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പ്രിയ കുട്ടികക7,

സ്കൂ7ിൽ  കപായി  കൂട്ടുകാകരാഫെടാപ്പമിരുന്ന്  അധ്യാപകരുഫെട  ക്ലാസ്സുകൾ  കകൾക്കാനും  പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു അധ്യയന വർഷമാണ് കടന്നു കപാകുന്നത്.

കലാകഫെത്ത  മുഴുവൻ  ഗ്രസിച്ച  കകാവിഡ്  19  കരാഗബാധ  നമ്മുഫെട  സാധാരണ  അധ്യയന

രീതികഫെ7യാഫെക പുനഃസംവിധാനം ഫെചയ്യാൻ കപ്രരിപ്പിച്ചു.  സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 5സ്റ്റ് ഫെബൽ

ഓൺലൈലൻ  ക്ലാസ്സുകൾ  മുഴുവൻ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  ലഭ്യമാക്കുകയും  അധ്യാപകരുഫെട

പിന്തുണകയാഫെട  പഠന  പ്രകിയ  പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ്  നാം  ഫെചയ്തത്.  ഇനിയുള്ളത്

കുട്ടിക7ുഫെട  സംശയ  പരിഹരണത്തിനും  പരീക്ഷാ  തയ്യാഫെUടുപ്പിനു  മായുള്ള  ദിനങ്ങ7ാണ്.

ആത്മവിശ്വാസകത്താഫെട  എസ്.എസ്.എൽ.സി.പരീക്ഷ  കനരിടുന്നതിനായി  കുട്ടികഫെ7

സുസജ്ജരാകക്കണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി പഠികക്കണ്ട പാo ഭാഗങ്ങൾ

എസ്.സി.ആർ.ടി.നിർകദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ  ഡയറ്റിഫെ] അക്കാദമിക  കനതൃത്വത്തിൽ  കകാഴികക്കാട്,  ഇടുക്കി  ഡയറ്റുക7ുഫെട

സഹകരണകത്താഫെട   എസ്.എസ്.എൽ.സി.  ക5ാക്കസ്  ഏരിയകഫെ7  ആധാരമാക്കിയുള്ള

പ്രവർത്തനങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  പഠന സഹായി  തയ്യാUാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.  പരീക്ഷയുഫെട

തയ്യാഫെUടുപ്പുകൾക്കായി  കനരിട്ട്  അധ്യയനം  ആരംഭിച്ച  സാഹചര്യത്തിൽ  പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥിക7ും "ക5ാക്കസ് 2021" പഠന സഹായി

5ലപ്രദമായി  ഉപകയാഗിക്കുഫെമന്നും  അത്  അവഫെര  വിജയത്തികലക്ക്  നയിക്കുഫെമന്നും

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശ്രീമതി എൻ.ഗീത ശ്രീ. ടി .അബ്ദുൾ നാസിർ
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയUക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ,ഡയറ്റ്

തൃശൂർ തൃശൂർ



ജീവശാസ്ത്ര�ം



                   ജീവശാസ്ത്ര�ം
നമുക്ക്  ഏറ്റവും  പ്രിയങ്കരമായ  നമ്മുടെ�  ശരീരത്തിടെ�

അത്ഭുതകരമായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചാണ്  ജീവശാസ് ത്രത്തില്  നാം
പഠിക്കുന്നത്.  സ്വന്തം  ശരീരം  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നടെതങ്ങിടെനടെയന്നും  അതിടെന
ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകള് എടെന്തല്ലാടെമന്നും ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി11 ക!ും ജീവിത
ശൈശ�ിയില്  വരുത്തേത്തണ്ട  മാറ്റങ്ങടെ!  ക്കുറിച്ചുമാണ്  1  മുതല്  5  വടെരയുള്ള
യൂണിറ്റുക!ിടെ�  ഉള്ള�ക്കം.  ഇത്തേതാടെ�ാപ്പം  മറ്റ്  ജീവിക!ിടെ�  പ്രവര്ത്തനങ്ങ!ും
മനസ്സി�ാക്കുന്നു. തു�ര്ന്ന്  വരുന്ന 3 യൂണിറ്റുക!ി�ായി സ്വഭാവ സവിത്തേശഷതകള്
അ�ുത്ത  ത�മുറയിത്തേ�ക്ക്  വ്യാപരിക്കുന്നടെതങ്ങിടെനടെയന്നും  സ്വഭാവ
സവിത്തേശഷതകള്ക്ക്  കാരണമായ  ജീനുകടെ!  തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  മനുഷ്യടെC
യുക്തിക്കനുസരിച്ച്  മാറ്റങ്ങള്  വരുത്താവുന്ന  ജനിതക  സാത്തേങ്കതിക
വിദ്യടെയക്കുറിച്ചും  ഭൂമിയിടെ�  ജീവടെC  ഉല്പ്പത്തിടെയക്കുറിച്ചും  ഇന്ന്  കാണുന്ന
ശൈജവശൈവവിധ്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചും ടെത!ിവുക!ും സിദ്ധാന്തങ്ങ!ും
സഹിതം ത്തേബാധ്യടെപ്പ�ുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 1
അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും

ശൈവവിധ്യമാര്ന്ന  ത്തേകാശസമൂഹങ്ങ!ുള്ള  നമ്മുടെ�  ശരീരത്തിടെ�  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്  നിസ്ത്രയത്രിക്കടെപ്പ�ുന്നതും  ഏത്തേകാപിപ്പിക്കടെപ്പ�ുന്നതും  ഈ യൂണിറ്റില്
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.  നാഡീ  ത്തേകാശത്തിടെC ഘ�ന,  മ�ിഷ്കത്തിടെC  ഘ�നയും  ധര്
മ്മവും,  നാഡീവ്യവസ്ഥടെയ  ബാധിക്കുന്ന  തകരാറുകള്  എന്നിവയാണ്  പ്രധാന
പഠന ത്തേമഖ�കള്.

ന്യൂത്തേറാണിടെC ഘ�ന

വിവിധ തരം നാഡിക!ും അവയുടെ� ധര്മ്മങ്ങ!ും
സംത്തേവദനാഡി - ശരീരത്തിടെC വിവിധ ഭാഗങ്ങ!ിള് നിന്നുള്ള ആത്തേവഗങ്ങള്
മ�ിഷ്കം, സുഷുമ്ന എന്നിവി�ങ്ങ!ില് എത്തിക്കുന്നു. സംത്തേവദ ആത്തേവഗങ്ങള്
വഹിക്കുന്നു.
ത്തേപ്രരക നാഡി - മ�ിഷ്കം, സുഷുമ്ന എന്നിവി�ങ്ങ!ില് നിന്നുള്ള ആത്തേവഗങ്ങടെ!  
ശരീരത്തിടെC വിവിധ ഭാഗങ്ങ!ില് എത്തിക്കുന്നു. ത്തേപ്രരക ആത്തേവഗങ്ങള് വഹി 
ക്കുന്നു.
സമ്മിശ്രനാഡി -മ�ിഷ്കം സുഷുമ്ന എന്നിവയിത്തേ�ക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സത്തേTശങ്ങ  
!ുടെ� വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നു.
മ�ിഷ്കം
സംരക്ഷണവും ത്തേപാഷണവും - ടെമനിഞ്ജസും ടെസറിത്തേWാ ശൈXനല് ദ്രവവും.
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നാഡീവ്യവസ്ഥടെയ ബാധിക്കുന്ന ത്തേരാഗങ്ങള്
അല്ഷിത്തേമഴ് സ്  - ത്തേകവ� ഓര്മകള് ത്തേപാ�ും ഇല്ലാതാവുന്നു, ദിനചര്യകള്   
ടെചയ്യാന് കഴിയാടെത വരുന്നു - നാഡീക�ക!ില് അത്തേ�യമായ ഒരുതരം 
ത്തേപ്രാട്ടീന് അ�ിഞ്ഞ്  കൂ�ുന്നത്  മൂ�ം ഉണ്ടാവുന്നു. ന്യൂത്തേറാണുകള് നശിക്കുന്നു.
പാര്ക്കിന്സണ്സ്  - ശരീരതു�ന നി� നഷ്ടടെപ്പ�ുക, ത്തേപശിക!ുടെ� ക്രമ 
രഹിതമായ ച�നം, വായില് നിന്ന്  ഉമിനീര് ഒഴുകുക - ത്തേഡാപാമിനിടെC 
അ!വ്  കുറയുന്നത്  മൂ�ം, പ്രത്തേത്യകതരം ഗാംഗ്ലിത്തേയാണുക!ുടെ� നാശം.
അപസ്മാരം - തു�ടെര തു�ടെരയുള്ള ത്തേപശീ സത്തേങ്കാചം മൂ�മുള്ള സന്നി, വായില് 
നിന്നും നുരയും പതയും വരുക, പല്ല്  ക�ിച്ച്  പി�ിക്കുക, അത്തേബാധാവസ്ഥ 
യി�ാവുക  ത�ത്തേച്ചാറില് നിന്നുള്ള ക്രമ രഹിതമായ ശൈവദ്യുത പ്രവാഹം–
മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്
1. ഒറ്റടെപ്പട്ടതിടെന കടെണ്ടത്തി മറ്റുള്ളവയുടെ� ടെപാതു സവിത്തേശഷത എഴുതുക.
)a ടെസറിWം ) b ടെസറിബല്ലം ) c ടെസന്ട്രല് കനാല് )d ടെമഡുല്ല ഒബ്ലാംത്തേഗറ്റ

2. ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്ന �ക്ഷണങ്ങ!ില് നിന്നും ത്തേരാഗം തിരിച്ചറിയുക.
ത്തേകവ� ഓര്മ്മകള് ത്തേപാ�ും ഇല്ലാവുക, ദിനചര്യകള് ടെചയ്യാന് കഴിയാടെത വരു
ക.
) a അപസ്മാരം ) b അല്ഷിത്തേമഴ് സ്  ) c പാര്ക്കിന്സണ്സ്  ) d സന്നിവാതം

3. ഉചിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുക
ത്തേപ്രരകനാഡി: ത�ത്തേച്ചാറില് നിന്നുള്ള സത്തേTശങ്ങള് ശരീരത്തിടെC വിവിധ
ഭാഗങ്ങ!ിടെ�ത്തിക്കുന്നു.
.......................................................... :  ആത്തേവഗങ്ങടെ! സുഷുമ്നയിടെ�ത്തിക്കുന്നു.
4. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച്  ത്തേചാദ്യങ്ങള്ക്ക്  ഉത്തരടെമഴുതുക.

                   X     Y
  
) ,  a X Y എന്നീ വ്യക്തിക!ുടെ� ത്തേരാഗങ്ങള് ഏവ ?
)  b Y എന്ന വ്യക്തിയുടെ� ത്തേരാഗത്തിടെC ഒരു പ്രധാന �ക്ഷണടെമഴുതുക.

5. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് അ�യാ!ടെപ്പ�ുത്തുക.

) a ടെതാട്ട�ുത്ത ന്യൂത്തേറാണില് നിന്നും ആത്തേവഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം
) b ശൈമയ�ിന് ഷീത്ത്  ടെകാണ്ട്  ആവരണമുള്ള ഭാഗം

3

ത�ത്തേച്ചാറില് നിന്നുള്ള 
ക്രമരഹിതമായ ശൈവദ്യുത

 പ്രവാഹം 

മ�ിഷ്കത്തിടെ� പ്രത്തേത്യക 
ഗാംഗ്ലിത്തേയാണുക!ുടെ�
 നാശം



) c നാഡീയ ത്തേപ്രഷകങ്ങള് സ്രവിപ്പിക്കടെപ്പ�ുന്ന ഭാഗം
) d ശൈമയ�ിന് ഷീത്ത്  നിര്മിക്കടെപ്പട്ട വ�ു

6. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് അ�യാ!ടെപ്പ�ുത്തുക
)a മ�ിഷ്കത്തിടെ� രണ്ടാമ

ടെത്ത വ�ിയ ഭാഗം
    ) b അശൈനശ്ചിക പ്രവര്ത്തന
    ങ്ങ!ുടെ� നിയന്ത്രണ ത്തേക്രന്ദ്രം

) c ആത്തേവഗങ്ങ!ുടെ� പുനഃപ്ര
സരണ ത്തേകന്ദ്രം
) d ഐശ്ചിക പ്രവര്ത്തന

ങ്ങ!ുടെ�  നിയന്ത്രണത്തേക്രന്ദ്രം

ഉത്തര സൂചിക
1. ) a ടെസന്ട്രല് കനാല്, മറ്റുള്ളവ മ�ിഷ്കത്തിടെC ഭാഗം
2. ) b അല്ഷിത്തേമഴ് സ് 
3. സംത്തേവദ നാഡികള്
4. )  a X അല്ഷിത്തേമഴ് സ് , )b Yപാര്ക്കിന്സണ്സ്  ത്തേരാഗം
) b ശരീരതു�ന നി� നഷ്ടടെപ്പ�ുക, ത്തേപശിക!ുടെ� ക്രമരഹിതമായ ച�നം,

   വായില് നിന്ന്  ഉമിനീര് ഒഴുകുക.
5. ) a ടെഡന്ശൈuറ്റ്  ) b ആത്തേvാണ് ) c സിനാപ്റ്റിക്  ത്തേനാബ്  ) d ഷ്വാന് ത്തേകാശം/
  ഒ!ിത്തേഗാ ടെഡന്ത്തേuാശൈസറ്റ് 
6. ) a ടെസറിടെബല്ലം ) b ടെമഡുല്ല ഒബ്ലാംത്തേഗറ്റ ) c ത�ാമസ്  ) d ടെസറിWം
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അധ്യായം   2  
അറിവിടെC വാതായനങ്ങള്

നമ്മുടെ�  അഞ്ച്  ജ്ഞാത്തേനന്ദ്രിയങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചും  അവയുടെ�  പ്രവര്ത്തനടെത്ത
ക്കുറിച്ചുമാണ്  ഈ  അധ്യായത്തില്  പരാമര്ശിക്കുന്നത് .  എങ്കി�ും
എസ് .എസ് .എല്.സി.  2021  പരീക്ഷയുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട്  പ്രധാനമായി
ശ്രദ്ധിത്തേക്കണ്ടത്  കണ്ണ് ,  നാവ് ,  മുക്ക്  എന്നീ  മൂന്ന്  അവയവങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചാണ് .
കണ്ണിടെC ചിത്രം വരച്ച്  പഠിത്തേക്കണ്ടതുണ്ട് .

