
GHSS KALLOOR

പദോജോഡി
ദഢപടലം : ോകോരണിയ
രകപടലം : ഐറിസ്
ോറോഡോകോശം : ൊറോോഡോപ്സിന (നിശോനത)
ോകോണോകോശം : ോഫോോടോപ്സിന (വരണോനത)
ൊസറിബം : ഐചിക പവരതനം   
ൊമഡല ഒോബോംോഗറ : അൈനചിക പവരതനം : 
ൊസറിൊബലം :  തലനനില
മരദം :ബോോരോറിസപറര
രോസവസകള : കീോമോറിസപറര
ൊസറിബം : ൊസറിബല റിഫക്
സഷമ്ന : സഷമ്ന റിഫക്സ്
ശിോരോനോഡി : 12 ോജോഡി
സഷമോനോഡി : 31 ോജോഡി
കടിനിസം : ൈതോറോകിൊന കറവ് കടികളില
മിൊകഡിമ : ൈതോറോകിൊന കറവ് മതിരനവരില
ഓകിോടോസിന : പോലചരതല
ൊപോലോകിന : പോലതപോദനം
ഇനസലീന : ഡയബറിസ് ൊമലിറസ് (ഗോകോസ്)
വോോസോപസിന : ഡയബറിസ് ഇനസിപിഡസ് (ജലം)
ഗകോഗോണ : ആലഫോ ോകോശം
ഇനസലീന : ബീറോ ോകോശം
ഗോകോസ് : 70  110 mg/100ml–
കോലസയം : 10  12 mg/100ml–
വക : യറിയ 
ശവോസോകോശം : കോരബണ ൈഡഓൈകഡ്
വോകിന : ജനര
ൊപനസിലിന : അലകോണര ഫമിംഗ് (ആനിബോയോടിക്)
ോഹോമിോയോപതി :  ഹനിമോന
അോലോപതി : ഹിോപോകോറസ്
രക ഗപ് : കോള ലനഡ് സീനര
ജീന  ോജോഹോനസണ
സ്തീ : 44+XX
പരഷന : 44+XY
ടരണര സിനോഡോം : 44+X
ൊഡൌണ സിനോഡോം : 45+XX (45+XY)
ോമോളികലോര പശ : ലിോഗസ് :
ോമോളികലോര കതിക : റസ്ടികന എനോഡോനയകിോയസ് :
ലോമോരക് : സവയോരജിത സവഭോവങളൊട പോരമരയ ോപഷണം 
ഡോരവിന : പകതിനിരദോരണ സിദോനം
ഡീവിസ് : ഉലപരിവരതന സിദോനം
ഒപോരിന,ഹോലോഡന : രോസപരിണോമം
1.  കോഴ ോഫോചോരട്  
വസവില നിനള പകോശം ------ ോകോരണിയ ------- 
അകവസ് ദവം ----- കഷമണി ----- ൊലനസ് ----- വിടിയസ് 
ദവം ------ ൊററിന ----- ആോവഗം ----  ോനതനോഢി ----- 
ൊസറിബം ----- കോഴ 
2.  ോകളവി ോഫോചോരട്  
ൊചവികട ---- കരണനോളം ---- കരണപടം ---- അസി 
ശംഖല ----- ഓവല വിനോഡോ ---- ോകോകിയ ---- ആോവഗം 
---- ശവണനോഡി --- ൊസറിബം --- ോകളവി 

