3 – പതികരണങളക് പിനിെല രസതനം

പധാന ആശയങള

പാരാൈതോറായഡ്

അഡിനല

ൈതോറായഡ്

പാനകിയാസ്

അണാശയങള
വൃഷണങള

1.
പവരതനം

(ോഹാരോമാണുകളുെട പടിക ോനാകുക)

* നാഡീവയവസ വഴിയുള സതവര പതികരണങോളാെടാപം ോഹാരോമാണ വയവസ വഴിയുള സാവ
ധാന പതികരണങളും പരസരപൂരകമായി പവരതികുനതിലൂെടയാണ് നമുെട ആനര സമസ്
ഥിതി പരിപാലികെപടുനത്.
* ജീവല പവരതനങെള നിയനികുനതിനായി വിവിധ അനഃസാവിഗനികള ോഹാരോമാണുകള
എന രാസവസുകെള സവികുനു. ഇവ രകതിലൂെട എലാഭാഗതും എതുെമങിലും ഓോരാ
ോഹാരോമാണിെനയും തിരിചറിഞ് സവീകരികുന ഗാഹികള ഉള ോകാശങളില (ലകയ കലകളില)
മാതോമ പവരതികുകയുളൂ.
* ഉപാപചയപവരതനങളുമായിബനെപട് ൈതോറാകസിന, െസാമാോറാോടാപിന, ോകാരടിോസാള,
ഇനസുലിന, ഗൂകോഗാണ, അഡിനാലിന, ോനാരഅഡിനാലിന എനീ ോഹാരോമാണുകളാണുളത്.
* ലവണ-ജല തുലനവുമായി ബനമുള ോഹാരോമാണുകളാണ് അലോഡാസറീോറാണ, വാോസാപസിന,
കാലസിോടാണിന, പാരാെതാരോമാണ എനിവ.
* പിറയൂററിയുെട ഉദീപന ോഹാരോമാണുകളായ TSH, ACTH, GTH മുതലായവ മറു ചില ോഹാരോമാണുകളു
െട ഉലപാദനെത സവാധീനികുനു. ൈഹോപാതലാമസിെന റിലീസിംഗ് ോഹാരോമാണുകളാണ് പിറയൂറ
റിെയ ഇതിനായി സവാധീനികുനത്.
* ോഹാരോമാണ ഉലപാദനതിെല ഏറകുറചില മൂലം വാമനതവം, ഭീമാകാരതവം, െകറിനിസം, മിെകഡിമ,
അോകാെമഗാലി, എക് ഒഫതാലമിക് ോഗായിറര, െടറനി, ഡയബറിസ് െമലിറസ്, ഡയബറിസ് ഇനസിപി
ഡസ്, മൂതപഥതില കല് മുതലായ തകരാറുകള വരാം.
* ഷഡപദങളുളെപെട പല ജനുകളും അംഗങള തമിലുള ആശയവിനിമയതിനായി ഫിറോമാണുക
ള എന രാസവസുകള ചുറുപാടിോലക് സവികുനുണ് .
* സസയ െമരിസമിക ോകാശങളില നിരമികെപടുന ോഹാരമാണുകളായ ഓകസിനുകള, ൈസോറാകിനി
നുകള, ഗിബറിലിനുകള മുതലായവ വളരചാ വസുകളാണ്. അോതസമയം എഥിലീന, അബസിസിക്
ആസിഡ് മുതലായവ വളരചെയ തടയുന സസയോഹാരോമാണുകളാണ് .
* സസയതിെന കാണവും ോവരും വളഞുവളരുനതിനു പിനില ഓകസിനുകളുെട സവാധീനമുണ് .
* കൃതിമ സസയോഹാരോമാണുകള പോയാജ
നെപടുനവയാെണങിലും പലതും ശദോയാെട
ൈകകാരയം െചോയണ രാസവസതുകളാണ്.
ൈപനിയല
പിറയൂററി

ബനെപട ോഹാരോമാണുകള

വളരച

െസാമാോറാോടാപിന, ൈതോറാകസിന ...

