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डॉ. व्यंकटेश रघुनाथ साने 

 
 

डॉ. व्यंकटेश रघुनाथ साने याचंा जन्म १ मे १९०६ ला जमखिंडी येथे झाला. जमखिंडी माध्यममक 
शाळा, फर्गयुुसन महामिद्यालय ि ग्रँट िैद्यकीय महामिद्यालय येथे मशक्षण. १९३३ मध्ये एम्.बी.बी.एस्., 
१९३५ पासून िंामगािासं िंाजगी िैद्यकीय व्यिसायास ्ारं.. ल.. मटळक ि ्िा. सािरकर याचें 
मनष्ठािान .क्त. त्यामुळे ि सैमनकी व्यिसायाच्या आिडीमुळे १९४१ मध्ये खकर्गस् कममशन घेऊन सैन्यात 
्िशे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या मनममत्ताने आमिकेतील अनेक रणके्षत्ातं. १९४६ पासून ्ितंत् व्यिसाय ि 
त्यातं चागंला नािलौमकक. अनेक सामामजक, शकै्षमणक ि सहकारी सं्थाचें पदामिकारी, या नात्याने 
यश्िी संचालन. सिु संबमंित सं्थानंा आर्थथक सहाय्य, अनेक मिषयाचंा व्यासंग, सं्कृत, मराठी, खहदी, 
उदुू, पर्थशयन, कानडी ि इंग्रजी या .ाषािंर ्.तु्ि. .ाषाशुद्धीचे पुर्कते. मनरमनराळ्या मनयतकामलकातूंन 
िैद्यकीय मिषयािंर लेिं. चामरत्र्य संपन्न व्यिसायी ि सामामजक कायुकते म्हणून िंामगािंात लौमकक. 
मदनाकं ८–७–१९७३ हृदय मिकाराने िंामगािंी मृत्यु. 
 
३०–८–१९७३. 
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णनिेदन 
 

आिुमनक शासे्त्र, ज्ञानमिज्ञाने, तंत् आमण अम.यामंत्की, इत्यादी के्षत्ातं, त्याच्माणे .ारतीय ्ाचीन 
सं्कृती, इमतहास, कला, इत्यादी मिषयातं मराठी .ाषेला मिद्यापीठाच्या ्तरािर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयु याि ेहा मुख्य उदे्दश लक्षात घेऊन सामहत्य–सं्कृती मंडळाने िाङ्मयमनर्थमतीचा मिमिि कायुक्रम 
हाती घेतला आहे. मराठी मिश्वक.श, मराठी .ाषेचा महाक.श, िाङ्मयक.श, मिज्ञानमाला, .ाषातंरमाला, 
आंतर.ारती–मिश्व.ारती, महाराष्ट्रेमतहास, इत्यादी य.जना या कायुक्रमात अंत.ूतु केल्या आहेत. 
 

२.मराठी .ाषेला मिद्यापीठीय .ाषेचे ्गल्. ्िरूप ि दजा येण्याकमरता मराठीत मिज्ञान, 
तत्त्िज्ञान, सामामजक शासे्त्र आमण तंत्मिज्ञान या मिषयािंरील संश.िनात्मक ि अद्ययाित मामहतीने युक्त 
अशा गं्रथाचंी रचना म.ठ्या ्माणािर ह.ण्याची आिश्यकता आहे. मशक्षणाच्या ्साराने मराठी .ाषेचा 
मिकास ह.ईल, ही ग.ष्ट तर मनर्थििादच आहे. पण मराठी .ाषेचा मिकास ह.ण्यास आणिंीही एक सािन 
आहे आमण ते सािन मराठी .ाषेत मनमाण ह.णारे उत्कृष्ट िाङ्मय हे ह.य. जीिनाच्या .ाषेतच ज्ञान ि 
सं्कृती याचें अमिष्ठान तयार व्हाि े लागते. ज.पयंत माणसे परकीय .ाषेच्याच आश्रयाने मशक्षण घेतात, 
कामे करतात ि मिचार व्यक्त करतात त.पयंत मशक्षण सकस बनत नाही, संश.िनाला परािलंमबत्ि रहाते ि 
मिचाराला अ्सलपणा येत नाही. एिढेच नव्हे तर िगेाने िाढणाऱ्या ज्ञानमिज्ञानापासून सिुसामान्य माणसे 
िमंचत राहतात. 
 

३.िरील मिषयािंर केिळ पमर.ाषाक.श अथिा पाठ्यपु्तके ्कामशत करून मिद्यापीठीय ्तरािर 
अशा्कारचे ्िरूप ि दजा मराठी .ाषेला ्ाप्त ह.णार नाही. सिुसामान्य सुमशमक्षतापंासून त. ्ज्ञाितं 
पमंडतापंयंत मान्य ह.तील अशा गं्रथाचंी रचना व्हाियास पामहजे. मराठी .ाषेत खकिा अन्य .ारतीय 
.ाषामंध्ये मिज्ञान, सामामजक शासे्त्र ि तंत्मिज्ञान या मिषयाचें ्मतपादन कराियास उपयुक्त अशा 
पमर.ाषासूची खकिा पमर.ाषाक.श तयार ह.त आहेत. पमिमी .ाषानंा अशा ्कारच्या क.शाचंी गरज नसते 
याचे कारण उघड आहे. पमिमी .ाषातं ज्या मिद्याचंा संग्रह केलेला असत., त्या मिद्याचंी पमर.ाषा सतत 
िापराने रूढ झालेली असते. त्या शबदाचें अथु त्याचं्या उच्चाराबर.बर िा िाचनाबर.बर िाचकाचं्या लक्षात 
येतात. मनदान त्या त्या मिषयातंील मजज्ञासंूना तरी ते माहीत असतात. अशी स््थती मराठी खकिा अन्य 
.ारतीय .ाषाचंी नाही. पमर.ाषा खकिा शबद याचंा ्मतपादनाच्या ओघात समपुकपणे िारंिार ्मतमष्ठत 
लेिंातं ि गं्रथातं उपय.ग केल्याने अथु व्यक्त करण्याची त्यातं शक्ती येते. अशातऱ्हेने उपय.गात न आलेले 
शबद केिळ क.शात पडून रामहल्याने अथुशून्य राहतात. म्हणून मराठीला आिुमनक ज्ञानमिज्ञानाचंी .ाषा 
बनमिण्याकमरता शासन, मिद्यापीठे, ्काशन सं्था ि त्या त्या मिषयाचें कुशल लेिंक यानंी मराठीत 
गं्रथरचना करणे आिश्यक आहे. 
 

४.िरील उदे्दश ध्यानात ठेिनू मंडळाने ज. बहुमिि िाङ्मयीन कायुक्रम आिंला आहे, त्यातील 
पमहली पायरी म्हणून सामान्य सुमशमक्षत िाचकिगाकमरता, इंग्रजी न येणाऱ्या कुशल कामगाराकंमरता ि 
पदिी/पदमिका घेतलेल्या अम.यंत्याकंमरता सुब.ि .ाषेत मलमहलेली मिज्ञान ि तंत्मिषयक पु्तके 
्कामशत करून ्िल्प खकमतीत देण्याची व्यि्था केलेली आहे. मंडळाने आजिर आर.र्गयशास्त्र, 
शरीरमिज्ञान, जीिशास्त्र, आयुिेद, गमणत, ज्य.मतषशास्त्र, .ौमतकी, रेमडओ, अणुमिज्ञान, सासं्ख्यकी, 
्थापत्यशास्त्र, िन्पतीशास्त्र, इत्यादी मिषयािंर २९ दजेदार पु्तके मिज्ञानमालेत ्कामशत केली आहेत. 
िस्त्र.द्य.ग, ्काशमचत्णकला, गणकयंते्, रंग, कृमत्म िागे, कातडी काम, पु्तक बािंणी, म.टार दुरु्ती, 
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िैमामनक मिद्या, अिकाशयान, सािंर मनर्थमती, इत्यादी ि इतर अनेक मिषयािंरील पु्तके तयार ह.त 
आहेत. 
 

५.कै. डॉ. व्यंकटेश रघुनाथ साने, िंामगाि यानंी मलमहलेले “मानिी शरीर मिज्ञान” हे या 
मिज्ञानमालेतील ३० िे पु्तक ह.य. इंमियमिज्ञान, िैद्यकशास्त्र, औषिीमिज्ञान ि मचमकत्सा पद्धती या 
मिषयािंर मराठी .ाषेत आिुमनक ि अद्याित मामहतीने युक्त असलेल्या गं्रथांचा अ.ाि आहे. 
“शरीरमिज्ञान” मिषयािर यापूिी मलमहलेली पु्तके बरीच त्.टक आहेत. डॉ. साने यानंी ््तुत पु्तक 
सिुसािारण सुमशमक्षत मराठी .ामषकासं आमण िैद्यकीय व्यिसाय करणारे ि मशक्षण घेणारे मिद्याथी 
याजंकमरता या मिषयािरील अद्याित मामहती देण्याच्या दृष्टीने मलमहले आहे. मंडळाच्या ितीने मराठी 
िाचकासं हे पु्तक सादर करताना मला आनंद ह.त.. 
 
िाई : लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 

पौष ४ (१८९५) अध्यक्ष, 
२५ मडसेंबर, १९७३ महाराष्ट्र राज्य सामहत्य–सं्कृती मंडळ, 
 समचिालय, मंुबई. 
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मानिी शरीर णिज्ञान 
 
 
 
 
 
 
 

लेखक 
 

कै. डॉ. व्यं. र. साने 
M. B. B. S. 

Ex. Capt. I. M. S. / I. A. M. C. 
अध्यक्ष, ह.ममओपॅमथक मशक्षण्सारक मंडळ, िंामगाि, 

शारीमरक ि दैमहकी या मिषयाचें ्ाध्यापक ि परीक्षक ह.मम. ि बाय.. 
महामिद्यालय, िंामगाि. 

 
(सन १९६८ पयंतची मामहती संग्रमहत) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

पत्ता : 
आनंदी मनिास; प.. िंामगाि, 

मज. बुलढाणा. 
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आत्मकथन 
 

मानिी शरीर म्हणजे एक अत्यंत कायुक्षम पण जटील यंत्च ह.य. मनुष्ट्याला आपल्या 
शरीरयंत्रचनेचे ि त्यात चालणाऱ्या मिमिि व्यापाराचें मजतके जा्त ज्ञान ह.ईल मततके त. आपले ्िा्र्थय 
जा्त मदिस मटकिनू दीघायुषी ह.ईल. पण दुदैिाने असे मदसून येते की मनुष्ट्याला ्ितःच्या शरीरामिषयी, 
“अमतपमरचयादिज्ञा” या न्यायाने अल्प ज्ञान असते. हे काम सामान्यजनाचे नसून ते िैद्यकीय तज्ज्ञांचे आहे 
असे मानून त. ्ि्थ राहत., ि त्याला आपले ्िा्र्थय चागंले रािंता येत नाही. 
 

सामान्यजनालासुद्धा या पु्तकाच्या अभ्यासाने आपल्या शरीरयंत्ाचे चागंले ज्ञान व्हाि े हा हे 
पु्तक मराठीत मलमहण्याचा ्मुिं उदे्दश आहे. कारण सां् त ्चमलत असलेली या मिषयािरील पु्तके 
परकी .ाषेत असल्यामुळे सामान्य, सुमशमक्षत माणसाच्या आिाक्याबाहेरची असतात. ही अडचण दूर व्हािी 
म्हणून स.प्या, .ारतीय पामर.ामषक संज्ञा िापरून मानिी शरीर ि त्यात चालणाऱ्या मिमिि व्यापाऱ्याचें 
सिी्तर िणुन असलेले “मानिी शरीर मिज्ञान” हे पु्तक मराठीत मलमहले आहे. यातील काही 
पामर.ामषक संज्ञा अिघड िाटण्याचा सं.ि आहे. पण परकी ग्रीक ि लॅमटन .ाषातंील तत्सम संज्ञापेंक्षा त्या 
िंमचतच स.प्या िाटतील. 
 

मिषय समजण्यास स.पा व्हािा म्हणून पु्तकात अनेक मचते्, सामरणी, आलेिं घातले आहेत. 
त्यासाठी अनेक संद.ु गं्रथाचें साह्य घेतले आहे. त्या सिांचा ऋण मनदेश करणे माझे कतुव्य आहे. 
गं्रथमनर्थमतीसाठी ि त. ्काशात आणण्यासाठी अनेकांचे अनेक ्कारे साह्य झाले. मिशषेतः तकुतीथु 
लक्ष्मणशास्त्री ज.शी, अध्यक्ष, सामहत्य ि सं्कृती ्काशन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य आमण डॉ. ढमढेरे पुणे 
याचें साह्य अम.ल आहे. श्री. ना. झु. नंदुरकर, अध्यक्ष, क.टु ऑफ एक्झाममनसु, ह.मम. ि बाय.. मस्टीम्स 
ऑफ मेमडमसन, महाराष्ट्र राज्य यानंी िेळ.िळेी ्.त्साहन मदले नसते तर हा गं्रथ ्काशात आला नसता. 
नागपूर मिश्वमिद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. मि. म.. क.लते यानंी त्याचं्या मिश्वमिद्यालयाच्या ितीने ्मसद्ध 
झालेल्या िैज्ञामनक पु्तकातंील संद.ांचा िापर करण्यामिषयी अनुज्ञा मदल्याबद्दल ि िंामगाि येथील ग.. 
से. महामिद्यालयाच्या गं्रथालयातील संद. ुगं्रथाचंा िापर करण्याची अनुज्ञा मदल्याबद्दल ्ाचायु श्री. के. मा. 
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१. सृष्टयुत्पत्ती (GENESIS OF LIFE) 
 

आपण राहत. ही परृ्थिी फार मिशाल ि ्ाचीन आहे. अनेक सजीि ि मनजीि ि्तंूनी ही .रलेली 
आहे. यातील मूळ शबद पथुृ म्हणजे म.ठा. अशी ही मिशाल परृ्थिी क.ठून ि कशी उत्पन्न झाली याचे कुतूहल 
सिु देशातंील ि िमांतील मिचारिंतानंा नेहमीच िाटत आले आहे. एिंादी ग.ष्ट अतक्यु ि अनाकलनीय 
असली म्हणजे ती ईश्वरमनर्थमत असली पामहजे असे मानण्याचा मनुष्ट्य ्ि.ाि आहे. त्यानुसार जगातील 
सिु ्गत िमुिचनानुंसार ही परृ्थिी ईश्वरमनर्थमत आहे असे मानले जात ह.ते. 
 

पण आिुमनक शास्त्रज्ञाचं्या मते सृष्टीची उत्पत्ती सूयापासून झाली. ्थम ती अती उष्ट्ण ह.ती. 
मतच्यािरील सिु िव्ये िातीय (gaseous) अि्थेत ह.ती. मतला सूयुमालेत मनमित ्थान ममळून ती इतर 
ग्रहां् माणे सूया..िती मफरू लागली. ताक घुसळल्यानंतर त्यात घन असा ल.ण्याचा ग.ळा तयार ह.त. 
त्या्माणे अनंत कालानंतर परृ्थिी हळुहळू थंड ह.ऊन मतच्या कें ि्थानी िंडबडीत असा एक घन ग.ल 
बनला. काही िव्ये िातीय अि्थेतच रामहली. या िातींनी (gas) परृ्थिीग.ला..िती २०० मैल उंच एक 
्चडं िलय मनमाण झाले, ि परृ्थिीग.लाबर.बरच सूया..िती मफरू लागले. यालाच िातािरण 
(atmosphere) म्हणतात. परृ्थिीिरील घन ि उंच .ागाचें पिुत बनले. सिंल .ागातं िायतूील (air) 
बाष्ट्पाचे (vapour) जल बनून साठले, त्याचे सागर बनले. 
 

या जलात पृर्थिीिरील ्ागंामरक–जैिी (organic), अ्ागंामरक–अजैिी (inorganic), .यूात्य 
(nitrogenous), गंिक, .ा्िर (phosphorus) इ. पदाथु ममसळले गेले. जे हलके ि अमिलेय 
(insoluble) ह.ते त्याचें खबदू बनून जलपषृ्ठािर तरंगू लागले. यानंा समूहखबदू (co-acervate drops) 
म्हणतातः (Latin-acervus-to pile together). पुढे या थेंबानंा अत्यंत सुसंघमटत ्िरूप ्ाप्त झाले. 
यातूनच पुढे जीिाची उत्पत्ती झाली. 
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जीिोत्पत्ती (GENESISOF LIFE) 
 

परृ्थिीच्या अशा अि्थेत क.ट्यििी िष े मनघून गेली. पण मतच्यािर अजून जीि उत्पन्न झाला 
नव्हता, त. कसा ि केव्हा ंउत्पन्न झाला असेल याबद्दलची मजज्ञासा सिु देशातंील ि कालातील तत्त्ििते्त्यानंा 
ि शास्त्रज्ञानंा लागून रामहली आहे. पण हे क.डे अजून संपूणु उलगडलेले नाही. त्यामिषयी अनेक िाद ि 
मिचार ्चमलत आहेत. त्यापैकी ्मुिं— 
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(अ) णिणशष्ट सजभनिाद (Special creation theory)— 
 

हा िाद सिु िार्थमक गं्रथामंिून माडंण्यात आला आहे. ईश्वरानेच सिु सजीि, मनजीि सृष्टीसमहत ही 
परृ्थिी अनंत कालापूिी मनमाण केली. तीिर सां् त आहेत ते ्ाणी ि िन्पती याच अि्थेत क.ट्यििी 
िषांपूिी ह.ते ि तसेच ते पुढेही राहतील. यामिषयी पािात्य ि पौिात्य पुराणातून अनेक दािंले सापडतात. 
 

(आ) िकभ शुद्ध र्ौणिकिाद (Dialectical materialism)— 
 

शास्त्रज्ञाचं्या मते जीिसुद्धा एक .तूिव्य (material) आहे. यामध्ये दैिी असे काहीही नाही. याला 
.ौमतक (physical) ि रासायमनक (chemical) सिु मनयम लागू ह.तात. जीि (life) हा .तूिव्याचा एक 
अत्यंत मिकमसत ि मिमशष्ट गुण आहे. हा अचेतनामध्ये नसत.. .तूिव्याचें मिकसन ह.ऊन त्यानंा ्ाप्त 
झालेली एक मिमशष्ट गमतमान अि्था म्हणजे जीि ह.य. हे िव्य सतत पमरितुनशील असते. त्याचा सतत 
मिकास ह.त असत., ि अंती त्याला अशी एक उच्चतम मिकासाि्था ्ाप्त ह.ते की त्याला पूिी नसलेले 
असे आियुकारक गुणिमु ्ाप्त ह.तात. असाच एक गुणिमु म्हणजे जीि ह.य. 
 

आद्यसागरात जे समूहखबदू तयार झाले असतील त्यात मिलेयाि्थेत असणाऱ्या पदाथांना उदांगार 
(hydrocarbons) म्हणतात. सिु सजीिाचं्या क.शातही हेच उदागंार असतात. हे उदागंार केिळ जीिच 
तयार करू शकतात असे नाही. शास्त्रज्ञसुद्धा ्य.गशाळेत संश्लेषणाने (synthesis), शकुरा, िसा (fat), 
रंग–नीळ, जीिती (vitamin), इ. अत्यंत जमटल (complex) उदागंामरक पदाथु तयार करू शकतात. 
तद्वतच आद्यसागरातील जलात तरंगणाऱ्या समूहखबदूत सजीिात आढळणाऱ्या ्..मूजन, ्मथनासारिें 
(protein) जमटल उदागंार तयार झाले असले पामहजेत. यातूनच क.शातील ्रसाची जीििव्याची 
(protoplasm) मनर्थमती झाली. यात जलातील प.षक िव्ये घेतली जाऊन मनमाण झालेले के्षप्यसृष्ट 
(waste products) जलातच उत्सर्थजले जाऊ लागले. या खबदंूना एक मिमशष्ट रचना ्ाप्त झाली. 
अशा्कारे एकक.शीय (unicellular) जीिाची उत्पत्ती झाली असणे शक्य आहे. पण त्यात चैतन्य कसे 
आले हे अज्ञातच आहे. 
 

खंड १ : अध्याय ३ 
 

सजीि (ANIMATE) ि णनजीि (INANIMATE) 
 

प्रािी (ANIMAL) ि पादप (PLANTS) 
 

परृ्थिीिरील सिु .तूिव्याचे द.न म.ठे .ाग पडतात – सजीि ि मनजीि. सजीिामंध्ये सिु ्ाणी ि 
पादप–िन्पती येतात. मनजीिामंध्ये माती, दगड, पाणी इत्यामद पदाथु येतात. सजीिातं काही मिमशष्ट 
जीिमक्रया (vital process) घडतात. त्यािरून ते ओळिंता येतात. जसे:– ्चलन (locomotion), 
प.षण (neutrition), उत्सजुन (excretion), िृद्धी (growth), श्वसन (respiration), हृषता–ग्रामहता 
(sensitivity), ्जनन (reproduction) आमण मृत्य.ू हे गुण ्ाणी ि पादपामंध्ये कमी जा्त ्माणात 
मदसून येतात. हे मनजीिात नसतात. 
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जीिशास्त्र–जैमिकी (biology) म्हणजे सजीि सृष्टीचा अभ्यास. यात ्ाणी ि पादप द.होंचाही 
अंत.ाि ह.त.. जीि या शबदाची नक्की व्याख्या करणे अिघड आहे. जीि म्हणजे सदैि पमरितुन ह.णारी 
अि्था. हबुटु ्पेन्सरच्या मते जीिन म्हणजे “्ाप्त पमरस््थतीचा सफल ्मतचार (response).” कारण 
जीि ्ाप्त पमरस््थतीला अनुरूप असा ्मतचार सतत करीत असत.. 
 

्ाणी (animal) अमरक.षात “्ाणीतु चेतन.जन्मी” अशी व्याख्या आहे. ्ाणी फार चैतन्यशील 
असून त्यानंा जन्म ि मृत्य ूअसत.. म्हणून ही व्याख्या फार समपुक आहे. आंर्गल.—Animal हा शबद लॅमटन 
Anima=breath=श्वास यापासून आला आहे. त्याच्माणे सं्कृत िातु—अन्=श्वास.च्छिास करणे. 
्+अन् =्ाण–्ाणी. ज. श्वास.च्छिास करत. त., अशी ्ाणी या शबदाची उपपत्ती लागते. त्याचं्यात बाह्य 
उद्दीपनाला (stimulus) हृषता–संिदेनक्षमता (excitability) असते. उच्च श्रेणीच्या ्ाण्यात अत्यंत 
मिकमसत ि ्ितंत् चेतासंहती (nervous system) असून त्याना चैतन्य, ्मृती, बुद्धी ि तकु या उच्च 
्तीच्या गुणाचंी देणगी असते. त्याचं्या शरीरात उत्पन्न ह.णाऱ्या ऊजेच्या (energy) साह्याने ते फार 
गमतमान असतात. हे गुण पादपात आढळत नाहीत. 
 

पादप–म.ठे ्ाणी ि पादप यामंध्ये .ेद करणे स.पे असते. पण सूक्ष्म सजीिामंध्ये असा .ेद करणे 
कठीण असते. 
 

सामान्यतः िंालील्माणे या द.ह.त .ेद करता येत.— 
 
  ्ाणी पादप 
१. अन्न घन, जमटल, ्ागंामरय, .यूात्य, 

पूिुमनष्ट्पन्न (readymade) असते. 
िि, सरळ, ्ाथममक ्िरूपातील 
(Crude) असते. 

२. के्षप्यसृष्ट .यूात्य, मलमूत्, घमु इ. नाहीत. क्वमचत खडक, चीक इ. 
३. शा-दहमरत िव्य 

(Chlorophyll) 
मुळीच नसते. मिपुल असते. 

४. चलन अमिकतम अल्पतम 
५. श्रम.ाजन अमिकतम अल्पतम 
६. चयापचय 

(metabolism) 
समत.ल (balanced) चय (anabolism) अमिक म्हणून िाढ 

अमिक. 
७. साठा अल्प अमिकतम. शषेान्नाचा म.ठा साठा. जसे, 

मंड (starch), तेल, शकुरा. 
 

जीि परृ्थिीच्या पाठीिर सिुत्–.मूीिर, जलात, जेथे जेथे श्वसनासाठी जारकाची (oxygen) 
य.र्गय मात्ा आहे, अनुकूल तपमान (temperature) ि पुरेसे अन्न आहे अशा सिु मठकाणी आढळतात. 
त्याचं्या ्ाकृमतक िासा्माणे (natural habitat) त्याचें िंालील मुख्य .ेद पडतात— 
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१) .ौम (terrestrial) २) .चूर, जली–यजलचर (aquatic) ३) िायव्यिंेचर (aerial) आमण ४) 
उ.यचर (aomphibious). 
 

्ाण्याचं्या जीिनरीतीत अत्यंत िैमचत्र्य मदसून येते. सामान्यतः ्ाणी ्ितंत्पणे आपले प.षण 
करतात. पण १) परजीिी ्ाणी (parasites)–दुसऱ्या जीिािर जगतात ि प.षकाची (host) हानी 
करतात. २) सहजीिी (symbiont) ्ाणीमात् दुसऱ्या देहात राहून त्याचंा ला. करतात. ३) मृत.पजीिी 
्ाणी (saprophytes) मृतिव्यािर उपजीमिका करतात इ. 
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उणद्धकास (EVOLUTION) िाद 
 

या परृ्थिीिर मिमिि ्कारचे अनेक ्ाणी आढळतात. उत्िंननातून जे मिमिि मनिंात (fossil) 
बाहेर काढण्यात आले आहेत, त्याचं्या अभ्यासािरून असे मसद्ध झाले आहे की क.ट्यििी िषांपूिीसुद्धा 
परृ्थिीिर मिमिि ्कारचे जीि राहात ह.ते. हे सिु क.ठून आले? याचं्यात मिमििता कशी ि केव्हा ं मनमाण 
झाली? हे ्श्न स.डिण्याचा तत्त्ििते्त्यानंी ि शास्त्रज्ञानंी ्यत्न केला आहे. 
 

बायबल ि इतर िार्थमक गं्रथानुंसार ही सिु जीिसृष्टी आज जशी आहे तशीच अनंतकालापूिी 
ईश्वराने मनमाण केली ि एिढ्या कालात मतच्यात काहीही पमरितुन झालेले नाही. चचुमिून या मताचा 
्चार केला गेला. या मताला मिमशष्ट सजुनिाद म्हणतात. यात तकाला जागा नाही. का ंि कसे या ्श्नानंा 
मनाई आहे. पण शास्त्रीय मिषयामंध्ये अमसद्ध िार्थमक मताला ि श्रदे्धला िाि नसत.. म्हणून शास्त्रीय 
दृमष्टक.नातून मिचार करणाऱ्या माणसानंा हे मत पटले नाही. त्यानंी मिर.िी मत्चार करण्यास सुरिात 
केली. 
 

अठराव्या शतकापासून या मिर.िाला सुरिात झाली. युर.पमध्ये बफन, लेमाकु, डार्थिन इत्यादी 
शास्त्रज्ञानंी हा पौरामणक िाद झुगारून देऊन आपले शास्त्रशुद्ध मिचार पुढे माडंले. यालाच उमद्वकास िाद 
म्हणतात. याच अथी ‘उत्क्रातंी’ हा शबद बराच रूढ आहे. पण त. बर.बर नाही. याचा अथु अिःपात, 
अि.गती असा अगदी मिरुद्ध आहे. उमद्वकास िादानुसार जीि आज जसे आहेत, तसेच काही पूिी नव्हते. 
जीिाची सुरिात अत्यंत साध्या अशा जलीय अि्थेपासून झाली असली पामहजे. त्यापासून युगानुयुगातील 
पमरस््थतीला अनुरूप अशी पमरितुने घडून त्यानंा हल्लीची रूपे ्ाप्त झाली. 
 

याबद्दलचा पुरािा आता अमिकामिक ्माणात ममळू लागला आहे. .शूास्त्राच्या (geology) साह्याने 
ऐशी क.टी िषांपूिीच्या परृ्थिीच्या इमतहासािर ्काश पडला आहे. ्मतिषी परृ्थिीच्या प.टातून मकत्येक 
िषांपूिीच्या ्ाण्याचें अिशषे मनिंाताचं्या ्िरूपात िंणून िर काढले जातात. मनिंात (fossil) म्हणजे 
क.ट्यििी िषांपूिी मृत झालेल्या जीिाचंी शरीरे मचिंलात खकिा िाळूत पुरली जाऊन दगडासारिंी घन 
बनतात, त्याचें िंडकातं सापडणारे अिशषे ह.य. 
 

क.ट्यििी िषांपूिी परृ्थिीिर जगणाऱ्या मिमचत् ्ाण्याचें असे सागंाडे सापडतात. त्याचं्या 
अभ्यासािरून असे मसद्ध झाले आहे की मनरमनराळ्या युगात जीि एकाच ्कारचे नव्हते. पमरस््थत्यनुसार 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्यात क्रमशः पमरितुन ह.त आले आहे. ज्या युगातील पमरसर त्यानंा ्मतकूल ह.ते त्या युगात त्याचं्या 
य.र्गय असे पमरितुन घडून आले ि त्यामुळे जीिानंा म.न्न रूप ि आकार ्ाप्त झाले. ज्यानंी स््थत्यनुरूप 
आचरण केले नाही खकिा ज्याचं्यामध्ये असे पमरितुन झाले नाही त्याचंा नाश झाला ि पमरस््थतीिर मात 
करून जगणारे नि े्ाणी उदयास आले. त्याचं्याशी हल्लीच्या ्ाण्याचंी तुलना केल्यास त्याचं्यात झालेले 
पमरितुन का ंि कसे झाले हे ज्ञात ह.ते. हे पमरितुन एकदम झाले नाही. त्याला क.ट्यििी िष ेलागली. 
साध्या ्ाण्यापासून हल्लीच्या ्ाण्यात जीिाचा उमद्वकास ह.त आला. पण हा मिकास अत्यंत मंदगतीने ि 
क्रमशः ह.त आल्यामुळे एका व्यक्तीच्या आयुष्ट्यात तर नाहीच; पण मकत्येक मपढ्याचं्या कालाििीत सुद्धा त. 
मदसून येत नाही. म्हणून उमद्वकास िादाची सत्यता अ्त्यक्ष ्माणािरूनच पहािी लागते. 
 

 
जीिािा उणद्धकास. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

सिु्थम जलात जीि.द्भि ह.ऊन मत््यादी जलचर, नंतर कूमु, मंडुकादी उ.यचर, तदनंतर 
.ीमसरटादी (dinosaur) ्चडं सरीसृप (reptiles), िराहादी ्चंड .ौम ्ाणी, पषृ्ठिशंी, ्तनी (mam 
mals) पक्षी, मिपुच्छकमप (tailless-monky), आमदमानि (primitive man) ि शिेटी हल्लीचा बुमद्धमान, 
सभ्य मानि. या क्रमानुसार हा मिकास घडून आला. या न्यायाने हल्लीच्या माणसाचे पूिुज आमदमानि ि 
हल्लीच्या िानराचे पूिुज नरिानर ि .ीमिानर एकाच गणिशंातून मिकास पािले असे मसद्ध ह.ते. या 
ग.ष्टीकडे दुलुक्ष केल्यामुळे माणसाची उत्पत्ती हल्लीच्या िानरापासून झाली आहे अशी चुकीची समजूत 
करून घेण्यात येते. आजच्या ्ाण्यातील पर्पर संबंि न पहाता त्याचं्या पूिुजातील संबिं पामहला पामहजे. 
उमद्वकासाच्या मसद्धातंाने असे सुचमिले आहे की िानर ि माणूस याचें पूिुज एकाच खकिा एकमेकासंारिंे 
असािे, हल्लीचा मनुष्ट्य ि िानर नव्हे. हा कालक्रम खहदुिमुशास्त्रातील दशािताराशी ममळताजुळता नाही 
काय? आपल्या पूिुजानंा हा उमद्वकास ज्ञात ह.ता काय? हे क.डे मिद्वानानंीच स.डिाियाचे आहे. 
 

हल्लीच्या माणसात त्याच्या पूिुजाचें अिशषे (relics) मदसून येतात. त्यापैकी काही महत्त्िाचे– १) 
आंत्पुच्छ (appendix), २) उपमत्कास््थ–माकडहाड (tailbone-coccyx), ३) नेत्ातील मनमीलकछद 
(nictitating membrane) ४) न.कदार श्वदंत–सुळे (canine teeth), ५) भ्रणाच्या (foetus) 
सिांगािरील लिकेश (lanugo) इ. 
 

उमद्धकासाची मुख्य कारणे तीन आहेत— 
 

१) बदलत्या पयािरणात–पमरसरात निीन गरजा उद .िनू नव्या पमरस््थतीला तोंड देण्यासाठी 
्ाण्याच्या शरीरात य.र्गय ते पमरितुन ह.णे. जसे, महाग्रीिाची–मजराफाची मान लाबं ह.णे. 
 

२) एिंाद्या अंगाचा मिशषे उपय.ग केला गेल्यास त्याचा मिकास ह.णे ि उपय.ग न केला गेल्यास 
त्याचा ऱ्हास, क्षय ह.णे खकिा त. पूणु नष्ट ह.णे. जसे, माणसाचे पुच्छ. 
 

३) माल्थसच्या मसद्धातंा्माणे परृ्थिीिर ्ाण्याचंी अिा्ति संख्यािाढ झाली असती; पण त्याचं्या 
आपसातील चढाओढीत, “बमलष्ट अमतजीमिता” (survival of the fittest) या मनसग ु मनयमानेच त्याची 
अमयाद िाढ न ह.ता त्याच्यात समत.ल (balance) रािंला जात.. “जीि.जीि्यजीिनम्” या न्यायाने 
म.ठे ्ाणी लहान ्ाण्यािंर उपजीमिका करतात–हा िाद चाल्सु डार्थिन (१८०९–१८८२) च्या नािानेच 
मिशषे ्मसद्ध आहे. 
 

मनसगात म.न्न िगाचे ्ाणी एकमेकाहून अगदी म.न्न मदसले तरी या द.न म.न्न िगांना सािंणारा दुिा 
काही मठकाणी मदसून येत.. जसे, सरीसृप ि पक्षी, आदी-मानि ि पशू इ. 
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िार्लसभ डार्विन (१८०९–१८८२) 

 
मानि 

 
या युगात परृ्थिीिरील सिु ्ाण्यात मानि हाच जा्त पमरिर्थतत (changed) ि अनुकूमलत 

(adapted) ्ाणी ह.य. त. मद्वपाद (biped) आहे. त्याचे द.न्ही हात क.णतेही कुशल काम करण्यास 
म.कळे असतात. त्याचा मेंदू अमतमिकमसत झाला आहे. ज्ञान, बुद्धी, तकु, ्मृती इ. उच्च ्तीचे गुण 
त्याच्यात आहेत. त्याला ब.लता ि मलमहता येते. त. आपले मिचार दुसऱ्यास देऊ शकत. ि म्हणून त. 
क.णतेही अिघड कायु सामुमहकमरत्या करू शकत.. त्याला अर्गनीचा उपय.ग करता येत.. इतर सिु ्ाणी 
अर्गनीला म.तात. त्याने आपल्या बुद्धी सामर्थयाने पचंमहा.तूािंर मिजय ममळिनू त्यानंा आपल्या सेिसे 
जंुपले आहे. अण्िीक्षाचा (microscope) श.ि लागल्याने जंतंूचे एक अफाट जगच त्याला ज्ञात झाले ि 
म्हणून अनेक व्यािींिर मनिारक ि ्मतबिंक (preventive & curative) उपाय त्याला श.िून काढता 
आले. त्यामुळे त्याचे ्िा्र्थय सुिारून त्याला दीघायुष्ट्य ्ाप्त झाले. आता तर त्याने आपल्या अचाट 
बुमद्धसामर्थयािर सूयुमालेतील इतर ग्रहािंर पदाक्रमण करण्याचा ्यत्न चालिला आहे. 
 

खंड १ : अध्याय ५ 
 

कोशा (CELL) 
 

्ाण्याचं्या शरीराची बाह्यरचना पर्पराहूंन म.न्न मदसली तरी त्याचंी अंतरुचना अत्यंत सूक्ष्म 
आकाराच्या क.शानंी बनलेली आहे असे मदसून येईल. ही क.शा शरीररचनेचे (structure) एकेक (unit) 
ह.य. क.शाचें आकार ि पमरमा (volume) मिमिि असतात. अगदी लहान ्ाणी घेतला तरी त्याचे शरीर 
अत्यंत सूक्ष्म क.शाचें बनलेले असते. मग मनुष्ट्याच्या अत्यंत जटील अशा शरीररचनेमध्ये मिमिि ्कारच्या 
क.ट्यििी क.शानंी .ाग घेतला असेल यात निल नाही. 
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णित्र – ३ 

 
संयुि अण्िीक्ष 

 
सजीिाचंा आरं. एका क.शानेच ह.त.. कामरूपी–चचंलाणु (amoeba) सारिें काही ्ाणी 

शिेटपयंत एकक.शीच राहातात. त्याचं्या सिु जैिी मक्रया एका क.शातच घडून येतात; पण म.ठे ्ाणी 
नैकक.शी (multicellular) ह.तात. त्याचं्यातील मिमिि क.शाचें समूह श्रममि.ागाच्या तत्त्िािर काही मिमशष्ट 
कायु करू लागतात. या्कारे त्याचं्यात म.न्न ऊमत (tissue), अंगे (organ), ि संहती (system) उत्पन्न 
ह.तात. या सिांच्या सहाय्याने ्ाण्याच्या महताचे कायु घडते. 
 

सतराव्या शतकात लुिनेहुक, ्पॅलेंझनी या शास्त्रज्ञानंी अण्िीक्षाचा–सूक्ष्मदशकुाचा 
(microscope) श.ि लािला. त्याच्या साह्याने अत्यंत सूक्ष्म ि्तूसुद्धा सहस्त्रपट म.ठी मदसू लागली. 
त्यामुळे क.शाचं्या अभ्यासाला चालना ममळाली.एक.मणसाव्या शतकात श्लाइडन आमण श्वान या जमुन 
शास्त्रज्ञानंी जीिाचं्या शरीरातील संरचना असंख्य क.शानंी बनली आहे ि क.णत्याही जीिाची सुरिात एका 
क.शाने ह.ऊन मतच्या मि.ाजनाने त्याच्या शरीरात पुढे असंख्य क.शा मनमाण ह.तात असे दािंिनू मदले. 
यालाच क.शािाद (cell theory) असे म्हणतात. 
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णित्र – ४ णित्र – ५ 

  
श्लाणअडन णथओडर श्वान 

 
क.शामध्ये मिमिि ्कार आढळतात—काही ग.ल, काही लाबं.ळ्या, काही द.रीसारख्या, काही 

चौक.नी, काही शामिंत इ. शरीरातील क.णत्याही .ागाचा सूक्ष्म छेद (section) घेऊन अण्िीक्षािंाली 
पामहले असता या क.शा एकािर एक ि एकास एक लागून, अशा मिमिि ्कारे रचलेल्या मदसतात. 
क.शाचं्या अशा रचनेनेच शरीराचे मिमिि .ाग बनतात. 
 

क.शानंा सजीिाचे सिु मनयम लागू पडतात. त्यानंा अन्नपाणी ि जारकाची (oxygen) आिश्यकता 
असते. त्याचं्या ्रसामध्ये रूमिरातील जारक ि इतर प.षक िव्ये श.षनू घेतली जातात आमण 
्ागंारमद्वजारेय ्ज₂ (Carbon dioxide–Co2) ि इतर के्षप्यसृष्ट बाहेर टाकली जातात. त्यानंा जन्म, िृद्धी 
ि मृत्य ूअसत.. 
 

ियापिय (metabolism) 
 

सजीि क.शाचें जीिनव्यापार चालू असताना ्रसातील काही िव्याचें त्.टन (breaking down), 
मिबिंन (decomposition) खकिा नाश ह.ऊन त्यापासूनऊजा (energy) ि उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. या त्.टन, 
मिबिंन ि नाशन मक्रयेला अपचय (katabolism) म्हणतात. या अपचमयत पदाथांचे ्मतष्ठापन–जागा .रून 
काढण्यासाठी (replacement) रूमिरातून जारक ि प.षक िव्ये घेतली जाऊन ्रसाचा मनबिं स््थर 
ठेिला जात.. या ्मतष्ठापन ि पमरपाचन खकिा सात्मीकरण (assimilation) मक्रयेला चय (anabolism) 
म्हणतात. 
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णित्र – ६ 

 
प्रािी कोशा 

 
क.शाकला (cell membrane)—्ाणीक.शा..िती एक अ्पष्ट कला असते. ही कला इतकी 

पातळ असते की त्यातून आसृती (osmosis) ि अमिचूषण (absorption) मक्रया सुल.तेने ह.ऊ शकतात. 
पादप क.शात ही कला दृढ ि जाड असून क.शािूची (cellulose) बनलेली असते. 
 

्रस–जीिरस (protoplasm)—हक््लेच्या मते ्रस जीिनाचा पायाच ह.य. यात मकत्येक 
रासायमनक संय.गाचें (compounds) जमटल ममश्रण झालेले असते. यात ्ागामंरक, अ्ागंामरक ि .यूात्य 
िव्ये मिशषे ्माणात असतात. याचंा मनबिं अस््थर ि पमरितुनशील असल्यामुळे त्याचे मिश्लेषण 
(analysis) करणे फार कमठण खकिा अशक्य असते. ्रस पार.ासी (translucent), िूसर (greysh) 
श्लेष्ट्मल (slimy) असत.. त्यात मकत्येक कमणका (granules) ि रसिानी–मरस्क्तका (vacuoles) 
असतात. ्त्या्थ–लिमचक (elastic) असून आसृती–तलातती (surface tention) ि अमिचूषण हे गुण 
त्यात आढळतात. 
 

याच्या .ौमतक अि्थेसंबिंी द.न िाद ्चमलत आहेत. 
 

१) जामलकािाद (reticular theory)—फ्लेखमगच्या मते ्रसाची अंतरुचना जाळीसारिंी असून 
त्यात ्तरल (hyaloplasm) नािाचा िि असत..२) फेनिाद (alveolar theory)—बयटूश्लीच्या मते ्रस 
हा फेसाळ असून अमिलेय िव्याचं्या ममश्रणाने बनलेला असत.. 
 

न्यष्टी (कें ि) (nucleus)=(मन–within, अष्टी–kernel) ही लहान, ग.ल, खकमचत घन असून 
्रसात क.ठेतरी असते. महच्यात अम.िणीजाल (chromatin-network) असते. या जालात न्यष्टी्रस 
(karyoplasm) .रलेला असत.. या ..िती न्यमष्टकला असते. न्यष्टी असलेले क.शाचें तुकडे मजितं 
राहतात, नसलेले मरतात. क.शात मक्रयाशीलतेचे कें ि न्यष्टी असून ती क.शाचं्या सिु मक्रयाचें मनयंत्ण 
करते. 
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मनन्यष्टी (कें िक) (nucleolus)—ही लहान ग.ल आकाराची असून न्यष्टी्रसात असते. ही जाड 
अम.िणी रंज्याची बनलेली असते. 
 

ताराकें ि (centrosome)— याला कें िीय सामित् (apparatus) असेही म्हणतात. हे न्यष्टीला 
मचकटून असते. यात द.न कें मिका–तारका असतात. याचंा क.शा.ाजनात फार महत्त्िाचा .ाग असत.. 
 

कणा.सूते् (chondriosomes)—ही ग.ल खकिा लाबंट असून ्रसात मििुंरलेली असतात. 
शुक्रक.शाचं्या (spermatozoa) िृद्धीमध्ये ही मुख्य .ाग घेतात. 
 

मिमेदा.काय (golgi bodies)— याचें जाल ताराकें िा..िती असते. याचें शुक्रक.शाग्रात रूपातंर 
ह.ते असे मानतात. 
 

रसिानी–मरस्क्तका (vacuole)— या ग.ल असून ्रसात पसरलेल्या असतात. यात रस असत.. 
पादपक.शात या म.ठ्या असतात. 
 

जीिाची िृद्धी, क.शा केिळ म.ठ्या ह.ऊन ह.त नसते. ती त्याचं्या गुणनाने ह.त असते. प.षक 
िव्याचं्या अंतगु्रहणाने क.शा म.ठ्या ह.तात. क.शाचंी िाढ ्थमगत झाली असली तरी मतच्यात जीणोद्धरण 
(repair) चालूच असते. क.शा मृत्य ू पाित असतात ि त्याचं्या जागी निीन क.शा येत असतात. सजीि 
ऊती केव्हाहंी स््थर असत नाही. ती सतत स््थत्यंतर पाित असते. सतत चाललेल्या या मिघषणु तथा 
दारण (wear & tear) आमण मनमाण अि्थाचं्या या ग.ळा बेरजेलाच चयापचय (metabolism) म्हणतात. 
या मक्रयेत प.षक िव्ये ि जारक घेतला जाऊन—चय–के्षप्यसृष्ट ि ्ज₂ बाहेर टाकली जातात–अपचय. 
 

खंड १ : अध्याय ६ 
 

कोशार्ाजन (DIVISION) 
 

क.शामिील चयमक्रयेमुळे त्याचंी ह.णारी िृद्धी एका मिमशष्ट मयादेनंतर थाबंते. नंतर त्याचें .ाजन 
ह.ऊन त्याचंी निीन मनर्थमती ह.ते. हे .ाजन द.न ्कारानंी ह.ते— 
 

१) ्त्यक्ष (direct) खकिा असूत्ी .ाजन (amitosis) 
 

्थम न्यष्टी लाबं.ळी ि मद्वगुंडाकार (dumbel shaped) ह.ते. मिला मनरंुद .ाग आणिंी आिळत 
जाऊन पूण ुमद्व.ाजन ह.ते. ि अशा्कारे द.न न्यष्टी बनतात. याचिेळी याचं्या..िती क.शारसही मि.ागत. 
ि त्या ..िती क.शाकलेचे संपूण ुआिरण चढते. अशा्कारे एकाच्या द.न क.शा मनमाण ह.तात. मनम्नश्रेणी 
(lower class) ्ाण्यात उदा.–कामरूपी (amoeba) ि उच्चश्रेणी ्ाण्यातील श्वेतरूमिर क.शा (white 
blood cells) ि अस््थक.शा (bone cells) यामंध्ये हे असूत्ी.ाजन आढळते. 
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णित्र – ७ 

 
कोशेिे प्रत्यक्ष णकिा असूत्रीर्ाजन 

 
२) अ्त्यक्ष (indirect) खकिा सूत्ी.ाजन (mitosis) 

 
सामान्यतः उच्चश्रेणी ्ाण्यामंध्ये त्याचं्या क.शाचें सूत्ी.ाजनाने गुणन (multiplication) ह.ते. 

न्यष्टीतील अनेक जमटल पमरितुनानंी याची सुरुिात ह.ते. सुरिातीला न्यष्टी जेव्हा ं.ाजनाची तयारी करते 
त्यािळेी मतला मिश्रामी (resting) न्यष्टी म्हणतात. नंतर ह.णाऱ्या पमरितुनाचें िंालील्माणे .ाग 
पडतात– 
 

अ) .ाजनापूिा (prophase)— 
 

्थम न्यष्टीतील अम.िणी जालाचे एक अिंंड गुंडाळे बनते ि न्यमष्टकला ि मनन्यष्टी नष्ट ह.तात. 
नंतर या गुंडाळ्याचे तुकडे पडतात. ्त्येक ्ाण्यात या तुकड्ाचंी संख्या मनमित ठरलेली असते. या 
तुकड्ानंा मपत्र्यसूत् खकिा गुणसूत् (chromosomes-in-heritance thread) म्हणतात. मनुष्ट्यात ती ४६ 
असते. ती ४६ असते असा निीन श.ि लागला आहे. याचिळेी ताराकें िाचे मि.ाजन ह.ऊन त्यातील द.न 
तारका मिरुद्ध मदशकेडे सरकू लागतात. त्यामुळे त्या द.न्हीमिील तंतू ताणले जाऊन तकुू्माणे 
(spindle) रचना तयार ह.ते. 
 

आ) .ाजना (metaphase) — 
 

तकुूच्या मध्यपट्ट्ट्यािर (equatorial plate) हे तुकडे मचकटतात. एका तंतूिर एक तुकडा 
मचकटत.. नंतर ्त्येक तुकड्ाचे उ.े आयामतः (longitudinally) मचरून–मिपाटन (split) ह.ऊन त्याचंी 
संख्या दुप्पट ह.ते. तंतूिरून हें अि ुमिरुद्ध मदशानंा सरकतात ि तारकाजिळ एकत् ह.तात ि तेथे एक पुंज 
मनमाण ह.त.. या पुजंात मपत्र्यसूत्ाचंी संख्या पूिीइतकीच म्हणजे ४६ ह.ते. 
 

इ) .ाजन.त्तरा (anaphase)— 
 

पुजंातील मपत्र्यसूते् पुनः एकमेकाशंी जुळून त्याचंी एक अिंंड गंुडाळी बनते. 
 

ई) .ाजनामंतमा (telophase) 
 

या गुंडाळ्या..िती न्यमष्टकला तयार ह.ऊन ्ितंत् न्यष्टी बनते. नंतर त्यात मनन्यष्टी मदसू लागते. 
क.शारसाचे ि क.शाकलेचे मि.ाजन ह.ऊन त्याचें अि ुयान्यष्टी..िती जमतात ि द.न पूणु क.शा मनमाण 
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ह.तात. यानंा दुमहतृक.शा (daughter cells) म्हणतात. या नव्या क.शात मपत्र्यसूत्ाचंी संख्या पूिीइतकीच 
ह.ते. 
 

णित्र – ८ 

 
सूत्रीर्ाजन 
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जन्यजूनन (GAMETOGENESIS) – अर्भसूत्रिा (MEIOSIS) 

्ाणीमात्ाचं्या देहातील ऊमतक.शानंा देह खकिा तनुक.शा (somatic cell) म्हणतात. पण जननद 
खकिा र.ही (germinal) ऊमततील क.शानंा जन्य ू(gamete) म्हणतात. नरजन्यूला पूजंन्य ूि नारीजन्यलूा 
स्त्रीजन्य ूम्हणतात. पू ंि स्त्री जन्यूंच्या संय.गाला मनषेचन (fertilisation) खकिा फलन म्हणतात. या मनषेमचत 
एका क.शाला युक्ता (zygote) म्हणतात. युक्तापासूनच पुढे ्ाणी बनत.. 
 

मागील अध्यायात आपण पामहले की ्त्येक तनुक.शात मपत्र्यसूत्ाचंी संख्या ठरामिक असते ि 
मतच्या .ाजन–गुणनानंतर सुद्धा तेिढीच राहाते. पण जन्य ूक.शानंा हा मनयम लागू पडत नाही. कारण पूं ि 
स्त्री जन्यूंच्या मनषेचनाने जी एक युक्ता बनते मतच्यात गुणसूत्ाचंी संख्या दुप्पट झाली असती ि त्यापासून 
मनमाण ह.णाऱ्या तनुक.शातही ती दुप्पट रामहली असती. हे टाळण्यासाठी जन्यतूील मपत्र्यसूत्ाचंी संख्या 
इतर तनुक.शातल्याहून मनम्मी असते. तनुक.शात जर ती ‘२ क्ष’ असेल तर जन्यूत ती मनम्मी म्हणजे ‘क्ष’ 
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असते ि द.न जन्यूंच्या संय.गानंतर ह.णाऱ्या युक्तात ती पुनः ‘२क्ष’ ह.ते. या मक्रयेला अिसूुत्णा म्हणतात. 
पूजंन्य ूि स्त्रीजन्य ूयाचं्या अिसूुत्णा पद्धती म.न्न असतात. 
 

१) शुक्रजनन (spermatogenesis) 
 

पूजंन्यचू्या अिसूुत्णा पद्धतीस शुक्रजनन म्हणतात. िृषणातील र.ही अमिच्छदापासून पूजंन्यू 
बनतात. याचें ्थम सािे सूत्ी.ाजन ि गुणन ह.ऊन पूण ुिाढ झालेल्या क.शा बनतात. त्यानंा पूिुशुक्रक.शा 
(primary spermatocyte) म्हणतात. याचें अिुसूत्णेने .ाजन ह.ऊन द.न उत्तरशुक्रक.शा (secondary 
spermatocyte) ह.तात. यातील मपत्र्यसूत्ाचंी मनम्मी संख्या पुढील .ाजनात स््थर राहाते. 
उत्तरशुक्रक.शाचं्या .ाजनाने पुढे चार उपशुक्र क.शा (spermatid) ह.तात. या चारापासून पुढे चार पक्व 
शुक्रक.शा (spermatozoa) बनतात. 
 

पूजंन्य ूखकिा पक्व शुक्रक.शा लाबं.ळी असते. मतला मशर, ग्रीिा ि पुच्छ असते. मशरात न्यष्टी असून 
अग्र.ागी न.कदार शुक्रक.शाग्र (acrosome) असते. मशरामागे ग्रीिा ि मतला मचकटलेले पुच्छ खकिा कशा 
(tail, filament) असते. पुच्छ आिेपी (vibratile) असून त्याच्यात ्ेरक शक्ती असल्यामुळे रेतसमध्ये 
(semen) शुक्रक.शा मत््या्माणे चल असतात. 
 

२) अंडजनन (oogenesis) 
 

स्त्रीजन्यचू्या अिसूुत्णा पद्धतीस अंडजनन म्हणतात. अंडाशयातील (ovary) संिारामध्ये 
(stroma) ्ाडंक.शा (oogonium) असतात. त्याचें सूत्ी.ाजन चालू असते. त्याचंी िाढ ह.त असताना 
त्यापैकी एका क.शचेी िाढ अमिक ह.ते. मतला पूिांडक.शा खकिा ्थम अंडक.शा (primary oocyte) 
म्हणतात. दुसरी क.शा लहान राहते. पूिांड क.शाचे अिसूुत्ी .ाजनाने द.न असमान दुमहतृक.शा बनतात. 
त्यापैकी एकीत अमिक ्रस जमत., म्हणून ती म.ठी बनते. मतलामद्वतीय अंडक.शा (secondary oocyte) 
म्हणतात. दुसऱ्या क.शात थ.डा ्रस जमल्यामुळे ती लहान असते, मतला ्थम ल.मपका (first 
polarbody) म्हणतात. मद्वतीय अंडक.शाच्या सूत्ी.ाजनाने पुनः द.न असमान क.शा ह.तात. एक म.ठी 
असते, मतच्यापासून पक्व अंड बनते. लहान क.शास मद्वतीय ल.मपका म्हणतात. ्थम ल.मपकेपासूनसुद्धा 
द.न मद्वतीय ल.मपका बनतात. अशारीतीने अंडजननाच्या शिेटी एक पक्व अंड ि तीन ल.मपका बनतात. या 
ल.मपकाचा ्जननमक्रयेमध्ये काही .ाग नसत., म्हणून त्या अंती नाश पाितात. शुक्रजनन ि अंडजनन 
यातील हा म.ठा .ेद ह.य. 
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णित्र – ९ 

 
शुक्रकोशा 
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खंड २ 
 

भ्रौणिकी – भ्रूिणिज्ञान 
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भ्रौणिकी-भ्रूिणिज्ञान (EMBRYOLOGY) 
 

णनषेिन 
 

णित्र – १० 

 
णनषेिन ि र्ाजन(शुक्र मीलन) 

 
शुक्रक.शाचे अंडक.शाशी मीलन ह.णे म्हणजे अंडक.शाचे मनषेचन ह.य. शुक्रक.शाचा अंडक.शाशी 

्पश ु ह.ताच शुक्रक.शाग्र अंडक.शातील पीतकलेच्या(zona pellucida) आत मशरते. पण त्याचे पुच्छ 
बाहेरच राहते. अंडामध्ये मनषेचनकला मनमाण ह.ते ि त्यामुळे त्यात अन्य शुक्रक.शाचंा ्िशे ह.ऊ शकत 
नाही. मशराचा लाबं.ळा आकार नाहीसा ह.ऊन त. ग.ल ह.त.. यालाच पूंपूिुन्यमष्ट (male pro-nucleus) 
म्हणतात. याच्या एका कडेला ताराकें ि मदसू लागते. यातील द.न तारा मिरुद्ध मदशानंा सरकतात, ि मध्ये 
तकुू मनमाण ह.त.. पू ं ि स्त्री पूिुन्यमष्ट तकुूच्या आत येतात. त्याचंी न्यष्टीकला नाहीशी ह.ऊन त्यातील 
जालाची गुणसूते् बनतात ि तकुूच्या मध्यािर रचली जातात. नंतर पैतृक ि मातृक गुणसूत्ाचंी 
सूत्ी.ाजनाने द.न दुमहतृन्यमष्ट बनतात. ्त्येकीत गुणसूत्ाचंी संख्या दुप्पट ह.ते. ्त्येकी..िती न्यमष्टकला 
जमून द.न युक्तािंंड (blastomere) बनतात. पुढे त्याचं्या सूत्ी.ाजनाने असंख्य तनुक.शा मनमाण ह.तात. 
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णित्र – ११ 

 
णनषेिन 

 
अशा्कारे ्त्येकी “स/₂” गुणसूते् असलेल्या द.न बीजाणु क.शाचं्या संमीलनाने बनलेल्या 

युक्तािंंडात बीजाणुक.शाचं्या दुप्पट म्हणजे “स” गुणसूते् असतात. यािरून मदसेल की पुढे बनणाऱ्या 
्त्येक तनुक.शात मनम्मी मपतृ ि मनम्मी मातृ गुणसूते् असतात. यामुळे संततीत मातामपत्याचें गुण उतरतात. 
पुढे साध्या सूत्ी.ाजनाने याचं्या गुणनाला सुरिात ह.ते. एकाचे द.न, द.नाचे चार,चाराचे आठ, स.ळा असे 
गुणन. ह.ऊन अंती असंख्य क.शा बनतात. यािळेी त्याला एिंाद्या मसताफळासारिंा आकार येत.. या 
अि्थेला युक्तूत, मूलपुंज (morula) म्हणतात. 
 

णित्र – १२ 

 
अंडािे प्राथणमक र्ाजन 
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गुहाणनमाि 
 

मनषेमचत अंडे युक्तूतच्या ्िरूपात ३ ते ४ मदिसात ग.ाशयात ्िेशते. तेथील ििामुळे युक्तूत 
फुगत. ि त्यात प.कळी मनमाण ह.ऊन तीत िि साठत.. या प.कळीला भ्रणूबाह्य देहगुहा (extraembryonic 
coelome) म्हणतात ि या अि्थेला युक क.ष्ठ (blastocyst) म्हणतात. प.कळीच्या पमरिीला काही क.शा 
मचकटलेल्या असतात. त्या केिळ संरमक्षत असतात. त्यानंा प.षकृत (trophoblast) म्हणतात. 
 

णित्र – १३ 

 
अंिःकोशापंुज 



 

 

अनुक्रमणिका 

शषे क.शाचंा एक पुजं बनून त. एका कडेला मचकटत.. त्याला अंतःक.शापुजं (inner cell mass) 
म्हणतात. ग.ाशयात प.चतात प.षकृत क.शाचं्या अपक्षारण मक्रयेमुळे (erosion) हा युक क.ष्ठ 
ग.ाशयातं्तरात (endometrium) घुसत. ि तेथेच स््थरपद (implant) ह.त., रुतून बसत.. याच 
मठकाणी पुढे जरायू–अपरा (placenta) मनमाण ह.त.. अंतःक.शापुंजाचे पुढे द.न .ाग ह.तात. बाहेरचा 
भ्रणूबमह्तर (ectoderm) ि आतील भ्रणूअंतः्तर (entoderm) पुढे. या द.न्ही .ागात प.कळ्या मनमाण 
ह.तात. बमह्तरीय .ागातील प.कळीला उल्बगुहा (amniotic cavity) ि अंत्तरीय .ागातील प.कळीला 
आद्यतं् (archenteron) म्हणतात. उल्बगुहेच्या .मूीिरील क.शापासूनच पुढे भ्रणूाचे सिु .ाग बनतात. 
म्हणून या ्तराला भ्रणूखबब (embryonic disc) म्हणतात. याची िाढ ह.ऊन ते लाबं.ळे ह.ते. पुढे यािर एक 
िूसर रंगाची रेषामदसू लागते. मतला आद्यराजी (primitive streak) म्हणतात. या राजीच्या अम.शीषु 
ट.कािर (cephalic end) एक गाठीसारिंा .ाग तयार ह.त., त्याला भ्रणूमंुड (Hensen’s knot) 
म्हणतात. आद्यराजीतलािर एक उथळ ्सीता (groove) तयार ह.ते, मतला आद्य्सीता म्हणतात. 
आद्यराजीपासून मतसरा ्तर मनघत. ि बाह्य ि अंत्तराचं्या मध्य.ागात पसरत., त्याला भ्रणूमध्य्तर 
(mesoderm) म्हणतात. 
 

णित्र – १४ 

 
भ्रिूस्िर 

णित्र – १५ 

 
गुहा णनमाि 
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णित्र – १६ 

 
आद्यराजी 

णित्र – १७ 

 
सगर्भ गर्ाशय 

 
भ्रणू अशा रीतीने िाढत. की त्या..िती बाह्य.ागी भ्रणूिषे्ट (chorion) ि अंत.ागी उल्बिषे्ठ 

(amnion) याचंी गुहा बनते. भ्रणू जरायशूी नालरज्जनेू–नाळ–ज.डलेला असत. (umbilical chord). 
यातून भ्रणूाला मातृ रूमिरातील प.षक िव्ये ि जारक ममळतात. जरायमूध्ये जारक ि ्ज₂ यात 
िामतमिमनमय (exchange) ह.त. ि त्यातूनच ग.ाचे के्षप्यसृष्ट उत्सर्थजले जातात. 
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णित्र – १८ 

 
जरायिूा लहान र्ाग 

 
या्माणे मुख्य तीन ्तरापासून भ्रणूाचे सिु .ाग मनमाण ह.तात. बमह्तर–बमहिमु 

(epidermis)–केश, निंे, ्िदे ि िसागं्रथी, ्तनगं्रथी, मुिं ि नासागुहा, गुद ि य.नीमागातील अमिच्छद 
(epithelium) आमण सिु चेतासंहती. 
 

मध्यस्िर : सिु आिार संय.जी ऊती–संिार (connective tissue), सिु ल्य (serous) कला, 
संपूणु रूमिर ि लमसकासंहती (lymphatic), प्लीहा, मूत्–जननागें (genitourinary organs) आमण र.ही 
क.शा. 
 

अंिस्िर : अन्नस्त्र.त (alimentary canal), त्यात उघडणाऱ्या नमलका ि त्याचं्या गं्रथी याचंा 
अमिच्छद, श्वसनसंहती, मूत्ाशय ि मूत््सेक (urethra) याचंा अंतच्छद, गलगं्रथी (thyroid) ि यौिन 
लुप्तगं्रथी (thymus) याचंा अंतच्छद. 
 

येणे्माणे भ्रणू २८० मदिस ग.ाशयात िाढल्यानंतर ्सूमत ह.ते. ि त. या जगात ्ितंत् जीिन 
जगत.. 
 

खंड २ : अध्याय ३ 
 

कलगरे्द 
 

आतापयंत मानिी क.शात ४८ गुणसूते् खकिा २४ सूत्–युर्गमे (pairs) असतात असे मानले जात 
ह.ते. पण १९५६ साली ्िीडनमध्ये ज्य. आमण लेव्हन या शास्त्रज्ञानंी अत्यंत आिुमनक उपकरणे िापरून 
असे दािंिनू मदले की मानिी क.शात ४६ गुणसूते् खकिा २३ सूत्युर्गमे असतात. पैकी २२ युर्गमे अखलग 
गुणसूत्ाचंी (non-sexchromosomes) ि १ युर्गम खलग गुणसूत्ाचें असते. अखलग युर्गमे सज.ड असतात ि 
खलग युर्गम सज.ड खकिा मिज.ड असू शकते. जेव्हा ं ते सज.ड उदा.–यय असते तेव्हा संतती स्त्रीखलगी ि 
मिज.ड उदा.–यर असते तेव्हा पुखल्लगी असते. खलगमनणयुामध्ये या मिज.ड सूत्युर्गमाचें महत्त्िाचे ्थान 
असते. म्हणून या युर्गमाला मिमशष्ट खलग गुणसूत् म्हणतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कलगणनिभय–खलगाची मपत्ागती–आनुिमंशकता (heredity) कशी ह.ते हे सुद्धा आपणास 
जननमिदे्यच्या (genetics) आिारे समजू शकते. मागे आपण पामहले की स्त्री ही युर्गमकैगुणी–सज.ड यय 
(homozygote) असते तर पुरुष युर्गम..यगुणी मिज.ड–यर (heterozygote) असत.. 
 

पू ंि स्त्री जन्यूमध्ये, तनुक.शाचं्या अिी–स/₂–गुणसूते् असतात. जन्यूंच्या संय.गानें ज. भ्रणू मनमाण 
ह.त. त्यात त्याचं्या दुप्पट म्हणजे “स/₂ + स/₂= स”गुणसूते् असतात. पूजंन्य ूमिज.ड तर स्त्रीजन्यू सज.ड 
असतात. या द.होंच्या संय.गाचा पमरणाम म्हणून पुरुष ि स्त्री समान ्माणात जन्मतात; जन्मले पामहजेत. 
पण ्त्यक्षात असा पमरणाम मदसत नाही. याचे कारण अजून अज्ञात आहे. 
 

णित्र – १९ 

 
मनुष्ट्यांिे संकरि–कलगणनिभय 
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जननणिद्या (GENETICS) 

 
मातामपता ि संतान याचं्या गुणािगुणाचं्या आनुिमंशकतेचे अध्ययन म्हणजे जननमिद्या ह.य. सिु 

्ाणी मनषेमचत एकक.शापासून उत्पन्न ह.त असले तरी सामान्यतः मातामपतरासंारिंेच संतान उत्पन्न ह.ते. 
्ाण्यामध्ये जन्यकू.शा ्जननाकरता म.न्न रािूंन ठेिलेल्या असतात. मातामपता ि संतती याचंा संबंि या 
क.शाद्वारेच असत.. त्यामुळे त्याचें सातत्य कायम राहाते. तनुक.शािर जरामरणादी मक्रया घडतात; पण 
मपतृिव्य (germplasm) मात् कायापालट करून संतानात आपली ्थापना करते. 
 

्ाण्याचंा मिकास पूजंन्य ूि स्त्रीजन्य ूयाचं्या संय.गाने ह.णाऱ्या युक्तेपासून ह.त.. जन्यचू्या न्यष्टीतून 
मपत्ागत गुणाचें पारेषण (transmission) ह.ते. न्यष्टीतील रंज्याचीच (chromatin) गुणसूते्, मपत्र्यसूते् 
बनतात. म्हणून यात माता ि मपता या द.घातील ्.ािी (dominant) गुण उतरतात. गुणसूत्ात असलेल्या 
जनुकािर (gene) आनुिमंशक गुण अिलंबनू असतात. हे जनुक असंख्य असतात. एका मनषेमचत मानिी 
अंड्ात या जनुकाचंी संख्या अंदाजे दहा लािं असते. ्ाण्यामिील एकेक गुणासाठी एकेक ्ितंत् 
जनुक–मपत्र्यैक–असते. उंची, नेत्ाचंा रंग, केसाचंा रंग, नाक, ललाट, ्मृती, बुद्धी, शौयु, िैयु, 
गायनिादनाची आिड, इ. गुणासंाठी ्ितंत् जनुक असतात. 
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द.न जन्यूंच्या संय.गाने युक्ता बनते. तेव्हा ं गमणतशास्त्रातील क्रमचय ि संय.जन (permutation 
& combination) मसद्धातंानुसार युक्तामध्ये या जनुकाचें एक पराि ु युर्गम्कार सं.ितात. म्हणून या 
जगातं द.न माणसे संपूणपुणें समान असत नाहीत, यात आियु नाही. 
 

या मिदे्यत मेंडेल, मडमिस, लामाकु, गाल्टन इ. शास्त्रज्ञानंी आपल्या अन्िके्षणाने (research) फार 
म.ठी .र घातली आहे. गाल्टनच्या पैतृक आनुिशंी मनयमा्माणे (law of ancestral inheritance) – 
्ाण्यामध्ये ½ गुण मातामपतराचें, ¼ गुण मातामहमपतामहाचें, ⅛ गुण ्मातामह, ्मपतामहपणजीपणजाचें, 
इ. या महश.बानें शषे सिु गुण दूरदूरच्या पूिुजाचें उतरतात. एिंाद्या व्यक्तीमध्ये, मतच्या मातामपतरात 
नसलेला एिंादा मिशषे गुण आढळल्यास त. त्याच्या दूरच्या (अज्ञात) मपतराकडून आला असण्याचा सं.ि 
असत.. 
 

गाल्टनच्या संतान ्तीपगमन मनयमा्माणे (law of filial regression) मातामपतरात एिंादा 
असामान्य गुण असला तरी संतानात अगदीच सामान्य गुण मदसत.. याचे आपणास गूढ िाटते. पण 
्तीपगमन मनयमा्माणे संतानामध्ये मपतरातील असामान्य गुणाला टळून–मागे टाकून–फार दूरच्या 
पूिुजाच्या सामान्य गुणाकडे, मागे जाण्याची ्िृत्ती आढळते. म्हणून या जगात महान िैज्ञामनक, िमुज्ञ, 
कलाकार, सामहस्त्यक, किी, गायक इ. व्यक्तींची संतती काही िळेा अगदी सामान्य असते असे मदसून 
येते. परंतु क.ण कसा ह.ईल हे अग.दर सागंता येत नाहीं. एिंाद्या असामान्य व्यक्तीचे संतान अगदी 
सामान्य असू शकेल खकिा एिंाद्या सामान्य व्यक्तीचे संतान असामान्य असू शकेल. 
 

णित्र – २० 

 
ह्यूगो डव्हराइस 

 
लामाकभ िा णसद्धांि–िातािरण ि पमरस््थतीचा ्ाण्यािर ि त्याच्या संततीिर ्.ाि पडून 

त्याचं्यात पमरितुन घडून येते ि त्यानंा निीन गुण ्ाप्त ह.तात. यानंा अर्थजत (acquired) गुण म्हणतात हे 
गुण िशंपरंपरागत संततीत उतरू शकतात. जसे, .मूीिरील पक्षी जलातही राहू लागले. मजराफाची मान 
लाबं झाली. सपाचे ह्तपाद गळून जाऊन त. मबळात राहू लागला इ. 
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णित्र – २१ 

 
लामाकभ  

 
ह्यूगो णड णिस (Hugo De Vries) िा णसद्धांि–एकाच मपढीत जीिाचं्या गुणसूते् ि त्यातील जनुक 

यािर घडलेल्या पमरणामामुळे फार म.ठे पमरितुन घडून येते, ि पुढील संततीत कायम राहाते. याला 
उत्पमरितुन मसद्धातं (mutation theory) म्हणतात. 
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खंड २ : अध्याय ५ 
 

सहाय्यक शासे्त्र 
 

या मानिदेहातील अनेक लहानम.ठे .ाग आपापल्या जागी व्यिस््थत असतील ि त्यात चालणारे 
मिमिि देहव्यापार इतर व्यापाराशंी सहकायाने ि अचूक चालत असतील तरच त. देह आपले कायु 
व्यिस््थतपणे पार पाडील. देहातील एिंादा अत्यंत लहान .ागसुद्धा आपल्या जागी व्यिस््थत बसलेला 
नसेल खकिा त्यातील एिंादा क्षलु्लक देहव्यापार इतराशंी असहकाराने चालत असेल तर त. देह व्यिस््थत 
चालणार नाही, अकायुक्षम ह.ईल खकिा व्यामिग्र्त ह.ईल. 
 

या दृष्टीने मानिदेहाची एिंाद्या जटील यंत्ाशी तुलना करता येईल. एिंाद्या यंत्ाची आपणास 
सागं.पागं मामहती पामहजे असेल तर आपण ते यंत् संपूण ुउकलून त्यातील लहानसहान .ागाचं्यासुद्धा सूक्ष्म 
रचनेचा अभ्यास करत. ि त्या संपूण ुयंत्ामध्ये हे लहानसहान .ाग कसे कायु करतात हे बारकाईने पाहत.; 
तरच आपल्याला त्या यंत्ाची संपूण ुमामहती ह.ते. तद्वतच शास्त्रज्ञानी इतर अनेक शास्त्राचं्या साह्याने मानिी 
देहामिषयी संपूण ुज्ञान ममळमिले आहे. ती काही शासे्त्र— 
 

१. शारीर–शारीमरकी (anatomy) —साध्या नेत्ानंा मिमिि .ाग उमजतील अशा ्कारचे ्ौढ 
मानिदेहाचे शिमिच्छेदन (dissection) करून त्याचा करण्यात येणारा अभ्यास. 
 

२. बमह्तल शारीर (surface anatomy)— शरीरतलािर खकिा तलािंाली असणाऱ्या .ागाचंा 
अभ्यास (मिच्छेदनामशिाय). 
 

३. दैमहकी–व्यापामरकी–शरीरमक्रयामिज्ञान (physiology)— शरीरातील क.णत्याही .ागाचे 
खकिा अंगाचे (organ) कायु खकिा व्यापार एका मिमशष्ट पद्धतीने का ंि कसे चालते, त्यात काय पमरितुन 
ह.ते, त्याचें इतर अंगाचं्या मक्रयािंर ि अंती संपूणु शरीरािर क.णते पमरणाम घडतात या मिषयाचा अभ्यास. 
 

४. कौमशकी (cytology)— देहाचे एकक (unit) म्हणजे क.शा. त्याचंा अण्िीक्षाच्या साह्याने 
कराियाचा सूक्ष्म अभ्यास. 
 

५. औमतकी (histology) — अण्िीक्षाच्या सहाय्याने देहातील मिमिि ऊतींचा कराियाचा सूक्ष्म 
अभ्यास. 
 

६. भ्रौमणकी (embryology) — मनषेमचत अंड्ापासून ते जीि ्ितंत् जीिन जगेपयंतच्या 
कालातील ग.ाशय्थ भ्रणूाच्या मिकासातील मिमिि अि्थाचंा सूक्ष्म अभ्यास. 
 

७. मानमसकी–मन.मिज्ञान (psychology)— ज्या घटना खकिा जे कायु केिळ मानमसक असते 
त्या घटनाचंा अभ्यास. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

८. जीिरसायन biochemistry —मिमिि ऊती, त्यात अंतगु्रहण केल्या जाणाऱ्या ि त्यातून 
उत्सजुन ह.णाऱ्या रासायमनक पदाथांचा अभ्यास. 
 

९. जीि.ौमतकी (biophysics) — उष्ट्मा, शीत, मिद्युत इ. .ौमतक तत्त्िाचंा देहािर घडणाऱ्या 
पमरणामाचंा अभ्यास. 
 

१०. .ौमतकरसायन (physical chemistry)— मिमिि क.शाकलामिून मिमिि िव्याचं्या ह.णाऱ्या 
मध्यात्पारणाचा (passing through) अभ्यास. 
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खंड ३ 
 

ऊिी (TISSUE) 
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ऊिी (TISSUE) प्रकार 
 

्ाण्याचे शरीर अनेक क.शाचं्या समूहाचे बनलेले असते. संरिना, उद्र्ि (origin) ि कायभ याि 
समान असिाऱ्या कोशांच्या समूहाला ऊिी म्हििाि. ऊतीमिील क.शाचं्या ..िती आंतरक.शािव्य (inter 
cellular substance) मनमाण ह.ते. यामिूनच क.शाकडे रूमिर ि लामसका िामहन्या ि चेता जातात खकिा 
त्याचं्यापासून येतात. या आंतरक.शारचनेत ऊतीििरस (tissue fluid) .रलेला असत.. इतर 
देहगुहामध्येसुद्धा उ. पमरहृत (pericardial), पमरक्ल.म (pleural), पयूुदर (peritoneal) गुहा हा िि 
अल्प, अभ्यंजनापुरता (lubrication) असत.. हा जलीय, रंगहीन असून याचा मनबिं लामसकेसारिंाच 
असत.. व्यािीमध्ये याची मात्ा िाढते, ि अगंािर सूज येते. या अि्थेला रसश.थ (oedema) म्हणतात. 
र.महणी रूमिरातून प.षक िव्ये ि जारक या ििात घेतले जाऊन, क.शात मनमाण झालेले के्षप्यसृष्ट ि ्ज₂ 
मसरा रूमिरात मदले जातात. प.षक िव्ये ि जारक या ििातून क.शा ्रसात घेतले जातात. ही मक्रया 
मिमनमयद्वारा आसृतीने–परासरणाने–घडून येते. 
 

्ाण्याच्या शरीरात पाच ्कारच्या ्मुिं ऊती आहेत — 
 
१. अमिच्छदीय (epithelial) – िरून खकिा आतून आच्छादणाऱ्या. 
२. संय.जी (connective) –एकमेकाना सािंणाऱ्या. 
३. पेशी (muscular)–आकंुचन – ्सरण पािणाऱ्या. 
४. िामहनी (vascular)–नामलकामिून िाहणाऱ्या. 
५. चेताऊती (nervous)–चेतना, संिदेनाशील. 
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अणर्च्छदीय ऊिी 
 

देहातील सिु मुक्त (free) पषृ्ठतल (surface) त्या .ागाच्या सिु गरजा .ागमिणाऱ्या एक खकिा 
अमिक ्तराने आच्छादलेले असतात. या ऊतीचे मुख्य कायु आतील .ागाचें रक्षण करणे हे आहे. भ्रणूाच्या 
बमह्तर ि अंत्तरापासून ही ऊती मिकास पािते. आकार, ्थान ि कायु यािरून महचे मुख्य चार .ाग 
पडतात. 
 

१) शर्लकाणर्च्छद(squamous epithelium) – यातील क.शा चपट्या, शल्का्माणे (scale) 
असून एकमेकाशंी मनगमडत असतात. यात आंतर क.शारचना नसते. यांना रूमिर ि चेता्दाय नसत.. यात 
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ग.ल न्यष्टी असतात. याचें एकािर एक असे अनेक ्तर असतात. तेव्हा त्यास ्तृतामिच्छद (stratified) 
म्हणतात. त्याचं्या तळाशी अि्तृतकला (basement membrane) खकिा र.मह्तर (germinating layer) 
असतात. घषुण तथा दारणामुळे (wear & tear) िरचा अमिच्छद मझजून जात. ि िंालून र.मह्तरापासून 
निीन ्तर िर येत असतात. उदा. चमु. 
 

णित्र – २२ 

 
शर्लकाणर्च्छद 

 
२) पणरििीय (transitional) अणर्च्छद–या क.शाचा आकार ि रूप पमरस््थती्माणे बदलते. 

मूत्नमलका (urethra) ि मूत्ाशय येथे हा असत.. ही अंगे जेव्हा मि्तारतात तेव्हा िंालील उभ्या क.शा 
दबनू चपट्या ह.तात, ि त्याचंी िामरता (capacity) िाढते खकिा कमी ह.ते. 
 

णित्र – २३ 

 
स्िृिाणर्छद रोहीस्िर 

णित्र – २४ 

 
पणरििीय अणर्छद 

 
३) श्लेष्ट्मल (mucus) अणर्च्छद–शरीरातील प.कळ जागी हा असत.. त्यातून श्लेष्ट्मा नािाचा 

मचकट पदाथु मनघत.. श्वास ि अन्नमागु, क्ल.म, अंत् इ. मठकाणी हा ्तर असत.. 
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णित्र – २५ 

 
मुखगुहेिील अणर्छद 

 
४) स्िंर्ी (columnar) अणर्च्छद– यातील क.शाचा आकार ्तं.ासारिंा लाबंट असत.. 

आंत्ातं्त्िचा (intestinal MM), जनन ि श्वसनमागु, गं्रथींच्या ्णाली (duct) इ. िर हा ्तर असत.. 
काही मठकाणी या क.शािर पक्ष्म (cilia) नािंाचे उद्विु (outgrowth) असतात. श्वासमाग,ु ग.ाशयनमलका 
इ. मठकाणी हा पक्ष्मल ्तं.ी अमिच्छद (ciliated columnar E.) असत.. पक्ष्म सूक्ष्म केसासारिें असून 
एकाच मदशनेे हालू शकतात. याचें चलन अण्िीक्षािंाली मदसते. उष्ट्णतेने खकिा उद्दीपनाने (stimulus) हे 
चलन िाढते. श्वासमागात एिंादी ि्तू गेल्यास या पक्ष्माचं्या गतीमुळे ती बाहेर फेकून मदली जाते. 
 

५) गं्रथीय (glandular) अणर्च्छद–या क.शाचं्या समूहाने गं्रथी बनतात. या गं्रथी द.न ्कारच्या 
असतात. 
 

अ) बणहरासगी (exocrine)–म्हणजे ्णालीद्वारा (duct) उदासग ु (secretion) मिमशष्ट जागी 
ओतणाऱ्या. 
 

आ) अंिरासगी (endocrine) म्हणजे ्णालीमशिाय अंतरासग ु (internal secretion) खकिा 
ह.मोन (hormone) सरळ रूमिरात ओतणाऱ्या. या द.न्ही ्कारात एक खकिा नैक क.शी गं्रथी असतात. 
 

बमहरासगी एकक.शी गं्रथीला िषक कोशा (goblet cell) म्हणतात. या चषकासारख्या (flask) 
असतात. यात श्लेष्ट्मा .रलेला असत.. याचें तोंड बदं असते. यात श्लेष्ट्मा पूणु .रला म्हणजे न्यष्टीला िंाली 
रेटत. ि य.र्गयिळेी मुिंमिदारण ह.ऊन सिु श्लेष्ट्मा तलािर पसरत.. नंतर ही मरक्त क.शा पुनः .रते. 
जठर, अंत् ि श्वासमागातील श्लेष्ट्मकलेिर या मििुंरलेल्या असतात. 
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णित्र – २६ 

 
िषक कोशा 

 
बमहरासगी नैकक.शी गं्रथी काही सरळ अशामिंत (unbranched) असतात; तर काही शामिंत 

(branched) संयुत असतात. त्याचं्या आकारािरून त्यानंा मिमिि नाि े्ाप्त झाली आहेत. जसे ्यनूाकार, 
नालाकार इ. काही उपयुक्त रासायमनक पदाथु तयार करून त्याचें उदासजुन करणे हे या गं्रथींचे मुख्य 
कायु ह.य. अन्नस्त्र.ताच्या अंत्त्िचेत या आढळतात. त्यातील क.शारस कमणकाित अंतिु्तंूनी .रलेला 
असत.. यात मिकरजन (zymogen) नािाचे िव्य .रलेले असते. यापासूनच मिकर (enzyme) बनते. या 
सिु गं्रथींिर ्िायत्त चेतासंहतीचे (autonomous nervous system) मनयंत्ण असते. ्थम ्िायत्त 
चेतासंहतीचे (sympathetic nervous system) उद्दीपनाने उदासजुन थाबंते ि मद्वतीय ्िायत्त 
चेतासंहतीच्या उद्दीपनाने (para-sympathetic nervous system) ते सुरू ह.ते. ही मक्रया मिल.मक्रमेण–
उलटीसुद्धा (vice versa) घडते. 
 

णित्र – २७ 

 
बणहरासगी नैक कोशी गं्रथी 

 
अंतरासगी गं्रथींची रचना म.न्न असते. यातील अंतरासग ुिाहून नेण्यास ्णाली–नमलका नसते. 

त. सरळ रूमिरात खकिा लमसकेत ममसळून त्याचा सिु शरीर.र त्िमरत ्.ाि पडत.. उदा. मिुिशंी गं्रथी 
(islands of langerhans). 
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णित्र – २८ 

 
शाणखि, संयुक्ि बणहरासगी नैक कोशी गं्रथी 

 
६. संिेदी अणर्च्छद (sensory)—बाह्य उद्दीपनाना हृष असणाऱ्या क.शाचंा यात अंत.ाि ह.त.. या 

क.शासमूहात संिदेी चेतातं (nerve ending) रूतलेले असतात. ममळालेली ्ेरणा येथून मेंदूत जाऊन 
प.चते. कायु ि ्थानपरत्ि ेयाचंी रचना म.न्न असते. याचे िंालील्माणे ्कार पडतात— 
 

अ) स्िादकुड म (taste bud)—याचें अंडाकार गुच्छ मजव्हेिरील अमिच्छदात मििुंरलेले 
असतात. यातील क.शानंा ्िादक.शा म्हणतात. 
 

आ) गंर्अणर्च्छद (smell) —नासागुहेतील गंि्देशाच्या लेष्ट्मलकलेत हा आढळत.. यािर र.म 
असतात. यातील गंिचेता गंिसंिेदना मेंदूपयंत प.चमितात. 
 

णित्र – २९ 

 
गंर्अणर्च्छद 

 
इ) श्रिि (auditory) अमिच्छद हा ्तर आंतर कणातील कलागहन (membranous labyrinth), 

्यमूनका (sacule) ि िुमत–बृहत ग.मणका (utricle) यात आढळत.. या क.शािर संिदेी र.म आढळतात. 
यातील श्रिणचेतातं ध्िनीचे आिेप–कंप (vibrations) ग्रहण करून, ध्िनीसंिदेना श्रिणचेताद्वारे मेंदूकडे 
प.चितात. 
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णित्र – ३० 

 
श्रिि अणर्च्छद 

 
ई) र्ा–प्रकाश–ग्राही (photoreceptive) अणर्च्छद– नेत्ाचं्या पि.ागी असलेल्या मूती–दृक–

पटात (retina) शकूं (cone) ि शलाका (rod) ्तर असत.. याचं्या मुळाशी दृक चेतातंतू (opticnerve) 
असतात. दृक चेताचे मस््तष्ट्कतळाशी व्यत्यसन (crossing) ह.ऊन ती दुसऱ्या बाजूला जाते ि पुढे 
पिमस््तष्ट्कापयंत ्काशाची संिदेना नेते. 
 

ऊ) स्पशाणर्च्छद (tactile)–यात ्पश ु देहाणू (corpuscles), अमिचमात पसरलेले असतात. 
देहाणू ्पशचेुतातंा..िती पापुद्र्या्माणे गुंडाळलेले असतात. चमु, हातपाय, मशश्न यातील अंत्तरािर हे 
पसरलेले असतात. हे ्पशसुंिदेना मेंदूकडे प.चितात. 
 

णित्र – ३१ 

 
मूिीपट संिेदी अणर्छद 

 
७) रोही अणर्च्छद (germinal E.)–िृषण (testis) ि अंडाशय (ovary) या ्जनन गं्रथीच्यात 

याचे आिरण असते. यापासूनच अनुक्रमे शुक्रक.शा (spermatoza) ि अंडी (ova) बनतात. येथे याचें 
पमरितुन ि पमरपक्वन (maturation) ह.ते. याचें अिसूुत्णेने .ाजन ह.ऊन त्या पक्व ह.तात. 
 

खंड ३ : अध्याय ३ 
 

संयोजी ऊिी 
 

ही ऊती भ्रणूाच्या मध्य्तरापासून मिकास पािते. यात अनेक तंतू असतात. ते ऊतीला 
यंत्ित आिार देऊन त्याचें संरक्षण करतात. यात क.शा फार कमी असून अंतराक.शीय िव्य मिपुल असते. 
यामुळे या क.शा एकमेकीपासून दूर ि पथृक असतात. 
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कायभ : शरीरातील मिमिि क.शानंा ि अंगाना आपापल्या जागी ि पर्पराशंी बािूंन ठेिणे खकिा 
मि.क्त रािंणे, अंगामध्ये दृढता, अनाम्यता (rigidity), ्त्या्थता (elasticity) इ. गुण आणणे, ्नायूंना 
आिार देऊन त्याचें कायु सुसूत् ह.ऊ देणे, िायमूागाची सुषीरक (lumen) उघडी रािंणे, सािें ज.डणे, इ. 
मिमिि काये या ऊतीच्या य.गे ह.तात. 
 

या ऊतीचे कायुपरत्ि ेिंालील .ाग पडतात— 
 

अ) अंिराणलि (areolar) योजी ऊिी—यात श्वेत ि पीत तंतूचे जाल ि क.शा असतात. पीत तंतू 
एकेरी ि सरळ असतात. श्वेत तंतू दुहेरी, मतहेरी ि नागम.डी असतात. या जालात मिमिि ्कारच्या क.शा 
मदसून येतात. त्िचा, चेता, ्नाय,ू रूमिरिामहन्याचंा बाह्य्तर यात ही ऊती मिशषे ्माणात मदसून येते. 
महच्या जालात अंतिुव्य मिपुल असते. हे िव्य पाण्यात उकळल्याने मश्लषी (gelatin) बनते. मिमशष्ट 
मठकाणी म.ठ्या ्माणात रंगक.शा आढळतात. 
 

णित्र – ३२ 

 
अंिराणलि योजी ऊणि 

 
आ) पीि प्रत्यास्थ (yellow elastic) – योजी ऊिी यात पीत ्त्या्थ तंतू मिपुल असतात. ज्या 

अंगामध्ये लिमचकपणाची आिश्यकता असते तेथे ही ऊती जा्त ्माणात आढळते. उदा. अस््थरज्ज ू
(ligament) क्ल.मनाल (bronchus) र.महणी, मजव्हा इ. 
 

इ) िंिूमय (fibrous) योजी ऊिी–जेथे शक्ती, दृढता, अनाम्यता या गुणाचंी आिश्यकता असते 
तेथे ही ऊती मिपुल असते. यातील श्वेततंतू सिु मदशानंामििुंरलेले असतात. पेशी–्नाय,ू अस््थरज्ज,ू 
दृढतामनका (duramater)इ. मध्ये ही मिपुल असते. एिंादी क्षती (wound) बरी झाली म्हणजे तेथे तंतुमय 
ऊती तयार ह.ऊन ते ्थल संक.चते ि श्वेत मदसते. त्याला िण (scar) म्हणतात. 
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णित्र – ३३ 

 
योजी ऊणि, श्वेि िंिू 

 
ई) जाणलका (reticular)योजी ऊिी—यात तंतूचे जाळे असते ि त्यात लमसका .रलेली असते. 

लमसकागंड (lymphnode), अस््थमज्जा, प्लीहा या सारख्या अंगाचंा सागंाडा या ऊतीचा बनलेला असत.. 
 

णित्र – ३४ 

 
जाणलकायोजी ऊणि 

 
उ) िपा-िसा (adipose) योजी ऊिी—या ऊतीच्या क.शातंरालात िपा साठिलेली असते. 

िळे्संगी उपय.गी पडािे म्हणून साठमिलेले हे अन्न आहे. अनशनामध्ये जा्तीच्या अन्नाचे िपात रूपातंर 
ह.ऊन ती ्ाण्याचं्या मिमशष्ट .ागातसाठमिली जाते. तुटीच्या मदिसात खकिा अनशनामध्ये (starvation) ही 
उपय.गात आणली जाते ि म्हणून तेथील कमी ह.ते. ही चमािंाली मिशषे असते. महचा थर कुसंिाहक 
(bad conductor) असल्यामुळे शरीरातील उष्ट्णता बाहेर जाऊ शकत नाही. िपाच्या जाड थराने आतील 
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.ागाचे संरक्षणही ह.ते. म.न्न ्ाण्याचं्या शरीरात काही मिमशष्ट .ागी मिपुल आढळते. अििमु्तर 
(subcuteneus layer), ि मिशषेतः उदर ि मनतंबािरील, िृक्का..िती, आंत्युजा (mesentery) ि 
िपाजाल याचं्या ्तरात ही मिपुल आढळते. 
 

णित्र – ३५ 

 
योजी ऊणि िपा 

 
ऊ) कास्स्थ (cartilage) योजी ऊिी–कास््थक.शा दृढ, सबल ि ्त्या्थ असतात. यातील 

अंतिुव्य कास््थकी (chondrin) नािाच्या मश्लषी, िव्यापासून बनलेले असते. का्थीिर घन ि िामहनीयुत 
(vascular) आिरण असते. याला कास््थआिरण (perichondrium) म्हणतात. का्थीमिील क.शानंा 
कास््थक.शा (chondriocytes) म्हणतात. कास््थकीचे संकें मित (concentric) ्तर क.शा..िती 
असतात. द.नद.न, चारचार क.शा एकमेकाजंिळ असतात. का्थीतील अंतिुव्याच्या जातीिरून मतचे 
तीन ्कार पडतात.— 
 

णित्र – ३६ 

 
कास्स्थऊदग्रछेद 
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१) कािर–कािार्–(hyaline) कास््थ–यातील अंतिुव्य ्िच्छ, तंतूमिरमहत काचेसारिंे 
मदसते. संिायी (articular) कास््थ, श्वासनाल (trachea) इ. मठकाणी ही असते. 
 

२) प्रत्यास्थ कास्स्थ—यात पीत ्त्या्थ तंतू मिपुल असतात. बाह्यकण ु घ.मषत–्िर यंत् 
(larynx), कंठमििान (epiglottis) इत्यामद मठकाणीमह आढळते. ही आनम्य (flexible), ्त्या्थ, 
(elastic) असते. 
 

३) िंिूमय कास्स्थ (fibrocartilage) – जेथे शक्ती ि अनाम्यता (rigidity), दृढता या गुणाचंी 
आिश्यकता असते, तेथे ही मिपुल असते. उदा. अंतराकीकस खबब (intervertebral disc) इ. 
 

कंकालातील सिु अस््थ ्थम कास््थच्याच रूपात असतात. पुढे त्यातील अस््थयन 
(ossibication) कें िामिून का्थीच्या अस््थयनास सुरुिात ह.ते, ि अंती सिु कास््थ पूण ु अस््थ बनते. 
युिाि्थेत, अस््थदंड (shaft), ि अस््थमशर (end), (epiphysis) यामध्ये कास््थची पातळ पट्टी (plate) 
असते. त्यास अस््थमशर (epiphysial) कास््थ म्हणतात. या पट्टीच्या अस््थयन ि िृद्धीमुळें  अस््थची लाबंी 
िाढते, ि ्ौढाि्थेमध्ये अस््थमशर ि अस््थदंड एक ह.तात. 
 

णित्र – ३७ 

 
उरोस्स्थािे अस्स्थायन 

 
संिीमध्ये अ्थींच्या ट.कािर अत्यंत मचिट ि मचक्कण (smooth) का्थीचे आिरण असते, त्यास संिायी 
(articular) कास््थ म्हणतात. 
 

ए) अस्स्थ (osteumi) योजी ऊिी— 
 

यातील अंतिुव्य फार घट्ट असते. यात चूणातू (calcium) ि इतर लिणे (salts) जा्त असतात. 
अ्थीमध्ये ⅔ .ाग लिणे ि ⅓ .ाग ्ागंामरक िव्याचंा असत.. दहनानंतर अ्थीमिील ⅓ ्ागंामरक .ाग 
जळून जात. ि अस््थ हलकी ि मठसूळ बनते. या मक्रयेला मि्ागंारण (decarbonisation) म्हणतात. मंद 
अम्लामध्ये अस््थ बराच िेळ बुडिनू ठेिल्यास मतच्यातील अ्ागंारीय िंमनज, लिणे अम्लात मिरघळतात, 
ि अस््थकी (ostein) नािाचा मृदु ि आनम्य पदाथु मशल्लक राहत.. हा िाटेल तसा िाकमिता येत.. या 
मक्रयेला मिचूणीयन (decalcification) म्हणतात. 
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णित्र – ३८ 

 
अस्स्थदंड अनुप्रस्थछेद 

 
अ्थींच्या संरचने्माणे मतचे द.न मुख्य .ाग पडतात— 

 
क) णनणबड (co-mpact) अस्स्थ –सिु अ्थींचा बाह्य .ाग मनमबड म्हणजे .रीि असत.. हा .ाग 

्तृतमयदलीनी (laminae) बनलेला असत.. अ्थीच्या ज्या .ागािर मिशषे .ार पडत. त्या .ागात 
मनमबडता जा्त आढळते. उदा. अस््थदंड. 
 

णित्र – ३९ 

 
णनणबडअस्स्थ आयामछेद. 

 
का) णछणद्रष्ट (cancellated) अस्स्थ –ज्या .ागात बलाची मिशषेआिश्यकता नसते खकिा जेथे 

फारसा .ार पडत नाही तेथे मछमिष्ट अस््थ आढळते. उदा. अस््थमशर. कर.टीच्या चापट अ्थींना आतून ि 
बाहेरून मनमबड अ्थीचे आिरण असते. आत मछमिष्ट .ाग असत.. त्यास मछि.ती (diploea) म्हणतात. 
 

अ्थीची आंतर–सूक्ष्म रचना— 
 

अ्थीचे अंतिुव्य ्त्यास््थकी (elastin) नािाच्या िव्याने .रलेले असते. यात मिमिि अ्ागंामरक 
लिणे मनके्षमपत (deposited) असतात. हे अंतिुव्य समरूप (homogeneus) नसून ्तृतमय दलीयुत 
असते. 
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दली चार ्कारच्या असतात.— 
 

१) पयु्थ दली (periosteal)–अ्थीच्या बाह्य .ागािर असते. २) अंतर्थ (endostial) दली–
अस््थमज्जेच्या (bone marrow) ..िताली असते. ३) संकें ि दली–मनकुल्या (haversian canal) ..िती 
असते आमण ४) अंतराल (interstitial) दली–द.न मनकुल्या संहतीमिील मरक्त .ागात असते. दलीतंतंूच्या 
बनलेल्या असून त्यामिून चूर्थणत िव्य असते. दलीमध्ये मिूनमिून गर्थतका (lacunae) नािाच्या मरक्त 
जागा असतात. सजीिाि्थेत त्यात अस््थक.शा असतात. गर्थतकामिून शािंा मनघून दुसऱ्या गर्थतकानंा 
ज.डतात. त्यानंा कुस्ल्यका (canaliculae) म्हणतात. याची मदशा आत मज्जेकडे असते. 
 

णित्र – ४० 

 
अस्स्थिी आंिर रिना. 

 
मनकुल्या संहती–अस््थदंडाशी समातंर अशा अनेक मनकुल्या संहती असतात. कें ि्थानी 

मनकुल्या, या..िती संकें मित दली, दलीमिून गर्थतका, यानंा एकमेकीशीज.डणाऱ्या कुस्ल्यका, या सिांच्या 
समूहाला मनकुल्या संमहती (Haversian system) म्हणतात. मनकुल्या एकमेकीशी ि अंती अस््थमज्जेशी 
संबमंित असतात. ्त्येकात र.महमणका (arteriole), मसमरका (venule), लमसकािामहनी, चेतातंतू ि काही 
क.शा असतात. 
 

णित्र – ४१ 

 
अस्स्थिी आंिर रिना 
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पयुस््थ (periosteum)–जेथे कास््थ नाही अशा मठकाणी अस््थतलािर पयुस््थ दृढ मचकटलेली 
असते. अ्थीिर जेथे अस््थबिं (ligament) ि ्नायू (tendon) याचंा संिशे (insertion) झालेला असत. 
तेथे हा बिं खकिा रज्ज ूपयु्थीशी एकजीि झालेला असत.. बाल्याि्थेतही जाड ि िामहनीयुक्त असून त्यात 
अस््थघट क.शा (osteoblast) असतात. यातूनच आतील अ्थीचे प.षण ह.ते. याचं्या अ्थीयनाने 
अ्थीची जाडी िाढते. अ्थीिरून पयुस््थ िंरिडून काढल्यास (denude) अस््थ मरते, साल काढल्यास 
झाड जसे मरते तसे. 
 

अस््थमज्जा–लाबं अ्थींच्या प.कळीत असणाऱ्या िव्याला अस््थमज्जा म्हणतात. मज्जा द.न 
्कारची असते— 
 

१) पीतमज्जा—ही अस््थदंडाच्या प.कळीत असते. यात अनेक िसाक.शामसत रूमिरक.शा 
िरूमिरिामहन्या असतात. 
 

२) रक्तमज्जा—ही मछमिष्ट अ्थीच्या प.कळीत असते. यात अनेक रक्तघटक.शा 
(erythroblast),मज्जाक.शा, बहुन्यमष्टमहाक.शा—(multinucleatedmegaloblasts), रूमिरिामहन्या 
असतात. यातून रक्तरूमिरक.शा मनमाण ह.तात. 
 

अ्थींचा रूमिर ि चेता्ताप––अ्थीना अनेक रूमिरिामहन्याकडून रूमिर ्दाय ह.त.. मनमबड 
अ्थीना त्यािरील पयु्थीमिून रूमिर प.चते. िामहन्याचं्याशािंा आत घुसून मनकुल्यात जातात. मछमिष्ट 
अ्थींना िरील मनमबड अ्थींमिून येणाऱ्या िामहन्या रूमिर ्दाय करतात. अस््थदंडात अनेक मछिे 
मदसतात. यातूनच रूमिरिामहन्या माग ुक्रमतात; यानंा प.षमछिे (nutrient foramen) म्हणतात. चपट्या ि 
आिूंड अ्थींिरसुद्धा ही मछिे असतात. 
 

णित्र – ४२ 

 
अस्स्थमज्जा 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ्थीिरील संिायी तलाना ि पयु्थीला ्थामनय (local) चेतातंतंूचा मिपुल ्दाय ह.त.. 
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पेशी ऊिी 
 

चेताचं्या ्ेरणेने या ऊतीचे संक.चन घडते. शरीरातील सिु अ्थी..िती पेशीचे आिरण असते. 
प.कळ गुहा खकिा नाल (tube) या..ितीही याचें आिरण असते. याचं्या संक.चनामुळे नालामिील 
आिेयाला (contents) गती ममळते. 
 

याचें मुख्य तीन ्कार पडतात— 
 

१) अरेमिंत (nonstriated), अमनच्छायत्त (involuntary), अंत्त्य(visceral). अमनच्छायत्त 
चालणाऱ्या सिु अंगामध्ये ह्या पेशी असतात. उदाहरणाथु : पचनपथ, मूत्ाशय, ग.ाशय इत्यामद. याचंी 
रचना फार सािी असते. या पेशींचीक.शा लाबं ि ट.कानंा मनमुळती असते. मिील फुगीर .ागात अंडाकार 
न्यमष्ट असते. पेशीरसात (sarcoplasm) समातंर तंतुक (fibril) असतात. त्यानंा छेदून जाणाऱ्या 
अनु््थ–आडव्या राजी (stripes striat) नसतात. म्हणून त्यानंा अरेमिंत पेशी म्हणतात. ज्या अंगाचे 
कायु अमनच्छायत्त, मंद पण दीघुकाल चालते तेथे या पेशी असतात. यानंा ्थम ्िायत्त चेता संहतीतून 
चेता्दाय ह.त.. 
 

णित्र – ४३ 

 
अरेणखिपेशी समूह 

णित्र – ४४ 

 
रेणखिपेशीिे आयाम िंिू रेणखि पेशीस्कंर् 



 

 

अनुक्रमणिका 

२) रेमिंत (striated), इच्छायत्त (voluntary), कंकालपेशी–(skeletal)–शरीराचा अमिकाशं 
.ागया पेशींनी बनला आहे. याला मासं म्हणतात. याचें तंतू लाबं ि ्तं.ाकार (cylindrical) असतात. 
्त्येक तंतू..िती पेशीतंतूिेष्टचे (sarcolemma) आिरण असते. यात अनेक न्यष्टी िषे्टािंाली असतात, 
अनेक आयाम (parallel, longitudinal) पेशी तंतुकाचें पेशी्कं. (sarcostyle) ि अनेक पेशी्कं. ममळून 
पेशी्कं.पिु (sarcomere) बनतात. पेशीतंतूिर एकातंरेण (alternately) गदु (deep) ि हलक्या मंद 
(light) रंगाचे आडि ेपटे्ट असतात. पेशी्कं. पिात गदु रेषेला अमसत कला (membrane of Krausi) ि 
दुसऱ्या मंद रेषेला मसतरेषा (line of Hensen) म्हणतात. एकत् आलेल्यापेशी तंतुकाना तंतूपूल 
(fasciculi) ि त्या ..िती असणाऱ्या आिरणाला पमरपूल (perimycin) म्हणतात. 
 

णित्र – ४५ 

 
हृत्पेशी आयाम छेद 

 
रेमिंत पेशींचा उद्भि भ्रणूमध्य्तराच्या पेशी िंंडापासून (myotome) ह.त.. यानंा मरैि (spinal) 

चेता्दाय ि ्थानीय र.महणीपासून रूमिर्दाय ह.त.. 
 

३) हृद्य (cardiac) पेशी––ही पेशी रेमिंत ि अरेमिंत पेशींच्या ममश्रणासारिंी असते. यानंा 
शािंाअसून त्याचें एक जाल बनते. न्यष्टी मध्य.ागी असते. आडव्या रेषा अ्पष्ट असतात. याचं्या तंतूिर 
अमिखबब (intercalary disc) नािाच्या आडव्या िुंणा असतात. हृदयाची म.त्ती या पेशीनी बनते. हृि.महणी 
(coronary) मिून याना मिपुल रूमिर ्दाय ह.त.. दशम कापुर–्ाणेशा (vagus) चेता ि ्िायत्तचेता 
संहती मिून दुहेरी ्दाय ह.त.. हृद्य पेशी हृदयातं ्तर (endocardium) या मध्ये काही मिमशष्ट तंतू 
आढळतात. त्यानंा पुरकंुजी तंतू (purkunjis fibres) म्हणतात. अंती हे तंतू अखलद–्िषे्ट्मपूल (Bundle of 
His) ला जाऊन ममळतात. 
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िाणहनी (CIRCULATING) ऊिी 
 

शरीरात मिमिि ्कारचे िि असतात. ्त्येकाचे कायु एकाच संहतीत चालते. जसे, जठरयषू 
(gastric juice), मपत्त पचन संहतीत. मस््तष्ट्क मेरूतरल–ममेत (cerebrospinal–fluid–C. S. F.) चेता 
संहतीत इत्यामद. पण काही मिमशष्ट िि सिु शरीर.र पसरलेले असतात. जसे रूमिर, लमसका इत्यामद. 
 

१) रूमिर—शरीरात मि्तृत ्माणात ्सामरत (distributed) झालेला हा िि संिृत पमरिहन 
संहतीतच (closed vascular circulating system) सामािलेला असत.. ड.ळ्यातील .जुायमाध्यम, 
िक्री.िन करणाऱ्या ऊती (refracting media) स.डून शरीरातंील सिु ऊतीना रूमिर्दाय असत.. 
रूमिरातून ऊतीना प.षक िव्ये ि जारक ममळत.. चयापचय मक्रयेमुळे ऊतीत मनमाण झालेले के्षप्य सृष्ट ि 
्ज₂ याचं्या द्वाराच िाहून नेले जातात. हे जीिनास अत्यािश्यक असून तरल (fluid) य.जी ऊतीचे उत्तम 
उदाहरण आहे. 
 

रूमिर आलग (viscid), पारािं, अपारदशकु (opaque) असून यातील क.शातरल अंतिुव्याने 
एकमेकीपासून मि.क्त असतात. तरल िव्याला रक्तिि (plasma) म्हणतात. हे पाण्यापेक्षा दाट ि 
मपिळट रंगाचे असते. हे एकूण रुमिराच्या ⅔ असते. रूमिरक.शा ⅓ असून त्या रक्तात तरंगतात. 
रूमिरक.शा तीन ्कारच्या असतात— 
 

अ) रक्तरूमिरक.शा–ररूक. (red blood corpuscles-RBC, erythrocytes). 
 

आ) श्वेतरूमिरक.शा–मसतरुमिरक.शा–मसरुक. (white blood corpuscles–WBC, 
leucocytes). 
 

इ) िनामस्त्र क.शा-खबबाणु (thrombocyte. platelet) ररूक. ग.लाकार अन्यमष्टत मद्वन्युबज 
(biconcave) असतात. यात श.ण ितुुली (hemoglobin) नािाचा रक्तिणी पदाथु .रलेला असत.. 
मसतरूमिरक.शा रक्तरूमिर क.शापेक्षा म.ठ्या असून रंगहीन असतात. याचंा आकार सतत बदलत असत.. 
या न्यमष्टत असतात. क.शाचंा आकार, त्यातील न्यष्टींची रचना ि त्याचंी अम.रंजन ्मतमक्रया (staining 
reaction) यािरून त्याचें म.न्न ्कार कळून येतात. सामान्यतः त्याचें तीन ्कार पडतात— 
 

अ) कमणक.शा (granulocytes), पुरुिंंड न्यमष्टक.शा (poly morphonuclear cells) खकिा 
.मक्षक.शा, (phagocytes). एकूण मसत क.शापैकी या अंदाजे ६०% असतात. या कामरूपी्माणे चल 
असतात. 
 

आ) लमसकाक.शा (lymphocytes) २०% असतात. 
 

इ) अिंंड न्यमष्टक.शा (monocyte) ही सिात म.ठी क.शा ५% असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

घनामस्त्रक.शा-या मिमिि ्कारच्या अन्यमष्टत, रंगहीन ि लहान असतात. ्िाहातून बाहेर पडताच 
त्यातूनअनेक ्िि ु मनघतात ि ते एकमेकास ि ..ितालच्या ऊतीस मचकटतात ि िामहनीमछि बदं 
करण्यास साह्य करतात. 
 

रक्तिि–अस्त्राबंु-हा रूमिरातील आतंच्य (coagulable) िि ह.य. हा ्िाहाबाहेर मनघताच 
आतंचत.. िर घन आतंच जमत. ि िंाली ्िच्छ िि राहत.. त्यास लमस (serum) म्हणतात. ही 
पाण्यापेक्षा दाट असते. 
 

लमसका–हे रंगहीन तरल िव्य असून यात लमसक.शा मिपुल असतात. याची सापेक्ष घनता 
(relative density) १०१५ असते. ही लमसका िामहन्यातून िाहते. महचा उगम ऊमतििातून ह.त.. 
लमसकािामहन्यात जागजागी लमसका ्गंड (node) असतात. यात लमसकािामहन्या एका बाजूने आत 
मशरतात ि दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडतात. सिु लमसकािामहन्या एकमेकास ममळून अंती िक्ष्णाली 
(thoracicduct) ि दमक्षण ्णाली या द.न ्णाली द्वारा सिु शरीरातील लमसकेचा रूमिरात मनचरा 
करतात. िामहन्यात एकाच मदशसे उघडणारी कपाटे (valve) असतात. पेशी संक.चनामुळे ि आंतील 
कंपामुळे त्यातील ्िाह एकाच मदशनेे अिंंड िहात असत.. व्यािीकारी (pathogenic) जंतू शरीरात 
मशरल्यास ते लमसका ्गंडात र.िूंन िरले जातात. 
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िेिा ऊिी 
 

चेताक.शा (neuron), चेतातंतू ि त्याना आिार देणारे चेतािारी (neuroglia) याचंा यात समािेश 
ह.त.. हृषता–ग्रामहता–संिदेनशीलता (sensitivity) ि संिाहकता (conductivity) हे या ऊतीचे मिशषे 
गुण ह.त. मस््तष्ट्क, पषृ्ठरज्ज–ूमेरूरज्ज,ू कापुर ि मैरि चेता, ्िायत्त चेतासंहती ि त्याचं्याशी संबमंित 
असलेले ्गंड (ganglia) या मठकाणी ही ऊती असते. 
 

णित्र–४६ 

 
िेिाकोशािे णिणिर् आकार 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

चेताक.शा म.ठ्या असून त्यानंा बरेच ्ििु असतात. मस््तष्ट्क ि पषृ्ठ रज्जचू्या िूसर िव्यात या क.शा 
असतात. क.शाचं्या दीघु ्ििाला लागंूल (axon)म्हणतात. हे बारीक ि लाबं असते. यातून ्ेरणा बाहेर 
पडतात. इतर ऱ्ह्ि ्ििातून ्ेरणा क.शात आणल्या जातात. यानंा अनेक शािंा फुटून त्याचें जाल बनते. 
यानंा तंतुक (fibril) म्हणतात. क.शारसात ्.दकमणका (Nissls granules) असतात. पमरसरीय 
(peripheral) चेता, मस््तष्ट्क ि पषृ्ठरज्जचू्या श्वेतिव्यात चेतातंतू असतात. काही चेतािर मज्जािरण 
(medullary sheath) चढलेले असते. त्यानंा मज्जािरणीय–मिमज्जी (medullated) ि ज्याचं्यािर नसते 
त्यानंा अमज्जािरणीय–अमिमज्जी (non-medullated) चेतातंतू म्हणतात. मज्जािरण संरक्षक, प.षक ि 
पथृक कारक (insulator) असते. ठरामिक अंतरािर याचे संक.चन ह.ते. या संक.मचत ्थानानंा तनुकी 
(Node of Rantrier) ि द.न तनुकीमिील .ागाला पिु (axon) म्हणतात. तंतूच्या शिेटी हे आिरण 
नाहीसे ह.ते. मिद्युत तारेिर असणाऱ्या पथृक कारकाशी याची तुलना करता येते. 
 

णित्र – ४७ 

 
णिमणज्ज िेिािंिू 

 
्गंड-चेतातंतूचे काही .ाग फुगलेले असतात. त्यानंा ्गंड म्हणतात. 

 
चेतातंतंूच्या ट.कािर अिसान तंतुक (terminal fibrillae) असतात. हे ऊतीशी मनकट संबद्ध 

असतात. यातून मिद्युत, ऊष्ट्मा, िदेना इ. संिदेना मस््तष्ट्क ि पृष्ठरज्जकूडे जातात. या संिेदना नेणाऱ्या 
चेताना अम.िाही (afferent) ि त्याचं्याकडून ऊतीकडे ्ेरणा घेऊन येतात. त्यानंा अपिाही (efferent) 
खकिा कायुिाही (effector) चेता असे म्हणतात. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड ४ 
 

खंड ४ : अध्याय १ 
 

आस्स्थकी (OSTIOLOGY) 
 

कंकालसहंिीिा भ्रूिणिकास 
 

अस््थ, कास््थ ि इतर दृढक.शा मध्य्तरापासून उत्पन्न ह.तात. सिुकंकाल यापासून तयार ह.ते. 
याला तीन अि्थामंिून जाि ेलागते. 
 

१) कला अि्था२) कास््थ अि्था३) अस््थ अि्था. 
 

आद्यराजीच्या द.ह.बाजूच्या क.शा एकमेकींशी पुढील .ागी संयुक्त ह.ऊन चेतानाल (neural 
canal)बनते. या्कारे एक आनम्य दंड तयार ह.त.. याला पषृ्ठमेरू (notochord) म्हणतात. पुढे यािर 
आडव्या ्सीता उत्पन्न ह.ऊन त्याचें ३५ िंंड बनतात. 
 

णित्र – ४८ 

 
ग्रसनीिाप ि अियि कुड म 

 
पषृ्ठमेरूच्या िरच्या ट.काला शषै ु(cephalic) ि िंालच्या ट.काला पुच्छ ट.क (caudal) म्हणतात. 

पषृ्ठमेरू..िती दृढक.शाचें थर जमून त्याच्याच पुढे पृष्ठिशं–पषृ्ठमेरू तयार ह.त. (vertebral column) 
िक्ष्देशातील आद्यकीकसापासून (provertebrae) द.न बाजूस द.न अबुुद (tuberosity, protuberence) 
मनघतात. ते पुढे इतके िाढतात की ते मध्य.ागी एकमेकाशंी संयुक्त ह.ऊन अग्र.ागी एक उ.ा पट्टा बनत.. 
त्याचेच पुढे उर.स््थ (sternum) ह.ते ि िाढलेल्या पट्टाचे पशू ु(rib) बनतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

शषै ुट.कापासून कपुर (cranium) बनते. पषृ्ठमेरूतील ्त्येक िंंडापासून एक कीकस बनते. या 
िंंडाच्या द.न्ही बाजूच्या िृद्धीपासून चाप (arch) बनतात. हे चापअग्र.ागी एकमेकाशंी संयुक्त ह.ऊन 
अनीक (face) बनते. यातच िैक्ष (orbital), नासा (nasal) ि मुिं (bucal) गुहा बनतात. काही 
मुिंगुहेतील कठ.रतालू पूणपुणे संयुक्त ह.त नाही. मध्ये चीर राहते. त्यास दीणतुालू (cleft pallate) 
म्हणतात. काहीिळेा उत्तर अिरही तुटलेला राहत.. त्याला कृत्तौष्ठ (hare lip) म्हणतात. 
 

णित्र – ४९ 

 
अनीक णिकास. २ मणहन्याच्या गर्ाि डोळे नाक ि मुख णदसिाि 

 
भ्रणूाच्या चौर्थया आठड्ात शषैटु.काचे िंालच्या .ागी रंुडाच्या उ.य बाजूस द.न लहान कुड म 

(bud) मनघतात. उत्तर कुड मात गै्रिी ४ ते िक्ष २ िंंडातून चेता ्िशेतात ि उत्तर अियि तयार ह.त.. 
त्याच्माणे पुच्छट.कापासून मनघणाऱ्या अिर कुड मात िक्ष १२ तेतै्क ४ िंंडातून चेता ्िशेतात ि अिर 
अियि तयार ह.ते. या द.न्ही कुड मािर पुढे आडव्या .जंरेषा (creases) मदसू लागतात. पुढे त्या मठकाणी 
अनुक्रमे कफ.ण-क.पर (elbow), ममणबंि (carpal-wrist), जानू (knee), ि गुल्फ (ankle) ्देश तयार 
ह.ऊन संिी (articulations)बनतात. कुड माचं्या ट.कािर पसरट पटे्ट मदसतात. त्या मठकाणी ह्त ि पाद 
तयार ह.तात. ्थम सिु अंगुली जालाने एकमेकींशी मचकटलेल्या असतात. पुढे मिील जाल नाहीसे 
ह.ऊन त्या सुट्या ह.तात. क्वमचत काही अंगुलीमध्ये जाल राहून जाते. 
 

णित्र – ५० 

 
उत्तर ि अर्र अियि कुडम 



 

 

अनुक्रमणिका 

करोटी (skull) 
 

पषृ्ठमेरूच्या शषैटु.कािर आडि े.जं पडतात. पुढे या अग्र, मध्य ि पि .जंामंध्ये प.कळ्या मनमाण 
ह.तात ि नंतर त्यात अग्र, मध्य, ि पि मस््तष्ट्क सामािले जातात. या प.कळ्या.ं.िती मध्य्तरापासून 
(mesenchyma) आिरण चढते. ते ्थम कलायुत असते. ही मक्रया ्थम पिकपाल्थानी (occiput) 
सुरू ह.ते. या ्थानाला पिकपालपट्ट (plate) म्हणतात. याची िर ि पाश्वु बाजूस िृद्धी ह.ते. 
आिरणकलाच्या कास््थ बनण्यास सुरिात ह.ते. मिील प.कळीत द.न्ही बाजूस कणु् यनूाची ऊती 
पमरिमेष्टत ह.ऊन त्यापासून कणास््थका (auditory ossicles) बनतात. 
 

णित्र – ५१ 

 
भ्रिूािे शीषभटोक अग्रदशभन 

 
पिकपालपट्टापासून द.न पट्ट द.न बाजूने िर चढत जाऊन मध्य.ागी पर्परास ममळतात. 

याचिळेी िंालून पषृ्ठमेरूिर येऊन याचं्यािंाली स््थर ह.त.. याच्या अग्र.ागािरील चापापासून मुिं ि 
नासागुहा बनतात. 
 

या सिु कलायुत ऊती पुढे कास््थ बनतात. काही ठरामिक कालानंतर यात अस््थयनाला सुरिात 
ह.ते ि सिु कर.टी अ्थींची बनते. पण द.न अस््थंमध्ये सेिनी (suture) कायम राहतात. 
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अंगस्स्थिी (TOPOGRAPHY) 
 

शरीरातील एिंाद्या अंगाचे खकिा ऊतीचे ्थान मनमित करण्यासाठी ि िणनुाच्या स.यीसाठी काही 
मिमशष्ट पामर.ामषक संज्ञा िापरतात. त्याचंा अथु नीट ध्यानात ठेिल्यास क.णत्याही .ागाचे शरीरातील 
्थान मनमित करता येते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या संज्ञा पुढील्माणे आहेत — 
 
१] सिात पुढे असणाऱ्या .ागास अग्र (anterior) 
२] सिात पाठीमागील .ागास पि (posterior) 
३] पाठीकडील .ागास पृष्ठीय (dorsal) 
४] प.टाकडील .ागास अभ्युदरीय (ventral) 
५] सिात िर असलेल्या .ागास ऊध्िु (superior) 
६] सिात िंाली असलेल्या .ागास अिस्–अिर (inferior) 
७] मध्यरेषेच्या बाजूच्या .ागानंा पाश्वु (parietal) 
८] मध्यरेषेच्या जिळच्या .ागास अम.मध्य (medial) 
९] मध्यरेषेच्या दूरच्या .ागास अम.पाश्वु (lateral) 
१०] कें िाजिळच्या .ागास कें िीय (central) 
११] मध्याजिळच्या .ागास (proximal) समीप्य 
१२] मध्यापासून दूरच्या .ागास दूर्थ (distal) 
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कंकाल 
 

शरीरािा सांगाडा— कंकाल अनेक लहान म.ठ्या अस््थ ि कास््थ या द.न्ही ममळून झालेल्या 
एका मिमशष्ट संरचनेने बनला आहे. मानिामध्ये हा सागंाडा मासं, िपा, चमाने िषे्टलेला आहे. म्हणून याला 
अंतःकंकाल (endoskeleton) म्हणतात. याचे द.न मुख्य .ाग पडतात. १ मशर ि २ रंुड–िड–कबंि 
(trunk) याचं्या अ्थीनी बनणाऱ्या .ागास आक्ष–अक्षीय (axial) कंकाल आमण हात पायया अियिाचं्या 
(limbs) अ्थीनी बनणाऱ्या .ागास उपागं (appendicular) कंकाल म्हणतात. शरीरास कंकालामुळे 
आिार, आकार ि रक्षण ममळते. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ५२ 

 
 

अ्थींचे कायु िंालील्माणे आहे — 
 

१) शरीराला आिार ि आकार देणे. 
 

२) शरीरातील क.मल (delicate) ि महत्त्िाच्या अंगाना संरक्षण देणे. 
 

३) ्नायू–कंडरा (tendon), अस््थरज्ज–ूबिं (ligaments) याचं्या मनिशेाला (insertion) जागा 
ि संिी देणे. 
 

४) उद्यामा-तरफां् माणे (lever) थ.ड्ा श्रमात पुष्ट्कळ कायु सािणे. 
 

५) अस््थमज्जेतील मज्जाक.शापासून रक्त ि श्वेत रूमिरक.शाचंी सतत मनर्थमती करून त्याचंा ्दाप 
करणे. 
 

६) एक खकिा अनेक अस््थ ममळून संिी बनतात ि त्यामुळे शरीरातील मिमिि .ागात चलन ह.ऊ 
शकते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस्थींच्या जािी 
 

अस््थ ज्यापासून मनमाण ह.ते त्यािरून मतची जात ठरते. 
 

१) कलाजाि (membranous) अस्स्थ —या चापट असून पातळ कलेपासून तयार ह.तात. 
यामुख्यत्ि ेकर.टी ि मुिं्देशात आढळतात. या य.जीऊतीतील अंतःकला अस््थयनाने बनतात. 
 

२) स्नायजूाि (sesamoid) अस्स्थ —जेथे ्नायू िंालील अस््थिर सारिंे घासले जातात तेथे 
त्या्नायूंचे अ्थीयन ह.ऊन ्नायजूात अस््थ बनते. उ. अमष्ठित (patella) 
 

३) कास्स्थजाि (cartilagenous) अस्स्थ —पषृ्ठिशं ि हातापायातील अस््थ या जातीच्या आहेत. 
यामठकाणी अंतःकास््थ (endochondrial) अ्थीयनाने का्थींच्या अस््थ बनतात. 
 

अस्थींिे प्रकार 
 

याचं्या आकारािरून याचें ्कार पडतात. 
 

१) लांब अस्स्थ —यात मिला लाबं अस््थदंड मनमबड अस््थचा असून ट.कािरील ग.लसर 
अस््थमशर मछमिष्ट असते. अस््थदंड मध्यािर बारीक असून या जागी जा्त .ार (weight) पडत 
असल्यामुळे येथील मनमबडता सिात जा्त असते. उ. बाव्हस््थ. 
 

२) आखुड अस्स्थ —या मछमिष्ट असून त्याचं्या..िती मनमबड अस््थचे पातळ आिरण असते. उ. 
ममणबिं, गुल्फ इ. 
 

३) िपट्या अस्स्थ —या चापट ि पसरट असून आत मछमिष्ट असतात, ि बाह्यतलािर मनमबड 
असतात. याचं्या पसरटपणामुळे आतील महत्त्िाच्या अंगाना अमिकतम संरक्षण ममळून ्नायूंच्या मनिशेाला 
जागा ममळते. उ. कर.टी, अंसफलक(scapula), पसरट अ्थीच्या द.न मनमबड ्तरातील मछमिष्ट 
अस््थला मछि.ती (diploe) म्हणतात. 
 

४) िािी अस्स्थ (pneumatic) — मछि.तीमिील काही .ागातील क.शा ्चूमषत ह.ऊन 
िायनेू.रलेली म.ठी क.टरे(sinus) ह.तात. यामिून स््थरारूमिर जमते ि तेथून त्याचा मनचरा ह.त.. 
 

५) िेड्यािाकड्या-अणनयणमि (irregular) अस्स्थ—िरील क.णत्याही ्कारात न बसणाऱ्या 
याअस््थ मछमिष्ट असून त्यािर मनमबड अस््थंचे आिरण असते. उ. कीकस. 
 

६) सेिनी अस्स्थ—सेिनीमध्ये लहान अस््थ उत्पन्न ह.तात. त्यानंा सेिनी अस््थ म्हणतात. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस्थींिी िैणशष्ट्ट्ये 
 

१] ज. .ाग संमि्यनूात (articulart sac) अंत.ूतु असत. त. .ाग गुळगुळीत असत.. त्यास 
संिायीतल म्हणतात. हा तल लहान असेल तर पैलू, (facet) ि िं.ल असेल तर गता (foveae) 
म्हणतात. ग.ल असेल तर उद्वि ु(projection), पसरट असेल तर कंद (condyle) ि मध्ये ्सीता असेल 
तर आकृमष (trochlea) म्हणतात. 
 

२] अस््थतलािर ऊतीमध्ये खकिा शरीरािर शराि–बशीसारिंा िं.लगट .ाग असेल तर त्याला 
िंात-िंळगा (fossa) म्हणतात. 
 

३] अस््थतलािर एिंादा उंच .ाग मनघाला तर त्याला उद्विु, ्ििु, ्.द्वि ु(process) ि हाच 
.ागन.कदार असेल तर शल्य, कंटक (spine) म्हणतात. हा .ाग ग.ल ि असम असेल तर अबुुद 
(lubercle) ि म.ठा असेल तर ्ाबुुद (luberosity, promontary) म्हणतात. 
 

४] कंदािरील .ागी ि संिायीतलाच्या बाहेर असलेल्या उद्विाला उपकंद (epicondyle) 
म्हणतात. 
 

५] अबुुद जरा िाकडा असेल तर अंकुश (uncus, hamulus) ि शृगंासारिंा म.ठा असेल तर शृगं 
(cornu) म्हणतात. 
 

६] अस््थिर मिमिक्त (sharp), असम अथिा सम काठ असेल तर त्याला कूट (crest) ि हा कूट 
रंुद असेल तर त्यािरील द.न्ही कडाना (lip) म्हणतात. हा कूटरेषेसारिंा उथळ असेल तर रेिंा (line) 
म्हणतात. 
 

७] तलात एिंादे मछि खकिा रंध्र (foramen) म.ठे आमण लाबं असेल तर कुल्या, कुस्ल्यका 
(canal) म्हणतात. 
 

८] िं.लगट .ाग लाबं असेल तर ्सीता (culcus, groove), इंग्रजी V आकाराची िंाच असेल 
तर काक पद–.गुंर (notch, incisura), खिंड असेल तर (hiatus), पातळ .ाग अरंुद असेल तर दल–
दली (lamina) ि पत्ासारिंा रंुद असेल तर फलक (blade) म्हणतात. 
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कपभर (CRANIUM) 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ५३ 

 
करोटी, अग्रस्िरूप 

 
कर.टी (skull) हा ड.क्याच्या अस््थंचा सागंाडा ह.य. सामान्यतः त. लंबग.ल असत.. कर.टीमुळे 

मस््तष्ट्क, ड.ळे, कान इ. क.मल अंगाचें रक्षण ह.ते. याचे द.न .ाग पडतात–कपुर आमण अनीक. कपुर 
चपट्या अ्थींचे बनले असून याचं्या संय.गाने कापुरगुहा नािाची लंबितुुळाकृती प.कळी बनली आहे. यात 
मस््तष्ट्क सामािलेले असते. 
 

णित्र – ५४ 

 
सेिनी अस्स्थ आणि सेिनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

सेिनी (suture) मुळे कपुराच्या चपट्या अस््थ एकमेकीस सािंलेल्या असतात. सेिनी दंतुर 
(cranated) असतात. शशैिाि्थेत या दृढ बसलेल्या नसतात. त्यात हालचाल ह.ऊ शकते. मशशूमध्ये 
याचं्या काही मठकाणच्या संमि्थानीं केिळ कास््थच असते. ती हाताला मृदू लागते, ि आतील र.महण्याचंी 
नाडीसुद्धा लागते. या मृदु जागेला ताळू (fonteneli) म्हणतात. नंतर ्ौढाि्थेमध्ये कास््थची अस््थ बनते 
ि ताळू बुजुन जाते. कर.टीचे ऊध्िु्िरूप िरून पामहले असता िंालील सेिनी मदसतात. 
 

णित्र – ५५ 

 
कपभर दणक्षिार्भ अंिस्िरूप 

णित्र – ५६ 

 
करोटी-पाश्वभदशभन 
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णित्र – ५७ 

 
कपभर िामबणहरेखि 

 

णित्र – ५८ 

 
कपभरछद, आंिरदशभन 
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णित्र – ५९ 

 
कपभरार्ार, अंिस्िरूप, िामार्भ 

 
१) िलय (coronal) सेिनी, ललाटास््थ ि पाश्वास््थमध्ये असते. २) ्ाचीरमध्य (sagittal) 

सेिनीद.न पाश्वास््थमध्ये असते. ३) अि.बाहू-मशिंा सेिनी (lambdoidal) ग्रीक ⋂ लँबडा अक्षरा्माणे 
मदसते. ही द.न पाश्वास््थ ि पिकपालास््थ याचं्यामध्ये असते. ्ाचीर सेिनी, िलय सेिनीस ज्या खबदूत 
ममळते त्यासअग्र खबदू खकिा (bregma) म्हणतात ती अि.बाहू सेिनीस ज्या खबदूत ममळते त्यास पिखबदू 
खकिा (lambda) म्हणतात. अस््थयन न झालेल्या कपुरास््थच्या संमि्थानामिील कलायुत ्थानाला 
ताळू म्हणतात. या एकूण सहा आहेत. कपुरािरील मध्यरेषेिर अग्र ि पि .ागी द.न ि ्त्येक बाजूस 
द.न–अग्रपाश्वु (anterolateral) ि पिपाश्वु (posterolateral) अशा सहा. 
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णित्र – ६० 

 
कपभरार्ार, िामार्भ, अर्रर्ाग 

 
१] अग्रताळू सिात म.ठी असून ललाट, िलय ि मध्य सेिनींच्या संमि्थानी असते. ही चौक.नी 

िडीच्या (lozenge) आकाराची असून अमतमृदु असते. २] पिताळू मतक.नी ि लहान असून मध्य ि 
अि.बाहू सेिनींच्या संमि्थानी असते. ३] अग्रपाश्वु ि पिपाश्वु ताळू लहान ि असम आकाराच्या असून 
पाश्वास््थच्या अनुक्रमे अग्रअिर ि पिअिरक.ण संमि्थानी असतात. पि ि अग्र पाश्वु ताळू दुसऱ्या 
ममहन्यात, पि पाश्वु बाराव्या ि अग्र ताळू अठराव्या ममहन्यात .रतात. कपुराच्या िरच्या .ागाला कपुरछद 
(cranial vault) ि िंालच्या .ागाला कपुरािार (base of skull) म्हणतात. कपुरािारामध्ये कापुरचेता ि 
कापुर रूमिरिामहन्यासाठी बरीच मछिे असतात. कापुर गुहा पि बाजूच्या महामछिाने (foramen 
magnum) पृष्ठिशंातील कीकस कुल्याशी (vertebral canal) संतत असते. 
 

कपुराच्या पाश्वु.ागी ि दृक््ािरामागे (optic cavity) एक रंुद ि िं.लगट .ाग असत., त्यास 
शिंंिंात (temporal fossa) म्हणतात. या िंातािंाली एक अस््थची कमान असते, मतला गंडास््थ चाप 
(zygomatic arch) म्हणतात. या चापाच्या पि ि अिर.ागी एक म.ठे मछि असते, त्यास कणु् ािर 
(auditory cavity) म्हणतात. या ्ािराच्या पि ि अिर.ागी एक म.ठा उंचिठा असत., त्यास गंड्ििु 
(mastoid process) म्हणतात. 
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खंड ४ : अध्याय ५ 
 

कपभरास्स्थ 
 

कपुरामध्ये एकूण १४ अस््थ आहेत. त्या िंालील्माणे— 
 

ललाटास््थ (frontal bone) १ 
पिकपालास््थ (occipital bone) १ 
पाश्वुअस््थ (parietal bone) २ 
शिंंास््थ (temporal bone) २ 
जतुकास््थ (sphenoid bone) १ 
तैतिास््थ (ethmoid bone) १ 
कणास््थका (auditory ossicles) ६ = १४ 

 
१) ललाटास्स्थ—या अस््थने कपुराचा अग्र.ाग ललाट बनले आहे. याचा बाह्यतल ग.ल ि 

मचक्कणअसून मध्यरेषेच्या द.ह. बाजूस ग.ल.ाग पुढे आलेले मदसतात, त्यानंा ललाटतंुगक (tuber) 
म्हणतात. याचं्यािंाली कमानदार भु्रकूट(orbital ridge) असतात. याचं्यामिील .ागास भ्रमूध्य (glabella) 
म्हणतात. भु्रकूट पुरुषामध्ये म.ठी असतात. याचं्या आत ललाटक.टरे (frontal sinus) असतात. 
भु्रकूटाचं्या अम.मध्य.ागी अक्ष्युपरी मछि (supraorbital foramen) असते. यामिून अक्ष्युपरी िामहन्या ि 
चेतामाग ुक्रमतात. 
 

णित्र – ६१ 

 
ललाटास्स्थ अग्रस्िरूप 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

भु्रकूटाच्या पाश्वु.ागी ्तंुग (prominent) असा गंडास््थ्िि ु (zygomatic process) असत.. 
याचा गंडास््थशी संिी ह.त.. या ्ििापासून उत्तर ि पि ुमदशकेडे एक रेषा मनघते ि लगेच ती दु.ागते. 
यानंा उत्तर ि अिर शिंंरेषा म्हणतात. अक्ष्युपरी तटाचं्यामध्ये नासाकाकपद (nasal notch) असते. महच्या 
द.न्ही बाजूने नासास््थशी संिी ह.त.. िंालच्या बाजूने उत्तरहन्िस््थशी ि अश्रिस््थशी संिी ह.त.. 
नासा.ागाच्या अिर.ागी न.कदार नासाकंटक असत.. याचा पि.ागी तैतिास््थशी संिी ह.त.. 
 

ललाटास््थचा अंत्तल संपूण ु िं.लगट असत.. मध्यउत्तर.ागी एक ्सीता (sulcus) असते. 
यामध्ये उत्तरमध्य मसराक.टर (superior sagital venous sinus) असते. या ्सीतेची अिर.ागी 
ललाटमशिंा (frontal crest) बनते. 
 

णित्र – ६२ 

 
ललाटास्स्थ, अग्र अंिस्िरूप 

 
ललाटास््थचा अक्षतल (orbital surface) न्युबज (concave) असून याने अक्षाची छदी (roof) 

बनते. याच्या अग्रपाश्वु.ागी एक लहान िंात असते, त्यात अश्रूगं्रथी बसते. याचा अंत्तल ममतष्ट्क 
संिले्लकामुळे असम झालेला असत.. 
 

२) पश्चकपालास्स्थ —या अस््थने कपुराचा पिअिर.ाग बनला असून त्यातील महामछिातून 
पषृ्ठरज्जिूंाली कीकस कुल्यात उतरत.. बाह्य.ागी मध्यािर बाह्यपिकपाल ्ाबुुद (external occipital 
protuberance) नािाचा उत्तुंगक असत.. यापासून द.न्ही बाजूस कमानदार रेषा जातात. त्यानंा उत्तर 
पिकपाल रेषा (superior nuchal lines) म्हणतात. अबुुदापासून िंाली महामछिापयंत एकजाड बाह्य 
पिकपाल मशिंा (crest) जाते. यािर घाटा रज्ज ू(ligamentumnuchae) संिशेत.. या मशिंेच्या िंालील 
.ागापासून अिर पिकपाल रेषा द.न्ही बाजूना बाहेर जातात. 
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णित्र — ६३ 

 
पश्चकपालास्स्थ, बाह्यस्िरुप 

 
अंत्तलािर मध्य.ागी आंतःपिकपाल ्ाबुुद असत.. यापासून िरपयंत एक रंुद ्सीता जाते. 

उत्तर.ागी महला मध्य ्सीता म्हणतात. महच्यात उत्तरमध्य मसराक.टराचा पि.ाग सामाित.. महच्या द.न्ही 
तटािर मस््तष्ट्क दात् दृढतामनका.जं (falx cerebri) मचकटते. ्ाबुुदापासून िंाली आंतःपिकपाल मशिंा 
जाते. यािर मनमस््तष्ट्कदात् (falx cerebelli) मचकटते. ्ाबुुदापासून द.न्ही बाजूस द.न आडव्या ्सीता 
जातात. त्याचं्यात अनु््थ मसराक.टर असते. याच्या द.न्ही तटािर मनमस््तष्ट्क बाह्यािरण (tentorium, 
cerebelli) मचकटते. 
 

आिार.ाग (fasilar) महामछिामुळे झाला असून सािारण जाड ि चौक.नी असत.. अग्र.ागी 
जतुकास््थशी संिी करत.. याच्या अिरतलािर महामछिाच्यापुढेएक लहानसा ग्रसनी अबुुद असत.. त्यािर 
ग्रसनी सेिनी (pharyngeal raphe) मचकटते. 
 

त्याच्या उत्तर.ागी एक रंुद ि उथळ ्सीता असते. मतला उत्तरण–्िण (clious–slope) 
म्हणतात. यािर मस््तष्ट्क पुच्छ (medula–ablongata) ि मस््तष्ट्क सेतूचा (pons) अिर.ाग मिसाितात. 
 

पाश्वु खकिा कंदीय (condylar) .ाग महामछिाच्या पाश्वु.ागी असत.. त्याच्या अिर.ागी अंडाकार 
पिकपाल संमिकंद असतात. ते मशर.िर कीकसािरील उत्तरसंमिकंदाशी संिी करतात त्या .ागाच्या 
अग्र.ागी अि.मजव्ह कुल्या (hypoglossal canal) असते. मतच्यातून अि.मजव्ह चेता माग ु क्रमते. याच्या 
अग्र.ागी निम, दशम ि एकादश कापुरचेतासाठी ्सीता असतात. 
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णित्र – ६४ 

 
पश्चकपालास्स्थ, अंिःस्िरूप 

 
३) पाश्वास्स्थ —याने कपुराची छदी ि पाश्वु.ाग बनतात. ही चौक.नी असून महला द.न तल, चार 

तट ि चार क.न असतात. बाह्यतल उदुबज मचक्कणअसून मध्य.ागी लहानसा पाश्वु उत्तुंगक असत.. उत्तर ि 
अिर शिंंरेषा नािाच्या द.न चापित रेषा पाठीमागून पुढे जातात. या रेषेच्या अिर ्देशास शिंंिंात 
म्हणतात. या रेषेिर पंिंपेशी मनिशेते. अंत्तल न्युबज असून िंालूनिर अनेक सीता (furrow) जातात ि 
शामिंत ह.तात. यातून मध्य मस््तष्ट्क छदीयिामहन्या (middle meningeal) जातात. मध्य तटाच्या आतून 
एक उिळ्सीता असते. मतच्यात उत्तर मध्यमसराक.टर असते. महच्या द.न्ही तटािर मस््तष्ट्क 
दृढतामनका.जं मचकटत.. यातील िं.लगट .ागास पाश्वुिंात म्हणतात. यात मस््तष्ट्क पाश्वुदली 
असतात. 
 

णित्र – ६५ 

 
पाश्वास्स्थ, िास, बाह्यस्िरूप 
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४) शंखास्स्थ —या अस््थ कपुरािाराच्या द.न बाजूस असतात. यात शिंंाच्या आकाराचे 
कणु् ािरअसल्यामुळे यानंा शिंंास््थ म्हणतात. बाह्यतलािरील .ागास शिंंिंात म्हणतात. यािर 
शिंं्नाय ू मनिशेत.. याच्या मध्यािर, िंालूनिरसीता जाते. यात मध्यशिंं र.महणी असते. मध्यापासून 
अग्रबाजूस गड्िि ुजात.. गंडास््थच्या शिंं ्ििाशी याचा संय.ग ह.ऊन गंडास््थचाप बनते. या चापाच्या 
मुळािंाली अिर हनुिंात (glenoid-fossa) नािाचे एक मनम्नन असते. यामध्ये अिरहनूिरील 
संमिकंदाशी संिी ह.त.. या िंाताच्या पि.ागी बाह्यकणमुाग ु(external acoustic meatus) नािाचे म.ठे 
रंध्र असते. हा माग ु१६ मम.मम. (mm) आत, पुढे ि िंाली जात.. या रंध्राच्या िंालील .ागातून एक बारीक, 
न.कदार, २·५ सें.मम. लाबंीचा शकूं ्िि ु(styloid process) िंाली ि पुढे मिके्षपत. (project). हा ्ििु 
उपकणु लाल–गं्रथीने (parotid gland) आच्छादलेला असत.. याच्यािरून अनीकचेता (facial nerve) ि 
बाह्यगै्रिी र.महणी (external carotid artery) माग ुक्रमतात. याच्याआतून आंतर मातृकामसरा (jurgular) 
जाते. 
 

णित्र – ६६ 

 
पाश्वास्स्थ, िाम, बाह्यस्िरूप 

 
रंध्राच्या पच्च ि अिर .ागापासून एक जाड शक्वाकार ्ििु मनघत., याला गंडििु (mastoid 

process) म्हणतात. हा चुचुकाकार (nipple like) असत.,म्हणून याला चुचुकाकारास््थ असेही म्हणतात. 
याच्या बाह्यतलािर उर.क्षक गंडििु पेशी (sternocleiidomastoidius) मनिशेते. याच्या आतील .ागी एक 
िं.ल काकपद असते. त्याला गंडििु काकपद (mastoid notch) म्हणतात. यात मद्वमासल पेशी 
(digastrics M) मनिशेते. गंडििात प.कळ िायुगता (air cells) असतात. याचंा मध्यकणाशी संबिं 
असत.. याचं्या अंत्तलािर म.ठी अिग्रहा. ्सीता (sigmoid)असते. यात अिग्रहा.सीराक.टर असते. 
याच्या अग्र.ागी आंतःकण ुमागाचे रंध्र असते. बाह्यकणु मागाचे आत टणक, ््तर (petrous) .ाग असत.. 
त्यात श्रिणेंमिय ि तीन कणास््थका असतात. 
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णित्र – ६७ 

 
प्रारुणपक कीकस–उर्ाछेद सव्यदशभन 

 
५) जिुकास्स्थ (sphenoid bone)— ही अस््थ पिंं पसरलेल्या िाघुळासारिंी खकिा 

्फानाकार(wedge shaped) असते. ही कपुरािाराच्या अग्र.ागी असते. महच्या अग्र.ागी तैतिास््थ, 
(ethmoid B) ि ललाटास््थ, पि.ागी पिकपालास््थ, द.न्ही बाजूस शिंंास््थ असतात. महला मध्य.ागी 
काय, बाजूस द.नम.ठे ि द.न लहान पंिं ि कायेपासून िंाली उतरलेले द.न पाय असतात. कायेच्या 
िरील अग्र.ागी अमक्ष्सीता ि महच्या द.न बाजूस द.न अमक्षकुल्या असतात. यात अनुक्रमे दृकव्यत्यास ि 
दृकचेता असतात. मागे िं.ल िंात असते. त्याला पल्याणिं.गीर (sella turcica) म्हणतात. यात प.षकाय 
गं्रथी (hypophysis cerebri) बसते. म्हणून याला प.षकायिंात म्हणतात. काय घनाकार (cuboid) असून 
त्यात प.कळी असते. त्यानंा जातुकक.टरे (sphenoidal) म्हणतात. या िंातामागे ्िणअसते. ते मागे 
पिकपालास््थिरील ्िणाशी संतत असते. याच्या अिरतलापासून एक न.कदार ्िि ु िंाली नाकात 
हलास््थपुढे (vomer) उतरत.. त्यास जातुकतंुड (rostrum) म्हणतात. 
 

णित्र– ६८ 

 
जिुकास्स्थ-उत्तरस्िरुप 
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कायेपासून पाश्वु.ागी गुरूपक्ष िर जातात. याचंा बाह्यतट शिंंास््थशी संिी करत.. उत्तरतलािर 
मध्यिंात असते. यािर मुळाजिळ ग.ल रंध्र (foramen rotundum) असते त्यातून उत्तरहनुचेता जाते. 
त्याच्याजिळच दुसरे एक चण ु रंध्र (pterygoid) असते. लघुपक्षाच्या मुळािंाली एक िंाच असते. मतला 
उत्तर दृक मिदर (superior orbital fissure) म्हणतात. त्यातून तृतीय, चतुथु, पचंम ि षष्ठ कापुरचेता ि 
काही िामहन्या माग ुक्रमतात. 
 

६) िैििास्स्थ (ethmoid) — ही अस््थ मछमिष्ट असते. सं्कृत मतति ूि ग्रीक एथमस=चाळणी 
आमणओमअॲस=आकार. ही जतुकास््थच्या अग्र.ागी असून महने गंि ि दृक ्ािराचा काही .ाग बनत.. 
महच्या चालनी पट्टाने (cribriformplate) ना्तगुहेची छदी बनते. यात अनेक मछिे असतात. त्यातून 
गंिचेता िर जातात. याच्या अग्र.ागी एककूट (crista) असत.. त्याला कुकु्कटमशिंा (crista galli) 
म्हणतात. चालनी पट्टाच्या मध्यातून एक उ.ा पट्टा िंाली उतरत. ि नासापटीचा काही .ाग बनत.. याच्या 
द.न बाजूस द.न पाश्वुखपड (lateral mass) असतात. यात अनेक प.कळ तैतिक.टरे असतात. यानंी 
दृक ् ािराची आतील िनासागुहेची बाह्य बाजू बनते. यािर उत्तर ि मध्य नासा शकुंली (turbinate) 
मचकटतात. याच्यामागून अंकुश्िि ु(uncinate process) िंाली ि मागे जात.. 
 

णित्र – ६९ 

 
िैििास्स्थ, उत्तरस्िरुप 

 
७) किास्स्थका —शिंंा्थीमिील पटहगुहेत (tympanic cavity) लहान तीन अस््थकाचंी एक 

चलशृिंंला असते. बाहेरून आत त्याचंी नािे— १) मुद्गर (maleus) — हात.डा, २) मनघामत (incus) 
— ऐरण, ३) पादािान (stepes) — मरकीबी. 
 

अ) मुद् गर अस्स्थ — हे ८ मम.मम. (m. m.) लाबं असून हात.डीसारिंे मदसते. याला मशर, ग्रीिा ि 
३ ्िि ु असतात. मशर अंडाकार असून पि.ागी संिायीतल असत.. येथे त्याचंा मनघामतशी संिी ह.त.. 
यािंालील आकंुमचत .ागाला ग्रीिा म्हणतात. महच्यािंालून तीन ्िि ु मनघतात. सिात लाबं ्ििु मुष्टी 
(handle) ट.काशी खकमचत िक्र असून ट.काने पटहकलेशी कें ि्थानी संिी करत.. अग्र्ििु लहान 
असत.. पाश्वु्िि ुपटहकलेच्यािर मचकटत.. 
 

आ) णनघाणि अस्स्थ —याचा आकार ऐरणीसारिंा मदसत.. याची द.न अपसारी (divergent) 
मुळेअसतात. याच्या कायेिर स.लगट संिायीतल असत..येथे मुद गर मशराशी संिी ह.त.. लंबकूट 
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मुद गरास््थच्या मुष्टीशी समातंर िंाली उतरत., ि त्याचे िंालचे ट.क िक्र ह.ऊन त्याचा लहान उदुबज 
मसुराकार कंद (lentiform module) पादािान शीषाशी संिी करत.. 
 

णित्र – ७० 

हृदय, अर्भिंद्राकार कपाटे, उत्तर स्िरूप 

 
 

इ) पादार्ानास्स्थ — स्थापन्यास्स्थ—हे मरकीबी सारिंे (stirrup) मदसते. याला शीषु, ग्रीिा, २ 
बाहू ि आिार असतात. शीष ुपाश्वुबाजूस मनघातीिरील मसुराकार कंदाशी संिामनत ह.ते. ग्रीिेत पादािान 
पेशी मनिशेते. बाहु ग्रीिपेासून अपसरतात. त्याचं्या ट.कािर आिार मचकटत.. आिारअस््थ गहनािरील 
अंडाकार गिाक्षािर मचकटत.. 
 

खंड ४ : अध्याय ६ 
 

अनीकास्स्थ 
 

कपुराच्या अग्र ि अिर.ागी अनीकास््थ असतात. या अ्थीनी द.न बाजूस द.न दृक ्ािर मध्ये 
गंि्ािर ि त्यािंाली मुिं्ािर बनते. अनीकास््थची नाि ेिंालील्माणे— 
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उत्तरहन्िस््थ (maxilla) — २ 
तालूअस््थ (pallate bone) — २ 
हलास््थ (vomer) — १ 
शिंंाकृती अस््थ (inferior turbinate) — २ 
नासास््थ (nasal bones) — २ 
अश्रिस््थ (lachrymal bones) — २ 
गंडास््थ–कप.लास््थ (zygomatic – malar B) — २ 
अिरहन्िस््थ (mandible) — १ = १४ 

 
णित्र – ७१ 

 
उत्तरहन्िास्स्थ, िाम, पाश्वभस्िरुप. 

 
अ) उत्तर हन्िस्स्थ— ही अनीकामिील सिात म.ठी अस््थ आहे. द.न उत्तर हन्ि्थींचा 

मध्य.ागीसंगम ह.ऊन िरचा जबडा बनत.. यानें मुिंगुहेची छदी, नासागुहेचा तल ि पाश्वुम.त्ती आमण 
दृक क.टराचा तल बनतात. याला १ काय, ४ ्ििु, ४ तल, २ िंात आमण २ मिदर असतात. अग्रतलाच्या 
अिर.ागी दंतमूलामुळे झालेले उ.े उंचिटे असतात. उत्तर.ागी अि.क्षमछि (infraorbital) असते. यातून 
अि.क्षिामहन्या ि चेतामाग ु क्रमतात. याच्या अम.मध्य बाजूसम.ठे नासाकाकपद (nasal notch) असते. 
यािर नाकपुडी मचकटते. अग्र, अिर, मध्य.ागी न.कदार नासाकंटक असत.. अि्तलाच्या .ागी 
अिःशिंंतल (infratemporal) असत.. उत्तरतलाने अमक्ष.मूी बनते. अम.मध्यतल म्हणजे नासातल ह.य. 
याच्या उत्तर.ागी उत्तरहनुमछि (maxillary hiatus) असते. हे आतून गंडक.टराशी संबमंित असते. 
अग्र.ागी शिंंाकृती (turbinate) अस््थ ि िंाली अिरनासामाग ु(inferior nasal meatus) असत.. 
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णित्र – ७२ 

 
उत्तरहनुकोटर, पाश्वभर्ाग अनािृत्त 

 
उत्तरहनुक.टर म.ठे ि ्तुपाकार असून कायेत असते. याचे उत्तरहनुशीषु् थानी ्िि ु(maxillary 

processs) असत.. याचा आिार नासागुहेची पाश्वुम.त्ती ह.य. हे क.टर एका मछिाने नासागुहेशी संबमंित 
असते. याच्या तलाशी उत्तरहनुगता्ििु (maxillary alveolar process) असत.. यािर दंतासाठी गता 
असतात. 
 

गंड्िि ु(zygomatic process) उत्तर पाश्वु.ागी असत.. हा चौक.नी असून याचा अग्रतल असम 
असत.. येथे गंडा्थीचा संिी ह.त. ि येथूनच गंडास््थचापमनघत.. तालू्िि ु अम.मध्य ि अिर.ागी 
क्षैमतज्यतलात असत.. यानें कठ.र तालू बनते. पि.ागी याचा तालू अ्थीशी संिी ह.त.. 
 

णित्र – ७३ 

 
उत्तर हन्िस्स्थ, िाम अणर्मध्यस्िरुप 
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आ) िालूअस्स्थ –महने नासागुहेचा पि.ाग बनत.. उत्तरहन्िस््थ ि जतुकास््थ याचं्यामध्ये 
हीसंघामनत असते. महचा आकार आंर्गल L ्माणे असत.. क्षैमतज्य पट्टाच्या उत्तरतलाने नासागुहेची .मूी 
बनते ि अिरतलाने कठ.र तालूचा ¼ .ाग बनत.. उदग्र पट्टाने नासागुहेची पाश्वुबाजू बनते. 
 

णित्र – ७४ 

 
िालूअस्स्थ–िाम 

 
णित्र – ७५ 

 
हलास्स्थ, िाम, पश्चस्िरुप 

 
इ) हलास्स्थ —ही नागंराच्या फाळाच्या आकाराची असून नासापटीचा अिर पि.ाग बनिते. 

महचाअिरतट उत्तरहन्िस््थ ि नासा्थीच्या संगमाने नासामशिंेशी (nasalcrest) संिी करत.. पितट 
मुक्त (free) असून न्युबज असत. ि पि नासामििरानंा मि.क्त करत.. 
 

ई) शंखाकृिी अस्स्थ —ही िक्र अ्थीची दली नासागुहेच्या पाश्वु म.त्तीिर मचकटलेली असते. 
याचाअम.मध्यतल उदुबज असून मिमछमित (perforated) असत.. पाश्वुतल न्युबज असून यानें नासा 
अिरमाग ु(inferior meatus)बनत.. उत्तरतटाने उत्तरहन्िस््थिर मचकटत.. अिरतट जाड ि मुक्त असून 
मध्य.ागी मछमिष्ट असत.. 
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णित्र – ७६ 

 
शंखाकृणि अस्स्थ, दणक्षि अणर्मध्य स्िरुप 

 
उ) नासास्स्थ —या द.न लहान, आयताकार, लाबंट (oblong) अस््थ उत्तरहन्ि्थीच्यामध्ये 

संघामनत असतात. संयुक्तपणे या नासासेतू (bridge of nose) बनितात. व्यस्क्तपरत्िे याचंा आकार ि 
्िरूप म.न्न असते. 
 

णित्र – ७७ 

 
सव्य नासास्स्थ, बाह्यदशभन. 

 
ही उत्तर.ागी ललाटास््थ, पाश्वु.ागी उत्तरहन्िस््थ, अम.मध्य.ागी मिरुद्ध बाजूच्या सदृश 

अ्थीशी संघामनत ह.ते. 
 

णित्र – ७८ 

 
नासागुहेिी अणर्मध्यणर्त्ती 
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ऊ) अश्रिस्स्थ —सिु कापुर अ्थीमध्ये ही सिात लहान ि म.दुर आहे. अमक्षगुहेच्या अग्र ि 
अम.मध्य.ागी ही असते. महच्या पाश्वुतलािर एक उ.ा िंात असत.. त्यास अश्रू्यनूिंात (lachrymal 
fossa) म्हणतात. त्यात अश्रू्यनू बसते. अग्रतट उत्तरहन्िस््थशी संिी करत.. हा िंाली मनमुळता ह.ऊन 
नासाअश्रू्णालीसाठी अमिकुल्या करत.. याच्या अम.मध्य.ागाने नासागुहेचे मध्यद्वार बनते. 
 

णित्र – ७९ 

 
अश्रिस्थी, िाम पाश्वभ 

 
ए) गंडास्स्थ —या अ्थींना अनीकाचा उत्तर ि पाश्वु.ाग बनत.. कप.लाचा उत्तुंगपणा यानंीच 

बनत.. यानंी अक्षगुहेची .मूी ि पाश्वुम.त्ती बनते. ही चौक.नी असून महच्या अग्रपाश्वु.ागातून एक म.ठा ्ििु 
मनघत.. पाश्वुतल उदुबज असून अक्षतटाजिळ गंडानीक मछि (zygomatico facial) असते. यातून 
गंडानीकिामहन्या ि चेतामाग ुक्रमतात. पिउत्तरतट िक्र ि उदुबज असून यापासूनच गंडास््थचाप बनते. 
उत्तर ्िि ुललाटा्थीशी संिी करत.. 
 

णित्र – ८० 

 
गंडास्स्थ, िाम, पाश्वभस्िरुप 

 
ऐ) अर्रहन्िस्स्थ —ही अनीकामिील सिात म.ठी ि सबल अस््थ आहे. या अ्थीचा आकार 

नालासारिंा असून महचे द.न .ाग पडतात. क्षैमतज्य ि उदग्र. क्षैमत.ाग नालासारिंा असत.. याच्या 
अग्रमध्य.ागी उदुबज काय ि मागील.ागी िर जाणारे द.न उदग्र .ाग असतात. यानंा उदग्र हनुशािंा 
म्हणतात. 
 

कायेला बाह्य ि अंत्तल आमण उत्तर ि अिरतट असतात. बाह्यमध्य.ागी एक रेषा मदसते. 
भ्रणूामध्ये द.न अिांचा संगम झाल्याची ही िूंण ह.य. याला अि.हनुसंगम (symphisis menti) म्हणतात. 
या रेषेच्या थ.डे बाह्य बाजूस द.न्ही.ागी हनुमछि (mental foramen) असते. यातून हनुचेता ि िामहन्या 
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मागकु्रमण करतात. या तलािर िंालील.ागी फलक खकिा त्िक पेशी (platisma) ि चिुणपेशी मनिशेतात. 
उत्तरतटािर १६ दातासंाठी १६ कूप (sockets) असतात. या तटाला गता्देश म्हणतात. या रेषेला 
अि.हनुरेषा (mandibuler line) म्हणतात. 
 

णित्र – ८१ 

 
अर्र हन्िस्स्थ, िामार्भ अणर्मध्य स्िरूप 

 
अंत्तल एका मतरप्या रेषेने दु.ागलेला असत.. रेषेच्या िंालच्या िं.लगट .ागाला अि.हनुिंात 

(submandibuler fossa) असत.. यात अि.हनुलाला गं्रथी असते. िरच्या अि.मजव्ह िंातात 
अि.मजव्हलाला गं्रथी असते. 
 

हनुशाखा —सािारण चौरस असून याला २ तल, ४ तट, २ ्िि ुअसतात. अंत्तलािर अि.हनु-
मत्िणेी पेशी (pterygoid) ि बमह्तलािर चिुण पेशी (masseter) मनिशेतात. मध्यािर हनुमछि 
(mandibuler) असते. पिअिर क.णाला अि.हनुक.ण म्हणतात. नरास््थमध्ये हा क.ण उद्वर्थतत 
(everted) असते. उत्तरतट पातळ असून यािर रंुद अि.हनुकाकपद असते. याच्या अग्र.ागी पातळ 
मतक.नी चचंुितत (coronoid) ्ििु असत.. यािर शिंंपेशी मनिशेत.. याच्या पि.ागी संिीकंद 
(condylar) ्िि ुअसत.. याला अिरहनुशीष ुम्हणतात. याचा शिंं ्थीिरील अि.हनुिंातात संिी ह.त.. 
याच्यािंाली मनरंुद ग्रीिा असते, िृद्धाि्थेत याचा आकार बराच लहान ह.त.. दात पडून गेल्यामुळे 
गता्देश ्चूमषत ह.ऊन नाहीसा ह.त.. ग्रीिा ि अि.हनुक.ण िाढतात. म्हणून हनुच्छािंा मतरपी ह.ते, 
हनुिटी पुढे येते ि नाकालासुद्धा लागते. 
 

णित्र – ८२ 

 
िृध्दािस्थेिील अर्रहनु 
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करोणटकी (CRANIOLOGY) 
 

कर.टीच्या मिमिि मापाचं्या अभ्यासािरून मनघणाऱ्या मनष्ट्कषांना कर.मटकी म्हणतात. जगािरील 
म.न्न िशंीय माणसाचं्या कर.टीची मापे म.न्न असतात. हे शास्त्र मानमिकी शीषमुापनशास्त्र (anthropology) 
शास्त्राची शािंा ह.य. कपुरगुहेच्या िामरतेिरून त्यात सामािलेल्या मस््तष्ट्काच्या पमरमाणाची कल्पना येते. 
सामान्यतः 

कर.टीची िामरता १४५० सी.सी. (cc) असते. 
रंुदीx१०० 

= कापामलक देशना (cephalic index) 
लाबंी 

 
यासूत्ानुसार माणसाचं्या िंशाचे िग ुपडतात. 
 

कर.टीचा ्मुिं उदे्दश आतील मस््तष्ट्काचे बाह्य आघातापासून संरक्षण करणे हा आहे. म्हणून 
कपुरािारापेक्षा कपुरछदाची जाडी जा्त असते मशिाय यािर ्तरी (fascia) ्नायूंचा ि िपाचा ्तर 
असत.. यािर मिपुल केश येतात. केशानीसुद्धा पुष्ट्कळ संरक्षण ममळते. 
 

बालकरोटी —ियपरत्ि े कर.टीत पुष्ट्कळ म.न्नता मदसते. जन्मतः इतर कंकालीय .ागापेक्षा 
सापेक्षतः कर.टी म.ठी असते. त्यातही कपुरािारापेक्षा कपुरछदी म.ठी असते. अनीकास््थ इतर 
कपुरा्थीपेक्षा फार लहान ⅛ असतात. ललाट ि पाश्वा्थीिरील अबुुद तंुग असतात. िरून पामहले 
असता कर.टी पचंक.नी मदसते. भ्रमूध्य, भ्रचूाप, गंडिि ु अमिकमसत असतात. अ्थीयन न झालेल्या ि 
अस््थसंगम्थानी केिळ कला असते. त्या ्थानाला ताळू म्हणतात. या सहा असतात. मध्यअग्र.ागी 
चौक.नी अग्रताळू सिात म.ठी, मध्यपिताळू मतक.नी, अग्रपाश्वु.ागी द.न ि पिपाश्वु.ागी द.न लहान ताळू 
असतात. िय िाढते तसे यात अ्थीयन ह.ऊन ताळू बुजून जातात. अल्प मिकमसत उत्तर ि अिर हनु, 
उत्तरहनुक.टर ि नासागुहा ि अदंत.द्भि याही कारणाचंा म.ठा .ाग बाल अनीक लहान मदसण्यात असत.. 
नासागुहा अक्षगुहेच्या िंाली नसून मध्ये असते. ्थम ि िृमद्वतीय दंत.द्भिामुळे अनीकाचा आकार िाढत.. 
 

