தமிழ்நாடு அரசு

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு

உயிரியல் - விலங்கியல்

தமிழ்நாடு அரசு விலையில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துறை
தீண்டாமை மனிதநேயமற்ற செயலும் பெருங்குற்றமும் ஆகும்
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நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு

194

பாடம் 11

வேதிய ஒருங்கிணைப்பு

224

நவம்பர்

வணிக விலங்கியலின் ப�ோக்குகள்
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டிசம்பர்

ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்

அலகு IV
அக்டோபர்

அலகு V
பாடம் 12

மின்னூல்

மதிப்பீடு

இணைய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்துவ�ோம்! எப்படி?
•
உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க�ொண்டு DIKSHA செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்க.
•
செயலியை திறந்தவுடன், ஸ்கேன் செய்யும் ப�ொத்தானை அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும்.
•
திரையில் த�ோன்றும் கேமராவை பாடநூலின் QR Code அருகில் க�ொண்டு செல்லவும்.
•
ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம். அந்த QR Code உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகளை பயன்படுத்தலாம்.
குறிப்பு: இ
 ணையச்செயல்பாடுகள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கான QR code களை Scan செய்ய DIKSHA அல்லாத ஏதேனும் ஓர் QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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ஒவ்வொரு பாடத்தின் முகப்பிலும், கற்போரின் ஆர்வத்தைத்
தூண்டும் வகையிலான கருத்துப்படம் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வீச்சுக் க�ொள்ளளவு
சிரைத்தொகுப்பில் இருந்து திரும்பும்
இரத்தத்தைச் சார்ந்தது.

பாட உள்ளடக்கம்
கற்றலின்
ந�ோக்கங்கள்

பாடத்தின் அனைத்துக் கூறுகளையும் வெளிப்படுத்துகிறது
வகுப்பறை நிகழ்வுகள் கற்போரை மையப்படுத்தி அவர்களின்
திறனை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கம் க�ொண்டது.
வியத்தகு உண்மைகள், மாணவர்களின் உயிரியல் சிந்தனையை
வளர்க்கும் உரையாடலைப் ப�ோன்ற வினாக்கள்
உள்ளடக்கம் மற்றும் கூடுதல் செய்திகளை தருபவை.

குறிப்பு

க�ோட்பாட்டின் மகத்துவத்தை மேலும் புரிந்துக�ொள்ள
மாணவர்களின் செயல்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.

செயல்பாடு
விளக்க
வரைபடம்

இந்நூலின்
பயன்பாட்டு
வழிகாட்டி

தனி நபர்
ஆய்வு

தெரிந்து
தெளிவ�ோம்

உடனடி பதில்
வினைக் குறியீடு

கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான காட்சித் த�ோற்றம்
தரப்பட்டுள்ளது.
ஒரு நபரைப் பற்றிய சிறப்புச் செய்திகள் அல்லது பாட உள்ளடக்கத்
த�ோடு த�ொடர்புடைய அன்றாட நிகழ்வுகளை அறிமுகம் செய்தல்.
பாட உள்ளடக்கத்தோடு த�ொடர்புடைய அன்றாட நிகழ்வுகள்,
சிந்தனைத் தூண்டல் மற்றும் கூடுதல் தகவல் துணுக்குகள்.
பாடங்கள் த�ொடர்பாக மாணவர்கள் மேலும் அறிந்துக�ொள்ள
மெய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழி

தகவல் த�ொடர்பு
த�ொழில்நுட்பம்

ICT

கருத்து வரைபடம்

மாணவர்களின் கணினி சார் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துதல்

பாட உள்ளடக்கங்களை முறையான வரிசையில் கற்பதற்காக,
அவற்றுக்கிடையேயான த�ொடர்பை விளக்கும் படம்
அறிவியல் ச�ொற்களுக்கான விளக்கம்

மதிப்பீடு

வாய்ப்புகள்
பார்வை
நூல்கள்
இணைய
இணைப்புகள்

மாணவர்களின் நினைவாற்றல், சிந்தித்தல் மற்றும் புரிதலை
மதிப்பீடு செய்தல்
குறிப்பிட்ட பாடங்கள�ோடு த�ொடர்புடைய வேலைவாய்ப்புகளை
பட்டியலிடல்
பாடத் தலைப்போடு த�ொடர்புடைய மேலும் விவரங்களை
அறிவதற்கான நூல்களின் பட்டியல்

கணினி வழி மூலங்களுக்கான பட்டியல்
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• இளநிவல அறிவியல
(உணவு சதோழிலநுடபம்)
• இளநிவல அறிவியல (சபோதுத்சதோைரபு)
• இளநிவல அறிவியல (ஊைகைத்துவை)
• இளநிவல அறிவியல
(முப்பரிமோன உருவகைங்கைள்)

வேலலேகாய்ப்பும், வேறபடிப்பு்ளுக்கான ேகாய்ப்பு்ளும்

• போல ெோர அறிவியல
• போல ெோர சதோழிலநுடபம்
• கைோல்நவை உறபத்தி மறறும்
்மலோணவம
• விலங்கு உைறசெலியல
• உணவு தரம் மறறும் போதுகைோப்பு
உறுதிப்படுத்தும் இந்திய போரம்பரிய
உணவுகைளின் போதுகைோப்பு மறறும்
உவையிைல.

அறிவியல ஆசிரியர, அறிவியல ்பரோசிரியர, ஆரோய்சசியோளர, கைலவியோளர

வலலு்நர
• மருத்துவ ஆய்வகை
சதோழிலநுடப வலலு்நர
• மருத்துவ X- கைதிர
சதோழிலநுடப வலலு்நர
• அணுக்கைரு மருத்துவ
சதோழிலநுடப வலலு்நர
• சதோழிலமுவை மருத்துவ வலலு்நர
• அறுவவ சிகிசவெ அவை
சதோழிலநுடப வலலு்நர
• உைறபயிறசி முவை சிகிசவெயோளர
• கைதிரியக்கை உதவியோளர
• கைதிரியக்கை சிகிசவெ
சதோழிலநுடப வலலு்நர
• மறுவோழவு சதோழிலநுடப வலலு்நர
• சுவோெ சிகிசவெ சதோழிலநுடப வலலு்நர
• இரத்த மோறறு சதோழிலநுடப வலலு்நர

மணைல கைலவியியல நிறுவனங்கைள்.
வமசூர, அஜ்மீர, ்போபோல, புவ்னஸ்வர,
ஷிலலோங்

்வளோண சபோறியோளர
பயிரோக்கைம் ்மறசகைோள்்வோர
உயிரிய தகைவல சதோழில நுடபவியல
பூசசியியலோளர
சூழலியல அறிவியல
பழ அறிவியல மறறும் ்தோடை
சதோழிலநுடபவியல
தோவர ்்நோயியல
மண அறிவியல மறறும் ்வளோண
்வதியியல
செவிலியர
மருந்தகைங்கைள்
மயக்கைவியல சதோழிலநுடப வலலு்நர
இதய சதோழிலநுடப வலலு்நர
பறகைள் செய்தல
சுகைோதோர ஆய்வோளர
மருத்துவ படி உருசவடுத்தல சதோழிலநுடப

விலங்கைகை கைோப்போளர, அருங்கைோடசியகை பைவவ வலலு்நர (வோனூரதி
நிவலயங்கைள்) மறறும் ஆய்வகை சதோழிலநுடப வலலு்நரகைள்

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

லேய, ேகாநில, தனியகார் நிறுேனங்்ளில வேளகாணலே அலுேலர்

• விலங்கு உயிர ்வதியியல
• விலங்கு உயிரிய சதோழிலநுடபம்
• விலங்கு மரபியலும், இனப்சபருக்கைமும்
• விலங்கு உணவியல
• உயிரியல புள்ளியியல
• பைவவ அறிவியல
• கைோல்நவை போக்டீரியோலஜி
• கைோல்நவை ்்நோய் தவை கைோப்பு

ேகாநில. லேய அரசு்ளின் ்கால்நலட ேருத்துேேலன்ளில ்கால்நலட
ேருத்துேர் / ்கால்நலட உதவி ேருத்துேர்.

இதயவியல – நுவரயீரலியல – சிறுநீரகைவியல – ெரக்கைவர ்்நோயியல – ்தோலியல –
மயக்கைவியல – விழியியல – மகைப்்பறு மறறும் மகைளிர ்நலம்.

வமய மோநில அரசு மறறும் சுயநிதி மருத்துவமவனகைளில அறுவவ சிகிசவெ மருத்துவர, துவண
அறுவவ சிகிசவெ மருத்துவர மறறும் இதய்்நோய், ்நோளமிலலோ சுரப்பிகைள், ்நரம்பியல, முடிநீக்கியியல,
குழந்வதயியல, இரத்தவியல, ்்நோயியல, மகைளிர ்நலம், மயக்கைவியல ஆகிய துவைகைளில நிபுணத்துவம்
சபை ்மறபடிப்புகைள்.

தமிழ்நோடடிலுள்ள கைவல மறறும் அறிவியல
கைலலூரிகைள்

• அவனத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல கைழகைம்,
புதுதிலலி, ்போபோல, புவ்னஸ்வர, ்�ோத்பூர,
போடனோ, சரய்பூர, ரிஷி்கைஷ்
• ஜிப்மர, புதுச்ெரி
• அவனத்து அரசு மறறும் சுயநிதி மருத்துவ
கைலலூரிகைள்

இந்திய ்வளோணவம ஆரோய்சசி நிவலயம், புதுதிலலி
• ்வளோணவம பலகைவலக் கைழகைங்கைள் மறறும்
கைலலூரிகைள்

மோநில அரசின் கைோல்நவை மருத்துவ பலகைவலக் கைழகைம்
மறறும் கைலலூரிகைள்

• அவனத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல கைழகைம்
AIIMS. புது திலலி
• ஜிப்மர, போணடிச்ெரி
• அரசு மறறும் சுயநிதி மருத்துவ கைலலூரிகைள்
• அலிகைோர முஸ்லீம் பலகைவலக் கைழகைம், அலிகைோர.

நிறுேனங்்ள்

விலங்கியலிற்கான வேலலேகாய்ப்பு்ள்

இந்திய ஆடசிப்பணி, இந்திய கைோவல பணி, இந்திய அயல்நோடடுப் பணித் ்தரவுகைள் ்போன்ை குடிவமப்பணித் ்தரவுகைள் மறைம் பிை வமய அரசு பணிகைள் மறறும் தமிழ்நோடு அரசுப் பணியோளர ்தரவோவணயம், வங்கிப் பணிகைள், ்தசிய வளரசசி ஆவணயம்
ஒருங்கிவணந்த போதுகைோப்புத்துவை ்தரவுகைள் பணியோளர ்தரவோவணயம் மறறும் இரயில்வ பணியோளர ்தரவு வமயம்.

• இளநிவல அறிவியல மறறும் கைலவியியல
• கைலவியியலில ஆய்வியல நிவைஞர மறறும் முவனவர

• இளநிவல அறிவியல (விலங்கியல)
• இளநிவல அறிவியல (சத்துணவியல்)
• இளநிவல அறிவியல
(படடுப் புழுவளர்ப்பு)
• இளநிவல அறிவியல (கடலியல்)
• இளநிவல அறிவியல (தடவியல்
அறிவியல்)

பபகாதுேகான படிப்பு்ள்

• இளநிவல அறிவியல (செவிலியர)
• இளநிவல அறிவியல – அவெர சிகிசவெ
்மலோணவம
• இளநிவல மருந்தியல
• படைய படிப்பு மருந்தியல
• இளநிவல – உைற பயிறசி முவை
மருத்துவம்
• இளநிவல சதோழிலெோர
மருத்துவம்
• இளநிவல போரவவயியல

• இளநிவல மீன் அறிவியல

• இளநிவல அறிவியல
(்தோடைக்கைவல)

துலை ேருத்துே படிப்பு்ள்

• இளநிவல அறிவியல
(படடுப்புழு வளரப்பு)

• இளநிவல அறிவியல
(வனத்துவை)

• இளநிவல சதோழிலநுடபம்
(்வளோணவமயியல)

• இளநிவல அறிவியல
(்வளோணவமயியல)

வேளகாணலேப் படிப்பு்ள்

• பி.வி.எஸ்ஸி (இளநிவல கைோல்நவை அறிவியல)

்கால்நலட ேருத்துேம்

இளநிவல இயறவகை மருத்துவம்
மறறும் ்யோகைோ அறிவியல
• இளநிவல ்�ோமி்யோபதி
மருத்துவம்
• இளநிவல ஆயுர்வத மருத்துவம் –
இளநிவல பல மருத்துவம்
• இளநிவல சித்த மருத்துவம்

பகாடங்்ளும் படடங்்ளும்

• எம்.பி.பி.எஸ்- ஆங்கில மருத்துவம்
(அல்லோபதி)
• மருத்துவ ்மறபடிப்பு (MD) –
அறுவவயியலில ்மறபடிப்பு (M.S)
• இளநிவல யுனோனி மருத்துவம் –

ேருத்துேத்துலை
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்தசிய மறறும் மோநில அளவிலோன நிறுவனங்ளில முதுநிவலக் கைலவி
மறறும் முவனவர படிப்பு
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வதர்வு

இயறபியல
்வதியியல
உயிரியல
தரக்கைவியல மறறும் அளவுரீதியோன பகுத்தறிதல
சுருக்கி எழுதுதல – ஆங்கிலம்
சமோத்த ்கைள்விகைள்

இயறபியல
்வதியியல
உயிரியல
சபோது அறிவு
சமோத்த ்கைள்விகைள்

இயறபியல
்வதியியல
உயிரியல
சமோத்த ்கைள்விகைள்

வதர்்நபதடுககும் முலை ேறறும் வதர்வு

• ்மறகைணை விவரங்கைள் அவனத்தும் தறகைோலிகைமோனவவ்ய. சென்ை ஆணடில பின்பறைப்படை முவைகைளின் அடிப்பவையில தயோரிக்கைப்படைது.
• ெரியோன தகைவலகைளுக்கு அந்தந்த ்தரவு அலலது நிறுவனத்தின் வவலதளங்கைவளப் போரக்கைவும்.

�வ�ரலோல முதுநிவல மருத்துவக் கைலவி
மறறும் ஆரோய்சசி நிறுவனம் (JIPMER)
www.jipmer.edu.in
்்நரம் : 2.1/2 மணி
்தரவு துவங்கி
NA
முடியும் ்்நரம்
எழுதும் முவை : கைணினி அடிப்பவையில

அவனத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல கைழகைம் (AIIMS)
www.aiimsexams.org
்்நரம் : 3.1/2 மணிகைள்
்தரவு துவங்கி
NA
முடியும் ்்நரம்
எழுதும் முவை : கைணினி அடிப்பவையில

்தசிய தகுதி மறறும் நுவழவுத் ்தரவு (NEET)
www.aipmt.nic.in
்்நரம் : 3 மணிகைள்
்தரவு துவங்கி
NA
முடியும் ்்நரம்
எழுதும் முவை : தோள் மறறும் ்பனோ

60
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200
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60
60
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200
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90
180

– அணுக்கைரு மருத்துவம்
– சுகைோதோர ஆய்வோளர
– இரத்த மோறறு

வினகாக்ளின் எணணிகல்

்தரவு ்நவைசபறும் மோதம்
கைவைசி ்ததி
்தரவு ்ததி
எதிரமவை மதிப்சபணகைள்
மதிப்சபணகைள்
விணணப்பிக்கும் முவை

்தரவு ்நவைசபறும் மோதம்
கைவைசி ்ததி
்தரவு ்ததி
எதிரமவை மதிப்சபணகைள்
மதிப்சபணகைள்
விணணப்பிக்கும் முவை

்தரவு ்நவைசபறும் மோதம்
கைவைசி ்தசி
்தரவுத் ்ததி
எதிரமவை மதிப்சபணகைள்
மதிப்சபணகைள்
விணணப்பிக்கும் முவை

�னவரி ்நடுவில
பிப்ரவரி ்நடுவில
்ம ்நடுவில
+1/-1/3rd
200
Online

�னவரி கைவைசி வோரம்
மோரச முதல வோரம்
்ம முதல வோரம்
+4/-1
720
Online

: மோரச கைவைசி வோரம்
: ்ம முதல வோரம்
: �ுன் முதல வோரம்
: கிவையோது
: 800
: Online

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

தற்காலி் அடடேலை

்பரோசிரியர, ஆரோய்சசியோளர, பலகைவலக்கைழகைங்கைளில அறிவியலோளரகைள், ்்நஷ்னல ஜியோக்ரரஃபிக்
்ெனலில ஆவணப்படுத்துபவர, விலங்கு மருந்தகைங்கைள், ்தசிய பூங்கைோக்கைள், அருங்கைோடசியகைம்,
மீன்கைள் மறறும் நீர வளரப்பு, மருந்து தயோரிப்பு நிறுவனங்கைள், விலங்கு பயிறசியோளரகைள்.

- ஆய்வகை சதோழிநுடப வலலு்நர
- மருத்துவ படிஉரு மறறும் சதோழிலநுடப வலலு்நர
- சுவோெ சிகிசவெ சதோழிலநுடப வலலு்நர
சிகிசவெ சதோழிலநுடப வலலு்நர

்தசியள கைைலியல பூங்கைோ மறறும் கைைலிய சபோறியோளரகைள்

ேருத்துேப் படிப்பு பதகாடர்பகான நுலைவுத் வதர்வு்ள்

மோநில பலகைவலக் கைழகைங்கைள்

கூடடுைவு சுகைோதோர அறிவியல நிறுவனம், ்கைரளோ.
ைோலபின் உயிரி மருத்துவம் மறறும் இயறவகை
அறிவியல நிறுவனம் (்ைரோடூன்)
ஹிமோலயன் பலகைவலக் கைழகைம்
(அருணோசெலபிர்தெம்)

முதுநிவல அறிவியல
(மருத்துவ நுணணுயிரியலில சிைப்பு
போைத்துைன் விலங்கியல)

அறிவியல நிவைஞர மறறும் முவனவர
(விலங்கியல)

• ்தசிய கைைலியல நிறுவனம்
• ஆந்திரோ பலகைவலக் கைழகைம் (விெோகைப்படடினம்)
• அணணோ பலகைவலக்கைழகைம் (சென்வன)
• முவனவர போபோெோஹிப் அம்்பத்கைோர
மரத்வோைோ பலகைவலக் கைழகைம்,
(கைைலியல ஆய்வகைம்) மகைோரோஷ்டரோ
• போரதிதோென் பலகைவலக் கைழகைம், திருசசிரோப்பள்ளி

முதுநிவல அறிவியல (கைைல விலங்கியல)

விலங்கியல மறறும் உயிரியலின் பல்வறு பிரிவுகைளில ஆரோய்சசியோளர, அறிவியலோளர,
சூழநிவலயியலோளரகைள், உணவியல நிபுணரகைள்.

அரசு கைவல மறறும் அறிவியல கைலலூரிகைள்,
தமிழ்நோடு, சென்வனப் பலகைவலக் கைழகைம்.

முதுநிவல அறிவியல (விலங்கியல)

– ்மலநிவலப்பள்ளிகைள்
– கைலலூரிகைள், பலகைவலக்கைழகைங்கைள்

முதுநிவல படைதோரி ஆசிரியரகைள்
விரிவுவரயோளரகைள் மறறும் ்பரோசிரியரகைள்

மணைல கைலவியியல நிறுவனம், வமசூர,
அஜ்மீர, ்போபோல, புவ்னஸ்வர

முதுகைவல அறிவியல மறறும் கைலவியியல (M.Sc., Ed.)

விலங்கியலிற்கான வேலலேகாய்ப்பு்ள்
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•
•
•
•
•
•

NIN – லைதரகாபகாத்
வதசிய ஊடடச்ெத்து நிறுேனம், லைதரகாபகாத்
முது அறிவியல – ்மம்படை உணவியல
உணவியல – முதுநிவல ெோன்றிதழ படிப்பு

•

•
•
•
•
•
•
•

•

போல ெோர நுணணுயிரியல
போல ெோர ்வதியியல
போல ெோர சதோழில நுடபவியல
போல ெோர சபோறியியல
விலங்குகைளின் உயிர ்வதியியல
விலங்குகைளின் மரபியல மறறும்
இனப்சபருக்கைம்
கைோல்நவைகைளின் உறபத்தியும்,
்மலோணவமயும்
விலங்குகைளின் உணவியல
விலங்குகைளின் உைறசெயலியல
போல ெோர சபோருளோதோரம்
போல ெோர விரிவோக்கைக் கைலவி
விலங்குகைளின் உயிரத்சதோழில நுடபவியல
பயிரோக்கைம் – (தீவன உறபத்தி)
விலங்குகைளின் இனப்சபருக்கைம் மறறும்
சபண உயிரிகைள் ்நலம்
உணவின் தரம் மறறும் போதுகைோப்பு
உறுதித்தன்வம

இளநிலலப் படிப்பு்ள்
• இளநிவல – சதோழிலநுடபவியல (B.Tech)
• போல ெோர சதோழிலநுடபவியல
முதுநிலல படிப்பு்ள்

NDRI
வதசிய ேளர்ச்சி ேறறும் ஆரகாய்ச்சி
நிறுேனம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவைகைளின் உறபத்தியும்,
்மலோணவமயும் – சதோைரபுவைய போைப்பிரிவில
முதுநிவலப் படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவைப் சபோருடகைள் உறபத்தி
சதோழிலநுடபம் – சதோைரபுவைய போைப் பிரிவில
முதுநிவலப் படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – பைவவ அறிவியல – சதோைரபுவைய
போைப்பிரிவில முதுநிவலப்படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – விலங்குகைளின் மரபியல மறறும்
இனப்சபருக்கைம் – சதோைரபுவைய போைப் பிரிவில
முதுநிவலப் படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – விலங்குகைளின் உணவியல –
சதோைரபுவைய போைத்தில முதுநிவலப் படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவை சபண விலங்குகைளின் ்நலன்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவை விரிவோக்கைக் கைலவி – கைோல்நவை
மருந்துகைள் / கைோல்நவை சபண விலங்குகைளின் ்நலன்
மறறும் கைருவளரசசி / கைோல்நவை அறுவவ சிகிசவெ /
விலங்குகைளின் உணவியல மறறும் சதோைரபுவைய
போைங்கைளில முதநிவலப் படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவை போக்டீரியவியல – கைோல்நவை
போக்டீரியவியல / கைோல்நவை வவரஸியல / கைோல்நவை
நுணணுயிரியல / கைோல்நவை சபோது ்நலன் /பைவவ
்்நோய்கைள் / கைோல்நவை ்்நோய்த் தவைக் கைோப்பியல /
சதோறறு ்்நோயியல / உயிரசதோழிலநுடபவியல ஆகிய
போைப் பிரிவுகைளில முதுநிவலப் படைம்.

முலனேர் படடப் படிப்பு (Ph. D)

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – விலங்குகைளின் மரபியல மறறும்
இனப்சபருக்கைம் – சதோைரபுவைய போைப்பிரிவில
முதநிவலப்படைம்

உயிரியல அறிவியல, இரடவைப் படைம்
(பி.எஸ் & எம்.எஸ்)

இ்நதிய பதகாழிலநுடப நிறுேனம் (ஐ.ஐ.டி)
பென்லன

IIT Chennai

• சபோது அறுவவ சிகிசவெ மருத்துவர
• மகைளிர ்நலம் மறறும் குழந்வதப்்பறு
மருத்துவம்
• கைண மருத்துவம்
• முைநீக்கி அறுவவ சிகிசவெ மருத்துவம்
• கைோது, மூக்கு, சதோணவை மருத்துவம்

முதுநிலல படிப்பு்ள்

•
•

•

•

•
•

இளநிவல – மருத்துவம் (எம்.பி.பி.எஸ்)
இளநிவல – செவிலியர
Microbiology
இளநிவல – துவண மருத்துவ
அறிவியல
இளநிவல – மருத்துவ ஆய்வகை சதோழிலநுடப
வியல
இளநிவல – இதய ஆய்வகை சதோழில
நுடபவியல
இளநிவல – இரத்த ஊடு பகுப்பு சதோழில
நுடபவியல
இளநிவல – ்நரம்பு சதோழில நுடபவியல
இளநிவல – அணுக்கைரு மருத்துவ சதோழில
நுடபவியல
இளநிவல – அறுவவ சிகிசவெயவை சதோழில
நுடபவியல
இளநிவல – கைதிரியக்கை சிகிசவெத் சதோழில
நுடபவியல
இளநிவல – ்மறபரவல சதோழில நுடபவியல
இளநிவல – ்கைடபு, ்பசசு, மறறும்
சமோழித்திைன், ்்நோயியல (AIISH வமசூர
இவணந்து ்நைத்தப்படுகிைது. (RCI) ஒப்புதல
சபறைது.)

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – விலங்குகைளின் உயிரசதோழிலநுடபவியல –
உயிரசதோழிலநுடபவியல / விலங்கு உயிர ்வதியியல
/ நுணணுயிரியல / ்்நோய்தவைக் கைோப்பியல / மறறும்
வவரஸியல ஆகியவறறில முதுநிவல படைம்

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – விலங்கு உயிர்வதியியல – சதோைரபுவைய
போைப் பிரிவில முதுநிவலப் படைம்

• ்வளோண ்வதிப்சபோருடகைள்
• பயிரோக்கைம்
• உயிரிய தகைவல சதோழில நுடபவியல
• பூசசியியல
• ்தோடைவியல
• மூலக்கூறு அறிவியல மறறும்
உயிரசதோழிலநுடபவியல
• சூழலியல அறிவியல
• தோவர ்்நோயியல
• தோவர மரபியல ஆதரவளங்கைள்
• புழுவியல
• நுணணுயிரியல

இளநிலலப் படிப்பு்ள்

இ்நதிய வேளகாணலே ஆரகாய்ச்சி நிலலயம்

IARI

• முதுநிவல மருந்தியல மருத்துவம் /
முதுநிவல அறுவவ சிகிசவெ மருத்துவம்
/ முதுநிவல பல மருத்துவம்
• முதுநிவல – குழந்வத மருத்துவம்
(5 ஆணடு படிப்பு)
• முதுநிவல அறிவியல / மருத்துவ
உயிரத்சதோழிலநுடபவியல

முதுநிலல படிப்பு்ள்

•

•

• இளநிவல (�ோனரஸ்) – கைண மருத்துவ
சதோழிலநுடபம்
• இளநிவல (�ோனரஸ்) – மருத்துவ
சதோழிலநுடபம்

துலை ேருத்துே படிப்பு்ள்

•
•
•
•

இளநிலலப் படிப்பு்ள்

• இளநிவல மருத்துவம் (எம்.பி.பி.எஸ்)
• இளநிவல அறிவியல – செவிலியர –
(முதுநிவல படையப்படிப்பு
• இளநிவல – செவிலியர (�ோனரஸ்)

இளநிலலப் படிப்பு்ள்

JIPMER
ஜேைர்லகால வ்நரு முதுநிலல ேருத்துே
்லவி & ஆரகாய்ச்சி நிருேனம்

AIIMS

அலனத்தி்நதிய ேருத்துே
அறிவியல ்ை்ம்

மருத்துவம்
குணபோதம்
சிைப்பு மருத்துவம்
குழந்வத மருத்துவம்
்்நோய் ்நோைல
்நஞ்சு மருத்துவம்

• கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை பரோமரிப்பு –
கைோல்நவை மருந்துகைள் – சதோைரபுவைய போைப்பிரிவில
முதுகைவலப் படைம்.

• இளநிவல கைோல்நவை மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை
பரோமரிப்பு – கைோல்நவை ்்நோய்த்தவைக் கைோப்பியல
– கைோல்நவை ்்நோய்த்தவைக் கைோப்பியல, கைோல்நவை
நுணணுயிரியல / வவரஸியல / போக்டீரியவியல
/ ்்நோயியல / உயிர சதோழில நுடபவியல /
பைவவ ்்நோய்கைள் / ஒடடுணணியியல / விலங்கு
உயிரத்சதோழிலநுடபம் ஆகியவறறில கைோல்நவைகைளின்
மருத்துவம் மறறும் கைோல்நவை பரோமரிப்பில முதுநிவலப்
படைம்

மறறும் கைருவளரசசி சதோைரபுவைய போைங்கைளில
முதுநிவலப் படைம்.

•
•
•
•
•
•

முலனேர் படிப்பு

மருத்துவம்
குணபோதம்
புை மருத்துவம்
வரம மருத்துவம்
சித்தர ்யோகை மருத்துவம்
குழந்வத மருத்துவம்
்்நோய் ்நோைல
்நஞ்சு மருத்துவம்

சித்தகா

SIDDHA
முதுநிலல படிப்பு்ள்

•
•
•
•
•
•
•
•

Famous National Institutes for Biologists

IVRI

• கைோல்நவைத் தடுப்பு மருந்துகைள் (NDPVM) –
்தசிய படையப் படிப்பு B & M பிரிவு

• பைவவ வளரத்தல – ்தசிய படையப் படிப்பு
(NDPH) CARI (மத்திய ்வளோண ஆரோய்சசி
நிறுவனம்)

• மோமிெப் சபோருடகைளின் உறபத்தி
சதோழிலநுடபம் - ்தசிய படைய படிப்பு
(NDMPT) – கைோல்நவைப் சபோருடகைள் சதோழில
நுடபம் பிரிவு

• தீவனம் மறறும் உணவு சதோழிலநுடபம்
(NDFFT) – ்தசிய படையப் படிப்பு – விலங்கு
உணவியல பிரிவு.

• குதிவர வளரப்பு (NDEHMS) – மருத்துவமும்,
அறுவவ சிகிசவெயும் – ்தசிய படையப் படிப்பு

• கைோல்நவை உயிரியல சபோருடகைள் (NDBP) –
உயிரியல சபோருடகைள் பிரிவு

• விலங்குகைளின் இனப்சபருக்கைம் (NDAR)
– ்தசிய படையப் படிப்பு – விலங்குகைளின்
இனப்சபருக்கை பிரிவு.

வதசிய படடயப் படிப்பு்ள்
• கைோல்நவை வளரத்தல (NDAH) – ்தசிய
படையப் படிப்பு – விலங்கு உணவியல பிரிவு

• முதுநிவல மருத்துவம் கைோல்நவை அறிவியல
• இளநிவல கைோல்நவை அறிவியல மறறும்
கைோல்நவை வளரப்பு
• விலங்குகைளின் உயிர ்வதியியல
• விலங்குகைளின் மரபியல மறறும்
இனப்சபருக்கைம்
• விலங்குகைளின் உணவியல
• உயிரிய புள்ளியியல
• சகைோள்வள ்்நோயியல
• கைோல்நவைப் சபோருளோதோரம்
• கைோல்நவை உறபத்தியும், ்மலோணவமயும்
• கைோல்நவை உறபத்தி சதோழிலநுடபம்
• பைவவ அறிவியல
• கைோல்நவை போக்டீரியவியல
• கைோல்நவை விரிவோக்கைக் கைலவி
• கைோல்நவை சபண விலங்குகைளின் ்நலம்
மறறும் இனப்சபருக்கைம்
• கைோல்நவை ்்நோய்த்தவைக் கைோப்பியல
• கைோல்நவை மருத்துவம்
• கைோல்நவை ஒடடுணணியியல
• கைோல்நவை்்நோயியல
• கைோல்நவை மருந்தியல
• கைோல்நவை உைறசெயலியல
• கைோல்நவைப் சபோது்நலம்
• கைோல்நவை அறுவவச சிகிசவெ மறறும்
கைதிரியக்கைவியல
• கைோல்நவை வவரஸியல

இ்நதிய ்கால்நலட ஆரகாய்ச்சி நிறுேனம்
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Living World
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Hierarchy
மூன்று பேருலக
வகைப்பாடு
வகைப்பாட்டு படிநிலைகள்
1.6.1.5Nomenclature
பெயரிடும்
முறைகள்
1.7.1.6Concept
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1.7 சிற்றினக் க�ோட்பாடு
1.8. Tools for study of Taxonomy
1.8 வகைப்பாட்டுக் கல்விக்கான கருவிகள்

“ஒட்டும�ொத்த
இயற்கையையும்,
அதன்
“Our task
must be to…embrace
all living
அழகையும் மற்றும் அனைத்து உயிரிகளையும்
creatures and the whole of nature and its beauty.”
அரவணைப்பதே நம் பெரும் கடமையாகும்”
Albertஐன்ஸ்டீன்
Einstein
-—
ஆல்பர்ட்

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•
•

•

ஆய்வு
தெரிவிக்கின்றது.
மனிதன்
மற்ற
உயிரினங்களை விட மேம்பட்ட நிலையில்
இருந்தாலும்
உணவுத்
தேவைக்காகத்
தாவரங்களையும், விலங்குகளையும், சார்ந்தே
வாழவேண்டி
உள்ளது.
விவசாய
வேலைக்காகவும், த�ோழமைக்காவும் மற்றும் பிற
ப�ொருளாதாரப் பயன்களுக்காகவும் மனிதன்
விலங்குகளைப் பயன்படுத்துகிறான். எனவே
விலங்குகளைப் புரிந்து க�ொள்வதும் அவற்றின்
தனித்தன்மைகள், வாழிடம், நடத்தை முறைகள்
மற்றும் அவற்றின் பரிணாமத் த�ொடர்புகளைப்
பற்றி
அறிந்து
க�ொள்வதும்
மிகவும்
அவசியமானதாகும்.
உயிரினங்களின்
பல்லுயிர்தன்மை,
வகைப்பாட்டின்
தேவை,
வகைப்பாட்டின் வகைகள், வகைப்பாட்டியலின்
படிநிலைகள், பெயரிடும் முறைகள் மற்றும்
வகைப்பாட்டிற்கு
உதவும்
சாதனங்கள்
ப�ோன்றவற்றை இப்பாடம் விளக்குகிறது.

உயிரினப் பல்வகைத்
தன்மையின்
முக்கியத்துவத்தினைப்
பற்றி அறிந்து
க�ொள்ளுதல்.

வகைப்பாட்டின்
தேவையைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்.

விலங்குகளை வகைப்படுத்துவதற்காக
வகைப்பாட்டியலின் முக்கியத்துவத்தை
புரிந்து க�ொள்ளச் செய்தல் மற்றும்
இனத்தொடர்பு த�ொகுப்பமைப்பியல் சார்ந்த
ஆர்வத்தினை உருவாக்குதல்.
பெயரிடு முறையின் அடிப்படை
விதிகளையும் அதன் பயன்களையும்
அறிந்து க�ொள்ளச்செய்தல்.

1.1 	உயிரின உலகின் பல்வகைத்
தன்மை (Diversity in the living
world)

உலகிலுள்ள அத்தனை உயிரினங்களும்
கூட்டாகச்
சேர்ந்து
வாழ்கின்றன.
இதில்
ஏறக்குறைய 8.7 மில்லியன் சிற்றின உயிரினங்கள்
இப்புவியில்
பரவியுள்ளது
என
மதிப்பீடு
செய்யப்பட்டுள்ளன. நிலவாழ் உயிரினங்களில் 86
சதவீதமும் கடல் வாழ்வனவற்றில் 91 சதவீதமும்
இன்னும்
கண்டுபிடித்து
விளக்கப்பட்டு,
பட்டியல்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது என்று ஒரு

பல்வேறு
வகைப்பட்ட
உயிரினங்கள்
வாழ்வதற்காக எண்ணற்ற வாழ்விடங்களை
இப்புவி க�ொண்டுள்ளது. துருவப்பகுதியில்
உள்ள பனிப்பாறைகள் முதல் வெப்ப நீர்

1

XI_Bio_Zoology_Ch01.indd 1

14-02-2020 2.19.15 PM

வைத்திருப்பதைப் பார்த்திருப்போம். அதே
ப�ோல் பல்பொருள் அங்காடியில் மளிகைப்
ப�ொருட்களும், அழகு சாதனப்பொருட்களும்,
ப�ொம்மைகளும்,
எழுது
ப�ொருட்களும்,
தின்பண்டங்களும் மற்றும் சில கருவிகளும்
அலமாரியில் நீள்வாட்டிலும் குறுக்குவாட்டிலும்
வரிசையாக
அடுக்கப்பட்டுள்ளதைப்
பார்த்திருப்போம். அப்படி இல்லையெனில்
குறிப்பிட்ட ப�ொருளைத் தேட நுகர்வோரும்,
விற்பனையாளர்களும்
அதிக
நேரத்தைச்
செலவிட வேண்டியிருக்கும். அதைப்போன்றே
நூலகங்களில்
அறிவியல்
கட்டுரைகள்,
குழந்தைகளுக்கான
கதைகள்,
புதினங்கள்
மற்றும்
சுயசரிதைகள்
ப�ோன்ற
நூல்கள்
வரிசைக்கிரமமாக
அடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஆனால்,
அதைப்
ப�ோல
உயிரினங்களை
வகைப்படுத்த முடியாது. எனவே, அதற்குரிய
புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்கி அதனைச்
சாத்தியமாக்கும்
செயல்முறையே
வகைப்படுத்துதல் ஆகும். எளிதில் காணக்கூடிய
பண்புகளின் அடிப்படையில் உயிரினங்களைக்
குழுக்களாகப் பிரிப்பதே வகைப்படுத்துதல்
ஆகும். இவ்வாறான அடிப்படை படிநிலைகளை
குறிக்கும் அறிவியல் ச�ொல் வகைபாட்டுத்
த�ொகுப்பு
(Taxon)
எனப்படும்.
(Taxon – Singular). பல்வேறு மட்டங்களில் உள்ள
உயிரிகளின் படிநிலைகளை குறிப்பிடும் ச�ொல்
டேக்ஸான்
ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டாக
விலங்குலகத்தில்
ஊர்வன,
பாலூட்டிகள்
ப�ோன்ற
பலசெல்
உயிரிகள்
பல்வேறு
மட்டங்களில் அமைந்துள்ளன. விலங்குகளின்
பண்புகளை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
அனைத்து உயிரிகளும் பல டேக்ஸாக்களாக
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு
விலங்குகளை
வகைப்படுத்தும்
அறிவியல்
வகைப்பாட்டியல்
(Taxonomy)
எனப்படும்.
வகைப்பாட்டியல் ஆய்வுகளுக்கு விலங்குகளின்
வளர்ச்சி நிலைகளுடன் கூடிய வெளிப்புற
மற்றும் உட்புற அமைப்புகளும் உயிரிகளின்
சூழலியல்
பற்றிய
தகவல்களும்
தேவைப்படுகின்றன.
ஏனெனில்,
இவையே
வகைப்பாட்டியலுக்கு
அடிப்படையாக
அமைகின்றன.
எனவே,
பண்பறிதல்,
அடையாளம் காணல், பெயரிடுதல் மற்றும்
வகைப்பாடு
செய்தல்
ஆகியவை
வகைப்பாட்டியலின் அறிவியல் படிநிலைகளாக
அமைந்துள்ளன.

ஊற்றுகள் வரை, ஆழம் குறைந்த கடற்பரப்பு
முதல் ஆழ்கடல் வரை, அதிக மழைப்பொழிவு
க�ொண்ட வெப்ப மண்டலக் காடுகள் முதல்
வறண்ட பாலைவனம் வரையுள்ள அனைத்துப்
பகுதிகளிலும் தாவரங்களும், விலங்குகளும்
வாழ்கின்றன. இவ்வகையான பல்வேறுபட்ட
சூழ்நிலை
மண்டலங்களில்
வெற்றிகரமாக
வாழ்வதற்கேற்ப சிற்றினங்கள் பல்வேறுபட்ட
தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.
சூழ்நிலை மண்டலம் (Ecosystem) எனப்படுவது
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ப�ோன்ற
உயிர்க்காரணிகளுக்கும்
தாது
உப்புக்கள்,
தட்பவெப்ப நிலை, மண், நீர் மற்றும் சூரிய ஒளி
ப�ோன்ற
உயிரற்ற
காரணிகளுக்கும்,
இடையேயுள்ள த�ொடர்புகளைக் குறிப்பதாகும்.
பல்வேறு வகைப்பட்ட சிற்றினங்கள் ஒரு
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மண்டலத்தில் வாழ்வதே
பல்லுயிர்தன்மை (Biodiversity) எனப்படுகிறது.
பல்லுயிர்தன்மை என்ற ச�ொல்லை முதன்
முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் வால்டர் ர�ோசன்
(Walter Rosen, 1985) என்பவர் ஆவார். இச்சொல்
E.D. வில்சன் என்பவரால் வரையறுக்கப்பட்டது.

உயிரிகளின் பண்புகள்
உயிரினங்கள்
பல்வேறு
வகைப்பட்ட
தனிப்பண்புகளால்
உயிரற்றவைகளிலிருந்து
வேறுபடுகின்றன. செல்களாலான உடலமைப்பு,
உணவூட்டம், சுவாசம், வளர்சிதை மாற்றம்,
வளர்ச்சி, உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப வினைபுரிதல்,
இடப்பெயர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், கழிவுநீக்கம்,
தகவமைதல் மற்றும் உடல் சமநிலைப்பேணுதல்
(Homeostasis) ப�ோன்றவை உயிரிகளின் முக்கிய
பண்புகளாகும். உயிரினங்களில் காணப்படும்
நுண்ணிய
பண்புகளைக்கூடக்
கண்டறிந்து
அவற்றை ஆவணப்படுத்தியதில் எண்ணற்ற
அறிவியலாளர்கள்
மற்றும்
வகைபாட்டியலாளர்களுக்கு சீரிய பங்குண்டு.
உயிரினங்களை
வகைப்படுத்தவும்,
அவற்றிற்கிடையே
உள்ள
த�ொடர்பினை
அறியவும் அவர்களின் கூர்ந்தாய்வே பெரிதும்
உதவுகிறது.

1.2 வகைப்பாட்டின் தேவை (Need for
classification)
பல இடங்களில் குறிப்பிட்ட
வரிசையிலும்,
ப�ொருட்கள்

வகையிலும்,
அடுக்கி
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பெயரிட்டு,
வரிசைப்படுத்தி,
பாதுகாத்து
ஆவணப்படுத்துவதாகும்.
இதுமட்டுமின்றி
சிற்றினங்களின்
பரிணாம
வரலாறு,
சூழ்நிலைத�ொடர்பு, சூழ்நிலை தகவமைப்புகள்
மற்றும்
சிற்றினங்களுக்கு
இடையேயுள்ள
த�ொடர்புகள் ஆகியனவற்றையும் இத்தகைய
இனத்தொடர்பு த�ொகுப்பமைவியல் வழி ஆய்வு
செய்யப்படுகின்றன.

வகைப்பாட்டின் அடிப்படை தேவை :
• நெருங்கிய த�ொடர்புடைய
கண்டறிந்து வேறுபடுத்துதல்.

இனங்களைக்

• சிற்றினங்களுக்கிடையே
உள்ள
வேறுபாடுகளை அறிந்து க�ொள்ளுதல்.
• உயிரிகளின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.
• பல்வேறுபட்ட
த�ொகுப்புகளுக்கிடையே
உள்ள த�ொடர்பை விளக்கும் வகையில்
மரபுத்தொகுதி த�ொடர்பு மரத்தை (Phylogenetic
tree) உருவாக்குதல்.

கர�ோலஸ் லின்னேயஸ்
நவீன வகைப்பாட்டியலின்
தந்தை
எனப்படுகிறார்.
வகைப்பாட்டியல் என்பது
உயிரினங்களைப்
பெயரிட்டு
வகைப்படுத்துவதாகும். இதற்கான கீழிறங்கு
படிநிலையை உண்டாக்கியதே இவரின்
முக்கிய பங்களிப்பு ஆகும். தற்பொழுது
இதில் பேருலகு (Domain),
உலகம் (kingdom). த�ொகுதி,
வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம் ,
பேரினம் மற்றும் சிற்றினம்
என எட்டு படிநிலைகள்
உள்ளன.

• உயிரினங்களைப் பற்றித் தெளிவாக அறிந்து
க�ொள்ளுதல்.

1.3 வகைப்பாட்டியல்
த�ொகுப்பமைவியல்
and Systematics)

மற்றும்
(Taxonomy

வகைப்பாட்டியல் (Taxonomy) – (கிேர. Taxis –
வரிசைப்படுத்துதல், Nomos சட்டம்) எனப்படுவது
உலகிலுள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும்
நுண்ணுயிரிகளை இனங்கண்டறிந்து, பெயரிட்டு,
விளக்கி வகைப்படுத்துவதுடன், உயிரினங்களை
முறையாக வரிசைப்படுத்துகின்ற ஒரு அறிவியல்
பிரிவாகும். அகஸ்டின் பைரமஸ் டி காண்டோல்
(Augustin Pyramus de Candole, 1813) என்பவர்
வகைப்பாட்டியல் என்ற ச�ொல்லை முதன்
முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார். வகைப்பாட்டியல்
என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தத்துவம்,
விதிமுறை
மற்றும்
செயல்முறைகளையும்
க�ொண்டு
உருவாக்கப்பட்ட
கருத்தியல்
பிரிவாகும்.
அரிஸ்டாடில்
‘பாரம்பரிய
வகைப்பாட்டியலின்
தந்தை’
என
அழைக்கப்படுகிறார். கர�ோலஸ் லின்னேயஸ்
நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தை’ எனப்படுகிறார்.

வகைப்பாட்டின் வரலாறு (History of
Classification)
த�ொடக்கக் காலத்தில் விலங்குகளை, நன்மை
பயக்கும் விலங்குகள் மற்றும் தீமை பயக்கும்
விலங்குகள் எனப் பிரித்தார்கள். த�ொன்மையான
வகைப்பாட்டியலின்படி
வீட்டுவிலங்குகள்,
வனவிலங்குகள், ஊர்வன, பறப்பன மற்றும்
கடல்வாழ் விலங்குகள் என ஐந்து பிரிவுகளாக
விலங்குகள் பிரிக்கப்பட்டன. த�ொடக்கக் காலத்தில்
வாழிடம்
மற்றும்
புறத்தோற்றம்
ப�ோன்ற
அடிப்படைப்
பண்புகள்
மட்டுமே
வகைப்பாட்டிற்குக்
கணக்கில்
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்பட்டன.

இனத்தொடர்பு த�ொகுப்பமைவியல்
(Systematics) (கிேர. System முறை /
Sequence- வரிசைப்படுத்துதல்)

முதன் முதலில் அரிஸ்டாடில் (கி.மு. 384 -322)
தன்னுடைய நூலான ‘விலங்குகளின் வரலாறு’
(History of Animals) எனும் இலத்தீன் நூலில்
விலங்குகளை வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவர்
உயிரினங்களைத் தாவரங்கள், விலங்குகள் என
இரு
வகைகளாகவும்
இடப்பெயர்ச்சியின்
அடிப்படையில்
நடப்பன
(தரைவாழ்விகள்),
பறப்பன
(காற்றுவாழ்விகள்)
நீந்துவன

வகைப்பாட்டியல்
மற்றும்
இனத்தொடர்பு
த�ொகுப்பமைவியல் ஆகிய இரண்டின் ந�ோக்கமும்
ஒரே விதமானவை. அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட
விதிகளின்
அடிப்படையில்
உயிரினங்களை
வகைப்படுத்துவதாகும்.
இனத்தொடர்பு
த�ொகுப்பமைவியலின்
முக்கிய
காரணி
உயிரினங்களை அடையாளம் கண்டு விளக்கி,
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வகைப்பாட்டிற்கு இவர் எடுத்துக் க�ொண்டதால்
இவரின்
வகைப்பாடு
சிக்கலானதாகவே
இருந்தது. பாலூட்டிகள், ஊர்வன, பறவைகள்,
மீன்கள், மற்றும் பூச்சிகள் என இயற்கையின்
அனைத்து அமைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய
ஒன்றை வெளியிட வேண்டும் என்பதே ஜான்
ரேயின் ந�ோக்கமாகும். ஸ்வீடன் நாட்டைச் சார்ந்த
நவீன வகைப்பாட்டியலின் தந்தையும் நவீன
இனத்தொடர்பு த�ொகுப்பை நிறுவியவருமான
கர�ோலஸ்
லின்னேயஸ்
(Carolus
Linnaeus)
(கி.பி. (ப�ொ.ஆ) 1707 -1788) அறிவியல்
அடிப்படையிலான வகைப்பாட்டு முறையையும்,
இருச�ொற்பெயரிடு
முறையையும்,
உருவாக்கினார். அதுவே இன்று வரை சில
மாறுபாடுகளுடன் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

(நீர்வாழ்விகள்) என்றும் வகைப்படுத்தினார்.
இரத்தத்தின்
அடிப்படையில்
(Enaima)
(இரத்தமுடையவை)
மற்றும்
(Anaima)
(இரத்தமற்றவை) என இருவகைகளாகப் பிரித்தார்.
அரிஸ்டாடிலின் வகைப்பாட்டு முறையானது
சில வரையறைக்குட்பட்டு இருந்ததால் பல
விலங்குகள்
இவரது
வகைப்பாட்டிற்குள்
அடங்கவில்லை.
எடுத்துக்காட்டாக,
தவளைகளின் தலைப்பிரட்டையானது நீரில்
பிறந்து
வளரும்
ப�ோது
செவுள்களைப்
பெற்றுள்ளது.
ஆனால்,
அவை
வளர்ந்து
உருமாற்றம் அடைந்த பின்பு நிலத்தில் வாழ
நுரையீரலைப் பெறுகிறது. எனவே, அவைகளால்
நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரண்டிலும் வாழ
முடிகிறது. இதனை எவ்வாறு வகைப்படுத்தி
அதற்கான இடத்தை நிர்ணயம் செய்வது?
இடப்பெயர்ச்சியை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
அவரது வகைப்பாட்டில் பறக்கும் திறன் என்ற
ஒரேய�ொரு பண்பை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு
பறவைகள், வ�ௌவால் மற்றும் பறக்கும்
பூச்சிகள் அனைத்தையும் ஒரே த�ொகுதியின் கீழ்
வகைப்படுத்தினார். மாறாக, நெருப்புக்கோழி,
ஈமு மற்றும் பெங்குயின் ப�ோன்றவை பறக்கும்
திறனற்ற
பறவைகளைப்
பறவையினத்தில்
சேர்க்கவில்லை.
ஆனாலும்
இவரது
வகைப்பாடானது 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
அதாவது கி.பி. 1700 வரை புழக்கத்தில் இருந்தது.

முதல் வரை எளிதில் அறியக்கூடிய ஒரு
பண்பைய�ோ
அல்லது
சில
பண்புகளை
மட்டும�ோ கவனத்தில் க�ொண்டு உயிரினங்களை
வகைப்படுத்தினர்.
காலப்போக்கில்
உயிரினங்களின் பண்புகள் குறித்த அறிவு
பெருகியதன் விளைவாக அதிக அளவிலான
பண்புகளை
வகைப்படுத்தக்
கருதினர்.
புறப்பண்புகள்,
உள்ளமைப்பியல்
மற்றும்
உயிரிகளின் கருவியல், ஆகியவற்றிலிருந்து
பெறப்பட்ட த�ொடர்புகள் மற்றும் ஒற்றுமைகளின்
அடிப்படையிலேயே பாரம்பரிய வகைப்பாட்டின்
படிநிலை அமைந்துள்ளது. இதிலிருந்து சற்று
மாறுபட்ட எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான
வகைப்பாடு 1950 இல் உருவானது. இம்முறையில்
உயிரினங்களுக்கு
இடையிலான
ஒற்றுமை
மற்றும்
வேற்றுமைகளின்
அளவைப்
புள்ளியியல் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்து,
பிறகு உயிரிகளின் எண்ணிக்கை அளவிலான
த�ொடர்புகளைக் கணினி மூலம் பகுப்பாய்வு
செய்து
அதனடிப்படையில்
உயிரினங்கள்
வகைப்படுத்தப்பட்டன.
இதன்
பின்னர்
உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள பரிணாம
மற்றும்
மரபியல்
த�ொடர்புகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு உருவாக்கப்பட்ட
வகைப்பாடு மரபுத்தொகுதி த�ொடர்பு (Phylogenetic)
அல்லது கிளாடிஸ்டிக் வகைப்பாடு (Cladistic
classification)
எனப்படுகிறது.
இது
ப�ொது
மூதாதையர்களைப்
பெற்றுள்ளதன்
அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பரிணாம
வகைப்பாடாகும். இதன் மூலம்
பல்ேவறு
சிற்றினங்களுக்கு இடையேயுள்ள ஒற்றுமை
வேற்றுமைகளை உணர்த்தும் மரபுத்தொகுதி

அரிஸ்டாடிலிற்குப் பிறகு அவரது மாணவரான
திய�ோபிராஸ்டஸ்
(Theophrastus)
(கி.மு.
(ப�ொ.ஆ.மு)
372-287)
என்பவர்
அரிஸ்டாடிலின் வகைப்பாட்டியல் ஆய்வுகளைத்
தாவரங்களில்
த�ொடர்ந்ததால்
அவர்
‘தாவரவியலின் தந்தை’ என அழைக்கப்படுகிறார்.
நீண்ட காலத்திற்குப் பின் 16ம் நூற்றாண்டில்
வாழ்ந்த ஆங்கில இயற்கை அறிஞர் ஜான் ரே
(John Ray, கி.பி. 1627-1785) பல முக்கிய
ஆய்வுகளை எழுதி வெளியிட்டார். அதில்
வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அலகு சிற்றினம்
என
உறுதிப்படுத்தியது
அவரது
முக்கிய
பங்காகும். 1682ல் இவர் வெளியிட்ட ‘மெத�ோடஸ்
பிளான்ட்டாரம் ந�ோவா’ (Methodus Plantarum Nova)
எனும் நூல் 18,000 தாவர இனங்களை
உள்ளடக்கியிருந்தாலும் அதில் சிற்றினங்கள்
குறித்த
தகவல்கள்
மிகக்
குறைவாகவே
இருந்தன. த�ொடக்கக்கால வகைபாட்டியலரின்
கருத்துக்கு எதிராகப் பல்வேறுபட்ட பண்புகளை
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த�ொடர்பு
மரம்
(Phylogenetic
tree)
உருவாக்கப்பட்டது. இவ்வகையில் பரிணாமத்
த�ொடர்புகளை கிளாட�ோகிராம் என்னும் மர
வரைபடத்தின் மூலம் விளக்குவதை எர்ன்ஸ்ட்
ேஹகல் (Ernst Haeckal) அறிமுகப்படுத்தினார்.

மரபு வழித் த�ொடர்புகளை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு ம�ோனிரா (Monera), புர�ோட்டிஸ்டா
(Protista), பூஞ்சைகள் (Fungi), பிளான்டே (Plantae)
மற்றும் அனிமாலியா (Animalia) என ஐந்து
உலகங்கள்
பிரிக்கப்பட்டுப்
பெயரிடப்
பட்டுள்ளன. ஐந்து உலகங்களின் பல்வேறு
பண்புகளின் ஒப்பீட்டு த�ொகுப்பாக அட்டவணை
1.1ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு
த�ொகுப்பில்
உள்ள
அனைத்து
உயிரினங்களின்
உடலில்
காணப்படும்
மூதாதையர் பண்புகளும், இப்பண்புகளிலிருந்து
அமைப்பு மற்றும் வேலைகளில் ஏற்பட்ட
மாறுபாடுகளினால்
உருவான
புதிய
பண்புகளும் (Derived characters) இவ்வகைபாட்டில்
கருத்தில் க�ொள்ளப்பட்டன. பரிணாமத்தின்
காரணமாகத் த�ோன்றிய பல புதிய பண்புகள்,
புதிய துணைச் சிற்றினங்கள் உருவாவதற்குக்
காரணமானது. கிளாட�ோகிராமின் ஒவ்வொரு
பரிணாமப்
படிநிலையும்
ஒரு
கிளையை
உருவாக்கியது.
அக்கிளையில்
உள்ள
விலங்குகள் அனைத்தும் புதிய பண்புகளைப்
பெறுகின்றன. இப்பண்புகளை ஒரு குறிப்பிட்ட
இடத்திற்குக் கீழே உள்ள கிளைகளில் காண
இயலாது.

வகைப்பாட்டு முறையின் நீண்ட பயணத்தில்
DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகளைக் கூட
அடையாளம்
கண்டு
அதனடிப்படையில்
உயிரிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மூலக்கூறு
த�ொழில் நுட்பம் (Molecular techniques) மற்றும்
உயிர்வேதிய பகுப்பாய்வுகள் (Biochemical Assays)
ஆகியவை புதிய வகையான ‘மூன்று பேருலக
வகைப்பாட்டு
முறை’
(Three
Domain)
உருவாக்கத்திற்கு வழி வகுத்துள்ளது.

1.4 மூன்று
பேருலக
வகைப்பாடு
(Three Domains of life)

இவ்வாறு மூதாதையர் பண்புகளில் இருந்து
வேறுபடும் ஒத்த அல்லது பெறப்பட்ட புதிய
பண்புகளின் அடிப்படையில் உயிரினங்களுக்கு
இடமளித்து அமைத்தால் இனவளர்ச்சி மரம்
அல்லது கிளாட�ோகிராம் உருவாகிறது.
வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் உயிரினங்கள்
இரண்டு அல்லது மூன்று உலகங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. பின்பு அது நான்கு, ஐந்து,
ஆறு என்றாகித் தற்பொழுது ஏழு உலகங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. R.H. விட்டேகர் (R.H. Whittaker,
1969) உருவாக்கியுள்ளார். இதில் செல்லமைப்பு,
உணவூட்ட முறை, இனப்பெருக்கமுறை, மற்றும்
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ஜீன்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டினை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு கார்ல் வ�ோஸ்
(Carl Woese, 1977) மற்றும் அவரது குழுவினரின்
முயற்சியால்
முப்பேருலக
க�ோட்பாடு
முன்மொழியப்பட்டது. இதில் உலகை விட
(kingdom)
பேருலகம்
உயர்
வகைப்பாட்டு
நிலையாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ப�ொதுவாக
இம்முறை புர�ோகேரிய�ோட்டுகளை பாக்டீரியா
மற்றும்
ஆர்க்கியா
(Archaea)
என்ற
இரு
பிரிவுகளாகப்
பிரிப்பதை
வலியுறுத்துகிறது.
அதுமட்டுமின்றி எல்லா யூகேரிய�ோட்டுகளையும்
யூகேரியா (Eukarya) என்ற பேருலகிற்குள் க�ொண்டு
வருகிறது. ப�ொதுவாகப் பாக்டீரியாவை விட
ஆர்க்கியா யூகேரியாவுடன் நெருங்கிய த�ொடர்பில்
உள்ளது. பாக்டீரியாவின் செல்சுவரின் உள்
அமைப்பிலிருந்தும்
பாக்டீரியா
மற்றும்
யூகேரிய�ோட்டுகளின் சவ்வின் உள்ளமைப்பு
மற்றும் rRNA வகைகளிலிருந்தும் ஆர்க்கியா
வேறுபடுகின்றது.
மூன்று பேருலகங்கள்
கார்ல் வ�ோயிஸ், (1977)
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ஆர்க்கியா
(எக்ஸ்ட்
ரிம�ோஃபைல்ஸ்)
மெத்தன�ோஜென்கள்,
ஹேல�ோஃபைல்ஸ் &
தெர்மோஅஸிட�ோ
ஃபைல்ஸ்
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படம் 1.1 கிளாட�ோகிராமிற்கு எடுத்துக்காட்டு

பாக்டீரியா
சையன�ோ
பாக்டீரியா மற்றும்
யூபாக்டீரியா (பயன்
மற்றும் தீங்கு
தருபவை)

யூகேரியா
(யூகேரிய�ோட்டுகள்)
புர�ோட்டிஸ்டா,
பூஞ்சை, தாவரங்கள்
மற்றும் விலங்குகள்
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ந�ோய் உண்டாக்கக் கூடியனவாகவும் உள்ளன.
பயன்தரும் புர�ோபைய�ோடிக் பாக்டீரியாக்களும்
(Probiotic bacteria), தீங்கு பயக்கும் ந�ோயூக்கி
பாக்டீரியாக்களும் (Pathogenic bacteria) அதிக
அளவில்
பரவிக்
காணப்படுகின்றன.
சையன�ோபாக்டீரியாக்கள்
எனப்படும்
ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நீலப்
பச்சைப் பாசிகள் புவியின் த�ொடக்கக் காலமான
ஜிய�ோலாஜிக் காலத்தில் ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி
செய்ததன்
மூலம்
புவியைக்
காற்றற்ற
சூழலிலிருந்து காற்றுள்ள சூழலுக்கு மாற்றியதில்
முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன.

1. பேருலகு - ஆர்க்கியா (Domain Archaea)
ஒரு செல் உயிரிகளான புர�ோகேரிய�ோட்டுகள்
இவ்வகைபாட்டில் அடங்கும். இவை எரிமலை
வாய்ப்பகுதி,
வெந்நீரூற்றுகள்,
துருவப்
பனிப்பாளங்கள்
ப�ோன்ற
சாதகமற்ற
சூழ்நிலைகளிலும் வாழும் திறனுடையதால்
இவை
எக்ஸ்ட்ரிம�ோஃபைல்ஸ்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை
தனக்குத்
தேவையான உணவைச் சூரிய ஒளி மற்றும்
ஆக்ஸிஜனின்றி எரிமலை சாம்பலிருந்து வரும்
ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் வேறு சில
வேதிப்பொருட்களைப்
பயன்படுத்தித்
தயாரித்துக் க�ொள்கின்றன. இவற்றுள் சில
உயிரிகள் மீத்தேன் வாயுவை (மெத்தன�ோஜன்)
உற்பத்தி செய்கின்றன. உப்புத்தன்மையுள்ள
சூழ்நிலையில் வாழும் சில உயிரினங்கள்
ஹேல�ோஃபைல்கள் எனவும் அதிக வெப்பம்
மற்றும்
அமிலத்தன்மையில்
வாழும்
உயிரினங்கள்
தெர்மோஅஸிட�ோபைல்கள்
எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

3. பேருலகு - யூகேரியா (Eukarya)
செல்களில்
உண்மையான
உட்கருவையும்
சவ்வினால்
சூழப்பட்ட
செல்
உள்ளுறுப்புகளையும்
க�ொண்டுள்ளவை
யூகேரிய�ோட்டுகள்
எனப்படும்.
இதன்
உட்கருவில் ஹிஸ்டோன் புரதத்துடன் கூடிய
வரிசையாக அமைந்த DNAக்களை க�ொண்ட
குர�ோம�ோச�ோம் காணப்படுகின்றது. மேலும்,
சைட்டோப்பிளாசத்தில்
80S
வகை
ரைப�ோச�ோம்களும்,
பசுங்கணிகம்
மற்றும்
மைட்டோகாண்ட்ரியங்களில்
70S
வகை
ரைப�ோச�ோம்களும் உள்ளன. இப்பேருலகின்
கீழ் வரும் உயிரிகள் புர�ோட்டிஸ்டா, பூஞ்சைகள்,
தாவரங்கள்
மற்றும்
விலங்குகள்
எனப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தெர்மஸ் அக்குவாடிகஸ்
எனும் பாக்டீரியம் உயர்
வெ ப ்ப நி லையை த்
தாங்கும் திறன் க�ொண்டது.
DNA
பாலிமரேஸ் ந�ொதியானது
முதலில் இந்த பாக்டீரியாவிலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப்பட்டது.
இந்த
ந�ொதியானது DNA நகல் பெருக்கம்
நடைபெற உதவும் PCR (பாலிமெரேஸ்
சங்கிலி வினை) த�ொழில் நுட்பத்தில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1987ல் கேவலியர் – ஸ்மித் (Cavalier – Smith)
என்பவர் ஆறுலக வகைப்பாட்டினை ஏழுலக
வகைப்பாடாக (Seven Kingdom System) மாற்றினார்.
இவ்வகைபாட்டின் படி புர�ோகேரிய�ோட்டா
மற்றும் யுகேரிய�ோட்டா என இரண்டு சிறப்பு
உலகங்களாகவும் (Super Kingdoms), மற்றும் ஏழு
உலகங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டன. இவற்றில்
யூபாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கிபாக்டீரியா என
இரண்டு
புர�ோகேரிய�ோடிக்
உலகங்களும்
புர�ோட்டோச�ோவா, குர�ோமிஸ்டா (நிறமுள்ள)
பூஞ்சைகள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
என ஐந்து யூகேரிய�ோட்டிக் உயிரினங்களும்
அடங்கும்.

2. பேருலகு - பாக்டீரியா
இவையனைத்தும்
புர�ோகேரிய�ோட்டுகள்
வகையைச் சேர்ந்தவை. தெளிவான உட்கருவும்,
ஹிஸ்டோன்களும் கிடையாது. குர�ோம�ோச�ோம்
வட்ட வடிவ DNA வாக காணப்படுகிறது. 70S
வகை ரைப�ோச�ோம்களைத் தவிரச் சவ்வினால்
சூழப்பட்ட செல் உறுப்புகள் எதுவும் கிடையாது.
(Peptidoglycans)
க�ொண்ட
செல்சுவரைப்
பெற்றுள்ளன.
பெரும்பாலானவை
சிதைப்பவைகளாகவும்
(Decomposers),
சில
ஒளிச்சேர்க்கையின்
மூலம்
உணவு
தயாரிப்பவையாகவும் (Photo synthesizers) சில

1.5 வகைப்பாட்டு
படிநிலைகள்
(Taxonomic Hierarchy)
உயிரிகளின்
வகைப்பாட்டியலில்
உலகம்,
த�ொகுதி, வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம், பேரினம்
மற்றும் சிற்றினம் என ஏழு பெரும் படிநிலைகள்
அமைந்துள்ளன. இதைத்தவிர துணை உலகம்,
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நிலை, பிரிவு, துணைப்பிரிவு, துணைத்தொகுதி,
சிறப்பு வகுப்பு (Super class), துணை வகுப்பு, சிறப்பு
வரிசை (Super order) துணை வரிசை, சிறப்பு
குடும்பம், (Super family) துணை குடும்பம் (Sub family)
மற்றும் துணை சிற்றினம் (Sub species) எனப் பல
இடைநிலை படிநிலைகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
தயிர்
புர�ோபைய�ோடிக்கிற்கான
சிறந்த
மூலமாகும். இந்த நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா
உடல்
நலத்தை
மேம்படுத்துகின்றது.
எ.கா. லேக்டோபேசில்லஸ் சிற்றினம்.

மூவுலகக் க�ோட்பாட்டு முறை (The Three Domain System)
ஆர்க்கேயா

பாக்டீரியா

யூக்கேரியா

பாரம்பரிய ஐந்துலக க�ோட்பாட்டு முறை (The Traditional Five Kingdom System)
ம�ோனிரா

புர�ோடிஸ்டா

பூஞ்சை

பிளான்டே

அனிமாலியா

ஆறு உலகக் க�ோட்பாட்டு முறை (The Six Kingdom System)
பாக்டீரியா

ஆர்க்கியா

புர�ோடிஸ்டா

பூஞ்சை

பிளான்டே

அனிமாலியா

ஏழுலக வகைப்பாட்டு முறை (The Seven – Kingdom System)
யூபாக்டீரியா

ஆர்கிபாக்டீரியா

புர�ோட்டோச�ோவா

குர�ோமிஸ்டா

பூஞ்சை

பிளான்டே

அனிமாலியா

அட்டவணை - 1.1 ஐந்து உலக வகைப்பாடு (FIVE KINGDOM CLASSIFICATION)

பண்புகள்

ம�ோனிரா

செல்வகை

புர�ோகேரிய�ோட் யூகேரிய�ோட்

புர�ோடிஸ்டா

செல்லுல�ோஸ்
சிலவற்றில்
செல்சுவர்			
அமைப்பு அற்றது
உண்டு
உடலமைப்பு

செல்லால்
ஆனவை

உணவூட்ட தன்னூட்ட மற்றும்
சார்ந்துண்ணும்
முறை
ஊட்ட முறை

செல்லால்
ஆனவை
தன்னூட்ட மற்றும்
சார்ந்துண்ணும்
ஊட்ட முறை

பூஞ்சைகள்

தாவரங்கள்

விலங்குகள்

யூகேரிய�ோட்

யூகேரிய�ோட்

யூகேரிய�ோட்

உண்டு

உண்டு

இல்லை

பல செல் மற்றும்
திசுக்களால்
ஆனவை

திசு மற்றும்
உறுப்பு அமைப்பு

திசு, உறுப்பு மற்றும்
உறுப்பு மண்டல
அமைப்பு

சார்ந்துண்ணும்
ஊட்ட முறை

தன்னூட்ட
முறை

சார்ந்துண்ணும்
ஊட்ட முறை

செய்யும்போது மலட்டுத்தன்மையுடைய சேய்கள்
உருவாகின்றன (படம் 1.2).

சிற்றினம் (Species)
வகைப்பாட்டியலின்
அடிப்படை
அலகு
சிற்றினமாகும்.
புறத்தோற்றப்
பண்புகளில்
ஒன்றுபட்ட ஆனால் இனப்பெருக்கப் பண்புகளில்
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
இனப்பெருக்கத்
திறனுடைய சேய்களை உண்டாக்கும் உயிரினங்கள்
சிற்றினம் எனப்படும். இதில் சில விதிவிலக்குகளும்
காணப்படுகின்றன. நெருங்கிய த�ொடர்புடைய சில
சிற்றினங்களுக்கிடையே
இனக்கலப்பு

பேரினம் (Genus)
ஒரு ப�ொது மூதாதையரிலிருந்து த�ோன்றிய
நெருங்கிய த�ொடர்புடைய இனங்கள் பேரினம்
எனப்படுகிறது. பேரினத்தில் ஒரே ஒரு இனம்
காணப்பட்டால்
அது
ம�ோன�ோடைப்பிக்
பேரினம்
(Monotypic
genus)
எனப்படும்.
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உயிரிகளுக்கிடையான இனக்கலப்பு
ஆண் குதிரையை பெண்கழுதையுடன்
இனக்கலப்பில்
ஈடுபடுத்தும்
ப�ோது
மலட்டுத்தன்மையுடைய ஹின்னி (Sterile
Hinny) உருவாகிறது.
ஹின்னி

க�ோவேறுக் கழுதை

ஆண் கழுதையை பெண்குதிரையுடன்
இனக்கலப்பில்
ஈடுபடுத்தும்
ப�ோது
மலட்டுத்தன்மையுடைய
க�ோவேறுக்
கழுதை (Mule) உருவாகிறது.
ஆண் சிங்கத்தை பெண் புலியுடன்
இனக்கலப்பில்
ஈடுபடுத்தும்
ப�ோது
மலட்டுத்தன்மையுடைய லைகர் (Liger)
உருவாகிறது.

லைகர்

ஆண் புலியை பெண் சிங்கத்துடன்
இனக்கலப்பில்
ஈடுபடுத்தும்
ப�ோது
மலட்டுத்தன்மையுடைய டைகான் (Tigon)
உருவாகிறது.

டைகான்
படம் 1.2 மலட்டு வாரிசுகள்

கேனிடே குடும்பமும், ஃபெலிடே குடும்பமும்,
கார்னிவ�ோரா
என்ற
வரிசையில்
வைக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டாக, அய்லூரஸ் என்னும் பேரினம்
(Genus Ailurus) சிவப்பு பாண்டா (Ailurus fulgens)
எனும் ஒரே ஒரு சிற்றினத்தைக் க�ொண்டுள்ளது.
அதேப�ோன்று ஒரு பேரினத்தில் ஒன்றுக்கும்
மேற்பட்ட
சிற்றினங்கள்
காணப்படுவது
பாலிடைபிக் பேரினம் (Polytypic genus) எனப்படும்
எ.கா. பூனைகள் ஃபெலிஸ் என்னும் பேரினத்தில்
அடங்கியுள்ளன. இதில் ஃபெலிஸ் ட�ொமஸ்டிக்கா,
(வீட்டுப்பூனை),
ஃபெலிஸ்
மார்கரிட்டா
(வனப்பூனை) மற்றும் ஃபெலிஸ் சில்வஸ்ட்ரிஸ்
(காட்டுப்பூனை) ப�ோன்ற சிற்றினங்கள் உள்ளன.

வகுப்பு (Class)
ப�ொதுவான பண்புகள் சிலவற்றைக் க�ொண்ட
ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்புடைய ஒன்று அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட வரிசைகளின் த�ொகுப்பே
வகுப்பு எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக மனிதன்,
மனிதக் குரங்கு, குரங்கு ப�ோன்றவை பாலூட்டிகள்
வகுப்பில் உள்ளன. நாய், பூனை ப�ோன்ற
கார்னிவ�ோரா வரிசையைச் சார்ந்த விலங்குகளும்
இவ்வகுப்பில் அடங்கும்.

குடும்பம் (Family)

த�ொகுதி (Phylum)

இக்குழுவில் ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்புடைய
பேரினங்கள்
உள்ளடங்கியுள்ளன.
இதற்கு
குடும்பம் என்று பெயர். பேரினம் மற்றும்
சிற்றினங்களை ஒப்பிடுகையில் அவை குறைந்த
அளவு ஒற்றுமை க�ொண்டவை. (எ.கா) ஃபெலிடே
குடும்பத்தைச் சார்ந்த பேரினம் ஃபெலிஸ்
(பூனைகள்) மற்றும் பேரினம் பாந்தீரா (சிங்கம்,
புலி மற்றும் சிறுத்தை) ஆகியவை.

ஒத்த தனித்துவப் பண்புகளின் அடிப்படையில்
சில வகுப்புகள் உயர் படிநிலையான த�ொகுதி
என்பதன் கீழ் வைக்கப்படுகின்றன. மீன்கள்,
இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறவைகள் மற்றும்
பாலூட்டிகள் ப�ோன்ற வகுப்புகள் வகைப்பாட்டில்
அடுத்த உயர்படிநிலையான முதுகுநாணிகள்
எனும்
த�ொகுதியை
உருவாக்குகின்றன.
இவ்வகுப்புகளைச் சார்ந்த உயிரிகள் முதுகுநாண்,
முதுகுப்புறக் குழல் வடிவ நரம்பு வடம் ப�ோன்ற
ப�ொதுவான
பண்புகளில்
ஒத்திருப்பதால்
அனைத்தையும்
சேர்த்து
இவை
முதுகுநாணுள்ளவை
எனும்
த�ொகுதியில்
வைக்கப்பட்டுள்ளன.

வரிசை (Order)
சில ப�ொதுவான பண்புகளைக் க�ொண்ட ஒன்று
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல குடும்பங்களின்
த�ொகுப்பு வரிசை எனப்படும். ஒரே மாதிரியான
ஒன்று அல்லது பல குடும்பங்கள் இணைந்து
வரிசையை உண்டாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாகக்
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மனிதனின் வகைப்பாட்டு படிநிலை
உலகம்

விலங்குலகம் (அனிமாலியா) - பலசெல் க�ொண்ட யூகேரிய�ோடிக் உயிரினங்கள்

த�ொகுதி

முதுகு நாணிகள்: முதுகு நாண் அல்லது முதுகெலும்புத் த�ொடருடைய விலங்குகள்

வகை / வகுப்பு

பாலூட்டிகள் – உடல் முழுதும் உர�ோமங்கள் உடையன, பால் சுரப்பிகள்

வரிசை

பிரைமேட்டா – முன்னோக்கிய பார்வை க�ொண்ட கண்கள் மற்றும்
பற்றும் விரல்களைக் க�ொண்டவை

குடும்பம்

ஹ�ோமினிடே – தட்டையான முகம் மற்றும் பைனாக்குலர் பார்வை
க�ொண்ட பிரைமேட்டுகள்

பேரினம்

ஹ�ோம�ோ - பெரிய மூளையுடன் கூடிய நிமிர் நிலை
ஹ�ோமினிட்கள்

சிற்றினம்

ஹ�ோம�ோசேப்பியன்ஸ் - இரு கால்களால்
நடக்ககூடிய அறிவு கூர்மை

உலகம் (Kingdom)

தென்
இந்தியாவில்
தற்போது
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ள சிற்றினங்கள்
இந்தியாவில்
மேற்கு
த�ொடர்ச்சி
மலைப்பகுதியில் மாறுபட்ட புதிய வகைத்
தவளை ஒன்று ஆகஸ்ட் 2017ல் அறிவியல்
அறிஞர்களால் கண்டறியப்பட்டது.
இது
ஒளிரும்
தன்மையுடன்
கூடிய
ஊதா
நிறத்துடனும், கண்ணைச்சுற்றி இளநீல நிற
வளையத்துடனும் மற்றும் கூரிய பன்றி
மூக்கு
ப�ோன்ற
அமைப்பையும்
க�ொண்டுள்ளது. 2014ல் மேற்குத் த�ொடர்ச்சி
மலையில் உயிரிழந்த டாக்டர். சுப்பிரமணியம்
பூபதி (Herpetologist) அவர்களின் நினைவாக
இந்த தவளை நாசிக்காபெட்ராக்கஸ் பூபதி
எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

எல்லாத் த�ொகுதியில் உள்ள விலங்குகளும்
ஒன்றிணைக்கப்பட்டு
விலங்குலகம்
எனும்
வகைப்பாட்டியலின்
உச்சப்படிநிலையில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

1.6  பெயரிடும் முறைகள்
(Nomenclature)
கிசா (Giza), இனிமீன் (Inimene), எம்பெரி (Emberi),
மன்னா (Manna), த�ொஆன்னா (Doanna),
யுமான�ோ (Umano)
நிச்சயமாக எல்லாவகையிலும் இந்தச் ச�ொற்கள்
உங்களுக்குப் புதியவையாக இருக்கும். ஆனால்

ஜுலை 2017ல் தமிழ் நாட்டின்
க�ொடைக்கானல் ஏரியில், ஈசான்
என்ற 9 வயது மாணவன்
நன்னீரில் வாழக்கூடிய புதிய
வகை
ஜெல்லி
மீனைக்
கண்டறிந்தான்.
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உயிரியலின்

இ ம ய மலைப்ப கு தி யி ல்
கண்டறியப்பட்ட
புதிய
க ாட் டு ப்பறவை க் கு
இந்தியாவின்பறவையியல்
வல்லுநர் டாக்டர். சலீம் அலி அவர்களின்
நினைவாக சூதீரா சலீமலீயை (Zoothera
எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
salimalii)
இந்திய பழந்தின்னி வெளவ்வாலுக்கும்,
லாட்டிடென்ஸ்
சலீமலீயை (Latidens
salimalii) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றாகும்.

தற்பொழுது
உள்ளன.

குறிக்கும்
உலகில்
எனவே

ஆறாயிரத்துக்கும்

ச�ொற்கள்

ம�ொழிகள்

ஒவ்வொரு

விலங்கும்

மேற்பட்ட

வகைப்பாட்டுத்

ஏற்பட்டது.

விலங்குகளுக்கும்,

இதன்

Zoological Nomenclature - ICZN) வழிகாட்டுதலின்
அடிப்படையில்

விலங்குகளுக்குப்

பெயரிடப்படுகின்றன. இவ்வகையில் அறிவியல்
பெயர்கள் ஒவ்வொரு உயிரிக்கும் ஒரே ஒரு
பெயர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

இருச�ொற் பெயரிடும் முறை (Binomial
Nomenclature)
உலக

தேவை

அளவில்

அறிவியல்

அனைவராலும்

வகைப்பாட்டு

ஏற்றுக்

அறிஞர்கள்

க�ொள்ளப்பட்ட

விதிகளின் அடிப்படையில் உயிரியலாளர்கள்
உயிரினங்களுக்குப்

அழைக்கக்கூடிய

ஒவ்வொரு

பெயரிடும்

பெயரிடுதல்

பெயரிடுதல் சட்டத்தின் (International Code of

குழுக்களுக்கும், அறிவியல் முறையில் பெயரிட்டு
முறை

அனைத்து

முக்கியப் பணியாகும். அகில உலக விலங்கியல்

பெயரிடும்

வேண்டிய

எல்லா

உள்ள

உயிரினங்களுக்கும்

உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய
உருவாக்க

த�ொகுதியின்

மட்டங்களிலும்

ஒரு மனிதன் கற்றிருக்க முடியாது. எனவே,

முறைகளை

தகவல்களை

உயிரிகளின் படிநிலையில் உள்ள அனைத்து

அழைக்கப்படலாம். அனைத்து ம�ொழிகளையும்

அடிப்படையிலான

சார்ந்த

ஆனால்

உருவாக்குவதற்கு இது அவசியமானதாகும்.

பெயர்களால்

அறிவியல்

என்பது

முடிவல்ல.

உயிரினப்பல்வகைமை

ஆகும்.

ஆறாயிரம்

ப�ொறுப்புகளில்

பெயரிடுதல்

வகைப்பாட்டியலின்

இவை அனைத்தும் வெளிநாட்டு ம�ொழிகளில்
மனிதனைக்

முக்கியப்

முறை

பெயரிடுகின்றனர்.

பெயரும்

இருபகுதிகளைக்

எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, உலக அளவில்

க�ொண்டது. முதல் பகுதி பேரினப் பெயரையும்

ஹ�ோம�ோ சேப்பியன்ஸ் என்னும் பெயர்
மனிதனைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு உயிரியின்
சிறப்புப்
பண்புகளை
நன்றாகப்
புரிந்துக�ொள்ளவும் நெருங்கிய த�ொடர்புள்ள
சிற்றினங்களுக்கிடையே உள்ள உறவுகளை
அறிந்து
க�ொள்ளவும்
வகைப்பாடும்
குழுவாக்கமும்
(Grouping)
உதவுகிறது.
உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒத்த மற்றும்
மாறுபட்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் ஒரு
தெரிந்த சிற்றினத்தை வரிசைப்படுத்துவதில்
பெயரிடுதல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு
உயிரியின் புறத்தோற்றம், மரபுத்தகவல்கள்,
வாழிடம், உணவூட்ட முறைகள், தகவமைப்புகள்,
மற்றும் பரிணாமம் ப�ோன்ற பல பண்புகளை
அவ்வுயிரிக்குப் பெயரிடும் முன் கவனத்தில்
க�ொள்ள வேண்டும்.

இரண்டாவது

பெயரிடும்

முறைகளையும்,

முறைகளையும்

குறிக்கிறது.

சிற்றினப்

இவ்வாறாக

இரு

பெயரையும்
ச�ொற்களால்

பெயரிடும் முறை இருச�ொற் பெயரிடும் முறை
எனப்படும்.

இது

லின்னேயஸ்

பிரபலப்படுத்தப்பட்டு

அவர்களால்

உலகம்

முழுவதும்

உயிரியலாளர்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. (எ.கா.) இந்தியத் தேசியப் பறவையான
மயில்இந்தியத்
டைக்ரிஸ்

பாவ�ோ
தேசிய

கிரிஸ்டேட்டஸ்,
விலங்கான

என்றும்,

பறவையான

மரகதப்

என்றும்

புலி

பாந்தீரா

தமிழ்நாட்டின்

மாநிலப்

புறா

சால்கோபாப்ஸ்

இன்டிகா என்றும் பெயர் பெறுகின்றன.

முப்பெயரிடும் முறை (Trinominal
Nomenclature)
ஹக்ஸ்லி (Huxley) மற்றும் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட்
(Stricklandt)
ஆகிய�ோர்
இம்முறையை
அறிமுகப்படுத்தினர். Trinomen என்றால் மூன்று
பெயர்கள்
என்று
ப�ொருள்படுகிறது.

வகைப்படுத்தும்

உருவாக்குதல்

பகுதி

முறைமை
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அதாவது பேரினப் பெயர், சிற்றினப் பெயர்
மற்றும் துணை சிற்றினப் பெயர் என மூன்று
பெயர்களை இணைத்து ஒரு உயிரினத்திற்குப்
பெயரிடுதல் முப்பெயரிடும் முறை ஆகும். ஒரு
சிற்றினத்திலுள்ள உறுப்பினர்களுக்கிடையே மிக
அதிக அளவில் மாறுபாடுகள் காணப்பட்டால்
முப்பெயரிடும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இம்மாறுபாடுகளின்
அடிப்படையில்
சிற்றினத்தின் உட்குழுவாகத் துணை சிற்றினம்
பிரிக்கப்படுகிறது. எனவே இருச�ொற் பெயரில்,
துணை சிற்றினத்தின் பெயரும் சேர்க்கப்படுவது
என்பது
இரு
ச�ொற்பெயர்
முறையின்
நீட்சியாகவே கருதப்படுகிறது.

த�ொடங்கப்படவேண்டும்.
(எ.கா.)
இந்திய
வீட்டுக்காகத்தின்
பெயர்
கார்வஸ்
ஸ்ப்ளென்டென்ஸ் ஸ்ப்ளென்டென்ஸ் (Corvus
splendens splendens). பேரினப்பெயரும் சிற்றினப்
பெயரும்
ஒன்றாக
இருக்கும்
படியான
பெயரிடும் முறைக்கு டாட்டோனைமி என்று
பெயர். (எ.கா.) நாஜா நாஜா (இந்திய நாகம் –
Naja naja) .

பெயரிடுவதற்கான அடிப்படை விதிகள்
(Rules of Nomenclature)

• அறிவியல்

பெயரை
அச்சிடும்
ப�ோது
சாய்வான
எழுத்துகளைப்
பயன்படுத்த
வேண்டும். கைகளால் எழுதும் ப�ோது
ஒவ்வொரு ச�ொல்லையும் இடைவெளிவிட்டு
அடிக்கோடிட வேண்டும்.

தாவரங்களின் சிற்றினம்
(Species
Plantarum,1753)
மற்றும்
இயற்கையின்
முறைமைகள்
(Systema
Naturae) (பத்தாவது பதிப்பு1758) ஆகிய
புத்தகங்களில் லின்னேயஸ் அவர்கள்
குறிப்பிட்டிருந்த
குறிப்புகளின்
அடிப்படையில் உயிரியல் பெயரிடும் முறை
(Biological
Nomenclature)
என்ற
ச�ொல்லிலிருந்து இரு பெயரிடும் முறை
(binomial) என்ற ச�ொல் உருவாக்கப்பட்டது.
இவையே பெரும்பாலான தாவரம் மற்றும்
உயிரின வகைகளின் தற்கால உயிரியல்
பெயரமைப்பிற்கு த�ொடக்கப்புள்ளி ஆகும்.

• பேரினப்

பெயரின் முதலெழுத்து பெரிய
எழுத்தால் எழுதப்படவேண்டும்.

• சிற்றினப்

பெயர்
எழுதப்படவேண்டும்.

சிறிய

எழுத்தால்

• இரு

வெவ்வேறு உயிரிகளின் அறிவியல்
பெயர்கள் ஒன்றாக இருக்காது.

• உயிரினத்தின் அறிவியல் பெயரை எழுதும்

ப�ோது அதனைக் கண்டறிந்து விளக்கிய
அறிவியல் அறிஞரின் பெயரைய�ோ அல்லது
அவரது சுருக்கமான பெயரைய�ோ அதைப்
பதிவு செய்த ஆண்டுடன் சேர்த்து எழுத
வேண்டும். எ. கா. சிங்கம் – ஃபெலிஸ் லிய�ோ
லின்., 1758 அல்லது ஃபெலிஸ் லிய�ோ L ., 1758.

• சிற்றினத்தைக்

கண்டறிந்த
அறிஞரின்
பெயரை அவ்வினத்திற்கு வைக்கும் ப�ோது
சிற்றினப் பெயர் i, ii அல்லது ae உடன்
முடியவேண்டும்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நீங்கள் நான்கு கால்கள், இரு கண்கள்,
ஓரிணை
வெளிச்செவி
மடல்
உர�ோமங்களால்
மூடப்பட்ட,
பால்
சுரப்பிகளைக் க�ொண்ட ஒரு உயிரியைப்
புதிதாகக் கண்டறிந்தால் அதனை எந்தத்
த�ொகுதியில்
வைப்பீர்கள்?
எவ்வாறு
இருச�ொற் பெயரினைச் சூட்டுவீர்கள்?

எடுத்துக்காட்டாக நிலத்தடியில் வாழும் சிர்ட்டோ
டாக்டைலஸ் (Cyrtodactylus) என்ற பல்லி அதனைக்
கண்டறிந்து பெயரிட்ட அறிஞரான வரத கிரி
என்பவர் பெயரில் சிர்ட்டோ டாக்டைலஸ்
வரதகிரிைய எனப்பெயரிடப்பட்டது.

இப்பெயர்கள் அனைத்தும் சாய்வு எழுத்தால்
அச்சடிக்கப்படவேண்டும்.
கையால்
எழுதப்பட்டால் அடிக்கோடிட வேண்டும். இதில்
பேரினப்பெயரின் முதல் எழுத்து மட்டும் பெரிய
ஆங்கில எழுத்தில் இருக்க வேண்டும். சிற்றினம்
மற்றும் துணைச் சிற்றினம் ஆகியவற்றின்
பெயர்கள் ஆங்கிலச் சிறு எழுத்துகளாலேயே

1.7 சிற்றினக்க�ோட்பாடு
(Concept of species)
சிற்றினம்
என்பது
வகைப்பாட்டின் அடிப்படை
அலகாகும். சிற்றினம் என்ற
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ச�ொல் ஜான் ரே என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.
1693ம்
ஆண்டில்
வெளியான
அவருடைய
தாவரங்களின் ப�ொது வரலாறு (Historia Generalis
Plantarum (மூன்று த�ொகுதிகள்) என்ற நூலில்
ப�ொது
மூதாதையரிடமிருந்து
உருவான,
புறத்தோற்றத்தில் ஒத்தமைந்த உயிரினக்குழுவே
சிற்றினம் ஆகுமென அவர் விளக்கியுள்ளார்.
கர�ோலஸ் லின்னேயஸ் தன்னுடைய இயற்கையின்
முறை (Systema naturae) என்னும் நூலில் சிற்றினம்
என்பது வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அலகு
என குறிப்பிட்டுள்ளார். புறத்தோற்றத்திலும்
உடற்செயலியலிலும்
ஒத்த
பண்புகளைக்
க�ொண்டு,
தங்களுக்குள்
இனப்பெருக்கம்
செய்து
இனப்பெருக்கத்திறன்
க�ொண்ட
வழித்தோன்றல்களை உருவாக்கும் உயிரினத்
த�ொகுதி சிற்றினம் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
1859ல் சார்லஸ் டார்வின் ‘சிற்றினங்களின்
த�ோற்றம்’ (Origin of Species) என்ற நூலில் இயற்கை
தேர்வின் மூலம் சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான
பரிணாமத் த�ொடர்புகளை விளக்கியுள்ளார்.

வகைப்பாட்டு நிலைக்கும் ஒரு தனி வகையான
திறவுக�ோல் காணப்படுகிறது.

வண்டலூர் விலங்கு காட்சி சாலை
எனப்படும்
அறிஞர்
அண்ணா
விலங்கியல் பூங்கா சென்னையின்
தென்மேற்குப் பகுதியில் ப�ொதுமக்கள்
பார்வைக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இது
ஏறத்தாழ 1500 ஏக்கர் பரப்பளவில்
விரிவடைந்துள்ளது. இது இந்தியாவின்
மிகப்பெரிய விலங்கியல் பூங்காக்களில்
ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இப்பூங்காவில்
2553 வகையான தாவர, விலங்கு,
சிற்றினங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
அருங்காட்சியகம் (Museum)
பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்ட தாவர, விலங்குகளின்
த�ொகுப்பு
உயிரியல்
அருங்காட்சியகம்
எனப்படும். இது கண்டு உணரவும், கற்கவும்
பயன்படுகிறது. மரபற்றுப் ப�ோன (Extinct)
மற்றும் உயிருடன் உள்ள விலங்குகளின்
மாதிரிகள் வழியாக அவ்வுயிரிகளைப் பற்றி
அறிந்து க�ொள்ள இது உதவுகின்றது.

1.8 வகைப்பாட்டுக்
கல்விக்கான
கருவிகள் (Tools for Study of
Taxonomy)

விலங்கியல் பூங்காக்கள் (Zoological Parks)

தாவரங்களுக்கும்
விலங்குகளுக்கும்
வெவ்வேறான
வகைப்பாட்டுக்
கருவிகள்
இருக்கலாம்.
தாவர
வகைப்பாட்டிற்குத்
தாவரப்பதனங்கள் எனப்படும் ஹெர்பேரியமும்,
தாவரவியல்
த�ோட்டங்களும்
கருவிகளாகப்
பயன்படுகின்றன.
விலங்குகளின்
வகைப்பாட்டிற்கு
அருங்காட்சியகம்,
வகைப்பாட்டுத் திறவுக�ோல்கள் (Taxonomical keys)
விலங்கியல்
பூங்காக்கள்
மற்றும்
கடல்
பூங்காக்கள்
ப�ோன்றவை
பயன்படுகின்றன.
நேரடி களப்பணி, ஆய்வு செய்தல், அடையாளம்
காணுதல்,
வகைப்படுத்துதல்,
பாதுகாத்தல்
மற்றும் ஆவணப் பதிவு செய்தல் ப�ோன்றவை
வகைப்பாட்டிற்கான கருவிக் கூறுகளாகும். சில
முக்கிய வகைப்பாட்டு கருவிக் கூறுகள் பற்றி
இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மனித மேற்பார்வையுடன் கூடிய பாதுகாப்பான
வனப்பகுதியில்
காட்டு
விலங்குகளை
வைத்திருத்தல்
விலங்கியல்
பூங்காக்கள்
எனப்படும்.
விலங்குகளின்
உணவு
முறைகளையும் நடத்தை முறைகளையும் அறிந்து
க�ொள்ள இவை உதவுகின்றன.

கடல் பூங்காக்கள் (Marine Parks)
இங்குப் பாதுகாப்பான சூழலில் கடல் வாழ்
உயிரிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அச்சிடப்பட்ட வகைப்பாட்டு கருவிகள் (Printed
Taxonomical Tools)
அடையாள அட்டைகள், விளக்கங்கள், கள
வழிகாட்டிகள் மற்றும் விளக்கக் குறிப்பேடுகள்
ஆகியன இவ்வகையில் அடங்கும்.

பாரம்பரிய வகைப்பாட்டு கருவிகள்
(The Classical taxonomical tools)

மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு
கருவிகள் (Molecular Taxonomical Tools)

வகைப்பாட்டு திறவுக�ோல்கள் (Taxonomical Keys)

புதிய

இைவ உயிரினங்களுக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமை
வேற்றுமைகளை
ஒப்பிட்டு
ஆராய்ந்து
உருவாக்கப்பட்டவை
ஆகும்.
ஒவ்வொரு

த�ொழில்

பாரம்பரிய
மூலக்கூறு

நுட்பங்களின்

வகைப்பாட்டுக்
அளவிலான

வளர்ச்சி,

கருவியிலிருந்து
வகைபாட்டுக்
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(Species Identified Automatically – spiders, wasp and bee
wing characters – SPIDA) - தானியங்கி முறையில்
சிற்றினங்கள்
கண்டறியப்படும்
(சிலந்திகள்,
குளவி மற்றும் தேனீ)

கருவிகளை உருவாக்க உதவியுள்ளன. அதிகத்
துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவை
இம்முறைகளின்
கீழ்க்கண்ட

சிறப்பம்சங்களாகும்.

முறைகள்

வகைப்பாட்டியலில்

(Honey bee wing identification- Draw wing) தேனீக்களின் சிறகுகளை வைத்துக் கண்டறிதல்.

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

புதிய
வகைப்பாட்டியல்
(Neo taxonomical tools):

ஒரு உயிரியின் டி.என்.ஏ வில் உள்ள குறுகிய
மரபுக்

குறியீடுகளை

அவ்வுயிரினம்

வைத்துக்

குறிப்பிட்ட

க�ொண்டு

செல்
நுண்ணுறுப்புகளின்
மூலக்கூறு
அமைப்புகளை மின்னணு நுண்ணோக்கி வழி
படத்தின் மூலம் அறிதல்.

சிற்றினத்தைச்

சார்ந்ததா என்று அறிய டி.என்.ஏ வரிக்குறியீடு
(DNA barcoding) த�ொழில் நுட்பம் உதவுகிறது.
ஒரு

மரபு

குழுமத்தில்

நடத்தையியலின் அடிப்படையிலான கருவிகள்
(Ethology of taxonomical tools):

உள்ள

ஜீன்களுக்கிடையேயான

ஒற்றுமை

உயிரிகளின்
நடத்தைப்
பண்புகளின்
அடிப்படையில் அவற்றை வகைப்படுத்துதல்
ஆகும். எ.கா. பறவைகளின் ஒலி, உயிர�ொளி
உமிழ்தல் (Bioluminescence) ப�ோன்றவை.

வேற்றுமைகளை, டி.என்.ஏ வரிசை அமைப்பு
மூலம் கண்டறிய டி.என்.ஏ கலப்பு ஆக்கம்
(DNA hybridization) எனும் த�ொழில் நுட்பம்
உதவுகிறது.

டி.என்.ஏ

வில்

உள்ள

சிறப்பு

மின்னியல் சார்ந்த வகைப்பாட்டு
கருவிகள் (e-Taxonomic Resources)

அமைப்புகளை அறிந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம்,
உயிரியை அடையாளம் காண, டி.என்.ஏ ரேகை

இலண்டனில்
உள்ள
இயற்கை
அருங்காட்சியகத்தால்
வடிவமைக்கப்பட்ட
INOTAXA எனும் மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தில்,
சிற்றினங்களின் கணினி சார்ந்த படங்களும்
விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. (INOTAXA means
Integrated Open Taxonomic Access).

அச்சிடல் த�ொழில்நுட்பம் (DNA Finger printing)
உதவுகிறது.

ஒத்தமைவு

டி.என்.ஏ

மூலக்கூறுகளின் வரிசை அமைப்பில் உள்ள
வேற்றுமைகளை, டி.என்.ஏ மாதிரிகளைப் பல
துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலம் அறிய இயலும்.
இம்முறைக்கு
துண்டங்களின்
பகுப்பாய்வு

வரையறுக்கப்பட்ட
பல்வேறு
(Restriction

தன்மைகளின்
Fragment

பாடச் சுருக்கம்

Length

பூமியின்
பல்வகையான
வாழிடங்களில்
பல்வேறுபட்ட உயிரிகள் வாழ்கின்றன. உயிரற்ற
ப�ொருட்களிலிருந்து வேறுபடுகின்ற பல்வேறு
வகையான சிறப்பு பண்புகளை உயிரிகள்
பெற்றுள்ளன. எளிதில் அடையாளம் கண்டு,
உணரக்கூடிய
பண்புகளில்
உள்ள
ஒற்றுமைகளைக் க�ொண்டு, உயிரினங்களைக்
குழுக்களாக வகைப்படுத்துவதே வகைப்பாடு
ஆகும். உயிரினங்களை அறிவியல் ரீதியாக
முறையாக
வரிசைப்படுத்துவதே
வகைப்பாட்டியல் ஆகும். ஐந்துலக வகைப்பாட்டை
R.H விட்டேகர் முன்மொழிந்தார். கார்ல் வ�ோயீஸ்
மற்றும் அவரது குழுவினர் மூன்று பேருலகக்
க�ோட்பாட்டை உருவாக்கினர். உலகம், த�ொகுதி,
வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம், பேரினம் மற்றும்
சிற்றினம்
ஆகிய
ஏழு
வகைகள்
வகைப்பாட்டியலின்
படிநிலைகள்
ஆகும்.
விலங்கினத்திற்கு அல்லது வகைப்பாட்டியல்
குழுவிற்கு அறிவியல் பெயரிடும் செயலே

Polymorphisms Analysis) என்று பெயர். ஒற்றை
ஜீனைய�ோ

கருவிகள்

அல்லது

ஜீனின்

பகுதியைய�ோ

பாலிமரேஸ்

சங்கிலி

வினையை(PCR)

பயன்படுத்தி,

பெருக்கி

பின்

அதனை

வகைபாட்டுக் கருவியாக பயன்படுத்தலாம்.

சிற்றினங்களைக் கண்டறியும்
தானியங்கி கருவிகள் (Automated Species
Identification Tools):
இம்முறை
கணினி
சார்ந்த
உள்ளடக்கியதாகும். அவை:

கருவிகளை

(Digital Automated Identification system - DAISY ) –
தானியங்கி டிஜிட்டல் கண்டறியும் முறை .
(Automated Leafhopper Identification system- ALIS) தானியங்கி இலைதாவி கண்டறியும் த�ொகுப்பு.
(Automatic Bee Identification system-ABIS)
தானியங்கி தேனீ கண்டறியும் த�ொகுப்பு.

-
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வகைப்பாட்டியலுக்கான கருவிகளாகும். அதிகத்
துல்லியம்
மற்றும்
நம்பகத்தன்மைக்காக
மூலக்கூறு
த�ொழில்
நுட்பங்களும்
வகைப்பாட்டியல்
கருவிகளாகப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

‘பெயரிடுதல்’ ஆகும். ஒவ்வொரு அறிவியல்
பெயரும், பேரினப் பெயர், சிற்றினப் பெயர் என
இருபெயர் கூறுகளைக் க�ொண்டதாகும். நேரடி
களப்பணி,
ஆய்வு,
அடையாளம்
காணல்,
வகைப்படுத்துதல்,
பாதுகாத்தல்
மற்றும்
ஆவணப்படுத்துதல் ஆகியவை முக்கியமான

செயல்பாடு:

_____________________________________________________
இச்செயல் திட்டத்தின் முக்கிய ந�ோக்கம் என்னவென்றால்
பாடங்களைப் படிப்பதற்கு முன் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களை
நன்கு உற்றுந�ோக்கி அவற்றின் பண்பு நலன்களை அறிந்து
க�ொண்டதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு விலங்கும் எந்த வகுப்பைச்
சேர்ந்தது என்று
வரிசைப்படுத்த வேண்டும். விலங்குகளின்
ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் ஒரு பண்பினைக் குறிப்பிடவேண்டும்.
மாணவர்களைப்
பள்ளி
விளையாட்டுத்
திடலுக்கு
அழைத்துச்சென்று மைதானத்தில் காணக்கூடிய முதுகுநாணற்ற
உயிரினங்களை இனம் கண்டு அவற்றின் முக்கியப் பண்புகளை
வரிசை படுத்தச் செய்ய வேண்டும்.

வ.எண்

விலங்கின் பெயர்

தெரிந்த பண்பு

வகுப்பு

வாழிடம்

1
2
3
4

3. தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்
ஒவ்வொரு அலகு -------- ஆகும்.

மதிப்பீடு:
1. உயிருள்ளவை
உயிரற்றவைகளிலிருந்து
எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

இ) பேரினம்

ஈ) குடும்பம்

இ) சிற்றினம்

ஈ) ஸ்ட்ரெயின்

இ) டிப்டிரா

ஈ) இன்செக்டா

5. எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய
முழுவிவரங்களைக் க�ொண்டுள்ளது?

2. ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற
உயிரினக்குழு -------- ஆகும்.
ஆ) வகைபாட்டுத் த�ொகுதி

ஆ) வகை

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை
அ) பிரைமேட்டா
ஆ) ஆர்த்தோப்டீரா

அ) இனப்பெருக்கம்
ஆ) வளர்ச்சி
இ) வளர்சிதை மாற்றம்
ஈ) மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்தும்

அ) சிற்றினம்

அ) டாக்சான்

அ) வகைப்பாட்டுத் திறவுக�ோல்
ஆ) ஹெர்பேரியம்
இ) தாவரம்
ஈ) ம�ோன�ோஃகிராப்
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9. பயன்தரும் பாக்டீரியாவை ந�ோயூக்கி
பாக்டீரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

6. பல்லுயிர் தன்மை என்ற பதத்தைச் சூட்டியவர்
யார்?
அ) வால்டர் ர�ோஸன்	
இ) அரிஸ்டாடில்

ஆ) எ.ஜி.டான்ஸ்லே
ஈ) எபி.டி.காண்டோல்

10. க�ோவேறுகழுதை (Mule) ஏன் மலட்டுத்தன்மை
உடையதாக உள்ளது?

7. கிளாட�ோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட
பண்புகளைக் க�ொண்டுள்ளது.

11. ஃபெலிடேகுடும்பத்தின் ஐந்து முக்கியப்
பண்புகளை எழுதுக.

அ) உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல்
ஆ) பரிணாமப் பண்புகள் மற்றும் மரபுவழிப்
பண்புகள்
இ) பல்லுயிர் தன்மை மற்றும் இனத்தொடர்பு
த�ொகுப்பமைவு
ஈ) மேற்குறிப்பிட்ட ஏதுமில்லை

12. சிற்றினக் க�ோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின்
பங்கு யாது?
13. யானைகளும் வனவிலங்குகளும் மனித
வாழ்விடத்தில் நுழையக் காரணம் என்ன?
14. விலங்கு காட்சிச் சாலைக்கும் வனவிலங்கு
சரணாலயத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

8. மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது
அடங்கியுள்ளது.

15. நவீன மூலக்கூறுக்கருவிகளை க�ொண்டு
விலங்குகளை அடையாளம் கண்டு,
வகைப்படுத்தலாமா?

அ) டி.என்.ஏ & ஆர்.என்.ஏ
ஆ) மைட்டோகான்டிரியா மற்றும்
எண்டோபிளாசவலை
இ) செல்சுவர் மற்றும் பிளாஸ்மா புர�ோட்டின்

16. உயிரியியல் பாடத்தில் இலத்தீன் மற்றும்
கிரேக்கப் பெயர்களின் பயன்பாட்டின்
முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

இணையச்செயல்பாடு

Deep Tree

பரிணாம வளர்ச்சிப் பாதையை
அறிந்து க�ொள்வோமா!
படிகள்
1.

க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விரைவுக்குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி , “Play Game” என்ற ப�ொத்தானைச்
ச�ொடுக்கிய பின் ச�ொந்த அல்லது பள்ளி “id” ல் உள்நுழையவும். அப்படியில்லை எனில் “Guest Pass” என்னும்
ப�ொத்தானைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும். பிறகு DEEP TREE என்று எழுதப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டியின்
உதவியால் ச�ொடுக்கிப் பரிணாம வளர்ச்சி செயல்பாட்டினை ஆரம்பிக்கவும்.

2. தேடுதிரையில் ஒரு விலங்கின் ப�ொதுப்பெயரை “SEARCH” ல் உள்ளிட்டவுடன் த�ோன்றும் அட்டவணையில்
ப�ொருத்தமான பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தின் வகைப்பாட்டினையும் விலங்குலகத்தின் படிநிலையையும் அறிந்து க�ொள்ளவும்.

4. இரண்டு இனங்களை ஒப்பீடு செய்ய திரையின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் RELATE என்பதைச் ச�ொடுக்கவும்.
அதே ப�ோல் இரண்டு இனங்களின் உறவினைப் பற்றி தெரிந்து க�ொள்ள DNA என்பதைச் ச�ொடுக்கவும்.

DEEP TREE உரலி
http://www.pbs.org/wgbh/nova/labs/lab/evolution/
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அலகு – I

பாடம் – 2

விலங்குலகம்
பாடஉள்ளடக்கம்
2.1. வகைப்பாட்டின் அடிப்படைகள்
2.2. விலங்குலக வகைப்பாடு
2.3. முதுகுநாணற்றவை
2.4. முதுகுநாணுடையவை
சிட்டு குருவிகள் அழிந்து வரும் விலங்கினப் பட்டியலில் இடம்
பெற்றுள்ளதால் அதனைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்
வகையில் மார்ச் 20 உலகச் சிட்டுக்குருவி தினமாகக்
க�ொண்டாடப்படுகிறது. (வீட்டு சிட்டு குருவி - Passer domesticus)

த�ொகுதிகள் ஆகும். இதில் ஏறத்தாழ 99%
உயிரிகள்
முதுகெலும்பற்றவைகளாகும்.
மற்றவை
முதுகெலும்புடையவை.
முதுகுநாணைப்
பெற்றிருத்தல்
அல்லது
பெறாதிருத்தலின்
அடிப்படையில்
முதுகுநாணுடையவை
மற்றும்
முதுகு
நாணற்றவை என இரு பெரும் பிரிவுகளாக
விலங்குகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•
•

வகைப்பாட்டின் தேவையை
உணர்ந்து க�ொள்ளச் செய்தல்
விலங்கினத் த�ொகுதியின்
முக்கியப் பண்புகளைப்
புரிந்துக�ொள்ளச் செய்தல்

2.1. வகைப்பாட்டின் அடிப்படைகள்
(Basis of Classification)

இப்புவியில் பல மில்லியன் கணக்கான
விலங்கினங்கள்
உள்ளன.
விலங்குகளை
வகைப்படுத்தாமல்
அவற்றைப்பற்றி
அறிந்துக�ொள்வது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும்.
நாள்தோறும்
புதுப்புது
விலங்கினங்கள்
கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன.
அவற்றை
அடையாளங்காணவும்,
அவற்றுக்குப்
பெயரிடவும், அதற்குரிய முறையான இருப்பிட
நிலையை (Systematic Position) தேர்ந்தெடுத்து
ஒதுக்கவும் வகைப்பாட்டியல் தேவையானதாகும்.
நெருங்கிய
த�ொடர்புடைய
பண்புகளின்
அடிப்படையிலேயே
விலங்குலகம்
வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
விலங்குகள்
யூகேரிய�ோட், பலசெல் அமைப்பு, சார்ந்துண்ணும்
உணவூட்ட
முறை
க�ொண்ட
உயிரிகள்
ப�ோன்றவற்றை விலங்குலகம் க�ொண்டுள்ளது.
ஏறத்தாழ
36
த�ொகுதிகளைக்
க�ொண்ட
விலங்குலகத்தில் 11 த�ொகுதிகள் முதன்மைத்

பல செல் உயிரிகள் வகையைச் சேர்ந்த
விலங்குகள், அமைப்பு மற்றும் செயல் தன்மையின்
அடிப்படையில்
வேறுபட்டிருந்தாலும்
செல்லடுக்கமைவு,
கட்டமைப்பு
நிலை,
உடற்குழியின் தன்மை கண்டங்கள் பெற்றுள்ளமை
அல்லது
கண்டங்களில்லாமை,
முதுகுநாண்
மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்களின் அமைப்பியல்
ப�ோன்ற
சில
ப�ொதுவான
அடிப்படை
பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன.

2.1.1. கட்டமைப்பு நிலைகள் (Levels of
organisation)
விலங்குலகத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளனைத்தும்
பலசெல்களால் ஆனவை. மேலும் இவை பல்வேறு
வகை செல் கட்டமைப்புகளை உடையன. பல
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காணப்படுகிறது. இவ்வாறான திசு உருவாக்கம்,
உடல்
கட்டமைப்பு
பரிணாமத்தின்
முதல்
நிலையாகும். (ஹைட்ரா – குழியுடலிகள்).

செல் உயிரிகளின் உடலில் உள்ள செல்கள்
தனியாக இயங்க இயலாது. எனவே, அவை
பணிகளைப் பகிர்ந்து க�ொள்கின்றன. பலசெல்
உயிரிகளில்
செல்கள்
பணிக்கேற்ப
தனித்தனியாகவ�ோ அல்லது ஒரேவகையான
செல்கள் ஒன்றிணைந்து திசுக்கள், உறுப்புகள்
மற்றும்
உறுப்பு
மண்டலங்களாகவ�ோ
உருவாகின்றன.

உறுப்பு அளவிலான கட்டமைப்பு (Organ
level of organisation)
குறிப்பிட்ட
பணியைச்
செய்வதற்காகப்
பல்வேறுபட்ட
திசுக்கள்
ஒன்றிணைந்து
உறுப்புகளை
உருவாக்குகின்றன.
திசு
அளவிலான கட்டமைப்பை விட முன்னேறிய
அளவான உறுப்பு கட்டமைப்பு முதன் முதலாக
தட்டைப்புழுக்களிலும்
மற்றும்
பிற
உயர்
த�ொகுதிகளிலும் வெளிப்பட்டது.

செல் அளவிலான கட்டமைப்பு (Cellular
level of organisation)
அடிப்படை
அளவிலான
கட்டமைப்பை
கடற்பஞ்சுகளில் காணலாம். இவற்றின் செல்கள்
தளர்வான
நிலையில்
இணைந்துள்ளதால்
உண்மையான
திசுக்கள்
உருவாகவில்லை.
அதாவது அவை செல் அளவிளான கட்டமைப்பை
வெளிப்படுத்துகின்றன.
பல்வேறுபட்ட
பணிகளைச் செய்வதற்கேற்ப செல்கள் பல
வகையாக வேறுபட்டுள்ளன. எனவே அவற்றில்
பணிப்பகிர்வு
காணப்படுகின்றது.
கடற்பஞ்சுகளின் வெளியடுக்கில் தட்டையான
பினக�ோசைட் செல்கள் காணப்படுகின்றன. இவை
உயிரியின்
அளவு
மற்றும்
வடிவத்தை
நிர்ணயிக்கின்றன. உள்ளடுக்கில் க�ொயன�ோசைட்
அல்லது கசையிழை கழுத்துப்பட்டை செல்கள்
காணப்படுகின்றன.
சுவாசம்
மற்றும்
உணவூட்டத்திற்குப்
பயன்பட
ஏதுவாக
கடற்பஞ்சுகளின்
உடல்வழியே
செல்கின்ற
நீர�ோட்டத்தை
உருவாக்கும்
வேலையைக்
க�ொயன�ோசைட் செல்கள் செய்கின்றன.

உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பு
(Organ system level of organisation)
தட்டை
புழுக்கள்,
உருளை
புழுக்கள்,
வளைதசையுடலிகள்,
கணுக்காலிகள்,
மெல்லுடலிகள், முட்தோலிகள் மற்றும் முதுகு
நாணிகள்
ப�ோன்ற
உயர்நிலையிலுள்ள
விலங்குகள்
மிகச்
சிறந்த,
திறனுடைய
கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வகை
விலங்குகளில்,
நடு
அடுக்கின்
பரிணாமத்
த�ோற்றத்தால் உடற்கட்டமைப்பு அதிகச் சிக்கலான
அமைப்புடையதாக ஆனது. இந்த விலங்குகளில்
திசுக்கள் ஒருங்கிணைந்து உறுப்புகளையும்,
உறுப்பு மண்டலங்களையும் உருவாக்குகின்றன.
ஒவ்வொரு மண்டலமும் ஒவ்வொரு பணிய�ோடு
த�ொடர்பு க�ொண்டு இருக்கிறது. இவ்வகையில்
உறுப்பு மண்டல அளவிலான கட்டமைப்பு
வெளிப்படுத்தப்
படுகின்றது.
அதிகச்
சிறப்புத்தன்மை
வாய்ந்த
நரம்பு
மற்றும்
உணர்செல்கள்
உறுப்பு
மண்டலங்களின்
செயல்களை முழுமையாக ஒன்று சேர்ந்து
ஒருங்கிணைக்கின்றன.
இத்தன்மை
சில
விலங்குகளில் எளிமையானதாகவ�ோ சிலவற்றில்
அதிகச் சிக்கல் உடையதாகவ�ோ, விலங்குகளின்
தன்மைக்கேற்பக் காணப்படுகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
ஸ்பாஞ்சுகள்
ப�ோன்ற
(துளையுடலிகள்)
விலங்குகளில் நரம்புத் திசு, தசைத்திசு
ஆகியவை காணப்படுவது இல்லை. இது எதை
உணர்த்துகிறது?

திசு அளவிலான கட்டமைப்பு (Tissue level
of organisation)

எடுத்துக்காட்டாக,
தட்டைப்
புழுக்களின்
செரிமான
மண்டலத்தில்
ஒரேய�ொரு
வெளிப்புறத்துளை மட்டும் காணப்பட்டு அதுவே
வாயாகவும்,
மலத்துளையாகவும்
செயல்படுவதால் அதன் செரிமான மண்டலம்
முழுமைபெறாச்
செரிமான
மண்டலம்
எனப்படுகிறது. உருளைப் புழுக்கள் முதல்
முதுகுநாணிகள் வரை வாய் மற்றும் மலத்துளை
என இருவேறு துளைகள் செரிமான மண்டலத்தில்

சில விலங்குகளில், ஒரே விதமான வேலைகளைச்
செய்கின்ற செல்கள் ஒருங்கிணைந்து திசுவை
உண்டாக்குகின்றன. நரம்புசெல்களுடன் உணர்
செல்கள் இருப்பதால் திசுவிலுள்ள செல்கள்
ஒருங்கிணைந்து இயங்கிப் ப�ொதுப்பணிகளைச்
செய்கின்றன.
இவ்வகையிலான
கட்டமைப்பு
ஈரடுக்கு விலங்குகளான நிடேரியா த�ொகுதியில்
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காணப்படுவதால் இது முழுமையான செரிமான
மண்டலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

சில விலங்குகள் வளர்கரு புறப்படை, அகப்படை,
நடுப்படை என மூன்று கருமூல அடுக்குகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. இவ்வகை விலங்குகள் மூவடுக்கு
விலங்குகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

அதைப்
ப�ோன்றே
இரத்தச்
சுற்றோட்ட
மண்டலத்தில் திறந்த மற்றும் மூடியவகை என
இருவகைகள் உள்ளன. திறந்த வகை சுற்றோட்ட
மண்டலத்தில்
இரத்த
நாளங்களின்மையால்
இரத்தம்
திசு
இடைவெளியில்
நிரம்பிக்
காணப்படும்.
(எ.கா.
கணுக்காலிகள்,
மெல்லுடலிகள்,
முட்தோலிகள்
மற்றும்
வால்நாணிகள்).
மூடிய
வகை
சுற்றோட்ட
மண்டலத்தில் இரத்தம் பல்வேறு அளவுடைய
இரத்தக் குழாய்களின் வழியே செலுத்தப்படுகிறது
(தமனி, சிரை, இரத்த நுண்நாளங்கள்). வளைதசைப்
புழுக்கள்,
தலைநாணிகள்
மற்றும்
முதுகுநாணிகளில் இவ்வகை சுற்றோட்ட மண்டலம்
காணப்படுகிறது.

பெரும்பாலான மூவடுக்கு விலங்குகள் உறுப்பு
மண்டல
அளவிலான
கட்டமைப்பினைக்
க�ொண்டுள்ளன. (எ.கா.) தட்டை புழுக்கள் முதல்
முதுகு நாணிகள் வரை.

2.1.3. சமச்சீர் அமைப்பு முறைகள்:
(Patterns of symmetry)
ஒரு அச்சின் எதிரெதிர் முனைப் பகுதிகளில் ஒரே
மாதிரியான உடலின் பகுதிகளைப் பெற்றுள்ள
தன்மை சமச்சீர் அமைப்பு எனப்படும். இது
விலங்குகளின்
கருவளர்ச்சி
முறையின்
அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. எளிமையான
உடலமைப்பு கடற்பஞ்சுகளில் காணப்படுகிறது.
(படம் 2.2) சமச்சீர் அமைப்பு இல்லாததால்
இவ்விலங்குகள் சமச்சீரற்றவை ஆகும். இத்தகைய
விலங்குகளில்
நிரந்தரமான
உடலமைப்போ
வடிவம�ோ காணப்படாது. எனவே, இவை
ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. உடல்
மையத்தின் வழியாகச் செல்லும் எந்தப் பிளவும்
இவ்வுயிரிகளின் உடலை இரு சமபகுதிகளாகப்
பிரிக்காது (எ.கா. கடற்பஞ்சுகள்) இவ்வகை
சமச்சீரற்ற தன்மை மெல்லுடலிகளைச் சேர்ந்த
முதிர்ந்த வயிற்றுக் காலிகளிலும் (நத்தைகள்)
காணப்படுகிறது.

2.1.2. ஈரடுக்கு மற்றும் மூவடுக்கு
கட்டமைப்பு (Diploblastic and
Triploblastic organisation)
கருவளர்ச்சியின்
ப�ோது
திசுக்கள்
மற்றும்
உறுப்புகள்,
இரண்டு
அல்லது
மூன்று
germ
layer)
கருமூலப்படை
(Embryonic
அடுக்குகளிலிருந்து த�ோன்றுகின்றன. த�ோற்றம்
மற்றும் கருவளர்ச்சியின் அடிப்படையில் ஈரடுக்கு
மற்றும் மூவடுக்கு விலங்குகள் என இரண்டு
வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. புறப்படை
மற்றும் அகப்படை என இரு அடுக்குகளைக்
க�ொண்ட விலங்குகள் ஈரடுக்கு விலங்குகள் என
அழைக்கப்படுகின்றன. இதில் புறப்படையிலிருந்து
மேற்புறத்தோலும் அகப்படையிலிருந்து குடற்சுவர்
அடுக்கும் (Gastrodermis) த�ோன்றுகின்றன. புறப்படை
மற்றும் அகப்படைக்கு இடையில் மாறுபாடு
அடையாத மீச�ோக்ளியா அடுக்கு காணப்படுகிறது.
(எ.கா) பவளம், ஜெல்லி மீன், கடல் சாமந்தி.

சமச்சீர் தன்மையுடைய விலங்குகள் உடல்
உறுப்புகளை
இணையாகப்
பெற்றுள்ளன.
அதாவது உடலின் மைய அச்சின் வழியாகச்
செல்லும்
கற்பனைக்கோடு
உடலை
இரு
சமபாகங்களாகப்
பிரிக்கும்.
அச்சின்
இருபக்கங்களில் ஒரே வகையான உடலுறுப்புகள்
காணப்படும். மைய அச்சின் வழியாகச் செல்லும்
எந்த
ஆரக்கோடும்
இரு
சமபகுதிகளை
க�ொடுத்தால் அது ஆரச்சமச்சீர் (Radial symmetry)
எனப்படும். ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகளில்
மேல்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதிகள் காணப்படும்.
ஆனால் முதுகுப்புற, வயிற்றுப்புற பகுதிகள�ோ
வலது மற்றும் இடது பகுதிகள�ோ காணப்படாது.
இவ்வகை உயிரிகளின் உறுப்புகள் மைய
அச்சைச்
சுற்றிலும்
வட்டவடிவில்
அமைந்திருக்கும். இது ஈரடுக்கு விலங்குகளின்
முக்கிய சமச்சீர்தன்மை ஆகும். (எ.கா.) கடல்
சாமந்தி ப�ோன்ற நிடேரியன்கள் மற்றும் பவளம்
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அ. ஈரடுக்கு
ஆ மூவடுக்கு
படம் 2.1 வளர்ச்சி அடுக்குகள்
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(படம் 2.3) ஆனாலும் முட்தோலிகள் வகுப்பைச்
சார்ந்த
மூவடுக்கு
கட்டமைப்புடைய
விலங்குகளில்
ஐந்தாரச்
சமச்சீர்
தன்மை
காணப்படுகிறது. (Pentamerous radial symmetry).

இரண்டு இணை சமச்சீர்ப் பக்கங்களைக்
க�ொண்ட விலங்குகள் ஈராரச் சமச்சீர் அமைப்பு
உடையவை எனப்படுகின்றன (படம் 2.4).
டின�ோஃப�ோரா
ப�ோன்ற
விலங்குகளில்
ஆரச்சமச்சீருடன்
இருபக்க
சமச்சீரும்
இணைந்து காணப்படுகிறது. இதற்கு ஈராரச்
சமச்சீர் (Biradial symmetry) எனப்பெயர். உயிர்
வகையில் இரண்டு வகை சமச்சீர் தளங்கள்
(plane) மட்டுமே உள்ளன. ஒன்று நீள்வச அச்சு
மற்றும் சாய்வு அச்சு வாக்கிலும், மற்றொன்று
நீள்வச அச்சு மற்றும் கிடைமட்ட அச்சு
வாக்கிலும், அமைந்துள்ளன (எ.கா. சீப்பு

9DX[LD ([WLQFW
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ஜெல்லிமீன்-புளூர�ோபிராக்கியா).
மைய அச்சின் வழி செல்லும் க�ோடு அல்லது
தளம் உயிரியை இரு சமப் பகுதியாகப் பிரித்தால்
அது இருபக்க சமச்சீரமைப்பு (Bilateral symmetry)
எனப்படும்(படம் 2.5). மேம்பட்ட சமச்சீர் தன்மை
க�ொண்ட இவ்வமைப்பு மூவடுக்கு உயிரிகளில்
உணவு
தேடவும்,
இணைதேடவும்,
எதிரிகளிடமிருந்து
தப்பிக்கவும்
உதவிச்
செய்கிறது. முதுகுப்புறம் மற்றும் வயிற்றுப்புறம்,
முன், பின் முனைகள், இடது, வலது பக்கங்கள்
ஆகிய பகுதிகளைக் க�ொண்ட விலங்குகள் இரு
பக்கச் சமச்சீருடையவையாக இருக்கின்றன.
இத்தகைய விலங்குகளின் உணர்ச்சி மற்றும்
மூளை
அமைப்புகள்
விலங்கின்
முன்முனைப்பகுதியில் குவிந்துள்ளதால் தனித்
தலையாக்கம் (Cephalisation) நடைபெற்றுள்ளது.

படம் 2.2 கடற்பஞ்சுகளின் சமச்சீரற்ற தன்மை

ஆரச்சமச்சீர்
(கடல் சாமந்தி)

ஐந்தாரச் சமச்சீர் அமைப்பு
( நட்சத்திர மீன்)

படம் 2.3 ஆரச்சமச்சீர் மற்றும் ஐந்தாரச் சமச்சீர் அமைப்பு

2.1.4. உடற்குழி (Coelom)
விலங்குகளில், அமைந்துள்ள உடற்குழியானது
விலங்குகளை
வகைப்பாடு
செய்வதில்
முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. பெரும்பாலான
விலங்குகளில் உடற்குழியானது உடற்சுவருக்கும்
உணவு குழலுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது
(படம் 2.6). இதன் சுவர் பகுதி நடு அடுக்கினால்
ஆக்கப்பட்டதாகும்.
உடலில்
உடற்குழியை
பெற்றிராத
விலங்குகள்
உடற்குழியற்றவை
(Acoelomates)
எனப்படும்.
இதில்
உடற்குழி
இல்லாததால் உடல் சற்றுத் திடத் தன்மையுடன்
உள்ளுறுப்பு சூழ்குழியற்று (Perivisceral cavity).
காணப்படுவதால்
உள்ளுறுப்புகளின்
சுதந்திரமான
இயக்கத்தைத்
தடுக்கிறது
(எ.கா. தட்டைபுழுக்கள்).

படம் 2.4 சீப்பு ஜெல்லிமீனின் ஈராரச் சமச்சீரமைப்பு

படம் 2.5 பூச்சிகளில்
%LODWHUDOV\PPHWU\
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சில விலங்குகளில், உடற்குழி முழுமையும் நடு
அடுக்கு எபிதிலிய சுவரினைப் பெற்றிருக்க

இருபக்க சமச்சீரமைப்பு
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படம் 2.6 விலங்குகளில் காணப்படும் உடற்குழியின் விளக்கப்படம்

வில்லை.
மாறாக,
நடு
அடுக்கானது
புறப்படைக்கும் அகப்படைக்கும் நடுவில் உள்ள
பகுதியில் ஆங்காங்கே சிறு பைகள் ப�ோன்று
காணப்படுகின்றன. இவ்வகையான உடற்குழி
ப�ோலி உடற்குழி (Pseudocoel) எனவும், அதில்
நிரம்பியுள்ள திரவம் ப�ோலி உடற்குழி திரவம்
(Pseudocoelmic fluid) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
இத்தகைய
உடற்குழிகளைப்
பெற்றுள்ள
விலங்குகள் ப�ோலி உடற்குழி விலங்குகள்
(Pseudocoelomates) எனப்படும். (எ.கா. உருளைப்
புழுக்கள்) நீர்மச் சட்டகமாகவும் உள்ளுறுப்புகள்
சுதந்திரமாகச்
செயல்படவும்,
ஊட்டப்
ப�ொருட்களை எளிதாகக் கடத்துவதற்கும் ப�ோலி
உடற்குழி திரவம் பயன்படுகிறது.

அழைக்கப்படுகின்றன. (எ.கா. முட்தோலிகள்,
அரைநாணிகள் மற்றும் முதுகு நாணிகள்).

நடு
அடுக்கினுள்
உருவான
உடற்குழி
முழுவதும் திரவம் நிரம்பிக் காணப்படும் இதன்
சுவர் பெரிட�ோனியம் எனப்படும் நடு அடுக்கு
எபித்தீலிய
செல்களால்
ஆனது.
இதுவே
உண்மையான உடற்குழி (Eucoelom) ஆகும்.
இதனைப் பெற்றுள்ள விலங்குகள் உண்மை
உடற்குழி உடையவை (Eucoelomates (அ) Coelomates)
என அழைக்கப்படுகின்றன. உடற்குழி உருவாகும்
தன்மையின் அடிப்படையில் சைச�ோசீல�ோமேட்
(Schizocoelomate), மற்றும் என்டிர�ோசீல�ோமேட்
(Enterocoelomate)
என
இரு
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 2.7). நடுப்படை
பிளவுபடுவதால் உருவாகின்ற உடற்குழியை
உடைய விலங்குகள் சைச�ோசீல�ோமேட்டுகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
(எ.கா.
வளைத்தசைப்புழுக்கள், கணுக்காலிகள் மற்றும்
மெல்லுடலிகள்) அதேப�ோன்று, மூலக்குடலின்
(ஆர்கென்டிரான்) நடுப்படை பைகளிலிருந்து
உருவாகும் உடற்குழி என்ட்ரோசீல�ோம் எனவும்
அதனைப்
பெற்றுள்ள
விலங்குகள்
என்டிர�ோசீல�ோமேட்டுகள்
எனவும்

படம் 2.7 சைச�ோசீல�ோமேட் மற்றும்

ைசேசாேலாேமட்களின் வளர்ச
்
டல்

றப் பைட

ஆரம் ப நப் பைட
ெசல் கள்

அகப் பைட

என்

றப் பைட

வளம் உடற் 

ேராேலாேமட்களின் வளர்ச
்

ஆரம் ப நப் பைட
ெசல் கள்

அகப் பைட

நப் பைடப்
ள

டல்

டந்
ைபகள் (நப் பைட
ெசல் கள் ) ரிதல்

வளம் உடற் 

என்டிர�ோசீல�ோமேட்களின் வளர்ச்சி

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
ப�ோலி உடற்குழியை விட உண்மையான
உடற்குழி எந்தவகையில் மேலானது?

2.1.5. கண்டமாக்கம் மற்றும் முதுகுநாண்
(Segmentation and notochord)
சில விலங்குகளின் உடல், உள்ளும் புறமும்,
வரிசையாக ஒரே மாதிரியான பல பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் தன்மையே கண்டமாக்கம்
(Metamerism) எனப்படும். இக்கண்டங்களில் சில
உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் காணப்படும்
எளிய கண்ட அமைப்பு வளைத்தசைப்புழுக்களில்
காணப்படுகிறது. இதில் அடுத்தடுத்த கண்டங்கள்
ஒரே மாதிரியான அமைப்பில் காணப்படும்.
ஆனால்
கரப்பான்
பூச்சி
ப�ோன்ற
கணுக்காலிகளில்
ஒவ்வொரு
கண்டமும்
அமைப்பிலும் செயலிலும் வேறுபடுகிறது.
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விலங்குகள் தங்கள் கரு வளர்ச்சிகாலத்தின்
ஏதாவது
ஒரு
நிலையில்
முதுகுநாணைப்
பெற்றிருந்தால் அவ்விலங்குகள் முதுகுநாண்
உடையவை
(Chordates)
எனப்படும்.
சில
விலங்குகளின்
கருவளர்ச்சியின்போது
நடு
அடுக்கிலிருந்து உருவான தண்டு ப�ோன்ற
அமைப்பு முதுகுப்புறத்தில் காணப்படுகிறது. இது
முதுகுநாண் (notochord) என்று அழைக்கப்படும்.
முதுகுநாணைப்
பெற்றுள்ள
தன்மையின்
அடிப்படையிலேயே
விலங்குகள்
முதுகுநாணுடையவை
என்றும்
(எ.கா.
தலைநாணிகள், வால்நாணிகள், மீன்கள் முதல்
பாலூட்டிகள்
வரை)
முதுகுநாணற்றவை
(துளையுடலிகள் முதல் அரைநாணிகள் வரை)
என்றும்
இரண்டு
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. பாராச�ோவா (Parazoa)
கடற்பஞ்சு ப�ோன்ற விலங்குகள் பல செல்களால்
ஆனவை. எனினும் செல்கள் தளர்ச்சியாக
இணைந்துள்ளது.
உண்மையான
திசுவ�ோ
உறுப்போ, உருவாகவில்லை.
2. யூமெட்டாச�ோவா (Eumetazoa)
பலசெல்களைக் க�ொண்ட இவ்விலங்குகளில்
நன்கு வளர்ச்சியடைந்த திசுக்கள் உறுப்பாகவ�ோ,
உறுப்பு மண்டலமாகவ�ோ உருவாகியிருந்தால்
அவை யூமெட்டாச�ோவா (Eumetazoa) எனப்படும்.
இவ்வகை உயிரிகள் ஆரச்சமச்சீருடையவை
(Radiata) மற்றும் இருபக்க சமச்சீருடையவை
(Bilateria) என இரு வகைப்பாட்டு நிலைகளைக்
க�ொண்டுள்ளன.

நிலை 1. ஆரச்சமச்சீருடையவை (Radiata)
பல செல் விலங்குகளில் சில விலங்குகள்
புறப்படை மற்றும் அகப்படை என இரண்டு
அடுக்குகளை மட்டும் பெற்றுள்ளன. இரண்டு
அடுக்குகளுக்கும் இடையே ஜெல்லி ப�ோன்ற
மீச�ோகிளியா
காணப்படுகிறது.
இவை
ஆரச்சமச்சீருடையதாகவும்
ஈரடுக்கு
தன்மையுடையதாகவும்
காணப்படுகின்றன.
(எ.கா. நிடேரியன்களான கடல்சாமந்தி, ஜெல்லி
மீன்)
மற்றும்
டின�ோஃப�ோர்கள்
(சீப்பு
ஜெல்லிகள்).