ജല നിയനണം

വാോസാപസിന (ADH), അലോഡാസീോറാണ

ഗൂോകാസ് കമീകരണം

ഇനസുലിന, ഗൂകോഗാണ

കാലസയതിെന അളവ് കമീകരികല

കാലസിോടാണിന, പാരാെതാരോമാണ

അസാധാരണ സാഹചരയം തരണം െചയല അഡിനാലിന, ോനാരഅഡിനാലിന
കൗമാരതിെല ശാരീരിക മാറങള
െടസോറാ സീോറാണ(ആണ), ഈസെടാജന (െപണ)
2. 'അനഃസാവി ഗനികള ' എന് , ോഹാരോമാണ ഉലപാദകഗനികള അറിയെപടാന കാരണം ?
അനഃസാവി ഗനികള ഉലപാദിപികുന ോഹാരോമാണുകളക് ഒഴുകുനതിന് പോതയകം കുഴലുകളില.
ോഹാരോമാണുകള രകതിോലക് സവികെപടുകയാണു െചയുനത്.
3. ഓോരാ ോഹാരോമാണിനും പോതയകമായുള ലകയകലകളില പവരതികാന കഴിയുനെതങെന ?
ഓോരാ ോഹാരോമാണും രകതിലൂെട എലാഭാഗതും എതുെമങിലും ഓോരാ ോഹാരോമാണിെനയും

റിലീസ ിംഗ ്
ുകള
ോഹാരോമാണ

പിറയൂററി ഗനി

ൈഹോപാതലാമസ്

തിരിചറിഞ് സവീകരികുന ഗാഹികള ഉള ോകാശങളില (ലകയ കലകളില) മാതം
പവരതികുകയുളൂ.
4. അനഃസാവി ഗനികളുെട നിയനണതിന് ൈഹോപാതലാമസില നിനും സവികെപടുന രണുതരം
ോഹാരോമാണുകള ?
റിലീസിംഗ് ോഹാരോമാണുകളും ഇനഹിബിററി ോഹാരോമാണുകളും.
റിലീസിംഗ് ോഹാരോമാണുകള പിറയൂററിയുെട മുനദളെത സവാധീനിച് ഉദീപന ോഹാരോമാണുകളുളെപെട
യുളവെയ സവിപികുനതിന് ോപരണ നലകുനു. ഇനഹിബിററി ോഹാരോമാണുകളാവെട, ചിലഗനി
കളുെട ോഹാരോമാണ സാവെത തടയുനവയാണ്.
പിറയൂററി ഗനിയുമായി ബനെപട ോഹാരോമാണുകളുെട ചിതീകരണം.
മുനദളം

പിനദളം

ഉദീപന ോഹാരോമാണുകള [ TSH, ACTH, GTH ]
- വളരചാ ോഹാരോമാണ
- ോപാലാകറിന
ഓകസിോടാസിന,
വാോസാപസിന (ADH)
Rasheed Odakkal, GVHSS Kondotty 9846626323

