్సయోల్ీ గహ విభజన చ ందన. 

 పరతి టమిానేటేడ్ బరా ంక్సయోల్ీ షక్ష్ా ఱహాష నయౌకలుగహ విభజన చ ందన. 

 షఽక్ష్ా ఱహాష నాయౌకలు మీ.మీ. రహయషం కనాన తకుుఴగహ గల ఱహాష నయౌకలుగహ ఏరడుతాభ. 

 ఈ ఱహాష నాయౌక చిఴమి ఫాగం ఎటిరయంన అతతక్ ుతు 3, 4 రహయుగోణులు ఉంటాభ. 

 ఱహాష నాళం , ఱహాష నాయౌకలు, రహయు గోనలు కలస దరా క్ష్గుతతల రహలే ఉంటాభ. 

  రహయు గోనలన ఆఴమించి అంతషత వచ తృో ర కపబడుటచే ఏరడిన తుమహాణం : ఉమితితిత . 

  బరా ంక్సయోల్ీ యొకు అతిషక్ష్ా నాయౌక : ఇన్ పండిబుయల. 

ఉమితితతత లు: 

 ఉమితితతత లకు రక్ష్ణ కయౌంచే ఆసథ  పంజరం : తోరక్ీ ( ఉర పంజరం ) 

 ఉమితితతత ల ెై ఫాగం కుంఫాక్హరం గహఉండుటన ‘ అెక్ీ’ అంటారు. 

 ఉమితితతత ల క్సరంది ఫాగం పుటాక్హరం గహ ఉండుటన ‘బేస్’ అంటారు. 

 ఉమితితతత లు ఆక్హరం : వంఖ ఆక్హరం 

 ఉమితితతత లు సథ తి సహథ పక వక్సత తు కయౌగి ఉంటాభ. 

 కుడి ఉమితితిత  ెదద గ రెడలు గహ ఉంది 3 తబేాలన కయౌగి ఉంది. 

 ఎడమ ఉమితితిత  చిననదిగహ ఉంది కుడి ఉమితితిత  కనాన క్ ంచ ం తృొ డఴుగహ ఉందన, 

 కుడి ఊమితితిత  లోతు చాంబర్ీ: షమియల్, మిడియాల్ ఇంపమియాల్ 

 ఎడమ ఊమితితిత లొతు చబార్ : షమియల్, ఇంపమియాల్. 



 

 

 మ్ండు ఊమితితతత లన  చట ట క్ తు 2 తృొ రలు గల సమిస్ తాచం న  - ప్ో ూమహ అంటారు. 

 ఉమితితతత ల మధ్య ఘరషణ తురహమిణి – ప్ో ూమహ లోతు చికుతు దరఴం. 

 ఉమితితతత లన ఆఴమించి ఉనన తృో ర – విషరల్ ప్ో ూమహ. 

 ఉమితితతత లలో తుమహాణాతాక క్సరయాతాక పరమాణం : అయౌాయోల ై 

 రహయుఴుల వితుమయం జరుగు పరదేవం అయౌాయోల ై. 

 ఉమితితతత ల ఉపమితల రెైఱహలయం : 100 చ.మీ. విసత రణం నంద 75 క్ోటో గహయౌ గదలు ఉంటాభ. 

 రహయు గోనల చట ట  పుపుష సమహ , పుపుష ధ్మతు క్ేవనయౌకలు నాడి తృో గులు విషత మించి ఉంటాభ. 

ఱహాష క్సరయ జమిగే విధానం: 

 ఉచాాషం మమియు తుచాాషం తుమిామహమంగహ క్ నసహగు పరక్సరయ : ఱహాష క్సరయ. 

 ఱహాష క్సరయలో షంక్ోచ, రహయక్ోచాలు జరుపు కండమహలు : 1) ఉదర విథానం 2) బాసయ పరుుక కండమహలు , 

అంతర పరుుక కండమహలు ౩) అలుబమిన్ & మ్కటస్ అబడ మిన్. 

 వాష క్సరయ లో తృహలొొ నే కండమహలన ేరమేంచ నది : మేతుక్ నది. 

 రహయుఴుల వితుమయం మేట  : ఱహాష క్సరయలో తృహలొొ న కండమహల షంక్ోచ , రహయక్ోచాలు ఉర పంజరం 

సహమరథూం ెై ఆధారపడున. 