णित्र – ८३ 

 
निजाि अर्भकािी करोटी उत्तरिल 
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णित्र – ८४ 

 
निजाि अर्भकािे कपभर, िाम पाश्वभदशभन 

 
िृद्धकरोटी – िृद्धाि्थेत कर.टी हलकी ि पातळ बनते. उत्तर ि अिर हन्ि्थीची अती लघुता हे 

याचे ्मुिं लक्षण ह.य. अिरहन्ि्थीमिील दंतगतांचे ्चूषण ि त्यािरील क.ण म.ठा ह.त., हेही मुख्य 
कारण आहे. 
 

कलगपरत्िे णर्न्निा –नर ि नारी कर.टीमध्ये थ.डीच म.न्नता असते. सामान्यतः नारी कर.टी लघु 
आकाराची ि लघु.ारी (कमी िजनाची) असते. त्याची िामरता नर कर.टीपेक्षा १० टके्क कमी असते. 
भ्रमूध्य, भ्रचूाप ि गंडिि ु कमी तंुग असतात. िायुक.टरे लहान असतात. ललाट उंच, ललाट ि पाश्वु 
अ्थीिरील अबुुद तंुग, चापच्छद पसरट, कर.टी ग.लसर उत्तर ि अिर हन्िस््थ ि सिु दंत लहान 
असतात. सामान्यपणे नारी कर.टीत बालकर.टीची लक्षणे मदसतात. या सिु लक्षणािंरून नर ि नारी 
कर.टी सहज ओळिूं येते. 
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कबंर् – रंुड (TRUNK) 
 

रंुडामध्ये िंालील अ्थीचा समािशे ह.त.— 
 

अ) मद्वतास््थ, कंठास््थ (hyoid bone) १ 
आ) कीकस (vertebrae) २४ 
इ) मत्कास््थ (sacrum) ५ 
ई) उप-अनुमत्कास््थ (coccyx) ४ 
उ) उर.स््थ (sternum) १ 
ऊ) पशू ु(rib, costum) २४ = ५९ 
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अ) णििास्थी – कंठास्स्थ —ही आंर्गल ⋃ आकाराची असून ग्रीिते अग्र.ागी द.न्ही बाजूच्या 
शकूंििाच्या ट.कापासून मनघणाऱ्या शकूंििकंुठास््थ रज्जनेू (slylohyoid ligament) मनलंमबत 
(suspended) असते. महला काय, द.न गुरू, द.न लघुशृगं असतात. काय चौक.नी असून मतच्या 
अग्रतलािर मजव्हापेशी उपय.जातात पितल न्युबज ि मचक्कण असत.. गुरूशृगं कायेच्या पि.ागातून िर ि 
मागे जात.. त्याच्या ट.कािर एक ककुदी (tubercle) असते. लघुशृगं गुरूशृगंाच्या मुळातून ि अग्र.ागातून 
मनघत.. या ट.कािर शकूंििु मद्वतास््थ ्नाय ूमचकटत.. अग्रतलािर मजव्हापेशी मनिशेतात. 
 

णित्र – ८५ 

 
णििास्स्थ, अग्रोत्तर स्िरूप. 

 
पृष्ठिंश (vertebral columns) 

 
सिु पषृ्ठिशंी ्ाण्यामध्ये शरीराचा मध्यअक्ष पषृ्ठिशंाने बनलेला असत.. शरीराच्या पषृ्ठ.ागास आिार 

देणारा हा रंुडाचा एक .ाग आहे. मध्यअक्षात बहुमिि चलनाची अत्यंत आिश्यकता असते म्हणून त्या 
मठकाणी एकच एक लाबं अस््थ नसून अनेक लहान ि असम कीकसानंी हा अक्ष बनलेला आहे. या सिु 
लहान अस््थ अस््थरज्जनेू अशा्कारे सािंलेल्या आहेत की मध्यअक्षाला बळकटी ममळून अमिकात अमिक 
चलन ह.ऊ शकते. पषृ्ठ रज्जलूा यामुळे संरक्षण ममळते ि सिु कबंिाचा .ार याच्या मध्यातून अिर अियिािर 
पडत.. 
 

यातील कीकस ज्या ्ातंात असतात त्यािरून त्याचें पाच ्कार पडतात. सात गै्रिी, बारा िक्ष, 
पाच कटी असे च.िीस चल कीकस, पाच तै्क ि चार उपतै्कअसे नऊ अचल कीकस सिु ममळून तेहतीस 
कीकस असतात. हे सिु कीकस एकािर एक रचले जाऊन पषृ्ठ.ागी एक सबल पण चल अक्षदंड–कणा–
तयार ह.त.. या सबलतेमुळे शरीराला चागंला आिार ममळून मनुष्ट्य उ.ा राहू शकत.. याच्या 
आिारानेचशरीरातील तीन महत्त्िाच्या गुहा–िक्ष, उदर ि श्र.णी तयार ह.तात. कीकसाचं्या एकािरील एक 
रचनेमुळे एक अिंंड कीकस कुल्या (Vertebral canal) बनते. त्यातून पषृ्ठ रज्ज ू ममतष्ट्कापासून िंाली 
उतरत.. तसेच या रचनेत पाश्वु.ागी बनलेल्या आंतर कीकस मछिातून द.न्हीबाजूने द.न मरैि चेता 
(Spinal nerve) बाहेर पडतात. या्माणे एकूण एकतीस मरैि चेतायुर्गमे (pair of nerves) पषृ्ठ रज्जतूून 
बाहेर पडतात. 
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णित्र –८६ 

 
पृष्ठिंश िामपाश्वभ स्िरूप 

 
संिामनत कंकालाकडे पुढून पामहल्यास पृष्ठिशं सरळ एका रेषेत मदसत.. त्याकडे त्याच बाजूने 

पामहल्यास त्यात िक्र (curvature) मदसतात. या िक्राला ्थानपरत्ि े नाि े ्ाप्त झाली आहेत. गै्रिीिक्र 
अग्र.ागी उदुबज, िक्षिक्र न्युबज, कटीिक्र उदुबज तै्क ि उपतै्कानी झालेला श्र.णीिक्र न्युबज असत.. हे 
िक्र अशा रीतीने बनले आहेत की सिु उभ्या शरीराचा गुरुत्िमध्य (centre of gravity) मशरापासून या 
सिुिक्रानंा छेदून जाणाऱ्या एक उभ्या सरळ रेषेिर असत.. यामुळे माणसाला ड.क्यािरून म.ठा .ार सहज 
िाहून नेता येत.. 
 

पृष्ठिंशािे कायभ 
 

१) यामुळे शरीराला सबल आिार ममळून माणसाला उ.े राहता येते. 
२) शरीरातील महत्त्िाच्या गुहा याच्या आिारानेच बनल्या आहेत. 
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३) सिु अ्थी ्त्यक्षा्त्यक्ष याच्याशीच संिामनत असतात. 
४) पषृ्ठरज्ज,ू काही कापुर ि सिु मरैि ि चेता, काही रूमिरिामहन्या कीकसकुल्यातून िंाली 

उतरून, अंतराकीकस मछिातून बाहेर पडून इष्ट्थळी जातात. 
५) मशर.िराच्या िलयाकार ि अक्षकीकसािरील दंताग्र ्ििाच्या मिमशष्ट रचनेमुळे याच्यािर 

शीर इष्ट मदशसे, िंालीिर िाटेल तसे िळमिता, िाकमिता येते. 
६) यािर पाठीतील ्नायू, रज्ज ूि अस््थ रज्जूंच्या मनिशेाकरता य.र्गय जागा ममळून एक उपयुक्त 

उद्याम–तरफ–संहती तयार ह.ते ि थ.ड्ा श्रमात पुष्ट्कळ कायु ह.ऊ शकते. 
७) यातील आंतरकीकससंिीमुळे शरीर क.णत्याही मदशसे िळमिता खकिा िाकमिता येते. 
८) यातील मिमिि िक्रामुंळे मनुष्ट्याला ड.क्यािरून म.ठा .ार िाहून नेता येत.. मशिाय या 

िक्रामुळे अपघातामध्ये पायाकडून ममळालेला आघाताचा िक्का ड.क्याला प.हचेपयंत बराच 
कमी ह.त. ि मस््तष्ट्कास हानी प.हचत नाही. 

 
आ) प्रारूणपक कीकस – (typical vertebra) 

 
याचे द.न मुख्य .ाग पडतात. अग्र.ागी काय ि पि.ागी कीकसचाप (vertebral arch). हे द.न्ही 

.ाग ममळून कीकसकुल्या तयार ह.त.. द.न कायामध्ये अंतराकीकस खबब (disc) असते. द.न संलर्गन 
(contiguous) कीकसाचं्या पाश्वु.ागी द.न बाजूस द.न अंतराकीकस मछिे तयार ह.तात. मरैिचेता ि 
रूमिरिामहन्यायुर्गमे (pair) यातून माग ु क्रमतात. कायेचा आकार ्थानपरत्ि े म.न्न असत.. ती ्तं.ाकार 
(cylindrical) असून िर ि िंाली पसरट ि मध्य.ागी मनरंुद असते. अग्र.ागी िरून िंाली न्युबज ि 
पाश्वात्पाश्वु उदुबज असते. पि.ागी अनुक्रमे सरळ ि न्युबज असते. कायेच्या पि.ागी द.ह. बाजूिर द.न 
िृतं्त–देठ (pedicle) ि त्याही पुढे द.न दली (laminai) असतात. या द.न दली पिमध्य.ागी एकमेकास 
ममळून चाप तयार ह.ते. िृतं्त ि दली याचं्या चापाची पाश्वुम.त्ती ह.ते.िृतं्ताच्या उत्तर ि अिर.ागी एक 
काकपद असते. िरचे ि िंालचे काकपद ममळून अंतराकीकस मछि तयार ह.ते. िृंत्त ि दली याचं्या 
संमि्थानापासून द.ह. बाजूस उत्तर ि अिर.ागी असे चार संिायी ्ििु मनघतात. उत्तर्ििािरील 
संिायीतल (facet) पि.ागी ि अिर्ििािरील अग्र.ागाकडे िळलेले असतात. हे िरील ि िंालील 
संिादी संिायीतल (corresponding) एकमेकाशंी संिी करतात. चापाच्या पाश्वु .ागातून द.न्ही बाजूस 
द.न अनु््थ्ििु मनघतात. ्थानपरत्िजेा्त जड ि म.ठे असतात. पि.ागी द.न दलींच्या 
संगम्थानापासून कंटकासारिंा एक शल्य्िि ु(spinous process) मनघत.. ्थानपरत्िे हा कमीजा्त 
जाड ि न.कदार असत.. या द.न्ही ्ििािर पेशी, ्नाय ू ि रज्जूचं्या उपय.जनाला जागा ममळून त्याचंा 
उद्यामा्माणे उपय.ग ह.त.. हडकुळ्या माणसात या शल्य्ििाची ट.के पाठीिर लागतात. 
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णित्र – ८७ 

 
संर्ाणनि कीकस, पाश्वभदशभन 

 
गै्रिीकीकस —हे सात असून सिु चलकीकसात लहान असतात. याचें िैमशष्ट्ट्य म्हणजे याचं्या 

अनु््थ्ििात मछि असते. त्यास अनु््थ्ििु मछि (foramen transversorium) म्हणतात. त्यातून 
कीकसर.महणी ि सीरा माग ु क्रमतात. मद्वतीय ते षष्ठ कीकसाचं्या शल्य्ििांची ट.के मद्वदर (bifid) 
असतात.यािर घाटा्नाय ू (ligamentum nuchae) मनिशेत.. हे कीकस िरपासून िंाली म.ठे ह.त 
जातात. 
 

प्रथम गै्रिी–णशरोर्र कीकस (atlas) 
 

ग्रीक ॲटलस देिता खकिा पौरामणक शषेा्माणे यािर कर.टी ग.लाचा .ार असत.. याचा आकार 
अंगठी्माणे ग.ल असून याला काय ि शल्य्िि ुनसतात. एक अग्र ि एक पिचाप ममळून िलय बनते. 
अनु््थ ्ििांच्या उत्तर ि अिर .ागी संिायी मुिंे (facet) असतात. ती अनुक्रमे पिकपालास््थ ि 
अक्षकीकसािरील संिदेी मुिंाशी संिी करतात. उत्तरतलाच्या पि.ागी द.न्ही बाजूस एक्सीता असते. 
त्यातून कीकस र.महणी महामछिात ्िशेून िर मस््तष्ट्कगुहेत जाते. अग्रचापाच्या पिमध्यािर संिायीमुिं 
असते. त्याच्याशी अक्षकीकसािरील दंता. ्ििाचा (odontoid process–dens) संिी ह.त.. 
पाश्वु्ििाच्या अग्र अम.मध्य.ागी आतून अनु््थ रज्ज ू मचकटत.. त्यामुळे कीकस कुल्याचे द.न .ाग 
पडतात. अग्र.ागात दंता.्िि ुि पि.ागात पृष्ठरज्ज ूअसतात. 
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णित्र – ८८ 

 
णशरोर्रकीकस, उत्तरिल 

 
णििीय गै्रिीकीकस – अक्षकीकस (axis) 

 
यािर मशर.िरकीकस ि त्यासमिते सिु कर.टीचे पमरभ्रमण (rotation) ह.ण्यासाठी एक उ.ी 

मििर्थतनी (pivot) असते. त्याला दंता. ्िि ुम्हणतात. हा कायेपासून िंुंटीसारिंा िर मनघत., ि मशर.िर 
कीकसाच्या अग्र चापािरील संिायी मुिंाशी संिी करत.. याच्या पिअिर.ागी अनु््थ रज्जसूाठी एक 
उथळ ्सीता असते. या रज्जमुूळें  दंता.्िि ु आपल्या जागी स््थर राहत.. काही अपघातातखकिा फास 
लागल्यािर (hanging) हा दंता.्िि ुया अस््थरज्जचेू मिदारण करून पि.ागी मस््तष्ट्कफुच्छात घुसत., ि 
तत्काल मृत्य ूयेत.. 
 

णित्र – ८९ 

 
अक्षकीकस, उत्तरपश्चस्िरुप. 
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णित्र – ९० 

 
सप्िम गै्रिीकीकस उत्तरदशभन 

 
गै्रिीकीकस —याचा शल्य्िि ुफार लाबं असून पिमदशसे अिनत (inclined) झालेला असत.. 

शरीरािर हा हाताला सहज लागत.. म्हणून त्याला ्तंुग कीकस (vertebra prominence) म्हणतात. याचे 
ट.क मद्वदर नसते. 
 

िक्षकीकस (thoracic V.) —हे एकूण बारा असून िरून िंाली म.ठे ह.त जातात. सिांच्या 
कायेच्या पाश्वु.ागी ि शिेटचे द.न स.डून सिांच्या अनु््थ ्ििािर पशूसुाठी संिायीतल असत.. 
कायेिरील तल पशूमुशराशी ि ्ििािरील तल पशूअुबुुदाशी संिी करतात. यानंा पशूतुल (costal facet) 
म्हणतात. 
 

णित्र – ९१ 

 
िक्षकीकस, सव्य पाश्वभदशभन 
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कटीकीकस (lumbar V)—हे एकूण पाच असून आकाराने सिात म.ठे ि जाड असतात. ्थम 
मतघाचं्या कायेच्या उत्तर ि अिर तटािर उरः्ाचीर ्तं.ाचे (crura) उपय.जन असते. याच्या मागे सिु 
कीकसािर कटीपेशीचे (psoasmuscles) उपय.जन असते. ्थम कटीकीकसाच्या अिर तटाशी पषृ्ठरज्ज ू
संपत.. िंालील इतर कीकस कुल्यात अश्वपुच्छ (eaudaequina) ि अिसान सूत् (filum terminale) 
असते. याचं्या शल्य ्ििांच्या ट.कािर तै्का मिैं, तै्किक्ष पेशी (sacrospinalis, sacrothoracie Ms.) ि 
इतर पेशी ि इतर अस््थ रज्ज ूसंय.जतात. 
 

णित्र – ९२ 

 
प्रारूणपक िक्षकीकस पाश्वभदशभन 

 
णित्र – ९३ 

 
कटीकीकस, सव्य, पाश्वभदशभन 

 
(इ) णत्रकास्स्थ (os sacrum)— 

 
पाचं तै्ककीकसाचं्या एकीकरणामुळें  (fusion) बनलेली ही म.ठी मतक.नी अस््थ, कटीर गुहेच्या 

पि उत्तर .ागी असते. या मठकाणी द.न मनतंबा्थीमध्ये पाचरी ्माणे ही बसलेली आहे. मशशूमध्यें या पाचं 
अस््थ का्थीने ज.डलेल्या असतात. याचा आिार ्थम मत्ककीकसाचा उत्तर तल ह.य. 
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णित्र – ९४ 

 
णत्रकास्थी–कटीरिल. 

 
या ्के्षपी अग्र तटाला तै्क्ाग्र (sacral promontary) म्हणतात. यातील कीकसकुल्या मत्क.नी 

असते. शल्य्ििाच्या जागी शल्य अबुुद असते. पि.ागी द.न्ही बाजूला मागे िळलेले द.न संिायीतल 
असतात. ते पचंमकटी कीकसािरील अिर संिायीतलाशी संिी करतात याला अनु््थ ्िि ु नसत.. 
कायेच्या पाश्वु.ागी एक उतरते पाश्वुअंग असते याचा कटीरतल िरून िंाली न्युबज असून त्यािर मध्य 
रेषेच्या द.ह.बाजूस तै्कमछिाचंी चार युर्गमे असतात. याचंा तै्कुल्याशी संबिं असत.. यातून तै्क चेता बाहेर 
पडतात. यािर द.न कीकस संगमािर आडव्या चार रेषा मदसतात. 
 

णित्र – ९५ 

 
णत्रकास्स्थ–पश्चिल 
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णित्र – ९६ 

 
णत्रकास्स्थ, पाश्वभस्िरुप, सव्य 

 
णित्र – ९७ 

 
णत्रकास्थीआर्ार, उत्तर स्िरूप 

 
पितल उदुबज असून मध्य उभ्या रेषेिर उंच मशिंा असते, ि त्यािर चार शल्य अबुुद असतात. 

अिर .ागी उलट्या आंर्गल U आकाराची अंतराल (gap) असते. त्यास तै्कखिंड (sacral hyatus) 
म्हणतात. तृतीय तै्क कीकसतलाशी सिु मस््तष्ट्कािरणे एक ह.तात. त्याचंा ििे करून अिर तै्कचेता 
बाहेर पडतात. अिसान सूत् ि पंचम तै्कचेता तै्कखिंडीतून बमहगमुन करतात. 
 

पाश्वुतल सिु अनु््थ ्ििांचा ममळून झालेला असत.. उत्तर.ागी आंर्गल L आकाराचा कणुतल 
(auricular surface) असत.. याचा पषृ्ठ मनतंबा्थीशी संिी ह.त.. अिराग्रािर अंडाकर संिायीतल असत. 
त. उपमत्काशी संिी करत.. नारी मत्कास््थ जा्त रंुद, िं.ल ि आिुंड असते. 
 

अी) उपणत्रकास्स्थ — 
 

ही लहान मत्क.नी अस््थ चार अिशषेक (rudimentary) अस््थंच्या एकीकरणामुळे बनली आहे. 
याच्या आिारािरील संिायीतल मत्का्थीच्या अिराग्राशी संिी करते. हे आतून प.कळ नसते. आिाराच्या 
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पाश्वु.ागी िर जाणारे द.न शृगं असतात. ते मत्का्थीिरील शृगंाशी संिी करतात. याच्या िंाली द.न 
अनु््थ ्ििु असतात. ्थम कीकसाच्या पि.ागािर अिसान सूत् मचकटते. 
 

हे चार कीकस िरून िंाली लहान ह.त जातात. चतुष्ट्पाद ्ाणी ि मकुटामध्ये या अ्थी अनेक 
असून यानीच त्याचें पुच्छ बनते. उपमत्क, या पुच्छाचा मानिामिील अिशषे आहे. म्हणून याला माकड हाड 
असेही म्हणतात. 
 

णित्र – ९८ 

 
उपणत्रक–अग्रस्िरूप 

 
उ) उरोस्स्थ (sternum) 

 
या लाबंचपट्या अ्थीने िक्षाचा अग्र मध्य .ाग बनत.. याची लाबंी माध्यतः १६ सें.मम. (c.m.) 

असते. याचे तीन .ाग पडतात. 
 

१) ह्तक.रस््थ (mnubrium sterni) मत्क.नी जाड असून याच्या उत्तर ट.कािर मध्ये िं.ल 
मातृका काकपद (jugular notch) असते. याच्या ्त्येक बाजूला एक अंडाकार संिायीतल असत.. याला 
अक्षक काकपद (clavicular notch) म्हणतात. येथे अक्षकाच्या (clavicle) उर.स््थक ट.काशी संिी ह.त.. 
अिर ट.काचा कायेशी संिी ह.त.. पाश्वुतटािर द.न ्थम ि मद्वतीय पशूकुास््थसाठी मनम्गने 
(depression) असतात. हे द.न तट िरून िंाली मनमुळते ह.तात. याच्या अग्रतलािर उर.क्षक गंडिि ुि 
बृहत अंसचक्र पेशी मनिशेतात. 
 

२) काय, लाबं, चापट ि अिर.ागी जा्त रंुद असते. याच्या अग्रतलािर तीन आडव्या कूट रेषा 
असतात. चार िंंडाचे (segments) एकी करण झाल्याचे हे मनदशकु आहे. काय अग्र.ागी उदुबज ि 
पि.ागी न्युबज असते पाश्वुतटाला िरच्या क.नािर अिे काकपद ि िंाली चार पूण ु काकपद असतात. 
याला पशू ु काकपद म्हणतात. यात पशूकुा्थी संिामनत ह.तात. िरचे ट.क ह्तक.र.्थीशी ि िंालचे 
पश्व.र.्थीशी (xiphisternum) संिामनत ह.ते. अग्रतलािर बृहदंसचक्र पेशी मनिशेत.. 
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णित्र – ९९ 

 
उरोस्स्थ, पश्चस्िरूप 

 
३) पश्चोरोस्स्थ (xiphisternum)— 

 
उर.्थीमिील हा सिात लहान िंंड आहे. उत्तर ट.क उर.्थी कायेशी संिी करते. याच्या पाश्वु 

उत्तर.ागी सप्तम पशूकुा्थीसाठी अिे काकपद असते. हे पातळ ि लाबंट असते. याच्यात फार म.न्नता 
आढळते. ते न.कदार, मद्वदर, बेमित (perforated), िक्र खकिा एिंाद्या मदशलेा व्याकंुमचत (deflected) 
असू शकते. 
 

याच्या अग्रतलािर उदर ऋजु–सरळ पेशी (rectus abdominis) श्वेतरेषा (linea alba) बाह्य ि 
अंतस््तरमि पेशींचे रज्ज,ू अिर ट.कािंर दाट तंतूनी बनलेला रज्ज ूमनिषेतात. पितलािर मध्य पटल पेशी 
(diaphragm) मनिषेते. द.न्ही तटािर अंतः ि अनु््थ उदर पेशीची ्तरी-पथुृला (aponearosis) 
मचकटते. 
 

ऊ) पशूभ (costae-rib)— 
 

ही अस््थ लाबं, चपटी, िक्र ि लिमचक असते. ्थम पशू ुपासून सप्तम पशूपुयंत यांची लाबंी िाढत 
जाते, ि पुढे कमी ह.ते. पशूलुा अग्र ि पि द.न ट.के ि मध्ये दंड असत.. अग्र ट.कािर एक िंळगा असत.. 
यात पशूकुास््थ संिामनत ह.ते. पि ट.कािर शीषु, ग्रीिा ि अबुुद असतात. शीषािर संिायीतल असत. त. 
त्या क्रमाकंाच्या िक्ष कीकसाशी संिामनत ह.त.. पुढे ग्रीिा असते. मतच्यापुढे बाह्यतलािर अबुुद असते.ते 
कीकस अनु््य ्ििािरील संिायी मुिंाशी संिी करते. 
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णित्र – १०० 

 
मध्यपशूभ िाम अर्रिल 

 
दंड पातळ ि चपटा असून त्यास बाह्य अंत्तल, उत्तर ि अिर तट ि एक क.ण असत.. बाह्यतल 

उदुबज ि अंत्तल न्युबज असत.. अंत्तलाच्या अिर .ागी एक उथळ ्सीता असते. त्यास पशू ु्सीता 
(costal groove) म्हणतात. यातून पशू ुिामहन्या माग ुक्रमतात. िरचा तट जाड ि िंालचा पातळ ि तीक्ष्ण 
असत.. 
 

्थम पशू ु सिात लहान असून मतचा िक्र (curvature) म.ठा असत.. महचे द.न्ही तल क्षैमतज्य 
असतात. उत्तर तलािर द.न उथळ ्सीता असतात. पि ्सीतेमिून अि.क्षक र.महणी ि अग्र ्सीतेमिून 
अि.क्षक मसरा माग ुक्रमतात. बाजूस हे द.न पशू ुपुढे उर.स््थ ि मागे पृष्ठिशं यामुळे िक्षाचे अंतद्वार (inlet) 
बनते. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १०१ 

 
पशूभकास्स्थ ि उरोस्स्थ 

 
्थम सात पशू ु युर्गमे, मागे कीकसाशी ि पुढे पशूकुा्थीद्वारा उर.्थीशी संिानतात. म्हणून याना 

सत्य पशू ु (true rib) म्हणतात. नंतरची तीन युर्गमे आपल्या िरील ्पशूकुा्थीशी संिानतात, उर.्थीशी 
नाही. म्हणून यानंा कूट पशू ु(false rib) ि शिेटची द.न युर्गमे अग्र.ागी मुक्त असतात म्हणून याना प्लिन 
पशू ु(floating rib) म्हणतात. याचंी अग्रट.के उदर म.त्तीत मचकटतात. 
 

्थम पशू ु स.डून इतर पशूचंी रचना क्षैमतज्य तलात नसून पाठीमागून पुढें उतरती आहे. द.न 
पशूचं्या मिील ्थानास अंतरापशूु् थान (intcerostal space) म्हणतात, यात एकामागे एक तीन अंतरापशू ु
पेशी असतात. याचं्या संक.चनामुळे पशू ुअग्र ि उत्तर मदशसे उचलले जातात. 
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णित्र – १०२ 

 
िक्ष कंकाल 

 
पशूकु.ण अबुुदापुढे ५ (cm) असत.. यािर बाह्य तलािर एक कूट रेषा (ridge) असते. त्यािरून 

हा ओळिंता येत.. 
 

पशू ु्सीतेच्या आतील कडेिर अंतस् ि मध्य पशू ु्नायू ि बाह्य कडेिर बाह्य पशू ु्नाय ूमनिशेतात, 
यामिून अंतरापशू ुिामहन्या िचेता माग ुक्रमतात. 
 

िक्ष गुहा (thoracic-chest cavity)— 
 

अस््थ ि का्थीनी ममळून बनलेला हा खपजरा दीघु ितुुळाकार असून त्यात श्वसन ि पमरिहणाची 
मुख्य अंगे सामािली असतात. ही िंाली रंुद ि िर मनमुळती ह.त गेली आहे. पि.ागी िक्ष कीकसकाय ि 
त्यामिील अंतरा कीकस खबब ि पशूचें पि.ाग, अग्र.ागी उर.्थी, पशुकुा्थी ि पशूचुी अग्रट.कें , 
पाश्वु.ागी पशूकुाय ि अंतरा पशूपेुशी असतात. अंतद्वार .ाषाकार असून पुढील बाजूस अिनत आहे. 
बमहद्वाराच्या तळाशी मध्यपटल असते. याच्या द.न्ही बाजू िर चढत जाऊन अग्रमध्यािर अि.उर.स््थक 
क.ण (infrasternal angle) करतात. गुहेच्या मध्य.ागी अग्रपिम.त्तीना ज.डणारी मध्यािकाशपमट 
(mediastinal septum) असते. 
 

गै्रिपशूभ (cervical rib) क्वमचत गै्रत्ी कीकसापासून मनघून ग्रीिते पाश्वु ि अग्र मदशलेा जात.. हा 
अगदी लहान खकिा म.ठा असत.. याचे अग्र ट.क मुक्त असते, खकिा ्थम पशूलुा मचकटलेले असते. महचा 
िामहन्या ि चेतािर दाब पडून मनपीड (pressure) लक्षणे ि मचन्हे मदसतात. 
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खंड ४ : अध्याय ९ 
 

उत्तर अियि (SUPERIOR EXTREMITY UPPER LIMB) 
 

उत्तर अियि हा रंुडाशी अंस चक्राने (pectoral girdle) जिंडलेला आहे. अंसचक्र, अंसफलक 
(scapula) ि अक्षक (clavicle) याचं्यामुळे बनले आहे. या चक्राला बाहू (arm) उपिाहू (torearm), 
ममणबिं (carpus) पामण शलाका (metacarpus), ि ह्तागुंली (degits) ज.डलेले आहेत. 
 

उत्तर अियिात िंालील अ्थींचा समािेश ह.त. — 
 

अ) अक्षक (collar bone clavicle) १ 
आ) अंसफलक (shoulder blade, scapula) १ 
इ) बाव्हस््थ (humerus) १ 
इु) अरत्नी (ulna) १ 
उ) अन्िरत्नी–अरास््थ (radius) १ 
ए) ममणबंिास््थ (carpal bones) ८ 
ऐ) पामणशलाका (meta–carpal bones) ५ 
ओ) अंगुली पिु (phalanges) १४  
 ३२ × २ = ६४  

 
अ) अक्षक— 

 
ही अस््थ ग्रीिचे्या तळाशी क्षैमतज्य तलात बसली आहे. ही पूणु, अििमु (subeuteneous) 

असल्याने सहज हातास लागते. ही लाबं, ग.ल, द.न्ही ट.काना िक्र असलेली ि ट.के जाड असलेली 
अस््थ िक्ष गुहेच्या उत्तर द्वारािर बसलेली आहे. महचा आकार इटॅमलक, ≀अिग्रहा सारिंा असत.. महच्या 
टेकूमुळे (prop) ्कंि शरीरापासून मागे ि बाजूस दूर अंतरािर रािंला जात.. त्यामुळे बाहूच्या हालचाली 
शरीराचा अडथळा न येता ह.ऊ शकतात. याच्यामुळेच उत्तर द.न अियि कंकाल अक्षाला (axial 
skeleton) मचकटला आहे. 
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णित्र – १०३ 

 
उत्तर अियि सव्य 

णित्र – १०४ 

 
िामअक्षक, उत्तरिल 

 
याला द.न ट.के, द.न िक्र, द.न तल, ि एक दंड आहे. पाश्वु ट.क चपटे असून 

उत्फलकागु् ििाशी संिी करते. अम.मध्य ट.क जाड ि ग.ल असून ह्तक.र.्थीिरील काकपदाशी संिी 
करत.. आतील िक्र, अग्र.ागी उदुबज ि बाहेरील न्युबज असत.. उत्तर तल मचक्कण असत.. अि्तलाच्या 
बाह्य पि.ागी एक शकं्काकार पिि ु(conoid tubercle) असत.. यािर उर.्याक्षक अस््थरज्ज ू मचकटत.. 
मध्य ⅓ .ागािर एक ्सीता असते यातून अि.क्षक (sub clavias) पेशी मनघते. 
 

णित्र – १०५ 

 
िामअक्षक. अर्ोदशभन 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी उपयोजन (M : attachment) —अम.मध्य उत्तरतलािरून उर.क्षक गंडििु पेशी, 
अग्रतटािरून बृहदंसचक्र पेशी, पाश्वु अग्रतटािर मत्क.ण पेशी ि पितटािर बहुक.ण पेशी (trapezius 
Muscle), अिर तलाच्या अम.मध्य अिािर बृहदंसचक्र पेशी, मध्य ⅓ .ागािर अि.क्षक पेशी उपय.जन 
ह.ते. 
 

णित्र – १०६ 

 
अंसफलक, िाम, पशूभिल 

 
आ) अंसफलक —ही चपटी, मत्क.नीअस््थ िक्षगुहेच्या पि.ागी, मद्वतीय ते सप्तम पशूतुलात 

मचकटून बसलेली असते. महला पषृ्ठ ि पशू ुअसे द.न तल, उत्तर अिर ि पाश्वु तीन क.ण, उत्तर पाश्वु ि 
अम.मध्य तीनतट, उल्फकाग्र ि उर.्या द.न ्िि ु ि एक अंसशल्य (scapular spine) असतात. 
शल्यामुळे पितलाचे उत्तरशल्य ि अिःशल्य िंात (supraspinatus infra spinatus fossa) असे द.न .ाग 
पडतात. हे द.न्ही .ाग शल्याच्या पाश्वु.ागी असलेल्या शल्य अंससंिीकाक पदामिून (spinoglenoid 
notch) एकमेकाशी संतत असतात. शल्याच्या मुळाशी मत्क.नी .ाग असत.. हा शल्य तीयुकपणे बाह्य 
मदशकेडे गेल्यािर याचे पाश्वु ट.कािर चपटा, म.ठा ि असप उत्फलकाग्र ्ििु मनघत.. अग्र.ागी याचा 
अक्षकाच्या बाह्य ट.काशी संिी ह.त.. उत्तर क.ण ्नायुनी आच्छादलेला असत.. अिर क.ण हाताला 
लागत.. पाश्वु क.ण जाड, रंुद ि ग.ल असून त्यास शीष ुम्हणतात. यािर अंससंिी कूप (glenoid cavity) 
असत.. या मध्ये बाव्ह्थी िरील मशर संिामनत असते. संिीतल फारच उथळ असून बाव्ह्थी मशराला 
अगदी अपुरा कूप बनत.. हा िर मनरंुद ि िंाली रंुद असत.. याच्या आतील .ागी अरंुद ग्रीिा असते. 
शीषाच्या उत्तर .ागात न एक िाकडा ्ििु मनघत.. त्यास उरों्या (coracoid) म्हणतात. पाश्वु तटाच्या 
उत्तर .ागी एक उ.ा अिोंस कूप (infraglenoid) अबुुद असत.. शषे पाश्वुतट जाड असून अनेक ्नायू 
त्यािर उपय.जतात. अम.मध्यतट पातळ असत.. शल्य मूळा जिळ याला बाकं आलेला असत.. उत्तर तट 



 

 

अनुक्रमणिका 

पातळ ि तीक्ष्ण असत.. उरों्या मूला पासून उत्तर अंसफलक काकपदाने (suprascapular notch) हा 
मि.क्त ह.त.. 
 

णित्र – १०७ 

 
असफलक िाम पश्चस्िरुप 

णित्र – १०८ 

 
अंसफलक, िाम, पाश्वभस्िरूप 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी उपयोजन —पशूतुलािर अिोंसफलक पेशी (subscapularis),अम.मध्यतटाची आतील कड 
ि अिर क.णाचा अंत्तल यािर अग्रक्रकच पेशी (serratus anterior), बाह्य कडािर बृहत ्कंि पेशी 
(rhomboideus major) िर मत्क.नी .ागािर लघु्कंि पेशी (rhomboideusminor) अिोंसकूप अबुुदािर 
मत्मशर (triceps) पेशी दीघु मशर, अिःशल्य िंातात अिःशल्य पेशी, उत्तर शल्य िंातात उत्तर शल्य पेशी, 
बाह्य कडािर अंसफल क.न्नम पेशी (levator scapulae), उत्फलकाग्र ्िुिाच्या पितलािर मत्क.ण पेशी, 
उरों्याच्या ट.कािर मद्वमशर पेशीचे लघुमशर ि उरों्या बाहूचा ्नायू (coracobrachialis), पाश्वु तटाच्या 
पि कडािर िरून िंाली बृहत ि लघुग.ल पेशी (teres major & minor) उपय.जतात. 
 

णित्र – १०९ 

 
बाव्हस्स्थ, िाम अग्रस्िरूप 

 
इ) बाव्हस्स्थ— 

 
या लाबं ि ग.ल अ्थीला एक दंड ि द.न पसरट ट.के असतात. उत्तर ट.कािर शीष,ु ग्रीिा ि लघु 

ि गुरू अबुुद (tubercle) असतात. शीष ुअिगु.लापेक्षा लहान असून त्यािर संिायीतल ि कास््थ असते. हे 
अंसफलकािरील अंससंिीकूपात संिी करते याला अंससंिी (shoulder joint) म्हणतात. 
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शीषािंालच्या मनरंुद .ागाला ग्रीिा असते. महला शारीर ग्रीिा (anatomied nech) म्हणतात. 
कारण यािर संमि्ािर मचकटते. या द.न ट.काच्या अग्र उत्तर.ागी लघु अबुुद असते. याच्यामागे गुरू 
अबुुद असते. या द.न अबुुदामध्ये ि िंाली आंतर अबुुद ्सीता (intertubercular sulcus) असते. ही लाबं, 
िं.ल ि पन्हाळी सारिंी असते. यातून मद्वमशर ्नायचूा दीघु रज्ज ूसंमि ्ािरातून बाहेर पडत., ि िंाली 
उतरत.. 
 

णित्र – ११० 

 
बाव्हस्स्थ 

 
दंड–उत्तरािात ग.ल ि अिरािात चपटा असत.. याच्या पाशु्व मध्यािर एक उंचिटा असत., 

त्यास मत्क.ण ्ाबुुद (deltoid tuberosity) म्हणतात. उत्तरट.क दंडाला ममळते त्या अरंुद .ागाला शल्य 
ग्रीिा (surgical neck) म्हणतात. कारण याच जागी बहुतेक िळेा अस््थ.गं (fracture) ह.ण्याचा सं.ि 
असत.. 
 

अिर ट.क पसरट असून त्यािर द.न संमिकंद (condyles) असतात. याचं्यामध्यें एक अ्पष्ट 
्सीता असते. पाश्वुकंद उदुबज असून अन्िरत्नीच्या उत्तर ट.काशी संिी करत.. याला मंुड (capitulum) 
म्हणतात. हा कंद केिळ अग्र .ागीच असत.. अम.मध्यकंद आकृमष (pulley, trochlea) आकाराचा असत.. 
म्हणून त्यास आकृमष म्हणतात. याचा अरत्नीच्या उत्तर ट.काशी संिी ह.त.. याची आतील कडा लाबं 
असते. त्यामुळे बाहू ि उपबाहंूच्या लंब अक्षात अंदाजे १७० अंशाचा क.ण ह.त.. त्यास नयन (carrying) 
क.ण म्हणतात. संमिकंदाच्या आतील ि बाह्य.ागी हाताला सहज लागणारे द.न उपसंिीकंद 
(epicondyles) असतात. अम.मध्य उपसंिीकंदाच्या पि.ागी असलेल्या िं.ल ्सीतेमिून अरत्नीचेता 
(ulnar nerve) िंाली उपबाहूत उतरते. 
 

या ट.काच्या अग्र.ागी अकृषीचे िर एक लहान िंात असते. उपबाहूच्या पूणु आक.चनानंतर 
अरत्नीिरील चचंूित (coronoid) ्िि ुत्यात जाऊन बसू शकत., म्हणून त्याला चचंूित ्िि ुम्हणतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

याच्या पाश्वु.ागी एक लहान अन्िरत्नी िंात असते. पूणु आक.चनानंतर अन्िरत्नीच्या शीषाची अग्रकडा 
यात बसू शकते. 
 

या ट.काच्या पि.ागी आकृषीचेिर म.ठा कफ.ण्यग्र (olecranon) िंात असत.. पूणु ्सारणानंतर 
अरत्नी िरील कफ.ण्यग्र त्यात जाऊन बसते. 
 

णित्र – १११ 

 
बाव्हस्स्थ िाम, पश्चस्िरूप 

 
पेशी उपयोजन — 

 
अग्र.ागी उत्तर ट.कािर–लघु अबुुदािर अि.सफलक पेशी, गुरु अबुुदािर उत्तर शल्य पेशी, 

दंडाच्या उत्तरािािर पाश्वातः क्रमेण (from outside inward) गुरु अंसचक्र पेशी, (pectoralis major) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिशाल पषृ्ठ पेशी (latissimus dorsi), गुरुग.ल, मत्मशर्क पेशी, अम.मध्यरज्ज ूमत्क.ण अबुुदािर, मत्क.ण 
अिरािािर बाह्यकडेिर बाहू अन्िरस्त्नपेशी (brachioradialis), अग्रतलािर बाहूपेशी (brachialis), अिर 
ट.क–पाश्वुकडेिर, दीघु अन्िरस्त्न ममणबंि ्सारकपेशी (extensor carpiradialislongus), पाश्वु उपसंिी 
कंदािर सामान्य ्सारक पेशी, अम.मध्य उपसंिी कंदािर सामान्य आक.चकपेशी, त्याचे थ.डेिर ग.ल 
अि्तलपेशी (pronator teres). 
 

णित्र – ११२ 

 
बाव्हस्स्थ, अर्रटोक, िाम, अर्रस्िरूप 

 
पि.ागी उत्तर ट.कािर – गुरुअबुुदािर, उत्तर.ागी अिः शल्यपेशी, त्याचे िंाली लघुग.लपेशी, 

उत्तरािािर तीयुकपणे मत्मशरपेशी–पाश्वुरज्ज,ू अिरुािािर मत्मशरपेशी–अम.मध्यरज्ज.ू 
 

अी) अरस्त्न — 
 

ही लाबं ि ग.ल अस््थ उपबाहूमध्ये अम.मध्य बाजूस ि अन्िरत्नीशी समातंर बसलेली असते. ही 
िरून िंाली मनमुळती ह.त जाते. पि.ागी महला थ.डा पुढील बाजूस बाकं आहे. महचे उत्तर ट.क म.ठे ि 
जाड असून त्यािर द.न ्ििु, ि द.न संिायीतल असतात सिात िर असलेल्या जाड ्ििास कफ.ण्यग्र–
क.पर म्हणतात. हे ठळकपणे हातास लागते. याच्या िंालच्या .ागी एक लहान ्तूपाकार ्िि ुअसत.. 
त्यास चचंुित ्िि ुम्हणतात. या द.न ्ििामध्ये एक म.ठा अिचुिंाकार संिायीतल असत.. याला आकृमष 
काकपद म्हणतात. हा बाव्ह्थीिरील आकृषीशी संमि करत.. चंचुित पििाच्या पाश्वु.ागी दुसरा एक 
लहान ग.लाकार संिायीतल असत.. याला अन्िरत्नी काकपद म्हणतात. याचा अन्िरत्नीच्या शीषाच्या 
कडेशी संमि ह.त.. अिर ट.क अगदीच लहान असते. याचे आतील टोंक न.कदार असते. त्याला शकूं्ििु 
(styloid process) म्हणतात. हा ठळकपणे हातास लागत.. याचे पाश्वु.ागी एक ग.ल संिायीतल असत.. 
त. अन्िरत्नीच्या अिर ट.कािरील िं.लगट संिायीतलाशी संमि करत.. याला शीष ुम्हणतात. या संिीत 
संिायी खबब असते. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ११३ 

 
उपबाहूअस्स्थ िाम अग्रस्िरुप 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ११४ 

 
अन्िरत्नी अरत्नी, अस्स्थ अग्रस्िरूप 

 
दंडाचा उत्तराि ु मत्क.नी असत.. याला तीन कडा ि तीन तल असतात. पिकडा क.परापासून 

िंाली शकूं ्ििापयंत अििमु असल्यामुळे ठळकपणें हातास लागते. पाश्वुकडेिर आंतर अस््थकला 
(interosseous membrane) मचकटलेली असते. 
 

पेशी उपयोजन— 
 

अग्र.ागी चचंुित ्िि ुि त्यािंाली उतरत्या .ागािर बाहू ्ििाच्या आतील .ागािर तल.पमरक 
अंगुली आक.चक पेशीचा एक ्नायू, याच्यािंाली ग.ल अि्तल पेशीचे अरत्नी शीषु, याच्यािंाली सिु 
अग्र तलािर ग.ीर अंगुली आक.चक (flexordijitorum profundus) याच्यािंाली चतुष्ट्क.ण अि्तलक 
पेशी उपय.जतात. 
 

पि.ागी कफ.ण्यग्रािर मत्मशर पेशी, याच्यािंाली कफ.ण (anconeus) पेशी, याच्यािंाली 
बाह्यकडेिर अनुक्रमे दीघु अंगुष्ठ अपचालक (abductor policis longus), दीघु अंगुष्ठ ्सारक (extensor 
policis longus) आमण तजुनी ्सारक पेशी (extensor indicis) उपय.जतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उ) अन्िरस्त्न— 
 

ही लाबं ि ग.ल अस््थ उपबाहूच्या पाश्वु.ागी असून ती िंाली जाड ि पसरट ह.त गेली आहे. 
उत्तर ट.क ग.ल असून त्याला शीष ु म्हणतात. याचा उत्तर .ाग शरािा-बशीसारिंा िं.ल असत.. त्याचा 
बाव्ह्थीिरील मंुडकाशी संमि ह.त.. शीषाची कडा ही ग.ल असून मतचा अरत्नीशी संिी ह.त.. यािंाली 
मनरंूद ग्रीिा असते. महच्या िंाली ि अम.मध्य बाजूस एक असम ्िि ु असत.. त्यास अन्िरत्नी अबुुद 
म्हणतात. दंडाला पाश्वुबाजूस खकमचत बाक असत.. याचा छेद मत्क.नी असत.. आतील कडािर आंतर 
अस््थकला मचकटते. अन्िरत्नी ्ििापासून एक मतरपी रेषा पाश्वु मध्यापयंत जाते. महला अग्र मतरमिरेषा 
म्हणतात. 
 

अिर ट.क म.ठे, जाड ि पसरट असून त्यािरील अिर िं.लगट .ागाने ममण बिंातील उत्तर 
पकं्तीतील (upper row) अस््थशी संिी ह.त.. याचे बाह्य.ागी न.कदार शकूं्िि ु असत.. त. सहज 
हाताला लागत.. यािर ममणबिं संिीचा पाश्वु अस््थरज्ज ूमचकटत.. या ट.काच्या आतील बाजूने अरत्नीच्या 
अिर ट.काशी संमि ह.त.. याच्या पितलािर ्सारक ्नायसूाठीं ्सीता असतात. अरत्नी, अन्िरत्नी या 
अस््थ मानिामध्यें अगदी ्ितंत् असून त्याचें चलनमह ्ितंत्च असते. चतुष्ट्पादामध्ये या अस््थ एकमेकाशी 
जिंडल्या असल्यामुळें  त्याचें ्ितंत् चलन ह.त नाही. 
 

णित्र – ११५ 

 
उपबाहू अस्स्थ िामपश्चस्िरूप 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी उपय.जन—अग्र.ागी अन्िरत्नी अबुुदािर मद्वमशर पेशी ्नायू, याच्या पाश्वु.ागी उत्तलक पेशी 
(supinator M) यािरील अग्रकडािर तल.पमरक अंगुली आक.चक पेशी, त्याच्या िंाली ि आतील .ागी 
दीघु अंगुष्ठ आक.चक पेशी, अिर .ागािर चतुष्ट्क.न अि्तलक पेशी. 
 

ऊ) मणिबंर्— 
 

यात ्त्येकी सहा तल असलेल्या, लहान आठ अस््थ असतात. या द.न पकं्तीत बसलेल्या 
असतात. उत्तर पतं्तीतील चार अस््थंचा संिी उत्तर बाजूने अन्िरत्नीच्या अिर ट.काशी ि अिर बाजूनें 
मद्वतीय पकं्तीतील अस््थशी ह.त.. अिर पकं्तीतील चार अस््थंचा संिी उत्तर बाजूने उत्तर पकं्तीतील चार 
अस््थशी ि अिर बाजूने पामण शलाकाचं्या उत्तर ट.काशी ह.त.. मशिाय या आठ अस््थ पाश्वुबाजूने 
पर्पराशी संमि करतात. पण यात चलन फारच अल्प असते. 
 

णित्र – ११६ 

 
अरत्नी, अन्िरत्नी, अनुप्रस्थ छेद 

 
उत्तर पंक्तीत, चार अस््थ असतात. त्याचंी (पाश्वांतः क्रमाने) नािंे १) नौकास््थ (scaphoid, 

navicular) २) अिचुिंास््थ (lunate) ३) ्फानास््थ (triquetrum, euneiform) ४) चणकास््थ 
(pisiform), अिर पंक्तीत त्याच क्रमात असलेल्या चार अस््थंची नाि े —१) बहुक.णास््थ (greater 
multangular, trapezium) २) बहुक.मणकास््थ (lesser multangular, trapezoid) ३) महामण्यस््थ (os 
magnum, eapitate) ४) अकंुशास््थ (unciform, hamate). 
 

णित्र – ११७ 

 
हस्िअस्स्थ, िाम, अग्रस्िरुप 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी उपयोजन— 
 

अग्रतलािर बहुक.णास््थिर िरून िंाली, दीघु अंगुष्ठ अपचालक पेशी ्नायू, अंगुष्ठ संमुिं 
कामरणी (opponens pollicis) पेशी, लघु अंगुष्ठ आक.चक पेशी. चणकास््थिर त्याच क्रमात अरत्नी 
ममणबिं आक.चक ्नायू ि कमनमष्टका अपचालक पेशी उपय.जतात. पितलािर पेशी उपय.जन असत 
नाही. 
 

ए) पाणिशलाका— 
 

या ग.ल लाबंट पाचं अस््थ तळ हातात असतात. याचंी अत्तर ट.के ममणबिंातील अिर पसं्क्ततील 
चार अस््थशी ि अिर ट.के पाचं अंगुली पिाशी संिामनत असतात. या अस््थला एक ग.ल शीषु, दंड ि 
पसरट आिार असत.. शीष ु दूर्थ असून िं.लगट, अंगुलीपिाशी संिानते. नेमदष्ट िं.लगट आिार 
ममणबिंास््थशी ि ही द.न्ही ट.के पाश्वुबाजूने पर्पराशी संिानतात. दंड ह्ततल .ागी न्युबज असतात. 
अम.मध्य चार दंड समातंर असतात. ्थम दंडमात् इतराशी थ.डा क.न करत.. यामुळेच त. ह्ततलािर 
९०⁰ पयंत पमरभ्रामू शकत.. म्हणून अंगुष्ठ ्त्येक अंगुलीस ्पश ुकरत.. ही रचना केिळ मानिातच मदसते. 
यामुळे त. काहीमह ि्तू अंगुष्ठ ि इतर अंगुली यामध्ये दृढ पकडून कुशल कायु करू शकत.. 
 

णित्र – ११८ 

 
पणिशलाका, िाम, हस्ििल 

 
पेशी उपयोजन— 

 
अग्रतलात, ्थम पामणशलाका आिारािर दीघु अंगुष्ठ अपचालक पेशी ि त्यािंाली अंगुष्ठ 

संमुिंकारीणी पेशी, मद्वतीय पामणशलाकाच्या आिारािर अन्िरस्त्नममणबिं आक.चक पेशी, तृतीय 
पामणशलाका आिारािर अंगुष्ठ उपचालक पेशीचे मतरमश्वमशर ि त्याच्या मध्यािर अनु््थ मशर, पचंम 
पामणशलाकाच्या बाह्य कडेिर कमनमष्टका संमुिंकामरणी पेशी, शषे पामणशलाकािर ह्ततल आंतर 
पामणशलाका पेशी. 
 

पितलात, ्थम ि मद्वतीय पामणशलाका आिारािर दीघु ि लघु अन्िरस्त्नममणबिं ्सार पेशी ि 
पचंम पाणीशलाका आिारािर अरत्नीममणबिं ्सारक पेशी. सिु पामणशलाकाचं्या संमुिं कडािर ममळून 
पषृ्ठ आंतर पामणशलाका (dorsal interosseous) पेशी उपय.जतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऐ) अंगुली पिभ— 
 

पाचं पामणशलाकाना लहान म.ठ्या पाचं अंगुली मचकटतात. याचंा पाश्वातः क्रम—१) अंगुष्ठ 
(thumb) आिुंड पण सबल असत.. २) तजुनी (index finger), ३) मध्यमा, ४) अनाममका (ring finger), 
कमनमष्ठका-कमठमन (little finger), ही सिात लहान ि कृश असते. 
 

पिु एकूण चौदा असतात. अंगुष्ठात द.न ि इतर अंगुलीत ्त्येकी तीन. ्त्येकाला दंड, िं.लगट 
आिार ि ग.ल शीष ुअसते. शीष ुदूर्थ ि आिार नेमदष्ट असत.. आिार पामणशलाकािरील शीषांशी संमि 
करतात. शषे पर्पराशी संमि करतात, शिेटचे पिुशीष ु्ितंत् ि मनमुळते असते. 
 

पेशी उपयोजन— 
 

पिािरून पेशी उद्भित नाहीत. त्यािर िरून येणाऱ्या पेशींचे उपय.जन ह.ते. अंत्यपिाच्या 
ह्ततल आिारािर ग.ीर अंगुली आक.चक ्नाय ू ि पितलािर अंगुली ्सारक ्नायू, मध्य पिाच्या 
द.न्ही कडािर तल.पमरक अंगुली आक.चक ्नायू, आमदपिाच्या द.न्ही बाजूिर अंतराअस््थपेशी ि क्षुि 
पेशीचे ्नाय ूसंयुक्तरीत्या उपय.जतात. कमनमष्ठका आद्य पिाच्या आतील बाजूिर कमनमष्ठका अपचालक ि 
आक.चक (abductor & flexordijiti minimi) पेशीचे ्नाय,ू अंगुष्ठ आद्यपिु आिार पषृ्ठ तलािर लघु अंगुष्ठ 
्सारक, पाश्वु.ागी अंगुष्ठ लघु अपचालक ि लघु आक.चक पेशी ्नायू, अम.मध्य.ागी अंगुष्ठ उपचालक 
पेशी ्नाय ूउपय.जतात. 
 

खंड ४ : अध्याय १० 
 

अर्र अियि 
 

अिर अियि रंुडाशी श्र.णी चक्राने (pelvic girdle) जिंडलेला आहे. द.न अनाममकास््थ ि 
मत्कास््थ याचं्यामुळे हे चक्र बनले आहे. या चक्राला उरू, जंिा, अनुजंिा, गुल्फ, पादशलाका ि पादागुंली 
ज.डल्या आहेत. 
 

अिर अियिात एका बाजूस िंालील अ्थींचा समािशे ह.त.— 
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णित्र – ११९ 

 
अर्र अियि, सव्य 

 
अ) मनतंब, अनाममक, श्र.णी फलक अस््थ(hip, innominate, os coxae) १ 
आ) ऊिुस््थ (femur) १ 
इ) जंिास््थ (tibia) १ 
इु) अनुजंिास््थ–नडास््थ (fibula) १ 
उ) अमष्ठित–जानुकपाल (patella) १ 
ऊ) कूचा, गुल्फस््थ (tarsal bones) ७ 
ए) पादशलाका (metatarsal bones) ५ 
ऐ) अंगुली पिु (phalanges) १४ 
 ३१×२=६२ 

 
अ) णनिंबास्स्थ— 

 
ही चपटी ि िडेीिाकडी अस््थ असून उत्तर ि अिर .ागी पसरट ब मध्य.ागी आकंुचलेली असते. 

ही आपल्या सदृश अ्थीशी पुढील .ागी ि मत्का्थीशी मागील .ागी संमि करून श्र.णी चक्र बनिते. 
पषृ्ठमनतंबास््थ,–जिनास््थ (ilium), पुर.मनतंबास््थ–.गास््थ, (pubis) ि आसनास््थ–ककंुदर 
(ischium) या तीन अस््थ ममळून ही एक अस््थ बनली आहे. भ्रणूामध्ये या अस््थ ्ितंत् असतात. पण 
्ौढामध्ये या संयुक्त ह.ऊन एकच मनतंबास््थ बनते. याचा मध्य.ाग जाड असून याच्या पाश्वु.ागी एक 
कट.रीसारिंा िं.ल िंात असत.. त्यास श्र.णी उलूिंल (acetabulum) म्हणतात. याच्या अिर ि 
अग्र.ागी एक म.ठे अंडाकार मिच्छेद (gap) असते. त्यास आसंिृत–र.िी रंध्र (obturator foramen) 



 

 

अनुक्रमणिका 

म्हणतात. कारण मजिंतपणी ते आच्छादलेले असते. उलूिंलाच्या उत्तर.ागी पातळ, रंुद, पसरट, 
पखं्यासारिंा पट्ट पसरत.. याची उत्तरकड उदुबज, िक्र असते. मतला मनतंबमशिंा (iliac crest) म्हणतात. 
 

णित्र – १२० 

 
णनिंबास्स्थ अस्थीयन 

 
१ पृष्ठणनिंबास्स्थ, जर्नकपाल— 

 
उलूिंलाच्या उत्तर.ागी असलेल्या पसरट, िक्र ि पातळ .ागस पृष्ठ मनतंबास््थ म्हणतात. महला 

चार कडा, तीन तल, चारकंटक असतात. अिर कडा लहान असून महने श्र.णी उलूिंलाचा िरचा ⅖ .ाग 
बनत.. उत्तरकडा म.ठी असून मनतंब मशिंा (iliaccrest) बनते. बाह्य .ागािरील असम .ागास मनतंबतल, 
अंत्तलािरील अग्र.ागास मनतंबिंात ि पि.ागास मत्कमनतंबतल म्हणतात. मनतंबमशिंा िरून उदुबज 
असते. महच्या अग्र ि पि ट.काना अनुक्रमे अग्र ि पि उत्तर कंटक (spim) म्हणतात. अग्रउत्तर कंटक 
जाघेंमध्ये (groin) पाश्वु.ागी सहज हाताला लागत.. पिउत्तर कंटक हाताला लागत नाहीं पण त्या 
मठकाणी सजीि देहातं एक िंळगी (dimple) मदसते. अग्र उत्तर कंटकाच्या िरील बाजूस ५ सें.मम. 
अंतरािर एक ्िि ु असत.. त्यास मशर्िि ु म्हणतात. अग्रकडा अग्र उत्तर कंटकापासून िंाली श्र.णी 
उलूिंलापयंत उतरते. अग्र.ागी ही न्युबज असते. महच्या िंालच्या उंचिट्याला अग्र अिर कंटक 
म्हणतात. पिकडा पि उत्तर कंटकापासून िंाली उतरते. येथे पि अिर कंटक असत.. यािंाली एकदम 
मागे िळून गुरुमनतंब काकपद (great sciatic notch) बनते. िंाली ही कडा आसना्थीशी संतत ह.ते. 
 

सिु मनतंबतल मचक्कण ि िक्र असत.. यािर उत्तर अिर मदशनेे िक्र जाणाऱ्या पुढून मागे अिर, अग्र 
ि पि मनतंब रेषा असतात. अंत–्तलािरील पि िंडबडीत .ागास मत्कमनतंबतल म्हणतात. यािर 
कणासारिंा एक संिायीतल असत. त्यास अखलदतल (auricular surface) म्हणतात. याचा मत्कास््थशी 
संमि ह.त.. याच्या मध्यािरून एक जाड रेषा-उंचिटा िंाली मतरपापुढे जाऊन पुर.मनतंबास््थच्या उत्तर 
.जुाशी (ramus) संतत ह.त.. या जाड चाप सदृश रेषेला चापिक्र रेषा (arcuate or pectinial line) 
म्हणतात. या रेषेमुळे सत्य ि िं.टे कटीर म.न्न असतात. 
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णित्र – १२१ 

 
णनिंबास्थी सव्य अंिस्िल 

 
१) पेशी उपयोजन— 

 
मनतंब मशिंेिरील बाह्य कडेिर बाह्य मतरमिपेशी, मध्य कडेिर आंतःमतरमि पेशी, आंतर कडेिर 

अग्र.ागी अनु््थ उदरपेशी, मागे चतुष्ट्क.ण कटीपेशी (quadratus lumborum), त्याच्या मागे शल्य 
उत्थापक पेशी (erector spinae); अग्र.त्तर कंटकािंाली अंतक.ची पेशी (sartorius), अग्र अिर 
कंटकािर ि उलूिंला िरच्या .ागी ऋजु ऊरू (rectus femoris), पेशी, त्याच्या िंाली लघु कटी (psoas 
minor), पि.ागी, गुरुमनतंब काकपदाचे िंाली अंतःसंिारक (obturator internus) पेशी, मनतंब 
िंातामध्यें पषृ्ठमनतंब पेशी (iliacus) उपय.जतात. 
 

२) पुरोणनिंबास्स्थ 
 

ही मनतंबा्थीच्या अग्र.ागी असते. महच्या मध्य .ागी काय असते ि मिरूद्ध बाजूच्या कायेशी संगम 
ह.ऊन पुर.मनतंबा्थी संगम (symphisis pubis) बनत.. कायेपासून िर ि मागे उत्तर .जुा (superior 
ramus) जाते ि उलूिंलाला ममळते, ि तशीच पुढे जाऊन उन्नत चापिक्र रेषाशी संतत ह.ते. कायेपासून 
िंाली ि मागे अिर .जुा (inferior ramus) जाते ि आसना्थीच्या .जुाशी ममळते. या द.न्ही .जुा ममळून 
आसंिृत्त मछिाचा अम.मध्य .ाग बनत.. चाप िक्र रेषेमुळे कटीराचे द.न .ाग पडतात. उत्तर .ागास कूट 
(false) कटीर ि अिर .ागास सत्य कटीर म्हणतात. कायेच्या िरील तटाला पुर.मनतंबास््थ मशिंर ि 
त्याच्या पाशु्व.ागी असलेल्या उंचिट्याला पुर.मनतंबास््थ अबुुद म्हणतात. 
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३) आसनास्स्थ— 
 

मनतंबा्थीचा पि ि अिर .ाग आसना्थीनें बनत.. याला काय ि एक .जुा असते. कायेच्या 
िरच्या ट.काने उलूिंलाचा अिर ि पि .ाग बनत.. महच्या िंालच्या ट.कापासून एक .जुा पुढे जाऊन 
पुर.मनतंबा्थीच्या अिर.ही .जुाला ममळून आसंिृत मछि पूण ुकरते. कायेचा पि ि अिर .ाग फार जाड ि 
असम असत.. याला आसन ्िि ु(ischial tuberosity) म्हणतात. याच्या उत्तर ि पि .ागापासून न.कदार 
आसनकंटक (ischial opine) मनघत. या कंटकािंाली लघुमनतंब काकपद (lesser sciatic notch) 
असते. रजु्जमुळे या काकपदाचे लघुमनतंब मछि बनते. या मछिातून अंतः संिारक पेशीरज्ज ूि आंतर उप्थ 
िामहन्या ि चेता (internal pudendal vessels & nerves) माग ुक्रमतात. मनुष्ट्य िंाली बसला म्हणजे 
आसन ्ाबुुद सारिंे .मूीिर टेकलेले असते. म्हणून हा .ाग फार जाड असम बनत.. 
 

श्रोिीऊलूखल— 
 

मनतंबा्थीच्या पाश्वुमध्य.ागी एक िाटीसारिंा िं.ल िंळगा असत.. त्याला ऊलूिंल म्हणतात. 
िाटीच्या पमरघीिर बाह्य.ागी ्मक्षप्त (projecting) तट असत.. अिर.ागी हा नसत.. येथे एक िंाच 
असते. त्यास ऊलूिंल िंाच (acetabular notch) म्हणतात. ऊलूिंलाचा तल िंडबडीत असत.. पण 
िंाच स.डून पमरघीच्या शषे .ागािर अिचुिंाकार (lunoti) संिायीतल असत.. याच्याशी ऊिु्थीचे शीर 
संिामनत ह.ते. 
 

कटीराच्या मतन्ही अ्थी ऊलूिंलात संिामनत ह.तात. 
 

आसंिृि णछद्र (obturator foramin)— 
 

ऊलूिंलाच्या अग्र ि अिर.ागी असलेले हे मछि आसंिृतकलेने आच्छादलेले असते. हे 
पुर.मनतंबा्थी ि आसना्थीच्या य.गाने बनते. याच्यािरील म.कळ्या .ागातून आसंिृत िामहन्या ि चेता 
कटीरातून माडंीत उतरतात. याच्या उत्तर.ागी ऊलूिंल काकपदाच्या द.न ट.कािंर आडिे मचकटलेले 
अस््थबंि असते. 
 

पेशी उपयोजन—पुर.मनतंबास््थ ्ििािर बकं्षण रज्ज ू मचकटत. ि मशिंरािर उदर ऋजूपेशी ि 
्तूपपेशी उद्भितात. मशिंराच्या पाश्वु.ागी गुरू उपचालक (adductor longus) पेशी, िंालच्या बाजूस 
सिु अिर.जुािर क.मल (gracialis) पेशीचा रेिंीि उद्भि असत.. याच्यािर लघुउपचालक पेशी उद्भिते. 
पि.ागापासून गुद.न्नम ि अंतःसंिारक पेशी उद्भितात. उत्तर.जुाच्या अग्र.ागात काकंमतक रेषेिर 
कंकमतका (pectenius) पेशी खकिा अग्र.रूपेशी उद्भिते. 
 

आसनास््थ कायेच्या अग्र.ागापासून बमहसंिारक पेशी, कंटकािर ममथुन पेशी (gemelus), 
्ाबुुदािर अिुकला पेशी (semimembranosus), अिु्नायु पेशी (semitendinosus), ऊरूमद्वमशर पेशी 
(biceps femoris) आमण चतुःशीर पेशी उद्भितात. अिर.जुािर महाउपचालक (adductor magnus) ि 
बमहः संिारक पेशी उद्भितात. पि.ागािर गुद.न्नम पेशी उद्भितात. 
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कटीर (pelvis) 
 

पात्ीसारिंे (basin) मदसणारे, जाड ि पसरट अ्थींचे एक चक्र (girdle) िर पषृ्ठिशं ि िंाली 
अिर अियि या चल .ागामध्ये हे बसिलेले असते. याच्या अग्रपाश्वु.ागी मनतंबास््थ, पि.ागी मत्क ि 
उपमत्कास््थ असतात. तै्क्ाग्र ि चापिक्ररेषा यामुळे कटीराचे कूट ि सत्य कटीर असे द.न .ाग झाले 
आहेत. कूट कटीराच्या पि.ागी मत्कास््थ, ि पाश्वु.ागी पषृ्ठमनतंबास््थ असतात. अग्र.ागी अस््थ नसते. 
म्हणून याला गुरू खकिा कूटकटीर म्हणतात. सत्यकटीराच्या पि.ागी मत्क ि उपमत्कास््थ, पाश्वु.ागी 
श्र.णी ऊलूिंल, ि अग्र.ागी पुर.मनतंबास््थसंगम असतात. याच्या सिु बाजूने अस््थ असते, म्हणून याला 
लघु खकिा सत्यकटीर म्हणतात. हे कूटकटीरापेक्षा लहान असते. 
 

णित्र – १२२ 

 
नारी कटीरािे णिणिर् व्यास 

 
णित्र – १२३ 

 
स्त्री–कटीर मध्य अग्रपश्चग छेद 
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सत्यकटीराला उत्तर.ागी ्िशेद्वार (inlet), मध्य.ागी श्र.णीगुहा ि अिर.ागी मनगमुद्वार (outlet) 
असते. ्सूतीशास्त्रात या गुहेच्या ्िशे, मध्य ि मनगमुद्वाराचं्या व्यासानंा (diameter) फार महत्त्ि असते. 
पुढील.ागी पुर.मनतंबास््थसंगमाची िंालची कडा, पि.ागी उपमत्काचे ट.क ि पाश्वु.ागी द.न 
आसनकंटक याचं्यामुळे झालेल्या मनगमुद्वाराला शारीर मनगमुद्वार (anatomical outlet) म्हणतात. 
 

कटीर अक्ष—उच्छीष ुअि्थेमध्ये (erect position) कटीर अग्रबाजूस अम.नत असते (inclined) 
असते. ्िशे ि मनगमुतलाचा के्षमतज्यतलाशी अनुक्रमे ६०⁰ ि १५⁰ क.न ह.त.. ्ि्थस््थतीत कटीराचे द.न 
अग्र.तर कंटक ि पुर.मनतंबा्थींची िरची कडा एकाच उभ्या तलात येतात. म्हणून कटीराचा अक्षसुद्धा 
सरळ, उभ्या रेषेत नसून उत्तरअग्र बाजूस अम.नत झाला आहे. 
 

णित्र – १२४ 

 
कटीर िुलना 

 
नर ि नारी कटीरािील रे्द —खलग.ेदानुसार कटीरात मजतकी म.न्नता मदसते मततकी शरीराच्या 

दुसऱ्या क.णत्याही .ागात मदसत नाही. ्सूतीसमयी भ्रणूाचे शरीराबाहेर सुल. मनगमुन व्हािे या दृष्टीने 
नारी कटीर उपय.मजत (adapted) झालेले असते. 
 

णित्र – १२५ 

 
नर कटीर 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १२६ 

 
नारी कटीर, 

 
नारी कटीरािरील काही िैणशष्ट्ट्ये 

 
१) गुहेची िं.ली कमी आमण रंुदी ि िामरता जा्त. 
२) ्िशेमाग ुम.ठा ि अंडाकार–पाश्वात्पाश्वु जा्त. 
३) मत्कास््थ, रंुद ि आिुंड असून िक्रता जा्त. 
४) पुर.मनतंबास््थसंगम अमिक रंुद ि कमी उंच असत.. 
५) मनतंबमशिंाचंी िक्रता कमी. 
६) मनतंबिंात जा्त रंुद ि पसरट. 
७) आंतर ऊलूिंल व्यास म.ठा. 
८) पुर.मनतंबास््थचाप जा्त रंुद ि कमी उंच 
९) आंतर आसनकूट व्यास म.ठा. 
१०) आसंिृत मछिे लहान ि मत्क.णी असतात. 

 
खंड ४ : अध्याय ११ 

 
अर्र अियि 

 
ऊिभस्स्थ 

 
माडंीतील ही अस््थ, शरीरातील सिु अ्थींमध्ये लाबं, सबल ि म.ठी आहे. महला १ दंड, १ ग्रीिा, 

१ शीष,ु २ ट.के, २ संिीकंद ि २ उप संिीकंद असतात. दंड ग.ल रं.ाकार असून अग्र.ागी थ.डा उदुबज 
असत.. उत्तर ट.कािर ग.लशीषु, अम.मध्य.ागी तीयुकपणे दंडाला मचकटलेले असते. अिरट.क पसरट 
असून त्यािर द.न अस््थकंद असतात. उच्छीष ु अि्थेत या द.न अस््थ कटीरापासून िंाली जानूकडे 
तीयुकपणे बसिलेल्या आहेत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उत्तर ट.कािर शीषु, ग्रीिा ि ऊरूकूट असतात. शीषाचा आकार अिगु.लापेक्षा थ.डा म.ठा असत.. 
हे उत्तर, अम.मध्य ि खकमचत अग्रबाजूस िळलेले आहे. हे श्र.णी ऊलूिंलात संिामनत ह.ते. याचा तल 
गुळगुळीत असून मध्य.ागी लहान िंळगा असत., त्यास मध्यगतु (fovea centralis) म्हणतात. यात ग.ल 
रज्ज ू (ligamentum tercs) मचकटत.. ग्रीिा ५ सें.मम. cm लाबं असून दंडाशी १२५⁰ क.न करते. या 
क.नामुळे जानू एकातएक न अडकता चलन सुल. ह.ते. 
 

णित्र – १२७ 

 
उिभस्स्थ, दणक्षि, अग्रस्िरूप 

णित्र – १२८ 

 
अर्र अियि, सव्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

उरूकूट (trochanters)—ग्रीिा ि अस््थदंड याचं्या संगमािर उत्तर ि अिर.ागी द.न ्ििु 
असतात. त्यानंा उरूकूट म्हणतात. उत्तरकूट म.ठा ि चौक.नी असत.. त्यास महाउरूकूट म्हणतात. 
याच्या अम.मध्य.ागीं एक िंळगा असत.. त्यास उरूकूट िंात (trochanteric fossa) म्हणतात. याचा 
पाश्वु.ाग सहज हाताला लागत.. यािर मनतंबपेशी उपय.जतात. लघुउरूकूट लहान शकं्काकार असून 
अम.मध्य ि पि बाजूस िळलेला ्िि ुआहे. यािर ्िानकटी पेशी (psoas major) उपय.जते. पि.ागी 
ग्रीिाचा दंडाशी जेथे संिी ह.त. त्याजागी द.न उरूकुटानंा सािंणारी एक जाड मशिंा मदसते. मतला 
आंतरकूट मशिंा (inter-trochanteric crest) म्हणतात. अग्र.ागी या जागी नु्ती आंतरकूट रेषा असते. 
यािर संिी्ािर मचकटते. 
 

उरूदंड –हा मध्ये बारीक ि द.न्ही ट.कानंा जाड–पसरट झालेला असत.. मध्य.ागी हा मतक.नी 
असत.. याला तीन तल ि तीन तट असतात. मतन्ही तल मचक्कण (smooth) असतात. यािर सिु बृहतीपेशी 
(vastus) मचकटतात. दंडाला पुढील बाजूस बाक असत.. याच्या पिमध्य.ागी जाड ि रंुद पितट 
असत.. याला रूक्षरेषा (linea aspera) म्हणतात. उत्तर.ागी ही रेषा दु.ागून आंतरकूट मशिंेपयंत एक 
असम मतक.नी ्ातं ह.त.. यािर अग्र.रूपेशी (pectineus) उपय.जते. अिर.ागीसुद्धा ही रेषा दु.ागून 
िंाली अम.मध्य ि पाश्वुउपसंिीकंदापयंत जाते ि एक मतक.नी ्ातं तयार ह.त.. याला जानूतल (poplitial 
surface) म्हणतात. यािर िपेचा जाड थर असत.. यातूनच उरू ि जानू िामहन्या माग ुक्रमतात. 
 

अर्रटोक –हे बरेच जाड ि पसरट असते. यािर द.न म.ठे संिीकंद असतात. अग्र.ागी हे 
एकमेकाशंी संलर्गन असतात. पण मध्य.ागी उथळ ्सीता असते. पि.ागी एका म.ठ्या मिदराने मि.क्त 
ह.तात. या मिदराला आंतर संिीकंद िंात (inter condylar fossa) म्हणतात. येथे हे संिीकंद 
जानुतलापासून पि बाजूस बरेच मिके्षमपत असतात. अग्र.ागीच्या संमितलािर अमष्ठित संिानत.. म्हणून 
त्यास अमष्ठित तल म्हणतात. अिर ि पि.ागीचा संिायीतल जंघा्थीसाठी असत.. म्हणून त्यास जंघातल 
म्हणतात. द.न्ही संिीकंदाचं्या बाजूस ि िर उपसंिीकंद असतात. िंाताच्या पाश्वुम.त्तीिर एक ि 
अम.मध्यम.त्तीिर एक चपटा ठसा (impression) असत.. यािर अनुक्रमे अग्र ि पि व्यत्यमसत रज्ज ू
(crucial ligaments) मचकटतात. 
 

अणष्ठित् —ही सिात म.ठी ्नायजूात अस््थ ह.य. जानूसंिीच्या अग्र.ागी, चतुःमशरपेशीच्या 
्नायमूध्ये ही तयार ह.ते. ही मतक.नी ि चपटी असून महला द.न तल, तीन कडा ि एक अग्र असते. महचा 
अग्रतल फार असम असत.. त्यािर ्नायूच्या उपय.जनामुळे झालेले उ.े उंचिटे मदसतात. पि.ागािर 
अंडाकार संिायी तल असत.. एका उभ्या कूटाने त. दु.ागत.. हा उ.ाकूट ऊिु्थीच्या अिर ट.कािरील 
अग्रसंिायीतलािरील उथळ ्सीतेशी संिादी (corresponding) असत.. या तलािंाली न.कदार असम 
ट.क असते. त्यास अग्र म्हणतात. त्यािरून अमष्ठित ्नाय ू (ligamentum patalae) मनघून िंाली 
जंघा्थीिरील अबुुदािर मनिषेत.. 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १२९ 

 
दणक्षि अग्र स्िरुप, पश्च 

 
जंघास्स्थ —जंघातील द.न अ्थीमध्ये ही अस््थ अम.मध्य बाजूस असून फार सबल असते. कारण 

शरीराचा सिु .ार महच्यािर पडत.. ऊिु्थीच्या िंाल.िंाल ही लाबं आहे. महला दंड, द.न ट.के, तीन तल 
ि तीन कडा असतात. दंडाचा अनु््थ छेद मतक.नी असत.. दंड मध्ये बारीक ि द.न्ही ट.कानंा जाड ि 
पसरट असत.. आतील तल ि मिमिक्त अग्र कड तल.पमरक असल्यामुळें  संपूणं हाताला लागते. याला 
पायाची नडा, नळी (shin) असेही म्हणतात. बाह्य ि पितलािर बहुतेक सिु जंघापेशींचे उपय.जन असते. 
बाह्यकडेिर आंतर अस््थकला मचकटते. म्हणून मतला आंतर अस््थकडा (interosseous border) 
म्हणतात. 
 

उत्तर ट.कािर, क्षैमतज्यतलात, शरािा्माणे (बशी) िं.लगट द.न संिायीतल असतात. 
याचं्यामध्ये आंतर संिीकंद (inter condyloid eminence) तंुगक नािाचा उ.ा उंचिटा असत.. याचं्याशी 
ऊिु्थीच्या अिर ट.कािरील द.न संिीकंदाचंा संिी ह.त.. आंतर संिीकंद ्देशािर एकापुढे एक द.न 
लहान अबुुद असतात. यािर व्यत्यस््तत रज्ज ूमचकटतात. या ट.काच्या पि, अिर ि पाश्वु.ागी एक ग.ल, 
लहान संिायीतल असत.. त्यात अनुजंघा्थीचे उत्तर ट.क संिानते. या संिीतलाचं्या अग्रअिर.ागी एक 
उद्वि ु असत.. त्यास जंघास््थ्ाबुदु (tibial tuberosity) म्हणतात. हे तल.पमरक असल्यामुळे सहज 
हाताला लागते. 
 

अिर ट.क पसरट असून आतील बाजूस एक म.ठा ि िंाली गेलेला मिके्षप असत.. त्यास 
अंतगुलु्फ्ििु (medial malleolus) म्हणतात. याच्या बाह्यतलािर अनुजंघा्थीच्या अिर ट.कासाठी एक 
मतक.नी संिायीतल असत.. त्याला अनुजंघास््थ काकपद (fibular notch) म्हणतात. अिरतलािर 
काटक.नात संिायीतल असत.. येथे अनुगुल्फा्थीच्या (talus) उत्तर तलाशी संिी ह.त.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १३० 

 
जंघा, अनुजंघास्स्थ, 

 
णित्र – १३१ 

 
जंघास्स्थ, दणक्षि, उत्तर संर्ायी िल 

 
 

 

 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १३२ 

 
जंघास्स्थ, सव्य-अुत्तरिल 

 
अनुजंघास्स्थ —तंगडीमध्ये ही बाह्यबाजूस जंघा्थीशी समातंर असते. ही फार कृश (slender) 

असते. कारण महच्यािर शरीराचा .ार पडत नाही. महला दंड, उत्तर ट.क ि अिर ट.क असतात. 
 

उत्तर टोक ककिा शीषभ –हे चौक.नी असून याच्या आतील उत्तर.ागी एक संिायीतल असत.. 
त्याचा जंघा्थीच्या उत्तर पाश्वु.ागी संिी ह.त.. पाश्वुउत्तर .ागी शकूंििु (styloid process) असत.. हा 
सहज हाताला लागत.. याच्या थ.डे िंाली पाश्वु .ागािरून सामान्य जंघाचेता िंाली उतरते. ती हाताला 
लागते. 
 

दंड सािारण मतक.नी असून याला तीन कडा, तीन तल असतात. या सिांिर जंघापेशीचे 
उपय.जन असते. अम.मध्य कडािर आंतर अस््थकला मचकटते. अम.मध्य तलािर सिु ्सारक पेशी 
उपय.जतात. पितलािर सिु आक.चक पेशी ि पाश्वु तलािर सिु जंघापेशी उपय.जतात. 
 

अिरट.क लाबंट असून अम.मध्यगुल्फ्ििापेक्षा जा्त िंाली मिके्षपते. याचा पाश्वु.ाग तल.पमरक 
असत.. अम.मध्य.ागी एक मतक.नी संिायीतल असत.. त. अनुगुल्फाशी संिी करत.. मिके्षपाच्या बाह्य ि 
िंालच्या .ागी एक िंाच असते. त्यास गुल्फिंात (malliolar fossa) म्हणतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १३३ 

 
पादास्स्थ सव्य, उध्िभस्िरुप 

 
पादकंकाल (skeleton of the foot) 

 
यात कूचास््थ (tarsus). पादशलाका (metatarsus) ि पादागुंली (toes) असे तीन .ाग 

असतात. कूचामिील सात अ्थींनी पािलाचंा पिाि ु बनत.. मागील पंक्तीत (row) गुल्फास््थ 
(calcaneus) ि अनुगुल्फास््थ (talus) एकमेका ंशजेारी नसून एकािर एक असतात. पुढील पकं्तीत नौका 
कारास््थ (navicular) िनास््थ (cuboid), ि तीन ्फानास््थ (cuneiform) अशा पाच अस््थ असतात. 
याचं्यापुढे पाच पादशलाका ि त्यानंा चौदा पिे असलेल्या पाच पादागुंली संिामनत असतात. 
 

अनुगुर्लफास्स्थ —जंिा ि पादामिील अ्थींना ज.डणारा हा दुिा आहे. यािर तीन संिायीतल 
असतात. दूर्थ (clistal) ग.ल .ागाला शीष ु म्हणतात. याचा नािाकारा्थीशी संिी ह.त.. मध्ये उथळ 
्सीता असलेला उत्तर आकृमषतल (trochlear surface) जंिा्थीशी ि पाश्वु बाजूचा मतक.नीतल 
बाह्यगुल्फ ्ििाशी संिी करत.. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १३४ 

 
अनुगुर्लफास्स्थ, िाम, अणर्मध्य 

 
गुर्लफास्स्थ–पाष्ट्िी—कूचामिील ही सिात लाबं, जाड ि सबल अस््थ आहे. याला जंघा्थीच्याही 

मागे जाणारा एक म.ठा ्िि ु असत.. तीच टाच ह.य. यािर जंघापेशी उपय.जतात, ि त्यामुळे त्यानंा 
उद्यामा्माणे कायु करता येते. याच्या पिअिर.ागािर जंघाखपडी पेशीचा म.ठा गुल्फ्नाय ू(tendoachilis 
tendo calcanius) उपय.जत.. या अ्थीचा अक्ष िर ि पुढे िळलेला, मतरपा असत.. याच्या उत्तर 
.ागािरील तीन संिायीतल अनुगुल्फा्थीशी ि अग्र.ागािरील घना्थीशी संिी करतात. अम.मध्य .ाग 
न्युबज असून त्यािर एक मनिाया (shelf) सारिंा ्के्षप (projection) असत.. यािर अनुगुल्फास््थ (talus) 
टेकत.. म्हणून याला अनुगुल्फास््थ आिार (sustentacular talare) म्हणतात. हा सहज हाताला लागत.. 
याच्यािंाली एक ्सीता असते. त्यातून दीघु अंगुष्ठ आक.चक पेशीचा ्नाय ूपुढे पादात जात.. 
 

णित्र – १३५ 

 
गुर्लफास्स्थ, बाम, अुत्तरिल 

 
नौकाकारास्स्थ—मागे अनुगुल्फास््थ ि पुढे तीन ्फानास््थ खकिा कीला्थीशी संिी ह.त.. 

 
स्फानास्स्थ —या तीन लहान अ्थी मागे नौकाकारास््थ ि पुढे तीन पादशलाका याचं्यामध्ये 

कीलासारख्या (wedge) बसिलेल्या असतात. याचं्यामुळे पादातील अनु््थचाप तयार ह.ते. 
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णित्र – १३६ 

 
स्व्दिीयपादशलाका 

 
घनास्स्थ—हे चौक.नी असून मागे गुल्फास््थ ि पुढे द.न पादशलाका यामध्ये असते. याच्यािंाली 

दीघु जंघापेशी्नायसूाठी ्सीता असते. 
 

पादशलाका—या पाच लाबं अ्थींना मध्ये दंड, समीप ट.क खकिा आिार ि दूर्थ ट.क खकिा 
शीष ु असते. सिांचे आिार तीन ्फानास््थ आमण घनास््थ ि सिांची शीष े ्थम अंगुली पिाशी संिी 
करतात. द.न पदाशलाकामिील .ागी आंतरअस््थपेशी (interossei) मचकटतात. 
 

पादांगुलीपिभ (phalanges digitorum pedis) —ह्ता्माणेच ही चौदा असतात. पण थ.डी जाड 
ि आिुंड असतात. 
 

पाद–पाऊल (pedes–foot) 
 

पािलािर सिु शरीराचा .ार ि त.ल असल्यामुळे पािलाची रचना हातापेक्षा म.न्न असते. ते उभ्या 
शरीराशी काटक.न करते. म्हणून माणसाला .मूीिर उ.े राहता येते हे मानिाचे िैमशष्ट्ट्य ह.य. सिु 
शरीराचा .ार पािलािर पडत असल्यामुळे त्यातील अस््थ जाड ि सबल असतात, ि लिचीक रज्जूंनी 
जिंडलेल्या असतात. 
 

हस्ि ि पादकंकालािी िुलना 
 

द.होंची रचना सामान्यतः एकाच तत्िािर अमिमष्ठत असते. परंतु कायु म.न्नतेमुळे त्याचं्यात काही 
.ेदही आहेत. पायािर सिु शरीराचा .ार पडत असल्यामुळे त्यातील अस््थ जाड, आिुंड ि सबल 
असतात. त्याचं्यातील चलन फार थ.डे असते. ह्त हे पकडण्याचे मुख्य सािन असल्यामुळे त्यातील 
संघटक (component) .ाग अमिक चमलष्ट्णू (mobile) असतात. अंगुष्ठाची पाणीशलाका आपल्या लंब 
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अक्षािर ९०⁰ इतकी भ्रमू शकते ि अंगुष्ठ ्त्येक अंगुलीला ्पशू ु शकत.. यामुळे माणसाला एिंादी ि्तू 
अंगुष्ठ ि करागुंली यात दृढ िरता येऊन त्यास अनेक कुशल कामे करता येतात. इतर क.णत्याही ्ाण्यात 
ही मक्रया ह.त नाही. ह्त, बाहू ि उपबाहू याचं्या लंब अक्षात असत.. पण पाद; उरू ि जंघा याचं्या लंब 
अक्षाच्या काटक.नात असत.. म्हणून माणसाला उच्छीष ु उ.े राहता येते. यामुळे सिु शरीराचा .ार 
कूचास््थ ि पादशलाकािर पडत.. त्याच्या गतीत ्त्या्थता ि उत्थापकता (spring) येऊन सिु .ार 
कायुक्षमरीत्या त.लला जािा म्हणून कूचास््थ ि पादशलाका याचं्या रचनेत उभ्या ि आडव्या अनेक चापाचंी 
य.जना करण्यात आली आहे. 
 

णित्र – १३७ 

 
पादकंकाल िाम अणर्मध्यस्िरूप. 

 
[मिशषे िणनु िंं. ५–अ ३ िर पहाि.े] 

 
पेशी उपयोजन – 

 
ऊिभस्थीच्यािरिे टोक–गुरूकूटाचयिरील ट.कािर पायरीफॉर्थमस, अग्र.ागािर मनतंबलघुपेशी, 

िंालील .ागािर पाश्वुबृहमतपेशी, (vastus lateratio), लघुकूटािर गुरूकटीपेशी, त्याच्या बाजूस 
अम.मध्य बृहमतपेशी, गुरूकूटाच्यािरील पि.ागी मनतंब मध्यपेशी, कूटिंातामध्ये बाह्य आसंिृतपेशी, 
िंालच्या .ागी उरूचतुष्ट्क.ण पेशी. 
 

दंडाच्या अग्र.ागी पाश्वािािर पाश्वुबृहमतपेशी, पि.ागी बाहेरून आत मध्यंतर बृहमतपेशी, 
महामनतंबपेशी, ऊरूमद्वमशरपेशी, गुरू–महालघु उपचालकपेशी, अम.मध्य बृहमतपेशी. 
 

खालिे टोक–पिअम.मध्य.ागी जंघाखपडीपेशी (gastroc nemeus) चे अम.मध्यशीषु, पाश्वु.ागी 
पाश्वुशीष.ु 
 

जंघास््थ, िरचे ट.क, अग्र.ागी जंिा्ाबुुदािर अमष्ठित रज्ज,ू पाश्वुउत्तर.ागी अिकुला 
(semimembranosus) पेशी, िंालच्या.ागी अंतक.ची (sartorius) पेशी, क.मल (gracilis) पेशी, 
अिु्नायपेूशी. 
 

दंडाच्या पाश्वु.ागी अग्रजंघा (tibiatis anterior) पेशी, 
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पश्चर्ागी–िरचे ट.क अम.मध्य.ागी अिकुलापेशी, थ.डे िंाली पिजानू (popliteus) पेशी, 
त्याच्या बाह्य.ागी जंघाखपमडका (soleus) पेशी, दंडािर बाहेरून आत पिजंघापेशी, 
दीघुअंगुलीआक.चकपेशी. 
 

अनुजंघास््थ, अग्र.ाग, िरचे ट.क, उरू मद्वमशर्क ्नायू, बाहेर ि आत गुरूअनुजंघा (peroneus 
longus) पेशी, दीघुअंगुली्सारकपेशी, पिजंघा पेशी, दंडािर लघुअनुजंघापेशी, दीघुअंगुष्ठ्सारकपेशी. 
 

अनुजंघास्स्थ–पि.ाग, िरचे ट.क, जघाखपमडकापेशी, दंडािर दीघुअंगुष्ठआक.चकपेशी ि िंाली 
लघुअनुजंघापेशी. 
 

पाद, उत्तर .ाग, गुल्फा्थीच्या पि अिर.ागी गुल्फ ्नायू, अग्रउत्तरपाश्वु.ागी 
लघुअंगुली्सारक ्नायू, पादशलाकाचं्या द.न्ही संलर्गन बाजूिर पषृ्ठअंतराअ्थीपेशी (interossei), 
कमनमष्ठकेच्या आिारािर लघुअनुजंघापेशी ्नाय.ू 
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खंड ५ 
 

खंड ५ : अध्याय १ 
 

संणर्की (SYNDESMOLOGY) 
 

भ्रौिणिकास ि िगीकरि 
 

भ्रौि णिकास 
 

य.ज्यमूतकर (mesenchyma) पासून कंकालाचे मिमिि .ाग बनतात. पषृ्ठिषंापासून मनघणाऱ्या 
कुड माचं्या दंडामध्ये मिमशष्ट जागी का्थीयन ि पुढे अ्थीयन ह.ऊन अियिाचं्या अ्थी बनतात. पण मध्ये 
काही मिमशष्ट का्थीयन न ह.ता तंतू य.जीऊतीच राहते. या .ागात प.कळी उत्पन्न ह.ऊन आतून 
संमिकलेचे (synovial membrane) आिरण चढते ि या्कारे कलासंिी (synovial joint) तयार ह.त.. 
बाहेरील तंतूय.जीऊतीचे संिी्यनू (sac) बनते. काही .ागात या य.जीऊतीचे तंतू जा्त घन ि दृढ 
ह.तात. याचेंच पुढे रज्ज ू (ligaments) बनतात. काही मठकाणी, ्यूनात, य.जीऊतीचे काही .ाग कायम 
राहतात. त्याचेंच पुढे आंतरसंिीखबब (inter articular disc) ि का्थीिलय (meniscus) बनतात. 
 

णित्र – १३८ 

 
स्यनूसंर्ी, सार्ा, उर्ाछेद 

णित्र – १३९ 

 
सांर्ा, स्यनूसंणर्–उर्ाछेद 
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व्याख्या–शरीरातील मिमिि अ्थींच्या पर्पराशी येणाऱ्या संबिंास संिी (joint, articulation) 
म्हणतात. शरीराची य.र्गय मदशनेे हालचाल व्हािी म्हणून मिमशष्ट मठकाणी मिमशष्ट संिींची य.जना केलेली 
असते. मिमशष्ट पेशीच्या सुसंबद्ध मक्रयेमुळे ि संिींच्या य.र्गय य.जनेमुळे उद्यामसंहती (lever system) तयार 
ह.ऊन थ.ड्ा श्रमात पुष्ट्कळ कायु करून घेणे हाही संिीचा एक ्मुिं उदे्दश आहे. 
 

संिीमध्ये .ाग घेणाऱ्या सिु अ्थींची ट.के संघायीका्थी नािाच्या गुळगुळीत का्थीने 
आच्छादलेली असतात. द.न खकिा अमिक अ्थींचा मिमशष्ट संबंि कायम राहािा म्हणून या अ्थींची ट.के 
लाबं, मचिट ि लिमचक अशा अ्थी रज्जूंनी पर्पराशंी बािंलेली असतात. साधं्या..िती असणाऱ्या पेशी ि 
्नाय ूयाचंाही संिी स््थर ठेिण्यासाठी बराच उपय.ग ह.त.. 
 

िगीकरि 
 

संिींचे मुख्य तीन िग ुपडतात —१) तंतूयुत, २) का्थीयुत आमण ३) कलायुत (synovial) संिी. 
 

१) िंिूयुि संर्ी —यात अ्थींची ट.के तंतूऊतीने ज.डलेली असतात. यात चलन बहुतेक 
नसतेच. उदा. कपुरा्थीमिील सेिनी, हन्ि्थीिरील गतामध्ये बसिलेले दंतकूट इ. 
 

२) कास्थीयुि संर्ी —यात द.न अस््थ एका का्थीपटीने संयुक्त झालेल्या असतात. यात चलन 
फार थ.डे असते. उदा. अंतराकीकसखबब, पुर.मनतंबा्थी संगम. 
 

३) कलायुि संर्ी —शरीरातील बहुतेक सिु संिी यात म.डतात. याची िैमशष्ट्ट्ये—अ) अ्थीची 
ट.के संिायीका्थीने आच्छादलेली असतात. आ) यामध्ये संिीगुहा असते. इ) संिी्यनू-्ािर असते. इु) 
्यनूाच्या अंत.ागी संिीकला मचकटलेली असते. उ) ्यनूा..िती बाहेरून ्नाय ू ि रज्ज ू असतात. ऊ) 
काही संिीगुहा, संिायीकास््थखबब खकिा अिुचिंाकार कास््थिलयाने दु.ागलेल्या असतात. ए) 
संिीकलेपासून संिीिि (synovia) नािाचा िि पाझरत.. त्यामुळे अभ्यंजनाचे कायु सािते. ऐ) 
अिंंड्यनूामुळे संिीगुहा िाता्िशे (airtight) असते. त्यात ऋणमनपीड (vacuum) असत.. म्हणून 
संिीतील एिंादी अस््थ जा्त ओढली गेल्यास या ऋण मनपीडामुळे ती जा्त ओढली जात नाही. 
 

अशा सिु रचनेमुळे या संिीत अत्यल्पपासून अत्यमिक मयादेपयंत चलन ह.ऊ शकते. 
 

संिीतील चलना्माणे याचें तीन म.ठे ्कार पडतात— 
 

१) चेष्टाित, पमरचेष्ट, चलसंिी (freely movable-diarthrosis). 
 

अ] ऊलूखल संर्ी (ball and socket joint, circumduction)—येथे िं.ल संिायीतलात 
मफरणारे ग.ल अस््थशीष ुअसते. यामध्ये काही ठरामिक मयादेपयंत क.णत्याही मदशसे चलन ह.ऊ शकते. 
उदा. अंस ि मनतंब संिी. 
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आ] कोर संर्ी (hinge joint, gingly mus)—यात केिळ एकाच तलात मबजागरी्माणे 
चलन ह.ऊ शकते. उदा. कफ.ण, जानू. 

 
इ] णिििभ संर्ी (pivot joint)—यात कीला..िती िलय क्षैमतज्य तलात मफरते. उदा. 

मशर.िर अक्ष संिी. 
 
इभ] पर्लयाि संर्ी (saddle joint)—यात मिर.िी संिायीतल व्युत्क्रमेण (reciprocally) 

न्युबज.दुबज (concavoconvex) असतात. यात एकाच तलात चलन ह.ते. उदा. अंगुष्ठ. 
 

२) प्रसर संर्ी (gliding joint, amphy-arthrosis)—यातील अस््थ पर्परािर खकमचत सरकू 
शकतात. उदा. ममणबिं, कूचा इ. 

 
३) स्स्थर अिल संर्ी (imperfect, synarthrosis) —हा स््थर असून त्यात चलन मुळीच ह.त 

नाही. उदा. कर.टीतील सेिनी. 
 

संर्ीिा रूणर्रप्रदाय 
 

संिी्यनूाच्या बाह्य.ागी, रूमिरिामहन्याचें पमरसंिायी्तान (periarticular plexus) पसरलेले 
असते. त्यापासून मनघणाऱ्या काही शािंा ्ािराला छेदून आत जातात ि सिु घटकानंा ्दाय करतात. 
 

िेिाप्रदाय –संिी..िती असलेल्या पेशींना ्दाय करणाऱ्या चेतापासूनच शािंा मनघून संिीला 
्दाय करतात. 
 

संिीतील चलन ि त्यामुळे अियिास ्ाप्त ह.णारी स््थती— 
 

१) आकोिन (flexion) –शरीराचा एिंादा .ाग दुसऱ्या .ागािर िाकणे 
उदा. उपबाहू बाहूिर िाकणे. 

 
२) प्रसारि (extention)–एिंादा िाकलेला .ाग सरळ करणे. 

उदा. िाकलेला उपबाहू बाहूशी एका रेषेत आणून सरळ करणे. 
 

३) अपिालन (abduction)–एिंादा .ाग मध्यरेषेपासून दूर करणे. 
उदा. उत्तर अियि शरीरापासून बाजूस िर उचलणे. 

 
४) उपिालन (adduction) – एिंादा .ाग शरीराजिळ ओढणे. 

उदा. बाजूस िर उचललेला उत्तर अियि शरीराला टेकिणे. 
 

५) अर्स्िलन (pronation) – एिंादा .ाग िंाली .मूीकडे िळमिणे. 
उदा. तळहात पालथा करणे. 
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६) उत्तलन (supination) – एिंादा .ाग िर िळमिणे. 
उदा. तळहात उलथा करणे. 

 
७) उििभन (evertion) – एिंादा .ाग बाह्यबाजूस िर उचलला जाणे. 

उदा. तळपायाची बाह्यबाजू िर उचलली जाणे. 
 

८) अपििभन (invertion) – एिंादा .ाग अंतबाजूिर उचलला जाणे. 
उदा. तळपायाची अंतबाजू िर उचलली जाणे. 

 
९) उत्थापन (elevation) – एिंादा .ाग सरळ िर उचलला जाणे. 

उदा. हनु िर उचलली जाणे, तोंड ममटणे. 
 

१०) प्रािसादन (depression) – एिंादा .ाग िंाली ओढला जाणे. 
उदा. हनु िंाली ओढली जाणे, तोंड उघडणे. 

 
११) पृष्ठआकोिन (dorsiflexion) –पाऊल िर उचलणे. 

 
१२) िलआकोिन (plantar flexion) –पाऊल िंाली िाकमिणे. 

 
खंड ५ : अध्याय २ 

 
काही णिणशष्ट संर्ी 

 
१) णशरोर्र पश्चकपाल संर्ी (atlanto-occipital joint)—पिकपाला्थीिरील अस््थकंद ि 

मशर.िरा्थीिरील संिायीतल यात संिी ह.त.. यात उभ्या रेषेत थ.डे आक.चन, ्सरण ह.ते. जसे मशर 
पुढेमागे हलमिणे (nodding). 
 

२) णशरोर्र अक्षकीकस संर्ी (atlanto-axial joint)—एक जाड, सबल, अनु््थ रज्ज ूिलयाच्या 
पि.ागी चापाकार पाश्वात्पाश्वु मचकटलेले असत., ि दंता.्ििाला िलयात दृढ ठेित.. येथे केिळ 
पमरभ्रमण चलन ह.ऊ शकते. (rotation). 
 

३) शंखकहनु संर्ी (temporomandibular joint)—शिंंकअ्थीिरील हनुिंात ि अिरहनुिरील 
संिीकंद यामध्ये संिायी खबब असते. या खबबामुळे ्यनूाचे द.न .ाग ह.तात. खबबाचा परीघ ्यनूाशी 
मचकटलेला असत.. खबबातून मझरपणाऱ्या ििाने या संिीला चागंले अभ्यंजन ममळते. 
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णित्र – १४० 

 
णशरोर्रकीकस, उत्तरिल 

 
णित्र – १४१ 

 
िामशंखकहनुसंणर् अग्रपश्चगछेद 

 
४) पृष्ठिंश संर्ी (vertebral joint) —सिु कीकसकाय, कीकसचाप, अनु््थ ि शल्य्ििु, 

अनेक लघु ि दीघु अ्थी रज्जूनंी ि संिी ्यनूांनी सािंलेले असतात. अग्र ि पि आयामबिं हे सबल ि रंुद 
रज्जपूट्ट कीकसकायाचं्या अनुक्रमे अग्र ि पि.ागी िर पिकपालास््थ ि िंाली मत्का्थीपयंत दृढ 
मचकटलेले असतात. सिु शल्याचंी अगे्र एका सबल रज्जनेू िरपासून िंालपयंत पर्पराशंी मचकटलेली 
असतात. यापैकी सप्तम गै्रिीशल्यापासून िरच्या बाजूला घाटा्नायू–रज्ज ू (ligamentum nuchae) 
म्हणतात. चतुष्ट्पादामध्ये हा फार म.ठा ि सबल असत.. अंतराकीकसखबब हे कीकस कायेच्या उत्तर ि 
अिरतलाना सािंलेले असते. तसेच ते अग्र ि पि आयामबिंानंा मचकटते. 
 

पि आयामबंि कीकसकुल्यात सिु कायांच्या पि.ागािरून िर जात. ि दंता.्ििा..ितालून िर 
जाऊन पिकपाला्थीिर मचकटत.. दंता. ्ििापासून पि कपाला्थीपयंतच्या या बिंाला छमदकला 
(membrana tectoria) म्हणतात. 
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णित्र – १४२ 

 
उरोक्षक संर्ी अग्रस्िरुप 

 
णित्र – १४३ 

 
अंससंर्ी, सव्य, पाश्वभ, आंिर र्ाग 

 
५) उरोक्षक संर्ी (sternoclavicular joint) —यातील संिायीखबब ग.ल ि चपटे असून अक्षक ि 

उर.्थीच्या संिायीतलामध्ये असते. याचा परीघ संिी ्यनूाला मचकटलेला असत.. यामुळे ्यनूाचे द.न 
.ाग ह.तात. 
 

६) अस संर्ी (shoulder joint)—यात अंस संिी उर.ष्ठ (glenoidal labrum) नािाची का्थीची 
एक िारा (rim) अंससंिीकूपाच्या पमरघीला मचकटलेली असते. महच्यामुळे कूप िं.ल ह.त. ि अ्थीला 
संरक्षण ममळते. उत्तर.ागी हे मद्वमशरपेशीच्या दीघु ्नायूशी संतत असते. या ्नायूने संिीला सबलता येते. 
हा ्नाय ू अंस ि कफ.ण संिीशी मनगमडत असल्यामुळे द.न्ही संिीतील चलनामध्ये मेळ (harmony) 
बसत.. 
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णित्र – १४४ 

 
उरोस्स्थपशभ आणि आंिरकास्स्थ संर्ी. 

 
७) पशूभकीकस संर्ी (costovertebral joint)—पशू ुशीषािरील द.न संिायी पैलू मिील (facet) 

जागा ि अंतरा कीकसखबब यामध्ये एक आंतर संिी रज्ज ू (intraarticular ligament) असत.. पमहल्या ि 
शिेटच्या तीन पशूकुीकससंिीमध्ये हे नसते. 
 

८) उरोस्स्थपशूभ संर्ी (sternocostal joint) —पशूचुा उर.्थीशी ्त्यक्ष संिी ह.त नाही. पशूचु्या 
अग्र ट.कािर पशूकुा्थी असते. मतचा उर.्थीशी संिी ह.त.. ्थम पशूकुा्थी थेट उर.्थीशी संिानते. 
तेथे संमि्यनू असत नाही. इतर पशूकुा्थी उर.्थीशीं संिी्यून करून संिानतात. 
 

णित्र – १४५ 

 
पुरोणनिंबास्स्थसंगम, पाश्वात्पाश्वभछेद अग्र 
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९) पुरोणनिंबास्थी संगम (public symphisis)—द.न्ही पुर.मनतंबा्ती मध्य.ागी जेथे संयुक्त 
ह.तात त्याजागी द.ह.मध्ये आंतर पुर.मनतंबा्थी खबब असते. खबबामध्ये थ.डी प.कळी असते. ही सहसा 
उत्तर.ागीच असते. 
 

१०) अन्िरत्नी अरत्नी संर्ी (radioulnar joint) 
 

अ) नेणदष्ट (proximal) —अरत्नीिरील अन्िरत्नी काकपद ि अन्िरत्नी शीषाचा परीघ यामध्ये 
पािात्पाश्वु संिी ह.त.. त्या..िती संिी्यनू असते. याच्यािंाली अरंुद ग्रीि.े.िती िलयरज्ज ू
(annularligament) असत.. यामुळे शीष ुकाकपदात स््थर रािंले जाते. येथे केिळ पमरभ्रमण ह.ते. 
 

णित्र – १४६ 

 
अरत्नी अन्िरत्नी ि मणिबंर् संर्ी 

 
आ) दूरस्थ (distal) – अरत्नीचे मशर ि अन्िरत्नीिरील अरत्नी काकपद यामिील हा मिितु 

(pivot) संिी ह.य. यात द.न अ्थीमध्ये संिायीखबब असते. येथेही पमरभ्रमण ह.ते. या द.न्ही संिीमुळे 
ह्ताचे अि्तलन ि उत्तलन ह.ते. यामुळे ह्ताचे १४०⁰ पयंत पमरभ्रमण ह.ते. 
 

११) श्रोिीउलूखलणनिंबसंर्ी (hip jolnt) —श्र.णी उलूिंलाच्या सीमातटािर तंतूमय का्थीची 
िारा मचकटलेली असते. महला श्र.णीउलूिंलीय उद.ष्ठ (acetabular labrum) म्हणतात. यामुळे 
श्र.णीउलूिंलाची िं.ली िाढते, ि सीमातटाचे रक्षण ह.ते. ग्रीि.े.िती संिी्यनूाचे तंतू जाड ि िलयाकार 
रचलेले असतात. त्याला िलय्तर (zona orbicularis) म्हणतात. यामुळे उलूिंलात शीष ु दृढ िरून 
ठेिले जाते. उलूिंल काकपदाच्या द.न्ही ट.कािर एक अनु््थ रज्ज ूमचकटलेला असत.. यािंाली तयार 
झालेल्या मछिातून िामहन्या ि चेता ्िशेतात. काकपदाच्या द.न्ही ट.कािरून द.न रज्जू् तं. मनघून िर ि 
आत जातात आमण एकत् ह.ऊन उिु्थीशीषािरील मध्यगतात मचकटतात. यास ग.लरज्ज ू(ligamentum 
teres) म्हणतात. 
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णित्र – १४७ 

 
श्रोिी उलूखलसंर्ी पाश्वात्पाश्वभछेद 

 
णित्र – १४८ 

 
श्रोिी उलूखलसंर्ी अंिस्िरूप 



 

 

अनुक्रमणिका 

१२) जानू संर्ी (knee joint)—हा शरीरातील सिात म.ठा संिी ह.य. या संिीत तीन अस््थ .ाग 
घेतात. ऊिुस््थ ि जंगास््थिरील संिीकंद ि अमष्ठित. मतन्ही अ्थींिरील संिायीतल एकमेकाशंी 
सिांगसम (congruent) मुळीच नाहीत. या संिीची एकंदर रचना, त्याच्यािर येणारा शरीराचा .ार ि 
त्याचे कायु पामहल्यास त. फार असुरमक्षत (insecure) असािा असे िाटते. पण या संिीबाहेरील ि आतील 
अस््थबंि, अिचुिंाकार का्थी िलये याचं्या मिमशष्ट रचनेमुळे हा सबल बनला आहे. 
 

णित्र – १४९ 

 
णनिंबसंर्ी, अग्रस्िरुप 

णित्र – १५० 

 
जानूसंर्ी, सव्य, णिच्छेणदि 
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अर्भिंद्राकार कास्थी िलय (meniscus) —हे िलय जंिा्थीच्या उत्तर तलािरील पमरघाच्या ⅔ 
.ागािर एिंाद्या िलयका्माणे (washer) बसते. यामुळे संघायीतल िं.ल ह.त.. कारण हे पमरघीकडे 
जाड ि कें िाकडे पातळ असते. याचंी ट.के आंतर संिायीतल ्देशात (intercondylar area) ि त्याचंी 
पमरघी संिी्यनूाला दृढ मचकटलेली असतात. 
 

णित्र – १५१ 

 
जानूसंर्ी, िाम–पश्चस्िरुप 

 
व्यत्यणसि रज्ज ू (cruciate ligaments) —हे द.न रज्ज ू संिीच्या मध्य.ागी असून अती बमलष्ट 

असतात. जंघा्थीिरील त्याचं्या उपय.जनानुसार त्यानंा अग्र ि पि आमण ऊिु्थीिरील उपय.जनानुसार 
पाश्वु ि अम.मध्य म्हणतात. जसे—अग्रपाश्वु ि पिअम.मध्य व्यत्यमसत रज्ज ू
 

अनु््थरज्ज ूद.न्ही का्थी िलयानंा अग्र.ागी ज.डत.. हा संिी जेव्हा मपळिटला जात. (twist) 
तेव्हा का्थी िलयाचंा आतील मुक्त ि पातळ .ाग द.न अ्थींमध्ये सापडल्यामुळे तुटत. ि तुकडे संिीमध्ये 
सापडतात. व्यत्यमसत अ्थीबिं तुटल्यास संिी अचल ह.त. ि अल्प चलनानेही अत्यंत िेदना ह.तात. या 
अि्थेस जानूसंिी आंतरव्य्तता (internal dernagement of knee joint) असे म्हणतात. 
 

अणष्ठित् रज्जू (ligamentum palellae) —चतुःमशर पेशीचा म.ठा सबल रज्ज ूपूणु अमष्ठितला िेढून 
िंाली जंघा्थी्ाबुुदािर (tibial tuberosity) उपय.जत.. या रज्यतूील अती घषणुामुळे त्यात उत्पन्न 
झालेला ्नायुजात अस््थ म्हणजेच अमष्ठित ह.य. 
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णित्र – १५२ 

 
गुर्लफसंर्ी, सव्य, प्राश्वस्त्पाश्वभ 

 
१३) जंघाअनुजंघास्स्थसंर्ी, उत्तर (tibiofibular joint, prox)—जंघा्थीच्या 

पाश्वुसंिीकंदािंालील ि अनुजंघा्थीच्या मशरािरील संिायीतलात संिी ह.त.. यास ्ितंत् ्यून असते. 
बऱ्याच िेळा हे ्यनू जानूसंिी्यनूाशी संतत असते. अिरसंिी द.न्ही अ्थींच्या िंालच्या ट.कािरील 
संिायीतलात ह.त.. 
 

द.न्ही अ्थींची संल्लर्गन कडा आंतरअस््थकलेने (interosseous membrane) पर्पराशंी संयुक्त 
असतात. या कलेत उत्तर ि अिर .ागी द.न मछिे असतात. त्यातून जंघािामहन्या माग ुक्रमतात. 
 

१४) गुर्लफसंर्ी (ankle joint) – द.न्ही अ्थींच्या िंालील ट.कािरील अिर.ागी असलेल्या ि 
अनुगुल्फा्थीच्या (talus) िर असलेल्या संिायीतलात संिी ह.त.. याचे संिी्यून ि ..ितीचे ्नाय ूफार 
सबल असतात. अंतगुलु्फ्ििाची (internal malleolus) िंालची कड, गुल्फास््थ, अनुगुल्फास््थ आिार, 
नािाकारास््थ या सिांना मचकटलेला एक सबल मतक.णी रज्ज ू असत.. त्याला मत्क.णी रज्ज ू (deltoid) 
म्हणतात. पाश्वु.ागी अनुजंघागुल्फ (calcaneofibular) ि अनुजंघाअनुगुल्फ (talofibular) रज्ज ूअसतात. 
या संिीत पषृ्ठआक.चन (dorsiflexion) ि तलआक.चन (plantar flexion) हे मुख्य चलन ि पाश्वात्पाश्वु, 
अपचालन ि उपचालन ही गौण चलने ह.तात. 
 

१५) आंिरगुर्लफसंर्ी (intertarsal joints) —गुल्फमिील सिु अस््थ सबल रज्जूनंी बािंलेल्या 
असतात. गुल्फअनुगुल्फ आंतरअस््थरज्ज ू(interosseous talocalcaneal ligament) या द.न्ही अ्थींिरील 
असंिायी (non-artieular) ्देशात मचकटत.. दीघु पादतलीय रज्ज ूमहत्त्िाचा आहे. हा पि.ागी गुल्फास््थ 
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ि अग्र.ागी घनास््थ ि ्थम तीन पादशलाका यानंा ज.डत.. हा फार सबल असून आयाम पादचाप स््थर 
ठेित.. हा दुबुल झाल्यास हा चाप नाहीसा ह.ऊन पाद मचमपट (flat) ह.त.. अनुगुल्फास््थ आिार ि 
नौकाकारास््थ यानंा ज.डणाऱ्या सबल रज्जसू ्कंद (spring) रज्ज ू म्हणतात. याने पादाला ्कंदा्माणे 
आिार ि झेप ममळते. 
 

खंड ५ : अध्याय ३ 
 

पाद िाप (ARCHES OF FOOT) 
 

पादाला द.न महत्त्िाची काये कराियाची असतात— 
 

१) ऊच्छीष ुअि्थेत शरीराचा .ार त.लून िरणे. 
२) गमन्संगी शरीर पुढे ल.टण्यासाठी उद्यामाचे कायु करणे. 

 
पमहले कायु करण्यासाठी पाद पूणपुणे .मूीिर टेकत.. दुसरे कायु करण्यासाठी पादाची चामपत 

उद्यामा्माणे (arched lever) रचना केली आहे. 
 

हे चाप द.न ्कारचे आहेत — 
 

१) अम.मध्य ि पाश्वु आयामचाप. २) अनेक अनु््थचाप. 
 

अ) अणर्मध्य आयामिाप —गुल्फ, अनुगुल्फ, नािाकारास््थ, तीन ्फानास््थ ि ्थम तीन 
पादशलाका या अ्थींनी बनते. गुल्फा्थीचे पि, अिर ट.क-टाच-मागे ि ्थम तीन पादशलाकाचंी शीषे 
पुढे एिढेच .मूीिर टेकतात. ही सिात उंच असून महची स््थमत्थापकता (elasticity) जंघापेशींचे ्नायू, 
पादतल पथुृला (plantar aponeurosis), पादतलीय संिीचे सिु रज्ज,ू मिशषेतः ्कंद रज्ज ूइ. मुळे मटकून 
राहते. यात अल्पचलन आहे. 
 

णित्र – १५३ 

 
पादांिा पाश्वात्पाश्वभछेद 
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आ) पाश्वभ आयामिाप —गुल्फास््थ, घनास््थ ि चतुथु आमण पचंम पादशलाकाचंी शीष ेयात .ाग 
घेतात. टाच मागे ि या द.न पादशलाकापुंढे टेकतात. ही उंचीला कमी असून यात चलन ह.त नाही. 
 

इ) अनुप्रस्थिाप —अनु््थचापाचं्या अनेक माला (series) असतात. गुल्फ (tarsus) 
पादशलाका संमि्देशात या पूण ु असतात. पण मध्यगुल्फ्देशात या अपूणु असून अिुछादाकार 
(halfdome) मदसतात. त्याचंी न्युबजता अिर ि अम.मध्य .ागाकडे िळलेली असते. म्हणून द.न्ही पाद 
ज.डून .मूीिर ठेिले असता पूण ुकूचाछाद (tarsaldome) तयार ह.त.. हे चाप स््थर ठेिण्यामध्ये अंगुष्ठ 
उपचालक पेशीचे अनु््थ मशर (transverse head of hallusis adductor) दीघु जंघापेशी, ि आंतरअ्थी 
ि पादतली ि रज्ज ू याचंा म.ठा .ाग असत.. उच्छीष ु अि्थेत याचं्यािर शरीराचा .ार पडून त्या थ.ड्ा 
मचमपमटत ह.तात. पण .ार काढल्यािर त्या पुनः ्त्या्थामपत (restore) ह.तात. या त्याचं्या गुणामुळेच 
िािणे ि उड्ा मारणे या मक्रया मनपुणतेने (effeciently) ह.ऊ शकतात. 
 

मशशूमध्ये हे चाप नसतात. ्ौढामध्ये मचमपटपाद हे म.ठे िैगुण्य समजले जाते. क.णत्याही ्मतरक्षा 
सेिमेध्ये (defence services) यानंा ्िशे नाकारण्यात येत.. 
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खंड ६ 
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पेणशकी (MYOLOGY)—सामान्य ििभन 
 
पेशींिा भ्रौिणिकास — कंकालाच्या बाजूला काही मिमशष्ट क.शाचें गुणन ह.ऊन तेथे पेशीिंंडक 
(myotome) तयार ह.तात. सदृश आंतरकीकसमछिातून येणाऱ्या चेताचंा त्यानंा ्दाय ह.त.. काही 
पेशीिंंडकाचंा मिऱ्हास ह.ऊन पेशीऊती नाहीशी ह.ते ि त्या जागी तातंिऊती (fibrous tissue) येते. 
अशा्कारे रज्ज ू(ligament), ्नाय ू(tendon),अस््थबंि, ्तरी (fascia) पथुृला (aponeurosis) इ. ऊती 
बनतात. 
 

सिु ऐस्च्छकपेशी (voluntary) पेशीिंंडकापासून मनघतात. सिु अनैस्च्छकपेशी अंत्त्यदरीच्या 
(splanchnic cleft) अंतःपाश्वु (splanchnopleure) ्तरापासून उद .ितात. 
 

णित्र – १५४ 

 
देहपेशी, अग्रस्िरूप 

 
पेशींच्या संरचना ि कायु याचं्या अभ्यासाला पेमशकी म्हणतात. यामध्ये रज्जू, ्नाय,ू अस््थबिं, 

्तरी, पथुृला याचंाही समािेश ह.त.. 
 

्त्येक पेशीतंतू..िती पेशीच.ल (sarcolemma) चे आिरण असते. अशा अनेक एकमत्त 
तंतू..िती पमरपूल (perimycin) चे आिरण चढून त्याचें पूल (bundle) बनतात. असे अनेक पूल एकत् 
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येऊन त्याच्या..िती एक सबल पमरपेमशक (epimysin) आिरण चढते. अशा रीतीने सिु इच्छायत्तपेशी 
बनतात. 
 

णित्र – १५५ 

 
देहपेशी, पश्चस्िरूप 

 
शरीरातील क.णतेही चलन पेशीमशिाय ह.ऊ शकत नाही. याचं्याय.गे शरीराचा मासंल .ाग बनत.. 

एकूण शरीर.ारात पेशींचा .ार ४० ते ५० टके्क असत.. याचंा आकार या करीत असलेल्या कायािर 
अिलंबनू असत.. लाबं, आिूंड, चपट्या, ग.ल, चुबंळीसारख्या मिमिि आकाराच्या पेशी असतात. त्या 
अस््थ ि संिी ..िती आिरण करून त्यानंा संरक्षण देतात. रंुडातील गुहाचं्या म.त्ती पेशींच्या बनलेल्या 
असतात. काही गं्रथीत असतात, काही नमलकाम.त्तीत असतात. या पेशींच्या आकंुचनाने गं्रथी खकिा 
नमलकातील उदासग ुखकिा उत्सग ुबाहेर पडत.. 
 

उपयोजन (attachment) —पेशीमुळे चलन घडून येण्यासाठी मतच्या द.न्ही ट.काचें उपय.जन 
झाले पामहजे. जेव्हा ती संक.चते तेव्हा मतचे एक ट.क स््थर राहते ि त्याकडे दुसरे ट.क उपसामदत 
(approximate) ह.ते. या स््थर उपय.जनाला उद्भि (origin) ि चल उपय.जनाला मनिशे (insertion) 
म्हणतात. ही द.न्ही ट.के मिल.मतः (vice versa) सुद्धा कायु करू शकतात. िरचे ट.क स््थर असते तेव्हा 
िंालचे ट.क िर येते ि िंालचे स््थर राहते तेव्हा िरचे ट.क िंाली येते. 
 

कंकालपेशी अस््थ, कास््थ, चमु खकिा अन्य पेशी याचं्यािर उपय.जतात. जेव्हा ती अस््थ खकिा 
का्थीिर उपय.जते तेव्हा पयुस््थ ि पमरका्थीशी, चमात उपय.जते, तेव्हा अििमु्तराशी संयुक्त ह.ते. 
जेव्हा पेशीिर उपय.जते तेव्हा त्याचं्या तंतंूचे एकमेकात अंतिुपन (interlace) ह.ते खकिा त्याचें ्नायतंूतू 
एकमेकात गंुततात. 
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जेव्हा एिंादे चलन घडून येते तेव्हा अनेक पेशींची संयुक्त मक्रया घडत असते. एिंादी पेशी 
संक.चली म्हणजे मतची मिर.िी (antagonist) पेशी मि्तारली असा त्याचा अथु ह.त.. 
 

पेशीिान–ििी (tonus) —एिंादी पेशी ताणल्यास मतच्यात र.ि (resistance) मदसून येत.. 
मतला ओढल्यास ती उलट ओढते. ही मक्रया ्मतके्षप मक्रयेने (reflex) घडते. याला तती्मतके्षप (stretch 
reflex) म्हणतात. शरीराची संस््थती (posture) स््थर ठेिण्यासाठी पेशीततीचे साह्य ह.ते. 
 

रूणर्र प्रदाय —पेशींना त्या .ागातील अनेक र.महण्या रूमिर ्दाय करतात. रुमिरातून पेशींना 
सिु प.षक िव्ये ममळतात. संक.चणाऱ्या पेशींना मिुजनापासून (glycogen) ऊजा ममळते. पेशीमिील थ.डी 
िपासुद्धा िंचु ह.ते. सामान्यतः ्..मूजनमुळे (protein) पेशींचे जीणोद्धारण (repair) ि िृद्धी (growth) 
ह.ते. 
 

णित्र – १५६ 

 
पेशीिेिांि 

 
िेिाप्रदाय —्थामनकचेता पेशीत घुसतात; ि चेतातंाचं्या द्वारा चेतासंहती त्याचें मनयंत्ण करते. 

पेशी उद्दीपनशील आहे. पेशीचे संक.चन म्हणजे पेशींच्या उद्दीप्यतेची बाह्य अम.व्यक्ती ह.य. ्त्येक पेशीला 
त्या .ागातील मरैिचेताच्या अग्रशृगंातून (anterior horn of spinal nerve) मनघणारी एक ्ेरकचेता 
(motor nerve) जाऊन ममळते. मस््तष्ट्कातून या ्ेरकचेतापेशींना कायु करण्याची ्ेरणा ममळते. काही 
कारणामुंळे ही ्ेरकचेता नाश पािली तर हीचा ्दाय असलेल्या सिु पेशी मनस्ष्ट्क्रय बनून अंती अप.षक्षय 
(disuse atrophy) पाितात. 
 

संकोिन—पेशी संक.चते तेव्हा रासायमनक ऊजेचे यामंत्क ऊजेत रूपातंरण ह.ऊन उष्ट्णता उत्पन्न 
ह.ते. यािळेी मतच्यात पुढील पमरितुने घडून येतात. 
 

१) आकार —लुडमिग ि हेल्म.ल्टझ या शास्त्रज्ञानंी चेतापेशी–मिरचनेच्या (muscle nerve 
preparation) साह्याने पेशी संक.चनाचा मिशषे अभ्यास केला आहे. याने मिरचनेमध्ये मिदु्यद्वाह (electric 
current) स.डून पेशी संक.चनाचे मिमिि आलेिं (graph) काढतात. त्यानंा पेशीलेिं (myograph) 
म्हणतात. मिदु्यदुद्दीपन ि पेशीसंक.चन यात ज. सूक्ष्म काल जात., त्याला गुप्तकाल (latent) म्हणतात. 
संक.चन ि मशमथलन या अि्था असतात. 
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णित्र – १५७ 

 
P = णिदु्यद्दीपन पेशीसंकोिन आलेख 

 
जेव्हा उद्दीपक (stimuli) त्िरेने मदले जातात तेव्हा मशमथलन पूणु ह.ण्याच्या आतच दुसरे संक.चन 

सुरू ह.ते, आमण हे पूिीपेक्षा म.ठे असते. अशा उत्तर.त्तर म.ठ्या ह.त जाणाऱ्या संक.चनामुळे स.पान्.ाि 
(staircase effect) मदसून येत.. जेव्हा उद्दीपक फारच त्िरेने मदले जातात तेव्हा मशमथलन न ह.ता एकच 
संक.चनाि्था मदसते. त्याला पूणपेुशी ्तं.ाि्था (tetanus) म्हणतात. 
 

जेव्हा एिंाद्या पेशीमध्ये ऐस्च्छक संक.चन घडून येते तेव्हा ही पूणपेुशी ्तं.ाि्थेत जाते ि 
संिीमिील उद्यामसंहतीमुळे थ.ड्ा श्रमात पुष्ट्कळ कायु घडून येते. ऐस्च्छकपेशी संक.चली तरी पेशीिव्य 
स््थर असते. केिळ मतची लाबंी कमी ह.ऊन रंुदी िाढते. 
 

णित्र – १५८ 

 
णिणिर्स्िंर्ािस्था 

 
२) णििान्यिा (extensibility) ि प्रत्यास्थिा (elasticity)—पेशीमितान्य ि ्त्या्थ असल्यामुळे 

संक.चनाने पेशीचे सहसा मिदारण (tear) ह.त नाही. 
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३) िापीय (thermal)—संक.चनामुळे पेशीचा ताप िाढत.. थंडीच्या मदिसात व्यायाम घेतल्याने 
शरीराची उष्ट्णता िाढून थंडी िाजेनासी ह.ते हा सिांचा अनु.ि आहे. 
 

४) िैदु्यि —्ा. गलॅ्व्हनी ि व्ह.ल्ट या शास्त्रज्ञानंी पेशीसंक.चनामुळे मतच्यात मिद्युत मनमाण ह.ते हे 
मसद्ध करून मदले. जेथे संक.चन ह.ते तेथे ऋणमिदु्यत, मिश्रामाि्थेत घनमिद्युत असते. हे द.न खबदू जर 
दु्यिाहमानाला (galvanometer) ज.डले तर मिद्युद्वाह उत्पन्न ह.ऊन मक्रयामशक्म (action potential) 
समजून येते. याच्या साह्याने हृत्संक.चनाचे आलेिं घेतात. त्यानंा मिद्युतहृत््पंदन लेिं–मिह्रले 
(electrocardiogram-ECG) म्हणतात. 
 

५) रासायणनक —पेशीसंक.चनाने मतच्यात पेशीदुस्र्गिकाम्ल (sarcolactic acid) तयार ह.ते ि 
रूमिरात ममसळते. याचा जारकाशी संबिं येऊन त्याचे जल ि ्ज₂ CO₂ तयार ह.तात ि उच्छिसािाटे 
बाहेर टाकले जातात. म्हणून श्रमाच्या िळेी रूमिराम.सरण ि श्वसन मक्रया त्िरण पाितात. हा मसद्धांत 
इतके मदिस सिुमान्य ह.ता. नंतर अनेक संपमरके्षने (research) पुढील निा मसद्धातं मान्य पािला आहे. त. 
असा— 
 

संक.चनाच्या िळेी पेशीमध्ये असलेल्या मिुजनाचे (glycogen) त्.टन ह.ऊन (breaking down) 
दुस्र्गिकाम्ल ि ऊजा उत्पन्न ह.ते. जसे— 
 

4C H12 O6 = 8C3 H6 O3 + energy 
मिुजन  दुस्र्गिकाम्ल  ऊजा 

 
या मक्रयेला जारकाची आिश्यकता नसते म्हणून महला अजारक मक्रया (anaerobic) म्हणतात. या 
साचलेल्या दुस्र्गिकाम्लािर जारकाची मक्रया ह.ऊन ्ज₂ ि जल तयार ह.तात ि उच्छािसािटे बाहेर 
टाकले जातात. जसे— 
 

2C3 H6 O + 6O2 = 6CO2 + 6H2O. 
 
दुस्र्गिकाम्ल 

याचिळेी दुसरीही एक मक्रया चालू असते. संक.चनाच्या िळेी पेशीतील .ा्िीयजन (phosphogen) 
नािाच्या िव्याचे त्.टन ह.ऊन क्रव्यी (creatine) ि .ास््िक अम्ल (phosphoric acid) + ऊजा उत्पन्न 
ह.तात. या ऊजेमुळे संक.चन घडून येते. मिल.मतः क्रव्यी ि .ास््िक अम्ल पुनः संयुक्त ह.ऊन .ा्िीयजन 
मनमाण ह.त.. याचे पुनः त्.टन ह.ऊन ऊजा उत्पन्न ह.ते. अशा्कारे ही संघटन (building-up) ि मिघटन 
(breaking down) मक्रया एकातंरेण सारख्या चालू राहून संक.चन घडून येते. 
 

पेशीश्रांिी (muscle fatigue)—एिंादी पेशी अल्पकालातंरेण िारंिार उद्दीमपत केल्यास, 
मतच्यातील संक.चन शक्ती क्रमशः लुप्त ह.ते. या अि्थेला श्रातंी म्हणतात. िारंिार ि त्िमरत घडणाऱ्या 
संक.चनामुळे पेशीत के्षप्यसृष्ट संमचत ह.तात. कारण हे सिु िाहून जाण्यास िळे पुरत नाही. या के्षप्यसृष्टामुळे 
ि जारका.ािामुळे पेशी श्रातं ह.ते. यािेळी तेथे िदेना ह.तात. यालाच पेटके म्हणतात. थ.ड्ा िळेानंतर 
हीच पेशी पुनः पूिुित संक.चू लागते. 
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शिस्िब्र्िा–काणठण्य (rigor mortis) 
 

मृत्यनंूतर पेशीची उद्दीप्यता (irritability) क्रमशः कमी ह.ते. शरीरातील सिु पेशी संक.चतात, ि 
देहाला नैसर्थगक मिश्रातंाि्था ्ाप्त ह.ते. पेशीतील ्..मूजनाचें आतंचन ह.ऊन त्याचें माय.मसन 
(myocin) बनते ि सिु देहाला कामठण्य येते. उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. त्याचं्यात ्ज₂ उत्पन्न ह.त.. पेशीत 
दुस्र्गिकाम्ल तयार ह.ते ि म्हणून पेशी अम्ल बनते ि पेशीमिुजन नाहीसा ह.त.. 
 

काही अििीनंतर ज्या कालक्रमात कामठण्य आलेले असते त्याच क्रमात ते नाहीसे ह.ऊ लागते. 
पेशीमध्ये ्..जूामंशक मिकर (proteolytic enzyme) असत.. त्याचे कायु अम्ल माध्यमात चांगले ह.ते. 
म्हणून पेशी अम्ल बनताच या मिकराच्या कायामुळे आतंमचत माय.मसन ्मिलीन ह.ते ि कामठण्य नाहीसे 
ह.ते. 
 

शरीरातील सिु पेशींना एकाच िळेी कामठण्य येत नाही ि जातही नाही. ग्रीिा, अि.हनु, उत्तर 
अियि ि शिेटी अिर अियि या क्रमाने कामठण्य येते ि त्याच क्रमात नाहीसे ह.ते. या क्रमािरून तज्ज्ञानंा 
मृत्यचूी अंदाजे िेळ सागंता येते. या ग.ष्टीचे न्याय िैद्यकातं फार महत्त्ि आहे. 
 

पेशींचे तीन ्कार आहेत. (१) रेमिंत (२) अरेमिंत (३) हृद्य. 
 

पेशींच्या तुलनात्मक िणनुाचा तक्ता 
 
 रेमिंत अरेमिंत हृद्य 
तंतू लाबं, ्तं.ाकार, अशुडंाकार लाबं, तकुू आकार, 

शुडंाकार 
तीयुक तंतंूनी ज.डलेले 

्थान अ्थींना मचकटलेले अंत्त्यात ्तररूपात हृदयम.त्तीत 
च.ल पेशीच.ल असत. नसत. असत. 
न्यष्टी च.लािंाली बहू न्यष्टी मध्यिती एक न्यष्टी बहून्यष्टी 
पट्ट तंतुकािर मसत ि अमसत पकं्ती 

असतात 
नसतात अनु््थराजी असतात 

चेता् संिदेी ि ्ेरक द.न्ही कापुर ि ्िायत्त चेता् कापुर ि ्िायत्त चेता् 
संक.चन त्ियु ि दीर्थघत मंथर ि लयबद्ध लयबद्ध 
श्रातंी श्रातं्यिीन अश्रातंी अश्रातंी 
 

स्नाय ू (tendon)—अत्यंत सबल, कमीजा्त जाडीचे ि लाबंीचे, अ्त्या्थ, समातंर, श्लेषजन 
(collagen) तंतूचे श्वेतफूल (foscicle) ि श्वेततातंि ऊतीचे पूल ममळून ्नाय ूबनतात. यातील अंतरापूल 
(interfoscicular) ऊती पेशीतंतंूच्या पमरपूल (perimycin) ि पेशीच.ल (sarcolemmal sheath) 
आिरणाशी संतत असतात. ्नाय ूजेव्हा अ्थीिर मनिेशत. तेव्हा अंतरापूलऊती पयु्थीशी एकजीि ह.ते. 
पण श्लेषजनतंतू पयु्थीला .ेदून आत अ्थीशी एकजीि ह.तात. म्हणून ्नायूचे अ्थीिरील उपय.जन 



 

 

अनुक्रमणिका 

अत्यंत सबल बनते. जेव्हा ्नाय ूअ्थीिरून आपल्या उपय.जन्थानी जातात तेव्हा ते ि अ्थी यामध्ये 
एक ्यनू तयार ह.ते. त्याला ्यनू (bursa) म्हणतात. 
 

पृथुला (aponeurosis)—श्वेततातंि ऊतीचा चापट, मुक्ताश्वेत (pearl white), ्.ासी 
(glistening), ्तार (sheet) म्हणजे पथुृला ह.य. ्नायू् माणे पथुृला पेशींना अ्थीिर एकजीि जिंडते. 
 

स्िरी (fascia)—क.मल ि महत्त्िाच्या अंगानंा िषे्टणारे कमीजा्त जाडीचे, तातंि अंतरामलत 
य.जीऊतीचे ्तर सिु शरीरात आढळतात. यानंी त्या अंगाचे संरक्षण ह.ते. याचे द.न .ाग पडतात— 
 

णित्र – १५९ 

 
सव्य मणिबंर् ि हस्िामर्ील स्नायूंिे संर्ीस्यनू 

 
१ (िलोपणरकस्िरी  ) superficial fascia) —ही संपूण ुशरीरािरील त्िचेिंाली आढळते  .यामुळे 

त्िचा िंालील .ागाशी संबमंित राहते .यातील तातंि अंतरामलत ऊतीजालात िपागुमलका )pallet) 
असतात  .म.न्न्थानी याची जाडी म.न्न असते .मस्त्रयामंध्ये ही अमिक सम ि जाड असते .यामुळे त्िचेची 

हालचाल सुल. रीतीने ह.ते .िामहन्या ि चेताचंा त्िचेपयंतचा माग ु मृदू बनत. , आमण िपा कुसंिाहक 
असल्यामुळे उष्ट्णता ्मतिारण  ) retain) ह.ते  .अनीकािर यात त्ि क पेशी )platisma) असतात  .उदर ि 

मनतंबािर ही फार जाड असते .ह्तपाद पषृ्ठ.ाग , अनीक ि गुदद्वारा..िती ही फार पातळ असते. 
 

२ (गर्ीरस्िरी  ) deep fascia) —ही अती घट्ट, सबल ि अ्त्या्थ असते  .सिु पेशींना महचे 
आिरण असते .महच्यात श्वेतत ााांतिऊतीचे समातंर पूल असतात  .यानंा आंतरपेशीपट्ट ) inter muscular 

septa) म्हणतात  .काही मठकाणी यािर आडि ेतंतू ताणले जाऊन एक अत्यंत दृढ ि मचिट तातंिजाल 
मनमाण ह.ते .मिशषेतः ममणबंि ि गुल्फ ्देशात या तातंिजालामुळे सिु ्नायू एकत् रािंले जातात .त्यानंा 

्थापक ) retinaculum) म्हणतात  .हे ्थापक बाजूच्या अ्थींना मचकटलेले असते ि मिील प.कळीत 
्नायसूाठी सुरंगा ) tunnel) मनमाण ह.ते  .जेव्हा पेशी आकंुचतात तेव्हा त्याचं्या ्नायूंचा या ्थापकािर 
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म.ठा ताण पडत. ि ्थापकाचा आकृषीसारिंा उपय.ग ह.त. .्थापकात ्त्येक ्नायूला  पथृक संिी 
आिरण )synovial sheath) चढते  .त्यामुळे त्यानंा अभ्यंजन ममळून त्याचें चलन सुल. ह.ते.  
 

खंड ६ : अध्याय २ 
 

करोटी ि ग्रीिापेशी 
 

Ⅰ करोटीपेशी 
 

१) पश्चकपाल ललाटपेशी (occipitofrontalis)—हा तंतूयुत पेशीचा पट्ट पिकपाला्थीपासून पुढे 
भ्रपूयंत कर.टीिर पसरत.. हा िरील चमाशी दृढ संबमंित असत.. अशा पेशीला त्िक पेशी (platisma) 
म्हणतात. महच्या संक.चनामुळे भ्र ू िर चढिनू खकिा िंाली आणून .ािना दशमुिता येतात. यातील 
रूमिरिामहन्या संक.चत नाहीत. म्हणून क्षती झाली असता रूमिरस्त्राि फार ह.त.. 
 

२) ित्मभपेशी (eyelid) —अ) उत्तर ित्मोन्नमपेशी (levator palpebrae superioris) —ही 
जतुका्थीपासून मनघून चाक्षषुगुहेतून पुढे येऊन उत्तरित्मुपट्टात (superior tarsus) मनिशेते. महच्या 
संक.चनाने उत्तरित्मुिर जाते. महला तृतीय कापुरचेता्दाय असत.. ब) नेत्मनममकलपेशी (orbicularis 
oculi) हे रंुद, चपटे नते् पेशीिलय द.न्ही ित्मात पसरलेले असते. महच्या संक.चनामुळे नेत् ममटतात. 
महला सप्तम कापुरचेता्दाय असत.. 
 

णित्र – १६० 

 
करोटीपेशी, पाश्वभस्िरुप 
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३) नासापेशी—नासा अम.्तारक (dilator nasi) पेशी महत्त्िाची आहे. महने नासासंपुट (nare) 
मि्तारते. 
 

४) मुखपेशी 
 

अ) उत्तर ओष्ठ.न्नम (levator labi superioris)—ओठ िर ओढले जातात. 
 
आ) अिरओष्ठ्ािसादक (depressor labi inferioris) ओठ िंाली ओढले जातात. 
 
इ) मुिंिलयपेशी (orbicularis oris)– संक.चनाने मुिं बंद ह.ते. 

 
इु) कप.लपृथुकापेशी (buccinator)– ही चपटी, चतुष्ट्क.ण, पातळ पेशी द.न्ही हनंूमध्ये मागून 

पुढे पसरते. मद्वतीय उत्तर मत्मूल दंताजिळ उपकणु् णाली (parotid duct) यातून मुिंात घुसते. ही 
दातािंर बाजूने आत दाबते, त्यामुळे अन्न दाढािंाली रािंले जाते. िायनेू मुिंगुहा फुगलेली असते तेव्हा 
महच्या आकंुचनानें, िाय ू बलाने बाहेर पडत.. जसे—तुतारी िाजमिणे (buccina–trumpet) या सिांना 
अनीक चेता्दाय असत.. 
 

५) ििभि णक्रया (mastication) 
 

अ) ििभिपेशी (masseter) —ही चौक.नी जाड पेशी गंडा्थीचापापासून मनघून 
अि.हनूच्छािंेच्या बाह्यतलािर मनिषेते. महच्या संक.चनामुळे अि.हनू उत्तरहनूिर बलाने दाबला जात., ि 
अन्न दातािंाली रगडले जाते. 
 

णित्र – १६१ 

 
शंखपेशी, गंडास्थीिाप ि ििभिपेशी काढलेर्लया आहेि 
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आ) शंखपेशी (temporalis) —ही व्यजनाकार (fan shaped) जाड, पेशी शीषाच्या बाजूिर ि 
कानािर असते. ही शिंंकिंातातून मनघून गंडा्थी चापािंालून अिरहनूच्या चचंू्ििािर मनिेशते. महच्या 
संक.चनामुळे अिरहनु िर ि मागे िेंचला जात.. 
 

णित्र – १६२ 

 
अर्रहनू ककिा णत्रिेिीपेशी गंडास्स्थिाप ि अर्र हनूशाखेिा कांहीं र्ाग काढलेला आहे 

 
इ) अर्रहनुपेशी (pterygoid) —या द.न पेशी असतात :— 

 
क) अर्रहनुपेशी, पाश्वभ —या आिूंड, जाड, मतक.नी पेशीला द.न शीष े असतात. िरचे शीष ु

अिःशिंंिंातापासून ि िंालचे शीष ु जतुका्थीच्या गुरुपक्षापासून मनघून बाह्य बाजूस अम.सरतात 
(converge) ि अि.हनुग्रीिे िंालील िंातात मनिषेतात. 
 

ख) अर्रहनुपेशी, अणर्मध्य —ही जाड, चतुष्ट्क.णी पेशी तालूअ्थीपासून मनघून िंाली ि मागे 
जाऊन हनुच्छािंा क.णाच्या अम.मध्यतलािर मनिषेते. याचं्या एकत् मक्रयेमुळे अि.हनू िर ओढला जात. 
खकिा पुढे बमहःके्षपत. (protrude). 
 

या सिांना हनुचेता्दाय असत.. 
 

Ⅱग्रीिापेशी 
 

१) तल.पमरक ि पाश्वु.ागी त्िकपेशी असते. 
 

२) पि.ागी बहुक.ण पेशीचा (trapezeus) उत्तर .ाग. महचे संपूण ुिणुन दुसरीकडे मदले आहे. 
 

३) उर.क्षकगंडििुपेशी (sternocleido mastoidius) ही पुढून मागे शीषािर मतरपी जाते. ती 
मदसते ि हाताला लागते. अग्रअिर.ागी ह्तक.र.्थी (manubrium sterni) ि अक्षकाचा अम.मध्य .ाग 
या द.न शीषांनी मनघून ग्रीितूेन िर मतरपी जाऊन पि.ागी कानामागे गंडििािर (mastoid process) 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनिशेते. यामुळे ग्रीिचेे अग्र ि पि मत्क.ण बनतात. महच्या संक.चनामुळे मशर त्याच बाजूस ्कंिािर झुकते 
ि मिरुद्ध बाजूस भ्रमते. द.होंच्या मक्रयेने ममळून मशर पुढे िाकते. एकादश कापुर ि मद्वतीय मैरिचेता्दाय 
असत.. 
 

णित्र – १६३ 

 
ग्रीिापेशी–िाम, पाश्वभस्िरूप 

 
४) उपणरणििास्स्थपेशी (suprahyoid) — 

 
अ) णिमांसलपेशी (digastric)—महच्या द.न्ही ट.कानंा पेशी ि मध्ये ्नाय ूअसत.. ्नाय.ू.िती 

्तरीची पाशी असते. 
 

आ) शंकूणििकपेशी (stylohyoideus) शकूं्ििापासून मनघते. 
 

णित्र – १६४ 

 
िालूच्या पेशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
इ) मुखर्ूणििास्स्थपेशी (mylohyoideus) —ही आपल्या मिरुद्धबाजूच्या सदृश पेशीसह मुिंगुहेचा 

तल बनिते. अि.हनूिरील तीयुक रेषेिरून मनघून िंाली मद्वता्थीिर मनिशेते. मिरुद्ध बाजूच्या पेशी 
संय.जतात तेथे मध्य सीिनी (mediun raphe) मदसते. 
 

इभ) हनूस्व्दिास्स्थपेशी (geniohyoid) —हनुसंगमच्या पि.ागातून मनघून मागे मद्वता्थीिर 
मनिशेते. 
 

या सिांच्या मक्रयेमुळे मनगलन, चिुण, ध्िनी उत्पादन ह.तात. 
 

५) अर्ोस्व्दिास्स्थपेशी (infrahyoid) 
 

अ] उर.मद्वतास््थपेशी (sternohyoideus) 
 

आ] उर.गलकास््थपेशी (sternothyroid) 
 

इ] गलमद्वतास््थपेशी (thyrohyoid) 
 

इु] अंसमद्वतास््थपेशी (omohyoid) पेशीच्या द.न मासंल प.टऱ्या (fleshy bellies) मिील 
्नायनेू संयुक्त असतात. अिरप.टरी अंसफलकाच्या उत्तरतटािरून मनघून ग्रीिेत येते. येथे ्नाय ूह.त.. 
या ्नाय.ू.िती ्तरीची पाशी ह.ते. येथून उत्तरप.टरी मनघते ि िर जाऊन मद्वतास््थिर मनिशेते. 
 

या सिांच्या मक्रयेमुळे मद्वतास््थ िंाली िंेचला जात.. 
 

६) अग्रकीकसपेशी (anterior vertebral) 
 

अ] दीघभकीकसआकोिक (longus colli) मशर.िरकीकसपासून तृतीय िक्ष कीकसकाय ि 
अनु््थ्ििामध्ये असते. याने ग्रीिा पुढे िाकते. 

 
आ] दीघभशीषभपेशी (longus capitis) —३, ४, ५, ६, गै्रिीकीकस अनु्त्थ ्ििापासून मनघून 
पिकपाला्थीिर मनिशेते. शीष ुपुढे िाकते. 

 
इ] अग्रऋजुशीषभपेशी (rectus capitis anterior) आमण 

 
इभ] पाश्वभऋजुशीषभपेशी (rectus capitis lateralis) याचं्या संक.चनाने शीष ु पुढे ि बाजूस 
िाकते. 

 
७) पाश्वभकीकसपेशी (lateral vertebral) 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ] अग्र, आ] मध्य, इ] पिशीषअुिनतपेशी (scalenus anterior, medius, posterior) 
गै्रिकीकस अनु््थ्ििापासून मनघून ्थम मद्वतीय पशूिुर उपय.जतात. शीष ुअिनत ह.ते. 

 
णित्र –१६५ 

 
अग्र ि पाश्वभ कीकसपेशी 
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Ⅲर्ड–रंुडपेशी (MUSCLES OF TRUNK) 

 
१) पृष्ठगर्ीरपेशी (deep muscles of the back) 
 

अ) शीषभपट्टपेशी (splenius capitis)–घाटा्नायचू्या (ligamentum nuchae) अिरािापासून 
मनघते ि गंडिि ु(mastoid process) ि उत्तरपिकपालरेषेिर (superior nuchal line) मनिशेते. द.न्ही 
ममळून शीषाचे ्सारण ह.ते. 
 

आ) शर्लयोन्नमपेशी (erector spinae) खकिा तै्रकमैरिपेशी (sacrospinalis) —ही पसरट, लाबं 
पेशी मत्कािरील चतुष्ट्क.णी ्तरी ि शजेारीलपुर.मनतंबास््थमशिंरापासून मनघून मिमिि मदशानंी िर 
जातात. या पेशींना्थानपरत्ि े अनेक नाि े आहेत. या पेशी सिु पशूु, कीकसाचें अनु््थ ि शल्य्ििु, 
गंडििु, घाटा्नाय ूयािर मनिषेतात. 
 

या सिांना ्थानीय मिैंचेता्दाय असत.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

याचं्या एकमत्त मक्रयेमुळे शरीरस््थती (posture) सुस््थर ह.ते. संक.चनाने रंुडाचे अपसारण ह.ते. 
एकशः मक्रयेने रंुड बाजूस िाकते खकिा िळते. 
 
२) अर्ःपश्चकपालपेशी (suboccipital) 
 

अ) दीघभ ि लघुपश्च ऋजुपेशी (rectus capitis posterior; majus, minimus) या द.न जाड पेशी 
अक्ष ि मशर.िरकीकस ्ििापासून मनघून िर पिकपाला्थीिर मनिषेतात. 
 

आ) उत्तर ि अर्र णिरणश्चशीषभपेशी (superior, inferior capitis obliqus) —या द.न जाड पेशी 
अनुक्रमे मशर.िरकीकस अनु््थ्ििु ि अक्षकीकसापासून मनघून पिकपालास््थ ि मशर.िरकीकस 
अनु््थ्ििािर मनिषेतात. याचं्या मक्रयेने शीष ुमागे िाकते ि त्याच बाजूस िळते. 
 
३) िक्षपेशी (muscles of the thorax) 
 

अ) अंिरापशूभपेशी (intercostal)—या ्त्येक बाजूस अकरा असतात. या पातळ पेशींचे थर 
अंतरापशूु् देश व्यापतात. याचें एकािंाली एक असे तीन थर असतात. बाह्य, अंतः, मध्य (externus, 
internus, intimus). या िरील पशूचु्या िंालच्या कडापासून मनघून िंालील पशूचु्या िरील कडािर 
मनिशेतात. याचें तंतू एकमेकामंिरुद्ध मदशते असतात. मध्य पेशी सिात आतील .ागी असून महच्या ि 
अंतःपेशीमध्ये पशूु् सीता असते. तीत अंतरापशूिुामहन्या ि चेता मागु क्रमतात. महच्या आतील.ागी 
पमरक्ल.मकला (parietal pleura) मचकटत.. 
 

णित्र – १६६ 

 
पृष्ठगर्ीर पेशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १६७ 

 
िक्ष ि बाहूिरील अग्र ि गर्ीरपेशी, िाम 

 
णित्र – १६८ 

 
अंिरापशूभ पेशी, िाणहन्या ि िेिा 

 
बाह्य ि अंतःपेशींची मक्रया एकामेकामिरुद्ध असते. बाह्यपेशी पशूनुा रि उचलतात तर अंतःपेशी 

त्यानंा िंाली िंेचतात. मध्य पेशींची मक्रया अंतःपेशी सारिंीच असते. 
 

आ) उरोस्स्थपशूभपेशी (sternocostalis) 
 

ही चपटी पेशी उर.्थीच्या अिर ⅓ .ागाच्या पितलातून मनघून उत्तर ि पाश्वुबाजूस अपसरून 
पशूकुा्थीिर उपय.जतात. 
 

या मनिमेशत का्थींना िंाली ओढतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

इ) पशूभन्नमपेशी (levator costarum) 
 

या िक्ष कीकस अनु््थ्ििापासून मनघून िंालील पशूिुर मनिेषतात. या एकूण बारा पेशी 
असतात. याचंा उद्गम ्कं.ाजिळ असल्याने फारच थ.डी मक्रया घडून येते. 
 

इभ) पश्चक्रकि ककिा किभरीपेशी (serratus post) 
 

ही जाड चतुष्ट्क.णीपेशी अिर, द.न िक्ष ि उत्तर द.न कटी कीकसशल्य्ििापासून मनघून अिर 
चार पशूिुर मनिशेते. 
 

याचं्या मक्रयेमुळे हे चार पशू ुिंाली ओढले जातात. या सिांना अंतरापशू ुचेता्दाय असत.. 
 

उ) मध्यपटल–उरःप्रािीरपेशी (diaphragm) 
 

हा पातळ पेशीतंतूयुत, पातळ, घुमटाकार (domeshaped) पट िक्ष ि उदरगुहाचं्यामध्ये आहे. 
याचा उदुबजतल िक्षाकडे असत.. ही पेक्षी िक्ष मनगुमाच्या (chest outlet) पमरघापंासून मनघून िरील 
बाजूस ि मध्याकडे अम.सारते. मध्य.ागी एक सबल पृथुला तयार ह.ते. यात थ.डे उजव्या बाजूस चौक.नी 
ि दशमिक्ष कीकसतलात महानीलामछि असते. यातून अि.महानीला िर जाते. याच्या थ.डे िंाली 
मध्य.ागी मनगलमछि असते. यातून मनगल, दशमकापुरचेता ि जठर र.महणीशािंा उतरतात. त्याच्याही 
िंाली द्वादशिक्ष कीकसतलात महार.महणी मछि असते. यातून महार.महणी ि िक्ष्णाली माग ु क्रमतात. 
याच्या उत्तरतलाचा पमरक्ल.म ि पमरहृत्कलाशी संबंि येत.. अिरतलाचा उदरछदाशी (peritoneum) 
संबिं येत.. याच्या न्युबज दमक्षण .ागात यकृत दमक्षणपाली, दमक्षणिृक्क ि िृक्क. पमरगं्रथी, आमण िाम .ागात 
यकृत िामपाली, आमाशय, प्लीहा, िामिृक्क ि िृक्क.पमर गं्रथी असतात. 
 

णित्र – १६९ 

 
उरःप्रािीर–मध्यपटल-अर्रस्िरुप 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मध्यपटल ि मनम्न सहा अंतरापशूचेुता ्दाय असत.. महच्या संक.चनाने मध्यपथुृला िंाली येते ि 
उदर्थ आिेयाना िंाली ढकलते. महच्या अम.्ताराने क्ल.म िर दाबले जातात. यामुळे 
मनश्वसन.च्छिसन घडून येतात. 
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IV उदरपेशी (ABDOMINAL) 
 
१) अग्रपाश्वभ प्रदेश 
 

अ) बाह्यउदरणिरणश्चपेशी (obliquus externus abdominis)—ही उदरम.त्तीच्या अग्रपाश्वु.ागी 
असून चपटी ि म.ठी आहे. ही अिर आठ पशूचु्या बाह्यतलापासून मनघून मतयुकपणे िंाली ि पुढे अपसरून 
अग्र.ागी सदृशमिरुद्ध पेशीशी एका रंुद, म.ठ्या पथुृलेत ममळते. महचे अिर पितंतू पषृ्ठमनतंबमशिंरािर 
मनिशेतात. पृथुलेिरील मध्यरेषेला श्वेतरेषा (linea alba) म्हणतात. पषृ्ठमनतंब अग्रउत्तर कंटकापासून 
पुर.मनतंबास््थ संगमापयंत िंक्षण्नाय ू(inguinal ligament) िर ही पेशी मनिशेते. महचे तंतू िरून िंाली ि 
मध्याकडे जातात. 
 

पथुृलेच्या अिर.ागी, मध्यरेषेच्या थ.डे बाजूला ि िकं्षण्नायचेू िर तीयुक तल.पमरक िकं्षण िलय 
असते. यातून नरामध्ये मुष्ट्कस्त्र.त (spermatic cord) ि नारीमध्ये ग.लबंि (round ligament) आत 
मशरतात. मुष्ट्कचमािरून अंगुलीने िर चाचपले असता हे िलय हाताला लागते. 
 

णित्र – १७० 

 
उदरप्रदेश, िाम 
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आ) अंिःउदरणिरणश्चपेशी (obliquus internus abdominis)—ही बाह्यउदरमतरमिपेशीिंाली 
असून अिर चार पशूकुास््थ ि पषृ्ठमनतंब मशिंरापासून मनघून श्वेतरेषा ि िंाली संयुक्त ्नायतू (conjoint 
ligament) मनिशेते. महचे तंतू िरून िंाली ि पि .ागाकडे जातात. 
 

णित्र – १७१ 

 
अंिः, उदर, णिरणश्चपेशी, िाम 

 
इ) अनुप्रस्थउदरपेशी (trarsversus abdominis) —ही सिांच्या आत असते. ही सहा 

अिरपशूकुास््थ, िक्षकटी्तरी (thoracolumbar fascia), पषृ्ठमनतंबास््थमशिंर ि िकं्षण्नायूचा पाश्वािु 
यापासून मनघून ऋजुपेशी आिरणातून (rectus sheath) श्वेतरेषा ि संयुक्त ्नायतू मनिशेते. महचे तंतू 
सरळ आडिे असतात. 
 

इभ) णनलंबीपेशी (cremaster) —ही पातळपेशी िकं्षण्नायचू्यामध्यातून मनघून िकं्षणकुल्यातून 
बाहेर पडून मुष्ट्कस्त्र.ताच्या अग्र ि पाश्वु .ागािर मनिषेते. यापासून मनघणाऱ्या मनलंबी्तरीचे (cremasteric 
fascia) आिरण मुष्ट्कस्त्र.त ि िृषणािंर पसरते. 
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णित्र – १७२ 

 
अनुप्रस्थ उदर पेशी, िाम, ऋजुउदर पेशी सव्य 

 
महच्या संक.चनामुळे िृषण िर ओढले जातात. 

 
उ) उदरऋजुपेशी (rectus abdominis) —ही लाबं, चपटी, जाड असून उदरम.त्तीतील 

ऋजुआिरणात (rectus sheath) असते. िंाली पुर.मनतंबास््थपासून मनघून सरळ िर जाते, ि पि.र.स््थ 
ि िरील तीन पशूकुास््थिर मनिषेते. महच्यात तीन आडिे ममथश्छेद (intersections) असतात. 
 

णित्र – १७३ 

 
ऋजुपेशी ि ऋजुआिरि 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऋजुआिरि — ऋजुपेशीच्या पाश्वु.ागी अंतःउदरमतरमिपेशीचा ्नाय ू दु.ागत. ि ऋजुपेशीला 
आत घेऊन मध्यरेषेत पुनः एकत् सािंत.. यामुळे ऋजुपेशीला अ.ेद्य आिरण तयार ह.ते. याच्या पाश्वु.ागी 
एक िक्ररेषा मदसते. मतला अिुचिंरेषा (linea semilunaris) म्हणतात. अम.मध्य बाजू म्हणजेच श्वेतरेषा 
ह.य. 
 

णित्र – १७४ 

 
उदर अग्र णर्त्तीिून–अनुप्रस्थछेद ऋजुआिरि 

 
ऊ) स्िूपपेशी (pyramidalis)—ही मतक.नी पेशी ऋजुआिरणातं अिर.ागी असते. ही 

पुर.मनतंबास््थपासून मनघून िर ना.ीिंाली श्वेतरेषेत मनिशेते. यामशिाय उत्तर ि अिर उपरी जठर 
र.महण्या ि मशरा या आिरणात असतात. या सिु पेशीना सहा अिरिक्षचेताचंा ्दाय ह.त.. या सिु 
अग्रपाश्वुउदरपेशीसमूहाने उदराची दृढ ि ्त्या्थ म.त्ती तयार ह.ते. त्यामुळे उदरातील आिेय ्ि्थानी 
स््थर राहतात. या म.त्तीच्या आकंुचनामुळे आतील आिेयािर संपीडनबल (compressing force) पडून 
उच्छिसन, िमन, मलमूत्.त्सग,ु ्सूती इ. मक्रया घडतात. याच्या संक.चनामुळे रंुड पुढे िाकते खकिा पाय 
रंुडािर ओढले जातात. 
 

णित्र – १७५ 

 
उदरिाम, अग्र, अर्र णर्त्ती ि गर्ीर िंक्षििलय 

 
गर्ीर िंक्षििलय (deep inguinal ring) —अनु््थ उदरपेशी ्नायमूध्ये, अग्रउत्तरकंटक ि 

पुर.मनतंबास््थसंगम याचं्या मध्य.ागी, िकं्षणरज्जचेू थ.डे िर अंडाकार मछि असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

िंक्षिकुर्लया (inguinal canal) —ही मतरपी, ४ सें.मम. (cm) लाबं, कुल्या, 
तल.पमरकिकं्षणिलयापासून ग.ीर िकं्षणिलयापयंत गेलेली आहे. यातून नरामध्ये मुष्ट्कस्त्र.त, नारीमध्ये 
ग.लबंि ि द.घातमह पुष्ठमनतंब िंक्षणचेता (ilioing uinal nerve) माग ुक्रमतात. या कुत्यामुळे उदरम.त्तीचा 
अिर.ाग दुबुल झाला आहे. परंतु कुल्याची िक्रता, द.न्ही िलये एकमेकासम.र न येणे, कुल्याच्या अग्र ि 
पिम.त्ती उदरमनपीडामुळे एकािरएक लागून म.डणे, इ. कारणामुंळे ही दुबुलता समत.मलत 
(compensated) ह.ते. जेथे उदर मनपीड अमत ह.त. ि संत.लन बर.बर नसते तेथे ही कुल्या उघडते ि 
त्यातून उदरातील काही अंत्िलये मुष्ट्कस्त्र.ताबर.बरच िंाली मुष्ट्कात उतरतात. या अि्थेला अंत्िृद्धी 
(inguinal hernia) म्हणतात. 
 
२) पश्चउदरपेशी 
 

अ) गुरू ि लघुकटीरपेशी (psoas major & minor) —ही लाबं ि जाड, चापट पेशी सिु 
कमटकीकसकाय ि अनु््थ ्ििापासून मनघून िंाली सत्य कटीराच्या तटािरून पुढें िक्षण रज्जचू्या 
िंालून ि नंतर मनतंबसंिी ्ािरापुढून िंाली ऊिु्थीिरील लघुकूटािर मनिशेते. याचा ्नायू ि संमि्ािर 
यामध्ये एक म.ठे ्यनू (bursa) असते. 
 

णित्र – १७६ 

 
गुरुकटीरपेशी ि उरःप्रािीर 

 
आ) पृष्ठणनिंब पेशी (iliacus) ही चापट, मतक.नी पेशी, पषृ्ठमनतंबिंातातून मनघून, मनतंबसंमि 

्ािरािरून िंाली जािनू कटीरपेशी ्नायिूर आमण लघुकूटािंाली ऊिु्थीिर मनिशेते. 
 

इ) ििुष्ट्कोि कटीपेशी (quadratus lumborum)—ही चौक.नी चापट पेशी पृष्ठमनतंब मशिंराच्या 
पि.ागापासून मनघून िर अंमतम पशूिुर मनिशतेे. 
 

या सिु पेशीना कटीचेता्दाय असत.. 
 

या सिु पेशीमुळे ऊरू उदरािर आक.चला जात., कटीराची सुस््थती रािंली जाते ि ऊरू स््थर 
असेल तर रंुड बाकते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
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V कटीरपेशी (MUSCLES OF PELVIS) 
 

१) कटीरपेशी— 
 

अ) अंिःसंिारक पेशी (obturator internus)—ही संिारक मछिाची आतील कड ि त्यािरील 
कलेिरून मनघून मागे लघुमनतंब रंध्रातून बाहेर पडून, चपट्या ्नायनेू मनतंबसंमि ्ािराला मागून िढूेन 
ऊिु्थीिरील गुरुकूटाचे आतील .ागािर मनिशेते. याचे उत्तरमध्य.ागी असलेल्या संिारक कुल्यातून 
(obturatorcanal) संिारक िामहन्या ि चेता माग ुक्रमतात. 
 

