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વિજ્ઞાન અને ટેકનોોજી
જીલ-વલજ્ઞાનના વતા તયીકે એરયસ્ટયર (અયસ્તૂ) ને
ઓખામ છે .
પ્રાણી વલજ્ઞાનના વતા ણ તેભને કશે લામ છે .
રૂવધયાવબવયણ તંત્ર :- ભુખ્મ અંગ (૧) રૂવધય (૨) હૃદમ
(૩) પે પવા
ભનુષ્મનું હૃદમ ળંકુ આકાયનું શમ છે .
તે ાંચભી અને છઠ્ઠી ાંવી લચ્ચે વશે જ ડાફી ફાજુ
નભેરું શમ છે .
ભનુષ્મનું શદમ ચાય બાગ (ખંડ) ભાં લશેં ચામેરું છે .
ધભનીભાં લાલ્લ શતા નથી તેના ય ઈજા થતા ભનુષ્મ
ભૃત્મુ ાભે છે .
વળયાભાં લાલ્લ શમ છે . ઈજાથી ખાવ નુકળાન થત નથી.
ભનુષ્મનું બ્રડપ્રેવય ભાલા ધભની તાવલાભાં આલે છે .
વાભાન્મ ભનુષ્મનું શદમ ૧ વભવનટભાં ૭૨ લાય ધફકે છે .
જ્માયે નાના ફાકભાં ૧૦૦ થી ૧૫૦ લાય ધફકે છે .
રશીનું દફાણ BP ભાલાના વાધનને વસ્પગ્ભભેનભીટય
કશે છે .
ECG (ઈરેક્ટટર કારડિ મગ્રાભ) દ્વાયા હૃદમના ધફકાયાન
થાક જોઇ ળકામ છે .
પે પવા રાર યંગના શમ છે .
શ્વાવ નીન આકાય – C પ્રકાયન શમ છે .
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રૂવધયનું ળયીયભાં લશન થલાની રિમાને ળું કશે છે . –
રૂવધયાવબવયણતંત્ર
શદમના ચાય ખંડ :- જભણં ક્ષેક, જભણં કણિક, ડાફુ
ક્ષેક, ડાફુ કણિક.
રૂવધય પ્રલાશી વંમજક ેળી છે . ભાનલ ળયીયભાં રૂવધયની
ભાત્રા કૂ ર લજનના ૭ થી ૮% શમ છે .
ુખ્ત લમના ુરુભાં ૫ થી ૬ વરટય રૂવધય શમ છે . તેની
વયખાભણીભાં સ્ત્રીઓભાં ૧/૨ રીટય ઓછુ શમ છે .
રૂવધયભાં ૯૨% રૂવધયયવ અને ૮% રૂવધયકણ શમ છે .
રૂવધયયવ :- ીા યંગનું વનજીલ આંતયકીમ પ્રલાશી
શમ છે . જેભાં ૯૦% ાણી ૧૦% અન્મ ઉત્વગિ કદ્રવ્મ
અને ઉત્વેચક શમ છે .
રૂવધયકણ :- ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાયના છે .
યક્ટતકણ :- રાર અવસ્થભજ્જાભાં જન્ભે છે . તેભનું આમુષ્મ
૧૨૦ રદલવનું શમ
દયયજ રાખ ભૃત્મુ ાભે તથા તેનાથી ત્રણ-ચાય ગણા
જન્ભે છે .
તેભાં રશભગ્રફીન નાભના તત્લને કાયણે રાર યંગ દેખામ
છે .
આ યક્ટતકણ O2 તથા CO2 નું લશન કયે છે .
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તેભનું ભૃત્મુ મકૃ ત અને ફયભાં થામ છે . આથી તેભને
યક્ટતકણનું વભાન ઘય કશે છે .
પ્રભાણ ઘટતા એવનવભમા (ાંડુયગ) થામ છે . જેથી
ળયીય રપકું ડી જામ છે .
ળયીયભાં RCB નું પ્રભાણ રશભવાઈટ વભટયથી ભામ
છે .
શ્વેતકણ :- આભન જન્ભ શ્વેત અવસ્થભજાભાં થામ છે .
આમુષ્મ ૨-૩ રદલવનું શમ છે . તેભનું ભૃત્મુ રૂવધયભાં જ
થામ છે .
આ શ્વેતકણ ળયીયના વૈવનક ગણામ છે .
જો ળયીયભાં શ્વેતકણની વંખ્મા લધે ત લ્મુકેવભમા (બ્રડ
કે ન્વય) થામ છે .
ત્રાકકણ :- વનભાિણ અવસ્થભજ્જાની સ્તંબકભાં થામ
છે .
આમુષ્મ ૮ થી ૧૦ રદલવનું શમ છે . તેભનું ભૃત્મુ ફયભાં
થામ છે .
તે રૂવધય જાભલા ભાટે જલાફદાય બૂવભકા બજલે છે . આ કણ
વાથે એક થેમ્ફપ્રાસ્ટીન નાભનું ઉત્વેચક શમ છે . જે
રૂવધય જાભલાની પ્રરિમા કયે છે .
Blood Group ની ળધ રેન્ડ કાનિ સ્ટીનયે ઈ.વ.
૧૯૦૦ ભાં કયી શતી. જેના ભાટે ૧૯૩૦ નફર ભળ્ય શત.
