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శ్వాసవ్యవ్సథ  

మానవ్ శరీరంలో రేడియోధార్మిక ప్ర భావానికి మొదట గురయ్యయ అవ్యవ్ం ఊపిర్మతిత్తు లు. ఉరఃకుహరంలో స్పంజి 

మాదిర్మ స్థథ తిస్థ ప్క శకిి ఉనన రండు ఊపిర్మతిత్తు లు ఉంటాయి. కుడి ఊపిర్మతితిు  పెదద దిగా ఉంటంది. ఇవి 950 గాాముల 

బరువు ఉంటాయి. ఊపిర్మతిత్తు ల చుట్టూ  ఉండే రండు పొరలను ప్లూ రా అంటారు. ఊపిర్మతిత్తు ల అధ్యయాన్నిన 

ప్లూ రాలజీ/ ప్లినాలజీ అంటారు. 

శ్వాసకాియ అనిన సజీవ్కణాలోూ  జర్మగే జీవ్కాియ. ఇందులో ఆహారప్దారాథ లు (గ్లూ కోజ్) ఆక్సీకరణం చంది కారబన్ డై 

ఆకై్ీడ్, నీరు, శకిి విడుదలవుతాయి. శ్వాసకాియను కింది విధ్ంగా సూచిస్ు రు. 

C6H12O6+ 6O2+ 6H2O → 6CO2+ 12H2O + 686 కి.కేలరీల శకిి 

లక్షణాలు: 

 శ్వాసకాియ ఒక ఆక్సీకరణ కాియ. దీనిన దహన కాియతో పోలచవ్చుచ. శ్వాసకాియలో శకిి దశలవారీగా విడుదలైతే, 

దహన కాియలో ఒకేస్ర్మ విడుదలవుత్తంది. 

 శ్వాసకాియ ఒక శకిి మోచక చరయ. దీనివ్లూ  జీవులోూ  శకిి ఏరపడుత్తంది. 

 శ్వాసకాియ ఒక విచిిననకాియ. 

 శ్వాసకాియలో కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ విడుదలవుత్తంది. ఈ కాియలో ఆకిీజన్ను గా్హంచవ్చుచ లేదా 

గా్హంచకపోవ్చుచ. 

 వైరస్లు శ్వాసకాియ జరప్లేవు. 

 అభివ్ృదిి చందిన మొకకలు, జంత్తవులోూ  వాయుసహత శ్వాసకాియ జరుగుత్తంది. 

 అబివ్ృదిి చందని జీవులైన బ్యయక్సూ ర్మయాన్, నీలిఆకుప్చచ శైవ్లాలు, ఈస్టూ  శిలంధ్ర ంలో అవాయు శ్వాసకాియ 

జరుగుత్తంది. 

 మెదడుకు 5 - 7 సెకనూ పాట ఆకిీజన్ సరఫరా జరగ్కపోతే ఆ వ్యకిి మరణిస్ు డు. ఉర్మతీస్థనపుడు మెదడుకు రకిం 

దాారా ఆకిీజన్ అందదు. మెడలోని హయాన్యిడ్ ఎముక విరుగుత్తంది. ఈ కారణాల వ్లేూ  మనిషి చనిపోతాడు. 

 మెదడుకు ఆకిీజన్ సరఫరా తగి్గనపుడు ఆవ్లింతలు వ్స్ు యి. 
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 శరీరం మొతు ం బరువులో మెదడు బరువు రండు శ్వతం మాతర మే. కానీ అది శరీరం తీస్టకొనే మొతు ం ఆకిీజన్లో 

20 శ్వతానిన వినియోగ్గంచుకుంటంది 

 స్ధారణ మానవుడు నిమిషానికి 1.5 లటరూ  ఆకిీజన్ను తీస్టకుంటాడు. చినన పిలూ లకు నిమిషానికి 3 లటరూ  

ఆకిీజన్ అవ్సరం. కా్సడాకారులు నిమిషానికి 4 లటరూ  ఆకిీజన్ తీస్టకుంటారు. 

