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മനുഷ്യ ശരീരം (രരോഗങ്ങൾ) 

രരോഗങ്ങൾ 

ഒരു രരോഗം എന്നത ് ഒരു പ്രരതേക അസോധോരണ അവസ്ഥയോണ,് ഒരു ഘടനയുടടരയോ 

പ്രവർത്തനത്തിനട്െരയോ തകരോെോണ,് അത് ശരീരത്തിനട്െ ഒരു ഭോഗടത്തരയോ 

ശരീരത്തിന്ടെ രൂർണ്ണമോയ ശരീരടത്തരയോ ബോധിക്കുന്നു. രരോഗടത്തക്കുെിച്ചുള്ള രഠനടത്ത 

രോരത്തോളജി എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടട ഭക്ഷണത്തിടെ രരോഷകങ്ങളുടട കുെവ ്മൂെമോണ ്

രരോഗങ്ങൾ ടരോതുടവ ഉണ്ടോകുന്നത.് 

ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ:് ഭക്ഷണത്തിടെ ഒരന്നോ അതിെധികരമോ രരോഷകങ്ങളുടട 

കുെവ ്മൂെമോണ ്ഇത ്സംഭവിക്കുന്നത.് 

കൂടോടത, ഇതിടന മൂന്ന ്തരങ്ങളോയി തിരിക്കോം: 

 രപ്രോട്ടീൻ ഊർജ്ജ രരോഷകോഹോരക്കുെവ ്

 ധോതുക്കളുടട കുെവ ്രരോഗങ്ങൾ 

 വിറ്റോമിൻ കുെവ ്രരോഗങ്ങൾ 

ര്രോട്ടീൻ ഊർജ്ജ രരോഷ്കോഹോരക്കുറവ്: 

രപ്രോട്ടീൻ-ഊർജ്ജ രരോഷകോഹോരക്കുെവ ് (PEM) എന്നത ് രരോഷകോഹോരക്കുെവിനട്െ ഒരു 

രൂരടത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവിടട അരരേോപ്തമോയ കരെോെി അടെങ്കിൽ രപ്രോട്ടീൻ ഉരരഭോഗം. 

1-5 വയസ ്പ്രോയമുള്ള നിരവധി കുട്ടികൾ ഈ രരോഗം ബോധിക്കുന്നു. 

രണ്ട് കോരണങ്ങളോൽ PEM സംഭവിച്ചു: 

 രപ്രോട്ടീനുകളുടടരയോ കോർരബോഹഹരപ്േറ്റുകളുടടരയോ ഉരരഭോഗത്തിന്ടെ അഭോവം 

 കോർരബോഹഹരപ്േറ്റുകളുടട അധിക ഉരരഭോഗം 

രപ്രോട്ടീൻ-ഊർജ്ജ രരോഷകോഹോരക്കുെവ് രണ്്ട തരത്തിെുള്ള രരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കി  

a) Marasmus b) Kwashiorkor 

1. മരോസ്മസ് 

കോർരബോഹഹരപ്േറ്റ,് ടകോഴുപ്പ,് രപ്രോട്ടീൻ എന്നിവയുടട കുെവ ് മൂെമോണ ് ഇത ്

സംഭവിക്കുന്നത.് ഇത ് സോധോരണയോയി ഒരു വയസ്സിന ് തോടഴയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങടള 

ബോധിക്കുന്നു. 
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രരോഗലക്ഷണങ്ങൾ 

 രരശികൾ ക്ഷയിക്കുന്നത ്കുട്ടിടയ ചർമ്മത്തിരെക്കും എെുകളിരെക്കും കുെയ്ക്കുന്നു 

 മടക്കിയ ടതോെി 

 കുഴിഞഞ് കണ്ണുകൾ, ടമെിഞ്ഞ മുഖം, ഹകകോെുകളും വയെിന്ടെ ഭിത്തികളും 

ടമെിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

 ശോരീരികവും മോനസികവുമോയ വളർച്ച മന്ദഗതിയിെോകുന്നു 

 എേിമയും ചർമ്മത്തിനട്െ രിടെന്രെഷനും ഇെ്െ 

ധോരോളം രുതിയ രഴങ്ങൾ, രച്ചക്കെികൾ, ധോനേങ്ങൾ, രപ്രോട്ടീൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ 

രരോഷകസമൃദ്ധവും സമീകൃതവുമോയ ഭക്ഷണത്തിെൂടട മരോസ്മസ ് സുഖടപ്പടുത്തോം. 

സമീകൃതോഹോരം രരോഷകോഹോരക്കുെവും മോരോസ്മസുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട മരറ്റടതങ്കിെും 

അരകടസോധേതകളും കുെയ്ക്കും. 