3.  രചി ോഫോചോരട്  
പദോരത കണിക ഉമിനീരില ലയികന ---- സവോദ് ഗോഹി 
ഉദീപികന --- ആോവഗം ----നോഡി ---- ൊസറിബം ---- രചി
4.  ഗനം ോഫോചോരട്  
ഗന കണികകള മകില ---- ോശഷതില ലയികന ---- 
ഘോണ ഗോഹികള ഉദീപികന --- ആോവഗം ---- നോഡി ---- 
ൊസറിബം ---- ഗനം
5.  തലനനില ോഫോചോരട്  
തലയൊടയം ശരീരഭോഗങളോടയം ചലനം ---- 
അരദവതോകോരകഴല ൊവസിബയള എനിവയിൊല 
എനോഡോലിംഫ് ചലികന --- ഗോഹികള ഉദീപികന --- 
ആോവഗം ---- ശവണനോഡി ---- ൊസറിൊബലം --- തലനനില 
സോധയമോകന
6.  ആോവഗം കടന ോപോകന ോഫോചോരട്  
ൊഡനൈഡറ് --- ൊഡനോഡോണ --- ോകോശശരീരം --- 
ആോകോണ ---- ആക്ൊസോൈണറ് --- സിനോപ്സ് ----
അടത നയോറോണിൊന ൊഡനൈഡറ്
7.  റിഫക്സ് പവരതനം   -   റിഫക്സ് ആരക് ോഫോചോരട്  
ഉദീപനം --- സംോവദനോഡി ---- ഇനരനയോറോണ ---- 
ോപരകനോഡി ----- പതികരികന ശരീരഭോഗം 
8.  ഡയോലിസിസ് ോഫോചോരട്  
ധമനിയില നിന് രകം ോശഖരികന ---- രകം 
കടപിടികോതിരികോന ൊഹപോരിന ോചരകന ---- കതിമവക 
രകം അരിച് മോറന --- ശദ രകം സിരകളിോലക് 
കടതി വിടന.
.9      ഫോോഗോൈസോറോസിസ് ോഫോചോരട്  
നയോടോഫില ബോകീരിയയ് സമീപം ---  കപടപോദം 
ഉപോയോഗിച് വലയം ൊചയന ---- ബോകിരിയ 
ോകോശതിനകത് --- ൈലോസോോസോമിൊല രോസോഗികള 
ബോകീരിൊയ നശിപികന.
10.  ോപോടീന നിരമോണം ജീനകളൊട പവരതനം ോഫോചോരട്  
ഡി.എന.എ ഇഴപിരിയന --- ആര.എന.എ ഉണോകന --- 
മരമ സരതിലൊട പറോതക് ---- ൈറോബോോസോമമോയി 
കടിോചരന ---- അമിോനോ ആസിഡകള കടിോചരകന--- 
ോപോടീന തനോത ഉണോകന.
11.  സവയോരജിത സവഭോവങളൊട പോരമരയ ോപഷണം  
അവയവങളൊട ഉപോയോഗോമോ നിരപോയോഗോമോ --- 
അവയവതിൊന ഘടനയില മോറമണോകന --- അടത 
തലമറയിോലക് ൈകമോറം ൊചയൊപടന --- പതിയ ജീവി 
വരഗം
12.  പകതിനിരദോരണ സിദോനം ോഫോചോരട്  
അമിോതോതപോദനം --- പരിമിതമോയ വിഭവങള --- 
നിലനിലപിനോയള സമരം --- വയതിയോനം --- 
അനകലമോയവ നിലനിലകന ---- പതിയ ജീവിവരഗം
13. അടതള വസകൊള ോനോകോമോള കണിലണോകന 
മോറങള എൊനലോം?
സീലിയറി ോപശികള ചരങന,സോയകള അയയന
ൊലനസിൊന വകത കടന,ോഫോകല ദരം കറയന.
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GHSS KALLOOR
കണിൊന ബോഹയ പോളി ദഢപടലം ദഢത നലകന

മധയപോളി രകപടലം
ഓകിജനം 
ോപോഷകങളം 
നലകന

ആനരപോളി
ദഷിപടലം
(ൊററിന)

പതിബിംബം 
രപൊപടന.

