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ജൈവപരിണാമം നടക്കുന്നത് എങ്ങനനയാണ്? 
ദിലീപ് മമ്പള്ളില് 

dmampallil.com 

• ജീവികളുടെ പ്രധാന ഘെകങ്ങള് കകാശങ്ങള് ആണകലാ. 
കകാശങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കപ്രാട്ടീനുകള് , ടകാഴുപ്പുകള് 
തുെങ്ങിയ തന്മാത്രകള്ടകാണ്ടാണ്. കകാശാവയവങ്ങളുും, 
എന്സൈമുകളുും എലാും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ കപ്രാട്ടീന് 
തന്മാത്രകള് ടകാണ്ടാണ്. ഒരു ജീവിടയ കമാത്തമായി 
എടുത്താല് , ചര്മ്മും, മുെി, എന്നിവതുെങ്ങി, ശരീരത്തിടെ 
വലിടയാരു ഖരഭാഗവും കപ്രാട്ടീനുകളാണ്.  

• അമീകനാ ആൈിഡുകള് എന്ന ടചറുതന്മാത്രകളുടെ ഒരു 
മാലയാണ് കപ്രാട്ടീന്. ഈ ‘മാല’ ഒരു പ്രകതേക ആകൃതിയില് 
ചുരുണ്ടുകൂടുും. ഇതാണ് കപ്രാട്ടീന് 

• ടവറുും ഇരുപത് തരം അമീകനാ ആൈിഡ് തന്മാത്രകടള 
ജീവികളുടെ കപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. 

• അമീകനാ ആൈിഡുകള് വിവിധ എണ്ണത്തിലും, ക്രമത്തിലും 
‘കകാര്മ്ടത്തടുത്താല് ’ പല തരത്തിലള്ള കപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കാും. 
ഈ കകാര്മ്ക്കല് നെക്കുന്നത് കകാശങ്ങള്ക്ക് ഉള്ളിലാണ്. 

1. പ്രാട്ടീനം ൈീവികളം 

3. മൂപ്ട്ടഷനകള്  
 DNA-യിടല നൂക്ലികയാസെഡുകള് 
മാറികപാകാും 

 കുറച്ച് നൂക്ലികയാസെഡുകള് 
കൂട്ടിടചര്മ്ക്കടപൊും. 

 കുറച്ച് DNA മുറിഞ്ഞുകപാകാും 

 DNA-യുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങള് 
ആവര്മ്ത്തിച്ചു വരാും. 

4. മൂപ്ട്ടഷന് സംഭവിച്ചാല്  
 ജീനുകള് കകാഡ് ടചയ്യുന്ന അമീകനാ 
ആൈിഡുകള് മാറികപാകുും 

 ടതറ്റായ അമീകനാ ആൈിഡ് കചര്മ്ത്ത് 
ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്രാട്ടീന് വേതേസ്ഥമാകുും 

 ഇത് ജീവിക്ക് വേതേസ്ത ഗണനങ്ങള് 
നല്കാും. 

 ജീവിക്ക് കദാഷകരകമാ ഗുണകരകമാ 
ആകാും. 

1)  https://evolution.berkeley.edu/     2) B. K. Hall and B. Hallgrimsson, Strickberger’s Evolution, Jones & Bartlett Publication. 
 

ൈീവികള് 

പ്കാശങ്ങള് 

പ്രാട്ടീനകള് 

• ഏടതലാും അമീകനാ ആൈിഡുകള്  ഏടതലാും ക്രമത്തില് 
കകാര്മ്ക്കണടമന്നത്  നിര്മ്ണ്ണയിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ്. 

• കകാശത്തിനുള്ളിടല നൂക്ലിയൈിടല, ഡിഎന്എ-യിലാണ് 
ജീനുകള് (Genes) ഉള്ളത്.   

• ഡിഎന്എ നാലതരും നൂക്ലികയാസെഡുകള് (Nucleotides) 
ടകാണ്ടുള്ള മടറ്റാരു മാലയാണ്. നാും കക്രാകമാകൈാും എന്ന് 
വിളിക്കുന്നതുും ചുരുണ്ടുകൂെിയ ഈ ഡിഎന്എ-ടയ 
തടന്നയാണ്. 