5. സീകളില സാധാരണയായി ഉണാകുന ോഹാരോമാണുകള ?
* ഈസെടാജന -(അണാശയങള)- കൗമാര ശാരീരിക മാറങള, ൈലംഗികാവയവ വളരച,
അോണാലപാദനം, ആരതവചക കമീകരണം …..
* െപാജസോറാണ -(അണാശയങള)- ആരതവചക കമീകരണം, ഗരഭധാരണം, ഗരഭാശയ
വളരച, ഭൂണെത നിലനിരതല …..
* ഓകസിോടാസിന - (ൈഹോപാതലാമസ്)-പസവ പകിയ, പാല ചുരതല.
* ോപാലാകടിന - (പിറയൂററി)- മുലപാല ഉലപാദനം.
6. ആനി ൈഡയൂററിക് ോഹാരോമാണ [ADH] എന് വാോസാപസിന അറിയെപടുനു. കാരണം ?
മൂതതിലൂെടയുള ജലനഷടം തടയുനതു െകാണ്.
7. ഗരഭിണികളക് ചിലോപാള ഓകസിോടാസിന കുതിവയാറുണ്. എനിനുോവണിയാവാം ഇത് ?
മിനുസോപശികളുെട സോങാചം വരദിപിച് പസവപകിയ സുഗമമാകാന സഹായകമായതിനാല.
8. വളരചയുമായി ബനെപട പധാന ോഹാരോമാണുകള ?ഇവയുെട അഭാവം എങെന ബാധികും ?
െസാമാോറാോടാപിന (വളരചാ ോഹാരോമാണ) , ൈതോറാകസിന.
പിറയൂററി സവികുന െസാമാോറാോടാപിെന അഭാവം കുടികളുെട ശാരീരിക വളരച മുരടിപികുന
വാമനതവം സംഭവികുനതിന് കാരണമാോയകാം. ൈതോറായഡ് സവിപികുന ൈതോറാകസിന
ൈശശവദശയില തെന ഇലാതാവുനത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളരച മുരടിപികുന
െകറിനിസം എന അവസയ് ഇടവരുതും.
9. എനാണ് അോകാെമഗാലി ?
മുതിരനവരില െസാമാോറാോടാപിന ഉലപാദനം വരദികുനതു മൂലം ആനരാവയവങള അമിതമാ
യി വളരുകയും അസികളക് വളരചയും കടിയും കൂടുകയും െചയുന അവസാ വിോശഷം.
10. ോകാഴികൂവല, പകികളുെടയും മതയതിെനയും ോദശാടനം, ോചോകറല, ഉണരലും ഉറങലും, ശിശിര
നിദ തുടങിയ പവരതനങള ജീവികളില സമയബനിതമായി നടകുനതിന് കാരണം ?
ൈജവ ഘടികാരമായ ൈപനിയല ഗനിയുെട െമലോടാണിന എന ോഹാരോമാണിെന പവരതനം.
11. പധാന ഉപാപചയ ോഹാരോമാണ ?
[ ൈതോറാകസിന]
12. ൈതോറാകിന ഉലപാദനതിന് ൈതോറായഡ് ഗനിക് ആവശയമായ മൂലകം ?
അയഡിന. (ഇതിെന അഭാവം ോഗായിറര എന െതാണമുഴയ് കാരണമാകുനു).
13. ോഡാകടറുെട നിരോദശാനുസരണം ഒരാള തെന ഭകണതില കൂടുതല ഇലകറികളും കടലവിഭവ
ങളും അയഡിന അടങിയ ഉപും ഉളെപടുതുനു. എനിനുോവണിയായിരികാം ഇത് ?
14. ൈഹോപാൈതോറായിഡിസതിനും ൈഹപരൈതോറായിഡിസതിനും ഉദാഹരണം നലകുക.
ൈതോറാകിന കുറയുന അവസ (ൈഹോപാൈതോറായിഡിസം) കുടികളില െകറിനിസതിനും
മുതിരനവരില മികെസഡിമയകും കാരണമാകുനു. ൈതോറാകിന കൂടുനത് (ൈഹപരൈതോറാ
യിഡിസം) എക് ഒഫതാലമിക് ോഗായിററിന് കാരണമാകും.
15. രകതില കാലസയതിെന സാധാരണ പരിധിെയത ? ഇത് എങെന നിലനിരതെപടുനു ?
10-12 mg /100 ml രകം.
രകതില കാലസയം കൂടുോമാള ൈതോറായഡ് ഗനിയുെട കാലസിോടാണിന സവികെപടുകയും
അധികമുള കാലസയം അസികളില സംഭരികെപടുകോയാ മലതിലൂെടയും മൂതതിലൂെടയും പുറ
നളെപടുകോയാ െചയുനു. കാലസയം കുറവാെണങില പാരാൈതോറായഡ് ഗനിയുെട പാരാെതാ
രോമാണ സവികെപട് കാലസയെത അസി,കുടല,വൃക എനിവിടങളില നിനും വീെണടുകുനു.
16. പാരാെതാരോമാണിെന ഉലപാദനം വരദികുനത് അസികളുെട ബലം കുറയുനതിനു കാരണമാ