 నీటిలో కర్మగ్గ ఉనన ఆకిీజన్ ప్ర్మమాణం 4 మి.గాా./ల. కంటే తకుకవ్ ఉండకూడదు. 

 కృతిర మ శ్వాసను అందించందుకు వాడే ఆకిీజన్ స్థలిండర్లో నైట్రర జన్, ఆకిీజన్ మిశామం ఉంటంది. లేదా 10 

శ్వతం కారబన్ డై ఆకై్ీడ్, 90 శ్వతం ఆకిీజన్ (కార్బబజైన్ మిశామం) ఉంటంది. 

 శ్వాసకాియలో ఆకిీజన్, కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ వాయువుల మార్మపడి జరుగుత్తంది. 

 మానవ్ శరీరంలో అతయధికంగా లభించ వాయువు ఆకిీజన్. 

 ఈసూ ్ అనే శిలంధ్ర ం, మొలక్తేు  వితు నాలు, కండరాలోూ  జర్మగే శ్వాసకాియ. 

శ్వాసకి్రయ- దశలు 

శ్వాసకాియ మూడు దశలోూ  జరుగుత్తంది. అవి 

బాహ్య శ్వాసకి్రయ: శ్వాస్ంగాల దాారా గా్హంచిన ఆకిీజన్ను రకింలోకి, రకింలోని కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ను బయటకు 

ప్ంప్డానిన బ్యహయ శ్వాసకాియ అంటారు. దీనేన వంటిలేషన్ (వాయుప్ర సరణం) అని కూడా అంటారు. ఇది శ్వాసకాియలో 

మొదటి దశ. 

ప్ర సరణ దశ: ఈ దశలో రకింలోని హమోగ్లూ బిన్ దాారా ఆకిీజన్ శరీరంలోని వివిధ్ కణాలకు రవాణా అవుత్తంది. కారబన్ 

డై ఆకై్ీడ్ వ్యతిరేక దిశలో రవాణా అవుత్తంది. ఇది రండో దశ. 

అంతర శ్వాసకి్రయ/ఆక్సీకరణ కి్రయ: కణాలు ఆకిీజన్ను గా్హంచి కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ను విడుదల చసే కాియను అంతర 

శ్వాసకాియ/కణ శ్వాసకాియ/శకిి విడుదల అంటారు. ఇది రకిం, కణజాలాల మధ్య జర్మగే వాయువుల మార్మపడి. 

 శ్వాసకాియను నిరారి్మంచ కణాంగ్ం మైెట్రకాండిర యాన్. ఇందులో శకిి నిలా ఉంటంది. కాబటిూ  మైెట్రకాండిర యాన్లను 

కణశకిి భాండాగారాలు అంటారు. 

 ATPఅనేది అధిక శకిి బంధాలునన అణువు. శకిి ATPల రూప్ంలో నిలా ఉంటంది. ATPని ఎనరీీ కరనీీ 

అంటారు. 
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 మైెట్రకాండిర యాన్లో శకిి ఉతపతిు  అయ్యయ ప్ర కాియ ఆక్సీకరణ ఫాస్ార్మలేషన్. 

గమనిక: ఒక గ్లూ కోజ్ అణువు వాయుసహత శ్వాసకాియలో ప్లరి్మగా ఆక్సీకరణం చందినపుడు 36 లేదా 38 ATP 

అణువులు ఏరపడతాయని భావించవారు. కానీ 30 లేదా 32 ATP అణువులు మాతర మే ఏరపడతాయని ఇటీవ్లి 

ప్ర్మశోధ్నల దాారా తేలింది. 

శ్వాసకి్రయ రకాలు 

శ్వాసకాియ రండు రకాలు. అవి.. 

వాయు శ్వాసకి్రయ: వాతావ్రణంలోని ఆకిీజన్ సహాయంతో గ్లూ కోజ్ సంప్లరణ ంగా విచిిననం చందటం. 

C6H12O6+ 6O2+ 6H2O → 6CO2+ 12H2O + 686 కి.కేలరీల శకిి  

ఈ ప్ర కాియ ఉననత శా్రణి మొకకలు, జంత్తకణాలోూ  జరుగుత్తంది. 