2.2 விலங்குலக வகைப்பாடு
(Classification of Kingdom
Animalia)
உடல்
கட்டமைப்பின்
அடிப்படையில்
விலங்குலகம்,
பாராச�ோவா
மற்றும்
யூமெட்டாச�ோவா என இரு துணை உலகங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

àôè‹

è†ì¬ñŠ¹
G¬ôèœ

êñ„Yó¬ñŠ¹

àìŸ°N

ªî£°F
¶¬÷àìLèœ

ªê™ Ü÷Mô£ù¶

°N»ìLèœ
Môƒ°ôè‹

(G«ìKò£)

Ýóêñ„Y˜

(ðô ªê™
à¬ìò¬õ)

¯«ù£ç«ð£ó£
F² / àÁŠ¹ /
àÁŠ¹ ñ‡ìô
Ü÷Mô£ù¶.
Þ¼ð‚è
êñ„Y˜

àìŸ°NòŸø¬õ

î†¬ì ¹¿‚èœ

«ð£L àìŸ°N
à¬ìò¬õ

à¼¬÷Š ¹¿‚èœ

à‡¬ñò£ù
àìŸ°N
à¬ìò¬õ

õ¬÷î¬ê ¹¿‚èœ
èµ‚è£Lèœ
ªñ™½ìLèœ
º†«î£Lèœ
Ü¬óï£Eèœ
º¶° ï£Eèœ

படம் 2.8 . ப�ொதுப்பண்புகள் அடிப்படையிலான விலங்குலகத்தின் வகைப்பாடு
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நிலை: 2 இருபக்க சமச்சீருடையவை
(Bilateria)
ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகளைத் தவிர மற்ற
பலசெல்
விலங்குகள்
அனைத்தும்
மூவடுக்குகளையும்
உறுப்பு
அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பையும்,
இருபக்க
சமச்சீர்
தன்மையுடனும்
காணப்படும்.
இரு
பக்க
சமச்சீருடைய விலங்குகள் வாய் உருவாகும்
தன்மையின்
அடிப்படையில்
புர�ோட்டோஸ்டோமியா
மற்றும்
டியூட்டிர�ோஸ்டோமியா என இரு பிரிவுகளாகப்
(Division) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சைக்கான்

ஹையல�ோனீமா

சாலினா

யூப்ளக்டெல்லா

பிரிவு: 1. புர�ோட்டோஸ்டோமியா

(கிேர. புர�ோட்டோ - முதல்; ஸ்டோமியம் - வாய்)

கருக்கோள துளையிலிருந்து வாய் உருவாகும்
பலசெல்
விலங்குகள்
புர�ோட்டோஸ்டோமியாக்கள் எனப்படும். இது
உடற்குழி உருவாகும் தன்மையின் அடிப்படையில்
உடற்குழியற்றவை
(Acoelomata),
ப�ோலி
உடற்குழியுடையவை (Pseudocoelomata) மற்றும்
ைசஷ�ோசீல�ோமேடா (Schizocoelomata) என மூன்று
துணைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

படம் 2.9 சில துளையுடலிகள்

இவையனைத்தும் நீர்வாழ் விலங்குகள் ஆகும்.
பெரும்பாலானவை கடல் நீரில் வாழ்வன.
எனினும் சில நன்னீரில் வாழக்கூடியன. எளிய
வகை பலசெல் உயிரிகளான இவை ஓரிடத்தில்
ஒட்டி
வாழ்பவை.
செல்
அளவிலான
அமைப்புடையவை
எனினும்
இவற்றில்
செல்கள்
தளர்வாகவே
இணைந்துள்ளன.
இவ்விலங்குகளின்
உடல்
சமச்சீரற்றுக்
காணப்படும். நீர�ோட்ட மண்டலமான கால்வாய்
மண்டலம் இவ்வுயிரிகளின் சிறப்புப் பண்பாகும்.
ஆஸ்டியா (Ostia) எனப்படும் துளை வழியாக
வெளிப்புற
நீர்
உடலினுள்
நுழைந்து
ஸ்பான்ஞ்சோசீல் எனும் மையக் குழியை
அடைகிறது. பின் அங்கிருந்து ஆஸ்குலம் (Osculum)
வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. உணவூட்டம்,
சுற்றோட்டம், சுவாசம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் ஆகிய
அனைத்துச்
செயல்களுக்கும்
இந்நீர�ோட்டம்
பயன்படுகிறது. க�ொயன�ோசைட்டுகள் அல்லது
கழுத்துப்பட்டை செல்கள் எனப்படும் சிறப்பு
தன்மை
க�ொண்ட
கசையிழை
செல்கள்
ஸ்பான்ஞ்சோசீல் மற்றும் கால்வாய் பகுதிகளில்
பரவிக் காணப்படுகிறது. கால்சியம் மற்றும்
சிலிகான்
முட்களால�ோ
அல்லது
ஸ்பாஞ்சினால�ோ அல்லது இரண்டும் கலந்தோ
ஆன சட்டகம் உடலுக்கு உறுதுணையாக உள்ளது.
செல்உள் மற்றும் ஹ�ோல�ோச�ோயிக் (Holozoic)

பிரிவு: 2 டியூட்டிர�ோஸ்டோமியா
(கிேர. டியூட்டிரான் - இரண்டாம் நிலை ஸ்டோமியம் - வாய்)

பலசெல்
விலங்குகளில்
கருக்கோளத்
துளையிலிருந்தோ அல்லது கருக்கோள துளைக்கு
அருகிலிருந்தோ மலத்துளையும், கருக்கோளத்
துளையை விட்டுத் தூரத்திலிருந்து வாயும்
உருவானால்
அவ்விலங்குகள்
டியூட்டிர�ோஸ்டோம்கள்
எனப்படும்.
இதில்
என்டிர�ோசீல�ோமேட்டா (enterocoelomata) எனும்
ஒரே துணைப்பிரிவு மட்டும் காணப்படும்.
இவற்றில் மூலக்குடலிலிருந்து உருவாகின்ற
என்டிர�ோசீல் என்னும் உண்மையான உடற்குழி
காணப்படுகிறது.

2.3 முதுகுநாணற்றவை (Non
Chordates - Invertebrata)
2.3.1 த�ொகுதி: துளையுடலிகள் (Porifera)
(இல. ப�ோர�ோஸ்: துளை, ஃபெர்ரே : பெற்றுள்ளது)
(L.poros-pore ; ferre-to bear)
உடல் முழுக்க துளைகளை உடைய இவற்றைப்
ப�ொதுவாகக் கடற்பஞ்சுகள் என அழைப்பர்.
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நிட�ோபிளாஸ்ட் (Cnidoblasts) எனும் க�ொட்டும்
செல்களையும் உணர்நீட்சிகளில் நெமட்டோசிஸ்ட்
(nematocyst) எனப்படும் க�ொட்டும் செல்களையும்
க�ொண்டுள்ளதால் இதற்கு நிடேரியா எனப்
பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டிக்கொள்ளுதல்,
பாதுகாப்பு, இரைபிடித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு
நிட�ோபிளாஸ்டுகள்
பயன்படுகின்றன.
ஈரடுக்குகளைக் க�ொண்ட இவை திசு அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பைப் பெற்ற முதல் த�ொகுதி
விலங்குகளாகும்.

குறிப்பு
கடல் அடிப்பகுதி பலவகைப்பட்ட கடல்வாழ்
விலங்குகளின் இருப்பிடமாக உள்ளதால்
அதிலிருந்து கடல் சார்ந்த புதிய மருந்துகள்
கண்டுபிடித்தல் பணியில் பெரும் வளர்ச்சி
கண்டுள்ளது.
புற்றுந�ோய், மலேரியா
ப�ோன்றவற்றை
தடுக்கும்
உயிர்
மூலக்கூறுகள்
தனித்து
பிரித்தெடுக்கப்பட்டு
வெற்றிகரமாக
ச�ோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

செரித்தல் மற்றும் சுற்றோட்டம் ஆகிய இரு
பணிகளையும் செய்யும், வயிற்றறைக்குழி (அ)
சீலண்டிரான்
(Coelenteron),
உடலின்
மையப்பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
இக்குழி,
ஹைப்போஸ்டோம் (Hypostome) (அல்லது) வாய்
எனும் பெருந்துளை மூலம் வெளியே திறக்கிறது.
உணவைப் பெறுதல், கழிவு நீக்கம் ஆகிய இரண்டு
பணிகளும் வாய் வழியே நடைபெறுகின்றன. செல்
வெளி செரித்தல், செல் உள் செரித்தல் ஆகியவை
காணப்படுகிறது. வலைப் பின்னல் அமைப்பாகப்
பரவியுள்ள, மிக எளிய நரம்புமண்டலம் உள்ளது.
பவளம் ப�ோன்ற நிடேரியாக்களில் கால்சியம்
கார்பனேட்டால்
ஆன
சட்டகம்
உள்ளது.
இத்தொகுதி விலங்குகள் பாலிப் (Polyp) மற்றும்
மெடுசா
(Medusa),
எனப்படும்
இருவகை
உடலமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. இதில் பாலிப்
குழல் வடிவ அமைப்புடன் நிலையாக ஓரிடத்தில்
ஒட்டி வாழும் தன்மையுடையது. (எ.கா: ஹைட்ரா,
ஆடம்சியா). குடைவடிவம் க�ொண்ட மெடுசா,

உணவூட்ட முறை காணப்படுகிறது. இவை
அனைத்தும் இருபால் உயிரிகள் (Hermaphrodites)
ஆகும். அதாவது, ஆண், பெண் இனச் செல்கள்
ஒரே உயிரிலிருந்து த�ோன்றும். ம�ொட்டு விடுதல்
அல்லது ஜெம்யூல் (Gemmule) உருவாக்கம் மூலம்
பாலிலா இனப்பெருக்கமும், இனச் செல்களை
உருவாக்குதல் மூலம் பாலினப் பெருக்கமும்
நடைபெறுகிறது.
பாரன்கைமுலா,
ஆம்பிபிளாஸ்டுலா
ப�ோன்ற
பலவகை
லார்வாக்களைக்
க�ொண்ட
மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: சைக்கான் (ஸ்கைஃபா-Scypha),
ஸ்பான்ஜில்லா
(நன்னீர்
கடற்பஞ்சு)
யூஸ்பான்ஜியா
(குளியல்
கடற்பஞ்சு),
யூப்ளக்டெல்லா (வீனஸ் பூக்கூடை) (படம் 2.9).

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நேர்முக மற்றும் மறைமுக வளர்ச்சியின்
நன்மை தீமைகளை ஒப்பிடுக.

2.3.2 த�ொகுதி: நிடேரியா (Cnidaria)
(கிரே. ந�ோடெ– முட்கள் அல்லது க�ொட்டும்
செல்கள்) (G.knode-needle or sting cells)

ஆடம்சியா

சீலன்ட்ரேட்டுகள்
(குழியுடலிகள்)
என
அழைக்கப்பட்ட நிடேரியாக்கள் அனைத்தும் நீர்
வாழ் உயிரிகளாகும். ஓரிடத்தில் ஒட்டிய�ோ,
ஒட்டாமல்
தன்னிச்சையாகவ�ோ,
தனித்தோ,
கூட்டுயிரியாகவ�ோ
வாழும்
இவை,
ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகள் ஆகும். இதன்
உடல்
நிட�ோசைட்
(Cnidocytes)
அல்லது

மியான்ட்ரினா

பென்னாட்டுலா

பைசாலியா

படம் 2.10 சில நிடேரியாக்கள்
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நீந்தித் திரியும் தன்மையுடையது. இதன் வாழ்க்கை
சுழற்சியில் மெட்டாஜெனிசிஸ் (Metagenesis) அல்லது
பால்-பாலிலி தலைமுறை மாற்றம் (Alternations of
generations) காணப்படுகிறது. அதாவது பாலிப்,
பாலிலா
தலைமுறையையும்,
மெடுசா,
பாலினப்பெருக்க
தலைமுறையையும்
வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆகவே பாலிப் பாலிலா
இனப்பெருக்கத்தின்
மூலம்
மெடுசாவையும்,
மெடுசா பால் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம்
பாலிப்பையும் உருவாக்குகின்றன. மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. குற்றிழைகளை
உடைய பிளானுலா என்னும் லார்வா பருவம்
காணப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
பைசாலியா
(Physalia)
(ப�ோர்த்துகீசியப் ப�ோர்வீரன்), ஆடம்சியா (Adamsia)
(கடல் சாமந்தி), பென்னாட்டுலா (Pennatula) (கடல்
பேனா) மியான்ட்ரினா (Meandrina) (மூளை
பவளம்) (படம் 2.10).

படம் 2.11 டீன�ோப�ோரா - புளூர�ோபிராக்கியா

புளூர�ோபிராக்கியாவில்
உள்ளதைப்போலச்
சிடிப்பிட்
லார்வா
(Cydippid)
பருவம்
காணப்படுகிறது. (எ.கா.) புளூர�ோபிராக்கியா
(படம் 2.11).

2.3.3 த�ொகுதி : டின�ோஃப�ோரா (Ctenophora)
(கிரே.டின�ோ : சீப்பு; ப�ோராஸ்: பெற்றுள்ளமை)
(G.Ktenos-comb; phoros-bearing)

எடுத்துகாட்டுகள்: புளூேராபிராக்கியா மற்றும்
டீன�ோபிளானா.

இத்தொகுதியைச் சேர்ந்த விலங்குகளனைத்தும்
கடல்வாழ் உயிரிகளாகும். திசு அளவிலான உடல்
கட்டமைப்பைப் பெற்றுள்ள இவை, ஈராரச்
சமச்சீரமைப்புடைய ஈரடுக்கு விலங்குகள் ஆகும்.
எனினும் இதன் மீச�ோகிளியா நிடேரியாவிலிருந்து
மாறுபட்டுள்ளது. ஏனெனில் மீச�ோகிளியாவில்
அமிப�ோசைட்டுகளும் மென்தசை செல்களும்
உள்ளன. இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படும் எட்டு
வரிசையிலான
குறுயிழைகளுடன்
கூடிய
வெளிப்புறச் சீப்புத்தகட்டைப் பெற்றுள்ளதால்,
க�ோம்ப் ஜெல்லி (சீப்பு வடிவம்) அல்லது கடல்
வாதுமை (Sea walnuts) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
உயிரிகளிலிருந்து ஒளி உருவாகும் உயிர�ொளிர்தல்
பண்பு, டீன�ோஃப�ோரவின் சிறப்புப் பண்பாகும்.
நிமட்டோசிஸ்ட்டுகள் இல்லாத நிலையில், இவை
சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த லாஸ்ஸோ (Lasso cells)
செல்கள் அல்லது க�ொல�ோபிளாஸ்ட் (Colloblasts)
செல்களைப் பெற்றுள்ளன. இவை இரையைப்
பிடிக்கப் பயன்படுகின்றன. செல் உள் செரித்தல்
மற்றும் செல் வெளி செரித்தல் ஆகியவை
நடைபெறுகின்றன.
இருபால்
உயிரிகளான
இவ்விலங்குகளில் பால்இனப்பெருக்கம் மட்டுமே
நடைபெறுகிறது. புறக்கருவுறுதலைத் த�ொடர்ந்து,
மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி
நடைபெறுகிறது.

2.3.4. த�ொகுதி: பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ்
(தட்டை புழுக்கள்)
(கிரே. பிளாட்டி: தட்டையான, ஹெல்மின் :
புழுக்கள்) (G.Platy-broad or flat; helmin-worm)
முதுகுப்புற – வயிற்றுப்புறவாக்கில் தட்டையான
உடலமைப்பைப் பெற்றுள்ளதால் இவை தட்டை
புழுக்கள் எனப்படுகின்றன. இவையனைத்தும்
உறுப்பு அளவிலான உடற்கட்டமைப்புடன் கூடிய
உடற்குழியற்ற, இருபக்கச் சமச்சீருடைய மூவடுக்கு
விலங்குகள் ஆகும். ஓரளவு தலையாக்கத்துடன்
காணப்படும் இப்புழுக்கள் ஒற்றைத் திசையில்
நகரும் தன்மையுடையவை. பெரும்பாலும், மனிதன்
உள்ளிட்ட
விலங்குளில்
ஒட்டுண்ணிகளாக
வாழ்கின்றன. இந்த ஒட்டுண்ணிகளில் உள்ள
க�ொக்கிகளும், உறிஞ்சிகளும் ஒட்டுறுப்புகளாகச்
செயல்படுகின்றன.
இவ்வகை
உயிரிகளில்
கண்டங்கள் இல்லை. ஆனால் சில உயிரிகள் மட்டும்
ப�ோலியான உடற்கண்டங்களைப் பெற்றுள்ளன.
சில ஒட்டுண்ணிப் புழுக்கள் விருந்தோம்பியின்
உடலிலிருந்து
உணவூட்டப்
ப�ொருட்களை
நேரடியாகத் த�ோல்பரப்பின் வழியாக உறிஞ்சிக்
க�ொள்கின்றன. எனினும், கல்லீரல் புழு ப�ோன்ற
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பிளனேரியா

கல்லீரல் புழு

நாடாப்புழு

படம் 2.12 சில தட்டை புழுக்கள்

தட்டைப்புழுக்கள்
முழுமையற்ற
செரிமான
மண்டலத்தைக் க�ொண்டுள்ளன. கழிவுநீக்கமும்,
ஊடுகலப்பு
ஒழுங்குபாடும்
சிறப்புத்தன்மை
வாய்ந்த, கழிவு நீக்கச் செல்களான சுடர் செல்களால்
(Flame cells) நடைபெறுகின்றன. இருபால் உயிரிகளான
இவற்றில்
உட்கருவுருதல்
நடைபெறுகிறது.
மிராசீடியம், ஸ்போர�ோசிஸ்ட், ரீடியா, செர்க்கேரியா
ப�ோன்ற பல லார்வாக்களைக் க�ொண்ட மறைமுக
வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இவற்றின் வாழ்க்கைச்
சுழற்சியில் பலகரு நிலையும், (Polyembryony)
பிளனேரியா ப�ோன்ற விலங்குகளில் இழப்பு மீட்டல்
பண்பும் காணப்படுகின்றன.

நெமட்டோடா என்று முன்னர் அழைக்கப்பட்ட
இத்தொகுதி புழுக்கள், தற்போது ஆஸ்கெல்மின்தஸ்
என அழைக்கப்படுகின்றன. இப்புழுக்களின் உடல்
வெட்டுத்
த�ோற்றத்தில்,
வட்ட
வடிவில்
காணப்பட்டதால்
உருளைப்புழுக்கள்
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
இவ்வகை
புழுக்கள்
தனித்தோ அல்லது நீர், நிலத் தாவரங்கள் மற்றும்
விலங்குகளில்
ஒட்டுண்ணியாகவ�ோ
வாழக்கூடியவை.
இருபக்க
சமச்சீருடைய
மூவடுக்கு உயிரிகளான இவை உறுப்பு மண்டல
அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பையும்
ப�ோலி
உடற்குழியையும்
க�ொண்டவை.
கியூட்டிகிள்
எனப்படும் ஒளி ஊடுருவும் தன்மையுடைய
கடினமான, பாதுகாப்பான க�ொலாஜன் சவ்வினால்
இவை மூடப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் உடலில்
கண்டங்களில்லை. முழுமையான வ ளர்ச்சியடைந்த
செரிமான மண்டலத்தில், நன்கு வளர்ச்சியடைந்த
வாய், தசையினாலான த�ொண்டை மற்றும் மலவாய்
ஆகியவை உள்ளன. கழிவுநீக்கம் ரென்னட்
சுரப்பிகளால் (Rennet glands) நடைபெறுகிறது. இவை
ஒருபால் உயிரிகள். எனவே ஆண் பெண்
புழுக்களுக்கிடையே பால் வேறுபாட்டு தன்மை
உண்டு. ப�ொதுவாகச் சில பெண் புழு ஆண்
புழுவைவிடச் சற்று நீண்டதாகக் காணப்படும்.

டீனியா
(நாடாபுழு),
எடுத்துகாட்டுகள்:
ஃபேசிய�ோலா (கல்லீரல் புழு), சிஸ்டோச�ோமா
(இரத்தப் புழு (படம் 2.12).

2.3.5 த�ொகுதி ஆஸ்கெல்மின்தஸ்
(உருளைப் புழுக்கள்)
(Phylum: Aschelminthes- Round Worms)
(கிரே.
ஆஸ்கஸ்
குழி;
ஹெல்மின்தஸ் - புழுக்கள்)
(G.Askes-cavity; helminths-worms)

அஸ்காரிஸ்

யானைக்கால் புழு

க�ொக்கிப் புழு

படம் 2.13 சில உருளைப் புழுக்கள்
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இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகிறது. இவ்வகை
உயிரிகளின் நீண்ட உடல்பரப்பு பல கண்டங்களாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கேற்ப
உடலின்
உட்புறமும்
கண்ட
இடைச்சுவரால்
பல
கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்வே
கண்டங்களாக்கம்
அல்லது
மெட்டாமெரிசம்
(Metamerism) எனப்படும். இதன் உடற்சுவரில் உள்ள
வட்ட
மற்றும்
நீள்வசத்தசைகள்
இடப்
பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றன. நீரிஸ் ப�ோன்ற
நீர்வாழ் விலங்குகளில் பாரப�ோடியா எனப்படும்
பக்க
இணையுறுப்புக்கள்
நீந்துவதற்குப்
பயன்படுகின்றன. மண்புழு, அட்டை ப�ோன்ற
வளைதசைப்புழுக்களில்
கைட்டின்
என்னும்
ப�ொருளாலான முட்கள் மற்றும் உறிஞ்சிகள்
இடப்பெயர்ச்சிக்குப்
பயன்படுகின்றன.
ஹிம�ோகுள�ோபின், மற்றும் குள�ோர�ோகுரூரின்
ப�ோன்ற சுவாச நிறமிகளைக் க�ொண்ட மூடிய வகை
இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது.
நரம்பு மண்டலத்தில் ஓரிணை நரம்பு செல்
திரள்கள் காணப்படுகின்றன. இவை வயிற்றுப்புற
இரட்டை நரம்பு வடத்துடன் பக்க நரம்புகளால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மண்புழு ப�ோன்றவை
இருபால் உயிரிகளாகவும் நீரிஸ் மற்றும் அட்டை
ப�ோன்றவை ஒருபால் உயிரிகளாகவும் உள்ளன.
பால்முறை இனப்பெருக்கம் காணப்படுகிறது.
கருவளர்ச்சி
நேரடியானதாகவ�ோ
அல்லது
ட்ரோக�ோஃப�ோர் ப�ோன்ற லார்வாக்களுடன் கூடிய
மறைமுகமானதாகவ�ோ காணப்படுகிறது.

அகக்கருவுறுதல் நடைபெறும் இப்புழுக்களில்
பெரும்பாலானவை முட்டையிடக் கூடியவை (எ.கா.
அஸ்காரிஸ்). சில புழுக்களில் தாயுள் முட்டை
வளர்ச்சி நடைபெறும் (Ovoviviparous). (எ.கா.
உச்சரீரியா). நேரடியான அல்லது மறைமுக
வளர்ச்சி காணப்படுகிறது.
எடுத்துகாட்டுகள் : அஸ்காரிஸ் லும்பிரிகாய்டஸ்
(Ascaris
lumbricoides)
(உருளைப்
புழுக்கள்),
என்ட்ரோபியஸ்
வெர்மிகுலாரிஸ்
(Enterobius
vermicularis) (ஊசிபுழு) உச்சரீரியா பான்கிராப்டி
(யானைக்கால்
புழு)
(Wuchereria
bancrofti)
ஆன்கைல�ோஸ்டோமா டிய�ோடினேல் (Ancylostoma
deuodenale) (க�ொக்கிப்புழு) (படம் 2.13).

2.3.6 த�ொகுதி : அன்னலிடா (வளை
தசை புழுக்கள்) (Phylum:Annelida(Segmented worm)
(இல. அன்னூலஸ் - வளையம் மற்றும் கிரே.
எடிய�ோஸ் - வடிவம்) (L.annulus-a ring, and G.ediosform)
பரிணாமத்தில்
கண்டங்களுடைய
முதல்
விலங்குகள் வளை தசைப் புழுக்கள் ஆகும். இவை
நீரில�ோ,
நிலத்தில�ோ,
தனித்து
வாழும்
தன்மையுடையன.
எனினும்
சில
ஒட்டுண்ணியாகவும் வாழ்கின்றன. அனைத்தும்
இருபக்க சமச்சீருடைய மூவடுக்கு விலங்குகள்
ஆகும். சைச�ோசீல�ோமிக் வகை உடற்குழியுடன்
உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைக்
க�ொண்டவை. உடற்குழி திரவத்துடன் கூடிய
உடற்குழி ஒரு நீர் சட்டகமாகச் செயல்பட்டு

எடுத்துக்காட்டுகள்: லாம்பிட்டோ மாரிட்டியை
(Lampito mauritii) (மண்புழு) நீரீஸ் (Neries)
ஹிருடினேரியா ( (Hirudinaria) (அட்டை) (படம்.2.14).

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
உணவுகளைப் பெறுவதில் தலையாக்கம் எவ்வாறு பயன்படுகிறது?

யானைக்கால் வியாதி (ஃபைலேரியாஸிஸ்): மலேரியாவிற்கு அடுத்தப்படியாக
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சுகாதார பிரச்சனையான இதனை கி.மு. 6-ம் நூற்றாண்டில்
வாழ்ந்த சுஷ்ருதா என்பவர் சுஷ்ருத சம்ஹிதா என்னும் நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்.
அதே ப�ோன்று கி.பி.7ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மாதவகரா என்பவர் இந்நோயினையும், ந�ோயை
குணப்படுத்தும் முறைகளையும் 'மாதவ நிதானா’ எனும் நூலில் விளக்கியுள்ளார். இது தற்பொழுதும்
பயன்பாட்டில் உள்ளது. 1709-ல் கிளர்க் என்பவர் க�ொச்சியில் யானைக்காலை மலபார் கால்கள்
என்றழைத்தார்.

குறிப்பு

கல்கத்தாவை சார்ந்த லூயிஸ் 1872-ல் முதல் முதலில் புறப்பரப்பிலுள்ள இரத்தத்திலிருந்து மைக்ரோ
பைலேரியாவைக் கண்டறிந்தார்.
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மண்புழு

நீரீஸ்

படம் 2.14. சில வளைதசைப்புழுக்கள்

அட்டை

அவ்வப்போது நடைபெறும் த�ோலுரித்தல் நிகழ்வின்
மூலம்
புதுப்பிக்கப்
படுகிறது.
இந்நிகழ்வு
த�ோலுரித்தல் (Moulting) அல்லது எக்டைசிஸ் (Ecdysis)
எனப்படும். உடல் தலை, மார்பு மற்றும் வயிறு என
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
உடற்குழியில் ஹீம�ோலிம்ப் என்னும் திரவம்
காணப்படுகிறது. சுவாச உறுப்புகளாகச் செவுள்கள்,
புத்தகச் செவுள்கள், புத்தக நுரையீரல்கள் மற்றும்
மூச்சுகுழல்
(Trachea)
ஆகியவை
இவ்வகை
விலங்குகளில் காணப்படுகின்றன. மேலும் இவை
திறந்த
வகை
இரத்த
ஓட்டமண்டலத்தை
க�ொண்டுள்ளன.
உணர்
உறுப்புக்களாக
உணர்நீட்சிகள்,
கண்கள்,
ப�ோன்றவை
காணப்படுகின்றன.
இதில்
கண்கள்
எளிய
கண்களாகவ�ோ அல்லது கூட்டுக்கண்களாகவ�ோ
காணப்படுகின்றன. உடல் சமநிலை உறுப்பான
ஸ்டேட்டோசிஸ்ட்டுகளும் (எ.கா. கிரஸ்ேடசியா)
உண்டு. மல்பீஜியன் குழல்கள், பச்சை சுரப்பிகள்
மற்றும் காக்சல் சுரப்பிகள் மூலம் கழிவுநீக்கம்

2.3.7 த�ொகுதி : கணுக்காலிகள்
(Phylum:Arthropoda)
(கிரே. ஆர்த்ரோஸ் : கணு; ப�ோடஸ் - கால்கள்)
(G.arthros-jointed; podes-feet)
விலங்குலகத்தின் பெரிய த�ொகுதி கணுக்காலிகள்
ஆகும். இதில் 2-10 மில்லியன் எண்ணிக்கை
க�ொண்ட பூச்சிகள் எனும் பெரிய பிரிவு உள்ளது.
இவை
கண்டங்களுடன்
கூடிய
இருபக்கச்
சமச்சீருடைய, மூவடுக்கு விலங்குகள் ஆகும்.
மேலும் இவ்வுயிரிகள் உறுப்பு மண்டல அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பையும், சைச�ோசீல�ோம் வகை
உடற்குழியையும்
க�ொண்டவை,
இவை
கணுக்களுடன்
கூடிய
இணையுறுப்புகளைப்
பெற்றிருக்கின்றன. இவற்றின் மூலம் இடப்
பெயர்ச்சி, உணவூட்டம் மற்றும் உணர்வறிதல்
ஆகியவை
நடைபெறுகின்றன.
உடல்
பாதுகாப்பிற்கும்
நீரிழப்பைத்
தடுக்கவும்,
புறச்சட்டகத்தினால் உடல் மூடப்பட்டுள்ளது. இது

இறால்

துறவி நண்டு

தேள்

சிலந்தி
படம் 2.15 சில கணுக்காலிகள்

வெட்டுக்கிளி

லிமுலஸ்
(உயிர்வாழ் புதைப்படிவம்)
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நடைபெறுகிறது. ப�ொதுவாக இவை ஒருபால்
உயிரிகளாகும். பெரும்பாலும் அகக்கருவுறுதல்
நடைபெறுகிறது. முட்டையிடும் தன்மையுடைய
இவ்வுயிரிகளில் நேரடியான மற்றும் மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. இதன் வாழ்க்கை
சுழற்சியில் பல லார்வாக்கள் நிலையைத் த�ொடர்ந்து
வளர் உருமாற்றம் (Metamorphosis) நடைபெறுகிறது.

கால்சியத்தினாலான
கடின
ஓட்டினால்
மூடப்பட்டுள்ளது. உள்ளுறுப்புத் த�ொகுதியானது
மென்மையான த�ோல் ப�ோன்ற அமைப்பால்
மூடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேன்டில் என்று பெயர்.
உள்ளுறுப்பு
த�ொகுப்பிற்கும்
மேன்டிலுக்கும்
(pallium) இடைப்பட்ட இடைவெளி மேன்டில்
இடைவெளி (mantle cavity) எனப்படும். இதில்
எண்ணற்ற இறகு வடிவ, சுவாசத்திற்குப் பயன்படுகிற
டினிடியா
(Ctenidia)
எனப்படும்
செவுள்கள்
காணப்படுகின்றன.
முழுமையான
செரிமான
மண்டலம் காணப்படுகிறது. வாயில் அரம் ப�ோன்ற
கைட்டினாலான குறுக்கு வரிசையில் அமைந்த
பற்களைக் க�ொண்ட ராடுலா (Radula) எனும் அமைப்பு
காணப்படுகிறது.
இரட்டை
ஓடுடைய
மெல்லுடலிகளில் (எ.கா. முத்து சிற்பி) ராடுலா
காணப்படுவதில்லை. தலையின் முன்பக்கத்தில்
உணர்நீட்சிகள், கண்கள் மற்றும் ஆஸ்ஃபிரேடியம்
(Osphradium)
ஆகிய
உணர்
உறுப்புகள்
காணப்படுகின்றன.
இரட்டை
ஓடுடைய
மெல்லுடலிகளிலும்
வயிற்றுக்
காலிகளிலும்
(எ.கா.
ஆப்பிள்
நத்தை)
நீரின்
தரத்தைக்
கண்டறிவதற்கு ஆஸ்ஃபிரேடியம் பயன்படுகிறது.
கழிவு
நீக்கம்,
நெஃப்ரீடியத்தின்
மூலம்
நடைபெறுகிறது. ஆக்டோபஸ், செபியா (cuttle fish)
மற்றும்
கணவாய்
மீன்
(squids)
ப�ோன்ற
தலைக்காலிகள்தவிரஅனைத்துமெல்லுடலிகளிலும்
திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது.
இவற்றின் இரத்தத்தில் தாமிரத்தைக் க�ொண்ட
ஹிம�ோசையனின் எனப்படும் சுவாச நிறமி

எடுத்துக்காட்டுகள் : லிமுலஸ் (Limulus) (அரச
நண்டு – வாழும் புதைபடிவம்), பாலம்னேயஸ்
(Palamnaeus) (தேள்), யூபேகுரஸ் (Eupagurus) (துறவி
நண்டு), லெபிஸ்மா (lepisma) (வெள்ளி மீன்), ஏபிஸ்
(Apis) (தேனீ), மஸ்கா (Musca) (வீட்டு ஈ).
ந�ோய்க்கடத்திகள்
(Vectors)
கியூலக்ஸ், ஏடிஸ் (க�ொசுக்கள்).

அனாபிலிஸ்,

ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பூச்சிகள்
ஏபிஸ் (தேனீ), பாம்பிக்ஸ் (பட்டுப்பூச்சி) லாக்சிபர்
ல�ோகஸ்டா
(வெட்டுகிளி)
(அரக்கு
பூச்சி),
(படம்.2.15).
சிலந்திப்பட்டு நூலானது, அதே
குறுக்களவு க�ொண்ட எஃகை
விட ஐந்து மடங்கு உறுதியானது.
பென்சில் அளவு க�ொண்ட
இழையானது ப�ோயிங் 747 விமானத்தை இழுத்து
நிறுத்தக்கூடியது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனிதனால் உருவாக்கப் பட்ட மிக உறுதியான
கெவ்லர் (Kevlar) என்னும் பாலிமருக்கு ஈடான
வலிமை க�ொண்டது சிலந்திப் பட்டாகும்.

2.3.8 த�ொகுதி : மெல்லுடலிகள் (Mollusca)
(இல.
ம�ொலஸ்க்ஸ்
(L. molluscs-soft bodied)

-

மெல்லுடலிகள்)

இது விலங்குலகத்தின் இரண்டாவது பெரிய
த�ொகுதியாகும்.
இதில்
உள்ளடங்கியுள்ள
உயிரிகளில் சில நீரிலும் (நன்னீர் அல்லது கடல் நீர்)
மற்றும் சில நிலத்திலும் வாழும் தன்மையுடையன.
உறுப்பு மண்டல அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைக்
க�ொண்டவை. ஒற்றை ஓடுடலிகளைத் (எ.கா. ஆப்பிள்
நத்தை) தவிரப் பிற அனைத்து மெல்லுடலிகளும்
இருபக்க சமச்சீருடையவை. இவை உடற்குழியுடன்
கூடிய மூவடுக்கு உயிரிகள் ஆகும். கண்டங்களற்ற
உடல் தலை, தசையாலான பாதம், உள்ளுறுப்புத்
த�ொகுப்பு
என
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
உடல்
முழுவதும்

நத்தை (ஒற்றை ஓடுடலிகள்)

கணவாய் மீன்

ஆக்டோபஸ்

சிப்பி உயிரி
(இரட்டை ஓடுடலிகள்)

படம் 2.16. சில மெல்லுடலிகள்
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காணப்படுகிறது. முட்டையிடும் வகையைச் சேர்ந்த
இவை தனிப்பால் உயிரிகளாகும். வெலிஜர் லார்வா
(Veliger) நிலையுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சி
காணப்படுகிறது. வெலிஜர் லார்வா என்பது
ட்ரோக�ோப�ோர் (Trochophore) லார்வாலின் மாறுபட்ட
நிலையாகும்.

நட்சத்திரமீன்

உடையும் நட்சத்திரம்

எடுத்துக்காட்டுகள்: பைலா (Pila) (ஆப்பிள்
நத்தை), லாமெல்லிடன்ஸ் (Lamellidens) (மட்டிகள்),
பிங்க்ட்டடா (Pinctada) (முத்துசிப்பி), செப்பியா
(Sepia) (கணவாய் மீன்), லாலிக�ோ (Loligo) (ஸ்குயிட்),
ஆக்டோபஸ் (Octopus) (பேய் மீன்) (படம்.2.16).

கடல் வெள்ளரி

கடல்குப்பி

படம் 2.17. சில முட்தோலிகள்

மலத்துளையையும் க�ொண்டுள்ள முழுமையான
செரிமான
மண்டலத்தைக்
க�ொண்டுள்ளன.
நரம்பு மண்டலமும் உணர்வு மண்டலமும்,
முழுமையாக வளர்ச்சியடைய வில்லை. தனிக்
கழிவுநீக்க மண்டலம் கிடையாது. இதயம் மற்றும்
இரத்தக் குழல்களற்ற திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட
மண்டலம்
காணப்படுகிறது.
தனிப்பால்
உயிரிகளான இவற்றில் பாலினப் பெருக்கமும்
புறக் கருவுறுதலும் நடைபெறுகின்றன. இவை
இருபக்க
சமச்சீருடைய
தனித்து
நீந்தும்
லார்வாக்களுடன்
கூடிய
மறைமுகக்
கருவளர்ச்சியைக்
க�ொண்டவை.
சில
முட்தோலிகளில் இழப்பு மீட்டல் பண்புடன்
கூடிய தன்னுறுப்பு துண்டிப்பு தன்மை (Autotomy)
காணப்படுகிறது (எ.கா. நட்சத்திர மீன்).

பலவண்ண கூம்பு வடிவ
நத்தை – க�ோனஸ் மார்மோரியஸ் (Conus
marmoreus) (marbled cone snail) இக்கூம்பு வடிவ
நத்தையானது வெளியேற்றும் அபாயகரமான
நச்சு, பார்வை க�ோளாறையும் தசை மற்றும்
வலிப்பு
சுவாசத்தடை
ஆகியவற்றை
உண்டாக்கி
மரணத்தை
ஏற்படுத்தும்.
இதனை குணப்படுத்தக்கூடிய எதிர்நச்சு
கிடையாது.

2.3.9. த�ொகுதி : எக்கின�ோடெர்மேட்டா
(முட்தோலிகள்)
(Phylum Echinodermata)
(கிரே. எக்கின�ோஸ் : முட்கள் ; டெர்மோஸ் :
த�ோல்) (G.Echinos-spiny; dermos-skin)
இவையனைத்தும் கடல்வாழ் உயிரிகளாகும்.
முதிர் விலங்குகள் ஆரச்சமச்சீர் தன்மையையும்
லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீர் தன்மையையும்
க�ொண்டுள்ளன. உறுப்பு மண்டல அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பினை உடைய இவ்விலங்குகள்,
நடுஅடுக்கிலிருந்து த�ோன்றிய கால்சியத்தினால்
ஆன
முட்களுடன்
கூடிய
புறச்சட்டகம்
க�ொண்டுள்ளதால்
முட்தோலிகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன. குழல் கால்கள் அல்லது
ப�ோடியா எனப்படும் கால்களுடன் கூடிய
நீர்க்குழல் மண்டலம் அல்லது ஆம்புலேக்ரல்
மண்டலம் இத்தொகுதியின் மிக முக்கியப்
பண்பாகும். இது இடப்பெயர்ச்சி, உணவைப்
பிடித்துக்
கடத்தல்
மற்றும்
சுவாசம்
ஆகியவற்றிற்குப்
பயன்படுகிறது.
வயிற்றுப்
புறத்தில் வாய்ப்பகுதியையும் முதுகுப்புறத்தில்

எடுத்துக்காட்டுகள் : ஆஸ்ட்ரியஸ் (Asterias)
(நட்சத்திர மீன் (அ) கடல் நட்சத்திரம்), எக்கினஸ்
(Echinus) (கடல் குப்பி), ஆன்டிட�ோன் (Antedon)
(கடல் அல்லி), குக்குமேரியா (Cucumaria) (கடல்
வெள்ளரி), ஒஃபியூரா (Ophiura) (உடையும்
நட்சத்திரம்), (Brittle star) (படம்.2.17).

2.3.10 த�ொகுதி : ஹெமிகார்டேட்டா
(அரைநாணிகள்)
(Phylum : Hemichordata)
(கிரே. ஹெமி : அரை ; கார்டே : நாண்) (G. hemi-half;
chorde-string)
அரை நாணிகள் முன்னர் முதுகுநாணிகளின்
துணைத் த�ொகுதியான முன் முதுகுநாணிகள்
என்னும்
பிரிவின்
(Prochordata)
கீழ்
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எடுத்துக்காட்டுகள்: பலன�ோகிளாசஸ்(Balanoglossus),
சாக்கோகிளாசஸ்
(Sachoglossus),
டைக�ோடேரா
பிளேவா (Ptychodera flava) (தமிழ்நாட்டின் குருசடை
தீவுப்பகுதிகளில்
காணப்படும்
இந்திய
அரைநாணிகள்). (படம் 2.18).

வைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆனால்
இப்போது
முட்தோலிகளுக்கு
நெருக்கமான
ஒரு
தனித்தொகுதியாக,
முதுகுகெலும்பற்றவையில்
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வகை
விலங்குகள்
முதுகுநாணுள்ளவை மற்றும் முதுகுநாணற்றவை
ஆகிய
இருபிரிவுகளின்
பண்புகளையும்
பெற்றுள்ளன.

2.4. த�ொகுதி: முதுகுநாணுடையவை
(Phylum : Chordata)

இத்தொகுதியில் மென்மையான புழு ப�ோன்ற
உடலமைப்பைக்
க�ொண்ட
விலங்கினங்கள்
குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ளன. கடல் நீரில்
வாழும் வளைவாழ் உயிரிகளான இவை ப�ொதுவாக
நாக்குப் புழு அல்லது அகார்ன் புழு என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
உண்மையான
உடற்குழியைக் க�ொண்ட மூவடுக்கு உயிரிகளான
இவ்வின விலங்குகள் உறுப்பு மண்டல அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பும் இருபக்க சமச்சீரமைப்பும்
உடையனவாகும். உருளை வடிவமான இதன் உடல்
மூன்று பெரும்பிரிவுகளை உடையவை. அவை:
முன்முனையினுள்ள புர�ோப�ோஸிஸ், (Proboscis)
குட்டையான பட்டை (அ) கழுத்து பகுதி (Collar)
மற்றும் நீண்ட உடல் பகுதி (Trunk) ஆகியனவாகும்.
பெரும்பாலான அரைநாணிகள் குறுயிழை ஊட்ட
முறையை மேற்கொள்வன. எளிய மற்றும் திறந்த
வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் (அ) முதுகுப்புற
இதயத்துடன்
கூடிய
லாக்குனா
என்னும்
சிற்றிடைக்குழி
வகை
காணப்படுகிறது.
த�ொண்டையில் திறக்கும் ஒரு இணை செவுள்
பிளவுகள் மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது.
புர�ோப�ோஸிஸ் பகுதியில் காணப்படும் ஒற்றைப்
புர�ோப�ோசிஸ் சுரப்பி (அ) கிளாமருலஸ் மூலம்
க ழி வு நீ க ்க ம்
நடைபெறுகிறது. எளிய
நரம்பு மண்டலத்துடன்
கூடிய
இவை
தனிப்பால் உயிரிகள்
ஆகும். இவற்றில் பால்
இ ன ப்பெ ரு க ்க மு ம்
வெளிக்கருவுருதலும்
க ா ண ப்ப டு கி ற து .
இவற்றின் வாழ்க்கை
சுழற்சி டார்னேரியா
(Tornaria) லார்வாவுடன்
கூடிய
மறைமுகக்
க ரு வ ளர் ச் சி யைக்
க�ொண்டதாகும்.
படம் 2.18 அரைநாணி (எ.கா)
பலன�ோகிளாசஸ்

(கிரே. கார்டே: நான்) (G.Chorde – string)
மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறப்பன
மற்றும் பாலூட்டிகள் ப�ோன்ற நன்கு அறியப்பட்ட
விலங்குகளையும், லான்ஸ்லெட் (ஆம்பியாக்சஸ்)
மற்றும் டியூனிகேட்டுகள் (அசிடியன்) ப�ோன்ற
ஓரளவு அறியப்பட்ட விலங்குகளையும் க�ொண்ட
பெரிய த�ொகுதி முதுகுநாணுடையவை ஆகும்.
அனைத்து
முதுகுநாணுடைய
விலங்குகளும்
தனது வாழ்க்கை சுழற்சியில் ஏதாவது ஒரு
நிலையில் மூன்று அடிப்படைப் பண்புகளைப்
பெற்றிருக்கும் (படம் 2.19).
î¬ê
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படம் 2.19. மாதிரி முதுகுநாணி

õ£Œ

அவையாவன;
1. நரம்பு வடத்திற்குக் கீழாகவும் உணவுப்பாதைக்கு
மேலாகவும் நீண்ட தண்டு ப�ோன்ற முதுகுநாணை
பெற்றிருக்கும்
இது
த�ொன்மையான
அகச்சட்டகமாகும்.
லாம்ப்ரே
மற்றும்
லான்ஸ்லெட் ப�ோன்ற விலங்குகளில் இது
வாழ்நாள் முழுவதும் காணப்படும்.
முதிர்
முதுகெலும்பிகளில்
இது
பகுதியாகவ�ோ
அல்லது முழுமையாகவ�ோ முதுகெலும்புத்
த�ொடராக மாற்றீடு செய்யப்படுகிறது.
2.முதுகுநாணிற்கு
மேலாகவும்,
முதுகுபுற
உடற்சுவருக்கு கீழாகவும் அமைந்துள்ள நரம்பு
வடமானது குழல்வடிவத்திலும் உள்ளீடற்றும்,
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அட்டவணை – 1 .

முதுகுநாணுடைய மற்றும் முதுகு நாணற்ற விலங்குகள் – பண்புகளின் ஒப்பீடு

முதுகுநாணுடையவை

முதுகுநாணற்றவை

முதுகுநாண் உண்டு.

முதுகுநாண் இல்லை.

முதுகுபுற உள்ளீடற்ற ஒற்றை நரம்பு வடம் உண்டு.

ஓர் இணை வயிற்றுபுற திட நரம்பு வடம் உண்டு.

த�ொண்டை செவுள் பிளவுகள் காணப்படுகின்றன.

செவுள் பிளவுகள் இல்லை.

இதயம், வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படுகிறது.

இதயம் இல்லை, இருந்தால் அது முதுகுப்புறத்தில�ோ,
பக்கவாட்டில�ோ அமைந்துள்ளது.

மலத்துளைக்குப் பின் அமைந்த வால்
காணப்படுகிறது (Post anal tail).

அத்தகைய வால் இல்லை.

உணவு குழல் நரம்பு வடத்திற்குக் கீழே
காணப்படும்.

உணவுக்குழல் நரம்பு வடத்திற்கு மேலாகக்
காணப்படும்.

திரவம் நிரம்பியும்,
காணப்படுகிறது. இது
உடற்செயல்பாடுகளை
ஒருங்கிணைக்கப்
பயன்படுகிறது. உயர் முதுகுநாணிகளில் நரம்பு
வடத்தில் முன்முனை பருத்து மூளையாகவும்
பின்பகுதி தண்டுவடமாகவும் மாறியுள்ளது.
முதுகெலும்புத்
த�ொடரால்
தண்டுவடம்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.

வாலினைப் பெற்றுள்ளன. லான்ஸ்லெட் தவிர
மற்ற
முதுகுநாணிகளில்
மைேயாெஜனிக்
இதயத்துடன் கூடிய மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட
மண்டலம் காணப்படுகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
எல்லா முதுகு நாணிகளும், வாழ்வின்
ஏதாவத�ொரு நிலையிலாவது, பெற்றுள்ள
மூன்று ப�ொதுப்பண்புகளைப் பட்டியலிடுக.
முதிர்ந்த விலங்குகளில் மேற்கண்ட மூன்று
பண்புகளில் இரண்டின் நிலை யாது?

3. அ
 னைத்து
வகை
முதுகுநாணுடைய
விலங்குகளிலும்,
வாழ்க்கைச்
சுழற்சியின்
ஏதாவது ஒரு நிலையில் த�ொண்டை செவுள்
பிளவுகள் (Pharyngeal gill slits (or) cleft)
காணப்படுகின்றன.
முதுகுநாணுடைய
விலங்குகள்
அனைத்திலும்
கருவளர்ச்சியின்போது த�ொண்டை சுவர்களில்
வரிசையாகச் செவுள்பிளவுகள் காணப்படும்.
நீர்வாழ்
விலங்குகளில்,
இவ்வகை
செவுள்பிளவுகள் இரத்த நுண்நாளங்களுடன்
கூடிய இழைவடிவ செவுள்களாக மாறி,
சுவாசத்திற்கு
உதவுகின்றன.
நிலவாழ்
முதுகுநாணிகளின் கருவளர்ச்சியின் ப�ோது
செயல்படாச்
செவுள்பிளவுகள்
த�ோன்றிப்
படிப்படியாக
மறைகின்றன.
மேற்கண்ட
பண்புகளுடன் கூடிய முதுகுநாணுடையவை
அனைத்தும் இருபக்க சமச்சீரமைப்பு, உடற்குழி
மற்றும் மூவடுக்குகளையுடைய விலங்குகள்
ஆகும்.
உறுப்பு
மண்டல
அளவிலான
உடற்கட்டமைப்பு உடைய இவ்விலங்குகளில்
மலத்துளைக்குப்
பின்
அமைந்துள்ள

2.4.1. துணைத் த�ொகுதி :
யூர�ோகார்டேட்டா (வால் நாணிகள்)
(அ) டியூனிகேட்டா (உறையுடலிகள்)
(Subphylum: Urochordata or Tunicata)
(கிரே. யூர�ோ –வால், இல. கார்டே - நாண்) (G.Oura –
A tail; L.Chord – cord)
இப்பிரிவில் உள்ள விலங்குகள் அனைத்தும்
கடலில் வாழ்வன. இவை ப�ொதுவாகக் கடல்
பீச்சுக்குழல் (Squirts) என அழைக்கப்படுகின்றன.
பெரும்பாலும்
ஓரிடத்தில்
ஒட்டிவாழும்
தன்மையுடயைன. சில உயிரிகள் மட்டும் கடல்
நீரில்
மிதந்து
அல்லது
நீந்தி
வாழும்
தன்மையுடையன. இவை தனியுயிரியாகவ�ோ
அல்லது கூட்டுயிரியாகவ�ோ வாழக்கூடியவை.
கண்டங்களற்ற உடலை டியூனிக் (Tunic) அல்லது
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அசிடியா

சால்பா

ட�ோலிய�ோலம்

படம் 2.20 சில வால் நாணி உயிரிகள்

ப�ோன்றவற்றை
வாழ்நாள்
முழுமையும்
க�ொண்டுள்ளன. இவை, இதயமற்ற, மூடிய இரத்த
ஓட்ட
மண்டலம்
க�ொண்டவை.
புர�ோட்டோநெஃப்ரீடியா மூலம் கழிவு நீக்கம்
நடைபெறுகிறது.
ஆண்
பெண்
உயிரிகள்
தனித்தனியானவை
புறக்கருவுறுதல்
நடைபெறுகிறது.
தனித்து நீந்தும் அம்ேமாசீட்
லார்வாவுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சி
காணப்படுகிறது.

டெஸ்ட் (Test) என்னும் உறை மூடியுள்ளது. முதிர்
விலங்குகள்
பை
ப�ோன்ற
அமைப்புடன்
காணப்படுகின்றன. உடற்குழி கிடையாது, ஆனால்,
த�ொண்டையைச்சுற்றிஏட்ரியம்காணப்படுகின்றது.
லார்வாக்களின் வால் மட்டும் முதுகுநாண்
பெற்றுள்ளதால்,
யூர�ோகார்டேட்டா
(வால்
நாணிகள்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. திறந்த
வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம், முழுமையான
செரிப்பு மண்டலம், குழல்வடிவ வயிற்றுப்புற
இதயம் ஆகியவற்றையும் இவை க�ொண்டுள்ளன.
செவுள் பிளவுகள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.
முதுகுநாணைப் ப�ோன்றே முதுகுபுற குழல்வடிவ
நரம்புவடமும் லார்வாக்களில் மட்டும் உள்ளது.
முதிர் உயிரிகளில் ஒற்றை முதுகுப்புற நரம்புசெல்
திரள் (Single dorsal ganglion) காணப்படுகிறது.
பெரும்பாலானவை இருபால் உயிரிகள் ஆகும்.
முதுகுநாணிகளின் பண்புகளுடன் தனித்து நீந்தும்
தலைப்பிரட்டை லார்வாவுடன் கூடிய மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. பின்னோக்கு வளர்
உருமாற்றம் (Retrogressive metamorphosis) என்னும்
சிறப்புப் பண்பையும் இவை பெற்றுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டுகள்:
பிராங்கிய�ோஸ்டோமா
(ஆம்பியாக்சஸ்
அல்லது
லான்சிய�ோலெட்)
(படம் 2.21).
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எடுத்துக்காட்டுகள்: அசிடியா (Ascidia), சால்பா
(Salpa), ட�ோலிய�ோலம் (Doliolum) (படம்.2.20).

ஆம்பியாக்சஸ்

படம் 2.21 தலைநாணிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு

2.4.2. துணை த�ொகுதி:
செஃபல�ோகார்டேட்டா
(தலைநாணிகள்)
(Subphylum: Cephalochordata)

2.4.3 துணை த�ொகுதி :
முதுகெலும்புடையவை (Vertebrata)
(இல. வெர்டிபிரஸ் :
back bone)

(இல. செபல�ோ : தலை ; கிரே. கார்டோ : நாண்)
(L.Cephalo-‘head’ ; G. chord - ’cord’)

முதுகெலும்பு) (L.Vertebrus-

முதுகெலும்பிகள் என்பது உயர் முதுகுநாணிகள்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை கருவளர்ச்சி
நிலையில் மட்டுமே முதுகுநாணைப் பெற்றுள்ளன.
முதிர் விலங்குகளில் இது குருத்தெலும்பு அல்லது
எலும்பிலான முதுகெலும்பு த�ொடரால் மாற்றீடு
செய்யப்படுகிறது.
அதனால்
அனைத்து
முதுகெலும்பிகளும் முதுகுநாணுடையவை ஆகும்.

ஆழம் குறைவான கடல் நீரில் வாழும் இவை, வளை
வாழ் உயிரிகளாகும். மீன்களைப் ப�ோன்ற சிறிய
உடலமைப்பைப் பெற்றுள்ள உடற்குழியுடைய
விலங்குகளாகும்.
முதுநாணிகளின்
முக்கிய
பண்புகளான முதுகுநாண், முதுகுபுற குழல்வடிவ
நரம்புவடம் மற்றும் த�ொண்டை செவுள் பிளவுகள்
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ஆனால் அனைத்து முதுகுநாணுடையவைகளும்
முதுகெலும்பிகள்
அல்ல.
முதுகெலும்பிகள்
துடுப்புகள்
அல்லது
கால்கள்
ப�ோன்ற
இணையுறுப்புகளைப்
பெற்றிருக்கின்றன.
செதில்கள், இறகுகள், உர�ோமம், கூர்நகங்கள்,
நகங்கள் ப�ோன்ற பாதுகாப்பு புறச்சட்டங்களால்
த�ோல் மூடப்பட்டுள்ளது. இவை நுரையீரல்கள்,
வாய்த் த�ொண்டைக்குழி, த�ோல் மற்றும் செவுள்கள்
மூலம் சுவாசிக்கின்றன. இரண்டு, மூன்று மற்றும்
நான்கு அறைகளுடன் கூடிய தசையாலான
வயிற்றுப்புற இதயம் காணப்படுகிறது. கழிவு
நீக்கமும்
ஊடு
கலப்பு
ஒழுங்குபாடும்
சிறுநீரகங்களின் மூலம் நடைபெறுகின்றன.

இவ்வகுப்பைச் சார்ந்த அனைத்து விலங்குகளும்
த�ொன்மையான, தாடைகளற்ற வெப்பம் மாறும்
விலங்குகள் ஆகும். இவற்றில் சில உயிரிகள்
மீன்களின்
மேல்புறத்தில்
ஒட்டுண்ணியாக
வாழக்கூடியவை. உடல் நீண்டு ஒல்லியாகவும்
விலாங்கு
ப�ோன்றும்
காணப்படுகிறது.
சுவாசத்திற்கென 6 முதல் 15 இணை செவுள்
பிளவுகள்
காணப்படுகின்றன.
வாய்
வட்டமாகவும்
தாடைகளற்றும்
உறிஞ்சும்
தன்மையுடனும்
காணப்படுகிறது.
ஈரறை
இதயத்துடன் கூடிய மூடிய இரத்த ஓட்ட
மண்டலம் காணப்படுகிறது. இணையுறுப்புகள்
கிடையாது.
இவ்வகை
விலங்குகளில்
குருத்தெலும்பிலான
மண்டை
ஓடும்,
முதுகெலும்புத் த�ொடரும் உள்ளன. கடலில்
மட்டுமே
வாழக்கூடியதாக
இருப்பினும்
இனப்பெருக்கத்திற்காக நன்னீர் ந�ோக்கி வலசை
ப�ோகும்
தன்மை
(Anadromous
migration)
க�ொண்டவை. இனப்பெருக்கத்திற்குப் பின் சில
நாட்களிலேயே
இறந்துவிடும்.
அவற்றின்
முட்டைகளிலிருந்து வெளிவரும் அம்மோசீட்
லார்வா, (Ammocoete) வளர் உருமாற்றத்திற்குப்
பின் மீண்டும் கடலுக்குத் திரும்பும்.

துணைத்தொகுதியான முதுகெலும்புடையவை ,
தாடையுடையவை
(Gnathostomata)
மற்றும்
தாடையற்றவை (Agnatha) என இரு பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தாடையற்ற பிரிவின் கீழ்
உள்ள விலங்குகள், மீன்களைப் ப�ோன்று நீரில்
வாழும் தன்மையுடையவை. இணையுறுப்புகள்
அற்றவை.
முதிர் நிலையில் முதுகுநாண்
காணப்படுகிறது. தாடையுடைய பிரிவைச் சேர்ந்த
உயிரிகள்
தாடைகள்,
இணையான
இணையுறுப்புகள் ஆகியவற்றைப் பெற்றுள்ளன.
இதில் முதுகுநாண் முழுமையாகவ�ோ அல்லது
பகுதியாகவ�ோ
முதுகெலும்புத்
த�ொடராக
மாற்றீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தாடையற்றவையின்
கீழ் வட்டவாயின (சைக்ளோஸ்டொமேட்டா)
எனும் ஒரே வகுப்பும் தாடையுடையவைகளில்
(Gnathostomata), மீன்கள் (Pisces) மற்றும் நான்கு
காலிகள் (Tetrapodes) என இரு மேல் வகுப்புகளும்
அடங்கியுள்ளன.
நான்கு காலிகள் நீர்நில
வாழ்வன,
ஊர்வன,
பறப்பன மற்றும்
பாலூட்டிகள் எனும் நான்கு வகுப்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. செவுள்கள் மூலம் சுவாசிக்கக்
கூடிய நீந்துவதற்கு இணை துடுப்புகளைக்
க�ொண்ட, நீர் வாழ் மீன்களின் வகைகள்
அனைத்தும் மீன்கள் (Pisces) என்னும் மேல்
வகுப்பில்
அடங்கும்.
இம்மேல்
வகுப்பில்,
குருத்தெலும்பு மீன்கள் (Chondrichthyes) மற்றும்
எலும்பு மீன்கள் (Osteichthyes) என்னும் இரு
வகுப்புகள் உள்ளடங்கியுள்ன.

எடுத்துக்காட்டுகள் : பெட்ரோமைசான் (லாம்ப்ரே)
மற்றும் மிக்சின் (ஹாக் மீன்கள்) (படம் 2.22).

லேம்ப்ரே

ஹாக்மீன்

படம் 2.22 சில வட்ட வாயின விலங்குகள்

2.4.5வகுப்பு : குருத்தெலும்பு மீன்கள்
(Class:Chondrichthyes)
(கிரே. கான்ட்ரோஸ் குருத்தெலும்பு : இக்திஸ் :
மீன்கள்) (G.chondros-cartilage;ichthys-fish)
கடல் வாழ் மீன்களான இவற்றின் அகச்
சட்டகங்கள்
குருத்தெலும்பினால்
ஆனவை.
வாழ்நாள்
முழுமையும்
முதுகுநாணை
க�ொண்டுள்ளன. புறப்படலத்திலிருந்து உருவான
பிளகாய்டு செதில்கள் ப�ோர்த்தப்பட்ட கடினமான
த�ோல் காணப்படுகிறது. அக மற்றும்
புற
அமைப்பில்
சமச்சீரற்ற
தன்மையுடைய

2.4.4. வகுப்பு : வட்ட வாயின
(Class: Cyclostomata)
(கிரே. சைக்ளோஸ் : வட்டம்; ஸ்டோமேட்டா - வாய்)
(G.cyklos-circle; stomata –mouth)
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ஹெட்டிராசெர்க்கல் (heterocercal) வால்துடுப்பு
காணப்படுகிறது. வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படும்
வாயினுள்,
மாறுபாடடைந்த
பிளகாய்டு
செதில்களாலான பற்கள் பின்னோக்கி வளைந்து
காணப்படுகின்றன. ஆற்றல் மிக்க தாடைகளைக்
க�ொண்ட இவை, க�ொன்றுண்ணி விலங்குகள்
ஆகும். இழைவடிவ செவுள்களால் சுவாசம்
நடைபெறுகிறது. இவ்விலங்குகளுக்கு செவுள்மூடி
கிடையாது.
ஈரறை
இதயத்தினையும்,
மீச�ோநெஃப்ரிக் வகை சிறுநீரகத்தை உடைய
கழிவுநீக்க
மண்டலத்தையும்
க�ொண்டவை.
யூரியாவைக் கழிவுப்பொருளாக வெளியேற்றக்
கூடிய இவ்வகை மீன்கள், உடல் திரவத்தின்
ஊடுகலப்பு
அடர்த்தியின்
சமநிலையைப்
பராமரிப்பதற்காகத் தம் இரத்தத்தில் யூரியாவைச்
சேமிக்கக்
கூடியவை.
இவையனைத்தும்
குட்டியீனக்கூடிய, உடல் வெப்பம் மாறும்
விலங்குகள் ஆகும். ஆண், பெண் உயிரிகள்
தனித்தனியானவை. இதில் ஆண் மீன்களின்
இடுப்பு துடுப்பில், அகக் கருவுறுதலுக்கு உதவ,
புணர் உறுப்பு காணப்படுகிறது.

நன்னீர் மற்றும் கடல் நீரில் வாழும் மீன்கள்
இவ்வகுப்பில் அடங்கியுள்ளன.
கதிர் வடிவ
உடலையும்
எலும்பினால்
ஆக்கப்பட்ட
அகச்சட்டத்தையும் உடையவை. இவ்வுயிரிகளின்
த�ோல், கேனாய்டு, சைக்ளாய்டு அல்லது டீனாய்டு
வகை
செதில்களால்
மூடப்பட்டுள்ளது.
இருபக்கங்களிலும் உள்ள செவுள் மூடிகளால்
மூடப்பட்ட
நான்கு
இணை
இழைவடிவ
செவுள்கள்
சுவாசிக்கப்
பயன்படுகின்றன.
உணவுக்குழலுடன் இணைக்கப்பட்ட அல்லது
இணைக்கப்படாத
காற்றுப்பைகள்
காணப்படுகின்றன. இப்பைகள்,
காற்றுப்
பரிமாற்றத்திற்கும்
(நுரையீரல்
மீன்கள்),
திருக்கை மீன்களில் மிதவைத் தன்மையைக்
க�ொடுக்கவும்
பயன்படுகின்றன.
வயிற்றுப்
புறத்தில் அமைந்த ஈரறைகளைக் க�ொண்ட
இதயத்தினையும் அம�ோனியாவைக் கழிவுப்
ப�ொருளாக வெளியேற்றும் மீச�ோநெஃப்ரிக்
சிறுநீரகத்தினையும் பக்கக�ோட்டு உணர் உறுப்பு
மண்டலத்தினையும் இவை பெற்றுள்ளன. ஆண்
பெண்
உயிரிகள்
தனித்
தனியானவை.
புறக்கருவுறுதல் நடைபெறும் இவ்வுயிரிகள்
முட்டையிடுவனவாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : ஸ்கோலிய�ோடான் (Scoliodon)
(சுறா), ட்ரைகான் (Trygon) (க�ொட்டும் திருக்கை),
பிரிஸ்டிஸ் (Pristis) (இரம்பமீன்) (படம் 2.23).

எடுத்துக்காட்டுகள் : எக்சோசீட்டஸ் (Exocoetes)
(பறக்கும்
மீன்கள்),
ஹிப்போகேம்பஸ்
(Hippocampus) (கடற்குதிரை), லேபிய�ோ (Labeo)
(ர�ோகு), கட்லா (Catla) (கட்லா), எக்கினிஸ்
(Echeneis)
(உறிஞ்சி
மீன்),
டீர�ோபில்லம்
(Pterophyllum) (தேவதை மீன்) (படம் 2.24).

2.4.6.வகுப்பு : எலும்பு மீன்கள்
(Class:Osteichthyes)
(கிரே. ஆஸ்டியான் : எலும்பு;
(G.osteon-bone;ichthys – fish)

இக்திஸ் -மீன்)

திருக்கை மீன்

இரம்ப மீன்

சுறா

படம் 2.23 சில குருத்தெலும்பு மீன்கள்

பறக்கும் மீன்

கடல் குதிரை

தேவதை மீன்

கெண்டை

உறிஞ்சி மீன்

படம் 2.24 சில எலும்பு மீன்கள்
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2.4.8. வகுப்பு : ரெப்டிலியா (ஊர்வன)
(Class: Reptilia)

2.4.7வகுப்பு : இருவாழ்விகள்
(Class : Amphibia)

(இல. ரெப்ரே அல்லது ரெப்டம் - ஊர்வன)
(L.repere or reptum-to creep or crawl)

(கிரே. ஆம்பி – இரண்டு; பைய�ோஸ் : உயிர்)
(G. amphi-both; bios-life)

பெரும்பாலானவை தரையில் வாழக்கூடியவை.
இதன் உடல் உலர்ந்த உறுதியான த�ோலால்
மூடப்பட்டுள்ளது. த�ோலின் புறப்படலத்திலிருந்து
உருவான செதில்களும், சிறு சுவாசத் தகடுகளும்
உள்ளன. மூன்று அறைகளைக் க�ொண்ட இதயம்
காணப்படுகின்றது எனினும்
முதலைகளில்
நான்கு முழுமையான அறைகளைக் க�ொண்ட
இதயம் காணப்படுகிறது. இவ்வகுப்பு சேர்ந்த
விலங்குகள்
உடல்
வெப்பம்
மாறும்
அம்னிய�ோட்டுகள்
ஆகும்.
பெரும்பாலான
ஊர்வன விலங்குகள் ஓடுடைய முட்டைகளை
இடுகின்றன (Cleidoic egg). கருவளர்ச்சியின் ப�ோது
அம்னியான் (Amnion), அலன்டாய்ஸ் (Allantois),
க�ோரியான் (Chorion) மற்றும் கருவுணவுப்பை
(Yolksac) ப�ோன்ற கருசூழ் படலங்கள் (Embryonic
membranes) உருவாகின்றன. யூரிக் அமிலத்தைக்
கழிவு ப�ொருளாக (Uricotelic) வெளியேற்றும்
மெட்டாநெஃப்ரிக் சிறுநீரகத்தைப் பெற்றுள்ளன.
ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியானவை.
உட்கருவுருதல் நடைபெறும் இவ்விலங்குகள்
அனைத்தும் முட்டையிடும் தன்மையுடையவை.

இருவாழ்விகள், நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரு
வாழிடங்களிலும் வாழக்கூடிய விலங்குகளைக்
க�ொண்ட முதல் நான்கு காலி, முதுகெலும்பிகளாகும்.
உடல் வெப்பம் மாறும் தன்மை க�ொண்டவை.
இவ்விலங்குகளின் உடல்பகுதி தலை மற்றும் உடல்
என இரண்டு பகுதிகளைக் க�ொண்டது. பெரும்பாலும்
ஈரிணை கால்களைக் க�ொண்டுள்ளன. இவை
வாலுடன�ோ, அல்லது வாலற்றோ காணப்படும்.
நிறமிகளையும் சுரப்பிகளையும் க�ொண்ட ஈரமான
த�ோல்,
ச�ொரச�ொரப்பாகவ�ோ,
அல்லது
வழவழப்பாகவ�ோ காணப்படும். இமைகளையுடைய
கண்களையும்,
டிம்பானிக்
சவ்வால்
ஆன
காதுகளையும் க�ொண்டவை. த�ோல், செவுள் அல்லது
நுரையீரல் வழியாகச் சுவாசம் நடைபெறுகிறது.
இதயத்தில் மூன்று அறைகள் உள்ளன. யூரியாவைக்
கழிவு
ப�ொருளாக
வெளியேற்றும்
இவை
மீச�ோநெஃப்ரிக் வகை சிறுநீரகத்தைக் க�ொண்டவை.
ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியாக உள்ளன.
புறக் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. இவ்விலங்குகள்
அனைத்தும் முட்டையிடக் கூடியவை. மறைமுகக்
கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. குளிர் உறக்கம்
(hibernation) மற்றும் க�ோடை உறக்கம் (aestivation) ஆகிய
சிறப்புத் தன்மைகளும் உண்டு.

தவளை

நாகம்

டிராக்கோ (பறக்கும் பல்லி)

முதலை

பச்சோந்தி

தேரை

படம் 2.26 சில ஊர்வன உயிரிகள்

சலமாண்டர்

எடுத்துக்காட்டுகள்: கீல�ோன் (Chelone) (நீராமை),
டெஸ்டிட�ோ
(Testudo)
(நில
ஆமை),
ஹெமிடாக்டைலஸ் (Hemidactylus) (வீட்டுபல்லி),
கெமீலியான் (Chameleon) (பச்சோந்தி), கெல�ோட்டஸ்
(Calotes) (ஓணான்), ட்ராக�ோ (Draco) (பறக்கும்
பல்லி), குர�ோக்கோடிலஸ் (Crocodilus) (முதலை),
நச்சுப்பாம்புகள். நாஜா (Naja) (நாகம்), பங்காரஸ்
(Bangarus) (கட்டு விரியன்), வைப்பரா (Viper) –
கண்ணாடி வீரியன் (படம் 2. 26).

இக்திய�ோஃபிஸ்
(சிசீலியன்கள்)

படம் 2.25 சில இருவாழ்விகள்

எடுத்துக்காட்டுகள்: புயூப�ோ (Bufo)
(தேரை),
ரானா (Rana) (தவளை), ஹைலா (Hyla) (மரத்தவளை),
சலமாண்ட்ரா
(Salamandra)
(சலமாண்டர்),
இக்திய�ோஃபிஸ் - கால்களற்ற இருவாழ்விகள்
(Ichthyophis) (படம் 2.25).
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பெற்றோர் பராமரிப்பு ப�ோன்ற
மேம்பட்டுக் காணப்படுகின்றன.
சிறுநீரகப்பை கிடையாது.

2.4.9 வகுப்பு : பறப்பன (Class : Aves)
(இல. ஏவ்ஸ் : பறவை) (L.Avis-bird)
பறவைகளின் மிக முக்கியமான பண்பு இறகுகள்
மற்றும் அதன் பறக்கும் திறன் ப�ோன்றவையாகும்.
நெருப்பு க�ோழி, கிவி மற்றும் பெங்குயின் ப�ோன்ற
பறக்க இயலாத பறவைகள் தவிர மற்றவைகளில்
முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாறுபாடு
அடைந்துள்ளன. நடக்கவும், ஓடவும், நீந்தவும்,
மரக்கிளைகளைப் பற்றிப் பிடிக்கவும் ஏற்றவாறு
பின்னங்கால்கள் தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன.
வாலின் அடியில் உள்ள எண்ணெய் சுரப்பி
அல்லது பிரீன் (Preen) சுரப்பியைத் தவிர உலர்ந்த
த�ோலில்
வேறெந்த
சுரப்பிகளுமில்லை.
புறப்படலத்திலிருந்து த�ோன்றிய புறச்சட்டகத்தில்
இறகுகள், செதில்கள், கால் நகங்கள் மற்றும்
அலகின் மேல் காணப்படும் கடின உறை
ஆகியவை உள்ளன. முழுவதும் எலும்பாக்கம்
செய்யப்பட்ட
காற்றறைகளுடன்
கூடிய
(Pneumatic bone) (நுமாட்டிக் எலும்பு) நீண்ட
எலும்புகள் அகச்சட்டகமாக உள்ளன. பறத்தல்
தசைகளான
பெக்டோராலிஸ்
மேஜர்
(Pectoralis major) மற்றும் பெக்டோராலிஸ் மைனர்
(Pectoralis minor) ஆகியவை நன்கு வளர்ச்சி
பெற்றுள்ளன.
பஞ்சு
ப�ோன்ற
நெகிழும்
தன்மையுடைய நுரையீரல் சுவாச உறுப்பாக
செயல்படுகிறது. சுவாசத்திற்குத் துணையாக
உள்ள காற்றுப் பைகளுடன் நுரையீரல்கள்
த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளன. இதயம் நான்கு
அறைகளைக் க�ொண்டது. இவை வெப்பம் மாறா
விலங்குகள் ஆகும். வலசைப�ோதல் மற்றும்

பண்புகள்
இவற்றில்

இவை ஒருபால் உயிரிகள் ஆகும். மேலும்
பால் வேற்றுமை (அ) பால் ஈருரு அமைப்பு
சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. ஆண் பறவைகளில்
ஓரிணை விந்தகங்களும் பெண் பறவைகளின்
இடது
பக்கத்தில்
ஒற்றை
அண்டகமும்
காணப்படுகிறது. வலது பக்க அண்டகம் குறை
வளர்ச்சியுடன்
காணப்படும்.
பறவைகள்
அனைத்தும்
முட்டையிடுபவை
ஆகும்.
ஓடுடைய இம்முட்டைகள் மெகாலெசித்தல்
வகையைச்
சார்ந்தது.
உட்கருவுறுதல்
நடைபெறுகிறது.

மரகதப்புறா
(தமிழகத்தின் மாநிலப்
பறவை)

பாடும் பறவை

பிணந்தின்னிக்கழுகு

பென்குயின்

படம் 2.27 சில பறவைகள்
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கார்வஸ்
(Corvus)
க�ொலம்பா
(Columba)
(புறா),
(காகம்),
சிட்டாக்குலா (Psittacula) (பச்சை கிளி), பவ�ோ
(Pavo) (மயில்), ஏப்டின�ோடைட்ஸ் (Aptenodytes)
(பென்குயின்), நிய�ோப்ரான் (பிணந்திண்ணி
கழுகு), சால்கோபாப்ஸ் இன்டிகா (Chalcophaps
indica) (மரகதப் புறா – தமிழ்நாடு மாநிலப்
பறவை) (படம் 2.27).

நடப்பதற்கும்,

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஓடவும்,

தாவுவதற்கும்,

வளைத�ோண்டவும், நீந்தவும், மற்றும் பறக்கவும்
ஏற்ற தகவமைப்புகளைக் க�ொண்ட

ஈரிணைக்

கால்கள் உள்ளன. த�ோலில் வியர்வை, வாசனை
மற்றும் எண்ணெய் சுரப்பி ப�ோன்ற பலவகைச்
சுரப்பிகளையும்

பெற்றுள்ளன.

முட்கள், செதில்கள், பற்றும்

க�ொம்புகள்,
கூர்நகங்கள்,

நகங்கள், குளம்புகள் மற்றும் எலும்பாலான
புறப்படலத்

தகடுகள்

ப�ோன்ற,

த�ொப்பி பிட�ோஹீயி (பிட்டோஹீயி
டைக�ோரஸ்)

புறச்சட்டகங்களையும் பெற்றுள்ளன.

த�ொப்பி
பிட�ோஹீயி
நியூகினியின்
மழைக்காடுகளில்
காணப்படும்
பாடும்
பறவையாகும்.
ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ள
நச்சுப்பறவைகளில் இதுவே முதலாவதாகும்.
ஹ�ோம�ோபட்ராக�ோடாக்சின் என்னும் நரம்பு
நச்சானது இப்பறவையின் த�ோல் மற்றும்
இறகுகளில் காணப்படுகின்றன. இந்நச்சானது
இப்பறவையைத்
த�ொடுவ�ோருக்கு
மரத்துப்போதல் மற்றும் த�ோலில் குத்துவது
ப�ோன்ற
கூச்ச
உணர்வையும்
ஏற்படுத்துகின்றன.

(Heterotont) மற்றும் டைபிய�ோடான்ட் (Diphyodont)

தீக்கோடான்ட் (Thecodont), ஹெடிர�ோடான்ட்
வகை பற்கள் காணப்படுகின்றன. புறசெவிமடல்
(Pinnae) காணப்படுகின்றது. நான்கறைகளைக்
க�ொண்ட

இதயத்தையும்,

வளைவையும்

இடது

சிஸ்டமிக்

சுற்றோட்டமண்டலத்தில்

க�ொண்டவை. முதிர்ந்த இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்
வட்ட

வடிவத்தில்

இருபுறமும்

குழிந்து

காணப்படும். மற்ற விலங்குகளை விட, அதிக
நுண்ணறியும் திறன் க�ொண்ட பெரிய மூளையும்,
யூரியாவைக் கழிவுப் ப�ொருளாக வெளியேற்றும்
மெட்டாநெஃப்ரிக்

(யூரிய�ோடேலிக்)
சிறுநீரகமும்
அனைத்தும்

க�ொண்டவை.
உடல்

விலங்குகளாகும்.

ஆண்,

தனித்தனியானவை.

வகை

இவ்வகுப்பில்

வெப்பம்
பெண்

மாறா
உயிரிகள்

உட்கருவுருதல்

நடைபெறுகிறது.
முட்டையிடும்

எடுத்துக்காட்டுகள்:

ஆர்னித�ோரிங்கஸ்
(Ornithorhynchus) (பிளாடிபஸ்). குட்டி ஈனும்
மேக்ரோபஸ் (Macropus)
பாலூட்டிகள்
:
(கங்காரு), டீர�ோபஸ் (Pteropus) (பறக்கும் நரி),
மெக்காக்கா (Macaca) (குரங்கு), கேனிஸ் (Canis)
(நாய்), ஃபெலிஸ் (Felis) (பூனை), எலிபஸ்
(Elephas) (யானை) ஈக்குவஸ் (Equus) (குதிரை),
டெல்பினஸ்
(Delphinus)
(டால்பின்),
பலினாப்டிரா (Balaenoptera) (நீலத்திமிங்கிலம்),
பான்தீரா டைகிரிஸ் (Panthera tigris) (புலி),
பாந்தர் லிய�ோ (Panthe r leo) (சிங்கம்), ஹ�ோம�ோ
(Homo
sapiens)
(மனிதன்)
சேப்பியன்ஸ்
(படம் 2.28).
பாலூட்டிகள்

2.4.10. வகுப்பு : பாலூட்டிகள்
(Class: Mammalia)
(இல. மெம்மே : பால் சுரப்பி) (L. Mamma-Breast)
இவை

பல்வேறு

வகைபட்ட

வாழிடங்களில்

வாழும் தன்மை க�ொண்டன. உடல் முழுமையும்
ர�ோமங்களால்

மூடப்பட்டுள்ளது.

பாலூட்டிகளின்

தனித்தன்மை

பாலூட்டிகள்

பறத்தல்

வாழ்வதற்கான

ஆகும்.

மற்றும்

இது
சில
நீரில்

தகவமைப்புகளைப்

பெற்றுள்ளன. பால் சுரப்பிகளைப் பெற்றிருத்தல்
இத்தொகுதி
இன்னொரு

உயிரிகளின்
தனிச்சிறப்புப்

:

மிகமுக்கியமான
பண்பாகும்.
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குரங்குகள்

யானை

திமிங்கிலம்

டால்ஃபின்

பிளாடிபஸ்

கங்காரு

வ�ௌவால்

செதிள்களுடைய
எறும்புத்தின்னி

தேவாங்கு

படம் 2.28 பாலூட்டிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

மற்றும் அதன் முதுகுப்புறமாக அமைந்த நரம்பு
வடம், செவுள் பிளவுகள் ப�ோன்ற பண்புகளுடன்
முதுகுநாணிகள்
காணப்படுகின்றன.
விலங்குலகமானது,
துளையுடலிகள்,
குழியுடலிகள்,
டீன�ோஃப�ோரா,
தட்டைப்
புழுக்கள், உருளைப் புழுக்கள், வளைத்தசைப்
புழுக்கள், கணுக்காலிகள், மெல்லுடலிகள்,
முட்தோலிகள்,
அரைநாணிகள்
மற்றும்
முதுகுநாணுள்ளவை
ஆகிய
பதின�ோரு
த�ொகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கார்டேட்டா
எனும்
பெரிய
த�ொகுதியில்
யூர�ோகார்டேட்டா, செஃபல�ோகார்டேட்டா மற்றும்
வெர்ட்டிபிரேட்டா எனும் மூன்று துணைத்
த�ொகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
துணைத்தொகுதி
முதுகெலும்பிகள்
(வெர்டிபிரேட்டா) ஆனது தாடையற்றன மற்றும்
தாடையுடையன
எனப்படும்
தாடைகளுடய
மீன்கள்
மற்றும்
நான்கு
காலிகளான
இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறவைகள் மற்றும்
பாலூட்டிகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

பாடச் சுருக்கம்
விலங்குலகத்தில்
பலதரப்பட்ட
விலங்கு
சிற்றினங்கள் அடங்கியுள்ளன. அதாவது சிறிய
ஒட்டுண்ணி
உருளைப்புழுக்கள்
முதல்
மிகப்பெரிய பாலூட்டியான நீலத்திமிங்கிலம்
வரை இதில் அடங்கும். அடிப்படை பண்புகளான,
பல்வேறு நிலை கட்டமைப்புகள், ஈரடுக்கு,
மூவடுக்குத் தன்மை, சமச்சீர் நிலை, உடற்குழி,
கண்டங்களாதல்,
முதுகுநாண்
ப�ோன்றவை
விலங்கு உலகத்தை வகைப்படுத்துதலுக்குத்
துணைபுரிகின்றன. இவை தவிர, ஒவ்வொரு
த�ொகுதிக்கும், வகுப்புக்கும் உரிய சிறப்புப்
பண்புகளும் வகைப்பாட்டில் பயன்படுகின்றன.
முதுகுநாணற்றவை
மற்றும்
முதுகுநாண்
உடையவை என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முதுகுநாணைக்
க�ொண்டிராத விலங்குகள் முதுகு நாணற்றவை
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
முதுகுநாண்

38

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd 38

14-02-2020 2.21.32 PM

தனிநபர்
ஆய்வு

இந்தியப் பறவையியல் ஆராய்ச்சியின் பிதாமகன் இந்தியப் பறவை
மனிதன் என்றழைக்கப்படும் சலீம் ம�ொய்ஜுதீன் அப்துல் அலி
அவர்கள் ஆவார். 1896ல் நவம்பர் 12 ஆம் நாள் பம்பாயில் பிறந்த, 20
ஆம் நூற்றாண்டின் மதிப்பு மிகுந்த திறன் வாய்ந்த, இந்திய இயற்கை
ஆர்வலராக வளர்ந்தார். 1987 ஆம் ஆண்டுஜூன் 20ம் நாள் மறைந்தார்.
அவர் இளம் வயதிலேயே, அதாவது 10 வயது ஆகும்போதே
பறவைகளின்
மீது
மிகுந்த
ஆர்வம்
க�ொண்டிருந்தார்.
பறவைகளைப்பற்றிப்
பல
புத்தகங்கள்
எழுதி
இந்தியப்
பறவையியலை உலகறியச் செய்தார். ‘இந்தியப் பறவைகளின்
புத்தகம்’ (Book of Indian Birds) மற்றும் ‘இந்திய, பாகிஸ்தான்
பறவைகளின் கையேடு’ (Hand Book of Birds of India and Pakistan) ஆகிய
இரு முக்கியமான புத்தகங்கள் இவரால் எழுதப்பட்டவையாகும்.
‘ஒரு குருவியின் வீழ்ச்சி’ (Fall of a Sparrow) எனும் அவரின் சுயசரிதை
பறவைகளுடனான
அவரது
த�ொடக்கத்தையும்
வாழ்க்கை
அனுபவங்களையும் விவரிக்கிறது. 1958ல் பத்மபூஷன் விருதையும் 1976ல் பத்ம விபூஷன் விருதையும்
அவருக்கு அளித்து இந்திய அரசாங்கம் அவரைக் க�ௌரவித்தது. 1985ல் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக
நியமிக்கப்பட்டார். தனது புத்தகங்களின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்களைப் பறவையியல் மீதும்
இயற்கை வரலாறு மீதும் ஆர்வம் க�ொள்ளச் செய்தார். பெரும்பாலான இன்றைய சுற்றுச் சுழல்
ஆர்வலர்கள் தங்களது உத்வேகத்தை/ ஆர்வத்தைச் சலீம் அலியின் புத்தகங்களைப் படித்ததன் மூலம்
பெற்றார்கள். இந்திய அரசு, 1990ல் அவரை மேலும் க�ௌரவப்படுத்தும் விதமாக ‘சலீம் அலி
பறவையியல் மற்றும் இயற்கை வரலாறு மையம்’ (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History –
SACON) எனும் தேசிய அளவிலான ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு அவரது பெயரைச் சூட்டி, அம்மையத்தைத்
தமிழ் நாட்டிலுள்ள க�ோயம்புத்தூரில் நிறுவியது. SACON, இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும்
பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தின் ஆதரவுடன், சிறப்பான ஆராய்ச்சி மையமாகத் திகழ்கிறது.
இம்மையத்தின் அனைத்து ஆராய்ச்சிகளும் செயல்பாடுகளும் இந்தியப் பல்லூயிர்த் தன்மை
பாதுகாப்பு த�ொடர்பாகவும் குறிப்பாகப் பறவைகளின் பல்லுயிர்தன்மை பற்றியும் முழு ஈடுபாட்டுடன்
த�ொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. SACON மையத்தின் மையக்கட்டிமானது க�ோயம்புத்தூரிலிருந்து 24
கில�ோமீட்டர் த�ொலைவில் வடமேற்கில் அமைந்துள்ள நீலகிரி உயிரியல் பூங்காவில் மரங்கள் அடர்ந்த
ஆனை
கட்டி
வனப்பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
ஆராய்ச்சிகள்
மூலமாக
இந்தியப்
பல்லுயிர்த்தன்மையையும் அதன் த�ொடர் பயன்களையும் பாதுகாத்தல், ப�ொதுமக்களுக்காக,
பறவைகளை மையமாகக் க�ொண்ட கல்வியைப் ப�ோதித்து அவற்றைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபடச்
செய்தல் ப�ோன்றவை SACON மையத்தின் பணிகள் ஆகும். பல்லுயிர்த் தன்மையின் அனைத்துக்
கூறுகளைப் பற்றியும் இயற்கை வரலாறு பற்றியும் ஆராய்ச்சிகள் SACON மையத்தில் நடைபெற்று
வருகிறது. இம்மையம் த�ொடங்கி 25 ஆண்டுகளுக்குள் 50க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வாளர்கள், பறவையியல்
மற்றும் உலகளாவிய ஆராய்ச்சி இதழ்களில் இம்மையத்தின் மூலம் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
வெளியிட்டு வருகின்றனர். SACON மையம் இப்பகுதியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தி வரும் புகழ்
பெற்ற இயற்கை கல்வித்திட்டமானது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மனதிலும் குறிப்பாகப் பள்ளிக்
குழந்தைகளிடத்திலும் இயற்கையின் மேல் மற்றும் பறவைகள் மேல் நேசத்தை வளர்ப்பதாக
அமைகிறது. ‘குழந்தைகளின் சூழியல் கூட்டமைப்பு’ மற்றும் ‘சலீம் அலி க�ோப்பைக்கான இயற்கை
த�ொடர்பான ப�ோட்டிகள்’ SACON மையத்தின் புகழ் வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளாகும். இம்மையத்தின் “சலீம்
அலி இயற்கையாளர்கள் பேரவை” ப�ொதுமக்கள் பறவை ந�ோக்கல் மையமாக மிளிர்கிறது.
(மூலம்: SACON (2018))
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செயல்பாடு:

____________________________________________________

ந�ோக்கங்கள்:
பிற உயிரிகளிடமிருந்து அவற்றை வேறுபடுத்தும் சில உயிரினத் த�ொகுப்புகளின் பண்புகள் கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கிளாட�ோகிராமை உருவாக்கி தீர்வைக் கண்டறிந்து அவை எவ்விதம்
ப�ொதுவான
முன்னோடியைக்
க�ொண்டுள்ளன
என்பதையும்
அவற்றுக்கிடையேயான
பரிணாமத்தொடர்பின் வீச்சையும் பகுத்தாய்வு செய்க.

செய்முறை (Procedure)
படிநிலை - 1. உனது பாடநூலைப் படித்து கீழ்க்காணும் விலங்குகளின் பண்புகளைக் கண்டறிக.
குறிப்பிடப்பட்ட பண்பை அவ்வுயிரினம் பெற்றிருந்தால் தரவு அட்டவணையில் ‘X’
குறியிடவும்.
படிநிலை - 2. தரவு அட்டவணையின் கீழ், வென்படம் (Venn diagram) வரைந்து அதில் தனிப்பட்ட
விலங்குகளின் பண்புகளைத் த�ொகுத்து, அவற்றுள், அவை பகிர்ந்து க�ொள்ளும்
ப�ொதுவான பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.
படிநிலை - 3. வென் படத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு கிளாட�ோகிராம் வரைந்து அவ்விலங்குகளின்
முன்னோடிகளை விளக்குதல்.
இப்படம் விலங்குகள் காலப்போக்கில் தங்களது
பண்புகளில் க�ொண்டிருந்த ப�ொதுத்தன்மையைப் பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
படிநிலை - 4. வென் படம் வரைந்து, க�ொடுக்கப்பட்ட ஒரு விலங்கு எவ்விதம் மற்ற விலங்கோடு
பண்புகளைப் பகிர்ந்துள்ளது என்பதைக் கிளாட�ோகிராம் வரைந்து விளக்குக.

த�ொகுப்புகள்

பண்புகள்

எண் 1

முதுகுப்புற நரம்பு வடம்
முதுகு நாண்

எண் 2

இணை உறுப்புகள்,
முதுகெலும்புத் த�ொடர்

எண் 3

இணைக் கால்கள்

எண் 4

பனிக்குடம் (Amnion)

எண் 5

பால் சுரப்பி

எண் 6

தாய் சேய் இணைப்புத் திசு

எண் 7

கிழிக்கும் பற்கள்

கங்காரு லேம்ப்ரே குரங்கு தவளை மனிதன் ஆமை மீன்

ம�ொத்த ‘X’ குறியீடுகள்
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9. இயற்கையில், மிக அதிக எண்ணிக்கையில்
சிற்றினங்களைக் க�ொண்ட உயிரிகள்

மதிப்பீடு:

அ) பூச்சிகள்
ஆ) பறவைகள்
இ) ஆஞ்சிய�ோஸ்பெர்ம்கள் ஈ) பூஞ்சைகள்

1. நிடேரியாவில் காணப்படும்
சமச்சீர் அமைப்பு
அ) ஆர
ஆ) இருபக்க
இ) ஐந்தறைகளுடைய ஆர
ஈ) சமச்சீரற்ற

10. இவற்றுள் எது கிரஸ்டேஷிய உயிரி?

2. கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ள த�ொகுதி

11. கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச நிறமி.

அ) இறால்
இ) கடற்சாமந்தி

அ) புர�ோட்டோச�ோவா	 ஆ) ப�ோரிஃபெரா
இ) சீலென்டிரேட்டா	
ஈ) எகின�ோடெர்மேட்டா

அ) ஹீம�ோகுள�ோபின்
ஆ) ஹீம�ோசயனின்
இ) ஹீம�ோஎரித்ரின்
ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

3. தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச்
செல்கள்
அ) புர�ோட்டோநெஃப்ரிடியா	
ஆ) சுடர் செல்கள்
இ) ச�ொலின�ோசைட்டுகள்
ஈ) இவை அனைத்தும்

12. எத்தொகுதி
உயிரிகளின்
கைட்டினாலான
க�ொண்டுள்ளது?

ஆ) உருளைப்புழு
ஈ) கல்லீரல் புழு

13. பக்கக்கோட்டு உணர்வு
காணப்படுகிறது.

5. மண்புழுக்களின் நெஃப்ரீடியாக்கள் கீழ்க்காணும்
உறுப்பு செய்யும் அதே செயலைச் செய்கிறது.

அ) சலமான்டர்	
இ) தண்ணீர் பாம்பு

அ) இறாலின் செவுள்கள்
ஆ) பிளனேரியாவின் சுடர் செல்கள்
இ) பூச்சிகளின் சுவாசக்குழல்
ஈ) ஹைட்ராவின் நெமட்டோபிளாஸ்ட்டுகள்

உறுப்புகள்

இதில்

ஆ) தவளை
ஈ) மீன்

14. கால்களற்ற இருவாழ்வி
அ) இத்திய�ோஃபிஸ்	
இ) ரானா	

6. இவற்றுள் எது உண்மையான உடற்குழியைக்
க�ொண்டது?
அ) அஸ்காரிஸ்	
ஆ) பெரிட்டிமா
இ) சைகான்
ஈ) டீனியா ச�ோலியம்

ஆ) ஹைலா
ஈ) சலமான்டர்

15. நான்கு அறை இதயம் இதில் காணப்படும்.
அ) பல்லி ஆ) பாம்பு இ) தேள் ஈ) முதலை
16. இவற்றுள்
தேர்ந்தெடு.

7. கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கியப்பண்பு
அ) வளைத்தசைப் புழுக்கள் ஆ) முட்தோலிகள்
இ) கணுக்காலிகள்
ஈ) குழியுடலிகள்
8. பெரிட்டிமாவில்
இடப்பெயர்ச்சி
உதவியுடன் நடைபெறுகிறது.

புறச்சட்டகம்
கியூட்டிகிளைக்

அ) வளைத்தசைப் புழுக்கள்
ஆ) துளையுடலிகள்
இ) கணுக்காலிகள்
ஈ) முட்தோலிகள்

4. கீழ்க்காணும் எந்த உயிரியில் ‘சுயக் கருவுறுதல்’
நடைபெறுகிறது?
அ) மீன்
இ) மண்புழு

ஆ) நத்தை
ஈ) ஹைட்ரா

ப�ொருத்தமற்ற

இணையைத்

அ) மனிதர்கள் – யூரிய�ோடெலிக்
ஆ) பறவைகள் – யூரிக�ோடெலிக்
இ) பல்லிகள் – யூரிக�ோடெலிக்
ஈ) திமிங்கிலம் - அம்மோன�ோடெலிக்

இதன்

17. கீழ்க் காண்பவைகளில்
பாலூட்டி?

அ) வளையத் தசைகள்
ஆ) நீள வாட்டுத்தசைகள் மற்றும் சீட்டாக்கள்
இ) வளையத்தசைகள், நீள்வாட்டுத்தசைகள்
மற்றும் சீட்டாக்கள்
ஈ) பாரப�ோடியா

அ) டெல்ஃபினஸ்	
இ) ஆர்னித�ோரிங்கஸ்	

எது

முட்டையிடும்

ஆ) மேக்ரோபஸ்
ஈ) ஈகுவஸ்
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25. மூடிய மற்றும் திறந்தவகை
மண்டலத்தை ஒப்பிடுக.

18. நு
 மேட்டிக் (காற்றறை க�ொண்ட) எலும்புகள்
காணப்படும் உயிரி.
அ) பாலூட்டிகள்
இ) ஊர்வன

ஆ) பறவைகள்
ஈ) கடற்பஞ்சுகள்

19. சரியான
இணையைத்
ப�ொருத்துக.
வரிசை – I

27. கருவளர்நிலையில்உள்ளமூலஉடற்குழியானது
பின்னாளில் எவ்விதம் மாறுகிறது?

வரிசை – II
(i) பேய் மீன்

(q) டென்டாலியம்

(ii) கைடான்

(r) கீட்டோபிளூரா

(iii) ஆப்பிள் நத்தை

(s) ஆக்டோபஸ்

(iv) தந்த ஓடு (Tusk shell)

அ. (p) – (ii),

(q) – (i),

(r) – (iii),

(s) – (iv),

ஆ. (p) – (iii),

(q) – (iv),

(r) – (ii),

(s) – (i),

இ. (p) – (ii),

(q) – (iv),

(r) – (i),

(s) – (iii),

ஈ. (p) – (i),

(q) – (ii),

(r) – (iii),

(s) – (iv),

ஓட்ட

26. பிளவுஉடற்குழியை(Schizocoelom) உணவுப்பாதை
உடற்குழியுடன் (Enterocoelom) ஒப்பிடுக.

தேர்ந்தெடுத்துப்

(p) நத்தை

இரத்த

28. கீழேயுள்ள விலங்குகளை உற்று ந�ோக்கிக்
கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளி.

அ) விலங்கைக் கண்டறிந்து அதன் பெயரைக்
கூறு.

20. கீழ்க்கண்ட எத்தொகுதியில் முதிர் உயிர்கள்
ஆரசமச்சீரமைப்பையும்,
லார்வாக்கள்
இருபக்க சமச்சீரமைப்பையும் க�ொண்டுள்ளன?

ஆ) இவ்வுயிரியில் நீ காணும் சமச்சீர்தன்மை
எத்தகையது?

அ) மெல்லுடலிகள்
ஆ) முட்தோலிகள்
இ) கணுக்காலிகள்
ஈ) வளைத்தசைப் புழுக்கள்

இ) இவ்வுயிரியில் தலைக் காணப்படுகிறதா?
ஈ) இவ்விலங்கில் எத்தனை அடுக்குகள்
உள்ளன?
உ) இவ்விலங்கின் செரிமான மண்டலத்தில்
எத்தனை திறப்புகள் காணப்படும்?

21. எந்த இணை சரியாகப் ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது?
அ) ஃபைசாலியா – ப�ோர்த்துகீசியப் படைவீரன்

ஊ) இவ்விலங்கில் நரம்பு செல்கள்
உள்ளனவா?

ஆ) பென்னாடுலா – கடல் விசிறி
இ) ஆடம்சியா - கடல் பேனா

29. கீழ்க்காணும் ச�ொல் த�ொகுப்பில் (பண்புகளில்)
த�ொடர்பில்லாத வார்த்தையைப் (பண்பை)
கண்டுபிடித்து காரணத்தைக் கூறுக.

ஈ) கார்கோனியா – கடல் சாமந்தி
22. ஸ்பாஞ்சின் மற்றும் முட்கள் (spicules) எவ்விதம்
கடற்பஞ்சுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை?

முதுகுநாண், தலையாக்கம், முதுகுப்புற நரம்பு
வடம் மற்றும் ஆரச்சமச்சீர்.

23. பெரும்பாலான விலங்குகளில் காணப்படும்
ப�ொதுவான நான்கு பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

30. ஏன் தட்டைப்புழுக்கள் உடற்குழியற்றவை என
அழைக்கப்படுகின்றன?

24. தங்களது
கருவளர்ச்சியின்
ப�ோது
ஒரு
குறிப்பிட்ட நிலையில் அனைத்து முதுகெலும்பி
கருக்களிலும்
காணப்படும்
ப�ொதுவான
பண்புகளைப் பட்டியலிடு.

31. சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன?
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32. கருத்து வரைபடம்

36. எலும்பு
மீன்களின்
மூன்று
பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

முக்கிய

த�ொகுதி
நெமட்டோடுகளின்
பண்புகளை
விளக்கும்
கீழ்க்கண்ட
ச�ொற்களைப்
பயன்படுத்தி ஒரு கருத்து வரைபடம் வரைக.
உருளைப்புழுக்கள்,
ப�ோலி
உடற்குழி
உடையவை,
உணவுப்பாதை,
கியுட்டிகள்,
ஒட்டுண்ணி, பால்வேறுபாட்டுத் தன்மை.

38. ஊர்வன உயிரிகள் நில வாழ்க்கை வெற்றிக்கான
அவற்றின் பண்புகளின் பங்கீடு யாது?

33. டிரக்கோஃப�ோர் லார்வா காணப்படும் த�ொகுதி
யாது?

39. பறவைகளின் அகச் சட்டகத்தின் தனித்துவம்
வாய்ந்த பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

34. முதிர்
உயிரி
டியூனிகேட்டுகளில்
தக்க
வைக்கப்பட்டுள்ள
முதுகு
நாணிகளின்
பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

40. முட்டையிடும் மற்றும் குட்டி ஈனும் பெண்
விலங்குகளின்
முட்டைகளும்
அவற்றின்
குட்டிகளும் முறையே சம எண்ணிக்கையில்
இருக்குமா? ஏன்?

37. மீன்களில் காணப்படும் காற்றுப் பைகளின்
பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

35. தற்போது வாழும் தாடைகளற்ற மீன்களிலிருந்து
குருத்தெலும்பு
மீன்களை
வேறுபடுத்திக்
காட்டும் பண்புகளை எழுதுக.

இணையச்செயல்பாடு

Cladogram

Cladogram பற்றித்
தெரிந்து க�ொள்வோமா !
படிகள்
1.

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி / விரைவுக் குறியீட்டின் மூலம் த�ோன்றும் திரையில் உள்ள, “Play Game”
என்னும் ப�ொத்தானை அழுத்தி உங்களது ச�ொந்த அல்லது பள்ளி “id” இல் உள்நுழையவும். அப்படியில்லை
எனில் “Guest Pass” என்னும் ப�ொத்தானைப் பயன்படுத்தி இந்தச் செயல்பாட்டினை ஆரம்பிக்கலாம்.

2. ஆரம்பகட்டத்தில் இரண்டு இனங்களின் பண்புகள் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும். க�ொடுக்கப்பட்ட சிறிய வட்டத்தில்
சுட்டியின் உதவியுடன் அதனை இழுத்துப் ப�ொருத்தவும்.
3. சுட்டியைப் பயன்படுத்திக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள பண்புகளை இழுத்து சரியான சிறிய வட்டத்தில் ப�ொருத்தவும்.
4. நீங்கள் சரியாகப் ப�ொருத்திவிட்டால் இந்த விளையாட்டானது அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லும். இதனைச்
சரியாகப் ப�ொருத்தவில்லை எனில் மீண்டும் இந்தச் செயல்பாட்டினை ஆரம்பித்து பண்புகளைக் கற்றுக்
க�ொள்ளும்வரைத் த�ொடரவும்.

Evolution Lab’s உரலி
http://www.pbs.org/wgbh/nova/labs/lab/evolution/

* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு – II

பாடம் – 3

திசு அளவிலான கட்டமைப்பு
பாடஉள்ளடக்கம்
3.1.

விலங்கு திசுக்கள்

3.2. 	 எபிதீலியத் திசு
3.3. 	 இணைப்புத்திசு
3.4. 	 தசைத்திசு
3.5

நரம்புத்திசு
டபீடம்லூசிடம் எனும் பிரதிபலிக்கும் திசு அடுக்கு,
பூனை ப�ோன்ற பெரும்பாலான விலங்குகளில்
இரவு நேரப்பார்வையை மேம்படுத்துகிறது.

Learning
Objectives:
கற்றலின்
ந�ோக்கம்:
•

•

•

அனுமதிக்கிறது.
ஒத்த
அமைப்புடைய,
ப�ொதுவான அல்லது த�ொடர்புடைய செயல்களை
ஒன்றுபட்டுச் செய்யும் ஒரே வகையான செல்
த�ொகுதிகள் திசுக்கள் என்று அழைக்கப்படும்.

பண்பு அம்சங்களின்
அடிப்படையில் பல்வேறு
திசுக்களை மாணவர்கள்
அடையாளம் கண்டு
க�ொள்ளுதல்.

திசுக்கள்
குறிப்பிட்ட
விகிதத்திலும்
வடிவமைப்பிலும் இணைந்து, நுரையீரல், இதயம்,
இரைப்பை,
சிறுநீரகங்கள்,
அண்டகங்கள்,
விந்தகங்கள் மற்றும் இன்னபிற உறுப்புகளாக
உருவாகியுள்ளன.
எனவே,
திசுக்கள்
உயிரினங்களின் கட்டமைப்பு (Living fabric) என
அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட உறுப்புகள் இணைந்து ப�ொதுவான
இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் செயல்பாடுகளைச்
செய்தால்
அவை
உறுப்பு
மண்டலங்கள்
(Organ systems) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
(எ.கா.) செரிமான மண்டலம், சுவாச மண்டலம்,
இரத்த ஓட்ட மண்டலம், கழிவுநீக்க மண்டலம்
ப�ோன்றவை.
பெரும்பாலான உறுப்புகளில்,
வேறுபட்ட திசுக்கள் பல விதங்களில் அமைந்து
அவ்வுறுப்பின் அமைப்பையும் செயல்களையும்
தீர்மானிக்கின்றன. திசுவியல் (Histology) என்னும்
திசுக்களைப் பற்றிய அறிவியலானது ம�ொத்த
உள்ளமைப்பியல் பற்றிய அறிவியலை நிறைவு
செய்கிறது.
இவ்விரு பிரிவுகளும் இணைந்து
உறுப்பு செயலியலின் புரிதலுக்கு அமைப்பு
ரீதியான அடித்தளத்தை அளிக்கின்றன.

திசுக்களின் விளக்கங்கள்,
அவற்றின் அமைவிடம்,
பணிகள் மற்றும் மாறுபாடுகளை
மாணவர்கள் புரிந்து க�ொள்ளுதல்.

தசைத்திசுக்கள், இணைப்புத்திசுக்கள்
மற்றும் நரம்புத் திசுக்களின்
முக்கியத்துவம் பற்றிப் புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.

பல செல் உயிரிகளில் செல்கள் தனித்து
இயங்குவதில்லை, மாறாக அவை இறுக்கமான
செல் கூட்டமைவுகளாக இணைந்து பணிபுரிந்து
வாழ்கின்றன. தனிப்பட்ட செல்கள் ஒவ்வொன்றும்
நமது உடலின் சமநிலை பேணுவதற்காகவும்
உடல் முழுவதற்கும் நன்மையளிக்கவும் சிறப்பான
பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. செல் சிறப்புறுதல்
தெளிவாக உள்ளது. தசை செல்களின் அமைப்பும்
செயல்களும்
த�ோல்
செல்களிலிருந்து
மாறுபடுகின்றன.
செல்
சிறப்புறுதல்
ஒருங்கிணைந்த முறையில் உடலைச் செயல்பட
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விலங்கு திசுக்களின் வகைபாடு

எபிதீலியத்திசு

இணைப்புத்திசு

தசைத்திசு

எளிய திசுக்கள்

நரம்புத்திசு

கூட்டுத் திசுக்கள்

1. தட்டை வடிவ செல்கள்
2. கன சதுர வடிவ செல்கள்
3. தூண் வடிவ செல்கள்
4. குறு இழை க�ொண்ட செல்கள்

அடுக்கு

இடைநிலை

5. ப�ொய் அடுக்கு செல்கள்

தட்டை வடிவ
செல்கள்

கனசதுர வடிவ
செல்கள்

தூண் வடிவ
செல்கள்

1. கெராட்டின் நிரம்பியவை
2. கெராட்டின் அற்றவை

ÎÒmj+

½Ìlj+

½ÍÑjÍÉ

ÁmjÍÉ

ÐÍÉ

Á-G1Ñj+

படம் 3.1 மனிதத்திசு வகைகள்

45

XI_Bio_Zoology_Ch03.indd 45

14-02-2020 2.24.05 PM

எளிய எபிதீலியம்
(Simple epithelium)
ஓரடுக்கு செல்களால் ஆனது. உறிஞ்சும், சுரக்கும்
மற்றும்
வடிகட்டும்
உறுப்புகளில்
இவை
காணப்படுகின்றன.
எளிய எபிதீலியமானது
தட்டை வடிவ எபிதீலியம், கனசதுர வடிவ
எபிதீலியம், தூண் வடிவ எபிதீலியம், குறு இழை
க�ொண்ட எபிதீலியம் மற்றும் ப�ொய் அடுக்கு
எபிதீலியம்
என
மேலும்
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (படம் 3.2). மெல்லிய
தட்டையான
ஓரடுக்கு
செல்களால்
ஆன,
ஒழுங்கற்ற விளிம்புகளைக் க�ொண்ட எபிதீலியம்
தட்டை வடிவ எபிதீலியம் ஆகும். இவை, சிறுநீரகக்
கிளாமருலஸ்களிலும்,
நுரையீரல்களின்
காற்றுப்பைகளிலும், இதயம், இரத்தக்குழல்கள்,
மற்றும்
நிணநீர் நாளங்களில் உறையாகவும்
பாதுகாப்பு தேவைப்படாத இடங்களில் ஊடுருவல்
எல்லையாகவும் வடிகட்டும் பரப்புகளாகவும்
செயல்புரிகின்றன.

3.1 விலங்கு திசுக்கள் (Animal tissues)
செல்களின் அளவு, வடிவம் மற்றும் செயல்
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விலங்கு திசுக்கள்
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நான்கு வகை
அடிப்படை திசுக்கள் பிணைக்கப்பட்டு அல்லது
ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து நமது உடல்
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவையாவன,
எபிதீலியத் திசு (உறை), இணைப்புத் திசு (ஆதரவு)
தசைத்திசு (இயக்கம்) மற்றும் நரம்புத் திசு
(கட்டுப்பாடு). (படம் 3.1).

3.2 எபிதீலியத் திசு (Epithelial tissue)
உடலின்
மேற்பரப்பிலும்
உடற்குழியினைச்
சுற்றிலும் காணப்படும் செல் வரிசையானது
எபிதீலியத்திசு எனப்படும். உடலின் மேற்பரப்பில்
இத்திசுவானது உறை ப�ோன்றும், மெல்லிய படல
எபிதீலியமாகவும், சுரப்பு எபிதீலியமாகவும்
காணப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு, உறிஞ்சுதல்,
வடிகட்டுதல், கழிவு நீக்கம், சுரப்பு மற்றும்
உணர்வறிதல் ப�ோன்ற பணிகளை எபிதீலிய
திசுக்கள் செய்கின்றன. செல்களின் அமைப்பில்
உள்ள மாறுபாடுகளைப் ப�ொறுத்து எபிதீலிய
திசுக்களானது எளிய எபிதீலியம் மற்றும் கூட்டு
எபிதீலியம் (அல்லது) அடுக்கு எபிதீலியம் என
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஓரடுக்கு, கனசதுர வடிவச் செல்களைக்
க�ொண்டவை கனசதுர வடிவ எபிதீலியம் (Cuboidal
epithelium) ஆகும். இவை ப�ொதுவாக, சிறுநீரகக்
குழல்களிலும், நாளங்களிலும், சிறிய சுரப்பிகளின்
சுரப்புப் பகுதிகளிலும், அண்டகப் பரப்புகளிலும்
காணப்படுகின்றன. சுரத்தலும் உறிஞ்சுதலும்
இதன் முக்கியப் பணியாகும்.
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படம் 3.2 எபிதீலியத்திசு வகைகள்
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செல்களில் உள்ள உட்கருக்கள் வெவ்வேறு
மட்டங்களில் காணப்படுகின்றன, எனவே இவை
ப�ொய்
அடுக்கு
எபிதீலியம்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
பாதுகாப்பு, சுரப்பு,
உறிஞ்சுதல் ஆகியவை இதன் பணிகளாகும்.
இவ்வகையில் உள்ள குறு இழை வடிவ எபிதீலிய
செல்கள் சுவாசக் குழல்களிலும் சுவாசப்
பாதையிலும் உறையாக உள்ளன. குறுஇழை
அற்ற
வகைகள்
எபிடிடிமிஸ்,
பெரிய
சுரப்பிகளின் குழல்கள் மற்றும் ஆண்களின்
சிறுநீர் நாளம் ப�ோன்ற இடங்களில் உறையாகக்
காணப்படுகின்றன.

வட்ட மற்றும் நீள்வட்ட உட்கருவைச்
செல்லின் அடிப்பகுதியில் க�ொண்ட உயரமான
ஓரடுக்குச்செல்களால் ஆனவை தூண் வடிவ
எபிதீலிய செல்கள் (columnar epithelial cells) ஆகும்.
இரைப்பையில் இருந்து மலக்குடல் வரை உள்ள
செரிமான மண்டலப் பகுதியின் அகவுறையில்
இவை காணப்படுகின்றன. இவ்வுறையில் உள்ள
செல்கள், உறிஞ்சும் தன்மையுடைய செல்களின்
உச்சிப்பரப்பில்
மைக்ரோவில்லை
என்னும்
நீட்சிகளாகவும்,
பாதுகாப்பிற்கான
உயவுத்தன்மையுடைய க�ோழைப் ப�ொருளைச்
சுரக்கும்
க�ோப்பை
வடிவச்செல்களாகவும்
(Goblet Cell)
இரண்டு வகையாக மாறுபாடு
அடைந்துள்ளது. உறிஞ்சுதல் மற்றும் க�ோழை,
ந�ொதி ப�ோன்ற ப�ொருள்களைச் சுரத்தல் ஆகிய
பணிகளை இவை மேற்கொள்கின்றன. கருப்பை,
அண்ட நாளங்கள், தூண் வடிவ செல்களின்
உச்சிப்பரப்பில் குறுயிழைகள் காணப்பட்டால்
அச்செல்கள் குற்றிழை க�ொண்ட எபிதீலியம்
(Ciliated epithelium) என அழைக்கப்படுகின்றன.
சிறுநீர் நாளம், சிறிய சுவாசக்குழல்கள் ஆகிய
உறுப்புகளின் அகவுறையில் காணப்படும் குறு
இழை எபிதீலிய (Ciliated epithelium) செல்கள் தம்
குறு இழைகளை அசைத்துக் க�ோழை திரவத்தை
உந்தித்தள்ளுகின்றன.
குறு
இழை
அற்ற
எபிதீலியமானது (Non - ciliated epithelium)
செரிப்புப்பாதை,
பித்தப்பை
மற்றும்
சில
சுரப்பிகளின் சுரப்பு நாளங்களில் காணப்படுகிறது.

குறிப்பு
முக்கிய எபிதீலியத் திசு சீர்குலைவுகள்
எக்சீமா, ச�ோரியாசிஸ், எபிதீலிய புற்றுந�ோய்
மற்றும் கடுமையான ஆஸ்துமா.

சுரப்பு எபிதீலியம் (Glandular epithelium)
சில கனச் சதுர வடிவ மற்றும் தூண்வடிவ
எபிதீலிய
செல்கள்
சுரப்புத்
த�ொழிலைச்
செய்வதற்காகச் சிறப்புற்றுக் காணப்படுகின்றன.
அவ்வகை செல்கள் சுரப்பு எபிதீலியம் (Glandular
epithelium) (படம் 3.3) என அழைக்கப்படுகின்றன.
அவை தனித்த சுரப்பு செல்களைக் க�ொண்ட ஒரு
செல் சுரப்பிகள் எனவும் (எ.கா. உணவுப்பாதையில்
காணப்படும் க�ோப்பை வடிவச் செல்), கூட்டமான
செல்களைக் க�ொண்ட பல செல் சுரப்பிகள் எனவும்
(எ.கா.
உமிழ்
நீர்
சுரப்பிகள்)
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தங்களது சுரப்புகளை
வெளியேற்றும்
பண்பின்
அடிப்படையில்

ப�ொய் அடுக்கு எபிதீலிய செல்கள்
(Pseudo-stratified epithelial cells) தூண் வடிவத்திலும்
சமமற்ற அளவுகளிலும் காணப்படும். இவ்வகை
எபிதீலியம் ஓரடுக்கினால் ஆனது. ஆனாலும்
பார்ப்பதற்குப்
பல
அடுக்குகள்
ப�ோன்று
த�ோற்றமளிக்கிறது. இதற்குக் காரணம் இதன்

சுரப்பு எபிதீலியம்
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்
ஒரு செல் சுரப்பிகள்

அமைப்பின்
அடிப்படையில்
1. எளிய சுரப்பிகள்
2. கூட்டு சுரப்பிகள்

நாளமுள்ள சுரப்பிகள்
பல செல் சுரப்பிகள்
சுரப்பு அலகுகளின்
அடிப்படையில்
1. குழல் வடிவ சுரப்பிகள்
2. பை வடிவ சுரப்பிகள்
3. குழற் பை வடிவ சுரப்பிகள்

சுரக்கும் வழிமுறையின்
அடிப்படையில்
1. மீர�ோகிரைன்
2. ஹ�ோல�ோகிரைன்
3. அப�ோகிரைன்
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கூட்டு எபிதீலியம் என்பவை பல அடுக்கு
செல்களால் ஆனவை.
இவை சுரத்தலிலும்
உறிஞ்சுதலிலும் சிறிதளவே பங்குக�ொள்கின்றன
(படம் 3.4). கூட்டு எபிதீலியம் அடுக்குகளாகவ�ோ
அல்லது இடைநிலையில�ோ காணப்படுகின்றன.
இவற்றின் முக்கியப் பணி வேதிய மற்றும்
இயற்பிய அழுத்தங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்
ஆகும்.
கூட்டு எபிதீலியமானது த�ோலின்
உலர்ந்த
பரப்புகளின்
மீதும்
வாய்க்குழி,
த�ொண்டை உமிழ்நீர் சுரப்பிக்குழல், கணைய
நாளம்
ஆகியவற்றின்
ஈரமான
உள்
பரப்புகளிலும் பரவியுள்ளன. நான்கு வகையான
கூட்டு
எபிதீலியம்
காணப்படுகின்றன.
அவையாவன,
அடுக்கு தட்டை எபிதீலியம்,
கனசதுர வடிவ எபிதீலியம், தூண் வடிவ
எபிதீலியம் மற்றும் இடைநிலை எபிதீலியம்.
த�ோலின் உலர்ந்த எபிடெர்மிஸ் மீது காணப்படும்
கெராட்டின் நிரம்பிய வகை, ஈரப்பதமான
உணவுக்குழல்,
வாய்
மற்றும்
பெண்
இனப்பெருக்க
உறுப்பு
ஆகியவற்றில்
காணப்படும் கெராட்டின் அற்ற வகை என
அடுக்குத்தட்டை எபிதீலியம் இரு வகைப்படும்.
அடுக்கு கனசதுர வடிவ எபிதீலியமானது
வியர்வை சுரப்பிக்குழல்கள், பால் சுரப்பிகள்
ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.
அடுக்கு
தூண்வடிவ எபிதீலியமானது த�ொண்டை, ஆண்
சிறுநீர் நாளம் மற்றும் சில சுரப்பிகளின்
நாளங்களின் உள்ளுறை என, நமது உடலில் ஒரு
சில
குறிப்பிட்ட
இடங்களில்
மட்டுமே
காணப்படுகிறது. இடைநிலை எபிதீலியமானது
(Transitional epithelium) சிறுநீர்நாளம், சிறுநீர்ப்பை,
சிறுநீர் புறவழியின் சில பகுதிகள் ஆகியவற்றில்
காணப்படுகிறது.
இவ்வகை
எபிதீலியம்
நீட்சியடையவும் தளரவும் செய்து உறுப்புகளைப்
பாதுகாக்கிறது.
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படம் 3.3 சுரப்பு எபிதீலியம்
சுரப்பிகள், நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள்
என
இரு
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. க�ோழை, உமிழ்நீர், காதின்
மெழுகுச் சுரப்பு, எண்ணெய், பால், செரிப்பு
ந�ொதிகள் மற்றும் இதர செல் ப�ொருட்கள்
நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மூலம் சுரக்கப்படுகின்றன.
இவை குழல்கள் (அ) குழாய்கள் மூலம்
வெளியேற்றப்படுகின்றன.
இதற்கு மாறாக,
நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள்
குழல்களைக்
க�ொண்டிருப்பதில்லை. அவை, ஹார்மோன்கள்
என்று அழைக்கப்படும் தங்களது சுரப்புகளை,
அச்சுரப்பியை
நனைத்துக்
க�ொண்டிருக்கும்
திரவத்தினுள் நேரடியாகச் சுரக்கின்றன.
நாளமுள்ள சுரப்பிகள், ஒரு செல் மற்றும் பல செல்
சுரப்பிகள்
என
வகைப்படுத்தப்பட்டுளளன.
இவற்றுள் பல செல் சுரப்பிகள் அவற்றின்
அமைப்பின் அடிப்படையில் எளிய சுரப்பிகள்
(Simple
glands)
மற்றும்
கூட்டுச்சுரப்பிகள்
(Compound glands) என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இவை சுரப்பு அலகுகளின் அடிப்படையில், குழல்
வடிவ (Tubular), பை வடிவ (Alveolar) மற்றும்
குழல்பை வடிவ (Tubulo Alveolar) சுரப்பிகள் என
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சுரக்கும்
வழிமுறையின்
அடிப்படையில்,
நாளமுள்ள
சுரப்பிகள் மீர�ோகிரைன் (Merocrine),

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
அடுக்கு எபிதீலியமானது தேய்மானத்தை
தடுப்பதற்கும்
பாதுகாப்பிற்காகவும்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
எளிய
எபிதீலியம்
எவ்வகையில் இதிலிருந்து மேம்பட்டது?

ðô Ü´‚°
ªê™èœ

ஹ�ோல�ோகிரைன்
(Holocrine)
மற்றும்
அப�ோகிரைன்
(Apocrine)
சுரப்பிகள்
என
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

படம் 3.4 கூட்டு எபிதீலியம்
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எபிதீலியத்தின் அனைத்துச் செல்களும்
சிறிதளவு,
செல்லிடைப்
ப�ொருளால்
ஒன்றிணைக்கட்டுப்பட்டுள்ளன.
பெரும்பாலான
விலங்கு திசுக்களில் சிறப்பு இணைப்புகள் (அ)
சந்திப்புகள்
(Specialized
Junctions)
என்னும்
அமைப்புகள் செல்களுக்கிடையே அமைப்புரீதியான
மற்றும்
செயல்ரீதியான
பிணைப்புகளை
ஏற்படுத்துகின்றன.
எபிதீலியத்
திசுக்களிலும்
மற்றும் இதர வகைத் திசுக்களிலும் மூன்று
வகையான செல் சந்திப்புகள் காணப்படுகின்றன.
அவை,
இறுக்கமான
சந்திப்புகள்,
ஒட்டும்
சந்திப்புகள் மற்றும் இடைவெளி சந்திப்புகள் ஆகும்.
செல்லில்
உள்ள
ப�ொருட்கள்
கசிந்து
வெளியேறிவிடாமல் தடுப்பதற்கு இறுக்கமான
சந்திப்புகள் (Tight junctions) உதவுகின்றன. அருகருகே
அமைந்துள்ள செல்களை ஒட்டும் சந்திப்புகள்
(Adhering junctions) பிணைக்கின்றன.
அருகருகே
உள்ள செல்களின் சைட்டோபிளாசத்தை இணைத்து
அச்செல்கள் ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்பு க�ொள்ளும்
பணியை இடைவெளி சந்திப்புகள் (Gap Junctions)
செய்கின்றன. இதன் மூலம் அயனிகள் சிறிய, சில
சமயம் பெரிய மூலக்கூறுகள் கடத்தப்படுதல்
சாத்தியமாகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
1. உனது ஆள்காட்டி விரல் தவறுதலாக
வெட்டுப்பட்டால்
உன்
உடலில்
என்ன
வகையான இணைப்புத்திசு பாதிக்கப்படும்?
2. க�ொழுப்புப் ப�ொருட்கள் சேமிக்கப்பட்டு
அடிப்போஸ் திசுக்களாக உள்ளன. அதில்
ஏதேனும் நிறம் உள்ளதா? ஏன்?

இணைப்புத்திசுவின் கூறுகள்
(Components of connective tissue)
அனைத்து இணைப்புத்திசுக்களும் நாரிழைகள்,
அடிப்படைப் ப�ொருட்கள் மற்றும் செல்கள்
என்னும்
மூன்று
முக்கியக்
கூறுகளைக்
க�ொண்டுள்ளன.
நாரிழைகள்
எனப்படும்
இணைப்புத்திசுக்கள்
தாங்கு
அமைப்பாக
உள்ளன. இணைப்புத்திசுவின் தளத்தில் மூன்று
வகை
நாரிழைகள்
காணப்படுகின்றன.
அவையாவன, க�ொலாஜன், எலாஸ்டிக் மற்றும்
ரெடிகுலார்
நாரிழைகள்.
முறையான
இணைப்புத்திசு
(Connective
tissue
proper)
இருவகைப்படும்.
அவையாவன
தளர்வான
இணைப்புத்திசுக்கள் (ஏரிய�ோலார், அடிப�ோஸ்
மற்றும் ரெட்டிகுலார்) மற்றும் அடர்வான
இணைப்புத் திசுக்கள் (அடர்ந்த சீரான, அடர்ந்த
சீரற்ற மற்றும் மீள் தன்மையுடைய திசுக்கள்).
சிறப்பு வகை இணைப்புத் திசுக்கள் என்பவை
குருத்தெலும்பு, எலும்பு, இரத்தம் ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியவையாகும்.

3.3 இணைப்புத்திசு (Connective tissue):
உடல் முழுவதும் பரவிக்காணப்படும் இணைப்பு
திசுவானது கருக்கோளத்தின் நடு அடுக்கிலிருந்து
த�ோன்றியதாகும்.
இது
தளர்வான
இணைப்புத்திசுக்கள்
மற்றும்
அடர்வான
இணைப்புத் திசுக்கள் மற்றும்
சிறப்பு வகை இணைப்புத்
திசுக்கள்
என
மூன்று
வகையாக காணப்படுகின்றன.
இ ண ை ப் பு த் தி சு க ்க ளி ன்
முக்கியப் பணி பிணைத்தல்
மற்றும் ஆதரவு, பாதுகாத்தல்,
பாதுகாப்பு
உறையாக
அமைதல்
மற்றும்
ப�ொருட்களைக் கடத்துதல் ப�ோன்றவையாகும்.

தளர்வான இணைப்புத்திசுக்கள்
(Loose connective tissues)
இவ்வகை
திசுக்களில்
உள்ள
செல்களும்
நாரிழைகளும்,
அரை
திரவ
வடிவத்தில்
காணப்படும்
அடிப்படைப்
ப�ொருட்களில்

இணைப்புத்திசுக்கள்

தளர்வான
இணைப்புத்திசு

அடர்வான இணைப்புத்திசு

சிறப்பு வகை
இணைப்புத்திசு

1. ஏரிய�ோலார் திசு

1. அடர்வான சீரான திசு

1.குருத்தெலும்பு

2. அடிப்போஸ் திசு

2. அடர்வான சீரற்ற திசு

2.எலும்பு

3. ரெட்டிகுலார் திசு

3. மீள்தன்மை திசு

3. இரத்தம்
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படம் 3.5 தளர்வான இணைப்புத்திசுக்கள்

தளர்வாக அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,
ஏரிய�ோலார்
இணைப்புத்
திசுவானது
எபிதீலியத்திற்கு
தாங்கு
சட்டமாகவும்,
சூழ்ந்துள்ள உடல் திசுக்களுக்கு நீர், உப்பு
ப�ோன்றவற்றைத் தேக்கி வைக்கும் இடமாகவும்
அமைவதால் ‘திசுதிரவம்’ எனப் ப�ொருத்தமாக
அழைக்கப்படுகிறது.
இதில்
ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்டுகள், மேக்ரோஃபேஜ்கள்
மற்றும்
மாஸ்ட்
செல்கள்
ஆகியவை

பழுப்புக�ொழுப்பு (அ) பழுப்பு அடிப்போஸ் திசு
என
அழைக்கப்படுகிறது.
வெள்ளைக்கொழுப்பானது ஊட்டச்சத்துக்களைச்
சேகரித்து வைக்கும் இடமாக உள்ளது. அதே
சமயம்
இரத்த
ஓட்டத்தையும்
உடலையும்
வெப்பப்படுத்தும்
அமைப்பாகப்
பழுப்பு
நிறக்கொழுப்பு
செயல்படுகிறது.
பிறந்த
குழந்தைகளின்
உடலில்,
நடுக்கத்தை
ஏற்படுத்தாமல் வெப்பம் உற்பத்தி செய்யும்
செயலில் பழுப்பு நிறக் க�ொழுப்பு ஈடுபடுகிறது.

காணப்படுகின்றன (படம் 3.5).

ரெட்டிகுலார்
இணைப்புத்
திசுவானது
ஏரிய�ோலார் இணைப்புத் திசுவை ஒத்திருந்தாலும்
அதன் தளப்பொருளானது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்
என்னும்
ரெட்டிகுலார்
செல்களால்
நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
நிணநீர்
கணுக்கள்,
மண்ணீரல்,
எலும்பு
மஜ்ஜை
ப�ோன்ற
உறுப்புகளில்
இரத்தச்
செல்களுக்கு
(பெரும்பாலும்
லிம்போசைட்டுகள்)
அகச்சட்டகமாகவும்
(ஸ்ட்ரோமா)
இந்த
இணைப்புத்திசு பயன்படுகிறது.

த�ோலுக்கு
அடியில்
காணப்படும்
அடிப்போஸ்
திசுவானது,
அமைப்பிலும்
செயலிலும்
ஏரிய�ோலார்
திசுவை
ஒத்து
காணப்படுகின்றது.
அடிப�ோஸ் (அ) க�ொழுப்புசெல்கள் எனப்
ப�ொதுவாக
அழைக்கப்படும்
அடிப்போசைட்டுகள் இத்திசுக்கூட்டத்தில் 90%
மேல�ோங்கிக் காணப்படுகின்றன. இத்திசுவில்
உள்ள செல்கள் நேரடியாகக் க�ொழுப்பையும்,
பயன்படுத்தப்படாத
இதர
அதிகப்படியான
உணவுப்
ப�ொருட்களையும்
க�ொழுப்பாக
மாற்றித் திசுக்களில் சேமித்து வைக்கின்றன.
அடிப்போஸ் திசுவானது வளர்சிதை மாற்றம்
மிகுந்த
இடம்
என்பதை
அதில்
உள்ள
அதிகப்படியான இரத்தக்குழாய்கள் (இரத்த
ஓட்டம்) உணர்த்துகின்றன. நாம் உணவுண்ணாத
நிலையில் இச்செல்கள் எரிப�ொருளாக அமைந்து
ஆற்றலை உருவாக்கி, வழங்கி நமது வாழ்வைப்
பராமரிக்கின்றன.
த�ோலடித்திசுவாகவும்,
சிறுநீரகம்,
கண்கோளம்,
இதயம்
ஆகிய
உறுப்புகளைச் சூழ்ந்தும் அடிப்போஸ் திசுக்கள்
காணப்படுகின்றன.
அடிப்போஸ்
திசுக்கள்
வெள்ளைக்
க�ொழுப்பு
(அ)
வெள்ளை
அடிப்போஸ் திசு என அழைக்கப்படுகிறது.
எண்ணற்ற
மைட்டோகாண்ட்ரியாக்களைக்
க�ொண்ட
அடிப்போஸ்
திசுவானது

அடர்வான இணைப்புத்திசு (Dense
connective tissue): (முறையான
இணைப்புத்திசு)

அடர்வான இணைப்புத்திசுவில் நாரிழைகளும்
ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களும்
நெருக்கமாக
அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாரிழைகள்
அமைந்திருக்கும்
முறையான,
முறையற்ற
பாங்கினைப் ப�ொறுத்து இந்த இணைப்புத்
திசுவானது அடர்வான – சீரான இணைப்புத்திசு
(Dense Regular Connective Tissue) எனவும் அடர்வான
- சீரற்ற இணைப்புத்திசு (Dense Irregular Connective
Tissue) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
அடர்ந்த
சீரான
இணைப்புத்திசுவில்
முக்கியப்
ப�ொருளாகக்
க�ொல்லாஜன்
இழைகள்
காணப்படுகின்றன. இவை இணையாக அமைந்த
தசைக்கற்றைகளுக்கும் சில மீள்தன்மையுடைய
இழைகளுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளன.
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வளையும் தன்மையுடையதாகவும் அழுத்தத்தைத்
தாங்கக்கூடியதாகவும்
உள்ளன.
இத்திசுவின்
செல்கள் (கான்ட்ரோசைட்டுகள்) அவைகளால்
உருவாக்கப்பட்ட தளத்திசுவில் உள்ள சிறிய
குழிகளுக்குள்
ப�ொதிந்து
காணப்படுகின்றன.
(படம் 3.6) முதுகெலும்பிகளின் கருநிலையில்
காணப்படும்
பெரும்பாலான
குருத்தெலும்புகளானது
பெரியவர்களானதும்
எலும்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன. பெரியவர்களில்
மூக்கின் நுனிப்பகுதி, வெளிக்காது இணைப்புகள்,
செவிமடல், அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கு
இடைப்பட்டபகுதி, கை, கால்கள் ஆகிய பகுதிகளில்
குருத்தெலும்பு காணப்படுகின்றன.

இதில்
உள்ள
முக்கியசெல்வகை
ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்
ஆகும்.
இது,
எலும்புத்தசையையும்
எலும்புகளையும்
இணைக்கிறது. மேலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட
திசையிலிருந்து
அளிக்கப்படும்
இழுவிசை
அழுத்தத்தைத்
தாங்கும்
வகையில்
அமைந்துள்ளது. இவ்விணைப்புத் திசுவானது
எலும்புத் தசைகள�ோடு எலும்பை இணைக்கும்
தசை நாண்களிலும் (Tendon) எலும்பிணைப்பு
நார்களிலும்
(Ligament)
காணப்படுகின்றன.
எலும்பிணைப்பு நார்கள் ஒரு எலும்பை மற்றோர்
எலும்புடன் இணைக்கின்றன.
சீரற்று அமைந்த தடித்த க�ொல்லாஜன்
நாரிழைக்கற்றைகளும், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களும்
அடர்ந்த சீரற்ற இணைப்புத்திசுக்கள் எனப்படும்.
இதில் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் வகை செல்கள்
முதன்மையானவையாகும். இது பல திசுக்களில்
இருந்து வரும் இழுவிசையைத் தாங்கி அமைப்பு
ரீதியான வலுவைத் தருகிறது.
இதில் சில
மீள்
தன்மையுைடய
நாரிழைகளும்
காணப்படுகின்றன. இவ்வகை திசுக்கள் த�ோலில்
டெர்மிஸ் அடுக்கில் காணப்படுகின்றன. மேலும்
சிறுநீரகம்,
எலும்புகள்,
குருத்தெலும்புகள்,
தசைகள்,
மூட்டுகள்
மற்றும்
நரம்புகள்
ப�ோன்றவற்றைச் சுற்றி நாரிழை உறைகளையும்
உருவாக்குகிறது. மீள் தன்மை இணைப்புதிசுக்களில்
மீள்
தன்மை
நாரிழைகள்
அதிகம்
காணப்படுகின்றன.
இழுக்கப்பட்ட தசைகள்
மீண்டும் சுருண்டு பழைய நிலையை அடைதல்
மீள் தன்மை நாரிழையால் நடைபெறுகிறது.
தமனிகளில் அலைப�ோன்ற துடிப்புடன் இரத்தம்
பாய்வதற்கும்
உட்சுவாசத்தைத்
த�ொடர்ந்து
நடைபெறும்
வெளிச்சுவாசத்தில்
நுரையீரல்
சுருங்குவதற்கும் இவ்வகை நாரிழைகள் தான்
காரணமாகும். பெரிய தமனிகளின் சுவரிலும்,
முதுகெலும்புத்
த�ொடரில்
காணப்படும்
எலும்பிணைப்பு நார்களிலும் சுவாசக் குழல்
சுவர்களிலும் இவ்வகை இணைப்புத்திசுக்கள்
காணப்படுகின்றன.