കണ്ണിടെC  പ്രധാനടെപ്പട്ട  ഭാഗങ്ങ!ുടെ�  പ്രത്തേത്യകതക!ും  ധര്മ്മങ്ങ!ും
ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാനുണ്ട് .  ത്തേറാഡ്  ത്തേകാശങ്ങ!ിടെ�യും  ത്തേകാണ് ത്തേകാശ
ങ്ങ!ിടെ�യും  വര്ണകങ്ങ!ും  അവയുടെ�  ധര്മ്മങ്ങ!ും  അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  ചി�
ത്തേരാഗങ്ങ!ുടെ�  കാരണങ്ങ!ും  �ക്ഷണങ്ങ!ും  പഠിത്തേക്കണ്ടതുണ്ട് .  രുചി,  ഗന്ധം
എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങ!ുടെ� ഘട്ടങ്ങ!ും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്
കണ്ണ് 

1.  ത്തേകാര്ണിയ:  ദൃഢപ��ത്തിടെC  മുന്ഭാഗത്തുള്ള  സുതാര്യവും  മുത്തേന്നാട്ട് 
തള്ളിയതുമായ ഭാഗമാണിത് .  പ്രകാശരശ്മികടെ!  കണ്ണിത്തേ�ക്ക്  പ്രത്തേവശിപ്പിക്കുന്നത് 
ഈ ഭാഗമാണ് .

2. ഐറിസ് : ത്തേകാര്ണിയയുടെ� പിന്ഭാഗത്തായി കാണുന്ന രക്ത പ��ത്തിന്ടെറ
ഭാഗമാണ്  ഇത് . ടെമ�ാനിന് എന്ന വര്ണ്ണ വ�ുവിന്ടെറ സാന്നിധ്യം മൂ�ം ഇരുണ്ട
നിറത്തില് കാണടെപ്പ�ുന്നു.

3.  പ്യൂപിള്: ഐറിസിടെC  മധ്യത്തി�ുള്ള  സുഷിരമാണ്  ഇത് .  പ്രകാശ
തീവ്രതക്കനുസരിച്ച്  ഇതിന്ടെറ വ�ുപ്പം ക്രമീകരിക്കടെപ്പ�ുന്നു.

4.  ടെ�ന്സ് : സുതാര്യവും  ഇ�ാ�ികതയുള്ളതുമായ  ത്തേകാണ്ടെവv്  ടെ�ന്സ് 
ആണ്  ഇത് . സ്നായുക്കള് എന്ന ചര�ുകള് വഴി സീ�ിയറി ത്തേപശിക!ുമായി ഇതിടെന

ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
5.  പീതബിTു: ടെററ്റിനയില്  പ്രകാശ്രഗാഹീ  ത്തേകാശങ്ങള്  കൂ�ുത�ായി

കാണടെപ്പ�ുന്ന  ഭാഗമാണ്  ഇത് .  പ്രതിബിംബത്തിന്  ഏറ്റവും  ടെത!ിമയുള്ളത് 
ഇവിടെ�യാണ് .
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6. അന്ധബിTു: ടെററ്റിനയില് നിന്നും ത്തേ�തനാഡി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് 
ഈ ബിTു. ഇവിടെ� പ്രകാശഗ്രാഹീ ത്തേകാശങ്ങ!ായ ത്തേകാണ്ത്തേകാശങ്ങത്തേ!ാ ത്തേറാഡ് 
ത്തേകാശങ്ങത്തേ!ാ ഇല്ല. അതിനാല് ഇവിടെ� കാഴ്ച �ഭ്യമല്ല.
7. ത്തേനത്രനാഡി: പ്രകാശഗ്രാഹീ ത്തേകാശങ്ങ!ില് നിന്നുള്ള ആത്തേവഗങ്ങടെ!
  മ�ിഷ്കത്തിടെ� കാഴ്ചയുടെ� ത്തേക്രന്ദ്രത്തിത്തേ�ക്ക്  ടെകാണ്ടുത്തേപാകുന്നു.
8. പ്രകാശഗ്രാഹീ ത്തേകാശങ്ങള്: ടെററ്റിനയില് കാണുന്ന പ്രകാശ ഗ്രാഹീ ത്തേകാശ
  ങ്ങള് രണ്ടുതരമാണ് , ത്തേറാഡ്  ത്തേകാശങ്ങ!ും ത്തേകാണ് ത്തേകാശങ്ങ!ും.
9. ത്തേറാഡ്  ത്തേകാശം: ദണ്ഡ്  ആകൃതിയി�ുള്ള ത്തേകാശങ്ങ!ാണ്  ത്തേറാഡ്  ത്തേകാശങ്ങള്.

അവയില് ത്തേറാത്തേഡാപ്സിന് എന്ന കാഴ്ചാ വര്ണ്ണകം ഉണ്ട് .  മങ്ങിയ പ്രകാശത്തില്
ത്തേപാ�ും  ഉദ്ദീപിക്കടെപ്പ�ുന്ന  ത്തേകാശങ്ങ!ാണ്  ത്തേറാഡ് ത്തേകാശങ്ങള്.  മങ്ങിയ
ടെവ!ിച്ചത്തില് കാണാന് സഹായിക്കുന്നു.

10.  ത്തേകാണ് ത്തേകാശം: ത്തേകാണ്ത്തേകാശങ്ങ!ില് ത്തേ�ാത്തേട്ടാപ്സിന് എന്ന കാഴ്ചാ വര്
ണ്ണകം അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  പ്രകാശത്തിടെ� ചുവപ്പ് ,  പച്ച,  നീ� എന്നീ  നിറങ്ങള്
തിരിച്ചറിയാന്  സഹായിക്കുന്ന  മൂന്നുതരം  ത്തേകാണ്  ത്തേകാശങ്ങള്  നമ്മുടെ�
കണ്ണി�ുണ്ട് . ത്തേകാണ് ത്തേകാശങ്ങള് വര്ണ്ണക്കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു.

കാഴ്ചാവര്ണ്ണകങ്ങള്: ത്തേറാത്തേഡാപ്സിന്,  ത്തേ�ാത്തേട്ടാപ്സിന് എന്നിവയാണ്  രണ്ടുതരം
കാഴ്ചാവര്ണകങ്ങള്.  ഇവ ഓപ്സിന് എന്ന ത്തേപ്രാട്ടീനും  വിറ്റാമിന്   A യില് നിന്ന്
ഉണ്ടാകുന്ന ടെററ്റിനാല് എന്ന പദാര്ഥവും ത്തേചര്ന്നാണ്  ഉണ്ടായത് .  ത്തേ�ാത്തേട്ടാപ്സിടെന
അത്തേയാത്തേഡാപ്സിന്  എന്നും  വി!ിക്കാറുണ്ട് .  പ്രകാശത്തിന്ടെറ  സാന്നിധ്യത്തില്
കാഴ്ചാ  വര്ണ്ണകങ്ങള്  ടെററ്റിനാല്,  ഓപ്സിന്  എന്നിവയായി  വിഘ�ിക്കുന്നതിടെC
��മായാണ്  ആത്തേവഗങ്ങള് രൂപടെപ്പ�ുന്നത് .

ത്തേരാഗങ്ങള്
നിശാന്ധത:  മങ്ങിയ  ടെവ!ിച്ചത്തില്  വ�ുക്കടെ!  വ്യക്തമായി  കാണാന്

കഴിയാടെത  വരുന്ന  ത്തേരാഗമാണ്  നിശാന്ധത.  വിറ്റാമിന്   A യുടെ�  �ഭ്യത
കുറയുത്തേ�ാള് ടെററ്റിനാ�ിടെC അ!വ്  കുറയുന്നു. ഇതുമൂ�ം ത്തേറാത്തേഡാപ്സിടെC പുനര്
നിര്മ്മാണം ത�സ്സടെപ്പ�ുന്നു. ഇതാണ്  ഈ ത്തേരാഗത്തിന്  കാരണം.

വര്ണ്ണാന്ധത:  ചുവപ്പും  പച്ചയും  നിറങ്ങള്  ത്തേവര്തിരിച്ചറിയാന്  കഴിയാത്ത
അവസ്ഥയാണ്  വര്ണാന്ധത.  ത്തേകാണ് ത്തേകാശങ്ങ!ുടെ� തകരാറ്  മൂ�മാണ്  ഇത് 
സംഭവിക്കുന്നത് . സിഗ്നല് ശൈ�റ്റുകള് ത്തേപാ�ുള്ളവയില് വര്ണ്ണങ്ങള് ത്തേവര്തിരിച്ചറി
ത്തേയണ്ടതിനാന് ഇത്തരം ആ!ുകള്ക്ക്   ശൈuവര്,  ശൈപ�റ്റ്  തു�ങ്ങിയ ത്തേജാ�ിക!ും
ശൈസന്യത്തിടെ� ത്തേജാ�ിക!ും നല്കുന്നില്ല.

സിത്തേറാഫ്താല്മിയ: ത്തേനത്രാവരണവും ത്തേകാര്ണിയയും വരണ്ട്  ത്തേകാര്ണിയ
അതാര്യമായിത്തീരുന്ന ത്തേരാഗമാണ്  സിത്തേറാഫ്താല്മിയ. വിറ്റാമിന്  A യുടെ� തു�ര്
ച്ചയായ അഭാവമാണ്  ഇതിന്  കാരണം. തു�ര്ന്ന്  അന്ധതയിത്തേ�ക്ക്  നയിക്കു
ന്നു.
രുചി അറിയുന്നതിടെ� ഘട്ടങ്ങള്:

 O രുചിക്ക്  കാരണമാകുന്ന വ�ുക്കള് ഉമിനീരില് �യിക്കുന്നു.
 O അവ സ്വാദു മുകു!ത്തിടെ� രാസ ഗ്രാഹികടെ! ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.
 O ഇതിടെC ��മായി ആത്തേവഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു.
 O ആത്തേവഗങ്ങള് ബന്ധടെപ്പട്ട നാഡി വഴി മ�ിഷ്കത്തില് എത്തുന്നു.
 O രുചി അനുഭവടെപ്പ�ുന്നു.

ഗന്ധം അറിയുന്നതിടെ� ഘട്ടങ്ങള്:
 O വായുവില് ക�ര്ന്ന ഗന്ധ കണികകള് മൂക്കിത്തേ�ക്ക്  പ്രത്തേവശിക്കുന്നു.
 O ഗന്ധകണികകള് മൂക്കിനുള്ളിടെ� ത്തേ�ഷ്മത്തില് �യിക്കുന്നു.
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 O അവ ഗന്ധഗ്രാഹികടെ! ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു.
 O ഇതിടെC ��മായി ആത്തേവഗങ്ങള് രൂപടെപ്പ�ുന്നു.
 O ആത്തേവഗങ്ങള് ഘ്രാണനാഡി വഴി മ�ിഷ്കത്തില് എത്തുന്നു
 O ഗന്ധം അനുഭവടെപ്പ�ുന്നു.

മാതൃകാത്തേചാദ്യങ്ങള്
1.  കണ്ണിടെC  ചിത്രം  പകര്ത്തി  വരയ്ക്കുക.

താടെഴ  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന  ഭാഗങ്ങള്
ത്തേപടെരഴുതി അ�യാ!ടെപ്പ�ുത്തുക.

. a പ്രകാശരശ്മികടെ! കണ്ണിത്തേ�ക്ക്  പ്രത്തേവശിപ്പി
ക്കുന്ന ഭാഗം
. b പ്രകാശം പതിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വ�ു

പ്പം ക്രമീകരിക്കടെപ്പ�ുന്ന ഭാഗം
. c പ്രകാശഗ്രാഹികള് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം

2. പട്ടിക ഉചിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുക.