2.കവോഷ്ിര ോർരകോർ 

ഭക്ഷണത്തിൽ രവണ്ടപ്ത രപ്രോട്ടീൻ ഇടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന രരോഷകോഹോരക്കുെവിനട്െ ഒരു 

രൂരമോണ ്കവോഷിരയോർരകോർ. ക്ഷോമം, രരിമിതമോയ ഭക്ഷണ െഭേത, കുെഞ്ഞ വിദ്േോഭേോസം 

(ശരിയോയ ഭക്ഷണപ്കമം എങ്ങടന കഴിക്കണടമന്ന ് ആളുകൾക്ക ് മനസ്സിെോകോത്തരപ്പോൾ) 

എന്നിവയുള്ള പ്രരദ്ശങ്ങളിെോണ ്കവോഷിരയോർരകോർ ഏറ്റവും സോധോരണമോയത്. 

ദ്രിപ്ദ്രോജേങ്ങളിെോണ് ഈ രരോഗം കൂടുതെോയി കണ്ടുവരുന്നത.് വരൾച്ചയിരെോ മറ്റ ് പ്രകൃതി 

ദ്ുരന്തങ്ങളിരെോ ഇത ് രെരപ്പോഴും സംഭവിക്കോെുണ്്ട. ഈ അവസ്ഥകൾ ഭക്ഷണത്തിനട്െ 

അഭോവത്തിന ്കോരണമോകുന്നു, ഇത ്രരോഷകോഹോരക്കുെവിരെക്ക ്നയിക്കുന്നു. 

രരോഗലക്ഷണങ്ങൾ 

കവോഷിരയോർക്കെിനട്െ ഏറ്റവും സോധോരണമോയ െക്ഷണങ്ങൾ 

 ചർമ്മത്തിനട്െ രിടെനെ്ിടെ മോറ്റങ്ങൾ 

 രരശികളുടട അളവ ്കുെഞ്ഞു, വയെിളക്കം 

 ശരീരഭോരം കൂട്ടുന്നതിരെോ വളർച്ചയിരെോ രരോജയം 

 ക്ഷീണം 

 മുടിയിടെ മോറ്റങ്ങൾ (നിെത്തിരെോ ഘടനയിരെോ മോറ്റം) 

 രകടോയ പ്രതിരരോധരശഷി കോരണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കൂടുതൽ ഗുരുതരമോയ 

അണുബോധകൾ 

 രക്ഷോഭം 

ആവശേത്തിന ് രപ്രോട്ടീനും കോർരബോഹഹരപ്േറ്റും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ 

ഉൾടപ്പടുത്തിയോൽ കവോഷിരയോർരകോർ സുഖടപ്പടുത്തോം.    
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ധോതുക്കളുടെ കുറവ് രരോഗങ്ങൾ 

ശരീരത്തിന്ടെ ശരിയോയ പ്രവർത്തനത്തിന ്ആവശേമോയ പ്രരതേക തരം രരോഷകങ്ങളോണ ്

ധോതുക്കൾ. ശരീരത്തിന ് ആവശേമോയ അളവിൽ ധോതുക്കൾ െഭിക്കോടത വരുരപോഴോണ് 

ധോതുക്കളുടട കുെവ ്സംഭവിക്കുന്നത.് 

ആരരോഗേം നിെനിർത്തോൻ, ശരീരത്തിന ് ഓരരോ ധോതുക്കളുടടയും വേതേസ്ത അളവ ്

ആവശേമോണ.് ഭക്ഷണം, ധോതു സപ്ലിടമന്െുകൾ, അധിക ധോതുക്കൾ ടകോണ്്ട ഉെപ്പിച്ച മറ്റ ്

ഭക്ഷേ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന ്ധോതുക്കൾ െഭിക്കും. 

ധോതുക്കളുടെ കുറവുള്ള രരോഗങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ 

പ്രധോനമോയും അഞ്ച ് തരം ധോതുക്കളുടട കുെവുകളുണ്്ട: കോൽസേം, ഇരുപ,് മഗ്നീഷേം, 

ടരോട്ടോസേം, സിങ്ക.്  

കോൽസയത്തിന്ടറ കുറവ്: ഇത് കുട്ടികളിൽ റിക്കറ്റിനും മുതിർന്നവരിൽ 

ഓസ്റ്റിര ോമലോസി  ്ക്കും കോരണമോകുന്നു 

എെുകളുടടയും രെുകളുടടയും ബെത്തിന ് കോൽസേം ആവശേമോണ.് രക്തക്കുഴെുകൾ, 

രരശികൾ, ഞരപുകൾ, രഹോർരമോണുകൾ എന്നിവയുടട ശരിയോയ പ്രവർത്തനടത്തയും ഇത ്

രിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കോൽസേത്തിന്ടെ സവോഭോവിക ഉെവിടങ്ങളിൽ രോൽ, ഹതര,് ചീസ ്

എന്നിവയും രപ്ബോരക്കോളി, കോടെ, ഹചനീസ ് കോരബജ ് തുടങ്ങിയ ചിെ രച്ചക്കെികളും 

ഉൾടപ്പടുന്നു. രടോഫു, ധോനേങ്ങൾ, ജേൂസുകൾ എന്നിവയുൾടപ്പടട ചിെ ഭക്ഷണങ്ങൾ 

കോൽസേം ടകോണ്്ട ഉെപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കോത്സ്േത്തിനട്െ കുെവ ് കുട്ടികളിൽ െിക്കറ്റിനും മുതിർന്നവരിൽ 

ഓസ്റ്റിരയോമെോസിയയ്ക്കും കോരണമോകുന്നു. 

