2.

പതികരണങള ഇങെനയം

പധാന ആശയങള
1. അടിയനിര സാഹചരയങളില ആകസികമായം ോബാധപരവമലാെതയം ശരീരം പതികരികാറണ്.
2. ഉദീപനങളകനസരിച് ആകസികമായം അൈനചികമായം ഉണാകന ശാരീരിക പതികരണങളാണ്
റിഫളക് പവരതനങള . ഇവ തലോചാറിലനിനം സഷമയിലനിനം ഉണാകാറണ്.
3. തലോചാറിലനിന് രപെപടന റിഫളക് പവരതനങെള െസറിബല റിഫളക് എനം (കണചിമല,
ശബം ോകട് െഞടല, പാമിെന കണ് െഞടല, തമല മതലായവ) സഷമയിലനിന് രപെപടനവെയ
സ് ൈപനല റിഫളക് എനം (ചടള വസതവില അറിയാെത തടോമാള പിനവലികനത്, കാലില
മളെകാളോമാള കാല പിനവലികനത് മതലായവ) പറയന. നിരനരമായ അനഭവങളിലെടയം
പരിശീലനതിലെടയം രപെപടന റിഫളക് പവരതനങളാണ് കണീഷനഡറിഫളകകള .(ഉദാ:ൈഡവര സഡന ോബകെചയനത്, ആഹാര പദാരതെത ഓരകോമാള ഉണാകന ഉമിനീര സാവം )
4. റിഫളകസ് പവരതനതിെല ആോവഗ സഞാരപാതയാണ് റിഫളകസ് ആരക്. ഇതില ഉദീപനം
സവീകരികന ഗാഹികള, സംോവദ നയോറാണ, ഇനര നയോറാണ, ോപരക നയോറാണ, പതികരികന ഭാഗം
എനിവ ഉളെകാളന.
5. ആനര ഉദീപനങള അറിയനതിനള ഗാഹികളം നമെട ശരീരതിലണ്.
- കീോമാറിസപററകള (രാസവസകളാല ഉദീപികെപടന)
- ബാോരാറിസപററകള (ആനര മരദഗാഹികള - രകസമരദ വയതയാസം ഗഹികന)
6. മനഷയ നാഡീവയവസെയ ോകനനാഡീവയവസ, െപരിെഫറല നാഡീവയവസ എനിങെന
തരംതിരിചിരികന.
ോകനനാഡീവയവസയില തലോചാറം സഷമയം ഉളെപടന. ഇവയില നിനം ഉലഭവികന നാഡികള
(ശിോരാ നാഡികളം സഷമാ നാഡികളം) അടങിയതാണ് െപരിെഫറല നാഡീവയവസ.
7. നെടലിനളില െമനിഞസ് പാളികളാല ആവരണം െചയെപട്
കാണന സഷമയെട ബാഹയഭാഗം ൈവറ്മാററം ഉളഭാഗം
ോഗമാററമാണ്. െസനടല കനാലില െസറിോബാ ൈസനല ദവം
നിറഞിരികന. സംോവദനാഡീതനകള ോഡാരസല
റടിലെടയം ോപരകനാഡീതനകള െവനടല റടിലെടയം
പറെപടന.

8. െപരിെഫറല നാഡീവയവസയിെല ചില നാഡികള സവതനനാഡീവയവസയായി അറിയെപടന.
ഇതിന് സിംപതറിക്, പാരാസിംപതറിക് എനിങെന രണഭാഗങളണ്.
9. സവതന നാഡീവയവസഥയെട പവരതനങള.
സിംപതറിക് വയവസ

- കഷണമണി വികസികന.
- ഹദയസപനനം കടന.
- ശവാസനാളം വികസികന.
- ൈഗോകാജന ഗോകാസായി മാറെപടന.
- ോഹാരോമാണ സാവം.
- മതനാളോപശികള പരവാവസയിലാവന.

പാരാസിംപതറിക് വയവസ

- കഷണമണി ചരങന.
- ഹദയസപനനം കറയന.
- ശവാസനാളം ചരങന.
- ൈഗോകാജനാകിയള സംഭരണം.
- ോഹാരോമാണ സാവം കറയന.
- മതനാളോപശികള സോങാചികന.