3.  താടെഴ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ഉചിതമായ രീതിയില് പട്ടികയില് ഉള്
ടെപ്പ�ുത്തുക, ത്തേകാ!ങ്ങള്ക്ക്  ഉചിതമായ ത�ടെക്കട്ട്  നല്കുക

• വ�ുക്കടെ! മങ്ങിയ ടെവ!ിച്ചത്തില് കാണാന് സഹായിക്കുന്നു
• ത്തേ�ാത്തേട്ടാപ്സിന് എന്ന കാഴ്ചാവര്ണ്ണകം അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു
• ദണ്ഡ്  ആകൃതിയുള്ള ത്തേകാശങ്ങ!ാണ് 
•  വര്ണ്ണക്കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു
• ത്തേറാത്തേഡാപ്സിന് എന്ന കാഴ്ചാവര്ണ്ണകം അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു
• ത്തേകാണ് ആകൃതിയുള്ള ത്തേകാശങ്ങ!ാണ് 
4. ചി� ത്തേരാഗങ്ങ!ുടെ� �ക്ഷണങ്ങ!ാണ്  താടെഴ നല്കിയിരിക്കുന്നത് 
)a മങ്ങിയ ടെവ!ിച്ചത്തില് വ�ുക്കടെ! വ്യക്തമായി കാണാന് കഴിയാടെത

വരുന്നു.
)b ചുവപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങള് തിരിച്ചറിയാന് കഴിയുന്നില്ല
)c ത്തേനത്രാവരണവും ത്തേകാര്ണിയയും വരണ്ട്  ത്തേകാര്ണിയ അതാര്യമായി 

തീരുന്നു.
1. aഎന്ന്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്തേരാഗം ഏതാണ് ?
2. bഎന്ന അവസ്ഥയുടെ� കാരണം എന്താണ് ?
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3.  c എന്ന ത്തേരാഗം വരാതിരിക്കാന് നിങ്ങള് എന്ത്  മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കും?
5. തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങള് ഉപത്തേയാഗിച്ച്  കാഴ്ച അനുഭവടെപ്പ�ുന്നതിടെC
�്ത്തേ!ാചാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്കുക
കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം, ത്തേകാര്ണിയ, മ�ിഷ്കം, അക്വസ്  ദ്രവം, പ്രകാശം, 
വിട്രിയസ്  ദ്രവം, പ്രകാശഗ്രാഹീ ത്തേകാശങ്ങള്, ടെ�ന്സ് , ആത്തേവഗം, ത്തേനത്രനാഡി, 
ടെററ്റിന
6 രുചി അറിയുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങള് താടെഴ തന്നിരിക്കുന്നു.

ഈ �്ത്തേ!ാചാര്ട്ടില് "രുചി" എന്നതിനു പകരം ഗന്ധം എന്നാക്കാന് നിര്
ത്തേദ്ദശിച്ചാല് നിങ്ങള് എടെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങള് വരുത്തും ?
7. ചിത്രം പരിത്തേശാധിക്കുക താടെഴ പറയുന്ന
ഭാഗങ്ങള് ഗന്ധം അറിയുന്നതിന്  എങ്ങടെന
സഹായിക്കുന്നു എന്ന്  എഴുതുക.
. a ത്തേ�ഷ്മഗ്രന്ഥി
. b ഗന്ധ ഗ്രാഹികള്
. c ഗന്ധനാഡി 

ഉത്തരസൂചിക
1. . a ത്തേകാര്ണിയ
  . b പ്യൂപ്പിള്
  . c അന്ധബിTു
2. . a ത്തേകാര്ണിയ
. b ഇതിടെ� വ�യ ത്തേപശിക!ുടെ�യും ത്തേറഡിയൽ ത്തേപശിക!ുടെ�യും പ്രവര്ത്തന  

   ത്തി�ൂടെ�യാണ്  പ്യൂപി!ിടെC വ�ുപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നത് 
. c പ്രകാശ ഗ്രാഹികള് കാണടെപ്പ�ുന്ന ആന്തര പാ!ി
.  d പ്രകാശഗ്രാഹീ  ത്തേകാശങ്ങ!ില്  നിന്നുള്ള  ആത്തേവഗങ്ങടെ!  മ�ിഷ്കത്തിടെ�

കാഴ്ചയുടെ� ത്തേകന്ദ്രത്തിത്തേ�ക്ക് ടെകാണ്ട് ത്തേപാകുന്നു.
3.
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4. 1. നിശാന്ധത
2. ത്തേകാണ് ത്തേകാശങ്ങ!ുടെ� തകരാറ്  മൂ�ം
3. വിറ്റാമിന് Aഅ�ങ്ങിയ ഇ�ക്കറികള് ത്തേപാ�ു!! പദാര്ഥങ്ങള് കൂ�ുത�ായി
ആഹാരത്തില് ഉള്ടെപ്പ�ുത്തും.
5.

6. . A ത്തേ�ഷ്മത്തില് �യിച്ച ഗന്ധത്തിന്  കാരണമാകുന്ന വ�ുക്കള്
  . B ഗന്ധഗ്രാഹികള്ക്ക്  ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു
  . C ആത്തേവഗങ്ങ!ുടെ� രൂപീകരണം
  . D ഘ്രാണനാഡിയി�ൂടെ� പ്രവഹിക്കുന്നു
  . E മ�ിഷ്കത്തില് എത്തുന്നു
  . F ഗന്ധം അനുഭവടെപ്പ�ുന്നു.
7. . a വായുവില് ക�രുന്ന ഗന്ധ കണികകടെ! �യിപ്പിക്കുന്നു.
  . b ഉദ്ദീപിപ്പിക്കടെപ്പ�ുത്തേ�ാള് ആത്തേവഗങ്ങള് രൂപടെപ്പ�ുത്തുന്നു.
  . c ആത്തേവഗങ്ങടെ! മ�ിഷ്കത്തിത്തേ�ക്ക്  വഹിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം   3  
സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസസത്തേTശങ്ങള്

നാഡീവ്യവസ്ഥ ത്തേപാടെ� ശരീര പ്രവര്ത്തനങ്ങടെ! നിസ്ത്രയന്ത്രിക്കുകയും
ഏത്തേകാപിപ്പിക്കുകയും ടെചയ്യുന്ന അവയവവ്യവസ്ഥയാണ്  അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ.
അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിക!ും  അവയുടെ� സ്രവങ്ങ!ായ ത്തേഹാര്ത്തേമാണുക!ും  ഇതി�ുള്
ടെപ്പ�ുന്നു.  ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള്  ത്തേകാശങ്ങ!ിത്തേ�ക്കുള്ള  രാസസത്തേTശങ്ങ!ായും
�ിറത്തേമാണുകള്  ജന്തുക്ക!ുടെ�  ചുറ്റുപാ�ുക!ിത്തേ�ക്കുള്ള  രാസസത്തേTശങ്ങ!ായും
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്
• പാന്ക്രിയാസ്  ഗ്രന്ഥി - ഗ്ലൂത്തേക്കാസിടെC നിയന്ത്രണം
• കാല്സ്യത്തിടെC അ!വ്  ക്രമീകരണം 
• ശൈതത്തേറായ്ഡ്  ഗ്രന്ഥി, പാരാ ശൈതത്തേറായ്ഡ്  ഗ്രന്ഥി
• വ!ര്ച്ചയ്ക്കു പിന്നില് - പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി - വ!ര്ച്ചാതകരാറുകള്
• �ിറത്തേമാണുകള് - ആശയവിനിമയത്തിനുതകുന്ന രാസസത്തേTശങ്ങള്   
•  സസ്യങ്ങ!ി�ും ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള്

മനുഷ്യ ശരീരത്തിടെ� ഗ്രന്ഥികള്

പ്രത്തേമഹം
പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന്  മു�്  രക്തത്തില് ഗ്ലൂത്തേക്കാസിടെC അ!വ്  126 /100mg ml
ല് കൂ�ുത�ാകുന്ന അവസ്ഥ 
കാരണം : ഇന്സു�ിന് അഭാവം, ഇന്സു�ിന് ത്തേകാശങ്ങള്ക്ക്  ഉപത്തേയാ 
ഗിക്കാന് കഴിയാടെത വരുന്നത് 
�ക്ഷണം : വര്ദ്ധിച്ച വിശപ്പും, ദാഹവും, കൂടെ�ക്കൂടെ�യുള്ള മൂത്രടെമാഴിക്കല്
ത്തേരാഗനിര്ണയം: ടെബനഡിക്  ടെ�സ്റ്റ് , രക്തപരിത്തേശാധന
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ഭീമാകാരത്വം
വ!ര്ച്ച കാ�ഘട്ടത്തില് വ!ര്ച്ച ത്തേഹാര്ത്തേമാണ് (ടെസാമാത്തേറ്റാത്തേട്രാപ്പിന്)
ഉല്പാദനം കൂ�ിയാല് അമിതമായ ശരീര വ!ര്ച്ച ഉണ്ടാകുന്നു.
വാമനത്വം
വ!ര്ച്ച കാ�ഘട്ടത്തില് വ!ര്ച്ച ത്തേഹാര്ത്തേമാണ് ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞാല്
വ!ര്ച്ച മുര�ിച്ച്  വാമനത്വത്തിന്  കാരണമാകുന്നു.
ആത്തേക്രാമഗ�ി
വ!ര്ച്ച കാ�ഘട്ടത്തിന്  ത്തേശഷം വ!ര്ച്ച ത്തേഹാര്ത്തേമാണിടെC  (ടെസാമാത്തേറ്റാത്തേട്രാപ്പിന്)
അമിതമായ ഉല്പ്പാദനം മുഖം, താ�ിടെയല്ല് , വിര�ുകള് എന്നിവി�ങ്ങ!ിടെ� 
അസ്ഥികള് വ!രുന്ന അവസ്ഥ.
�ിറത്തേമാണ്
ജന്തുക്കള് ചുറ്റുപാ�ുക!ിത്തേ�ക്ക്  സ്രവിക്കുന്ന രാസവ�ുക്ക!ാണ്  �ിറത്തേമാ 
ണുകള്

�ിറത്തേമാണ് ഉപത്തേയാഗം
1. ഇണടെയ ആകര്ഷിക്കല് 2. ഭക്ഷണ �ഭ്യത അറിയിക്കല്
3. സഞ്ചാരപാത നിര്ണയിക്കല് 4. അപക�സാധ്യത അറിയിക്കല്
സസ്യങ്ങ!ിടെ� ത്തേഹാര്ത്തേമാണുക!ും അവയുടെ� ധര്മ്മവും കാണിക്കുന്ന പട്ടിക

ത്തേഹാര്ത്തേമാണ് ഉപത്തേയാഗം

ശൈസത്തേറ്റാകിനിന് ത്തേകാശവ!ര്ച്ച,  ത്തേകാശവിഭജനം,  ത്തേകാശശൈവവിധ്യവത്ക്ക
രണം

ജിബ്ബര്�ിന് വിത്ത്  മു!ക്കാന്, ഇ� വിരിയാന്

ഓvിന് ത്തേകാശവ!ര്ച്ച,  ത്തേകാശദീര്ഘീകരണം,  ��രൂപീകരണം,
അഗ്രമുകു!ത്തിടെC വ!ര്ച്ച

എഥി�ിന് ഇ�ക!ും, ��ങ്ങ!ും പാകമാകല്

അബ്സസിക് ആസിഡ് ഇ�കള്, പഴങ്ങള്, ടെപാഴിയല്
മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്
1. ഒറ്റടെപ്പട്ടത്തേതത് . മറ്റുള്ളവയുടെ� ടെപാതുസവിത്തേശഷത എഴുതുക
  ഗ്ലൂക്കത്തേഗാണ്, ജിബ്ബര്�ിന്, കാല്സി ത്തേ�ാണിന്, ഇന്സു�ിന്
2. പദത്തേജാഡി ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  പൂരിപ്പിക്കുക.
   പാന്ക്രിയാസ്  : ഇന്സു�ിന്
   പാരാശൈതത്തേറായ്ഡ്  : ...............

3.  മനുഷ്യടെC  രക്തത്തില് കാണടെപ്പ�ുന്ന  രണ്ട്  പദാര്ത്ഥങ്ങ!ുടെ�  സാധാരണ
ത്തേതാത്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  അവ  വിശക�നം  ടെചയ്ത്  ത്തേചാദ്യങ്ങള്ക്ക്  ഉത്തരം
എഴുതുക.
X. 9 – 11 mg/100ml       Y. 70 -110 mg /100ml
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. a X, Y എന്നീ ഘ�കങ്ങള് ഏടെതല്ലാം?

.bX എന്നതിടെC അ!വ് നി�നിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്ന ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള് ഏവ?
.  c Y എന്നതിടെC അ!വ് കൂ�ുന്നതു മൂ�മുണ്ടാകുന്ന ത്തേരാഗാവസ്ഥ ഏത്?