കഠിനമോയ കുെവിനട്െ െക്ഷണങ്ങളിൽ രരശികളുടട ടഞരുക്കം, മരവിപ്പ,് വിരെുകളിൽ 

ഇക്കിളി, ക്ഷീണം, രമോശം വിശപ്്പ, പ്കമരഹിതമോയ ഹൃദ്യ തോളം എന്നിവ ഉൾടപ്പടുന്നു. 

ഇരുമ്പിന്ടറ കുറവ്: വിളർച്ച ്ക്്ക കോരണമോകുന്നു 

രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശവസന രിടെനെ് ് ഹീരമോരലോബിൻ രൂരടപ്പടുന്നതിന ്

ഇരുപ ് പ്രധോനമോണ.് ഇരുപിനട്െ കുെവ ്ചുവന്ന രക്തോണുക്കളുടട (ആർബിസി) കുെവിന ്

കോരണമോകുന്നു. ശരീരടത്ത ആരരോഗേകരമോയി നിെനിർത്തുന്ന മറ്റ ് രപ്രോട്ടീനുകളുടടയും 

എൻഹസമുകളുടടയും ഭോഗമോണ ് ഇരുപ്. ഇരുപിനട്െ ഏറ്റവും മികച്ച ഉെവിടം മോംസം, 

രകോഴി അടെങ്കിൽ മത്സ്േം രരോെുള്ള മൃഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ബീൻസ ് അടെങ്കിൽ രയർ 

രരോെുള്ള സസേഭക്ഷണങ്ങളോണ.് 

ഇരുപിന്ടെ അഭോവത്തിനട്െ െക്ഷണങ്ങൾ, ബെഹീനതയും ക്ഷീണവും ഉൾടപ്പടുന്ന 

വിളർച്ച, രജോെിയിരെോ സക്ൂളിരെോ രമോശം പ്രകടനം, കുട്ടികളിടെ സോമൂഹികവും 

ഹവജ്ഞോനികവുമോയ വളർച്ച മന്ദഗതിയിെോകുന്നു. 
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മഗ്നീഷ്യം കുറവ് 

നൂെുകണക്കിന ്രോസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക ്ശരീരത്തിന ്മഗ്നീഷേം ആവശേമോണ.് രക്തത്തിടെ 

ലൂരക്കോസിനട്െ അളവ,് രക്തസമ്മർദ്ദം, രരശികളുടടയും ഞരപുകളുടടയും ശരിയോയ 

പ്രവർത്തനം, രപ്രോട്ടീൻ ഉത്രോദ്നം എന്നിവ നിയപ്ന്തിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതിൽ 

ഉൾടപ്പടുന്നു. മഗ്നീഷേത്തിന്ടെ നെ ഉെവിടങ്ങളിൽ രയർവർഗ്ഗങങ്ൾ, രരിപ്പ,് വിത്തുകൾ, 

ധോനേങ്ങൾ, ചീര രരോെുള്ള രച്ച ഇെക്കെികൾ എന്നിവ ഉൾടപ്പടുന്നു. 

ആരരോഗേമുള്ളവരിൽ മഗ്നീഷേത്തിനട്െ കുെവ ് അസോധോരണമോണ.് കോരണം, 

മൂപ്തത്തിെൂടട മഗ്നീഷേം ശരീരത്തിൽ നിന്ന ് രുെത്തുരരോകോതിരിക്കോൻ വൃക്കകൾക്ക ്

കഴിയും. ക്ഷീണം, ബെഹീനത, വിശപ്പിെോയ്മ, ഓക്കോനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയോണ ് ആദ്േ 

െക്ഷണങ്ങൾ. 