કુ ર – રૂવધય જુ થ (Blood Group) ના ભુખ્મ ચાય
પ્રકાય ેટા બાગ વરશત ૮ બાગ છે .
A, B, AB, O ભુખ્મ બાગ તથા A+, A-, B+, B-,
AB+, AB-, O+, O- ેટા બાગ
જેભાં O એ વલિદાતા રૂવધય જૂ થ ગણામ જે દયે ક વ્મવક્ટતને
આી (દાન) ળકામ જ્માયે AB+ એ વલિગ્રાશી તે દયે ક
ાવેથી રૂવધય રઈ ળકે આી ન ળકે .
કંકારતંત્ર :કંકારતંત્ર ભનુષ્મના ળયીયને આધાય અને આકાય આે
છે . તેભજ ળયીયના નાજૂ ક અલમલનું યક્ષણ કયે છે .
કંકારતંત્રના શાડકા કે વલ્વમભ કાફોનેટના (Ca CO3)
તથા પસ્પયવના ફનેરા શમ છે .
ુખ્ત લમની વ્મવક્ટતભાં કુ ર ૨૦૬ શાડકાં શમ જ્માયે નાના
ફાકભાં કુ ર ૨૧૩ શાડકાં શમ છે .
ભનુષ્મના ળયીયનું ભટું શાડકું વાથનું છે . જ્માયે વોથી
નાનું શાડકું કાનનું (સ્ટે પ્વ) ગણામ છે .
ભેરુદંડ – ગયદનના ાછના બાગથી કભય વુધીના
બાગને ભેરુદંડ કશે છે , જેભાં કૂ ર ૩૩ ભણકા શમ છે . વોથી
ભટા ભણકાને એપ્રાવ કશે છે .
પ્રુયવી – પે પવાંની વફભાયી છે .
રૂભેટીઝભ - વાંધાની વફભાયી છે .
વામનુવં વરટવ એ ળયીયના શાડકાની વફભાયી છે .
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ભાનલ ચેતાતંત્ર :ભાનલ ળયીયભાં આલેર ભગજ, કયડયજ્જુ તથા
રંફભજ્જાની તથા તેભાંથી નીકતી વલવલધ ચેતાઓ
ભીને ચેતાતંત્ર ફને છે .
ભગજ :- આણા ળયીયની ફધી જ રિમાના વનમંત્રણ
અને વંકરન ભાટે નું લડુ ભથક છે . તે ખયીની ભવસ્તષ્ક
ેટીથી યક્ષામેરુ છે . ભગજ ભુખ્મ ત્રણ બાગ ધયાલે છે .
અગ્રભગજ
:જે ફૃશદભવસ્તક,
થેરેભવ,
શાઈથેરેભવથી ફનેરું છે .
ફૃશદભવસ્તક :- ભગજન વોથી ભટ અને જટીર બાગ
જેને આણા ભગજન ભટ બાગ ગણામ છે . જે
ફુવધધભતા, દ્રષ્ટી, શ્રલણ, ગંધ, સ્ળિ, તાભાન જેલી
વાભાન્મ રિમાઓ કયે છે . વલચાય, લાણી, માદળવક્ટતના
કે ન્દ્ર અશી આલેરા છે . આભ ભગજન આ બાગ વંલેદી
વલસ્તાય ધયાલે છે . તથા ભારશતી સ્નામું વુધી શોંચાડે
છે .
થૈરેભવ :- ફધી જ વંલેદનળીર ભારશતી અશીથી વાય
થામ છે . દદિ, ઠંડુ, ગયભ ઓખલાનું કાભ કયે છે .
શાઈથેરેભવ :- રશીનું દફાણ, ળયીયનું તાભાન,
તયવ, વનન્દ્રા, ગુસ્વ, ખુળી અશી વલલયણ થામ છે .
ભધમભગજ :- દ્રષ્ટી, શ્રલણ અને સ્ળિના વંલેદી કે ન્દ્ર
અશી છે .
ાશ્વભગજ :- ળયીયભાં વભતુરા જાલે છે . ળાયીરયક
શરનચરનની રિમા કયે છે . દા.ત. નાચલું, ચારલું,
વાઈકર વલાયી, દડલું લગેયે..........
રંફભજની :- વલવલધ રિમાઓ શ્વાવચ્છલાવ, હૃદમના
ધફકાયા, રશીનું દફાણ, અન્નભાગિનું વંકચન, છીંક,
ઉધયવ લગેયે અશીં થામ છે .
Note :- ુખ્ત વ્મવક્ટતનું લજન ૧૩૫૦-૧૪૦૦ ગ્રાભ શમ
છે .
કયડયજ્જુ :- તે નાકાય યચના ધયાલે છે . જેની ળરૂઆત
રંફભજ્જાથી થામ છે . તે કયડસ્તંબથી ઘેયામેર છે .
તેભાંથી ૩૧ જોડ ચેતાઓ નીકે છે . જે ળયીયનાં વલવલધ
અંગને વાંકે છે .
કે ટરાંક ઝડી કામો ભગજના ફદરે તે કયે છે . આંખના
રકાયા, ફગાવા આલલા, તેરીને અડકતા ગયભ શમ
ત શાથ પે ય કયલ લગેયે.
ભગજની ચેતાઓ કુ ર ૧૨ ચેતાબાગ ધયાલે જેના ભુખ્મ ત્રણ
બાગ છે .
વંલેદી ચેતા :- અંગથી ભગજ વુધી લશન કામિ કયે છે .
