
   കണിെന സംരകണം

 കണിെന ഘടന

 കാഴച അനഭവെപടല

    ോഫാകല ദരം കമീകരികന വിധം  (    സമഞന കമത സാധയമാവല  )  
         അകെലയളവെയ ോനാകോമാള സീലിയറി ോപശികള അയഞം സായകള വലിഞം
         െലനസിെന വകത കറച് െററിനയില പതിബിംബം ോഫാകസ് െചയികന. (  ചിതം 1).
        അടതളവെയ ോനാകോമാള സീലിയറി ോപശികള സോങാചികനതമലം സായകള

      അയഞ് െലനസ് സവാഭാവികമായ വകത പാപികനതിനാല െററിനയില തെന
 ോഫാകസ് െചയന. (  ചിതം 2).

ോനതൈവകലയം  കാരണം , ലകണം പരിഹാരം

ദീരഘദഷി    ോനതോഗാളതിെന നീളകറവ മലം ോഫാകസ്  െററിനയ പിനില. 
  അടതളവെയ വയകമായി കാണനില.

 ോകാണെവകസ് െലനസ്

ഹസവദഷി    ോനതോഗാളതിെന നീളകടതല മലം ോഫാകസ്  െററിനയ മനില. 
  അകെലയളവെയ വയകമായി കാണനില.

ൈബോകാണോകവ് 
െലനസ്

പസബോയാപിയ   െലനസിെന ഇലാസികത നഷടമാകന,  അടതളവെയ വയകമായികാണനില.  ോകാണെവകസ് െലനസ്

തിമിരം     െലനസ് അതാരയമാകനതമലം കാഴച കറഞവരന. ശസതകിയ

ോഗാോകാമ     അകവസദവതിെന പനരാഗിരണം തടസെപടണാകന മരദ വരധനയം 
 ോവദനയം കാഴാൈവകലയവം.

ചികിതസ

ോകാങണ്     രണ കണകളം ഒോര വസതവില ോകനീകരികാനാവനില. ശസതകിയ

 നയോറാണിെന ഘടന
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 നയോറാണിെന ഭാഗങളം  ആോവഗപസരണ പാതയം

 തലോചാറിെന ഘടന

 െചവിയെട ഘടന

നാക്  ,    മക്  ,    തവക്  

 ോകാശ ശരീരം

 മയലിന ഉറ

സിനാപസ്

െഡനോഡാണ

ആകോസാണ

8

9
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ആനരകരണം

മധരം
ഉപ്
പളി
കയ്

 തവകിെല ഗാഹികള
  സവാദമകളങളെട

    വിനയാസം



 നാഡീവയവസഥ
ോകനനാഡീവയവസഥ  െപരിെഫറല നാഡീവയവസഥ
(തലോചാറ്, സഷമന) (ശിോരാനാഡികള,  സഷമനാ നാഡികള, സിംപതറിക്-  പാരാസിംപതറിക് നാഡികള)

 റിഫളകസ് പവരതനം

   ഉദീപനോതാടള ചില ജീവികളെട പതികരണം
കാമിോഡാെമാണാസ്,   യഗീന ..  -  പാസാസതരവം ോകാശദവയവം.    യഗീനയില പകാശോതാട് പതികരികാനഐസോപാട്.
ൈഹഡ        ----     ശരീരമാസകലം വയാപിച കീടകന നാഡീജാലിക.

 ഷഡപദങള        ----     ഒമീറിഡിയങള ോചരന സംയകത ോനതം.
 വവാല        ----     അളടാോസാണിക് പതിധവനി വിശകലനം െചയ് (Echo Location) സഞരികാനാവം.

പാമകള        ----   കമനങള ഗഹികാന കഴിയം,  നാകിെല Jacobson's Organ  ഗനം ഗഹികന.

ൈഫോറാോകാം -      സസയങളില പകളണാകാനം വിത് മളയാനമള വരണക ോപാടീന.
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 െസനടല കനാല 
       (CSF)

 സഷമനയെട ഘടന



  ോഹാരോമാണകള പവരതികന രീതി

ഫിറോമാണകള

                               ഇവ ചറപാടിോലകാണ് സവികെപടനത്.
                             ഉദാ:- കസതരി,  െവരകിെന സിെവോറാണ,   പടനലശലഭതെന ോബാംബിോകാള ...