ടരോട്ടോസയം കുറവ് 

രരശികളുടട സരങ്കോചത്തിനും ഹൃദ്യത്തിനട്െ ശരിയോയ പ്രവർത്തനത്തിനും നോേി 

സിഗ്നെുകൾ ഹകമോെുന്നതിനും ടരോട്ടോസേം ആവശേമോണ.് കോർരബോഹഹരപ്േറ്റുകടള 

ഊർജമോക്കി മോറ്റോൻ ശരീരടത്ത സഹോയിക്കുന്ന ഒന്ന ് ഉൾടപ്പടട ഏതോനും 

എൻഹസമുകൾക്കും ഇത് ആവശേമോണ.് വോഴപ്പഴം, ഉരുളക്കിഴങ്്ങ, പ്ലംസ,് ഓെഞ്ച ് ജേൂസ ്

തുടങ്ങിയ രഴങ്ങളും രച്ചക്കെികളും ടരോട്ടോസേത്തിന്ടെ മികച്ച ഉെവിടങ്ങളോണ.് 

ടരോട്ടോസേം കുെവിനട്െ ഏറ്റവും സോധോരണമോയ െക്ഷണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന ് പ്ദ്ോവകം 

അമിതമോയി നഷ്ടടപ്പടുന്നതോണ.് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഛർദ്ദി, വൃക്കരരോഗം അടെങ്കിൽ 

ഹേയൂെറ്റിക്സ ് രരോെുള്ള ചിെ മരുന്നുകളുടട ഉരരയോഗം എന്നിവ മൂെമോണ ് ഇത ്

സംഭവിക്കുന്നത.് രരശീവെിവും ബെഹീനതയും, കുടെിടെ തളർവോതം മൂെമുണ്ടോകുന്ന 

മെബന്ധം, വയെുരവദ്ന അടെങ്കിൽ വയെുരവദ്ന എന്നിവ ടരോട്ടോസേത്തിനട്െ കുെവിനട്െ 

െക്ഷണങ്ങളോണ.് 

സിങ്കിന്ടറ കുറവ് 

ശരീരത്തിടെ ടമറ്റരബോളിസത്തിനട്െ രെ കോരേങ്ങളിെും സിങ്ക ് ഒരു രങ്ക ് വഹിക്കുന്നു. 

രപ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ,് രരോഗപ്രതിരരോധ സംവിധോനത്തിന്ടെ പ്രവർത്തനം, മുെിവ ്ഉണക്കൽ, 

േിഎൻഎ സിന്തസിസ ്എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുന്നു. ഗർഭോവസ്ഥയിെും കുട്ടിക്കോെത്തും 

കൗമോരത്തിെും ശരിയോയ വളർച്ചയക്്കും വികോസത്തിനും ഇത ് പ്രധോനമോണ.് മുത്തുച്ചിപ്പി, 

ചുവന്ന മോംസം, രകോഴിയിെച്ചി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളിൽ സിങ്ക ്കോണടപ്പടുന്നു. ബീൻസ,് രരിപ്പ,് 

ധോനേങ്ങൾ, രോെുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും സിങ്കിനട്െ നെ ഉെവിടങ്ങളോണ.് 

അര ോഡിൻടറ കുറവ്: രഗോ ിറ്റർ, ട്കറ്റിനിസം 

ഹതരെോക്സിനട്െ (ഹതരെോയ്ഡ  ് പ്ഗന്ഥി ഉത്രോദ്ിപ്പിക്കുന്ന രഹോർരമോൺ) സമനവയത്തിന ്

അരയോേിൻ അതേോവശേമോണ.് അരയോേിൻടെ കുെവ ്ഹതരെോയ്ഡ  ് പ്ഗന്ഥി വെുതോക്കോനും 

വീർക്കോനും കോരണമോകുന്നു, ഇതിടന രഗോയിറ്റർ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 
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രുെരത്തക്ക ് തള്ളിനിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, വളർച്ച മുരടിപ്പ,് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന രൂരം, 

പ്കമരഹിതമോയ ഹൃദ്യമിടിപ്പ,് ബുദ്ധിക്കുെവ ്എന്നിവയോണ ്െക്ഷണങ്ങൾ. അരയോേിൻടെ 

കുെവ ്ടപ്കറ്റിനിസം എന്ന മടറ്റോരു രരോഗത്തിന ്കോരണമോകുന്നു. വളർച്ച മുരടിപ്പ,് മോനസിക 

വളർച്ച മന്ദഗതിയിെോകൽ, കുെഞ്ഞ ഉരോരചയ നിരക്ക ്എന്നിവയോണ ്ടപ്കറ്റിനിസത്തിനട്െ 

െക്ഷണങ്ങൾ. 

ഏടറ്റെുക്കുന്ന രരോഗങ്ങൾ 

 ജനനത്തിനു രശഷം വികസിപ്പിടച്ചടുത്തു 
 ഇനിപ്പെയുന്ന തരത്തിെുള്ള രരോഗകോരികളോൽ സംഭവിക്കുന്നു: 

 ബോക്ടീരി  

 വവറസ് 

 രുഴു (ടഹൽമിൻത്ത്സ)് 

 ഫംഗസ ്

 ര്രോരട്ടോരസോവൻ 

ബോക്ടീരി  രരോഗങ്ങൾ 

രരോഗം രരോഗകോരി ബോധിച്ച ശരീരഭോഗം വയോരന രീതി 

Tuberculosis (TB) Mycobacterium 
tuberculosis 

lungs Droplet infection, 
Drinking milk from 
infected cattle.  

