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III

முக்கிய அம்சங்கள் …

பாடத்தின் இலக்கு
குறிப்பிட்ட பா்டப்புலத்தில் உயர் கல்விககான 
வாய்ப்புகள் பற்றிய விவரஙகள்

கற்றல் ந�ாக்கஙகள்
மாணவர்கள் பபறவவண்டிய  பெயலாககத் திறனன / 
குறிப்பிட்ட திறனகனை விவரித்்தல்

உஙகளுக்குத் 

தெரியுமா

அனறா்ட வாழகனக / துனறொர்்ந்த வைர்ச்சிவயாடு 
பா்டப்பபாருனைத் ப்தா்டர்புபடுத்தும் கூடு்தல்  
விவரஙகள்

எடுத்துக்காட்டுக் 
கணக்குகள்

மாணவர்களின ப்தளிவான புரி்தலுககாகத் 
தீர்ககப்பட்ட  மாதிரிக கணககுகள்

சுய மதிப்பீடு
மாணவர் ்தம்முன்டய  கற்றறி்ந்த திறனனத் ்தாவம 
மதிப்பீடு பெய்துபகாள்ை உ்தவு்தல்.

விரைவுத் துலக்கக் 
குறியீடு (QR Code)

கருத்துகள், காபணாலிக காடசிகள், அனெவூட்டஙகள் 
மற்றும் ்தனிப்பயிற்சிகள் ஆகியவற்னற வினரவாக 
அணுகும் வெதி

ெகவல் தொடர்புத் 
தொழில்நுட்பம்

கற்றலுககான வைஙகளுககு வழிகாட்டல், 
மாணவர்கள் அவற்னற அணுக வாய்ப்பளித்்தல், 
கருத்துகள்/்தகவல்கனை பரிமாற வாய்ப்பளித்்தல்.

பாடச் சுருக்கம்
பா்டப்பகுதியின கருத்தினனச் சுருககிய வடிவில் 
்தரு்தல்

கருத்து வரைபடம்
பா்டப்பகுதியின கருத்துகனை ஒனவறாப்டானறு 
ப்தா்டர்புபடுத்துவ்தன வாயிலாகப் பா்டப்பபாருனை 
உணரச் பெய்்தல்

மதிப்பீடு
பனமுகத் ப்தரிவு வினா, எண்ணியல் கணககீடுகள் 
வபானறவற்றின வாயிலாக மாணவரின புரி்தல் 
நினலயினன மதிப்பிடு்தல்

நமறநகாள் நூல்கள்
ப்தா்டர் வாசித்்தலுககு ஏற்ற  குறிப்பு்தவி நூல்களின 
படடியல்

சரியான விரடப்பகுதி
மாணவர் கண்்டறி்ந்த வின்டகளின ெரியான 
்தனனமயினன உறுதிபெய்யவும் கற்றல் 
இன்டபவளிகனைச்  ெரிபெய்துபகாள்ைவும் உ்தவு்தல்

தசாறகளஞ்சியம்
முககிய கனலச்பொற்களுககு இனணயான 
்தமிழச்பொற்கள்

பிறநசர்க்ரக
அடிப்பன்ட மாறிலிகள் மற்றும்  முககிய ்தரவுகளின 
அட்டவனணகள்
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அலகு உயிர் வேதியியல் மற்றும் செல் 
உயிரியலின் அடிப்படை ச�ொளட��ள1

�ற்்றலின் வேொக�ங�ள

இந்த  ்பொைப்பகுதிடய �ற்்றறிந்த பி்றகு 

• செல்டல விேரித்தல்.
• செல்�டை ேட�ப்படுதது்தல்.
• புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யுவ�ரிவயொடிக 

செல்�டை வேறு்படுதது்தல்.
• ்பல்வேறு செல்�ளின் ேடிேங�ள மற்றும் 

அைவு�டை விைககு்தல்.
• சேவவேறு செல்உளளுறுபபு�ளின் 

செயல்்பொடு�டை விேரித்தல்.
• டைட�ஜன் அயனிச் செறிவிலிருநது pH 

ஐ �ணககிடு்தல்.
• ச ை ன் ை ர் ெ ன் - ை ொ ச ெ ல் ்ப ொ க 

ெமன்்பொடடை ்பயன்்படுததி ஒரு ்தொங�ல் 
�ட�ெலின் pH ஐ �ணககிடு்தல்.

• உளசெல் மற்றும் சேளிச்செல் 
தி�ேங�டை விேரித்தல்.

• �த்தம் மற்றும் நிணநீர் கூறு�டை 
விைககு்தல்.

• சேவவேறு உைல் தி�ேங�ளின் pH ஐ 
அடையொைம் �ொணு்தல்.

• pH ஐ ஒழுஙகு்படுததுேதில் ்தொங�ல் 
�ட�ெல்�ளின் ்பஙட� விைககு்தல்.

• அமில - �ொ� ஒழுஙகுமுட்றயில் 
நுட�யீ�ல் மற்றும் சிறுநீ��ங�ளின் 
முககியததுேதட்த விேரித்தல்.

• pH ்தொள மற்றும் pH மீடைட� ்பயன்்படுததி 
சேவவேறு �ட�ெல்�ளின்  pHஐ 
அைவிடு்தல்.

வ்பொன்்ற தி்றன்�டை மொணேர்�ள ச்ப்றலொம்.

 ேவீன உயிர் வேதியியலின்  ்தநட்த 
என குறிபபிைப்படும் �ொர்ல் அசலகெொணைர் 
நியுச்பர்க என்்பேர், ஒரு சஜர்மன்-யூ்த உயிர் 
வேதியியல் முன்வனொடியொேொர். இேர் 
ஆல்�ைொல் சேொதித்தலில் நி�ழும் உயிர்வேதி 
விடன�டை ச்தளிேொககிய்தன் மூலம் 
ெர்ேவ்தெ அஙகீ�ொ�தட்த ச்பற்்றொர். அதில் அேர்  
�ொர்்பொகசிவலஸ் வ்பொன்்ற சேொதி�டையும், 
ஃபி�கவைொஸ்-6-்பொஸ்வ்பட வ்பொன்்ற 
இடைநிடல ச்பொருட�டையும் �ணடுபிடித்தொர். 
ேைர்சிட்த மொற்்ற ேழிமுட்ற�ள, ேருங�ொல 
ஆ�ொய்ச்சியொைர்�ைொல் எவேொறு ஆ�ொயப்படும் 
என்்ப்தற்கு இந்த புரி்தல் முககியமொ� 
அடமந்தது.

�ொர்ல் அசலகெொணைர் நியுச்பர்க
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முன்னுட�

 உயிரியலில், ஒரு செல் என்்பது, ெவவினொல் சூழப்படை அலகு ஆகும். இது உயிருககு 
வ்தடேயொன அடிப்படை மூலககூறு�டை ச�ொணடுளைது. அடனதது ேொழும் உயிரினங�ளின் 
செல்�ளும், அேற்றிற்குளவைவய ஒன்றிடணநது ஒரு வேர்ததியொன மூலககூறு ஒழுங�டமடே 
உருேொககுகின்்றன, வமலும் இவஒழுங�டமடே அடுத்த ்தடலமுட்றககு �ைததுகின்்றன. 
ஒழுங�ற்்ற சுழலில் நி�ழும், இந்த ஒழுங�டமடே உருேொககு்தல் மற்றும் ே�சலடுத்தல் ஆகியன 
ஒரு உயிருளை செல்லுக�ொன ்தனிததுேமொன ்பணபு�ைொகும். வமலும் சிக�ல் நிட்றந்த இந்த 
செயல்முட்றயொனது ச்தொைர்ச்சியொன ஆற்்றல் ்பயன்்பொடடினொல் நி�ழத்தப்படுகி்றது. ்தொே�ங�ளில் 
நி�ழேட்தபவ்பொல சூரிய ஒளியிலிருநவ்தொ அல்லது விலஙகு�ளில் நி�ழேட்தபவ்பொல 
உணவிலிருநவ்தொ, ஆற்்றடல உறிஞ்சும் முடிவிலொ செயல்முட்றககு, ஒரு செல்வல முழு 
ச்பொறுபவ்பற்கி்றது. ஒரு செல்லின் உடகூறு�ளின் ஒழுங�ொ� �டைடமக�ப்படை ேடிேடமபபு�ள  
மற்றும் செயல்முட்ற�ளின் மூலம் இது அடையப்படுகி்றது. இேற்ட்றப ்பற்றி இப்பொைப்பகுதியில் 
விைக�மொ� �ொணவ்பொம்.

1.1 உயிரியல் அடமபபின் அலகு : செல் CELL

1838 ஆம் ஆணடு, திவயொைர் ஷேொன் மற்றும் சமத்தொயஸ் ஸ்சலய்ைன் எனும் 
இ�ணடு விஞ்்ொனி�ள ்தங�ளின் இ�வு உணவிற்கு பி்றகு செல்�ள ்பற்றிய 
்தங�ளின் �ணைறி்தல்�ள ்பற்றி வ்பசிக ச�ொணடிருந்தனர்.  உட�ருக�டை 
ச�ொணை ்தொே� செல்�டை ஸ்சலய்ைன் விேரிததுகச�ொணடிருந்தவ்பொது,  ்தொன் 

்படித்த விலஙகு செல்�ளுைன், ்தொே� செல்�ளுககுளை ஒற்றுடம�டை ஷேொன் நிடனவுகூ்ற 
வேணடிய்தொயிற்று. இரு விஞ்்ொனி�ளும் உைனியொ� ஷேொனின் ஆய்ே�ததிற்குச் சென்று 
ஸ்டலடு�டை ஆய்வு செய்்தனர். அ்தன் பின்னர், ஷேொன்" விலஙகு மற்றும் ்தொே� செல்�ள" 
(Schwann 1839) எனும் ஒரு புத்த�தட்த சேளியிடைொர், அேர் ்தனது செல்டலப ்பற்றிய 
ஆேணததில் பின்ேரும் முடிவிற்கு ேநதுளைொர்.

1)  செல் என்்பது, உயிரினங�ளின் �டைடமபபு, உைலியல், மற்றும் அடமபபு முட்றயின் அலகு 
ஆகும்.

2)  ்தனிததுேமொன கூறு மற்றும் உயிரினதட்த �டைடமககும் �டடுமொன அலகு என ஈரியல்பு 
இருபட்ப ்தக�டேததுகச�ொளகி்றது.

3)  ்படி�ங�ள உருேொ்தடலபவ்பொன்று, ்தன்னிச்டெயொன உருேொக�ததின் மூலம் செல்�ள 
உருேொகின்்றன.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

 ஒரு சிக�லொன ேொழும் உயிரினம் அல்லது உயி�ற்்ற ச்பொருணடம, எதுேொயினும், அடே 
அைவிலொ அடிப்படை அலகு�டை உளைைககியிருககும். நீங�ள ஒரு ேொழும் உயிரினமொ� 
இருந்தொல், ஒற்ட்ற அல�ொன செல்டல அடிப்படையொ�க ச�ொணடிருபபீர்�ள. நீங�ள வீடடைப 
வ்பொல் உயிரில்லொ்த ச்பொருைொ� இருந்தொல், நீங�ள அல�ொன செங�ல்டல அடிப்படையொ�க 
ச�ொணடிருபபீர்�ள. அ்தொேது, செல் என்்பது உயிரினததின் அடைப்படை அலகு ஆகும். உயிரியலில், 
நி�ழந்த முககியமொன  �ணடுபிடிபபு�ளில் ஒன்று �ொ்பர்ட ைூக (1665) என்்பே�ொல் நி�ழந்தது. 
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்தகட�டய ( ்தொே� திசு) சிறு சிறு கூறு�ைொககி அேற்றிற்கு செல்லுவல அல்லது செல்�ள எனப 
ச்பயரிடைொர். 1838 ஆம் ஆணடு  ஸ்சலய்ைன் எனும் சஜர்மன் ்தொே�வியலொைரும், திவயொைர் 
ஷேொன் எனும் அேருடைய  ெ� ்பணியொைரும் இடணநது, உயிரினங�ள சமல்லிய   ெவவினொல் 
சூழப்படை செல்�ைொல் ஆனடே எனக �ொடடினர். எனினும், செல்�ளின் உருேொக�தட்த 
அேர்�ைொல் விைக� முடியவில்டல. அ்தன் பின்னர், 1857 ஆம் ஆணடு, ருைொல்ஃப விர்வ�ொ எனும் 
வேொயியலொைர், ஏற்�னவே உளை செல்�ள பிரிந்தொல் மடடுவம செல்�ள உருேொக�ப்பை முடியும் 
என நிரூபிததுக �ொடடினொர். ஆயினும் மு்தல் செல் ்பற்றிய வ�ளவி விடையின்றி அப்படிவய உளைது. 
்தனிச் செல்�ள, உயிர்ேொழே்தற்�ொ�,  �டும் குளிர் மு்தல் �டும் சேப்பம் ேட�யிலொன சூழநிடல�ள, 
�ொற்றுளை அல்லது �ொற்றில்லொ சூழநிடல�ள, மீதவ்தன் ேொயுேொல் சூழப்படை நிடல ஆகிய ்பல்வேறு 
சூழநிடல�ளில் ்தங�டை  ்த�ேடமததுகச�ொளகின்்றன. சில செல்�ள மற்்ற உயிரினங�ளுககுள 
உயிர்ேொழ முடியும்.

 ்பல உயிரினங�ளின் செல்�ள அைவில் ஒததிருககின்்றன. ஏ்றத்தொழ அடனதது செல்�ளும், 
்தங�ள அைவு�ளில் (1-2 μm விடைம்) ஒவ� மொதிரியொ� உளைன. ச்பரிய செல்�ள சுமொர் 5-10 மைஙகு 
ச்பரிய்தொ� இருக�லொம். செல் அைவு�ளில், ஏன் இந்த ஒததிடெவு ்ப�ொமரிக�ப்பைவேணடும்? எவவி்த 
ேடிேமுடைய ச்பொருளுககும், ்ப�பபு/�னஅைவு விகி்தமொனது அ்தன் அைடே ச்பொருதது அடமகி்றது. 
செல்லினுள நி�ழும் சிக�லொன உயிர்வேதியியலுககு, குறிபபிைத்தக� �ன அைவு வ்தடேப்படுகி்றது. 
வமலும் சேளிச் சூழலுைன் ்பரிமொற்்றம் நி�ழ வேணடும். அைவு மி�ப ச்பரிய்தொ� இருககும்வ்பொது, 
சூழலுைன் ச்பொருட�டை ்பரிமொறிகச�ொளை வ்பொதுமொன பு்றப்ப�பபு இருப்பதில்டல வமலும் 
செயல்முட்ற நி�ழொது. அ்தொேது அைேொனது, உயிர்வேதிச் செயல்முட்றயுைன் ச்தொைர்புடையது. 
ஒரு ஒருசெல் ்பொகடீரியொவின் ேைர்சிட்த மொற்்றம் எளிடமயொனது, ஆட�யொல் அ்தன் உருேைவு 
உயர்நிடல உயிரினங�ளின் செல்�டைவிை சிறியது. ஆனொல் ஒரு ேச்சுயிரியொனது (டே�ஸ் 
து�ள) உயிர்ேொழே்தற்கு அ்தன் ஓம்புயிரிடய ெொர்நதிருப்ப்தொல் அடே ்பொகடீரியொடேவிை 
சிறியது. ஆயினும், சிறிய ்பொகடீரியொக�ளின் நீைம் 0.2 μm, முதுச�லும்பி�ளின் ே�ம்பு மணைல 
திசுச் செல்�ளின் நீைம் ஏ்றககுட்றய ஒரு மீடைர், இதுவ்பொன்்ற அெொ்தொ�ணமொன உருேைவு�ளும் 
உளைன.

உட�ருே�ம்சேளிஉட்ற உள்பகுதி

செல்சுேர்

0.5μm
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உட�ரு

உளஉட்ற

ச்பரிபிைொஸ்மிக சேளி
சேளிஉட்ற

செல்சுேர்

்பைம் 1.1 புவ�ொவ�ரிவயொடிக செல்லின் �டைடமபபு

1.2. செல்�ளின் இ�ணடு முககிய ேட��ள: புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யுவ�ரிவயொடிக செல்�ள

 புவ�ொவ�ரிவயொட(Prokaryote) மற்றும் யூவ�ரிவயொட(eukaryote) எனும் செொற்�ள கிவ�க� 
சமொழிச் செொற்�ளிலிருநது ச்ப்றப்படைடேயொகும். இஙகு ‘Pro’ எனில் ‘முன்னர் ’ மற்றும் ‘Eu’ 
எனில் ‘உணடம’ என்றும் “Karyon” எனும் செொல் ச்பொதுேொ�, ்தொே� அல்லது விலஙகு செல்லின் 
டெடவைொபிைொெததிற்குள உளை புவ�ொடவைொபிைொெதட்த குறிககி்றது. இது உட�ரு உட்றயொல் 
சூழப்படடுளைது இதில், யுகுவ�ொவமடின், சைடவ�ொகுவ�ொவமடின் மற்றும் ஒன்று அ்தற்கு அதி�மொன 
உட�ருேன்�டை(nucleoli) உளைைககியுளைது, வமலும் செல் பிரி்தலின்வ்பொது மட்றமு� 
செல்்பகுபபிற்கு உட்படுகி்றது.

 புவ�ொவ�ரிவயொட�ள என்்படே ஒற்ட்ற செல் உயிரி�ள, ச்பொதுேொ� யூ்பொகடீரியொக�ள 
(உணடமயொன ்பொகடீரியொ) மற்றும் ஆர்கிவய்பொகடீரியொக�ள (்பணடைய ்பொகடீரியொ). 
செல்லொனது, அட� தி�ே கூறில் மூழகியுளை ட�வ்பொவெொம்�ள எனப்படும் அடமபபு�டை 
ச�ொணடுளைது.  ஒரு சமல்லிய ெவவினுள, டெடவைொபிைொெம் உளைது. இதில் டெடவைொெொல் 
எனும் அைர்வு மிகுந்த  அட�த தி�ே �ட�ெல் அல்லது ச்தொங�லில் மூழகியுளை அடமபபு�ள 
அைஙகியுளைன. புவ�ொவ�ரிவயொட செல்�ளில், இந்த அட�ததி�ே டெடவைொபிைொெம் கூறு�ைொ� 
பிரிக�ப்பைவில்டல, வமலும் இதில் ம�புத்த�ேல்�ள அைஙகியுளைன. ்தனித்த DNA மூலககூறு 
மற்றும் பு�்த ச்தொகுபபில் ஈடு்படும் ட�வ்பொவெொம்�ள ஆகியன டெடவைொெொலில் �ொணப்படுகின்்றன. 
ஒரு புவ�ொவ�ரிவயொட செல் நீநதுே்தற்�ொ� �டெயிடழ�டை (flagella)  ச�ொணடிருக� முடியும். 
வமலும் செல்லொனது  நுணணிடழ�டை ச�ொணடிருக�லொம், இது உயிரினதட்த மற்்ற செல்�ள 
அல்லது பு்றப்ப�பபுைன் இடணநதிருக� உ்தவுகி்றது.

 யூவ�ரிவயொட செல்�ைொனடே, புவ�ொக�ரிவயொடிக செல்�டை விை ்பதது மைஙகு 
ச்பரியடே. ஆனொல் அடே பிரிதது அடமத்தல் எனும் ்தனிச்சி்றப்பொன ்பணபுககூ்றொல் சி்றபபுப 
ச்பற்றுளைன. யூவ�ரிவயொட செல்�ளின் ்தனிச்சி்றப்பொன செயல்்பொடு�ள, டெடவைொபிைொெத்தொல் 
சூழப்படை செல் உளளுறுபபு�ளில் நி�ழத்தப்படுகின்்றன. ச்பரும்்பொலொன யூவ�ரிவயொடிக 
செல்�ளுககும், ச்பொதுேொன உளளுறுபபுக�ள உளைன. ஆகஸிஜவனற்்ற ேைர்சிட்தமொற்்றததில்  
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்தனிததி்றன் ச்பற்்ற டமடவைொ�ொணடரியொ; அதி�ைவு ட�வ்பொவெொம்�டை ச�ொணை, மடிக�ப்படை 
ெவேடமபபு�ைொன எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்; சு�த்தல் மற்றும் செல்லினுள பு�்தங�ளின் 
முன்பின் ே�ர்வு ஆகியேற்றில் செயலொற்றும் ெவவினொல் சூழப்படை வ�ொல்ஜி (golgi ) உறுபபு�ள  
மற்றும் உட�ரு. யூவ�ரிவயொடிக செல்லின் உட�ருேொனது, DNA வில் குறியீைொக�ப்படடுளை, 
அ்தொேது குவ�ொவமொவெொம்�ைொ� ச்பொதிததுடேக�ப்படடுளை, செல்லின் ம�புத ்த�ேடல 
உளைைககியுளைது. உட�ருவினுள, இந்த DNA வின் ஒரு ்பகுதியொனது உட�ருததி�ள 
(nucleolus) என்்றடழக�ப்படும்.  அைர்ப்பகுதியொ� அடைக�ப்படடுளைது. உட�ருடேச் சுற்றி 
நுணதுடை�டையுடைய உட�ரு உட்ற உளைது. இந்த துடை�ளின் ேழியொ� உட�ருவும் 
டெடவைொபிைொெமும் ச்தொைர்புச�ொளகின்்றன.

உட�ரு
வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள

டலவெொவெொம்

டமடவைொ�ொணடரியொ

எணவைொபிைொஸ்மிக ேடலபபின்னல் 0.5μm

உட�ரு

பிைொஸ்மொ ெவவு

டமடவைொ�ொணடரியொ
ச்ப�ொகஸிவெொம்

டலவெொவெொம்

செயல் உறுபபு�ளஎணவைொபிைொஸ்மிக ேடலபின்னல்

வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள

்பைம் 1.2 யூவ�ரிவயொடிக செல்லின் �டைடமபபு
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அடைேடண 1.1 புவ�ொவ�ரிவயொட செல்�ள மற்றும் யூவ�ரிவயொட செல்�ளுககிடைப்படை 
வேறு்பொடு�ள

சி்றபபியல்பு புவ�ொவ�ரிவயொட செல் யூவ�ொவ�ரிவயொட செல்

உருேைவு ேழக�மொ� 0.2–2 μm ேழக�மொ� 5–100 μm

உட�ரு இல்டல உளைது

குவ�ொவமொவெொம்�ளின் 
எணணிகட�

ஒன்று (இது உணடமயொன 
குவ�ொவமொவெொம் அல்ல, ஆனொல் 
இதுஒரு ஒற்ட்றடமய ம�புததிரி 
/ சேளிககுவ�ொவமொவெொமிலுளை 
DNA)

ஒன்றுககு வமற்்படடுளைன

உணடமயொன ெவவு 
சூழந்த உளளுறுபபு�ள 

இல்டல உளைது

எடுததுக�ொடடு�ள ்பொகடீரியொ மற்றும் ஆர்கிவய 
்பொகடீரியொ 

விலஙகு�ள மற்றும் 
்தொே�ங�ள

ம�்பணு மீளவெர்கட� ்பகுதியைவு, ஒருதிடெ 
இைமொற்்றங�ள 

குன்்றல் ்பகுபபு (Meiosis) 
மற்றும் ்பொலின 
உயி�ணுக�ள (gametes) 
பிடண்தல்

டலவெொவெொம்�ள மற்றும் 
ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள 

இல்டல உளைன

நுணசிறுகுழல்�ள இல்டல ஆனொல் ஒத்த 
அடமபபு�ள உளைன

உளைன

எணவைொபிைொெ 
ேடலபபின்னல்

இல்டல உளைது

டமடவைொ�ொணடிரியொ இல்டல உளைது

உயி�ணுககூடு 
(Cytoskeleton)

இருக�லொம் உளைது

DNA. ்பன்மு� பு�்த மடித்தல் மற்றும் DNA 
உைன் உட்ற்தல் �ொ�ணமொ� 
மீச்சுருள�ள அல்லது HU பு�்தங�ள 
எனப்படும் பு�்தங�ளின் ேொற்்படி 
அடமபட்ப சுற்றிய அடமபபு�ள.

யூவ�ரிவயொட�ள 
்தங�ளின்  DNA டே,  
ஹிஸ்வைொன்�ள எனப்படும் 
பு�்தங�டைச் சுற்றி 
அடமநதுளைன.

ட�வ்பொவெொம் சிறியது ச்பரியது
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வ�ொல்ஜி உறுபபு இல்டல உளைது

பு்றத்தடெயிடழ�ள 
(Flagella)

மீநுணணைவு உடையடே, 
வமலும் ஒவ� ஒரு இடழயொல் 
ஆனடே

நுணணைவு உடையடே; 
ெவேொல் சூழப்படைடே; 
ேழக�மொ� இ�ணடு 
ஒருடம�டை சுற்றியுளை 
ஒன்்பது இருடம�ள 
என்்ற ேட�யில் 
அடமக�ப்படடுளைன

செல் சுேர் ேழக�மொ� சிக�லொன வேதி 
அடமபபு ச�ொணைடே

ேழக�மொ� ்தொே� செல்�ள 
மற்றும் பூஞ்டெ�ளில் 
�ொணப்படுகின்்றன.( எளிய 
வேதி அடமபுடையடே)

1.3. செல்லின் ேடிேம் மற்றும் அடமபபு

 செல் ஒரு எளிய வ�ொைம், இது ேன்கு ேட�யறுக�ப்படை �டைடமபபு, நீடடிக�ப்படை 
செயல்முட்ற�டை எடுததுக�ொடைொ�  நியு�ொன் அல்லது ்தனிததுேமொன செயல்்பொடு�டைக 
ச�ொணை, ்தனித்தன்டமேொய்ந்த நுனி அல்லது ்பக�ேொடடுநுணம ்ப�பபுைன் கூடிய 
பு்றதவ்தொல் செல்�ள (எபிதீயல் செல்�ள) ச�ொணடுளைன. இவேொ்றொ�, செல்�ளின் 
சேவவேறு ேடிேசமடுககும் தி்றன் பின்ேருேனேற்ட்ற ெொர்நதுளைது.

• சேளிபபு்ற சூழலில் இருநது பிரிககும் பிைொஸ்மொ ெவவு, செல்லின் இ்றககுமதி மற்றும் ஏற்றுமதிடய  
�டடுப்படுததுகி்றது.

• உணவு ஆ்தொ�ங�ைொல் �டைடமக�ப்படும் செல் உடகூறு�ள.

• ம�்பணு ்த�ேல் மற்றும் ம�்பணு சேளிப்பொடு.

1.3.1.செல் மற்றும் �ட�ச்பொருள அைவு�ள 

 ஒரு செல் உயிரி�ளுககு, நீர்ச்ெமநிடல மி� அேசியம், ஏசனனில், பு்றச்சூழலொனது 
குறிபபிைத்தக� ஏற்்ற இ்றக�ங�ளுககு உட்படுத்தப்பைலொம். ்பலசெல் உயிரினங�ளுககு,  இது, 
சேளிச்செல் தி�ேததிலிருநது முற்றிலும் வேறு்படை உள சூழடல ்ப�ொமரிக� உ்தவுகி்றது.
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அடைேடண 1.2 புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யூ�ொரிவயொடிக குவ�ொவமொவெொம்�ளுககு இடைவய 
உளை வேறு்பொடு�ள

வ. 
எண் 

புர�ார்கரிர�ாடிக் குர�ாரமார�ாம்கள் யூர்கரிர�ாடிக்
குர�ாரமார�ாம்கள்

1. ்பல புவ�ொவ�ரிவயொட�ள ஒற்ட்ற செல் 
குவ�ொவமொவெொம்�டை ச�ொணடுளைன.

யூவ�ரிவயொட�ள ்பல வேர்வ�ொடடு 
குவ�ொவமொவெொம்�டை ச�ொணடுளைன.

2. சூப்பர் சுருைொக�ல் மற்றும் �டைடமபபு 
பு�்தங�டல பிடணத்தல் ேழியொ� 
புவ�ொவ�ரிவயொடிக குவ�ொவமொவெொம்�ள 
உட�ருே�ததில் (nucleoid)உட்றநதுளைன.

யூவ�ரிவயொடடிக குவ�ொவமொவெொம்�ள 
ஹிஸ்வைொன்�ள மூலம் ெவேொல் சூழப்படை 
உட�ருவினுள உட்றநதுளைன.

3. புவ�ொவ�ரிவயொடிக DNA ேொனது 
டெடவைொபிைொெததுைன் ஊைொை முடியும் 
என்்ப்தொல் ்படிசயடுத்தல் (transcription) மற்றும் 
ம�புககுறியீடடுப சமொழிப ச்பயர்பபு (translation) 
இ�ணடும் ஒவ� வே�ததில் நி�ழகின்்றன.

யூவ�ரிவயொட�ளில், ்படிசயடுத்தல்  
உட�ருக�ளிலும், ம�புககுறியீடடுப 
ச்பயர்பபு டெடவைொபிைொெததிலும் 
நி�ழகின்்றன.

4 ச்பரும்்பொலொன புவ�ொவ�ரிவயொட�ள, 
ம�்பணுக�ளின், ஒவ� ஒரு பி�திடய 
மடடுவம ச்பற்றுளைன. (ஒற்ட்றடமய 
ம � பு த தி ரி - h a p l o i d ) . அ ே சி ய மி ல் ல ொ 
புவ�ொவ�ரிவயொடிக ம�்பணுக�ள ச்பொதுேொ� 
ச ே ளி க கு வ � ொ வ ம ொ வ ெ ொ ம் � ளி லு ள ை 
நி்றக�ணி�ங�ளில் குறியீடைொக�ப ்படுகின்்றன.

ச்பரும்்பொலொன யூவ�ொவ�ரிவயொட�ள, 
ம�்பணுக�ளின் , இ�ணடு பி�தி�டை 
ச்பற்றுளைன.(இருடமய ம�புததிரி- 
diploid). யூவ�ொவ�ரிவயொட�ளில் 
சேளிககுவ�ொவமொவெொம் நி்றக�ணி�ங�ள 
�ொணப்படுேதில்டல.

5 புவ�ொவ�ரிவயொட ம�்பணுதச்தொகுதி�ள 
சேருக�மொனடே வமலும்  சிறி்தைவு 
ச்தொைர்நதுமீளும் DNA டேக 
ச�ொணடுளைன. 

யூவ�ொவ�ரிவயொட�ள அதி�ைவில் 
குறியிைப்பைொ்த மற்றும்  ச்தொைர்நதுமீளும் 
DNA டேக ச�ொணடுளைன.

 செல்லொனது, பிைொஸ்மொ ெவவின் ேழிவய அயனி�ள மற்றும் நீரின் இயக�தட்த 
�டடுப்படுததுே்தன் மூலம்  சூழலுககு எதிர்விடனயொற்றுகி்றது. செல்லின், நிடலயொன உள 
சூழடல ்தக�டேககும் தி்றனொனது அ்தன் நீர்ச்ெமநிடல என்்றடழக�ப்படுகி்றது. இச்செயல்்பொடு, 
ஒருசெல் அல்லது ்பலசெல் உயிரி எ்தன் ்பகுதியொ� இருந்தொலும் செல்�ளின் முககிய செயல்்பொைொகும். 
விலஙகு செல்�ளில், நீர்தி�டசிடய ்தடுக�, ெவவூடு்ப�ேல் அழுத்தங�ள மூலம் அயனிச் செறிவு�டை 
ெமநிடலப்படுதது்தல், நீர்ச்ெமநிடலயின் முககிய ்பங�ொகும். நீர்ச்ெமநிடலடய ்ப�ொமரிக�, 
அயனி�ள மற்றும் நீர் ஆகியன �டடுப்படுத்தப்படை முட்றயில் செல்லுககு உளவை நுடழ்தலும், 
சேளிவய ்தளைப்படு்தலும் அேசியம். 

 செல் ெவவு, நீர் மற்றும் அயனி�ளின் இயக�தட்த ஒழுஙகு்படுததுகி்றது. நீர் மற்றும் அயனி 
�ட�பச்பொருட�ளின் ஊடுருவுததி்றன்�ளின் வேறு்பொைொனது, ெவவிற்கு இருபு்றமும் உளை 
�ட�ந்த ச்பொருட�ளின் செறிவு வேறு்பொடடின் �ொ�ணமொ� ெவவில், ெவவூடு ்ப�ேல் அழுத்தம் 
உருேொக�ப்படுேதில் முககிய பின்விடைவு�டை உருேொககுகி்றது. ச்பொதுேொ�, செல்லின்,  
சேளிபபு்றததில் உளைட்த விை உடபு்றததில் அதி� ச்பொடைொசியம் உளைது. ஆனொல், வெொடியம் 
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மற்றும் �ொல்சியம் ஆகியடே குட்றந்த செறிவில் உளைன. வெொடியம் அல்லது ச்பொடைொசியம் 
அயனி�ள நீர் ஊடுருவும் வே�தட்தவிை குட்றேொன வே�ததில் ஊடுருவுகின்்றன. இ்தனொல், 
ெவவு�ளின் இரு பு்றங�ளிலும் அயனி செறிவு வேறு்பொடு �ொணப்படுகி்றது. இரு பு்றங�ளிலும் 
�ட�ச்பொருளின் செறிவு�டை ெமன் செய்ய, நீ�ொனது ெவவின் ேழிவய ே�ர்கி்றது. �ட�ச்பொருள 
அைவு�டைக �டடுப்படுத்த, எந்த ேழிமுட்றயும் இல்லொதிருந்தொல், சேளிபபு்ற �ட�ச்பொருள செறிவு 
உடபு்றதட்த விை அதி�மொ�வேொ அல்லது குட்றேொ� இருப்ப்தொல், உருேொகும் ெவவூடு ்ப�ேல் 
அழுத்தததிற்கு எதிர்விடனயொ� ஒரு செல்லொனது, சுருஙகும் அல்லது விரிேடையும்.

1.4. செல் உளளுறுபபு�ள:

 ஒரு யூவ�ரிவயொடிக செல்லொனது ஒரு்படித்தொன உடசூழடல ச�ொணடிருக�வில்டல, 
ஆனொல், அது டெடவைொபிைொெம் மற்றும் உட�ரு எனும் இ�ணடு ்தனியட்ற�ைொ� பிரிக�ப்படடுளைது. 
வமலும் இந்த ்தனித்தனி அட்ற�ளும் ெவவினொல் சூழப்படடுளைன. இடே உளளுறுபபு�ள என 
குறிபபிைப்படுகின்்றன.

 த�ல் உள்ளுறுப்பு, ஒரு வக்க த�ல்லுக்கு ெனித்ெனகம வாய்நெொ்க 
இருக்்க முடியும.

 டலவெொவெொம்�ள வ்பொன்்ற சில செல் உளளுறுபபு�ள விலஙகு செல்�ளில் 
�ொணப்படுகின்்றன, ஆனொல் ்தொே� செல்�ளில் �ொணப்படுேதில்டல. ்தொே� 

செல்�ள, அைவில் ச்பரிய, ஒளிச்வெர்கட�த ்தைங�ைொன ்பசுங�ணி�ங�ள, நீர் நி�ம்பிய 
நுணகுமிழ�ள ஆகியேற்ட்ற ச�ொணடுளைன. அவ்தவே�ததில் ச்பரும்்பொலொன விலஙகு 
செல்�ள பிைொஸ்மொ ெவவினொல் மடடும் சூழப்படடுளைன. அவே� வே�ங�ளில், ்தொே� 
செல்�ள, சேளிச்ெவடே சுற்றி திைமொன செல் சுேட�க ச�ொணடுளைன. ்தொே� செல்�ளில் 
ேடுமணிததி�ள�ள (centrioles) �ொணப்படுேதில்டல. சில செல்�ள அடிப்படை உைலங�டை 
(basal bodies) ச�ொணடுளைன, இடே ேஙகூ�ங�ைொ� செயல்்படுகின்்றன.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

1.4.1.செல் ெவவு
 அடனதது ்தொே� செல்�ள, விலஙகு செல்�ள, புவ�ொவ�ரிவயொடிக செல்�ள மற்றும் பூஞ்டெச் 
செல்�ள, செல் ெவவு�ைொல் சூழப்படடுளைன, இடே சில வே�ங�ளில் பிைொஸ்மொ ெவவு என 
அறியப்படுகி்றது.

 செல் ெவவின் வேதி இடயபு: பிைொஸ்மொ ெவவு�ள மற்றும் உடெவவு�ள உட்பை அடனதது 
செல் ெவவு�ளும் முககியமொ� லிபபிடு, பு�்தம் மற்றும் நீர் ஆகியேற்ட்ற ச�ொணடுளைன. 
ெவவு�ளின் இடயபில் ஏ்றககுட்றய 40 ெ்தவிகி்தம் லிபபிடு�ைொல் ஆக�ப்படடுளைன. லிபபிடு�ள 
என்்படே, ச�ொலஸ்சை�ொல், கிளிெட�டு�ள ேடிவிலொன ச�ொழுபபு அமில எஸ்ைர்�ள மற்றும் 
்பொஸ்வ்பொலிபபிடு�ளின் �லடேயொகும்.

 கிளிெ�ொல் என்்பது மூன்று �ொர்்பன் மூலககூ்றொகும். இது லிபபிடுெவவின் முதுச�லும்்பொ� 
உளைது. ஒரு ்தனி கிளிெவ�ொ்பொஸ்வ்பொலிபபிடினுள, மு்தல் மற்றும் இ�ணைொேது �ொர்்பன்�ளுைன், 
ச�ொழுபபு அமிலங�ள இடணக�ப்படுகின்்றன, வமலும் ்பொஸ்வ்பட ச்தொகுதி கிளிெ�ொல் டமய 
அடமபபின் மூன்்றொேது �ொர்்பனுைன் இடணக�ப்படடுளைது.
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 லிபபிடு இ�டடை அடுக�ொனது செல்டல சுற்றி அடமநதுளைது, வமலும் இ்தன் ஒரு முடன 
நீர்விரும்பும் ்தடலப்பகுதி(head) ஆ�வும், மற்ச்றொரு முடன நீர்சேறுககும் ேொல்்பகுதி (tail) ஆ�வும், 
ஈரியல்பு (amphipathic) நிடலயில் உளைது. லிபபிடு இ�டடை அடுககின் ஒவசேொரு இடலயும்( leaf)
ஒரு ்பக�ததில் நீர்விரும்பும் ்தடலப்பகுதி�ளின் ேரிடெடயயும், மற்ச்றொரு ்பக�ததில் நீர்சேறுககும் 
ேொல்்பகுதி�ளின்  ேரிடெடயயும் ச�ொணடுளைன. நீர் சூழலொனது, நீரில் உளை எணசணய் 
துளிடயப வ்பொல, ஒவசேொரு இடலயின்  நீர்சேறுககும் ்பக�ங�ள ஒன்றுவெர்நது அயனியில்லொ 
டமயதட்த உருேொககுே்தற்�ொ�, நீர்சேறுககும் ேொல் ்பகுதி�டை ஒன்றிடணககி்றது. இரு 
இடல�ளின் நீர்விரும்பும் முடன�ள, அயனிச் சூழடல வேொககி, லிபபிடு இ�டடை அடுககின் 
இருபு்றமும் அடமநதுளைன. லிபபிடு இ�டடை அடுக�ொனது, தி�ேத்தன்டம எனும் முககிய ்பணட்ப 
ச்பற்றுளை்தொல், மற்்ற ெவவு�ளுைன் இடணயவும், பிைநது புதிய ெவடே உருேொக�வும், வமலும் 
பு�்தங�டை அடுககின் மீது  அமர்ததி, அடுககிற்குளவைவய ே��ச் செய்யும் ேட�யில் �ட�ப்பொனொ� 
செயல்்பைவும், இப்பணபு அனுமதிககி்றது. இது நீட� அனுமதிககும், ஆனொல் அயனி�ள, சிறிய 
மின்சுடமச்பற்்ற மூலககூறு�ள மற்றும் அடனதது ச்பரிய மூலககூறு�டையும் அனுமதிப்பதில்டல.

குவைொபுலொர் பு�்தம்

ச�ொலஸ்ட�ொல்
கிடைகவ�ொபு�்தம்

ஒருஙகிடண பு�்தம்
பு்றப்ப�பபு 

பு�்தம் நீர் சேறுககும் 
ேொல் ்பகுதி

நீர் விரும்பும் ்தடல 
்பகுதி

�ொர்வ்பொடைடவ�ட

்பொஸ்வ்பொலிபபிடு 
இ�டடை அடுககு

பு�்தேழி

கிடைகவ�ொ பி�்தம்

கிடைகவ�ொபு�்தம்

�ொர்வ்பொடைடவ�ட

குவைொபுலர் பு�்தம்

கிடைகவ�ொபு�்தம்
நீர்விரும்பும் 
்தடலப்பகுதி

α சுருள பு�்தம்பு�்தேழி
பு்றப்ப�பபு பு�்தம்

ஒருஙகிடணபபு 
பு�்தம்

ச�ொலஸ்ட�ொல் நீர் சேறுககும் 
ேொல்்பகுதி

்பொஸ்
வ்பொலி

பபிடு 
இ

�டட
ை அடுககு

்பைம் 1.3 பிைொஸ்மொ ெவவின் விைக�ப ்பைம்

 பிைொஸ்மொ ெவேொனதும் செல்லின் உடகூறு�டை சேளிச் சூழலிலிருநது பிரிககி்றது. ஒரு 
செல் உயிரி�ளில், சேளிச் சூழல் என்்பது சேளி உல�ம்; ்பல செல் உயிரி�ளில், சேளிச் சூழல் 
என்்பது, உயினததிற்கு சேளிவய உளை சேளி உல�ம் மற்றும் மற்்ற செல்�ைொல் உருேொக�ப்படை 
உள உல�ம் இ�ணடையும் குறிபபிடுகி்றது. ஏற்�னவே உளை செல்லின் பிரி்தல் செயல்முட்றககு, 
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ஒரு செல் அ்தனுடைய அடனதது உடகூறு�டையும் உருேொக� வ்தடேயொன ்த�ேடல அ்தனுள 
ச�ொணடிருத்தல் அேசியம். இந்த ்த�ேலின் ஒவ� ம�புப ச்பொருள ேடிேம், DNA ஆகும். இது 
செல்லிலுளை அடனதது பு�்தங�ளுககுமொன ம�புக குறியீடு�டை ச�ொணடுளைது.

செல் ெவவின் செயல்்பொடு�ள:
• இது, செல்லின் அடனதது உடகூறு�டையும், ஒவ� இைததில் டேக� உ்தவிபுரிகி்றது.

• இது செல்லின் உளவையும் சேளிவயயும் உளை ச்பொருட�ளின் ச்தொைர்ச்சியொன இயக�தட்த 
ஒழுஙகு்படுததுகி்றது.

• இது, சில உயிரினங�ளில் உயி�ணுககூடு�ள இடணே்தற்கும், மற்்றேற்றில் செல்சுேர் 
இடணே்தற்கும் அடிப்படையொ� செயல்்பை முடியும்.

• உயி�ணு உட�ேர்்தல் (endocytosis) மற்றும் உயி�ணுசேளிவிடு்தல் (exocytosis) 
ெமநிடலடய �டடுப்படுததுே்தன் மூலம், இது செல் ேைர்ச்சிடய ஒழுஙகு்படுததுகி்றது.

• செல் மற்றும் சூழலுககிடைவய நீர், �னிம அயனி�ள மற்றும் �ரிம மூலககூறு�ள ஆகியேற்றின் 
செறிடே இ்தனொல் �டடுப்படுத்த முடியும்.

• பிைொஸ்மொ ெவவு ெமிகட்�டை ஏற்கி்றது. வமலும் செல்லின் வமற்்ப�பபில் நி�ழும், 
செல்�ளுககிடைவயயொன அடையொைம், ஒடடு்தல் மற்றும் ்த�ேல் ச்தொைர்பு வ்பொன்்ற மூலககூறு 
இடையீடு�டையும் ஒன்றிடணககி்றது.

1.4.2.செல் சுேர்
 செல் சுேர் என்்பது, பூஞ்டெ மற்றும் ்தொே�ங�ளின் பிைொஸ்மொ ெவவிடன சுற்றியுளை 
சேளியுட்றடய உருேொககும் உயி�ற்்ற திை அடமபபு ஆகும்.  செல் சுே�ொனது செல்லிற்கு 
ேடிேம் ச�ொடுப்பவ்தொடு மடடுமில்லொமல், செல்டல இயநதி� வெ்தம் மற்றும் ச்தொற்று�ளிலிருநது 
்பொது�ொக�வும் செய்கி்றது. இது செல்�ளுககிடைவயயொன ச்தொைர்பிலும், விரும்்பத்த�ொ்த வமகவ�ொ 
மூலககூறு�ளுககு ்தடைடய ஏற்்படுத்தவும் உ்தவி புரிகி்றது.

்பொகடீரியொ செல் சுேர்:
 ்பொகடீரியொக�ள செல் சுேட� ச்பற்றுளைன. இது ்பொகடீரியொ செல்டல சுற்றியுளை திைமொன,  
�ொர்வ்பொடைடவ�ட�டைக  ச�ொணை அடமப்பொகும். எனினும், பூஞ்டெக �ணி� வ்பரினம் செல் 
சுேட� ச்பற்றிருக�வில்டல. செல் சுே�ொனது, செல்�டை அ்தன் திைமொன �டைடமபபினொல் 
சூழநதுச�ொளே்தன் மூலம் ்பொகடீரியொ வெ்தமடைேதிலிருநது �ொத்தல் வ்பொன்்ற ்பல ்பயன்�டை 
்தருகி்றது. இந்த அடமபபு நுணணிய துடை�டை உடைய்தொ�வும் உளைது. சிறிய மூலககூறு�ள 
செல்�ள ெவவின் ேழியொ� சு்தநதி�மொ� செல் ெவவிற்கு செல்ல முடியும், ஆனொல் ச்பரிய 
மூலககூறு�ள விலக�ப்படுகின்்றன. இந்த செயல்்பொடடைச் செயல்்படுததுே்தன் மூலம், செல் சுேர் 
��டுமு�ைொன ேடி�டடியொ� செயல்்படுகி்றது. இருபபினும், செல்லின் ேடிேதட்த ்ப�ொமரித்தல் 
மற்றும் ெவவூடு அழுத்தததினொல் செல் சேடித்தடல (டலசிஸ் எனப்படுகி்றது) ்தடுப்பது ஆகியன 
செல் சுேரின் மு்தன்டமயொன செயல்்பொடு�ைொகும்..
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�டெயிடழ�ள

எணவைொஸ்வ்பொர்

உட்ற

செல்சுேர்
செல் ெவவு

முறுககிடழ�ள

டெடவைொபிைொெம்
ரிவ்பொவெொம்
குவ�ொவமொவெொம் பிைொஸ்மிட

்பைம் 1.4 ்பொகடீரியொவின் அடமபபுப ்பைம் 

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

ச்பரும்்பொலொன ்பொகடீரியொ செல்�ள, செல்சுேட�க ச�ொணடுளைன, இடே, 
ச்பபடிவைொகிடைவ�ன்�ள என்்றடழக�ப்படும் வமகவ�ொமூலககூறு�ைொல் 
்பகுதியைவு ஆனடே. ச்பபவைொகிடைவ�ன்�ள என்்படே அமிவனொ 
ெர்க�ட��ள மற்றும் குறுகிய ச்பபடைட�ளின் �லடேயொகும். மனி்த 
செல்�ளுககு ச்பபடிவைொகிடைவ�ன்�ள வ்தடேயில்டல மற்றும் அேற்ட்ற 

உருேொககுேமதுமில்டல. சில எதிருயிரி�ள இத்தட�ய செல் சுேர்�ள மற்றும் 
ச்பபடிவைொகிடைவ�ன்�டை குறிடேதது செயல்்படுகின்்றன. ்ப�ேலொ� ்பயன்்படுத்தப்படும் 
எதிர் உயிரி�ளில் ஒன்்றொன, ச்பனிசிலின், இறுதி குறுககிடணபபு ்படி அல்லது 
டி�ொன்ஸ்ச்பபடிவைென் ்படிடய ்தடுககி்றது, இ்தன் விடைேொ� உடையககூடிய செல்சுேட� 
சேடிக�ச் செய்து, ்பொகடீரியொடே ச�ொல்கி்றது.

்தொே� செல் சுேர்
 ்பொசி�ள செல்சுேட� ச�ொணடுளைன,இடே செல்லுவலொஸ், �ொலகவைன்�ள, வமனன்�ள 
மற்றும் �ொல்சியம் �ொர்்பவனட வ்பொன்்ற �னிமங�ைொல் ஆக�ப்படைடே. அவ்த ெமயம், ்பற்்ற ்தொே� 
செல்�ளில் உளை செல்சுேர்�ள, செல்லுவலொஸ், சைமிசெல்லுவலொஸ், ச்பகடின்�ள மற்றும் 
பு�்தங�ள ஆகியேற்ட்ற ச�ொணடிருககும்.  ஒரு இைம் ்தொே� செல்சுேர், ேைரும் ்தன்டம ச�ொணைது, 
இததி்றனொனது, செல் முதிர்ச்சி அடையும்வ்பொது ்படிப்படியொ� குட்றநது, செல்லின் உடபு்றம்(ெவவு 
வேொககி)  இ�ணைொம் சுேர் உருேொகி்றது. இடையில் உளை �ொல்சியம் ச்பகவைடைொல் ஆன 
செதிலடுககு (lamella) இ�ணடு அணடைச் செல்�டை ஒன்றுவெர்க�வேொ அல்லது ஒடைடேக�வேொ 
செய்கி்றது. செல் சுேர் மற்றும் ேடுச் செதிலடுககு�ளுககு ஊைொ� செல்ெொறு �திர்�ற்ட்ற�ள 
�ொணப்படுகின்்றன.இடே அணடமச் செல்�ளின் டெடவைொபிைொெங�டை இடணககின்்றன.
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மு்தன்டம 
செல்சுேர்

உட�ரு
டெடவைொபிைொெம்

நுணகுமிழ�ள 

பிைொஸ்மொ 
ெவவு

இ�ணைொம்நிடல 
செல்சுேர்

்பைம் 1.5 ்தொே� செல்சுேட� �ொடடும் ேட�்பைம்

செல் சுேரின் முககிய செயல்்பொடு�ள:
• செல் சுே�ொனது, �டைடமபபு மற்றும் இயக�ங�ளுககு உ்தவிபுரிகி்றது.
• செல் சுேர் ்தொே� செல்�ளின் ேடிேதட்த நிர்ணயிக�வும் ்ப�ொமரிக�வும் செய்கி்றது. வமலும் 

்தொே� �டைடமபட்ப நிர்ேகிககி்றது.
• செல் சுேர் , செல்லின் உள விட்றப்பழுத்ததட்த ்தடுககி்றது.
• செல் சுேர், ேைர்ச்சி வே�ம் மற்றும் ச்பொருட�ளின் ்ப�ேடல ஒழுஙகு்படுததுகி்றது.
• செல் சுேர், �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ளின் அங�ொடி�ைொ� செயல்்படுகின்்றன.
• செல் சுேர் வேொய்ககிருமி�ள, நீர்பவ்பொககு மற்றும் பி்ற சுற்றுச்சூழல் �ொ�ணி�ளுககு எதி�ொ� 

்பொது�ொககி்றது.
1.4.3. உட�ரு
 செல்லில் உளை மி�பச்பரிய உளளுறுபபு உட�ரு ஆகும்.இது குவ�ொமடின் என்று 
அடழக�ப்படும் ம�்பணுப ச்பொருடை �ொககும் ேட�யில் இ�டடை அடுககு உட�ரு ெவவினொல் 
உட்றயிைப்படடுளைது. உட�ருேொனது, ஈஸ்ட  மற்றும்  விலஙகின செல்�ளில் முட்றவய 1-2%  மற்றும் 
10% ஆககி�மிககின்்றன. ம�்பணுப ச்பொருைொனது,  குவ�ொமடின் எனும் தி�டை உருேொககுகி்றது, 
இது உட�ருவில் ஒரு ்பகுதியில் செறிநதுளைது. சேளிபபு்ற மற்றும் உடபு்ற ெவவு�ள உடகுழல் 
்பகுதியொல் (Lumen) பிரிக�ப்படுகின்்றன. உட�ரு உட்றயின் சேளிபபு்றச் ெவேொனது, எணவைொ 
பிைொெ ேடலபபின்னலுைன் இடைய்றொது ச்தொைர்கி்றது, வமலும் உட�ரு ெவவின் உடகுழல் 
்பகுதியொனது, எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலின் உடகுழல் ்பகுதியுைன் இடைய்றொது ச்தொைர்கி்றது. 
உட�ருவின் உடபு்ற ெவவு ேழக�மொ� உட�ரு இடலப்ப�பபு (Lamina) என்று அடழக�ப்படும் 
ேடலபபின்னல் இடழ�ைொல் ்தொங�ப்படுகி்றது. இடே, உட�ருவில் இைம்ச்பற்று, உளெவவுைன் 
வேரூன்றியுளைன. உட�ருேொனது, சி்றபபு செயல்்பொடு�டைக ச�ொணை துடணப்பகுதி�டை 
ச�ொணடுளைது. உட�ருவில் உளை மு்தன்டமயொன துடணப்பகுதி உட�ருமணி அல்லது 
உட�ருததி�ள (nucleolus) ஆகும். 
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 உட�ரு ெவவின் நுணதுடை�ள, சிறிய மூலககூறுள முற்றிலுமொ� ஊடுருே வ்பொதுமொன்தொ� 
இருப்ப்தொல், உட�ருவிற்கும் டெடவைொபிைொெததிற்கும் நீர்ம சூழலில் எந்த வேறு்பொடும் இல்டல. 
உட�ருேொனது , அடனதது ேைர்சிட்த மொற்்ற நி�ழவு�டையும் ஒழுஙகு்படுததும் செல்லின் 
உளை�ம் என �ரு்தப்படுகி்றது.

சு்தநதி�மொய் ேொழும் ்பொகடீரியொக�டை ஒத்த இருபட்ப ச�ொணை ஒற்ட்றச் செல் 
உயிரி�ள மு்தல், ்பல்வேறு ேட�யொன உடகூறு�டை உளைைககிய, சிக�லொன 
்பலசெல் உயிரி�ள ேட� , யூ�ொரிவயொடிக உயிரி�ள வேறு்படுகின்்றன. 
உட�ருவில், DNA வின் செறிவு, அதி� ்பொகுத்தன்டம ச�ொணை சஜல்லிற்கு 

ெமமொன்தொ� இருககும். மற்்ற துடண அலகு�ளில் அதி� அைர்ததியில் பு�்தங�ள செறிநதுளைன.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

சேளிஉட�ருச்ெவவு உளஉட�ருச்ெவவு

உட�ரு நுணதுடை

சைடவ�ொ குவ�ொவமடடின்

குவ�ொவமடடின் இடழ�ள

குவ�ொவமொடமயம்
�ொரிவயொவெொம்

உட�ருததி�ள

உட�ரு நிணநீர்

்பைம் 1.6 உட�ரு நுணணடமபபின் அடமபபு விைக�ப்பைம்

 உட�ரு உட்ற: உட�ருேொனது  டெடவைொபிைொெததிலிருநது ஒரு இ�டடை ெவவினொல் 
பிருக�ப்படடுளைது. உட�ரு உட்ற மற்றும் இ�ணடு ெவவு�ள உட�ருடேச்சுற்றியுளை சேவவேறு 
அ�லமுளை இடைசேளி�ைொல் பிரிக�ப்படடுளைன. உட�ரு உட்றயில் , உட�ரு நுணதுடை�ள 
எனும் சிறிய துடை�ள உளைன, இடே, ச்பொருட�ள உட�ருவிற்கு உளவை ே�வும், சேளிவய 
செல்லவும் உ்தவுகின்்றன. உட�ருவினுள DNA ச்பரும்்பகுதிடய ஆககி�மிததுளைது. DNA ஒரு 
ம�புப ச்பொருைொகும், இது பு�்தங�டை �டைடமக�த வ்தடேயொன �டைடை�டை ேழஙகுகின்்றன. 
செல்�ளில் நி�ழும் ்பல்வேறு செயல்்பொடு�ளுககு பு�்தங�ள உ்தவுகின்்றன. யூவ�ரிவயொட 
செல்�ளில், உட�ருவினுள ேடைேடிே உட�ருததி�ள �ொணப்படுகி்றது.  இந்த உட�ருததி�ள 
சுற்றுெவவு அற்்றது. உட�ருததி�ைொனது, பு�்தங�ள மற்றும்  rRNA எனப்படும் ட�வ்பொவெொம் RNA 
ஆகியேற்றிலிருநது ட�வ்பொவெொம் துடண அலட� உருேொககுகி்றது. பின்னர், அந்த துடண 
அலகு�டை செல்லுககு சேளிவய அனுபபுகின்்றன, அஙகு அடே முழு ட�வ்பொவெொம்�ளுைன் 
இடணகின்்றன.ட�வ்பொவெொம்�ள பு�்தங�டை உருேொககுகின்்றன; ஆட�யொல், செல்�ளில் 
பு�்தங�டை உருேொககுேதில் உட�ருததி�ள முககிய ்பங�ொற்றுகி்றது.

1.4.4. டமடவைொ�ொணடரியொ – செல்லின் ஆற்்றல் நிடலயங�ள
 ஒரு செல் ஆற்்றடல உருேொக�ததிற்கு  ்தனி இைதட்த டேததுளைது. இது அ்தன் 
சூழலிலிருநது ேழங�ப்படும் உணவு�ளிலிருநது ஆற்்றடல ச்பறுகி்றது. இந்த ஆற்்றடல குறிபபிடை 
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ேட�யில் மொற்றி செல் முழுேதும் ்பகிர்ந்தளிக� வேணடும். இபபி�ச்ெடனக�ொன ெரியொன வ்தர்வு,  
வ்தடேயொன வே�ததில், வ்தடேயொன இைததில் ஆற்்றடல ேழஙகும் ேட�யில் செல்லினுள ஒரு 
ச்பொது மூலககூட்ற உருேொககுே்தொகும். ‘டமடவைொ�ொணடிரியன்‘ (mitochondrion) எனும் செொல் 
கிவ�க� சமொழிச்செொற்�ைொன ‘mitos’ - இடழ  மற்றும் ‘chondrion’ - குறுமணி. ஆகியேற்றிலிருநது 
ச்ப்றப்படை்தொகும்.  டமடவைொ�ொணடிரியொேொனது செல்ெவேொல் சூழப்படை செல் அடமப்பொகும். 
இது ச்பரும்்பொலொன யூவ�ரிவயொடிக உயிர்ேளிச்ெொர் செல்�ளில் �ொணப்படுகி்றது. செல்லின் 
செயல்்பொடடு நிடலடய ச்பொருதது, டமடவைொ�ொணடிரியொேொனது குறுமணி மு்தல் இடழேடிேம் 
ேட� சேவவேறு ேடிேங�ளில் இருக�லொம். அடே, ஈஸ்ட செல்�ளில் வ�ொை ேடிவிலும், 
சிறுநீ�� செல்�ளில் நீளேடை ேடிவிலும், �ல்லீ�லில் நீடைப்படை ேடிேதட்தயும், எலும்புபு�்தச் 
செல்�ளில் இடழேடிேததிலும் உளைன. டமடவைொ�ொணடிரியொவின் உருேைவு 0.5m மு்தல் 1.0m 
விடைமுடையது.

சேளிச்ெவவு
உடெவவு

அணு

உடெவவு சேளி

கிரிஸ்ைொ

்பைம் 1.7 டமடவைொ�ொணடிரியொவின் விைக�ப்பைம்

 டமடவைொ�ொணடிரியொேொனது மிருதுேொன சேளிச்ெவடே ச்பற்றுளைது. இது அதி� 
எணணிகட�யிலொன, உடெவவு�ைொல் பிரிக�ப்படை,  ’வ்பொரின்�ள’ எனப்படும், சி்றபபு பு�்தங�டை 
ச�ொணடுளைது. உடபு்ற ெவவு�ள, உடெவவுநீடசி�ள என்்றடழக�ப்படும் மடிபபு�ள அல்லது 
உள பிதுக�ங�ைொ� நீளகின்்றன.  இடே டமடவைொ�ொணடிரியொ உடகுழல் அணி�ைொ� 
நீடைப்படுகின்்றன. இந்த இ�ணடு ெவவு�ளும், ச்தளிேொன உளெவவு இடைசேளியொல் 
பிரிக�ப்படுகின்்றன. இந்த உடெவவு நீடசி�ைொனடே, சமன்முடி்ப�ந்த , வி�ல் வ்பொன்்ற நீடசி�ளுைன் 
ஒழுஙகில்லொ ேடிேதட்த ச்பற்றுளைன. இந்த ெவவு�ள ்பொஸ்வ்பொலிபபிடு�ள மடடும் பு�்தங�ைொல் 
ஆனடே.

டமடவைொ�ொணடிரியொவின் செயல்்பொடு�ள:
• ஒரு உயிருளை செல், சூழலிலிருநது ச்பற்்ற ஆற்்றடல வேதிவிடன�ளுககு வ்தடேயொன ATP 

மூலககூறு�ைொ� மொற்றுே்தற்கு டமடவைொ�ொணடிரியொ உ்தவிபுரிகி்றது. ATP மூலககூறு�டை  
உயி�ணுக�ணி�ததில் மற்றும் டமடவைொ�ொணடிரியொவில் என இ�ணடு ேழிமுட்ற�ளில் 
உருேொக� முடியும். மு்தல் ேழிமுட்ற, ஒரு யூவ�ரிவயொட செல்லின் (அல்லது ்பொகடீரியொ 
செல்லில்)  உயி�ணுக�ணி�ங�ளில், கிடைக�ொடலசிஸ் செயல்முட்றயில் குளுகவ�ொஸ் 
மூலககூறு�டை லொகவைட�ைொ� குட்றககும்வ்பொது இ�ணடு ATP சேளிப்படுகின்்றன. 
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• இ�ணைொம் ேழிமுட்றயொனது, ATP ஆ� ஆற்்றடல உருேொககும் முககிய மூலமொகும். ( இந்த 
முட்ற ஆகஸிஜவனற்்ற ்பொஸ்்பொரிவலற்்றம் என்்றடழக�ப்படுகி்றது. வமலும் இது எலகட�ொன் 
�ைதது ெஙகிலி அடமபபின் மூலம் ேடைச்பறுகி்றது.) கிடைக�ொடலசிஸ் மூலம் உருேொக�ப்படை 
ட்பருவேட டமடவைொ�ொணடிரியொவின் அணி�ளுககுள (உடகுழல்்பகுதி) நுடழகி்றது, அஙகு 
அது குட்றக�ப்படடு வமலும் துடணசேொதி-A (CoA) உைன் இடணநது அசிடடைல் CoA 
உருேொகி்றது. அசிடடைல் CoA வின் அசிடடைல் ்பகுதியொனது சிடரிக அமில சுழற்சியினொல், 
டைட�ஜன் அணுக�டை சேளிவயற்றி, �ொர்்பன்டை ஆகடெைொ� குட்றகி்றது. இந்த 
டைட�ஜன் அணுக�ள NAD+ ஐ NADH  ஆ� குட்றக�ப ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன. பின்னர்  
NADH ஆகஸிஜவனற்்றமடைநது ஒரு புவ�ொடைொன் மற்றும் ஒரு எலகட�ொடன சேளிவிடுகி்றது.

• டமடவைொ�ொணடிரியொ, செல் அட்ற�ளுககுள முட்றயொன �ொல்சியம் அயனிச் செறிடே 
்ப�ொமரிக� செல்�ளுககு உ்தவுகி்றது.

• டமடவைொ�ொணடிரியொ சிேப்பணுேொக�ம் (erythropoiesis) மற்றும் சைஸ்வைொஸ்சைவ�ொன் 
மற்றும் ஈஸ்டவ�ொசஜன் வ்பொன்்ற ைொர்வமொன்�ளின் உயிர்ச்தொகுபபிலும் உ்தவுகி்றது.

• �ல்லீ�ல் செல்�ளின் டமடவைொ�ொணடிரியொ, அம்வமொனியொ ேச்டெ நீககும் சேொதிடய 
ச�ொணடுளைது.

• டமடவைொ�ொணடிரியொ, அ்பொபைொசிஸ் அல்லது திடைமிைப்படை செல் இ்றபபில் முககிய 
்பங�ொற்றுகி்றது. டமடவைொ�ொணடிரியொ செயழிலபபின் �ொ�ணமொ� நி�ழும் செல்�ளின் 
அெொ்தொ�ன இ்றப்பொனது  ஒரு உறுபபின் செயல்்பொடு�டை ்பொதிககும்.

• ெமிகட், செல் ேட�ப்படுதது்தல் மற்றும்  செல் முதுடமயடை்தல் வ்பொன்்ற செயல்்பொடு�ளிலும் 
டமடவைொ�ொணடிரியொ ஈடு்படுகி்றது. வமலும் அடே, செல் சுழற்சி மற்றும் செல் ேைர்ச்சி 
�டடுப்பொடடை  ஒழுஙகு்படுததுகின்்றன.

• சேளிபபு்ற ெவவு வ்பொலல்லொமல், உள ெவவு ஊடுருேககூடியது, இது ஆகஸிஜன், மற்றும் ATP 
மூலககூறு�டை ஊடுருே அனுமதிககி்றது. வமலும் இது ெவவின் ேழிவய ேைர்சிட்த மொற்்ற 
ச்பொருட�ள ்பரிமொற்்றப்படுேட்த ஒழுஙகு்படுததுகின்்றன.

• டமடவைொ�ொணடிரியொவின் அணி�ைொனடே (matrix)  பு�்தங�ள மற்றும் சேொதி�ளின் 
சிக�லொன �லடேயொகும். ATP மூலககூறு�ள, டமடவைொ�ொணடிரியல் ட�வ்பொவெொம்�ள, 
tRNAs மற்றும் டமடவைொ�ொணடிரியல் DNA ஆகியேற்றின் ச்தொகுபபுககு இந்த சேொதி�ள 
முககியம். 

• டமடவைொ�ொணடிரியொ மனி்த ஆவ�ொககியதட்தயும் �டடுப்படுததுகி்றது. டமடவைொ�ொணடிரியொ 
சீர்குடலவு மற்றும் இ்தய செயலிழபபு ஆகியனவும் முதுடமயடை்தல் செயல்முட்றயில் முககிய 
்பஙகு ேகிககின்்றன.

1.4.5.எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் (Endoplasmic reticulum - ER): 

 யூவ�ரிவயொடிக செல்�ள ஒன்றுைன் ஒன்று ச்தொைர்புடைய, ெவவினொல் சூழப்படை அதி� 
எணணிகட�யிலொன ்தனியட்ற�டை ச�ொணடுளைன. இககுழுேொனது 'எணவைொெவவு 
அடமபபு' அல்லது எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்(ER) என அடழக�ப்படுகின்்றன. இது, ்தொே�ச் 
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செல்�ள மற்றும் விலஙகு செல்�ளில் �ொணப்படும் ச்தொைர் ெவேொகும், ஆனொல் புவ�ொவ�ரிவயொடிக 
செல்�ளில் �ொணப்படுேதில்டல.  உட�ரு உட்றயின் சேளிச்ெவவிற்கு அரு�ொடமயில், சுருணை 
ெவவுத்தொள�ைொல் ஆன ச்தொைர் உளைது. யூவ�ரிவயொடிக செல்�ளில் �ொணப்படும், ெவவு�ைொல் 
ேட�யறுக�ப்படை இந்த ்தனியட்றதச்தொைர்�ைொனடே, அேற்றின் ெவவு�ளின் பிைத்தல் மற்றும்  
இடண்தல் மூலமொ� ஒன்றுைன் ஒன்று ச்தொைர்புச�ொளகின்்றன.எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலில் 
�ொணப்படும் சேற்றிைம், உடகுழிவு அல்லது உடகுழல் என்்றடழக�ப்படுகி்றது.

எண்ரடாபிளா� வகைப்பின்னல்

ரிவ்பொவெொம்

எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்

அணுக�ரு உட்ற

அணுக�ரு

எணவைொபிைொஸ்டிக 
ேடலபபின்னலுடைய ெவவு
எணவைொபிைொஸ்டிக 

ேடலபபின்னலின் சு�பபி�ள 
்பகுதி

்பைம் 1.8 எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலின் அடமபபு விைக�ப்பைம்
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எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலில் மூன்று பு்றவேற்றுடமேடிே அடமபபு�ள உளைன:
1. சிறுமணி அல்லது ��டுமு�ைொன எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் 
2. மிருதுேொன எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் 
3. ஏடு�ள மற்றும் குமிழி  எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்
  ��டுமு�ைொன எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல், ெவவின் டெடவைொபிைொெததின் ஓ�ததில் 
இடணந்த ட�வ்பொவெொம்�டை ச�ொணடுளைன. வமலும் இது ேொர் இடழ வ்பொன்்ற அடமபட்ப 
உருேொககுகி்றது. மிருதுேொன எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் அடமபபில் ட�வ்பொவெொம்�ள 
இல்லொ்த்தொல் , குழல்ேடிே அடமபபு�டை உருேொககுகின்்றன.
எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலின் மு்தன்டமச் செயல்்பொடு�ள:

• அடே எலும்புககூடு அடமபபு உருேொக�ததில் முககிய ்பஙகு ேகிககின்்றன.
• அடே, செல்�ளில் நி�ழும் விடன�ளுககு அதி�ரிப்படை பு்றப்ப�பட்ப ேழஙகுகின்்றன.
• அடே, செல்்பகுத்தலின்வ்பொது, உட�ரு ெவவு உருேொக�ததில் உ்தவி புரிகின்்றன.
• பு�்தங�ள, லிபபிடு�ள, கிடைவ�ொஜன் மற்றும் ச�ொழுபபு,  புவ�ொசஜஸ்சை�ொன், சைஸ்வைொஸ்சை�ொன் 

வ்பொன்்ற மற்்ற ஸ்சை�ொய்டு�ள ச்தொகுபபில் அடே முககிய ்பஙகு ேகிககின்்றன.
• அடே டலவெொவெொம்�ள, வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள, பிைொஸ்மொ ெவவு, உளளிடை மற்்ற 

உளளுறுபபு�ளுககு,  பு�்தங�ள மற்றும் பி்ற �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ளின் சு�த்தல், ச்தொகுத்தல், 
மொற்றியடமத்தல் மற்றும் �ைதது்தல் ஆகியேற்றுககு ச்பொறுப்பொகின்்றன.

1.4.6. வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள
 வ�லிவலொ வ�ொல்ஜி (1898) என்்பேர், உட�ருவிற்கு அருகில், அைர்ததியொன நி்றமுடைடய 
ேடலவ்பொன்்ற அடமபபு�ள இருப்பட்த மு்தன்மு்தலில் �ணைறிநது சேளிப்படுததினொர். இ்தன் 
�ொ�ணமொ�, இடே வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள என ச்பயரிைப்படைன. அடே, ்பல 0.5μm மு்தல் 1.0μm 
விடைமுடைய ்தடடையொன, ேடைேடிவிலொன ட்ப�ள அல்லது ்தடடைபட்ப�டை ச�ொணடுளைன. 
இடே ஒன்றுகச�ொன்று இடணயொ� அடுக�ப்படடுளைன.வ�ொல்ஜி அடணவில், சேவவேறு 
எணணிட�யிலொ� ்தடடைபட்ப�ள உளைன. இந்த வ�ொல்ஜி ்தடடைபட்ப�ள, ஒருடமய ேடிவில்,  
ஒரு்பக� குவிந்த அடமபபு (அல்லது உருேொகும் ்ப�பபு – cis face)  மற்றும் மறு்பக� குழிந்த அடமபபு 
(அல்லது முதிர்ந்த ்ப�பபு ்பகுதி- trans face ) �ளுைன்  உட�ருவிற்�ருகில் அடமக�ப்படடுளைன.

உடகுழல் ்பகுதி ்தடடைபட்பயின் புடைத்த விளிம்பு

்தடடைபட்ப�ள
டெடவைொபிைொெ ச்தொைர் இடைசேளி

நீர்பட்ப

்பைம் 1.9 வ�ொல்ஜி உறுபபின் அடமபபு விைக�ப்பைம்
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 உளளுறுபபின் சிஸ் மற்றும் டி�ொன்ஸ் ்ப�பபு�ள முற்றிலும் சேவவே்றொனடே ஆனொல் 
ஒன்றுைசனொன்று ச்தொைர்புடையடே. உடசெல் உறுபபு�ளுகவ�ொ அல்லது செல்லுககு 
சேளிவயவயொ, ச்பொருட�டை �ைததுேது வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளின் மு்தன்டமயொன வேடலயொகும். 
எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலில் இருநது �ைத்தப்பைவேணடிய ச்பொருட�ள, வ�ொல்ஜி உறுபபின் 
சிஸ் ்ப�பபுைன் குமிழ�ள ேடிவில் இடணகின்்றன. இடே முதிர்ச்சியடைந்த ்ப�பட்ப வேொககி 
ே�ர்கின்்றன. இது வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள, எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலுககு அரு�ொடமயில் 
அடமநதுளை்தற்�ொன �ொ�ணதட்த விைககுகி்றது. எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலில் உளை 
ட�வ்பொவெொம்�ைொல் உருேொக�ப்படை ்பல்வேறு பு�்தங�ள, வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளின் டி�ொன்ஸ் 
்ப�பபிலிருநது விடுவிக�ப்படுே்தற்கு முன்னொல், வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளின் ்தடடைபட்ப�ளில் 
மொற்றியடமக�ப்படுகின்்றன. கிடைகவ�ொபு�்தங�ள மற்றும் கிடைகவ�ொலிபபிடு�ள 
உருேொக�ததிற்கு, இந்த வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள முககிய ்தைமொ� உளைன.

வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளின் செயல்்பொடு�ள

• சு�த்தல் ேழிமுட்றயில், ஒரு அட்றயிலிருநது அடுத்த அட்றககு, பு�்தங�டை ேட�ப்படுததி 
ச�ொணடு செல்ே்தற்கு வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள உ்தவுகின்்றன.

• சிறிய ெர்க�ட� மூலககூறு�டை வெர்தது பு�்தங�ளின் ெ�பபிடணபபு மொற்றியடமத்தலொனது 
எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் மற்றும் வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளில் நி�ழகி்றது.

1.4.7. ட�வ்பொவெொம்�ள: 

 ட�வ்பொவெொம்�ள என்்படே  சிறுமணி அடமபபு�ைொகும்.  இடே,  ஜொர்ஜ் ்பலொடி (1953) 
என்்ப�ொல் மு்தன்மு்தலில் எலகட�ொன் நுணவணொககி உ்தவியுைன் அைர்ந்த து�ள�ைொ� 
�ணைறியப்படைது. ட�வ்பொவெொம் (ribosome) எனும் செொல்லிலுளை ‘ribo’ எனும் ்ப்தம் 
ட�வ்பொநியுகளிக மூலததிலிருநது ேருவிக�ப்படைது. வமலும் ‘somes’ எனும் கிவ�க� சமொழிச் 
செொல்லிருநது ‘soma’ எனும் ்ப்தம் ச்ப்றப்படைது, இ்தன் அர்த்தம் உைல் என்்ப்தொகும். ட�வ்பொவெொம்�ள 
என்்படே 200 Å அைவுடைய மி�ச் சிறிய து�ள�ைொகும். அடே ரிவ்பொநியுகளிக அமிலங�ள(RNA) 
மற்றும் பு�்தங�ைொல் ஆக�ப்படைடே. ட�வ்பொவெொம்�டைச் சுற்றி ெவவு இல்லொ்த்தொல் அடே 
உளளுறுபபு�ைொ� �ரு்தப்படுேதில்டல. எனினும், அடே சில பு�்தங�டை  உருேொககும்வ்பொது, 
எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் ெவவுைன் இடணநதுச�ொளகின்்றன. ்தனிதது மி்தககும் 
ட�வ்பொவெொம்�ளும் �ொணப்படுகின்்றன. அேற்றின் ஏ்றககுட்றய 37 - 62% ்பகுதி RNA க�ைொலும், 
மீ்தமுளை ்பகுதி பு�்தங�ைொலும் ஆக�ப்படடுளைன. ட�வ்பொவெொம்�ளின் வீழ்படிேொ்தல் ்பணட்பப 
ச்பொருதது இ�ணடு ேட��ள உளைன. புவ�ொவ�ரிவயொடடு�ள 70S ட�வ்பொவெொம்�டையும், 
யூவ�ரிவயொடடு�ள 80S ட�வ்பொவெொம்�டையும்  ச�ொணடுளைன. ட�வ்பொவெொம்�ளின் 
துடணஅலகு�ள, அேற்றின் வீழ்படிேொ்தல் வே�தட்தப ச்பொருதது ஸ்சேட்பர்க அலகு (‘S’ ) 
எனும் சி்றபபு ச்பயர்�ளிைப்படுகின்்றன.  ட�வ்பொவெொம்�ள ்தங�ளின் அைவு�ளில் வேறு்படைொலும், 
அடனதது ட�வ்பொவெொம்�ளிலும் உளை� (core) அடமபபு ஒவ�மொதியொ� உளைது. ட�வ்பொவெொம்�ள 
இ�ணடு துடணஅலகு�ைொல் ஆக�ப்படைடே , ஒரு சிறிய துடணஅலகு, மற்றும் ஒரு ச்பரிய 
துடண அலகு.  சிறிய துடண அல�ொனது mRNA மூலககூறின் ்த�ேல்�டை ்படிககி்றது, அவ்த 
ெமயம் ச்பரிய துடண அல�ொனது, ்பொலிச்பபடைடு ெஙகிலி�டை உருேொககுே்தற்�ொ� அமிவனொ 
அமிலங�டை ஒன்றிடணககி்றது.
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்தடல
்தடடைப ்பகுதி

E. coli 308 சிறிய துடண அலகு
மு�டு

்தணடு
மு�டு

டமயபபுடைபபு

சிறிய துடண அலகு ச்பரிய துடண அலகு

யுவ�ரியொடிக ரிவ்பொவெொம்

BHI

சிறிய துடண அலகு
புவ�ொவ�ரியொடிக ரிவ்பொவெொம்

ச்பரிய துடண அலகு

்பைம் 1.10 ட�வ்பொவெொமின் ச்பரிய மற்றும் சிறிய துடண அலகு�ளின் அடமபபு விைக�ப்பைம்

ட�வ்பொவெொம்�ளின் செயல்்பொடு�ள:

• பிடணந்த மற்றும் ்தனித்த ட�வ்பொவெொம்�ள ஒவ� மொதியொன அமிபட்ப ச்பற்றுளைன வமலும் 
அடே பு�்த ச்தொகுபபில் ஈடு்படுகின்்றன. 

• செல்லினுள, ட�வ்பொவெொமின் இருபபிைமொனது, உருேொக�ப்படை பு�்தததின் ேட�டய 
தீர்மொனிககும் �ொ�ணியொ� உளைது. ட�வ்பொவெொம்�ள செல் முழுேதும் ்தனிதது மி்தககும் 
ேட�யொ� இருந்தொல், செல்லினுள ்பயன்்படுத்தப்படும் பு�்தங�ள உருேொக�ப்படுகின்்றன. 
ட�வ்பொவெொம்�ள, எணவைொபிைொெ ேலிபபின்னலுைன் இடணநதிருந்தொல் (��டுமு�ைொன 
எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் - rough ER),செல்லிற்கு உளவைவயொ அல்லது சேளிவயவயொ 
்பயன்்படுத்தப்படும் பு�்தங�ள உருேொகின்்றன.

• ட�வ்பொவெொமின் விடனயூக�ப ்பண்பொனது,  RNA மூலககூ்றொல் நி�ழத்தப்படுகி்றது.

1.4.8. டலவெொவெொம்�ள:

 இடே,  வ�ொல்ஜி உறுபபு�ளில், வ்பகவ�ஜிங செயல்முட்றயினொல் உருேொக�ப்படை, 
ெவவினொல் சூழப்படை குமிழ அடமபபு�ைொகும். டைட�வலஸ்�ள எனப்படும் லிவ்பஸ்�ள, 
புவ�ொடிவயஸ்�ள, �ொர்வ்பொடைடவ�ஸ்�ள வ்பொன்்ற  நீ�ொற்்பகுபபு சேொதி�ளில் ்தனித்த டலவெொவெொம் 
குமிழ�ள மி�மி� அதி�ைவில் �ணைறியப்படடுளைன. இடே அமில pH ல் ஓ�ைவு விடனததி்றடன 
ச்பற்றுளைன. இந்த சேொதி�ள �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ள, பு�்தங�ள, லிபபிடு�ள மற்றும் நியூகளிக 
அமிலங�ள ஆகியேற்ட்ற செரிககும் தி்றடன ச்பற்றுளைன.

நீ�ொற் ்பகுப்படையும் சேொதி

டலவெொவெொம்

்பைம் 1.11 டலவெொவெொம் அடமபபு விைக�ப்பைம்
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1.4.9. ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள:

 ச்ப�ொகசிவெொம்�ள என்்படே,  ்பொலூடடி�ளின் நுட�யீ�ல், �ல்லீ�ல் மற்றும் சிறுநீ��ததில் மி� 
அதி�ைவில் �ொணப்படும் நுணணுயிரி�ைொகும். யூவ�ரிவயொடிக செல்�ளின் ேட�டய ச்பொருதது, 
இடே ்தொே� செல்�ளிலும் �ொணப்படுகின்்றன. ச்ப�ொகசிவெொம்�ளின் அணி அடமப்பொனது 
அதி�ைவு சேொதி�ைொல் செறிநதுளைது. ஆனொல் சில சேொதி�ள ெவவு�ளில் அடமக�ப்படடுளைன. 
வ�டைவலஸ்�ள மற்றும் ச்ப�ொகஸிவைஸ்�ள ஆகியன ச்ப�ொகசிவெொம்�ளின் அணியில் �ொணப்படும் 
ச்பொதுேொன சேொதி�ைொகும், இடே அதி� என்ணிகட�யிலொன விடனபச்பொருட�டை 
ேைர்சிட்தமொற்்றததிற்கு உட்படுததுகின்்றன. டெடவைொகுவ�ொம்  b5 மற்றும் டெடவைொகுவ�ொம்  b5 
ரிைகவைஸ் ஆகியன ச்ப�ொகசிவெொம்�ளின் ெவவில் �ொணப்படும் சேொதி�ைொகும்.

ச்ப�ொகசிவெொம்�ளின் செயல்்பொடு�ள

• ஈஸ்ட மற்றும் ்தொே� செல்�ளில் β-ஆகஸிஜவனற்்றம் என்்றடழக�ப்படும் செயல்முட்றயில், 
ச�ொழுபபு அமில மூலககூறு�டை சிட்தத்தவல ச்ப�ொகஸிவெொம்�ளின் மு்தன்டமயொன ்பணி 
ஆகும். ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள லிபபிடு உயிர்ச்தொகுபபில் ஈடு்படுகின்்றன.

• பிைொஸ்வமொசஜன்�ளின் ச்தொகுபபிற்குத வ்தடேயொன சேொதி�டை ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள 
ச�ொணடுளைன.

• முடைவிடும் ்தொே�ங�ளில், ேைர்ச்சிககுத வ்தடேயொன ஆற்்றல் மற்றும் மூலபச்பொருட�டை 
ேழங� வேணடிய சேருக�டியொன சூழலில், விட்த�ளில் உளை ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள, 
வெமிக�ப்படை ச�ொழுபபு அமிலங�டை �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ைொ� மொற்றுே்தற்கு 
ச்பொறுபவ்பற்கின்்றன.

1.4.10. டெடவைொபிைொெம்:

 செல்லின் உட்பகுதிடய நி�பபும் அடிப்படைப ச்பொருைொனது டெடவைொபிைொெம் 
என்்றடழக�ப்படுகி்றது. இது சஜல் வ்பொன்்ற வெர்மம், வமலும் இது எடடு ெ்தவிகி்தம் நீ�ொல் ஆக�ப்படை, 
ச்தளிேொன தி�ேமொகும். இது ஒளி ஊடுருேககூடிய மற்றும் நி்றமற்்ற தி�ேம் வ்பொல வ்தொற்்றமளிககி்றது. 
டெடவைொபிைொெம், மூலககூறு சூப வ்பொல செயலொற்றுகி்றது. அடனதது செல் உளளுறுபபு�ளும், 
டெடவைொபிைொெததில் மி்தக�விைப்படடு, லிபபிடு இ�டடை அடுககு ெவவு�ைொல் ஒன்றுைன் ஒன்று 
இடணக�ப்படடுளைன. டெடவைொபிைொெததிலுளை, உயி�ணுககூடு (cytoskeleton) செல்லுககு 
அ்தனுடைய ேடிேதட்த ேழஙகுகி்றது. டெடவைொபிைொெம் அதி� எணணிகட�யிலொன உபபு�டை 
ச�ொணடுளைது, இது சி்றந்த மின்�ைததியொ� செயல்்படுகி்றது. 

 டெடவைொபிைொெததில் ்பல்வேறு ேைர்சிட்தமொற்்ற செயல்்பொடு�ள நி�ழகின்்றன.
கிடைகவ�ொடலசிஸ் வ்பொன்்ற ேைர்சிட்தமொற்்ற ேழிமுட்ற�ளும், செல்்பகுபபு வ்பொன்்ற செல் 
செயல்்பொடு�ளும் டெடவைொபிைொெததில் ேடைச்பறுகின்்றன.

• டெடவைொபிைொெம் சேவவேறு நி்றப்பணபு�டைக �ொடடுகின்்றன. �ொ� ெொயங�ைொல் 
நி்றமூடைப்படை ்பகுதி�ள டெடவைொபிைொெததின் �ொ�ப ்பற்று ்பகுதி�ள ஆகும், வமலும் இடே  
ச்பொருளின் எர்�வைொபிைொெம் என குறிபபிைப்படுகி்றது.

• இது, ஒளிபபு�ொ மணிததி�ள�ள மற்றும் �ரிம வெர்மங�ைொல் ஆன கூழமக�லடேயொகும்.
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• டெடவைொபிைொெம், �ட�ந்த ஊடைச்ெததுக�டை ச�ொணடுளைன. வமலும் 
�ழிவுபச்பொருட�டை�ட�க� உ்தவுகின்்றன.

• இது, செல்டலச் சுற்றி, செல் ச்பொருட�ளின் ே�ர்விற்கு உ்தவிபுரிகின்்றன. இச்செயல்முட்ற, 
டெடடூபிைொெ ஓடைம் என்்றடழக�ப்படுகி்றது.

• டெடவைொபிைொெததின் விளிம்பு மணைலம் சஜல் வ்பொன்றுளைது, இது பிைொஸ்வமொசஜல் என 
அறியப்படுகி்றது. உட�ருடேச் சுற்றியுளை ்பகுதி சமலி்தொனது வமலும் தி�ே நிடலயில் உளைது. 
இது பிைொஸ்வமொெொல் என அறியப்படுகி்றது.

• டெடவைொபிைொெததின் இயற்நிடலடம கூழமமொகும்.இதில், அதி� ெ்தவிகி்த நீரும், சேவவேறு 
ேடிேங�ள மற்றும் அைவு�டையுடைய து�ள�ள அதில் மி்தநதுச�ொணடும் உளைன. 

• இது பு�்தங�டையும் ச�ொணடுளைது, அேற்றில் 20 மு்தல் 25 ெ்தவிகி்தம் சேொதி�டை 
உளைைககிய �ட�யும் பு�்தங�ைொகும்.

• குறிபபிடைைவு  �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ள, RNA க�ள, �னிம உபபு�ள மற்றும் லிபபிடு�ளும் 
�ொணப்படுகின்்றன.

• செல்லின் வ்தடேடய ச்பொருதது, பிைொஸ்வமொசஜல் ்பகுதி, நீட� உறிஞ்ெவேொ அல்லது 
சேளிவயற்்றவேொ செய்யும் தி்றடமடய ச்பற்றுளைது.

• இடல�ளிலுளை, இடலததுடைக �ொபபுச் செல்�ள இப்பணட்ப ச்பற்றுளைன.

• குறிபபிடை நி்றமொககும் நுட்பதட்த ்பயன்்படுததி இடழ�ளின் ஒழுங�டமவு அடமபட்ப 
�ொணலொம்.

1.4.11. நி்றக�ணி�ங�ள (Plastids)

 நி்றக�ணி�ங�ள,  அடனததுத  ்தொே� செல்�ளிலும்,  யூகளினொய்டு�ளிலும் 
�ொணப்படுகின்்றன. இடே ச்பரிய உருேைவுடையடே எனவே இேற்ட்ற நுணவணொககி�ள 
மூலம் எளி்தொ� �ொணமுடியும். அடே சில குறிபபிடை நி்றமி�டை ்தொஙகியுளைன. அ்தொேது, 
்தொே�ங�ளுககு குறிபபிடை நி்றங�டை ச�ொடுககின்்றன. ச�ொணடிருககும் நி்றமி�டை ச்பொருதது, 
நி்றக�ணி�ங�ள சேவவேறு ேட��ைொ� பிரிக�ப்படுகின்்றன: புவ�ொடவைொபிைொஸ்டிட�ள, 
அடமவலொபிைொஸ்டிட�ள, லியுவ�ொபிைொஸ்டிட�ள, ஈடிவயொபிைொஸ்ட, குவைொவ�ொ –
அடமவலொபிைொஸ்ட�ள மற்றும் குவ�ொவமொபிைொஸ்ட�ள.

• புவ�ொடவைொபிைொஸ்ட�ள, ்பழுபபு �வ�ொடடினொய்டு�ள, குவைொவ�ொஃபில்-a மற்றும்  
குவைொவ�ொஃபில்-b ஆகிய நி்றமி�டை ச�ொணடுளைன.

• அடமவலொபிைொஸ்ட�ள ஸ்ைொர்ச்டெ ச்தொகுதது, ஸ்டவ�ொமொவிலுளை சிறுமணி�ளில் 
வெமிககின்்றன. சிலேட� பிைொஸ்டிட�ள, சில குறிபபிடை சிறிய மூலககூறு�டை ச்தொகுக�த 
வ்தடேயொன சேொதி�டைப ச்பற்றுளைன.
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• லியுவ�ொபிைொஸ்ட�ள நி்றமற்்றடே, இடே ்பல்வேறு ேடிேங�ளிலும், அைவு�ளிலும் 
�ொணப்படுகின்்றன.

• வ�ொவைொபிைொஸ்ட�ள, ட்பவ�ொட்பலின் (phycobilin) மற்றும் ட்பவ�ொஎரிதரின் (phycoerythrin) 
நி்றமி�ளுைன், குவைொவ�ொஃபில்-a மற்றும் குவைொவ�ொஃபில்-b,  ஆகியேற்ட்ற ச�ொணடுளைன.

• ்பச்டெநி்றத ்தொே�ங�ளில் உளை குவைொவ�ொபிைொஸ்ட�ள,  குவைொவ�ொஃபில்-a மற்றும் 
குவைொவ�ொஃபில்-b ஆகியேற்றின் இருப்பொல் சி்றபபுச்பறுகின்்றன.

• பூக�ள மற்றும் ்பழங�ளுககு சிேபபு, ஆ�ஞ்சு அல்லது மஞ்ெள வ்பொன்்ற நி்றங�டை ேழஙகும் 
�வ�ொடடினொய்டு�ள எனப்படும் நி்றமி�டை  குவைொவ�ொபிைொஸ்ட�ள ச்தொகுதது வெமிககின்்றன.

1.4.12. ்பசுங�ணி�ங�ள

 நி்றக�ணி�ங�ள என கூடைொ� அடழக�ப்படும் ்தொே� உளளுறுபபு�ளின் ஒரு 
ேட� ்பசுங�ணி�ங�ள எனப்படுகின்்றன. இடே ஒளிச்வெர்கட�யுைன் ச்தொைர்புடையடே.
்பச்டெத ்தொே�ங�ளில், ச்பரும்்பொணடமயொன ்பசுங�ணி�ங�ள, இடல�ளில் �ொணப்படும் 
இடலஇடைததிசுச் (மீவெொஃபில்- mesophyll) செல்�ளில் �ொணப்படுகின்்றன. சலன்ஸ் ேடிே, 
நீளவ�ொைேடிே, வ�ொைேடிே, ேடடுேடிே மற்றும் ேொைொ ேடிே ்பசுங�ணி�ங�ள சேவவேறு 
நீை (5-10 μm) அ�லங�ளில் (2-4 μm) �ொணப்படுகின்்றன. அேற்றின் எணணிகட�யொனது, 
்பச்டெநி்ற ்பொசி கிைொமிவைொவமொனஸ் எனும் ்பச்டெநி்ற ்பொசியில், ஒரு செல்லுககு ஒன்று மு்தல் , 
இடலஇடைததிசுக�ளில்  ஒரு செல்லுககு 20-40 ேட� இருககும் ்பசுங�ணி�ங�ளில் உளை இ�ணடு 
ெவவு�ளில், உள ெவவு ஒபபீடைைவில் குட்றந்த ஊடுருவும் ்தன்டமயுடையது. ்பசுங�ணி�ங�ளின் 
உளெவவினொல் அடைக�ப்படை சிறிய ்பகுதி ஸ்டவ�ொமொ (stroma) என்்றடழக�ப்படுகி்றது. இந்த 
ஸ்டவ�ொமொவில், அதி� எணணிகட�யில், ஒழுங�ொன, ்தடடையொன, சமல்லிய ெவவினொலொன 
ட்ப�ள �ொணப்படுகின்்றன. இடே ட்தலக�ொய்டு�ள என்்றடழக�ப்படுகின்்றன. ட்தலக�ொய்டு�ள, 
அடுககிடேக�ப்படை ேொணயங�ள வ்பொல சீ�ொ� அடுக�ப்படடுளைன, இடே �ைஞ்சியங�ள அல்லது 
கி�ொனொ  (ஒருடம: கி�ொனம்- granum) அல்லது �ைஞ்சியங�ளுககிடைப்படை ட்தலக�ொய்டு�ள 
என்்றடழக�ப்படுகின்்றன. இ்தனுைன் கூடு்தலொ�, சேவவேறு கி�ொனொக�ளில் உளை 
ட்தலக�ொய்டு�டை இடணககும் ஸ்டவ�ொமொ லொசமல்லொ (stroma lamellae) என்்றடழக�ப்படும்  
சமல்லிய ெவவினொலொன ்தடடை குழல்�ளும் �ொணப்படுகின்்றன.  ட்தலக�ொய்டு�ளின் ெவவு 
சூழந்த ்பகுதியொனது, உடகுழல் ்பகுதி அல்லது லுயுமன் (lumen) எனப்படுகி்றது. ்பசுங�ணி�ங�ளில் 
உளை ஸ்டவ�ொமொ, �ொர்வ்பொடைடவ�டடு�ள மற்றும் பு�்த ச்தொகுபபிற்குத வ்தடேயொன சேொதி�டை 
ச�ொணடுளைது. வமலும் இது சிறிய ேடைேடிே இ�டடை இடழ DNA  மற்றும் ட�வ்பொவெொம்�டையும் 
ச�ொணடுளைது. குவைொவ�ொஃபில் நி்றமி�ள ட்தலக�ொய்டு�ளில் �ொணப்படுகின்்றன.
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சேளிச்ெவவு

உடெவவு

கி�ொனம்

ட்தலக�ொய்டு

ஸ்டவ�ொவமொசலம்மொ

ஸ்டவ�ொமொ

கி�ொனம் சலம்மொ

ஸ்டவ�ொமொ (புவ�ொடடீன் மற்றும் ஸ்ைொர்ச் கி�ொனம்)

ஸ்டவ�ொமொசலம்மொ
இ�டடை ெவவு

கி�ொனம்

்பைம் 1.12 ்பசுங�ணி�ம் அடமபபு விைக�ப்பைம்

 ்பசுங�ணி�ங�ளிலுளை ட்தலக�ொய்டு�ள, குவைொவ�ொஃபில் மற்றும் �வ�ொடடினொய்டு 
நி்றமி�டை ச்பற்றுளைன, இடே, ஒளிச்வெர்கட�ககு வ்தடேயொன ஒளி ஆற்்றடல 
சிட்றபபிடிககின்்றன. ஒளி குவிநது ஒளிச்வெர்கட� நி�ழும் இடல�ள வ்பொன்்ற ்தொே� ்பொ�ங�ளில் 
்பசுங�ணி�ங�ள  உருேொகின்்றன. இருளில் ேைரும் ்தொே�ங�ள ்பசுங�ணி�ங�டை 
உருேொககுேதில்டல. ஆனொல் அேற்றின் இடல�ளில், வேறுேட�யொன நி்றக�ணி�ங�டை 
உருேொககுகின்்றன. ்தக�ொளி ்பழுதது, ்பச்டெ நி்றததிலிருநது சிேபபு நி்றமொ� மொறும்வ்பொதும், 
இடலயுதிர்ககும் ம�ங�ளிலுளை இடல�ள ்பச்டெ நி்றததிலிருநது சிேபபு ஆ�ஞ்சு அல்லது 
மஞ்ெைொ� மொறும்வ்பொதும், ்பசுங�ணி�ங�ைொனடே ேணணக�ணி�ங�ைொ� மொறுகின்்றன.

்பசுங�ணி�ங�ளின் செயல்்பொடு�ள

• ்பசுங�ணி�ங�ள, செல்லின் உணவு உற்்பததியொைர்�ைொ� செயல்்படுகின்்றன.வமலும் உலகில் 
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உளை ்பச்டெத ்தொே�ங�ள அடனததும் சூரிய ஒளிடய ெர்க�ட��ைொ� மொற்றுகின்்றன.

• இடே, செல்லிலுளை ஊடைச் ெதது�ள மற்றும் ெர்க�ட��டை ஆற்்றலொ� மொற்றுே்தற்கு 
உ்தவுகின்்றன.

• இடே, ஒளியொல் தூணைப்படை குவைொவ�ொஃபில்�ள ேழஙகும் எலகட�ொன்�டை ச�ொணடு 
்தொே�ங�ள,  ATP மூலககூறு�டை உருேொக� உ்தவிபுரிகின்்றன.

1.4.13. நுணகுமிழ�ள (வேககுவயொல் –Vacuole):

 வேககுவயொல்�ள என்்படே டெடவைொபிைொெததில் �ொணப்படும் ெவவினொல் சூழப்படை 
சேற்றிைங�ள ஆகும். ்தொே� செல்�ள, ேன்கு உருேொன வேககுவயொல் அடமபட்ப ச�ொணடுளைன.
இடே செல் முதிர்ச்சியடைய செய்்தலுககு மி� முககியம். வமலும் இது விலஙகு�ள, பூஞ்டெ 
மற்றும் ்பொகடீரியொ செல்�ளிலும் �ொணப்படுகி்றது. ஆனொல், அடே சிறியடே. ்தொே� செல்�ளில் 
வேககுவயொல்�ள 90 ெ்தவீ்த இைதட்த பிடிததுகச�ொளகின்்றன. வேககுவயொல்�ள, நீர், 
்தொே�ச்ெொறு, �ழிவுப ச்பொருட�ள மற்றும் செல்லிற்கு ்பயன்்பைொ்த ச்பொருட�டை ச�ொணடுளைன. 
வேககுவயொல்�ள வைொவனொபிைொஸ்ட (tonoplast) எனும் ஒற்ட்ற ெவேொல் சூழப்படடுளைன. 
்தொே�ங�ளில் , இந்த வைொவனொபிைொஸ்டு�ள, செறிவு வேறு்பொடடிற்கு எதி�ொ� அயனி�ள மற்றும் 
மற்்ற ச்பொருட�ள  வேககுவயொல்�ளுககுள �ைத்தப்படுேட்த ேட�செய்கி்றது. இ்தனொல் அேற்றின் 
செறிவு, டெடவைொபிைொெததில் உளைட்தவிை வேககுவயொல்�ளில் குறிபபிைத்தக� அைவு அதி�மொ� 
உளைது. அமீ்பொக�ளில் �ழிவுநீக�ததிற்கு வேககுவயொல்�ள மி� முககியம். ்பல செல்�ளில், 
மு்தலுயிரி�டைபவ்பொல, உணவுத து�ள�ள விழுங�ப்படுே்தொல் உணவு வேககுவயொல்�ள 
உருேொகின்்றன.

வேககுவயொல்

வ்பொதுமொன நீரின்டமயொல் 
செல் ேொடைமடை்தல்

அதி�ைவு நீரினொல் ேொகயூல் 
செல்சுேருககு எதி�ொ� 

அழுத்தப்படு்தல்

செல்சுேர்

விட்றப்பழுத்தம்

்பைம் 1.13 வேககுவயொல் அடமபபு விைக�ப்பைம்
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்தொே�ங�ளில், ஒவசேொரு செல்லின் உளவையும், ஒரு டமய நுணகுமிழ 
(vacuole) உளைது. இ்தனொல் நீட� ்தக�டேக� முடியும். ெொ்த�மொன 
சூழநிடலயில், நீ�ொனது ெவவூடு்ப�ேல் மூலம், செல்லினுள நுடழநது 
(�ட�ச்பொருள செறிவு குட்றந்த செல் சேளிப்பகுதியிலிருநது, நீ�ொனது  

ெவவூடு்ப�ேல் மூலம் செல்லினுள அதி� உளை �ட�ச்பொருள செறிவு ச�ொணை நுணகுமிழுககு 
்பொய்கி்றது) நுணகுமிடழ நி�பபுகி்றது. இ்தனொல் விட்றப்பழுத்தம் (turgor pressure) உருேொகி்றது. 
இந்த விட்றப்பழுத்தமொனது பிலொஸ்மொ ெவடே  ்தொே� செல் சுேருககு எதி�ொ� ்தளளி செல்டல 
விட்றப்பொககுகி்றது. இ்தனொல் ்தொே�ங�ளின் ம�மில்லொ ்பகுதி�ள விட்றப்பொக�ப்படடு 
செஙகுத்தொ� ேைர்கின்்றன.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

 ்தொே� செல்�ளில் உளை நுணகுமிழ�ைொல், ெர்க�ட��ள மற்றும் இ்த� �ட�யும் வெர்மங�ள  
அதி� செறிவில் குவிக�ப்படுகின்்றன. இந்த ெர்க�ட��டை நீர்ப்ப்தற்�ொ� நுணகுமிழ�ளுககுள 
நீர் நுடழகி்றது, உருேொகும் நீர்ம அழுத்ததட்த �டினமொன செல்சுேரின் மூலம் ்தொஙகுகி்றது. 
ஒரு டெககிள ையரில் �ொற்றுநி�ப்பப்படும்வ்பொது ையர் விட�ப்பொேது வ்பொன்்ற, அவ்த ேழியில் 
்தொே�ங�ளின் செல்�ளும் ச்தொய்ேற்்ற்தொ� அல்லது விட�ப்பொ� மொறுகின்்றன. ச்பொதுேொ� 
நுணகுமிழ�ள நி்றமி�டை ச�ொணடுளைன. பூ இ்தழ�ள மற்றும் ்பழங�ளின் அழகிய நி்றங�ளுககு 
�ொ�ணம், ஊ்தொ நி்ற ஆன்வ்தொெயனின்�ள நுணகுழி�ளில் இருப்பவ்த ஆகும்.

நுணகுமிழ�ளின் செயல்்பொடு�ள:

• நுணகுமிழ�ள (ேொககுவயொல்�ள) உபபு�ள, ஊடைச் ெதது�ள, நி்றமி�ள, ்தொதுக�ள, பு�்தங�ள 
ஆகியேற்ட்ற வெமிக� உ்தவுகி்றது. ்தொே� ேைர்ச்சிடய அதி�ரித்தல் மற்றும் ்தொே� 
�டைடமபபில் முககிய ்பங�ொற்றுகி்றது.

• இது, ்பொது�ொத்தல், ேைர்சிட்தமொற்்ற ச்பொருட�ளுக�ொ� உளளுறுபபு�டை வெமித்தல் , ேைர்ச்சி 
மற்றும் ேச்சுப ச்பொருட�ளின் சேளிவயற்்றம் வ்பொன்்ற மற்்ற செயல்்பொடு�ளிலும் ஈடு்படுகி்றது.

1.4.14. ்தொே� மற்றும் விலஙகு செல்�டை வேறு்படுததும் சி்றபபுப ்பணபு�ள:

விலஙகு செல்
உட�ரு

உட�ரு உட்ற

உட�ருமணி
ேழுேழுப்பொன 

எணவைொபிைொெம்

டமவைொட�ொணடீரியொ
டலவெொவெொம்

சென்டரிவயொல்

சென்டவ�ொவெொம் வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள

டெடவைொபிைொெம்

சிலியம்
ச்ப�ொகஸிவெொம்

ரிவ்பொவெொம்

செல்ெவவு

செொ�செொ�ப்பொன 
எணவைொபிைொெ 
ேடலபபின்னல்

நியூகளிவயொபிைொெம்உட�ரு நுணதுடை

ேழுேழுப்பொன 
எணவைொபிைொெம்
ேழுேழுப்பொன 

எணவைொபிைொெம்
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செொ�செொ�ப்பொன 
எணவைொபிைொெ 
ேடலபபின்னல்

ேழுேழுப்பொன 
எணவைொபிைொெம்

்பொலிரிவ்பொவெொம்�ள 

உட�ரு 
நுணதுடை�ள

சென்டரிவயொல்

டலவெொவெொம்

வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள

டமடவைொ�ொணடரியொ

ரிவ்பொவெொம்

உட�ரு

குவ�ொவமடடின்

ேொககுவயொல்

பிைொஸ்மொ ெவவு

ொவ� த�ல்

உட�ரு

ேழுேழுப்பொன 
எணவைொபிைொெம் 
ேடலபபின்னல்

டெடவைொபிைொெம்

வ�ொல்ஜி 
உறுபபு�ள

டமடவைொ�ொணடரியொ

ச்ப�ொகஸிவெொம்
டமயேொகயூல்

குவைொவ�ொபிைொஸ்ட 
(்பசுங�ணி�ம்)

பிைொஸ்வமொசைஸ்வமடைொ
அரு�ொடம செல்சுேர்

செல்சுேர்

செல்ெவவு

ரிவ்பொவெொம்

செொ�செொ�ப்பொன 
எணவைொபிைொெ 
ேடலபபின்னல்

குவ�ொவமடடின்
உட�ருமணி
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்பைம் 1.14 ்தொே� மற்றும் விலஙகு செல் அடமபபு விைக�ப்பைம்

சிறப்்பம�ம ொவ� த�ல் விைஙகு த�ல்

உருேைவு மற்றும் ேடிேம் ச்பொதுேொ� செவே� 
ேடிவிலொனடே 

மொறு்படை ேடிேங�டை 
ச�ொணடுளைன

செல் சுேர் �ொணப்படுகி்றது இல்டல
பிைொஸ்மொ ெவவு �ொணப்படுகி்றது �ொணப்படுகி்றது
எ ண வ ை ொ பி ை ொ ஸ் மி க 
ேடலபபின்னல் 

�ொணப்படுகி்றது �ொணப்படுகி்றது

உட�ரு செல்லின் ஒரு ஓ�ததில் 
அடமநதுளைது. 

செல்லின் டமயததில் 
அடமநதுளைது

டமடவைொ�ொணடிரியொ குட்றேொன எணணிகட�யில் 
�ொணப்படுகி்றது 

ஏ�ொைமொ� �ொணப்படுகி்றது

டலவெொவெொம்�ள மி�  அரி்தொ� �ொணப்படுகி்றது. �ொணப்படுகி்றது
செணடவ�ொவெொம்�ள இல்டல �ொணப்படுகி்றது
வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள �ொணப்படுகி்றது �ொணப்படுகி்றது 
டெடவைொபிைொெம் �ொணப்படுகி்றது �ொணப்படுகி்றது 

ட�வ்பொவெொம் �ொணப்படுகி்றது �ொணப்படுகி்றது

உட�ரு நுணதுடை�ள

உட�ரு நுணதுடை�ள

உட�ரு 
வ�ொல்ஜி உறுபபு�ள

ரிவ்பொவெொம்

ேொககுவயொல்

பிைொஸ்வமொசைஸ் வமடைொ
்பசுங�ணி�ம்

டமடவைொ�ொணடிரியொ

பிைொஸ்மொ ெவவு
செல் சுேர்

டெடவைொபிைொெம்

ேழுேழுப்பொன 
எணவைொபிைொெ
ேடலபபின்னல்

செொ�செொ�ப்பொன 
எணவைொபிைொெ 
ேடலபபின்னல்

டமகவ�ொடியூபுல்ஸ்�ள
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நி்றக�ணி�ங�ள ்பசுங�ணி�ங�ளுைன் வெர்நது 
�ொணப்படுகி்றது. நி்றக�ணி�ங�ள இல்டல

அததியொேசியமொன 

ஊடைச் ெதது�ள

்தொே� செல்�ள, ்தங�ளுககு 
வ்தடேயொன அமிவனொ 
அமிலங�ள, டேடைமின்�ள 
மற்றும் துடணசேொதி�டை 
ச்தொகுக� முடியும்.

விலஙகு செல்�ள, ்தங�ளுககு 
வ்தடேயொன, ச்பரும்்பொலொன 
அமிவனொ அமிலங�ள, 
டேடைமின்�ள மற்றும் 
துடணசேொதி�டை ச்தொகுக� 
முடியொது.

நுணகுமிழ�ள (Vacuoles )
ேழக�மொ� ச்பரியடே, சில டமய 
நுணகுமிழ�டை ச�ொணடுளைது

ேழக�மொ� சிறியடே, 
அதி� எணணிகட�யிலொன 
டமய நுணகுமிழ�டை 
ச�ொணடுளைது

நுண வ�ெங�ள (Cilia ) இல்டல
சில விலஙகு செல்�ள 
நு ண வ � ெ ங � ட ை 
ச�ொணடுளைன

1.5. அமிலங�ள மற்றும் �ொ�ங�ள

 சலைரி மற்றும் பி�ொன்ஸ்சைட ச�ொளட�ப்படி  ்படி, அமிலம் என்்படே புவ�ொடைொன்�டை 
ேழஙகும் ச்பொருள அமிலம் எனவும், புவ�ொடைொன்�டை ஏற்கும் ச்பொருள �ொ�ம் எனவும் 
ேட�யறுக�ப்படுகின்்றன. அ்தொேது, ஒரு அமிலம் என்்பது புவ�ொடைொன் (H+)ேழஙகி மற்றும் ஒரு 
�ொ�ம் என்்பது புவ�ொடைொன் (H+) ஏற்பி.