கடினமான, வளையும் தன்மை அற்ற,
கால்சியம்
உப்புகளாலும்,
க�ொல்லாஜன்
இழைகளாலும் வலுவூட்டப்பட்ட தளப்பொருளைக்
க�ொண்ட அமைப்புகள் எலும்புகள் ஆகும்.
உடலுக்குச் சட்டகமாக அமைந்து உருவத்தை
அளிக்கக்கூடிய அமைப்பாக இவை உள்ளன.
மென்மையான திசுக்களையும் உறுப்புகளையும்
பாதுகாத்து ஆதரவு அளிக்கும் அமைப்புகள்
எலும்புகள் ஆகும். லாக்குனே (lacunae) எனப்படும்
குழிகளில் ஆஸ்டிய�ோசைட்டுகள் எனப்படும்
எலும்பு செல்கள் காணப்படுகின்றன. கால்களில்
உள்ள நீளமான எலும்புகள் உடலின் ம�ொத்த
எடையைத் தாங்கும் பணியைச் செய்கின்றன.
எலும்புத்தசைகள�ோடு
இணைந்து
உடலின்
இயக்கத்திற்கு இவை உதவுகின்றன. சில வகை
எலும்புகளில் உள்ள எலும்பு மஜ்ஜையில் இருந்து
இரத்தச் செல்கள் உருவாகின்றன.
இரத்தம்
என்பது
பிளாஸ்மா,
சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள், தட்டைச்
செல்கள்
ஆகியவற்றைக்கொண்ட
திரவ
இணைப்புத்திசுவாகும்.
இதய இரத்தக்குழல்
மண்டலத்தில்,
ஊட்டப்பொருட்கள்,
கழிவுப்
ப�ொருட்கள், சுவாச வாயுக்கள் ஆகியவற்றை உடல்
முழுதும் கடத்தும் ஊடகமாக இரத்தம் உள்ளது.
7வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து மேலும்
கற்பீர்கள்.

சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசுக்கள் (Special
connective tissue):

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நுண்ணோக்கி வழியாக ஒரு திசுவை உற்று
ந�ோக்குகிறாய், அதில் வரியுடைய கிளைகளான
செல்கள்
ஒன்றுடன்
ஒன்று
இணைந்து
தென்படுகின்றன.
நீ பார்க்கும் அத்திசு
எவ்வகையானது?

சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசுக்கள் மூவகைப்படும்,
அவையாவன, குருத்தெலும்பு, எலும்பு மற்றும்
இரத்தம்.
குருத்தெலும்பின்
செல்லிடைப்
ப�ொருட்கள் உறுதியானவை. அதேநேரம் அவை
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ஒவ்வொரு தசையும் இணை வரிசையில் அமைந்த
நீண்ட உருளை வடிவ இழைகளால் ஆனது.
ஒவ்வொரு இழையும் மைய�ோஃபைப்ரில்கள்
எனப்படும் பல நுண்ணிய இழைகளால் ஆனது.
தசை இழைகள் தூண்டப்படும் ப�ோது சுருங்கியும்
மீண்டும் தளர்வு நிலையை அடைந்தும் ஒரு
ஒருங்கிணைந்த முறையில் செயல்புரிகின்றன.
சுருக்கமாக, உடல் இயக்கங்களில் திறம்படச்
செயல்படுபவை தசைகளே ஆகும். தசைகள்
மூவகைப்படும்.
அவை,
எலும்புத்தசைகள்
(Skeletal muscles), மென்தசைகள் (Smooth muscles)
மற்றும் இதயத்தசைகள் (Cardiac muscles) ஆகும்.
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படம் 3.6 சிறப்புவகை இணைப்புத்திசுக்கள்

குறிப்பு
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முக்கிய இணைப்புத்திசு ந�ோய்கள்
(பாரம்பரியவகை):
1. எ
 லர்ஸ்
–
டன்லாஸ்
சின்ட்ரோம்
(Ehler’s – Danlos syndrome) - மூட்டுகள், இதய
வால்வுகள்,
உறுப்புகளின்
சுவர்கள்
மற்றும் தமனியின் சுவர்கள் ப�ோன்ற
இடங்களில்
ஏற்படும்
க�ொல்லாஜன்
உற்பத்திக் குறைபாடு.
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2. ஸ்டிக்ளர் சின்ட்ரோம் (Stickler Syndrome) –
க�ொல்லாஜன்
பாதிப்பினால்
முகத்தசைகளில் ஏற்படும் குறைபாடுகள்.

படம் 3.7 தசைத் திசுக்கள்
எலும்புத்தசை திசுக்கள் எலும்புகள�ோடு

3. ர ே ப ்டோ ம ய�ோச ா ர் க ோ ம ா
(Rhabdomyosarcoma) – தலை, கழுத்து மற்றும்
சிறுநீரக
இனப்பெருக்கப்
பாதையில்
உள்ள
மென்திசுக்களில்
உருவாகும்
உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் கட்டிகள்.

இறுக்கமாக இணைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக

சுயதடைகாப்பு வகை இணைப்புத்திசு
குறைபாடுகள்

பல தசை இழைக்கற்றைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
9 வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து மேலும்

இருதலைத் தசையில், (Biceps) கற்றை கற்றையாக,
வரியுடைய
இணையாக

எலும்புத்தசை

இழைகள்

இணை

அமைந்துள்ளன.

இணைப்புத்திசுவாலான ஒரு தடித்த உறைக்குள்

1. ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைடிஸ்
(Rheumatoid
arthritis) : ந�ோய் எதிர்ப்பு செல்கள்
மூட்டுகளைச்சுற்றிக்
காணப்படும்
பகுதிகளைத்
தாக்கி
சவ்வுகளை
வீக்கமடையச் செய்தல். இதயம், நுரையீரல்,
கண்கள்
ப�ோன்ற
உறுப்புகளும்
பாதிப்படையும்.

கற்பீர்கள்.
பால்மரிஸ் தசை (Palmaris muscle)
முழங்கையில் இருந்து மணிக்கட்டு வரை நீளும்
குறுகிய தசைகள் பால்மரிஸ் தசைகள் எனப்படும்.
இத்தசைகள்
குரங்கினங்கள்
மரத்தின்மீது
த�ொங்குவதற்கும்,
மேலேறுவதற்கும் (மனிதன்
உட்பட) பயன்பட்டது.
ஆனால், இன்றைய
மனிதர்களில்
11%
பேரில்
இத்தசைகள்
காணப்படவில்லை.

2. ஜ�ோகரன்ஸ் சின்ட்ரோம் (Sjogren’s syndrome)
- உமிழ்நீர் மற்றும் கண்ணீர் சுரப்பது
படிப்படியாக பாதிக்கப்படுதல்.
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இருமுனைகளும் கூர்மையாக, கதிர் வடிவத்தில்

3.5 நரம்புத் திசு (Neural Tissue)

அமைந்த வரியற்ற தசை இழைகள் மென்தசைகள்

த�ொடர்ச்சியாக
மாறிக்கொண்டிருக்கும்
சூழ்நிலைக்கேற்ப நமது உடல் செய்யும் பதில்
வினைகள்
அனைத்தும்
நரம்புத்திசுவால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. நரம்பு மண்டலத்தின்
அலகுகளான
நியூரான்கள்
எனப்படும் நரம்பு செல்கள்
நரம்பு
மண்டலத்தில்
காணப்படும் கிளர்ச்சியுறும்
செல்கள் ஆகும் (படம் 3.8).
நரம்பு மண்டலத்தின் மீதப்
பகுதியை
நியூர�ோகிளியா
செல்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. இவை நரம்பு
செல்களுக்கு ஆதரவாகவும், பாதுகாப்பாகவும்
செயல்படுகின்றன.
நமது உடலில் உள்ள
நரம்புத்திசுவின் கன அளவில் பாதிக்கும் மேலாக
நியூர�ோகிளியா செல்கள் காணப்படுகின்றன.

எனப்படும். (படம் 3.7) இவை செல் சந்திப்புகளால்
ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இணைப்புத்திசு உறையால்
கட்டப்பட்டுள்ளது. உள்ளுறுப்புகளான இரத்தக்
குழாய்கள்,

இரைப்பை,

ப�ோன்றவற்றின்
ஆனவை.

மற்றும்

சுவர்கள்

சிறுகுடல்

மென்தசைகளால்

மென் தசைகள் இயங்குதசைகள்

(Involuntary muscles) ஆகும். ஏனெனில் அவற்றின்
செயல்களை நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்த இயலாது.
நம் நினைப்பிற்கு ஏற்றவாறு எலும்புத்தசைகளை
இயக்குவது ப�ோன்று மென்தசைகளை இயக்க
இயலாது.
இதயத்தில் மட்டுமே காணப்படும் சுருங்கி விரியும்
தசைகள்

எனப்படும்.

இதயத்தசைகள்

இதயத்தசை செல்களில் காணப்படும் பிளாஸ்மா
சவ்வுகளைச்

செல்

சந்திப்புகள்

இணைத்து

¼dÙ

அச்செல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளச்
செய்கின்றன.

த�ொடர்பு

சந்திப்புகள்

¿hÇ

(செல்லிடைத்தட்டுகள்) எனப்படும் அமைப்புகள்
சில

இணைப்பிடங்களில்,

இதயத்தசை

Éx¿Ëx

செல்களைக் கூட்டமாகச் சுருங்கச்செய்கின்றன.
அதாவது,

ஒரு

செல்

சுருங்குவதற்கான
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குறிப்புகளைப் பெற்றுச் சுருங்கும்போது அதன்
அருகிலுள்ள

செல்களையும்

சேர்த்துச்

,Òd4Ñ
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சுருங்குவதற்குத் தூண்டுகிறது.

படம் 3.8 நியூர�ோகிளியாவுடன் கூடிய நரம்புத்திசு

குறிப்பு

உயிருள்ள உடலிலிருந்து சிறிதளவு திசு (அ)
திரவம் எடுக்கப்பட்டு ந�ோயின் தன்மை,
காரணங்கள், ந�ோய் பரவியுள்ள விதம்
ஆகியவற்றைச் ச�ோதித்து அறியும் முறைக்கு
பயாப்சி (Biopsy) என்று பெயர்.

நரம்பு மண்டல ந�ோய்கள்
1. பார்கின்சன் ந�ோய்
(Parkinson’s disease):
உடல் இயக்கத்தை பாதிக்கும் நரம்பு
மண்டல குறைபாடு. உடல் நடுக்கங்களும்
ஏற்படும்

இறந்த
உடலின்
உடற்கூறுகளைவெட்டி
எடுத்து இறப்பிற்கான காரணம் மற்றும் ந�ோய்
பரவியுள்ள விதம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து
கண்டறியும் முறைக்கு ஆட்டாப்சி (Autopsy)
என்று பெயர்.

2. அல்சீமயர் ந�ோய்
(Alzheimer’s disease):
இது ஒரு நாள்பட்ட நரம்புசெல் சிதைவு
ந�ோய் ஆகும். சமீபத்திய நிகழ்வுகளைக் கூட
நினைவு கூற இயலாமை, பேசும் ம�ொழியில்
குறைபாடு,
சமநிலையற்ற,
ஊசலாடும்
மனநிலை
ஆகியவை
இந்நோயின்
அறிகுறிகள்ஆகும்.

தடய
அறிவியல்
(Forensic
Science)
துறையில் குற்றங்களைத் துப்பறிய திசுவியல்
த�ொழில்நுட்பங்கள்
வெற்றிகரமாகப்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
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நரம்பு
செல்கள்
தகுந்த
முறையில்
தூண்டப்படும் ப�ோது மின்னூட்ட மாறுபாடு
உருவாக்கப்படுகிறது.
இம்மாறுபாடு
அச்செல்களின் பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியாக
விரைந்து பயணிக்கிறது.
இந்த மின்னூட்ட
மாறுபாடு இறுதியாக வெளிப்படும் பகுதியான
நரம்பு செல்லின் முடிவில் சென்று அடுத்தடுத்த
நரம்பு செல்களில் (அ) மற்ற செல்களில்
தூண்டுதலைய�ோ
அல்லது
தடையைய�ோ
ஏற்படுத்தலாம் (10 வது அத்தியாயத்தில் இது

2. குறு இழை க�ொண்ட எபிதீலியம் காணப்படும்
இடம்.
அ) த�ோல்
ஆ) செரிப்புப்பாதை
இ) பித்தப்பை
ஈ) மூச்சுக்குழல்
3. இணைப்புத்திசுவின்
தளப்பொருளில்
காணப்படும் நாரிழை யாது?
அ) க�ொலாஜன்	
ஆ) ஏரிய�ோலார்
இ) குருத்தெலும்பு

குறித்து மேலும் கற்பீர்கள்).

ஈ) குழல் வடிவ நாரிழை

பாடச் சுருக்கம்

4. திசுக்களுக்கிடையில் ப�ொருட்கள் கசிவதைத்
தடுக்கும் அமைப்பு.

நமது உடல் செல்கள் பல விதங்களில்
இணைந்து எபிதீலியத்திசு, இணைப்புத்திசு,
தசைத்திசு
மற்றும்
நரம்புத்திசு
என
வேறுபட்ட
நான்கு
வகைத்திசுக்களை
உருவாக்கியுள்ளன.
இத்திசுக்கள் சில
ப�ொதுவான பண்புகளைப் பெற்றிருப்பினும்
அவை ஒரு ப�ோதும் ஒரே வகையானதாகக்
கருதப்படாது.
அவை திசுக்கள் என்னும்
பார்வையில் ஒன்றுபட்டவை. ஏனெனில்,
அடிப்படையான
சில
ஒற்றுமைகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. திசுக்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட
திறமையினாலும், கூட்டுறவு ெயல்பாட்டாலும்
நமது
உடலைப்
பாதுகாப்பாக,
ஆர�ோக்கியமாக
நம்மை
உயிருடன்
முழுமையாக வைத்துள்ளன என்பதை உனது
மனதில் நிலை நிறுத்தவேண்டும்.

அ) இறுக்கமான சந்திப்புகள்
ஆ) ஒட்டும் சந்திப்புகள்
இ) இடைவெளி சந்திப்புகள்
ஈ) மீள் தன்மை சந்திப்புகள்.
5. பிறந்த
குழந்தைகளில்
உடல்
நடுக்கம்
ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல்
வெப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம்?
அ) வெள்ளைக் க�ொழுப்பு
ஆ) பழுப்புக் க�ொழுப்பு
இ) மஞ்சள் க�ொழுப்பு
ஈ) நிறமற்ற க�ொழுப்பு.
6. சிலவகை எபிதீலியங்கள் ப�ொய்யடுக்கினால்
ஆனவை. இதன் ப�ொருள் என்ன?
7. வெள்ளை அடிப்போஸ்திசுவைப் பழுப்பு
அடிப்போஸ் திசுவிலிருந்து வேறுபடுத்து.
8. இரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்புத்திசு
என்றழைக்கப்படுகிறது?

மதிப்பீடு
1. க
 னசதுர வடிவ எபிதீலியத்தின் முக்கியப்பணி.

9. மீள் தன்மை நாரிழைகளை மீள் தன்மை
இணைப்புத்திசுவினின்றும் வேறுபடுத்து.

அ) பாதுகாப்பு
ஆ) சுரப்பு

10. எபிதீலியத்திசுக்களின் ஏதேனும் நான்கு
செயல்பாடுகளைக்கூறி
அச்செயலில்
ஈடுபடும் திசுவை எடுத்துக்காட்டுடன் கூறுக.

இ) உறிஞ்சுதல்
ஈ) ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’

11. இணைப்புத்திசுக்களை
வகைப்படுத்தி
அவற்றின் செயல்களைத் தருக.
12. எபிதீலியம் என்றால் என்ன? அதன்பல்வேறு
வகைகளின் பண்புகளைத் தருக.
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செயல்பாடு:

___________________________________________

1. பெயர் குறிப்பிடப்படாத திசு நழுவங்களை மாணவர்களுக்குக் காண்பித்து அவற்றைக் கண்டறியச்
செய்தல்,
இதேப�ோன்று பெயர் குறிப்பிடப்படாத திசுவகைகளைத் திரையில் காண்பித்தும்
மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கலாம். இதனால், நுண்ணோக்கி வழியே பார்க்கப்படும் பலவகையான
திசுக்களை மாணவர்கள் கண்டறிய ஏதுவாகும்.
2. கன்னத்தின் உட்பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அடுக்கு தட்டை எப்பிதீலியத்தை உயிரியல் சாயத்தைக்
க�ொண்டு சாயமிட்டு, மாணவர்கள் தாங்களாகவே நழுவம் தயாரிக்கும் செயல்திறனைப் பெறுதல்.
மாணவர்கள் உட்கன்ன செல்களை ஆய்வு செய்யும் அனுபவத்தை பெறுதல்.

இணையச்செயல்பாடு

The Online Epithelium

எபிதீலிய திசுக்களின் உள் அமைப்பு
மற்றும் அதன் பணிகளைப்
பற்றி இணையத்தில் தெரிந்து
க�ொள்வோமா!

படிகள்
1.

“The Online Epithelium’ என்ற பக்கத்தினை உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தித் திறக்கவும்.
அட்டவணையில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஒரு உறுப்பினைச் ச�ொடுக்கி அந்தக் குறிப்பிட்ட
உறுப்பில் காணப்படும் எபிதீலிய திசுவினைப் பற்றி அறிவ�ோம்.

2. இந்தப் ப�ொத்தானைச் ச�ொடுக்கிய பின், சுட்டியைப் பயன்படுத்தி எபிதீலிய திசுவை 360° யிலும் பார்க்க
முடியும்.
3. ஊடாடும் படத்தின் மீது உள்ள எண்ணைச் ச�ொடுக்கிய�ோ அல்லது கீழ் உள்ள பட்டியலில் உள்ள
பெயரைச் ச�ொடுக்கிய�ோ குறித்த பாகத்தினைப் பற்றிய விளக்கத்தினை அறியலாம்.

4. முப்பரிமாண ஊடாடும் படத்தின் கீழ் எபிதீலிய திசுக்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் தரப்பட்டிருக்கும்.

இணைய எபிதீலிய திசுவின் உரலி
http://www.epithelium3d.com/index.html

* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு – II

பாடம் – 4

விலங்குகளின் உறுப்பு
மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்
பாடஉள்ளடக்கம்
4.1

மண்புழு -லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ

4.2

கரப்பான் பூச்சி - பெரிப்பிளனெட்டா அமெரிக்கானா

4.3	தவளை - ரானா ஹெக்ஸாடேக்டைலா
ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு உறுப்பும் மற்றும்
ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் அதற்கே உரிய செயல்பாடும்
அனைத்து விலங்குகளிலும் காணப்படுகின்றன.

செயல்படுவதற்கும் இத்தகைய கட்டமைப்புகள்
தேவையாகிறது. அவ்வாறான உறுப்புகளையும்
அவற்றின் பணிகளையும் அறியும் ப�ொருட்டு,
பரிணாமத்தின் வெவ்வேறு படிநிலையில் உள்ள
மூன்று விலங்குகளின் புறப்பண்புகள் மற்றும்
அகப்பண்புகள்
மாணவர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. புற அமைப்பியல்
என்பது
வெளியே
பார்க்கக்கூடிய
வடிவங்களையும்
பண்பினையும்
விளக்குவதாகும். உள்ளமைப்பியல் என்பது
விலங்குகளின்
அக
உறுப்புகளைப்
பற்றி
அறிவதாகும்.
இந்தப்
பாடத்தில்,
முதுகுநாணற்றவையைச்
சேர்ந்த
மண்புழு
மற்றும்
கரப்பான்
பூச்சி,
முதுகு
எலும்புடையவைகளைச் சேர்ந்த தவளை ஆகிய
உயிரிகளின் புறப் பண்புகள் மற்றும் அகப்
பண்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•
•

மண்புழு , கரப்பான் பூச்சி,
தவளை மற்றும் புறா
ஆகியவற்றின்
புறப்பண்புகளைப்
புரிந்துணர்தல்.

பல்வேறு உறுப்பு
மண்டலங்களின் பணிகளைப்
புரிந்துணர்தல்

மண்புழு, கரப்பான் பூச்சி மற்றும்
தவளை ஆகியவற்றின் கட்டமைப்பில்
உள்ள வேறுபாடுகளை உணர்ந்து
பாராட்டல்.

நுண்ணுயிரிகள் முதல் நீலத் திமிங்கலம் ஈறாக
உள்ள உயிரிகள் பல்வேறு அளவுகளிலும்
வடிவங்களிலும்
நன்கு
கட்டமைக்கப்பட்ட
உறுப்புகளையும் உறுப்பு மண்டலங்களையும்
பெற்றுள்ளன. பல செல் உயிரிகளில், அடிப்படை
(ஏற்கனவே
பாடம்
3ல்
விளக்கப்பட்ட)
திசுக்களால்
உருவாக்கப்பட்ட
உறுப்புகள்,
பணிகளின் நிமித்தமாய் ஒன்றிணைந்து உறுப்பு
மண்டலமாகியுள்ளன. ஒவ்வொரு உயிரியும்
பல்லாயிரக்கணக்கான
செல்களால்
ஆக்கப்பட்டுள்ள
நிலையில்
அவற்றை
ஒருங்கிணைப்பதற்கும்,
ஒருங்கிணைந்து

4.1 மண்புழு -லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ
வகைப்பாட்டு நிைல
த�ொகுதி

– வளைத்தசை புழுக்கள் (Annelida)

வகுப்பு

– ஆலிக�ோ கீட்டா (Oligochaeta)

வரிசை	

– ஹேப்லோடாக்சிடா (Haplotaxida)

பேரினம் – லாம்பிட்டோ (Lampito)
சிற்றினம் – மாரிட்டீ (mauritii)
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மண்புழு ஒரு தரைவாழ் உயிரியாகும். முதுகு
நாணற்றவைகள்
பிரிவைச்சார்ந்த
இவை,
ஈரப்பதம் மிக்க, அழுகிய கரிமப் ப�ொருட்கள்
நிறைந்த மண்ணின் மேலடுக்குகளில் வாழ்வன.
இரவு நேர உயிரிகளான மண்புழுக்கள் பகலில்
மண்ணை விழுங்கி, வளைகளை உருவாக்கி
அதனுள்
வாழும்
இயல்புடையவை.
த�ோட்டங்களில், மண்மேலுள்ள அதன் கழிவுக்
கட்டிகளான
‘நாங்கூழ்
கட்டிகளைக்’
(Worm
castings)
க�ொண்டு
அவைகளின்
இருப்பிடத்தை நாம் அறியலாம். மண்புழுக்களை
‘உழவனின் நண்பன்’ என்று கருதுவர். ப�ொதுவாக
இந்தியாவில் மூன்று வகையான மண்புழுக்கள்
காணப்படுகின்றன.

‘என்டோஜீயிக்’ (கிரே:பூமியினுள்) எனப்படும்
மண்ணடுக்குகளின்
ஆழத்தில்
வாழும்
மண்புழுக்கள் எ.கா:ஆக்டகீட�ோனா தர்ஸ்டோனி.

புறத்தோற்றம் (Morphology)
லாம்பிட்டோ
மாரிட்டீ
எனும்
இனம்
தமிழ்நாட்டில்
பரவலாகக்
காணப்படும்
இனமாகும். நீண்ட, உருளை வடிவ உடல்
அமைப்பு
க�ொண்ட
இவை,
இருபக்க
சமச்சீரமைப்பு க�ொண்டவையாகும். இவ்வகை
மண்புழு சுமார் 80 மி.மீ முதல் 210 மி.மீ
வரையிலான நீளத்தையும், 3.5 முதல் 5 மி.மீ
வரையிலான
விட்டத்தினையும்
உடையவை.
வெளிறிய பழுப்பு நிறம் க�ொண்ட இவற்றின் முன்
முனைப் பகுதியில் ஊதா நிறப் பூச்சும் உண்டு.
இதற்குப்
ப�ோர்ஃபைரின்
என்னும்
நிறமி
காணப்படுவதே காரணமாகும். புழுவின் நீண்ட
உடலின் குறுக்காகப் பல சிறுபள்ளங்களால் ஆன
வளைய வடிவிலான வரிப் பள்ளங்கள் உள்ளன.
இவையே, புழுவின் உடலைப் பல பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கின்றன. இப்பிரிவுகளுக்கு ‘கண்டங்கள்’
(மெட்டாமியர்கள்) என்று பெயர் (படம் 4.2).

அவை,
1. லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ (மெகஸ்கோலெக்ஸ்
மாரிட்டீ)
2. பெரிய�ோனிக்ஸ் எக்ஸ்கவேட்டஸ்
3. மெடாபையர் ப�ோஸ்துமா (பெரிடிமா
ப�ோஸ்துமா)
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ஒரு மண்புழுவின் உடலில் உள்ள
கண்டங்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 165 முதல் 190
வரை ஆகும். புழுவின் முதுகு புறத்தின் மைய
நீள்வாட்டு அச்சில், அடர்த்தியான நிறமுடைய,
முதுகுப்புற இரத்த நாளத்தினாலான மையக்
க�ோடு
உள்ளது.
இனப்பெருக்கத்
துளைகளையுடையதால் வயிற்றுப் புறப் பரப்பு
சிறப்புடையதாகும். உடலின் முதல் கண்டமான,
பெரிஸ்டோமியத்தின் (Peristomium) மையப்
பகுதியில் வாய் அமைந்திருக்கிறது. வாயின்
முன்பகுதியில். சிறு தசைத் த�ொங்கல் ஒன்று
உள்ளது.
இதற்குப்
புர�ோஸ்டோமியம்
(Prostomium) அல்லது மேலுதடு என்று பெயர்.
மலவாய்
அமைந்துள்ள
கடைசி
கண்டம்
பைஜிடியம் (Pygidium) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
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படம். 4.1 மண்ணின் அடுக்குகளின் அடிப்படையில்
மண்புழுவின் வகைப்பாடு
மண்புழுக்களை, மண்ணின் அடுக்குகளில்
அவை வாழுமிடத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு,
மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன
‘எபிஜீயிக்’ (கிரே:பூமியின் மேல்) எனப்படும்
மேற்பரப்பு வாழ்விகள், (எ.கா.) பெரிய�ோனிக்ஸ்
எக்ஸ்கவேட்டஸ் மற்றும் யூட்ரிலஸ் யூஜினியே.

முதிர்ச்சியடைந்த புழுக்களில், 14 முதல் 17
வரையிலான கண்டங்களின் சுவர் சற்றே பருத்து,
தடித்த த�ோல் சுரப்பிகளுடன் காணப்படுகிறது.
இப்பகுதிக்கு ‘கிளைடெல்லம்’ (Clitellum) என்று
பெயர். கருமுட்டைகளை உருவாக்க இப்பகுதி
துணைபுரிகிறது.
புழுவில்
கிளைடெல்லம்
இருப்பதால் அதன் உடலை, கிளைடெல்ல
முன்பகுதி (1 முதல் 13 வரையிலான கண்டங்கள்)

‘அனிசிக்’ (கிரே:பூமியிலிருந்து) எனப்படும்
மண்ணின்
மேலடுக்குகளுக்குள்
வாழும்
இடைமட்ட வாழ்விகள், (எ.கா.) லேம்பிட்டோ
மாரிட்டீ மற்றும் லம்பிரிகஸ் டெரெஸ்ட்ரிஸ்
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படம் 4.2 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ
நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொற்றுகளிலிருந்தும்
இத்திரவம் பாதுகாக்கிறது. 6 வது மற்றும் 7வது,
7வது மற்றும் 8வது, 8வது மற்றும் 9வது ஆகிய
கண்டங்களுக்கிடையே மூன்று இணை சிறு,
வயிற்றுப்
புற
பக்கவாட்டுத்
துளைகள்
காணப்படுகின்றன. இவையே விந்துக�ொள்பை
திறப்புகள் ஆகும். 14வது கண்டத்தின் வயிற்றுப்
பகுதியில் ஓரிணை பெண் இனப்பெருக்கத்
துளைகளும் 18 வது கண்டத்தின் பக்க-வயிற்றுப்
பகுதியில்
ஓரிணை
ஆண்
இனப்பெருக்கத்துளைகளும் காணப்படுகின்றன.
கழிவு நீக்கத்திற்கான நெஃப்ரீடியத்துளைகள்,
எண்ணற்றவை. சில முன் பகுதி கண்டங்களைத்
தவிர, உடலின் பிற எல்லாக் கண்டங்களிலும்
உள்ள இத்துளைகளின் வழியாக வளர்சிதை
மாற்றக் கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.

கிளைடெல்ல பகுதி (14 முதல் 17 வரையிலான
கண்டங்கள்) மற்றும் கிளைடெல்ல பின்பகுதி
(18 ஆம் கண்டம் முதல் இறுதி வரை) என மூன்று
பிரிவுகளாகப் பிரிக்க முடிகிறது. முதல் கண்டம்,
கடைசி கண்டம் மற்றும் கிளைடெல்லம் பகுதியைத்
தவிர மற்றெல்லாக் கண்டங்களிலும் ஒவ்வொரு
கண்டத்தின் மையப்பகுதியில் வளையம் ப�ோன்று
கைட்டினாலான
உடல்
சீட்டாக்கள்
காணப்படுகின்றன
(படம்
4.2).
ஒவ்வொரு
சீட்டாவும் த�ோலில் உள்ள சீட்டாவிற்கான
பையிலிருந்து த�ொடங்கி, பின்வளைந்து ‘S’ வடிவம்
க�ொண்டுள்ளது. சீட்டாக்களை வெளியே நீட்டவும்,
உள்ளிழுத்துக் க�ொள்ளவும் முடியும். இவற்றின்
முதன்மைப் பணி இடப்பெயர்ச்சியாகும்.
உடலின்
புறத்தே,
வாய்,
மலவாய்.
முதுகுப்புறத்
துளைகள்,
விந்துக�ொள்பை
திறப்புகள், இனப்பெருக்கத் திறப்புகள் மற்றும்
நெஃப்ரீடிய துளைகள் (கழிவு நீக்கத் துளைகள்)
ஆகிய பல புறத் துளைகள் உள்ளன. பத்தாவது
கண்டத்திலிருந்தே முதுகுப் புறத் துளைகள்
காணப்படுகின்றன. இத்துளைகளின் வழியாக
உடற்குழி
திரவம்
வெளியேறி
உடலினை
ஈரப்பதத்துடன்
வைத்துக்கொள்கிறது.
அதுமட்டுமல்லாது
உடலின்
மீதான

உள்ளுறுப்பு அமைப்பு
மண்புழுவின்
உடற்சுவர்
மிகவும்
ஈரத்தன்மையுடன்,
மெல்லியதாகவும்,
மென்மையானதகாவும், த�ோல்போன்றும் மீள்
தன்மையுடனும் உள்ளது. இச்சுவரில், கியுட்டிகிள்,
எபிடெர்மிஸ், தசைகள் மற்றும் உடற்குழி
எபிதீலியம்
ஆகிய
அடுக்குகள்
உள்ளன.
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அட்டவணை – 4.1 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ மற்றும் மெடாபையர் ப�ோஸ்துமா ஆகிய சிற்றினங்களுக்கு
இடையே புற, அக, பண்புகளில் காணப்படும் வேறுபாடுகள்.
வ.
பண்புகள்
எண்

லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ
(Lampito mauritii)

மெடாபையர் ப�ோஸ்துமா
(Metaphire postuma)

1.

வடிவம் மற்றும்
அளவு

நீள் உருளை வடிவம்
நீள் உருளை வடிவம்
நீளம் – 80மி.மீ முதல் 210மி.மீ வரை
நீளம் – 115மி.மீ முதல் 130மி.மீ
அகலம் – 3.5 மி.மீ முதல் 5.0 மி.மீ வரை வரை அகலம் – 5மி.மீ

2.

நிறம்

வெளிறிய பழுப்பு நிறம்

அடர் பழுப்பு நிறம்.

3.

கண்டங்கள்

165 முதல் 190 கண்டங்கள்

சுமார் 140 கண்டங்கள் உண்டு

4.

கிளைடெல்லம்

14வது முதல் 17வது வரையிலான
கண்டங்கள்

14 வது முதல் 16வது வரையிலான
கண்டங்கள்

5.

விந்து க�ொள் பை
திறப்பு

மூன்று இணைகள் 6/7, 7/8, 8/9
ஆகிய கண்டங்களுக்கிடையே கண்ட
இடைப்பகுதியில்

நான்கு இணைகள் 5/6, 6/7,7/8,8/9
ஆகிய கண்டங்களுக்கிடையே
கண்ட இடைப்பகுதியில்

6.

த�ொண்டை

3வது முதல் 4வது கண்டம் வரை

4வது கண்டம் வரை நீளும்

7.

உணவுக்குழல்

5வது கண்டம்

8வது கண்டம்

8.

அரைவைப்பை

6வது கண்டம்

8வது – 9வது கண்டம்

9.

குடல்

7வது கண்டம் முதல் மலவாய் வரை

15வது கண்டம் முதல் மலவாய்
வரை

10.

குடல் பிதுக்கம்/
சீக்கம்

இல்லை

26வது கண்டத்தில் உண்டு

11.

பக்கவாட்டு
இதயங்கள்

8 இணைகள். 6வது முதல் 13 வது
வரையிலான கண்டங்கள்

3 இணைகள்
7வது முதல் 9வது வரையிலான
கண்டங்கள்.

12.

த�ொண்டைப்
பகுதி நெஃப்ரீடியா

5வது முதல் 9 வது வரையிலான
கண்டங்கள்

4 வது முதல் 6 வது வரையிலான
கண்டங்கள்

13.

மைக்ரோ
நெஃப்ரீடியா

14 வது முதல் கடைசி கண்டம் வரை

7 வது முதல் கடைசி கண்டம்
வரை

14.

மெகாநெஃப்ரீடியா

19 வது முதல் கடைசி கண்டம் வரை

15 வது முதல் கடைசி கண்டம்
வரை

15.

ஆண்
இனப்பெருக்கத்
துளைகள்

18 வது கண்டம்

18 வது கண்டம்

16.

பெண் இனப்பெருக்கத்
14 வது கண்டம்
துளைகள்

14 வது கண்டம்
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எபிடெர்மிஸ் அடுக்கில், ஆதரவு செல்கள், சுரப்பு
செல்கள், அடிப்படை செல்கள் மற்றும் உணர்வு
செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. உணவுக்குழலுக்கும்
உடற்சுவருக்கும் இடையே உள்ள அகன்ற
உடற்குழி நீர்மச் சட்டகமாக செயலாற்றுகிறது.
உடற்குழி திரவத்தில் உள்ள சீல�ோம�ோசைட்டு
செல்கள், இழப்புமீட்டல், ந�ோய் தடைக்காப்பு
மற்றும் காயங்கள் குணமாதல் ஆகியவற்றில்
முக்கிய பங்காற்றுவனவாகும். மண்புழுவில்
உள்ள உடற்குழி திரவம் பால்போன்றும் , காரத்
தன்மையுடனும்
இருக்கும்.
இதனுள்
துகள்களுடைய செல்கள், (லிய�ோசைட்டுகள்)
அமீப�ோசைட்டுகள், மியூக�ோசைட்டுகள் மற்றும்
லியூக�ோசைட்டுகள் ஆகியவை உள்ளன.

கண்டங்களில் உள்ள வாய்க்குழியில் (Buccal
cavity) திறக்கிறது. வாய்க்குழியைத் த�ொடர்ந்து
3வது மற்றும் 4வது கண்டங்களில் தடித்த
தசையாலான
த�ொண்டைப்பகுதி
(Pharynx)
உள்ளது. (படம் 4.3). இப்பகுதியைச் சுற்றிலும்

குடல் பிதுக்கம்.
மெ ட ்டாபை ய ர்
ப�ோஸ் து ம ா வி ன்
26 வது கண்டத்தில் ஓரிணை குட்டையான
கூம்புவடிவ
வெளிப்பிதுக்கம்
காணப்படுகிறது.
இதற்கு
குடல்
பிதுக்கங்கள் என்று பெயர். 22ஆம் கண்டம்
வரை இது நீள்கிறது. ஸ்டார்ச் செரிப்பதற்கு
உதவும் அமைல�ோலைடிக் ந�ொதியைச்
சுரக்கும்,
செரிமான
சுரப்பியாக
இதுசெயற்படுகிறது. லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ
ப�ோன்ற பல வகை மண்புழுக்களில் குடல்
பிதுக்கங்கள் காணப்படுவதில்லை.

செரிமான மண்டலம்
மண்புழுவின் உணவு மண்டலத்தில், உணவுப்
பாதை மற்றும் செரிமான சுரப்பிகள் ஆகியவை
உள்ளடங்கியுள்ளன. வாய் முதல் மலவாய்
வரையில் நீண்ட நேரான குழலாக உணவுப் பாதை
செல்கிறது (படம் 4.3). வாய், 1வது மற்றும் 2வது

மண்புழு தன் இடப்பெயர்ச்சிக்கு
நீர்ம சட்டகத்தை பயன்படுத்துதல்
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ப�ொதுவாக மண்புழுக்கள் தம்
இடப்பெயர்ச்சிக்கு
அவற்றின்
உடல்
தசைகள்,
சீட்டாக்கள்
மற்றும்
வாய்க்குழி
அறை
ஆ கி ய வ ற்றையே
ப ய ன ்ப டு த் து கி ன்ற ன .
உடற்சுவரில்
எபிடெர்மல்
அடுக்குக்கு கீழ் வெளிவட்டத்
தசைகள் மற்றும் உள் நீள்
வசத்தசைகள் அமைந்துள்ளன.
வட்டத்தசைகள்
சுருங்கும்
வகையில் மண்புழுவின் உடல்
நீ ளம ா ன த ா க வு ம் ,
குறுகலானதாகவும்
மாறுகிறது.
நீள்
வசத்தசைகள்
சு ரு ங் கு ம்போ து
உ டல் கு ட ்டை ய ா ன த ா க வு ம்
அகலமானதாகவும் மாற்றுகிறது.
இத்தசைகள்
மாறி
மாறி
சு ரு ங் கி வி ரி வ த ன ா ல் ,
மண்புழுக்கள்
நகர்கின்றன.
இதற்கு
உதவியாயிருப்பது
உடற்குழி திரவத்தின் பாயும்
தன்மையேயாகும். எனவே தான்
இது நீர்மசட்டகம் எனப்படுகிறது.
சுருக்கம் மற்றும் நீட்சிகளால்
வரும்
அலை
இயக்கத்திற்கு
வாய்குழி
அறை
மற்றும்
சீட்டாக்களின்
நெம்புக�ோல்
ப�ோன்றசெயலும் உதவுகிறது.
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த�ொண்டை சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன. 5வது
கண்டத்தில்
உள்ள
சிறிய
குறுகலான
உணவுக்குழல் (Oesophagus) 6வது கண்டத்தில்
உள்ள தசையாலான அரைவைப் பையில்
(Gizzard) முடிகிறது. அழுகிய இலைகளையும்
மண்
துகள்களையும்
அரைக்க
அப்பகுதி
உதவுகிறது. 7 வது கண்டத்தில் குடல் (Intestine)
த�ொடங்கி கடைசி கண்டம் வரை நீண்டுள்ளது.
குடலின் முதுகுப்புறச் சுவரில் இரத்த நாளங்கள்
நிறைந்த
மடிப்பு
காணப்படுகின்றது.
இது
‘டிப்லோச�ோல்’
(Typhlosole)
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
இம்மடிப்புகளினால்
குடலின் உறிஞ்சும் பரப்பு அதிகரிக்கிறது. உள்
எபிதீலிய அடுக்கில் தூண் செல்களும் சுரப்பு
செல்களும் அடங்கியுள்ளன. உணவுப் பாதை,
மலப் புழை வழியே வெளியே திறக்கிறது.
ÍiË

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
செரிக்காத
மண்
துகள்கள் மலப் புழை வழியே ‘நாங்கூழ்
கட்டிகளாக’
(Vermicasts)
வெளியேற்றப்படுகின்றன. த�ொண்டைப் பகுதி
சுரப்பு செல்கள் (உமிழ் நீர் சுரப்பிகள்), குடலின்
சுரப்பு
செல்கள்
ஆகியவை
உணவைச்
செரிப்பதற்கான
செரிமான
ந�ொதிகளைச்
சுரக்கின்றன.

சுவாச மண்டலம்
சிறப்பு சுவாச உறுப்புகளான செவுள்கள்,
நுரையீரல்கள்
ப�ோன்றவை
மண்புழுவில்
கிடையாது. உடற்சுவரின் வழியாகவே சுவாசம்
நடைபெறுகிறது. த�ோலின் புறப்பரப்பு, அதிக
இரத்த நாளங்களைக் க�ொண்டிருப்பதால் காற்று
பரிமாற்றம் எளிதில் நடைபெறுகிறது. வெளிக்
காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன் த�ோலினை ஊடுருவிச்
சென்று இரத்தத்தை அடைகிறது. அதைப்போலவே
கார்பன்
டைஆக்ஸைடு
இரத்தத்திலிருந்து
வெளியேறுகிறது. காற்று பரிமாற்றம் நடைபெற
ஏதுவாகக் க�ோழை மற்றும், உடற்குழி திரவத்தால்
த�ோல் ஈரப்பதத்துடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
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இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயில், மூடியவகை இரத்த ஓட்ட
மண்டலம் உள்ளது. இம்மண்டலத்தில், இரத்த
நாளங்கள், இரத்த நுண் நாளங்கள் மற்றும்
பக்கவாட்டு இதயங்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன
(படம்.4.4). இரண்டு பெரிய மைய இரத்த நாளங்கள்
உணவுக்குழலின் மேலும், கீழும் உடல் நீளத்திற்கும்
செல்கின்றன.
அவை
முறையே
முதுகுப்புற
இரத்தநாளம், வயிற்றுப் புற இரத்தநாளம் என்று
அழைக்கப்படுகின்றன. முதுகுப்புற இரத்த நாளத்தில்
உள்ள ஓர் இணை வால்வுகள் பின்னோக்கிய இரத்த
ஓட்டத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது. வயிற்றுப் புற
இரத்தநாளத்தில் வால்வுகள் இல்லை. இந்நாளம்
சுருங்கி விரியும் தன்மையற்றது. ஆதலால் இரத்தம்
பின்னோக்கிச் செல்கிறது.
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படம் 4.3 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின் செரிமான
மண்டலம்

முதுகுப்புற இரத்தநாளம், வயிற்றுப் புற இரத்த
நாளத்துடன், உடலின் முன்பகுதியில், எட்டு
இணை இணைப்பு நாளங்களால் (Commissural
vessels) (அ) பக்கவாட்டு இதயங்களால் (Lateral
hearts) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 6வது
முதல் 13 வது கண்டம் வரையில் அமைந்துள்ளன.
இவை உணவுப்பாதையின் இருபுறமும் செல்லும்.
இவற்றின் மூலம் முதுகுப்புற நாளத்திலிருந்து

உண்ணப்பட்ட, கரிம ப�ொருட்கள் நிரம்பிய மண்,
உணவு மண்டலத்தின் வழியே செல்கையில்,
செரிமான
ந�ொதிகளின்
செயல்பாட்டால்,
அதிலுள்ள பெரிய, சிக்கலான மூலக்கூறுகள்
எளிய, உட்கிரகிக்கக் கூடிய மூலக்கூறுகளாக
மாற்றப்படுகின்றன.
குடலின்
சவ்வுவழியே
இம்மூலக்கூறுகள்
உட்கிரகிக்கப்பட்டுப்
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உடலின் முதுகு பரப்பில் உள்ளன. சுவை உணர்விகள்
(Gustatory receptors) மற்றும் நுகர்ச்சி உணர்விகள்
(Olfactory receptors) வாய்க் குழியில் உள்ளன. த�ொடு
உணர்விகள், (Tactile receptors) வேதி உணர்விகள்
(Chemo receptors) மற்றும் வெப்ப உணர்விகள்
(Thermo receptors) ஆகியவை புர�ோஸ்டோமியத்திலும்
உடற்சுவரிலும் அமைந்துள்ளன.

வயிற்றுப்
புற
நாளத்திற்கு
இரத்தம்
செலுத்தப்படுகிறது.
உடலின்
பல்வேறு
உறுப்புகளிலிருந்து முதுகுப்புற இரத்தநாளம்
இரத்தத்தைப் பெறுகின்றது. வயிற்றுப் புற இரத்த
நாளம் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு இரத்தத்தை
அளிக்கின்றது. உடலின் முன்பகுதி கண்டங்களில்
உள்ள இரத்தச் சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும்
இரத்தச்
செல்களும்,
ஹீம�ோகுள�ோபினும்,
பிளாஸ்மாவில் கரைந்து இரத்தத்திற்குச் சிவப்பு
நிறத்தை அளிக்கிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கண், காது, மூக்கு ப�ோன்ற எந்த வித தனி
அமைப்புமின்றி தன் வாழிடத்ைத மண்புழு
எவ்வாறு உணர்ந்து க�ொள்கிறது?

நரம்பு மண்டலம்
மண்புழுவின் மூளையானது, இரு கதுப்புகளைக்
க�ொண்ட நரம்பு செல் திரள்களினால் ஆனது.
இதற்கு ‘த�ொண்டை மேல் நரம்பு செல் திரள்கள்’
(Supra- pharyngeal ganglia) என்று பெயர். புழுவின்
3 வது கண்டத்தில் த�ொண்டையின் முதுகுப்புறச்
சுவரின் மேல் பகுதியில் அவை உள்ளன. 4வது
கண்டத்தில் த�ொண்டையின் கீழ்ப்பகுதியில்,
‘த�ொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரள்’ உண்டு.
மூளையையும் த�ொண்டை கீழ் நரம்பு செல்
திரளையும் (Sub - pharyngeal ganglia) ஓர் இணை,
த�ொண்டை
சூழ்
இணைப்பு
நரம்புகள்
இணைக்கின்றன (படம் 4.4). இந்நரம்புகள்
பக்கத்திற்கொன்றாக,
த�ொண்டையின்
இரு
பக்கங்களில் செல்வதால் உணவுப் பாதையின்
முன்பகுதியில் நரம்பு வளையம் உருவாகிறது.
த�ொண்டை கீழ் நரம்பு செல் திரளிலிருந்து
வயிற்றுப் புற இரட்டை நரம்பு வடம் த�ொடங்கிப்
பின்னோக்கிச்
செல்கிறது.
பெறப்படும்
உணர்ச்சிகளை உணர்தல் மற்றும் அதற்கேற்பத்
தசைகளின்
இயக்கத்திற்குக்
கட்டளை
அனுப்புவது ஆகியவற்றை மூளையும், நரம்பு
வளையத்திலுள்ள
நரம்புகளும்
சேர்ந்து
ஒருங்கிணைக்கின்றன.
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கழிவு நீக்க மண்டலம்

உடலிலிருந்து வளர்சிதை மாற்றச் செயல் மூலம்
உருவாகும்
கழிவுகளை
வெளியேற்றும்
நிகழ்ச்சியே கழிவு நீக்கம் ஆகும். மண்புழுவில்
இச்செயல் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் உள்ள
நெஃப்ரீடியா
எனும்
நுண்ணிய,
சுருண்ட
இணைக் குழல்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.
நெஃப்ரீடியாக்கள் மூன்று வகைகளாக உள்ளன
அவையாவன, (படம் 4.5).
அ. த
 �ொண்டை (அல்லது) க�ொத்து நெஃப்ரீடியா
(Pharyngeal or tufted nephridia) – 5வது முதல்
9வது கண்டங்கள் வரை உள்ளன.
ஆ. நு
 ண்
நெஃப்ரீடியா
(அல்லது)
த�ோல்
நெஃப்ரீடியா
(Micronephridia
or
Integumentary nephridia) – 14 வது கண்டம்
முதல் உடலின் கடைசி கண்டம் வரையுள்ள
இந்த
நெஃப்ரீடியா,
உடல்
சுவர�ோடு
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் பரப்பின்
மேல் இவை திறக்கின்றன.
இ. மெகா

நெஃப்ரீடியா (அல்லது) இடைச் சுவர்
நெஃப்ரீடியா
(Meganephridia
or
septal
nephridia) – 19 வது முதல் கடைசி கண்டம்
வரை உள்ளது. இவை, கண்டங்களுக்கு
இடையேயான கண்ட இடைச் சுவரின் இரு
பக்கங்களிலும்
இணையாக
அமைந்து,
குடலில் திறக்கின்றன (படம் 4.5).
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மெகாநெஃப்ரீடியத்தின் உள்பகுதியில் புனல்
வடிவ துளை உள்ளது. இதற்கு நெஃப்ரோஸ்டோம்
என்று
பெயர்.
இப்பகுதி
முழுவதும்
குற்றிழைகளால்
ஆனது.
ஒரு
மெகாநெஃப்ரீடியத்தின் நெஃப்ரோஸ்டோம் ஒரு
கண்டத்திலும் மீதியுள்ள குழல் பகுதி அடுத்த
கண்டத்திலும் இருக்கும். குழல் பகுதி மூன்று
பிரிவுகளைக் க�ொண்டது. அவை குற்றிழைகளை
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படம் 4.4 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின் இரத்த ஓட்ட
மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம்
மண்புழுவின் உணர்விகளை, நரம்புடன்
இணைக்கப்பட்ட ஒடுங்கிய தூண் செல்களின் குழு
தூண்டுகிறது. ஒளி உணர்விகள் (Photo receptors)
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படம் 4.5 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ - நெஃப்ரீடியாக்களின் வகைகள்
க�ொண்ட பகுதி, சுரப்பு பகுதி மற்றும் தசைப்பகுதி
ஆகியன ஆகும். குற்றிழைகளைக் க�ொண்ட
நெஃப்ரோஸ்டோமினால்
சேகரிக்கப்படும்
ப�ொருட்கள்
குற்றிழைகளின்
கழிவுப்
இயக்கத்தால், நெஃப்ரீடியத்தின் தசைப்பகுதிக்குள்
கடத்தப்படுகின்றன.
சுரப்பு
பகுதி
இரத்தத்திலிருந்து கழிவுகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது.
இறுதியில்
நெப்ரிடிய
துளையின்
வழியே
கழிவுகள் குடல் பகுதிக்குள் தள்ளப்பட்டு
வெளியேற்றப்படுகிறது.

இனப்பெருக்க மண்டலம்
மண்புழுக்கள்
இருபால்
உயிரிகளாகும்.
அதாவது
ஆண்,
பெண்
இனப்பெருக்க
மண்டலங்கள் ஒரே உயிரியில் காணப்படும்
(படம். 4.6). அவ்வாறு இருப்பினும், இருபால்
உறுப்புகளும்
வெவ்வேறு
காலங்களில்
முதிர்ச்சியடைவதால்,
சுயக்
கருவுறுதல்
தடுக்கப்படுகிறது.
அதாவது
விந்தணுக்கள்
அண்டணுக்களுக்கு
முன்பாகவே
வளர்ச்சியடைகின்றன. இவ்வாறான நிகழ்விற்கு
புர�ோட்டான்ட்ரஸ் (Protandrous) எனப் பெயர்.
எனவே அயல் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது.

நெஃப்ரீடியாக்கள் தவிர குடலின் உடற்குழி
சுவரில் ‘குள�ோரக�ோஜன்’ (Chloragogen cells)
எனும் சிறப்பு செல்கள் உள்ளன அவை குடலின்
சுவரிலுள்ள
இரத்தத்திலிருந்து
நைட்ரஜன்
கழிவுப்
ப�ொருட்களைப்
பிரித்தெடுத்து
உடற்குழிக்குள்
விடுகின்றன.
பின்னர்
அக்கழிவுகள்
நெஃப்ரீடியாக்கள்
மூலம்
வெளியேற்றப்படுகின்றன.

ஆண்
இனப்பெருக்க
மண்டலத்தில்,
இரண்டு இணை விந்தகங்கள் 10வது மற்றும்
11வது
கண்டங்களில்
உள்ளன.
விந்தகங்களிலிருந்து, ஸ்பெர்மட்டோக�ோனியா
என்னும்
இனச்செல்கள்
த�ோன்றுகின்றன.
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இவை
ஈரிைண
விந்துப்
பைகளில்
விந்தணுக்களாக வளர்ச்சியடைகின்றன. மேலும்,
விந்தகங்கள், உள்ள அதே கண்டங்களில்
இரண்டு
இணை
‘குற்றிழை
வட்டங்கள்’
(Ciliary rosettes) எனப்படும் விந்து புனல்கள்
காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பக்கத்திலுள்ள
புனலும் அந்தந்தப் பக்கத்தின் நீண்ட குழலான
விந்து நாளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
18வது கண்டம் வரை செல்லும் விந்து நாளம்
(Vasa deferentia) ஆண் இனப்பெருக்கத் துளை
வழியே
வெளியே
திறக்கிறது.
ஆண்
இனப்பெருக்கத் துளையில் இரண்டு இணை
பீனியல் சீட்டாக்கள் உள்ளன. கலவியின்போது
இவை பயன்படுகின்றன. 18 மற்றும் 19வது
கண்டங்களின் இடையே ஓர் இணை புர�ோஸ்டேட்
சுரப்பி
உள்ளது.
இதன்
சுரப்பானது
விந்தணுக்களை,
ஸ்பெர்மட்டோப�ோர்கள்
எனும்
கட்டுக்களாக
ஒட்டுவதற்குப்
பயன்படுகிறது (படம் 4.6).

திறக்கிறது. 7வது, 8வது மற்றும் 9வது கண்டங்களில்
கண்டத்திற்கு ஒரு இணை வீதம் மூன்று இணை
விந்து க�ொள்பைகள் (Spermathecae) உள்ளன.
இவை
6வது
மற்றும்
7வது
கண்டங்களுக்கிடையேயும், 7வது மற்றும் 8வது
கண்டங்களுக்கிடையேயும் மற்றும் 8வது மற்றும்
9வது
கண்டங்களுக்கிடையேயும்
வயிற்றுப்
புறத்தில்
திறக்கின்றன.
கலவியின்போது
இத்துளைகளின்
வழியாக
விந்தணுக்கள்
பெறப்பட்டு, விந்து க�ொள்பையில் சேகரித்து
வைக்கப்படுகிறது.
கலவியின்போது இரு புழுக்களுக்கிடையே
விந்தணுக்கள் பரிமாறிக் க�ொள்ளப்படுகின்றன.
இரு
மண்புழுக்களும்,
தலைகளை
எதிர்
முனைகைளில் வைத்தவாறு, ஒரு புழுவின் ஆண்
இனப்பெருக்கத்துளை வழியே வரும் விந்து
அடுத்த புழுவின் விந்து க�ொள் பைக்குச் செல்லும்
வகையில்
ப�ொருந்துகின்றன.
பின்னர்
விந்தணுக்கள்
பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன.
கிளைடெல்லத்தில் உள்ள சுரப்பி செல்களினால்
சுரக்கப்படுகிற கருமுட்டை கூட்டில் (cocoon)
முதிர்ந்த
விந்தணு,
அண்டணு
மற்றும்
ஊட்டத்திரவம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுகின்றன.
கருவுறுதலும் வளர்ச்சியும், மண்ணில் விடப்படுகிற
கருமுட்டைக் கூட்டினுள்ளேயே நடைபெறுகின்றன.
இது ஒரு வகையான மாறுதல் அமைந்த
புறக்கருவுருதல் எனப்படுகிறது. இரண்டு அல்லது
மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு புதிய, இளைய
மண்புழுக்கள்
கருமுட்டைக்கூட்டிலிருந்து
வெளிவருகின்றன. மண்புழுவின் வளர்ச்சியின்
ப�ோது இடைநிலை உயிரிகள் எதுவும் இல்லாததால்
இது ஒரு நேர்முக வளர்ச்சியாகும்.
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வாழ்க்கை சுழற்சி
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லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ இனப் புழுக்களின்
வாழ்க்கை
சுழற்சி,
கருமுட்டையிலிருந்து
த�ொடங்குகின்றது.
கருமுட்டைகள்
கருமுட்டைக்கூடுகளில்
பாதுகாப்பாக
இடப்படுகின்றன.
கருமுட்டைக்கூடுகளின்
அடைகாக்கும் காலமான ஏறத்தாழ 14 முதல் 18
நாட்களுக்குப்பிறகு இளம் புழுக்கள் (Juveniles)
வெளிவருகின்றன. 15 நாட்களில் இவ்விளம்
புழுக்கள் கிளைடெல்லம் அற்ற புழுக்களாக
முதல் படி வளர்ச்சியை அடைகின்றன (படம். 4.7).
இரண்டாம் படி வளர்ச்சி 15 முதல் 17 நாட்கள்
வரை நடைபெறுகின்றது. இதன் இறுதியிலேயே
இவை
கிளைடெல்லத்தைப்
பெறுகின்றன.
இனப்பெருக்கத் திறன் பெற்ற முதிர்ச்சியடைந்த

படம் 4.6 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ – இனப்பெருக்க
மண்டலம்
பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் என்பது ஓர்
இணை அண்டங்களால் ஆனது. இது புழுவின்
13வது கண்டத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு
அண்டகமும் விரல் ப�ோன்ற நீட்சிகளை உடையது.
அதில் நீள் வரிசையில் அண்டணுக்கள் உள்ளன.
அண்டகத்தின் அடியில் உள்ள அண்டகப் புனல்
நீண்டு அண்டநாளமாகிறது. இருபக்கமும் உள்ள
அண்ட நாளங்கள் வயிற்றுப் புற பகுதியில் ஒன்று
சேர்ந்து 14வது கண்டத்தில் ஓரிணை பெண்
இனப்பெருக்கத் துளைகளின் வழியே வெளியே
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மண் புழுக்கள் கலவிக்குப்பின் பத்து நாட்களில்
கருமுட்டைக்கூடுகளை மண்ணில் இடுகின்றன.
இவ்வாறாக, லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ இன மண்
புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சி 60 நாட்களில்
முழுமை பெறுகிறது.

அனைத்துண்ணியாகும். ஈரம் மிகுந்த மற்றும்
வெப்பமான ப�ொருள் சேமிப்பு பகுதிகளிலும்,
குறிப்பாகச் சமையல் அறைகள், உணவுதானியச்
சேமிப்புக் கிடங்குகள், அடுமனை, உணவகங்கள்,
விடுதிகள், கழிவுநீர் தேங்குமிடம் மற்றும் ப�ொது
இடங்களிலும்
பெரிதும்
காணப்படுகின்றன.
பெரிப்பிளனேட்டா மிக வேகமாக ஓடும் (Cursorial)
பூச்சியினமாகும்.
முட்டையிட்டுக்
குஞ்சு
ப�ொரிக்கக்கூடிய ஒருபால் உயிரிகளான இவை
பெற்றோர் பாதுகாப்பு பணியை செய்யக்கூடிய
உயிரிகளாகும்.
காலரா,
வயிற்றுப்போக்கு,
காசந�ோய் மற்றும் டைபாய்டு காய்ச்சலை
உண்டாக்கக்கூடிய தீங்கு தரும் நுண்ணுயிரிகளை
எடுத்துச் செல்வதால் “ந�ோய்க் கடத்திகள்”
(Vectors) என்றும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன.
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படம் 4.7 லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ - வாழ்க்கை சுழற்சி

புறத்தோற்றம்
முதிர்ந்த கரப்பான் பூச்சி சுமார் 2-4 செ.மீ
நீளமும் 1 செ.மீ அகலமும் உடையது. இவற்றின்
உடல் முதுகு - வயிற்றுப் புற அச்சுவாக்கில்
தட்டையாகவும்,
இருபக்கச்
சமச்சீரமைப்புடையதாகவும்
உடற்கண்டங்களை
உடையதாகவும் காணப்படுகிறது. உடல் தலை, மார்பு
மற்றும் வயிறு என மூன்று பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இழப்பு மீட்டல்: மண்புழுவின்

அனைத்து
முக்கிய
உறுப்புகளும்
முதல்
20
கண்டங்களில்
அமைந்துள்ளன.
20வது
கண்டத்திற்குப்
பின்
மண்புழு
வெட்டப்படுமேயானால், முன் பகுதி, பின்பகுதியை
புதிதாக உருவாக்கிக் க�ொள்ளும். வெட்டப்பட்ட
பின்பகுதி சில நாட்களில் சிதைந்து விடும்.
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4.2 கரப்பான் பூச்சி பெரிப்பிளனெட்டா அமெரிக்கானா
– கணுக்காலிகள்

வகுப்பு

– பூச்சிகள்

வரிசை	

– ஆர்த்தாப்டீரா
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பேரினம் – பெரிப்பிளனெட்டா
சிற்றினம் – அமெரிக்கானா
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உலகெங்கும் பரவியுள்ள கரப்பான் பூச்சி,
பூச்சி இனத்திற்குரிய அனைத்து அடிப்படை
பண்புகளையும்
பெற்றுள்ள
உயிரியாகும்.
ப�ொதுவாக இப்பூச்சி அடர்சிவப்பு கலந்த பழுப்பு
நிறம் அல்லது கருப்பு நிற உடலைக் க�ொண்டது.
இதன் முதல் மார்புக் கண்டத்தில் மட்டும்
விளிம்பில் பழுப்புநிறப் பட்டைகள் காணப்படும்.
இவை
ப�ொதுவாக
இரவில்
உலவும்
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படம் 4.8 (அ) கரப்பான் பூச்சியின் புறத்தோற்றம் (ஆ)
தலையின் முதுகுப்புற, வயிற்றுப் புற த�ோற்றங்கள்
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ம�ொத்த உடலும் உறுதியான பழுப்பு நிறமுடைய
கைட்டினால்
ஆன
புறச்சட்டகத்தால்
மூடப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு
கண்டத்திலும்
ஸ்கிளிரைட்டுகள் எனப்படும் கடினமான தட்டுகள்
காணப்படுகின்றன.
இவை
மெல்லிய
மீள்தன்மையுள்ள இணைப்புகள் (அ) ஆர்த்தோடியல்
சவ்வு
மூலம்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதுகுப்புறமுள்ள
ஸ்கிளீரைட்டுகளுக்கு
‘டெர்கிட்கள்’ (Tergites) என்றும் வயிற்றுப் புறத்தில்
உள்ளவற்றிற்கு ‘ஸ்டர்னைட்டுகள்’ (Sternites) என்றும்
பெயர். பக்க வாட்டில் உள்ள ஸ்கிளிரைட்டுகளுக்கு,
'புளூரைட்கள்’ (Pleurites) என்று பெயர்.

என்று பெயர். ஒரு மேலுதடு (Labrum), ஓர் இணை
அரைவைத் தாடைகள் (Mandibles), ஓர் இணைத்
துருவுத்தாடைகள் (Maxillae), ஒரு கீழுதடு
(Labium) மற்றும் நாக்கு (Hypopharynx அல்லது
Lingua) (படம் 4.9) ஆகியவை வாய் உறுப்புகளில்
அடங்கியுள்ளன.

	கரப்பான்பூச்சியின் தலைப்பகுதி சிறிய,
முக்கோண வடிவமுடையது. உடலின் நீள்வச
அச்சிற்குச் செங்குத்தாகத் தலை அமைந்துள்ளது.
வாய் உறுப்புகள் அனைத்தும் கீழ்நோக்கி
அமைந்திருக்கும்.
இத்தகைய
அமைவிற்கு
‘ஹைப்போநேத்தஸ்’ (Hypognathous) வகை என்று
பெயர். முன்புறமுள்ள ஆறு கண்டங்களின்
இணைவால் தலை ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்
வளையும் தன்மையுடைய கழுத்தின் (படம் 4.8)
உதவியால் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் தலையால்
அசைய முடிகிறது. இதன் தலைப்பகுதியில் ஓர்
இணை சிறுநீரக வடிவம் க�ொண்ட, அசையாத
ஒட்டிய
கூட்டுக்கண்களும்,
ஓர்
இணை
உணர்கொம்பு நீட்சிகளும் மற்றும் வாய் உறுப்புத்
த�ொகுப்புகளும் காணப்படுகின்றன.

மார்புப்
பகுதியானது
‘முன்மார்பு’
(Prothorax) ‘நடுமார்பு’ (Mesothorax) மற்றும்
‘பின்மார்பு’ (Metathorax)க் கண்டங்களால் ஆனது.
மார்புக் கண்டங்களில் பெரியது முன்மார்புக்
கண்டமாகும். இது தலைப்பகுதியுடன் குறுகலான
கழுத்துப்
பகுதியால்
(Cervicum)
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மார்புக்
கண்டத்திலும் ஓர் இணை நடக்கும் கால்கள்
அமைந்துள்ளன. ம�ொத்தம் ஆறு கால்களைப்
பெற்றுள்ளதால்
இவற்றிற்கு
ஆறுகாலிகள்
(hexapoda) (hexa = ஆறு, poda = கால்) என்று பெயர்.
ஒவ்வொரு காலும் ஐந்து கணுக்களால் ஆனது.
அவை
முறையே
காக்சா
(பெரியது),
ட்ரொக்காண்டர் (சிறியது),
ஃபீமர்
(நீண்டு
அகன்றது), டிபியா (தடித்து நீண்டது) மற்றும்
டார்ஸஸ் ஆகும். கடைசி கணுவான டார்ஸஸில்
அசையும் தன்மையுடைய ஐந்து இணைப்புகள்
உள்ளன.
அவற்றிற்கு
‘ப�ோட�ோமியர்கள்’
அல்லது ‘டார்சோமியர்கள்’ என்று பெயர்.
கரப்பான் பூச்சியில் இரண்டு இணை இறக்கைகள்
காணப்படுகின்றன.
எலைட்ரா
அல்லது
டெக்மினா என்றழைக்கப்படும் முதல் இணை
இறக்கைகள்
நடுமார்பு
ª¾ÀÌÝ)
கண்டத்தில்
இருந்து
த�ொடங்கி,
ÀfjÝ)
ஓய்வு
நிலையில்
பின்
இறக்கைகளை
மூடிப்
பாதுகாக்கிறது.
பின்மார்புக்
கண்டத்திலிருந்து த�ொடங்கும்
இரண்டாம் இணை இறக்கைகள்
பறத்தலுக்கு உதவுகின்றன.

தரையில்
வாழும்
பூச்சி
இனங்களிலேயே
கரப்பான்
பூச்சிகள் மிக வேகமாக ஓடும்
தன்மையுடையவை. இதன் வேகம்
சுமார் 5.4 கி.மீ /மணி.

உணர்கொம்புகளில் உள்ள உணர் செல்கள்
சுற்றுச்சூழல்
தன்மையினைத்
த�ொடர்ந்து
கண்காணிக்க
உதவுகின்றன.
இதன்
வாய்
உறுப்பிலுள்ள
இணையுறுப்புகள்,
கடித்து,
மென்று உண்ணும் வகையைச் சார்ந்தது. இதற்கு
‘மான்டிபுலேட்’ அல்லது ‘ஆர்த்தோப்டீரஸ்’ வகை

¼×º

²¶t¿Y fb´g

ª¾Àhº{¸
»{b
ÖØhº{¸
ª¾Àhº{¸

ÖØhº{¸

ÖØhº{¸

¼×º
:º
:º

º¿

கரப்பான்
வயிற்றுப்பகுதி
கண்டங்களால்

பூச்சியின்
பத்துக்
ஆனது.
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படம் 4.9 பெரிப்பிளனெட்டா- அ) தலை ஆ) வாயுறுப்புகள்
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ஒவ்வொரு வயிற்றுக் கண்டமும் மேற்புறம்
டெர்கத்தினாலும் கீழ்ப்புறம் ஸ்டெர்னத்தினாலும்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைப் பக்கவாட்டில்
உள்ள
சவ்வு
ப�ோன்ற
புளூராக்கள்
இணைக்கின்றன.

ஸ்கிளீரைட்டுகளுக்கு
‘க�ோன�ோப�ோபைஸிஸ்’
(Gonapophysis) என்று பெயர்.
ஆண் பூச்சியின் 9வது கண்ட ஸ்டெர்னத்தில்
ஓர் இணை மெல்லிய குட்டையான மலவாய்
நீட்சிகள் (anal styles) காணப்படுகின்றன. ஆனால்
பெண் பூச்சிகளில் இவை காணப்படுவதில்லை.
அதே சமயம் ஆண் மற்றும் பெண் பூச்சிகளின்
10வது கண்டத்தில் இணைந்த, இழைப�ோன்ற ஓர்
இணை மலப்புழைத் தண்டுகள் (anal cerci)
காணப்படுகின்றன. இத்தண்டுகள் காற்று மற்றும்
நில அதிர்வுகளை உணரும் உறுப்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. ஆண் பூச்சிகளின் 7வது கண்ட
ஸ்டெர்னத்தில் உள்ள ஓர் இணை பெரிய,
அசையும் இணைப்பு க�ொண்ட முட்டை வடிவத்
தகடு (gynovalvular plates) பெண் பூச்சியிடமிருந்து
ஆண் பூச்சிகளை எளிமையாக வேறுபடுத்த
உதவுகிறது.

பெண்
கரப்பான்பூச்சியின்
7வது
உடற்கண்டத்தில் உள்ள ஸ்டெர்னம் தகடு படகு
வடிவம் க�ொண்டது. இது எட்டு மற்றும்
ஒன்பதாவது
ஸ்டெர்னத்துடன்
சேர்ந்து
இனப்பெருக்கப்பையாக (brood or genital pouch)
உருவாகிறது. இப்பையின் முன்பகுதி பெண்
இனப்பெருக்கத்துளை
(gonopore),
விந்து
க�ொள்பைத்துளை (spermathecal pores) மற்றும்
க�ொல்லேடிரல் சுரப்பிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
இதன் பின்பகுதியில் கருமுட்டை அறை (ootheca)
உள்ளது. இங்கு தான் கக்கூன் எனப்படும்
கருமுட்டைக்கூடு உருவாகிறது. ஆண் பூச்சிகளில்
இனப்பெருக்கப் பையானது (genital pouch)
வயிற்றின் பின் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
இப்பையைச் சுற்றிலும் முதுகுப்புறத்தில் 9 மற்றும்
10வது டெர்கம் தகடுகளும் வயிற்றுப் புறத்தில்
9வது
ஸ்டெர்னம்
தகடும்
மூடியுள்ளன.
இந்தப்பகுதியில் முதுகுப்புறத்தில் மலவாயும்,
வயிற்றுப்புறத்தில்ஆண்இனப்பெருக்கத்துளையும்
அமைந்துள்ளன. ஆண் மற்றும் பெண் உயிரிகளின்
இனப்பெருக்கத்துளையைச்
சுற்றியுள்ள

பூ ச் சி யி ன ங்க ளி லேயே
மிகவும்
த�ொன்மையான
விலங்கு
கரப்பான்
பூச்சியாகும். இது ஏறத்தாழ
320 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான
கார்போனிஃபெரஸ் காலத்தைச் சார்ந்தது.

அட்டவணை – 4.2 ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கான வேறுபாடுகள்
வ. எண் பண்புகள்

ஆண் கரப்பான் பூச்சி

பெண் கரப்பான் பூச்சி

1.

வயிறு

நீண்டது மற்றும் குறுகலானது.

குட்டையானது மற்றும் அகன்றது.

2.

கண்டங்கள்

9- தெளிவான வயிற்றுப் புற
கண்டங்கள் உள்ளன.

7- தெளிவான வயிற்றுப் புற
கண்டங்கள் உள்ளன.

3.

மலப்புழை நீட்சி
(anal style)

காணப்படுகின்றன.

காணப்படுவதில்லை.

4.

டெர்கம்

7வது டெர்கம் 8வது டெர்கத்தை
மூடியுள்ளது.

7வது டெர்கம் 8 மற்றும் 9வது
டெர்கங்களை மூடியுள்ளது.

5.

இனப்பெருக்கப்பை காணப்படுவதில்லை.
(brood pouch /genital
pouch)

காணப்படுகிறது.

6.

உணர்கொம்பு
நீட்சிகள் (antenna)

அதிக நீளம் க�ொண்டுள்ளது.

குறைந்த நீளம் க�ொண்டுள்ளது.

7.

இறக்கைகள்

கடைசி வயிற்றுக் கண்டத்தைத்
தாண்டியும் நீண்டுள்ளது.

வயிற்றுப் பின்முனை வரை மட்டுமே
நீண்டுள்ளது.
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பின்குடலும் இணையுமிடத்தில் சுமார் 100 - 150
எண்ணிக்கையில் மஞ்சள் நிறமுடைய, மெல்லிய
இழை ப�ோன்ற மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள்
(Malpighian tubules) காணப்படுகின்றன. இவை
ஹீம�ோலிம்ப்
திரவத்திலுள்ள
கழிவுப்பொருட்களை
வெளியேற்ற
உதவுகின்றன. பின்குடல் நடுக்குடலை விட
அகன்றுள்ளது. இது சிறுகுடல், பெருங்குடல்
மற்றும் மலக்குடல் என மூன்று பகுதிகளைக்
க�ொண்டது. மலக்குடல், மலப் புழை வழியாக
வெளியே திறக்கிறது. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள்,
சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் கல்லீரல் நீட்சிகள்
ஆகியவை செரிமானச் சுரப்பிகள் ஆகும். ஓர்
இணை உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் தீனிப்பையின்
பக்கத்திற்கொன்றாக உள்ளன. நடுக்குடலிலுள்ள
சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் கல்லீரல் நீட்சிகள்
சுரப்பு நீரைச் சுரக்கின்றன.

செரிமான மண்டலம்

கரப்பான்
பூச்சியின்
செரிமான
மண்டலமானது
உ ண வு க் கு ழ ல ை யு ம்
செரிமானச் சுரப்பிகளையும்
உ ள்ளட க் கி ய த ா கு ம் .
உடற்குழியில் அமைந்துள்ள
உணவுப்
பாதை
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை முறையே முன்குடல்,
நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடலாகும் (படம். 4.10).
முன்குடல் பகுதியில் வாய்முன்குழி, வாய்,
த�ொண்டை
மற்றும்
உணவுக்குழலைக்
க�ொண்டுள்ளது. இது பின்பகுதியில் பைப�ோன்ற
தீனிப்பையில் முடிவடைகிறது. அது உணவை
சேமிக்க உதவுகிறது. தீனிப்பையைத் த�ொடர்ந்து
அரைவைப்பை அல்லது புர�ோவென்ட்ரிகுலஸ்
அமைந்துள்ளது. இப்பையின் வெளி அடுக்கில்
தடித்த வட்டத்தசைகளும், உள்ளடுக்கில் தடித்த
கியூட்டிக்கிளும் சேர்ந்து கைட்டின் நிரம்பிய
பற்கள்
எனப்படும்
ஆறு
தகடுகளை
உருவாக்கியுள்ளன.
உணவுத்துகள்கள்
அரைவைப் பையில் நன்கு அரைக்கப்படுகின்றன.

சுவாசமண்டலம்
கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலம் தரைவாழ்
பூச்சியினங்கள் அனைத்தையும் விடச் சிறப்பாக
வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. (படம்.4.11). கரப்பான்
பூச்சியின் சுவாசம் பல கிளைகளைக் க�ொண்ட
மூச்சுக்குழல்கள்
(trachea)
மூலம்
நடைபெறுகிறது.
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படம் 4.10 கரப்பான் பூச்சி - செரிமான மண்டலம்

$9,,,

அரைவைப்பையை
அடுத்துக்
குட்டையான
குறுகலான சுரப்புத் தன்மையுடைய நடுக்குடல்
அமைந்துள்ளது. முன் மற்றும் நடுக்குடல்
இணையுமிடத்தில்
எட்டு,
விரல்
ப�ோன்ற
குழல்களாலான கல்லீரல் நீட்சிகள் அல்லது
வயிற்றுபுற நீட்சிகள் (hepatic caecae or enteric
caecae)
அமைந்துள்ளன.
நடுக்குடலும்,
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படம் 4.11 கரப்பான் பூச்சி – மூச்சுக்குழல் மண்டலம்
– முதுகுப்புறத் த�ோற்றம்
மூச்சுக்குழல்கள் உடலின் பக்கவாட்டில்
உள்ள 10 துளைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

68

XI_Bio_Zoology_Ch04.indd 68

14-02-2020 2.24.38 PM

க�ொண்ட நீண்ட குழலாக மார்புப்பகுதி முதல்
வயிற்றுப்பகுதி வரை நீண்டுள்ளது. இதயம்
பதின்மூன்று
அறைகளைக்
க�ொண்டுள்ளது
ஒவ்வொரு அறையின் இரண்டு புறங்களிலும்
ஆஸ்டியா
(Ostia)
எனும்
துளைகள்
காணப்படுகின்றன.
உடற்குழியிலுள்ள
இரத்தமானது
ஆஸ்டியாக்கள்
மூலம்
இதயத்திற்குள் நுழைந்து மீண்டும் மேல்நோக்கி
உள்குழிகளில் (Sinuses) செலுத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் இதயத்தின் இரண்டு
பக்கங்களிலும் ஒரு ஜ�ோடி முக்கோண வடிவ
அலரித்தசைகள்
(ம�ொத்தம்
13
இணை)
அமைந்துள்ளன.
இத்தசைகளே
இரத்த
ஓட்டத்திற்கு முக்கிய காரணமாகின்றன. மேலும்
கரப்பான் பூச்சியின் உணர் க�ொம்பு நீட்சியின்
அடியிலுள்ள துடிக்கும்பை (Pulsatile Vesicle)
இரத்தத்தைப் பாய்ச்சுகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கரப்பான் பூச்சியின் சுவாச மண்டலத்தில் சுவாச
துளைகள் மற்றும் மூச்சுக்குழல்கள் ஆகியவை
உள்ளடங்கியுள்ளன.
மண்புழுவின் சுவாச
மண்டலத்தை விட இது அதிக திறன் உடையது
ஏன்? மனிதனின் செயல்மிகு நிகழ்ச்சியாக உள்ள
உட்சுவாசம் கரப்பான் பூச்சிகளில் இயல்பு
நிகழ்ச்சியாக இருப்பது ஏன்?
இத்துளைகளுக்கு ஸ்பைரக்கிள்கள் (spiracles)
அல்லது ஸ்டிக்மேட்டா (Stigmata) அல்லது
சுவாசத்துளைகள்
என்று
பெயர்.
இந்தச்
சுவாசத்துளைகளைத்
திறக்கவும்
மூடவும்
வால்வுகள்
உண்டு.
இவ்வால்வுகளைச்
சுருக்குத்தசைகள்
இயக்குகின்றன.
மூச்சுக்குழல்கள் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து சிறு
நுண்
குழல்களாக
மாற்றம்
அடைகிறது.
அவற்றிற்கு மூச்சு நுண்குழல்கள் அல்லது
ட்ரக்கிய�ோல்கள் (tracheoles) என்று பெயர்.
மூச்சு நுண்குழல்கள் முழுவதும் நிறமற்ற
திரவத்தினால்
(ஹீம�ோலிம்ப்)
நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத்திரவத்தின் வழியாகவே
காற்று பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. உடல்
தசைகள் அதிகமாகச் செயல்படும் ப�ொழுது
தசைகளின்
ஆக்சிஜன்
தேவையை
ஈடுசெய்வதற்காக இத்திரவம் திசுக்களுக்குள்
செல்வதால் ஆக்ஸிஜன் விரவல் துரிதமாக
நடைபெறுகிறது. சுவாச மண்டலத்தில் காற்று
செல்லும் பாதை:
ஸ்பைரக்கிள்

மூச்சுக்குழல்

திசுக்கள்

மூச்சு நுண்குழல்
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சுற்றோட்ட மண்டலம்
கரப்பான்பூச்சியில் திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட
மண்டலம் காணப்படுகிறது. (படம் 4.12) இரத்த
நாளங்கள்
சரியாக
வளர்ச்சியடையாமல்
உள்ளது. இதன் உடற்குழி முழுவதும் நிறமற்ற
இரத்தமான
ஹீம�ோலிஃம்ப்
(Haemolymph)
தடையின்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

படம் 4.12 கரப்பான்பூச்சி சுற்றோட்ட மண்டலம்
கரப்பான் பூச்சிகள் 45 நிமிடங்கள்
வரை சுவாசிக்காமல் இருக்க
முடியும். நீருள் மூழ்கிய நிலையில்
அரைமணி
நேரம்
வரை
வாழக்கூடியன.
தன்னுடலின் நீரிழப்பை
ஒழுங்குபடுத்த அவ்வப்போது சுவாசத்தை
தற்காலிகமாக நிறுத்தும் பண்பும் க�ொண்டன.

கரப்பான்பூச்சியின்
உள்ளுறுப்புகள்
அனைத்தும் உடற்குழியிலுள்ள ஹீம�ோலிஃம்பில்
மிதக்கின்றன.
நிறமற்ற
ஹீம�ோலிஃம்பில்
ப�ொதுவாகப் பிளாஸ்மா மற்றும் செல் விழுங்கும்
தன்மையுடைய இரத்தச் செல்களும் (Haemocytes)
உள்ளன. கரப்பான்பூச்சியின் இதயம் தசைச்சுவர்
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நரம்பு மண்டலம்

குறிப்பு

கரப்பான்
பூச்சியின்
நரம்பு
மண்டலத்தில்,
உணவுக்குழல்
மேல்
நரம்புசெல்
திரள்
(Supra oesophageal ganglion)
(அ)
மூளை,
உணவுக்குழல்
கீழ்
நரம்புசெல்
திரள்
(Sub – oesophageal ganglion), உணவுக்குழல் சூழ்
நரம்பு வளையம் (circum-oesophageal ring) மற்றும்
நரம்புசெல் திரள்களைக் க�ொண்ட வயிற்றுப்புற
இரட்டை நரம்புவடம் (Ganglionated double ventral
nerve cord) ஆகியவை உள்ளன (படம் 4.13). மூளை
அல்லது உணவுக்குழல் மேல் நரம்புச்செல்
திரளானது உணர்ச்சி அறியும் உறுப்பாகவும்
(sensory),
நாளமில்லாச்சுரப்பி
மையமாகவும்
(endocrine centre) பணியாற்றுகிறது. இயக்கு
மையமாகச் செயல்படும் த�ொண்டைகீழ் நரம்பு செல்
திரள், வாய் உறுப்புகள், கால்கள் மற்றும்
இறக்கைகளின்
இயக்கங்களைக்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
அரைவைத்தாடை,
துருவுத்தாடை மற்றும் கீழுதட்டுக் கண்டங்களின்
இணை நரம்புச்செல் திரள்கள் இணைந்து
உணவுக்குழல்
கீழ்
நரம்புச்செல்
திரளை
உருவாக்கியுள்ளன.
¬Ö
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தலையில்லாமல் கரப்பான்பூச்சி
உயிர் வாழும்
கரப்பான்பூச்சியின் தலைப்பகுதி நீக்கப்பட்ட
பின்பும் ஒரு வாரம் வரை உயிர் வாழும்
தனித்திறன் பெற்றுள்ளது. திறந்த சுற்றோட்ட
மண்டலத்தினால்
வளிமண்டலத்திலுள்ள
காற்றினை சுவாசத் துளைகளின் வழியாக
நேரடியாக சுவாசிக்கும் முறையை பெற்றுள்ளதே
இதற்குக் காரணமாகும். தலை மற்றும் வாய்ப்
பகுதி இல்லாத நிலையிலும், சுவாசச் செயல்
நடைபெறுவதால் உயிர் வாழ்கிறது. ஆனால்
தேவைக்கேற்ப வாய் வழியாக நீர் மற்றும் உணவு
அருந்த முடியாத காரணத்தினால் உயிரிழக்கிறது.
நரம்புசெல் திரளிலிருந்து த�ொடங்கும் இந்த
இரட்டை நரம்புவடம் 7வது வயிற்றுக் கண்டம்
வரை
நீண்டு
காணப்படுகிறது.
மூன்று
மார்புக்கண்டங்களிலும் தலா ஒரு நரம்புசெல்
திரளும், வயிற்றுப்பகுதியில் ஆறு நரம்புச்செல்
திரள்களும் உள்ளன.
கரப்பான் பூச்சியில் உணர்கொம்பு நீட்சிகள்,
கூட்டுக்கண்கள்,
மேலுதடு,
துருவுத்தாடை
நீட்சிகள், கீழுதடு நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத்
தண்டுகள் ஆகியவை உணர் உறுப்புகளாகச்
செயல்படுகின்றன.
உணர்கொம்பு
நீட்சிகள்,
துருவுத்தாடை நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத்
தண்டுகள் ஆகியவற்றில் த�ொடு உணர்விகள்
(Thigmo receptor) உள்ளன. மணங்களை நுகரும்
நுகர்ச்சி உணர்விகள் உணர் க�ொம்பு நீட்சிகளிலும்,
சுவை உணரும் உணர்விகள் அரைவைத்தாடை
நீட்சிகளிலும் கீழுதட்டிலும் அமைந்துள்ளன.
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தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கணுக்காலிகளின் கண்கள் கூட்டுக்கண்கள் என
அழைக்கப்படும்.
இதில்
ஓம்மட்டிடியம்
எனப்படும் எண்ணற்ற ஒரே மாதிரியான
அமைப்புகள்
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
ஓம்மட்டிடியமும்
தனித்தனி
பார்வை
உணர்வியாக
செயல்படுகின்றன.
கூட்டுக்கண்களுக்கும்
தனிக்கண்களுக்கும்
இடையே உள்ள வேறுபாடு யாது? ஏன் கரப்பான்
பூச்சியின் ம�ொசைக் பார்வை, குறைவான
தெளிவுத்திறன் க�ொண்டதாக உள்ளது?

படம் 4.13 கரப்பான்பூச்சி - நரம்பு மண்டலம்
உணவுக்குழல் மேல் நரம்புசெல் திரள்
மற்றும் உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு செல் திரள்
ஆகிய இரண்டும் ஓரிணை நரம்பிணைப்பால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உணவுக்குழல் சூழ்
நரம்பிணைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. வயிற்றுப்
புற மையக்கோட்டில் செல்லும் நரம்புசெல்
திரள்களைக் க�ொண்ட இரட்டை நரம்புவடமானது
திடத்தன்மையுடையது.
உணவுக்குழல்
கீழ்
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காலின் முதல் நான்கு கணுக்களில் வெப்ப
உணர்விகள் (Thermo receptors) உள்ளன. காற்று
மற்றும்
நில
அதிர்வுகளை,
உணரும்
கார்டோட�ோனல்
(Chordotonal
receptor)
உணர்விகள்
மலப்புழைத்
தண்டுகளில்
அமைந்துள்ளன. கரப்பான்பூச்சியின் தலையின்
முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓர் இணைச்
கூட்டுக் கண்கள் ஒளி உணர்வியாக (Photo receptor
organ) செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கண்ணிலும்
சுமார் 2000 எளிய கண்களான ‘ஓம்மட்டிடியா’
காணப்படுகின்றன.
இதன்
வழியாகவே
கரப்பான்பூச்சிகள் ப�ொருளின் பல பிம்பத்தை
உணர்கின்றன.
இத்தகைய
பார்வைக்கு
ம�ொசைக் பார்வை (முழுமையற்ற பகுதிப்பார்வை)
என்று பெயர். இப்பார்வையில் உணர்தன்மை
அதிகமிருப்பினும் குறைவான தெளிவு திறன்
க�ொண்டதாகவே உள்ளது.

150 வரை உள்ள இந்நுண்குழல்கள் 6-லிருந்து 9த�ொகுப்புகளாக
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
நுண்குழலும்
சுரப்புச்
செல்கள்
மற்றும்
குற்றிழைச் செல்களை (ciliated cells) க�ொண்டவை.
இவற்றால் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகள் பின்குடல்
வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. மால்பீஜியன்
நுண்குழல்களில் உள்ள சுரப்புச் செல்கள் நீர்,
உப்பு,
மற்றும்
நைட்ரஜன்
கழிவுகளை
ஹீம�ோலிம்பிலிருந்து
பிரித்தெடுத்து
நுண்குழலின்
உட்பகுதிக்கு
அனுப்புகிறது.
நுண்குழலின் செல்கள் நீர் மற்றும் கனிம
உப்புக்கழிவுகளை மீண்டும் உறிஞ்சுகின்றன.
அதே சமயத்தில் நுண்ணிழைகள் சுருங்குவதனால்
நைட்ரஜன் கழிவுகள் சிறுகுடல் பகுதிக்குக்
கடத்தப்பட்டு
அதிகப்படியான
நீர்
உறிஞ்சப்படுகிறது. மீதமுள்ள கழிவுப்பொருட்கள்
மலக்குடலுக்குள் செல்லும்போது ஏறத்தாழத்
திடத்தன்மை
பெற்ற
யூரிக்
அமிலம்,
மலக்கழிவுகள�ோடு சேர்த்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

கழிவுநீக்க மண்டலம்:
கரப்பான் பூச்சியின் முதன்மை கழிவு
நீக்க உறுப்பாக மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள்
செயலாற்றுகின்றன. உடலிலுள்ள நைட்ரஜன்
கழிவுப்பொருட்களை யூரிக் அமில வடிவத்தில்
இவை வெளியேற்றுகின்றன. யூரிக் அமிலமாகக்
கழிவுப்பொருட்களை
வெளியேற்றுவதனால்
கரப்பான்பூச்சிகள் யூரிக�ோடெலிக் (யூரிக் அமில
நீக்கிகள்) உயிரிகளாகும். கூடுதலாக, க�ொழுப்பு
உறுப்புகள், நெஃப்ரோசைட்டுகள், கியூட்டிகிள்
மற்றும் யூரிக�ோஸ் சுரப்பிகள் ஆகியவையும்
கழிவு நீக்கத்திற்கு உதவுகின்றன.

இனப்பெருக்க மண்டலம்:
கரப்பான்பூச்சி ஒருபால் உயிரியாகும். இதில்
ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியாக உள்ளன.
இவற்றில் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் நன்கு
வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. ஆண் இனப்பெருக்க
மண்டலத்தில் ஓர் இணை விந்தகங்கள், ஓர்
இணை விந்து நாளங்கள், விந்து உந்து நாளம்,
காளான்
வடிவச்சுரப்பி
(Utricular gland),
கான்குள�ோபேட் சுரப்பி (Conglobate / phallic gland)
மற்றும் புறஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆகிய
பகுதிகள் உள்ளன. மூன்று கதுப்புகளைக்கொண்ட
ஓர் இணை விந்தகங்கள் 4 மற்றும் 6வது
வயிற்றுக்கண்டங்களின்
பக்கவாட்டில்,
பக்கத்திற்கு
ஒன்றாகக்
காணப்படுகின்றன
(படம். 4.14). ஒவ்வொரு விந்தகத்திலிருந்தும்
உருவாகும் மெல்லிய விந்துநாளம் விந்துபைகள்
வழியாக விந்து உந்து நாளத்தில் திறக்கிறது. நீண்ட
விந்து உந்துநாளம் உயிரியின் மலப்புழைக்குக்கீழ்
உள்ள
ஆண்
இனப்பெருக்கத்
துளையில்
திறக்கிறது. காளான் வடிவச்சுரப்பி (யூட்ரிகுலார்
சுரப்பி) ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துடன்
இணைந்த ஒரு பெரிய துணை இனப்பெருக்கச்
சுரப்பியாகும். இது விந்து உந்து நாளத்தின் முன்
பகுதியில் திறக்கிறது. விந்தணுக்களைச் சேமிக்கும்
விந்துபைகள் (seminal vesicles), விந்து உந்து
நாளத்திற்கு வயிற்றுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

ந டு க் கு ட லு க் கு ம் ,
பின்குடலுக்கும் இடையேஉள்ள
நுண்குழல்களை மார்சல்லோ
மால்பிஜி என்பவர் முதலில்
விளக்கினார்.
அப்போது
அவற்றை
வாசாவெரிக�ோஸ்
என்று
அழைத்ததார்.
பிற்காலத்தில் மெக்கல் என்பவர் அவற்றை
மால்பீஜியன்
நுண்குழல்கள்
என்று
அழைத்தார்.
மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் ப�ொதுவாக
மெல்லிய, நீண்ட நூலிழை ப�ோன்ற வடிவத்துடன்
மஞ்சள்
நிறமாகக்
காணப்படுகின்றன.
இக்குழல்கள் உணவுப்பாதையில் நடுக்குடல்
மற்றும்
பின்குடல்
சந்திக்குமிடத்தில்
அமைந்துள்ளன. எண்ணிக்கையில் 100-லிருந்து
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படம் 4.14 கரப்பான் பூச்சி – அ) ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் ஆ) பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம்
வரிசையில்
வளர்ச்சியடையும்
முட்டைகள்
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
அண்டகத்தின்
பக்கத்திலிருந்தும் உருவாகும் அண்டநாளங்கள்
உடலின்
மையப்பகுதியில்
ஒன்றிணைந்து
அண்டப�ொது நாளம் எனப்படும் கலவிநாளத்தை
த�ோற்றுவிக்கிறது. கலவிநாளம் இனப்பையில்
திறக்கிறது. கலவிநாளத்தின் செங்குத்துப் பிளவே
பெண் இனப்பெருக்கத்துளை எனப்படுகிறது.
6வது வயிற்றுக்கண்டத்தில் உள்ள ஓர் இணை
விந்து
க�ொள்பைகள்
இனப்பையின்
முதுகுப்புறத்திலுள்ள மையத்துளை வழியாகத்
திறக்கிறது. கலவியின் ப�ோது அண்டங்கள்
இனப்பைக்குள் விழுகின்றன. பின்னர் அங்கு
விந்துச் செல்களால் கருவுறுகின்றன. நன்கு
கிளைத்த
ஓர்
இணை
வெண்ணிறக்
க�ொல்லேட்ரியல்
சுரப்பிகள்
அண்டகத்தின்
பின்பகுதியில்
உள்ளது.
இச்சுரப்பியே,
கருமுட்டைகளைப் பாதுகாக்கும் ஊத்திகா எனும்
கருமுட்டைக்கூட்டைச்
சுரக்கிறது.
படகு
வடிவமான இனப்பை 7, 8 மற்றும் 9வது

விந்தணுக்கள் விந்துபையில் ஸ்பர்மட்டோஃப�ோர்
என்னும் கற்றைகளாகச் சேமிக்கப்படுகின்றன.
கான்குள�ோபேட் சுரப்பியும் (ஃபாலிக் சுரப்பி)
இனப்பெருக்கத் துளையின் அருகில் திறக்கின்றன.
இதன் பணி இதுவரை அறியப்படவில்லை.
புணர்ச்சியில்
துணை
புரிவதற்காகக்
கைட்டினாலான சமச்சீரற்ற வடிவம் க�ொண்ட
ஃபேல�ோமியர் ஆண் இனப்பெருக்கத் துளை
அருகே உள்ளன. ஒரு ப�ோலி ஆண்குறி உறுப்பும்
காணப்படுகிறது.
ஓர் இணை அண்டகங்கள், கலவிக்கால்வாய்
(vagina),
இனப்பை
(Genital
pouch),
க�ொல்லேட்ரியல்
சுரப்பி,
விந்துக�ொள்பை
(Spermatheca) ஆகியன பெண் கரப்பான் பூச்சியின்
இனப்பெருக்க மண்டல உறுப்புகளாகும். ஓர்
இணை அண்டகங்கள் 2 லிருந்து 6 வது வயிற்றுக்
கண்டங்களின் பக்கவாட்டில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக
அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு அண்டகமும் 8
அண்டக்குழல்களால் ஆனவை. இதனுள் த�ொடர்
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வயிற்றுக்கண்டத்
தகடுகளால்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
இனப்பை
இரு
அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கலவிநாளம்
திறக்கும் அறை இனப்பெருக்க அறை என்றும்,
கருமுட்டைகூடு உருவாகும் அறை, கருமுட்டைகூடு
அறை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பெண்
பூச்சிகளில் 3 இணை கைட்டின் ஓடுகள்
ஒன்றிணைந்து க�ோன�ோப�ோஃபைசிஸ் எனும்
அமைப்பாகப் பெண் புழையை சூழ்ந்துள்ளது.
முட்டையீட்டுவாயில் (Ovipositor) என்னும் இது
முட்டைகளை முட்டைக் கூட்டிற்குள் செல்ல வழி
செய்கிறது (படம் 4.14).

டிப்ளோப்டீரா

பங்க்டேடா

சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த கரப்பான்
பூச்சிகள் தன் குஞ்சுகளுக்காக
அடர்த்தியான படிக பாலை
உற்பத்தி செய்கின்றன. மியான்மர், சீனா, ஃபிஜி,
ஹவாய் மற்றும் இந்தியாவில் காணப்படும்
இவற்றின் பால், எதிர்காலத்தில் சிறந்த
உணவாக இருக்கும் என்று அறிவியலாளர்கள்
கருதுகின்றனர்.
இக்கூடுகளுக்குள்ளேயே
சுமார்
5-13
வாரங்களுக்கு கரு வளர்ச்சியடைகிறது. இதன்
கருவளர்ச்சி, இறக்கையற்ற படிநிலைகளைக்
க�ொண்டிருப்பதால்,
கரப்பான்
பூச்சி
பாராமெட்டாப�ோலஸ் (Paurametabolus) வகை
எனப்படுகிறது.
முதிர்
உயிரிகளை
ஒத்த
இறக்கையற்ற வளர்உயிரிகள் (Nymph) வளர்
உருமாற்றத்தின் வழியாக முதிர் உயிரியாகின்றன.
இவ்வாறு முதிர் உயிரியாக மாறுவதற்கு முன்
இறக்கைகளற்ற வளர் உயிரி சுமார் 13 முறை
த�ோலுரித்துக் (Ecdysis) க�ொள்கிறது.

கரப்பான் பூச்சியின் கருமுட்டைக்கூடுகள்
(Ootheca)
அடர்சிவப்பிலிருந்து
கரும்பழுப்பு
நிறமுடையவை.
12மி.மீ
நீளமும்
16
முட்டைகளையும்
க�ொண்ட
இக்கூடு,
ஏதாவத�ொரு ப�ொருளின் மேல், குறிப்பாக
உணவுப்பொருட்கள் அருகில் அதிக ஈரப்பதமிக்க,
இடுக்குகள்,
வெடிப்புகள்
அருகில்
ஒட்டவைக்கப்படுகிறது. ஒரு கரப்பான்பூச்சி தன்
வாழ்நாளான ஒன்று முதல் இரண்டாண்டுகளில்
சுமார் 15-லிருந்து 40 கருமுட்டைக் கூடுகளை
உற்பத்தி செய்கின்றது.
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கரப்பான் பூச்சியின் பெரும்பான்மையான
சிற்றினங்கள் பரவலான வகைகள் ஆகும்.
ம�ொத்தமுள்ள சுமார் 4600 இனங்களில் சுமார்
30 சிற்றினங்கள் மனித வாழிடங்கள�ோடு
த�ொடர்புடையன. சுமார் 4 சிற்றினங்கள் தீங்கு
உயிரிகளாக நன்கு அறியப்பட்டுள்ளன. அவை
உணவுப்பொருட்களைச் சிதைத்து மாசடையச்
செய்கிறது. கரப்பான் பூச்சிகள் பல பாக்டீரியா
ந�ோய்களைக் கடத்துகின்றன. அவை இருப்பதே
சுகாதாரக் குறைவிற்கான அடையாளமாகக்
கருதப்படுகிறது. பலருக்கு ஆஸ்துமா ந�ோய்
வருவதற்கும் இப்பூச்சி காரணமாகிறது.

4.3 தவளை -

ரானா

வகைப்பாட்டு நிலை
த�ொகுதி

– முதுகுநாணிகள்

வகுப்பு

– இரு வாழ்விகள்

வரிசை	

– அனுரா

பேரினம் – ரானா
சிற்றினம் – ஹெக்ஸாடேக்டைலா
இவையனைத்தும்
மூன்று
வரிசைகளில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பெரிய
வரிசையான அனுராவில் மட்டும் சுமார் 3900
சிற்றினங்கள் உள்ளன. தற்போதைய மாதிரி
உயிரியான
ரானா
ஹெக்ஸடேக்டைலா
(இந்தியப் பச்சைத்தவளை) மற்றும் தேரைகள்
அனுரா வரிசையைச் சேர்ந்ததாகும்.

ஹெக்ஸாடேக்டைலா

சுமார் 360 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
நீரிலிருந்து நிலத்தை ந�ோக்கி வாழ வந்த
முதல் முதுகு நாணி இருவாழ்விகள் ஆகும்.
த�ொடக்கத்திலிருந்தே உலகின் எல்லாப்
பகுதிகளிலும் பரவத் த�ொடங்கிய இவை,
வெவ்வேறு இனங்களாக வேறுபட்டு, இன்று
சுமார்
4500
சிற்றினங்களாகியுள்ளன.
நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் தன்மையைக்
க�ொண்டிருப்பதால்
தவளைகள்
இருவாழ்விகள் (ஆம்ஃபிபியன் கிரே. ஆம்ஃபி
– இரண்டிலும், பயாஸ் - வாழ்தல்) என

தவளைகள்
ப�ொதுவாக
குளம்,
குட்டைகள், நீர�ோடைகள் மற்றும் ஈரப்பதமான
இடங்களில் வாழும். சிறு பூச்சிகள், புழுக்கள்,
சிறுமீன்கள்,
ஓடுடைய
மற்றும்
ஓடற்ற
நத்தைகள்,
ப�ோன்றவையே
தவளையின்
உணவாகும்.
கருவளர்ச்சியின்
த�ொடக்கக்
காலம் முழுவதும் நீரிலேயே நடைபெறுவதால்,
அவை சுவாசிப்பதற்காக மீன்களைப் ப�ோல
செவுள்களைப் பெற்றுள்ளன. சுற்றுச் சூழலின்
வெப்பநிலைக்கேற்ப
தவளையின்
உடல்
வெப்பமும் வேறுபடுவதால், இவ்வுயிரிகள்
மாறு வெப்பநிலை விலங்குகள் (Poikilotherms)
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அழைக்கப்படுகின்றன.
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அட்டவணை – 4.3 தவளைகளுக்கும் தேரைகளுக்குமிடையேயான வேறுபாடுகள்
தவளைகள்

பண்புகள்

தேரைகள்

குடும்பம்

ரானிடே

பஃப�ோனிடே

உடல் வடிவம்

ஒல்லியானது

பருத்தது

கால்கள்

நீண்டவை

குட்டையானவை

விரலிடைச் சவ்வு க�ொண்ட பாதம்

உள்ளது

இல்லை

த�ோல்

மென்மையான ஈரமுள்ள த�ோல்

பெருமுகிழ்ப்பு ப�ோன்ற
சுரப்பிகளுடன் உலர்ந்தத�ோல்

பற்கள்

மேல்தாடை பற்கள், வ�ோமரின்
பற்கள் ஆகியவை உண்டு

பற்கள் இல்லை

முட்டையிடுதல்

க�ொத்தாக முட்டைகளையிடும்

சரமாக முட்டைகளையிடும்

காணப்படுகின்றன, தவளைகளில் புறச்செவி,
கழுத்து மற்றும் வால் ஆகியவை இல்லை.

புறத்தோற்றம்
படகு ப�ோன்ற தவளையின் உடல், நீரில்
நீந்துவதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது. முதுகுப்புற
வயிற்றுப் புற அச்சு வாக்கில் தட்டையாக்கப்பட்ட
தவளையின் உடலானது தலை மற்றும் உடல்
எனும் இருபகுதிகளைக் க�ொண்டது. உடலின்
மேல்
ப�ோர்த்தப்பட்டுள்ள
மென்மையான
வழுவழுப்பு தன்மை மிக்க த�ோல், தளர்வாக
உடல�ோடு
இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
முதுகுப்புறத்திலுள்ள த�ோல், அடர் பச்சை
நிறத்தையும், வயிற்றுப் புறத்தில் வெளிறிய
நிறத்தையும்
க�ொண்டது.
முக்கோண
வடிவிலான
இதன்
தலையின்,
முன்
முனைப்பகுதி சற்றே நீண்டு கூர்முகமாகி
உள்ளது.
முன்முனைப்பகுதியில்
அகன்ற
பெரிய
வாய்
அமைந்துள்ளது.
கூர்முகப்பகுதியின்
முதுகுப்புறத்தில்
மையக்கோட்டின்
இருபுறமும்
பக்கத்திற்கொன்றாக
புறநாசித்
துளைகள்
உள்ளன (படம்.4.15). புற நாசித் துளைக்கு சற்று
பின்னே பெரிய, ஓர் இணைக் கண்கள் புடைத்த
நிலையில்
காணப்படுகின்றன.
இமைகள்
கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன. ம�ொத்தமுள்ள
மூன்று இமைகளில் மேலிமை அசைவற்றது.
அசையக்கூடிய
கீழ்இமை
கண்களைப்
பாதுகாக்கிறது.
நீரில்
இருக்கும்
ப�ோது
தவளையின் கண்களை மூன்றாவது இமையான
ஒளி ஊடுருவக்கூடிய நிக்டிடேட்டிங் சவ்வு
பாதுகாக்கிறது. தவளையின் கண்களுக்குப்
பின்னால் இரண்டு பக்கங்களிலும் செவிப்பறை

வரிசை - அனுரா (தவளைகள்
மற்றும் தேரைகள்)
தாவிச் செல்வதற்கு ஏற்ப நீண்ட
பின்னங்கால்களை தவளையும்
தேரைகளும் பெற்றுள்ளன. தவளைகள், நீர்,
நிலம் மற்றும் மரங்கள் மீதும் வாழ்வன. சில
சிற்றினங்களில் பெற்றோர் பாதுகாப்பு பண்பும்
காணப்படுகிறது.
உடல்பகுதியில்
ஓர்
இணை
முன்னங்கால்களும்
ஓர்
இணை
பின்னங்கால்களும் உள்ளன. முதுகுப்புறத்தின்
பின்முனையில்
பின்னங்கால்களுக்கிடையே
செரிமான,
சிறுநீரக
இனப்பெருக்கப்
ப�ொதுக்கழிவுப் புழை (Cloaca) அமைந்துள்ளது.
குட்டையான
மற்றும்
தடிமனான
முன்னங்கால்கள் உடல் எடையைத் தாங்கக்
கூடியதாக
உள்ளது.
தாவலின்
முடிவில்
தரையிறங்கும்
ப�ோது
நிலத்தில்
ஊன்ற
இக்கால்கள் பயன்படுகின்றன. முன்னங்காலில்
மேற்கை, முன் கை மற்றும் கை ஆகிய மூன்று
பகுதிகள் உள்ளன. கையில் நான்கு விரல்கள்
உண்டு. பின்னங்கால்கள் நீண்டு பெரியதாக
உள்ளன. இதில் த�ொடை, கீழ்க்கால் மற்றும்
பாதம் என மூன்று பகுதிகள் உண்டு. பாதத்தில்
விரலிடைச் சவ்வு க�ொண்ட ஐந்து விரல்களும்
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இரைப்பை, முன் மற்றும் பின் சிறுகுடல்,
மலக்குடல்,
ப�ொதுக்கழிவுத்துளை
ஆகிய
பகுதிகளைக்
க�ொண்டது.
உணவுப்பாதை
ப�ொதுப்புழை வழியே வெளியே திறக்கிறது
(படம்.4.17).
அகன்ற,
பெரிய
வாய்,
வாய்க்குழியில்
திறக்கிறது.
தசையாலான
ஒட்டும் தன்மை க�ொண்ட நாக்கு, வாய்க்குழியின்
தரைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது, இது வாயின்
முன்
பகுதியில்
இணைந்தும்
பின்பகுதி
இணையாமலும் உள்ளது. நாக்கின் நுனி
பிளவுபட்ட முனையைக் க�ொண்டுள்ளது.
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படம் 4.16 ஆண் தவளையின் குரல் ைபயும், கலவித் திண்டும்

ஆறாவது விரல் எனக் கருதப்படுகிற சிறிய
புடைப்பும்
காணப்படுகிறது.
நீரில்
இருக்கும்போது
நீந்துவதற்கும்
நிலத்தில்
தாவிக்
குதிப்பதற்குமான
தகவமைப்பாக
பின்னங்கால்கள் அமைந்துள்ளது. தவளை,
ஓய்வு நிலையில் தன் பின்னங்கால்களை ‘Z’
வடிவத்தில் மடித்து வைத்துக் க�ொள்கிறது.

படம் 4.17 தவளையின் வாய்க்குழி
பூச்சிகள்
உள்ளிட்ட
இரையைக்
கண்டவுடன் மிக விரைவில் நீளும் நாக்கில்
இரை ஒட்டிக்கொண்டவுடன் நாக்கு உடனடியாக
வாயினுள் இழுக்கப்பட்டு வாய் மூடப்படுகிறது.
மேல்தாடையின் உட்பகுதியில், கூர்மையான,
சிறிய மேல்தாடைப் பற்கள் ஒற்றை வரிசையில்
அமைந்துள்ளன. (படம் 4.17) இதைத்தவிர
உள்நாசித்துவாரங்களின் அருகில் இரண்டு
த�ொகுதி வ�ோமரைன் பற்கள் (vomerine teeth)
உள்ளன. கீழ்த்தாடை பற்களற்றது.

இனப்பெருக்க காலங்களில் தவளைகளில்
பால்வழி வேறுபாட்டு தன்மை தெளிவாகத்
தெரிகிறது (படம். 4.16). ஆண் தவளையில்,
ஓரிணை குரல் ைபயும் (Vocal sac), முன்னங்கால்
முதல் விரலின் கீழே கலவித் திண்டும்
(Nuptial pad) நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளன.
குரல்பை தவளையின் கரகர ஒலியை (croaking
sound)
அதிகப்படுத்த
உதவுகிறது.
பெண்
தவளைகளில் குரல்பை மற்றும் கலவித் திண்டு
காணப்படுவதில்லை.

வாய்,
வாய்க்குழியிலும்,
வாய்க்குழி
த�ொண்டை
வழியாக
உணவுக்குழலிலும்
திறக்கிறது.
குட்டையான
உணவுக்குழல்
இரைப்பையில் முடிகிறது. இரைப்பையைத்
த�ொடர்ந்து வரும் குடல், மலக்குடல் வழியாக
இறுதியில்
ப�ொதுகழிவரையில்
திறக்கிறது
(படம்.4.18). கல்லீரலில் சுரக்கப்படும் பித்த நீர்,
பித்தப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. மற்றொரு
செரிமானச் சுரப்பியான கணையம், கணைய
நீரை உற்பத்தி செய்கிறது. இதில் செரிமான
ந�ொதிகள் உள்ளன.

உள்ளுறுப்பு அமைப்பு
செரிமான மண்டலம்
தவளையின் உணவுப்பாதை, வாய் முதல்
மலவாய் வரையில் நீண்டுள்ளது. இது வாய்,
வாய்க்குழி,
த�ொண்டை,
உணவுக்குழல்,

பிளவுபட்ட நாக்கினால் பிடிக்கப்பட்ட
உணவு, இரைப்பைச் சுவரினால் சுரக்கப்படுகிற
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வாய்க்குழி வழி சுவாசத்தின் ப�ோது, வாய்
மூடியிருக்கும் நிலையில், நாசித் துளைகள்
திறந்திருக்கின்றன. வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதி
மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகையில் நாசித்
துளைகள் வழியாகக் காற்று வெளியேற்றம்
மற்றும் உள்ளேற்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.
நீண்ட, வெளிர்சிவப்பு நிறத்தையுடைய பை
ப�ோன்ற
அமைப்பு
க�ொண்ட
ஓரிணை
நுரையீரல்கள்
மார்பின்
மேற்பகுதியில்
அமைந்துள்ளன. நாசித் துளைகள் வழியாக
உள்நுழையும்
காற்று
வாய்க்குழி
மூலம்
நுரையீரல்களை
அடைகிறது.
நுரையீரல்கள்
மூலம் நடைபெறும் சுவாசம் நுரையீரல் சுவாசம்
(Pulmonary respiration) எனப்படும். க�ோடைகால
உறக்கம் (Aestivation) மற்றும் குளிர்கால உறக்கம்
(Hibernation) ஆகிய நிகழ்வுகளின் ப�ோது த�ோலின்
வழியாகச் சுவாசம் நடைபெறுகிறது.
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படம் 4.18 தவளையின் செரிமான மண்டலம்

இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

ஹைட்ரோகுள�ோரிக்
அமிலம்,
மற்றும்
இரைப்பை
நீரினால்
செரிக்கப்படுகிறது.
ஓரளவிற்குச்
செரிக்கப்பட்ட
உணவான,
இரைப்பைபாகு (Chyme), இரைப்பையிலிருந்து
முன்சிறு
குடலுக்குள்
செலுத்தப்படுகிறது.
முன்சிறுகுடல், கல்லீரலிலிருந்து பித்த நீரையும்
கணையத்திலிருந்து
கணைய
நீரையும்
ப�ொதுநாளம் வழியாகப் பெறுகிறது. பித்தநீர்
க�ொழுப்பை
பால்மமடையச்
செய்கிறது.
கார்போஹைட்ரேட்,
புரதம்
மற்றும்
க�ொழுப்பைச் செரிக்கக் கணைய நீர் உதவுகிறது.
செரித்தலின் இறுதி நிகழ்வு குடலில் நடக்கிறது.
குடல்
சுவரில்
உள்ள
விரல்
ப�ோன்ற
குடலுறிஞ்சிகள் மற்றும் நுண்குடலுறிஞ்சிகள்
செரித்த உணவை உட்கிரகிக்கின்றன. செரிக்காத
திடக்கழிவுகள் மலக்குடல் வழியாகப் ப�ொதுக்
கழிவறைக்குக் கடத்தப்படுகிறது. அங்கிருந்து
ப�ொதுக்கழிவுத்துளை வழியாகக் கழிவுகள்
வெளியேறுகின்றன.

மூன்று அறைகளைக் க�ொண்ட இதயம்,
இரத்த நாளங்கள் மற்றும் இரத்தம் ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டு தவளையின் இரத்தச் சுற்றோட்ட
மண்டலம்
அமைந்துள்ளது.
பெரிகார்டியம்
எனும் இரட்டைச் சுவர் க�ொண்ட சவ்வினால்
இதயம் சூழப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.
மெல்லிய சுவர் க�ொண்ட இரண்டு, இதய மேற்புற
அறைகளுக்கு ஆரிக்கிள்கள் (ஏட்ரியம்) என்று
பெயர். தடித்த சுவர் க�ொண்ட ஒற்றை இதயக்
கீழறைக்கு வென்டிரிக்கிள் என்று பெயர்.
இதயத்தின் முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள,
மெல்லிய
சுவருடைய
முக்கோண
வடிவ
அறைக்குச் சைனஸ் வின�ோஸஸ் எனப்பெயர்.
இதயத்தின் வயிற்றுப் புறத்தில் குறுக்காக,
மலப்புழை: பாலூட்டிகளில்,
உணவுப்பாதையின் இறுதியில்
செரிக்காத
உணவுப்
ப�ொருளை
வெளியேற்ற
இப்புழை அமைந்துள்ளது.

சுவாச மண்டலம்
நீரிலும் நிலத்திலும் இருவேறு முறைகளில்
தவளைகள்
சுவாசிக்கின்றன.
நீரில்
இருக்கும்போது, நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன்
த�ோலின் வழியாக விரவல் முறையில் பரிமாற்றம்
செய்யப்படுகிறது (Cutaneous respiration). நிலத்தில்
இருக்கையில்,
வாய்க்குழி,
த�ோல்
மற்றும்
நுரையீரல்
ஆகியவை
சுவாசிக்கப்
பயன்படுகின்றன. வாய்க்குழி (Buccal respitation)

ப�ொதுக்கழிவுத்துளை:
குருத்தெலும்பு
மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறப்பன
முட்டையிடும் பாலூட்டிகள் ஆகியவற்றில்
மலமும் சிறுநீரும் இத்துளை வழியாக
வெ ளி யேற்றப ்ப டு கி ற து .
இனப்பெருக்கத்திற்காகவும்
இத்துளை
பயன்படுகிறது.
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வயிற்றுப்புறத் த�ோற்றம்

முதுகுப்புறத் த�ோற்றம்

படம் 4.19 தவளையின் இதயம் - முதுகு மற்றும் வயிற்றுப்புறத் த�ோற்றம்
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படம் 4.20 தவளையின் இதயம் உள்ளமைப்பு
சாய்வாக அமைந்துள்ள தடித்த சுவர் க�ொண்ட
ட்ரங்கஸ் ஆர்டீரிய�ோசஸ் (ப�ொது பெருந்தமனி)
வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து த�ொடங்குகிறது. இது
மேலெழும்பி இதயத்தின் மேற்புறத்தில் இடது
மற்றும் வலது பெருந் தமனிகளாகப் பிரிகிறது.

ஒவ்வொரு
பெருந்தமனியும்,
தலைத்தமனி
(கர�ோடிட்), சிஸ்டமிக் தமனி மற்றும் நுரையீரல்
– த�ோல் தமனி என முப்பிரிவுகளாகப் பிரிகின்றது.
தலைத்தமனிகள்
உடலின்
முன்புறப்
பகுதிகளுக்கு
இரத்தத்தை
அளிக்கின்றன.

78

XI_Bio_Zoology_Ch04.indd 78

14-02-2020 2.24.42 PM

¿hÇ

½ÒjÍjÍhÇ{

1mÏÉh
¿hÇ

Á0j+ÒÉhÇ{
½ÒjÍ(ÔlÏdÇ{
ÐØÉh

,hÒÆ-x

ÏÉÆ-x

½Ñ(ØÆ-x

படம் 4.21 தவளை - இரத்தச்செல்கள்
இரத்தத் தட்டு செல்கள் என மூவகை இரத்தச்
செல்களும் உள்ளன. (படம் 4.21). இரத்தச்
சிவப்பணுக்கள், சிவப்பு நிற நிறமியையும்
உட்கருவையும் க�ொண்டு நீள்வட்ட வடிவில்
உள்ளன.
நிறமற்ற
வெள்ளையணுக்கள்
உட்கருவைக் க�ொண்டு வட்ட வடிவில் உள்ளன.

ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் உள்ள சிஸ்டமிக்
தமனிகள்
சற்றே
பின்னோக்கிச்
சென்று
முதுகுப்புற மையப்பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து
முதுகுப்புறப் பெருந்தமனியாகிறது. உடலின்
பின்பகுதிக்கு இத்தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது.
நுரையீரல் – த�ோல் தமனி, அசுத்த இரத்தத்தை
நுரையீரலுக்கும், த�ோலுக்கும் அனுப்புகிறது.
உடல் உறுப்புகளிலிருந்து வரும் ஆக்ஸிஜன்
அற்ற அசுத்த இரத்தத்தை, உடலின் முன்
பகுதியிலிருந்து வரும் இரு மேற்பெருஞ் சிரைகள்
மற்றும் பின் பகுதியிலிருந்து வரும் ஒரு
கீழ்பெருஞ்சிரை
ஆகியவற்றின்
வழியாகச்
சைனஸ் வின�ோஸஸ் பெறுகிறது. சைனஸ்
வின�ோஸஸ், இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளுக்கு
அசுத்த
இரத்தத்தை
அனுப்புகிறது.
அதேவேளையில், இடது ஆரிக்கிள், நுரையீரல்
சிரை வழியாக ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தைப்
பெறுகிறது. சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் ப�ோர்ட்டல்
மண்டலங்கள் தவளையில் காணப்படுகின்றன
(படங்கள் 4.19 மற்றும் 4.20).

நரம்பு மண்டலம்
தவளையின் நரம்பு மண்டலத்தை மூன்று
த�ொகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன,
மைய நரம்பு மண்டலம் (CNS), புறநரம்பு
மண்டலம் (PNS) மற்றும் தானியங்கி நரம்பு
மண்டலம் (ANS). புறநரம்பு மண்டலத்தில்
10 இணை மூளை நரம்புகளும், 10 இணை
தண்டுவட நரம்புகளும் அடங்கும். தானியங்கு
நரம்பு மண்டலத்தைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம்
மற்றும் இணைபரிவு நரம்பு மண்டலம் என
மேலும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். இவை
வயிற்று உறுப்புகளின் தானியங்கு தசைகளைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றன. மைய நரம்பு மண்டலம்,
மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்தை
உள்ளடக்கியதாகும். மண்டை ஓட்டிற்குள் மிகப்
பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள மூளையைச்
சுற்றிப் பயாமேட்டர் மற்றும் டியுராமேட்டர்
எனும் இரு மூளை சவ்வுகள் சூழ்ந்துள்ளன.
மூளையானது முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும்
பின்மூளை
என
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவற்றில்
பெரிதான
முன்மூளை
(Prosencephalon)
நுகர்ச்சி
கதுப்புகள், பெருமூளை அரைக்கோளங்கள்,
டீலன் செஃபலான் மற்றும் டையன்செஃபலான்

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
பறவை மற்றும் பாலூட்டிகளில் காணப்படும்
நான்கு அறைகள் க�ொண்ட இதயத்தைப் ப�ோல
மூவறைகள் க�ொண்ட தவளையின் இதயம் திறன்
வாய்ந்ததாக இல்லை. ஏன்?
இரத்தத்தில் சுமார் 60 % அளவிற்குத் திரவப்
பிளாஸ்மாவும், சுமார் 40% அளவிற்கு இரத்தச்
சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும்
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சிறுநீரகங்கள், ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள்,
சிறுநீர்ப்பை மற்றும் ப�ொதுக்கழிவுத்துளை
ஆகியன இம்மண்டலத்தில் அடங்கும். அடர்
சிவப்பு நிறம் க�ொண்ட, தட்டையான, நீண்ட
சிறுநீரகங்கள் உடற்குழியில் முதுகெலும்புத்
த�ொடரின்
பக்கத்திற்கொன்றாக
அமைந்துள்ளன. சிறுநீரகங்கள் மீச�ோநெஃப்ரிக்
வகையைச்
சார்ந்தது.
ஒவ்வொரு
சிறுநீரகத்திலும் பல நெஃப்ரான்கள் எனும்
செயல்
அலகுகள்
உள்ளன.
இவை
இரத்தத்திலுள்ள
நைட்ரஜன்
கழிவுப்
ப�ொருட்களைப்
பிரித்து
யூரியாவாக
வெளியேற்றுகின்றன.
எனவே
தவளைகள்
யூரிய�ோடெலிக்
வகை
(யூரியா
நீக்கி)
உயிரிகளாகும்.
சிறுநீரகங்களிலிருந்து
த�ோன்றும் ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள்
ப�ொதுக்கழிவுப்பையில்
திறக்கின்றன.
அதைப்போன்றே,
மலக்குடலுக்குக்
கீழே
மெல்லிய சுவருடைய ஒற்றைச் சிறுநீர்ப்பையும்
ப�ொதுக்கழிவறையில் திறக்கிறது.
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படம் 4.22 தவளையின் மூளை - முதுகு மற்றும்
வயிற்றுப்புறத் த�ோற்றம்
ஆகிய பகுதிகளைக் க�ொண்டுள்ளது. நுகர்ச்சி
கதுப்புகளின் முன்பகுதி குறுகி தனித்தும்
பின்பகுதி
இணைந்தும்
காணப்படும்.
இக்கதுப்புகளுக்குள்
நுகர்ச்சி
வென்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும் சிறுகுழிகள்
உள்ளன. நடுமூளையில் (Mesencephalon), இரு
பெரிய பார்வை கதுப்புகள் உண்டு. இவற்றில்
உள்ள குழிகளுக்கு பார்வை வென்டிரிக்கிள்கள்
(Optic ventricles) என்று பெயர். பின்மூளையில்
(Rhombencephalon), சிறுமூளை மற்றும் முகுளம்
ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன.
சிறுமூளை
குறுகலான மெல்லிய குறுக்கு பட்டையாகப்
பின்
மூளையின்
மேல்
பகுதியில்
காணப்படுகிறது.
இதன்
பின்
முகுளம்
அமைந்துள்ளது. இம்முகுளம் ஃப�ொராமன்
மேக்னம் எனும் பெருந்துளையின் வழியாகத்
தண்டுவடமாய்த்
த�ொடர்கிறது.
முதுகுப்புறத்தேயுள்ள முதுகெலும்புத் த�ொடர்
தண்டுவடத்தைச்
சூழ்ந்து
பாதுகாக்கிறது
(படம் 4.22).

இனப்பெருக்க உறுப்புகள்.
ஓரிணை விந்தகங்கள் ஆண் இனப்பெருக்க
உறுப்புகளாகும்.
ஒவ்வொரு
விந்தகமும்
மீசார்க்கியம்
(Mesorchium)
என்னும்
பெரிட்டோனிய சவ்வு மடிப்புகள் மூலம்
சிறுநீரகங்கள் மற்றும் முதுகுப்புற சுவரில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது விந்தகங்களிலிருந்து
த�ோன்றும்
விந்து
நுண்குழல்கள்
பீட்டர் கால்வாய்கள் (Bidder’s canal) இறுதியில்
அந்தந்தப் பக்கத்துச் சிறுநீரக நாளங்களில்
திறக்கின்றன.
இதனால்
சிறுநீரக
நாளம்
ப�ொதுவான கழிவுநீக்க – இனப்பெருக்கப்
பாதையாகிப் ப�ொதுக்கழிவறையில் திறக்கிறது
(படம் 4.23).
ஓரிணை
அண்டகங்கள்
பெண்
இனப்பெருக்க உறுப்புகளாகும். (படம் 4.24)
மீச�ோவேரியம்
(Mesovarium)
என்னும்
பெரிட்டோனிய
சவ்வு
மடிப்புகள்,
அண்டகங்களை
சிறுநீரகங்கள்
மற்றும்
முதுகுப்புற
சுவரில்
இணைத்துள்ளன.
சிறுநீரகங்களின் பக்கவாட்டில் ஓரிணை சுருண்ட
அண்ட நாளங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அண்ட
நாளம்
ஒவ்வொன்றும்
முன்புறத்தில்
உடற்குழியில் திறக்கக்கூடிய புனல் வடிவத்
திறப்பையும் (Ostia), ப�ொதுக்கழிவுப் பையில்
திறக்கும் பின் பகுதியையும் க�ொண்டுள்ளன.

கழிவு நீக்க – இனப் பெருக்க மண்டலம்
கழிவு நீக்க உறுப்புகள்
நைட்ரஜன்
கழிவுப்பொருட்கள்
வெளியேற்றம்,
நீர்
மற்றும்
உப்பு
சமநிலைப்பேணுதல்
ப�ோன்றவை
நன்கு
வளர்ச்சியடைந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தால்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
ஓரிணை
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படம் 4.23 ஆண் தவளையின் கழிவு நீக்க – இனப்
பெருக்க மண்டலம்
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படம் 4.24 பெண் தவளையின் கழிவு நீக்க – இனப்
பெருக்க மண்டலம்

ஆண் தவளைகளில் காணப்படுவது ப�ோலன்றி,
பெண் தவளைகளில் அண்ட நாளங்கள் சிறுநீரக
நாளங்களிலிருந்து தனித்துக் காணப்படுகின்றன.
அண்ட நாளங்கள், ப�ொதுக்கழிவுப் பையில்

திறப்பதற்கு முன்பாகச் சற்று விரிவடைந்து ஒரு
அண்டப்பையாக உருவாகியுள்ளது. உயிரியில்
இருந்து வளர்ச்சியடைந்த முட்டைகள், ப�ொதுக்
கழிவுத்துளை வழியாக வெளியேற்றப்படுவதற்கு
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படம் 4.25 தவளையின் வளர் உருமாற்றம்
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எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள மண்புழு
இனமான, லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின் உடல்
கியூட்டிக்கிள்
உறைக�ொண்டது.
இருபக்க
சமச்சீருடைய இதன் நீண்ட உடல் உருளை
வடிவமானது.
கிளைடெல்லத்தில்
உள்ள
14 முதல் 17 வது கண்டங்கள் தவிர மற்றெல்லாக்
கண்டங்களும் ஒரேமாதிரியானவை. இந்நான்கு
கண்டங்கள்
அடர்த்தியான
நிறத்தையும்,
தடித்தும், சுரப்புச் செல்களைக் க�ொண்டும்
உள்ளன. இவை கருமுட்டைக் கூடுகளை
உருவாக்க
உதவுகின்றன.
ஒவ்வொரு
கண்டத்திலும் இடப்பெயர்ச்சிக்காக ‘S’ வடிவச்
சீட்டாக்கள்
காணப்படுகின்றன.
முட்டையிலிருந்து
த�ொடங்கும்
வாழ்க்கை
சுழற்சியில்
இடைநிலை
உயிரிகள்
ஏதுமில்லாததால்
மண்புழுவின்
வளர்ச்சி
நேர்முக வளர்ச்சியாகும்.

முன்பு வரை தற்காலிகமாக அண்டப்பையில்
சேமித்து
வைக்கப்படுகின்றன.
தவளையில்
புறக்கருவுறுதல்
நடைபெறுகிறது.
கருவுறுதலுக்குப் பின் சில நாட்களிலேயே
கருமுட்டைகளிலிருந்து
தலைப்பிரட்டை
என்னும் சிறிய வளர் இளவுயிரிகள் (tadpole)
வெளிவருகின்றன.
இவை
உடலில்
சேமிக்கப்பட்டுள்ள
கருவுணவையே
உணவூட்டத்திற்குச்
சார்ந்துள்ளன.
இவை
படிப்படியாக வளர்ந்தபின் மூன்று இணை
செவுள்களைப் பெறுகின்றன. தலைப்பிரட்டை
வளர்ந்து முதிர்ந்து காற்றை
சுவாசிக்கும்,
ஊனுண்ணும்
முதிர்
தவளையாகிறது
(படம்
4.25).
இம்மாற்ற
நிகழ்வுகளே
வளர் உருமாற்றம் எனப்படும். உடலில் கால்கள்
வளர்ச்சியடைகின்றன.
வால்,
செவுள்கள்
ஆகியவை மறைந்து விடுகின்றன. வாய் அகன்று,
தாடைகளும் பற்களும் வளர்ச்சியடைகின்றன.
நுரையீரல் செயல்படத் துவங்குகிறது. இவ்வாறு
முதிர் தவளை உருவாகிறது.

பூச்சியினங்களின்
அடிப்படைப்
ப�ொதுப்பண்புகள் அனைத்தையும் பெற்று
உலகமெல்லாம் பரவியுள்ள உயிரினமானது
கரப்பான் பூச்சியாகும். முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற
அச்சு வாக்கில் தட்டையாக்கப்பட்ட இதன் உடல்
இரு பக்கச் சமச்சீர் அமைப்பு மற்றும்
கண்டங்களைக் க�ொண்டது. தலை, மார்பு,
வயிறு என உடல் முப்பெரும் பிரிவுகளை
உடையது. ம�ொசைக் (அ) பகுதிப் பார்வை
க�ொண்ட ஓரிணை கூட்டுக்கண்கள் ஒளி
உணர்வியாகும்.
மார்புக்
கண்டத்திலுள்ள
மூன்று கண்டங்களிலும், தலா ஓரிணை நடக்கும்
கால்களைப்
பெற்றுள்ளன.
பறப்பதற்காக
ஈரிணை இறக்கைகள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம்
கண்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வயிற்றுப்பகுதி
பத்துக்
கண்டங்களினால்
ஆனது,
அகக்கருவுறுதல் முடிந்து, கருவளர்ச்சியில்
இறக்கையற்ற நிலைகள் உள்ளன. ஆகவே இது
பாராமெடாப�ோலஸ் வகை ஆகும்.

தவளைகளின் ப�ொருளாதார
முக்கியத்துவம்
சூழியல்
மண்டலத்தினை
நிலைப்படுத்தும்
உணவுச் சங்கிலியின் முக்கிய அங்கமாக
தவளைகள் உள்ளன. எனவே தவளைகள்
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
க�ொசு உள்ளிட்ட, மனிதனுக்கு தீங்கு
விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை தவளைகள்
உண்பதனால் பூச்சிகளின் உயிர்த்தொகைக்
கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது.
இரத்த
அழுத்தம்
மற்றும்
வயது
முதிர்வைக்
கட்டுப்படுத்தும்
மருந்துப்
ப�ொருளாகப்
பாரம்பரிய
மருத்துவத்தில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வெப்பம் மாறும் வகையைச் சேர்ந்த
முதுகுநாணியான,
தவளை,
நிலம்
நீர்
இரண்டிலும் வாழும் தன்மை க�ொண்டுள்ளது.
மென்மையான
ஈரப்பதமான
த�ோல்,
உட்கருவைக் க�ொண்ட இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்,
ஆகியவற்றைப் பெற்ற தவளைகள் ஒருபால்
உயிரிகளாகும். நீரில் இடப்படும் முட்டைகள்,
ப�ொரிந்து பல இளவுயிரி நிலைகளைக் கடந்து,
வளர்
உருமாற்றத்திற்குப்
பின்
முதிர்ந்த
தவளையாகிறது. எனவே, இதன் கருவளர்ச்சி

சுவையும்,
அதிக
உணவூட்ட
மதிப்பும்
உடையதால் அமெரிக்கா,
ஜப்பான், சீனா,
வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதிகள் மற்றும் பல
நாடுகளில் தவளைகள் மக்களால் சுவைமிகுந்த
உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்
உடலமைப்பியல் ரீதியாக மண்புழு, கரப்பான்
பூச்சி மற்றும் தவளை ஆகியவை பல சிறப்பு
பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாட்டின்

மறைமுகவளர்ச்சியாகும்.
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5. பெரிப்பிளனேட்டாவின்
மால்பீஜியன்
நுண்குழல்கள் அமைந்துள்ள பகுதி மற்றும்
எண்ணிக்கை.

மதிப்பீடு
1. லாம்பிட்டோ
மாரிட்டீ
சிறப்புப்பகுதியான
காணப்படுவது.

மண்புழுவின்
கிளைடெல்லம்

அ) ந
 டுக்குடல் மற்றும் பின்குடல் சந்திப்பில்,
த�ோராயமாக 150.
ஆ) மு
 ன்குடல்
மற்றும்
நடுக்குடல்
சந்திப்பில் ,த�ோராயமாக 150.

அ) 13 முதல் 14 வரை உள்ள கண்டங்களில்
ஆ) 14 முதல் 17 வரை உள்ள கண்டங்களில்

இ அ ரைவைப்பையினைச் சூழ்ந்து 8.

இ) 12 முதல் 13 வரை உள்ள கண்டங்களில்

ஈ) பெருங்குடல்
சந்திப்பில் 8.

ஈ) 14 முதல் 16 வரை உள்ள கண்டங்களில்
2. மண்புழுக்களின் பால் தன்மை

அ) முப்பரிமாணம்

ஆ) இ ருபால்
உயிரிகள்
சுயகருவுறுதல் இல்லை

ஆனால்

ஆ) இருபரிமாணம்
இ) ம�ொசைக்

இ) சு யக் கருவுறுதல் க�ொண்ட இருபால்
உயிரிகள்

ஈ) கரப்பான் பூச்சியில்
பார்வை காணப்படுவதில்லை.

ஈ) கன்னி இனப்பெருக்க உயிரிகள்

7. ஆ
 ண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சியில்
எத்தனை
வயிற்றுக்
கண்டங்கள்
காணப்படுகின்றன.

3. மண்புழுக்கள் உயிர்வாழ, தன் வலுவான
தசைகளால் பூமியைத் துளைத்துச் செல்கின்றன.
அப்போது
கரிமப்
ப�ொருட்களையும்
மண்ணையும்
உட்கொண்டு
உடலுக்குத்
தேவையான
உணவூட்டப்பொருட்களை
எடுத்துக்கொள்கின்றன.
இந்நிலையில்,
மண்புழுவின்
இருமுனைகளும்
சமமாக
மண்ணை உட்கொள்கின்றன என்பது சரியா?
தவறா?