ദഢപടലതിൊന 
സതോരയമോയ മനഭോഗം

ോകോരണിയ
പകോശൊത 
കടതിവിടന

ൊലനസിനം 
ോകോരണിയകമിടയിലള 
അറ

അകവസ്അറ
അകവസദവം
(ജലം ോപോൊല)

ഓകിജനം 
ോപോഷകങളം 
നലകന

ഐറിസിൊന മധയഭോഗതള 
സഷിരം

കഷമണി
പകോശ തീവത 
നിയനകന

ൊലനസിനം 
ൊററിനകമിടയിലള അറ

വിടിയസ് അറ
വിടിയസ് ദവം
(ൊജലോപോൊല)

കണിന് ആകതി 
നലകന

ദഷിപടലതിൊന മധയഭോഗം പീതബിന
കോഴ ഏറവം 
കടതലള ഭോഗം

ോനതനോഡി ആരംഭികന 
ഭോഗം

അനബിന
കോഴ ഒടമിലോത 
ഭോഗം

ആോവഗം വഹികന നോഡി ോനതനോഡി അനബിന ഉതവം

നയോറോണിൊന ോകനം ോകോശശരീരം

നയോറോണിോലോക് ആോവഗം എതികനത്
ൊഡനൈഡറ് / 
ൊഡനോഡോണ

ോകോശശരീരതില നിനം ആോവഗം 
ൊകോണോപോകനത്

ആോകോണ

ആോകോണിൊന ൊപോതിയന ൊകോഴപ് 
പോളി

മയലിന ഉറ

ആക്ൊസോണിൊന ശോഖകള ആക്ൊസോൈണറ്

നോഡിയോപഷകം സിതിൊചയന ഭോഗം സിനോപറിക് ോനോബ്

ഓരമ,ബദി ,കോഴ , ഐഛകപവരതനങള ൊസറിബം
തലനനില,ോപശിപവരതനം ൊസറിൊബലം
ഹദയമിടിപ്,ശവസനം,അൈനഛിക പവരതനം - ൊമഡല ഒോബോംോഗറ
ആോവഗങളൊട പനപസരണ ോകനം തലോമസ്
ആനരസമസിതി പോലികന ഭോഗം  ൈഹോപോ തലോമസ് 

മതം രപൊപടന(മോലിനയം അരിച് മോറന)ഭോഗം  വക
മതൊത വഹിചൊകോണ് ോപോകന കഴല മതവോഹി
വകയിോലക് രകം എതികന കഴല വകോധമനി
വകയില നിനം രകം ൊകോണോപോകനത് വകോസിര
മതംതോതകലികമോയിസംഭരികനഭോഗം മതോശയം
മതം പറോതക് കളയന മതനോളി

സക അരികല 
നടകന ഭാഗം

ോഗാമറലാരഫിലോടറ്ോശ
ഖരികന ഭാഗം

പനരാഗീരണംനടകന ഭാഗം മതം ോശഖരികന
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സിംപതറിക് വയവസ പോരോസിംപതറിക് വയവസ