 ஒரு அமிலம் பிரிட�யடை்தடல குறிககும் ச்பொதுேொன ெமன்்பொடு பின்ேருமொறு:

HA     H+ + A-

அமிலம்   புவ�ொடைொன் இடண�ொ�ம்

 ஒரு அமிலம் பிரிட�யடைநது புவ�ொடைொடனயும், அ்தன் இடண�ொ�தட்தயும் 
உருேொககுகி்றது. மறுபு்றம், அந்த இடண�ொ�மொனது, புவ�ொடைொனுைன் இடணநது அமிலதட்த 
உருேொககுகி்றது.  ஒரு அமிலததிற்கும் அ்தன் இடண�ொ�ததிற்கும் இடைவயயுளை வேறு்பொடு 
புவ�ொடைொடனக ச�ொணடிருப்பது அல்லது புவ�ொடைொன் இல்லொதிருப்பது ஆகும். ச்பொதுேொ�, ஒரு 
ேலிடமமிக� அமிலம், ேலிடமகுட்றந்த இடண�ொ�தட்தக ச�ொணடிருககும். வமலும் ஒரு 
ேலிடமகுட்றந்த அமிலம், ேலிடமமிக� இடண�ொ�தட்தயும் ச�ொணடுளைது. உ்தொ�ணமொ�, 
ேலிடமமிக� அமிலம் HCl, ேலிடமகுட்றந்த இடணக�ொ�தட்தக ச�ொணடுளைது. 
ேலிடமகுட்றந்த அமிலம் HCN ேலிடமமிக� இடண�ொ�தட்தயும் ச�ொணடுளைது.
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சில அமிலங�ள மற்றும் அேற்றின் இடண�ொ�ங�ளுககு எடுததுக�ொடடு�ள பின்ேருமொறு:
 Acids        Protons         Conjugate Bases

 H2O    H+  +  OH–

 HCl    H+ + Cl–

 H2CO3    H+ + HCO3-

 CH3COOH     H+ + CH3COO-

 NH4
+      H+ + NH3

NaOH மற்றும் KOH 
வ்பொன்்ற உவலொ� 
ட ை ட � ொ க ட ெ டு � ள 
ச்பொதுேொ� ஆல்�லி�ள 

என குறிபபிைப்படுகின்்றன. 
இடே பிரிட�யடைநது உவலொ� 
அயனி�ள மற்றும் OH–  அயனி�டை 
உருேொககுகின்்றன. OH– அயனி �ொ� 
அயனியொ� இருப்ப்தொல், H+ அயனி�டை 
ஏற்றுகச�ொளகி்றது.

 அமிலங�ைொ�வும் மற்றும் 
�ொ�ங�ைொ�வும் செயல்்படும் வெர்மங�ள 
ஈ ரி ய ல் பு த ்த ன் ட ம ( a m p h o l y t e s ) 
ச�ொணைடே என குறிபபிைப்படுகின்்றன. 
நீர், ஈரியல்புத்தன்டம ச�ொணை 
வெர்மததிற்கு மி�ச் சி்றந்த உ்தொ�ணம் 
ஆகும், இவ்தவ்பொல், அமிவனொ 
அமிலங�ளும் ஈரியல்புத்தன்டம 
ச�ொணைடே.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

உயிரியல் அடமபபு�ளில் அமிலங�ள மற்றும் �ொ�ங�ள

 ச்பொதுேொ�, உைலில் நி�ழும் ்பல ேைர்சிட்த மொற்்ற விடன�ளின்  இறுதி ச்பொருைொ� 
அமிலங�ள உருேொக�ப்படுகின்்றன.  இதில், �ொர்்பொனிக அமிலம் (மு்தன்டமயொன்தொ� சுமொர் 20,000 
mEq / day) வ்பொன்்ற ஆவியொகும் அமிலங�ள அல்லது லொகடிக அமிலம், �ந்த� அமிலம், ்பொஸ்்பொரிக 
அமிலம் (சுமொர் 80 mEq / day) வ்பொன்்ற ஆவியொ�ொ அமிலங�ளும் அைஙகும். ேைர்சிட்த மொற்்ற 
விடைச்பொருைொன CO2 இலிருநது �ொர்்பனிக அமிலம் உருேொகி்றது; �ொற்றில்லொ சூழலில் நி�ழும் 
ேைர்சிட்த மொற்்றததில் லொகடிக அமிலம் உருேொக�ப்படுகி்றது; �ந்த� அமிலமொனது, பு�்தங�ளில் 
இருநது  உருேொக�ப்படுகி்றது (�ந்த�தட்த ச�ொணடிருககும் அமிவனொ அமிலங�ள); ்பொஸ்்பொரிக 
அமிலம் �ரிம ்பொஸ்வ்படடிலிருநது ச்ப்றப்படுகி்றது (எ.�ொ. ்பொஸ்வ்பொலிபிடு�ள). இந்த அமிலங�ள 
அடனததும் இ�த்தததில்  அயனி�டை வெர்ககின்்றன. 

 ெொ்தொ�ண சூழநிடலயில் உைலில் �ொ�ங�ள உருேொேது மி�மி�க குட்றவு. �ொர்்பன் டை 
ஆகடெடிலிருநது, சிறி்தைவு ட்ப�ொர்்பவனட உருேொக�ப்படுகி்றது. அமிவனொ அமிலங�ளிலிருநது 
உருேொகும் அம்வமொனியொ  யூரியொேொ� மொற்்றப்படுகி்றது.

Unit 1_001-059.indd   30 11/06/18   6:08 PM



31

மொமிெ பு�்தங�ள நிட்றந்த உணேொல் (அடெே உணவு) உைலில் அதி� 
அமிலததில் உருேொகி்றது. இறுதியில், அதி� அமிலத ்தன்டமயுடைய சிறுநீர் 
சேளிவயற்்றததிற்கு ேழிேகுககி்றது. இது ஒரு டெே உணவு உைலில் 
�ொ�தட்த உருேொககும் வ்பொகட� ச்பற்றுளைது. டெே உணவு உற்்பததி 
செய்யும் வெொடியம் லொகவைட வ்பொன்்ற �ரிம அமிலங�ளின் உபபுக�ள,  

உைலில் உருேொகும் H+ அயனி�டைப ்பயன்்படுததிக ச�ொளைலொம். இந்த �ொ�ணததிற்�ொ�,  
டெே உணவு உைலில் �ொ�த்தன்டமடய உருேொககும் விடைடே ச�ொணடுளைது. இது 
ேடுநிடலயொன அல்லது குட்றந்தைவு �ொ�த்தன்டம ச�ொணை சிறுநீர் சேளிவயற்்றததில் 
பி�தி்பலிக�ப்படுகி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

1.5.1 டைட�ஜன் அயனி செறிவு மற்றும் pH 

 அயனி செறிவின் மூலம் ஒரு �ட�ெலின் அமில அல்லது �ொ�த்தன்டம அைவிைப்படுகி்றது. 
ச்பொதுேொ� அயனிச் செறிடே குறிபபிடுே்தற்�ொ�, mol/L அல்லது g/L வ்பொன்்ற ேழக�மொன 
அலகு�ள ்பயன்்படுத்தப்படுேதில்டல.  வெொ�ன்ென் (1909) எனும் அறிவியலொலர், �ட�ெலின்  H+ 
அயனி செறிடே சேளிப்படுத்த  pH என்்ற செொல்டல அறிமு�ப்படுததினொர். pH என்்பது அயனிச் 
செறிவின் எதிர்மைகட� என ேட�யறுக�ப்படுகி்றது. pH =  - log [H+]

 pH என்்பது "டைட�ஜனின் தி்றன்" என்்ப்தன் சுருக�மொகும். இஙகு 
"P" என்்பது சஜர்மன் சமொழிச் செொல்லொன 'potenz'  எனும் செொல் தி்றடனக 
குறிககி்றது மற்றும் H என்்பது டைட�ஜனின் ்தனிமக குறியீைொகும். 
சுருக�மொ� pH என்்பது ”டைட�ஜனின் தி்றடம”. இது 1909 ஆம் ஆணடு 

வெொச�ன் பீைர் லொரிடஸ் வெொ�ன்ென் என்்பே�ொல் விைக�ப்படைது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

pH அைவீடு

 pH என்்பது ஒரு குறுகிய அைவீைொகும். இ்தன் எல்டல 0 மு்தல் 14 ேட� அடமநதுளைது. 
அ்தொேது [H+] அயனியின் 1 M �ட�ெல் மு்தல்  10-14 M �ட�ெலுககு ஒததுளைது.  தூய நீரில். 
[H+] மற்றும் [OH– ] அயனி�ளின் செறிவு�ள ெம அைவு உளைது. அ்தொேது ஒவசேொரு அயனியின் 
செறிவு 10-7 M ஆகும். இ்தனொல் தூய ேடுநிடலத்தன்டம ச�ொணை நீரின் pH மதிபபு  7 ஆகும். 
pH மதிபபு 7 ககும் குட்றேொ� உளை �ட�ெல்�ள அமிலத்தன்டம ேொய்ந்த �ட�ெல்�ள எனவும், 
pH மதிபபு 7 ககும் அதி�மொ� உளை �ட�ெல்�ள �ொ�த்தன்டம ேொய்ந்த �ட�ெல்�ள எனவும் 
அறியப்படுகின்்றன. அமிலத்தன்டம அல்லது �ொ�த்தன்டம எனும் செொற்�ள முழுடமயொன்தல்ல, 
அடே ஒபபீடடு செொற்�ள்தொன் என்்பட்த நிடனவில் ச�ொளை வேணடும். அ்தொேது, pH 4.5ஐ 
ச�ொணை �ட�ெலுைன் ஒபபிடும்வ்பொது pH 3.0ஐ ச�ொணை �ட�ெல் அதி� அமிலத்தன்டம 
ச�ொணைது. H+ அயனிச் செறிவு அதி�ரிககும் வ்பொது pH மதிபபு குட்றகி்றது. வமலும் H+ அயனிச் 
செறிவு குட்றயும் வ்பொது pH மதிபபு அதி�ரிககி்றது. OH– செறிவிற்கு இ்தன் மறு்தடல உணடம 
ஆகும். 1N [H+] ச�ொணை ஒரு �ட�ெலின்  pH மதிபபு 0, அவ்தவ்பொல  1N [OH–] ச�ொணை ஒரு 
�ட�ெலின் pH 14 ஆகும்.
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H+ செறிவு (mol/L) 
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  pH = 8.5 ச�ொணை �ட�ெலின் H+ 
அயனிச் செறிடே �ணககிடு�.  

்பயிற்சி 1

1.5.2 ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள

 ஒரு ேலிடம குட்றந்த அமிலம் மற்றும் அ்தன் இடண�ொ�ம் (அல்லது) ஒரு ேலிடம 
குட்றந்த �ொ�ம் மற்றும் அ்தன் இடண அமிலம் ஆகிய �லடே�ளின் நீர்மக �ட�ெல் ்தொங�ல் 
�ட�ெல் எனப்படுகி்றது. சிறி்தைவு ேலிடம மிக� அமிலம் அல்லது �ொ�தட்த ஒரு �ட�ெலில் 
வெர்க� ஏற்்படும் pH மொற்்றதட்த, ்தொங�ல் �ட�ெல் ்தடுககி்றது. அ்தொேது, அக�ட�ெலின் pH 
மதிபபு ்ப�ொமரிக�்படுகி்றது. ்பல உயிரினங�ள ஒபபீடைைவில் சிறிய pH எல்டலயில் மடடுவம ேை� 
முடியும். அ்தனொல் அடே ஒரு மொ்றொ நிடலயொன pH  மதிபட்ப ்ப�ொமரிப்ப்தற்�ொ�, ்தொங�ல் �ட�ெல் 
அடமபபு�டை ்பயன்்படுததுகின்்றன. ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள அ்தன் pKa மதிபபின் 1.0 pH அலகு 
ே�ம்பில் மி�வும் சி்றப்பொ� செயல்்படும்.

்தொங�ல் �ட�ெல்�ளுககு உ்தொ�ணங�ள

1. அசிடடிக அமிலம் மற்றும் வெொடியம் அசிடவைட �லடே

2. அம்வமொனியம் டைட�ொகடெடு மற்றும் அம்வமொனியம் குவைொட�டு �லடே
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3. ச்பொடைொசியம் டைடைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட மற்றும் டைவ்பொடைொசியம் டைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட 
�லடே.

4. வெொடியம் �ொர்்பவனட மற்றும் வெொடியம் ட்ப�ொர்்பவனட �லடே 

்தொங�ல் செயல் (Buffer action)

 அமிலம் HA மற்றும் அ்தன் இடண �ொ�ம் ஆகியேற்றிகிடைவய ெமநிடல நிலவுே்தொல், 
�ட�ெலில் ஏற்்படும் pH மொற்்றததிற்கு எதி�ொன ்தடைடய ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள எடடுகின்்றன.

HA ⇌ H+ + A–

 ேலிடம குட்றந்த அமிலம் மற்றும் அ்தன் இடண�ொ�ம் உளை ெமநிடலக �லடேயுைன், 
சிறி்தைவு  ேலிடமமிகு அமிலதட்த வெர்ககும் ச்பொழுது, லீ-ெொடலியர் ச�ொளட�ப்படி,  ெமநிடலயொனது 
இைது பு்றமொ� ே�ரும். இ்தனொல் வெர்க�ப்படை அமிலததின் அைவிற்கு எதிர்்பொர்க�ப்படைட்தவிை  
குட்றேொன அைவே டைட�ஜன் அயனிச்செறிவு அதி�ரிககி்றது. இவ்தவ்பொல், ெமநிடலக 
�லடேயில் ேலிடமமிக� �ொ�தட்த வெர்ககும் ச்பொழுது, வெர்க�ப்படை �ொ�ததின் அைவிற்கு 
எதிர்்பொர்க�்படைட்தவிை குட்றேொன அைவே  டைட�ஜன் அயனிச்செறிவு குட்றகி்றது.

�ொ
�ம்

அமிலம்

pH அைவீடு 

pH 7.4 pH 7

pH 5

pH 10

pH 12

pH 4

pH 2

ேடுநிடல

மனி்த இ�த்தம்

வீடடு 
உ்பவயொ� 

சேளுககும் 
ச்பொருள

ட� �ழுவும் 
வெொபபு

துய நீர்

மனி்தனின் சிறுநீர்

்தக�ொளிச்ெொறு

இ�பட்ப தி�ேம்

்பைம் 1.15 pH ்தொள மற்றும் சேவவேறு மொதிரி�டை ச்பொருதது நி்றமொற்்றம்
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pH ்தொைொனது, நி்றங�ொடடி�ளின் �லடேடய ச�ொணடுளைது. இடே முழு 
pH ே�ம்பிற்குமொன  ்பல்வேறு நி்றங�டை �ொடடுகின்்றன. இது ச�ொடுக�ப்படை 
மொதிரியின் (sample) pH ஐ அைவிை ்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

முககிய �ருதது

 ஒரு லிடைர் ்தொங�ல் �ட�ெலின் pH மதிபட்ப, ஒரு pH அலகு மொற்றுே்தற்கு, 
வெர்க�ப்பைவேணடிய ேலிடமமிக� அமிலம் அல்லது �ொ�ததின் அைேொனது ்தொங�ல் தி்றன் என 
அறியப்படுகி்றது.

1.5.3 சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக ெமன்்பொடு

 ஒரு ்தொங�ல் �ட�ெலின் pH மற்றும் அத்தொங�ல் �ட�ெலிலுளை ேலிடமகுட்றந்த அமிலம்  
மற்றும் அ்தன் இடண�ொ�ததின் அைவு�ள ஆகியேற்றுககு இடைவயயொன ச்தொைர்ட்பக �ொடடும் 
ெமன்்பொடு  சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக ெமன்்பொடு என்்றடழக�ப்படுகி்றது. ஒரு ேலிடமகுட்றந்த  
அமிலம் HA பிரிட�யடையும் விடனடய �ருது�. ெமநிடலயில்,

HA ⇌ H+  +  A–

பிரிட� மொறிலி (Ka) என்்பது,

Ka  =
[H+] [A–]

[HA]  ..........................(1.1)

டைட�ஜன் அயனிச்செறிடே ச்பறுே்தற்�ொ�, ெமன்்பொடு (1.1) ஐ மொற்றி அடமககும்வ்பொது 

[H+]  = Ka

 [HA]

 [A–] ..........................(1.2)

ெமன்்பொடு (1.2) ன் இருபு்றமும் 10 ஐ அடிப்படையொ�க ச�ொணை மைகட� எடுககும்வ்பொது

log10 [H+]    =  log10  Ka  +  log10 
 [HA]

 [A–] ..........................(1.3)

ெமன்்பொடு (1.3) ல் pH மற்றும் pKa மதிபபு�டை பி�தியிடும்வ்பொது 

 - pH    =  - p Ka  +  log10 

 [HA]

 [A–] ..........................(1.4)

ெமன்்பொடு (1.4) ஐ (-1) ஆல் ச்பருககும்வ்பொது
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 pH    =  p Ka  –     log10 

 [HA]

 [A–] ..........................(1.5)

ெமன்்பொடு (1.5) இல் மைகட� உறுபட்பத ்தடலகீழொ� திருபபும்வ்பொது

 pH    =  p Ka   +      log10 

 [A–]
 [HA]   ..........................(1.6)

 அயனியொக�ல் மொறிலிக�ொன ெமன்்பொடடின் இந்த ேடிேம் சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக 
ெமன்்பொடு என்்றடழக�ப்படுகி்றது (ெமன்்பொடு 1.6). இச்ெமன்்பொடு இடண�ொ�தட்த ச�ொணடுளை 
(உபபு) ஒரு ேலிடம குட்றந்த அமிலததின் pH மதிபட்ப �ணககிை ்பயன்்படுகி்றது. ஒரு ேலிடம 
குட்றந்த அமிலம் மற்றும் அ்தன் இடண�ொ�ததின் சைன்ைர்ென்-வைசெல்்பல்ச் ெமன்்பொடடின் 
மற்்ற ேடிேங�ள பின்ேருமொறு:

 pH    =  p Ka   +      log
[இடண�ொ�ம்]

[அமிலம்]  ..........................(1.7)

அல்லது

 pH    =  p Ka   +      log
[புவ�ொடைொன் ஏற்பி]

[புவ�ொடைொன் ேழஙகி]

 ஒரு ேலிடம குட்றந்த அமிலம் மற்றும் அ்தன் இடண�ொ�ம் (அல்லது) ேலிடம குட்றந்த 
�ொ�ம் மற்றும் அ்தன் இடண அமிலததின் செறிவு�ள ெமமொ� இருககும் ச்பொழுது, ்தொங�ல் 
�ட�ெலின் pH மதிபபு அ்தன் pKa மதிபபிற்கு ெமம். இது சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக ெமன்்பொடடில் 
இருநது ச்தளிேொ� உளைது.

இ�த்தததில் உளை ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் �ட�ெலின் pKa மதிபபு 6.1 மற்றும் இ�த்தததின் pH 
மதிபபு 7.4 எனில், இ�த்தததில் �ொர்்பொனிக அமிலததுைன், ட்ப�ொர்்பவனடடின்  விகி்த மதிபட்ப 
([HCO3

–] / [H2CO3]), சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக  ெமன்்பொடடை ்பயன்்படுததிக �ணககிைப்படுகி்றது.

pH = pK +  log 
[HCO3

–]
[H2CO3] ........................ (1.8)

 pH மற்றும் pKa மதிபபு�டை சைன்ைர்ென்-வைெல்்பொக ெமன்்பொடடில் பி�தியிடு�.

7.4 = 6.1 +  log 
[HCO3

–]
[H2CO3]    ........................(1.9)

ெமன்்பொடு 1.9 ஐ மொற்றி அடமக� 

  log 
[HCO3

–]
[H2CO3]

 = 1.3   ........................(1.10)

ெமன்்பொடு (1.10) ல் மைகட�டய மறு ்பக�ததிற்கு மொற்று� 

Unit 1_001-059.indd   35 11/06/18   6:08 PM



36

 [HCO3
–]

[H2CO3]
 = antilog 1.3 ........................(1.11)

அல்லது

 [HCO3
–]

[H2CO3]
 = 20 ........................(1.12 )

10 mL 5M அசிடடிக அமிலம் மற்றும் 10 mL 
1M வெொடியம் அசிவைடடை ச�ொணடுளை 2 
L �ட�ெலின் pH மதிபட்ப �ணககிடு�.
அசிடடிக அமிலததின் pKa மதிபபு 4.76.

்பயிற்சி 2

 

 ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் அடமபபின் 
([H2PO4

–]/ [HPO4
 2–]) pKa மதிபபு 6.8. 

pH மதிபபு 4.8 ஐ ச�ொணை சிறுநீர் 
மொதிரியில் உளை H2PO4

– மற்றும் HPO4
2– 

ஆகியேற்றின் ஒபபீடடு செறிவு�ள 
என்ன?

்பயிற்சி 3

1.5.4 ்தொங�ல் �ட�ெல்�ளின் ்பயன்�ள

• உயிரியல் தி�ேங�ளின் pH எல்டல�டை ்ப�ொமரிப்ப்தற்கு ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள 
வ்தடேப்படுகின்்றன. இ�த்த பிைொஸ்மொவில் உளை �ொர்்பொனிக அமிலம் (H2CO3) மற்றும் 
ட்ப�ொர்்பவனட (HCO3) ்தொங�ல் �ட�ெல்,  இ�த்தததின் pH ஐ 7.35 மற்றும் 7.45 இடைவய 
்ப�ொமரிககி்றது.

• குறுகிய pH ே�ம்பின் கீழ மடடுவம சேொதி�ள செயல்தி்றன் உளைடே�ைொ� உளைன.

• ச்தொழில்துட்றயில், சேொதித்தல் செயல்முட்ற�ள மற்றும் துணி�ளுககு ெொயவமற்று்தலில் 
்பயன்்படுத்தப்படும், ெொயங�ளுககு  உ�ந்த சூழநிடல�டை அடமக�வும், ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன.

• pH மீடைர்�ளின் ்த�நிடலடய ெரிசெய்யவும் அடே ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன.

• ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள, முககியமொ� மருததுே மற்றும் ஆ�ொய்ச்சி கூைங�ளில் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றன. எடுததுக�ொடடு: pH 7.4ல்  ்பொஸ்வ்பட, உபபுநீர் ்தொங�ல்�ட�ெல் 
(phosphate buffered saline -PBS)

pH - நிர்ணயித்தல்: pH மீடைர்

 ஒரு �ட�ெலின் pH மதிபட்ப அைவிை pH மீடைர் ்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது. இது, pH 
உணர்தி்றன் ச�ொணை மின்முடன மற்றும் நியம மின்முடன ஆகியேற்றுைன் இடணநதுளை 
வேொல்டமீடைட�க  ச�ொணடுளைது. pH உணர் மின்முடன மற்றும் நியம மின்முடன�ளுககிடைவய, 
டைட�ஜன் அயனி�ைொல், உருேொக�ப்படும் மின்னழுத்த வேறு்பொடு அைவிைப்படுகி்றது. pH 
மீடை�ொனது, ்பல்வேறு ஆய்ே�ங�ள மற்றும் ச்தொழிற்ெொடல�ளில் pH மதிபட்ப அைவிடுே்தற்கு 
்பயன்்படுததிகச�ொளைப்படுகி்றது.
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1.5.5 உைல் தி�ேங�ளில் pH மற்றும் ்தொங�ல் அடமபபு
உைல் தி�ேம்
 உைலின் அடனதது ்பொ�ங�ளுககும் ஊடைச்ெததுக�ள வ்தடே. வமலும் அேற்றில் 
உருேொகும் ேைர்சிட்த மொற்்ற �ழிவுபச்பொருட�ள உைலில் இருநது நீக�ப்பை வேணடும். எனவே, 
செரிக�ப்படை உணவுபச்பொருட�ள, ைொர்வமொன்�ள, சிட்த மொற்்றப ச்பொருட�ள, சேொதி�ள வ்பொன்்ற 
ச்பொருட�ள மற்றும் ்பல்வேறு ேொயுக�டை, உைலின் ஒரு ்பகுதியிலிருநது மற்ச்றொரு ்பகுதிககு �ைத்த 
வேணடிய அேசியம் உளைது. இந்த இயக�ங�ள, உைல் தி�ேங�ள மூலம் ேடைச்பறுகின்்றன. 
கூடு்தலொ� இந்த உைல் தி�ேங�ள  ேைர்சிட்த மொற்்றவிடன�ள நி�ழ வ்தடேயொன ஊை�தட்தயும் 
ேழஙகுகின்்றன. நீர், உைல் தி�ேங�ளின் முககிய கூ்றொகும். நீ�ொனது செல்லினுளளும், செல்டல 
சுற்றியும், இ�த்த ேொைங�ளுககுளளும் நீர் உளைது. சமொத்த உைல் நீர் (TBW)  அைவு வ்தொ�ொயமொ� 
உைல் எடையில் 60%. ஆ� உளைது.

இருமின்முடன pH உணர்வி

வேொல்டமீடைர்

pH 7 உடைய 
்தொங�ல் �ட�ெல்

pH உணர் 
�ணணொடி

Ag/Ag Cl

திடை மின்முடன

மின்்பகுளி, Kcl சஜல் 
தி�ேம்

Ag/AgCl

தி�ே ெநதிபபு

்பைம் 1.16 எளிய  PH மீடைர் , மற்றும் அ்தன் கூறு�ளின் விைக�ப்பைம்

Unit 1_001-059.indd   37 11/06/18   6:08 PM



38

உைல்தி�ேங�ள

ECF ICF

பிைொஸ்மொ குைல் தி�ேம்

உைல் தி�ேங�ள ேட�ப்பொடு – ்பொய்வுப ்பைம்

 உைல் தி�ேங�ள என்்படே ஆகஸிஜன், ஊடைச்ெததுக�ள மற்றும் �ழிவு�ள வ்பொன்்ற 
ச்பொருட�ள �ட�நதுளை நீர்க �ட�ெல் ஆகும். உைல் தி�ேங�ளின் இருபபிைதட்த ச்பொருதது 
அடே உளசெல்தி�ேம் (ICF) மற்றும் சேளிச்செல்தி�ேம் (ECF) என இ�ணடு ேட��ைொ� 
பிரிக�ப்படுகின்்றன. உளசெல்தி�ேம் என்்பது உைலின் செல்�ளுககுள �ொணப்படுகி்றது. 
உளசெல்தி�ேம், சமொத்த உைல் நீரில் 2/3 அைவு உளைது. அ்தொேது உைல் எடையில் 40%. ஆ� 
உளைது. ICF-ல் K+ மற்றும் Mg2+அயனி�ள மு்தன்டமயொன வேர்மின் அயனி�ள ஆகும். பு�்தங�ள 
மற்றும் �ரிம ்பொஸ்வ்பட�ள வ்பொன்்றடே மு்தன்டமயொன எதிர்மின் அயனி�ள ஆகும்.

 இ�த்தததில் உளை தி�ேம் மற்றும் செல்�டை சுற்றியுளை இடைசேளி�ளில் தி�ேம் 
ஆகியடே கூடைொ� சேளிச்செல்தி�ேம் (ECF) என்று அடழக�ப்படுகி்றது, அ்தொேது, செல்�ளுககு  
சேளிவய இருககும் அடனதது தி�ேமும் ECF ஆகும். இது சமொத்த உைல் நீரில் 1/3 அைவு உளைது. 
அ்தொேது உைல் எடையில் 20%. ஆ� உளைது. மு்தன்டமயொன வேர்மின் அயனி Na+ஆகும். 
மு்தன்டமயொன எதிர்மின் அயனி�ள Cl– மற்றும் HCO3

– ஆகும். ECF , பிைொஸ்மொ (1/4 மைஙகு ECF) 
மற்றும் திசுயிடைத தி�ேம் ((3/4 மைஙகு  ECF) ஆகியேற்ட்ற உளைைககியுளைது. 

 திசுயிடைத தி�ேமொனது (திசுத தி�ேம்) செல்டலச் சுற்றியும், செல்�ளுககு இடைவயயும் 
�ொணப்படுகி்றது. ச்பரிய பு�்தங�ள இல்லொமல் இருப்பட்தத ்தவி�, இ்தன் இடயபு , பிைொஸ்மொடேப 
வ்பொலவே உளைது. அ்தொேது, திசுயிடைத தி�ேம் என்்பது பிைொஸ்மொவின் நுணேடிநீ�ொகும். 
மூடைத்தணடுேை தி�ேம் மற்றும் நிணநீர் ஆகியன திசுயிடைத தி�ேங�ளுககு 
எடுததுக�ொடடு�ைொகும்.

மூடைத்தணடுேை தி�ேம் (Cerebrospinal fluid - CSF)

 மூடையில் உளை உடகுழிேொன ்பகுதி�ள (கீழட்ற�ள),  ்தணடு ேைம் மற்றும் ்தணடுேைதட்த 
சுற்றியுளை ்பகுதி�ள ஆகியன மூடை ்தணடுேை தி�ேத்தொல் (CSF) நி�ப்பப்படடுளைன. CSF 
தி�ேததின் சமொத்த �னஅைவு 100 மு்தல் 150 மி.லி ஆகும். இது, ச்தளிேொன, ஒளிஊடுருேககூடிய 
மற்றும் நி்றமற்்ற தி�ேமொகும். இது இ�த்ததட்த ஒத்த pH மதிபட்ப ச்பற்றுளைது (7.20 மு்தல் 7.40 
ேட� , அ்தொேது சிறி்தைவு �ொ�த்தன்டம). இது மூடை மற்றும் ்தணடுேை அதிர்ச்சியிலிருநது 
�ொககி்றது, வமலும் ே�ம்பு அடமபபு�ளில் சீ�ொன அழுத்ததட்த ்ப�ொமரிககி்றது. இந்த தி�ேத வ்தக�ம் , 
மணடைவயொடடு (cranium) கூறு�டை ஒழுஙகு்படுததுகி்றது. ஒரு குறிபபிடை அைவிற்கு, இது ே�ம்பு 
அடமபபு�ளில் ஊடைச்ெதது �ைதது்தலில் ஊை�மொ� ஈடு்படுகி்றது.
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நிணநீர்

நிணநீர் துணடு 
குழல் சுேர்

நிணநீர் குழல் 
தி்றபபு

திசுச்செல்

திசு தி�ேம்

்பற்று இடழ�ள

அ�சமன்்பைலச் செல்�ள ேொல்வு�ள

்பைம் 1.17 நிணநீர் �ணு

நிணநீர் மற்றும் திசு இடைததி�ேம் ஆகியேற்றின் உருேொ்தல் மற்றும் ்பொய்்தல்

 நிணநீர் மணைலததில் இருககும் தி�ேம் நிணநீர் என்று அடழக�ப்படுகி்றது. நிணநீர் ஒரு 
நி்றமற்்ற தி�ேம். இது தி�ே வமடரிகஸ், பிைொஸ்மொ மற்றும் இ�த்த சேளடையணுக�ள ஆகியேற்்றொல் 
ஆனது. இது, திசுக�டையும், உறுபபு�டையும் ்தன் ்பொது�ொபபு உட்றயொல் ேடனககி்றது. நிணநீரில், 
இ�த்த சிேப்பணுக�ள �ொணப்படுேதில்டல, வமலும் இது இ�த்ததட்தவிை குட்றந்த அைவே 
பு�்தங�டை உளைைககியுளைது. இ்தன் pH மதிபபு இ�த்தததின் pH மதிபபிற்கு ெமமொ� உளைது. 
(7.35 மு்தல் 7.40 அ்தொேது சிறி்தைவு �ொ�த்தன்டம)

 இ�த்தமொனது, திசுக�ளில் நுணகுழொய்�ளின் ேழிவய ்பொயும்வ்பொது, சிறி்தைவு ்பல 
சிறிய �ட�யககூடிய ச்பொருட�ளுைன் நீ�ொனது, செல்�ளுககிடை்படை இடைசேளி�ளில் 
ே�ர்கி்றது. ச்பரிய பு�்த மூலககூறு�ள, மற்றும் உருேொக�ப்படை கூறு�ள அடனததும் இ�த்த 
குழொய்�ளிவலவய ்தஙகிவிடுகின்்றன. இந்த தி�ேமொனது திசுஇடைததி�ேம் அல்லது திசுததி�ேம் 
என்்றடழக�ப்படுகி்றது. எபவ்பொதும் இ�த்தம் மற்றும் செல்�ளுககு இடைவய ஊடைச்ெதது�ள, 

Unit 1_001-059.indd   39 11/06/18   6:08 PM



40

ேொயுக�ள, ஆகியேற்றின் ்பரிமொற்்றம் எபவ்பொதும் இததி�ேததின் ேழியொ� ேடைச்பறுகி்றது. நிணநீர் 
மணைலம் என்்றடழக�ப்படும் ஒரு விரிேொன ேடலயடமபபு உளைது. நிணநீர் மணைலமொனது, 
இந்த நிணநீர் தி�ேதட்த வெ�ரிதது, அட்த ேடி�டடி, மீணடும்  மொர்புககூடு நிணநீர்ககுழொய் 
மற்றும் �ொட்றயடிச் சிட� (subclavian vein) வ்பொன்்ற மு்தன்டமயொன இ�த்த ேொைங�ளுககுள 
செலுததுகி்றது.

 ச�ொழுபபு�ள, நிணநீர் ேழியொ�, குைலுறிஞ்சி�ளிலுளை நுண்பொல்குழல்�ளில்  
உறிஞ்ெப்படுகின்்றன. சேளிச்செல் அல்லது உடசெல் ்பகுதி�ளிலிருநது நிணநீர் தி�ேம் 
இ�த்தததிற்கு ேடி�டைப்படுகி்றது. ஊடு�திர்சேளி�ளில் இருநது  இ�த்தததில் நிணநீர் தி�ேதட்த 
ேடி�டடுகி்றது. இது, இ�த்தம் மற்றும் திசுஇடைததி�ேததிற்கும் இடைவய ெமநிடலடய 
்ப�ொமரிப்ப்தற்�ொ� ்பயன்்படுகி்றது.

இ�த்தம்

 இ�த்தம் திசுக�ளின் நுணகுழொய் ேழிவய ்பொயும் வ்பொது, சிறி்தைவு நீ�ொனது,  நீரில் 
�ட�யககூடிய ்பல ச்பொருட�ளுைன் வெர்நது செல்�ளுககு இடைப்படை இைததிற்குள செல்கி்றது. 
செல்�ள மற்றும் சூழலுககும் இடைவய மி� அதி�ைவில் ச்பொருட�டை �ைததுே்தற்கும்,  
செல்�ளுககிடைவய நீர்ச் ெமநிடலடய ்ப�ொமரிக�வும் வ்பொககுே�தது ேொ�னமொ� செயல்்படுகி்றது. 
இ�த்தததில், உருேொக�ப்படை கூறு�ள (செல்�ள) என அடழக�ப்படும், செல்�ைொலொன ்பகுதி 
உளைது. இது பிைொஸ்மொ எனும் தி�ேப ்பகுதியில் மி்தக�டேக�ப்படடு ச�ொணடுசெல்லப்படுகி்றது. 
ேைர்ந்த மனி்தனின் உைலில் உளை சமொத்த இ�த்த அைவு ஏ்றத்தொழ 5 லிடைர் இருககும். 
இ�த்தததின் ெொ்தொ�ண pH எல்டல 7.35 லிருநது 7.40 ேட� உளைது. ஒரு இ�த்த மொதிரிடய 
டமயவிலக�லுககு உட்படுததும்வ்பொது, பிைொஸ்மொடே வமவல மி்தக�விடடு, மி�பச்பரிய 
உருேொக�ப்படை கூறு�ள டமயவிலககு வெொ்தடனககுழொயின் அடிப்பகுதியில் ்தஙகுகின்்றன. 
இ�த்தததின் சமொத்த �னஅைவில், 45% உருேொக�ப்படை கூறு�ளும், மீ்தமுளை 55% பிைொஸ்மொவும் 
�ொணப்படுகின்்றன.

இ�த்தம்

உருேொகும் கூறு�ள

லியூவ�ொடெட

கி�ொனுவலொடெட

நியூடவ�ொபில் ஈஸ்வனொபில் வ்பவெொபில்

லிம்வ்பொடெட வமொவனொடெட

அக�ொனுவலொடெட

எரிதவ�ொடெட தவ�ொம்வ்பொடெட

பிைொஸ்மொ

 உருேொக�ப்படை கூறு�ைொனடே, இ�த்த சிேப்பணுக�ள, இ�த்த சேளடையணுக�ள, 
மற்றும் இ�த்த ்தடைணுக�ள (தி�ொம்வ்பொடெடடு�ள)  ஆகியேற்ட்ற உளைைககியுளைன. ஒரு ேைர்ந்த 
ஆண�ளின் இ�த்தததில், ஒரு �ன மி.மீடைரில், ச்பொதுேொ� 4.9 மில்லியன் மு்தல் to 5.5 மில்லியன் 
இ�த்த சிேப்பணுக�ளும் (erythrocytes), ச்பண�ளில்  4.4 மில்லியன் மு்தல் 5.0 மில்லியன் இ�த்த 
சிேப்பணுக�ளும் �ொணப்படுகின்்றன. ஒரு ேைர்ந்த மனி்தரின் இ�த்தததில், �ன மி.மீடைரில்,  5000 
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மு்தல் 9000 ேட�யிலொன சேளடையணுக�ள �ொணப்படுகின்்றன. இ�த்த சேளடையணுக�ளில், 
குறுமணி சேளடையணுக�ள (நியுடவ�ொஃபில்�ள, ஈஸ்வனொஃபில்�ள, வ்பவெொஃபில்�ள) மற்றும் 
குருதியணுக�ள ஒற்ட்றஉட�ரு சேளடையணூக�ள (லிம்வ்பொடெட�ள, வமொவனொடெட�ள). 
இ�த்தததில் உளை இ�த்த ்தடடு�ளின் எணணிகட� ஒரு �ன மி.மீடைரில் 1,50,000 மு்தல் 300000 
ேட� இருககும்.

 பிைொஸ்மொ என்்பது ஒரு சேளிர் மஞ்ெள நி்ற தி�ேமொகும், இதில் நீர் மற்றும் �ட�ந்த 
�ட�ச்பொருட�ள உளைன. Na+ அயனி�ள, ேைர்சிட்தமொற்்றப ச்பொருட�ள, ைொர்வமொன்�ள, 
சேொதி�ள, சேணபு�்தங�ள, திசுபபு�்தம், ்தடெேொர்�ள மற்றும் பி்றேட�யொன பு�்தங�ள வ்பொன்்ற 
�ரிம மூலககூறு�டையும் இக�ட�ெல்�ள உளைைககியுளைன.

இ�த்தம் பின்ேரும் செயல்்பொடு�டை நி�ழததுகி்றது:

1. இ�த்தம் ஆகஸிஜடன, நுட�யீ�லிலிருநது திசுக�ளுககும், �ொர்்பன் டை ஆகடெடை, 
திசுக�ளிலிருநது நுட�யீ�லுககும் �ைததுகி்றது.

2. இது உறிஞ்ெப்படை ஊடைச்ெததுக�டை, செரிமொனப ்பொட்தயிலிருநது,  உைலின் அடனதது 
திசுக�ளுககும் �ைததுகி்றது.

3. இது ேைர்சிட்தமொற்்ற �ழிவு ச்பொருட�டை சேளிவயற்றுே்தற்�ொ� சிறுநீ��ம், நுட�யீ�ல், 
வ்தொல் மற்றும் குைலுககு �ைததுகி்றது.

4. இது, ்பல்வேறு ்தொதுக�ள, டேடைமின்�ள மற்றும் ைொர்வமொன்�டை �ைததுகி்றது.
5. இது நீர்ச் ெமநிடலடய ஒழுஙகு்படுததுகி்றது.
6. இது உைலில் அமில-�ொ�ச் ெமநிடலடய ்ப�ொமரிககி்றது.
7. இது இ�த்த சேளடையணுக�ள மற்றும் எதிர் உயிரி�ளின் மூலம் ்பல்வேறு ச்தொற்று�ளுககு 

எதி�ொ� ்பொது�ொபபு ேழஙகுகி்றது.

 ஒரு ்தை�ைவீ�ரின், வ்பொடடித தி்றடன அதி�ரிககும் வேொககில், இ�த்தததின் 
ஆகஸிஜன் சுமககும் தி்றடன, ்தற்�ொலி�மொ� அதி�ரிக�ச்செய்ே்தற்�ொ�, இ�த்த 
செறிவூடைல் (Blood doping) எனும் முட்ற பின்்பற்்றப்படுகி்றது. இந்த முட்றயில், 
்தை�ை வீ�ரின் உைலிலிருநது, இ�த்ததட்த அ�ற்றி, பின்னர் உைனடியொ� 
மீணடும் பிைொஸ்மொடே மடடும் உடசெலுததி, இ�த்த சிேப்பணுக�ள 

உட்றயடேக�ப்படுகின்்றன. வ்பொடடி ேொளுககு முன்ன�ொ� ஒன்று மு்தல் ஏழு ேொட�ளுககுள 
உட்றயேத்த சிேப்பணுக�ள மீன்டும் உைலினுள செலுத்தப்படுகின்்றன. உளளூர் ்தை�ை 
வ்பொடடி�ள  மற்றும் ஒலிம்பிககில், நீதிசேறி மற்றும் மருததுே �ொ�ணங�ளுக�ொ�, இ�த்த 
செறிவூடைல் முட்ற ெடைவிவ�ொ்தமொன்தொ� �ரு்தப்படுகி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

செயற்ட�யொ� ்தயொரிக�ப்படை, சிேப்பணுேொக�தட்த தூணடும் 
தி�ேததின் (எவ்பொசஜன், புவ�ொகிரிட) விற்்படனயொல், ேருைநவ்தொறும்   1 
பில்லியன் அசமரிக� ைொலர்�டை ஈடடுகி்றது. சிறுநீ�� செயலிழபபு அல்லது 
புற்றுவேொய்க�ொன கீவமொச்த�பி சிகிச்டெ ச்பறு்பேர்�ளில், இ�த்தசிேப்பணு 

உருேொக�ம் �ணைறியப்படை வேொயொளி�ளுககு, சிேப்பணு உற்்பததிடய அதி�ரிக� இந்த 
ைொர்வமொன் ச்பொதுேொ� ்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது. 

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?
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டமயவிலககிற்கு உட்படுத்தப்படை இ�த்த பூச்சு

இ�த்த 
பிைொஸ்மொ

இ�த்த 
சிேப்பணுக�ள

பிவைடசலடடு�ள
இ�த்த 

சேளடையணுக�ளஉ ரு ே ொ ன 
கூறு�ள

 

்பைம் 1. 18 இ�த்தததின் உடகூறு�ள; டமயவிலக� முட்றககு பி்றகு, இ�த்த செல்�ள 
வெொ்தடனககுழொயின் அடிப்பகுதியில் ்தஙகுகின்்றன, பிைொஸ்மொ வமவல மி்தககி்றது. 
சேளடையணுக�ளும், உட்றேணுக�ளும் , சமல்லிய, வலெொன, சேளிர்நி்ற, உபபிய உட்றடய 
சிேப்பணுக�ளுககும், பிைொஸ்மொவுககும் இடைவய உருேொககுகின்்றன.

நியூடவ�ொபில்

லிம்வ்பொடெடடு�ள

ஈஸ்வனொபில்

வமொவனொடெட

வ்பவெொபில்

எரித�ொடெடபிவைசலட

்பைம் 1.19 இ�த்த செல்�ள : இ�த்தததின் சேளடையணுக�ள, உட்றயணுக�ள நி்றமூடைலுககு 
பின் குறிபபிைப்படடுளைது மற்றும் சிேப்பணுக�ள நி்றமூடைப்பைொமல் குறிபபிைப்படடுளைன. 

முககிய உயிர்த தி�ேங�ளின் pH மதிபபு�ள அடைேடண 1.3 ல் ச�ொடுக�ப்படடுளைது.
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அடைேடண 1.3 – உயிர்தி�ேங�ளின் pH 
எல்டல�ள

ே. 
எண உயிர் தி�ேங�ள pH

1 இ�த்தம் 7.35  -  7.40

2 �ணணீர் 7.20  -  7.40

3 உமிழநீர் 6.40  -  7.00

4 இட�பட்பச் ெொறு 1.50  -  3.00

5 �டணய நீர் 7.50  -  8.00

6 திசு இடைத தி�ேம் 7.20  -  7.40 

7 உளசெல் தி�ேம் 6.50  -  6.90 

8 சிறுநீர் 5.00  -  7.50

9 மூடைத ்தணடுேை 
தி�ேம் 

7.20  -  7.40  

அடைேடண 1.4 – உைல் தி�ேங�ளின் 
்தொங�ல் அடமபபு�ள

ே. 
எண

உைல் 
தி�ேம் 

்தொங�ல் அடமபபு

1 இ�த்தம் ட்ப�ொர்்பவனட,

2 திசு இடைத 
தி�ேம்

பு�்தம் மற்றும் 
ஹீவமொகுவைொபின் 
்தொங�ல் அடமபபு

3 உ ள ச ெ ல் 
தி�ேம்

ட்ப�ொர்்பவனட  
்தொங�ல் அடமபபு 
பு�்தம் மற்றும் 
்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் 
அடமபபு

இ�த்தததின் ்பல்வேறு ்தொங�ல் அடமபபு�ள 

இ�த்தம், ேொன்கு ்தொங�ல் அடமபபு�டை 
ச�ொணடுளைன.  அடேயொேன,

•  ட்ப�ொர்்பவனட  ்தொங�ல் அடமபபு

• ்பொஸ்வ்பட  ்தொங�ல் அடமபபு

• பு�்தத ்தொங�ல் அடமபபு

• ஹீவமொகுவைொபின்  ்தொங�ல் அடமபபு

 சேவவேறு ்தொங�ல் 
அடமபபு�ளில், �ொர்்பன் 
டை ஆகடெடை 
ட � ய ொ ள ே ்த ற் � ொ ன , 
இ � த ்த த தி ன் 

்தொங�ல் தி்றன் அைவிைப்படைது. அ்தன் 
மதிபபு�ள பின்ேருமொறு மொறு்படுகி்றது: 
ஹீவமொகுவைொபின் -62%, ்பொஸ்வ்பட-
22%, பிைொஸ்மொ பு�்தம் 11% மற்றும் 
ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமபபு 5%.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமபபு

 ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமப்பொனது 
�ொர்்பொனிக அமிலம் மற்றும் ட்ப�ொர்்பவனடடை 
அயனி�டை ச�ொணடுளைது. ட்ப�ொர்்பவனட 
்தொங�ல் அடமபபின் pKa மதிபபு 6.1. இது 
இ�த்த பிைொஸ்மொவின் முககியமொன ்தொங�ல் 
அடமப்பொகும். எரிச்பொருள ேைர்சிட்த 
மொற்்றததின்வ்பொது சேளிப்படும் �ொர்்பன் டை 
ஆகடெைொனது, �ொர்்பொகஸி அன்டைடவ�ஸ் 
எனும் சேொதி முன்னிடலயில் நீருைன் 
விடனப்படடு �ொர்்பொனிக அமிலதட்த [H2CO3]
உருேொககுகி்றது.. �ொர்்பொனிக அமிலம் ஒரு 
ேலிடம குட்றந்த அமிலமொகும், ்பகுதியைவே 
அயனியுற்று, ட்ப�ொர்்பவனட[HCO3

–]  
அயனி�ைொ�வும், H+ அயனி�ைொ�வும் 
பிரிட�யடைகின்்றன.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO–
3

 �ொ�தட்த வெர்ப்ப்தொல், H+ 
அயனி நீக�ப்படுகி்றது, �ொர்்பொனிக 
அமிலம் பிரிட�யடைநது டைட�ஜன் 
அயனி�ளும், ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ளும் 
உருேொகின்்றன. �ட�நதுளை CO2 ேொனது 
நீருைன் விடனப்படடு, �ொர்வ்பொனிக 
அமில அைவு�டை ெரிநி�பபுகி்றது. CO2 
செறிேைவு�ள அதி�மொகும்வ்பொது, அதி�ைவு 
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�ொர்வ்பொனிக அமிலதட்த உருேொககுகி்றது, 
அது, பிரிட�யடைநது, டைட�ஜன் 
அ ய னி � ை ொ � வு ம் ,  ட ்ப � ொ ர் ்ப வ ன ட 
அயனி�ைொ�வும் மொறுகி்றது. அ்தொேது 
ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�லொனது, இ�த்தததில் 
உளை ்தொங�ல் அடமபபு வ்பொல 
செயல்்படுகி்றது.

்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் அடமபபு:

 ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் �ட�ெலில், டை 
டைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட அயனி�ள[H2PO4

–]   
மற்றும் வமொவனொடைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட 
அயனி�ளும் [HPO4

2–] ்பஙவ�ற்கின்்றன. 
்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் �ட�ெலின் pKa மதிபபு 
6.8. ்பொஸ்்பொரிக அமிலம் பிரிட�யடைநது H+ 
அயனி�ள மற்றும் டைடைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட 
அயனி�டை [H2PO4

–] உருேொககுகி்றது, 
இ்தன் pKa மதிபபு 2.15. டைடைட�ஜன் 
்பொஸ்வ்பட அயனி�ள  [H2PO4

–]  
பிரிட�யடைநது H+ அயனி�ள மற்றும் 
வமொவனொ டைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட அயனி�டை 
[HPO4

2–] உருேொககுகி்றது. இ்தன் pKa மதிபபு 
7.2, வமலும்  வமொவனொ டைட�ஜன் ்பொஸ்வ்பட 
அயனி�ள [HPO4

2–] பிரிட�யடைநது H+ 
அயனி�ள மற்றும் ்பொஸ்வ்பட அயனி�டை 
(PO4)

-3 உருேொககுகி்றது. இ்தன் pKa மதிபபு 
12.4.  பிரிட�மொறிலி�ளின் மதிபபு�ளிலிருநது, 
்பொஸ்வ்பட, இ�த்தததில் , சி்றந்த ்தொங�ல் 
�ட�ெலொ� செயல்்பை முடியும் என்்பட்த புரிநது 
ச�ொளைலொம். (pH = 7.4)

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4
–  ⇌  H++ HPO4

2-  ⇌  H+ + 
PO4

3-

 ஆனொல் இ�த்தததில், ்பொஸ்வ்பட 
செறிவு மி�ககுட்றவு. அ்தொேது, ்பொஸ்வ்பட 
்தொங�ல் �ட�ெலொனது இ�த்தம் மற்றும் 
திசுஇடைததி�ேம் ஆகியேற்றில் உளைட்த 
விை அதி� ்பொஸ்வ்பட செறிவு ச�ொணை சிேபபு 
செல்�ள மற்றும் மற்்ற ேட�ச் செல்�ளில்,  
உளசெல் ்தொங�ல் �ட�ெலொ�, ்பொஸ்வ்பட 
்தொங�ல் �ட�ெல் முககிய ்பங�ொற்றுகி்றது. 

பு�்த ்தொங�ல் அடமபபு

 பு�்த ்தொங�ல் அடமபபிற்கு 
பிைொஸ்மொ பு�்தங�ள ச்பொருப்பொகின்்றன. 
பு�்தங�ளின் ்தொங�ல் செயல்தி்றனொனது, 
்பக�ச் ெஙகிலி�ளில் உளை அயனியுறும் 
அமிவனொ அமிலங�ளின் pKa மதிபபு�டைச் 
ெொர்நதுளைது.. ஹிஸ்டிடின் ்தொங�ல் 
�ொ�ணியொ� முககிய ்பங�ொற்றுகி்றது, 
ஏசனனில், அ்தன் இமிைவெொல் ச்தொகுதியின் pKa 
மதிபபு 6.7 வமலும் இது, பு�்த ்தொங�ல் அடமபபின் 
செயல்தி்றன் மிக� கூ்றொகும். பிைொஸ்மொவின் 
2% ்தொங�ல் செயல்தி்றனுககு, பிைொஸ்மொ 
பு�்தங�ள ச்பொறுபவ்பற்கின்்றன. பு�்தததின் 
pH மதிபபு 7.4  ஆ� இருககும்வ்பொது, பு�்தங�ள 
அேற்றின் எதிர்மின் அயனிேடிேங�ளில் 
(Pr–) இடண �ொ�ங�ைொ� செயல்்படுகின்்றன. 
H+ அயனி�டை ஏற்றுகச�ொணை பி்றகு 
அடே ேலிடம குட்றந்த அமிலங�ைொ� 
(HPr)மொறுகின்்றன. அ்தொேது, பு�்தங�ளின் 
்தொங�ல் செயல், பின்ேரும் பிரிட�யடை்தல் 
விடன�ைொல் நி�ழகி்றது.

HPr ⇌     Pr–      +  H+

 பு�்தம்–H ⇌ பு�்தம்– + H+

ஹீவமொகுவைொபின் ்தொங�ல் அடமபபு�ள:

 இ�த்த சிேப்பணுக�ளில் �ொணப்படும் 
ஹீவமொகுவைொபின், ்தொங�ல் �ொ�ணியொ�வும் 
முககிய  ்பங�ொற்றுகி்றது. இது முககியமொ�, 
நுட�யீ�ல் மற்றும் திசுக�ளுககிடைவய 
ேொயுப்பரிமொற்்றம் நி�ழும்வ்பொது 
உருேொக�ப்படும் அமிலங�ளின்மீது, ்தொங�ல் 
விடைவு நி�ழததுகி்றது. 

HHb ⇌  Hb– + H+

 திசுக�ளில், �ொர்்பொனிக 
டமலததிலிருநது சேளிவயற்்றப்படை H+ 
அயனி�ள, கீவமொகுவைொபினுைன் பிடணநது, 
CO2 டே  ேடிவில் �ைததுே்தற்கு உ்தவி 
புரிகி்றது. நுட�யீ�ல்�ளில், ஹீவமொகுவைொபின் 
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ஆகஸிஜனுைன் பிடணே்தொல் , அயனி�டை 
சேளிவயற்றுகின்்றன, இடே உைன் வெர்நது 
�ொர்்பொனிக அமிலம் உருேொகி்றது. இந்த 
�ொர்்பொனிக அமிலம் சிட்தநது 
 CO2 மற்றும் நீ�ொ� மொறுகி்றது.
அ்தன் பின்னர் CO2 சுேொெம் ேழிவய 
சேளிவயற்்றப்படுகி்றது, அ்தொேது  
ஹீவமொகுவைொபின் ்தொங�ல் அடமப்பொ� 
செயல்்படுகி்றது. 
1.5.6 அமில – �ொ� ெமநிடல
 உயிரியல் தி�ேங�ளின் pH மதிபபு�ள 
குறுகிய எல்டல�டை ச�ொணடுளைன. 
எடுததுக�ொடைொ�, இ�த்தததின் pH மதிபபு 7.35 
மு்தல் 7.40 ேட�யில் ்ப�ொமரிக�ப்படுகி்றது. 
அ்தொேது சிறி்தைவு �ொ�த்தன்டம 
ச�ொணைது. pH  மதிபபில்  ஏற்்படும் மொற்்றம், 
ேைர்சிட்த மொற்்ற செயல்்பொடு�டை 
்பொதிககி்றது. எடுததுக�ொடடு: பு�்தங�ளின் 
இயல்பிழத்தல்,சேொதிச் செயல்்பொடு ஆகியடே. 
அ்தொேது, உைலின் இயல்்பொன உைலியக� 
மற்றும் உயிர்வேதிச் செயல்்பொடு�ளுககு, 
்தகுந்த pH மதிபபு�டை ்ப�ொமரிப்பது மி� 
அேசியம். செல் மற்றும் உயிர் தி�ேங�ளில் 
நி�ழும் அமில �ொ� செறிவு�ளின் மொறு்பொடைொல், 
pH மதிபபில் மொற்்றம் ஏற்்படுகி்றது. pH 
மதிபபு�டை ்ப�ொமரிப்ப்தற்�ொ�, அமில�ொ� 
ெமநிடலடய �டடுப்படுதது்தல் மற்றும் 
்ப�ொமரித்தல் இன்றியடமயொ்தது. 
அமில �ொ�ச் ெமநிடலடய 
ஒழுஙகு்படுதது்தல்:
 உைலின் அமில-�ொ�ச் 
ெமநிடலயொனது, ்தொங�ல் �ட�ெல்�ள, 
நுட�யீ�ல் மற்றும் சிறுநீ��ங�ளின் 
செயல்்பொடு�ைொல் ்ப�ொமரிக�ப்படுகி்றது.
நுட�யீ�லின் ்பங�ளிபபு:
 pH ்ப�ொமரித்தலில் மு்தல் 
்பொது�ொபபு அடுக�ொனது, CO2 மற்றும் 
ட்ப�ொர்்பவனடடு�ளின் சேளிச்செல் 
செறிவு�டை நுட�யீ�ல் மூலம் 

�டடுப்படுததுே்தொகும். அதி� ஆகஸிஜன் 
�ொற்வ்றொடைமொனது, சேளிச்செல் 
தி�ேததிலிருநது CO2 ஐ நீககுகி்றது, இ்தனொல், 
டைட�ஜன் அயனிச் செறிவு குட்றகி்றது. 
மொ்றொ� குட்றந்த ஆகஸிஜன் �ொற்வ்றொடைததில்,  
CO2 இன் அைவு அதி�ரிககி்றது, அ்தனொல், 
சேளிச்செல் தி�ேததில் டைட�ஜன் அயனிச் 
செறிவு அதி�ரிககி்றது. நுட�யீ�ல் மூலம் 
pH ்ப�ொமரிக�ப்படுேதில், ட்ப�ொர்்பவனட 
்தொங�ல் அடமபபு மற்றும் சிேப்பணுக�ளின் 
ஹீவமொகுவைொபின் ்தொங�ல் அடமபபு ஆகிய 
இ�ணடும் மி� அேசியம். 

 

 ்பைம் 1.20 – �ட�க�ப்படை �ொர்்பன் 
டை ஆகடெைொனது,  திசுக�ளிலிருநது, 
சிேப்பணுக�ளுககு வி�வுகி்றது. பின்னர், 
அது �ொர்்பொனிக அன்டைடவ�ஸ் 
எனும் சேொதி மூலம் �ொர்்பொனிக 
அமிலமொ� மொற்்றப்படுகி்றது. �ொர்்பொனிக 
அமிலமொனது, டைட�ஜன் அயனி 
மற்றும் ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ைொ� 
பிரிட�யடைகி்றது. பின்னர் டைட�ஜன் 
அயனி ஹீவமொகுவைொபினுைன் HHb 
ஆ� இடணகி்றது. ட்ப�ொர்்பவனட 
அயனி பிைொஸ்மொவிற்குள வி�வுகி்றது. 
மின்ேடுநிடலத்தன்டமடய ்ப�ொமரிக� 
குவைொட�டு அயனி�ள இ�த்த 
சிேப்பணுக�ளுககு வி�வுகி்றது.
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வ்பொர் விடைவு:
ஆகஸிஹீவமொகுவைொபினுைன், 
H+ அயனி (�ொர்்பொனிக 
அ மி ல த தி லி ரு ந து 

சேளியிைப்படைது) இடணே்தொல், 
ஆகஸிஜடன இழத்தல் அதி�ரிக�ப்படுகி்றது. 
இதுவே வ்பொர் விடைவு ஆகும். இ்தன் 
�ொ�ணமொ� ஆகஸிஹீவமொகுவைொபின், 
டி ஆ க ஸி ஹீ வ ம ொ கு வ ை ொ பி ன ொ � 
மொற்்றமடைேது அதி�ரிககி்றது.,

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

குவைொட�டு ே�ர்வு

இ�த்த நுணகுழொய்�ள 
ேழியொ� இ�த்தம் செல்லும் 

ச்பொழுது குவைொட�டு அயனி�ள 
ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ளுைன் ்பரிமொற்்றம் 
அடையும் நி�ழேொனது, குவைொட�டு ே�ர்வு 
என்்றடழக�ப்படுகி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

்பைம் 1.21 - ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ள 
பிைொஸ்மொவில் இருநது வி�வுகின்்றன, 
ஹீவமொகுவைொபினிலிருநது சேளியிைப்படை 
டைட�ஜன் அயனியுைன் இடணே்தொல் 
�ொர்்பொனிக அமிலம் உருேொகி்றது. 
�ொர்்பொனிக அமிலம் பின்னர்  �ொர்்பொனிக 
அன்டைடவ�ஸ் மூலம் �ொர்்பன் டை 
ஆகடெடு மற்றும் நீர் என மொற்்றப்படுகி்றது. 
�ொர்்பன் டை ஆகடெடு பின்னர் 
சேளிவயற்்றப்படை �ொற்று  மூலம் 
அ�ற்்றப்படுகி்றது.

 சுழற்சி அடமபபின் நுணகுழல்�ள 
ேழியொ� இ�த்தம் �ைநது செல்லும்வ்பொது, 
இ�த்த சிேப்பணுக�ளினுள, வி�விய 
�ொர்்பன் டைஆகடெடு   மற்றும் நீரில் 
இருநது, �ொர்்பொனிக அன்டைடவ�ஸ் மூலம் 
�ொர்்பொனிக அமிலம் உருேொக�ப்படுகி்றது. 
அதி� �ொர்்பொனிக அமிலச் செறிேொனது, இ�த்த 
சிேப்பணுக�ளினுள, �ொர்்பொனிக அமிலமொனது 
ட்ப�ொர்்பவனட மற்றும் டைட�ஜன் 
அயனி�ைொ� அயனியுறு்தலுககு ெொ்த�மொ� 
உளைது. சேளிவிைப்படை H+ அயனி�ள, 
டிஆகஸி  ஹீவமொகுவைொபினுைன் பிடணகி்றது. 
அவ்தெமயம், ட்ப�ொர்்பவனடைொனது இ�த்த 
சிேப்பணுக�ளிலிருநது பிைொஸ்மொவிற்குள 
நுடழகி்றது. அ்தொேது, திசுக�ளிலிலுளை, 
சிேப்பணுக�ளினுள ஹீவமொகுவைொபின்,  H+ 
அயனி�டை ஒடுககுகி்றது.

 இ�த்தம், நுட�யீ�ல் 
நுணகுழொய்�டை அடையும் வ்பொது, 
டி ஆ க ஸி ஹீ வ ம ொ கு வ ை ொ பி ன ொ ன து , 
ஆகஸிஹீவமொகுவைொபினொ� மொற்்றப்படுகி்றது. 
ஹீவமொகுவைொபினிலிருநது, டைட�ஜன் 
அயனி�ள விடுவிக�ப்படுகின்்றன, ஏசனனில் 
ஆகஸிஹீவமொகுவைொபின், H+ அயனி�ளுைன் 
குட்றந்த ேொடைதட்த ச�ொணடுளைது. இ்தன் 
�ொ�ணமொ�, ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ள இ�த்த 
சிேப்பணுக�ளுககுள ்ப�வுகின்்றன, அடே  
H+ அயனி�ளுைன் இடணநது �ொர்வ்பொனிக 
அமிலதட்த உருேொககுகின்்றன. �ொர்்பன் 
டை ஆகடெடின் குட்றந்த ்பகுதிஅழுத்தம் 
�ொ�ணமொ�, �ொர்்பன் அன்டைடவ�ஸ் எனும் 
சேொதி இ�த்த சிேப்பணுக�ளினுள, �ொர்்பொனிக 
அமிலதட்த, �ொர்்பன் டை ஆகடெடு மற்றும் 
நீ�ொ� மொற்றுகி்றது. அ்தொேது, ட்ப�ொர்்பவனட 
அயனி�ள நுட�யீ�லில் H+ அயனி�டைக 
ஒடுககுகின்்றன.

சிறுநீ��ததின் ்பஙகு

 சிறுநீ��ம், அமில அல்லது �ொ� 
்தன்டமயுடைய சிறுநீட� சேளிவயற்றுே்தன் 
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மூலம் pH ஐ ்ப�ொமரிககி்றது. சேளிச்செல் தி�ேததில், அமில ்தன்டமயுடைய சிறுநீர் சேளிவயற்்றம் 
pH ஐ அதி�ரிககி்றது, அவ்தெமயததில் �ொ� ்தன்டமயுடைய சிறுநீர் சேளிவயற்்றம் pH ஐ குட்றகி்றது. 
சிறுநீ��க குழொய் எபிதீலியல் செல்�ைொல் அதி�ைவு H+ அயனி�ள சு�க�ப்படுகின்்றன. இடே 
சிறுநீரில் சேளிவயற்்றப்படும் வ்பொது, சேளிச்செல் தி�ேததின் pH மதிபபு அதி�ரிககி்றது. சிறுநீ�� 
குழொய்�ளில், ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ளும் ச்தொைர்நது அதி�ைவு சு�க�ப்படுகின்்றன. இடே   
சிறுநீரில் சேளிவயற்்றப்படடு, H+ அயனி�டை ்தக�டேப்ப்தொல் pH மதிபபு குட்றகி்றது. 

 ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�டை விை H+ அயனி�ள அதி�ைவு நீக�ப்படைொல் அமில இழபபு 
ஏற்்படும். அவ்தெமயம் H+ அயனி�டை விை ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ள அதி�ைவு நீக�ப்படைொல் 
�ொ� இழபபு ஏற்்படும். இந்த செயல்்பொடு�ள முககியமொ� ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமபபு, ்பொஸ்வ்பட 
்தொங�ல் அடமபபு மற்றும் அம்வமொனியொ வ்பொன்்ற மூன்று கூறு�ைொல் ெொததியமொகி்றது. இந்த 
கூறு�ளின் ்பஙகு பின்ேருமொறு:

சிறுநீ��ததில் ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமபபு
சிறுநீர் 

திசுயிடை 
தி�ேம்

K+

Na+

Na+

Na+

H+

H2CO3

CO2 + H2OCO2

�ொர்்பொனிக 
அன்டைடவ�ஸ்

H2CO3

H2O+ 
CO2

HCO3
– + H+

குழல் ேடிே செல்�ள
Na+ + HCO3

–

ATP

்பைம் 1.22 சிறுநீ�� குழொயில் ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ளின் ்பஙகு

 சிறுநீ�� குவைொமரூலஸ் மூலம் ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ள எளிதில் ேடி�டைப்படடு, 
டைட�ஜன் அயனி�ளுைன் இடணநது, �ொர்்பொனிக அமிலதட்த உருேொககுகின்்றன.  இது �ொர்்பன் 
டை ஆகடெடு மற்றும் நீ�ொ� பிரிட�யடைகி்றது. உருேொன �ொர்்பன் டை ஆகடெடு சிறுநீ��க 
குழொய்ச் செல்�ளுககு வி�வுகி்றது. இஙகு �ொர்்பொனிக அன்டைடவ�ஸின் முன்னிடலயில் நீருைன் 
வெர்நது �ொர்்பொனிக அமிலதட்த உருேொககுகி்றது. இவேொறு, ட்ப�ொர்்பவனட மற்றும் டைட�ஜன் 
அயனி�ள மீணடும் உறிஞ்ெப்படடு மற்றும் ்தக�டேதது  ச�ொளைப்படுகின்்றன, முன்  சிறுநீ��   
சிறுகுழொய், சைன்வல வமல்வேொககிய ேடைவு  மற்றும் பின் சிறுநீ��   நுணகுழொயின் முற்்பகுதி 
வ்பொன்்ற இைங�ளில் H+ அயனி�ள சு�க�ப்படுகின்்றன.

சிறுநீ��ததில் ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் அடமபபு

 சிறுநீ�� நுணகுழொயின் ேடிநீரில் உளை ட்ப�ொர்்பவனட அயனி�ள உறிஞ்ெப்படை 
பி்றகு எஞ்சியுளை டைட�ஜன் அயனி�ைொனடே. உைன் இடணநது  அல்லது மூலககூட்ற 

Unit 1_001-059.indd   47 11/06/18   6:08 PM



48

உருேொககுகின்்றன. இச்வெர்மங�ள சிறுநீரில் சேளிவயறுகின்்றன. இ்தன்மூலம், டைட�ஜன் 
அயனி�ள சேளிச்செல் தி�ேததிலிருநது அ�ற்்றப்படுகின்்றன.

சிறுநீர் 
திசுயிடை 

தி�ேம்

K+

Na+

Na+

Na+

H++ NaHPO4

 NaH2PO4

CO2

�ொர்்பொனிக 
அன்டைடவ�ஸ்

H2CO3

H2O+ 
CO2

HCO3
– + H+HCO3

– 

குழல் ேடிே செல்�ள
Na+ + NaHPO4

ATP
Na+

்பைம் 1.23 சிறுநீ�� சிறுகுழொயில் ்பொஸ்வ்பட அயனி�ளின் ்பஙகு

சிறுநீ��ததில் அம்வமொனியம் ்தொங�ல் அடமபபு

 சிறுநீ�� குழொய் எபிதீலியல் செல்�ைொல் குளுைமினிலிருநது அம்வமொனியொ உருேொகி்றது. 
இது சிறுநீ�� சிறுகுழொயின் உட்பகுதியில் எளிதில் வி�வுகி்றது. இந்த அம்வமொனியொ டைட�ஜன் 
அயனி�ளுைன் இடணநது அம்வமொனியம் அயனி�டை உருேொககுகின்்றன. இடே சிறுநீரில் 
எளிதில் சேளிவயற்்றப்படுகின்்றன. இவேொறு சேளிச்செல் தி�ேததிலிருநது டைட�ஜன் 
அயனி�ள நீக�ப்படுகின்்றன.

சிறுநீர் 
திசுயிடை 

தி�ேம்

குளுைமின் குளுைமின்

2HCO3
– 2NH4

+

NH4
+

குளுைமின்

NH4
+ + Cl–

Cl–

Na+Na+

Tubular
lumenகுழல் ேடிே செல்�ள

்பைம் 1.24 சிறுநீ�� சிறுகுழொயில் அம்வமொனியம் அயனி�ளின் ்பஙகு

குளுைமின்
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முககிய குறிபபு

 �ொர்்பொனிக அமிலததின் அதி�ரிக�ப்படை அல்லது ட்ப�ொர்்பவனட அயனியின் 
குட்றக�ப்படை அைவு�ள, அமிலவ்தக� வேொடய உருேொககுகின்்றன.  �ொர்்பொனிக அமிலததின் 
குட்றக�ப்படை அல்லது ட்ப�ொர்்பவனட அயனியின் அதி�ரிக�ப்படை அைவு�ள, �ொ�தவ்தக� 
வேொடய உருேொககுகின்்றன.

�ொ�த்தன்டம எனும் செொல், ஒரு அமில மூலககூறிலுளை, ்பரிமொற்்றத்தக� 
டைட�ஜன் அணுக�ளின் எணணிகட�டய குறிககி்றது. அமிலத்தன்டம 
எனும் செொல், ஒரு �ொ� மூலககூறிலுளை, ்பரிமொற்்றத்தக� டைட�ொகஸில் 
ச்தொகுதி�ளின் எணணிகட�டய குறிககி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

�னிம அமிலங�டை நீர்ககும்வ்பொது, மிகுந்த �ேனததுைன் செயல்்படு்தல் 
அேசியம். நீருைன் நி்தொனமொ�, �லனின் ்பக�ச் சுேர்�ள ேழியொ�, ச்தொைர்நது 
�லககிக ச�ொணவை அமிலதட்த வெர்க�வேணடும். �னிம அமிலங�ளுைன் 
நீட� வே�டியொ� வெர்ப்பது ்தவிர்க�ப்பைவேணடும்.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

• உமிழநீர், சிறுநீர் மற்றும் தூய நீர் ஆகியேற்ட்ற எடுததுகச�ொள�. 
• இந்த �ட�ெல்�ளில் pH ்தொடை ேடனக�.
• மொற்்றங�டை �ேனிக�

்பயிற்சி 4

ே.எ மொதிரி pH ்தொளின் நி்றம் வ்தொ�ொய  pH 
மதிபபு 

ச்பொருளின் ்தன்டம (அமில / 
�ொ�)

1. உமிழநீர்
2. சிறுநீர்
3. தூய நீர்

• வெொபபுக �ட�ெல், 1M NaOH, எலுமிச்டெ ெொறு மற்றும் 1M HCl ஆகியேற்ட்ற 
எடுததுகச�ொள�.

• இந்த �ட�ெல்�ளில் pH மொனிடய டேக�வும்.

• இக�ட�ெல்�ளின் pH மதிபபு�டை குறிததுகச�ொள�. 

்பயிற்சி 5
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ே.எ மொதிரி pH மதிபபு
1. வெொபபுக �ட�ெல், 

2. 1M NaOH

3. எலுமிச்டெ ெொறு 

4. 1M HCl

்பயிற்சி 1:

pH = 8.5 ச�ொணை �ட�ெலின்  H+  அயனிச் செறிடே �ணககிடு�. 

தீர்வு:

[H+] = 10–pH

[H+]  = 10–8.5

[H+] = 3.2 x 10-9 M

்பயிற்சி 2: 

10 mL 5M அசிடடிக அமிலம் மற்றும் 10 mL 1M வெொடியம் அசிவைடடை ச�ொணடுளை 2 L �ட�ெலின் 
pH மதிபட்ப �ணககிடு�.அசிடடிக அமிலததின் pKa மதிபபு 4.76.

தீர்வு :

மு்தலில், அமிலம் மற்றும் இடண�ொ�ததின் செறிவு�டை வமொல்/ லிடைர் அலகில் �ணககிடு�.

அசிடடிக அமிலம் : (0.01 L)(5 M)/(2 L) = 0.025 M

வெொடியமசிடவைட: (0.01 L) (1M)/ (2 L)= 0.005 M

அமிலம் மற்றும் இடண�ொ�ததின் செறிவு�டை, சைணைர்ென் –வைெல்்பொக ெம்ன்்பொடடில் 
பி�தியிடு�.

pH = pKa +  log ( [வெொடியம் அசிடவைட] / [அசிடடிக அமிலம்] )

pH = 4.76  +  log ( 0.005 / 0.025 )

pH =  4 .76  - 0.70

pH = 4 .06
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்பயிற்சி 3:

 ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் அடமபபின் ([H2PO4–]/ [HPO4
2–]) pKa மதிபபு 6.8. pH மதிபபு 4.8 ஐ 

ச�ொணை சிறுநீர் மொதிரியில் உளை H2PO4
– மற்றும் HPO4

2– ஆகியேற்றின் ஒபபீடடு செறிவு�ள 
என்ன?

pH = pK +  log 
H2PO4

–

[HPO4
2–]  .............................1.13

pH மற்றும் pKa மதிபபு�டை  சைணைர்ென் –வைெல்்பொக ெமன்்பொடடில் பி�தியிடு�

4.8 = 6.8 +  log 
H2PO4

–

[HPO4
2–]  .............................1.14

ெம்ன்்பொடு 1.14 ஐ மொற்றி எழுது�

 log 
H2PO4

–

[HPO4
2–]

= -2.0  

வமற்�ொண ெமன்்பொடடிடன அடுககு குறி ேடிவிற்கு மொற்று�

= 10–2
H2PO4

–

[HPO4
2–]   

அல்லது

 
= 

H2PO4
–

[HPO4
2–]  

1 

100     

ெமன்்பொடடை மொற்றி அடமததிடு�

 [HPO4
2–]     =  100 [H2PO4

–]          
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மதிபபீடு

I. ்பகுதி A

1) பின்ேருேனேற்றுள எது ெவவில்லொ உளளுறுபபு?

 அ. உட�ரு      ஆ. நியுகளிவயொலஸ் 

 இ. எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்  ஈ. டமடவைொ�ொணடிரியொ

2) லிபபிடு இ�டடை அடுககின் இயல்பு 

 அ. நீர்விரும்பும் ்தன்டம   ஆ. நீர்சேறுககும்  ்தன்டம

 இ.  ஈரியல்புத ்தன்டம    ஈ. ச�ொழுபபு விரும்பும் ்தன்டம

3) செல் சுேர் _____ ஆல் உருேொக�ப்படைது.

 அ. குளுகவ�ொஸ்    ஆ. செல்லுவலொஸ் 

 இ. சுகவ�ொஸ்     ஈ. ஃபி�கவைொஸ்

4) செல்லின் ்தற்ச�ொடலப ட்ப�ள எனப்படு்படே 

 அ. டமடவைொ�ொணடிரியொ   ஆ. உட�ரு 

 இ. டலவெொவெொம்    ஈ. எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்

5) பின்ேரும் எ்தன் ச்தொகுபபில் ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள ஈடு்படுகின்்றன?

 அ. பு�்தம்     ஆ. லிபபிடு 

 இ. �ொர்வ்பொடைடவ�ட    ஈ. நியுகளிக அமிலம்

6) ்பசுங�ணி�ங�ளில், ஒளி-ெொர்ந்த ஒளிச்வெர்கட� நி�ழும் ்தைம்

 அ. உள ெவவு      ஆ. சேளிச் ெவவு 

 இ. செல் அணி     ஈ. ட்தலக�ொய்டு ெவவு

7) பின்ேருேனேற்றில் எது எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலொல் ச்தொகுக�ப்படடு 
செயல்்படுத்தப்படுகி்றது?

 அ. பு�்தம்     ஆ. டேடைமின் 
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 இ. நியுகளிக அமிலம்    ஈ. லிபபிடு 

8) சூழலுைன் ஆற்்றடல ்பரிமொரிகச�ொளளும் உளளுறுபபு

 அ. டமடவைொ�ொணடிரியொ   ஆ. எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல்

 இ. உட�ரு     ஈ.  ச்ப�ொகஸிவெொம்�ள

9) செல்லின் நீர்ச்ெமநிடலடய �டடுப்படுததுேது

 அ. உட�ரு     ஆ. செல் ெவவு 

 இ. டமடவைொ�ொணடிரியொ   ஈ.  டலவெொவெொம்

10) டெடவைொபிைொெததின் இயற் நிடலடம

 அ. கூழமம்      ஆ. திணமம் 

 இ. தி�ேம்      ஈ.  சேற்றிைம்

11) மனி்த உைலில் உற்்பததி செய்யப்படும் மி�வும் ச்பொதுேொன அமிலம் எது?

 அ. HCl       ஆ. H2SO4 

 இ. H2CO3      ஈ. HNO3

12)pH அைவீடடின் எல்டல

 அ. 1 to 14      ஆ. 0 to 14 

 இ. 0 to 7      ஈ. 1 to 7

13) இ�த்தததின் pH மதிபபு 7.4 என உளைவ்பொது,  ்தொங�ல் வஜொடியின்  pKa மதிபபு 7.4 எனில் , 
HA வின் செறிவு

 அ. [A–] ஐ வ்பொல 1/100 மைஙகு  ஆ. [A–] ஐ வ்பொல 1/10 மைஙகு

 இ. [A–] ககுச் ெமம்    ஈ. [A–] ஐ வ்பொல 10 மைஙகு

14) இ�த்தததில் , ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் �ட�ெலின் pH மதிபபு 7.4 மற்றும்  pKa மதிபபு 6.8 எனில் 
([HPO42–]/[H2PO4–]) விகி்தததின் மதிபபு

 அ. 2       ஆ. 3 

 இ. 4       ஈ. 5

Unit 1_001-059.indd   53 11/06/18   6:08 PM



54

15) மனி்த உைலில் உளை நீரின் ச்பரும்்பகுதி _________ ்பகுதியில் உளைது.

 அ. செல் உளதி�ேம்     ஆ. செல்சேளித தி�ேம்

 இ. பிைொஸ்மொ      ஈ. செல்லிடைத தி�ேம்

16) இ�த்தததில் அதி� எணணிகட�யில் �ொணப்படும் உருேொக�ப்படை உறுபபு�ள எடே?

 அ. இ�த்த சேளடையணுக�ள  ஆ.இ�த்த சிேப்பணுக�ள 

 இ. இ�த்த உட்றேணுக�ள   ஈ.  நிணநீர் அணுக�ள

17) ெொ்தொ�ண சிறுநீரின் ்தன்டம என்ன?

 அ. அதி� அமிலத்தன்டம   ஆ. அதி� �ொ�த்தன்டம 

 இ. சிறி்தைவு �ொ�த்தன்டம   ஈ. சிறி்தைவு அமிலத்தன்டம 

18) பின்ேருேனேற்றுள, இ�த்த பிைொஸ்மொவிலுளை மி� முககியமொன ்தொங�ல் அடமபட்ப 
அடையொைம் �ொண�.

 அ. ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல்   ஆ. ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் 

 இ. பு�்த ்தொங�ல்    ஈ. ஹீவமொகுவைொபின் ்தொங�ல்

19) டைட�ஜன் அயனி�ளுைன் அதி� ேொடைதட்த ச�ொணடுளை ஹீவமொகுவைொபினின் ேடிேம் 
எது?

 அ. ஆகஸிஹீவமொகுவைொபின்   ஆ. டிஆகஸிஹீவமொகுவைொபின் 

 இ. ெயவனொஹீவமொகுவைொபின்   ஈ. சமததிஹீவமொகுவைொபின்

20) அமில சிறுநீட� சேளிவயற்றுே்தொல் சேளிச்செல் தி�ேததின் pH மதிபபு______

 அ. குட்றகி்றது     ஆ. அதி�ரிககி்றது 

 இ. மொ்றொ்தது     ஈ. அ மற்றும் ஆ

II. ்பகுதி B

1. உட�ரு துடையின் செயல்்பொடு என்ன?

2. எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னலின் ேட��ளின் ச்பயர்�டை எழுது�.

3. டலவெொடெம் என்்றொல் என்ன? அ்தன் செயல்்பொடடை ்தரு�.

Unit 1_001-059.indd   54 11/06/18   6:08 PM



55

4. ச்பவ�ொகசிவெொம்�ளின் செயல்்பொடு�ள யொடே?

5. ்பசுங�ணி�ங�ள ்பற்றி சிறுகுறிபபு ேட��.

6. ட�வ்பொவெொம் ஒரு உளளுறுப்பொ? புவ�ொவ�ரிவயொட மற்றும் யூவ�ரிவயொட செல்�ளில் அடே 
எவேொறு வேறு்படுகின்்றன?

7. ்தொே� செல்�ளில், வேககுவயொல்�ளின் அேசியதட்த நியொயப்படுதது�.

8. நி்றக�ணி�ங�ளின் ேட��ள ்பற்றி எழுது�.

9. உட�ருவின் ்பைம் ேட�நது ்பொ�ங�டை குறி..

10. பிைொஸ்மொ ெவவின், லிபபிடு இ�டடை அடுககு அடமபட்ப சுருக�மொ� எழுது�.

11. அமிலம் மற்றும் �ொ�ம் ேட�யறு.

12. pH ேட�யறு.

13. ்தொங�ல் �ட�ெல் என்்றொல் என்ன?

14. புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யூவ�ரிவயொடிக செல்�டை வேறு்படுதது�.

15. ்தொே� செல் சுேரின் சி்றப்பம்ெங�டை ச்தளிேொன ்பைததுைன் சுருக�மொ� விேரி.

16. செல்லின் டமடவைொ�ொணடிரியொவின் செயல்்பொடு�டை சுறுக�மொ� கூறு.

17. ்தொே� மற்றும் விலஙகு செல்�டை ்பைம் ேட�நது ்பொ�ங�டை குறி.

18. டெடவைொபிைொெததின் செயல்்பொடு�டை சுறுக�மொ� கூறு.

19. ்தொங�ல் �ட�ெலின் ஏவ்தனும் மூன்று ்பயன்�டை ்படடியலிடு

20. உைல் தி�ேங�டை எவேொறு ேட�ப்படுததுேொய்?

21. இ�த்தததின் ஏவ்தனும் மூன்று செயல்்பொடு�டை ்படடியலிடு.

22. சைணைர்ென் – வைெல்்பொக விதிடய கூறி அ்தற்�ொன ெமன்்பொடடை ேருவி.

23. இ�த்தததில் உளை ்பல்வேறு ேட�யொன ்தொங�ல் அடமபபு�டை விேரி.

24. சேளிச்செல் தி�ேததின் pH மதிபட்ப, செல் எவேொறு ்ப�ொமரிககி்றது?

25. உட�ரு, எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல், டமடவைொ�ொணடிரியொ மற்றும் ்பசுங�ணி�ங�ள  
வ்பொன்்ற செல் உளளுறுபபு�டைப்பற்றி ச்தளிேொன ்பைததுைன் விரிேொ� விைககு�.
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செயல்்பொடு:

1. ஆசிரியரின் உ்தவியுைன், ்தொே� மற்றும் விலஙகு செல் மொதிரி�ளில், செல் உளளுறுபபு�டை 
நுணவணொககி மூலம் அடையொைம் �ொண�.

2. புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யூவ�ரிவயொடிக செல்�ளின் மொதிரி�டை ்தயொர் செய்�.

வமற்வ�ொள புத்த�ங�ள:

1. Staurt Ira Fox, 2011. Human Physiology, 12th edition, McGraw-Hill Publication 
(ISBN 978–0–07–337811–4).

2. Guyton and Hall, 2016. Text book of Medical Physiology, 13th edition, Elsevier 
Publications. (ISBN 978-1-4557-7005-2).

3. Gary D Christian, 2004. Analytical Chemistry, 6th edition, John Wiley and Sons Inc. 
(ISBN 0-471-21472-8)

ேடலத்தை இடணபபு மு�ேரி�ள:

1. Online Chemistry Lab - http://onlinelabs.in/chemistry

2. Online resources for teaching and learning chemistry - http://chemcollective.org/vlabs

3. Buffers - http://www.dnatube.com/video/372/Maintenance-of-pH-Buffer

4. Online Labs - http://www.olabs.edu.in/ 

்பொைச்சுருக�ம்

 அடனதது உயிரினங�ளின் அடிப்படை �டைடமபபு மற்றும் செயல்்பொடடு அலகு  செல் 
ஆகும். செல்�ளின் இ�ணடு முககிய ேட��ள புவ�ொவ�ரிவயொடிக மற்றும் யூவ�ரிவயொடிக 
ஆகும். அடனதது செல்�ளின் முககியமொன செயல்்பொடு நீர்ச்ெமநிடலடய ்ப�ொமரிப்ப்தொகும். இது 
பிைொஸ்மொ ெவவின் ேழிவய ே�ரும் அயனி�ள மற்றும் நீர் ஆகியேற்ட்ற, �டடுப்படுததி செல்லினுள 
நிடலயொன உள சூழடல ்ப�ொமரிககும் தி்றன் ஆகும். அடனதது ்தொே� செல்�ள , விலஙகு 
செல்�ள, புவ�ொ�ொரிவயொடிக செல்�ள மற்றும் பூஞ்டெ�ள ஆகியன பிைொஸ்மொ ெவவு எனப்படும் 
ஒரு செல்லினொல் சூழப்படடுளைது. பூஞ்டெ மற்றும் ்தொே�ங�ளின் பிைொஸ்மொ ெவவு, செல் சுேர் 
என்்ற திைமொன அடமப்பொல் சூழப்படடுளைது. உட�ரு செல்லின் மி�பச்பரிய உளளுறுப்பொகும். 
உட�ருவில் குவ�ொமடின் உளைது. உட�ரு இ�டடை அடுககு உட�ரு ெவவினொல் சூழப்படடுளைது. 
செல் ஆற்்றல் உற்்பததிக�ொன ்பகுதிடய ச�ொணடுளைது. இப்பகுதி டமடவைொ�ொணடரியொ ஆகும். 
இது செல்லின் ஆற்்றல் நிடலயமொகும். எணவைொபிைொெ ேடலபபின்னல் அல்லது ER என்்பது 
யூவ�ரிவயொடிக செல்�ளில் உளை ்பல ்ப�ேலொன சமன்்பைலங�ள ஆகும்.

 ரிவ்பொநியூகளிக அமிலம் மற்றும் பு�்தங�ள ச�ொணை சிறுமணி �டைடமபபு�ள 
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ட�வ்பொவெொம்�ள ஆகும். டெடவைொவெொல் அல்லது டெடவைொபிைொெம் என்்பது செல்லின் 
உட்பகுதிடய நி�ப்பககூடிய ்பகுதி ஆகும். நி்றக�ணி�ங�ள,அடனதது ்தொே� செல்�ள மற்றும் 
யூகளினொக�ளில் �ொணப்படுகின்்றன.சூரிய ஒளிடய  ்பயன்்படுததி, நீர் மற்றும் �ொர்்பன் டை 
ஆகடெடு�ளில் இருநது ெர்க�ட�டயத ச்தொகுககும் தி்றன், ்தொே� செல்�ளின்  ஒரு  சி்றபபு 
அம்ெமொகும். குவைொவ�ொபிைொஸ்டு�ள என்று அடழக�ப்படும் ்பசுங�ணி�ங�ளில்  ஒளிச்வெர்கட� 
ேடைச்பறுகி்றது,  ெவவினொல் சூழப்படை சேற்றிை குமிழ�ள டெடவைொபிைொெததில் �ொணப்படுகின்்றன. 
சலைரி- பி�ொன்ஸ்சைட வ�ொட்பொடடின்்படி அமிலம் ஒரு புவ�ொடைொன்-ேழஙகி மற்றும் �ொ�ம் ஒரு 
புவ�ொடைொன் ஏற்பி. H+ அயனின் செறிவின் மூலம் ஒரு �ட�ெலின் அமில அல்லது �ொ�த ்தன்டமடய 
அைவிைலொம்.

pH = -log[H+]

சைணைர்ென் – வைெல்்பல்ச் ெமன்்பொடு

pH = pKa – log  
[இடண�ொ�ம்]

[அமிலம்]
 pH மீடைட�க ச�ொணடு, ஒரு �ட�ெலின் pH  மதிபட்ப அைவிைலொம்.

 உைல் தி�ேங�ள என்்படே, �ட�ந்த ச்பொருட�ளின் நீர் �ட�ெலொகும். உைல் தி�ேங�ளின் 
இ�ணடு ேட��ைொேன: உள செல் தி�ேம் மற்றும் சேளிச்செல் தி�ேம். நிணநீர் அடமபபில் உளை 
நி்றமற்்ற தி�ேம் நிணநீர் என்று அடழக�ப்படுகி்றது. இ�த்தம் என்்பது ஒரு உைல் தி�ேமொகும், 
அது ்பலசெல் உயிரி�ள மற்றும் சிக�லொன முதுச�லும்புளை விலஙகு�ளில், மூடிய இ�த்தக 
குழொய்�ளுககுள ்பொய்கி்றது. 

இ�த்தததின் ்பல்வேறு ்தொங�ல் அடமபபு�ள.

அ. ட்ப�ொர்்பவனட ்தொங�ல் அடமபபு

ஆ. ்பொஸ்வ்பட ்தொங�ல் அடமபபு

இ. பு�்த ்தொங�ல் அடமபபு மற்றும்

ஈ. ஹீவமொகுவைொபின் ்தொங�ல் அடமபபு

 உைலின் அமில- �ொ�ச் ெமநிடல உயிருளை செல்�ளில் ்தொங�ல் அடமபபு�ைொல் (நுட�யீ�ல் 
மற்றும் சிறுநீ��ம்) ்ப�ொமரிக�ப்படுகி்றது. 
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�ருததுேட�்பைம்

அமிலங்கள் மற்றும் ்காரங்கள் 

pH மற்றும் தாங்கல் அமமப்பு

உயிர்த்திரவங்கள்

அமில ்கார சமநிமல பராமரித்தல் வம்க்கள்

சசல் உள் இமை 
திரவம் (ECF)

பிளாஸமா பிளாஸமா

பிளாஸமா
இரத்தம்  

இமைத்திறவங்கள் 
1. நிணநீர் 
2. முமை தண்டுவை திரவம் 

சசல் உள் இமை திரவம் 
1. புரதத் தாங்கல் 
2. பாஸ்பட் தாங்கல் 

1. மப்கார்ப்ைட் தாங்கல் 
2. புரத்தத் தாங்கல் 
3. ஹீ்மாகு்ளாபின் தாங்கல் 

சசல் புறத்திரவம் (ICF)

நுமரயீரல் 

சிறுநீர்கம் 

செண்ைர்சன் செசல் பால்க் சமன்பாடு

1. மப்கார்ப்ைட் தாங்கல் 
2. ஹீ்மாகு்ளாபின் தாங்கல் 

1. பாஸ்பட் தாங்கல் 
2. அம்்மானியம் தாங்கல் 
3. மப்கார்ப்ைட் தாங்கல் 

சசல்

சசல் துமண உறுப்பு்கள்

1. சசல் சவ்வு
2. சசல் சுவர்
3. உட்்கரு
4. மமட்்ைா்காண்ட்ரியா
5. எண்்ைாபிளாச 

வமலபின்ைல்
6. ்்கால்ஜி உறுப்பு்கள்
7. ரி்பா்சாம்்கள்
8. மல்சா்சாம்்கள்
9. சபராக்ஸி்சாம்்கள்
10. மசட்்ைாபிளாசம்
11. பிளாஸடிடு்கள்
12. பசுங்கணி்கம்
13. வாக்யூல்

வம்க்கள்

1. பு்ரா்்கரியாடிக் சசல்
2. யூ்்காரியாடிக் சசல்

பிளாஸடிட்

வம்க்கள்

எடி்்காபிளாஸட் கு்ளா்ராபில்லுக்கு முன்்ைாடி

நிறமி உருவாக்்கம், லிப்பிடு சதாடுத்தல்

ஸைார்ச் மற்றும் சர்க்்கமர ்சமித்தல்

லிப்பிடு மற்றும் எண்சணய் ்சமித்தல்

ச்காழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் அமி்ைா 
அமிலங்கள் சதாகுப்பு தயரரித்தல்

பசுங்கணி்கம்

லியூ்்கா பிளாஸட்

அமம்லா பிளாஸட்

எல்சி்யா பிளஸட்
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 தாங்கல் மற்�ம்  pH

  

்படி  – 1 
ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் உர� / விைர�க் �றி�ட்ைடப் பயன்ப�த்தி “uoregon” என்�ம் இைணயப் 
பக்கத்திற்�ச் ெசன்ற�டன், கீேழ இ�க்�ம் பாடம் ேதான்�ம். (ேதைவெயனில் Adobe flash player ைய 
அ�மதிக்க�ம்.)

்படி – 2 
இப்ேபா� Acid/Base (Box 1) என்�ம் அட்டவைணயில் ேதான்�ம் ெதாி�களில் ஒன்ைறத் ேதர்� ெசய்� 
ெகாள்ள�ம். அேதேபால் salt (Box 2) என்�ம் அட்டவைணயி�ம் ஒ� ெதாிைவத் ேதர்�ஸ் ெசய்க.ேம�ம் 
molarity (Box 3) மற்�ம் volume  (Box 4) என்பதில் அள�கைளத் தாங்க�க்காகத் ேதர்� ெசய்� ெகாள்க. 

்படி – 3
இப்ேபா� தாங்க�ன் pH மதிப்ைப அறிய ‘Insert Probe’ (Box 5)  என்பைதச் ெசா�க்க�ம். pH மதிப்� 
அளவிடப்பட்� pH மானியில் ெதாி�ம். அளவிட்டதிற்�ப் பின், ‘Remove Probe”  (Box 5) என்பைதச் 
ெசா�க்கி pH மானிைய இயல் நிைலக்�க் ெகாண்�வர�ம்.
்படி – 4
இப்ேபா� ெவவ்ேவ� �லக்��களின் molarity மற்�ம் volume –கைள மாற்றி அவற்றின் pH மதிப்ைப 
அளவிடலாம்.

இக்க�விையப் பயன்ப�த்தித் 
தாங்கைலத் �ண்�விட்� 

அதன் pH மதிப்ைப 
அளக்கலாம்.

உர� :
http://pages.uoregon.edu/
tgreenbo/pHbuffer20.html

இகண�ச் த��ல்்பாடு
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அலகு உயிரமூலக்கூறு்கள்2

்கற்்றலின்	்நாக்்கங்கள்	:

இநதப்	 பா்டப்பகுதிரய	
்கற்்றறிநத	 பின்ைர	
மாணவர்கள்	

•	 	சவவ்வறு	 உயிரியல	
மூ ல க் கூ று ்க ர ள	
வர்கப்படுத்துதல.

•	 	்க ா ர ் ப ா ர ை ட் ் ை ட் டு ்க ளி ன்	
முக்கியத்துவத்துவத்ரத	அறிதல.

•	 	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை்கள்,	ஒலி்்கா	ெரக்்கரை்கள்	
மற்றும்	 பலபடி	 ெரக்்கரை்கள்	 ஆகியவற்ர்ற	
்வறுபடுத்தி	அறிதல.

•	 பல்வறு	 வர்க	 புைதங்கரள	
வர்கப்படுத்துதல.

•  புைதங்களின்	 அரமப்பு	 மற்றும்	
செயலபாடு்கரள	புரிநது	ச்காள்ளுதல.

•	 	பல்வறு	 வர்க	 லிப்பிடு்கரள	
வர்கப்படுத்துதல.

•	 	லிப்பிடு்களின்	 உயிர	 செயலபாடு்கரள	
பாைாட்டுதல.

•	 நியுக்ளிக்	 அமிலங்களின்	 உயிர	
செயலபாடு்கரள	பாைாட்டுதல.

• DNA மற்றும் RNA ்வறுபடுத்துதல.

்பான்்ற	தி்றன்்கரள	சப்றலாம்

ஃபிரீடரிக் யவோ�ர் 

 சஜரமன்	 ்வதியியலாளர,	 ஃபிரீட்ரிக்	

்வாலர	 1828	 ஆம்	 ஆணடில	

(்வாலலர	 சதாகுப்பு)	 அம்்மானியம்	

ெயரைட்டிலிருநது	 யூரியாரவத்	

தயாரித்தார.	 இது	 ஒரு	 ்கனிம	

்ெரமத்திலிருநது	 ்கரிம	 ்ெரமத்ரத	

தயாரித்த	 முதல	 சதாகுப்பு	 ஆகும்	

இது	 நவீை	 ்கரிம	 ்வதியியலுக்கு	

வித்திட்்டது.

லிப்பிடு்கள் நியுக்ளிக்	அமிலங்கள் ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள் புைதங்கள்
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முன்னுரை

	 செல்களின்	அரைத்து	முக்கிய	உட்கூறு்களும்	்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்,	புைதங்கள்,	லிப்பிடு்கள்	

மற்றும்	நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	ஆகிய	நான்கு	வர்கயாை	் மக்்ைா	மூலக்கூறு்களால	ஆக்்கப்பட்டுள்ளை.	

இநத	 மூலக்கூறு்கள்	 ,	 உயிர	 மூலக்கூறு்கள்	 என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.	 உயிர	 மூலக்கூறு்கள்	 மற்றும்		

அவற்றின்	அரமப்பு,	வர்க்கள்	மற்றும்	செயலபாடு்கள்	குறித்த	்கண்ணாட்்டத்ரத	இப்பா்டப்பகுதியில	

்காண்பாம்.	விரிவாை		த்கவல்கள்	சதா்டரநது	வரும்	அத்தியாயங்களில	விளக்்கப்பட்டுள்ளை.	

2.1 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்

	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்,	 ெரக்்கரை்கள்	 எைவும்	 அறியப்படுகின்்றை.	 கி்ைக்்க	 சமாழியிலிருநது	

வருவிக்்கப்பட்்டது: Sakcharon –	 ெரக்்கரை;	 இனிப்பு	 சுரவயுர்டய	 பல	 எளிய	 ெரக்்கரை்கள்)	 ,இரவ	

புவியில	 மிகுதியா்க	 ்காணப்படும்	 மூலக்கூறு்கள்	 ஆகும்.	 தாவைங்கள்	 மற்றும்	 விலஙகு்கள்	 இைணடிலும்	

வாழக்ர்கரய	 பைாமரிக்்க	 இரவ	 இன்றியரமயாதரவ.	 இரவ	 தாவைங்களில	 ஒளிச்ெரக்ர்க	 மூலம்	

சதாகுக்்கப்படுகின்்றை.

x CO2 + y H2O  Cx(H2O)y + xO2

சூரிய	 ஒளி

்கரும்பு	ெரக்்கரை,	மைம்,	பருத்தி,	ஸ்டாரச,	மற்றும்	்தன்	ஆகிய	அரைத்தும்	்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்.

2.1.1 முக்கியத்துவம்

	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்,	பைவலா்க	 	தாவை	மற்றும்	விலஙகு	திசுக்்களில	்காணப்படுகின்்றை.	

அரவ	 தாவைங்கள்	 மற்றும்	 விலஙகு்களின்	 ்ெமிப்பு	 உறுப்பு்களில	 உணவு	 இருப்பு்களா்க	

்காணப்படுகின்்றை.	 அரவ	 வாழும்	 உயிரிைங்களில	 நி்கழும்	 பல்வறு	 வளரசிரத	 மாற்்ற	

செயல்களுக்குத்		்தரவயாை,	முக்கிய	ஆற்்றல	மூலங்களாகும்.

	 ஜவுளி,	செயற்ர்க	பட்டு,	்காகிதம்,	ப்டசசுருள்,	பிளாஸடிக்கு்கள்,	சமருச்கணசணய்,	இனிப்பு்கள்,	

மருநது்கள்,	 சநாதித்தல	 மற்றும்	 சவடிசபாருட்்கள்	 ்பான்்ற	 பல்வறு	 முக்கிய	 சதாழிற்துர்ற்களுக்கு		

்தரவயாை	மூலப்சபாருட்்கரள	வைஙகுகின்்றை.

2.1.2 வரையர்ற

	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	என்பரவ	பாலி	ரைட்ைாக்ஸி	ஆலடிரைடு்கள்	அலலது	கீட்்்டான்்கள்	

எை	 வரையறுக்்கபடுகின்்றை.	 அரவ	 நீரில	 உள்ளரதப்்பால்வ,	 ரைட்ைஜன்	 மற்றும்	 ஆக்ஸிஜன்	

அணுக்்களின்	விகிதத்ரத	ச்காணடுள்ளை	(2:1)

சபரும்பான்ரமயாை	்கார்பாரைட்்ைட்டு்களின்	சபயர்கள்	–ose	எை	முடியுமாறு	அரமக்்கப்பட்டுள்ளது.	

எடுத்துக்்காட்்டா்க	குளுக்்்காஸ,	ஃபிைக்்்டாஸ,	சுக்்ைாஸ,	செலலு்லாஸ,	்பான்்றரவ.

Unit 2_060-082.indd   61 11/06/18   6:09 PM



62

2.1.3 வர்கப்பாடு 

	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	 சபாதுவா்க	 ெரக்்கரை்கள்	 மற்றும்	 ெரக்்கரை	 அலலாதரவ்கள்	 எை	

வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.	

்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்

ெரக்்கரை்கள்

்மா்ைா	ெரக்்கரை்கள்

ஆல்்டாஸ்கள்

டிரை்யாஸ

ச்டட்்ைாஸ

சபன்்்டாஸ

சைக்்ொஸ

டிரை்யாஸ

ச்டட்்ைாஸ

சபன்்்டாஸ

சைக்்ொஸ

கீட்்்டாஸ்கள் இைட்ர்ட	
ெரக்்கரை்கள்

மும்ரம	
ெரக்்கரை்கள்

ச்டட்ைா	
ெரக்்கரை்கள்

ெரக்்கரை	அலலாதரவ்கள்	
(பலபடி	ெரக்்கரை்கள்)

ஒற்ர்ற	பலபடி	
ெரக்்கரை்கள்ஒலி்்கா	ெரக்்கரை்கள்

பலலிை	பலபடி	
ெரக்்கரை்கள்

ெரக்்கரை்கள்

	 ெரக்்கரை்கள்	 இனிப்பு	 சுரவயுர்டய,	 நீரில	 ்கரையும்	 படி்கங்களாகும்.	 அரவ	 பின்வருமாறு	

வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை	

2.1.4	்மா்ைா	ெரக்்கரை்கள்

	 ்மா்ைா	 ெரக்்கரை்களின்	 சபாதுவாை	 வாய்ப்பாடு	 Cn(H2O)n	 ஆகும்.	 சபற்றுள்ள	 ்காரபன்	

அணுக்்களின்	 எணணிக்ர்க்களின்படி	 அரவ்கரள	 ்மலும்	 டிரை்யாஸ,	 ச்டட்்ைாஸ,	 சபன்்்டாஸ	

மற்றும்	சைக்்ொஸ	எை	்மலும்	வர்கப்படுத்தலாம்.	 அரவ்கள்	ச்காணடுள்ள	விரைத்சதாகுதி்களின்	

அடிப்பர்டயில	 ஆல்்டாஸ்கள்	 மற்றும்	 கீட்்்டாஸ்கள்	 எைவும்	 வர்கப்படுத்தலாம்,	 நீைால	 பகுத்தலின்	

மூலம்	 இவற்றிரை	 எளிய	 பகுதி்களாக்்க	 முடியாது.	 C1 ல	 உள்ள	 விரைத்	 சதாகுதி்கரளக்	 ச்காணடு	

்மலும்	இரவ்கரள	ஆல்்டாஸ்கள்	மற்றும்	கீட்்்டாஸ்கள்	எை	வர்கப்படுத்தலாம்.
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ஆல்்டாஸ்கள்

	 ஆல்்டாஸ்கள்,	 இைணடு	 அலலது	 அதற்கு	 ்மற்பட்்ட	 ரைட்ைாக்ஸி	 சதாகுதி்களு்டன்		

ஆலடிரைடு (-CHO) 	 சதாகுதிரயயும்	 விரைபடு	 சதாகுதியா்க	 சபற்றுள்ளை.	 எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	

கிளிெைாலடிரைடு,	ரி்பாஸ,	குளுக்்்காஸ,	்காலாக்்்டாஸ

ப்டம் 2.1	ஆல்்டாஸ	ெரக்்கரையின்		சபாதுவாை	அரமப்பு

கீட்்்டாஸ்கள்	:

கீட்்்டாஸ்கள்	 இைணடு	 அதற்கு	 ்மற்பட்்ட	 ரைட்ைாக்ஸி	 சதாகுதி்களு்டன்	 கீட்்்டா (>C=O) 
சதாகுதிரயயும்	சபற்றுள்ளை.	

எடுத்துக்்காட்டு:	ர்ட	ரைட்ைாக்ஸி	அசிட்்்டான்,	ரிபு்லாஸ,	ஃப்ைக்்்டாஸ.

ப்டம் 2.2	கீட்்்டாஸ	ெரக்்கரையின்		சபாதுவாை	அரமப்பு

2.1.5 ஒலி்்கா	ெரக்்கரை்கள்:

	 ஒலி்்கா	 ெரக்்கரை்கள்	 நீைாற்பகுப்பர்டநது	 2	 முதல	 10	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	 மூலக்கூறு்கரள	

தருகின்்றை.

இைட்ர்ட	ெரக்்கரை:	

	 இது	 நீைாற்பகுத்தலில	 இைணடு	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	 மூலக்கூறு்கரள	 தரும்.	 எடுத்துக்்காட்டு:	

சுக்்ைாஸ,	மால்்டாஸ,	லாக்்்டாஸ.	
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இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்கள்

	 இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்கள்	Cn(H2O)n என்்ற	சபாதுவாை	வாய்ப்பாடு	ச்காணடுள்ளை

எடுத்துக்்காட்டு	 :	 சுக்்ைாஸ,	 லாக்்்டாஸ.	 மற்றும்	 மால்்டாஸ	 இநத	 மூலக்கூறு்கள்	 கிரளக்்்காலிடிக்	

பிரணப்பு்களால	ஒன்்்றாடு	ஒன்று	பிரணக்்கப்பட்டுள்ளை.

ப்டம் 2.3	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்களின்	சபாதுவாை	அரமப்பு்கள்

	 இைட்ர்ட	 ெரக்்கரை்கரள	 ்கனிம	 அமில	 முன்னிரலயில	 நீைாற்பகுக்கும்	 ்பாது	 ஒற்ர்ற	

ெரக்்கரை்கரளத்	தருகின்்றை.	எடுத்துக்்காட்்டா்க	சுக்்ைாரை	நீைாற்பகுக்கும்	்பாது	அது	குளுக்்்காஸ	

மற்றும்	ஃப்ைக்்்டாரை	தருகின்்றது.	அ்த்பான்று	மால்்டாஸ	இரு	குளுக்்்காஸ	மூலக்கூறு்கரளத்	

தருகின்்றது.

C12H22O11+H2O C6H12O6+C6H12O6

சுக்்ைாஸ  குளுக்்்காஸ ஃப்ைக்்்டாரை

C12H22O11+H2O C6H12O6+C6H12O6

மால்்டாஸ குளுக்்்காஸ குளுக்்்காஸ

C12H22O11+H2O C6H12O6+C6H12O6

மால்்டாஸ குளுக்்்காஸ குளுக்்்காஸ

H+

H+

H+

ப்டம் 2.4	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்கரள	நீைாற்பகுத்தல

மும்ரம	ெரக்்கரை:

	 இது	 நீைாற்பகுத்தலில	 மூன்று	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	 மூலக்கூறு்கரள	 தரும்.	 எடுத்துக்்காட்டு:	

ைாஃபி்ைாஸ,	ஸ்டாசி்யாஸ.
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ெரக்்கரை	அலலாதரவ்கள்	(பலபடி	ெரக்்கரை்கள்)

	 இரவ	 நீைாற்பகுத்தலில	 அதி்க	 எணணிர்கயிலாை	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	 மூலக்கூறு்கரள	

தருகின்்றை.	எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	ஸ்டாரச,	செலலு்லாசு,	இனுலின்.

2.1.6	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்கள்

	 இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்கள்	Cn(H2O)n-1 எனும்	சபாது	வாய்ப்பாட்ர்ட	ச்காணடுள்ளை.	எடுத்துக்்காட்டு:	

சுக்்ைாஸ,	 லாக்்்டாஸ	 மற்றும்	 மால்்டாஸ.	 இநத	 மூலக்கூறு்களில,	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	 அலகு்கள்	

கிரளக்்்காசிடிக்	பாலங்களால	ஒன்று்டன்	ஒன்று	இரணக்்கப்பட்டுள்ளை.

சபாதுவாை	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை்களின்	அரமப்பு்கள்

2.1.7	ஒலி்்கா	ெரக்்கரை்கள்

ஒலி்்கா	ெரக்்கரை்கள்	Cn(H2O)n-2	எனும்	சபாது	வாய்ப்பாட்ர்ட	ச்காணடுள்ளை.	

மும்ரம	ெரக்்கரை்களுக்கு:	 	ச்டட்ைாெரக்்கரை்களுக்கு:		 மற்றும்	பல.	

எடுத்துக்்காட்டு்கள்	:	ைாஃபி்ைாஸ,	ஸ்டாசசி்யாஸ.	இநத	மூலக்கூறு்களில	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை	அலகு்கள்	

கிரளக்்்காசிடிக்	பாலங்களால	ஒன்று்டன்	ஒன்று	இரணக்்கப்பட்டுள்ளை.

2.1.8	பலபடி	ெரக்்கரை்கள்.

	 பலபடி	 ெரக்்கரை்கள்	 நீைாற்பகுத்தலில	 பத்துக்கும்	 அதி்கமாை	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை	

அலகு்கரள	 தரும்	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	 ஆகும்.	 ்மலும்	 இரவ,	 அவற்றிலுள்ள	 ்மா்ைாமரிக்	

அலகு்களின்	 அடிப்பர்டயில	 ஒற்ர்ற	 பலபடி	 ெரக்்கரை்கள்	 மற்றும்	 பலலிை	 பலபடி	 ெரக்்கரை்கள்	 எை	

வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.	

ஒற்ர்ற	பலபடி	ெரக்்கரை்கள்

	 ஒரு	ஒற்ர்றபலபடி	ெரக்்கரை	 	நீைாற்பகுத்தலில	ஒ்ை	வர்கயாை	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை	அலகு்கரள	

தருகின்்றை.	எடுத்துக்்காட்்டா்க	ஸ்டாரச	நீைாற்பகுத்தலில	குளுக்்்காரை	மட்டும்	தருகி்றது.		.	