అవాయు శ్వాసకాియ: ఆకిీజన్ లేకుండా గ్లూ కోజ్ పాకిికంగా విచిిననం చందుత్తంది. ఉదా. బ్యయక్సూ ర్మయాన్లు (బ్యస్థలూ స్, 

కాూ స్ట్ూ ీడియం), నీలిఆకుప్చచ శైవ్లాలు (అనబినా, నాస్ూ క్). 

 ఈసూ ్ అనే శిలంధ్ర ం, మొలక్తేు  వితు నాలు, కండరాలోూ  జర్మగే శ్వాసకాియ. 

C6H12O6 →2CO2 + 2C2H5OH (ఇథనాల్) + 2ATP/56 కి.కేలరీ (ఈసూ ్లో) 

C6H12O6 → 2C3H6 O3 + (లాకిూ కామూ ం) + 2ATP/56 కి.కేలరీ(వేగ్ంగా సంకోచించ కండరంలో) 

 

గమనిక: వేగ్ంగా సంకోచించ కండరాలోూ  లాకిూ కామూ ం ఏరపడటం వ్లూ  కండరాలు తారగా అలస్థపోవ్డానిన ‘కండర గాూ ని’ 

అంటారు. 

 అవాయు శ్వాసకాియనే కిణానం అని అంటారు. కిణాన ప్ర కాియను ఉప్యోగ్గంచి చక్కర ప్దారాథ లను సూక్ష్ిజీవుల 

సమక్ష్ంలో పులియబెటిూ  ఆలకహాల్ తయాన్రుచస్ు రు. 

 ఈసూ ్ శిలంధార ల నుంచి వేరుచస్థన ఎంజైమ్ జైమేజ్. ఈసూ ్ పార్మశా్వమికంగా అతి ముఖ్యమైెంది. దీని లాభాలు.. 

 దార క్ష్, చక్కర ప్దారాథ ల నుంచి ఆలకహాల్ తయాన్రీ. 

 ఇడ్లూ , దోశ పిండి పులియ బెటూ డం. 
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 బెర డ్, కేకీ్ లాంటి బేకరీ ప్ర్మశామలోూ  ఈసూ ్ను ఉప్యోగ్గస్ు రు. బెర డ్పైె రంధార లు ఏరపడటానికి, బెర డ్ మెతు గా 

ఉండటానికి అవాయు శ్వాసకాియలో కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ బయటకు రావ్డమే కారణం. ర్బట్టూ లను బేకింగ్(వేడి) 

చయటం వ్లూ  ఆలకహాల్ ఆవిరవుత్తంది. 

శ్వాసకి్రయ విధానం 

ఊపిర్మతిత్తు లలో జర్మగే శ్వాసకాియనే పుపుస శ్వాసకాియ అంటారు. ఇది రండు దశలోూ  జరగుత్తంది. 

1. ఉచ్ఛ్వాసం: వాతావ్రణం నుంచి గాలిని ఊపిర్మతిత్తు లోూ కి పీలుచకోవ్డానేన ఉచ్ఛ్ిాసం అంటారు. పీలేచ గాలిలో 

ఆకిీజన్ 21 శ్వతం, కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ 0.03 శ్వతం ఉంటాయి. 

2. నిచ్ఛ్వాసం: ఊపిర్మతిత్తు ల నుంచి గాలిని బయటకు ప్ంప్డానేన నిచ్ఛ్ిాసం అంటారు. బయటకు వ్దిలే గాలిలో 

ఆకిీజన్ 16 శ్వతం, కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ 4.4 శ్వతం ఉంటాయి. పీలేచ, వ్దిలే గాలిలో నైట్రర జన్ 78.048 శ్వతం ఉంటంది. 

నైట్రర జన్కు రంగు, రుచి, వాసన ఉండదు. 

 సముదర  అంతరాాగ్ంలో శ్వాసకాియ కోసం ఆకిీజన్, నైట్రర జన్ మిశామానిన ఉప్యోగ్గస్ు రు. 

 మానవునిలో శ్వాసకాియ ఒక అసంకలిపత, అనియంతిర త చరయ. 