ુયક ચેતાઓ :- ભગજના વંદેળા ળયીયના અંગ વુધી
લશન કયલા.
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વભશ્ર ચેતાઓ :- ભગજથી ળયીયના બાગ તેભજ ળયીયના
બાગથી ભગજ વુધી વંદેળનું લશન કયે છે .
કયવટર :- જે પ્રાણીકભાં શમ છે .
કનું ફાહ્ય આલયણ ધયાલે છે .
જે પ્રટીન અને ચયફીનું ફનેરું શમ છે .
જેનું કાભ કના અંદય તથા ફશાયના ભાધમભનું વનમભન
કયે છે .
કરદલાર :- પક્ટત લનસ્વત કભાં શમ છે .
વેલ્મુરઝ નાભના વનજીલ દાથિનું ફનેરું શમ છે .
યવધાની :- તે પ્રલાશી સ્લરૂે કના દ્રવ્મનું લશન કયે
છે .
કણાબવૂત્ર :- કનું ઊજાિઘય કશે છે . (ાલય શાઉવ)
ઊજાિની ચમાચમની રિમા અશી થામ છે .
ATP સ્લરૂે ઊજાિ વંગ્રશ થામ છે . (એરડનવાઈન ટર ાઈ
પસ્કે ટ)
કકે ન્દ્ર :- કની તભાભ જૈવલક રિમાનું વનમભન કયે છે .
તથા તેભાં ન્મુવક્ટરક એવવડ તયીકે DNA અને RNA શમ
છે .
ગલ્ગીકામ :- ક રદલાર અને રામવઝભનું વનભાિણ
કયે છે .
રામવઝન :- આ લામયવ કે ફેક્ટટે યીમાથી કને
ફચાલે છે . ઘણી લખત વલઘટનાભાં તે ભૃત્મું ાભે છે .
આથી રામવઝભને કની આત્ભઘાતી કથી કશે છે .
યાઈફઝભ :- જે RNA તથા પ્રટીનનું ફનેરું શમ છે .
આથી તેને પ્રટીનની પે ક્ટટયી કશે છે . અશી પ્રટીનનું
વનભાિણ થામ છે .
બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક ડૉ. શયગવલંદ ખુયાનાને
પ્રમગળાાભાં કૃ વત્રભ DNA ફનાલલા ભાટે નફેર
ુયસ્કાય ભળ્ય શત.
DNA એક ેઢીભાંથી ફીજી ેઢીભાં લાયવાગત રક્ષણનું
લશન કયે છે . જે યંગવૂત્ર ય આધાયીત છે .
ભાનલભાં ૨૩ જોડ યંગવૂત્ર શમ છે .
વચમ્ાનજીભાં ૨૪ જોડ
લાંદયાભાં ૨૧ જોડ
ઘડાભાં ૩૨ જોડ
અભીફાભાં ૧૨૫ જોડ યંગવૂત્રની જોડ છે .
શ્વવનતંત્ર :- ભુખ્મ ફે પ્રકાયે થામ છે .
જાયક શ્વવનતંત્ર :- અશી O2 ની શાજયી શમ છે . આભાં
ATP સ્લરૂે ઊજાિ વંગ્રશ થામ છે . [ATP – Adinosine
Try Phospher] ભનુષ્મ વરશત ઘણા જાયક શ્વવન કયે
છે .
અજાયક શ્વવનતંત્ર :- O2 ના ઉમગ કમાિ વવલામ
પ્રરિમા થામ છે .
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અશી ગ્રુકઝભાંથી ઊજાિ ભુવક્ટત થામ છે . ફેક્ટટે યીમા મીસ્ટ,
પુગ અભુક પ્રાણીઓ આ શ્વવન રિમા કયે છે .
તુરવી અને ી O2 ફશાય કાઢે છે .
ાચન તંત્ર :ાચન તંત્રની ળરૂઆત ભનુષ્મના ળયીયભાં ભુખથી થામ
છે .
ભુખભાં ૩૨ દાંત જેભાં ૭, ૮ લિ શે રા ૨૦ દાંત દુવધમા શમ
જે ૭ થી ૮ લિ ડી નલા દાંત આલે છે .
જેભાં જીબ ભુખ્મ સ્લાદ ાયખે વાથે ભુખભાં ટામરીન
નાભનું ઉત્વેચક ખયાકભાં બે અશી કાફોશાઈડર ે ટનું
ાચન થામ છે .
ભુખગુશા (અન્નની) ભાં ખુરે જે ખયાકને ભુખથી જઠયભાં
શોંચે છે .
જઠયભાં યશે ર HCL તત્ત્લ ખયાકને એવવરડક ફનાલે છે
તથા વલઘટક છુટા ાડે છે .
ઘટક છુટા ાડી નાના આંતયડાભાં જામ છે . આ આંતયડા
દ્વાયા ખયાકના ઘટક ળયીયને ુયા ડામ છે .
નાનું આંતયડુ – ૨૧ પુટ અથલા ૭ ભીટય રંફાઈ ધયાલે છે .
ત્માયફાદ લધાયાન ઘન કચય ભટા આંતયડા ભાયપતે
ભદ્વાય ભાયપતે ફશાય નીકે છે .
ભટા આંતયડાની રંફાઈ ૬ પુટ શમ છે .
