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�� న� � �����డ� ��మ�

���డ� ��మ� అం� ఏ��?

���డ� ��మ� అ�� కణ�లం �క�  గ�� �ం�, ఇ� ���  �క�  స�� �� కణ�లం(
����)� క����ం�. ���  వయ��  మ�� ��� ల �రణం� ఇ� సహజం�� అ�వృ��
�ం��ంద� ��ంచబ��ం�.

���డ� ��మ� వ�� న త��త �గం� ����ం� మ�� �� �ద�� అ��ం�.
��� ��� ఆ ��ంతం �క�  ఉం� చర� ం ఎ�ర��న��� క����ం�(��)

ఒక మ�ళ �క�  ��త�లం� ఇ� ఎ�� �� �ప�వం ��ం�నప� ��, ���డ� ��మ� � 40
మ�� 50 సంవత� �ల మధ�  ఉం� ఇం� ���� దశ� �ట���� అత� ంత ��రణం�
వ��ం�. ఒక� �� కం� ఎ�� వ��� వ��  అవ�శం ఉన� ప� ��, వ��  సం�వ� త త�� వ�
�ం�.

���డ� ��మ� � ��రణం �� మ�� ఇ� ��రణం� ���ంతక క�త� ��. అ��,
��� ��� ఇ� ���ంతకం� ఉండవ�� . ��� ��ర��� వ� �క�ంచవ�� .

���ంతకం ��
�ర �� �� � ���ంతకం
���ంతక�న

���ంతక ���డ� ��మ� � �ల�ం�న త��త ��� �వడం అ��రణ�నప� ��, ���
���� . �� అ��న సంద�� ��  ఇ� �ర�� �� ���ంతకం మ�� ���ంతకం ���� ..

���డ� ��మ� � ఏ�ధం� ��� �స��?

ఇ� �గం� అ�వృ�� �ం��ం� క�క ��� � క�త ఉన� �� � ��రణం� ���డ�
��మ� గమ�ంచబ��ం�. ���� అ�� �ం� అవసరం అవ�ుం�- � ��క� ���  ప��,
��టర� ��� ���, ఆ��� �ం� ��� �� ��� బ��� .

���ంతకం �� ���డ� ��మ� ల� ��� �ంచడం �� కష�ం ఎం�కం�, అ� �బ����
వం� ఇతర ���  సమస� ల� �� క�� ఉండవ�� . ��� ���, �గ��� రణ �ర� �ంచడం
�ర� క�త �ల�ంచడం �ర� శ�స���త�  ����  ���� .

���డ� ��మ� (ఎడమ ��� ) - ��� ��� (�� & ఎ�ఎ� � �� �)

��త�

���డ� ��మ� ల� ఎ�� � శ�స���త�   �� � ��త�  ����. ఎ�ం� శ�స���త�  అవసరం
అ��ంద� �� ష��� చ�� ���

���  సంర�ణ శ�స���త�  -
�స�ృతం� �� �క ��ంతం �ల�ం�
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పటం 1            పటం 2

�జన� ం: ���� �� న� � ��, ��

పటం 1: ��� � క�త �క�  �� నం

పటం 2: �� �కం� �� ���న త��త మచ�  ఉం� ����� ఉ�మరణ

��రణ ���  కణ�లం ���  ఉం� �త�ం క��� �ల�ంచడ� శ�స���త�  �క�  ల�� ం.
క��� �ల�ం�ట�� � ఆ�గ� వంత�న కణ���� �ల�ం�న క��� మధ�  స� ష��న
అంతరం ఉం��, ఎం�కం� ఇ� �వణం ��� వ��  �ప����  త� ���ం�. ��థ�క శ�స���త�
త��త స� ష��న అంతరం ��ంచనట���, త�ప� శ�స���త�  ��ర� �యబ��ం�.

���  �ల�ం� - 
������

పటం 3           పటం 4

�జన� ం: ���� �� న� � ��, ��

పటం 3: ��� � క�త �క�  �� నం

పటం 4: �� �కం� �� ���న త��త మచ�  ఉం� ����� ఉ�మరణ

ఒక�ళ క�� ��� � గణ�య�న �����  ఆ�క�ం�నట���, అ�� � ������ ��ర�
�యబ��ం�.

ఈ క��� ��� వ��  సం�వ� త ఉన� �?

�� సంద�� �� , ���ంతకం �� ���డ� ��మ� ల� శ�స���త�  �� � �జయవంతం�
��త�  �యబ��ం�. ���  ��� ��� ��� � క�� ��� ���� ( �� �కం� ��� �వడం
అ� అం��) ఒక�ళ ఇ� జ��నట���, మ���  శ�స���త� � ����  వ��ం�.