വഷണങള

അഡിനാലിന
 ോനാര അഡിനാലിന

ോപാജസറോറാണ

  ഗോകാസ് അധികരികാെത കമീകരികല

പാരാൈതോറായിഡ്

 ഉപാപചയവം വളരചയം

ൈപനിയല

 ശരീര വളരച

 റിലീസിംഗ് ോഹാരോമാണകള



  ോഹാരോമാണ ഏറകറചിലെകാണണാകന തകരാറകള

 സസയ ോഹാരോമാണകള

NAA [Naphthalene Acetic acid]
IBA [Indol Butyric Acid}
2,4-D
എഥിലിന
എഥിോഫാണ

-   ോവര് മളയികാനം ഫലങളണാകാനം
-    മകളവളരച തടയാനം കായള െപാഴിയാതിരികാനം
-കളനാശിനി
-   പഷപികാനം ഫലങള പാകമാകാനം
-   റബരപാല ഉലാദനം കടാന
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  വകകളം അനബന ഭാഗങളം  വകയെട ോഛദം                               െനോഫാണിെന ഘടന

      A –     അഫരന് െവസല B -   ഇഫരന് െവസല
      C –    െബാമാനസ് കാപസയള D – ോഗാമറലസ്

      E - ോശഖരണനാളി
 വകകളകണാകന തകരാറകള

   രണ് വകകളം പവരതനരഹിതമായാല ? -   ഡയാലിസിസ് വഴി രകശദീകരണം,   അെലങില വക മാറിവയലല.
      വക മാറിവയലല ശസതകിയയ് വിോധയരാകനവരെട രകഗപിനോയാജിച വകയാണ് െവചപിടിപികക.  ഇവര പതിോരാധ

   ോശഷി അമരതാനള മരന് കഴിചിരികണം.
   വിസരജന സംവിധാനം ഇതര ജീവികളില

 ജനിതക ോരാഗങള

D

E



     സസയങളെട ശരിയായ വളരചയ് N, P, K, S, Na, Mg   തടങിയ മലകങള ആവശയമാണ്. ഹരിതകതിെന 
    നിരമിതികാവശയമായ മഗീഷയം ഇെലങില മെപതിയ ഇലകള    െട ഞരമകളകിടയില മഞനിറം വരന. 
        മാംസയനിരമാണതിന് സഹായകമായ െപാടാസയതിെന കറവ് ഇലകളില തവിടനിറതില ഉണങിയ പാടകളണാകം

        ോരാഗാണകള ശരീരതിെലതിയാല അവയെട വയാപനം പതിോരാധികനതിന് സവീകരികന പവരതനങള ?
      -    ശരീരം താപനില ഉയരതന (പനി) -  ഫാോഗാൈസോറാസിസ് (   ആനിജനകെള വിഴങി നശിപികല)
      -   വീങല പതികരണം -   ലിംോഫാൈസറകളെട ആനിോബാഡി ഉലപാദനം -   …രകം കടപിടികല .



         മനഷയശരീരതില ബാകീരിയാോരാഗങള കടതലായി കാണാന കാരണം ?
                 ബാകീരിയ െപരകനതിന് അനോയാജയമായ താപനില നമെട ശരീോരാഷാവ് ആയ 36.90 c   തെനയാണ്.  

  

  രകം കടപിടികന പകിയ
       -        െചറിയ മറിവണാകോമാള ോപറ് ലറകളം കതോമറ കലകളം ോതാംോമാപാസിന എന
               ലിോപാോപാടീന ഉലപാദിപിച് കാലസയം അോയാണകളെട സഹായതാല എനൈസം
           ആയി മാറന.
       -           ഈ രാസാഗി രകതിെല ോപാോതാംബിന എന മാംസയെത ോതാംമിന എന എനൈസം ആകി മാറന.
       -     ോതാംമിന ൈഫബിോനാജനമായി ോചരന് ൈഫബിനകളായി മാറന.
       -        ൈഫബിന വലയില അരണരകാണകളം ോപറ് ലറകളം പറിപിടിച് രകകട രപെപടന.

           BCG [   കയോരാഗ വാകിന ]         MMR [Mumps(മണിനീര്), Measles, Rubella]
           DPT  [ Diphtheria, Petrusis (വിലനചമ), Tetanus ]          Hepatitis Vaccine [  കരളവീകം ]
           OPV  [   ോപാളിോയാ വാകിന / Salk vaccine ]                    TT  [ Tetanus]

   പതിോരാധ ൈവകലയങള
                                                                                           ോരാഗം കാരണം

  സവയം പതിോരാധ ൈവകലയം വാതപനി    സവനം ോകാശങെള ആനിജനകളായി കണ്
 ആനിോബാഡികള പവരതികനത്

 അമിത പതിോരാധം അലരജി, ആസ്മ  അമിതമായി പതികരികനത്

ചികിതാരീതികള ഉപജാതാകള പോതയകത
ആയരോവദം ചരകന, സശതന, വാഗഭടന 

…..
     ശരീരെത സസജമാകി പരിപാലികന ഒര ജീവിത ചരയ. 