	 இ்த	 ்பால	 கிரளக்்்காஜன்	 மற்றும்	 செலலு்லாஸ	 ஆகியைவும்	 நீைாற்பகுத்தலில	

குளுக்்்காரை		தருகின்்றை.

பலலிை	பலபடி	ெரக்்கரை்கள்	

	 ஒரு	பலலிை	பலபடி	ெரக்்கரை	நீைாற்பகுத்தலில,	சவவ்வறு	வர்கயாை	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை்களின்	

்கலரவரய	 தருகி்றது.	 எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	 ரையலுைானிக்	 அமிலம்,	 சைபாரின்,	 ச்கைா்டான்	 ெல்பட்	

மற்றும்	்காணடிரியாடின்	ெல்பட்.	

	 இரவ்கள்	செலலிற்கு	சவளி்ய	செலரல	சுற்றி	அரமநதிருப்பதால,	மியு்்காபாலி	ெரக்்கரை்கள்		

என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.
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ரையலுைானிக்	அமிலத்தின்	அரமப்பு

ரையலுைானிக்	 அமிலமாைது	 குளுக்யுைானிக்	 அமிலம்	 மற்றும்	 N-அசிட்ர்டல	 குளுக்்்காைமீன்	

ஆகியவற்்றால	ஆக்்கப்பட்டுள்ளது.	

ஸ்டாரச

ஸ்டாரச,	 தாவைங்களில	 ்ெமித்து	 ரவக்்கப்பட்டுள்ள	 முக்கியமாை	 	 ்கார்பாரைட்்ைட்	 வடிவம்	 ஆகும்.	

ஸ்டாரச	இைணடு	சபாருட்்களால	ஆை	்கலரவ	ஆகும்.	

அரம்லாஸ	-		ஒரு	்நரக்்்காட்டுச	ெஙகிலி	பலபடி	ெரக்்கரை.	

அரம்லாசபக்டின்	–	ஒரு	குறுக்்க	பலபடி	ெரக்்கரை	

இரவ	இைணடும்	D-குளுக்்்காஸின்	பலபடி்கள்	 .	இயற்ர்கயில	கிர்டக்கும்	ஸ்டாரச்கள்	10	முதல	20% 
அரம்லாஸ	 மற்றும்	 80 முதல	 90%	 அரம்லாசபக்டிரை	 ச்காணடுள்ளை.	 அரம்லாஸ	 சவநநீரில	

கூழம	 ்கரைெரல	 உருவாக்குகி்றது.	 (இது	 குைம்பு	 ச்கட்டிப்படுவதற்கு	 உதவுகி்றது)	 அ்தெமயம்,		

அரம்லாசபக்டின்	சுத்தமா்க		்கரைவதிலரல.

அரம்லாஸ	

அரம்லாஸ	 மூலக்கூறு்கள்	 ஏ்றத்தாை	 200	 முதல	 20,000	 வரையிலாை	 குளுக்்்காஸ	 அலகு்கரள	

்நர்்காட்டு	அரமப்பில	சபற்றுள்ளை.	

அரம்லாசபக்டின்

	 அரம்லாசபக்டின்	 மூலக்கூறு்கள்	 ஏ்றத்தாை	 2000	 முதல	 2,00,000	 வரையிலாை	 குளுக்்்காஸ	

அலகு்கரள	அதி்க	சிக்்கலாை	குறுக்்க	அரமப்பில	சபற்றுள்ளை.

	செலலு்லாஸ

செலலு்லாஸ	 என்பது	 β-D-குளுக்்்காஸின்	 கிரள்களற்்ற	 ்நரக்்்காட்டு	 பலபடி	 ஆகும்.	

கிரளசெஙகிலி்கள்	 இலலாத	 ்காைணத்தால,	 இம்மூலக்கூறு்கள்	 தாவைங்களில	 ஒன்்றா்க	 இரணநது	

தி்டமாை	அரமப்பு்கரள		உருவாக்குகின்்றை.	மைக்்கட்ர்ட	,	அதி்களவு	செலலு்லாரை	ச்காணடுள்ளது.	

மற்றும்	பருத்தி	கிட்்டத்தட்்ட	செலலு்லாஸ	மட்டு்ம	ச்காணடுள்ளது.	

	 ஆய்வ்கத்தில	செலலு்லாரை	ரநட்ரிக்	அமிலத்து்டன்	விரைப்படுத்தி	ரநட்்ைா	செலலு்லாஸ	

அலலது	 சவடிப்பஞொ்க	 மாற்்றலாம்.	 இது	 புர்கயிலலாத்	 தூளின்	 சவடிக்்கக்கூடிய	 ஆக்்கக்கூறு	

ஆகும்.	 பகுதியளவு	ரநட்்ைா	ஏற்்றம்	சபற்்ற	செலலு்லாஸ	ரபைாக்ஸிலின்	எை	அறியப்படுகி்றது.	 இது	

ச்கால்லாடியான்,	 சநகிழி்கள்,	 சமருச்கணசணய்்கள்	 மற்றும்	 ந்கப்	 பூசசு்கள்	 ஆகியரவ	 தயாரித்தலில	

பயன்படுகி்றது.
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ப்டம் 2.5	ரையலுைானிக்	அமிலத்தின்	அரமப்பு

 

ப்டம் 2.6	செலலு்லாசின்	அரமப்பு

கிரளக்்்காஜன்

	 கிரளக்்்காஜன்	 என்பது	 குளுக்்்காஸின்	 ்ெமிப்பு	 வடிவமாகும்,	 இது	 ்கலலீைலில	

அதி்கமா்க	 ்காணப்படுகி்றது.	 கிரளக்்்காஜன்,	 விலஙகு	 ஸ்டாரச	 எைவும்	 அறியப்படுகி்றது.	 இது	

பலகிரள்கரளயுர்டய	 குளுக்்்காஸின்	 பலபடி	 ெரக்்கரை	 ஆகும்.	 இநத	 பலபடி	 அரமப்பு,	 உ்டலில	

குளுக்்்காஸின்	முதன்ரமயாை	்ெமிப்பு	வடிவமா்க	குறிப்பி்டப்படுகி்றது.	்
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குளுக்்்காஸ	

துரண	அலகு

கிரளக்்்காஜன்

ப்டம் 2.7	கிரளக்்்காஜன்

2.2 புைதங்கள்

	 புைதங்கள்	 என்பரவ	 ்தால,	 தரலமுடி,	 தரெ்கள்,	 இரணப்பு	 திசுக்்கள்,	 பல்வறு	 சநாதி்கள்	

்பான்்றவற்றின்	அடிப்பர்டயாை	உயிரியல	ஆக்்கக்கூறு்களாகும்.

	 புைதங்கள்,	சபப்ர்டடு	பிரணப்பு்களால	இரணக்்கப்பட்டுள்ள அமி்ைா	அமிலங்களின்	பலபடி்கள்	

ஆகும்.

2.2.1	வரையர்ற

	 புைதங்கள்,	என்பரவ	சபப்ர்டடு	பிரணப்பு்களால	இரணக்்கப்பட்டுள்ள	அமி்ைா	அமிலங்களின்	

உயிர	 பலபடி்கள்	 எை	 வரையறுக்்கப்படுகின்்றை.	 அரவ	 பாலிசபப்ர்டடு்கள்	 எைவும்	 அறியப்படுகின்்றை.	

புைதங்கள்	 அரைத்து	 வாழும்	 உயிரிைங்களின்	 முக்கிய	 அங்கமாகும்.	 அரவ	 ்காரபன்,	 ரைட்ைஜன்,	

ரநட்ைஜன்,	ஆக்ஸிஜன்	மற்றும்	ெலபர	ஆகியவற்ர்ற	ச்காணடுள்ளை.	உயிருள்ள	செலலிலுள்ள	சநாதி்கள்,	

எதிரஉயிரி்கள்,	மற்றும்	சில	ைார்மான்்களின்	அரமப்பு,	மற்றும்	அவற்றின்	செயலபாடு்களில	புைதங்கள்	

பங்காற்றுகின்்றை.

2.2.2 வர்கப்பாடு

புைதங்கள்	மூன்று	முக்கிய	பிரிவு்களா்க	பின்வருமாறு	வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.	

அ. எளிய புரதம்: 

	 நீைாற்பகுத்தலில α-அமி்ைா	 அமிலங்கரள	 மட்டு்ம	 தைக்கூடிய	 புைதம்	 ,	 எளிய	 புைதம்	

என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.		எடுத்துக்்காட்டு:		ஆலபுமின்,	கு்ளாபுலின்

ஆ. இணைவு புரதம்: 

	 நீைாற்பகுத்தலில α-அமி்ைா	அமிலங்கள்	மற்றும்	புைதமலலாத	பகுதி	ஆகியவற்ர்ற		தைக்கூடிய	

புைதம்,	 இரணவு	 புைதம்	 என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.	 இநத	 புைதமலலாத	 பகுதி	 	 புைாஸதடிக்	 சதாகுதி	
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என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.

்மலும்,	 புைாஸதடிக்	 சதாகுதியின்	 தன்ரமரய	 சபாருத்து	 இரணவு	 புைதங்கள்	 பின்வருமாறு	

வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.

i. நியுக்ளியயோ புரதம்: 

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்களு்டன்	இரணநதுள்ள	புைதம்	நியுக்ளி்யா	புைதம்	என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.	

எடுத்துக்்காட்டு:		ஹிஸ்்டான் (DNA வில)

ii. போஸயபோபுரதம்: 

	 பாஸபாரிக்	அமிலத்ரத	ச்காணடுள்ள	புைதம்	பாஸ்பாபுைதம்	என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.	

எடுத்துக்்காட்டு:	்்கசின்	(	பால	புைதம்).	

iii. கிணைய�ோ புரதம்:

	 ்கார்பாரைட்்ைட்	 சதாகுதி்களில	 உள்ள	 புைதம்	 கிரளக்்்கா	 புைதம்	 எைப்படுகின்்றது	

(எடுத்துக்்காட்டு)	மியூசின்	(உமிழநீர)

iv. குயரோய�ோ புரதம்:

	 பாரஃரபரின்	 ்பான்்ற	 பலலிை	 வரளய	 ்ெரமங்கரள	 ச்காணடுள்ள	 புைதம்	 கு்ைா்மா	 புைதம்	

என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.

எடுத்துக்்காட்டு:	ரம்யாகு்ளாபின்	(தரெ்களில).

v. லிபயபோபுரதம்: 

	 லிப்பிடு்களு்டன்	இரணநதுள்ள	புைதம்	லிப்்பாபுைதம்		என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.

எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	ர்க்லாரமக்ைான்	(நுண	்்காளக்	ச்காழுப்புக்	குமிழ)	(சிறுகு்டலில)

vi. உய�ோ�புரதம்: 

	 உ்லா்கத்ரத	ச்காணடுள்ள	புைதம்	உ்லா்க	புைதம்	என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.

எடுத்துக்்காட்டு:	செரு்லாபிளாஸமின்	(Cu).

இ. வருவிக்�பபட்ட புரதம்:  

	 எளிய	 அலலது	 இரணவு	 புைதங்கரள,	 	 	 அமிலங்கள்,	 ்காைங்கள்	 அலலது	 சநாதி்களு்டன்	

விரைப்படுத்தி	 சப்றப்படும்	 புைதங்கள்	 வருவிக்்கப்பட்்ட	 புைதங்கள்	 என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.	 இரவ	

பகுதியளவு	நீைாற்பகுக்்கப்பட்்ட	புைதங்களாகும்.

எடுத்துக்்காட்டு:	சபப்்்டான்்கள்
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2.2.3	புைதங்களின்	்வறுபட்்ட	செயலபாடு்கள்:

பழுதுபாரத்தல	மற்றும்	பைாமரித்தல:

	 புைதம்	உ்டலின்	்கட்டுமாை	அலகு	எை	குறிப்பி்டப்படுகி்றது.	உ்டல	திசுக்்களின்	வளரசசி	மற்றும்	

பழுதுபாரத்தல	்பான்்ற	பைாமரிப்பு	பணி்கரள	்மற்ச்காள்ள	புைதம்	மி்க	அவசியமாைது.

ைார்மான்்கள்

	 சில	புைதங்கள்	ைார்மான்்களா்க	செயலபடுகின்்றை.	எடுத்துக்்காட்்டா்க		இன்சுலின்	ஒரு	சிறிய	

புைதம்,	இைத்தத்தில		ெரக்்கரையின்	அளரவ	்கட்டுப்படுத்துகி்றது.	

சநாதி்கள்

	 சபரும்பாலாை	 சநாதி்கள்	 புைதங்களாகும்,	 அரவ	 உ்டலில	 நி்கழும்	 ்வதி	 விரை்களில,	

உயிரூக்கி்களா்க	செயலபடுகின்்றை.	

்க்டத்துதல: 

	 சில	 குறிப்பிட்்ட	 மூலக்கூறு்கரள	 ்க்டத்துதலில	 புைதம்	 முக்கிய	 கூ்றா்க	 செயலபடுகி்றது.	

எடுத்துக்்காட்்டா்க,	ஹீ்மாகு்ளாபின்	எனும்	புைதம்,	உ்டல	முழுவதிற்கும்	ஆக்ஸிஜரை	்க்டத்துகி்றது.	

்ெமித்தல

	 சில	 குறிப்பிட்்ட	 மூலக்கூறு்கரள	 ்ெமிக்்க	 புைதங்கள்	 பயன்படுகின்்றை.	 சபரரிடின்	 (Ferritin) 
என்பது	ஒரு	புைதம்,	இது	்கலலீைலில	இரும்ரப	்ெமிக்கி்றது.

எதிர	உயிரி்கள்

	 அரைத்து	எதிரஉயிரி்களும்	புைதங்களாகும்.	எதிரஉயிரி்கள்	்நாய்த்சதாற்று,	உ்டலநலக்குர்றவு	

மற்றும்	்நாய்்கரள	தடுக்கின்்றை.	

2.3 லிப்பிடு்கள் 

2.3.1 வரையர்ற

	 நீரில	 ்கரையாத,	 ஆைால	 	 ஆல்கைால,	 ஈதர,	 சபன்சீன்	 மற்றும்	 கு்ளா்ைாஃபாரமில	

்கரையக்கூடிய	 ்ெரமம்	 லிப்பிடு	 எை	 வரையறுக்்கப்படுகி்றது.	 ்வதியிரயபில	 அரவ	

ஆல்கைால்களு்டைாை	ச்காழுப்பு	அமில	எஸ்டர்கள்	எை	வரையறுக்்கப்படுகின்்றை.

2.3.2 வர்கப்பாடு

	 ்வதி	இயலரப	சபாருத்து	லிப்பிடு்கள்	பின்வருமாறு	வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.

எளிய	லிப்பிடு்கள்
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	 இரவ	 கிளிெைால	 அலலது	 நீண்ட	 ெஙகிலி	 ஆல்கைால்களு்டன்,	 ச்காழுப்பு	 அமிலங்களின்	

எஸ்டர்கள்	ஆகும்.	்மலும்	இரவ	பின்வருமாறு	வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.

(அ)	ச்காழுப்பு்கள்:	

	 ச்காழுப்பு்கள்	என்பரவ	ச்காழுப்பு	அமிலங்களின்	கிளிெரிக்	எஸ்டர்கள்	ஆகும்.	விலஙகு்களிலுள்ள		

லிப்பிடு்கள்	 ச்காழுப்பு்கள்	 எைவும்,	 தாவைங்களில	 ்காணப்படும்	 லிப்பிடு்கள்,	 எணசணய்்கள்	 எைவும்	

அரைக்்கப்படுகின்்றை.	எடுத்துக்்காட்டு:	ட்ரைஅரெல	கிளிெைால

ப்டம்	2.8	டிரைகிளிெரைடு	உருவாதல

(ஆ) சமழுகு்கள்: 

	 சமழுகு்கள்	 என்பரவ	 நீண்ட	 ெஙகிலி	 உர்டய	 ்மா்ைாரைட்ரிக்	 ஆல்கைால்களு்டைாை	

ச்காழுப்பு	அமில	எஸ்டர்கள்	ஆகும்.	எடுத்துக்்காட்டு:	செரைல	மிரிஸ்்டட்	(	்தன்	சமழுகு).

ப்டம்	2.9	்தன்	சமழுகு

கூட்டு	லிப்பிடு்கள்

	 கூடுதல	 சதாகுதிரயக்ச்காணடுள்ள	 ஆல்கைால்களு்டைாை,	 	 ச்காழுப்பு	 அமில	 எஸ்டர்கள்	

,	 கூட்டு	 லிப்பிடு்கள்	 எைப்படுகின்்றை.	 இரவ	 கூடுதல	 சதாகுதிரய	 சபாருத்து	 பின்வருமாறு	

பிரிக்்கப்படுகின்்றை.

பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்	(பாஸபர்டடு்கள்)	

	 கிளிெரிக்	எஸ்டர்களு்டன்,	பாஸ்பட்	மற்றும்	ரநட்ைஜன்	்காைங்கள்	அலலது	ஆல்கைால்கரள	

71
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ச்காணடுள்ள	 லிப்பிடு்கள்,	 பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்	 என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.	 இநத	 லிப்பிடு்கள்	 	 நைம்பு	

திசுக்்கள்,	மூரள,	்கலலீைல,	சிறுநீை்கம்,	்கரணயம்	மற்றும்	இதயம்	 	ஆகியவற்றில	்காணப்படுகின்்றை.	

இநத	பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்	்மலும்,	பாஸபடிர்டல	சதாகுதியு்டன்	இரணநதுள்ள	சதாகுதிரய	சபாறுத்து	

3	வர்க்களா்க	பிரிக்்கப்படுகின்்றை.

கிளிெ்ைாபாஸபர்டடு்கள்	

	 இநத	 பாஸ்பாலிப்பிடு்களில,	 பாஸபடிர்டல	 சதாகுதியு்டன்,	 ஒரு	 ரநட்ைஜன்	 ்காைம்	

இரணநதுள்ளது.

எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	சலசிதின்,	செஃபாலின்

ப்டம்	2.10	சலசிதின்	மற்றும்	செஃபாலின்	அரமப்பு்கள்

பாஸ்பாஐ்ைாசிர்டடு்கள்:	

	 இநத	 வர்க	 பாஸ்பாலிப்பிடு்களில,	 ஐ்ைாசி்டால	 ஆைது	 பாஸபடிர்டல	 சதாகுதியு்டன்	

இரணநதுள்ளது.	எடுத்துக்்காட்டு:	பாஸபடிர்டல	ஐ்ைாசி்டால	(லிப்்பாசி்டால)

ப்டம்	2.11	பாஸபாடிர்டல	இ்ைாசி்டால	அரமப்பு்கள்
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பாஸ்பாஸபிங்்காரெடு

	 இரவ	 செைாரமடு	 (ஸபிங்்காரென் +	 ச்காழுப்பு	 அமிலம்)	 உ்டன் இரணநதுள்ள 
1-பாஸ்பா்்காலின்்களிைால	ஆை	பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்.

	

ப்டம்	2.12	பாஸ்பாஸபிங்்காரெடு்களின்	அரமப்பு்கள்

கிரளக்்்காலிப்பிடு்கள்:	

	 செைாரமடு	 உ்டன்	 இரணக்்கப்பட்்ட	 ்கார்பாரைட்்ைட்	 பகுதிரய	 	 ச்காண்ட	 லிப்பிடு்கள்,	

கிரளக்்்கா	லிப்பிடு்கள்	எைப்படுகின்்றை.	

எடுத்துக்்காட்டு்கள்	:	செரிபு்ைாரெடு	,	்்கஙலி்யாரெடு்கள்.

லிப்்பாபுைதங்கள்	:	

	 புைதங்கள்,	 லிப்பிடு	 மற்றும்	 ச்காலஸடிைால	 	 	 ஆகியரவ	 இரணநத	 சிக்்கலாை	 அரமப்பு	

லிப்்பாபுைதம்	என்்றரைக்்கப்படுகி்றது.	லிப்்பா	புைதத்தில	உள்ள	புைதப்	பகுதியாைது		அ்பாபுைதம்	என்று	

அறியப்படுகி்றது.	

எடுத்துக்்காட்டு்கள்

•	 ர்க்லாரமக்ைான் (நுண	்்காளக்	ச்காழுப்புக்	குமிழ) 

•	 மி்க	குர்றநத	அ்டரத்தி	ச்காண்ட		லிப்்பாபுைதம் (VLDL) 

•	 குர்றநத	அ்டரத்தி	ச்காண்ட	லிப்்பாபுைதம் (LDL)

•	 அதி்க	அ்டரத்தி	ச்காண்ட	லிப்்பாபுைதம் (HDL)
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ப்டம்	2.13 லிப்்பாபுைதத்தின்		அரமப்பு

வருவிக்்கப்பட்்ட	லிப்பிடு்கள்:

	 எளிய	 மற்றும்	 இரணப்பு	 லிப்பிடு்கரள	 நீைாற்பகுத்து	 சப்றப்பட்்ட	 லிப்பிடு்கள்,	 வருவிக்்கப்பட்்ட	

லிப்பிடு்கள்	என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.

எடுத்துக்்காட்டு்கள்:	ர்டஅரெல	கிளிெைால,	ச்காழுப்பு	அமிலங்கள்,	கிளிெைால	மற்றும்	ச்காலஸடிைால.

2.3.3	லிப்பிடு்களின்	செயலபாடு்கள்:

லிப்பிடு்கள்,	பல்வறு	உயிர	செயலபாடு்கரள	செயலபடுத்துகின்்றை.	அரவயாவை.

•	 ட்ரைகிளிெரைடு்கள்,	நம்	உ்டலில	ஆற்்றல	இருப்பு்களா்க	( reserve)	பணியாற்றுகின்்றை.

•	 லிப்பிடு்கள்	 செலெவவின்	 முக்கிய	 பகுதிப்சபாருளா்க	 உள்ளை,	 இரவ	 ெவவூடு	 பைவரல	

ஒழுஙகுபடுத்துகின்்றை.

•	 பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்,	செல	ெவவுக்கு	திைவத்தன்ரமரயயும்,	சநகிழவுத்	தன்ரமரயயும்	அளிக்கின்்றை.

•	 லிப்பிடு்கள்	ெமிக்ரஞை	மூலக்கூறு்களா்க	செயலபடுகின்்றை.

•	 ச்காழுப்பு	ப்டலம்	குளிரிலிருநது	பாது்காப்பு	அளிக்கின்்றை.

•	 இைத்தத்தில	உள்ள	லிப்்பாபுைதங்கள்	லிப்பிடு்கரள	உ்டல	முழுவதிற்கும்	்க்டத்துகின்்றை.	
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2.4 நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	என்பரவ	அரைத்து	வர்க	உயிரி்களுக்கும்	அத்தியாவசியமாை	

உயிரியல	பலபடி்கள்	ஆகும்.	

2.4.1	வரையர்ற

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	என்பரவ	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி்கள்	ஆகும்.	

நியுக்ளி்யார்டடு்கள்	மூன்று	கூறு்களால	ஆைரவ:

1. 5- ்காரபன்	ெரக்்கரை	

2. ரநட்ைஜன் ்காைங்கள்

3. பாஸ்பட் சதாகுதி 

நியுக்ளிக்	அமிலங்களின்	அரமப்பு	:

ெரக்்கரை	அலகு

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்களில	உள்ள	ெரக்்கரை	அலகு ரி்பாஸ ஆ்க இருநதால 
அநத பலபடி	RNA (ரி்பாநியுக்ளிக்	அமிலம்) ; ெரக்்கரை அலகு டிஆக்ஸி 

ரி்பாஸ	ஆ்க	இருநதால	அநத	பலபடி DNA (டிஆக்ஸி	ரி்பாநியுக்ளிக்	அமிலம்).

ப்டம்	2.14	ரி்பாஸ	மற்றும்	டிஆக்ஸிரி்பாஸ

ரநட்ைஜன்	்காைங்கள்:

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்,	பியுரின்	மற்றும்	பிரிமிடின்	்காைங்கரள	ச்காணடுள்ளை.	அரவ	அடிரைன் 
(A), குவாரைன் (G), ரெட்்்டாசின்(C), தயமின் (T)	மற்றும்	யுைாசில(U).
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ப்டம்	2.15	பியூரின்	மற்றும்	பிரிமிடின்	்காைங்கள்

பாஸ்பட்	சதாகுதி

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்களில,	ெரக்்கரை	அலகு	மற்றும்	்காைங்கள்	இரணநது	ஒரு	நியுக்ளி்யாரெடு	

உருவாகி்றது.	இநத	நியுக்ளி்யாரெடு்கள்	பாஸ்பட்டு்டன்	இரணநது	ஒரு	நியுக்ளி்யார்டடு	உருவாகி்றது.	

்மலும்	இரவ	பலபடியாக்்கலுக்கு	உட்பட்டு		நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	உருவாகின்்றை.	

Unit 2_060-082.indd   76 11/06/18   6:09 PM



77

2.4.2 வர்கப்பாடு

நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	பின்வருமாறு	வர்கப்படுத்தப்படுகின்்றை.	

a. டிஆக்ஸிரி்பாநியுக்ளிக்	அமிலம்	(DNA)  

	 கு்ைா்மா்ொமின்	மி்க	முக்கிய	அங்கமாை DNA  ஒரு 2-டிஆக்ஸி	ரி்பாஸ	ெரக்்கரை	மற்றும்	

அடிரைன்	 (A), குவாரைன் (G), ரதமின் (T) மற்றும்	 ரெட்்்டாசின்(C) ்பான்்ற	 ரநட்ைஜன்	

்காைங்கரள	ச்காணடுள்ள	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி	ஆகும்.

b. ரி்பாநியுக்ளிக் அமிலம் (RNA)

 RNA என்பது	ஒரு	ரி்பாஸ	ெரக்்கரை	மற்றும்	அடிரைன் (A), குவாரைன் (G), யுைாசில (U), 
மற்றும்	ரெட்்்டாசின்(C) ்பான்்ற	ரநட்ைஜன்	்காைங்கரள	ச்காணடுள்ள	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி	

ஆகும்.	

மூன்று முக்கிய வர்கயாை RNA மூலக்கூறு்கள்	உள்ளை.	அரவயாவை

	i. தூது RNA (mRNA). ii. ்க்டத்து RNA (tRNA) iii. ரி்பா்ொம் RNA (rRNA)

2.4.3 DNA மற்றும்	RNA வின் செயலபாடு்கள்:

•	 மைபுத்	 த்கவல்கரள	 பாது்காத்தல	 மற்றும்	 ்க்டத்துதல	 ஆகியை	 	 நியுக்ளிக்	 அமிலங்களின்	 முக்கிய	

்வரல்களாகும்.		

•	 செலலினுள்  RNA சதாகுக்்கப்படுதரல DNA ்கட்டுப்படுத்துகி்றது.

• DNA, ஒரு	 குறிப்பிட்்ட	 புைதத்ரத	 உருவாக்்கத்	 ்தரவயாை	 மைபியல	 த்கவல்கரள	 mRNA க்கு 
்க்டத்துகி்றது.

• RNA	ஆைது	புைத	சதாகுத்தரல	வழிந்டத்துகி்றது.	

• m-RNA ஆைது DNA	விலிருநது	மைபுத்	த்கவல்கரள	எடுத்துக்ச்காள்கி்றது.

• t-RNA	கிளரவுற்்ற	அமி்ைா	அமிலங்கரள	புைத	சதாகுப்புத்	தளத்திற்கு	்க்டத்துகி்றது.

• r-RNA	மூலக்கூறு்கள்	சபரும்பாலும்	ரை்பா்ொம்்களில	்காணப்படுகி்றது,	்மலும்	இரவ m-RNA 
வின்	நிரலப்புத்தன்ரமக்கு	சபாறுப்பாகின்்றை.
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பா்டசசுருக்்கம்

	 செல்களிலுள்ள	 அரைத்து	 முக்கிய	 உட்கூறு்களும்	 உயிர	 மூலக்கூறு்கள்	 எைப்படுகின்்றை.	

இரவ	 ்கார்பாைட்்ைட்டு்கள்	 புைதங்கள்	 லிப்பிடு்கள்	 மற்றும்	 நியூக்ளிக்	 அமிலங்கள்	 ஆகிய	

நான்குவர்கயாை	்மக்்ைாமூலக்கூறு்களால	ஆக்்கப்பட்டுள்ளை.	இரவ்ய	உயிரமூலக்கூறு்களின்	

முக்கியமாை	நான்கு	வர்க்கள்	ஆகும்.

்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்

	 ்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	 தாவை	 மற்றும்	 விலஙகு்களின்	 வாழவாதாைத்திற்கு	

முக்கியமாைரவயாகும்.	 இரவ	 ஒளிச்ெரக்ர்க	 மூலம்	 தாவைங்களில	 சதாகுக்்கப்படுகின்்றை.		

்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	 மி்கசசி்றநத	 ஆற்்றல	 மூலங்களாகும்.	 எளிய	 ெரக்்கரை்கள்	 ஒற்ர்றச	

ெரக்்கரை்களாகும்.	 அரவ	 தனித்த	 ஆலடிரைடு	 அலலது	 கீ்்டா	 சதாகுதி	 ச்காணடிருக்்கலாம்.	

இைட்ர்டெரக்்கரை்களில	 இரு	 ஒற்ர்ற	 ெரக்்கரை்கள்	 ஒரு	 கிரளக்்்காசிடிக்	 பிரணப்பிைால	

இரணக்்கப்பட்டிருக்கும்.	 பலபடி	 ெரக்்கரை்கரள	 நீைாற்பகுக்கும்்பாது	 பத்திற்கும்	

்மற்பட்்ட	 ஒற்ர்றெரக்்கரை்கரளத்	 தரும்.	 இரவ்கரளப்	 சப்றப்படும்	 ஒற்ர்றெரக்்கரை	

மூலக்கூறு்கரளக்ச்காணடு	 ஒற்ர்றபலபடி	 ெரக்்கரை்கள்	 மற்றும்	 பலலிை	 பலபடிெரக்்கரை்கள்	

எைவும்	வர்கப்படுத்தலாம்.	அரவ்கள்	ெரக்்கரை	அலலாதரவ்கள்	மற்றும்	சிக்்கலாை	குறுக்்கரமப்பு	

்கார்பாரைட்்ைட்டு்களாகும்.

புைதங்கள்

	 புைதங்கள்	அமி்ைா	அமிலங்களின்	உயிரபலபடி்கள்	ஆகும்,	இரவ்களில	-அமி்ைா	அமிலங்கள்	

சபப்ர்டடு	 பிரணப்பு்களால	 இரணக்்கப்பட்டுள்ளை.	 இரவ	 ஒரு	 ்காரபாக்சிலிக்	 அமிலத்து்டன்	

அமி்ைா	 அமிலத்தின்	 அமின்சதாகுதி	 பிரணப்பிைால	 உருவாகின்்றை.	 20	 சவவ்வறு	 அமி்ைா	

அமிலங்களிலிருநது	புைதங்கள்	உருவாகின்்றை.

	 புைதங்கரள	 எளிய	 புைதங்கள்,	 இரணவுபுைதங்கள்	 மற்றும்	 வருவிக்்கப்பட்்ட	 புைதங்கள்	 எை	

மூன்று	 வர்கப்படுத்தலாம்.	 எளிய	 புைதங்கள்	 நீைாற்பகுக்கும்்பாது	 அமி்ைா	 அமிலங்கரளத்	

தருகின்்றை.	இரணவு	புைதங்கள்	நீைாற்பகுக்கும்்பாது	-அமி்ைா	அமிலங்கரளயும்			புைதமலலாத		ஒரு	

பகுதியிரையும்	ச்காடுக்கும்.	புைதமலலாத	பகுதி	புைாஸதடிக்சதாகுதி	என்்றரைக்்கப்படுகின்்றது.	எளிய	

அலலது	இரணவு	புைதங்கரள	அமிலங்கள்	்காைங்கள்	அலலது	சநாதி்களு்டன்	விரைப்படுத்தி	சப்றப்படும்	

புைதங்கள்	 வருவிக்்கப்பட்்ட	 புைதங்கள்	 என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.	 இரவபகுதியளவு	 நீைாற்பகுக்்கப்பட்்ட	

புைதங்களாகும்.

லிப்பிடு்கள்

	 லிப்பிடு்கள்	 ஆல்கைால்களு்டைாை	 சதாகுப்பு	 அமிலஎஸ்டர்கள்	 ஆகும்.	 இரவ	 பல்வறு	

உயிர	செயலபாடு்களின்	்கட்்டரமப்புத்	சதாகுதி்களா்க	உள்ளை.	நம்	உ்டலில	ஆற்்றல	இருப்பு்களா்கப்	

பணியாற்றுகின்்றை.	்வதி	இயலபிரைப்	சபாருத்து	இரவ	எளிய	லிப்பிடு்கள்.	கூட்டுலிப்பிடு்கள்	மற்றும்	

வருவிக்்கப்பட்்ட	 லிப்பிடு்கள்	 எை	 வர்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.	 எளிய	 லிப்பிடு்கள்	 கிளிெைால	 அலலது	

நீண்ட	ெஙகிலி	ஆல்கைால்களு்டன்	ச்காழுப்பு	அமிலங்களின்	எஸ்டர்கள்	ஆகும்.
	 கூடுதல	 சதாகுதிரய	 ச்காணடுள்ள	 ஆல்கைால்களு்டைாை	 ச்காழுப்பு	 அமில	 எஸ்டர்கள்	

கூட்டு	லிப்பிடு்கள்	எைப்படுகின்்றை.
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	 எளிய	 மற்றும்	 இரணப்பு	 லிப்பிடு்கரள	 நீைாற்பகுத்து	 சப்றப்பட்்ட	 லிப்பிடு்கள்	 வருவிக்்கப்பட்்ட	

லிப்பிடு்கள்	என்்றரைக்்கப்படுகின்்றை.

நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்

	 நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்	என்பரவ	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி்கள்	ஆகும்.	நியுக்ளி்யார்டடு்கள்	

மூன்று	கூறு்களால	ஆைரவ.

 1. 5	்காரபன்	ெரக்்கரை	 2.	ரநட்ைஜன்	்காைங்கள்	  3. பாஸ்பட்	 சதாகுதிபலபடி	

நியுக்கிளி்யார்டடு்கள்	 DNA	 மற்றும்	 RNA	 ஆகிய	 மைபுத்	 த்கவல	 சதா்டரபு	 சபாருட்்கரள	

உருவாக்குகின்்றை.

	 DNA  2 டிஆக்ஸிரி்பாஸ	 ெரக்்கரை	 மற்றும்	 அடிரைன்,	 குவாரைன்	 தயமின்	 மற்றும்	

ரெட்்்டாசின்	்பான்்ற	ரநட்ைஜன்	்காைங்கரளக்	ச்காணடுள்ள	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி	ஆகும்.

	 RNA	 ரி்பாஸ	ெரக்்கரை	மற்றும்	அடிரைன்	குவாைன்	யுைாசில	மற்றும்	ரெட்்்டாசின்	்பான்்ற	

ரநட்ைஜன்	்காைங்கரளக்	ச்காணடுள்ள	நியுக்ளி்யார்டடு்களின்	பலபடி	ஆகும்.

மதிப்பீடு

I. ெரியாை	விர்டரய	்தரநசதடு:

1.	 குளுக்்்காஸ	ஒரு	

	 அ.	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை	 ஆ.	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை		

	 இ.	ஒலி்்கா	ெரக்்கரை	 ஈ.	பலபடி	ெரக்்கரை	

2. பலலிை	பலபடி	ெரக்்கரைக்கு	எடுத்துக்்காட்டு	

	 அ.	ரையலுைானிக்	அமிலம்	 ஆ.	செலலு்லாசு

	 இ.	மான்்ைாஸ	 ஈ.	ஸ்டாரச

3. ர்க்லாரமக்ைான்	(நுண	்்காளக்	ச்காழுப்புக்	குமிழ)	_______சதாகுதிரய	ொரநதது.

	 அ.	உ்லா்கம்	புைதம்	 ஆ.	கு்ைா்மா	புைதம்	

	 இ.	லிப்்பா	புைதம்	 ஈ.	நியூக்ளி்யா	புைதம்

4. எதில	நீண்ட	ெஙகிலி	ஆல்கைால்கள்	்காணப்படுகின்்றை?	

	 அ.	சமழுகு	 ஆ.	ச்காழுப்பு

	 இ.	எணசணய்்கள்	 ஈ.	பாஸ்பாலிப்பிடு்கள்

5. பாலில	உள்ள	பாஸ்பா	புைதம்	

	 அ.	ஹிஸ்்டான்	 ஆ.	்்கசின்	

	 இ.	மியுசின்	 ஈ.	இன்சுலின்	
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6. செரு்லாபிளாஸமினில	உள்ள	உ்லா்கம்	

	 அ. Fe	 ஆ.	Ca

	 இ. Cu	 ஈ.	Mg

7. DNA	மற்றும்	RNA ரவ	்வறுபடுத்தும்	்காைம்	

	 அ.	அடிரைன்	 ஆ.	குவாரைன்

	 இ.	ரெட்்்டாசின்	 ஈ.	யுைாசில

8. பின்வருவைவற்றுள்	எது	கீட்்்டா	சைக்்ைாஸ?

	 அ.	குளுக்்்காஸ	 ஆ.	ஃபிைக்்்டாஸ

	 இ.	ரி்பாஸ	 ஈ.	்காலாக்்்டாசு

9. சுக்்ைாஸ	ஒரு	

	 அ.	இைட்ர்ட	ெரக்்கரை	 ஆ.	ஒற்ர்ற	ெரக்்கரை

	 இ.	மும்ரம	ெரக்்கரை		 ஈ.		ெரக்்கரை	அலலாதது

10. லாக்்்டாசு		எதைால	ஆக்்கப்பட்்டது	

	 அ.	குளுக்்்காஸ	மற்றும்		மா்ைாஸ	 ஆ.	பிைக்்்டாஸ	மற்றும்	குளுக்்்காஸ	

	 இ.	ரி்பாஸ	மற்றும்	ரிபு்லாஸ	 ஈ.	குளுக்்்காஸ	மற்றும்	்காலக்்்டாஸ	

11.	பின்வருவைவற்றுள்	எது	விலஙகு	ஸ்டாரச	எை	அறியப்படுகி்றது?

	 அ.	கிரளக்்்காஜன்	 ஆ.	அரம்லாசு

	 இ.	செலலு்லாசு		 ஈ.	அரம்லாசபக்டின்

12. r-RNA	ரவ	ச்காணடிருப்பது

	 அ.	உட்்கரு	 ஆ.	பிளாஸமா	ெவவு	

	 இ.	ரி்பா்ொம்	 ஈ.	உட்்கரு	ெவவு

13. பாஸபடிர்டல	்்காலின்	என்பது	

	 அ.	செஃபாலின்	 ஆ.	சலசிதின்

	 இ.		செைாரமடு	 ஈ.	மிரிஸ்்டட்

14. பின்வரும்	ரநட்ைஜன்	்காைங்களில DNA ல	்காணப்ப்டாதது	எது?	

	 அ.	அடிரைன்	 ஆ.	ரதமின்	

	 இ.	குவாரைன்	 ஈ.	யுைாசில

15. RNA	ல	உள்ள	ெரக்்கரை

	 அ.	ரிபு்லாஸ	 ஆ.	2-டி	ஆக்ஸி	ரி்பாஸ	

	 இ.	ரி்பாஸ	 ஈ.	குளுக்்்காஸ
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16. சபப்ர்டடு	பிரணப்ரபக்ச்காணடிருப்பரவ

	 அ.	்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	 ஆ.	புைதங்கள்	

	 இ.	லிப்பிடு்கள்	 ஈ.	நியுக்ளிக்	அமிலங்கள்

17. பகுதியளவு	நீைாற்பகுக்்கப்பட்்ட	புைதங்கள்	

	 அ.	சபப்ர்டடு்கள்	 	ஆ.பாலி	சபப்ர்டடு்கள்

	 இ.	சபப்்்டான்்கள்	 ஈ.	எளிய	புைதங்கள்

II. பின்வருவைவற்றிற்கு	சுருக்்கமா்க	விர்டயளி:

1.சுக்்ைாசின்	நீைாற்பகுத்தல	விரைரய	எழுது்க.

2.கிரளக்்்காஜன்	குறிப்பு	வரை்க.

3.ஸ்டாரச	மற்றும்	செலலு்லாஸ	ஆகியவற்றிற்கிர்ட்ய	உள்ள	அடிப்பர்ட	்வறுபாடு்கள்	யாரவ?

4.கு்ைா்மா	புைதம்	பற்றி	குறிப்பு	வரை்க.

5.கிரளக்்்கா	லிப்பிடு்கள்	என்்றால	என்ை?

6.வருவிக்்கப்பட்்ட	புைதங்கள்	பற்றி	குறிப்பு	வரை்க.

7.நியுக்ளி்யாரெடு்கள்	என்்றால	என்ை?

8.மூன்று	வர்கயாை	RNA	மூலக்கூறு்கள்	யாரவ?

III. பின்வருவைவற்றிற்கு	சுருக்்கமா்க	விர்டயளி:

1.பலலிை	பலபடி	ெரக்்கரை்கள்	என்்றால	என்ை?	ஒரு	எடுத்துக்்காட்டு	தரு்க.

2.ஒற்ர்ற	பலபடி	ெரக்்கரை்கள்	என்்றால	என்ை?

3.குளுக்்்காஸின்	வடிவரமப்ரபத்	தரு்க.

4.பாஸ்பாபுைதம்	பற்றி	குறிப்பு	வரை்க.

5.ட்ரை	அரெல	கிளிெரைடு	உருவாதலுக்்காை	ெமன்பாட்ர்ட	எழுது்க.

6.லிப்்பாபுைதங்கள் பற்றி	விளக்கு்க.

7.சலசிதின்	மற்றும்	செஃபாலின்	வடிவரமப்பு்கரள	தரு்க.

IV. பின்வருவைவற்றிற்கு	விரிவா்க	விர்டயளி:

1.்கார்பாரைட்்ைட்டு்கள்	வர்கப்பாட்ர்ட	எடுத்துக்்காட்டு்களு்டன்	விளக்கு்க.

2.புைதங்களின்	்வறுபட்்ட	செயலபாடு்கரள	விளக்கு்க.

3.லிப்பிடு்களின்	உயிர்வதிச	செயலபாடு்கரள	விளக்கு்க.

4.லிப்பிடு்களின்	வர்கப்பாட்ர்ட	பற்றி	குறிப்பு	வரை்க.	

5.DNA மற்றும் RNA	ஆகியவற்றின்	செயலபாடு்கரள	விளக்கு்க
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அலகு புைதங்கள்3
்கற்றல்	ரநாக்்கங்கள்

	இந்த	்பா்டப்்பகுதிரய	்கற்றறிந்த	பின்பு	

ைாணைர்கள்

1. ்ைவரைறு	 உ்டலியக்்க	 ைறறும்	 ்ெல்்களின்	

்ெயல்்களில்	 புைதங்களின்	 ்பங்களிப்ர்ப	

்தாகுத்துக்	கூறுதல்.

2. புைதங்களின்	 ்பல்ரைறு	 உணவு	 மூலங்கரள	

அர்டயாளம்	்காணுதல்

3. அமிரனா	அமிலங்கள்	ைறறும்	புைதங்களுக்கு	

இர்டரயயான	்தா்டரர்ப	விளக்குதல்

4. அமிரனா	 அமிலங்களின்	 அரைப்பு	 ைறறும்	

்பணபு்கரள	விளக்குதல்

5. தைம்்பாரத்தல்	 ைரை்ப்டம்	 ்்காடுக்்கப்்பட்டால்,	

அமிரனா அமிலங்களின் pka ைறறும் pI 
ைதிப்பு்கரள ்கண்டறிதல்

6. ்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு	 உருைாதல்	 ைறறும்	

அதன்	்பணபு்கரள	விளக்குதல்

7. புைதங்களின்	 முப்்பரிைான	 அரைப்பின்	

்பல்ரைறு	்படிநிரல்கரள	விளக்குதல்

8. ஹீரைாகுரளாபின்	 ைறறும்	 ்்கால்லாஜன்	

ஆகியைறறின்	 ்கட்டரைப்பு	 -்ெயல்்பாடு	

்தா்டரர்ப	ைைஙகுதல்

9. புைதங்களின்	 இயல்பிைத்தல்	 ்ெயரல	

விளக்குதல்

10.்பல்ரைறு	ரநாய்கரள,	புைத	குர்ற்பாடு,	புைதக்	

ர்காளாறு	 ைறறும்	 முர்றயற்றபுைத	 ைடிப்பு	

ஆகியைறறு்டன்	்தா்டரபு்படுத்துதல்.

ர்பான்்ற	தி்றன்்கரள	்்ப்றலாம்.

ேமக்ஸ் ெபருட்ஸ்

ஆஸ்திரியாவில்	 பி்றந்த	 பிரிடடிஷ்	 மூலக்கூறு	

உயிரியலாளர,	 ரைக்ஸ்	 ்்பருடஸ்	 புைதம்	

ஹீரைாகுரளாபின்	 மூன்று	 ்பரிைாண	 அரைப்ர்ப	

்கணடுபிடித்தார.	 அைர	 தனது	 ்பணிக்்கா்க	 1962	

இல்	ரநா்பல்	்பரிசு	்்பற்றார.

Unit 3_083-107.indd   83 11/06/18   6:10 PM



84

முன்னுரை

	 புைதங்கள்	 என்்பரை	 உயிரின	 அரைப்பு்களில்	 அதி்களவில்,	 ்காணப்்படும்	 ைாறு்பட்ட	 ்கரிை	

மூலக்கூறு்கள்	 ஆகும்.	 ஒரு	 உயினத்தினத்தில்	 நி்கழும்	 ஒவ்ைாரு	 ்ெயலிலும்	 இர்டத்தை்கர்கள்	

அல்லது	 உதவியாளர்களா்க	 புைதங்கள்	 ்ெயல்்படுகின்்றன.	 புைதம்	 எனும்	 ்ொல்	 Proteos	 எனும்	 கிரைக்்க	

ைாரத்ரதயிலிருந்து	ரதான்றியதாகும்,இரத	‘முதல்நிரல’	அல்லது	‘முதலி்டத்திலுள்ளரை”	என	்ைாழி	

ைாற்றம்	்ெயய	முடியும்.

	 ஒரு	 ்ெல்,	 தனித்துைைான	 அரைப்பு	 ைறறும்	 ்ெயல்்பாடு்கரள	 ்்காண்ட	 ஆயிைக்்கணக்்கான		

புைதங்கரள	 ்்பறறிருக்்க	 முடியும்.	 அரைப்பு	 ைறறும்	 ்ெயல்்பாடு்கள்	 ரைறு்பட்டாலும்,	 அரனத்து	

புைதங்களும்	அமிரனா	அமிலங்கள்	என்்றரைக்்கப்்படும்	்கடடுைான	அல்கால்	ஆக்்கப்்பட்டரை.	அரனத்து	

புைதங்களும்,	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலி்கள்	 எனப்்படும்	 ெ்கப்பிரணப்பு்களால்	 இரணக்்கப்்பட்ட	 ஒன்று	

அல்லது	அதறகு	ரைற்பட்ட	அமிரனா	அமில	ெஙகிலி்களால்	ஆக்்கப்்பட்டரை.	

3.1 புைதங்களின்	உணவு	மூலங்கள்

	 தாைைம்	ைறறும்	விலஙகு்கள்	ஆகிய	இைணடு	மூலங்களிலிருந்தும்	புைதங்கரள	்்ப்ற	முடியும்.	்பால்,	

இர்றச்சி,	 ்கல்லீைல்,	 முடர்ட	 ர்பான்்றரை	 விலஙகு	 மூலங்களாகும்.	 	 ்பருப்பு்கள்,	 ்்காடர்ட்கள்,	 ைறறும்	

தானியங்கள்	 ஆகியரை	 புைதங்களின்	 தாைை	 மூலங்களாகும்.	 அன்்றா்ட	 உணவில்	 உட்்காள்ளப்்பட்ட	

புைதங்கள்	 ையிறறில்	 ்ெரிக்்கப்்படும்	 ர்பாது	 அமிரனாஅமிலங்களா்க	 (அைறறின்	 உடகூறு்கள்	 )	

உர்டக்்கப்்படுகின்்றன	 என்்பரத	 புரிந்து	 ்்காள்ளுதல்	 மி்க	 அைசியம்.	 இந்த	 அமிரனா	 அமிலங்கள்	

உ்டலால்	உறிஞெப்்படடு,	ஒரு	தனிந்பரின்	குறிப்பிட்ட	உ்டலியல்	ரதரைக்ர்கற்றைாறு	மீணடும்	புைதங்களா்க	

்தாகுக்்கத்ரதரைப்்படும்	்கடடுைான	அலகு்களா்க	்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றன.	

அலனின்

H2N–C–COOH H2N–C–COOH H2N–C–COOH H2N–C–COOH
H H H H

CH3 CH CH

CH

CH2

H3C H3C

H3C

CH3 CH2

CH3 CH3

ரைரலன் லுயுசின் ஐரொ	லுயுசின்
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பீரனல்	அலனின்

H2N–C–COOH H2N–C–COOH H2N–C–COOH COOH
H H H

CH2 CH2 CH2

CH2

CH3

S

டிரிப்ர்டார்பன் ்ைத்திரயாரனன் புரைாலின்

HN

HN

்ப்டம்	3.1	புைதங்கள்	உணவு	மூலங்கள்

3.2 அமிரனா	அமிலங்கள்

	 இயறர்கயில்	300	க்கும்	அதி்கைானஅமிரனாஅமிலங்கள்	உள்ளன.	எனினும்	அைறறில்	20	ைடடுரை	

புைதங்களில்	 உள்ளதா்க	 ்கண்டறியப்்படடுள்ளது.	 ஒவ்ைாரு	 அமிரனா	 அமிலமும்	 மூன்று	 ரைறு்பட்ட	

்தாகுதி்கரள	்்காணடுள்ளன.

	a.	ஓரிரணய	அமிரனா	்தாகுதி	(அமிரனா	அமிலம்	புரைாலின்	தவிை,	இது	ஈரிரணய	அமிரனா	அல்லது	

இமிரனா	்தாகுதிரய	்்பறறுள்ளது)	

b.	்கார்பாக்ஸிலிக்	அமில	்தாகுதி	ைறறும்

c.	தனித்துைைான	்பக்்கச்	ெஙகிலி	(	R	்தாகுதி).

H H

H

அ மி ர ன ா	

்தாகுதி

்பக்்க	

ெஙகிலி

்கார்பாக்ஸிலிக்	

்தாகுதி

N C

R

C OH

O

்ப்டம்	3.2	அமிரனா	அமிலத்தின்	ரைதி	அரைப்பு

	 ஒவ்ைாரு	 அமிரனா	 அமிலத்திலும்	 உள்ள	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலியின்	 ரைதி	 அரைப்்பானது,	 அந்த	

அமிரனா	அமிலத்தின்	்பணபு	ைறறும்	புைதத்தின்	அரைப்பில்	அதன்	்பஙகு	ஆகியைறர்ற	நிரணயிக்கி்றது.	

்பக்்கச்	ெஙகிலியின்	இந்த	முக்கியைான	்பஙர்க	்கருத்தில்	்்காணடு,	அமிரனா	அமிலங்கள்	்ைவரைறு	

்தாகுதி்களா்க	ைர்கப்்படுத்தப்்படுகின்்றன.

3.2.1	முரனைற்ற	்பக்்கச்	ெஙகிலி்கரள	்்காண்ட	அமிரனா	அமிலங்கள்

	 இந்த	 அமிரனா	 அமிலங்கள்,	 முரனைற்ற	 ்தாகுதி்கரள	 தங்களின்	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்களா்க	

்்பறறுள்ளன.	அட்டைரண 3.1 ல்	்காட்டப்்படடுள்ளன.
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	 இந்த	 முரனைற்ற	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கள்	 லிப்பிடு்கரள	 ர்பாலரை	 உள்ளன,	 ரைலும்	

நீரச்	 சூழ்நிரலயில்,	 தனித்துைைான	 நீர	 ்ைறுக்கும்	 இர்டயீடு்களால்	 ஒன்்றா்க	 ரெரந்து	

தூரக்கின்்றன.	 இதனால்	 இந்த	 அமிரனா	 அமிலங்கள்,	 நீர்ைறுக்கும்	 அமிரனா	 அமிலங்கள்	

எனவும்	 அரைக்்கப்்படுகின்்றன.	 இந்த	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி	 ்தாகுதி்கள்,	 புரைாட்டான்்கரள	 ஏற்பரதா	

அல்லது	 இைப்்பரதா	 இல்ரல.	 இரை,	 ரைடைஜன்	 பிரணப்பு	 அல்லது	 அயனிப்பிரணப்பு்கரள	

உருைாக்குகின்்றன

3.2.2 மின்சுரையற்ற	முரனவு	்பக்்கச்	ெஙகிலி்கரள	்்காண்ட	அமிரனா	அமிலங்கள்.

	 ்ெரைன்,	 த்ரிரயாரனன்,	 ரதரைாசின்,	 	 சிஸ்டின்,	 அஸ்்பாரஜின்	 ,ைறறும்	 குளுட்டமின்	 ர்பான்்ற				

அமிரனா	 அமிலங்கள்,	 நடுநிரல	 	 pH	 	 ைதிப்பில்	 பூஜ்ஜிய	 நி்கை	 மின்சுரைரய	 ்்பறறுள்ளன.எனினும்	

்காை	pH	ைதிப்பில்	சிஸ்டின்	ைறறும்	 	ரதரைாசின்	ஆகியைறறின்	்பக்்கச்	ெஙகிலி்கள்	ஒரு	புரைாட்டாரன	

இைக்்க	முடியும்.	்ெரைன்,	திரிரயாரனன்	ைறறும்	ரதரைாசின்	ஆகியைறறின்	்பக்்கச்	ெஙகிலி்களிலுள்ள	

முரனவு	 ரைடைாக்ஸில்	 ்தாகுதி	 ரைடைஜன்	 பிரணப்பு	 இர்டயீடு்கரள	 உருைாக்்க	 முடியும்.	

இரதர்பால	 சிஸ்டினின்	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி	 ர்டெல்ர்படு	 பிரணப்பு்கரள	 உருைாக்்க	 முடியும்.	 ரைடைஜன்	

பிரணப்பு	ைறறும்	ர்டெல்ர்படு	பிரணப்பு்கள்	்பறறிய	விைைங்கள்	ைறறும்	புைதங்களின்	அரைப்பு	ைறறும்	

நிரலப்புத்தன்ரையில்	 அைறறின்	 ்பஙகு	 ஆகியன	 இந்த	 அலகில்	 ்தா்டரந்து	 ைரும்	 தரலப்பு்களில்	

விளக்்கப்்ப்ட	உள்ளன.	

3.2.3 ்காைத்	தன்ரையுர்டய	்பக்்கச்	ெஙகிலி்கரள	்்காண்ட	அமிரனா	அமிலங்கள்.

	 உ்டலியல்	pH	ைதிப்பில்	ஆரஜிரனன்	ைறறும்	ரலசின்	ர்பான்்ற	அமிரனா	அமிலங்கள்,அைறறின்	

்பக்்கச்	ெஙகிலி்களின்	அயனியாக்்கல்	மூலம்	ரநரமின்சுரைரய	் ்பறுகின்்றன.		ஹிஸ்டிடின்	எனும்	அமிரனா	

அமிலத்தின்	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி	 ைலிரை	 குர்றந்த	 ்காைைா்க	 ்ெயல்்படுகி்றது,	 ரைலும்	 ஹிஸ்டிடின்,	 ரைதிச்	

சூழ்நிரலரய	 ்்பாருத்து	 புைதங்களில்,நடுநிரலயா்கரைா	 அல்லது	 ்காைத்தன்ரை	 ்்காண்டதா்கரைா	

உள்ளது.

அட்டைரண	3.1 அமிரனா	அமிலங்களின்	்பணபு்கள்

ை.	

எண

அமிரனா

அமிலத்தின்	

்்பயர

மூன்று	

எழுத்து	

குறியீடு

ஓர	

எழுத்து	

குறியீடு

அமிலத்தின்	அரைப்பு ைர்க

1. கிரளசின் GLY G
H2N CH C

H

OH

O

Glycine (Gly)

முரனைற்றது

2. அலனின் ALA A
H2N CH C

CH3

OH

O

Alanine (Ala)

முரனைற்றது, 
நீர்ைறுக்கும்

3. ரைரலன் VAL V
H2N CH C

CH

OH

O

CH3

CH3
Valine (Val)

முரனைற்றது,	

நீர்ைறுக்கும்
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4. லுயுசின் LEU L
H2N CH C

CH2

OH

O

CH CH3

CH3

Leucine (Leu)

முரனைற்றது,	

நீர்ைறுக்கும்

5. ஐரொ	லுயுசின் ILE I
H2N CH C

CH

OH

O

CH3

CH2

CH3

Isoleucine (Ile)

முரனைற்றது, 
நீர்ைறுக்கும்

6. புரைாலின் PRO P

HN

C OH

O

Proline (Pro)

முரனைற்றது, 
இமிரனா அமிலம்

7. பீரனல்	அலனின் PHE F
H2N CH C

CH2

OH

O

Phenylalanine (Phe)

முரனைற்றது, 
அரைாரைடிக்

8. டிரிப்ர்டார்பன் TRP W
H2N CH C

CH2

OH

O

HN

Tryptophan(Trp)

முரனைற்றது, 
அரைாரைடிக்

9. ்ைத்திரயாரனன் MET M
H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

S

CH3

Methionine (Met)

ெல்்பரை 
்்காணடுள்ளது
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10. சிஸ்டின் CYS C
H2N CH C

CH2

OH

O

SH

Cysteine (Cys)

ெல்்பரை 
்்காணடுள்ளது

11. ரதரைாசின் TYR Y
H2N CH C

CH2

OH

O

OH

Tyrosine (Tyr)

முரனவு , 
அரைாரைடிக்

12. ்ெரைன் SER S

H2N CH C

CH2

OH

O

OH
Serine (Ser)

முரனவு, 
-OH ்தாகுதி 
்்காண்டது

13. திரிரயாரனன் THR T
H2N CH C

CH

OH

O

OH

CH3

Threonine (Thr)

முரனவு, 
-OH ்தாகுதி 
்்காண்டது

14. அஸ்்பாரஜின் ASN N

H2N CH C

CH2

OH

O

C

NH2

O

Asparagine (Asn)

முரனவு, 
அரைடு ்தாகுதி 
்்காண்டது

15. குளுட்டமின் GLN Q
H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

C

NH2

O

Glutamine (Gln)

முரனவு, 
அரைடு	்தாகுதி 
்்காண்டது
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16. அஸ்்பாரடிக் ASP D
H2N CH C

CH2

OH

O

C

OH

O

Aspartic acid (Asp)

முரனவு, 
அமிலத்தன்ரை

17. அமிலம் GLU E

H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

C

OH

O

Glutamic acid (Glu)

முரனவு, 
அமிலத்தன்ரை

18. குளுட்டமிக் ARG R
H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

CH2

NH

C

NH2

NH

Arginine (Arg)

முரனவு, 
்காைத்தன்ரை

19. அமிலம் LYS K
H2N CH C

CH2

OH

O

CH2

CH2

CH2

NH2
Lysine (Lys)

முரனவு, 
்காைத்தன்ரை 

20. ஆரஜிரனன் HIS H
H2N CH C

CH2

OH

O

N

NH

Histidine (His)

முரனவு, 
்காைத்தன்ரை
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3.2.4 அமிரனாஅமிலங்களில்	முப்்பரிைான	ைாறறியம்

	 கிரளசின்	தவிை	ைற்ற	அரனத்து	அமிரனா	அமிலங்களும்	குர்றந்தது	ஒரு	சீரரையற்ற	்கார்பன்	

அணுரைக்	்்காணடுள்ளன.	எனரை	அரை	முப்்பரிைான	ைாறறியங்களா்க	உள்ளன.ரைலும்	்்பாதுைா்க	

அரை	 	 D	 ைறறும்	 L	 ைாறறியங்கள்	 என	 குறிப்பி்டப்்படுகின்்றன.	 புைதங்கள்	 எப்்்பாழுதும்	 L	 அமிரனா	

அமிலங்களால்	 ்கட்டரைக்்கப்்படுகின்்றன.	 எனினும்	 D	 அமிரனா	 அமிலங்கரள,	 எதிர	 உயிரி்கள்,	

்பாக்டீரியா	்ெல்	சுைர	ஆகியைறறில்	்காண	முடியும்.	

– O – N – H – C

்ப்டம்	3.3 D	ைறறும் L	அலனின்	

3.2.5 அமிரனா	அமிலங்களின்	அமில-்காை	்பணபு்கள்

	 அமிரனா	 அமிலங்கள்,	 ்கார்பாக்ஸிலிக்	 அமிலம்	 ைறறும்	 அமிரனா	 ஆகிய	 இைணடு	

்தாகுதி்கரள	 ்்பறறுள்ளன.	 இரதர்பால	 அமில	 அல்லது	 ்காை	 	 அமிரனா	 அமிலங்களின்	 ்பக்்கச்	

ெஙகிலி்கள்	 அயனியுறும்	 ்தாகுதி்கரள	 கூடுதலா்க	 ்்காணடுள்ளன.	 அமிலங்கள்	 என்்பரை	

புரைாட்டான்்கரள	 ைைங்கக்கூடியரை.	 ்காைங்கள்	 என்்பரை	 புரைாட்டான்்கரள	 ஏற்கக்கூடியரை,	

்கரைெலின்	 pH ைதிப்பிறகும்	 ,	 ைலிரை	 குர்றந்த	 அமிலம்	 ைறறும்	 அதன்	 இரண்காைம்	 ஆகியைறறின்	

்ெறிவு்களுக்கும்	 இர்டரயயான	அளவியல்	 ்தா்டரர்ப	கூறும்	 ்ைண்டரென்	 -	 ைாெல்்பாக்	 ெைன்்பாடு	

ஆகியைறர்ற	நிரனவுகூர்க.	அலனிரன	எடுத்துக்்காட்டா்க	்்காணடு	அமில	ைறறும்	்காை	்தாகுதி்கள்	

பிரிர்கயர்டைரத	 விளக்்க	 முடியும்.	 அமில,	 நடுநிரல	 ைறறும்	 ்காைக்்கரைெல்்களில்	 அலனினின்	

்ைவரைறு	ைடிைங்கள்	்ப்டம் 3.4	ல்	விளக்்கப்்படடுள்ளன.	அமில	 pH	ல்,	அமிரனா	ைறறும்	்கார்பாக்ஸிலிக்	

்தாகுதி்கள்	 இைணடும்	 புைாட்டாரனற்றம்	 அர்டந்துள்ளரத	 (ைடிைம்	 I)	 ்கைனிக்்க.	 	 	 ரைலும்	 pH	

அதி்கரிக்கும்ர்பாது	–COOH	்தாகுதி	பிரிர்கயர்டந்து	ைடிைம்	இைண்டா்க	ைாறுகி்றது.	்காை	pH	ல்	-NH3
+ 

்தாகுதி	 பிரிர்கயர்டந்து	 ைடிைம்	 III	 ஆ்க	 ைாறுகி்றது.	 இந்த	 மூன்று	 ்ைவரைறு	 ைடிை	 ைாற்றங்கரள	

pH	 ்ைகுைா்க	 ்பாதிக்கி்றது.	 அமில	 ்கரைெலில்,	 அமிரனா	 அமிலம்	 ஆனது	 புைாட்டாரனற்றம்	 ்்பற்ற	

்்பறுதி	 ர்பால,	 மின்புலத்தில்	 எதிரமின்முரனரய	 ரநாக்கி	 ந்கருகி்றது.	 அரத	 அமிரனா	 அமிலம்	 ்காை	

ஊ்ட்கத்தில்	எதிையனிரய	ர்பால	்ெயல்்படடு	 ,ரநரமின்முரனரய	ரநாக்கி	ந்காருகி்றது.	ஒரு	குறிப்பிட்ட		

pH	 ல்	 ஒரு	 அமிரனா	 அமிலத்தின்	 நி்கை	 மின்சுரை	 நடுநிரலயாகி்றது(ைடிைம்	 II),	 ரைலும்	 அத்தர்கய	

அயனி	ைடிைங்கள்	சுவிட்டர	அயனி்கள்	என	அறியப்்படுகின்்றன.	்தா்டரபுர்டய	pH	அதன்	ெைமின்புள்ளி	

(pI)	 எனவும்	அறியப்்படுகி்றது.	அலனினின்	தைம்்பாரத்தல்	ைரை்ப்டம்	்ப்டம்3.4	ல்	்்காடுக்்கப்்படடுள்ளது.	
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+H3N CH

CH3

COOH H2OOH-

H+

+H3N CH

CH3

COO- H2OOH-

H+

H2N CH

CH3

COO-

pK1 = 2.3 pK2 = 9.1
FORM I FORM IIIFORM II

Alanine in acid solution
(pH less than 2)

Alanine in neutral solution
(pH approximately 6)

Alanine in basal solution
(pH greater than 6)

Net charge = +1 Net charge = 0
(Isoelectric point)

Net charge = -1

்ப்டம்	3.4	:	அமிரனா	அமிலத்தில்	அமில	ைறறும்	்காைத்	்தாகுதி்கள்	பிரிர்கயர்டதல்

	 அலனினில்	 இைணடு	 அயனியுறும்	 ்தாகுதி்கள்	 இருப்்பதால்,	 அது	 இைணடு	 pKa	 ைதிப்பு்கரள	

்்பறறுள்ளது	என்்பரத	்கைனிக்்க. pKa1	ைதிப்பு	2.3	க்கு	ெைம்	எனவும்,	pKa2	ைதிப்பு	9.1	க்கு	ெைம்	எனவும்	

குறிப்பி்டப்்படுகின்்றன.	ெைமின்புள்ளி	ஆனது		pI என	குறிக்்கப்்படுகி்றது.	ரைலும்	அலனின்	pI ைதிப்பு 5.7.

 

ெ
ை

ான
 O

H
– 

ர
ெ

ை்த
்த

ல
்

தாங்கல்	்பகுதி தாங்கல்	்பகுதி

2.0

1.5

1.0

0.5

0
2 4

pH

pK1=2.3

pK2=9.1

pI=5.7

[I]=[II]

[II]=[III]

6 8 10

COO–

H2N–C–H

CH3

ைடிைம் III

COOH

+H3N–C–H

CH3

ைடிைம் I

COO-

+H3N–C–H

CH3

ைடிைம்	II

்ப்டம்	3.5:	அலனினின்	தைம்்பாரத்தல்	ைரை்ப்டம்
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நின்ரைடரின்	உ்டன்	விரன

	 நின்ரைடரின்,	 ஒரு	 அமிரனா	 அமிலத்ரத	 ஆக்ஸிஜரனற்றத்து்டன்	 கூடிய	 ்கார்பாக்ஸில்	

நீக்்கம்	்ெயது	CO2	ைறறும்	ஒரு	ஆல்டிரைர்ட	உருைாக்குகி்றது.	ஒடுக்்கப்்பட்ட	நின்ரைடரின்	ஆனது	

பின்னர	 ைற்்றாரு	 நின்ரைடரின்	 மூலக்கூறு்டன்	 விரனப்்படடு,சிைப்பு	 ்கலந்த	 நீல	 நி்ற	 (purple) 
ரெரைத்ரத	உருைாக்குகி்றது,இது	ஒளிரய			570nm	ரில்	உறிஞசுகி்றது.
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்ப்டம்	3.6	நின்ரைடரின்	உ்டன்	விரன

3.2.6	அத்தியாைசியைான	அமிரனா	அமிலங்கள்

	 சில	 அமிரனா	 அமிலங்கரள	 நம்	 உ்டலால்	 ்தாகுக்்க	 முடியாது.	 ஆரைாக்கியைான	 ைாழ்வு	

ைாை,	இந்த	அமிரனா	அமிலங்கள்	்கணடிப்்பா்க	உணவில்	ரெரக்்கப்்ப்டரைணடும்.	இத்தர்கய	அமிரனா	

அமிலங்கள்	 இன்றியரையாத	 அமிரனா	 அமிலங்கள்	 என்்றரைக்்கப்்படுகின்்றன.	 ைனிதர்களில்,	

ஆரஜிரனன்,	 ்ைத்திரயாரனன்,	 ஹிஸ்டிடின்,	 பிரனல்	 அலனின்,	 ரைரலன்,	 லுயுசின்,	 ஐரொ	

லுயுசின்,ரலசின்,	திரிரயாரனன்	ைறறும்	டிரிப்ர்டார்பன்	(MATT	VILL	PHLY)	ஆகிய	10	அமிரனா	அமிலங்கள்	

அத்தியாைசியைானரை.

3.3 புைதங்கள்	ைறறும்	அைறறின்	அரைப்பு	

	 புைதங்கள்	20	்ைவரைறு	அமிரனா	அமிலங்களால்	ஆக்்கப்்பட்டரை.	இந்த	அமிரனா	அமிலங்கள்	

்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு	 எனும்	 ெ்கப்பிரணப்்பால்	 இரணந்துள்ளன.	 இந்த	 அமிரனா	 அமிலங்களின்	

இரணக்்கப்்பட்ட	 நீண்ட	 ்தா்டர	 ைரிரெ,	 ஒரு	 புைதத்திறகு,	 பிைத்ரய்கைானது.	 இந்த	 அமிரனா	

அமிலங்களின்	 ்தா்டர	 ைரிரெ,	 அப்புைதத்தின்,	 தனித்துைைான	 முப்்பரிைாண	 ைடி	 அரைப்பிறகும்,	

,	 	 அதறர்கற்ற	 தனித்துைைான	 ்ெயல்்பாடடிறகும்,	 ரதரையான	 த்கைல்்கரளக்	 ்்காணடுள்ளது.	
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புைதங்களின்	 அரைப்ர்ப	 ்ப்டம்	 3.7	 ல்	 ்காட்டப்்படடுள்ளைாறு	 நான்கு	 ்படிநிரல்களா்க	 ்கருதுைதன்	 மூலம்	

்தளிைா்க	புரிந்து	்்காள்ள	முடியும். 

3.3.1	புைதங்களின்	முதல்நிரல	அரைப்பு

	 ஒரு	புைதத்திலுள்ள	அமிரனா	அமிலங்களின்		்தா்டரைரிரெ	அதன்	முதல்நிரல	அரைப்பு	என	

அறியப்்படுகி்றது.		புைதங்களின்	முதல்நிரல	அரைப்ர்ப	அறிைது	மி்க	அைசியம்.	ஏ்னனில்	,	முதல்நிரல	

அரைப்பில்	 ஏற்படும்	 சிறிய	 ைாற்றம்	 (திடீர	 ைாற்றத்தினால்)	 கூ்ட	 	 முர்றயற்ற	 ைடிப்பு	 ைறறும்	 அதனால்	

குர்றந்த	அல்லது	முழுரையா்க	்ெயலிைத்தல்	ஆகியைறறிறகு	ைழிைகுக்கும்.

(அ)	முதல்நிரல	அரைப்பு	(அமிரனா	அமிலங்களின்	் தா்டர	ைரிரெ)

(அ)	முதல்நிரல	அரைப்பு அமிரனா	அமிலங்களின்	ெஙகிலி

பிரணப்பு

அல்லது

(ஆ)	இைண்டாம்	நிரல	

அரைப்பு	(சுருள்)

(ஆ)	இைண்டாம்	நிரல	

அரைப்பு	(தாள்	ைடிப்பு)

(இ)	மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு

ைடிந்து	உருைாகும்	தனித்த	்்பப்ர்டடு (ஈ)	நான்்காம்	நிரல	அரைப்பு	இைணடு	அல்லது	

ரைற்பட்ட	்பாலி்்படர்டடு்கள்	்்காத்தா்க	

திைணடு	அரைதல்

்ப்டம்	3.7	புைதங்களின்	அரைப்பு	முர்ற

்்பப்ர்டடு	பிரணப்பு்கள்:

	 புைதத்திலுள்ள,	அமிரனா	அமிலங்கள்	ஒன்று்டன்	ஒன்று	ெ்கப்பிரணப்பு்களால்	இரணக்்கப்்படடு	

்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு	 உருைாகி்றது.	 ்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு்கள்	 என்்பரை,	 ஒரு	 அமிரனா	 அமிலத்தின்	 α 
்கார்பாக்ஸிலிக்	 அமில	 ்தாகுதிக்கும்,	 ைற்்றாரு	 அமிரனா	 அமிலத்தின்	  α	 அமிரனா	 ்தாகுதிக்கும்	

இர்டரய	உள்ள	அரைடு	பிரணப்பு்களாகும்.
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எடுத்துக்்காட்டா்க,	

	 ்ப்டத்தில்	 ்காடடியைாறு	 ்ெரைன்	 ைறறும்	 அலனின்	 இரணந்து	 ்ெரைலலனின்	 எனும்	

ர்ட்்பப்ர்டர்ட	உருைாக்்க	முடியும்.	

இைணடு	 அமிரனா	 அமிலங்கள்	 ஒன்்றா்க	 இரணந்து	 உருைாைதால்	 இந்த	 மூலக்கூறு	 ர்ட்்பப்ர்டடு	

என	அறியப்்படுகி்றது.	இரத	ைழியில்	்பல	அமிரனா	அமிலங்கள்	ஒன்்றா்க	இரணந்து	ஒரை	ெஙகிலிரய	

உருைாக்கினால்,	அச்ெஙகிலி	்பாலி்்பப்ர்டடு	என	அறியப்்படுகி்றது.	ஒரு		்பாலி்்பப்ர்டடில்	உள்ள	அமிரனா	

அமிலங்களின்	 ்பக்்க	 ெஙகிலி்கரள	 தவிரத்து	 மீதமுள்ள	 அணுக்்கள்	 முதன்ரைச்	 ெஙகிலி	 அல்லது	

முது்்கலும்பு	என	அறியப்்படுகி்றது.

்ப்டம்	3.8	ர்ட்்பப்ர்டடு	ைறறும்	்்பப்ர்டடு	பிரணப்பின்	அரைப்பு

்்பப்ர்டடு	பிரணப்பு்கள்	சில	முக்கிய	்பணபு்கரள	்்காணடுள்ளன.அரை	

1.	 ்்பப்ர்டடு	பிரணப்பு்கள்	்்பாதுைா்க	டிைான்ஸ்	அரைப்பிலுள்ளது.	எனினும்	சில	அரிதான	நிரல்களில்,	

	 புரைாலினால்	உருைாக்்கப்்படும்	்்பப்ர்டடு	பிரணப்பு்கள்	சிஸ்	அரைப்ர்ப	்்பறுகின்்றன.	

2.	 ்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு்கள்,	 ்பகுதியளவு	 இைடர்ட	 பிரணப்பு	 தன்ரைரய	 ்்காணடுள்ளன,	

இது,அைறறிறகு	ஒரு	தள	அரைப்ர்ப	தருைதால்	சுைற்றமுடியாது.	

3.	 ்்பப்ர்டடு	 பிரணப்பு்கள்	 அரைடு	 பிரணப்பு்களா்க	 உள்ளதால்–C=O	 ைறறும்	 –NH	 ்தாகுதி்கள்	

புைாட்டான்்கரள	 ைைங்கரைா	 அல்லது	 ஏற்கரைா	 முடியாது,ரைலும்	 அரை	 மின்சுரையற்றரை.	 ஒரு	

்பாலி்்பப்ர்டடின்	நி்கை	மின்சுரைக்கு,		N முரன	அமிரனா	்தாகுதி,	C	முரன	்கார்பாக்ஸில்	்தாகுதி	

ைறறும்	அமிரனா	அமிலங்களின்	்பக்்கச்	ெஙகிலி்கள்	ைடடுரை	்காைணைாகும்.

4.	 அயனியுறும்	தன்ரை	இல்லாதர்பாதும்	்்பப்ர்டடு	பிரணப்பிலுள்ள	–C=O	ைறறும்	–NH ்தாகுதி்கள்,	

முரனவுத்தன்ரை	 ்்காண்டரை.	 ரைலும்	 இரை	 ரைடைஜன்	 பிரணப்பு	 உருைாக்குைதில்	 ஈடு்ப்ட	

முடியும்.	இப்்பணபு	புைதங்களின்	இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பு	உருைாைதறகு	முக்கியைானதாகும்.	

3.3.2	புைதங்களின்	இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பு

	 ஒரு	 ்பாலி்்பப்ர்டடின்	 முது்்கலும்பு,	 அருகிலுள்ள	 ைற்ற	 அமிரனா	 அமிலங்களு்டன்	 ரைடைஜன்	

பிரணப்ர்ப	 ஏற்பத்துைதன்	 மூலம்	 ஒழுங்கான	 	 ைடிைரைப்பு்கரள	 உருைாக்குகின்்றன.	 விதிப்்படி	

எப்்்பாழுதும்,	முதன்ரைச்	ெஙகிலியில்	உள்ள –NH	்தாகுதி	ைறறும்	–C=O	்தாகுதி்களுக்கிர்டரய	

ரைடைஜன்	பிரணப்பு்கள்	 	உருைாகி்றது.	 புைதங்களின்	இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பில்	 	α	 	சுருள்,	β	
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தாள்	ைடிப்பு	ைறறும்			β	ைரளவு	எனும்	மூன்று	முக்கிய	ைர்க்கள்	உள்ளன.	

ரைடைஜன்	பிரணப்பு்கள்	

	 அதி்க	 எலக்டைான்	 ்கைரதி்றன்	 ்்காண்ட	 ஒரு	 அணுவிறகும்,	 ைற்்றாரு	 அதி்க	 எலக்டைான்	

்கைரதி்றன்	 ்்காண்ட	 அணுவு்டன்	 இரணந்துள்ள	 ரைடைஜன்	 அணுவிறகும்,	 இர்டரய	 உள்ள	

ைலிரைகுர்றந்த	நிரலமின்னியல்	்கைரச்சி	விரெரய	ரைடைஜன்	பிரணப்பு	எனப்்படுகி்றது.

α சுருள் 

 α சுருள்	என்்பது,	ஒரு	்பாலி்்பப்ர்டடின்,	்நருஙகிப்	்்பாதிந்த,	ைறறும்	சுருட்டப்்பட்ட	முதன்ரைச்	

ெஙகிலியின்	 சுருள்	 அரைப்பு	 ஆகும்.	 இதில்,	 அமிரனா	 அமிலங்களிலுள்ள	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கள்	

்ைளிப்பு்றைா்க	நீடடிக்்்காணடிருக்கும். n ைது		அமிரனா	அமிலத்தின் –C=O	்தாகுதியானது, (n+4)
ைது	 அமிரனா	 அமிலத்தின்  –NH	 ்தாகுதியு்டன்	 ரைடைஜன்	 பிரணப்ர்ப	 ஏற்படுத்துைதால்,	 இந்த	

சுருள்	ைடிைம்	அர்டயப்்படுகி்றது.		ஒரு	α சுருள்	ைடிைம்	ஒவ்ைாரு	சுருளிலும் 3.6 அமிரனா	அமிலங்கரள	

்்காணடுள்ளது.	 ்்பரும்்பாலும்	 α சுருள்	 அரைப்பு்கள்	 ைலக்ர்க	 அரைப்புர்டயரை்களா்க	 உள்ளன,	

ஆனால்	அரிதா்க	சில	புைதங்களில்	இ்டக்ர்க	அரைப்புர்டய α சுருள்	அரைப்பு்களும் ்காணப்்படுகின்்றன.	

புரைாலின்	 எனும்	 அமிரனா	 அமிலத்தில்	 உள்ள	 ஈரிரணய	 அமிரனா	 ்தாகுதி α சுருளினுள்  
இரணக்்கைா்க அரையாததால் , α சுருளில்	ஒரு	இர்டமுறுக்ர்க	உண்டாக்குகி்றது.

்ப்டம்	3.9	:	α சுருளின்	அரைப்பு
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β ைடிப்பு	தாள்்கள்
	 β	 ைடிப்பு	 தாள்	 அரைப்பில்,	 ஒரு	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலியின்,	 இைணடு	 அல்லது	 அதறகு	

ரைற்பட்ட	கூறு்கள்,	ஒன்றுக்்்கான்று	அரு்கருர்க	ைரிரெயில்	அரைந்து,	ரைடைஜன்	பிரணப்பு்களால்	

ஒன்்றா்க	ரெரந்து,	தாள்	ர்பான்்ற	அரைப்ர்ப	உருைாக்குகின்்றன.	  β	ைடிப்புத்	தாளில்	உள்ள	இரை்கள்	

ஒன்றுக்்்கான்று	 இரணயா்கரைா	 அல்லது	 எதிரிரணயா்கரைா	 	 அரைந்திருக்்கலாம்.	 இரணயான	

அரைப்பில்	 N- ைறறும் C- முரன்கள்	 ஒரை	 ைாதிரியா்க	 அரைந்திருக்கும்.	 எதிரிரண	 அரைப்பில்	 ஒரு	

இரையின்	N- முரன		ைற்்றாரு	இரையின்	C- முரனக்கு	அருகில்	அரைக்்கப்்படடிருக்கும்.
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்ப்டம் 3.10 : இரண	ைறறும் எதிரிரண β தாள்்கள் 

அட்டைரண 3.2 α சுருள் ைறறும் β தாள் ரைறு்பாடு்கள்

α சுருள் β தாள்

1.	 ஒன்ர்றாடு	 ஒன்று	 விரனபுரிந்து	 ்தா்டர	

்்பப்ர்டடு	ெஙகிலி	உருைாகும்.

1.	 ஒன்ர்றாடு	 ஒன்று	 விரனபுரிந்து	 ்தா்டர	

ெஙகிலியா்க	அரையாது.

2. இறுக்்கைான	 சுருள்	 அரைப்பு	 ்்காணடு	

அரையும்.

2.	 நீண்ட	்தா்டர	அரைப்பு	

3.	 ்்பப்ர்டடு	 பிரனப்பிறகு	 இரணயா்க	

திரெயில்	 ரைடைஜன்	 பிரணப்பு்கள்	

அரையும்.

3.	 ்்பப்ர்டடு	பிரனப்பிறகு	்ெஙகுத்து	திரெயில்	

ரைடைஜன்	பிரனப்பு்கள்	அரையும்.

4.	 ைலக்ர்க	 ைறறும்	 இ்டக்ர்க	 அரைப்பு	

்்காண்ட	அரைப்பு்களா்க	இருக்கும்.	

4.	 இரணயா்க	 அல்லது	 எதிர	 இரணயான	

தாள்	அரைப்பிரன	்்காணடிருக்கும்.

5.	 ்ைத்திரயானின்,	 அலனின்,	 லுயுசின்	

குளு்டாமிக்	அமிலம்	ைறறும்	ரலசின்	ர்பான்்ற	

அமிரனா	 அமிலங்கள்	 α -	 சுருள்	 அரைப்பு	

்்காண்டரையலாம்.	 ஆனால்	 புரைாஸின்	

கிரளசின்	்்காண்டரைைதில்ரல.

5.	 ஐரொலுயுசின்	ரைலின்	திரயானின்	பிரனன்	

அலனின்	 ைறறும்	 ர்டரைாசின்	 ர்பான்்றரை	

்்காண்டரையலாம்.
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β ைரளவு்கள்:

 β ைரளவு்கள்	 என்்பரை	 நான்கு	 அமிரனா	 அமிலங்கரளக்	 ்்காண்ட	 இைண்டாம்	 நிரல	

அரைப்புக்கூறு.	 இரை	 ்பாலி்்பப்ர்டடின்	 திரெரய	 தரலகீைா்க	 ைாறறுைதன்மூலம்,	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	

குரளாபுலார	 ைடிைத்ரத	 ்்பறுைதறகு	 உதவி	 புரிகி்றது.	 அரை	 ்்பரும்்பாலும்	 புைதங்களின்	 ரைற்பைப்பில்	

்காணப்்படுகின்்றன.	 புரைாலின்	 ைறறும்	 கிரளசின்	 ஆகிய	 அமிரனா	 அமிலங்கள் β ைரளவில்	 அரந்க	

ரநைங்களில்	 	 ்காணப்்படுகின்்றன.	 ்்பரும்்பாலும்,	 இரை	 இைணடு ்ைவரைறு α சுருள்்கள் அல்லது β	

இரை்கரள		இரணத்து,	சுருள்	ைரளவுச்	சுருள்	,		பீட்டா	்நளிவு,	பீட்டா	பீப்்பாய	ர்பான்்ற	ரைன்ரையான	

இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பு	கூறு்கரள	உருைாக்குைதா்கக்	்கண்டறியப்்படடுள்ளன.

	

β-α-β அலகு β-்நளியாறு β-பீப்்பாயசுருள்	-சுறறு	-	சுருள்

்ப்டம் 3.11 β ைரளவு்களால்	இரணக்்கப்்பட்ட	இைண்டாம்	நிரல	அரைக்கூறு்கள்	

3.3.3 மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு:

	 இைண்டாம்	 நிரல	 அரைப்பு	 கூறு்கள்,	 ்நருக்்கைா்க	 ்்பாதியும்	 ைர்கயில்	 	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	

ைடிந்து	 உருைாகும்,	 ஒடடு்ைாத்த	 முப்்பரிைாண	 அரைப்பு	 அதன்	 	 மூன்்றாம்	 நிரல	 அரைப்பு	

என்்றரைக்்கப்்படுகி்றது.	 இந்த	 மூன்்றாம்	 நிரல	 அரைப்பு,	 அமிரனா	 அமிலங்களின்	  R 
்தாகுதி்களுக்கிர்டரய	 (்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கள்)	 உள்ள	 இர்டயீடு்களால்	 நிரலப்்படுத்தப்்படுகி்றது.	

மூன்்றாம்நிரல	 அரைப்பிறகு	 ரைடைஜன்	 பிரணப்பு,	 அயனி	 	 இர்டயீடு்கள்,	 இருமுரன-இருமுரன	

இர்டயீடு்கள்	 ைறறும்	 ைாண்டர	 ைால்ஸ்	 விரெ்கள்	 ஆகிய	 இர்டயீடு்கள்	 தங்களின்	 ்பங்களிப்ர்ப	

அளிக்கின்்றன.	ரைறகூறிய	இர்டயீடு்கள்,	பிரணப்பில்லா	இர்டயீடு்கள்	எனவும்	அறியப்்படுகின்்றன.	

Lys	 ைறறும்	 Arg ஆகியைறறில்	 உள்ளரதர்பான்று,	 ஒத்த	 மின்சுரையுர்டய	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கள்	

ஒன்ர்ற்யன்று	 விலக்குகின்்றன.	 ஆனால்	 Lys ைறறும்	 Asp ஆகியைறறில்	 உள்ளரதர்பான்று,	

எதி்ைதிர	மின்சுரை	்்காண்டரை	அயனி	இர்டயீடு்கரள	உருைாக்்க	முடியும்.	இரதர்பால	முரனவுற்ற	

R	் தாகுதி்களானரை	ரைடைஜன்	பிரணப்பு்கள்,	ைறறும்	ைற்ற	இருமுரன-இருமுரன	இர்டயீடு்கரள	

உருைாக்்க	 முடியும்.	 முரனைற்ற,	 நீர்ைறுக்கும் R	 ்தாகுதி்கரள	 ்்காண்ட	 அமிரனா	 அமிலங்கள்	

,	 நீர	 ்ைறுக்கும்	 இர்டயீடு்களின்	 ்காைணைா்க,	 புைதத்தின்	 உள்்பகுதியில்	 ்்காத்து	 ்்காத்தா்க	

திைள்கின்்றன.	 இந்த	 ்்காத்து்கள்	 நீர	 ்ைறுக்கும்	 உள்ள்கம்	 எனவும்	 அறியப்்படுகி்றது,	 ரைலும்	 இது		

குரளாபுலார	 புைதங்களின்	 முக்கிய	 அம்ெைாகும்.	 இரதர்பால	 நீர	 விரும்பும்	 அமிரனா	 அமிலங்கள்,	

அதாைது	 மின்சுரைரயர்டய	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கரள	 ்்காண்ட	 அமிரனா	 அமிலங்கள்,	 தங்கரள	

சுறறியுள்ள	நீர	மூலக்கூறு்களு்டன்	்தா்டரபிலிருப்்பதற்கா்க	குரளாபுலார	புைதங்களின்	ரைற்பைப்பில்	

அரைந்துள்ளன.	 இைணடு	 சிஸ்டின்	 ்பகுதி்களில்	 உள்ள,	 ெல்்பரை	 உள்ள்டக்கிய	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கள்,	

ர்டெல்ர்படு	 பிரணப்பு	 எனும்	 ெ்கப்பிரணப்ர்ப	 உருைாக்்க	 முடியும்.	 ஒரை	 ்பாலி்்பப்ர்டடின்	 இைணடு	

்ைவரைறு	 ்பகுதி்கரள	 அல்லது	 ்ைவரைறு	 ்பாலி்்பப்ர்டடு்கரள	 அரு்கருர்க	 ்்காணடு	 ைை	 இந்த	

ர்டெல்ர்படு	பிரணப்பு்கள்	உதவி	புரிகின்்றன.	ரைலும்	மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு	உருைாைதில்	ஈடு்படும்	

ெ்கப்பிரணப்பு	இர்டயீடு்கள்	இரை	ைடடுரை.\
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3.3.4 புைதங்களின்	நான்்காம்	நிரல	அரைப்பு:	

	 ஒரை	ஒரு	்பாலி்்பப்ர்டடு	ெஙகிலிரய	்்காண்ட		புைதங்கள்,	மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு்கரள	ைடடும்	

்்காணடுள்ளன.	 சில	 புைதங்கள்	 ஒன்றுக்கு	 ரைற்பட்ட	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலி்கரள	 ்்காணடுள்ளன.

இத்தர்கய	மூலக்கூறு்களில்	ஒவ்ைாரு	்பாலி்்பப்ர்டடின்	மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு்களும்	் நருஙகி	ைந்து	

நான்்காம்நிரல	அரைப்ர்ப	உருைாக்குகின்்றன.	இந்த	தனித்தனி	்பாலி்்பப்ர்டடு	ெஙகிலி்கள்	 ,	துரண	

அலகு்கள்	எனவும்	அறியப்்படுகின்்றன.		இைத்தத்தில்	ஆக்ஸிஜரன	் ்காணடு்ெல்லும்			ஹீரைாகுரளாபின்	

புைதம்	நான்கு	துரண	அலகு்களால்	ஆக்்கப்்பட்டது.	இரதர்பால	புதிய	DNA	இரை்கரள	உருைாக்கும்	

DNA	 ்பாலிைரைஸ்	 எனும்	 ்நாதி	 ்பத்து	 துரண	 அலகு்கரள	 ்்காண்டது.	 மூன்்றாம்	 நிரல	 அரைப்பில்	

்பங்காறறிய	அரத	ைர்க	இர்டயீடு்கள்	நான்்காம்நிரல	அரைப்ர்ப	நிரலப்்படுத்துைதிலும்	ஈடு்படுகின்்றன.
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்பாலி்்பப்ர்டடு	பின்புலம்

அயனிப்	பிரணப்பு
ரைடைஜன்

பிரணப்பு

ர்டெல்ர்படு

பிரணப்பு

நீர	் ைறுக்கும்		இர்டவிரன்கள்

்ப்டம் 3.12: புைதத்தின்	மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பிலுள்ள		மூலக்கூறு	இர்டயீடு்கள்

3.4  புைதங்களின்	இயற	ைறறும்	ரைதிப்்பணபு்கள்	

a. ்்பாதுைா்க	புைதங்கள்	நி்றைற்றரை,	ைறறும்	சுரையற்றரை.	எனினும்	சில	விதிவிலக்கு்கள்	உள்ளன, 
எடுத்துக்்காட்டா்க ஹீரைாகுரளாபின்	சிைப்பு	நி்றமுர்டயது.

b. புைதங்களின்	 ்கரையும்	 தி்றன்,	 அதன் pH	 ைதிப்்பால்	 ்பாதிக்்கப்்படுகி்றது.	 புைதங்கள்	 தங்களின்		

ெைமின்புள்ளியில்	மி்கக்	குர்றைா்க	்கரைகின்்றன.

c.	அரனத்து	புைத	்கரைெல்்களும்	ஒளி	சுைறறும்	்பணபுர்டயரை.	ஒளி	சுைறறு	ர்காணத்தின்	எணைதிப்பு	

்ைப்்பநிரல,	 ்பயன்்படுத்தப்்படும்	 ஒளியின்	 அரலநீளம்	 ைறறும்	 புைதத்தின்	 ்ெறிவு	 ஆகியைறர்ற	

்்பாருத்தது. 

d.	புைதங்கள்,	ரைக்ரைா	மூலக்கூறு்களா்க	இருப்்பதால்,அைறறின்	உருைளவு்கள்,	மூலக்கூறு	எர்ட்களின்	

ைாயிலா்க,	கிரலா	்டால்்டன்்கள் (kDa) எனும்	அலகில்	குறிப்பி்டப்்படுகின்்றன. எடுத்துக்்காட்டா்க	ைனித	

இைத்த	திைைத்திலுள்ள	ஆல்புமினின்	மூலக்கூறு	எர்ட	66 kDa.
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e. புைதங்கள்,	 அைறறின்	 மி்கப்்்பரிய	 அளைால்,	 விைவுதல்	 ைறறும்	 டிண்டால்	 விரளவு	 ர்பான்்ற	

கூைைங்களின்	்பணபு்கரள	்காணபிக்கின்்றன.

f. HCl ர்பான்்ற	அ்டர	்கனிை	அமிலங்களு்டன்	விரனப்்படுத்தும்ர்பாது,	புைதங்கள்	நீைாற்பகுப்பிறகு	உட்படடு	

அைறறின்	கூறு்களான	அமிரனா	அமிலங்கரள		அைறறின்	குரளாரைடு்களா்க	உருைாக்குகின்்றன. 

இரதர்பால	 டிரிப்சின்	 ைறறும்	 ர்கரைாடிரிப்சின்	 ர்பான்்ற	 	 புைதச்சிரதவு (proteolytic) ்நாதி்கள் 
புைதங்கரள நீைாற்பகுக்கின்்றன. 

g.	புைதங்கரள	்காை	்காப்்பர	ெல்ர்பட	்கரைெலு்டன்	(	ர்பயூைட	்காைணி)	விரனப்்படுத்தும்ர்பாது	அரை	ஊதா	

நி்ற	அரணவுச்	ரெரைத்ரத	 உருைாக்குகின்்றன.	இச்ரெரைம்	ர்பயூைட	ரெரைம்	என்்றரைக்்கப்்படுகி்றது.	

இவவிரனரய		புைதங்களின்	்பருைனறி	ைறறும்	்பண்பறி	்பகுப்்பாயவு்களில்	்பயன்்படுத்த	முடியும்.

HN

C

Cu++

NHC

HN C

NH

C
H
N

OO

O O

்ப்டம் 3.13 ்பயூைட	அரணவு

3.5	ஹீரைாகுரளாபின்	–	குரளாபுலர	புைதம்

	 ஹீரைாகுரளாபின்,	 இைத்த	 சிைப்பு	 அணுக்்களில்	 ்காணப்்படுகி்றது.	 இது	 நுரையீைலிலிருந்து	

ஆக்ஸிஜரன	திசுக்்களுக்கு	்க்டத்துைதில்	ஈடு்படுகி்றது.	இது,	2α ெஙகிலி்கள்	ைறறும் 2 β	 ெஙகிலி்கள்	

ஆகிய	 நான்கு	 	 ்பாலி்்பப்ர்டடு்கரள	 	 ்்காண்ட	 ்்டடைாைர	 ஆகும்.	 	 இந்த	 ஒவ்ைாரு	 ெஙகிலியும்	 ஹீம்	

என்்றரைக்்கப்்படும்	 புைாஸ்தடிக்	 ்தாகுதிரய	 ்்காணடுள்ளது.	 ஹீம்	 என்்பது	 Fe2+	 அயனிரய	 ்்காண்ட	

புரைாடர்டார்பாரர்பரின்	 அரணவுச்	 ரெரைைாகும்.	 இந்த	 Fe2+	 அயனி	 ர்பாரர்பரின்	 ைரளயத்திலுள்ள	

ரநடைஜன்	 அணுக்்களு்டன்	 நான்கு	 பிரணப்பு்கள்,	 ஹீரைாகுரளாபினிலுள்ள	 ஹிஸ்டிடின்	 உ்டன்	 ஒரு	

பிரணப்பு,	 ைற்்றான்று	 ஆக்ஸிஜனு்டன்	 என	 ஆறு	 பிரணப்பு்கரள	 உருைாக்்க	 முடியும்,	 அதாைது	

ஒவ்ைாரு	ஹீரைாகுரளாபினும்	நான்கு	O2	மூலக்கூறு்கரள	்்காணடு	்ெல்ல	முடியும்.
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்நருக்கியரைந்த	

ஹிஸ்டிடின்

ஹீம்

(O2) மூலக்கூறு

F சுருள் E சுருள்

Fe

்தாரலயில்	

அரைந்த	

ஹிஸ்டின்
(E7)

்ப்டம் 3.14 ஹீரைாகுரளாபினில்	உள்ள	ஹீம்	உ்டன்	ஆக்ஸிஜன்	பிரணதல்

	 ஹீரைாகுரளாபின்	 ஒரு	 ஆல்்பா	 சுருள்	 புைதைாகும்.	 அதாைது,	 இது	 அதன்	 இைண்டாம்	 நிரல	

அரைப்புக் கூறில் β ைடிப்பு	தாள்	அரைப்ர்ப	்்காணடிருக்்கவில்ரல.	ஹீரைாகுரளாபினின்	்்டடைாைர	

அரைப்பு, (αβ)1 ைறறும் (αβ)2 ஆகியைறறின்	 இைடடிப்்பாக்்கப்்பட்ட	 இைடர்ட	 என	 ்கருதப்்படுகி்றது.	

ஒவ்ைாரு	 இைடர்டயிலும்	 உள்ள	 α ைறறும் β ெஙகிலி்கள்	 நீர்ைறுக்கும்	 இர்டயீடு்களால்	 ைலுவு்டன்	

பிரணத்து	 ரைக்்கப்்படடுள்ளன. (αβ)1 ைறறும்	 (αβ)2 ஆகியைறறிறகிர்டரய	 ைலிரை	 குர்றந்த	

ரைடைஜன்	பிரணப்பு	ைறறும்	அயனி	இர்டயீடு்கள்	உள்ளன. 

	 இந்த	இர்டயீடு்கள்,	 	இைடர்ட்கள்	ஒன்ர்ற்யான்று	ொரந்து,	ந்கரந்து	 ,	இைணடு	்ைவரைறு	ைெ	

அரைப்பு்கரள	உருைாக்்க	அனுைதிக்கி்றது	:	ஒரு தளரைான ‘R’	ைெ	அரைப்பு	ைறறும்	ஒரு	விரைப்்பான ‘T’ 
ைெ அரைப்பு. ஆக்ஸிஜரன	பிரணத்தல்	ைறறும்	விடுவித்தல்	ர்பான்்ற	நி்கழ்வு்கள்	ஹீரைாகுரளாபிரன	

இந்த	இைணடு	அரைப்பு்களுக்கு	இர்டரய	ைாறறுகி்றது.

	 அரைப்பு	 பி்றழ்ச்சி	 ்்காண்ட	 ஹீரைாகுரளாபின்	 ்தாகுப்பு,	 	 ஹீரைாகுரளாபின்	 ்பற்றாக்குர்ற	

அல்லது	 இவவிைணடின்	 ்காைணத்தால்	 உருைாகும்	 ரநாய்கள்	 ஹீரைாகுரளாபின்	 ர்காளாறு	 ரநாய்கள்	

(hemoglobinopathy)	எனப்்படுகின்்றன.	 	 	அரிைாளணுச்ரொர்க (Sickle cell anemia), தலசீமியா,	

ர்பாரர்பரியா	ஆகிய	ரநாய்கள்,		ஹீரைாகுரளாபின்	ர்காளாறு	ரநாய்களுக்கு	எடுத்துக்்காடடு்களாகும். 

3.6 ்்கால்லாஜன்	–	இரைப்புைதத்திறகு	எடுத்துக்்காடடு

 ்்கால்லாஜன்	 ைனிதனில்	 மி்க	 அதி்களவு	 ்காணப்்படும்	 புைதைாகும்.	 ரைரல	 விைரிக்்கப்்பட்ட	

குரளாபுலர	 புைதங்கரள	 ர்பாலல்லாைல்,	 ்்கால்லாஜன்	 நீண்ட,	 சுருண்ட	 இரை	 அரைப்ர்ப	

உருைாக்குகி்றது.	ஒவ்ைாரு	்்கால்லாஜன்	மூலக்கூறும்		்ப்டம்	3.16	ல்	விளக்்கப்்படடுள்ளைாறு,	நீட்டப்்பட்ட,	

மும்ரைச்	சுருள்	்பாலி்்பப்ர்டடு	ெஙகிலி்கரள	்்காணடுள்ளன.
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்்கால்லாஜனின்	மும்ரைச்சுருள்	ைடிைம்

	 இந்த	்பாலி்்பப்ர்டடு	ெஙகிலி்களில்,	அமிரனா	அமிலத்	்தா்டர	ைரிரெயில்,	எப்ர்பாதும்	Gly-X-Y	

என்்ற	அலகு	மீணடும்	மீணடும்	ரதான்றுகி்றது.	இஙகு,	அரந்க	ரநைங்களில், X என்்பது	புரைாலின்	ைறறும்	Y	

என்்பது	ரைடைாக்ஸி	புரைாலின்	அல்லது	ரைடைாக்ஸி	ரலசின்	ஆகும்.	ரைடைாக்ஸி	ரலசினில்	உள்ள	

ரைடைாக்ஸி	 ்தாகுதிரய	 குளுர்காஸ்	 அல்ல்து	 ்காலக்ர்டாரை	 ்்காணடு	 கிரளக்ர்காரெரலற்றம்	

்ெயய	முடியும்.

   

்ப்டம் 3.15 ்்கால்லாஜன்	அரைப்பு

	 ்்கால்லாஜன்்களில்	 ்பல்ரைறு	 ைர்க்கள்	 உள்ளன,	 அைறர்ற	 மூன்று	 ்்பரும்பிரிவு்களா்க	

ைர்கப்்படுத்த	முடியும்.	

அ.	ரதால்,	எலும்பு,	குருத்்தலும்பு்கள்,	தரெநாண்கள்	ைறறும்	

இைத்த	 குைல்்கள்	 ஆகியைறறில்	 உள்ள	 நுணணிரை்கரள	 உருைாக்கும்	 ்்கால்லாஜன்்கள்,	 	 அந்தந்த	

திசுக்்களுக்கு	இழு	ைலிரைரய	தருகின்்றன.

ஆ.	 ்ெல்	 ெவவு்களுக்கு	 அடியில்,	 ்்கால்லாஜன்்களால்	 உருைாக்்கப்்பட்ட	 ைரலப்பின்னல்	 ர்பான்்ற	

அரைப்பு்கள்	அைறறிறகு	இயக்்க	ைலிரைரய	ைைஙகுகின்்றன.	

இ.	 ்்கால்லாஜன்்களு்டன்	 இரணந்துள்ள	 நுணணிரை்கள்,	 இைணடு	 ்ைவரைறு	 நுணணிரை	

உருைாக்கும்	 ்்கால்லாஜன்்கரளரயா	 அல்லது	 நுணணிரை	 உருைாக்கும்	 ்்கால்லாஜன்்கரள,	

்ெல்ரல	சுறறியுள்ள	்ைளிப்்பகுதிக்	கூறு்களு்டரனா	இரணக்கின்்றன. 

்்கால்லாஜன்	ஜீன்்களில்	ரநைடியா்கவும்,	அல்லது	்்கால்லாஜன்	உருைாக்குதலில்	ஈடு்படும்	்நாதி்களின்	

ஜீன்்களிலும்,	ஆயிைத்திறகும்	ரைற்பட்ட	ரநாய	உருைாக்கும்	திடீர	ைாற்றங்கள்	 	்கண்டறியப்்படடுள்ளன.		
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்்கால்லாஜன்	 	 தைறியக்்கம்	 ்தா்டரபுர்டய	 ரநாய்கள்,	 	 ்்கால்லாஜன்	 ர்காளாறு	 ரநாய்கள் 
(collagenopathy)	 என	 அறியப்்படுகின்்றன.	 ்்கால்லாஜன்	 உருைாக்கும்	 ்நாதி்களில்	 ைைபுைழி	

திடீரைாற்றத்தினால், (Elhers Danlos syndrome, EDS)	எனும்	முக்கிய	்்கால்லாஜன்	ர்காளாறு	ரநாய	

உருைாகி்றது.	நீளும்	ரதால்,	தளரைான	மூடடு்கள்	ைறறும்	்க்டத்துதிசு	பிைச்ெரன்கள்	ஆகியன EDS உ்டன் 
்தா்டரபுர்டய ரநாய்களாகும்.

்ப்டம் 3.16 EDS குர்ற்பாடு	்்காண்ட	நீளும்	ரதால்

	 ைற்்றாரு	 முக்கிய	 ்்கால்லாஜன்	 ர்காளாறு,	 	 ”சீைற்ற	 எலும்புருைாக்்கம்” (Osteogenesis 
Imperfecta -O.I)ஆகும்.	இந்ரநாய,	 	்நாறுஙகும்	எலும்பு்கள்,	கூன்	முதுகு,	முறுக்கிய	முதுகுத்தணடு,	

ைறறும்	 எளிதில்	 ்காயம்	 ஆ்றாத்தன்ரை	 ஆகியைறர்ற	 உண்டாக்குகி்றது.	 ்்கால்லாஜனில்	 உள்ள	

கிரளசின்	்பகுதி்களில்	ஏற்படும்	திடீரைாற்றம்	ைறறும்	அதனால்	உருைாகும்	முர்றயற்ற	மும்ரைச்சுருள்	

ைடிைம்	இந்த	ரநாரய	உருைாக்குகி்றது.

3.7 இயல்பிைத்தல்	ைறறும்	புைத	ைடிப்பு:

	 ஒவ்ைாரு	தனிப்புைதமும்	தனித்துைைான	முப்்பரிைான	அரைப்ர்ப	்்காணடுள்ளன.	்ைப்்பநிரல,		

pH,	 அயனி	 ைலிரை,	 ர்பான்்ற	 ்பல்ரைறு	 ்காைணி்களில்	 ஏற்படும்	 ைாற்றம்,	 அல்லது	 யூரியா	 ர்பான்்ற	

ரைதிப்்்பாருட்களின்	 ்தா்டரபு	 ஆகியரை	 இம்முப்்பரிைாண	 அரைப்ர்ப	 த்கரத்து,	 ைடிைைற்ற	 அமிரனா	

அமில	இரை்கரள	உருைாக்குகின்்றன.	

	 ஒரு	 புைதம்	 அதன்	 உயரநிரல	 அரைப்ர்ப	 இைந்து,	 ஆனால்	 அதன்	 முதல்நிரல	 அரைப்ர்ப	

இைக்்காைல்	இருந்தால்,	அப்புைதம்	இயல்பிைந்தது	எனலாம்.	இயல்பிைந்த	புைதங்கள்	்ெயல்தி்றனற்றரை.	

சில	புைதங்களின்	இயல்பிைத்தரல	மீணடும்	்பரைய	நிரலக்கு	்்காணடுைை	முடியும்.	்பாலி்்பப்ர்டடு்களின்	

முதல்நிரல	அரைப்பு	ைா்றாைல்	அப்்படிரய	இருப்்பதால்,	ஒருரைரள	்பரைய	சூழ்நிரலக்கு	திரும்பினால்,	

அது	அதனுர்டய	உணரையான	அரைப்பிறகு	மீணடும்	ைடிய	முடியலாம்	.	்பல	புைதங்கள்	தாங்களா்கரை	

்பரைய	நிரலக்கு	திரும்்ப	இயலாது,எனினும்	ரெப்ைான்்கள்	ர்பான்்ற	ைற்ற	புைதங்களின்	உதவிரய	்்பறறு	

்பரைய	நிரலரய	அர்டயலாம்..
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்ப்டம் 3.17 ்கருவிலுள்ள	குைந்ரதயின்	முர்றயற்ற	எலும்பு	ைளரச்சி	முறிவிரன	்காடடும்	X-்கதிர	

ைரை்ப்டம்

	 ஒரு	 ்பாலி்்பப்ர்டடு ெஙகிலி	 அதன்	 முப்்பரிைான	 அரைப்ர்ப	 அர்டயும்	 ்ெயல்முர்ற	 ”புைத	

ைடிப்பு”  (protein folding)	 என	 அறியப்்படுகி்றது.	 இது	 சிக்்கலான	 ்ெயல்முர்றயாகும்.	 ரைலும்	 புைத	

ைடிப்பு	நி்கழும்	்ெயல்முர்றயில்	ெரியான	ைழிமுர்ற	இன்்றளவும்	்கண்டறியப்்ப்டவில்ரல.	்பல	புைதங்கள்	

அடிக்்கடி,	 முர்றயற்ற	 புைத	 ைடிப்பு்கரள	 உண்டாக்குகின்்றன.	 சில	 புைதங்கள்,	 முர்றயற்ற	 ைடிப்பு்களின்	

ர்பாது, β	ைடிப்பு	தாள்்களால்	ஆன		நார	ர்பான்்ற	அரைப்பு்கரள	உருைாக்குகின்்றன.	இந்த	முர்றயற்ற	

ைடிப்பு	 தன்னிச்ரெயா்கரைா,	 அல்லது	 திடீர	 ைாற்றத்தினாரலா	 உருைா்க	 முடியும்.	 இந்த	 முர்றயற்ற	

ைடிப்பு்கள்	 நியூைான்்களில்	 ஒன்று	 திைள்ைதால்	 அரைலாயடு	 ரநாயான	 ஆல்சீைர	 ரநாரய	 உண்டாக்்க	

முடியும்.	இது	சீர்்கட்ட	நைம்பு	ரநாய	ஆகும்.

அ.     ஆ. 

்ப்டம் 3.18 அ)	அரைலாயடு	இரை-ைாதிரி	ஆ)	தற்காலி்க	பு்றணியில்	அரைலாயடு	ைாதம்
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	 எது	 ்கதிர	 அரிைாள்	
இைத்த	 அணுச்ரொர்க	
ரநாரய	உருைாக்குகி்றது?

உ்டல்	ஆரைாக்கியைான	சிைப்பு	இைத்த	

அணுக்்கரள	உற்பத்தி	்ெயயாத	ஒரு	்பைம்்பரை	ரநாயாகும்.

இது	 ஹீரைாகுரளாபினின், β-குரளாபின்	 ைை்பணுவில்	

ஏற்படும்	திடீரைாற்றத்தின்	்காைணைா்க	ஏற்படும்	ஒரு	ைை்பணு	

குர்ற்பாடு	 ஆகும்.	 ஆ்றாம்	 இ்டத்தில்	 உள்ள	 குளுட்டமிக்	

அமிலத்திறகு	்பதிலா்க	ரைரலன்	எனும்	அமிரனா	அமிலம்	

்பதிலீடு	்ெயயப்்படுைதன்	விரளைா்க	இந்ரநாய	உருைாகி்றது.	

