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मानवी रक्ताभिसरण प्रणाली
मानवी रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये रक्तवाभिन्या, भिरा आभण केभिका याां चे जाळे असते , ज्याद्वारे हृदय रक्त पांप करते. िरीराची
भवभवध िागाां ना आवश्यक पोषक, खभनजे आभण िामोन्स पुरवणे िी त्याची प्राथभमक िूभमका आिे . वैकल्पिकररत्या,
रक्ताभिसरण प्रणाली पेिी आभण ऊतीांमधून चयापचय कचरा आभण भवष गोळा करण्यासाठी दे खील जबाबदार आिे जे
िरीरातून िुद्ध भकांवा बािे र काढले जाते.
रक्ताभिसरण प्रणाली िी मानव आभण इतर प्राण्याां च्या अवयवाां ची प्रणाली आिे जी िरीराच्या आत सामग्रीच्या वाितुकीसाठी
जबाबदार असते. यात हृदय, रक्तवाभिन्या, भिरा, केभिका आभण रक्त याां चा समावेि िोतो. हृदय रक्त बािे र टाकण्यासाठी
पांप म्हणून काम करते. रक्तवाभिन्या, भिरा आभण केभिका पाइप भकांवा नभलका म्हणून काम करतात ज्याद्वारे रक्त वािते.

रक्ताभिसरण प्रणालीची वैभिष्ट्ये
मानवी रक्ताभिसरण प्रणालीची मित्त्वपूणण वैभिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आिे त:
•

मानवी पररसांचरण प्रणालीमध्ये रक्त, हृदय, रक्तवाभिन्या आभण लसीका असतात.

•

मानवी पररसांचरण प्रणाली दोन लूपद्वारे (दु प्पट पररसांचरण) रक्त पररसांचरण करते - एक ऑल्पिजनयुक्त रक्तासाठी,
दु सरा डीऑल्पिजनयुक्त रक्तासाठी.

•

मानवी हृदयामध्ये चार कक्ष असतात - दोन वेंभटि कल्स आभण दोन ऑररकल्स.

•

मानवी रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये रक्तवाभिन्याां चे िरीरिर जाळे असते. यामध्ये रक्तवाभिन्या, भिरा आभण केभिका
याां चा समावेि िोतो.

•

रक्तवाभिन्याां चे प्राथभमक कायण म्हणजे ऑल्पिजनयुक्त रक्त आभण पोषक घटक िरीराच्या सवण िागाां मध्ये पोिोचवणे.
िरीरातून बािे र काढले जाणारे चयापचय कचरा गोळा करण्याचे काम दे खील केले आिे .
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•

बहुतेक रक्ताभिसरण प्रणालीचे आरे ख दृश्यमानपणे त्याच्या पूणण लाां बीचे प्रभतभनभधत्व करत नािीत. सैद्धाां भतकदृष्ट्या,
जर एखाद्या मनुष्याच्या भिरा, रक्तवाभिन्या आभण केभिका बािे र टाकल्या गेल्या, िेवटपयंत सांपल्या तर ते एकूण
97,000 भकलोमीटर (भकांवा पृथ्वीच्या व्यासाच्या अांदाजे आठ पट) अांतरावर पसरले असते.

रक्ताभिसरण प्रणालीचे अवयव
मानवी रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये 4 मुख्य अवयव असतात ज्याां ची भवभिष्ट िूभमका आभण काये असतात. रक्ताभिसरण
प्रणालीच्या मित्वाच्या अवयवाां मध्ये िे समाभवष्ट आिे :
1. हृदय
2. रक्त (ताां भिकदृष्ट्या, रक्ताला ऊतक मानले जाते आभण अवयव नािी)
3. रक्तवाभिन्या
4. लसीका प्रणाली

हृदय
हृदय िा स्नायूांचा अवयव आिे जो छातीच्या गुिामध्ये , फुफ्फुसाां च्या अगदी मध्यिागी ल्पथथत आिे . िे थोरॅ भसक प्रदे िात डावीकडे
भकांभचत थथीत आिे आभण पेरीकाभडण यमने झाकलेले आिे . मानवी हृदय चार कक्षाां मध्ये भविक्त केलेले आिे ; म्हणजे, अभटि या
(एकवचनी: अभलांद) नावाच्या दोन वरच्या खोल्या, आभण दोन खालच्या कक्षाां ना वेंभटि कल्स म्हणतात. जरी इतर प्राण्याां ना हृदय
आिे , तरी त्याां ची रक्ताभिसरण प्रणाली किी कायण करते ते मानवाां पेक्षा खूप भिन्न आिे . भिवाय, कािी प्रकरणाां मध्ये , कीटक
भकांवा मोलस्कच्या तुलनेत मानवी रक्ताभिसरण प्रणाली अभधक भवकभसत झाली आिे .

दु हे री अभिसरण
•

मानवी िरीरात ज्या प्रकारे रक्त वािते ते अभद्वतीय आिे आभण ते खूप कायणक्षम आिे . हृदयातून दोनदा रक्त भफरते ,
म्हणून त्याला दु िेरी पररसांचरण म्हणतात. मािाां सारख्या इतर प्राण्याां मध्ये एकच रक्ताभिसरण असते , भजथे रक्त सांपूणण
प्राण्याद्वारे एकदाच पररभ्रमण पूणण करतो.
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•

दु िेरी रक्ताभिसरणाचा मुख्य फायदा असा आिे की िरीरातील प्रत्येक ऊतीांना ऑल्पिजनयुक्त रक्ताचा ल्पथथर पुरवठा
िोतो आभण ते डीऑल्पिजनयुक्त रक्तामध्ये भमसळत नािी.