அ) 10, 10

ஆ) 9, 10

இ) 8, 10

ஈ) 9, 9

8. எ
 தில் திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம்
காணப்படுகின்றன.

ஆ) தவறு

4. கரப்பான்
பூச்சியின்
தலைப்பகுதியில்
_________ இணை _________ மற்றும்
________ வடிவக் கண்கள்உள்ளன.

அ) தவளை

ஆ) மண்புழு

இ) புறா

ஈ) கரப்பான் பூச்சி

9. தவளையின் வாய்க்குழி சுவாசம்.
அ) ந
 ாசித் துளைகள் மூடியிருக்கும் ப�ோது
அதிகரிக்கிறது.

அ) ஓ
 ர், காம்பற்ற கூட்டுக்கண்கள், மற்றும்
சிறுநீரக வடிவ
ஆ) இ ரு,
காம்புள்ள
மற்றும் வட்ட வடிவ

மலக்குடல்

6. கரப்பான் பூச்சியின் பார்வையின் வகை.

அ) தனிப்பால் உயிரிகள்

அ) சரி 		

மற்றும்

ஆ) நு
 ரையீரல் சுவாசத்தின் ப�ோது
நிறுத்தப்படுகிறது.

கூட்டுக்கண்கள்,

இ) பறக்கும் ஈக்களைப் பிடிக்கும்போது
அதிகரிக்கிறது.

இ) பல, காம்பற்ற கூட்டுக்கண்கள், மற்றும்
சிறுநீரக வடிவ

ஈ) வ
 ாய் திறந்திருக்கும்போது
நிறுத்தப்படுகிறது.

ஈ) பல,
காம்புள்ள கூட்டுக்கண்கள்,
மற்றும் சிறுநீரக வடிவ
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10. தவளையின் சிறுநீரகம்.

14. மண்புழுவை
அடையாளம்
பயன்படும் பண்புகள் எவை?

அ) ஆர்க்கிநெஃப்ராஸ்

15. ‘நாங்கூழ் கட்டிகள்’ என்பது என்ன?

ஆ) புர�ோநெஃப்ராஸ்

16. மண்புழுக்கள் எவ்வாறு சுவாசிக்கின்றன?

இ) மீச�ோநெஃப்ராஸ்

17. கரப்பான் பூச்சியைத் தீங்குயிரி என ஏன்
அழைக்கின்றோம்?

ஈ) மெட்டாநெஃப்ரோஸ்
11. தவளையின் தலைப்பிரட்டையில் காணப்படும்
செவுள்கள் எதை உணர்த்துகின்றன.

18. அலரி தசையின் வேலைகளை விளக்கவும்.
19. கரப்பான் பூச்சியின் கூட்டு கண்களில் உள்ள
பார்வை அலகுகளின் பெயர்களை எழுதுக.

அ) மு ன்பு மீன்களும் இருவாழ்விகளாய்
இருந்தன.

20. ஆ
 ண் தவளை புணர்ச்சிக்காக எவ்வாறு
பெண் தவளையைக் கவர்கின்றது?

ஆ) த வளை ஒத்த முன்னோடிகளிலிருந்து
மீன்கள் த�ோன்றின.

21. த
 வளையில் காணும் சுவாச முறைகளைப்
பெயரிடுக.

இ) வ ரும் காலத்தில் தவளைகள்
செவுள்களைப் பெறும்.

22. மண்புழுவின் பெரிஸ்டோமியம் மற்றும்
புர�ோஸ்டோமியத்தை வேறுபடுத்துக.

ஈ) ச ெவுள்கள் க�ொண்ட
முன்னோடிகளிலிருந்து தவளைகள்
த�ோன்றின.
12. கீ
 ழ்வருவனவற்றுள்
தேர்வு செய்யவும்.

காணப்

தவறான

23.	லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின் மண்புழுவில்
கிளைடெல்லம் மற்றும் விந்துக�ொள்பை
துளை ஆகியவற்றின் இருப்பிடம் யாது?

கூற்றைத்

24.	டெர்கம் மற்றும் ஸ்டெர்னம் ஆகியவற்றை
வேறுபடுத்துக.

அ) மண்புழுவில் ஒரு இைண ஆண்
இனத்துளை உள்ளது.
ஆ) மண்புழுவின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு
நுண்முட்கள் பயன்படுகின்றன.
இ) மண்புழுவின் உடற்சுவரில்
வட்டத்தசைகள் மற்றும் நீள்தசைகள்
உள்ளன.
ஈ) டி ப்ளோச�ோல் எனப்படுவது மண்புழு
குடலின் ஒருபகுதியாகும்,
13. கீ ழ்வருவனவற்றுள் கரப்பான்
உணர்வு உறுப்பு எது?

25.	கரப்பான் பூச்சியின் தலை ஹைப�ோநேத்தஸ்
வகையாகும். ஏன்?
26. தவளை இரத்தத்தின்
யாவை?

பகுதிப்பொருட்கள்

27. தவளையின் செரிமான மண்டலத்தைப்
படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

பூச்சியின்

அ) உ
 ணர் நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள்,
மேல்தாடைநீட்சிகள் மற்றும்
மலப்புழைத்தண்டுகள்

28. தவளையின்
ஆண்
மண்டலத்தை விளக்குக.

இனப்பெருக்க

29. தவளையின்
பெண்
மண்டலத்தை விளக்குக.

இனப்பெருக்க

30. ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான்பூச்சியை
வேறுபடுத்துக.

ஆ) உ ணர்நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள்,
மேல்தாடைநீட்சிகள் மற்றும்
டெக்மினா
இ) உ ணர்நீட்சிகள், ஓம்மட்டிடியா,
மேல்தாடை நீட்சிகள், ஸ்டெர்னம்
மற்றும் மலப்புழைநீட்சி
ஈ) உ ணர்நீட்சிகள், கண்கள், மேல்தாடை
நீட்சிகள் மற்றும் நடக்கும் கால்களின்
டார்ஸஸ் பகுதி மற்றும் காக்சா
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அலகு – III

பாடம் – 5

செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
பாடஉள்ளடக்கம்
5.1
5.2

செரிமான மண்டலம்
உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான
ந�ொதிகளின் பங்கு
புரதம், கார்போஹைட்ரேட் மற்றும்
க�ொழுப்புகள் ஆகியவை உட்கிரகித்தல்
மற்றும் தன்மயமாதல்
கழிவு வெளியேற்றம்
கார்போஹைட்ரேட்கள், புரதங்கள் மற்றும்
க�ொழுப்புகளின் கல�ோரி மதிப்பு
உணவூட்ட மற்றும் செரிமானக் குறைபாடுகள்

5.3

5.4
5.5
5.6

உணவூட்டப் ப�ொருட்களை பெறுதலும்
பயன்படுத்தலும் அனைத்து உயிரிகளுக்குமான
அடிப்படை செயலாகும்.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•
•

•
•
•

•

நாம் அனைவரும் உணவை உட்கொள்கிற�ோம்.
காலைச்
சிற்றுண்டி
எடுத்துக்கொள்ளாத
நிலையில் நண்பகலில் நாம் உணர்வது யாது?
நாம் உண்ணும் உணவு ஆற்றலை அளிப்பதுடன்,
உடல் வளர்ச்சி, மற்றும் பழுதுபட்ட திசுக்களைப்
புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஆற்றலையும்
கரிமப் ப�ொருட்களையும் அளிக்கிறது. மேலும்
நமது உடற்செயலியல் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி
ஒருங்கிணைக்கிறது.
கார்போஹைட்ரேட்கள்,
புரதங்கள், க�ொழுப்புகள் , வைட்டமின்கள், தாது
உப்புகள்,
நார்ப்பொருட்கள்
மற்றும்
நீர்
ஆகியவையே நாம் எடுத்துக் க�ொள்ளும் உணவின்
உட்பொருட்களாக உள்ளன. நாம் தாவரங்கள்
மற்றும் விலங்குகளில் இருந்து உணவைப்
பெறுகின்றோம். நம் உணவிலுள்ள பெரிய
மூலக்கூறுகள் அப்படியே நமது செல்களுக்குள்
நுழைய முடியாது. எனவே இவற்றைப் பகுத்து
உட்கிரகிக்கும்
தன்மைக்கேற்ற
சிறிய
மூலக்கூறுகளாக மாற்றுவதற்குச் செரிமான
மண்டலம்
தேவைப்படுகிறது.
தாவரங்கள்

உணவுப்பாதை மற்றும் செரிமானச்
சுரப்பிகளை அடையாளம் கண்டு அதன்
பகுதிகளை விளக்குதல்.
உணவுப்பாதையின்
வெவ்வேறு பகுதிகளில்
நடைபெறும் செரித்தல்
நிகழ்வுகளைக் கற்றல்.

செரித்தலில் ந�ொதிகளின்
பங்கை அறிதல்.

செரிமானக் குறைபாடுகளுக்கான
அறிகுறிகளை அறிதல்.

ஆற்றல் உற்பத்தி, உடல் கட்டமைத்தல்
மற்றும் பராமரித்தல் மற்றும் உடல்
செயற்பாடுகளை நெறிப்படுத்துதல்
ஆகியவற்றில் உணவூட்டப்
ப�ொருட்களின் பங்கைக் கற்றல்.
உணவூட்டக் க�ோளாறுகள் மற்றும்
உணவுப்பாதை க�ோளாறுகள்
ஆகியவற்றைப் பற்றிய
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.
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தன்மை க�ொண்ட க�ோரைப்பற்கள் (canines) (C),
அரைத்தலுக்கான
முன்கடைவாய்
பற்கள்
(Premolar) (PM) மற்றும் பின் கடைவாய் பற்கள்
(Molar) (M) எனும் வகைகளில் உள்ள தன்மைக்கு
ஹெட்டிர�ோடான்ட் (Heterodont) என்று பெயர்.
மேற்படி அமைவைக் குறிக்கும் மனிதனின்
பற்சூத்திரம் 2123/ 2123 x 2 ஆகும்.

உணவைத் தாமே தயாரிக்கும் தன்மையுடைய
தன்னூட்ட
உயிரிகளாதலால்
(autotrophs)
அவற்றிற்குச்
செரிமான
மண்டலம்
தேவையில்லை. உணவூட்டப் ப�ொருட்கள், நீர்
மற்றும்
மின்பகு
ப�ொருட்களைப்
புறச்சூழலிலிருந்து
பெற்று
இரத்தச்
சுற்றோட்டத்தின்
வழியாகச்
செல்களில்
க�ொண்டு சேர்ப்பது செரிமான மண்டலத்தின்
முதன்மைப் பணி ஆகும்.

கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவை
பற்களின் மேல் படிந்து டார்டர் (tartar) அல்லது
கால்குலஸ் (Calculus) என்னும் கடினமான படிவை
ஏற்படுத்துகிறது. இந்தப் படிவிற்குப் பற்றுப்படலம்.
பிளேக் (Plaque) என்று பெயர். இந்தப் படிவை
நீக்காவிடில், பல்லின், ஈறு மற்றும் எனாமல்
பகுதிகளுக்கிடையில் உள்ள இடைவெளியில் இது
பரவி வீக்கத்தைத் த�ோற்றுவிக்கும். இதற்கு
ஈறுவீக்க ந�ோய் (Gingivitis) என்று பெயர். ஈறுகள்
சிவந்து ரத்தக் கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும்
வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுதல் ஆகியவை
இந்நோயின்
அறிகுறிகள்
ஆகும்.
உணவு
மெல்லுதலில் பயன்படும் பற்களின் உறுதியான
பகுதி எனாமல் ஆகும்.

5.1 செரிமான மண்டலம்:
(Digestive system)
உணவு உட்கொள்ளுதல், உணவிலுள்ள பெரிய
மூலக்கூறுகளைச்
சிறிய
மூலக்கூறுகளாகச்
சிதைத்தல் (செரித்தல்), இந்த மூலக்கூறுகளை
இரத்தத்தினுள் உட்கிரகித்தல், உட்கிரகிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களைச்
செல்
உட்பொருட்களாக
மாற்றுதல் (தன்மயமாதல்) மற்றும் செரிக்காத
கழிவுகளை
வெளியேற்றுதல்
ஆகியன
செரித்தலின்
பல்வேறு
நிலைகள்
ஆகும்.
செரிமான மண்டலத்தில் உணவுப்பாதை மற்றும்
அதனைச் சார்ந்த சுரப்பிகள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

5.1.1 உணவுப்பாதையின்

அமைப்பு

தடித்த தசையிலான நாக்கு, வாய்க்குழியின்
பின் முனையில் ஒட்டியும் முன் முனையில்
ஒட்டாமலும் நன்கு அசையும் வண்ணம் உள்ளது.
நாக்கின்
பின்பகுதி
வாய்க்குழியின்
தரைப்பகுதியில் ஃபிரினுலம் (Frenulum) என்ற
அமைப்பின்
மூலம்
ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
ப�ொதுவாகப்
பல்லை
தூய்மைப்படுத்தும்
அமைப்பான நாக்கு, உணவை உள்ளே தள்ளவும்,
மெல்லவும், உமிழ்நீருடன் கலக்கவும், விழுங்கவும்
மற்றும் பேசவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பு ஆகும்.
நாக்கின் மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள்
காணப்படுகின்றன. சுவை ம�ொட்டுக்களையுடைய
இவற்றுக்குப் பாப்பில்லா (Papillae) என்று பெயர்.

(Structure of the alimentary canal)
நீண்ட, தசையாலான உணவுப்பாதையானது
முன்பக்கத்தில் வாயில் துவங்கிப் பின்பக்கத்தில்
மலத்துளையில் முடிகிறது. உணவுப்பாதையில்
வாய், வாய்க்குழி, த�ொண்டை, உணவுக்குழல்,
இரைப்பை, குடல், மலக்குடல் மற்றும் மலத்துளை
ஆகியன அடங்கும். (படம் 5.1) வாயானது
உணவைப்
பெறும்
பகுதியாகும்
அது
வாய்க்குழிக்குள் திறக்கிறது. வாய்க்குழியில்
பற்கள், நாக்கு ஆகியவற்றின் மூலம் உணவு
அரைக்கப்படுகின்றது. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளால்
சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரில் உள்ள ந�ொதிகள் ,
வேதிய செரித்தலைத் துவக்குகின்றன.

வாய்க்குழி, த�ொண்டை எனும் சிறிய
பாதையில் திறக்கின்றது. இது உணவு மற்றும்
காற்றைக்
கடத்தும்
ப�ொதுப்பாதையாகும்.
உணவுக்குழலும் மூச்சுக்குழலும் த�ொண்டையில்
திறக்கின்றன. த�ொண்டையின் பின்பகுதியில்
உள்ள
கல்லட்
(Gullet)
எனும்
அகன்ற
உணவுக்குழல்
திறப்பின்,
வழியே
உணவு
உட்செலுத்தப்படுகின்றது.
மூச்சுக்குழலின்
திறப்பான கிளாட்டிஸின் (Glottis) மேற்பகுதியில்
குருத்தெலும்பினாலான
குரல்வளை
மூடி
(Epiglottis) உள்ளது. இது விழுங்கும் செயலின்

ஒவ்வொரு பல்லும் தாடை எலும்பில்
உள்ள குழியினுள் பதிந்துள்ள முறைக்குத்
தீக்கோடான்ட் (Thecodont) என்று பெயர். மனிதன்
உட்படப் பல பாலூட்டிகள் தன் வாழ்நாளில்
இருமுறை பற்கள் முளைக்கும் தன்மையுடையன.
இதற்கு டைபிய�ோடான்ட் (Diphyodont) என்று
பெயர். முதலில் த�ோன்றும் 20 தற்காலிகப் பால்
பற்கள் (Milk teeth) உதிர்ந்து பின்னர் 32 நிரந்தரப்
பற்கள் த�ோன்றும். நிரந்தரப் பற்களில் உளி வடிவ
வெட்டும் பற்கள் (Incisors) (I), கூரிய கிழிக்கும்
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படம் 5.1 மனித உணவு மண்டலம்
ப�ோது மூச்சுக்குழலுக்குள் உணவு சென்று
விடாமல் பாதுகாக்கின்றது. இதன் இருபுறமும்
டான்சில்கள்
(Tonsils)
என்னும்
இரு
நிணநீரியத்திசுத்
த�ொகுப்புகள்
உள்ளன
(படம் 5.2).

உணவுக்குழலுடன் இணையும் பகுதி கார்டியாக்
பகுதியாகும். இங்கு கார்டியாக் சுருக்குத் தசைகள்
உள்ளன.
முன்
சிறுகுடலுடன்
இணையும்
இரைப்பையின்
பகுதி
பைல�ோரிக்
பகுதி
எனப்படும். இங்குப் பைல�ோரிக் சுருக்குத்
தசைகள் உள்ளன. இத்தசைகள் அவ்வப்போது
இரைப்பையிலிருந்து வரும் ஓரளவு செரித்த
உணவை முன் சிறுகுடலுக்குள் அனுப்புவதுடன்
சிறுகுடலிலிருந்து
உணவு
பின்னோக்கி
வருவதையும்
தடுக்கின்றது.
இரைப்பையின்
க�ொள்ளளவை அதிகரிக்க இரைப்பை சுவற்றில்
பல தசை மடிப்புகள் (Gastric rugae) உள்ளன. அதிக
அளவு உணவு இரைப்பையை அடையும் ப�ோது
இம்மடிப்புகள் தளர்ந்து அதிக உணவுக்கு
இடமளிக்கின்றன.

உணவுக்குழல் ஒரு நீண்ட தசையினாலான
குழலமைப்பு ஆகும். இது, கழுத்து, மார்புப்பகுதி
மற்றும் உதரவிதானத்தின் ஊடே சென்று J வடிவ
இரைப்பைக்கு உணவைக் கடத்தப் பயன்படுகிறது.
உணவுக்குழல் இரைப்பையில் திறக்கும் திறப்பை
கார்டியாக் சுருக்குத்தசைகள் நெறிப்படுத்துகிறது
(படம் 5.1). இரைப்பை உணவைக் கடையும் ப�ோது
இந்தச் சுருக்குத் தசைகள் சரியாகச் சுருங்காத
நிலை ஏற்பட்டால் அமிலத்தன்மை க�ொண்ட
இரைப்பை நீர் உணவுக் குழலுக்குள் மீண்டும்
நுழைகிறது.
இதனால்
நெஞ்சு
எரிச்சல்
ஏற்படுகிறது. இதற்கு இரைப்பை உணவுக்குழல்
பின்னோட்ட ந�ோய் (Gastro Oesophagus Reflex Disorder
- GERD) என்று பெயர்.

சிறுகுடல் உணவு செரித்தலை நிறைவு
செய்வதுடன்
செரித்த
உணவின்
பகுதிப்
ப�ொருட்களை
உட்கிரகிக்கும்
பணியையும்
செய்கின்றது. உணவு செரிமான மண்டலத்தின்
மிக நீண்ட பகுதியான சிறுகுடல், முன் சிறுகுடல்,
இடைச்சிறுகுடல் மற்றும் பின் சிறுகுடல் என்ற
மூன்று பகுதிகளைக் க�ொண்டது. U வடிவ
முன்சிறுகுடல் (Duodenum) ஏறத்தாழ 25 செ.மீ.
நீளமும், நீண்ட இடைச்சிறுகுடல் (Jejunum)

வயிற்றறையின் இடது மேற்பகுதியில் உள்ள
இரைப்பை உணவைச் சேமிக்கும் உறுப்பாகும்.
இரைப்பையில் கார்டியாக் (Cardiac) பகுதி, ஃபன்டிக்
(Fundic) பகுதி மற்றும் பைல�ோரிக் (Pyloric) பகுதி
என மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. இரைப்பை
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செரிக்கப்பட்ட
உணவினை
உட்கிரகிக்கும்
பரப்புகள் ஆகும். இந்த நீட்சிகளின் உட்பகுதியில்
எண்ணற்ற நுண் குடலுறிஞ்சிகள் (Microvilli)
உள்ளன. இதன் விளிம்பு ‘புருசு விளிம்பு’ ப�ோல்
உள்ளதால் உட்கிரகிக்கும் பரப்பு வெகுவாக
அதிகரிக்கின்றது.
நுண்குடலுறிஞ்சிகளுடன்
பின்சிறுகுடலின்
க�ோழைப்படலத்தில்
க�ோழையைச் சுரக்கும் க�ோப்பை வடிவ (Goblet)
செல்களும் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கும்
நிணநீர்த் திசுவான பேயரின் திட்டுகளும்
(Peyer’s
batches)
உள்ளன.
சிறுகுடலின்
குடலுறிஞ்சிகளின்
அடிப்பகுதியில்
சக்கஸ் எண்டிரிகஸ் (Succus entricus) எனும்
சிறுகுடல் நீரைச் சுரக்கும் லிபர்கன் மடிப்புகளும்
(Crypts of Leiberkuhn) உள்ளன (படம் 5.3).
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படம் 5.2 வாய்க்குழி

பெருங்குடலில், பிதுக்கப்பகுதி, (Caecum)
பெருங்குடல் பகுதி (Colon) மற்றும் மலக்குடல்
(Rectum) எனும் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன.
சிறுகுடல், பெருங்குடலுடன் பிதுக்கப் பகுதியில்
இணைகிறது. இதன் அடிப்பகுதியில் உள்ள
குறுகிய விரல் ப�ோன்ற குழல் தன்மை க�ொண்ட
நீட்சி குடல்வால் (Vermiform appendix) எனப்படும்.
தாவர உண்ணிகளில் குடல் பிதுக்கப்பகுதியும்
குடல் வால் பகுதியும் மிகப் பெரியதாக
அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள நன்மை செய்யும்
பாக்டீரியாக்கள் செல்லுல�ோஸ் செரித்தலுக்கு

ஏறத்தாழ 2.4மீ நீளமும் மற்றும் பின்சிறுகுடல்
(Ileum) ஏறத்தாழ 3.5 மீ நீளமும் உடையன.
முன்சிறுகுடல் சுவரில் உள்ள புருன்னர்ஸ்
சுரப்பி (Brunner’s gland) க�ோழை மற்றும்
ந�ொதிகளைச் சுரக்கின்றது. சிறுகுடலின் மிக
நீண்ட பகுதியான பின்சிறுகுடல் பை ப�ோன்ற
பெருங்குடல்
பிதுக்கத்தில்
திறக்கின்றது.
பின்சிறுகுடலின்
க�ோழைப்படலத்தில்
எண்ணற்ற
இரத்த
நாளச்
செறிவுடைய
குடலுறிஞ்சிகள்
(Villi)
உள்ளன.
இவை
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படம் 5.3 சிறுகுடல்-குடல் உறிஞ்சிகள்
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நரம்பிழைகளால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
க�ோழைகீழ்ப்படலம் தளர்வான இணைப்புத்
திசுவால்
ஆனது.
இதில்
நரம்புகள்,
இரத்தநாளங்கள், நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும்
சிறுகுடல் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் பரிவு
நரம்புகள் ஆகியன உள்ளன. உணவுப்பாதையின்
உட்சுவரில் உள்ள க�ோழைப்படலம், க�ோழைப்
ப�ொருளைச் சுரக்கின்றது.

உதவுகின்றன.
க�ோலன்
எனும்
பெருங்குடலானது, ஏறுகுடல், கிடைமட்டக்குடல்,
இறங்கு குடல் மற்றும் சிக்மாய்டு குடல் என்ற
நான்கு பகுதிகளைக் க�ொண்டது. பெருங்குடலின்
உட்பகுதியில் உள்ள பை ப�ோன்ற விரிவுகள்
ஹாஸ்டிரா (Haustra) (ஒருமையில் ஹாஸ்டிரம் –
Haustrum) எனப்படும் (படம் 5.4).
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படம் 5.5 உணவுப்பாதையின் படலங்கள்

5.1.3 செரிமானச் சுரப்பிகள்
(Digestive glands)

படம் 5.4 பெருங்குடல்
‘S’வடிவ சிக்மாய்டு குடலின் த�ொடர்ச்சியாக
மலக்குடல்
உள்ளது.
மலக்குடலில்
மலப்பொருட்கள்
வெளியேற்றப்படும்
வரை
சேமிக்கப்படுகின்றது. மலக்குடல் மலத்துளையில்
திறக்கின்றது. மலத்துளை ஈரடுக்கு சுருக்குத்
தசைகளால் ஆனது. மலத்துளையை சுற்றியுள்ள
க�ோழைப்படலம் பல செங்குந்தான மடிப்புகளால்
ஆனது. இம்மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிரைகளும்
உள்ளன. இவ்விடத்தில் ஏற்படும் புடைப்புகளால்,
மூலம்
(Piles)
அல்லது
ஹெமராய்டுகள்
(Haemorrrhoids) த�ோன்றுகின்றது.

நாளமுள்ள சுரப்பிகளான (Exocrine glands)
செரிமானச் சுரப்பிகள் உயிரிய வினையூக்கிகளான
ந�ொதிகளைச் சுரக்கின்றன. உமிழ் நீர்ச்சுரப்பிகள்,
கல்லீரல்,
கணையம்
ஆகியவை
உணவுப்
பாதைய�ோடு இணைந்த செரிமானச் சுரப்பிகள்
ஆகும். இரைப்பைச் சுவரிலுள்ள இரைப்பை
சுரப்பிகள் இரைப்பை நீரையும், சிறுகுடலின்
க�ோழைப் படலம் சிறுகுடல் நீரையும் சுரக்கின்றன.
உ மி ழ் நீ ரி லு ள்ள
பைகார்பனேட்டுகள்
உமிழ்நீரின்
PH ஐ
5.4 முதல் 7.4 வரை
வைக்கின்றது. இந்த அளவு குறைந்தால்
உமிழ்நீரின்
அமிலத்தன்மை
உயர்ந்து
பற்களின் எனாமல் பகுதி கரையக்கூடும்.

5.1.2 உணவுப்பாதையின் திசுவியல்
(Histology of the Gut)
உணவுக்குழல் முதல் மலக்குடல் வரையிலான
உணவுப்பாதையின் சுவர் நான்கு படலங்களால்
ஆனவை.
அவை
செர�ோசா,
தசையடுக்கு,
க�ோழைகீழ்ப்படலம் மற்றும் க�ோழைப்படலம்
ஆகியவனவாகும் (படம் 5.5). செர�ோசா எனும்
வெளியடுக்கு
(உள்ளுறுப்பு
பெரிட�ோனிய
அடுக்கு) (Visceral peritoneum) இணைப்புத்திசு
மற்றும் மெல்லிய தட்டை எபிதீலிய செல்களால்
ஆனது.
தசை
அடுக்கில்
வட்டத்தசைகள்,
நீள்வாக்குத் தசைகள், நரம்பு வலைப்பின்னல்,
இணைப் பரிவு மண்டல நரம்பிழைகள் ஆகியன
உள்ளன. இங்குத் த�ோன்றும் அலையியக்கம்
(Peristalsis)
இணைப்
பரிவு
மண்டல

உமிழ் நீர்ச் சுரப்பிகள் (Salivary glands)
மனிதனின் வாய்க்குழியில் மூன்று இணை
உமிழ்நீர்
சுரப்பிகள்
உள்ளன.
அவை
மேலண்ணச் சுரப்பி (Parotid), கீழ்த்தாடைச்
சுரப்பி மற்றும் நாவடிச் சுரப்பி ஆகியனவாகும்.
இவற்றுள் கன்னப் பகுதியில் உள்ள மேலண்ணச்
சுரப்பி மிகப்பெரியது. நாக்கிற்குக் கீழ் உள்ள
சுரப்பி நாவடிச் சுரப்பியாகும். மேலண்ணச்
சுரப்பியின் நாளத்திற்கு ஸ்டென்சனின் நாளம்
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(Stenson’s duct) என்றும் கீழ்த்தாடைச் சுரப்பியின்
நாளத்திற்கு வார்ட்டனின் நாளம் (Wharton’s duct)
என்றும் மற்றும் நாவடிச்சுரப்பி நாளத்திற்கு
ரிவினிஸ் நாளம் (Rivinis duct) அல்லது
பர்தோலின் நாளம் (Bartholi’s duct) என்றும்
பெயர் (படம் 5.6). இந்நாளங்கள் வழியாக உமிழ்
நீர் வாய்வழியாக அடைகிறது. உமிழ் நீர்
சுரப்பிகளிலிருந்து நாள�ொன்றுக்கு ஏறத்தாழ
1000 முதல் 1500 மி.லி. உமிழ்நீர் சுரக்கிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கல்லீரலில் உருவாகும் பித்தநீரில் செரிமான
ந�ொதிகள் ஏதும் இல்லை ஆனாலும் செரித்தல்
சரியாக நடைபெற பித்த நீர் அவசியமாகின்றது.
(குறிப்பாக க�ொழுப்பு செரித்தலில்).
அ) பித்த நீரில் உள்ள ப�ொருட்கள் யாவை?
ஆ) க�ொழுப்பு மற்றும் பிற ஊட்டப் ப�ொருட்கள்
செரித்தலில் பித்த நீர் எவ்வாறு உதவுகின்றது?
இ) க�ொழுப்பு உட்கிரகித்தலில் பித்த நீர் எவ்வாறு
உதவுகின்றது?
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கதுப்புகளால்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
இவை
ஒவ்வொன்றும்
கிளிஸ்ஸனின்
உறை
(Glisson’s capsule) எனும் மெல்லிய இணைப்புத்திசுப்
படலத்தால்
சூழப்பட்டுள்ளது.
கல்லீரல்
செல்களில்
சுரக்கும்
பித்தநீர்
மெல்லிய
தசையாலான பித்தநீர்பையில் (Gall bladder)
சேமிக்கப்படுகிறது. பித்த நாளமும் (Cystic duct)
கல்லீரல் நாளமும் இணைந்து ப�ொதுப் பித்த நீர்
நாளத்தை உருவாக்குகின்றன. ப�ொதுப்பித்த நீர்
நாளம் கீழ்நோக்கிச் சென்று கணைய நாளத்துடன்
இணைந்து கல்லீரல் –கணையப் ப�ொதுநாளமாக
(Hepato-pancreatic
duct)
உருவாகிச்
சிறு
துளைவழியே முன் சிறுகுடலில் திறக்கிறது.
இத்துளை,
ஓடி
சுருக்குத்
தசையால்
(Sphincter of Oddi) சூழப்பட்டுள்ளது. (படம் 5.7)
கல்லீரல் செல்களுக்கு இழப்பு மீட்டல் தன்மை
அதிகம் உள்ளதால் 3 முதல் 4 வாரத்திற்குள்
பழைய
செல்கள்
புதிய
செல்களால்
மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.
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படம் 5.6 உமிழ்நீர் சுரப்பிகள்

இரைப்பை சுரப்பி: (Gastric glands)
இரைப்பையின் உட்சுவரில் இரைப்பை சுரப்பிகள்
உள்ளன.
இங்குள்ள
முதன்மை
செல்கள்
(அல்லது) பெப்ட்டிக் செல்கள் (Peptic cells) அல்லது
சைம�ோஜன் செல்கள் (Zymogen cells) இரைப்பை
ந�ொதிகளைச் சுரக்கின்றன க�ோப்பை வடிவ
செல்கள் (Goblet cells) க�ோழையைச் சுரக்கின்றன.
பெரைட்டல் செல்கள் அல்லது ஆக்சின்டிக்
செல்கள் ஹைட்ரோகுள�ோரிக் அமிலம் மற்றும்
வைட்டமின் B12 ஐ உட்கிரகிக்கத் தேவையான
கேசல்ஸ்
உள்ளமைக்
காரணியையும்
(Castle’s intrinsic factor) சுரக்கின்றன.

ஃபால்சிஃபார்ம்
தைச நாண்கள
்

àîóMî£ù‹

õô¶è™hó™ è¶Š¹

Þì¶ è™hó™ è¶Š¹

கல்லீரல் (Liver)
Cv®‚ ï£÷‹

நமது உடலில் உள்ள மிகப்பெரிய சுரப்பியாகிய
கல்லீரல் வயிற்றறையின் வலது மேல் பகுதியில்
உதரவிதானத்திற்குச் சற்றுக் கீழ் அமைந்துள்ளது.
கல்லீரல் இடது மற்றும் வலது என இரு பெரிய
கதுப்புகளையும் இரண்டு சிறிய கதுப்புகளையும்
க�ொண்டது. இக்கதுப்புகள் உதரவிதானத்தோடு
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும்
கல்லீரலின்
செயல்
அலகான
பல
சிறு

Hˆîc˜Š¬ð

õô¶ è™hó™ ï£÷‹
Þì¶ è™hó™ ï£÷‹
è™hó™ ªð£¶ ï£÷‹
ªð£¶Hˆî c˜ ï£÷‹

º¡CÁ°ì™
(®«ò£®ù‹)
è¬íò
àðï£÷‹
(ê£¡«ì£ó¤ï£÷‹)
è™hó™ è¬íò Ý‹¹ô£ FøŠ¹
(õ£ì˜ FøŠ¹)

è¬íò‹
è¬íòï£÷‹
(M˜êƒ ï£÷‹)
Þ¬ì„ CÁ°ì™
è™hó™ è¬íò Ý‹¹ô£
æ® ²¼‚°ˆî¬ê

படம் 5.7 கல்லீரல் மற்றும் கணையம்
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கல்லீரல் பித்த நீரைச் சுரப்பது மட்டுமன்றி மேலும்
பல
பணிகளையும்
மேற்கொள்கின்றது.
அவைகளாவன,

5.2	உணவு
செரித்தல்
மற்றும்
செரிமான ந�ொதிகளின் பங்கு

1.	வயதான, பழுதுபட்ட இரத்தச் செல்களை
அழித்தல்

(Digestion of food and role of digestive enzymes)
செரித்தலின்போது திட உணவுப்பொருள்கள்
உட்கிரகித்தலுக்கேற்ற
மற்றும்
தன்
மயமாதலுக்கேற்ற நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றது.
இச்செயல் பகுத்தல் மற்றும் வேதி செயல்களால்
நடைபெறுகின்றது.

2.	குளுக்கோஸைக் கிளைக�ோஜன் வடிவத்தில்
சேமித்து வைக்கின்றது அல்லது கணைய
ஹார்மோன்களின்
செயல்பாட்டினால்
மீண்டும்
குளுக்கோஸாக
இரத்தத்தில்
விடுவிக்கின்றது.
3.	க�ொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களையும்,
இரும்பையும் சேமிக்கின்றது.

வாய்க்குழியில் உணவு செரித்தல்
(Digestion in the buccal cavity)

4.	நச்சுப்பொருட்களைச்
சிதைத்து
நச்சுத்தன்மையற்றதாக மாற்றுகின்றது.
5.	யூரியா மற்றும்
அமிலங்களை
பங்கேற்கின்றது.

உணவின் மீதான பார்வை, அதன் மணம், சுவை
மற்றும் வாய்க் குழியில் உணவுப்பொருள்
ஏற்படுத்தும் த�ொடு தூண்டல் ஆகியவற்றால்
தூண்டப்பெற்ற அனிச்சை செயல் உமிழ்நீர்
உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. உணவைச் சிறிய
துண்டுகளாக உடைத்தல் மற்றும் அரைத்தல்
ப�ோன்ற முதல் நிலை செரிமானம் வாய்க்குழியில்
நடைபெறுகின்றது.
இதற்கு
மெல்லுதல்
(Mastication) என்று பெயர். உமிழ்நீரில், நீர்,
Na+, K+, Cl -, HCO3- ப�ோன்ற மின்பகு ப�ொருட்களும்
(Electrolytes) டயலின் (Ptyalin) எனும் உமிழ்நீர்
அமைலேஸ், பாக்டீரிய எதிர்ப்புப் ப�ொருளான
லைச�ோசைம்,
மற்றும்
உயவுப்பொருளான
க�ோழை (கிளைக்கோ புரதம்) ஆகியன உள்ளன.
உணவை
ஈரப்படுத்தி,
மென்மையாக்கிக்
குழைத்த நிலைக்கு மாற்றி உயவுத் தன்மையை
ஏற்றி எளிதில் விழுங்குவதற்கேற்ற தன்மைக்கு
உணவை உமிழ்நீர் மாற்றுகின்றது. உணவிலுள்ள
பாலிசாக்ரைடான ஸ்டார்ச்சின் அளவில் 30% ஐ
உமிழ்நீர் இரட்டைச் சர்க்கரை மூலக்கூறுகளாக
மாற்றுகிறது.
நன்கு
அரைக்கப்பட்ட
உணவுப்பொருட்கள் உணவுக் கவளங்களாக
(Bolus) மாற்றப்பட்டுத் த�ொண்டை வழியாக
உணவுக்குழலுக்குள்
செலுத்தப்படும்
நிகழ்ச்சிக்கு விழுங்குதல் (Deglutition) என்று
பெயர். உணவுக் கவளம் உணவுக் குழலின்
பெரிஸ்டால்சிஸ்
(Peristalsis)
என்னும்
அலையியக்கம்
மூலம்
இரைப்பையை
அடைகின்றது.
இரைப்பைக்குள்
உணவு
செல்வதை
கார்டியாக்
சுருக்குத்தசை
கட்டுப்படுத்துகிறது.

அவசியமற்ற அமின�ோ
உருவாக்குவதில்

கணையம் (Pancreas)
செரிமான மண்டலத்தில் உள்ள இரண்டாவது
பெரிய சுரப்பி கணையம் ஆகும். நீண்ட, மஞ்சள்
நிறமுடைய இது ஒரு கூட்டுச் சுரப்பியாகும்.
இதில்
நாளமுள்ள
சுரப்பிகளும்
மற்றும்
நாளமில்லாச் சுரப்பிகளும் உள்ளன. இது முன்
சிறுகுடலின் ‘U’ வடிவப் பகுதியின் இரு
தூம்புகளுக்கு
இடையில்
அமைந்துள்ளது.
நாளமுள்ள சுரப்புப் பகுதியில் சுரக்கப்படும்
கணைய நீரில், கணைய அமைலேஸ், டிரிப்ஸின்,
கணைய லிபேஸ் ப�ோன்ற ந�ொதிகள் உள்ளன.
நாளமில்லாச்
சுரப்புப்
பகுதியான
லாங்கர்ஹானின் திட்டுகளில் (Islets of Langerhans)
இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான் (Glucagon)
ப�ோன்ற ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. கணைய
நீர் நேரடியாக முன் சிறுகுடலில் கணைய
நாளத்தின் மூலம் திறக்கின்றது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
அங்காடிப் பகுதிகளில் கிடைக்கும் உணவில்
உள்ள
வேதி
பதப்படுத்திகள்
மற்றும்
செயற்கை
ஊக்கிகள்
ஆகியனவற்றை
பட்டியலிடவும். கேடு விளைக்கும் இத்தகு
ப�ொருட்களை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும்.
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நிலையை அளிப்பதுடன் கேடு
விளைவிக்கும்
பாக்டீரியா
è£˜®ò£‚ ²¼‚°ˆ
மற்றும்
பிற
கிருமிகளை
Þ¬óŠ¬ð
î¬ê
âHbLò‹
அழித்து உணவு அழுகுதலையும்
¬ð«ô£K‚
தடுக்கின்றது. இரைப்பை நீரில்
²¼‚°ˆ
î¬ê
உள்ள
க�ோழை
மற்றும்
Þ¬óŠ¬ð ñ®Š¹èœ
CÁ°ì™
பை க ா ர ்ப னேட் டு க ள்
உயவுப்பொருளாகி,
அதிக
ªðŠR«ù£ü¡
ªðŠR¡
1. ªðŠR«ù£üÂ‹
அமிலத்தன்மையுடைய
HCl
2
HCI ‹ ²ó‚èŠð†ì¶.
HCI
ப ா தி ப் பி லி ரு ந் து ம்
2. HCI ªðŠR«ù£ü¬ù
1
இரைப்பையின் க�ோழைப் படல
ªðŠCù£è ñ£ŸPò¶.
+
எ பி தீ லி ய த்தை
H
3. ªðŠR¡ «ñ½‹
Clºî¡¬ñ ªê™
பாதுகாக்கின்றன (படம் 5.8).
ªðŠC«ù£ü¬ùˆ É‡´Aø¶.
ரென்னின் (Rennin) என்னும்
மற்றும�ொரு
புரதந�ொதி
²õ˜ ªê™
இ ள ங் கு ழந்தை க ளி ன்
இரைப்பைநீரில் உள்ளது. இது
கால்சியம்
அயனிகளின்
படம் 5.8 இரைப்பையில் உணவு செரித்தல்
முன்னிலையில் பால் புரதமான
காசின�ோஜனை
காசினாக
இரைப்பையில் உணவு செரித்தல்
மாற்றுகிறது. வயது அதிகரிக்கையில், இந்த
(Digestion in the stomach)
ந�ொதியின் அளவு குறைகிறது.
இரைப்பையில் 4 முதல் 5 மணி நேரம் தங்கியுள்ள
சிறுகுடலில் உணவு செரித்தல் (Digestion
உணவு த�ொடர் அலையியக்கத்தின் மூலம்
in the small intestine)
இரைப்பை நீருடன் கலந்து கடையப்படுகிறது.
இதனால் உணவு இரைப்பைப்பாகு (Chyme)
பித்தநீர், கணைய நீர் மற்றும் சிறுகுடல் நீர்
என்னும் கூழ்ம நிலையை அடைகிறது. தானியங்கு
ஆகியன சிறுகுடலில் வந்து சேர்கின்றன. இங்கு
அனிச்சைசெயல் மூலம் இரைப்பை நீர் சுரப்பு
நடைபெறும் தசை இயக்கத்தினால் உணவும்
ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உணவு
சிறுகுடலின் பல்வேறு சுரப்புகளும் கலந்து
வாயினுள் இருக்கும் ப�ொழுதே இரைப்பைநீர்
செரித்தலை எளிதாக்குகின்றது.
சுரப்பு
துவங்குகிறது.
இரைப்பை
நீரில்
இறந்த சிவப்பணுக்களின் சிதைவினால்
ஹைட்ரோகுள�ோரிக் அமிலமும் மற்றும் பல
உருவான
ஹீம�ோகுள�ோபினின்
முன்னொதிகளும் (Proenzyme) உள்ளன.
ப�ொருட்களிலிருந்து உருவான பித்த நிறமிகளான
பிலிரூபின் (Bilirubin) மற்றும் பிலிவெர்ட்டின்
தெரிந்து தெளிவ�ோம்
(Biliverdin) ஆகியவற்றுடன், பித்த உப்புக்கள்,
இரைப்பையில் HCl சுரக்காவிட்டால்
க�ொலஸ்ட்ரால்
மற்றும்
பாஸ்போ
லிபிட்
நிகழ்வது யாது?
ப�ோன்றவைகள் பித்த நீரில் உள்ளடங்கியுள்ளன.
ஆனால் பித்தநீரில் ந�ொதிகள் இல்லை. பித்த நீர்
செயல்படாத
முன்னொதியான
உணவிலுள்ள க�ொழுப்பைப் பால்மமடையச்
பெப்ஸின�ோஜனை, செயல்படும் ந�ொதியான
செய்கின்றது. பித்த உப்புகள் க�ொழுப்புத்
பெப்ஸினாக ஹைட்ரோகுள�ோரிக் அமிலம் (HCl)
துகள்களின் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைத்துச்
மாற்றுகிறது. பெப்ஸின் (Pepsin) உணவிலுள்ள
சிறு திவலைகளாக மாற்றுகின்றன. மேலும்
புரதத்தைப்
புர�ோடிய�ோஸ்களாகவும்
பித்தநீரானது லிபேஸ் ந�ொதியைத் தூண்டிக்
பெப்டோன்களாகவும்
(பெப்டைடுகள்)
க�ொழுப்பைச் செரிக்கச் செய்கின்றது.
மாற்றுகிறது. ஹைட்ரோ குள�ோரிக் அமிலம்
àí¾‚°ö™

இரைப்பையிலிருந்து
சிறுகுடலுக்குள்
நுழையும் இரைப்பைப்பாகில் (Chyme) மீதம்

உணவை அமிலத்தன்மை (pH 1.8) யுடன் இருக்கச்
செய்து
பெப்சின்
செயல்பாட்டிற்கு
உகந்த
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உள்ள செரிக்கப்படாத புரதங்கள் மற்றும்
ஓரளவிற்குச் செரிக்கப்பட்ட புரதங்கள் மீது
கணையநீரில் உள்ள புரதச்சிதைவு ந�ொதிகள்
செயல்படுகின்றன.

மால்டோஸ்

சுக்ரோஸ்

கணைய
நீரில்
டிரிப்ஸின�ோஜன்,
கைம�ோ டி ரி ப் ஸி ன�ோ ஜ ன் ,
கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ்கள்
கணைய
அமைலேஸ்கள், கணைய லிப்பேஸ்கள் மற்றும்
நியூக்ளியேஸ்கள் ப�ோன்ற ந�ொதிகள் உள்ளன.
சிறுகுடல் க�ோழைப்படலத்திலிருந்து சுரக்கும்
என்டிர�ோகைனேஸ் எனும் ந�ொதி செயல்படாத
டிரிப்ஸின�ோஜனை செயல்படும் டிரிப்ஸினாக
மாற்றுகின்றது. டிரிப்ஸின், கணைய நீரிலுள்ள
செயல்படாத
கைம�ோடிரிப்ஸின�ோஜனை
செயல்படும் ந�ொதியான கைம�ோடிரிப்ஸின் ஆக
மாற்றுகின்றது.

லாக்டோஸ்

டைபெப்டைடுகள்
டிரைபெப்டைடுகள்

நியூக்ளிடைடுகள்

நியூக்கிளிய�ோசைடு

டிரிப்ஸின், புரதங்களை நீராற்பகுத்து
பாலிபெப்டைடுகள் மற்றும் பெட்டோன்களாக
மாற்றுகின்றது. கைம�ோடிரிப்ஸின் குறிப்பிட்ட
அமின�ோ
அமிலங்களுடன்
இணைந்துள்ள
பெப்டைடு பிணைப்புகளை நீராற்பகுக்கின்றது.

டைகிளிசரைடுகள்
மற்றும்
ம�ோன�ோகிளிசரைடுகள்

மால்டேஸ்

குளுக்கோஸ் +
குளுக்கோஸ்

சுக்ரேஸ்

குளுக்கோஸ் +
ஃபிரக்டோஸ்

லாக்டேஸ்

குளுக்கோஸ் +
காலக்டோஸ்

பெப்டிடேஸ்

அமின�ோ
அமிலங்கள்

நியூக்லிய�ோடைடேஸ் நியூக்ளிய�ோசைடு+
பாஸ்பாரிக் அமிலம்

நியூக்லிய�ோசைடேஸ்

லிபேஸ்கள்

சர்க்கரை +
நைட்ரஜன் காரங்கள்

க�ொழுப்பு
அமிலங்கள் +
கிளிசரால்

கணையத்திலிருந்து
த�ோன்றும்
க�ோழையும்,
பைகார்பனேட்
அயனிகளும்
உணவைக் காரத் தன்மை க�ொண்ட ஊடகமாக
(pH – 7.8) மாற்றிச் செரிமான ந�ொதிகள் செயல்பட
ஏதுவான சூழலை உருவாக்குகின்றன செரித்தலின்
முடிவில் உணவிலிருந்த அனைத்துப் பெரிய
மூலக்கூறுகளும் அதனதன் சிறிய அலகுகளாக
மாற்றப்படுகின்றன.

கணைய
அமைலேஸ்,
கிளைக்கோஜனையும்
ஸ்டார்ச்சையும்
மால்டோஸாக மாற்றுகிறது. கணைய லிபேஸ்
பால்மமாக்கப்பட்ட
க�ொழுப்புத்
துகளான
டிரைகிளிசரைடுகள் மீது செயல்பட்டு அவற்றைத்
தனித்த க�ொழுப்பு அமிலம் மற்றும் ம�ோன�ோ
கிளிசரைடுகளாக மாற்றுகின்றது. ம�ோன�ோ
கிளிசரைடுகள்
மேலும்
நீராற்பகுக்கப்பட்டு
க�ொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக
மாற்றப்படுகின்றது.
கணைய
நீரிலுள்ள
நியூக்ளியேஸ்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்களை
நியூக்ளிய�ோடைடுகள்
மற்றும்
நியூக்ளிய�ோசைடுகளாக மாற்றுகின்றன.

ஒற்றை சர்க்கரை
கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
(குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ், காலக்டோஸ்)
புரதங்கள்
க�ொழுப்புகள்

புருன்னரின் சுரப்பியின் (Brunner’s gland)
சுரப்புப் ப�ொருளும் சிறுகுடல் சுரப்பிகளின்
சுரப்புப்
ப�ொருளும்
இணைந்து
சக்கஸ்
என்டரிகஸ் (Succus entericus) எனும் சிறுகுடல் நீரை
உருவாக்குகின்றது.

அமின�ோ அமிலங்கள்
க�ொ
 ழுப்பு அமிலங்கள்,
மற்றும் கிளிசரால்

செரித்தலின் முடிவில் த�ோன்றும் எளிய
ப�ொருட்கள்
இடைச்சிறுகுடல்
மற்றும்
பின்சிறுகுடலில்
உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன.
செரிமானமாகாத மற்றும் உட்கிரகிக்கப்படாத
ப�ொருட்கள்
பெருங்குடலுக்குள்
செலுத்தப்படுகின்றது.
இரைப்பை
குடல்
பாதையின் பல்வேறு பகுதிகளின் பணிகளை
நரம்பு மற்றும் ஹார்மோன்கள் கட்டுப்படுத்தி
ஒருங்கிணைக்கின்றன. இரைப்பை மற்றும் குடல்
சுரப்புகள் நரம்புகளால் தூண்டப்படுகின்றன.

சிறுகுடல் நீரில் உள்ள ந�ொதிகளான
மால்டேஸ் லாக்டேஸ், சுக்ரேஸ் (இன்வர்ட்டேஸ்),
பெப்டிடேஸ்கள், லிபேஸ்கள், நியூக்லிய�ோடைடேஸ்,
நியூக்கிலிய�ோசைடேஸ் ஆகியன பித்த நீர் மற்றும்
கணையநீரால் செரிக்கப்பட்ட உணவின் மீது
வினையாற்றுகின்றன.
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படம் 5.9 செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் செயல்முறைகள்
ப�ொருட்களான
குள�ோரைடு
அயனிகள்
ஆகியவை ப�ொதுவாக எளிய விரவல் மூலம்
உட்கிர கிக்கப்படுகின்றன. இரத்தத்தை ந�ோக்கிய
இப்பொருட்களின்
பெயர்ச்சி
அடர்த்தி
வேறுபாட்டின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றது
என்றாலும்
ஃபிராக்டோஸ் ப�ோன்ற சில
ப�ொருட்கள் ச�ோடியம் அயனிகளை (Na+) கடத்துப்
ப�ொருளாகக் க�ொண்டு உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது.
இம் முறைக்குப் ப�ொருட்கள் வழிக் கடத்தல்
என்று பெயர்.

உணவுப்பாதையின்
க�ோழை
சுரப்பிகளில்
உருவாகும்
உள்ளார்ந்த
ஹார்மோன்கள்
செரித்தல் நீரின் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

5.3	புரதம்,
கார்போஹைட்ரேட்
மற்றும் க�ொழுப்புகள் ஆகியவை
உட்கிரகித்தல்
மற்றும்
தன்மயமாதல்
	(Absorption and assimilation of proteins,
carbohydrates and fats)
செரிமானத்தின் முடிவில் த�ோன்றும் இறுதி
விளைப�ொருட்களைக் குடலின் க�ோழைப்பகுதி
வழியாக
இரத்தம்
மற்றும்
நிணநீருக்குள்
செலுத்தும் நிகழ்ச்சியே உட்கிரகித்தல் எனப்படும்.
சிறுகுடலின் உட்பகுதியில் உள்ள உட்கிரகிக்கும்
அலகுகளான குடலுறிஞ்சிகளின் நடுவில் லாக்டீல்
என்னும் நிணநீர் நுண் குழலும் அதனைச் சுற்றி
நுண்ணிய இரத்த நுண் நாள வலையும் உள்ளன.
உட்கிரகித்தலில், செயல்மிகு கடத்தல், இயல்புக்
கடத்தல் மற்றும் ப�ொருட்கள் வழிக்கடத்தல் ஆகிய
முறைகள் உள்ளன. சிறிதளவு குளுக்கோஸ்,
அமின�ோ
அமிலங்கள்
மற்றும்
மின்பகு

உணவூட்டப் ப�ொருட்களான அமின�ோ
அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், மற்றும் மின்பகு
ப�ொருளான ச�ோடியம் அயனிகள் ப�ோன்றவை
அடர்த்தி வேறுபாட்டினால் செயல்மிகு கடத்தல்
மூலம் கடத்தப்படுகிறது. கரையும் தன்மையற்ற
ப�ொருட்களான
க�ொழுப்பு
அமிலங்கள்,
கிளிசரால்
மற்றும்
க�ொழுப்பில்
கரையும்
வைட்டமின்கள் ஆகியன முதலில் சிறிய, நீரில்
கரையும் மைசிலஸ் (Micelles) எனும் நுண்
குமிழிகளாக மாற்றப்பட்டு, சிறுகுடல் க�ோழை
சவ்வினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. அங்கு மீண்டும்
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புரத உறையால் சூழப்பட்ட க�ொழுப்புத் துகளாக
(Chylomicrons)
மாற்றப்படுகின்றது.
பின்னர்
குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள நிணநீர் நுண் நாளத்தின்
வழியாகக் கடத்தப்பட்டு நிணநீர் நாளத்தில்
செலுத்தப்படுகின்றது.
அதன்
பின்னரே
இப்பொருட்கள் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில்
கலக்கின்றன.
இவ்வாறாகக்
க�ொழுப்பு
அமிலங்கள் நிணநீர் நாளம் மூலமாகவும், பிற
ப�ொருட்கள் குடலுறிஞ்சியில் உள்ள இரத்த நுண்
நாளத்தால்,
செயல்மிகு
கடத்தல்
அல்லது
இயல்புக்
கடத்தல்
மூலமாகவும்,
உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன.
நீரில்
கரையும்
வைட்டமின்கள்
எளிய
விரவல்
அல்லது
செயல்மிகு கடத்தல் மூலமாகக் கடத்தப்படுகிறது.
ஊடுகலப்பு
அடர்வைப்
ப�ொருத்து
நீர்
உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது (படம் 5.9).

பாக்டீரியாக்களால்
பயன்படுத்தப்பட்டு
வைட்டமின் K மற்றும் பிற வளர்சிதை மாற்றப்
ப�ொருட்கள் உருவாகின்றன. இப்பொருட்கள்
பெருங்குடலில்
நீருடன்
சேர்த்து
உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன.
எஞ்சிய
கழிவுப்பொருட்கள் மலக்குடலில் திடநிலைக்கு
மாற்றப்படுகிறது. இந்த மலப்பொருள் ஒரு
நரம்புத்தூண்டலை
உருவாக்கி
மலத்தை
வெளியேற்ற
வேண்டிய
உந்துதலை
ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் மலத்துளை வழியாக
மலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு
மல வெளியேற்றம் (Egestion or Defaecation) என்று
பெயர். இது ஒரு விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட
அலையியக்க நிகழ்வாகும்.
தாதுப்புகள்:
இவை
கனிம
வேதிப்பொருட்கள் ஆகும். கால்சியம், இரும்பு,
அய�ோடின், ப�ொட்டாசியம், மக்னீசியம், ச�ோடியம்,
பாஸ்பரஸ், மற்றும் கந்தகம் ப�ோன்றவை நமது
உடலின் பல்வேறு உடற்செயல் பணிகளை
ஒழுங்குபடுத்தத் தேவையான தாதுப்புகள் ஆகும்.
உடலுக்கு
அதிக
அளவு
தேவைப்படும்
தாதுப்புக்களை
முதன்மைத்
தாதுப்புகள்
(ச�ோடியம், பாஸ்பரஸ், ப�ொட்டாசியம், கால்சியம்,
மக்னீசியம், கந்தகம் மற்றும் குள�ோரின்) என்றும்
குறைந்த அளவு தேவைப்படும் தாதுப்புகள் நுண்
தாதுப்புகள் (இரும்பு, செம்பு, துத்தநாகம்,
க�ோபால்ட், மாங்கனீசு, அய�ோடின், ஃபுளுரின்)
எனவும் இரு பிரிவுகளாகக் க�ொள்ளலாம். நமது
உடல் திரவத்தில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும்
அயனி ச�ோடியம் ஆகும்.

உணவு
உட்கிரகித்தல்,
வாய்க்குழி,
இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் ஆகிய
பகுதிகளில்
நடைபெற்றாலும்
பெருமளவு
உட்கிரகித்தல்
நடைபெறும்
இடம்
சிறுகுடலேயாகும். எளிய சர்க்கரை, ஆல்கஹால்
மற்றும்
மருந்துப்பொருட்கள்
ஆகியவை
இரைப்பையில் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. சில
மருந்துகள் நாக்கின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள இரத்த
நுண் நாளங்கள் மற்றும் வாயில் உள்ள க�ோழைப்
படலத்தால்
உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன.
பெருங்குடலும் அதிக அளவு நீர் வைட்டமின்கள்,
சில தாதுப்புகள் மற்றும் சில மருந்துப்பொருட்கள்
ஆகியவற்றை உட்கிரகிக்கின்றது.
உட்கிரகிக்கப்பட்ட ப�ொருட்கள் இரத்தம் மற்றும்
நிணநீர் மூலம் கல்லீரல் ப�ோர்ட்டல் மண்டலத்தின்
வழியாகக் கல்லீரலை அடைகிறது. கல்லீரலில்
இருந்து உணவூட்டப் ப�ொருட்கள் பல்வேறு
உடற்பகுதிகளுக்குப்
பயன்பாட்டிற்காகக்
கடத்தப்படுகின்றன.
உட்கிரகிக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களை உடலின் அனைத்துத் திசுக்களும்
பயன்படுத்தி அவற்றைப் புர�ோட்டோபிளாசப்
ப�ொருட்களாக மாற்றும் நிகழ்ச்சி தன்மயமாதல்
(Assimilation) எனப்படும்.

5.4

5.5	கார்போஹைட்ரேட்கள்,
புரதங்கள் மற்றும்
க�ொழுப்புகளின் கல�ோரி மதிப்பு:
	(Caloric value of carbohydrates, proteins and fats)
நமக்குத்
தேவையான
ஆற்றலில்
50%
கார்போஹைட்ரேட்களில்
இருந்தும்
35% க�ொழுப்புகளில் இருந்தும் 15% புரதங்களில்
இருந்தும்
பெறுகின்றோம்.
நாள�ொன்றுக்கு
400 முதல் 500 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்,
60 முதல் 70 கிராம் க�ொழுப்பு மற்றும் 65 முதல்
75 கிராம் புரதம் நமக்குத் தேவைப்படுகிறது.
வயது, பால், உடலுழைப்பின் அளவு, பிற
காரணிகளான
கர்ப்பம்,
பாலூட்டுதல்
ப�ோன்றவற்றைப் ப�ொருத்து சரிவிகித உணவு
ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் வேறுபடுகிறது.

கழிவு வெளியேற்றம் (Egestion)

பின் சிறுகுடலில் இருந்து செரிமானத்தால்
உருவாகும் கழிவுப்பொருட்களும் உட்கிரகிக்க
இயலாத
ப�ொருட்களும்
பெருங்குடலில்
செலுத்தப்படுகின்றன.
இது
பெரும்பாலும்
நார்பொருட்களால் ஆனது. இந்த நார்பொருட்கள்
பெருங்குடலில்
உள்ள
இணைவாழ்
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சர்க்கரை
மற்றும்
ஸ்டார்ச்
ஆகியன
கார்போஹைட்ரேட்கள்
ஆகும்.
கார்போஹைட்ரேட்டின்
கல�ோரி
மதிப்பு
கல�ோரி/
கிராம்
ஆகும்.
இதன்
4.1K
உடற்செயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 4 கி.கல�ோரி/
கிராம்.

5.6	உணவூட்ட மற்றும் செரிமானக்
குறைபாடுகள்
(Nutritional and digestive disorders)
பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் ஒட்டுண்ணிப்
புழுக்களின் த�ொற்று, குடல் பாதையை எளிதில்
தாக்கும். இதனால் பெருங்குடலின் உட்சுவர்
பகுதியில் வீக்கம் ஏற்படும். இதற்குக் க�ோலிடிஸ்
(பெருங்குடல் உட்சுவர் அழற்சி) என்று பெயர்.
மலக்குடலில் இரத்தக்கசிவு, அடிவயிற்று இறுக்கம்
மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியன இதன்
அறிகுறிகள் ஆகும்.

லிப்பிடுகள் என்பன க�ொழுப்பு அல்லது
க�ொழுப்பிலிருந்து பெறப்படும் ப�ொருட்களாகும்.
இது நம் உடலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்
மிகச் சிறந்த ஆற்றல் மூலம் ஆகும். க�ொழுப்பின்
கல�ோரி மதிப்பு 9.45 கி. கல�ோரிகள் / கிராம்
மற்றும் இதன் உடற்செயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு
9 கி.கல�ோரிகள்/ கிராம் ஆகும்.

புரத ஆற்றல் உணவூட்டக் குறைபாடு
(Protein Energy malnutrition - PEM)

அமின�ோ அமிலங்களின் மூலமான புரதங்கள்,
உடல் வளர்ச்சி மற்றும் செல்களின் பழுது
நீக்கத்திற்குத் தேவைப்படுகிறது. ஓரளவு மட்டுமே
புரதங்கள்
உடலில்
சேமிக்கப்படுகிறது.
பெருமளவு புரதங்கள் நைட்ரஜன் கழிவுகளாக
வெளியேற்றப் படுகின்றன. புரதத்தின் கல�ோரி
மதிப்பு 5.65 கி.கல�ோரி/ கிராம் மற்றும்
உடற்செயலியல்
எரிதிறன்
மதிப்பு
4 கி. கல�ோரிகள்/ கிராம் ஆகும். இந்திய மருத்துவ
ஆராய்ச்சி கழகம் (ICMR) மற்றும் உலகச்
சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) படி சராசரி
இந்திய
மனிதனுக்கு
நாள�ொன்றுக்குத்
தேவைப்படும்
புரதம்
ஒரு
கில�ோகிராம்
எடைக்கு1 கிராம் ஆகும்.

வளரும் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சிக்கு
அதிக அளவு புரதம் தேவைப்படுகின்றது. இளம்
பருவத்தில் உணவில் புரதம் குறைந்தால் புரத
ஆற்றல் குறைபாடுகளான மராஸ்மஸ் (Marasmus)
மற்றும் குவாஷியார்கர் (Kwashiorkor) ப�ோன்றவை
ஏற்படுகின்றன. இதன் அறிகுறிகளாக உலர்ந்த
த�ோல், பானை ப�ோன்ற வயிறு, கால்கள் மற்றும்
முகத்தில் நீர் க�ோர்த்தல், குன்றிய வளர்ச்சி,
ர�ோமநிற மாற்றம், பலவீனம் மற்றும் எரிச்சல்
த�ோன்றுகின்றது. மராஸ்மஸ் தீவிரமான புரதக்
குறைபாடாகும்.
இந்நிலை
உணவில்
கார்போஹைட்ரேட்
மற்றும்
புரதப்
பற்றாக்குறையால் த�ோன்றுகிறது. இவ்விதப்
பாதிப்புக்குள்ளான
குழந்தைகள்
வயிற்றுப்போக்கு, உடல் மெலிதல், பலவீனம்,
தசைகளில்
க�ொழுப்பின்மையால்
மடிப்புகளுடன்
கூடிய
த�ோல்
ஆகிய
அறிகுறிகளைப் பெற்றிருப்பர்.

உணவு
கலப்படப்
ப�ொ ரு ட ்கள ா ல்
தலைவலி, படபடப்பு,
ஒவ்வாமை, புற்றந�ோய்
ப�ோன்ற க�ொடிய விளைவுகள் ஏற்படுவதுடன்
உணவின் தரமும் குறைகின்றது. எலுமிச்சை
சாறுடன் சிட்ரிக் அமிலம் கலத்தல், மிளகுடன்
பப்பாளி
விதை
கலத்தல்,
பாலுடன்
மெலமைன்,
இயற்கை
வெனிலினுடன்
செயற்கை வெனிலின் மிளகாயுடன் சிவப்பு
வண்ணச்சாயம் மஞ்சள் தூளுடன் காரிய
குர�ோமேட் மற்றும் காரீய டெட்ராக்சைடு
கலத்தல் ப�ோன்றன உணவு கலப்படத்திற்கு
ப�ொதுவான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

செரியாமை (அ) அஜீரணம் (Indigestion):
சரிவர உணவு செரிக்காததால் இக் குறைபாடு
த�ோன்றுகிறது. எப்போதும் வயிறு நிறைந்த
உணர்வைத் தருகிறது. ப�ோதுமான அளவு
செரிமான ந�ொதிகள் சுரக்காமை, படபடப்பு,
உணவு நஞ்சாதல், அதிகம் உண்ணுதல் மற்றும்
காரம் மிக்க உணவு ஆகியவற்றால் இந்நிலை
ஏற்படுகிறது.
மலச்சிக்கல் (Constipation): குறைவான உடல்
உழைப்பு மற்றும் நார்ச்சத்து குறைந்த உணவு
ஆகியவற்றால் குடலியக்கத்தில் குறை ஏற்பட்டு,
மலக்குடலில் அதிகநேரம் மலம் தங்கி விடுவதே
மலச்சிக்கல் ஆகும்.
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ந�ோய்தொற்று, நஞ்சு உண்ணுதல், ஊட்டச்சத்து
குறைபாடு
மற்றும்
குடிப்பழக்கத்தால்
த�ோன்றுகிறது.

பல்வேறு
ஆய்வு
முடிவுகளின்
படி
வே தி ப ்ப த ப ்ப டு த் தி க ள்
மற்றும்
செயற்கை
ஊக்கிகள் மிகக் கடுமையான விளைவுகளை
ஏற்படுத்துகின்றன.
அவை
இதயக்கோளாறுகள்,
மிகை
இரத்த
அழுத்தம், மலட்டுத்தன்மை, இரைப்பை
குடல் க�ோளாறுகள், பெண்குழந்தைகள்
இளம் வயதில் பூப்படைதல், எலும்பு
பலவீனம், சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல்
பாதிப்பு சுவாசப்பாதை அடைப்பு ந�ோய்,
தலைவலி, ஒவ்வாமை, ஆஸ்துமா, த�ோல்
ந�ோய், புற்றுந�ோய் ப�ோன்றன. வீட்டுத்
தயாரிப்பு உணவே சிறந்தது. அதற்கு மாற்று
ஏதுமில்லை
என்பதை
நினைவில்
க�ொள்வோம்.

பித்தக் கற்கள் (Gall stones): பித்தநீரின்
இயல்பில்
ஏற்படும்
மாற்றத்தால்
பித்தநீர்ப்பையில்
கற்கள்
த�ோன்றுகின்றன.
பித்தக்கற்கள் பெரும்பாலும் க�ொலஸ்ட்ரால்
படிகங்களால் ஆனவை. இக்கற்கள் சிஸ்டிக்
நாளம், கல்லீரல் நாளம் மற்றும் கல்லீரல்கணைய
நாளம்
ஆகியவற்றில்
தடை
ஏற்படுத்துவதால் வலி, மஞ்சள் காமாலை,
கல்லீரல் அழற்சி மற்றும் கணைய அழற்சி
ஆகியவை த�ோன்றுகின்றன.
குடல்வால்
அழற்சி
(Appendicitis):
குடல்வாலில் ஏற்படும் வீக்கம், கடுமையான அடி
வயிற்று
வலியை
உண்டாக்குகின்றது. இதனால்
குடல்வாலை
அறுவைச்
சிகிச்சை
மூலம்
நீக்கிச்
சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றது.
சிகிச்சை
தாமதமானால்
குடல்வால் வெடித்து அடி
வயிற்றில் த�ொற்று ஏற்படுகின்றது. இதற்குப்
பெரிட�ோனிடிஸ் (Peritonitis) என்று பெயர்.

வாந்தி (Vomiting): இது எதிர் அலையியக்க
நிகழ்வாகும். கேடு விளைவிக்கும் ப�ொருட்கள்
மற்றும் கெட்டுப்போன உணவு, ஆகியவை
வயிற்றிலிருந்து வாய் வழியே வெளியேறுவது
வாந்தியாகும்.
முகுளத்தில்
உள்ள
வாந்தி
கட்டுப்பாட்டு
மையத்தால்
இது
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
குமட்டலின்
(Nausea)
த�ொடர்ச்சியாகவே
வாந்தி
வெளியேற்றம்
நடைபெறுகின்றது.

சந்துக்குடலிறக்கம் (Hiatus hernia) (அ)
உதரவிதானக் குடலிறக்கம் (Diaphragmatic hernia):
இது
அமைப்பில்
ஏற்படும்
மாற்றத்தால்
த�ோன்றுவது. இதில் இரைப்பையின் மேற்பகுதி
சிறிதளவு உதரவிதானத்திற்கு மேல் துருத்தி
நிற்கும்.
இதற்கான
காரணம்
சரிவரத்
தெரியவில்லை. மேலும் இருமல், வாந்தி, மலம்
வெளியேற்றத்தின் ப�ோது க�ொடுக்கப்படும் அதிக
அழுத்தம், அதிக பாரம் தூக்குதல் ப�ோன்ற
காரணங்களால்
வயிற்றுப்பகுதி
தசைகள்
த�ொடர்ந்து அழுத்தம் அடைவதால், சிலருக்குக்
காயம்
அல்லது
பிற
பாதிப்புகளால்
தசைத்திசுக்கள் வலுவிழக்கின்றன. இதனால்
உதரவிதானக்
குடலிறக்கம்
த�ோன்றுகிறது.
உதரவிதானக் குடலிறக்கம் உள்ளவர்களுக்குப்
ப�ொதுவாக
நெஞ்செரிச்சல்
த�ோன்றும்.
இந்நிலையில் இரைப்பையில் உள்ள ப�ொருட்கள்
உணவுக்குழல்
அல்லது
வாய்க்குழிக்குள்
மீண்டும் வருகின்றது. இரைப்பையின் அமிலம்
உண்டாக்கும் அரிப்புத்தன்மையால் நெஞ்சு
எரிச்சல் த�ோன்றுகின்றது (படம் 5.10).

கல்லீரல் அழற்சி (மஞ்சள் காமாலை)
(Jaundice):
இந்நிலை
கல்லீரல்
பாதிப்பால்
த�ோன்றுகின்றது.
இதனால்,
சிதைந்த
ஹீம�ோகுள�ோபினிலிருந்து
வரும்
பித்த
நிறமிகளை
இரத்தத்திலிருந்து
பிரிப்பது
பாதிக்கப்படுகின்றது.
இந்த
நிறமிகள்,
படிவுகளாகக் கண்கள், த�ோல் ஆகிய பகுதிகளில்
படிந்து மஞ்சள் நிறத்தைத் த�ோற்றுவிக்கின்றன.
சில
சமயங்களில்
ஹெபாடிடிஸ்
வைரஸ்
த�ொற்றால், கல்லீரல் அழற்சி த�ோன்றுகின்றது.
கல்லீரல் சிதைவு ந�ோய் (Liver cirrhosis): நீண்ட
காலக் கல்லீரல் ந�ோய்கள் கல்லீரல் செல்களைப்
பாதித்துச் சிதைத்து விடுவதால் கல்லீரல் சிதைவு
ந�ோய் த�ோன்றுகின்றது, இதனால், வயிற்றறை
இரத்தக்குழல்கள் மற்றும் பித்த நாளங்களில்
நாரிழைக் கட்டிகள் த�ோன்றுகின்றன. இதற்குக்
கைவிடப்பட்ட கல்லீரல் (அ) தழும்புடைய
கல்லீரல்
என்றும்
பெயர்.
இந்நிலை
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ஹெலிக�ோபாக்டர்
பைல� ோ ரி
வ யி ற் று ப் பு ண்ணை
ஏ ற ்ப டு த் து கி ற து
என்பதைக் கண்டறிந்த அறிவியலாலர்கள்
ராபின் வாரன் (Robin Warren) மற்றும் பாரி
மார்ஷல் (Barry Marshall) ஆகிய�ோருக்கு
2005 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்திற்கான
ந�ோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

¿Ìdx
Ëx½×dÇm
¿ÍÒ2ÍØm

½ÒlÏ

உடல்
பருமன்
(Obesity):
அளவுக்கு
அதிகமான க�ொழுப்பு அடிப�ோஸ் திசுக்களில்
சேர்வதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது. இது மிகை
இரத்த அழுத்தம், இரத்தக்குழலடைப்பு இதய
ந�ோய் (Atherosclerotic heart disease) மற்றும் நீரிழிவு
ப�ோன்ற
ந�ோய்களைத்
தூண்டலாம்.
மரபுக்காரணங்கள், அதிக உணவு உண்ணுதல்
நாளமில்லாச் சுரப்பி அல்லது வளர்சிதை மாற்றக்
குறைபாட்டினாலும் உடல்பருமன் த�ோன்றுகிறது.
உடல் பருமன் சுட்டு அல்லது உடல் எடைக்
குறியீட்டை (BMI) க�ொண்டு பருமனாதல் அளவை
அறியலாம். இயல்பாக வளர்ந்த மனிதனின் BMI
அளவு 19- 25 ஆகும். BMI 25க்கு மேல் இருந்தால்
அவர் உடல்பருமன் மிக்கவர் ஆவார். கில�ோகிராம்
கணக்கிலான உடல் எடையை மீட்டர் கணக்கில்
உள்ள உயரத்தின் மடங்கினால் வகுத்தால்
ஒருவரின் BMIஐ அறியலாம். எடுத்துக்காட்டாக
50 கில�ோகிராம் எடையும் 1.6 மீட்டர் உயரமும்
க�ொண்ட ஒருவரின் BMI மதிப்பு 19.5 ஆகும்.
அதாவது BMI= 50/(1.6)2 = 19.5

படம் 5.10 சந்துக்குடலிறக்கம்
வயிற்றுப்போக்கு
(Diarrhoea):
வயிற்றுப்போக்கு,
உலகம்
முழுவதும்
காணப்படும் வயிறு – குடல் க�ோளாறு ஆகும்.
சில சமயங்களில் உணவு மற்றும் நீரின்
வழியாகப் பரவும் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ்
த�ொற்றால் இது ஏற்படும். த�ொற்றுயிரிகள்
பெருங்குடலின்
உட்சுவற்றை
சேதப்படுத்துவதால், பெருங்குடலால் நீர்மப்
ப�ொருட்களை உட்கிரகிக்க இயலாது. இயல்புக்கு
மாறாக
அடிக்கடி
நடைபெறும்
குடலியக்கத்தினால்
அதிக
முறை
திரவத்தன்மையுடன் கூடிய மலம் வெளியேறுவது
வயிற்றுப்போக்கு எனப்படும். இதற்குச் சிகிச்சை
அளிக்கவில்லை எனில் நீரிழப்பு ஏற்படும்.
இதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் சிகிச்சை முறை
வாய்வழி நீரேற்றச் சிகிச்சை (Oral rehydration
therapy) ஆகும். அதாவது, அதிக அளவு
நீர்மங்களைச்
சிறுகச்
சிறுக
எடுத்துக்கொள்ளுதல் மூலம் உடலில் மறு
நீரேற்றம் செய்தல் வேண்டும்.

உ ண வூ ட ்டப்
ப�ொ ரு ட ்களை
உட்கிரகித்தலுக்கான
தேவை
மற்றும்
ந�ோய்க்கிருமிகளான பாக்டீரியா, வைரஸ்
ப�ோன்றனவற்றின்
தாக்கத்திலிருந்து
குடற்பாதையை
பாதுகாத்தல்
ப�ோன்ற
முரண்பாடான
செயல்களை
நித்தமும்
செரிமான மண்டலம் எதிர்கொள்கின்றது.
ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 7 லிட்டர் செரிமான
திரவத்தை உணவுப் பாதைக்குள் செலுத்தி
அதை மீண்டும் உறிஞ்சுகிறது. இச்செயல்
நடைபெறாவிட்டால் உடலில் நீர் சத்து
குறைவதுடன் இரத்த அழுத்தமும் குறையும்.

வயிற்றுப்புண் (Peptic ulcer)
இரைப்பை மற்றும் முன் சிறுகுடலினுள் ஏற்படும்
க�ோழைப்படல அரிப்பு இரைப்பைப்புண் ஆகும்.
முன் சிறுகுடல் புண் 25 முதல் 45 வயதினருக்கும்
இரைப்பைப்புண்
50
வயதுக்கு
மேற்பட்டவர்களுக்கும் மிகச் சாதாரணமாகத்
த�ோன்றுகிறது. ஹெலிக�ோபாக்டர் பைல�ோரி
எனும் பாக்டீரியத் த�ொற்றால், பெரும்பாலும் இது
ஏற்படுகிறது. கட்டுப்பாடற்ற ஆஸ்பிரின் அல்லது
அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள் ஆகியவற்றின்
த�ொடர்
பயன்பாட்டால்
வயிற்றுப்புண்
உண்டாகின்றது. புகைபிடித்தல், குடிப்பழக்கம்,
கஃபீன்
பயன்பாடு
மற்றும்
மனஅழுத்தம்
காரணமாகவும் வயிற்றுப்புண் த�ோன்றலாம்.
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¿ÌÇÕÓ

ÐØÍÉÒÐØÐÌËÓÐÐÇÐÔÑÏ«ËÐ
»ÐÏÏÐÎÐ¿ÌÐ¿ÌÔ
ÁÒÏÖÇÐ××¿ËÓØ¼××ÓÍÔ
«ÒÍÍÉÑÍÓÐ× Ð¿ËÓÔÖÒÉÉÇÐ
¿ÍÇØ×»ÔÔÏÏÎÐ»Ø×Ë
ÎÇÕÔÓÂ×ÏÐÉ×ÑÐ××ÈÇÐÎÓÐØ
ÉÒÐØÍÍÓÐ××ÈÇÖÍÍÐ

2

¿ÌÇÕÓÔÑÇÕ
Ð× Ð½ÒÏÏ½ËÑ
¿ÖÖ½ÌÏÇÕÓ
¿ÌÇÕÓ¼Ð
ÔÈÇÏÏËË¿Ì½ÍØ
ÔÕÑ½ÒÏÏÇÖ
ÎÇÒÇØ×

ÇÓÓ ÒÓ

¿ÈÇÇÍ
ÍÒÎÍÍ$

5

»ÔÔÏÍØ ÐÔÍÍÓÓ
ÔÑ Ô ÈÍÓÔÑ× ÏÏÇ
ÐÓÉÉÇÇÓÎÊÉÒÉÉÓ»ÐÓ
ÔÖlÏÐÊÉÖÇÐÓÏÍÍÇ
Ç×ÇÖ¿ËÓÏÐØÏØ×ØÉÒÐØ
ÐÌËÓÐÍËwÏØÇÖ ÇÖÁØÏ
¿ÈÇÇÍÍÒÇØ×Í$

ÇÓÓ ÒÓÏÍÍÎ ÒÉÒÇÇØ×
½É ËÓÓ¿ÌÔÖÖ
ÇÏÏÉÍÍÁÖÍÓ
¿ËÇÒÇÇÐÏÌÑ
ÁÖÍÇÇØ×
ÏÍÍÎ ÒÏÏÑÓÏÍÍÎ Ò
ÉÐÇÇÏÏÇØ×

6

3

5

ÏÐÏØÐÑØ¿Ì¶ËËÏ
ÏËÇÖÉÒÐØÐ»ËÎ
¿ËÇÒÇÇÐ½ËÐÉ ËÓ
¼Ð

ÏÈËÓ ÇÓØ

ÇÒÑÇdjÍÉÇÖ
¿ÌÇÕÓÐ× Ð½ÒÏÏ
½ÌÐ½ËÍÍÓ¿ÖÖÍÉÍ
ÍÏÇÍÏÓÉÑÓÏË
½ÒÏÏÑÓ¿ÖÖ»ÐÓÐ
ÐÓÏÍÑØ¿ÌÇÕÇÖ
ÔÒÐÓÍÇÇØ×

4

½ÒÏÏÉ×Ó+&/Ð× Ð
½ÒÏÏÎÍÇÖ¿ÖÖØ
+&/ÏÏÉØÎÍÔÕÑÇ
ÒÍÐÐ× ÐÏ×ÏËÇÖ
ÉÒÇÇÉÉÑÔËØÇ
ÔÖÔÇÐÏÇÒÑÇÇÖ
×ÇÇØ×

2

8

¿ÈÇÇÍÍÒÐ$
É ËÓ¿ËÏÒÏÇÕl
ÏËÓÍÍÔØ
ÐØÐÑØËÓ
ÔÒÏÇÏÏÉÒÐØ
ÎÍÇÖ¿×ÏÍÍÉÑÔ
Ð× ÐÀËËÏÏËÇÖ
¿ËÇÒÇÇÇØ×

¬ÔÌ¿ÐÕÎ ÒÒÏÏÇÖ
¿ÐÕÎ ÒÉÒÇÇØ×Ø¿ÐÕÎ ÒÓ
¿ÖÖÎÍÇÖ¿ÌËØÇÓÎ
ÐÓÍÓ¬ÓÐ¿ÌÔÍ
ÇÖÇÖÇÉÉÍÇÇØ×Ø

½ÒÏÏ

¿ÈÇÇÍÍÒÐ$ÇÓÓ ÒÐ
ÎÉÏÏËÇÖÉÍÇÐ
ÇÇÑ¿ ÏÏÐÎÐ
¿ËÓÓÎÇÍÐ
ÎÉÏÏËÇÖÔÇË
ÔÖÑ× ÍÓÓ¿ÍÇØ×

É ËÓ

1

ÔÑ

4

6

ÒËÑÙ
ÓlÑÙ
ÒÍÉÒÍÍÓÓ ÇÏ
¿ÍÇØ×
ÉÒÍÍÓÓ
¿ÍÇØ×

»ÐÓÙ
ÇÒÏÜËÒË
ÉÒÍÍÓÓ
¿ÍÇØ×

½ÔÍÐØÎÒÏËÇÖ
ÏÈËÓÎÓËØÔÇÇ
¿ÍÇØ×

9

ÉÒÐØÐÌËÓÍÍÖÖ
ÏÐÏØÐÑØÏÇÒÑÇÇÖ
ÏÈËÓÓÍØ¿ÖÖØ
½ÔÔËÍÍÓÍØ¿Ì
ÉÒÐÌÐ× Ï ÇØ×

ÇÒÐ
ÎÒÏËÇÖ
ÇÐÇÖÐ
ÇÕÇÖÐ
¬ÕÇÉÉÑÇØ×

8
1

ØÉ ËËØ½ÌÎÖÖ
½È¬Ø ÇÇÑÎÍÇÖ
¿ÔÇØ×Ø»Ô

ÎÇÏ¿ÌÐ

7

ÔÑÓ¿ÌÕÎÍ
¿ËØÉÒÇÇÍ
ÔÈÇØ×

7

ÇÌÑÐ

ÇÒÑÍÎÒÏËÇÖ
ÒÆÏÛÐÍÍÐÇ
ËÓÔËÐÓÐ
ÔÖÑ ÔÍÉ ÒÐÏ
ÏÍÇØ×

9
¿ÈÇÇÍ
ÍÒÐ$

ÒÓÓÑØÏÇÒÑÇÇÇÐÓ
ÎÐ¿ËÓÓ¿ÖÖØÎÐ¿ÌÏ
ÏÍÎØÐÍÐÏÇÒÑÍ Ð
ÍÐÏÇÒÑÐ× ÐÎÎÓ
ÏÇÒÑ¼ÇÑÔ××Ø½ËÑ
½ÑÓÏØÏÒÐÒÏÏÐ×ÇÖÐ
½ËÐÐ

¿ÌÉÒÐØÐÌËÓÐ
ÔÒÑÓØÎÑÍÍËÇlÏ×
¿ÍÔÒÇØ×

ÎÓÐØÉÐÉÉ ÒÐÑØËÓÏÏÒÐÒÇÇÎÐ
ÍØÐÉÑÑÔÌÑÁÖÑÔÕ×ÇÖ
ÎÓÓ¿ÌÔ
¿ËÇÖÍÓ

¿ÈÇÇÍÍÒÐ$
ÄËÐÍÍ¿ÌÉÒÐØÐ
Ð× ÐÎÑÍÏÏ××ÓÓÏÈ
Ï ÐÎØÐÉÑÐÏÇÒÑÇÇÖ
ÒÏÑÇÙÁØÏÏÐ


»ÍÇ»Ö
Î w»ÎÍÓ

¿ËÓÖÔÓ
ÒÍÐÇÉ
ÉÑÓÏÍÓ
ÐØ
»ÍÍÍÍ
ÇËÏÏÍÍÓ

ÍØÐÎØÐ
ÍÐÏÇÒÑÈÇÖ
¿ÌËØÉÒÍ
ÁÍÇÇÖÖÐ
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செயல்பாடு:

___________________________________________
ஸ்டார்ச்சிற்கான ச�ோதனை:-

உணவு மாதிரியுடன் சிலதுளிகள் அய�ோடின் கரைசலைச் சேர்க்க, ஸ்டார்ச் இருந்தால் கருநீல
நிறம்தோன்றும்.

புரதத்திற்கான ச�ோதனை:ஒரு ஆய்வுக்குழாயில் சிறிதளவு உணவு மாதிரியுடன் 3 மி.லி. நீர் சேர்த்து நன்கு கலக்கிய பின் சில
துளிகள் பையூரெட் கரைசலைச் சேர்க்க, புரதம் இருந்தால் ஊதா நிறம் த�ோன்றும்.

குளுக்கோஸிற்கான ச�ோதனை:ஒரு ஆய்வுக்குழாயில் சிறிதளவு உணவு மாதிரியுடன் 3 மிலி. நீர்சேர்த்து நன்கு கலக்கிய பின் சில துளிகள்
பெனிடிக்ட் கரைசலைச் சேர்த்து க�ொதி நீரில் வைத்து சூடுபடுத்தும் ப�ோது மாதிரியில் உள்ள
குளுக்கோஸின் அளவுக்கேற்ப பச்சை முதல் செங்கல் சிவப்பு வரை நிறங்கள் த�ோன்றினால்
குளுக்கோஸ் உள்ளதாக அறியலாம்.
நீரானது வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்கவுகளில்
முக்கிய
பங்கு
வகிப்பதுடன்,
உடலை
நீரிழப்பிலிருந்தும்
பாதுகாக்கிறது.
குடல்பாதையானது பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும்
ஒட்டிடுண்ணிப் புழுக்களால் மிகுந்த பாதிப்புக்கு
உள்ளாகும் பகுதியாகும். இவற்றின் த�ொற்றால்
ஏற்படும் பாதிப்பிற்கு பெருங்குடல் உட்சுவர்
அழற்சி என்று பெயர். இதனால் பெருங்குடலின்
உட்புறபடலம்
வீக்கமடைகிறது.
வளரும்
குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவு புரதம்
தேவைப்படுகிறது.
குழந்தைகளின்
ஆரம்ப
வளர்ச்சி காலத்தில் ஏற்படும் புரதக்குறைபாடு,
அவர்களுக்கு மராசுமஸ் மற்றும் குவாஷியார்கர்
ப�ோன்ற
புரதக்குறைப்பாட்டு
ந�ோய்களை
ஏற்படுகிறது.

பாடசுருக்கம்.
மனித செரிமான மண்டலமானது வாய்,
த�ொண்டை, உணவுக்குழல், இரைப்பை, குடல்,
மலக்குடல் மற்றும் மலத்துளை ஆகியவற்றைக்
க�ொண்டுள்ளது. இவற்றுடன் செரிமான துணை
சுரப்பிகளான, உமிழ் நீழ் சுரப்பிகள், இரைப்பை
சுரப்பிகள், பித்தப்பையுடன் கூடிய கல்லீரல்,
கணையம் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பிகளும்
காணப்படுகிறது.
	செரித்தல்
நிகழ்வானது
உணவு
உட்கொள்ளுதல், உட்கொண்ட உணவு சிறு சிறு
மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்படுதல், அவ்வாறு
செரிக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் இரத்தத்திற்குள்
உட்கிரகிப்படுதல்,
உறிஞ்சப்பட்ட
உணவு
செல்களின் பகுதிப்பொருட்களாதல் மற்றும்
செரிக்கப்படாத
ப�ொருட்கள்
வெளியேற்றப்படுதல் ப�ோன்ற நிகழ்வுகளை
உள்ளடக்கியது.

மதிப்பீடு
1. கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள
தவறான வாக்கியத்தைக்
குறிப்பிடவும்.

உணவானது,
அதிக
அளவில்
தேவைப்படும் பெரு ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும்
குறைவாக
தேவைப்படும்
நுண்ணுட்டச்
சத்துகளைக்
க�ொண்டது.
.
அவசியமான
ஊட்டச்சத்துகளை நம் உடலால் உற்பத்தி
செய்யமுடியாது. ஆகவே அவை நாம் உண்ணும்
உணவின்
மூலமே
பெறப்பட
வேண்டும்.
க�ொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும்
புரதங்கள்
பெரு
ஊட்டச்சத்துக்களாகும்.
வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப்பொருட்கள்
நுண்ணுட்டச்சத்துக்களாகும்.

அ) பித்தநீர் க�ொழுப்பைப் பால்மமாக்குகிறது.
ஆ) கைம் (இரைப்பைப்பாகு) இரைப்பையில்
உள்ள
செரிக்கப்பட்ட
அமிலத்
தன்மையுடைய உணவாகும்.
இ) கணையநீர்
லிப்பிட்களை
க�ொழுப்பு
அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக மாற்றுகிறது.
ஈ) என்டிர�ோகைனேஸ்
இரைப்பைநீர்
சுரப்பைத் தூண்டுகிறது.
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ஆ) இரைப்பை சுவர்

2. கைம் (இரைப்பைப்பாகு) என்பது……?
அ) க�ொழுப்பைக் க�ொழுப்புத்
மாற்றும் செயல்.

துகள்களாக

இ) பெருங்குடல்
ஈ) குடலுறிஞ்சியில் உள்ள இரத்த நுண்
நாளங்கள்.

ஆ) கிளிசராலில்
உள்ள
/
மைசெல்
ப�ொருட்களை
க�ொழுப்புத்துகள்களாக
மாற்றும் செயல்.
இ) இரைப்பைநீர் மூலம் ஓரளவு
அமில உணவை உருவாக்குதல்.

8. க�ொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி
அ) பால்மமாதல்

செரித்த

ஆ) ந�ொதி செயல்பாடு

ஈ) நடுக்குடல்
பகுதியில்
முழுமையாகச்
செரித்த உணவு நீர்மத்தை உருவாக்குதல்.

இ) லாக்டீல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல்
ஈ) அடிப�ோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு

3. கணைய நீர் மற்றும் பைகார்பனேட்
உருவாதலைத் தூண்டும் ஹார்மோன்

9. எண்டிர�ோகைனேஸ் எதனை மாற்றுவதில்
பங்கேற்கிறது

அ) ஆஞ்சிய�ோடென்சின் மற்றும் எபிநெஃப்ரின்
ஆ) கேஸ்ட்ரின் மற்றும் இன்சுலின்
இ) க�ோலிசிஸ்டோகைனின் மற்றும் செக்ரிடின்
ஈ) இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான்
4. ஒடி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப்
பாதுகாக்கிறது?

அ) பெப்ஸின�ோஜனை
மாற்றுதலில்

பெப்ஸினாக

ஆ) டி
 ரிப்ஸின�ோஜனை
மாற்றுதலில்

டிரிப்ஸினாக

இ) பு ரதங்களைப்
மாற்றுதலில்

அ) கல்லீரல் - கணைய நாளம்

பாலிபெப்டைடுகளாக

ஈ) காசின�ோஜனை காசினாக மாற்றுதலில்

ஆ) ப�ொதுப் பித்த நாளம்

10. கீ
 ழ் உள்ளனவற்றுள் ப�ொருந்தாத இணை
எது?

இ) கணைய நாளம்
ஈ) சிஸ்டிக் நாளம்

வரிசை –I

வரிசை -II

அ) பி
 லிரூபின் மற்றும்
பிலிவிரிடின்

சிறுகுடல் நீர்

அ) குளுக்கோஸ்
ஆ) அமின�ோ அமிலங்கள்

ஆ) ஸ்டார்ச்சை நீராற்
பகுத்தல்

அமைலேஸ்கள்

இ) ச�ோடியம்அயனிகள்
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

இ) க�ொழுப்பு
செரித்தல்

லிபேஸ்கள்

ஈ) உமிழ்நீர் சுரப்பி

பர�ோடிட்

5. சிறுகுடலில் செயல் மிகுகடத்தல் நிகழ்ச்சி
மூலம் எது உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது.

6. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த இணை தவறானது?

11. சரியான இணைகளை உருவாக்குக.

அ) பெப்சின் – இரைப்பை

வரிசை –I		

ஆ) ரென்னின் –கல்லீரல்

P) சிறுகுடல்

இ) டிரிப்ஸின் – சிறுகுடல்
ஈ) டயலின் - வாய்குழி
7. கிளிசரால், க�ொழுப்பு அமிலம் மற்றும்
ம�ோன�ோ கிளிசரைடுகளை உட்கிரகிப்பது
அ) குடல் உறிஞ்சியிலுள்ள நிணநீர் நாளங்கள்

வரிசை -II
-

i) மிகப்பெரிய
த�ொழிற்சாலை

Q) கணையம் -

ii) நீரை உட்கிரகித்தல்

R) கல்லீரல்

iii) மி ன்பகு
ப�ொருட்களைக்
கடத்துதல்

-
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S) பெருங்குடல்-

15. அறிக (A): சிறுகுடலைப்போலப்
பெருங்குடலிலும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன.
காரணம் (R): நீர் உட்கிரகித்தல்
பெருங்குடலில் நடைபெறுகின்றது.

iv) செரிமானம் மற்றும்
உட்கிரகித்தல்

அ) ( P- iv ) ( Q- iii)

( R- i )

( S- ii )

ஆ) ( P- iii ) (Q- ii )

( R- i )

( S- iv )

இ) ( P- iv ) ( Q- iii )

( R- ii )

(S- i )

ஈ) ( P- ii)

( R- iii )

( S- i )

(Q-iv )

அ) A மற்றும் R ஆகியன சரி மேலும் R, A
பற்றிய சரியான விளக்கம் ஆகும்.
ஆ) A மற்றும் R ஆகியன சரி மேலும் R, A
பற்றிய சரியான விளக்கம் இல்லை.

12. சரியான இணைகளை உருவாக்குக.
வரிசை –I

இ) A சரி ஆனால் R தவறு.

வரிசை -II

P) சிறுகுடல்

-

i) 23 செ.மீ

Q)பெருங்குடல்

-

ii) 4 மீட்டர்

R) உணவுக்குழல் -

iii) 12.5 செ.மீ

S) த�ொண்டை	

iv) 1.5 மீ

-

ஈ) A தவறு ஆனால் Rசரி
16. குடலுறிஞ்சி பற்றிய தவறான கூற்றைக்
குறிப்பிடவும்.
அ) கு ட ல் நு ண் ணு றி ஞ் சி க ளைக்
க�ொண்டுள்ளன.

அ) ( P- iv ) ( Q- ii)

( R- i )

( S- iii )

ஆ) இவை புறப்பரப்பை அதிகரிக்கின்றன

ஆ) ( P- ii ) (Q- iv )

( R- i )

( S- iii )

இ) ( P- i )

( Q- iii )

( R- ii )

(S- iv )

இ) இவற்றில் இரத்தத் நுண்நாளங்களும்
நிணநீர் குழல்களும் உள்ளன.

ஈ) ( P- iii)

( Q- i )

( R- ii )

( S- iv )

ஈ) இவை
க�ொழுப்பு
பங்கேற்கின்றன

17. சி றுகுடலில் மட்டும் உறிஞ்சிகள் உள்ளன
ஏன் இரைப்பையில் இல்லை?

13. சரியான இணைகளை உருவாக்குக.
வரிசை –I

வரிசை -II

P) லிபேஸ்

-

i) ஸ்டார்ச்

Q)பெப்சின்

-

ii) காசின்

R) ரென்னின்

-

iii) புரதம்

S) டயலின்

-

iv) லிபிட்

அ) ( P- iv ) ( Q- ii)

( R- i )

( S- iii )

ஆ) ( P- iii ) (Q- iv )

( R- ii )

( S- i )

இ) ( P- iv ) ( Q- iii )

( R- ii)

(S- i )

ஈ) ( P- iii)

( R- iv )

( S- i )

( Q- ii )

செரித்தலில்

18 பித்த நீரில் செரிமான ந�ொதிகள் இல்லை,
இருந்தும் செரித்தலில் முக்கியத்துவம்
பெறுகிறது ஏன்?
19. ஸ்டார்ச் மூலக்கூறுகள் சிறுகுடலை
அடைவது முதல் ஏற்படும் வேதி
மாற்றங்களைப் பட்டியலிடுக.
20. கல�ோரி மதிப்பின் அடிப்படையில்
புரதத்திற்கும் க�ொழுப்பிற்கும்
இடையிலான வேறுபாடு மற்றும் உடலில்
இவற்றின் பங்கு குறித்து எழுதுக.
21. செரிமான ந�ொதிகள் தேவையின்போது
மட்டுமே சுரக்கின்றது. விவாதிக்கவும்.

14. கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின்
பணியல்ல.
அ) இன்சுலின் உற்பத்தி
ஆ) நச்சு நீக்கம்
இ) கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு
ஈ) பித்த நீர் உற்பத்தி
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இணையச்செயல்பாடு

செரிமான மண்டலம்
Let's Digest

1

The human digestive system

is pretty amazing. Turning the food we eat
into fuel the body uses for energy and to help us
grow. However sometimes even small changes in
our everyday routine can get in the way of
healthy digestion.

Digestion begins as
D
ssoon
o as food enters
in the mouth.
into
Oesophagus:

2

The oesophagus is a tube
connecting the mouth to the
stomach. After swallow, the
food travels down through the
esophagus to the stomach.

Do you

know?

Do you know?
The oesophagus takes your
chewed food and squeezes it
downward using muscle
contractions called peristalasis.

Digestive system associated
disorders are gastritas, bloating,
diarrhoea, constipation, heartburn
and acid reflux, jaundice, gall stones
obesity, etc...

5

Liver:

The liver secrete bile. Bile helps
the small intestine by breaking
downs fats and making them
easier to absorb.
Gall bladder stores
bile secretion.

Small intestine:

Large intestine (Colon):

4

Protease Lipase Amylase
Helps
Helps Helps digest
digest
digest carbohydrates
protein fats
Fun fact:
There are two kinds of fibre, and
both support a healthy colon.
Soluble
fibre soaks
up toxins
and waste
in the
digestive
system

9
9
Do you

know?

bacterial cells in your body.

7

The pancreas is connected to the
duodenum where three important
digestive enzmyes are made:

8

There are more then

4

Pancreas

7

100 trillion

3

The Cardiac sphincter is where
the oesophagus meets the
stomach. This group of muscles
acts like a gate to prevent
stomach acid from going back up
(refluxing) into the oesophagus.

Hydrochloric acid (HCl) helps to
digest proteins and other foods
by pepsin enzymes while
minimizing harmful bacteria.

6

Most of the bacteria living
in the digestive tract
can be found in the large
intestine. This is where
the digestive process
comes to an end.

Cardiac sphincter:

Gastric juice contain HCl and
gastric enzymes.

3

5

8

Most of the nutrients form
food are digested
and absorbed in the
small intestine.
Do you know?
Small intestine is lined
with mucosa, a layer of
tissue that helps to
absorb nutrients,
produce digestive
enzymes, and make
mucus to protect the
delicate intestinal wall.

Three pairs of salivary glands
secrets saliva.
Enzymes in the saliva mix with
food particles and start breaking
them down while chewing.

Stomach:

2

6

Do you know? The liver is also
an important detoxification
organ. It helps to filter and
elimate harmful toxins from
our body.

1

Mouth:

Insolube fibre
(”roughage”) moves
bulk through the
intestine to help
with regular
bowel movements.

Up to 70% of our natural immune
system support is in the digestive tract.

Here are 5 simple things you can do every day
to maintain a healthy, balanced gut:

The digestive tract is home
to a natural balance of good,
bad, and neutral bacteria.

Do you know?
Good bacteria, also called probiotics,
support overall digestive and
immune health.

Eat a
healthy
diet

Drink
plenty
of water

Stay
phyically
active

Manage
stress

Take a
daily probiotic
supplement

செரித்தல்
செயல்முறைகளைப்
பற்றித் தெரிந்து
க�ொள்வோமா!

படிகள்
1.

கீழ்க்கண்ட உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி “Interactive Digestive System” என்னும்
பக்கத்தினைத் திறக்கவும். “View Digestive System” ஐ ச�ொடுக்கவும்.

2. செரிமான மண்டலத்தின் பாகங்களுள் ஏதாவது ஒரு பாகத்தின் மீது சுட்டியை வைத்துச்
ச�ொடுக்கினால் அந்தப் பாகத்தினைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
3. “Explore the digestive system” என்னும் ப�ொத்தானைச் ச�ொடுக்கி வாய் முதல் மலவாய்
வரையுள்ள பாகங்களின் செயல்முறைகளைப் பற்றித் தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.
4. செயல்பாட்டின் ப�ோது கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்குச் சரியான விடை அளித்தால் அடுத்த
படிநிலைக்குச் செல்லலாம்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

Digestive System’s உரலி

http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/naturalhistory/explore-your-digestive-system
* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு – III

பாடம் – 6

சுவாசம்
பாடஉள்ளடக்கம்
6.1. சுவாசத்தின் பணிகள்
6.2. பல்வேறு உயிரிகளில் காணப்படும் சுவாச உறுப்புகள்
6.3. சுவாசம் நடைபெறும் முறை
6.4. வாயு பரிமாற்றம்
6.5. வாயுக்கள் கடத்தப்படுதல்
6.6. சுவாசத்தை நெறிப்படுத்துதல்

ஆழ்சுவாசத்தையும் சுவாச வீதத்தையும் அதிகரிக்க
உடற்பயிற்சி உதவுகிறது. இதன் மூலம் தசைகளுக்கு
கூடுதல் ஆக்ஸிஜன் அளிக்கப்பட்டு, திசுக்களிலிருந்து
கூடுதல் கார்பன் டைஆக்ஸைடு
வெளியேற்றப்படுகிறது.

6.7 ஆக்ஸிஜன் கடத்துதலில் உள்ள சிக்கல்கள்
6.8 சுவாச மண்டலக் க�ோளாறுகள்
6.9 புகைபிடித்தலின் தீய விளைவுகள்

உண்ணும் உணவும், எந்நாளும் சுவாசிக்கும்
காற்றும்,
உயிர்வாழ்வில்
முக்கிமானவை.
ஏனெனில்
உயிரிகளின்
பல்வேறு
உடற்செயலியல்
செயல்பாடுகளுக்கும்
தேவையானது ஆற்றல் ஆகும். அவ்வாற்றல்
எங்கிருந்து வருகிறது? நாம் சுவாசிக்கும்போதும்,
பின்னரும் நடைபெறுவதென்ன? மேற்கண்டவை
த�ொடர்பில்லாத
கேள்விகளாகத்
த�ோன்றினாலும், சுவாசத்திற்கும் உணவின்
மூலம் ஆற்றல் உருவாக்கப்படுவதற்குமிடையே
உள்ள
பிணைப்பை
அறிந்து
க�ொள்வது
தேவையாகும். ஆக்ஸிஜனைப் பயன்படுத்திக்
குளுக்கோஸ் ப�ோன்ற உயிர் மூலக்கூறுகள்
உடைக்கப்பட்டு, ஆற்றல் உருவாக்கப்படுகிறது.
அப்போது வெளிப்படும் கார்பன் டைஆக்சைடு
வெளியேற்றப்படுகிறது. ஆகவே செல்களுக்கு
ஆக்சிஜன்
அளிக்கப்படுவதும்
கார்பன்
டைஆக்சைடு
உடனடியாக
வெளியேற்றப்படுவதும்
த�ொடர்ச்சியாக
நடைபெறுவது
தேவையாகிறது.
எனவே
உயிர்வாழச் சுவாச மண்டலத்தின் தேவை
அவசியமாகிறது.

Learning
Objectives:
கற்றலின்
ந�ோக்கம்:
•

மனிதனின் வாயு பரிமாற்ற
மண்டலத்தின் அமைப்பை விளக்கக்
கற்றல்.

•

சுவாச மண்டலத்தோடு
த�ொடர்புடைய
உறுப்புகள் மற்றும்
திசுக்களை அறிதலும்
படம் வரைதலும்.

•

வாயுப் பரிமாற்றம்
மற்றும் வாயு
கடத்தப்படுதல் ஆகிய நிகழ்வுகளைப்
புரிந்துக�ொள்ளல்.

•

ஆக்சிஜன் கடத்தப்படுதல் த�ொடர்பான
சிக்கல்களை அறிதல்.

•

புகைப் பிடிப்பதினால் ஏற்படும் தீய
விளைவுகள் குறித்த அறிவைப் பெறல்.
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தரைவாழ் விலங்குகளைக் காட்டிலும் வேகம்
மிக்கதாகும்.

முந்தைய பாடங்களில் வளர்ச்சிக்கும், திசு
புதுப்பித்தலுக்கும் தேவையான ஆற்றலை உணவு
எவ்வாறு தருகிறது என்பது விளக்கப்பட்டது.
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டவாறு குளுக்கோஸிலிருந்து
ஆற்றலைப் பெற ஆக்ஸிஜன் அவசியம். எனவே
இந்தப் பாடத்தில் மனிதச் சுவாச மண்டல
உறுப்புகள், மூச்சு விடுதல், காற்று பரிமாற்றமுறை,
வாயுக்கள் கடத்தப்படுதல் மற்றும் சில சுவாசக்
க�ோளாறுகள் ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

எளிய உடல் அமைப்புடைய கடற்பஞ்சுகள்,
குழியுடலிகள்
மற்றும்
தட்டைப்புழுக்கள்
ப�ோன்றவற்றில் வாயு பரிமாற்றம் உடல் பரப்பின்
வழியாக எளிய விரவல் முறையில் நிகழ்கிறது.
மண்புழுக்கள் ஈரப்பதமுடைய த�ோலின் மூலமும்,
பூச்சிகள் மூச்சுக் குழல்களின் (Tracheal tubes)
மூலமும்
சுவாசிக்கின்றன.
நீர்வாழ்
கணுக்காலிகள்
மற்றும்
மெல்லுடலிகளில்
செவுள்கள்
சுவாச
உறுப்புகளாகின்றன.
முதுகெலும்பிகளான மீன்களில் செவுள்களும்,
இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறப்பன மற்றும்
பாலூட்டிகளில் இரத்தக் குழல்கள் நிரம்பிய
நுரையீரல்களும்
சுவாச
உறுப்புகளாகச்
செயல்படுகின்றன.
தவளைகள்
நுரையீரல்,
வாய்க்குழி
மற்றும்
அவற்றின்
ஈரமான
த�ோலையும் சுவாசத்திற்குப் பயன்படுத்துகின்றன.

வளிமண்டலத்திலிருந்து
ஆக்ஸிஜனை
உள்ளிழுத்துக் க�ொண்டு, நுரையீரலிலிருந்து
கார்பன் டைஆக்ஸைடை வளிமண்டலத்திற்கு
வெளியேற்றுவதும்
உள்ளிழுக்கப்பட்ட
ஆக்ஸிஜனானது
ந�ொதிகள்
உதவியுடன்
செல்களில்
உள்ள
கரிம
உணவூட்டப்
ப�ொருட்களைச்
சிதைத்து
ஆற்றலை
வெளிப்படுத்துதலும் சுவாசம் எனப்படும்.

6.1 சுவாசத்தின் பணிகள் (Respiratory
functions)

6.2.1. மனித சுவாச மண்டலம் (Human
Respiratory system)

சுவாச மண்டலத்தின் ஐந்து முக்கியப்
பணிகளாவன:-

புறநாசித்துளைகள்,
நாசிக்குழி,
த�ொண்டை
(pharynx) குரல்வளை (larynx), மூச்சுக்குழல் (trachea),
மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் (bronchi), மூச்சுக்கிளை
நுண்குழல்கள் (bronchioles)
மற்றும் காற்று
நுண்ணறைகளை (Alveolus) உடைய நுரையீரல்
ஆகியவை
மனிதச்
சுவாச
மண்டலத்தில்
அடங்கியுள்ளன (படம் 6.1). புறநாசிப்பகுதி முதல்
முனை மூச்சுக்கிளை நுண்குழல் வரை உள்ள
பகுதி கடத்தும் பகுதி ஆகும். காற்று நுண்ணறை
மற்றும் நாளங்கள் ஆகியவை சுவாசப் பகுதி
என்று அழைக்கப்படும். கடத்தும் பகுதியிலுள்ள
சுவாசப் பரப்புகள் உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றை
குளிர்வித்தும்
வெப்பப்படுத்தியும்
காற்றின்
வெப்பநிலைைய சீராக்குகிறது.

i) வளிமண்டலத்திற்கும் இரத்தத்திற்கும் இடையே
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு
ஆகியவற்றைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.
ii) உடலின் pH அளவை நிலைப்படுத்திப்பேணுதல்
iii) உ
 ட்சுவாசத்தின் ப�ோது உள்ளிழுக்கப்பட்ட
ந�ோயூக்கிகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளிடமிருந்து
நம்மைப் பாதுகாத்தல்.
iv) இ
 யல்பான குரல�ொலிக்கான குரல்
நாண்களை (vocal cords) பராமரித்தல்.

ஒலி

v)	செல்
சுவாசத்தால்
உருவாக்கப்படும்
வெப்பத்தைச் சுவாசத்தின் மூலம் வெளியேற்றல்.

புறநாசித்துளைகள் மூலம் காற்று, மேல்
சுவாசப்பாதைக்குள் நுழைகிறது. அவ்வாறு
நுழையும்
காற்றானது
சுவாசப்பாதையின்
உள்படலத்தில்
உள்ள
மயிரிழைகளாலும்
க�ோழைப்படலத்தாலும்
வடிகட்டப்படுகிறது.
வெளி
நாசித்துவாரங்கள்
நாசியறையின்
வழியாக
நாசித்தொண்டைப்பகுதியில்
(nasopharynx)
திறக்கின்றன.
இப்பகுதி
குரல்வளைப்
பகுதியிலுள்ள
குரல்வளைத்துளையின்
(glottis)
மூலம்
மூச்சுக்குழாயில்
திறக்கிறது.
மூச்சுக்குழல்,

6.2 பல்வேறு உயிரிகளில் காணப்படும்
சுவாச உறுப்புகள்
விலங்குகள் தாம் வாழும் முறைக்கும் வாழும்
சூழலுக்கும் ஏற்ப வாயு பரிமாற்றத்திற்கான
சுவாச
உறுப்புகளைப்
பலவகைகளாகப்
பெற்றுள்ளன.
வளிமண்டலத்தில்
உள்ள
ஆக்ஸிஜனை
விட
நீரில்
கரைந்துள்ள
ஆக்சிஜனின் அளவு மிகவும் குறைவு. எனவே
தான் நீர்வாழ் விலங்குகளின் சுவாச வீதம்
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படம் 6.1 மனிதனின் சுவாச மண்டலம்
நுழைகிறது.
நுரையீரலுக்குள்
முதல்நிலை
மூச்சுக்கிளைக்குழல்கள் பலமுறை பிரிவடைந்து
இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை
மூச்சுக்கிளைக் குழல்களாகின்றன. மூன்றாம்
நிலை மூச்சுக்கிளைக்குழல்கள் மீண்டும் பிரிந்து
முடிவு மூச்சுக்கிளைக் குழல்களாகவும் சுவாச
மூச்சுக்கிளைக் குழல்களாகவும் மாறுகின்றன.

மூச்சுக்கிளைக்குழல் மற்றும் மூச்சுக்கிளை
நுண்குழல்களின் சுவரில் உள்ள குறுயிழை
எபிதீலியச்
செல்கள் க�ோழைப்பொருளைச்
சுரக்கின்றன.
சுவாசப்பாதையின், க�ோழைப்
படலத்திலுள்ள க�ோப்பைச்செல்கள் (goblet cells)
அதிகக் கிளைக்கோபுரதங்களைக் க�ொண்ட
வழுவழுப்பான க�ோழையைச் சுரக்கின்றன.
க�ோழைப்படலத்தில்
ஒட்டிக்கொண்டுள்ள
நுண்கிருமிகளும், தூசுப் ப�ொருட்களும் மூச்சுக்
குழாயின் மேற்பகுதிக்குக் க�ொண்டுவரப்பட்டு
இயல்பான விழுங்குதலின் ப�ோது அவை
உணவுக்குழாயினுள்
அனுப்பப்படுகின்றன.
மெல்லிய, மீள் தன்மையுடைய குரல்வளை
மூடியானது உணவு
விழுங்கப்படும் ப�ோது
உணவுத்துகள் குரல் வளையினுள் சென்று
அடைத்து விடாமல் தடுக்கிறது.

மூச்சுக்குழலின்
சுவரில்
குருத்தெலும்பாலான ‘C’ வடிவக் குருத்தெலும்பு
வளையங்கள்
அமைந்துள்ளன.
இக்குருத்தெலும்பு வளையங்கள் சுவாசத்தின்
ப�ோது ஏற்படும் அழுத்த மாறுபாடுகளால் குழல்
வெடித்துவிடாமலும் காற்று செல்லும் ப�ோது
சிதைந்து
விடாமலும்
மூச்சுக்குழலைப்
பாதுகாக்கின்றன. மூச்சுக்கிளை நுண் குழல்களில்
குருத்தெலும்பு வளையங்கள் இல்லை. அந்நுண்
குழல்களின்
கடினத்தன்மை
அவற்றைச்
சிதைவடையாமல்
பாதுகாக்கிறது.
அதேவேளையில், நுண்குழல்களைச் சுற்றியுள்ள
மென்மையான தசைகள் சுருங்கி விரிவடைவதால்
காற்றுப்பாதையின்
விட்டளவு
மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

மூச்சுக்குழல் ஓரளவிற்கு வளையும் தன்மை
க�ொண்ட பல குருத்தெலும்பு வளையங்களை
உடையது. அது த�ொண்டைப்பகுதியிலிருந்து
மார்பறையின் நடுப்பகுதி வரை நீண்டு 5வது
மார்பு முள்ளெலும்புப் பகுதியில் வலது மற்றும்
இடது முதல்நிலை மூச்சுக்கிளைக் குழல்களாகப்
பிரிந்து வலது மற்றும் இடது நுரையீரல்களுக்குள்

108

XI_Bio_Zoology_Ch06.indd 108

14-02-2020 2.25.31 PM

¬fdÕx
jÍmÔÖÑeÇ{

மேற்பரப் பி க ள்
(Surfactants)
என்பது
நுண்காற்றுப்
பையின்
மே ற் பு ற த் தி ல்
காணப்படும் மெல்லிய, செல்களற்ற, புரதம்
மற்றும்
பாஸ்போலிப்பிடுகளாலான,
படலமாகும். இது காற்று நுண்ணறையின்
பரப்பு
இழுவிசையைக்
குறைத்து
நுரையீரல்களைச்
சிதைவடையாமல்
பாதுகாக்கிறது. மேலும் நுரையீரல் வீக்கத்தை
தடுத்து
சுவாசத்தை
எளிதாக்குகிறது.
குறைப்பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளின்
காற்றுப்பைகளில்
குறைவான
அளவே
மேற்பரப்பிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால்.
அக்குழந்தைகளுக்கு
சிசுமூச்சுத்திணறல்
ந�ோய்க்குறியீடு’ (Newborn Respiratory Distress
Syndrome) (NRDS) ஏற்படுகின்றது. ஏனெனில்
கர்ப்ப காலத்தின் 25வது வாரத்தில்தான்
காற்றுப்பை
மேற்பரப்பிகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.
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சுவாச உறுப்புகளாகிய நுரையீரல்கள்
பஞ்சு ப�ோன்ற மிருதுவான திசு அமைப்பாகும்.
காற்றுப்புக இயலாத மார்பறையில் (Thoracic cavity)
இரு
நுரையீரல்கள்
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மார்பறையைச்
சுற்றிலும்
முதுகுப்புறத்தில்
முதுகெலும்புத்தொடரும்
(Vertebral
column),
வயிற்றுப்புறத்தில்
மார்பெலும்பும்
(Sternum)
பக்கவாட்டில் விலா எலும்புகளும் (Ribs) மற்றும்
மேற்குவிந்த
அமைப்புடைய
உதரவிதானம்
(Diaphragm)
மார்பறையின்
கீழ்ப்புறத்திலும்
அமைந்துள்ளது.

படம் 6.3 காற்றுப்பைகளின் அமைப்பு

சுவாச நுண்குழல்கள் அதிக இரத்த
நாளமுள்ள, மெல்லிய சுவராலான, வாயுப்
பரிமாற்றத் தளமான காற்றுப்பைகளில் (Alveoli)
முடிவடைகின்றன (படம் 6.2, 6.3).
காற்றுப்பைகளில்
உள்ள
வாயு
விரவலுக்கான சவ்வு மூன்று அடுக்குகளால்
ஆனது. அவை, காற்றுப் பைகளிலுள்ள மெல்லிய,
தட்டை எபிதீலியச் செல்கள் (Squamous epithelium),
காற்றுப்பபையின் இரத்த நுண் நாளங்களின்
எண்டோதீலியச் செல்கள், மற்றும் இவை
இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள அடிப்படைப்
ப�ொருட்கள் (Basement substance) ஆகியவையாகும்.
காற்றுப்பையின் மெல்லிய தட்டை எபிதீலியச்
செல்கள் வகை I மற்றும் வகை II செல்களைக்
க�ொண்டுள்ளன. வகை I,
செல்கள் மிக
மெல்லியவை ஆதலால் இதன் மூலம் வாயு
பரிமாற்றம்
விரவல்
முறையில்
துரிதமாக
நடைபெறுகிறது. வகை II செல்கள் தடித்தவை.
இவை
மேற்பரப்பிகள்
(Surfactant)
எனும்
வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்து சுரக்கின்றன.

நுரையீரல்களைச் சுற்றியுள்ள புளூரா
(Pleura)
எனும்
இரட்டைச்சவ்வு,
மீள்தன்மையுடைய பல அடுக்கு இணைப்புத்
திசுக்களையும் இரத்த நுண்நாளங்களையும்
க�ொண்டது. புளூரல் படலங்களுக்கிடையே
புளூரல் திரவம் (Pleural fluid) நிறைந்துள்ளது.
நுரையீரல்கள்
சுருங்கி
விரியும்
ப�ோது
உராய்வினைக் குறைக்க இத்திரவம் உதவுகிறது.

சுவாசப் பரப்பின் பண்புகள்:

• அதிகப்
பரப்பளவையும்
அதிக
இரத்த
நுண்நாளங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
• ஈரத்தன்மையுடன் மிக மெல்லிய சுவருடையதாக
இருத்தல் வேண்டும்.
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படம் 6.4 சுவாசம் நடைபெறும் முறை
• புறச்சூழல�ோடு நேரடி த�ொடர்பு க�ொண்டிருத்தல்
வேண்டும்.

நுரையீரல்களுக்குள்
செல்வதையும்,
வெளிச்சுவாசம் என்பது காற்று நுண்ணறைகளில்
உள்ள
வாயு
நுரையீரல்களை
விட்டு
வெளியேற்றப்படுவதையும் குறிக்கிறது (படம் 6.4).

• சுவாசத்தின் ப�ோது காற்று எளிதாக ஊடுருவக்
கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

நுரையீரல்களில்
தசைநார்கள்
காணப்படுவதில்லை.
ஆனால்
விலா
எலும்பிடைத்தசைகள் மற்றும் உதரவிதானத்தின்
இயக்கத்தால் இவை சுருங்கி விரிகின்றன.
உதரவிதானம்
எனும்
திசுப்படலமானது
மார்பறையை வயிற்றறையிலிருந்து பிரிக்கிறது.
இயல்பான
நிலையில்
உதரவிதானம்
மேல்நோக்கிக் குவிந்த நிலையில் காணப்படுகிறது.
விலா எலும்பிடைத்தசைகள் விலா எலும்புகளை
இயக்குகின்றன.
வெளி
விலா
எலும்பிடைத்தசைகள்,
உள்
விலா
எலும்பிடைத்தசைகள் மற்றும் உதரவிதானம்
ஆகியவற்றால்
ஒரு
அழுத்த
வேறுபாடு
உருவாக்கப்படுகிறது.
அதேப�ோன்று,
நுரையீரலினுள் உள்ள காற்றின் அழுத்தம்
வளிமண்டலக்
காற்றழுத்தத்தை
விடக்
குறைவதால்
உட்சுவாசம்
நடைபெறுகிறது.
நுரையீரல்களுள்
உள்ள
காற்றழுத்தம்
வளிமண்டலக்
காற்றழுத்தத்தை
விட
அதிகரிப்பதால் வெளிச்சுவாசம் நிகழ்கின்றது.

சுவாச நிகழ்வின் படி நிலைகள்

I.	வளிமண்டலம் மற்றும் நுரையீரல்களுக்கு
இடையேயான வாயு பரிமாற்றம்.
II.	நுரையீரல்களுக்கும்
இரத்தத்திற்கும்
இடையேயான O2 மற்றும் CO2 பரிமாற்றம்.
III.	இரத்தத்தின் மூலம் O2 மற்றும் CO2 ஆகியவை
கடத்தப்படுதல்.
IV.	இரத்தம் மற்றும் செல்களுக்கிடையே வாயு
பரிமாற்றம்.
V.	செல்கள், பல உடற்செயலியல் செயல்களைச்
செய்ய O2 ஐ எடுத்துக்கொள்ளுதலும் CO2 ஐ
வெளியேற்றுதலும்.

6.3 சுவாசம்
நடைபெறும்
முறை
(Mechanism of breathing)
வளிமண்டலத்திற்கும்
நுரையீரல்களுக்கும்
இடையே நடைபெறும் காற்றுப் பரிமாற்றமே
மூச்சுவிடுதல்
எனப்படுகிறது.
இந்நிகழ்வு,
உட்சுவாசம், மற்றும் வெளிச்சுவாசம் எனும்
இருநிலைகளில் நடைபெறுகிறது. உட்சுவாசம்
என்பது
வளிமண்டலத்திலுள்ள
காற்று

உதரவிதானத் தசைகளும் வெளி விலா
எலும்பிடைத்
தசைகளும்
சுருங்கி
உட்சுவாசமானது துவங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு
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உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச் சுவாசத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்
உட்சுவாசம்

வெளிச்சுவாசம்

உட்சுவாசத்தின் ப�ோது சுவாச மையங்கள்
தூண்டல்களை த�ொடங்கி அனுப்புகின்றன.

வெளிச்சுவாசத்தின் ப�ோது சுவாச மையங்கள்
தூண்டல்களை நிறுத்துகின்றன

உதரவிதானமும்,
வெளி
தசைகளும் சுருங்குகின்றன.

உதரவிதானம் தளர்ச்சி அடைகின்றன, ஆனால் உள்
விலாஎலும்பிடைத் தசை சுருங்குகின்றன.

விலாஎலும்பிடைத்

மார்புச்சுவர்
விரிவடைவதால்
க�ொள்ளளவு அதிகரிக்கிறது.

மார்பறையின்

மார்புச்சுவர்
சுருங்குவதால்
க�ொள்ளளவு குறைகிறது.

மார்பறையின்

நுரையீரல்களுக்குள் அழுத்தம் குறைகிறது.

நுரையீரல்களுக்குள் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

வளிமண்டல
அழுத்தத்தைத்
காட்டிலும்
நுண்ணறைகளின் அழுத்தம் குறைகிறது.

வளிமண்டல அழுத்தத்தைக் காட்டிலும் காற்று
நுண்ணறைகளில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

காற்று நுண்ணறைகள் விரிவடைவதால் காற்று
உள் செல்கிறது.

காற்று நுண்ணறைகள்
வெளியேற்றப்படுகிறது.

நுண்ணறைகள் விரிவடையும் ப�ோது காற்று
நுண்ணறை
அழுத்தமும்
வளிமண்டல
காற்றழுத்தமும்
சமமாகும்
வரை
காற்று
உள்ளேற்றப்படுகிறது. இதனால் காற்று நுண்ணறை
பருமனாகிறது.

காற்று நுண்ணறை அழுத்தம் வளிமண்டல
காற்றழுத்தத்தைச் சமன் செய்யும் வரை காற்று
வெளியேற்றப்படுகிறது.
காற்று நுண்ணறை
இயல்பு நிலைக்குத்திரும்புகிறது.

சுருங்குவதால்
விலா
எலும்புகளும்
மார்பெலும்பும்
மேற்புறமாகவும்
வெளிப்புறமாகவும் இழுக்கப்பட்டு மார்பறை
பக்கவாட்டிலும்
முதுகுப்புற
வயிற்றுப்புற
அச்சிலும் பெரிதாகிறது.
உதரவிதானத்தின்
வட்டத்தசைகள் சுருங்குவதால் மேல்நோக்கி
உயர்ந்திருந்த உதரவிதானம் தட்டையாகிறது.
இந்நிகழ்ச்சியால்
மார்பறையின்
மேல்-கீழ்
அச்சில் க�ொள்ளளவு கூடுகிறது.
மேற்கூறிய
அனைத்துத் தசைச் செயல்களால் நுரையீரலின்
க�ொள்ளளவு அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக

சுருங்குவதால்

காற்று

நுரையீரலில்
உள்ள
காற்றின்
அழுத்தம்
வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தைவிடக் குறைகிறது.
இதனை
ஈடுசெய்வதற்கென
வெளிக்காற்று
சுவாசப் பாதைகளின் வழியே நுரையீரலினுள்
நுழையும். இந்நிகழ்ச்சி உட்சுவாசம் எனப்படும்.
உதரவிதானத்தசைகள்
தளவர்வடையும்
ப�ோது உதரவிதானம்
மேல்நோக்கி உயர்ந்து
தன்னுடைய இயல்பான குவிந்த வடிவ நிலையை
அடைவதாலும்,
உள் விலா எலும்பிடைத்
தசைகளின்
சுருக்கத்தினால்,
கீழ்நோக்கி
இழுக்கப்படுவதாலும்
மார்பறையின்

111

XI_Bio_Zoology_Ch06.indd 111

14-02-2020 2.25.32 PM

க�ொள்ளளவு
குறைந்து,
நுரையீரல்கள்
அழுத்தப்பட்டு, நுரையீரலிலுள்ள காற்றழுத்தம்
வாயு
மண்டலக்
காற்றழுத்தத்தை
விட
அதிகரிக்கிறது.
இதனால் சுவாசப்பாதையின்
வழியாக
நுரையீரலிலுள்ள
காற்று
வெளியேற்றப்படுகிறது.
இந்நிகழ்ச்சி
வெளிச்சுவாசம் எனப்படும்.

•	உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு (Inspiratory
Reserve Volume – IRV): உள்மூச்சின் ப�ோது
வலிந்து உள்ளிழுக்கப்படும் கூடுதல் காற்றின்
அளவே உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
எனப்படுகிறது. இதன் அளவு சுமார் 2500-3000
மில்லி லிட்டர் ஆகும்.
•	வெளிச்சுவாச
சேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு
(Expiratory Reserve Volume –ERV): விசையுடன்
வலிந்து வெளியேற்றப்படும் கூடுதல் காற்றின்
அளவே வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
எனப்படுகிறது. சாதாரணமாக இதன் அளவு
1000-1100 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.

ஒரு ஆர�ோக்கியமான மனிதனின் சராசரி
சுவாசம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 12-16 முறையாகும்.
ஒருவரின்
நுரையீரல்
செயல்பாட்டை
அறிவதற்கான
மருத்துவக்கணக்கீட்டில்
சுவாசத்தின் ப�ோது பங்கேற்கும் காற்றின்
க�ொள்ளளவை
அளக்க
ஸ்பைர�ோமீட்டர்
(மூச்சீட்டுமானி) (Spirometer)
எனும் கருவி
பயன்பாட்டில் உள்ளது.

•	எஞ்சிய க�ொள்ளளவு (Residual Volume – RV):
விசையுடன்
வெளியேற்றப்பட்ட
வெளிமூச்சிற்கும் பிறகும் நுரையீரல்களில்
தங்கிவிடும்
காற்றின்
அளவு
எஞ்சிய
க�ொள்ளளவு எனப்படுகிறது. இதன் அளவு
சுமார் 1100-1200 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நீங்கள் கடல் மட்டத்திறகு மேலே ஒரு மலை
உச்சியில்

இருக்கும்

ப�ோது,

•	சுவாசத் திறன்கள் (Respiratory Capacities)
உயிர்ப்புத்திறன் அல்லது முக்கியத்திறன்
(Vital Capacity- VC): அதிகபட்சமான ஒரு
உட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு வெளியேற்றப்படும்
காற்றின்
அதிகப்
பட்ச
க�ொள்ளளவு,
உயிர்ப்புத்திறன் அல்லது முக்கியத்திறன்
எனப்படும். அதாவது, காற்றை அதிகபட்சமாக
உள்ளிழுத்துப்
பின்
அதிகபட்சமாக
வெளியேற்றுவது உயிர்ப்புத்திறன் ஆகும்.

உங்களுக்கு

குமட்டல் மற்றும் இதயத்துடிப்பு அதிகமாகிறது.
இந்நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்நோயின் மற்ற
அறிகுறிகள் யாவை? இதனை நாம் எவ்வாறு
தவிர்க்கலாம்?

6.3.1. சுவாச நுரையீரல்
க�ொள்ளளவுகள் மற்றும்
க�ொள்திறன்கள்

உயிர்ப்புத்திறன் = வெளிச்சுவாச
சேமிப்புக்கொள்ளவு
+ மூச்சுக்காற்று அளவு
+ உட்சுவாச சேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு

(Respiratory volumes and capacities)
சுவாசக் க�ொள்ளளவுகள் (Respiratory volumes)
(படம் 6.5) சுவாசத்தின் ஒவ்வொரு நிலையின்
ப�ோதும் உள்ள காற்றின் க�ொள்ளளவு, பல்வேறு
சுவாசக் க�ொள்ளளவுகளாகக் குறிக்கப்படுகின்றது.

VC = ERV+TV+IRV

•	மூச்சுக்காற்று அளவு
(Tidal volume -TV) :
இயல்பான ஒவ்வொரு சுவாசத்தின் ப�ோதும்
உள்ளேறும் காற்று அல்லது வெளியேறும்
காற்றின் க�ொள்ளளவே மூச்சுக்காற்று அளவு
ஆகும். மூச்சுக்காற்று அளவு சுமார் 500 மில்லி
லிட்டர் ஆகும். ஒரு சாதாரண மனிதனால்
ஒவ்வொரு நிமிடமும் சுமார் 6000 – 8000 மில்லி
லிட்டர் அளவுள்ள காற்றை உள்ளிழுக்கவ�ோ
அல்லது வெளியேற்றவ�ோ இயலும். கடினமான
உடற்பயிற்சியின் ப�ோது மூச்சுக்காற்றளவானது
சுமார் 4-10 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

•	உட்சுவாசத்திறன் (Inspiratory Capacity – IC):
இயல்பான வெளிச்சுவாசத்தைத் த�ொடர்ந்து,
ஒரு மனிதன் உள்ளிழுக்கும் காற்றின் ம�ொத்தக்
க�ொள்ளளவிற்கு உட்சுவாசத்திறன் என்று
பெயர். இது மூச்சுக்காற்று அளவு மற்றும்
உட்சுவாச
சேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.
உட்சுவாசத்திறன்

= மூச்சுக்காற்று அளவு +
உட்சுவாச
சேமிப்புக்கொள்ளளவு
(IC = TV+ IRV)
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(30&120 IL)
படம் 6.5 நுரையீரல் க�ொள்ளளவுகள் மற்றும் க�ொள்திறன்கள்
•	வெளிச்சுவாசத்திறன் (Expiratory Capacity – EC):
இயல்பான உட்சுவாசத்தைத் த�ொடர்ந்து, ஒரு
மனிதன் வெளியிடக்கூடிய காற்றின் ம�ொத்தக்
க�ொள்ளளவிற்கு வெளிச்சுவாசத் திறன் என்று
பெயர். இது மூச்சுக்காற்று அளவு மற்றும்
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவை
உள்ளடக்கியதாகும். வெளிச்சுவாசத்திறன் =
மூச்சுக்காற்று
அளவு
+
வெளிச்சுவாச
சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு. EC = TV+ ERV

ஆ ர�ோ க் கி ய ம ா ன
நுரையீரல்கள்
ஒரு
மீ ள்தன்மை யு டை ய
இணைப்புத்
திசுவைப்
பெற்றுள்ளன. இத்திசுவில்
எலாஸ்டின் இருப்பதால் நுரையீரல் திசுவை
மீள்தன்மையுடையதாக்குகிறது.
ஆனால்
நுரையீரல் அடைப்பு மற்றும் மார்புச்சளி
ந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டவரின்
நுரையீரல்களில் எலாஸ்டேஸ் என்னும்
ந�ொதி எலாஸ்டின்கள் மீது செயல்பட்டு
அவற்றைச்
சிதைத்து
விடுவதால்
நுரையீரல்கள் மீள் தன்மையை இழக்கின்றன.

•	ம�ொத்த
நுரையீரல்
க�ொள்ளளவுத்திறன்
(Total Lung Capacity - TLC): விசையுடன்
உள்ளிழுக்கப்பட்ட
உட்சுவாசத்தைத்
த�ொடர்ந்து நுரையீரல் ஏற்றுக்கொள்ளும்
காற்றின் ம�ொத்த அளவே ம�ொத்த நுரையீரல்
க�ொள்ளளவுத் திறன் எனப்படும்.
இது
உயிர்ப்புத்திறன் மற்றும் எஞ்சிய க�ொள்ளளவு
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இதன்
அளவு சுமார் 6000 மில்லிலிட்டர் ஆகும்.
ம�ொத்த நுரையீரல்
க�ொள்ளளவுத்திறன்

}

=

•	நிமிடச் சுவாசக் க�ொள்ளளவு (Minute Respiratory
Volume): ஒரு நிமிடத்தில் சுவாசப்பாதையினுள்
செல்லும் காற்றின் அளவிற்கு நிமிடச் சுவாசக்
க�ொள்ளளவு என்று பெயர்.