കും. എങെന ?
17. രകതിെല സാധാരണ ഗൂോകാസിെന അളെവത ? ഇത് കമീകരികെപടുനെതങെന ?
70-110 mg /100 ml രകം.
രക ഗൂോകാസ് കൂടുോമാള പാനകിയാസിെല ഐലറസ് ഓഫ് ലാംഗരഹാനസിെന ബീറാ ോകാശങ
ള ഇനസുലിന സവിപികുനു. അോപാള ഗൂോകാസ് ോകാശങളിോലക് ോപാകുനത് വരദികുകയും
അധികമുള ഗൂോകാസ് ൈഗോകാജനാോയാ െകാഴുപാോയാ മാംസയമാോയാ മാറെപടുകയും െചയുനു.
രകതില ഗൂോകാസ് കുറവാെണങില ഐലറസ് ഓഫ് ലാംഗരഹാനസിെന ആലഫാ ോകാശങള
ഗൂകോഗാണ ഉലപാദിപിച് ൈഗോകാജെനയും അമിോനാആസിഡുകെളയും ഗൂോകാസാകി മാറുനു.
18. ഒരു കുടി െബനഡികറസ് റിോയജന് മൂതതില ോചരത് ചൂടാകി ശാസീയമായ രീതിയില പരീക
ണം നടതിയോപാള ലായനി ഓറഞു കലരന ചുവപു നിറതില കാണെപടു. ഇതില നിനും എന്
നിഗമനതിലാണ് എതാന കഴിയുക ?
19. ോകാരടിോസാള, ൈതോറാകസിന, ഇനസുലിന, ഗൂകോഗാണ, അഡിനാലിന എനീ ോഹാരോമാണുക
ളില ഒെരണെമാഴിെകയുളവെയലാം തെന രകതില ഗൂോകാസ് വരദിപികുനവയാണ് . ഗൂോകാ
സ് കുറയുന ോഹാരോമാണ ഏതാണ് ?
20. ആസത ോപാെലയുള അലരജി ോരാഗങളകും സനിവീകം ോപാെലയുള നീരുെകടല പശനതി
നും ഔഷധമായ ോഹാരോമാണ ? ഈ ോഹാരോമാണ ഇോത ോരാഗമുള പോമഹോരാഗിക് നലകാോമാ ?
അഡീനല ഗനിയുെട ോകാരടിോസാള. രകതില ഗൂോകാസ് വരദിപികുനതുെകാണ് ഈ ോഹാര
ോമാണ പോമഹോരാഗിക് നലകാറില.
21. ലവണ-ജല സനുലനം പാലികാന സഹായകമായ ോഹാരോമാണ ?
അഡീനല ഗനിയുെട അലോഡാസറീോറാണ.
22. അഡിനാലിന, 'അടിയനിര ോഹാരോമാണ' എനറിയെപടുനു. എനുെകാണ് ?
ോദവഷയം, ഭയം, ജിജാസ തുടങിയ അടിയനിര ഘടങളുണാകുോമാള അതിെന തരണം െചയാന
ശരീരെത സജമാകുനത് അഡിനല ഗനിയുെട അഡിനാലിന ആണ് .
23. അടിയനിര സാഹചരയം ോനരിടാന അഡിനാലിനും ോനാരഅഡിനാലിനും ശരീരെത സജമാകുന
െതങെന ?
സിംപതറിക് നാഡികളുെട പവരതനം അഡിനാലിനും ോനാരഅഡിനാലിനും ഏെറടുകുകയും ഹൃദയ
സനനവും രകസമരദവും വരദിച് കൂടുതല രകതം ൈകകാലുകളിോലക് ഒഴുകുകയും െചയുനു.
അങെന രകതില ഗൂോകാസ് വരദിച് ഏത് സാഹചരയവും ോനരിടാനുള ശകി ലഭികുനു.
24. അഡിനല ോകാരടകസ് : ോകാരടിോസാള;
-----?----- : അഡിനാലിന.
25. െകറിനിസം : ൈഹോപാൈതോറായഡിസം ;
-----?---- : ൈഹപരൈതോറായഡിസം.
26. ോഹാരോമാണ ഏറകുറചില മൂലം ഉണാകുന ചില തകരാറുകള.
ോഗായറര
അയഡിന ോവണത ലഭികാെത വരുോമാള ൈതോറായഡിനുണാകുന വീകം
എക്
ഒഫതാലമിക്
ോഗായറര

ൈതോറാകിന കൂടുനത് (ൈഹപരൈതോറായിഡിസം)മൂലം ഊരോജാലപാദനം,
ഭകണോതാട് ആരതി എനിവ കൂടി ൈകകളക് വിറയല, മാനസികാസവാ
സയം, കണുകള തളല എനിവയുണാകുന അവസ.

