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మానవ నాడీ వయవస్థ  

మానవుడిలో మెదడు.. తలలోని దృఢమైెన ఎముకల పెటె్ట (కపాలం)లో, నీటి అలల మధ్య తేలుతూ పటిషె్ భదర త 

మధ్య ఉంటంది. కపాలం అధ్యయనానిి కే్రనియాలజీ అంటారు. శరీరంలో జరిగే అనిి జీవకే్రయలు నాడీ వయవస్థ  

ఆధీనంలో ఉంటాయి. ఈ వయవస్థ  శరీరానిక్ర వెలుపల, లోపల జరిగే మారుులకు పర తిచరయలను కలిగిస్తుం ంది. నాడీవయవస్థ  

అధ్యయనానిి న్యయరాలజీ అంటారు. మానవ నాడీవయవస్థ లో మూడు భాగాలు ఉంటాయి. అవి.. క్రందర  నాడీవయవస్థ , 

పరధీయ నాడీవయవస్థ , స్వయం చోదిత నాడీవయవస్థ . 

కేంద్ర  నాడీ వ్యవ్స్థ  

ఇందులో రండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి.. మెదడు. రండు.. వెనుిపాము. వీటిని ఆవరించి ఉండే మూడు పొరలను 

మెనింజస్ అంటారు. ఆ పొరలు (వెలుపలి నుంచి లోపలి వైెపునకు వరుస్గా).. వరాశిక, లౌతుకళ, మృదివ. ఈ పొరలకు 

బ్యయకె్టరియా (నిస్సేరా మెనింజైటిస్) స్ంకేమిస్సం  మెనింజైటిస్ వ్యయధి వస్తుం ంది. ఈ పొరల మధ్య ఉండే దర వ పదారాథ నిి 

మస్తం ష్క మేరుదర వం(సెరిబ్రర సైెునల్ ఫ్లూ యిడ్) అంటారు. ఈ దర వం మెదడుకు, వెనుిపాముకు రక్షణ కలిు స్తుం ంది. 

మెదడులోని నాడీకణాలకు ఆహారానిి, ఆక్టేజన్ను స్రఫరా చేస్తుం ంది. 

 

మెద్డు 

మెదడు అధ్యయనానిి ‘ప్రర నాలజీ’ అంటారు. అపుుడే పుటెిన శిశువు మెదడు 300-400 గేాముల బరువు ఉంటంది. 

వయోజనుల మెదడు 1350-1400 గేాములు, పురుషులోూ  1375 గేాములు, స్త్ం ీలోూ  1275 గేాముల బరువు 

ఉంటంది. మెదడులో 75 శాతానిక్ర పైెగా నీరు ఉంటంది. 

జంతువులోూ  అతయంత బరువైెన మెదడు (8 క్రలోలు) తిమింగలంలో ఉంటంది. ఏనుగు మెదడు 5 క్రలోలు ఉంటంది. 

నాడీ కణాల స్ంఖ్య మాతర ం మానవుల మెదడులోనే ఎకుక వ. ఏనుగు మెదడులో 2,300 కోట్ూ  నాడీ కణాలు, 

చింపాంజీలో 700 కోటూ , మానవుడిలో 8,600 కోటూ  ఉంటాయి. 

నాడీ వయవస్థ  నిరాాణాతాక, కే్రయాతాక పర మాణం నాడీకణం (న్యయరాన్). మెదడు పనితీరుకు మూలం న్యయరాన్. 

మెదడు కణాలోూ  న్యయరానుూ  పది శాతం ఉంటాయి. మిగతా 90 శాతం గిూ యల్ కణాలు ఉంటాయి. ఈ కణాలు పోష్క 

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

పదారాథ లను అందించడంతోపాట మెదడును శుభర ం చేస్తం యి. మెదడు బరువు ఎకుకవ ఉనివ్యరు ఎకుకవ తెలివి 

తేట్లు కలిగి ఉంటారని ఫ్రర డరిక్ టిడ్మాన్ పేర్కకనాిడు. 

