3. സംവഹനതിെന വഴികള
ദഹനതിലും ോപോഷകോഗിരണതിലും െചറുകുടലിെന പങ്
ോപോഷകങള ദഹനഫലമോയുണോകുന ലഘു ഘടകങള
ധോനയകം

ഗൂോകോസ്, ഫോകോസ്, ഗോലോകോസ്

മോംസയം

അമിോനോ ആസിഡുകള

െകോഴുപ്

ഫോറി ആസിഡ്, ഗിസോറോള

രകോലോമികകള

ലോകിയല
(ലിംഫോലോമിക)
വിലസുകള ? - െചറുകുടലിെന ഉളമടകുകളില ധോരോളമോയി കോണെപടുന
വിരലിെന ആകൃതിയിലുളതും രകോലോമികകളും ലിംഫോലോമികയോയ
വിലസ്
ലോകടിയലും അടങിയ സൂക്മ ഭോഗങളോണ് വിലസുകള.
ോപോഷക ഘടകങള ആഗിരണം െചയെപടുനത് വിലസുകളിലൂെടയോണ് .
െചറുകുടലിന് നീളം കൂടിയിരികുനതു െകോണുള പോയോജനം ?
നീളം കൂടിയതു മൂലം കൂടുതല ഉളമടകുകളും അവയുളില ധോരോളം വിലസുകളും ഉളെകോ
ളോനും ോപോഷകോഗിരണതിനുള പതലതിെന വിസതീരണം വരദികോനും ഇടയോകുനു.
രകതം - ധരമങള ?
പദോരത സംവഹനം, ോരോഗപതിോരോധം, തോപകമീകരണം മുതലോയവ.
രകതിെന ഘടന
55% പോസമ (ദോവകം)
[92% വെര ജലം, ൈജവസംയുകങളോയ ോപോടീനുകള, അമിോനോ ആസിഡുകള,
എനൈസമുകള,ോഹോരോമോണുകള, ഗൂോകോസ്,വിറോമിനുകള, യൂറിയ മുതലോയ
വയും അൈജവസംയുകങളോയ ലവണങളും അോയോണുകളും]
45% രകോകോശങള
[അരുണരകോണുകള(RBC), ോശവതരകോണുകള(WBC), ോപറെലറുകള]
രകോകോശങളുെട ധരമെമന് ?
RBC
അരുണരകോണുകള ശവസനവോതകങളുെട (O2,CO2)സംവഹനതിന്.
ോശവതരകോണുകളുെട ധരമം ോരോഗപതിോരോധമോണ് .
ോപറെലറുകള രകം കടപിടികുനതിനും മുറിവ് അടയകുനതിനും.
WBC
വിവിധതരം ോശവതരകോണുകള(WBC) ഏവ ?
ോമോോണോൈസറ്, ോബോസോഫില, നയൂോടോഫില, ഈസോനോഫില, ലിംോഫോൈസറ്. (MBNEL)
രകദോന ദിനോചരണവുമോയി ബനെപട് തയോറോകുന ോപോസററിോലക് വോകയങള,
രകദോനം ജീവദോനം, രകദോനം ആോരോഗയതിന് ോദോഷകരമല-മറിച് ഒരു പുണയ കരമമോണ്.
ലിംഫ് - ലിംഫ് കുഴലുകളില കോണെപടുന നിറമിലോത ദോവകം. രകതിെല ദോവകഭോഗം ഊരനി
റങി ഉണോകുന ടിഷയുദവം ലിംഫോലോമികകളിെലതുോമോള അത് ലിംഫ് ആയി അറിയെപടു
നു. വിലസുകളിലൂെട ലിംഫില എതുന ഫോറി ആസിഡും ഗിസോറോളും ഹൃദയതില െവച്
രകതില കലരുനു. ലിംഫില അരുണരകോണുകളും ോപറെലറുകളും കോണെപടുനില.
െചറുകുടലില നിനും രകതിോലക് ആഗിരണം െചയെപടുന ഘടകങള കരളിലൂെടയോണ്
ഹൃദയതിെലതുനത്. ഇെതനിനു ോവണിയോണ് ?
രകതില അധികമുള ഗൂോകോസിെന ൈഗോകോജനോകി സംഭരികുകയും ഗൂോകോസ്
കുറവോെണങില ൈഗോകോജെന തിരിെക ഗൂോകോസോകി മോറുകയും െചയുനത് കരള
ആണ്. രകതിെല അോമോണിയെയ വിഷോംശം കുറഞ യൂറിയയോകി മോറുനതും കരള
ആണ്. രകതിെലതുന ആലകോഹോള, മറു വിഷവസുകള എനിവെയ കരള നിരവീരയ
മോകുനു.
രകതിെല ഗൂോകോസിെന സോധോരണ അളവ് ?
70-110mg/100ml
പോമഹം ?
രകതില ഗൂോകോസിെന അളവ് 126mg യിലും കൂടുന അവസ.
മനുഷയ ഹൃദയം
സോനം - ഔരസോശയതില മോെറലിനു പിറകിലോയി ശവോസോകോശങളകിടയില.
വലുപം - ഏകോദശം 12 cm നീളവും 9cm വീതിയും.(മുഷിോയോളം)
ഭോരം - ഏകോദശം 300 gm.
ആവരണം - െപരികോരഡിയല ദവം അടങിയ ഇരട സരമോയ െപരികോരഡിയം.
അറകള- 4 (മുകളിലോയി ഇടത്-വലത് ഏടിയങളും തോെഴ ഇടത്-വലത് െവനടികിളുകളും)
അറകളകിടയിെല വോലവുകള -ൈടകസപിഡ് (വലത്),ൈബകസപിഡ് (ഇടത്) വോലവുകള
ഹൃദയ ധമനികള - ശവോസോകോശധമനി (O2 കുറഞ രകം), മഹോധമനി (O2 കൂടിയ രകം).
ഹൃദയ സിരകള - ശവോസോകോശസിര (O2 കൂടിയ), ഊരധവ-അോധോ മഹോസിരകള(O2 കുറഞ)