 யிர்ப்புத்திறன்
உ
+ எஞ்சிய க�ொள்ளளவு
TLC = VC+ RV

இயல்பான மூச்சுக்காற்று அளவு = 5 00 மில்லி
லிட்டர்
இயல்பான சுவாச வீதம் = 12 முறை / நிமிடம்

113

XI_Bio_Zoology_Ch06.indd 113

14-02-2020 2.25.33 PM

S2 PP+J
S&2 PP+J

Ô4Ñ~×lÏhËÇ~

L

¿{4dÇlÏhËÇ~

em
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மனிதனில்)
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•	பயனற்ற
இடம்
(Dead
space):
சுவாச
மண்டலத்தினுள் உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றின்
ஒரு பகுதி சுவாசப்பாதையை நிரப்பினாலும்
வாயு
பரிமாற்றப்
பரப்பைச்
சென்று
சேராமலேயே
வெளியேற்றப்படுகின்றது.
இந்தக்
காற்று,
பரிமாற்றப்பணியில்
ஈடுபடாமலேயே
வெளியேற்றப்படுகிறது.
எனவே இக்காற்றைப் பயனற்ற இடம் என்று
அழைப்பர். இதன் ம�ொத்தக் க�ொள்ளளவு
சுமார் 150 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.
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6.4. வாயு பரிமாற்றம்
(Exchange of gases)
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காற்று நுண்ணறைகளே வாயு பரிமாற்றத்திற்கான
முதன்மை சுவாசப் பரப்பாகும். திசுக்களுக்கும்
இரத்தத்திற்குமிடையே O2 மற்றும் CO2 ஆகியன
எளிய விரவல் முறை மூலம் பரிமாற்றம்
செய்யப்படுகிறது.
இதற்கு O2 மற்றும் CO2
ஆகியவற்றின்
பகுதி
அழுத்த
வேறுபாடு
காரணமாகிறது.
காற்றில்
பல
வாயுக்கள்
கலந்துள்ளன.
ஆனால் ஒவ்வொரு வாயுவும்
தனிப்பட்ட அளவில் க�ொடுக்கும் அழுத்தமே
அவ்வாயுவின் பகுதி அழுத்தம் எனப்படும்.
என்றும்
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் pO2
கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் pCO2
என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பகுதி அழுத்த
வேறுபாட்டால், காற்று நுண்ணறைகளில் உள்ள
ஆக்சிஜன்
இரத்தத்திற்குள் சென்று பின்
திசுக்களை
அடைகிறது.
அதைப்போலவே
கார்பன்
டைஆக்சைடு
திசுக்களிலிருந்து
வெளியேற்றப்படுவதற்காக இரத்தத்தின் ஊடாகக்
காற்று நுண்ணறைகளை அடைகிறது. திசுக்களில்
கார்பன்
டைஆக்சைடின்
கரைதிறன்
ஆக்சிஜனைவிட 20-25 மடங்கு அதிகம் என்பதால்
கார்பன்
டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம்
ஆக்சிஜனை விட அதிகமாகவே இருக்கும்
(அட்டவணை 6.1 மற்றும் படம் 6.6).
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படம் 6.6 காற்று நுண்ணறை மற்றும் திசுக்களின்
இடையே இரத்தத்தின் வழியே ஆக்ஸிஜன் மற்றும்
கார்பன் டைஆக்சைடு பரிமாற்றம்

சுவாச நிறமிகள்
(Respiratory Pigments)

ஹீம�ோகுள�ோபின் (Haemoglobin)

ஹீம�ோகுள�ோபின் இணைவுப்புரத வகையைச்
சார்ந்தது.
இதில்
இரும்புச்
சத்தடங்கிய
நிறமிப்பகுதி 4% ம் நிறமற்ற புரதமான ஹிஸ்டோன்
வகை
குள�ோபின்
மீதிப்பகுதியையும்
க�ொண்டுள்ளது. ஹீம�ோகுள�ோபினின் மூலக்கூறு
எடை 68,000 டால்டன் ஆகும். இதில் உள்ள நான்கு
இரும்பு
அணுக்கள்
ஒவ்வொன்றும்
ஒரு
ஆக்ஸிஜன்
மூலக்கூறுடன்
இணையும்
தன்மையுடையது.

பகுதி அழுத்தம் மி,மீ, பாதரசம்
சுவாச
வாயுக்கள்

வளிமண்டலக்
காற்று

காற்று
நுண்ணறை

ஆக்ஸிஜனற்ற
(அசுத்த) இரத்தம்

ஆக்ஸிஜனுள்ள
(தூய்மை)
இரத்தம்

திசுக்கள்

O2

159

104

40

95

40

CO2

0.3

40

45

40

45

அட்டவணை 6.1 ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு (மி.மீ பாதரசம்) பகுதி அழுத்தம் மற்றும்
வளிமண்டல வாயுக்களுடன் ஒரு ஒப்பீடு.
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காற்று நுண்ணறைகளில் உள்ள அதிக ஆக்சிஜன்
பகுதி
அழுத்தம்,
குறைவான
கார்பன்
டைஆக்ஸைடு பகுதி அழுத்தம், குறைவான
வெப்பநிலை மற்றும் குறைவான ஹைட்ரஜன்
அயனி
அடர்த்தி
ஆகியவை
ஆக்ஸிஹீம�ோகுள�ோபின்
உருவாவதற்கான
சாதகச் சூழலாகும். அதே நேரத்தில் திசுக்களில்
உள்ள குறைவான ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுத்தம்,
அதிகக் கார்பன் டைஆக்ஸைடு பகுதி அழுத்தம்,
அதிக ஹைட்ரஜன் அயனி அடர்த்தி மற்றும்
அதிக
வெப்பம்
ஆகியவை
ஆக்ஸிஹீம�ோகுள�ோபினிலிருந்து ஆக்ஸிஜன்
பிரிவதற்கான சாதகச் சூழலாகும்.

மெட்ஹீம�ோகுள�ோபின் (Methaemoglobin)
ஹீம் பகுதிப்பொருளான, இரும்பு இயல்பான
ஃபெரஸ்
நிலையில்
இல்லாமல்
ஃபெரிக்
நிலையில்
இருந்தால்
அதற்கு
மெட்ஹீம�ோகுள�ோபின்
என்று
பெயர்.
இதனுடன்
ஆக்ஸிஜன்
இணைவதில்லை.
ப�ொதுவாக
இரத்தச்
சிவப்பணுக்களின்
எண்ணிக்கையில்
ஒரு
விழுக்காட்டிற்கும்
குறைவாகவே
மெட்ஹீம�ோகுள�ோபின்கள்
உள்ளன.

6.5 வாயுக்கள்
கடத்தப்படுதல்
(Transport of gases)
6.5.1ஆக்ஸிஜன் கடத்தப்படுதல் (Transport
of oxygen)

தெரிந்து தெளிவ�ோம்

VÐÖ-6x¼d7ÛÉ52dÇ

இரத்தச் சிவப்பணுவின் ஹீம�ோகுள�ோபின�ோடு
இணைந்த நிலை மற்றும் பிளாஸ்மாவில் கரைந்த
நிலை
ஆகிய
இருவழிகளில்
ஆக்ஸிஜன்
மூலக்கூறுகள்
இரத்தத்தின்
வழியே
கடத்தப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனின் கரைத்திறன்
மிகவும் குறைவு என்பதால் சுமார் 3% ஆக்ஸிஜன்
மட்டுமே கரைந்த நிலையில் கடத்தப்படுகிறது.
மீதி 97% ஆக்ஸிஜன் ஹீம�ோகுள�ோபின�ோடு
எளிதில் பிரியும் வகையில் பிணைக்கப்பட்டு,
ஆக்ஸிஹீம�ோகுள�ோபின் (HbO2) வடிவத்தில்
கடத்தப்படுகிறது.

மூக்கின் வழியாக மூச்சு விடுதல் வாய்
வழியாக மூச்சுவிடுதலைவிட உடல் நலம்
அளிக்கும் - ஏன்?.
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தத்திற்கு எதிராக
ஹீம�ோகுள�ோபினின்
ஆக்ஸிஜனுடனான
செறிவு
விழுக்காட்டை
வரைபடத்தில்
வரையும்போது
(‘S’வடிவ)
சிக்மாய்டு
வளைவுக்கோடு கிடைக்கிறது.
(படம் 6.7)
இவ்வளைவிற்கு ஆக்ஸிஜன் ஹீம�ோகுள�ோபின்
பிரிகை வளைவு (Oxygen haemoglobin dissociation
curve) என்று பெயர்.
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி
அழுத்தம் 10-50 மி,மீ, பாதரசம் அளவில்
இருக்கையில்
செங்குத்தான
ஏற்றமாகவும்
அதற்குமேல் 70-100மிமீ பாதரசம் அளவில் ஒரே
சீராகத் தட்டையாகவும் இருப்பதை இவ்வளைவு
காட்டுகிறது.







இயல்பான உடற்செயலியல் நிகழ்வின் ப�ோது
ஆக்ஸிஜன் நிறைந்த ஒவ்வொரு 100 மில்லி
லிட்டர் இரத்தமும் சுமார் 5மில்லி லிட்டர் அளவு
ஆக்ஸிஜனைத் திசுக்களுக்கு அளிக்கிறது.















6.5.2 கார்பன் டைஆக்ஸைடு (Transport of
CO2) கடத்தப்படுதல்
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படம் 6.7 ஆக்ஸிஜன் பிரிகை வளைவு

செல்களில்
நடைபெறும்
வளர்சிதை
மாற்றத்தினால்
வெளிப்படும்
கார்பன்
டைஆக்ஸைடைத்
திசுக்களிலிருந்து
நுரையீரலுக்குப் பின்வரும் மூன்று வழிகளில்
இரத்தம் கடத்துகிறது.

இப்பிணைப்பின் வேகவீதத்தை ஆக்ஸிஜனின்
பகுதி அழுத்தம் ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஒவ்வொரு
ஹீம�ோகுள�ோபின் மூலக்கூறும் அதிகபட்சம்
நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளை ஏற்கின்றன.
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(HCO3) மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனி(H+) களாகிறது.
இரத்தத்திலுள்ள சிவப்பணுக்களுக்குள் CO2
நுழைந்ததும்
அங்கு
நீருடன்
இணைந்து
கார்பானிக் அமிலமாகிறது.
இவ்வினைக்கு,
வினையூக்கியாகக் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்
செயல்படுகிறது.
கார்பானிக்
அமிலம்
நிலையானதல்ல, ஆதலால் அது ஹைட்ரஜன்
மற்றும்
பைகார்பனேட்
அயனிகளாகப்
பிரிகின்றது.

குறிப்பு
ஏன் சிலர் குறட்டை விடுகிறார்கள்?
உறக்கத்தில்
நாம்
மூச்சுவிடும்போது
மென்அண்ணப்பகுதி
அதிர்வடைவதால்
கரகரப்பான ஒலி ஏற்படுகிறது.
சரியாக
மூடப்படாத சுவாசப்பாதையின் மேற்பகுதி
(மூக்கு,
த�ொண்டை)
மிக
குறுகலாகி
ப�ோதுமான அளவு காற்று நுரையீரல் வழியாக
செல்வதை தடுக்கிறது. இதனால் சுற்றியுள்ள
திசுக்கள் அதிர்வடைந்து குறட்டை ஒலி
ஏற்படுகிறது.

கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இரு வழிகளிலும்
வினைபுரிய உதவுகிறது.

CO2 + H2O
H2CO3

I.	பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில் (Dissolved in
plasma) சுமார் 7-10 % அளவிலான கார்பன்
டைஆக்ஸைடு
பிளாஸ்மாவில்
கரைந்த
நிலையில் கடத்தப்படுகிறது.

கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்

H2CO3

HCO3– + H+

இரத்தச்
சிவப்பணுக்களிலிருந்து
விரைந்து
பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழையும் பைகார்பனேட்
அயனிகள்
நுரையீரல்களுக்கு
எடுத்துச்
செல்லப்படுகின்றன. pCO2 குறைவாக உள்ள
காற்று
நுண்ணறைகளில்
கார்பானிக்
அன்ஹைட்ரேஸ் ந�ொதியானது பின்னோக்கிய
வினையாக,
பைகார்பனேட்
அயனிகளைக்
கார்பன்
டைஆக்ஸைடாகவும்
நீராகவும்
மாற்றுகிறது. இவ்வாறு திசுக்களில் பெறப்பட்ட
கார்பன் டைஆக்ஸைடானது பை கார்பனேட்டாக
மாற்றப்பட்டு
காற்று
நுண்ணறைகளை
அடைந்ததும் மீண்டும் கார்பன் டைஆக்ஸைடாக
விடுவிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு 100 மி.லி
அசுத்த இரத்தமும் சுமார் 4 மி.லி. அளவு கார்பன்
டைஆக்ஸைடை வெளியேற்றத்திற்காகக் காற்று
நுண்ணறைகளில் விடுவிக்கிறது.

II.	ஹீம�ோகுள�ோபினுடன் இணைந்த நிலையில்
(Bound to haemoglobin) சுமார் 20-25% கரைந்த
இரத்தச்
நிலையிலுள்ள
CO2
சிவப்பணுக்களுடன் இணைந்து, அவற்றால்
கார்பமைன�ோ ஹீம�ோகுள�ோபின் (HbCO2)
எனும் கூட்டுப்பொருளாகக் கடத்தப்படுகிறது.

CO2 + Hb

கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்

Hb CO2

III.	இரத்தப்
பிளாஸ்மாவில்
பைகார்பனேட்
அயனிகளாக (As bicarbonate ions in plasma)
ஏறக்குறைய 70% அளவிலான
கார்பன்
டைஆக்ஸைடு பைகார்பனேட் அயனிகளாக
இரத்தத்தின் மூலம் கடத்தப்படுகிறது.

6.6 சுவாசத்தை
நெறிப்படுத்துதல்
(Regulation of respiration)

ஹீம�ோகுள�ோபின்
மூலம்
கார்பமைன�ோ
ஹீம�ோகுள�ோபினாக
எடுத்துச்
செல்லப்படுவதற்கு. கார்பன் டைஆக்ஸைடின்
பகுதி
அழுத்தமும்
ஹீம�ோகுள�ோபினின்
ஆக்ஸிஜன்
ஏற்புத்திறனும்
உதவுகின்றன.
கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் ந�ொதி
இரத்தச்
சிவப்பணுக்களில்
அதிகமாகவும்,
இரத்தப்பிளாஸ்மாவில் குறைந்த அளவிலும்
உள்ளது.

பின் மூளைப்பகுதியான முகுளத்தில் உள்ள
சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த சுவாச மையமே சுவாசச்
சீரியக்க மையமாகும். இது சுவாச நிகழ்வுகளை
நெறிப்படுத்துகிறது.
மூளையின்
பான்ஸ்
வெர�ோலி பகுதியில் உள்ள மூச்சொழுங்கு
மையம், (Pneumotaxic centre) சுவாசச் சீரியக்க
மையத்தின் பணிகளைச் சீராக்கி இயல்பான
சுவாசம் நடைபெறச்செய்கிறது. சுவாசச் சீரியக்க
மையத்தின்
அருகில்
காணப்படும்
வேதி
உணர்வுப் பகுதியானது கார்பன் டைஆக்ஸைடு
மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனியைப் பெரிதும்
உணரக்கூடிய
பகுதியாக
உள்ளது.

திசுக்களில் சிதைவு மாற்ற நிகழ்ச்சிகளின்
விளைவாக உருவாகும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின்
பகுதி அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பதால் (pCO2)
இரத்தத்திற்குள் ஊடுருவிப் பை கார்பனேட்
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ஒரு
மனிதன்
கடலின்
ஆழத்திற்குச்
செல்லும் ப�ோது அம் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ள
நீரின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக
நுரையீரலின்
க�ொள்ளளவு
குறைகிறது.
இக்குறைவினால்,
நுரையீரலுக்குள்
உள்ள
வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
இதனால் அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் இரத்த ஓட்டத்தில்
கலக்கிறது. இதுஒரு பயனுள்ள விளைவாக
இருப்பதாகக்
கருதப்பட்டாலும்
இன்னொரு
வகையில்
ஆபத்தானது.
ஏனெனில்
இந்நிகழ்வினால் நைட்ரஜன் வாயுவும் அதிக
அளவில் இரத்தத்தில் கலப்பதால் நைட்ரஜன்
நார்கோஸிஸ் (Nitrogen narcosis) என்னும் நிலை
உருவாகிறது.
கடலின்
ஆழத்திலிருந்து
உடனடியாக
மேலெழும்பி
மேற்பரப்பிற்கு
வரும்போது, அம்மனிதனுக்கு அழுத்தமீட்சி
ந�ோய் (bends) ஏற்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல்,
கரைந்த
நிலையிலிருந்த
நைட்ரஜன்
வெளியேறுவதால்
இரத்தத்தில்
குமிழ்கள்
த�ோன்றுகின்றன.
சிறு
குமிழ்களினால்
பாதிப்பில்லை. ஆனால் பெரியகுமிழ்கள் இரத்த
நுண் நாளங்களில் தங்கி இரத்த ஓட்டத்தைத்
தடுக்கவ�ோ நரம்பு முனைகளில் அழுத்தத்தைய�ோ
ஏற்படுத்தலாம். தசை மற்றும் மூட்டுகளில் வலி
மற்றும் வாதம் உள்ளிட்ட நரம்பியல் க�ோளாறுகள்
அழுத்த மீட்சி ந�ோயால் ஏற்படுகிறது. ஸ்கூபா
மூழ்கிகளுக்கு நைட்ரஜன் நார்கோஸிஸ் மற்றும்
அழுத்த மீட்சி விடுவிப்பு ந�ோய் (bends) பாதிப்புகள்
ப�ொதுவாகக் காணப்படுகின்றன.

கார்பன் டைஆக்ஸைடும் மற்றும் ஹைட்ரஜன்
அயனி
சுவாச
நிகழ்வின்
ப�ோது
வெளியேற்றப்படுகின்றன. தமனி வளைவு மற்றும்
தலைத்தமனியில்
(Carotid
artery)
உள்ள
உணர்வேற்பிகள், சுவாசச்சீரிக்க மையத்திற்குச்
செய்திகளை அனுப்பித் தீர்வுக்கான செயல்களைச்
செய்யத் தூண்டுகின்றன. சுவாசச் சீரியக்கத்தில்
ஆக்ஸிஜனின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில்
இல்லை.

குறிப்பு
காற்றில் துகள் மாசுபடுத்திகளின் (particulate
pollutant 2.5) அளவு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது. இவை சுவாச ந�ோய்களை
ஏற்படுத்துகின்றன.
புகைக்கரியினாலும்,
புகையினாலும்
காற்று
மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது
என்று
மத்திய
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (Central Pollution
Control Board) அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இதைக்கட்டுப்படுத்தும்
ப�ொருட்டு
இந்தியாவின் பல நகரங்களில் அழுத்தப்பட்ட
இயற்கை
எரிவாயு (Compressed Natural gas)
எரிப�ொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6.7 ஆக்ஸிஜன் கடத்துதலில் உள்ள
சிக்கல்கள் (Problems in Oxygen
transport)
ஒரு மனிதன், கடல் மட்டத்திலிருந்து 8000ஆயிரம்
அடி
உயரத்தில்
உள்ள
இடத்திற்குச்
செல்லும்போது, அங்கு வளிமண்டல அழுத்தமும்,
ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுத்தமும் குறைவாக
இருப்பதால்,
அம்மனிதனுக்கு
தலைவலி,
குறைசுவாசம், குமட்டல் மற்றும் தலைசுற்றல்
ப�ோன்ற உடனடி மலைந�ோய்க்கான (Acute mountain
sickness) அறிகுறிகள் த�ோன்றுகின்றன. ஆக்ஸிஜன்
ஹீம�ோகுள�ோபின�ோடு குறைவாக இணைவதே
இதற்குக்
காரணமாகும்.
அதே
இடத்தில்
நீண்டகாலம் வாழக்கூடிய சூழலில், அதற்கேற்பச்
சுவாசமும், இரத்தச் சிவப்பணு உருவாக்கமும்
சரி செய்யப்படுகின்றன. இத்தகைய சூழலைச்
சமாளிக்கவே, சிறுநீரகங்களிலிருந்து அதிக அளவு
எரித்ரோபாய்டின்
ஹார்மோன்
உற்பத்தி
செய்யப்படுகிறது. இந்த ஹார்மோன், எலும்பு
மஜ்ஜையைத்
தூண்டி
அதிக
இரத்தச்
சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறது.

கார்பன் டைஆக்ஸைடு நச்சேற்றத்தின் ப�ோது,
ஆக்ஸிஜனின் தேவை அதிகரிக்கிறது. இரத்தத்தில்
ஆக்ஸிஜன்
அளவு
குறையும்போது
மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுத் த�ோல் கரு நீல நிறமாக
காணப்படுகிறது.

6.8 சுவாச மண்டலக் க�ோளாறுகள்
(Disorders of Respiratory system)
சுற்றுச்சூழல், த�ொழில், தனி மனித மற்றும்
சமூகக் காரணிகளால் நம் சுவாசமண்டலம்
கடுமையாகப் பாதிப்படைகிறது. மனிதனில்
காணப்படும்
பலவகைச்
சுவாசக்
க�ோளாறுகளுக்கும்
இக்காரணிகளே
காரணமாகும். சுவாச மண்டலக் குறைபாடுகளில்
சில கீழே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
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மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்நோய் த�ொற்று,
நுரையீரல்கள் மற்றும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும்.
மார்பறைக்கும் நுரையீரல்களுக்கும் இடையே
திரவம்
சேர்வது,
இந்நோயால்
ஏற்படும்
முக்கியமான பாதிப்பாகும்.

ஆஸ்துமா (Asthma)
ஆஸ்துமாவால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின்
மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் மற்றும் மூச்சுக்கிளை
நுண்குழல்கள் குறுகி, உட்சுவர் வீக்கத்துடன்
காணப்படும். இதனால் சுவாசிப்பது கடினமாகிறது.
தூசு, மருந்துப்பொருட்கள், மகரந்தத்துகள்கள்,
சிலவகை
உணவுப்பொருட்களான
மீன்கள்,
இறால்கள், மற்றும் சில பழங்கள் ப�ோன்றவை
ஆஸ்துமாவை
ஏற்படுத்தக்கூடிய
ஒவ்வாமையூக்கிகள் (Allergens) ஆகும்.

த�ொழில் சார்ந்த சுவாசக் குறைபாடுகள்
(Occupational respiratory disorders)
ஒருவர் பணிபுரியும் பணியிடத்திற்கேற்ப ஏற்பத்
த�ொழில்
சார்ந்த
சுவாசக்
க�ோளாறுகள்
ஏற்படுகின்றன. கல் அரைத்தல் அல்லது கல்
உடைத்தல்,
கட்டுமானத்தளங்கள்
மற்றும்
பருத்தி ஆலைகளில் பணிபுரிவ�ோர்க்கு, அங்கு
வெளியாகும்
தூசுப்பொருட்கள்
சுவாசப்
பாதையைப் பாதிக்கின்றன. நீண்ட நாட்கள்
இப்பொருட்களைச் சுவாசிக்க நேரிடும் ப�ோது
நுரையீரலில் வீக்கம் ஏற்பட்டு நாரிழைக்கட்டி
(fibrosis)
த�ோன்றுகிறது.
இந்நோய்
நுரையீரல்களை
மிகவும்
கடுமையாகச்
சேதப்படுத்தும்.
மணல்அரைத்தல்
மற்றும்
கல்நார்
நிறுவனங்களில்
பணிபுரிவ�ோர்,
சிலிக்காவை
த�ொடர்ந்து
சுவாசிப்பதால்
முறையே சிலிக்கோசிஸ் (Silicosis) மற்றும்
அஸ்பெஸ்டோஸிஸ் (Asbestosis) என்ற த�ொழில்
சார்ந்த சுவாச ந�ோய்கள் த�ோன்றுகின்றன.
த�ொழிற்சாலைகளில்
பணிபுரிபவர்கள்
இந்நோய்களைத்
தடுக்கும்
ப�ொருட்டுப்
பாதுகாப்பு முகத்திரைகளை (Protective masks)
கண்டிப்பாக அணிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

எம்ஃபைசீமா (Emphysema) (நுரையீரல்
அடைப்பு)
எம்ஃபைசீமா என்பது நாள்பட்ட மூச்சுவிடத்
திணறுகின்ற நிலையைக் குறிக்கும். காற்று
நுண்ணறைகளின் மெல்லிய சுவர் க�ொஞ்சம்
க�ொஞ்சமாகச் சிதைந்து வாயு பரிமாற்றத்திற்கான
சுவாசப் பரப்பு குறைவதன் காரணமாக இந்நோய்
ஏற்படுகிறது. அதாவது காற்று நுண்ணறைகள்
அகலப்படுதலே எம்ஃபைசீமா எனப்படுகிறது.
இந்நோய்க்கான
முக்கிய
காரணம்
புகைப்பிடித்தலாகும். ஏனெனில் இப்பழக்கம்,
காற்று
நுண்ணறைகளின்
சுவரின்
சுவாசப்பரப்பைக் குறைத்துவிடும்.

மார்புச்சளி ந�ோய் (Bronchitis)
மூச்சுக்குழாயினை
நுரையீரல்களுடன்
இணைக்கும் மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் புகை
மாசுபாடு மற்றும் புகைபிடிக்கும் பழக்கம்
ஆகியவற்றினால் வீக்கமடைகிறது. மார்புச்சளி
ந�ோயின் அறிகுறிகளாக இருமல், மூச்சுத்திணறல்
மற்றும்
நுரையீரல்களில்
க�ோழைப்பொருள்
த�ோன்றுதல் ஆகியவற்றைக் கூறலாம்.

ஒ வ ்வாமை
ஏ ற்ப ட க்கார ண ம்
ஒவ்வாமையூக்கிகள்
(Allergens) ஆகும். ஒரு
ம ா சு நி றை ந ்த
பகுதிக்குள்
நுழைந்தவுடன்
தும்மலும்
இருமலும் மாறி மாறி த�ோன்றும். ஏனெனில்
நம் சுவாசப்பாதையில் பாதிப்பு ஏற்பட்ட சில
நிமிடங்களுக்குள் ஒவ்வாமையூக்கிகளுக்கு
எதிராக உடல் செயல்படுகிறது. வீக்கத்தை
ஒவ்வாமையூக்கிகள்
தூண்டுகின்றன.
ஆஸ்துமா
சாதாரணமாக
வெளிப்படும்
ஒவ்வாமையாகும்.

நிம�ோனியா (சளிக்காய்ச்சல்) – (Pneumonia)
பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் த�ொற்றுகளால்
நுரையீரல்கள் வீங்கிய நிலையை அடைவதற்கு
நிம�ோனியா அல்லது சளிக்காய்ச்சல் என்று பெயர்.
க�ோழைப்பொருள் (sputum) உற்பத்தி, மூக்கடைப்பு,
மூச்சுத்திணறல், த�ொண்டைப்புண் ப�ோன்றவை
இதன் அறிகுறிகளாகும்.

காச ந�ோய் (Tuberculosis)
மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலே (Mycobacterium
tuberculae) எனும் பாக்டீரியத்தால் இந்நோய்
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புகைபிடித்தலால் வெளியேறும் 85% புகை
அவராலேயே உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. அவருக்கு
அருகில்
இருப்பவர்கள்
இப்புகையை
உள்ளிழுத்து மறைமுகப் புகைபிடிப்பவர்களாகி
(Passive
smokers)
அவர்களும்,
இதனால்
பாதிக்கப்படுகிறார்கள். புகைபிடிக்கும் பழக்கம்
உள்ளவர்களுக்குத்
தகுந்த
வழிகாட்டுதலும்
கருத்துரையும்
(Counselling)
வழங்குவதால்
இப்பழக்கத்திலிருந்து அவர்களை மீட்க இயலும்.

6.9 புகைபிடித்தலால் ஏற்படும் தீய
விளைவுகள் (Effects of smoking)
இன்றைய இளைஞர்கள் ஆர்வக்கோளாறினால்,
சாகசங்கள்
செய்வதாய்
நினைத்து
விளையாட்டுத்தனமாகப் புகைபிடிக்கத் த�ொடங்கி
இறுதியில் மீளமுடியாத ப�ோதைக்கு அடிமையாகி
விடுகின்றனர். 80% நுரையீரல் புற்றுந�ோய்
புகைபிடித்தலால் மட்டுமே ஏற்படுகிறது என்று
ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
புகையிலையை எரிப்பதால் உருவாகும்
புகையை உள்ளிழுப்பதே புகைத்தல் எனப்படும்.
புகைபிடித்தலால்
வெளியாகும்
புகையில்
ஆயிரக்கணக்கான தீங்குதரும் வேதிப்பொருட்கள்
கலந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நிக்கோடின்,
தார், கார்பன் ம�ோனாக்சைட், அம்மோனியா,
கந்தக டைஆக்சைடு மற்றும் மிகச்சிறிய அளவில்
ஆர்சனிக் ப�ோன்ற ப�ொருட்கள் இப்புகையில்
அடங்கியுள்ளன. கார்பன் ம�ோனாக்சைட் மற்றும்
நிக்கோடின் ப�ோன்றவை இரத்தக் குழாய்களை
மிகக்கடுமையாகச்
சேதப்படுத்துகின்றன.
புகையிலையின்
தார்
நச்சுப்
ப�ொருள்
சுவாசத்தின்
வாயுப்
பரிமாற்றத்தைப்
பாதிக்கிறது. நிக்கோடின், புகைபிடித்தலைத்
தூண்டக்கூடிய ப�ோதைப்பொருளாகும். இது
இதயத்துடிப்பை
அதிகரிப்பதுடன்,
இரத்த
நாளங்களைக் குறுகச் செய்து, மிகைஇரத்த
அழுத்தம் மற்றும் இதயந�ோய்களை (Coronary heart
diseases)
த�ோற்றுவிக்கின்றது.
கார்பன்
ம�ோனாக்ஸைடு திசுக்களுக்கான ஆக்ஸிஜன்
விநிய�ோகத்தைக்
குறைக்கிறது.
புகைபிடிக்காதவர்களை
விடப்
புகைபிடிப்பவர்கள் நுரையீரல் புற்றுந�ோய், வாய்
மற்றும் த�ொண்டைப்புற்று ந�ோயால் அதிகம்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் புகைபிடித்தலால்
வயிறு, கணையம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை ப�ோன்ற
உறுப்புகளிலும்
புற்றுந�ோய்
உண்டாகிறது.
அதுமட்டுமல்லாது
விந்தணுக்களின்
எண்ணிக்கையையும் குறைக்கின்றது.

பாடச் சுருக்கம்
அதிக ஆக்ஸிஜன் கலந்த காற்றை உள்ளிழுத்து
அதிகப்படியான CO2 கலந்த காற்றை வெளியிடும்
செயலுக்குச் சுவாசம் என்று பெயர். உட்சுவாசத்தின்
மூலம்
உள்ளிழுக்கப்பட்ட
மாசுபடுத்திகளும்,
நுண்கிருமிகளும்
நாசித்துவாரங்களில்
உள்ள
உர�ோமங்கள்
மற்றும்
க�ோழைப்படலத்தால்
வடிகட்டப்படுகின்றன.
சுவாசமானது,
உட்சுவாசம்
மற்றும்
வெளிச்சுவாசம் என இரு நிலைகளில் நடைபெறுகிறது.
இவ்விரு நிலை சுவாசங்களும் நுரையீரல்களுக்கும்,
வளிமண்டலத்திற்கும் இடையே நிலவும் அழுத்த
வேறுபாடு காரணமாகவே நடைபெறுகிறது.
ஆக்ஸிஜன், இரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மாவில்
கரைந்த நிலையிலும், இரத்தச் சிவப்பணுக்களிலுள்ள
ஹீம�ோகுள�ோபினுடன்
இணைந்த
நிலையிலும்
கடத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு
ஹீம�ோகுள�ோபின்
மூலக்கூறுடனும் நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள்
இணைகின்றன. ஆக்ஸிஜன் பிரிதல் வளைவில் உள்ள
சிக்மாய்டு அமைப்பு ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்தன்மை
அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது.
இரத்தத்தில் கரைந்த நிலையில் உள்ள CO2,
ஆனது கார்பமைன�ோ ஹீம�ோகுள�ோபின் மற்றும்
கார்பானிக்
அமிலமாக
கரைந்த
நிலையில்
கடத்தப்படுகின்றன.
இரத்தச்
சிவப்பணுக்களில்
கார்பமைன�ோ
ஹைட்ரேஸை
வினையூக்கியாகக்
க�ொண்டு, இரத்தச் சிவப்பணுக்களினுள் நீரும்
கார்பன் டைஆக்சைடும் இணைந்து பைகார்பனேட்
உருவாகின்றது. மூளையின் முகுளத்தில் உள்ள
சுவாசமையம் சுவாசத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

புகைபிடித்தல், சுவாசப்பாதை மற்றும்
காற்றுப்பைகளையும் சிதைப்பதால் நுரையீரல்
அடைப்பு மற்றும் நாள்பட்ட மார்புச்சளி ந�ோய்
ஆகியவற்றை உண்டாக்கும். இவ்விரு ந�ோய்களும்
ஆஸ்துமாவுடன் இணைந்து முற்றிய நுரையீரல்
பாதை அடைப்பு ந�ோய் (Chronic Obstructive Lungs
Disease- COLD) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவர்

நுரையீரல் க�ொள்ளளவுகள் மற்றும் நுரையீரல்
திறன்கள் ப�ோன்றவை இயல்பான சுவாசத்தின்போது
உட்சுவாசத்திலும்
வெளிச்சுவாசத்திலும்
உள்ளிழுக்கப்படும் மற்றும் வெளியிடப்படும் காற்றின்
அளவைக் குறிப்பிடுகின்றன. காற்றில் கலந்துள்ள
மாசுபடுத்திகள்,
ந�ோயூக்கிகள்
மற்றும்
இதர
வேதிப்பொருட்களால் நமது சுவாசமண்டலம் கடும்
பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. சிகரெட் புகைப்பவர்களில்
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7. உட்சுவாசத்தின் ப�ோது உதரவிதானம்

ப�ொதுவாகக் காணப்படும் நுரையீரல் புற்றுந�ோயும்,
எம்ஃபைசீமாவும்

குணப்படுத்தமுடியாத

அ) விரிவடைகிறது
ஆ) எந்த மாற்றமும் இல்லை
இ)	தளர்ந்து மேற்குவிந்த அமைப்பைப்
பெறுகிறது
ஈ) சுருங்கித் தட்டையாகிறது.

ந�ோய்களாகும்.
கடல்

மட்டத்திற்குமேல்

அதிக

உயரத்தில்

வளிமண்டல அழுத்தம் மிகவும் குறைவாக உள்ளதால்
அங்குள்ள
(Altitude

மனிதர்கள்

sickness)

மலை

ந�ோய்களுக்கு

ஆளாகின்றனர்.

மேற்பரப்பிகள்,

8. இரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்குச் செல்லும்
கார்பன் டைஆக்சைடின் நிலை

எம்ஃபைசீமா, ஆஸ்துமா, பயனற்ற இடம் ப�ோன்றவை
பற்றியும் இந்தப் பாடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) கார்பானிக் அமிலம்
ஆ) ஆக்சிஹீம�ோகுள�ோபின்
இ) கார்பமின�ோஹீம�ோகுள�ோபின்
ஈ) கார்பாக்சி ஹீம�ோகுள�ோபின்

மதிப்பீடு
1. சுவாசத்தைக்
கட்டுப்படுத்துவது

9. நுரையீரல்களுக்குள் 1500 மிலி காற்று இருக்கும்
நிலை

அ)	பெருமூளை	
ஆ) முகுளம்
இ) சிறுமூளை	
ஈ) பான்ஸ்

அ) உயிர்ப்புத்திறன்
ஆ) மூச்சுக்காற்று அளவு
இ) எஞ்சிய க�ொள்ளளவு
ஈ) உள்மூச்சு சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு

2. எலும்பிடைத் தசைகள் இதனிடையே
அமைந்துள்ளன

10. உயிர்ப்புத் திறன்என்பது
அ) மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாசசேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு
ஆ) மூச்சுக்காற்று அளவு + வெளிச்சுவாச
சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
இ) எஞ்சிய க�ொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாசசேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
ஈ) மூச்சுக்காற்று அளவு + உட்சுவாச சேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு + வெளிச்சுவாசசேமிப்புக்
க�ொள்ளளவு.

அ) முதுகெலும்புத் த�ொடர்
ஆ) மார்பெலும்பு
இ) விலா எலும்புகள்
ஈ) குரல்வளைத் துளை.
3. பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள்
அ) மூச்சுக்குழல்கள்
இ) பச்சை சுரப்பிகள்

ஆ) செவுள்கள்
ஈ) நுரையீரல்கள்

11. நீண்ட ஆழ்ந்த மூச்சுக்குப்பின் சில வினாடிகள்
நாம் காற்றை சுவாசிப்பதில்லை இதற்குக்
காரணம் .

4. ஆஸ்துமா ஏற்படக் காரணம்
அ) புளூரல் குழிக்குள் இரத்தப்போக்கு
ஆ) மூச்சுக்கிளை குழல் மற்றும் நுண் குழலில்
வீக்கம்
இ) உதரவிதானச் சேதம்

அ) இரத்தத்தில் அதிக CO2 இருப்பதால்.
ஆ) இரத்தத்தில் அதிக O2 இருப்பதால்.
இ) இரத்தத்தில் குறைவான CO2 இருப்பதால்.
ஈ) இரத்தத்தில் குறைவான O2 இருப்பதால்.

ஈ) நுரையீரல் த�ொற்று
5. ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை வளைவின்
வடிவமானது
அ) சிக்மாய்டு

ஆ) நேர்க்கோடு

இ) வளைந்தது

ஈ) நீள்சதுர மிகை வளைவு

12. பு
 கைபிடித்தலினால் கீழ்க்கண்ட எந்தப்
ப�ொருள் வாயு பரிமாற்ற மண்டலத்தினை
பாதிக்கிறது.
அ) கார்பன் ம�ோனாக்சைடு மற்றும் புற்று ந�ோய்
காரணிகள்
ஆ) கார்பன் ம�ோனாக்சைடு மற்றும் நிக்கோடின்
இ) புற்று ந�ோய் காரணிகள் மற்றும் தார்

6. ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சுக்காற்று அளவு
அ) 800 மிலி ஆ) 1200மிலி

ஈ) நிக்கோடின் மற்றும் தார்

இ) 500 மிலி ஈ) 1100-1200மிலி
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13. பத்தி I இல் ந�ோய்களும் பத்தி II இல் அதற்கான
அறிகுறிகளும்
தரப்பட்டுள்ளன.
சரியான
இணையைத் தேர்ந்தெடு
பத்தி- I

அ)

P-i

Q-ii

R-iii

S-iv

ஆ)

P-ii

Q-iii

R-iv

S-i

இ)

P-ii

Q-iii

R-i

S-iv

ஈ)

P-iii

Q-iv

R-i

S-ii

பத்தி-II

P) ஆஸ்துமா

i) அடிக்கடி உருவாகும் மார்பு சளி

Q) எம்ஃபைசீமா

ii) காற்று நுண்ணறைகளில்

16. சரியான இணையைப் ப�ொருத்துக.

வெள்ளையணுக்கள் குழுமுதல்

R) நிம�ோனியா iii) ஒவ்வாமை
அ) P = iii Q = ii R = i
ஆ)P=iii

Q=i

இ) P=ii

Q = iii R = i

ஈ) P=ii

Q=i

i. 1000 முதல் 1100 மி.லி. வரை

(Q) எஞ்சிய க�ொள்ளளவு

ii. 500 மி.லி.

(R) வெளிச்சுவாச

iii. 2500 முதல் 3000 மி.லி.

R = ii

(S) உட்சுவாச சேமிப்புக்

(P) உட்சுவாசத்திறன்

(R) உயிர்ப்புத்திறன்

iii. வெ ளி ச் சு வ ாச த் தி ற் கு ப்
பிறகு உள்ளிழுக்கப்படும்
காற்றின் க�ொள்ளளவு

அ)

P-ii

Q-iv

R-i

S-iii

ஆ)

P-iii

Q-ii

R-iv

S-i

இ)

P-ii

Q-iv

R-iii

S-i

ஈ)

P-iii

Q-iv

R-i

S-ii

19. காற்றானது நாசியிலிருந்து மூச்சுக்குழாயை
அடையப்
பல
உறுப்புகளைக்
கடந்து
செல்கிறது. அவ்வுறுப்புகளின் பெயர்களை
வரிசைப்படுத்து.
20. உணவு விழுங்கப்படும்போது குரல் வளையை
மூடும் சுவாச அமைப்பு எது?
21. மூச்சுக்குழாயில் காற்று செல்லும் வழியில்
எதிர்ப்புத் திறன் மிகவும் குறைவு. ஏன்?
ஏதேனும் இரண்டு காரணங்களைக் கூறு.
22. கடல் மட்டத்திற்கு மேல் அதிக உயரத்தில்
நீண்டநாள் வாழ ஒருவரின் உடல் எவ்வாறு
சரிசெய்துக�ொள்கிறது?

i. உட்சுவாசத்திற்குப்பிறகு
வலிந்து சுவாசிக்கப்படும்
காற்றின் அதிகப் பட்ச
க�ொள்ளளவு
ii. வெ ளி ச் சு வ ாச த் தி ற் கு ப்
பிறகு நுரையீரலில் உள்ள
காற்றின் க�ொள்ளளவு

வரை

18. இரத்த சிவப்பணுக்களில் பைகார்பனேட்
உற்பத்தியை
ஊக்குவிக்கும்
ந�ொதியின்
பெயரைக் கூறு.

பத்தி-II

(Q) வெளிச்சுவாசத்திறன்

iv. 1 100 முதல் 1200 மி.லி.

17. தட்டைப்புழு, மண்புழு, மீன், இறால், கரப்பான்
பூச்சி மற்றும் பூனை ஆகியவற்றின் சுவாச
உறுப்புகளின் பெயர்களைக் கூறு.

15. சரியான இணையைத் தேர்ந்தெடு
பத்தி- I

வரை

க�ொள்ளளவு

R = iii

அ) சுவாசத்தின் ப�ோது காற்று
நுண்ணறைக்குள் வாயு நுழைவதும்
வெளியேறுவதும் நடைபெறுகிறது.
ஆ) இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து கார்பன்
டைஆக்ஸைடு காற்று நுண்ணறையில்
உள்ள காற்றில் விரவிச் செல்கிறது.
இ) இரத்தம் மற்றும் காற்று
நுண்ணறைகளுக்கிடையே அடர்த்தி
வேறுபாட்டின் காரணமாக ஆக்ஸிஜன்
மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு விரவிச்
செல்கிறது.
ஈ) காற்று நுண்ணறைகளிலிருந்து ஆக்ஸிஜன்,
ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்திற்குள் விரவிச்
செல்கிறது.

முக்கியத்திறன்

பகுதி - II

சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள்
எது
நுரையீரலில்
நடைபெறும் வாயுப் பரிமாற்றத்தைச் சிறப்பாக
விளக்குகிறது?

அல்லது

பகுதி - I
(P) மூச்சுக் காற்று அளவு

23. வாயுக்களின் ஊடுருவல் நுண் காற்றுப்பை
பகுதிகளில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. சுவாச
மண்டலத்தின் வேறு எந்தப் பகுதியிலும் இது
நடைபெறுவதில்லை. விவாதிக்கவும்.
24. சுவாசப் பாதையை விளக்கும் த�ொடர் விளக்க
வரைபடத்தை (flow chart) வரைக.
25. நிம�ோனியா ஏன் ஒரு ஆபத்தான ந�ோயாகக்
கருதப்படுகிறது?

(S) செயல்பாட்டு சுவாசத் iv. உ
 ட்சுவாசத்திற்குப் பிறகு
வெ
ளி யேற ்ற ப ்ப டு ம்
திறன்
காற்றின் க�ொள்ளளவு

26. எந்தவ�ொரு நிலையில் ஆக்ஸிஜன் கடத்தலில்
சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது என்பதை விளக்கு.
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²õ£ê ñ‡ìô ð£î¤ð¢¹è÷¢
²õ£ê ñ‡ìô‹ ²ŸÁ„²ö™, ªî£N™, ²ò ñŸÁ‹ êÍè‚ è£óEè÷£™ ªðK¶‹ ð£F‚èŠð†´œ÷¶.
Þ‚è£óEèœ ð™«õÁ ²õ£ê ñ‡ìô‚ «è£÷£Áè¬÷ à‡ì£‚°A¡øù. Cô «è£÷£Áèœ W«ö
M÷‚èŠð†´œ÷ù.
Ýú¢¶ñ£
Þòô¢ð£ù
è£ŸÁŠð£¬î

ð£î¤‚èŠð†ì
è£ŸÁŠð£¬î

Ý«ó£è¢è¤òñ£ù
¸¬óò¦óô¢

«è£¬ö

«è£¬ö

¹ø¢Á‚ èì¢®

²¼é¢è¤ò
è£ŸÁŠð£¬î

²õ£ê‚ °ö™
M‚è‹

ï¤íï¦ó¢‚èµ
ð£FŠ¹èœ

è£ŸÁŠ¬ð
°¼è¬ìîô¢

¸¬óò¦óLÁœ
Þóî¢î‚è†®

¸¬ófóô¢
¹ø¢Á«ï£ò¢

M‚è‹
Þòô¢ð£ù
è£ŸÁŠ¬ð

c˜ñ‹ Gó‹Hò
è£ŸÁŠ¬ðèœ

¸¬óò¦ó™
Þóî¢î‚è†®
¸¬óò¦ó™ à¬ø
MƒAJ¼ˆî™

Þòô¢ð£ù

ê÷¤è¢
è£ò¢ê¢êô¢

¸¬óò¦óL™
c˜
«è£˜ˆî™

Éò
è£ŸÁŠ¬ð

¸¬óò¦ó™
à¬ø M‚è‹

è£ê «ï£Œ

c˜ «è£˜ˆî
è£ŸÁŠ¬ð
¸¬óò¦ó™
i‚è «ï£Œ

¸¬óò¦ó™
è£ê«ï£Œˆ ªî£ŸÁ

²¼ƒAò
¸¬óò¦ó™

è£ê«ï£Œ
ð£è¢¯ó¤ò£

è£ø¢Á ªõ÷¤èœ
i‚è‹ ñŸÁ‹
«êî‹

¸¬óò¦óL™
c˜ i‚è‹

¸¬óò¦ó™
i‚è «ï£Œ

¸¬óò¦ó™
²¼‚è «ï£Œ

•
•
•
•
•

¸¬ófó™ Þóˆî‚è†® (Pulmonary embolism):
¸¬ófóL™ ãŸð´‹ Þóˆî‚è†®.
ñ£˜¹„êO (Bronchitis): â¡ð¶ A¬÷ Í„²‚°ö™
²õŸP™ ãŸð´‹ i‚èñ£°‹.
Ýv¶ñ£ (Asthma): â¡ø G¬ôJ™ è£ŸÁŠð£¬î
²¼ƒA, iƒA «ñ½‹ «è£¬ö¬ò„ ²óˆî™ Ý°‹.
¸¬ófó™ ¹ŸÁ«ï£Œ (Lung cancer): ¹ŸÁ«ï£J¡
M¬÷¾ ÞøŠ¹ Ý°‹. ¹¬èH®ˆî™ ¸¬ófó™
¹ŸÁ«ï£J¡ «ï£Œ õ£ŒŠ¹‚ è£óEò£°‹.
G«ñ£Qò£ (Pneumonia): ¸¬ófó™ iƒAò
Þ‰«ï£ò£™ CPò ¸‡è£ŸÁŠ¬ðè÷£ù
Ü™M«ò£ôv ð£FŠð¬ìA¡ø¶.

•
•
•
•
•

¸¬ófó™ i‚è‹ (Pulmonary edema): Þ‰«ï£J™
¸¬ófó™ F² ñŸÁ‹ è£ŸÁ Þ¬ìªõOèO™ c˜
«è£˜ˆî™ ãŸð´‹.
â‹¬ðYñ£ (Emphysema): Þ‰G¬ôJ™ è£ŸÁŠ¬ðèœ
ªðKî£õî£™ ²õ£ê iî‹ °¬øA¡ø¶.
¸¬ófó™ ²¼‚è «ï£Œ (Atelectasis): è£ŸÁŠ¬ðèœ
²¼ƒ°õî£™ ¸¬ófóL¡ è¶Š¹ Ü™ô¶ º¿¸¬ófó½‹
²¼ƒAM´‹ G¬ôò£°‹.
è£ê «ï£Œ (Tuberculosis): ¬ñ«è£ð£‚¯Kò‹ ®Îð˜°«ô
âÂ‹ ð£‚¯Kò ªî£ŸPù£™ ãŸð´‹ «ï£ò£°‹.
¸¬ófó™ êš¾ i‚è«ï£Œ (Pleurisy): Þ‰«ï£Œ ¸¬ófó™
à¬øò£ù ¹Àó£M™ ãŸð´‹ i‚è‹ Ý°‹.
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WNøƒAò Mô£
â½‹¹èœ

è£ŸÁ
ªõOM´î™

ñ£˜ð¬ø ²¼ƒ°î™
Ü™ô¶ MKõ¬ìîô£™
²õ£ê„ªêò™
ï¬ìªðÁAø¶.

²õ£ê‹ ï¬ìªðÁ‹
Mî‹

Ý. àîóMî£ù‹
«ñ™«ï£‚A

«ñ™«ï£‚Aò
Mô£ â¿‹¹èœ

è£Ÿ¬ø
àœO½ˆî™

àîóMî£ù‹, ªõOMô£
â½‹H¬ìˆ î¬êèœ
ñŸÁ‹ àœMô£
â½‹H¬ìˆ î¬êèœ
«ð£¡ø¬õ ²¼ƒA
MKîô£™ ñ£˜ð¬ø‚
ªè£œ÷÷¾ °¬øò«õ£
Ü™ô¶ Ãì«õ£ ªêŒAø¶.

Ü. àîóMî£ù‹
W›«ï£‚A

ñ£˜ð¬øJ™ «î£¡Á‹
Ü¿ˆî «õÁð£´è÷£™
à†²õ£ê‹ ñŸÁ‹
ªõO„²õ£ê‹
ï¬ìªðÁAø¶.

è¼ˆ¶ õ¬óðì‹

àîóMî£ù„ ²¼‚èñ£ù¶
eœî¡¬ñòŸø, «ñŸ°M‰î
àîóMî£ùˆF¡
¬ñòŠð°F î†¬ìò£Aø¶.

ªõOMô£
â½‹H¬ìˆ î¬êèœ
²¼ƒ°õî£™ Mô£
â½‹¹èœ «ñŸ¹øˆF½‹,
ªõO«ï£‚A»‹
Ü¬êA¡øù.

Þ¶ å¼ ªêò™I°
Gè›„Cò£îô£™
è£Ÿø£ù¶ ¸¬ófó™èÀœ
ªê™Aø¶.

à†²õ£ê‹

àœMô£
â½‹H¬ìˆî¬êèœ
²¼ƒ°õî£™ Mô£
â½‹¹èœ ð¬öò
G¬ô‚°ˆ F¼‹¹A¡øù.

àîóMî£ù‹ î÷˜‰¶
e‡´‹ îù¶ «ñŸ°M‰î
Ü¬ñŠ¬ð Ü¬ìAø¶.

Þ¶ å¼ ñ‰îñ£ù
ªêòô£îô£™
¸¬ófó™èO½œ÷ è£ŸÁ
ªõO«òŸøŠð´Aø¶.

ªõO„²õ£ê‹

இணையச்செயல்பாடு

7UDFKHD
&DUWLODJHULQJV

சுவாசம்

&DUWLODJHSODWHV

Respiration
/HIWSULPDU\EURQFKXV
5RRWRIOXQJ

சுவாச மண்டலத்தின்
அமைப்பையும் அதன்
6HFRQGDU\EURQFKXV
பணிகளையும் தெரிந்து
7HUWLDU\
க�ொள்வோமா!
EURQFKL

படிகள்
1.

6PDOOHU
EURQFKL
%URQFKLROHV
5HVSLUDWRU\

EURQFKLROH
கீழ்க்கண்ட உரலி / விரைவுக்
குறியீட்டைப்
பயன்படுத்தி Respiratory System என்ற
EURQFKLROH
$OYHROLLQ உள்ள பாகங்களுள் “Nasal cavity” ஐ தேர்வு செய்து
பக்கத்தினைத் திறக்கவும். அட்டவணையில்
SXOPRQDU\
OREXOH தெரிந்து க�ொள்ளலாம்,
அதன் அமைப்பையும் மற்றும் பணியையும்
7HUPLQDO

என்னும் ப�ொத்தானை அல்லது
2. 	தற்போது சாளரத்தின் உரலிக்கு அருகேயுள்ள
விசைப்பலகையில் உள்ள backspace ப�ொத்தானைச் ச�ொடுக்கி முன்னிலைக்குச் சென்று Pharynx
என்பதனைத் தெரிவு செய்து அதன் அமைப்பையும் பணிநிலையையும் தெரிந்துக�ொள்ளலாம்.
3. 	மேற்கண்ட வழிமுறைகளின் படி ஒவ்வொரு உறுப்பின் அமைப்பையும், பணிகளையும் தெரிந்து
க�ொள்ளலாம்.
4. ஒவ்வொரு உறுப்பிற்குமான செயல்பாட்டுச் சாளரத்திற்கானக் கீழ்ப்பகுதியில் கூடுதல்
தகவல்கள் குறிப்புகளாகத் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் பயன்படுத்தி மேலும் பல தகவல்களை
அறிந்துக�ொள்ளலாம்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

Respiratory System’s உரலி

https://www.getbodysmart.com/respiratory-system
Schematics of Gas exchange:

https://www.wisc-online.com/learn/general-education
/anatomy-and-physiology2/ap2404/respiratory-system-gas-exchange
* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு – III

பாடம் – 7

உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம்
பாடஉள்ளடக்கம்
7.1

உடல் திரவங்கள்

7.2 	இரத்தக்குழாய்கள் – தமனிகள், சிரைகள் மற்றும்
இரத்த நுண்நாளங்கள்
7.3

சுற்றோட்டப் பாதைகள்

7.4

மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலம்

7.5

இரட்டை சுற்றோட்டம்

7.6

இதயச்செயல்களை நெறிப்படுத்துதல்

7.7

சுற்றோட்ட மண்டலக் க�ோளாறுகள்

7.8

இதய நுரையீரல் உயிர்ப்பித்தல்

வீச்சுக் க�ொள்ளளவு சிரைத்தொகுப்பில்
இருந்து திரும்பும் இரத்தத்தைச் சார்ந்தது.

விலங்குகள் குறிப்பாகப் பாலூட்டிகள்
ப�ோன்ற
பெரிய
விலங்குகள்
மிகவும்
சுறுசுறுப்புடன்  இயங்குகின்றன. விலங்குகள்
இடப்பெயர்ச்சியைச்
சார்ந்து
உணவைப் 
பெறுகின்றன. இச்செயல் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி
நடைபெறுகிறது.
ஆற்றல்
சம்பந்தப்பட்ட 
செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நரம்பு மண்டலம்
அனுப்பும்
நரம்புத்
தூண்டல்களால்
ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.
உயிருக்குத்
தேவையான
ஆக்ஸிஜன் 
மற்றும்
உணவுப்பொருட்களை  அனைத்து உயிருள்ள 
செல்களுக்கும் வழங்க வேண்டும்.
அங்கு
நடைபெறும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் விளைவாகத்
த�ோற்றுவிக்கப்படும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு
மற்றும் கழிவுப்  ப�ொருள்கள் ப�ோன்றவை
நீக்கப்பட வேண்டும். எனவே, செல்களுக்கு
உள்ளேயும், வெளியேயும் ப�ொருட்களைக்  கடத்த
ஒரு நேர்த்தியான
கடத்தும் செயல்முறை 
தேவைப்படுகின்றது. வெவ்வேறு விலங்குகளில்
வெவ்வேறு
முறையில்
இப்பொருள்கள்
கடத்தப்படுகின்றன.
சிறிய
விலங்குகளான
கடற்பஞ்சுகளிலும் குழியுடலிகளிலும் சுற்றோட்ட 
மண்டலம் கிடையாது. ஆனால் அவற்றைச்

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•
•

•
•
•
•

உடல் திரவங்களின்
முக்கியத்துவத்தைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்.

இரத்தச் செல்கள்,
பலவகை இரத்த
வகைகள் மற்றும்
இரத்தம்
உறைதலுக்கான
காரணிகளை அடையாளம் கண்டு
விளக்குதல்.
இரத்தக் குழாய்களை வேறுபடுத்தி
அவற்றின் பண்புகளை அறிதல்.
மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலத்தை
அறிந்து க�ொள்ளுதல்.

இதயச் சுழற்சியைப் புரிந்து க�ொண்டு
அதை எலக்ட்ரோ கார்டிய�ோ கிராமின்
முகடுகளுடன் த�ொடர்பு படுத்துதல்.
இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின்
க�ோளாறுகளை (அசாதாரண
நிலைகளை) கண்டறிதல்.

125

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 125

14-02-2020 2.26.54 PM

திடீரெனக்  குறைப்பதால், மூளைக்குச் செல்லும்
ஆக்ஸிஜன்  குறைந்து மயக்கம் (Vasovagal syncope)
ஏற்படுகிறது. இதயம் மற்றும் இரத்தக் குழாய்கள்
ஒன்றிணைந்து செயலாற்றி இம்மாதிரியான
சிக்கல்களை  எவ்வாறு தடுக்கின்றன என்பதை 
இப்பாடத்தில் கற்கலாம்.

சூழ்ந்துள்ள  நீர், உடற்குழிப் பகுதிகளுக்குள்
சென்று வெளியேறும் வகையில் அவற்றின் 
உடலமைப்பு உள்ளது. இதனால் உட்சுழலும்
நீரில், அவ்வுயிரினங்களின் செல்கள் தங்களிடம்
உள்ள  ப�ொருட்களை  எளிய விரவல் முறையில்
பரிமாறிக்கொள்கின்றன.
சிக்கலான
உடலமைப்பைக் க�ொண்ட 
விலங்குகளில்
ப�ொருட்களைக்  கடத்தச் சிறப்பு திரவமும்,
பெருமளவில் ப�ொருட்களைப்  பெரும் பாய்வு
முறையில் (Bulk flow) விரைந்து கடத்த அவற்றின் 
உடலினுள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட சுற்றோட்ட 
மண்டலமும் உள்ளன. அதாவது சுவாசம்,
உணவூட்டம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் ப�ோன்ற
உடற்செயலியல் நிகழ்வுகளுக்குப் பெரும் பாய்வு
முறை  அடிப்படையாக அமைகிறது. எளிய
விரவல் முறையை  விட இம்முறையினால்
ப�ொருள்கள் த�ொலைவிலுள்ள உறுப்புகளுக்கும்
விரைவாக
எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றன.
மனிதனின்  இரத்த ஓட்ட  மண்டலத்தின்  மூலம்
ஒரு
மில்லி
லிட்டர்
இரத்தமானது
60 வினாடிகளில் இதயத்திலிருந்து பாதம் வரை 
சென்று மீண்டும் இதயத்திற்கு வந்து சேர்ந்து
விடுகிறது. இதே  அளவு இரத்தம் விரவல் முறை 
மூலம் செல்ல 60 ஆண்டுகள் தேவைப்படலாம்.

7.1 உடல் திரவங்கள் (Body fluids)
உடல்திரவம், நீரையும் அதில் கரைந்துள்ள 
ப�ொருட்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். உடல்
திரவங்கள் இருவகைப்படும். அவை, செல்லின் 
உட்புறத்தில் உள்ள செல் உள் திரவம் (Intracellular
fluid), மற்றும் செல்லின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள 
செல் வெளி திரவம் (Extracellular fluid) என்பன
ஆகும். செல் வெளித் திரவங்களை மேலும்
மூன்று, வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, செல்
இடைத்திரவம்
(Interstitial
fluid)
அல்லது
திசுத்திரவம் (செல்லைச் சூழ்ந்து காணப்படுவது),
பிளாஸ்மா (இரத்தத்தின் திரவப்பகுதி) மற்றும்
நிணநீர் ஆகியனவாகும். நுண் தமனிகளிலுள்ள 
இரத்தம், நுண் நாளங்களில் பாயும்போது அதிக
நீர்ம  அழுத்தத்துடன்  (Hydrostatic
pressure)
உள்ளது. இரத்த உந்து விசையால் ஏற்படும்
இவ்வழுத்தம், நீர் மற்றும் சிறு மூலக்கூறுகளை 
இரத்த நுண்  நாளச் சுவர்களின் வழியாகத் திசு
திரவத்துக்குள் செலுத்துகிறது.

சுற்றோட்ட 
மண்டலத்தின் 
மூலம்
ஆக்ஸிஜன்  மற்றும் கார்பன்  டைஆக்ஸைடு
நுரையீரல்
மற்றும்
திசுக்களுக்கிடையே 
பரிமாறப்படுகிறது.
ஊட்டப் 
ப�ொருள்கள்
செரிமான மண்டலத்திலிருந்து கல்லீரலுக்கு
எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. திசுக்களிலிருந்து
கழிவுப்  ப�ொருள் இரத்தத்தின்  மூலம் எடுத்துச்
செல்லப்பட்டு
இறுதியாகச்
சிறுநீரகத்தின் 
வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. மேலும்,
இலக்கு உறுப்புகளுக்கு ஹார்மோன்களைக் 
கடத்தும் பணியையும் சுற்றோட்ட  மண்டலம்
செய்கின்றது. உடல் திரவங்களின்  சமநிலை 
பேணுதல்
மற்றும்
உடல் வெப்பநிலை 
பராமரித்தல்
(வெப்பப் பரிமாற்றம்)
ப�ோன்றவற்றையும்
சுற்றோட்ட 
மண்டலம்
மேற்கொள்கின்றது (படம் 7.1).

இரத்த
நுண் 
நாளங்களிலிருந்து
வெளியேறி
திசுத்திரவத்தை  உண்டாக்கும்
திரவத்தின்  அளவு, இரு எதிர் அழுத்தங்களின் 
விளைவாகும்.
குறிப்பாக
இரத்த
நுண் 
நாளப்படுகையின்  (Capillary
bed)
உள்ளே 
காணப்படும் நீர்ம  அழுத்தம் நீர்த்திறனை  விடக் 
குறைவானது. இந்த அழுத்தம் இரத்த நுண் 
நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் திரவத்தைத்
தள்ளப் 
ப�ோதுமானது.
பிளாஸ்மாவைக் 
காட்டிலும் திசுதிரவத்தில் புரதங்களின் அடர்த்தி
குறைவாகக் காணப்படுகிறது. இரத்த நுண்நாளப் 
படுகையின்  சிரை  முனையில் உள்ள  நீர்த்திறன்,
நீர்ம 
அழுத்தத்தைவிட
அதிகமாகக் 
காணப்படுவதால் திசுதிரவம் இரத்த நுண் 
நாளங்களுக்குள் செல்கிறது. இதனால் நீர்
மீண்டும் இரத்தத்தினுள் இழுக்கப்படுகிறது.
அப்போது நீரானது செல்களில் உருவான
கழிவுப்பொருட்களைத் தன்னுடன்  எடுத்துச்
செல்கிறது.

இதயத்திற்கும் மூளைக்குமான இரத்த
ஓட்டத்தை  இரத்த சுற்றோட்ட  மண்டலத்தின் 
சமநிலை  ஒழுங்குபாடு (Homeostatic regulation)
நிலை  நிறுத்துகிறது. நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து
பெறப்படும் சமிக்ஞைகள், இரத்த அழுத்தத்தைத்
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இரத்தத்திலுள்ள உட்பொருள்கள்
(Composition of Blood)

குறிப்பு
கல்லீரல்
இருவழிகளில்
இரத்தத்தைப்
பெறுகிறது. கல்லீரல் தமனி ஆக்சிஜன் நிறைந்த
இரத்தத்தை
இதயத்திலிருந்தும்,
கல்லீரல்
ப�ோர்ட்டல் சிரைகள், குடல் மற்றும் இதர
வயிற்றுப்புற
உறுப்புகளிலிருந்தும்
இரத்தத்தைக்
கல்லீரலுக்குக்
க�ொண்டுவருகின்றன.
கல்லீரலிலிருந்து
கல்லீரல் சிரைகளால் இரத்தம் மீண்டும்
இதயத்திற்குக் க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது.

உடல் திரவமான இரத்தம் உடலின் பல்வேறு
பாகங்களுக்குப்  ப�ொருட்களைக்  கடத்துகிறது.
இரத்தம்,
திரவ 
நிலையிலுள்ள 
இணைப்புத்திசுவாகும். இது பிளாஸ்மா  எனும்
திரவப்பகுதியையும்
அதனுள்
மிதக்கும்
ஆக்கத்துகள்களையும் (Formed elements) க�ொண்டது.
ம�ொத்த
இரத்தக் க�ொள்ளளவில்
55% பிளாஸ்மாவும், 45% ஆக்கத் துகள்களும்
(இரத்த செல்கள்) உள்ளன. 70 கில�ோ எடையுள்ள 
மனிதனில் உள்ள  இரத்தத்தின் க�ொள்ளளவு
ஏறத்தாழ 5000 மிலி (5லி) ஆகும்.

கல்லீரலுக்கு அது எடுத்துச் செல்கிறது. சிறிது
நேரத்திற்குப் பிறகு இரத்தத்திலுள்ள குளுக்கோஸ் 
உறிஞ்சப்பட்டுவிடுவதால்
அதன் 
அளவு
படிப்படியாகக்  குறைகிறது. அளவுக்கு அதிகமாக
புரதத்தை  நாம் உட்கொள்வதால் உருவாகும்
உபரி அமின�ோ  அமிலங்களை  நமது உடலில்
சேமிக்க முடியாது. எனவே, கல்லீரல் இந்த உபரி
அமின�ோ  அமிலங்களைச் சிதைத்து யூரியாவை
உற்பத்தி செய்கிறது. கல்லீரல் ப�ோர்ட்டல் சிரை 
(Hepatic portal vein) மற்றும் கல்லீரல் தமனி
(Hepatic artery) ஆகியவற்றில் உள்ள  இரத்த
யூரியாவைக்  காட்டிலும் கல்லீரல் சிரையிலுள்ள 
(Hepatic vein) இரத்தம் அதிக அளவு யூரியாவைக் 
க�ொண்டுள்ளது.

7.1.1 பிளாஸ்மா (Plasma)
பிளாஸ்மாவில், நீர் (80-92%) மற்றும் நீரில்
கரைந்துள்ள 
ப�ொருட்களான
பிளாஸ்மா 
புரதங்கள்,
கனிமப் 
ப�ொருள்கள்
(0.9%)
(Inorganic constituents), கரிமப்பொருள்கள் (0.1%)
(Organic constituents) மற்றும் சுவாச வாயுக்கள்
ஆகியவை
உள்ளடங்கியுள்ளன.
கல்லீரலில்
உற்பத்தி செய்யப்படும் நான்கு முக்கிய பிளாஸ்மா 
புரதங்களாவன அல்புமின் (Albumin), குள�ோபுலின்
(Globulin), புர�ோத்ராம்பின் (Prothrombin) மற்றும்
ஃபைப்ரின�ோஜன்
(Fibrinogen)
ஆகியவை.
அல்புமின் இரத்தத்தின் ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை 
(Osmotic pressure) நிர்வகிக்கிறது. குள�ோபுலின்,
அயனிகள்,
ஹார்மோன்கள், க�ொழுப்பு
ஆகியவற்றைக்  கடத்துவதுடன் ந�ோயெதிர்ப்புப் 
பணியிலும் உதவுகிறது. மேலும் புர�ோத்ராம்பின் 
மற்றும் ஃபைப்ரின�ோஜன்  ஆகிய இரண்டு
பிளாஸ்மா  புரதங்களும் இரத்தம் உறைதலில்
(Blood clotting) பங்கேற்கின்றன. யூரியா, அமின�ோ 
அமிலங்கள், குளுக்கோஸ், க�ொழுப்பு மற்றும்
வைட்டமின்கள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில் உள்ள 
கரிமப்பொருட்களாகும். ச�ோடியம்,
ப�ொட்டாசியம், கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம்
ஆகியவற்றின்  குள�ோரைடுகள், கார்பனேட்டுகள்
மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில்
உள்ள கனிமப்பொருட்களாகும்.

7.1.2 ஆக்கக் கூறுகள்
(Formed elements)
இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Erythrocytes), இரத்த
வெள்ளையணுக்கள் (Leucocytes) மற்றும் இரத்தத்
தட்டுகள் (Platelets) ஆகியவை இரத்தத்தில்
காணப்படும் இரத்தச் செல்களாகும்.

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Red Blood cells)
இரத்தச் செல்களில் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களே 
மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. ஒரு
ஆர�ோக்கியமான ஆணின்  இரத்தத்தில் ஒரு கன
மில்லி மீட்டருக்குச் ஏறத்தாழ 5 முதல் 5.5
மில்லியன்  சிவப்பணுக்களும்
பெண்ணின் 
இரத்தத்தில், ஒரு கன மில்லிமீட்டருக்கு ஏறத்தாழ
4.5 முதல் 5.0 மில்லியன்  சிவப்பணுக்களும்
காணப்படுகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணுவின் 
அமைப்பைப் படம் 7.1 காட்டுகிறது. இரத்தச்
சிவப்பணுக்கள் ஏறத்தாழ 7µm (மைக்ரோமீட்டர்)
விட்டமுடைய மிகச்சிறிய செல்களாகும். இரத்தச்
சிவப்பணுக்களின் 
நிறத்திற்குக் 
காரணம்

பிளாஸ்மாவின் பகுதிப்  ப�ொருள்கள்
நிலையானவையல்ல. உணவு உண்ட  பிறகு,
கல்லீரல் ப�ோர்ட்டல் சிரையில் குளுக்கோஸின் 
அளவு மிகவும் அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில்,
குடலிலிருந்து குளுக்கோஸை, சேமித்தலுக்காக
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எனும் ஹார்மோன் எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்தச்
சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி (Erythropoiesis) செய்யும்
தண்டு செல்களைத் தூண்டி (Stem cells) இரத்தச்
சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றது.
பிளாஸ்மாவிலுள்ள 
இரத்தச்
சிவப்பு
அணுக்களுக்கும், இரத்தப்  பிளாஸ்மாவிற்கும்
இடையே  உள்ள  விகிதமானது ஹிமட்டோகிரிட்
(Haematocrit) எனும் செல் அடர்த்திக் க�ொள்ளளவு
(Packed cell volume) அளவிடப்படுகின்றது.

அதிலுள்ள சுவாச நிறமியான ஹீம�ோகுள�ோபின்,
சைட்டோப்பிளாசத்தில்
கரைந்த
நிலையில்
காணப்படுவதேயாகும். சுவாச வாயுக்களைக் 
கடத்துவதில்
ஹீம�ோகுள�ோபின் 
முக்கிய
பங்காற்றுகிறது.
அதுமட்டுமின்றி
திசுதிரவத்துடனான வாயு பரிமாற்றத்திற்கும்
இது காரணமாகின்றது.
P

இரத்த வெள்ளையணுக்கள்
(White blood cells)

 dÔhjÍ~×m

இரத்த வெள்ளை 
அணுக்கள்,
உட்கருக்களைக்கொண்ட  நிறமற்ற, அமீபாய்டு
வடிவம்
மற்றும்
இயக்கம்
உடையச்
செல்களாகும். மேலும் இவை ஹீம�ோகுள�ோபின் 
மற்றும் இதர நிறமிகளற்றவை. ஒரு சராசரி
நலமான மனிதனில் ஒரு கன மில்லி லிட்டர்
இரத்தத்தில் ஏறத்தாழ 6000 முதல் 8000 இரத்த
வெள்ளையணுக்கள்
காணப்படுகின்றன.
வெள்ளையணுக்களின் வகைகளைப் படம் 7.2ல்
காணலாம். வெள்ளை 
அணுக்களைத்
துகள்களின்  அடிப்படையில் இரு முக்கியப் 
பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கலாம்.
அவை,
துகள்களுடைய
வெள்ளையணுக்கள்
(Granulocytes)
மற்றும்
துகள்களற்ற
வெள்ளையணுக்கள்
(Agranulocytes)
ஆகும்.
துகள்களுடைய வெள்ளையணுக்களின் 
சைட்டோபிளாசத்தில்
துகள்கள்
காணப்படுகின்றன. இவை எலும்பு மஜ்ஜையில்
வேறுபாடடைந்து
உருவாகின்றன.
துகள்களுடைய செல்களை மூன்று வகைகளாகப் 
பிரிக்கலாம்
அவை
நியூட்ரோஃபில்கள்
(Neutrophils),
ஈசின�ோஃபில்கள்
(Eosinophils)
மற்றும் பேச�ோஃபில்கள் (Basophils) ஆகும்.

P

Ð~×»Ðl

படம் 7.1 இரத்தச் சிவப்பணுவின் அமைப்பு

இருபுறமும்
குழிந்த தன்மையுடைய  
இரத்தச்
சிவப்பணுக்கள்
அவற்றின் 
புறபரப்புக்கும் க�ொள்ளளவுக்கும் இடையேயான
விகிதத்தை 
அதிகரிக்கின்றது.
அதனால்
செல்களின் உள்ளும் புறமும் ஆக்ஸிஜன் எளிதாக
ஊடுருவுகிறது.
இரத்தச்
சிவப்பணுக்களில்
உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா, ரிப�ோச�ோம்கள்
மற்றும் அகப்பிளாச வலைப்பின்னல் ப�ோன்ற
செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படவில்லை.
இதனால், அதிகமான ஹீம�ோகுள�ோபினைத்
தன்னகத்தே க�ொள்வதன் 
மூலம்
இவை
செல்களின் 
ஆக்ஸிஜன் 
ஏற்புத்திறனை 
அதிகரித்துக்கொள்கின்றன.

துகள்களுடைய வெள்ளையணுக்கள்:

உடல்
நலமுள்ள 
மனிதனில்
சிவப்பணுக்களின்  சராசரி வாழ்நாள் ஏறத்தாழ
120 நாட்களாகும். 120 நாட்களைக்  கடந்த
சிவப்பணுக்கள்
மண்ணீரலில்
அழிக்கப்படுகின்றன  எனவே மண்ணீரல் இரத்தச்
சிவப்பணுக்களின் இடுகாடு (அல்லது) கல்லறை
எனப்படுகிறது. ஹீம�ோகுள�ோபினின்  ஹீம் பகுதி
மறு பயன்பாட்டிற்காக எலும்பு மஜ்ஜைக்குத்
திரும்புகின்றன. பெரியவர்களில், ஆக்ஸிஜன் 
குறையும் வேளையில்,
சிறுநீரகங்களால்
சுரக்கப்படும் எரித்ரோபாயட்டின் (Erythropoietin)

நியூட்ரோஃபில்கள் (Neutrophils):
நியூட்ரோஃபில்கள்,    ஹெட்டிர�ோஃபில்கள்
என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன. மெல்லிய
இழையால் இணைக்கப்பட்ட  3 அல்லது 4
கதுப்புகளைக் க�ொண்ட 
உட்கருவைக் 
க�ொண்டிருப்பதால் இவை பல்லுரு உட்கரு
நியூட்ரோஃபில்கள் (Polymorpho nuclear cells) என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன. ம�ொத்த
வெள்ளையணுக்களில் 60%-65% இவ்வகையைச்
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சார்ந்தவை. விழுங்கும் தன்மை (Phagocytic)
க�ொண்ட  இவை, கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்ட 
திசுக்களின் 
உள்ளும்
புறமும்
அதிக
எண்ணிக்கையில் குழுமுகின்றன.

துகள்களற்ற வெள்ளையணுக்கள்
(Agranulocytes)
நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரலில்
உற்பத்தியாகும் இவ்வகை வெள்ளையணுக்களில்
சைட்டோபிளாச துகள்கள் இல்லை. இவற்றை 
லிம்போசைட்டுகள்
(Lymphocytes)
மற்றும்
ம�ோன�ோசைட்டுகள்
(Monocytes)
என
இருவகையாகப்  பிரிக்கலாம். ம�ொத்த இரத்த
வெள்ளையணுக்களில்
28%
லிம்போசைட்டுகளாகும்.
இவை
பெரிய,
உருண்டையான
உட்கருவையும்
சிறிதளவு
சைட்டோபிளாசத்தையும் க�ொண்டவை.
லிம்போசைட்டுகள்,
B-லிம்போசைட்டுகள்
மற்றும்
T-லிம்போசைட்டுகள்
என
இருவகைப்படும்.
இவ்விரு வகை 
லிம்போசைட்டுகளும் ந�ோய் தடுப்பாற்றலில்
பங்கேற்கின்றன.
B-செல்கள் ந�ோய்
எதிர்ப்பொருளை (Antibodies) உருவாக்கி, அயல்
ப�ொருட்களால் ஏற்படும் தீய விளைவுகளைச்
செயலிழக்கச் செய்கின்றன. T- செல்கள் செல்வழி
ந�ோய் தடைக்காப்பில் (Cell mediated immunity)
பங்கேற்கின்றன.
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படம் 7.2 வெள்ளையணுக்களின் வகைகள்

ஈசின�ோஃபில்கள் (Eosinophils):
ஈசின�ோஃபில்லின் 
உட்கருக்கள்
இரு
கதுப்புகளைக் க�ொண்டவை. அவற்றை இணைக்க 
மெல்லிய இணைப்பை க�ொண்டிருக்கின்றன.
இவை
விழுங்கும் தன்மையற்றவை
(Non-phagocytic). ம�ொத்த வெள்ளையணுக்களில்
2% -3% வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன. உடலில்
சில ஒட்டுண்ணித் த�ொற்று மற்றும் ஒவ்வாமை
ஏற்படும்
ப�ோது
இவற்றின்  எண்ணிக்கை 
அதிகரிக்கின்றது.

ம�ோன�ோசைட்டுகள் அல்லது
மாக்ரோஃபேஜ்கள் (Monocytes (or)
Macrophages):
இவை விழுங்கு செல்கள் ஆகும். மேலும்
மாஸ்ட்செல்களை  ஒத்த இவை, சிறுநீரக வடிவ 
உட்கருவைக் க�ொண்டுள்ளன. ம�ொத்த இரத்த
வெள்ளையணுக்களில் இவை 1-3% ஆகும். மைய
நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள  மாக்ரோஃபேஜ்கள்,
மைக்ரோகிளியா
(Microglia)
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
கல்லீரலின் 
பைக்குழிகளின் 
அடைப்புகளில்
(Sinusoids)
இவைகளுக்கு ‘கப்ஃபர் செல்கள்’ (Kupffer cells)
என்றும், நுரையீரல் பகுதியில் இவைகளுக்குக் 
காற்று
நுண்ணறை 
‘மாக்ரோஃபேஜ்கள்’
(Alveolar macrophages) என்றும்  பெயர்.

பேச�ோஃபில்கள் (Basophils):
வெள்ளையணுக்களில்
மிகவும்
குறைவான
எண்ணிக்கையில் (0.5 - 1.0%) உள்ளவை
பேச�ோஃபில்கள்
ஆகும். சைட்டோ 
பிளாசத்துகள்கள்
பெரியதாகவும்
ஈசின�ோஃபில்களை 
விட
எண்ணிக்கையில்
குறைவாகவும் உள்ளன. பெரிய உட்கரு, பல
ஒடுக்கங்களால்
ஏற்பட்ட 
கதுப்புகளுடன் 
காணப்படுகின்றன. ஆனால், அவை மெல்லிய
இழைகளால்
இணைக்கப்படவில்லை.
ஹிப்பாரின்,
செரட�ோனின்
மற்றும்
ஹிஸ்டமின்கள்
ப�ோன்றவற்றை 
இவை
சுரக்கின்றன.
உடல்திசுவில்
வீக்கங்கள்
ஏற்படுத்தும் வினைகளிலும் இவை முக்கிய
பங்காற்றுகின்றன.

இரத்தத் தட்டுகள் (Platelets)
இரத்தத் தட்டுகள் திராம்போசைட்டுகள் எனவும்
அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை
எலும்பு
மஜ்ஜையிலுள்ள 
சிறப்பு செல்களான
மெகாகேரிய�ோசைட்டுகளால்
(Megakaryocytes)
உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இவை உட்கருக்கள்
அற்றவை. மனிதனின்  ஒரு கன மில்லிமீட்டர்
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இரத்தத்தில் 1,50,000 - 3,50,000 வரை  இரத்தத்
தட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவை இரத்த
உறைதலில்
ஈடுபடும்
ப�ொருட்களைச்
சுரக்கின்றன. இவ்வணுக்களின்  எண்ணிக்கை 
குறைந்தால் இரத்த உறைதல் க�ோளாறுகள்
(Clotting disorders) ஏற்பட்டு உடலில் அதிகப்படியான
இரத்த இழப்பு ஏற்படும்.

சார்ந்துள்ளது. இவ்வினையில் கிளைக்கோஸில்
டிரான்ஸ்பெரேஸ் (Glycosyl transferase) எனும் ந�ொதி
வினையூக்கியாகச் செயல்படுகிறது.

அட்டவணை 7.1
இரத்த வகைகளில் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு
ஆன்டிஜன் (Antigen) மற்றும் எதிர்வினைப்
ப�ொருள்கள் (Antibodies) காணப்படுகின்றன.

7.1.3 இரத்த வகைகள்
(Blood groups)

இரத்த
வகுப்பு

இரத்தச்
சிவப்பணுக்களில்
காணப்படும்
அக்ளுட்டின�ோஜன்கள்
(ஆன்டி ஜன்கள்)

பிளாஸ்மாவில்
காணப்படும்
அக்ளுட்டினின்கள்
(ஆன்டிபாடி)

A

A

ஆன்டி B

B

B

ஆன்டி A

AB

AB

ஆன்டிபாடிகள்
இல்லை

O

ஆன்டிஜன் இல்லை

ஆன்டி A மற்றும்
ஆன்டி B

இதுவரை  ABO மற்றும் Rh என இரு ப�ொதுவான
இரத்த வகைகள்  பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ABO இரத்த வகை (ABO Blood groups):
இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்புறப் படலத்தில்
இருக்கும் அல்லது இல்லாத  ஆன்டிஜன்களின் 
(antigens) (எதிர்ப் ப�ொருள்) அடிப்படையில் A, B, AB
மற்றும் O என நான்கு வகைகளாக இரத்தத்தை 
வகை படுத்தலாம். A, B மற்றும் O பிரிவு
மனிதர்களின் 
இரத்தப் 
பிளாஸ்மாவில்
இயற்கையாகவே  எதிர்வினைப் ப�ொருள்கள்
(Antibodies/ agglutinins) உள்ளன. சிவப்பணுவின் 
மேற்புறப் படலத்தில் உள்ள ஆன்டிஜென்களுக்கு
அக்ளுட்டின�ோஜன்கள்
(Agglutinogens)
என்று
பெயர். அக்ளுட்டின�ோஜன்  A மீது செயல்படும்
எதிர்வினைப்  ப�ொருட்களுக்கு ஆன்டி A (Anti A)
எதிர்பொருள் என்றும், அக்ளுட்டின�ோஜன் B மீது
செயல்படுபவை ஆன்டி B (Anti B) எதிர்பொருள்
எனவும் அழைக்கப்படும். O வகுப்பு இரத்தத்தில்
எந்த
ஒரு
அக்ளுட்டின�ோஜனும்
காணப்படுவதில்லை. AB வகுப்பு இரத்தத்தில்
அக்ளுட்டின�ோஜன் A மற்றும் அக்ளூட்டின�ோஜன் 
B ஆகிய இரண்டும் உள்ளன. ஆனால், ஆன்டி A
மற்றும் ஆன்டி B எதிர்வினைப்பொருள்கள்
காணப்படுவதில்லை. ஆன்டிஜென்  மற்றும் எதிர்
வினைப்பொருள்
அடிப்படையிலான
மனித 
இரத்த வகைகள்
அட்டவணை 
7.1 ல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ABO இரத்த வகுப்பு
முறையில் A,B மற்றும் O என அல்லீலிக் ஜீன்கள்
(Allelic genes) உள்ளன. அனைத்து வகை 
அக்ளுட்டின�ோஜன்களும்
சுக்ரோஸ்,
காலக்டோஸ்,
N-அசிட்டைல்
Dகுளுக்கோஸமைன்  மற்றும் 11 முனை  அமின�ோ 
அமிலங்கள்
(terminal
amino
acids)
ஆகிய
ப�ொருட்களைக் க�ொண்டுள்ளன. முனை அமின�ோ 
அமிலங்களின் இணைவு என்பது அதில் உள்ள A
மற்றும் B ஜீன்களின்  உற்பத்திப்  ப�ொருள்களைச்

Rh காரணி (D antigen) எனும் மற்றும�ொரு
புரதம் இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில்
பெரும்பாலான
மனிதர்களில்
(80%)
காணப்படுகிறது.
இது
ரீசஸ் 
குரங்கின் 
(Rhesus monkey) இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உள்ள 
புரதத்தை 
ஒத்துக்காணப்படுவதால்
இவை
Rh காரணி எனப்பெயரிடப்பட்டது. இரத்தச்
சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில்
இந்த
D ஆன்டிஜன்  காணப்பட்டால் அவர்கள் Rh+
(Rh உடைய�ோர்) மனிதர்கள் எனவும் D ஆன்டிஜன் 
அற்றவர்கள் Rh- (Rh அற்றோர்) மனிதர்கள் எனவும்
கருதப்படுவர். ஒருவருக்கு இரத்தம் செலுத்தும்
முன்பு இந்த Rh காரணி ப�ொருத்தத்தையும்
(Compatibility) பரிச�ோதிக்க வேண்டும். ஒரு
Rh+
கருவைச்
சுமக்கும்போது
Rh-தாய்,
திசுப்பொருந்தாநிலை (Incompatibility – mismatch)
ஏற்படுகிறது. முதல் கருத்தரிப்பின் ப�ோது கருவின் 
Rh+ ஆன்டி ஜென்கள் தாய்சேய் இணைப்புத்
திசுவால்
பிரிக்கப்படுவதால் தாயின் 
இரத்தத்தோடு
அவை த�ொடர்பு
க�ொள்ளவாய்ப்பில்லை. இருந்தப�ோதும், முதல்
குழந்தை 
பிறப்பின்போது
கருவின் 
சிறிதளவு தாயின் 
Rh+ ஆன்டிஜென்களில்
இரத்தத்தில் கலப்பதால், தாயின்  உடலில்
D
எதிர்வினைப்  ப�ொருள்களின்  உற்பத்தி
த�ொடங்குகின்றது.
அடுத்த
குழந்தைக்காகக் 
கருத்தரிக்கும்
ப�ோது
Rh- தாயிடமிருந்து
Rh+ எதிர்வினைப்  ப�ொருள்கள் கருவின்  இரத்த
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ஓட்டத்தில் கலந்து கருவின்  சிவப்பணுக்களை 
அழிக்கின்றன. எனவே  கருவானது இறக்க 
நேரிடுகிறது. இரத்தச் ச�ோகை (Anaemia) மற்றும்
மஞ்சள்
காமாலை
(Jaundice)
ப�ோன்ற
குறைபாடுகளால் அக்கரு பாதிக்கப்படுகிறது.
கருவின் இரத்தச்சிவப்பணுக்கள் சிதைந்து அதன் 
எண்ணிக்கை  குறைவது இதற்குக்  காரணமாகும்.
இந்நிலைக்கு
எரித்ரோபிளாஸ்டோஸிஸ்
ஃபீடாலிஸ் (erythroblastosis foetalis) என்று பெயர்.
இந்நிலையைத் தவிர்க்க  முதல் பிரசவத்திற்குப் 
பின்  உடனடியாக Rh நெகட்டிவ் தாய்க்கு
(Anti D Antbodies) D ஆன்டிபாடிக்கான எதிர்வினைப் 
ப�ொருளான ர�ோக்கம் (Rhocum) என்னும் மருந்தை 
ஊசியின் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

É‡ì™
F²„«êî‹
î¬ê Þ¿Š¹ Þóˆîˆî†´è÷£™
Ü¬ìŠ¹ ãŸð´î™
àœ÷£˜‰î à¬øî™ ªêò™º¬ø
¹«ó£ˆó£‹H¬ù„ ªêò™ðì ¬õ‚°‹
ªð£¼œ àŸðˆF
¹«ó£ˆó£‹H¡ Fó£‹H¡ Ýè
ñ£ŸøŠð´î™

7.1.4 இரத்தம் உறைதல்
(Coagulation of Blood)

Fó£‹H¡ Ýù¶ è¬ó»‹ ç¬ðŠK«ù£ü¡
e¶ ªï£Fò£è ªêò™ð´î™

விரலைத் தவறுதலாக வெட்டிக் க�ொள்ளும்
ப�ோது, சிறிது நேரம் வரை  இரத்தம் வெளியேறிக் 
க�ொண்டிருக்கும். பிறகு சற்று நேரத்தில் இரத்த
வெளியேற்றம் நின்றுவிடும். இரத்தம் உறைதல்
எனும் நிகழ்வே  இதற்குக்  காரணம் ஆகும். ஒரு
காயம்பட்ட 
இடத்திலிருந்து
இரத்தம்
வெளியாவதைத் தடுக்கும் ப�ொருட்டு இரத்தக்
கட்டி (Blood clot) உருவாகி அதிகமான இரத்தப் 
ப�ோக்கை  நிறுத்தும் நிகழ்வே  இரத்தம் உறைதல்
(Coagulation/ clotting of blood) எனப்படுகிறது. இரத்த
உறைதல்
நிகழ்வு
நடைபெறும்
விதம்
படம் 7.3ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இரத்தக் 
குழாய்களிலுள்ள 
எண்டோதீலியம்
சிதைவடைந்து அதன்  சுவரிலுள்ள  இணைப்புத்
திசுக்களை  இரத்தம் நனைக்கும் ப�ோது, இரத்த
உறைதல் நிகழ்வு ஆரம்பமாகிறது. இணைப்புத்
திசுக்களிலுள்ள க�ொல்லாஜன்  இழைகளுடன் 
இரத்தப் தட்டுகள் ஒட்டிக்கொண்டு இரத்த
இழப்பைத் தடுக்கும் சில இரத்த உறைதல்
ப�ொருட்களை  (காரணிகளை) வெளியிடுகின்றன.
இப்பொருள்கள் இரத்தத்தட்டு க�ொத்துகளால்
ஆன அடைப்பை  ஏற்படுத்தி உடனடியாக இரத்த
இழப்பைத் தடுக்கின்றன.
இவ்வாறு
திரட்சியடைந்த
இரத்தத்தட்டுகள்
அல்லது
சேதமடைந்த செல்களால் வெளியிடப்பட்ட இரத்த
உறைதல் காரணிகள் (Blood clotting factors)
பிளாஸ்மாவிலுள்ள 
இரத்த
உறைதல்
காரணிகளுடன் 
கலக்கின்றன. செயல்படா 
நிலையிலுள்ள புர�ோத்ராம்பின் என்னும் புரதம்,

ç¬ðŠK«ù£ü¡ è¬óò£î ç¬ðŠK¡
Þ¬öè÷£è ñ£Áî™
è£òñ¬ì‰î ÞìˆF™ ç¬ðŠK¡ Þ¬öèœ
à¼õ£A Þóˆî ªê™è¬÷Š C‚è¬õˆî™
(è£ò‹ Ü¬ìð´î™)
படம் : 7.3 சிதைவடைந்த இரத்தக்குழாயில் நடைபெறும்
இரத்த உறைதலை விளக்கும் த�ொடர் வரைபடம்.
உள்ளார்ந்த இரத்த உறைதல் நிகழ்வு

திராம்பினாக
மாற்றமடைகிறது.
திராம்பின்,
இரத்தப்  பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையிலுள்ள 
ஃபைப்ரின�ோஜனை,
கரையாத 
ஃபைப்ரின் 
இழைகளாக்குகின்றன.
இவ்விழைகள்
ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து இரத்தச் செல்களைத்
சூழ்ந்து
ஒரு வலைப்பின்னல்
அமைப்பை 
உண்டாக்குகிறது. மேலும்
ஃபைப்ரின் 
வலைப்பின்னல் காயம்பட்ட  இரத்தக்  குழலில்
குணமாகும் வரை அடைப்பை ஏற்படுத்தி இரத்தம்
வெளியேறாமல் தடுக்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் 
பிறகு ஃபைப்ரினில் உள்ள  நுண்ணிழைகள்
சுருங்கி வெளிர் மஞ்சள் நிறச் சீரம் எனும்
திரவத்தை வலைப்பின்னல் வழியே 
வெளியேற்றுகின்றது. சீரம் (Serum) என்பது
ஃபைப்ரின�ோஜன்  இல்லாத  பிளாஸ்மா வாகும்.
இரத்த உறைதலைத் தடைசெய்யும் இரத்த உறைவு
எதிர்ப்பொருளான (Anticoagulant) ஹிப்பாரின்,
இணைப்புத்
திசுக்களிலுள்ள 
மாஸ்ட்
செல்களினால் உருவாக்கப்படுகிறது. இது சிறிய
இரத்தக்குழாய்களில்
இரத்த
உறைதலைத்
தடைசெய்கிறது.

கால்சியம் அயனிகள் மற்றும் வைட்டமின் K
ஆகியவற்றின்  முன்னிலையில் செயல்படும்
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நிணநீரை வடிகட்டும் நிணநீர் முடிச்சுகள், கழுத்து,

7.1.5 நிணநீரின் பகுதிப்பொருட்களும்
அதன் பணிகளும் (Composition
of lymph and its function)

த�ொடை  மற்றும் அக்குள் பகுதி, சுவாச மற்றும்
உணவுப்பாதை  ப�ோன்ற இடங்களில் அதிகமாகக் 
காணப்படுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து

இரத்த நுண்  நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள்
கசியும்

90%

திரவம்

மீண்டும்

நுண்நாளங்களுக்குள்ளேயே 
எஞ்சிய

10%

வெளிவரும்

இரத்த

நிணநீர்

நாளங்களில்

கீழ்ப்புறமாகச் செல்லும்

நிணநீர்

இரத்தத்தில்

நிணநீர்

நிணநீரில்

குழல்கள்

சுவாசப்பாதை 

நாளங்களிலிருந்து

திசுக்களுக்குள் த�ொடர்ந்து

உள்ளன.

காணப்படும்

லிம்போசைட்டுகள்

நிணநீருக்குள்
சிறுகுடல்

மறுசுழற்சி
சுவரிலுள்ள 

குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள லாக்டியல் நாளங்களில்
காணப்படும்

உடல்

நிணநீர்

மூலம் க�ொழுப்புப் 

ப�ொருள்கள் உறிஞ்சப்படுகிறது.

ஊடுருவும்

7.2 இரத்தக்குழாய்கள் – தமனிகள்,
சிரைகள் மற்றும் இரத்த
நுண்நாளங்கள் (Blood vessels –
Arteries,Veins and capillaries)

குழல்களாக நிணநீர் குழல்கள் செயல்படுகின்றன.
ஒரு நிணநீர்குழலின்  முனைப்பகுதி படம் 7.4ல்
காணலாம்.

,ÌHw

நிணநீரில்

செய்யப்படுகிறது.

திரவங்களை இரத்தத்திற்குத் திரும்பச் செலுத்தும்

++ÒÔ
ÔÇx

சுவர்ப்பகுதியில்

(Macrophages)

உள்ள  இந்த

மீண்டும்

மற்றும்

ஒட்டி அவற்றுக்கு இணையாகச் செல்கின்றன.
நுண் 

குறுகிய

தமனி இரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துச்செல்லப்பட்டு

உணவுப்பாதையில் உள்ள  இரத்தக்  குழாய்களை 
இரத்த

காணப்படும்

செல்களுக்கு லிம்போசைட்டுகள் என்று பெயர்.

மென்மையான சுவரினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை த�ோல்,

சிரைகளுக்குள்

நுழையும் ந�ோய்க்கிருமிகளை 

தடுக்கின்றன.

மிக்க செல்களையும்

உள்ளடக்கியதாகும்.

vein)

மாக்ரோஃபேஜ்  உதவியுடன்  நிணநீர் முடிச்சுகள்

நிணநீர்

உறுப்புகளிலுள்ள ந�ோய் எதிர்ப்பாற்றல் தன்மை 
cells)

கீழ்க்கழுத்துச்

(Sinusoids)

மாக்ரோஃபேஜ்கள்

உறுப்புகளையும்

(நிணநீர் முடிச்சு - Lymph nodes) மற்றும் அதிக

(Lymphocytic

முடிச்சுகளில்

பைக்குழிகளின்

குழல்களாலான வலைப்பின்னல் (Lymphatic vessels)

எண்ணிக்கையில் வெவ்வேறு

bone)

சேகரிக்கப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது.

மண்டலம், ஒரு சிக்கலான மெல்லிய சுவருடைய
வடிகட்டும்

(Subclavian

சிரைகளின்

உள்ள 

திரவத்திற்கு நிணநீர் என்று பெயர். நிணநீர்

அமைப்பையும்,

சேகரிக்கும்

இறுதியாகக்  காரை  எலும்பின்  (Collar

நாளங்கள்

(Lymph vessels) இரத்தக்குழாய்களுக்குக் க�ொண்டு
செல்கிறது.

பெரிய

நாளங்களுக்குள் (Collecting ducts) பாய்கின்றன.

நுழைகின்றன.

திரவத்தை  நிணநீர்

நிணநீர்

,ÌHwÎÖj
+2{ÖÉx

இரத்தத்தை 
எடுத்துச் செல்லும்
இரத்தக்குழாய்களை  மூன்று வகைகளாகப் 
பிரிக்கலாம். அவை, தமனிகள், சிரைகள் மற்றும்
இரத்த நுண்நாளங்கள் ஆகும். இரத்த குழாயில்
உள்ளீடற்ற அமைப்பும் அதைச்சுற்றி சிக்கலான
சுவர்ப்பகுதியும்
உள்ளன.
மனிதனின் 
இரத்தக்குழாயின்  சுவர்ப்பகுதி தெளிவான
மூன்று அடுக்குகளாலானது. அவை டியூனிக்கா
இன்டீமா (உள்ளடுக்கு), டியூனிகா மீடியா
(நடு அடுக்கு) மற்றும் டியூனிகா எக்ஸ்டர்னா
(வெளியடுக்கு)
ஆகும்.
உள்அடுக்கு,
இரத்தக்குழலின் 
எண்டோதீலியத்திற்கு
உறுதுணையாக உள்ளது. நடுஅடுக்கில் மென் 
தசைச்செல்களும்,
எலாஸ்டின் 
எனும்
புரதத்தைக் க�ொண்ட வெளிச்செல் மேட்ரிக்ஸும்

,ÌHw
ÎÖm
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படம் 7.4 திசுத்திரவங்கள் நிணநீர் நாளங்களுள் செல்லல்

நிணநீர், நிணநீர் முடிச்சுகள் வழியாகச் சென்ற
பிறகு தான்  இரத்தத்திற்குள் செலுத்தப்பட
வேண்டும். த�ோலிலுள்ள நிணநீர் குழல்களிலுள்ள 
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உள்ளது. இவ்வடுக்கிலுள்ள மென்தசைகள்
சுருங்கி விரிவதால், இரத்த நாளமும் சுருங்கி
விரிகிறது. மேலும் டியூனிகா  எக்ஸ்டர்னா 
அல்லது டியூனிக்கா  அட்வென்டிஷியா  எனும்
வெளியடுக்கு, க�ொலாஜன் இழைகளால் ஆனது.
இரத்தக்  குழாய்களின்  அமைப்பு படம் 7.5ல்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.

தமனிகள் (Arteries)
இதயத்திலிருந்து இரத்தத்தை வெளியே எடுத்துச்
செல்லும் இரத்த நாளங்களுக்குத் தமனிகள்
என்று பெயர். தமனிகள் உடலின்  ஆழ்பகுதியில்
அமைந்துள்ளன. தமனிகளின்  சுவர்கள் அதிக
அழுத்தத்தைத் தாங்கிக் க�ொள்ளும் வகையில்
தடித்தும்,
எளிதில்
சிதையா வண்ணமும்
காணப்படும்.
இக்குழாய்களின் 
உட்பகுதி
குறுகலாகவும், வால்வுகள் அற்றும் உள்ளன.
நுரையீரல் தமனியைத்தவிர, மற்ற தமனிகள்
அனைத்தும் ஆக்சிஜன்  நிறைந்த இரத்தத்தை 
எடுத்துச் செல்கின்றன.
இதயத்திலிருந்து
இரத்தத்தை  மற்ற உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச்
செல்லும் முக்கிய, பெரிய தமனி, பெருந்தமனி
அல்லது அய�ோர்ட்டா (Aorta) எனப்படும். 2.5 செ.மீ
விட்டமும்
2மி.மீ தடிமனும்
உடைய
இப்பெருந்தமனி பல சிறு தமனிகளாகப்  பிரிந்து
திசுக்களுக்குள்
ஊட்டத் தமனிகளாக
முடிவடைகின்றன. தமனிகள் நுண்தமனிகளாக
பிரிகின்றன.

குறிப்பு
1. பெரிய புரத மூலக்கூறுகள் நிணநீர் நாளங்கள்
வழியாக ஊடுருவிச்செல்ல முடிவது ஏன்?
2. பிளாஸ்மா  புரதங்களால் தந்துகி சுவர்களின் 
வழியாக ஊடுருவ  இயலாது என்பதைப் 
பார்த்தோம்.  
அப்படியானால்
புரத 
மூலக்கூறுகள் எங்கிருந்து வந்தன என்று
கருதுகிறாய்?
3. குவாஷியார்கர் எனும் ந�ோய் உணவில்
மிகக்குறைந்த அளவு புரதம் இருப்பதால்
த�ோன்றுகின்றது. இதனால் இரத்தப்புரத அளவு
இயல்பை விட மிகவும் குறைகின்றது. இதன் ஒரு
அறிகுறி எடிமா  எனப்படும் நீர்க்கோர்வை 
ஆகும்.   இந்நிலை  ஏன்  ஏற்படுகிறது என்பதன் 
காரணங்களைத் தருக.

நுண்தமனிகளுள் இரத்தம் நுழையும்போது
அதன்  அழுத்தம் 85மி.மீ பாதரசம் (mmHg)
(11.3Kpa) ஆகும். ஆனால் அங்கிருந்து வெளியேறி
இரத்த நுண்  நாளங்களுள் நுழையும் ப�ோது
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படம். 7.5 இரத்தக் குழாய்களின் அமைப்பு
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சுவர்கள்
அரைச்சந்திர வால்வுகளால்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
இந்நாளங்களுள்
இரத்தக்கொள்ளளவு அதிகம் எனினும், இரத்த
ஓட்டம் மெதுவாகவே  நடைபெறுகிறது. இரத்த
நுண்நாளங்களில் கலப்பு இரத்தம் (ஆக்ஸிஜன் 
நிரைந்த  
மற்றும்
ஆக்ஸிஜனற்ற)
காணப்படுகின்றது.
உடலின் தன்மையைப் 
ப�ொறுத்து
ஒரு
குறிப்பிட்ட 
உறுப்பின் 
தேவைக்கேற்ப, இரத்த நுண்நாளப் படுகைகள்
முழுவதுமாக இரத்தத்தால் நிரப்ப படலாம்
அல்லது
இரத்த
ஓட்டம்
முழுவதுமாக
மாற்றுப்பாதையில் செல்லலாம்.

அ னா ஸ ்டோம�ோ ச ஸ்
என்றால் என்ன?
இருவேறு தமனிகள்
இணையும்
இடங்கள்
அனாஸ்டோம�ோசஸ் (anastomoses)   அல்லது
இணைப்பிடங்கள்
எனப்படுகின்றன.  
ஏதேனும் இரத்தக் குழாய் அடைப்பு ஏற்படும்
ப�ோது இவை மாற்றுப் பாதைகளாகச்
செயல்பட்டு இரத்தத்தைக் கடத்துகிறது. (எ.கா)
மூட்டுகளிலுள்ள தமனிகள்
எண்ணற்ற
அனாஸ்டோம�ோசஸ்  பகுதிகளைக் 
க�ொண்டுள்ளன. எனவேதான்  மூட்டுகள்
வளையும்போது   ஏதேனும் ஒரு தமனி
மூடப்பட்டாலும்
இரத்த
ஓட்டம்
தடையின்றிப்  பாய்வது  ஏதுவாகிறது.

சிரைகள் (Veins)
மெல்லிய சுவரால் ஆன, அதிக உள்ளீடற்ற
உட்பகுதியைக் க�ொண்ட  இரத்த நாளங்களே 
சிரைகளாகும். எனவே, இவை எளிதில் நீளும்
தன்மையுடையவை.
இவற்றில்,
நுரையீரல்
சிரையைத்தவிரப் 
பிற 
சிரைகளனைத்தும்
உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஆக்ஸிஜனற்ற
இரத்தத்தை 
இதயத்திற்கு
எடுத்து
வருபவையாகும்.
இந்நாளங்களில்
இரத்த
அழுத்தம் குறைவு. இதன்  அகன்ற உட்பகுதி,
எளிதில்
சிதைவடையக் 
கூடிய
அகன்ற
சுவரினைக் க�ொண்டது. தமனிகளைக் காட்டிலும்
சிரைகளின் 
இடையடுக்கு மெல்லியது.
சிரைகளினுள் உள்ள  அரைச்சந்திர வால்வுகள்
இரத்த ஓட்டத்தை  ஒரே  திசையில் செலுத்த
உதவுகிறது. மேலும் இவ்வால்வுகள் இரத்தம்
பின்னோக்கிப்
பாய்வதையும்
(Back
flow)
தடுக்கின்றன. இரத்த அழுத்தம் குறைவாக
இருப்பதால்
இரத்த
மாதிரிகள்
எடுக்கத்
தமனிகளை விடச் சிரைகளே சிறந்தவை.

அழுத்தம்
35மி.மீ
பாதரசமாக
(4.7Kpa)
குறைகிறது. (குறிப்பு: 1 மி.மீ.பாதரசம் = 0.13 Kpa
மி.மீ பாதரசத்தின்  அனைத்துலக (அ) சர்வதேச
(SI. System International) அலகு கில�ோ பாஸ்கல்
(Kpa)
எனப்படுகிறது). தமனிகளுடன் 
இணைந்துள்ள 
நுண்தமனிகள்
சிறிய,
குறுகலான மற்றும் மெல்லிய சுவர் உடையவை.
நுண் தமனிகளும், இரத்த நுண்  நாளங்களும்
இணையும் இடத்தில் சிறிய சுருக்குத்தசை
(Sphincter)
அமைந்துள்ளது.
இது
இரத்த
விநிய�ோகத்தை  ஒழுங்குபடுத்துகிறது. தமனிகள்
எல்லா 
இடத்திலும்
கிளைத்து
நுண் 
தமனிகளாவதில்லை. மாறாக, சில இடங்களில்
அவை
அனாஸ்டோம�ோசஸ்
(anastomoses)
அல்லது இணைப்பிடங்களை உருவாக்குகின்றன.

இரத்த நுண் நாளங்கள் (Capillaries)
இரத்த நுண்  நாளப்படுகைகள் (Capillary beds)
மெல்லிய
இரத்த
நுண்நாளங்களால்
ஆன வலைப்பின்னல்
அமைப்பால்
ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின்  சுவர்கள்
மெல்லிய, ஒற்றை  அடுக்கால் ஆன தட்டை 
எபிதிலீயச் செல்களை  (Squamous epithelium)
க�ொண்டவை. இவற்றில் டியூனிகா  மீடியா 
மற்றும் மீள்தன்மையுடைய நார்கள் ஆகியவை
காணப்படுவதில்லை.
இரத்த
நுண் 
நாளப்படுகைகள் இரத்தத்திற்கும் திசுக்களுக்கும்
இடையே ப�ொருட்களைப் பரிமாறிக் க�ொள்ளும்
தளங்களாகச் செயல்படுகின்றன. இவற்றின் 

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கண்ணின்  கார்னியா  மற்றும்

குருத்தெலும்பில்

இரத்த நுண்நாளங்கள் காணப்படுவதில்லை. ஏன்?
அப்படியெனில்

இப்பகுதிகளுக்குத் தேவையான

உணவூட்டப் 

ப�ொருள்கள்

எங்கிருந்து

பெறப்படுகின்றன?
ஏன் இதயத்திற்குத் த�ொலைவில் உள்ள தமனிகளின் 
சுவரை விட இதயத்திற்கு அருகில் உள்ள தமனிகளின் 
சுவர் அதிக மீள் தன்மை  நார்களைக் க�ொண்டதாக
உள்ளது.  உனது கருத்தைக் கூறு.
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மண்டலத்தில்
சுற்றோட்டத்
திரவமாக
ஹீம�ோலிம்பைக் க�ொண்டிருக்கும். இது இரத்தக் 
குழலின் வழியாகப் பைக்குழிக்கு இதயத்தால்
உந்தி அனுப்பப்படுகின்றது. இந்தப் பைக்குழி
ஹீம�ோசில் (Haemocoel) எனப்படும். திறந்தவகை 
சுற்றோட்டம் கணுக்காலிகள் (Arthropods) மற்றும்
பெரும்பான்மையான மெல்லுடலிகளில் (Molluscs)
காணப்படுகிறது. மூடிய வகை  சுற்றோட்ட 
மண்டலத்தில்
இதயத்தில்
இருந்து
உந்தித்தள்ளப்படும் இரத்தம், இரத்த நாளங்கள்
வழியே பாய்கிறது. இவ்வகை  சுற்றோட்டம்
வளைத்தசைப்புழுக்கள் (annelids), தலைக்காலிகள்
(cephalopods),
மற்றும்
முதுகெலும்பிகளில்
(Vertebrates) காணப்படுகின்றது.

7.2.1 இதயத்தசை இரத்த நாளங்கள்
(Coronary Blood Vessels)
இதயத்தசைகளுக்கு உணவூட்டப்  ப�ொருட்களை 
அளித்து அங்கிருந்து கழிவுப்  ப�ொருட்களை 
வெளியேற்றும் இரத்த நாளங்களே  இதயத்தசை 
இரத்த
நாளங்களாகும்.
அவை
முறையே 
கர�ோனரி தமனி மற்றும் கர�ோனரி சிரைகளாகும்.
இதயத் தசைகளுக்கு இரு தமனிகள் இரத்தத்தை 
அனுப்புகின்றன. அவை வலது மற்றும் இடது
க�ொர�ொனரி தமனிகளாகும்.
இவை
பெருந்தமனியிலிருந்து
பிரியும்
முதல்
கிளையாகும்.
இத்தமனிகள்
இதயத்தின் 
மேற்புறம் மகுடம் ப�ோல் சூழ்ந்துள்ளதால்
இவை, கர�ோனரி தமனி (coronary artery) எனவும்
பெயர் பெற்றது. (இலத்தீன் ம�ொழியில் கர�ோனரி
எனில் மகுடம் – corona - crown). வலது
வென்ட்ரிக்கிள் மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கிளின் 
கீழ்ப்பகுதிக்கு, வலது
இதயத்தசைதமனி
இரத்தத்தை  அளிக்கிறது. இடது வென்ட்ரிகிளின் 
முன்  மற்றும் பக்கவாட்டுப் பகுதிக்கு இடது
இதயத்தசைத் தமனி இரத்தத்தை அளிக்கிறது.

அனைத்து
முதுகெலும்புள்ள 
உயிரிகளிலும் தசையாலான,
அறைகளைக் 
க�ொண்ட  இதயம் காணப்படுகிறது. மீன்களில்
இரு அறைகள் க�ொண்ட  இதயம் உள்ளது.
மீன்களின் இதயத்தில் சைனஸ் வின�ோஸஸ், ஒரு
ஆரிக்கிள்
ஒரு வென்ட்ரிக்கிள், பல்பஸ் 
ஆர்டீரிய�ோசஸ் 
அல்லது க�ோனஸ் 
ஆர்ட்டீரிய�ோசஸ் ஆகியவை உள்ளன. மீன்களில்
ஒற்றைச்
சுற்றோட்டம்
(Single
circulation)
காணப்படுகிறது. இருவாழ்விகளில் இரண்டு
ஆரிக்கிள்களும், ஒரு வென்டிரிக்கிளும் உள்ளன.
இவற்றில் வென்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் இல்லை 
முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனவற்றில் இரண்டு
ஆரிக்கிள்களும், முழுமையாகப்  பிரிக்கப்படாத 
ஒரு வென்டிரிக்கிளும் உள்ளன. இங்கு ஆக்ஸிஜன் 
உள்ள 
மற்றும்
ஆக்ஸிஜனற்ற
இரத்தம்
வென்ட்ரிக்கிளினுள்
ஒன்றாகக் 
கலந்து
காணப்படும். இதற்கு முழுமையற்ற இரட்டைச்
சுற்றோட்டம் (Incomplete double circulation) என்று
பெயர். ஆக்ஸிஜன்  கலந்த இரத்தத்தை  இடது
ஆரிக்கிளும், ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது
ஆரிக்கிளும்
பெறுகின்றன.
நுரையீரல்
சுற்றோட்டப்பாதை
மற்றும்
உடல்
சுற்றோட்டப்பாதை (Pulmonary and systemic circuits)
இருவாழ்விகளிலும்,
ஊர்வனவற்றிலும்
காணப்படுகிறது. முதலைகள், பறவைகள் மற்றும்
பாலூட்டிகளில் இதயமானது இரு ஆரிக்கிள்கள்
மற்றும் இரு வென்ட்ரிக்கிள்களைக் க�ொண்டு
காணப்படுகிறது.
ஆரிக்கிள்கள்
இரண்டும்
ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் (Inter auricular
septum), வென்ட்ரிக்கிள்கள்
இரண்டும்

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
லாப்ளேஸ் விதி (Law of Laplace)  யின் உதவியால்  
இதயம், மற்றும் இரத்த நாளங்கள்  ஆகியவற்றின் 
அமைப்பு மற்றும் பணிகளைப்  புரிந்து
க�ொள்ளமுடியும்.   இவ்விதியின்படி இரத்த
நாளச்சுவரின்  விறைப்புத் தன்மையானது
இரத்த   அழுத்தம் மற்றும் இரத்த நாளத்தின் 
ஆரம் இவற்றிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
இரத்த நாளச் சுவரில் அதிக அழுத்தத்தை 
எதிர்கொள்ளும் இரத்தக்குழாய்களின்  சுவர்
குறைவான அழுத்தத்தை  எதிர்  க�ொள்ளும்
நுண்தமனிச்
சுவரை 
விடத் தடித்துக் 
காணப்படும்.

7.3 சுற்றோட்டப்பாதைகள்
(Circulatory pathways)
இரு வகை 
சுற்றோட்ட 
மண்டலங்கள்
உள்ளன.
அவை திறந்த மற்றும் மூடிய
வகைச்
சுற்றோட்ட
மண்டலங்கள் ஆகும். திறந்த
வகை 
சுற்றோட்ட 
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வென்ட்ரிக்குலார்
இடைச்சுவரினாலும்
(Inter ventricular septum) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் ஆக்ஸிஜன்  கலந்த மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 
அற்ற
இரத்தம்
முழுவதுமாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நுரையீரல் மற்றும் உடல்
சுற்றோட்டம் தெளிவாகக்  காணப்படுகிறது.
இவ்வகைக்கு
முழுமையான
இரட்டைச்
சுற்றோட்டம் (Complete double circulation) என்று
பெயர்.

மேற்புற  இரு ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலார்
இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிக்கிள்கள்
வென்ட்ரிகுலார்
இடைச்சுவரினாலும்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தடுப்புச்சுவர்களின் 
மூலம் ஆக்ஸிஜனுள்ள  மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற
இரத்தம்
ஒன்றாகக் 
கலந்து
விடாமல்
தடுக்கப்படுகிறது.
ஆரிக்கிள்கள்,
வென்ட்ரிக்கிள்களுடன் 
ஆரிக்குல�ோ
வெண்ட்ரிக்குலார் துளை (Auriculo ventricular
aperture) வழியே த�ொடர்பு க�ொள்கிறது. வலப்புற 
ஆரிக்குல�ோ வெண்ட்ரிக்குலார் துளை  மூவிதழ்
வால்வினால் (Tricuspid valve) பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இடது ஆரிக்குல�ோ வெண்ட்ரிக்குலார் துளை,
ஈரிதழ்வால்வு (Bicuspid valve) அல்லது மிட்ரல்
வால்வினால் (Mitral valve) பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இரத்தத்தை 
ஆரிக்கிள்களிலிருந்து
வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு மட்டுமே செல்ல  இந்த
வால்வுகள் அனுமதிக்கின்றன. இந்த வால்வுகள்
இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தடுக்கின்றன.

7.4 மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலம்
(Human circulatory system)

ரேமண்ட் டி வீசன்ஸ் (Raymond De viessens) என்பவர்
1706ம்
ஆண்டு
இதயத்தின் 
அமைப்பை 
விவரித்தார்.
மனித  இதயம்
இதயத்தசை 
(Cardiac
muscle)
எனும்
சிறப்புத்தசையால்
ஆக்கப்பட்டது.
மார்பறையில்
இரு
நுரையீரல்களுக்கு இடையே  இடதுபுறம் சற்றுச்
சாய்வாக இதயம் உள்ளது. பெரியவர்களின் 
இதயத்தின் 
எடை 
ஏறத்தாழ
நுரையீரல் தமனி வலது வென்டிரிக்கிளில்
300 கிராம் ஆகும். இதயம் ஏறக்குறைய அவரவர்
இருந்து த�ொடங்கும் இடத்திலும், மகா தமனி
மூடிய கையின்  அளவு இருக்கலாம். இதயத்தின் 
இடது வென்டிரிக்கிளிலிருந்து
அமைப்பு மற்றும் நீள் வெட்டுத் த�ோற்றத்தைப் 
த�ொடங்குமிடத்திலும் அரைச்சந்திர வால்வுகள்
படம் 7.6 வில் காணலாம். மனித  இதயம் நான்கு
(Semilunar valves) உள்ளன. ஒவ்வொரு வால்வும்
அறைகளாலானது, மேற்புறம்
இரு
மூன்று அரைச்சந்திர வடிவக்  கதுப்புகளைக் 
ஆரிக்கிள்களையும், (ஏட்ரியங்கள்) கீழ்ப்புறம்
க�ொண்டிருக்கின்றன. வென்டிரிக்கிளின் 
இரு பெரிய வென்ட்ரிக்கிள்களையும் க�ொண்டது.
மய�ோகார்டியல் தசைகள் சீரற்ற தசைமேடுகளை 
பாப்பில்லரித் தசைகளைக் (Papillary muscles)
நீட்சிகளாகக் க�ொண்டுள்ளன. இதற்கு ட்ரபெகுலே
க�ொண்டுள்ளதால் வெண்ட்ரிக்கிள்களின்  சுவர்
கார்னியே (Trabeculae corneae) என்று பெயர். இது
ஆரிக்கிள்களின்  சுவரை  விடத் தடித்துக் 
கார்டே டென்டினே  ஆக (Chordae tendinae)
காணப்படுகிறது. இதயம், பெரிக்கார்டியம் எனும்
மாற்றமடைந்துள்ளது. அரைச்சந்திர வால்வை 
உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்குகளுக் 
மூடவும் திறக்கவும் கார்டே டென்டினே உதவுகிறது.
கிடையே  உள்ள  இடைவெளி பெரிக்கார்டியல்
கார்டே டென்டினே பாப்பில்லரி தசைகள் மூலம்
இடைவெளி (Pericardial space) எனப்படுகிறது.
வென்டிரிக்கிளின் 
அடிப்புற 
உட்சுவரில்
இவ்விடைவெளியில் பெரிக்கார்டியல் திரவம்
(Pericardial
fluid)
நி றை ந் தி ரு க் கி ன ்ற து .  
ÝÖhº¼4
¼wÝÖe&¾
¾I¾tº¼4
இதயச்சுவர்
மூன்று
À¿¾I¾t
Ü¸
º¼4
அடுக்குகளால்
ஆனது.
¾I¾tº¼4
Ü¸
À¿¾I¾t
அவை, வெளிப்புற 
¾I¾t&¾
&¾´v
அடுக்கான எபிகார்டியம்
Ü¸¯f.½j
À¿¯f.½j
Ü¸¯f.½{Àyf.¿{s
(Epicardium), நடுவில் உள்ள 
,f¾t À{tØ
À¿¯f.½{Àyf.¿{s
+Ãd¶i)¾À{tØ
ம ய�ோ க ா ர் டி ய ம்
0ºu À{tØ
Ü¸Àyf.$v
(Myocardium)
மற்றும்
´{s¸¸yÄ
Àyf.$2¸
உட்புற எண்டோகார்டியம்
À¿Àyf.$v
ºÌÕdÓÀs
:uÌÝÖe&¾
( E n d o c a r d i u m )
ப �ோ ன ்ற வ ை ய ா கு ம் .
படம் : 7.6 இதயத்தின் நீள்வெட்டுத் த�ோற்றம்.
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இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்பெருஞ்சிரை
மற்றும் கீழ்ப்பெருஞ்சிரைகள் (Superior, inferior vena
cava) உடலில் பல பகுதிகளிலிருந்தும் வரும்
ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிளை 
ந�ோக்கிச் செலுத்துகின்றன. நுரையீரலிலிருந்து
வரும் ஆக்ஸிஜன் நிரம்பிய இரத்தமானது நான்கு
நுரையீரல் சிரைகள் வழியாக இடது ஆரிக்கிளை 
அடைகிறது.

ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிக்குலார் முடிச்சிலிருந்து
த�ோன்றும் இரு சிறப்பு இதயத் தசையிழைகளுக்கு
ஹிஸ்ஸின் கற்றைகள் (Bundle of His) என்று பெயர்.
இது வென்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் வழியாகக் 
கீழ்நோக்கிச் சென்று வென்ட்ரிக்கிளின்  சுவர்
பகுதியில் நுண்ணிழைகளாக பரவியுள்ளன.
இதற்கு பர்கின்ஜி நாரிழை (Purkinje fibres) த�ொகுப்பு
என்று பெயர்.

7.4.1 இதயத் துடிப்பு த�ோன்றலும்
பரவுதலும்

பேஸ்மேக்கர்  செல்கள்,  மின்முனைப்பியக்க
நீக்கம் (depolarisation) மூலம் செல் சவ்வைக் 
கிளர்ச்சியடையச் செய்கின்றன. ச�ோடியம்
உள்ளே 
நுழைவதாலும்
ப�ொட்டாசியம்
வெளியேற்றம் குறைவதாலும் த�ொடக்கத்தில்
மின்முனைப்பியக்க 
நீக்கம் மெதுவாக
நிகழ்கின்றது. குறைந்த பட்ச  மின்னழுத்த வழி
மூலம் கால்சியம்(Ca+) கால்வாயைத் தூண்டுவதன் 
விளைவாகத் துரித  மின்  முனைப்பியக்க  நீக்கம்
த�ோன்றுகின்றது.
இதனால்
செயல்நிலை
மின்னழுத்தம் (Action potential) த�ோன்றுகின்றது.
+
பேஸ்மேக்கர் செல்கள், K  வெளியேற்றத்தால்
மீண்டும் மெதுவாக
மின்முனைப்பியக்கம்
அடைகிறது.

(Origin and conduction of heart beat)
மனித  இதயம்
மய�ோஜெனிக் வகையைச்
சேர்ந்தது.
(இதயத் தசையில்
உள்ள 
கார்டிய�ோமய�ோசைட்டுகள்
முனைப்பியக்க 
நீக்கம் இயல்பான, சீரான இதயத் துடிப்பைத்
துவக்குகின்றன). இதயத்தின்  மின்  தூண்டல்
படிநிலைகள் படம் 7.7 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
விரைவான சீரியக்கம் க�ொண்ட  இதயத்தசைச்
செல்கள் இதயத்தூண்டி செல்கள் அல்லது
பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படும். ஏனெனில்,
ம�ொத்த
இதயத்தின் 
துடிப்பு
வீதத்தை 
இச்செயல்களே 
தீர்மானிக்கின்றன.
இந்தப் 
பேஸ்மேக்கர் செல்கள் வலது சைனு ஏட்ரியல்
(SA node) கணுவில் அமைந்துள்ளன. வலது
ஆரிக்கிளின்  இடது பகுதியில் ஆரிக்குல�ோ
வெண்ட்ரிகுலார் முடிச்சு (AV node) உள்ளது.

இதயத்துடிப்பு (Heart Beat)

இதயம் சீராகச் சுருங்கி விரிதல் இதயத்துடிப்பு
(Heart beat) எனப்படுகின்றது. இதயம் சுருங்குதல்
சிஸ்டோல் (Systole) எனவும், இதயம் விரிவடைதல்
டையஸ்டோல்
(Diastole)
எனவும்
அழைக்கப்படும்.
ஒரு
முதிர்

¯¨b,¶p
மனிதனின்  இதயம்
நிமிடத்திற்கு
~ÕU~µ^o *uc±p»
¥sÕd'}¯g³p
70 - 72 முறைகள் துடிக்கும். ஒவ்வொரு
இதயச்
சுழற்சியின்போதும்
.±ÅÕw³
வால்வுகளின் 
இயக்கத்தால்

உண்டாகும்
இருவகை 
இதய
¨b,~¶w}¹ub,¸wo
.p*uc±p
ஒலிகளை 
‘ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பின்’
.½w(s¼p
உதவியுடன் கேட்கலாம்.
வென்டிரிக்கிள்கள் சுருங்கும் ப�ோது
Õo$u5Ôºr
மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள்

¨b,~¶w}¹ub,¸wo
மூடிக்கொள்வதால் ‘லப்’ (Lub) எனும்
$7 s¼¨b,¶_»
}¹ub,$r±u
ஒலி த�ோன்றுகிறது.
மாறாக
Ô²d³p
வெண்ட்ரிக்குலார்
சிஸ்டோலின் 

6U3us¼$»r
முடிவில் அரைச்சந்திர வால்வுகள்
*uc±p»
}¹ub,$rÔ±³ÅÍ`Ì¹o
மூடுவதால்
‘டப்’
(Dub)
எனும்
¹/¶w^±d ³p
இரண்டாவது ஒலி த�ோன்றுகிறது.

}¹ub,$r0uÌÎ_f
இந்த இருவகை  இதய ஒலிகள்
}¹ub,$rÔ±
}¯p0pÕo$u5Ôºr
மருத்துவ ந�ோய்
அறிதலில்
³ÅÍ`Ì¹o
*u½Å)¶^B^f
£±³p
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
படம் : 7.7 இதயத்தின் மின் தூண்டல் படிநிலைகள்
இதயத்துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும்
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நிலை  டாக்கிகார்டியா (Tachycardia) அல்லது
இதயமிகைத் துடிப்பு என்றும் இதயத்துடிப்பு
வீதம்
குறையும்
நிலை 
பிராடிகார்டியா
(Bradycardia) அல்லது இதய மந்தத்துடிப்பு
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

அதிகரிப்பதால்
அரைச்சந்திர வால்வுகள்
திறக்கின்றன. இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வது
தடுக்கப்பட்டுப்  பெருந்தமனி மற்றும் நுரையீரல்
தமனிகளுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிலை 
சிஸ்டோலிக்
முடிவுக்
க�ொள்ளளவு
(ESV)
எனப்படும்.

7.4.2 இதய இயக்கச் சுழற்சி
(Cardiac cycle)

படிநிலை-5
வென் ட் ரி க் கு ல ா ர்
டயஸ்டோல் (Ventricular diastole): இந்நிலையில்
வென்ட்ரிக்கிள்கள்
விரிவடையத்
த�ொடங்குகின்றன. தமனிகளின்  இரத்த அழுத்தம்
வென்ட்ரிக்கிளின் அழுத்தத்தை விட உயர்கின்றன.
இதனால் அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன.
இதயம் படிநிலை  1ன்  நிலையை  மீண்டும்
அடைகிறது.

இதயத் துடிப்பின் த�ொடக்கம் முதல் அடுத்த
துடிப்பின் த�ொடக்கம் வரை  உள்ள  நிகழ்வுகள்
இதய இயக்கச் சுழற்சி ஆகும். இது 0.8 வினாடிகள்
வரை 
நடைபெறுகிறது.
கீழ்க்காணும்
படிநிலைகளில் இதய இயக்கச் சுழற்சியை  நாம்
அறியலாம்.
படிநிலை-1
வென் ட் ரி க் கு ல ா ர்
டயஸ்டோல் (Ventricular diastole): ஆரிக்கிள்
அழுத்தம் வென்ட்ரிக்கிள் அழுத்தத்தை  விட
உயர்கின்றது.
இந்நிலையில்
ஆரிக்குல�ோ 
வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள்
திறக்கின்றன.
அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன. இரத்தம்
ஆரிக்கிள்களில் இருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குள்
இயல்பாகச் செல்கின்றது.

7.4.3 இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும்
இரத்த அளவு (Cardiac output)
ஒவ்வொரு வென்ட்ரிக்கிளும் ஒரு நிமிடத்தில்
வெளியேற்றும்
இரத்தத்தின் 
அளவே 
இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்த அளவு
(Cardiac output- CO) ஆகும். இது இதயத்துடிப்பு
வீதம்
(Heart
rateHR)
மற்றும்
வீச்சுக்கொள்ளளவின்
(Stroke
volume/SV)
விளைவாகும். இதயத்துடிப்பு வீதம் அல்லது
நாடித்துடிப்பு (Pulse) என்பது ஒரு நிமிடத்தில்
இதயம்
துடிக்கும்
எண்ணிக்கையாகும்.
நாடித்துடிப்பு அழுத்தம் = சிஸ்டோலிக் அழுத்தம்
– டயஸ்டோலிக் அழுத்தம். வீச்சுக் க�ொள்ளளவு
என்பது ஒவ்வொரு துடிப்பின்  ப�ோதும் ஒரு
வென்டிரிக்கிள் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் 
அளவாகும்.
வீச்சுக்கொள்ளளவு
வென்டிரிக்குலார் சுருக்கத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

படிநிலை-2
ஆரிக்குலார் சிஸ்டோல்
(Atrial systole): இந்நிலையில் ஆரிக்கிள்கள்
சுருங்குகின்றன. வென்ட்ரிக்கிள்கள் த�ொடர்ந்து
தளர்ந்த நிலையிலேயே  உள்ளன ஆரிக்கிள்கள்
சுருங்கி டையஸ்டோலிக்  முடிவு க�ொள்ளளவை
(End diastolic volume-EDV) எட்டும் வரை, அதிக
அளவு இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளை ந�ோக்கி
உந்தித்தள்ளப்படுகின்றது. டையஸ்டோலிக் 
முடிவு க�ொள்ளளவு இதயத் தசை  நார்களின் 
நீளத்தைப் ப�ொறுத்தது. தசை நீட்சி அதிகரித்தால்
EDV யும் வீச்சுக் க�ொள்ளளவும் உயர்கின்றது.

CO= HR X SV

படிநிலை-3
வென் ட் ரி க் கு ல ா ர்
சிஸ்டோல்: (ஒத்தக் க�ொள்ளளவு சுருக்கம் –
Isovolumetric
contraction): வென்ட்டிரிக்கிளின் 
சுருக்கம்
ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிக்குலார்
வால்வுகளை  மூடச் செய்து வென்ட்ரிகுலார்
அழுத்தத்தை  அதிகரிக்கின்றது. வென்ட்ரிக்கிள்
சுவரின் தசை  நார்களின்  நீளம் மற்றும்
வென்டிரிக்கிளின் க�ொள்ளளவு
மாறாமல்
இரத்தம்
பெருந்தமனிக்குள்
செலுத்தப்படுகின்றது.

வீச்சுக்கொள்ளளவு டையஸ்டோலின் 
ப�ோது வென்டிரிக்கிளினுள் செல்லும்
இரத்தத்தின்  அளவுக்கும் (EDV) வென்டிரிக்கிள்
சுருங்கிய பிறகு அங்கு மீதமுள்ள  இரத்தத்தின் 
அளவுக்கும் (ESV) இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் 
குறிக்கிறது. SV =EDV-ESV.
ஃப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விதிப்படி இதயம்
சுருங்குவதற்குச் சற்று முன்னர் எந்த அளவுக்கு
இதயத்தசைச் செல்கள்
நீட்சியடைகின்றன
என்பதே வீச்சுக் க�ொள்ளளவைக் கட்டுப்படுத்தும்
முக்கியக் காரணியாகும்.

படிநிலை-4
வென் ட் ரி க் கு ல ா ர்
சிஸ்டோல்: (வென்ட்ரிகுலார் வெளியேற்றம் Ventricular ejection): வென்ட்ரிக்கிளின்  அழுத்தம்
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இதயத்திற்கு
திரும்பி வந்து
வென்டிரிக்கிள்களை விரிவடையச் செய்யும் சிரை 
இரத்தத்தின்  அளவே  இதயத் தசைகளை 
நீட்சியடைய வைக்கும் முக்கிய காரணியாகும்.
தீவிர உடற்பயிற்சியின்  ப�ோது இதயத்திற்குத்
திரும்பும்
சிரை  இரத்தத்தின்  விளைவாக
வீச்சுக்கொள்ளளவு
இரட்டிப்பாகிறது.
ப�ொதுவாக, இதயம் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் 
அளவுக்கும் இதயத்திற்குத் திரும்பி வரும் சிரை 
இரத்தத்தின் 
அளவுக்கும்
இடையே 
ஒரு
சமநிலையை 
இதயத்தின் 
இரத்தத்தை 
வெளித்தள்ளும் திறன் பராமரிக்கிறது. இதயம்
ஒரு இரட்டை உந்தம் அமைப்பு என்பதால் அதன் 
ஒரு பக்கம் அடுத்த பக்கத்தின் த�ொடர்பு
இல்லாமல் செயலிழக்கக்  கூடும். இதயத்தின் 
இடதுபக்கம் பாதிக்கப்பட்டால்
நுரையீரல்
அடைப்பு ஏற்படும் இதயத்தின் வலது பக்கம்
பாதிக்கப்பட்டால் புறப்பகுதிகளில் அடைப்பு
ஏற்படும் ஃப்ராங்க்  – ஸ்டார்லிங் விளைவு
இரத்தத்தின் க�ொள்ளளவில்
ஏற்படும்
அசாதாரணமான
அதிகரிப்பிலிருந்து
இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனப்படும். இரத்த
அழுத்தத்தை 
ஸ்பிக்மோமான�ோமீட்டர்
(Sphygmomanometer)
எனும்
இரத்த
அழுத்த
மானியால் அளவிடலாம். இவ்வழுத்தத்தைச்
சிஸ்டாலிக்  அழுத்தம் / டையஸ்டாலிக்  அழுத்தம்
எனக் குறிப்பிடலாம். உடல் நலத்துடன் இருக்கும்
ஒருவரின் இரத்த அழுத்தம் 120/80 மிமீ பாதரசம்
ஆகும்.
இதயத்திலிருந்து வெளியேறும்
இரத்தத்தின்  அளவு (CO) மற்றும் அச்சமயத்தில்,
நுண்தமனிகளின்  சுவரில் த�ோன்றும் எதிர்ப்பு
ஆகியவற்றினால் ஏற்படுவது சராசரி தமனி
அழுத்தம் (Mean arterial pressure) எனப்படும். சராசரி
தமனி அழுத்தத்தை நிலையாகப் பேணுவதற்கான
முதன்மை  கட்டுப்பாட்டு வழிமுறையே  அழுத்த
உணர்வேற்பி எதிர்வினையாகும் (baroreceptor
reflex).
ஒவ்வொரு
காலையிலும்
துயில்
எழும்போது, அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினைச்
செயலாற்றுகிறது. படுக்கையில்
படுத்திருக்கும்போது,
புவியீர்ப்பு
விசை 
உடலெங்கும் சமமாகப் பரவியிருக்கிறது. ஆனால்
எழுந்து நிற்கும் ப�ோது ஈர்ப்பு விசையின் 
காரணமாக, உடலின்  கீழ்ப்பகுதிகளில் அதிக
இரத்தம் சேருகிறது. இதனால் இரத்த அழுத்தம்
குறைகிறது. இதற்கு ‘ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறை
அழுத்தம்’ (Orthostatic hypotension) என்று பெயர்.
ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக்  எதிர்வினை  ப�ொதுவாக
அழுத்த
உணர்வேற்பி
எதிர்வினையைத்
தூண்டுகிறது. இது இதயத்திலிருந்து வெளியேறும்
இரத்தத்தின் 
அளவையும்
புறப்பரப்பு
எதிர்ப்பையும் அதிகரிக்கிறது. இவையிரண்டும்
சேர்ந்து
சராசரி தமனி
அழுத்தத்தை 
அதிகரிக்கிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
இரத்த அளவு திடீரெனக்  குறையும் ப�ோது
வீச்சுக் க�ொள்ளளவில்
நிகழ்வதென்ன?
வீச்சுக்கொள்ளளவு அதிகரிக்குமா? அல்லது
குறையுமா? எனக்கூறு.