இந்த	திடீரைாற்றம்,	ஹீரைாகுரளாபினின்	அொதாைணைான	

மூன்்றாம்	 நிரல	 அரைப்பிறகு	 ைழிைகுக்கி்றது.	 இதனால்	

இைத்த	சிைப்பு	்ெல்்கள்	அரிைாள்	அரைப்ர்ப	்்பறுகின்்றன.

இைத்த	 சிைப்பு	 ்ெல்்களின்	 ைாறறியரைக்்கப்்பட்ட	 ைடிைம்,	

்ெல்்கரள	 இறுக்்கைாக்கி,	 ரைலும்	 இைத்த	 குைல்்கள்	

ைறறும்	 இைத்த	 நுணகுைல்்களில்	 	 சிக்்கரைப்்பதன்	 மூலம்,	

இைத்த	 ஓட்டத்ரத	 குர்றக்கி்றது.	 இது	 ஒரு	 அரியைர்க	

ஆடர்டாரொம்	 ரநாயாகும்.அதாைது	 தாய,	 ைறறும்	 தந்ரத	 இருைரி்டமிருந்தும்	 குைந்ரதக்கு	 குர்ற்பாடுர்டய	 ைை்பணு		

்க்டத்தப்்ப்ட	ரைணடும்.	இந்த	ரநாயக்கு	எந்த	சிகிச்ரெயும்	இல்ரல,	ஆனால்	ைலி,	மூடடு்களில்	வீக்்கம்,	்காயச்ெல்	ர்பான்்ற	

அறிகுறி்கரள	குர்றக்்க	சிகிச்ரெ	அளிக்்க	முடியும்.

இயல்பு	நிரலயிலுள்ள	ஹீரைாகுரளாபின்	
்்காணடுள்ள	இயல்்பான	இைத்தச்	

சிைப்்பணுக்்கள்

ஹீரைாகுரளாபின்	உருைாக்கும்	்கதிர	
அரிைாள்	அரைப்பிலுள்ள	இைத்தச்	

சிைப்்பணுக்்கள்

உங்களுக்குத்

ெதரியுமா?

ஜி.	 என்.	 ைாைச்ெந்திைன்	 -	 ்கட்டரைப்பு	 உயிரியல்	 ைறறும்	 உயிர	 இயறபியலின்	
முன்ரனாடி.

G.N	 ைாைச்ெந்திைன்,	 இந்தியாவில்,	 ர்கைள	 ைாநிலத்தில்,	

எரணாகுளம்	 எனும்	 ஊரில்,தமிழ்	 ர்பசும்	 குடும்்பத்தில்	

பி்றந்தார.  1939	 ஆம்	 ஆணடு	 திருச்சிைாப்்பள்ளியிலுள்ள, 
St.ரஜாெப்	 ்கல்லூரியில் BSc ைானரஸ்	 ்பட்டப்்படிப்ர்ப	 முடித்தார. 1942	 ஆம்	

ஆணடு,	்்பங்களூரில்	உள்ள	இந்திய	அறிவியல்	 	்கை்கத்தில்	ரெரந்து,	மின்னணு	

்்பாறியியல்	 துர்றயில்	 ரநா்பல்	 ்பரிசு	 ்்பற்ற	 ெர. C. V ைாைன்	 அைர்களின்	

தரலரையின்	கீழ்	்பணிபுரிந்தார.	

	 அைர	தனது	முது்கரல	ைறறும்	முரனைர ( PhD ) ்பட்டத்ரத	ரநா்பல்	

்பரிசு	 ்்பற்றைரின்	 	 ரைற்பாரரையில்	 முடித்தார. 1952	 ஆம்	 ஆணடு	 ்ென்ரன	

்பல்்கரலக்்கை்கத்திறகு	 ்ென்று,	 புைதங்கள்	 ைறறும்	 ்்பப்ர்டடு	 அரைப்பு்கள்	

துர்றயில்	 தன்	 ்பங்களிப்ர்ப	 அளித்தார. 1954 ஆம்	 ஆணடு	 இைர, X –்கதிர	

விளிம்புவிரளரை	்பயன்்படுத்தி	்்கால்லாஜன்்களின்	மூன்்றாம்நிரல	சுருள்	ைடிை	அரைப்ர்ப	்கண்டறிந்து	்ைளியிட்டார.	

்்பப்ர்டடு்களின்	 ்படி்க	 அரைப்பு்களின்	 மூலம்,	 புைத	 அரைப்பு்கரள	 நிரூபிக்கும்	 துர்றயில்	 அைர	 முரனாடியா்க	

தி்கழ்ந்தார. 1962	ஆம்	ஆணடு	அைர,	 	அைருர்டய	ஆயவு்களிலிருந்து,	ைாைச்ெந்திைன்	ைரை்ப்டத்ரத	உருைாக்கினார,	

அது	 இன்்றளவும்	 புைதங்களின்	 முப்்பரிைான	 ைடிைரைப்பு்கரள	 நிரூபிக்்க	 ்பயன்்படுத்தப்்படடுைருகி்றது. அைர 1970	

ஆம்	 ஆணடு	 	 இந்திய	 அறிவியல்	 ்கை்கத்தில்	 மூலக்கூறு	 உயிர	 இயறபியல்	 துர்றரய	 நிறுவினார,	 அது	 பின்னர	 உயர	

உயிர	இயறபியல்	ஆயவு	ரையம்	என்்றரைக்்கப்்பட்டது.	அைர,	இந்தியாவில்	இருந்து	உயிரியல்	்கட்டரைப்பு	ஆைாயச்சித்	

துர்றக்கு	முக்கிய	்பங்களிப்ர்ப	ைைஙகினார.	இதற்கா்க	நாம்	்்பருரை்ப்ட	ரைணடும்.

உங்களுக்குத்

ெதரியுமா?
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்பா்டச்சுருக்்கம்

	 புைதங்கள்	 ரைக்ரைா	 மூலக்கூறு்களின்	 முக்கியைான	 ஒருைர்கயாகும்.	 இரை	
்ெல்்களின்	 ்ெயல்நிரலயங்களாகும்.	 அரை	 மி்க	 முக்கிய	 விரன்களான	 ைளரசிரத	 ைாற்ற	
விரனயூக்கியா்கவும்,	 உ்டலுக்கு	 ஊறுவிரளக்கும்	 ்ைளிப்்்பாருள்்களிலிருந்து	 நம்ரை	
்பாது்காக்்கவும்,	 ்ெல்லின்	 முப்்பரிைானைடி	 அரைப்புக்கும்,	 ைற்ற	 மூலக்கூறு்கரள	 ்்காணடு	
எடுத்து	 ்ெல்ைது	 ர்பான்்ற	 ்பல்பயன்்களில்	 ்பஙர்கறகின்்றன.	 புைதங்கள்	 இரு்பது	 ைர்கயான	
அமிரனாஅமிலங்களின்	்பல்படி்களாகும்.

	 ஒவ்ைாரு	 அமிரனாஅமிலத்திலும்	 உள்ள	 ்பக்்கச்ெஙகிலியின்	 ரைதி	 அரைப்பிரனக்	
்கருத்தில்	 ்்காணடு	 அமிரனா	 அமிலங்கரள	 முரனைற்ற	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கரளக்	 ்்காண்ட	
அமிரனா	 அமிலங்கரள	 மின்சுரையற்ற	 முரனவு	 ்பக்்கச்	 ெஙகிலி்கரள	 ்்காண்ட	
அமிரனாஅமிலங்கள்	ைறறும்	்காைத்தன்ரை	்்காண்டரை		ஆகும்.	20	அமிரனா	அமிலங்களின்	
்பல்படி்கள்	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 எனப்்படும்	 ஒன்று	 அல்லது	 ரைற்பட்ட	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலி்கள்	
புைதமூலக்கூறு்கரள	 உருைாக்்கலாம்.	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலி	 அரையப்்்பற்ற	 குறிப்பிட்ட	
தனித்துைைான	 முப்்பரிைானைடி	 அரைப்பிரனயும்	 அதன்	 தனித்துைைான	 ்ெயல்்பாடடிறகும்	
்காைணைா்க	 உள்ளது.	 புைதங்களின்	 அரைப்பிரன	 நான்கு்படி	 நிரல்களா்க	 ்கருதுகின்ர்றாம்.	
அரையாைன	 முதல்நிரல,	 இைண்டாம்நிரல	 மூன்்றாம்நிரல	 ைறறும்	 நான்்காம்நிரல	
அரைப்பு்களாகும்.	 முர்றயான	 ்பாலி்்பப்ர்டடு	 ெஙகிலி	 முர்றயான	 முப்்பரிைான	 அரைப்புக்கு	
மி்க	முக்கியைான	்தான்்றாகும்.	புைதஅரைப்பு	முர்றயில்	தைறும்	ர்பாது	்பல்ரைறு	ரநாய்களுக்கு	
்காைணைா்க	அரையும்.	

ைதிப்பீடு

I. ெரியான	விர்டரய	ரதரந்்தடு

1. இயறர்கயில்	்காணப்்படும்	அமிரனா	அமிலங்களின்	எணணிக்ர்க	எவைளவு?	

	 அ. 20 ஆ. 100 

	 இ.	300 ஈ. 25

2. ரைதிச்சூைலின்	 அடிப்்பர்டயில்	 எந்த	 அமிரனா	 அமிலம்	 நடுநிரலத்தன்ரை	 அல்லது	 ்காைத்தன்ரை	

்்காணடுள்ளது

	 அ.	ரலசின்	 ஆ.	ஆரஜிரனன்

	 இ.	டிரிப்ர்டார்பன்	 ஈ.	ஹிஸ்டிடின்

3. ெைமின் புள்ளியில் (pI), அமிரனா	அமிலத்தின்	அயனி	ைடிைம்	____	என்்றரைக்்கப்்படுகி்றது.	

	 அ.	எதிையனி	 ஆ.	சுவிட்டர	அயனி

	 இ.	ரநரமின்	அயனி	 ஈ.	ரைறகூறிய	ஏதுவுமில்ரல
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4.	நம்	உ்டலால்	தயாரிக்்க	முடியாத	அமிரனா	அமிலம்	எது? 

 அ. அத்தியாைசியைற்ற	அமிரனா	அமிலங்கள்	 ஆ. முரனவு	அமிரனா	அமிலங்கள்

	 இ.அத்தியாைசியைான	அமிரனா	அமிலங்கள்		 ஈ. அரைாரைடிக்	அமிரனா	அமிலங்கள்

5. புைத அரைப்பில் α	சுருள்	அரைப்பு		ரெரந்த	்படிநிரல	எது? 

 அ. முதன்ரை	அரைப்பு ஆ. இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பு

	 இ. மூன்்றாம்	நிரல	அரைப்பு	 ஈ.	நான்்காம்	நிரல	அரைப்பு

II.	ர்காடிட்ட	இ்டங்கரள	நிைப்பு்க.

1.	்்பப்ர்டடு	பிரணப்பின்	ஒருதளத்		 	தன்ரைக்கு	்காைணம்,	அதன்	__________	்பணபு	(்பகுதியளவு	

இைடர்ட	பிரனப்பு) 

2. α சுருள்	அரைப்பில்	ஒவ்ைாரு	 	ை	ரளவிலும்	________	அமிரனா	அமிலங்கரள	்்பறறுள்ளன..( 
3.6)

3. பீட்டா	பீப்்பாய		என்்பது	ஒரு	---------------	(ரைன்ரையான	இைண்டாம்	நிரல	அரைப்பு)

4. இைணடு	 சிஸ்டின்	 அலகு்களுக்கிர்டரய	 உருைாகும்	 ெ்கப்பிரணப்பு	 _____என்்றரைக்்கப்்படுகி்றது.	

(ர்டெல்ர்படு	பிரணப்பு)

5. புைத	உருைளவின்	அலகு	----------------	(kD அல்லது	கிரலா	்டால்்டன்்கள்)

III. சுருக்்கைா்க	விர்டயளி

1.நம்	உ்டலில்	இன்றியரையாத	அமிரனா	அமிலங்கள்	என்்றால்	என்ன?

2.புைத	ைடிைரைப்பில்	உள்ள	நான்கு	்படிநிரல்கள்	யாரை?	

3.நின்ரைடரின்	உ்டன்	புைதங்களின்	விரனரய	எழுது்க.

4.்்கால்லாஜனின்	மூன்று	்ைவரைறு	ைர்க்கள்	யாரை?	

5.புைதங்களின்	மூன்்றாம்நிரல	அரைப்பில்	பிரணப்பு	ொைா	இர்டயீடு்கள்	என்்றால்	என்ன?
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்கருத்து	ைரைப்்ப்டம்

அமிரனா	அமிலங்கள் (20) புைதங்கள்

முதன்ரை	நிரல	அரைப்பு அமிரனா	அமில	ெஙகிலி	ைரிரெ

இைண்டாம்	நிரலஅரைப்பு சுருள்	அரைப்பு்கள்

்ைாத்த	முப்்பரிைான	அரைப்பு

்பல்பரிைான	புைதஅரைப்பு

மூன்்றாம்	நிரலஅரைப்பு

அரைப்பு

முரனவுறும்

முரனயற்ற

மின்சுரையுர்டய

அலி்பாடடிக்

மின்சுரையற்ற

அரைாரைடடிக்

நான்்காம்	நிரல	அரைப்பு
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அலகு ந�ொதிகள்4
கற்றல் ந�ொககஙகள்

 இந்த பொடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்பு 

மொணவரகள்

• ந�ொதிகயை அவறறின் நெைல்பொடுகளின் 

அடிபபயடயில் வயகபபடுத்து்தல் நமலும் EC 
எணகயை நிைமித்்தல்

• ந�ொதி நெைல்பொடயட பொதிககும் 

கொரணிகயை விவரித்்தல்

• ந�ொதி ்தடுபபொன்களின் பல்நவறு வயககயை 

விைககு்தல்.

• ஒத்்தந�ொதிகயை விவரித்்தல்.

• மருத்துவம், ந்தொழிறதுய்ற மறறும் அறிவிைல் 

ஆரொய்ச்சி நபொன்்ற பல்நவறு துய்றகளில் 

ந�ொதிகளின் பைன்பொடுகயை படடிைலிடு்தல்

ஆகிை தி்றன்கயை நப்றலொம்.

முன்னுயர

 ந�ொதிகள் என்பயவ அயைத்து 

உயிரிைஙகளிலும்  கொணபபடும் ஒரு வயகைொை 

புர்தமொகும்.  விலஙகுகள், பொகடீரிைொ, 

பூஞயெ,ஈஸ்ட மறறும் ்தொவரஙகளில் ந�ொதிகள் 

உருவொககபபடுகின்்றை. ந�ொதிகள் உயிர 

நவதிவியையூககிகைொக நெைல்படுகின்்றை, 

அயவ ்தஙகளுககுள் எவ்வி்த நிரந்தரமொை 

மொற்றமும் அயடைொமல் நவதிவியைகளின் 

நவகத்ய்த அதிகரிககின்்றை. ந�ொதிகள் 

வியையூககிகைொக ந்தரநது நெைலொறறுகின்்றை. 

அயவ நவபப - நியலைற்ற ்தன்யம உயடை 

கூழமஙகைொக உள்ைை. 

 ந�ொதிகள், இைறயகைொக நிகழும் 

Anselme Payen

 ஆன்நெல்ம் நபயீன் ஒரு 

பிரொன்ஸ் நவதியிைலொைர ஆவர, இவர 

மு்தன்மு்தலில், 1833 ஆம் ஆணடு 

யடைொஸ்நடஸ் எனும் ந�ொதியை 

பிரித்ந்தடுத்்தொர. நமலும் அது, 

ஸ்டொரச் குளுகநகொஸொக மொற்றபபடும் 

வியையை ஊககுவிககி்றது 

என்பய்த நிரூபித்்தொர. எனினும் 

இந்த ந�ொதிகள், புர்தஙகைொல் 

மடடுநம ஆையவ என்பய்த, 1926 

ஆம் ஆணடில் ்தொன் நேம்ஸ் B ெம்�ர 

என்பவரொல் நிரூபிகக முடிந்தது.

இவர யுரிநைஸ் எனும் ந�ொதியின் 

தூை்தன்யமயை நிரூபிபப்தறகொக 

அய்த படிகஙகைொககிைொர.
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உயிரநவதி வியைகயை நவகபபடுத்துகின்்றை. 

இவ்வியைகள் நவதிபநபொருள் மொற்றமொகநவொ 

அல்லது புர்தத்தின் மொற்றமொக இருகக முடியும்.

எடுத்துககொடடொக, ந�ொதிகள், �ம் வயிறறில் 

உணவு மூலககூறுகயை சிறிை மூலககூறுகைொக 

சிய்தககின்்றை. உ்தொரணமொக அயமநலஸ் 

எனும் ந�ொதி ஸ்டொரச்யெ, மொல்நடொஸொகவும், 

நபபசின் எனும் ந�ொதி புர்தஙகயை சிறிை 

நபபயடடுகைொகவும் மொறறுகின்்றை. 

4.1 ந�ொதிகளின் இைல்பு மறறும் பணபுகள் 

1. ந�ொதிகள் என்பயவ புர்தஙகைொகும்.

2. ந�ொதிகள், அதிக மூலககூறு எயடநகொணட 

சிககலொை நபரிை மூலககூறுகைொகும்.

3. ந�ொதிகள், உயிரநவதி வியைகளுககு 

வியையூககிகைொக நெைல்படுகின்்றை, 

இ்தைொல் அயவ உயிரூககிகள் 

என்்றயைககபபடுகின்்றை.

4. அயவ, நபரிை மூலககூறுகயை 

சிறிை மூலககூறுகைொக சிய்தககவும் 

(சிய்தமொற்றம்). நபரிை மூலககூறுகயை 

ந்தொகுககவும் (வைரமொற்றம்) உ்தவுகின்்றை.

5. ந�ொதிகள் பிரத்நைகமொக ந்தரநது 

நெைலொறறும் ்தன்யம நகொணடயவ.

6. நபரும்பொலொை ந�ொதிகள் அதிக வியைநவக 

எணயண நகொணடுள்ைை.

7. சில ந�ொதிகள், ஒநர ஒரு பொலிநபபயடடு 

ெஙகிலியை நகொணடுள்ைை. இயவ 

நமொநைொநமரிக ந�ொதிகள் எை 

அறிைபபடுகின்்றை.( ரிநபொநியுகளிநைஸ் , 

டிரிபசின் நபொன்்றயவ)

8. சில ந�ொதிகள், ஒன்றுககு நமறபடட 

ஒரு பொலிநபபயடடு ெஙகிலிகயை 

நகொணடுள்ைை. இயவ ஒலிநகொநமரிக 

ந�ொதிகள் எை அறிைபபடுகின்்றை. 

(லொகநடட டியைடரேநைஸ் (LDH))

9. வியைபநபொருளின் நபொருளின் நெறிவு 

அதிகரிகக அதிகரிகக, ந�ொதியின் 

நெைல்தி்றனும் அதிகரித்துகநகொணநட 

நென்று இறுதியில் நியலைொை அதிகபடெ 

நவகத்ய்த அயடகி்றது.

10. சில ந�ொதிகள், பல்நவறு நெைல்பொடுகள் 

மறறும் அதிக எணணிகயகயிலொை 

பொலிநபபயடடு ெஙகிலிகயை நகொணடிருகக 

முடியும்,அயவ பல்-ந�ொதி அயணவுகள் 

எை அறிைபபடுகின்்றை. எடுத்துககொடடு: 

நகொழுபபு அமில சிநந்தஸ்.

11. ஒவ்நவொரு ந�ொதியும், குறிபபிடட pH மறறும் 

நவபபநியலயில் அதிக நெைல்தி்றயை 

கொடடுகின்்றை, இயவ முய்றநை 

உகந்த pH மறறும் உகந்த நவபபநியல 

என்்றயைககபபடுகின்்றை.

குறிபபு

 ஒரு மூலககூறு ந�ொதியிைொல்,  

ஓரலகு ந�ரத்தில், வியைநபொருைொக 

மொற்றபபடும் அதிகபடெ வியைபநபொருள் 

மூலககூறுகளின் எணணிகயக ந�ொதியின் 

வியைநவக எண (turnover number) எை 

வயரைறுககபபடுகி்றது. 

4.2 ந�ொதிகளின் நபைரிடு்தல் 
மறறும் வயகபபொடு

 ஆரம்ப �ொடகளில் ந�ொதிகயை 

நபைரிடும்நபொது, வியைபநபொருளின் நபைரில் 

முன்நைொடடொக –ase  நெரககபபடடது.

எடுத்துககொடடு : லிபநபஸ் எனும் ந�ொதி லிபபிடுகள் 

மீது நெைல்படுகி்றது.

இபநபைரகள் அறபப நபைரகள் ஆகும்.

அயவ ந�ொதி வியைபபறறிை முழு ்தகவயல 

வைஙகுவதில்யல.

 உயிரநவதியிைல் மறறும் மூலககூறு 
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உயிரிைலின் ெரவந்தெ கூடடயமபபு (IUBMB) ந�ொதிகளுககு முய்றைொை நபைரிடும் முய்றயை 

உருவொககிைது. முய்றைொை நபைர இரணடு பகுதிகயை நகொணடிருககும்.

• மு்தல் பகுதி ந�ொதியூகக வியைகளில் ஈடுபடும் வியைபநபொருள் மூலககூறுகயை குறிககி்றது.

• இரணடொம் பகுதி, -ase எை முடியுமொறு அயமநதுள்ைது, இது ஊககபபடுத்்தபபடட வியையின் 

வயகயை குறிககி்றது.

• ஒவ்நவொரு ந�ொதியும் , ந�ொதி நெைறகுழு எண (EC எண) எனும் �ொன்கிலகக எணணொல் 

குறிககபபடுகின்்றை.

• மு்தல் இலககம் , ந�ொதிைொைது எந்த முககிை பிரியவ ெொரந்தது என்பய்தக குறிககி்றது.

• இரணடொம் இலககம், துயணப பிரியவக குறிககி்றது.

• மூன்்றொம் இலககமொைது ந�ொதியின் முககிை பிரிவில் துயண- துயணப பிரியவக குறிககி்றது

• �ொன்கொம் இலககம், ந�ொதியின் துயண- துயணப பிரிவில், ந�ொதியின் வரியெ எணயணக குறிககி்றது.

எடுத்துககொடடு: 

நைகநஸொயகநைஸ் (EC 2.7.1.1) 

குளுடடமின் சிந்தநடஸ் (EC 6.3.1.2)

 IUBMB அயமபபின் படி ந�ொதிகள் வியையூககிகைொக நெைல்படும் வியைகளின் வயககயை 

நபொருத்து ஆறுமுககிை பிரிவுகைொக பிரிககபபடடுள்ைை. ந�ொதிகளின் ஆறு முககிை பிரிவுகள்:

ஆகஸிநடொரிடகநடஸ்கள்

டிரொன்ஸ்நபநரஸ்கள்

யைடநரொநலஸ்கள்

யலநெஸ்கள்

ஐநெொநமநரஸ்கள்

லிநகஸ்கள்

ந�ொதிகள்

1)ஆகஸிநடொரிடகநடஸ்கள்:

 இந்த ந�ொதிகள், இரணடு வியைப நபொருடகளுககியடநை நிகழும் ஆகஸிேநைற்ற ஒடுகக 

வியைகளுககு வியையூககிகைொக நெைல்படுகின்்றை.
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எடுத்துககொடடுகள்:

a) டியைடரேநைஸ் (ஆல்கைொல் டியைடரேநைஸ்)

b)ஆகஸிநடஸ் ( யெடநடொகுநரொம் ஆகஸிநடஸ்)

c)நபரொகஸிநடஸ் ( குளுடடொய்தநைொன் நபரொகஸிநடஸ்)

ஆல்கைொல் டியைடரேநைஸ்(EC 1.1.1.1)

 இந்த ந�ொதி ஆல்கைொயல அசிடடொல்டியைடொக ஆகஸிேநைற்றம் நெய்கி்றது. இ்தறகு 
NAD+ (நிைொசிையமடு அடியைன் யடநியுகளிநைொயடடு) துயண ந�ொதிைொக ந்தயவபபடுகி்றது. இந்த 

துயண ந�ொதி NADH ஆக ஒடுககபபடுகி்றது.

CH3CH2OH CH3–C–H
O

ஆல்கைொல்  டியைடரேநைஸ்

NAD+

NADH

2. டிரொன்ஸ்நபநரஸ்கள்

 இந்த ந�ொதிகள், பொஸ்நபட, அமிநைொ அல்லது அசிடயடல் ந்தொகுதிகயை ஒரு மூலககூறிலிருநது 

மறந்றொரு மூலககூறுககு இடமொற்றம் நெய்யும் வியைகளுககு ஊககிகைொக நெைல்படுகின்்றை. 

எடுத்துககொடடுகள்:

a.டிரொன்ஸ்அமிநைஸ் ( அமிநைொ ந்தொகுதியை இடமொற்றம் நெய்கி்றது. எடுத்துககொடடு : ஆஸ்பொரநடட 

அமிநைொ டிரொன்ஸ்நபநரஸ்)

b.டிரொன்ஸ்அயெநலஸ் ( அயெல் ந்தொகுதியை இடமொற்றம் நெய்கி்றது. எடுத்துககொடடு : மநலொயைல் 

டிரொன்ஸ்அயெநலஸ்)

c.பொஸ்பொரிநலஸ் (பொஸ்நபட ந்தொகுதியை இடமொற்றம் நெய்கி்றது. எடுத்துககொடடு : கியைகநகொேன் 

பொஸ்பொரிநலஸ்)

டிரொன்ஸ் அமிநைஸ்:

 இயவ, அமிநைொ ந்தொகுதியை அமிநைொ அமிலத்திலிருநது கீடநடொ அமிலத்திறகு மொறறுவய்த 

ஊககபபடுத்துகின்்றை. எடுத்துககொடடு: குளுடடநமட ஆகெநலொஅசிடநடட டிரொன்ஸ் அமிநைஸ் 
(GOT) அல்லது ஆஸ்பொரநடட டிரொன்ஸமிநைஸ் (AST ; EC 2.6.1.1). இந்த ந�ொதிைொைது, அமிநைொ 

ந்தொகுதியை, குளுடடமிக அமிலத்திலிருநது, ஆகெநலொ அசிடடிக அமிலத்திறகு மொறறுவய்த 

ஊககபபடுத்துகி்றது. இ்தனுயடை நெைல்பொடடிறகு, பிரிடொகெொல் பொஸ்நபடயட (PLP) துயண ந�ொதிைொக 

ந்தயவபபடுகி்றது.

குளுடடமிக 
அமிலம்

α ஆகஸநலொ 

அசிடடிக அமிலம்
α கீநடொகுளுடொரிக 

அமிலம்
அஸ்பொரடிக அமிலம்

COOH

COOH

CH-NH2

CH2

CH2

குளுடடநமட ஆகெநலொஅசிடநடட 
டிரொன்ஸ் அமிநைஸ் 

PLP

COOH

COOH

CH2

CO

COOH

COOH

CO
CH2

CH2

COOH

COOH

CH-NH2

++ CH2
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3. யைடநரொநலஸ்:

 இந்த ந�ொதிகள், வியைபநபொருளின் நீரொறபகுத்்தல் வியைககு ஊககிகைொக 

நெைல்படுகின்்றை.அயவ நீயர நெரத்து நீரொறபகுத்்தயல நிகழத்துகின்்றை.

எடுத்துககொடடு: 

a) லிபநபஸ் b) யூரிநைஸ் c) கியைகநகொசிநடஸ்

–NH–CH–CO–NH–CH–COO– +H2O

R R

பொலிநபபயடடு C-முயை
சிறிை

பொலிநபபயடடு

நபபடிநடஸ்

 C-முயையின்

அமிநைொ அமிலம்

–NH–CH–CO–COO– +H2O + H3N–CH–COO–

R R

லிபநபஸ் 

 இந்த ந�ொதிகள், எஸ்டர பியணபயப நீரொறபகுககின்்றை. எடுத்துககொடடொக, டியரஅயெல் 

லிபநபஸ் (EC 3.1.1.3) எனும் ந�ொதிைொைது, கிளிெரொல் மறறும் நகொழுபபு அமிலத்திறகியடநை உள்ை 

எஸ்டர பியணபயப பிைககி்றது. 

H2C---O---C---R

H2C-O-C-R’’

HCO-C---R’

O

O

O

H2C-OH

H2C-O-C-R’’

HC-O-C-R’

O

O

+ +
R-COOH R’’-COOH

H2C-OH

H2C-OH

HC-O-C-R’

O
H2O H2O

டியர அயெல் 
கிளிெயரல் 

லிநபஸ்

டியர அயெல் 
கிளிெயரல் 

லிநபஸ்
யட 

கிளிெயரடு
நமொநைொ 

கிளிெயரடு

நகொழுபபு அமிலம் நகொழுபபு அமிலம்

டியர கிளிெயரடு

4. யலநெஸ்கள்

 இந்த ந�ொதிகள், H2O, CO2 மறறும் NH3 நபொன்்ற ந்தொகுதிகளின் நெரபபு அல்லது நீககல் 

வியைகளுககு ஊககிகைொக நெைல்படுகின்்றை.எடுத்துககொடடு: ஆல்நடொநலஸ், டிகொரபொகஸிநலஸ்

CH3

C CH3–C–H  +     O  C  O+ H2O

C

O

O O–

O
யபருநவட டிகொபொகஸிநலஸ்

யபருநவட

அசிடடொல்டியைடு
கொரபன்யட
ஆகயஸடு
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பிரகநடொஸ்யபெல்நபட ஆல்நடொநலஸ் (EC 4.1.2.13)

 C3 – C4 ஆல்டொல் பியணபயப சிய்தபப்தன் மூலம், ஃபிரகநடொஸ் -1,6-பிஸ்பொஸ்நபடடிலிருநது 

கிளிெரொல்டியைடு-3-பொஸ்நபட மறறும் யடயைடரொகஸி அசிடநடொன் பொஸ்நபட ஆகிைவறய்ற நபறும் 

வியையை இது  ஊககபபடுத்துகி்றது. 

C

CH2OH CH2OPO3
2-

+

CH2OPO3
2- CHO

O

CH2OPO3
2–

CH2OPO3

C  O

HO–C–H

H–C–OHH–C–OH

H–C–OH

யடயைடரொகஸி 
அசிடநடொன் பொஸ்நபட

கிளிெரொல்டியைடு
3- பொஸ்நபட

ஃ பிரகநடொஸ்
யபபொஸ்நபட ஆல்நடொஸ் 

ஃபிரகநடொஸ் 1,6 
யடபொஸ்நபட

5. ஐநெொநமநரஸ்கள்:

 இந்த ந�ொதிகள், ஒளியிைல் , வடிவ அல்லது இட மொறறிைஙகள் ஒன்றிலிருநது மறந்றொன்்றொக 

மொறும் வியைகயை ஊககபபடுத்துகின்்றை.

எடுத்துககொடடு:

அ) அலயைன் நரஸ்நமஸ் (EC 5.1.1.1)

ஆ) டியரநைொஸ்பொஸ்நபட  ஐநெொநமநரஸ் (EC 5.3.1.1)

 இந்த ந�ொதி, கிளிெரொல்டியைடு -3 - பொஸ்நபடயட யடயைடரொகஸி அசிடநடொன் பொஸ்நபடடொக 

மொறறும் ஐநெொமரொககல் வியையை ஊககுவிககி்றது.

CH-OH

CH2OPO3
2-

CHO CH2OPO3
2-

CH2OH

C  O

டியரநபொஸ் பொஸ்நபட 
ஐநெொநமநரஸ்

கிளிெரொல்டியைடு 3 பொஸ்நபட
யட யைடரொகஸி

அசிடநடொன் பொஸ்நபட

6. லிநகஸ்கள்

 இந்த ந�ொதிகள், ந்தொகுபபு வியைகயை ஊககபபடுத்துகின்்றை. இயவ, ATP அல்லது GTP 
அலகுகயை பைன்படுத்தி இரணடு வியைபநபொருள் மூலககூறுகயை இயணககின்்றை. 

எடுத்துககொடடு: குளுடடமின் சிந்தநடஸ்
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குளுடடமின் சிந்தநடஸ் (EC 6.3.1.2)

 இது ஒரு லிநகஸ் ந�ொதிைொகும், நமலும் குளுடடநமட மறறும் NH3 ஆகிைவறறிலிருநது 

குளுடடமியை ந்தொகுககும் வியையை ஊககபபடுத்துகி்றது.

CH2

CH–NH3
+

CH2 – C

COO–

O

O–

CH2

CH–NH3
+

CH2– C

COO–

O

NH2ATP ADP

PiNH+
4

குளுடடநமட குளுடடமின் சிந்தநடஸ் குளுடடமின்

4.3. துயணந�ொதிகள்

1. சில ந�ொதிகள் எளிை புர்தஙகைொகும். எடுத்துககொடடுகள் : அயமநலஸ் , டிரிபசின். பல ந�ொதிகளுககு, 

ஒன்று அல்லது அ்தறகு நமறபடட  துயணககொரணிகள் என்்றயைககபபடும் புர்தமல்லொ்த கூறுகள் 

ந்தயவபபடுகின்்றை. இந்த துயணககொரணி ஒரு கரிம மூலககூ்றொக இருந்தொல் அது துயண ந�ொதி 

எைபபடுகி்றது. இந்த துயணககொரணி உநலொக அைனிைொகவும் இருககலொம்.

L1

L2

துயணககொரணி

நெைல்தி்றைற்ற

புர்தம்

துயணககொரணியின் இயணபபின்றி 

புர்தம் நெைல்பொடறறு உள்ைது
இயணககபபடடு நெைல்தி்றன் 

நபறறுள்ை புர்தம்

ஈனி

இயணபபிடம்

நெைல்தி்றைள்ை 

புர்தம்

படம் 4.1 துயணககொரணி இயணபபுகள்

2. ந�ொதிகளின் நெைல்பொடடிறகு துயணபுரியும், புர்தமல்லொ்த, குய்றந்த மூலககூறு எயட 

நகொணட கரிம மூலககூறுகயை துயணந�ொதிகள் எை வயரைறுககலொம். எடுத்துககொடடு: 

ய்தைமின்யபநரொபொஸ்நபட (TPP)
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3. ந�ொதியிலுள்ை புர்தப பகுதிைொைது ‘ அநபொந�ொதி’ எை அறிைபபடுகி்றது. அநபொந�ொதி மறறும் 

துயணந�ொதி அல்லது புர்தமல்லொ்த பகுதி ஆகிைவறய்ற உள்ைடககிை நமொத்்த ந�ொதி 

அயமபபொைது நைொநலொ ந�ொதி எை அறிைபபடுகி்றது.

அநபொந�ொதி 

+

துயணந�ொதி
 நைொநலொந�ொதி

படம் 4.2 அநபொந�ொதி மறறும் நைொநலொந�ொதி

4. நபரும்பொலொை துயணந�ொதிகள், அவறறின் அநபொந�ொதிகளுடன், ெகபபியணபபில்லொ 

வியெகைொல் பியணககபபடடுள்ைை. 

 எடுத்துககொடடு : ATP எனும் துயணந�ொதிைொைது, அ்தன் அநபொந�ொதிைொை நைகநஸொயகநைஸ் 

உடன் வலியமகுய்றந்த பியணபபில்லொ வியெகைொல் இயணககபபடடுள்ைது.

5. சில துயணந�ொதிகள், ்தஙகளின் அநபொந�ொதிகளுடன், ெகபபியணபபுகைொல் இறுககமொக 

பியணககபபடடுள்ைை. இயவ புர்தமல்லொ்த ந்தொகுதிகள் எை நபைரிடபபடுகின்்றை. எடுத்துககொடடு: 

பநைொடின் எனும் புர்தமல்லொ்த பகுதிைொைது  அ்தன் அநபொந�ொதிைொை கொரபொகஸிநலஸ் உடன் 

ெகபபியணபபொல் இயணககபபடடுள்ைது.

6. துயணந�ொதிகள், ந�ொதியூககவியைகளின் நபொது மொற்றமயடகின்்றை. எைநவ இந்த துயண 

ந�ொதிகைொையவ இரணடொம் வியைபநபொருள்கள் (அ) துயண வியைபநபொருள்கள் எை 

கரு்தபபடுகின்்றை.

7. பல துயணந�ொதிகள், நீரில் கயரயும் B கூடடு யவடடமின்களின் நபறுதிகைொகும். எடுத்துககொடடு: 

நிைொசின்.

8. சில துயணந�ொதிகள், கரிமமூலககூறுகைொக ஆைொல் யவடடமின்களுடன் 

ந்தொடரபில்லொ்தயவகைொக உள்ைை. எடுத்துககொடடு : ATP ( அடிநைொசின் டியர பொஸ்நபட), CDP 
(யெடடிடின் யடபொஸ்நபட)

9. நியுகளிநைொயடடுகளும் அவறறின் நபறுதிகளும் துயணந�ொதிகைொக நெைல்பட முடியும். 

எடுத்துககொடடு : NAD, FMN, FAD , துயணந�ொதி –A நபொன்்றயவ.

10. ஒரு ந�ொதியின் ந்தரநது நெைலொறறும் ்தன்யமைொைது, நபரும்பொலும் அநபொந�ொதியை நபொருத்ந்த 

அயமகி்றது, நமலும் துயணந�ொதியை நபொருத்து அயமவதில்யல. எடுத்துககொடடொக, NAD+ 

ஆைது ஆல்கைொல் டியைடரேநைஸ் மறறும் லொகநடட டியைடரேநைஸ் நபொன்்ற பல 

ந�ொதிகளுககு துயணந�ொதிைொக நெைலொறறுகி்றது.
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அடடவயண 4.1 : துயணந�ொதிகளுடன் ந்தொடரபுயடை யவடடமின்கள்

துயணந�ொதி
யவடடமினில் இருநது 

நப்றபபடடது

மொற்றபபடட 

அணு (அல்லது) 

ந்தொகுதி(நெைல்)

ெொரநதுள்ை ந�ொதி

்தைமின்யபநரொ பொஸ்நபட(TPP) ்தைமின் (B1) ஆல்டியைடு டிரொன்ஸ்கீடநடொநலஸ்

பிைொவின் நமொநைொ 

நியுகளிநைொயடடு (FMN) ரிநபொபிைொவின் (B2)
யைடரேன் 

மறறும் 

எலகடரொன்கள்

L-அமிநைொஅமிலம் 

ஆகஸிநடஸ்

பிைொவின் அடியைன் 

யடநியுகளிநைொயடடு (FAD) ரிநபொபிைொவின் (B2)
யைடரேன் 

மறறும் 

எலகடரொன்கள்

D-அமிநைொஅமிலம் 

ஆகஸிநடஸ்

நிநகொடிையமடு அடியைன் 

யடநியுகளிநைொயடடு (NAD) 
(அல்லது ) யடபொஸ்நபொ பிரிடின் 

நியுகளிநைொயடடு (DPN)

நிைொசின் (B3)
யைடரேன் 

மறறும் 

எலகடரொன்கள்

லொகநடட 
டியைடரேநைஸ்

பிரிடொகஸொல் பொஸ்நபட (PLP) பிரிடொகஸின் (B6) அமிநைொ
அலயைன் டிரொன்ஸ் 

அமிநைஸ்

பநைொடின்
பநைொடின்( B7) 
அல்லது (H)

CO2
யபருநவட 
கொரபொகஸிநலஸ்

துயணந�ொதி A
நபன்நடொ்தனிக 

அமிலம் (B5)
அயெல் ்த நைொகீநைஸ்

நடடரொயைடநரொ ஃநபொநலட ஃநபொலிக அமிலம்
ஒரு கொரபன் 

அலகு

ஃபொரயமல் 

டிரொம்ஸ்ஃநபநரஸ்

4.4 ந�ொதி நெைல்பொடயட கடடுபபடுத்தும் கொரணிகள்
 

 ந�ொதியூகக வியைகயை கடடுபபடுத்தும் முககிை கொரணிகள்: pH, நவபபநியல, வியைபநபொருள் 

நெறிவு, ந�ொதிச் நெறிவு, கிைரவுறுத்திகள் மறறும் ்தடுபபொன்கள்.

4.4.1 pH வியைவு :

1. யைடரேன் அைனிச் நெறிவு, ந�ொதியின் நெைல்பொடயட கடடுபபடுத்துகி்றது. வியையின் நவகத்ய்த, 

pH மதிபபுகளுககு எதிரொக வயரபடம் வயரயும்நபொது, மணி நபொன்்ற வயைவு கியடககி்றது. 

2. எந்த pH  மதிபபில், ஒரு ந�ொதியூகக வியையின் நவகம், அதிகபடெமொக உள்ைந்தொ, அது உகந்த 
pH ( optimum pH) எை அறிைபபடுகி்றது. நபரும்பொலொை  ந�ொதிகள் 5 லிருநது 9 ககுள் ்தமது 
உகந்த pH மதிபயப நபறறுள்ைை. எனினும் நபபசின், ஆல்கயலன் பொஸ்பநடஸ் ஆகிையவ 

விதிவிலககுகள்.

pH
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0

உகந்த pH
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pH
3 6 9 12

படம் 4.3 pHன் வியைவு
குறிபபு

 இயல்பிழத்தல் : ஒரு புர்தத்தின் 

்தனிச்சி்றபபு பணகயை, பகுதிைொகநவொ 

அல்லது முழுயமைொகநவொ நீககும் 

வயகயில் புர்தத்தின் அயமபபில் ஏறபடும் 

புர்த பகுபபில்லொ மொற்றம்.  

3. சில நபொதுவொை ந�ொதிகளின் உகந்த PH 
மதிபபுகள் பின்வருமொறு.

ந�ொதி உகந்த PH
நபபசின் 1-2
கொர பொஸ்பநடஸ் 10-11
அமில பொஸ்பநடஸ் 4-5

4. முயைகநகொடி PH மதிபபுகளில், ந�ொதிகள் 

ஆையவ, மிகக குய்றந்த நெைல்தி்றன் 

அல்லது முறறிலும்  நெைல்தி்றைற்ற்தொக 

உள்ைை. இது பின்வரும் கொரணஙகைொல் 

நிகழகி்றது.

a) யைடரேன் அைனிச்நெறிவு, ந�ொதிகளில் 

உள்ை கிைரவு யமைஙகளில் உள்ை அைனி 

மின்சுயமகயை பொதிககி்றது.

b. அ்தொவது, நெைல்தி்றனுள்ை ந�ொதி 

மறறும் வியைபடுமூலககூறுகளின் 

நெறிவுகயை, முயைகநகொடி PH மதிபபுகள் 

குய்றககின்்றை. இ்தைொல் வியையின் 

நவகம் குய்றககபபடும்.

c. முயைகநகொடி PH மதிபபுகளில் ந�ொதிகள் 

இைல்பிைககின்்றை.

4.4.2 ந�ொதிகளின் நெைல்பொடடின்மீது 
நவபபத்தின் வியைவு:

1. நவபபநியல அதிகரிககும்நபொது  

ந�ொதியூகக வியையின் நவகமும் 

உச்ெத்திறகு அதிகரித்து பின்ைர 

குய்றகி்றது.

2. வியையின் நவகத்ய்த நவபபநியலககு 

எதிரொக படம் வயரயும்நபொது, �ொம்  படம் 
4.4 ல் கொடடியுள்ைவொ்றொை வயையவ 

நபறுகிந்றொம்.

3. எந்த நவபபநியலயில், ஒரு ந�ொதியூகக 

வியையின் நவகம் அதிகபடெமொக 

உள்ைந்தொ, அவ்நவபபநியல உகந்த 

நவபபநியல எை அறிைபபடுகி்றது.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

உகந்த நவபபநியல

நவபபநியல (0 C)

தி
ய
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ந

வ
க

ம்

படம் 4.4 நவபபநியலயின் வியைவு
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4. சில நபொதுவொை ந�ொதிகளின் உகந்த 

நவபபநியல மதிபபுகள் பின்வருமொறு

ந�ொதி உகந்த நவபபநியல (0C)
்தொவர யூரிநைஸ் 60
மனி்த ந�ொதிகள் 37

 ஆைொல் venom பொஸ்நபொயகநைஸ் , 

்தயெ அடியைநலட யகநைஸ் நபொன்்ற ந�ொதிகள் 

1000C.நவபபநியலயிலும் நெைல்படுகின்்றை.

5. நபொதுவொக, உைர நவபபநியலகளில் 

ந�ொதிகள், இைல்பு நீககமயடகின்்றை. 

இ்தைொல் வியையூகக நெைல்தி்றன் 

அதிநவகமொக இைககபபடுகி்றது.

6. 100C நவபபநியல அதிகரிககும் 

நபொது ஒரு ந�ொதியூகக       வியையில்    

ஏறபடும் நவக உைரவு, அந்த ந�ொதியின் 

நவபபநியல குணகம் அல்லது Q10 எை 

வயரைறுககபபடுகி்றது. நபரும்பொலொை 

ந�ொதிகளுககு 00C மு்தல் 400C 
வயரயிலொை நவபபநியல எல்யலயில் Q10 
மதிபபுகள் 2 ஆக நகொணடுள்ைை.

 4.4.3 வியைபடு மூலககூறின் நெறிவு:

 ந�ொதிவியைபநபொருள் அயணவு 

உருவொ்தல்,  ந�ொதியூகக வியையின் 

மு்தறபடி ஆகும். வியைபநபொருளின் நெறிவு 

அதிகரிககும்நபொது, ந�ொதியூககவியையின் 

நவகமும் படிபபடிைொக குறிபபிடட அைவு வயர 

அதிகரிககி்றது.

Km
A

B

C
V

மிக அதிக

தி
ய

ெ
நவ

க
ம்

வியைநபொருளின் நெறிவு

1
2

Vmax

படம் 4.5 வியைபநபொருள் நெறிவின் வியைவு

 ந�ொதியூககவியை நவகத்ய்த, 

வியைபநபொருள் நெறிவுககு எதிரொக படம் 

வயரயும்நபொது குவிபிய்ற வடிவிலொை வயைவு 

கியடககி்றது. இந்த வயரபடம் மூன்று நவறுபடட 

நியலகயை நகொணடுள்ைது.

i. மு்தல் நியல (A) யில், வியையின் நவகம், 

வியைபநபொருள் நெறிவிறகு ந�ரவிகி்தத்தில் 

உள்ைது.

ii. இரணடொம் நியலயில் (B) , வியைபநபொருளின் 

நெறிவு, ந�ொதியின் நெைல்தி்றனுககு 

ந�ரவிகி்தத்தில் இல்யல.

iii. மூன்்றொம் நியலயில் (C), வியையின் 

நவகம் மொறிலிைொக, உள்ைது, 

நமலும் வியைபநபொருளின் நெறிவு 

அதிகரிககும்நபொதும் மொ்றொமல் உள்ைது.

4.4.4 ந�ொதியின் நெறிவு:

 மொ்றொ்த வியைபநபொருள் நெறிவில், 

ந�ொதியூகக வியையின் நவகமொைது, 

ந�ொதியின் நெறிவுககு ந�ரத்்தகவில் 

அதிகரிககி்றது. ந�ொய்கயை கணடறி்தலில், 

இரத்்த திரவத்திலுள்ை ந�ொதிகளின் அைவறிை 

இந்த பணபு பைன்படுத்திகநகொள்ைபபடுகி்றது. 

ந�ொதியூகக வியையின் நவகத்ய்த, ந�ொதியின் 

நெறிவிறகு எதிரொக வயரபடம் வயரயும்நபொது , ஒரு 

ந�ரகநகொடு கியடககி்றது. 

0

தி
ய

ெ
நவ

க
ம்

ந�ொதியின் நெறிவு
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படம் 4.6 ந�ொதிச் நெறிவின் வியைவு

4.4.5 கிைரவுறுத்திகள்:

 கிைரவுறுத்திகள் என்பயவ, ந�ொதியின் 

நெைல்தி்றயை அதிகரிககும் கனிம அைனிகள் 

அல்லது மூலககூறுகள் ஆகும். 

ந�ொதி கிைரவுறுத்தி

பீைொல் ஆகஸிநடஸ் Cu2+

அயமநலஸ் Cl–

 உநலொக அைனிகயை, ந�ொதியுடன் 

நிரந்தரமொக பியணககவும் முடியும் 

அல்லது  நவறும் கிைரவுறு்தலுககு மடடும் 

பைன்படுத்திகநகொள்ைவும் முடியும். ந�ொதிகயை 

கிைரவு்றச் நெய்வ்தறகு மடடும் உநலொக அைனிகள் 

பைன்படுத்்தபபடடொல், அயவ உநலொக கிைரவுற்ற 

ந�ொதிகள் என்்றயைககபபடுகின்்றை.

எடுத்துககொடடுகள்: ATPase (Mg2+, Ca2+), 
மறறும் ஈநைொநலஸ் (Mg2+).

 உநலொக அைனிகள் , ந�ொதியுடன் 

நவதிபபியணபபுகயை பைன்படுத்தி 

பியணந்தொல், அயவ உநலொக ந�ொதிகள் 

என்்றயைககபபடுகின்்றை.

எடுத்துககொடடுகள்: ஆல்கைொல் 

டியைடரேநைஸ் Zn2+ , மறறும் கொரபொனிக 

அன்யைடநரஸ்-Zn2+,

 ந�ரம், கதிரவீச்சு மறறும் துயண 

ந�ொதிகள் ஆகிைை ந�ொதியூகக வியைகளின் 

நவகத்ய்த பொதிககும் மற்ற கொரணிகைொகும்.

4.5 ்தடுபபொன்கள்

 ஒரு ந�ொதியுடன் பியணநது, ந�ொதியின் 

வியையூகக நெைல்தி்றயை குய்றககும் 

நபொருள் ்தடுபபொன் எை வயரைறுககபபடுகி்றது. 

எடுத்துககொடடொக, உணயவ கொறறில் 

(ஆகஸிேன்) தி்றநது யவககும்நபொது, 

நகடடுபநபொ்தயல ்தடுபப்தறகொக, உணவுடன் 

எதிர ஆகஸிேநைறறிகள், ்தடுபபொன்கைொக 

நெரககபபடுகின்்றை.நமலும் ்தடுத்்தல் 

மீள்முய்றயிநலொ அல்லது மீைொ முய்றயிநலொ 

இருகக முடியும்.

பி்றயமை (allosteric) கிைரவுறுத்திகள் 
மறறும் ்தடுபபொன்கள் 

 ந�ொதிகளின் பு்றபபரபபில், கிைரவு 

யமைஙகளிலிருநது ந்தொயலவில் உள்ை பி்ற 

யமைஙகளில் ( alloseric site- கிநரகக நமொழிச் 

நெொறகள் allo –மற்ற ; stereos = நவளி 

அல்லது யமைம்) இந்த வயகைொை ்தடுத்்தல்  

நிகழகி்றது. இறுதி வியைப நபொருைொைது, 

இந்த பி்றயமைஙகளுடன் நபொருநதுகின்்றை. 

இ்தைொல் ந�ொதியின் அயமபபு சில வழிகளில் 

மொற்றமயடநது, ந�ொதியின் கிைரவு யமைஙகள், 

வியைபநபொருளுடன் அயணயவ உருவொககும் 

்தகுதியை இைககின்்றை. பி்றயமை ்தடுத்்தல் 

மீள்முய்றயில் இருககலொம். நபரும்பொலொை 

வைரசிய்த மொற்ற வியைகளில், நெல்லினுள் 

வியையும் இறுதி வியைபநபொருளின் (நபொதுவொக 

பி்றயமை ்தடுபபொன்)  நெறிவு குய்றயும்நபொது, 

ந�ொதியின் நெைல்தி்றன் மீடநடடுககபபடுகி்றது. 

இந்தநபொல, பி்றயமைஙகளுடன் பியணயும் 

கிைரவுறுத்திகைொல், ந�ொதிகயை 

கிைரவு்றச் நெய்ைவும் முடியும். இத்்தயகை 

கிைரவுறுத்திகள், பி்றயமை கிைரவுறுத்திகள் 

என்்றயைககபபடுகின்்றை.

ந�ொதிந�ொதி

கிைரவு 

யமைம்

கிைரவு 

யமைம்கிைரவு மொறறு யமைம்

பி்ற யமை கிைரவுறுத்்தல்பி்ற யமை ்தடுத்்தல்

வியைபநபொருள் வியைநபொருள்

பி்றயமைம் மொறறு யமைம்

கிைரவுறுத்தி்தடுபபொன்

படம் 4.7 பி்றயமை ்தடுத்்தல்
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4.5.1. ்தடுத்்தலின் வயககள்

(அ) நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல் (com-
petitive inhibition)

 நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல் நபொதுவொக 

மீள்்தன்யம நகொணடது. ஒரு நபொடடி ்தன்யமயுள்ை 

்தடுபபொன், வைககமொக, வியைபநபொருயை 

ஒத்திருககும். அ்தைொல் இது ஒபபுவியைபநபொருள் 
(substrate analogue) எை கரு்தபபடுகி்றது.

இந்த ்தடுபபொன், வியைநபொருளுடன், நபொடடியிடடு 

கிைரவு யமைத்தில் பியணகி்றது. ஆைொல் 

வியையூககத்திறகு உடபடுவதில்யல. நபொடடி 

்தன்யமயுள்ை ்தடுபபொைொைது, கிைரவு யமைத்தில் 

பியணநதிருககும் வயர, வியைபநபொருள் 

பியண்தலுககு ந�ொதி கியடககொது. 

இவ்வயகைொை ்தடுத்்தயல, வியைபநபொருளின் 

நெறியவ அதிகரிபப்தன் மூலம் எதிரபு்றமொக 

திருபபலொம்.

நபொடடித்்தன்யமயுள்ை 

்தடுபபொன்
வியைபநபொருள்

ந�ொதி ந�ொதி

 படம் 4.8 நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல்

எடுத்துககொடடு: 

1) ந�ொதி : ெொநய்தன் ஆகஸிநடஸ் ; 

வியைபநபொருள்: யைபநபொெொநய்தன் 

்தடுபபொன் : அல்நலொபியுரிைொல்

்தடுபபொனின் முககிைத்துவம்: 

யைபநபொெொநய்தனிலிருநது அதிகபபடிைொை 

யூரிக அமிலம் உருவொ்தயல குய்றத்து, 

முடககுவொ்த ந�ொயை கடடுபபடுத்து்தலில் 

பைன்படுகி்றது.

2) ந�ொதி : ெகசிநைட டியைடேநைஸ்; 

வியைபநபொருள் : ெகசிநைட; ்தடுபபொன் : 

மநலொநைட

(ஆ) நபொடடி தி்றைற்ற ்தடுத்்தல் (non com-
petitive inhibition)

 நபொதுவொக, நபொடடி தி்றைற்ற ்தடுபபொன் 

ஆைது ந�ொதியின் பு்றபபரபபில், ்தனித்்த 

ந�ொதியுடநைொ அல்லது ES அயணவுடநைொ, 

கிைரவு யமைஙகைல்லொ்த பி்ற யமைஙகளில் 

பியணநது ந�ொதி மறறும் அ்தன் கிைரவு யமைம் 

ஆகிைவறறின் வெ அயமபபுகளில் மொற்றத்ய்த 

உணடொககுகி்றது. இ்தன் கொரணமொக 

வியைபநபொருள், ந�ொதியுடன் தி்றம்பட பியணை 

முடிவதில்யல. இவ்வயக ்தடுபபொன்கள், 

நபொடடித்்தன்யமயுள்ை ்தடுபபொன்கயை 

நபொல, வியைபநபொருளின் வடிவயமபயப 

ஒத்திருபபதில்யல.

 நபொடடித் தி்றைற்ற ்தடுபபொன்கள், 

ந�ொதி – வியைபநபொருள் பியண்தலில் 

குறுககிடுவதில்யல,ஆைொல் ந�ொதியின் 

வெ அயமபபு திரிபயடவ்தொல் வியையூககம் 

்தடுககபபடுகி்றது.

ந�ொதி ந�ொதி

வியைபநபொருள் நபொடடித் தி்றைற்ற 

்தடுபபொன்

 படம் 4.9 நபொடடித் தி்றைற்ற ்தடுத்்தல்

(இ) நபொடடித் ்தன்யமைற்ற ்தடுத்்தல் (un 
competitive inhibition):

 நபொடடித் ்தன்யமைற்ற ்தடுபபொன்கள், 
ES அயணவுடன் மடடுநம பியணகின்்றை.

எனினும், ்தடுபபொனின் பியணவு, வியைநபொருள் 

பியணயவ பொதிககி்றது. இவ்வயக ்தடுத்்தயல, 
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நவல்ல முடிைொது.நபொதுவொக ்தடுபபொன் பி்றயமை ்தடுத்்தல் வியைவின் மூலம்,ந�ொதியின் பு்றபபரபபில் 

வியைபநபொருயைவிட வலுவொக பி்ற யமைஙகளில் பியணகி்றது. இவ்வயக பி்றயமை பியண்தலிைொல், 

ந�ொதியின் வெ அயமபபு மொற்றபபடடு, கிைரவு யமைத்துடைொை, வியைபநபொருளின் கவரச்சி குய்றகி்றது.

வியைபநபொருள்

ந�ொதி

நபொடடித் ்தன்யமைற்ற 

்தடுபபொன்

படம் 4.10 நபொடடித் ்தன்யமைற்ற ்தடுத்்தல்

அடடவயண 4.2 நபொடடித் ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல் மறறும் நபொடடித் தி்றைற்ற ்தடுத்்தல் ஆகிைவறறின் 

நவறுபொடுகள்

வ.எ நபொடடித் ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல் நபொடடித் தி்றைற்ற ்தடுத்்தல்

1 ்தடுபபொன், வியைபநபொருயை ஒத்திருககும். ்தடுபபொன்கள், வியைபநபொருளின் 

வடிவயமபயப ஒத்திருபபதில்யல.

2 ்தடுபபொன், கிைரவு யமைத்தில் 

பியணககபபடுகி்றது.

்தடுபபொன், கிைரவு யமைமல்லொ்த பி்ற 

யமைத்தில் பியணககபபடுகி்றது.

3 ந�ொதிைொைது, வியைபநபொருளுடநைொ 

அல்லது ்தடுபபொனுடநைொ பியணகி்றது.

ந�ொதிைொைது, வியைபநபொருள் மறறும் 

்தடுபபொன் இரணடுடனும் பியணகி்றது.

4 மீள்்தன்யமயுயடைது மீள்்தன்யமைற்றது

5 வியைபநபொருளின் நெறியவ அதிகரிபப்தன் 

மூலம் எதிரபு்றமொக திருபபலொம்.

வியைபநபொருளின் நெறியவ அதிகரிபப்தன் 

மூலம் எதிரபு்றமொக திருபப இைலொது.

4.6 ந�ொதிகளின் ந்தொழிறதுய்றப பைன்கள்

 உணவு, மருநதுபநபொருடகள், மறறும் நவதித் ந்தொழிறெொயலகளில் ந�ொதிகள் பரவலொக 

பைன்படுத்்தபபடுகின்்றை. உணவுப நபொருடகளின் ந�ொதித்்தலுககொக, பொகடீரிைொ ந�ொதிகள் 

பைன்படுத்்தபபடுகின்்றை. எடுத்துககொடடொக

i. லொகநடொநபசிலஸ் அசிநடொஃபிலஸ் ந�ொதியிைொல் பொலில் இருநது ்தயிர உருவொ்தல்.

ii. ஸ்நடரபநடொகொககஸ் ந்தரநமொஃபிலஸ் ந�ொதியிைொல் பொலில் இருநது சுயவயூடடபபடட ்தயிர மறறும் 

பொலொயடககடடி ்தைொரித்்தல்.

iii. ருசிைொை இடலிகயை ்தைொரிபப்தறகொக, அரிசி மறறும் உளுநது ஆகிைவறய்ற லுயிநகொைொஸ்டொ 

நமநெணநடரொய்டஸ் எனும் ந�ொதியிைொல் ந�ொதிகக நெய்்தல்.
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iv. ஆயடகளிலிருநது கய்றகயை நீககுவ்தறகொக, ெலயவ நெொடொவுடன் ந�ொதிகள் 

இயணககபபடடுள்ைை.

v. குளுகநகொஸ் ஐநெொநமநரஸ் எனும் ந�ொதியின் உ்தவியுடன் , குளுகநகொயஸ ஐநெொமரொககலுககு 

உடபடுத்தி பிரகநடொஸ் பொகு ்தைொரித்்தல்.

vi. நபனிசிலியை நெமிசிந்தடிக நபனிசிலிைொக மொறறுவ்தறகு நபனிசிலின் அயெநலஸ் 

பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

vii. லொகநடஸ் ந�ொதியை பைன்படுத்தி பொலொயடககடடி ்தைொரிககும்நபொது, அகற்றபபடட பகுதியிலிருநது 

குளுகநகொஸ் மறறும் கொலகநடொஸ் ்தைொரிககபபடுகி்றது.

viii. துணிகயை கஞசிநீககம் நெய்ை ந�ொதிகள் பைன்படுத்்தபபடுகின்்றை. இவ்வயகைொை ந�ொதி 

கஞசிநீககம்  துணிகயை பொதிபபதில்யல.

ix. ந்தொல் ப்தனிடு்தலில், ந்தொலிலிருநது முடிகள் நீககபபடுகின்்றை. இது கயணை ந�ொதிகயை 

பைன்படுத்தி நெய்ைபபடுகி்றது.

x. புயகபபட ்தொளிலிருநது, சில்வயர பிரித்ந்தடுககும் நெைல்முய்றயில், நேலொடடியை கயரத்து நீகக 

நபபசின் பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

4.7 ந�ொதிகளின் மருத்துவப பைன்கள்

i. ஸ்டநரபநடொயகநைஸ் அல்லது ஐநரொயகநைஸ் ந�ொதி சில ந�ரஙகளில் இரத்்தக குைல் இரத்்த 

கடடிகயை கயரகக பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

ii. நெரிமொை நகொைொ்றொல் பொதிககபபடடுள்ை ந�ொைொளிகளுககு இயரபயப குடல் ந�ொதிகள் ( 

நபபசின்,டிரிபசின் மறறும் லிபநபஸ்) நெலுத்்தபபடுகின்்றை.

iii. ஆஸ்பொரஜிநைஸ் எனும் ந�ொதி, புறறுந�ொய்கநகதிரொை மருந்தொக பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

iv. எய்டஸ் நபொன்்ற ந�ொய்கயை கணடறிை ந�ொதிகள் பைன்படுத்்தபபடுகின்்றை.

v. குளுகநகொஸ் ஆகஸிநடஸ்(GOD) மறறும் நபரொகஸிநடஸ்(POD) நபொன்்ற அயெவற்ற ந�ொதிகள் 

இரத்்தத்தில் உள்ை குளுகநகொஸ் அையவ கணடறிைப பைன்படுகின்்றை.

அடடவயண 4.3 சில முககிை ந�ொய் குணபபடுத்தும் இைல்புயடை ந�ொதிகள்
ந�ொதி வியை மருத்துவ பைன்

அஸ்பொரஜிநைஸ் L-அஸ்பொரஜின் + H2O → L-அஸ்பொரநடட + NH3 லுநகமிைொ ( மிகுதிைொை 

இரத்்த நவள்யை 

அணுககள்)

நகொல்லொஜிநைஸ் நகொல்லொேன் நீரொறபகுத்்தல் ந்தொல் புண
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குளுடடமிநைஸ் L-குளுடடமின் + H2O →  L-குளுடடநமட + NH3
லுநகமிைொ

ைைொலுரொனிநடஸ் ைைொலுரொநைட நீரொறபகுத்்தல் மொரயடபபு

யலநெொயெம் பொகடீரிைொ நெல் சுவர நீரொறபகுத்்தல் எதிரஉயிரி

ரிநபொநியுகளிநைஸ் RNA நீரொறபகுத்்தல் யவரஸ் எதிரி

β-லொகடநமஸ் நபனிசிலின் → நபனிசிநலொநைட நபனிசிலின் ஒவ்வொயம

ஸ்நரபநடொயகநைஸ் பிைொஸ்நமொநேன் →  பிைொஸ்மின் இரத்்தக கடடிகள்

டிரிபசின் புர்த நீரொறபகுத்்தல் அைறசி ( inflamaation)
யூரிநகஸ் யூநரட + O2  →  அல்லன்டொயின் முடககுவொ்தம்(gout)
யூநரொயகநைஸ் பிைொஸ்நமொநேன் → பிைொஸ்மின் இரத்்தக கடடிகள்

 சீரம் ந�ொதிகள் நெல்களின் பொதிபபியை குறிககும் குறிபபொன்கைொக பைன்படடு ந�ொய்கயைக 

கணடறிைப பைன்படுகி்றது.

அடடவயண 4.4 இரத்்த திரவ ந�ொதிகள்
இரத்்த திரவ ந�ொதி ந�ொய்

அயமநலஸ் தீவிர கயணை அைறசி

GPT அல்லது ALT கல்லீரல் ந�ொய் ( நைபயடடிஸ்), மஞெள் கொமொயல, 

கல்லீரல் அைறசி (cirrhosis of liver)
GOT அல்லது AST மொரயடபபு

கொர பொஸ்பநடஸ் ரிககடஸ், தீவிர மஞெள் கொமொயல, எலும்பு 

புறறுந�ொய், யைபரபொரொய்தரொய்டிெம்

அமில பொஸ்பநடஸ் புநரொஸ்நடட சுரபபி புறறுந�ொய்

லொகநடட டியைடரேநைஸ் (LDH) மொரயடபபு, கல்லீரல் ந�ொய், லுநகமிைொ, தீவிர இரத்்த 

நெொயக

கிரிைொடின்யகநைஸ் (CK) இ்தை்தயெ இ்றபபு (myocardial infarction – 

ஆரம்ப குறியீடு), ய்தரொய்டுகுய்ற ந�ொய், மி்தமிஞசிை 

ஆல்கைொல் நவறிவியைவு

ஆல்நடொநலஸ் ்தயெ�ொர ந்தய்வு, கல்லீரல் ந�ொய்

5´-நியுகளிநைொடிநடஸ் கல்லீரல் ந�ொய், தீவிர மஞெள் கொமொயல, கடடிகள்

γ-குளுடொயமல்டிரொன்ஸ்  நபபடிநடஸ்  மி்தமிஞசிை ஆல்கைொல் நவறிவியைவு, கல்லீரல் 

ந்தொறறு ந�ொய், தீவிர மஞெள் கொமொயல

பொடச்சுருககம்

  ந�ொதிகள் என்பயவ அயைத்து உயிரிைஙகளிலும் கொணபபடும் ஒரு வயகைொை புர்தமொகும். 

ந�ொதிகள் உயிரநவதிவியைகளுககு வியையூககிகைொக நெைல்படுகின்்றை. எைநவ அயவ உயிரூககிகள் 

எைபபடுகின்்றை. அயவ வியைநவகஙகயை பலமடஙகொக அதிகரிககின்்றை மறறும் வியையியை 

நெைல்படுகின்்றை. அயவ உணவு மூலககூறுகயை உயடத்து அதிலிருநது ஆற்றலியை நப்றவும் நமலும் 

ந்தயவைொை நமகநரொ மூலககூறுகயை நெல்லின்வைரச்சிகொக உருவொககவும் பைன்படுகின்்றை. ந�ொதிகள் 
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ஒரு குறிபபிடட pH மறறும் நவபபநியல அைவில் அதிக அைவுதி்றயை கொடடுகின்்றை. எைநவ அதுநவ 

உகந்த pH மறறும் நவபபநியல எைபபடுகின்்றது. ந�ொதியின் நெறிவு மறறும் வியைநபொருளின் நெறிவும் 

ந�ொதியின் வியைபொதிககும் கொரணிகைொகும். ஒருசில ந�ொதிகள் ஒருகரிமநவதி முலககூறியைநைொ 

அல்லது உநலொக அைனிகயை ஏற்ற வியைபுரிவ்தொல் இந்த மூலககூறுகள் கிைரவுறுத்திகள் எைபபடும்.

ந�ொதிகயை அவறறின் நெைல்பொடடுகநகற்றபடி ஆறுவயகபபடுத்்தலொம். அயவைொவை :

 ஆகஸிநடொரிடகநடஸ்கள், டிரொன்ஸ் நப நரஸ்கள், யைடநரொ நலஸ்கள், யலநெஸ்கள், 

ஐநெொநமநரஸ்கள் மறறும் லிநகஸ்கள் உயிர நவதியிைல் மறறும் மூலககூறு உயிரிைலின் ெரவந்தெ 

கூடடயமபபின் படி ந�ொ்தகளின் நபைரிடு்தல் 4 இலகக எணணொக குறிககபபடுகின்்றது. இ்தயை ந�ொதி 

நெைறகுழு எண (EC எண) எைலொம். ந�ொதிகளின் வியையூகக நெைல் தி்றயை குய்றககும் நபொருள் ்தடுபபொன் 

எைபபடுகின்்றது. ்தடுபபொன்களின் வயககயைக நகொணடு ்தடுபபு வியைகயை நபொடடித்்தன்யமயுள்ை 

்தடுத்்தல், நபொடடி்தன்யமைற்ற ்தடுத்்தல், நபொடடி தி்றைற்ற ்தடுத்்தல் எை வயகபபடுத்்தலொம். ந�ொதிகள் 

ந்தொழிறெொயலகள் மறறும் மருத்துவத் துய்றயில் பல்நவறு பைன்கயை நகொணடு உ்தவுகின்்றை. 

மதிபபீடு

I. ெரிைொை வியடயை ந்தரநந்தடு: 

1. ஒரு ந�ொதியின் வியையூககப பணபொைது அ்தன் சிறிை பகுதிைொை ______ உடன் கடடுபபடுத்்தபபடடது.

 அ) கிைரவு யமைம்  ஆ) கிைரவு்றொ யமைம் இ)  பி்றயமைம்  ஈ) அயைத்தும் ெரி

2. பொலிநபபயடடு ெஙகிலி மறறும் துயணககொரணிைொல் ஆககபபடடுள்ை ந�ொதிைொைது ஒரு

 அ) துயணந�ொதி  ஆ) வியைபநபொருள் இ) அநபொந�ொதி  ஈ) முழுந�ொதி

3. மனி்த உடலில், ந�ொதி நெைல்பொடடிறகு உகந்த நவபபநியல

 அ) 370C  ஆ) 400C  இ) 250C  ஈ) 300C

4. ந�ொதிகள் _______ ககு இைல்வியைவு கொடடுகின்்றை.  

  அ) pH மொற்றம்  ஆ) நவபபநியல மொற்றம் இ) a மறறும் b  ஈ) இவறறில் ஏதுமில்யல

5. வியைபடுநபொருள் A ஐ மொற்றமயடைச்நெய்யும் வியையில் ந�ொதி B ஆைது ஊககிைொக நெைல்படுவ்தறகு,   

Zn2+ அைனி ந்தயவபபடுகி்றது. ஜிஙக ஒரு சி்றந்த ____ எை கணடறிைபபடடுள்ைது.

 அ) துயணந�ொதி  ஆ) கிைரவுறுத்தி  

 இ) வியைபநபொருள்  ஈ) வியைவியை நபொருள்
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II. நகொடிடட இடஙகயை நிரபபுக.

1.குளுடடமின் சிந்தநடஸ் ஆைது  ______ ந�ொதி வயகககு எடுத்துககொடடொகும்.

2.வியைபடு நபொருயை ஒத்துள்ை ்தடுபபொன் _________ என்்றயைககபபடுகி்றது.

3.புயகபபடத் ்தகடுகளிலிருநது சில்வயர பிரித்ந்தடுககும் நெைல்முய்றயில், நேலொடடியை கயரகக 

_______ பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

4._____ மறறும் ______ ஆகிை ந�ொதிகள், இரத்்த கடடிகளுககொை சிகிச்யெயில் பைன்படுகின்்றை.

5._______ என்பது இரத்்த திரவ ந�ொதி ஆகும், இது இ்தை்தயெ இ்றபபின் ஆரம்ப குறியீடொக 

நெைல்படுகி்றது. 

III. ெரிைொ? ்தவ்றொ?

1.ந�ொதி- வியைபநபொருள் அயணவொைது நியலைொை நியலபபுத்்தன்யம நகொணட அயணவு ஆகும்.

2.ெகசிநைட டியைடேநைஸ் ந�ொதிககு மநலொநைட ஒரு நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுபபொன் ஆகும்.

3.ந�ொதி- வியைபடு மூலககூறு அயணவொைது எல்லொ ந�ொதி வியைகளிலும் உருவொகி்றது.

4.வியைபடு நபொருளின் நெறியவ அதிகரிபப்தன்மூலம் நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தலின் அையவ 

குய்றகக முடிைொது.

5.நபொடடி ்தன்யமைற்ற ்தடுபபொைொைது, ES அயணவின் நமல் �ொடடமுயடைது.

IV. சுருககமொக வியடைளி 

1.ந�ொதிகள் என்்றொல் என்ை? வொழும் உயிைஙகளுககு ந�ொதிகள் இன்றிையமைொ்தயவ ஏன்?

2.வியையூககபபடுத்்தபபடட மறறும் வியையூககபபடுத்்தபபடொ்த வியைகளில் ஆரம்ப மறறும் இறுதி 

ஆற்றல் நியலகளுககியடயில் ஏந்தனும் நவறுபபொடு உள்ை்தொ?

3.ந�ொதி வியைகளுககு ஏந்தனும் இரணடு எடுத்துககொடடுகள் ்தருக.

4.ந�ொதிகளுககு முய்றைொை நபைரிடும் முய்ற அவசிைம் - எனும் கூறய்ற நிைொைபபடுத்துக.

5.வியையின் PH மதிபயப, ந�ொதியின் நெைல்பொடடுடன் ந்தொடரபுபடுத்துக.

V. விரிவொக வியடைளி

1.ந�ொதிகளின் துயணககொரணிகள் என்்றொல் என்ை? யவடடமின் மறறும் ந�ொதிகளின் 

துயணககொரணிகளுககு இயடநை உள்ை ந்தொடரயப விைககுக. 

2.ந�ொதிகளின் பல்நவறு வயககள் மறறும் அவறறின் நபைரிடு்தல் முய்றகயை ்தகுந்த 

எடுத்துககொடடுகளுடன் விவரி. 
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3.ந�ொதி ்தடுத்்தல் வழிமுய்றகளின் நவவ்நவறு வயககயை விைககுக 

4.நபொடடி ்தன்யமயுள்ை ்தடுத்்தல் மறறும் நபொடடித் தி்றைற்ற ்தடுத்்தல் ஒபபிடுக. 

5.ந�ொதிகளின் பல்நவறு ந்தொழிறதுய்ற பைன்கள் பறறி விைககுக.

6.ந�ொதிகளின் நவவ்நவறு மருத்துவ பைன்கள் பறறி விைககுக.

7.ந�ொதி வியைகளின் நவகத்ய்த மொறறும் கொரணிகள் பறறி ந்தளிவொக எழுதுக.

கருத்து வயரபடம்

ஆகஸிநடொரிடகநடஸ்கள்

டிரொன்ஸ்நபநரஸ்கள்

யலநெஸ்கள்

ஐநெொநமநரஸ்கள்

லிநகஸ்கள்

ந�ொதிகள்

வயகபபொடு

்தடுபபொன்கள்

EC எணகள்

நபொடடித் ்தன்யமயுள்ையவ

நபொடடித் தி்றைைற்றயவ

நபொடடித் ்தன்யமைற்றயவ

4 இலககஙகள்

1. பிரிவு

2. துயணப பிரிவு

3. துயண துயணபபிரிவு

4. துயண - துயணப பிரிவில் ந�ொதியின் 

வரியெ எண
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அலகு கார்பாஹைட்ரேடடுகள்5
கற்றலின் ்ோககஙகள்:

இந்த பாடப் பகுதிஹை 

கற்றறிந்த பின்பு, மாணவரகள்,

• கார்பாஹைட்ரேடடின் 
ச ெ ை ல ப ா டு க ஹ ை 
விைககு்தல

• குளுக்காஸ், காலக்டாஸ், ஃபிரேக்டாஸ், 
மால்டாஸ், லாக்டாஸ் மறறும் சுக்ரோஸ் 
ஆகிைவறறின் ்வதியிைல அஹமப்ஹப 
வஹரே்தல.

• கார்பாஹைட்ரேடடுகளின் இைற மறறும் 
்வதிப் பண்புகஹை எழுது்தல.

• குளுக்காஸ், காலக்டாஸ் மறறும் 
ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிைவறறின் ைாவரத் 
பிதுகக வாயப்பாடஹட வஹரே்தல.

• ஓரின பலபடி ெரககஹரேகள் (ஸ்டாரச் 
& கிஹை்காஜன்) மறறும் பலலின 
பலபடி ெரககஹரேகள் (சைபரின் மறறும் 
ஹைைாலுரோனிக அமிலம்) ஆகிைவறறின் 

கடடஹமப்ஹப விவரித்்தல.

்பான்்ற தி்றன்கஹை சப்றலாம்.

முன்னுஹரே

 ்தாவரேஙகளிலும்,  விலஙகுகளிலும் 
பரேவலாக கார்பாஹைட்ரேடடுகள் 
காணப்படுகின்்றன. ்தாவரேஙகள், காரபன்ஹட 
ஆகஹெடு மறறும் நீர ஆகிைவறறிலிருநது 
ஒளிச்்ெரகஹக மூலம் கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை 
உறபத்தி செயகின்்றன. ்தாவரேஙகளில காணப்படும் 
முககிைமான கார்பாஹைட்ரேடடு  ஸ்டாரச் 
ஆகும். விலஙகுகள் சபரும்பாலும் ்தஙகளின் 
கார்பாஹைட்ரேடடு ் ்தஹவககு ்தாவரே மூலஙகஹை 
ொரநது உள்ைன. விலஙகுகளில ் ெமிககப்படடுள்ை 

கார்பாஹைட்ரேட கிஹை்காஜன் ஆகும்.

ஜெர்டி க�ோரி
 சஜரடி ்காரி , அவரேது கணவர காரல 

்காரியுடன் ்ெரநது கார்பாஹைட்ரேட உயிர 

்வதியிைலில முககிை கண்டுபிடிப்புகஹை 

நிகழ்த்தினார. குறிப்பாக, குளுக்காஸ் 

வைரசிஹ்த மாற்றம் மறறும் அ்தன் ைார்மான் 

ஒழுஙகுமுஹ்ற ஆகிைவறறில அவரகள் ஆரவம் 

செலுத்தினர. அவரகைால முன்சமாழிைப்படட 

விஹனகளின் சுழறசிைானது, இப்்பாது ”்காரி 

சுழறசி” என அறிைப்படுகி்றது. அவரகைது 

கண்டுபிடிப்பிறகாக, 1947 ஆம் ஆண்டு ்ோபல 

பரிசு வழஙகப்படடது. சஜரடி ்காரி, ்ோபல பரிசு 

சபற்ற மு்தல அசமரிகக சபண்மணி ஆவார. 

அசமரிகக அரேொஙகம், சஜரடி ்காரிஹை 

சகைரேவப்படுத்தும் வி்தமாக அவர சபைரில ்தபால 

்தஹலயும் சவளியிடடுள்ைது. நிலவு மறறும் வீனஸ்( 

சவள்ளி) கிரேகத்திலுள்ை பள்ைஙகளுககு ்காரி 

விண்குழி என்று சபைரிடப்படடுள்ைது. 
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 ்வதியிைலில கார்பாஹைட்ரேடடுகள் என்பஹவ பாலி ஹைடரோகஸி ஆலடிஹைடுகள் 

அலலது கீட்டான்கள் அலலது நீரோறபகுத்்தலில அவறஹ்ற உறபத்தி செயயும் ்ெரமஙகள் என 

வஹரேைறுககப்படுகின்்றன. எடுத்துககாடடுகள்: குளுக்காஸ், ஃபிரேக்டாஸ், ஸ்டாரச், செலலு்லாஸ், 

கிஹை்காஜன் ்பான்்றஹவ.

5.1 மு்தன்ஹமைான ஆற்றல மூலம்

 உண்ஹமயில கார்பாஹைட்ரேடடுகளின் செரிமானம் 
வாயககுழியில ச்தாடஙகுகி்றது. உமிழ்நீரில உள்ை சோதிகள் 
கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை சிஹ்தககத் ச்தாடஙகுகின்்றன.
கார்பாஹைட்ரேடடுகள், உணவுககுழாய, வயிறறின்  வழிைாகச் சென்று 
சிறு குடலில நுஹழகின்்றன. 

 சிறு குடலில, கார்பாஹைட்ரேடடுகள் ்மலும் சிஹ்தககப்படடு ்மா்னாொககஹரேடுகள்  
என்ஹ்றஹழககப்படும் ஒறஹ்ற கார்பாஹைட்ரேட அலகுகைாக பிரிககப்படுகின்்றன. இந்த ஒறஹ்ற ெரககஹரே 
மூலககூறுகள், குடல சுவர முழுவதும் உறிஞ்ெப்படடு, இரேத்்த ஓடடத்தின் வழிைாக அனுப்பப்படுகின்்றன. 
இரேத்்தத்தில  காணப்படும் கார்பாஹைட்ரேடடானது  குளுக்காஸ் என்்றஹழககப்படும் ்மா்னா 
ொககஹரேடு வடிவத்தில உள்ைது. ஒ்ரே ்ேரேத்தில அைவுககு அதிகமாக கார்பாஹைட்ரேட    
உண்ணப்படடால, செரிமானத்திறகுப் பி்றகு அதிகைவு குளுக்காஸ் இரேத்்தத்தில சவளியிடப்படும்.

 இப்்பாது, முககிை குறிப்பாக, சகாழுப்பு மறறும் புரே்தஙகளும் ஆற்றஹல வழஙகுவ்தறகாக 
எரிககப்படுகின்்றன, ஆனால, கார்பாஹைட்ரேடடுகள் கிஹடககா்த ்ேரேஙகளில மடடு்ம சகாழுப்பு 
எரிககப்படுகி்றது. கார்பாஹைட்ரேடடுகள் இலலா்த நிஹலயில சகாழுப்பு எரிககப்படும்்பாது, கீட்டா 
உடலிகள் எனப்படும் ேச்சுச்  ்ெரமஙகள் உருவாகின்்றன.

 இந்த கீட்டான் உடலிகளின், குவிப்பு நீண்ட காலத்திறகு, நிகழ்ந்தால, “கீட்டாசிஸ்” எனப்படும் 
நிஹலஹை உருவாககுகின்்றன. இந்த நிஹலயில, இரேத்்தம் ஆகஸிஜஹன சகாண்டு செலல இைலாமல 

்பாகி்றது, இது மரேணத்ஹ்த விஹைவிககககூடிைது. அ்தாவது,  கார்பாஹைட்ரேடடின் முககிை பணிகளில 

ஒன்று சகாழுப்ஹப ெரிைாக எரிை உ்தவுவது ஆகும்

.
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H3C
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CH3OH
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O

O

அசிட்டாஅசிட்டட அசிட்டான்

β - ஹைடரோகஸிபியூட்ரேட

கீட்டான் அஹமப்புகள்

i. ஒரு ஆற்றல மூலமாக:

 கார்பாஹைட்ரேடடின் முககிை பணி, உடல செைலபாடுகளுககு ்்தஹவைான 
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ெகதிஹை அளிப்ப்தாகும். உணவில கிஹடககும் ஆற்றலின் சபரும்பகுதி (50-80% ககும் அதிகம்) 
கார்பாஹைட்ரேடடுகைால வழஙகப்படுகி்றது. சிறி்தைவு கார்பாஹைட்ரேடடு உடனடிைாக திசுககைால 
பைன்படுத்்தப்படுகின்்றன. மீ்தமுள்ைஹவ, கலலீரேல மறறும் ்தஹெகளில கிஹை்காஜனாக ்ெமித்து 
ஹவககப்படுகின்்றன, ்மலும் சிறி்தைவு கார்பாஹைட்ரேடடானது, எதிரகால ஆற்றல ்்தஹவகளுககாக, 
அடிப்்பாஸ் திசுககைாக ்ெமித்து ஹவககப்படுகின்்றன.

படம் 5.1 கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை அதிகமாக சகாண்டுள்ை உணவுகள்

ii. புரே்த சிககன ேடவடிகஹக:

 ஆற்றல ்்தஹவயின் சபரும்பகுதிஹை ெமாளிகக ேமது உடல கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை 
பைன்படுத்திகசகாள்கின்்றன. அ்தாவது திசுக கடடஹமப்பு மறறும் பழுதுபாரத்்தலுககாக புரே்தஙகள் 
சிககனப்படுத்்தப்படுகின்்றன. ெத்துககஹை, மற்ற செைலபாடுகளுககு பைன்படுத்துவறகு முன்னர, 
மு்தன்ஹமைான உடலிைல ்்தஹவைான ஆற்றல ்்தஹவஹை நிஹ்ற்வறறுவ்தறகாக பைன்படுத்திைாக 
்வண்டும். ஆ்தலால கார்பாஹைட்ரேடடின் இந்த செைலபாடடின் மூலம், உடஹல கடடஹமககவும், 
திசுககஹை பழுதுபாரககவும், புரே்தத்ஹ்த சிககனப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

iii. சகாழுப்பு ஆகஸிஜ்னற்றத்திறகு மிக அவசிைம்:

 சகாழுப்பு, ஓரேலகு எஹட சகாண்ட கார்பாஹைட்ரேடடுகள் உருவாககும் ஆற்றஹலப் 
்பால இருமடஙகு அதிக ஆற்றஹல வழஙகினாலும், சகாழுப்பு ஆகஸிஜ்னற்றமஹடவ்தறகு 
கார்பாஹைட்ரேடடுகள்  அவசிைம். கார்பாஹைட்ரேடடுகள் இலலா்த நிஹலயில, உடலில உள்ை சகாழுப்பு 
ஆகஸிஜ்னற்றமஹடநது ஆற்றஹல ்தரேமுடிைாது என்பஹ்த வலியுறுத்்த “ கார்பாஹைட்ரேடடுகளின் 
தீயில, சகாழுப்பு எரிகி்றது” எனும் சபாதுவான சொலலாடல பைன்படுத்்தப்படடுகி்றது. சகாழுப்பின், சிஹ்தவு 
விஹைசபாருைான அசிட்டடஹட ஆகஸிஜ்னற்றம் செயவ்தறகு, கார்பாஹைட்ரேடடின் சிஹ்தவு 

விஹைசபாருடகள் மிக அவசிைம்.
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Fe+++

Fe+++

B12 உறிஞ்ெப்படுகி்றது

அக அஹமப்பு காரேணிகள்
உறிஞ்ெப்படுகி்றது 

பித்்த நீர அமிலஙகள் கலலீரேல மறு 
சுழறசிககு மீை உறிஞ்ெப்படுகி்றது

நீர உறிஞ்ெப்படுகி்றது 
(சிறி்தைவு)

மின் பகுளிகள் 
உறிஞ்ெப்படுகி்றது 

(சிறி்தைவு)
பித்்த நீர அமிலஙகள் 

மீை உறிஞ்ெப்படுகி்றது 
(சிறி்தைவு)

Na+

Na+

+

CHO
Fe++

Na+
K+

Cl-

உமிழ்நீரிலுள்ை அஹம்லஸ் உடன் 
்தாது சபாருடகள் இஹண்தல

B12 உடன் அக அஹமப்பு 
காரேணிகள் பிஹண்தல

பு்ரோடடீன் செரித்்தஹல 
சபப்சின் துவககுகி்றது

ஒறஹ்றச் ெரககஹரேகள் 
உறிஞ்ெப்படுகின்்றன

காலசிைம் 
உறிஞ்ெப்படுகின்்றது

தூரிஹக எலஹல 
படலம்

ஃ்பா்லட 
உறிஞ்ெப்படுகின்்றது

சகாழுப்பில கஹரேயும் 
ஹவடடமின்கள் 
உறிஞ்ெப்படுகின்்றது

்தனித்்த சகாழுப்பு 
அமிலஙகள் 
உறிஞ்ெப்படுகி்றது

கலலீரேல

பித்்த நீர உப்புகள்

பாலமமாககு்தல

பு்ரோடடீன்

டஹரேகிளிஹெஹரேடுகள்

்மா்னா கிளிெஹரேடு

முன் சிறுகுடல

இரும்பு உடகவரேப்படுகி்றது

இரேடஹட ெரககஹரேகள்

சிறுகுடல

சபருஙகுடல

கஹணைம்

ேடுச் சிறுகுடல

சகாழுப்பு 
அமிலஙகள்

அமி்னா அமிலஙகள் 
உறிஞ்ெப்படுகி்றது

்மா்னா கிளிெஹரேடுகள்
உறிஞ்ெப்படுகி்றது

B12 உறிஞ்ெப்படுகி்றது
(சிறி்தைவிறகு)

்ொடிைம் உறிஞ்ெப்படுகி்றது
(ஓரேைவிறகு)

நீர மறறும் ்ொடிைம் 
உறிஞ்ெப்படுகி்றது

(ஓரேைவிறகு)

படம் 5.2 இஹரேப்ஹப குடலில செரித்்தல மறறும் ெத்து உறிஞ்சு்தல
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iv. இஹரேப்ஹப-குடல செைலபாடடில பஙகு:

 பாலூடடிகளின் இஹரேப்ஹப-குடல செைலபாடடில கார்பாஹைட்ரேடடுகள் முககிை பஙகு 

வகிககின்்றன. செரிமான அஹமப்பானது கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை குளுக்காஸ் மூலககூறுகைாக 

மாறறுகி்றது. இது இரேத்்த ெரககஹரே எனவும் அஹழககப்படுகி்றது. சிறி்தைவு குளுக்காஸ் ஆற்றலுககாக 

பைன்படுத்்தப்படுகி்றது. மீ்தமுள்ை சபரும்பகுதி குளுக்காஸானது எதிரகால பைன்பாடடிறகாக, கலலீரேல 

மறறும் ்தஹெகளில ்ெமிககப்படுகி்றது. இரேத்்த ெரககஹரே அைவு அதிகரிககும் ்பாது, கஹணைம் அதிகைவு 

இன்சுலிஹன சவளி்ைறறுகி்றது. இந்த ைார்மான், குளுக்காஹஸ ஆற்றலுககாக்வா அலலது 

்ெமிப்ப்தறகாக்வா உறிஞ்சுமாறு செலகஹை தூண்டுகி்றது. செலகள் அதிகைவு குளுக்காஹஸ 

உறிஞ்சுவ்தால, இரேத்்த ெரககஹரே அைவுகள் குஹ்றை ச்தாடஙகும், இது கஹணைத்திறகு ெமிகஹஞை செயது 

குளுகககான் எனும்  ைார்மாஹன சுரேககத் தூண்டும். இந்த ைார்மான் , குளுக்காஹஸ ்ெமிககச் 

சொலலி கலலீரேஹலத் தூண்டுகி்றது.

      இரேத்்த உஹ்றசவதிரப்பிகள், என்பஹவ, இரேத்்தம் உஹ்ற்தஹல ்தடுககும்  அலலது 

குஹ்றககும் ்வதிச் ்ெரமஙகைாகும். இஹவ இரேத்்தம் உஹ்றயும் ்ேரேத்ஹ்த 

அதிகரிககின்்றன.
உங�ளுக்குத்

ஜெரியுமோ?

v. கார்பாஹைட்ரேடகள் ஆண்டிசஜன்கைாக செைலபடுகின்்றன.

 பல ஆன்டிசஜன்கள் இைறஹகயில கிஹை்கா புரே்தஙகைாகும் (இஹவ ஒலி்கா ொககஹரேடுகஹை 

சகாண்டுள்ைன). இஹவ இரேத்்தத்திறகு ்ோய எதிரப்பு பண்புகஹை ்தருகின்்றன.

vi. கார்பாஹைட்ரேடகள் ைார்மான்கைாக செைலபடுகின்்றன:

 FSH ்பான்்ற பல ைார்மான்கள் (சபண்களில, அண்டவிடுப்பில பஙகுசபறும் ஃ்பாலிகுலார 

தூண்டு்தல ைார்மான்) மறறும் LH (லியுடடிஹனசிங ைார்மான்) ஆகிைஹவ கிஹை்கா புரே்தஙகைாகும், 

இஹவ இனப்சபருகக செைலமுஹ்றகளில உ்தவிபுரிகின்்றன.

vii. கார்பாஹைட்ரேடகள் ச்தாழிறொஹலகளுககு மூலப்சபாருடகஹை வழஙகுகின்்றன:

 ஜவுளி, காகி்தம், சமருசகண்சணயகள், மறறும் மதுபான ச்தாழிறொஹலகளில 

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் முககிை பஙகாறறுகின்்றன.

viii. பி்ற செைலபாடுகள் 

 அகார என்பது, வைர ஊடகம், மலமிைககி மறறும் உணவுகளில பைன்படுத்்தப்படும் பாலிொககஹரேடு 

ஆகும். செலலு்லாஸ் உணவில உள்ை எளிதில செரிகக முடிைா்த ோரத்்தன்ஹமயுஹடைது. இது 

சபரிஸ்டாலிக இைககத்ஹ்தயும் மறறும் செரிமான சோதி சுரேப்ஹபயும் தூண்டுகி்றது. ைைலுரோனிக அமிலம், 

மூடடுகளுககிஹடயில காணப்படும் சகாழசகாழப்பான திரேவம் ஆகும் ,்மலும் இது  உரோயவற்ற இைககத்ஹ்த 

வழஙகுகி்றது.
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5.2 வஹகப்பாடு

 கார்பாஹைட்ரேடடுகள் அ்ேக ்ேரேஙகளில ொககஹரேடுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்்றன. அஹவ 

மூன்று முககிை பிரிவுகைாக பிரிககப்படடுள்ைன. 

i) ்மா்னா ொககஹரேடுகள் ii) ஒலி்கா ொககஹரேடுகள் iii) பாலி ொககஹரேடுகள் 

5.2.1 ்மா்னா ொககஹரேடுகள் (ஒறஹ்ற ெரககஹரேகள் )::

 ்மா்னா ொககஹரேடுகள் என்பஹவ, இ்தறகு ்மல நீரோறபகுகக முடிைா்த எளிை வஹக 

கார்பாஹைட்ரேடடுகள் ஆகும். அஹவ ்ேரேஙகளில “ எளிை ெரககஹரேகள்” என குறிப்பிடப்படுகின்்றன.  

அவறறின் சபாது வாயப்பாடு Cn(H2O)n . அஹவ ்மலும், அடடவஹண 5.1 ல காடடியுள்ைவாறு காரபன் 

அணுககளின் எண்ணிகஹக (டிஹரே்ைாஸ், சடட்ரோஸ், சபன்்டாெஸ் ்பான்்றஹவ) மறறும் விஹனபடு 

ச்தாகுதி (ஆல்டாஸ், கீட்டாஸ்) அடிப்பஹடயில வஹகப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

அடடவஹண – 5.1 ஒறஹ்ற ெரககஹரேகளின் வஹகப்பாடு

‘C’ அணுககளின் 

எண்ணிகஹக

ஒறஹ்ற ெரககஹரேயின் 

சபைர
ஆல்டாஸ் கீட்டாஸ்

3 டிஹரே்ைாஸ்
கிளிெரோலடிஹைடு

(கிளிெ்ரோஸ்)
ஹடஹைடரோகசி 

அசிட்டான்

4 (கிளிெ்ரோஸ்) எரித்்ரோஸ் எரித்ரு்லாஸ்

5 சபன்்டாஸ் ரி்பாஸ் ரிபு்லாஸ்

6 சைக்ொஸ் குளுக்காஸ் ஃபிரேக்டாஸ்

7 சைப்்டாஸ் குளுக்காசைப்்டாஸ் செப்்டாசைப்டு்லாஸ்

5.2.2  ஓலி்கா ொககஹரேடுகள்: :

 ஓலி்கா ொககஹரேடுகள் என்பஹவ, நீரோறபகுப்பஹடநது இரேண்டு மு்தல பத்து ஒறஹ்ற ெரககஹரே 

அலகுகஹை ்தரேககூடிைஹவ. 2, 3, 4 (அலலது) 5 ஒறஹ்ற ெரககஹரே அலகுகஹை சகாண்டஹவகஹை 

முஹ்ற்ை ஹட, டிஹரே, சடடரோ அலலது சபன்டா ொககஹரேடுகள் என அஹவ ் மலும் வஹகப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

உ்தாரேணமாக

a)மால்டாஸ் (ஹட ொககஹரேடு) (குளுக்காஸ் + குளுக்காஸ்)

b)சுக்ரோஸ் (ஹட ொககஹரேடு) (குளுக்காஸ் + ஃபிரேக்டாஸ்)

c)லாக்டாஸ் (ஹட ொககஹரேடு) (குளுக்காஸ் + காலக்டாஸ்)

d)ஐ்ொமால்டாஸ் (ஹட ொககஹரேடு) (குளுக்காஸ் + குளுக்காஸ்)

e)ரோஃபி்னாஸ் (டிஹரே ொககஹரேடு) (பிரேக்டாஸ் + குளுக்காஸ் + காலக்டாஸ்)

Unit 5_127-159.indd   132 11/06/18   6:11 PM



133

f)ஸ்டாச்சி்ைாஸ் (சடடரோ ொககஹரேடு) (காலக்டாஸ் + குளுக்காஸ் + குளுக்காஸ் + ஃபிரேக்டாஸ்)

g)சவரபாஸ்்காஸ் (சபன்டா ொககஹரேடு) (காலக்டாஸ் + காலக்டாஸ் + காலக்டாஸ் + குளுக்காஸ் 
+ ஃபிரேக்டாஸ்)

5.2.3 பாலிொககஹரேடுகள் (பலபடி ெரககஹரேகள்) 

 பாலிொககஹரேடுகள் என்பஹவ  நீரோறபகுத்்தலில, பத்துககும் ்மறபடட ஒறஹ்ற ெரககஹரே 

அலகுகஹை ்தரேககூடிை கார்பாஹைட்ரேடடுகள் ஆகும், இஹவ வழககமாக சுஹவைற்றஹவ (ெரககஹரே 

அலலா்தஹவகள்). அவறறின் சபாது வாயப்பாடு (C6H10O5)n

a) ஒ்ரே வஹகைான ஒறஹ்ற ெரககஹரே அலகுகைால கடடஹமககப்படட பலபடி ெரககஹரேகள், 

்ைா்மாகிஹைக்கன்கள் (அ) ்ைா்மாபாலி ொககஹரேடுகள் என்்றஹழககப்படுகின்்றன. அவறறின் 

சபாது வாயப்பாடு (C6H10O5)n

எடுத்துககாடடுகள்: ஸ்டாரச், செலலு்லாஸ், கிஹை்காஜன், இன்சுலின்

b) இரேண்டு அலலது அ்தறகு ்மறபடட, சவவ்வறு வஹகைான ஒறஹ்ற ெரககஹரே அலகுகைால 

கடடஹமககப்படட பலபடி ெரககஹரேகள், சைட்ரோகிஹைக்கன்கள் (அ) சைட்ரோபாலி ொககஹரேடுகள் 

என்்றஹழககப்படுகின்்றன. 

எடுத்துககாடடு: அகார, சைப்பாரின், சபகடின்கள், கம் அரோபிக, ைைலுரோனிக அமிலம் ்பான்்றஹவ.

குளுக்காஸ் (ஒறஹ்றச் 
ெரககஹரே) சுக்ரோஸ் (இரேடஹட ெரககஹரே)

அஹம்லாஸ் (பாலிொகஹரேடுகள் )

5.3 குளுக்காஸ், பிரேக்டாஸ் மறறும் காலக்டாஸ் அஹமப்பு
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5.3.1 குளுக்காஸ்: 

 குளுக்காஸ்,  C6H12O6 எனும் மூலககூறு வாயப்பாடஹடயும், ஒரு ஆ்றணு வஹைைத்ஹ்தயும்  

சகாண்டுள்ைது. குளுக்காஹஸ பின்வரும் தி்றந்த ெஙகிலி அஹமப்பால குறிப்பிடலாம். ஆனால கஹரேெலில, 

அது, ஹபரே்னாஸ் என்்றஹழககப்படும் ஒரு ஆ்றணு வஹைை அஹமப்பில மடடு்ம காணப்படுகி்றது. 

குளுக்காஸ் ஆனது திரோடஹெ ெரககஹரே என்று அறிைப்படுகி்றது.

α - D - குளுக்காஸ் β - D - குளுக்காஸ்
வஹைை அஹமப்பற்ற

குளுக்காஸ்

படம் 5.3 குளுக்காஸின் அஹமப்பு

 உண்ணப்படட குளுக்காஸ் ஆனது உறிஞ்ெப்படடு இரேத்்த ஓடடத்தில 

கலககி்றது, இது கலலீரேஹல அஹடந்ததும், உடலுககு ்்தஹவைான ஆற்றஹல 

வழஙகுவ்தறகாக சிஹ்தககப்படுகி்றது. இந்த சிஹ்தத்்தலுககு இன்சுலின் 

அவசிைமாகி்றது.

உங�ளுக்குத்

ஜெரியுமோ?

5.3.2 ஃபிரேக்டாஸ்

 ஃபிரேக்டாஸ் C6H12O6 எனும் மூலககூறு வாயப்பாடஹடயும், ஒரு ஐந்தணு வஹைைத்ஹ்தயும்  

சகாண்டுள்ைது. ஃபிரேக்டாஸ் சபரும்பாலும் ஃபியுரே்னாஸ் என்்றஹழககப்படும் ஒரு ஐந்தணு வஹைை 

அஹமப்பில மடடு்ம காணப்படுகி்றது. ஃபிரேக்டாஸ், பழஙகள், காயகறி உணவுகளிலும் காணப்படுவ்தால 

பழச் ெரககஹரே என்று அறிைப்படுகி்றது. ்்தனும் இ்தன் சி்றந்த மூலமாகும்.

 மற்ற ெரககஹரேகஹைவிட ஃபிரேக்டாஸ் நீரில அதிகம் கஹரேகி்றது. ்மலும் இஹ்த படிகமாககுவது 

கடினம், ஏசனனில இது அதிக நீர உறிஞ்சும் ்தன்ஹமஹை சகாண்டிருப்ப்தால, மற்றவறஹ்றவிட அதிக 

வலுவாக நீருடன் ்ெரநதுள்ைது. அ்தாவது, மற்ற ெரககஹரேகஹை காடடிலும் ்வகஹவத்ஹ்த உணவின் 
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ஆயுஹை அதிகமாக நீடடிகக ஃபிரேக்டாஹஸ பைன்படுத்்த முடியும். 

α - D - குளுக்காஸ் β - D - குளுக்காஸ்

படம் 5.4 ஃபிரேகடஸ் - அஹமப்புகள்

5.3.3 காலக்டாஸ்

 காலக்டாஸ் எனும் ்மா்னா ொககஹரேடு, குளுக்காஹஸப் ்பால்வ C6H12O6 எனும் 

வாயப்பாடஹட சகாண்டுள்ைது. இது ,அ்தன் அஹமப்பில, ஒ்ரே ஒரு ஹைடரோகஸில ச்தாகுதியின் இடத்ஹ்த 

்தவிரே, குளுக்காஹஸ ஒத்துள்ைது. எனினும் , இந்த ்வறுபாடு, காலக்டாஸிறகு சவவ்வறு ்வதியிைல 

மறறும் உயிர்வதியிைல பண்புகஹை வழஙகுகி்றது. கஹரேெலில இது  ஐநது மறறும் ஆ்றணு வஹைைஙகஹை 

உருவாககுகி்றது, ஆனால தி்றந்த ெஙகிலி வடிவத்திலும் காணப்படுகி்றது. பால அலலா்த சபாருடகளில  

சிறி்தைவு  லாக்டாஸ் மறறும் காலக்டாஸ், இருககலாம்.

்கலக்டாஸ்

படம் 5.5 காலக்டாசின் ஹபரே்னாஸ் அஹமப்பு

எபிமரகள் 

 ஒ்ரே ஒரு சீரஹமைற்ற ஹமை,  அஹமப்பு மாற்றத்தில ்வறுபடும் D-ெரககஹரேகள் எபிமரகள் என 

அறிைப்படுகின்்றன. அ்தாவது, D-குளுக்காஸ் மறறும் D-்கலக்டாஸ் ஆகிைன C4 இல மாறுபடும் 

எபிமரகள் ; D- குளுக்காஸ் மறறும் D-்மன்்னாஸ் ஆகிைன C2 ல மாறுபடும் எபிமரகள் ஆகும்.
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ஆ்னாமரகள்

 C1 சீரஹமைற்ற ஹமைத்தில அஹமப்பு மாற்றத்தில ்வறுபடும் ெரககஹரேகள் ஆ்னாமரகள் என 

அறிைப்படுகின்்றன. C1 காரபன் ஆனது ஆ்னாசமரிக காரபன் என்்றஹழககப்படுகி்றது. அ்தாவது 

குளுக்காஸின் α-D மறறும் β-D வடிவஙகள்  ஆ்னாமரகள் ஆகும்.

சுழறசி மாற்றம் :

 1814 ஆம் ஆண்டு டுபரன்ஃபாட எனும் ்வதிைலாைர மூலம் சுழறசி மாற்றம் கண்டறிைப்படடது. 

இரேண்டு ஆ்னாமரகளுககிஹட்ை ெமச்சீர மாற்றத்தின் காரேணமாக ஒளிச் சுழறசியில உண்டாகும் மாற்றம் 

திடீரசுழறசி மாற்றம் எனப்படும். அஹ்ற சவப்பநிஹலயில, D- குளுக்காஹஸ படிகமாககுவ்தறகாக, புதி்தாக 

கஹரேெஹல ்தைாரிககும்்பாது, அ்தன் ்தைமுஹனவுற்ற ஒளியின் நிைம சுழறசி மதிப்பு  +112 °; ஆனால 
12-18 மணி ்ேரேத்திறகுப் பி்றகு இது +52.5° ஆக மாறுகி்றது. படிகமாககல 98 ° C யில நிகழ்ந்தால, 

புதி்தாக ்தைாரிககப்படட கஹரேெலின்  ்தைமுஹனவுற்ற ஒளியின் நிைம சுழறசி மதிப்பு  + 19 ° ஆகும், இதுவும் 

சில மணி ்ேரேஙகளுககுள் +52.5° ஆக மாறுகி்றது. ்ேரேத்ஹ்த சபாறுத்து, ஒளி சுழறசியில  ஏறபடும் இந்த 

மாற்றம் திடீரசுழறசி மாற்றம் என்்றஹழககப்படுகி்றது.

5.4  குளுக்காஸ், ஃபிரேக்டாஸ் மறறும் காலக்டாஸின் பண்புகள்:

5.4.1 குளுக்காஸ்:

• திண்மம் அலலது திரேவமாக இருககலாம்

• உருகுநிஹல : 294.8˚F (146˚C)

• அடரத்தி : 1.54 g/cm³

• ்மாலார எஹட : 180.16 கிரோம் / ்மால

• நீர மறறும் அசிடடிக அமிலத்தில கஹரேைககூடிைது

D-்மன்்னாஸ் D-குளுக்காஸ் D-்கலக்டாஸ்

C2-எபிமரகள் C4-எபிமரகள்
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5.4.2 பிரேக்டாஸ்:

 பிரேக்டாஸ் ஆனது  மற்ற ெரககஹரேகஹை விட அதிக கஹரேதி்றஹன சகாண்டுள்ைது.: ஆஹகைால, 

நீரககஹரேெலிலிருத்து  ஃபிரேக்டாஹஸ படிகமாககு்தல கடினம்.

• நி்றமற்ற திண்மம்

• உருகுநிஹல : 103°C

• அடரத்தி : 1.69g/cm3

• ்மாலார எஹட : 180.16 கிரோம் / ்மால

• நீரில கஹரேைககூடிைது

5.4.3 காலக்டாஸ்

• நி்றமற்ற திண்மம்.

• உருகுநிஹல : 167 °C

• ்மாலார எஹட : 180.156 கிரோம் / ்மால

• நீரில கஹரேைககூடிைது

• நீரில கஹரேதி்றன் : 680 g/L

 காலக்டாசிமிைா என்பது, அரி்தான மரேபணு வைரசிஹ்தமாற்றக ்காைாறு ஆகும். அது ஒரு 

ேபரின்,  காலக்டாஸ் ெரககஹரேயின் வைரசிஹ்த மாற்றத் தி்றஹன பாதிககி்றது.

குறிப்பு

குளுக்காஸ், பிரேக்டாஸ் மறறும் கலாக்டாஸின் ்வதிப்பண்புகள்:

i. அமில பண்பு:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் இரேண்டும், வலிஹமகுஹ்றந்த அமிலஙகைாக செைலபடுகின்்றன. 

இஹவ Ca(OH)2 (சுண்ணாம்பு நீர) உடன் உப்புககஹை உருவாககுகின்்றன.

ii. எஸ்டர உருவா்தல:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் இரேண்ஹடயும் , அசிடடிக நீரிலியுடன் விஹனப்படுத்தும்்பாது 

சபன்டா அசிடஹடல சபறுதிகஹை உருவாககுகின்்றன

CHO CHO O

O
CH2OH CH2–O–C–CH3

(CHOH)4 (CH–O–C-CH3)4
அசிடடிக நீரிலி
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iii. ஈ்தர உருவா்தல:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் இரேண்டும் உலர HCl வாயு முன்னிஹலயில சமத்்தனால உடன் 

விஹனப்படடு முஹ்ற்ை சமத்தில குளுக்காஹஸடு மறறும் சமத்தில ஃபிரேக்டாஹஸடு ஆகிைவறஹ்ற 

உருவாககுகின்்றன.

H

H

HO

H

H

H

C

C

C

C

H
α- D- குளுக்காஸ் α சமத்தில-D- குளுக்காஹெடு

C

C

OH

+ CH3OH

OH

OH O

OH

OH

H

H

HO

H

H

H

C

C

C

C

H

C

C

OCH3

OH

OH O

OH

OH

+ H2OHCl வாயு

சமத்தில ஆலகைால

iv. ஒடுககம்:

 i. ் ொடிைம் பா்தரேெக கலஹவைானது, குளுக்காஹஸ ொரபிடடாலாகவும், அ்்த்பால ஃபிரேக்டாஹெ 

ொரபிடால மறறும் ்மனிடால கலஹவைாகவும் ஒடுககுகி்றது. 