ഊരധവമഹോസിര

മഹോധമനി
ശവോസോകോശധമനി

വലത് ഏടിയം
ൈടകസപിഡ് വോലവ്
വലത് െവനടികിള

ശവോസോകോശസിര
ഇടത് ഏടിയം
ൈബകസപിഡ് വോലവ്
ഇടത് െവനടികിള

അോധോമഹോസിര
എനോണ് ോപസോമകര ? - വലത് ഏടിയതിെന മുകളവശതോയി കോണുനതും ഹൃദയതിെന
സോങോച-വികോസങളകു തുടകമിടുനതുമോയ ൈസോനോ ഏടിയല ോനോഡിെന (SA Node)
ോപസോമകര എന് വിളികുനു.
ഹൃദയസപനനം ? - ഹൃദയഅറകളുെട സോങോചവും (systole) വിശോനോവസയും (diastole) ോചരന
തോണ് ഒരു ഹൃദയസനനം. ഇത് മിനിറില 72 ആണ്.
[രണ് ഹൃദയമിടിപുകളകിടയിെല സമയം 0.8 െസകന് ആണ്]
രകതസമരദം അളകോനുള ഉപകരണം ? - സഫിഗോമോമോോനോമീറര
[സോധോരണ രകതസമരദം 120/80 mm Hg ആണ് എനതിനരതം ,
കൂടിയ സമരദം അഥവോ സിസോറോളിക് പഷര 120 mm Hg ആെണനും
കുറഞ സമരദം അഥവോ ഡയസോറോളിക് പഷര 80 mm Hg ആെണനുമോണ്.]
രകതപരയയനം
പളമണറി പരയയനവും (ഹൃദയവും ശവോസോകോശങളും തമിലുള രകപരയയനം)
സിസറമിക് പരയയനവും (ഹൃദയവും ശരീരതിെന വിവിധഭോഗങളും തമിലുള പരയയനം)
ോചരനതോണ് മനുഷയനിെല രകപരയയനം.
വലത്

