Genetically modified animals and crops
ജനിതക പരിഷ്കരം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളും വിളകളും
Many proteins that can be used for the treatment of diseases in humans
are produced through genetic engineering.
മനുഷ്യ രരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കോയി ഉപരയോഗിക്കോവുന്ന നിരവധി ര#ോട്ടീനുകൾ ജനിതക
എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ യോണ് ഉൽപോദിപ്പിക്കുന്നത്.

Genetic engineering has progressed a lot more from biotechnology. Today,
genetic modification in organisms can be implemented more effectively.
This is made possible through the insertion of gene that code for desirable
characters into the genetic constitution of an organism.
ജൈജവസോര3തികവിദ്യയിൽ (ബരയോടെ ക്രനോളജിയിൽ) നിന്ന് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വളടെരയധികം പുരരോഗമിച്ചു. ഇന്ന്, ജീവികളിൽ കൂടുതൽ ഫല#ദമോയി ജനിതകമോറ്റം
ന പ്പിലോക്കോൻ കഴിയുന്നു. ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘ നയിൽ അഭികോമ്യമോയ ഗുണടെത്ത
#തീനിധികരിക്കുന്ന ജീ നിടെന്ന ക ത്തിവിട്ടോണ് ഇത് സോധ്യമോക്കുന്നത്.
One of the future promises of genetic engineering is pharm animals.
ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിടെG ഭോവി വോഗ്ദോനങ്ങളിൽ ഒന്നോണ് മരുന്നു തരും മൃഗങ്ങൾ.
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Genes responsible for the production of insulin and growth hormones
required for humans are inserted into animals like cow, pig etc,
transforming them into pharm animals.
There are certain limitations in producing insulin using bacteria. The most
important hurdle in this field is the culturing of bacteria. Researches in
this field show that instead of this, medicines can be extracted from the
blood or milk of genetically modified animals.
ഇൻസുലിൻ
ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന്നതിനും
മനുഷ്യർക്ക്
ആവശ്യമോയ
വളർച്ചോ
രNോർരമോണുകൾക്കും ഉത്തരവോദികളോയ ജീനുകൾ പശു, പന്നി തു ങ്ങിയ മൃഗങ്ങളിൽ
#രവശിപ്പിക്കുകയും അവടെയ മരുന്ന് തരും മൃഗങ്ങളോക്കി മോറ്റുന്നു.
ബോക്ടീരിയ ഉപരയോഗിച്ച് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ
രമഖലയിടെല
ഏറ്റവും
#ധോനടെപ്പട്ട
ത സ്സം
ബോക്ടീരിയകളുടെ
വളർത്തലും
പരിചരണവുമോണ്. ഇതിനുപകരം ജനിതകമോറ്റം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ
നിരന്നോ പോലിൽ നിരന്നോ മരുന്നുകൾ രവർതിരിടെച്ചടുക്കോൻ കഴിയുടെമന്ന് ഈ രമഖലയിടെല
ഗരവഷണങ്ങൾ കോണിക്കുന്നു.
Genetic modification is implemented not only in animals but in plants also.
Today, insect resistant plants like Bt brinjal, soyabean, cotton, maize etc
are common. When genetic modification is carried out in organisms, it
should be ensured that there are no harmful consequences to humans or
nature.
ജന്തുക്കളിൽ മോത്രമല്ല, സസ്യങ്ങളിലും ജനിതകമോറ്റം ന പ്പോക്കടെപ്പടുന്നു. ബി ി വഴുതന,
രസോയോബീൻ, പരുത്തി, രചോളം തു ങ്ങിയ കീ ങ്ങടെള #തിരരോധിക്കുന്ന ടെച ികൾ ഇന്ന്
സോധോരണമോണ്. ജീവികളിൽ ജനിതകമോറ്റം വരുത്തുര`ോൾ, മനുഷ്യർക്കും #കൃതിക്കും
രദോഷകരമോയ #ത്യോഘോതങ്ങൾ ഉണ്ടോകിടെല്ലന്ന് ഉറപ്പോക്കണം.