- ഉമിനീര സാവം, ഉദരാശയ പവരതനം,
- ഉമിനീര സാവം, ഉദരാശയ പവരതനം,
െപരിസാളസിസ് മതലായ ദഹനവമായി
െപരിസാളസിസ്, പിതരസ സാവം
ബനെപടവ കറയന.
മതലായവ കടന.
10. സിംപതറിക് - പാരാസിംപതറിക് വയവസകളെട പരസരബനിതമായ പവരതനങളിലെട
ശരീരപവരതനങള ഉോതജികെപടാനം സാധാരണനില ൈകവരാനം ഇടയാകന.
11. അലൈഷമര ോരാഗം(അോലയമാംസയം അടിഞ് ോപക് രപെപട് നയോറാണകളക് നാശം),

പാരകിനസണസ് ോരാഗം (ോഡാപാമിന കറവ്), അപസമാരം (കമരഹിതമായ ആോവഗങള),
സോടാക് (രകം എതാതിരികല), തളരവാതം തടങിയ ോരാഗാവസകള നാഡീവയവസയെട
സസിതി തകരാറിലാകന.
12. സകജീവികളളെപെടയള വിവിധ ജീവികളില സോനശവിനിമയതിന് പോതയകമായ ഉപാധികളണ്.
പാസ് മാസരം, ഐ സാട്, നാഡീജാലിക, ഒമാറിഡിയം, ോജകബസണസ് ഓരഗന, ഹരിതകണങള,
ൈഫോറാോകാം എനിവ ഇതരം ഉപാധികളക് ഉദാഹരണമാണ്.
QUESTIONS & ANSWERS
1. സഷമ : സ് ൈപനല റിഫളക്,
െസറിബം : ------------ ?
Ans: െസറിബല റിഫളക് .
2. എനാണ് റിഫളക് പവരതനങല ? ഒര കടി പളിതിനനത് കണ മെറാര കടിയെട വായില
െവളമറന. ഇത് ഏതതരം റിഫളക് പവരതനമാണ് ?
Ans: (പധാന ആശയങള 2 ോനാകക). കണീഷനഡ് റിഫളക്.
3. ഒറെപടത് ഏത് ? നയായീകരണം എഴതക.
a). ചടള വസവില അറിയാെത െതാടോമാള ൈക പിനവലികന.
b). സ് കളില െബലടികോമാള കടികള ചാടിെയഴോനറ് നിലകന.
c). സചി ൈകയിലെകാണാല തനിെകാണിരികന വസം താെഴ വീഴന.
d). ഐസില അറിയാെത െതാടാല ൈക െപെടന് പിനവലികന.
Ans: b). സ് കളില െബലടികോമാള കടികള ചാടിെയഴോനറ് നിലകന. ഇത് കണീഷനഡ് റിഫളക്
ആണ്. മറളവെയലാം സ് ൈപനല റിഫളക് ആണ്.
4. െവളിചം തടോമാള െപെടന് കണ് ചിമന (െസറിബല റിഫളക് ). ഈ പവരതനതിെല
ആോവഗങളെട സഞാരപാത (റിഫളകസ് ആരക്) എഴതക.
Ans: * െവളിചം തടോമാള കണിെല ഗാഹികള ഉദീപികെപടന.
* സംോവദനാഡീതനവിലെട ആോവഗങള െസറിബതിോലക്.
* െസറിബതിെല ഇനരനയോറാണ ോപരക ആോവഗമാകി മാറന.
A
* ോപരകനയോറാണിലെട ആോവഗങള കണോപാളകളിോലക്.
* കണ് ചിമന
5. തനിരികന ചിതം വിശകലനം െചയ് ോചാദയങളക്
ഉതരെമഴതക.
a)- തനിരികന ചിതം എനിെന സചിപികന ?
b)- A എന് അടയാളെപടതിയ ഭാഗം ഏതാണ് ?
Ans: a)- സഷമ് ന. b)- െസനടല കനാല.
6. സംോവദ ആോവഗം : ോഡാരസല റട് ;
ോപരക ആോവഗം : -------------- ?
Ans: െവനടല റട്
7. കാലില മള് തറയകനതിെന റിഫളകസ് ആരക് ആണ് ചിതതില
കാണിചിരികനത്.
B
ഇതിെല A, B, C എനിവ ഏെതലാം നയോറാണകളാണ് ?
Ans:
A- സംോവദ നാഡീ തന.
B- ഇനര നയോറാണ.
C- ോപരക നയോറാണ,
8. റിഫളകസ് പവരതനങള രകാസംവിധാനമായം പവരതികന. എങെന ?
Ans: റിഫളകസ് പവരതനെതതടരന് സവതന നാഡീവയവസഥയിെല സിംപതറിക് നാഡികള
പവരതനകമമാവകയം ഹദയതിെനയം ശവാസോകാശങളെടയം പവരതനം വരധിപിച് ഊരജം
ഉണാകകയം െചയന. ഇതവഴി, പതിസനിഘടം ോനരിടാന ശരീരം സജമാവന.
9. മരദം : ബാോരാറിസപറര ; രാസവസകള ; ------------- ?
Ans: കീോമാറിസപറര.
10. ആനര ഉദീപനങളകം അവ െകാണണാകന പതികരണങളകം ഉദാഹരണം .
Ans: രകസമരദ വയതിയാനം, CO2 അളവില വരന മാറം, ജലാംശതിെല വയതിയാനം, രകതിെല
ഘടകങളകവരന മാറം, ോരാഗാണകളെട സാനിധയം മതലായവ ആനര ഉദീപനങളാണ്.
തലചറല, അോബാധാവസ, കീണം, ചരദി, ശരീോരാഷമാവ് കടല എനിവ പതികരണങളം.