ഏടിയം

ഏടിയം

പളമണറി പരയയനം

വലത്
െവനടി
കിള

സിസറമിക് പരയയനം

ശ
വോ
ശ സ
ങ ോക
ള ോ

ഇടത്

ഇടത്
െവനടി
കിള

[ഓരകുക, ഏടിയങളിോലക് രകെമതികുനവ
സിര കളും െവനടികിളുകളില നിന് രകം
െകോണുോപോകുനവ ധമനികളുമോണ്]
മനുഷയനില ഇരട രകപരയയനമോണുളെതനു പറയോനുള കോരണം ?
പളമണറി പരയയനവും സിസറമിക് പരയയനവും നടകുോമോള രണു തവണയോയി രകം
ഹൃദയതിലൂെട കടനുോപോകുനുണ്. അതിനോല മനുഷയ രകപരയയനം ഇരടപരയയന
മോെണന് പറയോം.
മനുഷയനില അടഞ രകപരയയനവും പോറയില തുറന രകപരയയനവുമോെണന് പറയോന
കോരണം ?
മനുഷയനില രകം ശരീരകലകളുമോയി ോനരിട് സമരകം പുലരതോെത കുഴലുകള വഴി
ഒഴുകുനതുെകോണ് അടഞ പരയയനമോണ്. എനോല പോറയിലും ശലഭങളിലും ശരീരദവം
(രകം) ശരീരകലകളുമോയി ോനരിട് സമരകം പുലരതുനു. അതിനോല തുറന രക
പരയയനവുമോെണന് പറയോം.

പളമണറി പരയയനം (രകം ശവോസോകോശങളിോലക് ോപോകുനത്) െകോണുള പോയോജനെമനോണ്?
രകതില നിനും CO2 നീകം െചയോനും ഓകസിജന സവീകരികോനുമോയി രകം ോകോശ
ങളിോലക് ഒഴുകുനു.
അനപഥതില നിനും ജലം ആഗിരണം െചയെപടുനെതങെന ?
വനകുടലിെന ഭിതിയിലൂെട ജലം ആഗിരണം െചയെപടുനു.
ോപോഷകസംവഹനം മറു ജീവികളില
അമീബ, പോരമീസിയം - ോകോശദവയതിെന ചോകികപവോഹം (ൈസോകോസിസ്) വഴി എലോ
ഭോഗതും ോപോഷകഘടകങള എലോ ഭോഗതും എതുനു.
പോറ, മറു ഷഡപദങള - ശരീരകലകളുമോയി ോനരിട് സമരകം പുലരതുന ശരീരദവതില
(haemolymph) നിനും ോപോഷകഘടകങള ലഭികുനു.
സസയങളില
- ൈസലം കുഴലുകളിലൂെട ജലവും ധോതുലവണങളും സംവഹനം
െചയെപടുനു. ഫോളോയം കുഴലുകളിലൂെട ഇലകളില നിരമികെപട
ആഹോരം സംവഹനം െചയെപടുനു.
ൈസലം : ജലം / ധോതുലവണങള സംവഹനം
ഫോളോയം : ആഹോര സംവഹനം
Rasheed Odakkal - 9846626323
സംവഹനവയൂഹം

സസയ സംവഹനകലകളുെട തോരതമയം

ൈസലം

ഫോളോയം

* ജലവും ധോതുലവണങളും സംവഹനം
* ഇലകളില നിരമികെപട ആഹോരം
െചയുന കുഴലുകള.
സംവഹനം െചയുന കുഴലുകള.
* ടകീഡുകള, െവസലുകള എനീ കുഴലുക * സീവനോളിയും സഹോകോശങളും ഫോളോയം
ളും ൈസലം പോരനൈകമയും അടങിയത്. പോരനൈകമയും അടങിയത്.

ടകീഡുകള

സീവനോളി

െവസലുകള

സഹോകോശങള

ൈസലം പോരനൈകമ

ഫോളോയം പോരനൈകമ

ഒരു കുടി, ഒരു െചടിയുെട ശോഖയില ഒരു ഭോഗതോയി റിംഗ് ആകൃതിയില െതോലി നീകം െചയത്
ഓോരോ ആഴചയിലും നിരീകണതിോലരെപടുകയോണ്. എനിനുോവണിയോയിരികോം ഇത് ?
ഫോളോയതിലൂെട ആഹോരം കടനുോപോകുനുെവന് െതളിയികോന
സസയങളകോവശയമുള ധോതുലവണങള (അവശയ മൂലകങള) ?
മോോകോമൂലകങളോയ N, P, K, S, Mg തുടങിയവയും
ൈമോകോമൂലകങളോയ Cu, Zn, Cl, Mn മുതലോയവയുമോണ് അവശയ മൂലകങള.
ൈനടജന (N)
ോഫോസഫറസ് (P)
സളഫര (S)
മഗനീഷയം (Mg)

- മോംസയം, നയൂകികോസിഡ് …
- നയൂകികോസിഡ്
- മോംസയം
- ഹരിതകം