મકૃ ત જઠય ય ઢંકામેર શમ છે . જે ખયાકને તેભાં યશે ર
ઉત્વેચક ીત્તયવ લડે ફેઈવઝક ફનાલે છે . મકૃ તનું લજન –
૧.૫ થી ૨ kg જેટરું શમ છે .
અન્નનીની રંફાઈ ૧૨ વે.ભી. શમ છે .
પ્રાણીઓ ખયાક ગ્રુકઝ અને લનસ્વત ખયાક સ્ટાચિ
સ્લરૂે વંગ્રશે છે .
ળયીયનું વોથી ભટું અલમલ મકૃ ત છે .
મકૃ તભાં વત્તયવ ઉત્વેચક શમ છે . જે ચયફીનું તથા
પ્રટીનનું ાચન ળયીયભાં કયે છે .
નાના આંતયડાનું અગ્રબાગ U આકાયનું શમ છે .
જઠયભાં HCL ઉયાંત યે વનન તથા ેવપ્વન ઉત્વેચક
શમ છે .
ભાનલ ળયીયનું વંયચનાત્ભક અને રિમાત્ભક એકભ ક
ગણામ છે . વભાનક -> ેળી ફને છે . -> ેળી
ભીને અંગ અને અંગતંત્ર ફને છે .
આણા ળયીયન કા યંગ તેભાં યશે રા ભેરેનીન કણને
આબાયી છે .
જો ભેરેનીન નાભના કણ ઉત્ન્ન ન થામ ત આલ્ફનીઝ
નાભની વફભાયી થામ છે . ળયીય લાઈટ થલા રાગે છે .
(કડ નીકે છે .)
વલુલલૃત પ્રદેળના રકભાં ભેરેનીન પ્રભાણ લધુ શમ છે .
જ્માં લધુ વૂમિ પ્રકાળ ડે છે .
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ભટું આંતયડુ ભદ્વાય વાથે આંત્રુચ્છથી જોડામેર છે .
અંત: સ્ત્રાલતંત્ર :(૧) અંત: સ્ત્રાલતંત્રને શભિન કશે છે . જે રૂવધયયવ દ્વાયા
ળયીયભાં અરગ અરગ બાગભાં શોંચે છે .
ભુખ્મ ગ્રંવથઓ :વટ્યુટયી ગ્રંવથ :- ભગજભાં શામ થેરેભવની ફાજુ ભાં
વાયી જેલું કદ ધયાલે છે . જે ભશાગ્રંવથ તયીકે ઓખામ
છે . (વલયાટકામ ગ્રંવથ)
વલવકામ ગ્રંવથ આ ગ્રંવથના લધલાથી ળયીયની રંફાઈ
લધી જામ છે . અને ઘટાડાથી ભાણવભાં લાભનતા આલી
જામ છે .
ઓવક્ટવટવીન :- જે સ્ત્રીના સ્તનભાં દૂધન સ્ત્રાલ કયે
છે . તથા પ્રવુવત ભાટે જલાફદાય છે .
(૨) વનીમર ગ્રંવથ :- જે ભગજભાં આલેરી શમ છે . યંતુ
ભનુષ્મભાં વનવષ્િમ શમ છે . જે દેડકાભાં વરિમ શમ આથી
દેડકા વભાધીભાં જઈ ળકે છે .
(૩) થાઈયઈડ ગ્રંવથ :- જે ગાભાં શ્વાવની વાથે
જોડામેરી છે .
જે ખયાકભાં આમરડનની ઉણથી થામયવક્ટવનભાં
ખાભી વજાિમ છે .
જેની ઉણથી વ્મવક્ટતને ગાન યગ (કંઠભા) ગઈટય
થામ છે .
ેયાથાઈયઈડ ગ્રંવથ :- રશીભાં યશે રા કે વલ્વમભ તથા
પસ્કે ટનું પ્રભાણ જાલી યાખે છે .
(૪) એરડર નર ગ્રંવથ :- આ ળંકુ આકાયની અને રકડની
ય આલેરી છે . આ ગ્રંવથને કટકટીના વભમની ગ્રંવથ
એટરે કે fisht or flight બાગ જે વ્મવક્ટતભાં ઉત્તેજના
અનુબલે છે .
ળયીયની રિમા જડી ફનાલે છે .
(૫) સ્લાદુવંડ :- જે જઠયની તયત નીચે છે .
તેભાં ઈન્સ્મુરીન તથા ગ્રુકગન નાભના ઉત્વેચક
ઉત્ન્ન કયે છે .
આ ગ્રુકઝનું મગ્મ પ્રભાણ જાલી યાખે છે .
ગ્રુકઝનું પ્રભાણ લધલાથી વ્મવક્ટતને ડામાવફટીવ
(ભધુપ્રભેશ) થામ છે . જેનું પ્રભાણ ઈન્સ્મુરીન જાલી યાખે
છે . ળયીયની ફીજા નંફયની ભટી ગ્રંવથ છે . (જઠયની
રંફાઈ ૩૦ વે.ભી. છે .)
(૬) મકૃ ત :- ળયીયની વોથી ભટી ગ્રંવથ છે . ચયફીનું
અને પ્રટીનનું ાચન આ ગ્રંવથભાં થામ છે .
(૭) અંડવંડ :- ઈસ્ટર જન તથા પ્રજેસ્ટર ન અંત:સ્ત્રાલ
ઉત્ન્ન કયે છે .
જેનાથી સ્ત્રીભાં જાવતમ આલેગ ઉત્ન્ન થામ છે .
www.current663.wordpress.com