കഷമണി വികസികന കഷമണി ചരങന

ഹദയസനനം കടന ഹദയസനനം കറയന

ശവോസനോളം വികസികന ശവോസനോളം ചരങന

ഉമിനീര ഉതപോദനം കറയന ഉമിനീര ഉതപോദനം കടന

ഉദരോശയ പവരതനം കറയന ഉദരോശയ പവരതനം കടന

രകഗപ് ആനിജന ആനിോബോഡി

A A Anti-B

B B Anti-A

AB A,B ഇല

O ഇല Anti A,Anti B

DNA RNA

രണിഴ (ചറോഗോവണി) ഒരിഴ

ഡി ഓകി ൈറോബോസ് പഞസോര ൈറോബോസ് പഞസോര

ൈനടജനോബസ്-
അഡിനിന,ൈതമിന  ,  

ഗവോനിന, ൈസോറോസിന

ൈനടജനോബസ്
അഡിനിന,യറോസില

ഗവോനിന, ൈസോറോസിന

സസയ ോഹോരോമോണ ധരമം

ൈസോറോൈകനിനകള വിത് മളയല ,ോകോശവിഭജനം

ഗിബറിലിനകള വിത് മളയല, ഇല വിരിയല

ഓകിനകള ബീജമലം ബീജശീരഷം വളരച

എഥിലിന ഇലകളം ഫലങളം പഴകല

അബസസിക് ആസിഡ് ഇലകളം ഫലങളം ൊകോഴിയല

സസയ ോരോഗം ോരോഗകോരി പകരന വിധം

കരമളകിൊന ദതവോടം
ൊതങിൊന കമ്ചീയല
ൊകൌങിൊന മഹോളി

ഫംഗസ് കോറ്വഴി

വോഴയൊട കറനോമ്
മരചീനി,പയര-ൊമോൈസക്

ൈവറസ് എഫിഡ് എന കീടം 
വഴി

ൊനലിൊന ൈബറ്
വഴതനയൊട വോടോരോഗം

ബോകീരിയ വിത് വഴി

മദയം ൊപൊടന് തീരമോനം എടകോന കഴിയോൊത വരന.
റിഫകകള സോവധോനതിലോകന,
സിോറോസിസ്, കരളവീകം.

മയകമരന് ഭയം,ഉതകണ്ഠ ,മതിഭമം,മയകം

പകവലി കോനസര, ോബൈങറിസ്, ൈക വിറയല
രകസമരദം കടന, ൊകോളോസോള കടന.

എയഡസ് ോരോഗകോരി പകരന വിധം

HIV (ൈവറസ്)
ബോധികനത് - 
ലിംോഫോൈസറ്

രകനിോവശം, അണവിമകമോകോത 
സിറിഞ്, സരകിതമലോത 
ൈലംഗിക ബനം

ചിതതിൊല ജീവിയൊട പോതയകത എന് ?