 మానవుడి దేహం బరువులో మెదడు బరువు రండు శాతం మాతర మే. కానీ శరీరంలోని మొతం ం శకి్రలో దాదాపు 20 

శాతం, ఆక్టేజన్లో 20 శాతం, గ్లూ కోజ్లో 25 శాతానిి వినియోగించుకుంటంది. 

 చుంచెలుక శరీరం మొతం ం బరువులో మెదడు బరువు 10 శాతం ఉంటంది. మెదడుకు 5 నుంచి 7 సెకనూ  పాట 

ఆక్టేజన్ అందకుంటే బ్రర యిన్ డెడ్ అవుతుంది. 

 శరీరం లాగే మెదడుకూ విశేాంతి (నిదర ) అవస్రం. 

 పెదద వ్యరు రోజుకు ఆరు గంట్లు నిదర పోవ్యలి. 

 కే్టడాకారులు 9 గంట్లు, 18 ఏళూ  లోపు వ్యరు 8 గంట్లు, నవజాత శిశువులు 18 గంట్లు విశేాంతి తీస్తుకోవ్యలి. 

బ్రర యిన్ మ్యయపేంగ్ 

అతాయధునిక స్తకనింగ్, మాయప్రంగ్ పరిశోధ్నల వలూ  మెదడు పనితీరుపైె అవగాహన ఏరుడింది. మెదడును వివిధ్ 

పరికరాలతో స్తకనింగ్ చేస్త దానిలోని మారుులను గురిించి వ్యయధులను నిరాారించడానిి బ్రర యిన్ మాయప్రంగ్ అంటారు. 

మెదడు వ్యయధుల గురిింపు పరీక్షలు..  

1. ఎలకెోీ ఎన్సెఫలో గేామ్ (ఈఈజీ)  

2. మాయగ్నిటిక్ ఎన్సెఫలో గేామ్ (ఎంఈజీ) 

3. మాయగ్నిటిక్ రజొనెనే్ ఇమేజంగ్(ఎంఆర్ఐ) 

4. కంప్యయట్టడ్ టోమోగేఫీ (స్త్టీ స్తకన్)  

5. ఫంక్షనల్ మాయగ్నిటిక్ రజొనెనే్ ఇమేజంగ్ (ఎఫ్ఎంఆర్ఐ) స్తకనింగ్లో రేడియోధారిాక క్రరణాలను ఉపయోగిస్తం రు. 

 కండరాల నొపుులు, పక్షవ్యతం చిక్రతేలో పరారుణ క్రరణాలను వ్యడతారు. 

నార్కో అనాలసిస్ 

 మెదడులోని స్మాచారానిి యథావిధిగా బయట్కు చెప్రుంచే పర కే్రయ నారోక అనాలస్తస్ ట్టసె్్. 

 ఈ పరీక్షను అంతరాాతీయ ఉగేవ్యదులు, ఆరిథ క నేరస్తుం లు, కుంభకోణాలకు పాలుడిన వయకిుల నుంచి నిజాలను 

రాబటె్డానిక్ర ఉపయోగిస్తం రు. 

 ఈ పరీక్షలో వ్యడే రస్తయనాలు.. సోడి యం అమైెటాల్, సోడియం పెంటాథాల్. 
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నోట్: ఈ పరీక్ష రాజాయంగంలోని ఆరెికల్ 21 పర కారం వయకి్ర స్సవచఛకు, జీవించే హకుకకు వయతిరేకం. కాబటెి తపునిస్రి 

పరిస్తథ తులోూ  కోరెు అనుమతితో దీనిి నిరవహంచాలి. 

 

మెద్డు - నిర్మాణేం 

మెదడులో మూడు భాగాలు ఉంటాయి. అవి.. ముందు మెదడు, మధ్య మెదడు, వెనక మెదడు. 