रक्त
रक्त िे िरीरातील द्रव सांयोजी ऊतक आिे आभण ते मानवी रक्ताभिसरण व्यवथथेचा एक मित्त्वाचा िाग बनते. त्याचे मुख्य
कायण पोषक, सांप्रेरके, खभनजे आभण इतर आवश्यक घटक िरीराच्या भवभवध िागाां मध्ये पोिोचवणे आिे . रक्तवाभिन्या नावाच्या
मागां च्या एका भवभिष्ट सांचामधून रक्त वािते. िरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवाां मध्ये रक्त पांप करण्यासाठी अवयव म्हणजे हृदय.
रक्तपेिी, रक्ताचा प्लाझ्मा, प्रभथने आभण इतर खभनज घटक (जसे की सोभडयम, पोटॅ भियम आभण कॅल्पशियम) मानवी रक्ताची
रचना करतात.
रक्त हे बनलेले आहे:
प्लाझ्मा - रक्ताचा द्रव िाग आभण 90% पाण्याने बनलेला असतो.
लाल रक्तपेिी, पाां ढऱ्या रक्तपेिी आभण प्ले टलेट रक्ताचा घन िाग बनतात.

रक्तपे िी ींचे प्रकार
मानवी िरीरात तीन प्रकारच्या रक्तपेिी असतात, म्हणजे:
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1.लाल रक्तपेिी (आरबीसी) / एररथ्रोसाइट् स
लाल रक्तपेिी प्रामुख्याने ऑल्पिजन, पोषक आभण इतर पदाथण िरीराच्या भवभवध िागाां मध्ये पोिचवतात. या रक्तपेिी
िरीरातून कचरािी काढून टाकतात.
2.पाींढऱ्या रक्त पेिी (WBC) / ल्युकोसाइट् स
पाां ढऱ्या रक्त पेिी िी भविे ष पेिी असतात, जी िरीराच्या सांरक्षण यांिणा म्हणू न काम करतात. ते रोगजनकाां ना आभण
िाभनकारक सूक्ष्मजीवाां ना रोखून रोग प्रभतकारिक्ती प्रदान करतात.
3.प्लेटलेट्स / थ्रोम्बोसाइट् स
प्लेटलेट्स असे पे िी आिे त जे गुठळ्या तयार िोण्यास आभण रक्तस्त्राव थाां बण्यास मदत करतात. ते दु खापत भकांवा जखमेच्या
भठकाणी कायण करतात.

रक्तवाभहन्या
रक्तवाभिन्या िे मागां चे जाळे आिे ज्यातून रक्त सांपूणण िरीरात भफरते. धमन्या आभण भिरा िरीराच्या रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये
रक्तवाभिन्याां चे दोन प्राथभमक प्रकार आिे त.

1.धमन्या
धमन्या रक्तवाभिन्या आिे त ज्या ऑल्पिजनयुक्त रक्त हृदयापासून िरीराच्या भवभवध िागाां मध्ये पोिोचवतात. ते जाड, लवभचक
असतात आभण रक्तवाभिन्याां च्या लिान नेटवकणमध्ये भविागले जातात ज्याला केभिका म्हणतात. याला एकमेव अपवाद म्हणजे
फुफ्फुसीय धमन्या, जी फुफ्फुसाां मध्ये डीऑल्पिजनयुक्त रक्त वाहून नेतात.
2.भिरा
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रक्तवाभिन्या रक्तवाभिन्या आिे त ज्या िरीराच्या भवभवध िागाां मधून डीऑल्पिजनयुक्त रक्त हृदयाकडे वाितात. ते पातळ,
लवभचक असतात आभण त्वचेच्या पृष्ठिागाच्या जवळ असतात. तथाभप, फुफ्फुसीय आभण नािीसांबांधी भिरा िी एकमेव भिरा
आिे जी सांपूणण िरीरात ऑल्पिजनयुक्त रक्त वािते.

लसीका प्रणाली
•

मानवी रक्ताभिसरण प्रणालीमध्ये भलम्फ नावाचा आणखी एक िरीर द्रव असतो. याला ऊतक द्रवपदाथण असेिी
म्हणतात. िे भलम्फॅभटक भसस्टीमद्वारे तयार केले जाते ज्यात परस्पर जोडलेले अवयव, नोड् स आभण नभलका याां चे
नेटवकण असते.

•

भलम्फ एक रां गिीन द्रव आिे ज्यामध्ये क्षार, प्रभथने , पाणी असते , जे पचलेले अन्न वाितूक करते आभण प्रसाररत करते
आभण चरबी ऊतकाां मधील आां तरकोभिकीय थथानावर िोषून घेते. रक्ताभिसरण प्रणालीच्या भवपरीत, लसीका पांप
केला जात नािी; त्याऐवजी, ते भनष्क्रीयपणे वािनाां च्या जाळ्याद्वारे वािते.

रक्ताभिसरण प्रणालीची काये
रक्ताभिसरण व्यवथथेचे सवाण त मित्वाचे कायण म्हणजे सांपूणण िरीरात ऑल्पिजनची वाितूक करणे. मानवी रक्ताभिसरण
प्रणालीची इतर मित्वाची काये खालीलप्रमाणे आिे त.
1. िे सवण अवयव प्रणाली भटकवून ठे वण्यासाठी मदत करते.
2. िे सांपूणण िरीरात रक्त, पोषक द्रव्ये , ऑल्पिजन, काबणन डाय ऑिाईड आभण िामोन्सची वाितूक करते.
3. िे पेिीांचे रोगजनकाां पासून सांरक्षण करते.
4. िे सेल-टू -से ल इां टरॅ क्शनसाठी इां टरफेस म्हणून काम करते.
5. रक्तात असलेले पदाथण खराब झालेले ऊतक दु रुस्त करण्यात मदत करतात.