आ) पुण्डरीकाकार पेशी (piriformis)—ही मत्काच्या अग्रतलािरून मनघून गुरू मनतंब रंध्रातून 
कटीराच्या बाहेर पडते ि मनतंबसंिी ्ािराच्या मागून जाऊन गुरू ऊरूकूटािर मनिशेते. 
 

या द.न्ही पेशी ऊरूचे पाश्वुपमरभ्रमण करतात. 
 

णित्र – १७७ 

 
अंिःसंिारक पेशी, िाम 

 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १७८ 

 
बाह्यसंिारकपेशी िाम 

 
इ) गुदोन्नमपेशी (levatorani) —ही रंुद पातळ पेशी अग्र.ागी पुर.मनतंबा्थी, मागे आसनकंटक ि 

मध्ये संिारक्तरीपासून मनघून म्हणजे सत्यकटीराच्या अग्रपाश्वु.ागािरून मनघून िंाली ि मध्य.ागाकडे 
अम.सारते. तेथे सदृश मिरुद्ध बाजूच्या पेशीशी संयुक्त ह.ऊन िंाली उत्सगांतराल कायेिर (perineal 
body) मनिशेते. अग्रतंतू नरामध्ये पुर्थगं्रथी ..ितालून (prostate gland) जातात. त्यानंा पुर्थ.न्नमपेशी 
म्हणतात. नारीमध्ये हे तंतू य.नीमागा..ितून जातात. त्यानंा य.नीसंक.चक म्हणतात. इतर सिु तंतू 
गुदाशयाच्या आयामपेशीबर.बर िंाली गुदसंक.चकापयंत उतरतात. येथे ते गुदसंक.चक बनतात. 
्थानपरत्ि े त्यानंा पुर.मनतंबउपमत्क (pubococcygeus) ि पषृ्ठमनतंबउपमत्क (iliococcy gues) पेशी 
म्हणतात. 
 

णित्र – १७९ 

 
अंिःसंिारकपेशी 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

महच्या संक.चनाने गुदाशयाचे अिरट.क ि य.नीमाग ुसंक.चतात ि िर उचलले जातात. 
 

इभ] उपतै्रकपेशी (coccygeus)—ही मतक.नी चपटी पेशी गुद.न्नमपेशीमागे असते. ही 
आसनकंटकािरून मनघून उपमत्काच्याबाजूिर मनिशेते. मल.त्सग ुि ्सूतीच्या िळेी मागे िंेचल्या गेलेल्या 
उपतै्काला पुढे ओढते. कटीरतल बनण्यामध्ये गुद.न्नमपेशीला महचे साह्य ह.ते. 
 

णित्र – १८० 

 
गुदोन्नमपेशी आसनगुदखाि 

 
णित्र – १८१ 

 
गुदोन्नमपेशी, िाम कटीर स्िरूप 

 



 

 

अनुक्रमणिका 
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उत्सगांिरालपेशी (MUSCLES OF PERINIUM) 
 

उत्सगांिराल —कटीरगुहेच्या मनगमुद्वारािर असलेल्या ्देशाला उत्सगांतराल (perinium) 
म्हणतात. याच्या अग्र.ागी पुर.मनतंबास््थचाप (pubic arch), पि.ागी उपमत्काग्र, पाश्वु.ागी 
आसनास््थअबुुद अशा चौक.नी आकाराच्या कटीरतलाने व्यापलेले असते. आसनास््थ अबुुदानंा ज.डणाऱ्या 
रेषेने याचे १] अग्रमूत्जनन्देश (urogenital) ि २] पिगुद्देश (anal) असे द.न .ाग असतात. 
 

आसनगुद खाि (ischiorectal fossa) —हा ्तूपाकार िंात बाह्य गुदसंक.चकाचे पाश्वु.ागी 
ग.ीर्तराने बनत.. याचा आिार उत्सगांतलािर ि ट.क िर कटीराकडे असते. पाश्वु.ागी आसनास््थ 
अबुुद, अम.मध्य.ागी बाह्यगुदसंक.चकपेशी, अग्र.ागी मूत्जननव्यििी (urogenital diaphragm) ्तरी, 
ि पि.ागी गुरूमनतंबपेशी असतात. आतील प.कळीत िपा असते. अिरगुदिामहन्या ि चेता यातून जातात. 
 

अ] बाह्यगुदसंकोिकपेशी (sphincter ani externus)—हे अंडाकार पेशीिलय िंाली 
गुदद्वारा..ितालच्या त्िचेशी घट्ट मचकटलेले असते. हे िलय सिु गुदकुल्याला िढेते. महला मिर.िी पेशी 
नसल्यामुळे नेहमीच दृढ संक.चलेली असते. ही इच्छायत्तपेशी आहे. म्हणून इच्छे्माणे जा्त दृढ 
संक.चते. 
 

उत्सगांिरालकाय (perineal body) —हा एक तातंिपेशीकगंड (fibromuscular node) 
मध्यरेषेिर गुदद्वार ि मशश्नकंद याचं्यामध्ये असत.. आठ लहान पेशी अम.सारून यािर मनिशेतात. 
 

नरमूत्रजननप्रदेशािील पेशी 
 

आ] अनुप्रस्थिलोपणरक आणि गर्ीर उत्सगांिरालपेशी (transverse superficial & deep 
perineal) या द.न आसनकूटापासून मनघून मध्य.ागी कायेिर मनिेशतात. या द.न्ही पेशी कायेला स््थर 
ठेितात. 
 

इ] कंदहषभपंुजपेशी (bulbocaversrosus or seongiosus)—कायेच्या द.न बाजूकडून द.न बाजू 
मनघून कंदा..ितालून िर जातात ि मशश्न्तरीिर मनिशेतात. याचं्या संक.चनाने मूत्.त्सगानंतर शषे 
रामहलेले नमलकेतील मूत् बाहेर फेकले जाते. मूत्.त्सजुन झाल्यानंतरच याचे संक.नच ह.ते. 
मशश्न.त्थापनही ह.ते. 
 

इभ] आसनहषभपंुजपेशी (ischiocovernosus) —या द.न्ही आसनकूटािरून मनघून मनश्नमूला 
मनिषेतात. यानंी मशश्न.त्थापन स््थर रािंले जाते. 
 

उ] मूत्रप्रसेकसंकोिक (sphincter urethrea)—ही मूत््सेका..िती असते ि मूत्.त्सजुनानंतर 
्सेकामिील मूत् बाहेर टाकते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – १८२ 

 
नर उत्सगांिराल 

 
नारीमूत्रजननप्रदेशािील पेशी 

 
ऊ] कंदहषभपंुजपेशी —य.नीमुिंाला िेढतात ि पुढे जाऊन य.नीखलग हषपुुजंपेशीमध्ये (corpora 

convernosa clitoris) ममळून जातात. यानंी य.नीमुिं संक.चते ि य.नीखलगाचे उत्थापन ह.ते. 
 

णित्र – १८३ 

 
नारी उत्सगांिराल पेशी 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ए] आसनहषभपंुजपेशी (ischiocovernosus)—य.नीखलगाच्या मूलामध्ये जाऊन त्यातील मसरेिर 
दाब पाडतात ि य.नीखलगाच्या उत्थापनाला साह्य करतात. 
 

उत्सगांतरालातील सिु पेशींना पुडेंडलचेता्दाय ह.त.. 
 

खंड ६ : अध्याय ७ 
 

उत्तरअियिपेशी 
 
१. पश्चप्रदेश 
 

अ] बहुकोि पेशी (trapegeus) —ही जाड, मत्क.णी पेशी ग्रीिा ि ्कंिाचा पि.ाग आच्छादते. 
पि कपालास््थ, घाटा्नाय ू ि सिु िक्षकीकसशल्यापासून मनघून ्कंिाकडे अम.सारते आमण अक्षक, 
अंसफलकशल्य ि उल्फलकाग्र ्िि ुयािर मनिशेते. ्कंि िर उचलते ि अंसफलक मागे ओढते. 
 

णित्र – १८४ 

 
उत्तर अियि पृष्ठिंशाशी सांर्िाऱ्यापेशी 

 
आ] णिशालपृष्ठपेशी (latisimusdorsi) —ही म.ठी, चपटी, मतक.नी पेशी िक्षपृष्ठाचा अिरािु ि 

कटी्देश आच्छादते. अिर िक्षकीकसशल्य्ििु, िक्षकटी्तरी, पषृ्ठमनतंबमशिंर, अिरपशू ु आमण 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंसफलक अिरक.ण यापासून मनघून िर जाते ि पाश्वु.ागी िळून बाव्ह्थीच्या आंतरअबुुदतलािर 
मनिशेते. ही ि दीघु ग.लपेशी (teres major) ममळून कक्षाची पिघडी बनते. ही बाव्ह्थीचे उपचालन, 
अपसरण ि अम.मध्य पमरभ्रमण करते. 
 

इ] दीघभ ि लघु स्कंर्पेशी (rhomboideus major & minor) —ह्या ्थम पाच 
िक्षकीकसशल्य्ििािरून मनघून तीयुक्पणे िंाली येऊन अंसफलकाच्या अम.मध्यकडािर मनिेशतात. या 
अंसफलकाचे ्त्याकषणु (retract) ि स््थरीकरण करतात. 
 

णित्र – १८५ 

 
िक्ष ि बाहुपेशी, िाम, अग्र िलोपणरक 

 
इभ) अंसफलकोन्नमपेशी (levator scapalae)—उत्तरचार गे्रिीकीकस अनु््थ्ििापासून मनघून 

िंाली येऊन अंसफलक अम.मध्यकडेच्या .ागी मनिशेते. 
 

अंसफलकास िर उचलते ि स््थर रािंते. 
 

या सिांना गै्रिी ्तानापासून चेता्दाय ह.त.. 
 
२) अग्रपाश्वभप्रदेश 
 

अ) गुरू अंसिक्र, िक्षपेशी (pectoralis major) —ही जाड, मत्क.णी पेशी िक्षाच्या उत्तर 
अग्र.ागी असते. अक्षक अम.मध्यािु, उर.स््थ, उत्तर पशूकुा्थी ि उत्तर बाह्यमतरिीपेशी पृथुलापासून 
मनघून सिु तंतू ्कंिाकडे अम.सरतात ि मतचा रंुद ्नाय ू बाव्ह्थीिरील आंतरअबुुद्सीतेच्या 
बाह्यकडेिर मनिशेत.. यामुळे कक्षाची अग्रघडी बनते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

महने बाहूचे अपचालन ि अम.मध्य पमरभ्रमण ह.ते. 
 

आ) लघु अंसिक्र, िक्षपेशी (pectoralis minor) —ही पातळ, मतक.नी पेशी गुरू अंसचक्र पेसी 
िंालून मनघते. २, ३, ४, ५ पशूिुरून मनघून अंसफलकािरील उर.्थी्ििािर मनिेशते. 
 

ही ्कंिाला िंाली िंेचते. 
 

इ) अर्ोक्षकपेशी (subclavius) —ही लहान मतक.नी पेशीत ्थमपशू ु ि का्थीपासून मनघून 
मतरपी िर जाते ि अक्षकाच्या अिर.ागािरील ्सीतेमध्ये मनिशेते. ही ्कंि िंाली आणते. 
 

इभ) अग्रक्रकि ककिा किभरीपेशी (serratus anterior) —ही चपटी पेशी अंसफलक ि उत्तरपशू ु
याचं्यामध्ये असते. ही िरील आठ पशूपंासून मनघून िर ि मागे जाते आमण अंसफलकाच्या अम.मध्यकडेिर 
मनिशेते. महच्यामुळे बाहूने पुढे ढकलण्याची मक्रया ह.ते. जसे – pushings & punching ह.ते. 
 

३) स्कंर्पेशी (muscles of the shoulder) 
 

अ] णत्रकोिपेशी (deltoid) —ही जाड मतक.नी पेशी अंससंिीला बाह्य.ागी आच्छादते. अक्षकाचा 
पाश्वािु, उत्फलकाग्र्ििु ि अंसफलकशल्यापासून मनघून सिु तंतू ्कंिाकडे अम.सारतात ि 
बाव्ह्थीिरील मत्क.ण अबुुदािर मनिशेतात. महने बाहूचे अपचालन ि आक.चन ह.ते. 
 

आ] अर्ोसंफलकपेशी (subscapularis) – ही जाड मत्क.णी पेशी अि.संफलकिंातातून मनघून 
पाश्वु.ागाकडे, अम.सारते [मच. २०८]. महचा जाड ्नाय ू बाव्ह्थीिरील लघुअबुुदािर मनिशेत.. याने 
बाहूचे अंतःपमरभ्रमण घडून येते. 
 

णित्र – १८६ 

 
िक्ष ि बाहुिरील अग्र ि गर्ीरपेशी िाम. 



 

 

अनुक्रमणिका 

इ] उत्तरशर्लयपेशी (supraspinatus) – ही अंसफलकाच्या उत्तरशल्यिंातातून, 
उत्फलकागु् ििािंालून, अंससंिी्ािरािरून बाव्ह्थीिरील गुरूअबुंदािर मनिेशते. [मच. २०९]. महने 
बाहूचे पाश्वुपभ्रमण घडून येते. 
 

इभ] अर्भःशर्लयपेशी (infraspinatus) —ही मतक.नी जाडपेशी अिःशल्य िंातातून मनघून बाह्य 
बाजूने अम.सारते. महचा जाड ्नायू अंससंमि ्ािराच्या पि .ागािरून बाव्ह्थीिरील गुरू अबुुदािर 
मनिशेत.. (मच. २०९) महने बाहूचे पमरभ्रमण घडून येते. 
 

उ] गुरुगोलपेशी (teres major)—ही लाबं जाड पेशी अंसफलक अिर क.णािरून मनघून 
बाह्यबाजूस जाते महचा चपटा ्नाय ूबाव्ह्थीिरील आंतर अबुुद्सीतेच्या अम.मध्य कडेिर मनिशेत.. ही 
बाहूला जिळ ि मागे ओढत.. 
 

णित्र – १८७ 

 
िामपश्च अंसफलक ि णत्रणशरपेशी 

 
ए) लघुगोलपेशी (teres minor) —ही अंसफलकाच्या पाश्वुकडेपासून मनघून ्कंिाकडे जाते ि 

अंससंमि्ािराच्या पि.ागािरून बाव्ह्थीिरील गुरुअबुुदािर मनिशेते. बाहूचे पाश्वुपमरभ्रमण ि 
बाव्हस््थशीर संमिकूपात स््थर ठेिते. 
 

खंड ६ : अध्याय ८ 
 

बाहू, उपबाहू ि हस्िपेशी 
 
१. बाहूपेशी (muscles of arm) 
 

अ) उरोंस्याबाहूपेशी (coracobrachialis) – ही उरों्यािरून मनघून बाव्ह्थीच्या मध्य.ागी 
अम.मध्यबाजूिर मनिशेते. महने बाहूचे आक.चन ह.ते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आ) णिणशरपेशी (biceps brachi) —ही लाबं तकुू आकाराची पेशी बाहूच्या अग्र.ागी असून द.न 
मशरानंी उद्भिते. लघुमशर उरों्यािरून मनघते ि गुरुमशर अंससंमि्िारातून मनघून अंससंमिउद.ष्ठाशी 
(glanoidal labrum) संतत राहून संमि्ािरािरून आंतरअबुुद्सीतेमिून िंाली जाते. पुढे हे द.न पेशी 
िंंड ममळून एका ्नायनेू अन्िरत्नी ्ाबुुदािर मनिशेते.महने उपबाहूचे आक.चन ि उत्तलन (supination) 
ह.ते. 
 

णित्र – १८८ 

 
उपबाहूपेशी िाम अग्रस्िरूप 

 
इ) बाहूपेशी (brachialis)—ही बाव्ह्थी दंडाच्या अग्र.ागािरून मनघून कफ.णसंिीला पुढून 

आच्छादून एका जाड ्नायनेू अरत्नीिरील चंचु्ििािर मनिशेते. 
 

महने उपबाहूचे सबल आक.चन ह.ते. 
 

इभ) णत्रणशरपेशी (triceps)—ही बाहूच्या पि.ागी असून महला तीन मशरे असतात. लंबशीष ु
अंससंमिकूपाच्या िंालील ट.कािरून पाश्वुशीर बाव्ह्थीचा पि.ाग ि अम.मध्यशीर बाव्ह्थीचा पि.ाग 
यापासून मनघून मतन्ही, ममळून एक ्नायूकफ.णािर मनिशेत.. ही बाहूच्या पि.ागी उठून मदसते. 
 

ही उपबाहूची सबल ्सारक आहे. 
 

२) उपबाहूपेशी (muscles of forearm) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ) गोलअर्स्िलपेशी (pronator teres)—ही बाव्ह्थीच्या अम.मध्य उपसंमिकंदािरून ि 
अरत्नीिरील चचंुित ्ििािरून मनघून, िंाली मतरपी जाऊन, चापट ्नायनेू अन्िरत्नीच्या 
मध्यपाश्वु.ागािर मनिशेते. 
 

ही उपबाहूची सबल अि्तलक आहे. 
 

आ) अन्िरत्नी मणिबंर् आकोिक पेशी (flexor carpi radiatis) — (मच. २१०) अम.मध्य 
उपसंमिकंदािरून मनघून, (अध्यािरच महचा ्नाय ूह.त.) त. िंाली जाऊन, आक.चक ्थापकािंालून, 
ममणबिंािरून ह्तात जात. ि मद्वतीय ि तृतीय पामणशलाका आिारािर मनिशेत.. 
 

महने ह्ताचे आक.चन ि अपचालन ह.ते. 
 

इ) दीघभ हस्ििलक पेशी (palmaris longus)—ही अम.मध्य उपसंमि कंदािरील सामान्य 
आक.चक ्नायतूून मनघते. ही लाबं ि कृश पेशी मध्य ह्तातच ्नाय ू बनते ि आक.चक ्थापकािरच 
मनिशेते. महच्यामुळे ह्ततलािरील पृथुलाआतमतत (tense) ह.ते. िरील सिु पेशींना मध्यगा चेता्दाय 
असत.. 
 

इभ) अरत्नी मणिबंर् आकोिक पेशी (flexor carpi alnaris) —ही सामान्य आक.चक ्नायूतून 
मनघून ममणबंिातील चणकास््थ (pisiform) िर मनशिेते. महने ह्ताचे आक.चन ि उपचार ह.ते. 
 

महला अरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 

उ) िलोपणरक अंगुली आकोिक पेशी (flexor digitorum sublimis) —ही म.ठी, जाड पेशी 
िरील सिु पेशींच्या िंाली असून महला द.न शीष ेअसतात. पमहले सामान्य आक.चक ्नायमूिून ि दुसरे 
अरत्नीिरील चचंुित ्ििु आमण अन्िरत्नीची अग्रकडािर मनघते. या पेशीच्या िंाली चार कृश ्नायू 
बनतात ि आक.चक ्थापकािंालून जाऊन अम.मध्य चार अंगुलींच्या मध्यपिाच्या द.न्ही बाजूस 
मनिशेतात. महने पमहल्या द.न पिांचे आक.चन ह.ते. 
 

महला मध्यगा चेता्दाय असत.. 
 

ऊ) गर्ीर अंगुली आकोिक पेशी (flexor digitorum profundus)ही म.ठी, जाड, चापट पेशी 
चचंुित ्ििु, अरत्नीचा उत्तरािु ि आंतरअस््थकला यापासून मनघून, चार लाबं ्नायूंनी, आतील चार 
अंगुलींच्या अंमतम पिािारािर मनिशेते. ही पिे स््थर करून ह्ताचे आक.चन ह.ते. ह्ततलात या ्नायूंना 
क्षिुपेशी (lumbricals) मचकटतात. 
 

महला अरत्नी चेता्दाय असत.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ऋ) दीघभ अंगुष्ठ आकोिक पेशी (flexor pollicis longus) —ही जाड पेशी, सामान्य आक.चक 
्नाय,ू अन्िरत्नी ि चचंुित ्िि ु यािरून मनघून, एक चपटा ्नाय ू बनून, आक.चक ्थापकािंालून 
जाऊन अंगुष्ठाच्या अंत्यपिािारािर मनिशेत.. महने अंगुष्ठाचे आक.चन घडते. 
 

महला मध्यगा चेता्दाय असत.. 
 

णित्र – १८९ 

 
िाम ऊपबाहू गर्ीरपेशी अग्रस्िरूप 

 
ऋ) ििुष्ट्कोि अर्स्िलकं पेशी (pronator quadratus) —ही चपटी चतुष्ट्क.ण पेशी उपबाहूच्या 

अिर.ागी अरत्नीच्या अग्रअिरतलािरून मनघून अन्िरत्नीच्या अग्रअिरतलािर मनिशेते. महने ह्ताचे 
अि्तलन ह.ते. महला मध्यगा चेता्दाय ह.त.. 
 

लृ) बाहूअन्िरत्नी पेशी (brachioradialis) —या तल.पमरक जाड पेशीमुळे उपबाहूिंाताची 
(cubital fossa) पाश्वुबाजू बनते. पाश्वु उपकंदाच्या िरील फूटािरून मनघून ही पेशी चपट्या ्नायनेू 
अन्िरत्नीच्या अिरट.काच्या बाह्यबाजूिर मनिशेते. 
 

महने उपबाहूचे आक.चन ह.ते. महला अन्िरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 

ॡ) दीघभ अन्िरत्नी मणिबंर् प्रसारक पेशी (extensor carpi radialis longus) —ही पेशी िरील 
पेशीने आच्छादलेली असते. ही पाश्वुउपसंमिकंदािरून मनघून मध्यािर महचा चापट ्नायूह.त. ि त. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्िरत्नीच्या अिर ट.कािर ि मद्वतीय ममणबिंास््थ आिारािर मनिशेत.. महने ह्ताचे ्सारण ि अपचालन 
ह.ते. अन्िरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 

णित्र – १९० 

 
िाम, पश्च, िलोपणरक उपिाहू ि हस्िपेशीसमूह 

 
ए) लघुअन्िरत्नी मणिबंर् प्रसारक पेशी (extensor carpi radialis brevis) — सामान्य ्सारक 

्नायतूून मनघून मध्यािर चपटा ्नायू ह.त. ि िंाली येऊन ्सारक ्थापकािंालून जाऊन मद्वतीय ि 
तृतीय पामणशलाका िारािर पि.ागी मनिेशते. महने ह्ताचे आक.चन ि अपचालन ह.ते. महला अन्िरत्नी 
चेता्दाय असत.. 
 

ऐ) सामान्य अंगुली प्रसारक पेशी (extensor digitorumcommunis) — ही सामान्य ्सारक 
्नायतूून मनघून महचे चार लाबं ्नाय ू्सारक ्थापकािंालून ह्त पितलािर अपसारतात ि आतील 
चार अंगुली अंत्य पिािारािर मनिशेतात. अंत्यअंगुलीपिे ि नंतर ह्ताचे ्सारण ह.ते. महला अन्िरत्नी 
चेता्दाय ह.त.. 
 

ओ) कणनणष्ठका प्रसारक पेशी (extensor digiti minimi) — ही कृशपेशी िरील पेशीशी संयुक्त 
असते. मध्यािर महचा चापंट ्नायू ह.ऊन ्सारक ्थापकािंालून जाऊन कमनमष्ठका अंत्यपिािारािर 
पि.ागी मनिेशते. ्थम कमनमष्ठकेचे ि नंतर ममणबिंाचे ्सारण ह.ते. अन्िरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

औ) अरत्नी मणिबंर् प्रसारक पेशी (extensor carpi ulnaris) ही पेशी सामान्य ्सारक ्नायू ि 
अरत्नीची पिकडािरून मनघून मध्यािर लाबं ्नाय ू ह.ते. ती ्सारक ्थापक ि शकूं्ििािंालून 
(styloid process), पचंम पामणशलाकाच्या पिआिारािर मनिशेते. ह्ताचे ्सारण ि उपचालन ह.ते. 
अन्िरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 

अं) कफोि पेशी (anconeus) ही लहान मतक.नी पेशी कफ.ण संिीच्या पि.ागी असते. ही 
मत्मशर पेशीचे संततन (continuation) मदसते. सामान्य ्सारक ्नायतूून मनघून मतरपी कफ.णािर ि 
अरत्नीच्या उत्तर पि.ागी मनिशेते. उपबाहू ्सारक, अन्िरत्नी चेता्दाय. 
 

अः) उत्तलक पेशी (supinator) — ही चपटी पेशी सामान्य ्सारक ्नाय ू ि अरत्नीच्यािरील 
.ागापासून मनघून मतरपी िंाली जाऊन अन्िरत्नीच्या उत्तर पाश्वु.ागािर मनिशेते. उपबाहूचे उत्तलन ह.ते. 
अन्िरत्नी चेता्दाय ह.त.. 
 

णित्र – १९१ 

 
उपबाहूपेशी, पश्च ि गर्ीर 

 
क) दीघभ अंगुष्ठ अपिालक पेशी (abductor pollicis longus)— ही म.ठी, जाड, चापट पेशी 

अरत्नी ि अन्िरत्नी पितलापासून मनघून ्थम पामणशलाकािाराच्या पाश्वु.ागी मनिशेते. अंगुष्ठाचे 
अपचालन ह.ते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ख) लघु अंगुष्ठ प्रसारक पेशी (extensor pollicis brevis)— ही ्थमपासून िरील पेशीच्या 
आतील .ागी असते. ही अंगुष्ठाच्या ्थम पिाच्या पि.ागी मनिशेते. अंगुष्ठाचे ्सारण ह.ते. 
 

ग) गुरूअंगुष्ठ प्रसारक पेशी (extensor pollicis longus) — अरत्नीचा पि.ाग ि 
आंतरअस््थकलापासून मनघून या पेशीचा ्नाय ू ्सारक ्थापका िंालून जाऊन मतरपा अंगुष्ठ 
अंत्यपिािाराच्या पि.ागी मनिशेत.. अंगुष्ठपूण ु्सारल्यास िरील द.न ्नायमूध्ये ममणबिंािर एक मत्क.णी 
िंळगा ह.त.. याला शारीरनस्यर्ानी (anatomical snuff box) म्हणतात. अंगुष्ठाचे ्सारण ि 
मतरपेपणामुळे उपचालन ह.ते. अन्िरत्नी चेता्दाय. 
 

घ) िजभनी प्रसारक पेशी (extensor indicis) — ही पेशी िरील पेशीिंालून मनघते. महचा ्नायू 
्सारक ्थापकािंालून जाऊन तजुनीच्या अंत्यपिु पि आिारािर मनिशेते. ही ्थम तजुनी ि नंतर 
ममणबिं ्सारक आहे. 
 

हस्िपेशी 
 

ह्ताचे तीन .ाग पडतात. १) अंगुष्ठमूल (thenar) २) कमनमष्ठकामूल (hypothenar) ब ३) 
मध्यह्त. ममणबिंािर अग्र.ागी एक जाड, सबल, तंतूमय पट्ट िंालील ममणबंिा्थीच्या न्युबज रचनेिर 
आडिा ताणलेला असत.. यामुळे एक कुल्या खकिा सुरंगा (tunnel) तयार ह.त.. यातून सिु आक.चक 
्नाय ूि मध्यगाचेता मागु क्रमतात. या जाड पट्टाला आक.चक ्थापक (flexor retinaculum) म्हणतात. 
याच्माणे पि.ागी पट्ट असत.. याचे िंालून ्सारक ्नाय ू माग ु क्रमतात. याला ्सारक ्थापक 
म्हणतात. (extensor retinaculum) 
 

ह्तातील अनेक लहान पेशी त्याचं्या नािा्माणे अंगुष्ठ ि अंगुलींचे आक.चक, ्सारण, उप ि 
अपचालन, संमुिंकरण (opponence) करतात. यात महत्त्िाची पेशी अंगुष्ठ संमुिंकामरणी पेशी 
(opponence pollicis) ह.य. महने अंगुष्ठ ह्तातलत ओढला जाऊन हाताला ग्र.–मूठ–्ाप्त ह.ते. हे 
मानिाचे िैमशष्ट्ट्य ह.य. 
 

ङ) हस्िकु्षद्रपेशी (lumbriculis manus)— ह्ततलात ग.ीर अंगुली आक.चक ्नायुपासून या 
मनघतात ि अंगुली ्सारक पेशीच्या पाश्वु ्नायिूरउपय.जतात. यानंी अंगुलीच्या आद्यपिांचे आक.चन ि 
मध्य आमण अंत्यपिांचे ्सारण ह.ते. यानंा मध्यगा चेता्दाय ह.त.. 
 

ि) अंिराअस्स्थ पेशी (interossi) — याचे द.न .ाग असतात.१) ह्ततल अंतराअस््थ पेशी 
(palmaris) — २) ह्तपृष्ठ अंतराअस््थ पेशी (dorsalis manus) — हे द.न्ही कुलक (set) अनुक्रमे 
ह्ततल ि ह्तपषृ्ठािर पामणशलाकाचं्या बाजूिरून मनघून अंगुली ्सारक पेशी ्नायिूर 
उपय.जतात.याचं्यामुळे ्थम पिाचे आक.चन ि अपचालन आमण मध्य ि अंत्य पिाचे ्सारण ह.ते. यानंा 
अरत्नी चेता्दाय असत.. 
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णित्र – १९२ 

 
हस्ि पेशी िाम अग्रस्िरुप 

 
णित्र – १९३ 

 
सव्य मणिबंर् ि हस्िामर्ील स्नायूंिे संर्ीस्यनू 
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णित्र – १९४ 

 
हस्िपेशी ि स्नाय ू

 
खंड ६ : अध्याय ९ 

 
अर्र अियिपेशी 

 
१) णनिंब पेशी (iliae) — यातंील गुरू ि लघु कटीपेशी (psoas major minor) आमण 

षृष्ठमनतंबपेशी (iliacus) याचें िणुन मागे आले आहे. 
 

२) ऊरू पेशी (museles of the thigh) 
 

अ) णिस्िृिस्िरी आिानक (tensor fascaoe latai) — ही पषृ्ठ, मनतंबा्थीच्या अग्रकंदक ि 
काकपदापासून मनघून िंाली पाश्वु.ागी मि्तृत ्तरीच्या द.न ्तरामंध्ये मनिेशते. महने मि्तृत्तरी 
ताणली जाते. ऊरूच्या अपचालन, आंतरपमरभ्रमणामध्ये साह्य ह.ते. 
 

आ) अंिकोिी पेशी (sartorius) — सिु शरीरातील मनरंुद, दीघु पेशी अग्र.त्तर कंटकािरून 
मनघून मतरपी िंाली जाऊन जानूसंिीच्या अम.मध्य बाजूने जंिां् थीच्या उत्तर अम..ागी मनिशेते. महने जंिा 
ऊरूिर ि ऊरू उदरािर आक.चते महला ऊरुचेता्दाय असत.. 
 

ऊरू ्देशातील ऊरूमत्क.ण (femoral triangle) उत्तर अग्र.ागी असत.. याची पाश्वु बाजू या 
पेशीमुळे ह.ते. अम.मध्य बाजूस दीघु उपचालकपेशी ि आिाराचे जागी िकं्षण रज् जू असत.. ऊरूर.महणी या 
मत्क.णाच्या मध्यातून िरून िंाली येते. 
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इ) ििुःणशर ऊरू पेशी (quadriceps femoris)— ऊरूचा अग्र ि पाश्वु.ाग झाकणाऱ्या या म.ठ्या 
सबल पेशीचे ्थानपरत्ि ेचार .ाग पडतात. 
 

१) ऋजुऊरू पेशी (rectus femoris) अग्रअिरकंटकािरून. 
 
२) पाश्वुबृहती पेशी (vastus lateralis) गुरुउरूकूट, कूटरेषा ि रूक्ष रेषािरून. 
 
३) अम.मध्यबृहती पेशी (vastus medialis) कूट ि रूक्ष रेषा. 
 
४) मध्यंतरबृहती पेशी (vastus intermedius) ऊरूच्या अग्र ि पाश्वु.ागािरून मनघतात. या 

सिांचे ्नाय ूऊरूच्या िंालच्या .ागी एकत् येऊन एक म.ठा चपटा ्नाय ूतयार ह.त. ि अमष्ठित च्या पुढून 
ि बाजूने िंाली जात.. याला अमष्ठित ्नाय ू म्हणतात. हा िंाली जंघास््थ अबुुदािर मनिशेत.. ही पेशी 
जंघाची ्बल ्सारक आहे. 
 

महला ऊरू चेता्दाय ह.त.. 
 

णित्र – १९५ 

 
णनिंब ि ऊरूपेशी, सव्य, अग्रिलोपणरक 
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ई) कोमलपेशी (gracialis)— ही तल.पमरक, मनरंुद, पातळ पेशी अम.मध्य.ागी असून 
पुर.मनतंबा्थीच्या अिर.जुापासून मनघून िंाली मतचा चपटा ्नायू जानूसंमिच्या आतील बाजूने िंाली 
जंिा्थीच्या उत्तर अम.मध्य.ागी मनिशेत.. जंघाचे आक.चन ि उपचालन. 
 

णित्र – १९६ 

 
ऊरूपेशी, सव्य, अणर्मध्य, गर्ीर 

 
उ) अग्रोरू पेशी कांकणिका-फिी (pectineus)— ही चौक.नी, चापट पेशी, उर.मनतंबा्थीिरील 

काकंमतका रेषेिरून (pectineal line) मनघून िंाली ऊरूिरील काकंमतका रेषेिर मनिशेते. जंघाचे 
आक.चन. 
 

ऊ) गुरू ऊरू उपिालक पेशी (adductor longus) — ही मतक.नी पेशी पुर.मनतंबास््थ कायेिरून 
मनघून िंाली जाते.महचा जाड, रंुद ्नाय ू मागे जाऊन उिुस््थिरील रूक्ष रेषेिर मनिशेत.. ऊरूचे 
आक.चन ि उपचालन. 
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णित्र – १९७ 

 
पश्चउरूप्रदेश णनिंबप्रदेश पेशी 

 
ए) लघु उपिालक पेशी (adductor brevis) — ही पुर.खनतबास््थ अिर .जुािरून मनघून 

उिु्थीिरील रुक्ष रेषेिर मनिशेते. ऊरूचे उपचालन. 
 

ऐ) महाउपिालक पेशी (adductor magnus) — ही म.ठी, मतक.नी पेशी पुर.खनतबा्थी ि 
आसना्थीिरून मनघून रूक्ष रेषेिर मनिषेते. या मतन्ही उपचालक पेशी फार जड ि सबल असून 
घ.ड्ािरील माडं दृढ ह.ण्यासाठी उपय.गी पडतात. गिामक्षणी ि मनतंब चेता्दाय. 
 

३. णनिंबपेशी (gluteal) 
 

अ) णनिंब महापेशी (gluteus maximus) — ही तल.पमरक म.ठी, जाड पेशी मनतंबाची उत्तुंगता 
िाढमिते (prominence), मनुष्ट्यास उच्छीष ु ठेिण्यामध्ये महचा िाटा म.ठा असत.. पषृ्ठमनतंब, ममक ि 
उपमत्क अ्थींच्या पितलािरून मनघून ही िंाली ि बाहेर जाऊन गुरुऊरुकूट, मनतंबअबुुद ि 
मि्तृ्तरीिर मनिषेते. ऊरू खकिा रंुडाचे आक.चन. 
 

आ) णनिंब मध्यपेशी (gluteus medius) 
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इ) णनिंब लघुपेशी (gluteus minimus) — या द.न्ही पेशींिरील पेशीिंालून मनघून 
गुरुऊरुकूटािर मनिशेतात. ऊरूचे उपचालन ि अम.मध्य पमरभ्रमण ह.ते. 
 

ई) पायरी फार्वमस पेशी (piriformis) — ही मत्काच्या अग्रतलािरून मनघून, गुरुमनतंब मछिातूंन 
बाहेर पडून महचा ग.ल ्नाय ू गुरुऊरुकूटािर मनिेशत.. ऊरूचे पाश्वु पमरभ्रमण ्थम ि मद्वतीय तै्क 
चेता्दाय. 
 

उ) अंि संिारक पेशी (obturator internus) 
 

ऊ) बणहःसंिारक पेशी (obturator externus) — या द.न संिारक कलेच्या (obturator 
membrane) अनुक्रमे आंतर ि बाह्य तलािर मनघून ऊरुग्रीििेरून जाऊन ऊरुकूट िंातामध्ये मनिशेतात. 
 

ऊरूचे पाश्वु पमरभ्रमण संिारक चेता्दाय. 
 

ए) णमथुन पेशी (gemetus superior & inferior) मच. २१९. ही पेशीची ज.डी आसनकूटािरून 
मनघून गुरुऊरुकूटाच्या आतील .ागािर मनिशेते. उरूचे पाश्वुपमरभ्रमण. 
 

ऐ) ऊरुििुष्ट्कोि पेशी (quadratus femoris)— ही चापट चतुष्ट्क.णी पेशी आसनकूटाच्या 
बाह्यतलािरून मनघून कूटमशिंेिर मनिशेते. ऊरूचे बाह्य पमरभ्रमण. 
 

४. पश्च ऊरू पेशी (posterior muscles of the thigh) 
 

अ) ऊरू णिणशर पेशी (biceps femoris) महचे दीघु शीष ु आसनकूटािरून ि लघुशीषु रूक्ष 
रेषेिरून मनघतात. द.न्हींचा ममळून ्नाय ू अनुजंिा्थीच्याशीषािर जंिा्थीच्या पाश्वु संमिकंदािर 
मनिशेत.. ऊरूचे ्सारण ि जंघाचे आक.चन ह.ते. मनतंब चेता्दाय. 
 

णित्र – १९८ 

 
णनिंबपेशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

आ) अर्भस्नाय ूपेशी (semitendinosus) ि 
 

णित्र – १९९ 

 
जंघाप्रसारकपेशी, सव्य 

 
इ) अर्भकला पेशी (semimembranosus) या द.न पेशी आसन कूटािरून मनघून जंघा्थीच्या 

अम.मध्य संमिकंदािर मनिशेतात. ऊरूचे ्सारण ि जंघाचे आक.चन. 
 

५. जंघापेशी (legmuscles) 
 

अ) अग्रजंघापेशी (tibialis anterior) — ही जाड पेशी जंघास््थ पाश्वुसंमिकंद, मतचा उत्तर पाश्वु 
अिु ि आंतर अस््थकलेिरून मनघून मतचा ्नाय ूिंाली ्सारक ्थापकािंालून जाऊन ्थम ्फानास््थ 
ि पादशलाका आघारािर मनिशेत.. पाद्सारण खकिा पषृ्ठ आक.चन, (dorsiflexion) ि अि.ितुन 
(inversion) ह.ते. 
 

आ) दीघभ अंगुष्ठ प्रसारक (extensor hallucis longus) — ही पेशी अनुजंघास््थ अग्रमध्यतल ि 
आंतरअस््थकलेिरून मनघून आत िळते ि ्सारक ्थापकािंालून, पादािरून अंगुष्ठ अंत्यपिािारािर 
मनिशेते. 
 

पादाचे पषृ्ठ आक.चन ि अंगुष्ठ ्सारण ह.ते. 
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इ) दीघभ अंगुली प्रसारक (extensor digitorum longus)— ही पक्ष्माकार (पिंं) पेशी, 
जंघास््थपाश्वु संमिकंद, अनुजंघा्थीचा उत्तर अग्रतल ि आंतर अस््थकलािरून मनघून ्सारक 
्थापकािंालून पुढे गेल्यािर त्याचे चार ्नाय ूह.तात ि चार अंगुलींच्या अंत्यपिुिारािर मनिशेतात. 
 

या चार अंगुलींचे ्सारण ह.ते. 
 

ई) दीघभ अनुजंघा पेशी (peroneus fibularis longus) — ही पेशी, अनुजंघास््थ मशर ि दंडाच्या 
पाश्वुतलािरून मनघून मतचा ्नाय ू िंाली उतरत. ि बाह्यगुल्फ्ििािंालून ि ्सारक ्थापकािंालून 
पादतलािर जात. ि तेथे मतरपी िळून ्थम पादशलाका ि ्फाना्थीिर मनिशेते. पादतलािरील महच्या 
मतरप्या स््थतीमुळे अनु््थ पादचाप दृढ ह.ण्यास साह्य ह.ते. पादतल आक.चन (plantar flexion) ि 
उद्वतुन (eversion) ह.ते. 
 

या सिांना अनुजंघा चेता्दाय असत.. 
 

उ) लघु अनुजंघा पेशी (peroneus brevis) — ही पेशी अनुजंघास््थ पाश्वुतलािरून मनघून पंचम 
पादशलाकाबुुदािर मनशितेे. 
 

पादतलाचे उद्वतुन ह.ते. अनुजंघा चेता्दाय असत.. 
 

ऊ) जंघाकपडी पेशी (gastrocnemeus) — ऊिु्थीच्या द.न्ही संमिकंद पि.ागािरून द.न 
शीषांनी मनघून िंाली येते ि द.न्ही ममळून एक ्नाय ू जाड चापट बनत. त. जंघाखपमडका पेशी ्नायशूी 
संयुक्त ह.ऊन ्गुल्फा्थीच्या (calcaneus) पि.ागी मनिशेते. 
 

ए) जंघाकपणडका पेशी (soleus) — ही जाड, पसरट पेशी जंघाखपडी पेशीच्या आत असते. ही 
अनुजंघा्थीचे शीषु, मतचा उत्तर पि.ाग, ि जंघा्थीच्या अम.मध्य.ागापासून मनघून मतचा ्नायू 
जंघाखपडी ्नायशूी संयुक्त ह.ऊन ्गुल्फा्थीच्या पि.ागी मनिशेत.. या संयुक्त ्नायलूा ्गुल्फ ्नायू 
(tendocalcaneus rachilis) म्हणतात. पादतल आक.चन ह.ते. चालणे, िािणे, उड्ा मारणे यातील 
्ण.दक शक्ती (propelling force) या संयुक्त पेशीमुळे येते. स््थर उ.े राहण्यास याचें साह्य ह.ते. 
 

यानंा जंघाचेता्दाय असत.. 
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णित्र – २०० 

 
जंघापेशी, सव्य, पश्च, गर्ीर 

णित्र – २०१ 

 
सव्यजंघापेशी, पश्चिलोपणरक स्िरूप 

 
ऐ) पश्च जानु पेशी (popliteus) – ही चापट, मतक.नी पेशी जानु िंाताच्या अिरतळाशी असते. 

ऊिुस््थ पाश्वु संमिकंद ि पाश्वु अिुचिंिलय (lateral meniseus) यािरून मनघून जंघा्थीच्या पितलािर 
मनिशेते. 
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उिु्थीिर जंघा्थीचे अम.मध्य खकिा जंघा्थीिर ऊरूचे पाशु्व पमरभ्रमण ह.ते. जंघाचेता्दाय 
असत.. 
 

ओ) दीघभ अंगुष्ठ आकोिक (flexor hallucis longus) – ही पेशी अनुजंघा्थीच्या पितल ि आंतर 
अस््थकलािरून मनघून मतरपी िंाली जाते. महचा ्नाय ूजंघा्थीच्या अिर ट.कामागून ि अनुगुल्फा्थी 
आिारािंालून (substantaculum talare) जाऊन अंगुष्ठ अंत्यपिु पिािारािर मनिशेते. अंगुष्ठाचे 
आक.चन. 
 

औ) दीघभ अंगुली आकोिक पेशी (flexor digitorum longus)—ही पेशी जंघा्थीच्या 
पितलापासून मनघून िंाली अनुगुल्फास््थ आिारािंालून पादतलात जाते. मतथे मतचे चार ्नाय ू चार 
अंगुली अंत्यपिुिारािर मनिेशतात. 
 

पादांगुलींिे आकोिन–जंघािेिाप्रदाय 
 

अ) पश्चजंघा पेशी (tibialis posterior) – जंघास््थि अनुजंिा्ती पितल ि आंतर अस््थ 
कलािरून मनघून अंतगुलु्फ ्ििा िंालून पादतलात मशरते ि कूचा्थी आमण पादशलाकािर मनिशेते. 
पादाचे अि.ितुन. 
 

६. पाद पेशी 
 

अ) पादकु्षद्र पेशी (muscle lumbri calis pedis) —पादामध्ये ग.ीर अंगुली आक.चक पेशी 
्नायतूून मनघून चार पाश्वु पादागुंलाचं्या पाश्वु आिारािर उपय.जतात. याचें आद्यपिांच्या आक.चनामध्ये 
साह्य ह.ते. 
 

आ) पाद आंिर अस्स्थ पेशी (muscle interossei dorsalis pedis & plantaris) —या लहान 
पेशी द.न संलर्गन पादशलाकाचं्या बाजूिरून उद्भितात ि आद्य पिािारािर उपय.जतात. पादागुंलींच्या 
आक.चनामध्ये याचें साह्य ह.ते. 
 

या अनेक लहान पेशी सामान्यतः ्गुल्फा्थीिरून मनघून पादपृष्ठ खकिा पादतलािरून पुढे 
इष्ट्थली जातात. यानंी अंगुष्ठ ि पादागुंलीचे आक.चन–्सरण, उप ि अपचालन इ. मक्रया घडून येतात. 
मशिाय पादातील आयाम ि अनु््थ चाप स््थर ि दृढ ठेिण्यास याचें फार साह्य ह.ते. अनु््थ जाघंपट्टा 
(transverse crural ligament) िंालून जाघं पेशी ्नायूपादात जातात. 
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णित्र २०२ 

 
पादिल पेशी, सव्य 

 
पादािील कलाणिन्यास 

 
अ) उरे् राहिे —कंकालातील मिमिि .ागाचं्या चलनासाठीच पेशींची आिश्यकता असते नाही, 

तर मनुष्ट्याला एकेजागी स््थर उ.े राहण्यासाठीसुद्धा अनेक पेशींची आिश्यकता असते. उभ्या देहातील 
गुरुत्िमध्यातून एक लंब िंाली पादतलात मध्य.ागी जात.. हा लंब उ.ा ि स््थर ठेिण्यासाठी अनेक 
मिमिि पेशींच्या संतत कमुण्यतेची (continuous activity) आिश्यकता असते. त्यामुळे त्या थकतात. 
म्हणून मनुष्ट्य एकेजागी फार िळे ्तबि उ.ा राहू शकत नाही. 
 

णित्र २०३ 

 
पादिल पेशी, सव्य पादपेशी ि स्नाय ूरज्ज,ू सव्य पाश्वभदशभन 
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आ) िालिे –उ.े असताना गुरुत्िमध्य लंब िंाली द.न पायाचं्या मध्य.ागी जात.. पण चालताना 
त. क.णत्यातरी एका पायािर पडत., म्हणून दुसरा पाय उचलून पुढे टाकणे शक्य ह.ते. ही मक्रया ्त्येक 
पायाने एकातंरेण (alternately) केली म्हणजे चालण्याची संतत मक्रया घडते. जेव्हा एका पायािर सिु 
शरीर .ार त.लून िरलेला असत. त्यािळेी दुसरा पाय उचलून पुढे टाकला जाऊन .मूीिर टेकिला जात.. 
नंतर शरीर सिु .ार त्या पायािर टाकते. या्माणे चालण्याची मक्रया मनिेि घडते. चालताना एकच पाय 
एकाच िळेी .मूीिर टेकलेला असत.. 
 

इ) र्ाििे —पुढील पाय .मूीिर स््थर टेकण्याच्या अग.दरच मागील पाय पुढे आणला जात.. 
म्हणजे खकमचत्काल शरीर अिातंरीच असते. म्हणूनच चालण्यापेक्षा िािण्याने जा्त अंतर काटले जाते. 
 

खंड ६ : अध्याय १० 
 

उद्याम संहिी (LEVER SYSTEM) 
 

पेशी, अस््थ ि सािें याचं्या साह्याने, उद्याम संहतीच्या तत्त्िािर शरीरात थ.ड्ा श्रमात पुष्ट्कळ कायु 
केले जाते. या संहतीमध्ये एक स््थरखबदू–्कं.ा(fulerum), त्यािर सहज मफरणारी तरफ–उद्याम 
(lever), उद्यामाच्या एका ट.काला .ार (weight), हा .ार उचलण्यासाठी दुसऱ्या ट.काला शक्ती 
(power) इतक्या ग.ष्टींची आिश्यकता असते. या सिांना ममळून उद्याम संहती म्हणतात. 
 

णित्र – २०४ 

 
उद्याम प्रकरा 
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.ार, शक्ती ि ्कं.ा याचं्या ्थानानुसार उद्यामाचे तीन ्कार ह.तात. 
 

१) मध्ये ्कं.ा, एका ट.काला .ार ि दुसऱ्या ट.काला शक्ती, उदा. मध्ये ्थम कीकस, 
िरपिकपालास््थिर मचकटलेली पेशी कर.टी हा .ार, िंाली पेशीचा उद्भि ि शक्ती. या रचनेमुळे मशर 
मागे ओढले जाते. 
 

२) एका ट.कािर ्कं.ा, मध्ये .ार ि दुसऱ्या ट.काला शक्ती. उदा. टाचेिर मचकटलेल्या पेशी 
आक.चनाने स््थर असलेल्या चिड्ािर सिु शरीराचा .ार िर उचलला जात.. 
 

३) एका ट.काला .ार, मध्ये शक्ती ि दुसऱ्या ट.काला ्कं.ा. उदा. हातािरील .ार, मध्ये 
मद्वमशर्क पेशी ि दुसऱ्या ट.काला क.परसंिी. पेशीच्या आकंुचनाने हातािरील म.ठा .ार थ.ड्ा शक्तीने 
उचलता येत.. 
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खंड ७ 
 

रूणर्रपणरिहि संहिी 
 

खंड ७ : अध्याय १ 
 

रूणर्रपणरिहन संहिी 
 

भ्रौिणिकास 
 

१. हृदय 
 

पमरहृत ्देशातील अंतःपाश्वाच्या (splanchnopleure) क.शायुजापासून आमदमहार.महणी 
(premitive aorta) नािाचे नमलका युर्गमाच्या ्िरूपात आमदहृदय ्थम मदसून येते. हे नमलकायुर्गम 
पषृ्ठमेरूच्या द.न्ही बाजूने मागे देहिृतंात मशरून नालर.महण्याचं्या ्िरूपात जरायतू जातात. शीषाच्या 
पुढील िृद्धी ि आक.चामुळे (flexure) आमदमहार.महण्यातसुद्धा आक.च मनमाण ह.त. ि त्या ्ितःिरच 
दुमडतात. अशारीतीने अग्र ि पि र.महणी ि ्थम र.महणी चाप उत्पन्न ह.तात. ्थम र.महणी चाप अिर 
हनुचापात जाते. तेथे मतच्यामागे पाच अमतमरक्त (additional) महार.महणी चाप उत्पन्न ह.तात ि 
अशारीतीने सप्त महार.महणी चाप ्त्येक बाजूस तयार ह.तात. 
 

जिळच्या द.न आमदमहार.महण्या पर्पराशंी मचकटतात ि त्याचं्यामिील पटी नाहीशी ह.ऊन 
एकच नालाकार हृदय तयार ह.ते. याच्या अग्रट.कातून द.नअग्रमहार.महण्या ि पि ट.कात नाल ि 
अंडपीत मसरा येऊन ममळतात. हा .ाग पुढे रंुदािनू त्याचे मसराक.टर (semus venosus) बनते. 
 

णित्र – २०५ णित्र – २०६ 

  

नालाकार हृदय अिग्रहार् हृदय 
 

नालाकार हृदय लाबंते ि आपल्यािरच अशारीतीने दुमडते की त्याची अिग्रहा. (S-shaped) 
पाशी तयार ह.ते. द.न िक्रामंध्ये संक.च उत्पन्न ह.तात ि त्यामुळे या अिग्रहा.पाशीचे पाच .ाग बनतात. १) 
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मसराक.टर २) अखलद (atrium), ३) ्िशे्म, ४) महार.महणी कंद (bullus cordis), ५) र.महणी्कंि 
(truncus arteriosus). 
 

मसराक.टर आडि ेिाढून त्याचा दमक्षण.ाग दमक्षण अखलदाशी संयुक्त ह.त.. यात उघडणाऱ्या नाल 
ि अंडपीत संयुक्त ह.ऊन एकच अिर महामसरा बनते ि तीही दमक्षण अखलदात उघडते. याच्या िरच्या 
.ागी उत्तर महामसरा उघडते. याअखलदाच्या मध्ये पटीमुळे िामअखलद मनघते. या पटीत अंडाकार गिाक्ष 
असते. चार क्ल.ममसरा यात उघडतात. 
 

णित्र – २०७ 

 
हृदय ि णसरा कोटर 

 
्िषे्ट्म ि महार.महणीकंद संयुक्त ह.ऊन द.न ्िषे्ट्म ह.तात. महार.महकंदाचा शषे .ाग ि 

र.महणी्कंि संयुक्त ह.ऊन त्याचं्या महार.महणी ि क्ल.मर.महणी बनतात. हृदयातं्त्िचेपासून 
(endocardium) कपाटे बनतात. 
 

२. रोणहण्या 
 

मागे आपण पामहले की नालाकार हृदयापासून अग्र ि पि महार.महण्या आमण सहा महार.महण्या 
चाप तयार ह.तात. पिर.महण्या मागे िाढत जाऊन संयुक्त ह.तात. ि एक अिर.ही महार.महणी तयार ह.ते. 
पुढे ग्रीिा लाबंते. त्यामुळे हृदय ि र.महण्या िक्षगुहेत ओढले जातात. त्यामुळे त्याचं्यािरून जाणाऱ्या चेता 
सुद्धा ओढल्या जातात. ि त्याचंा र.महण्यानंा मिळिंा पडत.. त्यांना ्मतिती (recurrent) चेता म्हणतात. 
सिु लहानम.ठ्या र.महण्या या सहा चापापासून उद्भितात. 
 

३. णसरा 
 

भ्रणूातील मसराचें द.न .ाग पडतात—१) अंत्त्य २) पार्थश्वक (parietal) 
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अंिस्त्य णसरा : अंत्त्य मसरामंध्ये द.न अंडपीत मसरा ि द.न नाल मसरा येतात. या चारी मसरा 
मसराक.टरात उघडतात. अंडपीत मसरामध्ये पमरितुने ह.ऊन त्याचं्या याकृतमसरा ि आंत्महामसरा 
(portal) बनतात. द.न नालमसरा संयुक्त ह.ऊन एकच नालमसरा बनते ि नालरज्जतूून भ्रणूात मशरून 
यकृतात जाते. तत्पूिी त्यापासून मसरापुजानाल (ductus venosus) मनघत. ि त्यामुळे रुमिर थेट हृदयात 
जाते. 
 

पार्वश्वक णसरा : भ्रणूात द.न म.ठ्या आडव्या मसरा, मसराक.टरात द.न बाजूने उघडतात. त्यानंा 
क्यसू्व्हयरचा नाल (ducto of Cuvies) म्हणतात. पुढे याचंा दमक्षण अखलदाशी संबंि येत.. अशारीतीने उत्तर 
अिर.ागातील सिु रुमिर दमक्षण अखलदात येते. 
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सामान्य 
 

सर मिल्यम हािे या इंग्रज संश.िकाने १७ व्या शतकात (१६२८) रुमिर पमरिहनाचा श.ि लािला. 
तत्पूिी शरीरामध्ये िामहन्यातून रुमिर िाहते हे सिुमान्य नव्हते. काहींच्या मते त्यातून व्हायटल स््पमरट, 
काहींच्या मते िाय ूतर काहींच्या मते इुथर िाहते, इ. कल्पना ्चमलत ह.त्या. हािेने ्ाण्यािरील ्त्यक्ष 
संपमरके्षने (experiment) असे मसद्ध केले की हृदय कें ि्थानी असून त्यातून रुमिर र.महण्याद्वारे ऊतीकडे 
जाते ि तेथून मसराद्वारा हृदयाकडे परत येते. एिंाद्या ्ाण्याची मुख्य मसरा बािूंन ठेिली तर हृदय रीक्त 
ह.ते. तेच मुख्य र.महणी बािूंन ठेिली तर रुमिर साठून रामहल्यामुळे हृदय तुडंुब .रून जाते असे त्याने 
दािंिनू मदले. पण र.महणीमिून मसराकडे रुमिर कसे येते, त्याचंा ऊतीमिील पर्पर संबंि काय, हे त्यास 
अज्ञातच रामहले. 
 

णित्र – २०८ 

 
मासेलो मस्प्लघी १६२८-१६९४ 

 
हािेनंतर मलॅ्पीिीने १६६१ साली ऊतीमध्ये र.महणीचा केशालद्वारा मसराशी संबिं येत. असा 

महत्त्िाचा श.ि लािला. अशा ्कारे त्या द.घाचं्याही श.िानंी असे मसद्ध झाले की— 
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१) हृदय हे कें ि्थानी असून उदंचन मक्रयेमुळे (pumping action) यातील रूमिर र.महण्यातून 
बलाने बाहेर फेकले जाते. २) रूमिर एका संिृत्त (dosed) पमरिहन संहतीतून िाहते ि शरीराच्या सिु 
.ागानंा जारकाचा ि प.षक िव्याचंा पुरिठा करते. ३) र.महण्या केशालद्वारा मसराशंी ज.डलेल्या असतात. 
४) मसराद्वारा रूमिर परत हृदयाकडे येते. 
 

णित्र – २०९ 

 
हृदय ि क्रोम, अग्रस्िरूप 
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हृि–हृदय (CARDIUM–HEART) 

 
हे आपद्म (pink) रंगाचे शकं्काकार (Conical), प.कळ पेश्यंग (muscular organ) असून 

िक्षगुहेमिील (thoracic cavity) मध्यािकाशपटीमध्ये (mediastinum) अग्र.ागी िामबाजूस द.न 
क्ल.मामध्ये ि उर.्थींच्या पि.ागी बसिलेले असते. ते बद्धमुष्टीएिढे असून त्याचा आिार (base) 
दमक्षणबाजूस ि शीष ु(apex) िामबाजूस, पचंम अंतरापशूु् थानात (fifth intecostal pace) असते. हे एका 
अिंंड, पातळ ि मचिट कलेच्या ्यूनात असून आत आकंुचन ि मि्फार पाित असते. या ्यनूाला 
पमरहृदय (pericardium) म्हणतात. या ्यनूात पमरहृदय िि असत.. त. हृदयाच्या चलनाच्यािळेी 
अभ्यंजनासारिंा (lubricunt) उपय.गी पडत. ि बाह्य आघातापासून ि इतर अंगाचं्या सं्पशापासून 
हृदयाला संरक्षण देत.. 
 

एका मिमशष्ट ्कारच्या हृत पेशीच्या (cardiac muscle) आडव्या, उभ्या ि मतरप्या ्तरानंी हृत 
म.त्ती ि हृतप.कळीमिील आडव्या उभ्या पटी (septeum) बनलेल्या असल्यामुळे अत्यंत सबल असतात. 
हृतप.कळीच्या आतील ्तराला हृदंतछद (endocardium) म्हणतात. हृत कपाटे (valve) ि हृत रजु्ज 
(chorditendinae) याचीच बनतात. हा ्तर पुढे रूमिरिामहन्यातील अंतच्छदाशी संतत असत.. 
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हत प.कळीचे एका उभ्या अग्र पिआयाम (logitudinal) पटीने िाम ि दमक्षण अि ुह.तात. दुसऱ्या 
अनु््थ (transverse) आडव्या पटीने या अिाचे पुनि उत्तर ि अिर .ाग ह.तात. अशारीतीने हृदयाचे 
द.न उत्तर ि द.न अिर असे चार .ाग बनतात. यानंा िषे्ट्म (chamber) म्हणतात. द.न्ही उत्तर िषे्ट्म हे 
आदान (receiving) िषे्ट्म असतात. त्यानंा िाम ि दमक्षण अखलद (auricle) म्हणतात. त्यामध्ये सिु 
शरीरातून ि क्ल.मातून रूमिर येऊन .रते. द.न अिर िेष्ट्मही मन्सारण (ejecting) िषे्ट्म ह.त. यानंा िाम 
ि दमक्षण ्िेष्ट्म (ventricle) म्हणतात. यातून सिु शरीरात ि क्ल.मात रूमिर बलाने फेकले जाते. 
 

िाम ि दमक्षण अखलदे अंतराखलद पटीच्या य.गाने (inter aursular septum) मि.क्त ह.तात. या 
पटीमध्ये भ्रणूाि्थेत (foetal state) एक अंडाकार गिाक्ष (foramen ovale) नािाचे मछि असते. भ्रणूामध्ये 
क्ल.म कायुहीन असल्यामुळे अखलद क्ल.मपमरिहनाची आिश्यकता नसते. म्हणून दमक्षण अखलदातून 
रूमिर यागिाक्षातून थेट िाम अखलदात जाते. जन्मानंतर क्ल.मीय पमरिहन सुरू ह.ते ि हे मछि बुजून 
जाते. याचं्या म.त्ती ्िेष्ट्माचं्या म.त्तीपेक्षा पातळ असतात. कारण ही केिळ आदान िषे्ट्मे असल्यामुळे 
याचं्यािर कामाचा .ार कमी पडत.. ्त्येक अखलद आपल्या सदृश (corresponding) ्िषे्ट्मामध्ये अखलद 
्िषे्ट्म कपाटद्वारा (auriulo ventricular valve) उघडते. या कपाटाचें क.ण ्िषे्ट्म म.त्तीशी हृत रजु्जजं्नी 
सािंलेले असतात. यामुळे ही कपाटे एकाच मदशनेे म्हणजे अखलदाकडून ्िेष्ट्माकडे उघडतात ि मिरुद्ध 
मदशनेे बदं ह.तात. या कपाटानंा द.न खकिा तीन दली (cusps) असतात. म्हणून त्यानंा दलीकपाटे 
म्हणतात. द.न्ही अखलदाचे आक.चन एकाच िळेी ह.ऊन ही कपाटे उघडली जातात ि त्यातंील सिु रुमिर 
द.न्ही सदृश ्िषे्ट्मामध्ये जाऊन .रते 
 

णित्र – २१० 

 
हृदय, उर्ाच्छेद 

 
संक.चनानंतर द.न्ही अखलदे एकाचिेळी मि्फारतात (dilate), त्यामुळे त्याचं्यात शून्यक 

(vacuum) मनमाण ह.त.. 
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दणक्षि अकलद —सामान्य पमरिहनाशी याचा संबंि असत.. शरीराच्या उत्तरािातील रुमिर िाहून 
नेणारी उत्तर महामसरा (superior vena cava)या अखलदात एका मछिातून उघडते. शरीराच्या 
अिरािातील मसरा रूमिर िाहून नेणारी अिर महामसरा (inferior vena cave) या अखलदात एका म.ठ्या 
मछिातून उघडते. या द.न्ही मछिात कपाटे नसतात. या अखलदाच्या मि्फाराच्या िेळी त्यात शून्यक मनमाण 
झाल्यामुळे त्यात महामसरातून रूमिर ओढले जाते. पूण ु.रल्यानंतर ते संक.चते ि यािळेी मत्दल कपाट 
(tricuspid valve) उघडते, ि त्यातून रूमिर दमक्षण ्िषे्ट्मात मशरते. दमक्षण अखलद ्िषे्ट्म कपाटाला तीन 
दली असतात म्हणून त्याला मत्दल कपाट म्हणतात. 
 

णित्र – २११ 

 
हृत्कपाटे 

 
िाम अकलद—क्ल.मीय पमरिहनाशी याचा संबंि असत.. याच्या पिम.त्तीत ्त्येक क्ल.मातून 

मनघणाऱ्या द.न अशा एकूण चार क्ल.ममसरा चार मछिातून उघडतात. यातून कपाटे नसतात. मि्फाराच्या 
िळेी यात शून्यक मनमाण ह.त. ि यामुळे क्ल.मयुर्गमातून चार क्ल.म मसराद्वारा आलेले जारमकत रूमिर यात 
येऊन .रते. संक.चनानंतर ते मद्वदल कपाटद्वारा (bicusped) िाम ्िशे्मात मशरते. या कपाटाला (mitral 
valve) उंच ट.पी असेही म्हणतात. 
 

प्रिेष्ट्म—अखलदािंाली ्िेष्ट्म (ventricle) असतात. अंतरा्िषे्ट्म पटीने (inter ventricular 
seitum) िाम ि दमक्षण ्िेष्ट्म असे द.न .ाग ह.तात. ही मन्सारण िषे्ट्मे (ejecting chambers) ह.त. 
असंख्य िामहन्यातील र.िामिरुद्ध (resistance) सिु शरीर.र ि क्ल.मयुर्गमात यानंा रूमिराचे मन्सारण 
कराियाचेअसल्यामुळे याचं्या म.त्ती अखलदापेक्षा ्थूल, जाड, ि सबल असतात. एकाच िळेी ह.णाऱ्या 
याचं्या संक.चनाने त्यातील रूमिर क्ल.मीय ि सामान्य पमरिहनात बलाने फेकले जाते. 
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णित्र – २१२ 

 
हृत्प्रिेश्म 

 
णित्र – २१३ 

 
हृदय, अर्भिंद्राकार कपाटे, उत्तर स्िरूप 

 
याचं्या उत्तर अग्र.ागी, ्त्येकी तीन अिुचिंाकार दली असलेली अशी द.न द्वारे असतात. ही द्वारे 

एकाच मदशनेे म्हणजे र.महण्याकंडे उघडतात ि मिरुद्ध मदशनेे बदं ह.तात. म्हणून याना अिचुिंाकार कपाटे 
(semilunar valves) म्हणतात. याचं्या उत्तर पि.ागी ्त्येकी एक अशी द.न दली कपाटे (culsped 
valves) असतात. 
 

१) दणक्षि प्रिेष्ट्म —याचा केिळ क्ल.मीय पमरिहनाशी संबिं असत.. म्हणून याच्या म.त्ती िाम 
्िषे्ट्मापेक्षा पातळ असतात. संक.चनानंतर यातील मसरा रूमिर याच्या िरील बाजूस असलेल्या 
अिुचिंाकार क्ल.म कपाटातून, क्ल.म र.महणीद्वारे क्ल.म युर्गमात जाते. यािळेी मत्दल कपाट बदं ह.ते. 
याच्या मि्फाराच्या िळेी मत्दल कपाट उघडते ि अिचुंिाकार क्ल.म कपाट बदं ह.ते. 
 

२) िाम प्रिेष्ट्म —याचा शरीरातील सामान्य पमरिहनाशी संबिं असत. त्याला अमिक र.िामिरुद्ध 
कायु कराियाचे असल्यामुळे याच्या म.त्ती दमक्षण ्िषे्ट्मापेक्षा जाड ि सबल असतात. कारण याला 
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शरीराच्या दूरिर, क.नाक.पऱ्यातील सूक्ष्म र.महमणका ि केमशकातून रूमिराचे मन्सारण कराियाचे असते. 
संक.चनानंतर यातील जारामकत रूमिर याच्या िरील बाजूस असलेल्या अिचुिंाकार र.महणी कपाटातून 
(aortic valve) महार.महणीद्वारे मन्सामरत ह.ऊन सिु शरीर.र पसरते. यािेळी मद्वदल कपाट बदं ह.ते. 
याच्या मि्फाराच्या िळेी मद्वदल कपाट उघडते ि र.महणी कपाट बदं ह.ते. 
 

खंड ७ : अध्याय ४ 
 

इिर माणहिी 
 

१) हृदयिक्र (cardiac cycle) 
 

हृदय एकदा संक.चून मि्फारानंतर पुनः संक.चेपयंतच्या कालास हृदयचक्र म्हणतात. या 
कालामध्ये अखलद युर्गमामध्यें रूमिराचे आदान (receipt) ह.ऊन ्िषे्ट्म युर्गमाद्वारे त्याचे क्ल.मात ि शरीरात 
मन्सारण ह.ते. मनर.गी ्ौढामध्ये ही मक्रया एका मममनटात बाहत्तर िळेा ह.ते. शरीरात ताप िाढल्यास 
खकिा श्रमाच्या िळेी ही मक्रयािुत ह.ते. 
 

२) हृदयणक्रया (cardiac action) 
 

ही मक्रया एिंाद्या लहरीसारिंी असते. ्थम अखलदाचें ि नंतर ्िषे्ट्माचें संक.चन. त्यापाठ.पाठ 
्थम अमलन्दाचा ि नंतर ्िषे्ट्माचंा अम.्तार अशीही लहरीसारिंी मक्रया एकापाठ.पाठ चालू असते. 
संक.चन मक्रयेला हृत्कंुचन (systole) ि अम.्तार मक्रयेला हृत््फार (diastole) म्हणतात. िय, खलग, 
ताप, व्यािी इ. अि्थािंर ही मक्रया अिलंबनू असते. मनर.गी ्ौढामध्ये ही मक्रया अत्यंत तालबद्ध 
(rhythmic) असते. ही आकंुचन लहरी दमक्षण अमलन्दात उठिनू सिु अखलद युर्गमािर पसरते ि अखलद 
युर्गम संक.चते. या मक्रयेस सामान्यतः ०·१ सेकंद अििी लागत.. या अििीत ्िषे्ट्म युर्गम मि्फारते. नंतर 
ही लहरी ्िेश्म युर्गमात पसरते ि द.न्ही ्िशे्मे युगित (simultnaeously) संक.चतात. या मक्रयेस ०·४ 
सेकंद अििी लागत.. या अििीत अखलद युर्गम मि्फारते ्िषे्ट्म युर्गमाचे संक.चनानंतर संपूण ु हृदयाचे 
मशमथलन (relaxation) ह.ते. या अििीस मिराम (pause) म्हणतात. हा मिरामाििी ०·४ सेकंद असत.. या 
अििीत अखलद युर्गम मसरा रुमिराने .रते. 
 

णित्र – २१४ 

 
१)अखलदाकंुचनारं. २) ्िेश्माकंुचनारं. ३) मिराम 

हृदयणक्रयेिील णिणिर् अिस्था 



 

 

अनुक्रमणिका 

३) हृदयपणरिहन 
 

अखलद युर्गमाचे संक.चन ह.ते त्यािळेी ्िषे्ट्म युर्गमाचा अम.्तार झालेला असत.. संक.चनामुळे 
अखलद युर्गमातंील रूमिराचा मनपीड िाढत. ि अम.्तारामुळे ्िषे्ट्मयुर्गमात शून्यक मनमाण ह.त.. पमरणामतः 
दली कपाटे उघडली जातात ि उत्तर ि अिर महामशरातून दमक्षण अखलदात जमलेले अजारमकत 
(unoxidised) रुमिर मत्दल कपाटातून दमक्षण ्िेष्ट्मात मशरते. त्याच्माणे चार क्ल.ममसरातून िाम 
अखलदामध्ये जमलेले जारमकत रूमिर मद्वदल कपाटातून िाम ्िेष्ट्मामध्ये मशरते. 
 

अशारीतीने अखलदयुर्गमातून आलेल्या रुमिराने ्िेशयुर्गम .रून जाते. नंतर ्िषे्ट्म युर्गमाच्या 
संक.चनाला एकाचिळेी सुरिात ह.ते. दमक्षण ्िषे्ट्म संक.चतात. त्यातंील मसरा रुमिराचा मनपीड मत्दल 
कपाटािर िंालून पडल्याने हे कपाट पूण ु ममटले जाते ि रुमिर परत अखलदात जात नाही. याच 
मनपीडामुळे क्ल.म र.महणीतील अिुचिंाकार क्ल.म कपाट उघडले जाऊन त्यातील रूमिर 
क्ल.मर.महणीद्वारा क्ल.मयुर्गमात जाते. िाम ्िषे्ट्म संक.चताच त्यातील जारमकत रूमिराचा मनपीड मत्दल 
कपाटािर िंालून पडल्याने हे कपाट पूण ु ममटले जाते, ि रूमिर परत अखलदात जात नाही. याच 
मनपीडामुळे महार.महणीतील अिुचिंाकार र.महणी कपाट उघडले जाऊन त्यांतील रूमिर महार.महणीद्वारा 
सिु शरीरात जाते. 
 

यानंतर पूण ुहृदयाचा मि्फार ह.ऊन हृदय मिराम पािते. याच अििीत हृदयाला मिश्रातंी ममळते, 
त्याची झीज .रून मनघून त्याचे प.षण ह.ते. या्कारे हृत्पमरिहनसारिंे यािज्जीि चालू असते. 
 

४) हृत् रुणर्रप्रदाय — 
 

हृदयाच्या िाम ि दमक्षणािांना िाम ि दमक्षण हृदय र.महण्या (coronary) रूमिराचा पुरिठा 
करतात. शरीरातील इतर क.ठल्याही अंगापेक्षा हृदयाला जा्त श्रम कराि े लागतात. म्हणून त्याला 
रूमिर्दायही जा्त लागत.. मनसगानेही याची य.र्गय तरतूद केली आहे. महार.महणीपासून मनघणारी 
पमहलीच शािंा हृद र.महणी ह.य. ही हृदयािर ितुुळाकार पसरते म्हणून महला िलयर.महणी (coronary) 
म्हणतात महच्यातून दर मममनटाला १ ््थ (litre) रूमिर िाहते. यामध्ये थ.डेसुद्धा कमी झालेले हृदयाला 
िंपत नाही. तसे झाल्यास त्यात असह्य िदेना सुरू ह.तात. 
 

णित्र – २१५ 

 
िलय रोणहिी, 
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हृत मसरा, मसरा रूमिर दमक्षण अखलदात ओततात. 
 

५) हृत् िेिाप्रदाय — 
 

हृदयाला दशमकापुर–्ाणेशाचेता (vagus) आमण ्थम ्िायत्तचेतासंमहता (sympathetic) 
यातून चेता्दाय ह.त.. द.होंचे तंतू ममळून झालेला ्तान (plexus) हृत म.त्तीिर पसरलेला असत.. या 
द.न चेताचें कायु मात् पर्परमिरुद्ध आहे. ्ाणेशाचेता-उद्दीपनाने हृदयमक्रया मंदािते. तर ्. सा. चेता 
उद्दीपनाने ती त्िरण पािते. या द.होंच्या आसंजनाने (coordination) ती नीट चालते. 
 

णित्र – २१६ 

 
हत्संिाहन 

 
६) हृत् संिाहन (conduction in the heart)— 

 
आकंुचन ि मि्फार लहरींचे तालबद्ध संिाहन करणारे काही मिशषे तंतू ि ्गंड हृदयम.त्तीत 

असतात. ही लहरी क.टर अखलद ्गंडापासून (sinoauricular node) सुरू ह.ते. ही लहरींचे मनयमन 
करते म्हणून महला गमतकार (pacemaker) म्हणतात. ही दमक्षण अखलदाच्या पिम.त्तीत असते. येथून 
द.न्ही अखलदािर पसरते ि अखलद ्िशे्म ्गंडाला प.चते. येथून अखलद ्िशे्म पूलद्वारा 
(auriculoventricular bundle) — याला ‘खहसचे बंडल’ असेही म्हणतात. द.न्ही ्िशे्मािर पसरून 
ट.कापयंत (apex) जाते. येथे तंतूचे िुमापण (arborisation) ह.ते. याला ‘पुरकंुजीचे तंतुजाल’ म्हणतात. 
येथून लहरी आिाराकडे म्हणजे उगम ्थानाकडे ्त्यािर्थतत ह.ते. 
 

७) हृत् ध्िनी (cardiac sounds)— 
 

हृदयमक्रयेमुळे हृदयात द.न ्पष्ट ध्िनी उत्पन्न ह.तात. म.षक िापरतात त्या उरश्रिाने 
(stethoscope) हे ध्िनी सु्पष्ट ऐकू येतात, ि त्यातील सूक्ष्म .ेद नीट समजतात. द.न ध्िनी िुतगतीने 
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एकापाठ.पाठ ह.ऊन थ.डा मिराम ह.त.. ्थम हृदाकंुचन ध्िनी थ.डा मंद (dull) ि दीमघत (prolonged) 
असत.. याला मस्ट.ली (systole) म्हणतात. हा ्िशे्म युर्गमाचं्या संक.चनामुळे ि दली कपाटाचं्या 
ममटण्यामुळे मनघत.. याच िळेी नाडीचा ठ.का हाताला लागत.. मद्वतीय खकिा हृत ् फार ध्िनी तीव्र ि हृ्ि 
(sharp & short) असत.. याला डाया्ट.ली (diastole) म्हणतात. हा ्िषे्ट्म युर्गमाचं्या अम.्तरामुळे ि 
अिुचिंाकार कपाटाचं्या ममटण्यामुळे मनघत.. हे ध्िनी िा...िक खकिा लब...डुप (LUB–DUP) या 
शबदानंी नेहेमी व्यक्तमिले जातात. 
 

णित्र – २१७ 

 
अ = हृत् ध्िनीआ = णिदु्यत् हृत् स्पंदलेख 

 
८) णिगुि पणरिहन (double circulation)— 

 
हृत पमरिहनाच्या अभ्यासािरून मदसून येईल की पमरिहनाचे एक चक्र पूणु ह.ताना रुमिराला 

हृदयातून द.न िळेा जाि ेलागते. सिु शरीरातून आलेले अजारमकत रुमिर हृदयाच्या दमक्षणामितून क्ल.म 
युर्गमातं मशरते. तेथे जारमकत झालेले रुमिर क्ल.म मसराद्वारा पुनि हृदयाच्या िामािात मशरते. तेथून 
महार.महणीद्वारा सिु शरीर.र पसरते. तेथून केमशका (capillary) मसमरका, मसरा, महामसराद्वारा हृदयाच्या 
दमक्षणािात मशरते. 
 

क्ल.मातील पमरिहनाला क्ल.मपमरिहन खकिा लघुपमरिहन ि देहातील पमरिहनाला देहपमरिहन 
(systemic) खकिा बृहत पमरिहन म्हणतात. भ्रणूामध्ये श्वसनमक्रया चालू नसल्यामुळे क्ल.मपमरिहनाची 
आिश्यकता नसते. म्हणून भ्रणूामध्ये एकच पमरिहन असते. त्याला भ्रणूपमरिहन (foetal) म्हणतात. 
 

९) णिदु्यत् हृत् स्पंद लेख (electrocardiogram)— ECG — 
 

जेव्हा एिंादा पेशीचा .ाग आकंुचन पाित. तेव्हा आकंुमचत ि अनाकंुमचत .ागातील मशक्मामध्ये 
(potential) अंतर उत्पन्न ह.ते. असे हे द.न .ाग ज.डले गेले तर त्याचं्यात मिद्युत््िाह उत्पन्न ह.त.. हीच 
स््थती हृदयात घडून येते. मिद्युत हृत ् पंद लेिंातील (electrocardiograph) पमरपथात (circuit) हे द.न 
मशक्म घातले तर त्याचं्यातील अंतर आलेिं रूपाने पत्ािर काढता येते. थ.डक्यात हृत्कंुचनाचे िेळी त्यात 
मिद्युत््िाह उत्पन्न ह.त.. मिदु्यत हृत ् पदं लेिंाच्या साह्याने हृदयात उत्पन्न ह.णाऱ्या सूक्ष्म मिद्युत लहरींचा 
अभ्यास करून हृि.गाचे अचूक मनदान करणे शक्य झाले आहे. 
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णित्र – २१८ 

 
णिदु्यत् हृत्स्पंदलेख 

 
१०) हृत्पदा (out put of heart)— 

 
शरीरातील रुमिरपमरिहन उत्तम राहण्यासाठी हृत्पदा फार महत्त्िाचा आहे. अजारमकत रुमिराचा 

अंतः्िाह (inflow) जर पयाप्त (sufficient) असेल तर जारमकत रुमिराचा बमहः्िाह उत्तम राहील. 
मनर.गी ्ौढाचा मिश्राम कालातील हृत्पदा ्मतक्षण ४ ्. मलटर असत.. श्रमकालात त. ्. क्ष. ३० ्. पयंत 
िाढत.. इतक्या क्षिु (small) अंगातूंन इतका महान हृत्पदा ह.णे अद .तु ह.य. आिश्यकते्माणे हृत्पदा 
िाढणाऱ्या शक्तीला आपत हृत्संचय (Cardiac reserve) म्हणतात. 
 

णित्र – २१९ 

 
१ णिश्रांिी२ िालिे३, ४ र्ाििे 

हृदापि संिय 
 

११) हृत्कायभ (Cardiac work) — 
 

हृत्पेशीच्या य.गाने अपमरममत (vast) कायु घडून येते. ्मत्िशे्म कंुचनानंतर ७० घ. श. मा. क्यु. 
सें. मम. (cc.) रुमिर सामान्य पमरिहनात फेकले जाते. असे करण्यामध्ये हृदयाकडून ०·१ स. िा. मान 
मकल.ग्राम ममटर (Kilogram meter) कायु केले जाते. म्हणजे एका क्षणात ०·१ ×८० = ८ स. िा. मा. मक. 
ग्राम कायु ह.ते. या महशबेाने एका मदिसात हृदय सहस्त्र. ््थ रुमिर उतके्षपते (pump). या्कारे १०, 
००० स. िा. मा.ं पेक्षा जा्त इतके अपमरममत कायु करते. यारीने (crane) २ ्ितु (ton) .ार ५ मान 
(meter) िर उचलण्याइतके हे कायु ्चंड आहे. 
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१२) हृदयािा णिश्रांिी काल — 
 

हृदयाचे कायु किीच थाबंत नाही. तथामप ते ्ती सेंकदाला (second) थ.डी मिश्रातंी घेत असते. 
एकूण हृदाकंुचनाला ०·८ मनममष लागतात. पैकी अखलदाकंुचनाला ०·१ से. मन. ि ्िशे्म कंुचनाला ०·३ मन. 
से. लागतात. शषे ०·४ मन. स.मिश्रातंी काल ह.य. म्हणजे हृदय ्त्यक्ष कायु मजतका िळे करते मततकाच 
िळे ते मिश्रातंी घेते. ्त्येक हृत्कंुचनानंतर घेतलेली ही अत्यल्प मिश्रातंी त्याला पुनः कायु करण्यास पुरेशी 
ह.ते. 
 

१३) हृदयािी अश्रांिी (indifatigability) — 
 

हृदयाचा .ार केिळ ३०० िा. ग्राम (gm.) असता मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यात केिढे ्चंड ि अपमरमत 
कायु करते हे आपण पामहले. इतके कायु करीत असताना मिश्रातंीसाठी ते एक क्षणही थाबंत नाही हे मिशषे 
ह.य. आपल्या शक्तीबाहेरचे इतके ्चडं कायु ते कसे करू शकते? हृत्पेशींच्या अश्रातंीचे एकच कारण 
म्हणजे मतच्या कायातील तालगती (rhythmic movement) ह.य. मतचे आकंचुन ि मि्फार तालगतीत 
ह.त असतात. 
 

कंकाल (skeletal) पेशीसुद्धा श्रातं न ह.ता दीघुकालपयंत कायु करू शकतात, पण त्याचं्या मिमिि 
पेशीसमूहामध्ये तालगती असली पामहजे. उदा. चालणे, लाकूड कापणे इ.; पण एकच पेशी अमिराम 
(unceasingly) सारिंी आकंुमचत ह.ऊन रामहली तर ती त्िरीत श्रातं ह.ते. उदा., हातात थ.डाच .ार 
िरून हात पसरून िरणे (out-stretched), खकिा दक्ष (attention) अि्थेत काही काल ताठ उ.े राहणे 
इ. 
 

१४) हृदग्रस्पंद (apexbeat) — 
 

मनर.गी ्ौढामध्ये िाम.ागी, पचंम–अतरापशु ु ्थानात, मध्य रेषेपासून ३·५ ्ा.ं इ. खकिा ्तन 
रेषेपासून ०·५ ्ा.ं अम.मध्य बाजूस अत्यंत तालबद्ध चाललेला ्पंद मदसत. ि हाताला लागत.. याला 
हृदय्पदं म्हणतात. हृत्कंुचनाचे िळेीं हृदयाग्र उर.म.त्तीशी बलाने टेकते ि हा ्पदं हाताला सहज लागत.. 
ह्रदम.्तारण (dilatation) ि हृदामतििनु (hypertrophy) व्यािीमध्ये हृदग्र्पदं पलीकडे बाहेर सरकत.. 
 

खंड ७ – अध्याय ५ 
 

रुणर्र िाणहन्या 
 

१) रोणहिी — 
 

सिु र.महण्या ्त्यक्षा्त्यक्ष हृदयातून उगम पाितात. त्याचं्यापासून र.महमणका (arteriole) ि 
त्याचं्या अनेक शािंा ह.ऊन अंती त्याचंा शिेट केमशकात ह.त..र.महणी ही सुषीर (hollow) ि ्त्या्थ नाल 
असून हृदयापासून ऊतीकडे जारमकत रुमिर िाहून नेते. याला क्ल.म र.महणी अपिाद आहे. कारण दमक्षण 
्िषे्ट्मामिील अजारकीत रुमिर क्ल.मर.महणीद्वारा क्ल.म युर्गमात जाते. 
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र.महणी म.त्तीत थ.डी अनाम्यतामह असते. म.त्तीत तीन ्तर असतात : िामहनी ि .जंयुक्त (fold) 
अंतःछद (endothelium), अरेमिंत पेशीयुक्त मध्य्तर ि तंतूयुक्त बमह्तर अंतःछदात ्त्या्थ ऊती 
मिपुल असते. यातील .जं्यामुळे, अपाय न ह.ता, नाडीचे ्त्येक ठ.क्याचे िेळी र.महणीला मि्तारता येते. 
मध्य्तरातील पेशीमुळे र.महणीचा संक.च खकिा मि्तार ह.त.. बमह्तरात ्. ्िा. चेता संहतीचे तंतू घुसून 
तेथे एक जाल बनमितात. या चेताच्या मनयंत्णामुळे र.महणीचे संक.चन खकिा अम.्तार ह.ऊन त्या 
.ागातील रुमिर ्दाय कमी खकिा जा्त ह.त.. 
 

णित्र – २२० 

 
रोणहिी ि णसरा, अनुप्रस्थ छेद 

 
हृतकंुचनामुळे याचं्यात मनपीड उत्पन्न ह.त.. म्हणून यातून रुमिर एकाच मदशनेे म्हणजे हृदयाच्या 

मिरुद्ध मदशनेे िाहते. ते उलट मदशनेे िाहण्याचा सं.ि नसत., म्हणून याचं्यात कपाटे नसतात. म.न्न 
.ागातून उद .िलेल्या र.महणीका पर्पराशंी ममळून त्याचें एक संयुक्त जाल बनते, त्यास जालमक्रया 
(anastomosis) म्हणतात. यातील एिंादी र.महणी रुद्ध झाल्यास, या जालमक्रयेमुळे इतर र.महण्याकडून 
तेथील रुमिर ्दाय स््थर ठेिला जात.. या व्यि्थेस सामपार्थश्वक (collateral) पमरिहन म्हणतात. 
 

२) नाडी (pulse) — 
 

िाम ्िेश्माच्या संक.चनामुळे सिु र.महण्यात जा्ती रुमिर बलाने घुसते. त्यामुळे त्यािेळी त्याचं्या 
म.त्ती मि्तारतात. अम.्ताराचे िळेी त्या पूिुपदािर येतात.रोणहिीमध्ये होिाऱ्या या सणिराम 
(intermittent) पणरििभनास नाडी म्हििाि. अग.दरच रुमिराने .रलेल्या र.महण्यामंध्ये या बलाने 
घुसणाऱ्या रुमिराला र.ि ह.त.. त्याला जागा करून देण्यासाठी त्याचं्या म.त्ती ्त्या्थ असल्यामुळे त्याचंा 
पमरघ (circumference) िाढत.. या सिु मक्रयेचा पमरणाम असा ह.त. की र.महण्यात एक ्कारची लहरी 
उत्पन्न ह.ते. अ्थीिर खकिा त्िचेच्या अगदी िंाली असणाऱ्या र.महण्यािर अंगुली ठेिली असता ही मि्तार 
लहरी हाताला लागते यालाच नाडी लागणे म्हणतात. ही मि्तारलहरी र.महणीका ि त्याचं्या लहान शािंा 
यामध्ये कमी कमी ह.त ह.त केमशकेत अंतिान पािते. म्हणून केमशकात ि पुढे त्यातून मनघणाऱ्या मसमरका ि 
मसरात ही लहरी हाताला लागत नाही. शरीरात काही थ.ड्ा मठकाणीच हाताला नाडी सु्पष्ट लागते. 
यापैकी ममणबंिािर नाडी पाहणे मिशषे सुल. ि स.यीचे असते. म्हणून तीच पाहणे मिशषे ्चारात आहे. 
 

नाडीचा पूणु अभ्यास करण्यासाठी यंत्ाने नाडीचा आलेिं काढणे आिश्यक असते. अशा यंत्ाला 
नाडी ्पदंमलिं (sphygmograph) म्हणतात. याच्या साह्याने मनघणाऱ्या आलेिंाला नाडी ्पदंलेिं 
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(sphyogmgraph) म्हणतात. हे लहान यंत् ममणबंिािरील नाडीिर बािंतात. यंत् सुरू केले म्हणजे 
नाडीचा आलेिं ममळत.. अ रेषा हृत्कंुचन ि ब रेषा ह्रत््फार दशमुिते. ब रेषेिरील क या काकपदाला 
(notch) मद्व्पमंदत (dicrotic) काकपद म्हणतात. हे काकपद महार.महणीतील अिुचिंाकार कपाटे बलाने 
ममटण्यामुळे बनते. उच्चशरीरता यामध्ये हे ्ामुख्याने म.ठे मदसते. त्यािळेी मद्व्पंमदत (dicrotic) नाडी 
म्हणतात. 
 

णित्र — २२१ 

 
नाडीस्पंदलेख 

 
नाडीिरून हृदयाची स््थती समजते. म्हणून नाडीला व्यािी मचमकत्सेमध्ये महत्त्िाचे ्थान ्ाप्त 

झाले आहे. नाडीिरून िंालील ग.ष्टी जाणून घेणे अिश्य आहे. 
 

अ) नाडीचा अि ु(rate) नाडीिर ब.टे ठेिनू घटीच्या (watch) साह्याने ्मतक्षणाला नाडीचे ठ.के 
म.जता येतात. मनर.गी ्ौढामध्ये ्. क्ष. (मम.) ७० ते८० ठ.के पडतात. लहान मुले ि मस्त्रयामंध्ये हा अिु 
अमिक असत.. शरीर तपमान, मानमसक स््थती, श्रम, काही व्यािी, यामध्ये नाडीचा अिु िाढत. खकिा कमी 
ह.त.. 
 

आ) तालबद्धता (rhythm) – नाडीचे उत्तर.त्तर (successive) ्पदं समान खकिा असमान 
अंतराने ह.णे याला सम खकिा असम (irregular) ताल म्हणतात. असमताल हृदय व्यािी दशमुित.. 
 

इ) पमरमाण (size) – अंगुली मनपीडाने ्थम र.महणी मरक्त केल्यानंतर र.महणीचे पमरणाम 
अजमािता येते. याचिेळी र.महणीम.त्तीची स््थती लक्षात येते. मनर.गी अि्थेमध्ये अंगुलीला म.त्ती लागत 
नाही, पण जेव्हा म.त्तीत ्थूलन (जाडी) (thickening), चूणीयन खकिा कुमटलता (tortaosity) येते तेव्हा 
र.महणी हाताला एिंाद्या द.ऱ्यासारिंी लागते. 
 

ई) पमरमा (volume) – ्त्येक हृतकंुचनामुळे ह.णारे नाडीचे पमरमामि्तरण (expansion) द.न 
नाडी ्पदंामिील कालात करता येते. 
 

उ) बल (force) – यालाच हृत्कंुच रुमिरमनपीडन (systolic blood-pressure) म्हणतात. 
अंगुलीचे नाडीिर त्यातील ्पदं नाहीसा ह.ईपयंत मनपीड द्याययाचा. हा मनपीड नाडीतील हृत्कंुचनाच्या 
बलाएिढाच असत.. 
 

ऊ) आतती (tention) – यालाच हृत््फार मनपीड (diastolic blood-pressure) म्हणतात. द.न 
्पदंामिील कालात नाडी मचमपमटत (flattened) करण्यासाठी जे बल लागते ते हृत््फार मनपीडाएिढेच 
असते. 
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३) प्रारूणपक नाडी (typical pulse) – 
 

नाडीचा अिु ्. क्ष. सामान्यतः ७५ ्पदं - ठ.के दर मम. तालबद्ध ि सम पमरश्रमाचे, र.महणी मध्य 
पमरमाणाची, म.त्ती अ्थूमलत ि सरल आमण मध्यम मनपीडाने रुद्ध ह.णारी अशी असते. 
 

या्कारे ग.ाि्थेपासून मृताि्थेपयंत ही नाडी चालू असते. नाडी चालू असणे हे मजितंपणाचे 
एक ्मुिं लक्षण आहे. 
 

४) रुणर्र णनपीड (blood pressure) — 
 

्त्येक हृत््पंदनात अग.दरच रुमिराने पूण ु.रलेल्या र.महणीत अमिक रुमिर घुसते. या जा्तीच्या 
रुमिर बलाने त्याचं्या ्त्या्थ म.त्ती बाजूस ताणल्या जातात. र.महणीम.त्तीिर पडणाऱ्या या बलाला रुमिर 
मनपीड म्हणतात. सािारणतः रुमिर मनपीड म्हणजे र.महणी रुमिर मनपीड असेच समजले जाते. कारण 
मसरामध्येसुद्धाअल्प मनपीड असत.च. हा मनपीड र.महणीम.त्तीची ्त्याि्था, मानमसक स््थती, आय,ू व्यािी 
इ. ग.ष्टीिर अिलंबून असत.. हृत्कंुचनाने जेव्हा बलाने रुमिर पुढे ढकलले जाते त्यािळेी त्यातील मनपीड 
सिोच्च असत.. त्यास हृत्कंुचन मनपीड ि हृत््फाराच्या िळेी त्यातील मनपीड कमी असत. त्यास हृत््फार 
मनपीड म्हणतात. या द.न्हीमिील अंतराला नाडी मनपीड (pulse pressure) म्हणतात. 
 

णित्र – २२२ 

 
पारदरुणर्र णनपीडमान 

 
पारद मनपीड मानका (mercury sphygmomanometer) साह्याने हे मिमिि मनपीड म.जता येतात. 

सामान्य पमरस््थतीत मनर.गी ्ौढामध्ये हृत्कंुचन मनपीड १२० सें. मम. पारद ि हृत््फार मनपीड ८० सें. मम. 
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पारद ि नाडी मनपीड ४० सें. मम. पारद असत.. िािुक्य खकिा काही व्यािींमुळे िामहनीम.त्तीतील ्त्या्थता 
कमी झाल्यामुळे हृत्कंुचनाने ढकललेल्या अमिक रुमिराला िाि नममळाल्यामुळे त्याला र.ि ह.त. ि 
म.त्तीिर अमिक ताण पडत.. म्हणजेच रुमिर मनपीड िाढत.. या अि्थेला उच्च रुमिर मनपीड (high blood 
pressure) म्हणतात. 
 

णसरा रुणर्र णनपीड (venous blood pressure) — 
 

हृदयामिून र.महण्याकडे रुमिर जसे िाहत जाते तसे अंतर ि र.ि िाढल्यामुळे त्यातील मनपीड 
कमी ह.त जात.. ि र.ि िाढत जात.. पुढे केमशकामध्ये अल्प, मसरामध्ये अल्पतर ि महामसरामध्ये अल्पतम 
ह.त. खकिा नाहीसा ह.त.. मसरासंहतीत रुमिरातील चालन शक्ती (driving force) नसतेच. मिशषेतः अिर 
अियिाचं्या मसरातील रुमिराला भ्िाकृष्टीमिरुद्ध (gravity) िर चढाियाचे असल्यामुळे फारच ्मतकूल 
पमरस््थती उत्पन्न ह.ते. चालन शक्तीची ही उणीि पेशीच्या मक्रयाशीलतेमुळे .रून मनघते. कारण पेशींच्या 
आकंुचनामुळे एिंाद्या .ागातील मसरािर संपीडन (compression) येते. त्यामुळे त्यातील रुमिर हृदयाच्या 
मदशकेडे ढकलले जाते. ते पुनः मिरुद्ध मदशकेडे जाऊ नये म्हणून मसरात ग.ह (pocket) आकाराच्या 
कपाटाचंी य.जना केलेली असते. आपल्या शरीरात क.ठे ना क.ठे सारिंे चलनिलन चालू असते त्यामुळे 
त्या .ागातील हृदयाकडे संथपणे ढकलले जात असते. 
 

णित्र – २२३ 

 
रुणर्रिाणहन्यािील णर्न्न रुणर्रणनपीड 

णित्र – २२४ 
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१) मसरा िंालील .ाग छेमदत 
२) मसराकपाट 
३)आकंुमचत पेशीचा मसरािरील मनपीड 
४)मशमथल पेशीतील मसरारुमिरिहन 

पेश्यांकंुिनािा णसरारुणर्र िहनािर होिारा पणरिाम 
 

५) णसरा — 
 

ऊतीमिील अनेक केमशका ममळून मसमरका ि अनेक मसरीका ममळून मसरा ह.तात. सिु मसरा 
्त्यक्षा्त्यक्ष हृदयाला जाऊन ममळतात. र.महणीपेक्षा याचंी िामरता अमिक असते. या अ्त्या्थ य मृदु 
असून हृदयाकडे अजारकीत रुमिर िाहून नेतात. याला क्ल.ममसरा अपिाद आहेत. क्ल.मयुर्गमातं 
जारकीत झालेले रुमिर क्ल.ममसराद्वारा िाम आखलदात जाते. मसरात रुमिर संथपणे िाहते. कारण 
हृत््पंदनाचा मनपीड र.महणीका ि केमशकामध्ये अत्यल्प ह.त. ि पुढे संपून जात.. 
 

याचं्या म.त्तीतही तीन ्तर असतात. अंतच्छदात .जं नसतात, मध्यच्छदात अरेमिंत पेशीसुद्धा 
कमी असते. मसरात मनपीड नसल्यामुळे ि त्या भ्िाकृष्टीमिरुद्ध िाहत असल्यामुळे, ते मिपरीत मदशनेे जाऊ 
नये म्हणून त्याचं्यात ग.ह आकाराचे कपाट जाग.जाग असतात. या कपाटाचं्या मिमशष्ट रचनेमुळे माणसाच्या 
उभ्या शरीरात पायाकडील मसरा रुमिर भ्ि कृष्टीमिरुद्ध आत मनपीड नसतानासुद्धा हृदयापयंत िर चढून 
जाते. या मक्रयेमध्ये अखलदात उत्पन्न ह.णाऱ्या शून्यकाचासुद्धा म.ठािाटा असत.. जेव्हा ही कपाटे अकायुक्षम 
ह.तात तेव्हा संपूण ुमसरा रुमिर िर हृदयापयंत चढू शकत नाही. काही मागेच साचून राहते. त्यामुळे मसरा 
मि्फारतात, कुमटल ह.तात ि त्या .ागात त्याचें एक जाळेच बनते. या अि्थेला मसरामि्फार (varicose 
veins) म्हणतात. 
 

णसरांिे िीन मोठे प्रकार पडिाि — 
 

१. क्लोमीय णसरा —या क्ल.म युर्गमातून जारमकत रुमिर िाम अखलदात आणतात. 
 

२. सामान्य णसरा —याचें पुनः द.न म.ठे .ाग पडतात. 
 

अ. तल.पमरक मसरा अगदी त्िचेिंाली असतात. म्हणून त्यास सहज मदसतात. या मसरा काही 
अंतरािर आत घुसून िंालील ग.ीर मसरानंा ममळतात. 
 

आ. ग.ीर मसरा त्याचं्या संिादी (corresponding) र.महणीबर.बरच अ्थीच्या मनकट असतात ि 
त्याचंीच नाि ेपाितात. 
 

३. केणशकार्ाजी णसरा —सामान्यतः मसरा केमशकातूंन उद्भितात ि हृदयाला जाऊन ममळतात. 
पण ज्या मसरा केमशकातून उगम पािनू त्याचंा शिेटही केमशकातच ह.त. त्यानंा केमशका.ाजी मसरा 
म्हणतात. या केमशका.ाजी मसराचंी एक संहती तयार ह.ते, मतला केमशका.ाजी मसरासंहती म्हणतात. 
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उदा. अंत्ाच्या म.त्तीतील अनेक केमशका ममळून आंत्महामसरा (portal vein) बनते. ती एकदम हृदयात न 
जाता ्थम यकृतात जाते. तेथे मतच्या असंख्य केमशका बनतात ि यकृत क.शाना रुमिर पुरमितात. 
 

महला नदीची उपमा चागंली लागू पडते. अनेक लहान ओह.ळ, नाले–ओढे यानंी ममळून नदी बनते 
ि अंती पनुः मि.ागून शतमुिंानंी समुिाला जाऊन ममळते. 
 

६) णसराकोटर (venous sinus) — 
 

मस््तष्ट्कापासून आमण कर.टीतील इतर .ागापासून मनघणारे मसरा रुमिर. दृढतामनकाच्या (dura 
mater) द.न ्तरामंध्ये झालेल्या मसरा क.टारामध्ये जमते ि तेथून मातृकामसराद्वारे (jugular) हृदयात 
पोंचते. यामशिाय कर.टीमध्ये लघुमसरा क.टरे ि त्याची संगम्थाने असतात. ही सिु आतून पर्पराशंी 
संबमंित असतात. 
 

संघायी मसरा (emissary veins) — या मसरा कर.टीच्या बाह्य.ागी असलेल्या मसराना, कर.टीच्या 
आतील .ागातील मसराक.टराना ज.डतात. मस््तकािरील बाह्यमसरामध्ये श.ि झाल्यास, या संिायी 
मसरामुंळे आतील मसरा क.टरात घनास्त्रता (thrombosis) ह.ते. 
 

७) केणशका–केशाल— 
 

र.महमणकाचंाच्या अनेक सूक्ष्म शािंा बनून त्याचें पयुिसान अत्यंत सूक्ष्म केमशकात ह.ते. 
जननागंातंील हषपुुजं (cavenous tissue) प्लीहा ग.दु (splenic pulp) ि जराय ू(placenta) येथे मात् 
र.महमणकाचें सूक्ष्म केमशकात .ाजन ह.त नाही. केमशकाम.त्ती अत्यंत पातळ ि एक क.शी असतात. अनेक 
केमशका ममळून मसरीका बनतात. अनेक मसरीका ममळून मसरा बनतात. अशा रीतीने र.महमणकामिून आलेले 
रुमिर केमशकामंिून मसराकडे जाते. र.महण्याचंा मसराशी असलेला हा पर्पर संबंि हािे नंतर मसॅ्ल्पिीने 
मसद्ध केला. सिु शरीर.र या केमशकाचें गुंफणजाल (interlocking network) अंतराक.शीय ्थानात 
पसरलेले असते. केमशकातून िाहात असताना त्याचं्या पातळ म.त्तीतून रुमिरातील प.षक िव्ये ि जारक 
ऊमतरसात मदला जात.. तेथून त. क.शारसात घेतला जाऊन त्यातील के्षप्प सृष्ट ि ्ाजं₂ (co2) ऊमतरसात 
टाकला जात.. तेथून मसराकेमशकात घेतला जाऊन हे अशुद्ध रुमिर मसराद्वारा हृदयात जाते. हा मिमनमय 
केमशकाचं्या पातळ म.त्तीतून सहज ह.ऊ शकत.. संसगाच्या िळेी याचं्या एकक.शीय म.त्तीतून मसतक.शा 
बाहेर पडू शकतात. 
 

णित्र – २२५ 

 
केणशका 
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खंड ७ : अध्याय ६ 
 

प्रमुख रोणहण्या 
 

हृदयापासून द.न ्मुिं र.महण्या मनघतात. 
 

१. क्लोम रोणहिी (pulmonary artery) — 
 

ही म.ठी र.महणी दमक्षण ्िशे्मापासून अजारमकत रुमिर क्ल.मयुर्गमाकडे नेते. महच्या मुळाशी 
अिुचिंाकार कपाट असते. ही र.महणी आर.ही महार.महणीच्या अग्र .ागािरून िर ि मागे जाते. नंतर 
मतच्या िाम बाजूस, महार.महणी चापाच्याअिसादामध्ये (concavity) दु.ागते. िाम क्ल.मर.महणी अिर.ही 
महार.महणीच्या पुढून िाम क्ल.ममूलात मशरते दमक्षण क्ल.मर.महणी आर.ही महार.महणी ि उत्तर 
महामसरेच्या मागून दमक्षण क्ल.म मूलात मशरते. द.होंच्याही क्ल.मात असंख्य शािंा ह.तात. 
 

२. महारोणहिी (aorta) — 
 

ही सामान्य पमरिहनातील मुख्य ि म.ठी र.महणी असून िाम ्िषे्ट्मापासून मनघते ि जारमकत रुमिर 
सामान्य पमरिहनात नेते. महच्या मुळाशी अिुचिंाकार कपाट असते. महचा व्यास ३ सें. मम. (cm) असत.. 
्थानपरत्ि ेमहचे तीन .ाग पडतात. 
 

णित्र – २२६ 

 
हृदय ि रूणर्रिाणहन्या 
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अ) आर.ही महार.महणी : हृदयापासून उजिीकडे, िर मतरपी जाते. महची लाबंी ५ सें. मम. असते. 
आरं.ीच महला द.न बाजूला द.न िलय र.महण्याचं्या (coronary) शािंा फुटतात. िाम ि दमक्षण िलय 
र.महण्या आपल्या बाजूच्या हत मि.ागाला रुमिर ्दाय करतात. 
 

णित्र – २२७ 

 
णनगल, श्वासनाल ि महारोणहिी 

णित्र – २२८ 

 
ग्रीिा, सव्य, पाश्वभदशभन 
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आ) महार.महणीचाप (aortic arch) — आर.ही महार.महणीपासून िर मागे ि िंाली जाते. येथे ही 
श्वासनमलकेच्या अग्र.ागी असते. महच्या उत्तर, न्युबज .ागापासून तीन म.ठ्या शािंा मनघतात. 
 

णित्र – २२९ 

 
गै्रिी ि कीकस रोणहिी सव्य 

 
अ) .जु शषैु (brachiocephalic) खकिा अनाममक (innominate) र.महणी ५ सें. मम. लाबंीची 

शािंा चापाच्या उत्तर दमक्षण .ागापासून मतरपी िर जाते ि दमक्षण उर.क्षक संिीजिळ क) दमक्षण अि.क्षक 
(subclavian) ि िं) दमक्षण सामान्य गै्रिी र.महणी (common carotid) या द.न शािंात दु.ागते. 
 

आ) िाम सामान्य गै्रिी र.महणी चापाच्या उत्तर मध्यापासून मनघून िर डाव्या बाजूस ग्रीिते चढते. 
या द.न्ही सामान्य गै्रिी र.महण्या घ.मषत् ्कूटाजिळ (laryngal promineuce) बाह्य ि आंतर गै्रिी 
र.महण्यात दु.ागतात. 
 

इ) िाम अि.क्षक र.महणी चापापासून मनघून िर ि मतरपी डािीकडे ग्रीिामूलापयंत जाते ि नंतर 
बाजूस चाप करून कुक्षात मशरते. 
 

३) मस्िक ि ग्रीिेमर्ील रोणहिी — 
 

म्तक ि ग्रीिेला रुमिर ्दाय द.न सामान्य गै्रिी र.महणीकडून ह.त.. त्या ग्रीिते द.न्ही बाजूस िर 
गलका्थीपयंत (thyroid) चढतात आमण तेथे दु.ागतात, ि बाह्य ि आंतर गै्रिी र.महणी अशा द.न शािंा 
ह.तात. 
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अ) बाह्य गै्रिी र.महणी िर ि मागे जाते ि कणापुढून िर म्तक त्िचेिंाली जाते. कणापुढे अंगुलीस 
महचे ्पदं लागतात. महच्यापासून गलगं्रथी, म्तक, अनीक, ग्रसनी (pharynx), मजव्हा, कणु, इ. बाह्य 
.ागानंा रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

आ) आंतर गै्रिी र.महणी आतील बाजूने कपुरािारापयंत िर चढते. शिंंा्थीमिील गै्रिीकुल्यातून 
(carotid canal) कपुरात मशरते. तेथे मतच्या अनेक शािंा ह.तात. मस््तष्ट्काि ु(cerebral hemisphere) 
अक्ष, ललाट, नासा इ. .ागानंा महच्या शािंातून रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

मस्स्िष्ट्कािा रुणर्र प्रदाय —कपुरािािर (base of skull) द.न कीकस र.महणी पि.ागी ि द.न 
आंतरगै्रिी र.महणी अग्र.ागी ि त्याचं्या शािंा पर्पराशंी संयुक्त ह.ऊन एक संतत र.महणी चक्र (circulus 
arteriosus) बनते. याला मिमलसचे चक्र (circle of willis) असेही म्हणतात. त्यापासून अनेक शािंा 
मनघतात ि सिु मस््तष्ट्काला रुमिर ्दाय करतात. 
 

४) उत्तर अियिािील रोणहिी — 
 

अ) द.न्ही बाजूच्या अि.क्षक र.महण्या अक्षकािंालून ि ्थम पशूचु्यािरून अक्षक िंातामध्ये 
मशरतात. उत्तर अियिातील क.ठलाही रुमिर स्त्राि (hemorshape) थाबंण्यासाठी अंगुष्ठाने उत्तर अक्षक 
िंातामध्ये (supraclavicular fossa) या र.महणीिर मनपीड देतात. त्यामुळे ही िंाली ्थम पशूिुर दाबली 
गेल्याने रुमिरस्त्राि थाबंत.. 
 

णित्र – २३० 

 
मस्स्िष्ट्कािा रुणर्रप्रदाय (णिणलसिे िक्र) 

 
आ) कीकस र.महणी ्त्येक बाजूस अि.क्षक र.महणीपासून मनघून थेट िर गै्रिी कीकस अनु््थ 

्ििातील मछिातून चढून मशर.िर कीकसाच्या पाश्वु .ागाला िळसा घालून, मागून, महामछिातून 
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(foramen magnum) कपुरात मशरते, ि तेथे र.महणी चक्र तयार करण्यामध्ये .ाग घेते. मशिाय पषृ्ठ िक्ष, 
्तन, ग्रीिा आमण मस््तष्ट्क या .ागानंा महच्या शािंातून रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

इ) कुक्ष रोणहिी (axillary) — ्थम पशू ुबाह्य तटापासून ते ्िान ग.ल पेशीच्या (teres major) 
अिर तटापयंतच्या .ागाला कुक्ष र.महणी म्हणतात. महच्या पासून मनघणाऱ्या शािंा िक्ष, ्कंि ि बाहू यानंा 
रुमिर ्दाय करतात. 
 

उ) बाहू रोणहिी (brachial) — कुक्ष र.महणीनंतर बाहू र.महणी सुरू ह.ते. ि कफ.ण संिीिंाली १ 
श. मा. सें.मम. तलािर दु.ागते. ही बहुतेक सिु तल.पमरक असते. ्थम ती बाव्ह्थीच्या अम.मध्य .ागी 
असते. पण जशी िंाली उतरते तशी त्याच्या अग्र.ागी जाऊन पुढे िंाली बाव्ह्थी संिीकदामध्ये येते. 
मध्यगा चेता (median) पाश्वुबाजूकडून महच्यािरून अम.मध्य बाजूस बाहूत आिार मसरा (basilicvein) 
असते. महच्या शािंानंी बाव्ह्थी ि बाहू पेशींना रुमिर ्दाय ह.त.. महच्या द.न शािंा ह.तात — 
 

णित्र – २३१ 

 
गै्रिी ि कीकस रोणहिी सव्य 

णित्र – २३२ 

 
कुक्ष रोणहिी 
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ऊ) अरत्नी रोणहिी (ulnar) — ही मतरपी िंाली जाऊन उपबाहूच्या अम.मध्य .ागी येते, ि 
ममणबिंािरून ह्ततलात जाऊन पाश्वुबाजूस िळते ि तल.पमरक ह्ततलचाप (superficial palmar 
arch) बनिते. अरत्नीचेता महच्या अम.मध्य .ागी असते. महच्या शािंानंी उपबाहूमिील पेशींना रुमिर्दाय 
ह.त.. 
 

ए) अन्िरत्नी रोणहिी (radial) – ही अरत्नी र.महणीपेक्षा लहान असून मतरपी िंाली उपबाहूच्या 
पाश्वुअग्र .ागािरून ममणबंिािर अन्िरत्नीच्या अिर १/३ .ागािर असल्याने हाताला सहज लागते. हीच 
नाडी पाहाण्याचा ्घात आहे.ह्ततलात ती एकदम िंाली जाऊन अम.मध्य बाजूस िळते ि ग.ीर 
ह्ततलचाप बनिते. 
 

णित्र – २३३ 

 
बाहू रोणहिी णिच्या शाखा 

 
ऐ) गर्ीर हस्ििलिाप — हे चाप अन्िरत्नी र.महणीचा अंत्य .ाग ि अरत्नी र.महणीच्या ग.ीर 

ह्ततल शािंा याचं्या जाल मक्रयेने (anastomosis) ह.ते. हे चाप पामणशलाकाचं्या नेमदष्ट ट.कािर असते. 
हे पेशी ि ्नायूंनी आच्छादलेले असते. या चापापासून तीन पामणशलाका र.महण्या मनघून अंगुलींना रुमिर 
्दाय करतात. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २३४ 

 
अरत्नी ि अन्िरत्नीरोणहिी दणक्षि 

णित्र – २३५ 

 
शणररािील प्रमुख रोणहिी ि णसरा 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २३६ 

 
िलोपणरकिाप 

 
ओ) िलोपणरक हस्ििलिाप —अरत्नी र.महणी ममणबंिािरील आक.चक ्थापकािरून (flexor 

retinaculum) ि चणका्थीच्या (pisiform) आतून ह्ततलात मशरते ि तेथे तल.पमरक र.महणीचाप 
बनिते. मतची एक शािंा थेट िंाली घुसते ि अनरत्नी र.महणीशी संयुक्त ह.ऊन ग.ीर ह्ततल 
र.महणीचाप बनिते. तल.पमरक चापािर ह्ततल पथुृलाचे (palmalar aponeurosis) आच्छादन असते. 
यापासून तीन अंगुली शािंा मनघतात. त्या अंगुली मूलाशी दु.ागतात ि या द.न शािंा अंगुलीच्या द.न 
बाजंूनी िर जातात. ह्ततल पेशींना रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

णित्र – २३७ 

 
िक्षमहारोणहिी 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २३८ 

 
अुदर महारोणहिी 

 
णित्र – २३९ 

 
सव्यकटीरािील रोणहिी 

 
५) रंूडामर्ील रोणहिी 

 
अ) िक्ष महारोणहिी (thoracic aorta) — महार.महणी चापापासून सुरू ह.ऊन मध्यािकाश 

पटीमध्ये (mediastum) पि .ागी उरः्ाचीरातील महार.महणी मछिापयंत (aortic hiatus) असते. येथे 
मतच्यापासून ७-८ शािंा मनघून अंतरा पशूपेुशी, उरः्चीर, श्वासनमलका, क्ल.म, पमरहृच्छद इ. 
मध्यािकाशातील महत्त्िाच्या अंगानंा रुमिर ्दाय ह.त.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आ) उदर महारोणहिी (Abdomenal Artery) — उरः्ाचीरापासून सुरू ह.ऊन पषृ्ठिशंािरून 
िंाली उतरते ि चतुथु कटीकीकसापयंत जाते. तेथे ती द.न सामान्य पषृ्ठमनतंबर.महण्यात (common iliac) 
दु.ागते. महच्या उत्तर अग्र.ागी सिु मकण्िी गं्रथी ि दमक्षण बाजूस अिर महामसरा असते. महच्या शािंाचें 
द.न .ाग पडतात. 
 

क) अंिस्त्य रोणहण्या (visceral) — उदरातील अंगानंा ्दाय करतात. उदरगुहीयर.महणी 
(coeliac) उदर, यकृत, मपत्ताशय, ग्रहणी, प्लीहा, सिु मकण्िी गं्रथी इ. अंगानंा रुमिर ्दाय करते. 
 

िृक्क र.महणी िृक्कानंा, िृक्क.पमरगं्रथी र.महणी त्या गं्रथीला, आंत्युजार.महणी लघ्िंत् ि बृहदंत्ाला, 
शुक्र (spermatic) खकिा अंडाशय (ovary) र.महणी िृषणाना (testes) खकिा अंडाशयानंा रुमिर ्दाय 
करतात. 
 

िं) पाश्वु र.महण्या उरः्ाचीर, उदरम.त्ती, मत्क ि उपमत्काला रुमिर्दाय करतात. 
 

इ) सामान्य पृष्ठणनिंबरोणहिी 
 

उदर र.महणी द.न सामान्य पषृ्ठमनतंबर.महण्यात दु.ागते. ह्यािंाली बाह्य .ागाकडे जाऊन, बाह्य ि 
आंतर पषृ्ठमनतंबर.महण्यात दु.ागतात. याचं्यापासून शािंा मनघतात ि उदरछद (peritoneum), 
िृक्क्णाली (ureter) ि ..ितालचे काही .ाग यानंा रुमिर ्दाय करतात. बाह्य पृष्ठमनतंबर.महणी बाजूने ि 
मतरपी िंाली जाते ि िकं्षण ्नायचू्या मागे मध्य.ागी त्याला ििूेन ऊरूमध्ये (thigh) ऊरूर.महणी 
(femoral) म्हणून उतरते. महने अग्र उदर म.त्ती ि जननेंमिये यानंा रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

आंतर पषृ्ठमनतंबर.महणी कटीर गुहेतील सिु अंगानंा बाह्य जननेंमिये ि मनतंब ्देश यानंा रुमिर 
्दाय करतात. 
 

भ्रणूामध्ये ही र.महणी अमिक लाबं असून, कटीर गुहेच्या अग्रम.त्तीिर आतील बाजूने िर चढून 
ना.ीपयंत जाते. तेथे ती आपल्या सदृश र.महणीशी ममळून द.न्ही ना.ी बाहेर पडतात. तेथे कें ि्थानी 
असलेल्या नाल मसरे..िती गुंडाळतात ि नाल र.महणी या नािाने नालेतून (umbilical cord) जरायमूध्ये 
(placenta) मशरतात ि तेथे अनेक शािंात मि.ागतात. जन्मानंतर कटीरातील याचंा .ाग स््थर राहात.. 
यानंा आंतर पृष्ठमनतंब र.महणी म्हणतात. शषे.ाग तंतूमय बनत.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २४० 

 
ऊरुरोणहिी, दणक्षि 

 
७. अर्र अियिािील रोणहण्या 

 
अ) ऊरूर.महणी िकं्षण ्नायपूासून ऊरुकुल्यातून (femoral canal) िंाली मतरपी अम.मध्य 

बाजूकडे जाऊन उपचालककुल्यातून (adductor canal), गुरुउपचालक पेशीमिील मछिातून, जानूच्या 
पि.ागी जाऊन दु.ागते. ऊरूमध्ये महच्या अम.मध्य बाजूस ऊरूमसरा असते. महच्या अनेक शािंानंी 
ऊिु्थी, पेशी, त्िचा इ. .ागानंा रुमिर ्दाय ह.त.. जानू ्देशात महला जानूपिर.महणी (popliteal) 
म्हणतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २४१ 

 
अग्रजंघा ि उत्तरपाद रोणहिी, सव्य 

 
आ) जानूपश्चरोणहिी —ही ऊरू र.महणीचे संततन ह.य. ही जानूपि िंातात (popliteal fossa) 

असते. येथून जानूसंिीच्या पि बाजूिंाली उतरते ि अग्र ि पिजंिा र.महण्यात दु.ागते. महच्यापासून 
जानूसंमि..िती जालकरणी (anastomising) शािंा मनघतात. मशिाय त्िचा ि पेशींना रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

इ) अग्रजंघारोणहिी (anterior tibial) — ही ्थम पि.ागी असून, अनुजंघा्थीच्या ग्रीिेच्या 
अम.मध्य बाजूने आंतर अस््थकलेतील मछिातून अग्र.ागी द.न अ्थींच्या मध्ये येते. तेथून ती िंाली 
गुल्फसंिीच्या अग्र.ागी येऊन पुढे पादात जात.. येथे मतला उत्तर पादर.महणी (dorsalis pedes) 
म्हणतात. महने त्िचा पेशी, अ्थी, गुल्फसंिी इ. .ागानंा रुमिर ्दाय ह.त.. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २४२ 

 
पश्चजंघा रोणहिी 

णित्र – २४३ 

 
सव्य, जानू, पश्च, पश्चजंघा अनुजंघा, रोणहिी 



 

 

अनुक्रमणिका 

ई) पश्चजंघा रोणहिी (porterior tibial) — ही पि .ागातून िंाली उतरून पादतलात मशरते ि 
तेथे अम.मध्य ि पाश्वु पादतल र.महण्यात दु.ागते. महची अनुजंघार.महणी (peroneal) ही म.ठी शािंा ह.य. 
ही मतरपी अनुजंघा्थीकडे जाते ि िंाली गुल्फसंिीच्या पि.ागी अनेक शािंात मि.ागते. जिळच्या त्िचा, 
पेशी ि संिींना रुमिर ्दाय करते. 
 

उ) अणर्मध्यपादिल रोणहिी (medial plantar) — पादतलात सरळ पुढे अंगुष्ठाकडे जाते ि 
्थम पादशलाकाच्या आिारािर शामिंत ह.ते. महने अंगुष्ठ ि काही अंगुलींना रुमिर ्दाय ह.त.. 
 

णित्र – २४४ 

 
पादिलरोणहिी, गर्ीर 

 
ऊ) पाश्वभपादिलरोणहिी –ही पादतलात मतरपी, पाश्वु.ागी जाऊन पादशलाकािरून अंगुष्ठाकडे 

िळते ि तेथे उत्तरपाद र.महणी शािंेशी ममळून पादतलचाप पूण ुकरते. 
 

णित्र – २४५ 

 
पादिल रोणहिी, िलोपणरक 



 

 

अनुक्रमणिका 

ए) पादिलिाप –महच्या उदुबज .ागापासून चार पादशलाका शािंा मनघतात. त्या पादागुंलीच्या 
मुळाशी गेल्यािर ्त्येक शािंा दु.ागते, ि अंगुलीच्या द.न्ही बाजूने पुढे जातात. या सिु शािंा 
पादतलातील सिु .ागानंा रुमिर ्दाय करतात. 
 

खंड ७ : अध्याय ७ 
 

प्रमुख णसरा 
 

अनेक लहान मसमरका ममळून मसरा ह.तात. मसरा र.महण्यापेक्षा म.ठ्या, पातळ म.त्तीच्या, ि आत 
कपाटे असलेल्या िामहन्या असतात. मसराचें तीन ्मुिं .ाग पडतात – १ क्ल.ममसरा, २ सामान्य मसरा ि 
३ आंत्मसरा. 
 

क्लोमणसरा –क्ल.मातील िायगूता म.त्तीत क्ल.म र.महण्याचे केमशका बनतात. येथे िाती मिमनमय 
ह.ऊन जारकीत रुमिर क्ल.ममसराद्वारे–्त्येक बाजूच्या द.न अशा चार–िामअखलदात जाते. यातून शुद्ध 
जारकीत रुमिर नेले जाते. 
 

सामान्य णसरा –याचें म.ठे द.न .ाग पडतात : ग.ीर ि तल.पमरक. ग.ीर मसरा मिमितः (as a 
rule) त्याचं्या सदृश र.महण्यानंा अनुसरतात (accompany) ि त्याचंीच नाि े पाितात. म.ठ्या 
र.महणीबर.बर एकच मसरा असते. पण लहान र.महण्याबर.बर सािारणतः द.न बाजूस द.न अनुसरी मसरा 
(venae comitantis) असतात. याचं्यामध्ये मि्तृत जाल मक्रया झालेली असते. 
 

तल.पमरक मसरा अििमु्तरामध्ये उगम पाितात. या अगदी तल.पमरक असल्यामुळे सहज 
मदसतात. त्या .ागातील अजारकीत रुमिराचा त्या मनचरा करतात. काही अंतरािर या िंाली घुसून ग.ीर 
मसरानंा ममळतात. 
 

णित्र – २४६ 

 
कणछद्रोणि, मर्ीलणसरा (करोटीिा बाह्यस्िर काढर्लया नंिर) 



 

 

अनुक्रमणिका 

णसराकोटर (venous sinus) – कपुराचं्या अंत.ागात आढळतात. दृढतामनकाच्या द.न ्तरात हे 
क.टर बनते. 
 

१. मस्िक ि ग्रीिा णसरा 
 

म्तकािरील तल.पमरक मसरा, त्िचा, अनीक आमण त्िक पेशी यातील रुमिराचा मनचरा करून 
द.न्ही बाजूच्या बाह्य मातृका (jugalar) मसरात मरकाम्या ह.तात. ग्रीितेील मसरा रुमिर द.न अग्रमातृका 
मसरामध्ये बाह्य मातृका मसरात जाते. द.न्ही बाह्यमातृका मसरा अि.क्षक मसरात मरकाम्या ह.तात. 
 

कपुराचा अंत.ाग ि मस््तष्ट्कातील अशुद्ध मसरा क.टरात .रते. कपुरा्थीच्या द.न पटलामध्ये 
कमछि.ती (diploe) असते. यात अनेक ्सीता (groove) मिून मसरा मनघतात. त्यानंा कमछि.ती मसरा 
(diploe veins) म्हणतात. या सिु चार मुख्य मसरानंी मस््तष्ट्कामिील मसरा क.टरात मरक्त ह.तात. 
 

णित्र – २४७ 

 
शीषभ ि ग्रीिाणसरा सव्य पश्चस्िरूप 

णित्र – २४८ 

 
दृढिाणनकामर्ील णसराकोटरे 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २४९ 

 
मस्स्िष्ट्कछद ि णसराकोटर 

 
मस््तष्ट्कािरणे, मस््तष्ट्क, मनमस््तष्ट्क ि त्याचें सिु .ाग ि उप.ाग यापासून मनघणाऱ्या मसरा 

मस््तष्ट्कामिील मसरा क.टरात रुमिर ओततात. १. उत्तर मध्य तल्प क.टर (sagittal), २. अिर मध्य तल्प 
क.टर, ३. पाश्वु क.टर, ४. अिग्रहा. (sigmoid), ५. गव्हर (cavernous) क.टर, ही क.टरे महत्त्िाची 
आहेत. यापैकी गव्हर क.टराशी अनीक मसरा संबमंित असतात. म्हणून अनीकािरील संसगानेही क.टरे 
दूमषत ह.ण्याचा फार सं.ि असत.. ही गव्हर क.टरे जतुका्थीच्या पाश्वु.ागी असतात. या सिु क.टरातील 
रुमिर अंतमातृका मसरात येते. यात ग्रीितेील अंत.ागातून ि मजव्हा, ग्रसती, मलगं्रथी येथूनही रुमिर येते. 
 

णित्र – २५० 

 
कपभरार्ारािरील णसराकोटरे 
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णित्र – २५१ 

 
णसराकोटर 

 
२. उत्तर अियि णसरा 

 
अ) ह्तािरील पषृ्ठ मसराचापातून या तल.पमरक मसरानंा सुरिात ह.ऊन उपबाहूतून िर चढतात. 

येथे उपबाहू मसरा (cephalic) कफ.ण संिी फुटून ि पाश्वु बाजूने िर चढते. ि कुक्ष मसर तेथे मरकामी ह.ते. 
आिार मसरा (basilic) अम.मध्य बाजूने िर चढून कफ.ण संिीच्या पुढून िर बाहूत जाते, ि तेथे बाहू 
मसरेला (brachial) ममळते. तत्पूिी महला मध्यगा अग्रबाहू (median cubital) मसरा येऊन ममळते. ही मसरा 
उद्बाहू मसरा ि आिार मसरानंा कफ.ण संिी पुढे ज.डते. मध्यमा मसरा उपबाहूच्या अग्र.ागातून िर चढून 
संिीपुढे आिार मसरेला ममळते. 
 

आ) गर्ीर णसरा —ह्तामध्ये अरत्नी, अन्िरत्नी लहान मसरानंा सुरिात ह.ऊन त्या िर चढतात. 
त्यानंा अनेक उपमसरा (tributaries) येऊन ममळतात. संमिपुढे त्यानंा बाहू मसरा म्हणतात. िर बाहूत चढून 
कुक्षात आिार मसरेला ममळून त्याचंी कुक्ष मसरा बनते (axillary). 
 

इ) कुक्ष णसरा —कुक्षातून िर चढून ्थम पशूलुा ओलाडूंन िक्ष गुहेत मशरते. तेथे मतला अि.क्षक 
मसरा म्हणतात. 
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णित्र – २५२ 

 
हस्िपृष्ठ णसरा 

 
ई) अर्ाक्षके णसरा —अक्षकािंालून ि ्थम पशूिुरून उर.क्षक संिीकडे जाते. तेथे बाह्य ि 

आंतरमातृका मसरेशी ममळून बाहू शीष ु(brachiocephalic)खकिा अनाममक मसरा बनते. या मठकाणी दमक्षण 
बाजूला मतला दमक्षण लमसकािामहनी ि िाम बाजूला िक्ष ्णाली (thoracic duct) ममळतात. 
 

उ) बाहू शीषभ णसरा —बाहू शीष ुमसरानंा िक्ष गुहेतून येणाऱ्या अनेक उपमसरा ममळतात. या मतरप्या 
िंाली उर.्थीकडे िळतात ि तेथे संयुक्त ह.ऊन त्याचंी उत्तर महामसरा ह.ते. 
 

ऊ) उत्तर महाणसरा —उरः्ाचीरािरील सिु देहातील अशुद्ध रुमिर या मसरेिाटे हृदयाच्या दमक्षण 
अखलदात जाते. तत्पूिी सिु अंतरापशू ु ्देशातील ि इतर अनेक उपमसरातील रुमिर येऊन अयुर्गम 
(azygos) मसरा उत्तर महामसरेस ममळते. 
 

हृदयातील सिु अशुद्ध रुमिर पि.ागी असलेल्या िलय क.टरात (coronary sinus) जमा ह.ते ि 
तेथून दमक्षण अखलदात जाते. 
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णित्र – २५३ 

 
लघुव्यक्िणसरा 

 
३. अर्र अियि णसरा 

 
अ) िलोपणरक णसरा —पादाच्या आतील .ागातून सुरू ह.ऊन जंघाच्या आतील बाजूने िर चढून 

जानु संिीच्या बाजूने िर ऊरूत चढते. महला गुरुव्यक्ता मसरा (great saphenus) म्हणतात. िकं्षण 
्नायिूंाली व्यक्त द्वारातून (saphenus opening) िंाली ऊरू मसरेला ममळते. लघुव्यक्त मसरा पादाच्या 
बाह्य .ागापासून मनघून जंघाच्या मध्यातून जानु पृष्ठिंातात ममळते. या द.न्ही व्यक्ता मसरानंा अनेक 
उपमसरा येऊन ममळतात. 
 

आ) गर्ीर णसरा —अग्र ि पि जंघा मसरा लहान मसरा पासून सुरू ह.ऊन जानु संिीमागे 
पर्परास ममळून जानु पषृ्ठ मसरा बनते. तत्पूिी पिजंघा मसरेला अनुजंघा मसरा (peroneal) ममळते. 
 

क) जानु पषृ्ठ मसरा िर चढून ऊरूच्या आतील बाजूस येते ि िर िकं्षण ्नायपूयंत चढते. तेथे मतला 
ऊरू मसरा म्हणतात. 
 

का) ऊरू मसरा िंक्षण ्नायूिंालून कटीरात मशरते. तेथे मतला बाह्य पृष्ठ मनतंब मसरा म्हणतात. 
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णित्र – २५४ 

 
गुरूव्यक्िणसरा 

 
४. उदर ि कटीर णसरा 

 
अ) बाह्यपषृ्ठमनतंब मसरा कटीर ्तरािरून िर ि आत िळते ि मत्क पषृ्ठ मनतंब संिीिर 

आंतरपषृ्ठमनतंब मसराशी ममळून सामान्यपृष्ठमनतंब मसरा बनते. कटीर गुहाम.त्ती ि त्यातील सिु अंगातून 
अशुद्ध रुमिर यात येते. द.न सामान्य पृष्ठमनतंब मसरा मतरप्या िर पचंम कटीकीकसाच्या दमक्षण .ागी 
पर्पराशी ममळतात ि अिर महामसरा बनते. 
 

आ) अिर महामसरा उदरातून िर चढते ि उरः्ाचीतून िक्षगुहेत मशरते ि िर जाऊन हृदयाच्या 
दमक्षण अखलदात मशरते. कटी, िृक्क, िृक्क.पमरगं्रथी, शुक्र, अंडाशय, यकृत मसरा महला ममळतात. अशा्कारे 
उरः्ाचीराच्या िंालील सिु देहातील रुमिर यात येते. 
 

५. केणशकार्ाजी सहंिी (portal system) 
 

आंत्रमहाणसरा (portal vein) — आमाशय, लघ्िंत्, बृहदंत्, प्लीहा,सिु मकण्िीगं्रथी, मपत्ताशय 
यामिून येणारे सिु रुमिर प्लैह ि उत्तर अंत्युजामसरा (superior mesenteric) मध्ये जमा ह.ते. या द.न्ही 
मसरा सिु मकण्िीगं्रथी ग्रीिचे्या पि.ागी पर्पराशंी ममळून एक आंत् महामसरा बनते. महला अनेक उपमसरा 
ममळतात. आंत् महामसरा िर ि उजिीकडे िळून यकृताजिळ गेल्यािर महच्या द.न शािंा बनतात ि 
अनुक्रमे िाम ि दमक्षण याकृतपालीमध्ये मशरतात. 
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णित्र – २५७ 

 
आंत्रमहाणसरा ि णिच्या शाखा 

णित्र – २५५ 

 
नर कटीर, गुहेिील प्रमुख णसरा, सव्यअर्भ 
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णित्र – २५६ 

 
अर्रमहाणसरा 

 
यकृतात या मसराचं्या पुनः अनेक सूक्ष्म केशाल बनतात ि यकृतातील रुमिर क.टरात उघडतात. 

येथून पुनः अनेक केशाल सुरू ह.ऊन याकृत मसरा बनते. ही मसरा अिर महामसरेला ममळते. 
 

अन्नपचनाचे अंतासृष्ट असलेल्या रुमिरािर, सामान्य रुमिर पमरिहनात ममसळण्यापूिी यकृताची 
मिमशष्ट ्मक्रया करून ते य.र्गय मनबिंाचे करणे हा उदे्दश असत.. 
 

या संहतीस एका नदीची उपमा लागू पडते. अनेक लहान नाले ममळून नदी बनते ि ती जेव्हा 
सागराजिळ येते तेव्हा मतच्या पुनः अनेक लहान शािंा बनतात ि ती अनेक मुिंानंी सागरास ममळते. 
 

खंड ७ : अध्याय ८ 
 

भ्रूि पणरिहन 
 

्थम भ्रणू ि ्ौढ यामिील फार म.ठे अंतर लक्षात ठेिले पामहजे. भ्रणूामध्ये श्वसन ि पचनमक्रया 
चालू नसतात. जारमकत रुमिर ि इतर प.षक िव्ये मातृरुमिरातून ग.ुप.षद्वारा (placenta) नाल मसरातून 
भ्रणूाला प.चमिली जातात. ही नालमसरा भ्रणूाच्या ना.ीतून त्याचं्या उदरात ्िशेते ि ्थम यकृतात जाते. 
पचनमक्रया चालू नसल्यामुळे केिळ प.षणासाठी म्हणून फारच थ.डे रुमिर यकृतात घेतले जाऊन तेथील 
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अशुद्ध रुमिर यकृत मसराद्वारे अिर महामसरेत जाते. शषे रुमिर मसरा युजानालद्वारा (ductus venosus) 
अिर महामसरेत जाते–हे िैमशष्ट्ट्य क्र. १ 
 

अिर महामसरा हृदयाच्या दमक्षण अखलदात जाते. हे रुमिर शुद्ध असल्यामुळे ि क्ल.मयुर्गम 
अकायुक्षम असल्यामुळे शुद्धीकरणासाठी हे क्ल.मात न जाता दमक्षण अखलदातून पटहपूर कपाटाच्या 
(eustachian valve) साह्याने – हे िैमशष्ट्ट्य क्र. २. अंतराखलद पटीतील अंडाकार गिाक्षातून (toramen 
ovale) – हे िैमशष्ट्ट्य क्र. ३. िाम अखलदात ्िशेते. 
 

उत्तरमहामसरातून येणारे अशुद्ध रुमिर दमक्षण अखलदातून दमक्षण ्िशे्मात जाते. दमक्षण अखलदात 
िंालून ि िरून येणारे हे द.न रुमिर ्िाह एकमेकात पटहपूर कपाटामुळे एकमेकात ममसळत नाहीत. 
दमक्षण ्िशे्मातून हे रुमिर क्ल.मर.महणीद्वारा क्ल.मयुर्गमात जाते. पण श्वसनमक्रया चालू नसल्यामुळे केिळ 
प.षणासाठी अल्परुमिर ठेिले जाऊन शषे सिु क्ल.मर.महणी ि महार.महणी यानंा ज.डणाऱ्या 
र.महणीयुजानालद्वारा (ductus arteriosus) महार.महणीत जाते – हे िैमशष्ट्ट्य क्र. ४. 
 

णित्र – २५८ 

 
भ्रिूपणरिहि संहणि 
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क्ल.ममसरातून थ.डे अशुद्ध रुमिर िाम अखलदात ि तेथून िाम ्िशे्मात ि तेथून महार.महणीत 
जाते. येथून रुमिर कटीरातील द.न अि. जठर र.महण्यादं्वारे (hypogastric) ना.ीतून द.न नालर.महण्या 
नािाने ग.पु.षात जाते ि तेथे त्याचं्या अनेक शािंा बनतात. 
 

ग.पु.षातील रुमिर क.टरात मिमनमय घडून, के्षप्यसृष्ट ि ्ज₂ मदला जाऊन प.षक िव्ये ि ज₂ 
घेतला जात.. हे जारकीत शुद्ध रुमिर अनेक शािंादं्वारे एकत् येऊन नालमसराद्वारा ना.ीतून भ्रणू 
पमरिहनात जाते. 
 

अशा रीतीने भ्रणूामध्ये मसरातून शुद्ध ि र.महणीतून अशुद्ध रुमिर िाहते. हाही सामान्य मनयमाला 
अपिाद ह.य. जन्मानंतर नाळ कापली जाऊन मूल मातेपासून म.न्न ह.ते, ि मातृरुमिराचा ्दाय ्थमगत 
ह.त.. मूल पमहला श्वास घेते ि सािं क्ल.मयुर्गम कायुक्षम ह.ऊन श्वसनमक्रया सुरू ह.ते. क्ल.मात रुमिर 
जारणमक्रयेला आरं. ह.त.. भ्रणू पमरिहनाची चार िैमशष्ट्ट्ये : अंडकारगिाक्ष, पटहपूर कपाट, र.महणी ि 
मसरायुजानाल कायु संपल्यामुळे बदं ह.तात. क्वमचत ्संगी अंडकारगिाक्ष बदं न ह.ता ्ौढामध्ये कायम 
असलेले मदसून येते. ही असामान्यता (abnormality) ह.य. तसेच क्वमचत र.महणीयुजानाल बंद न ह.ता 
्ौढामंध्ये सुषीरच राहते. 
 

जन्मानंतर शनैःशनैः (gradually) पचनमक्रयेला सुरिात ह.ते. यकृत कायुक्षम ह.ते. यकृत 
केमशका.ाजी मसरासंहती कायु करू लागते. म्हणून मसरायुजानाल बंद ह.ते. नालमसराही बदं ह.ते. ्ौढात 
याचें अिशषे रज्जू् माणे मदसतात. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 
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रुणर्रोत्पत्ती 
 

भ्रणूामध्ये रुमिर क.शा, अंडपीत्यनूातील (yolksac) ि जरायतूील य.ज्यमूतकरात (chorion) 
उद .ितात. नंतर यकृत ि प्लीहामिील मध्य्तरात (mesoderm) श.ण.त्पादक कें िे (hemopoietic 
focis) उद .िनू त्यातून रुमिरक.शा उत्पन्न ह.तात. तीन ममहन्यानंतर अस््थमज्जा हेच एक रुमिरक.शा 
उत्पत्तीचे ्िान्थान बनते. पण या उत्पत्तीमिषयी एकिाक्यता नाही. एक.द .ििाद (monophyletic), 
दै्वतिाद (duophyletic), बहुद .ििाद (polyphyletic) इ. िाद ्चमलत आहेत. 
 

पूिुरक्त घटक.शा (proerythroblast) या म.ठ्या क.शासूत्ी.ाजनाने मि.ागून अनेक 
जामलकाक.शा (reticulocytes) ह.तात. पुढे त्यात श.णितुुली .रून रक्तरुमिरक.शा तयार ह.तात. 
 

मज्जाघटक.शा (myeloblast) य.ज्यमूतकर क.शा (mesenchymal cells) पासून मनघतात. पुढे 
त्यापासून मज्जाक.शा (myelocytes), कमणक.शा (granulocytes) या क्रमाने श्वेतकमणक.शा उत्पन्न 
ह.तात. याचं्यात पुढे पीठरंज्य (basophil), उणमसरंज्य (eosinophil), अम्लरंज्य (acidophil), 
क्लीबरंज्य (neutrophil) हे .ेद उत्पन्न ह.तात. यापैकी काही क.शाचे मि.ाजन ह.त असताना त्या फुटतात 
ि या तुकड्ापासून घनामस्त्रक.शा (thrombocytes platelets) तयार ह.तात. 
 

लमसक.शा (lymphoeytes), लमसका ऊतीतून उद .ितात ि सामान्य रुमिर पमरिहनात 
ममसळतात. काहींच्या मते या इतरा्माणे अस््थमज्जेतसुद्धा उत्पन्न ह.तात. 
 

येणे्माणे सिु रुमिर क.शा अस््थमज्जेत उद .ितात. 
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णनबंर् (COMPOSITION) 
 

रुमिर हे जीिनास अत्यंत आिश्यक असे शरीरातील िव्य तरल य.जी ऊतीचे उदाहरण आहे. 
यातील क.शा तरल अंतिुव्याने एकमेकीपासून मि.क्त झालेल्या असतात. ्ौढामध्ये शरीराच्या .ाराच्या 
अंदाजे १/१३ .ार रुमिर असते. उदा. १५६ पौं. (lb.) .ार ्ौढामध्ये १२ पौं. रुमिर असते खकिा एकूण 
.ाराच्या ७ ्. श. रुमिर असते. 
 

रुमिर नेहमी पमरिहन संहतीतूनच िाहते. या संहतीमध्ये हृदय, र.महणी, केशाल (capillary) ि 
मसरा याचंा समािशे ह.त.. रुमिरिामहन्याचें घनदाट जाल सिु शरीर.र पसरलेले असते. या सिु 



 

 

अनुक्रमणिका 

रुमिरिामहन्याचंी एकूण लाबंी ६०,००० मलै अंदाजे ह.ईल. हृत््पंदनाच्या (cordiac pulsation) बलाने 
रुमिर आपला माग ुक्रमून पुनः पूिु मठकाणी येते, म्हणून याला संिृत (closed) पमरिहनसंहती म्हणतात. 
 

णनबंर् —यात जलीय अंश ७८% असत.. त्यास अस्त्राबंु (plasmo) म्हणतात. शषे २२% सािं 
(solid) रुमिरक.शाचंा असत.. रुमिर, रक्तिणी, आलग (viscid), पारािं (opague) िि असून 
पाण्यापेक्षा थ.डे दाट असते. याची सापेक्ष घनता १०५५ असते. ्मतमक्रया खकमचत क्षारीय असते. हे रुचीला 
िंारट असून त्याचे तपमान ३७·८°फॅ. असते. हे पेशी ि गं्रथीमिून िाहते तेव्हा तापते ि केशालमिून िाहते 
तेव्हा थंड ह.ते. अम.नि (fresh) ताज्या रुमिराला मिमशष्ट गंि असत.. यात काही िाती मिलेयाि्थेत 
असतात. 
 

िाती र.महणी रुमिर मसरा रुमिर ्. शतता 
१. जारक O₂ १९·४% १४% ५·४ 
२. ्. ज₂ (Co₂) ४९·७% ५४·६% ४·९ 
३. .यूाती (N) १·६% १·६% — 
 

रुमिरामध्ये थ.डे ्त्यातंचक (anticoagalant) घालून एका पमरक्षण नमलकेमध्ये काही िळे ठेिले 
खकिा रुमिर ममथमचत्त (centrifuge) केले तर असे मदसेल की तळाशी लाल रुमिरक.शाचंा – ररुक.चा 
(RBCo) थर. त्यािर श्वेत रुमिर क.शा–श्वेरुक. (WBC) ि घनामस्त्र क.शाचंा (platelets) श्वेत थर 
असत.. याही िर रुमिरिि अस्त्राबंु असत.. 
 

खंड ८ : अध्याय ३ 
 

रुणर्रािे कायभ 
 

कायाचे तीन .ाग पडतात— १) पमरिहन, २) मनयंत्ण, ३) संरक्षण. 
 

१. पणरिहन –अ) हे िामतमिमनमयाचे ्िाही माध्यम (medium) आहे. 
 

आ) क.शानंा चयाकरता प.षक िव्ये ि ज₂ नेऊन देते. 
 
इ) क.शात अपचयापासून मनघणारे के्षप्यसृष्ट (waste product) ि ्ज₂ उत्सजुनासाठी 

उत्सगांगाकडे घेऊन जाते. 
 
ई) ्णालीरमहत गं्रथीमिून मनघणारे अंतरासग ु (hormone) मिमिि अंगाकडे त्िमरत 

घेऊन जाते. 
 

२. णनयंत्रि –अ) याने सिु शरीराचा ताप सम राहण्यास साह्य ह.ते. 
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आ) शरीरातील मिमिि ऊतींमध्ये जलाशंाचा संत.ल राहत.. 
 
इ) यातील ्त्यार.िाचं्या (buffers) साह्याने शरीरातील अम्ल ि अल्क याचें ्माण 

मनयंमत्त ह.ऊन अम्ल आिार समत.ल (acid base equilibrium) स््थर रािंला जात.. 
 

३. संरक्षि –अ) शरीरात मशरलेल्या जंतूपासून मनघालेल्या मिषाचें (toxin) क्लीबन 
(neutralisation) करणारी ्मतमिषे (antitoxin) मनमाण करते. 
 

आ) उपििी शाकाणु (bacteria), जीिाणु (organisms) खकिा त्याचंी मिषे यापासून 
शरीराला हानी प.चू नये म्हणून शरीरात संरक्षण सामर्थयु उत्पन्न करते. त्यास ्मतकामरता (immunity) 
म्हणतात. 
 

णित्र – २५९ 

 
कोशार्क्षि 

 
इ) यातील .मक्षक.शा (phagocytes) शरीरात ्िशेलेल्या र.गजंतंूचे अंतगु्रहण 

(ingestion) करून त्याचंा नाश करतात. 
 
ई) यातील श्वेरुक. चमलष्ट्णु (mobile) असल्यामुळे, ज्यािळेी शरीरात र.गजंतंूचे आक्रमण 

ह.ते त्यािळेी त्या केशाल म.त्तीचा .ेद करून बाहेर पडतात ि आक्रमण्थानी बहुसंख्येने जमून त्याचे 
अंतगु्रहण करून त्याचंा नाश करतात. 

 
ऊ) शरीरात क्षती (wound) प.चून त्यामुळे ह.णारा रुमिरस्त्राि यातील आतंचन 

(coagulation) गुणामुळे थाबंत.. 
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अस्त्रांबु 
 

रुमिरातील हा िि खकमचत क्षारीय ि मपिळसर असत.. रुमिरक.शा यात तरंगत असतात. हा 
पाण्याहून थ.डा दाट असत.. याची सापेक्ष घनता १०२६ असते. यात पाण्याचे ्माण ९०% असून सािं 
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पदाथु १०% असतात. अस्त्राबंु, लसी (serum) ि लमसका (lymph) याचं्या अथात पुष्ट्कळ िळेा संभ्रम 
उत्पन्न ह.त. (confusion), त्याचें ्पष्टीकरण िंालील्माणे आहे— 
 

अस्त्रांबु –आतंचन ह.ण्यापूिी, रुमिरातील रुमिरक.शा न गळल्यास ज. िि राहत. त.. 
 
लसी –आतंचनानंतर रुमिरात ज. िि राहत. त.. 
 
लणसका –अस्त्राबंु केशाल म.त्तीतून ि पािनाने (filtration) ऊमतरसात बाहेर पडत., त्या ििास 

लमसका म्हणतात. 
 

णनबंर् 
 

पाण्यामशिाय अस्त्राबंतू पुढील िव्ये असतात – 
 
१. िािी –जारक, ्ागंार मद्वजारेय ि .यूाती. 
 
२. प्रोर्ूणजन (protein) – तंत्िीजन (fibrinogen), लमसमश्वती (serum albumen) लमस 

आितुुली (serum globulin). 
 
३. र्ूयात्य द्रव्ये (nitrogenous substansus) – ममह (urea), मेमहकाम्ल (uric acid), 

मतस्क्तकाम्ल (amino acid), मतक्तातुलिणे (ammonium salts), क्रत्र्यी (creatin), क्रव्यीमय 
(creatinine). 

 
४. अर्ूयात्य द्रव्ये –शकुरा, दुर्गिीय (lactates), दशनु (phenols), पैत्ति (cholesterol), 

मिमेदा. (lipoid) इ. 
 
५. अप्रांगाणरक लििे –क्षारातु (sodium), दहातु (potassium), चूणातु (calcium), भ्राजातु 

(magnesium), अयस (ferum) या िातंूची नीरेप (chlorides), ्ागंारीय (corbonates), .ा्िीय 
(phosphates), शुल्बीय (sulphates) इ. लिणे. 

 
६. रंगा (pigments) – श.णितुुली, मपत्तरक्ती (bilirabin) इ. 
 
७. इिर –मिकर (enzyme) न्यासग,ु ्मतमिष, ्त्यार.ि इ. एका ्िच्छ पमरक्षण नमलकेत थ.डे 

रुमिर काही काल ठेिल्यास त्याचे आतंचन ह.ते ि त्याच्यािरचा .ाग घट्ट ह.त. आमण िंाली मपिळसर िि 
जमत.. अस्त्राबंुमध्ये मिलयाि्थेत असलेल्या तंत्िीजनाचे (fibrinogen) आतंचनाने तंत्िी (fibrin) जाल 
मनमाण ह.ते ि या जालात रुमिरक.शा अडकून िर सामंगतलेला घट्ट .ाग ह.य. अस्त्राबंुचा शषे रामहलेला 
.ाग िंाली राहत., हीच लसी ह.य. 
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८ . लणसका –म्हणजे लमसकािामहनीत आलेला ऊमतरस ह.य आमण क.शा ्रसातून पामित 
झालेले सिु अपचमयत के्षप्पसृष्ट ि ्ज₂ ऊमतरसात येतात  .या सिु एकूण ममश्रणाला लमस –लमसका 
म्हणतात  .मतचे रुमिरा्माणेच आतंचन ह.ते.  
 

खंड ८ : अध्याय ५ 
 

आिंिन 
 

रुमिराचा एक महत्त्िाचा ि मि्मयकारक गुण म्हणजे त्याची आतंचन शक्ती ह.य. मनर.गी 
शरीरामध्ये, संिृत पमरिहनसंहतीत रुमिर यािज्जीि सुिंेनैि िाहात असते. पण शरीरास एिंादी क्षती 
ह.ऊन रुमिर या संहतीमिून बाहेर पडताक्षणी ते आतंचन पािते. आतंचनामुळे िामहनीतील मछि बुजून 
रुमिर िाहणे बदं ह.ते. या आतंचनामिूनच निीन ऊती तयार ह.ऊन क्षतीसुद्धा .रून येते. 
 

आतंचन .ौमतक ि रासायमनक मक्रयाचं्याद्वारा मुख्यतः घडून येते. िामहन्यामिून रुमिर बाहेर 
पडताच अनैसर्थगक पमरस््थतीमुळे त्यात काही रासायमनक मक्रया घडून येतात. 
 

रुमिरातील चूणातूची लिणे (Ca) ि पूिुघनामस्त्र (prothrombin) याचं्या संय.गामुळे घनामस्त्र तयार 
(thrombin) ह.ते. हे घनामस्त्र रुमिरात मिलेयाि्थेतअसलेल्या तंत्िीजनाच्या (fibrinogen) सामन्नध्यात 
आल्याबर.बर तंत्िीजनाचे अमिलेय तंत्िी (fibrin) ह.ते. 
 

.ौमतक मक्रयेमध्ये घनामस्त्र क.शा रुमिर पमरिहनातून बाहेर पडताच त्या एकमेकीस ि ..ितालच्या 
ऊतीस मचकटतात. यामुळे रासायमनकरीत्या तयार झालेल्या तंत्िीजालामध्ये रुमिरक.शा अडकल्यामुळे 
रुमिर ्िाहाला ्मतबंि उत्पन्न ह.त. ि मछि बुजण्यास साह्य ह.ते. 
 

थ.डक्यात सूत्रूपाने आतंचन मिद्या अशी माडंता येईल — 
 

चूणातु + पूिुघनामस्त्र + घनामस्त्रकर (thrombokinase = घनामस्त्र. 
 

घनामस्त्र + तंत्िीजन = तंत्िी. 
 

तंत्िीजाल + रुमिरक.शा = आतंच (clot). 
 

दैनंमदन शरीर व्यापारामध्ये ह.णाऱ्या साध्या क्षतीपासून रुमिर स्त्राि ह.ऊन जीिाला .य उत्पन्न 
ह.ऊ नये म्हणून ही नैसर्थगक य.जना आहे. अमिरुमिर स्त्राि व्यािी (hemophylia) असणाऱ्या माणसात 
रुमिरातंचन फारच सािकाश ह.त असल्यामुळे खकिा मुळीच ह.त नसल्यामुळे त्यास क्षती प.चल्यास त्याचे 
रुमिर िाहातच राहते, बदं ह.त नाही, मृत्यहूी येत.. 
 

ताप िाढल्यामुळे खकिा रुमिरात चूणातूची लिणे ममळमिल्याने आतंचन त्िमरत ह.ते. उलट ताप 
कमी झाल्याने खकिा रुमिरात दहातु खनबिीय (Pat Citrate) खकिा मतम्मीय (oxalate) अथिा जळिाचंी 
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लाळ ममसळल्याने रुमिरातंचन उशीरा ह.ते खकिा मुळीच ह.त नाही. रुमिर संक्रमणासाठी (blood 
transfusion) रुमिर िि स््थतीत रामहले पामहजे. म्हणून त्यात दहातु खनबनीय ममसळून ते २ ते ४ सें. िर 
(९) तपमानात ठेितात. 
 

प्रत्यािंिन (anticoagulation) 
 

रुमिराचे ्त्यातंचन िंालील उपायानंी सािता येईल — 
 

१) ..ितीमहम (ice) घालून त्याचे शीतन (cooling) करणे, 
 

२) मिमतगतु (shed) रुमिर काच गुमटकानंी (beads) मिचमलत केल्यास (stirred), त्यातील 
तंत्िीजन या गुमटकािर र.पते (deposit). तंत्िीच्या रूपात आतंचन करणारे िव्यच अशा रीतीने नाहीसे 
झाल्यामुळे रुमिराचे आतंचन ह.त नाही. शषे िि म्हणजे लसी ह.य. 
 

३) रुमिरातून चूणातु अयन (ca ions) काढून टाकणे खकिा त्याना अन्य कशाशी बद्ध करणे. जसे, 
खनबनीय खकिा मतम्मीय हे क्षार घालणे. 
 

४) आतंचनाला ्मतर.ि करणारी इतर काही िव्ये िापरणे. जलौकी (hirudin) म्हणजे जळिाचं्या 
मुिंातील िि, शुक्तायाकृती (heparin), डेक्यमेूरॉल, दमक्षमणन्य (dextrane) इ. 
 

५) जीिमतट (Vt. K) हीनता. 
 

आिंिन काल 
 

थ.डे रुमिर मनमरक्षण काचेमध्ये (watch glass) घेऊन पाश्वात्याश्वु (side to side) मंद गतीने 
हलमिले तर ते ३ ते १० मम. हलेनासे ह.ते, यालाच आतंचन काल म्हणतात. 
 

रुणर्रस्त्राि काल (bleeding time) 
 

कानाला खकिा अंगुलीला ट.चल्यािर रुमिर खबदू येईल त. ्त्येक पाच मनममषानंी चूषपत्ाने 
(blotting paper) पुसून टाकला तर १ ते २ मम. स्त्राि थाबंत.. याला रुमिरस्त्राि काल म्हणतात. 
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रुणर्रािे गुिर्मभ 
 

१. प्रणिकाणरिा (immunity) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपििी शाकाणु खकिा त्याचंी मिषे याचं्या य.गाने शरीरास ह.णाऱ्या क्षतीपासून ्ितःचे संरक्षण 
करण्याचे जे सामर्थयु त्यास ्मतकामरता म्हणतात. हे सामर्थयु रुमिरातील अस्त्राबंु ि श्वे. रु. क.शा 
याचं्यामुळेच ्ाप्त ह.ते. शरीरातील एिंादा शाकाणु खकिा एिंादे परकी िव्य मशरले तर नैसर्थगक रीत्याच 
त्या शाकाणुला खकिा िव्याला ्मतकारक अशी ्मतिव्ये उत्पन्न ह.तात. त्यानंा ्मतमिष (antitoxin) 
म्हणतात. एिंाद्या र.गाच्या साथीच्या िळेी त्या र.गाची लस (vaccine) माणसानंा ट.चून त्या मिमशष्ट 
र.गामिरुद्ध त्याचं्यात ्मतकामरता उत्पन्न करता येते. 
 

२. न्यासगभ प्रसार (transmission of hormones) 
 

्णालीरमहत गं्रथीत तयार ह.णारे न्यासगु, ्णाली नसल्यामुळे गं्रथीमिीलकेशाल म.त्तीतून सरळ 
रुमिरात श.षले जातात, आमण जेथे त्याचे कायु अपेमक्षत आहे तेथे प.चमिले जातात. म्हणून अपेमक्षत कायु 
त्िमरत घडून येते. या न्यासगांचे शरीर व्यापारािर फार म.ठे मनयंत्ण असते. उदा. रागाने चेहरा लाल 
ह.णे, .ीतीने मफकट ह.णे, इ. 
 

३. अम्ल आर्ार समिोल (acid base equilibrium) 
 

शरीरात सतत चाललेल्या चयापचयामध्ये अम्ल अंत्यसृष्ट सारिंे तयार ह.त असतात, ि रुमिरात 
ममसळत असतात. यामुळे रुमिराची मूळची क्षारीय ्मतमक्रया कमी क्षारीय ह.त असते. ऊतीतील जारणामुळे 
्ज₂ ि अम्ल सतत तयार ह.त असते. ्..मूजनामिील शुल्बामर (sulphur) ि .ा्िर (phosporus) 
याचं्या जारणामुळे शुल्बामर अम्ल ि .ा्िराम्ल सतत तयार ह.त असतात. त्याचें क्लीबन करून समत.ल 
ठेिला जात.. 
 

इतके अम्लसृष्ट सतत रुमिरात ममसळत असूनही त्याची खकमचत क्षारीय असलेली ्मतमक्रया 
पमरिर्थतत (change) ह.त नाही, हे मिशषे ह.य. ही क्षारीय ्मतमक्रया सुरमक्षत मयादेत रािंणे यालाच अम्ल 
आिार समत.ल म्हणतात. ऊतीमध्ये अम्लसृष्ट उत्पन्न ह.ताक्षणी क्ल.म ि िृक्क यातील मनयामक मक्रयेमुळे ते 
बाहेर फेकले जातात ि शषे रामहलेल्याचें रुमिरातील ्त्यार.िामुळे क्लीबन ह.ऊन हा संत.ल स््थर 
रािंला जात.. एिंाद्या िव्याच्या मिलीयनामध्ये अम्ल खकिा क्षार टाकले असता मिलीयनाची ्मतमक्रया 
म.न्न ह.त नाही, त्या ििाला ्त्यार.ि म्हणतात. 
 

४. आलगत्य (viscosity) 
 

रुमिर केमशकामध्ये मशरण्याचा िगे त्याच्या आलगत्िािर अिलंबनू असत.. जर पाण्याचे आलगत्ि 
१ िरले तर अस्त्राबंचेू १·५ असते. व्यािीत हे कमीजा्त ह.ते. 
 

५. आसृिीय णनपीड (osmatic pressure) 
 

ऊमतिि ि रुमिरिि यातील आसृती मनपीडामध्ये फारशी म.न्नता असत नाही. यापैकी क.णत्याही 
एकात पमरितुन झाल्यास या मनपीडामुळे दुसऱ्यातही पमरितुन ह.ऊ लागते ि अंती द.ह.तील मनपीड सम 
ह.त.. याचा पमरणाम मिशषेतः ररूक.िर जा्त ह.त.. ररूक.ची कला जल, शकुरा, ममह (urea) इ. ना 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमतिधे्य (permeable) असते. लघु आसृती मनपीडाच्या मिलेयातून उच्च आसृती मनपीडाच्यामिलेयाकडे 
मिील अिामतिधे्य (semipermeuble) कलेतून मध्यात्पारण (pass through) ह.ते. मिल.ममक्रपणे मिरुद्ध 
मक्रयाही घडते. 
 

समबल्य (isotonic) िि रुमिरात ्के्षमपल्यास (injcet) रुमिराची एकूण मात्ा खकमचत्काल िाढते. 
पण हा िि रुमिरातून सिु ऊती ि िृक्काकडे नेला जात. ि तेथे उत्सर्थजत ह.त.. पण उलट जेव्हा रुमिर 
स्त्रािाने रुमिराची मात्ा कमी ह.ते तेव्हा ऊमतमिून िि रुमिरात जात. ि थ.ड्ाच काळात अस्त्राबुंची मात्ा 
पूिुित ह.ते. ररुक.ची मात्ा िाढून पूिुित ह.ण्यास मात् थ.डा जा्त काल लागत.. 
 