Diphtheria Corynebacterium 
diphtheria 

Upper respiratory tract, mainly 
throat; also toxin affects the heart 

Droplet infection 

Whooping cough 
(Pertussis)  

Bordetella pertussis Upper respiratory tract, inducing 
violent coughing 

Droplet infection 

Tetanus Clostridium tetani Blood and motor nerves of the spinal 
cord 

Wound infection 

Typhoid fever Salmonella typhi  Intestine Food, water, fly 

Food poisoning  Clostridium 
botulinum 

Alimentary canal Food 

Leprosy  Mycobacterium 
leprae 

Skin 
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Plague  

(Black Death) 

Yersinia pestis 
  

Cholera Vibrio cholerae small intestine Food, water, fly 

Pneumonia  Streptococcus 
pneumoniae  

  

Gonorrhoea Neisseria 
gonorrhoeae 

Reproductive organs Sexual contact  

Syphilis Treponema 
pallidum 

Reproductive organs, then eyes, 
bones, joints, central nervous 
system, heart and skin 

Sexual contact 

വവറൽ രരോഗങ്ങൾ 

രരോഗം രരോഗകോരി ബോധിച്ച ശരീരഭോഗം വയോരന രീതി 

Influenza A myxovirus (RNA 
virus) 

Epithelial lining of trachea and 
bronchi 

Droplet Infection 

Smallpox Variola virus (DNA 
virus) 

Respiratory passages, then 
skin 

Droplet Infection (Wounds in 
skin) 

Chickenpox Varicella-zoster Blistering Skin rash Air-borne droplets 

Mumps A paramyxovirus (RNA 
virus) 

salivary glands, testes in adult 
males 

Droplet infection 

Measles A paramyxovirus (RNA 
virus) 

Respiratory passages, 
spreading to skin and 
intestines 

Droplet infection 

Influenza A myxovirus (RNA 
virus) 

Epithelial lining of trachea and 
bronchi 

Droplet Infection 

Smallpox Variola virus (DNA 
virus) 

Respiratory passages, then 
skin 

Droplet Infection (Wounds in 
skin) 
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Chickenpox Varicella- zoster Blistering Skin rash Air-borne droplets 

Mumps A paramyxovirus (RNA 
virus) 

salivary glands, testes in adult 
males 

Droplet infection 

Measles A paramyxovirus (RNA 
virus) 

Respiratory passages, 
spreading to skin and 
intestines 

Droplet infection 

Zika Zika Virus (mosquito-
borne disease) 

Causes mild illness in the 
people like dengue, yellow 
fever 

Infection in pregnant women is 
linked to abnormally small heads 
in their babies 

Coronavirus Novel coronavirus 

(COVID-19) 

Respiratory System Droplet infection 

Dengue 
fever 

Flaviviridae RNA virus Blood cells like platelets, 
monocytes 

Mosquito-borne 

(Aedes aegypti) 

വിര രരോഗങ്ങൾ 

രരോഗം രരോഗകോരി ബോധിച്ച ശരീരഭോഗം വയോരന രീതി 

Filariasis 
(Elephantiasis) 

Wuchereria 
Bancrofti 

enormous enlargement of 
certain parts 

Mosquito 

Enterobiasis or 
'Pinworm disease' 

Enterobius 
vermicularis 

Itchy anal area inflammation of 
vermiform appendix 

ingestion of eggs in 
contaminated food or drink 
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ഫംഗസ് രരോഗങ്ങൾ 

രരോഗം രരോഗകോരി ബോധിച്ച ശരീരഭോഗം വയോരന രീതി 

Ringworm 
(tinea) 

Microsporum, 
Trichophyton 

Partial and temporary baldness in 
children.  

Unbathed cats and dogs 

Athlete's 
foot 

Trichophyton Painful itching or burning sensation in 
the infected areas and Crack appears in 
the skin 

Bad foot hygiene 

Dhobie itch Several Different 
Fungi 

Red rash is usually located in the groin 
and inner surfaces of thighs  

Direct contact through 
Objects handled by an 
infected person 

 

ര്രോരട്ടോരസോവൻ രരോഗങ്ങൾ 

രരോഗം രരോഗകോരി ടവക്റ്റർ 

Malaria Plasmodium Anopheles mosquitoes 

Amoebic dysentery Entamoeba histolytica 
 

Sleeping sickness Trypanosoma brucei Tse-Tse fly 

Kala azar Leishmania donovani Sandflies 

ധോതു വിഷ്ബോധ മൂലമുണ്ടോകുന്ന രരോഗങ്ങൾ 

 മിനമോറ്റ: ടമർക്കുെി വിഷബോധ 

 Itai-Itai/Ouch-ouch: കോഡ്മിയം വിഷബോധ 

 കറുത്ത കോൽ രരോഗം: ആർടസനിക് വിഷബോധ 

 ബ്ലൂ-രബബി സിൻര്ഡോം: കുടിടവള്ളത്തിൽ അധിക ഹനരപ്ടറ്റ് 

 ഫ്ലൂരറോസിസ:് കുടിടവള്ളത്തിൽ അധിക ഫ്ലൂഹെേുകൾ 
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ജനിതക രരോഗങ്ങൾ 