• നൂക്ലികയാസെഡുകളുടെ ക്രമത്തിലാണ് കപ്രാട്ടീനുകള് 
ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കകാഡുകള് ഉള്ളത്.  

• ഈ കകാഡുകള് അനുൈരിച്ച് അമീകനാ ആൈിഡുകള് 
അടുക്കിവച്ച് സറക ാകൈാും എന്ന കകാശാവയവങ്ങള് 
കപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

• ഒരു പാചകബുക്കിടല ടറൈിപി അനുൈരിച്ച് പാചകും 
ടചയ്യുന്നത് കപാടലയാണ് കപ്രാട്ടീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് .  

2. ഡിഎന്എ (DNA) 

ചിറകിടെ നിറും നിര്മ്ണ്ണയിക്കുന്ന കപ്രാട്ടീന് ഉണ്ടാകക്കണ്ട ജീനില് വന്ന മൂകട്ടഷന് 
നിശാശലഭത്തിടെ നിറും മാറ്റി. കറുത്ത നിറമാകണാ അടലങ്കില് ടവളുത്ത നിറമാകണാ 
ഗുണപ്രദും എന്നത് നിര്മ്ണ്ണയിക്കുക ആ ശലഭത്തിടെ ആവാൈവേവസ്ഥയാണ്. അവ 
അധികവും കറുത്ത പ്രതലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നടതങ്കില് കറുത്ത നിറും നലതാണ്. 
പക്ഷികള് അവടയ ടപട്ടന്ന് കണ്ടുപിെിക്കില. കനടര മറിച്ച് ടവളുത്ത ശലഭങ്ങടള 
പക്ഷികള് ടപട്ടന്ന് കണ്ടുപിെിക്കുും. അങ്ങടന കാലക്രകമണ അവിടെ കറുത്ത ശലഭങ്ങള് 
മാത്രമാകുും അവകശഷിക്കുക. അങ്ങടന ആ ശലഭങ്ങള് എലാും കറുത്തവയായി 
പരിണമിച്ചു.  
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ആവാസവയവസ്ഥ 1 

ആവാസവയവസ്ഥ 2 

70  ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള് 

നപാതുപൂര്വികര്  

ചിമ്പാന്സീ 

മനഷയന് 

ഒരു ൈന്തുപ്കാശം 

നൂക്ലിയസ് ജൈപ് ാപ്സാം 

ജീനിടെ കകാഡുകള് കകാപി ടചയ്ത്  
നൂക്ളിയൈിനു പുറത്തുള്ള സറക ാകൈാമില് 

എത്തിക്കുന്നത് RNA ആണ്. 

ഒരു ജീവി വര്മ്ഗും രണ്ടായി കവര്മ്പിരിഞ്ഞ് വേതേസ്ത ആവാൈവേവസ്ഥയില് 
ജീവിക്കുകമ്പാള് അവ രണ്ട് വേതേസ്ത വര്മ്ഗങ്ങളായി കവര്മ്പിരിയാും. ഇതിനു 
കാരണും വേതേസ്തമായ ആവാൈവേവസ്ഥയില് അതിജീവിക്കുന്ന 
ജീനുകള് വേതേസ്തമായിരിക്കുും എന്നതാണ്. ഇങ്ങടന മൂകട്ടഷനുകള് 
അെിഞ്ഞുകൂെി അകനകും വര്മ്ഷങ്ങള്ടകാണ്ട്  ഇരു വിഭാഗങ്ങളുും പരസ്പരും 
ഇണകചരാന് ൈാധിക്കാത്തവിധും അകന്നുകപാകാും. ഇങ്ങടനയാണ് 
പുതിയ വര്മ്ഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്. 

ചിത്രത്തില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടപാതുപൂര്മ്വികനില് നിന്നുും 
മനുഷേനുും ചിമ്പാന്ൈിയുും ഉണ്ടായതാണ്. ഈ കവര്മ്പിരിയല് ഏകകദശും 
70 ലക്ഷും വര്മ്ഷങ്ങള് മുന്പ് ൈുംഭവിച്ചതാണ്.  ടപാതുപൂര്മ്വികരില് ഒരു 
വിഭാഗും ആഫ്രിക്കയിടല വരണ്ട പ്രകദശങ്ങളില് ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരില് 
വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മനുഷേടെ പാതയികലക്ക് നയിച്ചത്. 