4. ചുവടെ� നല്കിയിരിക്കുന്നവടെയ സമാനതക!ുടെ� അ�ിസ്ഥാനത്തില് ഉചിതമായ
  ത�ടെക്കട്ട്  നല്കി തരം തിരിടെച്ചഴുതുക.
       എഥി�ിന്, സിവത്തേറ്റാണ്, ജിബ്ബര്�ിന്, ത്തേബാംബിത്തേക്കാള്
5.  രക്തത്തിടെ�  കാല്സ്യത്തിടെC  അ!വ്  ക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ട് 
ചുവടെ� നല്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച്  ABCD എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
എഴുതുക

7. ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകടെ! സംബന്ധിച്ച്  ചുവടെ� നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്ര�ാവനക!ില്
ശരിയായത്  കടെണ്ടത്തി എഴുതുക.
. A അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിക!ുടെ� സ്രവങ്ങ!ാണ്  ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള്.
. B ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള് �ക്ഷ്യത്തേകാശങ്ങില് മാത്രത്തേമ പ്രവര്ത്തിക്കുകയുള്ളു.
. C ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള് പ്രത്തേത്യക കുഴ�ുക!ി�ൂടെ� �ക്ഷ്യത്തേകാശങ്ങ!ില് എത്തുന്നു.
. D ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള് രക്തത്തി�ൂടെ� സംവഹനം ടെചയ്യുന്നു.

     1. , ,  A B C ശരി 2. , ,  A C D ശരി
     3. , ,  A B D ശരി 4. , ,  B C D ശരി
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 ഉത്തര സുചിക
1. ജിബ്ബര്�ിന്, മറ്റു!!വ മനുഷ്യശരീരത്തിടെ� ത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള്.
2. പാരാടെതര്ത്തേമാണ്
3.  .  a X രക്തത്തിടെ� കാല്സ്യത്തിടെC സാധാരണ അ!വ് 
        Y രക്തത്തിടെ� ഗ്ലൂത്തേക്കാസിടെC സാധാരണ അ!വ് 
   . b കാല്സിത്തേട്ടാണിന്, പാരാടെതര്ത്തേമാണ്
   . c പ്രത്തേമഹം (ഡയബറ്റിസ്  ടെമ�ിറ്റസ് )
4. �ിത്തേറാത്തേമാണുകള് - സിടെവത്തേറ്റാണ്, ത്തേബാംബിത്തേക്കാള്
  സസ്യത്തേഹാര്ത്തേമാണുകള് - എഥി�ിന്, ജിബ്ബര്�ിന്
5.  . A ശൈതത്തേറായിഡ്  ഗ്രന്ഥി, . B പാരാശൈതത്തേറായിഡ്  ഗ്രന്ഥി
    . C കാല്സിത്തേട്ടാണിന്,     Dപാരാത്തേതാര്ത്തേമാണ്

7.      3. , ,  A B D ശരി
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അദ്ധ്യായം   4  
അകറ്റി നിര്ത്താം ത്തേരാഗങ്ങടെ!

ഈ  പാഠഭാഗത്ത്  മനുഷ്യടെര  ബാധിക്കുന്ന  ചി�  പ്രധാന
ത്തേരാഗങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചാണ്  പ്രതിപാദിക്കുന്നത് .  അത്തരം  ത്തേരാഗങ്ങ!ുടെ�  ത്തേരാഗ
കാരികള്,  ത്തേരാഗപ്പകര്ച്ചാരീതി,  നിസ്ത്രയന്തണരീതികള് എന്നിവടെയക്കുറിച്ചും ഇവിടെ�
ചര്ച്ച  ടെചയ്യടെപ്പ�ുന്നു.  നമുടെക്കല്ലാം  അറിയാവുന്നതുത്തേപാടെ�  ത്തേരാഗം  വന്ന് 
ചികിത്സിക്കുന്നതിത്തേനക്കാള് നല്ലത്  ത്തേരാഗം വരാടെത ത്തേനാക്കുക എന്നതാണത്തേല്ലാ.
പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്
ക്ഷയം
ത്തേരാഗകാരി; ശൈമത്തേക്കാബാക്ടീരിയം �്യൂബര്ക്കുത്തേ�ാസിസ്  എന്ന ബാക്ടീരിയ.
പ്രധാനമായും  ക്ഷയത്തേരാഗം  ബാധിക്കുന്നത്  ശ്വാസത്തേകാശങ്ങടെ!യാടെണങ്കി�ും
വൃക്കകള്, അസ്ഥികള്, അസ്ഥീസന്ധികള്, ത�ത്തേച്ചാര് എന്നിവടെയയും ബാധിക്കാം.
ത്തേരാഗ�ക്ഷണങ്ങള്: ശരീരഭാരം കുറയുക, ക്ഷീണം, സ്ഥിരമായ ചുമ.
പകര്ച്ചാരീതി: ത്തേരാഗി ചുമയ്ക്കുത്തേ�ാത്തേഴാ തുമ്മുത്തേ�ാത്തേഴാ സംസാരിക്കുത്തേ�ാത്തേഴാ
ത്തേരാഗാണുക്കള് വായുവിത്തേ�ക്കും മറ്റുള്ളവരിത്തേ�ക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.
ചികിത്സ: ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള് ഉപത്തേയാഗിച്ച്  ചികിത്സിക്കുന്നു.  BCG ക്ഷയത്തേരാഗ
ത്തിടെനതിരായുള്ള വാvിനാണ് .
എയ്ഡ്സ് 
AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ഒരു ശൈവറസ്  ത്തേരാഗമാണ് .
HIV (Human Immunodeficiency Virus ) ആണ്  ത്തേരാഗകാരി. ഇവ രക്തത്തിടെ�
ത്തേശ്വതരക്താണുക്ക!ിടെ�ാന്നായ �ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുകടെ!യാണ്  ആക്രമിക്കുന്നത് .
�ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുക!ില്  ക�ക്കുന്ന  ഇവ  �ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുക!ിടെ�  ജനിതക  സംവി
ധാനമുപത്തേയാഗിച്ച്  ടെപരുകുന്നു.  അങ്ങടെന  �ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുകടെ!  നശിപ്പിക്കുന്ന
ഇവ  �ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുക!ുടെ�  എണ്ണം  കുറയാനി�യാക്കുന്നു.  ശരീരത്തിടെ�
ത്തേരാഗപ്രതിത്തേരാധ  സംവിധാനത്തില്  പ്രധാന  പങ്കു  വഹിക്കുന്നവയാണ് 
�ിംത്തേ�ാശൈസറ്റുകള്. അവയുടെ� എണ്ണം കുറയുന്നത്  ശരീരടെത്ത ഏതു ത്തേരാഗാണു
ക്കള്ക്കും  എ!ുപ്പത്തില്   കീഴ്ടെപ്പ�ുത്താവുന്ന  അവസ്ഥയിടെ�ത്തിക്കുന്നു.  ഇത് 
എയ്ഡ് സ്  എന്ന അവസ്ഥ കൂ�ുതല് മാരകമാക്കുന്നു.

എയ് ഡ്സ് പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള് എയ്ഡ്സ് പകരാത്ത സാഹചര്യങ്ങള്

HIV ബാധിതരുമായുള്ള ശൈ�ംഗിക ബന്ധ
ത്തി�ൂടെ�
HIV ബാധിതയായ അമ്മയില് നിന്ന്  ഗര്
ഭസ്ഥശിശുവിത്തേ�ക്ക് 
HIV ഘ�കങ്ങ!ുള്ള സൂചി, സിറിഞ്ച്  എന്നി
വ പങ്കുടെവയ്ക്കുന്നതി�ൂടെ�
HIV അ�ങ്ങിയ  രക്തം  അവയവങ്ങള്
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതി�ൂടെ�

Xര്ശനം,  ഹ�ദാനം,  ചുമ,  തുമ്മല്
എന്നിവയി�ൂടെ�
ടെകാതുക് ,  ഈച്ച  തു�ങ്ങിയ  പ്രാണി
ക!ി�ൂടെ�
ഒരുമിച്ച്  താമസിക്കുക, ആഹാരം പങ്കി�ുക
എന്നിവയി�ൂടെ�
ഒത്തേര  ടെശൌചാ�യം  ഉപത്തേയാഗിക്കുന്നതി�ൂ
ടെ� 
ഒടെര കു!ത്തില് കു!ിക്കുന്നതി�ൂടെ�

ഓര്മ്മിക്കുക......  എയ്ഡ്സ്  ത്തേരാഗിക!ും  മനുഷ്യരാണ് .  അവടെര ഭയത്തേക്കണ്ടതില്ല.
അവര് നമ്മുടെ� ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും അര്ഹിക്കുന്നു.
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മ��നി
മ��നിയുണ്ടാക്കുന്നത്  പ്ലാസ് ത്തേമാഡിയം എന്ന  ത്തേപ്രാത്തേട്ടാത്തേസാവയാണ് .
ത്തേപ്രാത്തേട്ടാത്തേസാവകള്ഏകത്തേകാശജീവിക!ായ യുകാരിത്തേയാട്ടുക!ാണ് .
ത്തേരാഗകാരി: പ്ലാസ് ത്തേമാഡിയം
ത്തേരാഗപ്പകര്ച്ച : അത്തേനാ�ി�സ്  ടെപണ്ടെകാതുകി�ൂടെ�
ത്തേരാഗ�ക്ഷണങ്ങള്. വിറയത്തേ�ാ�ുകൂ�ിയ പനി, അമിതവിയര്പ്പ്  എന്നിവ
മുഖ്യ�ക്ഷണങ്ങള്. ത�ത്തേവദന, ഛര്ദ്ദി, വയറി!ക്കം, വി!ര്ച്ച എന്നിവയുമുണ്ടാകാം
മുന്കരുതല്:  ടെകാതുകുക�ി  ഒഴിവാക്കുക.  ഇതിനായി  ടെകാതുകുവ�കള്
ഉപത്തേയാഗിക്കാം.  ടെകാതുകുകള്  ടെപറ്റുടെപരുകുന്നത്  ത�യുക.  ആഴ്ചയില്
ഒരുദിവസം ശൈuത്തേഡ ആചരിക്കുക.
ജനിതകത്തേരാഗങ്ങള്:
ത്തേകാശപ്രവര്ത്തനങ്ങടെ! നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകള്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുക!ാണ് 
ജനിതകത്തേരാഗങ്ങള്ക്ക്  കാരണം.  ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ,  സിക്കിള്  ടെസല്  അനീമിയ
എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങള്.
ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ
കാരണം: രക്തം കട്ടപി�ിക്കാനാവശ്യമായ ചി�ത്തേപ്രാട്ടീനുക!ുടെ� ഉല്പ്പാദനടെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകള്ക്ക്  തകരാര് സംഭവിക്കുന്നത് 
�ക്ഷണം:  മുറിവുക!ില്  രക്തം  കട്ടപി�ിക്കുന്നില്ല.  ടെചറിയ  മുറിവുക!ില്  നിന്നു
ത്തേപാ�ും അമിതമായ രക്തനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു.
ചികിത്സ: ഇടെതാരു ജനിതകത്തേരാഗമായതിമാല് ത്തേരാഗം പൂര്ണ്ണമായി ചികിത്സിച്ചു
ത്തേഭദമാക്കാന് കഴിയില്ല. ഉല്പ്പാദനം തകരാറി�ായ ത്തേപ്രാട്ടീന് ഏടെതന്നു കടെണ്ടത്തി
അത്  കുത്തി ടെവച്ച്  ത്തേരാഗത്തിന്  താല്ക്കാ�ികശമനം കാണാം.
ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ  ത്തേരാഗികള്ക്കുത്തേവണ്ടി  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  ചി�  സാമൂഹിക
സംഘ�നക!ുണ്ട് .  അവര്  ത്തേരാഗികള്ക്ക്  ത്തേവണ്ട  സഹായങ്ങള്  നല്കുകയും
ത്തേരാഗിക!ുടെ�  ബന്ധുക്കടെ!യും  ടെപാതുജനങ്ങടെ!യും  ത്തേബാധവല്ക്കരിക്കുകയും
ടെചയ്യുന്നു.
കാന്സര്
അനിയന്ത്രിതമായ ത്തേകാശവിഭജനം വഴി ത്തേകാശങ്ങള് ടെപരുകി ഇതര ക�ക!ിത്തേ�ക്ക് 
വ്യാപിക്കുന്ന  ത്തേരാഗാവസ്ഥയാണ്  കാന്സര്.  ത്തേകാശവിഭജ�പ്രകിയയിടെ�
നിയന്ത്രണങ്ങള്  തകരാറി�ാകുത്തേ�ാള്  സാധാരണ  ത്തേകാശങ്ങള്  കാന്സര്
ത്തേകാശങ്ങ!ാകുന്നു.
കാന്സര് ത്തേകാശങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് കാരണം...
പരിസ്ഥിതി ഘ�കങ്ങള്
പുകവ�ി
വികിരണം
ശൈവറസുകള്
പാര�ര്യഘ�കങ്ങള്
കാന്സര് ത്തേകാശങ്ങള് രക്തം, �ിം�്  എന്നീ ശരീരദ്രവങ്ങ!ി�ൂടെ� ശരീരത്തിടെC
മറ്റു  ഭാഗങ്ങ!ിടെ�ക്കും  വ്യാപിക്കുന്നു.  ഇത്  ത്തേരാഗാവസ്ഥ  കൂ�ുതല്  സങ്കീര്
ണ്ണമാക്കുന്നു. 
ചികിത്സ: ശസ്ത്ര�ക്രിയ, രാസചികിത്സ, വികിരണചികിത്സ
വ!ടെരയധികം  ത്തേവദനയനുഭവിക്കുന്നവരാണ്  കാന്സര്  ത്തേരാഗികള്.  അതു
ടെകാണ്ടു തടെന്ന സാന്ത്വനചികിത്സയ്ക്ക്  വ!ടെരയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് .  ഓഷധവും
ഭക്ഷണവും ത്തേപാടെ�തടെന്ന പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതാണ്  ത്തേസ്നഹവും പരിചരണവും.
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മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്
1.  കാന്സര്  ത്തേരാഗം  ത്തേനരടെത്ത  കടെണ്ടത്തി  ചികിത്സിക്കുന്നതാണ്  ഗുണകരം
എന്നു പറയാന് കാരണടെമന്ത് ?
2.  ഒരു  കുട്ടിക്ക്  ടെചറിയ  മുറിവുക!ില്   നിന്നു  ത്തേപാ�ും  അമിതമായ  രക്ത
നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ജനിതകത്തേരാഗമുണ്ട് . 
) a ത്തേരാഗം തിരിച്ചറിയുക?
)  b അയാള്ക്ക് ഒരു അപക�ത്തില് ടെപട്ട് മുറിവുണ്ടായാല് എന്ത്  താല്ക്കാ�ിക