1. വർണ്ണോന്ധത: നിങ്ങൾക്ക ് സോധോരണ രീതിയിൽ നിെങ്ങൾ കോണോൻ കഴിയോടത 

വരുരപോഴോണ ്വർണ്ണോന്ധത സംഭവിക്കുന്നത.് ഇത ്നിെക്കുെവ് എന്നും അെിയടപ്പടുന്നു. 

ഇത ്സോധോരണയോയി രച്ചയ്ക്കും ചുവപ്പിനും ഇടയിെോണ ്സംഭവിക്കുന്നത,് ഇടയ്ക്കിടട 

നീെയും. ടെറ്റിനയിൽ, പ്രകോശം കടണ്ടത്തുന്ന രണ്്ട തരം രകോശങ്ങളുണ്്ട. അവടയ 

വടികളും രകോണുകളും എന്ന ് വിളിക്കുന്നു. തണ്ടുകൾ ടവളിച്ചവും ഇരുട്ടും മോപ്തം 

കടണ്ടത്തുകയും കുെഞ്ഞ പ്രകോശത്തിനട്െ അളവിരനോട ്വളടര ടസൻസിറ്റീവ ്ആണ.് 

രകോൺ ടസെുകൾ നിെം കടണ്ടത്തുകയും നിങ്ങളുടട കോഴ്ചയുടട മധേഭോഗത്ത ്

രകപ്ന്ദീകരിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. ഒരന്നോ അതിെധികരമോ വർണ്ണ രകോൺ ടസെുകൾ 

ഇെോതിരിക്കുകരയോ പ്രവർത്തിക്കോതിരിക്കുകരയോ അടെങ്കിൽ സോധോരണയിൽ നിന്ന് 

വേതേസ്തമോയ നിെം കടണ്ടത്തുകരയോ ടചയ്യുരപോൾ വർണ്ണോന്ധത സംഭവിക്കോം. 

2. ഹീരമോഫീലി : ഹീരമോഫീെിയ സോധോരണയോയി രക്തം ശരിയോയി 

കട്ടരിടിക്കോത്ത ഒരു രോരപരേ രക്തപ്സോവ രരോഗമോണ്. ഇത ് സവയരമവയുള്ള 

രക്തപ്സോവത്തിനും രരിക്കുകൾ അടെങ്കിൽ ശസ്പ്തപ്കിയയ്ക്കു രശഷമുള്ള 

രക്തപ്സോവത്തിനും ഇടയോക്കും. രക്തം കട്ടരിടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന ്

വിളിക്കടപ്പടുന്ന ധോരോളം രപ്രോട്ടീനുകൾ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് 

രക്തപ്സോവം തടയോൻ സഹോയിക്കും. ഹീരമോഫീെിയ ഉള്ളവരിൽ ഫോക്ടർ VIII (8) 

അടെങ്കിൽ ഫോക്ടർ IX (9) എന്നിവയുടട അളവ ് കുെവോണ്. ഒരു വേക്തിയുടട 

ഹീരമോഫീെിയയുടട തീപ്വത നിർണ്ണയിക്കുന്നത ് രക്തത്തിടെ ഘടകങ്ങളുടട 

അളവോണ.് ഘടകത്തിനട്െ അളവ ്കുെയുരപോൾ, ഗുരുതരമോയ ആരരോഗേപ്രശ്നങ്ങൾക്ക ്

കോരണമോകുന്ന രക്തപ്സോവം ഉണ്ടോകോനുള്ള സോധേത കൂടുതെോണ.് രക്തം 

കട്ടരിടിക്കുന്നതിന ് ആവശേമോയ ശീതീകരണ ഘടകം രപ്രോട്ടീനുകൾ 

നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർരദ്ദശങ്ങൾ നൽകുന്ന ജീനുകളിടെോന്നിടെ മേൂരട്ടഷരനോ 

മോറ്റരമോ മൂെമോണ ് ഹീരമോഫീെിയ ഉണ്ടോകുന്നത.് ഈ മോറ്റത്തിരനോ മേൂരട്ടഷരനോ 

കട്ടരിടിക്കുന്ന രപ്രോട്ടീൻ ശരിയോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത ് തടയോം അടെങ്കിൽ 

ടമോത്തത്തിൽ നഷ്ടടപ്പടും. 