ముందు మెదడు  

ముందు మెదడునే సెరిబర మ్/మస్తం ష్కం/ పెదద  మెదడు అని అంటారు. సెరిబర మ్ 995 గేాముల బరువు ఉంటంది. దీనిలోని 

ఎతైె పర దేశాలను(గట్ూ ను) గై్నరై అని, లోతైెన పర దేశాలను స్లై్ే అని అంటారు. మస్తం ష్కం 2 మస్తం ష్కకరాగోళాలు గా 

విభజతమవుతుంది. కుడి మస్తం ష్కకరా గోళం ఎడమ కాళ్లూ , చేతులను; ఎడమ మస్తం ష్కకరాగోళం కుడి కాళ్లూ , చేతులను 

నియంతిర స్తం యి. 

 కుడి మస్తం ష్కకరా గోళానిక్ర గాయమైెతే దేహంలోని ఎడమ వైెపు భాగాలకు, ఎడమ గోళానిక్ర దెబబ తగిలితే కుడి 

వైెపు భాగాలకు పక్షవ్యతం వస్తుం ంది. ఈ మస్తం ష్కకరా గోళాలను నాడీదండం కలుపుతుం ది. మస్తం ష్కకనిక్ర, మధ్య 

మెదడుకు మధ్యదావరగోరథ ం ఉంటంది. ఇది రాంబ్యయిడల్ ఆకారంలో కనిప్రస్తుం ంది. థలామస్, హైపోథలామస్గా 

విభజతమవుతుంది. 

హైపోథలామస్ విధులు 

1) భావోదేవగాల నియంతర ణ 

2) ఆకలి, దప్రుక 

3) నిదర , మెలకువ 

4) నీటి స్మతులయత, రకిపీడనం, శరీర ఉషో్ణగేత కేమత 

5) లై్ంగిక వ్యంఛ 

 హైపోథలామస్.. పీయూష్ గేంథిని నియంతిర స్తుం ంది. మానవుడిలో ఈ గేంథి పర ధానమైెంది. 

 దృశయ, శేవణ, స్ురశ, వ్యస్న, రుచిని తెలుస్తుకోవడానిక్ర మస్తం ష్కంలో ఐదు జాాన క్రందార లు ఉంటాయి. 

 మస్తం ష్కకనిి ఉదర తలం నుంచి చూస్సం  అందులో గదాకృతి నిరాాణాలు కనిప్రస్తం  యి. వ్యటిని ఘా్రణ లబంకలు 

అంటారు. 
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మసిిష్ోేం విధులు 

1) జాాపక శకి్ర 

2) తెలివితేట్లు 

3) ఆలోచన 

4) ఊహా శకి్ర 

5) వివేచన 

6) స్మస్యల పరిష్కకరం 

7) అభాయస్ం 

8) మాటాూ డట్ం 

 

మధ్య మెద్డు 

 ఇది మందంగా, దృఢంగా ఉని చిని కాడ వంటి భాగం. 

 ఇది హైపోథలామస్కు, పాన్స్వెరోలిక్ర మధ్య ఉంటంది. మధ్య మెదడు పృషె్ భాగంలో నాలుగు లంబకలతో 

‘కార్కురా కావడిర జమైెనా’ అనే నిరాాణం ఉంటంది. ఇది దృశయ, శేవణ జాానాలను కలిగిస్తుం ంది. 

వెనక మెద్డు 

ఇది మెదడు చివరి భాగం. దీనిలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి. అవి.. 

1) అనుమస్తం ష్కం 

2) పానే్ వెరోలి 

3) మజాాముఖ్ం  

 

అనుమసిిష్ోేం (సెరిబ్రలల మ్) 

 దీనిి లిటిల్ బ్రర యిన్ (చిని మెదడు) అని కూడా అంటారు. 