ചികിത്സയാണ്  നല്കുക?
3. ടെകാതുകുക�ി ഏല്ക്കുന്നത്  ഒഴിവാക്കിയാല് ഒഴിവാക്കാവുന്ന ത്തേരാഗം
)  ) a AIDS b മ��നി ) c കാന്സര് ) d ക്ഷയം

4. ഒരു പ്രത്തേദശടെത്ത ആ!ുക!ില് താടെഴ പറയുന്ന �ക്ഷണങ്ങള് കാണുന്നു.
വിറയത്തേ�ാ�ുകൂ�ിയ പനി, അമിതവിയര്പ്പ് , ത�ത്തേവദന, ഛര്ദ്ദി, വയറി!ക്കം, വി!ര്ച്ച
എന്നിവ
) a ത്തേരാഗം തിരിച്ചറിയുക
) b ത്തേരാഗം പകരുന്നടെതങ്ങിടെനടെയല്ലാമാണ് ?
) c ത്തേരാഗപ്പകര്ച്ച എങ്ങിടെന ത�യാം?

5.    --   AIDS ശൈവറസ് 
  മ��നി  --   ..............
6. താടെഴ ടെകാ�ുത്തിരിക്കുവയില്നിന്ന്  എയ്ഡ്സ്  പകരുന്നരീതികള് മാത്രം
ടെതരടെഞ്ഞ�ുക്കുക
)  a AIDS ബാധിതരുമായുള്ള ശൈ�ംഗികബന്ധത്തി�ൂടെ�
) b Xര്ശനം, ഹ�ദാനം, ചുമ, തുമ്മല് എന്നിവയി�ൂടെ�
) c ടെകാതുക്,ഈച്ച തു�ങ്ങിയ പ്രാണിക!ി�ൂടെ�
)  d AIDS ബാധിതയായ അമ്മയില്നിന്ന്  ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിത്തേ�ക്ക് 
)  e AIDS ഘ�കങ്ങ!ുള്ള സൂചി, സിറിഞ്ച്  എന്നിവ പങ്കുടെവയ്ക്കുന്നതി�ൂടെ�
) f ഒരുമിച്ച്  താമസിക്കുക, ആഹാരം പങ്കി�ുക എന്നിവയി�ൂടെ�
7. ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ    --   പാര�ര്യം
   ക്ഷയം            --   .....................
) a ബാക്ടീരിയ ) b ശൈവറസ്  ) c ത്തേപ്രാത്തേട്ടാത്തേസാവ ) d ഇടെതാന്നുമല്ല

8.  ...................BCG ന്  എതിരായുള്ള പ്രതിത്തേരാധകുത്തിടെവപ്പാണ് .
)   a COVID 19 b) മ��നി )  ) c AIDS d ക്ഷയം

9. ക്ഷയത്തേരാഗം പകരുന്നടെതങ്ങടെന?
10. മനുവിന്  അവടെC ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി ത്തേതാന്നുന്നു. കൂ�ാടെത
ക്ഷീണം, ചുമ എന്നിവയും അനുഭവടെപ്പ�ുന്നു. ത്തേഡാക്ടടെറ കണ്ടത്തേപ്പാള് ഇടെതാരു
ബാക്ടീരിയ ത്തേരാഗമാടെണന്നും ശരീരത്തിടെC പ� ഭാഗങ്ങടെ!യും ഈ ത്തേരാഗം
ബാധിക്കാറുടെണ്ടന്നും പറഞ്ഞു. മരുന്നായി ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള് നല്കുകയും
ടെചയ്തു. എങ്കില്........
) a ത്തേരാഗം തിരിച്ചറിയുക
) b ത്തേരാഗകാരിടെയ തിരിച്ചറിയുക
) c ഈ ത്തേരാഗം ശരീരത്തിടെ� ഏടെതല്ലാം ഭാഗങ്ങടെ! ബാധിക്കാം?
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11. തന്നിരിക്കുന്ന ത്തേബാക് സിടെ� വാചകങ്ങള് ഉപത്തേയാഗിച്ച്  പട്ടിക ഉചിതമായി
പൂര്ത്തിയാക്കുക.
പ്ലാസ് ത്തേമാഡിയം,  ടെചറിയ  മുറിവില്നിന്നുത്തേപാ�ും  അമിതമായ  രക്തനഷ്ടം,
മ��നി,  ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ,ശരീരഭാരം  കുറയുക,  ക്ഷീണം,  ചുമ  തു�ങ്ങിയവ,
എയ്ഡ്സ് , ശൈമത്തേക്കാബാക്ടരീരിയം �്യൂബര്ക്കുത്തേ�ാസിസ് 

12. ത്തേരാഗങ്ങടെ!ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്തേപ്പാള് വിനുവിന് ചി�
കാര്യങ്ങള് പരXരം മാറിത്തേപ്പായി. അതു ശരിയാക്കാന് വിനുവിടെന സഹായിക്കൂ...

13. എയ്ഡ്സ് ദിനത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ത്തേപാസ്റ്റര് തയ്യാറാക്കുക
ഉത്തരസൂചിക
1. കാന്സര് ത്തേകാശങ്ങള് രക്തം, �ിം�്  എന്നീ ശരീരദ്രവങ്ങ!ി�ൂടെ� ശരീരത്തിടെC
മറ്റുഭാഗങ്ങ!ിത്തേ�ക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഇത്  ത്തേരാഗാവസ്ഥ കൂ�ുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കു
ന്നു. അതുടെകാണ്ട്  ഈ അവസ്ഥ എത്തുന്നതിനു മുന്പ്  ത്തേരാഗനിര്ണ്ണയം ന�ത്തി
ചികിത്സ തു�ങ്ങുന്നതാണ്  നല്ലത് .
2. ) a ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ
 )  b ഇടെതാരു  ജനിതകത്തേരാഗമായതിമാല്  ത്തേരാഗം  പൂര്ണ്ണമായി  ചികിത്സിച്ചു
ത്തേഭദമാക്കാന് കഴിയില്ല. ഉല്പ്പാദനം തകരാറി�ായ ത്തേപ്രാട്ടീന് ഏടെതന്നു കടെണ്ടത്തി
അത്  കുത്തിടെവച്ച്  ത്തേരാഗത്തിന്  താല്ക്കാ�ികശമനം കാണാം.
3. ) b മ��നി
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4. ) a മ��നി
   ) b അത്തേനാ�ി�സ്  ടെപണ്ടെകാതുകുക!ാണ്  ത്തേരാഗം പരത്തുന്നത് 
   ) c ടെകാതുകുക�ി ഒഴിവാക്കുക. ഇതിനായി ടെകാതുകുവ�കള് ഉപത്തേയാഗിക്കാം.
ടെകാതുകുകള് ടെപറ്റുടെപരുകുന്നത്  ത�യുക. ആഴ്ചയില് ഒരുദിവസം ശൈu ത്തേഡ
ആചരിക്കുക.
5. പ്ലാസ് ത്തേമാഡിയം
6. ) a HIV ബാധിതരുമായുള്ള ശൈ�ംഗികബന്ധത്തി�ൂടെ�.
  ) d HIV ബാധിതയായ അമ്മയില്നിന്ന്  ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിത്തേ�ക്ക് .
  ) e HIV ഘ�കങ്ങ!ുള്ള സൂചി, സിറിഞ്ച്  എന്നിവ പങ്കുടെവയ്ക്കുന്നതി�ൂടെ�.
7. ) a ബാക്ടീരിയ
8. ) d ക്ഷയം
9. ത്തേരാഗി ചുമയ്ക്കുത്തേ�ാത്തേഴാ തുമ്മുത്തേ�ാത്തേഴാ സംസാരിക്കുത്തേ�ാത്തേഴാ ത്തേരാഗാണുക്കള്
വായുവിത്തേ�ക്കും മറ്റുള്ളവരിത്തേ�ക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.
10. ) a ക്ഷയം
   ) b ശൈമത്തേക്കാബാക്ടീരിയം �്യൂബര്ക്കുത്തേ�ാസിസ് 
   ) c പ്രധാനമായും ക്ഷയത്തേരാഗം ബാധിക്കുന്നത്  ശ്വാസത്തേകാശങ്ങടെ!യാടെണങ്കി�ും
വൃക്കകള്, അസ്ഥികള്, അസ്ഥീസന്ധികള്, ത�ത്തേച്ചാര് എന്നിവടെയയും ബാധിക്കാം.
11. ( ) a ഹീത്തേമാ�ീ�ിയ
   ( ) b ടെചറിയ മുറിവില്നിന്നുത്തേപാ�ും അമിതമായ രക്തനഷ്ടം
   ( ) c മ��നി
   ( ) d പ്ലാസ് ത്തേമാഡിയം
   ( ) e ശൈമത്തേക്കാബാക്ടീരിയം �്യൂബര്ക്കുത്തേ�ാസിസ് 
   ( ) f ശരീരഭാരം കുറയുക, ക്ഷീണം, ചുമ തു�ങ്ങിയവ

13. എയ് ഡ്സ് ദിനത്തിടെC പ്രാധാന്യം, ത്തേരാഗികത്തേ!ാ�ുള്ള നല്ല സമീപനം, പകരുന്ന
രീതികള്,  ടെറഡ് റിബണ് എന്നിവ ഉള്ടെപ്പ�ുന്ന അനുത്തേയാജ്യമായ ത്തേപാസ്റ്റര് നിര്
മ്മിക്കാം.
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അധ്യായം   5.  
പ്രതിത്തേരാധത്തിടെC കാവ�ാ!ുകള്

ത്തേരാഗാണു പ്രത്തേവശനം ത�യാനും ശരീരത്തിനകത്ത്  പ്രത്തേവശിച്ച ത്തേരാഗാണുക്കടെ!
നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിടെC കഴിവാണ്  പ്രതിത്തേരാധത്തേശഷി. നമ്മുടെ� ശരീരത്തില്
ശൈവവിധ്യമാര്ന്ന  പ്രതിത്തേരാധ  സംവിധാനങ്ങള്  ഉണ്ട് .  ത്തേരാഗാണുക്ക!ുടെ�
സവിത്തേശഷതകള്  പരിഗണിക്കാടെത  എല്ലാ  ത്തേരാഗാണുക്കള്ടെക്കതിടെരയും  ഒത്തേര
രീതിയില് പ്രതിത്തേരാധം തീര്ക്കുന്ന ടെപാതുവായ പ്രതിത്തേരാധവും,  ത്തേരാഗകാരികടെ!
പ്രത്തേത്യകം  തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  നശിപ്പിക്കുന്ന  പ്രത്തേത്യക  പ്രതിത്തേരാധവും  ഇതിടെC
ഭാഗങ്ങ!ാണ് .
പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്

• ടെപാതുവായ പ്രതിത്തേരാധ സംവിധാനങ്ങള് മൂന്ന്  തരം
• ശരീരാവരണങ്ങള് (ത്വക്ക് , ത്തേ�ഷ്മ�രം)
• ശരീരസ്രവങ്ങള് (ത്തേ�ഷ്മം, കണ്ണുനീര് , ഉമിനീര്, മൂത്രം, വിയര്പ്പ് , ടെസബം, കര്ണ്ണ
• ടെമഴുക് , ശൈഹ ത്തേuാത്തേ¢ാറിക് ആസിഡ്)
• ശരീര ദ്രവങ്ങള് (രക്തം, �ിം�് )

ത്വക്ക് 
ത്തേരാഗാണു  പ്രത്തേവശനം  ത�യുന്ന  ശരീരത്തിടെC  സുരക്ഷാകവചമാണ്  ത്വക്ക് .
ത്വക്കിടെC പുറടെമയുള്ള പാ!ിയാണ്  എപ്പിടെഡര്മിസ് .