६. णिदु्यदंश्य (electrolytes) 
 

रुमिरात मियरन (dissociation) हा म.ठा गुण आहे. हा गुणिमु असलेल्या सिु ििानंा मिद्युदंश्य 
म्हणतात. याचा ्.ाि त्या मिलीयनाच्या आसृती मनपीडािर ि त्यािर अिलंबून असणाऱ्या सिु 
जीिमक्रयािंर पडत.. अस्त्राबंुपेक्षा मिदु्यदंश्याचे म.न्न ्माण असलेल्या दुसऱ्या ििात ररुक. मनमस्न्ित 
केल्यास त्या अकायुक्षम ह.तात, ि अंती मृत्यू पाितात. म्हणून रुमिरात ्मतके्षमपत करण्यासाठी सम 
मिद्युदंश्य असलेले काही िि ्चारात आहेत. उदा. खरगर, खरगरलॉक, थापर.डे इ. 
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रक्िरुणर्र कोशा 
 

रक्तरुमिर क.शा ग.लाकार, अन्यमष्टत, ि मद्वन्युबज असतात. याचंा व्यास माध्यतः ५ णु (M) घनता 
(thickness) २·५ णु असते. १ घनममलीमीटर घमममम (cmm) या क.शा पन्नास लक्ष (5 millions) 
असतात. मस्त्रयात थ.ड्ा कमी असतात. याचं्यात असलेल्या श.णितुुलीमुळे याचंा रंग रक्त असत.. 
अ्थीमिील रक्तमज्जेमध्ये ररुक. तयार ह.तात. जामलका अंतच्छदीय ऊतीत (reticuloendothebial 
tissue) सुद्धा या तयार ह.तात. या ऊतीच्या क.शा मिमिि अंगात असतात. प्लीहेतील य.जीऊती, 
यकृतातील ताराकृती (stellate) कुप्फर क.शा, लमसका ऊती, अस््थमज्जा इ. ना जामलका अंतच्छदीय 
ऊती म्हणतात. या संहतीमध्ये सिु ्कारच्या रुमिर क.शा उद .ितात. आरं.ी या ररुक. न्यमष्टत असतात. 
नंतर जेव्हा त्या सामान्य पमरिहनात ्िशेतात तेव्हा न्यष्टी नाहीशी ह.ते. 
 

णित्र – २६० 

 
रक्ि रुणर्र, कोशांिे िेल्लन 



 

 

अनुक्रमणिका 

शोिििुभली 
 

ररुक.मिील घन .ाग मुख्यतः श.णितुुलीचा असत.. ही रुमिराची रंगा (pegment) ह.य. जामरत 
श.णितुुलीला श.मणता (hematin) म्हणतात. श.मणती अनेक .यूात्य पदाथांशी संय.ग पािनू मिमिि रंगीत 
सृष्ट मनमाण करते. यानंी रंगािलीतील (spectrum) ्काश मिमशष्ट ्थानी ्चूमषले जातात. ्चूषण 
पट्टीिरून (absorption band) हे सृष्ट ओळिूं येतात. रंगािलीक्ष (spectroscope) या यंत्ाने ही परीक्षा 
करता येते. 
 

श.णितुुली काही मिमशष्ट िायशूी संयुक्त ह.ऊन मिनासायास मियिन ह.णारे दुबुल सृष्ट मनमाण 
करते. ही मक्रया ्मतित्यु (reversible) असते. जार श.णितुुली ि ्ागंार श.णितुुली यामिील मक्रया हे 
याचे उत्तम उदाहरण ह.य. श्वसनामध्ये क्ल.मातील िायुक.शात जारक मनपीड अमिक असल्यामुळे 
श.णितुुलीचा जारकाशी सहज संय.ग घडून जार श.णितुुली तयार ह.ते (oxcy hemoglobin) ि 
अशारीतीने जारक ऊती क.शापयंत प.चमिला जात.. याउलट ऊतीमध्ये ्. ज₂ चा मनपीड अमिक 
असल्यामुळे तेथे जार श.णितुुलीमिील जारक घेतला जाऊन ्. ज₂ श.णितुुलीशी संयुक्त ह.त. ि ्ागंार 
श.णितुुली (carb hemoglobin) तयार ह.ते. ही मसरा रुमिरातून क्ल.मात जाते ि तेथे मतचे जारण ह.ते. 
अशारीतीने रुमिर सतत िाहत असल्यामुळे सिु मठकाणच्या ऊमतििाचा मनबिं स््थर रािंला जात.. जारक 
ि प.षक िव्ये रुमिरातून ऊमतििात मदली जातात ि ्ज₂ ि इतर के्षप्पसृष्ट त्यातून काढून टाकले जातात. 
 

णित्र – २६१ 

 
रक्ि रुणर्र कोशा 

 
रुमिरातील श.णितुुलीची मात्ा, त्यातील बद्धजारक, अयस ि रंगाची गहनता यािरून ठरितात. 

ही मात्ा कमी अमिक ह.णे हे अन्नातील अयस ि ताम्र याचं्या माते्िर अिलंबनू असते. ही मात्ा 
श.णितुुलीमान (hemoglobinometer) नािाच्या यंत्ाने गमणता येते. मनर.गी ्ौढामध्ये ही शत्मतशत 
(cent percent) असते असे मानतात. त्याच्माणे ररुक.ची संख्या रक्तक.शामान (hemocyto meter) 
नािाच्या यंत्ाने म.जता येते. मनर.गी ्ौढामध्ये ररुक. पन्नास लािं ्मतघनसहमस्त्रमान ्. घ. स. मा. (per 
cmm) असतात. यालाच शत्मतशत मानतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रंगदेशना (colour index) — िरील ्माणािरून ्त्येक ररुक.मध्ये श.णितुुलीची मात्ा मकती 
आहे ते काढता येते. मसद्धातंतः (theoretically) मनर.गी ्ौढामध्ये शत ्. श. म्हणजे ५० लािं ररुकोंनी 
शत ्. श. श.णितुुलीला .ामगले असता ्मतररुक.मिील श.णितुुलीची मात्ा समजते. सूत्तः (by 
formula)— 
 

श.णितुुलीची ्मतशतता ÷ ररुक.ची ्मतशतता = रंगदेशना. 
 

समजा, एिंाद्या व्यक्तीत त्याच्या श.णितुुलीची ्मतशतता ६० आहे ि त्याच्या ररुक.ची ्मतशतता 
८० आहे. तर ६० ÷ ८० = ०·७५ ही त्याची रंगदेशना ह.ईल. सामान्यतः रंगदेशना एकापेक्षा कमी असते. 
 

अिसादन अर्भ (sedimentation rate)— 
 

थ.डे ्त्यातंमचत रुमिर (anticoagulated), काचकेश नमलकेत १० सें. मम. (cm.) पयंत ओढून 
घेऊन ्तबि ठेिले. काही कालानंतर क.शा तळाशी बसतात ि िर अस्त्राबंु जमत.. मनर.गी अि्थेत हा 
काल स््थर असत.. शरीराबाहेर ररुक.ची मालाकार िेल्लन रचना (rouleaux) ह.ते. तशाच ्कारची येथे 
ह.ते. व्यािीमध्ये हा काल म.न्न असत.. सामान्यतः १५ मम. ०·४ सेमम., ३० मम. १ सेंमम., १ तासात (hour) 
२·५ सेंमम. अस्त्राबंुचा ्िच्छ ्तं. िर ह.त.. 
 

शोिांशन (hemolysis) 
 

ररुक.चा मिमशष्ट आकार स््थर राहणे िा न राहणे ही ग.ष्ट अस्त्राबंुमिील क्षारातुमनिये–क्षामन 
(NaCl) या लिणाच्या ्माणािर अिलंबनू असते. शरीरातील सिु ऊमतििात क्षानीचे ्माण ०·९% 
असते. याला समबल्य िि (isotonic) म्हणतात. या ििात ररुक.चा आकार स््थर राहत., जर यातील 
लिणाचे ्माण कमी झाले तर त्यास ऊनबल्प (hypotonic) िि म्हणतात. आसृमत तत्त्िानुसार 
(osmosis) ररूक. ििातील जल श.षनू घेतात, फुगतात ि अंती फुटतात. या गुणिमास .गुंरता 
(fragility) म्हणतात. फुटताच त्यातील श.णितुुली बाह्य ििात ममसळते. या मक्रयेला श.णाशंन म्हणतात. 
काही शाकाणूचें मिष, सपुमिष इ. मिषामुंळे सुद्धा ही मक्रया घडून येते. याउलट लिणाचे ्माण जा्त 
झाल्यास त्यास अमिबल्प (hypertonic) िि म्हणतात. या अि्थेत क.शातील िि ऊमतििात श.षला 
जाऊन त्यानंा दंतुरता (crenation) येते. खिषमूचका (cholera) सारख्या मिजलमनय अि्थामध्ये 
(dehydration) शरीरातून अिा्ति ्माणात जल बाहेर गेल्यामुळे ही अि्था ्ाप्त ह.ते. म्हणून या 
अि्थेमध्ये मसरातंः के्षपाने (I. V. ing) शरीरात समबल्य ििाचा पुरिठा करतात. 
 

ररुकोिी उत्पत्ती (erythropoiesis) 
 

अस््थमज्जेतील क.टराचं्या अंतच्छदाचा रुमिर्दाय िाढत.. त्यातील केमशकातूंन असंख्य अपक्व 
ररुक.बाहेर पडतात ि सामान्य रुमिरिहनात मशरतात ि यथाकाल पक्व ह.तात. ्थम मेगॅल.बला्ट, 
नॉमोबला्ट, जामलकाक.शा (reticulocyte) ि अंती रक्तरुमिर क.शा असा याचंा क्रम असत.. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ररुकोिा अंि 
 

इतर क.शा्माणे ररुक.नाही तीन ते चार मास आय ूअसते. मनघषुण तथा दारनामुळे (wear & 
tear) त्याचें मििंंडन (fragmentation) ह.ते. मशिायरुमिरनाशी व्यािीमध्ये त्याचें मििंंडन त्िरीत घडून 
येते. या मििंंमडत क.शा जामलका अंतच्छदीय संहतीत घेतल्या जाऊन त्यातील अयस ि रंगा रुमिर 
्िाहात स.डल्या जातात. रंगाचे मपत्तरक्ती (bilirubin) बनून यकृतात साठमिले जाते. अयस श.णितुुली 
बनमिण्यास साह्य करते. 
 

णित्र – २६३ 

 
रुणर्र कोशाप्रकार 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड ८ : अध्याय ८ 
 

श्वेि रुणर्र कोशा 
 

या क.शात श.णितुुली नसल्यामुळे त्या रंगहीन असतात. या न्यमष्टत असून याचंा आकार 
सामान्यतः १० णु असत.. १ घ. मम.मम.त याचंी संख्या माध्यतः ५००० असते. काहंींमध्ये याचें ्माण िाढते 
तेव्हा मसत क.शािृद्धी खकिा अमतश्वेत रक्तता (leucocytosis, lencloimia) म्हणतात. काहीमध्ये याचें 
्माण कमी ह.ते. तेव्हा हीनश्वेत रक्तता (leuco henia) म्हणतात. जामलका अंतच्छदीय ऊती, 
अस््थमज्जा, प्लीहा ि लमसका्गंड या मठकाणी या उत्पन्न ह.तात. 
 

याचें तीन ्पष्ट ्कार पडतात – १) कमणक.शा (granulocyte), २) लमसक.शा (lymphocyte), 
३) अिंंड न्यमष्टक.शा (monocyte). 
 

याचं्या उत्पत्तीची सारणी – 
 

पूिभज णसि रुणर्र कोशा (primitive WBC) 
 

णित्र – २६२ 

 
श्वेि रुणर्र कोशा 

 
या क.शा जेव्हा सामान्य पमरिहनात ्िशेतात तेव्हा त्यानंा सुव्यक्त ्िरूप ्ाप्त ह.ते. 

कमणक.शाचं्या ्रसात असंख्य कमण मदसून येतात, ि त्याचंी न्यमष्ट अिंंड न राहता ती बहुिंंमडत ह.ते. 
म्हणून त्याना पुरुिंंड न्यमष्टक.शा(polymorphonuclear) म्हणतात. याचेंही पुढे त्याचं्या रंजकिमानुसार 
(staining power) तीन .ाग पडतात. 
 

पुरूखंड न्यणष्ट कोशा 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २६४ 

 
रंज्यकोशा 

 
२) लमसघट क.शा पमरिहनात आल्यानंतर त्याचें द.न ्कार पडतात. 

 
लणसघटकोशा 

 
णित्र – २६५ 

 
लणसकोशा 

 
३) अिंंड न्यमष्टक.शा जशीच्या तशी राहते. 

 
प्रव्रजन (migration) 

 
या क.शानंा कामरूप्या. (amoeboid) गती असते. न.कदार कूट पादाचं्या (pseudopod) 

साह्याने केशाल म.त्तीचा िेि करून या बाहेर पडू शकतात. या त्याचं्या ्थलातंरास ्व्रजन म्हणतात. हे 
श.थ झालेल्या मठकाणी मिशषेत्िाने मदसून येते. येथे त्याचें संचयन (collcetion) ह.ते. याचें ्िान कायु 
व्याथी शाकाणूशी झंुजणे हे आहे. शाकाणू शरीरात मशरताच या क.शा त्यानंा घेरतात, त्याचं्याशी 
झंुजतात,त्यानंा पमरगीण ु(engulf) करून त्याचे अंतगु्रहण (ingestion) करतात ि त्याचें पचन करतात. या 
मक्रयेला क.शीय .क्षण (phagocytosis) म्हणतात. म्हणून या क.शानंा .क्षीक.शा (phagocyte) असेही 
म्हणतात. पुरूिंंमडत न्यमष्ट क.शामध्ये ही गती म.ठ्या ्माणात मदसते. याचं्या ्रसात अम.पाचीसारिंे 
(trypsin) एक मिकर (enzyme) असते. त्याय.गे शाकाणूचें ि मृत क.शाचें पचन ह.ते. या्कारे त्या नि 
ऊमतसंरचनेस साह्य करतात. 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २६६ 

 
श्वेरूकोिे प्रव्रजन 

 
संसगाकडे याचंी गती असण्याचे कारण या परिव्यातून काही रासायमनक पदाथु मनघतात ि 

त्याकडे रासायितुन गुणामुळे (chemotaxis) या क.शा आकर्थषल्या जातात. या झंुजीत क.शाचंा जय 
झाल्यास व्यािी बरी ह.ते. पराजय झाल्यास व्यािी बळािते ि अंती मृत्य ू येत.. झंुजीत मृत झालेल्या 
मसतक.शा, शाकायु ि इतर िव्ये ममळून त्या मठकाणी पूय (pus) बनत.. शरीराला व्यािी संसगु 
(infection) ह.ताच त्याचं्याशी लढण्यासाठी मसतक.शानंा मागणी िाढते ि त्या लािंानंी पमरिहनात 
पुरमिल्या जातात. म्हणून मजतकी संसगाची चडंता (intensity) अमिक मततक्या अमिक ्माणात 
मसतक.शाचंी संख्या िाढते. 
 

णित्र – २६७ 

 
शे्वरुकोिे अंिग्रभहि 

 
णर्न्नगिन (differential count) 

 
मसतक.शाचं्या संकमलत गणना (total count) ्माणेच त्याचें म.न्न गणनही महत्त्िाचे आहे. म.न्न 

अम.रंजनाने (staining), म.न्न मसतक.शातील न्यमष्ट ि ्रस म.न्न ्कारे अम.रंमजत ह.तात. याचा ला. 
अण्िीक्ष पमरक्षणासाठी (microscopic exam) घेतला जात.. ही परीक्षा नैदामनक (diagnostic) महत्त्िाची 
आहे. मनर.गी ्ौढात याचें ्माण िंालील ्माणे असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुरूिंंड न्यमष्टक.शा ४० ते ६०% 
उषखसरंज्य क.शा २ – ४% 
लमस क.शा २५ – ४०% 

 
घनास्स्िकोशा (thrombocyte, platelet) 

 
या मसरुक.चे तुकडे ह.त. या ररुक.पेक्षा लहान, ग.ल खकिा अमनयममतही असतात. या एक घ. मम. 

मम. त ५०,००० असतात. यानंा न्यमष्ट खकिा रंगा नसते. अस््थमज्जेत महाक.शाचें मिय.जन (dissociation) 
ह.ते तेव्हा या मनमाण ह.तात. यात घनामस्त्रकर (thrombokinose) मिपुल असते. रुमिर स्त्रािाच्यािळेी 
क्षतीच्या ्थानी या कें मित ह.तात ि तेथे रुमिरातंचनाला ्ारं. ह.त.. याचंा प्लीहेत नाश ह.त.. 
 

णित्र – २६८ 

 
घनाणस्त्रकोशा 

 
खंड ८ : अध्याय ९ 

 
रुणर्र संक्रमि (BLOOD TRANSFUSION) 

 
युद्धात, ्सूतीसमयी, अपघातात खकिा एिंाद्या दुघुटनेत खकिा काही व्यािींमध्ये रुमिरस्त्राि खकिा 

रुमिरनाश ह.ऊन मृत्य ूयेण्याचा सं.ि असत.. अशा िेळी शरीरात बाहेरून मानिी रुमिर घालणे हा उत्तम 
उपाय ह.य. अशा तऱ्हेचे ्यत्न फार ्ाचीन कालापासून सुरू झाले. ्थम इतर ्ाण्याचें रुमिर देत असत. 
पण त्याचे पमरणाम फार .यािह ठरले. पुढे इ. स. १६१६ साली सर मिल्यम हािेने मानिी रुमिर देण्याचा 
पमहला ्य.ग केला. नंतर असे अनेक ्यत्न झाले. यापैकी एिंादाच यश्िी ठरला. पुढे सन १९०० साली 
जमुनीत लँड ्टेइनरने रुमिरातील ्समूहन (aggluctination) मििेिरून मानिी रुमिरातील ररुक.मध्ये 
्समूहीजन (agglutinogen) आमण अस्त्राबंुत ्समूही (agglutinin) असतात असा श.ि लािला. यािरून 
त्याने सिु मानिी रुमिराचे चार रक्तिगु पाडले (bloodgroup). द.न म.न्न रुमिरिगी माणसाचें रुमिर 
एकमेकात ममसळल्यास त्यातील रक्तक.शा एकमेकीस मचकटतात ि त्याचें पुजं (chumps) बनतात. या 
अि्थेला ्समूहन (agglutination) म्हणतात. यामुळे रुमिरपमरिहनात मिके्षप येऊन शरीराला अपाय 
प.चत.. म्हणून रुमिर संक्रमण करण्यापूिी ्समूहन ह.णार नाही याबद्दल फार काळजी घ्यािी लागते. 
रुमिर संबंि तपासण्यासाठी तसेच अपरामिकेत (criminology) या ्समूहन मिदे्यचा फार उपय.ग ह.त.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

लँड्टेइनरने या चार मुख्य रक्तिगांना क िं ओ (ABO) िग ुअसे नाि मदले आहे. यानंा किं₁, 
क₂, िं₃ ि ओ₄ असेही म्हणतात. ररुक.त द.न ्कारचे ्समूहीजन क ि िं (A & B) असतात. अस्त्रबुातं 
द.न ्कारचे ्समूही का ि िंा (A & B) असतात. ररुक.त असणारे ्समूहीजन ि अस्त्राबंुत असणारे 
्समूही याचं्यातील अंतरामक्रयेमुळे (interaction) रुमिरात ्समूहन घडून येते. 
 

क िगाच्या रुमिरात ्समूहीजन क ि ्समूही िंा, 
िं िगाच्या रुमिरात ्समूहीजन िं ि ्समूही का, 
किं िगाच्या रुमिरात ्समूहीजन किं ि ्समूही शून्य आमण 
ओ िगाच्या रुमिरात ्समूहीजन शून्य ि ि ्समूही कािंा असतात. 

 
सदृश ्समूहीजन ि ्समूही एकाच रुमिरात असू शकत नाहीत. म्हणून क ि िं िग ुपर्पराशंी 

असंमत (incompatible) असतात. म्हणून समान िगाच्यामाणसाचें रुमिर पर्परानंा चालते. किं िगाच्या 
माणसाला क.णत्याही िगाचे रुमिर चालते, म्हणून त्याला िैश्यआदाता (universal recepient) म्हणतात. 
ओ िगाचे रुमिर क.णालाही चालते. म्हणून त्याला िैश्यदाता (universal donor) म्हणतात. 
 

णित्र – २६९ 

 
प्रसमूहन 

 
रुमिर िगांचे पर्पर संबंि दािंमिणारी सारणी. 

 

आदातािगु अस्त्राबंु्समूही 
दाता, ररुक., ्समूहीजन 

्मतशतता 
किं₁ क₂ िं₃ ओ₄ 

किं₁ नाही – – – – ७ 
क₂ िंा + – + – ४० 
िं₃ का + + – – १० 
ओ₄ कािंा + + + – ४३ 
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रुमिरात इतरही काही ्समूहीजन आढळत जसे म ि न (M & N) पण याचें ्समूहन करणारी 
्समूही रुमिरात आढळतात नसल्याने यानंा फारसे महत्त्ि नाही. कारण ्समूहन ह.णे शक्य नसते; पण 
न्याय िैद्यकीय रुमिर पमरक्षणामध्ये त्याचं्या अस््तत्िाचा रुमिर संबंि श.िून काढण्यासाठी फार उपय.ग 
ह.त.. 
 

रुमिरात आणिंी एक ्मतजनाचा (antigen) श.ि लागला आहे. ८५% व्यक्तींच्या रुमिरात हे 
आढळते, मग त्याचंा रक्तिग ु क.णताही अस.. याला आर एच (Rh) ्मतजन म्हणतात. हे सामान्यतः 
हृीसस िगाच्या कपी (monkey) रुमिरात आढळते. Rh+ ल.काचें रुमिर Rh ल.कानंा मदल्यास त्याचं्या 
अस्त्राबंुत ्मत Rh ्मतजन तयार ह.ते. अशा व्यक्तीला जर दुसऱ्यादंा Rh+ रुमिर मदले गेले तर हा त्याच्या 
ररुक.िर आदात्याच्या अस्त्राबंुत अग.दरच असलेल्या ्मतजनाची मक्रया ह.ऊन श.णाशंन ह.ते. 
 

गर.दराि्थेत या घटनेला फार महत्त्ि आहे. एिंाद्या Rh – स्त्रीला Rh + ग. ुरामहला तर मतच्या 
अस्त्राबंुत Rh ्मतजन तयार ह.ते. अशा स्त्रीला काही काही कारणाने जर Rh+ रुमिर मदले गेले तर त्याचे 
श.णाशंन ह.ते ि ही मक्रया फार तीव्र असेल तर मतला मृत्यहूी येण्याचा सं.ि असत.. जर या स्त्रीला पुढे 
केव्हा तरी Rh+ ग. ुरामहला तर मातेच्या रुमिरातील Rh ्मतजन जरायुतून भ्रणूपमरिहनात मशरते ि भ्रणू 
रुमिरात श.णाशंनाला सुरिात ह.ते. ि ग.ु रक्तहीनता (ery throblastosis foetalis) नािाची व्यािी ह.ते, 
ि जन्मानंतर मूल थ.ड्ा काळातच मृत्य ूपािते. म्हणून रुमिर संक्रमणापूिी दाता ि आदाता द.घाचंाही Rh 
कारक (factor) पाहणे आिश्यक असते. 
 

म.ठ्या नगरातून ऐनिेळी उपय.गी पडाि े म्हणून मिमिि िगांचे रुमिर, त्यात दहातु खनबिीय 
ममसळून कुप्प्यात .रून, ्शीतक पेटीत (refrigerator), १ ते ४° शमा. तापात ठेिलेले असते. यामुळे 
रुमिरातंचन ह.त नाही. या ्थानाला रुमिर अमिक.ष (blood bank) म्हणतात. येथून केव्हाही अपेमक्षत 
िगाचे रुमिर ममळू शकते. 
 

येथे मिमिि रक्तिगाच्या व्यक्तींची नािे, पते्त, दूर.ाषक्र इ. मामहती उपलबि असते. मिमशष्ट िगाचे 
रुमिर पामहजे असेल तर त्या रुमिर िगाच्या व्यक्तीला पाचारून त्याचे रुमिर काढतात, ि गरजू व्यक्तीला 
पुरितात. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड ९ 
 

लणसका संहिी 
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लणसका संहिी 
 

भ्रौि णिकास ि उत्पत्ती 
 

भ्रणूात लमसकातंराल (lymph spaces) य.ज्यतूीकरातील दरी दीण ु (cleft) च्या रूपात 
आढळतात. या अंतरालात अंत्त्िचेचे आिरण असते. या अंतरालानी केशाल्तान बनतात ि त्यातूनच 
लमसका्यून उद .ितात. भ्रणूामध्ये हे लमसका्यून सहा असतात. १. मातृकालमसका्यून युर्गम उर.क्षक 
संिी समीप असते. २. पि लमसका्यून युर्गम पषृ्ठखनतब मसराचं्या संमि्थानी असते. ३. उदरच्छद पषृ्ठीय 
लमसका्यून एकच असून ते आंत्पुजाच्या मूलात असते. ४. पय.लसाशय(cisterna chyli) एक असून 
तृतीय ि चतुथु कटी कीकसा संमुिं (opposite) असते. या मिमिि ्यनूातून अनेक लमसका िामहन्या 
मनघतात ि शरीर.र पसरतात. 
 

णित्र – २७० 

 
लणसकास्यनू प्राथणमक 

 
उत्पत्ती 

 
ऊतीमिील ्त्येक क.शा..िती खकमचत अंतराल असते. या अंतरालात केमशकाचें जाल पसरलेले 

असते. र.महण्यातं केमशका म.त्तीतून रुमिरातील प.षक िव्ये ि तारक बाहेर पडून या क.शातंरालातील 



 

 

अनुक्रमणिका 

ििात मझरपतात. सिु क.शा जणू या ििात बुडलेल्या असतात. जसा एिंादा िाक्षाचा घड पाण्यात 
बुडिल्यानंतर ्त्येक िाक्षा..िती पाणी पसरलेले असते. या ििास ऊमतरस (tissue fluid) म्हणतात. 
यातून क.शा्रसात प.षक िव्ये ि जारक घेतला जाऊन चयापचयाचे के्षप्य सृष्ट ि ्ज₂ ऊमतरसात मदला 
जात.. तेथून ते मसरारं.ी केमशका म.त्तीतून मसरामध्ये मशरतात, ि तेथून हृदयाकडे शुद्धीकरणासाठी नेले 
जातात. यािरून हे मदसेल की क.ठेही रुमिर क.शकातून बाहेर पडत नाही खकिा आत मशरत नाही. 
 

णित्र – २७१ 

 
ऊणिद्रि ि लणसकािाणहन्यांिा उगम 

 
क.शातंरालात या केमशका जालामंशिाय आणिंी एक लमसका जाल असते. यातील केमशका 

क.शातंरालातूनच उगम पाितात. तेथील जा्तीचा ऊमतरस यात उघडपणे मशरत.. अनेक लमसका 
केमशका ममळून लमसका िामहन्या तयार ह.तात ि अंती मसरात उघडतात. यािरून असे मदसेल की रुमिर 
केमशका्माणे लमसका संिृत (closed) नसून अनािृत (opened) आहेत. मात् यातील ्िाह एकाच 
मदशनेे म्हणजे हृदयाकडे चालू असत.. 
 

णित्र – २७२ 

 
िलोपणरकलणसकािाणहन्या ि समूहप्रगंड 



 

 

अनुक्रमणिका 

क.शातंरालामशिाय शरीरात इतरही काही कूप खकिा गुहा असतात. उदा. पमरहृत, पमरक्ल.म, 
उदर, मस््तष्ट्कगुहा, पषृ्ठरज्जतूील मध्यकुल्या, संमिकूप, पमरिृषण (tunica vaginalis) इ. या गुहामिून 
थ.डी लसी असते. मतचा अभ्यंजना्माणे उपय.ग ह.त.. 
 

केमशकामिील रुमिर ि ऊमतरस यामध्ये िामत ि इतर िव्याचंा मिमनमय चालू असण्याचे कारण 
त्याचं्या मनपीडातील अंतर हेच ह.य. 
 

लमसका संहतीचा उगम लमसका केमशका जालात ह.त.. यामध्ये लमसका िामहन्या ि ्गंड द.न्ही 
येतात. सामान्यतःच मसरा्माणे लमसकािामहन्या असतात. मस््तष्ट्क, पषृ्ठरज्ज,ू अमक्षग.ल, आंतःकणु, क्ल.म 
ि यकृत ही अंगे स.डून इतर सिु शरीरात लमसका िामहन्या असतात. मसरा्माणे याचं्यातही हृदयाच्या 
मदशसे उघडणारी कपाटे असतात. कपाटे असलेल्या ्थानी खकमचत संकुचन असते. म्हणून 
लमसकािामहनी एिंाद्या शृिंंले्माणे मदसते. सिु ल्यगुहाशी (seroous) या ्त्यक्ष संबमंित असतात. 
 

लमसका िामहन्या अिंंड नसतात. त्याचं्या मागात ्गंड असतात. त्यातूनपुनः दुसऱ्या लमसका 
िामहन्या मनघतात. यानंा अनुक्रमे अम.िाही ि अपिाही लमसका िामहन्या म्हणतात. याचेंही द.न .ाग 
पडतात — १. तल.पमरक, २. ग.ीर. 
 

तल.पमरक लमसका िामहन्या चमु अििमुऊती, ग.ीर लमसका िामहन्या शरीरातील अंगातून 
लमसकापमरिहन करतात. अनेक लहान िामहन्या ममळून म.ठी िामहनी ि अनेक म.ठ्या िामहन्या ममळून द.न 
म.ठ्या ्णाल्या बनतात. लमसका केशाल एकाच अंतच्छद (endothelial) ्तराच्या असतात. पण म.ठ्या 
िामहन्यात ्त्या्थ ्तर येत. ि त्या रुमिर िामहन्या्माणे तीन ्तराचं्या बनतात. त्याचं्या ि ..ितालच्या 
पेशी आकंुचनामुळे ि कपाटाचं्या साह्याने लमसका ्िाह सतत एकाच मदशनेे चालू असत.. 
 

खंड ९ : अध्याय २ 
 

लणसका प्रिाली 
 

१. दणक्षि लणसका प्रिाली 
 

ही २ शमा. (सें. मम.) लाबं असून ग्रीिामूलाच्या दमक्षण .ागात असते. ती दमक्षण अि.क्षक मसरेत 
उघडते. िक्ष ्णालीत न जाणारी सिु लमसका महच्यात येते. मशराचा दमक्षणािु, दमक्षण उत्तर अियि, 
दमक्षण िक्ष गुप्त ि त्यातील आिेय, उरः ्ाचीराचा दमक्षणािु, यातील सिु लमसका िामहन्या ममळून एक 
म.ठी दमक्षण लमसका ्णाली बनते. 
 

२. िक्ष प्रिाली (thoracic duct) 
 

ही लेिंनीच्या आकाराची, ४५ शमा. सें.मम. लाबंीची लमसका ्णाली मद्वतीय उदर कीकसापासून 
ग्रीिामूलात िाम.ागी िाम अि.क्षक मसरेत उघडते. ही पषृ्ठ िषंाच्या अग्र.ागी असते. दमक्षण लमसका 
्णालीत जाणारी लमसका स.डून शरीरातील सिु लमसका महच्यातूनच मसरा रुमिरात ममसळतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पयोलाणसनी (lacteals) 
 

अन्नस्त्र.ताकडून येणाऱ्या सिु लमसका िामहन्याना पय.लमसनी म्हणतात. पचन ि ्चूषण झालेले 
सिु ्नेहयुक्त पदाथु याचं्यातून िहात असल्यामुळे या श्वेत मदसतात. 
 

णित्र – २७३ 

 
दणक्षिलणसका ि िक्षप्रिाली 

 
लणसका प्रगंड 

 
यानंा गं्रथी असेही चुकीने संब.िण्यात येते. पण िंऱ्या अथाने या गं्रथी नव्हेत. कारण क.णताच 

उपयुक्त स्त्राि यात उत्पन्न ह.त नाही, म्हणून यानंा ्गंड म्हणणेच य.र्गय ह.य, हे लमसकाऊतीचे बनलेले 
असतात. यानंा बाहेरून ्ािर असते. यापासूनय.जीऊतीचे ्िि ु (trabiculai) कें िाकडे जातात. या 
रचनेमुळे बनलेल्या ्क.ष्ठामध्ये (compartment) लमसका ऊती .रलेली असते. अनेक अम.िाही लमसका 
िामहन्यातून लमसका आत मशरते. एक खकिा अनेक लमसका उपिामहन्यािृतंयतूून (hilus) बाहेर पडतात. 
त्यातून लमसका पुढे िाहते. या म.हरीपासून पािट्यापयंत लहानम.ठ्या आकाराच्या ग.ल खकिा अंडाकार 



 

 

अनुक्रमणिका 

असतात. हे ्गंड लमसका िामहन्याचं्या मागात मिमशष्ट मठकाणी समूहाने असतात. हे गाळण्याचे कायु 
करतात. ्चूमषत ्नेहयुक्त पदाथु याचं्याद्वारे मसरा रुमिरात जातात. यामुळे हामनकारक िव्ये जंतू, 
ककुव्यािी क.शा, सामान्य रुमिर ्िाहात जाऊ शकत नाहीत. या हामनकारक िव्यामुळे हे ्चडं म.ठे 
ह.तात, सुजतात, ग्रीिा, कुक्ष, उदर, जंघा जानू इ. मठकाणी शृिंंलेसारिंे याचें पुजं असतात. ्गंडात 
लमसकाक.शा तयार ह.तात. 
 

णित्र – २७४ 

 
आंत्र णर्त्तींिील लणसकाप्रगंड 

 
लणसकेिे कायभ 

 
१. रुमिर आमण ऊतीक.शा यातील मध्य्थीचे कायु करते. 
 
२. र.महणी रुमिरातील प.षक िव्ये महच्याद्वारे क.शा्रसात घेतली जातात. 
 
३. क.शा्रसात तयार झालेले के्षप्प सृष्ट महच्याद्वारे मसरा रुमिरात मदले जातात. 
 
४. क्षतीमिील शाकाणु ि त्याचंी मिषे, ककुक.शा इ. ना ्गंडात अटकाि ह.त. ि तेथेच ते र.िले 

जातात. 
 
५. अन्नस्त्र.तात पचन ि ्चूषण झालेले ्नेहयुक्त पदाथु महच्याद्वारे मसरा रुमिरात जातात. 
 
६. लमसका ्गंडात लमसक.शा तयार ह.तात. 

 
खंड ९ : अध्याय ३ 

 
प्लीहा (LIEN, SPLEEN) 
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भ्रौि णिकास 
 

ही जरी नमलकामिरमहत गं्रथी असली तरी अंतरासगी गं्रथी नव्हे. भ्रणूामध्ये ही सािारणतः पाचव्या 
आठिड्ात मदसू लागते. सिुमकण्िी पुच्छाजिळ जठराच्या िपाजालात एक ्थानीय उंचिटा मदसत.. हा 
िामिृक्काजिळ ि जठराच्या पि.ागी स््थराित.. असे अनेक उंचिटे मनघतात ि पुढे सिु ममळून िंंमडकामय 
प्लीहाबनते. पुढे हे उंचिटे नाहीसे ह.तात; पण महच्या तटािरील काकपदाच्या रूपाने मदसून येतात. 
जठराशी असलेला पूिु संबंि जाठरप्लेह रज्जचू्या रूपात पुढेही मदसत.. 
 

प्लीहा – एक लणसका प्रगंड 
 

प्लीहाला ्णाली नसून महचा संबंि ्त्यक्ष रुमिर ्िाहाशी आहे. महच्यापासून क.णताच न्यासगु 
मनघत नसल्यामुळे महला अंतरासगी गं्रथी मानता येत नाही. ही उदरगुहेत आमाशय ि सिुमकण्िी गं्रथीच्या 
िाम.ागी असते. महचा रंग काळसर मनळा असून महचा आकार म.ठा ि पमरितुनशील असत.. महची लाबंी–
रंूदी ि जाडी अनुक्रमे १२ ×६ ×३ शमा (सें. मम.) असते. महचा .ार १५० घा गॅ्रम (gm) असत.. शरीरातील 
सिु ्णालीरमहत गं्रथींमध्ये ही सिात म.ठी आहे. महच्या बाह्य.ागािर उदरच्छदाचे आिरण असून त्याच्या 
आत तंतूमय ्त्या्थ ऊती अरेमिंत पेशीचा ्तर असत.. ्ािरापासून आत बाह्यक बंिनी (trabicular) 
नािाचे तंतू्िि ुप्लीहा ग.दात (pulp) घुसतात. या रचनेमुळे प्लीहाग.दाचा आिार तयार ह.त.. 
 

प्लीहा ग.दात मिम.न्न मिनाशाि्थेत असलेल्या श्वेत ि रक्त रुमिरक.शा आढळून येतात 
..जनानंतर महचा आकार िाढत.. काही व्यािींमध्ये ही िाढते. महच्या मध्य.ागी असलेल्या िृतंयूमिून प्लेह 
र.महणी ि मसरा अनुक्रमे आत िबाहेर जातात. महचा रुमिर ्दाय म.ठा ि आत ्त्या्थ ऊती नसल्यामुळे 
म.डुर असते, ि अल्प िक्क्यानेसुद्धा फुटते ि अंतगतु रुमिर स्त्राि फार ह.ऊन मृत्य ूयेण्याचा सं.ि असत.. 
ही समूळ काढून टाकली तरी मृत्य ूयेत नाही, कारण इतर ्गंड िाढून महची उणीि .रून काढतात. 
 

प्लीहेमध्ये बराच म.ठा रुमिराचा साठा असत.. सामान्यतः सिुच रुमिर काही मक्रयाशील 
परीिहनात असत नाही. काही अगदी मंद गतीने िाहत असते तर काही .ागात मनष्ट््िाही असते. मात् 
आिश्यकते्माणे ते सत्िर ्ाप्त ह.ते. जसे व्यायाम, रुमिर स्त्राि इ. असे मनष्ट््िाही रुमिर जेथे साठमिले 
जाते त्या .ागाला रुमिर संग्रहागार (depot) म्हणतात. यापैकी प्लीहा एक म.ठे संग्रहागार आहे. महचे 
आकंुचन झाले की आतील रुमिर केमशकात ल.टले जाते, कारण प्लीहा अंतच्छद बाह्य केमशका 
अंतच्छदाशी संतत असत.. प्लीहेत संतत ताल आकंुचन (rhythmical) ह.त असते ि त्यािेळी रुमिराची 
काही ठरामिक मात्ा सामान्य पमरिहनात ल.टली जाते. उदा. व्यायाम, रुमिर स्त्राि इ. 
 

प्लीहेिे कायभ 
 

१. येथे लमसका ि श्वेरुक. तयार ह.तात. 
 
२. येथे सद.ष ि जीण ुमसरुक. ि ररुक.चा नाश ह.त.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. येथे नाश पािलेल्या रुमिरक.शा पािनाने (filter) सामान्य रुमिर ्िाहातून काढून टाकल्या 
जातात. 

 
४. येथे .यूात्य चयापचयाची मक्रया ह.ऊन मेमहकाम्ल (uric acid) के्षप्य सृष्ट तयार ह.ते ि िृक्काकडे 

नेले जाते ि रुमिर ्िाहातून काढून टाकले जाते. 
 
५. येथे जीिाणूचंा नाश ह.त. म्हणून काही व्यािींमध्ये ही िाढते. 
 
६. येथे बरेचसे रुमिर साठमिले जाते ि आिश्यकते्माणे शरीराला पुरमिले जाते. प्लीहा म.ठे 

रुमिर संग्रहागार आहे. 
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खंड १० 
 

काही र्ौणिक ि रासायणनक णक्रया 
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काही र्ौणिक ि रासायणनक णक्रया 
 

मनुष्ट्य ि यंत्र(ENGINE) यांिी िुलना 
 

सिु सजीि ्ाणी ्ितःचे संरक्षण करणे ि उदर.रण करणे या ्यत्नात सदैि कायुमर्गन असतात. 
आपल्या ्ियंमनयंमत्त पेशींच्या साह्याने ते हे कायु घडिनू आणतात. पेशींच्या आकंुचनामुळे त्यांच्यात 
असलेल्या सुप्त रासायमनक ऊजांचे ्कट यामंत्क ऊजात रूपातंर ह.ते. ि तसे ह.त असताना शक्ती ि 
उष्ट्णता मनमाण ह.ते. 
 

हेच काय िमहत्यानातील (motor car) आंतरदहन यंत्ामुळे (internal combustion engine) 
यथाथुतः (exactly) घडते. यंत्ामध्ये मातैल (petrol) घातले म्हणजे त्याचे मिघटन ह.ऊन त्यातील ्ागंार 
ि उदजन (H) या तत्त्िाचें ्ज₂ ि जल बनतात. मातैलमिील सुप्त रासायमनक ऊजा मिघटनाने उष्ट्णता ि 
यातं्ील ऊजेत रूपातंमरत ह.ते ि त्यामुळे िमहत्यान चालू लागते. ्ज₂ ि जल हे के्षप्प सृष्ट उत्रािािाटे 
(exhaust) बाहेर टाकले जातात. 
 

माणसातसुद्धा यासदृश मक्रया घडते. त्याच्या पेशींना र.महणी रुमिरातून उदागंार (hydrocarbon) 
असलेली प.षक िव्ये पुरमिली जातात. तेथे त्याचें त्.टन ह.ऊन ऊजा ि उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. ऊजेमुळे 
त्याच्या हातून कायु घडून त. ्ितःचे संरक्षण ि उदर.रण करू शकत. ि उष्ट्णतेमुळे त. मजितं राहू शकत.. 
त्.टनात उत्पन्न झालेले के्षप्प सृष्ट ्ज₂ ि जल मसरा रुमिरात क्ल.मचमु ि िृक्काद्वारा शरीराबाहेर ऊत्सर्थजले 
जातात. 
 

यंत्ाच्या उत्रािाद्वारा बाहेर पडलेले के्षप्प सृष्ट उदा. िूर, िाफ काही िाती (gas) ि माणसाच्या 
उत्सजुन संहतीद्वारे बाहेर पडलेले के्षप्प सृष्ट ्ज₂ ि जल बाह्य िातािरणात ममसळतात. तेथून ते 
िन्पतीत घेतले जातात ि .ासंश्लेषण मरघाद्वारा (photo synthesis) या के्षप्प सृष्टापासून अत्यंत 
उपयुक्त, प.षक पदाथु जसे, ्ागं.दीप (carbohydrate) ि उदागंार बनतात ि िन्पतीत मंड (starch) ि 
सािंरेच्या रूपात आमण पृर्थिीच्या प.टात क.ळसा ि मृत्तैल, मातैलच्या रूपात, रासायमनक ऊजेच्या 
्िरूपात साठमिले जातात. 
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दैणहकीय र्ौणिक रासायणनक णक्रया 
 

(PHYSIOLOGICAL PHYSICAL CHEMISTRY) 
 

१) णियिन (dissociation) 
 

शास्त्रज्ञानंी असे मसद्ध केले आहे की ििातील व्यहूाणू (molecule) सतत कमीजा्त ्माणात 
गमतमान असतात. जलाला जसजशी अमिक उष्ट्णता द्यािी तसतशी या व्यहूाणूचंी गती िाढत जाते ि अंती 
ते जेव्हा उकळू लागते तेव्हा त्याचंी गती इतकी िाढते की ते िायतू उडून जातात. याला उद बाष्ट्पन 
म्हणतात. शुद्ध जल म्हणजे H2O. यात H2O चेच व्यूहाणू असतात. H खकिा CH चे नसतात. म्हणून शुद्ध 
जलात मिद्युत््िाह स.डल्यास त्याचे नीट संिाहन ह.त नाही. म्हणजे शुद्ध जल कुसंिाहक आहे. 
 

याच जलात सामान्य लिण मिलीन केल्यास या मिलेयनातून मिदु्यत््िाह चागंला संिामहत ह.त.. 
कारण जलात लिणाचे मियिन ह.ऊन त्यात Na ि Cl चे म.न्न अणू ह.ऊन ते गमतमान ह.तात. या म.न्न 
अणूनंा अयन (ion) म्हणतात. क्षारीय अयन िन मिदु्यत ने ि अम्लीय अयन ऋण मिदु्यत ने ्.तृ (charged) 
ह.तात. यापैकी पमहल्यास न्ययन (kation) ि दुसऱ्यास उदयन (anion) म्हणतात. अयनाचं्या सतत 
गमतमानतेमुळे या मिलेयनातून मिद्युत््िाह चागंला संिामहत ह.त.. या गुणिमाला मियिन म्हणतात.ि हा 
गुणिमु असलेल्या सिु िव्यानंा मिद्युदंश्य (electrolyte) म्हणतात. 
 

याचा ्.ाि त्या मिलीयनाच्या आसृती मनपीडािर (osmotic pressure) ि त्यािर अिलंबून 
असणाऱ्या सिु जीिमक्रयािर पडत.. मजतके मियिन जा्त मततके आसृमतमनपीड जा्त ि मततके 
मिद्युदंश्याचें क.शाकलेतून पलीकडे जाण्याचे ्माण जा्त. हेमनअस, खरगर, ल.एब या शास्त्रज्ञानंी यािर 
बरेच संश.िन केले आहे. 
 

२. समुसंख्या (pH value) 
 

ज्या मिलेयनात मियिन झाले आहे, त्यातील उदयन अयन (H ion) ि न्ययन अयन (O H ion) 
याचं्या संकेिणािर (concentration) त्या मिलीयनाची समुसंख्या अिलंबनू असते. उदा. उदजन अयन 
जा्त झाल्यास ्मतमक्रया अम्लीय ि न्ययन अयन जा्त झाल्यास ्मतमक्रया क्षारीय ह.ते. रुमिराची 
समुसंख्या ७·३६ म्हणजे खकमचत क्षारीय आहे. 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १० : अध्याय ३ 
 

शरीरािा रासायणनक णनबंर् 
 

आतापयंत श.ंरापेक्षा जा्त मूलतत्त्िाचंा श.ि लागला आहे. या सिांच्या कमीजा्त ममश्रणाने 
खकिा संय.गाने परृ्थिीिरील .तूिव्य बनले आहे. परंतु मानिी शरीरात यापैकी फारच थ.ड्ाचंा अंत.ाि 
ह.त.. यापैकी काही महत्त्िाची िंालील्माणे— 
 

१. .यूाती – . ू(nitrogen – N) १३% 
२. जारक – ज (oxygen – O₂) २४% 
३. उदजन – उ (Hydrogen – H) ७% 
४. ्ागंार – ् (Carbon – C) ४८% 
५. चूणातू – (Calcium – Ca) ४% 
६. शुल्बारी – शु (Sulphur – S) २% 
७. .ा्िातू – .ा ं(Phosphorus – P) २% 
८. दहातू – द (Potassium) – K) १% 
९. क्षारातू – क्ष (Sodium – Na) १% 
१०. नीरजी – नी (Chlorine – Cl) ०·५% 
११. भ्रानातू – भ्रा (Magnesium – Mg) ०·१% 

 
यामशिाय अयस (Forum), जंबुकी (Iodine), तरस््िनी (Fluorine), ल.हक (Mangenese), 

सीस (Lead), रजत (Silver) इ. तत्त्िे अत्यंत सूक्ष्म ्माणात आढळतात. 
 

णित्र – २७५ 

 
शरीरािील णिणिर् रसायनांिी सापेक्ष मात्रा 

 
यापैकी केिळ तीन तत्त्िे मुक्ताि्थेत (free slate) आढळतात. रुमिरामध्ये .यूाती ि जारक आमण 

आंत्ामध्ये मकण्िन मििेपासून मनघालेला उदजन या व्यमतमरक्त इतर तत्त्ि े मिमिि रासायमनक संयुताचं्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

्िरूपातआढळतात. त्याचें १) ्ागंारीय (organic) ि २) अ्ागंारीय (inorganic) असे द.न म.ठे .ाग 
पडतात. 
 

मनसगात आढळणारी ्ागंारीय संयुते. – १. ्ागं.दीय, २. ्...मजन ३. िपा, ि सािंि (starch) ि 
इतर ह.त. 
 

१) प्रांगोदीय (carbohydrate) 
 

हे मुख्यतः िन्पतीत आढळतात. िायतूील ्ज₂ पासून .ासंश्लेषण मििेने हे तयार ह.तात ि 
िन्पतीत साठून राहतात. मंड, मिुम (glucose), फलिू (fructose), दुर्गिम (lactose) हे ्मुिं ह.त. 
्ाण्याचं्या शरीरात मिुम ि मिुजन (glycogen) हे द.न मुख्यत्ि े आढळतात. मिुमक्षारीय मिलीयनात 
शुल्बारी ि इतर काही तत्त्िाचें मिऱ्हासन (reducticn) करते. याचा उपय.ग फेहखलग खकिा बेनेमडक्टच्या 
मूत्ातील सािंरेच्या परीके्षत करून घेतात. मिुमेह एक शकुरेय (monosaccharide – C6H12O6) आहे. 
शरीरात याचे मिघटन ह.ऊन मद्वशकुरेय (disaccharide– C12H22C11) आमण पुरुशकुरेय 
(polysaccharine– C6H10O5) बनतात. 
 

दुर्गिम दुिात असते. ्मकण्िामुळे (yeast), अम्लामुळे दुिात दुस्र्गिकाम्ल (lactic acid) बनते ि 
त्यामुळे दूि नासते. 
 

मंड (starch) िन्पती जगामध्ये सिुदूर पसरलेले आढळते. मिशषेतः िान्य (cereal), फल, 
मूल, कंद यात जा्त असते. मंड ि क.शािु (cellulose) याचें एकातंरेण (alternate) संकें मित थर ममळून 
मंडाचे सूक्ष्म कण बनतात. हे पाण्यात उकळल्यास हे थर फुगून फुटतात, ि आतील मंडाचे मश्लमषित 
(gelatinous) मिलीयन बनते. 
 

मिुजन, ्ाण्याचं्या पेशीत ि यकृतात साठलेले असते. शरीराला जेव्हा मिुमाची आिश्यकता 
.ासते तेव्हा यकृतातील मिुजनेद (glycogenase) या मिकराच्या साह्याने त्याचे त्.टन ह.ऊन मिुम बनते 
ि रुमिरात ममसळून शरीर.र पसरते. पेशीतील मिुजनाचे त्.टन ह.ऊन दुस्र्गिकाम्ल ि नंतर ्ज₂ ि जल 
बनतात. 
 

२) िपा 
 

ही ्ाण्याच्या शरीरात काही मिमशष्ट मठकाणी साठलेली असते. काही िन्पतींमध्ये ही फार म.ठ्या 
्माणात साठलेली असते. ्ाण्याला महचा अन्न ि इंिनम्हणून उपय.ग ह.त.. यामशिाय जीिती क, घ, ट इ. 
जीितींना िाहन (vehicle) म्हणूनही महचा उपय.ग ह.त.. 
 

्मुिं िपा तीन आहेत— १) म्रमक्ष (olein), २) ताली (palmitin) ि ३) िसी (steatin) ्नेहाम्ल ि 
मिुरि (glycerol) याचं्या संय.गाने िपा बनते. अम्ल ि मिमेदेह मिकरामुळे िपा जलाशी संयुक्त ह.ऊन 
मतचे मिुरी (glycerin) ि ्नेहाम्ल बनतात. याच्माणे िपा जेव्हा दह क्षारकाशी (caustic alkali) संयुक्त 
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ह.ते तेव्हा िपेचे मिघटन ह.ऊन (split) मिुरी ि ्िफेन (soap) बनतात. या मििेला ्िफेनकरण 
(saponification) म्हणतात. िपायुक्त अन्नाचे ्चूषण असेच ह.ते. 
 

उष्ट्ण ि आिु िातािरणात िपा दुिामसत (rancid) ह.ते. कारण येथे िपेचे थ.ड्ा अंशाने जलाशंन 
(hydrolysis) ह.ऊन घृमतकाम्लासारिंे (butyricacid) उत्पत (volatile) अम्ल बनते ि त्याला दुिास 
येत.. 
 

्मनलंब (emulsion) ्िरूपातही िपा शरीरात आढळते. िपेचे हे .ौमतक ्िरूप ह.य. िपा अत्यंत 
सूक्ष्म खबदूत मि.ामजत ह.ते ि हे ्मनलंब पाण्यात तरंगते. उदा. दुर्गि. 
 

प्रोर्ूणजन (protein) 
 

्..मूजन हे ्ाण्याच्या शरीरातील महत्त्िाचे िव्य ह.य. जीिनाचा हे पायाच आहे. ्ागंार, उदजन, 
जारक, .यूाती ि शुल्बारी याचें ्..मूजन हे अत्यंत जमटल संयुत ह.य. शरीरातील ्त्येक ऊतीत हे आलग 
तरल ्िरूपात आढळते. अन्नातील ्..मूजनामुळेच शरीरातील ्..मूजन बनते. परंतु द.होंचा मनबिं म.न्न 
असत.. अन्नातील ्..मूजनािर पचनमक्रया घडून मतस्क्तकाम्लासारख्या सरल िव्यात त्याचे रूपातंर ह.ते ि 
त्यापासून शरीरातील क.शा आपले मिमशष्ट ्..मूजन तयार करतात. 
 

अ) श्वेिी (albunin)– जलामध्ये याचे श्लेषा.ीय (colloidal) मिलयन ह.ते. उष्ट्णतेने याचे 
आतंचन ह.ते. उदा. लमसमश्वती, (serum albumin), अंडशे्वती (egg albumin), दुर्गिश्वेती 
(lactalbumin) इ. 

 
आ) आििुभली (globulin)— हे श्वेतीसारिेंच असतात. याचेंसुद्धा उष्ट्णतेने आतंचन ह.ते. उदा. 

लमसआतुुली (serum globulin), अंडआितुुली (egg globulin), तंत्िीजन (fibrinogen), अंडपीत 
(vitelin), पय..मूजन (casenogen) इ. 
 

प्रोर्ूणजन जलांशन (hydrolysis) 
 

्..मूजन िव्याचें उष्ट्णता, अम्ल, अल्क खकिा अम.पाचीसारख्या मिकराने जलाशंन ह.ते. तेव्हा 
क्रमाने िंालील िव्ये मनघतात, सम्..मूजन (metaprotein) ्..जूिू (proteoses), पाचा (peptone), 
पुरुयाचेप (polypeptide) ि मतस्क्तकाम्ल (amino acid). ्..मूजन पदाथांच्या पचनानंतर त्याचें 
मतक्तीकाम्लात रूपातंर ह.ते ि त्याच ्िरूपात ते ्चूमषले जातात. 
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काही र्ौणिक णक्रया 
 

१) िात्ती प्रसारि (diffusion of gases) 
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द.न िाती एका संिृत अिकाशात (closed space) आल्यास त्याचें एक समागं ममश्रण 
(homogeneous) तयार ह.ते. या िाती त्याचं्या घनतेच्या िगमूुळाशी मिल.मक्रमेण (inversely) 
्सारतात. याचे कारण िातीतील व्यहूाणू सतत गमतमान असतात. क्ल.मातील ि रुमिरातील िातींचा याच 
तत्िािर मिमनमय ह.त.. 
 

याच तत्त्िािर द.न मिलीयनाचें समागं ममश्रण ह.ते. लिणमिलेयनाचे तलािर जल स.डले असता 
त्याचें द.न ्तर ह.तील. पण काही िळेाने लिण अयन सिु ममश्रणात सम ्माणात ममसळतील. 
 

२) आसृिी (osmosis) 
 

द.न मिलीयने चमुपत्ासारख्या (parchment paper) एिंाद्या कलेने मि.क्त ठेिल्यास थ.ड्ा 
िळेानंतर मिलेय अयन द.न्ही .ागी सम ्माणात आढळतील मध्यात्पारण करणाऱ्या या िव्यानंा ्पटा. 
(crystaloid) म्हणतात. ज्या िव्याचें व्यूहाणू म.ठे असतात. जसे मंड ्..मूजन इ. ते मध्यात्पारण करीत 
नाहीत. त्याना श्लेषा. (colloid) म्हणतात. 
 

आसृमतमनपीड — एिंाद्या कलेमिून ह.णाऱ्या जल व्यहूाणूच्या मध्यात्पारणाला आसृती म्हणतात. 
जल आपल्याकडे ओढून घेण्याच्या शक्तीला आसृतीमनपीड म्हणतात. 
 

३) व्याशे्लषि (dialysis) 
 

कलेमिून ह.णाऱ्या मध्यात्पारणाने एिंादे िव्य जेव्हा इतर िव्याहून म.न्न ह.ते तेव्हा त्या मििेला 
व्याश्लेषण म्हणतात. 
 

४) पािन (filtration) 
 

द.न बाजूकडील केिळ मनपीडाचं्या अंतरामुळे एिंादे मिलीपन जेव्हा कलेमिून मध्यात्पारण करते 
तेव्हा त्या मक्रयेला पािन म्हणतात. 
 

५) िेध्यिा (permeability) 
 

एिंाद्या मिलेयनाला आपल्यामिून एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जाऊ देण्याच्या या 
गुणिमाला िधे्यता म्हणतात. 
 

६) प्रिृत्त्यप्रिूषि (selective absorption) 
 

्य.ग शाळेतील मनजीि कला, ि शरीरातील सजीि कला याचं्या कायात म.न्नता असते. सजीि 
कलेमुळे ्िृत्त्य मक्रया घडून येते. यामिून काही िव्ये घेतली जातात तर दुसरी नाकारली जातात. या 
गुणिमाला ्िृत्त्य ्षचूण म्हणतात. जसे, िृक्कामध्ये मदसून येते. 
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७) िलाििी (surface tention) 
 

ििातील व्यहूाणूमध्ये पर्पराबद्दल अती आकषणु असते. ्त्येक व्यहूाणू आत कें िाकडे िंेचला 
जात असत.. म्हणूनच एिंादा पाण्याचा, तेलाचा खकिा मिाचा थेंब िंाली टाकताच ग.ल ्िरूप घेत.. 
ििाच्या तलािरील व्यहूाणूला आत िंेचण्याच्या शक्तीला तलातती म्हणतात. ििरूपक.शा ्रसात अनेक 
रासायमनक मिलेयने असतात. त्यातील काही तलातती िाढिणारी तर काही कमी करणारी असतात. 
म्हणून िपा खकिा तैल.द तलाकडे ग.ळा ह.ते. 
 

८) अणर्िूषि (absorption) 
 

जेव्हा ििाचा एिंाद्या तलाशी ्पश ु झालेला असत. तेव्हा त्यातील मिलीन िव्ये त्या तलािर 
संकेमित ह.तात. मिकर श्लेषा. आहेत. त्याचं्यामुळे जे पचन ह.ते त्यािळेी हे मिकर तलािर ग.ळा ह.ऊन 
जा्तीत जा्त अन्नाचे पचन करतात. 
 

९) णिकर (enzyme) 
 

सिु सजीिामंध्ये अनेक स्क्लष्ट रासायमनक मक्रया पूणुपणे ि अत्यंत थ.ड्ा िळेात घडून येतात. 
उदा. िंाल्लेल्या अन्नाची एक मदिसात मिष्ठा बनणे. अशी पूण ुि त्िरीत मक्रया देहाबाहेर क.णत्याही सुसज्ज 
्य.ग शाळेत घडून येणे अशक्य आहे. मिकर नािाच्या श्लेषा., ्ागंारीय, आिजेकाचं्या (colloid organic 
catalyst) केिळ सामन्नध्याने ही स्क्लष्ट मक्रया अल्पाििीत ह.ऊ शकते. मिकर जसेच्या तसे राहतात. या 
मक्रयेत ते काहीही .ाग घेत नाहीत. हे क.शाबाह्य उदा. मिमिि उदासगु, पाचकरस इ. ि क.शातंगतुही 
असतात. उ. शाकाणू अंतगुत मिकरामुळे दूि नासणे, मरण.त्तर देहामध्ये पूयन (putrefaction) घडून येणे 
इ. क.शापासून हे मिकर मनराळे काढता येतात खकिा त्याचे ्फटनही (crystalisation) ह.ऊ शकते. 
 

रासायमनक मक्रयेिरून त्याचें िगीकरण करतात. मिकृत्याला एद (ase) हा ्त्याय लागून त्याचे 
नाि तयार ह.ते. जसे, मंडेद, ्..जेूद मिमेदेद (amylase-protease, lipase) इ. 
 

अ) जलामंशक (hydrolytic), आ) आतंची (coagulating), इ) जारण (oxydising), ई) ्स्ऱ्हसक 
(reducing) इ. 
 

अनुकूल तपमानात याचंी मक्रया उत्तम चालते. तसेच ्त्येक मिकरासाठी मिकृत्याच्या माध्यमाची 
समुसंख्या म्हणजे अम्लता अथिा क्षारीयता मिमशष्टच असली पामहजे. काहीची अम्ल तर काहींची क्षारीय 
माध्यमातच मक्रया ह.ते. 
 

िरील सिु मक्रयाचंा दैमहक व्यापारामध्ये फार म.ठा .ाग असत.. देहामध्ये अनेक तरल िव्ये, मिमिि 
कलानंी मि.क्त झालेली असतात. जसे, केशालाचं्या अंतच्छदाने रुमिर ि लमसका, िृक्कातील नमलकाचं्या 
अमिच्छदाने मूत् ि रुमिर, उदासगी गं्रथींचा अमिच्छद ि रुमिर, पचनपथाच्या म.त्तीमुळे पामचत अन्न ि 
रुमिर िामहन्या ि पय.लमसनी मि.क्त ह.तात. िर उल्लेमिंलेल्या .ौत रासायमनक मनयमा्माणे ऊमतरस ि 
लमसका, मूत् ि इतर उत्सजुन, अन्नाचे ्चूषण इ. महत्त्िाच्या दैमहक मक्रया घडून येतात. 
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१०) उद्दीप्यिा (excitability, irritability) 
 

एिंाद्या बाह्य उद्दीपनाला (stimulus) आपल्यामिील काही पमरितुनाने ्मतचार (response) 
करणे ही सजीिामिील एक सहज (inherent) ्िृत्ती आहे. हे उद्दीपन .ौमतक मक्रया रासायमनक ्िरूपाचे 
असते. 
 

्मतचार घडून येण्यासाठी उद्दीपनामध्ये एक मिमशष्ट चडंता (intensity) असािी लागते. या मिमशष्ट 
चडंतेला दहेली चडंता (threshold stimulation) म्हणतात. यामुळे घडून येणारा ्मतचार म्हणजे 
सजीिामध्ये घडणारे चयापचयामिील पमरितुन ह.य. एकच उद्दीपन मिमशष्ट ऊमतमध्ये मिमशष्ट ्मतचार 
घडिनू आणते. उदा. पेशीमध्ये आकंुचन तर गं्रथीमध्ये उदासजुन. 
 

यापैकी मिद्युत उद्दीपन स.ई्कर असते. कारण याने ऊतीला उपघात (damage) प.चत नाही ि 
याची पुनरािृत्ती करता येते. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड ११ 
 

श्वसन संहिी 
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श्वसन संहिी 
 

भ्रौिणिकास 
 

गंिागंाचे उत्तर ट.क म्हणजे नासागुहा ह.य. गंिागें ्थमच अनेक अंिगतु (blind pits) असतात. 
्थम या मुिंगुहेत उघडतात. पुढे तालूमुळे नासा ि मुिंगुहा म.न्न ह.तात. त्यामुळे गंिागें नासागुहेतच 
मयामदत ह.तात. नासागुहेच्या बाह्य ऊतीमिून उद्विु मनघून बाह्य नासामछिे ि उत्तर ओष्ठ बनतात. 
नासागुहाम.त्तीिरील श्लेष्ट्मकलेच्या .जंापासून शिंंाकृती अ्थी (turbinate) तयार ह.तात. यामुळे 
श्लेष्ट्मकलेचे के्षत् िाढते. या श्लेष्ट्मकलेचे प.कळ उद्वि ु ..ितालच्या अ्थीत घुसतात ि अशारीतीने 
पमरनासाक.टरे (paranasal sinuses) उत्पन्न ह.तात. 
 

श्वसन संहतीचा अिर .ाग ग्रसनीच्या अग्र ि अिर .ागापासून मनघणाऱ्या एका उद्विापासून 
मनघत.. हा उद्वथु म्हणजे श्वासनालकुडम (tracheul bud) ह.य. हा पुढे ग्रसनी ि मनगलापासून मि.क्त 
ह.त.; पण उत्तर .ागी मात् ग्रसनीशी संतत असत.. याच्या अिर .ागी क्ल.मकुडमयुर्गम मनघते. या कुडमाचे 
दमक्षण .ागी तीन पाली (lobe) ि िाम .ागी द.न पाली बनतात. कुडमाचं्या पुढे अनेक शािंा, उपशािंा 
बनतात. कुडमाच्या ्तं.ापासून क्ल.ममूल, त्याचं्या शािंा, उपशािंापंासून क्ल.मनाल ि नमलका बनतात. 
या सूक्ष्म नामलकाचं्या अंती अती पातळ िायकू.श (alveolus) बनतात. ि याचं्या..िती केमशकाचें दाट जाल 
बनते. ही सिु क्ल.मऊती देहगुहेत (caelomic cavity) घुसते ि अशारीतीने क्ल.मा..िती पमरक्ल.मगुहा 
तयार ह.ते. याचिळेी उरः्ाचीर तयार ह.ऊन िक्षगुहा ि उदरगुहा म.न्न ह.तात. 
 

श्वासनालकुडमाच्या उत्तराग्रा..ितालच्या ऊतीमिून .जं उत्पन्न ह.ऊन त्यापासून कंठमपिान 
(epiglottis), मिमशष्ट पेशी, ि का्थीपासून घ.मषत् (larynx) उद्भिते. शषे .ागातून आंर्गल C आकाराची 
का्थीिलये श्वासनालाच्या म.त्तीत अंत.ूतु ह.तात. त्याचं्यामुळे श्वासनाल नेहमी सुषीर (patent, hollow) 
राहत.. 
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श्वसनांगे 
 

श्वसन हे सजीितेचे मुख्य लक्षण असून जीिाचें त्यामशिाय क्षण.रही चालणार नाही. एकिळे ते 
अन्नपाण्यािाचून काही काळ जगतील; पण श्वसना.ािी त्यानंा त्िरीत मृत्य ूयेईल. सजीि ्ाणी ि ते ज्यात 
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राहतात ते माध्यम खकिा पयािरण यात ह.णारा िामतमिमनमय म्हणजेच श्वसन ह.य. मानिा..िती िायूचे 
आिरण आहे ि त्या िायूत त्याच्या जीिमक्रयेस (vital process) अत्यंत आिश्यक असणारा तारक असत.. 
 

णित्र – २७६ 

 
घोणषत्र श्वासनाल ि क्लोमनालांिील कास्स्थ 

 
जीिमक्रया म्हणजेच चयापचय ह.य. या मक्रयेत सजीि क.शात अनेक रासायमनक पमरितुने चालू 

असतात. िायूतील जारक क.शा ्रसात घेतला जात.. या जारण मक्रयेमुळे ्रसातील काही िव्याचें त्.टन 
ह.ऊन (breakdown) काही के्षप्पसृष्ट मनमाण ह.तात. मशिाय उष्ट्मा ि ऊजा उत्पन्न ह.ते. ही ऊजा 
सजीिाना त्याचं्या अनेकमिि कमुण्यतासाठी (activity) फार आिश्यक असते. या के्षप्प सृष्टामध्ये ्ज₂ हा 
्ामुिं िाती असत.. हा िाती श्वसन मक्रयेत बाहेर टाकून मदला जात.. 
 

या ्कारची श्वसनमक्रया मानिी शरीरात चालते. हे पूिी माहीत नव्हते. यामिषयी अनेक िाद ह.ते. 
हा श.ि ्थम अँटॉइनी लॅव्हेंट लॅव्हॉइमसपर नािाच्या िें च शास्त्रज्ञाने १८ व्या शतकात लािला. या 
्कारच्या जमटल श्वसनमक्रयेला मिमिि श्वसनागंाचं्या साह्याने बनलेल्या श्वसन संहतीची आिश्यकता 
असते. मानिात या संहतीमध्ये िंालील अंगाचंा समािशे ह.त.. नासागुहा, मुिंगुहा, ग्रसनी घ.मषत् 
श्वासनाल, क्ल.मनाल, क्ल.मयुर्गम, इ. ्िान अंगे, ि पशूयुुर्गमे, अंतरापशू ुपेशी, ि उरः्ाचीर ही साह्यकारी 
श्वसनागें ह.त. 
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णित्र – २७७ 

 
नासा, मुख ग्रसनी ि घोणषत्र उर्ाछेद 

 
१) नासागुहा 

 
येथूनच िाय ू श्वासमागात मशरत.. एका उभ्या पटीने महचे द.न .ाग झाले आहेत. याचंा अंत.ाग 

पक्ष्मल श्लेष्ट्म कलेने िषे्ठलेला असत.. हे पक्ष्म ि नाकातील केस िायबूर.बर आत मशरणाऱ्या िुळीच्या 
कणाना ्मतबिं करतात. श्लेष्ट्म कलेिंाली असणाऱ्या रुमिर िामहन्याचं्या दाट जालामुळे ि गुहेच्या 
आजूबाजूस असणाऱ्या क.टरामुळे यातून पुढे जाणारा िाय ूउष्ट्ण ि आिु ह.त. ि त्यामुळे क्ल.मानंा हानी 
प.चत नाही. म्हणून नेहमी नाकानेच श्वास घ्यािा तोंडाने घेऊ नये; कारण तोंडामध्ये अशी य.जना नसते. 
नासागुहेच्या उत्तर .ागी गंिचेताचें दाट जाल असते. त्याचं्यामुळे आत मशरणारा िाय ू शुद्ध का अशुद्ध हे 
गंिािरून समजते. नासागुहा पिबाजूने ग्रसनीत उघडते. 
 

२) मुखगुहा 
 

िा्तमिक पाहाता मुिंगुहा पचनपथाचा आरं. ह.य. परंतु मुिंगुहेची पिबाजू ग्रसनीशी संतत 
असल्यामुळे उघड्ा मुिंातूनसुद्धा श्वसन ह.ऊ शकते. पण ते सद.ष ह.य. 
 

३) ग्रसनी 
 

नासा ि मुिंगुहेच्या पि.ागी असणाऱ्या क.टराला ग्रसनी म्हणतात. उत्तर.ागी द.न्ही बाजूस 
मध्यकणांतून येणाऱ्या पटहपूरनाल (eustachian tube) उघडतात. या रचनेमुळे मध्यकण ु गुहेत 
आकस््मक िायमूनपीड िाढल्यास जसे, बाह्य िातािरणात एिंादा ्फ.ट ह.णे, त्यातील िाय ूया नालद्वारा 
ग्रसनीत जात. ि म्हणून मध्यकण ुगुहेला हानी प.चत नाही. सदीमुळे खकिा इतर संसगामुळे घशाला सूज 



 

 

अनुक्रमणिका 

आल्यास, ही सूज या नालद्वारा मध्यकणु गुहेत प.चते ि म्हणून त्यािळेी कानानंी कमी ऐकू येते. द.न्ही 
पाश्वु.ागी गलिाताम (tonsil) नािाच्या लमसका्गंड असतात. ग्रसनीच्या िंाली घ.मषत् असते. 
 

णित्र – २७८ 

 
नासाग्रसनी अग्रस्िरुप 

णित्र – २७९ 

 
णनगल, श्वासनाल ि महारोणहिी 

 
४) घोणषत्र 

 
ग्रसनी ि घ.मषत् यामध्ये कंठद्वार (glottis) नािंाचे रंध्र असते. येथे घ.मषत् बसमिले आहे. यातील 

घ.षतंत्ी (vocal cords) मिून िायू िंाली श्वासनालात जात.. 
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५) श्वासनाल (trachea) 
 

हे १० शमा लाबं असलेले नाल मनगलाच्या (sophagus) अग्र.ागी असते. याच्या म.त्तीमध्ये 
पि.ागी अपूण ुअशा आंर्गल C आकाराच्या लंब ग.ल १५-२० का्थीिलयाचंा आिार मदलेला असत.. ही 
का्थीिलये मनगलाच्या बाजूस अपूणु असल्यामुळे मनगलातून घास िंाली उतरताना हा अपूण ु.ाग दबला 
जाऊन मनगलाचा व्यास िाढत. ि म.ठा घाससुद्धा िंाली उतरत.. याचं्यामुळे श्वासनालेला बरीच 
्त्या्थता ्ाप्त ह.ते. यामुळे ग्रीिेची कशीही हालचाल झाली तरी त्याचा ताण िंाली क्ल.ममूलािर पडत 
नाही. श्वासनालेला पक्ष्मलश्लेष्ट्म कलेचे अंतच्छद असते. यातंील गं्रथीमिून नेहमी श्लेष्ट्माचे उदासजुन ह.त 
असल्यामुळे श्वासाबर.बर चुकून आत मशरलेले िुळीचे कण त्यात अडकून पक्ष्माचं्या साह्याने बाहेर फेकले 
जातात. 
 

६) क्लोमनाल (bronchus) 
 

अिर .ागी श्वासनाल दु.ागून पचंम िक्षकीकसतलािर द.न क्ल.मनाल ह.तात. ्त्येक बाजूचे 
क्ल.मनाल क्ल.ममूलातून क्ल.मात मशरते. दमक्षण क्ल.मनाल म.ठा, आिुंड ि सरळ असत.. यामुळे 
श्वासनालातून आत मशरलेली एिंादी ि्तू दमक्षण क्ल.मात जाण्याचा सं.ि अमिक असत.. याचंी रचना 
श्वासनाला्माणेच असते. परंतु यातील का्थीिलये पूण ुअसतात. क्ल.मात मशरताच एिंाद्या िृक्षा्माणे 
त्याचं्या शािंा, उपशािंा ह.तात. बारीक अंत्यशािंानंा क्ल.मनमलका म्हणतात (bronchiole). या 
नामलकाचंा शिेट अनेक गतात (alveoli) ह.त.. या अनेकानेक गतानीच क्ल.मऊती बनते. 
 

७) क्लोममूल 
 

क्ल.माचं्या अम.मध्य मध्यािर क्ल.ममूल असते. यात क्ल.मर.महणी द.न खकिाअमिक क्ल.ममसरा, 
चेता, लमसका िामहन्या ि लमसका ्गंड असतात. यामुळे क्ल.म श्वासनाल ि हृदयाला ज.डलेले असते. 
 

८) क्लोम 
 

हे श्वसनाचे मुख्य अंग ह.य. ्त्येक बाजूस एक अशी िक्ष गुहेमध्ये असून मध्यािकाशपटीने मि.क्त 
झालेली असतात. क्ल.मातील िव्ये हलके, मृदु ि मछमिष्ट असते. ते पाण्यात टाकले असता तरंगते ि 
मचमटीत दाबले असता तडतडते. कारण त्यातील असंख्य िायगूतामये िाय ू कोंडलेला असत.. भ्रणूाचे 
क्ल.म पाण्यात बुडते. कारण त्यात िायू नसत.. ते ्त्या्थ असते. िक्ष गुहेतून बाहेर काढताच्त्याकषतेु 
(retract). कारण क्ल.म गतातील िायमूनपीड ि बाह्य िायमूनपीड समान ह.त.. पण क्ल.मगतीमध्ये 
्त्या्थऊती मिपूल असल्यामुळे ते ्त्याकषतेु. 
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णित्र – २८० 

 
क्लोम सव्य, अणर्मध्य स्िरूप 

 
क्ल.म शकं्वाकार असून िर मनमुळते मशर (apex) ि िंाली पसरट आिार (base) असत.. शीषु 

िक्षगुहेबाहेर, ्थम पशूचु्या थ.डे िर गेलेले असते. क्ल.मािार उरः्ाचीरािर बसलेला असल्यामुळे िंालून 
न्युबज असत.. दमक्षण क्ल.म म.ठे असून त्याला तीन पाली असतात. िाम क्ल.म लहान असून त्यात द.न 
पाली असतात. कारण येथे हृदयाने बरीच जागा व्यापलेली असते. 
 

९) पणरक्लोम (pleura) 
 

िक्षगुहेमध्ये ज्या प.कळीत क्ल.म सामािलेले असते त्यास पमरक्ल.मगुहा म्हणतात. महच्या आतील 
.ागािर ि क्ल.माचं्या बाह्य .ागािर एका पातळ मचिट ि अ.ेद्यकलेचे आिरण असते. पमहल्यास पाश्वु 
पमरक्ल.म ि दुसऱ्यास अंत्त्य पमरक्ल.म कला म्हणतात. या द.न्ही कला एकमेकींशी संलर्गन असून अ.ेद्य 
असतात. या गुहेत थ.डा िि असत. त्यास पमरक्ल.म िि म्हणतात. क्ल.माचा संक.च ि मि्तार ह.ताना या 
ििामुळे घषुण ह.त नाही. याचा अभ्यंजनासारिंा उपय.ग ह.त.. या अ.ेद्य पमरक्ल.मगुहेत िाय ू नसत.. 
शून्यक खकिा ऋणमनपीड असत.. क्ल.म गतामध्ये िायुमंडलमनपीड (atmospheric) ि बाहेर गुहेत 
ऋणमनपीड असल्यामुळे क्ल.म सिु पमरक्ल.मगुहा.र फुगलेले असते. पमरक्ल.मगुहेला खकिा क्ल.मगताला 
अपघाताने खकिा बुद्ध्या मछि पडल्यास बाह्य िायू गुहेत मशरत. ि अंतबाह्य मनपीड समान ह.त.. पण 
क्ल.माचं्या ्त्या्थतेमुळे त्याचें संक.चन ह.ते ि ते लहान बनतात. 
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णित्र – २८१ 

 
पणरक्लोमगुहा 
अनुप्रस्थच्छेद 

 
१०) क्लोमगिभ 

 
क्ल.मनामलकाचं्या सूक्ष्म शािेंच्या अंती क्ल.मगता नािाची िायनेू .रलेली प.कळी असते. गतेला 

आतून अत्यंत पातळ अंतच्छदाचेः आिरण असते. गतेच्याम.त्ती पातळ ्त्या्थ ऊतीच्या बनलेल्या असून 
त्यात र.महण्यातं ि मसरारं. केमशकाचें दाट जाल असते. गतातील िाय ूि केमशकातील रुमिर याचं्यातील 
िामतमिमनमय केिळ या गतातच चालत.. 
 

णित्र – २८२ 

 
पणरक्लोमगुहा 
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११) श्वसन कें द्र 
 

श्वसनमक्रयेचे मनयंत्ण करणारे श्वसन कें ि मस््तष्ट्क पुच्छात असते. रुमिरात ह.णाऱ्या रासायमनक 
पमरितुनामुळे या कें िाचे उद्दीपन ह.ते. उदा. .ीती, राग, सुिं, िदेना इ. .ािनामुंळे श्वसनमक्रया त्ियु ह.ते. 
काही व्यािींमिे हे मनस्ष्ट्क्रय बनते, ि श्वसन थाबंते. परंतु एक कें ि स.डून श्वसन कलामिन्यासाची इतर सिु 
अंगे शाबत असतात. म्हणून कृमत्मरीत्या यंत्ाने श्वसन चालू ठेिता येते. 
 

णित्र – २८२ 

 
क्लोमगिा 

 
खंड ११ : अध्याय ३ 

 
काही णक्रया 

 
१. श्वसनणक्रयेिे प्रणिके्षप आत्मणनयमन (reflex self regulation) 

 
मनश्वसनाच्या (inspiration) िळेी क्ल.मगताम.त्तीतील ्ाणेशाचेताचे अम.िाही चेतातंतू उद्दीमपत 

ह.तात. ही ्ेरणा श्वसन कें िात प.चते. पमरणामतः सिु श्वसनपेशींचे मशमथलन घडते ि त्यामुळे उच्छिसन 
घडते. या उच्छिसनाच्या िेळी ्ाणेशाचेताचे दुसरे अम.िाही चेतातंतू उद्दीमपत ह.तात ि श्वसन कें िद्वारा 
श्वसनपेशींचे ्मतके्षप आकंुचन घडितात ि त्यामुळे मनश्वसन घडते. अशा्कारे मनश्वसन.च्छिसनमक्रया 
एकातंरेण आयुष्ट्य.र सुसूत् चालू राहते. 
 

२. श्वसनणक्रयेिील प्रणिणक्षप्ि पणरििभने 
 

क.ठेही चमातील संिदेी चेताचें थ.डे उद्दीपन झाल्यास श्वसनमक्रया त्िरण पािते. पण हेच उद्दीपन 
जा्त असल्यास उदा. अंगािर अमतशीत पाणी फेकल्यासश्वसनमक्रया अक्मात अल्पकाळ थाबंते. 
त्याच्माणे रुमिरातून काही रासायमनक िाहू लागल्यास उदा. रुमिरात ्ज₂ जा्त ्माणात असल्यास, 
िामहनीम.त्तीतील चेतातंतू उद्दीमपत ह.तात ि श्वसन त्िरण पािते. 
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श्वसनपथातील श्लेष्ट्मकलेचा संताप झाल्यास ्मतमक्षप्त संरक्षी मक्रया घडून येते. जसे, िि मतक्तातु 
(ammonia) मध्ये कापसाचा ब.ळा म.जिनू अक्मात नाकाशी िरल्यास, नासाश्लेष्ट्मल कलेतील चेतातंतू 
तीव्र संतामपत ह.तात ि श्वसन अक्मात बदं पडते, कंठद्वार बदं ह.ते ि या्कारे उग्र िव्य क्ल.मात 
मशरण्यास ्मतबिं ह.त.. सौम्य संताप झाल्यास खशक येते. जसे, तपकीर ओढणे. या रीतीने ते िव्य बाहेर 
फेकले जाते. घ.मषत् खकिा श्वासनालेच्या श्लेष्ट्मकलेचा संताप झाल्यास िं.कला येत. ि त्यामुळे संतापी 
िव्य बलाने बाहेर फेकले जाते. 
 

अ) कशक–खोकला : हे येण्याच्या अग.दर कंठद्वार बदं ह.ते ि श्वसपेशींचे तीव्र संक.चन ह.ते. 
याचा पमरणाम क्ल.मातील िायतू उच्च मनपीड उत्पन्न ह.त. ि नंतर कंठद्वार अक्मात सताड उघडते ि 
क्ल.मातील िाय ूखशकेत नाकातून ि िं.कला मुिंातून बलाने बाहेर पडत.. 
 

आ) हास्य : हा्य करतेिळेी कंठद्वार उच्छिसनाच्या िळेी एकातंरेण संिृत (बदं) ि मििृत 
(उघडे) ह.ते. म्हणून हा्य थाबंनू थाबंून ह.ते. 
 

इ) हंुदके (sob) : या मक्रयेच्या िेळी िरचीच मक्रया मनश्वसनाच्या िळेी ह.ते. 
 

ई) उसासे टाकिे (sigh) खकिा जं.ा–जा.ंई देणे (yawn) यािळेी जबड्ाच्या ि इतर 
अियिाचं्या पेशी ताणल्या जातात आमण बलाने दीघु मनश्वसन ह.ते. ही मक्रया .ािना्िान असते. 
आळसामुळे िाढलेले मसरारुमिर ग.ीर मनश्वसनामुळे शुद्ध करण्याचा हा ्यत्न असािा. 
 

उ) घोरिे (snore) : या मक्रयेत श्वसनाच्या िळेी मृदु तालूत आिेपने उत्पन्न ह.तात ि त्यामुळे 
उच्छिसनाच्या िळेी मिमचत् ध्िनी मनघतात. 
 

ऊ) उिकी (hiccup) : यािळेी आमाशयातील काही संतापामुळे उरः्ाचीराचें अक्मात आकंुचन 
ह.ऊन मनश्वसन ह.ऊ लागताच कंठद्वार मध्येच बदं ह.ते. त्यामुळे एक मिमशष्ट ्कारचा ध्िनी मनघत.. 
 

रुणर्रप्रदाय 
 

अिर.ही महार.महणीपासून मनघणाऱ्या क्ल.म र.महण्याद्वारा क्ल.मानंा शुद्ध रुमिराचा पुरिठा ह.त.. 
यानंा अशुद्ध रुमिर्दायही असत.. हृदयाच्या दमक्षण ्िशे्मापासून मनघणाऱ्या क्ल.मर.महणीद्वारा अशुद्ध 
रुमिर जारणासाठी क्ल.मयुर्गमात जाते. तेथे जारमकत झालेले रुमिर चार क्ल.ममसराद्वारा हृदयाच्या 
िामअखलदात येते, ि तेथून सामान्य पमरिहनात जाते. 
 

िेिाप्रदाय 
 

्ाणेशाचेता ि ्थम ्िायत्तचेता संहतीतून क्ल.माना चेता्दाय ह.त.. याचें तंतू श्वासनमलका 
बर.बरच क्ल.मगतात जातात ि तेथील पेशींना ्ेरक तंतू ि श्लेष्ट्मल कलेला संिेदी तंतू पुरितात. 
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श्वसन 
 

श्वसनाचा उदे्दश शरीरातील क.शाना ज₂ चा पुरिठा करून त्याचं्यामिून ्ज₂ काढून टाकणे हा 
आहे. ही मक्रया द.न ्कारानंी ह.ते. 
 

अ) बाह्य श्वसन 
 

यामध्ये क्ल.मगतातील िायू ि गता म.त्तीकेमशकातील अशुद्ध रुमिर यामध्ये िामतमिमनमय ह.त.. 
ररुक.मिील ्ागंार श.णितुुलीशी गतािायतूील जारकाचा संय.ग ह.ऊन जारश.णितुुली तयार ह.ते ि 
मुक्त ्ज₂ गतािायतू मदला जात.. क्ल.मगतामध्ये ह.णाऱ्या या िामतमिमनमयाला रुमिरजारण असेही 
म्हणतात. क्ल.मगताच्या म.मत्त अत्यंत पातळ असल्याने ि गतािायतूील ज₂ चा मनपीड केमशकारुमिरातील 
्ज₂ च्या मनपीडापेक्षा अमिक असल्याने ज₂ ि ्ज₂ याचं्यात सहज मिमनमय ह.त.. अशारीतीने जारमकत 
झालेले रुमिर क्ल.ममसराद्वारा हृदयात जाते ि तेथून सिु शरीर.र पसरते. तसेच सिु शरीरातून आलेले 
अजारमकत रुमिर क्ल.मर.महण्याद्वारा जारमकत ह.ण्यासाठी क्ल.मगता..ितीच्या केमशकात जाते. 
 

आ) आंिर-ऊिी श्वसन 
 

यामध्ये केमशकतीला र.महणी रुमिर ि ऊमतक.शातील ्रस यामध्ये िामतमिमनमय ह.त.. 
रुमिरातील जारश.णितुुली जेव्हा क.शाच्या सामन्नध्यात येते तेव्हा त्यातील जारक सहज मुक्त ह.ऊन 
क.शा..ितीच्या ऊमतरसात घेतला जात.. तेथूनत. क.शा्रसात घेतला जाऊन त्यातील ्ज₂ याच मागाने 
रुमिरात घेतला जात.. कारण श.णितुुलीमध्ये ज₂ अ्थायी ्िरूपात साठिनू ठेिण्याची फार म.ठी शक्ती 
आहे. येथून ्ज₂ मसरारुमिरातून बाह्य श्वसनासाठी क्ल.माकडे नेला जात.. 
 

१. श्वसन कलाणिन्यास (mechanism) 
 

श्वसन मक्रया चूषाचं्या्माणे (suction pump) असते. चूषाचंात यंत्ाने शून्यक उत्पन्न केला जात. 
ि हा शून्यक .रून काढण्यासाठी पाणी आत मशरते. अगदी हेच तत्त्ि श्वसन मक्रयेमध्ये ग.िलेले आहे. 
 

श्वसनामध्ये मनश्वसन ि उच्छिसन या मक्रया घडून येतात. 
 

अ) उच्छव सन 
 

या मक्रयेत उरः्ाचीर मशमथल ह.ऊन अमिक उदुबज ह.त.. ि त्याचा फुगीर िक्ष गुहेत िर मशरून 
क्ल.मािाराना िर रेटत.. याचिळेी अंतरापशू ु पेशी ि इतर पेशींच्या ्त्या्थतेमुळे आमण िक्ष म.त्तींच्या 
.ारामुळे उर.्थीसमहत सिु पशू ुिंाली आपल्याजागी येतात ि क्ल.माना पुढील बाजूने मागे दाबतात.या 
सिाचा एकत् पमरणाम असा ह.त. की िक्षगुहेची िामरता कमी ह.ऊन क्ल.मयुर्गमािर सिु बाजूने दाब पडून 
त्यातील िायू बाहेर पडत. ि अशा्कारे उच्छिसन घडून येते. ही मक्रया मनिेष्ट असते (passive). 
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आ) णनश्वसन 
 

यातील सिु मक्रया िरील मक्रयेच्या अगदी मिरुद्ध असते. उरः्ाचीर संक.चून चापट बनत. ि त्याला 
लागून असणाऱ्या उदरगुहेतील काही अंगानंा उदा. यकृत, प्लीहा इ. ना िंाली ढकलत.. याचिळेी 
अंतरापशू ु पेशींच्या संक.चनाने उर.्थीसमहत सिु पशूसंम.र ि िरच्या बाजूस िर ओढले जातात. याचंा 
एकत् पमरणाम असा ह.त. की िक्षगुहेची प.कळी िाढून मतची िामरता २५०–३०० शमा िाढते. 
पमरक्ल.मगुहेत ऋणमनपीड उत्पन्न ह.त.. त. .रून काढण्यासाठी िक्षगुहाम.त्ती क्ल.माना मचकटलेल्या 
अंत्त्य पमरक्ल.माला बाहेर ओढतात, क्ल.म फुगतात ि त्यातील गताही फुगतात ि त्यात ऋणमनपीड 
उत्पन्न ह.त.. त. .रून काढण्यासाठी बाहेरील िाय ूक्ल.मात घुसत.. ही मक्रया सचेष्ट (active) असते. 
 

अशा ्कारे मनश्वसन.च्छिसनाची ही मक्रया चक्रा्माणे जीि असेपयंत, रातं्मदिस अमनच्छायत्त 
सारिंी चालू असते. सामान्य पमरस््थतीत मनर.गी ्ौढामध्ये ही मक्रया दर क्षणाला १८ िळेा ह.ते. या मक्रयेचे 
नाडीशी सामान्यत १ : ४ ्माण पडते. ताप, श्रम, .ािनािशता या अि्थामंध्ये ही मक्रया त्िरण पािते. 
 

श्वसन प्रकार 
 

उरः्ाचीर ि पशूचं्या गतीमुळे श्वसन चालते म्हणून ्त्येक मनश्वसनाच्यािळेी िक्ष ि उदर 
बमहके्षमपत ह.तात (protrude). जेव्हा उरः्ाचीराची गती जा्त असते तेव्हा िक्षापेक्षा उदर जा्त 
बमहके्षमपत ह.ते. याला उदर श्वसन म्हणतात. हे पुरुषामंध्ये जा्त आढळते. जेव्हा पशू ुि उर.्थीची गती 
जा्त असते तेव्हा उदरापेक्षा िक्ष जा्त बमहके्षमपत ह.ते. याला िक्ष श्वसन म्हणतात. ही मस्त्रयामंध्ये जा्त 
आढळते. 
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रुणर्र शुद्धीकरि 
 

श्वसनमक्रयेमध्ये एका बाजूस क्ल.मगता िायतूील ज₂ ि दुसऱ्या बाजूस गता म.त्तीकेमशकातील 
्ज₂, पाण्याची िाफ ि आंतर श्वसनामध्ये उत्पन्न झालेले इतर काही . ू(N), शुल्बामरजारेय (SO) सारिंे 
दूमषत िाती यामध्ये िामतमिमनमय ह.त.. कारण या द.होंमध्ये केिळ एक पातळ केमशकाम.त्ती ि मतला 
लागून असणारी गता म.त्ती एिढेच असतात. या म.त्तीतून िामतमिमनमय अत्यंत सुल.तेने ह.ऊ शकत.. 
ररुक.तील ्ागंार श.णितुुली ि गतािायतूील जारक याचं्यात मिमनमय ह.ऊन ्ागंार श.णितुुलीची चार 
श.णितुुली बनते, ्ज₂ मुक्त ह.त. ि त. गतािायतू मदला जात.. याबर.बरच इतर अशुद्ध िाती ि िव्येही 
गतािायतू मदली जातात. अशारीतीने मनळसर मदसणारे अशुद्ध रुमिर रक्तिणी ह.ते. 
 

मनश्वमसत ि उच्छिमसत शत.ाग िायतूील घटक िंालील ्माणे— 
 
 घटक मन. िाय ू उ. िाय ू
१ जारक – ज₂ (O₂) २०·९६ १६·४० 
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२ .यूाती – . ू(N) ७९·०० ७९·१९ 
३ ्ागंार मद्वजारेय – ्ज₂ (Co₂) ०·०४ ४·४१ 
४ बाष्ट्प ि इतर दूमषत िायू अल्प अमिक 
  १००·०० १००·०० 
 

िरील क.ष्टकािरून मदसून येईल की िायतूून ४·५६ .ाग ज₂ रुमिरात घेतला जाऊन ४·३७ .ाग 
्ज₂ आमण ०·१९ .ाग . ूि इतर काही दूमषत िातीि बाष्ट्प िायूत मदले जातात. ्िच्छ काचेिर जर फंुकर 
मारली तर ती ढगाळते म्हणजे मतच्यािर सूक्ष्म जलखबदूचा पातळ थर जमत.. कारण उच्छिमसत िायतूील 
बाष्ट्पाचा काचेसारख्या शीत ि्तूशी ्पश ु ह.ताच बाष्ट्पाचे सूक्ष्म जलखबदू तयार ह.तात, ि मतच्यािर 
मचकटतात. अशा रीतीने ्मतमदनी ्मतमाणशी ३०० समाजल बाष्ट्परूपाने शरीराबाहेर फेकले जाते. एका 
्िच्छ .ाडं्ात चूणकु जल–चुन्याची मनिळी (Ca (OH₂) घेऊन मतच्यात एका काचनळीने पुष्ट्कळ फंुकले 
तर काही िेळाने ्िच्छ मनिळी श्वेत ह.ईल. मतच्यातील चूणातूशी (Ca) उच्छिमसत िायतूील ्ज₂चा 
संय.ग ह.ऊन िंडू तयार ह.त.— 
 

Ca (OH)₂ + Co₂ = Ca Co₃ + H₂O. 
 

णित्र – २८४ 

 
श्वसन ि िाय ू

 
माणसाचंी गदी असलेल्या िं.लीतील िाय ूआसुतजलामिून (distilled) स.डला तर काही िळेाने 

ते जल अशुद्ध ि दुगंिीमुक्त ह.ईल. यािरून उच्छिमसत िायमूध्ये .यूात्य ि शुल्बारीपासून मनघणारे इतर 
दूमषत िायू असतात ते मसद्ध ह.ते. मशिाय उच्छिमसत िायू मनश्वमसत िायूपेक्षा पुष्ट्कळच उष्ट्ण असत.. 
अशारीतीने क्ल.मयुर्गमाचा उत्सगांग ि तापमनयमनागं म्हणूनही उपय.ग ह.त.. 
 

.ारतामध्ये ्ाचीन ऋमषमुनीनी अनेक य.गासनाचंा व्यायाम ्िा्र्थयासाठी सामंगतला आहे. सिु 
य.गासंनामध्ये ्ाणायामाचे फार महत्त्ि असते. खहदंूचे क.ठलेही िार्थमक कमु ्ाणायामामशिाय ह.त नाही. 
पूरक, कंु.क ि रेचकयुक्त ्ाणायामामुळें  मनश्वसन.च्छिसनाची मक्रया ्माणबद्ध ह.ते. 
 

्ाणायामामुळे पुढील ग.ष्टी साध्य ह.तात — 
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१) क्ल.मयुर्गमाची ्त्या्थता ि मि्फार िृद्धी पाितात. 
२) अंतरापशू ुपेशी ि उरः्ाचीर सबल ह.तात. 
३) क्ल.मयुर्गमातील नाकत्या गता कायु्िण ह.तात. 
४) ्ाणेशा चेतािर मनयंत्ण राहून श्वसन िं.ल ि तालबद्ध ह.ते. 
५) जीििामरता–सामर्थयु (vital capacity) िृद्धी पािते. 

 
अिाचीनकालापासून श्वसन व्यायाम नािाचा एक व्यायाम ्कार मिशषे ्चलीत आहे. त्यानेसुद्धा 

िरील ग.ष्टी बहुताशंी साध्य ह.तात. 
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संिािन (VENTILATION) 
 

सामान्य श्वसन समयी क्ल.म सिु .ागी सारिंेच मि्फारत नाही. त्याचा अिर ⅔ .ाग सिात 
जा्त मि्तारत.. क्ल.ममूल ि क्ल.मशीष ुफारच थ.डे मि्तारतात, ि म्हणून त्याचें संिातन फारच थ.डे 
ह.ते. राजयक्ष्मासारख्या र.गाची सुरिात बहुशः क्ल.मशीषात ह.ते. क्ल.मतासुद्धा सामान्य श्वसनच्यािळेी 
सिुच .ाग घेत नाहीत. श्रमाच्यािेळी मात् सिु गता .ाग घेतात. 
 

सामान्य श्वसनाच्यािळेी मनुष्ट्य दर मममनटास सुमारे १८ ते २० िेळा श्वसन करत.. त्याला ्त्येक 
िळेी ०·५ ्. (liter) िाय ूलागत.. क्ल.मसंिातन म्हणजे दरक्षणाला लागणारी मनश्वमसत खकिा उच्छिमसत 
िायचूी मात्ा ह.य. म्हणून येथे ५ ×२० = १० ््थ असते. श्रमाच्या िळेी श्वसन अि ु (rate) द. क्ष. ४० 
पयंत, घनमि्तरण ३ ्. पयंत ि संिातन १०० ्. पयंत िाढते. श्वसन िायूची मात्ा श्वासिायमूान 
(spirometer) या यंत्ाने म.जता येते. 
 

णित्र – २८५ 

 
श्वासिायमूान 

 
मिमिि श्वसन िायूंना मिमिि नाि े्ाप्त झाली आहेत— 
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१) श्वासमात्रा (tidal air) सामान्य श्वसनाच्या िळेी मनश्वमसत खकिा उच्छिमसत िाय ूसुमारे ५०० 
घशमा. खकिा ३० घ्ा.ं (inch) असत.. 
 

२) पूरक िाय ू (complimental) — सामान्य मनश्वसनानंतर पुनि अमिकतम श्वास आत घेतला 
असता ज. अमिक िाय ूआत ्िेशत. त. सुमारे १५०० घशमा. (१०० घ्ा.ं) असत.. 
 

३) रेिक ककिा संणिि िाय ू (supplimental or reserve) — सामान्य उच्छिसनानंतर पुनि 
अमिकतम श्वास बाहेर स.डला असता ज. िाय ूबाहेर पडत. त. सुमारे १५०० घशमा. (१०० घ्ा.ं) असत.. 
 

४) अिणशष्ट िाय ू(residual) — अध्यमिक उच्छिसनानंतरसुद्धा ज. िाय ूक्ल.मात शषे राहत. त. 
१६०० घमशमा. असत.. 
 

णित्र – २८६ 

 
णिणिर्श्वसन िाय ू

 
५) स्स्थर िाय ू(stationary) — सामान्य उच्छिसनानंतर ज. िाय ूक्ल.मयुर्गमात शषे राहत. त.. 

 
६) गिा िाय ू(alvealar) — गतात अगदी िं.ल .ागी असलेला ज्यात ्त्यक्ष िामतमिमनमय ह.त. 

त. िाय.ू हा कायुकारी अिमशष्ट िायइूतका अंदाजे ३००० घशमा. असत.. 
 

७) जीिर्ाणरिा (vital capacity) — अध्यमिक मनश्वसनानंतर अध्यमिक उच्छिसन करून बाहेर 
टाकली जाणारी िायचूी मात्ा. ही मात्ा मजतकी अमिक मततके ्िा्र्थय उत्तम. 
 

८) श्वसन र्ागफल (respiratory quotient–RQ)— श्वसनामध्ये मुक्त झालेला ्ज₂ शी श.षला 
गेलेला ज₂ याचे ्माण म्हणजे श्वसन .ागफल ह.य. जसे, ्ज₂ ÷ ज₂ = क्ल.मसंिातन दर क्षणाला ५०० 
घशमा. असते. यात मुक्त ह.णारा ्ज₂, २०० घशमा. ि श.षला जाणारा ज₂ २५० घशमा. असत.. म्हणून 
२०० ÷ २५० = ०·८ हे .ागफल ह.य. मिमिि ्कारच्या अन्न पदाथांच्या चयापचयामध्ये हे .ागफल म.न्न 
असते. 
 

कृणत्रम श्वसन (artificial respiration)— 
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श्वसन कें ि्तं. र.गात (paralysis of respiratory centre) ि इतर काही मिमशष्ट स््थतीत उदा. 
पाण्यात बुडणे, िैदु्यताघात, ग.ीर मनिेतता (deep anesthesia), मिषारी िाय ू बािा इत्यादी. जेव्हा 
श्वसनमक्रया थाबंते ि जेव्हा इतर जीिनािश्यक अंगे पूण ु कायुक्षम असतात, अशािळेी केिळ कृमत्म 
श्वसनाद्वारेच क्ल.मयुर्गमानंा िायू् दाय चालू ठेिता येत.. कृमत्म श्वसन देण्याचे अनेक ्कार आहेत. 
अशारीतीने श्वसन कें िाचा ्तं. जाईपयंत कृमत्म श्वसन चालू ठेिल्यास त. रुर्गण पुनः श्वास घेऊ शकत.. 
४–६ तासाचं्या श्वसन ्थगनानंतरसुद्धा यारीतीने माणसे मजिंत झाल्याची उदाहरणे आहेत. शफेर, 
मसल्व्हे्टर, मुिंान्मुिं (mouth to mouth), कृमत्म श्वसनाचे ्कार आहेत. 
 

यांणत्रक कृणत्रम श्वसन –शशैि ्तं. र.गात (infantile paralysis) श्वसन कें ि ि कलामिन्यास 
द.होंचाही ्तं. ह.त.. येथे यामंत्क रीतीने कृमत्म श्वसन दीघुकालपयंत चालू ठेितात. या यंत्ाला 
अयःक्ल.म (iron lung) म्हणतात. 
 

क्ल.मपूरण (filling) ि आद्य मनश्वसन (initial inspiration) :– भ्रणूाि्थेत क्ल.मात िाय ूनसत., 
ि क्ल.मगता समिसन्नाि्थेत (collapsed) असतात. जन्म झाल्यािर मूल मातेपासून म.न्न ह.ते ि त्याला 
मातृरुमिरातून ह.णारा ज₂ ्दाय बदं ह.त.. म्हणून त्याच्या रुमिरात ्ज₂ मात्ा िाढून त्याच्या श्वसन 
कें िाचे उद्दीपन ह.ते ि मूल पमहला श्वास घेते. ते म.ठ्याने रुदन करते तसे त्याचे क्ल.मयुर्गम अमिकामिक 
मि्तारतात. मशिाय मूल मातेच्या प.टातून बाहेर पडताच त्याच्या त्िचेला बाहेरचा शीतिाय ू्पश ुह.त. ि 
त्यामुळेही श्वसनकें ि उद्दीमपत ह.ते. म.ठ्यानासुद्धा हा अनु.ि येत.. अक्मात शीतिाय ू्पश ुह.ताच दीघु 
श्वास घेतला जात.. 
 

मूल जन्मतः सजीि ह.ते की मृत ह.ते असा ्श्न पुष्ट्कळ िेळा न्यायिैद्यकाचे (medicolegal) 
्संगी उद .ित.. यािळेी तरल ्थैमतक (hydrostatic) परीके्षने याचा मनणयु करता येत.. मुलाने जर श्वास 
घेतला असेल तर त्याच्या क्ल.मात िाय ू .रलेला असत. ि ते जर पाण्यात टाकले तर तरंगेल, मूल 
जन्मतःच मृत असेल तर आत िाय ूअसणार नाही ि ते पाण्यात बुडेल. 
 

संिािनािी मात्रा 
 

असा समज ह.ता की उच्छिमसत िायूमध्ये ्ज₂ िामतपेक्षा जा्त हामनकारक िव्ये असतात. 
निसंश.िनाने असे मसद्ध झाले आहे की उच्छिमसत िायूमध्ये ्ज₂ हेच एक हामनकारक िव्य असते. म्हणून 
हा जा्तीचा ्ज₂ काढून टाकून त्याच्या जागी शुद्ध िाय ूघेतल्यास संिातन चागंले ह.ते. 
 

चागंल्या संिातनासाठी दरताशी ३००० (१८०० मलटर) घ. पाद शुद्ध िायचूा पुरिठा झाला 
पामहजे. युद्धातील मिमान हल्ल्याच्या िळेी मिमानाक्रम आश्रय (air raid shelter) घेण्याचे ि त्यात बराच 
िळे बसून राहण्याचे ्संग येतात. अशािळेी मकती माणसानंी, मकती िेळ, मकती घनफळ िाता्िेश क.ष्ठात 
(airtight chamber) बसणे चागंले असा ्श्न मनमाण ह.त.. हाल्डेनने असे मसद्ध केले आहे की एका 
व्यक्तीला मिश्रातंी अि्थेत २५ घ. पाद िाता्िशेक.ष्ठ २ तासाकंरता हामनकारक नसते. 
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खंड ११ : अध्याय ७ 
 

श्वसन ि िायणूनपीड 
 

श्वसन उदंि (respiratory pump) — 
 

शरीरातील श्वसन गतीमुळे मसरारुमिर हृदयाकडे ्त्यािर्थतत ह.ण्यास फार साह्य ह.ते. म्हणून या 
गतीला श्वसन उदंच म्हणतात. पमरक्ल.म अंतरालात ऋणमनपीड असत. म्हणून रुमिर नेहमीच िक्षाकडे 
चूमषत ह.त असते. मनश्वसनाच्या िळेी उरः्ाचीराच्या अिर.हणाने उदरगुहेतील मसरा संपीमडत 
(compressed) ह.तात ि त्याचिळेी िक्षगुहेतील मसरा ऋण मनपीडामुळे मि्तारतात. फल्िरूप मसरा 
रुमिर िक्षाकडे बलाकृष्ठ ह.ते. 
 

आपण ज्या .ागात राहात. त्यािरील िायमूनपीडाला आपले श्वसन अनुकूमलत झालेले असते. सिु 
ििात ि ऊतीत हा िायू या मनपीडािंाली ममसळलेला असत..जर आपण अक्मात ्थलातंर केले तर िायू 
मनपीडात ि िायतूील जारक माते्तही अक्मात पमरितुन घडून येते, ि त्याचा श्वसनािर ि सिु शरीरािर 
्मतकूल पमरणाम घडत.. कारण नव्या पमरस््थतीशी अनुकूलन (adapt) घडून येण्याला पुरेसा अििी 
नसत.. 
 

१. उच्च िायणूनपीडािे शरीरािर होिारे पणरिाम – 
 

नौसेनेतील नामिकानंा ग.ीर सागर मनमज्जनाच्या िळेी (deep sea diving) उच्च िायमूनपीडाला 
तोंड द्याि ेलागते. यािळेी त्याच्या देहातील सिु ऊतीत मिशषेतः सिु ििात, उच्चमनपीडाचा िायू श.षला 
जात.. जर मनमज्जक अक्मात सागर तलािर येईल तर त्याच्या ऊतीत ि ििात ममसळलेल्या उच्च मनपीड 
िायचेू अक्मात ऱ्हासन (decrease) झाल्यामुळे त्याचे बुदबुदन (babling) ह.ते ि हे बुदबुद ऊतीतून ि 
ििातून मुक्त ह.तात ि केशालमध्ये रुद्ध ह.तात. त्यामुळे िाती बुदबुद र.गाची (caison’s disease) लक्षणे 
मदसू लागतात. शरीराला अत्यंत पीडा, ्तं. ि मृत्यसुूद्धा येण्याचा सं.ि असत.. म्हणून या उच्चमनपीडाचे 
क्रमशः मिसंपीडन (decompression) करतात. त्याला फार मंद गतीने िर आणतात. 
 

नीि िायणूनपीडािे शरीरािर होिारे पणरिाम— 
 

मनुष्ट्य जसजसा परृ्थिीतलापासून िर िर जात. तसतसा िायू मनपीड कमी ह.त जात., िाय ूमिरल 
ह.त. ि त्यातील जारकाचे ्माण कमी ह.ते ि तपमानही कमी ह.ते, शरीराला आिश्यक तेिढा जारक 
ममळण्यासाठी श्वसन अघु िाढत. ि काम करण्याची शक्ती कमी ह.ते. याला मगरीव्यािी (mountain 
sickness) खकिा उड्डयन व्यािी (aviation sickness) म्हणतात. तंुग मगयार.हण ि तंुग (high) मिमाना 
र.हणाच्या िेळी या व्यािी उद .ितात. 
 

यािर उपाय म्हणजे मिरल िायतू क्रमशः अमिर.हण, श्रम िजु करणे ि जारक अिगंुठातून 
(mask) मनश्वसन करणे इत्यादी. 
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खंड १२ 
 

पिन संहणि 
 

खंड १२ : अध्याय १ 
 

पिन संहिी 
 

भ्रौिणिकास 
 

मुिं ि त्याची संल्लर्गन अंगे मुिंपथापासून (stomodium) मिकास पाितात. मशराग्राची िृद्धी ि मशर 
िक्रामुळे पमरहृतगुहा ि मुिंग्रसनी गुहा भ्रणूाच्या अग्र.ागी येतात. मुिंपथ ि पमरहृत गुहा यामध्ये ग्रसनीचाप 
(visceral arch) उद्भितात. यातून अि.हनुचाप (mandibular arch) ि उत्तर हनु ्िि ु (maxillary-
process) पूण ुमिकास पािल्यािर मुिंाला पचंक.नी गुहेचा आकार येत.. यामध्ये ताल्ििाच्या (pallatine 
process) पर्पराशी संयुक्त ह.ण्यामुळे मुिंग्रसनी गुहेचे उत्तर नासा ि अछद मुिंगुहेत रूपातंर ह.ते. 
 

लालागं्रथी—मुिंातील श्लेष्ट्मकलेपासून तीन कुड्म (bud) मनघतात. उत्तर कुड्मापासून उपकषु 
(parotid) गं्रथी ि अिर द.न कुड्मापासून अि.हनु (submandibular) ि अि.मजव्ह (sublingual) गं्रथी 
उद्भितात. 
 

णित्र – २८७ 

 
ग्रसनीिाप ि अियि कुड्म 

 
णजव्हा —अिर हनुचापामागे एक ग.ल गंड (swelling) मदसू लागत.. त्याला पुर.मजव्हकर्थणक 

(tubercular impar or prelinguale) म्हणतात. त्याच्यामुळे मजव्हेचा मध्य.ाग बनत.. चतुथु चापाच्या 
द.न्ही अग्र ट.काचं्या िृद्धी ि संय.जनामुळे एक म.ठा गंड उद्भित.. याच्या मध्य.ागी एक िं.ल उद बाहू 
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(Ushaped) ्सीता असते. मतला मिशािंक (furcula) म्हणतात. याचे द.न बाहू पुढे िाढत जातात ि 
त्यात मजव्हेचा मुिं .ाग समामिष्ट ह.त.. ्ौढामध्ये या अग्र ि पि मजव्हा .ागाचे संय.जन सीमा सीता 
(sulcus terminalis) या नािाने ओळिंले जाते. 
 

गलिािाम (pallatine tonsils) —मजव्हा ि मृदुतालू यामिील मद्वतीय ग्रसनी ग.हच्या .ागातून 
गलिाताम उद्भितात. या ग.हमिील अंत्त्िचेची िृद्धी ह.ऊन अनेक िनकुड्म मनघतात ि ..ितालच्या 
मध्य्तरात घुसतात. या कुड्मात प.कळी उत्पन्न ह.ऊन गलिातामगता (tonsilar crypts) मनमाण ह.तात. 
लमसकाऊती या गता..िती जमा ह.ते. ि या ्कारे लमसका्गंड तयार ह.तात. 
 

णित्र – २८८ 

 
ग्रसनी गलिािाम 

 
पिनपथािा पुढील णिकास 

 
अग्र अंत्ापासून मुिंग्रसनीचा मिकास झाल्यानंतर शषे अग्र अंत्नमलका ्िरूपातच राहते. ते 

िाढून मनगल बनत.. त्याच्या िंाली तकुू आकाराचे (spindle) जठर मनघते. जठराला अग्र ि पि अंत्युजा 
(mesentery) असतात. या द.न्हीमध्ये ते लटकत असते. याचा पषृ्ठ.ाग इतका लाबंत. की ते आपल्या 
अक्षा..िती पमरभ्रमते (rotates) ि त्यामुळे हा पषृ्ठ.ाग डािीकडे ि िंाली िळत.. यामुळे अंत्युज्य्यून 
(fursa omentalis) तयार ह.ते ि ते जठराच्या पि.ागी येते. याच्या ्िशे द्वाराला िपाजाल मछि 
(epiploic foramen) म्हणतात. 
 

णित्र – २८९ 

 
आणदअंत्रयुजा 
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ग्रहिी —जठराच्या िंालच्या .ागातून ग्रहणी उद्भिते. यातूनच यकृत ि सिुमकण्िी गं्रथी मनघतात. 
यामुळे ग्रहणी लाबंत नाही. पचनपथाच्या पमरभ्रमणामुळे ग्रहणीही पमरभ्रमते ि अनु््थ बृहयंत्ािंाली येते. 
त्याची अंत्युत्ा नाहीशी ह.ते ि ते पषृ्ठम.त्तीला मचकटून राहते. 
 

णित्र – २९० 

 
अन्नस्त्रोि, अंत्रयुजा ि िपाजाल 

 
लघ्िंत्र —शषे पाचननमलका फार लाबंते. पण अंत्युजाला मततके लाबंण्यास अिसर नसत.. 

म्हणून अंत्यजाच्या दूर्थ तटािर नमलकेचे असंख्य .जं ह.तात. ही अंत्युजा डािीकडून िंाली 
उजिीकडे यज्ञ.पिीता्माणे पषृ्ठम.त्तीला स््थर मचकटून राहते. सिु पचनपथाच्या पमरभ्रमणामुळे िंालची 
बाजू िर ि िरची िंाली, डािीकडची उजिीकडे ि उजिीकडची डािीकडे असे सिु अंगाचें ्थानातंर ह.ते. 
त्यामुळे बृहदंत् उजिीकडे ि लघ्िंत् डािीकडे सरकतात. तीन बृहदंत्ामुळे झालेल्या चापाच्या प.िळीत 
लघ्िंत्ाच्या सिु िेट.ळी (loop) सामािलेल्या असतात. 
 

बृहदंत्र —लघ्ितं्ाच्या िंालची नमलका लाबंते ि त्याची अग्रपाशी उजिीकडे ि पिपाशी डािीकडे 
सरकतात. उजिीकडच्या पाशीिर पि.ागी एक ििनु (enlargement) मदसू लागते. ते दमक्षणिकं्षण 
्देशात स््थर ह.ते. येथूनच बृहदंत्ाला सुरिात ह.ते. येथून िर यकृतापयंत जाते त्याला आर.ही, तेथून 
आडि ेप्लीहापयंत जाते त्याला अनु््थ ि तेथून िंाली िामिकं्षण ्देशापयंतच्या .ागास अिर.ही बृहदंत् 
म्हणतात. आर.ही ि अिर.ही बृहदंत्ाचं्या अंत्युजा नाहीशा ह.तात. पण अनु््थ बृहदंत्ाचं्या 
गुरुिपाजालातून अंत्युजा ममळते ि त्यामुळे ते उदरात आडि ेलटकत असते. 
 

गुद ि गुदिार (rectum & anus)—पिअंत्कुल्याच्या (hind gut) पिट.काचा िक्र जसा िाढत. 
तसे या नालाची अंि्यनू बनते. याला उच्चार माग ु (cloaca) म्हणतात. यात पि.ागी पिअंत्कुल्या ि 
अग्र.ागी पूिांड्णाली (Mullerian duct) ि मध्यिृक्क्णाली (wolfian duct) उघडतात. पुढे या ्यनूात 
मूत्गुदिटी (urorectal septum) मुळे द.न .ाग ह.तात. पि.ागी गुद ि अग्र.ागी ब्ती ि मूत्जननक.टर 
(urogenital sinus) ह.तात. पुढे गुद िंालील भ्रणू गुदाला (proctodium anal pit) मचकटते. याचं्यामध्ये 
एक पातळ पटी असते. ही पुढे नाहीशी ह.ते ि गुद गुदद्वाराशी संतत ह.ऊन बाहेर उघडत.. 
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णित्र – २९१ 

 
गुद ि गुदिार णिकास 

 
यकृि —ग्रहणीच्या िरच्या .ागापासून एक अंि्यनू मनघते. त्यापासून द.न कुड्म मनघतात. या 

्त्येकापासून िाम ि दमक्षण यकृतपाली उद .ितात. कुड्मामध्ये नालमसरा मशरते ि तेथे मतच्या असंख्य 
शािंा उपशािंा ह.तात. केमशका..िती अनेक यकृतक.शा ग.ळा ह.तात ि अशारीतीने याकृतपामलका 
(Iobule) बनतात ि सिु ममळून यकृत ह.ते. ग्रहणीपासूनच ्थम मपत्तनमलका उद .िते ि मतच्या अंती 
असलेल्या अंि्यनूापासून मपत्ताशय बनते. या नमलकेची एक शािंा िर जाऊन दु.ागते ि ्त्येक 
याकृतपालीत घुसते ि अनेक शािंा याकृत पामलकेत मशरतात. याचं्याच िाम ि दमक्षण याकृत्णाली, 
याकृत्णाली, मपत्ताशय ्णाली मनघतात. 
 

णित्र –२९२ 

 
सिभणकण्िी गं्रथी 

 
सिभणकण्िी गं्रथी —ग्रहणीपासून या कृतकुड्माचं्या िंालच्या बाजूस द.न कुड्म मनघतात. यापासून 

अग्र ि पि सिुमकण्िी गं्रथी मनघतात. पुढे या द.न्ही गं्रथी ि त्याचं्या ्णाली एकच ह.तात. ्थम ही गं्रथी 
अग्रपितलात उ.ी असते. पण पुढे पचनपथाचा पमरभ्रमणाने ती आडिी ह.ऊन अनु््थ बहदंत्ाच्या मागे ि 
पषृ्ठतलाला मचकटून राहते. महच्यािर उदरछदाचे आिरण चढते. 
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मुख 
 

मनुष्ट्याला – १) त्याच्या देहाची सतत ह.णारी झीज .रून काढण्यासाठी, २) शरीराची िाढ 
ह.ण्यासाठी, ३) काम करताना लागणारी शक्ती उष्ट्णता ि ऊजा उत्पन्न ह.ण्यासाठी प.षक िव्याचे 
अंतगु्रहण करण्याची फार आिश्यकता असते. म्हणूनच .क्ष्याच्या श.िात राहण्याची त्याची ्िृत्ती इतर 
क.णत्याही ्िृत्तीपेक्षा उपजतच फार तीव्र असते. 
 

अंतगु्रहण केलेल्या पदाथांचे, पचनपथात .ौमतक ि रासायमनक पमरितुनाने पचन ि पमरपाचनास 
सुल. िव्यात रुपातंर ह.ते. जमटल ि अमिलेय अन्न पदाथाचें, सरल ि मिलेय िव्यात रूपातंर ह.ऊन 
पमरपाचनाने हे पदाथु त्याच्या रक्तात ममसळतात ि सिु शरीर.र पसरून क.शाकंडून ्चूमषले जातात. 
 

मनम्नतम एकक.शीय ्ाण्यामंध्ये अन्न पदाथाचे अंतगु्रहण, पचन, ्चूषण, पमरपाचन, ऊत्सजुन, या 
सिु मक्रया अंतःक.शीय असतात. पण उच्चतम मनुष्ट्य ्ाण्यात या सिु मक्रया बमहःक.शीय असतात. या सिु 
मक्रयासंाठी त्याच्या शरीरात एका ्ितंत् पचनपथाची नमलका असते. पचनाला साह्य करण्यासाठी या 
पचनपथात ..ितालच्या गं्रथीतून अनेक न्यासग ु ओतले जातात. अन्न ्कारा्माणे हे न्यासगहुी म.न्न 
्कारचे असतात. पचनपथातील पेशींच्या आक.चनाने पदाथांचे सूक्ष्म मपष्ठ ह.ऊन हा पातळ लगदा पुढे 
ढकलला जात.. न्यासगामुळे यात अनेक रासायमनक पमरितुने घडून येतात. त्याच्या दीघु ्िासात 
त्यातील श.षण सुल. प.षक िव्ये पचनपथाच्या म.त्तीतून श.षली जातात ि रुमिरात ममसळतात. 
 

पाचनसामित्ातंील (digestive apparatus) पाचनगं्रथींची मक्रयाशीलता (activity) ि जठरांत् 
पथाचा िमहत् िमु (motor function) याचंा अभ्यास रॉगर, रेममअर, क्लॉड बनाडु ब.माँट इ. अनेक 
शास्त्रज्ञानंी केला; पण पािलॉव्ह या रमशयन शास्त्रज्ञाने त्याचं्या पद्धतीत सुिारणा करून आपली मनदोष 
पद्धती श.िून काढली ि सां् त याच पद्धतीने पचन संहतीचा अभ्यास चालू आहे. या पद्धतीला दीघु ्य.ग 
पद्धती (method of chronic experiment) म्हणतात. 
 

पिन —मिम.न्न अन्नपदाथांचे सरळ िव्यात रूपातंर ह.ऊन त्याचें ्चूषण ि पमरपाचन ज्या मक्रयेमुळे 
ह.ते. त्या मक्रयेस पचनमक्रया म्हणतात. ही मक्रया घडिनू आणण्यामध्ये अनेक ऊती ि अंगे .ाग घेतात. या 
सिांच्या समूहाला पचन संहती म्हणतात. 
 

पचन संहतीमध्ये अन्नस्त्र.त (alimentery canal) ि सहाय्यक अंगे याचंा समािशे ह.त.. अन्नस्त्र.त 
मुिंापासून गुहापयंत एक २८ पाद लाबंीची म.न्न ि असमान आकाराची संतत नाल आहे. मतच्यामध्ये मुिं, 
ग्रसनी, मनगल (eosophagus) आमाशय, ग्रहणी, लघ्िंत् बृहदंत् ि गुद हे .ाग येतात. 
सहाय्यकपचनागंामध्ये ओष्ठ, दंत, मजव्हा, लालागं्रथी, यकृत, मपत्ताशय ि सिुमकण्िी गं्रथी याचंा समािेश 
ह.त.. मुिंगुहा ही दीघु ितुुळाकार असून महच्या अग्र.ागी उत्तर ि अिर ओष्ठ ि दंत, पि.ागी ग्रसनीमििर, 
उत्तर .ागी मृदु ि कठ.र तालू ि ्मतमजव्हा (uvula), अिर.ागी मजव्हा, पाश्वु.ागी कप.ल ि दंत असतात. 
्मतमजव्हा मृदुतालूच्या पि.ागापासून लोंबत असते. कप.लाचं्या पि.ागी गलिाताम (tonsil) असतात. 
या लमसकाऊतीचे ्गंड असून काही व्यािीत िाढतात ि संसग ु (infection) ग्रसनी िंाली जाऊ देत 
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नाहीत. द्वारपाला्माणे देहमंमदराचे हे रक्षक आहेत. कप.लम.त्तीत एक ि मुिंतालात द.न अशा ्त्येक 
बाजूस तीन लालागं्रथी असतात. उत्तर ि अिर .ागी, अग्र ि पाश्वु तटािर दंत पंक्ती असते. 
 

णित्र –२९३ 

 
अन्नस्त्रोि 

 
ओष्ठ (labium oris) —मुिंमििराच्या ्िेशद्वारात िर ि िंाली द.न जाड, मासंल .जं असतात. 

यानंा बाहेरून त्िचेचे ि आतून श्लेष्ट्मकलेचे आिरण असते. या द.घामंध्ये मुख्य पेशीिलय (orbicularis 
oris), िामहन्या, चेता, िपा ि अनेक गं्रथी असतात. उत्तर ि अिर ओष्ठ पाश्वु.ागी जेथे ममळतात त्या 
.ागाला मुिंक.ण म्हणतात. उत्तर ओष्ठाच्या अिर ि मध्य.ागी श्लेष्ट्मकेलेचा एक उ.ा .जं असत.. त. आत 
दंत मासंाला मचकटलेला असत.. 
 

कपोल (baceae, cheek) —अनीकाचा म.ठा पाश्वु .ाग कप.लानी बनलेला असत.. अग्र.ागी ते 
ओष्ठाशी संतत असतात. अंत.ागी श्लेष्ट्म कलेचे आिरण असते. या द.होंमध्ये पेशी्तर िपा, िामहन्या, ि 
चेता असतात. 
 

दंि मांस (gingivae, gum) —घन ताति ऊतीने (dense fibrous tissue) बनलेले दंत मासं 
अंत.ागी पयु्थीशी मचकटलेले असते. बाह्य.ागी यािर श्लेष्ट्मकलेचे आिरण असते. दंत ग्रीिा..िती हे 
आिळून बसलेले असते. ्शीताद (scurvy) व्यािीमध्ये ते मछमिष्ठ (spongy) ह.त.. दंतपूय 
(pyorryhoea) र.गात त्याचंा श.थ ह.त.. दंत पडतात. 
 

िालू (palate) —याने मुिंच्छदी (roof of mouth) बनते. याचे कठ.र ि मृदु तालू असे द.न .ाग 
असतात. कठ.र तालू अग्र.ागी असून तालव्य (pallatine) ि उत्तरहनु (maxilla) अस््थ यानंी ममळून 
बनली आहे. याचा पाश्वु ि अग्र.ागी गता चाप (alveolar arch) असून पि.ागी मृदुतालूशी संतत असते. 
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याला श्लेष्ट्मकलेचे आिरण असते. त्यात तालव्य गं्रथी असतात. मृदु तालू कठ.र तालूच्या पितटापासून 
मनलंमबत असलेला श्लेष्ट्मल कलेचा चल.जं आहे. मुिं ि ग्रसनी यामिील ही अपूणु पटी आहे. यात 
पेशी्तर, िामहन्या, चेता ि गं्रथी असतात. याच्या मध्य, पि ि मनम्न .ागी एक शकं्वाकार परि ु असत.. 
त्यास ्मतमजव्हा–पडजी. (uvula) म्हणतात. महच्या द.न्ही पाश्वु.ागी पेशीयुक्त द.न ्तं. िंाली 
उतरतात. त्यानंा गलिाताम ्तं. (pillar of the fances) म्हणतात. याचं्यामध्ये गलिाताम ्गंड 
(tonsils) असतात. 
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दंि 
 

उत्तर ि अिर हनुअ्थीिरील अग्र अिचुंिाकार .ागािर ि पाश्वु सरळ .ागािर दंतासंाठी कूप 
(socket) असतात. त्यात दंत बसिलेले असतात. मानिामध्ये द.न दंतकुलक (set of teeth) असतात. 
१) अ्थायी, २) ्थायी. 
 

अस्थायी, क्षीर (milk or deciduous) —दंत ियाच्या सहा ममहने ते तीन िषपेयंत येतात. हे 
्त्येक हनूिर दहा असे एकूण िीस दंत असतात. चार कतुन (incissors), द.नि (canine) आमण 
पुर.हानव्य (premolar) दंत ्त्येक हनुिर असतात. या दंत.द्भिाचा काल सामान्यतः िंालील्माणे 
असत.— 
 

उत्तर ि अिर मध्यकतुन दंत — ७ मास 
उत्तर ि अिर पाश्वु कतुन दंत — १८ मास 
उत्तर ि अिर श्व दंत दंत — १८ मास 
उत्तर ि अिर पुर.हानव्य दंत — २२ मास 

 
हे लहान ि नाजूक असतात. कारण त्यानंा चिुणासारिंे .ारी काम कराियाचे नसते. उत्तर कतुनदंत 
चपटे, िारदार ि दंतुर असतात. सहा िषानंतर हे क्षीरदंत पडायला लागून त्याचं्याच िंालून ्थायीदंत 
बाहेर पडतात. 
 

णित्र –२९४ 

 
स्थायीदंि उत्तर हनू 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्थायीदंि (permanent) —हे आयुष्ट्यात एकदाच येतात. ६ ते २५ िषापयंत येत राहतात. हे दंत 
म.ठे ि सबल असतात. कारण त्यानंा चिुणासारिंे कमठण काम कराियाचे असते. हे ्त्येक हनूिर स.ळा 
असतात. शिेटच्या हानव्यदंताला ्ज्ञा दंत, अक्कलदाढ (wisdom teeth) म्हणतात. कारण हा दंत मनुष्ट्य 
सज्ञान ह.ण्याच्या िळेी येत.. ्त्येक हनूिर चार कतुन, द.न श्व, चार पुर.हानव्य ि सहा हानव्य असे एकूण 
स.ळा दंत असतात. या दंत.द्भिाचे सूत् िंालील्माणे :— 
 

णित्र –२९५ 

 
मुख सव्याघभ, अर्रदंि पंक्िी, स्थायीदंि 

 
्थम हानव्य दंत — ६ िषे 
२ मध्य कतुन दंत — ७ िषे 
२ पाश्वु कतुन दंत — ८ िषे 
२ ्थम पुर.हानव्य दंत — ९ िषे 
२ मद्वतीय पुर.हानव्य दंत — १० िषे 
२ श्व पुर.हानव्य दंत — ११ ते १२ िषे 
२ मद्वतीय हानव्य दंत — १२ ते १३ िषे 
२ तृतीय हानव्य दंत — १८ ते २५ िषे 

 
कतुन दंत पटाशीसारिें चपटे ि िारदार असून त्याचंा पदाथाचा तुकडा पाडण्याच्या कामी उपय.ग ह.त.. 
श्वदंत लाबं, अणकुचीदार असून एिंादा पदाथु दृढ पकडण्यासाठी त्याचंा उपय.ग ह.त.. श्वानासारख्या 
(dog) मासंाहारी (carnivorous) ्ाण्यामध्ये हे मिशषे िाढलेले असतात. कतुन ि श्वदंत एककूट (root) 
असतात. पुर.हानव्य मद्वकूट (bicuspid) असतात. हानव्य मत्कूट (tricuspid) असतात. या द.होंचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपमरदंत (crown) म.ठा ि सपाट असून त्याचंा चिुणासाठी उपय.ग ह.त.. पुर.हानव्य दंताचं्या िरिंाली 
ह.णाऱ्या चलनामुळे घासाचे चिुण ह.त. तर हानव्य पाश्वात्पाश्वु (side to side) चलनामुळे घासाचे चिुण 
ह.ते. 
 

सामान्यतः दंताचें तीन .ाग पडतात – १) बाहेर मदसणारा दशनुी .ाग, याला उपरीदंत म्हणतात. 
२) उपमरदंत ि दंतमूल यामंिील संकुमचत .ागास ग्रीिा म्हणतात. ३) हन्ि्थीतील कूपात गाडलेल्या लाबं 
ि न.कदार .ागास दंतमूल म्हणतात. उपरीदंतािर आक.चाचे (enamel) फार दृढ ि चकचकीत आिरण 
असते. आयुष्ट्य.र ह.णाऱ्या मिघषणु तथा झरण (wear & tear) अि्थेला तोंड देण्यास हे समथु असते. 
ग्रीिा ि दंतमूल याचं्यािर लेपय.जी (cement) िव्याचे आिरण असते. याने दंताचंी हन्ि्थीमिील 
ग्र.पकड (grip) दृढ ह.ते. आकाच ि लेपय.जी याचं्या आत दंतीचा (dentine) ्तर असत.. याच्याही 
आत दंतप.कळी असते. मतला ग.दुगुहा (pulp cavity) म्हणतात. यात दंतग.दु (dental pulp) नािाचा 
मछमिष्ट ि मऊ पदाथु .रलेला असत.. यात अनेक सूक्ष्म कुल्या (canals) असतात. त्यातून रुमिर िामहन्या 
ि चेता ्िशेतात ि दंताचें प.षण करतात. दंतमूला..िती िामहनीयुत ि अंतरामलत ऊतीने बनलेल्या 
दंतमासाचे (gum) िषे्टण असते. दंतपूय व्यािीमध्ये हे िेष्टण मशमथल ह.ते ि आतील प.कळीत पू साठत.. 
 

णित्र – २९६ 

 
हानव्यदंि–उर्ाछेद 

 
दंतािंरील आकाच अत्यंत कमठण असूनसुद्धा त्यािर सूक्ष्म .ेगा (cracks) पडतात. अती कमठण 

पदाथु, दातानी फ.डणे खकिा िंाणे, अती उष्ट्ण खकिा अमतशीत पदाथु एकातंरेण सेिन करणे. उदा. उष्ट्ण 
चहानंतर लगेच शीत महमशर (icecream) घेणे. अशाने आकाचाला .ेगा पडतात ि त्यात गौण संसग ु
(secondary infection) मशरत. ि दंतज अपक्षयाला (dental decay) सुरिात ह.ते. दंताचं्या फटीत 
साचलेल्या अन्नकणामुंळेही अपक्षय सुरू ह.त.. म्हणून रात्ी झ.पण्यापूिी कूचाने (brush) दात साफ करणे 
अिश्य आहे. 
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णजव्हा 
 

मजव्हा हे पेश्यग, मुिंातील तल व्यापते. महच्यातील पेशी रेमिंत असतात. त्यानी मजव्हा, मद्वतास््थ, 
अि.हन्िस््थ शकूंििु (styloid process) यानंा ज.डलेली आहे. एका मचिट कलेने ती, मृदुतालू ि 
कंठमपिान यानंाही ज.डलेली आहे. महच्या अिर .ागाला मजव्हामूल म्हणतात. महच्यािर श्लेष्ट्मकलेचे 
आिरण पसरलेले असून त्यात ्िाद संिदेागें (taste sensory organs) ि उत्तरतलािर ्िादकुडम 
(taste bud) मििुंरलेली असतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – २९७ 

 
णजव्हा, बाह्यपेशी, िाम, 

 
महच्या अिर .ागािरील श्लेष्ट्मल आिरण मचक्कण (smooth) असते. ते पाश्वु.ागी कप.लािरील ि 

अग्र.ागी ओष्ठािरील श्लेष्ट्मकलेशी संतत असते. अग्र.ागी ि चल.ागाच्या अिर .ागािरील कलेचा एक 
.जं मुिंतलाशी मचकटलेला असत..त्याला मजव्हापटी (franulum linguae) म्हणतात. याच्या द.ह. बाजूस 
अि.मजव्ह (sublingual) ि अि.हनुगं्रथी (submandibular) ्णालीची मुिंे उघडतात. यातून 
मपचकारीसारिंा लालस्त्राि बाहेर उडत.. याजिळच मनळसर मजव्हामसरा मदसते. मुिं िासून मजव्हेचे 
अग्रट.क िर उचलले असता ही पटी मदसते. क्वमचत ही पटी अगदी ट.कापयंत मचकटलेली असते त्यािळेी 
मजव्हेचे चलन मयामदत ह.ते ि शबद.च्चार य.र्गय ह.त नाही. या अि्थेला बद्धमजव्हा (tongue tie) 
म्हणतात. 
 

णित्र –२९८ 

 
णजव्हाग्र आणि णजव्हािल 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

महचे अग्र ट.क अमतचल असते. या चलनामुळे मुिंातील घास दातािंाली आणला जात.. घास, 
पाश्वात्पाश्वु घ.ळला जाऊन त्याचे लालेशी चागंले ममश्रण ह.ते. महच्या पि .ागाच्या मिमशष्ट हालचालीमुळे 
घास मगळला जात. ि महच्यामुळेच शबद.च्चार ह.त.. मजव्हा .ाषणाचे ्मुिं अंग आहे. 
 

णित्र – २९९ 

 
णजव्हा प्रणिणजव्हा ि गलिािाम 
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लालागं्रथी 

 
लालागं्रथी ्त्येक बाजूस तीन असून त्या लाला (saliva) नािाचा उदासग ु (secretion) 

अन्नचिुणाच्या िळेी मुिंात स.डतात. 
 

१) उपकिभगं्रथी (parotid gland) —मतन्ही गं्रथींमिील ही म.ठी असून कप.लामध्ये कणाच्या अग्र 
ि अिर .ागी बसिलेली आहे. ती आपला उदासग ुउपकण ु्णालीद्वारा (parotid or stenson’s duct) 
कप.लातून आत घुसून उत्तर मद्वतीय हानव्य दंताजिळ मुिंात स.डले. महचा श.थ झाला म्हणजे गालगंुड 
(parotitis Mumps) नािाची व्यािी ह.ते. 
 

२) अर्ोणजव्हा (sublingual) गं्रथी —ही गं्रथी मुिंतलात अग्र.ागी, अि.हनूच्या आतील ि 
मजव्हेच्या िंालच्या .ागात असते. ही गं्रथी सिु लालागं्रथीत लहान आहे. महच्यापासून मनघालेली 
अि.मजव्ह्णाली (bartholins duct) अि.हनु्णाली बर.बरच मजव्हापटीच्या िंालील क.नात उघडते. 
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णित्र – ३०० 

 
लालागं्रथी, सव्य 

 
३) अर्ोहनुगं्रथी (submaxillary) —ही गं्रथी अिर हनुगं्रथी क.णाच्या आतील .ागी मुिंतलात 

असते. महची ्णाली मुिंतलात पुढे येऊन मजव्हापटीच्या द.ह. बाजूस असलेल्या अंकुरात (papilla) 
अि.मजव्हागं्रथी ्णाली बर.बरच एकमुिंाने उघडते. महला (Wharton duct) असेही म्हणतात. 
 

लालागं्रथीिी सूक्ष्म रिना 
 

लालागं्रथीचा अनु््थ छेद घेऊन अण्िीक्षािंाली पामहले असता असे मदसून येईल की या गं्रथी 
अनेक पामलकाचं्या (lobule) बनलेल्या असतात. यातील क.शाचंी रचना चक्राकार असते. क.शा..िती 
केमशका ि चेतातंतंूचे जाळे असते. या क.शा, ्रसातूंन लाला नािाचा उदासगु तयार करतात. हा रस 
लहान नमलकािाटे जमा ह.त म.ठ्या ्णालीद्वारा मुिंात जात. ि अन्नात ममसळत. ि घास ममळण्यास 
सुल. ह.त.. पचनमक्रयेला येथेच सुरिात ह.ते. उपकण ुगं्रथीचा स्त्राि जा्त जलीय (aqueous) असत.. 
अि.हनु ि अि.मजव्ह गं्रथीमिील स्त्राि श्लेष्ट्मल असत.. लालामिील मिकराला (enzyme) लाली 
(ptyalin) म्हणतात. गलिाताम ्गंडातील ि मुिंातील श्लेष्ट्मल स्त्राि लालेत ममसळत.. 
 

णित्र –३०१ 

 
लालागं्रथी सूक्ष्मछेद 



 

 

अनुक्रमणिका 

लाला पारदशकु, थ.डी िूसर ि बुळबुळीत (slimy) असते. यात ०·५% घन पदाथु असतात. 
९९% जल असते. ज्िरामध्ये जल सुकून जाते ि हे पदाथु दातािर ि मज.ेिर पुटे (layer) चढून बसतात. 
लालेची ्मतमक्रया क्षारीय असते. ्मतमदन ६०० ते ७०० घ. मश. मा. सेंमम. (cc) लाला स्त्राि ह.त.. काही 
काल बाहेर रामहल्यास मेमघत (cloudy) ह.ते. कारण त्यातील चूणातू ्ागंारीप (caco3) मन्सामदत 
(precipitated) ह.ते. लालामध्ये श्लेष्ट्मी (mucin), लाली, ्..मूजन, दहातू, क्षारातू, भ्राजातू याचें क्षार ि 
काही शाकाणू ि मिषाणू असतात. 
 

लालेिे कायभ 
 

हे कायु द.न ्कारचे असते – १) .ौमतक, २) रासायमनक 
 

१) र्ौणिक —मुिं ओले ठेिते. त्यामुळे ब.लणे ि मगळणे स.ईचे ह.ते, घास बुळबुळीत ह.त., 
..जनानंतर मुिंात अन्नाचे कण राहू देत नाही, दात ि जी. ्िच्छ ह.ते. 
 

२) रासायणनक —ही मक्रया त्यातील लाली नािाच्या मिकरािर अिलंबनू असते. हे मिकर मंडेद 
(amylose) िगापैकी आहे, त्याची मंडािर (starch C6H10O5) मक्रया ह.ऊन यव्यिू (maltose; C12H22O11) 
तयार ह.ते. क्षारीय लालेची मक्रया मगळल्यानंतर जठरातही काही काळ चालू राहते ि तेथील अम्ल 
िाढल्यािर बंद ह.ते. 
 

३) उत्सजभन णक्रया —लालेमध्ये थ.डी उत्सजुन शक्तीही आहे. िृक्क र.गात (nephritis), ममह 
(urea), सिुमकण्िी र.गात शकुरा, सीसमरषता (lead poisoning) मध्ये सीस, ि काही व्यािींमध्ये शाकाणू 
ि मिषाणू लालेमिून उत्सजुन पाितात. 
 

४) उष्ट्माहानी (heat loss)लालेद्वारा मुिंगुहा सतत ओली रामहल्याने त्यातून बरीच उष्ट्मा हानी 
ह.ते. मिशषेतः ज्या ्ाण्याचंी उष्ट्माहानी केिळ श्वसन पथद्वाराच ह.ते. उदा. श्वान, त्याचं्यात लाला हे 
उष्ट्माहानीच म.ठे माध्यम आहे. 
 

१) जलसंिोल (water balance) —मुिंाच्या आिुतेिर तृषेची संिेदना अिलंबनू असते. तृषेच्या 
िळेी ्थम तोंड क.रडे पडते. रुमिराचे दाढयु (solidity) िाढले म्हणजेही तोंड क.रडे पडते ि तहान 
लागते. उदा. मिषमूचका (cholera). 
 

रुणर्रप्रदाय 
 

लालागं्रथींना शजेारच्या िामहन्यामंिून पुष्ट्कळ म.ठा रुमिर्दाय ह.त.. मिशषेतः त्याचं्यामिून जेव्हा 
लालास्त्राि सुरू ह.त. तेव्हा त्याचं्यामिील अम.िाही चेतामुळे कें िचेतासंहतीमिील िामहनी्ेरक 
(vasomotor) कें िाला उद्दीमपत करतात. तेथून अपिाही चेतातंतूद्वारा लालागं्रथींचा रुमिर्दाय अंदाजे 
पाचसहा पट िाढत.. उलट ्थम ्िायत्तचेतासहंतीच्या उद्दीपनाने लालास्त्राि बंद पडत. ि तोंड क.रडे 
पडते. उदा. .ीती (fright). 
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ग्रसनी 
 

ग्रसनी – सप्िपथ प्रदेश (pharynx) 
 

हे उत्तर.ागी रंुद ि अिर.ागी अरंुद मििर असून याची अग्रम.त्ती अपूणु आहे. या .ागी नासा ि 
मुिंगुहा उघडतात. अिर.ागी घ.मषत् ि मनगल असते. येथे हे मििर मनगलाशी संतत असते. पाश्वु.ागी 
मध्यकणातून येणाऱ्या पटहपूरनाल उघडतात. या्माणे अग्र.ागी द.न नासा मििरे ि एक मुिं मििर, 
पाश्वु.ागी द.न पटहपूरनालाचंी मुिंे, अिर.ागी घ.मषत् ि मनगल असे सप्तपथ या मििरात एकत् ह.तात. 
मििर मनगलाजिळ अत्यंत अरंुद ि ममटलेले असते. घास आत मशरण्याच्या िेळीच मनगल उघडते ि 
कंठमपिान घ.मषत्ािर घट्ट झाकणासारिंे बसून त. मागु बदं ह.त. ि घास सरळ मनगलात उतरत.. 
 

याचे तीन .ाग पडतात– १) नासाग्रसनी (nasopharynx) – हा .ाग नासा मििराचं्या पि.ागी ि 
मृदु तालूच्या उत्तर.ागी असत.. २) मुिंग्रसनी (buccalpharynx) —मृदुतालू ि मजव्हा–आिार या मिील 
.ाग. ३) घ.मषत्ग्रसनी (laryngeal pharynx)–मजव्हा–आिार ि घ.मषत् यामिील .ाग. याच्या पाश्वु.ागी 
गलिाताम असतात. 
 

णित्र – ३०२ 

 
नासा, मुख, ग्रसनी ि घोणषत्रामरू्न उर्ाछेद 

 
ग्रसनीच्या म.त्तीत पेशी्तर ि आतील .ागी श्लेष्ट्म्तर असत.. पिम.त्तीत लमसका ऊतीचा 

उंचिटा असत.. त्याला गंडा. (adenoid) म्हणतात. हा िाढला असता नासाश्वसनाला (nasal 
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breathing) र.ि ह.त. ि मुिंश्वसन (mouth breathing) िाढते. त्यामुळे मुलाचा चेहरा मिमशष्ट ्कारचा 
ह.त.. त्यास गंडा.चेहरा (adenoid facies) म्हणतात. येथील श्लेष्ट्मकलेचा रुमिर्दाय म.ठा असत.. 
श्वासािाटे येणाऱ्या संतापी (irritating) िायमुूळे खकिा संसगामुळे या कलेचा श.थ ह.त.. क्वमचत ्फाय 
(oedema) सुद्धा ह.त.. त्यामुळे घसा सुजत. ि पटहपूरनालाचंी मुिंे सुजतात ि बदं ह.तात ि ऐकू कमी 
येते. 
 

णित्र – ३०३ 

 
ग्रसनीपेशी 

 
िूषणक्रया (sucking) —जेव्हा मुिं ममटते तेव्हा आतील सिु .ाग मजव्हा व्यापते, ि हा .ाग 

िाता्िशे बनत.. आतील मनपीडबाह्य िाय ूमनपीडापेक्षाकमी ह.त.. चूषमक्रयेच्यािळेी अिर हनुिंाली जाते, 
मजव्हा मागे ग्रसनीत जाते ि यामुळे मुिंमििरात ऋणमनपीड उत्पन्न ह.त.. पुष्ट्कळ िेळा हा ऋणमनपीड िायू 
मनपीडापेक्षा १०० ते १५० सेंमम. जल (mm of water) इतका कमी असत.. जेव्हा मूल मातेचे ्तन चूषते 
(suck) तेव्हा ्तन्य (milk) मुिंातील मिघमनत (rarified) ्देशात मशरते. याचिळेी मजव्हा, ओष्ठ ि 
हनुपेशींच्या अनुकूल चलनामुळे चूषमक्रयेला साह्य ह.ते. 
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णित्र – ३०४ 

 
१ श्वसनािेिेळी िाय ूि णगळण्यािेिेळी २ अन्नािा घास णगळला जाि असिाना अन्नािा घास यांिे मागभ 
 

ििभि —चिुण (masseters), मत्िणेी (pterygoid), शिंंक ि मजव्हा पेशींच्या दुगमु ि जमटल 
(intricate & complex) गतीमुळे मुिंात अन्नाचे चिुण ह.ऊन ते बारीक बनते ि लालेशी चागंले ममसळून 
त्याचा घास (bolus) ह.त.. अिरहनूच्या एकातंरेण उदग्र (vertical) ि अनु््थ (horizontal) गतीमुळे, 
अिरदंत उत्तरदंताचं्या सं्पशात (contact) येतात. अग्रदंत तुकडा पाडतात, पुर.हानव्य ि हानव्यदंत 
संमदुन (crushing) करतात, मजव्हा अन्नाला या द.न दंतपंक्तीमध्ये ल.टते, ओष्ठमुिं बदं करतात, अन्न 
मुिंात ल.टतात ि ते बाहेर पडू देत नाहीत. 
 

चिुणमक्रया फार महत्त्िाची आहे. चिुणगतीमुळे मुिंात लालेचा ि जठरात पाचक रसाचंा उदासग ु
सुरू ह.त.. 
 

णगळिे (deglutition)—मुिंातून अन्नाचा घास खकिा िि पदाथाचा घ.ट मनगलातून जठरात 
जाण्याच्या मक्रयेला मगळणे म्हणतात. घास मागे ढकलल्यानंतर मजव्हािर कठ.र तालूत मचकटते ि याच 
िळेी मृदु तालू िर उचलली जाते. यामुळे मुिं ि नासा मििरे ि द.न्ही पटहपूरनालाची मुिंे बदं ह.तात. ि 
याचिळेी मजव्हामूलाचा दाब पडून कंठमपिान कंठद्वारािर दृढ बसून ते बंद ह.ते. या्कारे घासाला एकच 
माग ुिुंला राहत., त. म्हणजे मनगल. ही सिु जमटलमक्रया केिळ५ कामष्ठका (second) मध्ये अती त्िमरत 
ह.ते. या सिात मृदु तालूची िर उचलण्याची मक्रया फार महत्त्िाची आहे. ती जर मनिेत (anesthitised) 
केली तर मगळण्याची मक्रया ह.णार नाही. मगळण्याच्या िेळी खकमचत्काल श्वसन थाबंते. 
 

खंड १२ : अध्याय ७ 
 

णनगल 
 

णनगल —ग्रसनीपासून आमाशयापयंत असलेली पेशीयुक्त नऊ ते दहा ्ा.ं लाबंीची नाल आहे. ही 
श्वासनालेच्या पि.ागी अगदी लागून ि पषृ्ठिशंाच्या अग्र.ागी ग्रीितूेन िंाली िक्षगृहेत उतरते. महचे अिर 
ट.क उरः्ाचीराला छेदून उदरगुहेत ½ ्ा.ं आमाशयात उघडते. महची म.त्ती तीन ्तराचंी बनली आहे. 
अंत्तरश्लेष्ट्मलकलेचा बनला असून त्यािर उ.े .जं असतात. आतून घास जात असताना मनगल ताणला 
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जाऊन हे .जं नाहीसे ह.तात. मध्य्तर य.जीऊतीचा असून त्यात ्त्या्थ तंतू ि मनगल गं्रथी असतात. 
बाह्य्तर पेशींचा असून उत्तर.ागी रेमिंत ि अिर.ागी अरेमिंत असतात. या पेशींची रचना द.न ्कारची 
असते. आतील ्तर िलयाकार ि बाह्य्तर आयाम असत.. पेशींच्या या िलयाकार ि आयाम रचनेमुळे 
मनगलामध्ये तरंग गती (peristaltic movement) उत्पन्न ह.ऊन घास पुढे रेटला (pushed) जात.. 
अंत्तरािरील आयाम .जं ि मध्य्तरातील ्त्या्थ ऊती याचं्या एकत् रचनेचा पमरणाम असा ह.त. की 
घास आतून तरंग गतीने िंाली जात असताना मनगल बराच ताणला जात. ि मरक्त असताना ममटलेला 
असत.. ज्या ्देशातून मनगल जात., त्यािरून त्याला म.न्ननाि े मदलेली आहेत —१) ग्रीिा मनगल –येथे 
पाश्वु.ागी सामान्य गै्रिी र.महणी ि गल गं्रथीच्या (thyroid gland) पाली ि ्त्याितीचेता (recurrent) 
असतात. २) िक्षमनगल–येथे हा मध्यािकाशपटीमध्ये असत.. श्वासनालेच्या मद्वशािंनाच्या (bifurcation) 
िंाली हा महार.महणीच्या उजव्या .ागी लागून असत.. पण पुढे मतच्या अग्र.ागी ि खकमचत डाव्या बाजूस 
जात. ि नंतर दशम िक्षकीकसाच्या तलािर उरः्ाचीर छेदून उदरगुहेत ्िशेत.. ३) उदर मनगल —हा 
लहान ½ ्ा.ं .ाग शकं्वाकार (conical) असून एकदम िाम बाजूस िळलेला आहे. हा आमाशयाच्या उद्वारा 
(cardiac end) मध्ये उघडत.. याला उरातं्त्िचेचे आिरण असते. 
 

णित्र – ३०५ 

 
णनगल–अग्रस्िरुप 
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णित्र – ३०६ 

 
अंत्र ि आमाशयांिील िरंगगिी 
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उदरगुहा 

 
उदरगुहा —ही शरीरातील सिात म.ठी गुहा ह.य. उत्तर.ागी घुमटाकार उरः्ाचीर असून 

अिर.ागी श्र.णीगुहा (pelvic cavity), अग्र ि पाश्वु .ागी मिमिि पेशी ि ्नायूंनी बनलेल्या म.त्ती आमण 
पि.ागी पषृ्ठिंश ि मिमिि पेशी असतात. महची अग्रम.त्ती केिळ पेशींची बनलेली आहे. महला मिशषे बल 
्ाप्त ह.ण्यासाठी या पेशींची रचना तीन ्तरात केली आहे. मध्य.ागी द.न बाजूस द.न ्तं.ाकार 
उदरऋजूपेशी (rectus abdominis) असतात. त्याचं्या बाजूस बाहेरून आत बाह्यमतरमि (externus 
obliquous abdominis), अंतस््तरमि (internus obliquous abdominis) ि अनु््थ (transversus) 
पेशी अशी रचना असते. मतरमि पेशीचे तंतू एकाच मदशते नसून एकमेकामंिरुद्ध मदशसे असतात. उदरगुहा 
एिंाद्या बदं पेटीसारिंी असून महच्यात आमाशय, यकृत, मपत्ताशय, प्लीहा, सिुमकण्िी गं्रथी, क्षिु ि 
बृहदातं्, िृक्क, िृक्क.परी गं्रथी (suprarenal), महार.महणी, महामसरा, िक्ष्णाली इतर िामहन्या, चेता, 
मस्त्रयामंध्ये ग.ाशयनमलका, अंडाशय इ. महत्त्िाची अंगे असतात. 
 

णित्र – ३०७ 

 
िक्ष ि उदरगुहा 
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उदरच्छद (peritonium) – या गुहेच्या आतील बाजूने ि गुहेत असणाऱ्या सिु अंगािर एका 
मचिट, मचक्कण (smooth) ि संतत कलेचे आिरण असते. याकलेला उदरच्छद म्हणतात. या कलेमुळे 
उदरगुहा एका बदं अ.ेद्य ि िाता्िशे पेटीसारिंी झाली आहे. या उदरच्छदातून एक िि मनघत. ि सिु 
गुहेत पसरत.. याच्या अभ्यंजनामुळे गुहेतील मिमिि अंगाचें चलनिलन सहज ह.ऊ शकते. 
 

णित्र – ३०८ 

 
उदर गुहा उर्ाच्छेद 

 
गुहेमध्ये या उदरच्छदाचे बरेच .जं झालेले असतात. या .जंाचे रज्ज ूह.तात ि या रज्जमुूळे गुहेतील 

मिमिि अंगे पिम.त्तीशी ि एकमेकाशंी मनगमडत झालेली असतात. उदा. यकृतरज्ज ू(hepatic ligament), 
आंत्युजा (mesentery), इ. म्हणून मनुष्ट्य कसाही बसला, आडिा झाला, िंाली ड.के िर पाय केले 
तरीगुहेतील अंगे जेथल्या तेथे राहतात, ्थानच्युत ह.त नाहीत. या उदरच्छदाचे बंिन नसते तर एिंादी 
पेटी उपडी केली असता त्यातील ि्तू एकािर एक जशा क.लमडून पडतील ि दुिंाितील तसे 
उदरगुहेतील सिु अंगे ्थानच्युत ह.ऊन एकािर एक क.लमडतील ि सुसूत् शरीर व्यापारामध्ये मिके्षप 
मनमाण करतील. गुहेतील एिंाद्या अंगाचा श.थ खकिा संसग ु या उदरच्छदाने ्थानसीमीत (localised) 
ह.त. ि च.ह.कडे पसरून इतर अंगानंा हानी प.चू देत नाही. 
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णित्र – ३०९ 

 
उदर गुहा-अनुप्रस्थछेद 

 
उदर प्रदेश —िणनुाच्या स.यीसाठी उदराचे द.न क्षैमतज्य ि अग्रपिग (sagital) काल्पमनक 

तलानंी (plain) नऊ ्देश पाडले आहेत. हे ्देश उदराच्याअग्रम.त्तीिर रेषा काढून दशिुतात. 
मातृकाकपद (jugular notch) ि पुर.खनतबास््थ संगम (symphisis pubis) याचं्या मध्यातून सिु 
शरीरा..िती जाणारी आडिी रेषा ही उत्तर क्षैमतज्यतल दािंिते मनतंबा्थीिरील कूटानंा (tuberosities) 
ज.डणारी ि रंुडा..िती जाणारी (inter tubercularline) अंतराकूट रेषा अिर क्षैमतज्यतल दािंिते. या 
द.न रेषानंी उदराचे तीन .ाग पडतात. अग्र.त्तर मनतंब कंटक (anterior-superior iliac spine) ि 
पुर.मनतंबास््थ संगम याचं्या मध्यातून िर जाणाऱ्या द.न उभ्या रेषानंी िरील तीन .ागाचें पुनः तीन असे 
एकूण नऊ ्देश पडतात. 
 

णित्र – ३१० 

 
उदर प्रदेश 



 

 

अनुक्रमणिका 

१) सव्यकुक्षी (rt. hypochondriac), २) कुमक्षमध्य, उपमरजठर (epigastric), ३) िामकुक्षी, ४) 
सव्यकठी (rt. lumbar) ५) ना.ी, ६) िामकटी ७) सव्यिकं्षण (rt. inguinal), ८) अि.जठर 
(hypogastric) आमण ९) िामिकं्षण ्देश. 
 

कटीर (pelvis) —उदरगुहेचा सिात अिर ्देश तै्क्ाग्र (sacral promontary) ि 
पुर.मनतंबास््थ संगम यामिून जाणाऱ्या तलािंालील .ाग ह.य. कटीरगुहेला िंालून कटीरतल असत.. 
गुहेत मूत्ाशय, अिग्रहा. मलाशय (sigmoid colon) गुदाशय, क्षिुातं्ाच्या काही िळ्या ि मस्त्रयामंध्ये 
ग.ाशय, ग.ाशयनमलका, अंडाशय इ. महत्त्िाची अंगे असतात. 
 

खंड १२ : अध्याय ९ 
 

आमाशय – जठर 
 

पचनपथातील सिात जा्त अम.्तामरत .ाग आमाशय ह.य. हे मनगल ि ग्रहणी याचं्यामध्ये 
उदराच्या उपमरजठर, िामकुक्ष ि ना.ी ्देशात आडिे बसलेले असते. हे पेशीयुक्त अम.्तायु (dilatable) 
्यनू पिंाली सारिें मदसते. याचा आकार यातील आिेयाच्या ्माणािर अिलंबनू असत.. 
 

याला द.न द्वारे, द.न कपाटे, द.न तल, द.न तट, द.न िक्र, द.न संक.चक, द.न .ाग, द.न 
िपाजाल, द.न ्कारच्या गं्रथी असतात. उरः्ाचीरातून (diaphragm) िंाली येऊन मध्यरेषेच्या थ.डे 
िाम.ागी मनगल आमाशयात उघडत.. याला उद्वार (cardia) म्हणतात. आमाशय मनजठरात ि 
मनजठरग्रहणीत उघडते त्याला मनजठरद्वार म्हणतात. हे मध्यरेषेच्या थ.डे उजव्या बाजूस असते. या द.न्ही 
द्वारात एकेक कपाट असते. पमहल्या कपाटामुळे जठरातील आघेय परत मनगलात जात नाही ि दुसऱ्यामुळे 
ग्रहणीतील जठरात जात नाही. आमाशयाचा अग्रतल, उरः्ाचीर, यकृत ि अग्र उदरम.त्तीशी संबमंित 
असत.. सहा ते नऊ िामपशू ु ि अंतरापशूु् थाने ि पशूुतट (costal margin) याचं्यािंाली हा असत.. 
बामक्ल.माघार, पमरक्ल.म ि पमरहृच्छद उरः्ाचीराच्या या .ागाच्या िर असतात. याचा पिपाश्वु .ाग 
प्लीहेशी ि दमक्षण .ाग यकृताच्या चतुष्ट्क.ण पालीशी संबमंित असत.. मरक्त आमाशयाच्या अग्रतलािर 
अनु््थ बृहदातं् असते. पितलाशी संबमंित उरः्ाचीर, िामिृक्क.परी गं्रथी ि िामिृक्काचा उत्तर .ाग, प्लैह 
र.महणी ि मसरा, सिुमकण्िी गं्रथी, मलाशययुज (mesocolon) ि बृहदातं्ाचा प्लैह आक.च (splenic 
flexure) असतात. या सिांमुळे जठरासाठी शय्या तयार केली जाते, म्हणून या .ागाला जठरशय्या 
(stomach bed) म्हणतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३११ 

 
आमाशय 

 
सव्यतट लहान ि न्युबज असत.. याला लघुिक्रही म्हणतात. हा िरून मनगलापासून मनघून िंाली 

मनजठरापयंत असत.. याला लघु िपाजाल मचकटते. लघु िपाजाल यकृतािरील मिदराला (fissure) 
ज्याला यकृतद्वार (parta hepatis) म्हणतात त्याला मचकटते ि िंाली जठराच्या लघुिक्राला मचकटते. 
याच्या सिात मनम्न .ागात क.णीकाकपद (angular notch) असते. या उदरच्छदाचे द.न पदर असतात ि 
त्यात जाग.जाग िपा साठलेली असते. त्यातूनच यकृत ि जठर याचं्या िामहन्या, चेतामाग ु क्रमतात. 
िामतट म.ठा ि उदुबज असत.. याला म.ठा गुरुिक्र म्हणतात. लघु िपाजालाचे-उदरच्छदाचे द.न पदर 
आमाशयाला िढूेन या िक्रािर–तटािर संयुक्त ह.तात ि िंाली गुरुिपाजाल या नािाने पसरतात. 
उदरगुहेतील सिु अंगानंा आच्छादून ते परत िर चढतात ि िरच्या द.न पदरानंा मचकटतात. म्हणजे त्याचे 
चार पदर ह.तात. यात जाग.जाग िपा साठलेली असते. 
 

उद्वार ि मनजठरद्वारात द.न संक.चक असतात. त्यामुळे ही द्वारे चेता मनयमनाने उघडली खकिा 
ममटली जातात. क.णीकाकपदाने आमाशयाचे द.न .ाग ह.तात. िाम बाजूचा जठर ि सव्य बाजूचा 
मनजठर. या द.न .ागात द.न ्कारच्या गं्रथी असतात. 
 

जठरािरील घुमटाकार .ागास पीनक (fundus) म्हणतात. सामान्यतः जठराची लाबंी १० सें. मम. 
असते ि िामरता २ खपट (pint) असते. पण यातील आिेया्माणे याचा आकार ि पमरमाण बदलते. 
..जनानंतर हे मि्तारते ि आंर्गल J या अक्षरा्माणे ह.ते. 
 