 శ్వాసకాియను మజీాముఖ్ం(మెడులాూ  అబ్యూ ంగేటా) నియంతిర స్టు ంది. 

 శ్వాసకాియకు పురుషులోూ  డయాన్ఫర ం (విభాజక ప్టలం), స్ట్ు ీలలో ప్కకట్టముకలు సహాయప్డతాయి. 

 ఎత్తు కు వళ్లూ  కొదీద  శ్వాసకాియ వేగ్ం పెరుగుత్తంది. అందుకే ఎతు యిన పార ంతాలోూ ని జీవులోూ  ఎరారకి కణాలు అధికంగా 

ఉంటాయి. 

మానవుని శ్వాసకి్రయ నిర్మాణం:  

మానవుని శ్వాసకాియలో ఏడు భాగాలు ఉంటాయి. అవి ముకుక (నాస్థక), గా్సని, సారపేటిక, వాయునాళం, 

శ్వాసనాళం, శ్వాసనాళికలు-వాయుగ్లణులు, ఊపిర్మతిత్తు లు. 

1. ముక్కు (నాసిక): ఇది శ్వాసవ్యవ్సథ లో మొదటి భాగ్ం. ముకుక దాారా గాలి లోప్లికి ప్ర వేశిస్టు ంది. నాస్థకలో 

రండు నాస్థకా కుహరాలు ఉంటాయి. నాస్థకా కుహరానిన, అసయకుహరానిన వేరు చసే మృదులాస్థథ  నిరాిణమే 

అంగ్గలి. అంగ్గలి ఉండటం కి్సరదాల ముఖ్యలక్ష్ణం. పాములోని ఘా్రణ గాాహకానిన జాకబ్సన్ అవ్యవ్ం అంటారు. 

ఘా్రణ గాాహకాలు పాములు, ఎలుకలు, కుకకలోూ  ఎకుకవ్గా అభివ్ృదిి చందాయి. కుకకల ఘా్రణ గాాహకం మనిషి 

కంటే 40 రటూ  ఎకుకవ్. అందుకే నేరస్టు లను ప్టూ కోవ్డానికి వీటిని ఉప్యోగ్గస్ు రు. 
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2. గిసని: ఇది వాయు, ఆహారమారిాల కూడలి. గా్సని కంఠబిలం దాారా సారపేటికలోకి తెరచుకుంటంది. కంఠబిలం 

మీద మృదులాస్థథ తో ఏరపడిన ఉప్జిహాక మూతలా ఉంటంది. ఆహారం సారపేటికలోకి పోకుండా ఇది 

అడుు కుంటంది. 

3. ధ్ానిపేటిక /సారపేటిక: ఇది వాయునాళం మొదటిభాగ్ం. సారపేటిక లో ఒక జత సారతంత్తర లు ఉంటాయి. 

ఇవి శబ్యద నిన ఉతపతిు  చస్ు యి. పురుషుల సారపేటిక స్ట్ు ీల సారపేటిక కంటే పొడవుగా, మందంగా ఉంటంది. 

కాబటిూ  పురుషుల సారం గ్ంభీరంగా ఉంటంది. సారకోశ్వల పౌనఃపునయం తకుకవ్ ఉండి, కంప్నప్ర్మమితి 

ఎకుకవ్గా ఉండటం వ్లూ  మగ్వార్మ సారం, స్థంహం గ్రీన గ్ంభీరంగా ఉంటాయి. 

o సారకోశ్వల పౌనఃపునయం ఎకుకవ్, కంప్నప్ర్మమితి తకుకవ్గా ఉండటం వ్లూ  చిననపిలూ లు, స్ట్ు ీల గంత్త 

క్సచుగా ఉంటంది. ధ్ాని పౌనఃపునయం పెర్మగ్గతే క్సచుమనే శబద ం వ్స్టు ంది. ఉదా: దోమ, ఈగ్. 

o ప్కిులోూ  ‘శబద ని’ వ్లూ  శబద ం ఉతపతిు  అవుత్తంది. 