• എപ്പിടെഡര്മിസില്  കാണടെപ്പ�ുന്ന  ടെകരാറ്റിന്  ത്തേപ്രാട്ടീന്  ത്തേരാഗാണുക്കടെ!
ത�യുന്നു

• ടെസത്തേബഷ്യസ്  ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടെസബം ത്വക്കിടെന എണ്ണമയമുള്ളതാ
ക്കുന്നു

• ത്തേസ്വദ ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിയര്പ്പ്  അണുനാശകത്തേശഷിയുള്ളതാണ് .
�ാത്തേഗാശൈസത്തേറ്റാസിസ് 
ത്തേരാഗാണുക്കടെ! വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനമാണ്  �ാത്തേഗാശൈസത്തേറ്റാസിസ് .

• �ാത്തേഗാശൈസത്തേറ്റാസിസ്  ന�ത്തുന്ന ത്തേകാശങ്ങ!ാണ്  �ാത്തേഗാശൈസറ്റുകള്
• ത്തേശ്വതരക്താണുക്ക!ായ ത്തേമാത്തേണാടെശൈസറ്റും  ന്യൂത്തേട്രാ�ില്ലും  �ാത്തേഗാശൈസറ്റുക

!ാണ് .
• ത്തേരാഗാണു പ്രത്തേവശനം ന�ന്നാല് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രധാനടെപ്പട്ട ഒരു

പ്രതിത്തേരാധ പ്രവര്ത്തനമാണ്  പനി.
• ശരീരതാപനി� സാധാരണ നി�യി�ും  ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ്  പനി,  പനി

ഒരു ത്തേരാഗ�ക്ഷണമാണ് .
• ദീര്ഘസമയം താപനി� ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്നത്  മ�ിഷ്കം ഉള്ടെപ്പടെ�യുള്ള

ആന്തരാവയവങ്ങടെ! ത്തേദാഷകരമായി ബാധിക്കും.
• പനിയുടെ� യഥാര്ത്ഥ കാരണം കടെണ്ടത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ്  ഉത്തമം.

വാvിന്
ത്തേരാഗാണുവിടെC ആക്രമണം മുന്നില്കണ്ട്  പ്രതിത്തേരാധ ത്തേകാശങ്ങടെ! സജ്ജമാക്കി
ടെവക്കാനുള്ള കൃതിമ മാര്ഗമാണ്  പ്രതിത്തേരാധവല്ക്കരണം.

• കൃത്രിമ പ്രതിത്തേരാധവല്ക്കരണത്തിനായി ഉപത്തേയാഗിക്കുന്ന വ�ുക്ക!ാണ് 
വാvിനുകള്.

• വാvിനുക!ിടെ�  ഘ�കങ്ങള്  നമ്മുടെ�  ശരീരത്തിടെ�  പ്രതിത്തേരാധ  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങടെ! ഉത്തേത്തജിപ്പിക്കുന്ന ആCിജനുക!ായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
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ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള്
ബാക്ടീരിയടെയ  നശിപ്പിക്കാന്  ഉപത്തേയാഗിക്കുന്ന  ഓഷധങ്ങ!ാണ്  ആCിബത്തേയാട്ടി
ക്കുകള്. ബാക്ടീരിയ, �ംഗസ്  തു�ങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവിക!ില് നിന്നും ത്തേവര്തിരിടെച്ച�ു
ക്കുന്നതാണ്  ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള്.  ശരീത്തേരാപരിത�ത്തി�ും ശരീരത്തിനകത്തും
പ്രത്തേയാഗിക്കാവുന്ന  ഓഷധങ്ങ!ാണ്  ഇവ.  ആദ്യമായി  ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള്
കടെണ്ടത്തിയത്  അ�ക് സാണ്ടര് �്ടെ!മിങ്  ആണ് .
രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ
ഒരാ!ില്  നിന്ന്  മടെറ്റാരാ!ിത്തേ�ക്ക്  രക്തം  ശൈകമാറ്റം  ടെചയ്യടെപ്പ�ുന്നതിടെനയാണ് 
രക്ത നിത്തേവശനം എന്ന്  പറയുന്നത് . പ്രധാന രക്തഗ്രൂപ്പുകള് ആണ്  A, B, AB, O
എന്നിവ. അരുണരക്താണുവിടെC ഉപരിത�ത്തി�ുള്ള A, B എന്നീ ആCിജനുകടെ!
ആധാരമാക്കിയാണ്  രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ  നിര്ണയിക്കുന്നത് .  രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ
ത്തേപാസിറ്റീവ്  എന്നും ടെനഗറ്റീവ്  എന്നും അറിയടെപ്പ�ുന്നത്  അരുണരക്താണുവിടെC
ഉപരിത�ത്തി�ുള്ള മടെറ്റാരു ആCിജനായ ആCിജന് D അഥവാ ആര്.എച്ച് . ഘ�ക
ത്തിടെC അ�ിസ്ഥാനത്തി�ാണ് .

മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്

2.  ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള് ��പ്രദമായ ഓഷധങ്ങ!ാടെണങ്കി�ും അവയുടെ� സ്ഥിര
മായ ഉപത്തേയാഗം പ� പാര്ശ്വ��ങ്ങ!ും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് . ഈ പ്ര�ാവനത്തേയാ�് 
നിങ്ങള് ത്തേയാജിക്കുന്നുത്തേണ്ടാ? എന്തുടെകാണ്ട് ?
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5. രക്തദാനത്തിടെC മഹത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ത്തേപാസ്റ്റര് തയ്യാറാക്കുക.
6. എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്  രക്തവും സ്വീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. എന്തുടെകാണ്ട്  ?

ഉത്തരസൂചിക.
1. . a നിര്വീര്യമാക്കടെപ്പട്ട വിഷവ�ുക്കള്
  . b ത്തേരാഗകാരിക!ുടെ� ത്തേകാശഭാഗങ്ങള്
  . c നിര്വീര്യമാക്കടെപട്ട ത്തേരാഗാണുക്കള്
2.  ത്തേരാഗാണുക്ക!ില് ആCിബത്തേയാട്ടിക്കുകള്ടെക്കതിരായ പ്രതിത്തേരാധത്തേശഷി ഉണ്ടാ
ക്കുന്നു, ശരീരത്തിടെ� ഉപകാരിക!ായ ബാക്ടീരിയകടെ! നശിപ്പിക്കുന്നു.
ശരീരത്തിടെ� ചി� വിറ്റാമിനുക!ുടെ� അ!വ്  കുറയ്ക്കുന്നു
3. . a ത്തേരാഗാണുക്കടെ! �ാത്തേഗാശൈസറ്റിടെC �രസഞ്ചിക്കകത്താക്കുന്നു
   . b ശൈ�ത്തേസാത്തേസാമിടെ� എന്ശൈസമുകള് ത്തേരാഗാണുക്കടെ! നശിപ്പിക്കുന്നു
4. . a ആമാശയം . b ശൈ�ത്തേസാശൈസം
   . c ടെകരാറ്റിന് . d ടെസത്തേബഷ്യസ്  ഗ്രന്ഥി
5.

6. അനുത്തേയാജ്യമല്ലാത്ത രക്തം സ്വീകരിക്കുത്തേ�ാള് ദാതാവിടെC രക്തത്തിടെ�
ആCിജനും സ്വീകര്ത്താവിടെC രക്തത്തിടെ� ആCി ത്തേബാഡിയും തമ്മില്
പ്രതിപ്രവര്ത്തിച്ച്  രക്തക്കട്ട രൂപടെപ്പ�ുന്നു
7. . , i A ആര്.എച്ച്  ഘ�കം .   . ii a iii ഇല്ല  . iv ഇല്ല
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അദ്ധ്യായം   6  
ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങള്

മാതാപിതാക്ക!ില് നിന്നും സന്താനങ്ങ!ിത്തേ�ക്ക്  സ്വഭാവ സവിത്തേശഷതകള് ശൈക
മാറ്റം  ടെചയ്യടെപ്പ�ുന്നടെതങ്ങടെനടെയന്നും  പാര�ര്യത്തിടെCയും  വ്യതിയാനത്തി
ടെCയും  കാരണങ്ങ!ും  ജനിതക  ശാസ്ത്ര�ത്തിടെC  വികാസവും  ഈ  യൂണിറ്റില്
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്

• ടെജയിംസ്  വാ�്സത്തേCയും  ഫ്രാന്സിസ്  ക്രിക്കിടെCയും  DNA യുടെ�
ചുറ്റുത്തേഗാവണി മാതൃക.

• ഡിഓvിശൈറത്തേബാസ്  പഞ്ചസാരയും ത്തേ�ാസ്ത്തേ�റ്റും ത്തേചര്ന്നുള്ള രണ്ട്  ടെന�ിയ
• ഇഴക!ും ശൈനട്രജന് ത്തേബസുടെകാണ്ടുള്ള പ�ിക!ും.

• ന്യൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡ്  -  ഡി ഓvിശൈറത്തേബാസ്  പഞ്ചസാരയും ത്തേ�ാസ്  ത്തേ�റ്റും ഒരു
• ശൈനട്രജന് ത്തേബസും ത്തേചര്ന്നത് .
• ശൈനട്രജന് ത്തേബസുകള് നാ�് തരം അഡിനിന്, ശൈതമിന്, ഗ്വാനിന്, ശൈസത്തേറ്റാ

സി൯.
• ന്യൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡ്  ത്തേചര്ച്ചകള് - അഡിനിന് - ശൈതമിന് ( - ),   A T ഗ്വാനിന് - 

          ശൈസത്തേറ്റാസിന് ( - )G C
,  DNA RNA  വ്യത്യാസങ്ങള്  

ജീനുക!ുടെ� പ്രവര്ത്തനം

DNA യില് നിന്നും  ഉണ്ടാവുന്ന  RNA ന്യൂ¢ിയസിന്  പുറത്തേത്തക്ക് .  ശൈറത്തേബാ

ത്തേസാമിടെ�ത്തുന്ന mRNA യിടെ� നൃൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡിനനുസരിച്ച്  tRNA അമിത്തേനാ
ആസിഡുകടെ! എത്തിക്കുന്നു. ശൈറത്തേബാത്തേസാം അമിത്തേനാ ആസിഡുകടെ! ത്തേചര്ത്ത് 
ത്തേപ്രാട്ടീന് തന്മാത്ര നിര്മിക്കുന്നു.
�ിംഗനിര്ണ്ണയം
മനുഷ്യത്തേകാശത്തിടെ�  46  ത്തേക്രാത്തേമാത്തേസാമുക!ില്  44  എണ്ണം  സ്വരൂപ  ത്തേക്രാമത്തേസാ
മുക!ും  2  എണ്ണം �ിംഗനിര്ണയ ത്തേക്രാമത്തേസാമുക!ും.  പുരുഷ ത്തേകാശത്തില്  44  +

,  XY സ്ത്ര�ീ ത്തേകാശത്തില് 44  + .  XX X �ിംഗ നിര്ണയ ത്തേക്രാമത്തേസാമുള്ള പുംബീജം
ടെപണ്കുഞ്ഞിനും   Y �ിംഗ  നിര്ണയ  ത്തേക്രാമത്തേസാമുള്ള  പുംബീജം  ആണ്
കുഞ്ഞിനും ജന്മം ടെകാ�ുക്കുന്നു.
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മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്
1. ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്നവയില് ശരിയായ ശൈനട്രജന് ത്തേബസ്  ത്തേജാഡികള്
ഏടെതല്ലാം ?
) a അഡിനിന് - ഗ്വാനിനിന്

0) അഡിനിന് - ശൈതമിന്
) c ശൈസത്തേറ്റാസിന് - ശൈതമിന്
) d ഗ്വാനിന് - ശൈസത്തേറ്റാസിന്

2. ചുവടെ� ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്ന ശൈC�ജന് ത്തേബസുകള് വിശക�നം ടെചയ്ത്  DNA
യില് കാണടെപ്പ�ുന്ന ശൈനട്രജന് ത്തേബസുകടെ! ത്തേജാഡി ത്തേചര്ടെത്തഴുതക ?
ശൈതമിന്, ഗ്വാനിന്, യുറാസില്, അഡിനിന്, ശൈസത്തേറ്റാസിന്
3. ഒറ്റടെപ്പട്ടത് കടെണ്ടത്തി മറ്റുള്ളവയുടെ� ടെപാതുസ്വഭാവം എഴുതുക.
) a ത്തേ�ാസ്ത്തേ�റ്റ്  ) b പഞ്ചസാര ) C ശൈനട്രജന് ത്തേബസ്  ) d അമിത്തേനാ ആസിഡ് 

4. ഒരു കുഞ്ഞ്  ആത്തേണാ ടെപത്തേണ്ണാ എന്ന്  തീരുമാനിക്കുന്ന �ിംഗത്തേകാശം ഏത്?