संरिना –जठराच्या म.त्तीत चार ्तर असतात – १) ल्य्तर (serous), २) पेशी, ३) 
अिःश्लेष्ट्मल ि ४) श्लेष्ट्मल ्तर. ल्य्तराने सिु जठरािर मचकट, ्त्या्थ ि मचक्कण आिरण चढते. 
त्यािंाली पेशींचे तीन ्तर असतात. बाह्य.ागी आयामतंतू असतात. ते मनगलाच्या आयाम पेशीतंतूशी 
संतत असतात. मध्ये िलयतंतू असतात. मनजठरद्वारामध्ये ते फार जाड असतात ि त्यामुळे मनजठर 
संक.चक बनते. आत तीयुक तंतू असतात. पेशीतंतंूच्या या एकमेकामिरुद्ध रचनेमुळे जठरम.त्ती फार सबल 
ह.ते. पेशी्तराच्या आत अिःश्लेष्ट्मल ्तर असत.. यात य.जी अंतरामलत ि ्त्या्थ ऊती असते. 
िामहन्या, चेता, गं्रथी इ. सिु या ्तरात असतात. याच्या आत श्लेष्ट्मल्तर असत.. हा जाड, मृदु, लाल–
मिंमली सारिंा असत.. संकुमचत अि्थेत यािर असंख्य आयाम.जं पडलेले असतात. अम.्तामरत 
अि्थेत हे .जं नाहीसे ह.तात. 
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णित्र –३१२ 

 
उिारगं्रथी–जठर 

 
मिशालनिीक्षािंाली (magnifying lens) पामहले असता यािर जाग.जागी पचं खकिा षटक.नी 

मनम्नने मदसतात. या ्थानातं गं्रथी्णाली उघडतात. या ्तरािर ्तं.ीअमिच्छदाचे आिरण असते. 
यामध्ये चषक (goblet) क.शा सिुत् मििुंरलेल्या असतात. याचें तीन ्कार असतात— 
 

१) उद्वार (cardiac) गं्रथी—उद्वाराच्या जिळच्या .ागातच असतात. यामिून केिळ श्लेष्ट्मा 
रित.. २) पीनक (fundus) गं्रथी —या घुमटाकार पीनक ि जठरकायेमध्ये असतात. याचें द.न ्कार 
पडतात —अ) ्िान (chief) खकिा कें िीय गं्रथी. यातून पाची (pepsin), ित्सातंची (rennin) या पाचक 
रसाचंा उदासग ु मनघत.. आ) ्ाचीर (parietal) खकिा अम्लकारी (oxyntic) क.शाचं्या गं्रथी. या क.शा 
म.ठ्या ि अंडाकार असतात. यातून उदनीरकाम्ल (Hel) रिते. ३) मनजठर गं्रथी —मनजठर ्देशात 
असतात. यातून दाट श्लेष्ट्मा रित.. याची ्मतमक्रया क्षारीय असते. यात पाचक रस फार थ.डा असत.. 
याचेंग्रहणीतील अमप ग्रहणी (Bruner’s) गं्रथीशी साम्य आहे. यामशिाय जठरयषूात मिमेदेद (lipase) 
मिकर अल्प ्माणात असत.. मशिाय काही अंतरासग ु (hormone) जसे जठरी (gastrin), आंत्जठरी 
(enterogastrone), काही रासायमनक िव्ये जसे, शुक्तलमपत्ती (acetyl choline), ऊमतमतक्ती 
(histamine), लिणे, पाडुंर.ग तत्िाचे आंतरकारक (intrinsic factor of antianemic principle) 
्मतकारी जे जाठर श्लेष्ट्मकलेत असते–, इ. असतात. 
 

णित्र – ३१३ 

 
जठर पीनक गं्रथी 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

जठरयषूािा णनबंर्. 
१. जल. 
२ .मि कर–पाची, ित्सातंची, मिमेदेद 
३. उदनीरकाम्ल – मिमुक्त )free) ि संयुक्त 
४. श्लेष्ट्मा–श्लेष्ट्मी )mucin) 
५. अंतरासग–ुजठरी, आंत्जठरी. 
६. रासायमनक–शुक्तलमपत्ती, ऊमतमतक्ती 
७. लिणे–्ागंामरक, अ्ागंामरक 
८. श.ण.त्पादक िव्य )hemopoictic substance), आंतरकारक. 

 
जठरयषूािे कायभ 

 
यातील मुख्य घटक, पाची ित्सातंची ि उदनीरकाम्ल ह.त. ्ाणेशा (vagus) चेतेच्या उद्दीपनाने 

या मतन्ही घटकाचंा मुक्त स्त्राि सुरू ह.त.. पाचक रसाचें कायु अम्ल माध्यमातच ह.ते. शुक्तलमपत्ती ि 
ऊमतमतक्तीमुळे अम्लकारी क.शाना चेतना ममळते ि त्यातून ्चुर उदनीरकाम्ल स्त्रिते. अम्ल माध्यमात 
पाचीचे ्..मूजनािर (protein) कायु घडून ्..जूिू (proteose) ि पाचा (peptone) बनतात. 
 

ित्सातंचीमुळे दुिातील मिलेय पय..मूजनािर (caseinogen) कायु घडून अमिलेय मकलाटी 
(casein) बनते. म्हणजे दूि नासते. नंतर मकलाटीिर पाचीची मक्रया घडून ्..जूिू ि पाचा बनतात. 
 

जठरयषूामुळें  िपेचे जलाशन (hydrolysis) ह.ते. घुसळले गेल्यामुळे त्याचे ्मनलंबन 
(emulsification) ह.ते. िपेचे सूक्ष्म खबदू ह.तात ि त्यामुळे त्याचं्यािर मि.ेदेदची मक्रया ह.ऊन मिुरि 
(glycerol) ि ्नेहाम्ल (fatty acid) बनतात. 
 

श्लेष्ट्मा आश्लेष्ट्मल – बुळबुळीत (slimy), आलम ि दृढ (tenacious) असल्यामुळे पुढे आंत्ात 
जाणाऱ्या अन्नमाते्िर याचा अभ्यंजनासारिंा उपय.ग ह.त.. 
 

अंतरासगु – १) जठरी श्लेष्ट्मल ्तरातून उत्पन्न ह.ऊन थेट रुमिरात जात.. ्ाणेशाचेताचे उद्दीपन 
ह.ऊन जठरयषूाचा ्चुर स्त्राि सुरू ह.त.. २) आंत् जठरी, िपा जठरात गेल्यामुळे उत्पन्न ह.ते ि जठरीच्या 
अगदी उलट याची मक्रया ह.ऊनउदनीरकाम्लासह पाचक रसाचें मनर.िन (inhibition) ह.ते. 
जठरचलनसुद्धा मनरुद्ध ह.ते. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३१४ 

 
पॉव्हलॉव्ह १९३६ – १९४९ 

 
कॅसलचा श.ण.त्पादक आंतरकारक श्लेष्ट्मल त्िचेत असत.. त्याच्याशी अन्नातील बाह्यकारकाचा 

संय.ग ह.ऊन पाडुंर.ग ्मतकारी तत्त्ि मनमाण ह.ते ि यकृतात जाऊन तेथे साठिले जाते. म्हणून हीन 
रक्तता (anaemia) व्यािीत जठर ि यकृत मन्सार (extract) गुणकारी ठरत.. 
 

जठरयषूासंबंर्ी झालेले संशोर्न 
 

जठरयषूाच्यापचनशस्क्तमिषयी ्ाचीनकालापासून कुतूहल िाटत आले आहे. या अद .तू 
शक्तीमुळे जठरात जठरार्गनी आहे असे मानीत. पण यामिषयी शास्त्रशुद्ध संश.िनाला १८ व्या शतकापासून 
िंरी सुरिात झाली. सॉलें मझनी, लॅव्हॉइमसयर, ब.माँट इ. शास्त्रज्ञानंी ्ितःिर ि इतरािंर अनेक ्य.ग 
केले. पण इव्हान पेर.स्व्हच पॉिलॉव्ह या रमशयन शास्त्रज्ञाने कुत्र्यािर केलेले ्य.ग फार फलदायी ठरले. 
त्याने मजितं कुत्र्याचं्या मनगल, जठर, ग्रहणी ि आंत्ातून नाल (fistula) काढून ते बाहेर चमािर मशिनू 
टाकले. यामुळे त्याला ्य.गाकरता लाला, जठर, ग्रहणी आंत्यषू शुद्ध रूपात ममळाल्याने त्याने काढलेले 
मनष्ट्कष ुसिुमान्य ि मिश्वासाहु मानले जातात. या संश.िनाबद्दल त्याला १९०४ साली न.बेल पामरत.मषक 
ममळाले आहे. 
 

जठरयषू उदासगाचा कलामिन्यास ि मनयमन 
 

१) कें द्रीय िेिा णनयमन –अन्नाचे दशनु, गंि, ्िाद खकिा नु्त्या मिचारानेसुद्धा ्ाणेशाचेता 
उद्दीमपत ह.ते. लाला ि जठरयषूाच्या स्त्रािाला सुरिात ह.ते. केिळ चिुणमक्रयेमुळेसुद्धा हा स्त्राि सुरू ह.त.. 
याला क्षतु खकिा मानमसक (appetite or psychical) स्त्राि म्हणतात. 
 

२) रासायणनक णनयमन –काही मिमशष्ट पदाथांचे पचन ि ्चूषण झाल्यानंतर काही अंतरासगु 
मनमाण ह.तात ि रुमिरद्वारा जठर गं्रथींना उते्तमजत खकिा मनरुद्ध करतात ि अनुक्रमे जठरयषू जा्त खकिा 
कमी ्माणात रि ूलागत.. 
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३) आंत्र णनयमन –आंत्ामध्ये अन्न येताच जठरयषू रि ूलागत.. 
 

४) तीव्र .ािना खकिा क्ष..ाने जठरयषूाचे मनर.िन ह.ते. 
 

जठरयषूामुळे जठराचेच ्िागंपचन (autodigestion) का ंह.त नाही? 
 

जठरयषूात उदनीरकाम्ल बऱ्याच ्माणात म्हणजे ०·५% असते. जठरात कसलेही अन्न घेतले 
असता ते अम्ल ि पाचक रसामुळे पचते. मग जठर ऊतीचेच पचन का ं ह.त नाही असा ्श्न साहमजक 
उद्भित.. असे पचन न ह.ण्याचे कारण म्हणजे – 
 

णित्र – ३१५ 

 
णनजठर गं्रथी 

 
१) यात म.ठ्या ्माणात असलेला श्लेष्ट्मा ि श्लेष्ट्मीमुळे जठराच्या श्लेष्ट्मल त्िचेचे रक्षण ह.ते. २) 

जाठर ऊतीतील क्षामरता संरक्षक ठरते. ३) यषूातील ्मतमिकर (antienzyme) संरक्षक ठरत.. ४) सजीि 
ि मृत ऊतीतील म.न्नतेमुळे सजीि ऊती पचल्या जात नाहीत. ५) पचनाची गती जशी त्िरण पािते तशी 
ग्रहणीमिील क्षारीय आिेय ि मपत्त उलट जठरात उर्गदमलत ह.ते. त्यामुळेही जठरातील अम्लता कमी ह.ते. 
 

णनजठर संकोिकािे णनयमन 
 

जठरात अिुिट पचलेले अम्ल अन्न मनजठर बाजूस तर क्षारयुक्त पदाथु दुसऱ्या बाजूस असतात. 
त्यामुळे मनजठर संक.चक मि्फारते ि ग्रहणीतील क्षारीय आिेय मनजठरात उर्गदमलत ह.त. ि संक.चक 
आकंुचन पािते. पुढे मनजठरातील आिेय पुनः अम्ल बनते ि द्वार उघडते. असे हे संक.चक आत्ममनयममत 
असते. 
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रुणर्रप्रदाय —जठराला िाम ि सव्य जठर र.महण्यापासून शुद्ध रुमिर ममळते. अशुद्ध रुमिर 
आंत्मसरेत ओतले जाते. 
 

उंद्वार, मनजठर, लघु ि गुरू िक्र या मठकाणी लमसका्गंड असतात. 
 

िेिाप्रदाय —देहगुहा्तानातून ्. ्िा. चेतासंहती ि ्ाणेशाचेता मिून मद्व्िाचे. संहती ि 
्ाणेशाचेतामिून चेता्दाय ह.त.. 
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कु्षद्रांत्र 
 

क्षिुातं् पेशीफलायुत (musculomembranous), संिमेल्लत (convoluted), २० पाद लाबंीची ि 
१·५ ्ा.ं रंुदीची नाल मनजठरापासून क्षिुातं् उंडुक कपाटापयंत गेलेली असते. ते उदरगुहेच्या मध्यअिर 
.ागात असून त्याच्या अग्र.ागी गुरू िपाजाल ि उदर अग्रम.त्ती असते. याचे तीन .ाग पडतात. – १) 
ग्रहणी (duodenum), २) मध्यातं् (jejunum), शषेातं् (ileum). 
 

ग्रहिी —हा आिुंड, िक्र ि आंत्युजारमहत .ाग असत.. हा द्वादशागुंल लाबं २५ सेंमम. असत. 
म्हणून याला द्वादशनी असेही म्हणतात. ही उबदाहू (U shaped) आकाराची पाशी (loop) उदरगुहेत 
ना.ीच्यािर आडिी बसलेली असते. मद्व. कटीकीकसाच्या तलािर ग्रहणी मध्यातं्ामध्ये उघडते. महच्या 
अग्र.ागीयकृत, मपत्ताशय, अनु््थ, बृहदातं्, पश्व.ागी आंत्महानौला, सामान्यमपत्त्णाली, सिुमकण्िी 
गं्रथीमशर, दमक्षणिृक्किृतं्तय ू (hilum), दमक्षण िृक्क्णाली (ureter), अिर महामसरा, उदर महार.हीणी 
असतात. मनजठराजिळच्या ग्रहणी .ागात थ.डेच चलन असते. शषे सिु .ाग पषृ्ठकाय म.त्तीला 
उदरच्छदाने जिंडलेला असत.. हयातु अशना (Barium meal) नंतर क्षरमश्मदशनुामध्ये ग्रहणीचा ्थम 
.ाग मतक.णी मदसत.. त्यास ग्रहणी ट.पी म्हणतात. ग्रहणीपाशीच्या अंत.ागी सिुमकण्िी गं्रथीचे मशर ि ग्रीिा 
असते. महच्या पिमध्य.ागी सिुमकण्िी्णाली ि सामान्य मपत्त ्णाली एकाच मुिंाने एका आकंदािर 
(ampula of vater) उघडतात. 
 

णित्र – ३१६ 

 
ग्रहिीगं्रथी 
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मध्यातं् सात फूट शषेातं्, बारा फूट लाबं ि दीड इंच व्यासाचे असते. हे ग्रहणी मध्यातं् 
आक.चापासून (duodeno jejunal flexure) सुरू ह.ते. हे आंत्युजाने पि उदर म.त्तीला संबमंित असते. 
आंत्युजा म्हणजे पि म.त्तीला जिंडलेला उदरच्छदाच्या द.न पदराचंा .जं ह.य. याच्या मुक्त तटािर 
असंख्य .जंअसतात ि त्यािर सिु क्षुिात मचकटलेले असते. म्हणून याच्या असंख्य िळ्या ह.तात. या 
रचनेमुळे िीस फूट लाबंीचे क्षिुांत अगदी लहान जागेत माि ूशकते. उदरच्छदातून एक िि मनघत.. त्याच्या 
अभ्यंजनामुळे या असंख्य संिमेल्लत पाशीमध्ये अमिकाशं चलन मिनासायास ह.ऊ शकते. घषुण ह.त नाही. 
क्षिुातं्ाच्या म.त्ती चार ्तराचं्या बनलेल्या असतात—१) सिात बाह्य ल्यच.ल उदरछदाचा असत.. २) 
पेशी ्तर अरेमिंत पेशींचा असून त्याचंी बाह्य आयाम ि आंतर िलयाकार रचना असते. या रचनेमुळे 
आंत्ात तरंग गती उत्पन्न ह.ऊन अन्न पुढे ढकलले जाते. ३) अिःश्लेष्ट्मल ्तरामध्ये अंतरामलत य.जीऊती 
असून त्यात रुमिर, लमसका िामहन्या ि चेता असतात. ४) श्लेष्ट्मल ्तर जाड ि जा्त िामहनीयुत असून 
त्यािर असंख्य िलयाकार .जं असतात. आतील आिेयामुळे अंत् फुगले म्हणजे हे .जं नाहीसे ह.त 
नाहीत. हे .जं शषेातं्ापेक्षा मध्यातं्ात जा्त ि जाड असतात. अिःश्लेष्ट्मल्तराला लागून श्लेष्ट्मक पेशीचा 
(muscularis mucosae) ्तर असत.. समक्रय ्चूषण मक्रयेमध्ये याचा म.ठा िाटा असत.. श्लेष्ट्मल 
्तरामध्ये िंालील ग.ष्टींचा अंत.ाि ह.त. — 
 

णित्र – ३१७ 

 
ग्रहिी ि स्िादुकपड गं्रथी 
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[णित्र –१८३] 

 
कु्षद्रांत्रणमिी छेद 

णित्र – ३१९ 

 
शेषांत्र, उंडुक आंत्रपुच्छ 
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१) िलय र्ंज –अंत् फुगले असता आमाशया्माणे हे नाहीसे ह.त नाहीत. ही िलये काही पूणु, 
काही अपूणु असतात. हे .जं अंत्ाच्या सुषीरकामध्ये (lumen) ्के्षपतात (project) ि त्यामुळे अंत्ातील 
अन्नाच्या गतीचे मिलंबन (retard) करतात ि ्चूषणतल िाढितात. 
 

आंत्ररसांकुर –हे श्लेष्ट्मल ्तरािर ब.टा्माणे मदसणारे असंख्य मिके्षप असतात. याचं्यामुळे 
उदासग ुि ्चूषणाचे के्षत् अनेक पटीने िाढते. टर्थकश ्ोंछ (towel) मध्ये िर आलेली सुटी सुते् असतात ि 
त्यामुळे जा्त पाणी मटपले जाऊन अंग त्िमरत क.रडे ह.ते. त्या्माणेच या मिके्षपामुळे ्चूषण त्िमरत ि 
पुष्ट्कळ ह.ते.या मिके्षपानंा रसाकुंर म्हणतात. याचं्यामुळे सिु श्लेष्ट्मल ्तर लाल गामलच्या्माणे मदसत.. 
ग्रहणी ि मध्यातं्ामध्ये हे जा्त ि म.ठे असतात. ्तं.ी अमिच्छदाच्या द.न पदरामंध्ये जामलकाऊती, 
पेशीतंतू, रुमिर िामहन्या ि मध्य.ागी पय.लमसनी (lacteal) असतात. पेशीतंतू मध्य्य.लमसनी..िती 
असतात. ते श्लेष्ट्मक पेशीपासून येतात. याचं्या संक.चनामुळे िार काढल्या्माणे पय.लमसनीिर मक्रया 
घडते. ्नेहपदाथांच्या ्चूषणामुळे पय.लमसनी दुिासारख्या श्वेत मदसतात म्हणून यानंा पय.लमसनी 
म्हणतात. समूह लमसका्यनू (aggregated lynphatic fallicle-psyer’s patch) बहुशः शषेातं् श्लेष्ट्मल 
त्िचेत मििुंरलेल्या असतात. याचंी संख्या २०–३० असून, आकार अंडाकार असत.. या १ ते ४ इं. 
लाबंीच्या असून अन्िायाम (lengthwise) असतात. एका समूहात अनेक ्यनू असतात.याचं्या तलािर 
केिळ ्तं.ी अमिच्छद असत., रसाकुंर नसतात. याचं्यापासून असंख्य लमसका िामहन्या मनघतात. 
आंत्ज्िरामध्ये याचंा दाह ह.त.. 
 

णित्र – ३२० 

 
उंडूक, आंिदभशभन 

णित्र – ३२१ 

 
रसांकुर उर्ाछेद 
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णित्र – ३२२ 

 
रसांकुर अनुप्रस्थछेद 

णित्र – ३२३ 

 
समूह लणसका स्यनू 

 
ग्रहिीगं्रथी —या अनेक, लहान, संयुत, गताणुनालाकार (acinotubular) गं्रथी अिःश्लेष्ट्मल 

्तरामंध्ये असतात. मनजठराजिळ त्या सिात जा्त ि म.ठ्या असतात. त्यानंा अमपग्रहणीगं्रथी 
(Brunner’s gland) म्हणतात. 
 

आंत्रगं्रथी —क्षिुातं्ाच्या श्लेष्ट्मलकलेिर या असंयुत (simple) नालाकार गं्रथी मििुंरलेल्या 
असतात. 
 

मेकेलिी अंर्नाल (Mickel’s diverticulum) —शकेडा द.न माणसातही २ इं. लाबंीची अंिनाल 
शषेातं् उंडूक कपाटापासून अंदाजे तीन पाद मागे शषेातं्ापासून मनघते. महचे अंि ट.क मुक्त असते खकिा 
शजेारच्या ऊतीला मचकटलेले असते. भ्रणूातील अंडपीत आंत्नालेचा (vitello intestinal duct) अिशषे 
ह.य. 
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यकृि (HEPAR) 
 

यकृत शरीरातील सिात म.ठी गं्रथी ह.य. ही उदरगुहेच्या दमक्षण उत्तर.ागी मध्यपटलाने झालेल्या 
कूपात बसिलेली आहे. महचा बराच म.ठा .ाग दमक्षण बाजूस ि थ.डा िाम बाजूस असत.. मनर.गी ्ौढामंध्ये 
महचा .ार १·५ मक. ग्रा. असत..अ.कुामध्ये तुलनेने महचा आकार म.ठा असत.. ्ौढामंध्ये पाश्वात्पाश्वु २० 
सेंमम., उत्तर अिर १५ सेंमम., आमण अग्रपि १२ सें. मम. लाबंी असते. उदरच्छदाच्या झालेल्या अनेक 
.जंानंी ि रज्जूंनी ही उदरगुहेत अनेक मठकाणी जिंडलेली आहे. १) दात् रज्ज ू (falciform) मिळ्याच्या 
आकाराचा हा रज्ज ू पषृ्ठकाय म.त्तीिर ना.ीपासून सुरू ह.ऊन िर मध्यपटलािर मचकटत.. यामुळे यकृत 
मध्यपटल ि उदर अग्रम.त्तीिर मचकटला जात.. २) िलयरज्ज ू(coronary)–यकृत दमक्षण पालीच्या उत्तर 
ि पि.ागािर असत.. याच्या द.न पदरामिील म.ठी जागा यकृतािर असते. यकृताचा .ाग 
उदरच्छदािरणरमहत असत.. या .ागाला अनािृत्त ्देश (bare area) म्हणतात. ३) िाममत्क.णरज्ज ू—हा 
दात्रज्जचू्या िामबाजूने मनघून मध्यपटल ि िामपाली एकत् बािंत.. ४) दमक्षणमत्क.णरज्ज ू —दमक्षण 
पालीच्या पि पाश्वु.ागी असून मध्यपटल ि पि उदर म.त्तीला बािंत.. ५) लघुिपाजाल–यकृतद्वार ि 
जठराचा लघुिक्र यानंा ज.डत.. मशिाय उदर अग्रम.त्ती पेशींचासुद्धा यकृताला ्ि्थानी ठेितात. 
 

णित्र – ३२४ 

 
यकृि 

 
िल –यकृताला पाच तल आहेत–१) उत्तरतल–मध्यपटलाच्या चापच्छदािंाली (vault) 

असल्यामुळे उदुबज असत.. २) अग्रतल – हा मत्क.णाकृती .ाग मध्यपटलाशी संबमंित असत.. ३) 
दमक्षणतल, मध्यपटलाच्या दमक्षण.ागाशी संबमंित असत.. हा न्युबज असत.. ४) पितल–याच्या मध्य.ागी 
पषृ्ठिशंामुळे आलेली न्युबजता असते. दमक्षण .ाग जाड ि न्युबज असत.. िाम.ाग अरंुद ि पातळ असत.. 
अनािृत्त ्देश दमक्षण.ागी असत.. िंालच्या जागी अिर महामसरेसाठी िं.ल मनम्नन क्वमचत सुरंगा 
(tunnel) असते. याच्या िाम.ागी पुच्छपाली असते. महच्या डाव्या बाजूस मनगलासाठी ्सीता असते. 
याच्याही डाव्या बाजूस जठराचाठसा (impression) मदसत.. ५) अिर खकिा अंत्त्यतल असम असत.. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यािर शजेारच्या इंमियाचें ठसे उमटलेले असतात. यकृतग.ल रज्ज ू ि मपत्ताशयासाठी एक िंात असते. 
डाव्या बाजूस जठरठसा असत.. मध्य.ागी यकृतद्वार (porta hepatis) नािाचे मिदर (fissue) असते. 
याच्यापुढे ि मागे अनुक्रमे चतुष्ट्क.ण ि पुच्छपाली असतात. यकृतद्वार या तलािर आडि े असते. यकृत 
र.महणी, आंत्महानीला (portal vein) ि अनेक चेता यात ्िशेतात. िाम ि दमक्षण यकृत्णाल्या 
(hepatic ducts) मपत्ताशय्णाली (cystic duct) आमण लमसका िामहन्या यातून मनमोचतात. 
दमक्षणपालीच्या अिरतलािर मलाशय, िृक्क ि ग्रहणींचे ठसे मदसतात. यकृताची अिर कडा पातळ ि तीक्ष्ण 
असते. ही पशूतुटाच्या (costal margin) आत असून मध्यरेषा ओलाडूंन डाव्या बाजूस जाते. यकृत िाढले 
म्हणजे ही हातास लागते. 
 

णित्र – ३२५ 

 
यकृि अर्र स्िरूप 

 
पाली (lobe) —यकृताच्या चार पाली असतात. दात्रज्जनेू दमक्षण ि िाम पाली ह.तात. दमक्षण 

पाली न्युबज ि सिात म.ठी आहे. यकृतद्वाराचे अग्र.ागी चौक.नी चतुष्ट्क.ण (quadrate) ि पि.ागी पुच्छ 
(caudate) पाली असते. 
 

यकृि िाणहन्या ि िेिा 
 

यकृताला दुहेरी रुमिर्दाय असत.. आंत्महानीला ि याकृत र.महणी लघु िपाजालातून 
यकृतद्वारात मशरतात ि यकृतात त्याचं्या असंख्य शािंा बनतात. याकृत ऊतीत असलेल्या 
याकृतकुल्यामध्ये (portal canal) याचंी ्त्येकी एक शािंा असते. याकृत मसरा यकृतातील रुमिर अिर 
महामसरेत नेऊन ओततात. 
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णित्र – ३२६ 

 
यकृि 

 
िेिा –याकृत ्तानापासून सिु चेता येतात. ्. ्िा. चे. संहती ि मद्व. ्िा.चे संहतीतून 

्ाणेशाचेताचंा ्दाय असत.. सिु चेता यकृतद्वारातून आत मशरतात ि रुमिर िामहन्या ि मपत्त ्णाली 
शािंानंा अनुसरतात. 
 

यकृिािी सूक्ष्म रिना 
 

उदरच्छदाच्या आिरणात, य.जीऊतीमध्ये याकृतऊतीच्या बहुक.णी (polyhedral), १ मममी. 
पमरमेच्या असंख्यात याकृतपामलका मििुंरलेल्या असतात. कें ि्थानी याकृत मसरेची उपशािंा असते. 
मतला कें िीय मसमरका (central vein) म्हणतात. महच्या..िती अरीय (radially) रचनेत असंख्य बहुक.णी 
याकृत क.शा रचलेल्या असतात. 
 

यकृिकुर्लया (portal canal) —आंतरपामलका्थानात यकृतकुल्या असतात. ्त्येकात 
आंत्महानीलेची एक यकृतर.महणीची एक शािंा ि मपत्त्णामलकेची एक शािंा य.जीऊतीमध्ये रचलेल्या 
असतात. या कुल्या.ं.िती तंतूऊतीचे ्ािर (capsule) असते. याला यकृत मत्कूट (triad) असेही 
म्हणतात. 
 

यकृतक.शा बहुक.णी असून त्याचं्या क.शारसात पीठरंज्य (fasophil) ि मिुजन (glycogen) 
कमणका ि िपेचे सूक्ष्म खबदू असतात. न्यष्टीही असत..आंतरपामलका ्थानात काही रंुद मसमरका 
(sinusoid) असतात. त्याचं्या अंतच्छदात ताराकृती (stellate) .मक्षक.शा असतात. त्यानंा कुप्फर 
(kupffer’s) क.शा म्हणतात. पामलकातील कें िीय मसमरका एकमेकींशी ममळून यकृत मसरा बनते. क.शाचं्या 
पकं्तीमिून असंख्य सूक्ष्म मपत्तिामहन्या शािंा असतात. त्याचंा ्त्येक क.शाशी संबंि असत.. क.शात तयार 
झालेले मपत्त या मपत्तिामहन्यातून आंतरपामलका ्थानातील म.ठ्या मपत्तिामहन्यात जमते ि अनेक िामहन्या 
ममळून मपत्त्णाली बनतात. यकृत र.महणीच्या अनेक सूक्ष्म शािंा पामलकात आत घुसतात ि क.शानंा 
रुमिर्दाय करतात. 
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णित्र – ३२७ 

 
यकृिपालीिा सूक्ष्मछेद 

 
णपत्ताशय —हे अमसतनील (dark-blue) रंगाचे पेरूच्या आकाराचे आशय यकृत दमक्षण पालीच्या 

अिरतलािरील मपत्ताशयिंातात य.जीऊतीने यकृताला मचकटून बसले आहे. याच्या मुक्त .ागािर 
उदरच्छदाचे आिरण असते. हे ८ सेंमम. लाबं ि ३ सेंमम. रंुद असून याची िामरता ४० घन सेंमम. cc असते. 
याला पीनक, काय ि ग्रीिा असते. ग्रीितूेन मपत्ताशयनमलका मनघते. ही ४ सेंमम. लाबं असून सामान्य याकृत 
्णालीला ममळते ि सामान्य मपत्त्णाली बनते. मपत्ताशयाला तीन ्तर असतात—१) सिात बाह्य्तर 
ल्य्तर असत.. २) त्याच्या आत तंतुपेशीचा आयाम ्तर. ३) अंत्तर श्लेष्ट्मलकलेचा असत.. कलेिर 
असंख्य सूक्ष्मिली असतात. त्यामुळे त्याला मिुजामलकाचें (honey comb) ्िरूप ्ाप्त ह.ते. अशाच 
अिुचिंकार िली मपत्ताशयनमलकेतही असतात. मपत्त्णाल्यामंध्ये काही पेशी िलयाकार असतात. मिशषेतः 
सामान्य मपत्त्णाली जेथे व्हेटरच्या आकंदािर उघडते त्या मुिंािर हे तंतू फार जाड ह.तात ि त्यांचे एक 
संक.चक बनते. त्याला ऑड डीचे संक.चक म्हणतात. याचं्या अंत्तरात असंख्य श्लेष्ट्मगं्रथी असतात. 
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णित्र – ३२८ 

 
णपत्ताशय ि णपत्तनणलका णििृि 

 
यकृिािे कायभ 

 
१) उदासजभन —यकृतात दरर.ज ५०० ते १००० घ. सेंमम. cc मपत्त तयार ह.ते. 

 
२) णनमाि —ियातीत (old) ि मछन्न (broken) रक्तरुमिर क.शापासून कुप्फरक.शा मपत्तरंगा 

(bile pigment) तयार करतात. कुप्फरक.शा सद.ष रक्तक.शाचें अंतगु्रहण करून त्यापासून मपत्तरक्ती 
(bilirubin) बनमितात. जारणाने (oxydation) यापासूनच दुसरा एक रंग, मपत्तहमरकी (biliverdin) बनते. 
या द.न्ही रंगामपत्तामिून आंत्ात उत्सजुन पाितात ि मळािाटे बाहेर पडतात. 
 

३) संग्रह —्ागं.दीय पचनाचे अंत्यसृष्ठ, मिुम (glucose), क्षीरिू (galactose), िामिू 
(levulose); श्रमानंतर तयार झालेले दुस्र्गिकाम्ल (lactic acid), िसा पचनानंतर उत्पन्न झालेले मिुरि 
(glycerol); ्..मूजन पचन अंत्यसृष्ट मतस्क्तकाम्ल (amino acid) या सिांपासून मिुजन (glycogen) 
तयार ह.ते ि साठिले जाते. िपा जीिती ‘क’ (vit. A) ्त्य रक्ततत्ि, बाह्यकारक या सिांचा संग्रह 
यकृतात असत.. 
 

४) संश्लेषि —अस्त्राबंमूिील ्..मूजन तंत्िीजन (fibrinogen) पूिुघनामस्त्र (prothrombin), 
शुक्तायाकृती (heparin). 



 

 

अनुक्रमणिका 

५) प्रत्याििभन (reversion) संग्रमहत मिुजन शरीराला अिश्य असेल तेव्हा मिुमात रूपातंर पािते. 
तसेच रुमिरात मिुमाची मात्ा िाढल्यास मिुमाचे रूपातंर मिुजनात ह.ते ि यकृतात साठमिले जाते. 
 

६) यकृतात, अमिक असलेल्या मतस्क्तकाम्लाचें रूपातंर मनस््तक्तीयन (deamination) मििीने 
ममहात (urea) ह.ते, ि रुमक्षरातून िृक्काकडे उत्सजुनासाठी पाठमिले जाते. 
 

७) यकृतात मिषापयमन (detoxication) ि संरक्षण मक्रयाही असते. 
 

८) आिश्यकता पडल्यास यकृतात ्..मूजनाचे मिुमात रूपातंर ह.ते ि रुमिरात मदले जाते. यकृत 
काढून टाकले असता हीन मिुरक्तता (hypoglycecmin) येते. अनशनामध्ये संग्रमहत मिुजनातूनच 
रुमिराला मिुमाचा पुरिठा ह.त.. 
 

णपत्ताशयािे कायभ 
 

१) याची िामरता ५० घन सेंमम. cc असते. 
 
२) यातील श्लेष्ट्मलकला मपत्तातील जलाचे ्चूषण करते. म्हणून यातील मपत्त ्णालीतील 

मपत्तापेक्षा दसपट संघमनत असते. 
 
३) मपत्ताशय ्णालीतील अिुचिंाकार िलीमुळे मपत्ताशयातून ग्रहणीकडे जाणाऱ्या मपत्त्िाहाला 

थ.डेसे र.िन ह.ते. 
 
४) ऑड डीच्या संक.चकामुळे मपत्तग्रहणीत समिराम (intermittently) आिश्यकते्माणे ओतले 

जाते. 
 
५) जेव्हा ग्रहणीत अन्न ्िेशते त्यािळेी मपत्ताशय आंकुचते ि ऑड डीचे संक.चक मि्फारते ि मपत्त 

ग्रहणीत जाते. 
 

णपत्ताश्मरी (gall stones, billiary stones) 
 

१) शुद्धपैत्तिाचे (cholesterol) (GK. choles-bile, steros-stiff) अश्मरी. चयापचपाच्या काही 
द.षामुंळे मपत्तात अमिक पैत्तिाचे उत्सजुन ह.ते ि त्याच्या एिंाद्या कणा..िती, मपत्तरंगा, जीिाणू, चूणातू ि 
पैत्ति याचें थर जमतात. हा एकच म.ठा िंडा (अश्मरी) ह.त.. 

 
२) मपत्तरंगाश्मरी – हे बहुिा अनेक ि लहान असतात. मपत्ताशय ि मपत्त्णालीमध्येसुद्धा हे 

सापडतात. रंगा ि चूणातू याचं्या एकािर एक थरानंी हे बनतात. 
 

याचं्यामुळे ्णाल्या रुद्ध ह.ण्याचा सं.ि असत.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १२ : अध्याय १२ 
 

सिभणकण्िी गं्रथी 
 

ही मृदु, िंंमडकायुत (lobulated), िूसर रक्तिणाची (greyish red) गं्रथी पषृ्ठ उदर म.त्तीिर, 
आमाशयामागे, ग्रहणीपासून प्लीहेपयंत आडिी पसरलेली आहे. ही लाबं, चपटी, १२ ते १५ सेंमम. लाबं 
आहे. महचे दमक्षण ट.क जाड ि पसरट असून ग्रहणीच्या पाशीत बसते. त्याला शीष ुम्हणतात. याच्यामागे 
मनरंुद ग्रीिानंतर काय ि प्लीहेपयंत अरंुद ह.त जाणारे पुच्छ असते. ही गं्रथी उपमरजठर ि िामकुक्ष उदर 
्देशात असते. शीषाच्या िामपि .ागापासून एक लहान दीघुण (prolongation) मनघते. त्यास अकंुश्ििु 
(uncinate process) म्हणतात.शीष ु ि ग्रीिमेध्ये आंत्महानीलेसाठी िं.ल काकपद असते. अग्रतलािर 
मलाशय ि आमाशय असतात. महच्या पि.ागी सामान्य मपत्त्णाली, अिर महामसरा, उदर महार.महणी, 
िाम उपमरिृक्क ि िृक्क असतात. पुच्छ ट.क प्लीहेिर टेकते. 
 

णित्र – ३२९ 

 
सिभणकण्िी गं्रथी 

 
सिभणकण्िीप्रिाली –डािीकडून उजिीकडे, गं्रथीमिून, उत्तर.त्तर म.ठी ह.त जाणारी, १० सेंमम. 

लाबंीची ्णाली व्हेटरच्या आकंदािर संक.मचत मुिंाने उघडते. यामठकाणी मतला िरून सामान्य 
मपत्त्णाली येऊन ममळते. जाग.जाग महला पामलकापासून लहान ्णाल्या येऊन ममळतात. क्वमचत 
शीषाजिळ एक दुसरी लहान अमतमरक्त (additional) ्णाली येऊन ममळते. मुख्य ्णालीला मिरसंुगीि 
उप्णालीला सँट.मरनी ्णाली म्हणतात. 
 

णित्र – ३३० 

 
सिभणकण्िी गं्रथी 



 

 

अनुक्रमणिका 

सूक्ष्म रिना 
 

महची रचना सािारणतः लालागं्रथी सारिंी असते. चक्राकार क.शाचंी रचना असलेल्या अनेक 
पामलका असतात. याचं्या..िती अंतरामलत ऊतीमध्ये केमशका ि चेता मिपुल असतात. ्त्येक पामलकेचा 
्णालीच्या सूक्ष्म शािंेशी संबिं असत.. गताणूत सिुमकण्िीयषू स्त्रित. ि सूक्ष्म नामलकातूंन जमा ह.तह.त 
म.ठ्या सिु मकण्िी ्णालीतून पुच्छापासून मशराकडे िाहत.. 
 

काही मठकाणी अनेक गतांच्या मिील .ागी बहुक.णी, लहान क.शाचें पुजं आढळतात. म.न्न 
अम.रंजन गुणामुळे या ओळिूं येतात. यानंा अंतरागता क.शापुजं (inter alveolar cell islets) खकिा 
(island of langerhans) खकिा मिुिशंी गं्रथी म्हणतात. या गं्रथींना ्णाली नसते. याचंा संबिं थेट रुमिर 
्िाहाशी असत.. म्हणून सिुमकण्िी गं्रथीला अंतरासगी गं्रथी म्हणतात. या अंतरासगाला मिुिंशी (insulin) 
म्हणतात. याचे ्ागं.मदयाच्या चयापचयािर मनयंत्ण असते. याच्या अ.ािी मिुमेह (diabetes melitus) 
नािाची व्यािी ह.ते. 
 

खंड १२ : अध्याय १३  
 

बृहदांत्र 
 

हे उदरगुहेच्या दमक्षणिकं्षण ्देशात शषेातं् उंडुक कपाटापासून सुरू ह.ऊन गुदद्वाराशी संपते. 
याची लाबंी १·५ मीटर असून आरं.ीचे उंडुक जा्त रंुद असते. पुढे याची रंुदी कमी ह.त जाते. गुदाशयात 
सिात जा्त ह.ते. काही ग.ष्टीत हे लघ्िातं्ापेक्षा म.न्न असते. १) याचा व्यास म.ठा असत.. २) बहुताशं.ागी 
हे पषृ्ठम.त्तीला जिंडलेले असते. ३) यातील आयाम पेशी्तर सिु पमरघीिर सारिंा नसून आंत्पट्ट 
(taenia coli) नािाचे तीन आयामपट्ट ह.तात. ४) हे आंत्पट्ट िलय पेशी्तरापेंक्षा आिुंड असल्यामुळे 
बृहदातं् आकंुमचत ि ्यमूनत (sacculated) ह.ते. ५) सिु बुहदातं्ाच्या मुक्ततलािर उदरच्छदाने 
पमरिमेष्ठत मेद.पागें (appendices epiploicae) नािाचे ि पेचे ्िि ुअसतात. 
 

णित्र – ३३१ 

 
उंडुक 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

बृहदातं्ाची सुरिात दमक्षण िकं्षण ्देशात मि्फारीत उडुकाने ह.ते. याची लाबंी ६ सेंमी. ि रंुदी ७ 
सें.मी. असते. येथून ते िर यकृतापयंत जाते. या .ागाला आर.ही बृहदातं् म्हणतात. याची लाबंी १५ सें.मी. 
असते. तेथे ते एकदम डािीकडे िळते. याला याकृतआक.च (hepatic flexure) म्हणतात. येथून ते आडिे 
िामकुक्ष ्देशात प्लीहेपयंत जाते ि एकदम िंाली िळते. या िळणाला प्लैहआक.च म्हणतात. या आडव्या 
.ागाला अनु््थ बृहदातं् म्हणतात. याची लाबंी ५० सें मी. असते. उजिीकडून डािीकडे जाताना या 
.ागास िंालील बाजूस म.ठा झ.ळ येत.. कारण याला मलाशययुज (mesocolon) असते. या न्युबज 
.ागात लघ्िंत्ाची सिु िलये माितात. प्लैहआक.चापासून ते िंाली कटीरात उतरते. या .ागास अिर.ही 
बृहदातं् म्हणतात. याची लाबंी २५ सें.मी. असते. कटीरगुहेत याची एकपाशी बनते. मतला अिग्रहा. 
बृहदातं् (sigmoid colon) म्हणतात. याची लाबंी ४० सें.मी. असते. याला अिग्रहासारिंे द.न िक्र 
असतात. याची लाबंी ४० सें.मी. असते. यापुढेबृहदातं् पि.ागी सरळ िंाली उतरते. त्यास गुदाशय 
(rectum) म्हणतात. हे मत्क ि उपमत्काच्या न्युबज .ागात असते म्हणून यालाही न्युबजता येते. 
 

णित्र – ३३२ 

 
अिग्रहार् मलाशय 

 
गुदाशय – १२ सेंमम. cm. लाबं असून, व्यास ४ सेंमम. cm. असत.. याचा िंालचा .ाग मि्तामरत 

असत.. त्याला मि्तृत गुदाशय (rectal ampulla) म्हणतात. याला इतर बृहदातं्ा्माणे मेद.पागें 
(appendiz epiploicae) खकिा आयाम पेशीपट्ट नसतात. आयाम पेशी्तर सिु पमरघीिर पसरत.. याच्या 
उत्तर ⅔ .ागािरच उदच्छदाचे आिरण असते. अंत्तरािर श्लेष्ट्मलकलेचे आयाम.जं असतात. गुदाशय 
फुगल्यािर हे नाहीसे ह.तात. तसेच आडिे, अिचुिंाकार, ्थायी तीन .जं असतात अग्र.ागी पुरुषामध्ये 
मूत्ाशयािार (base of bladder), रेत.िान (seminal vesicles), रेतः्णाली (ductus differens), 
िृक्क्णालीचा(ureter) अंत्य.ाग आमण पुर्थ गं्रथी (prostate gland) असतात. मस्त्रयामंध्ये ग.ाशय ि 
य.गीमागाचा उत्तर .ाग असत.. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३३३ 

 
गुदाशय ि गुदकुर्लया उर्ाछेद 

 
गुदकुर्लया (anal canal) – गुदाशय श्र.णी ्ाचीरामिून (pelvic diaphragm) िंाली जात.. या 

िंालच्या .ागास गुदकुल्या म्हणतात. हा .ाग एकदम संक.चत. ि त. उभ्या दरी (slit) ्माणे ह.त.. याची 
लाबंी ४ सें मम. असते या पूणु कुल्या..िती आक.चक पेशीचे आिरण असते. आक.चकतानामुळे (tone) ही 
कुल्या नेहमी संिृत-बदं असते याच्या उत्तर.ागी अंत्त्िचेचे ६ ते १० उ.े .जं असतात. त्यानंा गुद्कं. 
(anal column) म्हणतात. ्त्येक ्कं.ात गुदर.महणी ि मसराचंा शािंातं (end branch of rectal A & 
V) असत.. मसराचंा मि्तार ह.त. तेव्हा अशवु्यािी (hemorrhoid) ह.ते. 
 

गुदसंकोिक (anal sphincter) – गुदकुल्याच्या उत्तर ¾ .ागी आतील बाजूस िलय पेशी जाड 
ह.ते. मतला आंतरगुदसंक.चक म्हणतात. ही पेशी अमनच्छायत्त असते. याच्या बाह्य.ागी पूणु 
गुदकुल्या..िती दुसरा एक जाड िलय पेशी्तर असत.. ही पेशी इच्छायत्त असते. महला बाह्यगुदसंक.चक 
म्हणतात. 
 

गुदिार (anus) —गुदकुल्याचे हे िंालील मछि द.न मनतंबामिील (buttocks) फटीत, 
उपमत्काच्या अग्र.ागी ४ सेंमम (cm). अंतरािर असते. या ..ितीची त्िचा अम.रंमजत (pigmented) 
असून मतचे अरीय.जं झालेले असतात. ्ौढाि्थेत पुरुषामंध्ये केिल, या त्िचेिर केश येतात. 
 

आंत्रपुच्छ (vermiform appendix) – ही कृमीच्या आकाराची अरंुद, अंिनाल (blind tube) 
शषेातं् उंडुकद्वाराच्या २ सेंमम. cm. िंालून उंडुकापासून मनघते. शरीरािर ना.ीपासून पषृ्ठमनतंब अग्र.त्तर 
कंटक ि ना.ी यानंा ज.डणाऱ्या रेषेच्या उत्तर ⅔; ि अिर ⅓ .ागाच्या संमि्थानािंाली आत 
आंत्पुच्छािार असत.. याला मक बनींचा खबदू म्हणतात. आंत्पुच्छाची लाबंी २ सेंमम. (cm) पासून २० सेंमम. 
(cm) असू शकते. माध्यतः ९ सेंमम. (cm) असते. याच्या सिु लाबंी.र लहान अंत्युजा मचकटलेली असते. 
उंडुक आंत्पुच्छद्वारात श्लेष्ट्मलकलेचा एक .जं असत.. त. कपाटाचे काम करत.. शाक.कु चतुष्ट्पादामध्ये 
हे लाबं ि म.ठे असते. यात क.शािूचे (cellulose) पचन ह.ते. मनुष्ट्य मशजमिलेले अन्न िंात असल्यामुळे 
क.शािूच्या पचनाची आिश्यकता नसते. म्हणून ते अिशषेरूपाने असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३३४ 

 
शेषांत्र, उंडुक आंत्रपुच्छ 

 
बृहदातं्ा्माणे यालंाही तीन ्तर असतात. पण त्यािरील तीन आयामपेशी पट्ट आंत्पुच्छािर 

एकत् येऊन त्यािर अिंंड ्तर बनत.. 
 

गुदपणरक्षि (rectal examination) 
 

या पमरक्षणाने अनेक सामान्य ि असामान्य ग.ष्टी समजून येतात. म्हणून हे पमरक्षण करण्याचा फार 
्घात आहे. हातािर घृमषद्तप रबरी हातम.जा(rubber glove) घालून, तजुनीला मृत््नेहाचे (vaseline) 
अभ्यंजन लािनू, तजुनी गुदद्वारात घातली म्हणजे ्थम बाह्यगुदसंक.चकाची ि नंतर पुढे 
अंतगुदुसंक.चकाची पकड (grasp) जाणिते. पुढे ट.काला पुरुषामंध्ये अभ्र.ागी उप्थ (penis) ि 
मूत््सेक (urethra) याचें कंद (bulb), पुर्थीगं्रथी, रेत.िानी, मूत्ाशयािार ि मस्त्रयामंध्ये ग.ाशय ग्रीिा 
(uterine cervix) लागते. आंत्पुच्छाचा दाह ह.ऊन ते िाढले असल्यास ते सुद्धा लागते. 
 

बृहदांत्रािी सूक्ष्म रिना 
 

बृहदातं्ाच्या म.त्तीची रचना लघ्िातं्ासारिंीच असते. गुदाशय ि गुदकुल्या स.डून शषे 
बृहदातं्ािरील उदरच्छद आिरणात अनेक गव्हरे (pouch) असतात. त्यात िपा साठिलेली असते. त्यानंा 
(appendix epiploicae) म्हणतात. आयामपेशी सिुत् सारिंी नसून त्याचे तीन पट्ट बनतात. त्याना 
(taeniae coli) म्हणतात. गुदाशयािर मात् याचंा सारिंा ्तर बनत.. िलय पेशी्तर गुदसंक.चकाचं्या 
जागी फार जाड बनत.. आंतगुदुसंक.चक पेशी अमनच्छायत्त असून गुदकुल्याच्या उत्तर .ागात असतात. 
बमहगुदुसंक.चक पेशी इच्छायत्त असून गुदकुल्याच्या अिर.ागी अििमु असते. अिश्लेष्ट्मल्तर पेशी्तर 
ि श्लेष्ट्मल्तरानंा ज.डत.. श्लेष्ट्मल ्तरािर रसाकुंर नसतात. ्यूनाचं्या जागी त्याचे अिचुिंाकार जाड 
.जं झालेले असतात. हा ्तं.ी अमिच्छदाचा असून त्यात गं्रथी ि एकल (solitary) लमसकापुटके 
(follicle) असतात. गं्रथी म.ठ्या नालाकार असतात. चषकक.शाही मिपुल असतात. यामिून श्लेष्ट्म्याचा 
उदासग ुमनघत.. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रुणर्र ि िेिाप्रदाय 
 

बृहदातं्ाला आंत्युजर.महणीपासून ि गुदाशय गुदकुल्याला गुदर.महणीपासून रुमिर्दाय ह.त.. 
गुदकुल्या..ितालच्या मसरा्तानापंासून गुदमसरा मनघतात. या सुमारे सहा म.ठ्या मसरा गुदकुल्या ि 
गुदाशयाच्या अिश्लेष्ट्मल्तरातून िर चढतात ि गुदद्वारापासून ७·५ सेंमम cm. अंतरािर पेशी्तर छेदून 
बाहेर पडतात. या मिमशष्ट मसरा रचनेचे अशवु्यािीमध्यें महत्त्िाचे ्थान आहे. 
 

्. ्िा. चे संहती ि ्ाणेशाचेतामिून मद्व. ्िा. चे. संहतीमिून चेता्दाय ह.त.. 
 

बृहदांत्रािे कायभ 
 

१) यांणत्रक –मलसंग्रह, मिशषेतः अिग्रहा. बृहदातं् ि गुदाशय. 
 

२) प्रिूषि –मुख्यतः जल. ्मतमदनी लघ्िातं्उंडूक कपाटातून ५०० घ. सेंमम. जल बृहदातं्ात 
जाते. पैकी १०० घ. सेंमम. मलातून उत्सजुनपािते ि शषे ४०० घ. सेंमम. cc जल ्चूमषले जाते. 
मल.त्सजुनाची िळे टळून गेल्यास त्यातील जलाशं पुनः ्चूमषला जाऊन मल फार घट्ट ह.त.. जलामशिाय 
बृहदंत्ातून लिणे, मिुम ि क्वमचत मतस्क्तकाम्ले ्चूमषली जातात. म्हणून मिजलनीय (dehydration) 
अि्थेत गुदािाटे ब्तीने मिुमलिण मिलेपन (glucosesaline) देतात. काही औषिीसुद्धा ब्तीने 
(enema) देतात. 
 

३) उदासजभन–यात क.णत्याच मिकराचे उदासजुन ह.त नाही. श्लेष्ट्मलकलेतील असंख्य गं्रथी ि 
चषकक.शातून मिपुल अभ्यंजनकारी श्लेष्ट्म्याचे उदासजुन ह.ते. 
 

४) उत्सजभन–न पचलेला ि न ्चूमषलेला अन्नाचा .ाग, काही लिणे, रंग ि काही जल उत्सजुन 
पाितात. 
 

५) शाकास्ण्िकीय णक्रया (bacteriological action)–शाकाक.शािरील क.शािूचे पचन क.णत्याच 
मिकराने ह.त नाही. ते शाकाणूचं्या मक्रयेमुळे बृहदातं्ात ह.ते. 
 

६) उत्पादन–िरील शाकाणूचं्या मक्रयेमुळे जी. िं. संकर (Vit. B Complex) मनमाण ह.ते ि 
्चूमषली जाऊन शरीराला पुरमिली जाते. 
 

७) णकण्िन (fermentation)–या शाकाणुमुळे दुस्र्गिकाम्लाचे मकण्िन ह.ऊन ्ागंार अम्ल िाती 
(carbonic acid gas) ि उदजन (H₂) मनघतात. क.शािूमकण्िनापासून ्ा.ं अ. िाती ि ्.मदन्य 
(methane), ्..मूजन ि मकण्िनापासून मनमनलिा (indole) आमण (skatole) ही दुगंिी िव्ये, ्ा.ं अ. 
िामत ि मतक्ताती मनघतात. अपचनामुळे पूय (putrefactive) मकण्िन जा्त ्माणात ह.ते ि माणसाला 
िातापासून (flatulance) फार त्ास ह.त.. 
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अन्न ि आहार 
 

अन्न 
 

ज्या पदाथांचा शरीरात अंत.ाि केला असता आिश्यक ती उष्ट्णता ि ऊजा (energy) उत्पन्न ह.ते, 
शरीराची झीज .रून मनघते ि शरीराची िाढ ह.ते त्या पदाथांना अन्न म्हणतात. सामान्यतः एका मनर.गी 
्ौढाला ्मतमदनी २५०० ते ३००० उष (calory) उष्ट्णता पुरिेल इतक्या अन्नाची आिश्यकता असते. अन्नाचे 
िंालील्माणे मुख्य घटक आहेत— 
 

१) प्रोर्ूणजन (protein)—हे ्ागंामरक, .यूात्य संय.ग (organic nitrogenous compound) 
असून त्याचंी संरचना फार जमटल आहे. यात ्ागंार (C), .यूाती (N), उदजन (H), जारक (O₂), 
.ा्िर (P) ि शुल्बारी (S) मुख्यत्ि े असतात. मासं, अंडी, दूि, कडिान्ये, गहू इ. पदाथात हे मिपुल 
असतात. शरीराची झीज .रून काढण्याकमरता ि त्याची िाढ ह.ण्याकमरता याची फार आिश्यकता असते. 
सिु पेशी ऊती ि इतर ऊतींचा काही अंश या िव्याने बनलेला असत.. याच्या १ ग्राम (gram–g) 
माते्पासून ४ उष उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. 
 

२) प्रांगोदीय (carbo hydrate)—हे ्ागंार, उदजन ि जारक याचं्या संय.गाने बनतात. यात 
उदजन ि जारक, द.ह.स एक म्हणजे पाण्यातील ्माणात असतात. जसे C6 H12 O6 
 

रताळी, आलू-बटाटे, साबुदाणा, ज्िारी, तादूंळ इ. मंड (starch) आमण शकुरा इ. पदाथात ते 
अमिक असतात. शरीरात उष्ट्णता ि ऊजा उत्पन्न करण्यासाठी याचंा उपय.ग ह.त.. याच्या १ ग्राम 
माते्पासून ४ उष उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. 
 

३) िसा, िपा, स्नेह (fat)—यातसुद्धा ्ागंार, उदजन ि जारक असतात. पण उद. ि जा. 
पाण्याच्या ्माणात नसतात. हे मिुरी (glycerine) ि ्नेहीय अम्ल याचं्या संय.गाने बनतात. अंडपीत, 
तेल, तूप, तीळ, .ईुमूग इ. गमळताची िान्ये ि ्ाण्याचं्या अििमु .ागात हे पुष्ट्कळ असते. शरीरात उष्ट्णता 
ि ऊजा उत्पन्न ह.ण्यासाठी याचंा उपय.ग ह.त.. याचं्या १ ग्राम माते्पासून ९ उष उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. 
 

४) खणनज लििे—चूणातू (Ca), क्षारातू (Na), दहातू (K), भ्राजातू (Mg), या िातंूची .ा्िीय 
(phosphates), ्ागंारीय (carbonate), नीरेय (chloride), या जंबेय (iodide), तर्िेय (fluoride), 
इ. लिणे मुख्य असतात. शरीराची झीज .रून मनघण्यास ि िाढ ह.ण्यास याचंी आिश्यकता असते. 
रुमिर, लमसका, क.शातील ्रस ि सिु ऊमतििात क्षारातुनीरेय (NaCI) मिपुल असते. क्षारातु.ा्िीय 
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(Na2 Po4), अ्थी सबल करतात ि त्याचंी िाढ ह.ते. अयस (Fe) रुमिरातील श.णितुुलीत मिपुल असते; 
ि यातील ररूक.चा नाश झाल्यािर त्यातील श.णितुुली यकृत, प्लीहा ि िृक्क यात अयसाचंा संग्रह ह.त.. 
म्हणून ही अंगे गडद रंगाची असतात. ताम्र (Cu) ि केत्िातु (cobalt) याचंी सूक्ष्म मात्ा श.णितुुली मनमाण 
करण्यासाठी फार आिश्यक असते. जंबुकी (iodine) ची सूक्ष्म मात्ा चयापचयाचा अघु (rate) य.र्गय 
्माणात रािंण्यासाठी, गलगं्रथीतील (thyroid) गलमतम्मी (thyroxin) मनमाण ह.ण्यासाठी फार अिश्य 
असते. दुर्गि, मत््य, कंदपु, िान्य, .ाजीपाला, अंडी यामंध्ये हे सापडते. काही ्देशाचं्या मातीत खकिा 
पाण्यात हे मुळीच नसते म्हणून तेथील रमहिाश्यानंा गलगंड (goitre) व्यािी जा्त ्माणात ह.त.. 
 

तरस््िनी (fluorine) य.र्गय दंत प.षणासाठी ल.हक, (manganese) जननागंाचं्या य.र्गय 
िृद्धीसाठी कुप्यातु, (zine) मिुिषंी मनमाणासाठी आिश्यक असते. 
 

आपण ज्या ्देशात राहत. त्या ्देशातील माती, पाणी यात ह.णारा .ाजीपाला, िान्य इ. मध्ये 
्िा्र्थयाला अिश्य ती लिणे लसतात. काही मिमशष्ट ्देशात मिमशष्ट लिणे असतात. म्हणून ्िा्र्थय 
सुिारण्यासाठी काही मिमशष्ट मठकाणी हिापालट करतात. तेथील अन्न, पाणी, .ाजीपाल्यातून मिमशष्ट 
लिणे ममळतात ि ्िा्र्थय सुिारते. 
 

५) जल—शरीरातील मिमिि जीिमक्रया उदा. अन्नाचे ्मिलयन (dissolution), ्चूषण, 
पमरपाचन (assimilation), उत्सजुन सुरळीत ह.ण्यासाठी आमण कायतलािरून ह.णाऱ्या पाण्याचे 
उद बाष्ट्पन, श्वसन, मलमूत्.त्सगातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची उणीि .रून काढण्यासाठी पाणी मपण्याची 
अत्यंत आिश्यकता असते. शरीर.ाराचा ⅔ .ाग पाण्याचा असत.. ्ाणी अन्न ि पेयामिून पाणी आत 
घेतात. मशिाय ऊतीमिील जारणमक्रयेमध्ये जल उत्पन्न ह.ते. 
 

्चूमषले गेलेले जल रुमिरद्वारा सिु ऊतींना प.चते. अन्निस्त्रािाचून मनुष्ट्य बरेच मदिस जगेल; पण 
पाण्यािाचून त्याचे थ.डा िेळही चालणार नाही. पाणी ्ियंमंद मिदु्यदंश्य (electrolyte) आहे. यातून H 
आमण OH अयनाचे मियिन (dissociation) ह.ते. या अयनामंध्ये आिजेकाचे (catalyst) गुणिमु आहेत. 
दरर.ज २·५ मलटर पाणी लागते. 
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जीििी–जी (VITAMIN-VIT) 
 

ही िव्ये अत्यंत सूक्ष्म माते्त ्िा्र्थयाला फार आिश्यक असतात. यांच्या व्यमतरेक, हीनता खकिा 
अ.ािामुळे ्िा्थ मबघडते. रासायमनकदृष्ट्ट्या हे मतक्ती (amine) िगात म.डतात. हे अत्यंत 
जीिनािश्यक (vital) आहेत म्हणून फंकने त्यानंा जीिमतक्ती जीिती (vital amines vitamines) असे नाि 
मदले. हे सिु ्ागंामरक असून याचंी संरचना अत्यंत जमटल असते. काही सरळ रासायमनक संयुते आहेत. 
त्याचें ्य.गशाळेत मिश्लेषण ि संश्लेषण (analysis & synthesis) ह.ऊ शकते. हे ्फटाि्थेत 
(cystaline state) तयार करता येतात. 
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्ाचीन काळच्या दयािदी जहाजाचं्या दीघुकालीन सफरी, तुरंुगातील बदंीिानाचें ्िा्र्थय, याचं्या 
्दीघु अनु.िािरून समजून चुकले ह.ते की केिळ आिश्यक तेिढे ऊजा पुरमिणारी, ्मुिं अन्नघटक िव्ये 
.रपूर ्माणात घेऊनसुद्धा ्ाण्याचें ्िा्र्थय चागंले रहात नाही. त्यानंा इतर साह्यकारी घटकाचंी सूक्ष्म 
्माणात आिश्यकता असते. हे पदाथु बव्हंशी िन्पतीपासून ममळतात. ्ाणी िन्पती िंातात. ्ाण्याचें 
मासं मनुष्ट्य िंात.. यामुळे माणसाला ही िव्ये त्याच्या आहारातून ्ाप्त ह.तात. 
 

कॅ. कुक, िा्क. द गामा, खलड या दयािदी ल.कानंा ्थम याचं्या अस््तत्िाची थ.डी कल्पना 
आली. फंक, हॉपमकन्स, डेस्व्हस या शास्त्रज्ञानी या शतकाच्या आरं.ी लािलेल्या श.िानंी असे मसद्ध केले 
की ्ाण्यानंा केिळ षट्ट्घटकात्मक अन्न देऊन त्याचें ्िा्र्थय चागंले रहात नाही. त्यानंा इष्ट ती जीिती 
मदल्यानेच त्याचें ्िा्र्थय सुिारते. म्हणून यानंा उपान्नकारक खकिा साह्यकारक (accessory food factor) 
म्हणतात. यापैकी काहींचे मनबिं ज्ञात आहेत, काहींचे संश्लेषण ि मिश्लेषण झाले आहे. काही उष्ट्महत 
(thermolabile), काही उष्ट्म्थायी (thermostatic) आहेत. त्याचं्या मिलेयतािमा्माणे त्याचें द.न मुख्य 
िग ुपडतात–१) ्नेहमिलेय (fat soluble) ि २) जलमिलेय (water soluble). 
 

काही महत्त्िाच्या जीिती िंालील्माणे आहेत– 
 

१) जीििी ‘क’–जीक. (Vit A)—हे ्नेहमिलेय असून यकृततैल, दूि, अंडी, ल.णी, इ. मध्ये 
मिपुल असते. िन्पती तेल खकिा िन्पती तुपात नसते. याच्याअ.ािी अमिच्छदीय ऊतीमिील 
र.गसंचारर.ि (resistance to infection) कमी ह.ऊन त्याचें र.ग उद्भितात. त्िचा शुष्ट्क ह.ऊन मतचे 
शाङ रु्ङ्ण (keratisation) ह.ते. जठरातं्ीय र.ग उद्भितात. शुष्ट्कामक्षक.प (xerophthalmia),मनशािंता 
(night blindness, nyctalopia) येते. कारण जीक ड.ळ्याचं्या मूर्थतपटातील (retina) दार्थष्टकनीलारुण 
(visual purple) रंगामध्ये साठमिलेले असते. यामुळेच मूर्थतपट .ाहृष (photo sensitive) ह.त. म्हणून 
चागंले मदसते. म्हणून या जीकला ्मतर.ग संचारी (anti infective) म्हणतात. हे जारणाने ि उच्चतापाने 
नाश पािते. 
 

हे िव्य हमरत िन्पतींमध्ये गजुरी (carotine) नािाच्या ्ार्गजीितीच्या (provitamin) रूपात 
असते. ्ाण्याचं्या शरीरात गजुरीचे जीकमध्ये रूपातंर ह.ते ि त्याच्या यकृतात ि िपेत साठमिले जाते. 
्नेहमीन यकृततैल (codliver oil) ्मसद्धच आहे. ्मतमदनी ्मतमाणशी याच्या ५००० आंतरराष्ट्रीय 
एककाचंी आिश्यकता असते. 
 

२) जीििी ‘ख’–जीख (Vit. B)—यात एकाहून अमिक कारके असतात म्हणून या गटाला जी 
‘िं’ संकर (complex) म्हणतात. ही सिु जलमिलेय असून उष्ट्महत आहेत. ्मकण्ि (yeast), िान्यािरील 
बाह्य्तर, पत्शाक, टरफले, िान्याचे म.ड, अंडी, दूि इ. मध्ये मिपुल असते. याच्या हीनतेमुळे चेताक.प 
(neuritis) ह.त.. म्हणून याला ्मतचेताक.प (anti neuritic) असे नाि आहे. हे सिु घटक ्मकण्िी 
मन्सारात (extract) आढळतात. मुख्य घटक— 
 

अ) जी ‘ख₁’—अचेताक.पी (aneurin) खकिा गंिमतक्ती (thiamin) याच्या अ.ािामुळे बलहारी 
(beriberi), पुरुचेताक.प (polyneuritis), ्तं.र.ग (paralysis) इ. र.ग ह.तात. 
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आ) जी ‘ख₂’–दुर्गिखपगी (lactoflavin)–याच्याअ.ािी िाढ िंुंटते, ्िच्छाक.प (keratitis) इ. 
र.ग ह.तात. 

 
इ) जी ‘ख₃’–सिु ्थामनक अम्ल (pantothenic acid) –याच्याअ.ािी हातापायाचंी जळजळ 

(Gopalan’s syndrome) ह.ते. 
 

(ई) जी ‘ख₆’–शुष्ट्मेय मतर्गमी (pyridoxin)–हे ्मतिमनकारी (antiemetic) ि ्मतचमुक.पकारी 
(anti dermatitis) आहे. 

 
उ) जी ‘ख₁₂’–यालाच ्त्यरक्ततत्त्िाचे बाह्यकारक समजतात. याचा संग्रह यकृतात असत.. 

 
ए) जी ‘ख₈’–परामतस्क्त िूमपकाम्ल (para aminobenzoic acid). 

 
ऐ) जी. ‘पी पी’ (Vit. PP)–ताम्रकूमटमयक अम्ल (nicotinic acid) याच्या अ.ािी िल्कचमु व्यािी 

(pellagra) नािाची व्यािी ह.ते. यामशिाय जैमिककारक (biotin), मनसृजमलकाम्ल (adenilic acid), 
्.दगंिी (methionin), मपत्ती (cholin, inositol) इ. कारके आहेत. 
 

ओ) फॉणलक ॲणसड —्मतसंग्रहणी (anti sprue), ्मतहीनरक्तता (anti anemic) गुण यात 
आहे. याचा श.ि लेडली ्य.गशाळेत मिासचे डॉ. यल्ला्गड सुबबाराि यानंी लािला. 
 

्. मदनी, ्ा. माणशी ‘जी िंसंकर’ ची २० मम.ग्रा. मात्ा अिश्य आहे. 
 

३) जी ‘ग’ (Vit. C)–या जीितीचा श.ि सिु्थम कॅ. कुक सारख्या दयािदी ल.कानंी लािला. 
पूिी ्दीघु सफरीिरील िंलाशानंा ्शीताद (scurvy) हा र.ग हटकून ह.त असे. यािर ताजा खलबाचा रस 
देणे हा एकमेि उपाय त्यानंा माहीत झाला. म्हणून या जीितीला ्मत्शीताद (anti scorbutic) जी 
म्हणतात. ही जलमिलेय असून खनब ूजातीची फळे, उदे्भदी (germinating) बीज, आिळे, ताज्या .ाज्या, 
मनूका, उत्क.ल (apple) यामध्ये मिपुल असते. ही जीिती ्ामलकाम्ल (ascorbic acid) रूपात असते. 
याच्या अ.ािी केशाल ्मतिधे्यता (capillary permeability) िाढून दंतमासं–महरड्ा (gums), त्िचा, 
श्लेष्ट्मल त्िचा यािंाली रुमिर स्त्राि ह.त.. िाढ िंुंटते, सािें सुजतात. हे उष्ट्महृत आहे. 
 

्. मद. ्. मा. याची ५० मम. ग्रा. मात्ा अिश्य आहे. 
 

४) जीिणि घ–जी ‘घ’ (Vit, D)–हे ्नेहमिलेय आहे. याच्याअ.ािी लहान मुलामध्ये बालिक्रता 
मुडदूस (rickets) नािाचा र.ग ह.त.. म्हणून याला ्मतबालिक्रता (anti rachilic) जीिती म्हणतात. दूि, 
अंडपीत, मत््ययकृत तैल इ. या ्ाणीसृष्टीत हे मिपुल असते. मनसगुतः त्िचाक.शात सािंि (ergosterol) 
या ्ार्गजीितीच्या रूपात असते. याच्याशी सूयुमकरणातंील पारजबरूश्मीशी (ultravioletrays) संय.ग 
ह.ताच जी ‘घ’ तयार ह.ते ि चूणिुमशि (calciferol) च्या रूपात शरीरात ्चूमषली जाते. ही परागल 
(parathyroid) गं्रथीव्दारे कायु करते. चूणातू ि .ा्िर याचं्या चयापचयाचे मनयंत्ण करते. म्हणून अ्थींचे 
य.र्गय ्कारे चूणीयन ह.ते. 
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बालिक्रता झालेल्या मुलानंा मत््ययकृत तैल प.टात देतात खकिा मदुन करतात. त्याचं्या उघड्ा 
त्िचेिर पारजबरूश्मी पाडतात. चूणिुमशि याला जी ‘घ₂’ असे नाि आहे. ्मतमदन, ्मतमाणशी याच्या २० 
मम.ग्रा. माते्ची आिश्यकता आहे. 
 

५) जीििी ‘ड’ (Vit. E)–हे ्नेहमिलेय असून ्जनन गं्रथींच्या (gonad) य.र्गय िाढीसाठी अिश्य 
आहे. याला ्सुतीि (tocoferol) असे नाि आहे. याला ्मतिधं्यताजी (antisterility) असे म्हणतात. 
शाक.ाजी, उभ्देदीबीज, अंडपीत, ग.िूम भ्रणूतैल (wheat germoil) यात मिशषे असते. महच्या अ.ािामुळे 
्जननागंात व्यािी उत्पन्न ह.ऊन त्याचा अप.षक्षय (atrophy) ह.त. ि िधं्यत्ि खकिा नपूसंकत्ि येते. 
 

६) जीििी ‘८’ (Vit. K)—हे ्नेहमिलेय असून याच्या अ.ािामुळे रुमिरातंचन शक्ती कमी ह.ऊन 
ऊतीमिून रुमिर स्त्राि ह.त.. म्हणून याला आतंचन जी खकिा ्मतरुमिर स्त्राि जी म्हणतात. रुमिरात 
पूिुघनामस्त्र उत्पन्न ह.ण्यासाठी याची आिश्यकता असते. स््पनॅक, रागालु बेलिागें िा टामाट. (tomato), 
गाजरे, चीनकलाय (soyabean), इ. हमरत .ाजीपाल्यात हे मिपुल असते. 
 

खंड १३ : अध्याय ३ 
 

पिनणक्रया 
 

ज्या मक्रयेमुळे अमिलेय, जमटल ि म.न्न संरचना असलेल्या अन्नघटकाचें मिलेय सरलतम 
संरचनेच्या घटकात रूपातंर ह.ऊन ते रुमिर ्िाहात ्चूषणासाठी ि पमरपाचनासाठी य.र्गय केले जातात 
त्या मक्रयेला पचनमक्रया म्हणतात. पाणी, काही िंमनज लिणे, सुषि (alcohol) ि शकुरा हे अन्नघटक 
मिलेय असल्यामुळे ते आमाशयातच ्चूमषले जातात. इतर मिमिि अिमलये अन्नघटकािंर मिमिि मिकराचंी 
(enzymes) मक्रया ह.ऊन ते ्थम मिलेय बनतात ि नंतर अन्नस्त्र.तामध्ये मिमिि मठकाणी ्चूमषले जातात. 
 

णिकर —जमटल संरचनेच्या अन्नघटकाचें, पचन सुल. अशा सरलतम पदाथात जे रूपातंर ह.ते ते 
मिकर नािाच्या काही आिजेकाचं्या उत््ेरकाचं्या (catalyst) साह्याने घडून येते. हे आिेजक आपल्या 
नु्त्या सामन्नध्याने एिंाद्या ि्तूत फार म.ठे पमरितुन घडिनू आणतात आमण ्ितः मात् अपमरिर्थतत 
राहतात. 
 

मिकर फार जमटल, ्ागंामरक ि महत्त्िाचे असून दीघु, जमटल, रासायमनक मक्रया अत्यंत सुल. ि 
त्िमरत करण्यासाठी याचंा फार उपय.ग ह.त.. याचं्या मक्रयामिमशष्ट (specific) असतात. म्हणजे मिमशष्ट 
पदाथािरच त्याचंी मक्रया ह.ऊन मिमशष्ट पदाथुच ममळू शकतात. त्याचं्या सूक्ष्म माते्ची सुद्धा मिकृत्याच्या 
मिशाल माते्िर मक्रया ह.ते. पण मिकर मात् शिेटी जसेच्या तसे राहते. 
 

याचे दुसरे एक िैमशष्ट्ट्य म्हणजे मिकृत्याच्या माध्यमाची मिमशष्ट ्मतमक्रया असेल तरच त्यािर 
मिमशष्ट मिकर कायु करते. आमाशयातील आिेयाची ्मतमक्रया अम्लीय असते म्हणूनच त्यािर ित्सातंची ि 
पाचीची मक्रया ह.ते. याउलट ग्रहणीतील आिेयाची ्मतमक्रया क्षारीय असते म्हणून त्यािर अम.पाची, 
मंडेद, मिमेदेद इ. मिकराचंी मक्रया ह.ते. मिकराचंी अश्रातंी (inexhaustibility) अगाि आहे. खकमचत मिकर, 
अमयाद मिकृत्यािर पुरेसा िळे मदल्यास अपेमक्षत कायु करते. यानंा मिमशष्ट उष्ट्णतामान लागते. जा्त 
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उष्ट्णतेत हे अकायुक्षम बनतात. याचें द.न मुख्य गट पडतात– १) जलामंशक (hydrolysing) –याचा 
पाण्याशी संय.ग ह.त.. २) जारण–(oxidising) याचंा जारकाशी संय.ग ह.त.. 
 

पचनमक्रयेची सुरिात मुिंापासून ह.ऊन गुदद्वाराशी संपते. ही यामंत्क ि रासायमनक द.न्ही 
्कारानंी ह.ते. मजव्हेच्या मिमशष्ट चलनिलनामुळे मुिंातील घास मज.ेने िारंिार दातंािंाली ढकलला 
जात. ि त्याचे बारीक चिुण ह.ऊन त्याचे लालेशी एकजीि ममश्रण ह.ते. पुढे मुिंाच्या ि मजव्हा पेशींच्या 
मिमशष्ट मक्रयेमुळे घास मगळला जात. ि त. मनगलात उतरत.. मनगलातील तरंगगतीमुळे घास आमाशयात 
उतरत.. आमाशयाच्या समिराम संक.चनामुळे अन्न पूणु रगडले जाते ि त्यातील यषूाशी एकजीि ह.ते. 
येथून अन्न अंत्ात जाते. तेथेही त्यातील तरंगगतीमुळे अन्न पुढे ढकलले जाते. अशारीतीने यामंत्क मक्रयेमुळे 
अन्नघटक ि मिकर याचंा घमनष्ट संबिं येत. ि यामुळे पचन सुल. ह.ते. मिमिि्थानी मिमिि मिकराशंी 
अन्नाचा संबंि घडिनू आणण्यासाठी अन्न पुढेपुढे सरकणे अत्यंत अिश्य आहे. तरंगगतीमुळे ही ग.ष्ट साध्य 
ह.ते. 
 

रासायणनक—मुिंामध्ये लाला चागंली ममसळते ि त्यातील लाली नािाचा मिकर क्षारीय माध्यमात 
अन्नातील ्ागं.दीयािर कायु करू लागत. ि थ.ड्ा मंडाची दक्षिू बनते. घास ग्रसनीत जाऊन मनगलात 
उतरत. ि तरंगगतीने आमाशयात जात.. 
 

आमाशयात अन्नामध्ये जठरयषू चागंला ममसळत.. उदनीरकाम्लामुळे जठरयषूाची ्मतमक्रया मंद 
अस्म्लक असते. त्यामुळे येथे लालेची मक्रया बदं पडते. जठरयषूात द.न मिकर असतात. पाची ि ित्सातंची. 
पाचीमुळे ्..मूजनाचे पाचामध्ये रूपातंर ह.ते. ित्सातंचीमुळे दुिातील मिलेय पय..मूजनाचे अमिलेय 
मकलाटी बनते,म्हणजे दूि नासते. येथे मतसरे एक मिकर सूक्ष्म ्माणात असते. ते मिमेदेद ह.य. उदनीरक 
आम्लामुळे अन्नातंील ्नेहाचे थेंब म.कळे ह.तात. ि त्यािर मि.ेदेदच्या मक्रयेला सुरिात ह.ते. अम्लामुळे 
अन्नातील शकुराचे जलाशंन ह.ते. येथे अन्नाबर.बर आलेले शाकाणू, जीिाणू, अम्लामुळे नाश पाितात. 
 

आमाशयात अन्नाचे पचन चालू असताना उद्वार ि मनजठर संक.चक बदं असतात. त्यामुळे येथे अन्न 
चागंले रगडून त्याचा अिपुक्व (chyme) नािाचा िि तयार ह.त.. आमाशयात अन्न येताच खकिा त्याआिीच 
मुिंातील चिुणाने, अन्नाच्या िासाने, दशनुाने खकिा नुसत्या आठिणीने चेताचें उद्दीपन ह.ऊन आमाशयात 
जठरयषूाचा स्त्राि सुरू ह.त.. म्हणून ..जनाआिी खकिा नंतर श्रम करू नये ि िातािरण ्सन्न असािे. 
कारण त्यामुळे चेताचें उद्दीपन चागंले ह.त नाही ि जठरयषू चागंला स्त्रित नाही. 
 

शरीरातील अंगानासुद्धा मनयममतपणाची सिय ह.ते. आपण बहुतेक द.न ्हरी ..जन करत.. 
म्हणून जठरालासुद्धा त्याचिळेी संक.चनाची सिय लागते. दुपार झाल्याबर.बर आपणास .केुची संिदेना 
ह.ते ि आपण ..जन करत., जठरयषू पुष्ट्कळ सुटत. ि चागंले पचन ह.ते. काही कारणामुळे दुपारी 
..जनाची िळे टळली तर आमाशयातील संक.चनामुळे ि आत अन्न नसल्यामुळे प.ट दुिूं लागते. यालाच 
आपण प.टात कािळे ओरडू लागले असे म्हणत.. म्हणून माणसाचे सिु व्यिहार मनयममत िळेी ह.णे महताचे 
असते. 
 

ज्यािळेी आमाशयात अिुपक्व तयार ह.त असत. त्यािळेी ग्रहणीत संिदेनाने मपत्त, सिुमकण्िीयूष ि 
आंत्यषू स्त्रि ूलागतात. ग्रहणीतील आिेयाची ्मतमक्रया क्षारीय असते. या क्षारीयतेमुळे मनजठर संक.चक 
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सैल पडून आमाशयातील अि ु पक्वाची थ.डी मात्ा ग्रहणीत येते ि ग्रहणीतील आिेयाची थ.डी मात्ा 
आमाशयात जाते. असे ह.ताच मनजठर संक.चक पुनः बंद ह.ते. 
 

्थम अिपुक्व अम्ल असत. पण ग्रहणीतील क्षारीयतेमुळे त्यातील अम्लाचे क्लीबन ह.ऊन सिु 
आिेय क्षारीय बनते. त्यामुळे अन्नािरील जठरयषूाची मक्रया बदं पडते. मपत्तातील मिुमपत्तीय ि िृषमपत्तीय ही 
लिणे ि मपत्तरंगा अंत्ातील पचनाला साह्य करतात. सिुमकण्िीयषूात अम.पाची, मंडेद ि मिमेदेद हे मिकर 
असतात. अम.पाचीमुळे ्..मूजनाचे पाचा ि मतस्क्तकाम्ल बनतात. मंडेदामुळे ्ागं.दीयाची यव्यिू सािंर 
बनते. मिमेदेदामुळे ि मपत्त्याच्या साह्याने ्नेहाचे ्नेहीय अम्ल ि मिुरी ह.तात. या ्नेहीय अम्लाचंा 
क्षारीययषूाशी संय.ग ह.ऊन ्िफेनकरण (पायसीकरण) ह.ते ि ्िफेन मनमाण ह.त., ्िफेन श.षणसुल. 
असत.. 
 

क्षिुातं्ात अन्न आल्यािर त्यात आंत्यषू ममसळत.. आंत् श्लेष्ट्मकलागं्रथी (Lieberkuhn) आमण 
अमपग्रहणी गं्रथी (Bruners) पासून मनघणारा आंत्यषू क्षारीय असत.. त्यात श्लेष्ट्मा बराच असत.. 
आंत्यषूात श्लेष्ट्मी ि इतर सहा मिकर असतात— 
 

१) आंत्रयषूी (Erepsin)—याची पाचािर मक्रया ह.ते ि त्याची मतस्क्तकाम्ले बनतात. अशारीतीने 
आमाशयात अििुट झालेले ्..मूजनचे पचन येथे पूणु ह.ते. 
 

२) आंत्रप्रणिकर (Enterokinase) हे एक उते्तजक मिकर आहे. यामुळे इतर सिु मिकराचंा स्त्राि 
अमिक ह.त.. 
 

३) णिमेदेद—्नेहापासून मिुरी ि ्नेहीय अम्ल तयार करत.. 
 

४) अपििेद—(invertase)इक्षशुकुरेपासून (cane sugar) मिुम ि फलिू (fructose) बनतात. 
 

५) यव्येद (maltase)—यव्यिू िान्यिू (maltose) चे मिुमात रूपातंर ह.ते. 
 

६) दुग्रे्द (lactose) दुर्गिशकुरेपासून मिुम ि क्षीरिू बनतात. 
 

अशारीतीने अिपुक्वािर िरील सिु मिकराचंी मक्रया ह.ऊन त्याचे पय.लसात (chyle) रूपातंर 
ह.ते. हा तीव्र क्षारीय असत.. त्यामशिाय हे मिकर कायु करू शकत नाहीत. क्षिुातं्ात पय.लस तरंग गतीने 
पुढे ढकलला जात असता त्यािर हे मिकर कायु करतात. त्यामुळे ्..मूजनाचें मतस्क्तकाम्ल, ्ागं.दीयाचें 
मिुम, ्नेहाची मिुरी, िसाम्ले ि ्िफेन बनतात. अशारीतीने सिु अन्नघटकाचें पचन क्षिुातं्ात पूण ुह.ते. 
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प्रिूषि ि पणरपािन 
 

अन्नाचे नीट पचन ह.ऊन त्याचे रुमिर ्िाहात य.र्गय रीतीने ्चूषण झाले म्हणजेच ते आपल्या 
उपय.गी पडते. पचलेल्या अन्नाचे ्चूषण मुिंात खकिा आमाशयात मुळीच ह.त नाही म्हटले तरी चालेल. 
केिळ पाणी, काही लिणे, सुषि ि शकुरा एिढेच पदाथु आमाशयात ्चूमषले जातात. सिात जा्त ्चूषण 
लघ्िंत्ात ह.ते. कारण तेथील ्चूषण के्षत् श्लेष्ट्मल ्तरातंील कूटाचं्या ि रसाकुंराचं्या मिकासामुळे िाढते. 
याचं्या म.त्तीत बऱ्याच रुमिर ि लमसका िामहन्या ि आंत्मसरा असतात. मिुरी, ्नेहाम्ले ि ्िफेन लमसका 
िामहन्यातून यकृताकडे नेली जातात,यामुळे लमसकािामहन्या पाढंऱ्या मदसतात ि म्हणून त्यानंा पय.लमसनी 
म्हणतात. पाचा, मतस्क्तकाम्ले ि शकुरा आंत्मसरातून ्चूमषली जाऊन यकृताकडे नेली जातात. 
 

या्कारे ्चूमषले गेलेले सिु ्कारचे अन्न ्थम यकृतात नेले जाते. यकृत हे मनयंत्क यंत्ा्माणे 
काम करीत असल्यामुळे तेथे अन्नाचे नीट पथृक्करण ह.ते. जरूरीपेक्षा जा्त असलेले अन्नघटक तेथेच 
संमचत केले जातात ि त्याचंी य.र्गय तेिढीच मात्ा रुमिरात मदली जाते. काही ्संगी िाजिीपेक्षा कमी 
अन्नघटक ्चूमषले गेले तर येथे पूिीच संमचत केलेले अन्नघटक रुमिरात मदले जाऊन त्याचंी उणीि .रून 
काढली जाते. अशारीतीने यकृताच्या मनयंत्णामुळे रुमिरामध्ये अन्नघटकाचें य.र्गय ्माण रािंले जाऊन 
सिांचा संत.ल रािंला जात.. 
 

यकृताकडे आलेल्या ि अमिक असलेल्या मिुमाचे मिुजन बनून तेथेच साठमिले जाते. 
आिश्यकता असेल त्यािळेी त्याचे पुनः मिुमात रूपातंर ह.ऊन रुमिरात मदले जाते. 
 

अमिक असलेल्या मतस्क्तकाम्लाचे ममह ि मिुमात रूपातंर ह.ते. 
 

स्नेहप्रणनलंब (fatty emulsion) लमसका िामहन्यातून रुमिरात जात.. 
 

अशारीतीने हे अन्नसृष्ट रुमिरात न कायक.शापयंत प.चतात. येथे त्याचें पमरपाचन (assimilation) 
ह.ऊन शरीराची झीज .रून मनघते, िाढ ह.ते, उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते ि ऊजेचे उन्म.चन ह.ते. 
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ियापिय 
 

काही ्मुिं घटकाचंा चयापचय— 
 

१) प्रोर्ूणजन—यािर मुिंामध्ये लालेचा काहीच पमरणाम ह.त नाही. मुिंातून हे पदाथु जसेच्या 
तसे आमाशयात जातात. येथे जठरयूषातील मंद उदनीरकाम्लामुळे अम्ल्मतमक्रया असते. पाची ि 
ित्सातंची याचंी मक्रया अम्ल माध्यमातच ह.ते. पाचीची मक्रया ह.ऊन ्..मूजनाचें अनुक्रमे पाचेय 
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(peptides) पाचा ि मतक्तीकाम्ल यात रूपातंर ह.ते. दुिातील मिलेय पय..मूजनािर ित्सातंचीची मक्रया 
ह.ऊन अमिलेय मकलाटी बनते. हे सिु अिपुक्व नंतर ग्रहणीत जातात. येथील ्मतमक्रया क्षारीय असते. 
 

ग्रहणीत ्..मूजनािर मपत्त ि अम.पाचीची मक्रया ह.ऊन त्याचे पाचा ि मतस्क्तकाम्लात रूपातंर 
ह.ते. येथून हे पदाथु लघ्िंत्ात जातात. येथे आंत्यषूीचीपाचािर मक्रया ह.ऊन सिु मतस्क्तकाम्ले बनतात. 
अशारीतीने ्..मूजनाचे पचन येथे पूण ुह.ते. 
 

मतस्क्तकाम्ले लघ्िंत्ातील मिके्षप ि रसाकुंरातील केमशकातून ्चूमषली जातात ि आंत्मसरातूंन 
यकृतात जातात. ि तेथे त्याचे पथृक्करण ह.ऊन याकृतमसराद्वारे हृदयात जातात. यकृतात अमिक 
असलेल्या मतस्क्तकाम्लाचे ममद (urea) बनते ि उत्सजुनासाठी ते िृक्काकडे नेले जाते ि मूत्ातून उत्सर्थजत 
ह.ते. 
 

रुमिरातून मतस्क्तकाम्ले क.शारसात घेतली जातात. यापंासून झीज .रून मनघते ि निीन क.शा 
तयार ह.तात. अपमचत के्षप्पसृष्ट, ्ा. मद्व. जारेय, जल, इ. मसरा रुमिरातून हृदयाकडे ि क्ल.माकडे जातात 
ि तेथून उत्सर्थजले जातात. यापैकी काही यकृतात जातात. तेथे त्याचे ममद ि मेमदकाम्ल बनते ि िृक्काकडे 
नेले जाऊन मूत्ातून उत्सर्थजले जाते. 
 

२) प्रांगोदीय—यामध्ये मंड ्ामुिं असते. यािर मुिंातच लालेची मक्रया सुरू ह.ते ि त्याची शकुरा 
बनू लागते. लालेची ्मतमक्रया क्षारीय असते. आमाशयात आल्यािर तेथील माध्यम अम्ल असल्यामुळे 
त्यािर काही मक्रया ह.त नाही. ग्रहणीत क्षारीय माध्यम असल्यामुळे त्यािर सिुमकण्िीयषूातील मंडेदाची 
मक्रया सुरू ह.ते ि त्याचंी शकुरा बनते. पुढे हे पदाथु क्षुिातं्ात गेल्यािर त्याचं्यािर आंत्यषूातील अपितेद, 
यव्येद, दुर्गिेद या मिकराचंी मक्रया ह.ऊन त्याचें मिुम ि शकुरा बनतात ि केमशकामिून ्चूमषले जातात ि 
यकृतातून हे पदाथु रुमिरात ममसळतात. येथे अमिक असलेल्या मिुमाचे मिुजन बनून तेथेच संमचत केले 
जाते. रुमिरातून हे पदाथु क.शारसात घेतले जातात. येथे याचें त्.टन ह.ऊन उष्ट्णता ि ऊजा उत्पन्न ह.ते. 
्रसात त्याचें जारण ह.ऊन ्ा. स्व्द₂ ि जल हे अपचमयत पदाथु परत मसर रुमिरातून क्ल.म ि िृक्कद्वारा 
उत्सर्थजले जातात. जसे–C6 H12 O6+ 6O2= 6CO + 6H2O. 
 

३) स्नेह —मुिंात क.णतीही मक्रया न ह.ता आमाशयात जाते. येथे थ.ड्ा ्माणात असलेले 
मिमेदेद मिकराची त्यािर मक्रया ह.ऊन उदनीरकाम्लाच्या साह्याने ि पाण्याच्या मिपुलतेमुळे ्नेहाचे थेंब 
म.कळे ह.तात ि त्याचा ्मनलंब बनून पुढे ग्रहणीत जात.. तेथे सिुमकण्िीयषूातील मिमेदेदची त्यािर मक्रया 
ह.ऊन त्याचें िसाम्ल ि मिुरी बनतात. याकामी मपत्ताचेही साह्य ह.ते. पुढे क्षिुातं्ात क्षारीय यूषाशी 
्नेहाम्लाचंा संय.ग ह.ऊन ्िफेनकरण (पायसीकरण) ह.ते ि ्िफेन रसाकुंरातील लमसका िामहन्यातून 
्चूमषला जात.. तेथून रुमिरात ि नंतर क.शा ्रसात जात.. येथे त्याचे जारण ह.ऊन उष्ट्णता ि ऊजा 
उत्पन्न ह.ते. अपचमयत के्षप्यसृष्ट ्ा. मद्व. ि जलक्ल.म ि िृक्कातून उत्सर्थजले जातात. 
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णिष्ठा ि मलोत्सगभ (FAECES & DEFECATION) 
 

क्षिुातं्ात न पचलेले ि ्चूमषलेले पदाथु बृहदातं्ात ल.टले जातात. शषेातं्उडंूक कपाटामुळे हे 
अपमचत पदाथु परत शषेातं्ात जात नाहीत. हे पदाथु ििरूपात असतात. यात पाण्याचा अंश बराच असत.. 
मिष्ठेबर.बर हे पाणीही बाहेर फेकले जाऊ नये ि त्याचा शरीरात समत.ल रहािा म्हणून यातील बहुतेक सिु 
पाणी बृहदातं्ात श.षले जाते. शकुरा ि लिणे यापैकी काही जर शषेातं्ात श.मषली गेली नसतील तर येथे 
त्याचें पूण ुश.षण ह.ते. परंतु बृहदातं्ाचे मुख्य कायु म्हणजे येथे येऊन प.चलेल्या अपमचत पदाथांतून पाणी 
श.षनू घेणे हे ह.य. शषे रामहलेल्या मनरुपय.गी पदाथांची घट्ट मिष्ठा तयार ह.ते. काहंी शाकाणूचं्या मक्रयेमुळे 
त्याला एक ्कारची दुगंिी सुटते. माणसाला ्मतमदनी एकदा खकिा द.नदा मनयममत मल.त्सग ु ह.त.. 
बृहदातं्ातंील तरंगगतीमुळे, उदरगुहेतील िाढत्या मनपीडामुळे ि त्याचिळेी ह.णाऱ्या गुद.न्नम (lavator 
ani) पेशीच्या आकंुचनामुळे ही साठलेली मिष्ठा ज.राने बाहेर फेकली जाते. याचिेळी मलमिसजुन न केले 
तर तरंगगती उलट मफरून िर जाते ि मल.त्सजुनाची .ािना नाहीशी ह.ते. मिष्ठेतील जलाशं पूण ुश.षला 
जात. ि मिष्ठा घट्ट िंड्ासारिंी ह.ते. त्यामुळे पुढे मलमिसजुनाला फार त्ास पडत. ि मलािर.ि ह.त.. 
मपत्तातील रंगामुळे मिष्ठेला महरिट काळसर रंग चढत.. 
 

पूण ु अनशनानंतरसुद्धा मलाशयात मिष्ठा आढळते. भ्रणूातसुद्धा अंत्ात बालमिष्ठा (meconium) 
आढळते. आंत्यषू, अंतच्छदातून झडलेल्या असंख्य क.शा, अगमणत शाकाणू ि क.शािूमुळे मिष्ठा बनते. 
शाकाहारात क.शािूचे ्माण जा्त असते म्हणून मिष्ठेचे ्माण जा्त असते. शुष्ट्क मिष्ठेत ⅕ ते ⅓ .ार 
शाकाणूचंा असत.. बहुतेक शाकाणू मृताि्थेत असतात. मिष्ठेत ६५–७५% जल असते. ्..मूजनािरील 
शाकाणूचं्या मक्रयेमुळे मननीलि (indol) ि ्केटॉल ह्या िाती उत्पन्न ह.तात. शुल्बारी जा्त असलेले पदाथु 
उदा. िाल, पािटे ि अंडी यापासून SO2 उत्पन्न ह.तात. पूण ु्िा्र्थयात मिष्ठेला फारच थ.डा दुगंि असत.. 
 

िमन (vomiting, emesis)— 
 

्थम मळमळ (nausea) सुटून मिपुल लालास्त्राि ह.त. ि त. मगळला जात.. म.ठा मनश्वास घेतला 
जात., कंठद्वार बदं ह.ते, उदरपेशींचे ्बल आकंुचन ह.ते, घ.मषत् बदं ह.ते, म्हणून ्तबि असलेल्या 
मध्यपटलािर जठर दाबले जाते.उद्वार संक.चक मशमथल ह.ते, मनजठर संक.चक बदं ह.ते, जठराचे ्बल 
आकंुचन ह.ते ि या सिांचा एकत् पमरणाम म्हणजे जठरातील आिेय अन्ननमलका, ग्रसनी ि मुिंािाटे बाहेर 
पडतात. यािेळी मृदु तालूने नासाग्रसनी द्वार बदं ह.ते म्हणून नाकािाटे पदाथु बाहेर येत नाहीत; पण काही 
येतात. 
 

काही ्संगी श्वसनपेशींचे असहकामरत (incoordinated) अंगग्रह (spasm) ह.तात. पण 
जठरातील आिेय बाहेर पडत नाही. यानंा िमन.िेक (retching) म्हणतात. अशा काही उिेकानंतर जठर 
मरकामे ह.ते. िमनाच्यािळेी ह.णारे अनेक जमटल पेशीआकंुचनाचें मनयंत्ण करणारे एक चेताकें ि असते. 
त्याला िमनकें ि म्हणतात. हा श्वसनकें िाजिळच असत., िमनकारी अम.िाही ्ेरणा जठरातं्कुल्या, 
ग.ाशय, हृदय आमण इतर काही अंगात उत्पन्न ह.तात ि कें िाला प.चताच िमन ह.ते. 
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णिष्ठा, मलोत्सगभ, िमन, कु्षर्ा 
 

कु्षर्ा (appetite, hunger) 
 

..जनानंतर काही ठरामिक िळेी .केुची संिदेना उत्पन्न ह.ते. शारीमरक श्रम ि शीततपमानाने ही 
िाढते. काहींच्या मते श्रमाच्या िळेी जारणमििामुळे पेशीमध्ये काही िव्ये उत्पन्न ह.तात. ही िव्ये जठरातील 
चेतातंाना उद्दीमपत करतात ि म्हणून .कू लागते. यािळेी जठरात आितीय (periodic) आकंुचने ह.तात. 
 

रूमचचेतातंतू क्षिुा ्मतके्षप मक्रयेचा अम.िाही .ाग आहे. या संिदेनेचा सबंि रुमिरातील शकुरेच्या 
माते्शी आहे. मिुिषंीच्या अंतःके्षपाने रुमिर शकुरा कमी ह.ते आमण क्षुिा संिदेना फार ्बल ह.ते. 
मस््तष्ट्कामध्ये क्षिुामनयंत्ण कें ि असते. 
 

आहाराच्या अिैमचत्र्यामुळे (monotonous), अत्यशनामुळे, काही मिमशष्ट पदाथामुळे, अनशनाच्या 
सािारण चौर्थया मदिशी .केुच्या अ.ािामुळे अन्नामिषयी अ्ीती उत्पन्न ह.ते. तसेच अन्न केिळ मुिंात 
घालून चिुण करण्यानेसुद्धा क्षिुा शमते. 
 

मलािरोर् (constipation) 
 

पूण ुमल.त्सगु न ह.णे याला कारणे मलाशयात क.ठेतरी अिर.ि असणे खकिा मल.त्सग ुसिदेन 
(painful) ह.णे ही असतात. या दुसऱ्या स््थतीला सिदेन मलािर.ि (dyschesia) म्हणतात. 
मल.त्सगाच्या .ािनेकडे दुलुक्ष केल्यास गुदाशय मशमथल ह.ते ि .ािना नाहीशी ह.ते. गुदाशय मि्तारते ि 
त्यातीलसंक.चन दुबुल ह.ते ि म्हणून ्यत्नानंतरसुद्धा मल.त्सग ुकठीण ह.त.. म्हणून मनयममत मल.त्सगु 
करणे अिश्य आहे. 
 

मलािर.िामुळे आंत्ीय ्ियंमिषता (autointoxication) उत्पन्न ह.ते असा समज आहे. पण त. 
बर.बर मदसत नाही. ड.के दुिंणे, अक्षुिा, मळमळ, मनरुत्साह इ. लक्षणे यामंत्क कारणाने ह.तात असे 
मदसते. 
 

िरंगगिी (peristalsis) 
 

एिंाद्या प.कळ उदरागंात संक.चन लहरीनंतर मि्तार लहरी येणे या आसंमजत (coordinated) 
मक्रयेला तरंगगती म्हणतात. या गतीमुळेच मुिंात घातलेले अन्न २० फूट अन्ननमलकेतून पार पडून २४ 
तासात बाहेर पडू शकते. 
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खंड १३ : अध्याय ७ 
 

आहार (DIET) 
 

अन्न ि त्याचे मिमिि ्कार, घटक इ. मिषयी मििचेन केल्यानंतर ्िा्र्थय चागंले रािंण्यासाठी 
क.णी, क.णते, मकती, केव्हा ि कसे िंािे याचे मििचेन करणे महत्त्िाचे आहे. मिमिि जाती, िमु, सं्कृती, 
पथं, रूढी, िशं ि .ौग.मलक पमरस््थती ्चमलत असलेल्या .ारतासारख्या िंंड्ाय देशात सिांसाठी 
एकच ्माप (standard) आहार सुचमिणे अिघड आहे कारण आहार, िय, खलग, श्रम, .ौग.मलक पस््थती 
इ. िर अिलंबून असते. 
 

एिंाद्या जातीच्या खकिा िशंाच्या माणसाचंी शारीमरक ि मानमसक िाढ, त्याचें बल, ओज 
(vigour), ्ि.ाि इ. महत्त्िाच्या ग.ष्टींचा ि ते घेत असलेल्या आहाराचा घमनष्ठ संबिं असत.. सकस ि 
समत.ल आहार घेणारी माणसे बमलष्ट ि ओज्िी असतात ि अशा माणसाचें राष्ट्रही बमलष्ट असते. 
.गिद्गीतेसारख्या तास्त्िक ि िार्थमक गं्रथात आहाराचे समि्तर िणनु देऊन आहारा्माणेच माणसाचंा 
्ि.ाि बनत. असे ्मतपादले आहे. 
 

अन्न ि आहार याचं्या व्याख्या येथे देणे उमचत ठरेल. ज्या ्ामणज, उमद्भद ि िंमनज पदाथांचा 
शरीरात अंत.ाि केल्याने मनुष्ट्याला उष्ट्णता ि ऊजा ममळते, शरीराची झीज .रून मनघून निीन ऊती 
मनमाण ह.ते ि शरीरातंगुत जीिमक्रया (vital processes) सुरळीत चालून ्िा्र्थय चागंल राहते त्या 
पदाथांना अन्न असे म्हणतात. 
 

अन्नस्त्रोिाच्या णिणिर् र्ागाि होिारे प्रमुख अन्नघटकांिे पिन, प्रिूषि, अंत्यसृष्ट, णिकर दाखणििारी 
सारिी 

क्र. ्थान उदासग ु मिकर अन्नघटक ्मतमक्र
या 

अंत्यसृष्ट ्चूमषत पदाथु ्चूषणागं 

१ मुिं लाला, 
श्लष्ट्मा 

लाली (ptyalin) मंड, ्ागं.दीय 
(starch) 

क्षारीय यव्यिू 
(maltose) 

मिुम (glucose)  

२ आमाशय 
(stomac
h) 

जठरयषू 
श्लेष्ट्मा 
उदनीरका
म्ल 

१ पाची (pepsin) 
२ ित्सातंची (renin) 
३ मिमेदेद (lipase) 

१ ्..मूजन 
(protein) 
२ पय..मूजन 
coseinogen 
३ िपा, ्नेह 
(fat) 

अम्ल १ मतस्क्तकाम्ल 
(aminoacid) 
२ मकलाटी 
(casein) 
३ िसाम्ल, 
मिुरी 
(glycerin) 

१ पाचा (peptone) 
२ पाचा (peptone) 
३ िसाम्ल, ्िफेन 

(portal 
vein)(p
ortal 
vein) 
पय.लमस
नी 
(lactel) 

३ ग्रहणी 
(duoden
um) 

मपत्त 
श्लेष्ट्मा सिु 
मकण्िीयूष 

१ अम.पाची (trypsin) 
२ मिमेदेद (lipase) 
३ मंडेद (amylase) 

१ ्..मूजन 
२ िपा, ्नेह 
३ ्ाग.दीय 
carbohydrate 

क्षारीय १ मतस्क्तकाम्ल, 
पाचेय peptide 
२ िसाम्ल, 
मिुरी 
३ यव्यिू 

१ पाचा 
२ ्िफेन 
३ मिुम 

आंत्महा
नीला 

४ क्षुिातं् 
(small 
intestine) 

आंत्यषू १ आंत््मिकर 
(enterokinase) 
२ मंडेद 

१ सिु 
मकण्िीयूषाला 
कायु ्िृत्त 
करत. 

क्षारीय १ शकुरा 
२ यव्यिू 
३ मतस्क्तकाम्ल 

१ मिुम 
२ यव्यिू 
३ मतस्क्तकाम्ल 

आंत्महा
नीला 
पय.लमस
नी 
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३ आंत्यषूी (Erepsin) 
४ मिमेदेद 
५ अपितेद 
(invertase) 

२ ्ागं.दीय 
३ पाचा 
४ िपा 
५ सिु शकुरा 

४ ्नेहाम्ल 
५ मिुम 

४ ्िफेन 
५ मिुम 

आंत्महा
नीला 

५ अन्नस्त्र.त 
श्लेष्ट्मल 
्तर 

्मिकरी 
(kinase) 

१ जठरी (gastrin) 
२ उदासगी 
(secretin) 
३ मपत्त्मिकरी 
(cholecystokinin) 
४ आंत््मिकर 
(enterokinase) 
५ आंत्मिकर 
(enterokinin) 

सिु अन्नघटक अम्लीय 
क्षारीय 

१ जठरयषू 
२ सिुमकण्िीयूष 
३ मपत्त 
४ आंत्यषू 

हे सिु मिकर 
कमुण्यकारी 
(activator) आहेत 

आंत्महा
नीला 

६ बृहदातं् मिपुल 
श्लेष्ट्मा 

नाही अपमचत ि 
अ्चूमषत अन्न, 
काही लिणे, रंग 
ि जल 

अम्लीय 
क्षारीय 

नाही जल, काही लिणे, 
मिुम, काही औषिे 

श्लेष्ट्मक
ला 

 
जे पदाथु िंाल्ल्याने अन्नातील सिु घटक शरीराला ममळून त्याची झीज .रून मनघते, िाढ ह.ते, 

उष्ट्णता ि ऊजा ममळून क.णतेही काम करण्याला ि व्यािींना ्मतकार करण्याला सामर्थयु ्ाप्त ह.ते त्या 
पदाथांच्या समुच्चयाला आहार असे म्हणतात. 
 

ज्या आहारात सिु अन्नघटक ि इतर साह्यकारी घटक य.र्गय ि समत.ल ्माणात असतात त्यास 
समत.ल आहार असे म्हणतात. .कू शमेपयंत प.ट.र िंाणे य.र्गय आहार नव्हे. एिंादा प.ट .रून केिळ 
.ात िंाईल तर त्याचे ्िा्र्थय चागंले राहणार नाही ि त. बमलष्ट ि ओज्िी ह.णार नाही. त्याचे प.ट .रले 
असले तरी इतर अन्नघटकाचंी त्याची .कू शमलेली नसल्याने त. एक ्कारे .केुलाच समजला पामहजे. 
म्हणून समत.ल आहार घेणे फार महत्त्िाचे आहे. 
 

प्रमाप आहार—एिंाद्या ्देशातील ल.कासंाठी ्माप आहार सुचिाियाचा असेल तर िंालील 
ग.ष्टींचा मिचार केला पामहजे— 
 

१) त्यापासून आिश्यक ती उष्ट्णता ि ऊजा ममळणे 
 

२) त्यात अन्नातील सिु मुख्य ि उपघटक अंत.ूतु असणे 
 

३) व्यक्ती, िय, खलग, श्रम ि इतर पमरस््थतीला अनुरूप ि य.र्गय अशी आहाराची मात्ा असणे 
 

४) व्यक्तीची इच्छा ि आिड यानुसार आहाराची मनिड करणे 
 

इंर्नमूर्लय (fuel value)—शरीरामध्ये आहारातील पदाथांचे जारण ह.ऊन त्यापासून उष्ट्णता 
उत्पन्न ह.ते. म्हणून त्या पदाथांना इंिन असे म्हणतात. मिमिि पदाथांचे इंिनमूल्य शास्त्रज्ञानंी उषमान 
(calorimeter) नािाच्या यंत्ाच्या साह्याने अचूक श.िून काढले आहे ि त्याचे एककही ठरमिले आहे. १ 
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िान्य–िा (grane–g) आसुत (distilled) जलाचा ताप O शमतक अंश–शअ (degree centigrade) 
पासून १ शअ. पयंत िाढण्यास जेिढी उष्ट्णता लागते तेिढ्या उष्ट्णतेस उष्ट्णतेचे एकक खकिा उष (calory) 
म्हणतात. बहुतेक सिु ज्ञात पदाथांचे उमषक मूल्य काढण्यात आले आहे. सामान्यतः 
 

१ िा. ्..मूजन पासून ४ उष उष्ट्णता ममळते. 
१ िा. ्ागं.दीया पासून ४ उष उष्ट्णता ममळते. 
१ िा. िसा पासून ९ उष उष्ट्णता ममळते. 

 
आर्ार ियापिय (basal metabolism) 

 
मनुष्ट्य सुप्ताि्थेत असता जेव्हा सिु शरीर ि मन.व्यापार मशमथल असतात परंतु जीि िारणेसाठी 

लागणाऱ्या अंत्थ अंगाचंी काये चालू असािी लागतात अशा स््थतीत हृदयमक्रया, श्वसन, पचन, शरीर, 
उष्ट्णता रक्षण इ. साठी ह.णारा चयापचय यास आिार चयापचय म्हणतात. 
 

्ि्थ (healthy) ्ौढ करीत असलेल्या श्रमाच्या ्माणात त्याच्या आहाराचे ऊमषक मूल्य असले 
पामहजे. श्रमस््थती, उषदर सहमस्त्र िान्य–दर सिा (per kg) ि उष सम्त (total) दािंमिणारा तक्ता— 
 
श्रमस््थती उष, दर kg, .ाराक उष, सम्त .ाराक 
आिार चयापयच २० १२००–२००० 
शयन मिश्राम (bed rest) २५ १३००–२२०० 
अल्पश्रम (light work) ३० १६००–२५०० 
मध्यमश्रम (moderate work) ३५ १८००–३००० 
अमतश्रम (heavy work) ५० २२००–४००० 
 

्ि्थ ्ौढाचा शरीर.ार, उंची ि िक्ष पमरमघ (chest girth) एका मिमशष्ट ्माणात असतात. एकच 
ठरामिक मनयम सागंता येत नाही. िंालील सूत् सामान्यतः अचूक असते. त्यातही २०% जा्त खकिा कमी 

असू शकते. ते सूत् (formula) असे–  W=.ार, G=िक्ष, पमरमघ,H=उंची. या सूत्ािंरून 
उंची ि पमरघी समजल्यािर त्याचा शरीर.ार मकती असािा ते काढता येते. शरीराचा .ार, उंची, िय याचंा 
तक्ता— 
 

िय, उंिी ि र्ार दाखणििारा िक्िा (इंि, पौंडांमध्ये) 
 

िय ५,′०″ ५,१″ ५,′२″ ५,′३″ ५,′४″ ५,′५″ ५,′६″ ५,′७″ ५,′८″ ५,″९″ ५,′१०″ ५,′११″ ६′+०″ 
१५ ८७ ९१ ९४ ९८ १०१ १०४ १०७ ११० ११३ ११६ – – – 
२० ९७ १०० १०४ १०७ ११० ११४ ११७ १२१ १२५ १२९ १३५ १३७ १४१ 
२५ १०६ ११० ११३ ११७ १२१ १२५ १२९ १३३ १३७ १४२ १४६ १४८ १५० 
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आहार मात्रा 

 
आहाराची सम्त मात्ा ठरल्यानंतर त्यापैकी ्..मूजन, ्ागं.दीय ि िसा याचं्या माते्चे ्माण 

ठरमिणे आिश्यक आहे. अनेक ्य.गातंी असे मदसून आले आहे की व्यक्तीच्या सम्त आहारापैकी (उमषक 
मूल्य २४००) उष अिा.ाग म्हणजे ५०% ्ागं.दीय १२०० उष, १५% ्..मूजन–३६० उष, ३५% िपा–
८४० उष, या ्माणात असािते. 
 

अन्नघटकाचें उमषकमूल्य समजल्यानंतर पुढील सारणीिरून आहारातील त्या घटकाचंी एकूण 
मात्ा काढता येते— 
 

उष १२०० ÷ ४ = ३०० िा. gm. ्ागं.दीय  
उष ३६० ÷ ४ = ९० िा. gm. ्..मूजन  
उष ८४० ÷ ९ = ९३·३ िा. gm. िपा  
उष २४००  ४८३·३ िा. gm. सम्त आहार  

 
िरील घटकापंैकी ऊतीची झीज .रून काढणारा ि निीन ऊती मनमाण करणारा महत्त्िाचा घटक 

म्हणजे ्..मूजन ह.य. यातील मतस्क्तकाम्ल हा महत्त्िाचा पदाथु ह.य. ्..मूजन ्ाणी ि िन्पती 
द.होंपासून ममळतात. पण या द.ह.तील मतस्क्तकाम्लामध्ये बराच .ेद असत.. ्ामणज मतस्क्तकाम्लाचें 
मानिी शरीरात म.ठ्या ्माणात ि त्िमरत ्चूषण ि पमरपाचन ह.ते. म्हणून आहारातील सम्त ्..मूजनात 
काही ्माणात तरी ्ामणज ्..मूजन असाि.े दुर्गि ि मासं यातील ्..मूजन उमद्भदातील ्..मूजनापेक्षा 
प.षणाच्या दृष्टीने सरस ह.त. ज्या आहारात १५% ्..मूजन आहे असा आहार उत्तम ह.य. आहारातील शषे 
मात्ा ्ागं.दीय ि िपा यानंी .रून मनघते. 
 

्ागं.दीय सहसा उमद्भद पदाथांमध्येच आढळतात. पण ते जा्त ्माणात िंाण्यात आल्यास प.ट 
िाढते ि प.टात िात ह.त. म्हणून आहारात ५०% पेक्षा जा्त नसािेत. 
 

िपा ्ामणज ि उमद्भज द.न्ही पदाथात सापडते. त्यातही ्ामणज िपा श्रेष्ठ ह.य. कारण त्यात 
पचनास सुल. अशी उच्च ि साम्ले ि जी ‘क’ ि ‘घ’ असतात. जसे, ्नेहमीन यकृत तैल (codliver oil). 
उमद्भज िपेमध्ये क.णतीही जीिती असत नाही म्हणून मिपणीत–बाजारात–जे िन्पती नािाचे तूप ममळते 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यात बुध्या(purposely) शासकीय मििीने (by govt. law) या जीिती ममसळलेल्या असतात ि त्या्माणे 
आिानािर (container) मुमिलेले असते. 
 

उत्तम आहारात मिमिि लिणे थ.ड्ा ्माणात असतात. चूणातू, भ्राजातू, ि अयस् ही महत्त्िाची 
लिणे ह.त. ही नसतील तर हीनान्न र.ग (defficiency diseases) उद्भितात. 
 

जीििी–आहारात जीितीचे ्थान महत्त्िाचे आहे. कारण मकतीही सकस आहार असला पण त्यात 
जीितीचा अ.ाि असेल तर त. हीनच ह.य. अशा आहारापासून मिमिि हीनान्नव्यािी उद्भितात. क्षार ि 
जीिमत मनसगात मिपुल ्माणात आढळतात. अनेक हमरत शाक.ाज्या, मिमिि फळे ह्यात क्षार ि जीिती 
मिपुल असतात. म्हणून ..जनात मिमिि .ाज्या ि ..जनानंतर ताजी फळे .क्षणे उत्तम ह.य. 
 

आहाराला सुिास, सुरूची ि सुरूपही असले पामहजे; त्यामुळे मन उल्हमसत ह.ऊन ..जनापासून 
आनंद ममळत.. क्षिुा ्दीप्त ह.ऊन पाचक रस मिपुल ्माणात स्त्रि ूलागतात ि पचनास साह्य ह.ते. केशर, 
िलेची, लिंग, जायफळ, ममरी, खहग इ. व्यंजन पदाथांमुळे पक्कान्नाला सुरूची, सुगंि ि सुरंग ्ाप्त ह.त.. 
यानंा व्यंजन पदाथु (condiments) म्हणतात. 
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पेये (DRINKS), अनुपान (BEVERAGE) 
 

या पदाथांमुळे ..जन आल्हाददायक िाटून त्यात रूची उत्पन्न ह.ते. जल हे िैश्व पेय ह.य. इतर 
सिु पेयामंध्ये जलाचा अंश म.ठा असत.. िामतपेय (aerated water) ि िंमनज जल (mineral water), 
पाण्यात मिक्षार (sodi bi carb) मिरघळून त्यात ्ा. मद्व. िातीचे ्.रण (charge) करतात. नैसर्थगक 
उत्सातील (spring) जला्माणेच ही कृमत्म पेये बनितात. यानंा म्य (pleasant) ि तीक्ष्ण (sharp) 
रूची असून त्यातील ्ामंद्व. िाती उदरगती ि पाचक रसाचें उदासजुन िाढितात. त्यामुळे पचनाला साह्य 
ह.ते. ही पेये मनजंतुक असतात अशी सामान्य, चुकीची, भ्रामक समजूत आहे. 
 

पेयाचें द.न .ाग पडतात.— 
 

१.अणकस्ण्िि (nonformented) 
 

अ) िैन–चहा, चीन, जपान, .ारत, लंका या देशात उत्पन्न ह.त.. चहाच्या झाडाची ही क.िळी 
पाने असतात. यात मुख्यतः म्लेच्छी (caffein) हे उते्तजक िव्य असते. त्यामुळे मनुष्ट्य उते्तमजत ह.त.. थ.डे 
उत्पत (valatile) तैल असल्यामुळे चहाला ्िाद ि सुगंि ्ाप्त ह.त.. यात शस्ल्कक अम्ल (tannic acid) 
म.ठ्या ्माणात असते. चहा पाण्यात बराच िळे उकळल्यास हे अम्ल त्यात ्मिलीन ह.ते. हे अम्ल 
्िा्र्थयाला हानीकारक असते म्हणून चहा फार िळे उकळू नये. 
 

आ) कॉफी–म्लेच्छ फळे .जुून (roast) त्याचंी बारीक पूड करतात. हीसुद्धा चहा्माणे उते्तजक 
आहे. 
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चहा-कॉफीमध्ये प.षक िव्ये मुळीच नाहीत. 
 

इ) क.क., चॉक.लेट–हे पदाथु मथओब्र.म कॅक. या झाडाच्या फळापासून तयार ह.तात. यांचे 
प.षण मूल्य म.ठे आहे. 
 

ई) शरबत, नारीकेल जल (cocoanut water) ्िा्र्थयाला प.षक आहेत. 
 

२. णकस्ण्िि पेये (formented) 
 

बहुतेक सिु मकस्ण्ित पेयामंध्ये सुषि (alcohol) नािाचे शस्क्तशाली रासायमनक िव्य असते. 
यिसुरा (beer), ्ासि (spirit), िास्न्यरा (whisky), ्दामक्षरा (brandy), फामणरा (rum), दपुमषरा 
(gin), ममदरा (liquor), िामक्षरा (wine), अबुद-िामक्षरा (sherry), बुद िामक्षरा (champagne), इ. ही 
परदेशी पेये ह.त. अरुक, ताडी, माडी, खशदी, नीरा ही देशी पेये ह.त. 
 

ही पेये जठरात जाताच पाचक रस स्त्रितात ि औष्ट्णता (warmth) िाटते. ..जनापूिी थ.ड्ा 
्माणात घेतल्यास पचनास साह्य ह.ते. पण जा्त ्माणात दीघाििीपयंत घेतल्यास िाईट पमरणाम मदसू 
लागतात. मकस्ण्ित ह.ण्यापूिीच्या ताडीला नीरा म्हणतात. ही शरीराला प.षक आहे. 
 

मद्यपान एक सामामजक सम्या आहे. मानमसक शारीमरक व्यथा मिसरण्यासाठी खकिा 
सहिासासाठी (to keep company) मनुष्ट्य मद्यपानास सुरिात करत.. पण पुढे अल्पमाते्ने त्याचे समािान 
ह.त नाही. म्हणून मद्याची मात्ा िाढते ि पुढे त. मद्यासक्त बनत. ि या व्यसनापायी त्याचा नाश ह.त.. 
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णिणशष्ट आहार 
 

आहारामिषयी सामान्य मिचार केल्यानंतर .ारतीयासंाठी संत.ल ि ्माप (standard) आहार 
सुचमिणे य.र्गय ठरेल. येथे बहुसंख्य असलेला खहदू समाज शाकाहारी आहे. तर इतर जाती मासंाहारी 
आहेत. परंतु पूण ुशाकाहार खकिा पूण ुमासंाहार मिरळाच असत.. कट्टर शाकाहारात ्ामणज दूि चालते ि 
कट्टर मासंाहारात चपाती, पाि, .ाज्या याचंा आहार असत.. 
 

मध्यम स्स्थिीिील मािसािा एका सबंर् णदिसािा संिोल ि प्रमाप आहार— 
 

१ 

ि्तू तादूंळ गहू 
आटा 

डाळ 
कडिान्ये 

दूि तूप खकिा 
तेल 

गूळ, 
सािंर 

.ाज्या 
फळे 

सम्त 
उष 

िा. 
ग्राम 

१५० १५० ५० ४०० २५ ५० ३०० २०५० 
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कडिान्य खकमचत म.ड आलेल्या स््थतीत द्याि.े कारण त्या स््थतीत त्याच्यात जीिती उत्पन्न झालेल्या 
असतात. या आहाराचे उमषक मूल्य ि रासायमनक मनबंि मासंाहाराएिढेच असले तरी यात काही उणीिा 
असतात. 
 
जे िांदूळ खाि नाहीि त्यांच्यासाठी १ णदिसािा संिोल ि प्रमाप शाकाहार— 
 

२ 
ि्तू गहूआटा दूि डाळकडिान्ये तूपतेल गूळसािंर शाकफळे सम्तग्राम सम्तउष 
िा. 
ग्राम 

२०० १००० ५० ५० ५० ३०० १६५० २४०० 

 
काही शाकाहारींना मासे ि अंडी िालिाि. त्यांच्यासाठी खालील प्रमाप आहार— 
 

३ 
ि्तू गहूआटा डाळ मासे अंडी तूप शाकफल सम्तग्राम सम्तउष 
िा. 
ग्राम 

२५० ५० १०० ५० ५० ३०० ८०० २२६० 

 
संपूिभ मांसाहार क्वणििि असिो. सामान्यिः णमश्राहार असिो. 
 

४ 
ि्तू गहूआटा तादूंळ डाळ दूि मासं तूपतेल शाकफल सम्तग्राम सम्तउष 
िा. 
ग्राम 

३०० २०० ५० ३०० १०० २५ २०० ११७५ २९०० 

 

५ 
ि्तू तादूंळ आटा डाळ तूप मासे दूि शाकफल सम्तग्राम सम्तउष 
िा. 
ग्राम 

२०० १५० १०० ७५ १०० ३०० १५० ९७५ ३०३० 

 
मासंाहार ि शाकाहार याचंी तुलना 

 शाकाहार  मासंाहार 
१) ्ागं.दीयअमिक, ्..मूजनकमी. १) ्ागं.दीयअत्यल्प, ्..मूजनअमिक. 
२) दुष्ट्पाच्यक.शािूअत्यमिकत्यामुळेआहाराचीमात्ाअमि

कलागे. 
२) क.शािूअत्यल्पत्यामुळेआहाराचीमात्ाकमीलाग

ते. 
३) अमिकाशंपचनअंत्ामध्येम्हणूनपचनासमिलंबि.ारी. ३) अंमिकाशंपचनआमाशयिग्रहणीतम्हणूनपचन

त्िमरतिहलके. 
४) यानेबल्ाप्तह.ते. ्ाणीबमलष्ठह.त.. उदा. हत्ती. 

सततअमिककायुकरत.. उदा. 
मचत्तािहरीणसरळिाितात (race). 
हरीणनक्कीपुढेजाईल. शक्ती–
मासंपेशींचागुणिमुआहे. 

४) यानेऊजा्ाप्तह.ते.्ाणीऊजु् िल 
(energetic, vigorous) ह.त.. उदा. व्याघ्र, 
खसह. अल्पकाळातपुष्ट्कळकायुकरत.. 
पमहल्याक्षणीमचत्ताहमरणािरजीझेपमारत.तीऊ
जाहमरणातनसते. 
ऊजामस््तष्ट्कसं् थानचागुणिमुआहे. 

५) ममह (urea), मममहकी (purin), ५) यातहीमिषयुक्तिव्येजा्ततयारह.तात. 
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मेमहकाम्लअल्पतयारह.तातम्हणूनिृक्कािरउत्सजुना
चा.ारकमी. 

िृक्कािरउत्सजुन.ारजा्तपडत.. 

६) यातील्..मूजनापासूनकमी्तीची, 
मद्वतीयश्रणेीचीमतस्क्तकाम्लेउत्पन्नह.तात. 

६) ्थमश्रेणीचीमतस्क्तकाम्ले. उदा. लायमसन, 
महस््टमडन, मसस््टन, मरप्ट.फेन, 
टायस.मसनहीउत्पन्नह.तात. 

७) बऱ्याचआहाराचे्चूषणह.तनाही. 
पाचकरसानाकमीउते्तजनममळते. 

७) ९०% ्चूमषतह.त.. 
पाचकरसअमिकउते्तमजतह.तात. 

८) दुष्ट्पाच्य (indigestible) 
.ागअमिकअसल्यामुळेत.उत्सर्थजतकरण्यासाठीपेशीं
नाजा्तश्रमकरािलेागतात. 

८) दुष्ट्पाच्याचा.ागथ.डाअसल्यामुळेत्याच्याउत्सजु
नासाठीथ.डेश्रमपुरतात. 

९) रािंल्यानंतरअमिकसुष्ट्पाच्यह.त.. ९) अमिकदुष्ट्पाच्यह.त.. 
१०) मानमसकश्रमकरणारानामहतकर. १०) मततकामहतकरनाही. 
११) ्ि.ािसास्त्िक, स््थरिशातंह.त.. ११) ्ि.ाितामस, अस््थरिक.मपष्ट. 
१२) र.गानंा्मतकारकशक्तीकमी. १२) ्मतकारकशक्तीअमिक. 
१३) कृमींचाउपसगनुाही. १३) तृणाणु–

पदकृमीिइतरकृमींचाउपसगहु.ण्याचास.ंिजा
्त. 

१४) ्ागंारकमी्माणातअसत.. १४) ्ागंारजा्तअसत.. 
 

िय ि स्स्थत्यनुसार आहारािे आिश्यक ऊणषक मूर्लय— 
 

्ौढपुरुष २६०० उष. 
्ौढस्त्री २१०० उष. 
गर्थ.णीस्त्री २४०० उष. 
्तन्यदास्त्री (nursing woman) ३००० उष. 
बाल१३िषे २१०० उष. 
बाल११िषे १८०० उष. 
बाल९िषे १६०० उष. 
बाल७िषे १३०० उष. 
बाल५िषे १००० उष. 

 
दूर् 

 
ज्यानंा मातेचे दूि अलभ्य असते त्यानंा इतर ्ाण्याचें दूि द्यािे लागते. ्ाण्याचं्या दुिाच्या 

मनबिंाचा तक्ता— 
 

्ाणी ्..मूजन िपा ्ागं.दीय आपेमक्षक.ार  
१ मानि २·५% ३·००% ६·५% १०३२  



 

 

अनुक्रमणिका 

२ गाय ३·५% ५·००% ४·५% १०३०  
३ म्हैस ४·२% ९·००% ५·००% १०३२  
४ गदु. १·८% १·००% ५·५%   

५ अजा ३·६% ४·०२% ४·००%   

 
दूि हा पूणु, अखहसक ि मिमिि आहार आहे. “क्षीणे, िृदे्धच बालेच पयः पर्थयं यथामृतम्.” िार.ट. 

दूि सिांना चालते. त्यात सिु अन्नघटक असतात. पण त्यात त्िमरत जंतू द.ष उद्भितात. दूिात .ेसळ 
करण्याकडे ्िृत्ती फार असते. दूि उकळण्याने जंतू नाश पाितात. परंतु त्यामुळे त्यातील जीितीही नाश 
पाितात. म्हणून दूि ½ तास १५०° F पयंत तापिनू त्िमरत थंड करतात. या पद्धतीला पािरीकरण 
(Pasteurisation) म्हणतात. मातेच्या दुिात जंतूद.ष नसत.. म्हणून मातेचेच दूि बालकानंा देणे महतकर 
ह.य. “मातुरेिमपबेत््तन्यं.” 
 

यापासून मिमिि ्कार बनतात. दही, ताक, ल.णी, तूप, इ. दुिातील दुर्गि शकुरेचे 
दुस्र्गिकाम्लजीिाणूचं्या मक्रयेमुळे दुस्र्गिकाम्ल बनते. या जीिाणूमुळे दह्यात अन्य जीिाणूनंा थारा नसत.. 
म्हणून नासक्या दुिापेक्षा दही चागंले. ल.णी ि तुपामध्ये जीिती असतात. औमद्भद तेलामध्ये मुळीच 
नसतात. 
 

२. अण्डे 
 

सामान्यतः कुकु्कट, बदक याचंी अंडी िंाण्यात येतात. यािर किच असल्यामुळे यानंा .ेसळ खकिा 
जंतुद.ष ह.ण्याची .ीती नसते. यामुळे एिंादा संक्रामक र.ग ह.ण्याचाही सं.ि नसत.. याचा .ार ५० िा. 
ग्राम असत.. १२% किच, ५८% श्वेतक, ३०% पीतक असत.. यातील घटकाचंी सारणी— 
 

िव्य जल ्..मूजन ्नेह लिण जीिती उष 

शुल्लक ८६ १२ ०·२५ ०·६ – १३ 
पीतक ५१ १६ ३२ १ किंघ ४८ 

 
हे एक फार उच्च ्तीचे िंाद्य आहे. अंत्ात ९७% .ाग ्चूमषत ह.त.. 

 
३. मासे 

 
आहारात मासे म.ठ्या ्माणात िापरतात. मासंापेक्षा यात ्..मूजन कमी असल्याने याचे 

प.षणमूल्य कमी असते; पण पचनास हलके असतात. क्षिुातं्ात ९५% .ागाचे ्चूषण ह.ते. दूमषत 
पाण्यातील माशामुंळे आंत्र.ग, कृमी ि पर.पजीिी र.ग ह.ण्याचा सं.ि असत.. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

४. मांस (meat) 
 

जगतीतलािर बहुसंख्य ल.क मासंाहारी आहेत. यात य.जीऊती बरीच असते. त्यात मांसरस 
नािाचे सुगंिी तरल असते. मासंात बहुतेक ्..मूजन–मपमशती (myosin), ्नेह ि अल्प लिणे असतात. 
्ागं.दीय मुळीच नसतात. याचा मनःसार सुरूची ि सुगंि िाढित.. मासं फार पौमष्टक ि सुपाच्य अन्न आहे. 
याचा ९५% .ार अंत्ात ्चूमषत ह.त.. 
 

मांसािील घटकांिी सारिी 
 

्ाणी ्..मूजन ्नेह ्ागं.दीय लिणे जल 

सम्तमासं १८% ४% – १% ७०% 
 

रािंण्यामुळे मासं दुष्ट्पाच्य ह.ते. आतील ्नेह मिरघळून बाहेर पडत.. याला मशजण्यास फार िळे 
लागत.. त्यातील सुगंि बाहेर पडत. ि संक्रामक र.ग जीिाणू, पर.पजीिी जंतू ि त्याचें कौष्ठ (cysts) नाश 
पाितात. यकृतामध्ये अनेक जीिती, ्त्यरक्त तत्ि, बाह्यकारक, ल.हक ि ल.ह सारिंी अत्यंत उपयुक्त 
लिणे असतात. म्हणून यकृत िंाणे फार पर्थयकर मानतात. 
 

िनस्पिी िगभ (vegitable food) 
 

याचे पुढील्माणे पाच मि.ाग पडतात— 
 

१) शूक र्ान्य (cereals)—मनुष्ट्याचा ्िान आहार या िान्याचा आहे. हे एकदल िान्य आहे. 
जसे, तादूंळ, गहू, ज्िारी, बाजरी, मका इ. यात ्ागं.दीय अमिक, ्..मूजन अल्प ि ्नेह अत्यल्प असत.. 
 

शूक र्ान्यािील घटक 
 

िान्य ्..मूजन ्नेह ्ागं.दीय िंमनज उष्मत५०िा. ग्रा. 

गहू १३ १·५ ७० १·५ ४१ 
तादूंळ ६ १·५ ८० ४ ४० 
ज्िारी १० ४ ७५ २·५ ४० 
बाजरी ११ ५ ७३ २ ४१ 
मका १० ४ ७३ २ ४० 

 
अ) गहू—जगात गहू िापरणाराचंी संख्या अमिक आहे. हे ल.क इतरापेंक्षा जा्त िष्टपुष्ट ि मिप्पाड 

असतात. उदा. पजंाब, गव्हाचे अनेक, मिमिि ि मटकाऊ पदाथु बनतात. यातील ्..मूजनाला आश्लेष 
(gluten) म्हणतात. गहू दळून त्याचे पीठ-आटा बनत. ि त्यापासून इतर ि्तू बनतात. 
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अणर्मंड-पािरोटी (bread) म.जिलेल्या कणकेत मकण्ि ि िंार (baking powder) ममसळतात. 
त्यामुळे त्यात ्ा.ं मद्व. उत्पन्न ह.त.. त्यामुळे ि्तू मछमिष्ठ बनते. नंतर .ट्टीत .ाजतात. ही पचायला हलकी 
असते. 
 

शुष्ट्का (biscuit)—कणकेत दूि, सािंर, ल.णी, अंडी, सुगंि घालून .ट्टीत .ाजतात. ही 
पािर.टीपेक्षा जा्त पौमष्टक असतात. 
 

िपािी—कणकेत तेल–तूप ममसळून, लाटून तव्यािर .ाजतात. 
 

हलिा (णशरा)—रिा, दूि, सािंर, तूप घालून करतात. हा पौमष्टक असत.. 
 

आ) िांदूळ—पुष्ट्कळ ल.क हा िापरतात. बगंाल, मिास, क.कण या मठकाणी हा ्िान आहार 
असत.. यातील मंड सुपाच्य असते. यािरील कोंड्ात ्..मूजन, ्नेह, जीिती ि लिणे असतात. हाताने 
खकिा यंत्ात सडल्याने कोंडा मनघून जात. ि हे पदाथुही जातात ि केिळ ्ागं.दीय मागे राहत.. तादूंळ 
मशजिनू .ात िंाल्ला जात.. 
 

इ) ज्िारी, बाजरी, मका—दळून त्याच्या मपठाच्या .ाकरी-र.टी िंाल्ल्या जातात. प.षणाच्या 
दृष्टीने याचंा क्रम गव्हािंाल.िंाल लागत.. मक्याची महरिी कणसे, ज्िारीचा हुरडा .ाजल्याने फार रूचकर 
लागत.. 
 

ई) शमी, कशबी (leguminous)–णिदल र्ान्य (pulses)–याची द.न दले असतात. साल काढली 
म्हणजे द.न डाळी ह.तात. महरिे म.ड आणून खकिा पीठ करून िंातात. शूक िान्यासारिंा याचंा ्िान 
आहार नसत.. हे पूरक आहार ह.ते.पचनास हे .ारी असतात. याचं्यामुळे अंत्ात उदजनशुल्बेय (H2S) 
उत्पन्न ह.ऊन प.टात िात िरत.. यात ्..मूजन जा्त असतात. म्हणून यानंा गरीब ल.काचें मासं 
म्हणतात. आपल्या िार्थमक मििींमध्ये उडदाला मासंाच्या जागी कल्पून िापरतात. 
 

प्रर्ान णिदल र्ान्यािील घटक 
 

 नाि ्..मूजन ्नेह ्ागं.दीय िंमनज 
१ उडीद २४ २ ५५ ४·५ 
२ चणे २० ५ ५५ ३ 
३ तुरी २१ १·५ ६६ ३ 
४ कुळीथ २१·५ १·५ ६० ६ 
५ मेथी २४ १·५ ५३ ५ 
६ मसूर २५ २ ५९ ४·५ 
७ मटार २३ १·५ ५९ ३ 
८ स.याबीनचीनमाष ३४ १७·५ ३२ ४·५ 
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चीनमाष चीन, जपानमध्ये फार ्चारात आहे. अलीकडे .ारतातही त्याचा िापर सुरू झाला आहे. 
यात सिुच घटक अमिक ्माणात आहेत. यापासून दूि, ल.णी, तेलही काढतात. यात जी. किं मिपुल 
असतात. 
 

उ) कंदमूल िगभ (roots & tubers)—यात िन्पतीचे िंाद्य संमचत केलेलेअसते. हे बहुिा मपष्ठ-
मंडरूपात असते. हे शूक ि मद्वदल िान्याचं्यापेक्षा कमनष्ट ्तीचे असते. ्िान कंदमूलातील घटक— 
 

 नाि जल ्..मूजन ्नेह ्ागं.दीय िंमनज 
१ आलू–बटाटे ७६·५ १·२५ ०·१ १९·५ ०·९ 
२ शकरकंद–रताळी ७३ १·५ ०·५ २४·५ ०·७ 
३ प्याज–कादें ८९ १·५ ०·३ ८·३ ०·६ 
४ गाजर ८५·७ ०·५ ०·३ १० ०·९ 
५ मुळा ९०·८ १·४ ०·१ ४·६ ०·७ 
६ साबुदाणा १८ ० ० ८२ ० 

 
बटाटा .ारतात बाहेरून आलेला कंद आहे. पण अलीकडे त्याचा सिात जा्त ्चार झाला आहे. 

त्याचे िैमशष्ट असे की त. कशातही घातला तरी त्या पदाथाची रूची िाढित.. त्यामुळे याचे अनेक मिमिि 
रूचकर पदाथु बनतात. साबुदाणा शुद्धमंड आहे. पचाियास फार हलके असते. 
 

ऊ) शाक िगभ (vegetables) 
 

याने ..जनात मिमििता ि रूची उत्पन्न ह.ते. ्..मूजन, ्नेह, ्ागं.दीय अत्यल्प असूनही िंालील 
कारणानी ते िापरतात. यात मिशषेतः कच्च्या .ाज्यात जीिती मिपुल असतात. याने रुची उत्पन्न ह.ते. जसे 
ममरची, क.खथबीर ज्यात क.शा. ूमिपुल असत.. त. अपाच्य असल्याने बराच .ाग अंत्ातून उत्सर्थजला जात. 
ि मल.त्सजुनास साह्य ह.ते. यात लिणे मिपुल असल्याने शरीरात मिमिि मागांनी उत्पन्न ह.णारी अम्ले 
हानीकारक ठरतात. त्याचें क्लीबन ह.ते. 
 

प्रर्ान शाक र्ाज्यांिे घटक 
 

 नाि जल ्...ू ्नेह ्ागं.. िंमनज जीक जीस जीग 
१ पालक ८४ ०·१२ १·० ११·६८ ३·२ ३ ३ ३ 
२ पानक.बी ९४·४ १·८ ०·४ ७ १·३ ३ २ ३ 
३ फूलक.बी ९०·७ २·२ ०·४ ६ ०·८ + + २ 
४ ट.मटॅ.रागालू ९४·३ १ ०·४ ४ ०·५ २ ३ ३ 
५ .ेंडी ९०·४ २ १·४ ५·७२ ०·८ – + + 
६ िागंी ९४ ०·९ १ ३·५ ०·२६ – + + 
७ मुळा ९९ १·६२ ०·३६ ५·६ १·४४ – + २ 
८ मुळापाने · · · · · – + ३ 
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९ गड्डाक.बी ९३ ०·२२ २२ ४ १ – + + 
१० िालशेंगा ७७ ९ ०·२३ १५·४ १·२८ २ ३ ३ 
११ शलगम ९० १ ०·१५ ६·८ ०·८ – २ २ 

 
शाक.ाज्यात ्नेह फार अल्प असते. म्हणून सिु .ाज्या तेलात परतून खकिा तेलाची फ.डणी 

देऊन करतात. ट.मटॅ.ला मिलायती िागंी म्हणत. पूिी हे मनमषद्ध समजले जाई. पण त्याची उपयुक्तता 
जशी ्त्ययाला आली तसा त्याचा्चार िाढला. ही फार महतकर .ाजी आहे. ही कच्चीसुद्धा उपय.गात 
आणतात. ही कशातही घातली खकिा ्ितंत्पणे याचा क.णताही ्कार केला तरी रुचकर ह.त.. यात जी. 
क, िं, ग मिपुल असतात. इतर लिणेही पुष्ट्कळ असतात. 
 

ए) फल िगभ (fruits) 
 

फळे महत्त्िाचा िंाद्य पदाथु आहे. र.जचा आहार म्हणून नाही तरी ्संगमिषेशीही िंाण्यात येतात. 
सुफला .ारत फळानी समृद्ध आहे. कच्ची ि पक्की द.न्ही अि्थात िंाल्ली जातात. फळाना बाहेरून साल 
असते म्हणून यात जंतू द.ष ह.ण्याचा सं.ि कमी. फळाना सुरूप, सुगंि ि सुरूची ि पौमष्टकता असते. 
फळात ्ागं.दीय असतात. त्याचंीच पुढे शकुरा बनते. याचं्यात लिणे पुष्ट्कळ असतात. रुमिराची अम्लता 
कमी करण्यात याचंा उपय.ग ह.त.. यात मिशषेतः खनब ूजातीच्या फलात जी. ग ि इतर जीितीही असतात. 
 

िाज्या ि सुक्या फळािील घटक 
 

 नाि ्.. ू ्नेह ्ागं. िंमन. जीक जीिं जीग 
१ अननस ०·५ ०·२ १३ ०·३ + – ++ 
२ अमरूद ०·२५ ०·६२ ९ ०·२ – + ++ 
३ अंगूर १ १ १५·५ १ – + – 
४ अनार १·५ ०·६ १६·७ ०·६ – + + 
५ अंजीर-सुके १·८ ०·५ ५० ०·६ – + – 
६ आम्र-पक्व १·५ १·६ २०·७ ०·५७ + – ++ 
७ अक्र.ड १५·५ ६० १३·० १·७ – ++ – 
८ पपई ०·५ ०·३ १२·३ ०·५ + + ++ 
९ बदाम २१ ५५ १७ २·३ – ++ – 

१० .ईुमूग २४·५ ५० १२ १·८ – ++ – 
११ सफरचदं ०·४ ०·५ १२·५ १ + + + 
१२ आिळा ०·५ ०·१ १४ १ – + +++ 
१३ नारळजल १ – ६·२० ०·२६ – + + 
१४ केळे १·१५ १ २० ०·७ + + + 
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१५ संत्ा ०·९ ०·३ १०·६ ०·४ – – +++ 
 

शकुरा मुख्यतः उसाच्या रसापासून बनते. ही सेिन करताच अंत्ामध्ये महचे मिुमात रूपातंर ह.ऊन 
त्िमरत ्चूमषली जाते. हीत लिणे ि जीिती नसतात. गूळ, कच्ची सािंर ह.य. महच्यात लिणे ि जीिती 
असतात. यात .यूात्य िव्ये असल्यामुळे नासत.. यात बहुताशं मिुम असल्यामुळे, हा सािंरेपेक्षा त्िमरत 
्चूमषला जात.. म्हणून श्रमानंतर गूळाचा िंडा देण्याचा ्घात आहे. 
 

ऐ) खणनज िगभ (minerals) 
 

शरीराचा ⅕ .ाग िंमनज लिणानी बनलेला आहे. मिकास ि िृद्धीसाठी याचंी फार आिश्यकता 
असते. ही शरीराच्या ्त्येक ऊतीत ि रसात असतात. ्मतमदनी २० िा-ग्राम gm लिणे घेतली पामहजेत. 
लिणे मिमिि आहेत. मुख्य— 
 

१) लिि—(sodium chloride–NaCl)–हे ्िान लिण ह.य. रुमिरात हे ६०% आढळते. हे 
समुिातून काढतात तेव्हा काळसर असते. यात इतर दुराघ्री (Br), तरस््िनी (Fl), जंबुकी (1) इ. लिणे 
असल्यामुळे हे अमिक पर्थयकर असते. आसृती मक्रयेसाठी हे फार अिश्य आहे. जा्त खकिा कमी मीठ िंाणे 
अमहतकारक ह.य. ्मतमदन ५ िा. ग्राम gm मीठ िंाल्ले पामहजे. 
 

२) दहािू–याचे क्षार शरीरातील सिु ऊतीत आढळतात. कंदमुळे, शाक .ाज्यामंध्ये मिपुल असते. 
याने र.महणीम.त्ती कठीण ह.त नाहीत. 
 

३) िूिािू–सिु शरीरात मिशषेतः अ्थीत हे जा्त असते. बाल्याि्थेत खकिा गर्थ.णी मस्त्रयात 
कमी पडल्यास अस््थमृदुता येते. रुमिरातंचन मक्रयेमध्ये हे फार अिश्य आहे. तसेच दाताचें य.र्गय रक्षण ि 
िाढीसाठी हे लागते. दूि, अंडी, शाक.ाजी यात हे आढळते. याचा चयापचय परागल गं्रथीद्वारा ह.त.. 
याची र.जची मात्ा १ िा. ग्राम gm. आहे. 
 

४) र्ास्िर–चेतासंहती, अ्थी, क.शान्यष्टी, जननगं्रथी यानंा फार हे अिश्य असते. बाल ि 
गर्थ.णी मस्त्रयानंा फार अिश्य आहे. दूि, अंडे, मासं, मासे, यकृत, गहू, शाक.ाजी इ. मध्ये हे मिपुल असते. 
याची र.जची मात्ा १ ते २ स. ि. ममलीग्राम mgm. आहे. 
 

५) अयस्–रक्तरुमिर क.शातील श.णितुुलीचा अयस् म.ठा घटक आहे. आलू, मटर, ट.मटॅ., 
कादंा, पालक, िंजूर, अंडे, मासे यात हे मिपुल असते. याची र.जची मात्ा १० ते २० स. िा. मम. ग्राम 
असते. 
 

६) िरस्स्िनी–दातं, अस््थ हे मिशषेत्िाने आढळते. शूक िान्यातून याची ्ाप्ती ह.ते. याची 
्मदनाची मात् सूक्ष्म असते. 
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७) नीरजी (chlorine)—जठरातील उदनीरकाम्ल (HCl) बनण्यासाठी ि पाचक रसाना उते्तमजत 
करणे, िपाचे जलाशंन करणे, आसृतीचे मनयमन करणे इ. साठी हे अिश्य आहे. अंडी, मासे, पालक, 
शाक, इ.मध्ये हे असते. 
 

८) जंबुकी (iodine)—गलगं्रथीच्या अंतरासगामध्ये हे आढळते. मत््य यकृततैल, मासे, गाजर. 

कादें, पालक इ. पदाथांमध्ये हे असते. याच्या हीनतेमुळे गलगड व्यािी ह.ते. याची ्मतमदनमात्ा स. 
िा. मम. ग्रा. mgm. आहे. 
 

ओ) व्यंजन पदाथभ (condiments)— 
 

आहाराला सुिास, सुरूची ि सूरूपही असले पामहजे. त्यामुळे मन उल्हमसत ह.ऊन ..जनापासून 
आनंद ्ाप्त ह.त.. हे पदाथु चेतासंहतीला उते्तमजत करतात. त्यामुळे क्षुिा ्दीप्त ह.ऊन पाचक रस मिपुल 
्माणातं स्त्रि ू लागतात ि पचनास साह्य ह.ते. अंत्ात पुरःसरण (peristalsis) अमिक ह.ऊन मल.त्सगं 
सुल.तेने ह.त.. यामशिाय शरीर िारणेला याचंी मुळीच आिश्यकता नाही. न याने झीज .रून मनघते, न 
िाढ ह.ते, न उष्ट्णता, ऊजा उत्पन्न ह.ते. ममष्टान्नाबर.बर हे पदाथु मुद्दाम िंाल्ले जातात. पण यामुळे अत्यशन 
ह.ण्याचा सं.ि असत. ि शरीराला त.टाच ह.त.. र.जच्या आहारात ममठामशिाय इतर व्यंजन पदाथु फारसे 
िंाि ूनयेत. कारण ्थम त्यानंी पचनशक्ती िाढल्यासारिंी िाटते पण नंतर ती मंद ह.त जाते ि जा्त 
व्यजंन पदाथु िंाि ेलागतात. असे हे दुष्ट चक्र चालू ह.ते. 
 

रांर्िे (cooking) 
 

इतर ्ाण्यां् माणे मनुष्ट्य कच्चे अन्न िंात नाही. रािंण्यापासून ला.— 
 

१) अन्न सुपाच्य ह.ऊन त्याचा ्िाद ि सुिास िाढत. ि पचनास साह्य ह.ते. 
 

२) अन्नाचे कामठन्य नाहीसे ह.ऊन चिुणास सुल. ह.ते ि लाला चागंली ममसळते. 
 

३) मंडािरील क.शािूचे किच फुटून मंड बाहेर पडत. ि त्यािर पाचक रसाचंी मक्रया घडून येते. 
 

४) अन्नातील मिषारी जीिजंतू मरून जातात. 
 

एकच त.टा आहे, त. म्हणजे अमिक उष्ट्णतेने अन्नाचे प.षणमूल्य कमी ह.ते ि काही जीिती नाश 
पाितात. 
 

रािंण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. तळणे, मशजिणे, .ाजणे, िाफणे. शाक .ाजी मशजिल्यानंतर 
त्यातील पाणी काढून टाकणे खकिा .ात मशजताना त्यातील अमिक पाणी काढून टाकणे यासारख्या ग.ष्टी 
हानीकारक ह.य. कारण त्यामुळे त्यातील लिणे, जीिती नाहीसे ह.तात ि मन सत्ि अन्न िंाण्यात येते. 
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साध्या मशजिण्यापेक्षा मनपीड्बाष्ट्प पक्त् िापरणे चागंले. याने जीिती ि इतर प.षक िव्याचंा कमी 
नाश ह.ऊन अन्नाला रूची येते ि ते त्िमरत मशजून तयार ह.ते. याना ्ेशर कुकर म्हणतात. 
 

आहार सामान्यतः ्मतमदन तीन िळेा घेणे चागंले. रात्ीचे ..जन ि मनिा यात मनदान द.न तासाचें 
अंतर असाि.े ..जन िक्तशीर घेणे महतकर आहे. 
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खंड १४ 
 

उत्सजभन संहणि 
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उत्सजभन संहिी 
 

मूत्रसंहिी-भ्रौिणिकास 
 

भ्रणूामध्ये पमहल्या ममहन्याच्या अिेंरीस आमदिृक्काचे अिशषे मदसू लागतात. उच्चारमागाजिळ 
(cloaca) मध्यिृक्क्णाली (wolfianduct) पासून एक अंि्यनू (diverticulum) मनघते. त्याचे ििुन 
ह.ऊन उदरपृष्ठ म.त्तीिर मचकटते. याचे अंिट.क मि्तारते ि अनेक कूड्मामध्ये मि.ागते. यापासूनच 
मनिाप (pelvis) ि कंुड (calyx) उद्भितात. ्यनूाच्या मि.ाजनाने ि ििनुाने संग्रहण नमलका (collecting 
tubules) बनतात. ्यनूाच्या नेमदष्ट .ागापासून मूत्नमलका (ureter) बनतात. उत्तर िृक्कापासून 
(metanephros) उदासजुक नमलका मनघतात. या नमलकेचे एक ट.क ्सारते ि त्याचा केमशकाजूट 
(glomerulus) तयार ह.त.. शषे नमलकेचे दीघुण ह.ऊन संिमेल्लत नमलका, हेन्लेची पाशी (loop of 
Henley) ि संमिनमलका (junctional tubule) बनतात. 
 

मूत्नमलका ्थम उच्चार द्वारात उघडतात. नंतर उच्चार द्वाराचा ज. .ाग मूत्ाशय बनत. त्यात 
उघडतात. आमदमूत्ाशय उच्चार द्वाराच्या अग्र .ागातून ि मलाशय पि .ागातून उद्भितात. आमद 
मूत्ाशयापासून मूत्ाशय, मूत््सेक (urethra) उत्पन्न ह.तात. मूत्ाशयाचे उत्तर शीष ुलाबंनू िर ना.ीपयंत 
जाते. पुढे ही प.कळी बुजून जाऊन त्याचा एक रज्ज ूतयार ह.त.. त्याला युरॅकस म्हणतात. 
 

मूत्रप्रसेक —उच्चार द्वाराचा खलगसंबंिी .ाग िाढत.. त्याचे द.न्ही तट एकत् ह.ऊन संयुक्त 
ह.तात. या्माणे एक घन नमलका खलग मंुडापयंत (corona glandis) लाबंते. पुरुषामध्ये ही पाठीमागून 
पुढे प.कळ ह.त येते ि उप्थ मण्याचा (glans penis) .ेद करून बाहेर उघडते. मस्त्रयामंध्ये ही घन 
नमलका तशीच राहते. यालाच .गशफे खकिा य.नीखलग (clitoris) म्हणतात. दुसरी नमलका मूत्ाशयापासून 
मनघून .गशफेािंाली बाहेर उघडते. हाच मूत््सेक ह.य. 
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िृक्क (RENES) 
 

शरीरातील चयापचयामध्ये उत्पन्न ह.णाऱ्या के्षप्यसृष्टानंा उत्सग ु(excretion) म्हणतात. उत्सगांतून 
हे उत्सग ुिंालील उत्सगुसंहतीतून शरीराबाहेर टाकले जातात. १) मूत्संहती, २) त्िचा, ३) क्ल.म, ४) 
अन्नस्त्र.त. 
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१) मूत्रसंहिी —या संहतीमध्ये िृक्क, िृक्क्णाली, मूत्ाशय ि मूत््सेक याचंा समािशे ह.त., 
यातील उत्सगाला मूत् म्हणतात. 
 

अ) िृक्क —या द.न, म.ठ्या, काळसर रक्त रंगाच्या, माषाकार गं्रथी उदरगुहेच्या पि.ागी 
पषृ्ठिशंाच्या द.न्ही बाजूस उदरच्छदािंाली, िपा ि अंतरामलत ऊतींमध्ये बसिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचें 
मुळीच चलन ह.त नाही. द्वादश िक्ष कीकसापासून तृतीय कटीकीकसापयंत जागा व्यापतात. सव्यिृक्क 
खकमचत िंाली असते. 
 

िृक्काची परीमा १२×६×३ से. मम. C.M. असते ि .ार १५० गॅ्रम असत.. िृक्काला द.न तल, द.न तट, 
द.न ट.के असतात. अग्रतल उदुबज असून त्यािर संबमंित अंगाचे ठसे उमटलेले असतात. सव्यिृक्कािरील 
म.ठा ि पाश्वु .ागािर यकृताचा, आतील .ागािर ग्रहणीचा, िंालील .ागािर मलाशयाचा ठसामदसत.. 
िामिृक्कािरील आतल्या .ागािर आमाशयाचा, िरील बाह्य.ागी प्लीहेचा, मध्य.ागािर सिुमकण्िीगं्रथीचा, 
िंालील .ागािर क्षिुातं्ाचे ठसे असतात. या सिु तलािर उदरच्छदाचे आिरण असते. 
 

णित्र – ३३५ 

 
िृक्क–अग्रस्िरुप 

 
पितलािर द्वादश पशूचुा ठसा असत.. यािर उदरच्छद नसते. 

 
िरचे ट.क जाड ि ग.ल असून मध्य रेषेच्या जिळ असते. यािर िृक्क.पमरगं्रथी (suprarenal 

gland) ट.पीसारख्या बसतात. िंालचे ट.क लहान ि पातळ असते. पाश्वु तट उदुबज असत.. अम.मध्य 
तट मध्य.ागी न्युबज असत.. येथे िं.ल मिदर असते. त्याला िृंतयू (Hilus) म्हणतात. यात पुढून मागे 
िृक्कमसरा, िृक्कर.महणी ि मागे िृक्क्णालीची िृक्कश्रौणी (pelvis of kidney) असतात. 
 

िृक्का..िती एक मचिट कला असते. त्यास िृक्क्ािर (renel capsule) म्हणतात. त्यािंाली 
च.होंबाजूस िपेचे िषे्टण असते. त्यामुळे बाह्य िक्का िृक्कापयंत सहसा प.चत नाही. 
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सूक्ष्म रिना —िृक्काचा उ.ा छेद घेतला असता मदसून येईल की श्रौणी बरीच आत घुसते ि म.ठा 
प.कळ .ाग मदसत.. त्यास िृक्काक.टर (sinus)म्हणतात. या आयाम छेदाचेद.न .ाग झालेले मदसतात. 
बाहेरचा बाह्यक (cortex) आमण आतील मज्जक (medulla). 
 

णित्र – ३३६ 

 
िृक्क, िाम, उर्ाच्छेद 

 
बाह्यक थेट ्ािराच्या िंाली असून दाणेदार मदसत.. ्तूपािारािर ि ्तूपाचं्या मिील फटीत 

क.टरापयंत पसरलेला असत.. या फटीतील .ागाला िृक्क ्तं. (column) म्हणतात. बाह्यकात ग.ल 
मसॅ्ल्पिीचे कंदुक (malpighian bodies) म्हणतात बाह्यकाचे िंाली मफकट रंगाचे आठ ते अठरारेमिंत, 
शकं्काकार समूह मदसतात. त्याना िृक्क्तूप (pyramid) म्हणतात. याचें आिार पमरिीकडे असतात ि ट.के 
क.टराकडे अम.सारतात (converge) ि त्याचं्या द.न ते तीन खपमडका (papillae) बनतात. या खपमडका 
लहान चषकात (calyx) उघडतात. अनेक चषक श्र.णीत उघडतात. मज्जकात बव्हंशी मूत् नमलका 
(urinary tubules) असतात. अण्िीक्षािंाली पामहले असता असंख्य, िाकड्ा (tortuous), मूत् नमलका 
य.जीऊतीने संिषे्टल्या (packed) असतात. या नमलकेचे द.न .ाग ह.तात— 
 

१) िृक्काणू (nephron), उदासजुक .ाग (secreting pail) आमण २) संग्रहण नमलका (collecting 
tubule). 
 

िृक्कािु–यामध्ये–अ) िृक्क कंदुक (renal-malpighian corpuscle)–यात अस्त्राबंमूिून काही 
िव्याचें यािन (filtration) ह.ते. आ) मूत्नमलका-येथे ्िृत्यपुनष्ट्चूषण (selective resorption) ह.ऊन 
पामिताचे (filtrate) मूत् बनते. 
 

२) संग्रहि नणलका —अनेक मूत्नमलकातून आलेले मूत् एकमत्त करून ते बेमलनीच्या ्णालींत 
(duct of Bellini) ओततात. बेमलनी्णाली खपमडकाद्वारा चषकात उघडते. एका खपमडकेिर अनेक 
्णालींची मुिंे मदसतात. 
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णित्र – ३३७ 

 
मॅस्र्लपघीिा कंदुक 

 
िृक्क खकिा मसॅ्ल्पिीचे कंदुक गडद रक्त िणाचे ग.ल बाह्यकातील संिमेल्लत रचनेमध्ये मििुंरलेले 

असतात. माणसात एका िृक्कात हे िृक्क कंदुक २·५ दशलक्ष (millions) आढळतात. याचे द.न .ाग 
असतात- १) केमशकाजूट(glomerulus), २) मूत्नमलकेच्या आरं.्थानी असलेले ्यनूासारिंे 
केमशकाजूट ्ािर आमद्ािर (glomerular capsule) खकिा ब.मनचे ्ािर. या ्ािरामध्ये केमशकाजूट 
असत.. एका सूक्ष्म अम.िाही (afferent) र.महणी शािंेच्या केमशकाचंा जूट बनत. ि त्याच ्िेशद्वारातून 
लहान अपिाही (efferent) र.महणी शािंा बाहेर पडते. आमद्ािर हे केमशकाजूटामुळे आत दबलेले 
मूत्नमलकेचे ्ारंम.क ट.क ह.य. पाद कंदुकाच्या हलक्या फुगलेल्या फुगाऱ्यामध्ये (bladder) एिंादा 
मक्रकेट चेंडू दाबािा त्या्माणे केमशकाजूट आमद्ािरामध्ये दाबलेला असत.. त्यामुळेआमद्िराचे 
अंतिलुन (invagination) ह.ते. या ्िरािर चपट्या क.शाचंा एकेरी थर असत.. यातून पािन ह.ते. 
 

णित्र – ३३८ 

 
मूत्र नणलका सूक्ष्म रिना 
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मूत्रनणलका—यामध्ये िंालील मुख्य .ाग असतात— 
 

१) आमद्ािर, २) ्थम संिमेल्लत नमलका (first convoluted), ३) ही नमलका सरळ ह.ऊन 
मज्जकात उतरते. मतला हेन्लेपाशीचा अिर.ही बाहू (descending link of loop of Henley) म्हणतात. ४) 
्तूपामध्ये ही िळते ि हेन्लेची पाशी बनते. ५) येथून ही नमलका हेन्लेपाशीचा आर.ही बाहू या नािाने िर 
चढून पुनः बाह्यकात मशरते. ६) येथे मतची मद्वतीय संिमेल्लत नमलका बनते ि ७) लहान संय.गी नमलका द्वारे 
(junctional) ८) संग्रही नमलकेला ममळते. अनेक संग्रही नमलका ममळून ९) बेमलनी ्णाली (duct of 
Belini) ह.ते. १०) अशा १६ ते २० ्णाल्या एका खपमडकेच्या ट.कािर उघडतात. हेन्लेची पाशी, संग्रही 
नमलका ि बेमलनी्णाली मज्जकात असतात. मूत्नमलकेची लाबंी अंदाजे ३ सें. मम. (cm.) असते. त्यािरून 
माणसात असलेल्या २·५ दशलक्ष नमलकाचंी एकूण लाबंी अंदाजे ५० मैल .रेल. 
 

रुणर्रप्रदाय—यातील द.न ्मुिं ग.ष्टी म्हणजे — १) िृक्काचंा ्चंड रुमिर्दाय अंदाजे १३०० घ. 
सें. मम. cc ्त्येक क्षणाला, आमण २) मद्वगुण केमशकाजाल, एककेमशकाजूटातील ि दुसरे मूत्नमलकाचं्या 
तलािर पसरलेले, यातूनच मसरा मनघतात ि त्यापासून िृक्कमसरा बनते. 
 

िेिाप्रदाय—्िायत्तचेतासंहतीचे मनयंत्ण रुमिर्दायािर असते. अमिक रुमिर्दाय झाल्यास 
अमिक मूत्.त्सजुन ह.ते. 
 

िृक्क उदासगािा कलाणिन्यास (mechanism of renal secretion)–केमशकाजूट पािन 
(glomerular filtration) केमशकाजूटातील रुमिरमनपीडामुळेच पािन घडून येते. हा रुमिरमनपीड 
सामान्यतः ८० मम. मम. mm of Hg असत. आमण आमद्ािरातील मनपीड O असत.. या मनपीडातील 
अंतरामुळे अस्त्राबंमूिून तरल आमद्ािरात पािन ह.त.. श्लेषा. (colloid) स.डून या पामिताचा ि अस्त्राबंचूा 
मनबिं एकसम (identical) असत.. कारण जूटाचा अंतरच्छद ि ्िराचा अमिच्छद यातून लमसमिती ि 
लमसआितुुली (serum albumin & globulin) च्या पािनाला ्मतबंिक ह.त.. 
 