 ఇది తల వెనక భాగంలో (మస్తం ష్కకనిక్ర దిగువన, మజాాముఖానిక్ర పైెన) ఉంటంది. 
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విధులు 

1) శరీర స్మతాస్తథ తిని కాపాడట్ం 

2) నియంతిర త కండరాల చలనాలను కేమబదాీకరించడం 

నోట్: మతుం మందు ఇచిినపుుడు, మదాయ నిి అధికంగా స్సవించినపుుడు ఈ భాగం స్కేమంగా పనిచేయక మనిషి 

అదుపు తపుుతాడు. 

 

పానస్ వెర్కలి 

 ఇది మజాాముఖానిక్ర వెనక, మధ్య మెదడుకు క్రంద ఉంటంది. శావస్ కండరాల కదలికలను నియంతిర ంచి, ఉచాఛవ 

స్లో పీల్చి వ్యయువుల ఘనపరిమాణానిి కేమపరుస్తుం ంది. 

మజా్జముఖేం  

ఇది మెదడు చివరి భాగం. మెదడును, వెనుిపామును కలిపే స్ంధానకరి/వ్యరధి. ఇది అనియంతిర త కండరాలకు 

స్మాచారానిి అందిస్తుం ంది. 

విధులు 

1) శావస్కే్రయ, నాడీ స్ుందన, రకిపీడనం, హృదయ స్ుందన, పేగులు, జీరోాశయం, ఆహార వ్యహక, మూతార శయం 

చలనాలను నియంతిర స్తుం ంది. 

2) వ్యసోమోట్ర్గా పనిచేస్తుం ంది(రకినాళాలోూ  జరిగే చరయల వలూ  వ్యటి వ్యయస్ం మారుతుంది) 

3) మింగడం, దగగ డం, తుమాడం, వ్యంతులు, వెక్రకళూ ను నియంతిర స్తుం ంది. 

మానవ మెదడులో మజాాముఖ్ం అతి ముఖ్య భాగం. దీనిక్ర తీవర  గాయమైెతే (శావస్కే్రయకు అంతరాయం కలిగి) వయకి్ర 

మరణిస్తం డు. 

 

వెనుుపాము  

మజాాముఖ్ం.. వెనక వైెపునకు విస్ం రించి వెనుిపాముగా మారి మొండెం చివరి వరకు పర యాణిస్తుం ంది. ఇది 42 నుంచి 

45 సెం.మీ. పొడవు ఉంటంది. వెనుిపాము దాని అడుు కోతలో హచ్ ల్చదా స్త్తాకోకచిలుక ఆకారంలో కనిప్రస్తుం ంది. 

వెనుిపాము లోపలి వైెపు బూడిద రంగు పదారథ ం, వెలుపలి వైెపు తెలుపు పదారథ ం ఉంటాయి. వెనుిపాము మెదడుకు, 
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శరీర భాగాలకు మధ్యవరిిగా, స్ంధానకరిగా పనిచేస్తుం ంది. అందువలూ  వెనుిపామును ట్టలిఫోన్ ఎక్రేఛంజ్/రిల్చ సెంట్ర్ 

అని పేర్కకంటారు.  

విధులు 

అస్ంకలిుత పర తీకార చరయలను చూపడం. అంటే అనుకోకుండా వేగంగా, వెంట్నే, అపర యతింగా జరిగే చరయలు. ఈ 

చరయలు వెనుిపాము ఆధీనంలో మాతర మే ఉంటాయి. వీటిక్ర మెదడుతో స్ంబంధ్ం ల్చదు. 

ఉదాహరణలు: 

 వేడి వస్తుం వులను తాకగానే చేతిని వెనక్రక లాగడం. 

 క్టట్కం అకస్తాతుం గా కంటి వదద కు రాగానే కనురపులు మూయడం. 

 చీకటోూ  ఒకకస్తరిగా కాంతి పడగానే కళ్లూ  మూస్తుకోవడం. 
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