 బాసయ పరుుక కండమహలు షంక్ోచిసేత  అంతర పరుుక కండమహలు ఴయక్ోచిసహథ భ. 

 జివి మనగడ సహగించటకు అతాయఴవయక బ ైన పరక్సరయ : రహయుఴుల మామిడి. 

 రహయుఴుల వితుమయం జరగతుచ  ోజివి చతుతృో ఴున. 

 ఱహాష క్సరయ మేట న పరఫావితం చేయునది : C.N.R 

 రహయుఴుల వితుమయం మ్ండు దవలలో జరుగున. 

1) బాసయ ఱహాషక్సరయ   2) అంతర ఱహాషక్సరయ  

 ఉమితితతత లలో జరుగు ఱహాష క్సరయ : బాసయ ఱహాష క్సరయ 

 వమీరంలోతు జిఴ కణాలలో జరుగు ఱహాస్ క్సరయ : అంతర ఱహాష క్సరయ 

 అంతర ఱహాష క్సరయ కణజఞలాలకు చేమిన ఆక్సీజన్ కణంలోతు తృో శక పదామహథ ల అక్సీకరణంలో తృహలొొ ంట ంది. 

 ఆక్సీకరణ చరయలో వక్సత , క్హరబన్ డ ై ఆక్్సీడ్, తురు, నతరజతు షంబంధ్ మాయౌన పదామహథ లన ఏరడుతాభ. 

 క్హరబన్ డ ై ఆక్్సీడ్, ముదట తూటిలో కమిగి దరరహనంగహ ఏరడి తరురహత దరా ఴణం నంచి ఎరరరకత కణాలలోక్స 

రహయంచన. 



 

 

 రహయు గోనలలోతు రకత క్ేవ నాళికల దాామహ ఆక్సీజన్ కణజఞలాలకు అందజేయబడింది. 

 ఆక్సీజన్ హ మోగోో బింతో కయౌస ఆక్సీ హ మోగోో బిన్ గ ఏరడున. 

 హ మోగోో బిన్ P.H విలుఴ 7.5 

 ఆక్సీజన్ తనయత, అతయల ఉషో్ణ గరత ఴదద  ఆక్సీజన్ తో కయౌయున. 

 జిఴ క్షిమత: బలఴంతంగహ తీషకునన ఉచాాషం తరురహత బలఴంత తుచాాషం లో బయటిక్స ఴదయౌన గహయౌ 

పమిమాణం జిఴ క్ష్మత ల ైటేల్ క్్తృహసటి అంటారు. 

 సహధారణ షమయాలలో పరతి ఉచాాషం లో షమారు 500 సస పమిమాణం కయౌగిన గహయౌ ఉమితితతత లోో క్స 

లుుక్ నబడుతతంది.దీతుతు టటైడల్ రహయుఴు అంటారు. 

 సహధారణ తుఱహాషం తరురహత ప్మిత ఉచాాషం ఴలన తీషక్ నే రహయుఴు పమిమాణాతున  షంపురక రహయుఴు 

అంటారు. దితు పమిమాణం 1500 సస. 

 సహధారణ ఉచాాషము తరురహత బలఴంతంగహ ఴదిలే రహయుఴు పమిమాణంన : పమిశశట  రహయుఴు అంటారు. 

 షంపురణ తుఱహాషం తరురహత కూడా ఉమితితతత లోో  ఉండే రహయుఴున మ్సడేతుష యాల్ రహయుఴు 

అంటారు.ఇది షమారు 10 రేల సస ఴరకు ఉంట ంది. 

 జిఴ క్ష్మత రహయు పమిమాణంన , మేసదయయాల్ రహయుఴు పమిమనం న కయౌ లంగ్ క్్తృహసటి అంటారు. 

  రెైటల్ క్్తృహసటి తు క్ లఴడాతుక్స ఉపయోదించే పమికరం : ెట్ సెైమోమీటర్. 

 సహధారణ మానఴుతు జిఴ క్షిమత: 3-4 యౌటరుో . 

 ఱహాష క్సరయ లో గరహ ంచిన ఆక్సీజన్ పమిమాణాతుక్స విడుదలభయయ క్హరబన్ డ ై ఆక్్సీడ్, పమిమాణాతుక్స మధ్య గల 

తుశతితు ఱహాష క్సరయ క్ోఱ ంట్ అంటారు. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