पण अशा रीतीने अस्त्राबंूतील पािन झालेले सिुच पदाथु जर मूत्ातून उत्सर्थजले गेले असते तर 
शरीराला फार हानी प.चली असती. म्हणून िृक्काणूमध्येम.न्न ्थानी म.न्न पदाथाचे पुनिषूण ह.ते. अशा 
उपयुक्त पदाथांना कश्नीने देहली िव्ये (threshold substance) ि म.ठ्या ्माणात उत्सर्थजत ह.णाऱ्या 
के्षप्प, सृष्टानंा अदेहली िव्ये (non-threshold) असे नाि मदले आहे. पमहल्या मि.ागात जल, मिुम, नीरजी 
(Cl), क्षारतू (Na), चूणातू (Ca) आमण भ्राजातू (Mg) ि दुसऱ्या मि.ागात ममह (urea), मेमहकाम्ल (uric 
acid) क्रस्व्ययी (creatinine), मननीमलन्य (indican), शुल्बीय (sulphate), .ा्िीय (phosphate) आमण 
दहातू (K) येतात. 
 

िृक्क हे शरीरातील एक मुख्य उत्सगांग आहे खकिा असेही म्हणता येईल की रुमिर पमरिहनसंहतीत 
बसमिलेले ते एक अत्यंत कायुक्षम पािक (filter) आहे. केमशकाजूटातील केमशकेचा ि आमद्ािराच्या 
म.त्तीचा इतका मनकटचा संबिं असत. की केमशकेमिील रुमिरातून िाहणारी के्षप्यसृष्टे ि जल पािनामुळे 
्ािरात ि पुढे मूत्नमलकेत उतरतात. या नमलका..ितीसुद्धा केमशकाचें दाट जाळे झालेले असते. 
नमलकात ्िृत्य पुनः्चूषण (selective reabsorption) चालते. यालाच लुडमिगचा मसद्धातं म्हणतात. 
त्याने मसद्ध केले की ्ािरातील पामितापेक्षा मूत् जा्त संकेमित असते. म्हणजे नमलकातून जल ि इतर 
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काही िव्ये पुनः ्चूमषली जात असली पामहजेत. हा ्िृत्य ्चूषणाचा गुण नमलकामिील क.शामध्ये 
असत.. यामध्ये पिप.षकाय मन्सारही ्चूमषत (posterior pituitry extract) ह.त..म्हणून शिेटी 
जलही्चूमषत ह.ते. जेथे हा मन्सार असत नाही तेथे जलही ्चूमषले जात नाही म्हणून बहुमूत् मेहव्यािी 
(diabetes insipidus) ह.ते. 
 

णित्र – ३३९ 

 
कालभ  लड णिग १८१६-१८९५ 

 
पुनः ्चूमषलेले हे पदाथु मसराकेमशकातून पुनः रुमिर ्िाहात ्िेशतात. यामशिाय मूत्ाची मंद 

अम्ल ्मतकामरता स््थर ठेिण्याचे कायुही िृक्क करते. ममह हे .यूात्य के्षप्यसृष्ट यकृतात तयार ह.ते ि 
रुमिरात ममसळते. ज्यािळेी मूत्ाची अम्लता िाढते त्यािळेी ममहाचे मतक्ताती ि ्ज₂ यात रूपातंर ह.ते. 
जसे, CO(NH2)2+ H2O=2NH3+ CO2मतक्तातीमुळे मूत्ाची अम्लता कमी ह.ते. क्षामरता जा्त झाल्यास 
हीच मक्रया मिल.मतः घडून (vice versa) क्षामरता कमी ह.ते. 
 

क.शाचंा हा ्िरण गुण फार महत्त्िाचा आहे. ज्या िव्यांची शरीराला आिश्यकता नाही ि जी 
हानीकारक आहेत, ती सिु िव्ये मूत्ातून काढून टाकली जातात. याउलट काही मिमशष्ट कालात काही 
मिमशष्ट िव्याचंी शरीराला आिश्यकता .ासल्यास ती िव्ये ्चूमषली जाऊन परत रुमिरात जातात. उदा. 
अमतसार, िमन खकिा अमत्िदे.त्सग ु खकिा पाणी फार कमी मपण्यात आल्यामुळे शरीराला पाण्याची फार 
आिश्यकता .ासते. यािळेी नमलकामंध्ये पुष्ट्कळ पाणी पुनः ्चूमषले जाते. उलट जेव्हा शरीरात पाणी, 
क्षानी (NaCl), सािंर इ. पदाथु जा्त असतात तेव्हा ते उत्सर्थजले जाऊन रुमिराचा मनबंि स््थर ठेिला 
जात.. 
 

अस्त्रांबू ि मूत्रािा िुलनात्मक णनबंर् 
 

िव्य अस्त्राबंू मूत्  
१ जल ९०% ९८%  
२ ्..मूजन ८% ०%  
३ शकुरा ०·१०% ०%  
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४ ममह ०·०३% २·०%  
५ नीरेय ०·३७% ०·७४%  
६ लिणे, इतर ०·९% १·३%  
७ क्रस्व्ययी ०·००१% ०·१%  

 
िृक्कािे कायभ 

 
१) हे रुमिर पमरिहनात बसमिलेले एक अत्यंत कायुक्षम पािक आहे. मूत्ाचे संघटक 

(constituents) रुमिरातून काढून टाकून त्याचा मनबिं स््थर रािंते. 
 

२) रुमिरातील ममह, मेमहकाम्ल, मतस्क्तती ि काही लिणे इ. के्षप्यसृष्टाचें िृक्कातून उत्सजुन ह.ते. 
 

३) मूत्नमलकातून पाणी, सािंर इ. उपयुक्त पदाथांचे ्चूषण ह.ते. 
 

४) रुमिराची ्मतमक्रया कमीजा्त करणारी िव्ये त्यातून काढून टाकून त्याची क्षामरता स््थर ठेिते. 
 

५) मूत्ाची ्मतमक्रया कमीजा्त करणारी िव्ये त्यातून काढून त्याची मंद अम्ल ्मतमक्रया स््थर 
ठेिते. 
 

६) रुमिराचा अम्लआिार समत.ल (acid base equilibrium) स््थर राहत.. 
 

७) उत्सजुनामध्ये चमाशी सहकायु करते. 
 

८) मिषारी, परकी िव्ये, मिषे, औषिे, पारद इ. यातून उत्सर्थजले जातात. 
 

मूत्र 
 

मूत् मूत्संहतीतील उत्सग ुह.य. याचा रंग मंदपीत असून ्मतमक्रया मंद अम्ल असते. मूत्मपत्तीमुळे 
(urobilin) हा मूत्रंग (urochrome) येत.. क्षारातु.ा्िीय अम्ल (acid sodium phosphate) लिणामुळे 
अम्लता येते. याचे दैमनक उत्पादन १५०० िमशमा–(cc)–असून उग्र िास येत.. थ.ड्ा िळेानंतर हा िास 
मतक्तातीय (ammoniacal) बनत जात.. काही औषिी यातून उत्सर्थजत ह.तात तेव्हा मूत्ास त्याचंा िास ि 
रंगही येत.. याचा आपेमक्षक .ार (relative density) १०१५ ते १०२० पयंत असत.. हा मूत्मानाने 
(urinometer) म.जता येत.. 
 

यात ९८% जल ि २% घन पदाथु असतात. ्..जूीनीय के्षप्यसृष्टामध्ये ममह ि मेमहकाम्ल ्मुिं 
असतात. मशिाय ्ागंामरक ि अ्ागंामरक लिणे असतात. उदा. क्षारातू, दहातू, चूणातू, मतक्ताती याचंी 
दुर्गिीय (lactate), शुक्तीय (acetate), िम्रीय (oxalate) नीरेय (chloride), .ा्िीय (phosphate) इ. 
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लिणे असतात. काही व्यािींमध्ये श्वेती (albumin) शकुरा, रुमिर, पूय, मपत्त, औषिे, इ. िव्येही 
आढळतात. 
 

ममथमत्त (centrifugalised) मूत्ाचा एक थेंब अण्िीक्षािंाली पामहला असता अनेक ्कारचे 
अिसार (deposit) मदसतात. उदा. मेमहकाम्ल; मेहीय(urate); मिमम्रय (oxalate), .ा्िीय, ्ागंारीय 
(carbonate), इ. चे ्फट (crystals) काही व्यािींमध्ये मदसतात. तसेच नमलकाचें संिपन (cast) काही 
िृक्कव्यािींमध्ये मदसून येतात, नमलकातंील क.शासुद्धा. 
 

काही पारजैमिक व्यािींमध्ये (parasitic) त्याचंी अंडी मदसतात. उदा. श.मणत स्त्रीपूंसाती 
(schistosoma hematobium), क.ष्ठखड. (cystecircus), तनुसूत् (filaria). 
 

खंड १४ : अध्याय ३ 
 

िृक्कप्रिाली, मूत्राशय ि मूत्रप्रसेक 
 

अ) िृक्कप्रिाली 
 

या द.न नमलका िृक्कापासून मूत्ाशयापयंत मूत् िाहून नेतात. ्त्येक २५ ते ३० cm. लाबं असून, 
अरंुद आमण जाड ख.तीची असते. ही िृक्कक.टरात (renal sinus) श्र.णीने (pelvis) सुरू ह.ऊन, 
पषृ्ठिशंाच्या बाजूने िंाली उतरून गुरुकटीर पेशीिरून (psoas major) कटीरात उतरते आमण 
मूत्ाशयाच्या पि.ागी तीयुक क.णाने त्यात उघडते. सिु्णाली उदरच्छदािंाली दबलेली असल्यामुळे 
मतचे चलन ह.त नाही. 
 

पुरुषामंध्ये ही रेत.िानािरून (seminal vesicle) ि रेत.नामलकेिंालून जाऊन मूत्ाशय 
मत्क.णाच्या पाश्वुक.णात उघडतात. मस्त्रयामंध्ये य.नीच्या पाश्वुि.णीच्यािरून मूत्ाशयात उघडते. 
 

सूक्ष्म रिना—इलातीन ्तर असतात १) तंतूमय तातंि, २) पेशीमय, ३) श्लेष्ट्मल. १) तंतूमय्तर 
िर िृक्क्ािराशी ि िंाली मूत्ाशयाच्या ऊतीशी संतत असत.. २) पेशी्तर ि श्र.णी, चषक ि खपमडकेतील 
पेशीशी संतत असत.. या पेशींच्या आकंुचनामुळे मपमठकेतील ि चषकातील मूत् मपळले जाऊन श्र.णीत येते. 
३) श्लेष्ट्मल्तराचें सहा .जं ह.तात. िर खपमडकेतील ि िंाली मूत्ाशयातील श्लेष्ट्मल ्तराशंी हा ्तर 
संतत असत.. यात पमरिती (transitional) क.शा असतात. 
 

आ) मूत्राशय 
 

हे मूत् साठमिण्याचे ्यनू आहे. याचा आकार ि पमरमा याच्या ि शजेारच्या अंगाचं्या मि्तारािर 
अिलंबनू असतात. याची मध्यक िामरता ्ौढामध्ये २२० cc.असते. याच्या िरच्या ग.ल फुगीर .ागाला 
पीनक ि िंालच्या ट.काला शीषु म्हणतात. यात मूत््सेकाचे अंतःमछि (internal meatus) असते. 
याच्यािरील द.न्ही बाजूस िृक्क्णालीची द.न मछिे असतात. याला मूत्ाशय मत्क.ण (vesical trigone) 
म्हणतात. यािर .जं नसतात. याच्या उत्तरतलािर उदरच्छदाचे आिरण असते. अग्रतल ि पुर.मनतंबास््थ 
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यामध्ये पुर.मनतंबा्थीपषृ्ठीय (retropubic) िपाऊती .रलेली असते. यािर उदरच्छद नसते. याला 
रेटमझयसची गुहा म्हणतात. या प.कळ ऊतीमुळे मूत्ाशय .रण्याला ि मरक्त ह.ण्याला .रपूर िाि असत.. 
म्हणून उदरच्छद न उघडता या ्देशातून शल्यमक्रयेने मि्तामरत मूत्ाशयातून मूत्.पल (urinary 
calculus) बाहेर काढतात. शीषापासून अग्रतलािरून िर ना.ीपयंत मध्यना.ीरज्ज ू (urachus) 
उदरम.त्तीच्या पि.ागािरून जात.. 
 

णित्र – ३४० 

 
कटीर, उर्ाछेद, अग्रस्ि 

 
पुरुषामंध्ये मूत्ाशय ि गुदाशयामध्ये गुदाशयमूत्ाशयमििर उदरच्छदाच्छामदत असते. 

उदरच्छदािंाली रेत.िान ि रेत.नमलका असतात. याचं्या िंाली मूत्ाशय ग्रीिा पुर्थगं्रथीच्या उत्तर 
.ागशी संबमंित असते. 
 

मस्त्रयामंध्ये मूत्ाशयािार य.नीमागाच्या अग्रम.त्तीशी संबमंित असत.. पि.ागी मूत्ाशय ि 
ग.ाशयामध्ये उदरच्छदाच्छामदत ग.ाशयमूत्ाशयमििर असते. 
 

णित्र – ३४१ 

 
मूत्राशय अंिःस्िरूप 
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सूक्ष्म रिना 
 

मूत्ाशयाला ल्य, पेशी आमण श्लेष्ट्मल असे तीन ्तर असतात. 
 

१) ल्य्तर उदरच्छदाचा असून त्याने उत्तर ि पाश्वुतल उ.यतामंध्ये ि पितलसुद्धा पुरुषामंध्ये 
आच्छामदत असत.. 
 

२) ही बमहष्ट्कामरणीपेशी (detrusor M.) तीन ्तराचंी असते. ही अरेमिंत असते. अंतबाह्य 
आयामतंतू ि मध्ये िलयतंतू असतात. िलयतंतू अिर.ागी मूत्ाशय संक.चक तयार करतात. यात मूत्ाशय 
अंतःमछि असते. अंतःआयामपेशींमुळे िृक्क्णालीची मुिंे, मूत्.त्सगाच्या िेळी रुद्ध ह.तात. 
 

३) श्लेष्ट्मलस्िर– िर िृक्क्णालीतील ि िंाली मूत््सेकातील श्लेष्ट्मल्तराशी संतत असत.. हा 
पमरिती क.शाचंा असत.. मरक्ताि्थेत याचे अनेक .जं मदसतात. यानंा िली (rugae) म्हणतात. 
मत्क.णािर नसतात. या ्तरात गं्रथी नसतात. 
 

णित्र – ३४२ 

 
मूत्राशय, सूक्ष्मछेद अंिरंग 

 
रुमिर्दाय अंतःपषृ्ठमनतंब र.महणीपासून ह.त.. 

 
चेता्दाय ्िायत्त चेतासंहतीतून ह.त.. 
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ई) मूत्रप्रसेक 
 

मूत्ाशयातील आंतर संक.चकापासून मनघून मूत््सेकाच्या बाह्य मुिंाशी उघडत.. याच्याद्वारे 
मूत्ाशयातील मूत् शरीराबाहेर फेकले जाते. खलगपरत्ि ेयाचीलाबंी ि रचना म.न्न असते. 
 

१) पंूमूत्रप्रसेक — हा २० cm. लाबं असून मूत्ाशयातील आंतर संक.चकातील अंतमुुिंाशी सुरू 
ह.ऊन मशश्न मण्यािरील बमहमुुिंाशी संपत.. याचे तीन .ाग पडतात. पुर्थ (prostatic), कलाित 
(membranous), मशश्न (penile). या ्सेकाला अिग्रहासारिंे द.न िक्र असतात. 
 

णित्र – ३४३ 

 
नर मूत्रप्रसेक, अग्रर्ागी उघडलेला 

 
पुर्थ मूत््सेक ३ cm. लाबं असून सिु मूत््सेकामध्ये जा्त रंुद ि अम.्तायु आहे. 

पुर्थगं्रथीमिून हा सरळ िंाली उतरत.. पिम.त्तीिर एक उ.ा फूट (ridge) असत.. याला मूत््सेक 
मशिंर (urethral crest) म्हणतात. यािर मध्य.ागी रेत.िानमशिंा (colliculus seminalis) नािाचा 
उंचिटा असत.. यािर पुर्थ दृतीचे (prostatic utricle) िंाचेसारिें मुिं असते. यात मनषेचन्णाली 
(ejaculatory duct) उघडते. पुर्थ दृती ६ मममम mm लाबंीची िं.ल अंि्यनू आहे. मस्त्रयातंील 
य.नीमागाचा पुरुषामंिील हा अिशषे ह.य. याच्या तळाशी अनेक गं्रथींचे नाल उघडतात. मशिंराच्या द.न्ही 
बाजूस िं.ल पुर्थ क.टर (prostatic sinus) असते. याच्या तळािर पुर्थ्णाली उघडते. 
 

कलािि मूत्रप्रसेक —याची लाबंी २ सेंमम. cm. असून सिात अरंुद .ाग आहे. हा मागून पुढे 
खकमचत िक्र असत.. हा पुर्थ गं्रथीपासून मशश्नकंदापयंत (bulb of penis) असत.. पुर.मनतंबा्थी 
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संगमािंाली २·५ सेमम. cm. असत.. हा उत्सगांतराल कला (perineal membrane) .ेदून पुढे बाहेर 
पडत., ि मशश्नकंदात मशरत.. याच्या..िती मूत््सेक संक.चक असत.. याच्या द.न बाजूस मूत्माग ु
कंदगं्रथी (balbourethral or Cowpers’ gland) असतात. या िाटाण्याएिढ्या असून याचं्या ्णाली 
श्लेष्ट्मकलेच्या िंालून ३ सेमम. cm. अंतरािर शशै्न मूत््सेंकात उघडत.. 
 

शशै्न मूत्रप्रसेक —हा १५ सेंमम. cm. लाबं असून मछमिष्ट खकिा हषपुुजं कायेमध्ये (corpus 
spongiosum or cavernosus) असत.. हा कलाित मूत््सेकापासून मशश्नमण्यािरील बाह्य मूत््सेक 
मुिंापयंत असत.. मशश्नमण्यामध्ये हा मि्तारत.. याला नौकाकारिंात (fossanavicularis) म्हणतात. 
बाह्य मुिं फार अरंुद ि उ.ी दरी (slit) असते. मूत््सेकातील श्लेष्ट्मलकलेिर अनेक श्लेष्ट्मल गं्रथी 
नमलकाचंी मुिंे असतात. मशिाय अनेक िंाचा असतात. त्यानंा गर्थतका (lacunae) म्हणतात. 
 

संक.चक द.न असतात. पमहला मूत्ाशय ग्रीिा ि पुर्थ मूत््सेका..िती असत.. हा अनैस्च्छक 
असत.. दुसरा कलाित मूत््सेका..िती असत.. हा ऐस्च्छक असत.. 
 

१) मूत्रोत्सगभ (micturition) 
 

मूत्ाशय मिमशष्ट मयादेपयंत .रला म्हणजे त्याच्या ताणामुळे त्यातील संिदेी चेताचें उद्दीपन ह.ऊन 
मूत्.त्सगाची इच्छा ह.ते. संक.चक मशमथल ह.तात. उदर ि मूत्ाशयातील पेशी संक.चतात. उत्सगमुक्रया 
संपताच मूत्ाशय पेशी मशमथल ह.ते ि त्यातील संक.चक संक.चते. मू्त्सेकातील शिेटचे खबदू मूत्मागु 
संक.चक ि मूत् माग ुकंदपेशींच्या संक.चनाने बाहेर टाकले जातात. 
 

२) स्त्री मूत्रप्रसेक —हा ४ सेंमम. cm. लाबं ि ६ मममम. mm. रंुद असत.. मूत्ाशयातील 
अंतमुूत््सेकमुिंापासून बाह्य मुिंापयंत असत.. पुर.मनतंबा्थी संगम मध्यापासून हा मूत्मागु, 
य.नीमागाच्या अग्रम.त्तीत मनमिष्ट (embedded) असत.. याचे बाह्य मुिं य.नीखलग (clitoris) ि य.नीमागु 
(vagina) याच्यामध्ये .गातं (valva) उघडत.. अनेक मूत्माग ुगं्रथी ि गर्थतका यात असतात. 
 

याला तीन ्तर असतात. पेशी्तर मूत्ाशयातील पेशी्तराशी संतत असत.. आरं.ीच्या िलय 
पेशींनी अंतःसंक.चक बनते. या ्तरािंाली पातळ हषपुुजं ऊतीचा (erectile tissue) ्तर असत.. 
श्लेष्ट्मल्तर ्तृतामिच्छदाचा असत.. 
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िमभ – भ्रौिणिकास 
 

अमिचमु (epidermis), निंे, ्िदे ि ्नेहगं्रथी बमह्तरापासून (ectoderm) उद्भितात. मनचमु 
(dermis, corium or true skin) मध्य्तरापासून उद्भिते. अमिचमामध्ये ्थम तल.पमरक भ्रणू बमहिमाचा 
(epistri chium) ्तर ि ग.ीर्तं.ी क.शाचंा र.मह्तर (germinating layer) असत.. पुढे या ्तराच्या 
गुणन ि म.न्ननामुळे (multiplication & differentiation) अमिचमाचे सिु ्तर उद्भितात. चौर्थया ममहन्यात 
मध्य्तराच्या संघननाने मनचमु उद्भिते ि अंकुर (papillae) मदसू लागतात. यािळेी अमिच्छद म.चन 
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(desquamation) पुष्ट्कळ ह.ते ि त्यात ्नेह उत्सजुन ममसळून भ्रणूाच्या सिांगािर शिेटच्या मदिसात 
मपठी (vermix caseosa) मचकटलेली मदसून येते. 
 

केश —अमिचमाच्या ्थूलनाने (thickening) केशाचंी सुरिात ह.ते. कुड म रूपात ते मनचमात 
तीयुक पणे घुसतात. हे िं.ल गेलेले ट.क मि्तारते. त्याला र.मकंद (hair bulb) म्हणतात. यािंाली 
अंकुर असत.. र.मकंदातील क.शाचं्या ्गुणनाने (proliferation) क.शाचंा एक शकूं (cone) तयार ह.त. ि 
त. िाढून चमाबाहेर पडत.. त.च केश ह.य. 
 

नखे —अंत्य अंगुली पिांच्या पषृ्ठ.ागी ही मदसू लागतात. निं्देशाच्या आिार ि पाश्वु.ागी 
बमहिमाचे अंतिुलन (invagination) घडून येते ि त्यामुळे निंर.जं बनत.. निं िाढून ट.कापयंत जाते ि 
तेथे एक उथळ ्सीता मदसते. 
 

स्नेहगं्रथी (sebaceous gland) —र.मकुड माच्या पाश्वु उद्विातून मनघते. हा उद्वि ु बाजूच्या 
मध्य्तरात मशरत. ि तेथे मतचा पुंज बनत. ि र.मह्तराचे त्याला आिरण चढते. 
 

स्िेदगं्रथी (sudoreferous or sweat gland) —चौर्थया ममहन्यात तळ हात ि तळपायािर ्थम 
मदसतात. केशा्माणेच बमह्तराचा एक अिः्िि ु (downgrowth) िंाली मनचमात घुसत.. हा ्ििु 
लाबंत. ि ट.क आपल्या..ितीच िटे.ळे करते. हीच ्िदेगं्रथी ह.य. पुढे यात एक प.कळी मनमाण ह.ऊन 
लाबं नाल बनते ि चमुतलािर उघडते. िटे.ळ्यातील नमलके..िती अमनच्छायत्त पेशीचा थर चढत.. 
या..िती केमशकाचें जाळे बनते. 
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िमभ 
 

चमु हे शरीरािरील मचिट ि ्त्या्थ आिरण आहे. याच्यामुळे आतील ऊतींचे रक्षण ह.ते. यामध्ये 
संिदेी चेताचें पमरणाह चेतातं असतात. शरीराच्या तापमनयंत्णामध्ये याचा महत्त्िाचा .ाग असत.. उत्सजुन 
ि ्चूषण शक्ती थ.ड्ा ्माणात यात मदसते. सिात बाहेर अिामहनीयुत (avascular) ि अचेतायुत 
अमििमु, त्याच्यािंाली िामहनी ि चेतायुत मनचमु (corium dermis) असते. मनचमुतलािर िामहनी ि 
चेतायुत अंकुर पसरलेले असतात. मनचमात खकिा िंाली ्िेद ि ्नेहगं्रथी आमण र.मकूप असतात. 
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णित्र – ३४४ 

 
िमभ ऊर्ाछेद 

 
अ) अणर्िमभ —हा अिामहनीयुक्त असत.. हा ्तृतामिच्छदाचा बनलेला असत.. शरीराच्या मिमिि 

.ागात याची जाडी फार असते. याच्या बाह्यतम ्तराला उपयुमिचमु खकिा शृगंी्तर (stratum corneum 
or hornylayer) म्हणतात. हा चापट ि कठीण क.शाचंा बनलेला असत.. उदा. टाच. या ्तरातील क.शा 
मझजून सारख्या नाहीशा ह.त असतात, ि त्याचंी जागा िंालच्या क.शानंी .रून काढली जाते. या ्तरात 
िामहन्या ि चेता नसतात. त्याचें प.षण िंालच्या ्तरातून येणाऱ्या लमसकेने ह.ते. या कठीण ्तराने 
िंालच्या .ागाचे संरक्षण ह.ते. र.म ि निंे यापासून मनघतात. अमिचमाचे पाच ्तर असतात. १) शृगंी्तर 
(st. corneum), २) उत्कमण्तर (st. lucidum), ३) कमण्तर (st. granulasum), ४) श्लेष्ट्म्तर (st. 
mucosum), ५) र.मह्तर न्यमिचमु (st. germinatibum, st, Malpighi). 
 

न्यमिचमु खकिा र.मह्तरापासून कमण्तर ि िरील सिु अमिचमु मनमाण ह.ते. याची िंालील बाजू 
नागम.डी असून त्यातील क.शात मिमशष्ट रंगा असते ि या रंगािरूनच माणसाचा रंग ठरत.. उष्ट्ण ्देशात 
राहणाऱ्या माणसात ही कृष्ट्ण असते. काही देशातील माणसात ही पीत तर काही ताम्र असते. शीत ्देशात 
राहणाऱ्या माणसात ती फारच थ.डी असते. यानंा आपण गौर म्हणत.. श्वेतकुष्ठ व्यािीमध्ये (leucoderma) 
काही .ागातील रंगा नाहीशी ह.ते. त्यामुळे त्िचा श्वेत मदसते. 
 

अमिचमाच्या पषृ्ठतलािर रेिंीि सीताचें (linear furrows) जाल असते. त्यात मिमिि आकृत्या 
मदसून येतात. संिीच्या मठकाणी या सीता जा्त िं.ल असतात. करतल, पादतल ि करागुंली अग्रािर 
याचं्यामुळे मिमशष्ट आकृती बनलेल्या असतात. यानंा फलज्य.मतषात म.ठे ्थान आहे. या अन्य क.णत्याही 
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माणसातील आकृत्याशी जमत नाहीत. अपरामिकेत (criminology) या अंगुली ठशाना फार महत्त्ि ्ाप्त 
झाले आहे. 
 

आ) णनिमभ —हे िामहनी ि चेतायुत य.जीऊतीने बनलेले असून अती हृष असते. यात पेशी, रुमिर 
ि लमसका िामहन्या, चेतातंतू, ्पश ु देहाणू (touch corpuscles), ्िदे ि ्नेहगं्रथी आमण र.मकूप 
असतात. न्यमिचमाच्या नागम.डी िळणानुसार मनचमाचा िरचा .ागही नागम.डी असत.. यािरील ्ििांना 
अंकुर म्हणतात. या अंकुरात केमशका ि चेतातं असतात. मिशषे ्पशजु्ञान असलेल्याकाही .ागातं उदा. 
करतल, करागुंलीअग्र. हे अंकुर म.ठे असतात. त्यानंा ्पशांकंुर म्हणतात. मनचमात ्जीिती ‘घ’ असते. 
सूयुमकरणातंील पारजंबूरश्मीमुळे या्जीितीचे जी ‘घ’ मध्ये रूपातंर ह.ऊन ती शरीरात ्चूमषली जाते. 
बालिक्रता व्यािीत हे मकरण त्िचेिर मुद्दाम पाडून जीघ उत्पन्न करतात. मनचमािंाली िपाचा जाड ्तर 
असत.. यास अििमु िपा्तर (subcuteneous) म्हणतात. 
 

णित्र – ३४५ 

 
स्पशभदेहािु 

णित्र – ३४६ 

 
िमभसंिेदनांगे 
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स्िेद ि स्नेह गं्रथी 
 

अ) स्िेद गं्रथी (sudoreferous) खकिा घमु (sweat) गं्रथी —ही मनचमाच्या नालाकार अंतिुलनाने 
बनलेली गं्रथी आहे. ती मनचमाच्या अगदी िंालच्या िसा्तरात असून त्यापासून एक ्णाली मनघते ि 
चमुतलािर उघडते. या नालाकार अंतिुलनात केमशकाचंा एक जूट असत. ि बाहेरूनही केमशकाचें दाट 
जाल असते. या्कारे आतून ि बाहेरून मनकट असलेल्या केमशकातील रुमिरापासून ्नेह गं्रथीतील क.शा 
पाणी ि त्यातील मिलेय अशुद्ध िव्ये मनराळी काढतात ि ्िदे खकिा िमुरूपात ्णालीद्वारा चमुतलािर 
टाकतात. ही ्िदे.त्सगाची मक्रया सारिंी चालू असते. शरीरातील काही .ागािंर या ्िदेगं्रथी मिपुल 
आढळतात. उदा. तळहात, तळपाय, कक्ष, िकं्षण, इ. म्हणून यामठकाणी ्िदे.त्सगु पुष्ट्कळ ह.त.. 
 

स्िेदोत्सगभ—्िदे चमुतलािर येत. न येत. त. त्याचे उद्वाष्ट्पन ह.ऊन शरीरातील थ.डी उष्ट्णता 
बाहेर मनघून जाते, ि शरीर तेिढेच थंड राहते. अमिक श्रमाच्या िेळी खकिा बाह्य हितेील तपमान जा्त 
असल्यास चेताचं्या उद्दीपनाने ्िदे गं्रथी ..ितीच्या केमशका मि्तारतात, त्यातील रुमिर्िाह िाढत. ि 
त्यामुळे ्िदे.त्सगहुी िाढत.. या अमिक ्िेदाचे चमुतलािर उबदाष्ट्पन ह.ते ि अमिक उष्ट्णता बाहेर टाकली 
जाते ि त्यामुळे चमुतल थंड राहत.. उबदाष्ट्पन न झालेला ्िदे िाहू लागत.. ज्यािळेी मनुष्ट्य मिश्रातंी घेत 
असत. खकिा बाहेर थंडी असते तेव्हा िरील केमशका संक.चतात ि ्िदे.त्सग ुथ.डा ह.त. ि थ.डीच उष्ट्णता 
बाहेर पडते. 
 

या्कारे ्िदे.त्सगामुळे शरीरतापाचे मनयमन ह.ते. बाह्य िाय ूउष्ट्ण खकिा थंड कसाही असला तरी 
शरीराचे तपमान स््थर राहते. म्हणून नेहमी शरीर िुिनू ्िच्छ ठेिाि ेम्हणजे ्िेद गं्रथी कायुक्षम राहतात. 
श्वानाच्या त्िेचेिर ्िदे गं्रथी नसतात. त्याच्या मुिंातून लाल.त्सग ु ह.ऊन त्याच्या उबदाष्ट्पनाने त्याच्या 
शरीराचे तापमनयमन ह.ते. मानमसक ्िेदन म्हणून एक ्कार आहे. .ािनामतरेकाने जसे अिघड गमणते 
स.डमिताना खकिा परीक्षा देताना जा्त ्िदेन ह.ते. 
 

स्िेद (Perspiration – sweat)—्िदे गं्रथीमिील उत्सजुन म्हणजेच ्िदे ह.य. याची ्मतमक्रया 
मंद अम्लीय असून त्यात जल, ममह, ्ज₂, मिलेय लिणे, िसाम्ले, इ. के्षप्यसृष्ट असतात. याचा आपेमक्षक 
.ार १००४ असत.. चि िंारट असून याला उग्र गंि असत.. सामान्यतः ्मतमदनी १००० घन सेंमम. cc. 
्िदे.त्सजुनह.ते. मिश्रातंी अि्थेत खकिा थंडीच्या मदिसात हा ्िेद चमुतलािर येत. न येत. त.च त्याचे 
उबदाष्ट्पन ह.ते. म्हणून त. मदसत नाही. याला असंिदे्य ्िदेन (insensible perspiration) म्हणतात. श्रम 
चालू असता खकिा उष्ट्ण मदिसात ्िेद इतका येत. की त्याचे त्िमरत उबदाष्ट्पन ह.त नाही, िाहू लागत.. 
म्हणून त. समजत.. याला संिदे्य ्िदेन म्हणतात. ्िदेातून लिणाचें म.ठ्या ्माणात उत्सजुन ह.ते म्हणून 
िृक्क व्यािी असलेल्या रुर्गणानंा बाष्ट्प्नान देतात. त्याने ्िदे.त्सग ुिाढत.. 
 

आ) स्नेह गं्रथी (sebacious gland) 
 

या गं्रथी न्यमिचमातील क.शाचं्या समूहाने बनलेल्या असतात. त्या मनचमाच्या िरच्या थरात 
र.मकूपाजिळ असतात. ओष्ठ ि मशश्नमणीिर (glans penis) या केशामशिाय असतात. गं्रथीतून एक 



 

 

अनुक्रमणिका 

्णाली मनघून ती र.मकूपात उघडते. गं्रथीतून त्िक ् नेह (sebum) नािाच्या तैल ििाचे उदासजुन ह.ते, 
ि ते र.माबर.बर िर चमुतलािर पसरते. यामुळे र.म ि चमुतल मृदु ि तुळतुळीत राहतात. युिाि्थेत काही 
मिमशष्ट अंतरासगामुळे या गं्रथींचे उद्दीपन ह.ऊन ्माणाबाहेर ्नेह.त्सग ुह.त. ि त्यामुळे नमलकेचे तोंड बंद 
झाल्यामुळे अंगािर मिशषेतः चेहेऱ्यािर पुळ्या उठतात. त्यानंा यौिनपीमटका (acme valgaris) म्हणतात. 
काही कालानंतर हा अंतरासग ुकमी ह.त. ि पीमटका उठण्याचेही थाबंते. िृद्धाि्थेत गं्रथींचे कायु मशमथल 
ह.ते. म्हणून िृद्धाचें चमु शुष्ट्क राहते. थंडीच्या मदिसात नमलकाचं्या आकंुचनामुळे त्िक ् नेह चमुतलापयंत 
प.चत नाही. म्हणून या मदिसात चमु शुष्ट्क राहते ि त्यािर .ेगासुद्धा पडतात. 
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रोम आणि नखे 
 

रोम —हे अमिचमीय असतात. अमिचमांचा एक .जं आत िं.लिर मनचमात जात.. .जंातील 
शिेटील प.कळीला र.मकूप (hair follicle) म्हणतात. याचे िंालचे ट.क खकमचत रंुद असते. त्याला 
र.मकंद (hair bulb) म्हणतात. मनचमाचे एक ट.क िंालून या कंदात िर घुसते. त्याला र.मांकुर (hair 
papilla) म्हणतात. या अंकुरातूनच िामहन्या ि चेता र.माशी संबमंित असतात. र.मदंड (hair shaft) 
्तं.ाकार असून त. र.मकुपात गाडलेला असत.. र.म अमिचमापासून मनघालेल्या एका कठीण िव्याचा 
बनलेला असत.. ्त्येक र.माला एक अरेमिंत पेशीतंतू ज.डलेला असत.. महला र.म उच्छीषकु पेशी 
(errector pylorum muscle) म्हणतात. .ीती खकिा थंडीमुळे या पेशींच्या आकंुचनाने र.म ताठ 
उ.ेराहतात. यालाच र.माचं उ.े राहणे म्हणतात. र.मामुळे उष्ट्म्याच्या मिकीणनुापासून (radiation) संरक्षण 
ह.ते. कारण र.म उष्ट्मामिसंिाहक (insulator) आहेत. यानंी ्पशजु्ञान चागंले ह.ते. नासागुहेतील र.मामुळे 
िुळीचे कण आत ्िशेण्यास ्मतबिं ह.त.. 
 

णित्र – ३४७ 

 
िमभ, रोमकूप ि इिर ऊणि 

 
हल्लीच्या माणसात हे पूिीच्या आपल्या केसाळ पूिुजाचें अिशषे रामहले आहेत. ड.क्यािरील 

केशसं.ार हे कर.टीच्या संरक्षणासाठी असािेत असे मदसते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नखे —ही अमिचमापासून शृगंी (Keratin) नािाच्या कठीण िव्याने बनलेली असतात, ही चापट, 
खकमचत ग.ल, ्त्या्थ असून अंगुली अग्रािर पि.ागी असतात. निंाचे मूळ हे मनचमात आतिर गेलेल्या 
अमिचमाच्या एका .जंात गाडलेले असते. निंाचा िंालचा .ाग िंालील अमिचमाशी मनकटपणे संलर्गन 
असत. (adherent). रुमिरिामहन्या ि चेता निंाच्या मुळाशी संबमंित असतात. या मुळातून ि निंािंालील 
्तरातून ि निंािंालील ्तरातून निंाचे प.षण ि िाढ ह.ते. आयुष्ट्य.र एकसारिें ती िाढत असतात. 
त्यानंी अंगुलींना संरक्षण ममळते. िन्य पशूत निंे ्िसंरक्षणाचे ि उपजीमिकेचे सािन असतात. त्याना निंर 
म्हणतात. 
 

णित्र – ३४८ 

 
नख मूलािून आयाम छेद 
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िमािे कायभ 

 
१) संरक्षि —चमाचे सिु शरीराला अ.ेद्य आिरण असल्यामुळे आतील .ागाचे संरक्षण ह.ते. 

यामुळे बाहेरील शाकाणूचंा खकिा साध्या मिषाचंा शरीरात ्िशे ह.त नाही. घषणुाचे मठकाणी हे फार जाड 
ह.ते. 
 

२) संिेदना —मनचमामध्ये पमरणाह चेतातंतंूची ट.के सिुत् पसरलेली असतात. त्यामुळे ्पशु, 
शीत, उष्ट्ण, िेदना, इ. संिेदनाचे सम्यक ज्ञान ह.ते. या चेतातंाना ््पश ुदेहाणू (Pacinian corpuscles) 
म्हणतात. काही ्ाण्यात उदा. माजंराच्या ममशा. हे केश फार संिेदनशील असतात. 
 

३) मनचमातील ्जीिती ‘घ’ िान्यरूक सािंि (ergosterol) िर सूयु ्काशातील पारजंबूरश्मी 
पडतात. त्याचे जी ‘घ’ मध्ये रूपातंर ह.ते ि ती शरीरात ्चूमषली जाते. 
 

४) चमुतलािरील ्िदेाच्या उद बाष्ट्पानाने शरीरतापाचे मनयमन ह.ते. र.म ि चमामिील रंगा उष्ट्मा 
मिसंिाहकाचे कायु करतात ि त्यामुळेही तापाचे मनयमन ह.ते. 
 

५) चमाच्या ्नेहगं्रथीमिील त्िक ् नेह नािाचा तेलकट िव्य र.माबर.बर िर येऊन चमुतलािर 
पसरत.. यामुळे चमुतल मृदु ि तुळतुळीत राहत.. 



 

 

अनुक्रमणिका 

६) उत्सजभन —शरीरातील काही के्षप्यसृष्ट ्िदेातून शरीराबाहेर टाकले जातात. याकामी िृक्कानंा 
चमाचे साह्य ह.ते. 
 

७) काही औषिाचें ि तेलाचें चमािर मदुन केले असता ती शरीरात श.षली जातात. उदा. 
्नेहमीन यकृत तैल. 
 

८) रुणर्रागार — (blood depot) चमु हे रुमिराचे म.ठे .ाडंार आहे. जेव्हा पेशी खकिा इतर 
अंगाना जा्त रुमिराची आिश्यकता .ासते त्यािळेी ते या .ाडंारातून पुरमिले जाते. उदा. रुमिरस्त्राि, शीत 
इ. अि्थामंध्ये चमु पाडुंर मदसते. चमातून रुमिर कमी झाल्यािर त्याचे तपमान कमी ह.ते ि थंडी िाजते. 
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िापणनयमन 
 

मनुष्ट्य ्ाण्या..िती िायचेू पयािरण असते. या िायचूा ताप काही मठकाणी ि काही िळेा िाढत. 
खकिा कमी ह.त.. पण मनुष्ट्याचे तपमान मात् स््थर राहते. मानि महमिषाि ह.णाऱ्या शीत ्देशात ि अत्यंत 
उष्ट्ण ्देशातही सुिंेनैि राहत.. या द.न्ही ्देशात त्याचे तपमान सारिंेच म्हणजे ३७°खकिा ९८°·४ फॅ. 
राहते. हा ताप समत.ल रािंण्याचे कायु मस््तष्ट्क पुच्छात असणारे एक तापमनयमन कें ि करते. या 
कें िातून चमुतलािरील ि ्िदेगं्रथी ..ितालच्या रुमिरिामहन्यानंा िामहनी्ेरक ि गं्रथीला उदासजुक 
चेतातंतू गेलेले असतात. कें िाचे या द.होंिर मनयमन असते. शीत मदिसात कें िाच्या मनयमनामुळे िरील 
रुमिरिामहन्या आकंुचन पाितात,ि त्यामुळे चमुतलािरून फारच थ.डी उष्ट्णता बाहेर पडते. ्िदेही कमी 
उत्पन्न ह.त.. त्यामुळे चमंतलािर उबदाष्ट्पन ह.ण्यास फारच थ.डी उष्ट्णता पुरते. याच्याउलट उष्ट्ण मदिसात 
याच रुमिरिामहन्याचे मि्तारण ह.ऊन चमुतलािरून बरीच उष्ट्णता बाहेर पडते ि ्िदे.त्सग ु जा्त 
झाल्यामुळे चमुतलािर त्याचे उद बाष्ट्पन ह.ण्यासाठी बरीच उष्ट्णता बाहेर पडते. या सिु जमटल मक्रयेला 
तापमनयमन म्हणतात. 
 

णित्र – ३४९ 

 
िाप णनयमन 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

काही व्यािींमध्ये तापमनयमन कें ि काम करीनासे झाले म्हणजे शरीरताप बाह्यिाय ूइतकाच ह.त. ि 
जीिाला मिघ्न उत्पन्न ह.ते. याला उष्ट्माघात (heat stroke) म्हणतात. या नैसर्थगक तापमनयमन मक्रयेला 
आपण कृमत्मरीत्यासुद्धा साह्य करू शकत.. शीत मदिसात आपण तापमिसंिाहक उणीय (woolen) कृष्ट्ण 
(black) िसे्त्र िापरल्यास उष्ट्णतेची बचत ह.ते. उष्ट्ण मदिसात तलम, सुती ि शुभ्र िस्त्र िापरून 
शरीरतलािरून अमिक उष्ट्णता बाहेर पडण्यास साह्य करू शकत.. िस्त्रा्माणेच मिमशष्ट िंाद्य पेय 
पदाथानीसुद्धा आपण शरीराचे तापमनयमन करू शकत.. अन्नातील ्ागं.दीय ि ्नेह पदाथांपासून अमिक 
उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. म्हणून महिाळ्यात या पदाथांचा जा्त उपय.ग करािा. त्याच्माणे व्यायामानेही 
जा्त उष्ट्णता उत्पन्न ह.ते. याला अमितापता (hypethermia) म्हणतात. 
 

हीनिापिा (hypethermia) —शरीराचा ताप फार कमी ह.णे. चैतन्यहीन अि्थेत (narcosis) 
जसे अती मद्यपान, मूच्छा, अती रुमिरस्त्राि इ. हीनताप बराच काळपयंत मटकून राहत.. बराच काळ थंड 
हिते खकिा थंड पाण्यात रामहल्याने, अती अशक्तपणात शरीरताप कमी असत.. 
 

काही शल्यमक्रया करण्याचेिळेी कृमत्मरीत्या हीनतापता उत्पन्न करतात. यािेळी सिु जीिमक्रया 
अगदी मनम्न पातळीिर चालू असतात ि म्हणून ज₂ फार कमी लागत.. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १५ 
 

िेिा संहणि 
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िेिासंहिी 
 

भ्रौि णिकास 
 

चेतानालाच्या (neural tube) शषैअुग्रापासून मस््तष्ट्क उद्भिते. हे अग्र मि्तारते ि तीन —१) पि 
मस््तष्ट्क (hind brain Rhombencephalon), २) मध्यमस््तष्ट्क (mid brain, mesencephalon), ३) 
अग्रमस््तष्ट्क (forebrain, procencephalon) उद्भितात. यापैकी पि मस््तष्ट्क पषृ्ठरज्जशूी संतत असते. 
याचं्या असम ििनुामुळे याचं्यामध्ये आक.च उद्भितात. ि हा सिु .ाग पि मस््तष्ट्कािर दुमडत.. 
 

णित्र – ३५० 

 
िेिानाल णिकासािील दोन अिस्था 

 
पिमस््तष्ट्कापासून अंतग्रीिा (isthamus), छदीचा ्थूलनाने मनमस््तष्ट्क (cerebellum), ि 

तलाच्या ्थूलनाने मनसेतू (pons) ि मस््तष्ट्कपुच्छ (medulla oblongata) बनतात. मस््तष्ट्कपुच्छाचे 
ििनु ह.ऊन त्यात अनेकचेताघट उत्पन्न ह.तात. त्याचें लंबिृत लाबंतात ि चेतातंतंूचे अक्षरं. (axis 
eylinder) बनतात. अग्र.ागी अनेक चेताघट एकत् येऊन त्याचं्या अनेक न्यष्टी बनतात.यापैकी पुष्ट्कळाचें 
अक्षरं. मध्यरेषेच्या पलीकडे बाजूस जातात ि अशारीतीने मस््तष्ट्कपुच्छाचे अनेक ्तूप (pyramids) 
बनतात. 
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णित्र – ३५१ 

 
भ्रिू मस्स्िष्ट्क 

 
मध्य मस््तक अंतग्रीिापासून संक.चनाने म.न्न मदसू लागते. त्याची आतील गुहाही अरंुद ह.ते. 

मतला मध्यमस््तष्ट्क माग ु (aquiduct of mid brain) म्हणतात. याच्या तलात ििनु ह.ऊन मस््तष्ट्किृंत 
(cerebrals peduncles) म्हणतात. 
 

अग्रमस्स्िष्ट्क —याच्या द.न्ही पाश्वु बाजूस द.न अंि्यून उद्भितात. याचें अक्षिृतं्त (optic stalkes) 
बनतात. याच्यापुढील .ागाचे ििनु ह.ऊन याचं्यापासून द.न म.ठ्या ्यनू मनघतात. यापासून द.न 
मस््तष्ट्कग.लाि ुबनतात. याचं्यातील प.कळीपासून पाश्वुगुहा (lateral ventrices) बनतात. त्या पर्पराशंी 
तृतीय गुहेद्वारे (foramen of munroe) संबमंित असतात. मध्य.ागापासून खपड (thalamus) तृतीय नेत् 
गं्रथी (penial body) बनतात. अग्र.ागापासूनमनिाप (infundibulum), प.षकाय (hypophysis)ि 
दृक व्यात्यास (oplic chiasma) मनघतात. 
 

शषे.ागापासून गंिपाली (olbactory lobe), शिंंपाली (temporal body) ि मस््तष्ट्कग.लािु 
बनतात. यातील पाश्वुगुहा सिु मदशानंी िृद्धी पािते,ि त्यािरील ग.लही िाढतात इतके की ते मध्य ि पि 
मस््तकानंा अमतच्छादतात. (overlap) द.न्ही अि ुग.ल एका म.ठ्या आयाममिदराने दु.ागले जातात. 
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णित्र – ३५२ 

 
सव्यमस्स्िष्ट्कार्भ, अणर्मध्य स्िरूप 

 
पाश्वुगुहा मि्तारते ि मतचे तीन दीघुण (prolongations) मनघतात. हेच मतचे .ािी शृगं ह.त. 

याचं्या छदीच्या अंतिुलनाने गुहेमध्ये झल्लरी्तान (choroid plexus) बनते. पिट.क िंाली ि पुढे िाढते, 
त्यास अिर शृगं ि ज. .ाग मागे पिकपाल पालीमध्ये िाढत. त्यास पिशृगं म्हणतात. आंतरगुहा मछिाच्या 
पुढील .ागापासून अग्रसमामील (anterior commissure) ि युक्तंतू पट्ट (Corpus callosum) मनघतात. 
यातून अनेक चेता माग ुक्रमण करतात. 
 

मस्स्िष्ट्क िेिा —चेता मशिंरािरील (neural crest) ्तानापासून संिदेी चेता मनघतात. याचं्या 
कें िीय तंतंूचे मूल बनते ि पमरणाह तंतंूचे मि.ाजन (distribution) तंतू बनतात. ्ेरक चेता मध्य ि 
पिमस््तष्ट्कातील चेताघटातून मनघतात ि आपल्या मि.ाजन के्षत्ात जातात. 
 

स्िायत्त संहिी (autonomous) —्थम ्िायत्त चेता संहती (sympathetic nervous system) 
आदी मरैि्तानातील काही क.शा महा र.महणीच्या बाजूस ्थानातंर करतात. याचंीच पुढे ्िायत्त चेता 
संहतीची ्तान शृिंंला बनते. मद्वतीय ्िायत्त चेतासंहतीच्या (parasympathetic nervous system) 
्तानक.शा मिमिि मस््तष्ट्क चेताचं्या आमद्तानापासून ्थानातंर करून मसद्ध ह.तात. 
 

मस्स्िष्ट्कािरि (meninges) —दृढतामनका (durameter) कंकाल संरचनेशी मनगडीत असते. ही 
भ्रणूाच्या मध्यत्िचेपासून उद्भिते. जालतामनका (arachnoid) आमण मृदुतामनका (piameter) 
चेतामशिंरापासून उद्भितात ि मस््तष्ट्क ि पषृ्ठरज्जशूी मनगडीत असतात. 
 

पषृ्ठरज्ज ू – चेतानाल (neural tube) ्थम एकक.शीय म.त्तीची असते. पुढे क.शाचं्या ्गुणनाने 
म.त्ती जाड बनतात ि कें ि्थानी एक बारीक कें िकुल्या (central canal) राहते. या..िती चेताघटक.शा ि 
चेतािारी क.शा असतात. याचेंच पुढे िुसर िव्य (grey meter) ह.ते. चेताघटक.शापासून अनेक अक्षरं. 
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मनघतात. अग्र.ागी याचंी जाडी िाढते. ि त्यापासून िुसर अग्र्तं. उद्भित.. यातील चेताक.शापासून 
्ेरकचेता अग्रमूलातून बाहेर पडतात. त्याच्माणे पाश्वु.ागी पषृ्ठ.ागी ्तं. बनतात. 
 

्थम भ्रणूात पषृ्ठरज्ज ू सिुकीकस कुल्या व्यापत.. म्हणून सिु मैरिचेता (spinal nurcves) 
मतच्यापासून काटक.नात बाहेर पडतात. पुढे कीकसकुल्या पुच्छाग्राकडे पषृ्ठरज्जपेूक्षा अमिक िाढते. म्हणून 
नंतर कीकसकुल्यात मतचे ्थान बरेच िर, तृतीय कटी कीकसतलात, राहते. पुढे पषृ्ठरज्जपूासून मनघणारे 
अिसानसूत् (filum terminale) िंाली मद्वतीय उतै्ककीकसािर मचकटते. 
 

मैरििेिा —्त्येक मरैिचेता पषृ्ठरज्जलूा अग्र ि पिमूलानंी मचकटते. अग्रमूलातील चेतातंतू िूसर 
िव्यातील चेताघटापासून मनघतात. चेतामशिंरािरील क.शापैकी काही क.शापुजं ्त्येक मरैि िंंडाजिळ 
मूल्थानापासून मि.क्त ह.ऊन पाश्वु.ागी जातात. तेथे काही क.शातं ्िायत्त ्तान ि शषे क.शाचंा 
मरैि्तानह.तात. मरैि्तानातील क.शा लाबंतात ि त्याच्या द.न्ही ट.कानंा तंतू मनघतात. मध्याकडे 
जाणारा तंतू पिमूलातून आत मशरून चेतानालला ममळत.. दुसरा तंतू पाश्वु.ागाकडे जात. ि मरैिचेतात 
ममसळून इष्ट ्थळी जात.. पुढे ही रचना म.न्न ह.ऊन एकाच िृतंापासून आंर्गल टी T ्माणे द.न तंतू 
मनघतात. 
 

्तानापुढे अग्र ि पिमूल एकत् ह.तात ि मरैिचेता म्हणून ती पुढे जाते ि मतच्यातील सिदेी, ्ेरक 
ि अंत्त्य चेतातंतू आपापल्या इष्ट ्थळी जातात. 
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मस्स्िष्ट्क 
 

िेिासंहिी —मानिी शरीरातील मिमिि संहतीच्या मक्रयातील सुसंगती, सहकायु ि मश्त यामुळे 
ह.णारे शरीराचे स््थत्यनुकूलन (adaptation to envirnment) फार िािंाणण्यासारिंे असते. शरीरातील 
या सिु मक्रया एिंाद्या यंत्ा्माणे ह.तात. मनजीि यंत्ातील सिु मक्रयािंर एिंाद्या तज्ज्ञाचे मनयंत्ण असते. 
पण मानिी शरीर याबाबतीत ्िािलंबी आहे. शरीरातील मिमिि, जमटल मक्रयाचें कुशल मनयंत्ण 
शरीरामिीलच अत्यंत मिकमसत ि मिशमेषत (specialised) अशा चेताऊतीद्वारा ह.ते. या ऊतीची मिमिि 
संिदेनाचंी आदातागें (receptor organs) सिु शरीर.र पसरलेली असतात. त्याचं्या साह्याने कें िीय 
चेतासंहतीला बाह्य पमरस््थतीचे सम्यक ज्ञान ह.ते ि ्.ामितागंाचं्या (effector organs) साह्याने शरीर 
मतला अनुकूल असे आचरण करते. म्हणून मानिी शरीरातील सिु संहतीमध्ये चेतासंहती अत्यंत जमटल ि 
अती संघमटत ि अत्यंत कायुक्षम आहे. 
 

चेतासंहतीचे द.न ्मुिं .ाग पडतात – १) मस््तष्ट्क मरैि चेतासंहमत (cerebrospinal nervous 
system) आमण २) ्िायत्त (autonomous) चेतासंहमत. 
 

१. कें द्रीय िेिासंहिी 
 

या संहतीमध्ये अ) मस््तष्ट्क ि आ) पषृ्ठरज्ज ूयाचंा समािशे ह.त.. 
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अ) मस्स्िष्ट्क —सिु चेताऊतींमध्ये हे अंग म.ठे आहे. शरीराच्या आकारमानाने हे अंग फारच 
मिकमसत झाले आहे. हे कर.टीच्या कपुरगुहेत बसिलेले असते. याचा आकार लंबग.ल ि .ार अंदाजे 
१३६१ ग्राम असत.. हे कपुरातील महामछिातून पषृ्ठरज्जशूी संतत असते. हे इतके िामहनीयुक्त असते की 
सजीिाि्थेतहे सतत ्पदंन पाित असलेले असते. मस््तष्ट्काचा तल सपाट नसत.. त्यािर अनेक िक्र 
्सीता (sulci) ि संिले्लक (gyri) असतात. यामुळे मस््तष्ट्कतलाचे के्षत् िाढून त्यातील चेताक.शाचंी ि 
चेतातंतंूची संख्या िाढते ि मस््तष्ट्क जा्त कायुक्षम बनते. मस््तष्ट्कतल मजतका जा्त संिमेल्लत मततकी 
बुमद्धमत्ता जा्त तीव्र असते. मस््तष्ट्काचे चार मुख्य .ाग पडतात. —क) मस््तष्ट्कग.लाि ु—म.ठा मेंदू. िं) 
मनमस््तष्ट्क —लहान मेंदू (cerebellum), ग) मनसेतू घ) (pons), घ) मस््तष्ट्कपुच्छ. 
 

णित्र – ३५३ 

 
मस्स्िष्ट्कार्भ गोल िांम, पाश्वभस्िरुप, 

 
क) मस्स्िष्ट्क गोलार्भ – अग्रमस्स्िष्ट्क (fore brain) 

 
एका िं.ल आयाममिदराने मस््तष्ट्काचे द.न म.ठे (िाम ि दमक्षण) अिगु.ल बनतात. अिर 

मध्य.ागी श्वेत िव्याच्या एका रंुद अनु््थ पट्टाने ते पर्पराशंी संयुक्त असतात. त्यास युक्तंतूपट 
(corpus Calosum) म्हणतात. यातूनच चेतातंतूचे एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे व्यत्यसन 
(crossing) ह.ते. ्त्येक अिु ग.लामध्ये प.कळी असते. मतला पाश्वुगुहा म्हणतात. अि ुग.लाचा बाह्यक 
िूसर िव्याचा ि मज्जक शे्वत िव्याचा असत.. िूसर िव्यात चेताक.शा असतात. याक.शात बाहेरून 
आलेल्या संिेदनाचें आदान (receipt) ि संग्रह ह.ऊन त्याचें अपिाही ्ेरणामंध्ये रूपातंर ह.ते. श्वेत 
िव्यामध्ये चेतातंतू असतात. त्यातून अम.िाही संिदेनाचें तसेच अपिाही ्ेरणाचें इष्ट ्थळी संिाहन ह.ते. 
 

मस््तष्ट्काि ुग.लाच्या चार मुख्य पाली (lobules) पडतात. 
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णित्र – ३५४ 

 
मस्स्िष्ट्कार्भगोल, िाम, अणर्मध्यदशभन 

 
अग्र.ागी ललाटा्थीमिील िंातामध्ये असणाऱ्या .ागास ललाटपाली (frontal lobe) म्हणतात. 

या .ागात बुद्धी, इच्छा, मििके, .ािना, ्मरणशक्ती इ. उच्च बुद्धीमते्तची कें िे असतात. म्हणून या .ागाला 
्ज्ञा ्देश म्हणतात. ज्याचे ललाट .व्य ि म.ठे असते त. बहुशः बुद्धीमान असत., असा अनु.ि आहे. 
कारण त्याच्या ललाटपालीत ही कें िे जा्त असतात. 
 

पाश्वा्थीमिील िंातामध्ये असणाऱ्या .ागास पाश्वुपाली (parietal lobe) म्हणतात. या पालीच्या 
मध्यातून िरून िंाली शिंंपालीपयंत एक ्सीता जाते. महला मध्य्सीता (central sulcus or fissure of 
Rolando) म्हणतात. या ्सीतेच्या अग्र.ागी असणाऱ्या संिले्लकािर ्ेरकचेताकें िे असतात. म्हणून या 
संिले्लकाला ्ेरक ्देश (motor area) म्हणतात. या चेताकें िातून मिरुद्ध बाजूचा शरीराचा .ाग मनयंमत्त 
केला जात.. पि.ागी असणाऱ्या सिले्लकािरसंिदेी चेताकें िे असतात. म्हणून या संिले्लकाला संिदेी ्देश 
(sensory area) म्हणतात. िंालच्या बाजूस ललाट ि पाश्वुपाली आमण शिंंपाली याचं्यामध्ये एक िं.ल 
पाश्वु्सीता (lateral sulcus or fissure of silvius) म्हणतात. 
 

णित्र – ३५५ 

 
मस्स्िष्ट्क ि त्यािे संबंर् 
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शिंंा्थीमिील िंातामध्ये असणाऱ्या .ागास शिंंपाली (temporal lobe) म्हणतात. येथे 
श्विणचेताकें िे असतात. म्हणून या .ागाला श्रिण ्देश (auditory area) म्हणतात. 
 

पिकपाला्थीमिील िंातामध्ये असणाऱ्या .ागास पिकपालपाली (occipital lobe) म्हणतात. 
येथे दृष्टीची चेताकें िे एकमत्त झालेली असतात. म्हणून या .ागाला दृमष्ट ्देश (visual area) म्हणतात. 
 

मस्स्िष्ट्क गोलार्ािे कायभ 
 

१) शारीमरक ि मानमसक व्यापारामिील आसंजन (coordination) बुमद्धमत्ता, इच्छा, मििेक, 
.ािना, ्मरणशक्ती ि इतर सिु उच्च .ािना याचे हे ्मुिं ्थान आहे. 
 

२) मिमशष्ट ग.ष्टींचे पूिानु.ि येथे संकमलत केलेले असतात. त्यािरून सारासार मिचाराने मिमशष्ट 
संिदेनेनंतर क.णते मिमशष्ट कायु कराियाचे हे नक्की ठरमिण्याचे हे ्थान आहे. उदा. रानात साप मदसला 
तर आजूबाजूच्या पमरस््थतीचा मिचार करून त्यास मारणे युक्त का स.डून देणे युक्त हे ठरमिणे ि 
त्या्माणे कायु करण्याची ्ेरणा देणे. 
 

३) शरीरातील मिमिि .ागाकंडून येणाऱ्या संिदेना, पषृ्ठरज्जतूून अम.िाही चेतातंतूद्वारा येथपयंत 
येऊन प.चतात. त्यामुळे या मठकाणी आपणास ्पश,ु रूप, श्रुमत, गंि, शीत.ष्ट्ण, िदेना, इ. संिदेनाचें ज्ञान 
ह.ते. 
 

४) येथूनच अपिाही चेतातंतूद्वारा मिमिि अंगाना, पेशीना खकिा गं्रथीना कायु करण्यास ्ेरणा मदली 
जाते. 
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णनमस्स्िष्ट्क ि सेिू 
 

मनमस््तष्ट्क, मस््तष्ट्क ग.लािािंाली आमण सेतू ि मस््तष्ट्क पुच्छाच्या पि.ागी असून या मतन्हींचा 
आतून संबंि असते. हे पििंाताच्या पि ि अिर.ागी बनलेले असते. एक अरंुद ि लहान मध्यपाली ि द.न 
म.ठ्या पाश्वुपाली असे याचे तीन .ाग असतात. याचा .ार १७० ग्राम (६ औंस) असत.. याचा बाह्यतल 
संिमेल्लत नसत.. यािर समातंर अशा आडव्या ्सीता असतात. त्यामुळे ते काहीसे पाना्माणे मदसते. याचा 
बाह्यक िूसर असून मज्जक श्वेत असत.. 
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णित्र – ३५६ 

 
णनमस्स्िष्ट्कगोलार्भ िाम अग्रपश्चछेद 

 
णनमस्स्िष्ट्कािे कायभ 

 
१. शरीरातील चेताचंी मक्रया ि पेशींचे चलनिलन यात सुसंगती ठेिणे. 

 
णित्र – ३५७ 

 
णनमस्स्िष्ट्क, सेिू ि मस्स्िष्ट्क पुच्छ 

 
२. कणातील अििुतुुल कुल्याचं्या (semicircular canals) साह्याने शरीराचा समत.ल ठेिणे. 

कारण कणातील मध्यगुहेच्या (vestibule)ि ्यमूनकेच्या (saculees) संिदेीचेता याचं्याशी 
सािंलेल्या असतात. 
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णित्र – ३५८ 

 
णनमस्स्िष्ट्क गोलार्ािून उर्ाछेद 

 
३. शरीराच्या मिमिि .ागाचें अंतरालातील ्थान यामुळेच आपणास समजते. 

 
४. ्ाण्याचें आपल्या गतीिर यामुळेच मनयंत्ण राहते. 

 
सेिू 

 
हा काहीसा ग.ल .ाग असून मनमस््तष्ट्काच्या अग्र बाजूस असत.. हा उत्तर बाजूने मस््तष्ट्क 

ग.लािाशी, पिबाजूने मनमस््तष्ट्काशी ि अिर बाजूने मस््तष्ट्क पुच्छाशी संबमंित असत.. मस््तष्ट्काि ुग.ल, 
मनमस््तष्ट्क ि मस््तष्ट्कपुच्छ यानंा ज.डणारे चेतातंतू यातूनच जातात. म्हणून याचे सेतू हे नाि साथु ह.य. 
याचा बाह्यक शे्वत ि मज्जक िूसर असत.. 
 

णित्र – ३५९ 

 
मध्यमस्स्िष्ट्क, णनसेिू ि मस्स्िष्ट्कपुच्छ अस्िरूप 



 

 

अनुक्रमणिका 

सेिूिे कायभ 
 

१. शरीराच्या मिमिि .ागाकंडून आलेले अम.िाही चेतातंतू यातूनच िर मस््तष्ट्काकडे जातात. 
 

२. मस््तष्ट्कातून आलेले अपिाही चेतातंतू यातूनच पषृ्ठरज्जतूून शरीराच्या मिमिि .ागाकंडे जातात. 
 

३. शरीराचे तापमनयामक कें ि येथेच असते. 
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मस्स्िष्ट्क पुच्छ 
 

हा सिात अिर.ागी असलेला मस््तष्ट्काचा .ाग ह.य. येथून बऱ्याच कापुरचेताचंा उगम ह.त.. 
याच्यामुळेच पषृ्ठरज्ज ू मस््तष्ट्काशी ज.डला जात.. हे ्तूपा्माणे िर रंुद ि िंाली मनरंुद असते. 
मस््तष्ट्कापासून मनघून महारंध्रातून िंाली उतरून पषृ्ठरज्जशूी संतत ह.ते. याचा पषृ्ठ.ाग श्वेत ि आंतर.ाग 
िूसर असत.. पषृ्ठरज्जतूूनयेणाऱ्या ि जाणाऱ्या चेता्कं.ानी (nerve bundle) हे बनलेले असते. यामिील 
िूसर िव्यात बऱ्याच चेताक.शा ि श्वसन, हृत््पदंन इ. महत्त्िाची ्मतके्षपकें िे(reflex centres) असतात. 
याच्या द.न्ही बाजूना द.न जाड आयामपट्ट असतात. पुच्छामध्ये यातंतंूचे व्यत्यसन ह.ते. म्हणजे ते उजव्या 
बाजूकडून डाव्या बाजूकडे जातात आमण डाव्या बाजूकडील तंतू उजिीकडे जातात. यानंा व्यत्यमसत 
्तूपपथ (crossed pyramidel tract) म्हणतात. यामुळे शरीरातील एका बाजूस जाणारे चेतातंतू 
िा्तमिक मस््तष्ट्काच्या मिरुद्ध बाजूकडून मनघालेले असतात. म्हणून काही व्यािींमध्ये मस््तष्ट्काचा एक 
.ाग मनस्ष्ट्क्रय झाला तर शरीराच्या मिरुद्ध बाजूस पक्षघात खकिा अिांगिाय ूह.त.. या पथातील चेता्कं.ा 
्तूपाकार असतात. म्हणून या पथाला ्तूपपथ म्हणतात. 
 

णित्र – ३६० 

 
मस्स्िष्ट्कपुच्छािील िंिूपूल 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मस्स्िष्ट्क पुच्छािे कायभ 
 

१. मुख्य कायु संिाहन (conduction). अम.िाही ि अपिाही चेतातंतू यातूनच मागुक्रमण करतात. 
 

२. श्वसन, हृत््पदंन, रुमिरिामहन्याचें संक.चन ि ्सारण, मगळणे, लालास्त्राि इ. मक्रयाचंी कें िे 
येथे असतात. म्हणून या .ागाला हानी प.चताच तत्काल मृत्य ूयेत.. 
 

३. बऱ्याच ्मतके्षप मक्रयाचें ि ्ियंचमलत मक्रयाचें (automatic action) हे ्थान आहे. 
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मस्स्िष्ट्कगुहा ि मस्स्िष्ट्कच्छद 
 

मस््तष्ट्काचे मिमिि .ाग आतून प.कळ असतात. या प.कळ्यानंा गुहा (ventricles) म्हणतात. या 
आतून पर्पराशंी संबमंित असतात. ्त्येक मस््तष्ट्कािु ग.लामध्ये पाश्वुगुहा (lateral ventricle) असते. या 
द.न गुहामंिील युक्तपटीने (septum pellucidum) मि.क्त ह.तात. द.न्ही गुहा, मध्यम मस््तष्ट्कातील 
तृतीय गुहेशी आंतरगुहा मछिाने संबमंित असतात. गुहाचं्या अग्र, पि ि अिर .ागी अग्र, पि ि अिर शृगं 
(horn) असतात. 
 

तृतीय गुहा ही द.न खपडामंध्ये (thalamus) असलेली िंाच ह.य. ही मध्यमस््तष्ट्कात असते. 
पि.ागी ्मस््तष्ट्कमागाने (cerebral aqueduct, aqueduct of sylvius) चतुथु गुहेशी संबमंित असते. 
अग्र.ागी आंतरगुहा मछिाने द.न्ही पाश्वुगुहाशी संबमंित असते. याच्या च्छदीला मचकटलेले झल्लरी्तान 
(choroid plexus) असतात. पि.ागी ि ्मस््तष्ट्क मागाच्यािर तृतीयनेत्गं्रथी (pineal body) असते. 
 

चतुथु गुहा पिमस््तष्ट्कात असते. ही उत्तर बाजूने तृतीय गुहेशी ि अिर बाजूने पषृ्ठरज्जतूील 
कें िकुल्याशी संतत असते. ही गुहा िरील अि.जालतामनकातंरालाशी (subarachnoid space) तीन 
मछिादं्वारा संबमंित असते. एक चतुथु गुहेच्या च्छदीच्या मध्य.ागी मछि असते. त्याला मजॅेंडीचे मछि 
(foramen of Majendie) म्हणतात. गुहेच्या िरच्या बाजूस द.न ट.कािंर द.न मछिे असतात. त्याना 
लुष्ट्काची मछिे (foramen of Luschha) म्हणतात. अि.जालतामनकातंतील मस््तष्ट्क मेरूतरल (crebro 
spinal fluid) या मतन्ही मछिाद्वारा सिु गुहाशंी संतत असते. 
 

झल्लरीप्रिान (Choroidal plexus) —पाश्वुगुहेतील छदीिर मृदुतामनकेपासून झल्लरीसारिंे 
अमतिामहनीयुत झल्लरी्तान असते. हा ्तान गुहेतील इतर शृगंातही असत.. या ्तानामध्ये अती सूक्ष्म ि 
अमतिामहनीयुत अंकुर असतात. ्त्येक अंकुरात एक अम.िाही ि एक अपिाहीिामहनी असते. यापासूनच 
मस््तष्ट्क मेरूतरल–ममेत (C S F) पाझरते. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३६१ 

 
मस्स्िष्ट्कगुहा 

 
मस्स्िष्ट्कच्छद. (meninges) 

 
कें िीय चेतासंहती..िती तीन ्तराचें आिरण असते. या ्तरानंा मस््तष्ट्कच्छद (meninges) 

म्हणतात. याचंी नाि ेबाहेरून आत – १) दृढतामनका (Duramater), २) जालतामनका (arachnoid), ३) 
मृदुतामनका (piamater). 
 

१) दृढिाणनका : जाड, घट्ट ि अ्त्या्थ आिरण आहे. हे बाह्य बाजूने पयु्थीच्या रूपात 
कपुरा्थीशी आतून मचकटलेले असते. याच्या आंतर बाजूतूनचार म.ठे दीघुण (clongation) मस््तष्ट्काच्या 
पालीमिील मिदरातून िं.ल उतरतात ि पालीना संरक्षण देतात. 
 

णित्र – ३६२ 

 
मस्स्िष्ट्कगुहा 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ) मस्स्िष्ट्क दृढिाणनका दात्रर्ंज (falx cerebri) – हा मिळ्यासारिंा िक्र, दृढ.जं, द.न 
मस््तष्ट्क ग.लािातील म.ठ्या आयाम मिदरामध्ये िंाली उतरत.. याचे पुढचे ट.क तैतिा्थीला ि मागील 
ट.क मनमस््तष्ट्क मशरोंतः्ििाच्या (tentorium cerebelli) उत्तरतलािर मचकटते. याच्या उदुबज 
उत्तरतटाशी उत्तर अग्रपिग्र मसराक.टर (superior sagital sinus) आमण न्युबज अिरतटाशी अिर 
अग्रपिग मसराक.टर संल्लर्गन असते. 
 

आ) णनमस्स्िष्ट्क णशरोंिःप्रिर्भ (tentorium cerebelli) —हा .जं क्षैमतज्यतलात पिकपाल पाली ि 
मनमस््तष्ट्क याचं्यामध्ये असत.. याच्या मध्यािरून ऋजु-क.टर (straight) ि द.न्ही बाजूिरून िाम ि सव्य 
पाश्वुक.टरे जातात. 
 

इ) णनमस्स्िष्ट्क दृढिाणनका दात्रर्ंज (falx cerebelli)—हा मिळ्यासारिंा िक्र, दृढ.जं 
मनमस््तष्ट्काच्या द.न पालींमध्ये असत.. याच्या पितटािर पिकपाल पालीक.टर (occipital sinus) 
असते. 
 

ई) पर्लयाि व्यिर्ी (diaphragma sellai)– हा िरील .जंाच्या पुढील .ागी असून प.षकायाला 
आच्छादत.. 
 

२. जालिाणनका –हे आिरण िर दृढतामनका ि िंाली मृदुतामनका याचं्या मध्ये असते. दृढतामनका 
ि जालतामनकामध्ये अि.दृढतामनकातंराल (subdural space) ि जालतामनका आमण मृदुतामनकामध्ये 
अि.जालतामनकातंराल (subarachnoid space) असते. अि.जालतामनकातंरालात मस््तष्ट्कमेरूतरल–
ममेत(CSF) .रलेला असत.. जालतामनकेचे मस््तष्ट्क ि पषृ्ठरज्जलूा संपूणु आच्छादन असते. परंतु हा ्तर 
िरच असत.. मस््तष्ट्कािरील संिेल्लकामिील ्सीता मिदरात आत जात नाही. द.न उंचिट्यामिील 
प.कळीस अि.जालतामनकािकाश (subarachnoid cistern) म्हणतात. अि.जालतामनकातंराल ि चतुथु 
मस््तष्ट्कगुहा एकमेकाशंी मजॅेंडी ि लुष्ट्काच्या मछिाद्वारा संतत असतात. 
 

णित्र – ३६३ 

 
कीकसकुर्लया उर्ाछेद 



 

 

अनुक्रमणिका 

३. मृदुिाणनका—हा िामहनीयुत पातळ ्तर मस््तष्ट्क ि पषृ्ठरज्जचू्या बाह्यतलाला अगदी 
मचकटलेला असत.. हा ्तर मस््तष्ट्कतलािरील सिु ्सीतामंध्येआत उतरत.. यातील रुमिरिामहन्यातून 
कें िीयचेता संहतीला रुमिर्दाय ह.त.. याच्या अंतिुलनाने मस््तष्ट्कगुहामिील झल्लरी्तान बनते. 
पषृ्ठरज्जमूूलािंाली (conus medularis) मृदुतामनकेचे हेआिरण द.रीसारिंे ह.ऊन िंाली उतरते ि 
उपमत्काच्या का्थीिर घट्ट मचकटते. याला अिसानसूत् (filum trimmale) म्हणतात. 
 

णित्र – ३६४ 

 
पृष्ठरज्जू मूल 
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मेरूरज्ज ू(SPINAL MEDULLA-CORD) 

 
मेरूरज्ज ू हा कें िीय चेतासंहतीचा एक दीर्थघत, रं.ाकार, नालेसारिंा .ाग असून त. 

मशर.िरा्थीपासून मद्वतीय कटीकीकसापयंतचा पषृ्ठकुल्याचा उत्तर ⅔ .ागव्यापत.. मेरूरज्जचूी लाबंी ४५ 
cm. ि व्यास १·२५ cm. ि .ार ३० gm. सामान्यतः असत.. उत्तर.ागी हा मस््तष्ट्क पुच्छाशी संतत असत.. 
अिर.ागी ह्याला शकं्वाकार येत.. याला मेरूरज्ज ू मूल (conus medullaris) म्हणतात. हे मूल मद्वतीय 
कटीकीकस नळाशी संपते. पुढे या मूलापासून मृदुतामनका एकत् येऊन अिसानसूत् बनून िंाली 
उपमत्काच्या का्थीिर घट्ट मचकटते. त्यामुळे मेरूरज्ज ूपृष्ठकुल्यात स््थर राहत.. 
 

मतन्ही मस््तष्ट्कच्छद ि ममेतसुद्धा मस््तष्ट्कापासून पषृ्ठकुल्यात संतत असतात ि मेरूरज्जचेू संरक्षण 
करतात. मेरूरज्जचूा व्यास सिु मठकाणी एकसारिंा असत नाही. गै्रिी ि कटीर ्देशात रज्ज ूफुगीर असत.. 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यानंा अनुक्रमे गै्रिी ि मनतंबगंड (cervical and lumbar enlargement) म्हणतात. गै्रिीगंडाला उत्तर 
अियिाच्या म.ठ्या चेता संबमंित असतात. मेरूरज्जचेू अग्र ि पि मिदरानंी द.न अपूण ुअि ुह.तात. कारण 
मध्य.ागी हे द.न अिचेुता ऊतीनी ज.डलेले असतात. या ज.डीलासमामील (Commissure) म्हणतात. 
याच्या मध्य.ागी कें िकुल्या असते. अग्रमिदर ्पष्ट ि िं.ल असते. पिमिदर अ्पष्ट ि उथळ असते. 
पिमिदराच्या द.न्ही बाजूस थ.ड्ा अंतरािर पिपाश्वु्सीता मदसते. यात चेताचंी पिमूले ्िेशतात. 
 

णित्र – ३६५ 

 
पृष्ठरज्जू ि त्यािी आिरिे यांिा अनुप्रस्थ छेद 

 
मेरूरज्जचूा बाह्य .ाग शे्वत ि आंतर .ाग िूसर असत.. कें िकुल्या..िती असलेले िूसर िव्य आंर्गल 

H आकाराचे असते. रज्जचू्या या िूसर िव्याच्या अग्रट.कानंा अग्रशृगं ि पि ट.कानंा पिशृगं म्हणतात. 
पाश्वु.ागाला पाश्वुशृगं म्हणतात. अग्रशृगंात ्ेरक ि पिशृगंात संिदेी चेताक.शा असतात. या..ितीचे श्वेत 
िव्य चेता्कं.ानी बनलेले असते. 
 

मेरूरज्जिेू कायभ 
 

१) संिदेी अम.िाही चेता शरीराच्या मिमिि .ागाकडून ्पशु, शीत, उष्ट्ण, िदेना, इ. संिदेना 
यातून मस््तष्ट्काकडे जातात. 
 

२) ्ेरक अपिाही चेता मस््तष्ट्कापासून मनघून, मेरूरज्जतूून इष्ट ्थळी जाऊन कायु ्ेरणा करतात. 
 

३) मेरूरज्ज ू्मतके्षप मक्रयेचे मुख्य कें ि आहे. 
 

मस्स्िष्ट्क मेरूिरल-ममेि 
 

मस््तष्ट्कामिील पाश्वु ि चतुथु गुहामध्ये झल्लरी्तान नािाचे केमशकाचें जाल असते. हे जाल 
गुहामिील ििामध्ये बुडालेले असते. या ्तानापासूनच हा िि उत्पन्न ह.त.. पाश्वुगुहा ि चतुथु गुहा, 
तृतीयगुहेशी अनुक्रमे तृतीय गुहाद्वार(foramen of Munro) ि ्मस््तष्ट्कद्वार (aqueduct of Silvius), या 
द्वारानंी संबमंित असतात. या गुहातंील ममेत, चतुथुगुहेच्या च्छदीिरील मजॅेंडी िि लुष्ट्का मछिाद्वारा 
मस््तष्ट्क ि मेरूरज्जिूरील अि.जालतामनकातंरालातीलममेताशी संतप्त असते. 
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णित्र – ३६६ 

 
पृष्ठरज्जू–अनुप्रस्थछेद 

 
या अि.जालतामनकातंरालातील रसाकुंर जागजागी दृढतामनकाच्या द.न ्तरातील 

मसराक.टरामध्ये बुडलेले असतात. यातून ममेत मसरारुमिरामध्ये श.षले जाते. हे अती ्िच्छ, रंगहीन िि 
असून याचा आ. .ा. १००६ असत.. ्मतमक्रया क्षारीय असते. यात ५ लमसक.शा दर १ cc. मध्ये असतात. 
यात ्..मूजन मुळीच नसते. मिुम ७० mg. दर १०० cc. असते. अस्त्राबंू् माणेच यात क्षारातू, दहातू, 
चूणातू, नीरजी, .ा्िीय, शुल्बीय, इ. लिणे अस्त्राबंचू्या ्माणात असतात. थ.डक्यात ममेत ्..मूजनरमहत 
अस्त्राबं ू ह.य. मानिात याची सम्त मात्ा १०० ते १५० cc. असते. याचा मनपीड ८ mm. Hg. असत.. 
कटीििे (lumbar puncture) केल्यास दर सेकंदास (per second) १ थेंब अहु (rate) असत.. ममेत 
मसराक.टरात ्चूषण ह.ण्याच्या मक्रयेत जर काही अडथळा आल्यास ममेत अिा्ति साठून राहते ि 
कर.टीच्या अ्थी मृदु असल्यास िर.टी म.ठी ह.ते. त्याला जलम्तक (hydrocephalus) नािाची व्यािी 
म्हणतात. 
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णित्र – ३६७ 

 
पृष्ठरज्जू पश्चदशभन 

 
ममेििे कायभ 

 
१) िि ्त्यार.िकाचे (fluid buffer) कायु करते. 

 
२) कपुरातील आिेयाचे मनयमन करणाऱ्या आशयाचे (reservoir) काम करते. जर मस््तष्ट्काची 

खकिा त्यातील रुमिराची पमरमा िाढली तर ममेतबाहेर उत्सारते (drain). पमरमा कमी झाल्यास ्मतिारण 
(retain) ह.ते. 
 

३) चेताऊती, रुमिरातील प.षिव्ये ममेतच्या माध्यमातूनच घेते. 
 

खंड १५ : अध्याय ७ 
 

पणरिाह िेिासंहिी (PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM) 
 

या संहतीमध्ये, संिदेनाद्यगें (sensory end organs) कें िीय चेतासंहतीला ज.डणारे अम.िाही 
चेतातंतू ि कें िीय चेतासंहती कायुकारी सामित्ाला (effector apparatus) ज.डणारे अपिाही चेतातंतंूचा 
समािशे ह.त.. मस््तष्ट्कापासून मनघणारी बारा कापुर चेतायुर्गमे (cranial nerves) ि मेरूरज्जपूासून 
मनघणारी ३१ मरैिचेतायुर्गमे याचंा त्यात अंत.ाि ह.त.. 
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णित्र–३६८ 

 
पणरिाहिेिा पूल छेद 

 
मस्स्िष्ट्क–मैरििेिा (cerebrospinal nerve) —यात अनेक चेतातंतू ममळून बनलेले पूल 

(bundle) असतात. यानंा (funiculus) असेही म्हणतात. याचं्या..िती चेताकंचुक (perineurium) नािाचे 
आिरण असते. पूलातील ्त्येक तंतू..िती चेतातंतूयुज (endoneurium) नािाचे य.जीऊतीचे आिरण 
असते. अनेक पूल ममळून बनलेल्या चेता.ं.िती चेता्कं.ािरण (epineurium) नािाचे य.जीऊतीचे 
आिरण असते. 
 

िेिाप्रिान (nerve plexus) —चेता आपल्या मागामध्ये अनेक शािंामंध्ये मि.ागतात. या शािंा 
अशाच दुसऱ्या शािंाशंी संयुक्त ह.तात. अशा ्कारे झालेल्या जालास ्तान म्हणतात. अशा्कारे 
्तानापासून मनघणाऱ्या चेतात इतर अनेक चेतामंिील तंतू असतात. 
 

िेिाप्रगंड (nerve ganglion) —पमरणाह चेतािर चेताक.शाचंा झालेला समूह म्हणजे चेता्गंड 
ह.य. सिु मैरिचेताचं्या पिमूलािर आमण काही कापुरचेताच्या संिदेी मूलािर हे असतात. ्िायत्त 
चेतासंहतीमध्येही हे आढळतात. 
 

संिेदीिेिांि (sensory nerve endings) —हे सिु शरीरािर पसरलेले असतात. अमिचमु, 
मनचमु, श्लेष्ट्मल कला, ्िच्छा (cornea), पटहकला (tympnic membrane), र.ममूल, र.माकुंर, 
्नायरूज्ज ूपयुस््थ, िामहनीम.त्ती आमण ्िेदगं्रथी यामठकाणी हे मिपुल असतात. 
 

आदािांगे (receptor end organs) —हे तीन ्कारचे असतात. बाह्यादािा (exteroceptors) 
शरीराच्या बाह्यतलािर खकिा तलाजिळ असतात. सिु चमुतलािर असतात. त्यानंा सामान्य चमुतल 
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(general cuteneous) आमण शबद, रूप, रस, गंि श्रुमत यानंा मिमशष्ट आदातागं (special senses) 
म्हणतात. 
 

२) अंिरादािा (interoceptor) पचनपथाच्या म.त्तीत ि त्याच्याशी सबंमंित असणाऱ्या गं्रथी आमण 
हृद िामहनी (cardiovascular) संहतीच्या म.त्तीत असतात. 
 

३) न्यादािा (proprioceptor), ्चलन (locomotion) संहतीशी संबंमित असतात. 
 

कायभकारीिेिांि (effector) —कंकाल पेशीत घुसतात ि तेथे कुन्हेचे चलन अंतःपट बनतात 
(Kuhnes motor and pletes). 
 

खंड १५ : अध्याय ८ 
 

कापभरिेिा (CRANIAL NERVES) 
 

मस््तष्ट्कापासून मनघणारी कापुरचेताचंी बारा युर्गमे कपुरािारातील मछिातून बाहेर पडून इष्ट ्थळी 
जातात. याचें संिदेी, ्ेरक ि ममश्र असे तीन ्कार असतात. त्याचं्या उगमािरून अग्रपिक्रमाने (before 
backwards) त्यानंा क्रमाकं मदलेले आहेत. मशिाय त्याचें ्कार, कायु ि ्दाय यािरून त्यानंा नाि े्ाप्त 
झाली आहेत. 
 

१) प्रथम कापभर–गंर्िेिा (olfactory nerve) —हे चेतातंतूनासागुहेतील श्लेष्ट्मकलेतून उगम 
पािनू तैतिा्थीतील अनेक मछिातून आत मशरून पर्पराशंी ममळतात ि अंती गंिचेता तयार ह.ऊन 
अग्रमस््तष्ट्कातील गंिपालीच्या अग्रट.कािर जाऊन ममळतात. महने गंिज्ञान ह.ते. ही केिळ संिदेीचेता 
आहे. 
 

णित्र – ३६९ 

 
गंर्िेिा 
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२) णििीय कापभर–दृक िेिा (optic) —हे चेतातंतू नेत्ातील मूतीपटाच्या ्गंड्तरातील 
्गंडापासून उगम पािनू, मूतीपटाला .ेदून पुढे पर्पराशंीममळतात ि दृक चेता तयार ह.ऊन, दृक मछिातून 
(optic foramen) बाहेर पडून दृकव्यत्यासात (optic chiasma) दुसरीला ओलाडूंन मिरुद्ध बाजूकडे जाते 
आमण पिकपाल पालीतील िमष्ट–्देशात मशरते.महची लाबंी ४ cm. असते. पि.ागीही दृक्नाय ूि िपाने 
िढेलेली असते. या चेतातंतू ि क.शामुळेच मूतीपटाचा .ाहृष्तर (light sensitive) बनलेला असत.. या 
चेताने दृमष्टज्ञान ह.ते. ही शुद्ध संिदेीचेता आहे. 
 

णित्र – ३७० 

 
दृक िेिा 

 
िृणिय कापभर–अणक्षिालक (oculomotor) िेिा –ही मध्यमस््तष्ट्कातून मनघून दृकर.महणी 

बर.बरच एका मछिातून बाहेर पडून अमक्षग.लाच्या सहापैकी चार पेशीना – १. उत्तर; २. अिर, ३. 
अम.मध्य ऋजु पेशी आमण ४. अिर मतरमि पेशी–चेता्दाय करते. महचे काहंी चेतातंतू चाक्षषु्गंड (ciliary 
ganglion) द्वारा िलीकाय (ciliary) पेशी ि कृष्ट्णासंक.चक (sphincter pupilai) पेशीना ्दाय करते. ही 
शुद्ध ्ेरकचेता आहे. 
 

४. ििुथभ कापभर–आकृणष (trochlear) िेिा – सेतूच्या िरील बाजूने मनघून दृक मछिात मशरते ि 
अमक्षग.लाच्या उत्तर मतरमि (superior oblique) पेशीला चेता्दाय करते. ही शुद्ध ्ेरकचेता आहे. 
 

५. पंिम कापभर—णत्रशाख (trigeminal) िेिा –ही कापुरचेतामध्ये सिात म.ठी असून महच्या तीन 
शािंा ह.तात. म्हणून महला मत्शािंचेता म्हणतात.सेतूपासून महची संिदेी ि ्ेरक द.न मूले मनघतात. 
संिदेीमूल मत्शािं ्गंडातील क.शापासून मनघते.तीन शािंा – १. चाक्षषु (ophthalmic), २. उत्तर हनु ि 
३. अिर हनु शािंा ह.त. अनीक, म्तकत्िचा, दंत, मुिं, नासागुहा याचंी ही संिदेी ि चिुणपेशींची ्ेरक 
चेता आहे. ही ममश्र चेता आहे. 
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णित्र – ३७१ 

 
द्यकिेिापथ ि द्यकव्यत्यास 

 
६. षष्ठकापभर – अपिालक (abducent) िेिा –ही पिमस््तष्ट्कापासून मनघून अमक्षग.लाच्या 

पाश्वुऋजु पेशीला चेता्दाय करते. ही शुद्ध ्ेरक आहे. 
 

७. सप्िमकापभर – अनीक (facial)िेिा –ही मस््तष्ट्कपुच्छापासूनमनघते. महला द.न मूले 
असतात. संिेदी मूल मध्यकणचेुताद्वारा (chorda tympani) मजव्हेच्या अग्र २/३ .ागाची ि मृदुतालूच्या 
.ागाची रससंिेदना संिाहन करते. ्ेरकमूलातूंन अनीकातील पेशींना ्ेरणा जातात. ही कानाच्या 
िंालून,शकूंगंड मछिातून (stylomastoid foramen) ि उपकण ु गं्रथीमिून अनीकािर पसरते. ही ममश्र 
चेता आहे. 
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णित्र – ३७२ 

 
आकृणषिेिा 

 
८. अष्टम कापभर–श्रिि संस्स्थणि (stato acoustic)—िेिा आंतरकणातील कलागहनातून ि 

कंबचू्या (cochlea) अंतच्छदापासून मनघून पिमस््तष्ट्कात मशरते. ही कपुराबाहेर पडत नाही. महच्यामुळे 
श्रिण ज्ञान ह.ते. आमण शरीराच्या संस््थतीचे ज्ञान ह.ते. ही शुद्ध संिदेी चेता आहे. 
 

९. निम कापभर – णजव्हाग्रसनी (glosopharyngeal) —ही मस््तष्ट्क पुच्छाच्या उत्तर.ागातूंन 
तीन, चार तंतू ममळून पुढे जाते ि मजव्हा पेशीत घुसते. हीमजव्हेच्या पििातील पेशींची ्ेरक ि ग्रसनी आमण 
मजव्हेच्या पि १/३ .ागाची संिदेी चेता आहे. 
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णित्र – ३७३ 

 
णत्रशाखिेिा 

 
१०. दशम कापभर – प्रािेशा (vagus) िेिा —महच्यात संिदेी ि ्ेरक असे द.न्ही चेतातंतू असून 

इतर क.णत्याही कापुरचेतापेक्षा महचा माग ु दीघु ि िंटन (distribution) फार म.ठे आहे. कारण ही 
कपुरातून ग्रीिा, िक्ष ि उदरापयंत जाते. ही मस््तष्ट्कपुच्छापासून ८–१० तंतूनी मनघून मातृकामछिातंून 
कपुराबाहेर पडते. ग्रीिते मनगलाच्या बाजूने िंाली उतरून िक्ष ि उदरगुहेत ्िेशते. महचा माग ुि ्दाय 
म.ठा आहे.म्हणून महला .टकीचेता (wandering) असेही नाि आहे. महच्या अनेक शािंा ह.तात ि 
दूरिरच्या अंगाना चेता्दाय करतात. घ.मषत्, मनगल,हृदय, क्ल.म, आमाशय, यकृत, इ. अंगानंा 
्ेरकचेता येऊन ममळतात. तसेच या अंगापासून संिदेी चेता मस््तष्ट्कात जातात. ही ममश्रचेता आहे. 
 

११. एकादश कापभर – मैरि उपिेिा (spinal accessory) —ही ्ाणेशाचेता बर.बरच 
कपुराबाहेर पडते. ही कपुर ि मरैि मूलानी बनलेली आहे.कापुरमूल लहान असून यात तीन, चार तंतू 
असतात. मैरिमूल म.ठे असून पचंम गै्रिीचेतापयंत चेतापासून तंतू यात असतात. हे सिु तंतू ममळून िर 
चढतात ि महामछिातून कपुरात मशरतात ि सिु ममळून मातृकामछिातून बाहेर पडून इष्ट ्थळी जातात. 
याने कपुर ि ग्रीितेील ्नायनूा चेता्दाय ह.त.. ही शुद्ध ्ेरकचेता आहे. 
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णित्र – ३७४ 

 
सव्य, अनीक िेिा 

णित्र – ३७५ 

 
निम, दशम, ि अ ेकादश िेिा 
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१२. िादश कापभर – अर्ोणजव्ह (hypoglossal) िेिा –ही मजव्हेची ्ेरकचेता ह.य. हीसुद्धा 
कापुर ि मरैिचेतानंी ममळून झाली आहे. ्थमतीन गै्रिी चेतातंतू िर चढतात ि सिु ममळून कपुराबाहेर 
पडतात. ही चेता मजव्हेिंाली जाऊन मतच्यातील ि ग्रीितेील काही पेशीना चेता्दाय करते. ही शुद्ध 
्ेरकचेता आहे. 
 

णित्र – ३७६ 

 
भ्रिू मस्स्िष्ट्क 

णित्र – ३७७ 

 
अर्ोणजव्ह िेिा 
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णित्र – ३७८ 

 
िामउत्तर अियिाच्या िेिा 
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णित्र – ३७९ 

 
अूरूिेिा सव्य, अग्रस्िरूप 
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खंड १५ : अध्याय ९ 
 

मैरििेिा (SPINAL NERVES) 
 

सिु मरैिचेता मेरूरज्जचू्या बाजूपासून क्रमाने मनघून अंतराकीकस मछिातून बाहेर पडतात. ्त्येक 
चेता, अग्र–्ेरक आमण पि–संिदेी मूलाचं्या संमेलनाने तयार ह.ते. अग्रमूलात, मेरूरज्जचू्या अग्रशृगंातील 
क.शाचें लागंूल (axon) असतात तर पिमूलात मैरि ्गंडातील क.शाचं्या कें िीय शािंा असतात. 
पिमूलािर एक मरैि्गंड असत.. 
 

मरैिचैताचंी ३१ युर्गमे असतात—८ गै्रिी, १२ िक्ष, ५ कटी, ५ तै्क आमण १ उपतै्क. 
 

सामान्यतः ्त्येक मरैिचेता मतच्या सम.रच्या अंतराकीकस मछिातून बाहेर पडते. पण मेरूरज्जू, 
मद्वतीय कटीकीकसतलाशी समाप्त ह.त असल्यामुळे कटी, तै्क ि उपतै्क चेतामूलानंा अंतराकीकस 
मछिातून बाहेर पडण्यासाठी उत्तर.त्तर जा्त अंतर सरळ िंाली कीकसकुल्यातून उतराि ेलागते. यामुळे 
या मठकाणी चेतामूलाचंा एक गुच्छ तयार ह.त.. त. अश्वपुच्छासारिंा मदसत.. म्हणून त्याला अश्वपुच्छ 
(cauda equina) म्हणतात. 
 

पिमूलातून संिदेीचेता ्िशेतात. अग्रमूलातून ्ेरकचेता बाहेर पडतात. ही द.न्ही मूले 
कीकसकुल्यातच जुळून झालेली ममश्रचेता आपल्या मिमशष्ट अंतराकीकस मछिातून बाहेर पडते ि इष्ट 
्थळी प.चल्यािर तेथे मतच्यातील संिेदी ि ्ेरकचेतातंतू म.न्न ह.ऊन आपल्या मिमशष्ट ्थळी जाऊन 
आपले मिमशष्ट कायु करतात. 
 

अंतराकीकस मछिाबाहेर ्त्येक मैरिचेतेला मतच्या संलर्गन असलेल्या (odjacent) ्थम ्िायत्त 
्गंडातून (sympathetic ganglion) एक शािंा येऊन ममळते. अशारीतीने ्त्येक मरैिचेतामध्ये संिदेी, 
्ेरक ि ्िायत्त चेतातंतू असतात. 
 

प्रिान —काही मठकाणी अशा अनेक मरैिचेता एकमेकींशी जुळून त्याचें तंतू एकमेकीत गुंफले 
जातात ि त्याचें ्तान बनतात. काही मुख्य ्तान ि त्यापासून मनघणाऱ्या मुख्य मैरिचेता — 
 

१) गै्रिीप्रिान —्थम चार गै्रिीचेता ममळून हा ्तान ह.त.. यामिून अनेक चेता मनघतात. याचं्या 
अनेक शािंा ह.ऊन मशर, अनीक, ग्रीिा, अंसमेिंलेचा(shoulder girdle) ि िक्षाचा पषृ्ठ.ाग ि िक्षगुहेतील 
काही अंगे यानंा चेता्दाय करतात. यातून मनघणारी ्मुिं चेता म्हणजे मध्यपटल (phrenic) चेता ह.य. 
ही ममश्रचेता आहे. 
 

२) उब्दाहू (brachial) प्रिान —शिेटच्या चार गै्रिी ि ्थम िक्षचेता ममळून हा ्तान ह.त.. 
यामिून अनेक चेता ि त्याचं्या शािंा मनघतात. िक्षाचा अग्र ि पि.ाग, ि उत्तर अियिातील सिु पेशीना 
यापासून ्दाय ह.त.. यापासून तीन मुख्य चेता मनघतात – १) मध्यगा (median), २) अरत्नी, ३) 
अन्िरत्नीिेिा. 
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१) मध्यगािेिा : उद्बाहू्तानापासून मनघून कक्षर.महणीजिळून िंाली उतरते ि बाहू र.महणीला 
ओलाडूंन अग्रकफ.णिंातामध्ये (cubital fossa) मतच्या अम.मध्य बाजूस येते. उपबाहंूत मध्यािरून िंाली 
उतरते ि आक.च जालपट्टािंालून (flexor retinaculum) ह्ततलात मशरते, ि अंगुष्ठ ि इतर अंगुलीतील 
पेशींना ्दाय करते. 
 

णित्र – ३८० 

 
कटीरािी अंिः पाश्वभणर्त्ती सव्य, 

 
२) अन्ि रत्नीिेिा : उबदाहू्तानापासून मनघून कक्ष ि बाहू र.महणीच्या अम.मध्य बाजूने कक्ष ि 

बाहूमध्यापयंत उतरते. तेथे िंाली घुसून कफ.ण ि अम.मध्य उपसंिीकंदामिील जागेतून उपबाहूत मशरते. 
या मठकाणी ती हाताला सहज लागते. येथून ती उपबाहूच्या अम.मध्य बाजूने िंाली उतरून आक.च 
जालपट्टािरून ह्ततलात उतरते ि सिु कमनष्ठीका ि अिी अनाममकेतील पेशींना ि त्िचेला ्दाय करतें. 
 

इ) अरत्नी िेिा : उद्बाहू्तानातून मनघून कक्ष र.महणीिंालून बाहूत उतरते. उपबाहूत मध्यामध्ये 
घुसून पिबाजूस जाते ि ह्तपषृ्ठािर येऊन पाच शािंात मि.ागते ि पाश्वु साडेतीन अंगुलीतील पेशींना ि 
त्िचेला ्दाय करते. 
 

३) कटीप्रिान (lumbar plexus) —द्वादशम िक्ष, ्थम चार कटी चेता ममळून कटी्तान ह.त.. 
यातून मनघणारी सिात म.ठी ऊरू िेिा (femoralnerve) ह.य. कटीरातून िंक्षणरज्जिूंालून ऊरूमध्ये 
उतरते ि तेथील पेशींना ि त्िचेला ्दाय करते. 
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णित्र – ३८१ 

 
पादिल िेिा 

 
४) तै्रकप्रिान (sacral plexus) —चतुथु, पचंमकटी ि ्थम चार तै्क चेता ममळून तै्क्तान 

ह.त.. हा ्तान कटीराच्या पिम.त्तीिर असून सिु चेतागुरुमनतंब मछिातून बाहेर पडतात. यातून सिात 
म.ठी णनिंब – राजिेिा (sciatic nerve) मनघते. ही मनतंब महापेशीिंालून, श्र.णीसंिीमागून ऊरूच्या 
पि.ागी उतरते ि तशीच िंाली जानूसंिीमागून पायात उतरते. येथे मतच्या जंघा ि अनुजंघाचेता शािंा 
मनघतात. 
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णित्र – ३८२ 

 
अर्र अियि, सव्य, पश्चस्िरुप 

 
खंड १५ : अध्याय १० 

 
स्िायत्त िेिासंहणि 

(autonomic nervous system) 
 

या संहतीचे तंतू मिमिि अंत्त्य (viscera), गं्रथी, रुमिरिामहन्या ि अरेमिंत पेशींना चेता्दाय 
करतात. यािर मनाचे मनयंत्ण नसते. मध्य ि पि मस््तष्ट्क आमण मेरूरज्ज ूयातं या संहतीचे काही क.शापुजं 
असतात. यातून अपिाही चेतातंतू मनघतात ि पषृ्ठिंशाच्या द.न्ही बाजूस असणाऱ्या ्गंडात (ganglion) 
जातात. तेथून अन्य चेतातंतू मनघून आपल्या इष्ट िटंन (distribution) ्थळी जातात. अम.िाही चेतातंतू 
सिु अंत्त्यातून मनघून ्गंडात जातात. 
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्िायत्त चेतासंहतीचे, शारीरीय, दैमहकीय ि .षैमजकीय (pharmacologjeal) आिारािर द.न 
एकमेकास पूरक (complementary) असे अ) ्थम अनुकंपी ्िायत्त (sympathetic) चेतासंहती ि आ) 
मद्वतीय ्िायत्त, परानुकंपी (parasympathetic) चेतासंहती, उपमि.ाग पडतात. शरीरातील सिु 
अंत्त्याना या द.न्ही .ागातून चेता्दाय ह.त. पण त्याचें कायु मात् पर्परमिरुद्ध (antagonistic) असते. 
 

अ) प्रथम स्िायत्त अनुकंपी िेिा संहणि 
 

हा म.ठा मि.ाग ह.य. पषृ्ठिंशाच्या ्त्येक बाजूस अंदाजे २४ ्गंडाचंी एक उ.ी शृिंंला (trunk) 
असते. हे ्गंड पर्पराशंी, मस््तष्ट्क ि पषृ्ठरज्जतूील ्िायत्त चेताक.शाशी ि संल्लर्गन मरैिचेताशी संबमंित 
असतात. कें िीयचेतासंहतीतून या ्गंडात येणाऱ्या चेतातंतूना ्गंडपूिु (preganglionic) चेतातंतू ि 
्गंडापासून आपल्या िटंन ्देशापयंत जाणाऱ्या चेतातंतूना ्गंडपि (postgang lionic) चेतातंतू 
म्हणतात. महचा चेता्दाय फार म.ठा आहे. हृद, क्ल.म, बमहःि अंतरासगी गं्रथी, सिु अंत्त्ये, त्िचेतील 
सिु ्िदेगं्रथी ि र.मउच्छीषकु पेशी रुमिरिामहन्याचं्या म.त्तीतील पेशी, इ. महत्िाच्या अंगाना महचा ्दाय 
असत.. 
 

आ) णििीय स्िायत्त परानुकंपी िेिा संहणि 
 

संहतीची ्गंड शृिंंला नसते. महचे चेतातंतूिर मस््तष्ट्क ि िंाली मेरूरज्जचूा तै्क.ाग यातून मनघून 
थेट अंत्त्यािर जातात. परंतु मस््तष्ट्कापासून मनघणारेचेतातंतूिर १) चाचूष, २) तालव्य, ३) अि.हनू ि 
४) कणु् गंड मदसून येतात. याचें ्गंड पूिुचेतातंतू कापुरचेता ि तै्कचेतमाघूनच आपल्या िटंन ्थळाकडे 
मागकु्रमण करतात. याचें ्गंड अंत्त्यतलािर असतात. 
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णित्र – ३८३ 

 
स्िायत्त िेिासंहिी 

 
याचे अम.िाही चेतातंतू ्. ्िा. चे. संहतीच्या चेतातंतू खकिा अंत्त्य चेतातंतूबर.बरच मागकु्रमण 

करतात. 
 

सिु अंत्त्य अंगानंा ि गं्रथींना या द.न्ही संहतीपासून चेता्दाय ह.त.. या द.न संहतींचे कायु 
देहव्यापारदृष्ट्ट्या पर्परमिरुद्ध (physiologically antagonistic) असले तरी या द.न्ही संहतीच्या पूणु 
सहकायामुळे शरीरातील सिु ्िायत्त मक्रया यािज्जीि सुसूत् चालतात. 
 

काही मिमशष्ट मठकाणी या द.न्ही संहतींतील चेताचें जाल झालेले असते. असे जाल, काही इतर 
चेतातंतू ि संलर्गन चेता्गंड याचं्या समूहाला चेता्तान म्हणतात. हृत, क्ल.म, जठर, िृक्क, देह 
(coeliac), सूयु (solar) ्तान हे ्मुिं ह.त. या ्तानाचें पातंजल य.गशास्त्रामध्ये फार महत्त्ि िर्थणले 
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आहे. या ्तानािर जे मनयंत्ण ठेि ूशकतात त्या य.र्गयानंा असाध्य ि अशक्य ग.ष्टीसुद्धा साध्य ह.तात असे 
िणनु आहे. 
 

्. ि मद्व. ्िा. चे. संहतीच्या उद्दीपनाने मिमिि अंगाचं्या मक्रयाशीलतेिर (activity) पडणारा 
्.ाि. 
 

अंग ्. ्िा. चे. संहती मद्व. ्िा. चे. संहती 
१ तारा (pupil) (बाहुली) मि्फारण आकंुचन 
२ अश्रूगं्रथी अश्रूमिपुल अल्प 
३ लालागं्रथी अल्प लालास्त्राि मिपुल 
४ ्िदे मिपुल अल्प 
५ हृदय ्पदंज तीव्र ि त्िरण मंदन 
६ रुमिरमनपीड ििनु मंदन 
७ सिुरेमिंत, अरेमिंत पेशी मशमथलन आकंुचन 
८ र.मउच्छीषुक पेशी आकंुचन मशमथलन  
९ रुमिरिामहन्या आकंुचन मशमथलन 
१० िलय िामहन्या मशमथलन आकंुचन 
११ श्वसन मनर.िन त्िरण 
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िेिाऊिीिी सूक्ष्म रिना 
 

चेताऊतीमध्ये चेताक.शा (neuron), चेतातंतू आमण या द.घानंा आिार देणारे चेतािारी 
(neuroglia) याचंा मुख्यत्िे समािशे ह.त.. चेताऊतीचे हृषता (sensitivity) ि संिाहकता (conductivity) 
हे मिशषे गुण ह.त. चेताक.शानंा अनेक ्ििु असतात. यापैकी आिुंड ि शामिंत ्ििाना चेताल.म 
(dendron) आमण लाबं ि अशामिंत ्ििाना चेताक्ष खकिा लागंूल (axon) म्हणतात. चेताक.शा, चेताल.म 
ि चेताक्ष याचं्या समूहाला चेतैक (neuron) म्हणतात. चेताक.शाचं्या ्रसात ्.दकमणका (Nissle’s 
granules) असतात. चेताल.माचं्या अनेक शािंा असतात. त्याचं्या अिसान दुमायणाने (terminal 
arborisation) चेताक.शाचंा पर्पर संबिं रािंला जात.. ज्या मठकाणी हे पर्परास मचकटतात त्या 
्थानास चेत.पागम (synapse) म्हणतात. हे चेतापागम अिंंड चेताशृिंंलेतील कड्ाच ह.त. यातूनच 
्ेरणासंिाह ह.त.. चेताक.शाचंी तुलना एिंाद्या पतंगाशी करता येईल. चेताल.म झल्लरीसारिें ि चेताक्ष 
खकिा लागंूल द.रीसारिें असते. 
 

सिुपमरणाह चेता, मस््तष्ट्क आमण मेरूरज्जतूील श्वेतिव्य येथे चेताक्ष आमण चेतातंतू असतात. 
चेतातंतंूचे द.न मुख्य ्कार आहेत—१) मिमज्जी आमण २) अमिमज्जी चेतातंतू. 
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१) णिमज्जी (medullated) खकिा श्वेत चेतातंतू, कें िीय चेतासंहतीचा श्वेत .ाग ि सिुपमरणाह 
चेतासंहती मिमाज्जी चेतातंतंूची बनलेली असते. हे चेतातंतू कें िीय चेतासंहतीबाहेर पडताच त्यािर 
मिममज्जकंचुकीचे (medullary sheath) श्वेत आिरण चढते. म्हणून यानंा श्वेत रंग येत.. याच्याही िर पुनः 
एका क.मल अमिच्छदाचे आिरण चढते. याला चेतािरण (neurolemma) म्हणतात. या द.न्ही 
आिरणामुळे आतील क.मल चेतातंतूचे संरक्षण ह.ते. याचं्या ट.काशी कंचुक नाहीसा ह.त. ि तंतू उघडे 
ह.ऊन इष्ट ्थळी पसरतात. याचंी एिंाद्या िैदु्यत्तारेशी तुलना करता येईल. ताबंयाच्या तारे..िती घृषीचे 
(rubber) ि त्या..िती कौशयेाचे (silk) आिरण असते. यामुळे संरक्षण ि मिसंिाहन (insulation) सािते. 
पण जेथे तारा पर्पराशंी ज.डल्या जातात खकिा मनगमामध्ये (plug) घालतात तेथे ही िरील आिरणे 
काढािी लागतात. तरच मिदु्यत््िाहाचे संिाहन ह.ते. 
 

२) अणिमज्जी (nonmedullated) खकिा िूसर (grey) चेतातंतू. या चेतातंतू..िती मिमज्जी कंचुकीचे 
आिरण नसते. म्हणून हे शे्वत न मदसता िूसरमदसतात. यानंी चेतासंहतीतील िूसर िव्य बनते. 
मस््तष्ट्काचा बाह्य .ाग, मेरूरज्जचूा आंतर.ाग िूसर िव्याचा असत.. यात बहुताशं चेताक.शा असतात. 
 

सिु पमरणाहचेतातंतंूच्या ट.कािर अिसानतंतुक असतात. ज्या .ागी याचें कायु अपेमक्षत असते त्या 
.ागात हे तंतूक मनगमडत असतात. ही अंगे खकिा .ाग चेतातंतंूच्या साह्याने मिद्युत, ऊष्ट्मा, शीत, िदेना, 
्पश,ु रूप, रस, गंि इ. संिदेना कें िीय चेतासंहतीत प.चमितात. अशा रीतीने मानिाला बाह्यपयािरणाचे 
खकिा आंतर अंत्त्याचें पूण ुज्ञान ह.ते ि याचं्याच साह्याने य.र्गय ्ेरणाचं्या साह्याने त. तदनुरूप ्मतचार 
करत.. 
 

चेतातून क.णत्या ्ेरणाचें ि क.णत्या मदशनेे संिाहन ह.ते त्यािरून त्याचें म.न्न ्कार पडतात. ते 
असे — 
 

१) अणर्िाही खकिा संिदेी चेता —सिु शरीरतलािरून ्पश,ु रस, गंि, शीत, उष्ट्ण, िदेना इ. 
संिदेनाचें कें िीय चेतासंहतीकडे संिाहन करतात. 
 

२) अपिाही खकिा ्ेरच चेता —कें िीय चेतासंहतीकडून सिु शरीराकडे या चेता ्ेरणाचें संिाहन 
करतात. त्यामुळे घडून येणाऱ्या पमरणामा्माणे त्याचें मि.ाग पडतात— 
 

अ) ज्या चेता पेशींचे आकंुचन घडमितात त्यानंा कायुकारी (motor); 
आ) ज्या चेता गं्रथीकडून उदासजुन करमितात त्यानंा उदासजुक; 
इ) ज्या चेतामुंळे एिंाद्या मक्रयेचे उद्दीपन ह.ते त्यानंा उद्दीपक; 
ई) ज्या चेतामुळे एिंाद्या मक्रयेचे मनर.िन ह.ते त्यानंा मनर.िी; 

 
३) णमश्रिेिा –ज्या चेतामंध्ये अम.िाही ि अपिाही द.न्ही जातीचे तंतू असतात त्यानंा ममश्रचेता 

म्हणतात. 
 

पे्ररक िेिैक (motor neuron) 
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हे द.न ्कारचे असतात. १) उत्तर्ेरक चेतैक, २) अिर्ेरक चेतैक.क.णतीही ्ेरक मक्रया या 
द.न चेतैकािंर अिलंबनू असते. उत्तर्ेरक चेतैकामध्ये, मस््तष्ट्क ्ेरक ्देशातंील ्तूपचेताक.शा 
मतच्यापासून मनघून व्यत्यसन करून खकिा न करून मेरूरज्जचू्या अग्रशृगंात जाणारी ्ेरकचेता येतात. 
अिर्ेरक चेतैकामध्ये अग्रशृगंातील चेताक.शा ि मतच्यापासून मनघून पेशीमध्ये जाणारी ्ेरकचेता येतात. 
 

उत्तर्ेरक चेतैकाचे अिर्ेरक चेतैकािर मनयंत्ण असते. म्हणून उत्तर्ेरक चेतैकाचे मिकृतीत हे 
मनयंत्ण नाहीसे ह.ते ि अिर ्ेरक चेतैकामुळे घडून येणारीकंडरा्मतके्षप मक्रया अमतिृमद्धत ह.ते. 
याच्याउलट अिर ्रक चेतैक व्यािीमध्ये ही मक्रया नष्ट ह.ते. 
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प्रणिके्षप णक्रया (REFLEX ACTION) 
 

िेिा णक्रया (nerve action) 
 

चेताचंा मुख्य गुणिमु म्हणजे संिाहनक्षमता ह.य. हे संिाहन द.न ्कारचे असते. १) अम.िाही 
खकिा संिदेी. २) अपिाही खकिा ्ेरक. अम.िाही चेताचें उद्दीपन, त्िचा, श्लेष्ट्मलकला, संिदेनागंामिील 
आदातागें (receptor end organs) यामंध्ये ह.ते. या चेतादं्वारे या संिेदनाचें संिाहन कें िीय चेतासंहतीमध्ये 
ह.ते. येथील चेताक.शामध्ये या संिदेनाचें इच्छायत्त खकिा अमनच्छायत्त ्ेरणेमध्ये रूपातंर ह.ते. ही ्ेरणा 
अपिाही चेताद्वारा मिमशष्ट पेशी, गं्रथी खकिा इतर कायुकारी अंगाकडे (effector end organ) जाऊन 
्मतचार घटना (responsive action) घडते. या सिु मक्रयेला चेता मक्रया म्हणतात. 
 

णित्र – ३८४ 

 
अप्रणिबंर् प्रणिके्षपणक्रयेिी, प्रारंणर्क योजना 
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प्रणिके्षप णक्रया 
 

िरील िेिाणक्रया जेव्हा अणनच्छायत्त घडिे िेव्हा णिला प्रणिके्षप णक्रया म्हििाि. ही मक्रया 
आप.आप ि फार त्िरीत घडते. ्मतके्षप मक्रया घडण्यासाठी चार ग.ष्टी आिश्यक असतात—१) ज्यािर 
संिदेना घडते ते आदातागं; २) आदातागंापासून ही संिेदना कें िीय चेतासंहतीकडे नेणारी अम.िाही खकिा 
संिदेी चेता; ३) कें िीय चेतासंहतीकडून कायुकारी अंगाकडे मिमशष्ट ्ेरणा नेणारी अपिाहंी खकिा ्ेरक 
चेता आमण ४) पेशी, गं्रथी, िामहनी इ. ज्याचं्याय.गे ्मतचार घडत. ते कायुकारी अंग, यात मस््तष्ट्काची 
आिश्यकता असतेच असे नाही. 
 

प्रणिके्षप िाप (reflex arc) 
 

आदातागं, अम.िाहीचेता, कें िीय चेतासंहती, अपिाही चेता आमण कायुकारी अंग असे एक अिंंड 
चेताचाप तयार ह.ते. यालाच ्मतके्षप चाप म्हणतात. उदा. ्िंर ्काशामुळे खकिा एिंादी ि्तू अगदी 
नेत्ाजंिळ आल्यास ड.ळा एकदम ममटणे, हाताला काही ब.चल्यास हात आप.आप मागे जाणे, पाठीमागनू 
िमहत्यानाचा (motor car) ध्िनी अगदी जिळ आल्यास एकदम बाजूस ह.णे, इ. या मक्रयासंाठी काय 
कराि ेम्हणून मिचार करण्यात आपण िळे गमाित नाही ही मक्रया आप.आप ि त्िरीत ह.ऊन जाते. 
 

्मतके्षप चापामध्ये मस््तष्ट्काची आिश्यकता असतेच असे नाही. केिळ पषृ्ठरज्जतूून सुद्धा ही मक्रया 
ह.ऊ शकते. अपमिद्ध मंडूकामध्ये (decerebrated frog)—ज्याच्यामध्ये मस््तष्ट्काचा पषृ्ठरज्जशूी असलेला 
संबिं त.डला आहे या ्मतके्षप मक्रयेचा ्य.ग करता येत.. असा मंडूक द.रीने बािूंन लोंबत ठेिािा. त्याच्या 
एका पायाला ट.चले तर त. पाय बाजूस करत.. एका पायाला अम्लाचा थेंब लािला तर दुसऱ्या पायाने 
पुसण्याचा ्यत्न करत.. 
 

प्रणिके्षप 
 

याचे तीन ्कार आहेत — १) तल.पमरक, २) ग.ीर, ३) जैमिक. 
 

१) िलोपणरक (superficial)प्रणिके्षप —या चापातील क.ठल्याही .ागात मिके्षप झाल्यास हा 
्मतके्षप नाहीसा ह.त.. चमाच्या खकिा श्लेष्ट्मकलेच्या एिंाद्या .ागास उद्दीमपत केल्यास काही मिमशष्ट पेशी 
संक.चतात. उदा. उदर, िृषण ्मतके्षप, पादतल ्मतके्षप, पादतल अंगुष्ठ संक.चन (plantar reflex) 
मुिंातील श्लेष्ट्मकलेला ्पश ुकरताच मृदुतालू िर जाते, एका नेत्ातील तारािर (pupil) ्काश पाडला 
असता द.न्ही नेत्ातील तारा संक.चतात, इ. चमापासून जाणारी संिदेना खकिा ्ेरक ्तूपपथ (motor 
pyramidal tract) यात मिकृती झाल्यास हे ्मतके्षप लुप्त ह.तात. उदा. बमॅबन््कीचे मचन्ह. 
 

२) गर्ीर (deep) प्रणिके्षप (tendon reflex) —हा ्मतके्षप पेशीतानािर अिलंबनू असत.. 
उत्तर्ेरक चेतैकचे पेशीतानािर मनयंत्ण असते. यात मिकृती झाल्यास हे मनयंत्ण नाहीसे ह.ते ि कंडरा 
्मतके्षप अमतिृमद्धत (exaggerated) ह.तात. उलट अिर्ेरक चेतैक व्यािीमध्ये ते नष्ट ह.तात. माणसास 
िुंचीिर बसिनू एका पायािर दुसरा पाय ठेिािा. या दुसऱ्या पायािरील जानू कपाल कंडरािर आघात 
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केल्यास चतुःमशर्क पेशीचे संक.चन ह.ऊन पायाचे चलन ह.ते. काही महत्त्िाचे कंडरा ्मतके्षप– जानू, 
गुल्फ, मत्मशर्क, हनू, इ. 
 

णित्र – ३८५ 

 
जानू कंडाराप्रणिके्षप 

 
३) जैणिक प्रणिके्षप (vital reflexes) —जीिनािश्यक मक्रया—जसे, श्वसन, मगळणे, 

मलमूत्.त्सगु, इ. त्या अंगाचं्या म.त्तीतानािर अिलंबनू असतात. उदा. मूत्ाशय मिमशष्ट मयादेपयंत .रला 
म्हणजे मूत्.त्सजुनाची इच्छा ह.ते. 
 

णित्र – ३८६ 

 
गुर्लफकंप 

 
उपाणर्णयि प्रणिके्षप (conditioned reflex) 

 
पॉव्हलॉव्हने ्ाणी संपमरके्षनंतर उपािीमयत (conditioned) ्मतके्षप मक्रयेचे अस््तत्ि मसद्ध केले 

आहे. ही मक्रया मसद्ध ह.ण्यासाठी आदातागं, संिाहन ि ्.ामितागं यामशिाय एिंादा उपािीची, संियीची 
खकिा मशक्षणाची आिश्यकता असते. म्हणून उपािीमयत ्मतके्षप मक्रया सहज (inborn) खकिा ्िा.ामिक 
नसते. तर त्या ्ाण्याने अर्थजत (acquired) केलेली असते. पॉिलॉव्हने आपल्या ्मसद्ध ्य.गाने दािंिून 
मदले की एिंाद्या क्षमुित कुत्र्याला घंटी िाजताच अन्न मदले तर पुष्ट्कळ मदिसानंी त्याच्या ्मरणात घंटीचा 
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ध्िनी ि अन्नाचे दशनु याचंा घमनष्ट अन्य.न्य संबिं दृढ ह.त. ि पुढे अन्न न मदसता केिळ घंटी ध्िनीनेच 
त्याच्या मुिंात लालास्त्राि सुरू ह.त.. 
 

या ्माणे िरील ्य.गातं अन्नदशनुाने लालास्त्राि ह.णे याला अनुपािीमयत (unconditioned) ि 
घंटी नादानेच केिळ लालास्त्राि ह.णे याला उपािीमयत (conditioned) ्मतके्षप म्हणतात. 
 

संिय (habit) 
 

याच्याच पुढची पायरी म्हणजे संिय खकिा ्िा.ामिक मक्रया (habitual action) ह.य. उदा. 
दुचाकी (bicycle) खकिा िमहत्यान (motor car) चालमिण्यास मशकताना आपण ्थम ्यत्नपूिुक 
अभ्यास करत., चुकत., पुनः ्यत्न करत.. पुढे काहीही ्यत्न न करता उपािीमयत ्मतके्षप मक्रयेने या 
ग.ष्टी आपण मिनासायास करू शकत.. यालाच संिय म्हणतात. 
 

णनद्रा 
 

्ामणमात्ाला पूणु मिश्रातंीची म्हणजेच मनिेची फार आिश्यकता असते. णनद्राियअिर्ी 
(anabolism period) ह.य. या अििीत शरीराचा पुनरुद्धार (repair) ि िाढ ह.ते. म्हणून निजात अ.ुके 
च.िीस तास झ.पलेलीच असतात. दुर्गिपानासाठी त्यानंा मुद्दाम उठिाि े लागते. मनिेमुळे मदिस.र 
झालेल्या श्रम, खचता यामुळे झालेल्या त्ासापासून शरीराचे ि मनाचे पुनरापण (recurpercation) ह.ते ि 
शरीर पुनः श्रम करण्यास मसद्ध ह.ते. 
 

पण सिु संहतींना मिश्रातंीची आिश्यकता नसते. कारण ्िायत्तचेता संहतीचे कायु ि 
मस््तष्ट्कपुच्छातील जैि (vital) कें िाचे कायु मनिेतही चालू असते. केिळ दैमहक (somatic) 
चेतासंहतीच्या कायाचा मिराम ह.त.. मिशषेतः मस््तष्ट्क बाह्यकाचा .ाग मनस्ष्ट्क्रय ह.त.. याचे कारण असे 
असू शकेल की मदिस.रातील कायामुळेश्रातं चेताक.शाचें पुनरुद्धरणास पुरेसा िळे ममळत नाही ि एक 
्कारचे ऋण (debt) साचते ि ते फेडण्यास पूणु मिश्रातंीची आिश्यकता असते. 
 

काहींच्या मते मस््तष्ट्कामध्ये सतत कायामुळे ्िप्नामिषी (hypnotoxin) साचते ि त्यामुळे 
मस््तष्ट्काचे कायु थाबंते. मिश्रातंीमुळे हे मिष पूणु नाहीसे झाल्यािरच मस््तष्ट्क पुनः कायुतत्पर ह.ते. असेही 
मसद्ध झाले आहे की मस््तष्ट्कातील अि.खपड कें िा..िती (hypothalamic centres) खकिा ्मस््तष्ट्क 
मागा..िती (acquiduct of sylvius) काही मबघाड झाल्यास झ.पेमध्ये व्यत्यय येत.. यािरून या ्देशात 
्ितंत् मनिाकें ि असाि ेअसे मानतात. 
 

पॉिलॉि ि कॉक या शास्त्रज्ञानंी आपल्या ्ाणी संपमरके्षने असे दािंिनू मदले आहे की मनिा म्हणजे 
मस््तष्ट्कातील उच्च कें िाचंा मनर.ि ह.य. 
 

मनिेमध्ये रुमिरमनपीड हृत््पंदन, श्वसन, चयापचय कमी ह.तात, कंकालपेशी मशमथलन पाितात, 
ग.ीर ्मतके्षप मक्रया लुप्त ह.तात, मनिेत शरीराची स््थती व्यस्क्तशः ि जामतशः म.न्न असू शकते. सैमनक 
उ.े असताना खकिा चालतानासुद्धा झ.पतात. घ.डे, हत्ती उभ्यानेच झ.पतात इ. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनिा येण्यासाठी ..ितालची पमरस््थतीही अनुकूल असािी लागते. उदा. शातं, अंिेरे ्थळ, 
ममटलेले ड.ळे, शरीराचे पूणु मशमथलन करून मऊ शय्येिर आडिे ह.णे, अंगाई गीत, थ.पटणे, झ.के इ. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १६ 
 

अंिरासर्वजणक 
 

खंड १६ : अध्याय १ 
 

अंिरासर्वगणक (ENDOCRINOLOGY) 
 

प्रास्िाणिक 
 

आिुमनक अंतरासर्थगकीचा पाया क्लॉड बनाडु ि ब्राउन सेकाडु या शास्त्रज्ञानंी १९ शतकात घातला. 
ब्राउन सेकाडुने ्ाण्याचं्या िृषण मन्साराच्या अंतःके्षपाने (testicular extract) ्ितः चे िृद्धत्ि 
घालमिण्याचा ्यत्न केला. 
 

चेताचं्या उद्दीपनाने अंतरासगी अंगातून ्तनून, ्णालीमशिाय लमसकेत खकिा रुमिरात त्िमरत 
ममसळून देहव्यापार सुरळीत चालमिणाऱ्या उदासगाला अंतरासगुओज (internal secretion, hormone) 
म्हणतात. शरीरात सिु ममळून अंदाजे १२ अंतरासगी गं्रथी आहेत. त्याचं्या पर्पर सहकायाने सिु शरीर 
व्यापार चालतात. सिांचा ममळून एक संत.ल असत. त. खकमचत जरी मबघडला, एकाचीसुद्धा मात्ा थ.डी 
कमी खकिा जा्त झाली तरी शरीरािर अत्यंत अमनष्ट पमरणाम घडतात. म्हणून चेतासंहमत िंाल.िंाल 
अंतरासगागाचें महत्त्ि आहे. .ीतीने र.माचं उ.े राहणे, रागाने चेहरा लाल ह.णे, श.काने मफक्कट पडणे, 
अशा .ािनाचंा शरीरािर तात्काल पमरणाम घडत.. ्थम .ािनाचंा चेतािंर पमरणाम घडत. ि चेताचं्या 
उद्दीपनाने अंतरासगी गं्रथीचे उद्दीपन ह.ऊन त्याचें अंतरासग ुरुमिरात ममसळतात ि क्षणािात सिु शरीर.र 
पसरतात. 
 

णित्र– ३८७ 

 
अंिरासगी गं्रथी 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

या सिु गं्रथी कायाच्या दृष्टीने संलर्गन असून मिमििगं्रथीचे अंतरासगु एकमेकात ममसळून शरीरािर 
इष्ट त. पमरणाम ह.त.. म.न्न जातींच्या ्ाण्याचें अंतरासग ु मात् एकच असून पर्पराचं्या शरीरािर त.च 
मिमशष्ट पमरणाम करतात. हे न्यासग ुफार शस्क्तशाली असल्यामुळे त्याच्या सूक्ष्म माते्चासुद्धा शरीरािर म.ठा 
पमरणाम ह.त.. ्ाण्याचं्या शरीरातील अंतरासगांचा मनुष्ट्यामध्ये औषिासारिंा उपय.ग करतात त्यामुळे 
मानिी सुिंात बरीच .र पडली आहे. 
 

हे अंतरासगु प.टात मदले असता जठरातील अम्लामुळे त्याचा नाश ह.त.. म्हणून बहुशः याचें 
मन्सार अंतःके्षपाने देतात. हे फार शस्क्तशाली असल्याने याचंी मात्ा फार सूक्ष्म असते. थ.डी जा्त झाली 
तरीसुद्धा फार अमनष्ट पमरणाम घडत.. असे हे फार जालीम दुिारी शस्त्र आहे. 
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पोषगं्रथी (PITUITARY) 
 

भ्रौिणिकास –प.षकाय (hypophysis cerebri, pituitary body) यात अग्र ि पचपाली असतात. 
अग्रपाली मुिंपथाच्या बमह्तरापासून ि पिपाली अग्रमस््तष्ट्काच्या तलापासून उद्भिते. मुिंपथाच्या 
छदीच्या बमह्तरापासून एक अंि्यनू मनघून पषृ्ठमेरूपुढे ि अग्रमस््तष्ट्कािंाली टेकते. अग्रमस््तष्ट्काच्या 
तलापासून एक अंि्यून मनघते यापासून पिपाली उद्भिते. द.न्ही ममळून प.षकाय बनते. 
 

पोषकाय–ही फार महत्त्िाची गं्रथी आहे. महचा ्.ाि शरीरातील इतर सिु अंतरासगी गं्रथीिर 
पडत.. म्हणून महला ब्रह्मगं्रथी (master) म्हणतात. ही एक लहान िाटाण्याएिढी गं्रथी मस््तष्ट्कािाराशी 
मचकटलेली असून जतुका्थीिरील मनम्मनामध्ये बसिलेली असते. महचे अग्र ि पिपाली असे द.न .ाग 
असतात. अग्रपालीतीलअंतरासगाचा ्.ाि, खलग िाढ, ्तन यािर पडत.. गलगं्रथी ि उपिृक्कगं्रथीिर 
(adrenocortico trophic homone–ACTH) सुद्धा याचा ्.ाि असत.. याला उपिृक्क बाह्यक प.षी – 
उबाय.न्या (ACTH) असे नाि आहे. मशिाय त्याचा ्ागं.दीय ि िपाच्या चयापचयािरही ्.ाि असत.. 
 

णित्र – ३८८ 

 
पोषकाय ऊर्ाछेदं 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पश्चपालीिील अंतरासगाचा ्.ाि अरेमिंत पेशीिर मिशषेतः ग.ाशयपेशीिर पडून त्याचे आकंुचन 
ह.ते. र.महणी म.त्तीतील पेशींचे आकंुचन ह.ऊन रुमिरमनपीड िाढत., िृक्कामिून नीरेयाचे (chloride) 
उत्सजुन िाढते ि मूत्नमलकातून जलाचे पुनः ्चूषण िाढते ि मूत्ाची मात्ा कमी ह.ते. महच्यामिील 
्तन्यप.षी (prolactin) नािाच्या अंतरासगाने ्तन गं्रथीतून दुर्गिाचे उदासजुन ह.ते. 
 

णित्र– ३८९ 

 
महांगिा, अुत्तरोत्तर प्रक्रम 

 
कायभहीनिे (hypofunction) मुळे मनाची ि कंकालाची िाढ ह.त नाही. िामनता (dwarfism) 

येते. जननागें िाढत नाहीत. गौण लैं मगक लक्षणें मदसत नाहीत. शरीरािर िप्पा साठते ि शरीर बेडौल 
मदसते. 
 

अणिकायभिेमुळे (hyperfunction) ही व्यािी लहानपणीच झाल्यास अमतकायत्य महागंता 
(acromegalery) येते. मनुष्ट्य ९ पाद उंचीच्या राक्षसाएिढा ह.ऊ शकत. (gigantism). र.गाची सुरिात 
्ौढपणी झाली तर केिळ काही अ्थीच उ. अिरहनु, हातपाय जाड ि म.ठे ह.तात. मनुष्ट्य अजानुबाहू 
ह.त.. 
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णित्र– ३९० 

 
३ महांगिा २ सामान्य १ िामनिा 

 
२ िृिीय नेत्र गं्रथी (pineal body) 

 
भ्रौिणिकास —अग्र मस््तष्ट्कातील खपडाच्या (thalamus) छदीपटीच्या बमहिुलनामुळे 

(evagination) ही उद्भिते. महचा नेमदष्ट .ाग गं्रथीय असत.. दूर्थ .ाग घन असत.. यालाच अल्प 
मिकमसत नेत् खकिा िृिीय नेत्र म्हणतात. पण मनुष्ट्यात नेमदष्ट .ागच असत.. दूर्थ .ाग नाहीसा ह.त.. 
 

ही लहान ब.राएिढी गं्रथी असून प.ष गं्रथीच्या मागील .ागी असते. महच्या कायामिषयी फारच 
थ.डी मामहती उपलबि आहे. पूिुजामध्ये कायुक्षम असा मतसरा ड.ळा असािा असे मानतात.प.षगं्रथीच्या 
काही मक्रयािर ्जनन गं्रथीच्या उद्दीपनािर–महच्या अंतरासगाची ्मतमक्रया ह.ते महच्यामुळें  ड.ळ्याचंी िाढ 
पूण ुह.ते, असे मानतात. 
 

खंड १६ : अध्याय ३ 
 

गल ि परागल गं्रथी (THYROID PARATHYROID GLANDS) 
 

१ गलगं्रथी (thyroid) 
 

भ्रौिणिकास —भ्रणूाच्या चौर्थया आठिड्ात मध्य.ागी एक अंि्यनू मनघते. पुढे हे पुर.मजव्ह 
कर्थणक (tuberculum impar) च्या मागील िंाचेमध्ये िाढते. याची एक ्णाली बनते ि पुढे ती दु.ागते ि 
यापासूनच द.न पाशु्वपाली ि मध्ये सेतू (isthumus) उद्भितात. 
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णित्र – ३९१ 

 
अजांबुकबार्लय 

 
गलगं्रथी ग्रीिेमध्ये अग्रमध्य.ागी असते. महच्या द.न बाजूच्या द.न पाली मध्यािर ज.डलेल्या 

असतात. त्याला सेतू म्हणतात. यातील अंतरासगाला गलमतर्गमी (thyroxin) म्हणतात. यात जंबुकीची 
(iodine) मात्ा बरीच असते. या अंतरासगाचा गुणिमु शरीरातील बहुतेक देहव्यापाराचंा िगे िाढिणे हा 
आहे. लहान ियात महचा ्.ाि शारीमरक िाढ आमण एकंदर चैत्थामयत्ि (nervous equilibrium) यािर 
फार असत.. 
 

णित्र – ३९२ 

 
श्लेष्ट्मत्स्फाय 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

कायभहीनिा —यामुळे शरीराची िाढ िंुंटते ि अजाबंुक बाल्य (cretinism) नािाची अि्था ्ाप्त 
ह.ते. ्ौढामंध्ये हीनगल गं्रमथता (hypothyroidism) येते तेव्हा त्या अि्थेला श्लेमत््फाय (mixedema) 
म्हणतात. या व्यािीत शरीरािर सूज येते. 
 

णित्र – ३९३ 

 
उदणक्षगलगंड 

 
अमतगलगं्रमथता (hyperthyroidism) पासून ह.णारी व्यािी म्हणजे श्लेषा. गलगंड (calloidal 

goiter) ह.य. ही व्यािी अन्नातील जंबुकीच्या फारच थ.ड्ा माते्ने खकिा पूणु अ.ािामुळे ह.ते. यात 
घाबरेपणा, चयापचय मक्रयेची िाढ, िुत नाडी, चेहरा लाल ह.णे, सिु शरीराचा दाह ह.णे, इ. लक्षणे 
ह.तात. काही िळेा ड.ळ्याचंी बुबुळे बाहेर आलेली मदसतात. या अि्थेला उदमक्षगलगंड (exoph thalmic 
goiter) खकिा (graves disease) म्हणतात. 
 

२. परागल गं्रथी (parathyoroid) 
 

भ्रौिणिकास —या गं्रथी तृतीय ि चतुथु ग्रसनी ग.हापासून अंि ्यनूाच्या रूपात उद्भितात. यात 
ग्रसनीच्या अंत्त्िच क.शा जमा ह.तात. याच्या िंालच्या .ागातील अंमतम क्ल.मजकाय (rlultimo-
branchial body) मिील क.शा त्यानंा ममळतात. या सिांना गलगं्रथीच्या पाश्वुपाली आच्छादतात. या्कारे 
द.न्ही बाजूस एकािंाली एकद.न परागलगं्रथी असतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ३९४ 

 
परागल गं्रथी 

 
या ्त्येक बाजूस द.न अशा एकूण चार यिित लहान गं्रथी गलगं्रथीच्या पि.ागी मचकटलेल्या 

असतात. यातील अंतरासगाला परागल गं्रथीकी (parathyrin) म्हणतात. या चूणातूच्या चयापचयािर 
मनयंत्ण असते. 
 

हीन परागलगं्रमथता (hypoparathyroidism) नािाच्या व्यािीत चूणातूची शरीरातील मात्ा कमी 
झाल्याने ्ागंग्रह (tetany) नािाचा पेशीमध्ये मिशषेतः हाताच्या ि पायाच्या–अपतान (cramps) येणारा 
र.ग ह.त.. अंतःके्षपाने चूणातुलिणाचें ि जीिती–घ (Vit. D) चे शरीरातील ्माण िाढमिणे हा यािरील 
उपाय ह.य. 
 

३. यौिनलुप्ि गं्रथी (thymus) 
 

भ्रौिणिकास —तृतीय ग्रसनी म.हापासून द.न्ही बाजूस अंत्त्िचेचे पमलिाकाकार (flask 
shaped) अंि्यनू मनघून बाजूच्या मध्यत्ि्चेमध्ये मशरतात ि मध्य.ागी महार.महणीच्या अग्र.ागी संयुक्त 
ह.तात. ्यनूातील अंत्त्िचेच्या क.शापासून अनेक मध्य्त्िचािमेष्टत कुड म मनघतात. याचं्यामध्ये अनेक 
लमसका क.शा घुसतात ि सिु ममळून यौिन लुप्तगं्रथी बनते. 
 

ही गं्रथी औरसगुहेतील मध्यािकाश पटीमध्ये उर.्थीच्या पि.ागी असते. बाल्याि्थेमध्येच महची 
पूण ुिाढ ह.ते ि यौिनामध्येही लहान ह.त जाऊन पुढे लुप्त्ाय ह.ते. महचे कायु अजून गूढ आहे. शरीराची 
ि जननेंमियाची िाढ यािर महचे मनयंत्ण असते. 
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णित्र – ३९५ 

 
यौिनलुप्िगं्रथी 
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उपिृक्क ि सिभणकण्िी गं्रथी 

 
१. उपिृक्कगं्रथी (suprenal adrnal) 

 
भ्रौिणिकास –या गं्रथीत देहगुहेच्या अमिच्छदापासून उद्भिलेला बाह्यक (cortex) ि ्थम 

्िायत्तिर्थणक (sympathochromic) ऊतीपासून उद्भलेला मज्जक (madula) .ाग असत.. 
अंत्युजामूलामध्ये देहगुहाक.शाचें अनेक कुङ्म मनघतात. याचंा पुजं पुढे देहगुहेपासून म.न्न ह.त.. शजेारून 
्थम ्िायत्त िर्थणक मज्जक .ाग त्यात घुसत.. अशा बाह्यक मज्जकयुक्त उपिृक्कगं्रथी तयार ह.तात. 
 

या चपट्या गं्रथी ्त्येक िृक्काच्या उत्तर.ागी ट.पीसारख्या बसलेल्या असतात. महचे द.न .ाग 
असतात—१) य.जीऊतीयुक्त बाह्यक ि २) िामहनीयुक्त मज्जक. या सिा..िती ्ािराचे िे् टन असते. 
याचंा ्त्येकी म.न्न अंतरासग ुअसत.. 
 

णित्र – ३९६ 

 
सव्य, उपिृक्कगं्रथी िाम 
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णित्र – ३९७ 

 
उपिृक्क गं्रथी 

 
मज्जकािील अंतरासगाला उपिृक्की (epinephrin-adrenalin) म्हणतात. जे .ाग खकिा अंत्त्य 

््िःचे संहतीने मनयंमत्त असतात, त्याचं्यािर याचा ्.ाि असत.. हृदयाचा ताण िाढत. ि रुमिर 
िामहन्याचें आकंुचन ह.ऊन रुमिरमनपीड िाढत.. 
 

णित्र – ३९८ 

 
अकालप्रौढत्ि 

 
बाह्यकाच्या अंतरासगाने रुमिरामध्ये लिणाचें य.र्गय ्माण ठेिले जाते. यात जीिमतग ्ाचुयाने 

असतें. यापासून ्थमतः ्ामलकअम्ल (ascorbicacid) जी. ग म.न्न करण्यात आले. 
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कायुहीनतेमुळे िृक्कोपणरव्यार्ी (Addison’s disease) ह.ते. या व्यािीत शरीरातील लिणाचें 
्माण कमी ह.ऊन अस्र्गनमादं्य ह.ऊन त्िचेिर काळे डाग पडतात ि अमतक्षीणता येऊन मृत्य ूयेत.. 
 

अमतकायुतेमुळे बाल्यातच ्ौढत्ि येते. लैं मगक अंगे ि गौण लैं मगक लक्षणे अकाली मिकास 
पाितात. मुलीमध्ये पुरुषाची लक्षणे मदसू लागतात. 
 

२. सिभणकण्िी गं्रथी (panereas) 
 

या गं्रथीमध्ये दुसऱ्या एका ्णालीरमहत गं्रथींचे पुजं सिुत् मििुंरलेले असतात. लँगर हँस या जमुन 
शास्त्रज्ञाने याचा श.ि लािला. म्हणून यानंा लँगर हँसचे द्वीप (island of lang erhans) म्हणतात. पुढे 
१९२१ साली बखँटग आमण बे्ट या शास्त्रज्ञानंी द्वीपक.शातून अंतरासग ु िाहत. असा श.ि लागला. याला 
मिुिशंी (insulin) म्हणतात. महचे शकुरेच्या चयापचयािर मनयंत्ण असते. 
 

कायभहीनिेमुळे शकुरेचे जारण शरीरात न ह.ता ती रुमिरात साचून राहते. याला अमतमिुरक्तता 
(hyperglycemia) म्हणतात. ही शकुरा िृक्कामिून पािनाने मूत्ात जाते. यालाच मिुमूत् (glycosurea) 
म्हणतात. यामुळे मूत्ाची मात्ा िाढते. याला बहुमूत् (poly uria) म्हणतात. या व्यािीला मिुमेह 
(diabetes melkitus) असे नाि आहे. यािर उपाय म्हणून इष्ट तेिढी मिुिशंीची मात्ा अंतःके्षपाने 
(injection) शरीरात ट.चणे.हे जर केले नाही तर रुमिरातीलशकुरेची मात्ा अिा्ति िाढून र.र्गयाला 
अमिमूच्छा (coma) येऊन मृत्य ूयेण्याचा सं.ि असत.. 
 

णित्र – ३९९ 

 
सिभणकण्िी गं्रथी 

 
अणिकायभिेमुळे रुमिरातील शकुरेची मात्ा अती कमी ह.ऊन हीन मिुरक्तता (hypoglycemia) 

ह.ण्याचा सं.ि असत.. मिुिशंीच्या अमिक माते्चे अंतःके्षप देण्यात आल्यासही ही अि्था येते. एकदम 
शस्क्तपात ह.ऊन अमिमूछा येते. या ्संगी सािंर िंाल्ली असता खकिा सािंरेचे मसरातंःके्षप केल्यास त्िरीत 
बरे िाटते. म्हणून हे रुर्गण आपल्या मिंशात नेहमी िंडी सािंरेचे िंडे ठेितात. 
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प्रजनन गं्रथी (GONAD) 
 

या अथात द.न असतात– १ पुखल्लग. २) स्त्रीखलग. 
 

१. पुकल्लग–िृषि (testis) 
 

यातील अंतरासगाला िृषणी (testesteron) म्हणतात. यामुळे पुरुषत्िाचा मिकास ह.त.. मुलगा 
ियात येत.. त्याच्यात गौण पुखल्लग लक्षणे म्हणजे आिाजफुटणे, ममशा फुटणे, इ. मदसू लागतात. िृषणातील 
ऊतीमध्ये अंतरालीय क.शातून (interstitial) हा अंतरासग ुमनघत.. 
 

कायुहीनतेमुळें  ही लक्षणे मदसत नाहीत. उलट त्याच्यात स्त्रीत्िाची लक्षणे मदसतात. मुलाचे िृषण 
मुष्ट्क्यूनात (scrotum) उतरत नाहीत. 
 

अमतकायुतेमुळे बाल्यातच अकाली लैं मगक मिकास ह.त.. 
 

२. स्त्रीकलगी गं्रथी – अंडाशय (ovary) 
 

श.णीगुहेत पृथुरज्जमूध्ये ग.ाशयाच्या द.न बाजूस द.न अंडाशय असतात. त्यात अंड्यमूनका 
(grasffian follicles) असतात. ्यमूनकाक.शातून एक अंतरासग ु मनघत.. त्यास स्त्रीममद (oestradiol) 
म्हणतात. याच्यामुळे मुलगी ियात येते ि मतच्यात गौण लैं मगक लक्षणे मदसू लागतात ि पुढेही ्मत 
चािंमासी आतुि येत राहत.. 
 

दुसरा एक अंतरासग ुमनघत.. अंड्यमूनका फुटून अंड बाहेर पडून त्याचे मनषेचन (fertilisation) 
झाल्यास मरक्त ्यमूनकेत नारंग काय (corpus luteum) तयार ह.ते. यातून (prog esterone) नािाचा 
दुसरा एक अंतरासग ुमनघत.. याच्यामुळे ग.ाशय ि ग. ुयाचंी िाढ नीट ह.ते. 
 

कायुहीनतेमुळे बाल्याि्था कायम राहते. स्त्रीमद येत नाही. आतुि सुरू ह.त नाही. 
 

अमतकायुतेमुळे स्त्री पुरुषासारिंी मदसू लागते. 
 

३. जराय ूअंिरासगभ 
 

हा केिळ स्त्रीमध्येच असत.. हा जरायपूासून मनघत.. हा ्जन प.षी (gonadotrophic) असत.. 
गर.दराि्थेत मस्त्रयाचं्या मूत्ातून उत्सजुन पाित.. त्यािरून गर.दराि्थेचे नक्की मनदान करता येते. माता 
ि भ्रणू यामिील आिश्यक पदाथांचा मिमनमय भ्रणूाची य.र्गय ्कारे िाढ, मातेचे शरीर ्िा्र्थय, इ. िर याचा 
्.ाि पडत., या कायात याला प.षकाय ि स्त्रीममद या अंतरासगांचे साह्य ह.ते. 
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ॲशन झोंडेक ि िीडमन या गर.दराि्थेचे नक्की मनदान करणाऱ्या परीक्षा मूत्ामिून उत्सर्थजत 
ह.णाऱ्या या अंतरासगािरच अिलंबनू असते. 
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पिनपथ अंिरासगभ 
 

१. जठरी (gastrin) 
 

जठरातील पचन मक्रया जशी ्गत ह.त जाते तसे त्यातील सृष्टाचंा आमाशयाच्या श्लेष्ट्मकलेिर 
पमरणाम ह.ऊन जठरी नािंाचा अंतरासगु श्लेष्ट्मकलेतील गं्रथीमिून स्त्रि ू लागत.. यामुळे जठर गं्रथीचे 
उद्धीपन ह.ऊन जठरयषू ्चुरतेने िाहू लागत.. ि त्यामुळे जठरातील पचन मक्रया त्िरण पािते. 
 

२. णपत्तप्रणिकारी (cholecystokinin) 
 

ग्रहणीमध्ये पचन मक्रया चालू असताना हा अंतरासगु मनघत.. यामुळे याकृत क.शाचें उद्दीपन ह.ऊन 
मपत्त्िाह िेगाने िाहू लागत. ि ग्रहणीतील पचनमक्रया, िाढीस लागते. 
 

३. आंत्रान्यासगी (enterokinin) 
 

ग्रहणीत पचन मक्रया चालू असताना हा दुसरा एक अंतरासगु मनघत. यामुळे सिुमकण्िी गं्रथी, 
अमपग्रहणी गं्रथी, आंत् श्लेष्ट्मकला गं्रथी याचें उद्दीपन ह.ऊन त्यातून आंत्ान्यासगी नािाचा अंतरासग ुतयार 
ह.त.. यामुळे िरील सिु गं्रथीचे उद्दीपन ह.ऊन सिुमकण्िीयषू ि इतर आंत्यषू ्चुरतेने िाहू लागतात ि 
पचन मक्रयेला साह्य ह.ते. 
 

४. गुदगं्रथी ि गै्रिीगं्रथी (eoccygeal and carotid gland) 
 

हे बव्हमनक क.शाचें द.न झुबके गुदा्थीच्या अग्र.ागाजिळ ि गै्रिीर.महणीजिळ असतात. याचंा 
शरीराच्या रासायमनक आसंजनािर ्.ाि पडत. असे म्हणतात. 
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कांही णिशेष अंगे 
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काही णिशेष अंगे (SPECIAL ORGANS) 
 

णजव्हा ि नासा 
 

प्रास्िाणिक 
 

मिमिि उद्दीपकामुंळे मनुष्ट्याला संिदेनाचें ज्ञान ह.ते, ि ्मतके्षप मक्रयेने त. त्यानंा ्मतचार खकिा 
्मतमक्रया करत.. संिदेनाचें मिशषे (special) आमण सामान्य (general) असे द.न ्कार पडतात. 
 

१) सामान्य संिेदना —शरीरातंगतु संिेदनामुळे आपल्याला शरीरामिील मक्रयाचें ि शरीराच्या 
स््थतीचे सम्यक ज्ञान ह.ते. म्हणून त्याना आंतर संिदेना असेही म्हणतात. जसे क्षिुा, तृषा, थकिा, इ. 
पेशींच्या मिमशष्ट स््थतीच्या ज्ञानामुळे आपणास एिंादी ि्तू हलकी का .ारी आहे हे समजते. तसेच 
शरीराच्या मिमिि .ागाचंी स््थती ि ्थान याचेही ज्ञान ह.ते. जसे हात उलथा आहे का पालथा हे आपणास 
ड.ळे ममटूनसुद्धा सागंता येते. या सामान्य संिदेनाचंी मिमशष्ट अशी म.न्न अंगे नसतात. ्. ्िा. चे संहतीद्वारे 
या संिदेनाचें मनयंत्ण ह.ते. 
 

णित्र – ४०० 

 
णजव्हापृष्ठिल णिणिर्िेिाप्रदाय 

 
२) णिणशष्ट संिेदना —बाह्य पयािरणातील मिमिि उद्दीपक मानिी शरीरािर सतत मक्रया करीत 

असतात. या बाह्य जगातील उद्दीपकाचें ग्रहण काही मिमशष्ट संिदेनागंाद्वारे ह.त असते. म्हणून यानंा बाह्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

संिदेना असेही म्हणतात, ि या मिमशष्ट संिदेनागंानंा ज्ञानेंमिये म्हणतात. ्मुिं ज्ञानेंमिये अशी, ्िाद–
मजव्हा, गंि–नासा, दृष्टी–अक्ष, स्त्रिण–कणु, ्पश–ुत्िचा. 
 

१. णजव्हा 
 

मजव्हेच्या अमिच्छदामध्ये अनेक ि तालू आमण ग्रसनीतील श्लेष्ट्मकलेतसुद्धा थ.डे ्िाद कुङ म 
(taste buds) नािाची ्िाद संिदेनागें असतात. मजव्हेच्या पि .ागािरील ्तरािर काही उंच अंकुर 
(papillae) असतात. त्याचे मुख्य ्कार १) सूत्ाकुंर (filiform), २) छत्ाकुंर (fungi form), ३) 
्ाकाराकुंर (circumvallate), ४) पर्थणताकुंर (foliate). या अंकुरामिून अनेक ्िाद कुडूम पसरलेले 
असतात. या सिु अंकुरानंा कुड्माना पंचम ि निम कापुरचेताचें ्दाय असत.. एिंाद्या पदाथाचा ्िाद 
समजण्यासाठी त्याचे मुिंातील लालास्त्रािात मिलेयन झाले पामहजे. तरच या ्िादकुड्माचें उद्दीपन 
ह.ऊन अम.िाही चेताद्वारे मस््तष्ट्कामध्ये त्याचे ्िाद संिदेनेत रूपातंर ह.ते ि मग मिमशष्ट ्िादाचे 
आपणास ज्ञान ह.ते. 
 

णित्र – ४०१ 

 
णजव्हा, बाह्यपेशी, िाम, 

 
मजव्हेला केिळ चारच मूल.तू (basic) ्िाद उत्तम रीतीने समजतात. जसे, कडू, गोड, आंबट, ि 

खारट. 
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णित्र – ४०२ 

 
णजव्हांकुर 

 
२. नासा 

 
नासागुहेत श्लेष्ट्मल कलेचे आिरण असते. गुहेचा अिर .ाग श्वसनाकरता ि उत्तर .ाग 

गंिज्ञानाकरता असत. म्हणून उत्तर .ागाला गंिचेतेचा ्चुर्दाय असत.. काही गंियुक्त पदाथापासून 
मनघालेली मनसृती (emanation), श्वासाबर.बर आपल्या नाकामध्ये मशरते ि तेथील गंिचेताना उद्दीमपत 
करते, आमण अम.िाहीचेताद्वारे मस््तष्ट्कातील गंि कें िातं याचे गंिसंिेदनेत रूपातंर ह.ते ि आपणास 
मिमशष्ट गंिज्ञान ह.ते. नासागुहेला ्थम कापुरगंिचेताचा ्दाय असत.. पडशामुळे नाकातील श्लेष्ट्मकलेला 
सूज आल्यामुळे त्यातील गंिचेतातं अकायुक्षमह.तात ि गंिज्ञान बर.बर ह.त नाही. ्िाद ि गंि संिदेनांगे 
अन्न ि श्वास मागाच्या आरं.ीच असल्यामुळे दूमषत अन्न खकिा िायू शरीरात जाण्याचा सं.ि कमी असत.. 
 

णित्र – ४०३ 

 
णजव्हेिील प्राकारांकुर-उर्ाच्छेद 

 
एिंाद्या पक्वान्नाचा सुगंि आपणास नाकानेच येत. असे नाही. ते पक्वान्न तोंडात घालून िंाताना 

त्याचंी सुगंिी िाफ मुिंाच्या मागील बाजूने िर नाकात चढते ि तेथील गंि चेतानंा उद्दीमपत करते ि 



 

 

अनुक्रमणिका 

याचिळेी त्या पक्वान्नाचा सुगंि पूणांशाने ममळत.. ्िादज्ञानापेक्षा गंिज्ञान अनेक पट तीव्र असते. मजव्हेला 
चारच मूल.तू ्िाद समजतात. तर नाकाला अनेक गंि ि त्यातील सूक्ष्म .ेद समजतात. 
 

णित्र – ४०४ 

 
नासागुहा सव्य पाश्वणमत्ती 

 
घ्राणेंमियाच्या तीव्रते्माणे ्ाण्याचें तीन .ाग पडतात–(१) घ्राण ज्ञान रमहत (anosmatic), (२) 

घ्राणज्ञान सािारण (microsmatic), (३) घ्राणज्ञान तीव्र (macromatic). मनुष्ट्य घ्राणज्ञान सािारण िगात 
म.डते. जिळून िास आला तर त्याला समजत.. जंगली ्ाण्याचें, कुत्ा इ. घ्राणेंमिय फार तीक्ष्ण असते. 
त्याना फार दूरिरचा िास चटकन समजत. ि त्यािरून ते आपले .क्ष्य श.िून काढतात ि त्यानंा शत्ूचे 
सामन्नध्यमह त्िरीत समजते. 
 

खंड १७ : अध्याय २ 
 

नेत्र 
 

दृमष्टसंिदेनेचे मुख्य अंग नेत् ह.य. यामध्ये अमक्षग.ल, दृक चेता, दार्थष्टक ्देश, दार्थष्टक कें ि ही 
्िान अंगे आमण ित्मु (eye lid), भ्र ू (eye brow) अमक्षग.ल पेशी आमण अश्रूसामित् (lachrymal 
apparatus) ही नेत्संबद्ध उपागें येतात. 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ४०५ 

 
िामअक्ष, कै्षणिज्यछेद 

 
अ) ित्मभ —हे पातळ, चल.जं अमक्षग.लाला पुढील बाजूने िंालून ि िरून आच्छादन करतात. 

याचं्यामुळे नेत्ाचें रक्षण ह.ऊन ्िंर ्काश, िूळ ि इतर हानीकारक पदाथु नेत्ात जात नाहीत. यानंा बाह्य 
बाजूने त्िचा ि आंतर बाजूने युजा (conjunctiva) नािाच्या अमतसंिदेी श्लेष्ट्मकलेचे आिरण असते. हे 
िंालील श्वेतपटलाला (sclera) मशमथल मचकटलेले असते.याचा अमिच्छद्तं.ाकार असत.. पण त. 
जेव्हा ्िच्छेिर (cornea) पसरत. तेव्हा त. ्तृतामिच्छद ह.त.. ही श्लेष्ट्मकला अश्रु्यनू (lachrymal 
sae), अश्रूनासाकुल्या (nasoluchrymal duct) ि नासागुहेशी आतून संतत असते. 
 

ित्मु द.न असतात. द.न्ही ित्मामध्ये ित्मुपट्ट (tarsus) नािाची का्थी असते. यामुळे याचंा 
आकार स््थर राहत.. मशिाय उत्तरित्मोन्नमपेशी (lavator palpebri superioris) या का्थीमध्ये मनमिष्ट 
(insertion) झालेली असते. या पेशीमुळे उत्तरित्माची िरिंाली उघडझाप ह.ते. यामशिाय द.न्ही 
ित्मामध्ये एक िलयाकार पेशी असते. मतला ित्मु संक.चक खकिा मनमीलक पेशी (orbiculous oculi) 
म्हणतात. महच्यामुळे द.न्ही ित्मु ममटले जातात, ित्माच्या कडािर आिुंड ि िक्र पक्ष्माचं्या (eye lashes) 
द.न खकिा तीन पंक्ती असतात. या पक्ष्मामुळे बाहेरील केरकचरा नेत्ात जात नाही. या पक्ष्माचं्या आतील 
बाजूस ित्मुपट्टामध्ये सूक्ष्म ि लंब ्नेहगं्रथी असतात. याचं्या नमलका ित्माच्या कडेला उघडतात. त्यानंा 
ित्मुपट्टगं्रथी (meibomian Glands) म्हणतात. ित्माच्या ्त्येक उघडझापेमध्ये पडणाऱ्या मनपीडामुळे या 
गं्रथीमिून एक तेलकट उदासग ुमनघत. ि नेत्.र पसरत.. यारीतीने नेत् नेहमी ओले राहतात. 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ४०६ 

 
ित्मभपट्ट दोन्ही 

णित्र – ४०७ 

 
िामअक्ष 

णित्र – ४०८ 

 
उत्तरित्मािून उर्ाछेद 



 

 

अनुक्रमणिका 

आ) भ्रू-र्ूिया —अमक्षकूपाच्या (orbictal cavity) उत्तर कडेिर आिुंड केसानी बनलेल्या 
कपानदार .िुया असतात. याचं्यामुळे म्तकािरील घाम नेत्ात जात नाही. 
 

इ) नासा अश्रुसाणर्त्र —यात अश्रुगं्रथी, अश्रु्यनू, आमण नासा अश्रू ्णाली याचंा समािशे ह.त.. 
अश्रुगं्रथी अमक्षकुपात उत्तर बाह्य.ागी अश्व्थीच्या मनम्ननात बसलेल्या असतात. त्यातून अश्रू नािाचा 
उदासग ुमनघत.. त. अनेक ्णालीनी पाझरून नेत्ािरून िाहात जाऊन ित्मांच्या आंतर बाजूस असणाऱ्या 
द.न रंध्रातूंन (puncta) अश्रु्यनूात जमा ह.त., आमण तेथून नासा्णालीद्वारा नासा िशे्मात उतरत.. येथे 
त्याचे उद्वाष्ट्पन ह.ते. श.क्संगी या गं्रथीचे उद्दीपन ह.ऊन अश्रू इतक्या ्चुरतेने िाहतात की ते ्यनूात 
माित नाहीत म्हणून नेत्ातून ि त्याचें पूणु उबदाष्ट्पन ह.त नाही म्हणून नाकातून िाहू लागतात. 
 

णित्र – ४०९ 

 
नासाअश्रू साणर्त्र 

 
ई) अमक्षकूप (orbital cavity) —हा कूप कर.टीमिील अनेक अस््थनी ममळून बनलेला असून 

चतुःपार्थश्वक ्तूपासारिंा (Asided pyramid) असत.. पि.ागी असलेल्या याच्या शीष ु खकिा ट.कामध्ये 
दृक मछि असते. यातूनच दृकचेता, र.महणी ि मसरा यानंा मागु ममळत.. या मछिा..िती दृकपेशी 
मचकटतात. अमक्षकूपात सिु मठकाणी िपायुक्त य.जीऊती .रलेली असते. त्यामुळे अमक्षग.लाचे 
चलनिलन सहजतेने ह.ऊन त्याचे बाह्य आघातापासून संरक्षण ह.ते. 
 

उ) दृकपेशी (occular Muscles) —या सात पेशी आहेत. या सिु दृक मछि..ितालच्या 
अ्थीिरून उद्भितात. याचं्या य.गाने उत्तरित्माची उघडझाप ह.ते ि अमक्षग.ल मिमिि मदशानंा िळू 
शकत.. 
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णित्र – ४१० 

 
सव्य अणक्षगुहेिून अग्रपश्चग छेद 

णित्र – ४११ 

 
दृक प्रािर उर्ा छेद सव्य 

 
१ उत्तर ित्मोन्नम पेशी उत्तर.ागी असते. महच्यामुळे उत्तरित्माची उघडझाप ह.ते. 