તેન અલાજ ઝીણ, ભુરામભ વાનશી, તથા સ્તન ગ્રંવથભાં
વલકાવ થામ છે .
(૮) ળુિવંડ :- ુરુભાં ટે સ્ટયન નાભનું અંત:સ્ત્રાલ
ઉત્ન્ન થામ છે .
જે જાવતમ આલેગ ઉત્ન્ન કયે ુરુભાં તથા ઉંભય થતા
તેભાં દાઢી આલલી ભૂછ તથા ઘેય અલાજ લગેયે પે યપાય
થામ છે .
પ્રજનનતંત્ર :ુરુભાં પ્રજનન અંગ :- ભુખ્મ ફે ળુિવંડ શમ છે .
થુકલારશની, વળશ્ન. અંત:સ્ત્રાલ – ટે સ્ટસ્ટે યન, લૃણ
ળુિલારશની, વળશ્ન. લૃણકથીનું તાભાન ળયીયના
તાભાનથી ૨૦ થી ૩૦ C લધુ શમ છે . ુરુભાં ભૂત્ર તથા
ળુિકન ભાગિ એક જ શમ છે . (ુરુ નવફંધીને –
લાવકે ટભી કશે છે .)
સ્ત્રીભાં પ્રજનન અંગ :- પ્રજનનભાં ફે અંડવંડ શમ છે .
અંડલારશની, ગબાિળમ, મનીભાગિ. અંત:સ્ત્રાલ –
ઈસ્ટર ઝન, પ્રજેસ્ટન. દય વાભે એક અંડકનું વજિન
થામ છે . જેને વાદી યીતે ભાવવકધભિ કે ઋતુચિ કશે છે .
સ્ત્રીભાં ભૂત્રાળમ તથા જનનભાગિ અરગ શમ છે . (સ્ત્રી
નળફંધીને ટ્યુફેક્ટટભી કશે છે .)
આંખ :આંખ એક ગાકાય યચના છે . તે ળયીયનું યત્ન કશે લાભાં
આલે છે .
આંખભાં પ્રલેળતા પ્રકાળને વનમંત્રણ કયલાનું કાભ
આઈયીવ કયે છે .
ભનુષ્મની કીકી જન્ભથી ભયણ વુધી એક જ કદ ધયાલે છે .
જ્માયે પ્રકાળ નેત્રભણી ય ડે ત્માયે નજીકની લસ્તુ
જોતી લખતે આંખન રેન્વ જાડ તથા દુયની લસ્તુ જોતી
લખતે રેન્વ ાત થામ છે .
નેત્રટર આંખની વોથી અંદયના બાગભાં છે .
કવનિમા :- આંખન આ બાગ ફદરી ળકામ અને દાનભાં
આી ળકામ છે . જે ૬ થી ૮ કરાકભાં દાન કયલું ડે છે .
આંખની ખાવભમ :- રઘુદ્રવષ્ટ – પ્રવતવફંફ નેત્રટરની
આગ યચામ છે . જેથી દુયની લસ્તુ જોઇ ળકાતી નથી.
આ ખાભીલાા વ્મવક્ટતઓએ અંતગો કાચ ધયાલતા
ચશ્ભા શે યલા ડે .
ગુરુદ્રવષ્ટની ખાભી :- નજીકનું વચત્ર જોઇ ળકાતું નથી.
આલી ખાભીલાા વ્મવક્ટતઓ ફરશગો કાચના ચશ્ભા
શે યલા જોઇએ.
યતાંધાણં :- વલટાભીન A ની ખાભીથી આંખભાં થામ
છે . જેનાથી ઓછા પ્રકાળભાં દેખાતું નથી.
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યંગઅધત્લ :- આ અનુલંળીમ વફભાયી છે . જેભાં રાર
અને રીરાન બેદ ાયખી ળકાત નથી જેને કરયવલઝન
કશે છે .
લાઈયવ :- ળધક – ઈલાનય
વજીલ અને વનજીલને જોડતી કડીરૂે બાગ બજલે છે .
વજીલની ફશાય વનજીલ ફશાય અંદય કભાં પ્રલેળતા
વજીલ તયીકે લતે છે .
લનસ્વતભાં લાઈયવ RNA શમ છે . (રયફન્મુવક્ટરક
એવવડ)
પ્રાણીભાં લાઈયવ DNA સ્લરૂ છે . (ડામઓવક્ટવ