െകറിനിസം

ൈശശവദശയില ൈതോറാകിന കുറയുന അവസ (ൈഹോപാൈതോറാ യിഡി
സം) മൂലം കുടിയുെട ശാരീരികവും മാനസികവുമായവളരച മുരടികുനത് .

മികെസഡിമ

മുതിരനവരില ൈതോറാകിന കുറവ് (ൈഹോപാൈതോറായിഡിസം) മൂലമുണാകു
ന നീരുെകടി വീരത ശരീരവും മുഖവും.

വാമനതവം

െസാമാോറാോടാപിെന അഭാവം മൂലം കുടികളുെട ശാരീരിക വളരച മുരടികുനത് .

ഭീമാകാരതവം

െസാമാോറാോടാപിന ഉലപാദനം കൂടുനതു മൂലം െപാകവും ഭാരവും കൂടുനത് .

അോകാെമഗാലി മുതിരനവരില െസാമാോറാോടാപിന ഉലപാദനം വരദികുനതു െകാണ്
ആനരാവയവങളും മറും അമിതമായി വളരുകയും അസികളക് വളരചയും
കടിയും കൂടുകയും െചയുന അവസാ വിോശഷം.
ഡയബറിസ്
െമലിറസ്

ഇനസുലിന ഇലാതാവുകോയാ പവരതനകമമലാതിരികുകോയാ െചയുോമാള
രകതില ഗൂോകാസ് വരദിച് മൂതതിലൂെട നഷപടുന അവസ (പോമഹം).

ഡയബറിസ്
ഇനസിപിഡസ്

വാോസാപസിന(ADH) കുറയുോമാള മൂതതിലൂെട ധാരാളം ജലം നഷപടുെകാ
ണിരികുന അവസ.

െടറനി

പാരാെതാരോമാണിെന അഭാവതാല കാലസയം കുറഞ് ോപശികളക് വലിവ്
അനുഭവെപടുന ലകണോതാടുകൂടിയ അവസ.
27. വയതയാസം കെണതി പഠികുക,
a)- ഡയബറിസ് െമലിറസ് - ഡയബറിസ് ഇനസിപിഡസ്