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure)
முக்கியத் தமனிகளின் வழியே 
இரத்தம் பாயும்போது
அத்தமனிகளின் பரப்பில்
த�ோன்றும் அழுத்தமே  இரத்த
அழுத்தம்
(Blood
pressure)
எனப்படும்.
இவ்வழுத்தமே 
இரத்தத்தைத் தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த
நுண்நாளங்களினுள் சுழலச்செய்கிறது. இரண்டு
வகையான இரத்த அழுத்தங்கள் உண்டு. அவை
சிஸ்டாலிக்  அழுத்தம் மற்றும் டையஸ்டாலிக்
அழுத்தம் ஆகும். இதயத்தின் அறைகள் சுருங்கும்
ப�ோது தமனிகளில் த�ோன்றும்
அழுத்தம்
சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனப்படும். இதயத்தின் 
அறைகள் தளர்ச்சியடையும் வேளையில்,
தமனிகளின்  சுவரில் காணப்படும் அழுத்தம்

7.4.4 எலக்ட்ரோகார்டிய�ோகிராம்
(Electrocardiogram- ECG)
எலக்ட்ரோகார்டிய�ோகிராம் (ஈ.சி.ஜி) என்பது
குறிப்பிட்ட  காலத்தில் இதயத்தில் ஏற்படும்
மின்திறன்  மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யும்
கருவியாகும். த�ோல், கைகள், கால்கள் மற்றும்
மார்புப் பகுதியில் மின் முனைகளைப் ப�ொருத்தி
மின் திறன் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு இதயச்
சுழற்சியில் இதயத்தின்  மின்  திறனில் ஏற்படும்
மாற்றங்களை  இக்கருவி பதிவு செய்கிறது.
இதயச் சுழற்சியின்  ப�ோது, இதயத்துடிப்பைத்
துவக்குவது வலது ஆரிக்கிளிலுள்ள  சிறப்புத்
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தசை  மடிப்புகளால் ஆன சைனு ஆரிக்குலார்
கணுவாகும்.
இந்த
இயக்கம்
அலையாக
இதயத்தில் பரவுகிறது. ஈ.சி.ஜி யில் காணப்படும்
அலைகள் இதயம் சுருங்குவதால் ஏற்படுவது
அல்ல,
இது
முனைப்பியக்க
நீக்கத்தால்
(Depolarization) ஏற்படுவதாகும். இதயத்தசை 
சுருங்கத் துவங்கும் முன்பே, மின்முனைப்பியக்க 
நீக்க  அலை த�ோன்றுகிறது. ஒரு சாதாரண ஈ.சி.
ஜி யில் மூன்று அலைகள் காணப்படும். இது P
அலை QRS கூட்டமைப்பு மற்றும் T அலை எனக் 
குறிக்கப்படுகிறது. PQRST கூட்டமைப்பு படம் 7.8
லும் ஈ.சி.ஜி கட்ட வரைபடம் (ECG graph),
படம் 7.9 லும் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
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படம் 7.8 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடம்

7

3

P அலை (ஆரிக்குலார்
மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் – (Atrial
depolarization)

4
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இவ்வலை 
ஆரிக்கிளில் த�ோன்றும்
மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலையை (Depolarisation)
குறிக்கும். இது ஒரு சிறிய மேல் ந�ோக்கிய
அலையாகும். இது சைனு ஆரிக்குலார் கணுவில்
த�ோன்றிய தூண்டல், ஆரிக்கிள்களில் பரவ 
எடுத்துக்கொள்ளும் காலஅளவைக் குறிக்கின்றது.
இரண்டு ஆரிக்கிள்களின்  சுருக்கத்திற்கான கால
அளவு 0.08 – 0.1 வினாடி ஆகும்.
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PQ இடைவெளி (ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிக்குலார் கணு தாமதம்) (AV node delay)
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இது P அலை த�ோன்றியது முதல் QRS கூட்டமைப்பு
அலைகள் த�ோன்றும் வரை 
உள்ள 
இடைவெளியாகும். இந்நிலை  ஆரிக்கிள்களின்
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படம் 7.9 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடத்தின் நிலைகள்
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மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலை த�ொடங்கி
வென்ட்ரிக்கிள்களின்
மின்முனைப்பியக்கம்
வரை
குறிப்பதாகும்.
ஆரிக்கிள்களிலிருந்து
வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு தூண்டல் கடத்தப்படும்
நேரத்தை  இது குறிக்கிறது. (0.12 – 0.21 வினாடி)
இது ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிக்குலார் முடிச்சு,
தூண்டலைக் கடத்தும் கால அளவாகும்.

7.5 இரட்டைச் சுற்றோட்டம்
(Double circulation)
இரத்தச்
சுற்றோட்டத்தை  முதன்  முதலில்
விளக்கியவர் வில்லியம் ஹார்வி (1628) ஆவார்.
முதுகெலும்புள்ளவைகளில் இரண்டு வகைச்
சுற்றோட்டங்கள்
நடைபெறுகின்றன.
அவை,
ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் மற்றும்
இரட்டைச்
சுற்றோட்டம்
ஆகும்
(படம்
7.10)
(அ மற்றும் ஆ) மற்றும் 7.11.

QRS கூட்டமைப்பு (வெண்ட்ரிகுலார்
மின்முனைப்பியக்க நீக்க நிலை)
ஈ.சி.ஜி யில் ஆரிக்குலார் மின் முனைப்பியக்க
நீக்க நிலையைக் காட்டும் தனியான அலை 
தெளிவாகப்  புலப்படாது. ஆரிக்குலார் மற்றும்
வெண்ட்ரிக்குலார் மின்  முனைப்பியக்கம் நீக்கம்
ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. QRS கூட்டின் கால
அளவு 0.06 - 0.09 வினாடிகள் ஆகும். இந்த QRS
கூட்டமைப்பின்  கால அளவு P அலையைவிடக் 
குறுகியது. ஏனெனில், மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்
பர்கின்ஜி நார்கள் வழியாகப் பரவுகிறது. நீண்ட 
QRS
அலை தாமதமாகத்
தூண்டல்
கடத்தப்படுவதைக்  குறிக்கின்றது.
இந்நிலை 
வென்ட்ரிக்கிள்
வீக்கமடைதல்
(Ventricular
hypertrophy)
அல்லது
ஹிஸ்ஸின் 
கற்றை
கிளைகளில்
ஏற்பட்டுள்ள 
அடைப்பினால்
ஏற்படுவதாகும்.
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ST பகுதி (ST segment):

¸‡ îñQèœ

இப்பகுதி QRS கூட்டமைப்பிற்கும் T அலைக்கும்
இடையே 
அமைகிறது. வென்ட்ரிக்கிளின் 
அனைத்துப் பகுதியும் மின் முனைப்பியக்கம்
அடைந்தபின் 
மீண்டும்
இதயத்தசையில்
மின்முனைப்பியக்க மீட்சி (Repolarisation) நடை 
பெறும் முன் ஒரு சமமட்ட பகுதி (ST) உருவாகிறது.
ப�ொட்டாசியம் அயனி (K+) வெளியேற்றம்
குறைவதனால்
மின்முனைப்பியக்க 
காலம்
கூடுகிறது.
இதுவே 
சமமட்ட பகுதிக்குக் 
காரணமாகும். ST பதிவின்  கால அளவு
0.09 வினாடியாகும்.
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படம் 7.11 இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தின் விளக்க வரைபடம்

T அலை (வெண்ட்ரிக்குலார்
முனைப்பியக்க நீக்கம் –
Ventricular Repolarisation):

இதயத்தின் வழியாக இரத்தம் இருமுறை 
சுற்றுகிறது. முதலாவது சுற்று இதயத்தின் 
வலதுபுறமும் இரண்டாவது சுற்று இதயத்தின் 
இடதுபுறமும் நடைபெறுகிறது. பாலூட்டிகளில்
தெளிவான
இரட்டைச்
சுற்றோட்டம்
நடைபெறுகிறது.
இதயத்தின் 
அனைத்து
அறைகளும்
(ஆரிக்கிள்கள்
மற்றும்
வென்ட்ரிக்கிள்கள்)
முழுமையாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளதே இதற்குக் காரணமாகும்.

இது வெண்ட்ரிக்கிளில்
ஏற்படும்
மின் 
முனைப்பியக்க நீக்க நிலையைக் குறிக்கிறது. இது
QRS கூட்டினை  விட நீண்ட  அலை. ஏனெனில்,
வெண்ட்ரிக்குலார் முனைப்பியக்க மீட்சியும்,
வெண்ட்ரிக்குலார் முனைப்பியக்க நீக்கமும் ஒரே 
நேரத்தில் நடைபெறுகிறது. T அலையின்  கால
அளவு 0.2-0.4 வினாடிகள் ஆகும்.
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சிஸ்டமிக் சுற்றோட்டத்தில் ஆக்ஸிஜன் 
க�ொண்ட  இரத்தம் இடது வென்ட்ரிக்கிளில்
இருந்து பெருந்தமனிக்குள் சென்று நுண் 
தமனிகள், இரத்த நுண்  நாளங்கள் வழியாகத்
திசுக்களை  அடைகின்றன. ஆக்ஸிஜன்  அற்ற
இரத்தம் திசுக்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு
நுண்சிரைகள்,
சிரைகள்
மற்றும்
பெரும்
சிரைகள் வழியாக வலது
ஆரிக்கிளை 
அடைகின்றது. நுரையீரல் சுற்றோட்டத்தில் வலது
வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து நுரையீரல் தமனியின் 
மூலம் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் நுரையீரலை 
அடையும்.
நுரையீரலிலிருந்து
ஆக்ஸிஜன் 
க�ொண்ட  இரத்தம் நுரையீரல் சிரைகள் மூலம்
இடது ஆரிக்கிளை வந்தடையும். இவ்வாறு வலது
வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்த இரத்தம் நுரையீரல்
வழியாக
மீண்டும்
இடது
ஆரிக்கிளைச்
சென்றடைவதை 
நுரையீரல்
சுற்றோட்டம்
என்கிற�ோம்.

7.6. இதயச் செயல்பாட்டை
நெறிப்படுத்துதல்
(Regulation of cardiac activity)
மனிதனின்  இதயத்துடிப்பானது, இதயத்தின் 
தசைகளிலிருந்து த�ோன்றுவதால் மனித  இதயம்
மய�ோஜெனிக் வகையைச் சார்ந்ததாகும். நரம்பு
மண்டலம், நாளமில்லாச் சுரப்பு மண்டலம்
ஆகியவற்றோடு
(வளர்சிதை 
மாற்றச்
செயல்பாடுகளுக்காக)
அருகருகே 
உள்ள 
செல்களுக்கு இடையேயான சமிக்ஞைகளும்
(Paracrine signals) இணைந்து நுண்தமனிகளின் 
விட்டத்தின்  மீது தாக்கத்தை  ஏற்படுத்தி இரத்தப் 
பாய்வையும் மாற்றுகிறது. தானியங்கு நரம்பு
மண்டலம் (பரிவு மற்றும் இணைப் பரிவு நரம்பு
மண்டலங்கள்) வழியாக இதயச் செயல்பாடுகள்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பரிவு நரம்பு மண்டலம்
நார் – எபிநெஃப்ரினையும், அட்ரீனல் மெடுல்லா 
எபிநெஃப்ரினையும் வெளிவிடுகின்றன.
இவையிரண்டும்
அட்ரினர்ஜிக்
உணர்வேற்பிகள�ோடு
இணைந்து
இதயத்துடிப்பின்  வீதத்தை  அதிகரிக்கின்றன.
இணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் சுரக்கும்
அசிட்டைல்கோலின் 
ஆனது
மஸ்காரினிக்
உணர்வேற்பிகள�ோடு
இணைந்து
இதயத்துடிப்பின் 
வீதத்தைக் 
குறைக்கிறது.
சிறுநீரகச் செயல்பாட்டை  ஒழுங்குபடுத்தும்
வாஸ�ோப்பிரஸ்ஸின்
மற்றும்
ஆஞ்சிய�ோடென்சின்–II
ஆகியவை
இரத்த
நாளத்தைச் சுருக்குகின்றன. அதே வேளையில்
நாட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு இரத்த நாளத்தை 
விரிவடையச் செய்கிறது. ஆரிக்கிளுக்கு அதிலும்
குறிப்பாகச் சைனு ஆரிக்குலார் கணு மற்றும்
ஆரிக்குல�ோ வெண்ட்ரிக்குலார் கணு ஆகிய
பகுதிகளுக்கு
இணைப்பரிவு
நரம்பு
மண்டலத்தைச் சேர்ந்த வேகஸ் நரம்பு செல்கிறது.

இரத்தம் ஒன்றுடன்  ஒன்று கலக்காமல்
முற்றிலுமாகப்  பிரிக்கப்பட்டுள்ள  இவ்விரு
சுற்றோட்டங்களும் முக்கிய மேன்மையுடையன.
இச்சுற்றோட்டங்கள் வெவ்வேறு
இரத்த
அழுத்தங்களைக் க�ொண்டுள்ளன.
இவ்வேறுபட்ட அழுத்தங்கள் ஏன் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தவை? வாயுப்பரிமாற்றம்
எளிதில்
நடைபெற  நுரையீரலின்  நுண்ணறையிலுள்ள 
இரத்த நுண்நாளங்கள் மிக மென்மையானதாக
இருத்தல் வேண்டும்.
ஆனால்,   அதிக
அழுத்தத்தில் இந்த இரத்த நுண் நாளங்களுக்குள்
இரத்தம் பாயும்போது
இந்நாளங்கள்
சிதைவடைந்து
திசுக்களில்
இரத்தம்
சேர்ந்துவிடும் அபாயமுள்ளது. இச்சிதைவினால்
சுவாச வாயுக்கள் விரவிப்பரவும் த�ொலைவு
அதிகரித்து அவ்வாயுக்களின் பரிமாற்றத் திறன் 
குறையும். எனவே  நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம்
குறைவான
இரத்த
அழுத்தத்தைக் 
க�ொண்டுள்ளது.
இதற்கு
மாறாக
உடல்
சுற்றோட்டப்பாதைக்குள்
இரத்தத்தை 
விசையுடன் செலுத்த
அதிக
அழுத்தம்
தேவைப்படுகிறது. எனவே தான்  இதயத்திற்குத்
த�ொலைவில்
உள்ள தமனிகளை 
விட
அருகிலுள்ள தமனிகளில் அதிக அழுத்தம்
காணப்படுகிறது. இவ்வாறு, ஒரு வேறுபட்ட 
அழுத்தத் தேவைகளை  பூர்த்தி செய்யும்
வகையில் இந்த இரட்டைச் சுற்றோட்டங்களின் 
அமைந்துள்ளன.

7.7 சுற்றோட்ட மண்டலத்தின்
க�ோளாறுகள் (Disorders of the
circulatory system)
மிகை இரத்த அழுத்தம் (Hypertension): இது
மனிதர்களிடையே 
அதிகம்
காணப்படும்
ந�ோயாகும். உடல் நலமுடைய ஒருவரின்  இரத்த
அழுத்தம் 120/80 மி.மீ பாதரசம் ஆகும். சிஸ்டாலிக் 
அழுத்தம் 150மி.மீ பாதரசத்தை விட அதிகமாகவும்
டயஸ்டாலிக்  அழுத்தம் 90 மி.மீ பாதரசத்தை  விட
அதிகமாகவும் நிலையாக இருப்பது மிகை இரத்த
அழுத்தம் எனப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்த இயலாத 
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நாள்பட்ட மிகை இரத்தஅழுத்தம், இதயம், மூளை 
மற்றும் சிறுநீரகங்களைப் பாதிக்கிறது.

இதயச்செயலிழப்பு அல்லது இதயத்தசை
நசிவுறல் ந�ோய் (Heart failure or Myocardial
infarction)

இதயத்தசை தமனி ந�ோய்
(Coronary heart disease)

இந்நிலை  இதயத்தசை  சுருங்குதலில் ஏற்படும்
குறைபாட்டால் த�ோன்றுகின்றது.
இதில்
ஃப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விளைவு இயல்பான
இறுதி டயஸ்டோலிக் க�ொள்ளளவில் இருந்து
கீழ்நோக்கிச் செல்வதுடன் வலது
புறம்
மாறுகின்றது. செயலிழக்கும் இதயம், குறைந்த
அளவு வீச்சுக்கொள்ளளவை வெளியேற்றுகிறது.
இதனால்,
இதயத்தசைகளுக்குச் செல்லும்
தமனிக்குழல்களில் செல்லும் இரத்த ஓட்டம்
குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் குறைந்து விடுவதால்
இதயத் தசையிழைகள்
இறக்கின்றன.
இந்நிலைக்கு மாரடைப்பு அல்லது இதயத்தசை 
நசிவுறல் ந�ோய் (Myocardial infarction) என்று
பெயர். இதயத்தசைத் தமனிகளுள் ஏற்படும்
இரத்த உறைவுக்  கட்டி அல்லது திராம்பஸ் 
காரணமாக இரத்த ஓட்டத்தில் தடை  ஏற்பட்டு
இதயத்தசைகளுக்கு வழங்கப்படும் ஆக்ஸிஜன் 
அளவு
குறைகிறது.
இது
இதயத்தை 
பலவீனப்படுத்துகிறது. இந்நிலைக்கு இஸ்கிமிக்
இதயந�ோய் (Ischemic heart disease) என்று பெயர்.
இந்த நிலை த�ொடர்ந்தால் மார்பு முடக்கு வலி
த�ோன்றுகிறது.
இதே 
நிலை 
நீடித்தால்
இதயத்தசைகள் இறந்து இதயச்செயலிழப்பில்
முடிகிறது.

இக்குறைபாட்டில் இதயத்தமனிகளின்  உட்புறம்,
படிவுகள் (atheroma) த�ோன்றி இரத்தக்குழல்கள்
குறுகலடையும். க�ொலஸ்ட்ரால், நார் ப�ொருள்கள்,
இறந்த தசைச்செல்கள்
மற்றும்
இரத்தப் 
பிலேட்லெட்டுகள்
(இரத்த தட்டுகள்)
ப�ோன்றவைகளைக் க�ொண்ட 
அதிர�ோமா 
உருவாகுதல் அதிர�ோஸ்கிலெர�ோசிஸ் எனப்படும்
(Atherosclerosis). அதிகக் க�ொழுப்புப் ப�ொருட்களால்
ஆன அதிர�ோமா தமனிகளின்  உட்புறச்சுவரில்
பற்றுப்
படிவுகள்
(Plaque) தமனிகளின் 
மீள்தன்மையைக்  குறைத்து இரத்த பாய்வையும்
குறைக்கிறது. இப்பற்றுப்படிவுகள் பெரிதாகி
இதய இரத்தக் குழாய்களுக்குள் இரத்த உறைவுக் 
கட்டிகளை  உருவாக்கலாம். இதற்கு கர�ோனரி
திராம்பஸ் (Coronary thrombus) என்று பெயர். இது
மாரடைப்பை (Heart attack) ஏற்படுத்துகிறது.

பக்கவாதம் (Stroke)
பக்கவாதம், மூளையில் உள்ள  இரத்தக்குழல்கள்
வெடிப்பதனால�ோ 
(மூளை 
இரத்தக்கசிவு)
அல்லது மூளைக்குச் செல்லும் தமனியினுள்
இரத்தக்கட்டி (Thrombus) அல்லது பற்றுப்படிவுகள்
த�ோன்றுவதால�ோ 
ஏற்படுகிறது.
இவ்வாறு
சிதைவடைந்த தமனிகள் செல்லும்
மூளைப்பகுதிக்கு
ப�ோதுமான
ஆக்ஸிஜன் 
கிடைக்காததால் அப்பகுதி இறந்து விடுகின்றது.
(பெருமூளை நசிவு ந�ோய்) (Cerebral infarction).

ருமாட்டிக் இதயந�ோய்
(Rheumatoid Heart Disease)
ருமாட்டிக்  காய்ச்சல் ஒரு சுயத் தடைக்காப்பு
குறைபாட்டு ந�ோயாகும்.
ஒருவரின் 
த�ொண்டைப்பகுதியில்
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
பாக்டீரியங்கள் தாக்குவதால்
இந்நோய்
த�ோன்றுகிறது. த�ொற்று ஏற்பட்ட  2 முதல் 4
வாரங்களில் ருமாட்டிக் காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது.
இத்தொற்றுக்கு எதிராகத் த�ோன்றும் ந�ோய்
எதிர்வினைப்பொருள்,
இதயத்தைப் 
பாதிக்கின்றது. இதனால் மிட்ரல் வால்வில்
(ஈரிதழ் வால்வு)
நார்த்திசு
முடிச்சுகள்
த�ோன்றுதல், நாரிழை  இணைப்புத்திசு அழற்சி
(Fibrosis of the connective tissue) மற்றும்
பெரிகார்டியக்  குழியினுள் திரவம் சேர்தல்
ப�ோன்ற விளைவுகள் த�ோன்றுகின்றன.

மார்பு முடக்கு வலி (Angina pectoris)
(குருதித் தடையால் இதயத்தசையில்
ஏற்படும் வலி)
இதயத்தசை தமனி ந�ோயின் த�ொடக்க நிலைகளில்
ந�ோயாளிகள்
இவ்வலியை  உணருவார்கள்.
அதிர�ோமா  கர�ோனரி தமனிகளை  ஓரளவுக்கு
அடைப்பதால் இதயத்திற்குச் செல்லும் இரத்த
அளவு குறைகிறது. இதனால் மார்பில் ஒரு
இறுக்கம்
அல்லது
திணறல்
ஏற்பட்டு
சுவாசிப்பதில்
சிரமம்
ஏற்படுகிறது.
இது
கடுமையான
மார்பு
வலியை
(Angina)
ஏற்படுத்துகிறது. இவ்வலியானது சிறிது நேரம்
வரை நீடிக்கிறது.
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7.8. இதய நுரையீரல் உயிர்ப்பித்தல்
(Cardio Pulmonary
Resuscitation - CPR)

குறிப்பு

சுருள் இரத்த நாளங்கள் (varicose veins): சிரை
நாளங்கள்
அதிகமாக
விரிவடைவதால்
தளர்ந்து
(varicose
veins)
ப�ோகின்றன.
இதனால் சிரைகளில் உள்ள வால்வுகள்
இரத்தம் இதயத்தை ந�ோக்கிச் செல்வதைத்
தடுக்கின்றன.
சிரைகள் மீள்தன்மையை
இழந்து கூட்டமாகச் சுருட்டிக் க�ொள்கின்றன.
இத்தகைய
முடிச்சுகள்
ப�ொதுவாகக்
கால்கள், மலக்குடல் – மலவாய் பகுதிகள்
(மூலந�ோய் – haemorrhoids), உணவுக்குழல்
மற்றும் விந்தக நாளங்கள் (spermatic cord)
ப�ோன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

ஜேம்ஸ் இலாம் (James Elam)
மற்றும்
பீட்டர்
சாஃபர்
(Peter Safer) ஆகிய இருவரும்
வாய�ோடு வாய்வைத்து
உயிர்ப்பித்தல்
என்னும்
முறையை 
முதன்முதலில்
1956-ம்
ஆண்டு
பயன்படுத்தினர். இதய நுரையீரல் உயிர்ப்பித்தல்
இது நீரில் மூழ்கிவிடுதல், மின்தாக்கம், அல்லது
மாரடைப்பு ப�ோன்ற நெருக்கடி நேரங்களில்
மூச்சும் இதயத்துடிப்பும் திடீரென நின்று
விடும்போது செய்யப்படும்
அவசரச்
சிகிச்சையாகும். இதய நுரையீரல் உயிர்ப்பித்தல்
முறையானது
இதயத்துடிப்பு
நின்றுவிட்ட 
ஒருவரின் வாயின் மேல் வாய் வைத்து ஊதிச்
சுவாசத்தினை  மீட்கவும், பாதிக்கப்பட்டவரின் 
நெஞ்சை  அழுத்தி முக்கிய உறுப்புகளுக்கு
இரத்த
ஓட்டம் செல்லவும்
உதவுகிறது.
மூளைச்சேதம் அல்லது மரணத்தை தவிர்க்க 
மூச்சு நின்ற 4-6 நிமிடங்களுள் இம்முறையை 
மேற்கொள்ள வேண்டும். இதய நுரையீரல்
உயிர்ப்பித்தலுடன் 
பிறழ்துடிப்பு
நீக்கமும்
(Defibrillation) செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில்
பாதிக்கப்பட்டவருக்குச் சிறிய மின் அதிர்ச்சி
(Electric shock) மார்பு மீது அளித்து இதயம்
த�ொடர்ந்து செயல்பட வைக்கப்படுகிறது.

எம்போலிசம் (Embolism) : எம்போலிசம் என்பது
இரத்த நாளங்களில் த�ோன்றும் அடைப்பு
ஆகும். உறைந்த இரத்தத் துணுக்கு, எலும்பு
துணுக்கு, காற்றுக்குமிழ் ப�ோன்ற இயல்புக்கு
மாறான ப�ொருள்கள் இரத்த நாளங்களில்
த�ோன்றும் அடைப்புக்குக் காரணங்களாகும்.
இந்த அடைப்பு நுரையீரல், இதயத்தமனி
அல்லது கல்லீரலில் தங்கினால் இறப்பு
ஏற்படும்.

குருதிநாளப் பையாக்கம் (Aneurysm)

மிகவும் பலவீனம் அடைந்துள்ள தமனி
அல்லது சிரைகளின் சுவர்கள் விரிந்து ஒரு
பலூன் ப�ோன்ற பையாகிறது.
இதற்குக்
குருதி
நாளப்பையாக்கம் என்று பெயர்.
சிதையாத நிலையிலுள்ள ப�ோது இப்பை
அருகிலுள்ள திசுக்களின் மேல் அழுத்தத்தை
ஏற்படுத்துகிறது,
அல்லது வெடிக்கும்
ப�ோது திசுக்களில் அதிகப்படியான இரத்தப்
ப�ோக்கை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகெங்கிலும் பல
மில்லியன்  மக்கள் இதய ந�ோய்களினால்
பாதிக்கப்பட்டு
இறக்கிறார்கள். பல
ந�ோயாளியின்  ஒரே  நம்பிக்கை  இதய மாற்று
அறுவைசிகிச்சை மட்டுமே.

Þîò «ï£ŒèO¡ ªð£¶õ£ù «ï£Œõ£ŒŠ¹‚ è£óEèœ

¹¬èH®ˆî™

I¬è Þóˆî
Ü¿ˆî‹

ÜFè
ªè£ôv®ó£™

ê˜‚è¬ó
«ï£Œ

àìŸðJŸC
Þ¡¬ñ

àì™ ð¼ñ¡
(ÜFè ªè£ôv®ó£™)
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Þîò «ï£ò¢è÷¢ (Heart diseases)
Þîòî¢î¤ô¢ ãø¢ð´ñ¢ «è£÷£Á â¶ªõù¤½ñ¢ Þîò«ï£ò¢ âùð¢ð´ñ¢, Þï¢î¤ò ñè¢è÷¤ô¢ 50% ñ£ó¬ìð¢¹ 50
õòî¤½ñ¢ 25% ñ£ó¬ìð¢¹ 40 õòî¤ùó¤ìºñ¢ è£íð¢ð´è¤ù¢ø¶. Þîò«ï£ò¤ù¢ õ¬èè÷¢:- Types of heart disease.

è£¬ø
ð®î™

°¼Fï£÷Š¬ð
è«ó£ùó¤ Þîò «ï£ò¢ Coronary heart disease:
Ü¬ìðì¢ì Üô¢ô¶ õ¤óì¢ê¤ ãø¢ðì¢ì
Þóî¢îè¢°öô¢è÷¢ Þîòî¢î¤ø¢°ê¢ ªêô¢½ñ¢
Þóî¢î Ü÷¬õ ñì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶.
Þîù£ô¢ Ýè¢ú¤üù¢ ñø¢Áñ¢ àí¾
è¤¬ìè¢è£ñô¢ «ê£ó¢õ¬ìè¤ù¢ø¶.

Þóî¢îè¢ °öô¢ «ï£ò¢ (Vascular
disease): Þîò «ï£ò¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢
Þóî¢î ²ø¢«ø£ì¢ì ñí¢ìôð¢
ð°î¤è÷£ù îñù¤è÷¢, ê¤¬óè÷¢,
ï¤íï¦ó¢è¢ °öô¢è÷¢ ñø¢Áñ¢
Þóî¢îî¢î¤ô¢ ãø¢ð´õùõ£°ñ¢.

ªð¼î¢îñí¤ «ï£ò¢
(Aorta disease):
ªð¼î¢îñQ ²õó£ù¶
õ½õ¤öï¢¶ ðÖù¢ «ð£ô¢
õ¦é¢è¤ õ¤´îô¢
(Aneurism)

Þîò ñ¤ù¢
èìˆ¶
Ü¬ñð¢¹

Þîò à¬ø

ªðó¤è£ó¢®ò õ¦è¢è «ï£ò¢
(Pericarditis): Þîò «ñô¢
ªñô¢½¬øò£ù
ªðó¤è£ó¢®òî¢î¤ù¢ åù¢Á
Üô¢ô¶ Þóí¢´
à¬øè÷¤½ñ¢ ãø¢ð´ñ¢
õ¦è¢èñ¢.

Ü˜ó¤î¢î¦ñ¤ò£:
Þï¢ï¤¬ôò¤ô¢
Þîòî¢ ¶®ð¢¹
å¿é¢èø¢Á÷¢÷¶.

î®ˆî Þîòˆî¬ê„
²õ˜

MK‰î ªõù¢ì¢ó¤è¤÷¢
°¬øè¢èð¢ðì¢ì Þóî¢î
èù Ü÷¾

Þîòê¢ ªêòô¤öð¢¹ (Heart failure):
Þîòñ¢ «î¬õò£ù Ü÷¾ Þóî¢îî¢¬î
àï¢î¤î¢ î÷¢÷ Þòô£î ï¤¬ôò¤ô¢
àì½è¢° àí¾ñ¢ Ýè¢ú¤üÂñ¢
õöé¢°õîø¢° Þîòî¢ î¬êè÷¢
¶ó¤îñ£èð¢ ªêòô¢ð´õî£ô¢ õ½õ¤öï¢¶
õ¤´è¤ù¢ø¶.

Þîò õ£ô¢¾ «ï£ò¢ (Heart Valve
disease): Þîòî¢¶è¢° à÷¢Àñ¢,
ªõ÷¤»ñ¢ èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ¢ åù¢Á
Üô¢ô¶ Üîø¢° «ñø¢ðì¢ì
õ£ô¢¾è÷¢ ªêòô¢ðì£î
ï¤¬ôò£°ñ¢.

Þîòî¢î¬ê Üöø¢ê¤
(Cardiomyopathy): ªðó¤î£ù
Üô¢ô¶ Þòô¢¹è¢° ñ£ø£è
õ¤¬øˆî Üô¢ô¶ î®î¢î Þîòñ¢
°¬øï¢î Ü÷¾ Þóî¢îî¢¬î
ñì¢´«ñ àï¢î¤î¢ î÷¢Àõî£ô¢
Þîòê¢ ªêòô¤öð¢¹ Üô¢ô¶
arrhythmia ãø¢ð´è¤ù¢ø¶.
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பாலூட்டிகளின் இதயம்  வலது ஆரிக்கிள்
இடது ஆரிக்கிள், வலது வென்ட்ரிக்கிள், மற்றும்
இடது வெண்ட்ரிக்கிள் என நான்கு அறைகளைக் 
க�ொண்ட  உறுப்பாகும்.   இவ்வறைகளுக்கிடையே 
உள்ள தடுப்புச்
சுவர்கள்
முழுமையான
இரட்டைச் சுற்றோட்டத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.  
ஐந்து   நிலைகளில் நடைபெறும்,   இதய இயக்கச்
சுழற்சி ஒரு சீரான த�ொடர் நிகழ்வாகும்.  
இதயத்துடிப்பு, சைனு
ஆரிக்குலார்
கணு
எனப்படும்,  இதயத்தசை சீரியக்கத்தைக் க�ொண்ட 
பேஸ்மேக்கரால் த�ொடங்கி வைக்கப்படுகிறது.  
இரத்தக் 
குழாய்களுள்
இரத்தத்தால்
ஏற்படுத்தப்படும்
அழுத்தமே 
இரத்த
அழுத்தமாகும்.   இவ்வழுத்தத்தின்  மூலமாகவே 
இரத்தக்குழாய்களுள் இரத்த ஓட்டம் எளிதாகிறது.

பாடச் சுருக்கம்
முதுகுநாண் 
உயிரிகளில் செல்களுக்குத்
தேவையான
உணவுப் 
ப�ொருட்களைக் 
கடத்துவதற்கும், திசுக்களிலுள்ள வளர்சிதை 
மாற்றக் 
கழிவுப்பொருட்களை 
எடுத்துச்செல்லவும்
சுற்றோட்டம்
தேவைப்படுகிறது.  
இரத்தமானது
இதயத்திலிருந்து இரத்த நுண்நாளங்கள் மூலம்
திசுக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு மீண்டும்
திசுக்களிலுள்ள  இரத்தம் சிரைகளின்  மூலம்
இதயத்திற்குள் செலுத்தப்படுகிறது.  இவ்வாறான
சுழற்சியின்  ப�ோது இரத்த அழுத்தம் சீராகக் 
குறைகிறது.   அதிகப்படியான அழுத்தத்தைத்
தாங்கிக்கொள்ளும் ப�ொருட்டுத் தமனிகளின் 
சுவர் தடித்து,
மீள்தன்மையுடையவையாக
உள்ளன. சிறிய தமனிகள் நுண்தமனிகள்
எனப்படுகின்றது.   இவை இரத்த அழுத்தத்தைக் 
குறைத்துத் திசுக்களுக்குள் இரத்தம் பாய்வதைக் 
கட்டுப்படுத்துகிறது.   இரத்த நுண்நாளங்கள்  
சிவப்பணுக்கள் மட்டும் செல்லும் அளவு குறுகிய
குறுக்களவு க�ொண்டதாகும்.  மேலும்
செல்களுக்கிடையே  ப�ொருட்களைக்  கடத்தும்
அளவிற்கு
மிகவும் மெல்லிய
சுவரைக் 
க�ொண்டவையாகும்.   சிரைகளின்  சுவர்கள்
தமனிகளின் சுவரை விட மெல்லியவை.  ஆனால்
இவைகள் வால்வுகளைக்கொண்டு, குறைந்த
அழுத்தத்திலும் இதயத்திற்குள் இரத்தத்தைச்
செலுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளன.  

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதய
இரத்தக்குழாய் ந�ோய்களால் ஏற்படும் இறப்புகள்
அதிகரித்துக் க�ொண்டே வருகின்றன. இது அதிகப் 
படியான
இறப்புகளுக்குக் 
காரணமாக
அமைகிறது.  மிகை இரத்த அழுத்தம், இதயத்தசை  
இரத்தக்குழாய் அடைப்பு ந�ோய், இதயத்தசை 
தமனி ந�ோய், தீவிர மார்பு முடக்கு வலி,
இதயத்தசை  நசிவுறல் ந�ோய் மற்றும் பக்கவாதம்
உள்ளிட்டவை
இதய
இரத்தக்குழாய்
ந�ோய்களாகும். இதய இரத்தக்குழாய் ந�ோய்களைக் 
கண்டறியும், மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் த�ொழில்
நுட்பங்களாக,
இதயக்குழல் வரைபடம்,
இதயத்தசை இரத்தக்குழலடைப்பு நீக்கம்,  மற்றும்
இரத்தக்குழல் மாற்றுப்பாதை  அறுவை சிகிச்சை 
ஆகியவற்றைக்  கூறலாம். இரத்தச் சுற்றோட்ட 
மண்டலம் ஆக்ஸிஜன், CO2 கழிவுப்பொருள்கள்,
மின்பகு ப�ொருள்கள் மற்றும் ஹார்மோன்கள்
ஆகியவற்றை 
உடலின் 
அனைத்துப் 
பாகங்களுக்கும் கடத்தி   உடல் சமநிலையைப் 
பேணுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

இரத்தம், பிளாஸ்மாவையும், இரத்தத்தின் 
ஆக்கக்  கூறுகளையும் க�ொண்டுள்ளது.   நுண் 
இரத்தக்  குழாய்களிலிருந்து கசியும் இரத்தப் 
பிளாஸ்மா  திசுத்திரவத்தை  உருவாக்குகிறது.  
இத்திரவம் நிணநீர்ச் சுரப்பிகளில் நிணநீராகச்
சேர்ந்து மீண்டும் கீழ்கழுத்துச் சிரைகளின் மூலம்
இரத்தத்தில்
கலக்கிறது.   திசுத்திரவமும்,
நிணநீரும்   ஏறக்குறைய
ஒத்த பகுதிப்
ப�ொருட்களை க�ொண்டுள்ளன.  ஆனால் இரத்தப் 
பிளாஸ்மாவை விடத் திசு திரவங்கள் குறைந்தளவு
பிளாஸ்மா 
புரதங்களைக் க�ொண்டவை.   
ஏனெனில்
பிளாஸ்மா  புரதங்கள்
இரத்த
நுண்நாளங்கள் வழியே  கடந்து செல்ல முடியாத 
அளவிற்கு பெரிய மூலக்கூறுகளாகும். இரத்த
சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள் மற்றும்
இரத்தத் தட்டுகள் ஆகிய ஆக்கக்  கூறுகள்
இரத்தத்தில் உள்ளன.

மதிப்பீடு:
1. நிணநீரின் பணி யாது?  
அ) மூளைக்குள்
ஆக்சிஜனைக் கடத்துதல்
ஆ) CO2  வை நுரையீரல்களுள் கடத்துதல்
இ) செல்லிடைத் திரவத்தை இரத்தத்திற்குள்
க�ொண்டு வருவது.
ஈ) இரத்தச் சிவப்பு மற்றும்
வெள்ளையணுக்களை நிணநீர்
கணுவிற்குள் க�ொண்டு வருவது.
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2. இரத்த உறைதலில் பங்கேற்கும் பிளாஸ்மா 
புரதம் எது?
அ) குள�ோபுலின் 
ஆ) ஃபைப்ரின�ோஜன் 
இ) அல்புமின் 
ஈ) சீரம் அமைலேஸ்

9. இ
 ரத்த நுண்நாளங்களுள் இரத்த ஓட்டத்தின் 
வேகம் மிகவும் குறைவது ஏன்?
அ) வலது வென்ட்ரிக்கிளை விடக் 
குறைந்தளவு இரத்த வெளியேற்றத்தைக் 
க�ொண்ட இடது வென்ட்ரிக்கிள் மூலம்
சிஸ்டமிக் இரத்த நுண்நாளங்களுக்கு
இரத்தம் அளிக்கப்படுவதால்.

3. இரத்தம் உறைதலில் பங்கேற்காதது எது?
அ) ஃபைப்ரின் 
ஆ) கால்சியம்
இ) இரத்தத் தட்டுக்கள்

ஆ) இரத்த நுண்நாளங்கள் இதயத்தை விட்டுத்
தள்ளியிருப்பதால் இரத்த ஓட்டம்      
மெதுவாக நடைபெறுகிறது.  

ஈ) பிலிரூபின்

4. நிணநீர் நிறமற்றுக் காணப்படுவதன் காரணம்.
அ) இரத்த வெள்ளையணுக்கள் இல்லாததால்
ஆ) இரத்த வெள்ளையணுக்கள் இருப்பதால்
இ) ஹீம�ோகுள�ோபின் இல்லாததால்
ஈ) இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் இல்லாததால்

இ) இரத்த நுண்நாளங்களின் ம�ொத்தப் பரப்பு
நுண்தமனிகளின் ம�ொத்த       
பரப்பைவிடப் பெரியது.
ஈ) இரத்த நுண்நாளங்களின் சுவர்,
செல்களுக்குள் ஆக்ஸிஜனைப் பரிமாறும்      
அளவிற்கு மெல்லியதாக இல்லை.

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதன்  புறப்பரப்பில் இது
இருப்பது அல்லது இல்லாமையால் இரத்த
வகைகள் உருவாகிறது.
அ) வெள்ளையணுக்களின் புறப்பரப்பில்
ஆன்டிஜென் இருப்பது (அ) உள்ளதால்
ஆ) சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில்
ஆன்டிபாடி இருப்பது.
இ) சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில்
ஆன்டிஜென் இருப்பது

உ) இரத்த நுண் நாளங்களில் இரத்தத்தைச்
செலுத்த இயலாத அளவுக்கு டயஸ்டோலிக் 
அழுத்தம் குறைவாக உள்ளது.
10. நினைவிழந்த நிலையில் உள்ள ஒரு ந�ோயாளி
அவசரச் சிகிச்சைப்  பிரிவிற்குக் க�ொண்டு
செல்லப்பட்டு, உடனடியாக இரத்தம் செலுத்த
வேண்டிய நிலையில் உள்ளார்.   ஏனெனில்  
அவரின் இதற்கு முந்தைய அவரின் மருத்துவத்
தகவல்களைத் தெரிந்துக�ொள்ளவ�ோ, அல்லது
தற்போது இரத்த வகையை  ஆராயவ�ோ 
நேரமில்லாத  நிலையில், எந்த வகை  இரத்தம்
அவருக்குக் க�ொடுக்கப்படலாம்?  

ஈ) வெள்ளையணுக்களின் புறப்பரப்பில்
ஆன்டிபாடி இருப்பது
6. இரத்தச்சிவப்பணுக்களின்  புறப்பரப்பில் A  
மற்றும்  B ஆன்டிஜன்கள் உள்ள ஒரு நபர் எந்த
இரத்த வகுப்பைச் சார்ந்தவர்?
அ) A
ஆ) B
இ) AB

அ) Aஇ) O+

ஈ) O

7. இவை
சி தை க ்க ப ்ப டு வதா ல்
எரித்ரோபிளாஸ்டோஸிஸ் 
ஃபீட்டாலிஸ் 
ஏற்படுகிறது.
அ) கருவின் இரத்தச்சிவப்பணுக்கள்
ஆ) கரு  இதய இரத்தக் குழல் அடைப்பால்
பாதிக்கப்படுதல்
இ) கருவின் இரத்த வெள்ளையணுக்கள்
ஈ) கரு மினமட்டா ந�ோயால் பாதிக்கப்படுதல்.

ஆ) AB
ஈ) O-

11. கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளில்
எந்தப்பணி இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களால்
மேற்கொள்ள இயலும்?
அ) புரத உற்பத்தி

ஆ) செல் பிரிதல்

இ) லிப்பிட் உற்பத்தி

ஈ) செயல்மிகு கடத்தல்

12. சிரைகளின்  இரத்த நுண்நாளப் படுகைகளில்  
காணப்படும் ஊடுபரவல் அழுத்தம்  
அ) நீர்ம அழுத்தத்தைவிட அதிகம்

8. இதயத்தில் ‘டப்’ ஒலி இதனால் ஏற்படுகிறது.
அ) ஆரிக்குல�ோ – வென்ட்ரிக்குலார்
வால்வுகள் மூடுவதால்
ஆ) அரைச்சந்திர வால்வுகள் திறப்பதால்
இ) அரைச்சந்திரவால்வுகள் மூடுவதால்
ஈ) ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள்
திறப்பதால்.

ஆ) திரவங்களின் நிகர வெளியேற்ற அளவில்
முடியும்
இ) திரவங்களின் நிகர உறிஞ்சுதல்அளவில்
முடியும்
ஈ) எவ்வித மாற்றமும் நிகழவில்லை.
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13. ஒரு ந�ோயாளியின் 
இதயத்திலிருந்து
வெளியேற்றப்படும் இரத்த அளவு 7500மிலி/
நிமிடம், வீச்சுக்கொள்ளளவு 50 மிலி எனில்
அவரது நாடித்துடிப்பு வீதம் (துடிப்பு/நிமிடம்)
எவ்வளவு?
அ) 50
ஆ) 100
இ) 150

02. இவற்றில் பெரும்பாலானவை பெரிய, இரு
கதுப்புகளைக் க�ொண்ட உட்கருவைப் 
பெற்றுள்ளன 03. இரத்தத்தில் கடத்துவதற்குப் பயன்படும்
சிவப்பு செல்கள் 04. இரத்தத்தின் நீர்மப் பகுதி 05. பெரும்பாலானவை அமீபாவைப்போல்
இடம்பெயர்ந்து, வடிவத்தை மாற்றிக் 
க�ொள்ளக் கூடியவை 06. நீர் மற்றும் முக்கியக் கரைப�ொருட்களைக் 
க�ொண்டது 07. நான்கு மாதங்கள் இரத்தத்தின் 
சுற்றோட்டத்தில் இருந்த பின்னால்
கல்லீரலிலும், மண்ணீரலிலும்
சிதைக்கப்படுகிறது 08. சிவப்பு செல்களுக்கு அந்நிறத்தை 
அளிப்பது 09. இரத்தச் சிவப்பு செல்களின் இன்னொரு
பெயர் 10. ஜெல்லியாக மாறிய இரத்தம் 11. செல்லை உண்ணும் செல் 12. உட்கருவற்ற செல் 13. நிணநீர்த்திசுவில் உருவாகும் வெள்ளை 
அணுக்கள் 14. காயங்களை அடைத்து இரத்தப்போக்கைக் 
குறைப்பது 15. எலும்பு மஜ்ஜையில் உற்பத்தி செய்யப்படும்
செல் துண்டுகள் 16. இரத்த வெள்ளையணுக்களின் இன்னொரு
பெயர் 17. இரத்தச் செல்களுக்கு நிதானமாக
ஆக்ஸிஜனை வெளிவிடுதல் 18. காயம் பட்ட இடங்களில் இரத்த உறைவை
உருவாக்குவது இவற்றின் வேலை -

ஈ) 400

14. எந்த
ஒரு
குறிப்பிட்ட நேரத்திலும்,
சிரைமண்டலத்தில் உள்ள   இரத்தம் தமனி
மண்டல இரத்தத்தை விட அதிகம். சிரைகளின் 
எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு இந்நிலையை 
அனுமதிக்கிறது.   
அ) மென்மையான தசைகள் இல்லாமை
ஆ) வால்வுகள் இருப்பதால்
இ) சிரைகள் நிணநீர் முடிச்சுகளுக்கு அருகில்
இருப்பதால்
ஈ) மெல்லிய எண்டோதீலிய சுவர்
இருத்தலால்.
15.  தமனி மற்றும் சிரைகளை வேறுபடுத்து.
16. திறந்த வகை சுற்றோட்டம் மற்றும் மூடிய வகை 
சுற்றோட்டங்களை வேறுபடுத்துக.
17. மிட்ரல் வால்வு
மற்றும்
வால்வுகளை வேறுபடுத்துக.

அரைச்சந்திர

18. வலது வென்ட்ரிக்கிள்
சுவர்,
இடதுவென்ட்ரிக்கிள் சுவரை  விட மெல்லியது.
ஏன்?
19. ஒருவரின் உணவில்  இரும்புச்சத்து குறைவால்
ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?
20. இதயத்துடிப்பு த�ோன்றல்
மற்றும்
கட்டுப்படுத்துதல் நடைபெறும்   முறையை 
விவரி.

24. கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு பாகங்களை 
குறிக்கவும்.

21. நிணநீர் என்றால் என்ன?  அதன் பயன் யாது?
22. இதய ஒலிகள் என்றால் என்ன? அவை
எப்போது,
மற்றும்
எப்படி
உண்டாக்கப்படுகின்றன?

A
B

23. ச�ொல் ச�ோதனை:  லிம்போசைட்டுகள், சிவப்பு
செல்கள், லியுக�ோசைட்டுகள், பிளாஸ்மா,
எரித்ரோசைட்டுகள், வெள்ளை  அணுக்கள்,
ஹீம�ோகுள�ோபின்,
ஃபேக�ோசைட்,
பிளேட்டுலெட்டுகள், இரத்த உறைவு.
01. இருபக்கமும் குழிந்த தன்மை க�ொண்ட 
தட்டுவடிவ செல்கள் -

C
D
E





F





G
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படிகள்

E

1.

க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி Circulatory System  
என்னும் பக்கத்திற்குச் செல்லவும். பின்னர் காணப்படுவனவற்றுள் Phases of Cardiac Cycle
என்பதனைச் ச�ொடுக்கவும்.  

2. இதய சுழற்சியின் பல்வேறு படிகள் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொன்றாக அவற்றில் 
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் Play ப�ொத்தானைச் ச�ொடுக்கி வால்வுகளின் அசைவையும்,
இதயத்தின் இரத்தசுழற்சி செயல்பாட்டினையும் அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
3. இறுதியாக க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இயங்குரு காட்சி மூலம் இதய சுழற்சியின் முழுமையான 
செயல்பாட்டினை அறிந்து க�ொள்ளலாம். Play, Forward மற்றும் Backward ப�ொத்தான்களைப் 
பயன்படுத்தி இதய செயல்பாட்டின் நுட்பத்தினைத் தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.
4. கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களின் துணைக்கொண்டு இதயத்தின் அமைப்பு, அளவு,
அறைகள், இதயவெளிவுறை அமைப்பு ப�ோன்றவற்றின் தகவல்களைத் தெரிந்து
க�ொள்ளவும்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

Phases of the Cardiac Cycle’s உரலி

https://www.getbodysmart.com/circulatory-system
* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு – III

பாடம் – 8

கழிவு நீக்கம்
பாட உள்ளடக்கம்
8.1

கழிவு நீக்க முறைகள்

8.2 மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம்

8.3 மனிதனில் சிறுநீர் உருவாகும் முறை

8.4 சிறுநீரகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துதல்
8.5 சிறுநீர் வெளியேற்றம்

8.6 கழிவு நீக்கத்தில் பிற உறுப்புகளின் பங்கு
8.7 கழிவு நீக்க மண்டலக் குறைபாடுகள்
8.8 இரத்த ஊடுபகுப்பு

கடல் பறவைகள் கடல் நீரைக்

குடிப்பதில் சிக்கல் ஏதுமில்லை.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•
•
•

•
•

நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் அவைகள் செல்லினுள்
உள்ள
அயனிகளின்
கூட்டமைப்பை
கடல்நீரிலிருந்து வேறுபடுத்தி பராமரிக்கின்றன.
பரிணாமத்தின் விளைவாக, திசு அடுக்குகளில்
பல்வேறு
மாற்றங்கள்
நிகழ்ந்தன.
இதன்
த�ொடர்ச்சியாக சிறப்படைந்த புறத்திசு படலங்கள்
உருவாயின.
இப்படலங்கள்
செல்வெளிச்சூழலுக்கும்
செல்உள்
திரவத்திற்கும்
இடையே
ஒரு
தடையை
ஏற்படுத்தின.
இதனால்
செல்வெளித்திரவம்
உருவாகத் த�ொடங்கியது. முதுகுநாணிகளின்
பரிணாமத்தின் ப�ோது, ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு
மற்றும் அயனிகள் நெறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில்
பெரும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. உவர் நீர், நன்னீர்
மற்றும் நிலத்தில் வாழும் உயிரிகளின் பல்வகைத்
தன்மைக்கு அவற்றின் செல்வெளி திரவத்தின்
உட்பொருட்களைக்
கட்டுப்படுத்தும்
திறனே
காரணமாகும். நிலத்தை ந�ோக்கி வந்த உயிரிகள்
எளிதில் உலர்ந்து விடக்கூடிய அபாயத்துடனும்
அவற்றின் வளர்ச்சிதை மாற்ற கழிவுகளை
நேரடியாக
நீரில்
வெளியேற்ற
இயலாத
நிலையிலும் இருந்தன. எனவே, நிலவாழ்
உயிரிகளில் நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களை
வெளியேற்ற மாற்று வழி அவசியமானது.

விலங்குகளின் பல்வேறு
கழிவு நீக்க முறைகளைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்.
மனித கழிவு நீக்க
மண்டலத்தின்
அமைப்பைக் கற்றல்.

நெஃப்ரானின் அமைப்பு, சிறுநீர்
உருவாகும்முறை –கிளாமருலார்
வடிகட்டல், மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும்
சிறுநீரகநுண் குழல்களின் சுரப்பு,
ஆகியவற்றைப் புரிந்துணர்தல்.

நெஃப்ரான் உள்ளிட்ட சிறுநீரகத்திற்கு
இரத்தம் செல்லுதல் பற்றி பார்வை வழி
அறிதல்.
சிறுநீரகம் த�ொடர்பான ந�ோய்களை
அறிதல்.

சுமார் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
த�ொடக்க நிலை விலங்குகள் த�ோன்றின. அவ்வாறு
த�ோன்றியவைகள் முற்கால ஸ்பாஞ்சுகள் ப�ோன்ற
(துளையுடலிகள்) கடல் நீரில் வாழும் உயிரிகள்
ஆகும். அவற்றின் ஒவ்வொரு செல்லும் கடல்
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அயனிகள்
மற்றும்
நீர்ச்சமநிலையைக்
கட்டுப்படுத்த
பெரும்பாலான
உயிரிகள்
சிறுநீரகத்தையே
சார்ந்துள்ளன.
சில
விலங்குகளில், உடலின் புறத்திசு அமைப்புகளான
செவுள்கள், த�ோல் மற்றும் உணவுப்பாதையின்
க�ோழைப்படலம்
ஆகியவை
இணைந்து
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு
மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம் ஆகிய
மூன்று
சமநிலை
பேணும்
நிகழ்வுகளை
ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.
திசுக்களில் உள்ள
ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை, கட்டுப்படுத்துவதே
ஊடுகலப்பு
ஒழுங்குபாடு
ஆகும்.
உயிரிய
சவ்வுகளின் வழியாக நீரைக் கடத்துவதற்கான
உந்து சக்தியாக திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு
அழுத்தம் செயல்படுகிறது. உடல் திரவத்திலுள்ள
அயனிகளின் அளவுகளைக் கட்டுபடுத்துவதே
அயனிகள் கட்டுப்பாடு ஆகும். புரதப்பொருள்
வளர்சிதை
மாற்றமடைவதன்
விளைவாக
உற்பத்தியாகும்
நச்சுத்தன்மை
க�ொண்ட
நைட்ரஜன் கழிவுப் ப�ொருள் கழிவு நீக்கம் மூலம்
வெளியேற்றப்படுகிறது.
நைட்ரஜன்
கழிவுப்
ப�ொருளான அம்மோனியா மற்றும் அதன்
மாற்றுகளான யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவை
வெளியேற்றப்படுதலும்
அயனிகள்
மற்றும்
ஊடுகலப்பு
சமநிலையும்
ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடைய செயல்பாடுகள் ஆகும்.

உயிரிகள்
ஸ்டீன�ோஹேலைன்
(Stenohaline)
மற்றும் யூரிேஹலைன் (Euryhaline) என இரு
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூழலில்
உள்ள உப்பின் அளவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்ற
இறக்கங்களை மட்டுமே சகித்துக்கொள்பவை
ஸ்டீன�ோேஹலைன் விலங்குகள் எனப்படுகின்றன
(எ.கா. தங்கமீன்). அதே சூழலில் உப்பின் அளவில்
ஏற்படும் பெரிய அளவு ஏற்ற இறக்கங்களை
சகித்துக்கொள்பவை யூரிேஹலைன் விலங்குகள்
எனப்படும் (எ.கா. ஆர்டிமியா, சால்மன் மற்றும்
திலேப்பியா மீன்).
அம்மோனியா, யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம்
ஆகியவையே பெரும்பான்மை நைட்ரஜன் கழிவுப்
ப�ொருட்களாகும். கடல் வாழ் எலும்பு மீன்களில்
உள்ள ட்ரைமீதைல் அமைன் ஆக்ஸைடு (TMO),
சிலந்தியின் குவானைன் ஆகியவையும், ஹிப்புரிக்
அமிலம்,
அல்லன்டோனின்,
அல்லன்டாயிக்
அமிலம், ஆர்னிதுரிக் அமிலம், கிரியாட்டினின்,
கிரியாட்டின், பியுரின்கள், பைரிமிடின்கள் மற்றும்
டெரின்கள் ஆகியவையும் புரத வளர்சிதை
மாற்றத்தின் பிற கழிவுப் ப�ொருட்களாகும்.

8.1 கழிவு நீக்க முறைகள்
(Modes of Excretion )
நைட்ரஜன் கழிவுப் ப�ொருட்களைச் சேகரித்து
புறச்சூழலுக்கு
வெளியேற்ற
கழிவு
நீக்க
மண்டலம் உதவுகிறது. இதற்காக விலங்கினங்கள்
பல்வேறு
உத்திகளைக்
கையாளுகின்றன.
அமின�ோ அமிலங்களின் சிதைவின் ப�ோது
உருவாகும்
அம்மோனியா, நச்சுத்தன்மை
மிக்கதாகும்.
எனவே
அது
அம்மோனியாவாகவ�ோ,
யூரியாவாகவ�ோ
அல்லது
யூரிக்
அமிலமாகவ�ோ
வெளியேற்றப்பட்டாக வேண்டும். ஒரு விலங்கு
தன் உடலில் இருந்து எந்தவகையான நைட்ரஜன்
கழிவு ப�ொருளை வெளியேற்ற வேண்டும்
என்பதை
அவ்விலங்கின்
வாழிடம்
தீர்மானிக்கிறது. அம்மோனியாவை வெளியேற்ற
அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் குறைந்த
நச்சுத்தன்மையுடைய
யூரிக்
அமிலத்தை
வெளியேற்ற
மிகக்குறைந்த
அளவு
நீரே
ப�ோதுமானதாகும். அம்மோனியாவை விட நீரில்
கரையும் திறன் குறைவாக க�ொண்ட யூரியா,
குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது.
அது
உடலினுள் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம்.

நன்னீர்வாழ்
முதுகெலும்பிகள்
அதிக
உப்புடனும்,
கடல்வாழ்
முதுகெலும்பிகள்
குறைவான
உப்புடனும்
தங்களின்
உடல்
திரவங்களை
நிர்வகிக்கின்றன.
தரைவாழ்
விலங்குகள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளதை விட அதிக
நீரை தன் உடலில் பெற்றுள்ள காரணத்தால்
நீராவியாதல்
மூலம்
நீரை
இழக்கும்
தன்மையுடையன. கடல்வாழ் மெல்லுடலிகளும்,
சுறாக்களும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ளதற்கேற்ப
தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றிக்
க�ொள்வன ஆகும். எனவே அவை ஊடுகலப்பு
ஒத்தமைவான்கள்
(Osmoconformers)
என்றழைக்கப்படுகின்றன. புறச்சூழலின் தன்மை
எப்படி இருந்தாலும் தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு
அடர்த்தியை மாற்றாமல் நிலையான அளவுடன்
வைத்திருக்கும் (எ.கா. நீர்நாய் (Otter)) உயிரிகள்
ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள் (Osmoregulators)
என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
சூழலிலுள்ள உப்பின் அளவு மாற்றங்களை
சகித்துக் க�ொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில்
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படம் 8.1 பல்வேறு விலங்கு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப் ப�ொருட்கள்

பெரும்பாலான நைட்ரஜன் கழிவுப் ப�ொருளை
அம்மோனியாவாக வெளியேற்றும் உயிரிகள்
அம�ோனியா நீக்கிகள் (Ammonoteles) எனப்படும்.
பெரும்பாலான மீன்கள், நீர்வாழ் இருவாழ்விகள்
மற்றும்
நீர்வாழ்
பூச்சிகள்
ஆகியவை
அம்மோனியா நீக்கிகள் ஆகும். எலும்பு மீன்களில்
உள்ள அம்மோனியா, உடல்பரப்பு மற்றும் செவுள்
பரப்புகள் வழியாக விரவல் மூலம் அம்மோனியா
அயனிகளாக வெளியேறுகின்றன.

மெட்டாநெஃப்ரீடியா (Metanephridia) ஆகியவை
பெரும்பாலான
முதுகு
நாணற்றவைகளில்
காணப்படுகின்றன. முதுகெலும்பிகள், சிக்கலான
குழல்போன்ற சிறுநீரகங்களைப் பெற்றுள்ளன.
நாடாப்புழு
ப�ோன்ற
தட்டைப்புழுக்களில்,
குற்றிழைகளைக் க�ொண்ட,
சுடர் செல்கள்
(Flame cells) எனும் சிறப்பு செல்களைக் க�ொண்ட
புர�ோட்டோ நெஃப்ரிடியாக்கள் கழிவு நீக்கப்
பணியைச்
செய்கின்றன.
ஆம்பியாக்ஸஸில்
நீளிழைகளைக் க�ொண்ட ச�ொலின�ோசைட்டுகள்
(Solenocytes)
அப்பணியைச்
செய்கின்றன.
நிமெட்டோடுகளில்
ரென்னெட்
செல்களும்,
(Rennette cells) வளைதசைப்புழுக்கள் மற்றும்
மெல்லுடலிகளில்
மெட்டாநெஃப்ரிடியாக்கள்,
எனும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகளும்,
கழிவு நீக்கப் பணிகளைச் செய்கின்றன. பூச்சிகளில்
மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் (Malpighian tubues)
கழிவு நீக்க உறுப்பாகச் செயல்படுகின்றன. இறால்
ப�ோன்ற கிரஸ்டேஷியாக்களில் பச்சை சுரப்பி
(Green glands) அல்லது உணர்நீட்சி சுரப்பிகள்
(Antennal glands), கழிவு நீக்கப் பணியைச்
செய்கின்றன. முதுகெலும்பிகளில் வெவ்வேறு
வகைகளில் உள்ள சிறுநீரகங்கள் சுற்றுச்
சூழலுக்கேற்ப மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன.

ஊர்வன, பறப்பன, நிலவாழ் நத்தைகள்
மற்றும்
பூச்சிகள்
ஆகியவை
நைட்ரஜன்
கழிவுகளை
யூரிக்
அமிலப்
படிகங்களாக,
மிகக்குறைவான
நீரிழப்புடன்
வெளியேற்றுகின்றன.
ஆதலால் அவை யூரிக்
அமில நீக்கிகள் (Uricoteles) எனப்படும். நிலவாழ்
விலங்கினங்களில் நச்சுத்தன்மை குறைந்த யூரியா,
மற்றும் யூரிக் அமிலம் ப�ோன்றவை உற்பத்தி
செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர் சேமிக்கப்படுகிறது.
பாலூட்டிகளும்
நிலவாழ்
இருவாழ்விகளும்
யூரியாவை
நைட்ரஜன்
கழிவாக
வெளியேற்றுகின்றன இதனால் அவை யூரியா
நீக்கிகள்
(Ureoteles)
எனப்படுகின்றன.
மண்புழுக்கள் மண்ணில் இருக்கும் ப�ோது யூரியா
நீக்கிகளாகவும்
நீரில்
இருக்கும்
ப�ோது
அம்மோனியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன. படம் 8.1 ல்
பல்வேறு விலங்கு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப்
ப�ொருட்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

நெஃப்ரான்கள்
சிறுநீரகத்தின்
அமைப்பு
மற்றும் செயல் அலகாகும். ஊர்வனவற்றில்
கிளாமருலஸ்
குறைவாகவ�ோ
அல்லது
கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹென்லே வளைவு ஆகிய
இரண்டும்
இல்லாமல�ோ
இருப்பதால்
மிகக்குறைந்த அளவு நீர்த்த (தாழ் உப்படர்வு) (Hypotonic) சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன.
பாலூட்டிகள் நீண்ட ஹென்லே வளைவினைப்

விலங்குலகத்தில் பலவகையான கழிவு நீக்க
அமைப்புகள் அமைந்துள்ளன.
எளிய குழல்
வடிவிலான த�ொன்மையான சிறுநீரகங்களான
புர�ோட்டோ நெஃப்ரீடியா (Protonephridia) மற்றும்
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சிறுநீரகத்தின் மேல் மூன்று அடுக்குகளாக, ரீனல்
ஃபேசியா, பெரிரீனல் க�ொழுப்பு உறை மற்றும் நார்
உறை ஆகிய ஆதரவுத்திசுக்கள் அமைந்துள்ளன.

பெற்றிருப்பதால் அடர்த்தி மிகுந்த (உயர்உப்படர்வு)
(Hypertonic) சிறுநீரை உற்பத்தி செய்கின்றன.
நெஃப்ரானின் ஹென்லே வளைவு அடர்த்தி மிகுந்த
சிறுநீரை உருவாக்கும் வகையில் பரிணாம
மாற்றம் அடைந்துள்ளது. கடல் மீன்களில் உள்ள
கிளாமருலஸ்
அற்ற
சிறுநீரகங்களிலிருந்து
உருவாகும் மிகக்குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி
அம்மீன்களின் உடல்திரவத்தின் அடர்த்திக்கு
சமமானதாகும். இருவாழ்விகளிலும் நன்னீர்
மீன்களிலும் ஹென்லே வளைவு இல்லாததால்
நீர்த்த சிறுநீர் (தாழ் உப்பு அடர்வு) உருவாகிறது.
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8.2 மனிதனின் கழிவு நீக்க மண்டலம்
(Human Excretory system)
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மனித
சிறுநீரக
மண்டலத்தில்
ஓரிணை
சிறுநீரகங்கள், ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள்,
சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம்
ஆகியவை
அடங்கியுள்ளன
(படம்:
8.2).
அடர்சிவப்பும் பழுப்பும் கலந்த நிறத்திலுள்ள
சிறுநீரகங்கள் அவரை விதை வடிவிலானவை,
இவை மேல் வயிற்றுப்பகுதியில், கடைசி மார்பு
முள்ளெலும்பிற்கும் மூன்றாவது வயிற்றுப்பகுதி
முள்ளெலும்பிற்கும் (Lumbar) இடையே வயிற்றறை
முதுகுப்புற
உட்சுவர்
பரப்பை
ஒட்டி
அமைந்துள்ளன. இடது சிறுநீரகத்தை விட வலது
சிறுநீரகம் சற்றே தாழ்ந்துள்ளது.
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படம் 8.3 சிறுநீரகத்தின் நீள் வெட்டுத்தோற்றம்
சிறுநீரகத்தின் நீள்வெட்டுத் த�ோற்றத்தில்
(படம்: 8.3)
வெளிப்புற கார்டெக்ஸ், உட்புற
மெடுல்லா
மற்றும்
பெல்விஸ்
பகுதிகள்
காணப்படுகின்றன. மெடுல்லா பகுதி, சில கூம்பு
வடிவ
திசுத்
த�ொகுப்புகளினால்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திசுத் த�ொகுப்புகளுக்கு
மெடுல்லரி
பிரமிடுகள்
அல்லது
சிறுநீரக
பிரமிடுகள்
என்று
பெயர்.
மெடுல்லரி
பிரமிடுகளுக்கிடையே
நீட்சியடைந்துள்ள
கார்டெக்ஸின்
பகுதிகளுக்கு
பெர்டினியின்
சிறுநீரகத்தூண்கள் (Renal columns of Bertini) என்று
பெயர்.
சிறுநீரகத்தின் குழிந்த பரப்பின்
உட்பகுதியில் உள்ள மேட்டிற்கு சிறுநீரக ஹைலம்
(Renal hilum) என்று பெயர். இதன் வழியாக சிறுநீரக
நாளம், இரத்தநாளங்கள், நரம்புகள் ஆகியவை
சிறுநீரகத்தினுள் செல்கின்றன.
ஹைலத்தின்
உட்புறத்தில் உள்ள அகன்ற புனல் வடிவ
இடைவெளிக்கு சிறுநீரக பெல்விஸ் என்றும்
அவை பெற்றுள்ள நீட்சிகளுக்கு காலிசெஸ்
(calyces) என்றும் பெயர். சிறுநீரக பெல்விஸின்
த�ொடர்ச்சியாக, சிறுநீரக நாளம் உள்ளது.
காலிசெஸ்,
பெல்விஸ்
மற்றும்
சிறுநீரக
நாளங்களின் சுவர்களில் வரியற்ற தசைகள்
உள்ளன. இவை ஒழுங்கமைவாக இயங்குகின்றன.
காலிசெஸ் சிறுநீரைச் சேகரித்து சிறுநீர் நாளம்
வழியாக அனுப்புகிறது. அச்சிறுநீர் தற்காலிகமாக
சிறுநீர்ப்பையில் சேமிக்கப்படுகிறது. சிறுநீர்ப்பை
சிறுநீர் வெளிவிடு நாளத்தில் திறக்கிறது. அதன்
வழியாகச் சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
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படம் 8.2 மனித கழிவு நீக்க மண்டலம்.

8.2.1. சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு
(Structure of kidney)
ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சராசரியாக 120 கிராம்
முதல் 170 கிராம் வரை எடை க�ொண்டது.
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உள்ளடுக்கு ப�ோட�ோசைட்டுகள் (Podocytes) எனும்
எபிதீலிய செல்களால் ஆனது. ப�ோட�ோ சைட்டுகள்
பாதவடிவ நீட்சிகளில் முடிகின்றன. இந்நீட்சிகள்
கிளாமருலஸின்
அடிப்படை
சவ்வில்
ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன.
இந்நீட்சிகளுக்கு
இடையே உள்ள திறப்புகளுக்கு வடிபிளவுகள்
(Filtration slits) என்று பெயர்.

8.2.2. நெஃப்ரானின் அமைப்பு
ஒவ்வொரு
சிறுநீரகமும்
சிக்கலான
குழல்களைக்
க�ொண்ட
ஒரு
மில்லியன்
நெஃப்ரான்களால் ஆனது. நெஃப்ரான்கள் தான்
சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு
ஆகும் (படம் 8.4). ஒவ்வொரு நெஃப்ரானிலும்
வடிகட்டும்
பகுதியான
ரீனல்
கார்பசல்
(Renal corpuscle) அல்லது மால்பிஜியன் உறுப்பு
(Malpighian body) மற்றும் சிறுநீரக நுண்குழல்
(Renal tubule) ஆகிய இரு பகுதிகள் உண்டு. சிறுநீரக
நுண்குழல் சேகரிப்பு நாளம் என்னும் நீண்ட
குழலில்
திறக்கிறது.
சிறுநீரக
நுண்குழல்
இரட்டைச் சுவருடைய கிண்ண வடிவ அமைப்பான
ப�ௌமானின் கிண்ணம் எனும் அமைப்பில்
த�ொடங்குகிறது. ப�ௌமானின் கிண்ணத்தினுள்
இரத்த நுண் நாளங்களால் ஆன கிளாமருலஸ்
(Glomerulus) காணப்படுகிறது.
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சிறுநீரக
நுண்குழல்,
ப�ௌமானின்
கிண்ணத்திற்குப்
பிறகு
அண்மை
சுருள்
நுண்குழலாகவும் (PCT) பிறகு க�ொண்டை ஊசி
வடிவம் க�ொண்ட ஹென்லேயின் வளைவாகவும்
உருவாகிறது. ஹென்லேயின் வளைவு என்பது
மெல்லிய கீழிறங்கு தூம்பையும் தடித்த மேலேறு
தூம்பையும் க�ொண்டதாகும். மேலேறு தூம்பு
அதிக சுருளமைப்புடைய சேய்மை சுருள் நுண்
குழலாக த�ொடர்கிறது (DCT). இறுதியில் இக்குழல்
சேகரிப்பு நாளத்தில் முடிவடைகிறது. மெடுல்லரி
பிரமிடுகள் மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகளின்
வழியாக செல்லும் சேகரிப்பு நாளம், மேலும் பல
சேகரிப்பு நாளங்களுடன் இணைந்து பாப்பில்லரி
நாளமாகிறது. பாப்பில்லரி நாளம் காலிசெஸ்
பகுதியில் சிறுநீரை விடுவிக்கிறது.
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சிறுநீரக நுண்குழல்களின், அண்மை சுருள்
நுண்குழல் (PCT)
மற்றும் சேய்மை சுருள்
நுண்குழல்கள் (DCT) ஆகியவை சிறுநீரகத்தின்
கார்டிகல் (புறணி) பகுதியிலும், ஹென்லேயின்
வளைவு மெடுல்லரி பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன.
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படம் 8.4 நெஃப்ரானின் அமைப்பு
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இது சிறுநீரக நுண்குழலுக்கு வடிதிரவத்தை
அனுப்புகிறது (படம் 8.4). ப�ௌமானின் கிண்ணம்
மற்றும்
கிளாமருலஸ்
ஆகியவை
சேர்ந்த
அமைப்பே ரீனல் கார்பசல் (Renal corpuscle) ஆகும்.
கிளாமருலஸில் உள்ள எண்டோதீலியத் திசுவில்
நிறைய நுண்துளைகள் (fenestrae) உள்ளன.
கிளாமருலஸின் புற அடுக்கு, எளிமையான தட்டை
செல்களால் ஆக்கப்பட்ட பெரைட்டல் அடுக்காகும்.
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படம் 8.5 (அ) கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் மிக அதிக
அளவில்
வெளிப்புற
கார்டெக்ஸில்
காணப்படுகின்றன.
(ஆ)
உட்புறகார்டெக்ஸில்
ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் முக்கியமாகக்
காணப்படுகின்றன.
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பெரும்பாலான நெஃப்ரான்களின் ஹென்லேயின்
வளைவு குட்டையாகவும், அதன் மிகச்சிறிய பகுதி
மட்டுமே மெடுல்லாவினுள் நீட்டிக்கொண்டும்
இருக்கின்றது. இதற்கு கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள்
என்று பெயர். வேறு சில நெஃப்ரான்கள் மிக நீண்ட
ஹென்லேயின் வளைவு க�ொண்டதால் அவை,
மெடுல்லரி பகுதியின் ஆழ் பகுதி வரை நீண்டு
அமைந்துள்ளது.
இத்தகைய நெஃப்ரான்கள்
ஜக்ஸ்டா
மெடுல்லரி
நெஃப்ரான்கள்
என்றழைக்கப்படுகின்றன (மெடுல்லா அருகு
நெஃப்ரான்கள்) (படம் 8.5 அ மற்றும் ஆ).

(Peritubular capillaries) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்களில், மேற்கண்ட
வெளிச்செல் நுண் தமனிகள் நீள் கற்றையாக,
ஹென்லே வளைவுக்கு இணையாக நீண்ட
நாளத்தை உருவாக்கியுள்ளன.
இதற்கு வாசா
ரெக்டா என்று பெயர். கார்டிகல் நெஃப்ரான்களில்
வாசா ரெக்டா
காணப்படுவதில்லை அல்லது
எண்ணிக்கையில் குறைந்திருக்கும் (படம் 8.6).

தெரிந்து தெளிவ�ோம்

நெஃப்ரான்களின் இரத்த நுண்
நாளத்தொகுப்பு

நெஃப்ரான்கள் நீண்ட மற்றும் குட்டையான
ஹென்லே
வளைவுகளைப்
பெற்றிருப்பதன் முக்கியத்துவம் யாது?

நெஃப்ரான்களில் இரு இரத்த நுண்நாளத்
த�ொகுப்புகள் உள்ளன. ஒன்று கிளாமருலஸிலும்
மற்றொன்று
நுண்குழல்களைச்
சுற்றிலும்
அமைந்துள்ளது. கிளாமருலஸில் உள்ள இரத்த
நுண்நாளத்தொகுப்பு
மற்றதிலிருந்து
வேறுபட்டதாகும்.
ஏனெனில்,
இத்தொகுப்பு
இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும்போது உட்செல்
நுண்
தமனிகளாகவும்
(Afferent
arterioles)
வெளியேறும்
ப�ோது
வெளிச்செல்
நுண்
தமனிகளாகவும்
(Efferent
arterioles)
வெளியேறுகின்றன.
ªõO„ªê™
¸‡
îñQ A÷£ñ¼ôv

8.3 மனிதனில் சிறுநீர்
உருவாகும் முறை
(Mechanism of
urine formation in
human)
அமின�ோ அமிலங்கள் சிதைக்கப்படுவதால்
உருவாகும் நைட்ரஜன் கழிவுகள் கல்லீரலில்
யூரியாவாக
மாற்றப்படுகின்றன.
இது
ஆர்னித்தைன் சுழற்சி அல்லது யூரியா சுழற்சி
என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 8.7).
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படம் .8.6 நெஃப்ரன்களின் இரத்த நாளங்கள்
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படம் 8.7 ஆர்னித்தைன் சுழற்சி

இந்த
வெளிச்செல்
நுண்தமனிகள்,
கிளாமருலஸிலிருந்து
வெளியேறிய
பின்,
நுண்ணிய நாளங்களாகப் பிரிந்து சிறு நீரக
நுண்குழலைச் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இவை
புற
நுண்குழல்
இரத்த
நாளங்கள்

சிறுநீர்
உருவாக்கத்தில்,
கிளாமருலார்
வடிகட்டுதல், குழல்களில் மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும்
குழல்களில் சுரத்தல் ஆகிய மூன்று செயற்பாடுகள்
உள்ளன.
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அழுத்தம் (15 mm Hg) எனும் இவை கிளமருலார்
கிண்ணங்களில்
உள்ள
திரவங்களால்
உருவாகின்றது.
இவ்விரண்டு அழுத்தங்களும்
சேர்ந்து (30 mm Hg + 15 mm Hg = 45 mm Hg )
45 mm Hg எதிர் அழுத்தத்தை தருவதால் மீதமுள்ள
அதிகப்படியான (10 mm Hg) நிகர அழுத்தமே
(Net filtration) சிறுநீரக நுண் வடிகட்டுதல்
(Ultrafiltration) நிகழ்வுக்குக் காரணமாக அமைகிறது.

(i) கிளாமருலார் வடிகட்டுதல்
(Glomerular filtration) :
சிறுநீரகத்தமனி மூலம் இரத்தம் கிளாமருலஸை
சென்றடைகிறது. இரத்தத்தில், அதிக அளவு நீர்,
கூழ்ம புரதங்கள், சர்க்கரைகள், உப்புகள் மற்றும்
நைட்ரஜன்
கழிவுப்
ப�ொருட்கள்
ஆகியவை
அடங்கியுள்ளன.
சிறுநீர் உருவாதலின் முதல்
படியான
இரத்தத்தை
வடிகட்டும்
நிகழ்வு
கிளாமருலஸில் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு இயல்பு
கடத்தல் நிகழ்வாகும்.
கிளாமருலஸில் உள்ள
இரத்த நுண்நாளங்களை விட்டு வெளியேறும்
திரவம் ப�ௌமானின் கிண்ணத்தை அடைகிறது.
இத்திரவத்திற்கு
கிளாமருலார்
வடிதிரவம்
(Glomerular filtrate) என்று பெயர்.
இரத்த
பிளாஸ்மாவில் உள்ள நீர் மற்றும்
சிறிய
மூலக்கூறுகள்
ஊடுருவக்கூடிய
மெல்லிய
சவ்வினையும் பெரும்பரப்பையும் கிளாமருலஸ்
பெற்றுள்ளது. உட்செல் இரத்தநாளத்தின் வழியாக
அதிக விசையுடன் கிளாமருலஸுக்குள் நுழையும்
இரத்தம், வெளிச்செல் இரத்த நாளத்தின் வழியே
வெளியேறும் ப�ோது விசை அதிகரிக்கிறது.
ஏனெனில், உட்செல் இரத்த நாளம், வெளிச்செல்
இரத்த நாளத்தை
விட அகன்றது. இதனால்
ஏற்படுத்தப்படும் நீர்ம அழுத்தம் (Hydrostatic pressure)
என
மனிதனில்
சுமார்
55 mm Hg
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

}

நிகர வடிகட்டலுக்கான = கி
 ளாமருலாரின் நீர்ம
அழுத்தம் 		
அழுத்தம் – (கூழ்ம
ஊடுகலப்பு அழுத்தம் +
கிளாமருலர்
கிண்ணத்தின் நீர்ம
அழுத்தம்)

}

நிகர வடிகட்டலுக்கான = 55 mm Hg – (30 mm Hg +
அழுத்தம் 		
15 mm Hg) = 10 mm Hg
இரண்டு சிறுநீரகங்களிலும் உள்ள ம�ொத்த
நெஃப்ரான்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உருவாக்கும் வடி
திரவத்தின்
க�ொள்ளளவே
கிளாமருலார்
வடிகட்டும்
வீதமாகும்.
முதிர்ச்சியடைந்த
மனிதர்களில் இவ்வீதம் ஒரு நிமிடத்தில் சுமார்
120 மி.லி. முதல் 125 மி.லி வரை ஆகும்.
கிளாமருலஸிலிருந்து
ப�ௌமனின்
கிண்ணத்திற்குள்
நுழையும்
வடிதிரவம்
முதல்நிலை
சிறுநீர்
எனப்படும்.
கிளாமருலஸிலிருந்து இரத்தம் வெளிச்செல் தமனி
வழியாக வெளியேறுகிறது. இந்நாளத்தில் உள்ள
வரியற்ற தசைகளின் சுருக்கத்தால் இரத்தநாளம்
சுருங்குகிறது.
அட்டவணை 8.1 ல் இரத்தப்
பிளாஸ்மாவிலும் கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலும்
உள்ள ப�ொருட்களின் அடர்த்தி தரப்பட்டுள்ளது.
கிளாமருலார்
வடிதிரவமானது
பிளாஸ்மா
புரதத்தைத்தவிர
மீதி
அனைத்தையும்
பெற்றிருப்பதால் இது இரத்தப் பிளாஸ்மாவை
ஒத்துக் காணப்படுகிறது.

சிறுநீரகங்கள் 24 மணிநேரத்தில் சுமார் 180லி
அளவுக்கு கிளாமருலார் வடிதிரவத்தை உற்பத்தி
செய்கின்றன. இரத்தத்திலுள்ள நீர், குளுக்கோஸ்,
அமின�ோ அமிலங்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப்
ப�ொருட்கள் ஆகியவை இயல்பாக கிளாமருலஸை
வந்தடைகின்றன. எனவே வடிதிரவம் ஏறத்தாழ
இரத்தத்திற்கு
நிகரான
உட்பொருட்களையே
பெற்றுள்ளது. 5nm ஐ விட பெரிய மூலக்கூறுகள்
குழல்களுக்குள்
நுழைய
முடிவதில்லை.
கிளாமருலஸில் வடிகட்டும் சவ்வின் வழியாக
நீரும், இரத்தத்திலுள்ள பிற கரைப�ொருட்களும்
வெளியேற, இரத்தத்திலுள்ள கிளாமருலார் நீர்ம
அழுத்தமே காரணமாகும். கிளாமருலார் இரத்த
அழுத்தம் (ஏறத்தாழ 55 mm Hg) பிற இரத்த
நுண்நாளத் த�ொகுப்புகளில் இருப்பதை விட
அதிகமானதாகும்.
இரத்த
நுண்நாளங்களின்
பிளாஸ்மா புரதங்கள் இரண்டு எதிர் விசைகளை
அளிக்கின்றன.
கூழ்ம ஊடுகலப்பு அழுத்தம்
(Colloidal osmotic pressure) (30 mm Hg) மற்றும்
கிளாமருலார் கிண்ணங்களில் (capsular) நீர்ம

கார்ட்டிகல்
நெஃப்ரான்களில்,
இரத்தம்
வெளிச்செல் தமனியிலிருந்து புற நுண்குழல்
நாளத்தொகுப்பிற்கு சென்று அங்கிருந்து சிரை
மண்டலத்திற்குள் நுழைகிறது.
இவ்வாறு
செல்லும்போது
குழல்களைச்
சுற்றியுள்ள
இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து மீள உறிஞ்சப்பட்ட
நீர் மற்றும் பிற கரைப�ொருள்களைக் க�ொண்டு
செல்கிறது.
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அட்டவணை 8.1 இரத்த பிளாஸ்மா மற்றும்
கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலுள்ள ப�ொருட்களின்
அடர்த்தி ெசறிவு
ப�ொருள்

இரத்த

கிளாமருலார்

பிளாஸ்மாவில்

வடிதிரவத்தில்

உள்ள ெசறிவு /

உள்ள ெசறிவு /

gdm-3

gdm-3

நீர்

900

900

புரதங்கள்

80.0

0.05

அமின�ோஅமிலங்கள்

0.5

0.5

குளுக்கோஸ்

1.0

1.0

யூரியா

0.3

0.3

யூரிக் அமிலம்

0.04

0.04

கிரியாட்டினின்

0.01

0.01

கனிம அயனிகள்
(Na+, K+ மற்றும் Cl- )

7.2

7.2

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கல்லீரல்
இறுக்க
ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டவரின் இரத்தத்தில் இயல்பான
அளவை விடக் குறைந்த அளவில் பிளாஸ்மா
புரதங்களும்,
இயல்பான
கிளாமருலார்
வடிகட்டுதல் வீதத்தை விட (GFR) அதிகமான
வீதத்திலும் காணப்படும். பிளாஸ்மா புரதத்தின்
குறைவு கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் வீதத்தை
ஏன் அதிகப்படுத்துகிறது என விளக்குக.

ஹென்லே வளைவில் உள்ள கீழிறங்கு
குழாயின்
சுவர்களில் அக்வாப�ோரின்கள்
இருப்பதால் நீர் ஊடுருவிச் செல்லும். ஆனால்,
உப்புக்களால் ஊடுருவிச் செல்ல
இயலாது.
கீழிறங்கு தூம்பின் வழியாக நீர் வெளியேறுவதன்
காரணமாக, ச�ோடியம் (Na+) மற்றும் குள�ோரைடு
(Cl-) அயனிகளின் அடர்த்தி வடிதிரவத்தில்
அதிகமாக உள்ளது.

(ii) குழல்களில் மீள உறிஞ்சப்படுதல்
(Tubular reabsorption)

ஹென்லே வளைவின் மேலேறு குழாயின்
சுவர்கள், நீரை அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால்,
கரைப�ொருட்களான ச�ோடியம் (Na+), குள�ோரைடு
(Cl-) மற்றும் ப�ொட்டாசியம் (K+) அயனிகள்
ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது.

இந்நிகழ்வின் மூலம் வடிதிரவம் மீண்டும்
சுற்றோட்டத்திற்குள் செல்கிறது. ஒரு நாளில்
உருவாகும் வடிதிரவத்தின் அளவு சுமார் 170 லி
முதல் 180 லி வரை ஆகும். சிறுநீர் வெளியேற்றம்
ஒரு நாளில் சுமார் 1.5 லி ஆகும். அதாவது,
வடிதிரவத்தில் சுமார் 99% குழல்களால் மீள
உறிஞ்சப்படுகிறது. ஏனெனில், வடிதிரவத்தில்
உள்ள
சில
ப�ொருட்கள்
உடலுக்குத்
தேவைப்படுகின்றன.
இந்நிகழ்ச்சி
தேர்ந்தெடுத்து மீள உறிஞ்சுதல் எனப்படும்.
நெஃப்ரானின் நுண் குழல்களின் பல்வேறு
இடங்களிலுள்ள எபிதீலியச்செல்களில் இயல்பு
கடத்தல், செயல்மிகு கடத்தல், விரவல் மற்றும்
ஊடுகலப்பு
ஆகிய
முறைகளில்
ஏதாவது
ஒன்றினை பயன்படுத்தி மீள உறிஞ்சுதல்
நடைபெறுகின்றது.

சேய்மை சுருள் நுண் குழல் (Distal convoluted
tubule) நீரை மீள எடுத்து
குழலுக்குள்
ப�ொட்டாசியத்தைச் சுரக்கிறது. எனவே சேய்மை
சுருள் நுண்குழல் திரவத்தில் நீர், ச�ோடியம்
மற்றும் குள�ோரைடு ஆகியவை எஞ்சியுள்ளது.
இங்கு உடலின் தேவையின் அடிப்படையில்
ப�ொருட்கள்
மீள
உறிஞ்சப்படுவதை
ஹார்மோன்கள்
நெறிப்படுத்துகின்றன.
இரத்தத்தின் pHஐ ஒழுங்குபடுத்த பைகார்பனேட்
(HCO3-)கள் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது. இரத்தத்தில்
ப�ொட்டாசியம் மற்றும் ச�ோடியம் அளவுகளின்
நிலைத்தன்மையும்
இப்பகுதியில்
தான்
முறைப்படுத்தப்படுகிறது.

அண்மை சுருள் நுண்குழலில், குளுக்கோஸ்,
லாக்டிக்
அமிலம்
(லாக்டேட்),
அமின�ோ
அமிலங்கள், ச�ோடியம் அயனிகள் (Na+) மற்றும்
நீர்
ஆகியவை
வடிதிரவத்திலிருந்து
மீள
உறிஞ்சப்படுகின்றன. அத்துடன் ச�ோடியமானது
ச�ோடியம் -ப�ொட்டாசியம் உந்தத்தால் செயல்மிகு
கடத்தல் மூலம் அண்மை சுருள் நுண்குழலில்
மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகிறது. மிகச் சிறிய அளவில்
யூரியா
மற்றும்
யூரிக்
அமிலமும்
மீள
உறிஞ்சப்படுகின்றன. அண்மை சுருள் நுண்குழல்
செல்களில்
நடைபெறும்
கடத்தலைக்
காட்டுகின்றது.

குறிப்பு
அக்குவாப�ோரின்கள் (Aquaporins) என்பவை நீர்
ஊடுருவச் செய்யும் பாதைகள் ஆகும் (சவ்வு
கடத்து புரதம்). இைவ சிறுநீரக குழல் பகுதி மற்றும்
திசுவிடை திரவத்தின் இடையே நிலவும்
ஊடுபரவல் அழுத்த வேறுபாடு காரணமாக நீர்
மூலக்கூறுகள் எபிதீலியச் செல்கள் வழியே
கடத்த வழிசெய்கின்றன.
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சேகரிப்பு நாளத்தின் வழியே நீர் ஊடுருவிச்
செல்கிறது. ப�ொட்டாசியம் அயனிகள் செயல் மிகு
கடத்தல் மூலம் குழலினுள் விடப்படுகின்றது.
மேலும், ச�ோடியம் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது.
எனவே அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாகிறது.
இப்பகுதியின் சுவர் வழியாக நீர் உட்செல்ல
அக்குவாப�ோரின்கள்
காரணமாகின்றன.
அக்குவாப�ோரின்கள் என்பவை
சவ்வு வழி
ப�ொருட்களை கடத்தும் புரதமாகும். இவை நீரை
ஊடுருவ அனுமதிக்கும் கால்வாய்கள் எனப்படும்.

அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருவாதல்
(Formation of concentrated urine)
சிறுநீர் எதிர�ோட்ட முறையை பயன்படுத்தி
சிறுநீரகங்கள், அடர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உற்பத்தியை
நிறைவேற்றுகின்றன.
ஹென்லே
வளைவின்
+
முக்கியப்பணி, ச�ோடியம் (Na ) மற்றும் குள�ோரைடு
(Cl-) அயனிகளின் அடர்த்தியாக்கலே ஆகும்.
மெடுல்லா பகுதியில் கரைப�ொருள் கடத்திகள்
அதிகம்
காணப்படுவதால்
வடிதிரவத்தின்
ஆஸ்மோலாரிட்டி,
கார்டெக்ஸ்
பகுதியில்
குறைவாகவும் மெடுல்லா பகுதியில் அதிகமாகவும்
இருக்கும். இதனை, ஹென்லேயின் வளைவு
அமைப்பு, சேகரிப்பு நாளங்கள் மற்றும் வாசாரெக்டா
ஆகியவை
நிர்வகிக்கின்றன.
இவ்வமைப்பின்
காரணமாகவே
முதல்நிலை
சிறுநீரிலுள்ள
கரைப�ொருட்கள் இடையீட்டு திரவத்திற்குள் இடம்
பெயர்கின்றன. எனவே ஹென்லே வளைவின்
கீழிறங்கு
தூம்புக்கும்
அண்மை
சுருண்ட
குழலுக்கும் இடையேயான இடையீட்டு திரவத்தின்
ஆஸ்மோலாரிட்டி, இரத்தத்திற்கு நிகராக சுமார்
300 mOsm, ஆக உள்ளது.

(iii) குழல்களில் சுரத்தல் (Tubular secretion)
ஹைட்ரஜன்,
ப�ொட்டாசியம்,
அம்மோனியா,
கிரியாட்டினின் மற்றும் கரிம அமிலங்கள்
ஆகியவை புற நுண்குழல்களைச் சுற்றியுள்ள
இரத்த நுண் நாளத் த�ொகுப்பிலிருந்து குழலில்
உள்ள வடிதிரவத்தினுள் செல்கின்றன. அண்மை
சுருண்ட நுண்குழலில் அதிக அளவில் நீர்
உறிஞ்சப்படுகிறது.
ஹென்லே
வளைவில்
ச�ோடியம்
அயனிகளும்
நீரும்
பரிமாற்றம்
செய்யப்படுகின்றன.
பிறகு
தாழ்உப்படர்வு
(Hypotonic) தன்மை க�ொண்ட திரவம் சேய்மை
சுருள் நுண்குழலை அடைகின்றது. அதில் யூரியா
மற்றும் உப்புக்கள் ஆகியவை புற நுண்குழல்
இரத்த நாளங்களிலிருந்து சேய்மை சுருள் குழலின்
செல்களுக்குள் வந்து சேர்கின்றன. இந்நிலையில்
உள்ள சிறுநீரில் வடிதிரவமும்
சுரக்கப்பட்ட
ப�ொருட்களும் உள்ளன.
இது, சேகரிப்பு
நாளத்திற்குள்
நுழையும்
ப�ோது
நீர்
உறிஞ்சப்படுவதால்,
அடர்த்தி
அதிகமான
உயர்உப்படர்வு (Hypertonic) தன்மை க�ொண்ட
சிறுநீர் உருவாகிறது. குழலில் உள்ள வடிதிரவத்தில்
வெளிவிடப்படுகிற
ஒவ்வொரு
ஹைட்ரஜன்
அயனிக்கும் ஒரு ச�ோடியம்
அயனி, குழல்
செல்களினால்
உறிஞ்சப்படுகிறது.
இவ்வாறு
சுரக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன், பை-கார்பனேட்டுகள்,
பை-பாஸ்பேட்டுகள்
மற்றும்
அம்மோனியா
ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கார்பானிக் அமிலம்
(H2CO3) மற்றும் பாஸ்பாரிக் அமிலமாக (H3Po4)
மாறுகிறது. திரவத்திலுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனி
இவ்வாறு நிலைபடுத்தப்பட்டதால், அவை மீள
உறிஞ்சப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.

ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்பும்
மேலேறு தூம்பும் செயல்மிகு கடத்தல் மூலம்
எதிர�ோட்ட பெருக்கத்தை (Counter current multiplier)
உருவாக்குகிறது.
ஜக்ஸ்டா
மெடுலல்லரி
நெஃப்ரான்களின்
ஹென்லே
வளைவுகளில்
உருவாகும் எதிர�ோட்டப் பெருக்கம் படம் 8.8 (அ) ல்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
வடிதிரவம் கீழிறங்கு தூம்பிற்குள் நுழையும்
ப�ோது, குழலின் உட்பகுயில் உள்ள நீர் இடையீட்டு
திரவத்திற்குள்
ஊடுருவுவதால்,
இடையீட்டு
திரவத்தின்
ஆஸ்மோலாரிட்டி
குறைகிறது.
இதனை ஈடுசெய்யும் விதமாக , மேலேறு தூம்பின்
பகுதிகள், செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் இடையீட்டு
திரவப்பகுதிக்குள்
கரைப�ொருட்களை
அனுப்புகின்றன. இதனால், ஆஸ்மோலாரிட்டி
சுமார் 1200 mOsm அளவிற்கு உயர்கிறது. எனவே,
மெடுல்லாவில் நீருக்கும் உப்புக்கும் இடையேயான
ப�ொருத்தமின்மையின் காரணமாக வெவ்வேறு
ஊடுகலப்பு அழுத்த நிலைகளை (Osmotic gradient)
ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட
ஹென்லேயின் வளைவுகள் த�ோற்றுவிக்கின்றது.
சேகரிப்பு நாளத்தின் யூரியாவிற்கான ஊடுதிறனும்
மேற்கூறிய வெவ்வேறு ஊடுகலப்பு நிலைகளுக்கு
உதவுகிறது.

குறிப்பு
ஆஸ்மோலாரிட்டி – நீரில் கரைந்துள்ள
கரைப�ொருட்களின்
அடர்த்தியே
அக்கரைசலின் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆகும்.
இதற்கான அலகு மில்லி ஆஸ்மோல்கள்/
லி (mOsm / L).
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படம் 8.8 (அ) எதிர�ோட்ட பெருக்கம் - ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவுகள்
மெடுல்லரி ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை த�ோற்றுவிக்கின்றது. (ஆ) எதிர�ோட்ட பரிமாற்றி – மீள உறிஞ்சப்பட்ட
நீரையும் கரைப�ொருட்களையும் வெளியேற்றும் ப�ோது வாசா ரெக்டா மெடுலரி, ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டைப்
பாதுகாக்கின்றது.
வாசா ரெக்டா,
எதிர�ோட்டப் பரிமாற்றி
(Counter current exchanger) வழியாக மெடுலாவின்
ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டை பராமரிக்கிறது. இது
ஒரு இயல்புக் கடத்தல் செயலாகும். வாசா ரெக்டா,
மீள
உறிஞ்சப்பட்ட
நீரையும்
மற்றும்
கரைப�ொருட்களையும் வெளியேற்றும் ப�ோது
ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட
ஹென்லேயின் வளைவுகளால் (மெடுல்லாவில்)
உருவாகும்
ஊடுகலப்பு
வேறுபாட்டை
(Osmotic gradient) வாசா ரெக்டாவின் எதிர�ோட்ட
பரிமாற்றி பாதுகாக்கிறது. (படம் 8.8 ஆ). ஆனால்
வாசா ரெக்டாவினால் வேறுபட்ட ஊடுகலப்பு
நிலைகளை உருவாக்கமுடியாது. இருப்பினும்
இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து உபரி உப்புக்களை
வெளியேற்றல் மற்றும் மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரை
வெளியேற்றுதல்
ஆகியவற்றின்
மூலம்
மெடுல்லாவை
வாசா
ரெக்டா
காக்கிறது.
கார்டெக்ஸ்
மற்றும்
மெடுல்லாவிற்கு
இடையேயான
சந்திப்பில்
வாசாரெக்டா

வெளியேறுகிறது. இந்நிலையில், இரத்தத்திற்கு
நிகரான ஊடுகலப்பை (Iso-osmotic) இடையீட்டு
திரவம் பெற்றுள்ளது.
வெளிச்செல்
தமனியிலிருந்து
இரத்தம்
வெளியேறி வாசா ரெக்டாவிற்குள் நுழைந்பிறகு
மெடுல்லாவின் ஆஸ்மோலாரிட்டி 1200 mOsm
வரை அதிகரிக்கிறது. இதனால் கீழிறங்கு வாசா
ரெக்டாவினுள்
கரைப�ொருட்கள்
உள்ளே
எடுக்கப்படுவதும் நீர் வெளியேறுவதும் இயல்பு
கடத்தல் முறையில் நடைபெறுகிறது. கார்டெக்ஸ்
பகுதிக்குள் இரத்தம் நுழையும்போது இரத்தத்தின்
ஆஸ்மோலாரிட்டி 300 mOsm வரை குறைவதால்,
இரத்தத்தில் கரைப�ொருட்கள் இழப்பு ஏற்பட்டு,
நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது.
சிறுநீர் உருவாதலில் இறுதி நிலையாக
சேகரிப்பு
நாளத்தில்
அடர்மிகுந்த
சிறுநீர்
உருவாகிறது
(Hypertonic).
மனிதனால்,
த�ொடக்கத்தில் உள்ள வடிதிரவத்தின் அடர்த்தியை
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விட நான்கு மடங்கு அதிக அடர்த்தி க�ொண்ட
சிறுநீரை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

ஹைப�ோஃபைஸிசில்,
வாஸ�ோபிரிஸ்ஸின்
உற்பத்தி குறைகிறது. இது ஒரு எதிர்மறை
பின்னூட்ட நிகழ்வாகும். இந்நேரத்தில், சேகரிப்பு
நாளத்திலுள்ள
அக்குவாப�ோரின்கள்
சைட்டோபிளாசத்தினுள் சென்று விடுவதால்,
சேகரிப்பு
நாளத்தில்
நீர்
ஊடுருவல்
தடுக்கப்படுகிறது.
எனவே,
சேகரிப்பு
நாளத்திலுள்ள
நீர்
அனைத்தும்
வெளியேற்றப்படுவதால்,
நீர்த்த
சிறுநீர்
வெளியேறுகிறது. இதனால், இரத்தத்தின் அளவு
நிலைநிறுத்தப்படுகிறது.
வாஸ�ோபிரஸ்ஸின்
ஹார்மோன்
சுரப்பை,
எதிர்மறை
மற்றும்
நேர்மறை பின்னூட்டம் கட்டுப்படுத்துகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
தீவிர நீரிழப்பு ஏற்படும் சமயத்தில் உடலின்
நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுவதில் ஈடுபடும்
பல்வேறு
உடற்
செயலியல்
வழித�ொடர்களைக் குறிப்பிடுக.

8.4. சிறுநீரகத்தின் பணிகளை
நெறிப்படுத்துதல் (Regulation of
kidney function)

ADHஉணர்வேற்பிகள்குறைபாடுஇருந்தால�ோ
அல்லது ADH சுரக்க இயலாமையால�ோ நீரிழிவு
ந�ோய் (Diabetes insipidus) உருவாகிறது. அதிக
தாகம், நீர்த்த சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுவதால்
ஏற்படும் நீர் இழப்பு மற்றும் குறைவான இரத்த
அழுத்தம் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள்
ஆகும்.

ADH மற்றும் டையபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்
சிறுநீரகப்பணிகளை
ஹைப்போதலாமஸ்,
ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு, மற்றும்
ஓரளவிற்கு இதயம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கிய
ஹார்மோன்
பின்னூட்ட
கட்டுப்பாடே,
கண்காணித்து நெறிப்படுத்துகிறது.
இரத்தம்
மற்றும் உடல் திரவத்தின் க�ொள்ளளவு மற்றும்
அயனிகளின்
அடர்வுகளில்
ஏற்படும்
மாற்றங்களால் ஹைப்போதலாமஸில் உள்ள
ஊடுகலப்பு
உணர்வேற்பி
தூண்டப்படுகிறது.
உடலிலிருந்து அதிக அளவில் திரவ இழப்பு
ஏற்படுதல் அல்லது இரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பு,
ப�ோன்றவைகளால்
ஹைப்போதலாமஸின்
ஊடுகலப்பு
உணர்விகள்
உடனடியாக
தூண்டப்படுகின்றன.
இதன்
விளைவாக
நியுர�ோஹைப�ோபைசிஸ்
தூண்டப்பட்டு
ஆன்டிடையூரிடிக் ஹார்மோன் (ADH) எனப்படும்
வாஸ�ோபிரஸ்ஸின் அல்லது சிறு நீர்ப்பெருக்கெதிர்
ஹார்மோன் வெளியிடப்படுகிறது.
(நேர்மறை
பின்னூட்ட கட்டுப்பாடு).
இதனால் சேகரிப்பு
நாளம் மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண்குழல்களின்
செல்பரப்புகளில்,
அக்குவாப�ோரின்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரித்து, நீர் மீளஉறிஞ்சல்
நடைபெறுகிறது.
அக்குவாப�ோரின்களின்
எண்ணிக்கை
அதிகரிப்பதால்
குழலின்
உட்பகுதியிலிருந்து, இடையீட்டு திரவத்திற்குள்
நீர் செல்கின்றது. இதனால் சிறுநீர்ப்பெருக்கின்
(Diuresis) மூலம் ஏற்படும் அதிக நீரிழப்பு
தடுக்கப்படுகிறது.

ரெனின் ஆஞ்சிய�ோடென்சின் (Renin
angiotensin)
நெஃப்ரானின் உட்செல் தமனியில் உள்ள சிறப்புத்
திசுவே ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு ஆகும்.
இதில் மாக்குலா டென்ஸா (Macula densa) மற்றும்
துகள் செல்கள் காணப்படுகின்றன. மாக்குலா
டென்ஸா செல்கள் சேய்மை சுருள் குழலில்
திரவம் பாய்வதை உணர்கின்றன. மேலும், இவை
உட்செல் தமனியின் குறுக்களவையும் பாதிக்கிறது.
துகள் செல்கள் ரெனின் (Renin) என்னும்
ந�ொதியைச்
(Angiotensin
Converting
Enzyme)
சுரக்கின்றன. கிளாமருலார் இரத்த ஓட்டம்
கிளாமருலார்
இரத்த
அழுத்தம்
மற்றும்
கிளாமருலார் வடிகட்டும் விகிதம் ஆகியவை
குறையும் ப�ோது, ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் துகள்
செல்களைத் தூண்டி ரெனின் ஹார்மோனை
வெளியிடச் செய்கிறது. இது பிளாஸ்மா புரதமான
ஆஞ்சிய�ோடென்சின�ோஜனை
(கல்லீரலில்
உற்பத்தி செய்யப்படுவது) ஆஞ்சிய�ோ டென்சின் –I
ஆக மாற்ற உதவுகிறது. ஆஞ்சிய�ோடென்சின் –I ஐ
ஆஞ்சிய�ோடென்சின்
–II
ஆக
மாற்ற
ஆஞ்சிய�ோடென்சின்
மாற்று
ந�ொதி
(Angiotensin
converting
enzymeACE)
பயன்படுகிறது. சேய்மை சுருள் நுண்குழலின்
இரத்த நாளங்களை சுருங்கச்செய்வதன் மூலம்

அளவிற்கதிகமாக பழச்சாறு அருந்தும்போது
ஹைப�ோதலாமஸில்
உள்ள
ஊடுகலப்பு
உணர்வேற்பிகள் தூண்டப்படாததால் நியூர�ோ
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இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க செய்வதுடன்
ச�ோடியம் அயனிகள்
உறிஞ்சப்படுதலையும்
ஆஞ்சிய�ோடென்சின் –II அதிகப்படுத்துகிறது.

நெறிப்படுத்துதலில்
ஹார்மோன்களை விளக்கும்.

பங்கெடுக்கும்

ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிட்டிக் காரணி
(Atrial natriuretic factor)

இதயத்திலுள்ள ஏட்ரியல்
செல்கள்
அதிகமாக
விரிவடைதன் காரணமாக
°¬ø‰î÷¾ Fóõ‹
ஏட்ரியத்திற்குள் அதிகமாக
°¬øõ£ù Þóˆî
ÜFèKˆî ðK¾
(«ê£®òˆ¶ì¡ Ü™ô¶
Ü¿ˆî‹
ïó‹¹ˆÉ‡ì™
«ê£®òI¡P) «êŒ¬ñ
இரத்தம் பாய்கிறது. இதன்
²¼œ ¸‡°ö½‚°
õöƒèŠð´î™
விளைவாக
ஏட்ரியல்
ÜFèKˆî
நேட்ரியூரிட்டிக் பெப்டைடு
ªóQ¡ ²óŠ¹
வெளிப்படுகிறது.
இது
சிறுநீரகத்தை
அடைந்து
Ý¡T«ò£ªì¡C«ù£ü¡,
+
அயனிகளின்
அங்கு
Na
Ý¡T«ò£ªì¡C¡ I Ýè
ÜFèñ£è ñ£Ÿøñ¬ìî™
வெ ளி யே ற ்ற த்தை யு ம்
கி ள ா ம ரு ல ஸு க் கு ள்
H÷£vñ£M½œ÷
இரத்தம்
பாய்வதையும்
ñ£ŸÁ‹ ªï£FJ¡ Íô‹
ªð£†ì£CòˆF¡
Ý¡T«ò£ªì¡C¡ I,
ªêP¾ ÜFèKˆî™
அதிகரிக்கின்றது.
மேலும்
Ý¡T«ò£ªì¡C¡ II
Ýè ÜFñ£è ñ£Ÿø¬ìî™
இவை
இரத்தக்குழாய்
H÷£vñ£M½œ÷
வி ரி வ ா க் கி ய ா க ச்
«ê£®òˆF¡ ªêP¾
bMóñ£è‚ °¬øî™
(Vasodilator)
செயல்பட்டு
ÜFèKˆî
Þóˆî‚
«ê£®ò‹, ÜFè÷M™
î£è‹
உட்செல்
கிளாமருலார்
Ü™«ì£v®ó£¡
°ö£Œèœ
Ü‡¬ñ²¼œ
ÜFèKˆî™
²óŠ¹
²¼ƒ°î™
¸‡°ö™è÷£™
தம னி க ளை
e‡´‹
àP…êŠð´î™
விரிவடையச்செய்கின்றன
அல்லது
வெளிச்செல்
«ê£®ò‹, ÜFè÷M™ «êŒ¬ñ
²¼œ ¸‡°ö™è÷£™ e‡´‹
கிளாமருலார்
தமனிகள்
மீது
àP…êŠð´î™, ÜFèKˆî
ªð£†ì£Cò‹ ²óŠ¹
இரத்தக் குழாய் சுருக்கியாகச்
( Va s o c o n s t r i c t o r )
படம்.8.9 உடல் திரவ அடர்த்தியை நெறிப்படுத்துதலில் பங்கெடுக்கும்
செயல்பட்டு
அவற்றைச்
ஹார்மோன்களை விளக்கும் வரைபடம்.
சுருங்கச்
செய்கின்றன.
முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நாட்ரியூரிடிக்
இதயம், சிறுநீரகம், மூளை, அட்ரீனல்
ஹார்மோன், ஏட்ரியல் நாட்ரியூரிடிக் பெப்டைடு
கார்டெக்ஸ் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ப�ோன்ற
(ANP) அல்லது ஏட்ரியல் நாட்ரியூரிடிக் காரணி
பல்வேறு இடங்களில் ஆஞ்சிய�ோடென்சின் –II
(ANF) ஆகும்.
செயலாற்றுகிறது. ஆஞ்சிய�ோடென்சின் –IIன்
தூண்டுதலால் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸில் இருந்து
ஆல்டோஸ்டீர�ோன் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன்,
சேய்மை சுருள் நுண் குழல் மற்றும் சேகரிப்பு
தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நாளத்தில் ச�ோடியம் அயனி மீள உறிஞ்சப்படுதல்,
ஆஞ்சிய�ோடென்சின்
மாற்று
ந�ொதி
ப�ொட்டாசியம் அயனி வெளியேற்றம் மற்றும் நீர்
தடைக்காரணிகள் (Angiotensin converting
உறிஞ்சப்படுதல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது.
Enzyme inhibitors) மிகை இரத்த அழுத்த
இதன் விளைவாக, கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம்
சிகிச்சைக்குப் பயன்படுகின்றது. இவ்வகை
மற்றும் கிளாமருலார் வடிதிறன் ஆகியவை
மருந்துகள் மிகை இரத்த அழுத்த சிகிச்சை
அதிகரிக்கின்றன. இச்சிக்கலான செயல்முறையே
°¬øõ£ù ªê™
ªõOˆFóõ Ü÷¾

ரெனின்-ஆஞ்சிய�ோடென்சின்
–
ஆல்டோஸ்டீர�ோன் மண்டலம்/முறை (RAAS)
எனப்படுகிறது. படம் 8.9 உடல் திரவ அடர்த்தியை

முறையில்
எவ்வாறு
உதவுகின்றன
என்பதை ஒரு த�ொடர் விளக்கப்படம் மூலம்
விவரிக்கவும்.
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ஒரு முதிர்ந்த மனிதனிலிருந்து சராசரியாக
ஒரு நாளைக்கு 1 லிருந்து 1.5 லி அளவு சிறுநீர்
வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் சிறுநீர்,
நீர்மிகுந்த மஞ்சள் நிற திரவமாகும். ஓரளவு
அமிலத்தன்மை (pH 6.0)
க�ொண்ட சிறுநீர்
தனித்துவ வாசனை க�ொண்டது.
உண்ணும்
உணவிற்கேற்ப சிறுநீரின் pH 4.5 முதல் 8.00 வரை
மாறக் கூடியது. யூர�ோகுர�ோம் என்னும் நிறமியே,
சிறுநீர் மஞ்சளாக இருப்பதற்குக் காரணமாகும்.
ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 25-30 கிராம் யூரியா
வெளியேற்றப்படுகிறது. பல்வேறு வளர்சிதை
மாற்றக்
குறைபாடுகள்,
சிறுநீரின்
உட்பொருட்களின்
அளவில்
மாற்றங்களை
உருவாக்குவத�ோடு, சிறுநீரக செயல்பாட்டையும்
பாதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சிறுநீரில் அதிக
குளுக்கோஸ் (Glucosuria) மற்றும் கீட்டோன்
ப�ொருட்கள் (Ketonuria) ஆகியவை காணப்படுவது
நீரிழிவு ந�ோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

அதுமட்டுமல்லாமல்
அட்ரீனல்
கார்டெக்ஸிலிருந்து ஆல்டோஸ்டீர�ோன் மற்றும்
ரெனின்
வெளியேற்றத்தையும்
குறைக்கிறது.
இதனால் ஆஞ்சிய�ோ டென்சின் –II அளவு
குறைகிறது. ஆக, ரெனின்- ஆஞ்சிய�ோடென்சின்
ஆல்டோஸ்டீர�ோன் மண்டலம்
மற்றும் –
வாச�ோப்ரஸ்ஸின் ஆகியவற்றுக்கு எதிரானதாக
ANF செயல்படுகிறது.

8.5 சிறுநீர் வெளியேற்றம் (Micturition)
சிறுநீர்ப்பையிலிருந்து சிறுநீர் வெளியேற்றப்படும்
நிகழ்வே
மிக்சுரிஷன்
(அ)
சிறுநீர்
வெளியேற்றமாகும்.
நெஃப்ரானில் உருவாகிய
சிறுநீர்,
சிறுநீரக நாளங்களின் வழியே
சிறுநீர்ப்பையை அடைந்து அங்கு மைய நரம்பு
மண்டலத்திலிருந்து, சமிக்ஞை வரும் வரை
தற்காலிகமாக
சேகரித்து
வைக்கப்படுகிறது.
சிறுநீர்ப்பை நிரம்பியவுடன் நீட்சி உணர்விகள்
(Stretch receptors) தூண்டப்பட்டு சிறுநீர்ப்பை
விரிவடைகிறது. இதன் விளைவாக இணை பரிவு
நரம்பு மண்டலத்தின் உணர்ச்சி நரம்புகள்
வழியாக மைய நரம்பு மண்டலம் தூண்டப்பட்டு,
சிறுநீர்ப்பை சுருங்குகிறது. அதே வேளையில், புற
உடலின் இயக்கு நரம்புகள் தூண்டப்படுவதால்
சிறுநீர்ப்பையின்
சுருக்கத்
தசைகள்
மூடப்படுகின்றன. மென்தசைகள் சுருங்குவதால்
உட்புற சுருக்குத்தசைகள் இயல்பாகத் திறந்து
வெளிப்புற சுருக்குத்தசைகள் தளர்வடைகின்றன.
தூண்டுதல் மற்றும் தடைபடுத்துதல் ஆகியவை
உச்சநிலையை கடக்கும்போது சுருக்குத் தசைகள்
திறக்கப்பட்டு சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

8.6. கழிவு நீக்கத்தில் பிற
உறுப்புகளின் பங்கு
(Role of other organs in excretion)
சிறுநீரகங்களைத் தவிர்த்து, நுரையீரல், கல்லீரல்
மற்றும் த�ோல் ஆகியவைகளும் நைட்ரஜன்
கழிவுப்பொருட்களின்
வெளியேற்றத்தில்
பங்கேற்கின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் பெருமளவு
நீரையும்,
அதிக
அளவில்
கார்பன்
டைஆக்சைடையும் (18 லி/நாள்), குறிப்பிடத்தக்க
அளவு நீரையும் நுரையீரல் வெளியேற்றுகிறது.
கல்லீரல்
சுரக்கும்
பித்தநீரில்
உள்ள
ப�ொருட்களான பிலிரூபின் மற்றும் பிலிவர்டின்
ஆகியவையும்,
க�ொலஸ்டிரால்,
ஸ்டீராய்டு
ஹார்மோன்கள்,
வைட்டமின்கள்
மற்றும்
மருந்துகள் ஆகியவையும் செரிமான மண்டலக்
கழிவுகள�ோடு சேர்த்து வெளியேற்றப்படுகிறது.

குறிப்பு
உடல் நீரை தக்கவைப்பதாலும் ADH சுரப்பு
குறைவதாலும்
ஏற்படும்
கரைப�ொருள்
இழப்பும் உடல் திரவத்தின் ஊடுகலப்பு
அழுத்தத்தைக் குறைப்பதால் நீர்த்த சிறுநீர்
உருவாகிறது.
உப்புச்சத்து க�ொண்ட
எதையும் உண்ணாமல் வெறும் நீரை மட்டும்
அதிக
அளவில்
பருகும்போது
உடல்
திரவத்தின் அளவு விரைவாக உயர்ந்து
ஆஸ்மோலாரிட்டி குறைகிறது. இதனால்
வெளியேறும்
சிறுநீரின்
அளவு
அதிகரிக்கிறது.
தண்ணீர் பருகாமல்
உப்புத்தன்மையுடைய ப�ொருட்களை மட்டும்
உண்ணும் ப�ோது இந்நிலை தலைகீழாக
மாறுகிறது.

த�ோலில் உள்ள வியர்வைச் சுரப்பிகள்
மற்றும் செபேசியஸ் சுரப்பிகள் ஆகியவை
அவற்றின் சுரப்புகள் மூலம் சில கழிவுகளை
வெளியேற்றுகின்றன.
வியர்வை சுரப்பிகள்
சுரக்கும் வியர்வையின் முதற்பணி உடலைக்
குளிரவைப்பதுதான் என்றாலும்,
இரண்டாம்
பணியாக ச�ோடியம், குள�ோரைடு, சிறிய அளவில்
யூரியா மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றையும்
வெளியேற்றுகிறது.
செபேசியஸ் சுரப்பிகள்
சுரக்கும் சீபம் என்னும் எண்ணெய்ப்பசையின்
வழியாக ஸ்டீரால்கள், ஹைடிர�ோகார்பன்கள்
மற்றும்
மெழுகு
ஆகியவை
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சிறுநீரகப்
குறைகிறது.

வெளியேற்றப்படுகின்றன. உமிழ்நீர் வழியாகவும்
மிகச்சிறிய அளவில் நைட்ரஜன் கழிவுகள்
வெளியேறுகின்றன.

பணிகளும்

படிப்படியாகக்

யூரேமியா (Uremia) :

8.7 கழிவு நீக்க மண்டல குறைபாடுகள்
(Disorders related to the Excretory
system)

இரத்தத்தில்
யூரியா
மற்றும்
புரதமில்லா
நைட்ரஜன் கூட்டுப் ப�ொருட்களான யூரிக் அமிலம்
மற்றும் கிரியாட்டினின் ஆகியவை அதிகமிருப்பது,
யூரேமியாவின் பண்பாகும். இரத்தத்தில் இருக்க
வேண்டிய யூரியாவின் இயல்பான அளவு சுமார்
17-30 மிகி/ 100 மிலி ஆகும். நாள்பட்ட சிறுநீரக
செயலிழப்பின்போது
யூரியாவின்
அளவு
இரத்தத்தில் சுமார் 10 மடங்கு அதிகரிக்கும்.

சிறுநீர் பாதைத்தொற்று
(Urinary tract infection )
பெண்களின் சிறுநீர் வெளிவிடு நாளம் (Urethra)
மிகக்
குட்டையானது.
இதன்துளை
மலத்துளையின் அருகில் உள்ளது. சுகாதாரமற்ற
கழிவறை
பழக்க
வழக்கங்கள்
வழியாக
மலத்திலுள்ள பாக்டீரியாக்கள் எளிதில் சிறுநீர்
துளையில் த�ொற்றுகின்றன. சிறுநீர் வெளிவிடு
நாளத்தில் உள்ள க�ோழை த�ொடர்ச்சியாக
சிறுநீர்
நாளம்
வரை
காணப்படுவதால்
சிறுநீர்வெளிவிடு நாளத்தில் ஏற்படும் த�ொற்று
சிறுநீர்
நாளம்
வரை
பரவும்.
இதற்கு
சிறுநீர்வெளிவிடு நாள அழற்சி (Urethritis) என்று
பெயர். சிறுநீர்ப்பை த�ொற்றினால் சிறுநீர்ப்பை
அழற்சி (Cystitis)
ஏற்படுகின்றது. மேலும்,
சிறுநீரகங்களிலும் வீக்கம் ஏற்படும். இதற்கு
உட்சிறுநீரக அழற்சி (Pyelitis) என்று பெயர்.
வலியுடன் கூடிய சிறுநீர்ப்போக்கு (Dysuria),
சிறுநீர் கழிக்கும் அவசரம் (Urinary urgency),
காய்ச்சல், சில சமயங்களில் கலங்கலான
அல்லது இரத்தத்துடன் கூடிய சிறுநீர்ப்போக்கு
ப�ோன்ற அறிகுறிகள் த�ொற்றின் விளைவுகளாகும்.
சிறுநீரகத்தில்
அழற்சி
ஏற்படும்
ப�ோது
முதுகுவலி, தலைவலி ப�ோன்றவை அடிக்கடி
ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையை எதிர் உயிரி
மருந்து பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம்.

சிறுநீரகக் கற்கள் (Renal calculi)
சிறுநீரகத்தின் பெல்விஸ் பகுதியில் உள்ள சிறுநீரக
நுண்குழல்களில், உருவாகும் ஒரு கடினமான கல்
ப�ோன்ற த�ொகுப்பு சிறுநீரக கற்கள் (அ)
நெஃப்ரோலித்யாஸிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
கரையும் தன்மையுடைய ச�ோடியம் ஆக்ஸலேட்
மற்றும் சில பாஸ்பேட் உப்புக்கள் சிறுநீரகத்தில்
தேங்குவதால் இவை உருவாகின்றன. இதன்
விளைவாக சிறுநீரக குடல்வலி (Renal colic pain)
என்னும் கடுமையான வலியும் சிறுநீரகத்
தழும்புகளும்
த�ோன்றும்.
இதனை
நீக்க,
பைலிய�ோத�ோட�ோமி அல்லது லித்தோட்ரிப்சி
த�ொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கிளாமருல�ோ நெஃப்ரைடிஸ்
(Glomerulonephritis)
இந்நோய் ‘பிரைட்டின் ந�ோய்’ (Bright’s disease)
என்றும்
அழைக்கப்படும்
குழந்தைகளில்,
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தாக்கத்தின் பின் விளைவாக
இரண்டு
சிறுநீரகங்களிலும்
கிளாமருலஸ்
வீங்குதல் இந்நோயின் பண்பாகும்.
சிறுநீரில்
இரத்தம் வெளியேறுதல் (Haematuria), சிறுநீரில்
புரதம் வெளியேறுதல் (proteinuria), உப்பு மற்றும்
நீர் உடலில் தேங்குதல் ஒலிக�ோயுரியா (Oligouria)
மிகை அழுத்தம் மற்றும் நுரையீரல் வீக்கம்
(Pulmonary
oedema)
ஆகியவை
இந்நோயின்
அறிகுறிகளாகும்.

சிறுநீரகச் செயலிழப்பு
(Renal failure/ kidney failure)
நைட்ரஜன் கழிவுப் ப�ொருளை வெளியேற்ற
சிறுநீரகங்கள் தவறுவதால் யூரியா ப�ோன்றவை
உடலில்
தேங்கி
சிறுநீர்
வெளியேற்றம்
பெருமளவில் குறைகிறது. சிறுநீரக செயலிழப்பு
இருவகையாகும். ஒன்று உடனடி செயலிழப்பு
(Acute
failure)
மற்றொன்று
நாள்பட்ட
செயலிழப்பு (Chronic failure) ஆகும். உடனடி
செயலிழப்பில்,
சிறுநீரகங்கள்
திடீரென
செயலிழந்தாலும்,
மீண்டும்
மீள்வதற்கான
வாய்ப்புக்கள் அதிகம். நாள்பட்ட செயலிழப்பில்
நெஃப்ரான்கள் படிப்படியாக செயலிழப்பதால்,

8.8 இரத்த ஊடுபகுப்பு
(Haemodialysis)
சிறுநீரகம்
செயலிழந்த
ந�ோயாளிகளின்
இரத்தத்திலுள்ள நச்சுக் கழிவுப் ப�ொருட்களை
நீக்கும் செயல்முறையே இரத்த ஊடுபகுப்பு ஆகும்.
செயற்கை சிறுநீரகம் என்றழைக்கப்படும் சிறுநீரக
ஊடுபகுப்புக் கருவி (Dialysing machine) ந�ோயாளியின்

164

XI_Bio_Zoology_Ch08.indd 164

14-02-2020 2.27.23 PM

ÎÑ4/ÍÐ6
½ÒjÍjÍ( HÒÇ
ÀÏld
Ç2/¡{
ÉjÍx
ÍÐ6

½ÒjÍ
¿k+dÇËj+

ÎÑ4/
½ÒjÍm

-Ö[ÐÔ+ÒÔjÍd
ÇiËÀÏl+ÒÔm

ÔdÇhËx¬Óm
½Òj+{Ö
Ç3lÏhÇÖ
ÀÏldÇ2
HdÍx

ÀÏld
Õ1½ÕÇ{

ÀÏl+ÒÔm
ÀÏl+ÒÔ
ÅhËm
ÀÏl+ÒÔm
¿hÉjÍx

½ÒjÍÅhËm

(Ò

ÀÏl
+ÒÔmÔÍx

¨nÐÑdÇlÏhË
½ÒjÍmJim
ÎÑ4/
(Òdj+mÍx

ÀÏl
+ÒÔ¿k+d
ÇËj+
+ÑÀÏl
+ÒÔm

படம் 8.10 இரத்த ஊடுபகுப்பை விளக்கும் எளிய படம்.
உடலுடன்
இணைக்கப்படும்
(படம்
8.10).
அக்கருவியில் உள்ள செல்லுல�ோசால் ஆன
நீண்ட
குழல்
ஊடுபகுப்பு
திரவத்தால்
சூழப்பட்டிருக்கும்.
இந்த
அமைப்பு
ஒரு
நீர்த்தொட்டியினுள்
மூழ்கி
இருக்கும்.
ந�ோயாளியின்
கைத்தமனியிலிருந்து
எடுக்கப்படும் இரத்தத்துடன் ஹிப்பாரின் ப�ோன்ற
இரத்த
உறைவு
எதிர்பொருள்
சேர்த்து
ஊடுபகுப்புக் கருவியினுள் செலுத்தப்படுகிறது.
செல்லுல�ோஸ் குழலில் உள்ள நுண்ணிய
துளைகளின் வழியே சிறுமூலக்கூறுகளான
குளுக்கோஸ்,
உப்புக்கள்
மற்றும்
யூரியா
ப�ோன்றவை
நீருக்குள்
வந்துவிடும்.
அதேவேளையில், இரத்த செல்கள் மற்றும் புரத
மூலக்கூறுகள் இத்துளையின் வழியே ஊடுருவ
இயலாது. இந்நிலை ஏறத்தாழ கிளாமருலார்
வடிகட்டுதலைப்
ப�ோன்றதாகும்.
குழல்
மூழ்கியுள்ள
திரவத்தில்
உப்பு
மற்றும்
சர்க்கரைக்கரைசல்
சரியான
விகிதத்தில்
உள்ளதால், இரத்தத்திலுள்ள குளுக்கோஸ்
மற்றும் அவசியமான உப்புகளின் இழப்பு
தடுக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட
இரத்தம் மீண்டும் ந�ோயாளியின் உடலுக்குள்
ஒரு சிரையின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது.

உலகின்
முதல்

வெற்றிகரமான
சிறுநீரக

மாற்று

அறுவை சிகிச்சை 1954ல்,
ப�ோஸ்டனில் உள்ள பீட்டர்
பென்ட் பிரிக்ஹாம் மருத்துவ மனையில்
நடைபெற்றது.

இரட்டையர்களுக்கு

இடையே நடைபெற்ற இச்சிகிச்சையை
செய்தவர்கள் ஜ�ோசப் இ. முர்ரே மற்றும்
குழுவினர்

ஆவர்.

1965

மே

மாதம்

மும்பையிலுள்ள கிங் எட்வர்ட் நினைவு
மருத்துவமனையில் இந்தியாவின் முதல்
சிறுநீரக

மாற்று

அறுவை

செய்யப்பட்டது.

சிகிச்சை

ஹைபர்நெஃப்ரோமா

(Hypernephroma) என்னும் சிறுநீரகப்புற்று
ந�ோயால்

பாதிக்கப்பட்ட

சிறுநீரக

செயலிழப்பு

ந�ோயாளிக்கு
அல்லாத

பிற

காரணங்களால் இறந்த க�ொடையாளியின்
உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுநீரகம்
ப�ொருத்தப்பட்டது.
உயிருடன்

உள்ள

இந்தியாவில்
க�ொடையாளியின்

சிறுநீரகம் 1971ல், டிசம்பர் 1ம் தேதியன்று,

மாற்று சிறுநீரகம் ப�ொருத்துதல்
(Kidney Transplantation)

வேலூர்

கிறித்துவ

மருத்துவமனையில்,

சிறுநீரக
செயலிழப்பால்
பாதிக்கப்பட்ட
ந�ோயாளிக்கு,
ஆர�ோக்கியமான
க�ொடையாளியின் சிறுநீரகத்தை ப�ொருத்துவதே
சிறுநீரக மாற்று ஆகும்.
சிறுநீரக மாற்று

மருத்துவக்கல்லூரி
மருத்துவர்கள்

டாக்டர் ஜானி மற்றும் டாக்டர் ம�ோகன் ராவ்
ஆகிய�ோரால் ப�ொருத்தப்பட்டது.
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கிளாமருலார் வடிகட்டுதல், குழல்களில்
மீள உறிஞ்சுதல் மற்றும் குழல்களில் சுரத்தல்
ஆகிய மூன்று
செயல்முறைகளின் முடிவில்
சிறுநீர் உருவாகிறது.
இரத்த நுண்நாளத்
த�ொகுப்பும், ப�ௌமானின் கிண்ணமும் இணைந்த
கிளாமருலஸில்
வடிகட்டுதல்
நிகழ்கிறது.
ப�ௌமானின் கிண்ணத்திலுள்ள முதல்நிலை
சிறுநீர் அண்மை சுருண்ட நுண்குழலுக்குள்
அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் ஹென்லே வளைவின்
கீழிறங்கு தூம்பு மற்றும் மேேலறு தூம்புகளுக்குச்
செல்கிறது. உயர் உப்படர்த்தியுள்ள திரவம்
பின்னர் சேய்மை சுருண்ட நுண்குழல் வழியாக
சேகரிப்பு நாளத்தை அடைகிறது.
அங்கிருந்து
சிறுநீர்ப்பையில் சிறிதுநேரம் தங்கிய பின்னர்
சிறுநீர் நாளம் வழியாக சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

சிகிச்சையின்
வெற்றியை
உறுதிப்படுத்த,
ந�ோயாளியின் வாரிசு அல்லது நெருங்கிய
உறவினர்கள்,
விபத்து
அல்லது
பிற
காரணங்களால் மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களின்
சிறுநீரகங்கள் க�ொடையாகப் பெறப்படுகின்றன.
சிறுநீரக
மாற்று
அறுவை
சிகிச்சையின்
விளைவாக, திசு நிராகரிப்பு (Tissue rejection) நடந்து
விடாமலிருக்க, ந�ோய்தடை காப்பு வினைகளுக்கு
எதிரான மருந்துகள் தரப்படுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்
கீழ்நிலை உயிரிகளில் உள்ள எபிதீலியத் திசுக்கள்
உடல் உள் திரவத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும்
இடைமுகமாக அமைந்து ஊடுகலப்புத் தடையை
ஏற்படுத்துகின்றன.

	நெஃப்ரானின் மையப் பகுதியில், ஹென்லே
வளைவு மற்றும் சேகரிப்பு நாளத்திற்கிடையே
இரத்த நாளமுள்ள பகுதிகளில் சிறுநீர் எதிர�ோட்ட
மண்டலம் செயல்படுகிறது.

செவுள்கள், உணவுப்பாதை மற்றும் பல்வேறு
விலங்குகளின் சிறப்படைந்த கழிவு நீக்க திசுக்கள்
ஆகியவற்றிலுள்ள பிற சிறப்படைந்த எபிதீலிய
செல்கள் ஊடுகலப்பு மற்றும் அயனிகள் அளவை
முறைப்படுத்த உதவுகின்றன.

	பல்வேறு நிலைகளில் சிறுநீரகத்தின்
பணிகள் கட்டுபடுத்தப்படுகின்றன. கிளாமருலார்
வடிகட்டும் வீதத்தை, கிளாமருலஸ் மற்றும்
ப�ௌமனின் கிண்ணத்திற்கிடையேயுள்ள, கூழ்ம
ஊடுகலப்பு அழுத்தம் மற்றும் கேப்சுலின் நீர்ம
அழுத்தம் மற்றும் வடிகட்டும் பரப்பு ஆகியவை
பாதிக்கின்றன.

