Sleeping and waking up are examples for rhythmic bodily activities. These
kinds of activities are controlled by the Pineal gland, seen at the centre of the
brain. Melatonin, the hormone produced by this gland helps to maintain the
rhythm of our daily activities so it’s called Biological Clock. The production of
melatonin is high at night and low during the day.
This hormone also controls the reproductive activities of organisms that have
definite reproductive periods.
ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും താളാത്മകമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് .
തലച്ച!ാറിന്റെ# മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ന്റെമലാച്ച2ാണിൻ എന്ന ച്ചഹാർച്ചമാൺ നമ്മുന്റെ2
ദൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെ2 താളം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇതിന്റെന
ദൈ<വ ഘ2ികാരം (ബച്ചയാള<ിക്കൽ ച്ച?ാക്ക്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ന്റെമലാച്ച2ാണിന്റെ# ഉത്പാദനം
രാത്രിയിൽ കൂടുതലാണ്, പകൽ സമയത്ത് കുറവാണ്.
ഈ ച്ചഹാർച്ചമാൺ നിശ്ചിത പ്ര<നന കാലയളവുള്ള <ീവികളുന്റെ2 ദൈലംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങന്റെള
നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

Some other examples of the action of Melatonin
ന്റെമലാച്ച2ാണിന്റെ# പ്രവർത്തനത്തിന് മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
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മസ്തിഷ്കത്തിൽ ദൈഹച്ചപ്പാതലാമസിന് ന്റെതാട്ടു താന്റെLയായി സ്ഥിതി ന്റെചയ്യുന്ന അന്ത:സ്രാവീ
ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി. ഈ ഗ്രന്ഥിക്ക് രണ്ട് ദളങ്ങളുണ്ട്. മുൻദളവും പിൻദളവും. മുൻദളം
ദൈഹച്ചപ്പാതലാമസുമായി ച്ചപാർട്ടൽ സിര വLി ബന്ധന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുന്റെ2 പിൻദളം
നാഡി തന്തു വLി ദൈഹച്ചപ്പാതലാമസുമായി ബന്ധിപ്പി!ിരിക്കുന്നു. പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുന്റെ2 മുൻദളം
അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ച്ചഹാർച്ചമാണുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.
The pituitary gland is an endocrine gland located just below the hypothalamus
in the brain. This gland has two lobes. Anterior and posterior lobes. The
anterior lobe is connected to the hypothalamus by a portal vein. The posterior
lobe of the pituitary gland is connected to the hypothalamus by a nerve fibre.
The anterior lobe of the pituitary gland produces five different hormones.

Growth of the body takes place under the control of hormones. Anterior lobe of
the pituitary gland produces the hormone responsible for growth. The hormone
that promotes growth of the body during its growth phase is the Growth
hormone (Somatotropin).
ച്ചഹാർച്ചമാണുകളുന്റെ2 നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ# വളർ! ന2ക്കുന്നത്. വളർ!ന്റെയ
ത്വരിതന്റെപ്പടുത്തുന്ന ച്ചഹാർച്ചമാൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുന്റെ2 മുൻദളമാണ്.
വളർ!യുന്റെ2 ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ# വളർ!ന്റെയ ച്ചപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ച്ചഹാർച്ചമാണാണ്,
'വളർ! ച്ചഹാർച്ചമാൺ(ച്ചസാമാച്ചറ്റാച്ച^ാപിൻ)'.
The variation in the production of this hormone affects growth.
ഈ ച്ചഹാർച്ചമാണിന്റെ# ഉൽപാദനത്തിന്റെല വ്യത്യാസം വളർ!ന്റെയ ബാധിക്കുന്നു.
If the production of somatotropin increases during the growth phase, it leads to
the excessive growth of the body. This condition is called Gigantism.
It leads to another stage called Dwarfism when its production decreases during
the growth phase.
Acromegaly is the condition caused by the excessive production of somatotropin
after the growth phase. It is characterised by the growth of the bones on the
face, jaws and fingers.
വളർ!യുന്റെ2 ഘട്ടത്തിൽ ച്ചസാമാച്ചറ്റാച്ച^ാപിന്റെ# ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയാന്റെണങ്കിൽ, അത്
ശരീരത്തിന്റെ# അമിതമായ വളർ!യിച്ചലക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥന്റെയ
ഭീമാകാരത്വം
(<ിഗാ#ിസം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
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വളർ!ാ ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ# ഉത്പാദനം കുറയുച്ചaാൾ അത് വാമനത്വം എന്ന മന്റെറ്റാരു
അവസ്ഥയിച്ചലക്ക് നയിക്കുന്നു.
വളർ!ാ
ഘട്ടത്തിനുച്ചശഷം
ച്ചസാമാച്ചറ്റാച്ച^ാപിൻ
അമിതമായി
ഉത്പാദിപ്പിക്കന്റെപ്പടുന്ന
അവസ്ഥയാണ് അച്ചdാന്റെമഗാലി. മുഖത്തും, താ2ിന്റെയല്ലിലും, വിരലുകളിലും എല്ലുകളുന്റെ2
വളർ!യാണ് ഇതിന്റെ# സവിച്ചശഷത.

പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുന്റെ2 മുൻദളം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മന്റെറ്റാരു
ച്ചഹാർച്ചമാണാണ് ച്ചപ്രാലാക്ടിൻ. മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനം
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ച്ചഹാർച്ചമാണാണ്.
Prolactin is another hormone produced by
anterior lobe of the pituitary gland. This
hormone regulates breast milk production.
The anterior lobe of the pituitary gland produces hormones which regulate the
functions of other endocrine glands. These are Tropic hormones. Hence, the
pituitary gland has great significance in the endocrine system.
പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുന്റെ2 മുൻ ദളം മറ്റ് അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥി (എൻച്ചഡാദൈdൻ ഗ്രന്ഥി)കളുന്റെ2
പ്രവർത്തനങ്ങന്റെള നിയന്ത്രിക്കുന്ന ച്ചഹാർച്ചമാണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയാണ് ച്ച^ാപിക്
ച്ചഹാർച്ചമാണുകൾ. അതിനാൽ, അന്ത:സ്രാവി വ്യവസ്ഥയിൽ
പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിക്ക് വലിയ
പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
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