CHO

OH OH

H H2H+

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

C C

C C

C C

C C

CH2OH CH2OH

CH2OH

குளுக்காஸ் ொரபிடால  (= குளுசிடால)

்ொடிைம்
பா்தரேெக கலஹவ
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CH2OH CH2OH

O H

H H4H+ +

OH

OH

OH

OH

HO

HO HO

H

H

H

H

C C

C C

C

C

C

C

CH2OH CH2OH

OH

H

OH

OH

H

HO

H

H

C

C

C

C

CH2OH

CH2OH

்ொடிைம்
பா்தரேெக கலஹவ

மா்னாஸ்

பிரேக்டாஸ் ொரபிடடால

மானிடடால

மானிடடால

a. இஹவ இரேண்டும் HI / சிவப்பு ‘P’ ஆள்  n-சைக்ெனாக ஒடுககப்படுகின்்றன

CHO

(CHOH)4 CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

CH2OH

HI, ∆

குளுக்காஸ்

(n-சைக்ென்)

b. காலக்டாஸ் ஆனது Na/Hg உடன் ஒடுககமஹடநது டலசிடாஹல ்தருகி்றது. (HI/சிவப்பு P உடன்  
n-சைக்ென் கிஹடககும்)

Na /Hg

C

C C

C C

C C

C C

CH2OH CH2OH

CH2OH

OH OH

H H

H H

OH OH

H H

HO HO

HO HO

H H

O H

v. ஆகஸிஜ்னற்றம்:

a. குளுக்காஸ், பு்ரோமின் நீர ்பான்்ற வலிஹம குஹ்றந்த ஆகஸிஜ்னறறிகைால குளுககானிக 

அமிலமாக ஆகஸிஜ்னற்றமஹடகி்றது. அடர HNO3 ்பான்்ற வலிஹம மிகு ஆகஸிஜ்னறறிகள், 

குளுக்காஹஸ குளுககானிக அமிலமாகவும், ச்தாடரநது ொககரிக அமிலமாகவும் ஆகஸிஜ்னற்றம் 

செயகின்்றன.
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Br2

H2O
00C

C C

O O

CH2OH CH2OH

D-குளுக்காஸ்
குளுக்கானிக அமிலம் 

(96%)

OH OH

H OH

H H

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

b. ஃபிரேக்டாஸ், வலிஹமகுஹ்ற ஆகஸிஜ்னறறிகைால ஆகஸிஜ்னற்றமஹடவதிலஹல. ஆனால அடர 

HNO3 ்பான்்ற வலிஹம மிகு ஆகஸிஜ்னறறிகள், ஃபிரேக்டாஹஸ சிஹ்தத்து டிஹரேஹைடரோகஸி 

குளுடடாரிக, குளுடடாரிக மறறும் கிஹைககாலிக அமிலமாக மாறறுகின்்றன.

c. பு்ரோமின் நீர ் பான்்ற வலிஹம குஹ்றந்த ஆகஸிஜ்னறறிகைால காலக்டாஸ் ஆகஸிஜ்னற்றமஹடநது 

காலகடானிக அமிலம் கிஹடககி்றது. இது அடர HNO3 ் பான்்ற வலிஹம மிகு ஆகஸிஜ்னறறிகளுடன்  

காலகடாரிக அலலது மியுகிக அமிலத்ஹ்த ்தருகி்றது.இந்த அமிலம் நீரில கஹரேவதிலஹல, என்வ 

இவவிஹன காலக்டாஸ் கண்டறியும் ்ொ்தஹனைாக பைன்படுகி்றது. இஹ்த O2 / Pt-C சகாண்டு 

ஆகஸிஜ்னற்றம் செயயும்்பாது (குளுக்காஸில உள்ைஹ்த ்பால்வ, –CHO ச்தாகுதிஹை 

ஐ்ொபுரேப்பலிடின் ச்தாகுதிைாக மாறறி பாதுகாத்்த பி்றகு) காலகடுரோனிக அமிலத்ஹ்த ்தருகி்றது.

vi. டாலன் விஹன கரேணியுடன் விஹன:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிை இரேண்டும், டாலன் விஹன கரேணிஹை சவள்ளி ஆடிைாக 
(silver mirror) ஒடுககுகின்்றன.

CHO COO– NH4
+

CH2OH CH2OH

OH OH

H + Ag↓H

OH OH

OH OH

H H

HO HO

H H

H H

Ag(NH3)+
2 

-OH

(டாலன்ஸ் காரேணி)

தி்றந்த ெஙகிலி அஹமப்பு குளுக்கானிக அமிலம்

vii. ஃசபலலிங கஹரேெலுடன் விஹன:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிை இரேண்டும், ஃசபலலிங கஹரேெஹல சிவப்புநி்ற குப்ரேஸ் 

ஆகஹெடாக ஒடுககுகின்்றன.
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viii. பாரஃ்பாரடு மறறும் சபனிடிகட கரேணிகளுடன் விஹன:

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிை இரேண்டும் ஃசபலலிங கஹரேெஹலப்்பால்வ பாரஃ்பாரடு 

மறறும் சபனிடிகட கரேணிகஹை சிவப்பு நி்ற குப்ரேஸ் ஆகஹெடுகைாக ஒடுககுகின்்றன.

H
C

Cu(சிட்ரேட)2
2-

சபனிடிகட காரேணி 

(நீல நி்ற கஹரேெல)

Cu2O(s)+C

R

O–O

+

O

R

ஒரு ஆல்டாஸ் காரபாகஸி்லட 
எதிரேைனி

சிவப்பு நி்ற 
வீழ்படிவு

குளுக்காஸ் +CuO குளூ்கானிக அமிலம் + Cu2O  

ஃபிரேக்டாஸ் +CuO டாரடரிக அமிலம்+கிஹைககாலிக அமிலம் +Cu2O 

 குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் இரேண்டும், ோன்கு ஒடுககும் கரேணிகஹையும் ஒடுககுவ்தால 

(டாலன் கரேணி, ஃசபலலிங கரேணி, சபனிடிகட கரேணி மறறும் பாரஃ்பாரடு கரேணி), இந்த ெரககஹரேகள், 

ஒடுககும் ெரககஹரேகள் என அறிைப்படுகின்்றன.

ix. ஹைடரோகஸிலமீன் உடன் விஹன:

a. குளுக்காஸ் மறறும் பிரேக்டாஸ்  இரேண்டும், ஹைடரோகஸிலமீன் உடன் ஆகஹெம்கஹை 

உருவாககுகின்்றன.

b. காலக்டாஸ் NH2OH, உடன் விஹனப்படடு காலக்டாஸ் ஆகஹெம் உருவாகி்றது.

CHO

CH2OH

CH= N – OH
(CHOH)4

CH2OH

NH2OH
(CHOH)4

x. HCN உடன் விஹன (கிலிைானி  ச்தாகுப்பு):

 குளுக்காஸ் மறறும் பிரேக்டாஸ்  இரேண்டும், ஹைடரோகஸிலமீன் HCN உடன் விஹனப்படடு 

ெை்னாஹைடரின்கஹை உருவாககுகின்்றன.

CHO

CH2OH

CH
CN

OH
(CHOH)4

CH2OH

HCN
(CHOH)4
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டாலன் விஹனகரேணி : 

அம்்மானிககல சிலவர ஹேட்ரேட ([Ag(NH3)2]NO3)

ஃசபலலிங கரேணி : 

A- காப்பர (II) ெல்பட ; B- நீரத்்த சபாடடாசிைம் ்ொடிைம் டாரட்ரேட

சபனிடிகட கரேணி: 

்ொடிைம் காரப்னட, ்ொடிைம் சிட்ரேட மறறும் காப்பர (II) ெல்பட கலஹவ

குறிப்பு

xi. அடர  HCl உடன் விஹன:

 குளுக்காஸ் மறறும் பிரேக்டாஸ் ஆகிை இரேண்ஹடயும், அடர HCl உடன் ்ெரத்து 

சவப்பப்படுத்தும்்பாது  சலவுலிக அமிலம் (laevulic acid.) கிஹடககி்றது

xii. காரேஙகளுடன் விஹன:

 அடர காரேஙகளுடன் சூடாககும்்பாது, ெரககஹரேகள் மு்தலில மஞ்ெள் நி்றமாகவும், பின்னர 

பழுப்பு நி்றமாகவும், இறுதிைாக பிசின்்பான்றும் மாறுகின்்றன. ஆனால நீரத்்த காரேஙகள் முன்னிஹலயில, 

குளுக்காஸ் மறறும் பிரேக்டாஸ் ஆகிைஹவ D-குளுக்காஸ், D-்மன்்னாஸ் மறறும் D-ஃபிரேக்டாஸ் 

கலஹவஹை உருவாககுகின்்றன. இது லாப்ரி டி புஹரேன் - வான் ஈகன்ஸ்ஹடன் மறுஒழுஙகஹமவு (Lobry de 
Bruyn - van Ekenstein rearrangement) என அறிைப்படுகி்றது. இது ஈன் ஹடைால வழிைாக நிகழ்கி்றது.
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xiii. ஓெ்ஸான் உருவாககம்:

 குளுக்காஸ் மறறும் பிரேக்டாஸ் ஆகிை இரேண்டும், அதிகைவு பிஹனல ஹைடரேசீனுடன் 

விஹனப்படடு, ஒ்ரே வஹகைான ஓெ்ஸான்கஹை உருவாககுகின்்றன. குளுக்காஸும், ஃபிரேக்டாஸும், 

்தஙகைது அஹமப்பில, ஓெ்ஸான் உருவாககத்தில ஈடுபடும் மு்தல இரேண்டு காரபன்களில மடடு்ம 

்வறுபடுகின்்றன. மீ்தமுள்ை அஹனத்து காரபன் அணுககளிலும் குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிை 

இரேண்டும் ஒ்ரே மாதிரிைான அஹமப்ஹப சகாண்டுள்ைன. என்வ அஹவ ஒ்ரே வஹகைான ஓெ்ஸான்கஹை 

உருவாககுகின்்றன.

CHO CH = NNHC6H5

CH = NNHC6H5

NH3 + C6H5NH2

H

CH2OH

CH2OH

OH

D-குளு்காஸ்

D-குளு்காஸ் பிஹனல ஹைடிரே்ஸான்

D-குளு்காெ்ஸான்

2C6H5NHNH2

C

C = NNHC6H5

(CHOH)3

CH2OH

(CHOH)3

(CHOH)4
C6H5NHNH2

HCl

5.5 ைாவரத் பிதுகக வாயப்பாடு

 ைாவரத் பிதுகக வாயப்பாடு என்பது, ஒறஹ்ற ெரககஹரேகளின் வஹைை அஹமப்ஹப குறிப்பிடுவ்தறகு, 

அஹமப்பு வாயப்பாடஹட எழு்த பைன்படும் சபாதுவான வழிமுஹ்ற ஆகும். ்வதியிைலாைர ெர ோரமன் 

ைாவரத் அவரகளின் நிஹனவாக இவவாறு சபைரிடப்படடது. இரேண்டு ெரககஹரேகஹை கருது்வாம், 

ஒன்று ஆல்டாசைக்ஸாஸ், மறச்றான்று ஆல்டாசபன்்டாஸ். பிஷ்ஷர பிதுகக வாயபாடுகள் கீ்ழ 

குறிப்பிடப்படடுள்ைன. குறிப்பிடட ெரககஹரேைானது   D –ெரககஹரேைா அலலது L-ெரககஹரேைா என 

தீரமானிககும் காரபனுககு அருகில  ேடெத்திரே குறியீடு (*) குறிககப்படுகி்றது என்பஹ்த நிஹனவு கூரக.

CHO

OH

OH OH
HO

HO

CH2OH

CHO

OH

OH

CH2OH
*

*

விதிகள் பின்வருமாறு உள்ைன.
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1.  ெரககஹரேககு , அடிப்பஹட அஹமப்ஹப வஹரேக.

O O

2. ெரககஹரேைானது  ஒரு D–ெரககஹரேைாக இருந்தால, ஆகஸிஜனின் இடதுபு்றத்தில உள்ை காரபன் 

மீது, வஹைை ்தைத்திறகு ்ம்ல -CH2OH ஹவககவும். L-ெரககஹரேைாக இருந்தால,  அஹ்த வஹைை 

்தைத்திறகு கீ்ழ ஹவககவும்.

O O

CH2OH
CH2OH

α D- ெரககஹரே β L-ெரககஹரே

CH2OH
HOH2C

O O

3.  ஒரு D–ெரககஹரேககு, α-OH ச்தாகுதிஹை வஹைை ்தைத்திறகு கீ்ழ, ஆகஸிஜனின் வலதுபு்றத்தில   

உள்ை காரபன் அணுவில ஹவககவும். , ஒரு β - ெரககஹரேககு, -OH  ச்தாகுதிஹை வஹைை ்தைத்திறகு 

்ம்ல ஹவககவும் .

O

OH OH

OH OHO

α D- ெரககஹரே β L-ெரககஹரே

O O

CH2OH
CH2OH

HOH2C

CH2OH

4. இறுதிைாக, இரேண்டு பிதுகக அஹமப்புகளுககும் -CH2OH ச்தாகுதிஹை ஆ்தாரேமாக சகாண்டு, 

வலதுபு்றமாக உள்ை -OH ச்தாகுதிகள் வஹைைத்திறகு கீ்ழயும், இடப்பு்றமாக உள்ைஹவ, 

வஹைைத்திறகு ்ம்லயும் அஹமயுமாறு ஹவககவும்.

O

OH

OH

OH OH

OH

α L- ெரககஹரே

O

CH2OH

HOH2C
OH

OH

 

O OH

OH
OH OH

OHO
CH2OH

HOH2C

OH

OH

β D-ெரககஹரே

5.6 ஹடொககஹரேடுகள் (இரேடஹட ெரககஹரேகள்):

 நீரோறபகுத்்தலில இரேண்டு ஒறஹ்ற ெரககஹரே அலகுகஹை ்தரேககூடிை கார்பாஹைட்ரேடடுகள், 

ஹடொககஹரேடுகள் என அறிைப்படுகின்்றன.

எடுத்துககாடடு: சுக்ரோஸ், மால்டாஸ், லாக்டாஸ் மு்தலிைஹவ. 
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5.6.1 மால்டாஸ்:

மால்டாஸின் பண்புகள்:

a. மால்டாஸ் அலலது மாலட ெரககஹரேைானது, ஸ்டாரச்சின் அமில நீரோறபகுத்்தலில இஹடநிஹலப் 

சபாருைாக உருவாககப்படுகி்றது.

b. இது கஹணை அஹம்லஸ் சோதியினால, ஸ்டாரச் செரிககப்படும் ்பாதும் உருவாககப்படுகி்றது.

c. இது ஒரு ஒடுககும் இரேடஹட ெரககஹரே ஆகும்.

d. மால்டாஸ் ஆனது α (1-4) கிஹைக்காஸிடிக பிஹணப்பால, ஒன்்றாக பிஹணககப்படடுள்ை இரேண்டு 
α-D- குளுக்காஸ் அலகுகைால ஆககப்படடது.

e. இது நீரத்்த அமிலஙகள் அலலது மால்டஸ் சோதியின் மூலம் இரேண்டு α - D - குளுக்காஸ் 

அலகுகைாக விஹ்த நீரோறபகுககப்படுகின்்றன.

f. ஈஸ்ட மூலம் மால்டாஸ் எளி்தாக சோதிககப்படுகி்றது.

குளுக்காஸ்குளுக்காஸ்மால்டாஸ்

H2O +

மால்டாஸ் அஹமப்பு 

மால்டாஸ்

மால்டாஸ் (α-D-குளுக்காஹபரே்னாஹெல- (1- 4) α-D- குளுக்காஹபரே்னாஸ்)
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5.6.2. லாக்டாஸ்:

a. பால சுரேப்பிகைால லாக்டாஸ் உருவாககப்படுகி்றது. இது பால ெரககஹரே ஆகும்.

b. இது ஒரு ஒடுககும் ெரககஹரே , ஓெ்ஸாஹன உருவாககுகி்றது.

c. இது, அமிலஙகள் மறறும் லாக்டஸ் சோதியினால நீரோறபகுககப்படடு, ஒரு α- D- கால்காடடஸ் 

மூலககூறும், ஒரு α - D - குளுக்காஸ் மூலககூறும் உருவாகி்றது.

+
அமிலம் + H2O

சவப்பப்படுத்்தப்

d. இது ஈஸ்டால சோதிககஹவககப்படுகி்றது.

e. லாக்டாஸில, காலக்டாஸ் மறறும் குளுக்காஸ் அலகுகள் α (1-4) பிஹணப்பால ஒன்்றாக 

பிஹணககப்படடுள்ைன.

லாக்டாஸ் அஹமப்பு

லாக்டாஸ்

β-D-காலக்டாஹபரே்னாஹெல-(1,4) β-D-குளுக்காஹபரே்னாஸ்
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5.6.3 சுக்ரோஸ்:

சுக்ரோஸின் பண்புகள்:

a) 200°C ககு சூ்டற்றப்படும்்பாது, இது, நீஹரே இழநது, ்கரேமல (caramel) எனும் பழுப்பு நி்ற  

பிசுபிசுப்பான சபாருஹை உருவாககுகி்றது. அதிக சவப்பநிஹலககு சவப்பப்படுத்தும்்பாது , எரிந்த மணம் 

சகாண்ட சுத்்தமான காரபஹன ்தருகி்றது.

b) அடர கந்தக அமிலம், சுக்ரோஹஸ நீரநீககம் செயது, காரபஹன ்தருகி்றது. இது ்மலும் H2SO4 ஆல 

ஆகசிஜ்னற்றமஹடநது CO2 ஐ ்தருகி்றது. 

C12H22O11+H2SO4  C + H2O +SO2

c) சுக்ரோஹெ , HCl உடன் சகாதிககஹவககும்்பாது, லாவுலிக அமிலம் கிஹடககி்றது.

d) அடர ஹேடரிக அமிலம், கரும்பு ெரககஹரேஹை (சுக்ரோஸ்) ஆகொலிக அமிலமாக ஆகஸிஜ்னற்றம் 

செயகி்றது.

 C12H22O11+9O2 → 6(COOH)2+ 5H2O

e) சுக்ரோஸ், இன்வர்டஸ் எனும் சோதிைால சோதிககப்படடு , குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் 

கிஹடககி்றது, இந்த மூலககூறுகள், ஹெ்மஸ் எனும் சோதிைால எத்்தனாலாக மாற்றப்படுகின்்றன. 

இவவிரு சோதிகளும் ஈஸ்டில இருநது கிஹடககின்்றன.

f ) சுக்ரோஸ் அசிடஹட்லற்றம் அஹடநது ஆகடா-அசிடஹடல சபறுதிஹை ்தருகி்றது.

g) சுக்ரோஸ் சமத்தி்லற்றம் அஹடநது ஆகடா- O-சமத்தில சபறுதிஹை ்தருகி்றது.

h) HCN, NH2OH, பிஹனல ஹைடரேசீன் , டாலன் கரேணி மறறும் ஃசபலலிங கஹரேெல ்பான்்றவறறுடன் 

சுக்ரோஸ் விஹனபுரிவதிலஹல.

i) சுக்ரோஸின், கடடுப்படுத்்தப்படட ஒடுககம், ொரபிடடால மறறும் ்மன்னிடால கலஹவஹை ்தருகி்றது.

j) இது சுண்ணாம்பு நீருடன் (Ca(OH)2) விஹனப்படடு காலசிைம் சுக்ரேடஹட ்தருகி்றது.

சுக்ரோஸின் நீரோறபகுத்்தல:

 நீரத்்த அமிலஙகள் அலலது  சுக்ரேஸ் (sucrose) அலலது இன்வர்டஸ் ்பான்்ற சோதிகைால 

சுக்ரோஸ் நீரோறபகுககப்படடு, குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஸ் ஆகிைவறறின் ெம்மாலார கலஹவஹை 

்தருகி்றது.
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இன்வர்டஸ்

குளுக்காஸ் ஃபிரேக்டாஸ்

+

 சுக்ரோஸ் வலஞ்சுழி (dextrorotatory ) ெரககஹரே ஆகும். ஆனால அது நீரோறபகுககப்படடு 

கிஹடககும் விஹைசபாருள் இடஞ்சுழிைாக (laevorotatory ) உள்ைது. சுழறசியின் திஹெ திருப்பப்படட்தால, 

இநநிகழ்வு கரும்பு ெரககஹரேயின் எதிரமாறு்தல என அறிைப்படுகி்றது. நீரோறபகுத்்தலில உருவாகும் 

ெரககஹரேகளின்  கலஹவைானது எதிரமாறு ெரககஹரே  என அறிைப்படுகி்றது.

 ைடெனின் கருத்துப்படி, சுக்ரோஸ் மு்தலில α-D (+) குளுக்காஹபரே்னாஸ் மறறும் β-D (+) 

ஃபிரேக்டாஃபியுரே்னாஸ் என பிரிஹகைஹடகி்றது. இவவிரேண்டும் வலஞ்சுழி மூலககூறுகைாகும். எனினும், 

குஹ்றந்த நிஹலப்புத்்தன்ஹம சகாண்ட β-D (+)ஃபிரேக்டாஃபியுரே்னாஸ் மூலககூ்றானது, அ்தன் அதிக 

நிஹலப்புத்்தன்ஹம சகாண்ட மாறறிைமான  α-D (-)ஃபிரேக்டாஹபரே்னாஸ் உடன் ெமநிஹலஹை உருவாககிக 

சகாள்கி்றது. இது அதிக இடஞ்சுழி ்தன்ஹமஹை சகாண்ட மூலககூ்றாகும். அ்தாவது, எதிரமாறு ெரககஹரே  

-28.2 ° நிைம சுழறசிஹை சகாண்டுள்ைது.

சுக்ரோஸின் அஹமப்பு:

சுக்ரோஸ் ( ொகக்ரோஸ்)

α-D-குளுக்காஹபரே்னாஹெல-β-D-ஃபிரேக்டாஃபியுரே்னாஸ்

அடடவஹண 5.2 குளுக்காஸ் , ஃபிரேக்டாஸ்  மறறும் காலக்டாஸ் ஆகிைவறறிறகிஹட்ைைான 

்வறுபாடுகள்
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S. 
No

பண்பு குளுக்காஸ் ஃபிரேக்டாஸ் காலக்டாஸ்

1. ஒளி சுழறசி வலஞ்சுழி இடஞ்சுழி வலஞ்சுழி

2. நீரில கஹரேதி்றன் கஹரேகி்றது கஹரேகி்றது சிறி்தைவு கஹரேகி்றது

3. ஒடுககும் ்தன்ஹம ஒடுககும் ெரககஹரே ஒடுககும் ெரககஹரே ஒடுககும் ெரககஹரே

4. பு்ரோமின் 
நீருடன் விஹன

குளுககானிக 

அமிலமாக 

ஆகஸிஜ்னற்றமஹடகி்றது

ஆகஸிஜ்னற்றம் 

அஹடவதிலஹல

காலகடானிக 

அமிலமாக 

ஆகஸிஜ்னற்றம் 

அஹடகி்றது

5. HNO3 
உடன் விஹன

குளுககாரிக அமிலமாக 

ஆகஸிஜ்னற்றமஹடகி்றது

ஆகஸிஜ்னற்றம் 

அஹடநது 

கிஹைககாலிக, 

டாரடாரிக மறறும் 

டிஹரே ஹைடரோகஸி 

குளுடடாரிக அமில 

கலஹவஹை ்தருகி்றது

மியுகிக அமிலமாக 

ஆகஸிஜ்னற்றம் 

அஹடகி்றது.

6. Na/Hg
உடன் விஹன

ொரபிடாலாக 

ஒடுககப்படுகி்றது

ொரபிடால மறறும் 

்மனிடால 

கலஹவைாக 

ஒடுககப்படுகி்றது

டலசிடால ஆக 

ஒடுககப்படுகி்றது 

7. ஓெ்ஸான் 

உருவாககம் 
10 நிமிடஙகளுககுள் 

மஞ்ெள் நி்ற, ஊசி வடிவ 

படிகஙகள் உருவாகின்்றன

5 நிமிடஙகளுககுள் 

மஞ்ெள் நி்ற, ஊசி 

வடிவ படிகஙகள் 

உருவாகின்்றன

20 நிமிடஙகளுககுப் 

பி்றகு, பரேந்த குச்சி

வடிவ படிகஙகள் 

உருவாகின்்றன.

8. திடீர சுழறசி 

மாற்றம்

காண்பிககி்றது காண்பிககி்றது காண்பிககி்றது

9. வஹக ஆல்டாசைக்ஸாஸ் கீட்டாசைக்ஸாஸ் ஆல்டாசைக்ஸாஸ்

அடடவஹண 5.3 சுக்ரோஸ் , லாக்டாஸ்  மறறும் மால்டாஸ் ஆகிைவறறிறகிஹட்ைைான ்வறுபாடுகள்

பண்பு சுக்ரோஸ் லாக்டாஸ் மால்டாஸ்

விைாபாரேப் சபைர கரும்பு ெரககஹரே பால ெரககஹரே மாலட ெரககஹரே

இஹைபு (குளுக்காஸ் + 
ஃபிரேக்டாஸ்) 

(காலக்டாஸ் + 
குளுக்காஸ்) 

(குளுக்காஸ் + 
குளுக்காஸ்)

கிஹைக்காசிடிக 

பிஹணப்பு
α(1-2) α(1-4) α(1-4)

ஒடுககும் ்தன்ஹம ஒடுககா ெரககஹரே ஒடுககும் ெரககஹரே ஒடுககும் ெரககஹரே
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பண்பு சுக்ரோஸ் லாக்டாஸ் மால்டாஸ்

நீரோறபகுககும் 
சோதி

இன்வர்டஸ் லாக்டஸ் மால்டஸ்

ஓெஸ்ொன் 

உருவாககம்

இலஹல மஞ்ெள் நி்ற, ஊசி வடிவ 

படிகஙகள் உருவாகின்்றன
40 நிமிடஙகளுககு 

பி்றகு மஞ்ெள் நி்ற, 

சடன்னிஸ் பநது 

வடிவிலான படிகஙகள் 

உருவாகின்்றன 

5.7 பாலிொககஹரேடுகள் ( பலபடி ெரககஹரேகள்) 

 10 ககும் ்மறபடட, ஒறஹ்ற ெரககஹரே அலகுகஹை சகாண்ட கார்பாஹைட்ரேடடுகள் , 

பாலிொககஹரேடுகள் என அறிைப்படுகின்்றன. எடுத்துககாடடு: ஸ்டாரச், செலலு்லாஸ், கிஹை்காஜன், 

இனுலின் ஆகிைஹவ.

5.7.1 ்ைா்மாபாலி ொககஹரேடுகள் ( ஒறஹ்ற பலபடி ெரககஹரேகள்) 

ஸ்டாரச்

a) மூலஙகள்:

 ்வரகள், கிழஙகுகள், ்தண்டு, காயகறிகள், பழஙகள் மறறும் ்தானிைஙகள் ் பான்்ற ்தாவரே சபாருடகள் 

ஸ்டாரசின் முககிை ஆ்தாரேஙகள் ஆகும்.

b) அஹமப்பு:

 ஸ்டாரச் என்பது ்தாவரேஙகளில ஊடடச்ெத்து இருப்பு ஆகும். ஸ்டாரச்,  α-D- குளுக்காஸ் 

அலகுகஹை மடடு்ம சகாண்ட ்ைா்மாபாலி ொககஹரேடு ஆகும். ஸ்டாரச்சில உள்ை இரேண்டு 

மு்தன்ஹமைான உடகூறுகள் (i) அஹம்லாஸ் (15-20%) மறறும் (ii) அஹம்லாசபகடின் (80 - 85%).

 ஸ்டாரச்ஹெ சகாண்டுள்ை ்தானிைத்தின் உடபகுதி அஹம்லாஸால உருவாககப்படுகி்றது, ்மலும் 

இது நீரில கஹரேைககூடிைது. இது நீண்ட, கிஹைகைற்ற குளுக்காஸ் அலகுகைால ஆன பலபடி ஆகும். 

குளுக்காஸ் அலகுகள் α (1-4) பிஹணப்புகைால இஹணநதுள்ைன. அஹம்லாசின் மூலககூறு எஹட 
60,000 ஆகும்.

 ஸ்டாரச்ஹெ சகாண்டுள்ை ்தானிைத்தின் ்மறபகுதி அஹம்லாசபகடினால உருவாககப்படுகி்றது, 

்மலும் இது நீரில கஹரேைா்தது. இது குளுக்காஸ் அலகுகைால ஆன அதிக கிஹைகஹையுஹடை பலபடி 

ஆகும்.  ெஙகிலியில உள்ை குளுக்காஸ் அலகுகள்  α (1- 4) பிஹணப்புகைாலும், ெஙகிலி கிஹைப் 

புள்ளிகளில α (1 - 6) பிஹணப்பின் மூலமாகவும் இஹணககப்படடுள்ைன. இ்தன் மூலககூறு எஹட 2,00,000 
ஆகும். குஹ்றந்தைவு கிஹைகஹை சகாண்டது என்பஹ்தத்்தவிரே  மற்ற எலலாவறறிலும் கிஹை்காஜஹனப் 

்பால உள்ைது.
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அஹம்லாசபகடின்

அஹம்லஸ்

c) ஸ்டாரச்சின் நீரோறபகுத்்தல :

 அமிலஙகள் மறறும் சோதிகைால ஸ்டாரச் நீரோறபகுககப்படுகி்றது.   உமிழ்நீர சுரேப்பிகள் மறறும் 

கஹணைஙகைால சுரேககப்படும் α-அஹம்லஸ் எனும் சோதிைால, அஹம்லாஸ் மறறும் அஹம்லாசபகடின் 

ஆகிை இரேண்டும் விஹரேவாக நீரோறபகுககப்படுகின்்றன.  α- அஹம்லஸ் , ஸ்டாரச்சின் மீது செைலபடடு, 

நீரோறபகுத்து இறுதிைாக மால்டாஸ் மூலககூறுகைாக மாறறுகின்்றன.

d) பைன்கள்:

ஸ்டாரச் ஆனது

(i) உணவுப் சபாருைாக பைன்படுகி்றது. (ii) குளுக்காஸ் மறறும் ஆலகைால ்தைாரித்்தலில  பைன்படுகி்றது. 

(iii)  காகி்தத் ச்தாழிலில  பைன்படுகி்றது. (iv) ஜவுளி துஹ்றயில பைன்படுகி்றது.  (v) அ ச் சி டு வ தி ல 

பைன்படுகி்றது. (vi) ஸ்டாரச் அசிட்டட, ஹேட்ரோ ஸ்டாரச் மு்தலிைவறஹ்ற ்தைாரிப்ப்தறகு பைன்படுகி்றது.

(vii) ஒடடும் திரேவஙகள் ்தைாரிகக பைன்படுகி்றது. (viii) நி்றஙகாடடிைாக பைன்படுகி்றது.
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ஸ்டாரச்

விலஙகு 

உணவு

்தாள் 

அைவஹமத்்தல

உணவு 

திடப்படுத்தும் 

சபாருள்

சஜலலி 
மறறும் 

மிடடாயகள்

உயிர 

பலபடிப்சபாருள்

மருத்துவம்்ெரத்துகடடும் 

நுஹரே

இனிப்புத் 

திரேவம்

உயிர 

எரிசபாருள்

கிஹை்காஜன்

a) மூலஙகள்:

 கிஹை்காஜன், விலஙகுகளில உள்ை கார்பாஹைட்ரேட இருப்பு ஆகும்; இ்தனால, இது விலஙகு 

ஸ்டாரச் என குறிப்பிடப்படுகி்றது. கலலீரேல, ்தஹெகள் மறறும் மூஹையில இது அதிகைவு காணப்படுகி்றது.

b) அஹமப்பு:

 கிஹை்காஜன் என்பது குளுக்காஸ் அலகுகைாலான, மிகப்சபரிை குறுகக பலபடி ஆகும். 

கிஹைக்காஜனின் அஹமப்பானது, அதிக கிஹைச் ெஙகிலிகளுடன் கூடிை அஹம்லாசபகடினின் 

வடிவஹமப்ஹப ஒத்துள்ைது. கிஹை்காஜனில உள்ை மூலெஙகிலியில, குளுக்காஸ் அலகுகள் α (1-4) 
கிஹை்காஸிடிக பிஹணப்புகைாலும், கிஹைச்ெஙகிலியில α- (1-6) கிஹை்காஸிடிக பிஹணப்புகைாலும் 

பிஹணககப்படடுள்ைன. 10 அலகுகளுககு ஒரு கிஹைச்ெஙகிலி வீ்தம் அஹமககப்படடுள்ைன. மூலத்ஹ்த 

சபாருத்து கிஹை்காஜனின்  மூலககூறு எஹட  1 × 108 வஹரேயிலும் , குளுக்காஸ் அலகுகளின் 

எண்ணிகஹக  25,000 வஹரேயிலும் மாறுபடும்.
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c) பைன்கள்:

 (i)  உடலில உள்ை அதிகப்படிைான கார்பாஹைட்ரேடடானது, கிஹை்காஜனாக  

  ்ெமிககப்படுகி்றது.

 (ii)  விலஙகு கிஹை்காஜன் உணவாக  பைன்படுகி்றது.
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கலலீரேல கிஹைக்காஜன் ~300 kcal

அடிப்்பாஸ் திசு (சகாழுப்பு)*10000kcal

5.7.2 சைட்ரோபாலிொககஹரேடுகள் (சைட்ரோகிஹைக்கன்கள்)

கிஹைக்காெமி்னாகிஹை்கன்கள் :

a. கிஹைக்காெமி்னாகிஹை்கன்கள் என்பஹவ மியு்காபாலிொககஹரேடுகள் என அறிைப்படுகின்்றன

b. இஹவ அமி்னாெரககஹரேகள் மறறும் யுரோனிக அமில அலகுகஹை மீண்டும் மீண்டும் ச்தாடரச்சிைாக 

சபறறுள்ை சைட்ரோகிஹை்கன்கள் ஆகும்.

c. மின்சுஹம்ைற்றம் சபற்ற ச்தாகுதிகஹை (காரபாகஸில ச்தாகுதி, ெல்பட ச்தாகுதி, 

அசிடஹட்லற்றமஹடந்த அமி்னா ச்தாகுதி) சகாண்டிருப்ப்தால, நீர மூலககூறுகஹை கவரகின்்றன. 

இ்தனால அஹவ சகாழசகாழப்பான கஹரேெலகஹை உருவாககுகின்்றன.

d. சில மியு்காபாலிொககஹரேடுகள் புரே்தஙகளுடன் இஹணநது மியு்காபுரே்தஙகள் (அ) மியுகாயடுகள் 

(அ) பு்ரோடடி்ைாகிஹை்கன்கஹை உருவாககுகின்்றன. அஹவ 95% கார்பாஹைட்ரேட மறறும் 5% 

புரே்தத்ஹ்த சகாண்டுள்ைன. 
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e. எடுத்துககாடடுகள் : i) ைைலுரோனிக அமிலம் ii) சைபாரின் iii) காண்டிரிைாயடின் ெல்பட iv) 
சகரோடன் ெல்பட v) சடரமடன் ெல்பட.

i) சைபாரின்:

a. இது கலலீரேல, நுஹரேயீரேல, மண்ணீரேல, சிறுநீரேகம் மறறும் இரேத்்தத்தில உள்ை ஒரு மியு்காபாலி 

ொககஹரேடு ஆகும்.

b. இது ஒரு இரேத்்த உஹ்றசவதிரப்பி ஆகும்.

c. இதில N-ெல்பா-குளுக்காெமின்-6 ெல்பட மறறும் L- இடு்ரோ்னட - 2-ெல்பட அலகுகள் 

மீண்டும் மீண்டும் ச்தாடரச்சிைான அஹமநதுள்ைன.

d. இந்த இரு அலகுகளும் α (1-4) கிஹை்காசிடிக பிஹணப்புகைால ஒன்்றாக பிஹணககப்படடுள்ைன.

e. இ்தன் மூலககூறு எஹட 20,000.

ii) ைைலுரோனிக அமிலம் :

a. இது மூடடு திரேவம், வழவழப்பான குஹழந்த கண் திரேவம், குருத்ச்தலும்பு திசுககள், ்தைரவான இஹணப்பு 

திசுககள் மறறும் பாகடீரிைாவில காணப்படும்  மியு்காபாலிொககஹரேடாகும்.

b. இதில α- குளுககுரோனிக அமிலம் மறறும் N- அசிடஹடலகுளுக்காெமின் அலகுகள் மீண்டும் 

மீண்டும் ச்தாடரச்சிைான அஹமநதுள்ைன.

c. இந்த இரு அலகுகளும் α (1-3) கிஹை்காசிடிக பிஹணப்புகைால ஒன்்றாக பிஹணககப்படடுள்ைன.

d. இது ஒரு நீண்ட ெஙகிலி பலபடிைாகும்.
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e. இ்தன் கஹரேெலகள் சகாழசகாழப்பானஹவ, அ்தனால  மூடடுகளில உரோயவு மறறும் அதிரச்சிஹை 

்தாஙகுபஹவகைாக செைலபடுகின்்றன.

f. திசுககளில, இது ்தடுப்பானாக செைலபடடு, வைரசிஹ்த மாற்ற சபாருடகஹை மடடும் உள்்ை 

அனுமதிககின்்றன, ஆனால பாகடீரிைா மறறும் மற்ற ச்தாறறு ்ோய கிருமிகஹை அனுமதிப்பதிலஹல.

g. ைைலுரோனிக அமிலம் சுமார 250 மு்தல 25,000 இரேடஹட ெரககஹரே அலகுகஹை சகாண்டுள்ைது. 

இஹவ α- (1-4) கிஹைக்காசிடிக பிஹணப்புகைால பிஹணககப்படடுள்ைன. இ்தன் மூலககூறு எஹட 
4 மிலலிைன் வஹரே இருககும்

h. ைைலுரோனிக அமிலத்திலுள்ை α- (1-4) கிஹைக்காசிடிக பிஹணப்புகள் ைைலுரோனி்டஸ் எனும் 

சோதிைால பிைககப்படுகின்்றன.  இந்த சோதிைானது,  விஹரேகள், விந்தணு திரேவம் மறறும் சில பாம்பு 

ேஞ்சு  ஆகிைவறறில அதிக செறிவுகளில காணப்படுகின்்றன. 

பாடச்சுருககம்

• கார்பாஹைட்ரேடடுகள், மிக அதிகைவு காணப்படும்  உயிரமூலககூறுகைாகும். இஹவ மு்தன்ஹமைான 

ஆற்றல மூலஙகைாக கரு்தப்படுகின்்றன

• கடடஹமப்பு அடிப்பஹடயில அவறஹ்ற ஒரு ஆல்டாஸ் (பாலி ஹைடரோகஸி அலடிஹைடுகள்) மறறும் 

கீட்டாஸ் (பாலி ஹைடரோகஸி கீட்டான்கள்) என வஹகப்படுத்்த முடியும்.

• கார்பாஹைட்ரேடடுகளிலுள்ை ெரககஹரே அலகுகளின் எண்ணிகஹகஹை சபாறுத்து, 
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அஹவ ்மா்னாொககஹரேடுகள், ஒலி்காொககஹரேடுகள் மறறும் பாலிொககஹரேடுகள் என 

வஹகப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

• ஆல்டாஸ் மறறும் கீட்டாஸ்கள், ்மா்னாொககஹரேடு ஐ்ொமரகைாகும்.

• கார்பாஹைட்ரேடடுகள் ்தகுந்த காரேணிகள் முன்னிஹலயில ஆகஸிஜ்னற்றம் மறறும் ஒடுகக 

விஹனகளுககு உடபடும் ்தன்ஹம சகாண்டுள்ைன.

• ்மா்னாொககஹரேடுகளிலுள்ை ஆலடிஹைடு மறறும் கீட்டா ச்தாகுதிகள், அ்்த மூலககூறிலுள்ை 

ஏ்்தனுசமாரு ஹைடரோகசி ச்தாகுதியுடன் விஹனப்படடு, சைமிஅசிடடால அலலது சைமிகீடடாலகஹை 

உருவாகக முடியும்.

• C-1 சீரஹமைற்ற ஹமைத்தில, ்வறுபடட அஹமப்ஹப சகாண்டுள்ை ெரககஹரேகள் “ஆ்னாமரகள்” என 

அறிைப்படுகின்்றன. C- 4 இல உள்ைஹவ “எபிமரகள்” என்்றஹழககப்படுகின்்றன.

மதிப்பீடு

I. ெரிைான விஹடஹை ்்தரநச்தடுத்து எழுதுக

1. பின்வரும் சி்றப்பு ச்தாகுதிகளில , கார்பாஹைட்ரேடடுகளில காணப்படுபஹவ

 அ) ஆலகைால மறறும் காரபாகஸில ச்தாகுதிகள் 

 ஆ) ஆலடிஹைடு மறறும் கீட்டான் ச்தாகுதிகள் 

 இ) ஹைடரோகஸில ச்தாகுதிகள் மறறும் ஹைடரேஜன் ச்தாகுதிகள்  

 ஈ) காரபாகஸில ச்தாகுதிகள் மறறும் மற்ற ச்தாகுதிகள்

2. பின்வருவனவறறுள் ஒடுககும் பண்ஹப சகாண்டது________

  அ) குளுககுரோனிக அமிலம்   ஆ) குளுககானிக அமிலம்

 இ) குளுககாரிக அமிலம்   ஈ) மியுகிக அமிலம்

3. ஸ்டாரச்ஹெ, அஹம்லஸ் சோதி சகாண்டு நீரோறபகுககும்்பாது கிஹடககும் இறுதி 

விஹைசபாருள்__________

 அ) கஹரேயும் ஸ்டாரச்    ஆ) குளுக்காஸ்

 இ) சடகஸ்டிரின்கள்    ஈ) மால்டாஸ்
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4.ஃபிரேக்டாஸ் மறறும் குளுக்காஸ் ஆகிைவறஹ்ற ்வறுபடுத்திைறிை உகந்த காரேணி_________

அ) செலிவோஃப் கரேணி   ஆ) சபனிடிகட கரேணி 

இ) ஃசபலலிங கரேணி   ஈ) பாரஃ்பாரடு கரேணி

II. ்காடிடட இடஙகஹை நிரேப்புக

1. கார்பாஹைட்ரேடடுகள் ...................., .................... மறறும்.................... மூலககூறுகஹை சகாண்டுள்ைன.

2. கார்பாஹைட்ரேடடுகளில ஹைடரேஜன் மறறும் ஆகசிஜன் அணுககளின் விகி்தம் ________

3.  உண்ஹமயில ஒ்ரே ஒரு ெரககஹரே மூலககூறுகஹை சகாண்ட மூலககூறுகள் ______ 

என்்றஹழககப்படுகின்்றன.

4. அலடிஹைடு ச்தாகுதிஹை சகாண்டுள்ை ெரககஹரேகள் ________என அஹழககப்படுகின்்றன.

5. கீட்டா ச்தாகுதிஹை சகாண்டுள்ை ெரககஹரேகள் ________என அஹழககப்படுகின்்றன.

6.  ஒத்்த அஹமப்பு வாயப்பாடஹடயும், ஆனால ்வறுபடட பு்றசவளி அஹமப்ஹபயும் சகாண்ட ்ெரமஙகள் 

__________ என அறிைப்படுகின்்றன.

7. ்ேரேத்ஹ்த சபாருத்து ஒளிசுழறசியில ஏறபடும் மாற்றம் _________ என்்றஹழககப்படுகி்றது.

8.  ெமமூலககூறுகள் குளுக்காஸ் மறறும் ஃபிரேக்டாஹஸ சகாண்டு உருவாகும் கலஹவ _______ 

என்்றஹழககப்படுகி்றது.

9. ________ மறறும் ______ ஆகிைன பலபடி ெரககஹரேகளின் வஹககைாகும்.

10. ஸ்டாரச் என்பது அஹம்லாஸ் மறறும் ___________ ஆல ஆககப்படடஹவ.

III. சுருககமாக விஹடைளி

1.கிஹைக்காஜன் மறறும் ஸ்டாரச் ஆகிைவறறிறகிஹட்ை உள்ை அஹமப்பு ்வறுபாடு என்ன?

2.கிஹைக்காஜீ்னாஹலசிஸ் என்்றால என்ன?

3.சுக்ரோஸின் அஹமப்ஹப வஹரேக.

4.எபிமரோககல என்்றால என்ன?

5.ஃபிரேக்டாஸ் மறறும் ்ொடிைம் பா்தரேெ கலஹவ ஆகிைவறறிறகிஹட்ைைான விஹனஹை குறிப்பிடுக.

6.சுழிமாயக கலஹவ என்்றால என்ன?
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IV. விரிவாக விஹடைளி

1. கார்பாஹைட்ரேடடுகஹை கடடஹமககும் கரிம ்வதி மூலககூறுகள் ைாஹவ? கார்பாஹைட்ரேடடுகள் 

எவவாறு, அவறறிலுள்ை ச்தாகுதிகஹை சபாறுத்து வஹகப்படுத்்தப்படுகின்்றன?

2. கார்பாஹைட்ரேடடுகளின் செைலபாடுகள் என்ன?

3. ஒறஹ்ற ெரககஹரேககும், இரேடஹட ெரககஹரேககும் இஹட்ை உள்ை ்வறுபாடுகள் ைாஹவ? அவறறிறகு 

சில உ்தாரேணஙகள் ்தருக.

4. ஒறஹ்ற ெரககஹரேகளில, முப்பரிமான மாறறிைத்தின் பண்புகஹை இரு எடுத்துககாடடுகளுடன் விவரி.

5. குளுக்காஸ்ொன் உருவா்தலின் விஹனத் ச்தாடர என்ன?

6.அஹம்லாஸ் மறறும் அஹம்லாசபகடின் ஆகிைவறறிறகிஹட்ை உள்ை ்வறுபாடுகஹை குறிப்பிடுக.

7. குளுக்காஸின் மூலககூறு வாயப்பாடு என்ன? அ்தன் அஹமப்பு வாயப்பாடு எவவாறு  விவரிககப்படுகி்றது?

8. பாலிொககஹரேடுகளின் உயிரிைல செைலமுஹ்றகள் ைாஹவ?

9. குளுக்காஸின் திடீரசுழறசி மாற்றத்ஹ்த விைககுக.

கருத்து வஹரேபடம்

கார்பாஹைட்ரேடடுகள்

்மா்னாொககஹரேடுகள் ஒலி்காொககஹரேடுகள்

இரேடஹட ெரககஹரேகள்

மும்ஹம  ெரககஹரேகள்

சடடரோ ெரககஹரேகள்

சபன்டா ெரககஹரேகள்

பாலிொககஹரேடுகள்

ஒறஹ்ற பலபடி 

ொககஹரேடுகள்

குளுக்காஸ்

ஆல்டஸ் கீட்டாஸ்

காலக்டாஸ்

ஃபிரேக்டாஸ்

பலலினபலபடி 

ொககஹரேடுகள்
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்
 

 இந்த பாடபபகுதியை கற்றறிந்த பின்பு 

மாணவரகள் 

• லிபபிடுகளின் கடடயமபபுகயை  விவரித்தல்.

• லிபபிடுகயை அவறறின் பண்புகள் 

அடிபபயடயில் வயகபபடுதது்தல்.

• லிபபிடுகளின் செைல்பாடுகயை விைக்கு்தல்.

• பல்்வறு வயக லிபபிடுகளின் உயிரிைல் 

முக்கிைததுவதய்த விரிவாக்கு்தல்

• மனி்தரகளில்,  அொ்தாரண சகாழுபபு 

அைவுகளினால் உண்டாகும் மருததுவ 

நியையமகயை விைக்கு்தல் ்பான்்ற 

தி்றன்கயை சப்றைாம். 

முன்னுரை

 லிபபிடுகள் என்பயவ, இைறயகயில் 

காணபபடும் கரிம ்ெரமஙகள் ஆகும்.

இயவ  நீரில் கயரவதில்யை ஆனால் ஈ்தர, 

கு்ைா்ராஃபாரம் அல்ைது சபன்சீன் 

்பான்்ற முயனவற்ற கயரபபான்களில் 

கயரைக்கூடிையவ. எடுததுக்காடடுகள்: 

சகாழுபபுகள், எண்சணயகள், சமழுகுகள், 

ஸசடரால்கள் மறறும் சகாழுபபில் கயரயும் 

யவடடமின்கள்.

Theodere Gobley

 தி்ைாசடர ்காபலி ஒரு பிரஞ்சு 

உயிர்வதியிைைாைர ஆவார. அவர மனி்த 

மூயையின் ்வதிக்கூறுகயைப படிபபதில் 

ஒரு முன்்னாடிைாக திகழந்தார. அவர 

பாஸ்பாலிபபிடுகள் மறறும் சைசிததின் 

ஆகிைவறய்ற கண்டுபிடித்தார. 1860 ஆம் 

ஆண்டில் மூயை திசுக்கள் மறறும் முடயடயின் 

மஞ்ெள் கருவில் இருநது பாஸ்பாலிபபிடுகயை  

்தனியமபபடுததிை மு்தல் நபர இவர ஆவார. மற்ற 

திசுக்களிலும், இரத்தம் , பித்தம் ்பான்்ற உடல் 

திரவஙகளிலும் லிபபிடுகள் காணபபடுகின்்றன 

என்பய்தயும் பின்னர  நிரூபித்தார.

லிப்பிடுகள்6அலகு
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நிய்றவு்றா்த சகாழுபபு (ஆலிவ் 

எண்சணய)
நிய்றவுற்ற சகாழுபபு (வனஸபதி)

சமழுகுகள்

்ப்டம் 6.1 லிப்பிடுகளுககு எடுத்துககோடடுகள்

6.1 லிப்பிடுகளின் வரகப்்போடு:
எளிய லிப்பிடுகள்:

 எளிை லிபபிடுகள் என்பயவ சகாழுபபு அமிை எஸடரகள் ஆகும். எடுததுக்காடடு: டியரகிளிெயரடுகள் 

மறறும் சமழுகுகள்

கூடடு லிப்பிடுகள்:

 கூடடு லிபபிடுகள் என்பயவ பாஸ்படகள் ்பான்்ற கூடு்தல் ச்தாகுதிகயை சகாண்ட சகாழுபபு 

அமிை எஸடரகள் ஆகும். 

எடுததுக்காடடு: பாஸ்பாகிளிெயரடுகள் மறறும் பாஸ்பாஐ்னாசியடடுகள்
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வருவிககப்்பட்ட லிப்பிடுகள் :

 எளிை மறறும் கூடடு லிபபிடுகயை நீராறபகுக்கும்்பாது கியடக்கும் சபாருடகள் வருவிக்கபபடட 

லிபபிடுகள் என்்றயைக்கபபடுகின்்றன. உ்தாரணமாக, டியரகிளிெயரடுகயை நீராறபகுக்கும்்பாது 

அயவ,  கிளிெரால் மறறும் சகாழுபபு அமிைதய்த உருவாக்குகின்்றன. இ்்த்பாை, எளிை மறறும் கூடடு 

லிபபிடுகயை நீராறபகுபப்தன் மூைம், ஸசடராயடுகள், ஆல்டியைடுகள், கீட்டான்கள், ஆல்கைால்கள், 

சகாழுபபில் கயரயும் யவடடமின்கள் ்பான்்றவறய்றயும் சப்ற முடியும்.

ககோழுப்புகளின் உயிரியல் கெயல்்போடுகள்:

• செல்ெவ்வின் முக்கிை கூறுகைாக லிபபிடுகள் விைஙகுகின்்றன. இயவ  செல்லின் ஒருஙகியணந்த 

கடடயமபபிறகு மிக அவசிைம்.

• அயவ உடலின் ஆற்றல் இருபபாக செைல்படுகின்்றன. 

• அயவ, நீரவாழ உயிரினஙகளில் உடலின் ்மல் பாதுகாபபு பூசொக செைல்படுகின்்றன.

• குளிர பிர்்தெஙகளில் வாழும் விைஙகுகளின் உடலின் ்மறபகுதியில் சவபபம் கடத்தா அடுக்காக 

செைல்படடு உயியர காக்கின்்றன.

• இயவ செல் அஙகீகாரம், பிரத்ைகமான உயிரினஙகள் மறறும் திசு்நாய எதிரபபு ெக்தி 

ஆகிைவறறிறகு  காரணமாக உள்ைன.    

• அயவ சகாழுபபில் கயரயும் யவடடமின்கயை உறிஞ்சு்தல் மறறும் கடதது்தலில் உ்தவுகின்்றன.

படம் 6.2 துருவக் கரடிகளில் லிப்பிடு பபோர்வ
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குறிப்பு:
ஒரு கிராம் லிபபிடு 9 Kcal அைவு ஆற்றயை உருவாக்குகி்றது. ஆனால் அ்்த அைவு 

கார்பாயைட்ரடடுகள் மறறும் புர்தஙகள் 4 Kcal அைவு ஆற்றயை மடடு்ம உருவாக்குகின்்றன.

6.2 ககோழுப்பு அமிலஙகள்

 சகாழுபபு அமிைஙகள் என்பயவ நீராறபகுபபயடைக்கூடிை லிபபிடுகளின் கடடுமான ச்தாகுதிகள் 

ஆகும்.

6.2.1 ககோழுப்பு அமிலஙகளின் வரகப்்போடு:

 ஒரு எளிை சகாழுபபு அமிைம், நீண்ட ் நர்காடடு யைட்ராகாரபன் ெஙகிலியை சகாண்டிருக்கும். 

அது பால்மிடிக் அமிைததில் உள்ைய்தப ்பான்று நிய்றவுற்ற்தாக்வா, அல்ைது லி்னாலிக் அமிைததில் 

உள்ைய்தப ்பான்று, ஒன்று அல்ைது அ்தறகு ்மறபடட இரடயடப பியணபபுகயை சகாண்ட்தாக்வா 

இருக்கைாம். அராகிடானிக் அமிைம் மறறும் சடா்காொசைக்ொஈனாயிக் அமிைம் (DHA) ்பான்்ற சிை 

சகாழுபபு அமிைஙகள் மூன்றுக்கும் அதிகமான இரடயடப பியணபபுகயை சகாண்டுள்ைன. ஒவ்சவாரு 

சகாழுபபு அமிைமும் முக்கிைமாக காரபன் ெஙகிலியின் நீைம், இரடயட பியணபபுகளின் எண்ணிக்யக 

மறறும் இடம் ஆகிைவறறில், மற்றவறறிலிருநது ்வறுபடுகி்றது. அயவ சபரும்பாலும் யைட்ராகாரபன் 

ெஙகிலியில் உள்ை  காரபன் அணுக்களின் எண்ணிக்யக மறறும் இரடயடப பியணபபுகளின் எண்ணிக்யக 

மறறும் இடம் ஆகிைவற்றால் குறியிடபபடுகின்்றன. பால்மிடடிக் அமிைம் (படம் 6.3A) 16: 0 எனவும், ஒலீயிக் 

அமிைம் (படம்.6.3B) 18: 1 Δ9, எனவும் குறியிடபபடுகி்றது. இஙகு எனும் குறி இரடயடப பியணபபின் 

இடதய்த குறிபபிடுகி்றது. பல்்வறு ்தாவர மறறும் விைஙகு லிபபிடுகளிலிருநது பிரிதச்தடுக்கபபடட 

பை வயக சகாழுபபு அமிைஙகள் உள்ைன. கடல்வாழ உயிரினஙகளில், குறிபபிடத்தக்க அைவில், 

ஒறய்றபபயட காரபன் அணுக்கயை சகாண்ட சகாழுபபு அமிைஙகள், காணபபடுகின்்றன.
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படம்  6.3 பாமிடிக் அமிைம் (நிய்றவுற்ற) மறறும் ஒலியிக் அமிைம் (நிய்றவு்றா்த) ஆகிைவறறின் 

அயமபபுகள்

நிர்றவுற்ற ககோழுப்பு அமிலம்:

 நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைததின் சபாதுவான வாயபபாடு CnH2n+1 ஆகும். சகாழுபபு 
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அமிைததிலுள்ை, யைட்ராகாரபன் ெஙகிலியில் உள்ை அயனதது காரபன் – காரபன் பியணபபுகளும், 

ஒறய்ற ெகபபியணபபுகைாக இருந்தால், அந்த சகாழுபபு   அமிைம் ஒரு நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைம் 

எனபபடுகி்றது.

ஒலியிக் அமிைம் (சிஸ D9)

எைாயடிக் அமிைம்(டிரான்ஸ D9)

(Unsaturated Fatty Acid)

படம் 6.4: நி்ைவுைோ ககோழுப்பு அமிலத்தின் முப்பரிமோன பவதி அ்மப்பு

நிர்றவு்றோ ககோழுப்பு அமிலம்:

 ஒன்று அல்ைது அ்தறகு ்மறபடட காரபன் - காரபன் இரடயடப பியணபபுகயை சகாண்ட 

சகாழுபபு அமிைம் ஆனது நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைம் எனபபடுகி்றது. யைட்ராகாரபன் ெஙகிலியில் 

உள்ை இரடயடப பியணபபுகளின் எண்ணிக்யகயைப சபாறுதது சகாழுபபு அமிைஙகள் 

• ஒற்ை நி்ைவுைோ ககோழுப்பு அமிலம் (MUFA)

• பலநி்ைவுைோ ககோழுப்பு அமிலம் (PUFA) என வயகபபடுத்தபபடுகின்்றன.

ஒறர்ற நிர்றவு்றோ ககோழுப்பு அமிலம்:

 ஒரு ஒறய்ற நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைம் ஆனது  ஒ்ரசைாரு காரபன் காரபன் இரடயட 

பியணபயப சகாண்டுள்ைது. ஆலிவ் எண்சணய, கடுகு எண்சணய, கடயை எண்சணய மறறும் எள் 

எண்சணய ஆகிையவ அதிகைவில் ஒறய்ற நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைஙகயை சகாண்டுள்ைன. 

இவறறின் சபாதுவான வாயபபாடு CnH2n-1COOH ஆகும்.

்பலநிர்றவு்றோ ககோழுப்பு அமிலம்:
 ஒன்றுக்கு ்மறபடட இரடயடப பியணபபுகயை சகாண்ட சகாழுபபு அமிைஙகள் பை நிய்றவு்றா 

சகாழுபபு அமிைஙகள் எனபபடுகின்்றன. வா்தாஙசகாடயட, சூரிைகாநதி விய்தகள், ஆளி விய்தகள் 

அல்ைது ஆளி எண்சணய, மீன் (ொல்மன், கானாஙசகளுததி, சைரரிங, அல்பா்கா்ரா டுனா மறறும் 

டிரவுட மீன்), மக்காச்ொை எண்சணய மறறும் ்ொைா எண்சணய ்பான்்ற உணவுகள் 
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அரைப்பு ைறறும் இயல்பியல் நிரல

 ்தாவர எண்சணயகள் அய்ற சவபபநியையில் நீரமமாகவுள்ைது. ஆனால் 

இ்தயன  யைடரஜ்னற்றம் செயயும் ்பாது ்தாவர எண்சணயில் நிய்றவு்றா 

சகாழுபபு அமிைஙக்ை அதிக அைவில் உள்ைது. ஆனால் வனஸபதியில் 

நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைஙகள் உள்ைன. நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைஙகள் நீண்ட 

ெஙகிலிைாகவும் மிக அரு்க ஒன்றுடன் ஒன்று சநருக்கமாக  நீர எதிரக்கும் இயடவியனகைால் 

்ெரதது அயமக்கபபடடுள்ைன. சநருக்கமாக அயமநதிருபப்தால் நிய்றவுற்ற சகாழுபபு நியைபபுத 

்தன்யமயியன அதிகரிதது நிய்றவுற்ற  சகாழுபபு அமிைஙகயை அய்றசவபபநியையில் திண்மப 

சபாருைாக்குகின்்றன. ஆனால் நிய்றவு்றா்த சகாழுபபு அமிைஙகளில் (முக்கிைமாக சிஸ 

அயமபபு சகாண்டயவகள்) படததில் காணபபடும் முறுக்கு அயமபபு சகாண்டு சநருஙகி அயமயும் 

பியணபபு ்தடுக்கபபடடுள்ைது. என்வ அயவகள் அய்ற சவபபநியையில் திரவமாக உள்ைன.

–C C–

H H

–C C–

H

H

H

H

உஙகளுககுத்

கெரியுைோ?

 அடடவயண 6.1 மறறும் 6.2 சிை எளிை நிய்றவுற்ற, நிய்றவு்றா்த அததிைாவசிைமான சகாழுபபு 

அமிைஙகள் மறறும் நிய்றவு்றா்த டிரான்ஸ சகாழுபபு அமிைஙகள் எைாயடிக் அமிைம் ஆகிைவறறின் 

அயமபபு, IUPAC சபைர, சபாதுபசபைர குறிக்கின்்றன. 

அடடவ்ை 6.1 நி்ைவுறை ககோழுப்பு அமிலஙகள்

குறியீடு அரைப்பு IUPAC க்பயர் க்போதுப் க்பயர்

12:0 CH3(CH2)10COOH n-்டாசடக்கனாயிக் அமிைம் ைாரிக் அமிைம்

16:0 CH3(CH2)14COOH n-சைக்்ாசடக்கனாயிக் அமிைம் பால்மிடிக் அமிைம்

18:0 CH3(CH2)16 COOH n-ஆக்டாசடக்கனாயிக் அமிைம் ஸடிைரிக் அமிைம்
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அடடவ்ை 6.2 நி்ைவுைோ ககோழுப்பு அமிலஙகள்

குறியீடு அரைப்பு க்போதுப் க்பயர்

அத்தியோவசியைற்ற ககோழுப்பு அமிலஙகள்
16:1 (Δ9) CH3(CH2)5 CH=CH(CH2)7 COOH பால்மி்டாலியிக் அமிைம்

18:1 (Δ9) CH3(CH2)7 CH=CH(CH2)7 COOH ஒலீயிக் அமிைம்

18:1 (Δ9) (trans) CH3(CH2)7 CH=CH(CH2)7 COOH (trans) எயைடிக் அமிைம்

அத்தியோவசிய ககோழுப்பு அமிலஙகள்
18:2 (Δ9,12) CH3(CH2)4 CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH லி்னாலியிக் அமிைம்

18:3 (Δ9,12,15) CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH-
2CH=CH(CH2)7COOH

லி்னாலியிக் அமிைம்

20:4 (Δ5,8,11,14) CH3(CH2)4 (CH=CHCH2)3CH=CH(CH2)3COOH அராகி்டானிக் அமிைம்

6.2.2  அத்தியோவசிய ககோழுப்பு அமிலம் (EFA)

 நமது உடைால் ச்தாகுக்கபபட முடிைா்த, உணவிலிருநது கண்டிபபாக சப்ற்வண்டிை சகாழுபபு 

அமிைஙகள் அததிைாவசிை சகாழுபபு அமிைஙகள் எனபபடுகின்்றன.  அததிைாவசிை சகாழுபபு 

அமிைஙகள் என்பயவ பைநிய்றவு்றா  சகாழுபபு அமிைஙகள் ஆகும். இயவ உடலிைல் ரீதிைாக 

ெக்திவாயந்த லிபபிடுகள் வயகயை ொரந்த பு்ராஸடாகிைாண்டின்களின் முன்்னாடிச ்ெரமஙகைாகும்.

அராகி்டானிக் அமிைம்

α-லி்னாலியிக் அமிைம் லி்னாலியிக் அமிைம்

படம் 6.5 கபோதுவோன ககோழுப்பு அமிலஙகள் மறறும் அவறறின் மூலஙகள்
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6.3. டிரைஅரெல்கிளிெைோல்கள் அல்லது டிரைகிளிெரைடுகள்

 டியரஅயெல்கிளிெரால்கள் என்பயவ கிளிெரால் ஆனது, மூன்று மூைக்கூறுகள் சகாழுபபு 

அமிைஙகளுடன், எஸடரா்தல் வியனக்குடபடடு கியடக்கும் எளிை லிபபிடுகள் ஆகும். இது சகாழுபபின் 

்ெமிபபு வடிவமாகும். இயவ ்்தாலுக்கு அடியில் உள்ை திசுக்களில் ்ெமிக்கபபடும். இயவ குடல் 

நாைஙகளில், லிப்பஸ எனும் சநாதிைால் நீராறபகுக்கபபடடு, ்தனித்த சகாழுபபு அமிைஙகள் மறறும் 

்மா்னாகிளிெயரடுகயைத ்தருகின்்றன.
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+  3

3H2O

டியரஅயெல்கிளிெரால்

சகாழுபபு அமிைம்கிளிெரால்

படம் 6.6 டி்ரகிளிச்ரடுகள் க�ோகுத்�ல்

 கிளிெராலின் மூன்று யைடராக்ஸில் ச்தாகுதிகளும், ஒ்ர வயகைான  சகாழுபபு அமிைஙகளுடன் 

எஸடராக்கபபடடால், அயவ எளிை டியரஅயெல்கிளிெரால்கள் என்்றயைக்கபபடுகின்்றன. எடுததுக்காடடு: 

டியரபால்மிடின். சவவ்்வறு வயக சகாழுபபு அமிைஙகளுடன் எஸடராக்கல் நிகழந்தால், அது கைபபு 

கிளிெயரடுகள் என்்றயைக்கபபடுகி்றது: யட்ைாலி்ைாபால்மிடின்.

CH2O

CHO

C

CH2O

C

(CH2)14CH3

(CH2)14CH3

O

C (CH2)14CH3

O

O

CHO

CH2O C

CH2O

C

(CH2)7CH

O

C (CH2)14CH3

O

O

CH(CH2)7 CH3

(CH2)7CH CH(CH2)7 CH3

டியரபால்மிடின் (எளிை) யட்ைாலி்ைாபால்மிடின்- (கைபபு)

படம் 6.7 எளிய மறறும் கலப்பு டி்ரகிளிச்ரடுகள்

6.3.1. ்பண்புகள்

இயற ்பண்புகள்
• இயவ, முயனவற்றயவ, நீரசவறுக்கும் ்தன்யம சகாண்டயவ, நீரில் கயரவதில்யை ஆனால் கரிம 

கயரபபான்களில் கயரைக்கூடிையவ.
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• நீயரவிட இவறறின் அடரததி குய்றவு. இ்தனால் சகாழுபபு நீரின் மீது மி்தக்கி்றது.

• இயவ, சகாழுபபுகளுக்கு கயரபபானாக பைன்படுகின்்றன. உ்தாரணம்: யவடடமின்கள் A, D, E 
மறறும் K ்பான்்ற சகாழுபபில் கயரயும் யவடடமின்கள்.

• நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைஙகள், அ்்த நீைமுயடை நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைஙகயை விட அதிக 

உருகுநியைகயை சகாண்டுள்ைன.

குறிப்பு:
ஒலீயிக் அமிைததின் டிரான்ஸ-இரடயட பியணபபு சகாண்ட மாறறிைம்  எயைடிக் அமிைம் என 

அறிைபபடுகி்றது. இது ்நர்காடடு வடிவம் மறறும் 450C உருகுநியையை சபறறுள்ைது. (அ்தன் 

சிஸ மாறறிைதய்த விட 320C அதிகம்).

க்போதுப் க்பயர் உருகுநிரல
பால்மிடிக் அமிைம் (நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைம்) 63º C
ஒலீயிக் அமிைம் (நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைம்) 13º C

நவதிப் ்பண்புகள்

1. நீைோற்பகுத்ெல்:
 டயரகிளிெயரடுகள் (சகாழுபபுகள்) ஆனயவ  அமிைஙகள் மறறும் சவபபம் அல்ைது  உயிரச 

சூழநியைகளில் லி்பஸ ்பான்்ற ்தகுந்த சநாதிகள் முன்னியையில், நீராறபகுபபயடநது கிளிெரால் 

மறறும் சகாழுபபு அமிைஙகயை உறபததி செயை முடியும்.
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கிளிெரால்

சகாழுபபு அமிைம்

2. ரைடைஜநேற்றம்:
 நிய்றவு்றா சகாழுபபுகளுடன் அயவ நிய்றவுறும் வயர யைடரஜன் அணுக்கயை ்ெரக்கும் 

செைல்முய்ற யைடரஜ்னற்றம் எனபபடுகி்றது. சகாழுபபுகயை யைடரஜ்னற்றம் செயயும் 

செைல்முய்றைானது, ச்தாழிறொயைகளிலும், உணவு உறபததி நியைைஙகளிலும் யைடரஜ்னற்றம் 

செயைபபடட சகாழுபபு என்்றயைக்கபபடும் மாறறிையமக்கபபடட ்தாவர சகாழுபபுகயை ்தைாரிபப்தறகாக, 
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பைன்படுத்தபபடுகி்றது. இயவ நிய்றவுற்ற விைஙகு சகாழுபபுகயைப ்பான்்்ற  ்மறபு்ற அயமபபு மறறும் 

சுயவபபண்புகயை சபறறுள்ைன.

குறிப்பு:
ப்தபபடுதது்தலின்்பாது, டிரான்ஸ மாறறிை வடிவம் ்தவிர, மற்ற பை சகாழுபபு அமிைஙகள் 

நிய்றவுற்ற்தாக மாறுகின்்றன. பின்னர ்தன்னிசயெைாக, நிய்றவு்றா நியைக்கு திரும்பிவிடுகின்்றன.
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கிளிெயரல் டியர ஒலி்ைட
டியர்ைாலின்

கிளிெயரல்  டியரஸடீ்ரட 

(டியரஸடீரின்) வனஸபதி

்ப்டம் 6.8 நிர்றவு்றோ ககோழுப்பு அமிலத்தின் ரைடைஜநேற்றம்

3. நெோப்்போெல்:
 சகாழுபயப, காரம் (NaOH அல்ைது KOH) சகாண்டு நீராறபகுதது கிளிெரால் மறறும்   சகாழுபபு 

அமிைஙகளின் ்ொடிைம் உபபு (்ொபபு) ஆகிைவறய்ற சபறும் செைல்முய்ற, ்ொபபா்தல் அல்ைது 

எஸடரகளின் கார நீராறபகுத்தல்  என்்றயைக்கபபடுகி்றது. ்ொபபுகள் என்பயவ நீண்ட ெஙகிலி சகாழுபபு 

அமிைஙகளின் ்ொடிைம் அல்ைது சபாடடாசிைம் உபபுகள் ஆகும்.

CH

CH2 O

CH2
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O C

O C

O

O

O
R1

R2

R3

+   3NaOH HC

H2C OH

H2C

OH

OH

+
COO-Na+

COO-Na+

COO-Na+

R1
R2
R3

+ +
டியரகிளிெயரடு 

(சகாழுபபு அல்ைது 
எண்சணய)

்ொடிைம் 
யைடராக்யெடு

கிளிெரால் 3 ்ொபபு மூைக்கூறுகள்

்ப்டம் 6.9 ககோழுப்பு அமிலஙகளின் நெோப்்போெல் விரே

4. நைலஜநேற்றம்:

 நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைஙகள்,  Cl2, Br2 மறறும் I2 ் பான்்ற ் ைைஜன்கயை ்தஙகள் இரடயடப 

பியணபபுடன் ்ெரக்கும் தி்றயனக் சகாண்டுள்ைன. இது சகாழுபபு அல்ைது எண்சணயயின் நிய்றவு்றாத 

்தன்யமயை அைவிட இபபண்பு மிக முக்கிைம். நிய்றவு்றாத ்தன்யம அவறறின் உயிரிைல் மதிபயப 

நிரணயிக்கும் பண்பாகும்.
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2I2

I I I I

லி்னாயிக் அமிைம்

ஸடீ்ரட சடடரா அ்ைாடி்னட

்ப்டம் 6.10 ககோழுப்பு அமிலஙகளின் நைலஜநேற்ற விரே

5.ஊசிப்ந்போெல்:
 உணவில் உள்ை சகாழுபபு அல்ைது எண்சணய சகடடழிவ்தால், உணவானது விரும்பத்தகா்த 

வாெயன மறறும் சுயவயை சபறுகி்றது. இய்த குறிபபிட சபாதுவாக, ஊசிப்பா்தல் எனும் வாரதய்த 

பைன்படுத்தபபடுகி்றது. சகாழுபபுகளில்,  குய்றந்த மூைக்கூறு எயட சகாண்ட காரபாக்சிலிக் 

அமிை டியரகிளிெயரடுகள், காறறு, ஈரபப்தம் மறறும் ஒளி ஆகிைவறறிறகு சவளிபபடும்்பாது மிக 

எளி்தாக ஆக்ஸிஜ்னற்றம் அயடகின்்றன அல்ைது லிப்பஸகள் சநாதிகள் முன்னியையில் எளிதில் 

நீராறபகுபபயடகின்்றன.

உணவு ெயோரிககும் கெோழிறெோரலகள் ஊசிப்ந்போெரல எவவோறு 
குர்றககின்்றே?

• ்வடடமின் E மறறும்  ்வடடமின் C பபோன்ை இயற்கயோன 
எதிரஆக்ஸிஜபனறறிகள் பசரத்ப�ோ அல்லது  பியுட்டபலறைம் கசயயப்படட 

்ைடரோக்ஸி அனிபசோல் (BHA) மறறும்   பியுட்டபலறைம் கசயயப்படட ்ைடரோக்ஸி 
கடோலுயீன்(BHT) பபோன்ை க�ோகுக்கப்படட ஆக்ஸிஜபனறை �டுப்போன்கள் பசரத்ப�ோ 
உை்வ பபக்கிங கசய�ல்.

• ஆக்ஸிஜ்ன �டுக்க கவறறிட பபக்கிங கசய�ல்.

• ்பகளில் ஆக்ஸிஜ்ன நீக்குவ�றகோக, ்ைடரஜன் பபோன்ை மந� வோயு்வ பசரத்�ல்.

• உை்வ ஒளியிலிருநது போதுகோப்போக பபக் கசய�ல்.

• ஊசிப்பபோ�லில் நிகழும் கபரும்போலோன வி்னக்ை குளிரூடடு�ல் �டுக்கிைது.

உஙகளுககுத்

கெரியுைோ?
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6.3.2. அளவுச் நெோெரேகள்:

சகாழுபபுகளின் பண்பறி பகுபபாயவில், சிை 

்வதி அைவுறுக்கள் பைன்படுத்தபபடுகின்்றன.

i. அமில எண்:
 அமிை மதிபபு (அல்ைது 

“நடுநியைைாக்கல் எண்” அல்ைது “அமிை எண்”) 

என்பது 1 கிராம் சகாழுபயப  நடுநியைைாக்க 

்்தயவபபடும் சபாடடாசிைம் யைடராக்யெடின் 

(KOH) மில்லிகிராம் எண்ணிக்யக ஆகும். 

அ்தாவது, அமிை எண் என்பது, சகாழுபபில் 

உள்ை ்தனித்த சகாழுபபு அமிைததின் அையவ  

குறிபபிடுவ்தாகும். ப்தபபடுத்தபபடடு முய்றைாக 

்ெமிதது யவக்கபபடடுள்ை சகாழுபபு மிகக் 

குய்றந்த அமிை எண்யணக் சகாண்டிருக்கும்.

ii. நெோப்்போெல் எண்:
  1 கிராம் சகாழுபயப ்ொபபாக்குவ்தறகு 

்்தயவபபடும் KOH காரததின் மில்லிகிராம் 

எண்ணிக்யக ்ொபபா்தல் எண் ஆகும். 

அ்தாவது, சகாழுபபில் உள்ை சகாழுபபு 

அமிை ெஙகிலிகளின் ெராெரி நீைம் பறறிை 

்தகவயை இது வைஙகுகி்றது.்ொபபா்தல் எண் 

மதிபபானது, சகாழுபபு அமிை ெஙகிலியின் 

நீைததுடன் எதிரவிகி்தமாக மாறுகி்றது. சகாழுபபு 

அமிைததின் ெராெரி ெஙகிலி நீைம் குய்றவாக 

இருந்தால், ்ொபபா்தல் எண் மதிபபு அதிகமாக 

இருக்கும்.

iii. அநயோடின் எண்:
 100 கிராம் சகாழுபபால் உறிஞ்ெபபடும் 

அ்ைாடினின்  கிராம் எண்ணிக்யக  அ்ைாடின் 

எண் என குறிபபிடபபடுகி்றது. அ்ைாடின் 

மடடுமல்ைாமல், மற்ற ைாைஜன்களும் 

இரடயடப பியணபபில் ்ெரகின்்றன. என்வ 

அ்நக ்நரஙகளில் அைாடினுக்கு பதிைாக 

பு்ராமின் பைன்படுத்தபபடுகி்றது.ஏசனனில் அது 

வியனதி்றன் மிக்கது. அ்ைாடின் எண் என்பது 

சகாழுபபில் உள்ை சகாழுபபு அமிைததின் 

நிய்றவு்றாத்தன்யமயின் அைவாகும். 

உ்தாரணம்: ஆளி விய்த எண்சணய (PUFA), 
ஆலிவ் எண்சணய (MUFA) மறறும் ்்தஙகாய 

எண்சணய (நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைம்) 

ஆகிைவறறின் அ்ைாடின் எண்கள் முய்ற்ை 

்்தாராைமாக முய்ற்ை 175-201, 77-91, மறறும் 

8-9.5 ஆகும்.

iv. ந்போலன்ஸ்கி எண்:
 ்பாைன்ஸகி எண் மதிபபு என்பது 

சகாழுபபில் உள்ை எளிதில் ஆவிைாகும் சகாழுபபு 

அமிைததின் அையவ குறிக்கி்றது. இந்த மதிபபு, 

அய்த உருவாக்கிை ்வதியிைைாைர எடவாரட 

்பாைன்ஸகி சபைரால் அயைக்கபபடுகி்றது. 

இ்தன் மதிபபு, நீரில் கயரைா்த சகாழுபபு 

அமிைஙகயை நடுநியைைாக்கத ்்தயவைான 

0.1N  காரக்கயரெலின்(KOH) மில்லிலிடடர 

எண்ணிக்யகக்குச ெமம் . 

v. ரைச்ெர்ட கையெல் எண்
 யரசெரட மதிபபு (யரசெரட-

சமயெல் - ஊல்னி எண்) என்பது, சகாழுபபு 

மூைக்கூறில் உள்ை குறுகிை ெஙகிலி சகாழுபபு 

அமிைஙகளின் அையவ அைவிடுகி்றது. 

இது, 5 கிராம் சகாழுபபிலிருநது சப்றபபடட, 

கயரைக்கூடிை,எளிதில்  ஆவிைாகும், சகாழுபபு 

அமிைஙகயை நடுநியைைாக்க ்்தயவைான 

0.1N  காரக்கயரெலின்(KOH) மில்லிலிடடர 

எண்ணிக்யக ஆகும். இந்த மதிபபு, அய்த 

உருவாக்கிை ்வதியிைைாைரகள் எமில் யரசெரட 

மறறும் எமிரிச சமயெல் ஆகி்ைார சபைரால் 

அயைக்கபபடுகி்றது.

vi. அசிடர்டல் எண் :
 அசிடடல் எண் என்பது ஒரு ்ெரமததில் 

(சகாழுபபு அல்ைது எண்சணய) உள்ை 

்தனித்த யைடராக்ஸில் ச்தாகுதிகளின்  

எண்ணிக்யகயைக்  குறிக்கி்றது. அசிடயட 

்ைற்றம் செயைபபடட, 1 கிராம் சகாழுபபு, 

்ொபபா்தல் வியனயில் உருவாக்கும் அசிடடிக் 

அமிைதய்த நடுநியைைாக்கத ்்தயவபபடும் 

சபாடடாசிைம் யைடராக்யெடின் மில்லி 

கிராம்களின் எண்ணிக்யக ஆகும்.
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6.4. ்போஸ்ந்போலிப்பிடுகள்

கூடடு லிப்பிடுகள்:
 பாஸ்பாலிபபிடுகள் கூடடுபபுர்தஙகைாகும். இயவ  ஈரிைல்பு ்தன்யம சகாண்ட  

மூைக்கூறுகைாகும், அ்தாவது, அயவ நீரசவறுக்கும் வால் பகுதியையும், நீர விரும்பும் ்தயைப 

பகுதியையும் சகாண்டுள்ைன. செல்லிறகும், அ்தன் சூைலுக்கும் இயட்ை ்தடுபபாக செைல்படும்  

பிைாஸமா ெவ்வின் முக்கிை பகுதிக்கூ்றாக பாஸ்பாலிபபிடுகள், உள்ைன. பாஸ்பாலிபபிடுகள், 

செல்ெவ்வில், லிபபிடு இரடயட அடுக்கு என்்றயைக்கபபடும் அயமபபில் அயமக்கபபடடுள்ைன.

அவறறின் பாஸ்பட ்தயைபபகுதிகள் நீயர ்நாக்கியும், வால்பகுதி ெவ்வின் உடபகுதியை ்நாக்கியும் 

அயமக்கபபடடுள்ைன.
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நீர சவறுக்கும் 

வால்பகுதி
நீர  விரும்பும் 

்தயைபபகுதி

நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைம்

நிய்றவு்றா்த சகாழுபபு அமிைம்
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பகு
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்ப்டம் 6.11 ்போஸ்ந்போலிப்பிடு அரைப்பு 

6.4.1. வரகப்்போடு:
 பாஸ்பாபிலிபபிடுகள் என்பயவ, வைக்கமாக, கிளிெராலின் யமை அயமபபுடன் இயணக்கபபடட 

சகாழுபபு அமிை ெஙகிலிகைால் ஆனயவ.  மூன்று சகாழுபபு அமிை நீடசிகயை சகாண்டிருபப்தறகு பதிைாக, 

பாஸ்பாலிபபிடுகள் இரண்டு சகாழுபபு அமிை நீடசிகள் மறறும்  கிளிெராலின் மூன்்றாம் காரபனுடன் 

இயணக்கபபடடுள்ை யைடராக்ஸில் ச்தாகுதிைானது, மாறுபடட பாஸ்பட ச்தாகுதியுடன் இயணநது 

உருவான எஸடர ச்தாகுதி   ஆகிைவறய்ற சகாண்டுள்ைது. அவறறின் ஆல்கைால் ச்தாகுதிகளின் 

எண்ணிக்யகக்்கறப பாஸ்பாலிபபிடகள் இரண்டு முக்கிை பிரிவுகைாக வயகபபடுத்தபபடுகின்்றன:

• கிளிெ்ரா பாஸ்பாலிபபிடுகள்

• ஸபிங்காபாஸ்பாலிபபிடுகள்
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6.4.1.1. கிளிெநைோ ்போஸ்ந்போலிப்பிடுகள்

 இ்தைம், மூயை, சிறுநீரகம், 

முடயட மஞ்ெள் கரு மறறும் ்ொைா பீன்ஸ 

ஆகிைவறறில் கிளிெ்ரா பாஸ்பாலிபபிடுகள் 

அதிகைவு காணபபடுகின்்றன. கிளிசெ்ரா 

பாஸ்பாலிபபிடுகளில் உள்ை ஆல்கைால் 

கிளிெரால் ஆகும், இ்தனுடன் இரண்டு சகாழுபபு 

அமிைஙகள், ஒரு பாஸ்பட ச்தாகுதி மறறும் 

ஒரு ஆல்கைால் (இ்னாசிடடல்) அல்ைது 

, ஆல்கைால் அமீன் (எத்தனால் அமீன், 

செயரன்) அல்ைது யநடரஜன் காரம் (்காலின்) 

ஆகிைன இயணக்கபபடடுள்ைன. இது 

பாஸ்பாகிளிெயரடு என்றும் அயைக்கபபடுகி்றது. 

பாஸ்பட ச்தாகுதியுடன் உள்ை இயணபபின் 

அடிபபயடயில் பாஸ்பாகிளிெயரடுகளில் பை 

வயககள் உள்ைன. இந்த இயணபபுகள், பல்்வறு 

பாஸ்பாலிபபிடுகளின் பல்்வறு பண்புகயை 

மறறும் பஙகளிபயப உறுதிபபடுததுகின்்றன.

முககியைோே ்போஸ்ந்போ கிளிளிெரைடுகள்:

• பாஸபாடியடல்்காலின் (சைசிதின்): 

்காலின் எனும் யநடரஜன் காரதய்த 

சகாண்டுள்ைது.

• பாஸபாடியடல்செயரன் (செபாலின்): 

எத்தனால் அமீன் எனும் யநடரஜன் காரதய்த 

சகாண்டுள்ைது.

• பாஸபாடியடல்எத்தானாைமீன் : 

எத்தனாைமீன் ஒரு ஆல்கைால் அமீன்

• பாஸபாடியடல்ஐ்னாசிடால்: ஐ்னாசிடால் 

ஒரு சைக்ொயைடரிக் ஆல்கைால்.

்ப்டம் 6.12 முககியைோே 
்போஸ்ந்போகிளிெரைடுகளின் அரைப்பு

6.4.1.2. ஸ்பிஙநகோ்போஸ்ந்போலிப்பிடுகள்:

 அயவ, ஸபிங்காயென் அயமை 

அயமபபு, சகாழுபபு அமிைம், பாஸ்பட 

மறறும் காரம் ஆகிைவறய்ற சகாண்டுள்ைன. 

அயவ  மூயை மறறும் நரம்பு திசுக்களில் 

மிகுதிைாக காணபபடுகின்்றன. இச்ெரமஙகள் 

ெமிக்யஞை பரிமாற்றம் மறறும்  செல் அஙகீகாரம் 

ஆகிைவறறில் முக்கிை பஙகாறறுகின்்றன.

ஸபிங்காயென் + சகாழுபபு அமிைம் = செராயமடு

செராயமடு+காரம்= ஸபி்்காபாஸ்பாலிபபிடுகள்
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ஸபிங்காயென் சகாழுபபு அமிைம் = செரயமடு செரயமடு + ்படு = ஸபிங்காபாஸ்பாலிபபிடு

CH3(CH2)12 CH= CH – CH–OH

R1 –C–CH O

P – O –X

O–

O CH2 – O –

X = – CH2 – CH2 – NH3 + அல்ைது – CH2 – CH2 – N –CH2

CH3

CH3

படம் 6.13 . ஸ்பிஙபகோபோஸ்பபோலிப்பிடுகளின் கபோதுவோன அ்மப்பு

செராமயமடு - X  என்பது H அணுவாகும்.

உெோைணம்: ஸபிங்காயமலீன்கள்

 பாஸ்பா்காலின் அல்ைது செராயமடடின் 1-யைடராக்ஸி ச்தாகுதியுடன் எஸடர பியணபயப 

உயடை பாஸ்பாஎத்தானாைமீன் மூைக்கூய்ற ஸபிங்காயமலீன்கள் சகாண்டுள்ைன. 

சிறு நரம்பு இயை

யமலின்

உய்ற

நரம்பியை

படம் 6.14 ்மலின் உ்ையின் குறுக்கு கவடடுத்ப�ோறைம்
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வருவிககப்்பட்ட லிப்பிடுகள்:

ஸ்க்டைோயடுகள்:

 ஸசடராயடுகள், வருவிக்கபபடட லிபபிடுகைாகும். அயவ ்தஙகளின் நாறவயைை அயமபபான 

வயைை சபன்்டன் சபரயைட்ரா  ஃபினாநதரீன் அயமபபால் அஙகீகரிக்கபபடைாம். இது படததில் 

காடடிைவாறு மூன்று ஆ்றணு வயைைஙகள் (A,B,C) மறறும் ஒரு ஐந்தணு வயைைதய்த D) 

சகாண்டுள்ைது. 

R

R
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C D 16
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654
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HO
ஸசடராயடு காரபன் வடிவம் ஸசடரால் காரபன் வடிவம்

்ப்டம் 6.15 ஸ்க்டைோயடுகள் ைறறும் ஸ்க்டைோல்களின் கோர்்பன் வடிவம்.

6.5. ஸ்க்டைோல்கள்

 ஸசடரால்கள்,  ஸடீராயடு ஆல்கைால்கள் எனவும் அறிைபபடுகின்்றன. இயவ ஸசடராயடுகளின் 

A- வயைைததின் 3-வது இடததில் யைடராக்ஸில் ச்தாகுதியை சகாண்ட துயண பிரிவாகும். A- 

வயைைததிலுள்ை யைடராக்ஸில் ச்தாகுதி முயனவுற்ற்தாகவும், மீ்தமுள்ை அலிஃபாடிக் ெஙகிலி 

முயனவற்ற்தாகவும் இருபப்தால் இயவ ஈரிைல்பு லிபபிடுகள் (amphipathic) ஆகும்.

வரககள்:

• யபட்டாஸசடரால்கள் (எ.கா: ஸடிக்மாஸசடரால்)

• ஜூஸசடரால்கள் (எ.கா: சகாைஸடிரால்)

 ்தாவரஙகளின் ஸசடரால்கள், யபட்டாஸசடரால்கள் எனவும் விைஙகுகளின் ஸசடரால்கள், 

ஜூஸசடரால்கள் எனவும் அயைக்கபபடுகின்்றன. சகாைஸடிரால் மிக முக்கிைமான ஜூஸசடரால் ஆகும்.

்கம்்பஸசடரால், யெ்டாஸசடரால் மறறும் ஸடிக்மாஸசடரால் ஆகிைன யபடசடாஸசடரால்கைாகும். 

பூஞ்யெகளின் செல் ெவ்வில் உள்ை ஸசடரால்  ஆனது எர்காஸசடரால் எனபபடுகி்றது. இது,  விைஙகு 

செல்களில் சகாைஸடிரால் செயயும் அ்்த பணியை பூஞ்யெகளில் ்மறசகாள்கி்றது. 
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குறிப்பு:
ஊட்டச்ெத்து உணவோக 
ர்பந்டோஸ்க்டைோல்கள்:

மனி்த குடலில், சகாைஸசடரால் உறிஞ்சு 

்தைஙகயை ்தாவர ஸசடரால்கள், 

அயடததுக் சகாள்வ்தாக மருததுவ 

பரி்ொ்தயனகள் காடடுகின்்றன. 

அ்தாவது, மனி்தரகளில் இயவ 

சகாைஸசடரால் உறிஞ்சு்தயை குய்றக்க 

உ்தவுகின்்றன. ்தற்பாது அசமரிக்க இ்தை 

கூடடயமபபு ஆனது, உைர சகாைஸசடரால் 

்நாய கண்டறிைபபடட ்நாைாளிகள் 

மடடு்ம ்தாவர ஸசடரால்கயை, 

ஊடடசெதது உணவாக எடுததுக்  சகாள்ை 

்வண்டும் என பரிநதுயரததுள்ைது.

6.5.1. ககோலஸ்டிைோல்
 சகாைஸடிரால் பரவைாக அயனதது 

உயிரணுக்களிலும் காணபபடுகி்றது. ்மலும் இது  

செல் ெவ்வு மறறும் லிப்பாபுர்தஙகளின் முக்கிை 

ஆக்கக்கூ்றாகும்.

அரைப்பு
 சகாைஸடிரால் ஒரு C27  ்ெரமம், இ்தன் 

மூைக்கூறு வாயபபாடு C27H46O. ஆகும்.  இது 

C3 ல் யைடராக்ஸில் ச்தாகுதியையும், C5 மறறும் 

C6 க்கு இயட்ை ஒரு இரடயட பியணபயபயும் 

சகாண்டுள்ைது. C17 இல் பக்கச ெஙகிலி 

இயணக்கபபடடுள்ைது.

குறிப்பு:
இரத்த சகாைஸடிரால் அைவின் 

ொ்தாரண மதிபபு < 200 mg / dL

HO
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(a) ககோலஸ்டிைோல்

(b) எர்நகோஸ்க்டைோல்
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HO

H H

H

H

(c) ஸ்டிகைோஸ்க்டைோல்

்ப்டம் 6.16 க்போதுவோே ஸ்க்டைோல்களின் அரைப்பு: a) ககோலஸ்டிைோல்  b) எர்நகோஸ்க்டைோல்  
c)ஸ்டிகைோஸ்க்டைோல்

்பண்புகள்:

1. சகாைஸடிரால் ஆனது இைறயகயில் சவண்யமைான, பைபைபபான மறறும் ொயெதுர படிகஙகைாக 

உள்ைது.

2. அது சுயவ மறறும் மணமற்றது.

3. இ்தன் உருகுநியை 150ºC ஆகும்.

4. இது நீரில் கயரவதில்யை ஆனால் சகாழுபபு கயரபபான்களில் கயரைக்கூடிைது.

5. இது சவபபம் மறறும் மின்ொரதய்த கடததுவதில்யை ்மலும் மின்கடத்தாப  சபாருைாக 

செைல்படுகி்றது. மூயையில் மிக அதிகைவில் காணபபடும் இது, நரம்பு மின்தூண்டல்களுக்கு 

எதிரான காபபானாக செைல்படுகி்றது. 

6. ்தகுந்த சூழநியையில் சகாைஸடிராயை ஆக்ஸிஜ்னற்றம் செயயும்்பாது, வியரவாக  

ஆக்சிஜ்னற்றம் அயடநது சகாைஸடி்னான் என்்றயைக்கபபடும் கீட்டாயன உருவாக்குகி்றது.

7. சகாைஸடிராலின் யைடராக்ஸில் ச்தாகுதிைானது, ஸடிைரிக் அமிைம் ்பான்்ற சகாழுபபு 

அமிைஙகளுடன் எளிதில் எஸடயர உருவாக்குகி்றது.
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ககோழுப்புகள் ைறறும்  ெைனிககுழோயகள்

 ஆரித்ரா ஸகிைாரிஸ என்பது இரத்த குைாயகள் 
சகடடிபபடு்தல் artena – இரத்த குைாய, sklerosis – சகடடிபபடு்தல், 
இரத்தக்கடடிகள் மூைம் இரத்தக்குைாய குறுகி அயம்தல் அறிகுறிைற்ற 
ஒரு நிகழவாகக் கரு்தபபடடது. ்தயடபபடட இரத்த ஓடடத்தமனி 
இவ்வியைவிறகான அறிகுறிைாகவுள்ைது.

 இ்்த ்பான்று ஆரித்்தரா ஸகிைாரிஸ இைம் வைது மு்த்ை 
துவஙகி இரத்த ்தமனிக்குைாயின் சுவறறின் ்மல் சவளிரிை மஞ்ெைான 
ஒரு படிவமாக துவஙகி பின் படிபபடிைாக படிை ஆரம்பிக்கின்்றது.

இரத்த ஓடட 
்தயடைற்ற ்தமனி

்தயடக் சகாண்ட 
்தமனி

படியும் படிவம்

்தமனியில் 
உருவாகும 

படிவம்

படிவம் இரத்த 
ஓடடமின்றி 

இ்றக்கும் இ்தை 
திசுக்கள்

படியும் படிவத்தால் 
உருவாகும் இரத்தக் 

கடடிகள் அல்ைது 
அயடபபுக்கள்

்த
ம

னி
ச

சு
வ

ர

உஙகளுககுத்

கெரியுைோ?

ககோலஸ்டிைோலின் முககியத்துவம்:

• சகாைஸடிரால் செல் ெவ்வின் கடடயமபபுக்கு அததிைாவசிைமானது. ்மலும் சகாழுபபில் கயரயும் 

யவடடமின்கள் மறறும் ஸசடராயடு ைார்மான்களுக்கு முன்்னாடிச ்ெரமமாக  செைல்படுகி்றது.

• இது, விைஙகுகளில், செல்ெவ்வின் திரவத்தன்யமக்கு முக்கிை சீராக்கிைாகவும் உள்ைது.

• இது, சிை பாஸ்பாலிபபிடுகளுடன் பியணநது லிபபிடு குவிைல்கயை (lipid rafts) உருவாக்குகி்றது. 

இயவ ெவ்வுகளின் திரவத்தன்யமயையும், நியை மாற்றஙகள் அயடவய்தயும் குய்றக்கின்்றன. இது 

செல் ெவ்வின் வழி்ை யைடரஜன் மறறும் ்ொடிைம் அைனிகள் ஊடுருவயை அதிகரிக்கி்றது.

• இது கல்லீரலில் , செரித்தல் மறறும் A, D, E மறறும் ்பான்்ற சகாழுபபில் கயரயும் யவடடமின்கயை 

உறிஞ்சு்தல் ஆகிைவறறிறகு மிக அவசிைமான பித்த அமிைஙகயை உருவாக்குவதிலும் உ்தவுகி்றது.

• இது நமது உடல் சவபபநியையை பராமரிபப்தறகும், நம் உள்ளுறுபபுகயை பாதுகாபப்தறகும் 

உ்தவுகி்றது.

• மருததுவ துய்றயில், ஸடீராயடு ைார்மான்கள் மறறும் யவடடமின் D ஆகிைவறறின், உறபததியில் 

சகாைஸசடரால் பைன்படுத்தபபடுகி்றது.

Note
சகாைஸடிரால் ்தாவர செல்களில் காணபபடுவதில்யை. ஆனால் விைஙகு செல் ெவ்வில் 

மிக அதிகைவில் காணபபடுகி்றது ்மலும் இது ெவ்யவ கடினமான்தாக ஆக்குகி்றது.
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 உடல் சபருத்தல்  என்பது ஆ்ராக்கிைததின்மீது எதிரமய்றைான 

வியையவ உருவாக்கும் அைவிறகு உடலில் சகாழுபபு  குவிநதிருபப்தாகும். 

மக்கள் சபாதுவாக அவரகளின் உடல் எயட குறியீடு (Body Mass Index - 
BMI) அைவு 25–30 kg/m2 அைவில் இருக்கும்்பாது பருமனானவரகள் என 

கரு்தபபடுகின்்றனர. ஒரு நபரின் உடல் எயடயை, அந்த நபரின் உைரததின் 

வரக்கத்தால் வகுதது BMI கணக்கிடபபடுகி்றது. இது சபாதுவாக அதிகபபடிைான உணவு 

உடசகாள்ைல், குய்றவான உடல் செைல்பாடு மறறும் மரபணு பாதிபபு ஆகிை காரணஙகளினால் 

உண்டாக்கபபடுகி்றது. இந்த எயட அதிகரிபபு,  இ்தை ் நாயகள்,  நீரிழிவு ் நாய வயக 2, தூக்கததில் 

மூசசுததிண்றல், கீழவா்தம், மறறும் ஆஸதுமா ்பான்்ற ்நாயகளுடன் ச்தாடரபுயடைது.

உஙகளுககுத்

கெரியுைோ?

6.5.2. எர்நகோஸ்க்டைோல்
 எர்காஸசடரால் என்பது பூஞ்யெ மறறும் பு்ராடடா்ொவாக்களின் செல் ெவ்வுகளில் காணபபடும் 

ஸசடரால் ஆகும். இது, விைஙகு செல்களில்  சகாைஸடிரால் நிகழததும் அ்்த செைல்பாடுகளில் 

பைவறய்ற   நிகழததுகி்றது. எர்காஸசடரால் என்பது  யவடடமின் D2 யின் பு்ரா யவடடமின்ஆகும்; 

இது பு்ற ஊ்தா (UV) கதிரகளுக்கு சவளிபபடும்்பாது யவடடமின் D2 ஐ உருவாக்கும் வியன நிகழகி்றது.

H

HH

HO
எர்நகோஸ்க்டைோல்

எர்காஸசடரால் இல்ைாமல், பூஞ்யெ மறறும் பு்ராட்டா்ொவா ஆகிைவற்றால் 

உயிரவாை இைைாது என்ப்தால், அவறய்ற அழிக்கும் மருததுகள் ்தைாரிபபில் 

எர்காஸசடராயை ச்தாகுக்கும் சநாதிகள் ்தாம் முக்கிை இைக்காக உள்ைன. 
உஙகளுககுத்

கெரியுைோ?

எர்நகோஸ்க்டைோல் உயிரியல் கெயல்்போடு:

• எர்காஸசடரால் என்பது யவடடமின் D2 (எர்காகால்சிசபரால்) வின் உயிரிைல் முன்்னாடி 

ஆகும். காைான் ொகுபடியில், அறுவயடக்குப பி்றகு, காைான்களில்  யவடடமின் D யின் அையவ 

அதிகரிபப்தறகாக, அயவ கதிரவீசசிறகு உடபடுத்தபபடுகின்்றன.  

• எர்காஸசடராயை பிரிதச்தடுக்கவும்,  யவடடமின் D யின் ச்தாகுபபிறகாகவும், பூஞ்யெகள்  ச்தாழில் 

ரீதிைாக வைரக்கபபடுகின்்றன.
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6.5.3. ஸ்டிகைோஸ்க்டைோல்:

 ஸடிக்மாஸசடரால் ஆனது ்வாஜன் எதிரவிய்றபபுக் காரணி (Wulzen anti-stiffness factor) 

எனவும் அறிைபபடுகி்றது. இது ஒரு ்தாவர ஸசடரால் ஆகும். ஸடிக்மாஸசடரால், பை மருததுவ மூலியக 

செடிகளில் காணபபடும் ஒரு நிய்றவு்றா ்தாவர ஸசடரால் ஆகும். பல்்வறு காயகறிகள், பருபபு வயககள், 

சகாடயடகள், விய்தகள், மறறும் ப்தபபடுத்தபபடா்த பால் ஆகிைவறறிலும்  ஸடிக்மாஸசடரால் 

காணபபடுகி்றது.

HO

H H

H

Stigmasterolஸ்டிகைோஸ்க்டைோல்

்பயன்்போடுகள்: 

• செமிசிந்தடிக் பு்ராசஜஸடடி்ரான் எனும் மனி்த ைார்மான் உறபததியில்,   ஸடிக்மாஸசடரால் 

முன்்னாடி ்ெரமமாக பைன்படுகி்றது. இந்த ைார்மான் திசு ஒழுஙகுபடுதது்தல் மறறும் 

மறுகடடயமபபு முய்றயமகளில், முக்கிை உடலிைல் செைைாறறுகி்றது.

• ஆண்ட்ராஜன்கள், எஸட்ராஜன்கள், மறறும் காரடிகாயடுகள் ஆகிைவறறின் உயிரத ச்தாகுபபில், 

இயடநியை ்ெரமமாக செைல்படுகி்றது.

்போ்டச்சுருககம்

 லிபபிடுகள் என்பயவ இைறயகயில் காணபபடும் கரிமச்ெரமஙகள் ஆகும். இயவ முயனவற்ற 

கயரபபான்களில் கயரயும் வயகயிைான ்ெரமஙகள் ஆகும்.

இயவகள் பல்்வறு செைல்பாடுகயை செைல்படுததுகின்்றன. எடுததுக்காடடு உடலின் ஆற்றல் இருபபு 

ைார்மான்கைாக செைல்படு்தல் செல்ெவ்வுகளின் முக்கிைஅயமபபு பகுதிபசபாருள் ்பான்்றயவ 

இயவ உணவுதச்தாழிறொயைகள் உடறசபாலிவியன பாதுகாக்க மருநது ஏறறுசசெல்லும் அயமபபு 

ஆகிையவகளில் பைன்படுகின்்றன. இவறய்ற எளிைலிபிடடுகள் கூடடுலிபபிடுகள் மறறும் வசூலிக்கபபடட 

லிபபிடுகள் எனமூன்று வயகபபடுத்தைாம். 

 எளிை லிபபிடுகள் என்பயவ சகாழுபபு அமிை எஸடரகள் ஆகும். எடுததுக்காடடு:  

டியரகிளிெயரடுகள் என்பயவ கிளிெரால் சகாழுபபு அமிைஙகளின் எஸடரகள் சமழுகு என்பது சகாழுபபு 

அமிைஙகள் ்மா்னாயைடராக்ஸி ஆல்கைாலின் எஸடரகள்.
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கூடடு லிபபிடுகள் என்பயவ பாஸ்படகள் ்பான்்ற கூடு்தல் ச்தாகுதிகயை சகாண்ட சகாழுபபு அமிை 

எஸடரகள். செராயமடு இயணக்கபபடட கார்பாயைட்ரடபகுதி சகாண்ட கியைக்்காலிபபிடுகள் 

புர்தஙகள் சகாண்ட லிப்பா புர்தஙகள் எளிை மறறும் இயணபபு லிபடுகயை நீராஸ பகுதது சப்றபபடட 

லிபபிடுகள் வசூலிக்கபபடட லிபபிடுகள் எனபபடும் எடுததுக்காடடு: சகாழுபபு அமிைஙகள் மறறும் 

சகாைஸடிரால்லிபபிடுகள் / ்ொபபா்தல் யைடரஜ்னற்றம் ஊசிப்பா்தல் ்பான்று முக்கிைமான 

பண்புகயைக் சகாண்டுள்ைன. இயவ குறிபபிடட லிபபிடு மூைக்கூறறியன குறிக்கும் படிைாகப 

பைன்படுத்தபபடுகின்்றன.

ைதிப்பீடு:

I. ெரியோே விர்டரய நெர்்நகெடுத்து எழுதுக:

1. பின்வருவனவறறில் லிபபிடுகளின் சி்றபபு பண்பு எது?

 அ) அயவ நீரில் கயரைவதில்யை. ஆ) அயவ சகாழுபபு அல்ைது எண்சணய.

 இ) அயவ முயனவுள்ை மூைக்கூறுகள். ஈ) அயவ யநடரஜன் ெஙகிலிகைால் ஆக்கபபடடயவ.

2. டியரகிளிெயரடு மூைக்கூறுகளின் கூறுகள் ைாயவ?

 அ) ஒரு கிளிெரால் மறறும் மூன்று சகாழுபபு அமிைஙகள்

 ஆ) ஒரு சகாைஸசடரால் மறறும் இரண்டு சகாழுபபு அமிைஙகள் 

 இ) ஒரு கிளிெரால் மறறும் ஒரு சகாைஸசடரால்

 ஈ) ஒரு கிளிெரால் மறறும் இரண்டு சகாழுபபு அமிைஙகள்

3. அய்ற சவபபநியையில் சவண்சணய திடபசபாருைாகவும் ்தாவர எண்சணய திரவமாகவும் உள்ைது 

ஏன்?

 அ) சவண்சணய நிய்றவுற்றது, ஆனால் ்தாவர எண்சணய நிய்றவு்றா்தது.  

 ஆ) சவண்சணய முயனவுற்றது, ்தாவர எண்சணய முயனவு்றா்தது. 

 இ) சவண்சணய முயனவு்றா்தது, ்தாவர எண்சணய முயனவுற்றது. 

 ஈ) சவண்சணய நிய்றவு்றா்தது, ஆனால் ்தாவர எண்சணய நிய்றவுற்றது.

4. ்தாவர எண்சணய (வனஸபதி) உடன் யைடரஜன் வியனபபடும்்பாது நிகழவச்தன்ன?

 அ) யைடரஜ்னற்ற ்தாவர எண்சணய குய்றந்த அைவு டிரான்ஸ சகாழுபயபக் சகாண்டிருக்கும்

 ஆ) யைடரஜ்னற்றபபடட ்தாவர எண்சணய அய்ற சவபபநியையில் திண்மமாக மாறும்

 இ) யைடரஜ்னற்றபபடட ்தாவர எண்சணய முயனவுற்ற்தாகி்றது.

 ஈ) யைடரஜ்னற்றபபடட ்தாவர எண்சணய நிய்றவுற்ற்தாக மாறும்.
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5. சகாழுபபு அமிைஙகள் என்பயவ ________ கடடுமான அைகுகள்

 அ) ஸடிக்மா ஸசடரால் ஆ) டயர-அயெல் கிளிெரால்

 இ) சகாைஸசடரால் ஈ) எர்காஸசடரால்

6. எர்காஸசடரால் ______ன் முன்்னாடி ்ெரமம்.

 அ) யவடடமின் A ஆ) யவடடமின் E

 இ) யவடடமின் C ஈ) யவடடமின் D

7._______ ஒரு சகாழுபபில் கயரயும் யவடடமின் ஆகும்.

 அ) யவடடமின் A ஆ) யவடடமின் B 12

 இ) யவடடமின் C ஈ) யவடடமின் B 7

8. சகாழுபயப _______ சகாண்டு நீராறபகுக்கும்்பாது  ்ொபபு உருவாகி்றது.

 அ) அமிைம் ஆ) காரம் 

 இ)கீட்டான் ஈ) ஈ்தர

9. ்பாைன்ஸகி எண், சகாழுபபிலுள்ை, ________ சகாழுபபு அமிைஙகயை குறிக்கி்றது.

 அ) எளிதில் ஆவிைாகும் ஆ) எளிதில் ஆவிைாகா்த 

 இ)நிய்றவுற்ற ஈ) நிய்றவு்றா 

10. ஸபிங்கா பாஸ்பாலிபபிடுகள் _______ திசுக்களில் அதிகம் காணபபடுகின்்றன.

 அ) இ்தைம் ஆ) சிறுநீரகம்

 இ) மூயை ஈ) கல்லீரல்

11. யட்ைாலி்ைாபால்மிடின் ஒரு 

 அ) எளிை கிளிெயரடு ஆ) கைபபு கிளிெயரடு

 இ) ்தனித்த சகாழுபபு அமிைம் ஈ) ஸசடராயடு

12. நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைததின் சபாது வாயபபாடு_______

 அ) CnH2n+1 COOH    ஆ) CnH2n-1COOH

 இ) CnH2n+1 OH     ஈ) CnH2n-1 OH

13. ஒலீயிக் அமிைம் ஒரு _______ சகாழுபபு அமிைம்

 அ) நிய்றவுற்ற சகாழுபபு அமிைம் ஆ) நிய்றவு்றா சகாழுபபு அமிைம்

 இ) PUFA ஈ) MUFA
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14. சைசிதினில் உள்ை யநடரஜன் காரம்

 அ) ்காலின் ஆ) செரின்

 இ) எத்தனால் அமீன் ஈ) ஐ்னாசிடடால்

15. ஸபிங்காயமலின் என்பது ஒரு 

 அ) சப்றபபடட லிபபிடு ஆ) எளிை லிபபிடு

 இ) டியர அயெல் கிளிெரால் ஈ) பாஸ்பாலிபபிடு

II. பின்வருவேவறறிறகு விரிவோே விர்டயளி

1) லிபபிடுகள் எதில் கயரைக்கூடிையவ?

2) லிபபிடுகள் எ்தனால் ஆக்கபபடடயவ?

3) சகாழுபயப, பித்தம் என்ன செயயும்?

4) அ்ைாடின் எண் என்்றால் என்ன? அ்ைாடின் எண் என்்றால் என்ன?

5) அமிை எண் என்்றால் என்ன?

6) எர்காஸசடரால் பறறி சிறு குறிபபு வயரக.

7) பல்்வறு சகாழுபபுகளின் உருகுநியையை பறறி குறிபசபழுதுக. உ்தாரணஙகள் ்தருக.

8) ஸபிங்காபாஸ்பாலிபபிடுகள் பறறி விவரிக்க.

9) லிபபிடு இரடயட அடுக்கிலுள்ை பாஸ்பாலிபபிடின் அயமபயப வயரக.

10) அததிைாவசிைமான சகாழுபபு அமிைஙகள் ைாயவ? ஏன்?

III. பின்வருவேவறறிறகு சுருககைோே விர்டயளி

11) சகாழுபபு அமிைஙகள் மறறும் அவறறின் வயகபபாடு பறறிை குறிபபு வயரக.

12) ் ொபபா்தல்/ ்ொபபு ்தைாரித்தல் பறறி சுருக்கமாக விைக்குக,

13) பாஸ்பாலிபபிடுகளின் முக்கிைததுவதய்த எழுதுக?

14) சகாைஸசடராலின் பண்புகயை படடிைலிடுக.

15) சகாழுபபின் யைடரஜ்னற்றதய்த விைக்குக.

16) சகாைஸடிராலின் அயமபபு, பண்புகள் மறறும் அ்தன் முக்கிைததுவம் பறறிை விரிவாக விைக்குக.

17) பாஸ்பாலிபபிடுகள் மறறும் அவறறின் வயகபபாடு பறறி விரிவாக விைக்குக.

18) டியர-அயெல் கிளிெராலின் ்வதிப பண்புகயை விவரி.