રયફન્મુવક્ટરક એવવડ)
લાઈયવન ફશાયનું બાગ કે વપ્વડન ફનેર શમ છે .
લાઈયવથી થતા યગ :એઈડવ :- HIV (હ્યુભન ઈમ્મુન ડે રપવવમન્વી લાઈયવ)
AIDS – એક્ટલાઈડ ઈમ્મુન ડે રપવવમન્વી લાઈયવ જેને
રયટર લાઈયવ ણ કશે છે .
રશેટાઈટીવ + B :- રશીભાં લાઈયવના ચેથી ભાણવ
ભૃત્મું ાભે.
શાર આ લાઈયવ નાફૂદ કયલા બાયતે અવભતાબ
ફચ્ચનને બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય ફનાલેર છે .
ELISA ટે સ્ટથી HIV લાઈયવ તાવલાભાં આલે છે .
(Enzume Linked Immune Sorbent Assay)
લેસ્ટનિ બ્રટ ટે સ્ટની ભદદથી HIV વંિભણની વલળે
તાવ થામ છે .
શલે ART ચારુ કયે ર છે . ART (એન્ટર ી યીસ્ટર લાઈયવ
થેયાી)
ફેક્ટટે રયમા :- એવન્ટલ્મુલન
ે શક નાભના જીલવલજ્ઞાનીએ
ળધ કયી.
તેથી તેભને ફેક્ટટે રયમારજીના વતા કશે છે . એક કળીમ
જીલ ધયાલે તે એકર તથા વભૂશભાં શમ છે . ફેક્ટટે રયમાન
ફશાયનું કામટીનનું ફનેરું છે .
યજીલી જીલન ગુજાયે છે . નયી આંખે જોઇ ળકાતા
નથી.
ફેક્ટટે રયમાથી થતા યગ :- ન્મુભવનમા, ઉધયવ, ધનુય,
કરેયા, પ્રેગ, ક્ષમ, ગનરયમા, ટાઈપઈડ, વવરપવરવ
ક્ષમ (TB) :- ભાઈિ ફેક્ટટે રયમાભ ટ્યુફયક્ટમુરવીવ
ટાઈપઈડ :- વાલ્ભનેરા ટાઈિી ફેક્ટટે રયમન નાભના
ફેક્ટટે રયમાથી યગ થામ છે .
કરેયા :- (વિવિયોકે રી) નાભના ફેક્ટટે રયમા – આ
યગ ાણી જતં ુઓથી થામ છે .
પુગ :તે જભીનની પદ્રુતા લધાયે છે . દારુભાં આથ રાલલા
મીસ્ટ નાભની પુગ લયામ છે .
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એવન્ટફામટીક્ટવ ના ઉમગભાં પુગ લયામ છે .
એરેકઝાન્ડય પે રવે ભંગે વલિપ્રથભ ેવનવવરેનની યવીની
ળધ કયી શતી.
પુગથી થતા યગ :- દાદય, ખયજલું (ળયીયભાં ખણ આલે
છે .) તથા ભેનીન્જામયીવ (ભગજની વફભાયી)
પ્રજીલ :પ્રજીલથી થતા યગ :- ભેરેરયમા, ભયડ, પ્રજીલ
(પ્રાઝભરડમભ પ્રજીલથી)
કૃ વભથી થતા યગ :- શાથીગ, લા.
IMP (૧) શડકલાની યવીના ળધક :- રઈ શ્વય
(૨) ળીતાની યવી :- એડલડિ જેનય
(૩) કરેયા અને ક્ષમની યવી :- યફટિ કક
(૪) B.C.G. – ની યવી (T.B.) ના યક્ષણ ભાટે :કારભેટ અને ન્મુયીન
(૫) રીમની યવી :- જશન વાલ્ક
ક :- ક એટરે ળયીયન નાનાભાં નાન રિમાત્ભક
અને યચનાત્ભક એકભ એટરે ક :
કના અધમમનને Cytology કશે છે .
વોપ્રથભ – યફટિ શુક નાભના લૈજ્ઞાવનકે પ્રથભ ૧૬૬૫ ફૂચ
નાભની લનસ્વતભાં ક જોમ શત.