3. ക്ലിൻടഫൽരറ്റഴ്സ ് സിൻര്ഡോം: ഹൈൻടഫൽറ്റർ സിൻരപ്േോമിൽ, എക്സ ്

രപ്കോമരസോമിനട്െ (XXY) അധിക രകർപ്പുമോയി ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നു. എക്സ ്

രപ്കോമരസോം "സ്പ്തീ" രപ്കോമരസോം അെ, എെോവരിെും ഉണ്ട.് Y രപ്കോമരസോമിനട്െ 

സോന്നിധേം രുരുഷ െിംഗടത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹൈൻടഫൽറ്റർ സിൻരപ്േോം ഉള്ള 

ആൺകുട്ടികളും രുരുഷന്മോരും ഇരപ്പോഴും ജനിതകരരമോയി രുരുഷന്മോരോണ,് 

അവർക്ക ് ഈ അധിക രപ്കോമരസോം ഉടണ്ടന്ന ് രെരപ്പോഴും തിരിച്ചെിയിെ, രരക്ഷ 

ഇടയ്ക്കിടട ഇത ് ചികിത്സ് ആവശേമോയി വരന്നക്കോവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കോം. ഈ 

രപ്കോമരസോം ജീനുകളുടട അധിക രകർപ്പുകൾ വഹിക്കുന്നു, ഇത് വൃഷണങ്ങളുടട 

വികോസടത്ത തടസ്സടപ്പടുത്തുന്നു, അതിനർത്ഥം അവ സോധോരണരയക്കോൾ കുെവ ്

ടടരസ്റ്റോസ്റ്റിരെോൺ (രുരുഷ ഹെംഗിക രഹോർരമോൺ) ഉതര്ോദ്ിപ്പിക്കുന്നു എന്നോണ.് 
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4. െർണർ സിൻര്ഡോം:ടർണർ സിൻരപ്േോം എന്നത ് സ്പ്തീകൾക്ക ് മോപ്തമുള്ള ഒരു 

ജനിതക ഹവകെേമോണ,് ഇത ് 2,000 ടരൺകുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 1 രരടര ബോധിക്കുന്നു. 

ടർണർ സിൻരപ്േോം ഉള്ള ഒരു ടരൺകുട്ടിക്ക ് സോധോരണ രണ്്ട എക്സ ് ടസക്സ ്

രപ്കോമരസോം മോപ്തരമ ഉള്ളൂ. ഈ രപ്കോമരസോം വേതിയോനം യോദ്ൃശ്ചികമോയി 

സംഭവിക്കുന്നത ്കുഞ്ഞ ്ഗർഭരോപ്തത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുരപോഴോണ.് ഇത ്അമ്മയുടട 

പ്രോയവുമോയി ബന്ധടപ്പട്ടിട്ടിെ. ടർണർ സിൻരപ്േോം ഉള്ള സ്പ്തീകൾക്ക ് രെരപ്പോഴും 

വിശോെമോയ െക്ഷണങ്ങളും ചിെ പ്രരതേക സവിരശഷതകളും ഉണ്ട.് ടർണർ 

സിൻരപ്േോം ഉള്ള മിക്കവോെും എെോ ടരൺകുട്ടികളും: ശരോശരിരയക്കോൾ ടചെുതോണ,് 

അവികസിത അണ്ഡോശയങ്ങളുണ്്ട, ഇത ് പ്രതിമോസ ആർത്തവത്തിനട്െ 

അഭോവത്തിനും വന്ധേതയ്ക്കും കോരണമോകുന്നു. ഉയരവും ഹെംഗികവളർച്ചയും 

ബോധിക്കുന്ന രണ്്ട പ്രധോന കോരേങ്ങൾ ആയതിനോൽ, 8 നും 14 നും ഇടയിൽ പ്രോയമുള്ള 

ഒരു ടരൺകുട്ടി പ്രോയരൂർത്തിയോകുന്നതുമോയി ബന്ധടപ്പട്ട ഹെംഗിക വികോസം 

കോണിക്കുന്നതിൽ രരോജയടപ്പടുന്നത ് വടര ടർണർ സിൻരപ്േോം രരോഗനിർണയം 

നടത്തിരയക്കിെ. ടർണർ സിൻരപ്േോമിന ് ചികിത്സ്യിെ, രരക്ഷ അനുബന്ധ 

െക്ഷണങ്ങളിൽ രെതും ചികിത്സ്ിക്കോം. 