 
४ पेशीऋतु–सरळ–असतात, उत्तर अिर, अम.मध्य ि पाश्वुऋजु पेशी या पेशींच्या य.गाने 

अमक्षग.ल अनुक्रमे िर, िंाली, आतील ि बाहेरील बाजूस िळत.. 
 

द.न पेशी मतरिी खकिा मतरप्पा (oblique) असतात. उत्तरमतरमि पेशी उत्तर.ागी बरीच पुढे येऊन 
अमक्षकूपा सम.रच्या अम.मध्य क.पऱ्यात असलेल्या आकृषीिरून (trochlea pullcy) मागे येऊन 
अमक्षग.लािर मनिषेते. अिर मतरमि पेशी ग.लाच्या अिर .ागी मचकटते. या मतरमि पेशींच्या साह्याने 
अमक्षग.ल अग्रपिअक्षािर भ्रमू शकत.. 
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णित्र – ४१२ 

 
दृक पेशी 

 
याचंा िेिाप्रदाय —उत्तर ित्मोन्नम, अिरमतरमि ि उत्तर, अिर ि अम.मध्यऋजु पेशी यानंा तृतीय 

कापुर खकिा अमक्षचालक चेता उत्तरमतरमि पेशीला चतुथु कापुर खकिा आकृमतचेता आमण पाश्वुऋजु पेशीला 
षष्ठ कापुर खकिा अपचालक चेतापासून ्दाय ह.त.. 
 

नेत् क.णत्याही मदशनेे िळले तरी द.न्ही बाजूच्या अमक्ष पेशींना पर्पराचं्या सहकायाने कायु करािे 
लागते. उदा. डाव्या बाजूस पहाियाचे असेल तर उजव्या नेत्ाची अम.मध्यऋजु ि डाव्या नेत्ाची पाश्वुऋजु 
पेशी याचें एकत् आकंुचन ह.ते ि द.न्ही नेत् डाव्या बाजूस िळतात. असे न झाल्यास नेत् टेर-मतरळे–
(squint) ह.तात. 
 

उ) अणक्षगोल (eye ball) —याचा आकार ग.ल अंडाकृती असून त. िपा ि पेशींच्या 
आच्छादनामध्ये अमक्षकुपात बसिलेला असत.. या मृदु आच्छादनामुळे बाह्यघातापासून याना कमी हानी 
प.चते आमण मिमिि पेशींच्या मक्रयेमुळे याचें चलनिलन सुकर ह.ते. अग्र.ाग स.डून च.ह. बाजूस 
कूपा..िती अ्थी असल्याने हे सुरमक्षत असतात. अग्र.ागीसुद्धा ित्मांचे संरक्षण असतेच. 
 

द.न म.न्न आकाराच्या सुशीर ग.लाचं्या िंंडानी (segment) अमक्षग.ल बनत.. अग्रिंंड लहान 
ग.लाचा असून पारदशकु असत.. अमक्षग.लाच्या पमरघाचा ⅙ .ाग याने व्यापत.. पििंंडापेक्षा हा पुढे 
आलेला असत.. पििंंड अपारदशकु असून अमक्षग.लाचा ⅚ .ाग व्यापत.. अग्र ि पििंंड कें िानंा 
ज.डणाऱ्या रेषेला चाक्षणु अक्ष (optical axis) म्हणतात. अमक्षग.लाचा व्यास सुमारे २·५ शमा. असत.. 
दृक चेता मागून दृक मछिातून मागे मस््तष्ट्कात जाते. 
 

ऊ) अणक्षिोल–स्िर (tunics of the eye) —अमक्षग.लाचे ्मुिं तीन ्तर असतात. ते बाहेरून 
आत िंालील्माणे— 
 

१)िंिूमय िोल —पि.ागी शुक्लपटल (sclera) ि अग्र.ागी ्िच्छा. 
 

२)िाणहनीयुि रंगीि िोल —पि.ागी रंगीपि (choroid) ि अग्र.ागी िलीकाय (ciliary body) ि 
कृष्ट्णा (iris). 
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३)िेिामय िोल —केिल पिािात मूर्थतपट (retina). 
 

तंतूमय च.ल हा सिात बाह्य्तर जाड, मचिट ि तंतूमय अमिच्छदाचा असून पि ⅚ .ागी 
अपारदशकु श्वेतपटल ि अग्र ⅙ .ागी पारदशकु ्िच्छा बनित.. या द.होंच्या संगम ्थानाला खकिा 
शुक्ला्िच्छा संिी (selerocarneal junction) म्हणतात. 
 

अ) श्वेि पटल शुक्ला (sclera)–हा ्तर जाड, कठीण ि अनाम्य असल्यामुळे नेत्ाचा आकार 
स््थर राहत.. याच्या श्वेत रंगामुळे याला श्वेतपटल म्हणतात. याच्या पि.ागी असलेल्या मछिातून दृकचेता 
बाहेर पडते. याच्या अग्र.ागी ्िच्छा मचकटलेली असते. या संिीच्यामागे या पटलािर सिुअमक्ष पेशीचे 
उपय.जन झालेले असते. याच्या आत रंगी पि्तर मचकटलेला असत.. 
 

आ) स्िच्छा —श्वेतपटलाच्या अग्र.ागी असलेला पारदशकु ग.लाचा ⅙ .ाग म्हणजे ्िच्छा ह.य. 
्िच्छा ग.ल खबबा्माणे असून पमरघीशी श्वेतपटलाला मचकटलेली असते. या संिी .ागात पमरघीिर एक 
ग.ल नमलका गेलेली असते. मतला पमरकुल्या (simus venosus seleroi; canal of schlemn) 
म्हणतात.अग्रिशे्मातील ििाचा मनचरा यातून मसरा रुमिरात ह.त. ि अक्ष मनपीड सम रािंला जात.. ही 
अग्र.ागी उडुबज असते. एकाद्या म.ठ्या ग.लािर लहान ग.लाचा िंंड बसिािा त्या्माणे म.ठ्या श्वेतपटल 
ग.लािर लहान ्िच्छा ग.लिंंड बसिलेला असत.. महला रुमिर्दाय नसत.. महचे प.षण लमसकेने ह.ते. 
ही पारदशकु असल्यामुळे ्काशमकरण महच्यातून आत जाऊ शकतात. 
 

रंगीि िोल—अमक्ष ग.लाचा हा मध्य्तर असून यामध्ये रंगक.शा असतात. यात मागून पुढे 
रंगीपि, िलीकाय ि कृष्ट्णा असतात. 
 

अ) रंगीपश्च —हा अमतिामहनीयुत असून त्याचे शुक्लपटलास आतून आिरण असते. यातील 
रंगामुळे अक्षिेश्मातं पूण ुअंिर असत. ि म्हणून आत मशरणाऱ्या ्काश मकरणाचे पराितुन ह.त नाही. याच्या 
पि.ागातून दृकचेता बाहेर पडते. याच्या आतील बाजूस मूर्थतपट मचकटलेला असत.. याच्या अग्रबाजूस 
िलीकाय मचकटलेली असते. 
 

आ) िलीकाय (ciliary body) मध्ये िलीकाय िलय (corona or zona ciliaris) िलीकाय्ििु ि 
िलीकाय पेशी याचंा समािेश ह.त.. िलीकायिलयही िलयाकार अरंुद पट्टी रंगीपिाच्या अग्र.ागी ग.ल 
मचकटलेली असते. या िलयाच्या अग्र.ागी, िीक्षा..िती, चेतायुक्त्त, मिकीरक (radiating) .जं असतात. 
त्यानंा िलीकाय ्िि ु (ciliary procuses) म्हणतात. हे ्िि ु झल्लीरीसारिंे िीक्षा..िती िलयकार 
रचलेले असतात. यातच िीक्षाला (lens) मनलंमबत ठेिणारे रज्ज ू असतात. मिशा..िती याचें एक िलय 
ह.ते. त्यास िैक्षमनलंब पेशी (zonulu cillaris br zonuley Zina) म्हणतात. ह्या पेशी ि.क्ष ्ािरास 
मचकटतात. या ्किात पमरघी ..िती अरेमिंत पेशीची एक पट्टी असते. मतला िलीकाय पेशी म्हणतात. 
महच्या आकंुचनाने िलीकाय ्िि ु पुढे िेंचले जातात. त्यामुळे िैक्षमनलंब पेशी मशमथल ह.ते ि नीक्षाची 
उदुबजता िाढते. यामुळे व्यि्थापन (accommodation) घडते. 
 

कृष्ट्िा(iris) —हे रंगीत, पातळ, ग.ल, अपारदशकु संक.ची खबब ्िच्छा ि िीक्ष याचं्यामध्ये 
तेज.जलात (aqueus humor) लोंबत असते. महच्या कें ि्थानी तारा (pupil) नािाचे आरपार मछि असते. 
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महची पमरघी िमलकायपेशीशी संतत असते. महच्यामध्ये मिमिि ्कारची रंगा असते. या रंगािरून माणसाचे 
ड.ळे काळे, मनळे, महरिे, मपिळे आहेत असे म्हणतात. कृष्ट्णामध्ये द.न ्कारच्या पेशी असतात.१) 
िलयाकार पेशी संक.चनाने तारा संक.चते. मतला तारासंक.चक (sphincter pupilae) म्हणतात. २) 
आयामपेशी संक.चनाने तारा मि्फारते. मतला तारामि्फारक (dilator pupilae) म्हणतात. या संक.चन 
मि्फार मक्रयेमुळे कमी अमिक ्काश नेत्ात ्िशेत.. ्िंर ्काशात ि व्यि्थापन मक्रयेत ही संक.चते. 
क्षीण ्काशात ही मि्तारते. कृष्ट्णेमुळे ्िच्छा ि िीक्ष यामिील .ागाचे द.न िशे्म ह.तात. 
 

१. अग्रिेश्म (anterior chamber) —याच्या अग्र.ागी ्िच्छा, पि.ागी कृष्ट्णा, तारा ि कें ि्थानी 
िीक्षाचा थ.डा .ाग असत.. पमरघीिर कृष्ट्णा ्िच्छा क.न असत.. 
 

२. पश्चिेश्म —याच्या अग्र.ागी कृष्ट्णा ि तारा, पि.ागी िीक्ष ि पमरघीिर कृष्ट्णािीक्ष क.न असत.. 
 

द.न्ही िशे्मामध्ये तेज.जल नािाचा पारदशकु िि .रलेला असत.. द.न्ही िशे्मे तारामिून 
पर्पराशी संतत असतात. 
 

णित्र – ४१३ 

 
मूिीपट स्िरािी रिना 

 
िेिामय िोल–मूर्विपट 

 
या क.मल चेतामय ्तरािर बाह्य ि्तंूच्या ्मतमा उमटतात. याच्या बाह्य .ागी रंगीपि्तर ि 

अंत.ागी काचर काय (vitreous body) असते. पि बाजूस दृक चेताशी संतत असत.. हा दृक चेताच्या 
मि्तामरत तंतूनी बनलेला असत.. 
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यातील चेतायुत .ाग िलीकायपयंतच असत.. तेथे एक दंतुरिलय (oraserreta) झालेले असते. 
यातील रंगायुत .ाग मात् िलीकाय्िि ु ि पुढे कृष्ट्णाच्या पि बाजूने मचकटलेला असत.. मूतीपट 
अपारदशकु ि आनीलारुण (purple) असत.. 
 

बाह्य ि्तूची ्मतमा मूतीपटािरच उमटते. म्हणून दृष्टीसाठी हा फार आिश्यक आहे. ्काशाची 
संिदेना आपल्या नेत्ानंा मजतक्या सूक्ष्मतेने ह.ते मततकी क.ठल्याही नेत्ाला ह.त नाही. नेत्ाचंी ही ्काश 
संिदेना अंिारात एक लक्ष पटीने िाढते. याचा .ाग्राही (photo sensitive) ्देश दहा ्तरानंी बनलेला 
असत.. यात असंख्य चेताक.शा ि तंतू असतात. ्काश संिदेनशील अशा अनेक क.शा, तंतू, इ. सूक्ष्म 
ि्तंूनी मिणलेल्या गामलच्या्माणे हा मूतीपट असत.. यात १३० दशलके्ष क.शा असतात. 
 

सिात बाह्य्तर रंगाक.शाचंा असत.. यामुळे ्मतमा बाहेर जात नाही. याच्या आतील ्तरात द.न 
्कारच्या क.शा असतात. त्याचं्या आकारािरून त्यानंा शलाका (rod) ि शकूं (cones) म्हणतात. हे 
अत्यंत .ाह्नष असतात. परंतु द.होंचे कायु मात् म.न्न असते. मूर्थतपटाच्या पिकें ि.ागी शकूं मिपुल असतात. 
या ्थानाला पीिकबदू (macula lutia) म्हणतात. येथे पडणाऱ्या ्मतमेचे ज्ञान फार तीव्र असते. क.णत्याही 
ि्तूकडे पाहात असता नेत्ाचंी अशी एक मिमशष्ट स््थती येते की त्यािळेी त्या ि्तंूची ्मतमा थेट 
पीतखबदूिर पडून ती ि्तू ्पष्ट मदसते. 
 

दृक चेता ज्या मठकाणातून बाहेर पडते त्या ्थानाला प्रकबब (optic disc) म्हणतात. हे पीतखबदूच्या 
थ.डे अम.मध्य.ागी असते. यामठकाणी शकूं ि शलाकाचंा पूण ुअ.ाि असत.. म्हणून या ्थानी पडणाऱ्या 
्मतमेचे दृमष्टज्ञान मुळीच ह.त नाही. म्हणून या ्थानाला अंर्कबदू (blind spot) म्हणतात. 
 

शलाका ि शंकू 
 

शलाका ्काश मकरणाना अती संिदेनशील असतात. साध्या खकिा अंिुक ्काशात शलाकामुंळेच 
चागंले मदसते. मिमिि रंग ि एिंाद्या ि्तूचा सूक्ष्म तपशील(details) पहाियाचा असला तर शकूंचा 
उपय.ग ह.त.. रात्ी संचार करणारे मदिा.ीत (nocturnal) ्ाणी खकिा पक्षी याचं्या नेत्ातंील मूतीपटात 
जिळजिळ सिु शलाकाच असतात. शलाका सिु मूतीपटािर मििुंरलेल्या असतात. मध्य.ागी मात् सारे 
शकूंच असतात. जसे, पीतखबदू. आपल्या नेत्ात शकूं ि शलाका याचें ्माण १:२॰ असते. 
 

दार्वष्टक जंबू (vual pisurple) 
 

शलाकामंध्ये एक जंबिूणी िव्य असते. त्यास दार्थष्टक जंब ू (rhodopsin) म्हणतात. या िव्यािर 
्काशमकरण पडले की ते मिटते. जा.ंळ्याचे मपिळे ि नंतर श्वेत ह.ते. कारण हे िव्य ्काशाला फार 
संिदेनशील असते. ्िंर ्काशात मिटल्यामुळे हे िव्य फारच थ.डे मशल्लक राहते. अंिारात याचे ्माण 
अती िाढते, त्यामुळे अंिुक ्काशात ि थ.ड्ा अंिारातही मदसू शकते. पण ्िंर ्काशातून एकदम मंद 
्काशात आल्यास ्थम काहीच मदसत नाही; पण थ.ड्ाच िेळात–चारपाच क्षणात–चागंले मदसू लागते. 
याचे कारण आपल्या ड.ळ्यातील बाहुल्या मि्फारतात ि अमिक ्काश ड.ळ्यात मशरत. हेच केिळ नव्हे. 
याकरता १–२ मनममष पुरे ह.तात. पण चागंले मदसू लागण्यास ४–५ क्षण लागतात. याचे कारण असे की 
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्िंर ्काशात शलाकातील बहुतेक सिु दार्थष्टक जंबू मिटून गेलेले असते. ते अंिारात तयार ह.ण्याकरता 
एिढ्या अििीची आिश्यकता असते. 
 

र्ूजाय माध्यम (refracting media) 
 

यामध्ये १) िेजोजल,२)्फटिीक्ष ३)काचरकाय याचंा समािशे ह.त. तेज.जल म्हणजे अग्र ि पि 
िशे्मामध्ये .रलेला िि ह.य. हे क्षारीय ्मतमक्रयेचे, क्षारातु नीरेयाचे (NaCl), मंद, जलीय मिलयन फार 
थ.ड्ा माते्त असते. िलीकाय ्ििातून हे स्त्रिते ि िािनक.णातून ि पमरकुल्यातून याचा िलीकाय 
मसरामध्ये मनचरा ह.त.. 
 

कािरकाय –हा अमक्षग.लाचा ⅘ .ाग व्यापत.. ग.लाच्या सिु प.कळीत हा .रलेला असत.. 
अग्र.ागी यामध्ये काचरिंात (hyaloid fossa) असते. त्यामध्ये िीक्ष हा बसते. श्लेष्ट्यकाच्या (jelly) 
गाढतेचा असून पारदशकु असत.. याच्या..िती काचरकलेचे िेष्टन असते. िलीकायेजिळ याच्या 
िैक्षमनलंब पेशी बनतात. 
 

स्फटिीक्ष (Crystaline lens) 
 

हे ्ािराने िषे्टलेले असून कृष्ट्णेच्यामागे ि काचरकायेपुढे बसिलेले असते. याच्या पमरघीिर 
झल्लरीसारिें िलीकाय ्िि ुरचलेले असतात. िीक्ष सािं, ्तरात्मकि पारदशकु असून िैक्षमनलंब पेशींच्या 
य.गाने मध्यािर लटकत असते. ह्या पेशी िीक्ष्ािराच्या अग्र्तरािर मचकटलेले असतात. िलीकाय 
पेशीच्या संक.चनाने हे ्नाय ू ताणले जातात ि ्ािराचा अग्र्तर िर ओढला जाऊन िीक्षाची उदुबजता 
कमी जा्त ह.ते. 
 

णित्र – ४१४ 

 
स्फटिीक्ष उरे्स्िरुप 

 
िीक्ष व्द्यदुूबज (biconvex) असून याच्या अग्रतलाची उदुबजता पितलाच्या पेक्षा कमी असते. 

दलींच्या संकें मित रचनेमुळे हे बनलेले असते. याला रुमिर्दाय नसत.. याचे लमसकेने प.षण ह.ते. िीक्ष 
्त्या्थ असून िय.माना्माणे त्याची ्त्या्थता कमी ह.ते, द.न्ही तल चापट ह.तात ि त्याची घनताही 
िाढते. त्यात चूणातू लिणाचंी मात्ा िाढून ते अपारदशकु ह.तात. या स््थतीला मुक्ताखबदू (म.मतखबदू) 
(Cataract) म्हणतात. 
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खंड १७ : अध्याय ३ 
 

दृष्टी 
 

नेत्ासंम.र असणाऱ्या ि्तूिरील ्काशमकरण नेत्ातील ्िच्छा, तेज.जल, िीक्ष ि काचरकाय या 
पारदशकु माध्यमातून जाऊन पि.ागी मूतीपटािर पडते. तेथील शलाका ि शकूं अत्यंत .ाह्नष असल्यामुळे 
तेथे ्काशाची संिदेना उत्पन्नह.ते ि दृक चेताद्वारे ही संिदेना मस््तष्ट्कातील दृक पालीमध्ये जाते. येथे 
ि्तूचा ब.ि ह.त.. यालाच दृमष्टज्ञान म्हणतात. 
 

णित्र – ४१५ 

 
दृष्टीज्ञान 

 
व्यिस्थापन (accommodation) 

 
बाह्य जगात ज्या ि्तू आपणास मदसतात त्या काही समीप तर काही दूर असतात. या मिमिि 

अंतरािरून येणारे ्काशमकरण मिमिि क.नानंी नेत्ात मशरतात. म्हणून त्याचंी ्मतमा नेत्ामध्ये एकाच 
जागी मूतीपटािर न पडता मिमिि अंतरािर पडली असती. परंतु ्मतमा बर.बर मूतीपटािर 
उमटल्यामशिाय दृमष्टज्ञान ह.त नाही. म्हणून नेत्ाचंी रचना अशा्कारे बनिली आहे की ि्तू क.णत्याही 
अंतरािर असली तरी मतची ्मतमा बर.बर मूतीपटािर पडून ि्तू ्पष्ट मदसािी. 
 

णित्र – ४१६ 

 
व्यिस्थापन 

 
ज्या कलामिन्यासाच्या साह्याने मिमिि अंतरािरील ि्तू ्पष्ट मदसण्यासाठी अमक्षग.लाचे 

अनुकूलन ह.ऊन मिमिि अंतरािरील ि्तंूच्या ्मतमा अचूक मूतीपटािर पडतात त्यास व्यि्थापन 
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म्हणतात. दूरच्या ि्तूिरून येणारे ्काशमकरण समातंर येऊन िीक्षािर पडतात. िीक्षाची उदुबजता अशाच 
्कारची आहे की यातून आत मशरताना या ्काशमकरणाचें अम.सारण (convergence) ह.ऊन ते बर.बर 
मूतीपटािर कें मित ह.तात. आमण म्हणून ि्तू ्पष्ट मदसते. समीपच्या ि्तूिरून येणारे ्काशमकरण 
समातंर न येता अपसामरत (diverge) ह.ऊन येतात ि िीक्षातून जाताना अम.सामरत ह.ऊनसुद्धा 
मूतीपटािर कें मित न ह.ता त्याच्यामागे कें मित ह.तात ि म्हणून ि्तू ्पष्ट मदसत नाही. या अपसामरत 
मकरणाचें िीक्षातून य.र्गय अम.सारण ह.ऊन ते मूतीपटािर बर.बर संकें मित ह.ण्यासाठी िीक्षाची उदुबजता 
िाढली पामहजे. ही मक्रया िलीकाय पेशीच्या संक.चनाने घडूनयेते. यामुळे िलीकाय ्िि ु पुढे ओढले 
जातात, िैक्षमिलंब ्नायू मशमथल ह.तात ि िीक्ष अमिक उडुबज ह.ते. यामुळे िीक्षा नाभ्यायाम (focal 
length) कमी ह.त., िीक्षातून येणाऱ्या ्काशमकरणाचें अमिक अम.सारण ह.ते ि ्मतमा बर.बर मूतीपटािर 
उमटते. म्हणजे समीप ि्तूसुद्धा ्पष्ट मदसू लागतात. या मक्रयेला व्यि्थापन म्हणतात. िृद्धाि्थेत ही 
मक्रया बर.बर ह.त नाही, म्हणून समीप ि्तू ्पष्ट मदसत नाही, दूरची ्पष्ट मदसते. 
 

उर्याक्ष दृष्टी (binocular vision) 
 

एिंाद्या ि्तूिरून येणारे ्काशमकरण य.र्गय रीतीने कें मित झाले म्हणजे रूमपता्माणे 
(Camera) त्या ि्तूची मनशीषु–उलटी ्मतमा ्त्येक नेत्ाच्या मूतीपटािर उमटते ि येथून ही संिदेना 
दृकचेताद्वारे पिमस््तष्ट्कामिील द.न्ही पालींमध्ये पृथकपणे संिामहत ह.ते. पण आपणास ि्तू द.न न 
मदसता एकच ि सुलटी मदसते. ्त्येक नेत्ाच्या मूतीपटािर उमटणारी एकच ि्तूची ्मतमा थ.डी म.न्न 
असते. एिंाद्या ि्तूकडे आपण एकनेत् ममटून पामहले ि नंतर लगेच त. उघडून ि दुसरा नेत् ममटून 
पामहले तर आपणास त्या द.न्ही ि्तूत थ.डा .ेद मदसत.. परंतु द.न्ही नेत्ानंी एकदम त्या ि्तूकडे 
पामहल्यास .ेद मुळीच मदसत नाही. ि्तू एकच मदसणाऱ्या या गुणिमास उ.याक्ष द्दष्टी म्हणतात. 
 

दृणष्टणनलंबना (persistence of vision) 
 

एिंाद्या ि्तूची ्मतमा मूतीपटािर उमटल्यािरच ती ि्तू दूर केली तरी मस््तष्ट्कात उत्पन्न 
झालेली त्या ि्तूची संिदेना सुमारे ⅛ मनममष (second) स््थर राहून नंतर नाहीशी ह.ते. ही संिदेना 
पूणपुणे नाहीशी ह.ण्याच्या आतच दुसरी ि्तू नेत्ापुढे येऊन मतची ्मतमा मूतीपटािर उमटल्यास या द.न्ही 
ि्तंूची संिदेना मस््तष्ट्कामध्ये स््थर राहते. ि्तू एकच असेल ि तीत एकसारिंे पमरितुन त्िरीत ह.त 
राहील तर त्या ि्तूची एकच; पण संतत मक्रया ह.त असल्याचा आ.ास उत्पन्न ह.त.. हेच तत्ि चलमच्चात्त 
ग.िलेले आहे. ्मत मनममषाला १५ ते २० एकापुढची एक संतत मक्रया करणारी मचते् नेत्ापुढून 
सरकिल्यास आपणास त्या ि्तूची एकच संतत मक्रया मदसते. एिंादी पेटलेली उदबत्ती अंिारात 
ग.लाकार मफरिल्यास आपणास एकच ्काशमान ितुुळ मदसते ते या दृमष्टमनलंबनामुळेच ह.य. 
 

अणक्षप्रणिके्षप (eye reflexes) 
 

हे तीन ्कारचे असतात 
 

१) युजीय (conjunctival) आणि स्िच्छीय (corneal)—या ्मतके्षपामुळे ्िच्छाचे संरक्षण ह.ते. 
एिंाद्या ि्तूचा युजाला खकिा ्िच्छाला ्पशहु.ताच ित्मु घट्ट ममटतात. इतकेच काय एिंादी ि्तू 



 

 

अनुक्रमणिका 

ड.ळ्याजिळ येताच मतच्या ्पशाने अपाय ह.ईल या .ीतीने पापण्या ममटतात. पूणु बेशुद्धीत खकिा मनिेतनेत 
(anaesthesia) हा ्मतके्षप ल.प पाित.. 
 

२) िारा ककिा प्रकाश प्रणिके्षप 
 

यामुळे .यंकर ि ्िंर ्काशापासून मूतीपटाचे संरक्षण ह.ते. ्िंर ्काश ड.ळ्यािर पडताच 
ताराचे संक.चन ह.ते ि अल्प ्काश आत मशरत.. याउलट मंद ्काशात ती मि्फारते ि अमिक ्काश 
आत मशरत.. याला तारा खकिा ्काश ्मतके्षप म्हणतात. 
 

३) व्यिस्थापन प्रणिके्षप 
 

समीप ि्तूकडे पामहले असता तारा संक.चते ि दूर ि्तूकडे पामहल्यास मि्फारते. ि्तू ्पष्ट 
मदसािी हा उदे्दश. काही व्यामिमध्ये हे ्मतके्षप नाहीसे ह.तात. 
 

रंगदृष्टी (colour vision) 
 

आपल्या नेत्ानंा ्काशच मदसत. असे नाही तर मिमिि रंग ि त्याचं्या अनेक मिमिि सूक्ष्म छटासुद्धा 
मदसतात. हे रंग आपल्याला कसे ओळिंता येतात यामिषयी अनेक िाद ्चमलत आहेत. त्यापैकी सिुमान्य 
िाद म्हणजे हेलम.ल्टझचा तै्िणी (trichromatic) िाद ह.य. त्याच्या मते मूतीपटात तीन िणुहृषा तत्िे 
असतात. रक्ि, हणरि ि नील हे ते तीन मूलिण ु ह.त. हे तीन रंग मूतीपटातील आपल्या सदृश्य हृष 
तत्िाला ि इतर रंगाचं्या संिदेनाला उमद्दमपत करतात ि म्हणून आपणास मिमिि रंग ि त्यांच्या सूक्ष्म 
छटासुद्धा ओळिंता येतात. एिंाद्याच्या नेत्ातील मूतीपटात या मत्िणांपैकी एिंादे िणु तत्ि नसते. त्याला 
त. िण ुओळिंता येत नाही. म्हणजे त्याला त्या िणाची िणांिता आहे असे समजतात. 
 

दार्वष्टक िीक्ष्ििा (visual acuity) 
 

मिमिि अंतरािरील असणाऱ्या ि्तंूचा आकार, पमरममती, आपणापासून असलेले त्याचें अंतर खकिा 
त्याचें पर्परातील अंतर याचा अचूक तपशील ओळिंता येणे याला दार्थष्टक तीक्ष्णता म्हणतात. या मिमिि 
अंतरािरील ि्तूिरून ्काश मकरण मिमिि क.नानंी नेत्ात ्िशेतात ि त्यामुळे त्याचंा आकार, त्याचें 
पर्परातील ि आपल्यातील अंतर आपणास ओळिंता येते. 
 

दृणष्ट दोष (defects of vision) 
 

हे द.ष असलेल्या माणसाच्या नेत्ातील मूतीपटािर सम.रील ि्तूची ्मतमा ्पष्ट उमटत नाही ि 
म्हणून ि्तू चागंली मदसत नाही. या द.षाचे मुख्य ्कार— 
 

१) प्राङ नाणर्िा–समीप दृष्टी (myopia-short sight) —हा द.ष असलेला अमक्षग.ल जा्त 
लाबंट असत.. यात समीप ि्तूिरून येणारे अपसामरत ्काशमकरण मूतीपटािर कें मित ह.ऊ शकतात 
म्हणून समीप ि्तू ्पष्ट मदसतात. पण दूरच्या ि्तूिरून येणारे समातंर मकरण मूतीपटािर कें मित न ह.ता 
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त्याच्या थ.डे पुढे कें मित ह.तात. म्हणून दूरची ि्तू अ्पष्ट मदसते. ही उणीि .रून काढण्यासाठी ि ्मतमा 
बर.बर मूतीपटािर पडािी म्हणून काचेचे न्युबजिीक्ष नेत्ासम.र िापरले की ्पष्ट मदसू लागते. 
 

णित्र – ४१७ 

 
प्राङ नाणर्िा 

 
२) पश्चनाणर्िा – दूर दृष्टी (hypermetropia-long-sight) —या द.षामध्ये नेत्ाचा चाक्षषु अक्ष 

आिूंड असल्यामुळे समीप ि्तूची ्मतमा मूतीपटाच्या थ.डी मागे पडते. म्हणून समीप ि्तू अ्पष्ट मदसते. 
दूरच्या ि्तूिरून येणारे समातंर ्काशमकरण िीक्षातून अम.सामरत ह.ऊन बर.बर मूतीपटािर पडतात. 
म्हणून दूरच्या ि्तू ्पष्ट मदसतात. म्हणून नेत्ापुढे काचेचे उदुबज िीक्ष िापरल्याने ्पष्ट मदसते. 
 

णित्र – ४१८ 

 
पश्चनाणर्िा, दूर दृष्टी. 
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३) जराक्षी दोष (presbiopia)िािुक्यात िीक्षाची ्त्या्थता कमी ह.ते ि िलीकाय पेशी थकतात, 
यामुळे समीप ि्तू ्पष्ट मदसण्याकरता, व्यि्थापनाने, िीक्षाची उदुबजता जशी िाढािी तशी िाढत नाही 
म्हणून समीप ि्तू अ्पष्ट मदसतात ि दूरच्या ि्तू ्पष्ट मदसतात. काचेचे उदुबजिीक्ष िापरल्याने हा द.ष 
नाहीसा ह.त.. 
 

णित्र – ४१९ 

 
किभ, िीन्ही 

 
४) णनणबिंदुनाणर्िा (Astigmatism) 

 
या द.षात िीक्षाची अनु््थ ि उदग्र िक्रता समान असत नाही. यामुळे या द.न मिषम िक्रतलािर 

पडणाऱ्या मकरणाचें संकें िण एके मठकाणी ह.त नाही. म्हणून समीप खकिा दूर ि्तू ्पष्ट मदसत नाहीत. 
 

यासाठी एका तलात उदुबज ि दुसऱ्या तलात मचमपट खकिा मिल..क्रमेणरं.िीक्ष (cylindrical 
lens) िापरल्यास हा द.ष नाहीसा ह.त.. 
 

खंड १७ : अध्याय ४ 
 

किभ 
 

कण ुहे श्रिणेंमिय आहे. यात बाह्य, मध्य ि आंतर कण ुअसतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

१) बाह्य किभ (external ear) 
 

याचे द.न .ाग असतात. कणपुल्लि (pinna) ि बाह्य कणगुुहा. कणपुल्लिाच्या चमाला ्त्या्थ 
का्थीचा आिार असत.. मनम्र ्ाण्यामध्ये पल्लि ध्िनी येईल त्या मदशलेा िळितात. माणसामंध्ये हे चलन 
रामहले नाही. बाह्य कणगुुहा ही सुमारे २·५ मशमा. लाबं असून ती पल्लिापासून आत पटहकलापयंत 
(tympanic membrane) असते. या गुहेला त्िचेचे आिरण असते.या त्िचेमध्ये मेणासारिंा उत्सगु 
करणाऱ्या गं्रथी असतात. या मेणामुळे ि बाह्य द्वारािरील र.मामुळे केरकचरा एकदम कानात मशरत नाही. 
 

२)मध्य किभ ककिा पटगुहा (middle ear, tympanic cavity) 
 

ही एक लहान िडे्ािाकड्ा आकाराची ि िायनेू .रलेली गुहा शिंंा्थीमध्ये असते. बाह्य बाजूस 
पटहकला, आंतरबाजूस आंतर कणाची अ्थीकला, पि.ागी गंडििु क.टर (mastoid cells) आमण 
अग्र.ागी पटहपूर नाल असते ही नाल मुिंग्रसनीमध्ये उघडते. या रचनेमुळे गुहेतील िायमूनपीड, मुिंातील 
म्हणजेच बाह्य िायमूनपीडाइतकाच असत.. बाहेर एिंादा ्फ.ट झाल्यास पटहकलेिरील बाह्यिायमूनपीड 
अक्मात िाढत.. ि ती फाटण्याचा सं.ि असत.. पण या िक्कयाने पटहकलेच्या आतील .ागाचा काही 
िाय ू पटहपूर नालेतून बाहेर ग्रसनीत जात.. ि अशारीतीने पटहकलेला हानी प.चत नाही. या गुहेच्या 
आंतर म.त्तीिरद.न द्वारे असतात. िरच्या द्वाराला अंडाकार गिाक्ष (fenistra ovalis) ि िंालच्या द्वाराला 
ितुुळ गिाक्ष (fenistra rotunda) म्हणतात. 
 

तीन लहान कणास््थकाचं्या शृिंंलेने पटहकला अंडाकार गिाक्षाशी ि त्यातून आंतर कणांनी 
सबमंित असते. या तीन अस््थकाचंी नाि ेबाहेरून आत अनुक्रमे १) मुरि, २) मनघाती, ३) पादािान आहेत. 
या अस््थका मनमित साधं्यानंी पर्पराशंी जुळलेल्या असतात. मुिर पटहकलेशी, पादािान अंडाकार 
गिाक्षाशी ि मनघाती या द.होंच्यामध्ये संिामनत असते. बाह्य कणगुुहेतून येऊन पटहकलेिर आदळणाऱ्या 
ध्िमनतरंगानंी उत्पन्न झालेली आिेपने (vibrations) कणा्थी शृिंंलाद्वारे अंडाकार गिाक्षातून आंतर 
कणातील लमसकेत जाऊन प.चतात. 
 

णित्र – ४२० 

 
दणक्षि बाह्य ि मध्यकिभ 
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३. आंिर किभ–गहन (internal ear, labryrinth) 
 

श्रिण मक्रयेचे हेच मुख्य अंग आहे. कारण यातच श्रिण चेतातं पसरलेले असतात. ही एक 
््तरा्थीमध्ये क.रलेली, िडे्ािाकड्ा आकाराची ि जटील रचनेची गुहा आहे. म्हणून महला गहन 
म्हणतात. महचे द.न मुख्य .ाग आहेत—अ) अस््थगहन, आ) कलागहन. 
 

अ) अस्स्थगहन(bony labyrnth)—याचेही तीन .ाग असतात —१) मध्यगुहा (vestibule) २) 
अििुतुुल कुल्या, ३) कंब ू (cochlea), अस््थगहनाच्या प.कळीत पमरलमसका (perilymph) नािाचा िि 
.रलेला असत.. या ििातच कलागहन तरंगत असते. परीलमसकेमुळे क.मल कलागहनाचे बाह्य 
आघातापासून रक्षण ह.ते. 
 

णित्र – ४२१ 

 
किभ 

 
मध्यगुहा मध्य.ागी असून महच्यामुळेच अििुतुुल कुल्या ि कंब ूपर्पराशंी ज.डले जातात. गुहेच्या 

बाह्य बाजूस अंडाकार गिाक्ष ि ितुुलाकार गिाक्ष असतात. अंडाकार गिाक्षािर पादािान अस््थकेचा 
अंडाकार .ाग बर.बर बसलेला असत..ितुुलाकार गिाक्ष सस्च्छि असते. यातून श्रिणचेता ं त्यमूनकेत 
(sacculus) मशरतात. 
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णित्र – ४२२ 

 
सव्य अस्थीगहन 

 
 

अििुतुुल कुल्यात मध्यगुहेच्या पि.ागी ि गुहेशी संतत तीन अिुितुुल कुल्या असतात. या 
असमान लाबंीच्या असून पाच मुिंानंी गुहेत उघडतात. याचं्या मुिंाशी आकंद (ampulla) नािाचे फुगीर 
.ाग असतात. 
 

णित्र – ४२३ 

 
श्रािांग 

 
कंबू –मध्यगुहेच्या अग्र.ागी ि गुहशी संतत कंब ूनािाचा िटे.ळे घातलेला ्ििु मनघत.. थ.ड्ा 

जागेत लाबं संिदेीतल बसमिण्याची ही रचना आहे. हा शिंंाच्या िेट.ळ्या्माणे मदसत.. 
 

आ) कलागहन 
 

ज्या अस््थगहनामध्ये हे सामािलेले असते त्या .ागाचा आकार यास ्ाप्त ह.त.. कलागहनाचे सिु 
.ाग आतून पर्पराशंी संतत असतात. यामध्ये अंतलुमसका नािाचा िि .रलेला असत.. याच्या म.त्तीिर 
श्रिणचेतातं पसरलेले असतात. 
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कंबनूाल शिंंाच्या िटे.ळ्या्माणे गुंडाळलेली असते. महच्या म.त्तीत आलंबक.शा (supporting 
cells) ि आदाताक.शा (receptor cells) पसरलेल्या असतात. कंबनूमलकेत मिमिि आकाराच्या क.शा 
पसरलेल्या असतात. त्यातील कॉटीच्या शलाकाचं्या िेट.ळ्याचा, मिमशष्ट रचनेने एक मििर खकिा सुरंगा–
ब.गदा (tunnel) बनत.. यािरील क.शािर संिदेक र.म ि कणुसूत् नािाचे चेतातंतू असतात. या तंतूत 
आठव्या कापुरचेताचे चेतातं असतात. याचं्यामुळेच कंबश्रािागं (organ of corte) बनत.. येथून चेता 
शिंंपालीिरील श्रिणकें िात जातात. तेथे ऐकू येते. कंबतू २४००० श्रिणतंतू असतात असे म्हणतात. 
 

णित्र – ४२४ 

 
सव्यकलागहन 

 
अििुतुुल कुल्याच्या ट.काशी असलेल्या आकंदामध्ये आठव्या कापुरचेताचे चेतातं पसरलेले 

असतात. याचे तल पर्पराशंी समक.ण करतात. श्रिणाच्या कायाव्यमतमरक्त ्ाण्याला समत.ल ठेिण्याचे 
कायुही कणांना कराि ेलागते. म.न्न संतलात असणाऱ्या या तीन अििुतुुल कुल्यात अंतलुमसका .रलेली 
असते. ्ाण्याने िारण केलेल्या संत.ला्माणेच ही लमसका पमरिर्थतत ह.त असते. या पमरिर्थतत संत.लाची 
संिदेना अिुितुुल कुल्यातील आकंदात असणाऱ्या चेतातंािर घडून ती अष्टम कापुरचेताद्वारे 
मनमस््तष्ट्कातील संत.लकें िात प.चते ि त्यामुळे ्ाण्याला बाह्य पयािरणातील आपल्या ्थानाचा ि 
संतलाचा ब.ि ह.त. ि त. आपला त.ल य.र्गय रीतीने सा.ंाळू शकत.. यामशिाय याचं्यामुळेच त्याला आपला 
िगे ि मदशा याचंाही ब.ि ह.त.. ह. अकायुक्षम झाल्यास ्ाणी आपला त.ल सं.ाळू शकत नाही. 
 

श्रिि णक्रया 
 

यामध्ये तीन सामित्ाचंा समािशे असत.. 
 

१) बाह्य किभ-ध्िनीसंग्रहि साणर्त्र (sound collecting apparatus). 
 

२) मध्य किभ-ध्िनीपारेषी साणर्त्र (sound transmitting apparatus). 
 

३) आंिर किभ-ध्िनीप्रणिग्रहि साणर्त्र (sound receiving apparatus). 
 

बाह्य िातािरणात ध्िनीमुळे तरंग उत्पन्न झाल्यािर ते कणपुल्लिामध्ये जमा ह.ऊन कणुकुल्यातून 
आत मशरून पटहकलेिर आदळतात. यामुळे पटहकलेचे आिेपन ह.ऊ लागते. कणास््थ शृिंंलेच्या य.गाने 
ही आिपेने आंतर कणाच्या बाह्य म.त्तीतील अंडाकार गिाक्षािर प.चतात. त्यामुळे कलागहनातील 
अंतलुमसकेत तरंग मनमाण ह.तात. त्यामुळे लमसकेत बुडालेली कणशु्रािागें ि त्यानंा ज.डलेले चेतातं 
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उद्दीमपत ह.ऊन ध्िनींची ्रणा उत्पन्न ह.ते ि ती आठव्या कापुरचेताद्वारे मस््तष्ट्कातील श्रिणकें िात प.चते. 
तेथे मतचे श्रिण संिेदनेत रूपातंर ह.ऊन आपणास ध्िनीची जाणीि ह.ते. 
 

ध्िनीस्थान सीमन (sound localisation) 
 

मनुष्ट्य ि इतर उच्च िगीय ्ाण्यानंा द.न्ही कणांच्या सहाय्याने ध्िनीची मदशा ि उगम समजत.. 
याला मद्वकण ु्.ाि (binaural effect) म्हणतात. द.न कानािर आदळणाऱ्या ध्िनीच्या अंतरातील ि म्हणून 
त्याचं्या चंडतेतील (intensity) म.न्नतेमुळे ्ाण्याला ध्िनीचा उगम, मदशा ि अंतर समजते. 
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घोणषत्र (LARYNX) 
 

हे ध्िनी उत्पन्न करणारे अंग आहे. हे श्वसनागंाशी मनगमडत ि त्याच्या आरं.्थानीच असते. 
घ.मषत्ाच्या अग्र.ागी मद्वतास््थ, उत्तर.ागी कंठद्वारािरलटकणारे पानाच्या आकाराचे कंठमपिान 
(epiglottis) असते. मगळण्याच्या आरं.ी हे कंठद्वारािर झाकणा्माणे गच्च बसते ि घास खकिा पाणी 
घ.मषत्ात येऊ देत नाही. श्वसनाच्या िळेी कंठद्वार उघडे असते. मिमिि का्थी ममळून झालेली ही 
मत्क.णाकृती ध्िनीपेटीका श्वासनालेच्या उत्तर ट.कािर ि मजव्हेच्या मुळाशी बसमिलेली आहे. अस््थबंिने 
ि पेशीमुळे या चार का्थी पर्पराशंी मनगमडत झालेल्या असतात. यापैकी गलाका्थी (thyroid) म.ठी 
असून तीमुळेच ग्रीिचे्या अग्र.ागी असलेला कंठमणी (Adam’s Apple) झालेला असत.. दुसरी मुिाका्थी 
(cricoid) ग.ल असून दुसऱ्या द.न दर्थिका्थी (arytenoid) ह.त. 
 

णित्र – ४२५ 

 
घोणषत्र आंिर रिना 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ४२६ 

 
णजव्हा आणि घोणषत्रािे प्रदेशिार 

 
घ.मषत्ाला आंतर.ागी श्लेष्ट्मलकलेचे आिरण असते ि त्यािर पक्ष्म असतात. हे आिरण 

उत्तर.ागी ग्रसनीच्या ि अिर.ागी श्वासनमलकेच्या आिरणाशी संततअसते. दर्थष्टका्थीिर 
श्लेष्ट्मलकलेच्या अनु््थ .जंाची द.न युर्गमे असतात. या .जं युर्गमानंा घ.षतंत्ी (vocal cord) म्हणतात. 
उत्तर युर्गमाला कूट ि अिर युर्गमाला सत्य म्हणतात. यामिील फटीला कंठद्वार म्हणतात. 
 

णित्र – ४२७ 

 
घोषिंत्री 

 
श्वसनाच्या िेळी या फटीतून िाय ू येतजात असत.. यािळेी घ.षतंत्ीमध्ये कंप नसल्याने ध्िनी 

उमटत नाही. पण शबद.च्चाराच्या िळेी मात् ही तंत्ीयुर्गमे पर्परासंमीप येऊन कंठद्वार बारीक ह.ते आमण 
िाय ू जेव्हा यातून बाहेर पडू लागत. तेव्हा घ.षतंत्ीचे आिेपन ह.ऊन ध्िनी मनमाण ह.त.. घ.मषत्पेशी 
घ.षतंत्ीच्या आततीचे (tension) मनयमन करतात. ध्िनी बारीक खकिा म.ठा ह.णे हे या आततीिर 
अिलंबनू असते. 
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ध्िनी 
 

ध्िनी कसा मनघत. हे आपण िर पामहलेच. घ.षतंत्ीच्या आिेपनाचा िगे, त्याचंी लाबंी ि त्याचंी 
अतती यािर ध्िनीची तारता (pitch) ि उच्चनीचता अिलंबून असते. मजतका िगे ि आतती जा्त आमण 
लाबंी कमी मततका ध्िनी उच्च मनघत.. ियात येण्याच्या अग.दर मुलामुलींची िाणी सारिंीच असते. पण पुढे 
मुलाचंा कंठमणी िाढत. ि आतील घ.षतंत्ीची लाबंीही त्या ्माणात िाढते. म्हणून त्याचं्या िाणीची तारता 
नीच ह.ते. यालाच िाणी फुटणे म्हणतात. 
 

मस्त्रयामंध्ये कंठमणी िाढत नाही म्हणून घ.षतंत्ीची लाबंी िाढत नाही म्हणून त्याचंी िाणी किीच 
फुटत नाही. 
 

िािी (voice), िािा (speech) 
 

ध्िनी मनघत असताना त्यामध्ये श्वासमागातील इतर मिमिि अंगाचं्या मिमिि चलनिलनाने जे .ेद 
घडून येतात त्यामुळे िाणी खकिा िाचा उत्पन्न ह.ते. मजव्हा, ओष्ठ, मृदुतालू याचं्या मुिंातील मिमिि 
चलनामुळे शबद तयार ह.तात ि शबदानंी .ाषा तयार ह.ते. ही कला ्ाणीमात्ामंध्ये केिळ मनुष्ट्याला 
तेिढीच अिगत आहे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १८ 
 

जनन संहणि 
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जननसंहिी 
 

भ्रौिणिकास 
 

बाह्य जननांगे —उच्चारद्वाराच्या िंालच्या .ागी एक म.ठी ककुदी (tubercle) मदसते. मतला 
उच्चारककुदी (cloacal) म्हणतात. उच्चारद्वाराच्याअग्र.ागाला लैं मगक ्देश (phallus) म्हणतात. याची 
िाढ ह.ऊन उच्चारककुदीच्या ट.कािर ि बाजूने ही लपेटते. ट.कािरचा हा .ाग घन असत.. पुरुषामंध्ये 
याचाच उप्थमणी (glans penis) बनत.. 
 

णित्र – ४२८ 

 
बाह्यस्त्रीजननांग णिणिर् णिकासािस्था 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

मस्त्रयामंध्ये लैं मगक ्देशा..िती एक िं.ल ्सीता तयार ह.ते ि त्यामुळे हे उच्चारककुदीपासून 
मि.क्त ह.ते. याला लैं मगकककुदी (genital) म्हणतात. याच्या बाजू िाढतात. यानंा लैं मगकगंड म्हणतात ि 
त्यापासून गुरुओष्ठ बनतात (labium majus). ्ितः ककुदीची रमतमगरी (mon pubis) बनते. 
गुरुओष्ठाचं्या आतील .ागी लघुओष्ठ ि शषे लैं मगक ्देशामुळे .गशफे (clitoris) तयार ह.ते. यािंाली 
मूत््सेक (urethra) उघडत.. 
 

पुरुषामंध्ये उच्चारद्वाराचे अमिकतर ििनु ह.ऊन ते लैं मगक ्देशाला पुढे ढकलते. द.न्ही बाजूचे 
लैं मगकगंड िाढून त्याचें मुष्ट्क्यनू (serotum) बनतात. पुढे त्यात िृषण (testes) उतरतात. लैं मगक 
्देशापासून उप्थमशश्न (penis) बनते. मशश्नाच्या िंालील .ागी म.ठी ्सीता असते. मतच्या द.न्ही कडा 
संयुक्त ह.ऊन नमलका बनते. हाच मूत््सेक ह.य. 
 

णित्र – ४२९ 

 
बाह्यपंूजननांग णिणिर्णिकासािस्था 

 
जनन गं्रथी—द.न्ही खलगी गं्रथींचा उद्भि सारिंाच असत.. देहगुहेतील अमिच्छदाचे ि मूत् 

जनन.जंाचे (urogenital fold) अम.मध्य-.ागी एक ्थूलन मनघते. त्याचा उंचिटा ह.त.. त्यास जननकूट 
(genital ridge) म्हणतात. यापासून िृषण ि अंडाशय उद्भितात. आतील बाजूस मध्यिृक्कापासून 



 

 

अनुक्रमणिका 

मनघालेल्या मध्यिृक्का्णाली (wolffian)ि पूिांड्णाली (Mullerian) असतात. या सिांना ममळून युजा 
असते. महच्यामुळे ते पषृ्ठाम.त्तीला लटकत असतात. त्यानंा अनुक्रमे िृषणयुज (mesorchium) ि 
अंडाशययुज (mesovarian) म्हणतात. भ्रणूाच्या सातव्या ममहन्यात खलग.ेद मदसू लागत.. 
 

अंडाशय —र.हीअमिच्छदापासून मनघालेल्या क.शापुजंापासून जननकूटामध्ये अंडाशय तयार 
ह.त.. नंतर त्याच्या..िती अमिच्छदाचे आिरण चढते. मध्यक.शा ि अंडाशयक.शा यांमध्ये श्वेतच.ल 
(tunica albuginea) तयार ह.त.. अंडाशयातील ्त्येक क.शा..िती आिरण चढते ि ्यमूनका (follicles) 
बनतात. मिून सिु य.जीऊती असते. 
 

िृषि —र.हीअमिच्छदाचा कें िीय पुंज ि त्या..िती तलअमिच्छदाचे आिरण असते. 
तलअमिच्छदापासून आत या पुजंामध्ये कुडम घुसतात. यानंा पुढे जननरज्ज ू म्हणतात. नंतर 
कें िीयक.शापासून या सिां..िती श्वेतच.लाचे आिरण चढते. या रज्जकू.शापासून पुढे िृषणजाल (rete-
testes) बनतात. याचं्यापासून य.जीऊतीचे बंि िाढतात. 
 

्थम िृषण, िृषणयुजाने पषृ्ठम.त्तीला मचकटलेले असते. पुढे त्याला उदरच्छदातून िृषण.जं 
नािाची अग्रम.त्तीला ज.डणारी दुसरी युजा मचकटते. उदरगुहेमध्ये अग्रपाश्वु.ागी य.नी्यनू (saccus 
vaginalis) नािाची प.कळी उत्पन्न ह.ते. त्यात िृषण सामािते. िकं्षण.ागी चमाची िृषणरजु्जका 
(gubernaculum testes) नािाची एकपटी िकं्षणकुल्यातून मनघते. तेच मुष्ट्क्यनू (scrotal sac) बनते. 
पुढे िकं्षणिलयातून िृषण िंाली मुष्ट्क्यनूात भ्रणाच्या पाचव्या ममहन्यात उतरते. य.नी्यनूाचे पमरिृषणात 
(tunica vaginalis) रूपातंर ह.ते. 
 

मस्त्रयामंध्येसुद्धा अंडाशय रजु्जका असते. येथे िृषणाइतके नाही. अंडाशयाचे पुष्ट्कळ ्थलातंर ह.ते. 
ही रजु्जका ग.ाशयाच्या पीनकाला मचकटून असते ि त्याचं्यात बिंनी उत्पन्न ह.ते. ग.ाशय ि रजु्जकामिील 
बिंाला अंडाशयरज्ज ूम्हणतात. ग.ाशय ि गुरुओष्ठामध्ये ग.लरज्ज ू(round ligament) असत.. 
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पंूजननांग 
 

नीच श्रेणीतील कामरूपी खकिा शाकाणू यासारख्या एकक.शीय जीिापासून ते उच्च श्रेणीमिील ि 
जटील संरचनेच्या मनुष्ट्य ्ाण्यापयंत सिु सजीिामंध्ये पुनरुत्पत्ती ह.ते. पुनरुत्पत्ती हे सजीितेचे ्िान 
लक्षण आहे. नीच श्रेणीमिील जीिाचें पुनरुत्पादन सरल असूत्ी .ाजनाने ह.ते; पण मानिामध्ये 
पुनरुत्पादनाचे कायु करण्याकरता ्ितंत् जननागंाची व्यि्था असते. 
 

पंूजननांग —पुरुषातील अंडाकार िृषण देहगुहेबाहेर मुष्ट्क्यनूात लोंबत असतात. भ्रूणामध्ये 
मुष्ट्क्यूनगुहा उदरगुहेशी िकं्षणकुल्याने संबमंित असते. त्यािळेी िृषणरज्जचू्या साह्याने (spermatic coid) 
द.न्ही िृषण उदरगुहेमिून िकं्षणकुल्यातून िंाली मुष्ट्क्यनूात उतरतात, ि नंतर िकं्षणकुल्या बदं ह.ते. 
भ्रणूामध्येउदरगुहेचा ि मुष्ट्क्यनूाचा असलेला संबंि जन्माच्यािळेी तुटलेला असत.. िकं्षणरज्ज ू मात् 
िृषणापासून मनघून िकं्षणकुल्यातून उदरगुहेत गेलेला असत.. िकं्षणकुल्या बंद ह.ण्यामध्ये काही न्यनू 



 

 

अनुक्रमणिका 

रामहल्यास उदरगुहेतील अंत्ाचे एिंादे िेट.ळे या न्यनूातून मुष्ट्क्यनूात उतरते. याला आंत्िृद्धी (inguinal 
hernia) म्हणतात. मुष्ट्क्यनूात िृषणा..िती उदरच्छदाच्या कलेचे आिरण असते. याला पमरिृषण 
(tunica vaginalis) म्हणतात. पुष्ट्कळिेळा या कलेतून लमसकेचा उदासग ु मनघत. ि पमरिृषणामध्ये 
साठत.. या स््थतीला मुष्ट्किृद्धी (hydrocele) म्हणतात. 
 

णित्र– ४३० 

 
अंडाशयािा उर्ा छेद 

णित्र – ४३१ 

 
पंूजननांग बाह्य ऊर्ाछेद. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

अणर्काय (epidedymis) —िृषणाच्या पिअिर.ागी अमिकाय असते. यातूनच िृषणरज्जलूा 
सुरिात ह.ते. या रज्जमूध्ये रेत.िामहनी (vas deference)असते. ती उदरगुहेत मूत्ाशयाच्या पि.ागी 
रेत.िान (seminal vesicle) नािाच्या ्यनूातून मनघालेल्या ्णालीशी ममळून मग पुर्थ गं्रथीमध्ये 
(prostate) ि तेथून मूत्नमलकेत उघडते. रेत.नमलका (tubula contorti) ि रेत.िामहनीतून शुक्रक.शा 
अशा्कारे मूत्नमलकेत मरकाम्या ह.तात ि मथुैन्संगी बाहेर पडतात. 
 

णित्र – ४३२ 

 
अणर्काय उर्ा छेद 

 
णित्र – ४३३ 

 
िृषि सूक्ष्मछेद 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

िीक्षािंाली िृषणछेद पामहल्यास त्याचे अनेक िंंड पडलेले मदसतात. या िंंडामध्ये अनेक संिमेल्लत 
रेत.नामलका मदसतात. िृषणामध्ये द.न ्कारच्या क.शा असतात—१) िृषणातंराल क.शा (interstitial 
cells of Leydig) मध्ये िृणी नािाचा (testoteron) अंतरासग ुमनघत.. हा अंतरासग ुस्त्रि ूलागला म्हणजे 
मुलगा ियात येत.. गौण लैं मगक लक्षणे मदसू लागतात. ध्िनी फुटणे, मिमशष्ट .ागािर केश येणे, कंठमणी 
पुढे येणे, नैसर्थगक काम ्िृत्ती ह.णे, इ. ग.ष्टी यािरच अिलंबून असतात. 
 

२) दुसऱ्या क.शा म्हणजे शुक्रक.शा. याचंी रचना सकें मित असते. पमरघीपासून कें िाकडे या क.शा 
पक्व ह.त जातात ि कें ि्थानी पक्व शुक्रक.शा मसद्ध असतात. येथून या क.शा मथुैनाच्या िळेी 
(copulation) रेत.नामलकातून, रेत.िामहनीत ि तेथून रेत.िानीत मथुैनाचे अिंेरच्या िळेेपयंत संमचत 
ह.तात. यािेळी रेत.िानीचे समिराम बलाने संक.चन ह.ऊन मूत्नमलकेत रेतस्त्राि ह.त. ि बलानेबाहेर 
फेकला जात.. रेतस्त्रािामध्ये पुर्थ गं्रथीस्त्राि, मनसृज गं्रथीस्त्राि खकिा मूत्मागकंुद गं्रथी स्त्राि (Cowper’s 
or bulbourethral gland) ममसळतात. स्त्रािात अगमणत शुक्रक.शा (spermatozoa) मनलंमबत असतात. 
एका मथुैनाच्या समयी द.न अबज शुक्रक.शा रेतस्त्रािात असतात, ि त्यापैकी केिळ एक शुक्रक.शा 
स्त्रीअंडाचे (ovum) मनषेचन (fertilisation) करते. 
 

णित्र – ४३४ 

 
मूत्राशय, पूरस्थगं्रथी, शुक्राशय, शुक्रप्रिाणल 

 
शुक्रकोशा—ही मक्रयाशील असून कशािान (flagellate) असते. महला मशर, मध्यिंंड ि पुच्छ 

असतात. मशरात न्यष्टी असते ि ट.कािर शुक्रक.शाग्र नािाचा न.कदार .ाग असत.. पुच्छामध्ये आिेपने 
ह.तात ि त्यामुळे ििामध्ये हे गमतमान ह.ते. या ििाला रेतस म्हणतात. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४३५ 

 
शुक्रकोशा 

 
रेिःप्रिाली (ductus, vas deference)—ही िृषणाची उत्सजुक नमलका ह.य. ही मुष्ट्कस्त्र.तातून 

(spermatic cord) िर जाऊन िकं्षणकुल्यातून उदरगुहेत मशरते. तेथे उदरच्छदािंालून आत िळते ि 
रेत.िानात शरते. 
 

मुष्ट्कस्त्रोिस (spermatic cord)—हे िृषणाचे िृतं ह.य (pedicle). हे आंतर िक्षणिलयापासून 
(internal abdominal ring) िृषणाच्या पि .ागापयंत असते. यात रेतः्णाली, मुष्ट्कर.महणी ि मसरा, 
लमसका िामहन्या ि चेता, मनलंबी पेशी (cremastric muscle) ि य.जीऊती असतात. 
 

रेिोर्ान (seminal vesicle)—हे द.न गं्रथी्यनू (glandular pouch) मूत्ाशय ि मलाशय यामंध्ये 
असतात. याचा रेतः्णालीशी संय.ग ह.ऊन मनषेचन्णाली बनते. हे ्यनू रेतसचे आशय असते. मशिाय 
रेतसमध्ये ्ितःचा उदासग ुममसळतात. 
 

मनषेचन्णाली रेत.िानपासून मनघून पुर्थ गं्रथीपालीमिून जाऊन पुर्थ मूत््सेकाच्या तलात 
उघडतात. 
 

पुरस्थ गं्रथी —ही गं्रथी अंशतः गं्रथीऊती ि अंशतः पेशी ऊतीची बनलेली आहे. मूत््सेकाच्या 
्ारं.ीच्या .ागाला ही पमरिारण (surround) करते. ही शकं्वाकार असून महच्या तीन पाली असतात. सिु 
गं्रथीं..िती जाड य.जीऊतीचे आिरण असते. िृद्धपणी काही ल.कात यापैकी एिंादी पाली िाढते ि 
मूत्ाशयात िर चढते. त्यामुळे मूत्ािर.िाची (retention) व्यथा जडते. यापासून एक उदासग ु मनघत.. 
मथुैनाच्या आिीपासून या स्त्रािाला सुरिात ह.ते ि त्यामुळे पूणु मूत्नमलका अभ्यंमजत ह.ते. यात 
मनषेचन्णाली उघडते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र –४३६ 

 
नर कटीर मध्य ऊर्ाछेद 

 
मूत्मागकंुद गं्रथी खकिा मनसृज गं्रथी, या िाटाण्याच्या आकाराच्या द.न गं्रथी कलाित 

मूत््सेकाच्या (membranous) द.न्ही बाजूस असतात. या गं्रथीचा उदासग ुमूत््सेकात येत. ि रेतसमध्ये 
ममसळत.. 
 

मशश्न तीन रं.ाकार काय ममळून बनते. हे काय हषोतीचे (crectile) बनलेले असतात. अिर.ागी 
मछमिष्ट काय (corpus spongiosum) असते. यातूनच मूत््सेक गेलेला असत.. याच्यािर ि द.न्ही बाजूस 
हषपुुजंकाय (corpus cavernosum) असतात. मशश्नाचे दूरातं.ागी (distal end) मणी असत.. यात 
मूत््सेकाचे बाह्य मुिं (external meatus) उघडते. मशश्नािर अत्यंत मशमथल चमाचे आिरण असते. हे 
मण्यािर परािृत्त ह.ते ि त्याच्या आतील .ागी श्लेष्ट्मकला असते. या पमरर्थतित चमाला मेढ्रचमु(fore skin 
or prepuce) म्हणतात. या कलेतून एक मिमशष्ट उदासग ुमनघत.. त्याला शफेमल(smegma) म्हणतात. 
 

णित्र–४३७ 

 
णशश्न ि हषभपंुजस्िंर् 



 

 

अनुक्रमणिका 

रेिस (semen)—मूत्मागकंुद गं्रथी, पुर्थ गं्रथी, रेत.िान आमण िृषण या सिांच्या उदासगाला–
ममश्रणाला रेतस म्हणतात. 
 

मथुैनाचा चेताकलामिन्यास अनेक साध्या चेता ्मतके्षप मक्रया ममळून अत्यंत जटील अशी ही मक्रया 
घडते. य.र्गय रीतीने मथुैन घडल्यास द.न्ही व्यक्तींना एक मिशषे ्कारचा आनंद ि तृप्ती ्ाप्त ह.ते. 
मथुैनातंी स्त्रीच्या ग.ाशय ग्रीिजेिळ िीयु्िंल ह.ते. येथून शुक्रक.शाचंा िर ्िास सुरू ह.त. ि त्यािळेी 
ग.ाशयनमलकेत येऊन प.चलेल्या अंडाचे एका शुक्रक.शाने मनषेचन ह.ते. 
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स्त्री जननांग 
 

याचें बाह्य ि आंतर जननागें असे द.न .ाग पडतात. 
 

१) बाह्य जननांग —बाहेरून मदसणाऱ्या या सिु ममळून .ागाला .ग (vulva) म्हणतात. 
जघना्थीच्या पुढील .ागािर िपा साठल्याने उंचिटा मदसत.. त्यािर केश येतात. या .ागाला रमतमगरी 
(mons veneris) म्हणतात. द.न बाजूस द.न त्िचेच्या जाड घड्ा असतात. त्यानंा गुरुओष्ठ (labium 
majus) म्हणतात. याचं्या आतील बाजूस लघुओष्ठाचंी (L. minus) लहान घडी असते. जघना्थीच्या 
िंालील .ागी मध्यािर पुढे आलेला िाटाण्याएिढ्या हषोमतयुक्त (crectile tissue) .ाग असत.. त्यास 
य.नीखलग (clitoris) म्हणतात. हे पुरुषातंील मशश्नाच्या सदृश स्त्रीमिील अंग आहे. लहुओष्ठाची घडी िर 
य.नीखलगाजिळ जाते तेव्हा मतचे द.न ्तर ह.तात–एक त्याच्यािरून ि दुसरा त्याच्या िंालून जात.. 
या्कारे य.नीखलगाला िषे्ठन ह.ते. याच्यािंाली मध्य.ागी मूत््सेकाचे बाह्य मुिं (external urethral 
meatus) असते. त्याच्यािंाली य.नीमागाचे बाह्यमुिं असते यािर एक मछियुक्त पटल असते. त्यास 
य.नीपटल (hymen) म्हणतात. याच्याही िंाली गुदद्वार (anus) असते. य.नीमुिं ि गुदद्वार यामध्ये 
मत्क.णी .ाग असत.. त्यास मिटप (perineum) म्हणतात. 
 

णित्र–४३८ 

 
बाह्यस्त्रीजननांग 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र– ४३९ 

 
मानिी अंड 

णित्र – ४४० 

 
णस्त्रआंिर जननांड, पाश्वभस्िरूप 

णित्र – ४४१ 

 
स्त्री आंिर जननांग पाश्वभस्िरुप 
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२) आंिर जननांग 
 

श्र.णीगुहेत गुदाशय ि मूत्ाशय यामंध्ये पाश्वात्पाश्वु (side to side) ताणलेला उदरच्छदाचा 
पथुृरज्ज ू (broad ligment) नािाचा एक म.ठा दुहेरी .जं पसरलेला असत.. यात मध्य.ागी ग.ाशय 
(uterus), याच्या द.न्ही बाजंूच्या उत्तर ट.कानंा ग.ाशयनमलका (fallopian tubes) असतात. नमलकाचं्या 
बाह्य मुिंा..िती झल्लमरका (fimbria) असतात. नमलकाचं्या िंाली अंडाशय (Ovary) असतात. या 
बदामासारख्या आकाराच्या असतात. याचं्या बाह्यतलािर लहानम.ठ्या अंड्यमूनकाचें (graffan follicle) 
उंचिटे मदसतात. या ्यमूनकात अंड (ovum) असते. दर २८ मदिसानंी यापैकी एकच अंड पक्व ह.ऊन, 
्यमूनका फ.डून बाहेर पडते ि झल्लमरकातंील मिमशष्ट गतीमुळे ते नमलकेत ओढले जाते ि तेथेच त्याचा 
शुक्रक.शाशी संय.ग ह.ऊन मनषेचन–फलन (fertilisation) घडते. नंतर ते ग.ाशयात मशरते. 
 

णित्र –४४२ 

 
अंडाशयािा छेद 
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ऋिू–आिभि (MENSTRUATION) 

 
मुलगी ियात येण्याच्या सुमारास प.ष गं्रथी जागृत ह.ते ि त्यातून ्जनप.षी (gonadotropic) 

अंतरासग ु मनघत. ि त्याच्या अंडाशयािर पमरणाम घडून त्यातून स्त्रीमदी (oestrin) अंतरासग ु मनघत.. 
त्याचा शरीरािर पमरणाम घडून गौण लैं मगक लक्षणे मदसू लागतात. मुलगी ियात येते ि मतला रज.दशनु 
घडते. यािेळीग.ाशयातंच्छद (endometrium) पेशी्तरापासून सुटून रुमिरस्त्राि सुरू ह.त.. त. य.नी 
.ागातून सािारण चार मदिस िाहात राहत.. अशी स््थती दर २८ मदिसानंी मनयममत येते. याला आतुि 
म्हणतात. पण मिल्या काळात अंड्ाचे मनषेचन ह.ऊन ग.िुारणा (conception) झाली तर मात् आतुि 
बदं ह.ते. 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४४३ 

 
णनषेिन 

 
णनषेिन—अंड ग.ाशयनमलकेत आल्यािर तेथे त्याचा शुक्रक.शाशी संय.ग ह.त.. एक शुक्रक.शा 

अंडात मशरल्यािर शुक्रक.शाचे पुच्छ नाहीसे ह.ते. अशारीतीने द.न म.न्न जन्यूंच्या (gamete) संय.गाने 
युक्ता (zygote) बनते. लगेच युक्ता..िती एक निी कला तयार ह.ते. त्यामुळे युक्तात अन्य शुक्रक.शाचंा 
्िशे ह.त नाही.नंतर ही युक्ता नमलकेतून ग.ाशयात येते ि तेथील अंतच्छदाला एका मठकाणी मचकटून 
राहाते. तेथेच जराय ू(placenta) ह.त.. 
 

णिकास—ग.ाशयात युक्ताची सूत्ी .ाजनाने िाढ ह.ऊन अनेक क.शाचंा एक पुंज तयार ह.त.. 
पुढे यात प.कळी खकिा गुहा उत्पन्न ह.तात. या गुहा ि त्यातील क.शापासून ्मुिं तीन ्तर मनमाण ह.तात. 
या ्तरापंासूनच भ्रणूाचे सिु शरीर बनते. जरायतूील रुमिरक.टरात माता ि भ्रणू यातील िामतमिमनमय 
चालून नालरज्ज ू(umbilical cord) द्वारा भ्रणूाचे प.षण ह.ते. ग.ाच्या अभ्यासाला भ्रौमणकी (embryology) 
म्हणतात. 
 

णित्र–४४४ 

 
सगर्भ गर्ाशय 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसूिी (parturition)—मनुष्ट्यामध्ये ग.िुारणेचा काळ सुमारे १० चािंमास खकिा २८० मदिसाचंा 
असत.. हा अििी संपताच ग.ाशय मनयममतपणे संक.चू लागत.. य.नीमाग ु मि्तृत ह.त. ि भ्रणू 
य.नीमागातून बाहेर पडत.. भ्रणूानंतर जरायू, भ्रणूकला ि नाळ सुटून बाहेर पडतात. नालछेदनानंतर 
भ्रणूाचा मातेशी असलेलासंबिं तुटत. ि त्याची श्वसन मक्रया सुरू झाल्यामुळे त्याचे रुमिर ्ितंत्पणे शुद्ध 
ह.ऊ लागते ि ते मूल आपले अस््तत्ि ्ितंत्पणे मटकमिण्यास समथु ह.ते. ते मातेचे दुर्गिपान करून िाढू 
लागते. 
 

णित्र – ४४५ 

 
णनषेिन ि र्ाजन (शुक्र मीलन) 

णित्र – ४४६ 

 
भ्रिूस्िर 

 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र – ४४७ 

 
 
 

स्िन गं्रथी (mammary gland) 
 

भ्रौिणिकास– अनेक संपमरिर्थतत (modified) ्िदेगं्रथींच्या पुजंाचें ्तन गं्रथी बनतात. भ्रणूाच्या 
अिरतलािर कुक्ष ्देशापासून िकं्षण ्देशापयंत, द.न्ही बाजूस ्थूमलत (thickened) बमह्तराचे द.न 
पटे्ट पसरतात. यानंा दुर्गिकुट (milkridge) म्हणतात. मनम्नश्रेणी ्तनी्ाण्यातं या कूटािर अनेक ्तन 
गं्रथी उद .ितात. मनुष्ट्यात द.नच असतात, पण काहीजणात अमिसंख्या (super numarary) गं्रथी खकिा 
चूचुक (nipple) ्िान गं्रथीच्यािर खकिा िंाली क्वमचत मदसतात. 
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बमह्तराचा अिः्िििुंाली मनचमात मशरत.. याच्यापासून १५-२० घनरज्ज ू मनघतात. हे रज्ज ू
म्हणजेच आक्षीरी (lactiferous) नाल ि पाली ह.त. रज्जूचंी मनम्म ट.के मध्य्तरात शामिंत ह.ऊन अनेक 
गताणू (acini) बनतात. नंतर सिुपाली ि रज्ज ूनामलत (canalised) ह.ऊन या सिु पाली्णालींची ट.के 
उद्वर्थित चूचुकिर (nipple) उघडतात. 
 

णित्र–४४८ 

 
स्िनगं्रथी 

 
प.ष गं्रथीतील ्तन्यप.षी (prolactin) नािाच्या अंतरासगाने ्तनाचंी िाढ ह.ऊन त्यात दुर्गि 

मनमाण ह.ते. तारुण्य, ग.ाि्था ि ्सूतीनंतर या बऱ्याच म.ठ्या ह.तात. सामान्यतः एक िषापयंत मशशूचे 
थ.डे बहुत प.षण मातेच्या दुिािरच ह.ते. 
 

्नेह गं्रथीचे ्तन गं्रथी हे मिशषे रूप ह.य. या गं्रथी पुरुषामंध्ये आढळतात. पण त्या फार लहान ि 
मनरुपय.गी असतात. 
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जीिनकलह 
 

्सूती ह.ताच निजात अ.ुक ्थमच बाह्य पयािरणाच्या ्त्यक्ष संबिंात येते. त्याचा मातेशी 
असलेला संबंि तुटताच त्याच्या रुमिरात ्ज₂ चे ्माण िाढते ि त्यामुळे त्याचे श्वसनकें ि उद्दीमपत ह.ऊन 
ते पमहला श्वास घेते ि त्यानंतर श्वास.च्छछ िाची मक्रया मनयममत सुरू ह.ते. ्थम मूल म.ठ्याने रडते. त्यामुळे 
त्याच्या क्ल.माचें िायपूूरण (inflation) ह.ते. 
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्थम श्वासानंतर त्याच्या रुमिराम.सरणात अनेक पमरितुने घडून येतात. क्ल.माचें िायूपूरण 
झाल्यामुळे क्ल.म पमरिहन सुरू ह.ते. िायकू.शात िातीमिमनमयाने रुमिर शुद्ध ह.ते. यापुढे सामान्य ि 
क्ल.म पमरिहन संलर्गन ह.ऊन व्यिस््थत चालू राहतात. 
 

जन्मतः मुलाचा ३ श. मा. .ार सहा ममहन्यानंी ६ श. मा. ि एक िषाने ९ श. मा. ह.त.. यािरून 
मकती िगेाने मुलाची िाढ ह.ते याची कल्पना येईल. अथात िाढीच्या या ्माणातच त्याच्या शरीरात 
चयापचय चालू असत.. प.षक िव्ये ि जारकाची म.ठ्या ्माणातच आिश्यकता असते. श्वसन ि 
रुमिराम.सरणाच्या अंगानंा जा्त काम कराि ेलागते. 
 

मशशूला अमिक जारक ममळमिण्यासाठी अमिक िेळा श्वास घ्यािे लागतात. जन्मतः ि नंतरसुद्धा 
द. क्ष. श्वास संख्या ५०–६० असते. 
 

मशशूच्या हृत्पेशी सबल नसल्यामुळे, हृत्पदंन संख्या जन्मतः ्ौढाच्या सामान्यतः दुप्पट असते. 
पुढे ती कमी ह.ते. 
 

िर्थिष्ट्णु मशशूच्या आहारात त्याच्या िृद्धीसाठी आिश्यक असणारी सिु प.षक ििे असली पामहजेत. 
्थम काही ममहने मशशूचे केिळ मातेच्या दुिािर प.षण ह.ते. या दुिात त्याच्या प.षणास आिश्यक 
असलेले सिु घटक असतात. मशिाय त्यात सिु ्कारची ्मतिव्ये (antibodies) असल्याने या मशशूला 
सासंर्थगक र.गाचंी बािा सहसा ह.त नाही. सहा ममहन्यानंतर दुिातील प.षक घटक अपुरे पडतात, म्हणून 
या िळेेला त्याला िरचे अन्न घालाि.े अन्नग्रहणाच्या ्माणात ्तनपान कमी करािे. एक िषाच्या सुमारास 
्तनपान पूण ुबदं करून अन्नाचे ्माण िाढिाि.े अशारीतीने ियाच्या द.न िषांच्या सुमारास त्याचा आहार 
जिळ जिळ ्ौढाच्या आहारासारिंाच ह.त.. 
 

अ्थींमध्ये अ्थीयन कें िे सुरू ह.ऊन ियाच्या २५ िषांपयंत सिु कंकाल अ्थींचे बनते. 
 

कंकालपेशी फारच अपुऱ्या िाढलेल्या असतात. त्या क्रमशः सबल ह.ऊन पेशी सहकामरता िाढते. 
१६ व्या िषी पेशींची पूण ुिाढ ह.ते ि त्या दीर्थघत (prolonged) ि जटील कायु करण्यास समथु ह.तात. 
 

पेशी अ्थींिर ज्या मठकाणी मनिशेते त्या मठकाणी ती अ्थीला कषुते (pull) ि त्या लाबंतात. 
अशा्कारे अस््थिृद्धीिर पेशीआकंुचनाचा ्.ाि पडत. ि अ्थींची य.र्गय्कारे िाढ ह.ते. म्हणून या ियात 
य.र्गय व्यायाम घेतल्यास पेशी ि अ्थी सम ि य.र्गय ्माणात िाढतात. 
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णित्र–४४९ 

 
पृष्ठिंशिक्र 

 
निजात अ.ुकात पषृ्ठिशंाचे िक्र नसतात. २॥ते ३ ममहन्यानंी मूल ड.के िर उचलू लागते ि नंतर 

मान सािरू लागते. त्यामुळे गै्रिीिक्र मदसू लागत.. काही कालानंतर मूल बसू लागते ि त्याच्या पषृ्ठिशंाचा 
िक्षिक्र तयार ह.त..पुढे मूल उ.े राहून चालू लागते तसे कटीिक्र तयार ह.त.. 
 

णित्र–४५० 

 
पृष्ठिंशिक्र 

 
णित्र–४५१ 

 
णशशूिे डोके ि मस्स्िष्ट्क 

 
चेतासंहतीची पूण ुिाढ बहुतेक भ्रणूाि्थेतच झालेली असते. म्हणून शरीराच्या मानाने मशशूचे ड.के 

म.ठे असते. मशशुमस््तष्ट्काचा .ार सिु शरीर.ाराच्या १२% असत., तर ्ौढाचंा २% असत.. 
मशशुमस््तष्ट्काची उंची एकूण उंचीच्या १/४ असते, तर ्ौढाची १/८ असते. 
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णित्र –४५२ 

 
ियपरत्िे शरीरािी िाढ 

 
णित्र–४५३ 

 
ियाप्रमािे शरीराि होिारे पणरििभन 

 
चौर्थया ममहन्यात मशशू पामहलेली िा्तू पकडण्याचा ्यत्न करते. ७ व्या ममहन्यात बसू लागते. १० 

व्या ममहन्यात उ.े राहते. १४ व्यात चालू लागते. त्याचे नेत् फार क.मल असतात.जन्मतः त्याला ्काश 
सहन ह.त नाही. आठ मदिसात ते ्काशाकडे पाहू लागते. चार ममहन्यातं पूणु उ.याक्ष दृष्टी येते. जन्मतः 
त्याला श्रिणशक्ती नसते. पण पुढे ही इतकी तीव्र ह.ते की लहान ध्िनीनेसुद्धा ते दचकते. मतसऱ्या 
ममहन्यात ते ध्िनीची मदशा ओळिंते. ्पशजु्ञान ्थम मुिंात अमिक असते. शबद.च्चार ्थम िषाशिेटी 
करता येत.. 
 

१६ िषांच्या सुमारास त्याची पूण ु िाढ ह.ऊन ि गौण लैं मगक लक्षणे मदसू लागतात ि त्याला 
युिाि्था ्ाप्त ह.ते ि जीिनकलहामध्ये त. युिा ्ितःचे अस््तत्ि मटकिनू ्जननद्वारे ्ितःचा िशंही 
मटकि ूशकत.. त्यानंतर ्ौढाि्था सुरू ह.ते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नंतर त्यास िृद्धाि्था ्ाप्त ह.ते. सिु गाते् मशमथल ि अकायुक्षम ह.ऊ लागतात. काही कालानंतर 
सिु शक्ती क्षीण ह.ऊन एिंाद्या व्यािीशी झगडण्यात त्याला मृत्य ू येत.. जन्मास आलेला ्ाणी केव्हातरी 
मृत्य ूपािणारच हा मनसग ुमनयमच आहे. 
 

“जात्यमह धु्रि. मृत्यःू” हेच िंरे. 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

खंड १९ 
 

खंड १९ : अध्याय १ 
 

िलशारीर – प्रास्िाणिक 
Surface Anatomy 

 
णित्र – ४५४ 

 
िक्ष ि उदर, अग्र 

 
शरीरातंगतु रचनेला (structure), शरीरतलाशी दशमुिणाऱ्या संबंिास तलशारीर खकिा 

बमहरूपशारीर म्हणतात. हा संबिं मनमित करण्यासाठी, सुल.तेने ओळिूं येणाऱ्या तलमचन्हाचंा (land 
marks) उपय.ग करतात. 
 

पुष्ट्कळ अििमु आमण ग.ीर रचनामुंळे शरीरतल रूपरेिंेिर (contour), सहज दृष्टीस पडणारी 
असमता (irregularities) उत्पन्न ह.ते. ज्या सहज मदसणार नाहीत अशा दुसऱ्या काही ग.ीर रचना 
चमािंाली ्पशनुामुळे (palpation) हाताला लागतात. ज्या मदसतही नाहीत ि ्पशनुाने हातालाही लागत 



 

 

अनुक्रमणिका 

नाही अशा पुष्ट्कळ ग.ीर रचना त्याचं्या शरीरातंगतु अंगास््थतीच्या (topography) ज्ञानामुळे, त्याचंा दृश्य 
खकिा ्पश्यु(palpable) तलमचन्हाशंी संबिं ज.डणे स.पे असते. 
 

अस््थ, कास््थ, पेशी ि ्नाय ू याचंा सहज दृश्यतलमचन्हे म्हणून चागंला उपय.ग ह.त.. ज्या 
मठकाणी र.महणी तल.पमरक असून अ्थीिर असते त्या मठकाणी हातास लागणाऱ्या ्पदंनामुळे ती सहज 
ओळिूं येते. चेता ि नमलका द.न ब.टात चाचपता येतात. 
 

खंड १९ ∶ अध्याय २ 
 

स्कंर् ि कुक्ष प्रदेश 
 

अक्षक —हे दृश्य ि ्पृश्यु असे म.ठे तलमचन्ह आहे. उपऱ्युर.स््थ (suprasternal) काकपदापासून 
उत्फलकाग्र ्िि ुट.कापयंत ही अस््थ आडिी बसलेली आहे. पाश्वु ट.कािर उत्फलकाग्र ्ििाक्षक संिी 
ओळिंता येत.. अक्षकािंालील मनम्ननास अिराक्षक (infraclavicular) ि िरील मनम्ननास उत्तराक्षक 
(supraclavicular) िंात म्हणतात. 
 

बाहू अपचामलत केल्यास गुरुअंसपेशीची पाश्वुकड, (मजला अग्रकुक्ष.जं (anterioraxillary fold) 
म्हणतात) दृष्टीस पडते. मिशाल पषृ्ठपेशी ि गुरुग.ल पेशी यानंी ममळून पिकुक्ष.जं झाले आहे. 
 

कुक्षरोणहिी 
 

िक्षाशी काटक.नात अपचामलत बाहूचा मध्य ि अक्षकाचा मध्य यांना सािंणारी रंुद रेषा कुक्षर.महणी 
दशमुिते. याला लागून अम.मध्य.ागी कुक्षमसरा असते. 
 

स्िन गं्रथी 
 

मस्त्रयामंध्ये उर.्थी क.णाच्या (sternal angle) कडेपासून िंाली एक रेषा षष्ठ पशूकुा्थी 
संिीपयंत तेथून पाश्वु .ागाकडे िंाली थ.डी ग.लाई देऊन मध्य कुक्ष रेषेपयंत न्यािी. तेथूनच कुक्षाकडे, 
नंतर अम.मध्य.ागी गुरुअंसपेशीकडे आणून उर.्थी क.णाला ममळिािी. या .ागामध्ये मस्त्रयाचंी ्तनगं्रथी 
असते. 
 

पुरुषामंध्ये चूचुक चतुथु अंतरापशू ु्देशात मध्यतलापासून १० सें. मी. अंतरािर असते. 
 

बाहू रोणहिी 
 

मद्वमशर पेशीच्या अम.मध्य .ागाच्या ्सीतीमध्ये कुक्षापासून या ्नायचू्या शजेारी ि बाव्ह्थीच्या 
अग्र.ागी काढलेली रेषा दशमुिते. 
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अरत्नीिेिा 
 

बाहूच्या अिर.ागी म.ठा अम.मध्य उपसंमिकंद लागत.. याच्या पि.ागी अरत्नीचेता ब.टािंाली 
चाचपता येते. पाश्वुउपसंमिकंदाच्या पि.ागी िं.ल .ाग मदसत.. यात अन्िरत्नीचे शीर मफरताना ब.टास 
लागते. 
 

कफोिसंर्ी 
 

द.न्ही उपसंमिकंद ज.डणाऱ्या रेषेिंाली २ सें. मी. हा संिी असत.. 
 

णित्र–४५५ 

 
सव्य उत्तर अियि, अग्र 

 
उपबाहू ि मणिबंर् 

 
उपबाहूखाि (cubital fossa) 

 
अम.मध्य तटािरचा फुगीर मासंल .ाग, ग.ल उत्तलकपेशी ि आक.चकपेशी समुच्चयाने बनलेला 

असत.. पाश्वु तटाचा मासंल .ाग बाहू अन्िरत्नीपेशी ि ्सारकपेशी समुच्चयानें बनलेला असत.. 
 

णित्र–४५६ 

 
उत्तर अियि, पश्च 
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अरत्नीिेिा 
 

बाहूिरील अम.मध्य उपसंमिकंदाच्या पि आिारापासून अरत्नी शकूं ्ििापुढे असणाऱ्या 
चणका्थीपयंत िाढलेली रेषा अरत्नीचेता दशमुिते. 
 

मध्यगािेिा 
 

ही बाहुर.महणीच्या अम.मध्य बाजूने उपबाहूत मशरते ि सामान्यतः मध्यािर राहून ममणबंिात 
पाश्वु.ागी िळते. 
 

अन्िरत्नीिेिा 
 

बाहूमध्ये मद्वमशरपेशीच्या पाश्वु.ागापासून ही चेता उपबाहूत उतरते. अिर १/३ .ागात ही 
पाश्वु.ागी िळून शारीरन्यिानीपयंत प.चते. 
 

अन्िरत्नी रोणहिी 
 

उपबाहूिंातात अन्िरत्नीच्या ग्रीिजेिळ ि मद्वमशर ्नायचू्या अम.मध्य.ागी ही मनघते ि िंाली 
उपबाहूतून ममणबिंात अन्िरत्नी अ्थीच्या अिर ट.कािर येते. येथे मतचे ्पदंन लागते. नाडी पाहण्यासाठी 
मतचा उपय.ग ह.त.. 
 

हस्ि 
 

िलोपणरक हस्ित् ल रोणहिीिाप 
 

अरत्नी र.महणी चणका्थीच्या पाश्वु .ागातून ह्ततलािर उतरते. तेथून एक रेषा िंाली ि पाश्वु 
.ागाकडे अंगुष्ठ मूलाच्या अिर कडेला लागून काढलेली कमानदार रेषा िरील चाप दशमुिते. 
 

णित्र–४५७ 

 
िाम हस्ििल 
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गर्ीर हस्ििल रोणहिीिाप 
 

िरील चापाचे १·२ सें. मी. नेमदष्ट (proximal) अशी एक क्षैमतज्य रेषा िरील चाप दशमुिते. 
 

खंड १९ : अध्याय ३ 
 

णशर ि ग्रीिा 
 

पि.ागी पिकपालास््थ अबुुद अििमु हातास लागते. यालाच इमनयन (inion) म्हणतात. याच्या 
थ.डे पुढे मध्य रेषेिर एक िं.लगट .ाग लागत.. त्यास पिखबदू (lambda) म्हणतात. द.न भ्रमूिील 
तंुगकाला अग्रखबदू (glabela) म्हणतात. याच्यािंाली ि नासामूलािर एक मनम्मन असते. त्याला नासाखबदू 
(nasion)म्हणतात. अग्रखबदूच्या द.न्ही पाश्वु.ागी उत्तराक्षचाप (superciliary arch) असतात. यानंा 
उत्तराक्षकूट िारा (supra orbital margin) म्हणतात. याच्या १/३ अम.मध्य ि २/३ पाश्वुसंिी्थानािर 
उत्तराक्षकूपकाकपद (supra orbital notch) असते. यातून उत्तराक्षकूप र.महणी ि चेतामाग ुक्रमतात. 
 

णित्र–४५८ 

 
शीषभ, पाश्वभ 

 
कानामागे जाड, घन, ग.्तनािंारिंा एक ्िि ु लागत.. त्याला गंडििु (mastoid process) 

म्हणतात. पुढील .ागी गंडा्थी चाप लागत.. याच्यापुढे कप.ला्थीचा अग्रतल लागत.. कानापुढे नाडी 
्िदंन लागते. ते शिंंास््थ (temporal) र.महणीचे ह.य. 
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मस्स्िष्ट्क 
 

नेमझऑन ि ॲमनऑन यानंा ज.डणाऱ्या रेषेच्या थ.ड्ा अंतरािर, द.न्ही बाजूस परामध्य 
(paramedian) रेषा असते. या रेषा मस््तष्ट्काची अम.मध्यमयादा दशमुितात. भ्रचू्या खकमचत िरच्या .ागी 
काढलेली चापदार रेषा मस््तष्ट्काचा अग्रअिर.ाग दशमुिते. गंडास््थ चाप ि बाह्य कणमुछिािरून ही रेषा 
मागे नेली म्हणजे पाश्वुअिर.ाग दािंमिला जात.. 
 

मध्यप्रसीिा —परामध्यरेषेच्या, मध्यखबदूच्या पि.ागी १·२ सें. मी. खबदूपासून अिर, अग्र ि पाश्वु 
मदशनेे, मध्यतलाशी ७०° क.न करून अग्र कण ु (preauriculur) खबदूच्या िर ५ सें. मी. पयंत जाणारी 
सपाकार रेषा मध्य्सीता दशमुिते. या रेषेच्या अग्र ि पि.ागी १ सें. मी. रंुद पट्टी अनुक्रमे ्ेरक ि संिदेी 
्देश दशमुिते. 
 

ग्रीिास्स्थअक्षक 
 

उर.स््थगंडििपेुशी (sterno-cledo mastoid), ग्रीिेतील ठळक मचन्ह आहे. या पेशींच्या द.न 
उर.स््थशीषांच्यामध्ये उर.स््थकाकपद नािाचे िं.ल मनम्नन असते. 
 

णित्र–४५९ 

 
शीषभ ि ग्रीिा अग्रपाश्वभ 

 
शीष ु मागे ताणल्यास अग्रमध्य रेषेिर काकपदाच्यािर अनुक्रमे मुिकास््थ, गलकास््थ ि 

मद्वता्थीनी झालेले तंुग .ाग मदसतात. या पेशीमुळे द.न्ही बाजूसग्रीिा .ागाचे द.न मत्क.ण मदसतात. 
पिमत्क.णात तळाशी अि.क्षक र.महणीचा अंत्य .ाग हाताला लागत.. येथे ती अक्षकािंालून ि ्थम 
पशूिुरून जाते. या मठकाणी मनपीड मदल्यास ्थम पशूिुर ती दाबली जाऊन मतच्यातील ्िाह रुद्ध ह.त.. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पि.ागी ग्रीिापषृ्ठािर (nape, nuchal line) एक िंाच मदसते. यात सिु गै्रिीकीकसाचें शल्य्िुि 
असतात. सप्तम गै्रिीकीकसशल्य मात् तल.पमरक असून सहज हातास लागत.. 
 

सामान्यगै्रिी रोणहिी —अक्षक.र.स््थ संिीपासून उर.क्षकगंडििुपेशीच्या अग्रकडेने गलका्थीच्या 
उत्तरकडेपयंत काढलेली तरल रेषा सामान्य गै्रिीर.महणी दशमुिते. 
 

आंिर मािृकाणसरा —कानाच्या पाळीपासून अक्षकाच्या अम.मध्य ट.कापयंत काढलेली रंुद रेषा 
आंतर मातृकामसरा (internal gugular vein) दशमुिते. 
 

अर्ोक्षक रोणहिी—उर.क्षक संिीपासून अक्षकािर २ सें. मी. उदुबज अशी एक िक्र, रंुद रेषा 
अक्षकाच्या िंालच्या कडेच्या मध्यापयंत काढलेली अि.क्षक र.महणी दशमुिते. 
 

णित्र–४६० 

 
ग्रीिाअग्र 

 
गल गं्रथी 

 
्थम गं्रथीची अंतग्रीिा (isthumus) आिंली पामहजे. मुिाका्थीच्या िंाली १ सें.मी. आडिी 

काढलेली रेषा ग्रीिेची िरची कड ि मतच्या अिर.ागी २ सें. मी.काढलेली आडिी रेषा ही िंालची कड 
दशमुिते. महच्या िंाली १ सें. मी. पासून गं्रथीची अिरपालीिंाली २·५ सेंमी. पयंत जाऊन पाश्वु.ागी 
ग.लाकार िळते ि िर गलफा्थीच्या तलापयंत प.चते. 
 

गै्रिीपणरक्लोम 
 

उर.क्षक संिीपासून, अक्षकाच्या मध्य ि अम.मध्य ⅓ याचं्या संिीपयंत काढलेली ३·५ सें मी. िर 
उदुबज अशी रेषा गै्रिीपमरक्ल.म दशमुिते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
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पृष्ठ 
 

मध्य.ागी असलेल्या िं.ल ्सीतेत कीकसाचें शल्य्िि ु असतात. तृतीय िक्षकीकसशल्य 
अंसफलक शल्याचं्या तलात असत.. सप्तम िक्षकीकसशल्य त्याचं्या अिर क.णाचं्या तलात असत.. कटी 
.ागात ही ्सीता अमिक िं.ल असते ि त्यािंाली ही रंुदाित जाते. या मठकाणी एक मत्क.ण तयार ह.त.. 
त्याचे ट.क मनतंबाचं्या िंाचेपयंत जाते. या मठकाणी तृतीय तै्कशल्य असत.. या मत्क.णाचे द.न आिार 
क.णाचं्या मठकाणी द.न िंळर्गया असतात. या पि.त्तर मनतंबशल्यािर असतात. मध्य ्सीतेच्या द.न्ही 
बाजूस द.न उ.े रंुद तंुगक असतात. हे तै्कशल्य पेशीमुळे झालेले असतात. 
 

पृष्ठणनिंब – जघन, णशखा—ही मशिंर खकिा मशिंर अग्र.त्तर मनतंबकंटकापासून िर ि मागे ्पष्ट 
हातास लागते. यािरील सिात उच्च खबदंूना सािंणारी रेषा तृतीय ि चतुथु कटीकीकसशल्यामिून जाते. 
 

पषृ्ठरज्जचूी मनम्नतम मयादा ्थम ि मद्वतीय कटीकीकसशल्याचं्या मध्यापयंत असते. 
अि.जालतामनकातंराल मात् तृतीय तै्कशल्याच्या उत्तर कडेपयंत प.चते. 
 

णित्र – ४६१ 

 
पृष्ठिल शारीर 

 



 

 

अनुक्रमणिका 
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िक्ष 
 

पणरक्लोम गुहा—द.न्ही बाजूच्या गुहा म.न्न आहेत. सव्य.ागी उर.क्षक संिीपासून िंाली िक्ष 
क.णाच्या मध्यापयंत ि तशीच िंाली अि. उर.स््थ क.णाच्या बाह्य बाजूपयंत एक रेषा काढािी. िाम बाजूस 
ही रेषा चतुथु पशूकुा्थीपयंत जाऊन डािीकडे चतुथु का्थीपयंत ि पुढे िंाली पि.र.्थी संिीच्या 
कडेपयंत जाऊन नंतर िंाली ि मागे जाते ि मध्य कुक्ष रेषेला दशम पशूिुर छेदून मागे ि िर जाते ि द्वादश 
पशुकुा्थीला छेदून पृष्ठिशंाकडे जाते. 
 

णित्र–४६२ 

 
िक्ष िाश्वभ 

 
क्लोम 

 
द.न्ही क्ल.म शीष ुि पमरक्ल.म सदृश असतात. िाम क्ल.माचा िाम .ाग चतुथु का्थीपासून ते 

पि.र.्थीपयंत ३·५ सें. मी. आत दबला जाऊन षष्ठका्थीपासून िंाली िळत. ि मध्य कुक्षी ्देशात अष्टम 
पशूलुा छेदून मागे ि िर जात.. 
 

हृदय 
 

िर तृतीय पशूकुा्थी ि उर.्थीच्या सव्यकडेपासून १·२ सें. मी. या खबदूपासून थेट िंाली षष्ठ 
का्थीपयंत रेषा काढािी. ही रेषा उजिीकडे खकमचत उदुबज असते. ही रेषा सव्य अखलदाची सव्य मयादा 
दशमुिते. ही रेषा िर िाढमिली म्हणजे उत्तर महामसरा ि िंाली िाढमिली म्हणजे अिर महामसरा दशमुिते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४६३ 

 
िक्ष िामर्ाग 

 
षष्ठ कास््थिरील खबदू हृदग्र्पदं खबदूला ज.डल्यास अिर कडा ममळते. ही रेषा सव्य ्िशे्माची 

िंालची कडा दशमुिते. हृदग्र्पंद खबदूपासून िर ि आतील बाजूस रेषा नेऊन मद्वतीय पशूकुा्थीच्या 
िंालच्या कडेिर ि उर.्थीपासून १·२ सें. मी.डािीकडे बाहेरून उदुबज रेषा काढल्यास हृदयाची िाम 
कडा दशमुिते. या रेषेचा िरचा .ाग िाम अखलद ि िंालचा .ाग िाम ्िशे्म दशमुित.. 
 

क्लोम कपाट —काही तृतीय पशूकुा्थीिर ि काही उर.्थीिर अशी २·५ सें. मी. लाबं क्षैमतज्य 
रेषा हृदयातील क्ल.म कपाट दशमुिते. 
 

महारोणहिी कपाट—िाम तृतीय अंतरापशू ु्देशापासून िंाली ि उजिीकडे २·५ सें. मी. लाबं रेषा 
काढािी. ही रेषा हृदयातील महार.महणी कपाट दशमुिते. या रेषेच्या द.न्ही ट.कापासून खकमचत िाम बाजूस 
ि िर द.न समातंर रेषा उर.स््थ क.णाच्या सव्यािापयंत काढाव्या. या आर.ही महार.महणी दशमुितात. 
 

णित्र–४६४ 

 
िक्ष अग्र 



 

 

अनुक्रमणिका 

णत्रदल कपाट —मध्यतलािर िाम चतुथु का्थीपासून ४ सें. मी. लाबंीची रेषा िंाली मतरपी ि 
उजिीकडे काढािी. ही रेषा मत्दल कपाट दशमुिते. 
 

णिदल कपाट —उर.्थीच्या िामािामागे ३ सें. मी. लाबं रेषा चतुथु पशूकुा्थीपासून िंाली मतरपी 
ि उजिीकडे काढािी. ही रेषा मद्वदल कपाट दशमुिते. 
 

िलोपणरक हृन्मन्दिा (superficial cardioc dulness)—मध्यतलात चतुथु पशूकुा्थीपासून एक 
उ.ी रेषा पि.र.्थी संिीपयंत ि नंतर डािीकडे आडिी ६ सें. मी. लाबं रेषा न्यािी. तेथून िर उजिीकडे 
मतरपी, डािीकडे उदुबज रेषा पमहल्या रेषेला ज.डािी. या .ागात ताडन केले असता हृदयामुळे ह.णारी 
मन्दता लक्षात येते. 
 

हृदग्रस्पंद—पचंम अंतरा पशू ु ्देशात, िाम.ागी, मध्यरेषेपासून ९ सें. मी. अंतरािर हृत््पंद 
लागत. खकिा िामचुचुकापासून खकमचत िंाली ि अम.मध्य .ागी लागत.. 
 

पमरक्ल.म गुहेचा मनम्नतल द्वादश िक्षशल्यापासून २ सें. मी. आडिा पुढे जात.. पण क्ल.माचा 
मनम्नतल िरील तलाच्या िर ५ सें. मी. असत.. 
 

िक्षकोि—मद्वपशूकुा्थीचा उर.्थीशी संिी ह.त. त्यामठकाणी एक कडा हातास लागते मतला 
िक्षक.ण (thoracic angle) म्हणतात. 
 

पशुभिाप (costal arch)—सात ते दहा पशुकुा्थीमुळे ही तयार ह.ते. महच्या शीषु् थानी असणाऱ्या 
मनम्ननास अि.उर.स््थक.ण (infrasternal angle) म्हणतात. यात पि.र.स््थ संिी असत.. 
 

श्वासनाल 
 

मुिाका्थीपासून िंाली उर.स््थक.णापयंत २ सें.मी. अंतरािर द.न समातंर उभ्या रेषा काढल्यास 
श्वासनाल दशमुिला जात.. 
 

क्लोमनाल—िरील अिरखबदूपासून उजिीकडे २·५ सें.मी. लाबं सव्य तृतीय पशूकुा्थीपयंत सव्य 
क्ल.मनाल ि डािीकडे कमी क.णाने ५ सें.मी. िाम तृतीय पशूकुा्थीपयंत रेषा िाम क्ल.मनाल दशमुिते. 
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उदर 
 

श्वेत रेषा (linea alba)—मध्यतलािर पुर.मनतंबास््थसंगमापयंत खकमचत उथळ रेषा मदसते. 
महच्यािंाली पुर.मनतंबमशिंा (pubic crest) पुर.मनतंबककुदी (pubic tubercle) लागते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अर्भिंद्र रेषा (linea semilunaris) —ही िक्र ्सीता उदर ऋजुपेशीची पाश्वुकडा दशमुिते. ही 
्सीता िर निम पशूकुा्थी ि िंाली पुर.मनतंबककुदीपयंत असते. 
 

णित्र–४६५ 

 
उदर, अग्र 

 
नार्ी —ही तृतीय ि चतुथु ि चतुथु अंतराकीकसतलािर असते. 

 
पारणनजठरिल (transpyloric plane) —उत्तर उर.स््थ काकपद ि पुर.मनतंबास््थ संगमाच्या 

मध्यामिून हा तल सिु शरीरा..िती जात.. हा तल मनजठरािरून जात.. म्हणून यास पारमनजठरतल 
म्हणतात. 
 

िलोपणरक िंक्षि िलय —अग्र.त्तर मनतंब कंटक ि पुर.मनतंबककुदी या रेषेिर ककुदीच्या बाहेर १ 
सें.मी. अंतरािर हे िलय असते. 
 

ग.ीर िकं्षण िलय —िरील रेषेच्या मध्यािर १ सें.मी. असते. 
 

िक्षि कुर्लया —ही ७ सें.मी. लाबं कुल्या िरच्या द.न्ही िलयानंा सािंणारी असते. 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४६६ 

 
पृष्ठ कटीप्रदेश 

 
पृष्ठर्ागी, िृक्क 

 
मॉणरसिा िौकोन 

 
पाठीिर एकादश िक्ष शल्यािरून जाणारी एक ि तृतीय कटी शल्यािरून जाणारी दुसरी अशा द.न 

क्षैमतज्य रेषा आमण मध्य रेषेपासून २·५ सें.मी. ि ९·५ सें.मी. िर समातंर जाणाऱ्या रेषा याचं्यामुळे ह.णारा 
चौक.न आतील रेषाचं्या मध्यािर िृतंय ूअसत.. 
 

िृक्कप्रिाली 
 

मध्य रेषेपासून ४ सें. मी. अंतरािर ि िृतंयपूासून िंाली पि.त्तर मनतंबकंटकािरील िंळगीपयंत 
काढलेली रेषा िृक्क्णाली दशमुिते. 
 

प्लीहा 
 

िाम एकादश पशूचुा मध्य ३/५ .ागाच्या द.न्ही बाजूने िर निम पशूपुयंत िक्ररेषा न्यािी. सामान्यतः 
हा प्लीहेचा आकार ह.य. 
 

आमाशय 
 

हे िाम कुक्षी ्देशात असते. सप्तम पशूकुा्थीमागे ि मध्यतलापासून २·५ सें. मी. िाम.ागी उद्वार 
असते. या मठकाणी २ सें. मी. अंतरािर द.न उभ्या, मतरप्या रेषा उदरमनगल दशमुितात. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४६७ 

 
उदर, अग्र. 

 
णनजठर—पारमनजठरतलात २·५ सें. मी. मध्यतलाच्या डािीकडे २ सें. मी. अंतरािर द.न उभ्या, 

मतरप्या रेषा मनजठर दशमुितात. 
 

लघुिक्र —उद्वारची सव्य कड ि मनजठराची िरची कड डािीकडे उदुबजता ठेिनू सािंल्यास 
लघुिक्र तयार ह.त.. 
 

पीनक (Fundus) 
 

उद्वारच्या िाम कडेपासून िर उदुबज रेषा पचंम अंतरापशू ु ्देशापयंत, चूचुकाच्या खकमचत 
िंालपयंत घुमटाकार रेषा पीनक दशमुिते. 
 

गुरुिक्र —पीनकाच्या िाम ट.कापासून िंाली ि डािीकडे उदुबज रेषा मनजठराचे िंालचे ट.क 
सािंणारी काढल्यास गुरुिक्र ह.त.. 
 

िादशनी (Duodenum) 
 

्थम .ाग मनजठराच्या िर २·५ सें. मी., मद्वतीय .ाग त्याच्या िंाली ७·५ सें. मी. याची बाहेरची 
कड सव्य पाश्वुतलाच्या (lateral plane) खकमचत बाहेर असते. तृतीय .ाग येथून िाम बाजूस आडव्या 
ना.ीच्या िरील बाजूने जाऊन मध्यतल ओलाडंते ि िर िळते. चतुथु .ाग मध्यतलाबाहेर २·५ सें. मी. ि 
पारमनजठर तलाच्या १ सें. मी. िंाली द्वादशनी लघ्िंत् आक.चात संपते. 
 

सिभणकण्िी गं्रथी 
 

शीष ुद्वादशनीच्या िलयामध्ये, ग्रीिा िर ि मनजठराच्या मागून डािीकडे िळते, काय द.न समातंर 
रेषा ३ सें. मी. रंुदीिर िर आडव्या ि डािीकडे १०–१२ सें. मी. काढाव्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

यकृि 
 

िरची कडा, पि.र.स््थसंिीपासून (xiphisternum) िर आडिी उजिीकडे सव्य चुचुकाच्या 
खकमचत िंालपयंत, डाव्या बाजूस आडिी खकमचत िर ि िाम चुचुकाच्या खकमचत िंालील ि आतील 
.ागापयंत जाते. सव्य कडा सरळ िंाली पशूतुटापयंत, दशम का्थी ट.कापयंत जाते. िंालची कडा िाम 
ि सव्य ट.के जुळिनू ह.ते. ही रेषा पारमनजठर तलाला मध्यतलात ओलाडंते. 
 

णपत्ताशय—निम का्थीचे ट.क. 
 

उंडूक 
 

सव्य िकं्षण ्देशात आतील .ागी सव्य पाश्वुतल, िर आंतरमशिंरतल, िंाली िकं्षण ्नाय ू या 
द.न्ही तलाचं्या क.णािर लघ्ितं् उंडूक मछि असते. याच्यािंाली २ सें. मी. आंत्पुच्छ मछि असते. 
 

अग्रर्ागी िृक्क 
 

लाबंी ११ सें. मी., रंुदी ६·५ सें. मी. िरचे ट.क िंालच्या पेक्षा मध्यतलाला जिळ असते. सव्य 
िृक्काचा िृंतयूचा, मध्य, पारमनजठरतलाच्या िंाली ि िाम .ागाच्या खकमचत िर असत.. 
 

खंड १९ ∶ अध्याय ७ 
 

अर्र अियि 
 

उरूरोणहिी —अग्र.त्तर मनतंबकंटक ि पुर.मनतंबा्थी संगमाचं्या मध्य ि उपचालक ककुदी या 
रेषेची उत्तर २/३ रेषा उरूर.महणी दशमुिते. 
 

णनिंबसंर्ी —िरील रेषेच्या मध्यखबदूिंाली १·२ सें.मी. असत.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णित्र–४६८ 

 
अर्र अियिपश्च 

 
जानूपश्चरोणहिी —उरूच्या मध्य ि अिर १/३ संिीपासून मागे ि िंाली जंघाककुदी (tibial 

tuberosity) तलापयंत ही र.महणी असते. 
 

णनिंब ककिा राजिेिा —मनतंब िंाचेच्या आरं.ापासून २·५ सें. मी. बाहेरच्या.ागी ही चेता मनतंब 
्देशात मशरते. तेथून आसन ्ाबुुद ि गुरुउरूकूटसािंणाऱ्या रेषेच्या मध्यापयंत जाऊन तेथून थेट िंाली 
जंघापि ्देशाच्या िरच्या ट.कापयंत जाऊन अम.मध्य ि पाश्वु जंघापिचेतात दु.ागते. 
 

णित्र – ४६९ 

 
कटीरपाश्वभ 



 

 

अनुक्रमणिका 

अग्रजंघारोणहिी —अनुजंघाशीषाच्या आतील .ागापासून २·५ सें.मी. िंाली द.न्ही गुल्याचं्या 
मध्यापयंत काढलेली रेषा अग्रजंघार.महणी दशमुिते. 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

शब्द सूिी 
 

र्ारिीय–आङ्गग्ल 
 

अ – अं अ – अं 
अंश degree अंगपेशी muscular organ 
अंशशमतक degree, centigrade अंग्.ािीत effector organ 
अक्ष axis, eye अंगमूत्जनन genitourinary organ 
अक्षचाक्षषु optical axis अंगसंिदेना seusory organ 
अक्षचेता axon अंग्िादसंिेदना taste organ 
अक्षदार्थष्टक visual axis अंगुली digit organ 
अक्षक clavicle, collar bone अंगुलीपाद toe 
अक्षीय axial अंगुलीह्त finger 
अक्षपुरी supraorbital अंगुष्ठपाद great toe 
अगाि unimaginable अंगुष्ठह्त thumbs 
अग्र anterior, end अचल unmovalble 
अग्रपिग saggital, anteropostorior अचूक correct 
अग्रपाश्वु anterotateral अचेताक.मप aneurin 
अंकुर papilla अजमािणे guess 
अंकुरछत् fungiform papilla अर्थजत aequired 
अंकुरपर्थणत foliate papilla अटकाि arrest 
अंकुर्ाकार circumvallate papilla अणु atom 
अंकुरर.म hair papilla अणुचंचल amooeba 
अंकुरसूत् filiform papilla अणुजीि organism 
अंकुश uncus, hamulus अणुिृक्क nephron 
अंग organ अण्डस्त्री ovum 
अंगआदाता receptor organ अण्िीक्ष microscope 
अंगउत्सग ु excretory organ अण्िीक्षसंयुत compoundmicroscope 
अंगकायुकारी offector organ अतक्यु unimaginible 
अंगतापमनयमन heat regulating organ अमतच्छादणे overlap 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अ अ – अं 
अमतमरक्त extra, additional अनुकलन adaptation 
अमतिधे्य permeable अनुपामितमयत unconditioned 
अद .तू remarkable अनु््थ transverse 
अिर lower, inferior, liplower अनुसरणे accompany 
अिराक्षक intraclavi cular अन्तःकलाित intramembranous 
अि्थलन pronation अन्तकलाितकास््थ endochondrium 
अि्तलन्तलक pronator अन्तकलाितकंकाल endoskeleton 
अि्तलनश्लेमल submucous अन्तकलाितके्षप injection 
अमिकाय epidyddimis अन्तगु्रहण ingestion 
अमिकायक.शता, लसी lymphocytosis अन्तगु्रहणच्छद endothelium 
अमिकायक.शताउषमसरंज eosinophylia अन्तच्छदग, 

ग.ाशय 
endometrium 

अमिकायक.शता 
पुरुिंंडन्यष्टी 

polymorphonuclear 
lucocytosis 

अन्तच्छद, हृत endocardium 

अमिकायक.श bank अन्तिान disappear 
अमिचमु epidermis, cutis अन्तःपाश्वु्तर splanchnopleur 
अमिचूषण absorption अन्तःमुुिं internal meatus 
अमिच्छद epithelium अन्तर्थ endosteal 
अमिच्छदपक्ष्मल्तं. ciliated columnar 

epithelium 
अन्तराल space, gap, 

interstitial 
अमिच्छद्तृत stratified columnar 

epithelium 
अन्तराल, उत्सग ु perineum 

अमिच्छदीय epithelial अन्तराल, िृषण interstitial cells of 
ledig 

अि.क्षक subelavicular अन्तरालीय areolar 
अि.जठर hypogastric अन्तरासगु, 

्जननक.शी 
gonadotropie 
hormone 

अि.क्षकमजव्ह hypoglossal अन्तरासर्थगकी endoerinology 
अि.क्षकबाहू lambda अन्तिुयन interlace 
अि.क्षकितुन invertion अन्त्त्य viscus, visceral 
अि.क्षकिीक्ष intraorbital आंत् intestine 
अनाममका ring finger आंत्, आद्य archention 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनाम्प rigid आंत्, बृहत large intestine 
अनािृत open आंत्, मध्य jejunum 
अनासायास easily आंत्युजा musentiry 
अनीक face   
 

अ–अं अ 
आंत्लघु small intestine अम.िाही afferent 
आंत्शषे ileum अम.शीष ु cephalic 
आंिता, िणु color blindness अम.सारण convergence 
अन्नस्त्र.त alimentery, digestivetract अम.्तार-ण dilatation 
अन्िरत्नी radius अम.्तायु dilatable 
अन्िायाम length wise अभ्यंजन lubrication 
अन्िके्षण research अभ्युदरीय ventral 
अपगमन, मिषा detoxication अमयाद unlimited 
अपक्षय decay अमाशं dysentery 
अपक्षारण erosion अम्ल acid 
अपचय Katabolism अम्लउदनीरक acid hydrochloric Hcl 
अपचालक abductor अम्लक्षारातु.ा्िीय acid sodiphosphate 
अपचालन abducting अम्लघृमतक acid buteric 
अपतान Crops अम्लताम्रकुटीमयक acid nicotinic 
अपरामिका Criminology अम्लमतत्तीक acid amino 
अपितुक inverter अम्लदुस्र्गिक acid loctic 
अपितुन invertion अम्लमनसृजमलक acid adenitic 
अपितेद invertase अम्लपमतस्क्तिूमपक acid paramino 

benzvoic 
अपिाद exception अम्लपेमशदुस्र्गिक acid sarcolactic 
अपिाही efferent अम्ल्ामलक acid ascorbic 
अपमिद्ध decerebrated, pithed अम्ल.ा्िर acid phosphoric 
अपसारण divergence अम्लमेमहक acid uric 
अपसारी divergent अम्लशस्ल्कक acid tannic 
अपाय harm अम्लशुल्बारी acid sulphuric 
अबुुद tumor, tuberosity, अम्लसिु्थामनक acid pantothenic 



 

 

अनुक्रमणिका 

protuberence 
अम.नत inclined अम्ल्नेह acid fatty 
अम.नि fresh, new अयन ion 
अम.रंजन staining अयनन्ययन ion OH 
अम.रंमजत pigmented अयस iron 
 

अ अ 
अयुर्गम azygos अशन eating 
अरीय radiating अशनअती over eating 
अघु value rate अशनअन starvation 
अिांगिात hemi megia अशनहयातु barium meal 
अर्थजत acquired असमता irregularity 
अिु half असहकारी uncoordinated 
अिुपक्क chyme अस््तत्ि existance 
अखलग nonsexual अस्त्राबंू plasma 
अखलद auricle अस््थ osteum, bone 
अल्क alkali अस््थअक्षक bone Clavicle 
अिकाश space अस््थअक्षकीकस bone axis vertebra 
अिकाशअि.जालतामनका subarachnoid space अस््थअकंुश bone hamate. 

uncifom 
अिगत known अस््थअंगुलीपिु bone phalanx 
अिगतगुंठन mask अस््थअिरनासाशकुंली bone infturbinate 
अिग्रह sigma अस््थअिरहनु bone lower mandible 
अिग्रहा. sigmoid अस््थअनाममका bone innominate 
अियि limb, extremity अस््थअनीक bone facial 
अियिअिर lower extremity अस््थअनुजंघा bone fibula 
अिउत्तर upper extremity अस््थअन्िरत्नी bone radius 
अिर.ि, मल constipation अस््थअमष्ठित bone patella 
अिर.िहृत heart block अस््थअनुगुल्फ bone talus, 

astragalus 
अिर.ही ascending अस््थअरत्नी bone ulna 
अिशषे relics, remains अस््थअिचुिं bone lunate 
अिसाद deposit, sediment अस््थअश्रू bone lachrynal 



 

 

अनुक्रमणिका 

अि्था, उच्छीष ु erect position अस््थआसन bone ischium 
अि्थामिजलनीय dehydrationstate अस््थउत्तरहनू bone upper 

mandible, maxilla 
अि्थामिनाश destruction state अस््थउपमत्क bone Coccyx 
अि्थामिलेय soluble state अस््थउरस bone sternum 
अि्था्तं. tetanus अस््थ, उरू bone femur 
अि्था्फट crystaline state अस््थका, कण ु auditory ossicle 
 

अ अ–आ 
अस््थकूचा bone tarsal अस््थ, मुर्गदर bone malleus 
अस््थगंड, कप.ल bone zygomatic, 

malar 
अस््थयन ossification 

अस््थगुल्फ–पास्ष्ट्णुल bone calcaneus अस््थ, ललाट bone frontal 
अस््थघन bone cuboid अस््थ, शृिंं bone temporal 
अस््थचणक bone pisitorm अस््थ, मशर.िरकीकस bone atlas 
अस््थजंघा bone tibia अस््थ्नायजूात bone sesamoid 
अस््थजतुक bone sphenoid अस््थ्फान bone triquetrum, 

cuneiform 
अस््थतालू bone palatine अस््थहल bone vomer 
अस््थतैति bone ethmoid आकंद ampula 
अस््थदंड bone shaft, diaphysis आकषणु attraction 
अस््थमद्वत, अिटू bone hyoid आकार shape 
अस््थनासा bone nasal आकारअिुचंि semilunar 
अस््थमनघामत bone incus आकारआयत ablong 
अस््थमनतंब bone hip आकारगताणुनाल acinotubular 
अस््थनौका bone seaphoid, 

navicular 
आकारघन cuboid 

अस््थनौकाकार bone navicular आकारघुमट dome shape 
अस््थमत्क bone sacrum आकारचुचूक nipplelike 
अस््थपिकपाल bone occipital आकारतारा stellate 
अस््थपामणशलाका bone metacarpal आकारमद्वगुंड dumb bcllshape 
अस््थपादािान bone stapes आकारपमलघ flask shape 
अस््थपाश्वु bone parietal आकारव्यंजन fan shape 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस््थपुर.मनतंब-.ग bone pubis आकाररं. cylindrical 
अस््थपषृ्ठमनतंबजघन bone ilium 

multangular 
आकारशकूं conical 

अस््थबहुक.ण bone troperium, 
great 

आकार्तं. cylindrical 

अस््थबहुक.मणका bonetrapezoid, आकार्तूप pyramidal 
अस््थबाहू bone hernerus 

multangular 
आकार्फान wedge shape 

अस््थ.गं fracture bone आकृमष pully, trochlea 
अस््थममणबिं bone Carpal आकंुचन contraction 
अस््थ, महाममण bone Capitate, 

osmagnum 
  

 
आ आ 

आकंुचनताल rhythmical contraction आनुिशंी ancestral 
आक.च flexure आनुिमंशकता heredity 
आक.चन flexion आंतर interval, space 
आक.चतल plantar flexure आंत् intestinal 
आक.चपषृ्ठ dorsi flexure आपद्म pink 
आक्रमण invasion आयाम longitudinal, parallal 
आक्रमणमिमान air raid आयू life 
आक्ष axial आर.ही ascending 
आक्षीरी lactiferous आिु moist 
आघात trauma, injury आलग viscid 
आतंच clot आलेिं graph 
आतंचन coagulation आितीय periodic, recurring 
आतंची, ित्स renin आितुुली globulin 
आतंच्य coagulable आितुुलीअण्ड egg globulin 
आंतरव्य्तता, 
जानूसंिी 

internal derangement of 
kneejoint 

आितुुलीलसी serum globulin 

आदाता receipient, receptor आिरण cover, sheath 
आदाताअंतर interoceptor आिरणऋजु rectus sheath 
आदाताअंग, तापीय thermal receptor आिरणकास््थ perichondrium 



 

 

अनुक्रमणिका 

आदाताबाह्य exteroceptor आिरणचेता neurolemma 
आद्य initial आिरणचेता्कं.ा epineurium 
आिान container आिरणमनमस््तष्ट्कबाह्य tentorium cerebelli 
आिार base, supporter आिरणमज्जा medullary sheath 
आिारमूत्ाशय base of urinary bladdar आिजेक catalyst 
आिारअनुगुल्फास््थ sustentacular, tali आिपे vibration 
आिारकपुर base of skull आशय acinus, store 
आिार.ाग basilar आशयअण्ड ovary 
आिेय contents आशयआम stomach 
आनम्य flexible आशयग. ु uterus 
आनीलारूण purple   
 

इ – उ उ 
आशयगुद rectum उत्पत volatile 
आशयमपत्त gall bladder उत्पत्ती origin, genesis 
आशयमल colon उत्पत्ती, जीि genesis of life 
आशयमूत् urinary bladder उत्पत्तीपुनः reproduction 
आश्लेष glutin उत्पत्तीररूक. erythropoicsis 
आशुकारी acute उत्पमरितुन mutation 
आश्रय shelter उत्पादन production 
आसंजन coordination उत्स spring of water 
आसृती osmosis उत्सग ु excretion 
आस््थकी ostiology उत्सजुक excretary 
इच्छायत्त voluntary उत्सारणे drain 
इच्छायत्तअन involuntary उत्स्त्राि exhaust 
इमिय, ज्ञान sensory organ उदंच pump 
इष्ट necessary उदजन hydrogen 
उचकी hicough उदअयन H ion 
उच्च high उदशुल्बेय sulphuretted 

hydrogen 
उच्चार, शबद pronunciation उदर abdomen 
उच्छिसन expiration उदरच्छद peritonium 



 

 

अनुक्रमणिका 

उंडूक coecum उदागंार hydrocarbon 
उत्तर superior, upper उदासग ु secretion 
उत्तर, अग्रपि saggital उद.ष्ठ, अंस glenoidal labrum 
उत्तरिृक्क metanephros उद.ष्ठ, श्र.णीऊलूिंल aceteabular 
उत्तराक्षक supraclavicular उगूलन rugursitation 
उत्तर.त्तर successive उद .ि origin 
उत्थापक elavator उद्वतुक evertor 
उत्थापकता spring उद्वि ु outgrowth, 

projection, process 
उदयन anion उद्वाहू U shaped 
उद्धरण repair उद्वाष्ट्पन evaporation 
उद्याम lever उद्वार cardia 
उद्यामचामपत arched lever   
 

उ–ऊ उ – ऊ – ऋ–ए 
उमद्वकास evolution उष्ट्माघात heat stroke 
उद्दीपन stimblus उत्सग ु excretion 
उद्दीप्यता irritability उत्सग,ु मल defication 
उदुबजता convexity उत्सग,ु मूत् micturition 
उद्भि, दंत eruption of teeth उत्सग,ु ्िदे perspiration, sweat 
उद्भदी germinating ऊज्िु्िल energetic, vigorous 
उपचालन adduction ऊती tissue 
उपजीिी, मृत saprophyte ऊती, जामलकाय.मज reticular connective T 
उपडी upside down ऊती, मतक्ती histamine 
उपििी harmful ऊती, तातंि fibrous T 
उप्थ penis ऊती, िपाय.जी adiposeconnective T 
उप्थमणी glans penis ऊती, िामहनी circulating T 
उपय.जन attachment ऊती, संय.जी connective T 
उपय.मजत adapted ऊती, हष ु erectile T 
उपिृक्की epinephrin adrenalin ऊती, हषपुुजं cavernous T 
उप्नेह lubricant ऊजा energy 
उपहत damaged उणीय woolen 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपयुुर.स््थ supra sternal ऊष्ट्म्थायी thermostatic 
उपािीमयत conditioned ऊष्ट्महत thermolabile 
उपागं appendage ऊष्ट्मा heat 
उपागं, मेद appendix epiploici ऊष्ट्मामिसंिाहक insulator 
उ.यचर amphibian ऋजु rectus, straight 
उरः्ाचीर diaphragm ऋण minus 
उरःश्रिा stethoscope एकल solitary 
उरस, जल hydrotharax एकक unit 
उर.स््थ sternum एकक, ्मतकाल per unit of time 
उर.स््थ, उपरी suprasternal एकक.शीय unicellular 
उर.स््थ, ह्तक manubrium sterni एकलन synthesis 
उर.्या coracoid process एकातंरेण alternately 
उलटी inverted, emesis, vomiting एकीकरण fusion 
उष calory   
 

ऐ – औ – क कं – क 
ऐस्च्छक voluntary कंद, मसुराकार lentiform 
ऐस्च्छक, अन involuntary कंद, महार.महणी bulbus cordis 
ओज hormone कंद, र.म hair bulb 
ओष्ठ lip, labium कंद, संिी articular condyle 
ओष्ठ, गुरू labium majus कंदुक ball 
ओष्ठ, लघु labium minus कपाट valve 
ओष्ट्णता warmth कपाट, अखलद auricular valve 
औमतकी histology कपाट, उंडुक colic valve 
ककुदी tubercle कपाट, मत्दल tricuspid 
ककंुदर ischium कपाट, मद्वदल bicuspid 
कंकाल skeleton कपाट, पटहपूर eustaehian valve 
कंकाल, अक्ष axial skeleton कपाट, र.महणी aortic valve 
कंकाल, पाद skeleton of foot कपाट, शषेात्उंडुक ileocecal valve 
कंकाल, संिामनत articulated skeleton कपाट, हृत cardiac valve 
कंचुक sheath कपाल, पि occiput 
कंचुक, मिमज्जी medullary sheath कपी, मिपुच्छ tailless monkey 



 

 

अनुक्रमणिका 

कटीर pelvis कप.ल cheek, buccal 
कंटक spine कंप vibration tremor 
कंटकअग्र.त्तरमनतब anterior superior iliac 

spine 
कंपन, अखलद auricular fibrilation 

कठ.र hard कफ.ण clbow 
कड border कफ.णग्र olecranon 
कडिान्य pulses कबंि trunk 
कडा, आंतरआस््थ interosseous border कंबू cochlea 
कंडरा tendon कमुण्यता activity 
कमणका granule करण, ्िफेन saponification 
कमणका, ्.द nissel’s granule करतल palm 
कर्थणक, पुर.मजव्ह tuberculnm impar कर.टी skull 
कमनमष्टका little finger कर.टीकी craniology 
कंद nodule, condyle कणु auricle, ear 
कंद, क्रॉसचेअंत्य Krausis end bulb कपुर cranium 
 

क – का का 
कमुण्यकारी activator काच, मनरीक्षण watch glass 
कमुण्यता activity काचर hyaline 
कलहजीिन struggle for existence काचा. hyaline, glasslike 
कला membrane काय body, corpus 
कलाअिःसृत basement membrane कायउत्सगांतराल perenial body 
कलाअमसत membrane of Krause कायकाचर vetreous body 
कलाआंतरआस््थ interosseous 

mebrane 
कायकीकस vertebral body 

कलाआंतरसीमा membrane internus 
limitans 

कायमछमिष्ट corpus spongiosum 

कलाकाचर hyaline membrane कायनारंग corpus luteum 
कलाक.शा cell membrane कायत्िअती gigantism 
कलाजात originated from 

membrane 
कायिली ciliary body 

कलाच्छदी membrane tectoria कायमिमेदा. golgi body 
कलादलमय laminated membrane कायहषपुुजं corpora cuvernosa 



 

 

अनुक्रमणिका 

corparo spongiosu 
कलापक्ष्मलश्लेष्ट्म ciliated 

mucousmembrane 
कारक factor 

कलापटह tympanic memb. कारकअभ्यंतर intrinsic factor 
कलापमरक्ल.म pleural memb. कारकआंतर intrinsic factor 
कलापमरक्ल.मअंतसय visecral memb. कारकबाह्य cxtrinsic factor 
कलापमरिृषण tunica vaginalis कारकश.ण.त्पादक hematopoietic factor 
कलापाश्वुपमरक्ल.म parietal pleura कायुक्षम active 
कलापीत zona pallucida कायुताअती hyperfunction 
कलामिन्यास mechanism कायुताहीन hypo function 
कलासंिी synovial membrane काल, गुप्त latent period 
कलासीमाबाह्य membrana limitans 

externa 
कास््थ cartilage 

कशािान् flagellated कास््थअस््थशीर epiphysial cartilage 
काकपद notch insisura कास््थकी chondrium 
काकपद, क.णी angular notch कास््थकीगल thyroid cartilage 
काकपद, मनतंब sclatic notch कास््थकीजात cartilagenous 
काकपद, .ातृका jugular notch   

मक – की – कु कु – कू–कृ 
कास््थकीतंतूमय fibrocartilage कुप्यातु zinc 
कास््थकीदिी arytinoid 

fibrocartilage 
कुलक,दंत set of teeth 

कास््थकीपशू ु costal fibrocartilage कुल्या canal 
कास््थकीपि.रस xyphisternum कुल्याअश्रुनासा nasolachrymal canal 
कास््थकीमुिा cricoid cartilage कुल्याआम gut 
मकण्िन fermentation कुल्याउपचालक adductor canal 
मकण्िनपूयकारी putrifactive कुल्याउरू femoral canal 
मकलाटी casein कुल्याकीकस vertebral canal 
कीकस vertebra कुल्यापरी canal of schlem 
कीकसअक्ष axis vertebra कुल्यापिअत् hind gut 
कीकसअंतरा intervertebral कुल्यापषृ्ठकीकस vertebral canal 
कीकसआद्य Provertebra कुल्यामज्जक medullarry canal 
कीकसउदर lumbar vertebra कुल्यायाकृत portal canal 



 

 

अनुक्रमणिका 

कीकसउपतै्क coccygeal vertebra कुल्यािकं्षण inguinal canal 
कीकसकटी lumbar vertebra कुल्यासंिारक obturator canal 
कीकसगै्रिी cervical vertebra कुस्ल्यका canaliculai 
कीकसतै्क sacral vertebra कुष्ट, श्वेत leucoderma 
कीकस्तंुग vertebral prominenee कूचा tarsus, brush 
कीकसिक्ष thoracic vertebra कूट false, crest, ridge, 

tuberosity 
कीकसमशर.िर atlas vertebra कूटउरू trochanter femoral 
कील wedge कूटभ्र ू arbital ridge 
क्लीबन neutralisation कूप cavity, socket 
कुक्ष axila कूपअक्षी optical-orbital socket 
कुक्षी chondriac कूपअंससंिी glenoid socket 
कंुचन, हृत cardiac systole कूपर.म hair fallicle 
कुमटलता tortuoisity कृमत्म artificial 
कुड्म bud कृष्ट्ण black 
कुड्म्िाद taste bud कृष्ट्णा iris 
कुण्ड calyx कृमी germ, worm 
कुप्पी bottle कृमी, अंकुश hook worm 

कृ – के – क. क. 
कृमीपट्ट tape worm कीलमडणे callide 
कृमीश्लीपद filaria banchrofti क.शिाय ू air alveolus 
कृमीसूत् nematode क.शा cell 
कृश slender, delicate क.शाअिंंडन्यष्टी monocyte 
केत्िातू cobalt क.शाअनेकाकार poikilocytosis, 

anisocytosis 
कें ि centre क.शाअंतरा intercelluar 
कें िचेता nerve centre क.शाअपमरपक्वाडं secondary oocyte 
कें ितारा centrosome क.शाअम्लकारी oxyntic cell 
कें िापग centrifugal क.शाअस््थघट osteoblast 
केशाल capillary क.शाआदाता receptor cell 
केमशका capillary क.शाआलंब supporting cell 
केमशका.ाजी capillary ending क.शाएकघट monoblast 



 

 

अनुक्रमणिका 

केमशकार.महण्यंत arterial capillary क.शाउषामसरंज्य eosinophyl WBC 
केमशकामसरातं venous arterial क.शाउत्तरशुक्र secondary 

spermatocyte 
क.टर sinus क.शाउपशुक्र spermatid cell 
क.टरऋजुमसरा straight V. sinus क.शाकमण granulocyte 
क.टरगंड mastoid cells क.शाकास््थ chondrocyte 
क.टरपमरनासा paranasal sinus क.शािंंड schizocyte 
क.टरललाट frontal sinus क.शाघनामस्त्र thrombocyte, platelet 
क.टरिलय coronary sinus क.शाचषक goblet cell 
क.टरिृक्क renal sinus क.शाचेता neuron, N.cell 
क.टरमसरा venous sinus क.शाजामलका reticulocyte 
क.णकृष्ट्णािीक्ष iridokeratic angle क.शातनु somatic cell 
क.णनय carrying angle क.शाताराकृती stellate cell 
क.प inflammation क.शादुमहतृ daughter cell 
क.पपुरुचेता polyneuritis क.शामद्वतीयअण्ड secondary oocyte 
क.पर olecranum क.शािु cellulose 
क.पिृक्क nephritis क.शापीठरंज्य basophyl 
क.पशुष्ट्कामक्ष xecrophthalmia क.शापुरुिंंडन्यष्टी polymarphonuclar cell 
क.प्िच्छा keratitis क.शापूिु procyte 

क. – कौ – क्र क्र – क्ल – क्ष 
क.शा्शुक्र spermatogonia मक्रयाचिुण mastication 
क.शा्ाडं oogonium मक्रयाचूष sucking action 
क.शाबव्हमनक polyhedral cell मक्रयाजाल anastomosis 
क.शा.क्षी phagocyte मक्रयाजीि vital process 
क.शा.ाजन cell division मक्रया्त्यािक्कन recoil 
क.शामज्जा myelocyte marrow 

cell 
मक्रयामशक्म action potential 

क.शामज्जाघट myecloblast मक्रयासंरक्षी protective action 
क.शामहाघट myecloblast मक्रया्िा.ामिक habitual action 
क.शामहालसी large lymphocyte मक्रया हृदय cardiac action 
क.शार.ही germinal cell क्ल.म lung 
क.शालसी lymphlocyte क्ल.मअग्र apex of lung 



 

 

अनुक्रमणिका 

क.शालमसकाघट lymphoblast क्ल.मअयस iron lung 
क.शारक्तघट proerythroblast क्ल.मपमर pleura 
क.शरक्तरुमिर–ररुक. crythrocyte RBC क्ल.मपमरअंत्त्य visceral pleura 
क.शाग्रशुक्र acrosome क्ल.मपमरपाश्वु parietal pleura 
क.शाशुक्र spermatocyte क्ल.मीय pulmonary 
क.शाश्वेतरुमिर lucocyte WBC क्षण minute 
क.शासामान्यघट normoblast क्षमत wound 
क.ष्ठ compartment क्षमता ability 
क.ष्ठखड. cycticercus क्षमतासंिदेन excitability 
क.ष्ठयुक blastocyst क्षय atrophy 
कौमशकी cytology क्षयअप.ष disuse atrophy 
कौशये silk क्षयकफ pulmonary 

tuberculosis 
क्रममिल.म vice versa क्षारातू sodium Na 
क्रव्यी creatin क्षारीय alkaline 
क्रव्यीयी createnine क्षीर milk 
मक्रया action क्षीरिू galactose 
मक्रयाअंतरा interaction क्षतुक्षिुा appetite 
मक्रयाआत्मना automatic action क्षिु small 
मक्रयाउदंचन pumping action क्षिुामानमसक psychial appetite 

क्ष – िं िें – ग 
के्षप, जानू knee jerk गणन count 
के्षप्य waste गणनम.न्न differential count 
क्षैमतज्य horizontal गणनसंकमलत total count 
्कं., पेशी sarcostyle गंड growth, node, 

enlargement 
िंडू chalk गंडगै्रिी cervical growth 
िंंड segment गंडमनतंब lumbar growth 
िंंडयुक्त blastomere गंडानीक zygomaticofacial 
िंमनज mineral गंडा. adenoid 
िंरिंरीत uneven, rough गंडा.चेहरा adenoid face 
िंरिडणे denude गती movement 



 

 

अनुक्रमणिका 

िंळगी dimple गमतकार pacemaker 
िंात fossa गमततरंग peristalsis 
िंातअिरहनु glenoid fossa गमतमान moving 
िंातअिःशल्य infraspinatus fossa गतु fovea 
िंातआंतरसंमिकंद intercondylar fossa गतुअंि blind pits 
िंातआसनगुद ischiorectal fossa गतुगलिाताम tonsilar crypts 
िंातउत्तरअक्षक supraclaviculur fossa गतुमध्य fovea centralis 
िंातउत्तरशल्य supraspinatus fossa गता alveolus 
िंातउपबाहू cubital fossa गताणु acinus 
िंातउरूकूट trochanteric fossa गता, क्ल.म lung alveolus 
िंातकाचर hyaloid fossa गर्थतकर lacunae 
िंातगुल्फ malleolur fossa गंत् engine 
िंातशिंं temporal fossa गदु deep 
िंातिंंमडकायुत lobulated fossa गंि smell 
िंार baking powder ग.िुारण conception 
खिंड gap, hyatus ग.िुारणपेष placenta 
खिंडमत्क sacral hyatus गर.दराि्था pregnancy 
िंेचर aerial, flying in air गलगंड goiter 
गजुरी carotin गलगंड, उदक्षी exophthalmic goiter 
 

ग–गु गु–ग्र 
गलगं्रमथताअिी hyperthyroidism गुहामध्य central ventricle 
गलगं्रमथताहीन hypothyroidism गुहामस््तष्ट्क ventricle of brain 
गलमतम्मी thyroxin गुहामुष्ट्क scrotal cavity 
गलिाताम tonsils गुहामुिं bucal cavity 
गिाक्षअण्डाकार finistra ovslis गुहाश्र.णी pelvie cavity 
गिाक्षितुुल finistra rotunda गुहालमसका serous cavity 
गहन labyrinth गुहािक्ष thoracic cavity 
गहन, अस््थ bony labyrinth ग.मणका, बृहत utricle 
गहन, कला mumbranous labyrinth ग.दु pulp 
गाठ node, torus ग.दुदंत dental pulp 
गालगंुड porotitis, mumps ग.दुप्लैह splenic pulp 



 

 

अनुक्रमणिका 

मगरी, रती mons veneris ग.ह pocket 
मगळणे deglutition गं्रथी gland, novde 
गुच्छ bunch गं्रथीअग्रहणी Bruners, gland 
गुमटका beads गं्रथीअखलद्िेश्म auriculovlentri cular 

node gland 
गुणन multiplication गं्रथीअंतरासागी internal secretion 

gland 
गुणसूत् chromosome गं्रथीअि.मजव्ह sublingual gland 
गुमण, युर्गमकै homozygote गं्रथी, अि.हनु submaxillary gland 
गुमण, युर्गम..य tetero homoygote गं्रथी, आंत्श्लेष्ट्मल Liberkuhgland 
गुदद्वार anus गं्रथी, उद्वार Cardiac gland 
गुदाशय, मि्तृत rectal ampula गं्रथी, उपकणु parotid gland 
गुमलका pellet गं्रथी, मक. गल thyroxin 
गुल्फ ankle, tarsus गं्रथी, क.टरअखलद sinoauricular node 
गुहा cavity, ventricle गं्रथी, गल thyroid gland 
गुहाकला tympanic cavity गं्रथी, गुद Coceygeal gland 
गुहाक्ल.म pulmonary cavity गं्रथीगै्रिी carotid gland 
गुहाग.दु pulp cavity गं्रथीघमु sodoriferous sweat 

gland 
गुहाकापुन cranial cavity गं्रथीतृतीयनेत् pineal gland 
गुहापमरक्ल.म pleural cavity गं्रथीमनजठर pyloric gland 
गुहापाश्वु lateral ventricle   

ग्र ग्र –घ –घ्र –च 
गं्रथी्णालीरमहत ductless gland घनता density 
गं्रथी्ाचीर parictal gland घनतासापेक्ष relative density 
गं्रथीबमहरासगी external secretion 

gland 
घनतासहमस्त्रमान cubic centimeter 

गं्रथीब्रह्म master, pituitary 
gland 

घनास्त्रता thrombosis 

गं्रथीमिुिशंी Island of Langershan 
gland 

घनास्त्रतािलय Coronary thrombosis 

गं्रथीमूत्मागकंुद Cowper’s, balboure 
thral gland 

घनास्त्री thrombin 



 

 

अनुक्रमणिका 

गं्रथीयौिनलुप्त thymus gland घनास्त्रीकर thrombokinase 
गं्रथीिृक्क.पमर suprarenal gland घनासे्त्रद thrombase 
गं्रथीलाला salivary gland घषणु friction 
गं्रथीित्मुपट्ट meibomian gland घृषी rubber, eraser 
गं्रथीसमूह payers patch घ.रणे snore 
गं्रथीसिुमकण्िी pancreatic gland घ.षतंत्ी vocal cord 
गं्रथी्तन mammary gland घ.मषत् larynx 
गं्रथी्नेह sebacious gland घ.मषत््कूट laryngeal prominence 
गं्रथी्यनू glandular pauch घ्राणज्ञान sense of smell 
गं्रथी्िदे sudoreterous gland घ्राणज्ञानतीव्र macrosmatic 
गं्रथी्िादुखपड sweet bread gland घ्राणज्ञानरमहत anosmatic 
गं्रथीय glandular घ्राणज्ञानसािारण micromatic 
ग्रहणी duodenum चक्र cycle, girdle 
ग्रामहता sensitivity चक्रअंस pectural girdle 
ग्रीिा neck cervix चक्रर.महणी circulus arteriosus 
ग्रीिाअंतर isthmus चक्रश्र.णी pelvic girdle 
ग्रीिाग.ाशय isthmus uteri गं्रथीमनसृज cowpers gld bulbo 

ure thral gland 
ग्रीिाशल्य surgical neck गं्रथीपरागल parathyroid gland 
ग्रीिाशारीर anatomical neck गं्रथीपाचक peptic gland 
घट less गं्रथीपुर्थ prostate gland 
घटक constituent गं्रथीप.षकाय thypophysis.Pituiltry 

gland 
घटी watch गं्रथी्जनन gonad, reproduction 

gland 
घन thick, solid, cubic   
 

च मच – चे 
चक्रहृदय cardiac cycle मचक्कण smooth 
चचंुित coronoid मचत् चलत moving picture 
चडंता intensity मचन्ह sign 
चडंतादेहली threshold intensity मचमपमटत flattened 
चपटा flat मचमटा pinch 



 

 

अनुक्रमणिका 

चमु skin चीनकलाय soyabean 
चमुउपयुिी stratum corneum चीनमाष calciferol 
चमुमन dermis, true skin चूणिुमशक calciferol 
चमुन्यिी stratum malpighi चूणातू calcium 
चमुबमहः epidermis चूणीयन calcification 
चमुमेढ्र foreskin, prepuce चूषणे suck 
चमुिल्क pellagra चूषाचं suction pump 
चय anabolism चेता nerve 
चयापचय metabolism चेताअमक्षचालक occulomotor N Ⅶ 
चल mobile, movable चेताअि.मजव्ह hypoglossal N Ⅻ 
चमलष्ट्णु mobile चेताअनीक facial N Ⅶ 
चषक flask चेताअपचालक abducent N Ⅵ 
चाप arch चेताअष्टमकापुर, श्रिण acoustic Ⅷ 
चापअि.हनु mandibular arch चेताआकृषी troclear N Ⅳ 
चापकीकस vertrbral arch चेताउदासजुक secretory N 
चापगंडास््थ zygomatic arch चेताउद्दीपक stimulatory N 
चापगता alveolar arch चेताउप्थ puenendal N 
चापग.ीरह्ततल deep palmar arch चेताउरू femoral N 
चापग्रसनी visceral arch चेताकापुर cranial N 
चापचेता neural arch चेताकायुकारी motor N 
चापतल.पमरक 
ह्ततल 

superficial palmar arch चेताक.पी, ्ती antinuritic 

चापपादतलीय plantar arch चेतागंि olfactory N Ⅰ 
चापपुर.मनतंबास््थ pubic arch चेतामजव्हाग्रसनी glossopharyngeal N 
चापमहार.महणी aortic arch चेता, दृक optic N Ⅱ 
चापिक्ररेषा arcuate pecteneal line   

चे–च. च.–छ 
चेता,मत्शािं trigeminal N V Ⅳ च्छद cover, top 
चेतािारी neuroglia च्छदकपुर cranial vault 
चेतामनतंब sciatic N च्छदमनममलक nictilating membrane 
चेतामनर.िी inhibitory N च्छदपमरहृत pericardium 
चेतापेशीरचना–मिरजा muscle nerve च्छदमस््तष्ट्क meninges 



 

 

अनुक्रमणिका 

preparation 
चेतापषृ्ठमनतंबिकं्षण Ⅰlisinguinal N च्छदी cover roof 
चेता्ाणेशा.टकी vagus N. X 

wandering 
च्छाद dome 

चेता्ेरक motor N च्छादकूचा torsal dome 
चेतामध्यकणु chordatympani N मछिअनु््थ्ििु foramen transt 

versorium 
चेतामध्यगा median N मछिआंतरकीकस intervertebral 

foramen 
चेता.रैि spinal N मछिआसंिृत abturator 
चेता.रैिउप spinal accessary N Ⅺ मछिउत्तरहनु maxiilary hyatus 
चेताश्रिण auditory N Ⅷ मछिदृक optic 
चेतासंिारक obturator N मछिप.ष nutrient 
चेतासंिदेी sensory N मछिमहा foramin magnum 
चेतासंहती nervous system मछिामहार.महमण aortic hyatus 
चेतासंहतीमद्वमतय parasympathetic मछिमातृका jugular foramen 
चेतासंहती्थम्िायत्त sympathetic मछििपाजाल eipoloic 
चेतासंहती्िायत्त autonomous N.S. मछिशकूंगंड stylomastoid 
चेतैकअिर्ेरक lower motor neuron मछिहनु mental 
चेतैकउत्तर्ेरक upper motor neuron मछमिष्ट cancellated, spongy 
चेत.पागम synapse मछि.ती diploea 
चेष्टाित freely movable मछन्न broken 
च.लअक्षी tunlcs of the eye च्छेद section 
च.लचेतामय nervous eoat च्छेदन, शि dissection 
च.लतंतूमय sclera च्छेद, ममथः intersection 
च.लपेशी sarcolemma जंघा leg 
च.लश्वेत tunica albuginea जटील complex 
च्युत, ्थान displaced   
 

ज ज 
जठर gastrium जारण oxydation 
जठर उपरी epi gastrium जारेय oxide 
जठर गं्रथी ्िान chief gastric gland जारेय शुल्बारी sulphur oxide SO 



 

 

अनुक्रमणिका 

जठर आंत्ीय gastrointestinal जाल network 
जठरी gastrin जाल अम.िणी chromatic oxide 
जठरीआंत् enterogastrin जाल केमशका sinusoid 
जनन reproduction जाल गुंफण interlacing network 
जनन अण्ड oogenesis जाल तामनका arachnoid 
जनन जन्य ू gametogenesis जालतामनका अनु subarachnoid 
जनन शुकं्र spermatogenesis जाल िपा omentum 
जनुक gene जाल िृषण rete testes 
जन्य ू gamete जाल मसरा vericose veins 
जरा old age जामलका reticular 
जरायुज viviporous जीिती-जी vitamin V 
जराय ू placenta जीिती क-जीक vitamin A 
जल आसुत distilled water जीिती िं-जीिं vitamin B 
जलचर aquatic animal जीिती िं संकर-जीिंसं vitamin B Compl, 
चलज चूणकु lime water जीिती ग–जीग vitamin C 
जल तेजस aquious humor जीिती घ–जीघ vitamin D 
जलाशंन hydrolysis जीिती ड–जीड vitamin E 
जलामंशक hydrolytic जीिती ट–जीट vitamin K 
जलीय aquatic जीितीक्ती vital amine 
जलौकी hirudin जीितीक्ती ्ाक provitamin 
जाघं groin जीिनािश्यक vital 
जात ्नायू sesamoid जीमित life 
जातुक sphenoidal जीिी सह symbiont 
जातुक तंुड rostrum जूट केमशका glomerulus 
जानू knee जैि vital 
जा.ंई yawn जैमिक organic 
जारक-ज₂ oxygen – O2 जैमिक अ inorganic 
जारमकत oxygenated   
 

त त–त्ि 
ज्ञात known तल पाद plantar 
ज्ञान knowledge तल शारीर surface anatomy 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्िर, आंत् enteric fever तलातती surface tention 
झल्लमरका fimbria तल.परीक sucerficial 
झीज wear ताजा fresh 
टेकू prop तान tone 
ठसा impression तामनका दृढ duramater 
णु micros-U तामनका जाल arachnoid 
तट border तामनका मृदु piamater 
तट पशू ु costal margin ताप temperature 
तडतडणे crackle तापता हीन hypothermia 
तती tonus तापीय thermal 
तंतू fibre ताम्र copper 
तंतुक fabril तारका aster 
तंतुक अिसान terminal fabril तारता pitch 
तंतुकन fibrilation तारा pupil 
तंतुकन अखलद auricular fibrilation तालव्य palatine 
तंत्िी fiibrin ताली palmitate 
तंत्िी जन fiibrinogen तालू pallate 
तनुकी mode of ranvier ताळू fontenella 
तपशील details मतक्तती ammonia 
तरफ lever मतक्ती amine 
तरल liquid मतस्क्तय ammoniacal 
तरल मस््तष्ट्क-ममेत cerebroshinal fluid मतस्क्तयन aminisation 
तरंगणे float मतस्र्गम शुश्मेय pyridoxin 
तरस््िनी fluorin मतरळे squint 
तकुू scindle तीक्ष्णता, दार्थष्टक visual acuity 
तजुनी index finger तीयुक oblique 
तल surface तंुग high, prominent 
तल मचन्ह landmark तंुगक tulecrosity, eminence 
  तैल, ग.िूम, भ्रौण wheat germ oil 

ता–त्ि–द द–दी 
तैल ्नेहमीन यकृत cod liver oil दंत ्ज्ञा wisdom tooth 
त.मलत सम compensated दंत श्व canine tooth 



 

 

अनुक्रमणिका 

मत्कूट tricuspid दंत मत्कूट tricusped, tooth, molar 
मत्क.ण ऊरू femor a trangle दंमत dentin 
मत्क.ण मूत्ाशय vesical triagone दंतुरता Crenetion 
तै्क sacral दशिु phenol 
त्.टन breaking down दाता donor 
त्िचा skin दात् flax; sickle 
त्िचा उदरातंस् peritoneum दात् मनमस््तष्ट्क falx cerebellum 
त्िरीत quickly दाढयु density, solidity 
दक्ष attentive मदिा.ीत nocturnal 
दमक्षण right दीघुण elongation 
दमक्षमणन्य dextrose दीण ु cleft 
दरी cleft दुिंािणे injured 
दरी अंत्त्य splanchnic cleft दुर्गिखपगी lactaflavin 
दमल lamina, lobe दुर्गघम lactose 
दमल संकें मित concentric laminae दुर्गिीय lactale 
दमल शिंं temporal lobe दुर्गिेद lactose 
दशनु क्षरमश्म X ray examination दुगमु intricate 
दहन burning, combustion दुचाकी bicycle 
दहन आंतर internal combustion दुरामघ्र bromin 
दहक्षारक caustic soda दुष्ट्पाच्य indigestible 
दहातु potassium K दुिामसत rancid 
दहातु मतम्मीय potassium oxalate दूर्थ distal 
दंड shaft दूरातं end 
दंड र.म hair shaft दृढ firm, tenacious 
दंत अ्थायी deciduous, milk teeth दृमत utricle 
दंत उपमर crown of tooth दृष्ट्ट्या देहव्यापार physiologically 
दंत कतुन incissor tooth दृमष्ट उ.याक्ष binocular vision 
  दृमष्ट रंग colour vision 

दी–ि ि–ि 
दृमष्ट समीप myopia, short sight िाि aqueous solution 
देशना index िामक्षरा wine 
देशना कापामलक cephalic index िामक्षरा अबुद sherry 



 

 

अनुक्रमणिका 

देशना रंग colour index िामक्षरा बुद champaign 
देहाणु अमपचेता meisner’s corpuscle िुत rapid, quick 
देहाणु ््पश ु pacinion corpuscle िुमायण arborisation 
देहाणु ्पश ु tactile corpuscle िुमायण अिसान terminal arborisation 
देमहक Somatic ि.णी fornix 
द.ष जरामक्ष presbiopia द्वार अंतरछ inlet 
द.ष दृष्टी defect of vision द्वार कंठ glottis 
िि fluid द्वार तृतीय गुहा foramen of munro 
िि अमिबल्ि hypotonic fluid द्वार मनगंम outlet 
िि ऊनबल्ि hypertonic fluid द्वार ्िशे inlet, entrance 
िि क्लीब neutral fluid द्वार मूत् urethral meatus 
िि पमरक्ल.म pleural fluid द्वार यकृत porta hepatis 
िि रक्त plasma द्वार व्यक्त saphenous 
िि सबल्य isotonic fluid मद्वजारेय ्ागंार–

्ज₂ 
carbon dioxide Co2 

िि संमि synovial fluid मद्वन्युबज biconcave 
िव्य substance िड trunk 
िव्य आतरक.शा intercellular fluid िमु, िमहष्ट्ट्य motor function 
िव्य देहमल threshhold fluid िा, िक lub dup 
िव्य िूसर gray matter िामन, रस vacuole 
िव्य मपतृ germ plasm िामन शारीरन्य anatomical snuff box 
िव्य .यूात्य nitrogenous substance िान्य–िा gram — gm 
िव्य श.ण.त्पादक hemopoietic substance िान्य गमळत oil seed 
िव्य श्वेत white matter िान्यीरा whisky 
िव्य हमरत chlorophyll िारा rim 
 

ि–ना ना–मन 
िामरता capacity नामलका संमि junctional tubule 
िामरता जीि vital capacity नामलका रेतस् tubula contorti 
िामरता मध्यम mean capacity नामलत canalised 
िूसर grey; nonmedullary नाशक जंतु germicidal 
ध्िमन sound नाशन destruction 
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नमलका duct नाशी रुमिर blood destroying 
नमलका अन्न oesophagus नाशी र.गाणु antibiotic 
नमलका मूत् urinary tubule नासणे curdle 
नमलका श्वास trachea नासा nose, nasal 
नमलका सिमेल्लत convoluted tubule मनकुल्या Haversian canal 
नि new; recent मनिंात fossil 
नाजूक delicate मनगम plug 
नाम.ता पि hypermetropia, 

long sight 
मनगल oesophagus 

नाम.ता मनखबदु astigmatism मनदान diagnosis 
नाम.ता ्ाक myopia, short 

sight 
मनतंब buttocks 

ना.ी umbilicus मनपामत incus 
नाभ्यायाम focal length मनिरा draining 
नाल अंि blind tube 

diverticulum 
मनजीि inanimate 

नाल अंडपीत आंत् vitelointestinal duct मनिाय shelf 
नाल केश capillary tube मननीलिा indol 
नाल क्ल.म bronchus मनन्यमष्ट nucleolus 
नाल ग.ाशय fallopian tube मनपीड pressure 
नाल चेता neural tube मनपीड ऋण minus pressure 
नाल पटहपूर eustachian tube मनपीड तरल ्थैमतक hydraulic pressure 
नाल पमरक्षण test tube मनपीड िन plus pressure 
नाल श्वास trachea मनपीड नाडी pulse pressure 
नाल मसरा युजा ductus venosus मनपीड ्बाष्ट्पपक्त् pressure cooker 
नामलका क्ल.म bronchiolus मनपीड हृत्कंुचन रुमिर systolic blood pressure 
  मनपीड हृत््फार रुमिर diastolic blood pressure 

मन मन–न्य ू
मनपुणता efficiency मनस्ष्ट्क्रय inactive 
मनबिं composition मनिेत anesthetised 
मनबिंीय दहातु pot, citras मनष्ट््िामह stagnant 
मनबीड compact मन्सादन precipitate 
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मनमज्जन सागर sea diving मन्सार extract 
मनममज्जत sunk मन्सारण ejection 
मनममश second मन्सारण िृषण testicular extract 
मनम्न lower मनसृमत emanation 
मनम्न न depression नीच low 
मनयमन 
आत्मना 

self regulation नीरमज–जी chlorine — cl 

मनयमन आंत् intestinal regulation नीरेय chloride 
मनययन ताप heat regulation नीरेय क्षारतु sodi chloride 
मनयंत्ण control नील blue 
मनयामक regulating नील अमसत dark blue 
मनर.गता health नीलारुण दार्थष्ठक visual purple 
मनर.िन inhibition नेमदष्ट proximal 
मनमाण manufacture नैदामनक diagnostic 
मनमोक slough नैसर्थगक natural 
मनमोचन exit न.कदार pointed 
मनलंबन persistence of vision न्यमष्ट nucleus 
मनलंमबत suspended न्यमष्ट त nucleated 
मनिाप pelvis न्यमष्ट पूपूंिु male pronucleus 
मनिारक preventive न्ययन kation 
मनमिष्ट inserted, imbeded न्यादाता proprioceptor 
मनिशे insertion न्यासग ु hormone 
मनशािंता night blindness 

nyctalopia 
न्यासग ु उपिृक्कबाह्यकपेषी–
उबाप.न्या 

adrenocorticotrophic 
hormone ACTH 

मनषेचन fertilisation न्यासग ुगलप.ष thyrotrophic hormone 
मनष्ट्कषु result न्यासग ुआंत् enterokinase 

न्य–ूप प 
न्युबज concave पमटक velum 
न्यनू defect पमट्टका ribbon 
पकड grip पत् चमु parchment paper 
पक्व mature पथ ्तूपाकार pyramidal tract 
पक्वन maturation पथ पचन alimentary tract 
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पक्ष wing; ala पथ पमर circuit 
पक्षघात hemiplegia पथ व्यत्यमसत ्तूप crossed pyramidal tract 
पक्ष्म eye lash, cilia पदाथु व्यंजन condiment 
पकं्ती row पद्धमत दीघु ्य.ग method of chronic 

experiment 
पचन digestion पय..मूजन caseinogen 
पचन आत्मना self digestion पय.लस chyle 
पचन ्िागं outo digestion पय.लमसमन lacteal 
पचंम fifth पय.लसाशय cisterna chili 
पट युक्तागं corpus calosum परजीमि parasite 
पटल मध्य diaphragm परीक्षण गुद rectal examination 
पटल य.नी hymen पयुुदर peritoneum 
पटल श्वेत sclera परागल गं्रमथता हीन hypoparathyroidism 
पटह tympanic परािृत्त reflected 
पट्ट band, plate पमरक्षण examination 
पट्ट मध्य equatorial plate पमरगीणु ingested 
पट्ट ित्मु torsal plate पमरग्रहण ध्िमन sound reception 
पट्ट आंत् taenea coli पमरघ मघ circumference 
पट्ट चालनी cribriform plate पमरचेष्ट freely movable 
पमट septum पमरणामतः as a result 
पमट मूत्गुद urorectal septum पमरणाह peripheral 
पमट अंतरा्िेश्म interventricular septum पमरपाचन assimilation 
पमट अंतराखलद interauricular septum पमरपेमशक epimycin 
पमट मजिा frenlum lingui पमरपूल epimycin 
पमट मध्यािकाश mediastinum   
 

प प–पा 
पमरभ्रमण rotation पशू ुसत्य true costum 
पमर मा volume पि posterior 
पमरमाण size पिपाश्वु posterolateral 
पमरममत अ unlimited, vast पाऊल foot 
पमरितुन change पाचा peptone 



 

 

अनुक्रमणिका 

पमरितीय transitional पाची pepsin 
पमरिहन circulation पाची अम. trypsin 
पमरिहन 
मक्रयाशील 

active circulation पाचेय peptide 

पमरिहन क्ल.म pulmonary circulation पाडुंर pale 
पमरिहन बृहत greater systemic circulation पाद foot 
पमरिहन 
देहसंिृत 

closed systemic circulation पाद कूट pseudopod 

पमरिहन भ्रणू foctal circulation पाद मचमपट flat foot 
पमरिहन लघु lesser, pulmonary circulation पादप plant 
पमरिहन हृत cardiac circulation पादािान stapes, stirrup 
पमरिारण surrounded पारण मध्यात pass through 
पमरिमेष्टत enclosed पारद mercury 
पमरसर atmosphere पार.ामिं translucent 
पमरसरीय peripheral पारेषण transmission 
पल्लि कणु pina of ear पारेमष ध्िनी sound transmitting 
पल्याण sella turcica पामल lobe 
पिु अंगुली phalanx पामल चतुष्ट्क.ण quadrate lobe 
पिु करागुंली phalanx digitorum palmite पामल पुच्छ caudate lobe 
पिु पादागुंमल phalanx digitorum pedes पामलका lobule 
पिु पेशी्कं. sarcomere पामल पिकपाल occipital lobe 
पशू ु rib, costun पाि filter 
पशू ुकूट false costum पािटा bean 
पशू ुप्लिन floating costum   

पा–पी–पु पु–पू–प–ृपे 
पािन filtration पुजं अंतःक.शा inner cell mass 
पामित filtrate पुजं अंतरागता क.शा interalveolar cell islets of 

hangerhans 
पामश loop पुजं मूल morula 
पाश्वु panietal; side पुट layer 
पाश्वु, अम. lateral पुटक follicle 
पाश्वा त्पाश्वु side to side पुररापण recuperation 



 

 

अनुक्रमणिका 

पार्थश्वक parietal पूय pus 
पार्थश्वक साम collateral पूयन putrifaction 
पास्ष्ट्णु calcaneus पूरण filling 
मपमठ vermix caseosa पूल bundle 
खपड carunculi पूल अंतराखलद ्िशे्म auriculoventricular bundle 
खपड पाश्वु lateral mass पूल तंूतू fasciculus, bundle 
खपड ्िादु sweet bread पूिुज primitive 
मपमत्त cholin पूिुित as before 
मपमत्त शुक्तल acetyl cholin पथृक separate 
मपत्ागत hereditary पथृक्करण analysis, sorting 
मपत्र्येक gene पथृक्कारक insulator 
मपमशमत myosin पथुृला apponeurosis 
मपळिटणे twist पथुृला पादतल plantar apponeurosis 
मपमटका, यौिन acne vulgaris पथुृला ह्ततल palmar apponeurosis 
पीत yellow पषृ्ठिशे vertebral column 
पीत, अंड vitalin, yellow of egg पषृ्ठिशी vertebrate 
पीतक vitalin, yellow of egg पषृ्ठीय dorsal 
पीत्त्या्थ yellow elastic पेटके cramps 
पीनक fundus पेटी ्शीतक refrigerator 
पुच्छ अश्व caudaequina पेय drink 
पुच्छ आंत् vermix; appendix पेय िामत aerated water 
पुच्छ मस््तष्ट्क medulla oblongata पेशी muscle 
पुजं clump   
 