જગતન વોથી નાન ક ભાઈિપ્રાઝભાં ગેરેવેત્લકન
૦.૧ ભાઈિન વોથી ભટ ક ળાશભૃગનું ઈંડુ ૧૭૦ mm
ભાનલ ળયીયન વોથી ભટ ક :- ચેતાક ૧ ભીટય
રંફાઈ ધયાલે છે .
ભાનલ ળયીયન વોથી નાન ક :- RBC (રૂવધયક)
શમ છે . ુખ્ત લમના વ્મવક્ટતભાં ૧૦૧૪ ક શમ છે .
(૧) શયીતકણ :- આ ક રીરા યંગનું શમ છે . તેન
રીર યંગ તેભાં યશે રા રીરા યંગના ક્ટરયપીરને કાયણે
શમ છે .
તે લનસ્વતભાં પ્રકાળ વંશ્લ
ે ણ કયીને બજન ફનાલે છે .
ણિને લનસ્વતનું યવડું કશે છે .
(૨) તાયાકે ન્દ્ર :- પ્રાણી કભાં જ શમ છે . જે ક
વલબાજનની રિમાભાં ભુખ્મ બાગ બજલે છે .
ખયાકના ઘટક :(૧) કાફોશાઈડર ે ટ :- ળયીયની ઉજાિનું ભુખ્મ સ્ત્રત આ છે .
જેનું ભુખ્મ ઘટક C6H12O6 ભુખ્મ ઘટક છે . તેના
ફંધાયણભાં કાફિન, શાઈડર જન અને ઓવક્ટવજન છે .
એકભ ઘટક ગ્રુકઝ છે . તથા ઉજાિનું સ્ત્રત જે જરૂયીમાત
ૂણિ કયે છે .
ક્ટમાંથી ભે છે . :- ધાન્માક ઘઉ, ચખા, ફાજયી,
ભકાઈ, જુ લાય, યાગી તથા કંદભૂ ભાંથી ભે છે .
(૨) ચયફી :- એકભ ઘટક – પે ટીએવવડ + વગ્રવયર
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ળયીયની ઉજાિનું ૨૦ થી ૩૦% ઊજાિ ચયફીભાંથી ભે છે .
૨૦૦ C તાભાને ચયફી ઘન સ્લરૂે વાભાન્મ યીતે શમ
છે .
ળયીયભાં ચયફી લધલાથી કરસ્ટે યરનું પ્રભાણ લધે છે .
આથી ધભનીની રદલાર જાભી જામ છે . જેથી હૃદમયગન
શુભર થામ છે .
ળયીયભાં ઉજાિ તથા ભેદવસ્લતા સ્લરૂે વંગ્રશ થામ છે .
(૩) પ્રટીન :- એકભ ઘટક એવભન એવવડ છે .
ળયીયના ફાંધા ભજફુત કયે છે . ઉજાિના ૧૫% ઉજાિ
ળયીયને આે છે .
ળયીયની લૃવધધ ભાટે અગત્મન બાગ બજલે છે .
વોથી લધુ કઠ, વમાફીન દૂધ, દશી, નીયભાંથી ભે
છે .
પ્રટીનની ઉણથી યગ :- ભયાસ્ભવ, ક્ટલવળમકય ની
વફભાયી થામ છે .
(૪) ન્મુવક્ટરક એવવડ :- જે ળયીયના ભુખ્મ ઘટક
ઉયાંત નાઈટર જન, શાઈડર જન, કાફિન, ઓવક્ટવજન,
પસ્પયવના ફનેરા છે . DNA તથા RNA જે આનુલવં ળક
રક્ષણ એકથી ફીજી ેઢીભાં રઈ જામ છે . ઉત્વેચકનું
વનભાિણ પ્રટીન તથા વંશ્લ
ે ણનું વનમંત્રણ કયે છે .
(૫) યે વાભમ દ્રવ્મ :- ાચન ભાગિને વાપ યાખી
કામિક્ષભતા મગ્મ યાખે છે .
(૬) ખવનજ દ્રવ્મ :- ળયીયની દેશધાવભિક રિમા ભાટે
ખયાકભાંથી ભેલે છે .
(૭) વલટાભીનની ળધ – ૧૯૧૧ભાં પંક નાભના
જીલલૈજ્ઞાવનકે કયી શતી. જે સ્લમંભ ઉજાિ ઉત્ન્ન કયતા
નથી ળયીયની દેશધાવભિક રિમા ભાટે જરૂયી છે .