4. వాయునాళం: ఇది గాలి గటూ ం. దీనిలో 'C' ఆకారపు మృదులాస్థథ  ఉంగ్రాలు ఉంటాయి. కప్పలో మెడ లేకపోవ్డం 

వ్లూ  వాయునాళం లేదు. పెంగ్గాన్ ప్కిులోూ  రండు వాయునాళాలు ఉంటాయి. బొదిద ంకలో వాయునాళం శ్వాసకాియ 

జరుపుత్తంది. 

5. శ్వాసనాళం: వాయునాళం ఛాతిలోకి ప్ర యాన్ణించి రండు శ్వాసనాళాలుగా విడిపోత్తంది. 

6. శ్వాసనాళికలు: ప్ర తి శ్వాసనాళం ఊపిర్మతితిు లో ప్ర వేశించి తిర్మగ్గ విభజన చంది అనేక శ్వాసనాళికలను 

ఏరపరుస్టు ంది. శ్వాసనాళం, శ్వాసనాళికలు, వాయుకోశ గ్లణులు కలిస్థ తలకిందులుగా ఉండే శ్వాసవ్ృకిానిన 

ఏరపరుస్ు యి. 

7. ఊపిరితిత్తు లు: ఊపిర్మతిత్తు ల అధ్యయాన్నిన ప్లూ రాలజీ/ ప్లినాలజీ అంటారు. ఇవి 950 గాాముల బరువు 

ఉంటాయి. మానవ్ శరీరంలో రేడియోధార్మిక ప్ర భావానికి మొదట గురయ్యయ అవ్యవ్ం ఊపిర్మతిత్తు లు. 

ఉరఃకుహరంలో స్పంజి మాదిర్మ స్థథ తిస్థ ప్క శకిి ఉనన రండు ఊపిర్మతిత్తు లు ఉంటాయి. కుడి ఊపిర్మతితిు  పెదద దిగా 

ఉంటంది. ఊపిర్మతిత్తు ల చుట్టూ  ఉండే రండు పొరలను ప్లూ రా అంటారు. కుడి ఊపిర్మతితిు లో 3 తమెిలు, ఎడమ 

ఊపిర్మతితిు లో 2 తమెిలు ఉంటాయి. రండు ఊపిర్మతిత్తు లోూ  కలిపి స్టమారు 60 కోటూ  వాయుగ్లణులు ఉంటాయి. 

వాయుగ్లణులు ఊపిర్మతిత్తు ల నిరాిణాతిక, కాియాన్తిక ప్ర మాణాలు. వాయుగ్లణులోూ  వాయు మార్మపడి 
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జరుగుత్తంది. ఊపిర్మతిత్తు లోూ  శుభర ప్డిన రకిం, పుపుస స్థర దాారా ఎడమ కర్మణ క, ఎడమ జఠర్మకలను చర్మ 

మహాధ్మని దాారా శరీరంలోని అనిన భాగాలకు సరఫరా అవుత్తంది. 

శ్వాసకి్రయ రేటు 

ఒక నిమిషంలో జర్మగే శ్వాసకాియ వేగానిన శ్వాసకాియ రేట అంటారు. శ్వాసరేటని కొలిచ ప్ర్మకరం సైెపరోమీటర్. అపుపడే 

పుటిూ న శిశువులోూ  శ్వాసకాియ రేట నిమిషానికి 32 స్రుూ , అయిదేళూ లోపు పిలూ లోూ  26 స్రుూ , 25 ఏళూ  వ్యస్ట వార్మలో 

12 నుంచి 16, యాన్భై ఏళూ  వార్మలో నిమిషానికి 18 స్రుూ  ఉంటంది. కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ శ్వాసకాియ రేటను ప్ర భావితం 

చస్టు ంది. శ్వాసకాియ రేటను ఆకిీజన్ ప్ర భావితం చయదు. నిదిర స్టు నన సమయంలో శ్వాసకాియ రేట అతి తకుకవ్గా 

ఉంటంది. వాయయాన్మం చస్టు ననపుపడు, ట్టనినస్ ఆడుత్తననపుపడు శ్వాసకాియరేట ఎకుకవ్గా ఉంటంది. మొకకలోూ  

వేగ్ంగా పెర్మగే పార ంతాలోూ  శ్వాసకాియ రేట అధికంగా ఉంటంది. 