Unit 6_160-185.indd   183 11/06/18   6:12 PM



184

எளிய ்பரிநெோெரே:

பின்வரும் ்ொ்தயனயை செயது, கவனமாக உறறு்நாக்கவும். இச்ொ்தயன கையவ, பால்மம், 

பால்மமாக்கி, நீரவிரும்பும் சபாருள் மறறும் நீரசவறுக்கும்  சபாருள் ஆகிைவறய்ற புரிநதுசகாள்ை 

நிகழத்தபபடுகி்றது.

ஒரு முகயவயில் நீர மறறும் எண்சணயை நன்கு கைக்கவும் ்மலும் அ்தயன ஏழு ெம பகுதிகiைாக ஏழு 

்தனித்தனி கைன்களில் எடுததுக்சகாள்ைவும்.

மு்தல்கைன்          - நீர மறறும் எண்சணய

இரண்டாம் கைன் - (நீர மறறும் எண்சணய) + ்ொபபுக் கயரெல்

 

மூன்்றான் கைன்   - (நீர மறறும் எண்சணய) + ெரக்கயர கயரெல்  

நான்காம் கைன்    - (நீர மறறும் எண்சணய) + ஏ்்தனும் ஒரு மாவுத்தன்யம உயடை சபாருள்

ஐந்தாம் கைன்  - (நீர மறறும் எண்சணய)  + கடுகு எண்சணய

ஆ்றாம் கைன்      - (நீர மறறும் எண்சணய) + முடயடயின் சவள்யைக்கரு

ஏைாம் கைன்         -  (நீர மறறும் எண்சணய) + முடயடயின் மஞ்ெள் கரு
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நிகழவுகயை அடடவயணபபடுததுக. முடிவியன ்மறகண்டுள்ை சபாருள் அடிபபயடயில் விைக்குக.

கருதது வயரபடம்

லிபபிடுகள்

செைல்பாடுகள் பண்புகள்

வயகபபாடு

எளிை கையவ வருவிக்கபபடட

டியரகிளிெயரடுகள் பாஸ்பாலிபபிடடுகள் பாஸ்பாலிபபிடடுகள்

கியைக்்கா 

லிபபிடடுகள்

கியைக்்கா லிபபிடடுகள்சமழுகு

இைற பண்புகள் ்வதிபபண்புகள்

நீராற பகுத்தல்

்ொபபாகு்தல்

சகடடுப்பா்தல்

யைடரஜன் ஏற்றம்

நீராற பகுத்தல்

முயனவற்ற ்தன்யம

அதிக உருகுநியை

செல்ெவ்வு

ஆற்றல் இருபபு

பாதுகாபபு பூசசு

சவபபம் கடத்தா அடுக்கு

செல் அஙகீகாரம்

யவடடமின்கயை 

உறிஞ்சு்தல்

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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நியுகளிக அமிலஙகள்7
்கற்றலின் தநாக்்கங்கள்:

 
 இந்த ்பவாடப்பகுதிழய 

கற்்றறிந்த பினபு மவாை்ரகள் 

• ஒரு உயிரினததில், 

நியூகளிக அமிலஙகளின 

்பஙகளிபழ்ப விளைககு்தல்.

• மூ்தவாழ்தயரிடமிருநது வ்ப்றப்பட்ட்பரம்்பழர 

குை�லனகளுடன, DNA ழ் 

வ்தவாடரபு்படுதது்தல்.

• கவாரஙகள், நியூகளிலயவாழ்சடுகள் மற்றும் 

நியூகளிலயவாட்ழடடுகள் ஆகிய்ற்றுககு 

இழடலயயவானஅழமபபு ல்று்பவாடுகழளை 

வி்ரித்தல்.

• ்சவாரகவாஃப விதிழய விளைககு்தல்

• DNA மற்றும் RNA வின அழமபழ்ப 

விரி்வாககு்தல்.

• DNA மற்றும் RNA ழ் ல்று்படுதது்தல் 

ஆகிய தி்றனகழளைப வ்ப்றலவாம்.

முன்னுடர

 “உனனுழடய மர்பணுககளில் (gene) 

இது உள்ளை்தவா?”்தவாழயப ல்பவால பிள்ழளை” என 

மககள் கூ்ற �வாம் லகட்டிருககலவாம்.ல்தவாலின 

நி்றம், சுருள் அல்லது லகவாழர முடி ல்பவான்ற ்பல 

மரபுப ்பண்புகள் �ம் வ்பற்ல்றவாரிடமிருநல்தவா 

அல்லது ்தவாத்தவா, ்பவாட்டியிடமிருநல்தவா 

வ்ப்றப்பட்டழ். �வாம், அ்ரகளிடமிருநது கழல, 

இழ்ச, ல்பவான்ற துழ்றகளில் சி்றபபுத 

தி்றழமகழளையும் மரபு்ழியவாக வ்பறுகில்றவாம்.

 1869 ஆம் ஆண்டுஃபிரட்ரிச் மீஷ்சர 

எனும்  சுவிஸ் விஞ்ஞைவானி DNA ழ் 

கண்டுபிடித்தவார, லமலும் அழ் மரபுப 

்பண்புகளில் ்பஙகவாற்்றககூடும் என்ற 

கருதழ்தயும் ்பரிநதுழரத்தவார.

அலகு
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இப்பண்புகள் எவ்வாறு மரபு்ழியவாக 

கடத்தப்படுகின்றன? DNA என்றழைககப்படும் 

மரபு்ழி முக்ரகள் மூலம் இது நிகழ்கி்றது.

 நியுகளிக அமிலஙகள் மு்தன மு்தலில் 

1869 ஆம் ஆண்டில் ஃபிரட்ரிச் மீஷ்சர என்ப்ரவால் 

கண்டுபிடிககப்பட்டது. அழ் இரத்த வ்ள்ழளை 

அணுககளில் (சீழ் வ்சல்கள் – leukocytes) 

கண்டறியப்பட்ட்தவால், நியுகளீயினகள் என 

வ்பயரிடப்பட்டன. 1900 களின ஆரம்்ப கவாலம் 

்ழர நியுகளிக அமிலஙகளின வ்சயல்்பவாடுகள் 

கண்டறியப்படவாமலல இருந்தது.

7.1 நியுகளிக அமிலஙகளின முககியதது்ம்

• நியுகளிக அமிலஙகள் என்பழ் மரபு்ழி 

்பவாரம்்பரியததின மூலககூறு 

களைஞ்சியஙகள்(ல்சமிபபு கிடஙகு / ல்சமிபபு 

்ஙகி) ஆகும். அ்தவா்து, இழ் ்தக்ல்கழளை 

ல்சமிதது, ஒரு ்தழலமுழ்றயிலிருநது அடுத்த 

்தழலமுழ்றககு கடததும் தி்றழன 

வ்பற்றுள்ளைன.

• இறுதியவாக, வ்சல்களிலுள்ளை ஒவவ்வாரு 

லமகலரவா மூலககூறும், மர்பணுககளில் 

உள்ளை நியுகளிலயவாழடடு ்ரிழ்சகளில் 

ல்சமிககப்பட்டுள்ளை ்தக்ல்களின ்தயவாரிபல்ப 

ஆகும்.

• ரில்பவாழைம்கழளைப ல்பவான்ற சில 

நியூகளிலயவாழடடுகள், விழனயூககத 

தி்றழனக வகவாண்டுள்ளைன.

• சில பியூரின மற்றும் பிரிமிடின ஒபபுழம 

வ்பறுதிகளைவானழ்,புற்றுல�வாய் மற்றும் 

எய்ட்ஸ் ல�வாய் சிகிச்ழ்சயளிகக 

்பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

7.2  இழயபுககூறுகள் Composition 

 நியுகளிக அமிலஙகள் என்பழ்  மிக 

நீண்ட, நூல் ல்பவான்ற ்பல்படிகளைவாகும். இழ், 

நியுகளிலயவாழடடுகள் எனும் ஒற்ழ்ற 

அலகுகளைவால் (monomers) ஆககப்பட்டழ்.

இந்த ஒற்ழ்ற அலகுகள், ்பவாஸ்ல்பவாழடஎஸ்டர 

பிழைபபுகளைவால் பிழைககப்பட்டுள்ளைன. 

நியுகளிலயவாழடடுகள் மூனறு சி்றபபுக கூறுகழளை 

வகவாண்டுள்ளைன (i) கவாரம் (ii) ்சரககழர அலகு 

(iii) ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதி.

7.2.1 நியுகளிக அமிலஙகளிலுள்ளை 
வ்பவாது்வான கவாரஙகள்:

 நியூகளிக அமிலஙகளில் கவாைப்படும் 

கவாரஙகள், ்பல்லின ்ழளைய ல்சரமஙகளைவாகவும், 

்தஙகள் அழமபபில் அலரவாலமட்டிக ்ழளையதழ்த 

வகவாண்டழ்களைவாகவும் உள்ளைன. அழ் ஒற்ழ்ற 

்ழளைய பிரிமிடினகளைவாகல்வா அல்லது இரட்ழட 

்ழளைய பியுரினகளைவாகல்வா  இருககலவாம்.

i. பிரிமிடின கவாரஙகள்:

• பிரிமிடினகள் என்பழ், இரண்டு  ழ�ட்ரஜன 

அணுககழளைக வகவாண்ட, ்பல்லின, ஆ்றணு 

்ழளைய அலரவாலமட்டிக  ல்சரமஙகளைவாகும். 

(்படம் 7.1) பிரிமிடின ்ழளைய அணுககள், 

கடிகவாரமுள் திழ்சயில் எண்ைப்படுகின்றன. 

ழ்சட்லடவாசின, யுரவாசில் மற்றும் ழ்தமின (5-
வமததில் யுரவாசில்) (்படம் 7.2) ஆகியன 

இயற்ழகயில் கவாைப்படும் வ்பவாது்வான 

பிரிமிடினகளைவாகும். ழ்சட்லடவாசின மற்றும் 

ழ்தமின ஆகியன DNA வில் கவாைப்படும் 

பிரிமிடினகளைவாகும், அல்த ்சமயம் 

ழ்சட்லடவாசின மற்றும் யுரவாசில்  வ்பவாது்வாக 

RNAவில் கவாைப்படுகின்றன.
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்படம் 7.1. பியுரின மற்றும் பிரிமிடின அழமபபு

பிரிமிடின கவாரஙகளின ்பண்புகள்:

1. பிரிமிடினகள் கவாரத்தனழம உழடயழ், அழ் நீரில் குழ்றந்தளைல் கழரயககூடியழ்.

2. அழ், 260 nm அழலநீளைததில் UV ஒளிழய உறிஞ்சுகின்றன. இப்பண்்பவானது, உயிரியல் 

கழர்சல்களில் DNA மற்றும் RNA கழளைக கண்டறியவும், அளைவிடவும் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

3. அழ், நியுகளிக அமிலஙகளில் உள்ளை பியுரின நியுகளிலயவாழடடுகளுடன ழைட்ரஜன பிழைபழ்ப 

உரு்வாககு்்தற்கு உகந்தழ்களைவாக உள்ளைன.

4. அழ், கீட்லடவா - ஈனவால் இயஙகு ்சமநிழல மவாற்றியதழ்தக கவாட்டுகின்றன.

ii. பியுரின கவாரஙகள்:

 பியுரின, ஒரு இரட்ழட ்ழளைய ல்சரமமவாகும்,இதில் இமிடல்சவால் ்ழளையததுடன பிரிமிடின 

்ழளையம் பிழைநதுள்ளைது. பியுரின ்ழளைய அணுககள், கடிகவாரமுள் திழ்சககு எதிர திழ்சயில் 
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எண்ைப்படுகின்றன.  அடினின (6-அமிலனவா பியுரின) மற்றும் கு்வானின (2-அமிலனவா -6-ஆகஸி பியுரின) 

ஆகியன, DNA மற்றும் RNA இரண்டிலும் வ்பவாது்வான கவாைப்படும் பியுரினகளைவாகும். (்படம் 7.2). 

ழைபல்பவா்சவாநதின (hypoxanthine), ்சவாநதின (xanthine)  மற்றும் யூரிக அமிலம் ஆகியழ் 

இயற்ழகயில் கவாைப்படும் பியூரின வ்பறுதிகளைவாகும். ழைபல்பவா்சவாநதின (hypoxanthine) மற்றும் 

்சவாநதின (xanthine) மிக அரி்தவாகல் RNA வின கூறுகளைவாக கண்டறியப்படுகின்றன.ஆனவால், நியுகளிக 

அமிலஙகளின வ்தவாகுபபுகளில் அழ் இழடநிழலச் ல்சரமஙகளைவாகும். (வ்சயற்ழகயவாக வ்தவாகுத்தல் 

முழ்றயில் உரு்வாகும் ல்சரமஙகள்). நியூகளிக அமிலஙகளின சிழ்தவு மவாற்்றததின இறுதி வ்பவாருளைவாக 

யூரிக அமிலம் கிழடககி்றது.

்படம் 7.2. பியுரின மற்றும் பிரிமிடின கவாரஙகளின அழமபபு

பியுரின கவாரஙகளின ்பண்புகள்:

1. பியுரினகள் கவாரத்தனழம உழடயழ், அழ் நீரில் குழ்றந்தளைல் கழரயககூடியழ்.

2. அழ், 260 nm அழலநீளைததில் UV ஒளிழய உறிஞ்சுகின்றன. இப்பண்்பவானது, உயிரியல் 

கழர்சல்களில் DNA மற்றும் RNA கழளை கண்டறியவும், அளைவிடவும் ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

3. அழ், நியுகளிக அமிலஙகளில் உள்ளை பிரிமிடின நியுகளிலயவாழடடுகளுடன ழைட்ரஜன 

பிழைபழ்ப உரு்வாககு்்தற்கு உகந்தழ்களைவாக உள்ளைன.

4. அழ், கீட்லடவா- ஈனவால் இயஙகு ்சமநிழல மவாற்றியதழ்தக கவாட்டுகின்றன.
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7.2.2 ்சரககழர அலகுகள்:

 நியுகளிக அமிலஙகளில் இரண்டு ்ழகயவான ்சரககழர அலகுகள் உள்ளைன. அழ்யவா்ன 

ரில்பவாஸ் (ribose) மற்றும் டிஆகஸி ரில்பவாஸ் (deoxyribose) (்படம் 7.3). நியுகளிக அமிலஙகளில் 

கவாைப்படும் ்சரககழர அலகின அடிப்பழடயில், அழ் டிஆகஸிரில்பவா நியுகளிக அமிலம் (DNA) மற்றும் 

ரில்பவா நியுகளிக அமிலம் (RNA) என ் ழகப்படுத்தப்படுகின்றன. உட்கரு (nucleus), ழமட்லடவாகவாண்டீரியவா 

(mitochondria) மற்றும் ்பசுஙகணிகஙகள் (chloroplasts) ஆகிய்ற்றில் DNA கவாைப்படுகி்றது. 

உட்கரு, நியூகளிலயவாலஸ், ழரல்பவால்சவாம் (ribosome) மற்றும் ழ்சட்டூபிளைவா்சம் (cytoplasm) ஆகிய்ற்றில் 

RNA கவாைப்படுகி்றது. ரில்பவாஸ் மற்றும் டிஆகஸி ரில்பவாஸ் ஆகியன அ்ற்றின ்பண்புகளில் 

ல்று்பட்டுள்ளைன. ரில்பவாஸ் உடன ஒபபிடும்ல்பவாது டிஆகஸி ரில்பவாஸ் விழனதி்றன குழ்றந்தது.

்படம் 7.3 ரில்பவாஸ், டிஆகஸிரில்பவாஸ் மற்றும் ்பவாஸ்ல்பட் அழமபபு

7.2.3 ்பவாஸ்ல்பட்:

 ்பவாஸ்்பவாரிக அமிலமவானது, நியுகளிலயவாழ்சடுகளுககிழடலய ்பவாஸ்ல்பவா-ழடஎஸ்டர  

பிழைபபுகழளை உரு்வாககுகின்றன. நியுகளிலயவாழடடுகளில் உள்ளை ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகளின 

எண்ணிகழகயின அடிப்பழடயில் அழ், லமவாலனவா்பவாஸ்ல்பட்கள், ழட்பவாஸ்ல்பட்கள் மற்றும் 

டிழர்பவாஸ்ல்பட்கள் என ்ழகப்படுத்தப்படுகின்றன.

7.3  நியுகளிலயவாழ்சடுகள்:

 ஒரு நியூகளிலயவாழ்சடவானது பியுரின அல்லது பிரிமிடின கவாரம் மற்றும் ஒரு வ்பனலடவாஸ் ்சரககழர 

ஆகிய்ற்்றவால் உரு்வாககப்படுகி்றது. பியுரின நியுகளிலயவாழ்சடில், ்சரககழர அலகவானது, பியுரின 

்ழளையததில் N-9 உடன இழைககப்பட்டுள்ளைது, அல்த ்சமயம் , பிரிமிடின நியுகளிலயவாழ்சடில், ்சரககழர 

அலகவானது பிரிமிடின ்ழளையததின N-1 உடன இழைககப்பட்டுள்ளைது. இவ்ழகயவான பிழைபபு N- 

கிழளைலகவாசிடிக பிழைபபு (்படம் 7.4) ஆகும்.
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்படம் 7.4 நியுகளிலயவாழ்சடு அழமபபு

7.4  நியுகளிலயவாழடடுகள்

 நியுகளிலயவாழடடுகள் என்பழ், ்பவாஸ்்பவாரிலலற்்றம் வ்பற்்ற  நியுகளிலயவாழ்சடு ்டி்ஙகளைவாகும். 

வ்பவாது்வாக, ரில்பவாஸ் அல்லது டிஆகஸிரில்பவாஸ் ்சரககழர அலகின 5’OH வ்தவாகுதியில் ்பவாஸ்்பவாரிலலற்்றம் 

(்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதி இழைத்தல்) நிகழ்கி்றது. ஒரு ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிழயக வகவாண்டுள்ளை 

நியுகளிலயவாழடடவானது, அந்த நியுகளிலயவாழ்சடின லமவாலனவா்பவாஸ்ல்பட் என்றழைககப்படுகி்றது.

எடுததுககவாட்டவாக, அடிலனவாசினின லமவாலனவா்பவாஸ்ல்பட் ஆனது, அடிலனவாசின லமவாலனவா ்பவாஸ்ல்பட் 

என்றழைககப்படுகி்றது. ்சரககழர அலகுடன 5’OH வ்தவாகுதியில் இரண்டு ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகள் 

இழைநதிருந்தவால், அது ழட ்பவாஸ்ல்பட் என்றழைககப்படுகி்றது. எடுததுககவாட்டு: சிடிடீன ழட்பவாஸ்ல்பட். 

மூனறு ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகழளை வகவாண்ட ஒரு நியூகளிலயவாழடடு, டிழர்பவாஸ்ல்பட் என்றழைககப்படுகி்றது. 

எடுததுககவாட்டு : அடிலனவாசின டிழர ்பவாஸ்ல்பட் (்படம் 7.5). இ்தனுடன வ்தவாடரபுழடய நியுகளிலயவாழ்சடுகள் 

மற்றும் நியுகளிலயவாழடடுகள் அட்ட்ழை 7.1 ல் ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளைன.

வ்சயல்்பவாடுகள் (்பணிகள்): 

• நியுகளிலயவாழடடுகள் , வ்சல்களின ஆற்்றல் வ்சலவா்ணி  ஆகும் (ATP).

• அழ், ்ளைரசிழ்த மவாற்்றததில், ழைட்ரஜன ்ைஙகிகளைவாக, ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதி  ்ைஙகிகளைவாக, 

மற்றும் வமததில் வ்தவாகுதி ்ைஙகிகளைவாக, ்பஙகுவகவாள்கின்றன.

• அழ்,  சில துழை வ�வாதிகளின (NAD மற்றும் FAD) கட்டழமபபுககூறுகழளை உரு்வாககுகின்றன.

• CAMP (்ழளைய AMP) மற்றும் CGMP (்ழளைய GMP) ல்பவான்ற நியுகளிலயவாழடடுகள், ைவாரலமவான 

்சமிகழஞை ்ழிமுழ்றயில் இரண்டவாம் தூது்ரகளைவாக ஈடு்படுகின்றன. 
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்படம் 7.5 நியுகளிலயவாழடடு அழமபபு

அட்ட்ழை 7.1 கவாரஙகள், அ்ற்றின நியுகளிலயவாழ்சடுகள் மற்றும் நியுகளிலயவாழடடுகள்

கவாரததின 
வ்பயர

்சரககழர நியுகளிலயவாழ்சடு
்பவாஸ்ல்பட் 

வ்தவாகுதிகளின 
எண்ணிகழக

நியுகளிலயவாழடடு

அடினின

ரில்பவாஸ் அடிலனவாசின 1 AMP

2 ADP

3 ATP

டிஆகஸி

ரில்பவாஸ்

டிஆகஸி 

அடிலனவாசின
1 dAMP

2 dADP

3 dATP

கு்வானின

ரில்பவாஸ் கு்வாலனவாசின 1 GMP

2 GDP

3 GTP

டிஆகஸி

ரில்பவாஸ்

டிஆகஸி 

கு்வாலனவாசின
1 dGMP

2 dGDP

3 dGTP
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ழ்சட்லடவாசின 

ரில்பவாஸ் சிடிடீன 1 CMP

2 CDP

3 CTP

டிஆகஸி

ரில்பவாஸ்

டிஆகஸி சிடிடீன 1 dCMP

2 dCDP

3 dCTP

யுரவாசில்

ரில்பவாஸ் யுரிடீன 1 UMP

2 UDP

3 UTP

டிஆகஸி

ரில்பவாஸ்

டிஆகஸி யுரிடீன 1 dUMP

2 dUDP

3 dUTP

ழ்தமின 

ரில்பவாஸ் ழ்தமிடீன 1 TMP

2 TDP

3 TTP

ரில்பவாஸ் டிஆகஸி ழ்தமிடீன 1 dTMP

2 dTDP

3 dTTP

 வ்பவாது்வாக நியூகளிலயவாழ்சடுகள் உடலியல் வ்சயல்களில் 
்பஙகவாற்று்தில்ழல. எனினும், உயிரியல் வ்சயலில் அடிலனவாசின ஒரு 
விதிவிலககவாகும். இரத்தக குைவாய் விரிவு ல்பவான்ற வ்வல்று உயிரியல் 
விழளைவுகளில் ஈடு்படும் லலவாககல்  ைவாரலமவானவாக இது வ்சயல்்படுகி்றது. 
இ்தயகீைழ்ற மிழகததுடிபபு (Supraventricular tachycardia)  எனும் அதில்க 

இ்தயதுடிபபு நிழலககு, அடிலனவாசிழன �ரம்பு ஊசி மூலம் வ்சலுததி சிகிச்ழ்சயளிககப்படுகி்றது. 
அடிலனவாசின தூககதழ்த தூண்டுகி்றது. ல்தநீர மற்றும் குளைம்பியில் கவாைப்படும்  கவாஃபின 
(Caffeine) எனும் ல்திபவ்பவாருளைவானது, அடிலனவாசின ஏற்பிகளுடன பிழைநது,அ்ற்ழ்ற முடககி   

விழிப்பவானநிழலழய உரு்வாககுகி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

 ஒலிலகவா நியுகளிலயவாழடடுகள் என்பழ், நீரவாற்்பகுத்தலில், இரண்டு மு்தல் ்பதது லமவாலனவா 

நியுகளிலயவாழடடு அலகுகழளை உரு்வாககும் ்பல்படிகள் ஆகும். இரண்டு நியுகளிலயவாழடடுகள் 

ஒனறிழைநது ழடநியுகளிலயவாழடடுகழளை உரு்வாககுகின்றன. துழை வ�வாதிகளைவாக வ்சயல்்படும் NAD 
மற்றும் FAD ஆகியன, உயிரியல் முககியதது்ம் ்வாய்ந்த ழடநியுகளிலயவாழடடுகளுககு 

எடுததுககவாட்டுகளைவாகும்.

 ்பவாலிநியுகளிலயவாழடடுகள் என்பழ், நீரவாற்்பகுத்தலில், ்பததுககும் அதிகமவான நியுகளிலயவாழடடு 

அலகுகழளை உரு்வாககும் ்பல்படிகள் ஆகும். வ்தவாடர ்ரிழ்சயின மு்தல் நியூகளிலயவாழடடவானது, 
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பிழையவா 5’ டிழர்பவாஸ்ல்பட் மற்றும் அடுத்த நியுகளிலயவாழடடுடன பிழைந்த 3’ OH வ்தவாகுதிழயயும் 

வகவாண்டிருந்தவால், ்பவாலிநியுகளிலயவாழடடின திழ்ச 5’ மு்தல் 3’ ஆகும். மு்தல் நியூகளிலயவாழடடவானது, 

பிழையவா 3’ OH வ்தவாகுதிழயக வகவாண்டிருந்தவால்,அது 3’ மு்தல் 5’ திழ்சயில் அழம்்தவாக 

கூ்றப்படுகி்றது.

7.5 DNA அழமபபு

 1953 ஆம் ஆண்டில், J.D. ்வாட்்சன மற்றும் F.H.C. கிரீக இரு்ரும் கூட்டவாக, DNA வின மிக 

துல்லியமவான, முப்பரிமவான அழமபழ்ப முன வமவாழிந்தனர. இவ்ழமப்பவானது, புதிய கட்டழமபபு 

ஆய்வுகள், கவார அலகுகளின அழமபபு, மற்றும் மவாரிஸ் வில்கினஸ் மற்றும் லரவா்சவாலிண்ட் ஃபிரவாஙகளின 

ஆகிலயவாரவால் �டத்தப்பட்ட X கதிர விளிம்புவிழளைவு ஆய்வுகளின  அடிப்பழடயில் அழமந்தது. இந்த 

அழமப்பவானது மிகபபிர்பலமவான DNA இரட்ழட சுருள் அழமபபு (DNA double helix) என 

அறியப்படுகி்றது. (்படம் 7.6).

“நியுகளிக அமிலஙகளின மூலககூறு கட்டழமபபு ்பற்றிய கண்டு 

பிடிபபுகளுககவாக, பிரவானசிஸ் லைரி கிரவாம்படன கிரீக, லஜம்ஸ் டீய்வி ்வாட்்சன 

மற்றும் மவாரிஸ் ைூக ஃபிவரட்ரிக வில்கினஸ் மூ்ரும் உடலியல் அல்லது 

மருதது்ததிற்கவான ல�வா்பல் ்பரிழ்ச (1962) ்பகிரநது வகவாண்டனர.

லஜம்ஸ் டீய்வி ்வாட்்சன மவாரிஸ் ைூக  
ஃபிவரட்ரிக வில்கினஸ்

பிரவானசிஸ் லைரி 
கிரவாம்படன கிரீக

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

7.5.1 DNA வின வ்வல்று ்டி்ஙகள்:

 A, B மற்றும் Z DNA  என மூனறு வ்வல்று DNA ககள் உள்ளைன. ஒவவ்வாரு DNA  வின ்பண்புகளும் 

கீழ்்ரும் அட்ட்ழையில் ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளைன.

வி்ரஙகள் A DNA B DNA Z DNA

சுருள் ்ழக ்லகழக சுருள் ்லகழக சுருள் இடகழக சுருள்
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ஒரு ்ழளைவில் உள்ளை 

கவாரஙகளின எண்ணிகழக 
 ~11 ~10.5 ~10

சுருள் விட்டம் (nm) 2.6 2.0 1.8

சுருள் நீளைம் (nm) 2.6 3.4 3.7
்டி்ம் அகன்றது இழடப்பட்டது குறுகியது

வ்பரிய  ்படர அகன்றது, 

ஆைமவானது

குறுகியது , 

ஆைமவானது

்தட்ழடயவானது

குறுகிய ்படர குறுகியது, 
ஆைமற்்றது 

அகன்றது, 

ஆைமற்்றது 

குறுகியது, 

ஆைமவானது

பியுரினகள், பிரிமிடினகள், நியுகளிலயவாழ்சடுகள் மற்றும் நியுகளிலயவாழடடுகள் 

அல்லது ்சரககழர அலகுகள் ஆகிய்ற்றின வ்தவாகுபபு ஒபபுழமகள் மருதது் 

துழ்றயில் ஏரவாளைமவான ்பயன்பவாடுகழளைக வகவாண்டுள்ளைன. புற்றுல�வாழய 

குைப்படுத்த, 5- புளூலரவா அல்லது 5- ஐலடவாயுரவாசில் மற்றும் 8-அைவாகு்வானின 

ஆகிய்ற்ழ்ற புற்றுல�வாய் மருதது்ரகள் ்பயன்படுததுகின்றனர. கீழ்்வா்தம் 

மற்றும் முடககு்வா்த ல�வாய்களுககு, பியுரினின ஒபபுழமச் ல்சரமமவான அல்லலவாபியுரினவால் வகவாண்டு 

சிகிச்ழ்சயளிககப்படுகி்றது. உறுபபு மவாற்று அறுழ்சிகிச்ழ்சயினல்பவாது, ல�வாவயதிரபபு நிரவாகரிபழ்ப 

அடககு்்தற்கு அ்சவா்தலயவாபிரின ்பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

7.5.2 DNA அழமபபின சி்றப்பம்்சஙகள்:

 DNA வின B ்டி்மவானது, ்வாட்்சன-கிரிக DNA எனவும் அறியப்படுகி்றது.இது மிகவும் 

நிழலபபுத்தனழம ்வாய்ந்த மற்றும் ்பர்லவாக கவாைப்படும் DNA ்டி்மவாகும். B- DNA கட்டழமபபின 

சி்றப்பம்்சஙகள்:

1. DNA வில் இரண்டு ்பவாலிநியுகளிலயவாழடடு ்சஙகிலிகள், ஒனழ்றச் சுற்றி மற்வ்றவானறு சுருண்டு, 

்லகழக இரட்ழட சுருள் ்டி்தழ்த (right handed double helix) உரு்வாககுகின்றன.

இழை (Parallel)        எதிரிழை (Anti-parallel) 
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்படம். 7.6 DNA அழமபபு

2. ்சரககழர-்பவாஸ்ல்பட் ழமய அழமப்பவானது, 

வ்ளிபபு்றததிலும், அல்த்சமயம் பியுரின 

மற்றும் பிரிமிடின கவாரஙகள், சுருளின 

உள்ளைகததிலும் அழமநதுள்ளைன.

3. DNA விட்டம் 2 nm அல்லது 20 A° 

இருககும். முழுழமயவான சுருள் ்ழளைவின 

நீளைம் 3.4 nm அல்லது 34 A° , ஒரு 

சுருள்்ழளைவில் ~ 10.5bp உள்ளைது.

4. DNA சுருளைவானது, குறுகிய ்படர (minor 
groove -1.2nm) என்ற ஒரு ஆைமற்்ற 

்படழரயும் (shallow groove) மற்றும் வ்பரிய 

்படர (major groove - 2.2nm)என்ற ஒரு 

ஆைமவான ்படழரயும் (deep groove) 
வகவாண்டுள்ளைது.  புர்தஙகள், DNA 

இழைகழளை ஊடறுககவாமல், குறுகிய மற்றும் 

வ்பரிய ்படரகளுடன வ்தவாடரபு வகவாள்கின்றன.

5. ஒவவ்வாரு ்பவாலிநியுகளிலயவாழடடு 

்சஙகிலியும் �வானகு வ்வல்று கவாரஙகளைவால் 

ஆனழ். DNA வில் அடினின மற்றும் 

கு்வானின எனும் பியூரின கவாரஙகளும், 

ழ்தமின மற்றும் ழ்சலடவாசின எனும் 

பிரிமிடின கவாரஙகளும் உள்ளைன. இந்த 

பியுரின மற்றும் பிரிமிடின கவாரஙகளின 

வ்தவாடர ்ரிழ்ச மரபபுத்தக்ல்கழளை 

்தவாஙகிச்வ்சல்கின்றன, அல்த ்சமயம், 

்சரககழர மற்றும் ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகள், 

கட்டழமபபில் ்பஙகவாற்றுகின்றன.

6. ஒவவ்வாரு ்பவாலிநியுகளிலயவாழடடு 

்சஙகிலியும் திழ்ச அல்லது துரு்ஙகழளை 

வகவாண்டுள்ளைன. லமலும், ஒவவ்வாரு 

்பவாலிநியுகளிலயவாழடடு ்சஙகிலியும் 

்பவாஸ்்பவாரிலலற்்றம் வ்பற்்ற 5’ முழனழயயும் 

மற்றும் 3’ ழைடவாகஸில் முழைழயயும் 

வகவாண்டுள்ளைன.

7. இரண்டு இழைகளும் எதிவரதிர திழ்சகளில் 

்பயனிககின்றன.அ்தவா்து அழ் 

எதிரிழையவானழ்.

8. எதிவரதிர இழைகளிலுள்ளை பியுரின மற்றும் 

பிரிமிடின கவாரஙகளுககிழடலய உரு்வாகும் 

ழைட்ரஜன பிழைபபுகளைவால் (கவாரஙகள் 

இழை்தல்) , இரண்டு இழைகளும்  

ஒனறுடன ஒனறு பிழைதது 

ழ்ககப்பட்டுள்ளைன. 

்வாட்்சன மற்றும் கிரீக இரு்ரும் கவார 

இழை்தலுககவான விதிகழளை, ்குத்தனர. 

(்படம்7.7). அழ்:
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• அடினின (A) எனும் பியுரின கவாரம் எபவ்பவாழுதும் ழ்தமின (T) எனும் பிரிமிடின கவாரததுடன இழையும்.

• கு்வானின (G) எனும் பியுரின கவாரம் எபவ்பவாழுதும் ழ்சலடவாசின (C) எனும் பிரிமிடின கவாரததுடன 

இழையும்.

•  இந்த கவார இழை்தல் ழைட்ரஜன பிழைபபுகளைவால் நிகழ்த்தப்படுகி்றது. எனல், ஒரு இழையில் 

அடினின இருந்தவால், எதிரிழையில் ழ்தமின இருககும், இ்தன மறு்தழலயும் உண்ழம. ஒரு இழையில் 

கு்வானின இருந்தவால், எதிரிழையில் ழ்சலடவாசின இருககும், இ்தன மறு்தழலயும் உண்ழம. ஆ்தலவால், 

ஒரு இழையின கவாரதவ்தவாடர ்ரிழ்சயவானது மற்வ்றவாரு இழையின நிரபபு ்ரிழ்சயவாக அழமயும். 

எடுததுககவாட்டவாக,ஒரு இழையில் உள்ளை கவாரத வ்தவாடர ்ரிழ்ச  5’ATGGACC3’ என அழமந்தவால், 

அ்தன நிரபபு இழையின கவாரத வ்தவாடர ் ரிழ்ச  3’TACCTGG5’ என அழமயும். A மற்றும் T ககிழடலய 

இரண்டு ழைட்ரஜன பிழைபபுகளும், G மற்றும் C ககிழடலய மூனறு ழைட்ரஜன பிழைபபுககளும்  

உள்ளைன.

்படம். 7.7 நியுகளிலயவாழடடு கவார இழை்தல்

9. DNA வில் உள்ளை கவார கட்டழமபபு,  ்சவாரகவாஃப விதிழயப பின்பற்றுகி்றது.

்சவாரகவாஃப விதி:

 எரவின ்சவாரகவாஃப எனும் விஞ்ஞைவானி ்பல்ல்று இனஙகளிலிருநது பிரிதவ்தடுககப்பட்ட DNA 

ககளின ல்திக கூறுகழளை ஆரவாய்நது, DNA மூலஙகழளை ்சவாரந்தழமயவாமல், எல்லவா்ற்றிலும், 
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அடினினின வ்சறிவு எபவ்பவாழுதும் ழ்தமினின வ்சறிவிற்கு ்சமமவாகவும், கு்வானினின வ்சறிவு எபவ்பவாழுதும் 

ழ்சலடவாசினின வ்சறிவிற்கு ்சமமவாகவும் இருப்பழ்த கண்டறிந்தவார. A = T மற்றும் G = C. எனல், A + T 
= G + C மற்றும் விகி்தம் (A + T) / (G + C) = 1.0 அ்தவா்து, வமவாத்த பியுரின கவாரஙகளின எண்ணிகழக  

= வமவாத்த பிரிமிடின கவாரஙகளின எண்ணிகழக.

7.6 DNA இயல்பிைத்தல்

 உயர வ்ப்பநிழலயில் (950C), கவார இழைபபுகள் ்தகரககப்பட்டு, இரண்டு ஒற்ழ்ற சுருள்கள் 

உரு்வா்்தவால், DNA வின இரட்ழட சுருள் அழமபபு உருகி கழலககப்படுகி்றது. இநநிகழ்ச்சி DNA 
இயல்பிைத்தல் என்றழைககப்படுகி்றது. எந்த குறிபபிட்ட வ்ப்பநிழலயில் இது நிகழ்கி்றல்தவா அது, 

உருகுவ்ப்பநிழல (Tm) என்றழைககப்படுகி்றது. AT வ்சறிநதுள்ளை இடஙகள், GC வ்சறிநதுள்ளை இடஙகழளை 

விட ல்கமவாக உருகுகின்றன. ஆழகயவால், Tm மதிபபு, DNA வின கட்டழமபழ்பச் ்சவாரநதுள்ளைது. 

இயல்பிைத்தலினல்பவாது, 260nm அழலநீளைததில் DNA வின ஒளிஉறிஞ்சு்தல் அதிகரிககி்றது. DNA வின 

இப்பண்பு உயரநி்றமுறிஞ்சும் ்தனழம (hyperchromicity)  என்றழைககப்படுகி்றது. வ்ப்பநிழலழய 

குழ்றககும்ல்பவாது, ஒற்ழ்ற சுருள் இழைகள் மீண்டும் ஒனறிழைநது இரட்ழட சுருள் ்பரபபுகழளை 

உரு்வாககுகின்றன. இநநிகழ்வு, DNA சீரவாககல் அல்லது கவாய்ச்சிகுளிரழ்த்தல் (annealing of DNA) 

(்படம் 7.8) என்றழைககப்படுகி்றது.  DNA இப்பண்பு ்பல்படி ்சஙகிலி விழனகளில் 

்பயன்படுததிகவகவாள்ளைப்படுகி்றது.

்படம். 7.8 DNA இயல்பிைத்தல் மற்றும் மீள்இயல்்பவாககம் 

7.7 மரபியல் வ்பவாருழளைக கண்டறியும் கிரிஃபிததின ல்சவா்தழன

 1928 ஆம் ஆண்டு, பிவரட்ரிக கிரிஃபித , ஸ்ட்வரபலடவாகவாககஸ் நியுலமவானிலய (Streptococcus 
pneumoniae ) எனும் ்பவாகடீரியவாககழளைக வகவாண்டு ்பரில்சவா்தழனகள் நிகழ்ததினவார. DNA ஒரு மர்பணு 

மூலககூறு என்பழ்த கண்டறி்தில், இது  ஒரு ழமல்கல்லவாக அழமந்தது. ஸ்ட்வரபலடவாகவாககஸ் 

நிலமவானியவாவில் இரண்டு வ்வல்று வி்தமவான ்பவாகடீரியவா கூட்டஙகள் உள்ளைன. ஒனறு, மிருது்வான, 

்பளை்பளைப்பவான கூட்டம் ,இது  S – திரிபு ( S strain ) என்றழைககப்படுகி்றது. அல்த ்சமயம் மற்வ்றவானறு, 
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கரடுமுரடவான கூட்டம்.இது  R – திரிபு ( R strain ) என்றழைககப்படுகி்றது. இந்த ல்று்பவாட்டிற்கு கவாரைம், 

S – திரிபு ்பவாகடீரியவாககழளை ்சளிப்படலம் சூழ்நதுள்ளைது, ஆனவால் R– திரிபு  ்பவாகடீரியவாககளில் 

இச்்சளிப்படலம் இல்ழல.இந்த ்சளிபபூச்சின கவாரைமவாக, S – திரிபு, வகவால்லும் இயல்புழடயது.ஆனவால்,  

R – திரிபு  வகவால்லும் இயல்்பற்்றது. 

 கிரிஃபித, இந்த இரண்டு  S மற்றும் R திரிபுகழளை, வ்வல்று ்ழகயவான எலிகளுககு 

்தனித்தனியவாக உட்வ்சலுததினவார. S திரிபு ்பவாகடீரியவா, உட்வ்சலுத்தப்பட்ட எலி ்ழககள் நிலமவானியவா 

உரு்வாகி, இ்றந்தன. ஆனவால் R திரிபு ்பவாகடீரியவா, உட்வ்சலுத்தப்பட்ட எலி ்ழககள் உயிலரவாடு 

பிழைததிருந்தன.

 கிரிஃபித  அடுத்த்தவாக வ்ப்பத்தவால் வகவால்லப்பட்ட S திரிபு ்பவாகடீரியவாககழளை, எலிகளுககுள் 

உட்வ்சலுததியல்பவாது, எலிகள் உயிலரவாடு பிழைததிருந்தன. இ்தனமூலம் வ்ப்பத்தவால் வகவால்லப்பட்ட  S 
திரிபு ்பவாகடீரியவாககள் வீரியமற்்றழ் (ல�வாய் உண்டவாககும் தி்றனற்்றழ்) என அறியலவாம்.  பினனர, அ்ர  

வ்ப்பத்தவால் வகவால்லப்பட்ட S திரிபு ்பவாகடீரியவாககழளை உயிருள்ளை R திரிபு ்பவாகடீரியவாககளுடன கலநது 

எலிகளுககுள் உட்வ்சலுததியல்பவாது எலிகள் இ்றந்தன. அ்தனுடன கூடு்தலவாக, இ்றந்த எலிகளில், 

உயிருள்ளை, S திரிபு ்பவாகடீரியவாககழளை அ்ர கண்டுபிடித்தவார (்படம் 7.9). R திரி்பவானது, S திரி்பவாக 

்பரிமவாற்்றம் அழட்ழ்த, நிர்கிகக, S திரிபில், ஏல்தவாவயவாரு ்பரிமவாற்று நியமம் (transforming principle)  
இருப்பழ்த இது கவாட்டுகி்றது. அ்தன பினனர, 1944 ஆம் ஆண்டு, அவரி, வமகலவாட் மற்றும் வமககவாரடி 

ஆகிலயவாரவால் �டத்தப்பட்ட ல்சவா்தழனகள், ஒரு ்தழலமுழ்றயிலிருநது அடுத்த ்தழலமுழ்றககு மரபுத 

்தக்ல்கழளை கடததும் DNA மூலககூறுகள் ்தவான அந்த ்பரிமவாற்று நியமம் என  கவாட்டின.

R- திரிபு (வீரியமற்்றது)

எலி

 உயிலரவாடிருககும்

எலி

 உயிலரவாடிருககும்
எலி 

 இ்றநதுவிடுகி்றது

எலி 

 இ்றநதுவிடுகி்றது

S- திரிபு (வீரியமவானது) வ்ப்பத்தவால் 

வ்சயலிைந்த S- திரபு

R-  திரிபு மற்றும் 

வ்ப்பத்தவால் வ்சயலிைந்த 

S-  திரிபு

்படம். 7.9 மரபியல் வ்பவாருழளை கண்டறியும் கிரிஃபிததின ல்சவா்தழன.

unit 7_186-209.indd   199 11/06/18   6:13 PM



200

DNA வின வ்சயல்்பவாடுகள்:

1. DNA ஆனது அழனதது ்வாழும் உயிரினஙகளிலும் மரபுப வ்பவாருளைவாக உள்ளைது.ஆனவால் HIV மட்டும்  

RNA ழ்ரஸ் ஆகும். DNA ்வானது  மிகபவ்பரிய,மிகச்சி்றந்த ல்சமிபபு சில்லு (chip) ஆகும்,இதில் 

ஏரவாளைமவான ்தக்ல்கள், உயர அடரவில் ல்சமிகக முடியும்.

2. கருமுட்ழடயினுள் உள்ளை DNA ஆனது , ்தனி உயிரினமவாக ்ளைரத ல்தழ்யவான அழனதது 

்தக்ல்கழளையும் வகவாண்டுள்ளைது.

3. வ்பற்ல்றவாரிடமிருநது மரபு்ழி்ந்த DNA ஆனது,  ்தனி �்பரின குைவாதி்சயஙகளுககு  

வ்பவாறுப்பவாகி்றது. அ்தவா்து, கண்கள், கவாதுகள், மூககு, ல்தவால் நி்றம், உயரம், நீண்ட ்வாழ்�வாள், 

மனஅழுத்தம் ்தவாஙகும் ்தனழம, நீரிழிவு மற்றும் உயர இரத்த அழுத்தம் ல்பவான்ற சில பி்றவி  

ல�வாய்கள் ல்பவான்றழ்.

4. DNA, அழனதது வ்சல் புர்தஙகளின வ்தவாகுபபிற்கவான ்தக்ல் மூலமவாக விளைஙகுகி்றது. 

புர்தததிற்கவான ்தக்ழல வகவாண்டுள்ளை DNA துண்டவானது, மர்பணு என அறியப்படுகி்றது.

 7.8 ரில்பவாநியுகளிக அமிலஙகள் (RNA)

 RNA என்பழ், வ்சல்லினுள், இரண்டவா்து அதிகளைவு கவாைப்படும் நியுகளிக அமிலஙகளின 

ஒற்ழ்ற இழை ்டி்ஙகளைவாகும். லமலும் இழ், நியுகளிலயவாட்ழடடுகளுடன ரில்பவாஸ் ்சரககழர 

அலகுகழளை வகவாண்டுள்ளைன. உட்கருவிலிருநது, உயிரணு கணிகஙகளுககு (cytosol) ்தக்ல்கழளை 

மவாற்று்தல், குறிவிலககம்( decoding), மற்றும் புர்தஙகளின வ்தவாகுபபு ஆகிய்ற்றிற்கு இழ் 

உ்தவு்்தவால், புர்த வ்தவாகுபபில் RNA மூலககூறுகள் முககிய ்பஙகவாற்றுகின்றன.  RNA 
நியுகளிலயவாழடடுகள் மூனறு கூறுகழளைக வகவாண்டுள்ளைது.

• ழ�ட்ரஜன கவாரம்

• ரில்பவாஸ் ்சரககழர

• ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதி

ழ�ட்ரஜன கவாரஙகளைவானழ், அடினின (A), கு்வானின (G), ழ்சலடவாசின (C) மற்றும் யுரவாசில் (U) 
ஆகிய்ற்ழ்ற உள்ளைடககியுள்ளைன.

RNA ஒற்ழ்ற இழை ்டி்தழ்த வகவாண்டிருந்தவாலும், அது, ஒலர இழைககுள் கவார இழை்தழல (base 
pairing)  உரு்வாககு்்தன மூலம், வகவாண்ழடஊசி (hairpin) ்டிவிலவான முப்பரிமவான கட்டழமபபுகழளை 

உரு்வாககும் தி்றழன வகவாண்டுள்ளைது. அடினின கவாரம் , யுரவாசில் கவாரததுடனும் (A = U),  கு்வானின 

கவாரம் ழ்சலடவாசின கவாரததுடனும் (G≡C), லஜவாடி ல்சரகின்றன. RNA மூலககூறு ்சவாரகஃப விதிழய 

பின்பற்று்தில்ழல .

7.8.1 RNA வின ்ழககள்

   அழனதது புலரவாலகரிலயவாடிக மற்றும் யூலகரிலயவாடிக வ்சல்களிலும், மூனறு முககிய RNA 

்ழககள் கவாைப்படுகின்றன. அழ்யவா்ன, (1). தூது RNA (mRNA). (2). இடமவாற்று RNA (tRNA) 
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(3). ழரல்பவால்சவாமல் RNA (rRNA). அழ் அளைவு, ்டி்ம், உரு்வாககம் மற்றும் நிழலபபுத்தனழம 

ஆகிய்ற்றில் ஒனறிலிருநது மற்வ்றவானறு ல்று்படுகின்றன.

i. தூது RNA

 அழ் உட்கருவில் இருநது உயிரணுகணிகததிற்கு (cytosol) ்தக்ழல வகவாண்டு வ்சல்்்தவால் 

இவ்வாறு வ்பயரிடப்பட்டுள்ளைன. வ்சல்லினுள் உள்ளை வமவாத்த RNA அளைவில் இது 1% மு்தல் 5% ்ழர 

கவாைப்படுகி்றது. அழ் சுருள்கள் ல்பவான்ற குறிபபிட்ட இரண்டவாம் நிழல கட்டழமபழ்ப 

வ்பற்றிருககவில்ழல.  அழ் 1000 மு்தல் 10,000 நியுகளிலயவாழடடுகழளைக வகவாண்ட, ஒற்ழ்ற இழை 

ல�ரலகவாட்டு மூலககூறுகள் ஆகும். அழ் பிழையவா்த அல்லது ்பவாஸ்்பவாரிலலற்்றமழடந்த 3’ மற்றும் 5’ 
முழனகழளை வகவாண்டுள்ளைன. அ்ற்றின ்வாழ்�வாள் சில நிமிடஙகள் மு்தல் ்பல �வாட்கள் ்ழர 

ல்று்படுகின்றன.

 புலரவாலகரிலயவாடிக mRNA ் வானது யுலகரிலயவாடிக mRNA விலிருநது ல்று்பட்டது. புலரவாலகரிலயவாடிக 

mRNA ககள் ்பவாலிசிஸ்டிரவானிக, அ்தவா்து அழ் ்பல புர்தஙகளுககு குறியஙகளைவாக (code) 
வ்சயல்்படுகின்றன. அல்தல�ரததில்  யுலகரிலயவாடிக mRNA ககள் லமவாலனவா்பவாலிசிஸ்டிரவானிக 

்தனழமயுழடயழ்.லமலும் அழ் குறியீட்டு மண்டலஙகள் (exons) மற்றும்  குறியிடவா இழடயீட்டு 

மண்டலஙகள் (introns) ஆகிய்ற்ழ்றப வ்பற்றுள்ளைன. யுலகரிலயவாடிக mRNA ககள்  5’ முழனயில் 

வமததிலலற்்றம் வ்பற்்ற கு்வாலனவாழ்சன டிழர்பவாஸ்ல்பட் அலகுகளைவால் மூடப்பட்டுள்ளைன.  இந்த 

கவாபபுழ்றயவானது, mRNA ககழளை நியுகளிலயஸ் ்தவாககு்தலிலிருநது கவாககி்றது. அடிழனலலட் ்பல்படி 

(்பவாலிA) ஆனது  3’ முழனயில் ்வால் ல்பவால் நீண்டுள்ளைது. இந்த ்வால் ்பகுதி mRNA ககழளை நியுகளிலயஸ் 

்தவாககு்தலிலிருநது கவாககி்றது.

 இழையினுள் நிரபபு கவாரஙகளுககிழடலய நிகழும் கவார இழை்தல் நிகழ்்வானது, ல�ரலகவாட்டு 

மூலககூறின மடித்தழல அனுமதிககி்றது. இ்தன விழளை்வாக, வகவாண்ழடஊசி அல்லது ்ழளையம் 

ல்பவான்ற இரண்டவாம் நிழல அழமபபு ல்தவானறுகி்றது.

வ்சயல்்பவாடுகள்

1. mRNA ஆனது உட்கருவிலிருநது ல�ரடியவாக ழ்சட்லடவாபிளைவாஸ்மிற்கு மரபியல் ்தக்ல்கழளை 

கடததும் ல�ரடி தூது்ர ஆகும்.

2. இது, புர்த மூலககூறுகள் வ்தவாகுபபிற்குத ல்தழ்யவான ்தக்ல்கழளைக வகவாண்டுள்ளைது.

ii. இடமவாற்று RNA

 வ்சல்லினுள் உள்ளை வமவாத்த RNA அளைவில் 10% மு்தல் 15% ்ழர கவாைப்படுகி்றது. வ்பவாது்வாக 

அழ் 50 மு்தல் 100 நியுகளிலயவாழடடுகழளைக வகவாண்டுள்ளைன. அழ் ்ைககததிற்கு மவா்றவாக, 

வமததிலலற்்றமழடந்த அடினின, ழ்தமின, ழடழைட்லரவாயுரவாசில் மற்றும் ல்பவாலியுரிடின (pseudouridine)   
ல்பவான்ற கவாரஙகழளை வகவாண்டுள்ளை ஒற்ழ்ற இழைகளைவாக உள்ளைன. இந்த ்ைககததிற்கு மவா்றவான 

கவாரஙகள், tRNA விற்கு ்தனிதது்மவானழ். ்சஙகிலியினுள் நிகழும் கவார இழை்தலில் ்பல கவாரஙகள் 

ஈடு்படுகின்றன, சில கவாரஙகள் கவார இழை்தலில் ஈடு்படவா்த்தவால், tRNA வில் சுற்றுமுழனகளும் (loops),  

நீட்சி்பகுதிகளும் (arms) உரு்வாகின்றன. மு்தல் நிழல அழமபபில் உரு்வாகும் இந்த மடிபபுகள், குலளைவா்ர 

இழல ்டி் இரண்டவாம் நிழல அழமபழ்ப உரு்வாககுகின்றன. (்படம் 7.10).
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்படம் 7.10  tRNA அழமபபு

 குலளைவா்ர-இழல அழமபபின முககிய சி்றப்பம்்சஙகள்,

1. “ψCCA” எனும் கவார ்ரிழ்சழய வகவாண்ட, ஏற்கும் ்பவாகமவானது 3’ சுற்றுமுழனயில் உள்ளைது. tRNA 

வில் உள்ளை அடிலனவாசின ்பகுதிககூறின ழைட்ரவாகஸில் வ்தவாகுதி, அமிலனவா அழ்சலலற்்றததிற்கு 

வ்பவாறுப்பவாகி்றது.

2. mRNA விலுள்ளை குறிமுழ்றயனகழளை (codon) கண்டுைரும் எதிரகுறிமுழ்றயன (anti codon)  
சுற்றுமுழனழயக வகவாண்டுள்ளைது.

3. அ்சவா்தவாரைமவான ல்பவாலியுரவாசில் (pseudouracil) கவாரதழ்த வகவாண்டிருககும் ஒரு TψC சுற்றுமுழன.

4. ்பல ழடழைட்லரவாயுரவாசில் வ்பறுதிகழளை வகவாண்டுள்ளை ஒரு D- சுற்றுமுழன.

வ்சயல்்பவாடுகள்

1. இது, புர்த வ்தவாகுபபுத ்தளைஙகளுககு  அமிலனவா அமிலஙகழளை வகவாண்டு வ்சல்லும் ்சவா்தனம் ஆகும்.

2. புர்த வ்தவாகுபபிற்கு ல்தழ்யவான, 20 அமிலனவா அமிலஙகளுககும், குழ்றந்த்பட்்சம் ஒரு t--RNA 
மூலககூறு உள்ளைது.

iii. ழரல்பவால்சவாமிற்குரிய RNA (ழரல்பவால்சவாமல் RNA)

  வ்சல்லினுள் உள்ளை வமவாத்த RNA அளைவில் ழரல்பவால்சவாமல் RNA 80% ்ழர உள்ளைது. இது 

ழரல்பவால்சவாம்களில், புர்தஙகளுடன இழைநது கவாைப்படுகி்றது. இது ழரல்பவாநியுகளிலயவாபுர்தம் 
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(ribonucleoprotein) என அறியப்படுகி்றது. rRNA வின நீளைம் 100 மு்தல் 600 நியுகளிலயவாட்ழடடுகள் 

்ழர இருககும். rRNA மூலககூறுகள் இரண்டவாம் நிழல கட்டழமபழ்பக வகவாண்டுள்ளைன. இழையினுள் 

நிரபபு கவாரஙகளுககு இழடலய நிகழும் கவார இழை்தலினவால் இரட்ழட சுைல் ்பகுதிககூறுகள் (segments) 
அல்லது சுற்றுமுழனகள் (loops) உரு்வாகின்றன.

வ்சயல்்பவாடுகள்

1. அழ் ழரல்பவால்சவாம்கழளை உரு்வாககு்்தற்கு ல்தழ்ப்படுகின்றன.

2. அழ் புர்த வ்தவாகுபழ்ப வ்தவாடஙகிழ்ப்பதில் ஈடு்படுகின்றன.

இவ்ழக RNA ககழளைத ்தவிர, hnRNA என்றழைககப்படும், உட்கருவில் 

கவாைப்படும் ்பல்ழக வ்தவாகுதி RNAககள் மற்றும்  ழமகலரவா RNA அல்லது 

miRNA என்றழைககப்படும் ல்தவாரவாயமவாக 22 நியுகளிலயவாழடடு நீளைமுழடய, 

சிறிய, குறிமுழ்றயவாககவா்த (non-coding) RNA ககளும் கவாைப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

7.9 DNA மற்றும் RNA ககு  இழடலயயுள்ளை ல்று்பவாடுகள்

S. 
No.

DNA RNA

1 டிஆகஸி ரில்பவாஸ் -்சரககழர அலகு ரில்பவாஸ் -்சரககழர அலகு

2 அடினின, ழ்தமின, கு்வானின மற்றும் 

ழ்சட்லடவாசின ல்பவான்ற கவாரஙகள் 

உள்ளைன. யுரவாசில் கவாைப்படு்தில்ழல.

அடினின, யுரவாசில், கு்வானின மற்றும் 

ழ்சட்லடவாசின ல்பவான்ற கவாரஙகள் உள்ளைன. 

ழ்தமின கவாைப்படு்தில்ழல.

3 இரட்ழட இழை மூலககூறுகள் ஓரிழை மூலககூறுகள் 

4 ்சவாரகவாஃப விதிழய பின்பற்றுகின்றன. ்சவாரகவாஃப விதிழய பின்பற்று்தில்ழல.

5 கவாரத வ்தவாகுதிகள் மவாறு்பவாடு 

அழடயவில்ழல. 

கவாரத வ்தவாகுதிகள் மவாறு்பவாடு அழடநதுள்ளைன.

6 இது அதிக நிழலபபுத்தனழம 

்வாய்ந்தது, லமலும் 

ஆல்கலிகளைவால்(alkali) எளி்தவாக 

நீரவாற்்பகுப்பழட்தில்ழல.

இது நிழலபபுத்தனழம அற்்றது. லமலும் 

ஆல்கலிகளைவால்(alkali) எளி்தவாக 

நீரவாற்்பகுப்பழடகின்றன.

7 வ்சல் ்பகுபபு நிகழ்வு ்தவிர, மற்்ற 

அழனதது வ்சல்களிலும் உள்ளை DNA 
கூறு மவா்றவா்தது.

ஒவவ்வாரு வ்சல்லுககும் மவாறு்படுகி்றது

8 DNA வின ்வாழ்�வாள் ஒபபீட்டளைவில் 

அதிகமவாக உள்ளைது.

RNA குழ்றந்த ்வாழ்�வாள் வகவாண்டழ்.
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9 இயற்ழகயவான DNA 
விழனயூககததி்றன அற்்றது.

RNA விழனயூககததி்றன வகவாண்டது

10 உட்கரு, ழமட்லடவாகவாண்டிரியவா மற்றும் 

்பசுஙகணிகஙகளில் கவாைப்படுகி்றது.

உட்கரு, ழமட்லடவாகவாண்டிரியவா , உட்கருததிரள் 

(nucleolus), ழரல்பவால்சவாம்கள் மற்றும் 

உயிரணுககணிகஙகளில் (cytosol) 
கவாைப்படுகி்றது.

்பவாடச்சுருககம்

  நியுகளிக அமிலஙகள் என்பழ் மரபு்ழி ்பவாரம்்பரியததின மூலககூறு களைஞ்சியஙகள் 

ஆகும். வ்சல்களிலுள்ளை ஒவவ்வாரு லமகலரவா மூலககூறும், மர்பணுககளில் உள்ளை நியுகளிலயவாழடடு 

்ரிழ்சகளில் ல்சமிககப்பட்டுள்ளை ்தக்ல்களின ்தயவாரிபல்ப ஆகும். நியுகளிக அமிலஙகள் என்பழ்  மிக 

நீண்ட, நூல் ல்பவான்ற, ்பவாஸ்ல்பவாழடஎஸ்டர பிழைபபுகளைவால் பிழைககப்பட்ட நியுகளிலயவாழடடுகள் 

எனும் ஒற்ழ்ற அலகுகளைவால் ஆககப்பட்டழ். நியுகளிலயவாழடடுகள் மூனறு சி்றபபுக கூறுகழளை 

வகவாண்டுள்ளைன (i) கவாரம் (ii) ்சரககழர அலகு (iii) ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதி.கவாரஙகள் ஒற்ழ்ற்ழளைய 

பிரிமிடினகளைவாகல்வா (ழ்சலடவாசின, யுரவாசில் மற்றும் ழ்தமின) அல்லது இரட்ழட்ழளைய பியுரினகளைவாகல்வா 

(அடினின மற்றும் கு்வானின) உள்ளைன. நியுகளிக அமிலஙகளில் இரண்டு ் ழகயவான ்சரககழர அலகுகள் 

உள்ளைன. அழ் ரில்பவாஸ்கள் மற்றும் டிஆகஸிரில்பவாஸ்கள் ஆகும்.்சரககழர அலகு ரில்பவாைவாக 

இருந்தவால் அது ரில்பவாநியுகளிகஅமிலம்(RNA) எனவும், ்சரககழர அலகு டிஆகஸிரில்பவாைவாக இருந்தவால் 

அது டிஆகஸிரில்பவாநியுகளிகஅமிலம் (DNA)எனவும் அழைககப்படுகின்றன. ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகள், 

நியுகளிலயவாழடடுகழளை ஒனறுடன ஒனறு இழைககின்றன. ்பவாஸ்ல்பட் வ்தவாகுதிகளின எண்ணிகழகயின 

அடிப்பழடயில் அழ், லமவாலனவா்பவாஸ்ல்பட்கள், ழட்பவாஸ்ல்பட்கள் மற்றும் டிழர்பவாஸ்ல்பட்கள் என 

்ழகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

 DNA ஆனது அழனதது ்வாழும் உயிரினஙகளிலும் மரபுப வ்பவாருளைவாக உள்ளைது.ஆனவால் HIV 

மட்டும்  RNA ழ்ரஸ் ஆகும். DNA வின B ்டி்மவானது, ்வாட்்சன-கிரிக DNA எனவும் அறியப்படுகி்றது.இது 

மிகவும் நிழலபபுத்தனழம ்வாய்ந்த மற்றும் ்பர்லவாக கவாைப்படும் DNA ்டி்மவாகும். DNA வின இரண்டு 

எதிவரதிர இழைகள் , ஒனறு மற்வ்றவானறின நிரபபிகளைவாக உள்ளைன. DNA விட்டம் 2 nm. சுருளின நீளைம் 3.4 
nm, இது ஒரு சுருள்்ழளைவில் ~ 10.5bp கவார இழனகழளை வகவாண்டுள்ளைது. A- DNA, B- DNA மற்றும் Z 
-DNA  என மூனறு வ்வல்று DNA ககள் உள்ளைன. 

 மூனறு முககிய RNA ்ழககள் அறியப்பட்டுள்ளைன. அழ்யவா்ன தூது RNA (mRNA), இடமவாற்று 

RNA (tRNA) மற்றும் ழரல்பவால்சவாமுககுரிய RNA (rRNA). அழ் அளைவு, ்டி்ம், உரு்வாககம் மற்றும் 

நிழலபபுத்தனழம ஆகிய்ற்றில் ஒனறிலிருநது மற்வ்றவானறு ல்று்படுகின்றன. mRNA உட்கருவில் 

இருநது உயிரணுகணிகததிற்கு (cytosol) மரபுத்தக்ழல ல�ரடியவாக வகவாண்டு வ்சல்லும் தூ்ரகளைவாகும். 

tRNA புர்த வ்தவாகுபபுத ்தளைஙகளுககு  அமிலனவா அமிலஙகழளைக வகவாண்டு வ்சல்லும் ்சவா்தனம் ஆகும். 

rRNA ழரல்பவால்சவாம்கள் உரு்வாககததிற்கு ல்தழ்ப்படுகின்றன. 
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மதிப்பீடு:

I. சரியான விடைடய தெர்நதெடுத்து எழுது்க:

1. உயரநிழல உயிரினஙகளில் கவாைப்படும் மரபுப வ்பவாருள்

 அ. mRNA    ஆ. rRNA

 இ. DNA     ஈ. புர்தம்

2. _______ ்ழளையம் , கடிகவார முள் திழ்சயில் எண்ைப்படுகி்றது.

 அ. பிரிமிடின    ஆ. பியுரின

 இ. ்தயமின     ஈ. லமற்கூறிய அழனததும்

3. அதிக Tm மதிபபு வகவாண்ட நியுகளிலயவாழடடு எது?

 அ. AAATTT    ஆ. GGGCCC

 இ. AAGTTC    ஈ. GGATTC

4. பியுரின மற்றும் பிரிமிடின கவாரஙகள் ஒளிழய ________ nm ல் உறிஞ்சுகின்றன.

 அ. 260     ஆ. 280

 இ. 300     ஈ. 650

5. பின்ரு்ன்ற்றுள் எது, ்தனனுழடய அழமபபில் கவாரம், ்சரககழர அலகு மற்றும் ்பவாஸ்ல்பட்ழட 

வகவாண்டுள்ளைது?

 அ. அடினின    ஆ. அடிலனவாசின

 இ. AMP     ஈ. டிஆகஸி அடிலனவாசின

6. ______ ைவாரலமவான ்சமிகழஞை ்ழிமுழ்றகளில், இரண்டவாம் தூது்ரவாக வ்சயல்்படுகி்றது.

 அ. AMP     ஆ. ADP

 இ. cAMP     ஈ. ATP
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7. பின்ரு்ன்ற்றுள் எந்த ்ழக DNA , ஒரு ்ழளைவில் 11 கவார இழைகழளைக வகவாண்டுள்ளைது?

 அ. A DNA    ஆ. B DNA 

 இ. C DNA    ஈ. Z DNA

8. DNA வின நிழலயவான ்டி்ம் எது?

 அ. A DNA    ஆ. B DNA

 இ. C DNA    ஈ. Z DNA

9. B-DNA ன விட்ட அளைவு ______nm.

 அ. 2     ஆ. 20

 இ. 10     ஈ. 34

10. ஒரு இழையில் கு்வானின இருந்தவால், அ்தன நிரபபு இழையில் _______ இருககும். 

 அ. அடினின    ஆ. கு்வானின

 இ. ழ்சலடவாசின    ஈ. ழ்தமின

11. ்சவாரகவாஃப விதிழயப பின்பற்று்து

 அ. DNA     ஆ. tRNA

 இ. mRNA    ஈ. rRNA

12. வ்ப்பநிழலழய ்பழைய நிழலழமககு குழ்றதது, இயல்பிைந்த DNA வின இரட்ழட இழை அழமபழ்ப 

திரும்்பபவ்பறும் முழ்ற _________ என அழைககப்படுகி்றது 

 அ. மீண்டும் ஒனறிழன்தல்  ஆ. இயல்பிைத்தல்

 இ. உருகு்தல்   ஈ. கவாய்ச்சிகுளிரழ்த்தல்

13. ______என்ப்ரின ல்சவா்தழன , DNA ஒரு மரபு வ்பவாருள் என கண்டறிந்தது.

 அ. ழமஷ்சர     ஆ. கிரிஃபித 

 இ. அவரி, வமககவாரடி மற்றும் வமகலவாட் ஈ. ்வாட்்சன மற்றும் கிரீக
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14. ______ குலளைவா்ர இழல அழமபழ்பக வகவாண்டுள்ளைது.

 அ. DNA     ஆ. tRNA

 இ. mRNA    ஈ. rRNA

15. ____________ஆனது அமிலனவா அமிலஙகழளை, புர்தத வ்தவாகுபபு ்தளைஙகளுககு வகவாண்டு 

வ்சல்கி்றது.

 அ. DNA     ஆ. tRNA

 இ. mRNA    ஈ. rRNA

16. DNA மற்றும் RNA வில் கவாைப்படும் மவாறு்பட்ட கவாரம் ____

 அ. அடினின    ஆ. கு்வானின

 இ. ழ்சலடவாசின    ஈ. யுரவாசில்

II ஓரிரு வரி்களில் விடையளி (இரண்டு மதிப்தபெண்்கள்)

1. நியூகளிக அமிலதழ்த கண்டுபிடித்த்ர யவார? எபல்பவாது, எப்படி?

2. நியூகளிக அமிலஙகளின இழயழ்ப எழுதுக.

3. நியூகளிக அமிலஙகளில் கவாைப்படும் வ்பவாது்வான கவாரஙகழளைக குறிபபிடுக.

4. நியூகளிலயவாழடடு என்றவால் எனன?எடுததுககவாட்டு ்தருக.

5. நியூகளிக அமிலததில் உள்ளை ்சரககழர ்பற்றி சுருககமவாக விளைககுக.

6. அடினீனின நியூகளிலயவாழ்சடுகள் மற்றும் நியூகளிலயவாட்ழடட்கழளைக ்தருக.

7. ஒரு ழடநியூகளிலயவாழடடு என்றவால் எனன? எடுததுககவாட்டு ்தருக.

8. நியூகளிலயவாட்ழடடுகளின திழ்சயழமழ் ்பற்றி எழுதுக.

9. ்சவாரகவாஃப விதிகழளைக கூறு.

10. கவார இழை்தல் விதிகழளைத ்தருக.

11. 5'GTAATTGC3 'ககவான நிரபபு இழை எனன?

12. RNA யின முககிய ்ழககள் யவாழ்?
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III சுருக்்கமா்க விடையளி (மூன்று மதிப்தபெண்்கள்)

1. கவாரஙகள் என்றவால் எனன? அழ் எவ்வாறு ்ழகப்படுத்தப்படுகின்றன? ஒவவ்வாரு ்ழகககும் 

எடுததுககவாட்டுகள் ்தருக.

2. பிரிமிடின கவாரஙகளின ்பண்புகழளைப ்பட்டியலிடுக.

3. பியூரின கவாரஙகள் ்பற்றி சிறு குறிபபு ்ழரக.

4. ஒலிலகவா நியூகளிலயவாட்ழடடுகள் என்றவால் எனன? எடுததுககவாட்டுகள் ்தருக.

5. நியூகளிலயவாழடடுகளின வ்சயல்்பவாடுகழளை வி்ரிககவும்.

6. A, B மற்றும் Z DNA ஆகிய்ற்றிற்கிழடயில் உள்ளை ல்று்பவாடுகழளை விளைககவும்.

7. DNA வின வ்சயல்்பவாடுகழளைப ்பட்டியலிடுக.

8. mRNA இன ்பண்புககூறு அம்்சஙகழளைப ்பற்றி எழுதுக.

9. ரில்பவால்சவாமல் RNA கள் என்றவால் எனன? அ்ற்ழ்ற ்பற்றி குறிபவ்பழுதுக.

IV விரிவா்க விடையளி (ஐ்நது மதிப்தபெண்்கள்)

1. நியூகளிக அமிலததின முககியதது்ம் மற்றும் வ்சயல்்பவாடுகழளைப ்பட்டியலிடுக.

2. கவாரஙகள், அ்ற்றின ்ழககள் ்ழககள் மற்றும் ்பண்புகள் ்பற்றி வ்தளி்வாக வி்ரி.

3. நியூகளிக அமிலஙகளின அழமபபுககூறுகழளைப ்பற்றி கட்டுழர ்ழரக.

4. DNA வின ்வாட்்சன-கிரிக அழமபபின சி்றப்பம்்சஙகழளை, வ்தளி்வான ்படம் ்ழரநது ்பவாகம் குறிதது 

விளைககுக.

5. மர்பணுப வ்பவாருழளைக கண்டறிய கிரிஃபித லமற்வகவாண்ட ்பரில்சவா்தழனழய ்பற்றி சுருககமவாக வி்ரி.

6. t-RNA வின அழமபழ்ப , வ்தளி்வான விளைககப ்படததுடன விளைககுக.

7. DNA மற்றும் RNA ககளுககு இழடலய உள்ளை ல்று்பவாடுகழளை விளைககுக.

வ்சயல்்பவாடு

DNA யின முப்பரிமவாை அழமபழ்ப ்தயவாரிககல்வா, அல்லது DNA யின கட்டழமபழ்ப விளைககும் 

விளைககப்படதழ்த ்தயவாரிககல்வா, மவாை்ரகள் லகட்டுகவகவாள்ளைப்படலவாம்.
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கருதது்ழர்படம்

mRNA rRNA tRNA

நியூகளிக அமிலம்

DNA

அழமபபு

கவாரஙகள் ்பவாஸ்ல்பட் ்சரககழர அலகு

A - DNA

B- DNA

Z - DNA

வ்வல்று 

்ழககள்

்ழகப்பவாடு
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அலகு வைட்டமின்கள்8
்கற்றலின ந�ோக்கங்கள்: 

 இந்த போ்டபபகுதிவைக ்கற்றறிந்த பினபு 

மோணைர்கள்

• வைட்டமின்கவை ைவ்கபபடுத்து்தல்.

• நீரில் மறறும் க்கோழுபபில்  ்கவையும் 
வைட்டமின்கவை நைறுபடுத்து்தல்.

• பல்நைறு வைட்டமின்களின இைறவ்க 
மூலங்கள் மறறும் உணவுத் ந்தவை 
ஆகிைைறவ்றப படடிைலிடு்தல்.

• வைட்டமின்களின ைடிைவமபபு, 
கெைல்போடு்கள், மறறும் அவை �ம் உ்டலில் 
நெமிக்கபபடும் முவ்ற ஆகிைைறவ்ற 
விைரித்்தல்.

• வைட்டமின குவ்றபோடடு்டன 
க்தோ்டரபுவ்டை பல்நைறு ந�ோய்கவை 
விைககு்தல்.

• வைட்டமின்கள் மறறும் துவண 
க�ோதி்களின கெைல்போடு்கவை 
க்தோ்டரபுபடுத்து்தல்.

நபோன்ற தி்றன்கவை கப்றலோம்.

முனனுவை

 வைட்டமின்கள் எனபவை 

உயிரினங்களின இைல்போன, முககிை 

கெைல்போடு்களுககு இனறிைவமைோ்த, 

குவ்றந்த மூலககூறு எவ்ட க்கோண்ட ்கரிமச் 

நெரமங்கைோகும். இைறறின குவ்றபோடு,

Christiaan Eijkman

 ்டச்சு மருத்துைர கிறிஸ்டிைன 

எயகநமன கபரி கபரி ந�ோய உணவமயில் ஒரு 

ஊட்டச்ெத்து குவ்றபோடு எனறு ்கோடடினோர. இது 

ஒரு ்தறகெைலோன ்கணடுபிடிபபு. தீட்டபபட்ட 

அரிசிவை உண்ட ந்கோழி கபரி கபரி ந�ோைோல் 

போதிக்கபபட்டது. ஆனோல் தீட்டபப்டோ்த அரிசி 

உண்ட ந்கோழி்கள் கபரி கபரி ந�ோய இல்லோமல் 

இருந்தன. இந்த நெோ்தவன மூலம் வைட்டமின 

திைோமின (பி1) ்கணடுபிடிக்கபபட்டது. இ்தற்கோ்க 

1929 இல் ெர ஃபகைடரிக ஹோபகினஸ் உ்டன 

ந�ோபல் பரிசு கபற்றோர.
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 ந�ோய அறிகுறி்கவை உருைோககுகின்றன. கபரும்போலோன வைட்டமின்களும் அைறறின 

ைழிச்நெரமங்களும், கெல்்களில் நி்கழும் பல முககிைமோன க�ோதி விவன்களுககு அத்திைோைசிைமோ்க 

ந்தவைபபடும் துவண க�ோதி்கைோ்க கெைல்படுகின்றன.

 �ம் உ்டலில் நி்கழும் பல்நைறு உயிரநைதிச் கெைல்போடு்களுககு வைட்டமின்கள் கைவநைறு 

அைவு்களில் ந்தவைபபடுகின்றன. இைறறில் கபரும்போலோனைறவ்ற உ்டலோல் ்தைோரிக்கமுடிைதில்வல, 

நமலும் உணவின மூலம் ்கணடிபபோ்க ைழங்கபப்டநைணடும். ்கோரநபோவஹடநைடடு்கள் மறறும்  

லிபபிடு்கவை நபோல, இவை ஆற்றவல ைழஙகுை்தற்கோ்க ைைரசிவ்த மோற்றத்திறகு உடபடுைதில்வல. 

கபோதுைோ்க, ெரிவிகி்த உணவு ந்தவைைோன அவனத்து வைட்டமின்கவையும், நபோதுமோன அைவு 

ைழஙகுகி்றது.

ைவ்கபபோடு:

்கவையும் ்தனவமவை கபோறுத்து வைட்டமின்கள் இரு கபரும் பிரிவு்கைோ்க ைவ்கபபடுத்்தபபடுகின்றன.

i. க்கோழுபபில்  ்கவையும் வைட்டமின்கள்: 

 வைட்டமின்கள் A, D, E மறறும் K

ii. நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்கள்

 வைட்டமின்கள் B மறறும் C

8.1 க்கோழுபபில்  ்கவையும் வைட்டமின்கள்

 வைட்டமின A, வைட்டமின D, வைட்டமின E மறறும் வைட்டமின K ஆகிைவை இந்த ைவ்கவை 

ெோரந்தவை. இந்த வைட்டமின்கள் அவனத்தும் நீரில் ்கவைைதில்வல, ஆனோல் க்கோழுபபில் எளி்தோ்க 

்கவைகின்றன.இந்த வைட்டமின்கள் ்கல்லீைல் மறறும் க்கோழுபபு திசுக்களில் ்கோணபபடுகின்றன.இந்த 

வைட்டமின்கவை மனி்த உ்டலில் நெமிக்க முடியும் நமலும் அதி்கமோ்க எடுத்துகக்கோள்ை்தோல் இந்த 

வைட்டமின்கைோல் பிைச்ெவன்கவை உண்டோக்க முடியும். 

8.1.1 வைட்டமின A (கைடினோல்): 

வைட்டமின A (அ) கைடினோல் எனபது ைவைை கஹகசிவனல் ைவைைத்வ்த க்கோண்ட போலிஐநெோபிரினோயடு 

நெரமமோகும். இது மோமிெ உணவு்களில் மடடுநம ்கோணபபடுகி்றது. இது அவனத்து ைவ்க மீன்கள், 

ப்றவை்கள் மறறும் போலூடடி்களிலும் உள்ைது. வைட்டமின A வின முனநனோடி நெரமமோன ்கநைோடடினோயடு 

்தோைை உணவு்களில் ்கோணபபடுகி்றது. உணவில் உள்ை ்கநைோடடினோயடு நெரமங்கவை வைட்டமின A ஆ்க 

மோறறும் தி்றவன  �ம் உ்டல் கபறறுள்ைது.
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CH3

CH3 CH3

OH

CH3H3C

ப்டம் 8.1 வைட்டமின A வின அவமபபு

அட்டவைண 8.1 க்கோழுபபில் ்கவையும் வைட்டமின்கள் மறறும் நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்கள் 
ஆகிைைறறின நைறுபோடு்கள்

எண பணபு்கள்
க்கோழுபபில் ்கவையும் 

வைட்டமின்கள்
நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்கள்

1 ்கவைதி்றன க்கோழுபபில் ்கவையும் நீரில் ்கவையும்

2 உறிஞெபபடு்தல் நிணநீரில் உள்ை உபபு 
ந்தவைபபடுகி்றது.

ெோ்தோைணமோ்க உறிஞெபபடு்தல்

3 �்கரவு புை்தங்களினோல் எடுத்துச் 
கெல்லபபடும்

எடுத்துச் கெல்ை்தன மூலம் 
ந்தவையில்லோமல் ்தனிநை 
பைனிககி்றது..

4 நெ்கரிபபு ்கல்லீைல் மறறும் 
க்கோழுபபு திசுக்களில் 
நெமிக்கபபடுகின்றன

நெ்கரிக்கபபடுைதில்வல

5 கைளிநைறு்தல் அதி்கபபடிைோன 
வைட்டமின்கள் 
சிறுநீை்கத்தில் 
்கண்டறிைபபடடு 
சிறுநீநைோடு 
கைளிநைற்றபபடும்.

அதி்கபபடிைோனவை 
கபோது்கைோ உ்டலில் 
நெமிக்கபபடுகின்றன.

6 நெ்கரிபபு கபோதுைோன அதி்க அைவு 
வைட்டமின நெ்கரிபபு 
க்கடு்தல் விவைவிவன 
ஏறபடுத்துைதில்வல. 
(மி்க அதி்கைவிவனத் 
்தவிை மறறும் கமதுைோ்க 
கைளிநைற்றபபடும் சில B 
விட்டமின்கவை ்தவிை)

அதி்க வைட்டமின நெ்கரிபபு 
க்கடு்தல் விவைவிவன 
உண்டோககும்.

7 குவ்றபோடடிவன சீர 
கெயயும் முவ்ற

(ைோைம் மறறும் மோ்தம் 
ந்தோறும்) குறிபபிட்ட 
அைவு, குறிபபிட்ட 
இவ்டகைளி்களில் 
ந்தவை

மிககுறிை இவ்டகைளி்களில் 
(1-3 �ோட்களில்)
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மூலங்கள்:

மீன எணகணய, கைணகணய, போல், முடவ்ட மஞெள் ்கரு, ்தக்கோளி, ந்கைட, பச்வெ மஞெள் ்கோய்கறி்கள், 

கீவை்கள், மோம்பழம் மறறும் பபபோளி நபோன்ற பழங்கள் .

இவ்றச்சி : 25000 / 100 g

கீவை (ெவமக்கபபட்ட): 1200 IU  / 100 g

ந்கைட(ெவமக்கபபட்ட) : 2500 IU / 100 g

வைட்டமின 

A

ப்டம் 8.2: வைட்டமின A யின மூலங்கள் 

வைட்டமின Aன கெைல்போடு்கள்:

• வைட்டமின A, போரவை சுழறசியில் முககிை பஙகு ைகிககி்றது. (நைோ்டோபசினின பகுதிைோ்க)

• கிவைகந்கோ புை்த க்தோகுபபில் கைடினோயிக அமிலம் முககிை பஙகு ைகிககி்றது.

unit 8_210-242.indd   213 11/06/18   6:13 PM



214

• இது எபிதீலிைல் திசுக்களின இைல்போன அவமபபு மறறும் கெைல்போடு்களுககு அைசிைமோனது.

• கைடினோயிக அமிலம் க்கோலோஜிநனஸ் எனும் க�ோதிவை ்தடுபப்தனமூலம், க்கோல்லோஜன சிவ்தைவ்ட்தல் 

்தவிரக்கபபடுகி்றது.

• மியுந்கோ போலிெோக்கவைடு்களில் ெல்நபற்றம் நி்கழை்தறகு கைடினோயிக அமிலம் அத்திைோைசிைமோனது.

• இது ்கருவுறு்தவல ஊக்கபபடுத்துகி்றது.

• இது எலும்பு மறறும் பற்கள் உருைோ்க ந்தவைபபடுகி்றது.

• -்கநைோடடின ஒரு எதிர ஆகஸிஜநனறறி, நமலும் திசுக்களில் கபைோகஸி ்தனிஉறுபபு்கவை சிவ்தபபதில் 

முககிை பங்கோறறுகி்றது.

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 வைட்டமின A மறறும் ்கநைோடடின ஆகிைவை சிறுகு்டலில் இருநது நிணநீர அவமபபிறகு 

உறிஞெபபடுகின்றன. உணவு உண்ட ந�ைத்திலிருநது 3 மு்தல் 5 மணி ந�ைத்திறகு பி்றது  அதி்கபடெ 

உறிஞசு்தல் நி்கழகி்றது. வைட்டமின A யின உறிஞெபபடு்தல் நை்கம், ்கநைோடடிவனவி்ட மி்க அதி்கம். 

மனி்தர்களில் நெமிக்கபபட்ட வைட்டமின A ஆனது  ஏ்றககுவ்றை 95% ்கல்லீைலிலும், சிறி்தைவு 

நுவையீைல், அடிபநபோஸ் திசுக்கள் மறறும் சிறுநீை்கங்களிலும் ்கோணபபடுகி்றது.

உணவை ெவமத்து மசித்்தலின B-்கநைோடடின உறிஞெபபடு்தலுககு �னவம 
்தருமோ அனறி தீவம பைககுமோ?

்கோய்கறி்கவை �னகு ெவமத்து பிழிநது அல்லது மசித்து உணணுை்தன மூலம் 
�ம்மோல் B-்கநைோடடின உறிஞசு்தவல அதி்கரிக்க முடியும். ெவமக்கோ்த உணைோ்க 
இருந்தோல் �ோம் உணவிவன �னகு சுவைத்து (கமனறு) உண்டோல் மடடுநம 

உறிஞசு்தவல அதி்கபபடுத்்தலோம். இது கெல் ்தவெ சுைர்கவை நெ்தபபடுத்தி மடடுநம அதி்க 
்கநைோடடின உறிஞசு்தல் கப்ற முடியும்.

 நமலும் ெவமக்கபப்டோ்த உணவு்களில் B-்கநைோடடின டிைோனஸ் அவமபபிலும் 
ெவமக்கபபட்ட உணவு மற்ற பழைவ்க்களில் சிஸ் ெவமபபிலும் நிவலத்்தனவமயுவ்டை எளிதில் 
கிவ்டக்கபபடுைதுமோ்க அவமயும் இக்கோைணங்களினோல் உணவை �னகு ெவமத்து உணணு்தல் B 
்கநைோடடின உறிஞசு்தலுககு பைனுள்ை்தோ்க இருககும். 

உங்களுக்குத்

தெரியுமா?

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 வைட்டமின A குவ்றபோடு மு்தனவமைோ்க ்கண போரவையு்டன ெம்பந்தபபட்டது. ஆைம்ப நிவலயில் 

பச்வெ நி்ற ஒளிவை உணரும் தி்றன இழக்கபபடுகி்றது, இவ்தத் க்தோ்டரநது மங்கலோன ஒளியில் போரககும் 

தி்றன குவ்றகி்றது. இது மோவலக குருடு நிவலககு   இடடுச்கெல்கி்றது. க்தோ்டரந்த அல்லது மி்க  

அதி்க குவ்றபோடு ்கருவிழிபப்டலத்தில் புண்கவை உண்டோககுகி்றது. இந்த நிவல  ்கருவிழிவ�வு  

(xerophthalmia அல்லது keratomalacia) என அறிைபபடுகி்றது.
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ப்டம் 8.3 ்கருவிழிவ�வு. 

8.1.2 வைட்டமின D:

 வைட்டமின D ஒரு ஸ்க்டைோல் 

நெரமமோகும். முககிைமோ்க விலஙகு்களில் 

்கோணபபடும் ஸ்க்டைோல்்களின க்தோகுபபோ்க 

இது குறிபபி்டபபடுகி்றது. கூடு்தலோ்க இவை 

்தோைைங்கள் மறறும் ஈஸ்ட்களிலும் உள்ைன. 

இைணடு வைட்டமின D ைவ்க்கள் உள்ைன, 

அவைைோைன வைட்டமின D2 மறறும் வைட்டமின 

D3 (ப்டம் 4) , இவை இைணடும் ஊட்டச்ெத்திலும் 

மருநது்களிலும் முககிைமோனவை. 

வைட்டமின D2 :

 வைட்டமின D2 ஆனது 

எரந்கோ்கோல்சிகபைோல் எனவும் அறிைபபடுகி்றது. 

்தோைைங்களிலுள்ை எரந்கோஸ்க்டைோல், UV 
்கதிரவீச்சிறகு கைளிபபடுை்தோல் இது உறபத்தி 

கெயைபபடுகி்றது.

வைட்டமின D3: 

 வைட்டமின D3 ஆனது 

ந்கோநல்கோல்சிகபைோல் எனவும் 

குறிபபி்டபபடுகி்றது. இது உணவிலுள்ை 

வைட்டமினின இைறவ்கைோன 

அவமபபோகும். சூரிை ஒளி முனனிவலயில் 

7-டிவஹடநைோக்கோலஸ்டிைோலில் இருநது 

வைட்டமின D3 உருைோக்கபபடுகி்றது. 

 UV ்கதிர்கள், கெைல்தி்றனற்ற புநைோ 

வைட்டமின D வை, கெைலோறறும் வைட்டமின 

ஆ்க மோற்றமவ்டைச் கெயகின்றன. இைத்்த 

சுழறசியில் ்கோணபபடும் வைட்டமின D யின 

முககிை அவமபபு 1,25-வ்டவஹடைோகஸி 

ந்கோநல்கோல்சிகபைோல்,இது கெைல்தி்றன 

மிக்கது. ந்கோநல்கோல்சிகபைோல் ்கல்லீைலில் சிறு 

மோறு்தவலவ்டை்தன மூலம் இது  கப்றபபடுகி்றது.

HO

H

HO

H

வைட்டமின D2 
எரந்கோ்கோல்சிகபைோல்

வைட்டமின D3 
ந்கோநல்கோல்சிகபைோல்

ப்டம் 8.4 வைட்டமின D யின அவமபபு

மூலங்கள்

 மீன எணகணய வைட்டமின D யின மி்கச் 

சி்றந்த மூலமோகும். போல், கைணகணய மறறும் 

முடவ்ட மஞெள் ்கரு ஆகிைனவும் குறிபபிட்ட 

அைவு வைட்டமின D ஐ க்கோணடுள்ைன (ப்டம் 5).

கெைல்போடு்கள்:

• போலூடடி்களின ெைோெரி ைைரச்சிககு 

வைட்டமின D ந்தவை. இது அந�்கமோ்க 

்கோல்சிைம் மறறும் போஸ்பைஸின உறிஞசு்தல் 
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மறறும் பைனபடுத்து்தலு்டன க்தோ்டரபுபடுத்்தபபடுகி்றது. 

• இது எலும்பு மறறும் பற்களின இைல்போன ைைரச்சிககு உ்தவுகி்றது.

வைட்டமின D:

முடவ்ட மஞெள் ்கரு : 3-10 

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 வைட்டமின D சிறுகு்டலிலிருநது உறிஞெபபடுகி்றது. வைட்டமின D உறிஞெபபடுை்தறகு க்கோழுபபு 

ந்தவை. நமலும் இந்த உறிஞசு்தலுககு பித்்தம் மி்கவும் அத்திைோைசிைமோனது. வைட்டமின D நிணநீர 

ைழிைோ்க இைத்்த ஓட்ட மண்டலத்வ்த அவ்டகி்றது. நமலும் ்கல்லீைல் மறறும் சிறுநீை்கத்தில் அதி்கைவு 

நெமிக்கபபடுகி்றது.

ப்டம். 8.5  வைட்டமின D யின மூலங்கள்

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 இந்த வைட்டமின குவ்றபோடு ைைரும் குழநவ்த்களில் ரிக்கடஸ் மறறும் கபரிைைர்களில் 

ஆஸ்டிநைோமநலசிைோ நபோன்ற ந�ோய்கவை உண்டோககுகி்றது. (ப்டம்: 8.6). ்கோல்சிைம் 

மறறும் போஸ்நபட பற்றோககுவ்றைோல் எலும்பு்கள் மிருதுைோை்தோல் இது உருைோகி்றது.
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ப்டம். 8. 6 ஆஸ்டிநைோமநலசிைோ

�ச்சுத்்தனவம

 ஒருைர ஒரு �ோளில் 10,000 IU ககு 

அதி்கமோ்க வைட்டமின D பல மோ்தங்களுககு 

எடுபபோநைைோனோல் அது �ச்சுத் ்தனவமயிவன 

்தரும். இது அதி்க வைட்டமின D க்கோண்ட 

விவைவிவனக க்கோடுத்து இைத்்தத்தில் 

வைட்டமின Dயில் அைவிவன அதி்கரிககும். 

இ்தன ்கோைணமோ்க எலும்பு ந்தயநது நபோ்தல் 

மறறும் சிறுநீை்கக்கல் விவைவு்கள் ந�ரிடும். மி்க 

அதி்க அைவு வைட்டமின D எடுக்கபபடும் நபோது 

இ்தைம், இைத்்த குழோய்கள் மறறும் சிறுநீை்கம் 

ஆகிை உ்டல் உறுபபு்களில் ்கோல்சிை படிவு 

உண்டோகும்.

8.1.3: வைட்டமின E:

 வைட்டமின E எனபது கெயைபபட்ட 

ந்டோந்கோகபைோல்  நெரமங்கவை உள்ை்டககிைது  

(ப்டம் 8.7).

CH3

O

O
CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3H3C

ப்டம். 8. 7 : வைட்டமின E யின ைடிைவமபபு 

மூலங்கள்

  பருத்திக க்கோடவ்ட எணகணய, 

சூரிை்கோநதி எணகணய, ந்கோதுவம விவ்த 

எணகணய மறறும் பச்வெ ்கோய்கறி்கள் ஆகிைன 

வைட்டமின E ன சி்றந்த இைறவ்க மூலங்கள் 

(ப்டம் 8.8). 

்க்டவலஎணகணய :  261  mg/ 100gWheat 
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ப்டம் 8. 8 : வைட்டமின E யின மூலங்கள்

கெைல்போடு்கள்:

 எதிர ஆகஸிஜநனற்ற பணபு: வைட்டமின E ்தனி உறுபபு்கவை நீககுைதில் பங்கோறறுகி்றது, 

கெல்ெவவு்களில் உள்ை நிவ்றவு்றோ லிபபிடு்களின மீ்தோன ்தனி உறுபபு்களின போதிபவப ்தடுககி்றது. 

அ்தோைது கெல்ெவவின  ஒழுஙகுத்்தனவமவை பைோமரிககி்றது.

• இைத்்த சிைபபு அணுக்கவை இைத்்தமழி்தலில் (hemolysis) இருநது போது்கோககி்றது.

• இது ்தவெ்களின கெைல்போடடில் பங்கோறறுகி்றது.

• இைல்போன இனபகபருக்க கெைல்முவ்ற்களுககு இது மி்க அைசிைம்.  

• கெல் முதிரைவ்ட்தவல ்தடுபபதில் முககிை பங்கோறறுகி்றது.

• துவண க�ோதி Q யின உயிர க்தோகுபபிறகு வைட்டமின E அைசிைம்.
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உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 மற்ற க்கோழுபபில்  ்கவையும் வைட்டமின்கவைப நபோலநை வைட்டமின E யும் சிறுகு்டலில் 

க்கோழுபபு்டன நெரத்து உறிஞெபபடுகி்றது. இது ்கல்லீைல், ்தவெ்கள் மறறும் உ்டல் க்கோழுபபு ஆகிைைறறில் 

நெமிக்கபபடுகி்றது.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

வைட்டமின E குவ்றபோடு விலஙகு்களில் பினைரும் ந�ோய்கவை உண்டோககுகி்றது.

•  மலடடுத்்தனவம

•  ்தவெ�ோர ந்தயவு (muscular dystrophy)

• வைட்டமின E மறறும் கெலினிைம் ஆகிைைறறின கூடடு குவ்றபோடு ்கல்லீைல் அழறசிவை (hepatic 
necrosis) உருைோககும்  .

8.1.4: வைட்டமின K:

 K க்தோகுதிவை நெரந்த  வைட்டமின்கள் போலி ஐநெோபிரினோயடு பதிலீடு கெயைபபட்ட 

�ோஃப்தோகுயிநனோன்கைோகும். இது இைத்்தப நபோகவ்கத் ்தடுககும் (Anti – hemorrhagic)  வைட்டமின 

என அறிைபபடுகி்றது.

வைட்டமின K யின மூனறு உயிரிைல் கெைல்போடுவ்டை நெரமங்கள் 

வபநலோகுயிநனோன(Phylloquinone): இது பச்வெ ்கோய்கறி்களில் ்கோணபபடுகி்றது. 

 கமனோகுயிநனோன்கள் (Menaquinones) எனபவை , கு்டல் போகடீரிைோக்கைோல் க்தோகுக்கபபட்ட 

நெரமங்களு்டன க�ருஙகிை க்தோ்டரபுவ்டை, கைவநைறு நீைங்கவை உவ்டை பக்க ெஙகிலி்கவை க்கோண்ட 

நெரமங்கைோகும்.

 கமனோவ்டநைோன (Menadione)எனபது ைைரசிவ்த மோற்றமவ்டநது வபநலோகுயிநனோவன 

்தைககூடிை க்தோகுபபு நெரமமோகும்.

CH3 CH3 CH3 CH3

CH3

CH3

O

O

ப்டம் 8.9 வைட்டமின Kஅவமபபு
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மூலங்கள்

 பச்வெ ்கோய்கறி்கள், நெோைோபீன எணகணய, ்தக்கோளி, கீவை மறறும் முடவ்ட ந்கோசு ஆகிைன 

மு்தனவமைோன ்தோைை மூலங்கைோகும்.

ப்டம் 8.10 வைட்டமின K யின மூலங்கள் 

கெைல்போடு்கள்

• இைத்்தம் உவ்ற்தலுககு அைசிைமோன புநைோத்ைோம்பின க்தோகுபபிறகு வைட்டமின K மி்க முககிைம். 

இ்தன ்கோைணமோ்க   இது இைத்்தப நபோகவ்க ்தடுககும் (Anti – hemorrhagic)  வைட்டமின என 

அவழக்கபபடுகி்றது.

• வைட்டமின K ஆனது எலும்பு்கள், மணணீைல் மறறும் சிறுநீை்கம் ஆகிைைறறில் உள்ை ்கோல்சிைம் 

பிவணககும் புை்தங்களின குளுட்டநமட பகுதியின ்கோரபோகஸில் க்தோகுதியு்டன இவணநது 

்கோணபபடுகி்றது. இது அந்தந்த திசுக்களில் உள்ை புை்தங்களின ்கோல்சிைம் நெமிககும் தி்றவன 

அதி்கரிககி்றது.

• இது, சுைோெ ெஙகிலி ைழிமுவ்ற மறறும் ஆகஸிஜநனற்ற போஸ்போரிநலற்றம் ஆகிைைறறில் முககிை 

பஙகு ைகிககி்றது.
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உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

• வைட்டமின K உறிஞெபபடு்தல் கு்டலில் நி்கழகி்றது. க்கோழுபபில் ்கவையும் ்தனவமைோல், இ்தன 

உறிஞசு்தல் சிறுகு்டலின �டுபபகுதியில் நபோதுமோன அைவுள்ை பித்்த உபபுக்கைோல் நிணநீர ைழிைோ்க 

நமம்படுத்்தபபடுகி்றது. மதிபபி்டத்்தக்க அைவு வைட்டமின K ்கல்லீைலில் நெமிக்கபபடுகி்றது. இைத்்த 

ஓட்டத்தில் குறிபி்டத்்தக்க அைவு ்கோணபபடுகி்றது. அவனத்து திசுக்களும் சிறி்தைவு வைட்டமின  

K ஐ க்கோணடுள்ைன.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

• �ம் அன்றோ்ட உணவில், வைட்டமின K உள்ை்தோல், வைட்டமின K குவ்றபோடடு ந�ோய்கள் 

அரி்தோனவை, நமலும், கு்டல் சுைபபி்களிலுள்ை நுணணுயிரி்கள் ந்தவைைோன அைவு வைட்டமின K ஐ 

க்தோகுககின்றன.

•  வைட்டமின K குவ்றபோடு புநைோத்ைோம்பின அைவை குவ்றககி்றது. நமலும் இைத்்தம் உவ்றயும் ந�ைத்வ்த 

அதி்கரிககி்றது. இது இைத்்த நபோகவ்க உண்டோக்கலோம். (ப்டம் 12).

ப்டம் 8.11 வைட்டமின K யின குவ்றபோடு 

8.2 நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்கள்

 B-கூடடு வைட்டமின்கள் மறறும் வைட்டமின C ஆகிைன இவைவ்கவை ெோரந்தவை.

இவை நீரில் எளிதில் ்கவைகின்றன, நமலும் இைத்்த ஓட்டம் மறறும் கெல்்களுககிவ்டநை உள்ை நீரத் 

திைைங்களில் எளிதில் ்க்டத்்தபபடுகின்றன. எனினும் வைட்டமின B12 ்க்டத்்தபபடுை்தறகு இவணபபு 

புை்தம் ந்தவை. அதி்கபபடிைோன வைட்டமின்கள் சிறுநீை்கத்தின ைழிைோ்க கைளிநைற்றபபடுகின்றன.

இந்த ைவ்கவை ெோரந்த மற்ற வைட்டமின்கவை நபோல அல்லோமல் வைட்டமின B12 பித்்தத்தின ைழிைோ்க 

கைளிநைற்றபபடுகி்றது. இவைவ்க வைட்டமின்கள் நீரில் எளிதில் ்கவையும் ்தனவமவை கபறறுள்ை்தோல், 

ெவமககும்நபோது இழக்கபபடுகின்றன. 

8.2.1 B-கூடடு வைட்டமின்கள் 

 வைட்டமின B எனபது பல வைட்டமின்கள் அ்டஙகிை க்தோகுதிைோகும் (B1 , B2 , B3 , B5, B6,B12, 
பநைோடின மறறும்  ஃநபோநலட). இந்த வைட்டமின்கள் அவனத்தும் அைறறின துவண க�ோதி்கைோ்க 

மோற்றபப்ட நைணடும். இவைநை அைறறின கெைல் தி்றனுவ்டை அவமபபு்கைோகும்.
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i) வைட்டமின B1 (்தைமின)

 வைட்டமின B1, ்தைனின எனவும் அவழக்கபபடுகி்றது. இது பிரிமிடின மறறும் ்தைநெோல் 

ைவைைங்கவை கபறறுள்ைது. ்தைனினின கெைல்தி்றனமிக்க அவமபபு ்தைமின வபநைோபோஸ்நபட (TPP) 

ஆகும். ்தைமிவன, ்தைமின வபநைோ போஸ்நபட்டோ்க மோறறுை்தறகு ்கோைணம் மூவை மறறும் ்கல்லீைலில் 

உள்ை  ்தைமின வபநைோபோஸ்நபோடிைோனகபநைஸ் ஆகும். இது ATP ஐ ெோரநதுள்ை க�ோதி ஆகும். 

NH2

H3C H3C

N

N

N+

S

OH

ப்டம். 8.12 வைட்டமின B1 அவமபபு

மூலங்கள்:

 ்கல்லீைல், பனறி இவ்றச்சி, ்தோனிைங்கள் மறறும் அரிசி ஆகிைன சி்றந்த மூலங்கள். மற்ற 

மூலங்கள் பீனஸ் மறறும் க்கோடவ்ட்கள்.

கெைல்போடு்கள்:

• பல்நைறு க�ோதி விவன்களில் ்தைமின ஆனது,  ்தைமினவபநைோபோஸ்நபட (TPP) என்ற துவண 

க�ோதிைோ்க கெைல்படுகி்றது. இவை மு்தனவமைோ்க குளுகந்கோஸ் சிவ்தைவ்டநது ஆற்றவல ்தரும் 

விவன்களில் ஈடுபடுகின்றன. 

• ்கோரபோவஹடநைட ைைரசிவ்த மோற்றத்தின போஸ்நபோ குளுகந்கோநனட ஆகஸிஜநனற்ற ைழிமுவ்றயில் 

நி்கழும் டிைோனஸ்கீடந்டோநலஸ் விவன்களில் ்தைமினவபநைோபோஸ்நபட (TPP) துவண க�ோதிைோ்க 

கெைல்படுகி்றது. இவவிவன DNA மறறும் RNA வின பகுதிபகபோருைோன ரிநபோஸ் உருைோக்கத்திறகு 

மி்க அைசிைம்.

• டிரிபந்டோநபன ைைரசிவ்த மோற்றத்தில் டிரிபந்டோநபனவபநைோநலஸ் என்ற க�ோதியின கெைல்போடடிறகு 

வைட்டமின B1 அைசிைம்.

• நபோதுமோன அைவு ்தைமின ஆநைோககிைமோன �ைம்பு்கள், மன அவமதி, இைல்போன பசி மறறும் 

இைல்போன கெரிமோனம் ஆகிைைறவ்ற ைழஙகுகி்றது.
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ப்டம். 8.13 வைட்டமின B1 மூலங்கள்

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 ்தைமின சிறுகு்டலில் இருநது எளிதில் உறிஞெபபடுகி்றது. அதி்கபபடிைோ்க உடக்கோள்ைபபட்ட 

்தைமின திசுக்களில் நெமிக்கபபடுைதில்வல. அதி்கபபடிைோன ்தைமினின ஒரு பகுதி சிறுநீர ைழிநை 

கைளிநைறுகி்றது. மறறும் சிறி்தைவு ்தைமிநனஸ் எனும் க�ோதிைோல் சிவ்தக்கபபடுகி்றது.

 குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 குளுகந்கோஸில் இருநது திசுச் கெல்்கள் நபோதுமோன அைவு ஆற்றவல கப்றமுடிைோ்த  

்கோைணத்்தோல், ்தைமின குவ்றபோடடு ந�ோய அறிகுறி்கள் ந்தோனறுகின்றன.இ்தனோல் அவை அைறறின 

இைல்போன கெைல்போடு்கவை நி்கழத்்த முடிைதில்வல. நெோரவு, எரிச்ெல், மன அழுத்்தம், ்கோல்்களில் 

உணரவினவம மறறும் மலச்சிக்கலு்டன கூடிை போதிக்கபபட்ட இவைபவப கு்டல் ஆகிைன ்தைமின 

குவ்றபோடடின ஆைம்ப அறிகுறி்கள் ஆகும்.

 ்தைமின குவ்றபோட்டோல் கபரிகபரி எனும் ந�ோய உண்டோகி்றது. கபரிகபரி ந�ோயினோல் ்கோல்்களில் 

நீரக்கடடு உண்டோகும். கபோதுைோ்க அதி்க ்கோரநபோவஹடநைட மறறும் குவ்றந்த ்தைமின க்கோண்ட 

உணவு்கைோல் கபரிகபரி உண்டோகி்றது. எடுத்துக்கோடடு: பைபைபபோக்கபபட்ட அரிசி.
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ப்டம். 8.14: வைட்டமின B1 குவ்றபோடு

ii) வைநபோஃபிநைவின  (வைட்டமின B2)

 வைநபோஃபிநைவின, ெரக்கவை ஆல்்கஹோல் ரிபிட்டோல் உ்டன இவணந்த பல்லினைவைை 

ஐநெோஅல்லோகெஜின ைவைைத்வ்தக க்கோணடுள்ைது. இது மஞெள் நி்ற நெரமம்.

N CH3

CH3
N

CH2

H C OH

H C OH

H C OH

CH2OH

வைட்டமின B2 (வைநபோஃபிநைவின)

HN

NO

ப்டம். 8.15 : வைட்டமின B2 அவமபபு

மூலங்கள்:

 இது ்தோைைங்களில் பைைலோ்க ்கோணபபடுகி்றது. நெோைோ பீனஸ் , பச்வெ ்கோய்கறி்கள் ஆகிைவை 

இந்த வைட்டமிவன க்கோணடுள்ை சி்றந்த மூலங்கள் ஆகும். ஈஸ்ட, போல் மறறும் முடவ்டயில் அதி்கைவு 

்கோணபபடுகி்றது (ப்டம் 17) .

கெைல்போடு்கள்:

 வைநபோஃபிநைவின இைணடு முககிை துவண க�ோதி்களின பகுதிபகபோருைோ்க உள்ைது. 

அவைைோைன ஃபிநைவின நமோநனோ நியுகளிநைோவ்டடு (FMN) மறறும் ஃபிநைவின அடிவனன 

வ்டநியுகளிநைோவ்டடு (FAD). இவை பல்நைறு க�ோதி விவன்களில் முககிை பங்கோறறுகின்றன.

 FMN மறறும் FAD ஆகிைன கைவநைறு அநபோக�ோதி்களு்டன நெரநது அதி்க எணணிகவ்கயிலோன 

ஆகஸிஜநனற்ற ஒடுக்க க�ோதி்கவை உருைோககுகின்றன.
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எடுத்துக்கோடடு: 

வெடந்டோகுநைோம் C ரி்டகந்டஸ் எனும் க�ோதியு்டன FMN இவணநதுள்ைது.

ெோநவ்தன ஆகஸிந்டஸில் FAD ்கோணபபடுகி்றது.

ஆநைோககிைமோன ந்தோல் மறறும் பிை்கோெமோன ஒளியிலும் சி்றந்த போரவைத்தி்றன ஆகிைைறறிறகு 

வைநபோஃபிநைவின இனறிைவமைோ்தது.

ப்டம் 8.16  வைட்டமின B2 யின மூலங்கள்

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 உறிஞசு்தலின நபோது வைநபோஃபிநைவின கு்டலில் உள்ை ெளியில் போஸ்போரிநலற்றம் அவ்டகி்றது. 

இது சிறு கு்டலில் இருநது உறிஞெபபடடு, ்க்டத்து �ைம்பு்கள் ைழிைோ்க அவனத்து திசுக்களுககும் 

பகிைபபடுகி்றது. இ்தன கபரும்பகுதி  சிறுநீர ைழிநை கைளிநைற்றபபடுகி்றது, ஒரு சிறிை பகுதி உ்டலில் 

ைைரசிவ்த மோற்றத்திறகு உடபடுத்்தபபடுகி்றது.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 வைநபோஃபிநைவின குவ்றபோடு வ்கநலோஸிஸ் (்கவ்டைோயபபுண)  ந�ோவை ந்தோறறுவிககி்றது. 

இ்தன ்கோைணமோ்க உ்தடு்கள் மறறும் ்கவ்டைோய பகுதி்களில் கைடிபபு்கள் உண்டோகின்றன.
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ப்டம். 8.17 வைட்டமின B2 குவ்றபோடு 

 வைநபோஃபிநைவின அ்டர ஒளியில் எளிதில் சிவ்தக்கபபடுகி்றது. பிலுருபின அைவு அதி்கமோ்க 
(hyper bilirubinemia) உள்ை புதி்தோ்க பி்றந்த குழநவ்த்களுககு ஒளிக்கதிர்கள் க்கோணடு சிகிச்வெ 

அளிககும்நபோது கெயயும்நபோது வைநபோஃபிநைவின குவ்றபோடு ந்தோனறுகி்றது.

iii) நிைோசின (வைட்டமின B3)

 நிைோசின (அ) நிந்கோடினிக அமிலம் எனபது பிரிடின 3-்கோரபோகசிலிக அமிலமோகும். இது 

திசுக்களில் நிந்கோடினவம்டோ்க ்கோணபபடுகி்றது.

N

O

OH

ப்டம் 8.18 : வைட்டமின B3 ன அவமபபு 

மூலங்கள்:

 இந்த வைட்டமின பைைலோ்க ்தோனிைங்கள், அ்டர பச்வெ ்கோய்கறி்களில் ்கோணபபடுகின்றன. 

்கல்லீைல் மறறும் சிறுநீை்கம் ஆகிைன இந்த வைட்டமினின சி்றந்த மூலங்கள் ஆகும்.

கெைல்போடு்கள்

• நிைோசின, அ்தனுவ்டை அவமடு அவமபபில் ்கோணபபடுகி்றது. இது துவண க�ோதி்கள்  NAD+ மறறும் 

NADP+ ஆகிைைறறின முககிை பகுதிபகபோருைோகும். நமலும்  இவை பல டிவஹடைஜநனஸ்்கைோல் 

நி்கழும் ஆகஸிஜநனற்ற ஒடுக்க விவன்களில் பஙகு க்கோள்கின்றன. எடுத்துக்கோடடு: லோகந்டட 

டிவஹடைஜநனஸின துவண க�ோதி ஆகும்.  குளுடந்டோ்தநைோன  ரி்டகந்டஸின துவண க�ோதி ஆகும்.