DNA Finger printing ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ #ിGിംഗ്
Basis of the technology of DNA finger printing.
ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ #ിGിംഗ് സോര3തികവിദ്യയുടെ അ ിസ്ഥോനം.
The technology of testing the arrangement of nucleotides is DNA profiling.
Certain experiments conducted by a scientist named Alec Jeffreys in 1984
paved the way for DNA testing. Just like the difference in the fingerprint
of each person, the arrangement of nucleotides in each person also differs.
This discovery became the basis of DNA testing. Hence this technology is
also called DNA finger printing.
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ന്യൂക്ലിരയോജൈ ഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിരശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സോര3തികവിദ്യയോണ്
ഡിഎൻഎ ടെ#ോജൈഫലിംഗ്. 1984-ൽ അലക് ടെജഫ്രിസ് എന്ന ശോസ്ത്രജ്ഞൻ ന ത്തിയ
ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഡിഎൻഎ പരിരശോധനയ്ക്ക് വഴിടെയോരുക്കി. ഓരരോ വ്യക്തിയുടെ യും
വിരല യോളത്തിടെല വ്യത്യോസം രപോടെല, ഓരരോ വ്യക്തിയിലും ന്യൂക്ലിരയോജൈ ഡുകളുടെ
ക്രമീകരണവും വ്യത്യസ്തമോണ്. ഈ കടെണ്ടത്തൽ ഡിഎൻഎ പരിരശോധനയുടെ
അ ിസ്ഥോനമോയി. അതിനോൽ ഈ സോര3തികവിദ്യടെയ ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ #ിGിംഗ്
എന്നും വിളിക്കുന്നു.
Scope of DNA finger printing.
ഡിഎൻഎ ഫിംഗർ #ിGിംഗിടെG സോധ്യതകൾ.
The arrangement of nucleotides among close relatives has many
similarities. Hence, DNA finger printing is helpful to find out hereditary
characteristics, to identify real parents in cases of parental dispute and to
identify persons found after long periods of missing due to natural
calamities or wars. DNA of the skin, hair, nail, blood and other body fluids
obtained from the place of murder, robbery etc., is compared with the
DNA of suspected persons. Thus, the real culprit can be identified from
among the suspected persons through this method.

അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കി യിൽ ന്യൂക്ലിരയോജൈ ഡുകളുടെ
ക്രമീകരണത്തിന് നിരവധി
സമോനതകളുണ്ട്. അതിനോൽ, പോര`ര്യ സ്വഭോവസവിരശഷതകൾ കടെണ്ടത്തുന്നതിനും,
രക്ഷോകർതൃ
തർക്കങ്ങളിൽ
യഥോർത്ഥ മോതോപിതോക്കടെള തിരിച്ചറിയുന്നതിനും,
#കൃതിരക്ഷോഭങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവ കോരണം ദീർഘകോലം കോണോതോയ വ്യക്തികടെള
തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഡിഎൻഎ വിരല യോളം സNോയകമോണ്. ടെകോലപോതകം, കവർച്ച
തു ങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചർമ്മം, മു ി, നഖം, രക്തം, മറ്റ് ശരീരസ്രവങ്ങൾ
എന്നിവയുടെ ഡിഎൻഎടെയ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഡിഎൻഎയുമോയി തോരതമ്യം
ടെചയ്യുന്നു. അങ്ങടെന സംശയിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് യഥോർത്ഥ കുറ്റവോളിടെയ ഈ രീതിയിലൂടെ
തിരിച്ചറിയോനോകും.
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Is it right to misuse technologies that can pave the way to human progress?
മനുഷ്യ പുരരോഗതിക്ക് വഴിടെയോരുക്കുന്ന സോര3തികവിദ്യകൾ ദുരുപരയോഗം ടെചയ്യുന്നത്
ശരിയോരണോ?

Science and technology are the products of man's reasoning ability. We can
justify this only if they are utilized for human benefit. We must use science
and technology as means to overcome the challenges faced by human
beings.
ശോസ്ത്രവും സോര3തികവിദ്യയും മനുഷ്യടെG യുക്തിസNമോയ ചിന്തോശക്തിയുടെ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളോണ്. അവ മനുഷ്യനന്മക്കോയി വിനിരയോഗിച്ചോൽ മോത്രരമ നമുക്ക് ഇതിടെന
ന്യോയീകരിക്കോൻ കഴിയൂ. മനുഷ്യൻ രനരിടുന്ന ടെവല്ലുവിളികടെള അതിജീവിക്കോനുള്ള
മോർഗമോയി ശോസ്ത്രവും സോര3തികവിദ്യയും ഉപരയോഗിക്കണം.
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