  സസയ ഔഷധങളാണ് കടതലം.

ോഹാമിോയാപതി   സാമവല ഹനിമാന (ജരമന)  ോരാഗലകണങളക് പാധാനയം.    ോരാഗകാരണമായ വസ
  തെന ോരാഗശമനമണാകനെവനതം ോനരപികംോതാറം

   ഔഷധങളക് വീരയം കടെമനതം പമാണങള.

 അോലാപതി -
 ആധനിക ൈവദയശാസം

 ഹിോപാകാറസ് (ഗീക്)   ോരാഗനിരണയതിനം ചികിതയം ഔഷധങളകം
പാധാനയം.   വിവിധ െസഷയൈലോസഷനകള, ആധനികവം 

  ൈവവിധയപരണവമായ ഉപകരണങള ...

     ആനിബോയാടികകള ഉപകാരികളാെണങിലം സകമായി മാതോമ ഉപോയാഗികാവ.   കാരണം ?
       -        നിരനരമായ ഉപോയാഗം ബാകീരിയയില ആനിബോയാടികകളെകതിെര അതിജീവന ോശഷി ഉണാകന.
       -   ഉപകാരികളായ ബാകീരിയകെള നശിപികന.  -    ചില വിറാമിനകളെട അളവ് കറയന.
       -  ചിലത് അലരജി, തലചറല,  ഉദരാശയ പശങള,  അസികളക തകരാറ്,    വകകളക് തകരാറ് തടങിയ
           പശങള ഉണാകിോയകാം.

രകഗപ്  അടങിയ ആനിജന
 (അഗടിോനാജന)

ആനിോബാഡി  ആരെകാെക
സവീകരികാം

A A Anti-B A, AB

B B Anti-A B, AB

AB A,  B -- AB

O  -- Anti-A,  Anti-B A, B, AB, O

    സസയങളിെല പതിോരാധ സംവിധാനങള ?
–      പറംെതാലി -  െതാലിപറെത െമഴക്,     കയടികിള മതലായവ -   കടിയള പറംപാളി (bark)
–     ോരാഗാണകള പോവശികോമാള ഉണാകന ചിലതരം ോപാടീനകള, രാസാഗികള, സാലിസിലിക്
ആസിഡ്,      എഥിലിന മതലായവ -  ഫീോനാള,  െറസിന മതലായവ

   ജനകള :   ആനിോബാഡികള ;            സസയങള :  …........ ?      (പാനിോബാഡികള)
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 ഫാോഗാൈസോറാസിസ്

(   ആദയ വാകിന -വസരി(smallpox)  വാകിന -  കെണതിയത് ോഡാ.   എോഡവരഡ് ജനര )



   െമനഡല പയരെചടികളില നടതിയ പരീകണങള
   ഒര ോജാഡി വിപരീതഗണങള (ഉയരകടതല-ഉയരകറവ്)  പരിഗണിചള പരീകണം

            ഉയരം കടിയ മാത സസയം     ഉയരം കറഞ പിത സസയം
    TT (  ശദ വരഗം) tt  (  ശദ വരഗം) 

  പരപരാഗണം
    

  
         ഒനാം (F1)  തലമറ -               ഉയരം കടിയ സസയം

  സവപരാഗണം

 

  
          രണാം (F2)  തലമറ -            ഉയരം കടിയ സസയങളം ഉയരം കറഞ സസയങളം

    3:1  എനഅനപാതതില

    ഈപരീകണതിലെട ആവിഷരിച പാരമരയ നിയമങള
     A –  പകടസവഭാവ നിയമം 

           ഒര ോജാഡി വിപരീതഗണങള കടിോചരോമാള അവയില ഒര ഗണം മാതം പകടമാവകയം മോറത മറഞിരികകയം െചയം. 
(       പകടമാവനതിെന പകടഗണം എനം മറഞിരികനതിെന ഗപഗണം എനം പറയന)
     B –  വിോവചന നിയമം

       ബീജോകാശങളണാകോമാള പാരമരയഘടകങള ോജാഡി പിരിഞ് ഓോരാനം ഓോരാ ബീജോകാശങളിോലക് ോപാകന.