• இது ்கோரநபோவஹடநைடடு்களிலிருநது க்கோழுபபு உருைோ்தவல ஊககுவிககி்றது.

• ஆநைோககிைமோன ந்தோல், இவைபவப கு்டலின இைல்போன கெைல்போடு மறறும் �ைம்பு மண்டல பைோமரிபபு 

ஆகிைைறறிறகு நிைோசின மி்க அைசிைமோகி்றது.
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வைட்டமின B3

ப்டம் 8.19: வைட்டமின B3 யின மூலங்கள்

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 நிந்கோடினிக அமிலம் மறறும் நிந்கோடினவமடு ஆகிைன கு்டலிலிருநது விவைைோ்க உறிஞெபபடடு 

்க்டத்து �ைம்பு்கள் ைழிைோ்க இைத்்த ஓட்ட மண்டலத்வ்த அவ்டகி்றது. அதி்கபபடிைோன நிந்கோடினிக 

அமிலம் உ்டலில் நெமிக்கபபடுைதில்வல.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

• நிந்கோடினிக அமில குவ்றபோடு கபல்லோகைோ (ப்டம்: 8.20) ந�ோவை உருைோககுகி்றது.

• ந்தோல் மீது சூரிை ஒளி படும்நபோது க்டரமோடிடிஸ் (ந்தோல் அழறசி) எனும் ந�ோய, ைோயபபுண மறறும் 

�ோககு வீக்கம்.

• ையிறறுபநபோககு.

• ஞோப்க ம்றதி – மனச்நெோரவு மறறும் குழபபம் நபோன்ற மனம் ெோரந்த மோற்றங்கள்
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ப்டம் 8.20 வைட்டமின B3 யின குவ்றபோடு (கபல்லோகைோ)

iv) பிரி்டோகஸின (வைட்டமின B6)

 பிரி்டோகஸினின ”எ்டரமின (adermin) எனவும் அவழக்கபபடுகி்றது. இ்தன நைதியிைல் கபைர 

3-வஹடைோகஸி- 4, 5 வ்டவஹடைோகஸிகமத்தில் 2-கமத்தில் பிரிடின.   வைட்டமின B6 மூனறு க�ருஙகிை 

க்தோ்டரபுள்ை பிரிடின ைழிபகபோருட்கவை க்கோணடுள்ைது.

• பிரி்டோகசின

• பிரி்டோகெோல்

• பிரி்டோகெோல் அமீன

 வைட்டமின B6 யின ைைரசிவ்த மோற்ற கெைல்தி்றனுவ்டை அவமபபு பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபட 

ஆகும். இது பிரி்டோக்ோலில் இருநது உருைோகி்றது.

OHHO

பிரி்டோகஸின

(வைட்டமின B6)

OH

N CH3

ப்டம். 8.21: வைட்டமின B6 யின அவமபபு

மூலங்கள்

     ஈஸ்ட, முழு ்தோனிைங்கள், பருபபு ைவ்க்கள் மறறும் முடவ்ட மஞெள் ்கரு ஆகிைன இந்த வைட்டமினுக்கோன 
சி்றந்த மூலங்கைோகும்.  ்கல்லீைல் மறறும் சிறுநீை்கம் நபோன்ற இவ்றச்சியில் மி்தமோன அைவு வைட்டமின 
உள்ைது.

AST

ஹிஸ்டிடின டி ்கோரபோகஸிநலஸ்
ஹிஸ்டிடின

B6 - போ்்பந்ட்
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வைட்டமின B6

 
ப்டம். 8.22 வைட்டமின B6 மூலங்கள்

கெைல்போடு்கள்:

• பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபட, அமிநனோ அமில ைைரசிவ்த மோற்றத்தில் பல க�ோதி்களுககு துவண 

க�ோதிைோ்க கெைல்படுகி்றது.

• குளுட்டநமட + ஆகெநலோ அசிடந்டட  AST கீடந்டோ குளுட்டநைட + அஸ்பரந்டட

• ஹீநமோகுநைோபினிலுள்ை ஹீம் உருைோக்கத்தில் ஈடுபடுகி்றது.

• டி்கோரபோகஸிநலற்ற விவனயில் ஈடுபடும் டி்கோரபோகஸிநலஸ் எனும் க�ோதிககு துவண க�ோதிைோ்க 

பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபட கெைல்படுகி்றது.அமிநனோ அமிலங்கள் ்கோரபோகஸில் நீக்கமவ்டநது ்தமது 

அமீன்கவை ்தருகின்றன.

• 
ஹிஸ்டிடின டி ்கோரபோகஸிநலஸ்

ஹிஸ்்டமின
B6 - போ்்பந்ட்

• வைட்டமின B6,  நபன்ட்தோனிக அமிலத்திலிருநது துவண க�ோதி A ஐ க்தோகுத்்தலில் ஈடுபடுகி்றது.

• இது, எதிர உயிரி்கவை ந்தோறறுவித்்தலிலும் ஈடுபடுகி்றது.

• பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபட கிவைகந்கோஜீநனோவலசிஸில் முககிை பஙகு ைகிககி்றது. 
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உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 பிரி்டோகசின சிறுகு்டலில் எளிதில் உறிஞெபபடுகி்றது. அதி்கபபடிைோன பிரி்டோகசின 
உடக்கோள்ைபபட்டோல் உ்டலில் நெமிக்கபபடுைதில்வல. ஆனோல், சிறுநீர ைழிநை கைளிநைற்றபபடுகி்றது. 

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 வைட்டமின B6 குவ்றபோடடு ந�ோய்கள் மி்க மி்க அரி்தோனவை. பச்சிைம் குழநவ்த்களில், 

இந்த வைட்டமின குவ்றபோடு எரிச்ெல், தூக்கமினவம, பலவீனமோன ்தவெ்கள் மறறும் ைலிபபு 

ஆகிைைறவ்ற உண்டோககுை்தோ்க ்கண்டறிைபபடடுள்ைது. ைலிபபு ந�ோய, பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபடவ்ட 

ெோரந்த குளுட்டநமட டி்கோரபோகஸிநலஸ் எனும் க�ோதியின கெைல் ்தனவம குவ்றைோல் ஏறபடுகி்றது. 

குளுட்டநமட டி்கோரபோகஸிநலஸின விவைகபோருள்  அமிநனோபியுடடிரிக அமிலம் (GABA), இது வமை 

�ைம்பு மண்டலத்தில் உள்ை �ைம்பு மண்டல ்க்டத்து்தல் சீைோககி ஆகும். 

v) வைட்டமின B12:

 வைட்டமின B12 ஆனது ஃபோரவபரின ைவைைத்வ்த ஒத்துள்ை சிக்கலோன ைவைை அவமபவப 

க்கோணடுள்ைது. இவைவைைத்தின வமைத்தில் ந்கோபோல்ட அைனி (Co3+) உள்ைது. ந்கோபோல்ட 

அைனியின ஆறு அவணவு இவணதி்றன்களில், �ோனகு ஒடுக்கபபட்ட க்டடைோ பிரநைோலில் உள்ை 

வ�டைஜன அணுக்கைோலும், ஐந்தோைது இவணதி்றன 5,6 வ்டகமத்தில் கபஞசிமி்டநெோல் பகுதியிலுள்ை 

வ�டைஜனு்டனும், ஆ்றோம் இவணதி்றன ெைவனடு (ெைநனோ ந்கோபோலமின) அல்லது H2O (அககுைோ 

ந்கோபோலமின) அல்லது OH– (வஹடைோகஸி ந்கோபோலமின) அல்லது –CH3 (கமத்தில் ந்கோபோலமின) 

உ்டநனோ பிவணக்கபபடடிருககும். (ப்டம் 8.23)

ப்டம். 8.23: வைட்டமின B12 அவமபபு
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மூலங்கள்

 வைட்டமின B12 மோமிெ உணவு்களில் உள்ைது. ஆனோல் ்தோைை உணவு்களில் இல்வல. நமலும் 

மூலககூறில் உநலோ்க அைனிவை ( ந்கோபோல்ட) க்கோணடுள்ை ஒநை வைட்டமின இது மடடுநம ஆகும். 

முடவ்ட மறறும் மோமிெம் ஆகிைன ்தோைோைமோ்க இந்த வைட்டமிவன ைழஙகுகின்றன. 

கெைல்போடு்கள்

• பல நுணணுயிரி்களின ைைரச்சிககு வைட்டமின B12 ந்தவைபபடுகி்றது.

• L-கமத்தில் மநலோவனல் CoA , ெகசிவனல் CoA ஆ்க மோறுை்தறகு வைட்டமின B12 துவண க�ோதிைோ்க 

ந்தவைபபடுகி்றது.

• L-கமத்தில் மநலோவனல் CoA  ெகசிவனல் CoA

• எலும்பு மஜ்வஜயில்  RBC முதிரைவ்டை்தறகும், புை்த க்தோகுத்்தலுககும் வைட்டமின 

B12ந்தவைபபடுகி்றது.

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 சிறுகு்டலின கீழபகுதியிலிருநது (ileum)  வைட்டமின B12 உறிஞெபபடுகி்றது. சிறுகு்டலிலிருநது 

வைட்டமின B12 உறிஞெபபடுை்தறகு, இவைபவபயில் சுைககும் அ்கக ்கோைணி  (Intrinsic Factor (IF)) மி்க 

அைசிைமோனது. குறிபபி்டத்்தகுந்த அைவு  வைட்டமின B12 ்கல்லீைலில் நெமிக்கபபடுகி்றது.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 அ்கக ்கோைணியின பற்றோககுவ்றைோல் உறிஞசு்தல் ்தவ்டபடும்நபோது.  ஆபத்்தோன இைத்்தநெோவ்க 

(pernicious anemia) நிவல உருைோகி்றது.  இது தீவிைமோன இைத்்த சிைபபு கெல்்கள் இழபவபத் 

ந்தோறறுவிககி்றது, நமலும் அைவில் கபரிை இைத்்த சிைபபு கெல்்கவை உருைோககுகி்றது.

ஆபத்்தோன இைத்்த நெோவ்க

அ்கக்கோைணி 

பற்றோககுவ்ற
�டுபபகுதி

உ்டல்முனசிறுகு்டல்

கு்டல்ைோய

வைட்டமின B  
உறிஞெபப்ட 

முடிைோது

ப்டம். 8.24  வைட்டமின B12 யின குவ்றபோடு
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 வைட்டமின B12 குவ்றபோடு கமத்தில் மநலோனிக அமிலத்தின கெறிவை அதி்கரிககி்றது, இது 

மநலோவனல் CoA உ்டன நபோடடியிடுை்தோல் க்கோழுபபு அமில க்தோகுபபு போதிக்கபபடுகி்றது.

vi) பநைோடின:

 பநைோடின ஒரு பல்லின ைவைை ஒறவ்ற ்கோரபோகஸிலிக அமிலமோகும். இது ெல்பவை க்கோணடுள்ை 

நீரில் ்கவையும் வைட்டமின ஆகும்.

OH

Biotin O

S

HN NH

O

ப்டம் 8.25 : பநைோடின அவமபபு 

மூலங்கள்

 ்கல்லீைல், சிறுநீை்கம், போல் மறறும் முடவ்ட மஞெள் ்கரு ஆகிைன   பநைோடின அதி்கம் உள்ை 

உணவு்கைோகும்.  ்கோய்கறி்கள், ்தோனிைங்கள் ஆகிைவையும் �ல்ல மூலங்கள்.

கெைல்போடு்கள்:  

• இது லிபபிடு க்தோகுத்்தலுககு மி்க அைசிைம்.

• ்கோரபோகஸிநலற்ற விவன்களுககு விவனயூககிைோ்க கெைலோறறும் ்கோரபோகஸிநலஸ் எனும்  

க�ோதிககு, துவண க�ோதிைோ்க பநைோடின கெைல்படுகி்றது.

• எடுத்துக்கோடடு : அசிடவ்டல் - CoA ்கோரபோகஸிநலஸ்.  இது க்கோழுபபு அமில க்தோகுபபினநபோது 

அசிடந்டட அலகு்டன CO2 ஐ பிவணத்து மநலோவனல் CoA ஆ்க மோறறுகி்றது.

• CO2 + பநைோடின – க�ோதி +ATP  ்கோரபோகஸி பநைோடின – க�ோதி + ADP + Pi

• ்கோரபோகஸி பநைோடின – க�ோதி + அசிடவ்டல்-CoA  மநலோவனல்-CoA + பநைோடின – க�ோதி

• வபருவிக அமிலம், ஆகெநலோஅசிடடிக அமிலமோ்க மோற்றமவ்ட்தலில் பநைோடின உ்தவுகி்றது, 

இவவிவனயில் வபருநைட ்கோரபோகஸிநலஸ் எனும் க�ோதி விவனயூககிைோ்க கெைல்படுகி்றது.

• இது ந்தோல் மறறும் �ைம்பு மண்டலத்வ்த சி்றந்த நிவலயில் பைோமரிக்க உ்தவுகி்றது.

• ஆஸ்போரந்டட, கெரின மறறும் திரிநைோனின நபோன்ற அமிநனோ அமிலங்களின அமிநனோ நீக்க 

விவன்களில் ஈடுபடுகி்றது
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Vitamin B7

ப்டம் 8.26 பநைோடின மூலங்கள் 

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 முடவ்ட கைண்கருவில் உள்ை அவிடின (avidin) எனும் புை்தம்  (egg white injury factor) பநைோடின 

உ்டன இறுக்கமோ்க பிவணை்தோல், பநைோடின உறிஞசு்தல் ்தடுக்கபபடடு பநைோடின குவ்றபோடு உருைோகி்றது. 

மன அழுத்்தம், முடி உதிர்தல் மறறும் ்தவெ ைலி ஆகிைன பநைோடின குவ்றபோடடின அறிகுறி்கைோகும். 

vii) நபோலிக அமிலம் (வைட்டமின B9)

 வைட்டமின B9  என்றவழக்கபபடும் நபோலிக அமிலம், நபோலோசின அல்லது நபோநலட ஆனது கெல்  

பிரி்தலுககு இனறிைவமைோ்த்தோகும். இ்தன கெைல்படு இவண க�ோதிைோனது க்டடைோவஹடநைோநபோநலட 

ஆகும் (THF), இைறவ்கயில் கிவ்டககும் நபோநலட ஆனது அதி்க கைபபம் மறறும் UV ஒளிவைத் 

்தோஙகும் ்தனவம உவ்டைது நமலும் ஆகசிஜநனற்றத்திறகு உடப்டககூடிைது.

C

ப்டம் 8.27 நபோலிக அமில அவமபபு
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மூலங்கள்

 அ்டரபச்வெ நி்ற இவலவைக க்கோண்ட ்கோய்கறி்கள், பழங்கள், க்கோடவ்ட்கள், நெோைோபீன, 

போல்கபோருட்கள், ந்கோழி மறறும் மோடடிவ்றச்சி, முடவ்ட, ்க்டல் உணவு்கள், ்தோனிைங்கள் அை்கந்டோ, 

பீடரூட நபோன்ற ்கோய்கறி்கள் ஈைல், ஈஸ்ட, கீவை்கள், அஸ்பைோ்கஸ் மறறும் முடவ்டந்கோஸ் ஆகிைைறறில் 

அதி்க அைவில் நபோநலட ்கோணபபடுகி்றது.

கெைல்போடு 

• கெல்பிரி்தல் மறறும் ைைரச்சிககு இனறிைவமைோ்தது.

• இது பி்றவி குவ்றபோடு்கவை ்தடுபபதில் முககிைமோனது.

• கமத்திநைோனின அமிநனோ அமில க்தோகுபபோக்கத்தில் பைனபடுகி்றது.

• உயிர க்தோகுபபு விவன்களில் ஒரு ்கோரபன அலகிவன மோற்றம் கெயதி்ட க்டடைோவஹடநைோ நபோநலட 

ந்தவைபபடுகி்றது.

உறிஞெபபடு்தல் மறறும் நெமிக்கபபடு்தல்

 நபோநலட சிறுகு்டலில் உறிஞெபபடுகி்றது நமலும்  உ்டலோனது சிறி்தைவு நபோநலடடிவன 

்கல்லீைலில் நெமிக்க முடியும். பித்்த நீர மூலமோ்க அதி்கபபடிைோன நபோநலட நீக்கபபடுகி்றது.

குவ்றபோடு

 இைத்்த நெோவ்க மறறும் இைபவபப போவ்த நமோெமவ்ட்தல் ஆகிைைவ்க நபோநலட குவ்றபோடடின 

அறிகுறி்கைோகும். இைல்பற்ற அதி்கபபடிைோன கெல் பிரி்தல் ஏறபடும். இைத்்த நெோவ்கயின விவைைோல் 

இைத்்த சிைபபு அணுக்களின எணணிகவ்கயில் மோற்றமவ்டகி்றது.

 உணவில் நபோநலட குவ்றவுபடின, ்கருவுற்ற கபணணின ்கருவில் உள்ை குழநவ்தககு 

�ைம்புககுழல் குவ்றபோடு உருைோகும் இ்தன விவைைோ்க அபோை்கைமோன பி்றவி குவ்றபோடு ஏறபடும்.

viii) நபனந்டோ்தனிக அமிலம் (வைட்டமின B5)

 ்தோைைங்கள், விலஙகு்கள்  மறறும் நுணஉயிரினங்கள் உள்ளிட்ட ஒவகைோரு உயிருள்ை கெல்்களிலும் 

நபனந்டோ்தனிக அமிலம் ்கோணபபடுகி்றது. இது இவணக�ோதி A ன ஒரு பகுதிைோகும். இநக�ோதிைோனது 

்கோரநபோவஹடநைடடு்கள், புநைோடடீன்கள் மறறும் க்கோழுபபு்களின சிவ்தவு மோற்றங்களில் முககிை 

பங்கோறறுகி்றது.

H3C CH3

N
H

O O
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ப்டம் 8.28 நபனந்டோ்தனிக அமிலத்தின அவமபபு
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மூலங்கள்

 உணவுக ்கோைோன்கள், அை்கந்டோ, உலரந்த முடவ்டக ்கரு மறறும் சூரிை்கோநதி விவ்த்களில் 

நபனந்டோ்தனிக அமிலம் அதி்க அைவில் ்கோணபபடுகி்றது. முழு ்தோனிைங்களின கைளி உவ்றயில் இந்த 

வைட்டமின அ்டஙகியுள்ைது. ஆனோல் படவ்ட தீட்டபபடுை்தோல் நபனந்டோ்தனிக அமிலம் நீக்கபபடுகி்றது.

கெைல்போடு்கள்

 இவணக�ோதி A ன பகுதிைோன நபனந்டோ்தனிக அமிலம் ்கோரநபோவஹடநைட, க்கோழுபபு மறறும் 

புநைோடடீன ஆகிைைறறின ைைரச்சிவ்த மோற்றத்தில் முககிை பஙகு ைகிககி்றது.

 வைட்டமின D, ஹோரநமோன்கள் மறறும் இைத்்த சிைபபு அணுக்கள் க்தோகுத்்தலில் இது 

அைசிைமோன ஒன்றோகும்.

 இது ந�ோய எதிரபபோற்றவல அதி்கரிபபதில் துவணபுரிகி்றது.

உறிஞெபபடு்தல் மறறும் நெமிக்கபபடு்தல்

 ்தனித்்த நபனந்டோ்தனிக அமிலமோனது, க்தவிடடிை, நெோடிைத்வ்த கபோருத்து அவமயும் கெைலுறு 

்க்டத்து அவமபபின ைழிநை கு்டல் கெல்்களில் உறிஞெபபடுகி்றது. எனினும் உணவு்களில், கபரும்போலோன 

நபனந்டோ்தனிக அமிலமோனது CoA ைடிவிநலோ அல்லது அவெல் ்க்டத்து புநைோடடீனு்டன (ACP) 
இவணநந்தோ ்கோணபபடுகி்றது. கு்டல் கெல்்கள் ்தனித்்த நபனந்டோ்தனிக அமிலத்வ்த மடடுநம உறிஞெ 

முடியும் எனப்தோல், கு்டலில் இது ்தனித்்த நபனந்டோ்தனிகஅமிலமோ்க மோற்றபபடுகி்றது.

8.3 வைட்டமின C

 வைட்டமின C ஆனது அஸ்்கோரபிக அமிலம் என்றவழக்கபபடுகி்றது. அஸ்்கோரபிக அமிலம் ஒரு 

அமிலத்தின ஈன-வ்டைோல்-லோகந்டோன. இது L-குளுகந்கோஸ் ெரக்கவையின அவமபவப ஒத்துள்ைது.

OHHO

OH
OH

O
O

ப்டம் 8.29 வைட்டமின C யின அவமபபு

மூலங்கள்:

 குறிபபோ்க ஆைஞசு, எலுமிச்வெ நபோன்ற சிடைஸ் பழங்களில் வைட்டமின C அதி்கமோ்க உள்ைது. . 

்தரபூெணி, ்தக்கோளி, திைோடவெ மறறும் ்கோய்கறி்கள் ஆகிைவும் சி்றந்த மூலங்கள் ஆகும்.  
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வைட்டமின C

ப்டம். 8.30 : வைட்டமின C யின மூலங்கள்

கெைல்போடு்கள்:

• வைட்டமின C ஆனது கெல்லினுள் நி்கழும் ஆகஸிஜநனற்ற ஒடுக்க விவன்களில் வஹடைஜன 

்க்டத்திைோ்க கெைல்படுகி்றது.

• கெல்்கவையும், திசுக்கவையும் பிவணககும் க்கோல்லோஜன எனும் திசுபபுை்தம் உருைோ்க வைட்டமின C 
அைசிைம்.

• இது ்கோரநபோவஹடநைட ைைரசிவ்த மோற்றத்வ்த ஒழுஙகுபடுத்துகி்றது.

• ந்டோபமின, �ோர - எபிக�பரின ஆ்க மோறும் விவனயில் விவனநை்கமோறறிைோ்க கெைல்படும் ந்டோபமின 

வஹடைோகஸிநலஸ் எனும் க�ோதிககு துவண க�ோதிைோ்க வைட்டமின C கெைல்படுகி்றது.

• இது, இைத்்த சிைபபு அணுக்கள் முதிரவு அவ்டைதில் பஙகுகபறுகி்றது.

• வைட்டமின C முனனிவலயில் இரும்பு ெத்து உறிஞெபபடு்தல் அதி்கரிககி்றது.

• கெல் ெவவு்களில் ஆகஸிஜநனற்றமவ்டந்த வைட்டமின E  மீை உருைோ்தலில் வைட்டமின C எதிர 

ஆகஸிஜநனறறிைோ்க கெைல்படுகி்றது.
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ப்டம் 8.31  வைட்டமின C குவ்றபோடு 

க�ல்லிக்கோய – 600-700mg/100g

க்கோயைோ  - 200-300mg/100g

உறிஞசு்தல் மறறும் நெமித்்தல்

 அஸ்்கோரபிக அமிலம் கு்டலில் இருநது விவைைோ்க உறிஞெபபடடு ்க்டத்து �ைம்பு்கள் ைழிைோ்க 

இைத்்த ஓட்ட மண்டலத்வ்த அவ்டகி்றது. வைட்டமின C ஆனது இைத்்த பைோஸ்மோவில் இருபபவ்தவி்ட 

அடரீனல்,பிடயூட்டரி மறறும் விழித்திவையில் அதி்கம் கெறிநது ்கோணபபடுகி்றது.

 அதி்கபபடிைோ்க உடக்கோள்ைபபட்ட வைட்டமின ந்தவைைோன அைவிறகு நமல் உ்டலில் 

்தஙகுைதில்வல.

குவ்றபோடடு ந�ோய்கள்:

 வைட்டமின C யின குவ்றபோடடு ந�ோய்களுக்கோன முககிை அறிகுறி ஸ்்கரவி ஆகும். வைட்டமின 

C யின குவ்றபோட்டோல் க்கோல்லோஜன க்தோகுபபு போதிக்கபபடுகி்றது. இ்தன விவைைோ்க ந்தோல் கைடிபபு, 

பலவீனமோன ்தவெ்கள், ஈறு்களில் இைத்்த ்கசிவு ,ைலுவில்லோ பற்கள், மறறும் எளிதில் புண ஆ்றோ்த 

்தனவம ஆகிைன ந்தோனறுகின்றன.

அட்டைவண 8.1. கபரிைைர்களுககு க்கோழுபபு மறறும் நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்களின பரிநதுவைக்கபபட்ட 

தினெரி க்கோடுபபைவு (RDA) 

VITAMINS RDA

வைட்டமின C 5000 IU

வைட்டமின D 200 IU

வைட்டமின E 25-30 mg 
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வைட்டமின K 2 mg

்தைமின (B1) 1.5 - 2.0 mg 

ரிநபோபிநைோவின (B2) 1.6 - 2.0 mg 

நிைோசின (B3) 17 - 20 mg

பிை்டோக்ோசின (B6) 2 - 3 mg

நபோலக அமிலம்(B12) 500 μg

ந்கோபோலமின (B12) 3 μg 

போன்ட்தனிக அமிலம் (B5)  5 - 12 mg 

பநைோடின (B7) 25 - 50 μg

வைட்டமின C 75 mg 

பாடச்சுருக்்கம்

 வைட்டமின்கள் எனபவை உயிரினங்களின இைல்போன முககிை கெைல்போடு்களுககு 

இனறிைவமைோ்த குவ்றந்த மூலககூறு எவ்ட க்கோண்ட ்கரிமச்நெரமங்கைோகும். அவை்கவை ்கவையும் 

்தனவமயிவனப கபோறுத்து நீரில் ்கவையும் விட்டமின்கள் மறறும் க்கோழுபபில் ்கவையும் என இரு 

கபரும்பிரிவு்கைோ்க ைவ்கபபடுத்்தலோம்.

க்கோழுபபில் ்கவையும் வைட்டமின்கள் A, D, E மறறும் K ஆகிைவை ஆகும். இவை நீரில் ்கவைைோது. 

இவை ்கல்லீைல் மறறும் க்கோழுபபு திசுக்களில் ்கோணபபடுகின்றன. இவை்கவை மனி்த உ்டலில் 

நெமிக்கமுடியும். நீரில் ்கவையும் வைட்டமின்கள் மறறும் B கூடடு வைட்டமின்கள் (B1, B2, B3, B6, B12, 
பநைோடின, நபோலிக அமிலம் மறறும் போன்ட்தனிக அமிலம்) வைட்டமின A (கைடடினோல்) போரவை 
சுழறசியில் முககிை பஙகுைகிககின்றது. இவவிட்டமின குவ்றபோடு ்கருவிழிப ப்டலத்தில் புண்கவை 

உண்டோககும் கீடந்டோமநலசிைோ எனபபடுகின்றது. பச்வெ, மஞெள்்கோய்கறி்கள், மோமிெம் மறறும் ந்கைட 

இவவைட்டமிவனக க்கோணடுள்ைது. Bககூடடு விட்டமின்கள் ஒனறு நெரநது விவைவு்கவைத் ்தரும் இவை 

ஒரு உயிரியின ைைரச்சியில் மி்கச்சி்றந்த கமோத்்தபங்கோறறுகின்றன. இவை ்கோரநபோவஹடநைடடு்கள் 

க்கோழுபபு்கள் மறறும் புை்தங்களிலிருநது ஆற்றலிவன எடுத்துப கப்றவும் மறறும் நைறு பல முககிைமோன 

கெைல்்களிலும் பங்கோறறுகின்றன.

வைட்டமின C கெல்்களின ஆகஸிஜநனற்ற மறறும் ஒடுக்கவிவன்களில் வஹடைஜன ஏறபிைோ்க 

பைனபடுகின்றது. இ்தன குவ்றபோடடினோல் உண்டோகும் ந�ோய ஸ்்கரவி ஆகும். சிடைஸ் அமிலம் நிவ்ற 

எலுமிச்வெ மறறும் ஆைஞசு ஆகிைைறறில் வைட்டமின C அதி்க அைவில் உள்ைது.

 வைட்டமின D2 மறறும் D3 என்ற இருவி்தமோ்க அவமநது ்கோல்சிைம் மறறும் போஸ்பைஸ் ்கைர்தல் 

மூலம் ைைரச்சிககு பைனபடுகின்றன. இந்த வைட்டமின குவ்றபோடடினோல் குழநவ்த்களுககு ரிக்கடஸ் 
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ந�ோயும், கபரிைைர்களுககு ஆஸ்டிநைோமநலககிைோ ந�ோயும் ஏறபடும். மீன எணகணயில் வைட்டமின D 
அதி்க அைவில் உள்ைது.

 வைட்டமின E எதிர ஆகஸிஜநனறறி இ்தன குவ்றபோடடினோல் மலடடுத் ்தனவம மறறும் ்தவெ�ோர 

ந்தயவு ஏறபடும்.

 வைட்டமின K இைத்்தம் உவ்ற்தலுககு அைசிைமோன உயிர ்தைோரிபபோன புநைோத்ைோம்பின 

க்தோகுபபிறகு வைட்டமின K மி்க முககிைமோன்தோகும். இ்தன குவ்றபோடடினோல் உண்டோககும் ந�ோய 

இைத்்தபநபோக்கோகும். பச்வெ்கோய்கறி்கள் நெோைோபீனஸ் எணகணய மறறும் கீவை ைவ்க்கள் வைட்டமின  
Kயின முககிை மூலங்கள் ஆகும்.

மதிபபீடு

I. ெரிைோன விவ்டவை ந்தரநக்தடுத்து எழுது்க.

1. _________ குவ்றபோட்டோல் மோவலக குருடு உருைோகி்றது?

 அ.வைட்டமின A   ஆ.வைட்டமின D இ.வைட்டமின E ஈ.வைட்டமின K

2. பினைருைனைறறுள் துவண க�ோதி Q யின உயிரத்க்தோகுபபிறகு அத்திைோைசிைமோன வைட்டமின எது?

 அ. வைட்டமின A ஆ. வைட்டமின D இ. வைட்டமின E ஈ. வைட்டமின C

3. இைத்்தப நபோகவ்க ்தடுககும் வைட்டமின 

 அ. வைட்டமின K ஆ. வைட்டமின E இ. வைட்டமின D  ஈ. வைட்டமின C

4. FAD __________ ல் ்கோணபபடுகி்றது 

 அ. வெடந்டோகுநைோம் C ரி்டகந்டஸ்  ஆ. ெோநவ்தன ஆகஸிந்டஸ் 

 இ. ஃபிைோநைோ வ்கநனஸ்   ஈ. இவை அவனத்தும்

5. ______ ல்  ந்கோபோல்ட உள்ைது?

 அ. வைட்டமினB 
1 ஆ. வைட்டமினB2 இ. வைட்டமினB6 ஈ. வைட்டமினB12

6. வைட்டமின B12 குவ்றபோட்டோல் உண்டோகும் ந�ோய 

 அ. ஸ்்கரவி   ஆ. ரிக்கடஸ் 

 இ. ஆபத்்தோன இைத்்த நெோவ்க ஈ. கபரிகபரி
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7. ரிக்கடஸ் ________ குவ்றபோட்டோல் உண்டோகி்றது?

 அ.வைட்டமின D ஆ.வைட்டமின A இ.வைட்டமின C ஈ.வைட்டமின B1

 8. பிரி்டோக்ோல் போஸ்நபட துவண க�ோதிைோ்க கெைல்ப்டோ்த விவன

 அ.அமிநனோ மோற்றம்  ஆ.அமிநனோ நீக்கம்

 இ.்கோரபோகஸில் நீக்கம்  ஈ.ஆகஸிஜநனற்றம் – ஒடுக்கம்

9. ____________குவ்றபோட்டோல் கபரிகபரி உண்டோகி்றது?

 அ.்தைமின ஆ.வ்தமின இ.திரிநைோவனன  ஈ.வ்தநைோஸின

10. _________குவ்றபோட்டோல் கபல்லோகைோ உருைோகி்றது?

 அ.பநைோடின  ஆ.நிைோசின     

 

 இ.நபனந்டோ்தனிக அமிலம்  ஈ.ஃநபோலிக அமிலம்

11. எதிர ஆகஸிஜநனற்ற பணபற்ற வைட்டமின

 அ.பீட்டோ ்கநைோடடின ஆ.அஸ்்கோரபிக அமிலம்  

 இ.ந்டோந்கோஃகபைோல் ஈ.ந்கோநல்கோல்சிஃகபைோல்

12. ________ குவ்றபோட்டோல், அதி்கரிக்கபபட்ட புநைோத்ைோம்பின ந�ைம் ்கோணபபடுகி்றது.

 அ. வைட்டமின K ஆ. வைட்டமின B2 இ. வைட்டமின A ஈ. வைட்டமின B12

13. பினைரும் எந்த க�ோதியின கெைல்போடடிறகு ்தைமின வபநைோபோஸ்நபட ந்தவைபபடுகி்றது?

 அ. கஹகந்ோ வ்கநனஸ்  ஆ. டிைோனஸ்கீடந்டோநலஸ் 

 இ.டிைோனஸ் ஆல்ந்டோநலஸ்   ஈ. குளுகந்கோஸ் 6-போஸ்பந்டஸ்

14. பினைரும் வைட்டமின்களில் எது க்கோல்லோஜன க்தோகுபபிறகு ந்தவை?

 அ. அஸ்்கோரபிக அமிலம்  ஆ. நிந்கோடினிக அமிலம்

 இ. நபனந்டோ்தனிக அமிலம்  ஈ. ஃநபோலிக அமிலம்
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15. வைட்டமின D யின உயிரிைல் கெைல்தி்றன மிக்க அவமபபு _______

 அ. 1, 25 வ்டவஹடைோகஸிந்கோநல்கோல்சிகபைோல் ஆ. 24, 25 வ்டவஹடைோகஸிந்கோநல்கோல்சிகபைோல்

 இ. 25 வஹடைோகஸிந்கோநல்கோல்சிகபைோல் ஈ.1, 24 வ்டவஹடைோகஸிந்கோநல்கோல்சிகபைோல் 

II.  பினைனைறறிறகு சுருக்கமோ்க விவ்டைளி:

 1. வைட்டமின்கவை எவைோறு ைவ்கபபடுத்துைோய?

 2. க்கோழுபபில்  ்கவையும் வைட்டமின்களின கபைர்கவை எழுது்க.

 3. வைட்டமின B6 ன கைவநைறு அவமபபு்கள் ைோவை?

 4. NADP துவண க�ோதிைோ்க கெைல்படும் ஒரு க�ோதியின கபைவை ்தரு்க. 

 5. ்தைமினின உயிரிைல் கெைல்தி்றன மிக்க அவமபபு எது?

 6. வைட்டமின B12 குவ்றபோடடின விவைவு்கள் எனன?

 7. வைட்டமின D யின ைவ்க்கள் ைோவை?

 8. வைட்டமின K யின இைறவ்க மூலங்களின கபைர்கவை எழுது்க.

 9. வைட்டமின E யின நைதியிைல் கபைவை எழுது்க.

 10. ்தைமினின மூலங்கவை கூறு.

III. பினைருைனைறறிறகு சுருக்கமோ்க விவ்டைளி:

 1. வைட்டமின D ன கெைல்போடு்கவை ்தரு்க. 

 2. வைட்டமின E இன எதிர ஆகசிஜநனற்ற பணவப விைககு்க. 

 3. வைட்டமின B1 குவ்றபோடு பறறி குறிபபு ைவை்க. 

 4. TPP துவண க�ோதிைோ்க கெைல்படும் ைைரசிவ்த மோற்ற விவனககு ஒரு எடுத்துக்கோடடு ்தரு்க.

 5. வைட்டமின B3 யின உயிரநைதிச் கெைல்்கவை கூறு்க.

 6. வைநபோபிநைவினின உயிரிைல் கெைல்தி்றன மிக்க அவமபபு எது?

 7. நிைோசின குவ்றபோடு பறறி சிறு குறிபபு ைவை்க.

 8. வைட்டமின D குவ்றபோடடின கைளிபபோடு்கள் ைோவை?

IV. பினைருைனைறறிறகு விரிைோ்க விவ்டைளி

 1. வைட்டமின A ன கெைல்போடு்கள் ைோவை?

 2. வைட்டமின K ன கெைல்போடு்கள் மறறும் குவ்றபோடடு ந�ோய அறிகுறி்கவை பறறி விைககு்க. 

 3. ்தைமினின கெைல்போடு்கவை விைககு்க. 

 4. பிரி்டோகசினின பல்நைறு உயிரநைதிச் கெைல்போடு்கவை எழுது்க.

 5. வைட்டமின C ன கெைல்போடு்கள் மறறும் குவ்றபோடடு ந�ோய்கள் பறறி விைககு்க. 
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ைோவழபபழம், உருவைககிழஙகு மறறும் 
கீவை்கள்

பழங்கள் ்கோய்கறி்கள்

பச்வெ ்கோய்கறி்கள் மறறும் கீவை்கள்

பல்நைறுைவ்க உணவு

்தோனிைங்கள்

ஆற்றல் ைைரசிவ்த மோற்றம்

க்கோலோஜன உருைோ்தல் எதிர ஆகஸிஜநனறறி

DNA & RBC ்தைோரிபபு

ஆற்றல் ைைரசிவ்தமோற்றம்

கெல் ்தைோரிபபு மறறும் RBC

ஸ்்கரவி

�ைம்புகுழோய ந்கோைோறு்கள் 
இைத்்த நெோவ்க

மி்க அரிது

கபரிநிசிைஸ் இைத்்தநெோவ்க

ைைதில் கபரிநைோர்களுககு அரிது

்கருத்து ைவைப்டம்வைட்டமின்கள்

புதிை பழங்கள் மறறும் ்கோய்கறி்கள் முழு்தோனிைங்கள் ப்தபபடுத்்தோ்தது

முழு்தோனிைங்கள் மறறும் 
பசுவமைோன ்கோய்கறி்கள்

முழு்தோனிைங்கள் மறறும் க்கோடவ்ட்கள்

அைந்கந்டோ மறறும் சூரிை்கோநதி விவ்த

ஆற்றல் ைைரசிவ்த மோற்றம்

ஆற்றல் ைைரசிவ்தமோற்றம்

ஆற்றல் ைைரசிவ்த மோற்றம்

ஆற்றல் ைைரசிவ்த மோற்றம்

கபரி கபரி

அரிநபோபிநைரின அதி்கமோ்தல்

கபல்ல்கைோ

ஏதும் அறிைபப்டயில்வல

்கண போரவை மறறும் ந்தோல்

மோவலக்கண ந�ோய மறறும் ்கணந�ோய 

புை்தநைற்றபபட்ட போல் மறறும் சூரிை ஒளி

எலும்பு மறறும் ்கோல்சிைம் ்கடடுபபடுத்து்தல்

ரிகக்கட மறறும் எலும்புத் ந்தயவு

போ்தோம் மறறும் சூரிை ்கோநதி விவ்த்கள்

எதிர ஆகஸிஜநனறறி

இ்தை ந�ோய்கள்

பசுவமைோன இவலநெரந்த ்கோய்கறி்கள்

அதி்கபபடி இைத்்தக்கசிவு

நீரில் ்கவைைககூடிைவைக்கோழுபபில் ்கவையும் 

A

D

E

K

B1

B2

B3

B5
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தாதுக்கள்9
்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்

 இந்தப் பாடப் பகுதியை 

கற்றறிந்த பின்பு மாணவரகள்

• யமக்ரா மறறும் 

்மக்ரா ்தாதுககயை 

்வறுபடுத்து்தல். 

• யமக்ரா மறறும் ்மக்ரா ்தாதுககளின் 

வவவ்வறு மூலஙகயை அறி்தல்.

• ்தாதுககளின் உயிரிைல் வெைல்பாடுகயை 

பாராட்டு்தல்.

• பல்்வறு ்தாதுககளின் குய்றபாட்டின் 

வியைவுகயை புரிநதுவகாள்ளு்தல்.

்பான்்ற தி்றன்கயை வப்றலாம்.

முன்னுரை

 ்தாதுககள் என்பயவ உடலிைல் திரவஙகள் 

மறறும் திசுககளில் காணப்படும் கனிம ்தனிமஙகள் 

ஆகும். இயவ உணவின் மூலம் உடலுககு 

வழஙகப்படுகின்்றன. எடுத்துககாட்டாக ெயமைல் 

உப்பிலிருநது ்ொடிைம் மறறும் புர்தஙகளிலிருநது 

ெல்பர. இயவ வ�ாதிச் வெைல்பாடு, �ரம்பு 

தூண்டுப் பரிமாற்றம் மறறும் ்தயெ சுறுஙகு்தல் 

்பான்்ற பல்்வறு  உயிர்வதி மறறும் உடலிைல் 

வெைல்பாடுகளுககு மிக அவசிைம்.  ஒவவவாரு 

்தாதுவும் ஒரு �ாயைககு  யமக்ராகிராம் 

களிலிருநது கிராம்கள் வயர வவவ்வறு குறிப்பிட்ட 

அைவுகளில் ்்தயவப்படுகின்்றன.

ரைனஸ் ்கார்ல் பாலிங

 யலனஸ் காரல் பாலிங ஒரு அவமரிகக 

்வதியிைலாைர, உயிர ்வதியிைல், ெமா்தான 

ஆரவலர, எழுத்்தாைர மறறும் கல்விைாைர 

ஆவார. இவர காலத்ய்த கடந்த 20 மிக வபரிை 

விஞ்ானிகளில் ஒருவராக அறிவிககப்பட்டார. 

2000 ஆம் ஆண்டில் வரலாறறில் 16 வது மிக 

முககிைமான விஞ்ானி என்று மதிப்பிடப்பட்டார. 

்வதியிைலுககான பஙகளிப்புடன் அவர 

பல உயிரிைலாைரகளுடன் பணிபுரிந்தார. 

இவர ஆகஸிஜன் அணுவுடன் இயணயும் 

்பாதும் விலகும் ்பாதும் ஹீ்மாகு்ைாபின் 

மூலககூறு அயமப்பில் மாற்றம் ஏறபடுகி்றது 

என நிரூபித்்தார. ்மலும் இரத்்த ்ொயக (Sickle 
cell anemia) ஒரு அொ்தாரண புர்தத்்தால் 

ஏறபடுகி்றது என்று அவர கண்டுபிடித்்தார. 

இய்த அடுத்து ஸ்கி்ொஃப்ரினிைா 

்பான்்ற மன ்�ாயகள் குய்றபாடுள்ை 

மரபணுககைால் வியைவிககப்படலாம் என்று 

கண்டுபிடிககப்பட்டது.

அைகு
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மனி்த உடல் எயடயில் ஏ்றககுய்றை எட்டு ெ்தவிகி்தம் ்தாதுககைால் ஆனது. கார்பாயைட்்ரட்டுகள், 

வகாழுப்பு, மறறும் புர்தஙகள் ்பால் அல்லாமல் ்தாதுககள் ஆற்றயல ்தருவதில்யல ஆனால் 

வ�ாதிகளின் உ்தவிைால் நிகழும் உயிர்வதி வியனகளின் ்வகத்தில் ஆதிககம் வெலுத்துகின்்றன. 

யவட்டமின்கயை ்பால் அல்லாமல், ்தாதுககள் ெயமத்்தலின்்பாது சிய்தவதில்யல. எனினும் நீரில் 

கயரயும் ்தன்யமயினால் சிறி்தைவு இழப்பு ஏறபடுகி்றது.

9.1 வர்கபபாடு

மனி்த ஊட்டச்ெத்தில் ்்தயவப்படும் ்தாதுககயை இரு வபரும் பிரிவுகைாக வயகப்படுத்்த முடியும். 

நேகநைா தனிேங்கள்

 ்ொடிைம் மறறும் வபாட்டாசிைம் ்பான்்ற ்மக்ரா ்தனிமஙகள் அதிகைவில் ்்தயவப்படுகின்்றன. 

(<100mg/day) ்மலும் உடலில் அதிகைவு உள்ைன.

ரேகநைா தனிேங்கள்

 இரும்பு மறறும் அ்ைாடின் ்பான்்ற யமக்ரா ்தனிமஙகள் குய்றந்த அைவுகளில் 

்்தயவப்படுகின்்றன. (<100mg/day) ்மலும் திசுககள் மறறும் உடல் திரவஙகளில் குய்றந்த அைவில் 

உள்ைன.

9.2 நேகநைா தனிேங்கள்:
 

 கால்சிைம், பாஸ்பரஸ்,   ்ொடிைம், வபாட்டாசிைம், கு்ைாயரடு, வமகனீஷிைம் மறறும் ெல்பர 

ஆகிைன சில ்மக்ரா ்தனிமஙகள் ஆகும். 

9.2.1 ்கால்சியம்

 கால்சிைம் (Ca) மனி்த உடலில் மிக அதிக அைவில் காணப்படும் கனிம ்தாது ஆகும். ஏ்றககுய்றை 

99% கால்சிைம் எலும்பு மறறும் பறகளில் உள்ைது ்மலும் 1%  கால்சிைம் வமன்யமைான திசுககளிலும், 

வவளி வெல் திரவத்திலும் உள்ைது.

செயல்பாடு்கள்:

• திராம்்பாபிைாஸ்டிக  வெைல்பாட்டிறகு ் ்தயவைான ் ெரமஙகயை உருவாககுவ்தன் மூலம் கால்சிைம் 

இரத்்தம் உய்ற்தலில் முககிை பஙகாறறுகி்றது.

• எலும்பு மறறும் பறகள் உருவாக கால்சிைம் அத்திைாவசிைம்.

• �ரம்புவழி கடத்்தல் மறறும் ்தயெ சுருககத்திறகு கால்சிைம் அைனிகள் ்்தயவப்படுகின்்றன.

• இைல்பான இ்தை துடிப்பு கால்சிைத்ய்த ொரநதுள்ைது.

• யமட்டாசிஸ் வெைல்முய்றயில் கால்சிைம் ஈடுபடுகி்றது.
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• ெகசி்னட் டியைட்ரஜ்னஸ் ் பான்்ற சில குறிப்பிட்ட வ�ாதிகளுககு கால்சிைம் துயணககாரணிைாக 

வெைல்படுகி்றது.

• ைார்மான் வெைலில் கால்சிைம் இரண்டாம் நியல தூவராக பஙகாறறுகி்றது.

• எண்்டாயெட்டாசிஸ் மறறும் எக்ஸாயெட்டாசிஸ் ஆகிைவறறில் ெவவியணவு வெைல்முய்றயில்  

கால்சிைம் பங்கறகி்றது.

• இது பிைாஸ்மா ெவவு மின்னழுத்்தத்ய்த பராமரித்்தலில் ஈடுபடுகி்றது.

• கால்சிைம், ட்ரிப்சினுடன் அ்தன் வெைல் ்தைத்திறகு அருகி்ல்ை பியணவ்தால் ட்ரிப்சினின் 

சுைசிய்தவு ்தடுககப்படுகி்றது.

மூைங்கள்:

படம் 9.1 ்கால்சியம் மூைங்கள்

 பால் வபாருட்கள் கால்சிைத்தின் அதி முககிை மூலஙகைாக இருககின்்றன. முட்யட-மஞெள் கரு, 

பீன்ஸ் மறறும் முட்யட ்காசு ்பான்்றயவ  மற்ற மூலஙகள்.

உறிஞ்சுதல்:

 கால்சிைம் உணவின் வழிைாக அ்தன் பாஸ்்பட், காரப்னட், டாரட்ரட் மறறும் ஆகஸ்லட் 

்பான்்ற கால்சிைம் உப்புகைாக எடுத்துகவகாள்ைப்படுகின்்றன. கால்சிைம், சிறுகுடலின் ்மறபகுதியில் 

உடனடிைாக உறிஞெப்படுகி்றது.
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1. ்கால்சியம் உறிஞ்சுதரை பாதிககும் ்காைணி்கள்:

 குடலில் இருநது கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தல் பல்்வறு காரணிகைால் பாதிககப்படுகி்றது. 

அயவைாவன:

1. PH  : அமில PH கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தலுககு ொ்தகமானது.

2. புைதம் : உைர புர்த உணவு கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தலுககு உ்தவி புரிகி்றது.

3. ரவடடமின் D : யவட்டமின் D கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தயல ஊககுவிககி்றது. 

4. செகஸ் ஹார்நோன்்கள்: வெகஸ் ைார்மான்கள் கால்சிைம் மறறும் பாஸ்பரஸ் ெமநியல மீது பாதிப்பு 

ஏறபடுத்துவ்தாக வ்தரிகி்றது..

5. ைாகடிக அமிைம் : குடல் �ாைத்தில் ெரககயரகளின் நுண்ணுயிர வ�ாதித்்தலினால் உருவாகும் 

லாகடிக அமிலம், கால்சிைம் உப்புகளின் கயரதி்றயன அதிகரித்து அவறறின் உறிஞசு்தயலயும் 

அதிகரிககி்றது.

6. ச்காழுபபு அமிைங்கள் : வகாழுப்பு உறிஞெப்படு்தல் அதிகரிககும்்பாது, வகாழுப்பு அமிலஙகளின் 

கால்சிைம் உப்புகள் அதிகைவில் உருவாகின்்றன. இ்தனால் கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தல் 

்தடுககப்படுகி்றது

7. ஆக்ஸநைட்கள் : முட்யட ்காசு, மறறும் கீயர ்பான்்ற காயகறிகளிலிருநது வப்றப்படும் ஆகஸாலிக 

அமிலம் நீரில் கயரைா்த கால்சிைம் ஆகஸ்லட்கயை உண்டாககுகின்்றன. இ்தனால் கால்சிைம் 

உறிஞெப்படு்தல் குய்றகி்றது.

பாஸ்நபட்கள்:

  உணவில் உள்ை அதிகப்படிைாக பாஸ்்பட் கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தயல குய்றககி்றது. உகந்த 

அைவு கால்சிைம் உறிஞெப்படுவ்தறகு உணவில் கால்சிைம் மறறும் பாஸ்பரஸ் ஆகிைன கண்டிப்பாக 1:1 

என்்ற விகி்தத்தில் இருகக ்வண்டும்.

ரபடிக அமிைம் :  

 ்தானிைஙகளில் உள்ை யபடிக அமிலம் கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தயல குய்றககி்றது.

்கழிவு நீக்கம்: 

 பகுதிைைவு கால்சிைம் சிறுநீரகத்்தால் கழிவுநீககம் வெயைப்படுகி்றது. ஆனால் வபரும்பாலான 

கால்சிைம் சிறு குடல் வழிைாக கழிவுநீககம் அயடகி்றது. சிறி்தைவு கால்சிைம் விைரயவ மூலமாகவும் 

இழககப்படலாம்.

குர்றபாடு: உடலில் கால்சிைம் குய்றபாடு பின்வரும் ்காைாறுகயை உண்டாககுகின்்றன.
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ஆஸ்டநைாநபாைசிஸ்

 ஆஸ்ட்்ரா்பாரசிஸ் ்�ாயினால்  எலும்புகளில் கனிமநீககம் நிகழ்நது சிறிதுசிறி்தாக எலும்பின் 

திடம் குய்றகி்றது.

ரிக்கடஸ்

 ரிககட்ஸ் ்�ாய யவட்டமின் D உடன் ்�ரடிைாக வ்தாடரபுபடுத்்தப்படுகி்றது. ஆனால் கால்சிைம் 

மறறும் பாஸ்பரஸ் வைரசிய்த மாற்றமும் இதில் ஈடுபடுகி்றது.

படம் 9.2 ரிக்கடஸ்

9.2.2. பாஸ்பைஸ்

 பாஸ்பரஸ், வெல்லில் உள்ை மு்தன்யமைான எதிரைனி ஆகும். பாஸ்பரஸ், பரவலாக புர்தஙகள், 

நியுகளிக அமிலஙகள் மறறும் பல்்வறு வெல் கூறுகளில் பாஸ்்பட்டாக காணப்படுகி்றது. மூலஙகள் 

மறறும் வைரசிய்த மாற்றஙகளில் பாஸ்பரஸ் மறறும் கால்சிைம் ஒன்றுடன் ஒன்று வ்தாடரபில் உள்ைன.

செயல்பாடு்கள்

1. எலும்புகள் மறறும் பறகள் உருவாக பாஸ்பரஸ் அத்திைாவசிைம். 

2. ATP (அடி்னாசின் ட்யர பாஸ்்பட்) ்பான்்ற உைர ஆற்றல் பாஸ்்பட் ்ெரமஙகள் மறறும் கிரிைாடின் 
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பாஸ்்பட் ஆகிையவ ஆற்றல் ்ெமிப்பு மறறும் ஆற்றல் கடத்து்தலில் முககிை பஙகாறறுகின்்றன.

3. பாஸ்பாரி்லற்றம் மறறும் டிபாஸ்பாஸ்பாரி்லற்ற வியனகள் பல வ�ாதிகளின் வெைல்தி்றன்கயை 

மாறறிையமககின்்றன.

4. வெல் ெவவு மறறும் �ரம்பு திசுககளின் முககிை பகுதிப்வபாருைான பாஸ்்பா லிப்பிடுகள் பாஸ்பரயஸ 

வகாண்டுள்ைன.

5. பாஸ்்பட் ்தாஙகல் கயரெல் சிறுநீரகஙகளில் அமில-கார ெமநியலயை பராமரிககி்றது.

6. வ�ாதி வியனகளில் ஈடுபடும் மறறும் TPP ்பான்்ற பல்்வறு துயண வ�ாதிகள் பாஸ்பரயஸ 

வகாண்டுள்ைன.

மூைங்கள்:

படம் 9.3 பாஸ்பைஸின் மூைங்கள்

 கால்சிைம் அதிகமுள்ை உனவுகளில் பாஸ்பரஸும் அதிகமாக உள்ைது. மாமிெ உணவுகைான 

மீன், இய்றச்சி, முட்யட, பால், கல்லீரல் மறறும் சிறுநீரகஙகள் ஆகிைன சி்றந்த மூலஙகள். வகாட்யடகள், 

பீன்ஸ், பச்யெ காயகறிகள் மறறும் பழஙகள் ஆகிைன பாஸ்பரசின் ்தாவர மூலஙகள் ஆகும்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 கால்சிைம் மறறும் பாஸ்பரஸ் இரண்டும் சிறுகுடலில் உறிஞெப்படுகின்்றன. ்பாதுமான அைவு 
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வகாழுப்பு அமிலம் பாஸ்பரஸ் உறிஞெப்படு்தலுககு 

உ்தவி புரிகி்றது. உணவில் கால்சிைம் அைவு 

அதிகமாக இருப்பின்  பாஸ்பரஸ் உறிஞெப்படு்தல் 

குய்றகி்றது.

 பாஸ்்பட்கள் வபரும்பாலும் ்ொடிைம் 

யடயைட்ரஜன் பாஸ்்பட்டாக சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைறுகி்றது.  

குர்றபாடு:

 பாஸ்பரஸ் குய்றபாடு அரி்தானது. 

ரிககட்ஸ், ஆஸ்்டாம்லசிைா மறறும் 

ஆஸ்்டா்பாரசிஸ் ஆகிைன கால்சிைம் மறறும் 

பாஸ்பரஸ் உணவு பற்றாககுய்றைால் உண்டாகும் 

முககிை ்காைாறுகள் ஆகும். இரத்்த பாஸ்பரஸ் 

அைவு குய்றவ்தால் எலும்பு மறறும் பறகள் 

உருவா்தல் சீரகுயலகி்றது.

 

படம் 9.4 குர்றபாடுரடய பற்கள்.

9.2.3. நொடியம்

 ்ொடிைம், வவளிச் வெல் திரவத்தில் 

உள்ை மு்தன்யமைான ்�ரைனி ஆகும். இது 

உணவின் வழி்ை ்ொடிைம் கு்ைாயரடாக 

எடுத்துகவகாள்ைப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்:

1. அமில கார ெமநியலயை சீராககு்தலில் 

்ொடிைம் அைனி , முககிைமாக கு்ைாயரடு 

மறறும் யபகாரப்னட் உடன் இயணநது 

வெைல்படுகி்றது. 

2. இது உடல் திரவஙகளின் ெவவூடு பரவல் 

அழுத்்தத்ய்த பராமரிப்ப்தன்மூலம் 

அதிகப்படிைான திரவ இழப்பு நிகழாமல் 

உடயல பாதுகாககி்றது.

3. ்ொடிைம் அைனி �ரம்பு தூண்டல்கயை 

கடத்துவதில் ஈடுபடுகி்றது.

4. இது, வெைல்வழி கடத்்தல் மூலம் சிறுகுடலில் 

இருநது குளுக்காஸ் மறறும் ்தாதுககள் 

உறிஞெப்படு்தலில் முககிை பஙகாறறுகி்றது. 

5. இ்தை வெைல்பாட்டில் ்ொடிைம் அைனிகள் 

பஙகுவபறுகின்்றன.

மூைங்கள்:

படம் 9.5 நொடியம் - மூைங்கள்
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 ்தாவர மூலஙகயை விட விலஙகு 

மூலஙகளில் ்ொடிைம் பரவலாக 

காணப்படுகி்றது. எனினும் ெயமைலில் பைன்படும் 

உப்பு ்ொடிைத்தின் மிக முககிை மூலமாகும். 

முட்யட ்காசு , ்கரட் மறறும் பால் ஆகிைனவும் 

்ொடிைத்தின் �ல்ல மூலஙகள்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

வெைல் கடத்்தல்  முய்றயில் இயரப்யப 

குடலிலிருநது ்ொடிைம் முழுயமைாக 

உறிஞெப்படுகி்றது. ொ்தாரண உணவில் 5 மு்தல் 

10 கிராம்கள் ்ொடிைம்,  ்ொடிைம் கு்ைாயரடாக 

உள்ைது. அ்்த அைவு ்ொடிைம் தினமும் சிறுநீர 

மறறும் விைரயவ வழிைாக வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு:

 அட்ரீனல் சுரப்பிலில் சுரககப்படும் 

கனிம காரடி்கா ஸ்வடராயடுகள், ்ொடிைத்தின் 

வைரசிய்த மாற்றத்ய்த ஒழுஙகுபடுத்துகின்்றன. 

ஆல்்டாஸ்டீ்ரான் குய்றபாடு மறறும் 

வயிறறுப்்பாககு காரணமாக இயரப்யப 

குடலிலிருநது இழப்பு ஆகிைன பிைாஸ்மா 

்ொடிைம் குய்றபாட்டிறகு காரணமாக 

அயமைலாம்.

9.2.4. சபாடடாசியம்

 வபாட்டாசிைம் மிக முககிைமான வெல் 

அக ்�ரமின் அைனி ஆகும். ஏ்றககுய்றை 98% 
வபாட்டாசிைம் வெல்லினுள் காணப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்:

1. வபாட்டாசிைம் மறறும் ்ொடிைம் ஆகிை 

வறறின் பல வெைல்பாடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 

இயணந்்த ்மறவகாள்ைப்படுகின்்றன.

2. வபாட்டாசிைம் வெல்லினுள் ெவவூடுபரவல் 

அழுத்்தம், நீரச்ெமநியல மறறும் அமில-கார 

ெமநியல ஆகிைவறய்ற நிரவகிககி்றது.

3. வபாட்டாசிைம், ்ொடிைத்துடன் 

இயணநது இ்தை மறறும் எலும்புத் 

்தயெகள் ஆகிைவறறின் �ரம்புத்்தயெ 

இைககத்தின்மீது ்தாககத்ய்த 

ஏறபடுத்துகின்்றன.

4. கியைக்காயலடிக வ�ாதிைான யபரு்வட் 

யக்னஸுககு வபாட்டாசிைம் துயணக 

காரணிைாகத் ்்தயவப்படுகி்றது.

5. இது, பித்்தம் மறறும் இரத்்தத்தின் 

காரத்்தன்யமயை பராமரிககி்றது.

6. புர்த வ்தாகுப்பு, வெல்லினுள் உள்ை 

வபாட்டாசிைம் அையவச் ொரநதுள்ைது.

மூைங்கள்:

படம் 9.6 சபாடடாசியத்தின் மூைங்கள்
 இய்றச்சி, மீன், முட்யட மறறும் 

பால் ஆகிைன  வபாட்டாசிைத்தின் விலஙகு 
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மூலஙகள் ஆகும். வவஙகாைம், ்கரட்,்பான்்ற 

காயகறிகளும், ஆப்பிள், ்பரீச்ெம் பழம், 

வாயழப்பழம்,  ்பான்்ற பழஙகளும், இைநீர, 

மறறும் திராட்யெ ்பான்்றவறறில்  வபாட்டாசிைம் 

உள்ைது.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 வபாட்டாசிைம் வெைலற்ற பரவல் 

முய்றயில் இயரப்யப குடலிலிருநது எளி்தாக 

உறிஞெப்படுகி்றது. ்மலும் இது முககிைமாக 

சிறுநீர வழிைாக வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு:

Fatigue

Muscle weakness

Muscle Damage

Constipation

டம் 9.7 சபாடடாசியம் குர்றபாடடின் 
அறிகுறி்கள்

 வபாட்டாசிைம் குய்றபாடு, இ்தை 

மறறும் �ரம்பு மண்டலத்தின் வெைல்பாடுகயை 

பாதிககி்றது. கடுயமைான வாநதி, 

வயிறறுப்்பாககு, பசியின்யம, நீண்ட 

காலஙகளுககு விர்தம் அல்லது பட்டினி கிடத்்தல்  

ஆகிைன வபாட்டாசிைம் குய்றபாட்டிறகு 

வழிவகுககலாம். இது சிறுநீரக வெைலிழத்்தல் 

மறறும் அதிரச்சியின் காரணமாகவும் ஏறபடலாம். 

்ொரவு, வைரச்சி ்தயடபடு்தல், ்தயெ பலவீனம், 

இ்தைம் மறறும் சுவாெக குய்றபாடு ஆகிைன 

வபாட்டாசிைம் குய்றபாட்டின் வபாதுவான 

அறிகுறிகைாகும்.

9.2.5. குந�ாரின்

 உணவில் கு்ைாரின் ஆனது ்ொடிைம் 

கு்ைாயரடாக எடுத்துகவகாள்ைப்படுகி்றது. 

கு்ைாயரடு, வவளிச்வெல் திரவத்தில் உள்ை 

மு்தன்யமைான எதிரமின் அைனிைாகும்.

செயல்பாடு்கள்:

1. கு்ைாயரடு �கரவு மூலம் அமில-கார 

ெமநியலயில் கு்ைாயரடு முககிை 

பஙகாறறுகி்றது. ்மலும் இரத்்தத்தின்    

மதிப்யப பராமரிககி்றது.

2. கு்ைாயரடுகள், வயிறறில் HCl உருவாவ்தறகு 

்தன் பஙகளிப்யப அளிககி்றது.

3. இது, பிைாஸ்மா ெவவூடுபரவல் அழுத்்தத்ய்த 

பராமரிகக உ்தவுகி்றது.

4. கு்ைாயரடு அைனி உமிழ்நீரிலுள்ை 

அயம்லஸுககு முககிைமான 

இைககுவிப்பான் ஆகும்.

5. உடல் திரவஙகளின் �டுநியலத்்தன்யமயை 

பாராமரித்்தலில் கு்ைாயரடு அைனி, 

்�ரமின் அைனிகளுககு முககிைமான 

எதிரைனிைாகும்.

மூைங்கள்

 கு்ைாயரடின் முககிைமான மூலம் 

ெயமைல் உப்பு (்ொடிைம் கு்ைாயரடு) ஆகும். 
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உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 இயரப்யப குடலிலிருநது கு்ைாயரடு 

முழுவதுமாக உறிஞெப்படுகி்றது. கு்ைாயரடு 

சிறுநீர மறறும் விைரயவயின் வழிைாகவும் 

நீககப்படுகி்றது. 

குர்றபாடு

 கு்ைாயரடு குய்றபாடு மிகவும் 

அரிது. வபரும்பாலான ்�ரஙகளில், ்ொடிைம் 

மறறும் கு்ைாயரடு அைனிகள் அவறறின் 

வெைல்பாடுகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று இயணநது 

வெைல்படுகின்்றன. நீரச்ெத்து இழப்பு 

்பான்்ற நியலயில், ்ொடிைத்தின் வெறிவு 

பாதிககப்படுவய்தப் ்பால்வ கு்ைாயரடு 

வெறிவும் பாதிககப்படுகி்றது.

9.2.6. சேகனீஷியம்

 வெல்லினுள், வபாட்டாசிைத்திறகு 

அடுத்்தபடிைாக அதிகமாக காணப்படும் 

இரண்டாவது ்தனிமம் வமகனீஷிைம். வைரந்த 

மனி்தனின் உடலில் ஏ்றககுய்றை 25 கிராம் 

வமகனீஷிைம் உள்ைது. உடலில் உள்ை 

வமகனீஷிைத்தில் ஏ்றத்்தாழ 70% எலும்புகளில் 

வமகனீஷிைம் பாஸ்்பட்டாக காணப்படுகி்றது. 

இது எலும்பின் எயடயில் ஏ்றககுய்றை 1.5% 

உள்ைது.

செயல்பாடு்கள்: 

1. ்ொடிைம், வபாட்டாசிைம் மறறும் 

கால்சிைத்துடன் இயணநது 

வமகனீஷிைம், �ரம்புத்்தயெ வெைலிழப்யப 

கட்டுப்படுத்துகி்றது.

2. புர்தம் மறறும் நியுகளிக அமிலஙகளின் 

வ்தாகுப்பில் வமகனீஷிைம் ஈடுபடுகி்றது.

3. வபப்டி்டஸ் மறறும் ரி்பாநியுகளி்ைஸ்களின் 

வெைல்பாட்டிறகு  வமகனீஷிைம் மிக அவசிைம்.

4. இது, ்தயெகளில் உள்ை பல 

கியைக்காயலடிக வ�ாதிகளுககு 

இைககுவிப்பானாக வெைல்படுகி்றது. 

எடுத்துககாட்டு: யபரு்வட் யக்னஸ் மறறும் 

ஈ்னா்லஸ்.

5. இது ஆகஸிஜ்னற்ற பாஸ்பாரி்லற்றத்தில் 

முககிை பஙகாறறுகி்றது.

மூைங்கள்

 வமகனீஷிைம், காயகறிகளில் பரவலாக 

காணப்படுகி்றது. ்மலும் விலஙகுகளின் 

திசுககளிலும் காணப்படுகி்றது. வமகனீஷிைம் 

ஆனது கு்ைா்ராபில்லின் முககிை பகுதிைாக 

இருப்ப்தால் , பச்யெ காயகறிகள் இ்தன் முககிை 

மூலஙகைாகும்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 அன்்றாட உணவில் உட்வகாள்ைப்பட்ட 

வமகனீஷிைத்தின் வபருமைவு சிறு 

குடலிலிருநது உறிஞெப்படுகி்றது. 

வமகனீஷிைத்தின் வபரும்பகுதி மலத்தின் வழி்ை 

வவளி்ைற்றப்படுகி்றது, மீ்தமுள்ை பகுதி சிறுநீர 

வழி்ை கழிவுநீககம் அயடகி்றது.

உறிஞ்சுதரை பாதிககும் ்காைணி்கள்

1. அதிகப்படிைான கால்சிைம்,  வமகனீஷிைம் 

உறிஞெப்படு்தயல குய்றககி்றது.

2. யவட்டமின் D, பாராத்ைார்மான் மறறும் 

வைரச்சி ைார்மான் ஆகிைன  வமகனீஷிைம் 

உறிஞெப்படு்தயல அதிகரிககின்்றன.

குர்றபாடு

 இரத்்த திரவத்திலுள்ை (serum) 
வமகனீஷிைம் குய்றவ்தால் மன அழுத்்தம், 

வடட்டனி மறறும் ்தயெச் ்ொரவு ஆகிையவ 

உண்டாகின்்றன.
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படம் 9.8 சேகனீஷியத்தின் மூைங்கள்

 

படம் 9.9 சடடடனி
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9.2.7. ெல்பர்

 ெல்பர �மது உடலில் வமத்தி்ைாயனன் மறறும் சிஸ்டின் ்பான்்ற ெல்பயர வகாண்ட அமி்னா 

அமிலஙகைாகவும், ெல்்பட்டாகவும் காணப்படுகி்றது. ய்தைமின்  மறறும் ப்ைாடின் ்பான்்ற β-கூட்டு 

யவட்டமின்கள் ெல்பயர வகாண்டுள்ைன.

செயல்பாடு்கள்

1. S-அடி்னாயெல்வமத்தி்ைாயனன் (SAM) சில வ�ாதிகளுககு வமத்தில் வ்தாகுதி வழஙகிைாக 

வெைல்படுகி்றது.

2. இன்சுலின் மறறும் வகராட்டின் ்பான்்ற புர்தஙகளின் வடிவஙகயை  ்பண ெல்பயர வகாண்டுள்ை 

அமி்னாஅமிலஙக்ை வபாறுப்பு.

3. இது, பல்்வறு வியனகளுககு அவசிைமான அசிட்யடல் CoA மறறும் ெகசியனல் CoA ்பான்்ற 

்ெரமஙகளில் உள்ைது. 

4. ெல்பயர வகாண்டுள்ை குளுடா்த்ைான் ஆனது H2O2  �ச்சுநீககலுககு ்்தயவைான ட்யர வபப்யடடு 

ஆகும்.

5. இைறயக இரத்்த உய்றவவதிரப்பிைான வைபாரின் ்பான்்ற பல்லினபலபடி ெரககயரகளில் ெல்பர 

உள்ைது.

மூைங்கள்

படம் 9.10 ெல்பரின் மூைங்கள் 

 ெல்பர மு்தன்யமைாக புர்தஙகளில் உள்ை சிஸ்டின் மறறும் வமத்தி்ைாயனன் வடிவில் 

உட்வகாள்ைப்படுகி்றது. ்பாதிைைவு புர்தம் நிய்றந்த உணவானது ெல்பர ்்தயவயை பூரத்தி வெயகி்றது.
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உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 கனிம ெல்்பட்  (SO4
2–) அ்்த வடிவில் 

சிறுகுடலிலிருநது கடத்து மண்டலத்திறகு 

உறிஞெப்படுகி்றது. ெல்பர சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு

 மனி்தரகளில், ெல்பர குய்றபாட்டு நியல 

இதுவயர கண்டறிைப்படவில்யல.

9.3. ரேகநைா தனிேங்கள்

 இரும்பு(Fe) , காப்பர(Cu), அ்ைாடின்(I), 
புளூரின்(F), துத்்த�ாகம்(Zn), ்காபால்ட்(Co), 
மாஙகனீசு (Mn), கு்ராமிைம்(Cr), 
மாலிப்டினம் (Mo) மறறும் வெலினிைம்(Se) 
ஆகிைன இைல்பான உடல் வெைல்பாட்டிறகு 

அத்திைாவசிைமான யமக்ரா ்தனிமஙகள் 

ஆகும்.

9.3.1. இரும்பு

 �மது உடலில்,  இரும்பு அத்திைாவசிை 

மான யமக்ரா ்தனிமஙகளில் ஒன்்றாகும். 

இது பல ஆகஸிஜ்னற்ற ஒடுகக வியனகளில் 

முககிை பஙகாறறுகி்றது. ஹீ்மாகு்ைாபின் 

மறறும் யெட்்டாகு்ராம்கள் ஆகிையவ 

இரும்யப வபறறுள்ைன.

செயல்பாடு்கள்

1. ஹீ்மாகு்ைாபின் மூலம் ஆகஸிஜன் 

கடத்து்தல் நிகழ்வதில் இரும்பு ஈடுபடுகி்றது.

2. எலகட்ரான் பரிமாற்ற ெஙகிலியின் ஒரு 

கூ்றான யெட்்டாகு்ராம் வ்தாகுப்பிறகு 

இரும்பு மிக அவசிைம்.

3. ஹீ்மாகு்ைாபியன ஒத்்த, ்தயெ திசுககளில் 

உள்ை யம்ைாகு்ைாபின் ஒரு இரும்யப 

உள்ைடககியுள்ை புர்தமாகும்.

4. ெகசி்னட் டியைட்ரஜ்னஸ் வ�ாதிககு 

துயணககாரணிைாக இரும்பு 

்்தயவப்படுகி்றது.

5. இரும்பு, ்�ாய எதிரப்பு நியலயை 

்மம்படுத்துகி்றது.

மூைங்கள்

 இய்றச்சி, மீன், கல்லீரல் ஆகிையவ 

இரும்பின் சி்றந்த மூலஙகள் ஆகும்.  ்தானிைஙகள், 

வகாட்யடகள், கீயர, ்பரீச்ெம் பழம் ஆகிையவ 

இரும்பின் சி்றந்த ்தாவர மூலஙகள் ஆகும்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 வபாதுவாக, உட்வகாள்ைப்பட்ட இரும்பில் 

ஏ்றககுய்றை 5 மு்தல் 10% வெைல் கடத்்தல் 

முய்றயில் உறிஞெப்படுகி்றது. சிறு குடலின் 

முறபகுதியில் மிக அதிகைவு உறிஞசு்தல் 

நிகழ்கி்றது. பச்சிைம் குழநய்தகள்  மறறும் 

குழநய்தகளில், இரும்பு உறிஞெப்படு்தல் 

வபரிைவரகயைவிட அதிக ெ்தவீ்தத்தில் 

நிகழ்கி்றது. இரும்பு பற்றாககுய்ற உயடை 

குழநய்தகளில், ொ்தாரண குழநய்தகயை 

்பால இருமடஙகு உறிஞசு்தல் நிகழ்கி்றது. 

உணவிலுள்ை அதிகப்படிைான இரும்பு 

ஃவபரரிடின் ஆக ்ெமிககப்படுகி்றது. மிகக 

குய்றந்த அை்வ சிறுநீர, மலம் மறறும் விைரயவ 

வழிைாக வவளி்ைற்றப்படுகி்றது

இரும்பு உறிஞ்சுதரை பாதிககும் ்காைணி்கள்:

1. இயரப்யப முழுவதுமாக அகற்றப்பட்ட 

்�ாைாளிகள் அல்லது குறிப்பிட்ட அைவு 

குடல் அகற்றப்பட்ட ்�ாைாளிகளில் இரும்பு 

உறிஞெப்படு்தல்  ெரிைாக நிகழ்வதில்யல.

2. அதிகைவில் பாஸ்்பட் நிரம்பிை உணவுகள், 

நீரில் கயரைா வபரரிக  பாஸ்்பட்யட 

உருவாககுவ்தால், இரும்பு உறிஞெப்படு்தல் 

குய்றகி்றது.

3. இரும்பு கடத்்தப்படுவதில் காப்பர உ்தவி 

புரிவ்தால், காப்பர குய்றபாடு, இரும்பு 
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உறிஞெப்படு்தயல குய்றககி்றது.

4. யபடிக அமிலம் மறறும் ஆகஸாலிக அமிலம் இரும்பு உறிஞசு்தலில் குறுககிடுகின்்றன.

5. யவட்டமின் C இரும்பு உறிஞெப்படு்தயல அதிகரிககி்றது.

படம் 9.11 இரும்பின் மூைங்கள்
குர்றபாடு

படம் 9.12 இரும்பு குர்றபாடு இைத்த நொர்க

 இரும்புச்ெத்து குய்றபாடு இரத்்த ்ொயக ்�ாயை உருவாககுகி்றது. இ்தறகு காரணம்,உணவில் 

இரும்பு பற்றாககுய்ற அல்லது வயிறறுப்்பாககு ்பான்்ற இயரப்யப குடல் ்�ாயகளினால் குய்றவான 

உறிஞெப்படு்தல் நிகழ்வ்்த ஆகும்.
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9.3.2. ்காபபர்

 காப்பர ஒரு அத்திைாவசிைமான  யமக்ரா ்தனிமம். வைரந்த மனி்தரில் ஏ்றககுய்றை 100 mg 
காப்பர உள்ைது. இரத்்தம் முழுவதிலுமுள்ை காப்பர,  வெல்களுககும் பிைாஸ்மாவிறகும் இயட்ை சீராக 

பஙகிடப்பட்டுள்ைது  . கல்லீரல் மறறும் சிறுநீரகத்தில் அதிகைவில் வெறிநது காணப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்

1. யெட்்டாகு்ராம் ஆகஸி்டஸ் மறறும் ்கட்ட்லஸ் ்பான்்ற வ�ாதிகளின் ஒருஙகியணந்த 

பகுதிைாக காப்பர உள்ைது.

2. காப்பர அடஙகிை புர்தமான வெரு்லாபிைாஸ்மின், இரும்பு உறிஞெப்படுவ்தறகு ்்தயவப்படுகி்றது.

3. சூப்பராகயஸடு டிஸ்மியுட்்டஸ் (SOD) ஆனது காப்பர அைனியை வகாண்டுள்ைது. SOD, சூப்பர 

ஆகயெடு ்தனி உறுப்புகயை யைட்ரஜன் வபராகயஸடாக மாறறுகி்றது.

4. இது, யமட்்டாகாண்டிரிைாவில், எலகட்ரான் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் யெட்்டாகு்ராமிலும் உள்ைது.

5. காப்பர, எலும்பு உருவாவ்தறகும், அத்துடன் �ரம்பு மண்டலத்தினுள் யமலின் பராமரிப்பிறகும் 

்்தயவப்படுகி்றது.

6. கயரயும் ்தன்யம வகாண்ட பு்ரா-எலாஸ்டியன குறுககு பியணப்பின் மூலம் கயரைாத் ்தன்யமயுள்ை 

எலாஸ்டின் இயழகயை உருவாககுவதில் காப்பர உ்தவி புரிகி்றது.

மூைங்கள்

படம் 9.13 ்காபபரின் மூைங்கள்
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 காப்பர பல்்வறு  உணவுகளில் உள்ைது, ் மலும் இய்றச்சி, வகாட்யடகள், பருப்பு வயககள் மறறும் 

்தானிைஙகள் ஆகிைன இ்தன் சி்றந்த மூலஙகைாகும். 

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 காப்பர சிறு குடலிலிருநது குடலுறிஞசிகளின் வழிைாக இரத்்த ஓட்ட மண்டலத்திறகு 

உறிஞெப்படுகி்றது. உணவிலுள்ை காப்பரில் ஏ்றககுய்றை 30 ெ்தவீ்தம் சிறு குடலின் முறபகுதியில் 

உறிஞெப்படுகி்றது. 24 மணி ்�ரத்தில் 10 மு்தல் 60 μg காப்பர மட்டும் சிறுநீரில் வவளி்ைற்றப்படுகி்றது.

குர்றபாடு

1. காப்பர பற்றாககுய்ற உள்ை உணவு எயட இழப்யப உண்டுபண்ணும்.

2. காப்பர குய்றபாடு, யமக்ராயெட்டிக யைப்்பாகு்ராமிக இரத்்த்ொயக ் �ாயை உருவாககுகி்றது.

3. காப்பர குய்றபாட்டால் எலாஸ்டின் உருவா்தல் குய்றகி்றது.

4. காப்பர குய்றபாடு �யர முடியை உருவாககுகி்றது, இய்த காப்பர உட்வகாள்வ்தன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்்தலாம்.

5. காப்பர குய்றபாடு சில ்�ரஙகளில் சுயவயுணரதி்றன் குய்ற்தலுடன் வ்தாடரபுயடைது.  இய்த காப்பர 

உணவுகயை உண்ப்தன் மூலம் திரும்ப வப்றலாம்.

படம் 9.14 �ரை முடி (்காபபர் குர்றபாடு)

9.3.3. அநயாடின்

 வைரந்த மனி்த உடல் ஏ்றககுய்றை 50 mg உள்ளுறுப்புகளுடன் பியணந்த அ்ைாடியன 

வகாண்டுள்ைது. இதில் ஏ்றத்்தாழ பாதிைைவு ்தயெகளில் காணப்படுகி்றது. உடலில் உள்ை வபருமைவு 

அ்ைாடின் ய்தராயடு சுரப்பியில் உள்ைது, ஆனால் அயனத்து வெல்களும் நுண்ணிைைவு அ்ைாடியன 

வகாண்டுள்ைன.

செயல்பாடு்கள்

 அதிக எண்ணியகயிலான வைரசிய்த மாற்ற வெைல்பாடுகயை கட்டுப்படுத்தும்  வடட்ரா 

அ்ைா்டாய்த்ரானின் (ய்தராகஸின் T4) மறறும் ட்யர அ்ைா்டாய்த்ரானின் (T3) ்பான்்ற பல்்வறு 
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ய்தராயடு ைார்மான்கயை வ்தாகுகக, அ்ைாடின் உறிஞெப்படு்தலுடன் ய்தராயடு சுரப்பி ்�ரடிைாக 

ெம்மந்தப்படுத்்தப்படுகி்றது. இத்்தயகை அ்ைாடின் உள்ைடககிை ைார்மான்கள், ஆற்றல் வைரசிய்த 

மாற்றம், புர்த மறறும் வகாலஸ்டிரால் வ்தாகுப்பு மறறும் க்ராட்டின், யவட்டமின் A வாக மாற்றமயட்தல் 

ஆகிைவறய்ற ஒழுஙகுபடுத்துகின்்றன.

மூைங்கள்

படம் 9.15 அநயாடினின் மூைங்கள்

 கடல் நீர அ்ைாடினின் மிக சி்றந்த மூலமாகும்.  அ்ைாடின் அதிகமுள்ை மண்ணில் வைரும் 

காயகறிகள் இைறயகைாக்வ �ல்ல அ்ைாடின் மூலஙகைாக உள்ைன. பால், கடல்மீன்கள் மறறும் 

�ண்டுகள் ஆகிைன அ்ைாடினின் விலஙகு மூலஙகள் ஆகும்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 அ்ைாடின் ஆனது சிறு குடலிலுள்ை குடலுறிஞசிகளின் வழிைாக இரத்்த ஓட்ட மண்டலத்திறகு 

உறிஞெப்படுகி்றது. ்மலும் ய்தராயடு சுரப்பியிலுள்ை  90 % அ்ைாடின் கரிம கூட்டு நியலயில் உள்ைது. 

இது ஃபாலிகுலார கூழ்மஙகளில் ய்த்ராகு்ைாபுலினாக ்ெமித்து யவககப்பட்டுள்ைது.கனிம 

அ்ைாடின் வபரும்பாலும் சிறுநீரகத்்தால் வவளி்ைற்றப்படுகி்றது. பாலூட்டும் ்தாயமாரகளின் ்தாயப்பாலும் 

சிறி்தைவு அ்ைாடியன வபறறுள்ைது.
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குர்றபாடு

 அ்ைாடின் குய்றபாடு, குய்றந்த  

ய்தராகஸின் சுரத்்தயல உண்டுபண்ணுகி்றது, 

இ்தனால் ஆற்றல் வைரசிய்த மாற்றம் குய்றந்த  

்வகத்தில் நிகழ்கி்றது. அதிகைவு ய்தராயடு 

ைார்மான்கயை சுரகக முைறசி வெயவ்தால் 

ய்தராயடு சுரப்பி வீஙகுகி்றது. இந்த நியல 

முன்கழுத்துக கழயல அல்லது வட்டாரக கழயல 

எனப்படுகி்றது.

படம் 9.16 முன்்கழுத்துக ்கழரை

9.3.4. புளூரின்

 உடலில் உள்ை புளூரின் ்ெரமஙகள் 

புளூயரடுகள் என்்றயழககப்படுகின்்றன. 

இது இரத்்த குளுக்காஸ் அைவறிை இரத்்த 

மாதிரிகள் ்ெகரிககப்படும் ்பாது இரத்்த 

உய்றவவதிரப்பிைாக பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்

1. எலும்புகள் மறறும் பறகளின் வைரச்சிககு  

புளூரின் சிறி்தைவு ்்தயவப்படுகி்றது.

2. பறசிய்தயவ ்தடுகக இது மிக முககிைம்.

3. ஆஸ்டி்ைா்பாரசிஸ் ்�ாய சிகிச்யெயில் 

இது யவட்டமின் D யுடன் ்ெரத்து 

பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

மூைங்கள்

 புளூரியன உடல் முககிைமாக 

குடிநீரிலிருநது வபறுகி்றது,  இதில் மண்ணின் 

்தன்யமயை வபாறுத்து புளூரினின் வெறிவு 

மாறுபடுகி்றது. சில கடல் மீன்கள்  மறறும் 

்்தநீர ஆகிையவயும் சிறி்தைவு புளூரியன 

வகாண்டுள்ைன.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 புளூயரடுகள் சிறு குடலிலிருநது இரத்்த 

ஓட்ட மண்டலத்திறகு  உறிஞெப்படுகின்்றன. 

எலும்புகள் மறறும் பறகைால் ்தககயவககப்படா்த 

வபரும்பாலான  புளூயரடுகள் சிறுநீரில் ்வகமாக 

வவளி்ைற்றப்படுகின்்றன.  இது விைரயவ 

மறறும் குடலின் வழிைாகவும் கழிவுநீககம் 

வெயைப்படுகி்றது. 

குர்றபாடு

 உணவில் புளூரின் பற்றாககுய்ற, 

பறசிய்தயவ உண்டாககுகி்றது. 

படம் 9.17 பல் ஃபந�ாநைாஸிஸ்

9.3.5. துத்த�ா்கம்

 வைரந்த மனி்த உடலில் ்்தாராைமாக 

1 மு்தல் 2 கிராம் வயர துத்்த�ாகம் உள்ைது. 

இரும்யப ்பால்வ, உடலின் ்்தயவயை 

வபாறுத்து துத்்த�ாகம் உறிஞெப்படுகி்றது. 

பு்ராஸ்்டட் சுரப்பியில் அதிகைவு துத்்த�ாகம் 

உள்ைது.
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செயல்பாடு்கள்

1. உடலில் உள்ை பல உ்லாக வ�ாதிகளின் (Metallo- enzymes) ஒருஙகியணந்த பகுதிைாக 

துத்்த�ாகம் உள்ைது. 

2. வைரச்சி மறறும் இனப்வபருககத்திறகு துத்்த�ாகம் மிக அவசிைம்.

3. இது பிைாஸ்மாவில் யவட்டமின் A வெறியவ பராமரிப்பதில் முககிை பஙயக வபறறுள்ைது.

4. திட்டுச் வெல்களில் இன்சுலின் ்ெகரிககப்பட,  துத்்த�ாகம் மிக அவசிைம்.

5. காைஙகள் ஆறுவ்தறகு துத்்த�ாகம் ்்தயவ.

மூைங்கள்

படம் 9.18 ஜிஙகின் மூைங்கள் 

 மீன், இய்றச்சி, கல்லீரல், முட்யட மறறும் சில கடல் உணவுகளில் அதிகைவு துத்்த�ாகம் 

உள்ைது. ்தானிைஙகள், பருப்பு வயககள்,ஈஸ்ட் மறறும் ்காதுயம விய்தகள் ஆகிைன சி்றந்த ்தாவர 

மூலஙகைாகும். பால் மறறும் ்தாயப்பால் ஆகிைனவும் ஜிஙகின் சி்றந்த மூலஙகள். குறிப்பாக சீம்பால்  

அதிகைவு ஜிஙயக வகாண்டுள்ைது.
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உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 மாமிெ உணவுகளிலுள்ை துத்்த�ாகம் 

சிறுகுடலில் குறிப்பாக டி்ைாடினத்தில் �ன்்றாக 

உறிஞெப்படுகி்றது. ்தாவர உணவிலுள்ை 

துத்்த�ாகம் உறிஞெப்படு்தலில் யபடிக அமிலம் 

குறுககிடுவ்தால், மிகக குய்றந்த அை்வ 

உறிஞெப்படுகி்றது. துத்்த�ாகம் வபரும்பாலும் 

சிறுநீர வழி்ை வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு

1. துத்்த�ாகம் குய்றபாட்டால், ்தயடப்பட்ட 
வைரச்சி மறறும் வைரிைம் பருவத்தில் 
இனப்வபருகக இைகக குய்றபாடு ஆகிையவ 
உண்டாகின்்றன.

2. துத்்த�ாகம் குய்றபாட்டால் எளிதில் 
காைஙகள் ஆறுவதில்யல.

3. துத்்த�ாகம் குய்றபாடு, சுயவயுணரதி்றன் 
குய்றபாட்யட உண்டாககலாம்.

4. துத்்த�ாகம் குய்றபாடு, இன்சுலின் சுரத்்தல் 
மறறும் ்ெமிப்பில் குறுககிடலாம்.

5. துத்்த�ாகம் குய்றபாடு, அ்லாவபசிைா 
(்தயலயில் ஆஙகாங்க முடியிழத்்தல்) 
உண்டாககுகி்றது.

படம் 9.19 அநைாசபசியா

9.3.6.ந்காபால்ட

 ்காபால்ட் ஆனது யவட்டமின் B12ன் 

ஆககககூ்றாக உள்ைது. உணவில் உள்ை 

்தனிம ்காபால்ட், குடல் பாகடீரிைாககளினால் 

்காபாலமினாக மாற்றமயடை முடியும். 

அயனத்து திசுககளிலும் சிறி்தைவு ்காபால்ட் 

உள்ைது, கல்லீரல் மறறும் சிறுநீரகஙகளில் 

அதிக வெறிவில் காணப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்

வபரும்பாலான ்காபால்ட் இரத்்த சிவப்பு 
அணுககள் முதிரவயடை ்்தயவைான 
யவட்டமின் B12 ல் உள்ைது.

6. பாஸ்்பாகுளுக்காமியுட்்டஸ் மறறும் 
கியையெல்-கியைசின் வபப்டி்டஸ் 
்பான்்ற வ�ாதிகளுககு ்காபால்ட் 
இைககுவிப்பானாக வெைல்படுகி்றது.

மூைங்கள்

 இது உணவில் அதிகைவு கியடககி்றது. 
ெராெரி   உணவு ஏ்றககுய்றை 5 மு்தல் 8 யமக்ரா 
கிராம்கள் ்காபால்யட வகாண்டுள்ைது. ஒரு  
யவட்டமின் B12  ்காபால்யட வகாண்டுள்ைது.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 ்காபால்ட் சிறு குடலிலிருநது 
உறிஞெப்படுகி்றது. உட்வகாள்ைப்பட்ட 

்காபால்டில் ஏ்றககுய்றை 65% சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைற்றப்படுகி்றது. மீ்தமுள்ை ்காபால்ட் 

மலத்தில் வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு

 மனி்தரகளில் ்காபால்ட் குய்றபாடு 

அரி்தானது. 

9.3.7. ோங்கனீசு

மாஙகனீசு ஒரு அத்திைாவசிைமான, 

்தனிமம் ஆகும். இது Mn2+ அைனி 

வடிவில் காணப்படுகி்றது, ்மலும் 

யமட்்டாகாண்ட்ரிைாவில் அதிகைவில் 

காணப்படுகி்றது.
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செயல்பாடு்கள்

1. மாஙகனீசு, ஆரஜி்னஸ், 

வைக்ஸாயக்னஸ் மறறும் ஐ்ொசிட்்ரட் 

டியைட்்ராஜி்னஸ் ்பான்்ற பல 

வ�ாதிகளுககு துயணககாரணிைாக 

வெைல்படுகி்றது.

2. மாஙகனீசு, இைல்பான எலும்பு அயமப்பு, 

இனப்வபருககம் மறறும் யமை �ரம்பு மண்டலம் 

்பான்்றவறறிறகு அத்திைாவசிைமானது.

3. மாஙகனீசு, யவட்டமின் K உடன் ்ெரநது 

பு்ராத்ராம்பின் உருவாககத்திலும் 

வெைல்படுகி்றது.

4. இது லிப்பிடு வபராகஸி்லற்றம் அயடவய்த 

்தடுககி்றது.

5. கியைக்கா புர்தம் மறறும் பு்ராட்டி்ைா 

கியைக்கன் வ்தாகுப்பிலும் மாஙகனீசு 

பங்கறகி்றது.

6. இது பாஃயபரின் வ்தாகுப்பில் உ்தவி புரிகி்றது.

7. மாஙகனீசு, வகாழுப்பு அமிலம் மறறும் 

வகாலஸ்டிரால் வ்தாகுப்பில் ஈடுபடுகி்றது.

மூைங்கள்

படம் 9.20 ோங்கனீசின் மூைங்கள்

 மாஙகனீசு, ்தாவர மறறும் விலஙகு 

திசுககளில் வபருமைவு காணப்படுகி்றது. 

வகாட்யடகள், ்தானிைஙகள் மறறும் காயகறிகள்.  

ெராெரி உணவால் ்்தாராைமாக 3 மு்தல் 4 mg 

மாஙகனீயெ வழஙக முடியும். விதிவிலககாக 

்்தநீரில் அதிகைவு மாஙகனீசு உள்ைது.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 மாஙகனீசு, சிறுகுடலில் எளி்தாக 

உறிஞெப்படுகி்றது. உணவில் உள்ை மாஙகனீசில் 

வபாதுவாக 3 மு்தல் 4 % வயர உறிஞெப்படுகி்றது. 

வபரும்பாலும் மலத்தின் வழிைாக அதிகைவு 

மாஙகனீசு வவளி்ைற்றப்படுகி்றது. மிகச்சிறிை 

அைவு மாஙகனீசு மட்டு்ம சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைற்றப்படுகி்றது.

உறிஞ்சுதரை பாதிககும் ்காைணி்கள்:

 இரும்பு, மாஙகனீசு உறிஞெப்படு்தயல 

்தடுககி்றது.

குர்றபாடு

1. மாஙகனீசு குய்றபாடு ஒலி்கா ொககயரடு 

வ்தாகுப்யப குறிப்பிட்ட அைவு குய்றககி்றது.

2. மாஙகனீசு குய்றபாடு, பலவீனமான 

வைரச்சி,  மறறும் மறறும் இைல்பான 

எலும்பு வைரச்சியின்யம ஆகிைவறய்ற 

உருவாககுகி்றது.

9.3.8. குநைாமியம் 

 கு்ராமிைம், உடல் முழுவதும் பரவலாக 

காணப்படுகி்றது. வைரந்த மனி்தரின் உடல்  6 mg 

கு்ராமிைம் மட்டு்ம வகாண்டுள்ைது.

செயல்பாடு்கள்

1. கு்ராமிைம், குளுக்காஸ் பைன்பாட்யட 

்வகப்படுத்துகி்றது.

2. இது இரத்்த திரவத்திலுள்ை வகாழுப்பின் 

அையவ குய்றககி்றது.

3. கு்ராமிைம், பிைாஸ்மா லிப்்பாபுர்த  

வைரசிய்த மாற்றத்தில் மிக முககிைமானது. 

மூைங்கள்

 ொ்தாரண உணவில் கு்ராமிைம் 

ஏராைமாக கியடககி்றது. எஃகு கலன்களில் 

உணயவ ெயமப்ப்தால் குறிப்பிட்ட அைவு 
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கு்ராமிைம் வப்றப்படுகி்றது.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்:

 இது சிறுகுடலில் உறிஞெப்படுகி்றது. 

கு்ராமிைம் முககிைமாக சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைறுகி்றது.

குர்றபாடு

 கு்ராமிைம் குய்றபாடு, பலவீனமான 

வைரச்சி, எயட இழப்பு மறறும் ்தயடப்பட்ட 

குளுக்காஸ், லிப்பிடு, மறறும் புர்த வைரசிய்த 

மாற்றம் ஆகிைவறய்ற உண்டாககுகி்றது.

9.3.9. ோலிபடினம்

 மனி்த உடலில் மிகச்சிறிை அைவில் 

மாலிப்டினம் உள்ைது. சில ஹீ்மாபி்ை்வா 

புர்தஙகளில், மாலிப்டினம் காணப்படுகி்றது.

செயல்பாடு்கள்

1. ொநய்தன் ஆகஸி்டஸ் எனும் உ்லாக 

வ�ாதியின் வெைல்பாட்டிறகு மாலிப்டினம் 

்்தயவப்படுகி்றது.

2. சிறி்தைவு மாலிப்டினம் காப்பரின் 

பைன்பாட்டிறகு உ்தவுகி்றது.

மூைங்கள்

ோலிபடினம்

படம் 9.21 ோலிபடினம் மூைங்கள்

 ொ்தாரண உணவி்ல்ை மாலிப்டினம் 

கியடககி்றது. கல்லீரல் மறறும் சிறுநீரகம் 

ஆகிைன சி்றந்த மாமிெ மூலஙகள் ஆகும். முழு 

்தானிைஙகள் மறறும் பருப்பு வயககள் ஆகிைன 

இவறறின் ்தாவர மூலஙகள் ஆகும்.  

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 உட்வகாள்ைப்பட்ட மாலிப்டினத்தில் 

ஏ்றககுய்றை 50 மு்தல் 70% சிறுகுடலில் 

உறிஞெப்படுகி்றது. உட்வகாள்ைப்பட்டதில்  

ஏ்றககுய்றை பாதிைைவு சிறுநீர வழி்ை 

வவளி்ைற்றப்படுகி்றது.

குர்றபாடு

     மனி்தரகளில் குய்றபாடு அரி்தானது.

9.3.10. செலினியம்

 மனி்தன் உள்ளிட்ட அயனத்து 

வயக உயிரினஙகளுககும் வெலினிைம் 

அத்திைாவசிைமான, குய்றந்த அைவில் 

்்தயவப்படும் ்தனிமமாகும்.

செயல்பாடு்கள்

1. இைல்பான வைரச்சி மறறும் கருவுறு்தலுககு 

வெலினிைம் அத்திைாவசிைமானது.

2. ஆ க ஸி ஜ ் ன ற ்ற ம ய ட ந ்த 

குளுட்டாய்த்ைாயன ஒடுககும் வ�ாதியின் 

பகுதிப்வபாருைாக வெலினிைம் உள்ைது.

3. இது, ்�ாய ்தயடககாப்பு வழிமுய்ற மறறும் 

ATP வ்தாகுத்்தலில் ஈடுபடுகி்றது.

4. யவட்டமின் E மறறும் வெலினிைம் ஆகிையவ,   

வெல் மறறும் வெல் உள்ளுறுப்புகயை 

முககிைமாக வெல்ெவயவ வபராகஸிஜ்னற்ற 

பாதிப்பிலிருநது பாதுகாககின்்றன.

5. வெலினிைம் புறறு்�ாய ்தடுப்பு காரணிைாக 

இருககலாம்.

6. வமரகுரி மறறும் சில்வர ்பான்்ற கன 

உ்லாகஙகளின் �ச்சுத்்தன்யமககு எதிராக 

வெலினிைத்தின் துயணச்்ெரமஙகள்  

உடயல பாதுகாககலாம்.

மூைங்கள்

 வவவ்வறு உணவுகளில் வெலினிைம் 

அதிகைவு உள்ைது.  வெலினிைம் வெறிந்த 
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மண்ணில் வைரும் ்தாவர உணவுகளில் 

வெலினிைம் உள்ைது. ெராெரி உணவின் மூலம் 

வெலினிைத்தின் தினெரி ்்தயவயை பூரத்தி 

வெயை முடியும்.

உறிஞ்சுதல் ேறறும் ்கழிவுநீக்கம்

 வெலினிைத்தின் மு்தன்யமைான 

உணவு வடிவஙகைான வெலி்னாசிஸ்டின் 

மறறும் வெலி்னாவமத்தி்ைாயனன் ஆகிைன 

இயரப்யப குடலிலிருநது உறிஞெப்படுகின்்றன. 

சிறுநீர வழிைாக அதிகப்படிைான வெலினிைம் 

வவளி்ைற்றப்படுவ்தால் வெலினிைம் நீரச்ெமநியல 

அயடைப்படுகி்றது.

குர்றபாடு

 மனி்தரகளில் வெலினிைம் குய்றபாடு மிக 

அரி்தாக காணப்படுகி்றது. வெலினிைம் குய்றபாடு 

்தயெ�ாரத் ்்தயவு மறறும் இ்தை ்�ாயகயை 

உண்டாககுகி்றது.

அடடவரை 9.1. சபரியவர்்களில் 
நேகநைா ேறறும் ரேகநைா தனிேங்களின் 
பரிந்துரைக்கபபடட தினெரி ச்காடுபப�வு 
(RDA).

வ. எண் தாதுக்கள் RDA

1 கால்சிைம் 0.8 g 
2 பாஸ்பரஸ் 1.0 g 
3 ்ொடிைம் 1-5 g 
4 வபாட்டாசிைம் 4 g 
5 கு்ைாரின் 2-5g
6 வமகனீஷிைம் 300mg
7 இரும்பு 10-15 mg
8 காப்பர 2.5 mg
9 அ்ைாடின் 100 – 150 µg 

10 புளூரின் 1.5-4 µg 
11 துத்்த�ாகம் 15 mg
12 மாஙகனீசு 5 mg 
13 கு்ராமிைம் 50 – 200 µg 
14 மாலிப்டினம் 0.5 mg 
15 வெலினிைம் 50 – 200 µg

அடடவரை 9.2. ச�ாதி்களில் அடஙகியுள்� 
தாதுக்கள் துரைக ்காைணி்கள் தூண்டி்கள் 
(RDA).

வ.
எண் தாதுக்கள் இரைக 

்காைணி
1 ய்த்ராஸி்னஸ் காப்பர

2 DNA பாலிம்ரஸ் துத்்த�ாகம்

3 யெட்்டாகு்ராம் 
ஆகஸி்டஸ்

இரும்பு

4 வைக்ஸாயக்னஸ் வமகனீஷிைம்

5 குளுட்டா்த்ைான் 
வபராகஸி்டஸ்

வெலினிைம்

6 ஆரஜி்னஸ் மாஙகனீசு

7 ொநய்தன் 
ஆகஸி்டஸ்

மாலிப்டினம்

8 யடவபப்டி்டஸ் ்காபால்ட்

9 யபரு்வட் யக்னஸ் வபாட்டாசிைம்

10 யுரி்ைஸ் நிககல்

பாடச்சுருக்கம்

 ்தாதுப்வபாருட்கள் கனிமப் 

வபாருட்கைாகும். இயவகள் பல்்வறு 

வைரச்சிய்த மாற்ற வியனகளில் முககிைப் 

பஙகாறறுகின்்றன, ்தாதுப்வபாருட்கள், ்மக்ரா 

்தனிமஙகள் மறறும் யமக்ரா ்தனிமஙகள் என 

இரு பிரிவுகைாக வயகப்படுத்்தப்படுகின்்றன. 

வபாதுவாக, உடலில் நிகழும் ் வதிவியனகளுககு 

வியனயூககிகைாகச் வெைல்படும் வ�ாதிகளில் 

இத்்தனிமஙகள் பகுதிப்வபாருட்கைாக உள்ைன 

்மலும், மனி்த மறறும் விலஙகின் திசுககள், 

்தயெகள் மறறும் உறுப்புகளின் இைல்பான 

வெைல்பாட்டிறகு காரணமாக அயமகின்்றன.

 ்ொடிைம், வபாட்டாசிைம், கால்சிைம், 

வமகனீசிைம் மறறும் பாஸ்பரஸ் ஆகிைனவறய்ற 

உள்ைடககிையவ ்மக்ரா ்தனிமஙகைாகும். 

குறிப்பாக, ்ொடிைம், கு்ைாயரடு மறறும் 

வபாட்டாசிைம் ஆகிைன இரத்்தம் மறறும் நீரின் 

ெரிைான pH அைவியன சீராக யவத்திருப்பதில் 

முககிைப் பஙகாறறுகின்்றன. எலும்பு மறறும் 

unit 9_243-269.indd   265 11/06/18   6:15 PM



266

பறகளின் வடிவயமப்பில் அதிகம் காணப்படுவது பாஸ்பரஸ் மறறும் கால்சிைம் ஆகிைவனவாகும். 

இத்்தாதுப் வபாருட்கள்  பால்வபாருட்கள், பச்யெக காயகறிகள், வகாட்யடகள், பீன்ஸ், முட்யட, இய்றச்சி, 

மீன் மறறும் ொ்தாரண உப்பில் ்பாதுமான அைவு உள்ைன. ்மக்ரா ்தனிமஙகைான, ்ொடிைம், 

கால்சிைம், வமகனீசிைம் மறறும் பாஸ்பரஸ் ஆகிைவறறின் குய்றபாட்டினால் முய்ற்ை வயிறறுப்்பாககு, 

நீரிழப்பு, ஆஸ்டி்ைா ்பாரசிஸ், வடட்டனி மறறும் ்தயெ வலுவிழத்்தயல ஏறபடுத்துகி்றது.

 யமக்ரா ்தனிமஙகள் என்பன மிகச் சிறி்தை்வ காணப்படும் ்தனிமஙகைாகும். ஆனால் 

சீரான உடல் இைகக நிகழ்வுகளுககு இத்்தனிமஙகள் மிக முககிைமானயவகைாகும். சிறி்தை்வ 

்்தயவப்படும் இத்்தனிமஙகள், இரும்பு, துத்்த�ாகம், ்தாமிரம், வெலீனிைம், கு்ராமிைம் மறறும் அ்ைாடின் 

ஆகிைனவறய்ற உள்ைடககிைது. இரத்்தத்தியன உடல் முழுவதும் வகாண்டு வெல்வ்தறகு இரும்பு 

காரணமாக அயமகி்றது. வைரச்சி, இனப்வபருககம், புண்கள் ஆறு்தல் ஆகிைவறறிறகு துத்்த�ாகம் 

துயணபுரிகி்றது. வெலீனிைம் இனப்வபருககத்தி்றயன சீராக யவத்திருகக உ்தவுகி்றது. குளுக்காயஸ 

பைன்படு்தயல வியரவு படுத்து்தல் மறறும் குய்றத்்தல் ஆகிைவறறில் கு்ராமிைம் முககிை பஙகு 

வகிககி்றது. ய்தராயடு ைார்மான் உருவாககத்திறகு அ்ைாடின் காரணமாக அயமகி்றது ்மலும் 

இது ஆற்றல் வைரச்சிய்த மாற்றத்ய்த ஒழுஙகுபடுத்துகி்றது. குடிநீர, காயகறிகள், முழு்தானிைஙகள், 

பருப்பு யவககள், வகாட்யடகள், கடல் உணவுகள், ்தானிைஙகள், கல்லீரல், சிறுநீரகம், இய்றச்சி மறறும் 

மீன்களில் ்பாதுமான அைவு யமக்ரா ்தனிமஙகள் காணப்படுகின்்றன.

 அ்ைாடின் குய்றபாடு முன்கழுத்துக கழயல இரும்பு குய்றபாடு இரத்்த்ொயக மறறும் 

வயிறறுப் ்பாககியனயும் ஏறபடுத்துகி்றது. யமக்ரா ்தனிமஙகளின் குய்றபாட்டினால் எயட குய்ற்தல், 

வைரசிய்தமாற்ற குய்றபாடுகள் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏறபடுகின்்றன.

 
ேதிபபீடு

I. ெரியான விரடரய நதர்ந்சதடுத்து எழுது்க.

1. பின்வருவனவறறுள் எது எலும்பு உருவா்தலில் ஈடுபடுகி்றது?

 அ.கால்சிைம் ஆ.வெலினிைம் இ.இரும்பு ஈ. ்காபால்ட்

2. _______ ன் வைரசிய்த மாற்றத்ய்த அட்ரி்னாகாரடி்கா-ஸ்வடராயடுகள் ஒழுஙகுபடுத்துகின்்றன.

 அ. அ்ைாடின் ஆ.்ொடிைம் இ. காப்பர ஈ. கு்ராமிைம்

3. யபரு்வட் யக்னஸின் இயணககாரணி 

 அ. வபாட்டாசிைம் ஆ. இரும்பு இ.பாஸ்பரஸ் ஈ.காப்பர

4. ______ன் உயிரவ்தாகுப்பிறகு இரும்பு ்்தயவப்படுகி்றது.

 அ.ஹீ்மாகு்ைாபின் ஆ.யம்ைாகு்ைாபின் 

 இ.யெட்்டாகு்ராம் ஈ.இயவ அயனத்தும்

5. __________ குய்றபாட்டால் முன்கழுத்துககழயல உண்டாகி்றது.

 அ.இரும்பு ஆ.அ்ைாடின் இ.வமகனீஷிைம் ஈ. ்காபால்ட்
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6. பின்வருவனவறறுள் பறசிய்தயவ ்தடுகக ்்தயவைானது எது?

 அ.புளூரின் ஆ.கு்ைாரின் இ.்ொடிைம் ஈ. வபாட்டாசிைம்

7. ்காபால்ட்,  _________ ன் இைககுவிப்பான்.

 அ. பாஸ்்பாகுளுக்காமியுட்்டஸ் ஆ. வைக்ஸாயக்னஸ் 

 இ. யபரு்வட் யக்னஸ் ஈ. ஆல்்டா்லஸ்

8. ________ ஐ உருவாகக அ்ைாடின் ்்தயவப்படுகி்றது. 

 அ. இன்சுலின் ஆ. யவட்டமின் B12 இ. ய்தராகஸின் ஈ. கால்சி்டானின்

9. குடலில் இரும்பு உறிஞெப்படு்தல் _____ ஆல் அதிகரிககப்படுகி்றது.

 அ. யபடிக அமிலம்  ஆ. அஸ்காரபிக அமிலம் 

 இ. ஆகஸாலிக அமிலம் ஈ. கார pH

10. பின்வருவனவறறுள் பாரா ய்தராயடு ைார்மானுடன் வ்தாடரபுயடை ்தாது எது?

 அ. கால்சிைம் ஆ. வமகனீஷிைம் இ. பாஸ்பரஸ் ஈ. ்ொடிைம்

11. பின்வருவனவறறுள் எய்த ்தவிரத்து மற்ற அயனத்தின் உட்கூ்றாக மாலிப்டினம் உள்ைது.

 அ. ொநய்தன் ஆகஸி்டஸ் ஆ. ஆல்டியைடு ஆகஸி்டஸ்

 இ. ெல்யபட் ஆகஸி்டஸ் ஈ. யெட்்டாகு்ராம் ஆகஸி்டஸ்

12. காரபானிக அன்யைட்்ரஸ் வகாண்டுள்ை ்தாது

  அ. காப்பர ஆ. அ்ைாடின் இ. துத்்த�ாகம் ஈ. இரும்பு

13. குளுட்டாய்த்ைான் வபராகஸி்டஸ் வகாண்டுள்ைது

  அ. கால்சிைம் ஆ. இரும்பு இ. வெலினிைம் ஈ. கு்ராமிைம்

14. பின்வருவனவறறுள் ______ யமக்ரா ்தனிமம், புண் ஆறறு்தலில் பஙகுவபறுகி்றது.

  அ. இரும்பு ஆ. காப்பர இ. துத்்த�ாகம் ஈ. வெலினிைம்

15. யவட்டமின் E யின் வெையல ்மம்படுத்தும் ்தாது

  அ. கு்ராமிைம் ஆ. இரும்பு இ. அ்ைாடின் ஈ. வெலினிைம்

16. டிரான்ஸ்ஃவபரின் ______ ல் ஈடுபடுகி்றது.