b)- വാമനതവം - െകറിനിസം
c)- ോഗായിറര - എകസ് ഒഫതാലമിക് ോഗായിറര
28. താെഴ പറയുനവയുമായി ബനെപട ോഹാരമാണ തകരാറ് ഏെതന് കെണതുക.
a)- ഇനസുലിന കുതിവയ്, ആഹാര നിയനണം. b)- ൈതോറാകസിന ഉപോയാഗിചുള ചികിത.
c)-കാലസയം അടങിയ ഗുളികയും ഭകണവും d)-കടലവിഭവങളും ഇലകറികളും അയഡിനുള ഉപും.
29. നമുെട ആനര സമസിതി പാലികെപടുനെതങെന ?
നാഡീവയവസ വഴിയുള സതവര പതികരണങോളാെടാപം ോഹാരോമാണ വയവസ വഴിയുള സാവ
ധാന പതികരണങളും പരസരപൂരകമായി പവരതികുനതിലൂെടയാണ് നമുെട ആനര സമസ്
ഥിതി പരിപാലികെപടുനത്.
30. എനാണ് ഫിറോമാണുകള ? ഇവയുെട ഉപോയാഗം ?
ഷഡപദങളുളെപെട പല ജനുകളും അംഗങള തമിലുള ആശയവിനിമയതിനും മറുമായി
ചുറുപാടിോലക് സവികുന രാസവസതുകളാണ് ഫിറോമാണുകള. സാനിധയം അറിയികാനും വാസ
സലം അതിരിടാനും ആപതസൂചന നലകാനും ഇണെയ ആകരഷികാനും ഇവ സഹായകമാകുനു.
ഉദാഹരണം :- െവരുകിെന സിെവോറാണ, കസതൂരി മാനിെന കസൂരി (muscone), പടുനൂല ശലഭ
തിെന ോബാംബിോകാള.
31. െവരുക് : സിെവോറാണ ;
-------- ?------ : ോബാംബിോകാള.
32. ചില സസയോഹാരോമാണുകെള വളരചാ വസുകള എനു വിളികാന കാരണം ?
സസയ െമരിസമിക ോകാശങളില നിരമികെപടുന ോഹാരമാണുകളായ ഓകസിനുകള, ൈസോറാകിനി
നുകള, ഗിബറിലിനുകള മുതലായവ വളരചാ വസുകളാണ്. കാണം ഇവ ോകാശവിഭജനം, ോകാശ ദീര
ഘീകരണം, ോകാശ ൈവവിധയവലകരണം എനിവയിലൂെട വളരച സാധയമാകുനു. അോതസമയം
എഥിലീന, അബസിസിക് ആസിഡ് മുതലായവ വളരചെയ തടയുന സസയോഹാരോമാണുകളാണ്.
33. തനിരികുന പസതാവനകളുമായി ബനെപട സസയോഹാരോമാണ ഏെതന് കെണതി എഴുതുക.
a) – ഇതളുകള വിരിയുനു. b) – ഫലം പാകമാകുനു. c) – ഇലകളും ഫലങളും െകാഴിയുനു.
c) – കിഴങിെല മുകുള വളരച തടയുനു
d) – കാണം പകാശദിശയിോലക് വളരുനു.
34. കൃതിമ സസയോഹാരോമാണുകളും ഉപോയാഗവും
NAA (Naphthalene Acetic Acid) തണില ോവര് മുളയികാനും ഫലങളുണാകാനും
IBA (Indole Butyric Acid)

ഉരുളകിങില മുകുളം വളരാതിരികാനും കായ് െപാഴി
യുനത് തടയാനും

2,4-D

കളകെള നശിപികാന

എഥിലിന

പുഷപികാനും ഫലങള പാകമാകാനും

എഥിോഫാണ
റബരപാല ഉലപാദനം കൂടുനതിന്.
35. എഥിലിന : ഫലം പാകമാകല ; എഥിോഫാണ : ------------?
36. സസയോഹാരോമാണുകള ഉപോയാഗികുന സനരഭതിന് ചില ഉദാഹരണങള നലകുക.
37. ഒരു സസയതില അബസിസികാസിഡിെന ഉലപാദനം നിലയുനത് അതിെന എങെന ബാധികും?
38. വാഴകുല പുകെകാളിചാല ോവഗം പഴുകാനിടവരുനു. കാരണം ?
പുകയില ഫലം പഴുപികുന എഥിലിന വാതകം ഉണ്.
39. കാണതിലും ോവരിലും ഓകസിനുകളുെട പവരതനം ഒരുോപാെലയാോണാ ?
ഓകിനുകള കാണവളരച തവരിതെപടുതുോമാള ോവരിെന വളരച കുറയാനാണ് ശമികുനത് .
40. സസയങളുെട കാണ ഭാഗം സൂരയപകാശതിനു ോനരക് വളഞു വളരുനതിന് കാരണം ?
സസയതിെന കാണവും ോവരും വളഞുവളരുനതിനു പിനില ഓകസിനുകളുെട സവാധീനമുണ് .
(അനുബനമായി നലകിയ പടിക ോനാകുമോലാ )

41. ചിതതില സസയ കാണോമത് ? ോവര് ഏത് ? എനുെകാണ് ?

A- കാണം B- ോവര്

കാണം പകാശദിശയനുകൂലമായും ോവര് എതിരായും വളഞ് വളരുനു

ഓകിനുകള കാണവളരച തവരിതെപടുതുോമാള ോവരിെന വളരച കുറയാനാണ് ശമികുനത് .
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