   രണ് ോജാഡി വിപരീതഗണങള (ഉയരകടതല-ഉയരകറവ്,  ചവന പകള-  െവളത പകള)  പരിഗണിചള പരീകണം

            ഉയരം കടിയ ചവന പകളള മാത സസയം       ഉയരം കറഞ െവളത പകളള പിത സസയം
            TTRR (  ശദ വരഗം)        ttrr (  ശദ വരഗം) 

  പരപരാഗണം
    

  
         ഒനാം (F1)  തലമറ -              ഉയരം കടിയ ചവന പകളള സസയം

  സവപരാഗണം

 

     രണാം (F2)  തലമറ -             ഉയരം കടിയ ചവന പകളള സസയങളം ഉയരം കടിയ െവളത പകളള സസയങളം
           ഉയരം കറഞ ചവന പകളള സസയങളം ഉയരം കറഞ െവളത പകളള സസയങളം     

  9:3:3:1  എനഅനപാതതില
    ഈപരീകണതിലെട ആവിഷരിച പാരമരയ നിയമം

     C–    സവതന അപവയഹന നിയമം
         രോണാ അതിലധികോമാ ോജാഡി വിപരീതഗണങള കടിോചരോമാള അതിോലാോരാ ോജാഡി ഗണവം അപര ോജാഡിയമായി 

     കടികലരാെത തികചം സവതനമായി അടത തലമറയിോലക് വയാപരികന.
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           DNA – deoxyribonucleic acid RNA – ribonucleic acid

-   ഇരട ഇഴ തനമാത
-  ചറോഗാവണിയെട ഘടന
- Deoxyribose  പഞസാരയാണ് ഉളത്.
-  Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine എനീ 
   ൈനടജനോബസകള
-    ോകാശതിെല വിവിധ പവരതനങളം പാരമരയവം
  നിരണയികന.

-   ഒറ ഇഴ തനമാത
-  നീണ ഘടന
- Ribose  പഞസാരയാണ് ഉളത്.
- Adenine, Uracil, Guanine, Cytosine എനീ 
   ൈനടജനോബസകള
- DNA   യെട നിരോദശാനസരണം ോപാടീനകള
   നിരമികന.

DNA  യെട ഘടന

 ഒര       ൈനടജനോബസം പഞസാരയം ോഫാോസറം ോചരനതാണ് ഒര നയകിോയാൈടഡ്. 
DNA     യിെല ൈനടജനോബസകളെട ോജാഡി  .  Adenine – Thymine ,   Guanine – Cytosine

   മനഷയനിെല ോകാമോസാമകള എത ?
          46    [ 44  സവരപോകാമോസാമകള + 2  ലിംഗനിരണയ ോകാമോസാമകള]          പരഷനില 44+XY,     സീകളില 44+XX 
                 

 ജനിതകൈവകലയങള
Turner Syndrome Down Syndrome

   44 + X (     ഒര ലിംഗനിരണയ ോകാമോസാം കറവ് )

-       സീ ലകണം - വനയത
- െപാകകറവ്

45 + XX  or 45 + XY (   ഒര സവരപോകാമോസാം കടതല)

-  ബദിമാനയം - വനയത
-  കറഞ ോരാഗപതിോരാധോശഷി

    ജനറിക് എഞിനീയറിംഗ് സാോങതിക വിദയയെട ോനടങളകദാഹരണം,
–    പാരശവഫലമിലാത മനഷയഇനസലിന ഉലപാദിപികന ബാകീരിയ
–       െപോടാളിയം തിനതീരത് മലിനീകരണം കറയനതിന് സഹായകമായ സപര ബഗകള
–     കീടബാധ ഏലകാത ഭകയ വിളകള (  ഉദാ - Btപരതി,   Bt  വഴതനങ ) 
–      ഗണോമനമയളതം ഉലപാദനോശഷി കടിയതമായ പതിയ ഇനം ജീവികള
–    തരകങളം കറകതയങളം പരിഹരികാനതകന DNA Finger printing
–  ോരാഗ ചികിത

 ജീവെന ഉതവം

        ജീവെന ഉലഭവവമായി ബനെപട് ഒപാരിനം ഹാലോഡനം അവതരിപിച ആശയതിെന മഖയ അംശങള,
➢      ഭമിയെട പിറവി
➢        ആദിമ അനരീകതിെല വാതകങളായ ൈഹഡജന, അോമാണിയ, നീരാവി,       മീോഥന മതലായ

  അൈജവിക  തനമാതകളെട പതിപവരതനങള
➢       െചറിയ തനമാതകളെട രപീകരണം
➢         വരഷങള നീണ നിന മഴയിലെട സമദങളെട ഉലഭവം
➢          സങീരണ തനമാതകളെട രപീകരണം                     
➢     ആദയെത ജീവകണിക