વલટાભીન
– B1

થામવભ
ન

વલટાભીન
– B2

યાઈફ
ફ્રવલન

વલટાભીન
– B4

વનમાવી
ન

વલટાભીન
– B7

ફામટી
ન

વલટાભીન
– B12

વામન
કરર
એવભન

નોંધ :- વલટાભીન K ભાં થમ્બ્રપ્રાસ્ટીન ઉત્વેચક છે . જે
શલાભાં O2 + પસ્પે ટ વાથે જોડાઈ ઘા દયવભમાન
કામેરા નલા ક ફનાલે છે . તથા રશી જાભી ગમા છી
ીું દાથિ ફશાય આલે જેને વવયભ કશે છે .
વલટાભીન : D અને Kનું વનભાિણ ળયીયભાં ડામયે ક્ટટ ણ

થામ છે .
કુ ર વલટાવભન :- A, B, C, D, E, K છે . જેભાં ચયફી
દ્રાવ્મ વલટાવભન :- A, D, E, K અને ાણી દ્રાવ્મ
વલટાવભન :- B તથા C

વલટાભીન – A

યે રટનાર

વલટાભીન – C
વલટાભીન – D

એસ્કવફિક
એવવડ
કે વલ્વપે યર

વલટાભીન – E

ટકપે યર

વલટાભીન – K

રપરવક્ટલનન

દૂધ, ઈંડા, ભાછરી, ગાજય, રીરા
ળાકબાજી
ફધા ખાટા દ્રવ્મ જેલા કે દ્રાક્ષ,
આભા, રીંફુ
વૂમિપ્રકાળ દૂધ, ઈંડા (ળયીયભાં ઉત્ન્ન
થામ છે .)
દૂધ, ભાખણ તથા રીરી લનસ્વતઓનું
તેર
ટભેટા, ળાકબાજી, ળયીયભાં ઉત્ન્ન
થામ છે .
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ભગપી,
તેર, વુકા
ભયચા,
ઈંડા,
ળાકબાજી
ભગપી,
ફટે ટા,
ાંદડા,
ઈંડા, દૂધ,
ભાંવ
ભગપી,
ફટે ટા,
ાંદડા,
ઈંડા, દૂધ,
ભાંવ
ભગપી,
ફટે ટા,
ાંદડા,
ઈંડા, દૂધ,
ભાંવ
ભગપી,
ફટે ટા,
ાંદડા,
ઈંડા, દૂધ,
ભાંવ

ફેયીફેયી

ેરાગ્રા,
રકલ,
ળયીયના
દુ:ખાલા
લગેયે.
ેરાગ્રા,
રકલ,
ળયીયના
દુ:ખાલા
લગેયે.
ેરાગ્રા,
રકલ,
ળયીયના
દુ:ખાલા
લગેયે.
એવનવભમા
(ાંડુયગ)

યતાંધાણં તથા આંખની
વફભાયી
સ્કલી (ેઢા) દુખ,ે રશી નીકે,
દાંતની વફભાયી થામ છે .
ફાકભાં વુકતાન (રયકે ટવ)
લૃધધભાં એવસ્ટમ ભરેવળમા
ુરુભાં નુંવકતા, સ્ત્રીભાં
લંધમત્લના
રશી જાભલાની રિમા કયે છે .
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