விலங்குகள் கழிவு நீக்கத்தின் மூலம்,
நச்சுத்தன்மை மிக்க அம்மோனியாவைக் குறைந்த
நச்சுத்தன்மை
க�ொண்ட
ப�ொருளாக
மாற்றுகின்றன.
விலங்குகளில் அம்மோனியா
நீக்கிகள், யூரிக் அமில நீக்கிகள் மற்றும் யூரியா
நீக்கிகள்
ஆகியவை
நைட்ரஜன்
கழிவுப்
ப�ொருட்களை வெளியேற்றும் மூன்று முக்கிய
வகைகளாகும்.
பெரும்பாலான
நீர்வாழ்
விலங்குகள் அம்மோனியா நீக்கிகளாக உள்ளன.
ஆனால், நிலவாழ்விகளில் ஊர்வன மற்றும்
பறப்பன ஆகியவை யூரிக் அமில நீக்கிகளாகவும்
பாலூட்டிகள் யூரியா நீக்கிகளாகவும் உள்ளன.
கல்லீரலில் நடைபெறும் ஆர்னித்தைன் சுழற்சி
மூலம் யூரியா உற்பத்தியாகிறது.

இருப்பினும், சிறுநீரகம் பிளாஸ்மாவின் மீது
மட்டுமே செயல்படுகிறது. இருப்பினும், புறச்செல்
திரவத்தில் பிளாஸ்மா மற்றும் இடையீட்டு திரவம்
ஆகிய
இரண்டும்
காணப்படுகிறது.
இந்த
இடையீட்டு திரவம் தான் உடலின் உண்மையான
உள் திரவச் சூழலாகும் மேலும், இடையீட்டு
திரவம் மட்டுமே செல்களுடன் நேரடித் த�ொடர்பில்
உள்ளது. இவ்வாறு சிறுநீரகங்கள் நெறிப்படுத்தும்
மற்றும் கழிவு நீக்கப் பணிகளை பிளாஸ்மாவில்
நடத்தி தகுந்த இடையீட்டுத் திரவ சூழலைப்
பராமரித்து செல்களை செயல்பட வைக்கின்றன.

முதுகுநாணற்றவைகளில்,
புர�ோட்டோ
நெஃப்ரிடியா மற்றும் மெட்டா நெஃப்ரிடியா ஆகிய
முதல்நிலை சிறுநீரகங்கள் காணப்படுகின்றன.
பூச்சிகளில்,
மால்பீஜியன்
நுண்குழல்கள்
நீர்ச்சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
முதுகெலும்பிகளில் அயனிகள் மற்றும் நீர்
அளவை சிறுநீரகங்கள் நெறிப்படுத்துகின்றன.
சிறுநீரகத்தின் செயல் அலகு நெஃப்ரான்கள்
ஆகும்.

	பல்வேறு
ஹார்மோன்களும்
சிறுநீர்
பிரிதலுக்கு உதவுகின்றன. சேகரிப்பு நாளத்தின்
ஊடுருவல்
திறனை
வாச�ோப்ரஸ்ஸின்
திருத்தியமைக்கிறது.
ரெனின்ஆஞ்சிய�ோடென்சின் மண்டலம், பரிவு நரம்பு
மண்டலம், மற்றும் ஆல்டோஸ்டீர�ோன் ஆகியவை
இணைந்து ச�ோடியம், ப�ொட்டாசியம், நீர்ம அழுத்த
அளவுகளை நெறிப்படுத்துகிறது.
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செயல்பாடு:
அருகிலுள்ள சுகாதார மையத்திற்கு சென்று, சீறுநீர் பகுப்பாய்வு செய்வதைக் கூர்ந்து
கவனிக்கவும். சிறுநீரின் pH, குளுக்கோஸ், கீட்டோன் மற்றும் புரதங்கள் ஆகியவற்றைக்
கண்டுபிடிக்க மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள் (Dip strips) பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
குளுக்கோஸைக் கண்டுபிடிக்க பயன்படுத்தும் மூழ்கு அட்டைத் துண்டுகள்,
குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிடேஸ் மற்றும் பெராக்ஸிடேஸ் என்னும் இரண்டு ந�ொதிகளைக்
க�ொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு ந�ொதிகளும் மூழ்கு அட்டையின் நுனியில்
செயல்படா நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த அட்டை சிறுநீர் மாதிரியினுள்
மூழ்கியிருக்கும்படி வைக்கப்படுகிறது. சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் இருப்பின் செம்பழுப்பு
நிற கூட்டுப்பொருள் உருவாகும்.
இவ்வாறு நிறம் மாறிய அட்டை, வண்ண
வரைபடத்தாளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த நிற மாற்றம் அப்போதையை இரத்த
குளுக்கோஸ் அடர்வைக் குறிக்காது.

தனி நபர்
ஆய்வு

ஒருவரின் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் சரியாகச் செயல்படாததால் அவர்
இரத்த ஊடுபகுப்பு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பின்னர் சிறுநீரகச் செயலிழப்பு
காரணமாக

மருத்துவமனையில்

அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவரின்

ஆல�ோசனைக்குப் பின் அவரின் தாய் தனது சிறுநீரகங்களில் ஒன்றை
மகனுக்குத் தர முன் வந்தார். அவர்களின் இரத்தவகை ஒத்துப் ப�ோனதால் த�ொழில் நுட்பக்
குழு மற்றும் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை குழுவிடம் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. 5 மணி நேரம்
அறுவை

சிகிச்சை

நடைபெற்றது.

அவருக்கு

அழற்சித்தடை

மருந்துகளும்

ந�ோய்த்தடைக்காப்பு மருந்துகளும் (immunosuppressive and anti inflammatory drugs) தரப்பட்டன.
அவர் சிகிச்சையிலிருந்து தேறி வீட்டுக்குத் திரும்பினார்.
1.

ந�ோயாளி எந்த ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்?

2.

சிறுநீரகத்தை தானமளித்தவர் ந�ோயாளிக்கு என்ன உறவு?

3.	மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடத்துபவருக்கு செய்யப்பட்ட ஒப்பிட்டுச் ச�ோதனையின்
வகை யாது?
4.	சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைக் குழு மற்றும் த�ொழில்நுட்பக் குழுவிடமிருந்து எதற்காக
ஒப்புதல் பெறப்பட்டது?
5.	ந�ோயாளியின் தாய் தன்னுடைய சிறுநீரகத்தை தானமளித்தது பற்றி உங்களுடைய
கருத்து என்ன?
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7.	நெஃப்ரானின் சுரத்தலுக்கான பகுதி எது?
அயனிகள்
மீள
உறிஞ்சப்படுதலை
நெறிப்படுத்தி pH சமநிலைப்பேணும் பகுதி
எது?

மதிப்பீடு:
1.	நெஃப்ரானுள் நுழையும் ஒரு
துளி நீர் எதிர்கொள்ளும்
அ ம ை ப் பு க ளை
வரிசைப்படுத்துக.

8.	மனித உடலில் கிளாமருலார் வடிதிரவ
வீதத்தை அளவிட உதவும் கரைப�ொருள் எது?

அ) உட்செல் நுண்தமனி

9.

ஆ) ப�ௌமானின் கிண்ணம்

10.	நெஃப்ரானின்
உட்செல்
நுண்தமனி
சுருக்கமடைந்தால் கிளாமருலார் வடிதிரவ
வீதத்தில்
நிகழ்வதென்ன?
நெஃப்ரானின்
வெளிச்செல் நுண்தமனி சுருக்கமடைந்தால்
கிளாமருலார்
வடிதிரவ
வீதத்தில்
நிகழ்வதென்ன?
சுயநெறிப்படுத்துதல்
நடைபெறவில்லை என கருத்தில் க�ொள்க.

இ) சேகரிப்பு நாளம்
ஈ) சேய்மை சுருள் நுண் குழல்
உ) கிளாமருலஸ்
ஊ) ஹென்லேயின் வளைவு
எ) அண்மை சுருள் நுண்குழல்
ஏ) சிறுநீரக பெல்விஸ்
2.

11. சிறுநீர் அடர்வு நெஃப்ரானின் எப்பகுதியைச்
சார்ந்துள்ளது?

பிளாஸ்மாவில்
இருந்து
ப�ௌமானின்
உட்பகுதிக்குள் நுழையும் கரைப�ொருட்கள்
எதிர்கொள்ளும் மூன்று வடிகட்டல் தடை
காரணிகளின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுக.
இரத்தத்திலுள்ள எவ்வகை பகுதிப்பொருட்கள்
இந்தச்
சிறுநீரக
படலங்களால்
வெளியேற்றப்படுகின்றன?

3.

கிளாமருலார் வடிகட்டுதலை துரிதப்படுத்தும்
விசைகள்
யாவை?
கிளாமருலார்
வடிகட்டுதலுக்கான எதிர்விசைகள் யாவை?
நிகர வடிகட்டுதல் அழுத்தம் என்றால் என்ன?

4.

கீழ்க்கண்ட
உறுப்புகளைக்
சிறுநீரக
உடற்செயலியலில்
முக்கியத்துவத்தை விளக்கு.

அ) ப�ௌமானின் கிண்ணம்
ஆ) ஹென்லே வளைவின் நீளம்
இ) அண்மை சுருள் நுண்குழல்
ஈ) கிளாமருலஸிருந்து த�ோன்றும் இரத்த
நுண்நாளத்தொகுப்பு
12.	பாலூட்டியின்
நெஃப்ரானில்
ஹென்லே
வளைவு இல்லையெனில், கீழ்க்கண்ட எந்த
நிலையை எதிர்பார்க்கலாம்?
அ) சிறுநீர் உருவாக்கம் நடைபெறாது

கண்டறிந்து,
அவற்றின்

ஆ) உருவாக்கப்பட்ட சிறுநீரின் தரம் மற்றும்
அளவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை

அ) ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு

இ) சிறுநீர் மிகுந்த அடர்வுடையதாக இருக்கும்

ஆ) ப�ோட�ோசைட்டுகள்

ஈ) சிறுநீர் நீர்த்துக் காணப்படும்

இ) சிறுநீர்ப்பையிலுள்ள சுருக்குத் தசைகள்
5.

சிறுநீர்
வெளியேற்றத்தில்
பங்கேற்கும்
தானியங்கு நரம்புமண்டலப் பகுதி எது?

13. சிறுநீர்ப்பையைச்
சுற்றியுள்ள
நீட்சி
உணர்வேற்பிகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்படும்
ப�ோது நிகழ்வதென்ன?

மீண்டும்
உறிஞ்சப்படுதல்
நெஃப்ரானின்
எப்பகுதியில் அதிகமாக நடைபெறுகிறது?

6.	நெஃப்ரானின்
உட்குழிவுப்
பகுதியால்
உறிஞ்சப்படும் ஒரு மூலக்கூறு அல்லது
அயனி செல்லும் நெஃப்ரானின் அடுத்த பகுதி
எது? வடிகட்டப்பட்ட ஒரு கரைப�ொருள்
நுண்குழலால்
மீண்டும்
உறிஞ்சப்படாத
நிலையில் அது எங்கு செல்கிறது?

அ) த�ொடர் சிறுநீர் வெளியேற்றம்
ஆ) சிறுநீர் த�ொடர்ந்து இயல்பாக
சிறுநீர்ப்பையில் சேகரிக்கப்படும்
இ) சிறுநீர் வெளியேற்றம்
ஈ) சிறுநீர்ப்பையில் சிறுநீர்
சேகரிக்கப்படுவதில்லை
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14. ஆர்னிதைன்
யாது?

சுழற்சியின்

விளைப�ொருள்

19. சிறுநீர் உருவாக்கத்திற்கு குறைந்த அளவு
நீர்த்தேவையுடைய உயிரிகள்.

அ) கார்பன் டைஆக்ஸைடு

அ) யூரியா நீக்கிகள்

ஆ) யூரிக் அமிலம்

ஆ) அம்மோனியா நீக்கிகள்

இ) யூரியா

இ) யூரிக்அமில நீக்கிகள்

ஈ) அம்மோனியா

ஈ) இரசாயன நீக்கிகள்

15.	தவறான இணையைக் கண்டுபிடி.

20.	சேய்மை சுருள் நுண்குழல் மற்றும் சேகரிப்பு
நாளங்களில் ஆல்டோஸ்டீர�ோன் செயல்படும்
ப�ோது நீர் இதன் மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது.

அ) ப�ௌமானின்
கிண்ணம்

- கிளாமருலார்
வடிகட்டுதல்

ஆ) சேய்மை சுருள்
நுண்குழல்

- குளுக்கோஸ்
உறிஞ்சப்படுதல்

ஆ) ஸ்பெக்ட்ரின்கள்

இ) ஹென்லேயின்
வளைவு

- சிறுநீர் அடர்வு

இ) குளுக்கோஸ் கடத்திகள்

ஈ) அண்மை சுருள்
நுண்குழல்

- Na+ மற்றும K+
அயனிகள்
உறிஞ்சப்படுதல்

அ) அக்குவாப�ோரின்கள்

ஈ) குள�ோரைடு கால்வாய்
21. சிறுநீரக
நுண்குழல்களில்
நீர்
மீள
உறிஞ்சப்படுதலுக்கு உதவும் ஹார்மோன்
அ) க�ோலிசிஸ்டோகைனின்

16.	ப�ோட�ோ சைட்டுகள் காணப்படுவது.
அ) ப�ௌமானின் கிண்ண வெளிச்சுவரில்

ஆ) ஆஞ்சிய�ோடென்சின் II

ஆ) ப�ௌமானின் கிண்ண உட்சுவரில்

இ) ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன்

இ) நெஃப்ரானின் கழுத்துப் பகுதியில்

ஈ) பான்கிரிய�ோசைமின்
22. மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் எதிலுள்ள
கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்றுகின்றன.

ஈ) கிளாமருலார் இரத்த நுண்நாளங்களின்
சுவரில்

அ) வாய்

17. கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில்
அடங்கியுள்ளவை.

ஆ) உணவுக்குழல்

அ) இரத்தச் செல்களும் புரதங்களும் அற்ற
இரத்தம்

இ) ஹீம�ோலிம்ப்
ஈ) உணவுப்பாதை (Alimentary canal)

ஆ) சர்க்கரையற்ற பிளாஸ்மா

23. உயிரியல்
ச�ொற்களை
கீழ்க்காணும்
ச�ொற்றொடர்களுடன் அடையாளம் காண்க.
கழிவு நீக்கம், கிளாமருலஸ், சிறுநீர்ப்பை,
கிளாமருலார் வடிதிரவம், சிறுநீர் நாளங்கள்,
சிறுநீர், ப�ௌமானின் கிண்ணம், சிறுநீரக
மண்டலம்,
மீண்டும்
உறிஞ்சுதல்,
மிக்ட்யூரிஷன், சவ்வூடு பரவல், புரதங்கள்.

இ) புரதங்களைக் க�ொண்ட ஆனால்
செல்களற்ற இரத்தம்
ஈ) யூரியாவற்ற இரத்தம்.
18. கீழ்க்கண்ட எப்பொருள் யூரிக்அமிலத்துடன்
இணைந்து
சிறுநீரகக்
கற்களை
உருவாக்குகிறது?
அ) சிலிக்கேட்டுகள்

i.

ஆ) தாது உப்புகள்
இ) கால்சியம் கார்பனேட்

ii.	ப�ௌமானின் கிண்ணம் வழியாக இரத்தம்
வடிகட்டப்படும் ப�ோது உருவாவது.

ஈ) கால்சியம் ஆக்சலேட்

iii. சிறுநீர் தற்காலிகமாக சேமிக்கப்படல்.

சிறுநீர்ப்பையில் சேகரமாகும் திரவம்.
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iv. இரத்த நுண்நாளங்களால் பின்னப்பட்ட பந்து.
vi.	தேவையற்ற ப�ொருட்களை
வெளியேற்றுதல்.
vii. ஒவ்வொன்றும்
க�ொண்டுள்ளது.

30. சிறுநீரகத்திலிருந்து
வடிகட்டப்பட்ட
இரத்தத்தை
எடுத்துச்
செல்லும்
இரத்தக்குழாய் எது?

உடலிலிருந்து

31. குழல்களில் சுரத்தல் என்றால் என்ன?
சிறுநீரக நுண்குழல்களால் சுரக்கப்படும் சில
ப�ொருட்களுக்கு உதாரணம் க�ொடு.

கிளாமருலஸைக்

viii. சிறுநீரகத்திலிருந்து
சிறுநீர்ப்பைக்கு
சிறுநீரைச் சுமந்து செல்கிறது.

32. இரத்தக்
க�ொள்ளளவு
கட்டுப்பாட்டில்
சிறுநீரகங்கள் எவ்வாறு பங்கேற்கின்றன.
உடலின் இரத்தக்கொள்ளளவு மற்றும் தமனி
அழுத்தத்திற்கு இடையே உள்ள த�ொடர்பு
யாது?

xi. சிறுநீர் கழித்தலுக்கான அறிவியல் பெயர்.
xii. இரத்தத்திலும், திசு திரவத்திலும் உள்ள நீர்
மற்றும் உப்பின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துதல்.

33. சிறுநீரகப்பணிகளை நெறிப்படுத்தும் மூன்று
ஹார்மோன்கள் யாவை?

xiii. சிறுநீரகங்கள், சிறுநீர் நாளங்கள் மற்றும்
சிறுநீர்ப்பையைக் க�ொண்டுள்ளன.
xiv. கிளாமருலார்
தேவையான
நீக்குதல்.

34. சிறுநீர்ப்பெருக்கெதிர் ஹார்மோனின் பணி
யாது? அது எங்கே உருவாக்கப்படுகிறது?
இதன் சுரப்பை அதிகரிக்கவும், குறைக்கவும்
தூண்டுவது எது?

வடிதிரவத்திலிருந்து
(பயனுள்ள)
ப�ொருட்களை

xvii. இரத்தத்தில்
மட்டும்
காணப்பட்டு,
கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில் காணப்படாத
கரைப�ொருள் எது?

35. சிறுநீரகத்தின் மீது ஆல்டோஸ்டீர�ோனின்
விளைவு யாது? மற்றும் அது எங்கே
உருவாகிறது?

24. யூரிய�ோடெலிக், யூரிக�ோடெலிக் விலங்குக்
கழிவுகளின் நச்சுத்தன்மை, மற்றும் நீர்ப்புத்
தேவையை எது நிர்ணயிக்கிறது? இது எதன்
அடிப்படையில் வேறுபடுகிறது. மேற்கண்ட
கழிவுநீக்க முறைகளை மேற்கொள்ளும்
உயிரிகளுக்கு உதாரணம் க�ொடு.

36. சிறுநீரகப்
பணிகளை
நெறிப்படுத்தும்
ஹார்மோனைச்
சுரப்பதில்
இதயத்தின்
பங்கை விளக்குக.
அந்த
ஹார்மோனின்
பெயர் என்ன?

25. புர�ோட்டோ
நெஃப்ரீடியாக்களை
மெட்டாநெஃப்ரீடியாக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்து.
26. இருவாழ்வி
மற்றும் முதிர் உயிரிகள்
வெளியேற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்கள்
யாவை?
27.	மனித
உடலில்
உருவாக்கப்படுகிறது?
28. புறணிப்பகுதி
மெடுல்லாப்பகுதி
வேறுபடுத்துக.

சிறுநீர்

எவ்வாறு

நெஃப்ரான்களை
நெஃப்ரான்களிடமிருந்து

29. சிறுநீரகத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச்செல்லும்
இரத்தக்குழாய் எது? எடுத்துச் செல்லப்படும்
இரத்தம், தமனி இரத்தமா? அல்லது சிரை
இரத்தமா?
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è¼ˆ¶ õ¬óðì‹
ÞîòˆîñQèœ

ªïçŠó£¡ (Þóˆîˆ¬î õ®è†´‹
CÁcóèˆF¡ ªêò™ Üô°)

°¬ø‚Aø¶

°¬ø‚Aø¶

ã†Kò™ «ï†K®‚ è£óE

A÷£ñ¼ôK™
Þóˆî Ü¿ˆî‹
ÜFèKŠ¹
Þóˆî Ü¿ˆî‹
ÜFèKŠ¹

ü‚vì£°«÷£ñ¼ôv

A÷£ñ¼ôv (Þƒ°
ÞóˆîˆFL¼‰¶ °«÷£ñ¼ô£˜
õ® Fóõ‹ HKˆªî´‚èŠð´Aø¶).

PCT / Ü‡¬ñ ²¼œ ¸‡°ö™
(Þƒ° °À‚«è£v, ÜI«ù£ÜIô‹,
c˜, «ê£®ò‹, ñŸÁ‹ °«÷£¬ó´
e‡´‹ õ®FóõˆFL¼‰¶ ªîK¾
ªêŒ¶ àP…êŠð´Aø¶).

«ñ‚°ô£ªì¡ê£ ªê™èœ

ªóQ¡ - Ý…T«ò£ªì¡C¡ Ý™«ì£v¯ó£¡ ñ‡ìô‹ (RAA system)

ªóQ¡

Ý…T«ò£ªì¡C¡

I

Ý…T«ò£ªì¡C¡

II

ªý¡L õ¬÷M¡ Þøƒ° É‹¹
(Ý‚õ£«ð£K¡èœ õNò£è Þò™¹
èìˆî™ Íô‹ õ®FóõˆFL¼‰¶
c˜ ªõO«òÁAø¶. Ýù£™ Na+
ñŸÁ‹ Cl- FóõˆF™ î‚è
¬õ‚èŠð´Aø¶).

H†Î†ìK H¡è¶Š¹
Ü†Kù™è£˜ªì‚v
ADH

(õ«ê£ŠóC¡)

¬ý«ð£îô£ñv

ªý¡L õ¬èJ¡ ãÁ É‹¹
(ÞƒA¼‰¶ Na+ ªêò™I° èìˆî™
Íô‹ e‡´‹ àP…êŠð´Aø¶. c˜
ªõO«òÁõF™¬ô. Cl-- Þò™ð£è«õ
e‡´‹ àP…êŠð´Aø¶).

ÜFè‹
DCT / «êŒ¬ñ ²¼œ ¸‡°ö™
(Ý‚õ£«ð£K¡èœ õNò£è Þò™¹
èìˆî™ Íô‹ õ®FóõˆFL¼‰¶
c˜ e‡´‹ àP…êŠð´Aø¶.
Na+ e‡´‹ àP…êŠð´Aø¶.
K+ ªõO«òŸøŠð´Aø¶
Ý‡†®¬ìÎKRv YÁc˜ ªð¼‚°
âF˜).

Ü™«ì£v¯ó£¡
°¬ø¾

¬ìò£H®v Þ¡CHìv
(¬ìÎKRv-CÁc˜ ªð¼‚°)

«êèKŠ¹ ï£÷‹ (°ö™èO™
²óˆî™ Þƒ° ï¬ìªðÁAø¶
Ü‚õ£«ð£K¡èœ õNò£è c˜
e‡´‹ àP…êŠð´Aø¶.
ªðK®Î¹ô£˜ Þ¬ìªõOJL¼‰¶
H+, K+, NH+4 AKò£†®Q¡ ñŸÁ‹
èKñ ÜIôƒèœ ï£÷ˆFÂœ
àœ÷ õ®FõˆFŸ°œ ªê™Aø¶.
Þîù£™ CÁc˜ ¬ýð˜«ì£Q‚
î¡¬ñ Ü¬ìAø¶).

171

XI_Bio_Zoology_Ch08.indd 171

14-02-2020 2.27.24 PM

இணையச்செயல்பாடு

கழிவு நீக்கம்
Let go away

Glomerulus Distal tubule
Efferent
arteriole
Bowman’s
capsule

4

Macula
densa
Granular
cells

1

5
2
3

Afferent
arteriole

Proximal
tubule

படிகள்
1.

கழிவு நீக்க
மண்டலத்தை
ஆராய்ந்து புரிந்து
க�ொள்வோமா !

Collecting
duct

Loop
of

henle
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும்
உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி Biomed heads- Kidney
பக்கத்திற்குச் செல்லவும். பின்னர் சிறுநீரகத்தின் படத்திற்கு அருகிலிருக்கும் Continue என்ற
ப�ொத்தானை அழுத்தவும். ஃப்ளாஷ் ஊடாடு க�ோப்பினைத் தரவிரக்கம் செய்யவும்.

2. ஊடாடும் செயல்பாடினைத் த�ொடங்குவதற்கு, ஃப்ளாஷ் க�ோப்பினைத் திறந்து, Continue என்ற
ப�ொத்தானை அழுத்தவும்.
3. திரையில் காணப்படும் மூலக்கூறு பட்டியலிலுள்ளவற்றை ஒவ்வொன்றாகத் தேர்ந்தெடுக்கும்
ப�ோது, நெஃப்ரான்கள் மூலக்கூறின் தன்மைக்கேற்ப எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதைப்
புரிந்துக்கொள்ளலாம் .
4. திரையின் வலது மூலையில் காணப்படும் பட்டியலிலுள்ளவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ப�ோது,
நெஃப்ரான்களின் பாகங்கள் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளையும் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

கழிவு நீக்க மண்டல இணைய பக்கத்தின் உரலி:

http://www.biomedheads.com/kidney--nephrons.html

* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு-IV

	பாடம் – 9

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும்
இயக்கம்
பாட உள்ளடக்கம்

9.1 இயக்கங்களின் வகைகள்
9.2 தசைகளின் வகைகள்
9.3 எலும்புத்தசை
9.4 தசை சுருக்கப் புரதங்களின் அமைப்பு
9.5 தசை சுருங்கும் விதம்
9.6 எலும்புத் தசை சுருக்க வகைகள்
9.7 சட்டக மண்டலம் மற்றும்
அதன் பணிகள்
9.8 அச்சுச்சட்டகம்
9.9 இணையுறுப்புச் சட்டகம்
9.10 மூட்டுகளின் வகைகள்
9.11 தசை மண்டல மற்றும் எலும்பு
மண்டலக்குறைபாடுகள்
9.12 த�ொடர் உடற்பயிற்சியின் நன்மைகள்

எலும்பு மற்றும் நரம்பு தசை மண்டலங்களின்
ஒருங்கிணைப்பால் ‘தாவுதல் சாத்தியமாகிறது’

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•
•

கடினமான அசைவுகளுடன் கூடிய மிகச்சிறந்த
நடனத்தையெல்லாம்
ரசித்திருக்கிற�ோம்.
விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளில் நீச்சல் ப�ோட்டியைக்
கண்டு
நீச்சல்
வீரரின்
திறமையை
மெச்சியிருக்கிற�ோம். ஆனால் இதுப�ோன்ற உடல்
சார்ந்த
செயல்களுக்கான
அறிவியல்
அடிப்படையைச் சிந்தித்திருப்போமா? நம் உடலில்
உள்ள பல்வேறு தசைகள் தங்களுக்குள்ளும்
எலும்புகளுடன்
இணைந்தும்
செயலாற்றி
இத்தகைய அசைவுகளைக் க�ொண்டு வருகின்றன.
நம்
தசைகள்,
இயக்கம்
மற்றும்
விசை
ஆகியவற்றைத் த�ோற்றுவிக்கும் திறன் பெற்றவை.
எலும்புமண்டலம், நரம்பு மண்டலம், தசை
மண்டலம்
ஆகியவற்றின்
ஒருங்கிணைந்த
கூட்டியக்கத்தால்,
உடலின்
இத்தகைய,
செயல்பாடுகள்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
எனவேதான், கண் இமைகளின் அசைவு முதல்
20 கிமீ. நீளம் க�ொண்ட மாரத்தான் (நெடுஓட்டம்)

•
•

எலும்புத் தசையின்
அமைப்பையும் அதன்
பணிகளையும் த�ொடர்பு
படுத்துதல்.

எலும்பு
மண்டலத்திலுள்ள 
எலும்புகளை இனம் காணக் கற்றல்.
தசைமண்டலம் மற்றும் எலும்பு
மண்டலக் குறைபாடுகளைப் பற்றிய
அறிவை வளர்த்தல்.
த�ொடர் உடற்பயிற்சியின்
நன்மைகளைப்புரிந்து க�ொள்ளுதல்.

எலும்பு முறிவுகளின் வகைகளையும்,
குணமாகும் முறைகளையும் கற்றல்.

வரை பரந்து பட்ட பல இயக்கங்களை மனிதன் தன்
உடலால் மேற்கொள்ள முடிகிறது.
உணவு,
பாதுகாப்பு,
இனப்பெருக்கம்,
க�ொன்றுண்ணிகளிடமிருந்து தப்பித்தல் ஆகிய பல
காரணங்களுக்காக உயிரிகள் ஓரிடம் விட்டு
மற்றோர் இடத்திற்கு நகர்ந்து க�ொண்டேயுள்ளன.
இச்செயல்பாடே
இடப்பெயர்ச்சி
(Locomotion)
எனப்படும்.
இடப்பெயர்ச்சி
பரிணாம
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
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9.1

ஒவ்வொரு
தசையும்
ஃபாசிகிள்
எனும்
தசையிழைக் கற்றைகளால் ஆனவை. ஒவ்வொரு
தசை இழையும் நூறு முதல் ஆயிரக்கணக்கான
குச்சி
ப�ோன்ற
அமைப்பாலான
தசை
நுண்ணிழைகளால்
(மைய�ோஃபைப்ரில்கள்)
ஆனது. இவை தசை இழைக்கு இணையாக
நீளவாக்கில்
உள்ளன.
ஒட்டு
ம�ொத்தத்
தசையையும் சூழ்ந்துள்ள இணைப்புத்திசு உறை
எபிமைசியம் (Epimysium) எனப்படும். ஒவ்வொரு
ஃபாசிகிளையும் (Fascicle)
சுற்றியுள்ள உறை
பெரிமைசியம் (Perimysium) எனப்படும். ஒவ்வொரு
தசையிழையையும்
சுற்றியுள்ள
உறை
என்டோமைசியம் (Endomysium) ஆகும். நம்
விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான நடத்தல், ஓடுதல்,
நீந்துதல்,
எழுதுதல்
ப�ோன்ற
பணிகளில்
ஈடுபடுவதால்
இதனை
இயக்கு
தசைகள்
என்கிற�ோம்.

 யக்கங்களின் வகைகள்
இ
(Types of movement)

நமது உடலில் உள்ள செல்களில் அமீபா ப�ோன்ற
இயக்கம், குறுஇழை இயக்கம், நீளிழை இயக்கம்
மற்றும் தசையியக்கம் எனப் பல்வேறு வகை
இயக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன.
அமீபா ப�ோன்ற இயக்கம் (Amoeboid movement):
மேக்ரோஃபேஜ்
ப�ோன்ற
செல்கள்
ந�ோய்க்கிருமிகளை விழுங்குவதற்காக, தனது
சைட்டோபிளாசத்தை
பயன்படுத்திப்
ப�ோலிக்கால்களை
உண்டாக்கி
இவ்வகை
இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.
குறுஇழை இயக்கம்
(Ciliary movement):
இவ்வகை இயக்கம் சுவாசப்பாதை மற்றும்
இனப்பெருக்கப்
பாதையில்
அமைந்துள்ள
குறுயிழை எபிதீலிய செல்களில் நடைபெறுகின்றது.

9.3.1 எலும்பு தசையிழையின்
நுண்ணமைப்பு
(Structure of a skeletal muscle fibre)

நீளிழை இயக்கம் (Flagellar movement): சாட்டை
ப�ோன்ற இயக்க உறுப்பு அல்லது நீளிழைகளைக்
க�ொண்ட
செல்களில்
இவ்வகை
இயக்கம்
நடைபெறுகின்றது. விந்து செல்கள் நீளிழை
இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன.

ஒவ்வொரு தசையிழையும் மெலிந்த நீண்ட
அமைப்பாகும். பெரும்பாலானவை ஒரு முனைய�ோ
அல்லது இரு முனைகளும�ோ கூரியனவாக
முடிகின்றன.
தசையிழையில் பல நீள்கோள
வடிவ உட்கருக்கள் சார்கோலெம்மா (Sarcolemma)
எனப்படும்
பிளாஸ்மா
சவ்வின்
கீழ்
அமைந்துள்ளன.
தசையிழையின்
சைட்டோபிளாசம் சார்கோபிளாசம் (Sarcoplasm)
எனப்படும்.
இதில்
கிளைக்கோச�ோம்,
மைய�ோகுள�ோபின்
மற்றும்
சார்கோபிளாச
வலைப்பின்னல்
ஆகியன
உள்ளன.
மைய�ோகுள�ோபின் என்பது தசையிழைகளில்
காணப்படும் சிவப்பு நிறச் சுவாச நிறமியாகும்.
இது ஹீம�ோகுள�ோபின் ப�ோன்று ஆக்ஸிஜனை
கவரும் தன்மையுடைய இரும்பு அயனிகளைக்
க�ொண்ட சுவாச
நிறமியாகும். இந்நிறமி
ஆக்ஸிஜனைத்
தேக்கிவைக்கும்
தன்மை
க�ொண்டது.
கிளைக்கோச�ோம்
என்பது
சேமிக்கப்பட்ட கிளைக�ோஜன் துகள்கள் ஆகும்.
இது தசையிழை செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான
குளுக்கோஸை
வழங்குகிறது.
ஆக்டின்,
மைய�ோசின் ஆகியவை தசையிழைகளில் உள்ள
தசைப்புரதங்கள் ஆகும்.

தசை இயக்கம் (Muscular movement): இவ்வகை
இயக்கம் கைகள், கால்கள், தாடைகள், நாக்கு
ஆகிய உறுப்புகளில் தசைகளின் சுருங்கி விரியும்
தன்மையால் நடைபெறுகின்றது.

9.2

 தசைகளின் வகைகள்
(Types of muscles)

கருவளர்ச்சியின் ப�ோது நடுப்படை செல்களில்
இருந்து த�ோன்றும் சிறப்புத்திசுவே தசைகள்
ஆகும்.
தசைகள் மைய�ோசைட்டுகள் எனும்
செல்களாலானவை.
பெரியவர்களின் உடல்
எடையில் 40-50% அளவு தசைகள் உள்ளது.
இந்தச்
செல்கள்
இணைப்புத்
திசுவால்
இணைக்கப்பட்டுத்
தசைத்திசுவாகின்றது.
தசைகளை எலும்புத்தசைகள், உள்ளுறுப்புத்
தசைகள் மற்றும் இதயத்தசைகள் என மூன்று
வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

9.3

 லும்புத் தசை (இயக்கு தசை)
எ
(Skeletal or voluntary muscle)

தசை நுண்ணிழையின் நீளம் முழுவதும்
அடுத்தடுத்த அடர்த்தி மிகு மற்றும் அடர்த்தி குறை
பட்டைகள் காணப்படுகின்றன (படம் 9.1). அடர்த்தி
மிகு A பட்டைகள் (மாறுபட்ட தன்மை க�ொண்ட
பட்டைகள்)
மற்றும்
அடர்த்தி
குறைவான

எலும்புத் தசைகள், தசை நாண்கள் (Tendon)
எனப்படும் க�ொல்லாஜன் இழைகள் மூலம்
எலும்புகளுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
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I பட்டைகள் (ஒத்த தன்மை க�ொண்ட பட்டைகள்)
ஆகியன மாறி மாறி நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளன.
இவ்வமைப்பே
தசைகளுக்கு
வரிகளைத்
தருகின்றன. ஒவ்வொரு அடர்த்திமிகு பட்டையிலும்
அடர்த்தி குறைவான H(Helles) பகுதி எனும்
மையப்பகுதி உள்ளது. (‘H’ - ஹெல்லஸ் என்பதற்கு
தெளிவான
என்று
ப�ொருள்).
ஒவ்வொரு
H பகுதியையும் M என்னும் அடர்த்தி மிகு க�ோடு
செங்குத்துவாக்கில்
இரண்டாகப்
பிரிகிறது.
I பட்டைகளின் நடுவில் அடர்த்தியான Z க�ோடு
என்னும் பரப்பு காணப்படுகிறது. ஜெர்மானிய
ம�ொழியில் Zwischenscheibe என்றால் I பட்டைகளுக்கு
இடையே உள்ள தட்டு/க�ோடு என்று ப�ொருள்.
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படம் 9.1 எலும்புத்தசையின் கட்டமைப்பு படிநிலைகள்

9.4

 சைச் சுருக்கப் புரதங்களின்
த
அமைப்பு

தசைச் சுருக்கச் செயலானது தசையிழைகளில்
உள்ள ஆக்டின் மற்றும் மைய�ோசின் எனும்
தசைப் புரதங்களைச் சார்ந்தது (படம் 9.2). தடித்த
இழைகள் மைய�ோசின் என்னும் புரதத்தாலானது.
இவை கற்றைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு
மைய�ோசின் மூலக்கூறும் மீர�ோமைய�ோசின்
எனும் ம�ோன�ோமெரால் (Monomer) ஆனது.
ஒவ்வொரு மீர�ோமைய�ோசின் மூலக்கூறும்

தசை நுண்ணிழையில் (Myofibrils) சுருங்கும்
அமைப்பான சார்கோமியர்கள் உள்ளன. இவை
எலும்புத்தசையின் செயல் அலகு ஆகும். ஒரு
சார்கோமியர் என்பது தசை நுண்ணிழையின்
அடுத்தடுத்த இரு Z க�ோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட
பகுதியாகும்.
ஒரு சார்கோமியரில் நடுவில்
A
பட்டையும்
அதன்
இருபுறமும்
பாதி
I
பட்டைகளும்
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
சார்கோமியரிலும் தடித்த இழைகள் மற்றும்
மெல்லிய இழைகள் என்று இரு வகை இழைகள்
உள்ளன. தடித்த இழைகள் A பட்டை முழுவதும்
நீண்டு காணப்படுகின்றன. மெல்லிய இழைகள்
I பட்டைப்பகுதியின் முழுநீளப்பகுதி மட்டுமின்றி,
A
பட்டையிலும் ஒரு பகுதிவரை நீண்டு
காணப்படுகின்றன.
சார்கோலெம்மாவின்
உட்குழிவு
குறுக்குவாட்டுக்
குழல்களை
(T-tubules)
உருவாக்குவதுடன் A மற்றும் I
பட்டைகளின்
சந்திப்புப்பகுதியின்
இடைப்பகுதியிலும் நுழைந்துள்ளன.

குட்டையான கரத்துடன் கூடிய க�ோளவடிவ
தலைப்பகுதியையும் சிறிய வால் பகுதியையும்
க�ொண்டது.
குட்டையான கரத்தில் கனமான
மீர�ோமைய�ோசினும் (HMM) வால் பகுதியில்
இலகுவான மீர�ோமைய�ோசினும் (LMM) உள்ளன.
தலைப்பகுதியில் ஆக்டின் இணையும் பகுதி
மற்றும் ATP இணையும் பகுதி என்ற இரண்டு
பகுதிகள் உள்ளன. மேலும் இவ்விடத்தில் ATPயை
சிதைக்கும் ATPயேஸ் ந�ொதியும் உள்ளது.
இந்நொதி தசைச்சுருக்கத்திற்கான ஆற்றலை
ATPயை சிதைப்பதன் மூலம் அளிக்கின்றது.
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மற்றும் ட்ரோப�ோனின் (Troponin) ஆகியன
உள்ளன. இவை ஆக்டின் மற்றும் மைய�ோசினுடன்
இணைந்து தசைச் சுருக்கத்தைக் ஒழுங்கு
படுத்துகின்றன.
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9.5 தசை சுருங்கும் விதம்
(Mechanism of muscle contraction)

ÐÑ(ÍÓ

சறுக்கும் இழை க�ோட்பாடு
(Sliding Filament theory):
இக்கோட்பாடு 1954 ஆம் ஆண்டு ஆன்ட்ரூ
F. ஹக்ஸ்லி (Andrew F. Huxley) மற்றும் ர�ோல்ப்
நீடர்கெர்க் (Rolf Niedergerke) என்பவர்களால்
உருவாக்கப்பட்டது.
இக்கோட்பாட்டின் படி
குறிப்பிட்ட
நீளமுடைய
ஆக்டின்
மற்றும்
மைய�ோசின் இழைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக
இழைகிறது. இதன் விளைவாகத் தசைச்சுருக்கம்
ஏற்படுகின்றது. இந்நிகழ்வின்போது ஆற்றலைப்
பயன்படுத்தபடுகின்றது . தசைச்சுருக்க நிகழ்வால்
உருவாக்கப்படும் விசை ஒரு பளுவை நகர்த்தவ�ோ
அல்லது எதிர்க்கவ�ோ பயன்படுகின்றது. தசை
சுருக்கத்தினால் உருவாகும் விசை தசையின்
இழுவிசை (Muscle tension) எனப்படும். பளு அல்லது
சுமை என்பது தசைச் சுருக்கத்திற்கு எதிரான
ஆற்றல் அல்லது எடை ஆகும். தசை சுருக்கம்
என்பது
தசைகளில்
இழுவிசையை
ஏற்படுத்துவதாகும். இது
ஒரு செயல்மிகு
நிகழ்வாகும். தசைத் தளர்வு என்பது சுருக்கத்தின்
ப�ோது உருவான இழு விசையை விடுவித்தல்
ஆகும்.
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	மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து இயக்க
நரம்பு வழியே அனுப்பப்படுகின்ற நரம்பு தூண்டல்
தசைச்
சுருக்கத்தைத்
துவக்குகின்றது.
தசையிழையில்
இயக்க
நரம்பும்
சார்கோலெம்மாவும் இணையுமிடம், நரம்பு தசை
சந்திப்பு (Neuromuscular Junction) அல்லது இயக்க
முனைத்தட்டு (Motor end plate) எனப்படும்.
இவ்விடத்தை
நரம்புத்தூண்டல்
வந்தடையும்
ப�ோது
அசிட்டைல்
க�ோலைன்
விடுவிக்கப்படுகின்றது. இது சார்கோலெம்மாவில்
செயல்நிலை மின்னழுத்தத்தை (Action potential)
உருவாக்குகின்றது.

¼dÌ»ÓÇ{

படம் 9.2 தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின்
ஆக்கக்கூறுகள்
ஒவ்வொரு மெல்லிய இழையும், பின்னிய இரு
ஆக்டின் மூலக்கூறுகளால் ஆனது. ஆக்டினில்
குள�ோபுலார் ஆக்டின் பகுதி (G ஆக்டின்) மற்றும்
இழை ஆக்டின் பகுதிகள் (F ஆக்டின்) என இரு
பகுதிகள்
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
மெல்லிய
இழையும் நீள் வாக்கில் பின்னிய இரண்டு
F ஆக்டின் இழைகளால் ஆனவை. F ஆக்டின்
என்பது ம�ோன�ோமெரிக் G ஆக்டினின் பாலிமெர்
ஆகும். இதில் மைய�ோசின் இணையும் பகுதியும்
உள்ளது. மெல்லிய இழையில், ஒழுங்குபடுத்தும்
புரதங்களான ட்ரோப�ோமைய�ோசின் (Tropomyosin)

இந்த செயல்நிலை மின்னழுத்தம், பல
அயனிக்கால்வாய்களைத்
திறக்கிறது.
குறுக்குவாட்டு குழலின் வழியாகச் செல்லும்
செயல் மின்னழுத்தத்தின் விளைவால் அதிக
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படம் 9.3 தசைச் சுருக்கத்தின் குறுக்குப்பால சுழற்சி
அளவிலான கால்சியம் அயனிகள் சார்கோபிளாச
வலைப் பின்னலிலிருந்து வெளியேறுகின்றன.
இவ்வாறு அதிகரிக்கின்ற கால்சியம் அயனிகள்
மெல்லிய இழையிலுள்ள ட்ரோப�ோனின் எனும்
புரதத்துடன்
இணைகின்றன.
மெல்லிய
இழையிலுள்ள
(ஆக்டின்)
மைய�ோசின்
இணைப்பிடத்தை
ட்ரோப�ோமைய�ோசின்
வெளிக்கொணர்கிறது. இந்தச் செயல்மிகு பகுதி
மைய�ோசினின்
தலைப்பகுதியுடன்
சேர்ந்து
குறுக்குப்பாலத்தினை
உருவாக்குகின்றது.
குறுக்குப்பால உருவாக்கத்தின்போது ஆக்டின்
மற்றும் மைய�ோசின் ஆகியவை இணைந்து

ஆக்டோமைய�ோசின் எனும் புரத கூட்டமைப்பை
உருவாக்குகிறது. இப்போது, நீராற்பகுக்கப்பட்ட
ATPக்களால் உருவாகும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி
மைய�ோசினில்
உள்ள
தலைப்பகுதி
தசையிழையின் அச்சுப்பகுதிக்கு 90° க�ோணத்திற்கு
வரும் வரை சுழல்கிறது. இந்நிலையில் ஆக்டின்
மற்றும்
மைய�ோசின்
இடையே
பிணைப்பு
ஏற்பட்டுச் சுருங்கி-விரியும் சுழற்சியைச் செயல்பட
வைக்கிறது. இதனைத் த�ொடர்ந்து வலிமையான
விசையின் தாக்கம் உருவாகிறது. மைய�ோசினின்
தலைப்பகுதியும் அது பிணையும் பகுதியும் 90°
க�ோணத்திலிருந்து 45°க்கு சாய்ந்த பின் விசையின்
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படம் 9.4 தசைச் சுருக்கத்தின் சுருங்கிய நிலை,
தளர்ந்த நிலை

¬ñ«ò£C¡ î¬ôŠð°F ÝŸø™ I° M¬ê
Þò‚èˆ¬î (Power Stroke) «ñŸªè£œ÷™

தாக்கம் த�ொடங்குகிறது. இதனால் குறுக்குப்பால
அமைப்பு உறுதியான உயர்விசை பிணைப்பாக
மாறி
மைய�ோசின்
தலைப்பகுதியை
சுழலவைக்கிறது.
இவ்வாறாக
மைய�ோசின்
தலைப்பகுதி சுழன்று இயங்கும் ப�ோது அதனுடன்
இணைந்த ஆக்டின் இழைகள் A பட்டையின்
மையப்பகுதிக்கு
இழுக்கப்படுகின்றன.
மைய�ோசின் பழைய நிலைக்கு திரும்பி ADP
மற்றும் பாஸ்பேட் அயனிகளை விடுவிக்கின்றன.
பிறகு
ஒரு
புதிய
ATP
மூலக்கூறு
மைய�ோசினின் தலைப்பகுதியில் பிணைகிறது.
இதனால்
குறுக்குப்பாலம்
உடைகிறது.
இவ்விசைத்தாக்கத்தின் முடிவில் மைய�ோசின்
தலைப்பகுதியில் இருந்து ஆக்டின் இழைகள்
விடுவிக்கப்படுகின்றன. மைய�ோசின் மீண்டும்
சுழன்று அடுத்த ஆக்டின�ோடு இணைந்து அடுத்த
சுருக்க சுழற்சிக்குத் தயாராகின்றது. (இந்த இயக்க
மானது படகில் பயன்படுத்தப்படும் துடுப்பின்

Ý‚®¡ Þ¬ö ê£˜«è£IòK¡
¬ñòŠð°F‚° ïè¼î™ (î¬ê„ ²¼‚è‹)
¬ñò ïó‹¹ ñ‡ìô êI‚¬èèœ G¡Á
«ð£î™; è£™Cò‹ ÜòQèœ e‡´‹
ê£˜«è£H÷£ê õ¬ôJÂœ ªê½ˆîŠð´î™

®«ó£«ð£¬ñ«ò£C¡ e‡´‹ Ý‚®¡
Þ¬öJ½œ÷ Þ¬íŠHìƒè¬÷ Í´î™
இயக்கத்துக்கு நிகரானது). தசையிழை சுருங்கும்
வரை விசைத்தாக்கம் த�ொடர்ந்து பல முறை
நிகழ்கின்றது.
ஆக்டின்
மூலக்கூறுகளை
மைய�ோசினின் தலைப்பகுதி, பிணைத்து, உள்ளே

178

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 178

14-02-2020 2.28.06 PM

நகர்த்திப் பின் விடுவிக்கின்றது. இந்நிகழ்ச்சி
த�ொடர்ந்து நடைபெறுவதால் மெல்லிழைகள்
சார்க்கோமியரின்
மையப்பகுதியை
ந�ோக்கி
நகர்கின்றது.
இவ்வாறாகத்
த�ொடர்ந்து
குறுக்குப்பாலம்
உருவாதலும்
உடைதலும்
தசையிழைகளில் சறுக்கலை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆனால், தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின்
நீளத்தில் இதனால் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
ஆக்டின் இழைகளுடன் இணைந்த Z க�ோடுகள்
இரு
பக்கத்தில்
இருந்தும்
உள்நோக்கி
இழுக்கப்படுவதால்
சார்கோமியர்
நீளம்
குறைகின்றது.
இதன் முடிவில் சார்கோமியர்
சுருங்குகிறது. தசைகளுக்கான தூண்டல் மற்றும்
கால்சியம் அயனிகளின் த�ொடர் வெளியேற்றம்
ஆகியவை இருக்கும் வரை இச்சுருக்க நிகழ்வு
த�ொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இயக்கத் தூண்டல்
நின்றவுடன்,
கால்சியம்
அயனிகள்
சார்கோபிளாசத்தினுள் மீளச் செலுத்தப்படுவதால்
ஆக்டின் இழைகளின் செயல்படு பகுதியான
இணைப்பிடம் மறைக்கப்படுகின்றது. இதனால்
மய�ோசின் இழைகளின் தலைப்பகுதி ஆக்டின்
இழையுடன்
இணைய
இயலாமையால்,
Z க�ோடுகள் பழைய நிலைக்குச் செல்கின்றன.
இதற்குத் தசை தளர்வடைதல் என்று பெயர்
(படம் 9.3).

ஐச�ோமெட்ரிக் சுருக்கம் (சம நீளச்
சுருக்கம் - Isometric contraction)
(ஐச�ோ – சமம், மெட்ரிக்– அளவு (அ) நீளம்)
இவ்வகை சுருக்கத்தின்போது தசையின் நீளத்தில்
மாற்றமடைவதில்லை ஆனால் இழுவிசையில்
மாற்றம்
ஏற்படுகின்றது.
இதனால்
இங்கு
உருவாக்கப்படும்
விசையிலும்
மாற்றம்
ஏற்படுகின்றது. எ.கா. சுவரைக் கைகளால்
தள்ளுதல்,
அதிக
எடையுடைய
பையைத்
தாங்குதல்.

எலும்புத்தசையிழைகளின் வகைகள்
(Types of skeletal muscle fibres)
தசையிழைகள் சுருங்கும் வேகத்தின் அடிப்படையில்
துரிதமாகச்
சுருங்கும்
தசைகள்
மற்றும்
நிதானமாகச் சுருங்கும் தசைகள் என இரு
வகைகளாகப்
பிரிக்கலாம்.
மேலும்
தசைச்சுருக்கத்திற்குத்
தேவையான
ATPஉருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆக்ஸிஜனேற்ற
(Oxidative) வகை மற்றும் கிளைக்கோஜன் சிதைவு
(Glycolytic) வகை எனத் தசையிழைகள் வகை
படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிக அளவு ATP- யேஸ்
செயல்பாடுகளைக் க�ொண்ட மைய�ோசின் உள்ள
தசையிழை துரிதமாகச் சுருங்கும் தசையிழை
என்றும் குறைந்த அளவு ATP யேஸ் செயல்பாடுகள்
க�ொண்டவை நிதானமாகச் சுருங்கும் தசையிழை
என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன.
அதிக
எண்ணிக்கையில் மைட்டோகாண்டிரியாவையும்
அதிக அளவு ஆக்ஸிகரண பாஸ்பேட் ஏற்ற
(Oxidative
phosphorylation)
திறனும்
பெற்ற
தசையிழைகள்
ஆக்ஸிஜனேற்ற
இழைகள்
எனப்படுகின்றன.
இவ்வகை தசை இழைகள்
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் உணவூட்டப் ப�ொருட்களைத்
தசைகளுக்கு வழங்குவதற்கு இரத்த ஓட்டத்தைச்
சார்ந்துள்ளன. எனவே ஆக்ஸிஜனேற்ற வகை
தசையிழைகளுக்கு
சிவப்பு
தசையிழைகள்
(Red muscle fibres) என்று பெயர். ஒரு சில மைட்டோ
காண்டிரியாக்களும், அதிக எண்ணிக்கையில்
கிளைக்கோலைடிக் ந�ொதிகளும் மற்றும் அதிக
அளவு கிளைக்கோஜன் சேமிப்பும் க�ொண்ட தசை
இழைகளுக்குக் கிளைக்கோலைடிக் தசையிழைகள்
(Glycolytic fibres) என்று பெயர். மைய�ோகுள�ோபின்
இல்லாத தசையிழைகள் வெளிர் நிறமாக உள்ளன.
எனவே இதற்கு வெண்மை நிறத் தசையிழைகள்
(White muscle fibres) என்று பெயர்.

9.6 எலும்புத்தசைச் சுருக்க வகைகள்  
(Type of skeletal muscle contraction)
தசைச் சுருக்கம் இரு முதன்மை வகைகளாக வகை
படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவை ஐச�ோடானிக்
(சம இழுவிசை சுருக்கம்) சுருக்கம் மற்றும்
ஐச�ோமெட்ரிக் (சம நீள சுருக்கம்) சுருக்கம்
ஆகியனவாகும். தசையிழைகள் சுருங்கும் ப�ோது
தசையிழைகளின் நீளம் மற்றும் அவற்றின்
இழுவிசைத்
தன்மையில்
ஏற்படும்
மாறுபாடுகளைப் ப�ொறுத்து தசைச்சுருக்கத்தின்
வகை அமைகிறது.

ஐச�ோடானிக் சுருக்கம் (சம இழுவிசைச்
சுருக்கம்) (Isotonic contraction)
(ஐச�ோ – சமம், ேடான் – இழுவிசை)
இவ்வகை
சுருக்கத்தின்போது
தசைகளின்
நீளத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆனால்
இழுவிசையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. இங்கு
உருவாக்கப்படும் விசையில் எந்த மாற்றமுமில்லை.
எ.கா. பளு தூக்குதல், மற்றும் டம்பெல் தூக்குதல்.
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2. துரித
ஆக்ஸிஜனேற்ற
இழைகள்
(Fast oxidative fibres):- இவ்வகை இழைகளில்
அதிக
அளவு
மைய�ோசின்
ATP-யேஸ்
செயல்பாட்டால்
அதிக
அளவு
ATP
உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை தசைகள்
துரிதச் செயலுக்கு உகந்தன.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கால்சியம் பிணைவதற்கான இடத்தைப்
பெற்றுள்ள
தசையிழை
எது?
கால்சியத்துடன் பிணையும் மூலக்கூறின்
பெயர் என்ன?

3. துரித – கிளைக்கோலைடிக் இழைகள்
(Fast Glycolytic fibres) கிளைக்கோலைடிக்
இழைகளில்
மைய�ோசின்
ATPயேஸ்
செயல்பாடு இருந்தாலும் அதிக அளவு
ATPஉருவாவதில்லை.
ஏனெனில் இதன்
ATPக்களுக்கான ஆதாரம் கிளைக்காலைசிஸ்
ஆகும். இவ்வகை இழைகள் துரித, தீவிரச்
செயல்களுக்கு உகந்தன. எ.கா: குறுகிய
தூரத்தை அதிக வேகத்தில் கடத்தல்.

எலும்புத் தசை
கிளைக்கோஜன்
பகுப்பாய்வு (SMGA):  
தடகள
வீரர்களின்
விளையாட்டுத் திறனை
அளவிட
தசைகளில்
உயிர்த்திசு
ச�ோதனை (Biopsy) செய்யப்படுகிறது.
தசைகளில் உள்ள கிளைக்கோஜனை
அளவிட
உதவும்
நிலையான
முறையாகும்.
காற்றில்லா நிலை
உடற்பயிற்சியின் ப�ோது தசையிலுள்ள
கிளைக்கோஜன்
தான்
ஆற்றல்
மூலமாகும்.
மேலும்,
உடலில்
சேமிக்கப்பட்டுள்ள கிளைக்கோஜனும்,
நீண்ட
நேர
செயல்பாட்டுக்கான
ஆற்றலைத் தரும் வளர்சிதை மாற்ற
நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றன.
ஒற்றை
கிளைக்கோஜன் மூலக்கூறில் ஏறத்தாழ
5000 குளுக்கோஸ் அலகுகள் உள்ளன.
இவை 5000 தனித்த குளுக்கோஸ்
மூலக்கூறுகளுக்குச் சமமாகும்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
எல்லா தசைகளும் இயக்கத்தை
ஏற்படுத்தினாலும் எலும்புத்தசை மட்டுமே
இடப்பெயர்ச்சிக்கு காரணமாகும். இதன்
ப�ொருள் என்ன?

9.7. சட்டகமண்டலம் மற்றும் அதன்
பணிகள் (Skeletal
system and its
function) :
சட்டக மண்டலம், எலும்புகள்
மற்றும் குருத்தெலும்புகளால்
ஆன ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும்.
இது கருவளர்ச்சியின் ப�ோது
நடு அடுக்கிலிருந்து
த�ோன்றியது ஆகும்.
எலும்புகள் தசைகளுடன் டென்டான் (Tendon)
எனப்படும்
தசை
நாண்களால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை
எலும்பு
மண்டலத்தை நெம்புக�ோல் ப�ோல் இயக்கத்
தேவையான விசையை அளிக்கின்றது. சட்டக
மண்டலம்
கீழ்காண்
முறையில்
மூன்று
வகைப்படும்.

எலும்பு
தசையிழைகளை
மேற்குறிப்பிட்ட
முறையில் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
அவை நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்,
துரித –ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள் மற்றும் துரித–
கிளைக�ோலைடிக் இழைகள் என்பனவாகும்.
1. நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்
(Slow – oxidative fibres):- இவ்வகை இழைகளில்
குறைந்த வீதத்திலேயே மைய�ோசின் ATPக்கள்
நீராற் பகுக்கப்படுகின்றன.
ஆனால் அதிக
அளவு ATP க்களை உருவாக்குகின்றன
இவ்வகை இழைகள் நீண்டநேர, த�ொடர்
செயல்களான
நீண்டதூர
நீச்சல்,
ப�ோன்றனவற்றில் பயன்படுகின்றன.
நீண்ட
தூர ஓட்டப்பந்தய வீரரின் கால் தசையில் இத்தகு
தசையிழைகள் அதிக அளவில் உள்ளன.

நீர்மசட்டகம் (Hydrostatic skeleton): இவ்வகை
சட்டகமானது (திரவம் நிறைந்த உட்பகுதியைச் சுற்றி
தசைகள் சூழ்ந்த அமைப்பு ஆகும்). மென்மையான
உடலமைப்பு க�ொண்ட முதுகுநாணற்ற விலங்குகளில்
இது காணப்படுகின்றது. (எ.கா. மண்புழு).
புறச்சட்டகம் (Exoskeleton): இவ்வகை சட்டகம்
முதுகு நாணற்ற உயிரிகளில் காணப்படுகின்றது.
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இது, உடலின் புறப்பகுதியில் உள்ள உறுதியான
மற்றும் கடினமான பாதுகாப்பு அமைப்பாகும்.
(எ.கா.கரப்பான் பூச்சி).

9.8 அச்சுச் சட்டகம் (Axial skeleton)
இந்தச் சட்டகம் உடலின் முக்கிய அச்சை
உருவாக்குகின்றது.
மண்டைய�ோடு, நாவடி
(ஹயாய்டு) எலும்பு, முதுகெலும்புத் த�ொடர்
மற்றும் மார்புக் கூடு ஆகியவை அச்சுச் சட்டக
எலும்புகள் ஆகும்.

அகச்சட்டகம் (Endoskeleton) : இவ்வகை
சட்டகம்
முதுகெலும்பிகளின்
உடலினுள்
உள்ளது. எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்புகளால்
ஆன இவ்வமைப்பு தசைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது
(எ.கா. மனிதன்).

அ) மண்டைய�ோடு (Skull) :

மனிதனில் அகச்சட்டகம் எனும் எலும்பு
மண்டலம்
206
எலும்புகளாலும்
மற்றும்
குருத்தெலும்புகளாலும் ஆனது. இம் மண்டலத்தை
இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
அவை,
அச்சுச்சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம்
ஆகியனவாகும்.
அச்சுச் சட்டகத்தில் 80
எலும்புகளும் இணையுறுப்புச் சட்டகத்தில் 126
எலும்புகளும் உள்ளன (அட்டவணை-8.1) .

மண்டைய�ோட்டில் (படம் 9.5) உள்ள எலும்புகள்
கபால எலும்புகள் மற்றும் முகத்தெலும்புகள் என
இரு
த�ொகுப்புகளாக
அமைந்துள்ளன.
ம�ொத்தமாக உள்ள 22 எலும்புகளில் கபால
எலும்புகள் 8ம் முகத்தெலும்புகள் 14ம் அடங்கும்.
கபால எலும்புகள் மூளைக்கு உறுதியான
பாதுகாப்பு வெளியுறையை அளிப்பதால் இதற்கு
மூளைப் பெட்டகம் (Brain Box) என்று பெயர். இதன்
க�ொள்ளளவு சுமார் 1500 க.செமீ. ஆகும். கபால
எலும்புகள் தையல் ப�ோன்ற அமைப்பினால்
அசையாமல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கபால
எலும்புகளில் ஓரிணை உச்சி எலும்பு (Parietal)
ஓரிணை ப�ொட்டெலும்பு (Temporal) ஆகியவையும்,
நுதலெலும்பு (Frontal), பிடரிஎலும்பு (Occipital),
எத்மாய்டு (Ethmoid), மற்றும் ஆப்புருவ எலும்பு
(Sphenoid) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும்
உள்ளன.

சட்டக மண்டலத்தின் பணிகள்
•

இவ்வமைப்பு
உடலுக்கு
கட்டமைப்பை
அளிப்பதுடன்
விசைக்கு
எதிராக
உடல்
தாங்குகின்றது.

•

உடலுக்கு நிலையான வடிவத்தைத் தந்து
அதனை நிர்வகிக்கிறது.

•	மென்மையான
பாதுகாக்கின்றது.

உறுதியான
புவியீர்ப்பு
எடையைத்

உள்ளுறுப்புகளைப்

•

கால்சியம், பாஸ்பரஸ் ப�ோன்ற தாதுப்புக்களை
சேமிக்கின்றது. மேலும் மஞ்சளான எலும்பு
மஜ்ஜைப் பகுதியில் ஆற்றல் மூலமான
க�ொழுப்பை (டிரைகிளிசரைடு) சேமிக்கின்றது.

•

எலும்புகள�ோடு
இணைக்கப்பட்ட
தசைகளுடன் சேர்ந்து நெம்புக�ோல்போல்
செயல்பட்டு
இடப்பெயர்ச்சிக்குப்
பயன்படுகின்றது.

•

அதிக எடையைத் தாங்கக்கூடிய வலுவைத்
தருவதும், இயக்க அதிர்வுகளை ஏற்பதும்
எலும்புகளேயாகும்.

•

விலா
எலும்புகள்,
பஞ்சு
ப�ோன்ற
முள்ளெலும்புகளின் பகுதிகள் மற்றும் நீண்ட
எலும்புகளின் முனைப்பகுதி ஆகிய இடங்களில்
இரத்தச்
சிவப்பணுக்கள்
மற்றும்
வெள்ளையணுக்கள்
உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன.

ப�ொட்டெலும்பில் உள்ள பெரிய துளை
புறச்செவித் துளையாகும். முகத்தெலும்புகளில்
மேல்தாடையெலும்பு
(Maxilla),
கன்னத்தின்
வளையெலும்பு (Zygomatic), அண்ண எலும்பு
(Palatine),
கண்ணீர்ச்சுரப்பியண்மை
எலும்பு
(Lacrimal), மூக்கினிடை கீழ் காஞ்சா (Inferior nasal
concha) மற்றும் மூக்கினிடைத் தட்டெலும்பு
(Nasal) ஆகியவை இணை எலும்புகளாகவும்
கீழ்த்தாடையெலும்பு (Mandible) மற்றும் இடைநாசி
எலும்பு (Vomer) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும்,
உள்ளன.
இவையனைத்தும்
இணைந்து
மண்டைய�ோட்டின் முன்பகுதியை உருவாக்கு
கின்றன. த�ொண்டைக் குழியின் அடிப்பகுதியில்
U வடிவ ஒற்றை நாவடி (Hyoid) எலும்பு உள்ளது.
ஒவ்வொரு நடுச்செவியிலும் சுத்தி வடிவ (Malleus)
எலும்பு, பட்டடை (Incus) எலும்பு மற்றும் அங்கவடி
(Stapes) எலும்பு ஆகிய 3 சிற்றெலும்புகள் உள்ளன.
இவற்றிற்குச்
செவிச்சிற்றெலும்புகள்
என்று
பெயர்.
மேல்தாடை,
மேக்ஸில்லா
மேல்தாடை
எலும்புகளாலும்

என்னும்
கீழ்த்தாடை,
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முன்புறத் த�ோற்றம்

பக்கவாட்டுத் த�ோற்றம்

படம் 9.5 மனிதனின் மண்டைய�ோடு
மேன்டிபிள் என்னும் கீழ்த்தாடை எலும்புகளாலும்
ஆனது. கபாலத்துடன் இணைந்த மேல்தாடை
அசையும் தன்மையற்றது.
அசையும் தன்மை
க�ொண்ட கீழ்த்தாடையானது தசைகள் மூலம்
கபாலத்துடன் இணைந்துள்ளது.

திருவெலும்புப்பகுதி முள்ளெலும்புகள் (Sacral - 5),
(கைக்குழந்தைகளில் 5 எலும்புகளாக இருந்த
திருவெலும்புப்பகுதி
பெரியவர்களில்
ஒரே
எலும்பாக
இணைந்துள்ளன.)
மற்றும்
வால் எலும்பு (Coccyx – 1) ஆகியன. (குழந்தைகளில்
இருந்த, 4 வால் முள்ளெலும்புகள் பெரியவர்களில்
ஒன்றிணைந்து
ஒற்றை
வால்
எலும்பாக
மாறியுள்ளன).

கண்குழிகள்,
நாசிப்பள்ளம்
ஆகியவை
மண்டைய�ோட்டில் உள்ள முக்கியத் துளைகள்
ஆகும்.
மண்டைய�ோட்டு
பெருந்துளை
(Foramen
Magnum)
எனும்
பெரிய
துளை
மண்டைய�ோட்டின் பின்புறம் உள்ளது. இதன்
வழியாகவே
மூளையின்
முகுளப்பகுதி
தண்டுவடமாகக் கீழிறங்குகின்றது.




ஆ) முதுகெலும்புத் த�ொடர்
(Vertebral column):

´h
vÂ×jÕ´v 








33 முள்ளெலும்புகள் த�ொடர்ந்து வரிசையாக
இணைக்கப்பட்டு
உடலின்
முதுகுப்புறத்தில்
முதுகெலும்புத்
த�ொடராக
உள்ளது
இம்
முள்ளெலும்புகள்
முள்ளெலும்பு
இடைத்
தட்டுகள்
(Inter
vertebral
discs)
என்னும்
குருத்தெலும்புகளால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன
(படம் 9.6). மண்டைய�ோட்டின் அடிப்பகுதியில்
த�ொடங்கும் இத்தொடர் இடுப்புப் பகுதிவரை
நீண்டு நடுவுடல் பகுதிக்குக் கட்டமைப்பை
அளிக்கின்றது.
முதுகெலும்புத் த�ொடரிலுள்ள
எலும்புகள்
ஐந்து
பெரும்
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்படுகின்றன.
அவை
கழுத்து
முள்ளெலும்புகள்
(Cervical
7),
மார்பு
முள்ளெலும்புகள்
(Thoracic - 12), இடுப்பு
முள்ளெலும்புகள்
(Lumbar
5)
மற்றும்
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இதயம்,
கல்லீரல்
ப�ோன்ற
உறுப்புகளைப்
பாதுகாப்பதுடன்
சுவாசத்திலும்
விலா
எலும்புக்கூடு பங்கேற்கின்றது.

ஒவ்வொரு முள்ளெலும்பின் மையத்திலும்
உள்ளீடற்ற
பகுதி
உள்ளது.
இதற்கு
நரம்புக்கால்வாய்
என்று
பெயர்.
இதன்
வழியாகவே தண்டுவடம் செல்கின்றது. முதல்
முள்ளெலும்பு
அட்லஸ்
(Atlas)
என்றும்
இரண்டாவது முள்ளெலும்பு அச்சு முள்ளெலும்பு
(Axis) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. முதல்
முள்ளெலும்பு,
பிடரிஎலும்பில் காணப்படும்
முண்டுப்பகுதிய�ோடு (Occcipital condyles) அசையும்
வகையில் இணைந்துள்ளது.
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தண்டுவடத்தைப் பாதுகாப்பது, தலையைத்
தாங்குவது,
விலா
எலும்புகள்
இணையும்
புள்ளியாகச் செயல்படுவது, மற்றும் பின்பக்கத்
தசைகளை இணைப்பது ஆகியன முதுகெலும்புத்
த�ொடரின் பணிகளாகும்.
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இ) மார்பெலும்பு (Sternum)

படம் 9.7 மார்புக்கூடு

தட்டையான மார்பெலும்பு வயிற்றுப்புறத்தில்
மார்புக்கூட்டின் மையப் பகுதியில் உள்ளது. இது
விலா எலும்புகள் மற்றும் வயிற்றுப்புறத் தசைகள்
இணைவதற்கு இடமளிக்கின்றது.

9.9 இணையுறுப்புச் சட்டகம்
(Appendicular skeleton)

ஈ) விலா எலும்புக்கூடு (Rib cage)

கையெலும்புகள், கால் எலும்புகள் மற்றும்
அவற்றின் வளையங்கள் க�ொண்ட த�ொகுப்பு
இணையுறுப்புச் சட்டகம் ஆகும். இச்சட்டகத்தில்
126 எலும்புகள் உள்ளன.

12 இணை விலா எலும்புகள் உள்ளன. மெல்லிய
தட்டையான (படம் 9.7) ஒவ்வொரு விலா எலும்பும்
முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் த�ொடருடனும்
வயிற்றுப்புறத்தில்
மார்பெலும்புடனும்
இணைந்துள்ளது. இவற்றின் முதுகுப்புறத்தில்
இரு அசையும் இணைவுப் பகுதிகள் உள்ளதால்
இவை
இருதலைக்
க�ொண்டன
(Bicephalic)
எனப்படுகின்றன.
முதல் 7 இணை விலா
எலும்புகள்
உண்மை
விலா
எலும்புகள்
(Vertebro- sternal ribs) அல்லது முள்ளெலும்புகள்
விலா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் த�ொடரின்
மார்பு
முள்ளெலும்புகளுடனும்
வயிற்றுப்பகுதியில்
மார்பெலும்புடனும்
ஹையலின்
குருத்தெலும்பால்
இணைக்கப்
பட்டுள்ளன. 8, 9, 10 ஆவது இணை விலா
எலும்புகள்
நேரடியாக
மார்பெலும்புடன்
இணையாமல்
7ஆவது
விலா
எலும்பின்
ஹையலின்
குருத்தெலும்பு
பகுதிய�ோடு
இணைந்துள்ளது.
இதற்குப்
ப�ோலி
விலா
எலும்புகள் (Vertebro-chondral ribs) என்று பெயர்.
கடைசி இரு இணைகள் (11 மற்றும் 12 ஆவது
இணை) வயிற்றுப் பகுதியில் மார்பெலும்புடன்
இணையாமல் இருப்பதால் இவற்றிற்கு மிதக்கும்
விலா எலும்புகள் (Vertebral ribs) என்றும் பெயர்.
மார்பு முள்ளெலும்புகள், விலா எலும்புகள்
மற்றும் மார்பெலும்பு ஆகியவற்றால் விலா
எலும்புக்கூடு உருவாகியுள்ளது. நுரையீரல்,
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உள்ளங்கை எலும்புகள் (Metacarpals) மற்றும் விரல்
எலும்புகள் (Phalanges) ஆகியன உள்ளன (படம் 9.8).

அ) த�ோள் வளையம் (Pectoral girdle)
கைகள் த�ோள் வளையத்துடன் இணைந்துள்ளன.
இலகுத்தன்மை க�ொண்ட இவ்வளையம், எல்லா
திசைகளிலும் மேற்கை அசைய அனுமதிக்கிறது.
இதனால்தான் இவ்வளவு அசைவு உடலின்
வேறெந்த
பகுதியிலும்
காணப்படுவதில்லை.
த�ோள் வளையம் இரு பகுதிகளைக் க�ொண்டது
(படம் 9.10). ஒவ்வொரு பகுதியும் காரையெலும்பு
அல்லது கழுத்துப் பட்டை எலும்பு (Clavicle or Collar
bone) மற்றும் த�ோள்பட்டை எலும்பு (Scapula)
ஆகியவற்றால் ஆனவை. த�ோள்பட்டை எலும்பு
பெரிய முக்கோண வடிவ எலும்பாகும். இது
மார்புக் கூட்டின் முதுகுப்புறத்தில் 2 முதல் 7வது
விலா எலும்புகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது.
இதில் உள்ள சற்று புடைத்த விளிம்புடைய
தட்டையான விரிந்த அமைப்பு ஏகுர�ோமியன்
(Acromion
process)
நீட்சி
எனப்படுகின்றது.
இந்நீட்சிய�ோடு
காரையெலும்பு
அசையும்
வகையில்
இணைந்துள்ளது.
ஏகுர�ோமியன்
நீட்சியின் கீழுள்ள பள்ளம் கையெலும்பு ப�ொருந்து
குழிவு (Glenoid cavity) ஆகும்.
இவ்விடத்தில்
மேற்கை எலும்பான ஹியுமரஸின் தலைப்பகுதி
இணைந்து
த�ோள்பட்டை
மூட்டை
உருவாக்குகின்றது.
காரையெலும்பு
இரு
வளைவுகளைக் க�ொண்ட நீண்ட எலும்பாகும்.
இவை படுக்கைவாட்டில் அமைந்து அச்சுச்
சட்டகத்தையும் இணையுறுப்புச் சட்டகத்தையும்
இணைக்கின்றன.

மணிக்கட்டு
எலும்பு
கால்வாய் ந�ோய் (Carpal
Tunnel syndrome - CTS)
மணிக்கட்டில்
உள்ள
எலும்புகளும் இணைப்பு நார்களும் சிறுத்து
மைய நரம்பை அழுத்துகிறது.
எழுத்தர்,
மென்பொருள் துறையில் பணிபுரிவ�ோர்,
கர்ப்பிணிகள்
மற்றும்
அலைபேசியில்
த�ொடர்ந்து
விளையாடுவ�ோர்
அல்லது
த�ொடர்ந்து
செய்தி
அனுப்புவ�ோர்
ஆகிய�ோருக்கு இந்நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு
அதிகமுள்ளது.

ம�ொத்தத்தில் 8 மணிக்கட்டு எலும்புகள் தலா
4 வீதம் இரு வரிசையாக அமைந்துள்ளன.
மணிக்கட்டின் மேற்பகுதியில் ஒரு கால்வாயை
இது த�ோற்றுவிக்கின்றது. இதற்கு மணிக்கட்டுக்
கால்வாய்
என்று
பெயர்.
உள்ளங்கையில்
5 உள்ளங்கை எலும்புகளும் விரல்களில் 14 விரல்
எலும்புகளும் உள்ளன.
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கை:
சிறப்பாக இயங்கும் வகையில் கையில் 30 தனி
எலும்புகள்
உள்ளன.
த�ோள்பட்டைக்கும்
முழங்கைக்கும் இடையே உள்ள பகுதியில் உள்ள
எலும்பிற்கு மேற்கை எலும்பு (Humerus) என்று பெயர்.
மேற்கை
எலும்பின்
தலைப்பகுதி
த�ோள்பட்டையெலும்பின்
கையெலும்பு
ப�ொருந்துக்குழிவுப் பகுதியுடன் ப�ொருந்தியுள்ளது.
இதன் கீழ்முனைப்பகுதி இரு எலும்புகளுடன்
இணைந்துள்ளன.
முழங்கைக்கும்
மணிக்கட்டுக்கும் இடையே ஆர எலும்பு (Radius)
மற்றும் அல்னா (Ulna) ஆகிய இரு முன்கை
எலும்புகள் முன்கையில் உள்ளன. ஒலிகிரனான்
நீட்சி (Olecranon process) என்பது அல்னாவின்
மேற்பகுதியில் உள்ள நீட்சியாகும்.
இது
முழங்கையில் உள்ள கூர்மையான பகுதியாகும்.
கைப்பகுதியில் மணிக்கட்டு எலும்புகள் (Carpals)
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வகையிலும்
30
எலும்புகளைக்
க�ொண்ட
அமைப்பாகும். கை எலும்புகளை விடக் கால்
எலும்புகள் தடிமனானதும் வலிமையானதும்
ஆகும். ஒவ்வொரு காலிலும் த�ொடை, கீழ்க்கால்
மற்றும் பாதம் என மூன்று பகுதிகள் உள்ளன.
த�ொடை எலும்பானது (Femur) உடலின் மிக நீண்ட,
மிகப்பெரிய மற்றும் மிக உறுதியான எலும்பு
ஆகும்.
இவ்வெலும்பின் தலைப்பகுதி இடுப்பு
வளையத்தில் அசிட்டாபுலம் என்னும் குழியினுள்
ப�ொருந்தி இடுப்பு மூட்டை உருவாக்கியுள்ளது.

ஆ) இடுப்பு வளையம் (Pelvic Girdle) :
இடுப்பு வளையம் (படம் 9.9), அதிக எடையைத்
தாங்கும் படியான, உறுதியான சிறப்பு வாய்ந்த
அமைப்பாகும். இவை காக்ஸல் எலும்பு எனும்
இரு இடுப்பு எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வெலும்புகள் கால்களை அச்சுச் சட்டகத்துடன்
இணைத்து பாதுகாக்கிறது. திருவெலும்பு (Sacrum)
மற்றும் வாலெலும்புடன் (Coccyx) இணைந்து
க�ோப்பை
வடிவ
அமைப்பை
இடுப்பு
வளையத்திற்குத் தருகிறது. ஒவ்வொரு காக்ஸல்
எலும்பும், இலியம் (Ileum), இஸ்கியம் (Ischium)
மற்றும் பூப்பெலும்பால் (Pubis) ஆனது.
இந்த
மூன்று எலும்புகளும் இணைந்துள்ள பகுதியில்
அசிட்டாபுலம் எனும் ஆழ்ந்த அரைக்கோளக் குழி
இடுப்பின்
பக்க
வாட்டில்
உள்ளது.
இக்குழிப்பகுதியில் த�ொடை எலும்பின் (Femur)
தலைப்பகுதி
ப�ொருந்தியிருப்பதால்,
த�ொடை
எலும்பு நன்கு அசைகிறது. வயிற்றுப்பகுதியில்
இடுப்பு வளையத்தின் இரு பகுதிகளும் இணைந்து,
நாரிழைக் குருத்தெலும்பைக் க�ொண்ட பூப்பெலும்பு
இணைவை (Pubic symphysis) உண்டாக்குகின்றன.

டிபியா மற்றும் ஃபிபுலா எனும் இணை
எலும்புகள் கீழ்க்கால் பகுதியில் உள்ளன. கிண்ண
வடிவப் பட்டல்லா (Patella) எனும் முழங்கால்
சில்லு
முழங்கால்
மூடியை
(Knee
cap)
உருவாக்குகின்றது. இது முன்புற முழங்கால்
மூட்டை பாதுகாக்கிறது மேலும் முழங்காலின் மீது
செயல்படும் த�ொடைத்தசைகளின் நெம்புக�ோல்
தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. கால் பாதத்தில்
டார்சஸ்
(Tarsus)
எனும்
7-கணுக்கால்
எலும்புகளும் மெட்டாடார்சஸ் (Metatarsus) எனும்
5 பாத எலும்புகளும் ஃபேலஞ்சஸ் (Phalanges)
எனப்படும் 14 விரல் எலும்புகளும் உள்ளன.
பாதம் நமது உடல் எடையைத் தாங்குவதுடன்
நெம்புக�ோல் அடிப்படையில் செயல்பட்டு நடத்தல்
மற்றும் ஓடுதலின் ப�ோது நமது உடலை
முன்னோக்கி
நகர்த்துகின்றது.
கைவிரல்
எலும்புகளை விடக் கால் விரல் எலும்புகள்
சிறியன.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
இடுப்பு வளையம், கனமான மற்றும்
உறுதியான வளையமாகும்.
இதன்
அமைப்பு அதன் பணியை எவ்வாறு பிரதி
பலிக்கிறது?
இடுப்பெலும்பின் மேற்பகுதியில் உள்ள
இலியம் எடுப்பான எலும்பாகும்.
ஒவ்வொரு
இலியமும்
பின்பக்கத்தில்
திருவெலும்புடன்
உறுதியான இணைப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
இஸ்கியம் ஒரு வளைந்த பட்டையான எலும்பாகும்.
V வடிவப் பூப்பெலும்பு, முன்பகுதியில் உள்ள
பூப்பெலும்பு இணைவுடன் அசையும் வண்ணம்
ப�ொருந்தியுள்ளது. ஆண்களின் இடுப்பு வளையம்,
பெரிய உறுதியான கனத்த எலும்புகளையுடைய
குறுகிய ஆழமான அமைப்பாகும். பெண்களின்
இடுப்பு வளையம் குறைந்த ஆழமுடைய அகன்ற
மீள்தன்மையுடைய
அமைப்பாகும்.
பெண்
ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இந்த
அமைப்பு கர்ப்பகாலத்தில் உதவிகரமாக உள்ளது.

நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு
(Structure of a typical long bone)
நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பில் டயாஃபைசிஸ்,
எபிஃபைசிஸ் மற்றும் சவ்வுகள் (படம் 9.10) ஆகிய
பகுதிகள் உள்ளன. குழல்போன்ற டயாஃபைசிஸ்
பகுதி, எலும்பின் நீள் அச்சினை உருவாக்குகிறது.
மையத்திலுள்ள
மெடுல்லரி
குழி
(அ)
மஜ்ஜைக்குழியைச் சுற்றி தடித்த பட்டையான
இறுக்கமான எலும்பு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எபிஃபைசிஸ் என்பது எலும்பின் முனைகளாகும்.
எபிஃபைசிஸின் வெளிப்புறத்தில் இறுக்கமான
எலும்புப்பகுதியும் உள்ளே சிவப்பு எலும்பு
மஜ்ஜையைக் க�ொண்ட பஞ்சு ப�ோன்ற எலும்புப்
பகுதியும் உள்ளன. எபிஃபைசிஸ் பகுதியும்,
டயாஃபைசிஸ்
பகுதியும்
சந்திக்கும்
இடம்
மெடாஃபைசிஸ் எனப்படுகிறது.
இணைப்புப்
பகுதியைத் தவிர எலும்பின் வெளிப்பரப்பு
முழுவதும்
இரட்டை
அடுக்காலான

கால் :
காலானது நிமிர்ந்த நிலையில் உடல் எடையைத்
தாங்கும்
வகையிலும்
ஓடும்போதும்
குதிக்கும்போதும் ஏற்படும் விசையைத் தாங்கும்
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அட்டவணை 8.1 சட்டக மண்டலத்தில் அடங்கியுள்ள எலும்புகள் (Bones of the skeletal system)
ப�ொருள்

எலும்பின் பெயர்

மண்டைய�ோடு

எலும்புகளின்

எலும்புகளின் ம�ொத்த

எண்ணிக்கை

எண்ணிக்கை

கபாலம்

8

29

முகத்தெலும்பு

14

நடுக்காது எலும்பு

6 (2x3)

நாவடி எலும்பு

1

முதுகுகெலும்புத்

கழுத்துப்பகுதி

7

த�ொடர்

மார்புப்பகுதி

12

இடுப்புப்பகுதி

5

திருவெலும்பு

1

அச்சுச் சட்டகம் (80
எலும்புகள்)

26 (பெரியவர்கள்)

(5 எலும்புகள்
இணைந்தது).
1

வாலெலும்பு

(4 எலும்புகள்
இணைந்தது)
மார்பெலும்பு
விலா எலும்புகள்
இணையுறுப்பு சட்டகம்

கை

(126 எலும்புகள்)

1

1

12x2= 24

24

மேற்கை எலும்பு

1

(2x30)

ஆர எலும்பு

1

60

அல்னா

1

மணிக்கட்டு எலும்புகள் 8
உள்ளங்கை எலும்புகள் 5

கால்

கைவிரல் எலும்புகள்

14

த�ொடை எலும்பு

1

(2x30)

டிபியா

1

60

ஃபிபுலா

1

கணுக்கால் எலும்புகள் 7
உள்ளங்கால்

5

எலும்புகள்

த�ோள்வளையம்

இடுப்பு வளையம்

கால்விரல் எலும்புகள்

14

முழங்கால் சில்லு

1

த�ோள்பட்டை எலும்பு

1

(2x2)

காரை எலும்பு

1

4

இன்னாமினேட்

1

(1x2)

(இலியம் இஸ்கியம்

2

பூப்பெலும்பு ஆகியவை
இணைந்த பெயரற்ற
ஒரே எலும்பு)
ம�ொத்தம் எலும்புகள்
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பெரியாஸ்டியம்
எனும்
சவ்வினால்
சூழப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாரிழை அடுக்கு,
அடர்த்தியான சீரற்ற இணப்புத் திசுக்காளல்
ஆனது.
உள்ளடுக்கான ஆஸ்டிய�ோஜெனிக்
அடுக்கில் எலும்பு உருவாக்க செல்களான
ஆஸ்டிய�ோபிளாஸ்டுகள்
உள்ளன.
இவை
எலும்பின் தளப்பொருள் கூறுகளையும், எலும்பை
சிதைக்கும் ஆஸ்டிய�ோகிளாஸ்ட் செல்களையும்
சுரக்கின்றன.
மேலும்
ஆஸ்டிய�ோபிளாஸ்ட்
செல்களாக மாறக்கூடிய சிறப்படையாத தண்டு
செல்களான
ஆஸ்டிய�ோஜெனிக்
செல்கள்
உள்ளன.
பெரியாஸ்டியத்தில், நரம்பிழைகள்,
நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள்
ஆகியவை அதிகமுள்ளன. எலும்பின் உட்பரப்பில்
மெல்லிய
இணைப்புத்
திசு
சவ்வான
என்டோஸ்டியம் காணப்படுகிறது. பஞ்சு எலும்பின்
டிரபிகுலே (Trabeculae) மீதும் இறுக்கமான
எலும்பினுள்
செல்லும்
கால்வாய்களின்
உட்சுவற்றிலும்
என்டாஸ்டியம்
உள்ளது.
என்டோஸ்டியத்தில் ஆஸ்டிய�ோ பிளாஸ்டுகளும்,
ஆஸ்டிய�ோ
கிளாஸ்டுகளும்
உள்ளன.
எபிஃபைசிஸ்
மற்றும்
டயாஃபைசிஸ்
ஆகியவற்றுக்கிடையே
எபிஃபைசியல்
தட்டு
அல்லது வளர்ச்சித்தட்டு உள்ளது.
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9.10 மூட்டுகளின் வகைகள்
(Types of Joints)
உடலில் உள்ள எலும்புப்பகுதிகளின் அனைத்து
வகை
இயக்கங்களுக்கும்
மூட்டுகள்
அவசியமானது.

எலும்புகள்

இணையும்

புள்ளிகளுக்கு மூட்டுகள் என்று பெயர் (படம் 9.11).
சில சமயங்களில் மூட்டுகள் பாதுகாப்புப்
பணிகளை

மேற்கொள்கின்றன.

தசைகளில்

உருவாகும் விசைகளைக் க�ொண்டு மூட்டுகள்
இயங்குகின்றன. மனிதனின் அன்றாட வாழ்வியல்
செல்பாடுகளுக்கு இவைபெரிதும் உதவுகின்றன.
மூட்டுகள்

நெம்புக�ோலின்

சுழல்

புள்ளியாக

செயலாற்றுகின்றன.
அமைப்பு அடிப்படையில் மூட்டுகளை மூன்று
பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

அ) நாரிணைப்பு மூட்டுகள் (Synarthroses)
இவ்வகை மூட்டுகள் அசையா முட்டுகள் ஆகும்.
எனவே

எலும்புகளுக்கிடையே

அசைவுமிருக்காது.

எந்த

மண்டைய�ோட்டு

எலும்புகளில் உள்ள தையல் ப�ோன்ற மூட்டுகள்
நாரிணைப்பு வகையானவை.

ஆ) குருத்தெலும்பு மூட்டுகள்
(Amphiarthroses)
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இவ்வகை
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மூட்டுகள்

சிறிதளவு

அசையும்

தன்மைபெற்றவை, இவற்றின் மூட்டுப்பரப்புகள்
குருத்தெலும்பால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
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முதுகெலும்புத்

த�ொடரில்

உள்ள

அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கிடையேயான,
இணைப்பு.
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தெரிந்து தெளிவ�ோம்
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ச�ோர்வான
ஒரு
மாணவன்,
ஒரு
உரையை கேட்டுக் க�ொண்டிருந்தான்
30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அவனுக்கு
அதில் ஆர்வமிழந்து பெரிய அளவிலான
க�ொட்டாவி விட்டான். ஒரு சமயத்தில்
அவனால் வாயை மூட இயலவில்லை.
கீழ்த்தாடையானது திறந்த நிலையில்
நின்று ப�ோனது. இது எதனால் நடந்தது
என்று நினைக்கிறாய்?

ªñ†ì£ç¬ðCv
H¡âHç¬ðCv

Þ¬íŠ¹
°¼ˆªî½‹¹

படம் 9.10 நீண்டமைந்த மாதிரி எலும்பின் அமைப்பு
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த�ோன்றும்.
சார்கோலெம்மாவில்
அசிட்டைல்கோலைன்
உணர்வேற்பிகளை
எதிர்ப்பொருட்கள் தடைசெய்வதால் தசைகளில்
பலமின்மை எற்படுகின்றது. இந்நோய் முற்றிய
நிலையில் மெல்லுதல், விழுங்குதல், பேசுதல்,
சுவாசித்தல் ஆகியன கடினமாகும்.

இ) உயவு மூட்டுக்கள் அல்லது திரவ
மூட்டுகள் அல்லது சைன�ோவியல்
மூட்டுகள் (Diarthroses joints or synovial
joints)
இவ்வகை மூட்டுகள் நன்கு அசையும் தன்மை
க�ொண்டவை. எலும்புகளுக்கு இடையே உள்ள
இடைவெளிகள்

சைன�ோவியல்

டெட்டனி: (Tetany) பாரதைராய்டு ஹார்மோன்
பற்றாக்குறையின்
காரணமாக
உடலில்
கால்சியத்தின் அளவு குறைகிறது. இதனாலேயே
தீவிரத் தசை இறுக்கம் ஏற்படுகின்றது. அதற்கு
டெட்டனி என்று பெயர்.

திரவத்தால்

நிரப்பப்பட்டுள்ளன. இம்மூட்டுகளின் வகைகள்
கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
முளை அச்சு
மூட்டு (அல்லது)
சுழலச்சு மூட்டு
(Pivot joint)

முதல் கழுத்து
முள்ளெலும்பு மற்றும்
அச்செலும்புக்கிடையிலான
மூட்டு

நழுவு மூட்டு
(Gliding joint)

மணிக்கட்டு
எலும்புகளுக்கிடையிலான
மூட்டு

அடையும்.

சேண மூட்டு

மணிக்கட்டு எலும்பு மற்றும்
உள்ளங்கை எலும்பிற்கும்
இடையேயான மூட்டு

அமிலம்
ஆகியவை
காரணங்களாகும்.

(Saddle joint)
பந்து கிண்ண
மூட்டு
(Ball and socket
joint)

த�ோள்பட்டை
வளையத்திற்கும் மேற்கை
எலும்புக்கும் இடையிலான
மூட்டு

கீல் மூட்டு
(Hinge Joint)

முழங்கால் மூட்டு இணைப்பு

க�ோண மூட்டு
(Condyle/ Angular/
Ellipsoid)

ஆர எலும்புக்கும்
மணிக்கட்டு எலும்புக்கும்
இடையிலான மூட்டு

தசைச்சோர்வு (Muscle fatigue) :
த�ொடர்ந்து பலமுறை தசைச்சுருக்கம் நடைபெற்ற
பின்னர் தசை மேலும் சுருங்க முடியாத நிலையை
இந்நிலையே

தசைகளில்

ATP

ஆக்ஸிஜனின்றி
சிதைவின்

தசைச்சோர்வாகும்.

பற்றாக்குறை
நடைபெறும்

விளைவாக

மற்றும்

குளுக்கோஸ்

சேகரமாகும்
தசை

லாக்டிக்

ச�ோர்வடையக்

தசைச்செயலிழப்பு (Atrophy) :
தசைகளின் செயல்பாடுகள் குறைவது அல்லது
முற்றிலும்

முடங்கிப்போகும்

நிலை

தசைச்செயலிழப்பு எனப்படும். தசைகளின் அளவு
சுருங்குவதால் தசைகள் பலமிழந்து விடுகின்றன.
நீண்ட

காலமாகப்

ந�ோயாளிகள்,

படுக்கையில்

தசைகளைத்

இருக்கும்
த�ொடர்ந்து

பயன்படுத்தாததால் அவை வலுவிழக்கின்றன.

தசைப்பிடிப்பு (Muscle Pull) :
தசையில் ஏற்படும் கிழிசலே தசைப்பிடிப்பு
எனப்படும். விபத்து ப�ோன்ற அதிர்ச்சி இழுப்பால்
தசையிழைகளில் ஏற்படும் கிழிவு சுளுக்கு
எனப்படும்.
தசைகளின் மீள் திறனைவிட
அதிகமாகத் திடீரென இழுபடுவதால் இந்நிலை
ஏற்படுகின்றது. சரியற்ற நிலையில் நீண்ட நேரம்
இருக்கையில் அமர்வதால் முதுகுத் தசைகளில்
தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு முதுகுவலி உண்டாகிறது.

9.11 தசை மண்டல மற்றும் எலும்பு
மண்டலக் குறைபாடுகள்
(Disorders of muscular and skeletal
system)
அ) தசை மண்டலக் குறைபாடுகள்
மையாஸ்தீனியா கிரேவிஸ்: (Myasthenia gravis)
நரம்பு தசை சந்திப்பில் அசிட்டைல் க�ோலைன்
செயல்பாடு
குறைவதால்
இந்நிலை
த�ோன்றுகின்றது. இது ஒரு சுயதடைகாப்பு
ந�ோயாகும். இதனால் எலும்புத்தசைகளில், தசைச்
ச�ோர்வு, பலமின்மை மற்றும் பக்கவாதம் ஆகியன

தசைச்சிதைவு ந�ோய் (Muscular dystrophy) :
பல தசைந�ோய்களின் ஒன்றிணைந்த த�ொகுப்பு
தசைச் சிதைவுந�ோய் என்பதாகும்.

எலும்புத்

தசைகளின் தீவிரச் செயலிழப்பு, தசைகளைப்
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இடுப்பு, முதுகெலும்புத் த�ொடர்
ப�ோன்றவற்றின்
மூட்டுகளில்
இவ்விதப் பாதிப்பு த�ோன்றுகின்றது.

Î0Ìl¬h

Ö»f
¬h

ஆ) ருமடாய்ட் ஆர்த்ரைடிஸ்
(Rheumatoid arthritis): மூட்டுகளின்
இடையே உள்ள உயவு (Synovial)
படலத்தில் அதிகத் திரவம் சேர்ந்து,
அதிக
வலியுடன்
வீக்கம்
த�ோன்றுதல்
ருமடாய்ட்
ஆர்த்ரைடிஸ் ஆகும். இது எந்த
வயதிலும் த�ோன்றலாம். ஆனால்
அறிகுறிகள் இயல்பாக 50 வயதுக்கு
முன்னர் வெளிப்படும்.

jÍm
¬h
Ïkd&iÌ
¬h

dÇml
-Ìl

H{ÔhË
¬h

இ) க�ௌட் (Gouty arthritis or gout):
மூட்டுகளில்
யூரிக்
அமிலம்
படிகங்களாகப் படிவது அல்லது
அவற்றைக் கழிவு நீக்கம் மூலம்
வெளியேற்ற முடியாத நிலையில்
க�ௌட் த�ோன்றுகின்றது.
உயவு
மூட்டுகளில் இது படிகின்றது.

ÉÌ¬h

Ïkd&iÌ
¬h

2.

<x¬h

எலும்புப்புரை (Osteoporosis):

கால்சியத்தை உணவின் வழியாகப்
ப�ோதுமான

ÄÒÐhË¬h

அளவிற்கு

எடுத்துக்கொள்ளாத

படம் 9.11 மூட்டுக்களின் வகைகள்

நிலையிலும்

ஹார்மோன்

பலமில்லாமல் ஆக்கி, நுரையீரல் மற்றும் இதயச்

குறைபாடு

காரணமாகவும் இந்நோய் த�ோன்று

செயலிழப்பை உண்டாக்கி இறுதியில் இறப்பை

கின்றது.

ஏற்படுத்துகிறது. டச்சீன் தசைச் சிதைவு (Duchene

இது

ந�ோயையும்

குழந்தைகளில்

வயது

ரிக்கெட்ஸ்

முதிர்ந்த

பெண்களில்

Muscular Dystrophy -DMD) என்பது ப�ொதுவாக
காணப்படும் தசைச் சிதைவு ந�ோயாகும்.

ஆஸ்டிய�ோமலேசியா

ஆ) எலும்பு மண்டல குறைபாடுகள்
(Disorders of skeletal system):

மென்மையாகவும்
எளிதில்
தன்மையுடையதாகவும்

மூட்டுவலி (Arthritis) மற்றும் எலும்புப்புரை
(Osteoporosis) ஆகியன எலும்பு மண்டலத்தில்
ஏற்படும் முக்கியக் குறைபாட்டு ந�ோய்களாகும்.

இந்நிலையைப்

ப�ோதுமான

அளவு

உட்கொள்ளல்,

வைட்டமின்

D

ந�ோயையும்

உண்டாக்குகின்றது. இந்நிலையில் எலும்பானது
உடையும்
மாறுகின்றது.
கால்சியம்

உட்கொள்ளல்

மற்றும் த�ொடர்ச்சியான உடற்செயல்பாடுகளால்
குறைக்கலாம்.

1. மூட்டு வலி (Arthritis) வீக்கம் மற்றும்
சிதைவு ஆகியவை மூட்டுகளைப் பாதிப்பதே
மூட்டுவலி எனப்படும். இவற்றில் பல வகைகள்
உள்ளன. அவை

9.12 த�ொடர் உடற்பயிற்சியின்
நன்மைகள் (Benefits of regular
exercise):

அ) ஆஸ்டிய�ோஆர்த்ரைடிஸ் (Osteoarthritis):
இது வயது முதிர்வு காரணமாக எளிதில் அசையும்
மூட்டுகளில் உள்ள எலும்பு முனைகளின்
சிதைவால் த�ோன்றுகிறது. விரல்கள், முழங்கால்,

உடற்பயிற்சி
4

மற்றும்

அடிப்படை

அவை

தாங்கும்

உடற்செயல்பாடுகளை

வகைகளாகப்
தன்மை,

பிரிக்கலாம்.
உறுதித்தன்மை,
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சமநிலைத்தன்மை மற்றும் வளைந்து க�ொடுக்கும்

• நல்ல உடற்கட்டு அழகுப்பண்பைக் கூட்டும்.

தன்மை ஆகியனவாகும்.
தாங்கும்
சுவாசம்

மற்றும்

• தரமான வாழ்வுடன் ஒட்டும�ொத்தமாக உடல்

சுவாசப்பயிற்சிகள்,

தன்மை:
இதயச்

செயல்

நலமடைகின்றது.

அளவு

• மன அழுத்தம், தகைப்பு மற்றும் பதட்டம்

ஆகியவற்றை உயர்த்துகின்றது. இது இரத்த ஓட்ட
மண்டலத்தை

நலமுடன்

வைத்து

ஆகியவற்றைத் தடுகிறது.

உடலின்

கட்டமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.
உறுதித்தன்மை
Exercises):

இது

உறுதியாக்குகின்றது.

உடற்பயிற்சி

உடற்பயிற்சி

(Strength

தசைகளை

மேலும்

இது

மாற்ற

க�ொண்ட இரத்த சிவப்பணுக்கள், செயல்படும்
மையங்களுக்குச் செல்கின்றன. இதய துடிப்பும்,
இதயத்திலிருந்து

ப�ோன்றவற்றைச் செய்யப் பயன்படுகின்றது.

அளவும்

சமநிலைப்பயிற்சி: இது வயதானவர்களிடம்

உணவுடன்,

ப�ோன்றனவற்றைத் தடுக்க உதவும் பயிற்சியாகும்.

வெளியேறும்

அதிகமாகிறது.

எலும்புகளையும்

ப�ொதுவாகக் காணப்படுகின்ற தவறி விழுந்துவிடல்
உறுதிப்பயிற்சிகள்

அதற்கேற்ப

இத்தேவையை ஈடுசெய்ய அதிக அளவு ஆக்ஸிஜன்

தனித்தன்மையுடன்

ஏறுதல் மற்றும் சுமைப்பைகளைத் தூக்குதல்

உடல்

அதிகரிக்கிறது.

வளர்சிதை

தசைகளில் ஆக்ஸிஜன் தேவையும் அதிகரிக்கிறது.

இருக்கவும் அன்றாட செயல்பாடுகளான மாடிப்படி

பல

வீதம்

செய்யும்போது

இரத்தத்தின்
தசைகளையும்

உறுதியாக்க,
உடற்பயிற்சியும்

சரிவிகித
முக்கிய

பங்காற்றுகிறது.

உடல்

சமநிலையையும் மேம்படுத்துகிறது.

பாடச் சுருக்கம்

வளைந்து க�ொடுக்கும் தன்மைப் பயிற்சி:
மூட்டுகள் சுதந்திரமாக இயங்குவதற்கு ஏற்றபடி

இடப்பெயர்ச்சி
விலங்குகளின்
குறிப்பிடத்தக்கத�ொரு பண்பாகும். அமீபா ப�ோன்ற
இயக்கம், குறுஇழை இயக்கம், நீளிழை இயக்கம்
மற்றும் தசையியக்கம் ஆகியன பல்வேறு இயக்க
முறைகள்
ஆகும்.
எலும்புத்தசைகள்,
உள்ளுறுப்புத்தசைகள், மற்றும் இதயத்தசைகள்
ப�ோன்ற மூன்று வகை தசைகள் மனிதனில்
காணப்படுகிறது. எலும்புகளுடன் தசைநாண்கள்
மூலம் எலும்பு தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
நுண்ணோக்கி
அமைப்பில்
அடர்த்தி
மிகு
பட்டைகள் மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள்
எனத் த�ொடர்ச்சியாகச் சீராக அமைந்துள்ளமை
எலும்புத் தசையின் முக்கிய அமைப்பாகும்.
தசைகளின்
முக்கியப்
பண்புகளாவன,
கிளர்ச்சித்திறன், சுருங்கும்திறன், கடத்தும் திறன்
மற்றும்
மீட்சித்திறன்
ஆகியனவாகும்.
சமநீளச்சுருக்கம் மற்றும் சம இழுப்புச் சுருக்கம்
என்ற
இருவகை
சுருக்கங்கள்
தசைகளில்
காணப்படுகின்றன. சட்டக மண்டலம் என்பது
எலும்புகளும் குருத்தெலும்புகளும் க�ொண்ட
கட்டமைப்பாகும். சட்டக மண்டலத்தில், அச்சுச்
சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம் என்ற
இரு முதன்மை வகைகள் உள்ளன. நாரிணைப்பு
மூட்டுகள், குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் மற்றும்
உயவு மூட்டுகள் என்ற மூன்று வகை மூட்டுகள்

உடல் தசைகள் நீட்சியடைய இது உதவி செய்கிறது
த�ொடர்

உடற்பயிற்சியினால்

பல

உடற்செயலியல் நன்மைகள் உண்டு. அவை:
• தசைகள்

நீண்டு

வளர்வதுடன்

உறுதியாகின்றது.
• இதயத் தசை ஓய்வு வீதம் குறைகின்றது.
• தசைநார்களில்

ந�ொதிகளின்

உற்பத்தி

உயர்கின்றது.
• தசைநார்கள்

மற்றும்

தசை

நாண்கள்

உறுதியடைகின்றன.
• மூட்டுகள்

மேலும்

வளையும்

தன்மையடைகின்றது.
• மாரடைப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது.
• ஹார்மோன்களின்

செயல்பாட்டை

அதிகரிக்கிறது.
• அறிவாற்றல்

த�ொடர்பான

பணிகளை

மேம்படுத்துகிறது.
• உடல் பருமனைத் தடுக்கிறது.
• தன்னம்பிக்கையையும்

மரியாதையையும்

அதிகரிக்கிறது.
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உடலில் உள்ளன.மையாஸ்தீனியா கிரேவிஸ்,
தசைச்சிதைவுந�ோய், டெட்டனி, தசைச்சோர்வு,
தசைப்பிடிப்பு மற்றும் தசைச்செயலிழப்பு ஆகியன
தசை மண்டலக் குறைபாட்டுடன் த�ொடர்புடைய
ந�ோய்களாகும். மூட்டு வலி மற்றும் எலும்புப்புரை
ஆகியன எலும்பு மண்டலக் குறைபாட்டு ந�ோய்கள்
ஆகும்.
ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி உடலைச்
சீராகவும் நலமுடனும் வைத்திருக்கும்.

5.	தசை
இழைக்
கற்றை
அழைக்கப்படுகின்றன.

இவ்வாறு

அ) மைய�ோஃபைப்ரில்கள்
ஆ) ஃபாசிக்கிள்
இ) சார்கோமியர்
ஈ) சார்கோப்பிளாசம்
6. தசைநாரிலுள்ள ஆக்ஸிஜனைச் சேமிக்கும்
நிறமி
அ) மைய�ோகுள�ோபின்
ஆ) ட்ரோப�ோனின்
இ) மைய�ோசின்
ஈ) ஆக்டின்

ஒரு நீண்டமைந்த எலும்பில் டையாஃபைசிஸ்,
எபிஃபைசிஸ் மற்றும் சவ்வுகள் ஆகியவை
உள்ளன. எலும்புகள் உறுதியாக இருப்பினும்
அவை உடைதலுக்கும் முறிவுக்கும் உட்படுகின்றன.
எளிய எலும்பு முறிவைச் சரிசெய்தலில் நான்கு
முக்கிய நிலைகள் உள்ளன. இயன் மருத்துவத்தில்
உடற்பயிற்சிகள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு
கை,
கால்கள்
இயல்பாக
இயங்கச்
செய்யப்படுகின்றன.

7.	தசைநார்களின் செயல் அலகு
அ) சார்கோமியர்
ஆ) சார்கோபிளாசம்
இ) மைய�ோசின்
ஈ) ஆக்டின்
8.	தடித்த இழைகளிலுள்ள புரதம்
அ) மைய�ோசின்
இ) பெக்டின்

மதிப்பீடு:
I. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு.

9.	மெல்லிய இழைகளிலுள்ள புரதம்

1. 	தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு.
அ) புறப்படை
ஆ) நடுப்படை
இ) அகப்படை
ஈ) நரம்பு புறப்படை

அ) மைய�ோசின்

ஆ) ஆக்டின்

இ) பெக்டின்

ஈ) லியூசின்

10. அடுத்தடுத்த இரண்டு ‘Z’ க�ோடுகளுக்கிடையே
உள்ள பகுதி

2. 	தசைகள் இவற்றால் ஆனவை

அ) சார்கோமியர்

ஆ) நுண்குழல்கள்

இ) மைய�ோகுள�ோபின்

ஈ) ஆக்டின்

11. ஒவ்வொரு
எலும்புத்தசையும்
மூடப்பட்டுள்ளது.

அ) தசைச்செல்கள்
ஆ) லியூக்கோசைட்டுகள்

இதனால்

அ) எப்பிமைசியம்

இ) ஆஸ்டிய�ோசைட்டுகள்

ஆ) பெரிமைசியம்

ஈ) லிம்போசைட்டுகள்
3. எலும்புகள�ோடு இணைந்துள்ள
இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறன.

இ) எண்டோமைசியம்

தசைகள்

ஈ) ஹைப்போமைசியம்
12. இது முழங்கால் மூட்டுக்கு உதாரணம்

அ) எலும்புத்தசைகள்
ஆ) இதயத்தசை
இ) இயங்குதசை
ஈ) மென்தசைகள்
4. எலும்புத்தசைகளை
இணைப்பது

ஆ) ஆக்டின்
ஈ) லியூசின்

அ) சேணமூட்டு
ஆ) கீல்மூட்டு
இ) முளை அச்சு மூட்டு

எலும்புகள�ோடு

ஈ) நழுவு மூட்டு

அ) தசைநாண்கள்	 ஆ) தசைநார்
இ) பெக்டின்
ஈ) ஃபைப்ரின்
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13. முதல்
முள்ளெலும்பு
மற்றும்
முள்ளெலும்புகளுக்கு
இடையே
மூட்டின் பெயரைக் கூறு.

20. முழங்கையின் கூர்மை பகுதி

அச்சு
உள்ள

அ) ஏகுர�ோமியன் நீட்சி
ஆ) கிளிநாய்டு குழி

அ) உயவு மூட்டு

இ) ஓலிகிராணன் நீட்சி

ஆ) முளை அச்சு மூட்டு

ஈ) இணைவு

இ) சேணமூட்டு
ஈ) கீல்மூட்டு
14. தசைச்சுருக்கத்திற்கான
உள்ள இடம்

21.	பல்வகை இயக்கங்களின் பெயர்களைக் கூறுக.
ATPயேஸ்

ந�ொதி

22.	சார்கோமியரிலுள்ள
பெயர்களைக் கூறுக.

அ) ஆக்டினின்
ஆ) ட்ரோப்போனின்

தசையிழைகளின்

23. எலும்புத்
தசைகளிலுள்ள
புரதங்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

இ) மைய�ோசின்
ஈ) ஆக்டின்

சுருங்கு

24. எலும்புத்
தசைகளை
விளக்கும்போது
“வரியுடைய” என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

15. சைன�ோவியல் திரவம் காணப்படும் இடம்
அ) மூளையின் வென்ட்ரிக்கிள்கள்

25. 	சம
இழுப்பு
நடைபெறுகிறது?

ஆ) தண்டுவடம்
இ) அசையா மூட்டுகள்
ஈ) நன்கு அசையும் மூட்டுகள்

சுருக்கம்

எவ்விதம்

26.	சம நீளச் சுருக்கம் எவ்விதம் நடைபெறுகிறது?

16. யூரிக்
அமிலப்
படிகங்கள்
சேர்வதால்
மூட்டுகளில் வீக்கம் த�ோன்றுவது

27. கபால எலும்புகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

அ) க�ௌட்

28. மனித உடலில் இணைக்கப்படாத எலும்பு எது?

ஆ) மயஸ்தீனியா கிரேவிஸ்

29. அச்சு சட்டகத்தில் அடங்கியுள்ள மூன்று
முக்கியப்
பகுதிகளின்
பெயர்களைப்
பட்டியலிடுக.

இ) எலும்புப்புரை
ஈ) ஆஸ்டிய�ோமலேசியா
17. அசிட்டாபுலம் இதில் அமைந்துள்ளது.

30.	டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

அ) காரை எலும்பு

31. மரண விறைப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

ஆ) இடுப்பெலும்பு
இ) த�ோள்பட்டை எலும்பு

32. மார்புக்கூட்டை
உருவாக்கும்
விலாஎலும்புகளின் வகைகள் யாவை?

ஈ) த�ொடை எலும்பு
18. இணையுறுப்புச்சட்டகம் என்பது

33. இடுப்பு
யாவை?

அ) வளையங்களும் அதைச்சார்ந்த
இணையுறுப்புகளும்

வளையத்திலுள்ள

34.	தசைமண்டலத்தின்
பட்டியலிடுக.

ஆ) முள்ளெலும்புகள்
இ) கபாலம் மற்றும் முள்ளெலும்புத்தொடர்
ஈ) விலாஎலும்புகள் மற்றும் மார்பெலும்பு

எலும்புகள்

க�ோளாறுகளைப்

35.	தசைச்சுருக்கத்திற்கான
சறுக்கு
இழைக்கோட்பாட்டை விளக்கு.

19. மாக்ரோஃபேஜ்கள் வெளிப்படுத்தும் இயக்கம்

–

36.	த�ொடர் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள்
யாவை?

அ) நீளிழை
ஆ) குறுயிழை
இ) தசையியக்கம்
ஈ) அமீபா ப�ோன்ற இயக்கம்
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இணையச்செயல்பாடு

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்
We like to move

)LEURXVMRLQW

6ZLYHOMRLQW
3LYRWMRLQW

%DOODQG
6RFNHWMRLQW

&DUWLODJLQRXVMRLQW
6\QFKRQGURVLV

(OOLSVRLGDO
MRLQW
6DGGOHMRLQW

%DOODQGVRFNHW
MRLQW

எலும்பு மண்டலத்தை
ஆராய்ந்து புரிந்து
க�ொள்வோமா!

+LQJHMRLQW
3ODQHMRLQW

படிகள்
1.

க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி getbodysmart என்னும்
பக்கத்திற்குச் செல்லவும். திரையில் காணப்படுவனவற்றுள் Skeletal Organisation என்பதனைச்
ச�ொடுக்கி எலும்புகளின் உள்ளமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து அறியவும்.

2. பின்னா் மீண்டும் முந்தைய Skeletal Organisation பக்கத்திற்குச் செல்லவும். இப்பொழுது Upper
Limb Bones என்பதனைச் ச�ொடுக்கி clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, and hand
bones ப�ோன்ற எலும்புகளைப் பற்றி ஆராய்ந்தறியவும்.
3.	மேற்கூறியப் படிகளைப் பின்பற்றி இன்னும் பல எலும்புகளின் அமைப்பு மற்றும் பயன்பாடுகளை
அறியவும்.
4. கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களின் துணைக்கொண்டு எலும்பு மண்டலத்தின் கூடுதல்
தகவல்களைத் தெரிந்து க�ொள்ளவும்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

எலும்பு மண்டல இணைய பக்கத்தின் உரலி

https://www.getbodysmart.com/skeletal-system
* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு-IV

பாடம் – 10

நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும்
ஒருங்கிணைப்பு
பாட உள்ளடக்கம்

10.1.
நரம்பு மண்டலம்
10.2.	மனித நரம்பு மண்டலம்
10.3.	நியூரான் – நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு
மற்றும் செயல் அலகு
10.4. மைய நரம்பு மண்டலம்
10.5. அனிச்சை செயல் மற்றும் அனிச்சை வில்
10.6.	உணர்வைப் பெறுதல் மற்றும் செயல்
முறையாக்கம்

மூளையின் மிக முக்கியமான தடைசெய்யும்
நரம்புணர்வு கடத்தி காமா அமைன�ோ பியூட்டைரிக்
அமிலம் (GABA) ஆகும். நரம்பின் கிளர்ச்சித்
தன்மையை இது குறைக்கிறது.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•
•

•
•
•

நியூரானின் அமைப்பு
மற்றும் மனித நரம்பு
மண்டலம் ஆகியவற்றைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்.

நம் உடல் எவ்வாறு வேலைச் செய்கிறதென்று
எப்போதாவது
ஆச்சரியப்பட்டதுண்டா?
நம்
உடலின்
ஒவ்வொரு
பகுதியும்
ஒவ்வொரு
வேலையைத்
த�ொடர்ந்து
செய்து
க�ொண்டேயுள்ளது. எத்தனைய�ோ புறச்சூழல்
காரணிகள் மாறினால் கூட நிலைத்து நின்று,
அப்பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்கிறது. கண்கள்
நம்மைச்சுற்றியுள்ள
ப�ொருட்களைக்
காண
உதவுகிறது. பல்வேறு ஒலிகளைக் கேட்க நமது
காதுகள்
உதவுகின்றன.
இதயம்
ஒரு
ஒழுங்கமைவ�ோடு
விடாமல்
இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. நுரையீரல் காற்றை
வாங்குவதும் வெளியேற்றுவதுமாய் உள்ளது.
உடலில் காயம் படும்போது கண்கள் கண்ணீர்
விடுகின்றன. உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும்
ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுகிறது. இச்செயல்கள்
எல்லாம்
எவ்வாறு
ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு
ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது என்பது தெரியுமா?

உணர்வு நரம்புகள் மற்றும்
இயக்கு நரம்புகளின்
பணிகளை வேறுபடுத்தி அறிதல்.

நரம்பு தூண்டல் கடத்தப்படுவதைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல் மற்றும் மயலின்
உறையின் முக்கியத்துவம் மற்றும்
தாவல் முறை கடத்தல் ஆகியவற்றைக்
கற்றல்
நரம்பு சந்திப்பு மற்றும் நரம்புதசை
சந்திப்பு ஆகியவற்றின் பங்கினை
அறிதல்

மைய நரம்பு மண்டலத்தின்
அமைப்பையும் பணிகளையும் அறிதல்

கண், காது, நுகர்ச்சி மற்றும் சுவை
உணர்விகள் மற்றும் த�ோல்
ஆகியவற்றின் உணர்வு
உள்வாங்குதல் மற்றும் செயல்படுத்தல்
ஆகியவற்றைப் புரிந்துணர்தல்

நரம்பு மண்டலமானது உடல் முழுவதுமுள்ள
பல்வேறு மண்டலங்களையும் ஒருங்கிணைத்து,
சிறப்பாகவும்
தடையின்றியும்
செயல்படச்
செய்கிறது. ஒவ்வொரு ந�ொடியிலும் நடைபெறும்
உடற்செயல்பாடுகளில்
பங்கேற்பது
நரம்பு
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மண்டலமே ஆகும். இரவு பகலாக, நரம்பு
செல்களின்
ஊடே
செல்லும்
மில்லியன்
கணக்கான தூண்டல்களே இதயத்தைத் துடிக்கச்
செய்யவும், சிறுநீரகம் கழிவை வெளியேற்றவும்,
சுவை மிகு உணவை வாய் அறிவதுமாகிய பல
நிகழ்வுகளுக்குக் காரணங்களாய் அமைகின்றன.
இசைக் கருவியை வாசித்துக் க�ொண்டே பாடுவது,
பாடலை ரசித்தவாறே வீட்டு வேலைகளைச்
செய்வது என, ஒரே நேரத்தில் பெறப்படும்
பலவகைத்
தூண்டல்களுக்கும்
ஏற்றவாறு
த�ொடர்ந்து வினையாற்றுவது நரம்பு மண்டலத்தின்
சிறப்பாகும். கூட்டு செயல்களான, மிதிவண்டி
ஓட்டுதல் அல்லது பிற வாகனங்களை இயக்குதல்
ப�ோன்ற
வழக்கமான
வேலைகளானாலும்
அல்லது பயிற்சிபெற்றுத் தேர்ந்த நுண்திறப்
பணியானாலும் அதில் நரம்பு மண்டலத்தின்
ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றல் பெரும் பங்கு இருக்கும்.

10.2. மனித நரம்பு மண்டலம்
(Human neural system)
மனிதனின் நரம்பு மண்டலத்தை மைய நரம்பு
மண்டலம் (Central neural system-CNS ) மற்றும் புற
நரம்பு மண்டலம் (Peripheral neural system –PNS) என
இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். நரம்பு
தூண்டல்களை கடத்தும் வேலையைச் செய்கிற
நியூரான்கள்தான்
நரம்பு
மண்டலத்தின்
அடிப்படைச் செயல் மற்றும் அமைப்பு அலகாகும்.
நரம்பு சாரா செல்களான நியூர�ோகிளியல்
செல்கள் நரம்புத் திசுக்களுக்கு உறுதுணையாக
உள்ளன.
நியூரான்களை, அவை செய்யும் வேலைகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு மூன்று வகைகளாகப்
பிரிக்கலாம்.
1. உட்செல் நியூரான்கள் (Afferent neurons):
உணர்வுறுப்புகள்
பெறும்
நரம்புத்தூண்டல்களை
மைய
நரம்பு
மண்டலத்திற்குக் கடத்துபவை.

இப்பாடத்தின் வழி, நரம்பு மண்டலம்
அமைந்துள்ள விதம், எவ்வாறு அது அனைத்து
மண்டலங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறது? மற்றும்
இப்பணிகளின் பின்புலமாக உள்ள செல் உள்
நிகழ்வுகள் என்ன? ஆகியவற்றை அறியலாம்.

2. வெளிச்செல்
நியூரான்கள்
(Efferent
neurons):
மைய
நரம்பு
மண்டத்திலிருந்து இயக்கு தூண்டல்களை
செயல்படு உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்பவை.

10.1. நரம்பு மண்டலம் (Neural system)
நியூரான்கள் எனப்படும் அதி சிறப்படைந்த
செல்களால் ஆக்கப்பட்டது நரம்பு மண்டலம்
ஆகும். இச்செல்களே பல்வேறு தூண்டல்களை
பெற்று அதன் தன்மைகளைக் கண்டறிந்து,
செயல்படுத்தி
அவற்றைக்
கடத்துகின்றன.
கீழ்நிலை
முதுகுநாணற்றவைகளில்
நரம்பு
வலையாக
எளியவகை
நரம்பு
மண்டலம்
அமைந்துள்ளது. உயர்நிலை விலங்குகளில் நன்கு
வளர்ச்சியடைந்துள்ள
நரம்பு
மண்டலம்
கீழ்க்கண்ட மூன்று அடிப்படைப் பணிகளைச்
செய்கின்றன.
•

3. இடை நியூரான்கள் (Interneurons) : உட்செல்
மற்றும் வெளிச்செல் நியூரான்களுக்கிடையே,
மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இணைப்பாக
உள்ளவை.
மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இணைப்புத்
திசுக்கள் ஏதுமில்லை. ஆதலால் நியூரான்களுக்கு
இடையேயுள்ள
செல்
இடைவெளிகளை
நியூர�ோகிளியா
செல்கள்
நிரப்புகின்றன.
சுற்றியுள்ள நியூரான்களுக்கு உணவை அளிப்பது,

உணர்ச்சியறிதல்
பணிகள்
(Sensory functions): புற மற்றும் அகச்
சூழலிலிருந்து வரும் உணர்வுகளை
உள்வாங்குதல்.

•

இயக்கு பணிகள் (Motor functions):
மூளையிலிருந்து வரும் கட்டளைகளைப்
பெற்று
எலும்பு
மற்றும்
தசை
மண்டலத்துக்கு அனுப்புதல்.

•

தானியங்கு பணிகள் (Autonomic functions) :
அனிச்சை செயல்கள்.

குறிப்பு
மூளையில்
ஏற்படும்
அநேகப்
புற்றுந�ோய்களுக்கு, கிளியால் செல்களே
காரணமாக உள்ளன. ஏனெனில் நரம்பு
செல்கள் செல்பகுப்புத் திறன் அற்றவை.
ஆனால் கிளியால் செல்கள் த�ொடர்ந்து
பகுப்படையும் திறனைப் பெற்றிருப்பதால்
மூளையில் ஏற்படும் கட்டிகளுக்குக்
காரணமாக அமைகின்றன.
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நினைவாற்றல் நிகழ்வில் பங்கேற்பது, செல்
பிரிதல் மற்றும் இழப்பு மீட்டலின் ப�ோது
சேதமடையும்
செல்களைப்
புதுப்பிப்பது,
மூளையில் காயமேற்படும்போது த�ொற்றுயிராக
வரும் அயல்பொருட்களை விழுங்குவது உள்ளிட்ட
பல வேலைகளையும் நியூர�ோகிளியா செல்கள்
செய்கின்றன.

குறிப்பு
மனித உடலில் உள்ள மிக நீளமான
செல்கள்
நியூரான்கள்
ஆகும்.
தண்டுவடத்திலிருந்து
த�ொடங்கிக்
காலின் பெருவிரல் வரை நீண்டுள்ள
இடுப்பு நரம்பே (Sciatic nerve) உடலின் மிக
நீண்ட ஆக்ஸான் ஆகும். ஒரு செல்
இழைகளான இதன் நீளம் சுமார் ஒரு
மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேலும் இருக்கும்.
மைய நரம்பு மண்டலத்தின் இடை
நியூரான்களின் (Inter neuron) ஆக்ஸான்கள்
அளவில் மிகச் சிறியவை ஆகும்.

10.3. நியூரான் - நரம்பு மண்டலத்தின்
அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு
(Neuron as a structural and
functional unit of neural system)
நுண் அமைப்பு க�ொண்ட நியூரான்களில் மூன்று
பெரும் பகுதிகள் உள்ளன. அவை செல்உடல்
(Soma), டென்ட்ரைட்டுகள் (Dendrites) மற்றும்
ஆக்ஸான் (Axon) ஆகியவையாகும். செல் உடல்
பகுதி,
க�ோள
வடிவத்திலும்
அடிப்படை
செல்லுக்குரிய அனைத்து உட்பொருட்களையும்
க�ொண்டிருந்தாலும், சென்டிரிய�ோல்கள் மட்டும்
காணப்படுவதில்லை. நியூரானை சுற்றியுள்ள
பிளாஸ்மா சவ்விற்கு நியூரிலெம்மா (Neurilemma)
என்றும் ஆக்ஸானின் பிளாஸ்மா சவ்விற்கு
ஆக்ஸோலெம்மா (Axolemma) என்றும் பெயர்.
செல் உடலில் பல கிளைகளைக் க�ொண்ட
குட்டையான
இழைகள்
காணப்படுகின்றன.
இவை
டென்ட்ரைட்டுகள்
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை
நரம்பு
தூண்டல்களை
செல்
உடலை
ந�ோக்கி
அனுப்புகின்றன.
செல்
உடல்
மற்றும்
டென்ட்ரைட்டுகளில்
சைட்டோபிளாசம்
காணப்படுகிறது. மேலும் நிஸ்ஸல் துகள்களைக்
(Nissl’s granules) க�ொண்ட என்டோபிளாச வலையும்
உள்ளது.
à†è¼ñE»ì¡
à†è¼

செல்உடலின் கூம்பு வடிவப் பகுதியான
ஆக்ஸான் மேட்டிலிருந்து (Axon hillock) உருவாகும்
நீண்ட இழையே ஆக்ஸான் (Axon) ஆகும். இதன்
முனைப் பகுதி சிறு கிளைகளைக் க�ொண்டது.
இயக்கு நியூரான்களில், ஆக்ஸான்மேட்டிலிருந்து
தான் நரம்புத்தூண்டல் த�ோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
ஒரு நியூரானின் ஆக்ஸான் கிளைத்து பல
நியூரான்கள�ோடு
த�ொடர்பு
க�ொண்டுள்ளது.
நியூரானின் மற்ற இரு பகுதிகளைப் ப�ோலவே
செல் உட்பொருட்களைக் க�ொண்டிருந்தாலும்
ஆக்ஸானில் க�ோல்கை உறுப்புகளும் நிஸ்ஸல்
துகள்களும் இல்லை.
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ஆக்ஸான்களில், குறிப்பாகப் புற நரம்பு
மண்டலத்திலுள்ள
ஆக்ஸான்களின்
மேற்புறத்தைக் கிளியால் செல்களின் ஒரு
வகையான ஷிவான் செல்கள் (Schwann cells)
சூழ்ந்துள்ளன.
இது
மயலின்
உறையை
(Myelin sheath) உருவாக்குகிறது. ஆக்ஸான்களில்
மட்டுமே இவ்வுறை உண்டு. டென்டிரைட்டுகள்
எப்போதுமே மயலின் உறை அற்றவை ஆகும்.
ஆக்ஸானில்
உள்ள
மயலின்
உறை
த�ொடர்ச்சியாகக்
காணப்படுவதில்லை.
அடுத்தடுத்த ஷிவான் செல்களுக்கிடையே சிறு
இடைவெளி உண்டு. இதற்கு ரான்வியர் கணு
(Nodes of Ranvier) என்று பெயர். மயலின்
உறைகளைக் க�ொண்ட நீண்ட நரம்பிழைகள் மிக
வேகமாகத் தூண்டல்களைக் கடத்துகின்றன.
மயலின்
உறையற்ற
நரம்பிழைகளில்
நிதானமாகவே தூண்டல்கள் கடத்தப்படுகின்றன
(படம் 10.1).
ஆக்ஸானின் சேய்மை முனையின் ஒவ்வொரு
கிளையும் குமிழ் ப�ோன்ற முடிச்சில் முடிகிறது.

படம் 10.1 நியூரான்
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படம் 10.2 நியூரான்களின் வகைகள்
இது நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சு (Synaptic knob)
எனப்படும். இதனுள் நரம்புணர்வு கடத்திகள்
(Neurotransmitters) நிரம்பிய சைனாப்டிக் பைகள்
(Synaptic vesicles) உள்ளன. ஆக்ஸான்கள் செல்
உடலிலிருந்து பெறும் தூண்டல்களை நரம்பு செல்
இடைவெளி (Interneural space) அல்லது நரம்பு –
தசை
சந்திப்பிற்குக்
(Neuromuscular
junction)
கடத்துகின்றன.

10.3.1. நரம்பு தூண்டலின் த�ோற்றமும்
கடத்துதலும் (Generation and
Conducton of Nerve Impulses)
நரம்பு தூண்டல் எவ்வாறு த�ோன்றுகிறது
மற்றும் கடத்தப்படுகிறது என்பதை இப்பகுதி
விளக்குகிறது.
உணர்வுறுப்புகள்
பெறும்
உணர்வுகள் நரம்பிழைகளின் வழியே மின்
தூண்டல்களாக
(துடிப்புகளாக)
எடுத்துச்
செல்லப்படுகின்றன.
நரம்பிழைகளில்
பயணிக்கும் த�ொடர் மின் தூண்டல்களே நரம்பு
தூண்டல் எனப்படும். ஆக்ஸோலெம்மாவின்
உட்புறமுள்ள சைட்டோப்பிளாசத்தில் உள்ள
செல்உள் திரவத்தில் அதிக அளவு ப�ொட்டாசியம்
மற்றும் மக்னீசியம் பாஸ்பேட்டுகள் உள்ளன.
இவற்றுடன் எதிர்மறை மின்தன்மை க�ொண்ட
புரதங்களும் பிற கரிம மூலக் கூறுகளும்
(Organic molecules) உள்ளன. ஆக்ஸோலெம்மாவிற்கு
வெளியில் உள்ள செல் வெளித்திரவத்தில் அதிக
அளவு
ச�ோடியம்
குள�ோரைடு,
பைகார்பனேட்டுகள், உணவூட்டப் ப�ொருட்கள்
மற்றும் செல்லுக்கான ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுடன்,
கார்பன்
டைஆக்ஸைடு
மற்றும்
நியூரான்களிலிருந்து
வெளியேற்றப்படும்
வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகள் ஆகியவையும்
உள்ளன. இவ்விரு திரவங்களிலும் எதிர்மறை
மின்னூட்டத் துகள்களும் (Anions) நேர்மறை
மின்னூட்டத் துகள்களும் (Cations) உள்ளன.
இத்தகைய மின்னூட்டத் துகள்களே தூண்டலைக்
கடத்தும் பணியைச் செய்ய உதவுகின்றன.

ஆக்ஸான் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளின்
எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நியூரான்கள்
மூன்று
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன
(படம் 10.2) அவையாவன:
பல முனை நியூரான்கள் (Multipolar neurons):
இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸானும் இரண்டு அல்லது
அதற்கு
மேற்பட்ட
எண்ணிக்கையில்
டென்ட்ரைட்டுகளும் இருக்கும். பெரும்பாலான
இடை நியூரான்கள் இவ்வகையினவே.
இரு முனை நியூரான்கள் (Bipolar neurons):
இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸான் மற்றும் ஒரு
டென்ட்ரைட் மட்டுமே இருக்கும். கண்களின்
விழித்திரை, உட்செவி மற்றும் மூளையின்
நுகர்ச்சிப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் இந்த வகை
நியூரான்கள் காணப்படுகின்றன.
ஒரு முனை நியூரான்கள் (Unipolar neurons) :
இவ்வகையில் குட்டையான சிறு நீட்சியும் ஒரு
ஆக்ஸானும் மட்டுமே இருக்கும். மூளை நரம்புகள்
மற்றும் தண்டு வட நரம்புகளின் நரம்பு செல்
திரள்களில் இவை காணப்படுகின்றன.
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அட்டவணை - 10.1 : ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள்
(Ionic channels in the axolemma)
கசிவுக் கால்வாய்கள்: (Leakage channels) இந்த
அயனிக்கால்வாய்கள் , எல்லா நேரங்களிலும்
திறந்தே உள்ளன.

ச�ோடியம் அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களை விடப் ப�ொட்டாசியம்
அயனிக் கசிவுக் கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்.
எனவே ஆக்ஸோலெம்மா ச�ோடியத்தை விடப் ப�ொட்டாசியம்
அயனிகளை அதிகம் அனுமதிக்கிறது. ஆக்ஸோலெம்மாவின்
இரு பரப்புகளுக்கிடையேயான மின் அழுத்த வேறுபாட்டை
நிலைப்படுத்த இவ்விரு அயனிகளும் த�ொடர்ந்து
ஊடுருவுகின்றன.

பிணைப்புக் கால்வாய்கள் – (Ligand – gated
Channels) வேதித்தூண்டலின் அடிப்படையில்
திறக்கவும்,மூடவும் கூடியவை.

முதல் ஆக்ஸானின் முன் சைனாப்டிக் சவ்வு மற்றும் அடுத்த
நியூரானின் பின் சைனாப்டிக் சவ்வின் சந்திப்பில்
காணப்படுகிறது. (எ.கா. செல் உடல் மற்றும்
டென்ட்ரைட்டுகளுக்கிடையே) அசிடைல் க�ோலைன் என்னும்
நரம்புணர்வு கடத்தியால் பிணைப்புக் கால்வாயைத்
திறப்பதன் மூலம் ச�ோடியம், மற்றும் கால்சியம் அயனிகள்
செல்லின் உள்ளே செல்கின்றன. ப�ொட்டாசியம் அயனிகள்
வெளியேறுகின்றன.

சவ்வின் மின்னூட்டத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால்
மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்(Voltage – gated
channels) த�ொடுதல், அழுத்தம் ப�ோன்றவை தரும் திறப்பவை; இதன் இரு வகைகளாவன:
1. ச�ோடியம் – மின்னூட்டக்கால்வாய்கள்
அதிர்வுகளினால் திறப்பவை.
2.ப�ொட்டாசியம்–மின்னூட்டக் கால்வாய்கள்
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மின்னூட்டத் துகள்கள் நிலையாற்றல்
திறன் (Potential energy) உடையவை. இரு
பு ள் ளி க ளு க் கி டையே ய ா ன
நிலையாற்றலே மின்னழுத்த வேறுபாடு
(Potential difference) ஆகும். இது வ�ோல்ட்
அல்லது மில்லிவ�ோல்ட் எனும் அலகால்
அளவிடப்படுகிறது.
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ஆக்ஸோலெம்மாவில் உள்ள பல்வேறு சவ்வு
புரதங்கள்
அயனிக்
கால்வாய்களாகச்
செயல்பட்டுச்
சவ்வின்
வழியே
உள்ளும்,
வெளியும் செல்லும் அயனிகளின் இயக்கத்தை
ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
(அட்டவணை
10.1)
(படம் 10.3).