5. ഡൗൺ സിൻര്ഡോം: ഒരു വേക്തിക്ക ്അധിക രപ്കോമരസോം ഉള്ള അവസ്ഥയോണ ്

േൗൺ സിൻരപ്േോം. േൗൺ സിൻരപ്േോം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക ് ഈ 

രപ്കോമരസോമുകളിൽ ഒന്നോയ രപ്കോമരസോം 21-ന്ടെ അധിക രകർപ്പ ് ഉണ്ട.് േൗൺ 

സിൻരപ്േോം ഉള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സമോനമോയി കോണുകയും 

ടചയ്രതക്കോടമങ്കിെും, ഓരരോ വേക്തിക്കും വേതേസ്ത കഴിവുകളുണ്്ട. േൗൺ 

സിൻരപ്േോം ഉള്ള ആളുകൾക്ക ്സോധോരണയോയി ഒരു IQ (ബുദ്ധിശക്തിയുടട അളവ)് 

മിതമോയരതോ മിതമോയരതോ ആയ തോഴ്ന്ന രപ്ശണിയിൽ ഉണ്ടോയിരിക്കുകയും മറ്റ ്

കുട്ടികടള അരരക്ഷിച്ച ്സംസോരിക്കോൻ സോവധോനമുള്ളവരുമോണ.്  

6. സിക്കിൾ ടസൽ അനീമി : ശരീരത്തിെുടനീളമുള്ള രകോശങ്ങളിരെക്ക ്ഓക്സിജൻ 

എത്തിക്കുന്ന ചുവന്ന രക്തോണുക്കളുടട തന്മോപ്തയോയ ഹീരമോരലോബിടന ബോധിക്കുന്ന 

ഒരു കൂട്ടം ഹവകെേങ്ങളോണ ്സിക്കിൾ ടസൽ രരോഗം. ഈ തകരോെുള്ള ആളുകൾക്ക ്

ഹീരമോരലോബിൻ എസ ് എന്ന ഒരു സോധോരണ ഹീരമോരലോബിൻ തന്മോപ്തയുണ്്ട, ഇത ്

ചുവന്ന രക്തോണുക്കടള അരിവോൾ അടെങ്കിൽ ചപ്ന്ദക്കെ രൂരത്തിെോക്കും. ചുവന്ന 

രക്തോണുക്കൾ അരിവോൾ ടചയ്യുരപോൾ, അവ അകോെത്തിൽ തകരുകയും 

വിളർച്ചയ്ക്ക ് കോരണമോവുകയും ടചയ്യും. അരിവോൾ രകോശ രരോഗത്തിനട്െ 

െക്ഷണങ്ങളും െക്ഷണങ്ങളും സോധോരണയോയി കുട്ടിക്കോെത്ത ് ആരംഭിക്കുന്നു. 

ചുവന്ന രക്തോണുക്കളുടട കുെവ ് (വിളർച്ച), ആവർത്തിച്ചുള്ള അണുബോധകൾ, 

രവദ്നയുടട ആനുകോെിക എപ്പിരസോേുകൾ എന്നിവ ഈ രരോഗത്തിനട്െ സവഭോവ 

സവിരശഷതകളോണ്. സിക്കിൾ ടസൽ അനീമിയയ്ക്കുള്ള ഏക പ്രതിവിധി 

അസ്ഥിമജ്ജ അടെങ്കിൽ ടസ്റ്റം ടസൽ പ്ടോൻസ്പ്ലോൻെ ്ആണ.് 
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7. തലസീമി : ചുവന്ന രക്തോണുക്കളുടട ഒരു പ്രധോന ഭോഗമോയ ഹീരമോരലോബിൻ എന്ന 

രപ്രോട്ടീൻ ശരീരം ആവശേത്തിന ് ഉൽപ്പോദ്ിപ്പിക്കോത്തരപ്പോൾ ഉണ്ടോകുന്ന രക്ത 

ഹവകെേമോണ ് തെസീമിയ. ആവശേത്തിന ് ഹീരമോരലോബിൻ ഇടെങ്കിൽ, 

ശരീരത്തിടെ ചുവന്ന രക്തോണുക്കൾ ശരിയോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നിെ, മോപ്തമെ അവ 

കുെഞ്ഞ കോെയളവ ്നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ടചയ്യുന്നു, അതിനോൽ രക്തപ്രവോഹത്തിൽ 

ആരരോഗേകരമോയ ചുവന്ന രക്തോണുക്കൾ കുെവോണ.് ആവശേത്തിന ്ആരരോഗേമുള്ള 

ചുവന്ന രക്തോണുക്കൾ ഇടെങ്കിൽ, ശരീരത്തിടെ മടറ്റെോ രകോശങ്ങളിരെക്കും 

ആവശേത്തിന ്ഓക്സിജൻ വിതരണം ടചയ്യടപ്പടുന്നിെ, ഇത ്ഒരു വേക്തിക്ക ്ക്ഷീണരമോ 

ബെഹീനതരയോ ശവോസതടസ്സരമോ അനുഭവടപ്പടോം. അനീമിയ എന്ന അവസ്ഥയോണിത.് 

തെസീമിയ ഉള്ള ആളുകൾക്ക ്രനരിയരതോ കഠിനമോയരതോ ആയ അനീമിയ ഉണ്ടോകോം. 

കടുത്ത അനീമിയ അവയവങ്ങടള തകരോെിെോക്കുകയും മരണത്തിരെക്ക ്

നയിക്കുകയും ടചയ്യും. 
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