NucleotideDNA  യെട ഭാഗം



ജീവപരിണാമസിദാനങള
    ജീന ബാപറിസ് ലാമാരക് അവതരിപിച ആശയം     സവയാരജിതസവഭാവങളെട പാരമരയോപഷണ സിദാനം     

           ജീവികള അവയെട ജീവിത സാഹചരയമനസരിച് അവയവങള തടരചയായി ഉപോയാഗികകോയാ തീെര 
        ഉപോയാഗികാതിരികകോയാ െചയനതിലെട ആ അവയവങളെട ഘടനയില മാറമളവരായി മാറകയം ഈ വയതിയാനങള 

(സവയാരജിതസവഭാവങള)        അടത തലമറയിോലക് ൈകമാറം െചയെപടകയം െചയനതിലെട പതിയ ജീവിവരഗം രപെപടന.
      ഡാരവിന അവതരിപിച പകതിനിരദാരണ സിദാനം   
        ജീവികളില നിരനരം വയതിയാനങള ഉണാകന.     ഇതില ആ പകതിക് അനോയാജയമായ വയതിയാനങളളവ 

     മാതം നിലനിലകകയം അലാതവ കോമണ നശിചോപാവകയം െചയന.
   *        ജീവികള നിലനിലകാന കഴിയനതിലം കടതല സനാനങെള ഉലപാദിപികോമാള (അമിോതാലപാദനം) അവ
        നിലനിലകാനാവശയമായ വിഭവങളകായി അറിയാെത മതരികകയം (  നിലനിലപിനായള സമരം)  ഏറവം ഗണ
        കരമായ വയതിയാനങളളവ മാതം നിലനിലകകയം (  അരഹതയളവയെട അതിജീവനം)  അലാതവ നശികകയം
    െചയന.      ഇതിലെട ഗണകരമായ വയതിയാനങളള ജീവിവരഗെമന പരിണാമം സംഭവികന.

     ഹയോഗാ ഡീ വീസ് അവതരിപിച സിദാനം

ോഫാസിലകള
             ഭവലകതില സംരകികെപടിടള ജീവികളെട അവശിഷങോളാ അടയാളങോളാ ആണ് ോഫാസിലകള.
               മണിലടിഞ് ശിലാരപതിോലാ മഞില പതോഞാ ആംബറില അകെപോടാ ലാവയിലളെപോടാ രപെപടന.

 മനഷയ പരിണാമം

  ൈപോമറകളെട െപാതസവിോശഷതകള ?
       ൈകകാലകളില 5 വിരലകള,  പരന നഖങള,    മറ വിരലകോളാട് സമഖമാകാവന തളവിരല,   ഒോര വസവില
        ോകനീകരികാന കഴിയന കണകള,     ഒര ോജാഡി മലകാമകള .
    െപാസീമിയനസ്  (Tarsier,   Loris,  Lemur ....)
 [  ഒറയ ജീവികന,  രാതി സഞാരികളായ, പാണിോഭാജികള]
 

        ൈപോമറ് പരവികന       െസരോകാപിതിോകായെഡ (Monkeys)

 ോഹാമിോനായിഡിെയ  Gibbon
 Orangutan

Gorilla
Chimpanzee

Man        

  4.4   ദശലകം വരഷം മമ്,      ആദയ മനഷയ പരവിക ജീവി.       Ardipithecus
         3 - 3.2   ദശലകം വരഷം മമ്,    Australopithecus

1.44 – 2.25   ദശലകം വരഷം മമ്,  ആയധങള ഉപോയാഗിചിരന      Homo habilis
1.8   ദശലകം വരഷം മമ്,   മികച കലായധങള ഉപോയാഗിചിരന      Homo erectus

    3000 – 5000  വരഷം മമ്,            നായാടിനള ആയധങളം തീയം ഉപോയാഗിചിരന Homo neanderthalensis
                          സാംസാരിക വളരചയെട ഘടം തടങി Homo sapiens [Cromagnon]

          ആധനിക സാോങതിക മനഷയന Homo sapiens sapiens

    പരാനരവംശ വിജാനീയവമായി ബനെപട ശാസകാരനമാരം സംഭാവനയം,
      Eugene Dubois –   ോഹാോമാ ഇറകടസ് (Java man)   ോഫാസില കെണതി (1891)
      Donald Johanson -    ആസാോലാ പിതകസ് (Lucy)    ോഫാസില കെണതി (1971)
      Leakey   കടംബം   -      ലാവയില പതിഞ മനഷയെന കാലപാടകള Mary Leakey  കെണതി (1976)

Prepared by  റഷീദ് ഓടകല, GVHSS Kondotty  9846626323

[Apes & Man]