  அ. ைார்மான் வைரசிய்த மாற்றம் ஆ. வில்ென் ்�ாயை கண்டறி்தல் 

 இ. இரும்பு கடத்்தப்படு்தல்  ஈ. பிலிருபின் கடத்்தல்.
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II. பின்வருவனவறறிறகு சுருக்கோ்க விரடயளி :

1. ்மக்ரா ்தனிமஙகளின் வபைரகயை ்தருக. 

2. ்ொடிைத்தின் வபாதுவாக மூலஙகள் ைாயவ?

3. கால்சிைம் உறிஞெப்படும் பகுதி எது?

4. பாஸ்பரஸின் உணவு  மூலஙகயை எழுதுக.

5. இரும்பு குய்றபாடு பறறி குறிப்பு வயரக.

6. காப்பர எவவாறு உறிஞெப்படுகி்றது?

7. காப்பரின் வெைல்தி்றனுககு ்்தயவைான வ�ாதியின் வபையர எழுது.

8. வமகனீஷிைத்தின் மூலஙகள் ைாயவ?

9. வமகனீஷிைம் உறிஞெப்படு்தயல பாதிககும் காரணிகயை எழுதுக.

10. T4 மறறும் T3 ஆகிைவறறின் வைரசிய்த மாற்ற வெைல்பாடுகயை குறிப்பிடுக.

11. ஜிஙகின் குய்றபாட்டு ்�ாய அறிகுறிகயை விைககுக.

12. மாஙகனீசின் குய்றபாட்டு ்�ாய அறிகுறிகள் என்ன?

13. வெலினீைத்தின் �ச்சுத்்தன்யம பறறி சுருககமாக விைககுக.

III. பின்வருவனவறறிறகு ஓரிரு வரி்களில்  விரடயளி :

1. உடலில் வபாட்டாசிைத்தின் வெைல்பாடுகயை ்தருக.

2. கால்சிைம் குய்றபாட்டு நியலகயைத் ்தருக.

3. வமகனீஷிைத்தின் சில முககிை வெைல்பாடுகயைக கூறு.

4. இரும்பு உறிஞெப்படு்தயல பாதிககும் காரணிகயை பட்டிைலிடு.

5. மாலிப்டினத்தின் வெைல்பாடுகயை குறிப்பிடுக.

6. ெல்பரின் உயிரிைல் வெைல்பாடுகள் பறறி எழுதுக.

7. கு்ராமிைத்தின் வெைல்பாடுகள் ைாயவ?

IV. பின்வருவனவறறிறகு விரிவா்க விரடயளி :

1. கால்சிைம் உறிஞெப்படு்தயல பாதிககும் காரணிகயை விைககுக.

2. இரும்பின் வெைல்பாடுகள், உறிஞெப்படு்தயல பாதிககும் காரணிகள் மறறும் குய்றபாடு பறறி குறிப்பு 

வயரக.

3. காப்பரின் வெைல்பாடுகள் மறறும் குய்றபாட்டு ்�ாய அறிகுறிகள் பறறி குறிப்பிடுக.

4. வெலினிைத்தின் உயிரிைல் வெைல்பாடுகள் மறறும் குய்றபாட்டு ்�ாய அறிகுறிகள் பறறி விைககுக.

5. புளூரின் மறறும் ஜிஙக ஆகிைவறறின் வெைல்பாடுகயை குறிப்பிடுக.
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்தாதுககள்

பால்வபாருட்கள்

மீன், முட்யட,வகாட்யடகள் மறறும் பின்ஸ்

விலஙகு மூலம் பால் மறறும் ொ்தராண உப்பு

ொ்தாரண உப்ப

இய்றச்சி, மீன், முட்யட மறறும் பால்

பச்யெ காயகறிகள்

புர்தக கட்டுப்பாடு

• ்தானிைஙகள், வகாட்யடகள், இய்றச்சி மறறும் 
மீன்

• ஹீ்மாகு்ைாபின் மூலம் ஆகசிஜன் கடத்்தல்
• இரும்பு பற்றாககுய்ற மறறும் வயிறறு்பாககு

• இய்றச்சி, வகாட்யடகள், பருப்புவயககள் 
மறறும் ்தானிைஙகள்.

• பல்்வறு வ�ாதிகளின் ஒருஙகியணந்த 
பகுதி

• எயட இழப்பு

• பால், கடல்மீன்கள் மறறும் �ண்டு

• வைரசிய்த மாற்ற வெைல்பாடுகயைக 
கட்டுபடுத்து்தல்

• முன்கழுத்து கழயல

• குடிநீர, ்்தனீர மறறும் கடல் மீன்கள்

• பறகள் மறறும் எலும்புகளின் வைரச்சி

• பறசிய்தவு

• இய்றச்சி, கல்லீரல், முட்யட மறறும் கடல்  
ொரந்த உணவுகள்.

• வைரச்சி மறறும் இனப்வபருககம்

• வைரச்சி குய்றவு மறறும் காைஙகள் எளிதில் 
ஆ்றாயம.

• அயனத்து உணவு வயககள்.

• இரத்்தச் சிவப்பணுககளின் முதிரச்சி

• பாதிப்பு இல்யல

• வகாட்யடகள், ்தானிைஙகள் மறறும் 
காயகறிகள்

• இனப்வபருககம் மறறும் எலும்பு அயமப்பு

• அொ்தரண எலும்பு அயமப்பு

• அயனத்து உணவு வயககள்.

• இரத்்த வகாலஸ்ட்ரால் அையவ 
குய்றத்்தல்

• எயட இழப்பு மறறும் வைரசிய்த மாற்ற 
குய்றபாடு

• முழு்தானிைஙகள், ஈரல் மறறும் 

சிறுநீரகம்

• உலக வ�ாதிச் வெைல்பாடு

• அறிைப்படவில்யல

• ்தாவர உணவு மூலஙகள் 

• இைல்பான வைரச்சி மறறும் 

இனப்வபருககம்

• அறிைப்படவில்யல

இரத்்தம் உய்ற்தல் 

எலும்பு மறறும் பறகள் உருவாககம்

குளுக்காஸ் மறறும் நுண் ஊட்டச்ெத்து 
உறிஞெப்படு்தல்

இரத்்த  pH பராமரித்்தல் 

அமிலகார ெமநியல மறறும் நீர ெமநியல

ஆகசிஜ்னற்ற பாஸ்பாரிகரணம்

புர்த வடிவயமப்யப நியல நிறுத்து்தல்

ஆஸ்ட்்ரா்பாரசில்

எலும்பு மறறும் பறகள் உருவா்தலில் குய்றபாடு

வயிறறு்பாககு

நீரிழப்பு

்தயெ வலுவிழத்்தல்

வடட்டனி மறறும் ்தயெ வலுவிழத்்தல் 

அறிைப்படவில்யல

யமக்ரா ்தனிமஙகள்்மக்ரா ்தனிமஙகள்

கால்சிைம்

பாஸ்பரஸ்

்ொடிைம்

கு்ைாயரடு

வபாட்டாசிைம்

வமகனீசிைம்

ெல்பர

இரும்பு

காப்பர

அ்ைாடின்

புளூரின்

துத்்த�ாகம்

்காபாலட்

மாஙகனீசு

கு்ராமிைம்
வெலினிைம்

மாலிப்டினம்

கருத்து வயரபடம்
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அலகு உயிர்வேதி நுட்பங்கள்10
்கற்றலின் ்ோக்கங்கள்:

இந்த ்பாடப்பகுதியை ்கற்றறிந்த பின்்னர, 
மாணவேர்கள்

• வேணணபபிரிய்கமுய்ற நுட்பங்களின் 
்தத்துவேங்கள் மறறும் வேய்க்கயை 
விவேரித்்தல்.

• மின்முய்னக ்கவேரச்சியின் ்தத்துவேங்கள் 
மறறும் வேய்க்கயை விவேரித்்தல் .

• யமைவிலககு முய்ற்களின் ்தத்துவேங்கள் 
மறறும் ்பைன்்பாடு்கயை விைககு்தல்.

• நி்றமாயல ஒளியிைலின் ்தத்துவேங்கள் 
மறறும் ்பைன்்பாடு்கயை விவேரித்்தல்.

• க்காடுக்கப்படடுள்ை ்பகுப்பாய்வு 
சிக்கலுககு, க்பாருத்்தமா்ன 
உயிர்வேதியிைல் நுட்பங்கயைத் 
்்தரநக்தடுத்்தல்.

முன்னுரை

 உயிரிைல் மாதிரி்களின் இயைபு, 

மறறும் ்பணபு்கயை  மதிபபீடு கெய்வே்தற்கா்க 

்பல்்வேறு உயிர்வேதியிைல் உத்தி்கள் 

்பைன்்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. இது ்பல்்வேறு 

உயிர அறிவிைல் துய்ற்களில் ்பைன்்படுகி்றது. 

இத்்தய்கை ்பகுப்பாய்வு முய்ற்கள் , 

க்காடுக்கப்படடுள்ை மாதிரியில் உள்ை க்பாருளின் 

்பணபு ( ்பண்பறி) அல்லது மாதிரியில் உள்ை 

க்பாருளின் துல்லிைமா்ன அைவு ்்பான்்ற 

்த்கவேல்்கயை அளிக்கலாம்.

 மிகக்கயில் கெயம்ைா்்னாவிச் 

சு்வேத் ஒரு ரஷை ்தாவேரவிைலாைர 

ஆவோர. இவேர 1900 ஆம் ஆணடு ்தாவேர 

நி்றமி்கைா்ன கு்ைா்ராஃபில் மறறும் 

்க்ராடடி்னாய்டு்கயை அவேறறின் இைறய்க 

மூலங்களிலிருநது பிரித்க்தடுப்ப்தற்கா்க குழாய் 

வேணணபபிரிய்க முய்றயைக ்கணடுபிடித்்தார. 

அவேர இந்த பிரித்க்தடுத்்தயல கெய்ை, 

திரவே ்பரபபு்கவேர க்பாருள் வேணணபபிரிய்க 

முய்றயை ்பைன்்படுத்தி்னார. அவேர 

்கால்சிைம் ்கார்ப்்னடயட ்பரபபு்கவேர 

க்பாருைா்கவும், க்பட்ராலிைம் ஈ்தயர 

்கயரதிரவேமா்கவும் (elutant )்பைன்்படுத்தி்னார. 

இந்த கெய்முய்றககு நுட்பத்திறகு 

கு்ரா்மட்டாகிராபி ( வேணணபபிரிய்க முய்ற) 

என்று க்பைரிடடவேரும் இவே்ர ஆவோர.

மிக்கெயில் ்ெரைய�ோய�ோவிச் சுயேத்
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்பண்பறி ்பகுப்பாய்வு முய்ற்கள், மாதிரியில் உள்ை 

க்பாருயை அயடைாைம் ்காண உ்தவுகின்்ற்ன. 

ஆ்னால் ்பரும்னறி ்பகுப்பாய்வு முய்ற்கயை 

க்காணடு,  மாதிரியில் உள்ை க்பாருளின் அையவே 

அைவிட முடியும்.

 அணயமக ்காலங்களில், ்பல 

்பகுப்பாய்வு முய்ற்கள் உருவோக்கப்படடுள்ை்ன, 

்மலும் அயவே அைவீடடு உ்ப்கரணங்கைா்க 

ெநய்தப்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. இந்த அைவீடடு 

உ்ப்கரணங்கயைக க்காணடு, எளிை 

நி்றவேைவிைல் அைவீடு்கள் மு்தல் எதிரஉயிரி்கள் 

அல்லது நியூகளிக அமிலங்கள் ெம்்பந்தப்படட 

அதிேவீ்ன கெய்முய்ற்கள் வேயர ஆய்ந்தறிைலாம். 

இந்த அைவீடடு உ்ப்கரணங்கள் அய்னத்து 

்்தயவேைா்ன ்தரநியல்கயையும் உள்ைடககி 

உள்ை்ன, ்மலும் மனி்தர்கள் மூலமா்க்வோ 

அல்லது  ்தானிைஙகு ்கருவி்கயை்ைா 

்பைன்்படுத்்தலாம். உயிர்வேதியிைல் மறறும் 

ஆராய்ச்சி கூடங்களில், ஒரு உயிர்வேதியிைல் 

நிபுணர, வேணணபபிரிய்க முய்ற, யமைவிலககு 

முய்ற , மின்முய்னக்கவேரச்சி மறறும் நி்றமாயல 

ஒளியிைல் ் ்பான்்ற உயிர்வேதியிைல் நுட்பங்கயை 

சி்றப்பா்க ய்கைாைத் க்தரிந்தவேரா்க இருத்்தல் 

அவேசிைம்.

10.1 வேணணபபிரிய்க முய்ற

 1906 ஆம் ஆணடு மிகக்கயில் 

கெயம்ைா்்னாவிச் சு்வேத் எனும் ரஷை 

்தாவேரவிைலாைர வேணணபபிரிய்கமுய்றயை 

(chromatography) ்கணடுபிடித்்தார. கி்ரக்க 

கமாழிச் கொற்கைா்ன chroma – நி்றம் மறறும் 

graphein – எழுது்தல் ஆகிைவேறறிலிருநது 

chromatography எனும் கொல் க்ப்றப்படடது. 

இது ்பல்்வேறு ்வேதியிைல் கூறு்கயை 

அயடைாைம் ்காணு்தல், பிரித்க்தடுத்்தல், மறறும் 

தூய்யமைாக்கல் ஆகிைவேறறிறகு முககிை 

க்தாழில்நுட்ப முய்றமாகும். ்பகுப்பாய்்தல் 

மறறும் ்தைாரித்்தல் ஆகிை்ன வேணணபபிரிய்க 

முய்றயின் இரணடு முககிை அணுகுமுய்ற்கள் 

ஆகும். ்பகுப்பாய்வு முய்ற்களில் ்கணடறி்தல் 

அல்லது அயடைாைப்படுத்துவே்தற்கா்க 

குய்றந்தைவு மாதிரியை ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. 

ஆய்வே்க ்தைாரிபபு முய்ற்களில், முககிைமா்க 

பிரித்க்தடுத்்தலில், அதி்கைவு மாதிரி்கள் 

்பைன்்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன.

10.2 வேணணபபிரிய்க முய்றயின் ்தத்துவேம்

 இரணடு ஒன்றுடன் ஒன்று ்கலக்கா்த 

நியலயம்களில், கவேவ்வேறு ்ெரமங்கயை 

அவேறறின் ்பஙகீடடு குண்கங்கள் அடிப்பயடயில் 

பிரித்க்தடுககும் முய்ற வேணணபபிரிய்க முய்ற 

எ்ன வேயரைறுக்கப்படுகி்றது. வேணணபபிரிய்க 

முய்றயில் ஒரு நியலைா்ன நியலயம மறறும் 

ஒரு இைஙகு நியலயம எ்ன இருநியலயம்கள் 

உள்ை்ன. நியலைா்ன நியலயமயில் (திணமம் , 

பியணக்கப்படட பூச்சு) ்பகுப்பாய்வு மாதிரியை 

யவேககும்்்பாது,  அது  இைஙகும் நியலயம 

(திரவேம் அல்லது வோயு) ே்கரும் அ்்த தியெயில் 

்படிப்படிைா்க ே்கரகி்றது. நியலைா்ன நியலயமயில் 

்கயரைககூடிை ஒரு கூ்றா்னது,  அதில் ்கயரைா்த 

கூறுடன் ஒபபிடும் ்்பாது, ே்கருவே்தறகு அதி்க 

்ேரம் எடுத்துகக்காள்கி்றது. எ்ன்வே, அவேறறின் 

ே்கரும் ்வே்கத்திலுள்ை ்வேறு்பாடு நியலைா்ன 

மறறும் இைஙகும் நியலயம்களுட்னா்ன, 

மாதிரியின் க்தாடர்பா்க குறிபபிடப்படுகி்றது. ெம 

்க்னஅைவுள்ை, ஒன்றுடன் ஒன்று ்கலக்கா்த, 

இரணடு ்கயரப்பான்்கள் A & B ககு இயடயில் 

ஒரு ்ெரமம் ்தா்னா்க ்பஙகிடப்படும்்்பாது,  

்பஙகீடடு குண்கம் அல்லது ்பகிரவு குண்கத்ய்த 

(Kd) பின்வேருமாறு குறிபபிட முடியும்.

ே்கரும் நியலமியிலுள்ை க்பாருளின் 

கெறிவு
நியலைா்ன நியலயில் உள்ை 

க்பாருளின் கெறிவு

Kd =
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X மூலககூறு்கள் 
ஈ்தரில் அதி்கமா்க 

்கயரயும்

மூலககூறு X

X மூலககூறு்கள் 
நீரில் குய்றவோ்க 

்கயரயும்

ஈ்தரில் உள்ை 

X ன் ்கயரென்

X-ன் 
நீரக்கயரெல்

்படம் 10.1: வேணணபபிரிய்க முய்றயின் ்தத்துவேம்

 ்படம்.1.1 ல் ்காடடியுள்ைவோறு, X இல் 

உள்ை க்பாருட்கள், ஒரு இைஙகு ெமநியலயை 

உருவோககுவே்தற்கா்க, இரணடு திரவே 

அடுககு்களுககு இயட்ை உள்ை எல்யலயை 

்கடக்க முற்படுகின்்ற்ன.

10.3  வேணணபபிரிய்க முய்றயின் வேய்க்கள்

 ்பல்்வேறு வேய்க வேணணபபிரிய்க 

முய்ற்கள் உள்ை்ன, அயவே இைஙகும் நியலயம 

மறறும் மறறும் நியலைா்ன நியலயம்களுடன், 

மாதிரியின் க்தாடரபு அடிப்பயடயில் 

வேய்கப்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. க்பாதுவோ்க, ்பல்்வேறு 

வேணணபபிரிய்க நுட்பமுய்ற்கள் இரணடு 

முககிை பிரிவு்கைா்க பிரிக்கப்படடுள்ை்ன. 

்பஙகீடடு வேணணபபிரிய்க முய்றயில் இரணடு 

திரவேங்களுககியடயில் ்பஙகீடு நி்கழ்கி்றது. திரவே 

நியலயிலுள்ை நியலைா்ன நியலயமைா்னது 

மந்தத்்தன்யம க்காணட ஆ்தரவு திரவேத்தில் 

நியலப்படுத்்தப்படடுள்ைது. ்பரபபு ்கவேர்தல் 

வேணணபபிரிய்க முய்றயில், சிலிக்கா கெல் 

்்பான்்ற, தூைாக்கப்படட ்பரபபு ்கவேரும் க்பாருள் 

நியலைா்ன நியலயமைா்க உள்ைது, ்மலும், 

இைஙகும் நியலயம வோயுவோ்க்வோ அல்லது 

க்பாதுவோ்க திரவேமா்க்வோ இருக்க முடியும். 

கவேவ்வேறு வேய்க வேணணபபிரிய்க முய்ற்கள் 

்படம் 10.2 இல் ்காடடப்படடுள்ை்ன.

வேணணபபிரிய்க

உறிஞ்சு்தல்

(Competition between solid and liquid / gas)

திணம மறறும் 
திரவே்பஙகீடு

குழாய்

குழாய் வேடி்தாள் கமல்லிை 
அடுககு
(TLC)

கமல்லிை 
அடுககு

இரு திரவேங்களுககு 
இயட்ை ்பஙகீடு

திரவேம் மறறும் 

வோயுககியட்ை 

்பஙகீடு

திட மறறும் 
வோயுப ்பஙகீடு

Gas Solid (GSC)

Gas liquid (GLC)

்பஙகீடடு பிரித்்தல்
இரு திரவேங்களுககு இயட்ை ்பஙகீடு

்படம்.10.2. வேணணபபிரிய்க முய்றயின் வேய்க்கள்

10.3.1  குழாய் வேணணபபிரிய்கமுய்ற
 குழாய் வேணணபபிரிய்க முய்றயில்,  

்கயரெலில் ேய்னந்த, ஊடுருவும் திணம ்மடரிஸ் 

நிரப்பப்படட நீணட குழாயில், ்ெரமக்கலயவேக  

்கயரெல் ்ெரக்கப்படுகி்றது. எடுத்துக்காடடா்க 

்படம்.3.3 ல் ்காடடப்படடுள்ைவோறு, 

புர்தக்கலயவேைா்னது திணம ்மடரிகஸில்  

(்கணணாடி அல்லது உ்லா்க குழாயில் 

நிர்பப்படடது) கெலுத்்தப்படுகி்றது. ெமநியலயை 

அடந்த பின்்னர, குறிபபிடட இைஙகு 

நியலயமயைப ்பைன்்படுத்தி புர்தங்கள்  ்கயரத்து 
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நீக்கப்படுகின்்ற்ன.அவேறய்ற  ்தனித்்தனிைா்க ்ெ்கரிக்க முடியும். ்மடரிகஸின் ்தன்யமயைப க்பாருத்து, 

புர்தங்கயை அவேறறின் மின்சுயம, நீரகவேறுககும் ்தன்யம, உருவேைவு, அல்லது குறிபபிடட க்தாகுதியுடன் 

பியணயும் தி்றன் ஆகிைவேறறின் அடிப்பயடயில் பிரிக்க  முடியும்.

பிரிக்கப்படும் பிரிவு

்
ெ

ரக
்க

ப்ப
ட

ட
 ம

ாதி
ரி

மாதிரிபபிரிபபு

நி
ய

ல
ை

ா்ன
 நி

ய
ல

அதி்க இயடவிய்ன்கள்

குய்றந்த இயடவிய்ன்கள்

ே்கரும் நியல
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க்ப
்ற

ப்ப
ட

ட
 ்ப

ட
ய

ட
்க

ள்

்கழுவி கவேளி 
எடுக்கப்படட 

மூலககூறுக்கள்

்படம் 10.3 குழாய் வேணணபபிரிய்க முய்ற

10.3.2  வேடி்தாள் வேணணபபிரிய்கமுய்ற

 வேடி்தாள் வேணணபபிரிய்க முய்றைா்னது,  ரஷை அறிஞர்கைா்ன ெகமய்்லா (Izmailov) 
மறறும் ஷகரய்க்பர (Schraiber) ஆகி்ைாரால் ்கணடுபிடிக்கப்படடது. ே்கரா நியலயமயை 

்தாஙகுவே்தற்கா்க கெல்லு்லாஸால் ஆ்ன வேடி்தாள்்கள் ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. ்மலும் இைஙகும் ்கரிம 

நியலயமைா்னது,்கலனில் யவேக்கப்படடுள்ை வேடி்தாளில் ே்கருகி்றது.இம்முய்றயில், ்கரிம ்ெரமங்கயை 

க்காணட ்கயரெல்,வோட்மன் வேடி்தாளின் ஒரு முய்னயிலிருநது 3 கெமீ உைரத்தில் புள்ளிைா்க 

யவேக்கப்படுகி்றது. (்படம் 10.4). மாதிரியை ்கணடறிந்த பி்றகு, ்காகி்தத்்தாள் உலரத்்தப்படடு, குறிபபிடட 

்கயரப்பான் உள்ை ்கணணாடி குடுயவேயில் யவேத்து ெமநியல எடடப்படுகி்றது. எடுத்துக்காடடா்க, 

பியுடட்னால்: அசிடடிக அமிலம்: நீர ஆகிையவே 4: 1: 5 விகி்தத்திலுள்ை ்கலயவே இைஙகும் நியலயமைா்க 

கெைல்்படுகி்றது. வேடி்தாளிலுள்ை ்கரிம ்ெரமபபுள்ளி, குடுயவேயிலுள்ை ்கயரப்பான் ்பரபபிலிருநது ேல்ல 

உைரத்தில் இருப்பய்த உறுதிப்படுத்திகக்காள்ை ்வேணடும். வேடி்தாள், குடுயவேயின் ்பக்கச் சுவேர்கயை 

க்தாடாமல், க்தாஙகிக க்காணடிருககுமாறு அயமப்படடிருக்க ்வேணடும். வேடி்தாளில், ்கயரப்பான் 

்ம்லறுவே்தால், இது ்ம்லறும்  வேடி்தாள் வேணணபபிரிய்க முய்ற என்்றயழக்கப்படுகி்றது., இரணடு 

ஒன்றுடன் ஒன்று ்கலக்கா்த நியலயம்களுககியட்ை ்பஙகிடப்படு்தயல க்பாருத்து, மாதிரியில் உள்ை 

்ெரமங்களின் பிரித்்தயல ்கடடுப்படுத்தும் ்காரணி்கள் அயமகின்்ற்ன.
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மரத்துணடு

யமபபுள்ளி

துவேக்க நியல

நீர

மு்க யவே

்தாள்

ஊசி

யம
இறுதி நியல

நீர

்படம்.10.4 : ்தாள் வேணணபபரிய்க முய்ற

 ்கயரப்பான் ஆ்னது.  ்தாளின் ் மற்பகுதியை அயடந்தவுடன், ்தாயை கவேளி்ை எடுத்து, ்கயரப்பான் 

ே்கரத்துள்ை தூரம் குறித்துகக்காள்ைப்படுகி்றது. ்ெரமங்கயைக ்கணடறிை, ்தாயை உலரத்தி 

அ்தன்பின்்னர குறிபபிடட  ொை்மறறும் ்கயரெல் க்தளிக்கப்படுகி்றது. எடுத்துக்காடடா்க, அமி்்னா 

அமிலங்கயைக ்கணடறிவே்தறகு, ்தாளின்மீது  அசிட்டானில் ்கயரநதுள்ை 0.5% நின்யஹைடரின் ்கயரெல் 

க்தளிக்கப்படுகி்றது, இ்த்னால் குறிபபிடட அமி்்னாஅமிலம் குறிபபிடட நி்றபபுள்ளி்கைா்க குறிபபிடடு 

்காடடப்படுகி்றது. அமி்்னாஅமிலக ்கலயவே யவேக்கப்படட புள்ளியிலிருநது, ஒரு குறிபபிடட கூறு

(அமி்்னா அமிலம்) ே்கரந்த க்தாயலவு மறறும் ்கயரப்பான் ே்கரந்த க்தாயலவு ஆகிைவேறறிறகியட்ை 

உள்ை விகி்தம், அககூறின்  பிரித்்தல் மு்கபபு ்காரணி  அல்லது ்தடுபபுக ்காரணி என்்றயழக்கப்படுகி்றது. 

அ்தாவேது,

்தடுபபுக்காரணி =
்கயரக்பாருள் ே்கரந்த க்தாயலவு
்கயரப்பான் ே்கரந்த க்தாயலவு
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10.3.3 ்பரபபு ்கவேர்தல் வேணணபபிரிய்க முய்ற
 ்பரபபு ்கவேர்தல் கெைல்முய்றயின் மூலம், சில ்ெரமங்கள்,  மரக்கரி ்்பான்்ற திடப க்பாருளின் 

்மற்பரபபில்  பியணக்கப்படுகின்்ற்ன. இைஙகும் நியலயமைா்னது திரவேமா்க்வோ (திரவே-திணம 

வேணணபபிரிய்க முய்ற) அல்லது வோயுவோ்க்வோ  (வோயு-திணம வேணணபபிரிய்கமுய்ற) இருககும். 

்பரபபு ்கவேர்தல் வேணணபபிரிய்க முய்றைா்னது,்கயரக்பாருள் மூலககூறு்கள் மறறும் நியலைா்ன 

நியலயமயிலுள்ை இைஙகு ்தைங்களுககியட்ைைா்ன இயடயீடு்கயை அடிப்பயடைா்க க்காணடது.   

இைஙகு நியலயமைா்னது, ே்கரும் நியலயமயைவிட விட மி்க அதி்க முய்னவுற்ற்தா்க இருந்தால்,மாதிரியில் 

உள்ை முய்னவுற்ற ்ெரமங்கள் நியலைா்ன நியலயமயுடன் இறுக்கமா்க பியணக்கப்படுகின்்ற்ன.

அ்்த்ேரத்தில் முய்னவு குய்றந்த ்ெரமங்கள் நியலைா்ன நியலயமயுடன் ்தைரவோ்க, குய்றந்த 

அை்வே பியணக்கப்படுகின்்ற்ன.  ஆ்தலால், ்தைரவோ்க பியணக்கப்படடுள்ை ்ெரமமா்னது, இறுக்கமா்க 

பியணக்கப்படடுள்ை ்ெரமத்ய்த விட, வியரவோ்க ்கயரத்து நீக்கப்படுகி்றது.

10.3.4 கமல்லிை அடுககு வேணணபபிரிய்க முய்ற
 ்தத்துவேம் : கமல்லிை அடுககு வேணணபபிரிய்க முய்ற (TLC) என்்பது ்கணணாடித் ்த்கடு்களின்மீது 

பூெப்படடுள்ை, ்பரபபு ்கவேரும் க்பாருளின்மீது, நி்கழ்த்்தப்படும் ்பரபபு ்கவேர்தல் வேணணபபிரிய்க முய்றைாகும்.  

இம்முய்றைா்னது, வேடி்தாள் வேணணபபிரிய்க முய்ற மறறும் குழாய் வேணணபபிரிய்க முய்ற்கயை 

்காடடிலும் அனுகூலமா்னது.  TLC யில் நியலைா்ன நியலயம (்கால்சிைம் ெல்்்படயட ்ெர்பா்னா்க 

க்காணடுள்ை அலுமி்னா தூள் அல்லது சிலிக்கா கெல்) ஒரு ்கணணாடி, பிைாஸ்டிக அல்லது கமல்லிை 

்த்கடு்களின் மீது பூெப்படடிருககும். கமல்லிை அடுககு அய்ற கவேப்பநியலயில், ்காறறில் உலரத்்தப்படடு, 

பின்்னர  100 மு்தல் 250 °C  கவேப்பநியலயில் கிைரவு்றச் கெய்ைப்படுகி்றது. பிரித்க்தடுக்கப்பட ்வேணடிை 

்கலயவேயை, ்த்கடடின்மீது ஒரு முய்னயில் புள்ளிைா்க யவேத்து,இைஙகு நியலயம உள்ை ்கலனில் 

கெஙகுத்்தா்க நிறுத்்தப்படுகி்றது.  சில நிமிடங்களுககுப பி்றகு, கூறு்கள் கமல்லிை அடுககின் வேழிைா்க 

பிரிநது கெல்கின்்ற்ன,  இந்த கமல்லிை அடுககு உலரத்்தப்படடு, கமல்லிை ்த்கடடின் மீது ்தகுந்த 

நி்ற்மறறும் ்காரணி்கயை க்தளித்து புள்ளி்கள் ்கணடறிைப்படுகின்்ற்ன.

கமல்லிை அடுககு வேணணபபிரிய்க முய்றைா்னது, பின்வேரும் ்காரணங்கைால் ்தாள் 
வேணணபபிரிய்க முய்றயைவிடச் சி்றந்தது:
1.   கு்ரா்மட்டாகிராயம உருவோக்க, மு்தலில் அடர ்கந்த்க அமிலத்ய்த க்தளித்து பின்்னர 

கவேப்பப்படுத்தி தீய்க்கப்படுகி்றது. இ்த்னால்  ்கரிம ்ெரமங்கள் புள்ளி்கைா்க ்காணக கியடககின்்ற்ன.

2.  ்தாள் வேணணபபிரிய்கமுய்றயில், அமி்்னா அமிலங்களின் ்கலயவேயைப பிரிப்ப்தறகு ்்தயவேப்படும் 

்ேரத்ய்த, TLC மூலமா்க குய்றக்க முடியும்.

3.  ்தாள் வேணணபபிரிய்க முய்றயில், ்ெரமங்கயை பிரிக்க ்பைன்்படும், ்பரபபு ்கவேரும் க்பாருட்கயைத் 

்்தரநக்தடுப்ப்தற்கா்ன வோய்பபு மறுக்கப்படுகி்றது. கமல்லிை அடுககு வேணணபபிரிய்க முய்றயில், 

அதி்க எணணிகய்கயிலா்ன ்பரபபு ்கவேரும் க்பாருட்கயை ்பைன்்படுத்்த முடியும்.

10.3.5 அைனி-்பரிமாற்ற வேணணபபிரிய்க முய்ற
 ்தத்துவேம் : 1942 ஆம் ஆணடு டி’அகலலி்ைா என்்பவேரால், ்பாலிஸ்யடரீன் பிசிய்ன அடிப்பயடைா்க 

க்காணட கெைறய்க அைனிப ்பரிமாற்ற ஊட்கத்ய்த ்பைன்்படுத்தி அைனி ்பரிமாற்ற வேணணபபிரிய்க முய்ற 

உருவோக்கப்படடது.  அைனி ்பரிமாற்ற வேணணபபிரிய்க முய்றைா்னது ஒரு இடபக்பைரச்சி முய்றைாகும். 

இதில் நியலப்படுத்்தப்படட பிசினின் அைனி்களுடன் இயணநதுள்ை இைஙகும் அைனி்கள் மாதிரி 
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அல்லது ்தாங்கல் ்கயரெலிலுள்ை அைனி்கைால் இடபக்பைரச்சி கெய்ைப்படுகின்்ற்ன. அைனி ்பரிமாற்ற 

பிசின்்கள் ்கயரைா்த, துயை்கயையுயடை அயமப்பாகும், இது அதி்க எணணிகய்கயிலா்ன அைனித் 

க்தாகுதி்கயைக க்காணடுள்ை்ன. அயவே, அவேறய்ற சுறறியுள்ை ்கயரெலிலுள்ை எதிரா்ன மின்சுயம 

க்காணட  அைனி்களுடன் பியணயும் ்தன்யம க்காணடயவே. ்படம் 5.5 ல் விவேரிக்கப்படடுள்ை்படி, குறிபபிடட 

pH ல், புர்தங்களின் நி்கர மின்சுயமயை  க்பாறுத்து குழாய் வேழி்ை ே்கரகின்்ற்ன.

அதி்க நிர்க ்ேரமின்சுயம

நி்கர ் ேரமின்சுயம

நி்கர எதிரமின் சுயம

மி்க அதி்க எதிர மின்சுயம எதிரமின் சுயமயுயடை 

்பகுபக்பாருள் ்ேரமின் 

பு்றப்பரபய்ப ்ோககி 

்கவேரப்படுகி்றது

எதிர அைனி 
்பரிமாறறி 

நியலைா்ன 
நியலயமத் து்கள்

்ேர அைனி 
்பரிமாறறி 

நியலைா்ன 
நியலயமத் து்கள்

்பல்படி 
மணி்கள்எதிரமின் 

சுயமயுயடை 
கெைல்்படு 

க்தாகுதி்கள்

புர்தக ்கலயவேைா்னது ்ேர 
அைனி ்பரிமாறறியைக 
க்காணடுள்ை குழாயில் 

்ெரக்கப்படுகி்றது

்ேரமின் அைனி ்பரிமாறறி்களுடன் எதிர நி்கரமின்சுயம புர்தங்கள் 

்வே்கமா்க ே்கரநது எளிதில் ்கழுவி எடுக்கப்படும்

்ேரமின்  சுயமயுயடை 

்பகுபக்பாருள் ்ேரமின் 

பு்றப்பரபய்ப ்ோககி 

்கவேரப்படுகி்றது

1 2 3 4 5 6

்பாடம் 10.5. அைனி்பரிமாற்ற வேணணபபிரிய்க

 பிசின்்களுடன் புர்தங்கள் ்படிநதுள்ை குழாயில், உபபுச் கெறிவு அதி்கரிக்கப்படும்்்பாது அல்லது  

கவேவ்வேறு pH மதிபபு்கள் க்காணட ்தாங்கல் ்கயரெல்்கள் குழாய் வேழி்ை கெலுத்்தப்படும்்்பாது, புர்தங்கள் 

அவேறறின் மூலககூறு அயமபபு, நி்கர மின்சுயம மறறும் ்பக்கத்க்தாகுதி்கயை க்பாறுத்து கவேவ்வேறு 

்ேரங்களில் குழாயிலிருநது ்கயரத்து கவேளி்ைற்றப்படுகின்்ற்ன.  எதிரமின் அைனி்பரிமாறறி்கள், 

எதிரமின் அைனி்களுடன் பியணைககூடிை, ே்கரா ்ேரமின்சுயமயுயடை க்தாகுதி்கயை  க்காணடுள்ை்ன. 

இ்தன் மறு்தயலயும் உணயம. யடஎத்திலமி்்னாஈத்ய்தல் (DEAE), அமி்்னாஈத்ய்தல் (AE) ஆகிை்ன  

எதிரமின் அைனி்பரிமாறறி்களுககு எடுத்துக்காடடு்கைாகும்.  ்கார்பாகஸிகமத்தில் (CM) கெல்லு்லாஸ், 

ெல்்்பாபுரபய்பல் (SP) ஆகிையவே ்ேரமின் அைனிப ்பரிமாறறி்கைாகும்.

10.3.6  மூலககூறு ெல்லயட வேணணபபிரிய்க முய்ற
 ்தத்துவேம் : உருவேைவு மறறும் வேடிவேத்ய்தப க்பாறுத்து மூலககூறு்கள் பிரிக்கப்படு்தயல 

அடிப்பயடைா்கக க்காணட முய்ற, கெல் ஊடுருவேல் அல்லது மூலககூறு அைவு விலக்கல் வேணணபபிரிய்க 
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முய்ற எ்னப்படுகி்றது. இது ்பல்்வேறு விடடமுயடை துயை்கயைக  க்காணட குழாய்்கயை ்பைன்்படுத்துகி்றது. 

குழாயில் மாதிரியை ்ெரககும்்்பாது, க்பரிை உருவேைவுள்ை மூலககூறு்கள், சிறிை மூலககூறு்கயை 

விட ்வே்கமா்க கெல்கின்்ற்ன. ஏக்னனில் சிறிை மூலககூறு்கள் கெல் துயை்களில் ஊடுருவுகின்்ற்ன.

எ்ன்வே க்பரிை மூலககூறு்கள், குழாயிலிருநது மு்தலில் கவேளி்ைறுகின்்ற்ன, இவேறய்ற க்தாடரநது சிறிை 

அைவுள்ை மூலககூறு்கள் கவேளிவேருகின்்ற்ன. (்படம் 10.6). கெல் ஊடுருவேல் வேணணபபிரிய்க முய்றயில் 

்பைன்்படுத்்தப்படும் கெல் க்பாருட்கள் ்படம் 10.6 இல் ்காடடப்படடுள்ை்ன.

க்பைர வேய்க பின்்ன எல்யல

கெஃ்பாகடகஸ் G25 கடகஸ்டரான் 1-5

கெஃ்பாகடகஸ் G100 கடகஸ்டரான் 4-150

கெஃ்பாகடகஸ் G200 கடகஸ்டரான் 5-600

்ப்ைா-கெல் P30 ்பாலிஅகரிலயமடு 2.4-40

்ப்ைா-கெல் P300 ்பாலிஅகரிலயமடு 60-400

கெஃ்பா்ராஸ் 6B அ்கா்ராஸ் 10-4,000

கெஃ்பா்ராஸ் 4B அ்கா்ராஸ் 60-20,000

க்பாருள் A

்கயரப்பான்

க்பாருள் B

மாதிரி ்கயரெல்

ே்கரும் நியலயம

நியலைா்ன நியலயம

ே்க
ரவு

்காலம்→

்படம் 10.6 : மூலககூறு ெல்லயட வேணணபபிரிய்க முய்ற 

10.3.7 ோடட வேணணபபிரிய்க முய்ற
 ோடட வேணணபபிரிய்க முய்ற ஒரு சி்றந்த நுட்பமுய்றைாகும், இதில் அதிபிரத்்ை்கமா்ன 

unit 10_270-297.indd   278 07/06/18   3:43 PM



279

இயடயீடு்கைால் உயிர மூலககூறு்களின் பிரித்்தல் நி்கழ்த்்தப்படுகி்றது. இந்த இயடயீடு்கள் மாதிரியில் 

உள்ை மூலககூறு்களின் ்வேதித் ்தன்யமயை அடிப்பயடைா்கக க்காணடது.

2. ்கழுவு்தல் 3. ்கவேரநது 

இழுத்்தல்

1. பியண்தல்

புர்த இலககு ஈனி

ஈனி இயணக்கப்படட 

கரசின்
மற்ற புர்தம்

்படம் 10.7 ோடட வேணணப்பரிய்க முய்ற

 பிரித்க்தடுக்கப்பட்வேணடிை குறிபபிடட ்ெரமத்ய்த க்காணடுள்ை ்ெரமக்கலயவேயை, 

இைங்கா ஈனியுடன் ்ெரககும்்்பாது, மற்ற கூறு்கயை ்தவிரத்து குறிபபிடட ்ெரமம் மடடு்ம ஈனியுடன் 

மீள்முய்றயில் பியணகி்றது. மாற்றப்படட pH மதிபய்ப க்காணட ்்தரநக்தடுக்கப்படட, ்தாங்கல் ்கயரெயல 

்பைன்்படுத்தி, ஈனியிடமிருநது இலககுச் ்ெரமத்ய்த (புர்தம்) ்தகுந்த முய்றயில் மீடகடடுக்க முடியும்.  

(்படம் 10.7)

10.3.8 உைர கெைல்தி்றன் திரவே வேணணபபிரிய்க முய்ற
 HPLC (உைர கெைல்தி்றன் திரவே வேணணபபிரிய்க முய்ற) என்்பது ஒரு ்கலயவேயிலுள்ை, 

உடகூறு்கயைப பிரிக்கப ்பைன்்படும், மி்கவும் ்மம்்படட திரவே குழாய் வேணணபபிரிய்க முய்றைாகும். 

க்பாதுவோ்க, HPLC அயமபபில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் குழாய்்கள், உைர அழுத்்தங்கயை ்தாஙகும் க்பாருடடு, 

துருபபிடிக்கா்த எஃகு்களில் கெய்ைப்படடுள்ை்ன. மாதிரிைா்னது,  ்தானிைஙகி உடகெலுத்து்தல் முய்றயில் 

கெலுத்்தப்படுகி்றது. இைஙகு நியலயமைா்னது (முய்னவுள்ை அல்லது முய்னவேற்ற திரவேக கூறு்களின் 

்கலயவே) ஒரு ்கணணாடி க்தாடடியில் யவேக்கப்படடுள்ைது. HPLC யில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் ்கயரத்திரவேங்கள் 

தூய்யமப்படுத்்தப்பட ்வேணடும். ்கயரதிரவேத்ய்த கவேளிப்படுத்துவே்தற்கா்க உள்ை உநது அயமபபு்கள், 

HPLC அயமபபு்களின் மி்க முககிைமா்ன அம்ெங்களில் ஒன்்றாகும். ்தரவு்கயை மீடகடடுக்கவும், அய்த 

கு்ரா்மட்டாகிராம் வேடிவில் ்பகுப்பாய்வு கெய்ைவும் உணரத்து ்கருவி ்பைன்்படுகி்றது (்படம் 10.8). 

கெைல்்படும் உயிரிைல் ்கலயவே்கயைப பிரித்க்தடுத்்தல் மறறும் தூய்யமைாக்கல், ்வேதிச் ்ெரமங்கயைத் 

தூய்யமைாக்கல், ்வேதிச் ்ெரமங்கயைத் க்தாகுக்க ்்தயவேைா்ன கெைல்முய்ற்கயை உருவோககு்தல் 
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ஆகிைவேறறிறகு HPLC ்பைன்்படுகி்றது.

மாதிரி

்கயரப்பான்
HPLC குழாய்

UV ்கணடுணரவி

உடகெலுத்தி

்தரவு கெைலி

நீர

்படம் 10.8 உைர கெைல்தி்றன் திரவே வேணணபபிரிய்க முய்ற

10.4. மின்முய்னக ்கவேரச்சி:

 இரத்்த திரவேத்திலுள்ை புர்தங்கயை ்கணடுபிடித்்தது மறறும் மின்முய்னக ்கவேரச்சி முய்றயில் 

புர்தங்களின் ்பணபு்கயை ஆய்வு கெய்்த்தற்கா்க,  1948 ஆம் ஆணடு, ஆரனி டிஸீலிைஸ் எனும் ஸ்வீடன் 

ோடடு உடல் உயிர்வேதியிைலாைருககு, ்வேதியிைல் துய்றக்கா்ன ்ோ்பல் ்பரிசு வேழங்கப்படடது. இதுோள் 

வேயர, மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்றைா்னது உயிரிைல் ்மக்ரா மூலககூறு்கயை அயடைாைம் ்காணு்தல் 

மறறும்  ்பண்பறி்தலில் க்தாடரநது ்பங்காறறும் முககிை முய்றைா்க உள்ைது. அமி்்னா அமிலங்கள், 

க்பபயடடு்கள், புர்தங்கள் மறறும் நியூகளிக அமிலங்கள், ஆகிை்ன அைனிைாகும் க்தாகுதி்கயை 

க்காணடுள்ை்ன, ்மலும் இவேறய்ற, ்கயரெல்்களில் ்ேரமின் அைனி்கைா்க்வோ அல்லது எதிரமின் 

அைனி்கைா்க்வோ விரவேச் கெய்ை முடியும்.  இந்த ் ெரமக ்கலயவே்கயை மின் புலத்திறகு உட்படுத்தும்்்பாது, 

அயவே கவேவ்வேறு தியெ்களில் ே்கரகின்்ற்ன, இ்த்னால் அவேறய்ற ்தனித்்தனிைா்க பிரிக்க முடியும்.

்தத்துவேம்
 மின்்்னற்றம் க்பற்ற து்கள்்கயை குறிபபிடட pH மதிபபில் மின்புலத்தில் யவேககும்்்பாது அயவே 

இடபக்பைரச்சி அயடகின்்ற்ன. இநநி்கழ்வு மின்முய்னக ்கவேரச்சி எ்ன வேயரைறுக்கப்படுகி்றது. ஒரு புர்தக 

்கலயவேயில் உள்ை ஒவகவோரு புர்தமும், அ்தன் மின்சுயமககு ்தக்க்படி, மின்புலத்தில் வித்திைாெமா்க 

ே்கரகி்றது. இந்த மின்முய்னக ்கவேரச்சி ே்கரவோ்னது, ஊட்கத்தின் pH, மின்புல வேலியம, மூலககூறின் 

நி்கர மின்சுயம மறறும் மூலககூறின் உருவேைவு / வேடிவேம் ஆகிைவேறய்ற ொரந்தது. க்பரிை மூலககூறு்கள் 

(புர்தங்கள் மறறும் நியூகளியிக அமிலங்கள்) மறறும் எளிை மின்்்னற்றம் க்பற்ற மூலககூறு்கள் (க்பபயடடு, 

எளிை அைனி்கள்) ஆகிைவேறறின் ்பகுப்பாய்வுககு, மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்ற ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது.

மின்முய்னக்கவேரச்சியின் வேய்க்கள்
மின்முய்னக்கவேரச்சியின் ்பல்்வேறு வேய்க்கள்  பின்வேருமாறு.

1. ்தாள் மின்முய்னக்கவேரச்சி  2. கெல்லு்லாஸ் அசிட்டட  மின்முய்னக்கவேரச்சி
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3. ்தநதுகி  மின்முய்னக்கவேரச்சி  4. கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி

5. அ்கா்ராஸ் கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி, ்பாலி அகரிலயமடு கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி,(SDS PAGE, 

்தனி PAGE மறறும் இரு-்பரிமாண மின்முய்னக ்கவேரச்சி).

10.4.1 ்காகி்தத்்தாள் மின்முய்னக்கவேரச்சி :
 ்காகி்தத்்தாள் மின்முய்னக்கவேரச்சி ஒரு வியலமலிவோ்ன முய்றைாகும், ்மலும் இம்முய்றககு 

நுணணிை அைவு புர்தம் மடடு்ம ்்தயவேப்படுகி்றது. இந்த உ்ப்கரணத்தில், ்தாங்கல் ்கயரெயல க்காணட 

இரணடு க்தாடடி்கள் உள்ை்ன, இந்த ்தாங்கல் ்கயரெல்்களின் வேழி்ை மின்ொரம் கெலுத்்தப்படுகி்றது  

(்படம் 10.9). ய்கைாை எளி்தா்னது, குய்றந்த வியல மறறும் எளிதில் கியடககும் என்்ப்தால் வேடி்தாள் 

்தாஙகு ஊட்கமா்க ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. வேடி்தாளில், 98% கெல்லு்லாஸ்  உள்ைது. வேடி்தாள் 

மின்முய்னக்கவேரச்சி ்கடுயமைா்ன வேரம்பு்கயைக க்காணடுள்ைது. வேடி்தாளின் ்தடிமன் மறறும் க்பரிை 

துயைைைவு ஆகிை்ன மி்கபக்பரிை சிக்கலாகும். வேடி்தாள் மின்முய்னக ்கவேரச்சி முய்றயில் புர்தங்கயைப 

பிரித்க்தடுக்க 10 மணி்ேரத்திறகும் அதி்கமா்ன ்ேரம் ்்தயவேப்படுகி்றது, இ்த்னால் இ்தன் ்பைன்்பாடு 

்கடடுப்படுத்்தப்படட ஒன்்றாகும்.

ே்கரும் ்படயட்கள் வேடி்தாள்

்தாங்கல் ்கயரெல்

எதிரமின் ்கலன்்ேரமின் ்கலன்

்படம் 10.9 : ்காகி்தத்்தாள் மின்முய்னக்கவேரச்சி

10.4.2 கெல் மின்்னாற்பகுபபு

i. ்பாலி அகரிலயமடு கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி

 அகரிலயமடு அல்லது பிஸ்-  அகரிலயமயட,  ்தகுந்த ்தாங்கல் ்கயரெலில் ்கயரத்து ்பாலி 

அகரிலயமடு கெல் ்தைாரிக்கப்படுகி்றது.  அகரிலயமடு அல்லது பிஸ்-  அகரிலயமடின் ்பல்படிைாக்கல் 

விய்னைா்னது, N, N, N, ‘N’ கடடராகமத்தில் எத்திலீன்யடைமீன் (TEMED) ஆல் தூணடப்படட ்தனி 

உறுபபு விய்ன வேழிைா்க நி்கழ்த்்தப்படுகி்றது. கெல்லில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் அம்்மானிைம்க்பரெல்்்பட 

(APS) இந்த ்தனி உறுபபு விய்னயை துவேககி யவேககி்றது. அகரிலயமடு அல்லது பிஸ்-  அகரிலயமடு 

்மா்்னாமர்கள் வேலுவேற்ற ேரம்பு ேச்சு்கைாகும். அ்்தெமைம் ்பல்படிைாக்கப்படட ்பாலிஅகரிலயமடு 

ேச்சுத் ்தன்யமைற்றது. அகரிலயமடு ்கயரெல்்கயை அதி்க ்கவே்னத்துடன் ய்கைாளு்தல் ்வேணடும். 

மூககுக்கணணாடி, ய்கயுய்ற்கள் மறறும் மு்கமூடி அணிநது க்காள்ளு்தல் அவேசிைம்.
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ii ்ொடிைம் ்டாகடய்கல் ெல்்்பட (SDS) ்பாலிஅகரிலியமடு கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி
 ்ொடிைம் ்டாகடய்கல் ெல்்்பட ்பாலிஅகரிலியமடு கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி (SDS-PAGE) 
என்்பது உயிர்வேதியிைல், மூலககூறு உயிரிைல் மறறும் ்தடைவிைலில் க்பாதுவோ்க ்பைன்்படுத்்தப்படும் 

மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்றைாகும். இந்த நுட்பமுய்ற மு்தன்மு்தலில் 1970 ஆம் ஆணடு லாம்மிலி 

என்்பவேரால் விவேரிக்கப்படடது, ்மலும் இதுோள் வேயர அறிவிைல் ஆராய்ச்சியில் ஆதிக்கம் கெலுத்தி 

வேருகி்றது.

 மின்முய்னக ்கவேரச்சி உ்ப்கரணம்: மின்முய்னக ்கவேரச்சி உ்ப்கரணமா்னது, ்தாங்கல் ்கயரெல் 

நிரம்பிை க்தாடடி, மின்்கடத்்தா க்பாருைாலா்ன ஒளிபுகும் கவேளியுய்ற, கெல் ்த்கடு்கள், நிரபபி்கள் (Spacers)  

மறறும் குழி்கயை உருவோக்க கெல் சீபபு்கள் ஆகிைவேறய்றக க்காணடுள்ைது. ஒழுங்கா்ன மின்ெகதி 

மூலத்திலிருநது, பிைாடடி்னம் மின்முய்ன்கள், சீரா்ன மின்்்னாடத்ய்த வேழஙகுகின்்ற்ன. கெல் ஸ்்்பெர்கள் 

உ்தவியுடன் இரணடு ்கணணாடி ்த்கடு்களுககு கெல் நிரப்பப்படுகி்றது. சீபய்ப ்பைன்்படுத்தி தூை குழி்கள்( 

wells) உருவோக்கப்படுகின்்ற்ன. இந்த குழி்களில் மாதிரி்கள் ்பரப்பப்படுகின்்ற்ன. மாதிரி்களின் மீது, 

்தாங்கல் ்கயரெல்்கள் மிகுந்த எச்ெரிகய்கயுடன் ஊற்றப்படுகின்்ற்ன. ்மலும் கெல்லுககு க்பாதுவோ்க 1 
மு்தல் 3 மணி ்ேரத்திறகு மின்ெகதி மூலத்ய்த ்பைன்்படுத்தி மின்்னழுத்்தம் வேழங்கப்படுகி்றது.புர்தங்கள் 

கெல்லில் அவேறறின் உருவேையவே ொரந்த, மின்முய்ன்கவேர இைக்கத்தி்றய்னப க்பாருத்து ே்கரகி்றது.

புர்த மாதிரி மறறும் கெஙகுத்து 
SDS - PAGE அயமபபில்  இடப்படட 
குறியீடடு க்பாருள்

கெஙகுத்து SDS - PAGE 
அயமபபில்  மாதிரி ே்கரும் 
தியெ

நீல நி்ற்மற்றப்படட பின் 
SDS - PAGE கெல்

்படம்.  10.10 ்ொடிைம் ்டாகடய்கல் ெல்்்பட (SDS) ்பாலிஅகரிலியமடு கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி 
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 SDS-PAGE முய்றயில் பிரிக்கப்பட்வேணடிை புர்த மாதிரி்கள் , பீடடா கமர்காப்டாஎத்்த்னாயல 

(யடெல்ய்படு ்பாலங்கயை சிய்தககின்்ற்ன) க்காணடுள்ை ்கயரககும் ்தாங்கல் ்கயரெல், SDS, கிளிெரால் 

(்கயரெயல அடரத்திைாககி, புர்தத்ய்த கெல்லில் மூழ்்க கெய்கி்றது) மறறும் பு்ரா்மாபீ்னால் நீலம் 

(்தடங்காண ொைம்) ஆகிைவேறறுடன் ்ெரக்கப்படுகி்றது. SDS -PAGE ஆ்னது கூறிடும் கெல்யல (resolving 

gel) க்காணடுள்ைது, இது புர்தங்கயைப பிரிக்க ்பைன்்படுகி்றது. ்மலும், கூறிடும் கெல்லிறகுள் 

நுயழவே்தறகு முன்்னர  புர்தங்கள் கெறிவூடடப்படுவே்தற்கா்க அடுககி கெல்லுககுள் நுயழகின்்ற்ன.

்ொடிைம் ்டாடகடய்கல் ெல்்்பட (SDS) ஒரு எதிரமின்சுயமக்காணட டிடரகெணட ஆகும். இது 

புர்தங்களுடன் பியணநது, ஓரலகு நிய்றககு, நியலைா்ன எதிரமின் சுயமயை வேழஙகுகி்றது.  இ்த்னால், 

மின்முய்னக்கவேரச்சியின்்்பாது இந்த புர்தம்-SDS அயணவு்கள் ்ேரமின்முய்ன்கயை ்ோககி 

ே்கரகின்்ற்ன. ்மலும் அவேறறின் ே்கரவு ்வே்கம் அவேறறின் மூலககூறு எயட்களின் log மதிபபு்களுககு 

எதிரவிகி்தத்திலிருககும். SDS ஆ்னது புர்தங்களின் ஓரலகு நீைத்தில், ஒ்ர அைவு மின்சுயமயை 

ஏறறுவே்தால் , எல்லா புர்தங்களும் ஒ்ர ே்கரவு ்வே்கத்தில் ே்கரகின்்ற்ன. எனினும், புர்தக ்கலயவேைா்னது 

தீரமானிககும் கெல்லின் வேழி்ை கெல்லும்்்பாது, கெல்லின் ெலித்்தல் வியைவு ்காரணமா்க புர்தங்கள் 

்தனி்தனிைா்க பிரிகின்்ற்ன. சிறிை புர்தங்கள், கெல்லிலுள்ை சிறுதுயை்கள் வேழிைா்க கெல்ல முடியும் 

என்்ப்தால் ்வே்கமா்க ே்கரகின்்ற்ன.ஆ்னால், க்பரிை புர்தங்கள் கெல்லின் ெலித்்தல் வியைவு  ்காரணமா்க 

உருவோகும் உராய்வி்னால் ்தடுக்கப்படடு, கமதுவோ்க ே்கரகின்்ற்ன. ொைம், கெல்லின் அடிப்பகுதியை 

அயடந்த உடன் , மின்ொரம் நிறுத்்தப்படுகி்றது.மின்முய்னக ்கவேரச்சிககுபபின் , கெல்லா்னது , ்கவே்னமா்க 

்கணணாடி ்தடடு்களிலிருநது நீக்கப்படடு, ்தாங்கல் ்கயரெலில் மூழ்்கடிக்கப்படடு பின்்னர ்தகுந்த 

நி்ற்மறறும் ்கயரெலால் நி்றமிடப்படுகி்றது. (்படம்.10.10) 

புர்த நி்றமிடு்தல்: 
 கூமசி அடரஒளி நீலம் G250 (Coomassie Brilliant Blue  G250 -  CBB)  எனும் ொைக ்கயரெயல 

்பைன்்படுத்தி புர்தங்கள் ்கணடறிைப்படுகின்்ற்ன. CBB ொைமா்னது 40μg அைவுள்ை புர்தத்ய்தககூட 

நி்றமிடுகி்றது. சில்வேர நி்றமிடு்தல் (1-5 ng ்கணடறி எல்யல) என்்றறிைப்படும் மறக்றாரு நுட்பமா்ன முய்றயில்  

சிறிை அைவுள்ை புர்தங்கயைக ்கணடறிை முடியும்.

்பைன்்பாடு்கள் :
  SDS–PAGE முய்றைா்னது புர்தங்களின் மூலககூறு எயடயை நிரணயிக்க ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. 

கவேவ்வேறு மூலககூறு எயட (மூலககூறு எயட ஏணி) க்காணட ்பல்்வேறு புர்தங்கயை க்காணட திடடக 

்கலயவேயை ் ெரத்து, ே்கரவு தூரத்ய்த ் ேரடிைா்க ஒபபிடுவே்தன் மூலம் இது ொத்திைமாகி்றது. ஏ்றககுய்றை 

15-200 kDa அைவு மூலககூறு எயடயை இம்முய்றயில் ்பகுப்பாய்வு கெய்ை முடியும். SDS–PAGE முய்றயின் 

முககிை ்பைன், இய்த க்காணடு புர்த மாதிரியின் தூை ்தன்யமயை அைவிட முடியும். ஒ்ர ஒரு ்படயட 

உருவோ்தல், அபபுர்தம் தூை நியலயில் உள்ைது என்்பய்த ்காடடுகி்றது.

iii  இரு – ்பரிமா்ன கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி 
 இரு – ்பரிமா்ன கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்றைா்னது 1975 ஆம் ஆணடு ஓ-்்பரல் என்்பவேரால் 

அறிமு்கப்படுத்்தப்படடது. இது, ெமமின் யமைமாக்கல் (iso electric focusing) மறறும் SDS-PAGE  ஆகிை 

இரு நுட்பமுய்ற்களின் ்ெரகய்கைாகும். ெமமின் யமைமாக்கல் என்்பது, புர்தங்கயை அவேறறின் 

ெமமின் புள்ளி (pI) அடிப்பயடயில் பிரிககும் மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்றைாகும். எந்த pH மதிபபில், 

மின்புலத்தில் அமி்்னா அமிலங்கள் (சுவிடடர அைனி வேடிவேம்) ே்கரா்த ்தன்யம க்காணடுள்ை்ன்வோ 

அது pI எ்னப்படுகி்றது. pH ்வேறு்பாடடு ்ெரமத்ய்த கெல்லுடன் ்ெரத்து, மின்புலத்ய்த கெலுத்தும்்்பாது, 

ஒரு முய்னைா்னது, மறக்றாரு முய்னயைவிட அதி்க ்ேரமின் ்தன்யமயை க்பறுகி்றது. ஒபபீடடைவில், 
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ெம்மின்புள்ளியை ்தவிர மற்ற அய்னத்து pH மதிபபு்களிலும், புர்தங்கள் மின்சுயமயைப க்பறறிருப்ப்தால் 

(்ேரமின்  அல்லது எதிரமின்சுயம), கெல்லின் மறக்றாரு முய்னககு இழுக்கப்படும். இரு ்பரிமா்ன 

மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்றயில், புர்தங்கள் அவேறறின் ெமமின்புள்ளி மறறும் மூலககூறு நிய்ற 

அடிப்பயடயில் பிரிக்கப்படுகின்்ற்ன. இய்த கவேறறி்கரமா்க கெய்து முடிக்க, மு்தலில் புர்தங்கள் ெமமின் 

யமைமாக்கல் முய்றயில்,அவேறறின் ெமமின்புள்ளி்கயை  க்பாருத்து பிரிக்கப்படுகின்்ற்ன. இரணடாம் 

நியல பிரிப்பா்னது SDS-PAGE மூலம் அயடைப்படுகி்றது, இதில் புர்தங்கள் அவேறறின் மூலககூறு 

எயட்களில் அடிப்பயடயில் பிரிக்கப்படுகின்்ற்ன.  க்ப்றப்படட 2D கெல்லில் உள்ை புள்ளியும்  மாதிரியில் 

உள்ை ஒரு புர்தக கூய்ற குறிககின்்ற்ன. (்படம்.10.11)

கெல்லில் உள்ை அ்கா்ராஸின் ெ்தவீ்தத்ய்த க்காணடு, க்காடுக்கப்படடுள்ை நீைத்தில், DNA மறறும் RNA 
்படயட்களுககியடப்படட தூரத்ய்த தீரமாணிக்கலாம். 

புர்த மாதிரி

மின்சுயமைால் மு்தல் 
்பரிமாணப பிரிபபு

இ ர ண ட ா வே து 
கெல்லின் ்ம்ல 
மு்தல் கெல்யல 
இடு்தல்.

உ ரு வே ை வி ்ன ா ல் 
இ ர ண ட ா வே து 
்பரிமாணப பிரிபபு

pH 9.0 

pH 4.0 

pH 9.0 

10 kDs

SDS
மின்முய்னக 

்கவேரச்சி

pH 4.0 
220KDa

ெ ம மி ன் 
குவித்்தல்

1

2

3

்படம் 10.11: இரு – ்பரிமா்ன கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி

iv அ்கா்ராஸ் கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சி

 அ்கா்ராஸ் என்்பது, அ்கார லிருநது பிரித்க்தடுக்கப்படட ்பல கூறு்களில் ஒன்்றாகும். சில 

்கடல்்பாசி வேய்க்கள் அ்காரின் முககிைமா்ன மூலங்கைா்க உள்ை்ன. அ்கா்ராஸ் என்்பது, ்காலக்டாஸ் 

மறறும் 3,6 அன்யஹைட்ரா்காலக்டாஸ் அலகு்கயை க்காணடுள்ை ஒரு ்ேர்்காடடு மாறறுத் க்தாடர 

்பல்படி ஆகும். அய்ற கவேப்பநியலககு குளிரவிககும்்்பாது அ்கா்ராஸ் கெல் முழுவேதுமா்க ஒளிபபுகும் 

்தன்யம க்காணட்தாகி்றது. அ்கா்ராஸ் கெல் மின்முய்னக ்கவேரச்சிமுய்றயில், DNA அல்லது RNA 
மூலககூறு்கயை அவேறறின் உருவேைவின் அடிப்பயடயில் பிரிக்க முடியும். ஒரு கியடமடட மின்முய்னக 

்கவேரச்சி முய்றயில், அ்கா்ராஸ் அயமபபின் வேழி்ை எதிரமின்சுயம்ைற்றம் க்பற்ற நியுகளிக அமில 
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மூலககூறு்கயை இைங்க யவேப்ப்தன் மூலம் அவேறய்ற பிரிக்க முடியும். சிறிை மூலககூறு்கள், நீணட 

மூல்ககூறு்களுடன் ஒபபிடும்்்பாது வியரவோ்கவும், நீணட தூரத்திறகும் ே்கரகின்்ற்ன. கெல்லில் உள்ை 

அ்கா்ராஸின் ெ்தவீ்தத்தின் மூலம் க்காடுக்கப்படடுள்ை நீைமுயடை DNA அல்லது RNA ்படயடளுககு 

இயடப்படட தூரம் நிரணயிக்கப்படுகி்றது.

10.5 யமைவிலக்கல் நுட்பம்

10.5.1 ்தத்துவேம்

 யமைவிலககு என்்பது,  யமைவிலககு புலத்தில் யவேக்கப்படடுள்ை து்கள்்களின் ்பணபு்கயை 
அடிப்பயடைா்கக க்காணட ஒரு பிரிபபு நுட்பமுய்றைாகும். உருவேைவு,  வேடிவேம் மறறும் அடரத்தி 
ஆகிைவேறறில் ்வேறு்படும் து்கள்்கள், ்ொ்தய்னக குழாயில் உள்ை ஒரு ஊட்கத்தில், கவேவ்வேறு 
்வே்கங்களில் வீழ்்படிவோகின்்ற்ன. வீழ்்படிவோ்தல் ்வே்கமா்னது, உ்ப்ைாகிககும் யமைவிலககு புலம், 
அடரத்தி மறறும் து்களின் ஆரம்,அ்்த ்்பால ஊட்கத்தின் அடரத்தி மறறும் ்பாகுநியலத்்தன்யம 
ஆகிைவேறய்றப க்பாறுத்து அயமகி்றது.   வீழ்்படிவோ்தல் ்வே்கத்ய்த rpm (சுழறசி்கள் / ஒரு நிமிடம்) 
அல்லது g (புவிஈரபபு வியெ) எ்ன குறிபபிட முடியும். வீழ்்படிவோ்தல் ்வே்கமா்னது யமைவிலககு புலம் (G) 
ஐ ொரநதுள்ைது,இது, சுழலியின் ்்காண தியெ்வே்கத்தின் வேரக்கம் (ω2) மறறும் சுழறசி அச்சிலிருநது 
்்காண க்தாயலவு (r) ஆகிைவேற்றால் தீரமானிக்கப்படுகி்றது, இது G = ω2r எனும் ெமன்்பாடடால் 
குறிபபிடப்படுகி்றது.

மாதிரியை ்தாஙகி, யமைவிலககு வியெயை உருவோக்கப ்பைன்்படும் ்கருவி யமைவிலககி (centrifuge) 
என்்றயழக்கப்படுகி்றது. குறிபபிடட விடடம் க்காணட ்பல்்வேறு சுழலி்கயைப ்பைன்்படுத்துவே்தன் 
மூலம் இது நிய்ற்வேற்றப்படுகி்றது. ஒரு சுழலிைா்னது, யமைவிலககு வியெயை உருவோககுவே்தற்கா்க, 
மாதிரியைப ்தாஙகிபபிடித்து, அ்தன் கொந்த அச்சில் கவேவ்வேறு ்வே்கங்களில் சுழல்கி்றது.

சுழலி்களின் வேய்க்கள்:

 சுழலி்கள் என்்பயவே யமைவிலககியின் முககிை கூறு்கள் ஆகும், ் மலும் சுழலி்களில் ்பல வேய்க்கள் 
உள்ை்ன. யமைவிலககியில் ்பைன்்படும் சுழலி்களின் திடட வேயர்படம், ்படம் 10.12 இல் ்காடடப்படடுள்ைது.

1. நியலக்்காண சுழலி:

 நியலக்்காண சுழலியில்,யமைவிலககு வியெயின் ்காரணமா்ன  து்கள்்கள் சுழன்று  கவேளிபபு்றமா்க 
ே்கரகின்்ற்ன. ் ொ்தய்னக குழாய்்கள் 20 மு்தல் 45 டிகிரி ் ்காணத்தில் நியலநிறுத்்தப்படடுள்ை்ன. து்கள்்கள் 
மி்கச்சிறிை தூரம் மடடு்ம ே்கரநது,குழாயின் அடிப்பகுதியில் சிறு உருணயட்கயை உருவோககுகின்்ற்ன.

2. ஊெலாடும் வோளி சுழலி:

 ஊெலாடும் வோளி சுழலிைா்னது, ஆரம்்பத்தில் கெஙகுத்து நியலயில் உள்ைது. ்மலும் 
சுழலியை முடுககும்்்பாது இது கியடமடட நியலயில் ஊெலாடுகி்றது. யமைவிலக்கத்தின்்்பாது, 
்ொ்தய்னககுழாயில் உள்ை ்கயரெலா்னது, சுழறசி அச்சுககு கெஙகுத்்தா்கவும், உருவோக்கப்படட 
யமைவிலககு புலத்திறகு  இயணைா்கவும் சீரயமக்கப்படுகி்றது.சுழலியின் ்வே்கம் குய்றயும்்்பாது, 
அ்தன் இைல்்பா்ன நியலககு திரும்புகி்றது.

3. கெஙகுத்துச் சுழலி:

 கெஙகுத்து சுழலி்கள் து்கள்்களுககு மி்கக குறுகிை ்பாய்தயை வேழஙகுகின்்ற்ன. இந்த 
சுழலியில்,உருணயட்கள் குழாயின் முழு நீைத்திறகும் வீழ்்படிவோகின்்ற்ன.
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4. மணடலச் சுழலி:

 மணடலச் சுழலி்கள், அடுக்கடுக்கா்ன அல்லது க்தாடர ஓடட வேய்கைா்க இருக்கலாம். இயவே, 
ஊெலாடும் வோளி மறறும் நியலக ்்காண சுழலி்களில் உணடாக்கப்படும், ்பக்கச்சுவேர வியைவு்கயை 

குய்றககும் வேய்கயிலும், து்கைைவு அதி்கரிக்கககூடிை வேய்கயிலும் வேடிவேயமக்கப்படடுள்ை்ன.

யமைவிலககுப புலம்

யமைவிலககுப புலம்

யமைவிலககுப புலம்

நியலக்்காண சுழலி

குழாய் ்்காணம்

சுழலியின் அச்சு

சுழலியின் அச்சு

சுழலியின் அச்சு

ஊெலாடும் வோளி 

சுழலி

கெஙகுத்து சுழலி

r
சிறுமம்

r
சிறுமம்

r
ெராெரி

r
ெராெரி

r
க்பருமம்

r
க்பருமம்

140-400

யமைவிலககுப புலம்

யமைவிலககுப புலம்

யமைவிலககுப புலம்

்படம் 10.12. சுழலியின் வேய்க்கள்
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10.5.2 யமைவிலககு முய்ற்களின் வேய்க்கள்:

க்பாதுவோ்க இரணடு முககிை யமைவிலககு நுட்பமுய்ற்கள் ்பைன்்பாடடில் உள்ை்ன.

அ) ்தைாரிபபு யமைவிலககு முய்ற: இந்த நுட்பமுய்றைா்னது,  முழுச் கெல்்கள், பிைாஸ்மா ெவவு, 
யர்்பா்ொம்்கள், நியூகளிக அமிலங்கள், மறறும் ்பல கெல் உள்ளுறுபபு்களின் பிரிபபு, ்தனியமப்படுத்்தல் 
மறறும் தூய்யமைாக்கலுககு ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது.

ஆ. ்பகுப்பாய்வு யமைவிலககு முய்ற: இந்த நுட்பமுய்றைா்னது, தூை ்மக்ரா மூலககூறு்களின், 
்தனிச்சி்றபபு வோய்ந்த ்பணபு்கயை ஆய்வு கெய்ைப ்பைன்்படுகி்றது. யமைவிலககு புலத்தில், வீழ்்படிவோக்கல் 
கெைல்முய்றயை க்தாடரநது ்கண்காணிக்க சி்றப்பா்க வேடிவேயமக்கப்படட சுழலி்கள் மறறும் உணரத்துக 
்கருவி்கள் ்்தயவேப்படுகின்்ற்ன.

10.5.3 வேய்கயீடடு யமைவிலக்க முய்ற:

 வேய்கயீடடு யமைவிலக்க முய்றைா்னது, கவேவ்வேறு அைவு மறறும் அடரத்தி க்காணட 
து்கள்்களின், வீழ்்படிவோ்தல் ்வே்க ்வேறு்பாடயட அடிப்பயடைா்க க்காணடது. இது கெல் உள்ளுறுபபு்கயை 
்தனியமப்படுத்்த ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. யமைவிலககு வியெைா்னது,  யமைவிலககு குழாயின் உைரம் 
மறறும் ்்காண தியெ்வே்கத்தின் வேரக்கம் ஆகிைவேறறிறகு ்ேரவிகி்தத்தில் உள்ைது. ஆ்தலால், மி்க 
்வே்கமா்க சுழற்ற, சிறிை அைவிலா்ன  சுழலி்கயைப ்பைன்்படுத்்த முடியும்.

யமைவிலக்கல் @ 10 

நிமிடத்திறகு 800g

யமைவிலக்கல் @ 10 

நிமிடத்திறகு 15,000g

60 நிமிடத்திறகு யமைவிலககு 

க்தளிந்த ்கயரெல் 10,000g

யமைவிலக்கல் 3  

மணி்ேரத்திறகு 2,00,000g 

ரி்்பா்ொம் ்படிவு

பிைாஸ்மா ெவவின் 
துணடு்கள் மறறும் 

எண்டாபிைெ 
வேயலபபின்்னல் ்படிவு

பிைாஸ்மா ெவவின் 
துணடு்கள் மறறும் 

எண்டாபிைெ 
வேயலபபின்்னல் ்படிவு

உட்கருவுப ்படிவு

கெல் துயணக 
கூறு்கயைக க்காணட 
உயடந்த கெல்்கயைக 

க்காணட க்தாங்கல்

உயிரணுக ்கணி்கம் 
(யெட்டாொல்)

்படம் 10.13 வேய்கயீடடு யமைவிலக்க முய்ற
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சுழலி்கள் கவேறறிடத்தில் இைக்கப்படுகின்்ற்ன. அயரக்கப்படட ்கயரெயல க்காணடுள்ை 

்ொ்தய்னககுழாய்்கள், சுழலும் அச்சுககு ஒரு குறிபபிடட ்்காணத்தில் நியலநிறுத்்தப்படுகின்்ற்ன. 

இந்த நுட்பமுய்ற க்பாதுவோ்க கெல்்கயை ்ெ்கரிக்க்வோ  அல்லது அயரக்கப்படட திசுக்களிலிருநது 

கெல் உள்ளுறுபபு்கயை பிரிக்க்வோ ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. உ்தாரணமா்க, எலியின் ்கல்லீரயல குய்றந்த 

்வே்கத்தில் அயரககும் ்்பாது அதி்க அடரத்திக்காணட நியுகளிைஸ் உருணயட்கள் கியடககின்்ற்ன, 

ஆ்னால் அதி்வே்க யமைவிலககு முய்றயில் சிறிை அைவில் து்கள்்கைா்க வீழ்்படிவோகின்்ற்ன. (்படம் 10.13)

10.5.4 அடரத்தி ்வேறு்பாடடு யமைவிலககு முய்ற

 இந்த நுட்பமுய்றைா்னது 1960 ஆம் ஆணடு பிராக எனும் அறிவிைலாைரால் உருவோக்கப்படடது.  

அவேர, அடரத்தி ்வேறு்பாடு்கயை ்பைன்்படுத்தும் மூன்று வேழி்கயை கவேளியிடடார.

i. ்வே்கம் - அடரத்தி ்வேறு்பாடடு மணடல  யமைவிலககு முய்ற:

 இவவேய்க யமைவிலககு முய்றயில், ் ொ்தய்னககுழாயின் ் மலிருநது அடிப்பா்கம் வேயர அடரத்தி 

க்தாடரநது அதி்கரிககும் வேய்கயில் மாதிரிக ்கயரெலின் அடுககு்கள் உருவோகின்்ற்ன. இது, கவேவ்வேறு 

வீழ்்படிவோக்கல் குண்கங்கயைக க்காணட து்கள்்கயைப பிரித்க்தடுக்க வீழ்்படிவோக்கல் ்வே்கத்ய்த 

்பைன்்படுத்துகி்றது.

ii. ஐ்ொபிகனிக அடரத்தி ்வேறு்பாடடு யமைவிலககு முய்ற:

 ஐ்ொபிகனிக (ெமம்) அடரத்தி ்வேறு்பாடடு யமைவிலககு முய்றைா்னது து்கள்்களின் மி்தபபு 

அடரத்தியைச் ொரநது அயமகி்றது, ்மலும் இது து்களின் அைவு மறறும் வேடிவேத்ய்தப க்பாருத்து 

அயமவேதில்யல. இந்த யமை விலககு முய்றைா்னது , ஒ்ர அைவுள்ை   ஆ்னால் அவேறறின் அடரத்தி்களில் 

்வேறு்படுகின்்ற து்கள்்கயைப பிரிக்க ்பைன்்படுகி்றது. 

iii. ெமநியல ஒத்்த-அடரத்தி யமைவிலககு முய்ற:

 ெமநியல ஒத்்த-அடரத்தி யமை விலககு முய்றயில், ஊட்கத்துடன், மாதிரியை ்ெரத்து ்கலககி 

ெமச்சீரா்ன அடரத்தி க்காணட ்கயரெல் க்ப்றப்படுகி்றது. யமைவிலக்கத்தின் ்்பாது அடரத்தி ்வேறு்பாடு, 

்தா்னா்க உருவோகி்றது. சீசிைம் ்்பான்்ற ்க்னஉ்லா்கங்களின் உபபு்கள் , சுக்ராஸ் மறறும் சிலிக்கா 

்்பான்்றயவே ் வேறு்பாடடு க்பாருள்்கைா்க ்பைன்்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. ் வே்கம் - அடரத்தி ் வேறு்பாடடு மணடல  

யமைவிலககு முய்ற மறறும் ஐ்ொபிகனிக அடரத்தி ்வேறு்பாடடு யமைவிலககு முய்ற ஆகிைவேறறின் 

ஒபபீடு ்படம் 10.14 ல் ்காடடப்படடுள்ைது.
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மாதிரி
மாதிரி

சுக்ராஸ் 
கெஙகுத்து 

வோடடம்

கமதுவோ்க ்படிகின்்ற 
கூறு

குய்றந்த மி்தவு 
அடரத்திக கூறு

அதி்க மி்தவு அடரத்திக 
கூறு

வியரவோ்க  
்படிகின்்ற கூறு

ய
ம

ை
வி

ல
க

்க
ல்

பி
ன்

்ன
ம

ாக
்க

ல்

சுக்ராஸ் 
நியலப்படுத்தும் 

வோடடம்

்படம் 10.14 ெமநியல ஒத்்த-அடரத்தி யமைவிலககு முய்ற:

10.5.5 ்பகுப்பாய்வு மீ - யமைவிலககு முய்ற:

 ்பகுப்பாய்வு மீ - யமைவிலககுமுய்ற ஆ்னது ஸ்கவேட்பரக உருவோக்கப்படடது. இது, 10 யமகரான் 

அைவுள்ை சிறிை து்கள்்கயைப பிரிப்ப்தற்கா்ன மி்கச்சி்றந்த முய்ற ஆகும். 60,000 மு்தல்  10,00,000 rpm 

வேயரயிலா்ன  சுழலி ்வே்கத்தில் இ்த்னால் ்பாது்காப்பா்க இைங்க முடியும். அதி்க யமைவிலககு வியெ 

்தாக்கத்தின் ்காரணமா்க புர்த மூலககூறு்கள், ் ொ்தய்னக குழாயின் ஒரு முய்னயில் வீழ்்படிவோகின்்ற்ன. 

ஒரு குறிபபிடட யமைவிலககு வியெயில், புர்தங்களின் வீழ்்படிவோ்தல் வீ்தமா்னது, அவேறறின் அடரத்தி, 

வேடிவேம், மறறும் மூலககூறு்களின் அைவு ஆகிைவேறய்ற க்பாருத்து அயமகி்றது. இது ்கயரெலிலுள்ை 

்மக்ரா மூலககூறு்களின் வீழ்்படிவோ்தல் குண்கம் மறறும் மூலககூறு எயட ஆகிைவேறய்றக ்கணககிட 

உ்தவுகி்றது.

10.6 நி்றமாயல ஒளியிைல் முய்ற 

 நி்றமாயலமானி முய்ற்கயைப ்பைன்்படுத்தி உயிரமூலககூறு்கயை மதிபபிடு்தல் என்்பது 

உயிர்வேதியிைலின் முககிை ்பகுதிைா்க உள்ைது. ஒளிைா்னது க்பாருணயமைால் உறிஞ்ெப்படு்தல் 

அல்லது கவேளிவிடப்படு்தல் ்பறறிை ஆய்வு, நி்றமாயலமானி முய்ற எ்னப்படுகி்றது.ஒரு உயிரமூலககூறு, 

்கடபுல்னாகும் நி்றமாயலயில் ஒளியை உறிஞ்சுவே்தால், உருவோகும் நி்றத்ய்த  நி்றமாயலமானி 

முய்ற்களில் ்பகுப்பாய்வு கெய்ை முடியும்.உறிஞ்ெப்படட அல்லது கவேளிவிடப்படட ஒளியின் கெறிவு மறறும் 

அயலநீைத்ய்த அைவிடு்தலா்னது, ்கணடறி்தல் மறறும் அைவிடு்தல் முய்றயின் அடிப்பயடைா்க 

அயமகி்றது. ஆ்ராககிைமா்ன மறறும் ்ோய்வோய்ப்படட நியல்களில், உடலின் கெைல்்பாடு்கயைப ்பறறி 

ஆய்வு கெய்வே்தறகு, இரத்்தம், இரத்்த திரவேம் மறறும் உடலிைல் திரவேங்களின் ்பகுப்பாய்வு ் ்தயவேப்படுகி்றது. 

நி்றமாயல முய்றயின் ்பைன்்கைால், இரத்்தம், திசுக்கள், சிறுநீர மறறும் பி்ற உயிரிைல் க்பாருட்களில் உள்ை 

கூறு்கயை மி்கச்ெரிைா்க அைவிடும் ்கருவி்கள் உருவோக்கப்படடுள்ை்ன. ஒரு ்கயரெல் அடர நி்றத்திலும் 

மறக்றான்று கவேளிரிை நி்றத்திலும் எ்ன, ஒ்ர ்ெரமத்தின் இரு ்வேறு ்கயரெல்்கயை ோம் ்கவேனித்து 
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இருக்கலாம். ்கயரெலின் நி்றம் அதி்கரிப்பது, அ்தன் கெறிவு அதி்கரிப்ப்தற்கா்ன அறிகுறிைாகும். இது 

நி்றமாயல ஒளியிைல் முய்றயின் அடிப்பயடைா்க அயமகி்றது, அ்தாவேது நி்றச் கெறிவு என்்பது ்கயரெலில் 

்கயரநதுள்ை க்பாருளின் ்ேரடி அைவீடாகும்.ஒளி என்்பது மின்்காந்த ்கதிரவீச்சின் ஒரு வேடிவேமாகும்.

இது ்கயரெலின்மீது ்படும்்்பாது மூன்று மாற்றங்கயை எதிர்பாக்கலாம். a). ஒளிைா்னது ்ெரமத்்தால் 

எதிகராளிக்கப்படலாம் b). ஒளிைா்னது ்ெரமத்்தால் உறிஞ்ெப்படலாம் c). குறிபபிடட அயலநீைங்கள் 

மடடு்ம உறிஞ்ெப்படமுடியும், மீ்தமுள்ையவே ஊடுருவே அனுமதிக்கப்படும். ஊடுருவிச் கெல்லும் ஒளியை 

உறிஞ்சு்தல் என்்பது நி்றமாயல ஒளியிைலில் முககிை நி்கழ்வோகும். ்கடபுல்னாகும் நி்றமாயலயில் உள்ை 

குறிபபிடட அயலநீைமுயடை ஒளியை உறிஞ்சி மற்ற அயலநீைங்கயை ்கடநது கெல்ல அனுமதிப்ப்தால் 

குறிபபிடட நி்றம் புலப்படுகி்றது. 

ஒளியிைல் உ்ப்கரணங்கள், ்கதிரவீச்சின் கெறியவே அைவிடும் வேய்கயில்  வேடிவேயமக்கப்படுகின்்ற்ன. 

்கதிரவீச்யெ, நி்றமாயலைா்க  பிரிககும்  தி்றனுயடை உ்ப்கரணங்களின் க்பைரில் “நி்றமாயல” எனும் 

கொல் முன்க்னாடடா்க ்ெரக்கப்படுகி்றது.
 

10.6.1 பீர லாம்்பரட விதியின் ்தத்துவேம்

 ஒரு ்கயரெலால் ஒளி உறிஞ்ெப்படு்தல் ்படம் 10.15ல் ்காடடப்படடுள்ைது. ஒறய்ற நி்ற ஒளிக்கறய்றயை 

(Io), ஒரு்படித்்தா்ன ஒளியை உறிஞ்சும் ஊட்கத்தின் வேழி்ை கெலுத்தும்்்பாது, ்கயரெலின் கெறிவு மறறும் 

ஊட்கத்தின் வேழி்ை ஒளி ்கடநது வேந்த ்பாய்தயின் நீைம் ஆகிையவே அதி்கரிககும்்்பாது, கவேளிவேரும் 

ஒளியின் கெறிவு (I) அதி்வே்கமா்க குய்றகி்றது. ஒரு குறிபபிடட அயலநீைத்தில், க்காடுக்கப்படட 

்கயரெலால் உறிஞ்ெப்படட உடபுகு ஒளியின் அைவோ்னது, ஒளி உறிஞ்சும் ்கயரெலின் ்தடிமன் உடன் 

க்தாடரபு்படுத்்தப்படுகி்றது, அ்தாவேது,  ்பாய்தயின் நீைம் மறறும் ஒளிஉறிஞ்சும் து்கள்்களின் கெறிவு. இந்த 

க்தாடர்பா்னது, நி்றமாயல ஒளியிைல் முய்றயில், ்கயரெலில் உள்ை ்பகுப்பாய்வுப க்பாருளின் கெறியவே 

அைவிடுவே்தற்கா்க, பீர-லாம்்பரட விதிைா்க ஒன்றியணக்கப்படலாம்.

 இஙகு Io மறறும் I ஆகிை்ன முய்ற்ை உடபுகும் மறறும் கவேளிவேரும் ஒளியின் கெறிவு்கள் ஆகும். 

l, என்்பது ்பாய்தயின் நீைம், c என்்பது ஒளி உறிஞ்சும் க்பாருட்களின் கெறிவு. ்மலும் ε என்்பது ்மாலார 

அழிவு குண்கம் எ்ன அறிைப்படுகி்றது. log Io/I என்்பது உறிஞ்சுத்தி்றன் (absorabance)ஆகும். 

10.6.2 ஒளிமின் நி்றமானி 

 ்தத்துவேம்: ஒரு துல்லிைமா்ன அயலநீைம் க்காணட ஒளிக்கறய்றைா்னது, ஒறய்ற நி்றமாககி 

மறறும் கலன்ஸ் உ்தவியுடன் மாதிரி வேழி்ை கெலுத்்தப்படுகி்றது. இந்த ஒறய்றநி்றமாககிைா்னது ஒளியை 

வேழிேடத்தி, கவேளி உணரொ்த்னத்திறகு க்காணடு கெல்கி்றது. இது ்தரநியல ்ெரமத்தின் நி்றத்துடன் 

ஒபபிடுகி்றது. பின்்னர ஒரு நுணகெைலிைா்னது மாதிரியின் உறிஞ்சுத்தி்றன்(absorabance) அல்லது 

ெ்தவீ்த ஊடு்கடத்துதி்றய்ன (percent transmittance) ்கணககிடுகி்றது. ்கயரெலின் கெறிவு அதி்கமா்க 

உள்ை்்பாது, அதி்கைவு ஒளி உறிஞ்ெப்படுகி்றது.இய்த, ஆரம்்ப நியலயில் மறறும் ்கயரெலின் வேழி்ை 

கெலுத்்தப்படட பின்்னர ஒளியின் அைவில் உள்ை ்வேறு்பாடயட அைப்ப்தன் மூலம் அைவிடலாம்.
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்படுகின்்ற ஒளியின் 

ஒளிச்கெறிவு:I0

ஒறய்ற நி்றமாககிஒளி மூலம்

கவேளியிடப்படட ஒளியின் 

ஒளிச்கெறிவுI

மாதிரிக ்கலன் (ஒரு லிடடரில் C 
்மால்்கள் உட்கவேரும் க்பாருள் 

உள்ைது)

்கணடுணரவி

A =  0.012
←l→

 

்படம் 10.15  ஒளிமின் நி்றமானி

நி்றமானியின் ்பா்கங்கள் :

 ஒரு நி்றமானியின் விைக்க வேயர்படம் ்படம் 10.16 ல் ்காடடப்படடுள்ைது. நி்றமானியின் முககிை 

்பா்கங்கள் : அ). டஙஸ்டன் விைககிலிருநது ஒளி உமிழும் ஒளி மூலம் மறறும் ஒளியை அனுமதிககும் பிைவு. 

ஆ). ்்தயவேைா்ன அைவு ெரிகெய்ைககூடிை துயை.   இ). வேடி்கடடி – ஒளிமூலத்திலிருநது கவேளிப்படும் 

்பல்நி்ற ஒளியை, ஒறய்ற நி்ற ஒளிைா்க வேடி்கடடுகி்றது. ஈ). ஒளிக்கதிர்கலன் அல்லது ஒளிக்கதிரகுழாய், 

இது ஒளி ஆற்றயல மின்்னாற்றலா்க மாறறுகி்றது  உ). உணரத்தி- இது மாதிரிைால் கவேளிவிடப்படட 

ஒளியை அைவிடுகி்றது.  ஊ). கியுகவேட – ்கயரெயலத் ்தாஙகும் ்கணணாடி குழாய்.

உட்கவேர அைவீடு

அயலநீை அைவீடு

550 : 0.000

முய்றயமச் 

சுடடி

முய்றயம க்தரிவு 

க்பாத்்தான்

குய்றத்்தல்
அதி்கரித்்தல்

அயலநீைக 

்கடடுப்படுத்தி

100% 
உட்கடத்துத்தி்றன் 

்கடடு்படுத்்தல்

துவேஙகு்தல் மறறும் 

நிறுத்்தல் 

மாதிரி 

்தாஙகும் 

குழாய்

ஒளிமூலம்

பிைவு 

்கடடு்படுத்தி
ஒளி்தயடைாககி  கவேளியீடு

க்பருககிமாதிரி

மாதிரி ்தாஙகும் 

குழாய்

ஒறய்ற நி்றமாககி

்படம் 10.16 நி்றமானி 
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 நி்றமானியில், ஒரு குறிபபிடட அயலநீைமுயடை ஒளியை மடடும் அனுமதிககும் ஒளி வேடி்கடடி 

வேழிைா்க ஒளிக்கறய்ற கெலுத்்தப்படுகி்றது. நி்றமற்ற ்ெரம மாதிரியின் வேழிைா்கவும் மறறும் ்ொ்தய்ன 

மாதிரி ்கயரெலின் வேழிைா்கவும் ்பாயும்்்பாது ஒறய்றநி்ற ஒளியில் நி்கழும் ்வேறு்பாடா்னது, ்ொ்தய்ன 

மாதிரிைால் உறிஞ்ெப்படட ஒறய்றநி்ற ஒளியின் அைவோகும். உறிஞ்ெப்படட ஒறய்றநி்ற ஒளிைா்னது, 

மாதிரியில் உள்ை ஒளிஉறிஞ்சும் ்ெரமங்களின் கெறிவு மறறும் ்பாய்தநீைம் ஆகிைவேறறிறகு 

்ேரவிகி்தத்திலிருககும். 

்பைன்்பாடு்கள்

 ்கயரெலிலுள்ை ்கயரக்பாருளின் கெறியவே ்கணடறி்தல், நி்றமானியின் மி்க ேன்்றா்க அறிைப்படட 

்பைன் ஆகும். ்பாகடீரிைா வேைர்தயல ்கண்காணிக்க, நி்றமானி ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. ்பாகடீரிைா வேைரும் 

்்பாது, ஊட்கம் ்கலங்கலாகி அதி்கைவு ஒளியை உறிஞ்சுகி்றது,இய்த  அைவிடமுடியும். நீர ்தரத்ய்த 

்ொதிக்கவும், ்வேதிபக்பாருட்கயை ்ொதிக்கவும், நி்றமானி்கள் ்பைன்்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன.

10.6.2.1 நி்றமானிப ்பகுப்பாய்வு

நி்றமானிப ்பகுப்பாய்வின்்்பாது, ்மறக்காள்ைப்படும் க்பாதுவோ்ன ்படி்கயை, இரத்்த குளுக்்காஸ் 

அைவிடும் கெய்முய்றயை உ்தாரணமா்க க்காணடு விைக்கலாம்.

அ. ்ெரமக ்கலயவேயிலிருநது, ்ெரமத்ய்த பிரித்க்தடுத்்தல். உ்தாரணமா்க, இரத்்த குளுக்்காயஸ 

அைவிடும்்்பாது புர்தநீக்க ்காரணி்கயைக க்காணடு லிபபிடு்கள் மறறும் புர்தங்கள் வீழ்்படிவோக்கப்பட 

்வேணடும், இல்யலகைனில் அயவே குளுக்்காஸின் நி்றமாற்ற விய்ன்களில் இயடயீடு கெய்கின்்ற்ன. 

ஆ. நி்றமுயடை அல்லது ஒளி உறிஞ்சும் ் ெரமமா்க ்பண்பறி மாற்றம். எடுத்துக்காடடா்க, புர்தநீக்கத்திறகு 

பி்றகு, மி்தககும் திரவேத்திலுள்ை குளுக்்காயெ ஆரத்்்தா கடாலுடீன் உடன் விய்னப்படுத்தும்்்பாது 

்பச்யெ்கலந்த நீல நி்ற ்ெரமம் உருவோகி்றது. 

இ. மாதிரியின் ஒளி உறிஞ்சு்தயல அைவிடு்தல், எடுத்துக்காடடா்க, அயணவுச்்ெரமத்தின் நி்றச் 

கெறிவு்கயை அைவிட முடியும்.

ஈ. க்பாருட்களின் கெறிவு்கயை ்கணககிடு்தல். ்ெரமத்தின் மூலககூறு அழிவு குண்கத்ய்த கெறிவேறிந்த 

திடட ்கயரெல்்களுடன் ஒபபிடு்தல்.

கெறிவேறிைா 

்கயரெலின் = 

கெறிவு  

கெறிவேறிைா ்கயரெலின் உறிஞ்்தல் அைவு

× திடடக ்கயரெலின் கெறிவுகெறிவு க்தளிந்த திடடக ்கயரெலின் 

உறிஞ்சு்தல் அைவு 

10.6.2.2 UV உறிஞ்சு நி்றமாயல ஒளியிைல்மானி 

 ஒளிைா்னது, ்பகுப்பாய்விறகுட்படட க்பாருைால் உறிஞ்ெப்படு்தல் எனும் நி்கழ்யவே உறிஞ்சு 

நி்றமாயல ஒளியிைல்மானி ்பைன்்படுத்திகக்காள்கி்றது. மூலககூறு அயமபபு மறறும் ்வேதி இைல்ய்ப 
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க்பாறுத்து கவேவ்வேறு மூலககூறு்கள், கவேவ்வேறு அயலநீைங்கயை உறிஞ்சுகின்்ற்ன.  உறிஞ்சு 

நி்றமாயலயில் எல்லாவி்த அயல்கயையும் ்பைன்்படுத்்த முடியும்.அ்கச்சிவேபபு, ்காமா்கதிர, X-்கதிர்கள் 

மறறும் ்கடபுல்னாகும் ஒளி ஆகிை்ன க்பாதுவோ்க உறிஞ்சு நி்றமாயலமானியில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் 

அயல்கைாகும்.

10.6.3 நி்றமாயல ஒளியிைல் மானியின் ்பைன்்கள்

• நி்றமாயல ஒளியிைல்மானிைா்னது உயிரிைல் துய்றயின் ்பல்்வேறு பிரிவு்களில் ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது.

• தூை உயிரிைல் மாதிரி்களில் ்காணப்படும் ்பல்வேய்க ்ெரமங்கயை அயடைாைம் ்காண ்பைன்்படுகி்றது.

• புர்தங்கள், லிபபிடு்கள் மறறும் நியூகளிக அமிலங்களின்  அைவேறி ்பகுப்பாய்வில் ்பைன்்படுகி்றது.

• கோதி்களின் கெைல்்பாடு மறறும் அவேறறின் ்வே்கவிையல மதிபபீடு கெய்ை ்பைன்்படுகி்றது.

• ்கரிம ்ெரமங்களின் வேடிவேயமபய்ப வேருவித்்தலில் ்பைன்்படுகி்றது.

• வேைரச்சி ்வே்கத்ய்த அைவிடு்தலில் ்பைன்்படுகி்றது.

10.7 உயிரஉணரவி்கள்

 ்ப்ைா கென்ொர என்்பது, ஒரு உயிரிைல் எதிரகெையல, மின் ெமிகய்கைா்க மாறறும் ஒரு ்பகுப்பாய்வு 

ொ்த்னம் ஆகும். உயிரிைல் அயமபய்ப ் ேரடிைா்க ்பைன்்படுத்்தா்த ் ்பாதிலும், ் ெரமங்களின் கெறிவு மறறும் 

மற்ற உயிரிைல் ொரந்த அைவுறுக்கயை அைவிடும் க்பாருடடு உணரவி்கள் ்பைன்்படுத்்தப்படுகின்்ற்ன. இய்த 

்கருத்தில் க்காணடு உயிர உணரவி்கள் (biosensors) எனும் கொல் ்பைன்்படுத்்தப்படுகி்றது. ்பகுப்பாய்விறகு 

உட்படட ்ெரமமா்னது (analyte) , கோதி்கள், உயிரஎதிரி்கள் ஆகிை கெைல்முய்ற்களுககுட்படடு பின்்னர 

அைவிடககூடிை மின்ெமிகயஞ்கைா்க மாற்றப்படுகின்்ற்ன. குளுக்்காமீடடர மறறும் ்பல ்கணடறியும் 

்கருவி்கள் இ்தறகு எடுத்துக்காடடு்கைாகும்.

  

்பகுக்பாருள் உயிர ஏறபி ெமிகய்கக ்கடத்தி

ெமிகய்கக ்கடத்தி

மின்கெைல்்படு 
க்பாருள்

pH மாறு்பாடு

கவேப்பம்

ஒளி

நிய்றமாறு்பாடு
்தய்கவு மின்்படி்கம்

்்பாடடான் எணணி

குய்றக்கடத்தி
pH கவேப்பநியலப்படுத்தி

மின்முய்ன

மூலககூறு அைவில் ்கணடுணரும் க்பாருள்

அைவிடககூடிை 

ெமிகய்க

மின்ெமிகய்க

கோதி

எதிர புர்தம்

நுணணுயிரி

கெல்

்படம் 10.17 உயிர உணரவி்கள்
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்பாடச்சுருக்கம்

 உயிர்வேதியிைலில் ்பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் மி்க முககிைமா்னயவே்கைாகும். மருந்தாய்வு  

்கணடறி்தல் மு்தல் அடிப்பயட ஆராய்ச்சி்கள் வேயர இவேறறின் ்பைன்்பாடு அயமநதுள்ைது. உ்தாரணமா்க,  

இரத்்தத்தில் குளுக்்காஸின் கெறிவிய்ன அைவிடு்தல் என்்பது, யமைவிலககி, நி்றமாயல மு்தலிை 

நுட்பங்களின் ்ெரகய்கயிய்ன உள்ைடககிை ஒரு அைவீடடு முய்றைாகும். இ்தய்னப ்்பால்வே, 

இப்பாடப்பகுதியில் விைக்கப்படடுள்ை நுட்பங்கள் ஒவகவோரு ோளும் உைர்வேதி ஆய்வே்கங்களில் 

வேழக்கமா்க ்பைன்்படுத்்தப்படடு வேருகின்்ற்ன. எ்ன்வே ஒரு உைர்வேதியிைலாைர இந்த நுட்பங்கள் 

்பறறிை ேல்அறிவிய்னப க்பறறிருத்்தல் முககிைமா்ன்தாகும். இப்பாடப்பகுதியில், யமைவிலககுமுய்ற, 

வேணணபபிரிய்க முய்ற மின் முய்னக ்கவேரச்சி மறறும் நி்றமாயல ்்பான்்ற முககிைமா்ன 

உைர்வேதிநுட்பங்கள் விைக்கப்படடுள்ை்ன.

மதிபபீடு

ெரிைா்ன வியடயை ்்தரநக்தடுத்து எழுது்க:

1. வேணணபபிரிய்க முய்ற _________ ்தத்துவேத்ய்த அடிப்பயடைா்க க்காணடது.

 அ) ்கடத்துதி்றன் ஆ) ்பஙகீடடு குண்கம்   

 இ) மின்சுயம்கள் எதிரீடு கெய்்தல் ஈ) யமைவிலககு வியெ

2.  மின்புல ்தாக்கத்ய்த ்பைன்்படுத்தி , மின்்்னற்றம் க்பற்ற மூலககூறு்கயை பிரிககும் முய்ற ______ 

எ்ன விவேரிக்கப்படுகி்றது.

 அ) வேடி்தாள் வேணணபபிரிய்க முய்ற ஆ) அைனிப ்பரிமாற்ற வேணணபபிரிய்க முய்ற

 இ) நி்றமாயல ஒளியிைல்  ஈ) மின்முய்னக ்கவேரச்சி

3. புர்தங்களின் கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி முய்ற பிரிபபின் அடிப்பயட.

 அ) புர்தங்களின் ஒபபீடடு உருவேைவு  ஆ) மின்னூடடம்க்பற்ற மின் து்கள்்களின்  

       ே்கரவு ்வே்கம்

 இ) மின்சுயம்ைற்றப்படட க்பாருட்கள்   ஈ) புர்தத்தின் நீரகவேறுககும்தி்றன் 

4. PAGE இல் SDS ஐ ்ெரப்ப்தன் ்ோக்கம்

 அ) புர்தத்ய்த ்கயரக்க ஆ) சிக்கலா்ன புர்தத்ய்த நியலப்படுத்்த

 இ) புர்தத்தின் மீது சீரா்ன சீரா்ன மின்சுயமயை ஏற்ற ஈ) ்தாங்கல் ்கயரெலின் கவேப்பத்ய்த குய்றக்க

unit 10_270-297.indd   294 07/06/18   3:43 PM



295

5.  கெல் வேடி்கடடு்தல் வேணணபபிரிய்க முய்றயில், ______ அடிப்பயடயில் பிரித்்தல் நி்கழ்கி்றது.

 அ) அைவு மறறும் நி்கர மின்சுயம   ஆ) அைவு மறறும் வேடிவேம்

 இ) அைவு மறறும் குறிபபிடட ோடடம்   ஈ) வேடிவேம் மறறும் நி்கர மின்சுயம

6. ்வேறு்பாடடு யமைவிலககு முய்றயில் ்பைன்்படும் க்பாதுவோ்ன ்வேறு்பாடடு க்பாருள்

 அ) சுக்ராஸ்  ஆ) மால்்டாஸ் 

 இ) ்பாலிஅகரிலயமடு  ஈ) அ்கார

II ஒரு வோரத்ய்தயில் வியடைளி: 

1. கமல்லிை அடுககு வேணணப்பரிய்க கு்ரா்மட்டாகிராம் ்தைாரிக்க ஏ்்தனும் ஒரு க்பாருயை ்தரு்க.

2. மீ யமைவிலககு முய்றயின் ்வே்கம் என்்ன?

3. ஒரு வேணணபபிரிய்க முய்றயில் இரணடு நியல்கள் உள்ை்ன. அயவே ைாயவே?

4. குளூக்்காஸ் ்ொ்தய்ன கெய்யும் ்கருவி _________ ககு ஒரு உ்தாரணம்.

III. பின்வேருவே்னவேறறிறகு வியடைளி (3 மதிபக்பண்கள்)

1. பீர லாம்்பரட விதியை வேயரைறு.

2. ்காகி்தத்்தாள் வேணணபபிரிய்கமுய்றயின் வேரம்பு்கள் ைாயவே?

3. நி்றமாயல ஒளியிைலின் ்பைன்்பாடு்கள் ைாயவே?

4. அைனி ்பரிமாற்ற பிசின்்கள் குறித்து ்கருத்து கூறு்க.

5. 2 D கெல் மின்முய்னக்கவேரச்சி ்பறறி குறிபபு வேயர்க. 

IV பின்வேருவே்னவேறறிறகு வியடைளி (5 மதிபக்பண்கள்)

1. யமைவியலககு முய்றயில் ்பைன்்படுத்்தப்படும் ்பல்்வேறு சுழலி்களின் வேய்க்கயை விவேரி.

2. SDS-PAGE கெைல்்படுவேதில் உள்ை  ்தத்துவேத்ய்த விவேரி.

3. ோடட வேணணபபிரிய்க முய்றயின் அடிப்பயட ைாது?

4. கெல் உள்ளுறுபபு்கயைத் ்தனியமப்படுத்து்தல் முய்ற்கயை விவேரிக்க.

5. உயிர உணரவியின் கூறு்கயைப ்பறறி ்்காடிடடு்காடடு்க.
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தோள் ேண்ணப்பிரிரகெ

படி  – 1 
ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் உர� / விைர�க் �றி�ட்ைடப் பயன்ப�த்தி “Chromatography” என்�ம் 
இைணயப் பக்கத்திற்�ச் ெசன்ற�டன், “Enter” என்�ம் அம்�க்�றிையச் ெசா�க்கிய�ம், கீேழ இ�க்�ம் 
பாடம் ேதான்�ம். (ேதைவெயனில் Adobe flash player ைய அ�மதிக்க�ம்.)

படி – 2 
இப்ேபா� ேசாதைனக்கான விளக்கம் ேதான்�ம். அதன் கீழ் உள்ள “Chromatography” அம்�க்�றிையச் 
ெசா�க்க�ம். இப்ேபா� திைரயில் ேதான்�ம் பத்திைய வாசித்த�ம் மீண்�ம் அம்�க்�றிையச் 
ெசா�க்க�ம். 

படி – 3
கீேழ ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் படம் ேதான்�ம். வாட்ேமன் தாளின் சிவப்� நிறக் கட்டத்ைதக் கீழ்ேநாக்கி 
கைரதிரவத்தி�ள் இ�க்க�ம். தற்ேபா� வாட்ேமன் தாள் விைன�ாிய ெதாடங்கிய�ம்  ேசாதைனயின் 
��ைவக் காணலாம்.

படி – 4
மாதிாி ேசாதைனக்�ப் பிற�, சில மதிப்�ட்� வினாக்கள் ேதான்�ம். அவற்றிற்� விைட அளிக்க 
�யற்சிக்க�ம்.

இக்க�விையப் 
பயன்ப�த்தி தாளின் E102 
மற்�ம்  E131 
வண்ணப்பிாிைகைய  
அறியலாம். 

உர� :  http://www.physics-
chemistry-interactive-flash-
animation.com/matter_change_
state_measurement_mass_volume/
chromatography_high_school.htm

இரண�ச் ்ெ�ல்போடு
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1 activator இயக்குவிப்பான
2 agar கடற்பாசி கூழ்
3 alopecia வழுக்்க
4 anti-coagulant உ்ைகவதிர்ப்பி
5 anti-stiffness factor எதிர்வி்ைப்புக் காரணி
6 biocatalyst உயிரூக்கிகள்
7 blood vessel இரத்த குழல்கள்
8 cartilage குருத்கதலும்பு
9 cereals தானியஙகள்
10 cerebrospinal fluid மூ்ள தண்டுவட திரவம்
11 chloroplast பசுஙகணிகம்
12 chylomicron நுண்்காள ககாழுப்புக் குமிழ்
13 collagenopathy ககால்லாஜன ்காளாறு
14 colorimetry நிைவளவியல்
15 colostrum சீம்பால்
16 convulsion வலிப்பு
17 demineralization தாது உப்பு நீக்கம்
18 dental caries பற்கசாத்்த
19 diarrhoea வயிற்றுப் ்பாக்கு
20 duodenum சிறுகுடலின முனபகுதி
21 elutant க்ரத்திரவம்
22 encephalitis மூ்ள வீக்கம்
23 endemic goitre வட்டாரக் கழ்ல
24 endoplasmic reticulum எண்்டாபிளாச வ்லப் பினனல்
25 erythrocyte இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்
26 excretion கழிவு நீக்கம்

ெசாற்களஞ்சியம்
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27 fasting ்நானபு
28 feces மலம்
29 fibril நுண்ணி்ழ
30 gastro intestinal  tract இ்ரப்்பக் குடல்
31 goitre முனகழுத்துக் கழ்ல
32 gun cotton கவடிபஞ்சு
33 haemolysis இரத்தமழிதல்
34 hepatic necrosis கல்லீரல் அழற்சி
35 hunch back கூன முதுகு
36 hypocalcaemia இரத்தத்தில் கால்சியம் பற்ைாக்கு்ை
37 hypogonadism இனப்கபருக்க இயக்க கு்ைபாடு
38 ileum சிறுகுடலின கீழ்பகுதி
39 kidney சிறுநீரகம்
40 lacquer கமருககண்கணய்
41 liver கல்லீரல்
42 membrane கசல் சவ்வு
43 meninges மூ்ளயு்ைகள்
44 meningitis மூ்ளக்காய்சசல்
45 muscular dystrophy த்சநார் ்தய்வு
46 mutation திடீர்மாற்ைம்
47 nerve impulses நரம்பு தூண்டுதல்கள்
48 nuts ககாட்்டகள்
49 obesity உடல் கபருத்தல்
50 obstructive sleep apnea தூக்கத்தில் மூசசுத்திணைல்
51 organelle உள்ளுறுப்புகள்
52 osteoarthritis கீழ்வாதம்
53 Osteogenesis imperfecta (O.I) சீரற்ை எலும்புருவாக்கம்
54 osteomalacia எலும்பு கமலிவு
55 phytosterols தாவர ஸ்கடரால்கள்
56 plastics கநகிழிகள்
57 proteolytic enzymes புரத சி்தவு கநாதி
58 pulses பருப்பு வ்ககள்
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59 reproductive failure மலட்டுத் தன்ம
60 resorption அழித்தல்
61 serum இரத்த திரவம்
62 sheath உ்ை
63 sickle cell anaemia கதிர் அரிவாள் இரத்த அணுச்சா்க
64 skeletal muscles எலும்பு த்ச
65 starvation பட்டினி
66 tendon த்சநாண்
67 thoracic duct வயிற்றுக் குழல்
68 vascular bundles கடத்துதிசுக் கற்்ை
69 vesicle சிறு ககாப்புளம்
70 villi குடலுறிஞ்சி
71 whole grains முழுதானியஙகள்
72 xerophthalmia கருவிழி்நவு
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