പകികളൊട സവഭോവം ഉരഗ സവഭോവം

ൊകോകണ് ൊകോകില പലണ്

ചിറകണ് ചിറകില വിരലണ്,വിരലില  നഖം

വോലണ്,തവലണ് നൊടല് വോല് വൊര

ോകോളറ ബോകീരിയ കഞിൊവളം ോപോലള മലം

ൈടോഫോയിഡ് ബോകീരിയ മലബനം

വയറകടി ോപോോടോോസോവ മലതില രകവം കഫവം

മലമനി : അോനോഫിലസ് ൊകോതക്
മന് : കയലക് ൊകോതക്

ൈവറസ് ോരോഗങള - ചികനോപോക്,ചികന ഗനിയ, 
      ൊഡങിപനി,പകിപനി

ബോകീരിയ ോരോഗങള - കയം,ോകോളറ,ൈടോഫോയിഡ്, എലിപനി
ഫംഗസ് ോരോഗങള - പഴകടി, വടൊചോറി

നോകില സവോദ് മകളങളൊട സോനം

ആരകിോയോൊപറിക് - 
ഉരഗങൊലയം 

പകികൊളയം തമില 
ബനിപികന ഇടനില 

ോഫോസില

ആരകിോയോൊപറിക് -

നയകിോയോൈടഡ ്ചിതം 

ൈനടജന ോബസ്

ോഫോസ്ോഫറ്

പഞസോര
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ോരാഗം കാരണം പരിഹാരം

ദീരഘദഷി ോനതോഗാളതിെന നീളം 
കറയന

ോകാണെവക് 
െലനസ്

പസബോയാ
പിയ

െലനസിെന ഇലാസികത 
നഷമാകന

ോകാണെവക് 
െലനസ്

ോഗാോകാമ
അകവസദവതിെന 
പനരാഗിരണം തടസ 
െപടന.മരദം കടന

ശസകീയ

തിമിരം െലനസ് അതാരയമാകന െലനസ് മാറല 
ശസകീയ

ോകാങണ് 2 കണ് ഒരവസവില ശസകീയ

ോരാഗം കാരണം ലകണം

അലൈഷമ
ര

തലോചാറിെല 
നയോറാണകളെട നാശം ഓരമകറവ്

പാരകിനസ
ണ ോരാഗം

തലോചാറിെല ഗാംഗി 
ോയാണകളെട നാശം

വിറയല, തലന 
നില നഷമാകക

അപസാരം തലോചാറിെല കമരഹിത 
ൈവദയതി

സനി, അോബാ 
ധാവസ

വാമനതവം കടികളില വളരചാ 
ോഹാരോമാണിെന കറവ്

കളനമാരാക
ന

ഭീമാകാര
തവം

കടികളില വളരചാ 
ോഹാരോമാണ കടതല

െപാകവം ഭാര
വംകടന.

അോകാെമ
ഗാലി

മതിരനവരില വളരചാ 
ോഹാരോമാണ കടതല

ശരീരതിെന 
അഗഭാഗം 
വളരന

പോമഹം ഇനസലീെന കറവ് മതതില ഗോകാസ്

െനൈഫറി
സ്

സപോറാോകാകസ് 
അണബാധ,സവയം 
പതിോരാധ ൈവകലയം

കലങിയതം 
കടം നിറോതാട 
കടിയ മതം

വകാമാനയം വകാോരാഗങള

യറിയ 
അരിചമാറാെത 
രകതില 
തെന 
നിലനിലകന

മതതില 
കല്

കാലസയം 
ഓകോലറ്,കാലസയം 
ോഫാസ്ോഫറ്  
അടിഞ്കടന

മതതടസം, 
അടിവയറില 
ോവദന,പറം 
ോവദന

ഹീോമാഫീ
ലിയ ജീന ൈവകലയം,

രകം 
കടപിടികനി
ല-രകസാവം

സികിള 
െസല 
അനീമിയ

ജീന ൈവകലയം,

അരണരകാ
ണകള 
അരിവാളിെന 
ആകയതിയായി 
മാറന.

ജീവികള സംോവദന അവയവം

അമീബ ോകാശസ്തരം

യഗീന, കാമിോഡാെമാണാസ് ഐോസാട്

ൈഹഡ നാഡിജാലിക

ഷഡപദം ഒമാറിഡിയം

വവാല അളോടാോസാണിക് ശബം

പാമ് ോജകബസണസ് ഓരഗന

സസയം ൈഫോറാോകാം

ജീവി വിസരജനാവയവം വിസരജയവസ

അമീബ സോങാച ോഫനം ജലം

മണിര െനഫീഡിയ ൈനോടാജനികം

ഷഡപദം മാലപീജിയന നളിക ൈനോടാജനികം

മതയം വക അോമാണിയ

വാലമാകി വക അോമാണിയ

തവള വക യറിയ

മനഷയന വക യറിയ

പകി,ഉരഗം വക യറികാസിഡ്

ോരാഗം വാക്സിന

കയം (ടി.ബി) ബി.സി.ജി

ോപാളിോയാ OPV,സാലക് വാകിന

കരളവീകം െഹപൈററിസ് വാക്സിന

മണിനീര് എം.എം.ആര

െടറനസ് ടി.ടി

െടറനസ്, 
ഡിഫീരിയ,വിലനചമ

ഡി.പി.ടി

െസഷയൈലോസഷന ോമഖല

പീഡിയാടിക് ശിശോരാഗ ചികിത

െജറിയാടിക് വാരദകയോരാഗ ചികിത

കാരഡിോയാളജി ഹദയ ചികിത

ഓോങാളജി കാനസര ചികിത

നയോറാളജി നാഡിോരാഗ ചികിത

യോറാളജി മതാശയോരാഗ ചികിത

ൈഗനോകാളജി സീോരാഗ ചികിത

ഓഫ്താലോമാളജി ോനതോരാഗ ചികിത

ോറഡിോയാളജി ോറഡിോയഷന ചികിത

ഇ.എന.റി െചവി,െതാണ,മക്
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