6.  ന്യൂ¢ിക്  ആസിഡുക!ുടെ� ചി� സവിത്തേശഷതക!ും അവയുടെ� നിര്മാണ ഘ�ക
ങ്ങ!ും ചുവടെ� നല്കിയിരിക്കുന്നു.  അവ വിശക�നം ടെചയ്ത്  ശരിയായ ത�ടെക്കട്ട്
ത്തേചര്ത്ത് പട്ടിക ഉചിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുക.
) a ശൈറത്തേബാസ്  പഞ്ചസാര ) b ചുറ്റുത്തേഗാവണിയുടെ� ആകൃതി ) c യുറാസില് 
) d ഒരിഴ ) e ഡിഓvിശൈറത്തേബാസ്  പഞ്ചസാര ) f ശൈതമിന്

7. ത്തേകാശങ്ങ!ില് ന�ക്കുന്ന ത്തേപ്രാട്ടീന് നിര്മാണ പ്രക്രിയയുടെ� ഘട്ടങ്ങള് താടെഴ
തന്നിരിക്കുന്നു. അവ ഉപത്തേയാഗിച്ച്  �് ത്തേ!ാ ചാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്കുക.
)  a tRNA വിവിധ തരം അമിത്തേനാ ആസിഡുകടെ! ശൈറത്തേബാത്തേസാമിടെ�ത്തിക്കുന്നു
)  b mRNa ന്യൂ¢ിയസിന്  പുറടെത്തത്തുന്നു
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)  c DNA യില് നിന്നും  mRNA രൂപടെപ്പ�ുന്നു
) d mRNAയിടെ� സത്തേTശം അനുസരിച്ച്  അമിത്തേനാ ആസിഡുകള് കൂ�ിത്തേച്ചരുന്നു
)  e mRNA ശൈറത്തേബാത്തേസാമില് എത്തുന്നു
) f ത്തേപ്രാട്ടീന് നിര്മിക്കടെപ്പ�ുന്നു

ഉത്തര സൂചിക
1. ) b അഡിനിന് - ശൈതമിന്, ) d ഗ്വാനിന് - ശൈസത്തേറ്റാസിന്
2. ശൈതമിന് - അഡിനിന്, ഗ്വാനിന് - ശൈസത്തേറ്റാസിന്
3. ) d അമിത്തേനാ ആസിഡ് , മറ്റുള്ളവടെയല്ലാം ന്യൂ¢ിക്  ആസിഡിടെC ഭാഗം
4. ) b പുംബീജം
5. ) a DNAയിടെ� ന്യൂvിത്തേയാശൈ�ഡിടെന ) . b A ത്തേ�ാസ്  ത്തേ�റ്റ് ,
   . B ഡിഓvി ശൈറത്തേബാസ്  പഞ്ചസാര

7.  )  c DNAയില് നിന്നും   mRNA രൂപടെപ്പ�ുന്നു.  )   b MRNA ന്യൂ¢ിയസിന്  പുറ
ടെത്തത്തുന്നു. )  e mRNA ശൈറത്തേബാത്തേസാമില് എത്തുന്നു  )  a tRNA വിവിധ തരം
അമിത്തേനാ  ആസിഡുകടെ!  ശൈറത്തേബാത്തേസാമിടെ�ത്തിക്കുന്നു.  )   d mRNA യിടെ�
സത്തേTശം അനുസരിച്ച്  അമിത്തേനാ ആസിഡുകള് കൂ�ിത്തേച്ചരുന്നു )  f ത്തേപ്രാട്ടീന് നിര്മി
ക്കടെപ്പ�ുന്നു.
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അധ്യായം   7  
നാടെ!യുടെ� ജനിതകം

ജീവിക!ുടെ� ജനിതകഘ�നയില് അഭി�ഷണീയമായ തരത്തില് മാറ്റംവരുത്തി
ജീവിക!ുടെ� സ്വഭാവടെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാത്തേങ്കതികവിദ്യയാണ്  ജനിതക
എന്ജിനീയറിങ് . ജീനുകടെ! മുറിടെച്ച�ുക്കാനും കൂട്ടിത്തേച്ചര്ക്കാനും കഴിയുടെമന്ന
കടെണ്ടത്ത�ാണ്  ഇതിടെC അ�ിസ്ഥാനം.
പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്
1.  ജീനുകടെ!  മുറിടെച്ച�ുക്കാനും  കൂട്ടിത്തേച്ചര്ക്കാനും  എന്ശൈസമുകടെ!യാണ് 
പ്രത്തേയാജനടെപ്പ�ുത്തുന്നത് 

• ജീനുകടെ!  മുറിച്ചുമാറ്റാന്  ഉപത്തേയാഗിക്കുന്നത്  ടെറസ്ട്രിക്ഷന്  എന്ത്തേഡാ
നൃൂ¢ിത്തേയസ്  എന്ന എന്ശൈസമാണ്  (ജനിതക കത്രിക).

• ജീനുകടെ!  വി!ക്കിത്തേച്ചര്ക്കാന്  ഉപത്തേയാഗിക്കുന്നത്  �ിത്തേഗസ്  എന്ന  എന്
ശൈസമാണ്  (ജനിതക പശ).

2.  ഒരു ത്തേകാശത്തിടെ� ജീനിടെന മടെറ്റാരു ത്തേകാശത്തിത്തേ�ക്ക്  എത്തിക്കുന്നത്  അനു
ത്തേയാജ്യരായ വാഹകരാണ് .

• ബാക്ടീരിയക!ില് കാണുന്ന പ്ലാസ്മിഡ്  ആണ്  സാധാരണയായി വാഹകരായി
ഉപത്തേയാഗിക്കുന്നത് 
3. ന്യൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡുക!ുടെ� ക്രമീകരണം പരിത്തേശാധിക്കുന്ന സാത്തേങ്കതികവിദ്യയാണ് 

 DNA ടെപ്രാശൈ��ിങ് .
• അ�ക്  ജഫ്രി എന്ന ശാസ്ത്ര�ജ്ഞനാണ്   DNA ടെപ്രാശൈ��ിങ് വികസിപ്പിടെച്ച�ു

ത്തത് .
• ഓത്തേരാ  വ്യക്തിയുടെ�യും  വിര��യാ!ം  വ്യത്യാസം  ആയിരിക്കുന്നതുത്തേപാടെ�

 DNA യിടെ�  ന്യൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡുക!ുടെ�  ക്രമീകരണവും  വൃത്യസ് തമായി
രിക്കുന്നു.

• അതിനാല് ഈ സാത്തേങ്കതികവിദ്യടെയ   DNA �ിംഗര്  പ്രിCിംഗ്  എന്നും  വി!ി
ക്കുന്നു.

മാതൃകാ ത്തേചാദ്യങ്ങള്
1.  ജനിതക എന്ജിനീയറിങി�ൂടെ� മനുഷ്യ ഇന്സു�ിന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാത്തേങ്കതി
കവിദ്യയുടെ� ഘട്ടങ്ങള് ആണ്  താടെഴ തന്നിരിക്കുന്നത് . അത്  ക്രമടെപ്പ�ുത്തി
എഴുതുക.
മുറിടെച്ച�ുത്ത ഇന്സു�ിന് ജീനിടെന പ്ലാസ്മിഡുമായി കൂട്ടിത്തേച്ചര്ക്കുന്നു.
ഇതില് നിന്നും പ്രവര്ത്തനസജ്ജമായ ഇന്സു�ിന് ത്തേവര്തിരിടെച്ച�ുക്കുന്നു.
മനുഷ്യ  DNA യില് നിന്നും ഇന്സു�ിന് ഉല്പാദനടെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനിടെന
മുറിടെച്ച�ുക്കുന്നു.
ഒരു ബാക്ടീരിയയില് നിന്നും ബാക്ടീരിയയുടെ� വൃത്താകൃതിയി�ുള്ള DNA
(പ്ലാസ്മിഡ് ) ത്തേവര്തിരിടെച്ച�ുക്കുന്നു.
അനുത്തേയാജ്യമായ  വ!ര്ച്ചാമാധ്യമത്തില് ടെപരുകിയ  ബാക്ടീരിയകള് പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമല്ലാത്ത ഇന്സു�ിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
കൂട്ടിത്തേച്ചര്ത്ത ഈ  DNA ടെയ മടെറ്റാരു ബാക്ടീരിയ ത്തേകാശത്തില് നിത്തേക്ഷപിക്കുന്നു.
2.  DNA �ിംഗര് പ്രിCിങ്ങിടെC സാധ്യതകള് എടെന്തല്ലാം?
3. പട്ടിക പൂര്ത്തിയാക്കുക
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4.  DNA ടെപ്രാശൈ��ിങ്ങിടെC അ�ിസ്ഥാന തത്വം എന്ത് ?
5. ജീവിക!ില് അഭി�ഷണീയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നത്  എങ്ങടെന?
6. ജനിതക എന്ജിനീയറിങ്ങിടെC ത്തേനട്ടങ്ങ!ുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ചിത്രീകരണം
  പൂര്ത്തിയാക്കുക

ഉത്തരസൂചിക
1.  .  a മനുഷ്യ   DNA യില്  നിന്നും  ഇന്സു�ിന്  ഉല്പാദനടെത്ത  നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ജീനിടെന മുറിടെച്ച�ുക്കുന്നു.
.  b ഒരു  ബാക്ടീരിയയില്  നിന്നും  ബാക്ടീരിയയുടെ�  (DNA പ്ലാസ് മിഡ് )  ത്തേവര്തിരി

ടെച്ച�ുക്കുന്നു.
. c മുറിടെച്ച�ുത്ത ഇന്സു�ിന് ജീനിടെന പ്ലാസ്മിഡുമായി കൂട്ടിത്തേച്ചര്ക്കുന്നു
.  d കൂട്ടിത്തേച്ചര്ത്ത  ഈ   DNA ടെയ  മടെറ്റാരു  ബാക്ടീരിയ  ത്തേകാശത്തില്  നിത്തേക്ഷ

പിക്കുന്നു.
. e അനുത്തേയാജ്യമായ വ!ര്ച്ചാമാധ്യമത്തില് ടെപരുകിയ ബാക്ടീരിയകള് പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമല്ലാത്ത ഇന്സു�ിന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു
. f ഇതില് നിന്നും പ്രവര്ത്തനസജ്ജമായ ഇന്സു�ിന് ത്തേവര്തിരിടെച്ച�ുക്കുന്നു
2. കു�ുംബപാര�ര്യം കടെണ്ടത്താന്.
മാതൃത്വ പിതൃത്വ തര്ക്കങ്ങ!ില് യഥാര്ത്ഥ മാതാപിതാക്കടെ! തിരിച്ചറിയാന്.
പ്രകൃതിത്തേക്ഷാഭം,  യുദ്ധം തു�ങ്ങിയ കാരണങ്ങ!ാല് നഷ്ടടെപ്പട്ടവടെര വര്ഷങ്ങള്ക്കു
ത്തേശഷം കടെണ്ടത്തുത്തേ�ാള് തിരിച്ചറിയാന്.
ടെകാ�പാതകം, ത്തേമാഷണം തു�ങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങ!ില് യഥാര്ത്ഥ കുറ്റവാ!ികടെ!
തിരിച്ചറിയാന്.
3. . a ജനിതക പശ
  . b ടെറസ്ട്രിക്ഷന് എന്ത്തേഡാന്യൂ¢ിത്തേയസ് 
  . c പ്ലാസ്മിഡ് 
  .  d DNA �ിംഗര് പ്രിCിംഗ് 
4. ഓത്തേരാ വ്യക്തിയുടെ�യും വിര��യാ!ം വ്യത്യ�മായിരിക്കുന്നതുത്തേപാടെ�  DNA
യിടെ� നൃു¢ിത്തേയാശൈ�ഡുക!ുടെ� ക്രമീകരണവും വ്യതൃ�മായിരിക്കും.
5. പ്രത്തേത്യകതരം എന്ശൈസമുക!ുടെ� സഹായത്തേത്താടെ� ജീനുകടെ! മുറിടെച്ച�ുത്തും
കൂട്ടിത്തേച്ചര്ത്തും ജീവിക!ില് അഭി�ഷണീയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നു.
6. . a മനുഷ്യ ഇന്സു�ിന് ത്തേപാടെ�യുള്ള മരുന്നുകള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികള്.
   .  b DNA �ിംഗര് പ്രിCിംഗ് 
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അധ്യായം   8  
ജീവന് പിന്നിട്ട പാതകള്