पे पे 
पेशी अंसचक्र pectoral muscle पेशी आक.चक अंगुली 

ग.ीर 
flexor digitorur 
profundus 

पेशी अमक्ष orbital muscle पेशी आक.चक अंगुली 
तल.पमरक 

digitorum sublimis 
flexor 

पेशी अिोंअंसफलक subscapularis muscle पेशी आक.चक अंगुष्ठ 
दीघु 

flexor pollisis long 

पेशी अिीक्षक subclavicular muscle पेशी आक.चक अंगुष्ठ 
लघु 

flexor pollisis brevis 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी आंतर अस््थ पादतल interossei plantaris 
pedis 

पेशी आक.चक 
अन्िरस्त्न ममणबिं 

flexor carpiradialis 

पेशी आंतर अस््थ पादपषृ्ठ interossei dorsa 
interossei 

पेशी आक.चक 
अन्िरस्त्न ममणबिं 

flexor ulnaris 

पेशी अंतःअंतरापशू ु inter costalis internus पेशी आक.चक कीकस 
दीघु ममणबंि 

longus cali 

पेशी अिः्तलक चतुष्ट्क.ण pronator quadratus पेशी आक.चक 
पादागुंली दीघु ममणबंि 

flexor digitorum 
longus pedis 

पेशी अिः्तल ग.ल pronator teres पेशी आक.चक 
पादागुंली लघु ममणबंि 

flexor digitorum 
pedis brevis 

पेशी अिकुला semimembranosus पेशी पादागुष्ठ दीघु flexor hallusis 
longus 

पेशी अिु् नाि ू semitendinosus पेशी पादागुंष्ठ लघु flexor brevis 
पेशी अनुजंघा दीघु peroneus longus 

fibularis longus 
पेशी आंतर अस््थ interossus muscle 

अपचालक अंगुष्ठ गुरु abductor policis 
longus 

पेशी आसानक मि्तृत 
्तमर 

tensor fasci 

पेशी अपचालक अंगुष्ठ लघु abductor policis 
brevis 

पेशी उच्छीषकु र.म arectorpylorum M 

पेशी अम.्तारक नासा dilator nosi पेशी उत्तलक supinator M 
पेशी अिनत शीष ुपि scaleneus posterior पेशी उदर अनु््थ transversus 

abdominis M 
पेशी अिनत शीष ुअग्र scaleneus anterior पेशी उन्नम उत्तरओष्ठा levator 

labisuperiorsis 
पेशी अिनत शीष ुमध्य scaleneus medius पेशी अन्नम उत्तर ित्मु levatorpalpabri 

superioris M 
 

पे पे 
पेशी उन्नम अंसफलक levator scapuli M पेशी ऋजुपाश्वु अमक्ष,, occulilateratis 
पेशी उन्नम गुद Levetor ani M पेशी ऋजु शीषु rectus capitis 
पेशी उन्नम पशू ु Levetor costorum M पेशी अंगुष्ठ 

संमुिंकामरमण 
opponens policis 

पेशी उन्नम पुर्थ Levetor prostatitis M पेशी अि्थलक ग.ल pronator teres M 
पेशी उन्नम शल्य Levetor erector spin M पेशी अि्थलक ग.ल 

चतुष्ट्क.ण 
pronator 
quadratus 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी उपचालक ऊरू गुरू adductor fcmoris longus 
M 

पेशी अंतक.ची sarrtorius M 

पेशी उपचालक उरू महा adductor magnus पेशी अंतरापशू ु intercostalis M 
पेशी उपचालक उरू लघु adductor breris पेशी अंतरास््थ 

ह्ततल 
interossci palmaris 
M 

पेशी उपतै्क coccygeus M पेशी अंतरास््थ 
ह्तपषृ्ठ 

interossci dorsalis 
M 

पेशी उबदाहू brachialis M पेशी अंत्त्य visceral M 
पेशी उरः्ाचीर diaphragmaticus M पेशी कंकाल skeletal M 
पेशी उर.क्षक गंडिि ु sternocleidomasto ideus 

M. 
पेशी कमटचतुष्ट्क.ण quadratus 

lumbrum M 
पेशी गलकास््थ sternothyroideus M पेशी कटीर psoas M 
पेशी उरों्याबाहू coracobrachialis पेशी कप.ल पृथुका buccinator M 
पेशी उत्सगांतराल 
अनु्रथ ग.ीर 

transverus susperioris 
deep 

पेशी कफ.ण anconeus M 

पेशी उत्सगातराल 
तल.पमरक 

superficial पेशी कलायुत musculomebranou
s 

पेशी ऊरू अग्र pecteneus M पेशी कीकस पाश्वु lateral vertebral M 
पेशी ऊरू चतुष्ट्क.ण quadratus femoris M पेशी क.मल gracialis M 
पेशी ऊरू मद्वमशर biceps femoris पेशी क्रकच serratus M 
पेशी ऊरू ऋजु rectus femoris पेशी ग.ल teres M 
पेशी अमक्षअिर ऋजु aculis inferior M पेशी घ.मषत् laryngeal M 
पेशी उत्तरऋजु oculis superioris पेशी चतुःमशर उरू quadriceps 

femoris M 
पेशी ऋजु उदर rectus abdominis M   
 

पे पे 
पेशी चिुण masseter M पेशी मासंल digastricus M 
पेशी जंघा tibialis M पेशी मनतंब उपमत्क iliococygues M 
पेशी जंघा खपडी gastrocnemeus M पेशी मननंब पृष्ठ iliacus M 
पेशी जंघा खपमडका soleus M पेशी मननंब gluteus M 
पेशी जानूपि poplitus M पेशी मनममलक नेत् orbitatis nictilating 
पेशी मतरमिअक्ष oblicus acculi M पेशी मनलंबी cremaster 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेशी मतरमि उदर oblicus abdominis पेशी पिकपाल ललाट occipitafrontalis M 
पेशी मतरमि शीष ु cephalis M पेशी पादशुि lumbriculis pedes M 
पेशी मत्क.ण deltoid M पेशी पुर.मनतंब उपमत्क pubococcygens M 
पेशी मत्िेणी pterygoid M पेशी पषृ्ठ मिशाल latissimusdorsi M 
पेशी मत्मशर बाहू triceps brachialis M पेशी पषृ्ठमनतंब उपमत्क iliococcygeus 
पेशी तै्क मरैि sacrospinalis M पेशी ्जंघ gastrocnemeus M 
पेशी तै्क िक्ष sacrothorasis M पेशी ्सारक 

अरस्त्नममणबंि 
extensor carpi 
ulnaris 

पेशी त्िक platisma M पेशी ्सारक अन्िरस्त्न extensor carpi 
radialis 

पेशी दृक occular M पेशी ्सारक कमनमष्ठका extensor digiti quinti 
M 

पेशी मद्वतास््थअंस omohyoidieus M पेशी ्सारक तजुमन Extensor indicis digiti 
quinti M 

पेशी मद्वतास््थ अिस infra omohyoidieus M पेशी ्सारक सामान्य 
अंगुमल 

extensor digitorim 
communes 

पेशी मद्वतास््थ उत्तर supra omohyoidieus M पेशी ्ािसादक ओष्ठ depressor labi 
पेशी मद्वतास््थ उरस sterno omohyoidieus M पेशी फलक platisma 
पेशी मद्वतास््थ गल thyro omohyoidieus M पेशी बहुक.ण trapezeus M 
पेशी मद्वतास््थ मुिं.ू Mylo omohyoidieus M पेशी बाहू brachialis M 
पेशी मद्वतास््थ हनु genio omohyoidieus M पेशी बाहू अन्िरस्त्न brachioradialis 
पेशी मद्वतास््थ मजव्हा hyoglossus M पेशी बाहू मत्मशर triceps brachii 
पेशी मद्वतास््थ मुिं mylohyoidires M पेशी बाहू मत्मशर biceps brachii 
पेशी मद्वतास््थ शकुं stylo mylohyoidiers M पेशी बृहमत vastus M 
 

पे पे–् 
पेमश ममथुन gemetis M पैलू facet 
पेमशमुिंिलय orbicularis M प.कळ hollow 
पेमशिक्ष pectoralis M प.षक nutrient 
पेमशिमलकाय ciliaris M प.षकाय hypophysis, pituitary 

gland 
पेमशशिंं temporalis M प.षकृत trophoblast 
पेमशशल्य spinutus M प.षण nutrition 



 

 

अनुक्रमणिका 

पेमशशीष ुदीघु capitis longus M प.मष ्तन्य prolactin 
पेमशशीष ुपट्ट spleneus capitis ्मकण्ि yeast 
पेमशश्लेश्मक muscularis mucosai ्क.ष्ठ compartment 
पेमशसंक.चक गुद sphincter ani ्मतके्षप reflex 
पेमशसंक.चक मूत्िसेक urethare ्गंड node, ganglion 
पेमशसंक.शक य.मन vaginalis M ्गंडचाक्षपु ciliary ganglion 
पेमशसंिारक obturator M ्गंड देह ciliac ganglion 
पेमश्कंि rhomboideus M ्गंडपि post ganglion 
पेमश्तूप pyramidalis M ्गंडपूिु pre ganglion 
पेमश्नायअूिु semitendinosus M ्गंडपूिु चेतातंतू preganglionic fiber 
पेमशहनुअिर ptergoideus inf M ्गंडमरैि spinal ganglion 
पेमशहनुमजव्हा genioglossus ्गडंलमसका lymph node 
पेमशह्तक्षिु lumbricalis manus ्गंड्िायत्त sympathetic node 
पेमशह्त तलक दीघु palmaris longus ्गुणन proliferation 
पेमशहषपुुजंआसन ischiocaverosus ्चलन locomotion 
पेमशहषपुुजं कंद bulbo ्चूषण absorption 
पेमशहषपुुजं य.मनखलग corpora cavernosa 

clitoris 
्जनन reproduction 

पेमशहृत cardiac M ्जननागं genital organs 
पेमशतंतूिषे्ट sarcolemma ्जीि protozoa 
पेमशतान muscular tone ्णामल duct 
पेमशमक myology ्णामलअि.मजव्ह sublingual bartholin duct 
पैत्ति cholesterol ्णामलउप subduct 
पैतृकदाय ancestral 

inheritence 
्णामलउपकण ुगं्रमथ parotid duct stenson’s 

duct 
 

् ् 
्णामल दमक्षण 
लमसका 

right lymphatica ्मतमक्रया ्काश reaction to light 

्णामलमनषेचन ejaculatory seminal 
vessicle 

्मतमक्रयाव्यि्थापन reaction to 
accommodation 

्णामलमपत्ताशय cystic duct ्मतमक्रयाके्षप reflex 
्णामलपुर्थ prostatic duct ्मतमक्रयाआत्ममनयमन self regulating reflex 



 

 

अनुक्रमणिका 

्णामलपूिांड mullerian duct ्मतमक्रयामक्रया reflex action 
्णामलमध्यिृक्क walfian duct ्मतमक्रयाकें ि reflex centre 
्णामलयाकृत hepatic dust ्मतमक्रयाचाप reflex arc 
्णामलरेतस् was deference ्मतमक्रयातमत reflex stretch 
्णामलिक्ष thoracic duct ्मतमक्रयाजैमिक vital reflex 
्णामलिृक्क ureter ्मतमक्रयापादतल plantar reflex 
्णामलसिुमकण्िी pancreatic duct 

wirsungs duct 
्त्यक्ष direct 

्णामलउप sartorini duct ्त्याितुन reversion 
्णामलसामान्य मपत्त common bile duct ्मतघटना responsive action 
्णामश pernicious ्मतचमु र.गकामर antidermatitis 
्ण.दक शस्क्त propelling forces ्मतचार response 
्तरल hyaloplasm ्मतचारजन antigen 
्तान plexus ्मतचारमजव्हा uvula 
्तानउबदाहु brachial plexus ्मतचारिारण retain 
्तानकमट lumber plexus ्मतचारपूमयक antiseptic 
्तानगुद anal plexus ्मतचारबंिक curative 
्तानगै्रमि cervical plexus ्मतचारबालिक्रताजी antirachitic V 
्तानझल्लमरका choroid plexus ्मतचारमा images 
्तानदेह coeliac plexus ्मतचाररक्षासेिा defence service 
्तानमनतंब sciatic plexus ्मतचाररुमिरस्त्राि ‘जी’ anti hemorrhagic V 
्तानयाकृत hepatic plexus ्मतचारर.ग संचामर anti infective V 
्तानसूयु solar plexus ्मतचारिमनकामर antiemetic V 
्मतकामरता immunity ्मतचारित्यु reversible 
्मतमक्रया reaction ्मतचारिंध्याताजी antisterility V 
्मतमक्रयातारा pupil reaction ्मत मिकर antienzyme 
 

् ् 
्मत मिष antitoxin ्िान main 
्मतशत percent ्िान .ािना sentimental 
्मतष्ठापना replacement ्मतलंब emulsion 
्मतसंग्रहमण antisprue ्मतलंब ्नेह fatty emulsion 



 

 

अनुक्रमणिका 

्मतहीनरक्तता antianaemic ्खबब optic disc 
्मतपगमन filial regression ्.रण charge 
्तंुग prominent ्.ाि स.पान staircase effect 
्त्यक्षा्त्यक्ष direct or indirct ्.ाि मद्वकण ु binaural effect 
्त्याकषणु retraction ्.ािी dominent 
्त्यातंचक anticoagulent ्.ासी glistening 
्त्यार.ि buffer ्.तृ charged 
्त्यािती recurrent ्माण proportion 
्त्िां् थ elastic ्माप standard 
्त्या्थता elasticity ्रस protoplasm 
्त्या्थामपत restore ्िण shape, clivus 
्त्यास््थमक elastin ्ितु ton 
्तीक model ्ििु process, trabiculus 
्थंम first ्ििअुंकुश uncinate process 
्थीन protein ्ििअुिस् down growth 
्दाय supply ्ििअुिरहनु mandibular process 
्दामक्षरा brandy ्ििदंुता. odontoid process 
्देश आंतर पमरक्ल.म interpleural space ्ििबुाह्य गुल्फ lateral maleolus 
्देशआंतर संघापी तल intercondylar space ्िििुलीकाय ciliary maleolus 
्देश कुमक्षमध्य midcondrial epigastric ्ििशुकं्काकर conoid tubercle 
्देशदार्थष्टक visual area ्ििशुकूं styloid process 
्देशना.ी unbilical region ्ििशुल्य spinus process 
्देश्ेरक motor area ्िाह current 
्देशलैं मगक phallus ्मिकर आंत् interokinase 
्देशसंिदेी sensory area ्मिकमर kinase, cholecystokinin 
्देश सप्तपथ pharynx ्मिलयन dissociation 
 

्-्ा ्ा-फ 
्घृत्यपुनः ्चूषण relative reabsorption 

Ludwigs theory 
्ाचीरक.शागं्रमथ parietal cell gland 

्िशे्म ventricle ्ाचीर श्र.णी pelvic diaphragm 
्व्रजन migration ्ाजंमल pound 



 

 

अनुक्रमणिका 

्शीताद scurvy ्ाण्थगन asphyxia 
्शीताद्मत antiscorbutic ्ामण animal 
्समूहन agglutination ्ाप्य available 
्समूमह agglutinin ्ाबुुद मत्क.ण deltoid tuberosity 
्समूमहजन agglutiniogen ्ारूमपक typical 
्सार transmissin ्ािर आमद Bowman’s capsule 
्सारण extension ्ािरकणु auditory cavity 
्सीता sulcus groove ्ािरगंि nasal olfactory cavity 
्सूमत parturition ्ािरदृक optic cavity 
्सूमति tocoferol ्ािरिृक्क renal capsule 
्सेक मूत् urethra ्ािसादक depression 
््तर petrous, stonyhard ्ाि्था phase 
्ऱ्हासक reducing ्ासि spirit 
्ाकृमतक natural ्रक motor, propellng 
्ाबुुद जंिास््थ tibial tuberosity ्रकिामहमन vasomotor 
्ागंग्रह tetany ्ोंछ towel 
्ागंार carbon ्.बदि ु process 
्ागंारण मि decarbonisation ्.मदन्य methane 
्ागंामरक carbonic, organic ्..जूिू proteose 
्ागंामरकअ inorganic ्..मूजन protein 
्ागंारीय carbonate ्..मूजनसम metaprotein 
्ागंारीयचूणातु calcium carbonate ्..जूामंशक proteolytic 
्ागुंल inch प्लीहा spleen, lien 
्ागं.दीय carbohydrate प्लैह splenic 
्ाग्र तै्क sacralpromontary प्लैह आक.च splenic fexure 
्ाचीर sagittal फट chink 
्ाचीर उरस diaphragm फलक blade 
 

फ–बा बा–.ा 
फलक अंस scapua, shoulder 

blade 
बाहू उप forearm 

फलदायी fruitful बाह्य external 



 

 

अनुक्रमणिका 

फलिू fructose बाह्यक cortex 
फलरूप as a result बाह्यकबामंिमन trabiculae 
फामणरा rum बाह्यदेहगुहा भ्रणू extraembryonic caclom 
्फट crystal बाहुमत atropine 
्फटा. crystaloid मबघाड break down 
बद्ध bound खबदु अग्र bregma 
बद्ध मजव्हा tonguetie खबदुअंि blind spot 
बद्ध ताल rhythmical खबदुपि lambda 
बद्ध मुष्ठी closed fist खबदुपीत maculalutea 
बिं अस््थ ligament खबदुमुक्ता cataract 
बिंन ग.ल round ligament खबदुसमूह coacervate drop 
बभ्र ूअमसत dark brown खबब disc 
बल संपीडन compression force खबबअंतरा कीकस intervertebral disc 
बल हारी beriberi खबबआंतर संमि interarticular disc 
बलाकृष्ट attracted by force खबबभ्रणू embryonic disc 
बमलष्ट अमत 
जीमिता 

survival of the fittest बुदबुदन bubbling 

बल्य tonic बुद्ध्या purposely 
बस््त bladder बुळबुळीत slimy 
बमहःके्षपण protrusion बृहत large 
बमहः्तर भ्रणू ectoderm बहदातं् large intestine, colon 
बमहरासर्थग exocrine बेढब irregular 
बमहिुलन evagination .क्षण क.शीय phagocytosis 
बहुक.णी polyhydral .ग vulva 
बालिक्रता rickets .गशफे clitoris 
बालमिष्ठ meconium .गं अस््थ fracture of bone 
बाल्य अजाबंुक critinism .गुंर notch incisura 
बाष्ट्प vapour steam .गुंरता fragility 
बाहू arm   
 

.ा .ौ–मा 
.जं fold .ेगा cracks 



 

 

अनुक्रमणिका 

.जं अग्रकुक्ष fold anterior axillary .ेद difference 

.जुन roast .ेद्य अ impenitrable 

.यािह dangerous .षैमजकीय pharmacological 

.रपूर plenty .ौमतक physical 

.ागफल श्वसन respiratory quotient .ौमतखक जीि biophysics 

.ग्रामह photsensitive .ौम terroestrial 

.ाजन division .ौमममक geology 

.ाजन असूत्ी amitosis भ्राशं dislocation, 
Displacement 

.ाजन सूत्ी mitosis भ्िाकृमष्ट gravitation 

.ाजना metaphase भ्राजातु magnesium 

.ाजनामंतमा telophase भ्र ू eyebrow 

.ाजन.त्तरा anaphase भ्रणू foctus 

.ाजनापूिा prophase भ्रणूगुद proctidium, anal pit 

.ाडंागार depot, store भ्रणूबमहिमु epitrichium 

.ार weight, burden भ्रमूध्य glalulla 

.ार आपेमक्षक relative density भ्रौण foetus 

.ा्िर phosphorus — P. भ्रौमणमक embrisology 

.ा्िातु Phosphorous — P. मिंमल satin 

.ा्िीय phosphate मज्जक medulla 

.ा्िीय क्षारातु sodi phosphate मज्जा marrow 

.ा्िीय जन phosphogen मज्जा अस््थ bone marrow 
म.मत्त पृष्ठकाय posterior body wall मज्जा िरणीय medullated 
म.न्न different मंड strch 
म.षक physician मंडेद amylase 
.ीती fright ममण कंठ Adam’s apple 
.ीमसरट dinasaur ममण बंि carpus, wrist 
.जुा ramus ममण मशश्र glans penis 
मूचर tercestrial ममथत् centrifuge 
मत.यूा–. ू nitrogen मंद dull, slow, dilute, light 
.यूात्य nitrogenous   
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मा मा–मु 
ममदरा liquor मानमसमक psychology 
मस््तष्ट्क brain cephalon मालाकार rouleaux 
मस््तष्ट्कअग्र fore, procencephalon माषाकार beanshaped 
मस््तष्ट्कमध्य mid mesencephalon मासंज myosin 
मस््तष्ट्कपि hind Rhonben cephalon मासं, दंत dental gum 
माकड हाड tailbone मासंल प.टरी fleshy belly 
माग ुउच्चार cloaca मासंाहामर carnivorous 
मागजुननमूत् genitourinary tract ममह urea 
मागनुासा अिर inferior nasal meatus मममहमक purin 
मागु् मस््तष्ट्क aquiductus silvius मुक्त free 
मागबुाह्यकण ुगुहा external auditory 

meatus 
मुिं mouth, face 

मागयु.नी vaginal canal मुिंपथ stomodiun 
मात्ा quantity, dose मुिं बाह्य external meateus 
मात्ा श्वास tidal air मुिं मूत् ्सेक बाह्य external urethral meatus 
मातैल petrol मंुड capitulum, head 
माध्यतः on an average मंुड भ्रणू Henson’s knot 
माध्यम medium मंुड खलग corona glandis 
माध्यम .जुाय refractile medium मुद्दाम purposely 
मान meter मुष्ट्क scrotum 
मानउष calori-meter मुमष्ट handle 
मानतप temperature मूच्छा अमि coma 
मानद्युिाह galvano meter मूतीपट retina 
मानमनपीड pressure meter मूत् urine 
मानमूत् urinometer मूत् जनन urigenital 
मानरक्तक.शा hemocytometer मूत् ्सेक कलाित membernous urethra 
मानि, आमद primitive man मूत् ्सेक शशै्र penile urethra 
मानमिमक anthropology मूल अंगुष्ट Thenar Eminence 
मान, श.णितुुमल hemoglobinometer मूलकमनमष्टका hypo eminence 
मान, सहमस्त्र millimeter   
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मु–य य–रं 
मूल क्ल.म root of lung युज चेता तंतू endoneurium 
मूलपृष्ठ रज्ज ू conus medulluris युज मलाशय mesocolon 
मूल.तू basic युज िृषण mesorchium 
मेमघत cloudy युजा नेत् conjuctiva 
मेंदू brain युजा र.महणी नाल ductus arteriousus 
मेळ harmony युत िामहनी vascular 
मेरूपृष्ठ notocard यषू juice 
मेहीय urate यषू आंत् intestinal juice 
मथुैन capulation य.जी connective 
मरैि spinal य.जी लेप cement 
म.चन अमिछद disquamation य.ज्यमूतकर mesenchyma 
म्रमक्ष olein रक्त red, rubra, blood 
म्लेस्च्छ caffein रक्तता हीन anaemia 
यकृत liver, hepar रस्क्त मपत्त bilerubin 
यक्ष्मा tuberculosis रंगा pigment 
यथाथुतः exactly मपत्त bile, 
यिित grainlike रंगी पि choroid 
यव्यिू maltose C5 H22 O11 रचना structure 
यव्येद maltose रजत silver 
याकृत hepatic रज.दशनु menstruation 
यान, िमहत् motor रंज्य chromatin 
यारी crane रंज अम्ल acidophil 
यािज्जीि life long रंज्य क्लीब neutrophil 
युक्त z:ygote रजु्जका िृषण guburaculum testis 
युक्तूत morula रज्ज ूअनुजघागुल्फ talofibular lig. 
युगपत simultaneously रज्ज ूअस््थ ligament 
युर्गम pair रज्ज ूआंतरसंमि interaticularting 
युर्गम चेता pair of nerves रज्ज ू्कंद spring ligament 
युज mesentery रज्ज ूमत्क.ण falcifor lig 
युज अंडाशय mesoovarium रज्ज ूदात् deltoid lig 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र मर–रे 
रज्ज ूनाल umbilicul cord मरक्त empty 
रज्ज ूपथुृ broad lij मरस्क्तका vacuole 
रज्ज ूपषृ्ठ spinal cord रुमच फलित pear shaped 
रज्ज ूमासं पेशी tendon रंुड trunk 
रज्ज ूयकृत hepatic lig रुद्ध obstructed, closed 
रज्ज ूिलय anular lig रुमिर blood 
रज्ज ूिृषण spermatic cord रुमिर स्त्राि hemorrhage 
रज्ज ूशीषु urachus रुमिर स्त्राि अमि hemophilia 
रज्ज ू
शकूंििुकठास््थ 

stytohyoid lig रुप सम homogeneus 

रज्ज ूहृत corditendine रूप रेिंा contour 
रंध्र apurtuse, foramen, 

hole, ostium 
रूमपत् camera 

रंध्र अश्रू puncta lachrymalis रेिंा crease, fold 
रंध्र अंडाकार fenestra ovalis रेिंा आंतरकूट intertrochantic line 
रंध्र ग.ल fenestra rotunda रेमिंत striated, striped 
रंध्र र.िी obturator foramn रेटणे press 
रं. अक्ष axis cylinder रेतस् semen 
रश्मी, पारजंबू ultraviolet rays रेत.िान seminal vesicle 
रस आंत् succus entericus रेषा stria, line 
रस ऊमत tissue fluid रेषा अिचुिं semilunar line 
रस पेमश sarcoplasm रेषा पिकपाल nuchal line 
रस संमि synovium रेषा रुक्ष linea aspira 
रसायन जीि biochmistry रेषा श्वेत linea alba 
रसायन .ौमतक physical chemistry रेषा मसत line of Hensen 
रसाकुंर villus रेषा ्तन mammary line 
रागालु tomato र.ग ्तं. paralysis 
राजी stria, line, stripe र.ग िामतबुदबुद Caison disease 
राजी आद्य primitive streak र.ग शशैि ्तं. infantile paralysis 
राखत्चर nocturnal र.ग श्वास bronchial asthma 
राघंणे cook र.ग हीनान्न deffciency disease 



 

 

अनुक्रमणिका 

रासायमनक chemical   
 

र.–ल ल–श्ले–ि 
र.ग हृद cardiac disease लमसका अंत perilymph 
र.ि resistance लहमर wave 
र.िी र.ग संचार antinfective लाला saliva 
र.पण deposit लामल ptyalin 
र.महखणका arteriole लागंूल axon, tail 
र.महमण artery मलिं नाडी ्पदं sphygmogram 
र.महमणअंत्युजा measenteric A मलिं मिद्युत हृत 

्पदं 
electrocardiogram 

र.महमणअि.ग्रीि innominate A खलग, य.नी clitoris 
र.महमणआमदमहा primitive aorta लुहा disappear 
र.महमणउत्तरपाद dorsalis pedes A लुळा powerless 
र.महमणकुक्ष axillary A लेिं नाडी ्पंद sphygmograph 
र.महमणगै्रिी carotid लेिंमन pencil 
र.महमणबाहू brachial A लेिं पेमश myograph 
र.महमणमहा aorta ल.मपका ्थम first polar body 
र.महमणिलय coronary A ल.म चेता dendron 
र.महमणसामान्य 
पषृ्टमनतंब 

common iliac A ल.हक manganese 

र.महमण्कंि truncus arterious श्लथ flaccid 
र.महमणहृत coronary A मश्लमषित gelatenous 
र.महण्यंत artery ending श्लेषजन collagen 
र.मह germinal श्लेषा.ीय colloidal 
लक्षण, लैमगक, गौण secondary sexual 

character 
श्लेष्ट्मल slim, mucous 

लघु small श्लेष्ट्म त््फाय colloidal goiter 
लि lanugo मश्लमष gelatin 
लिण salt श्लेश्मा mucus 
लिण सामान्य common salt श्लेमश्म mucin 
लिण मतक्तामत ammoniacul salt श्लेश्यक gelly 
लस vaccine िक्र curvature 



 

 

अनुक्रमणिका 

लमस serum िग ु class, group 
लमसका lymph िग ुक िं ओ ABO group 
लमसका, पमर endolymph   
 

ि ि 
िग ुरक्त blood group िळी loop 
िण scar िमहतृयान motor car 
ितुुली जार oxyhemoglobin िाचा speech 
ितुुली ्ागंार carb hemoglobin िामण voice 
िपा fat िात flatulence 
िमन vomitting िातन areation 
ियातीत old िाता्िशे airtight 
िरकरणी outwardly िातािरण atmosphere 
िणु colour िामत gas 
ित्मु eyelid िामत उरस pneumo thorax 
ििनु enlargement िामत उरस कृमत्म artificial gas 
ििनु अमत hypertrophy िामत ्ागंामरक अम्ल carbonic acid gas 
ििनु अमत हृद cardiac, िातीय gaseous 
िर्थित increased िाद theory 
िमन.िेक retching िाद जामलका reticular 
िलन अंतरा invagination िाद तकुशुद्ध .ौमतक dialectical 

materialism 
िलय ring, circle, corona िाद मत्िणी trichromatic theory 
िलप आंतरउदर internal abdominal ring िाद दै्वत duaphyletic theory 
िलय आंत् intestinal loop िाद फेन alveolar theory 
िलयक washer िाद मिमशष्ट सजुन special creation 
िलय कास््थ cartilagenous ring meniscus िािकु्य old age 
िलय दंतुर ora serraeta िाम left 
िलय मुिंपेमश arbicularsis oris िामनता dawrfism 
िलय िकं्षण inguinal ring िायव्य aerial 
िमल plica fold िाय ू air 
िषाि महम snow fall िाय ूअिमशष्ट residual air 



 

 

अनुक्रमणिका 

िसा fat िाय ूगता alveolar air, air cells 
िसा अििमु subcutineus fat िाय ूपूरक complimental air 
िमस stearin िाय ूमंडळ atmosphere 
 

िा – मि मि 
िाय ूरेचक supplemental air मितान्यता extensibility 
िाय ूसंमचत reserve air मिदर fisure 
िाय ूस््थर stationary air मिदर आयाम मस््तष्ट्क longitudinal or central 

fissure 
िास habitual air मिदर उत्तर दृक superior orbital fissure 
िाहन vehicle मिदर याकृत porta hepatis fissure 
िामहमन vessel मिदारण tear 
िामहमन मध्य मस््तष्ट्क 
छदीय 

middle meningeal 
vessel 

मिद्या जनन genetics 

िामहमन रेतस् vasdeference मिद्युत ऋण + ve electricity 
िामहमन लमसका lymph vessel मिद्युत िन —ve electricity 
मिकर enzyme मिद्युदंश्य + ve electrolyte 
मिकर आंत् enterokinase मिद्युद्वाह electric current 
मिकर जन zymogen मििा process 
मिकमसत developed मििा पूयक putrefaction 
मिकीरक radiating मिमितः as a rule 
मिकीणनु radiation मििी शासकीय government rule 
मिकृत्य substrate मिमनगतु shed 
मिक्षार sodabicarb मिमनमय exchange 
मिके्षप obstacle मिमनमय िामत gaseous exchange 
मिके्षपणे project मिपाटन split 
मििंंडन fragmentation मिपुल plenty 
मिघटन breaking down मि्तरण, घन volume expansion 
मिघमनत rarefied मि्फारक तारा pupil dilator 
मिघषंण friction मिबिंन decomposition 
मिघषणु तथा दारण wear and tear मि.क्त separated 
मिचमलत stir up मिममज्ज medullated 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिचूणीयन decalcification मिमुक्त free 
मिच्छेदन dissection मि.ेदा. lipoid 
मिज्ञान मन. psychology मियिन dissociation 
मिज्ञान शरीरमक्रया physiology मिय.जन dissociation 
मिटणे fade मिराम paus 
मिटप perineum   
 

मि मि – िृ – ि े
मिराम अ unceasing मि्तरण यमरमा volume expansion 
मिर.िी antagonist मि्तार dilatation expanision 
मिलंबन retardation मि्फार dilatelalim 
मिलयन मिुलिण glucose saline sol मिरुद्ध पर्पर antagonistic, opposit to 

each other 
मिमलयन solution मिलेप जल water soluble 
मिलेय soluble मिऱ्हासन reduction 
मिलेय ्नेह fat िीक्ष lens 
मििर्थतमन piovt िीक्ष रं. cylindrical lens 
मिमिक्त shape िीक्ष मिशालन magnifying lens 
मिमिि different िीक्ष ्फट crystaline lens 
मििृत open िृक्क kindney 
मिशािंक funicular िृमद्ध growth 
मिमशष्ठ specific िृमद्ध आंत् inguinal hernia 
मिशुििृत्त equator िृमद्ध मुष्ट्क hydrocele 
मिषमूचका cholera िृमद्ध मसतक.शा lucocytosis 
मिशमेषत specialised िृमद्धत अमत over grown 
मिश्राम rest िृत pedicle 
मिश्राम शय्या bed rest िृत अक्ष optic stalk 
मिश्रामम resting िृतंयू hilum 
मिश्लेषण analysis िृषण testicle 
मिश्वासाहु reliable िृषण पमर tunica vaginalis 
मिष toxin िृषमण testosteron 
मिषसपु snakevenum िृषमित्तीय taurocholate 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिषता intoxication िगे velocity 
मिषता सीस lead poisoning िचेणे spend 
मिषता ्ियं autointoxication िदेना pain 
मिष्ठा faeces ििे, ििेन puncture 
मिषामण cystine िमेित perforated 
मिषायगमन detoxication िधे्य अिामत semipermeable 
मिष्ठा बाल meconium िधे्यता केशाल capillary permealitity 
 

ि े– िै – व्य व्या – व्र – श 
िषे्ट उल्ब amnion व्यािहामरक practical 
िषे्ट भ्रणू chorion व्याश्लेषण dialysis 
िषे्टलेला surrounded व्यास caliber, diameter 
िशे्म chamber व्युत्क्रमेण reciprocally 
िशे्म अग्र anterior. chamber व्यहूाणु molecule 
िशे्म पि psterior chamber व्रणश ulcer 
िले्लन roleaux शकुंमल नासा nasal turbinate 
िैक्ष orbital शकूं cone 
िैमचत्र्य variety शकं्वाकार conical 
िैमचत्र्य अ monotony शस्क्त power 
िैद्यकीय न्याय medico legal शस्क्त चालन driving force 
िैश्व universal शकुरा sugar 
व्यस्क्तशः individually शकुरा इक्षु cane sugar 
व्यत्यसन crossing शकुरेय एक monosaccharide C6 H12 66 
व्यत्यास chiasma शकुरेय मद्व diasaccharide 
व्यत्यास दृक optic शकुरेय पुरू Poly 
व्यिमि diaphragm शल्क squama 
व्यिमि मूत्जनन urogenital 

diaphragm 
शल्क अमि squamous 

व्यि्थापन accommodation शल्क अमि छद epithelium 
व्याकंुचीत defleted शल्का scale 
व्यामि disease शतक century 
व्यामि अश ु piles, hemorrhoid शमतक centigrade 



 

 

अनुक्रमणिका 

व्यामि उड्ड्न aniation sickness शबद word 
व्यामिकामर pathogenic शनैः शनैः slowly 
व्यामि मगरी mountain sickness शय्या जठर stomach bed 
व्यामि बहुमूत् diabetes incipidus शर महम icecream 
व्यामि घृक्क.पमर Addison’s discase शराि pint, saucer 
व्यामि श्लीपद elephantiasis शलाका rod 
व्यापामरमक physiology शलाका पामण metacarpal 
व्यायाम exercise शलाका पाद metatarsal 
व्यायाम श्वसन respiratory 

exercise 
  

 
श – मश मश – शु – श े

शल्य spine मशिंा ललाट fronted crest 
शिकामठण्य rigor mortis मशमथल relax 
शि ्तबिता rigor mortix मशमथल न relaxation 
शाक.जु herbivorous खशमब leguminous 
शाकाणु bacteria मशर apex, head 
शाकाणु आंत् intestinal मशश्र penis 
शाकास्ण्िकीय bacteriological शीतन cooling 
शािंन मद्व bifurcation शीलता, संिदेन sensitivity 
शािंा branch, ramus शीष ु apex, head, cephalus 
शािंा अिर हनु inferior mandibular शुक्तायाकृमत heparin 
शािंा उदग्र हनु vertical ramus of 

mandible 
शुस्क्त conch 

शािंा चाक्षषु ophthalmic branch शुष्ट्क dry 
शामिंतः branched शुष्ट्का biscuit 
शाङगणु keratinisatun शुल्बामर sulphur 
शास्त्र जीि biology शुल्बीय sulphate 
शास्त्र . ू geology शूकिान्य cereal 
शाद chlorophyl शून्यक vacuum 
शारीर anatomy शृगं horn 
शारीर तल surface शृग अग्र anterior horn 



 

 

अनुक्रमणिका 

शारीर बमहः surface शृगी keratin 
शामरमरमक anatomy शफेमल smegma 
मशक्म potential शषे balance, remaining 
खशक sneeze शषै ु cephalic 
मशिंा crest श.णाशंन hemolysis 
मशिंा आंतरकूट intertrochanteric श.मणती hematin 
मशिंा कु कुट cristagalli श.थ inflammation 
मशिंा नास nasal crest श.थ पाशु्वक pleurisy 
मशिंा मनतंब iliaca श्रम exercise 
मशिंा रेत.िान colliculus seminalis श्रम अल्प light work 
 

मश – श्व ष – सं 
श्रिण auditory षट् six 
श्रातं exhausted षष्ठ sixth 
श्रामंत, अ inexhaustibility, 

indefatigability 
संयुत compound 

श्रामंत पेमश muscle faligue संयुत रासायमनक chemical compound 
श्रािागं organ of Corte संयुक्त combined 
श्रेमण class, scale संय.मज connective 
श्रेमण मनम्न lower scale संय.ग compound 
श्लेषा.ीय colloidal संरक्षण protection 
श्र.मण pelvis संरचना construction, structure 
श्रेमण िृक्क renal pelvis संलर्गन continuous, adhered 

adjacent 
श्वसन respiration संियन cast 
श्वसन अ apnoea संिामद corresponding 
श्वसन उदर abdominal type of 

respiration 
संिाहक कु bed conductor 

श्वसन कष्ट dyspnoea संिाहकता conductivity conduction 
श्वसन िुत hyperpnoea संिाहन conduction 
श्वसन नासा nasal respiration संिाहन मि insulation 
श्वसनमन inspiration संिाहन हृत cardiac conduction 
श्वसन मुिं month respiration संिृत closed 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्वसन िक्ष thoracic type of 
respiration 

संिदेना sense 

श्वान a dog संिदेी sensory, sensitive 
मश्वमत albumen संिले्लक gums 
मश्वमत लमस serum, albumen संिमेल्लत convoluted 
श्वेतक egg white संिशे insertion 
श्वेत मुक्ता pearl white संश्लेषन synthesis 
श्वेत रक्तता अमत lucaemia lucocytosis संश्लेषण .ा photosynthesis 
श्वेत रक्तता हीन lucopenia संसग ु infection 
श्वेमत albumen संसग ुगौण secondary infection 
श्वेमत अंड egg सं्पश ु contact 
शे्वमत दुर्गि lactalbumen   
 

स – सं स – सं 
सहिास company संग्रहागार depot 
संहमत system संग्रहागार रुमिर blood depot 
संहमत उद्या lever system संघटक constituent 
संहमत कें िीय चेता central nervous system संघटन building up 
संहमत केमशका.ामज portal venous system संघनन condensation 
संहमत चेता nervous system सचेष्ट active 
संहमत मद्वमतय ्िायत्त चेता parasympathetic 

nervous system 
सजीि animate 

संहमत पमरणाह चेता peripheral nervous 
system 

सज्ञान major 

संहमत पमरिहन vascular nervous system सजुन creation 
संहमत ्थम ्िायत्त चेता sympathetic nervous 

system 
संचय हृत cardiac reserve 

संहमत मूत् urinary system संचयन collection 
संहमत लमसका lymphatic system संमछमित bored 
संकीणु miscelleneous सजीि animate 
संक्रें मित concentrated सज्ञान major 
संक.चक sphincter सजुन creation 
संक.चक गुद anal sphincter सत्िर quickly 



 

 

अनुक्रमणिका 

संक.चक ित्मु conduction सदृश corresponding 
संक.चक तारा constrictor pupileri सद.ष defective 
संक.चन contraction संतत continuous 
संक्रमण transfusion संततन continuation 
संक्रमण रुमिर blood transfusion संतल level, plane 
संख्या समु ph valve संतामपत irritated 
संगत compatible संत.ल balance 
संगत अ incompatible संत.ल जल water balance 
संगम अि.हनु symphisis menti संथ slow 
संगम पुर.मनतंबास््थ symphisis pabis संस््थमत posture 
संग्रहण ध्िमन sound collection संघायी articular 
 

सं सं 
संघायी अ non arlicular संमि शुक्ता्िच्छा sclerocorneal junction 
संिार stroma संमि श्र.मण hip joint pelvic 
संमि articulation, joint संमि श्र.मण ऊलूिंल acetabular 
संमि अचल immovable, imperfect 

joint, synarthrosis 
संमि स््थर immovable joint 

synarthrosis 
संमि अंस shoulder joint सपाट flat 
संमि आंतरकूचा intercostal सपाकार tortuosity 
संमि उर.क्षक sternoclavicular सफर voyage 
संमि उर.स््थपशू ु sternocostal सबल strong 
संमि ऊलूिंल ball & socket joint सम even, plane 
संमि कंद condyle सम त.ल balance 
संमि कंद उप epicordyle सम त.ल 

अम्लआिार 
acid base equilibrium 

संमि पिकपाल occipital समथु able 
संमि कफ.ण elbow सम सिाग congruent 
संमि कला synovial सम्त total 
संमिमक syndesmology समन्िय coordination 
संमि क.र hinge joint, ginglymus समिरन्न collapse 
संमि गुल्फ tarsal joint संपीडन coordination 



 

 

अनुक्रमणिका 

संमि चल movable joint, diarthrosis संपीडन compression 
संमि जंघा 
अनुजंघास््थ 

tibiofibular संपीडन मि decompression 

संमि जानू Knee joint समता अ irregularity 
संमि पशू ुमककस costovertebral समागं homogeneous 
संमि ्सर gliding jt. amphy arthrosis समान equal, regular 
संमि मिितु pivot joint समामील commissure 
संमि शिंंक हनु temporomandibular joint समीप्थ proximal 
संमि मशर.िर अक्ष 
कीकस 

atlanto joint axial समुदाय group 

संमि मशर.िर 
पच्छकपाल 

atlanto occipital jt. समूह clump 

 
स – मस मस – सु – सू 

सरीसृप reptile मसरा vein 
सरलतम simplest मसरा नाल umbilical vein 
सिय habit मसरा महा vena cava 
समिराम intermittent मसरा अनुसरी vena comitantes 
सिदेन painful मसरा आंत्महा portal vein 
सहज inherent, inborn मसरा मातृका jugular vein 
सहेतुक purposely मसरा याकृतकेमशका 

.ाजी 
hepatic portal 

सातत्य मनज. preservation of self मसरा emissary portal vein 
सातत्य िश preservation of 

species 
मसरा कें िीय याकृत central hepatic vein 

सािि sterol मसरा रंुद sinusoid 
साि solid मसमरका venule 
सािंि िान्यरुक ergosterol सीता sulcus, furrow 
सामित् apparatus सीता रेमिंत linear furrow 
सामित् अश्रू lachrymal Apparatus सीता सीमा sulcus terminalis 
सामित् नासा nasal Apparatus सीममत localised 
सामित् ध्िमनसग्रहण sound collecting 

Apparatus 
सीस lead 



 

 

अनुक्रमणिका 

सामित् पारेषी transmitting 
Apparatus 

सुकर easy 

सामित् ्मतग्रहण sound receiving 
Apparatus 

सुकुमार delicate 

सामय्यु strength, vital 
capacity 

सुरमक्षत safe, secure 

सामान्य general, normal सुरंगा tunnel 
सामान्यता normality सुरा यि beer 
सारक laxative सुल. easy 
सारमण table सुव्यक्त distinct 
साह्यकारी accessory सुषि alcohol 
मसत white सुषीर hollow 
मसत अ black सु्पष्ट clear 
मसद्ध ready सूक्ष्म minute 
मसद्ध पूिुमनष्ट्पन्न readymade सूज swelling 
मसद्धातं क्रमचय ि 
संय.जन 

permutation and 
combination 

सूत् phylum, formula 

मसद्धाततः theoretically   
 

सू – से – ्त ्त – ्ना 
सूत् अिसान terminate ्तर आंतर न्यमष्ट nuclear molecular 
सूत् कणा. chondriosome ्तर उत्कमण stratum lucidum 
सूत्णा अिु meiosis ्तर कमण granulosm 
सूत्णा तनु fllaria ्तर बाह्य जामलका outer molecular layer 
सूत्तः by formula ्तर ्गंड क.शा ganglion cell layer 
सूत् मपत्र्य chromosome ्तर बाह्यन्यमष्ट external nuclear layer 
सृष्ट product ्तर .ाहृष light sensitive layer 
सृष्ट अंत्य end product ्तर मध्य mesenchyma 
सृष्ट के्षप्य waste ्तर भ्रणूमध्य mesoderm 
सेतू bridge ्तर रंगक.शा pigment cell layer 
सेतू bridge of nose ्तर र.ही stratum germinativum 
सेतू मन pons ्तर िलय Zona orbieularis 
सेि मन suture ्तर शाङग ु stratum corneum horny layer 



 

 

अनुक्रमणिका 

सेि मध्य median raphe ्तर श्लेश्मल mucosm 
सेिा मशिंा lambdoidal suture ्तमर fascia 
सौम्प mild ्तमर िक्षकमट thoracolumbar fascia 
्कं. bundle, column ्तर sheet 
्कं. गुद anal column ्तूप pyramid 
्कं. चेता nerve bundle ्तूप चतुःपार्थश्वक foursided pyramid 
्कं. पेशी muscle bundle ्तूप िृक्क renal pyramid 
्कं.ा fulcrum स्त्रीपूसंामत, श.मणत schistosoma 
्तमनन mammal ्थगन stoppage 
्तन्य milk ्थान, आंतरपशू ु intercostal space 
्तं. column, pillar, crura ्थान सीनन, ध्िमन sound localisation 
्तं.ी columnar ्थानीय local 
्तर layer, stratum ्थापक retinaculum 
्तर अििमु subcuteneus layer ्थामयत्ि, चेत्य nerveous equilibrium 
्तर आंतर 
जामलका 

internal molecular 
layer 

  

 
्थ – ्न – ्प ्फ – ्य – ल – ्ि 

्थायी permanent ्फानित wedge shaped 
्थायी अ temporary ्फाय oedema 
स््थमत अंग topography ्फुरण twitch 
स््थमत देह posture ्यनू sac, capsule, bursa 
स््थमत ्थापकता elastisity ्यनू अंडपीत yellow sac 
स््थत्यनुकूल adoptation to 

environment 
्यनू अंत्युज bursa omentalis 

स््थर stable, constant ्यनू अंि Diverticulum 
स््थर पद implant ्यनू अश्रू lachrymal sac 
स््थरीकरण fixation ्यनू मलाशय haustrations 
्थूल thick ्यनू मुष्ट्क scrotal sac 
्नाय ू tendon ्यनू य.मन saccus vaginalis 
्नाय ूअमष्ठित ligamentun 

patellae 
्यनू संिाई articular sac 

्नाय ूगुल्फ tendo achillis ्यनू समूहलमसका aggravated lymphoid fallicle 



 

 

अनुक्रमणिका 

payers patch 
्नाय ूगाटा-रज्ज ू ligamentum nichae ्यमूनका saccule 
्नायिैूक्षमनलंब suspensory 

ligament of lense, 
zonule of zin 

्यमूनका अंड graaffian fallicle 

्नाय ूिंक्षण inguinal lig. ्यमूनत sacculated 
्नाय ूसंयुक्त conjoint tendon स्त्रिणे secrete 
्नेह, त्िक sebum स्त्राि secretion, discharge 
्िेह, मृत vaseline स्त्राि क्षतु appetite secretion 
्पदं pulsation स्त्राि रुमिर hemorrhage 
्पदं हृदग्र cardiac beat, apex 

beat 
स्त्राि मानमसक psychical 

्पदंन हृत cardiac pulsation स्त्र.त मुष्ट्क spermatic cord 
्पमंदत मद्व dicrotic ्िप्नामिमष hypnotoxin 
्पश ु touch tactile ्िफें न soap 
्पश ुन palpation, ्ि्र्थय healthy 
्पश्यु palpable ्िा्र्थय health 
्फट crystal ्िायत्त autonomous 
्फटन crystalisation ्िायत्त मद्वतीय parasympathetic 
 

्ि – ह – ही ही – ही 
्िायत्त ्थम sympathetic हीनतारंग colourless 
्िदेन perspiration हीनतारंग ग.रुक्त crythroblastosis foetalis 
्िदेन असंिेद्य insensible हंुदके sob 
्िदेन संिदे्य sensible हृत heart, cardium 
हनु manditle हृत कंुचन cardiac systole 
हपुमशरा gin हृत कंुचन अमि extra 
हमरमक, मपत्त biliverdin हृत पमर pericardium 
हमरत green हृदय cardium, heart 
ह्त hand हृदय पमर pericardium 
ह्त घृमप rubber glove हृद्य cardiac 
हानव्य molar हृत्पदा cardiac output 
हानव्य पुर. premolar हृत््फार cardiac dilatation 



 

 

अनुक्रमणिका 

हा्य laughter हृषता sensibility 
महम lce हृष िणु colour sensitive 
हीन कायु inactive हृष .ा photosensitive 
हीन क.शता घनामस्त्र thrombopenia हृ्ि short 
हीनता defficiency हृासन decrease 
हीनता कायु hypofunction 

inactivity 
हृीसस Rh 

 
A A 

Abdomen उदर Acidity अम्लता 
Abduction अपचालन Acidophyl अम्लरंज्य 
Abductor अपचालक Acinotubular गताणुनालाकार 
Ability क्षमता Acinus गता, अणु, आशय 
Able समथु Acne vulgaris यौिनपीमटका 
Abnormality असामान्यता Acquired अर्थजत 
Absorption ्चूषण Acromegaly महागंता 
Accessory साह्यकारी Acrosome शुक्रक.शाग्र 
Accommodation व्यि्थापन Action मक्रया 
Accompany अनुसरणे Action potential मक्रया मशक्म 
Acetyl choline शुक्तलमपत्ती Action pumping उदंचनमक्रया 
Acid अम्ल Action protective संरमक्ष मक्रया 
Acid amino मतस्क्तकाम्ल Action responsive ्मतमक्रया 
Acid ascorbic ्ामल काम्ल Action sucking चूषमक्रया 
Acid butyric घृमतकाम्ल Action automatic आत्मनामक्रया 
Acid fatty ्नेहाम्ल Action habitual ्िा.ामिक मक्रया 
Acid gas, 
carbonic 

्ागंामरक िामत अम्ल Activator कमुण्यकारी 

Acid hydrochloric उदनीरकाम्ल Acute सचेष्ट 
Acid lactic दुस्र्गिकाम्ल Activity कमुण्यता 
Acid nicotinic ताम्रकूटीमयकाम्ल Active आशुकारी, तीव्र 
Acid odenilic मनसृजमलकाम्ल Adam’s apple कंठमणी 
Acid pantothenic सिु्थामनकाम्ल Adaptation अनुकूलन 
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Acid pantothenic सिु्थामनकाम्ल Adaptation 
toenvironment 

स््थतीमक्रया 

Acid 
paraaminobenzoic 

पारमतस्क्त िूमपकाम्ल Adapted उपय.मजत 

Acid phosphoric .ा्िर-.ास््ि काम्ल Additional अमतमरक्त 
Acid sarcolactic पेशीदुस्र्गिकाम्ल Adduction उपचालन 
Acid sodium 
phosphate 

क्षारातु Adenoid गंडा. 

Acid Sulphuric शुल्बामरअम्ल Adenoid facies गंडा. आनन-चेहेरा 
Acid tannic शस्ल्ककाम्ल Adhehert or adjacent संलर्गन 
Acid uric मेमहकाम्ल   
 

A A 
Aeration िातन Amphibious उ.यचर 
Aerial िायव्य, िंेचर Ampoula आकंद 
Afferent अम.िाही Ampoula rectal मि्तृतगुदाशय 
Agglutination ्समूहन Amylase मंड 
Agglutin in ्समूमह Anabolism चय 
Agglunogen ्समूहीजन Anabolism period चय अििी 
Air िाय,ू हिा Anal Column गुद्क. 
Air alveolar गतािाय ू Anal pit भ्रणूगुद 
Air alveolus िायगूता–क.श Analysis मिश्लेषण, पथृक्करण 
Air complemental पूरक िायू Anaphase .ाजन.त्तरा 
Air raid मिमानाक्रमण Anastomosis जालमक्रया 
Air sesidual अिमशष्ट िायू Anotomy शारीर, शामरमरमक 
Air stationary स््थर िायू Anotomy surface तल–बमहः 
Air supplemental रेचक िायू Ancestral आनुिशंी 
Air tidal श्वास मात्ा Ancestral inheritance पैत्कदाय 
Air tight िाता्िशे Anemia पाडूं, रक्तहीन 
Albumen(lat. 
albus=white) 

श्वेमत Anaesthesia मनिेतता 

Albumen egg अंड श्वेमत Anaesthetised मनिेत 
Alcohol सुषि Aneurin अचेताक.पी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Alkali क्षारक Angle carrying नयन क.ण 
Alkaline क्षारीय Angle infracostal अि.र.स््थ क.ण 
Alternately एकातंरेण Angle iridokeratic कृष्ट्णा्िच्छा क.ण 
Alveolus गता Angle thoracic िक्षक.ण 
Amine मतस्क्त Animal ्ाणी 
Aminosis असूत्ी .ाजन Animate सजीि 
Ammonia मतक्तामत Anion उदयन 
Ammoniacal मतक्तीय Ankle गुल्फ 
Amnion उल्ब Anosmotic घ्राणज्ञानरमहत 
Amoeba चचंलाणु. कामरूपी Antagonist मिर.िी 
Amoeboid कामरूप्या.   
 

A A 
Anterior अग्र Apex lung क्ल.मशीषु 
Anterolateral अग्रपाश्वु Apnoea अश्वसन 
Anteroposterior अग्रपिग Aponeurosis पथुृला 
Anthropology मानमिमक Aponeurosis palmar ह्ततल पथुृला 
Antianemic ्मतहीनरक्तता Aponeurosis plantar पादतल पथुृला 
Antibiotic र.गाणुनाशी Apparatus सामित् 
Anticoagulant ्त्यातंचक Apparatus 

nasolachrymal 
नासा अश्रू सामित् 

Antidermatitis ्मतचमुर.गकारी Apparatus sound ध्िनी संग्रहण 
Antiemetic ्मतिमनकारी Collecting सामित् 
Antienzyme ्मतमिकर Apparatus Sound ध्िनी ्मतग्रहण 
Antigen ्मतजन Receiving सामित् 
Antihemorrhagic ्मतरुमिर स्त्राि Apparatus sound ध्िनी पारेशी 
Antiinfective ्मत र.ग संचारी transmitting सामित् 
Antirachitic ्मत बाल िक्रता Appendix coli आंत्पुच्छ 
Antineuritic ्मत चेता क.पी Appendix epiploicae मेद.पागें 
Antiscorbutic ्मत ्शीताद Appetite क्षतु, क्षिुा. 
Antiseptic ्मत पूमयक Appetite psychical मानमसक क्षिुा 
Antisprue ्मत संग्रहणी Approximate उपसन्न, समीप 



 

 

अनुक्रमणिका 

Antisterility ्मत िंध्यता Aquatic जलीय 
Antitoxin ्मतमिष Aqueus humor तेज.जल 
Anus गुदद्वार Aquiductus silvius ्मस््तकमाग ु
Aorta महार.महणी Arachnoid जालतामनका 
Aorta primitive आमद महार.महणी Arbarisation िुमायण 
Aperture रंध्र Arch चाप 
Apex अग्र, शीष ु Arch alveolar गता चाप 
Apex beat हृदग्र्पदं Arch costal पशूचुाप 
 

A A 
Arch deep palmar ग.ीर ह्ततल चाप Artery carotid गै्रिी र.महणी 
Arch mandibular अि.हनु चाप Artery collateral सामपार्थश्वक र.महणी 
Arch neural चेता चाप Artery common carotid सामान्यगै्रिी र.महणी 
Arch plantar पादतल चाप Artery common iliac सामान्यपषृ्ठ मननंब 

र.महणी 
Arch pubic पुर.मनतंबास््थ चाप Artery coronary िलय र.महणी 
Arch reflex ्मतके्षप चाप Artery digital अंगुली र.महणी 
Arch superciliary उत्तराक्ष चाप Artery dorsalis pedis पषृ्ठपाद र.महणी 
Arch superficial 
palmar 

तल.पमरक Artery innominate अि.ग्रीि र.महणी 

Arch zygomatic गंडास््थ चाप Artery interosseous आंतरअ्थी र.महणी 
Arched lever चामपत उद्याम Artery mesenteric आंत्युजा र.महणी 
Archenteron आद्यतं् Artery nutrient प.ष र.महणी 
Area inter 
condylar 

आतर संिायी तल ्देश Artery peroneal अनुजंघा र.महणी 

Area motor ्ेरक ्देश Artery popliteal जानुपि र.महणी 
Area sensory संिदेी ्देश Artery pudendal उप्थ र.महणी 
Area visual दार्थष्टक ्देश Arteryrenal िृक्क र.महणी 
Areolar अंतरालीय Artery tibial जंघा र.महणी 
Arm बाहू Artery vertebral कीकस र.महणी 
Arrest अटकाि Articular संिायी 
Artificial कृमत्म Articulation संिी 
Artiole र.महमणका As a result फलरूप, परीणामतः 



 

 

अनुक्रमणिका 

Artery र.महणी As a rule मिमितः 
Artery axillary कुक्ष र.महणी As before पूिुित 
Artery brachial बाहू र.महणी Ascending आर.ही 
Artery 
brachiocephalic 
trunk 

बाहु–शीष ुर.महणी ्कंद Asphyxia ्ाण्थगन 

Artery circumflex मंडलाकार Assimilation पमरपाचन 
 

A B 
Aster तारका Bacteria शाकाणु 
Astigmatism मनर्थबदुनाम.ता Bacteria intestinal आंत् शाकाणु 
Astragalus अनुगुल्फ Bacteriological शाकास्ण्िकीय 
Atmosphere िायुमंडळ Bad conductor कुसंिाहक 
Atom अणु Baking powder िंार 
Atrophy क्षय, कृषता Balance संत.ल, शषे, तराजू 
Atrophy disuse अय.षक्षया Balance water जलसंत.ल 
Atropin बाहुमत Band पट्ट 
Attachment उपय.जन Band absorption ्चूषण पट्ट 
Attention दक्ष Bank अमिक.श 
Attracted by force बलाकृष्ट Barium meal हयातुअशन 
Attraction आकषणु Base आिार 
Auditory श्रिण Base of skull कपुरािार 
Auditory assicles श्रिण अस््थका Basic मूल.तू 
Auricle अखलद Basilar आिार .ाग 
Auricular, pre अग्रकणु Beads गुमटका 
Autodigestion ्िागंपचन Bean माष, पािटा 
Auto intoxication ्ियंमिषता Bean shaped माषाकार 
Automatic ्िायत्त Beat ्पदं 
Automatic action आत्मनामक्रया Bed rest शयन मिश्रातंी–मिश्राम 
Autonomus ्िायत्त Bed stomach जठर शर्थया 
Available ्ाप्य Beer यिसुरा 
Aviation sickness उड्डयनव्यािी Beriberi बलहारी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Axial अक्षीय Biconcave मद्वन्युबज 
Axila कुक्ष Bicuspid, मद्वकूट, मद्वदल 
Axis अक्ष Bicycle दुचाकी 
Axis bone मद्वतीयगै्रिीकीकस Bifurcation मद्वशािंन 
Axis Cylinder अक्षरं. Bilepigment मपत्तरंगा 
Axis optical चाक्षषुअक्ष Bilirubin मपत्तरक्ती 
Axis visual दार्थष्टक चाक्षषुअक्ष Biliverdin मपत्तहमरकी 
Axon चेताक्ष, लागंूल Biochemistry जीिरसायन 
Azygos अयुर्गम   
 

B B 
Biology जैमिमक, जीिशास्त्र Bone calcaneus ्गुल्फास््थ, पाष्ट्णी 
Biophysics जीि .ौमतमक Bone copitate महामण्यस््थ, समंुडास््थ 
Bipid मद्वपाद Bone corpal ममणबिंास््थ 
Biscuit शुष्ट्का, मपष्टक, अपूप Bone coccyx उपमत्कास््थ 
Black कृष्ट्ण Bone cuboid घनास््थ 
Blandder आशय, ब्ती Bone cuneiform ्फानास््थ 
Bladder gall मपत्ताशय Bone ethmoid तैतिास््य, समछिास््थ 
Bladder urinary मूत्ाशय Bone facial अनीकास््थ 
Blade shoulder अंसफलक Bone femur ऊिुस््थ 
Blastocyst युक क.ष्ठा Bone fibula अनुजंघास््थ, नडास््थ 
Blastomere युक्तािंंड Bone fracture अस््थ.गं 
Blindness,night मनशािंता Bone frontal ललाटास््थ 
Blindness, pit अंिगता Bone hamate अंकुशास््थ 
Block, heart हृदिर.ि Bone head अस््थ मशर 
Blood रुमिर, रक्त Bone greater 

multangular 
बहु क.णास््थ 

Blood depot रुमिर संग्रहागार Bone hip मनतंबास््थ 
Blood group रुमिर िगु Bone humerus बाव्हस््थ 
Blood transfusion रुमिर संक्रमण Bone hyoid मद्वतास््थ, कंठास््थ 
Blotting paper चूषपत् Bone ilium जघनास््थ, मनतंबास््थ 
Blue नील Bone innominate अनाममकास््थ 



 

 

अनुक्रमणिका 

Body काय Bone ischium आसनास््थ 
Body ciliary िलीकाय Bone lachaymal अश्रिस््थ 
Body malpighion िृक्काणु Bone lesser 

multangular 
बहुक.मणकास््थ 

Body perineal उत्सगांतराल Bone lunate अिचिंस््थ 
Body pituitary प.षकाय Bone malar कप.लास््थ 
Body polar first ्थम ल.मपका Bone maleus मुदरास््थ 
Body wall काय म.त्ती Bone marrow अस््थमज्जा 
Bone अस््थ Bone metacarpat पामणशलाकास््थ 
 

B B 
Bone metatarsal पादशलाकास््थ Bored संमछमित 
Bone nasal नासास््थ Bottle कुटपी 
Bone navicular नौकास््थ Bound बद्ध 
Bone occipital पिकपालास््थ Bowman’s capsule आमद्ािर 
Bone palatine तालू–अस््थ Box, sunff, 

anatomical 
शारीर न्यिानी 

Bone parietal पाश्वसु््थ Brain मस्म्तष्ट्क 
Bone pisiform चणकास््थ Branch शािंा 
Bone pneumatic िामतअस््थ Branch ophthalmic चाक्षषु शािंा 
Bone pubic पुर.मनतंबास््थ Branched शामिंत 
Bone radius अन्िरस्त्न अस््थ Brandy ्दामक्षरा 
Bone sacrum मत्कास््थ Break down त्.टन, मबघाड 
Bone scaphoid नौकाकारास््थ Breathing श्वसन 
Bone sesamoid ्नायजूात अस््थ Bregma अग्रखबदू 
Bone shaft अस््थदंड Brevis लघु 
Bone sphenoid जतुकास््थ Bridge सेतू 
Bone sternum उर.स््थ Brittle म.दुर, मठसूळ 
Bone talus अनुगुल्फास््थ Broken मछन्न 
Bone tarsus कूचास््थ Bromin दुराघ्री 
Bone temporal शिंास््थ Bronchiolus क्ल.मनामलका 
Bone tibia जंघास््थ Bronchus क्ल.मनाल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Bone trapezium बहुक.णास््थ Bubbling बुदबुदन 
Bone trapezoid बहुक.मणकास््थ Buccal cavity मुिंगुहा 
Bone triquetrum ्फानास््थ Buccal pharynx मुिंग्रसनी 
Bone turbinate शिंंाकृमतअस््थ Bud कुडम 
Bone unciform अंकुशास््थ Bud taste ्िाद कुडम 
Bone upper 
mandible 

उत्तर हन्िस््थ Buffer ्त्यार.ि 

Bone vomer हलास््थ Building up संघटन 
Bone zygomatic गंडास््थ Bulb, hair र.मकंद 
Border तट, कडा Bulbus cordis महार.महणीकंद 
Border interosseous आंतरअस््थ तट कडा Bunch गुच्छ 
 

B C 
Bundle ्कं., पूल Canal obturator संिारक कुल्या 
Bundle 
auriculoventricular 

अखलद्िेश्म दूल Canal of schlem परी कुल्या 

Bundle nerve चेता्कंद.–पूल Canal portal याकृत कुल्या 
Bursa ्यनू Canal semicircular अििुतुुल कुल्या 
Bursa omentalis अंत्युज ्यनू Canal Vaginal य.नी माग ु
Buttocks मनतंब, श्र.णी Canal vertebral कीकस पषृ्ठ कुल्या, 

नाल 
By formula सूत्तः Canalicula कुस्ल्यका 

C Canalised नामलन 
Caffein म्लेच्छी Cancellated मछमिष्ट 
Calcification चूणीयन Capacity िामरता 
Calciferol चूणिुमशक Capacity mean मध्यम िामरता 
Calcium चूणातु Capacity vital जीि िामरता 
Calcium carbonate चूणातु ्ागंारीय Capillary केमशका, केशाल 
Calculus अश्मरी Capillary arterial र.महण्यंत केमशका, 

केशाल 
Caliber व्यास Capillary ending केमशका.ाजी 
Calorimeter उषमान Capillary permeability केशाल िेध्यता 
Calory उष Capillary tube केशनाल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Calyx कंड Capillary venous मसर.द्भिकेमशका 
Camera रूमपत् Capitulum मंुड 
Canal कुल्या, नाल Capsule ्पून, ्ािर 
Canal adductor उपचालक कुल्या, नाल Capsule renal िृक्क ्पून, ्ािर 
Canal anal गुद कुल्या, नाल Carbhemoglobin ्ागंारश.णितुुली 
Canal haversian मनकुल्या, नाल Carbohydrate ्ागं.दीय 
Canal inguinal िकं्षण कुल्या, नाल Carbon ्ागंार 
Canal medullary मज्जक कुल्या, नाल Carbon dioxide ्ागंार मिजारेय 
Canal nasolachrymal नासाअश्रू कुल्या, नाल Carbon nate ्ागंारीय 
Canal neural चेता नाल   
 

C C 
Carbonic ्ागंामरक Cavity auditory कणु् ािर 
Cardia उद्धार Cavity buccal मुिं गुहा 
Cardiac हृद्य Cavity cranial कापुर गुहा 
Cardium हृत हृदय Cavity glenoid अंससंिीकूप 
Carnivoruse मासंाहारी Cavity nasal नासा गुहा 
Carotid गै्रिी Cavity pelvic श्र.णी गुहा 
Carotin गजुरा Cavity peritoneal उदर गुहा 
Carpus ममणबिं Cavity pleural पमरक्ल.म गुहा 
Cartilage कास््थ Cavity serous ल्य गुहा 
Cartilage articular संिायी कास््थ Cavity tympanic पटह कलागुहा 
Cartilage arytenoid दर्थि कास््थ Cell क.शा 
Cartilage costal पशूकुास््थ Cell anisocyte अनेकाकार क.शा 
Cartilage cricoid मुिाकास््थ Cell basophil पीठरंज्य क.शा 
Cartilage elastic ्त्या्थकास््थ Cell daughter दुमहत क.शा 
Cartilage fibro तंतूमयकास््थ Cell division क.शा .ाजन 
Cartilage hyaline काचरकास््थ Cell eosinophil उषमसरंज्य क.शा 
Cartilage tarsal ित्मुकास््थ Cell erythroblast रक्तघट क.शा 
Cartilage thyroid गलकास््थ Cell erythrocyte रक्तरुमिर क.शा 
Carunculi खपड Cell germinal र.मह क.शा 
Cryoplasm न्यष्टी्रस Cell goblet चषक क.शा 



 

 

अनुक्रमणिका 

Casein मकलाटी Cell granulacyte कमणका क.शा 
Casenogen पय..मूजन Cell interstitial of 

heading 
िृषणातंराल क.शा 

Cast संिपन Cell kuffer कुप्फरच्या क.शा 
Catabolism अपचय Cell lymphoblast लमसका घट 
Catalyst आिजेग, उत््ेरक Cell lymphocyte लमसकाघट क.शा 
Cataract मुक्ताखबदू Cell lymphocyte large महत घट क.शा 
Cation न्ययन Cell lymphocyte small लघु घट क.शा 
Cauda equine अश्व पुच्छ Cell marrow मज्जा क.शा 
Cavity abdominal उदर गुहा Cell mass, inner अंतःक.शापुजं 
Cavity amniotic उल्ब गुहा   
 

C C 
Cell mastoid गंड टक.र क.शा Centrifuge ममथत् 
Cell megaloblast महाघट क.शा Centrifugal कें िापग 
Cell multinuclear बहुन्यष्टीघट क.शा Centrisome ताराकें ि 
Cell monoblast एक घट क.शा Century शतक 
Cell monocyte अिंंडन्यमष्ट क.शा Cephalic शषै,ु अम.शीष ु
Cell myeloblast मज्जाघट क.शा Cephalin मस््तस्ष्ट्क 
Cell neutrophil क्लीबरंज्य क.शा Cereal शूकिान्य 
Cell normoblast सामान्यघट क.शा Cerebellum मनमस््तष्ट्क, लहानमेंदू 
Cell Oocyte, 
secondary 

अपमरपक्काडं क.शा Cerebrosponal मस््तष्ट्य मैरि 

Cell osteoblast अस््थघट क.शा Cerebrum मस््तष्ट्क 
Cell oxyntic अम्लकारी क.शा Cervix ग्रीिा 
Cell phagocyte .मक्ष क.शा Cervix uterine ग.ाशय ग्रीिा 
Cell platelet घनामस्त्र क.शा Chain शृिंंला 
Cell poikilocyte अनेकार क.शा Chamber िशे्म 
Cell polyhedral बव्हमनक क.शा Change पमरितुन, म.न्नता 
Cell 
polymorphonuclear 

पुरुिंंड न्यमष्ट क.शा Character, 
secondary sexual 

गौणलेमगक लक्षणे 

Cell procrythrocyte रक्तघट क.शा Charge ्.तृ 
Cell receptor आदाता क.शा Cheek कप.ल, गाल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Cell reticutocyte जामलका क.शा Chemical रासायमनक 
Cell somatic तनु क.शा Chemistry रसायन 
Cell spermatic उपशुक्र क.शा Chemistry physical .ौमतक रसायन 
Cell stellate ताराकृमत क.शा Chiasma व्यत्यास 
Cell supporting आलंब क.शा Chiasma optic दृक व्यत्सास 
Cell thrombocyte िनामस्त्र क.शा Chink फट 
Cellulose क.शािु Cholecystokinin मपत्त्मिकरी 
Cement लेपय.जी Cholera मिषमूचका, महामारी 
Centigrade शमतक Cholesteral पैत्ति 
Central कें िीय Cholin मपत्ती 
Centre gravity गुरुत्िमध्य   
 

C C 
Chloride नीरेय Cleft दरी, दीण ुिंाच 
Chondriac कुमक्ष Cleft splanchnic अंत्त्यदरी 
Chondrin कास््थमक Clitoris य.नीखलग, .गशफे 
Chondriosome कणा.सूत् Clivas ्िण 
Chondrium कास््थ Cloaca उच्चार माघु 
Chondrium endo अंतः कास््थ Closed संिृत 
Chondriocyte कास््थक.शा Closed fist बद्धमुष्ठी 
Chorion भ्रणूिषे्ठ, जराय ू Clot आतंच 
Choroid रंगीपि Cloudy मेमघत 
Chromatin रंज्य Clump पुजं समूह 
Chromosome गुण मपत्र्यसूत् Coacervate drop समूह खबदू 
Chyme अि ुपक्व Coagulable आतंच्य 
Cilia पक्ष्म Coat च.ल 
Circuit पमरपथ Coat nervous चेताच.ल 
Circulation पमरिहन Coat serous ल्य चेताच.ल 
Circulation active मक्रयाशील पमरिहन Cobalt केत्िातु 
Circulation cardiac हृत पमरिहन Cochlea कंबू 
Circulation closed संिृत पमरिहन Coecum उंढूक 
Circulation foetal भ्रणू पमरिहन Coelome भ्रणूगुहा 



 

 

अनुक्रमणिका 

Circulation greater बृहत पमरिहन Collagen श्लेषजन 
Circulation lesser लघु पमरिहन Collapse शस्क्तपात, समन्नपात 
Circulation pulmonary क्ल.म पमरिहन Collateral समपार्थश्वक समग 
Circulation systemic देह पमरिहन Collection सचयन 
Circulus arteriosus र.महणी चक्र Colliculus seminalis रेत.िानमशिंा 
Circumference पमरघ, पमरघी Collide क.लमडणे 
Cistern, 
subacrachnoid 

अि.जालता 
मनकािकाश 

Colloid श्लेषा. 

Cisterna chili पय.लसाशय Colloidal श्लेपा.ीय 
Class, lower मनम्नश्रेणी Colon मलाशय बृहदंत् 
Clavicle अक्षक Colour िण ुरंग 
Clearance मनचरा   
 

C C 
Colour blindness िणािता Condyle epi उप संमिकंद 
Colour less िणहुीन Cone शकूं 
Colour sensitive िणहुृष Confusion संभ्रम 
Column ्तं. Congruent सिांगसम 
Column vertebral पषृ्ठिशं Conical शकं्वाकार 
Columnar ्तं.ीय Conjunctiova नेत्युजा 
Coma अमिमूच्छा Connective संय.जी 
Combustion दहन Constant स््थर 
Combustion internal आंतर दहन Constituent संघटक, घटक 
Commissure समामील Construction संरचना 
Common सामान्य Contact सं्पश ु
Compact मनमबड Container आिान 
Company सहिास Contents आिेय 
Compartment ्क.ष्ठ Continuation संततन 
Compensated समत.मलत Continuous संतत, संल्लर्गन 
Complex जमटल Contraction संक.चन 
Composition मनबिं Control मनयंत्ण 
Compound संय.ग, संयुत, संयुक्त Conus medullaris पषृ्ठरज्ज ूमूल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Compound 
chemical 

रासायमनक संयुत Converge अम.सरणे 

Compression बलसंपीडन Convergence अम.सारण 
Concave न्युबज Convex उदुबज 
Concavoconvex न्युबज.दुबज Convoluted संिमेल्लत 
Concentrated संकें मित Cooker, pressure मनपीड-्बाष्ट्पपक्न्न 
Conception ग.िुारणा Coking रािंणे 
Condensation संघनन Cooling शीतन 
Condiment व्यंजन पदाथु Coordinated सहकारी 
Conditioned उपािीमपत Coordination आसंजन, समन्िय 
Conduction संिाहकता Copper ताम्र 
Conductor संिाहक Copulation मथुैन 
Condyle संमिकता   
 

C C 
Corditendinae हृिज्ज ू Crane यारी 
Cord spermatic िृषण रज्ज ू Cranium कपुर, कर.टी 
Cord spinal पषृ्ठ रज्ज ू Craniology कर.मटमक 
Cornea ्िच्छा Crease रेिंा, .जं 
Corona िलय, मुकुट Creatin क्रव्यी 
Corona Ciliaris िलीकाय िलय Creatinine क्रव्यीयी 
Corona glandis मशश्नमंुड Creation सजुन 
Corona radiate मकरणिलय Crenation दंतुरता 
Coronoed चचंुित Crest मशिंर, कूट 
Corpara काय Crest iliac पुरीमनतंबमशिंा मशिंर 
Corpus Calosum युक्तंतुपट Crest 

intertrochanteric 
आंतरकूट मशिंा 

Corpus cavernosm हषपुुडं, मछमिष्ट काय Cretinism अजाबंुकबाल्य 
Corpus luteum नारंग काय Criminology अपरामिका 
Corpuscle क.शा, देहाणु Cristagalli कुक्कटमशिंा 
Corpuscle 
meisner’s 

अमपचेता देहाणु Crossing व्यत्यास, व्यत्यसन 

Corpuscle ््पश ु Crown of tooth उपमरदंत 



 

 

अनुक्रमणिका 

paccinian’s 
Corpuscle red 
blood 

रक्तरुमिर क.शा Cruciate व्यत्यामंसत 

Corpuscle tactile ्पश ुदेहाणु Crura ्त. 
Corpuscle white 
blood 

श्वेत रुमिर क.शा Crypt गतु 

Corresponding सदृश, संिादी Crystal ्फट 
Costum पशु Crystalisation ्फटन 
Count गणन Crystaloid ्फटा. 
Count differential म.न्न गणन Cubic millimeter घनसहमस्त्रमान 
Count total संकमलत गणन Curative आर.र्गयकारी 
Cover छदी, आिरण Curdle नासणे, दही ह.णे 
Cough कास, िं.कला Current, electric मिद्युतद्वाह 
Crack .ेगा Curvature िक्र 
Crackle तडतडणे Cutis अमिचमु 
Cramps पेटके   
 

C D 
Cycle चक्र Density, relative आपेमक्षक.ार सा पेक्ष 

घनता, दाढ्यु 
Cylindrical रं., ्तं.ायार Digiti kuinti दंमत 
Cysticercus क.ष्ठ, खड. Deposit अिसाद, र.पण 
Cytology क.मशमक Depot .ाडंागार संग्रहागार 

D Depression मनम्नन 
Damage हानी, अपाय Depressor ्ािसादक 
Dangerous .यािह Dermis मनचमु 
Dark blue अमसतनील Descending अिर.ही 
Dark brown अमसत बभ्र ू Desquamation अमिछद म.चन 
Dawrfism िामनता Destruction नाशन 
Deaminisation मनस््तक्तीयत Details तपशील, मि्तार 
Decalification मिचूणीयन Detoxication मिषापगमन 
Decarbonisation मि्ागारण Developed मिकमसत 
Decay क्षय, अपक्षय Dextrose दमक्षमणन्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

Decerebrated अपमिद्ध Diabetes insipidus बहुमूत् व्यािी 
Decomposition मिबिंन Diabetes metitus मिुमेह 
Decompression मिसंपमडन Diagnosis मनदान 
Decrease ऱ्हास, क्षय Diagnostic नैदामनक 
Deep ग.ीर Dialectical 

materialism 
तकुशुद्ध बौमिकिाद 

Defecation मल.त्सगु Dialysis व्याश्लेषण 
Defect न्यनू Diaphragm ्ाचीर, व्यििी, 

मध्यपटल 
Defect of vision दृमष्टद.ष Diaphragm 

urogenital 
मूत्जनन ्ाचीर 

Defective सद.ष Diaphysis अस््थदंड 
Defence ्मतरक्षा, संरमक्ष Diarthrosis चलसंिी 
Deficiency हीनता Dicrotic मद्व्यंमदत 
Deflated व्याकंुमचत Diastole मि्फार 
Deglutition मगळणे Diastole cardiac हृत््फार 
Degree अंश Difference .ेद अंतर 
Delicate सुकुमार, नाजुक Different म.न्न, मिमिि 
Dendron चेताल.म   
 

D D 
Digestion पचन Distend मि्तारणे 
Digestion self मनमज पचन आत्मना पचन Distinct सुव्यक्त 
Digit अंगुली Distributed िमंटत 
Digitl quinti कमनमष्ठकृत Divergence अपसारण 
Dilatable अम.्ताय Divergent अपसारी 
Dilatation अम.्तरण Diverticulum अंिनाल, अंि्यनू 
Dilator मि्फारक Division .ाजन 
Dilated मि्तारीत Dog श्वान 
Dilute मंद Dome छाद, घुमट 
Dimple िंळगी Dome helt अिुछादाकार 
Dinasaur .ीमसरट Dome shaped छादाकार 
Diploea मछि.मत Dominent ्.ािी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Direct or indirect ्त्यक्षा्त्यक्ष Donor दाता 
Disaccharide C12 H22 O11 मद्वशकुरेय Dorsal पषृ्ठीय 
Disappear लुप्त-गुप्त ह.णे अंतिान 

पािणे 
Dorsiflexion पषृ्ठआक.चन 

Disc खबब Dose मात्ा 
Disc embryonic भ्रणू खबब Drain उत्सारण 
Disc intra articular आंतरसंिी खबब Drink पेय 
Disc inter vertebral अंतरा कीकस खबब Dry शुष्ट्क 
Disc optic ्खबब Duaphylitic दै्वतिाद 
Disease व्यािी, र.ग Duct नमलका, ्णाली, नाल 
Disease Adission’s िृक्क.परी र.ग Duct Bartholin अि.मजव्ह नाल 
Disease Caison िामत बुदबुद र.ग Duct Bellinis संनाल 
Disease difficiency हीन्नान्न र.ग Duct common bile सामान्यमपत्णाली 
Disection शिमिच्छेदन Duct cuvier of क्यसू्व्हयरची नाल 
Dislocation भं्रश Duct Cystic मपत्ताशय नमलका 
Displaced ्थान च्युत Duct deferent रेतः्णाली 
Dissociation मिय.जन Duct ejacutatory मनषेचन ्णाली 
Distal दूर्थ   
 

D E 
Duct galactofarous क्षार नमलका Easy सुकर सुल. 
Duct hepatic यकृत ्णाली Eating over अत्यशन 
Duct lymphatic दमक्षण लमसका ्णाली Ectoderm भ्रणू बमह्तर 
Duct Mullerian पूिांड्णाली Effect, binaural मद्वकण ु्.ाि 
Duct prostatic पुर्थ ्णाली Effect, staircase स.पान ्.ाि 
Duct Santorini उपसिुमकण्िी Efferent अपिाही 
Duct seminal vesicle मनषेचन ्णाली Efficiency मनपुणता 
Duct spermatic रेत.नामलका Ejecting मन्सारण 
Duct stenson’s उपकण ुगं्रथी ्णाली Elastic ्त्या्थ 
Duct thoracic िक्ष ्णाली Elasticity ्त्या्थता 
Duct vitellointestinal अंडपीत आंत्नला Elastin ्त्यास््थमक 
Duct Wharton अि.हनु ्णाली Elevation उत्थापकता उन्नत 



 

 

अनुक्रमणिका 

Duct wirsung’s सिुमकण्िी ्णाली Elevator उत्थापक 
Duct wolfian मध्यिृक्क ्णाली Elbow कफीण 
Ductless gland ्णालीरमहत गं्रथी Electricity मिद्युत 
Ductus arteriosus र.महणी युजानाल Electricity minus ऋण मिदु्यत 
Ductus deference र.त.िामहनी Electricity plus िन मिद्युत 
Ductus venosus मसरायुजानाल Electricardiogram मिद्युत हृत््पदं लेिं 
Dull मंद Electrocuardia graph मिद्युत हृत््पदं मलिंा 
Dullness मंदता Electrolyte मिद्यत दंश्य 
Dullness, superficial तल.पमरक Elephantiesis श्लीपद व्यािी 
Cordiac हृन्मंदता Elongated दीर्थघत 
Duodenum ग्रहणी, द्वादशनी Elongation दीघुण 
Dura mater दृढतामनका Emanation मनसृती 
Dysentery अमाशं Embeded मनमदष्ट 
Dyspnoea कष्ट श्वसन Embryology भ्रौमणमक 
Era कणु Emesis िमन उलटी 
Easily अनासायास   
 

E E 
Eminence hypothenar कमनमष्टकामूल Enterogastrone आंत्जठरी 
Ebinence intercondyloid आंतर संिी कंदतंुगक Entero Kinin आंत् ्मिकर 
Eminence hypothenar 
thenar 

अंगुष्ठमूल Entoderm भ्रणू अंत्तर 

Empty मरक्त Enzyme मिकर 
Emulsion ्मनलंब Eosinophil उषमसरंज्य 
Emulsion fatty ्नेह ्मनलंब Eosinophilia उषमसरंज्य 

अमिक.शता 
Enamel आक.च Epicondyle उपसंिीकंद 
Enclosed पमरिमेष्टत Epidermis अमिचमु, बमहिमु 
End अंतर, दूरातं Epidydimis अमिकाय 
Endocardium हृदंतछद Epigastric उपरीजठर 
Endocochonadrial अंतःका्थी Epiglottis कंठमपिान 
Endocrinology अंतरासर्थगमक Epimycin पमरपेमशकपूल, 

पमरपूल 



 

 

अनुक्रमणिका 

Endolymph अंतलुमसका Epinephrin उपिृक्की 
Endometrium ग.ाशयातंच्छद Epineurium चेता्कं.ािरण 
Endoneurium चेतातंत युज Epiphysis अस््थमशर 
Endoskeleton अंतःकंकाल Epithelial अमिच्छदीय 
Endosteal अंतरस््थ Epithelium अमिछद 
Endothelium अंतच्छद Epithelium, ciliated पक्ष्मल अमिछद 
Energetic ऊजु्िल Epithelium, 

columnar 
्तं.ी अमिछद 

Energy ऊजा Epithelium, 
squamous 

शल्कामि अमिछद 

Engine गंव्र Epithelium, 
stratified 

्तृतामिछद 

English आंर्गल Epitrichium भ्रणू बमहिमु 
Engulf पमरगीणु Equal समान 
Enlargment ििनु Equator मिषुित िृत्त 
Enlargment cervical गै्रिीगंड Equilibrium समत.ल, ्थामयत्ि 
Enlargment lumber मनतंब ििनु Equilibrium acid 

base 
अम्लआिार ्थामयत्ि 

 
E E 

Erect उच्छीष ु Extensor ्सारक 
Erepsin आंत्यषूी Extension ्सारण 
Ergosterol िान्यरुक सािंि External बाह्य 
Erosion अपक्षारण Exteroceptor बाह्यआदाता 
Erythroblastosis 
fetalis 

ग. ुरक्त हीनता Extra अमतमरक्त 

Erythropoiesis रक्तउत्पत्ती Extra Systole अमिहृत्कंुचन 
Esophagus मनगल, अन्ननमलका Extract मन्सार 
Evaporation उद्वाष्ट्पन Extract testicular िृषण मन्सार 
Even सम Extremity अियि 
Everted उद्वर्थतत Eye ball अमक्षग.ल 
Evertion उद्वतुनु Eye brow भ्र ू
Evertor उद्वतुक Eye lash पक्ष्म 



 

 

अनुक्रमणिका 

Evolution उमद्वमिकास Eye lid ित्मु 
Exactly यथातुंतः F 
Examination परीक्षण Face अनीक, आनन, िदन, 

चेहेरा 
Exception अपिाद Facet मुिं, पैलू 
Exchange मिमनमय Factor कारक 
Exchange gas िामत मिमनमय Factor extrinsic बाह्य कारक 
Excitability संिदेनक्षमता Factor intrinsic आंतर कारक 
Excretary उत्सजुक Factor 

hematopoietic 
श.ण.त्पादक 

Excretion उत्सजुन Fade मिटणे 
Exertion श्रम, व्यायाम Falx दात् 
Exhaust उत्स्त्राि Fascia ्तरी 
Exhausted श्रातं Fasciculus तंतूपूल 
Existence अस््तत्ि Fat िपा, िसा, ्नेह 
Exit मनमोचन Fat subcutaneous अििमुिपा 
Exocrine बमहरासगी Fat Soluble ्नेहमिलेय 
Expiration उच्छिसन Fatigue श्रामंत 
Extensibility मितान्यता Faeces मिष्ठा 
 

F F 
Fenestra oavalis अंडाकार गिाक्ष Finger middle मध्यमा 
Fenestra Rotunda ितुुल-ग.ल गिाक्ष Finger ring अनाममका 
Fermentation मकण्िन Firm दृढ 
Fermented मकस्ण्ित First ्थम 
Fermented non आ मकस्ण्ित Fissure मिदर, ्सीता 
Fertilisation मनषेचन Fissure longitudinal-

Central 
आयाम मध्य ्सीता 

Foetus भ्रणू Fissure of Rolando र.लँड.ची ्मसता 
Fever, enteric आंत्ज्िर Fissure superior orbital उत्तर दृक ्सीता 
Fibrilli, terminal अिसान तंतुक Fixaton स््थरीकरण 
Fiber तंतू Fixed फसिलेले, गाडलेले 
Fiber Post ्गंडपि चेतातंतू Flaccid श्लथ 



 

 

अनुक्रमणिका 

ganglionic 
Fiber preganglionic ्गंडपूिु चेतातंतू Flagellate कशािान 
Fiber purkunji पुरकंुजीचे चेतातंतू Flask चषक 
Fiber fibril तंतुक Flat चपटा, सपाट, मचमपट 
Fibrillation तंतुकन Flattened मचमपमटत 
Fibrin तंत्िी Flatulence िात 
Fibrinogen तंत्िी जन Fleshy belley मासंलप.टरी 
Fibrous तंतूमय Flexible आनम्य 
Fifth पचंम Flexion आक.चन 
Filaria तनु सूत् Flexion plantar पादतल आक.चन 
Filaria bancrofti तनुसूत् कृमी Flexure आक.च 
Filling पूरण Flexure hepatic याकृत आक.चन 
Filter पाि, पािक Flexure splenic प्लैह आक.चन 
Filtrate पामित Float तरंगणे 
Filtration पािन Floor तल 
Fimbria झल्लमरका Fluid िि, रस, तरल 
Finger ह्तागुंली Fluid amniotic उल्बिि, उत्बयापः 
Finger index तजुनी Fluid, cerebrospinal मस््तष्ट्क मेरूतरल, 

ममेत 
Finger little कमनमष्ठका   
 

F F 
Fluid, hypertonic अमिबल्य िि Foramen of monro तृतीय गुहाद्वार 
Fluid, hypotonic ऊन बल्य िि Foramen magnum महामछि 
Fluid, isotonic सबल्य िि Foramen mental हनुमछि 
Fluid neutral क्लीब अमिबल्य Foramen nutrient प.ष मछि 
Fluid pleural पमरक्ल.म िि Foramen obturator र.िी-आसंिृत रंध्र 
Fluid subarachnoid अि.जालतामनका िि Foramen, optic दृक मछि 
Fluid, synovial संिीरस Foramen, rotundum ग.ल मछि 
Fluid tissue ऊमतरस Foramen, stylomastoid शकूंगंड मछि 
Fluorine तरस््िन Foramen, transverium अनु््थ ्ििु मछि 
Fluoride तर्िये Foramen, of winslo िपाजाल मछि 



 

 

अनुक्रमणिका 

Focal length नाभ्यायाम Force शक्ती, बल 
Foetal भ्रौण Force driving चालन बल 
Fold .जं Force propelling ्ण.दक बल 
Follicle ्यनू, कूप, पुटक Forearm उपबाहू 
Follicle 
aggregatedlymphatic 

समूह लमसका्यनू Fore skin मेढ्रचमु 

Follicle graafian अंड्यमूनका Formula सूत् 
Follicle hair र.मकूप Fornix ि.णी 
Fontenelli ताळू Fossa िंात 
Foot पाद, पाऊल Fossa cubital उपबाहू िंात 
Foot flat मचमपट पाद Fossa hyaloid काचर िंात 
Foramen मछि, रंध्र Fossa intraspinatus अि शल्प िंात 
Foramen epiploic िपाजाल मछि Fossa intercondylar आंतरकंद िंात 
Foramen 
intervertebral 

आंतर कीकस मछि Fossa ischiorectal आसनगुद िंात 

Foramen jugular मातृका Fossa supraclavicular उत्तर अक्षक िंात 
Foramen Lushka चतुथु गुहेच्या 

छदािरील मछिे 
Fossa trochanteric ऊरूकूट िंात 

Foramen Magendi चतुथु गुहेच्याछदािरील 
मछिे 

  

 
F G 

Fossile मनिंात Gaseous िातीय 
Fovea गतं Gastric जाठर 
Fovea centralis मध्य गतं Gastric epi उपरी जाठर 
Fragility .गुंरता Gastric hypo अि. जाठर 
Free मिमुक्त Gastrin जठरी 
Frenulum linguae मजव्हापमट Gastrium जठर, आमाशय 
Fresh नि, अम.नि, अश्रातं Gastrointestinal जठरातं्ीय 
Friction मिघषणु Gelatin मश्लमब 
Fright .ीती Gelatinous मश्लमबित 
Fructose फलिू Gene जनुक, मपत्र्यैक 
Fruitful फलदायी General सामान्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

Fulcrum ्कं.ा Generative ्जनन 
Function कायु Genesis उत्पत्ती 
Functional कायुकारी Genetics जननमिद्या 
Fundus पीनक Geology .ौममकी, .शूास्त्र 
Furcula मिशािंक Germicidal जंतुनाशक 
Furrow सीता, ्सीता Germnating उभ्देदी 
Furrow linear रेमिंत सीता, ्सीता Germplasm मपतृिव्य 
Fusion एकीकरण Gigantism अमतकायत्ि, राक्षस 

G Gin हपुमशरा 
Galvanometer दु्यिाहमान Girdle pectoral अंसचक्र 
Gamete जन्य ू Gridle pelvic श्र.णी अंसचक्र 
Gametogenesis जन्यजूनन Ginglimus क.रसंिी 
Ganglion ्गंड Girth पमरमघ 
Ganglion ciliary चाशुष ्गंड Glabella भ्रमूध्य 
Ganglion spinal मिैं ्गंड Gland गं्रथी 
Ganglion 
sympathetic 

्िायत्त ्गंड Gland adrenal िृक्क.पमर गं्रथी 

Ganglionic, post ्गंडपि Gland Bartholin य.नीमुिंगं्रथी 
Ganglionic pre ्गंडपूणु Gland Bruner’s अमपग्रहणी गं्रथी 
Gas िामत   
 

G G 
Gland bulbourethral मूत्माग ुकंद गं्रथी Gland sublingual अि.मजव्ह गं्रथी 
Gland Cardiac उद्वार गं्रथी Gland submaxillary अि.हनुगं्रथी 
Gland carotid गै्रिी गं्रथी Gland sudoriperous िमु गं्रथी 
Gland chief gastric ्िानजाठर गं्रथी Gland suprarenal िृक्क.पमर गं्रथी 
Gland coccygeal गुद गं्रथी Gland sweat िमु गं्रथी 
Gland cowper’s मनसृज गं्रथी Gland thymus यौिनलुप्त गं्रथी 
Gland ductless ्णाली रमहत गं्रथी Gland thyroid गलगं्रथी 
Gland endocrine अंतरासगी गं्रथी Glandular गं्रथीय 
Gland excretory उत्सजुक गं्रथी Glans clitoris .गशफेमणी 
Gland exocrine बमहरासगी गं्रथी Glans penis मशश्नमणी-मंुड 



 

 

अनुक्रमणिका 

Gland lachrymal अश्रू गं्रथी Glass watch मनरीक्षण काच 
Gland intestinal आंत् गं्रथी Glistening ्.ासी 
Gland Lieberkuhn आंत्श्लेष्ट्मकला गं्रथी Globulin आितुुली 
Gland mammary ्तन गं्रथी Globulin serum लमस आितुुली 
Gland master ब्रम्ह गं्रथी Globulinogen अंड आितुुली 
Gland meibonian ित्मुपट्ट गं्रथी Glomerulus केमशकाजूट 
Gland Montgomery ्तनिलयगं्रथी Glossal मजव्ह 
Gland pancreatic सिुमकण्िी गं्रथी Glossal hypo अि. मजव्ह 
Gland parathyroid परागल गं्रथी Glottis कंठद्वार 
Gland parietal cell ्ाचीर क.शा गं्रथी Glottis epi कंटमपिान 
Gland parotid उपकण ुगं्रथी Glucose मिुम 
Gland peptic पाचक गं्रथी Glycerin मिुमर 
Gland penial तृतीय नेत् गं्रथी Glycerol मिुरि 
Gland pituitary प.षकाय गं्रथी Glycocholate मिुमपत्तीय 
Gland prostate पुर्थ गं्रथी Glyeogenase मिुजनेद 
Gland pyloric मनजठर गं्रथी Goiter गलगंड 
Gland reproductive ्जनन गं्रथी Goiter colloid श्लेष्ट्मत््फाय गलगंड 
Gland salivary लाळा गं्रथी Goiter exophthalmic उदमक्ष गलगंड 
Gland sebaceous ्नेह गं्रथी   
 

G H 
Golgi bodies मि.ेदा. काय Hand ह्त 
Gonad ्जनन गं्रथी Handle मुमष्ट 
Grainlike यिित Hanging फास, फाशी 
Gram-gm िान्य–िा Hard कठ.र 
Granule कमणका Harm अपाय 
Granule Nissel’s ्.द कमणका Harmful उपििी 
Graph आलेिं Harmony मेळ 
Gravitation भ्िाकृमष्ट Haustration मलाशय ्यनू 
Great बृहत, गुरु Head मशर, म्तक 
Green हमरत Health ्िा्र्थय, मनर.गता 
Grey िूसर Healthy ्ि्थ 



 

 

अनुक्रमणिका 

Grey mater िूसर िव्य Heart हृत, हृदय 
Grip ग्र., पकड Heat ऊष्ट्मा, ऊष्ट्णता, ताप 
Groin िकं्षण Heat loss ताप हानी 
Groove ्सीता Heat regulation ताप मनयमन 
Group समुदाय, िगु Heat stroke ऊष्ट्माघात 
Group ABO किं ओ Heavy .ारा 
Growth िृमद्ध, िाढ Hematin श.मणमत 
Gubernaculum testis िृषण रज्जकूा Hemiplegia अिांग, पक्षघात 
Guess अजमािणे Hemisphere अिगु.ल 
Gum दंतमासं Hemocytometer रक्तक.शामान 
Gut आम–अंत्कुल्या Hemoglobin श.णितुुली 
Gyrus संिले्लक Hemoglobin nometer श.णितुुली मानक 

H Hemorrhoids अशवु्यािी, मूळव्याि 
Habit सिय, ्ि.ाि Hemolysis श.णाशंन 
Habitat िास Hemophylia अमिरुमिर स्त्राि 
Hair र.म, केश Heparin शुक्तयाकृती 
Halt अिु Hepatic याकृत 
Hamulus अंकुश Herbivorus शाक.जु 
 

H H 
Heredity आनुिमंशकता Hydrocephalus जलम्तक 
Hereditary मपत्ागत Hydrogen उदजन 
Hernia, inguinal आंत्िृमद्ध Hydrolysis जलाशंन 
Heterozygote युर्गम..यगुणी Hydrolytic जलामंशक 
Hiatus खिंड, मछि Hydrothorax जल.रस 
Hiatus aortic महार.महणी मछि Hymen य.नीपटल 
Hiatus maxillary उत्तरहनु मछि Hyperfunction अमतकायुता 
Hicough उचकी Hyperglycemia अमतकायुता 
High उच्च, तंुग Hypermetropia पिनाम.ता 
Hilum िृतंयू Hyperpnoea िुतश्वसन 
Hirudin जलौकी Hypertrophy अमतििनु 
Histamin ऊमतमतक्ती Hypnotoxin ्िप्नामिमष 



 

 

अनुक्रमणिका 

Histology औमतमक Hypofunction कायुहीनता 
Hollow सुषीर, प.कळ Hypofunction gastric अि.जठर 
Homogeneous समागं, समरूप Hypoglossal अि. मजव्ह 
Homozygote युर्गमकैगुणी Hypoglycemia हीन मिुरक्तता 
Honey comb मिुजालक Hypophysis प.षकायगं्रथी 
Horizontal क्षैमतज्य Hypothermia हीनतापता 
Hormone अतरासगु, न्यासग,ु ओज Hypothyroidism हीनगलगं्रमथता 
Hormone 
adronocorticotrophic 
ACTH 

उपिृक्क 
बाह्यकप.शीअंतरासगु–
ऊबाप.न्या 

I 

Hormone 
thyrotrophic 

गलप.ष अंतरासग ु Ice महम 

Hormone 
gonadotrophic 

्जननकाशी अंतरासगु–
न्यासग ु

Ice cream महय मशर 

Horn शृगं Ileum शषेातं् 
Host प.षक Image ्मतमा 
Hyaline काचर काचा. Immature अपक्व 
Hyaloplasm ्तरल Immovable अचल 
Hydrocarbon उदागंार Immunity ्मतकामरता 
 

I I 
Impenitrable अ.ेद्य Injection अंतःके्षप 
Implant स््थरपद Injection, intravenous मसरातंः के्षप 
Impression ठसा, मुिा, मचन्ह Injure दुिंािणे 
Inactive कायुहीन, मनस्ष्ट्क्रय, 

अकायुक्षम 
Injury आघात 

Inanimate मनजीि Inlet अंतद्वार, द्वार, ्िशे 
Inborn सहज Inorganic अजैिी, अ्ागंामरक 
Inch ्ागुंल Insecure असुरमक्षत 
Incisura .गुंर, काकपद Inserted मनमिष्ट 
Inclined अम.नत Insertion मनिशे, संिशे 
Incompatible असंगत Insoluble अमिलेय 
Incoordinated असहकामरत Inspection, xray क्षरश्मीदशनु 



 

 

अनुक्रमणिका 

Increased िर्थित Inspiration मनश्वसन 
Incus मनघामत Insulation मिसंिाहन 
Indifatigable अश्रातं Insulator मिसंिाहक, पथृक्कारक 
Index refractive .जुायाम माध्यम Insulin मिुिशी 
Index cephalic कापामलक देशना Intensity चडंता 
Index colour रंगदेशना Interaction अंतरामक्रया 
Indigestion दुष्ट्पाच्य Intercellular अंतराक.श 
Indirect अ्त्यक्ष Interfascicular अंतरापूल 
Individually व्यस्क्तशः Interlace अंतिुयन 
Indol मननीलिा Intermedullary मध्य्थी 
Inexhaustible अश्रातं, अध्यय, अक्षय Itermittent समिराम 
Infection संसग ु Internal अंतरादाता 
Infection secondary गौण संसगु Interoceptor छेद, ममथः 
Inferior अिर Intersection अंतराल 
Inflammation दाह, श.ि Inter ventricular अंतरा्िेश्मपमट 
Ingestion अंतगु्रहण Interstilial आंतर 
Inguinal िकं्षण Intervertebral अंतरकीकस 
Inherent सहज Intestine आंत् 
Inhibition मनर.िन Intestine large बृहदातं् 
Initial आद्य   
 

I J 
Intestine small लघ्िातं् Jerk के्षप 
Intramembranous अंतःकलाित Joint संिी 
Intricate दुगमु Joint acetabular श्र.णीऊलूिंल संिी 
Invagination अंतिुलन Joint 

amphyarthrosis 
्सर संिी 

Invasion आक्रमण Joint atlantoaxial मशर.िर अक्षकीकस 
संिी 

Invertase अपितेद Joint 
atlantooccipital 

पिकपाल संिी 

Invertion अि.ितुन, अपितुन Joint, ball & 
socket 

ऊलूिंल संिी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Invertor अपितुक Joint, gliding ्सर संिी 
Involuntary अमनच्छायत्त Joint hinge क.र संिी 
Iodine जंबुमक Joint hip श्र.णी संिी 
Ion अयन Joint immoveale स््थर, अचल संिी 
Ion OH न्ययन Joint intercarpal आंतर संिी 
Iris कृष्ट्णा Joint intertarsal आंतर कूचा संिी 
Iron lung अयःक्ल.म Joint knee जानू संिी 
Irregular असमान, बेढब Joint moveable चल संिी 
Irritability उद्दीप्यत्ता Joint pivot मिितु संिी 
Irritated संतामपत Joint shoulder अंस सिी 
Irritating संतापी Joint 

sternoclavicular 
उर.क्षक संिी 

Ischium ककंुदर Joint sternocostal उर.स््थपशू ुसंिी 
Island of Langehans लॅगरहॅनचेद्वीप Joint synarthrodial  
Isthmus अंतगीिा Joint tarsal गुल्फ संिी 

J Joint 
temporomandibular 

शिंंक हनु संिी 

Jaw, lower अिर हनु Joint tibiofibular जंिाअनुजंिा संिी 
Jaw upper उत्तर अिर हनु Juice यषू, रस 
Jejunum मध्यात् Juice gastric जठर रस 
Jelley श्लेषक   
 

J L 
Juice intestinal आंत् रस Labyrinth bony अस््थजात गव्हर 
Juice pancreatic सिुमकण्िी रस Labyrinth 

membranous 
कलाजात गव्हर 

Junction, 
selerocorneal 

शुक्ता्िच्छा संिी Lactalbumen दुर्गिश्वेमत 

K Lactase दुर्गिेय 
Kation न्ययन Lactate दुर्गिीय 
Keratin शृगंी Lacteal पय.लमसनी 
Keratinisation शाडु, गण Lactiferous आक्षीरी 
Keratitis ्िच्छाक.प Lactoflavin दुर्गिखपगी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Kidney िृक्क Lactose दुर्गिम 
Kinase ्मिकमर Lacunai गर्थतका 
Knee जानू Lambda पिखबदू 
Knee jerks जानूके्षप Laminai दली 
Knee joint, internal 
derangement of 

जानूसंिी आंतरव्यत्यास Laminai 
concentrated 

संकेमित दली 

Knot Hensen’s भ्रणूडमंु Lanugo लि 
Knowledge ज्ञान Large बृहत 
Known अिगत, ज्ञात Larynx घ.मषत् 
Krause’s end bulb क्रॉसचे अंत्यकंद Lateral पाश्वु 

L Law, govt. शासकीय मििी 
Labia ओष्ठ Laxative सारक 
Labium majus गुरू ओष्ठ Layer पुट ्तर 
Labium minus लघु ओष्ठ Layer external 

nuclear 
बाह्यन्यमष्ठ पुट ्तर 

Labrum, acetabular श्र.णी ऊलूिंलीय उद.ष्ठ Layer ganglion cells गंड क.शा पुट ्तर 
Labrum, glenoidal अंससंिी उद.ष्ठ Layer germinating र.ही पुट्तर 
Labyrinth गहन, गव्हर Layer 

internalmolecular 
आंतर जामलका पुट्तर 

 
L L 

Layer 
internalmolecular 

आंतर न्यमष्ट पुट ्तर Ligament, 
calcaneofibular 

अनु जंघा अनुगुल्फ रज्ज ू

Layer light 
sensitive 

.ाहृष पुट ्तर Ligament, conjoint 
tendon 

संयुक्त ्नाय ूरज्ज ू

Layer outer 
molecular 

बाह्य जामलका पुट ्तर Ligament crucial व्यत्यमसत रज्ज ू

Layer pigment cell रंगक.शा पुट ्तर Ligament deltoid मत्क.ण रज्ज ू
Layer 
subcutaneous 

अििुमु पुट ्तर Ligament falciform दात् रज्ज ू

Lead सीस Ligament hepatic याकृत रज्ज ू
Left िाम Ligament inguinal िकं्षण ्नाय ूरज्ज ू
Leg जंघा Ligament 

interosseusta-
गुल्फ अनु गुल्फआंतर 
अस््थ रज्ज ू



 

 

अनुक्रमणिका 

localcaneal 
Leguminous खशबी Ligament intra 

articular 
आंतर संमि रज्ज ू

Length wise अन्िायाम Ligament round ग.ल रज्ज,ू बिंन 
Lens िीक्ष Ligament spring ्कंद रज्ज ू
Lens crystalline ्फट िीक्ष Ligament stylohyoid शकूं ििकंुठास््थ रजु्ज 
Lens cylindrical रं. िीक्ष Ligament 

talotbifibular 
अनु जंघागुल्फ रज्ज ू

Lens magnifying मिशालन िीक्ष Ligamentum Nuchai घाटा्नाय ूरज्ज ू
Les घट Ligamentum patilae अमष्ठित रज्ज ू
Level, plan संतल Light मंद, अल्प 
Lever उद्याम, तरफ Limb अियि 
Lien प्लीहा Limit मयादा 
Life आयू, जीमित Line, arcuate चापिक्र रेषा 
Life long यािज्जीि Line of Hensen मसतरेषा 
Ligament रज्ज ूअस््थबिं Line intertubercular अंतराकूट मसतरेषा 
Ligament annular िलय रज्ज ू Line mammary ्तन रेषा 
Ligament bone अस््थ रज्ज ू Line nuchal पि कपाल रेषा 
Ligament broad पथुृ रज्ज ू   
 

L L 
Line paramedian परामध्य रेषा Low नीच, मनम्न 
Line pectineal चापिक्र रेषा Lower अिर 
Line semilunar अिुचिं रेषा Lub, dup िा-िक 
Linea alba श्वेतरेषा Lubricant उप्नेह, अभ्यंजक 
Linea aspera रुक्ष रेषा Lubrication अभ्यंजन 
Lip lawer अिर ओष्ठ Lucaemia अमिश्वेतरक्तता 
Lipoid मिमेदा. Lucocytosis अमिश्वेतरक्तता, 

मसतक.शािृमद्ध 
Liquid तरल, िि Polymorphonuclear पुरुिंउन्यमष्ठ 

अमिक.शता 
Liquor ममदरा Lucoderma श्वेतकुष्ठ 
Litre ््थ Lucopenia हीनश्वेतरक्तता 



 

 

अनुक्रमणिका 

Liver यकृत Lung क्ल.म, फुप्पुस 
Lobe पाली Lymph लमसका 
Lobe occipital पिकपाल पाली Lyphocytosis लमसअमिक.शता 
Lobe parietal पाि ुपाली M 
Lobe candate पुच्छ पाली Macroosmatic तीव्रघ्राणज्ञान 
Lobe quadrate चतुष्ट्क.ण पाली Macula lutea पीतखबदू 
Lobe temporal शिंं पाली Magnesium भ्राजातु 
Lobulated िंंमडकायुत Magnus महत, महा 
Lobule पामलका Main ्िान 
Local ्थानीय Major म.ठा, सज्ञान 
Localisation ्थानसीमन Maleolus, medial अंतगुलु्फ 
Localisation sound ध्िनी ्थानसीमन Maleolus lateral बाह्यगुल्फ 
Localised ्थानसीममत Maltase यव्येद 
Locomotion ्चलन Maltose—C12 H22 O11 यव्यिू 
Longitudinal आयाम, उ.ा Mammal ्तनी 
Longitudinally आयामतः Mandible, lower अिरहनु 
Longus दीघु Mandible, upper उत्तर हनु 
Loop िळी, िलय Mangenese ल.हक 
Loop intestinal आंत् िळी, िलय Manometer मनपीडमान 
 

M M 
Manubrium sterni ह्तक.रस््थ Medula ablongata मस््तष्ट्क पुच्छ 
Manufacture मनमाण Medullated मिमज्जी 
Marigin Costal पशूतुट Meosis अिसूुत्णा 
Marigin supra orbital उत्तराक्ष कूटिारा Membrane कला, आिरण, छद 
Marrow मज्जा Mebmerane 

basement 
अिःसृत छद 

Mask गुंठन Memberane cell क.शा छदा 
Mass, lateral पाश्वुखपड Memberane hyaline काचर छद 
Massage मदुन Membranca 

interanca limitance 
आंतर सीमा छद 

Mastication चिुण Memberane 
interosseous 

आंतर अस््थ छद 



 

 

अनुक्रमणिका 

Material िव्य Memberane of 
Krause 

अमसत छद 

Matter िव्य Membrane 
Laminated 

दलीमय छद 

Matter grey िूसर िव्य Membrane cliated पक्ष्मल छद 
Matter white श्वेत िव्य Membrane mucus श्लेष्ट्म छद 
Maturation पक्वन Membrane 

nictitating 
मनममलक छद 

Mature पक्व Membrane synovial संिीकला 
Maxilla उत्तरहनु Membrane tectorial छमद छद 
Maximum सिोच्च Membrane tympanic पटहछद 
Meatus external 
acoustic 

बाह्यकण ुगुहा, मछि, माग ु Membranous कलाजात 

Meatus inferior 
nasal 

अिर नासामाग ु Meninges मस््तष्ट्क छद 

Meatus urethral मूत्द्वार Meniscus का्थीिलय 
Mechanism कलामिन्यास Menstruation ऋतु,-रज.दशनु 
Meconium बालमिष्ठा Mercury पारद-पारा 
Medial अम.मध्य Mesencephalon मध्यमस््तष्ट्क 
Mediastinum मध्यािकाशपमट Mesenchyma मध्य्तर, य.ज्यमूतकर 
Medcolyan न्यायिैद्यकीय Mesocolon मलाशय युज 
Medium माध्यम Mesoderm मध्य्तर, भ्रणू 
Medula मज्जक   
 

M M 
Mesoovarium अंडाशय युज Molar हानव्य 
Mesorchium िृषण युज Molecule व्यहूाणु 
Metabolism चयापचय Monkey, tailless मिपुच्छकमप 
Metanephros उत्तरिृक्क Monotony अिैमचत्र्य, अम.न्नता 
Metaphase .ाजना Mons veneris रमतमगरी 
Metaprotein सम्..मूजन Morula युक्तूत, मूलपुंज 
Metatarsal पादशलाका Mosquito मशक, मच्छर 
Meter मान Motor car िमहत् यान 



 

 

अनुक्रमणिका 

Methane ्.मदन्य Moveable चल 
Method of chronic 
experiment 

दीघु ्य.गपद्धती Moveable freely चेष्टाित पमरचेष्ट चल 

Micron णु Movement गमत 
Microscope अण्िीक्ष Moving गमतमान 
Microsmatic मंदघ्राणज्ञान घ्राणज्ञानरमहत Mucus श्लेष्ट्मा, श्लेष्ट्मल 
Micturition मूत्.त्सगु Mucus sub अिः श्लेष्ट्मल 
Migration ्व्रजन Multicellular नैकक.शी 
Mild सौम्य Multiplication गुणन 
Milk दूर्गि, ्तन्य Mumps गलगुंड 
Mili meter-mm सहमस्त्रमान मसमा Motor ्ेरक 
Mineral िंमनज Muein श्लेष्ट्मी 
Minus ऋण Muscle पेशी 
Minute सूक्ष्म क्षण Muscle abductor 

digiti 
अंगुली अपचालक पेशी 

Misce llaneous संकीणु Muscle abductor 
halluces 

पादागुंष्ठ 
अंगुलीअपचालक पेशी 

Mitosis सूत्ी .ाजन Muscle abductor 
pollicis 

अंगुष्ठ अपचालक पेशी 

Mobile चल, चमलष्ट्णु Muscle abductor उपचालक पेशी 
Model ्तीक Muscle anconeus कफ.ण पेशी 
Modified संपमरिर्थतत Muscle errector 

pilorum 
र.मउच्छीषकु पेशी 

Moist आिु Muscle biceps 
brachialis 

बाहू मद्वमशर पेशी 

 
M M 

Muscle brachialis बाहू पेशी Muscle erector spini शल्य.न्नम पेशी 
Muscle 
brachioradialis 

बाहू अन्िरत्नी पेशी Muscle extensor अन्िरत्नीममणबिं 

Muscle buccinators कप.ल पेशी Carpiradialis ्सारक पेशी 
Muscle 
bulbocavernosus 

कंद हषपुुजं पेशी Muscle extensor 
ulnaris 

अरत्नी ममणबिं 
्सारक पेशी 

Muscle spongiosus कंद हषपुुजं पेशी Muscle exiensor सामान्य अंगुमल 



 

 

अनुक्रमणिका 

digitorum comunis ्सारक पेशी 
Muscle capitis शीष ुपेशी Muscle extersor 

fibularis 
अनुजंघा्सारक पेशी 

Muscle cardiac हृत, हृद्य पेशी Muscle flexor carpi 
radialis 

अन्िरत्नी 
ममणबिंआक.चक पेशी 

Muscle ciliary िलीकाय पेशी Muscle flexor 
digitorum fedis 

पादागुंलीआक.चक 
पेशी 

Muscle coccygeus उपतै्क पेशी Muscle digitorum 
profundus 

ग.ीर अंगुली 
आक.चक पेशी 

Muscle constrictor 
pharyngis 

ग्रसनी संक.चकपेशी Muscle flexor 
digitorum sublimis 

तल.पमरक 
अंगुमलआक.चक पेशी 

Muscle 
coracobrachialis 

उरों्या बाहू पेशी Muscle digitorum 
halluces 

पादागुंष्ठआक.चक पेशी 

Muscle corpora 
cavernosa clitoris 

य.नीखलग हष ुपुजं पेशी Muscle 
gastrocnemeous 

जंघाखपडी ्ज्िघ पेशी 

Muscle cremaster मनलंबी पेशी Muscle gamellus युर्गमपेशी-ममथुन पेशी 
Muscle deltoideus मत्क.ण पेशी Muscle 

genioaglosseus 
मजव्हाहनु पेशी 

Muscle depressor 
labi Inferioris 

अिर ओष्ठ्ािसादक पेशी Muscle 
geniohyoideus 

मद्वतास््थहनु पेशी 

Muscle detrusor बमहष्ट्कामरणी पेशी Muscle gluteus मनतंब पेशी 
Muscle 
diaphragmaticus 

उरः ्ाचंीर पेशी Muscle gracialis क.मल पेशी 

Muscle digastricus मद्वमासंल पेशी Muscle hyoglossus मद्वतास््थ मजव्हा पेशी 
Muscle dilator nasi नासा अम.्तारक पेशी Muscle iliacus पषृ्ठमनतंब पेशी 
 

M M 
Muscle iliococcygeus पषृ्ठमनतंबउपमत्क पेशी Muscle lumbricalis क्षिु पेशी 
Muscle infraspinatus अिर शल्य पेशी Muscle masseter चिुण पेशी 
Muscle intercostalis अंतरापशू ुपेशी Muscle multifidus पषृ्टिशंीय पेशी 
Muscle intercostalis 
intimus 

अत्यंतः अंतरापशू ुपेशी Muscle 
musculomembranous 

पेशीकलायुत पेशी 

Muscle interossei आंतरअस््थ पेशी Muscle myelohyoidius मद्वतास््थ मुिं. ू
पेशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Muscle interossei 
dorsalis manus 

पषृ्ठह्त आंतरअस््थ पेशी Muscle obliquus मतरमि पेशी 

Muscle Inter ossci 
dorsalis manus 

पषृ्ठह्त पेशी Muscle obliquus 
abdominis 

उदर मतरमि पेशी 

Muscle Interossci 
dorasalis pedis 

पषृ्ठपाद पेशी Muscle obliquus bulbi-
orbitalis 

अक्ष मतरमि पेशी 

Muscle palmaris ह्ततल पेशी Muscle obturator संिारक पेशी 
Muscle plantaris पादतल पेशी Muscle 

occipitofrontalis 
पिकपाल ललाट 
पेशी 

Muscle 
ischiocavernosus 

आसनहषपुुज पेशी Muscle ocular हक-अक्ष पेशी 

Muscle laryngeal घ.मषत् पेशी Muscle omohyoidius अंसमद्वतास््थ पेशी 
Muscle lateralvertebral पाश्वुकीकस पेशी Muscle opponens संमुिंकामरणी पेशी 
Muscle latissimus dorsi मिशालपृष्ठ पेशी Muscle orbicularis 

oculi 
नेत् मनमीलक पेशी 

Muscle lavator ani गुद.न्नम पेशी Muscle oris मुिंषलय पेशी 
Muscle lavator ani 
costorum 

पशूनु्नम पेशी Muscle orbitalis अक्ष पेशी 

Muscle lavator 
palpebrae superioris 

उत्तरित्मोन्नम पेशी Muscle palmaris ह्ततल पेशी 

Muscle lavator 
prostatae 

पुर्थ.न्नम पेशी Muscle pectineus अग्र.रू पेशी 

Muscle lavator 
scapulae 

अंसफलक.न्नम पेशी Muscle pectoralis अंसचक्र पेशी 

Muscle longissimus दीघुतम आक.चक पेशी Muscle perinial उत्सगांतराल पेशी 
Muscle longus दीघु पेशी Muscle peroneus अनुजंघा पेशी 
 

M M 
Muscle plantaris पादतल पेशी Muscle 

semimembranosus 
अिुकला पेशी 

Muscle platysma त्िक पेशी Muscle semitendinosus अिु्नायपेूशी 
Muscle popliteus पिजानु पेशी Muscle serratus क्रकच पेशी 
Muscle pronator 
quadratus 

चतुष्ट्क.ण अि्तलक पेशी Muscle skeleted कंकाल पेशी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Muscle pronator 
teres 

म.ल अि्तरक पेशी Muscle soleus जंघाखपमडका पेशी 

Muscle psoas कटीर पेशी Muscle sphincter संक.चक पेशी 
Muscle 
pterygoideus 

मत्िणेी पेशी Muscle spinalis शल्य पेशी 

Muscle 
pubococcygeus 

पुर.मनतंबउपमत्क पेशी Muscle splenius पट्ट पेशी 

Muscle pyramidalis ्तूप पेशी Muscle 
sternocleidomastoideus 

अर.क्षक गंडििु 
पेशी 

Muscle pyriformis रुमचफलाकार पेशी Muscle sternocostalis उर.मद्वतास््थ पेशी 
Muscle quadratus 
femoris 

चतुष्ट्क.ण ऊरू पेशी Muscle sterno hyoidius उर.स््थपशू ुपेशी 

Muscle quaotratus 
Lumborum 

चतुष्ट्क.ण कटी पेशी Muscle 
sternocleidomastoideus 
thyroidius 

उर.गलाकास््थपेशी 

Muscle quadriceps चतुःमशर पेशी Muscle styloglossus शकुं मजव्हा पेशी 
Muscle rectus ऋजु पेशी Muscle stylo hyoidius शकूं मद्वतास््थपेशी 
Muscle rectus 
ocular 

ऋजु अमक्ष पेशी Muscle style 
pharyngeus 

शकूं ग्रसनी पेशी 

Muscle 
rhamboideus 

्कंि पेशी Muscle subclavius अि.क्षक पेशी 

Muscle 
sacrococcygeus 

मत्कउपमत्क पेशी Muscle subscapularis अिोंसफलक पेशी 

Muscle 
sacrospinalis 

मत्कशल्य पेशी Muscle supinator उत्तलक पेशी 

Muscle 
sacrothoracic 

मत्कपक्ष पेशी Muscle supraspinatus उत्तरशल्य पेशी 

Muscle Sartorius अंतक.ची पेशी Muscle temporalis शिं पेशी 
Muscle scalenus शीष ुअिनतकर पेशी   
 

M N 
Muscle teres ग.ल पेशी Neck ग्रीिा 
Muscle tibialis जंघा पेशी Neck anatomical शारीर ग्रीिा 
Muscle अनु््थ पेशी Neck surgical शल्य ग्रीिा 



 

 

अनुक्रमणिका 

transversus 
Muscle trapezeus बहुक.ण पेशी Nephritis िृक्कक.प 
Muscle triceps 
brachii 

मत्मशरबाहु पेशी Nephron िृक्काणु 

Muscle vastus बृहमत पेशी Nerve चेता 
Muscle visceral अंत्त्य पेशी Nerve abducent अपचालक चेता 
Muscle voluntary ऐस्च्छक पेशी Nerve acoustic श्रिण चेता 
Muscularis 
mucosa 

श्लेष्ट्मक पेशी Nerve auditory श्रिण चेता 

Muscular tone पेशी तान Nerve chordatympani मध्यकणु चेता 
Mutation उत्पमरितुन, मिकृमत Nerve Cranial कापुर चेता 
Myograph पेशी लेिं Nerve cranial first ्थम कापुर चेता (गंि 

चेता) 
Myology पेमशमक Nerve cranial second मद्वतीय कापुर दृक चेता 
Myopia हृ्ि दृमष्ठ, ्ाङूनाम.ता Nerve cranial third तृतीय अमक्ष चालक चेता 
Myosin मपमशमत, मासंज Nerve cranial fourth चतुथु आकृमष चेता 
Myotome पेशी िंंड Nerve cranial fifth पचंम मत्शािं चेता 

N Nerve cranial sixth षष्ठ अपचालक चेता 
Nape ग्रीिा पृष्ठ Nerve cranial seventh सप्तमअनीक श्रिण चेता 
Narcosis अचैतन्य, ्तबिता Nerve cranial eighth अष्टम श्रिण चेता 
Nasion नासाखबदू Nerve cranial ninth निम मजव्हा ग्रसनी चेता 
Natural ्ाकृमतक Nerve cranial tenth दशम मजव्हा ग्रसनी 
Nausea मळगळ Nerve Cranial eleventh एकादश मरैि उप चेता 
Necessity आंिश्यकता Nerve Cranial twelth द्वादश अि.मजव्ह चेता 
Necessary आिश्यक, इष्ट Nerve Cutaneus चमु चेता 
 

N N 
Nerve ending चेतातं Nerve sensory संिदेी चेता 
Nerve facial अनीक Nerve spinal मरैि चेता 
Nerve femoral ऊरु चेता Nerve splanchnic अंतरत्त्य चेता 
Nerve 
glossopharyngeal 

मजव्हाग्रसनी चेता Nerve tibial जंघा चेता 

Nerve gluteul मनतंब चेता Nerve, trigeminal मत्शािं चेता 



 

 

अनुक्रमणिका 

Nerve hemorrhoidal गुद चेता Nerve, trochlear अकृमष चेता 
Nerve hypoglossal अि.मजव्ह चेता Nerve ulnar अरत्नी 
Nerve inhibitory मनर.िी चेता Nerve vagus ्ाणेशा चेता 
Nerve median मध्यगा चेता Nerve wandering .टकी चेता 
Nerve motor ्ेरक Nervous System चेतासंहमत 
Nerve 
musculocuteneus 

पेशीचमु चेता Nervous System 
autonomus 

्िायत्त चेतासंहमत 

Nerve obturator संिारंक चेता Nervous System 
Sympathetic 

चेतासंहमत ्थम-
्िायत्त 

Nerve ocutomotor अमक्षचालक चेता Nervous System 
parathetic 

चेतासंहमत मद्वमतय-
्िायत्त 

Nerve Olfactory गंि चेता Net work जाल, गुंफणजाल 
Nerve Ophthalmic चाक्षषु चेता Netwrok Chromatic अम.िणी गुंफणजाल 
Nerve Optic दृक चेता Neuroglia चेतािारी 
Nerve pair of चेतायुर्गम Neurolemma चेतािरण 
Nerve palatine तालु चेता Neuron चेताक.शा चेतैक 
Nerve peroneal अनुजंघा चेता Neuron lower motor अिर्ेरक चेतैक 
Nerve phrenic ऊरः्ाचीर चेता Neuron upper motor उत्तर्ेरक चेतैक 
Nerve plantar पादतल चेता Neutral क्लीब 
Nerve pneumogastric ्ाणेशा चेता Neutralisation क्लीबन 
Nerve radial अन्िरन्त्नी चेता New नि, अम.नि 
Nerve recurrent ्त्यािती चेता Nipple –चूचुक 
Nerve sciatic मनतंबा चेता Nitrogen .यूाती–. ू
Nerve secretory उदासगी चेता   
 

N O 
Nitrogenous .यूात्य Obstruction अिर.ि, र.ि, मिके्षप 
Nocturnal राखत्चर, मदिामीत Occipital पिकपाल 
Node गंड, ्गंड, गाठ Oedema ्फाय 
Node 
auriculoventricular 

अखलद ्िशे्म गंड Oestrin स्त्रीममद 

Node fibromuscular तातंि पेशी ्िशे्म गंड Oil, Codliver ्नेहमीन यकृत तैल 
Node lymphatic लमसका गंड Oil, seeds गमळत मबया, तेलमबया 



 

 

अनुक्रमणिका 

Node of Ranvier तनुकी गंड Oil wheat germ ग.िूम भ्रौण तैल 
Node sinoauricular क.टर अखलद गंड Old िृद्ध, ियातीत 
Nodule कंद Old age िािकु्य, जरा 
Nodule lentiform मसूराकार गंड Olecranum कफ.णग्र, क.पर 
Neutrient प.षक Olein म्रामक्ष 
Neutrition प.षण Omentum िपाजाल 
Nonnitrogenous अ.यूात्य On an average माध्यतः 
Normal सामान्य, ्ाकृमतक Oocyte अंडक.शा 
Notch काकपद Oogenesis अंडजनन 
Notch angular क.णी काकपद Oogonium पाडं क.शा 
Notch jugular मातृका काकपद Open मििृत, अनािृत 
Notch mastoid गंडिि ुकाकपद Opening रंध्रछ, मछि, द्वार 
Notch sciatic मनतंब काकपद Opening Saphenous व्यक्त द्वार 
Notch spinoglonoidal शल्यअंस काकपद Opponence संमुिंकरण 
Notch supra orbital उत्तराक्षकूप काकपद Opposite मिरुद्ध, अम.मुिं, 

संमुिं 
Notochord पषृ्ठमेरू Ora Serrata दंतुरिलय 
Nucleus न्यमष्ट Orbicular िलय 
Nucliated न्यमष्टत Orbital िैक्ष 
Nucleolus मनन्यमष्ट Ordinary सामान्य 
Nyctalopia मनशािता Organ अंग 
Oblique तीयुक, मतरमि Organ effector कायुकारी अंग 
Oblong आयताकार Organ end अंतागं 
Obstructed रूद्ध Organ excretory उत्सगांग 
 

O O 
Organ genital जननागं Ovum स्त्रीअंड 
Organ 
genitourinary 

मूत् जननागं Oxide जारेय 

Organ heat 
regulating 

तापमनयमन अंग Oxidation जारण 

Organ muscular पेश्यग Oxygen जारक 
Organ Corti श्रािागं Oxiginated जारमकत 



 

 

अनुक्रमणिका 

Organ receptor आदातागं Oxyhemogolbin जार श.ण ितुुली 
Organ Sensory संिदेनागं ज्ञानेंमिय P 
Organ sensory 
tactile 

्पश ुज्ञानेंमिय Pacemaker ्मतकार 

Organ sensory 
taste 

रुमच; ्िाद ज्ञानेंमिय Pain िदेना, पीडा 

Organic जैिी, जैंमिक, ्ागंारीक Painful सिदेन 
Organism जीिाणु Pair युर्गम, ज.डी 
Origin उद्भि, उगम Pale पाडुंर 
Oscoxae मनतंबास््थ Pallate तालू 
Oscexae magnum महामण्यास््थ Pallatine तालव्य 
Osmatic आसृतीय Palm करतल 
Ossicle अस््थका Palmitate तालीय 
Ossification अ्थीयन Palmitin तामल 
Ostein अस््थमक Papilla अंकुर 
Osteology आस््थमक Papilla, circumvaliate ्ाकाराकुंर 
Osteum अस््थ Papilla, filiform सूत्ाकुंर 
Ostium रंध्र Papilla foliate पर्थणताकुंर 
Ounce शुस्क्त-शु Papilla fungiform छत्ाकुंर 
Outgrowth उद्बि ु Papilla hair र.माकुंर 
Outlet मनगमुद्वार, बमहद्वार Paralysis ्तं.र.ग, पक्षाघात 
Outwardly िरकरणी Parasite परजीमि 
Oval अंडाकार Parchment paper चमुपत् 
Ovary अंडाशय Parathyroxin परागल गं्रमथमक 
Overeating अत्यशन Parietal पाश्वु, पार्थश्वक 
Over grown अमतिमिंत Parotitis गालगंुड व्यािी 
Over lap अमतछादणे   
 

P P 
Particle कण Periodic आितीय 
Parturition ्सूमत Periphery पमरसर, पमरणाह 
Passive मनस्ष्ट्क्रय, मनिेष्ट Peripheral पमरसरीय 



 

 

अनुक्रमणिका 

Pass through मध्यात्पारण Peristalsis तरंगगती 
Patella अमष्ठित, जानूकपाल Peritoneum उदरछद 
Pathogenic व्यामिकारी Permanent ्थायी 
Pause मिराम Permeable िधे्य 
Payer’s patch समूहलमसका िंंड Permutation 

Combination 
क्रमचय ि संय.जन 
मसद्धातं 

Pearl white मुक्ताश्वेत Pernecious ्णाशी 
Pedicle िृतं Persistence of vision दृमष्टमनलंबन 
Pellagra िल्कचमु Perspiration ्िदे, घमु. 
Pellet गुमलका Perspirationinsensible असंिदे्य ्िदे 
Pelvis श्र.णी, कटीर, मनिाप Perspirationsensible संिदे्य 
Pelvis renal िृक्क-कटीर Per unit of time ्मतकाल 
Pencil लेिंनी Petrol मातैल 
Penis मशश्न, उप्थ Petrous ््तर 
Pepsin पाची Phagocytosis काशीय.क्षण 
Peptide पाचेय Phylanx पिु 
Peptone पाचा Phylanx dilitorum 

manus 
ह्ता ंगुली पिु 

Per cent — P. C. 
% 

्मतशत्श. Phylanx dilitorum 
pedis 

पादागुंली पिु 

Percentage ्मतशतता Phallus लैं मगक ्देश 
Perforation ििे, मछि Pharmacological .षैमजकीय 
Perichondrium कास््थआिरण Pharynx ग्रसनी, सप्तपथ ्देश 
Perilymph पमरलमसका Pharynx buccal मुिं ग्रसनी ्देश 
Perimycin पमरपूल Pharynx nasal नासा ग्रसनी ्देश 
Perinium मिटप, उत्सगांतराल Pharynx laryngeal घ.मषत् ग्रसनी्देश 
Perinurium चेताकंचुक Phase अि्था 
Period काल, अििी Phenol दशि 
Period latent गुप्त काल Phosphate .ा्िीि 
 

P P 
Phosphogen .ा्िीय जन Pleura parietal पाश्वु पमरक्ल.म 
Phosphorus .ा्िर, .ा्िातु Pleura visceral अंत्त्य पमरक्ल.म 



 

 

अनुक्रमणिका 

Photograph .ामचत् Pleuricy पाश्वुक श.ि 
Photosensitive .ाहृष, .ाग्राही Plexus ्तान 
Ph. Value समुसंख्या Plexus anal गुद ्तान 
Phylum terminale अिसानसूत् Plexus brachial ऊद्बाहू ्तान 
Physical .ौमतक Plexus cervical गै्रिी ्तान 
Physician म.षक Plexus choroid झल्लमरक ्तान 
Physiology दैमहमक, व्यापामरमक Plexus coeliac मनतंब ्तान 
Piamater मृदुतामनका Plexus hepatic याकृत ्तान 
Pigment रंगा Plexus lumbar कटी ्तान 
Pigmented अम.रंमजत Plexus periarticular पमरसंिायी ्तान 
Piles अशवु्यािी Plexus sciatic देह ्तान 
Pina of eat कण ुपल्लि Plexus solar सूयु ्तान 
Pinch मचमटा Plica िली, .जं 
Pink आपद्म, गुलाबी Plug मनगम 
Pint शराि Pneumothorax िामतऊरस 
Pitch तारता Pneumothorax 

artigcial 
कृमत्म िामतऊरस 

Pithed अपमिद्ध Pocket ग.ह 
Placenta जराय,ू ग.पु.ष Pointed न.कदार 
Plane, तल Poisoning, lead सीस मिषता 
Plane transphyloric पारमनजठर तल Polyhedral बहुक.णी 
Plant पादप Polyneuritis पुरुचेताक.प 
Plasma अस्त्राबंु, रक्तिि Pons मनसेत 
Plate पट्ट Poplitius Poplitial पिजानु संबंिी 
Plate eribriform चालनी पट्ट Porta hepatis यकृतद्वार, याकृत मिदर 
Plate equatorial मध्य पट्ट Position अि्था 
Plate tarsal ित्मु पट्ट Position crest उच्छीष ुअि्था 
Platelets घनामस्त्रक.शा Posture देहस््थती, संस््थती 
Plenty मिपुल Posterolateral पिपाश्वु 
Pleura पमरक्ल.म Posterior पि 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

P P 
Potassium — K दहातु Process coracoid उरों्या 
Potassium citrate दहातु खनबिीय Process mastoid गंडििु 
Potassium oxalate दहातु मतर्गमीय Process maxillary उत्तरहनु्बिु 
Potential मशक्म Process alveolar उत्तरहनुगता ्ििु 
Pouch ्यनू Process odontoid दंता. ्ििु 
Pound-lb ्ाजंली-्ा ं Process palatine तालु ्ििु 
Power शक्ती, बल Process Spinous शल्य ्ििु 
Powerless लुळा Process styloid शकूं ्ििु 
Practical व्यािहामरक Process uncinated अंकुश ्ििु 
Precipitate मन्सादन Process, vital जीिमक्रया 
Pregnancy गर.दराि्था Process zygomatic गृंडास््थ ्ििु 
Prepuce मेढ्रचमु Procetodium भ्रणूगुद 
Presbiopia जरामक्षद.ष Procyte पूिुक.शा 
Preservation of self मनमजसातत्य Product सृष्ट 
Preservation of species िशं सातत्य Product end अंत्य सृष्ट 
Press रेटणे Product waste के्षप्य सृष्ट 
Pressure मनपीड Production उत्पादन 
Pressure hydrostatic तरल्थैमतक मनपीड Project ्के्षपणे 
Pressure diastotic 
blood 

हृत््फार रुमिर मनपीड Projection उद्वघु, ्के्षप 

Pressure systolic blood हृत्कंुचन रुमिर मनपीड Prolactin ्तन्यप.षी 
Pressure minus ऋण मनपीड Proliferation ्गुणन 
Pressure plus िन मनपीड Prominence तंुगक, ्कूट 
Pressure pulse नाडी मनपीड Promontary Sacral तै्क्ाग्र 
Preventivve मनिारक Pronation अि्तलन 
Primitive ्ाचीन, आदीम, पूिुज Pronator अित्तलक 
Procencephalon अग्र मस््तष्ट्क Pronecleus पूिुन्यष्टी 
Process उद्वि,ु अग्र, ्ििु, मक्रया Pronecleus male पू ंपूिुन्यमष्ट 
Process acromian उत्फलकाग्र Pronunciation शबद.च्चार 
Process ciliary िलीकाय्ििु Prop टेकू, आिारं 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

P P 
Propelling ्ेरक Purin मममहमक 
Prophase .ाजनापूिा Purple आनीलारुण 
Proportion ्माण Purposely सहेतुक 
Propriceptor न्यादाता Pus पूय 
Proteose ्..जेुद Putrefaction पूयन, पूयकमििा 
Protection संरक्षण Pyramid ्तूप 
Protein ्..मूजन, ्थीन Pyridoxin शुष्ट्मेयमतर्गमी 
Proteolytic ्..जूामंशक Q 
Proteose ्..जूिू Quantity मात्ा 
Protoplasm ्रस, जीििि Quickly सत्िर, त्िमरत 
Protozoa ्जीि Quotient .ागफल 
Protracted बमहके्षमपत R 
Protrusion बमहःके्षपण Radius अन्िरत्नी 
Protuberance ्.द्वि ु Radiating अरीय, मिकीरक 
Provertebra आद्यकीकस Radiation मिकीणनु 
Proximal नेमदष्ट, समीप्थ Ramus .जुा, शािंा 
Pseudopod कूटपाद Rancid दुिामसत 
Psychology मानमसमक Raphe सीिनी 
Pulley आकृमष Rapid िुत 
Ptyalin लाली Rarefied मिघमनत 
Pulmon क्ल.म, फुप्पुस Rate अिु 
Pulmonary 
tuberculosis 

कफक्षय राजयक्ष्मा Ray रश्मी 

Pulp ग.दु Reabsorption पुनः ्चूषण 
Pulsation ्पदं, ्पदंन Reabsorption 

selective 
्िृत्य पुनः ्चूषण 

Pulses कडिान्य Reaction ्मतमक्रया 
Pump उदंच मक्र. उत्के्षपणे Ready मसद्ध 
Pump suction चूषाचं Ready made पूिु मसद्ध, पूिु मनष्ट्पन्न 
Puncta 
lanchrymalis 

अश्रूरंध्र Recipient आदाता 



 

 

अनुक्रमणिका 

Puncture ििे, ििेन Receipt आदान 
Pupil तारा Reception पमरग्रहण 
 

R R 
Receptor आदाता Remarkable अद .तु 
Reciprocally व्युत्क्रमेण, अन्य.न्य Repair जीणोद्धरण 
Recoil ्त्यािक्कनमक्रया Replacement ्मतष्ठापन 
Rectum गुदाशय Reproduction पुनरुत्पमत्त 
Rectus ऋजु, सरल Reptile सरीसृप 
Recuperation पुनरापण Researcch संपमरक्षण, अन्िके्षण 
Recurrent ्त्यािती Resistence र.ि, अिर.ि 
Red रक्त Respiration श्वसन 
Reducing ्ऱ्हासक Respond ्मतचार 
Reduction पऱ्हासन Rest मिश्राम, मिश्रामंत 
Reflected परािृत्त Restore ्त्या्थापणे 
Reffex ्के्षप, ्मतके्षप Result मनष्ट्कषु, फल 
Reflex back ्त्यािर्थतत ्मतके्षप Retain ्मतिारण 
Reflex conditioned उपािीमयत ्मतके्षप Retardation मिलंबन 
Reflex 
gastrointestinal 

जठर मलाशय ्मतके्षप Retching िमन.िेक 

Reflex self 
regulation 

आत्ममनयमन ्मतके्षप Retention, urine मूत्ािर.ि 

Reflex vital जैंमिक ्मतके्षप Rete testes िृषणजाल 
Refrigerator ्शीतक पेटी Reticular जामलका 
Region ्देश Retina मूर्थतपट 
Region epigastric उपमरजठर ्देश Retinaculum ्थापक 
Region 
midchondrial 

कुमक्षमध्य ्देश Retraction ्त्याकषणु 

Regression filial ्तीपगमन Retropubic पुर.मनतंबास््थपिपषृ्ठीय 
Regulating मनयामक Return ्त्याितुन 
Regurgiltation उर्गदलन Reversible ्त्याित्यु 
Relax मशमथल Reversion ्त्याितुन 
Relaxation मशमथलन Rh मकुट समूहनकारक-



 

 

अनुक्रमणिका 

म. स. का. 
Reliable मिश्वासाहु Rhodopson दार्थष्टकजंब ू
Relic अिशषे Rhombencephalon पिमस््तष्ट्क 
Remains अिशषे Rhythmical तालबद्ध 
 

R S 
Rib पशू ु Saceharide, mono C6 H12 

O6 
एकशकुरेय 

Rib false कूट पशू ु Saccharide poly C6 H10 O5 पुरु एकशकुरेप 
Rib floating प्लिन पशू ु Sacculated ्यमूनत 
Ribbon पमट्टका Saccus vaginalis य.नी्यनू 
Rickets बालिक्रता Sacral तै्क 
Ridge orbital भु्रकूट Sacule ्यमूनक 
Right सव्य, दमक्षण Sagittal मध्य, ्ाचीर, अग्रिर 
Rigid अनाम्य Saliva लाला 
Rigor mortis शिकामठष्ट्प Salt लिण 
Rim िारा, कड Salt ammoniacal मतक्तामत लिण 
Ring िलय Salt common सामान्य लिण 
Roast .जुन Saponification ्िफेनकरण 
Rod शलाका Saprophyte मृत.पजीमि 
Roof छदी Sarcolemma पेशीतंतुिषे्ट-च.ल 
Root मूल Sarcomere पेशी्कं.पिु 
Rostrum जातुकतंुड Sarcoplasm पेशीरस 
Rotation पमरभ्रमण Sarcostlye पेशी्कं. 
Rough िंरिंरीत, असम Satin मिंमल 
Row पकं्ती Scale शल्क, माप श्रेणी 
Rubber घृखष Scapula अंसफलक 
Rubber glove घृमष ह्तप Scar िण 
Rubra रक्त, लाल Schistosoma hematobian श.मणत स्त्रीपूसंामत 
Rudimentary अिशषेक Schizocyte िंंडक.शा 
Rum फामणरा Sclera तंतूमयच.ल, श्वेतपटल 

S Scrotum मुष्ट्क 



 

 

अनुक्रमणिका 

Sac ्यनू Scurvy ्शीताद 
Sac articular संिायी ्यून Sea diving सागरमनमज्जन 
Sac lachrymal अश्रू ्यनू Sebum त्िक््नेह 
Sac scrotal मुष्ट्क ्यनू Second मनममष 
Sac york अंडपीत ्यनू Secrete स्त्रिणे 
 

S S 
Secretion न्यासग,ु उदासग,ु स्त्राि Shaft, hair र.मदंड 
Secretion internal अंतरासगु Shallow उथळ 
Secretion external बमहरासगु Shape आकार 
Secretion 
psychological 

मानमसक स्त्राि Shape dome घुमट आकार 

Secretory उदासजुक Shape dumb bell मद्वगुंडा आकार 
Section छेद Shape fan व्यजनाकार 
Sediment अिसाद Shape flask पमलघाकार 
Segment िंंड Shape pear रुमचफलित आकार 
Self आत्म, आत्मना Shape U उद्बाहू आकार 
Sella turciea पल्याण Shape wedge ्फान आकार 
Semen रेतस Sharp मिमिक्त, तीक्ष्ण 
Semilunar अिुचिाकार Sheath, medullary मज्जािरण, 

कचुकमिमज्जी. 
Semipermeable अिामतिेध्य Sheath rectus ऋजु आिरण 
Sense संिदेना Shed मिमनगतु 
Sensitivity संिदेनशीलता–ग्रामहता 

हृषता 
Sheet ्तर 

Sentimental .ािना्िान Shelf मनिाय 
Separate पथृक, मि.क्त Shelter आश्रय 
Septum पमट Short हृ्ि, आिुंड 
Septum 
interauricular 

अंतराखलद पमट Sickness mountain मगमरव्यािी 

Septum 
intermuscular 

अंतरापेशी पमट Side to side पाश्वात्पाश्वु 

Septum urorectual मूत्गुद–पमट Sighs उस.स 



 

 

अनुक्रमणिका 

Serum लमस Sigmoid अिग्रहा. 
Serum albumen मश्वमत Sign मचन्ह 
Serum globulin ितुुमल Sign babinski’s toe पादतल ्मतके्षप मचन्ह 
Sesamoid ्नायजूात Silk कौशये 
Set of teeth दंतकुलक Silver रजत 
Sexual लैं मगक, खलग Simplest सरलतम 
Sexual non-a अलैं मगक, अखलग Simultaneously युगपत, एककाल 
 

S S 
Sinus क.टर Sneeze खशक 
Sinus arythmia अतालबद्धता Snore घ.रणे 
Sinus Coronary िलय क.टर Snow fall महमिषाि 
Sinus frontal ललाट क.टर Soap ्िफेन 
Sinus paranasal पमरनासा क.टर Sobs हंुदके 
Sinus renal िृक्क क.टर Soda, Caustic दहक्षारक 
Sinus venous मसरा क.टर Sodium — Na क्षारातु–क्षा 
Sinus venous 
sagittal 

मध्य मसराक.टर Sodium chloride क्षारातु नीरेयक्षानी 

Sinus venous 
straight 

ऋजुमसरा क.टर Sodium phosphate क्षारातु.ा्िीय 

Sinus urogenital मूत्जनन क.टर Sodium bicarbonate 
(NaHCO3) 

मिक्षार 

Sinusoid मसरा–मसमरकाजाल Solid िन, सािं 
Six षट् Solitary एकल 
Size पमरमाण, आकारमान Soluble मिलेय 
Skeleton कंकाळ Solution मिमलयन 
Skeleton 
articulated 

संघामनत कंकाल Solution acqueous जलिाि 

Skeleton axial अक्ष कंकाल Solution glucosalin मिुलिण िाि 
Skeleton endo अंतः कंकाल Solution hypertonic अमिबल्य िाि 
Skin त्िचा Solution hypotonic ऊनबल्प िाि 
Skull कर.टी Solution iso सबल्य िाि 
Slender कृश Somatic दैमहक 



 

 

अनुक्रमणिका 

Slimy श्लेष्ट्मल, बुक्षबुळीत Sound ध्िनी 
Slope ्िण Sound collecting ध्िनी संग्रहण 
Slowly शनैः शनैः Sound transmitting ध्िनी पारेमष 
Small क्षिु, लघु Soyabean चीनमाष-कलाय 
Smegma शफेमल Space intercostal अंतरा–पशूु् देश 
Smell गंि Space interstitial अंतराल ्देश 
Smooth मचक्कण Space intrapleural आंतरपमरक्ल.म ्देश 
 

S S 
Space Subarachnoid अि.जाल 

तामनकािकाश 
Standard ्माप 

Specific मिमशष्ट Stapes पादािान 
Speech िाचा, िाणी Starch C6 H10 O5 मंड 
Spend िचेणे, िंचु करणे Starvation अनशन 
Spermatocyte 
Secondary 

उत्तर शुक्रक.शा State अि्था 

Spermatogenesis शुक्रजनन State crystalline ्फट अि्था 
Spermatozoa ्शुक्र क.शा State dehydration मिजलनीय अि्था 
Spermatogenia शुक्रक.शा State destruction मिनाश अि्था 
Sphenoidal जातुक State foetal भ्रणूा अि्था 
Sphincter संक.चक State Soluble मिलेय अि्था 
Sphincter, and गुद संक.चक Stearin िमस 
Sphincter pupilae तारा संक.चक Stellate ताराकार 
Sphygmogram नाडी्पदं मलिं Sternum उर.स््थ, िक्षास््थ 
Sphygmomanometer रुमिर मनपीड मान Sterol सािंि 
Spinal मरैि Stethoscope उरःश्रिा 
Spindle तकु्व Stimulation उद्दीपन, चडंता 
Spine शल्ये, कंटक Stimulation threshold देहली चडंता 
Spirit ्ासि Stirrup पादािान 
Splanchnopleur अंतःपाश्वु्तर Stomach आमाशय, जठर 
Spleen प्लीहा Stomach sweet bread ्िादुखपड गं्रथी 
Split मिपाटन Stomodium मुिंपथ 



 

 

अनुक्रमणिका 

Spontaneous यदृच्छया, अयत्नेन Stone अश्ममर 
Spot, blind अंि खबदू Stone billary मपत्ताश्ममर 
Spring उत्स, उत्थापकता Stone gall मपत्ताश्मरी 
Squint मतरला, टेर, कणा Stoppage ्थगन 
Stable स््थर Straight सरळ, ऋजु 
Stagnant मनष्ट््िाही Stratum ्तर 
Staining अम.रंजन Stratum corneum उपयुमिचमु, शाङ ु्तर 
Stalk, optic अक्षिृतं   
 

S S 
Stratum 
germinativum 

र.ही ्तर Sulphate शुल्बीय 

Stratum granulosum कणी ्तर Sulphur शुल्बामर 
Stratum lucidum उत्कणी ्तर Sulphur oxide — SO शुल्बामर जारेय 
Stratum Malpighi न्यमिचमु ्तर Sulphured 

Hydrogen-H2S 
उदजन शुल्बेय 

Stratum mucosum श्लेष्ट्म ्तर Sunk मनममज्जत 
Streak, primitive आद्यराजी Superficial तल.पमरक 
Strength बल, शक्ती Superior उत्तर 
Stretch तती Supination उत्तलन 
Stria राजी, रेिंा, रेषा Surface तल 
Striated रेमिंत Surface plantar पाद तल 
Stroma संिार Surface popliteal जानुपि तल 
Strong सबल Surrounded पमरिमेष्टत 
Struggle for 
existence 

जीिनकलह Survival of the fittest बमलष्ट अमतजीमिता 

Subarachnoid अि.जाल तामनक Suspended मनलंमबत 
Substance, 
hematopoietic 

श.ण.त्पादक िव्य Sustentacular tali अनुगुल्फास््थ आिार 

Substance 
threshold 

देहली िव्य Suture सीिनी 

Substance 
intercellular 

आंतरक.शा िव्य Suture coronal मुकुट सीिनी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Substrate मिकृत्य Suture lambdoid मशिंा सीिनी 
Successive उत्तर.त्तर Suture sagittal मध्य सीिनी 
Succus entericus आंत्रस Swelling सूज 
Suck चूपणे Symbiont सहजीमि 
Sugar शकुरा Sympathetic ्थम ्िायत्त 
Sugar cane इक्ष ुशकुरा Symphesis menli अि.हनुसंगम 
Sulcus, 
intertubercular 

आंतरअबुुद ्सीता Symphesis pubis पुर.मितंबास््थ 
अि.हनुसंगम 

Sulcus, lateral पाश्वु ्सीता Synapse चेत.पागम 
Sulcus terminals सीमा ्सीता   
 

S T 
Synarthrosis अचलसंिी Telophase .ाजनामंतमा 
Syndesmology संमिमक Temperature तपमान, ताप 
Synovia संमि िि Temporary अ्थायी 
Synthesis एकलन, संश्लेषण Tenacious दृढ 
Synthesis photo .ा एकलन Tendon ्नाय,ू कंडरा, मासंरज्ज ू
System संहमत Tendo Achilis — 

calcaneus 
गुल्फ ्नायू 

System autonomus ्िायत्त संहमत Tense आतत 
System parietal पमरणाह संहमत Tension आतमत 
System portal 
venous 

केमशका .ाजी मसरा संहमत Tension surface तलातमत 

System 
reticuloendothelial 

जामलका अंतच्छेद संहमत Tentorium मनमस््तष्ट्क बाह्यािरण 

System vascular पमरिहन संहमत Terrestrial .ौम, .चूर 
Systole cardiac हृत्कंुचन Testicle िृषण 

T Testosteron िृषमण 
Table सारणी, पटल Test tube पमरक्षण नाल 
Tactile ्पश ु Tetanus ्तं.ाि्था 
Taenia coli आंत्पट्टकृमम Tetany ्ागंग्रह 
Tarsus गुल्फ, कूचा Theoretically मसद्धातंतः 
Taurocholate िृषमपत्तीय Theory, alveolar फेनिाद 



 

 

अनुक्रमणिका 

Teeth मिदारण Theory Ludwig ्िृत्यपुनः िाद 
Teeth दंत Theory reticular जामलका िाद 
Teeth canine श्वदंत Theory special 

creation 
मिमशष्ट सजुन िाद 

Teeth cutting दंत.द्भि Theory trichromatic मत्िणी 
Teeth deciduous अ्थारी-क्षीर दंत Thermal तापीय 
Teeth incisor कतुन दंत Thermolabile ऊष्ट्महत 
Teeth molar हानव्य दंत Thermostatic ऊष्ट्म्थायी 
Teeth permanent ्थायी दंत Thermometer, clinical रूर्गण तापमानक 
Teeth premolar पुर. दंत Thiamine गंिमतस्क्त 
Teeth wisdom ्ज्ञा दंत Thick ्थूल, घन 
 

T T 
Thicking ्थूलन Topography अंगस््थती 
Thrombase घनासे्त्रद Tortuosity सपाकार, कुमटल 
Thrombin घनामस्त्र Torus गाठं 
Thrombokinase घनामिंकर Total सम्त 
Thrombopenia हीनघनामस्त्रक.शता Toueh ्पश ु
Thrombosis घनास्त्रता Towel ्ोंछ 
Thrombosis coronary िलय घनास्त्रता Toxin मिष 
Thumb ह्तागुंष्ठ Toxication मिषता 
Thyroxin गलमतर्गमी Trabiculae बाह्यकबंिनी 
Tibia जंघास््थ Trachea श्वासनमलका 
Tissue ऊमत Tract स्त्र.त, पथ 
Tissue adipose 
connective 

िपा य.जीऊती Tract alimentary अन्न–पचन पथ 

Tissue cavernous हषपुुजं ऊती Tract pyramidal ्तूपाकार पथ 
Tissue circulating िामहनी ऊती Tract pyramidal 

crossed 
व्यत्यमसत पथ 

Tissue connective संय.जी–य.जीऊती Transitional पमरितीय 
Tissue dense fibrous घनतातंि-ऊती Translucent पार.ासी 
Tissue erectile हष ुऊती Transmission पारेषण, ्सार 
Tissue fibrous तातंि ऊती Transverse अनु््थ 



 

 

अनुक्रमणिका 

Tissue reticular 
connective 

जामलका य.जी ऊती Trauma आघात 

Tocoferol ्सूमति Tricusped मत्कूट मत्दल 
Toe पादागुंली Trigone मत्क.ण 
Tomato रागालु Trochanter कूट 
Ton ्ितु Trochlea आकृमष 
Tone तान Trophoblast प.षकृत 
Tongue tie बद्धमजव्हा Truncus arteriosus र.महणी्कंि 
Tonic बल्य Trunk रंुड, िड, कबिं 
Tonsil गलिाताम Tube falopian 

Uterine 
ग.ाशयनमलका 

Tonus तमत Trunk blind अंिनाल 
 

T U 
Trunk eustachian पटहपूर नाल Unimaginable अतक्यु, अगाि 
Tubercle ककुमद, ्ििु Unit एकक 
Tubercle conoid शक्वाकार ्ििु Universal िैश्व 
Tubercle 
zygomatic 

गंगास््थ ककुदी Unknown अज्ञात 

Tuberculosis यक्ष्मा Unlimited अमयाद 
Tuberculum impar 
— prelinguale 

पुर. मजव्हकर्थणक Unnatural अनैसर्थगक 

Tulberosity तंुगक, अबुुद Unoxiginated अजारमकत 
Tubula contorti रेत. नामलका Upside down उपडी 
Tubule, convoluted संिले्लीतनमलका Urachus शीषरुज्ज ू
Tumor अबुुद Urate मेहीय 
Tunica albugenia श्वेतच.ल Urea ममह 
Tunica vaginalis पमरिृषण च.ल कला Ureter िृक्क्णामल 
Tunics of the eye अमक्षच.ल Urethra मूत््सेक 
Tunnel सुरंगा Urethra 

membranous 
कलाित मूत््सेक 

Turbinate, nasal नासाशकुंली Urethra penile शशै्न मूत््सेक 
Twist मपळिटणे Urinometer मूत्मानक 



 

 

अनुक्रमणिका 

Twitch ्फुरण Urobilin मूत्मपमत्त 
Tympanic पटह, पटहास््थ Urogenital मूत्जनन 
Typical ्ारूमपक Uterus ग.ाशय 

U Utricle बृहत ग.मणका, दृमत 
Ular व्रण Uvla ्मतमजव्हा 
Ulna अरस्त्न V 
Ultraviolet पारजंबू Vaccine रक्षाणुलस 
Umbilicus ना.ी, नाल Vacuole रसिानी, मरस्क्तका 
Umbilical cord नालरज्ज ू Vaccum शून्यक, ऋणमनप्पीड 
Unceasingly अमिराम, संतत Value अहु, मूल्य 
Unchanged अपमरिर्थतत Value fuel इंिन मूल्य 
Unconditioned अनुपािीमयत Valve कपाट 
Uncus अंकुश Valve aortic र.महणी कपाट 
Unicellular एकक.शीय   
 

V V 
Valve 
auriculoventricular 

अखलद ्िशे्म कपाट Vertebra कीकस 

Valve cardiac हृत्कपाट Vertebra atlas मशर.िर कीकस 
Valve cusped दली कपाट Vertebra axis अक्ष कीकस 
Valve eustachian पटहपूर कपाट Vertebra 

prominence 
्तंुग कीकस 

Valve iliococcal शषेातं् उंडुक कपाट Vertebrate पषृ्ठिशंी 
Vapour बाष्ट्प Verticle उदग्र 
Variety िैमचत्र्य Vessel िामहनी 
Vascular िामहनीयुत Vessel middle 

meningeal 
मध्यमस््तष्ट्क छदी 
िामहनी 

Vas deference रेतस् ्णाली Vessel Pudendal उपस््थिामहनी 
Vaseline मृत््नेह Vestibule मध्यगुहा 
Vasomotor िामहनी ्ेरक Vibrate आिपेी, कंप 
Valt चापछद Vice versa मिल.मक्रम 
Valt cranial कपुर चापछद Vilus रसाकंुर 
Vehicle िाहन Viscera अंत्त्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

Vein मसरा, नीला Viscid आलग 
Vein emissary संिायी छद मसरा Vision, binocular उ.याक्षदृष्टी 
Vein jugular मातृका मसरा Visual acuity दार्थष्टक तीक्ष्णता 
Vein portal आंत्महामसरा, नीला Visual purple दार्थष्टकजंब-ूनीलारुण 
Vein varicose जाल मसरा Vital जीिनािश्यक, जैि 
Velocity िगे Vital amine जीिमतस्क्त 
Velum पमटका Vitamin — V जीिमत–जी 
Vena cava महामसरा Vitamin — A. B. B. 

compl. C.O.E.K. 
जी.क.िं. संकर. 
ग.ि.ङ.ट. 

Vena comitance अनुसरी मसरा Vitamin pro ्ागजीिमत 
Ventilation संिातन Vitelin अंडपीत 
Ventral अभ्युदरीय Viviparous जरायुज 
Ventricle ्िशे्म, गुहा Vocal cord घ.षतंत्ी 
Venule मसमरका Voice िाणी 
Venum, snake सपुमिष Volatile उत्पत 
Vermix caseosa मपठी Volume पमरमा 
 

V W 
Volume expansion पमरमा घन मि्तरण Woolen उणीय, ल.करी 
Voluntary इच्छायत्त Work कायु 
Vomiting िमन Wound क्षमत 
Vulva .ग Xerophthalmia शुष्ट्कामक्षक.प 

W Xerosis शुष्ट्कामक्षक.प 
Warmth ओष्ट्णता Xiphoid अमसित 
Washer िलयक Xiphisternum पि.रःकास््थ 
Waste के्षप्य Y 
Watch घमट Yawn जंृ.ा, जा.ंई 
Water, aerated िामतपेय Yeast ्मकण्ि 
Water dstilled आसुत जल Yellow पीत 
Water lime चूणकु जल Yellow elastic पीत ्त्या्थ 
Wave लहरी, तरंग Yellow of anegg पीतक 
Weak दुबुल Z 



 

 

अनुक्रमणिका 

Wear & Tear घषणुतथादारण Zinc कुट्यातु 
Wedge कील, ्फान, पाचर Zona कला, आिरण 
Weight .ार, िजन Zona ciliaris िलीकाय ि लय 
Whisky िान्यीरा Zona orbicularis िलय िलीकाय 
White अमसत, श्वेत Zona pellucida पीत िलीकाय, 

युक्तपमट 
White of an egg श्वेतक Zonule of zin िैक्षमनलंब ्नाय ू
Wine िाक्षीरा Zygomaticofacial गंडानीक 
Wine Champagne बुद िाक्षीरा Zygote युक्ता 
Wine Sherry अबुद िाक्षीरा Zymogen मिकरजन 
 