ఉదా: అగా్భాగాలు, పుషప కోరకాలు, మొలక్తేు  వితు నాలు మొదలైనవి. నీటిలో కర్మగ్గన చక్కరను మొకకలు గా్హంచి 

శ్వాసకాియ జరుపుతాయి. కాబటిూ  మొకకకు చక్కర దార వ్ణానిన అందిసేు  శ్వాసకాియ రేట పెరుగుత్తంది. మొకకకు పిండి 

ప్దారథ  దార వ్ణం అందిసేు  శ్వాసకాియ రేటలో మారుప ఉండదు. పిండి ప్దారాథ లు నీటిలో కరగ్వు కాబటిూ  మొకకలు పిండి 

ప్దారాథ లను గా్హంచలేవు. తకుకవ్ ఉష్ణణ గా్త వ్దద  శ్వాసకాియ ఎంజైమ్లు కాియాన్రహతంగా ఉంటాయి. కాబటిూ  

ర్మఫ్రర జిరేటరూ లో ఉంచిన ప్చిచకాయలోూ  శ్వాసకాియ జరగ్కపోవ్డంతో అవి తారగా ప్ండవు. శ్వాసకాియకు కావ్లస్థన 

అత్తయతు మ ఉష్ణణ గ్రత 25oC నుంచి 35oC. వ్ృకిాలోూ  రాతిర  ప్లట శ్వాసకాియ జర్మగ్గ కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ 

విడుదలవుత్తంది. కాబటిూ  రాతిర వేళలోూ  చటూ  కింద నిదిర ంచొదుద . 

ఆకిీజన్ తప్ప మరేమి లేని మూస్థ ఉనన గ్దిలో ఒక వ్యకిిని ఉంచితే అతడి నిచ్ఛ్ిాస కాియలో కారబన్ డై ఆకై్ీడ్ 

విడుదలవుత్తంది. 

 చవి, ముకుక, గంత్త(ఈఎన్టీ)లను అధ్యయనం చసే శ్వస్ు ీనిన ‘ఓట్రరైనో లార్మంగాలజీ’ అంటారు. 

 కోస్థన అరటి, ఆపిల్, వ్ంకాయ ముకక లోూ ని ఫ్రనాలీ్, ఆకిీజన్తో చరయ జర్మపి కిానోనీ్ గా మారుతాయి. 

అందుకే అవి గ్లధుమ రంగులో కనిపిస్ు యి. 

శ్వాసంగాలు 

జీవి శ్వాసంగం శ్వాసకి్రయ రకం 
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పోర ట్రజోవా జీవులు 
శరీర కుడయం (పాూ స్ి 

తాచం) 
వాయప్నం (డిఫ్యయషన్) 

చప్లు, ర్బయయలు, టాడ్పోల్ లారాా మొప్పలు (గ్గలీ్) జల శ్వాసకాియ 

రాచ పీత పుసు కాకార మొప్పలు జల శ్వాసకాియ 

తేలు, స్లడు పుసు కాకర ఊపిర్మతిత్తు లు పుపుస శ్వాసకాియ 

క్సటకాలు వాయునాళం 
వాయునాళ 

శ్వాసకాియ 

వానపాము, జలగ్, స్లమండర్, కప్ప చరిం చరిశ్వాసకాియ 

సముదర  తాబేలు అవ్సకరం అవ్సకర శ్వాసకాియ 

డిపానయ్ చప్లు వాయుకోశ్వలు - 

ఉభయ చరాలు, సరీసృపాలు,   

ప్కిులు, కి్సరదాలు ఊపిర్మతిత్తు లు పుపుస శ్వాసకాియ 

గ్మనిక: ప్కిులోూ  దాందా శ్వాసకాియ(డబుల్ రస్థపరేషన్) 

జరుగుత్తంది. 
  

గమనిక: ప్కిులోూ  దాందా శ్వాసకాియ(డబుల్ రస్థపరేషన్) జరుగుత్తంది. 
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