ജീവടെC  ഉല്പ്പത്തിടെയക്കുറിച്ചും  അതുമായി  ബന്ധടെപ്പട്ടുള്ള  സിദ്ധാന്തങ്ങടെ!
ക്കുറിച്ചുമാണ്  ഈ അധ്യായത്തില് പരാമര്ശിക്കുന്നത് .  എന്നാല് ജീവന് ഉത്ഭ
വിച്ചു  എന്ന്  കരുതുന്ന രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തടെത്തക്കുറിച്ചും  ചാള്സ്  ഡാര്
വിടെC പ്രകൃതി നിര്ധാരണ സിദ്ധാന്തടെത്തക്കുറിച്ചുമാണ്  എസ് എസ്  എല് സി
പരീക്ഷക്ക്  തയ്യാടെറ�ുക്കുത്തേ�ാള് പരിഗണിത്തേക്കണ്ടത് .
പ്രധാനടെപ്പട്ട ആശയങ്ങള്
രാസപരിണാമ  സിദ്ധാന്തം:  ഭൂമിയില്  ജീവടെC  ഉല്പത്തിടെയ  സംബന്ധിച്ച
പ്രബ�മായ  സിദ്ധാന്തമാണ്  രാസപരിണാമ  സിദ്ധാന്തം.  ആദിമ  ഭൂമിയിടെ�
സവിത്തേശഷ  സാഹചര്യങ്ങ!ില്  സമുദ്രജ�ത്തിടെ�  രാസവ�ുക്കള്ക്ക്  ഉണ്ടായ
മാറ്റങ്ങ!ുടെ� ��മായി ജീവന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന പരികല്പ്പനയാണ്  രാസപരിണാമ
സിദ്ധാന്തം ആയി മാറിയത് .
ജീവത്തേകാശത്തിടെC ഉല്പ്പത്തിയിത്തേ�ക്ക്  നയിച്ച രാസപ്രവര്ത്തനങ്ങള്:
ശൈഹuജന്, ശൈനട്രജന്, കാര്ബണ് ശൈഡഓാശൈvഡ് , മീത്തേഥന്, അത്തേമാണിയ,
നീരാവി, ശൈഹuജന് സള്ശൈ�ഡ്  തു�ങ്ങിയ വാതകങ്ങള് അ�ങ്ങുന്നതായിരുന്നു
ആദിമ  ഭൂമിയുടെ�  അന്തരീക്ഷം.  സ്വതന്ത്ര  ഓvിജന്  ഇല്ല  എന്നതായിരുന്നു
പ്രത്തേത്യകത.  അന്തരീക്ഷത്തിടെ�  നീരാവി  ഘനീഭവിച്ച്  ഏടെറക്കാ�ം  നീണ്ടു  നിന്ന
മഴത്തേയാടെ�  സമുദ്രങ്ങള്  രൂപടെപ്പട്ടു.  ഇ�ിമിന്നല്,  അള്ട്രാവയ�റ്റ്  വികിരണങ്ങള്,
അഗ്നിപര്വ്വത  സ്ത്തേ�ാ�നങ്ങള്  എന്നിവയില്  നിന്നുള്ള  ഊര്ജ്ജം  സ്വീകരിച്ച് 
അന്തരീക്ഷത്തിടെ� വാതകങ്ങള് കൂ�ിത്തേച്ചര്ന്ന്  �ഘു ശൈജവ കണികകള് രൂപടെപ്പട്ടു.
അമിത്തേനാ  ആസിഡുകള്,  ത്തേമാത്തേണാസാക്കശൈറഡുകള്,  ശൈനട്രജന്  ത്തേബസുകള്,
�ാറ്റി  ആസിഡുകള്  മുത�ായവയാണ്  ഈ  �ഘു  ശൈജവകണികകള്.  പിന്നീ�് 
�ഘു ശൈജവ കണികകള് കൂ�ിത്തേച്ചര്ന്ന്  സങ്കീര്ണ്ണ ശൈജവ കണികകള് ഉണ്ടായി.
ത്തേപ്രാട്ടീന്, ത്തേപാ!ിസാക്കശൈറഡുകള്, ന്യൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡുകള്, ടെകാഴുപ്പുകള് മുത�ാ
യവയാണ്  സങ്കീര്ണ്ണ ശൈജവ കണികകള്.  സങ്കീര്ണ്ണ ശൈജവ കണികകള് കൂ�ി
ത്തേച്ചര്ന്ന്  ന്യൂ¢ിക്  ആസിഡുക!ും  ടെകാഴുപ്പുക!ും  രൂപടെപ്പട്ടു.  ഇവയില്  നിന്ന് 
ആദിമ ത്തേകാശം ഉണ്ടായി.
ചാള്സ്  ഡാര്വിടെC സിദ്ധാന്തം
അമിത്തേതാല്പ്പാദനത്തി�ൂടെ� ജീവികള് ധാരാ!മായി കുഞ്ഞുങ്ങടെ! ഉണ്ടാക്കുകയും
തന്മൂ�ം  ഉണ്ടാകുന്ന  നി�നില്പ്പിനു  ത്തേവണ്ടിയുള്ള  ത്തേപാരാട്ടത്തില്  അനുകൂ�
വ്യതിയാനങ്ങള്  ഉള്ളവയുടെ�  നി�നില്പ്പുമാണ്  പ്രകൃതിനിര്ധാരണത്തിത്തേ�ക്ക് 
നയിക്കുന്നത്  എന്നതാണ്  ചാള്സ്  ഡാര്വിന് മുത്തേന്നാട്ടുവച്ച പ്രകൃതി നിര്ധാരണ
സിദ്ധാന്തത്തിടെ� മുഖ്യ ആശയം.
ത്തേചാദ്യമാതൃകകള് :
1. പദത്തേജാഡിയിടെ� ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക
. a �ഘു ശൈജവ കണിക      :      ശൈനട്രജന് ത്തേബസുകള് 

   സങ്കീര്ണ ശൈജവ കണിക :  .....................................................
. b ത്തേമാത്തേണാ സാക്കശൈറഡ്     :    ത്തേപാ!ിസാക്കശൈറഡ് 

   അമിത്തേനാ ആസിഡുകള്    :   .................................................. 
2.  തന്നിരിക്കുന്നവയില്  ഒറ്റടെപ്പട്ടത്  ഏത് ?  മറ്റുള്ളവയുടെ�  ടെപാതുസ്വഭാവം
എഴുതുക
ശൈഹuജന്, ശൈനട്രജന്, ഓvിജന്, കാര്ബണ് ശൈഡ ഓശൈv  ഡ്
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3. ജീവന് ഉ�ടെ��ുക്കാന് ഉചിതമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ആദിമ ഭൂമിയിത്തേ�ത് .
നിങ്ങ!ുടെ� അഭിപ്രായം ത്തേരഖടെപ്പ�ുത്തുക.
4.  കുരുവിക!ുടെ�  ടെകാക്കിടെC സവിത്തേശഷത അതിജീവനത്തിന്  പ്രത്തേയാജനടെപ്പ�ു
ന്നത്  എങ്ങടെനടെയന്ന്  ഉദാഹരണസഹിതം വി�യിരുത്തുക.
5 "പ്രകൃതിയുടെ� ടെതരടെഞ്ഞ�ുപ്പാണ്  ഇന്നുള്ള വൃത്യ� ജീവജാതികള് രൂപടെപ്പ�ാ
നുള്ള കാരണം.” ഡാര്വിടെC ഈ വിശദീകരണത്തിന്  ജീവിക!ുടെ� അമിതമായുള്ള
സന്താത്തേനാല്പ്പാദനം എങ്ങടെന കാരണമാകുന്നു?
6  നിത്തേയാഡാര്വിനിസം,  ഡാര്വിനിസത്തില്  നിന്ന്  എങ്ങടെന  വൃത്യാസടെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു?
7 ഏടെതല്ലാം തരത്തി�ുള്ള വിഭവങ്ങള്ക്ക്  ത്തേവണ്ടിയാണ്  ജീവികള് തമ്മില്
മത്സരിക്കുന്നത് ?
8 ഏത്  തരത്തി�ുള്ള വ്യതിയാനങ്ങ!ാണ്  മുന്ഗാമിക!ില് നിന്ന്  വ്യത്യ�മായ
ജീവജാതികടെ! രൂപടെപ്പ�ുത്തുന്നത് ?
9 �്ത്തേ!ാചാര്ട്ട്  പൂര്ത്തീകരിക്കുക

ഉത്തരസൂചിക:
1. . a നൃൂ¢ിത്തേയാശൈ�ഡുകള്
  . b ത്തേപ്രാട്ടീന്
2. ഓvിജന്, ആദിമ ഭൂമിയുടെ� അന്തരീക്ഷത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന വാതകങ്ങള്
3. ശൈഹuജന്, ശൈനട്രജന്, കാര്ബണ് ശൈഡഓശൈvഡ് , മീത്തേഥന്, അത്തേമാണിയ,
നീരാവി, ശൈഹuജന് സള്ശൈ�ഡ്  തു�ങ്ങിയ വാതകങ്ങള് അ�ങ്ങുന്നതായിരുന്നു
ആദിമ ഭൂമിയുടെ� അന്തരീക്ഷം. സ്വതന്ത്ര ഓക് സിജന് ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു
പ്രത്തേത്യകത.
4.

•   ഷഡ്പദത്തേഭാജിക!ായ കുരുവികള്ക്ക്  ടെചറിയ ടെകാക്ക് ,
•   ക!!ിമുള്ടെച്ച�ി ഭക്ഷിക്കുന്നവയ്ക്ക്  നീണ്ട മൂര്ച്ചയുള്ള ടെകാക്ക് ,
•   മരംടെകാത്തി കുരുവികള്ക്ക്  ചില്ലകള് കുത്തിടെയാ�ിച്ച്  മരടെപ്പാത്തില്     

              നിന്ന്    പുഴുക്കടെ! ടെകാത്തി എ�ുക്കാവുന്ന കൂര്ത്ത ടെകാക്ക് ,
•   നി� കുരുവികള്ക്ക്  വിത്തുകള് ആഹാരമാക്കുന്നതിന്  വ�ിയ ടെകാക്ക് .
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5.
• ഓത്തേരാ  ജീവിവര്ഗവും  നി�നില്ക്കാന്  ആവുന്നതി�ും  കൂ�ുതല്

സന്താനങ്ങടെ! ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
• അവ ഭക്ഷണത്തിനും വാസസ്ഥ�ത്തിനും ഇണയ്ക്കും ത്തേവണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു.
• ജീവിക!ുടെ� എണ്ണം കൂ�ുത�ും വിഭവങ്ങള് കുറവും ആവുന്ന സാഹചര്യത്തില്
• ക�ുത്ത മത്സരം ന�ക്കുന്നു.
• ഈ നി�നില്പ്പിനുള്ള മത്സരത്തില് അനുകൂ�മായ വ്യതിയാനങ്ങള് ഉള്ളവ

          നി�നില്ക്കുകയും അല്ലാത്തവ നശിക്കുകയും ടെചയ്യുന്നു.
• ഇങ്ങടെനയുള്ള  അനുകൂ�  വൃതിയാനങ്ങള്  അ�ുത്ത  ത�മുറയിത്തേ�ക്ക് 

ശൈകമാറ്റം ടെചയ്യുന്നു.
• ത�മുറക!ായി  �ഭിക്കുന്ന  വ്യതിയാനങ്ങ!ുടെ�  സഞ്ചയം  പുതിയ

ജീവജാതിക!ുടെ� ഉത്ഭവത്തിന്  കാരണമാകുന്നു.
6.  ജീവിക!ില്  നിരന്തരം  വൃതിയാനങ്ങള്  ഉണ്ടാകുന്നു  എന്ന്  തിരിച്ചറിയാന്
ആടെയങ്കി�ും അവ എങ്ങടെന സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്  വിശദീകരിക്കാന് ചാള്സ് 
ഡാര്വിനു  കഴിഞ്ഞില്ല.  ജീന്,  ത്തേക്രാമത്തേസാം  എന്നിവടെയപ്പറ്റി  അത്തേദ്ദഹത്തിടെC
കാ�യ!വില് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  ജനിതകശാസ്ത്ര�ം,  ത്തേകാശവിജ്ഞാനീയം,  ഭൌമ
ശാസ്ത്ര�ം, ത്തേ�ാസില് പഠനം എന്നീ ത്തേമഖ�ക!ിടെ� കടെണ്ടത്ത�ുകള് കൂ�ി കൂട്ടി ത്തേച്ചര്
ത്ത്  ഡാര്വിനിസടെത്ത  പരിഷ്കരിച്ചു.  ഡാര്വിന്  ത്തേശഷമുണ്ടായ  അറിവുകള്
കൂട്ടിത്തേച്ചര്ത്ത്  പുതുക്കി രൂപടെപ്പ�ുത്തിയതാണ്  നിത്തേയാ ഡാര്വിനിസം.
7. ഭക്ഷണം, വാസസ്ഥ�ം, ഇണ
8. ത�മുറ ത�മുറക!ായി ശൈകമാറ്റം ടെചയ്യടെപ്പ�ുകയും വ്യത്യ� രീതിയില് ആവര്
ത്തിക്കുകയും ടെചയ്യുന്ന വൃതിയാനങ്ങള്.
9. . A നി�നില്പ്പിനായുള്ള സമരം.
  . B പ്രകൃതി നിര്ധാരണം.
  . C അനുകൂ�വ്യതിയാനങ്ങള് അ�ുത്ത ത�മുറയിത്തേ�ക്ക്  ശൈകമാറുന്നു.
  . D പുതിയ ജീവജാതിക!ുടെ� ഉത്ഭവം.
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