11. ഉോദവഗജനകമായ രംഗമള സിനിമ ടി.വി. യില കണെകാണാണ് രാോജഷ് ഭകണം കഴികനത്. ഇത്
അവെന ദഹനെത ബാധികോമാ ? സിംപതറിക്, പാരാസിംപതറിക് നാഡീ വയവസകളമായി
ബനെപട് നിഗമനം രപീകരികക.
Ans: ഉോദവഗജനകമായ രംഗമളോപാള സിംപതറിക് നാഡീ വയവസ പവരതികന. എനാല ഭകണം
കഴികോമാള പാരാസിംപതറിക് നാഡീ വയവസയാണ് പവരതിോകണത്. ഇത് ദഹനെത
ബാധികകതെന െചയന.
12. ഒര മതരതില പെങടതെകാണിരിെക സദസിെന അഭിമഖീകരിച ഒര കടി വലാെത പരിഭമികന.
ഇോത തടരന് ആ കടിയില എെനലാം ശാരീരികമാറമാണ് ഉണാവക ?
Ans: (പധാന ആശയങള 9 - സിംപതറിക് വയവസയെട പവരതനങള ോനാകക)
13. എനാണ് ോഫാോടാോമാരോഫാജനസിസ് ?
Ans: പകാശതിെന സഹായോതാെട സസയങളില ഹരിതകണങള രപെപടന പകിയ.
14. സസയങളില പകളണാകാനം വിത് മളയാനം സഹായകമായ വരണക ോപാടീന ?
Ans: ൈഫോറാോകാം .
15. നിതയകലയാണി ദിവസവം പകോമാള െമയ് ഫളവര ഒര പോതയക കാലതമാതമാണ് പവിടനത്.
സസയങെള ഇതിന് സജമാകന വരണക ോപാടീന ഏതാണ് ?
Ans: ൈഫോറാോകാം.
16. ഉദീപനോതാടള ചില ജീവികളെട പതികരണം
കാമിോഡാെമാണാസ് ---- പാസാസരവം ോകാശദവയവം. യഗീനയില പകാശോതാട്
യഗീന …...
പതികരികാന ഐോസാട്.
ൈഹഡ
---- ശരീരമാസകലം വയാപിച കീടകന നാഡീജാലിക.
ഷഡപദങള
---- ഒമാറിഡിയങള ോ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.
17. സസയങള : ൈഫോറാോകാം ; യഗീന : --------- ?
Ans: ഐോസാട്.
18. നാഡീവയവസയകണാകന തകരാറ്, കാരണം, ലകണം എനിവയെട പടിക.
Ans:
തകരാറ്

a അലൈഷമര ോരാഗം

കാരണം, ലകണം

തലോചാറിെല നാഡീകലകളില അോലയ മാംസയം അടിഞ് ോപക്
രപെപടോമാള നയോറാണകള നശികാനിടയാകന.
ഓരമ പരണമായം നശികന.

b പാരകിനസണ ോരാഗം ോഡാപാമിന കറവെകാണ് തലോചാറിെല ചില ഗാംഗിോയാണ
നശികകയം നാഡീ-ോപശീ ഏോകാപനം തകരാറിലാവകയം
െചയന. അൈനചികോപശികളെട കമരഹിത പവരതനം മലം
ൈക വിറയല, ശരീരതലനാവസ െതറല, ഉമിനീര ഒഴകല ...
c അപസമാരം

തലോചാറില നിനം കമരഹിതമായ ആോവഗങളണാവനത
മലം അോബാധാവസ, അനിയനിതമായ ോപശീസോങാചം മലം
സനി (fits), പലം നാകം കടികല, വായില നരയം പതയം,...

d സോടാക്

െസറിബതിെന ഏെതങിലം അരദഭാഗത് രകതം എതാതി
രികോമാള നയോറാണകളക് പവരതികാനാവാെത ശരീര
തിെന ഒര വശം മാതം പരണമായി തളരന് ോപാകന.

e തളരവാതം

ശരീരം െമാതമാോയാ ഏെതങിലം അവയവഭാഗം മാതമാോയാ
പതികരണോശഷി നഷടെപടല. വിവിധ കാരണങളാല വരാം.
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