°«÷£¬ó´ ÜòQ (Cl-)

படம் 10.3 அயனிக் கால்வாய்கள்
நரம்பு
தூண்டலைக்
கடத்துவதற்காகவே
நியூரானின் உள்ளும் புறமும் பல்வேறு கனிம
அயனிகள் (Inorganic ions) சமமின்றிப்பரவியுள்ளன.
இந்த
அயனிகளின்
சமமற்ற
பரவலே
ஆக்ஸோலெம்மாவின் இரு பரப்புகளுக்கிடையே
அடுத்தடுத்த
மென்படல
மின்னழுத்த
வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன.

10.3.2. தூண்டல்கள் கடத்தப்படுதல்
(Transmission of
impulses) :
ஓய்வுநிலை
சவ்வு
மின்
அழுத்தம் மற்றும் செயல்படு
நிலை சவ்வு மின் அழுத்தம்
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ஆகிய இரு நிலைகளில் தூண்டல்கள் கடத்தப்படும்
நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.

mV வரை வேறுபட்டாலும் இயல்பு அளவு -70 mV
மட்டுமே,
மேற்கண்ட
மதிப்பிலுள்ள
எதிர்மறைக்குறியீடு (-), செல் சவ்வின் உள்ளே
எதிர்மின் தன்மை உள்ளதைக் குறிக்கிறது
(படம் 10.4).

ஓய்வுநிலை சவ்வு மின் அழுத்தம்
(Resting membrane potential) :
ஓய்வுநிலையில்
உள்ள
நியூரானின்
பிளாஸ்மா
சவ்வின்
புற,
அகப்
பரப்புகளுக்கிடையேயான
மின்னழுத்த
வேறுபாடே ஓய்வுநிலை சவ்வு மின்னழுத்தம்
எனப்படும். இந்நிலையில் நியூரிலெம்மாவின்
வெளிப்புறத்திலிருந்து உள்ளே வரும் ச�ோடியம்
அயனிகளை விட உட்புறத்தில் இருந்து அதிக
அயனிகள்
அளவு
ப�ொட்டாசியம்
(K+)
வெளியேறுகின்றன.
இதனால்
நியூரானின்
உட்புறம் எதிர்மின் தன்மையைப் பெறுகின்றது.
எத்தகைய தூண்டலையும் கடத்தாமல் ஓய்வு
நிலையில் உள்ள ஆக்ஸானின் சவ்வின் வழியே
அதிகமாக
ப�ொட்டாசியம்
அயனிகள்
(K+)
ஊடுருவுகிறது. ஆனால் ச�ோடியம் அயனிகள் (Na+)
குறைவாகவே ஊடுருவுகின்றன. அதே வேளையில்
எதிர்மறை மின்னூட்டம் க�ொண்ட புரதங்கள்
ஊடுருவ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
Ý‚ú£¡

–
+
+
–

–
+
+
–

செல் உடலிலிருந்து ஆக்ஸானுக்கு செய்திகள்
அனுப்பப்படும்போது செயல்நிலை மின்னழுத்தம்
த�ோன்றுகிறது.
மின்முனைப்பியக்க
நீக்கம்,
மின்முனைப்பியக்க
மீட்சி
மற்றும்
உச்சமின்முனைப்பியக்கம்
ஆகிய
மூன்று
நிலைகளைச் செயல் நிலை சவ்வு மின்னழுத்தம்
க�ொண்டுள்ளது (அட்டவணை 10.1).

மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் (Depolarization)
ஒரு நரம்பிழை தூண்டப்பட்டவுன், ச�ோடியம்
மின்னூட்டக்
கால்வாய்
திறக்கிறது.
+
ஆக்ஸோலெம்மா
Na அயனிகளை
அனுமதிக்கிறது. அதே நேரத்தில் ப�ொட்டாசியம்
மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடப்படுகிறது. இதன்
விளைவாகச் செல் வெளி திரவத்திற்குச் செல்லும்
ப�ொட்டாசிய
அயனிகளின்
வீதத்தை
விட
ஆக்ஸோபிளாசத்தினுள் செல்லும் ச�ோடியம்
அயனிகளின்
வீதம்
அதிகரிக்கிறது.
இச்செயலினால், ஆக்ஸோலெம்மாவின் உட்பகுதி
நேர்மறை
மின்னூட்டத்
தன்மையையும்
வெளிப்பகுதி எதிர்மறை மின்னூட்டத்தையும்
பெறுகின்றன. இவ்வாறு மின்முனைப்பியக்கத்
தன்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றம், மின்முனைப்பியக்க
நீக்கம்
எனப்படும்.
இந்நிகழ்வின்போது,
தேவையான அளவு ச�ோடியம் அயனிகள்
செல்லினுள் சென்ற பின், மின்னழுத்தம் உச்ச
நிலையை
(-55mV)
அடைகிறது.
இதற்கு
உச்ச மின்அழுத்தம் (Threshold potential) என்று
பெயர். இவ்வுச்சநிலை மின் அழுத்தத்தைக்
க�ொண்டு வரக் காரணமான தூண்டல் அளவிற்கு
உச்ச அளவு தூண்டல் (Threshold stimulus) என்று
பெயர்.
உச்ச
அளவை
விடக்
குறைந்த
மின்னழுத்தத்தில் நரம்பு செல்கள் எந்தவ�ொரு
மின்தூண்டலையும்
கடத்த
முடிவதில்லை.
இவ்வகை செயலே, ‘உண்டு அல்லது இல்லை
க�ொள்கை’ (All or none principle) எனப்படும்.
ச�ோடியம்
அயனிகளின்
உள்ளேற்றத்தால்,
சவ்வின் மின்னழுத்தம் மிக விரைவாக +45 mV
அளவிற்குச் செல்லும். இதற்குக் கூர்முனை
மின்னழுத்த அளவு (Spike potential) என்று பெயர்.
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செயல்நிலை சவ்வு மின்னழுத்தம்
(Action Membrane potential)
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படம் 10.4 நரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்படுதல்

ஆக்ஸோபிளாசத்தில்,
எதிர்மறை
மின்னூட்டப் புரதங்கள் மற்றும் ப�ொட்டாசியம்
அயனிகளின் (K+) அடர்த்தி அதிகமாகவும்,
அடர்த்தி
ச�ோடியம்
அயனிகளின்
(Na+)
குறைவாகவும்.
இருக்கும்
இதற்கு
மாறாக,
ஆக்ஸானின் வெளிப்புறத்தில் ப�ொட்டாசியம்
அயனிகளின் (K+) அடர்த்தி குறைவாகவும்,
அடர்த்தி
ச�ோடியம்
அயனிகளின்
(Na+)
அதிகமாகவும் இருக்கும். இதனால் உண்டாகும்
அயனிகளின் அடர்வு வேறுபாட்டை ATP யால்
இயக்கப்படும் ச�ோடியம் – ப�ொட்டாசியம் உந்தம்
(Sodium potassium pump) சரி செய்கிறது. இது இரண்டு
ப�ொட்டாசியம் அயனிகளை உள்ளேயும் மூன்று
ச�ோடியம் அயனிகளை வெளியேயும் அனுப்புகிறது.
இந்நிலையில்,
செல்சவ்வு
முனைப்பியக்கம்
(Polarized) உடையதாகிறது. ஓய்வு நிலையில்,
நியூரானில் உள்ள மின்னழுத்தம் - 40 mV முதல் 90
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மின்னழுத்தம் இயல்பான ஓய்வு நிலைக்குத்
திரும்புகிறது. இச்செயல்களின்போது ச�ோடியம்
அயனி மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடியே இருக்கும்
(படம் 10.5).

மின்முனைப்பியக்க மீட்சி (Repolarisation)
கூர்முனை மின்னழுத்த அளவை அடைந்தவுடன்
ஆக்ஸோலெம்மாவில்
உள்ள
ச�ோடியம்
மின்னூட்டக்கால்வாய் மூடப்பட்டு, ப�ொட்டாசியம்
மின்னூட்டக்கால்வாய் திறக்கப்படுகிறது. இதனால்
ச�ோடியம்
அயனிகளின்
உள்ளேற்றம்
தடுக்கப்பட்டுப்
ப�ொட்டாசியம்
அயனிகளின்
வெளியேற்றம்
த�ொடங்குகிறது.
எனவே
செல்லினுள் நேர்மறை மின்னூட்ட அயனிகளின்
அளவு குறைகிறது, இதனால் மின்னழுத்த அளவு
மீண்டும் ஓய்வு நிலை மின்னழுத்த அளவை
ந�ோக்கிச் செல்கிறது. எனவே K+ அயனிகள்
ஆக்ஸோலெம்மாவை விட்டு வெளியேறுவதால்
ஆக்ஸோலெம்மாவின்
உட்புறம்
மீண்டும்
எதிர்மறை
மின்தன்மையைப்
பெறுகிறது.
இச்செயலே மின்முனைப்பியக்க மீட்சி எனப்படும்.

நரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்படும் வேகம்
(Conduction speed of a nerve impulse)
நரம்புகளில் தூண்டல் கடத்தப்படும் வேகம்,
ஆக்ஸானின்
விட்டத்தைப்
ப�ொறுத்ததாகும்.
ஆக்ஸானின் விட்டம் அதிகமாக இருப்பின்
கடத்தும் வேகமும் அதிகம். அதேப�ோல் மையலின்
உறையற்ற ஆக்ஸான்களை விட மையலின் உறை
உடைய ஆக்ஸான்கள் வேகமாகக் கடத்துகின்றன.
ஏனெனில்
ச�ோடியம்,
ப�ொட்டாசியம்
அயனிகளுக்கான
கால்வாய்கள்
ரான்வியர்
கணுக்களில் அதிகம் உள்ளதால், தூண்டல்
இம்முடிச்சுகளுக்கிடையே
தாவி
தாவிச்
செல்கிறது. இத்தகைய தூண்டல் கடத்தும்
முறைக்கு
‘தாவுதல்
வழி
கடத்தப்படுதல்’
(saltatory
conduction)
என்றுபெயர்.
நரம்புத்தூண்டல்கள் 1-300 மீ/வி வேகத்தில்
பயனிக்கின்றன.

உச்ச மின்முனைப்பியக்கம்
(Hyperpolarization)
மின்னழுத்தம் இயல்பான அளவான – 70mV
அளவையும் தாண்டி, -90mV அளவிற்குச் செல்லும்
ப�ோது அதிக எதிர்மறைத் தன்மையுடையதாகிறது.
இதற்கு உச்ச மின்முனைப்பியக்கம் என்று பெயர்.

சைனாப்சிஸ் பகுதியில் தூண்டல்
கடத்தப்படுதல் (Synaptic transmission)

ïó‹¹„ êš¾ I¡ù¿ˆî‹ (I™L «õ£™†)

இரு நியூரான்கள் சந்திக்கும் பகுதி நரம்பு சந்திப்பு
அல்லது சைனாப்ஸ் (Synapse) எனப்படும். இதன்
50
வழியாகத் தூண்டல்கள் கடத்தப்படுகின்றன.
சைனாப்ஸில் தூண்டலைத் தரும் நியூரான்,
º¬ùŠHò‚è
º¬ùŠHò‚è
முன் சைனாப்டிக் நியூரான் என்றும், தூண்டலைப்
0
c‚è‹
e†C
பெறும் நியூரான் பின் சைனாப்டிக் நியூரான்
à„ê
I¡ù¿ˆî‹
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்விரண்டும்
-50
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சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள சிறு இடைவெளிக்குச்
-70
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சைனாப்டிக் பிளவு (Synaptic Cleft) என்று பெயர்.
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-100
இரண்டு நியூரான்களுக்கு இடையே உள்ள
0 1 2 3 4 5 6 7
இவ்விடைவெளி
அமைப்பு
ரீதியான
è£ô‹ (I™L Mù£®J™)
இடைவெளியாகவும்
செயல்
ரீதியான
படம் 10.5 நியூரானின் செயல் சவ்வு மின்னழுத்தம்
பாலமாகவும் செயல்படுகிறது. முன் சைனாப்டிக்
நியூரானின் முனைப் பகுதியினுள் நரம்புணர்வு
இந்நிலையில் மிக மெத்தனமாக, ப�ொட்டாசியம்
கடத்திகள்
(Neurotransmitter)
எனும்
அயனிக்கால்வாய்கள் மூடப்படுவதால் இயல்பான
வேதிப்பொருளடங்கிய சிறு பைகள் உள்ளன.
முனைப்பியக்கத்தை
அடைந்த
பின்பும்
இதற்கு ‘சைனாப்டிக் நுண் பைகள்’ (synaptic vesicles)
ப�ொட்டாசியம்
அயனிகள்
அதிகம்
என்று பெயர். ஒரு மின்தூண்டல் நியூரானின்
உள்ளேறுகின்றன.
எனவே,
ப�ொட்டாசியம்
இறுதிப் பகுதியான முன்சைனாப்டிக் பகுதியை
மின்னூட்டக்கால்வாய்கள்,
மந்த
அல்லது
அடையும் ப�ோது, அங்கு மின் முனைப்பியக்க
ச�ோம்பல் கால்வாய்கள் (Lazy gates) என்றும்
நீக்கம் நடைபெற்று மின்னழுத்த கால்சியம்
அழைக்கப்படுகின்றன. ப�ொட்டாசியம் அயனிக்
அயனிக் கால்வாய்கள் (Ca++) திறக்கின்றன.
கால்வாய் முழுமையாய் மூடியபின், மென்படல
அதனால் உள்ளேறும் அதிக அளவு கால்சியம்
ªêò™G¬ô I¡ù¿ˆî
I¡ù¿ˆî
Môè™
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அயனிகள் சைனாப்டிக் நுண்பைகளை தூண்டி
அவற்றை முன்சைனாப்டிக் சவ்வை ந�ோக்கிச்
செலுத்தி இணையும்படி செய்கின்றன. இங்கு
இந்நுண்பைகள் வெடித்து மின்தூண்டல்களைக்
கடத்தும்
நரம்புணர்வு
கடத்திகள்
எக்ஸோசைட்டோசிஸ் முறையில் சைனாப்டிக்
பிளவினுள்
விடப்படுகின்றன.
இவை
பின்
சைனாப்டிக் நியூரானில் உள்ள குறிப்பிட்ட
உணர்வேற்பிகள�ோடு இணைகின்றன. இதனால்,
பின் சைனாப்டிக் நியூரானில் ஏற்படும் அயனிகளின்
உள்ளேற்றத்தால்
புதிய
மின்னழுத்தம்
த�ோன்றுகிறது. அது தூண்டல் மின்னழுத்தமாகவ�ோ
அல்லது தடைசெய்யும் மின்னழுத்தமாகவ�ோ
இருக்கலாம்.
தூண்டல்
மின்னழுத்தமெனில்
பின்சைனாப்டிக்
நியூரானின்
மின்முனைப்பியக்கத்தை நீக்கித் தூண்டல் கடத்தல்
த�ொடர்கிறது. தடைசெய்யும் மின்னழுத்தமெனில்,
பின்சைனாப்டிக் சவ்வில் உச்சமின்முனைப்பாக்கம்
நடைபெறுகிறது (படம் 10.6).

(Duramater)
எனப்படும்.
மூளைய�ோடு
ஒட்டியுள்ள உள்உறை பயாமேட்டர் (Piamater)
உறையாகும். இடையில் உள்ள மெல்லிய உறை
அரக்னாய்டு
படலம்
(Arachnoid
membrane)
எனப்படும். அரக்னாய்டு படலத்திற்கும் டூயூரா
மேட்டருக்கும்
இடையேயுள்ள
குறுகிய
இடைவெளிக்கு டூயூராமேட்டர் கீழ் இடைவெளி
(Subdural space) என்று பெயர். அரக்னாய்டு
படலத்திற்கும்
பயாமேட்டருக்கும்
இடையேயுள்ள இடைவெளி அரக்னாய்டு கீழ்
இடைவெளி (Subarachnoid space) என்று பெயர்.
முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை என
மூளை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்மூளை (Fore Brain)
பெருமூளை (Cerebrum) மற்றும் டயன்செஃபலான்
(Diencephalon) ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது
முன்மூளையாகும். மூளையின் பெரிய பகுதியான
பெருமூளை, அறிவின் அமர்விடம் (Seat of intelligence)
எனப்படும்.
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பெருமூளை
இரு
அடுக்குகளால்
ஆனது.
வெளிப்புறத்தில் புறணி என்னும் புறஅடுக்கும்
உள்புறத்தில் வெள்ளை நிற மெடுல்லா பகுதியும்,
மற்றும் அடி உட்கருக்களும் (Basal nuclei) உள்ளன.
பெருமூளையின் மேற்பரப்பு பெருமூளைப்புறணி
(cerebral cortex) எனப்படுகிறது. பெருமூளையின்
புறணியில் மயலின் உறையற்ற நரம்பு செல்கள்
அதிகம்
இருப்பதால்
சாம்பல்
நிறமாகக்
காணப்படுகிறது.
பெருமூளைப்புறணியில்,
நியூரானின்
செல்உடல்
டென்ட்ரைட்டுகள்,
கிளியல் செல்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள்
ஆகியவை உள்ளன. இதன் மேற்பரப்பு பல மேடு
பள்ளங்களைக்
க�ொண்ட
மடிப்புகளாகக்
காணப்படுகிறது.
மேடுகள்
கைரை
(Gyri)
(ஒருமை - கைரஸ்) என்றும், கைரைகளுக்கிடையே
உள்ள ஆழம் குறைந்த வரிப்பள்ளங்கள் சல்சி
(Sulci) (ஒருமை - சல்கஸ்) என்றும், மற்றும்
ஆழமான பள்ளங்கள் பிளவுகள் (Fissures) என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன. கைரை, சல்சி ஆகியவை
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படம் 10.6 சைனாப்டிக் பகுதியில் தூண்டல்
கடத்தப்படுதல்

10.4 மைய நரம்புமண்டலம்
(Central Nervous system - CNS)
கருவளர்ச்சியின் ப�ோது புறப்படலத்திலிருந்து
த�ோன்றிய மைய நரம்பு மண்டலம், மூளை,
தண்டுவடம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும்.
இம்மண்டலத்தை மண்டைய�ோட்டு எலும்புகளும்
முதுகெலும்புத்தொடர்
எலும்புகளும்
பாதுகாக்கின்றன.

10.4.1 மூளை (Brain)
கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாகவும், செய்திகளை
ஒருங்கிணைத்துக் கட்டளையிடும் பகுதியாகவும்
இருப்பது
மூளையாகும்.
இது
தகவல்
செயலாக்கக்
களமாகும்.
மூளைப்பெட்டகத்துக்குள்
பாதுகாப்பாக
வைக்கப்பட்டுள்ள மூளையைச் சுற்றி மூன்று
அடுக்கு மூளை சவ்வுகள் காணப்படுகின்றன.
மூளைப்பெட்டகத்தின் உட்பரப்பில் பரவியுள்ள
தடித்த
வெளிப்புற
உறை
டூயூராமேட்டர்

மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்தின் சில
பகுதிகள்
சாம்பல்
நிறமாகவும்,
சில
பகுதிகள் வெள்ளை
நிறமாகவும் இருப்பதன் காரணம் என்ன?
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பெருமூளையின் புறணி பரப்பை அதிகரிக்கின்றன.
பெருமூளையை, எட்டுக் கதுப்புகளாக, சல்சி
த�ொகுப்புகள் பிரிக்கின்றன. அவை, தலா ஒரு
இணை நெற்றிக்கதுப்பு (ஃபிரான்டல்), உச்சிக்கதுப்பு
(பெரைட்டல்) ப�ொட்டுக்கதுப்பு (டெம்போரல்)
மற்றும் பிடரிக்கதுப்பு (ஆக்சிபிட்டல்) ஆகியவை
ஆகும் (படம் 10.7 மற்றும் அட்டவணை 10.2).

ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. புறணியின்
உட்பகுதியான
மெடுல்லா
வெள்ளை
நிறத்தினாலானது.
இது
புறணிக்கும்
டயன்செஃபலானுக்குமிடையே
செல்லும்
நரம்பிழைகளை க�ொண்டிருக்கின்றன (படம் 10.8).
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படம் 10.7 பெருமூளை அரைக்கோளங்களின்
கதுப்புகள்

நடத்தை, புத்திக்கூர்மை,
நினைவாற்றல், இயக்கம்

உச்சிக் கதுப்பு

ம�ொழி, வாசித்தல்,
உணர்வறிதல்

ப�ொட்டுக் கதுப்பு
பிடரிக் கதுப்பு

டயன்செஃபலான் - இதில் மூன்று
அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன.

பணிகள்

நெற்றிக் கதுப்பு
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படம் 10.8 பெருமூளை அரைக்கோளங்களின்
கதுப்புகள்

அட்டவனை 10.2 மூளைக் கதுப்புகளின் பணிகள்

அமைப்பு
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இணை

1. எபிதலாமஸ் (Epithalamus) நரம்பற்ற திசுக்களால்
ஆன இப்பகுதி டயன் செஃபலானின் கூரைப்
பகுதியில் உள்ளது. இதன் முன் பகுதியில் உள்ள
இரத்த நாளங்கள் பல மடிப்புகளாகிக் க�ோராய்டு
வலைப்பின்னலாக (Choroid plexus) மாறியுள்ளது.
க�ோராய்டு
வலைப்பின்னலுக்குப்
பின்
எப்பிதலாமஸ் சிறு காம்பு பகுதியாக மாறுகிறது.
இக்காம்பின் முனையில் உருண்டை வடிவப்
பீனியல் உறுப்பு (Pineal body) காணப்படுகிறது.
இது தூக்கம் மற்றும் விழிப்பு சுழற்சியைக்
கட்டுப்படுத்தும் மெலட்டோனின் என்னும்
ஹார்மோனைச் சுரக்கிறது.

பேச்சு, கேட்டல்,
நினைவாற்றல்
பார்வை ஒருங்கிணைப்பு

ஒரு நீள்பள்ளம், பெருமூளையை மேலிருந்து
கீழாக இரண்டு அரைக்கோளங்களாகப் பிரிக்கிறது.
குறுக்காகச் செல்லும் பிளவு பெருமூளையைச்
சிறுமூளையிடமிருந்து பிரிக்கிறது. இருபெருமூளை
அரைக்கோளங்களையும் ‘கார்ப்பஸ் கல�ோசம்’
(Corpus callosum) என்னும் நரம்பிழைத்தொகுப்பு
இணைத்துள்ளது. பெருமூளைப்புறணி மூன்று
முக்கியச் செயல் பரப்புகளைக் க�ொண்டதாகும்.
(1) உணர்ச்சிபரப்பு (Sensory area) – இது உச்சிக்கதுப்பு,
ப�ொட்டுக் கதுப்பு மற்றும் பிடரிக்கதுப்பு ஆகிய
பகுதிகளின் புறணிப்பரப்பில் அமைந்துள்ளது.
இவை
உணர்வுத்தூண்டல்களைப்
பெற்று
அதற்கேற்றபடி
கட்டளைகளை
இடுகின்றன.
(2) இயக்கு பரப்பு (Motor areas) – இது
இயக்குத்தசைகளின்
இயக்கத்தைக்
கட்டுப்படுத்துகிறது. இது நெற்றிக்கதுப்பின் பின்
பகுதியில் காணப்படுகிறது. (3) இணை பரப்பு
(Association area) – இது நினைவாற்றல், செய்தித்
த�ொடர்புகள்,
கற்றல்
மற்றும்
பகுத்தறிதல்

2. தலாமஸ் (Thalamus) சாம்பல் நிறப் பகுதியாக
உள்ள இப்பரப்பு, மூளைத்தண்டு, முகுளம்
மற்றும் பெருமூளை ஆகியவற்றுக்கிடையேயான
தூண்டல்களை
அடுத்தடுத்துக்
கடத்தும்
மையமாகச் செயல்புரிகிறது. தலாமஸினுள்,
செய்திகள் பிரிக்கப்பட்டுத் த�ொகுக்கப்படுகிறது.
மேலும் கற்றல் மற்றும் நினைவாற்றலில்
தலாமஸ் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. உணர்ச்சி
மற்றும்
இயக்குச்
செயல்களை
ஒருங்கிணைக்கும்
மையமாகத்
தலாமஸ்
விளங்குகிறது.
3. ஹைப்போதலாமஸ்
(Hypothalamus)
டயன்செஃபலானின்
தரைப்பகுதியில்
ஹைப்போதலாமஸ்
அமைந்துள்ளது.
ஹைப்போதலாமஸின் கீழ்நோக்கிய நீட்சியான
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பங்காற்றுகின்றன (படம் 10.9).

இன்ஃபண்டிபுலம்
(Infundibulum),
ஹைப்போதலாமஸையும்
பிட்யூட்டரியையும்
இணைக்கிறது. ஹைப்போதலாமஸில் உள்ள
ஓரிணை சிறிய உருண்டையான உறுப்பிற்கு
மாமில்லரி உறுப்பு (Mammillary bodies) என்று
பெயர். வாசனை சார்ந்த அனிச்சைசெயல்
மற்றும்
அது
த�ொடர்பான
உணர்ச்சி
வெளிப்பாடுகளில் இவ்வுறுப்பு பங்கேற்கிறது.
உடலின் சீரான உள் சமநிலை பேணல் இதன்
முதன்மைப்பணியாகும். மேலும் உடல் வெப்பம்,
பசி
மற்றும்
தாகம்
ஆகியவற்றைக்
கட்டுப்படுத்தும்
மையங்களும்
ஹைப்போதலாமஸில்
உள்ளன.
ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கக்
கூடிய நரம்புசார் சுரப்பு செல்களும் ஒரு
குழுவாக உள்ளன. திருப்தி / திகட்டல்
மையமாகவும் (Satiety centre) ஹைப்போதலாமஸ்
செயலாற்றுகிறது.
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படம் 10.9 லிம்பிக் மண்டலம்

மூளைத்தண்டு (Brain Stem)
தண்டு
வடத்திற்கும்
டயன்
செஃபலானுக்குமிடையே உள்ள மூளையின் பகுதி
மூளைத்தண்டு எனப்படும். இதில் நடுமூளை,
பான்ஸ் வர�ோலி மற்றும் முகுளம் ஆகியவை
அடங்கியுள்ளன (படம் 10.10).

îô£ñv

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
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பெருமூளை, தலாமஸ், ஹைப்போதலாமஸ்,
பான்ஸ்,
சிறுமூளை
மற்றும்
முகுளம்
ஆகியவற்றால்
மனிதமூளை
ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும்
சில சிறப்புத் தன்மையுடைய பணிகளைச்
செய்கின்றன. ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ
மூளையின் அனைத்து பகுதிகளும் அவசியம்.
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கீழ்கண்ட கூற்றுகளை விவாதிக்க.
அ) மூளையின் த�ொடர் ஓட்ட மையம் என
தலாமஸ் அழைக்கப்படுகிறது.
ஆ) முகுளம்
பாதிக்கப்படுவதால்
உயிரி
உயிரிழக்க நேரும்.

படம் 10.10 மூளைத்தண்டு

லிம்பிக் மண்டலம் (Limbic system)
பெருமூளையின் உட்பகுதியில் லிம்பிக் மண்டலம்
உள்ளது. நுகர்ச்சி குமிழ், சிங்குலேட் கைரஸ்,
மாமில்லரி உறுப்பு, அமிக்தலா, ஹிப்போகாம்பஸ்
மற்றும்
ஹைப்போதலாமஸ்
ஆகியவை
லிம்பிக்மண்டல உறுப்புகள் ஆகும். இன்பம், வலி
க�ோபம், பயம், பாலுணர்வு மற்றும் அன்பு ஆகிய
உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இப்பகுதி
முதன்மைப் பங்கு வகிக்கிறது. இதனால் லிம்பிக்
மண்டலத்தை உணர்ச்சி மூளை (Emotional brain)
என்றும்
அழைப்பர்.
ஹிப்போகேம்பசும்
அமிக்தலாவும் நினைவாற்றல் பணியில் முக்கியப்

நடுமூளை (Mid Brain)
டயன்செஃபலானுக்கும் பான்ஸுக்கும் நடுவே
உள்ள பகுதியே நடுமூளையாகும். நடுமூளையின்
கீழ்ப்பகுதியில் ஓரிணை நீள்வச நரம்புத்திசு
கற்றைகள் உள்ளன. இதற்குப் பெருமூளைக்
காம்புகள் (Cerebral peduncles) என்று பெயர்.
பெருமூளை,
சிறுமூளை,
பான்ஸ்
மற்றும்
மெடுல்லா பகுதிகளில் முன்னும் பின்னும்
தூண்டல்களை கடத்தும் பணியைப் பெருமூளைக்
காம்புகள்
செய்கின்றன.
நடுமூளையின்
முதுகுப்புறப்பகுதியில் நான்கு உருண்டையான
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வென்ட்ரிக்கிளினுள்
மன்றோவின்
துளை
(Foramen of Monro) எனப்படும் இடை வென்ட்ரிகுலார்
துளை
வழியே
திறக்கிறது.
மூன்றாவது
வென்ட்ரிக்கிள், பின்மூளையில் உள்ள நான்காவது
வென்ட்ரிக்கிளுடன்,
சில்வியஸ்
நாளத்தின்
(Aqueduct of sylvius) வழியே த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளது.
வென்ட்ரிக்கிளின் கூரையில் உள்ள இரத்த நுண்
நாளங்கள் இணைந்து க�ோராய்டு வலைப்பின்னலை
உருவாக்குகின்றன. இது இரத்தத்திலிருந்து மூளை
தண்டுவடத் திரவத்தை (Cerebro spinal fluid-CSF)
உற்பத்தி
செய்கிறது.
மைய
நரம்பு
மண்டலப்பகுதிகளுக்கு மிதத்தல் தன்மையை
இத்திரவம்
அளிக்கிறது.
மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்திற்குப்
பாதுகாப்பாக
அதிர்ச்சி
தாங்கியாகவும்
இத்திரவம்
பயன்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல்,
மூளை
செல்களுக்குத்
தேவையான ஆக்ஸிஜன், உணவு ஆகியவற்றைத்
த�ொடர்ந்து கடத்துகிறது. அதே வேளையில்
மூளையின் வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகளை
இரத்தத்திற்கு அனுப்பும் வேலையையும், மூளை
நாளங்களின் உள் அழுத்தத்தை நிலையாகப்
பராமரிக்கும் வேலையையும் மூளை தண்டுவடத்
திரவம் செய்கிறது.

அமைப்புகள் உண்டு. இவற்றுக்குக் கார்ப்போரா
குவாட்ரிஜெமினா (Corpora quadrigemina) என்று
பெயர்.
இது
பார்வை
மற்றும்
கேட்டல்
ஆகியவற்றின்
அனிச்சை
மையமாகச்
செயல்படுகிறது.

பின்மூளை (Hind Brain)
ராம்பன்செஃபலான் பகுதியே பின்மூளையாகும்.
இதில் சிறுமூளை, பான்ஸ் வர�ோலி மற்றும்
முகுளம் ஆகியவை அமைந்துள்ளன. சிறுமூளை,
மூளையின் இரண்டாவது பெரிய பகுதியாகும்.
இதில் இரண்டு அரைக்கோளங்களும் நடுவில்
புழுக்கள் வடிவத்திலான வெர்மிஸ் (Vermis)
பகுதியும்
காணப்படுகிறது.
தசைகளின்
இயக்கங்களை ஒருங்கிணைத்துக் கட்டுபடுத்துதல்,
உடலின்
சமநிலையைக்
கட்டுப்படுத்துதல்
ஆகியவை
சிறுமூளையின்
பணிகளாகும்.
சிறுமூளை பாதிக்கப்பட்டால், இயக்கு தசைகளில்
ஒருங்கிணைந்த இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது.
நடுமூளைக்கும்
முகுளத்திற்கும்
இடையில்
சிறுமூளைக்கு முன்புறத்தில் பான்ஸ் வர�ோலி
அமைந்துள்ளது. பான்ஸ் வர�ோலி சிறுமூளை
அரைக்கோளங்களை இணைக்கும் பாலமாகவும்,
முகுளத்தை மூளையின் பிற பகுதிகள�ோடு
இணைப்பதற்கும் உதவுகிறது.

குறிப்பு
செரட்டோனின்
அல்லது
நார்
எபிநெஃப்ரின் அல்லது இவை இரண்டின்
செயல்நிலைக்குறைபாடே மன அழுத்தம்
எனப்படும். எதிர்மறை எண்ணங்கள்,
ஆர்வமின்மை, மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க
இயலாமை, தற்கொலை மனப்பான்மை
ஆகியவை இக்கோளாறின் பண்புகள்
ஆகும். மன அழுத்த எதிர் மருந்துகள்
மேற்கூறிய நரம்புணர்வு கடத்திகளின்
செறிவை அதிகப்படுத்தும். எனவே, மன
அழுத்தம் குணப்படுத்தக் கூடியதே ஆகும்.

மூளையின் பின்முனைப்பகுதி முகுளமாகும். இது
தண்டுவடத்தையும்
மூளையின்
பல்வேறு
பகுதிகளையும்
இணைக்கிறது.
தண்டுவடத்திலிருந்து வரும் சமிக்ஞைகளை
ஒருங்கிணைத்துச் சிறுமூளை மற்றும் தலாமஸ்
பகுதிகளுக்கு முகுளம் அனுப்புகிறது. சுவாசம்,
இரைப்பை சுரப்பிகள் மற்றும் இதயநாளங்கள்
ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த மையங்கள் முகுளத்தில் உள்ளன.

மூளையின் வென்ட்ரிக்கிள்கள்
(Ventricles of the brain)

10.4.2 தண்டுவடம் (Spinal cord)

மூளையில், திரவம் நிரம்பிய நான்கு குழிகள்
காணப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு
பெருமூளை
அரைக்கோளத்திலும் ‘C’ வடிவில் காணப்படும்
இக்குழிகள் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் பக்க
வென்ட்ரிக்கிள்கள்
எனப்படுகின்றன.
இவ்விரண்டையும்
பெலுசிடம்
சுவர்
(Septum pellucidum) எனும் மெல்லிய சவ்வு பிரிக்கிறது.
ஒவ்வொரு
பக்க
வென்ட்ரிக்கிளும்,
டயன்செஃபலானில் உள்ள குறுகிய மூன்றாவது

தண்டுவடம் என்பது நீண்ட மெலிந்த உருளை
ப�ோன்ற அமைப்புடைய நரம்புத்திசுவாகும். இது
முதுகெலும்புத்
த�ொடரினுள்
பாதுகாப்பாக
வைக்கப்பட்டுள்ளது. மூளையைப் ப�ோலவே
மூன்று உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. தண்டு
வடம் மூளைத்தண்டில் த�ொடங்கி முதுகெலும்புத்
த�ொடரின் கால்வாயின் வழியாக முதலாவது
அல்லது இரண்டாவது இடுப்பு முள்ளெலும்பு
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வரை
நீண்டு
காணப்படுகிறது.
மீதமுள்ள
தண்டுவட நரம்புகளின் வேர்கள், முதுகெலும்புத்
த�ொடரிலிருந்து வெளியேற ஏதுவாக மிகவும்
நீண்டு அமைந்துள்ளன. இவ்வாறு வெளிவரும்
நரம்புவேர்கள் தடித்த கற்றையாக முதுகெலும்புக்
கால்வாயின் பின் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.
இது குதிரை வால்போன்று த�ோற்றமளிப்பதால்
இவை குதிரை வால் கற்றை (Cauda equina) என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

அரைப்பகுதியையும் முதுகுப்புறக் க�ொம்புப்பகுதி,
வயிற்றுப்புறக் க�ொம்புப்பகுதி மற்றும் பக்கவாட்டுக்
க�ொம்புப்பகுதி
என
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கலாம். முதுகுப்புற க�ொம்பு பகுதியில்
இடைநியூரான்களின் செல் உடல் காணப்படுகிறது.
இதனுடன்
உட்செல்
இயக்கு
நரம்புகள்
இணைகின்றன.
வயிற்றுப்புறக்கொம்பு
பகுதி
எலும்புத்தசையுடன் இணையும் வெளிச்செல்
இயக்கு
நியூரான்களின்
செல்
உடலைக்
க�ொண்டுள்ளது. இதயம், மென்தசைகள் மற்றும்
நாளமுள்ள சுரப்பிகள் ஆகியவற்றுக்குச் செல்லும்
தானியங்கி
நரம்பிழைகளின்
செல்
உடல்
பக்கவாட்டு க�ொம்புப் பகுதியில் த�ோன்றுகின்றன.
வெள்ளைப்பகுதியில்
உள்ள
நரம்பிழைகள்
இருவகையான கற்றைகளைத் த�ோற்றுவிக்கின்றன.
அவை, உணர்ச்சி தூண்டல்களை மூளைக்கு
எடுத்துச் செல்லும் மேல் ந�ோக்கு கற்றைகள்
மற்றும்
மூளையிலிருந்து,
தண்டுவடத்தின்
பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நரம்புகளுக்கான
இயக்கத்
தூண்டல்களைக்
க�ொண்டுவரும்
கீழ் ந�ோக்கு கற்றைகள் ஆகும். தண்டுவடம், இரு
இடங்களில் சற்றே அகன்று காணப்படுகிறது.
ஒன்று
கழுத்துப்பகுதியிலும்
மற்றொன்று
லம்பார்சாக்ரல் பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன.
கழுத்துப்பகுதியில்
உள்ள
அகன்ற
பகுதி,
கைகளையும் லம்பார்சாக்ரல் பகுதியில் உள்ள
அகன்ற
பகுதி,
கால்
பகுதிகளையும்
கட்டுப்படுத்துகின்றன.

குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தில்,
(படம்
10.11)
தண்டுவடத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு மையப்
பிளவையும் பின்பகுதியில் ஒரு சல்கஸ் எனும்
சிறிய பிளவையும் க�ொண்டுள்ளது. சிறு சிறு
வேறுபாடுகளிருப்பினும்
ப�ொதுவாகக்
குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தில்
தண்டுவடத்தின்
எல்லாப் பகுதிகளும் ஒரே தன்மையுடையது.
மூளையைப் ப�ோல் இல்லாமல் தண்டு வடத்தின்
உட்புறம் வண்ணத்துப் பூச்சி வடிவப் பகுதி
சாம்பல்
பகுதியினாலும்,
அதைச்சுற்றிலும்
காணப்படும்
வெளிப்புறம்
வெள்ளை
பகுதியினாலும்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
நியூரான்களின்
உடல்பகுதி,
அவற்றின்
டென்டிரைட்டுகள், இடைநியூரான்கள் மற்றும்
கிளியால் செல்கள் ஆகியவை சாம்பல் பகுதியில்
காணப்படுகின்றன.
வெள்ளைப்
பகுதியில்,
நரம்பிழை கற்றைகள் மட்டுமேயுள்ளன. சாம்பல்
நிறப்பகுதியின் மையத்தில் உள்ள கால்வாய்
மூளைத்தண்டுவட திரவத்தால் நிரம்பியுள்ளது.
சாம்பல்
பகுதியின்
ஒவ்வொரு
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உணர்ச்சி
நியூரான்கள்
(Sensory
Neurons):
உணர்வேற்பியிலிருந்து
பெற்ற
உணர்ச்சி
தூண்டலைத் தண்டுவடத்தின் முதுகுப்புற நரம்பு
வேர்களின் வழியே தண்டுவடத்தின் சாம்பல்
பகுதிக்குக் க�ொண்டு செல்பவை.

10.5 அனிச்சை செயல் மற்றும்
அனிச்சைவில் (Reflex action
and Reflex arc)
கண்ணில்
தூசி
விழுந்தவுடன்
இமைகள்
நம்முடைய
விருப்பத்திற்குக்
காத்திராமல்
உடனடியாக மூடுகின்றன. சூடான ப�ொருள் மீது
கைபட்டவுடன் சட்டெனக் கைகளை விலக்கிக்
க�ொள்ளுதல்
ப�ோன்ற
செயல்கள்
நம்மையறியாமலேயே நடைபெறுகின்றன. இது
எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது?

இடைநியூரான்கள் (Inter neurons): இவை உணர்ச்சி
நியூரானிலிருந்து
இயக்கு
நியூரான்களுக்கு
தூண்டல்களை மாற்றுகின்றன. இச்செயலில்
ஒன்று அல்லது இரண்டு இடைநியூரான்கள்
பங்கேற்கின்றன.

மூளைக்கும்,
செயல்படு
உறுப்புக்குமிடையே
தண்டுவடம் இணைப்புப் பாலமாக இருக்கின்றது.
சில
சமயங்களில்,
உடனடி
எதிர்வினை
தேவைப்படும் அவசரகாலங்களில் தண்டு வடம்
மூளையைப் ப�ோல் செயல்பட்டுத் தானே இயக்கு
தூண்டல்களைத்
த�ொடர்புடைய
செயல்படு
உறுப்புகளுக்கு
அனுப்பி
எதிர்வினையை
ஏற்படுத்தி விடுகிறது. தண்டு வடத்தின் இத்தகைய
அதிவேகச் செயல்பாடே அனிச்சைச் செயல்
(Reflex action) எனப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட
தூண்டலுக்கு எதிராக அதிவேகமாகத் திட்டமிடாத
த�ொடர்ச்செயல்கள்
தன்னிச்சையாகவே
நடைபெறுகின்றன.
இவ்வாறான
அனிச்சை
செயல்பாட்டில்
பங்கேற்கிற
நரம்பு
சார்
அமைப்புகளின் த�ொகுப்பே அனிச்சை வில்
(Reflex arc) எனப்படும். இன்னொரு வகையில்
ச�ொல்வதானால்,
அனிச்சைச்செயல்
நடைபெறுவதற்காக நரம்பு தூண்டல் செல்லும்
பாதைகளை உள்ளடக்கியதே அனிச்சை வில்
ஆகும் (படம் 10.12).
î‡´ õì‹
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இயக்கு நியூரான்கள் (Motor Neurons): மைய நரம்பு
மண்டலத்திலிருந்து சுரப்பிகள், தசைகள் ப�ோன்ற
செயல்படு
உறுப்புகளுக்குத்
தூண்டல்களை
க�ொண்டு செல்பவை.
செயல்படு உறுப்புகள் (Effector organs): பெற்ற
தூண்டலுக்கு ஏற்பச் செயல்படும் தசைகள்
அல்லது சுரப்பிகள்.
இரண்டு விதமான
உள்ளன. அவை:

அனிச்சைச்

செயல்கள்

1. நிபந்தனையற்ற
அனிச்சைசெயல்
(Unconditioned reflex) : பழக்கப்படாத தூண்டலுக்கு
வினைபுரியும்
இச்செய்கை,
பிறப்புவழிப்
பண்பாகும், இச்செயல்பாட்டிற்குப் பயிற்சிய�ோ,
அனுபவம�ோ, முன்னறிவ�ோ தேவையில்லை.
(எ.கா.) தூசு விழுமுன் மூடிக்கொள்ளும் கண்
இமைகள், நாசி அல்லது குரல் வளையில்
அயற்பொருள் சென்றவுடன் வரும் தும்மல்
மற்றும் இருமல்.
2. நிபந்தனை அனிச்சை செயல் (Conditioned reflex):
கற்றலினால் அல்லது அனுபவத்தால் ஏற்படும்
அனிச்சை செயல் நிபந்தனை அனிச்சை செயல்
எனப்படும். இது, விலங்குகளின் உடலில்
இயற்கையாக இருப்பதில்லை. பயிற்சி மற்றும்
அனுபவத்தின்
காரணமாகவே
நடத்தை
பண்புகளில்
ஒன்றாய்
இச்செயல்
நடைபெறுகிறது. (எ.கா.) உணவைப் பார்க்கும்
ப�ோதும் அதன் மணத்தை நுகரும் ப�ோதும்
உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் ஏற்படும் கிளர்ச்சி.
ரஷ்ய உடற்செயலியலாளரான பாவ்லோவ்,
இதனை முதன் முதலில் நாயில் செய்த
ச�ோதனைமூலம்
நிரூபித்துக்
காட்டினார்.
மூளையின் கார்டெக்ஸ் பகுதி நிபந்தனை
அனிச்சை செயலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

Í¬÷‚°
ªêŒF¬ò‚
èìˆ¶î™

Þò‚°
ïó‹¹
Þ¬ì ïó‹¹
¬èJ™ àœ÷ Þò‚° î¬ê

படம் 10.12 அனிச்சை வில்.

அனிச்சை வில்லின் செயல்படு
உட்பொருட்கள் (Functional components
of a reflex arc)
உணர்வேற்பி (Sensory Receptor): ஒரு குறிப்பிட்ட
தூண்டலைப் பெற்று எதிர் வினைபுரியும் உணர்ச்சி
அமைப்பு.
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மூளைப்பகுதியிலிருந்து
த�ோன்றுவனவாகும்.
வயிற்றுப்பகுதிக்குச் செல்லும் ஓரிணை நரம்பான
வேகஸ்
நரம்பைத்தவிர
மற்ற
மூளை
நரம்புகளனைத்தும் தலை மற்றும் முகம் சார்ந்த
பகுதிக்கே சென்று பணியாற்றுகின்றன.

புறநரம்பு மண்டலம் (Peripheral Neural
System)
மையநரம்பு மண்டலத்திற்கு வெளியே உள்ள
அனைத்து
நரம்புத்திசுக்களும்
புற
நரம்பு
மண்டலமாகும். இதில் நரம்புகள், நரம்புசெல்
திரள்கள், உணவுப்பாதை வலைப்பின்னல்கள்
(Enteric plexus) மற்றும் உணர்வேற்பிகள் ஆகியன
உள்ளடங்கியுள்ளன.
பல
நியூரான்களைக்
க�ொண்ட நாண் ப�ோன்ற அமைப்பே நரம்பாகும்.
நியூரான்களின் உடல் பகுதிகள் அடங்கிய சிறு
நரம்புத்திசு த�ொகுப்பே நரம்பு செல்திரள் (Ganglion)
ஆகும்.
மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்திற்கு
வெளியே
இவை
அமைந்துள்ளன.
உணவுப்பாதையின் சுவர்களில் பரவலான நரம்பு
வலைப்பின்னல் உண்டு. இவ்வலைப்பின்னலில்
உள்ள நியூரான்களின் வழியே செரிமான
மண்டலச்
செயற்பாடுகள்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. புறச்சூழலில் ஏற்படும்
மாற்றங்களைப் பெற்று அதற்கேற்ப வினைபுரிய
உதவும் சிறப்பு அமைப்பிற்கு உணர்வேற்பிகள்
(Receptors)
என்று
பெயர்.
மைய
நரம்பு
மண்டலத்திற்குச் செல்லும் உட்செல் நரம்புகளில்
இவை
தூண்டல்களை
உருவாக்குகின்றன.
புறநரம்பு
மண்டலத்தில்
மூளையிலிருந்து
த�ோன்றும் 12 இணை மூளை நரம்புகளும்
(Cranial nerves) தண்டுவடத்திலிருந்து த�ோன்றும்
31 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் (Spinal nerves)
அடங்கும்.

தண்டுவட நரம்புகள் (Spinal Nerves)
அடுத்தடுத்துள்ள
முள்ளெலும்புகளுக்கு
இடையேயுள்ள துளையின் (Intervertebral foramina)
வழியாக 31 இணை தண்டுவட நரம்புகள்
வெளிவருகின்றன. அவை த�ொடங்கும் பகுதியை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
கீழ்க்கண்ட
பெயர்களைப் பெறுகின்றன.
1. கழுத்து நரம்புகள்

(8 இணைகள்)

2. மார்பு நரம்புகள்

(12 இணைகள்)

3. இடுப்புபகுதி நரம்புகள்	

(5 இணைகள்)

4. திருவெலும்பு நரம்புகள்	

(5 இணைகள்)

5. வால்நரம்புகள்

(1 இணை)

ஒவ்வொரு
தண்டுவட
நரம்பும்
உணர்ச்சி
நரம்பாகவும்
இயக்கு
நரம்பாகவும்
செயல்படக்கூடிய கலப்பு நரம்பாகும். அவை
இரு
வேர்களாகத்
த�ோன்றுகின்றன.
1) முதுகுப்புறவேரின் பின் பகுதியில் த�ோன்றும்
இவை தண்டுவடத்திற்கு வெளியே நரம்பு செல்
திரள்களைக்
க�ொண்டவை.
மற்றும்
2) வயிற்றுப்புற வேரின் முன்பகுதியில் த�ோன்றும்
இவற்றில் புற நரம்பு செல் திரள் கிடையாது.

உடல் நரம்பு மண்டலம் (Somatic Neural
System- SNS)

தெரிந்து தெளிவ�ோம்

புற நரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான உடல்
நரம்புமண்டலம், இயக்கு நரம்பு மண்டலம்
(Voluntary neural system) என்றும் அழைக்கப்படும்.
இவை எலும்புத் தசைகளின் வழியாக உடல்
இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகளாகும்.
வரித்தசைகளுக்கு செல்லும் இயக்கு மற்றும்
உணர்ச்சி நரம்புகள் உடல் நரம்பு மண்டலத்தை
ஏற்படுத்தி உள்ளன. தசை மற்றும் உறுப்புகளின்
விருப்ப இயக்கம் மற்றும் அனிச்சை செயல்
இயக்கங்கள்
ஆகியவை
உடல்
நரம்பு
மண்டலத்தின் முக்கியப் பணிகளாகும்.

முதிர்ச்சி
அடைந்தோரின்
உடலில்
உருவாகும் மூளைத்தண்டுவட திரவத்தின்
ம�ொத்த அளவு 150 மிலி ஆகும். இது
ஒவ்வொரு
8
மணி
நேரத்திற்கும்
புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
ஒரு
நாளைக்கு
சுமாராக 500 மிலி மூளைத்தண்டுவட திரவம்
உற்பத்தியாகிறது.
மூளைத்தண்டுவட
திரவத்திலுள்ள
கழிவுப்
ப�ொருட்களை
அகற்றி சுத்தம் செய்வதில் க�ோராய்டு
வலைப்பின்னல் உதவுகிறது.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்
(Autonomic Nervous System - ANS)

மூளை நரம்புகள் (Cranial nerves)
12 இணை மூளை நரம்புகள் உள்ளன. அதில்
முதலிரண்டு
இணைகள்
முன்
மூளைப்பகுதியிலிருந்து
த�ோன்றுகின்றன.
மீதியுள்ள
பத்து
இணைகளும்,
நடு

தன்னைத்தானே நிர்வகித்துக் க�ொண்டு, சுயமாய்
இயங்கும் நரம்புமண்டலத்திற்குத் தானியங்கு
நரம்பு மண்டலம் என்று பெயர். புறநரம்பு
மண்டலத்தின் பகுதியான, தானியங்கு நரம்பு
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மண்டலத்தின் நரம்புகள், மென் தசைகள்,
சுரப்பிகள் மற்றும் இதயத்தசை ஆகியவற்றினுள்
ஊடுருவி
அவற்றைத்
த�ொடர்ந்து
செயல்படவைக்கிறது. பல்வேறு உறுப்புகளின்
தானியங்கு செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதும்
கட்டுபடுத்துவதும் இந்நரம்பு மண்டலத்தின்
பணிகளாகும்.
இம்மண்டலத்தை
ஹைப்போதலாமஸ்
தன்
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருக்கிறது.
தானியங்கு
நரம்பு
மண்டலத்தின்
உட்கட்டமைப்பு
கீழே
தரப்பட்டுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

10.6 உணர்வைப் பெறுதல் மற்றும்
செயல்முறையாக்கம் (Sensory
reception and processing)
உயிரியின் சுற்றுச்சூழலிலும் உடலிலும் ஏற்படும்
மாற்றங்களை அறிந்து அவற்றை உணர வைப்பது
நமது உணர்வறிதல் பண்பே ஆகும். தூண்டலை
உணர்தல் மற்றும் தூண்டலின் தன்மை உணர்தல்
ஆகியவை மூளையில் நடைபெறுகின்றன.
அமைவிடத்தை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு உணர்வேற்பிகளை இருவகையாகப்
பிரிக்கலாம். புறஉணர்வேற்பிகள் (Exteroceptors)
என்பவை
உடலின்
மேற்பரப்பை
ஒட்டி
அமைந்துள்ளன. ஒலி, ஒளி, த�ொடுதல், சுவை
மற்றும் வாசனை நுகர்தல் ஆகிய உணர்வுகளைப்
பெறக்கூடியவை இவ்வகையாகும். வயிற்றறை
உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் இரத்தநாளங்களில்
உள்ளவை
உடலின்
உள்ளே
ஏற்படும்
தூண்டல்களை உணரக்கூடியவை. ஆதலால்
அவற்றை அக உணர்வேற்பிகள் (Interoceptors)
என்று அழைப்பர். உடல் அசைவு மற்றும் நிலையை
உணரக்கூடிய
இயக்க
உணர்வேற்பிகளும்
(Proprioceptors) அக உணர்வேற்பிகளே. அவை
எலும்புத்தசைகள்,
இணைப்பு
நாண்கள்,
மூட்டுகள், தசைநாண்கள் மற்றும் எலும்பு மற்றும்
தசைகளை மூடியுள்ள இணைப்புத்திசுக்களில்
காணப்படுகின்றன.
தூண்டலின்
வகையைப்
ப�ொறுத்து உணர்வேற்பிகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு
வகைப்படுத்தலாம் (அட்டவணை 10.3).

குறிப்பு
அமெரிக்கப் பயணம் முடிந்து உன்
நண்பன் வீடு திரும்புகிறார். வீட்டிலுள்ள
அனைவரும் அவரின் வருகைக்காக
காத்திருக்கின்றனர்.
நீ
எவ்வாறு
உணர்கிறாய்?
தானியங்கி
நரம்பு
மண்டலத்தின்
எப்பகுதி
முக்கியப்
பங்காற்றுகிறது என்பதையும் உனது
உடலில் ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களையும்
குறிப்பிடு.

முன் நரம்பு செல்திரள் நியூரான்
(Preganglionic neuron)
இதன் உடல்பகுதி மூளை அல்லது தண்டுவடத்தில்
காணப்படும். மயலின் உறையால் சூழப்பட்ட
இதன் ஆக்ஸான், மூளை நரம்பு அல்லது தண்டுவட
நரம்பிலிருந்து பகுதியாக வெளிவந்து பின்
தானியங்கு நரம்பு செல் திரளில் முடிகிறது.

10.6.1 ஒளி உணர் உறுப்பு – கண்
(Photoreceptor – Eye)

தானியங்கு நரம்பு செல் திரள்
(Autonomic ganglion)

கண்
பார்வை
உறுப்பாகும்.
கண்ணானது,
மண்டைய�ோட்டின்
கண்கோள
குழியினுள்
கீழ்க்கண்ட ஆறு வெளியார்ந்த தசைகளால்
(Extrinsic
muscle)
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது.
அவையாவன,
மேற்புறத்தசைகள்
(superior),
கீழ்புறத்தசைகள் (Inferior), பக்கவாட்டுத் தசைகள்
(Lateral), நடுப்புற நேர்தசைகள் (Median rectus),
மேற்புறசாய்வு தசைகள் (Superior oblique) மற்றும்
கீழ்புற சாய்வு தசைகள் (Inferior oblique).
இத்தசைகள்
கண்களின்
இயக்கங்களுக்கு
உதவுகின்றன. III, IV மற்றும் VI ஆகிய மூளை
நரம்புகளைக் கண்கள் பெறுகின்றன. கண்
இமைகள், இமைமுடிகள் மற்றும் புருவங்கள்
ஆகியவை கண்களின் துணை அமைப்புகளாகச்
செயல்பட்டுக் கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன.

இச்செல் திரளில் முன் நரம்பு செல் திரள்
நியூரானின்
ஆக்ஸான்களும்,
பின்
நரம்பு
செல்திரள்
நியூரான்களின்
உடல்பகுதியும்
அடங்கியுள்ளன.

பின் நரம்பு செல் திரள் நியூரான்
(Postganglionic neuron)
இது தானியங்கு நரம்புசெல்திரளில் இருந்து
பெறும் நரம்புத்தூண்டல்களை வயிற்றறையின்
செயல்படு உறுப்புகளுக்குக் கடத்துகிறது.
	தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு
நரம்பு மண்டலம் மற்றும் இணை பரிவு நரம்பு
மண்டலம் ஆகியவை உள்ளன.
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அட்டவணை : 10.3 உணர்வேற்பிகளின் வகைகள்

உணர்வேற்பி

தூண்டல்

செயல்படு உறுப்பு அமைவிடம்

இயக்க உணர்வேற்பிகள் அழுத்தம் மற்றும்
அதிர்வுகள்

அகச்செவியின் காக்ளியா, அரை வட்டக் கால்வாய்
மற்றும் யூட்ரிகுலஸ் பகுதி

வேதி உணர்வேற்பிகள்

வேதிப்பொருட்கள்

நாக்கிலுள்ள சுவை அரும்புகள் மற்றும் நாசி
எபிதீலியம்

வெப்ப உணர்வேற்பிகள்

வெப்பம்

த�ோல்

ஒளி உணர்வேற்பிகள்

ஒளி

கண்களில் உள்ள குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்கள்
பின் அறையானது லென்சுக்கும் விழித்திரைக்கும்
இடையில் அமைந்துள்ளது. இதில் நிறைந்துள்ள
ஜெல்லி ப�ோன்ற பின் கண் திரவம் (Vitreous humor)
கண்ணின் க�ோள வடிவத்தை நிலைநிறுத்த
உதவுகிறது.
விழிலென்சானது
ஒளி
ஊடுருவக்கூடிய,
இருபுறமும்
குவிந்த
அமைப்புடைய நீண்ட தூண் வடிவ எபித்தீலியல்
செல்களால்
ஆனது.
இந்தச்
செல்களுக்கு
லென்ஸ் நார்கள் என்று பெயர். இச்செல்கள்
கிரிஸ்டலின் எனும் புரதத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

கண் இமை முடிகள் மற்றும் கண் புருவங்கள்,
நெற்றி
வியர்வை,
தூசுகள்,
சூரியஒளி
ஆகியவற்றிலிருந்து கண்களைப் பாதுகாக்கின்றன.
கண்ணிமைகளில்
உள்ள
முடிகளின்
அடிப்பகுதியில் காணப்படும் குற்றிழை சுரப்பிகள்
அல்லது
செபேசியஸ்
சுரப்பிகள்,
உர�ோம
ஃபாலிக்கிள்களினுள்
உராய்வைத்தடுக்கும்
எண்ணெயைச் சுரக்கின்றன. கண் க�ோளத்தின்
மேல்பக்கவாட்டு
பகுதியில்
காணப்படும்
லாக்ரிமல் சுரப்பிகள் கண்ணீரைச் சுரக்கின்றன.
ஒருநாளில் சுரக்கும் கண்ணீரின் அளவு 1 மிலி
ஆகும்.
கண்ணீரில்,
உப்புகள்,
க�ோழைப்பொருள்கள் மற்றும் பாக்டீரியங்களை
சிதைக்கும் லைச�ோசைம் எனும் ந�ொதி ஆகியவை
காணப்படுகின்றன.

கண்கோளம் (The eye ball)
கண்
க�ோளவடிவமானது.
இக்கோளவடிவ
கண்ணின் ஆறில் ஒரு பகுதி மட்டுமே வெளியில்
புலப்படும் பகுதியாகவும் மீதமுள்ள பகுதி
கண்கோளக்குழியினுள்
புதைந்தும்
காணப்படுகிறது.
கண்கோளமானது
மூன்று
உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. அவைகள்:

கண் க�ோளத்தின் வெளிப்புறத்தை சுற்றி
காணப்படும் மெல்லிய க�ோழைப்படலத்தாலான
பாதுகாப்பு உறை கன்ஜங்க்டிவா எனப்படும்
(படம் 10.13).
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நாரிழையாலான
ஸ்கிளிரா
எனும்
விழிவெளிப்படலம் (Sclera), இரத்த நாளங்களைக்
க�ொண்ட க�ோராய்டு எனும் விழி நடுப்படலம்
(Choroid) மற்றும் ஒளி உணர்தன்மைக் க�ொண்ட
விழித்திரை (Retina) (படம் 10.14).
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ஸ்கிளிரா (Sclera): இது இரத்த நாளங்களற்ற
இணைப்புத்திசுவினால் ஆனது. இது கண்ணின்
முன்புறம்
கார்னியாவாகவும்,
பின்புறம்
வெண்மைநிற
ஸ்கிளிரா
பகுதியாகவும்
காணப்படுகின்றது. இரத்தக்குழாய்களற்ற, ஒளி
ஊடுருவக் கூடிய கார்னியாவானது தட்டை
அடுக்கு எபித்தீலியல் (stratified squamous epithelium)
செல்களால் ஆனது. தூசிகளால் கார்னியா அதிகம்
பாதிக்கப்படுவதால் இச்செல்கள் கார்னியாவைத்
த�ொடர்ச்சியாக
புதுப்பித்துக்
க�ொண்டே
இருக்கின்றன.
ஸ்கிளிரா
கார்னியாவின்
பின்புறத்தில்
கண்ணின்
வெண்மையான

படம் 10.13 மனிதனின் கண்
கண்ணானது முன்புற, பின்புற என இரு
அறைகளாக உள்ளன. முன் அறையானது மேலும்
இரு அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்
அறை கார்னியாவிற்கும் ஐரிசுக்கும் இடையிலும்,
இரண்டாம் அறை ஐரிசுக்கும் விழிலென்சுக்கும்
இடையிலும்
காணப்படுகிறது.
இவ்விரு
அறைகளும் முன்கண் திரவம் (Aqueous humor)
என்ற
திரவத்தால்
நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
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படம் 10.14 கண்ணின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம்

படம் 10.15 குச்சி மற்றும்
கூம்பு செல்கள்

கண்ணின் முன்புறம் க�ோராய்டு, குற்றிழை
உறுப்பாகவும் (Ciliary body) , கண்ணின் நிறத்திற்குக்
காரணமான
ஐரிசாகவும்
(Iris)
மாற்றமடைந்துள்ளது. ஐரிஸ், கண்ணின் நிறம்
உள்ள பகுதியாகும். இது கார்னியாவிற்கும்
லென்சுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது. இதன்
மையத்தில் காணப்படும் சிறிய துளை விழிப்பாவை
(Pupil)
அல்லது
கண்மணி
எனப்படுகிறது.
விழிப்பாவை வழியாக ஒளியானது கண்ணினுள்
செல்கிறது.
ஐரிஸ்
இருவகைத்தசைகளால்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

பகுதியாகிக்
கண்களைப்
பாதுகாக்கின்றது.
பின்புறம்
ஸ்கிளிரா
பார்வை
நரம்பால்
ஊடுருவப்படுகிறது. ஸ்கிளிராவும், கார்னியாவும்
சேருமிடத்தில் காணப்படும் ஸ்க்லெம் கால்வாய்
(canal of schlemm) அதிகபடியாகச் சுரந்த முன் கண்
திரவத்தினைத் த�ொடர்ச்சியாக வெளியேற்றிக்
க�ொண்டே இருக்கின்றது.

க�ோராய்டு உறை (Choroid)
இது இரத்தக் குழல்களையும், நிறமிகளையும்
க�ொண்டிருக்கிறது.
இரத்தக்குழல்கள்
கண்
உறைகளுக்கு
உணவளிக்கின்றன.
நிறமிச்செல்கள்
ஒளியை
உறிஞ்சி
ஒளி
உள்எதிர�ொளிப்பை தடுக்கின்றன.

* வட்டத்தசைகள் – அதிக ஒளிச்செறிவில்
இத்தசைகள் சுருங்குவதால் விழிபாவையின்
அளவு குறைந்து, உள்ளே செல்லும் ஒளியின்
அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
* ஆரத்தசைகள் – குறைந்த ஒளிச் செறிவில்
இத்தசைகள் சுருங்கி விழிப்பாவையின் அளவை
அதிகரிக்கிறது. இதனால் உள்ளே செல்லும்
ஒளியின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

குறிப்பு
நிறப்பார்வைக்கான பார்வை நிறமிகளாவன:
I. சிவப்புக் கூம்பு செல்கள் – இதில் காணப்படும்
எரித்ராப்சின் என்னும் நிறமி 560nm
அளவுடைய நீண்ட அலை நீளங்கள்
க�ொண்ட ஒளியை உணர்கின்றன.

சிலியரி உறுப்பில் உள்ள மென்மையான
குற்றிழை தசைகள் தூர, கிட்டப் பார்வைக்கேற்ப
லென்சின் குவியத்தன்மையை மாற்றுகின்றன.
இவ்வாறு
பார்க்கும்
ப�ொருளின்
த�ொலைவிற்கேற்பக் கண் தன் குவியத்தன்மையை
மாற்றிக் க�ொள்ளும் இயல்பு கண்தகவமைதல்
(Accommodation) எனப்படுகிறது. இதற்குத் தாங்கு
இழைகள், குற்றிழை தசைகள் மற்றும் குற்றிழை
உறுப்புகள் உதவுகின்றன.

II. பச்சைக் கூம்புகள் – இதில் காணப்படும்
குள�ோர�ோப்சின் என்னும் நிறமி 530nm
அளவுடைய நடுத்தர அலை நீளங்களைக்
க�ொண்ட ஒளியை உணர்கின்றன.
III. நீலக் கூம்புகள் – இதில் காணப்படும்
சையனாப்சின் என்னும் நிறமி 420nm
அளவுடைய குறைந்த அலை நீளமுடைய
ஒளியை உணர்கின்றன.

குற்றிழை உறுப்புகளில் உள்ள தாங்கு
இழைகள் (Suspensory ligaments) விழிலென்சை
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அதன் இடத்தில் செங்குத்தாக நிலைநிறுத்த
உதவுகின்றது. குற்றிழை உறுப்பில் உள்ள இரத்தக்
குழாய்கள் மூலம் சிலியரி உறுப்பு முன்கண்
திரவத்தினை (Aqueous humour) உற்பத்தி செய்கிறது.

இரத்தக்
குழாய்களும்
பார்வை
நரம்பும்
கண்ணிற்குள்
நுழைகின்றன.
இப்பகுதியில்
ஒளியுணர் செல்கள் கிடையாது. எனவே இப்பகுதி
குருட்டுப்புள்ளி
(Blind
spot)
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

விழித்திரை (Retina)
கண்ணின்
உள்
உறையான
விழித்திரை
இருபகுதிகளைக் க�ொண்டுள்ளது. அவை
* ஒளி
உணர்தன்மையற்ற
எபிதீலியங்களைக் க�ொண்ட பகுதி

கண்ணில்
ஏற்படும்
அழற்சி
அல்லது
த�ொற்று காரணமாகக்
க ன ்ஜ ங் க் டி வா
படலத்திலுள்ள இரத்தக்
குழாய்கள் தடிப்புற்று சிவப்பு நிறமாகக்
மாறி இரத்தம் தெறிக்கும் கண்கள்
(கன்ஜங்க்டிவிட்டிஸ் அல்லது (Madraseye)
எனும்
நிலையை
உருவாக்குகின்றன.
குற்றிழை
சுரப்பிகள்
பாக்டீரியங்களின்
தாக்குதலுக்கு உட்படும்போது, அவை
வலியுடன்
கூடிய
சீழ்
நிரம்பிய
குமிழ்களாகக்
காணப்படுகின்றன.
இதற்கு கண்கட்டி என்று பெயர்.

நிறமி

* ஒளி உணர் நரம்புப்பகுதி.
ஒளியை உணரக்கூடிய விழித்திரைப்பகுதி
மூன்று வகை செல்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
அவை ஒளியுணர் செல்களான கூம்பு (cone cells)
மற்றும் குச்சி செல்கள் (Rod cells) (படம் 10.15
மற்றும் அட்டவணை 10.4), இருதுருவச் செல்கள்
(Bipolar cells) மற்றும் நரம்பு செல்திரள் செல்கள்
(Ganglion cells). விழித்திரையின் பின்புற மையத்தில்
உள்ள மஞ்சள் நிறப்பகுதி ‘மாக்குலா லூட்டியா’
(Macula
lutea)
எனப்படுகிறது.
இப்பகுதியே
தெளிவான பார்வைக்குக் காரணமாகும்.

ஒரு
மனிதனிலிருந்து
மற்றொரு
மனிதனுக்கு குறைந்த நிராகரித்தல் அல்லது
நிராகரித்தல் இல்லாத உடல் உறுப்பு மாற்றம்
செய்யக் கூடிய ஒரே திசு கார்னியாவாகும்.
இத்திசுவில் இரத்தக் குழாய்கள் இல்லாததே
இதற்குக் காரணம்.

மாக்குலா லூட்டியாவின் மையத்தில் ஒரு
சிறு பள்ளம் காணப்படுகிறது. இது ஃப�ோவியா
சென்ட்ராலிஸ்
(Fovea
centralis)
என
அழைக்கப்படுகிறது.
இதில்
கூம்புசெல்கள்
நிறைந்து
காணப்படுகின்றன.
கண்ணின்
பின்முனையின் மையப்பகுதிக்குச் சற்றுக் கீழாக

அட்டவணை : 10.4 குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களின் வேறுபாடுகள்
குச்சி செல்கள்

கூம்பு செல்கள்

இவைகுறைந்த ஒளியில் பார்வைக்கு உதவுகின்றன.

இவை நிறங்களை உணரப்பயன்படுகிறது,
அதிக ஒளியில் சிறப்பாக வேலை செய்கின்றன.

இதில் ர�ொடாப்சின் எனும் நிறமி காணப்படுகிறது.

இதில் ப�ோட்டோப்சின் எனும் நிறமி
காணப்படுகிறது.

ர�ொடாப்சின், ‘ஸ்கோட்டோப்சின்’ (Scotopsin) எனும்
புரதமும் ரெட்டினால் என்னும் வைட்டமின் ‘A’
ஆல்டிஹைடும் இணைந்து உருவானது.

ப�ோட்டோப்சின் (Photopsin), ஆப்சின் எனும்
புரதமும் ரெட்டினாலும் இணைந்து
உருவானது.

விழித்திரையில் ஏறத்தாழ 120 மில்லியன் குச்சி
செல்கள் உள்ளன.

விழித்திரையில் 6-7 மில்லியன் கூம்பு
செல்கள் உள்ளன.

ஃப�ோவியாவை சூழ்ந்துள்ள பகுதியில் இவை
அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

இவை ஃப�ோவியா பகுதியில் அதிக செறிவுடன்
காணப்படுகின்றன.
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ஒளி உணர்
செயல்முறைகள்
(Mechanism of Vision)

கண்ணின் ஒளிவிலகல் குறைபாடுகள்
(Refractive errors of eye)

கண்ணில்
நுழையும்
ஒளியானது
கார்னியா,
முன்கண் திரவம் மற்றும்
லென்ஸ் மூலம் விலகலடைந்து விழித்திரையில்
குவிக்கப்படுகிறது. இதனால் விழித்திரையில்
உள்ள
குச்சி
மற்றும்
கூம்பு
செல்கள்
கிளர்ச்சியடைகின்றன. குச்சி மற்றும் கூம்பு
செல்களிலுள்ள நிறமிப்பகுதியில் ரெட்டினால்
என்னும் வைட்டமின் A வழிப்பொருளும், ஆப்சின்
என்னும்
புரதமும்
காணப்படுகிறது.
ஒளி
இவற்றின் மீது படும்போது ரெட்டினாலையும்
ஆப்சினையும்
பிரித்து
ஆப்சின்
புரதத்தின்
அமைப்பிலும்
மாற்றத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.
இம்மாற்றம் குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களில்
செயல்நிலை மின்னழுத்தத்தை உருவாக்குகிறது.
இவ்வழுத்தமானது
இருதுருவச்
செல்கள்,
நரம்பணுத் திரள் செல்கள் வழியாகப் பார்வை
நரம்புக்கும் அங்கிருந்து மூளையின் பார்வை
உணர்பகுதிக்கும்
அனுப்பப்பட்டுப்
பார்க்கும்
ப�ொருளானது உணரப்படுகிறது.

இதனால் பாதிப்படைந்த நபரால் அருகில் உள்ள
ப�ொருட்களை தெளிவாகப் பார்க்க முடியும்.
த�ொலைவில் உள்ள ப�ொருட்களை தெளிவாகக்
காண
முடிவதில்லை.
கண்கோளம்
நீண்டிருப்பதாலும் விழிலென்ஸ் அதிகமாகத்
தடிப்புற்றிருப்பதாலும்
த�ொலைவில்
உள்ள
ப�ொருட்களிலிருந்து
வரும்
ஒளிக்கதிர்கள்
விழித்திரையின்
மஞ்சள்
பகுதிக்கு
(Fovea)
முன்பாகக் குவிக்கப்படுகிறது. அதனால் பார்வை
தெளிவற்றுக் காணப்படுகிறது. இக்குறைபாட்டை
நீக்க குழிலென்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது
த�ொலை
ப�ொருள்களிலிருந்து
வரும்
ஒளிக்கதிர்களை விரித்துப் பின் விழித்திரையில்
விழச்செய்கிறது.

மைய�ோப்பியா – கிட்டப்பார்வை (Myopia)

ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா – தூரப்பார்வை
(Hypermetropia)
இதனால் பாதிப்படைந்த நபரால் த�ொலைவில்
உள்ள ப�ொருள்களைத் தெளிவாகக் காண
முடியும். அருகில் உள்ள ப�ொருள்களைத்
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படம் 10.16 கண்ணின் ஒளிவிலகல் குறைபாடுகள்
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அறுவை
சிகிச்சை
நீக்கப்படுகிறது.

தெளிவாகக் காண முடியாது. கண்கோளம்
சுருக்கமடைந்திருப்பதாலும்
விழிலென்ஸ்
மெலிந்திருப்பதாலும்
அருகில்
உள்ள
ப�ொருள்களிலிருந்து
வரும்
ஒளிக்கதிர்கள்
விழித்திரைக்கும் பின்னால் குவிக்கப்படுகிறது.
அதனால் பார்வை தெளிவற்றுக் காணப்படுகிறது.
இக்குறைபாட்டை
நீக்கக்
குவிலென்ஸ்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது அருகில் உள்ள
ப�ொருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களைக்
குவித்து விழித்திரையில் விழச்செய்கிறது.

மூலம்

இக்குறைபாடு

10.6.2 ஒலி உணர்வேற்பிகள்
(Phonoreceptors)
ஒலியை உணர்தல், சமநிலை பேணல் என்னும்
இருசெயல்களை செயல்படுத்தும் உறுப்பாகச்
செவி
செயல்புரிகிறது.
அமைப்பின்
அடிப்படையில்
புறச்செவி,
நடுச்செவி,
அகச்செவி
என
மூன்று
பகுதிகளாகச்
செவி
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரஸ்பைய�ோபியா- வெள்ளெழுத்து
(Presbyopia)
வயது முதிர்வின் காரணமாக கண் லென்சுகள்
மீள்தன்மையையும்
விழி
தகவமைதலையும்
இழப்பதால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது. இதைச் சரி
செய்யக் குவிலென்ஸ் பயன்படுகிறது.

புறச்செவி (External Ear): இது செவிமடல்,
புறச்செவிக்குழல் மற்றும் செவிப்பறை ஆகிய
பகுதிகளைக்கொண்டது.
குறுத்தெலும்பாலான,
செவிமடல்
ஒலிஅலைகளை
சேகரித்து,
செவிக்குழலுக்கு
அனுப்புகிறது.
வளைந்த
அமைப்புடைய செவிக்குழலானது செவிப்பறை
வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. செவிக்குழலில்
காணப்படும்
மயிரிழைகளும்,
செருமினல்
சுரப்பிகள் உற்பத்தி செய்யும் செருமென் என்னும்
மெழுகும் தூசிகள் ப�ோன்ற வெளிப்பொருட்கள்
காதினுள்
நுழைவதைத்
தடுக்கின்றன.
செவிக்குழலின் முடிவில் இணைப்பு திசுவாலான
செவிப்பறை அமைந்துள்ளது. இது வெளிப்புறம்
த�ோலினாலும் உட்புறம் க�ோழைப்படலத்தினாலும்
மூடப்பட்டுள்ளது.

அஸ்டிக்மாடிசம் (Astigmatism)
இது ஒழுங்கற்ற வளைவுப்பரப்பைக் க�ொண்ட
கார்னியா மற்றும் லென்சுகளால் ஏற்படுகிறது.
உருளை வடிவக்கண்ணாடிகளை (cylindrical glasses)
பயன்படுத்தி
இக்குறைபாட்டை
நீக்கலாம்
(படம் 10.16)

குறிப்பு
முன்கண் திரவம், கண்லென்ஸ், கார்னியா
மற்றும் விழித்திரை (Retina) செல்களுக்கு
உணவு
மற்றும்
ஆக்ஸிஜனை
அளிக்கிறது. இது எந்தளவு உற்பத்தி
செய்யப்படுகிறத�ோ
அதே
அளவு
வெளியேற்றவும் படுகிறது. இதன் மூலம்
கண் உள் அழுத்தமான 16 mmHgயை
நிலையாகப்
பராமரிக்க
உதவுகிறது.
ஸ்க்லெம் கால்வாயில் (Canal of schlemm)
ஏற்படும் அடைப்பு கண் உள்அழுத்தத்தை
அதிகரிக்கிறது. இந்த அதிகரிக்கப்பட்ட
அழுத்தமானது
விழித்திரையையும்,
பார்வை
நரம்புகளையும்
நெருக்கி
அழுத்துகிறது. இதனால் கிளாக்கோமா
(Glaucoma) என்னும் க�ோளாறு ஏற்படுகிறது.
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படம் 10.17 ஒலி அலையின் பாதை

கண்புரை (Cataract)

நடுச்செவி (Middle ear) என்பது டெம்போரல்
எலும்பில் அமைந்துள்ள சிறிய காற்று நிரப்பப்பட்ட
அறையாகும். இது வெளிச் செவியிலிருந்து
செவிப்பறையாலும்
அகச்
செவியிலிருந்து
மெல்லிய எலும்பாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீள்

விழிலென்சில் உள்ள புரதங்களில் ஏற்படும்
மாற்றத்தால் லென்சானது ஒளி ஊடுருவும்
தன்மையை இழந்து இந்நிலை ஏற்படுகிறது.
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வட்டப்பலகணி (Oval window), வட்டபலகணி (Round
window) எனச் சிறு சவ்வினால் ப�ோர்த்தப்பட்ட இரு
திறப்புகளை இவ்வெலும்பு பிரிவு க�ொண்டுள்ளது.

மீடியா என்டோலிம்ஃப் (Endolymph) எனப்படும்
அகநிணநீர்
திரவத்தாலும்
நிரம்பியுள்ளன.
காக்ளியாவின்
அடிப்புறத்தில்
ஸ்கேலா
வெஸ்டிபியூல்
நீள்வட்டப்
பலகணியுடனும்
(Oval
window),
ஸ்கேலா
டிம்பானி
வட்டப்பலகணியுடனும்
(Round
window)
த�ொடர்புக�ொண்டுள்ளது (படம் 10.17).

நடுச்செவியில்
ஒன்றுடன்
ஒன்று
இணைக்கப்பட்ட சுத்தி (Malleus), பட்டடை (Incus)
மற்றும்
அங்கவடி
(Stapes)
என
மூன்று
சிற்றெலும்புகள்
காணப்படுகின்றன.
சுத்தி
எலும்பின் ஒரு முனை செவிப்பறையுடனும்,
மறுமுனையான
தலைப்பகுதி
பட்டடை
எலும்புடனும்
அசையும்
வகையில்
இணைந்துள்ளது.
பட்டடை
எலும்பானது
சுத்தியல்,
மற்றும்
அங்கவடி
எலும்புகளுக்கிடையே
அமைந்துள்ளது.
அங்கவடி எலும்பின் ஒரு முனை பட்டடை
எலும்புடனும்
மறுமுனை
உட்செவியின்
நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் இணைந்துள்ளது.
இம்மூன்று எலும்புகளும் ஒலி அலைகளை
உட்செவிக்கு கடத்துகின்றன. நடுச்செவியிலுள்ள
த�ொண்டை - செவிக்குழல் என்னும் யூஸ்டேஷியன்
குழல்
(Eustachian
tube)
நடுச்செவியை
த�ொண்டைப்பகுதியுடன்
இணைக்கிறது.
இது
செவிப்பறையின்
இருபுறமும்
உள்ள
காற்றழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

கார்ட்டை உறுப்பு (Organ of Corti)
ஒலி உணர்தன்மைக் க�ொண்ட கார்ட்டை உறுப்பு
பேசிலார் படலத்தின் மேல்புறம், ஒரு மேடு
ப�ோன்று அமைந்துள்ளது. பேசில்லார் படலத்தின்
முழு
நீளத்திற்கும்
நான்கு
வரிசைகளில்
ஏராளமான
மயிரிழைச்
செல்கள்
காணப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு
மயிரிழைச்
செல்லின்
முனையிலும்
ஸ்டீரிய�ோசிலியா
(Stereocilia)
எனும்
குறுஇழைகள்
நீண்டு
காணப்படுகின்றன.
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உட்செவி (Inner ear) திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட
இருபகுதிகளை
க�ொண்டுள்ளது.
அவை
எலும்பினாலான சிக்கல் பாதை (Bony labyrinth)
மற்றும் சவ்வினாலான சிக்கல் பாதை (membranous
labyrinth) ஆகும். எலும்பினாலான சிக்கல் பாதை
மூன்று
பகுதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவையாவன காக்ளியா, வெஸ்டிபியூல் மற்றும்
அரைவட்டக் கால்வாய்கள். காக்ளியா என்பது
நத்தைச் சுருள் ப�ோல் சுருண்டு காணப்படும். இது
இரண்டு படலங்களால் மூன்று அறைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவை
(1) ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலை(Scala Vestibuli),
(2)
ஸ்கேலா
டிம்பானி
(Scala
tympani)
(3) ஸ்கேலா மீடியா (Scala media) ஆகும். ஸ்கேலா
வெஸ்டிபியூலை,
ஸ்கேலா
மீடியாவிலிருந்து
ரெய்ஸ்னர்ஸ் படலத்தினாலும் (Reisner’s membrane),
ஸ்கேலா டிம்பானி ஸ்கேலா மீடியாவிலிருந்து
பேசிலார் படலத்தினாலும் (Basilar memberane)
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

v«èô£®‹ð£Q

Üè«ó£ñ
ªê™èœ

ªì‚«ì£Kò™
êš¾

è£‚Oò£M¡ ïó‹¹
º®„²‚°„ ªê™½‹
ïó‹¹ Þ¬ö

É‡
ªê™èœ

¹ø«ó£ñ
ªê™èœ

Ýîó¾
ªê™èœ

Ü®„êš¾

படம் 10.18 கார்ட்டை உறுப்பு

கார்ட்டை உறுப்பின் மேல்புறம் முழுவதும்
விறைப்பான கூழ்ம நிலையிலுள்ள ஒரு படலம்
கூரை ப�ோன்று அமைந்துள்ளது. இப்படலம்
டெக்டோரியல் படலம் (Tectorial membrane) என
அழைக்கப்படுகிறது. ஒலி அலைகள் கடத்தப்படும்
ப�ோது
கார்ட்டை
உறுப்பிலுள்ள
ஸ்டீரிய�ோசிலியா டெக்டோரியல் படலத்தின்
மீது த�ொடர்பு க�ொள்கிறது (படம் 10.17).

ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலை மற்றும் ஸ்கேலா
டிம்பானி ஆகிய இரு அறைகளும் பெரிலிம்ஃப்
எனப்படும் சூழ்நிணநீராலும் (Perilymph), ஸ்கேலா
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அதன் அசைவுகள் ப�ோன்றவற்றை உணரும்
திறன்
தன்னக
உணர்தல்
(Proprioception)
எனப்படுகிறது.

ஒலி உணர் செயல்முறைகள்
(Mechanism of hearing)
புறச் செவிக்குழல் மூலம் உள்நுழையும் ஒலி
அலைகள் செவிப்பறையில் பட்டு அதை அதிர்வுறச்
செய்கின்றன. இந்த அதிர்வுகள் நடுச்செவியின்
மூன்று சிற்றெலும்புகள் மூலம் நீள்வட்டப்
பலகணிக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. நீள்வட்டப்
பலகணியைவிட செவிப்பறை 17-20 மடங்கு
பெரியதாகயிருப்பதால்,
செவிப்பறையைவிட
20 மடங்கு அதிக அழுத்தம் நீள்வட்டப்பலகணியில்
உணரப்படுகிறது. இந்த அழுத்தத்தால் பெரிலிம்ஃப்
திரவத்தில் உருவாகும் அழுத்த அலைகள்
வட்டப்பலகணியை உள்ளும் புறமும் அசைப்பதால்
பேசில்லார் படலமும் அதனுடன் இணைந்த
கார்ட்டை உறுப்பும் மேலும் கீழும் அசைகிறது.
இந்நிகழ்ச்சியால் மயிரிழைச் செல்களின் அடியில்
உள்ள அயனிக் கால்வாய்கள் மாறி மாறி திறந்து
மூடுவதால் செயல் நிலை மின் அழுத்தம்
(Action potential) உருவாக்கப்பட்டு, செவி நரம்பு
(cochlear nerve) மூலம் மூளைக்கு எடுத்துச்
செல்லப்படுகிறது.
அங்கு
ஒலியாக
உணரப்படுகிறது.

அகச்செவியில் காக்ளியாவிற்கு அருகில்
அமைந்துள்ள
வெஸ்டிபியூலார்
த�ொகுப்பு
(Vestibular
system)
(படம்
10.19)
உடலின்
சமநிலையைப்
பாதுகாக்கிறது.
இதில்
அகநிணநீரால்
நிரப்பப்பட்ட
குழல்களும்
பைகளும்
காணப்படுகின்றன.
இவை
பெரிலிம்ஃபினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த இரண்டு திரவங்களும் உடல் இருக்கும்
நிலை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றில் ஏற்படும்
மாற்றங்களை உணர்கின்றன. காக்ளியாவின்
அருகில் உள்ள இரு அறைகளான யூட்ரிக்கிள்
(Utricle) மற்றும் சக்குயூல் (Saccule) ஆகியவை
மாக்குலே
(Maculae)
என்னும்
சமநிலை
உணர்வேற்பி பகுதிகளைப் பெற்றிருக்கின்றன.
இவை தலையின் நேர்கோட்டு இயக்கத்தை
உணரப்பயன்படுகிறது.

»ÒÔhËd
Õx

செவிகுறைபாடுகள் ( Defects of ear)

-»ÒÔhËd
Õx

காதுகேளாமை தற்காலிகமானதாகவ�ோ அல்லது
நிரந்தரமானதாகவ�ோ
இருக்கலாம்.
இது
கீழ்க்கண்டவாறு
இருவகையாகப்
பிரிக்கப்படுகிறது.
•

•
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படம் 10.19 – சமநிலை உறுப்பு

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
கீழ்க்கண்ட பணிகளில் ஈடுபடும் உடல்
சமநிலைப் பேணும் உறுப்பின் பாகங்களைப்
பெயரிடுக.

உணர் நரம்பு காதுகேளாமை (Sensory – neural
deafness) இதற்குக் காரணம் கார்ட்டை உறுப்பு
மற்றும் செவி நரம்பு, செவிநரம்பு செல்லும்
பாதை மற்றும் மூளையின் கேட்டலுக்கான
புறணிப் பகுதியில் ஏற்படும் க�ோளாறுகளே
ஆகும்.

பேணும்

¼mxÓ

ÏdÇÔh
»ÒÔhËdÕx

கடத்தல் வகை காது கேளாமை: (Conductive
deafness) இதற்கு புறச்செவிக் குழல்களில்
சுரக்கும் மெழுகு ஏற்படுத்தும் அடைப்பு,
செவிப்பறை கிழிதல், நடுச்செவியில் ஏற்படும்
நீர்க்கட்டுடன் கூடிய த�ொற்று, நடுச்செவி
எலும்புகள்
அசைய
முடியாத
நிலை
ப�ோன்றவை காரணமாக இருக்கலாம்.

உடல்சமநிலை
(Organ of equilibrium)

Ám-ØÓØ(dÇxÏÍ
Ï01mÆÏdÇiË
Éy2ØÓØ(dÇxÏÍ
ÁË1mÆÏd
ÇiË

a) உடலின் நேர்க்கோட்டு இயக்கம்
b) உடலின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
c) தலையின் இயக்க சுழற்சி.
மாக்குலேவில்
காணப்படும்
மயிரிழை
செல்கள்
இயக்க
உணர்வேற்பிகளாகச்
செயல்படுகின்றன. இந்த மயிரிழை செல்கள்
ஜெலாட்டினாலான ஆட்டோலித்திக் படலத்தில்
பதிந்துள்ளன. இப்படலத்தில் கால்சியத்தாலான
ஆட்டோலித் (Otolith) எனப்படும் துகள்கள்

உறுப்பு

சமநிலை பேணுதல் என்பது அசைவுகளை
உணரும் உணர்வின் (Proprioception) ஒரு பகுதியாக
உள்ளது. உடலின் நிலை, அதன் திசையமைவு,
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நுகர்ச்சி உறுப்பில் மூன்று வகையான
செல்கள் காணப்படுகின்றன. அவை (i) ஆதரவு
செல்கள் (supporting cells) (ii) அடிப்படை செல்கள்
(Basal cells) (iii) ஆயிரக்கணக்கான ஊசி வடிவ
நுகர்ச்சி உணர்வேற்பி செல்கள் (Olfactory receptor
cells). மயலினுறை அற்ற இந்த உணர்வேற்பிகளின்
மெல்லிய இழைகள் இணைந்து நுகர்ச்சி நரம்பாக
(மூளை நரம்பு I) மாறியுள்ளது. இது நுகர்ச்சி
குமிழில் (Olfactory bulb) இணைகிறது. நுகர்ச்சி
மின்தூண்டல்கள்
இங்கிருந்து
மூளையின்
முன்நெற்றி பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு
அங்கு மணம் உணரப்படுகிறது. மூளையின்
முன்நெற்றி பகுதிக்குச் செல்லும் அதே நேரம்
தூண்டல்கள் லிம்பிக் த�ொகுப்புக்கும் எடுத்துச்
செல்லப்பட்டு அங்கு மணத்திற்கான உணர்வு
அடிப்படையிலான பதில் செயல் பெறப்படுகிறது.

காணப்படுகின்றன.
இப்படலம்
மயிரிழை
செல்களின் உச்சிப்பகுதிக்கு எடையைக் கூட்டி
மந்தத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
வெஸ்டிபியூலின்
பக்கவாட்டிலும்,
பின்புறமாகவும்
அமைந்துள்ள
அரைவட்டக்
குழல்கள்
ஒன்றுக்கொன்று
செங்குத்தாக
அமைந்துள்ளன. இக்குழல்களின் ஒரு முனை
தடித்துக் காணப்படுகிறது. தடித்த இப்பகுதி
ஆம்புல்லா (Ampulla) எனப்படுகிறது. இதில்
உணர்மயிரிழைகளாலும், ஆதரவு செல்களாலும்
ஆன உணர்ச்சிபகுதி ஒன்றுள்ளது. இதற்கு
கிரிஸ்டா ஆம்ப்புல்லாரிஸ் (Crista ampullaris) என்று
பெயர். இது தலையின் சுழற்சி இயக்கத்தை
உணரப்பயன்படுகிறது.

ஒ லி ச்செ றி வா ன து
டெசிபெல் (DecibelsdB) என்ற அலகால்
அளவிடப்படுகின்றது.
சாதாரணமாக
காது
கேட்பதற்கான
ஒலிச்செறிவு சுழிய dB (0 dB) ஆகும். 50 dB
அளவு ஒலிச்செறிவானது பேசுவதைத்
தெளிவாகப் புரிந்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
90 dB க்கும் அதிகமான ஒலிச் செறிவுள்ள
சத்தங்களை த�ொடர்ச்சியாக நீண்ட காலம்
கேட்பதால் காதுகேளாமை ஏற்படுகிறது.

சுவை உணர்விகள்(Gustatory receptor)
எல்லா உணர்வுகளுக்கும் மேலான மகிழ்வூட்டும்
உணர்வாகச் சுவை உணர்வு உள்ளது. நாவில்
காணப்படும் சிறிய புடைப்புகள் பாப்பிலாக்கள்
(papillae) எனப்படுகின்றன. இவை நாக்குக்குச்
ச�ொரச�ொரப்புத் தன்மையைத் தருகிறது. நாக்கு
முழுவதும் பரவிக் காணப்படும் பாப்பில்லாக்களில்
சுவை ம�ொட்டுக்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன.
எனினும் மேலண்ணத்தின் மென்மையான பகுதி,
கன்னத்தின்
உள்பரப்பு,
த�ொண்டை
பகுதி,
குரல்வளை மூடி ப�ோன்ற பகுதிகளிலும் சுவை
ம�ொட்டுகள் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன.

10.6.3 நுகர் உணர்வேற்பிகள்
(Olfactory receptors)

சுவை ம�ொட்டுகள் குடுவை வடிவமுடையவை.
இவற்றில் 50-100 வரையிலான எபிதீலியல்
செல்கள்
காணப்படுகின்றன.
இரண்டுவகை
எபிதீலியல்
செல்கள்
உள்ளன.
அவை
1) சுவை எபிதீலியல் செல்கள் (சுவை உணர்விகள்)
(Gustatory cells) 2) அடிப்படை அல்லது பேசல்
எபிதீலியல் செல்கள் (புதுப்பிக்கும் செல்கள்)
(basal cells) ஆகியவையாகும். சுவை எபிதீலிய
செல்களிலிருந்து வெளிவரும் சுவை நுண்இழைகள்
(Gustatory hair cells) சுவைத் துளைகளின் வழியாக
(taste pore) வெளியே நீட்டிக் க�ொண்டிருக்கும். இவை
உமிழ்நீரில் அமிழ்ந்து காணப்படுகின்றன. சுவை
உணர் செல்களில் உள்ள சுவை நுண் இழைகளே
சுவையை உணரும் பகுதியாகும். இச்செல்களில்
உணர்தன்மை க�ொண்ட டென்ட்ரைட்டுகள் (Dendrite)
சுவைக்கேற்பக் குறிப்புகளை (signal) மூளைக்கு
அனுப்புகின்றன. பேசல் செல்கள், மூலச்செல்களாக

சுவை
மற்றும்
மணம்
இவற்றிற்கான
உணர்வேற்பிகள்
வேதிவுணர்வேற்பிகள்
(chemoreceptors)
எனப்படுகின்றன.
காற்றில்
கரையக் கூடிய வேதிப்பொருட்கள் நுகர்ச்சி
உணர்வேற்பிகளைத்
தூண்டுவதால்
மணம்
உணரப்படுகிறது.
நாசியறைகளின்
கூரைப்பகுதியில்
காணப்படும் மஞ்சள் நிறத்தினால் ஆன நுகர்ச்சி
எபிதீலிய (Olfactory epithelium) திட்டுக்களே நுகர்ச்சி
உறுப்புகள் எனப்படுகிறது.
நுகர்ச்சி எபித்தீலியமானது
கீழ்புறம் க�ோழைப்படலத்தாலும்,
மேல்புறம்
நுகர்ச்சி
சுரப்பிகளைக்
க�ொண்ட
இ ணைப் பு த் தி சு க்களா லு ம்
சூழப்பட்டுள்ளது.
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படம் 10.20 – சுவை உணர்விகள்
செயல்பட்டு, புதிய சுவை எப்பிதீலியல் செல்களை
உருவாக்குகின்றன (படம் 10.20).

கண்டறிகிறது. த�ோலில் உள்ள உணர்வேற்பிகளில்
சில (படம். 10.21) கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு
சுவை ம�ொட்டு செல்கள், அவை இருக்கும்
இடத்தின் தன்மையால் அதிக அளவில்
உராய்வுகளை
எதிர்கொள்கின்றன.
மேலும் த�ொடர்ச்சியாக சூடான, மற்றும்
காரமான
ப�ொருள்களை
அதிகம்
உட்கொள்வதாலும்
அவை
பாதிப்படைகின்றன. இருப்பினும், இவை
உடலிலேயே
வேகமாகப்
புதுப்பித்தலடையும்
செல்களாகும்.
இச்செல்கள் ஒவ்வொரு ஏழு முதல் பத்து
நாட்களுக்குள்
புதிய
செல்களால்
ஈடுசெய்யப்படுகின்றன.
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படம் 10.21 த�ோல் உணர் வேற்பிகள்

* எபிடெர்மிஸ் அடுக்கில் ஆழ்பகுதியிலுள்ள,
மென்மையான
த�ொடுதல்களை
உணரக்கூடியவை
மெர்கெல்
வட்டுகள்
(Merkel disc) ஆகும்.

த�ோல் – த�ொடு உணர் உறுப்பு
(Skin – sense of touch)

* மயிர்க்கால்களைச் சுற்றியுள்ள நுண்பைகளில்
உள்ள
உணர்வேற்பிகளும்.
மெல்லிய
த�ொடுதலை உணரக்கூடியவை.

த�ோல் ஒரு மிகப்பெரிய த�ொடு உணர்வு
உறுப்பாகும். த�ோல் பரப்பு முழுவதும் பரவியுள்ள
மில்லியன் கணக்கான நுண்உணர்வேற்பிகள்,
த�ொடுதல், அழுத்தம், வெப்பம், குளிர்ச்சி, வலி
ஆகிய உணர்வுகளை அறிய உதவுகின்றன. விரல்
நுனிகளில் இவ்வுணர்வேற்பிகளின் எண்ணிக்கை
அதிகமிருப்பதால் அப்பகுதி அதிக உணர்வுகளை

* மீஸ்னரின் துகள்கள் (Meissner’s corpuscles):
த�ோல்
பாப்பில்லாக்களில்,
எபிடெர்மல்
அடுக்கின்
கீழ்
அமைந்துள்ள
இவை,
மென்மையான
அழுத்தங்களை
உணரக்கூடியவை.
முடிகளற்ற
த�ோல்
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பகுதிகளான
விரல்முனைகள்
பாதங்களில் இவை அதிகமுள்ளன.

நரம்பு மண்டலத்தில் நியூரான்கள் மற்றும்
நியூர�ோகிளியா என இரண்டு வகைச் செல்கள்
உள்ளன. மைய நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு
மற்றும் பணிகளுக்கான அடிப்படை அலகு
நியூரான்களாகும்.

மற்றும்

* பாசினியன் துகள்கள் (Pacinian corpuscles):
முட்டை வடிவம் க�ொண்ட இவை, டெர்மிஸ்
பகுதியின் ஆழ்பகுதியில் பரவலாக உள்ளன.
அழுத்தத்தால் ஏற்படும் அதிர்வுகளை இவை
உணர்கின்றன. மேலும் வலி, கடினத்தன்மை,
வெப்பம் மற்றும் வேறுபட்ட த�ொடுபரப்புகளை
உணரும் தன்மையைத் தருகின்றன.

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளை மற்றும்
தண்டுவடம் ஆகியவை அடங்கும். பெருமூளை,
டையன்செஃபலான்,
சிறுமூளை
மற்றும்
மூளைத்தண்டு
ஆகியவை
மூளையின்
முக்கியமான பகுதிகள் ஆகும். உறைகளால்
சூழப்பட்டுள்ள
மூளையானது
மூளைப்பெட்டகத்தினுள்
பாதுகாப்பாக
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய
நரம்பு
மண்டலத்திற்குத் தேவையான பாதுகாப்பையும்
உணவூட்டப்
ப�ொருட்களையும்
மூளைத்
தண்டுவடத் திரவம் அளிக்கிறது.

* ரஃபினி முனைகள் (Ruffini endings): த�ொடர்
அழுத்தத்தை உணரும் இவை டெர்மிஸ்
அடுக்கில் உள்ளன.
* கி
 ராஸ் முனைக்குமிழ்கள் (Krause end bulbs):
இவை
வெப்பத்தை
உணரும்
வெப்ப
உணர்வேற்பிகள் ஆகும்.

முகுளத்தின் த�ொடர்ச்சியாகத் தண்டுவடம்
அமைந்துள்ளது. இது இரண்டாவது இடுப்ப
முள்ளெலும்பில்
க�ோனஸ்
மெடுல்லாரிஸ்
(conus medullaris) என்னும் அமைப்பாக முடிகிறது.
அனிச்சை செயலில் ஈடுபடும் அனைத்துக்
கூறுகளும் அனிச்சை வில் எனப்படும்.

குறிப்பு
மெலனின் என்னும் த�ோல் நிறமியை
மெலன�ோசைட்டுகள்
உற்பத்தி
செய்கின்றன.
மெலனின்
நிறமிகள்
த�ோலுக்கு
நிறத்தை
அளிப்பதுடன்
சூரியனின் புறஊதாக் கதிர்களிடமிருந்து
த�ோலைப்
பாதுகாக்கின்றன.
த�ோல்
பரப்பானது
நிறமிகளை
இழத்தலால்
விட்டிலிக�ோ அல்லது லியூக்கோடெர்மா
என்னும்நிலைமையைஉண்டாக்குகிறது.
தெளிவான காரணங்கள் ஏதுமில்லாமல்
வெள்ளை நிறத் திட்டுகள் உடலில்
ஏற்படுகின்றன. இது த�ொற்றுந�ோயல்ல.
இது வயது, பால் மற்றும் இனம் என்ற எந்த
பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவரையும்
பாதிக்கக்கூடியது. மெலன�ோசைட்டுகள்
மெலனின் உற்பத்தி செய்யத் தவறும்
ப�ோது வெண்திட்டுகள் ஏற்படுகின்றன.

மூளையிலிருந்து
12
இணை
மூளை
நரம்புகளும் தண்டுவடத்திலிருந்து 31 இணை
தண்டுவட நரம்புகளும் வெளிவருகின்றன. இவை
புறநரம்பு மண்டலத்தினை உருவாக்குகின்றன.
புறநரம்பு மண்டலம் உடல் நரம்பு மண்டலம் மற்றும்
தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் என இரண்டாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் நரம்பு மண்டலம் சுய
விருப்பத்துடனும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்
அனிச்சையாகவும் செயல்படுகிறது.
தானியங்கு
நரம்பு
மண்டலத்தின்
பெரும்பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும்
துணை பரிவு நரம்பு மண்டலம் என இரண்டாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக மற்றும் புறச்சூழல்களில் ஏற்படும்
மாற்றங்களைச் சுயஉணர்வு அல்லது ஆழ்மனது
விழிப்புணர்வு மூலம் பெறவைப்பது உணர்வறிதல்
எனப்படும்.
தூண்டப்படுதல்,
கடத்தல்,
நரம்புத்தூண்டல்
உருவாக்குதல்
மற்றும்
ஒருங்கிணைத்தல் ஆகிய நான்கு நிகழ்வுகள்
உணர்வறிதலில் நடைபெறுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்

எளிய உணர்வேற்பிகள் த�ொடு உணர்ச்சி
(த�ோல்) ப�ோன்ற உடல்சார்ந்த உணர்வுகளுடன்
த�ொடர்புடையவை. சிக்கலான உணர்வேற்பிகள்
சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த உணர்வேற்பிகளான
மணம், சுவை, பார்வை, கேட்டல் மற்றும் சமநிலை
பேணல் ப�ோன்றவற்றுடன் த�ொடர்புடையவை.

நரம்பு மண்டலம் உடல் உறுப்புகளின் அனைத்து
வேலைகளையும் ஒருங்கிணைத்து அக மற்றும்
புறச்சூழல்களில்
ஏற்படும்
மாற்றங்களை
உணர்ந்து அதற்கேற்ப எதிர்வினை புரிகின்றது.
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இ) செல் B யானது செறிவான ஒளியில்
நிறப்பார்வையுடன் த�ொடர்புடையது.
ஈ) செல் A யானது செறிவான ஒளியை
உணரக்கூடியது.

மதிப்பீடு:
I. சரியான
தேர்ந்தெடு

விடையைத்

5. கூற்று : Na+ K+ மற்றும் புரதம் ப�ோன்றவற்றின்
சமநிலையற்ற
தன்மை
ஓய்வுநிலை
மின்னழுத்ததை
(Resting
potential)
உண்டாக்குகிறது.

1. காதிலுள்ள
எப்பகுதி
அழுத்த
அலைகளைச்
செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது?
அ) செவிப்பறை சவ்வு
ஆ) கார்ட்டை உறுப்பு
இ) நீள் வட்டப் பலகணி (oval window)
ஈ) அரைவட்டக் குழல்கள்
2. கீழ்க்கண்டவற்றுள்
தேர்ந்தெடு

சரியான

காரணம்: Na+ K+ சமநிலையற்ற தன்மையைச்
சரிசெய்ய
நரம்புசெல்
மின்னாற்றலை
பயன்படுத்திக் க�ொள்கிறது.
அ) கூ
 ற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.
காரணம் கூற்றைச் சரியாக விளக்குகிறது.

இணையைத்

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.
காரணம் கூற்றைச் சரியாக
விளக்கவில்லை.

அ) உணர்வு நரம்பு – உட்செல்லுதல்
ஆ) இயக்க நரம்பு – உட்செல்லுதல்
இ) உணர்வு நரம்பு – வயிற்றுப்புறம்
ஈ) இயக்கு நரம்பு – முதுகுப்புறம்.

இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு.
6. மனித மூளையின் எப்பகுதி உடல் வெப்பநிலை
கட்டுப்பாட்டுடன் த�ொடர்புடையது?

3. நரம்பு தூண்டல் கடத்தலின் ப�ோது நரம்பு
சந்திப்பில்
சைனாப்டிக்
பைகளிலிருந்து
நரம்புணர்வு கடத்திகள் (Neurotransmitter) (P)
அயனிகளின்
(Q)
செயல்பாடுகளால்
வெளியிடப்படுகின்றன. சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடு.

அ) சிறுமூளை
இ) முகுளம்		

ஆ) பெருமூளை
ஈ) ஹைப்போதலாமஸ்

7. சுவாச மையம் காணப்படுமிடம்
அ) முகுளம் 		
இ) சிறுமூளை

அ) P= அசிட்டைல் க�ோலைன் Q= Ca++
ஆ) P= அசிட்டைல் க�ோலைன் Q= Na+
இ) P= GABA Q= Na+
ஈ) P= க�ோலைன்எஸ்ட்ரேஸ் Q= Ca++

ஆ) ஹைப்போதலாமஸ்
ஈ) தலாமஸ்

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள்
த�ொகுதி
I
ல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள தண்டுவட நரம்புகளையும்
த�ொகுதி II ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள தகுந்த
எண்ணிக்கையையும் ப�ொருத்துக.

4. A,B என்ற இரு செல் வகைகளில் படங்களை
ஆராய்ந்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

P. கழுத்துப் பகுதி நரம்புகள்	 - i. 5 இணை
Q. மார்புப்பகுதி நரம்புகள்	

- ii. 1 இணை

R. இடுப்புப்பகுதி நரம்புகள்	 - iii. 12 இணை

அ) செல் A என்பது குச்சி செல். இது
விழித்திரையின் அனைத்துப் பகுதியிலும்
காணப்படுகிறது.
ஆ) செல் A என்பது கூம்புசெல் இது
ஃப�ோவியாவின் (மஞ்சள் தானத்தின்)
மையப்பகுதியில் செறிவாக உள்ளது.

S. வால் பகுதி நரம்புகள்	

- iv. 8 இணை

அ. P – IV

Q – III R – I

S – ii

ஆ. P – III

Q–I

R – II

S – iv

இ. P – IV

Q–I

R – II

S – iii

ஈ. P – II

Q - IV R - I

S - iii

9. செல்லுக்குள்
அதிகளவில்
நேர்மின் அயனி எது?
அ) H +

ஆ)K+

இ)Na+

காணப்படும்
ஈ)Ca++
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10. கீழ்க்கண்ட நரம்புத்தூண்டல்
கூற்றுகளில் தவறானது எது?

த�ொடர்பான

II. இவை நிறங்களை உணரப் பயன்படுகின்றன.
III. எ
 ரித்ராப்சின் என்னும் ஒளி நிறமி சிவப்பு
வண்ண ஒளியை உணர்கிறது.

(அ) ஓய்வு நிலை நியூரானில் ஆக்ஸான் படலம்
K+ அயனிகளை அதிகம் ஊடுருவ
விடுகின்றது. Na+ அயனிகளை ஊடுருவ
விடுவதில்லை

IV. விழித்திரையின் ஃப�ோவியா பகுதியில்
காணப்படுகிறது.
(அ) (iii), (ii) மற்றும் (i) (ஆ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)

(ஆ) ஓய்வு நிலை நியூரானில் உள்ள
ஆக்ஸானின் வெளிப்புறத்தில் Na+
அயனிகளின் செறிவு அதிகமாகவும் K+
அயனிகளின் செறிவு குறைவாகவும்
உள்ளது.

(இ) (i), (iii) மற்றும் (iv)

(ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv)

13. கீழ்க்கண்ட புறநரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான
உடல்
நரம்பு
மண்டலம்
த�ொடர்பான
கூற்றுகளில் தவறான கூற்று எது?

(இ) ஓய்வு நிலையிலுள்ள ஆக்ஸான்
படலங்களுக்கிடையே Na+ மற்றும் K+
உந்தம் மூலம் அயனிகளின் வேறுபாடு
பராமரிக்கப்படுகிறது. இது வெளியேறும்
3Na+ அயனிகளுக்கு பதிலாக 2K+
அயனிகளை செல்லுக்குள்
அனுமதிக்கிறது.

(அ) எலும்புத் தசைகளுக்கு நரம்புகள்
செல்கின்றன.
(ஆ) இதன் வழித்தொடர் ப�ொதுவாக விருப்ப
இயக்கமாகும்.
(இ) இதன் வழித்தொடர்களில் சில, அனிச்சை
வில் எனப்படுகின்றன.

(ஈ) ஆக்ஸான் படலத்தின் வெளிப்பரப்பு
எதிர்மின் தன்மையுடனும் உட்பரப்பு
நேர்மின் தன்மையுடனும் இருக்கும் ப�ோது
மட்டுமே ஒரு நியூரான் மின்
முனைப்பியக்கத்தைப் பெறும்.

(ஈ) இதன் வழித்தொடரில் நான்கு நியூரான்கள்
உள்ளன.
14. ஆக்ஸான்
படலத்திற்கிடையேயான
மின்னழுத்தம்
ஓய்வு
நிலை
மின்னழுத்தத்தைவிட
அதிக
எதிர்
மின்தன்மையுடையதாகக்
காணப்பட்டால்
நியூரான் எந்த நிலையில் இருப்பதாகக்
கருதப்படும்?

11. கீழ்கண்டவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மீதி மயலின்
உறையுடன் த�ொடர்புடையது. அந்த ஒன்று எது?
(அ) நரம்புத் தூண்டல் விரைவாகக்
கடத்தப்படும்

(அ) மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்

(ஆ) ரான்வியர் கணு ஆக்ஸான்களில்
ஆங்காங்கே இடைவெளிகளை
ஏற்படுத்துகின்றன

(ஆ) உச்ச மின்முனைப்பியக்கம்
(இ) மின்முனைப்பியக்க மீட்சி
(ஈ) குறை மின்முனைப்பியக்கம்

(இ) நரம்புத் தூண்டல் கடத்தலுக்காக ஆற்றல்
வெளிப்பாடு அதிகரித்தல்

15. குருட்டுப்புள்ளி எனப்படுவது
அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(ஈ) செயல் மின்னழுத்தம் தாவுதல் வழி
கடத்தப்படுகிறது

எது?

ஏன்

16. ஒருவரின் கண்பரிச�ோதகர் அவருடைய கண்
உள்ளழுத்தம்
அதிகளவில்
உள்ளதாகக்
கூறுகிறார்.
இந்நிலையின்
பெயரென்ன?
அதற்குக் காரணமான திரவம் எது?

12. கூம்பு செல்கள் த�ொடர்பான பல கூற்றுகள்
கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் கூம்பு
செல்கள் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாவை?
கூற்றுகள்:

17. தேவையான
தூண்டுதல்
கிடைத்தவுடன்
செயல்மிகு மின்னழுத்தம் ஏற்படும். ஆனால்
தேவைக்குக்
குறைவான
தூண்டுதலில்
ஏற்படாது. இக்கோட்பாட்டின் பெயர் என்ன?

I. அதிக ஒளியில் குச்சி செல்களை விட கூம்பு
செல்கள் குறைந்த உணர்திறன்
க�ொண்டுள்ளன.
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18. நல்ல மணம் ஒருவரை சமையலறை ந�ோக்கிச்
செல்லத்
தூண்டியது.
இதில்
உணவை
அடையாளம் கண்டு உணர்வு தூண்டலை
உண்டாக்கும் மூளை பகுதி எது?

22. பரிவு நரம்பு மண்டலம் என்றால் என்ன? அதன்
பகுதிகளை விளக்குக.

19. மனிதரில்
கார்னியா
மாற்று
சிகிச்சை
ப�ொதுவாக நிராகரிக்கப்படுவதில்லை. ஏன்?

24. தூண்டுதல்
அடிப்படிப்படையில்
உணர்வுறுப்புகளை வகைப்படுத்து.

20. முனைப்பியக்க மீட்சியின் முடிவில் நரம்பு
உறையானது
உச்ச
முனைப்பியக்கத்தை
(hyperpolarised) பெறுகிறது. ஏன்?

25. குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களை வேறுபடுத்துக.

23. லிம்பிக் மண்டலம் ஏன் உணர்ச்சி மூளை
எனப்படுகிறது? அதன் பகுதிகளைக் கூறு?

26. அனைத்து உணர்வு உறுப்புகளிலும் சுவை
உணர்வு உறுப்பு மகிழ்வூட்டக் கூடியது
(Pleasurable).
இதனுடன்
த�ொடர்புடைய
உணர்வியை படத்துடன் விளக்குக.

21. க�ோராய்டு வலைப்பின்னல் மூளை தண்டுவடத்
திரவத்தைச் சுரக்கிறது. அதன் செயல்பாடுகளை
வரிசைப்படுத்துக.

27. த�ோலில் காணப்படும் உணர் வேற்பிகளை
விளக்குக.
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இணையச்செயல்பாடு

நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
)LEURXVMRLQW

6ZLYHOMRLQW
3LYRWMRLQW

%DOODQG
6RFNHWMRLQW

நரம்பு மண்டலத்தின்
அமைப்பு மற்றும்
பணிகளைப் பற்றித்
தெரிந்து க�ொள்வோமா!

&DUWLODJLQRXVMRLQW
6\QFKRQGURVLV

(OOLSVRLGDO
MRLQW
6DGGOHMRLQW

%DOODQGVRFNHW
MRLQW

+LQJHMRLQW
3ODQHMRLQW

படிகள்
1.

உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி ‘Nervous System’ என்ற பக்கத்தைத் திறக்கவும்.
கட்டத்திலிருந்து ‘Nervous system organization’ என்ற பகுதியைத் தெரிவு செய்து நரம்பு செல்லின்
தன்னிச்சையான மற்றும் உடற்செல் அமைப்பினைத் தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.

2. “Back space” ப�ொத்தானைப் பயன்படுத்தி அல்லது திரையின் மேல் பகுதியில் ‘Nervous System’
எனச் ச�ொடுக்கி Nerve cells” என்று கட்டத்தில் தேர்வு செய்து க�ொள்ளவும்.
3.	மேற்கூறிய படிநிலைகளைப் பயன்படுத்தி, நரம்பு மண்டலத்தின் பகுதிகள் மற்றும் பணிகளைத்
தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.
4. கீழேயுள்ள படங்களின் துணைக்கொண்டு, நரம்புசெல்லினுடைய மேலும் பல கூடுதல்
தகவல்களைத் தெரிந்து க�ொள்ளலாம்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

நரம்பு மண்டலத்தின் உரலி.
https://www.getbodysmart.com/nervous-system

3D-Brain:

http://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=false&focus=Brain&zoom=false

3D-Ear:

https://www.amplifon.com/web/uk/interactive-ear/index.html
* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு-IV

பாடம் – 11

வேதிய ஒருங்கிணைப்பு
பாட உள்ளடக்கம்

11.1 நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் மற்றும் ஹார்மோன்கள்
11.2. மனித நாளமில்லாச்சுரப்பி மண்டலம்
11.3. நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் மிகை மற்றும் குறை
செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றுடன் 
த�ொடர்புடைய க�ோளாறுகள்
11.4 ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம்

இவை அனைத்துக்கும் உடலில் நடைபெறும்
உயிர்வேதி மாற்றங்களே காரணமாகும். இந்த
மாற்றங்களைப்
பின்னிருந்து
இயக்கும்
அமைப்பிற்கு நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் என்று
பெயர். மேலே குறிப்பிட்ட பறத்தல், பயம், க�ோபம்
ப�ோன்ற உணர்ச்சிகளின் வெளிப்பாட்டிற்கும்,
அவை த�ொடர்பான உயிர்வேதி மாற்றங்களுக்கும்
காரணம் அட்ரினலின் ஹார்மோன் (Adrenalin)
ஆகும்.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•
•

•

குள�ோத�ோ எனும் மூப்பெதிர் ஹார்மோன் 
மக்களின் அறிவுத்திறன் மற்றும் வாழ்நாளை 
மேம்படுத்துகின்றது

பல்வேறு நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளின் 
இருப்பிடம் மற்றும்
அவற்றின் சுரப்புப்
ப�ொருட்களை அறிதல்
ஹார்மோன்கள்
செயல்படும்
விதம் பற்றி கற்றறிதல்

நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் குறை
மற்றும் மிகை செயல்பாடுகள்
த�ொடர்பான க�ோளாறுகளை 
புரிந்துணர்தல்

11.1 ந
 ாளமில்லாச் சுரப்பிகள்
மற்றும் ஹார்மோன்கள்.
நமது உடலில் நடைபெறும் உடற்செயலியல்
பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி ஒருங்கிணைக்கும்
பணியை நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லாச்
சுரப்பி
மண்டலமும்
மேற்கொள்கின்றன.
நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள்
சுரக்கும்
ஹார்மோன்கள்
(ஹார்மோன்
என்பதற்கு
தூண்டுதல் என்று ப�ொருள்) வளர்சிதை மாற்றப்
பணிகளில்
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகின்றன.
ஹார்மோன்கள்
எனும்
வேதித்தூதுவர்கள்
இரத்தத்தில் வேதிய சமிக்ஞைகளாக குறிப்பிட்ட
சில திசுக்கள் அல்லது சில உறுப்புகளின் மேல்
செயல்படுகின்றன. இத்தகு திசுக்கள் அல்லது
உறுப்புகளுக்கு முறையே இலக்குத்திசுக்கள்

இரைப்பை குடற்பாதை 
ஹார்மோன்களைப் பற்றி கற்றறிதல்

தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும் நேரம் … சிலருக்கு
ஆவல்… சிலருக்குத் தயக்கம்… சிலருக்கு பயம்…
வேறுபட்ட இந்த உணர்வுகளும் வெளிப்பாடும்
உடலில்
எதனால்
த�ோன்றுகின்றன?
அதைப்போலவே
எதிர்பாராத
நிகழ்வுகள்
நடக்கும் ப�ோது உடலில் மயிர்க்கூச்செரிகின்றதே,
இதற்குக் காரணமென்ன?

224

XI_Bio_Zoology_Ch11.indd 224

14-02-2020 2.30.33 PM

வினைபுரிந்து
அச்செல்லை
உடற்செயலியல்
அடிப்படையில் தூண்டுகிறது. ஒரே ஹார்மோன்
ஒரு இலக்குத் திசுவென்றாலும் அல்லது பல
இலக்குத் திசுவென்றாலும் அவற்றில் பலதரப்பட்ட
விளைவுகளை உண்டாக்குகின்றது.
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பல
ஹார்மோன்கள்
நீண்டகால
விளைவுகளான வளர்ச்சி, பூப்பெய்துதல் மற்றும்
கர்ப்பம் ப�ோன்றவற்றைச் செயல்படுத்துகின்றன.
உடலின் பல உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு
மண்டலங்கள் மீது ஹார்மோன்கள் தாக்கத்தை
ஏற்படுத்துகின்றன. ஹார்மோன்களின் குறை
உற்பத்தி மற்றும் மிகை உற்பத்தி உடலில் பல
க�ோளாறுகளைத்
த�ோற்றுவிக்கின்றன.
ஹார்மோன்கள் உடலமைப்பு, உடற்செயலியல்,
மனநிலை
செயல்பாடுகள்
ஆகியவற்றை
ஒருங்கிணைத்து
உடல்
சமநிலையைப்
பேணுகின்றன (Homeostasis). ஹார்மோன்களில்
நீரில் கரையும் தன்மை க�ொண்ட புரதங்கள்
அல்லது பெப்டைடுகள் அல்லது அமைன்கள்
மற்றும் க�ொழுப்பில் கரையும் ஸ்டீராய்டுகள்
ப�ோன்றவை உள்ளன.
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11.2 மனித நாளமில்லாச் சுரப்பி
மண்டலம் (Human endocrine system)

படம் : 11.1 பல்வேறு நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின்
அமைவிடம்
(Target tissues) அல்லது இலக்கு உறுப்புகள்
(Target organs) என்று பெயர். ஹார்மோன்கள்,
இலக்கு உறுப்புகளின் செயல்களை அதிகரிக்கவ�ோ
அல்லது
குறைக்கவ�ோ
அல்லது
மாற்றி
அமைக்கவ�ோ செய்கிறது. சுரந்த ஹார்மோன்கள்
இரத்தத்தில் நிலைத்து இருப்பதில்லை, இவற்றின்
பணி முடிந்த பிறகு கல்லீரலால் செயல்படா
நிலைக்கு மாற்றப்பட்டு சிறுநீரகத்தின் மூலம்
வெளியேற்றப்படுகின்றன.

மனிதனில் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் (Exocrine glands)
மற்றும் நாளமில்லாச்சுரப்பிகள் (Endocrine glands)
என்ற இரு சுரப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன.
நாளமுள்ள
சுரப்பிகள்
தமது
சுரப்புப்
ப�ொருட்களான ந�ொதிகள், உமிழ்நீர், வியர்வை
ப�ோன்றனவற்றைச் சுரந்து தத்தம் நாளங்கள்
வழியாக இலக்கு உறுப்புகளின் பரப்பிற்குக்
கடத்துகின்றன. எ.கா. உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் மற்றும்
இரைப்பை சுரப்பிகள்.

ஹார்மோன்கள் நமது உடலில் கரிம
வினையூக்கிகளாகவும் துணை ந�ொதிகளாகவும்
செயல்பட்டு இலக்கு உறுப்புகளில் குறிப்பிட்ட
பணிகளை
மேற்கொள்வதால்
இவை
வேதித்தூதுவர்கள்
(Chemical
messengers)
எனப்படுகின்றன.
இலக்கு
உறுப்புகளில்
ஹார்மோன்களுக்கான
உணர்வேற்பிகள்
செல்களின்
புறப்பரப்பில�ோ
அல்லது
உட்பகுதியில�ோ
உள்ளன.
பல்வேறு
ஹார்மோன்கள் பல்வேறு செல்களுடன் த�ொடர்பு
க�ொண்டாலும் குறிப்பிட்ட ஹார்மோனுக்கான
உணர்வேற்பி உள்ள செல்களில் மட்டுமே

நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள்
சுரப்புப்
ப�ொருட்களை (ஹார்மோன்களை) சுற்றியுள்ள
திசுத்திரவத்தில் வெளியிடுகின்றன. இங்கிருந்து
இரத்தத்தின் வழியாக இலக்கு உறுப்பு உட்பட

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
உடல்சமநிலைப் பேணுதல்  (Homeostasis)
என்பது
பல்வேறு
ஒருங்கிணைப்பு
மண்டலங்கள் 
மூலம்
உடலின்
உட்புறச்சூழலை  நிலையாக  இருக்கச்
செய்வதாகும்.
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உடல்
முழுதும்
பரவுகின்றது.
பிட்யூட்டரி,
தைராய்டு, பாராதைராய்டு, பீனியல், அட்ரினல்,
தைமஸ் ப�ோன்றன முழுமையான நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள் (Exclusive endocrine glands) ஆகும்
(படம் 11.1). ஹைப�ோதலாமஸ் நரம்பு மண்டலப்
பணிகளுடன் ஹார்மோன்களையும் உற்பத்தி
செய்வதால் நரம்புசார் நாளமில்லாச் சுரப்பி
(Neuro
endocrione
glands)
என்று
பெயர்
பெறுகின்றது. கூடுதலாக கணையம், குடல்பாதை
எபிதீலியம்,
சிறுநீரகம்,
இதயம்,
இனச்செல்சுரப்பிகள் (Gonads) மற்றும் தாய்சேய்
இணைப்புத்திசு (Placenta) ஆகிய உறுப்புகளும்
நாளமில்லாச்
சுரப்பித்
திசுக்களையும்
க�ொண்டுள்ளதால், இவை, பகுதி நாளமில்லாச்
சுரப்பிகள்
(Partial
endocrine
glands)
எனப்படுகின்றன (படம் 11.1).

நரம்புசார்
சுரப்பு
செல்
த�ொகுப்புகள்
(Neurosecretory cells) உள்ளன (படம் 11.2). இவை
உருவாக்கும்
ஹார்மோன்கள்
விடுவிப்புக்
காரணியாகவ�ோ, தடைசெய்யும் காரணியாகவ�ோ
செயல்படுகின்றன.

குறிப்பு
பாலூட்டிகளில்  பார்ஸ் இன்டர்மீடியாவின்
பங்கு முக்கியத்துவமற்றது.   ஆனால், பிற 
முதுகெலும்பிகளில் 
இப்பகுதி
மெலன�ோசைட்
தூண்டும்
ஹார்மோனைச் (MSH)   சுரக்கின்றது.  
இதன் பணி த�ோலின் நிறமாற்றத்தைத்
தூண்டுவது ஆகும்.
மூளையின்
அடிப்பகுதியில்
உள்ள
ஹைப�ோதலாமிக்
ஹைப�ோஃபைசியல்
ப�ோர்ட்டல் இரத்தக்குழல் (Hypothalamic hypophyseal
portal blood vessel) ஹைப�ோதலாமஸையும்
முன்பகுதி
பிட்யூட்டரியையும் இணைக்கிறது.
இந்த
இரத்தக்
குழல்
மூலமே
ஹைப�ோதலாமஸின் ஹார்மோன்கள் முன்பக்க
பிட்யூட்டரியின் (Anterior pituitary)
சுரப்பைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றது.
ஹைப�ோதலாமிக்
ஹைப�ோபைசியல் அச்சு (Hypothalamic hypophyseal
axis)
என்ற
நரம்புக்
கற்றை,
ஹைப�ோதலாமஸையும்
பின்பக்க
பிட்யூட்டரியையும் இணைக்கிறது.
இந்தப்
பாதையிலுள்ள நரம்பு சுரப்பு செல்கள் இரு
நியுர�ோ
ஹார்மோன்களை
சுரந்து
நியூர�ோஹைப�ோஃபைசிஸ் எனும் பிட்யூட்டரியின்
பின் கதுப்பிற்கு (Posterior pituitary) அனுப்புகின்றன.

11.2.1. ஹைப�ோதலாமஸ் (Hypothalamus)
மூளையின் கீழ்ப்புற நீட்சியாக பிட்யூட்டரி
சுரப்பியின் தண்டுப் பகுதியில் முடியும் ஒரு
கூம்பு வடிவ அமைப்பு ஹைப�ோதலாமஸ்
ஆகும்.
இது நரம்பு மண்டலம் மற்றும்
நாளமில்லாச் சுரப்பி த�ொகுப்பை இணைக்கிறது.
பிட்யூட்டரி
சுரப்பி
பிற
நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளைக்
கட்டுப்படுத்தும்
தன்மை
க�ொண்டதால்
நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளின்
அரசன்
(Master
endocrine
gland)
என்று
அழைக்கப்பட்டாலும் இது ஹைப�ோதலாமஸின்
கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது. ஹைப�ோதலாமஸ்,
விடுவிப்பு காரணிகள் மற்றும் தடைசெய்யும்
காரணிகள் (Releasing factors and inhibiting factors)
மூலம்
பிட்யூட்டரி
சுரப்பியைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஹைப�ோதலாமஸில் பல

அட்டவணை 11.1  ஹார்மோன்களின் வேதித்தன்மை
வகை

வேதிப்பண்புகள்

எடுத்துக்காட்டு

அமைன்கள்

நீரில் கரையும் தன்மையன,
சிறியன, டைர�ோசின் அல்லது
டிரிப்டோஃபேனிலிருந்து
உருவானவை.

அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின்,
மெலட�ோனின், மற்றும் தைராய்டு
ஹார்மோன்.

புரதம்/
பெப்டைடுகள்

நீரில் கரையும் தன்மையன.

இன்சுலின், குளுக்ககான் மற்றும் பிட்யூட்டரி
ஹார்மோன்கள்.

ஸ்டீராய்டுகள்

க�ொலஸ்டிராலில் இருந்து
உருவானவை, பெரும்பாலும்
க�ொழுப்பில் கரைவன.

கார்டிச�ோல், ஆல்டோஸ்டீர�ோன்,
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன், ஈஸ்ட்ரோஜன்,
புர�ோஜெஸ்டீர�ோன்.
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ஒரு சென்டிமீட்டரும், எடை சுமார் 0.5 கிராமும்
ஆகும்.
பிட்யூட்டரி இருகதுப்புகளால் ஆனது.
முன்கதுப்பு,
சுரப்புத்
திசுக்களால்
ஆன
அடின�ோஹைப்போபைசிஸ்
(Adenohypophysis)
என்றும், பின்கதுப்பு நரம்புத் திசுவால் ஆன
நியூர�ோஹைப�ோபைசிஸ் (Neurohypophysis) என்றும்
அழைக்கப்படும்.
கரு வளர்ச்சியின் ப�ோது,
த�ொண்டைக்குழி எபிதீலியத்தின் உட்குழிவடைந்த
பகுதியான ராத்கேயின்பை
(Rathke’s pouch)
யிலிருந்து
முன்கதுப்பும்,
மூளையின்
அடிப்பகுதியில் இருந்து ஹைப�ோதலாமஸின்
வெளிநீட்சியாக பின்கதுப்பும் த�ோன்றுகின்றன.
உள்ளமைப்பியல் அடிப்படையில் முன்கதுப்பு
பார்ஸ் இன்டர்மீடியா (Pars intermedia), பார்ஸ்
டிஸ்டாலிஸ் (Pars distalis) மற்றும் பார்ஸ்
டியூபராலிஸ் (Pars tuberalis) என்ற மூன்று
பகுதிகளைக் க�ொண்டுள்ளது. பின்கதுப்பு பார்ஸ்
நெர்வோசா (Pars nervosa) என்ற பகுதியால் ஆனது.

ஹைப�ோதலாமஸ் உடல் சமநிலை, இரத்த
அழுத்தம், உடல் வெப்பநிலை மற்றும் திரவ
மின்பகுப�ொருளின் சமநிலை ப�ோன்றவற்றைக்
கட்டுப்படுத்துகின்றது. லிம்பிக் மண்டலத்தின்
பகுதி (உணர்வு செயலித்தொகுப்பு) எனும்
முறையில்
பல்வேறு
உணர்ச்சிவசத்
துலங்கல்களை
(Emotional
responses)
ஹைப�ோதலாமஸ் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

11.2.2 பிட்யூட்டரி சுரப்பி அல்லது
ஹைப�ோபைசிஸ்  
(Pituitary gland or Hypophysis)
நீள்கோள வடிவ பிட்யூட்டரி சுரப்பி மூளையின்
அடிப்பகுதியில் காணப்படும் ஸ்பீனாய்ட் எலும்பில்
உள்ள செல்லா டர்சிகா (Sella turcica) என்னும்
குழியில் அமைந்துள்ளது. இது இன்ஃபன்டிபுலம்
எனும் சிறிய காம்பு ப�ோன்ற அமைப்பால்
மூளையின்
ஹைப�ோதலாமஸ்
பகுதியுடன்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விட்டம் சுமார்

அட்டவணை 11.2 ஹைப�ோதலாமஸின் முக்கிய ஹார்மோன்களும் அவற்றின் பணிகளும்.
(The major hypothalamic hormones and their functions)

வ. எண்

ஹார்மோன்கள்

பணிகள்

1.

தைர�ோட்ரோபின் விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (TRH)

தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோன் சுரப்பைத்
தூண்டுகின்றது (TSH).

2.

க�ொனட�ோட்ரோபின் விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (GnRH)

நுண்பை செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
(FSH) சுரப்பைத் தூண்டுகின்றது.

3.

கார்டிக�ோட்ரோபின் விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (CRH)

அட்ரின�ோ கார்ட்டிக�ோட்ரோபிக் ஹார்மோன்
(ACTH) சுரப்பைத் தூண்டுகின்றது.

4.

வளர்ச்சி ஹார்மோன் விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (GHRH)

வளர்ச்சி ஹார்மோனின் (GH) சுரப்பைத்
தூண்டுகின்றது.

5.

புர�ோலாக்டின் விடுவிப்பு ஹார்மோன் (PRH)

புர�ோலாக்டின் சுரப்பைத் தூண்டுகின்றது.

6.

லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (LHRH)

லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் (LH) சுரப்பைத்
தூண்டுகின்றது.

7.

மெலன�ோசைட்டுகளைத்தூண்டும் ஹார்மோன்
விடுவிப்பு ஹார்மோன் (MSHRH)

மெலன�ோசைட்டுகளைத்தூண்டும்
ஹார்மோன் (MSH) சுரப்பைத்
தூண்டுகின்றது.

8.

வளர்ச்சி ஹார்மோனை தடைசெய்யும்
ஹார்மோன் (GH-IH)

வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரப்பை தடைசெய்யும்
பணியைச் செய்கின்றது.

9.

புர�ோலாக்டின் தடைசெய்யும்
ஹார்மோன் (PIH)

புர�ோலாக்டின் சுரப்பை தடைசெய்கின்றது.

10.

மெலன�ோசைட்டுகளைத்தூண்டும்
ஹார்மோனை தடைசெய்யும் ஹார்மோன்

மெலன�ோசைட்டுகளைத் தூண்டும்
ஹார்மோன் சுரப்பை தடைசெய்கின்றது.
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த ா க ்க த்தை
ஏ ற ்ப டு த் து வ து ட ன்
¬ý«ð£îô£ñv
செல்களில் புரத உற்பத்தி
ð£˜¬õ ïó‹¹ «ñŸ¹ø à†è¼
வி கி தத்தை
உயர்த்துகின்றது.
இது
குருத்தெலும்பு உருவாக்கம்
ñ£I™ôK àÁŠ¹
(Chondrogenesis)
மற்றும்
«ñ™ ¬ý«ð£ç¬ðCò™
எலும்பு
உருவாக்கம்
îñQ
ñˆFò c†C
(Osteogenesis) ஆகியவற்றைத்
ð£˜¬õ ïó‹¹ °Á‚è¬ñ¾
Þ¡çð‡®¹ô‹
தூண்டுவதுடன் நைட்ரஜன்,
Þóˆî ¸‡ ï£÷Šð´‚¬è
ப�ொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ்,
W› ¬ý«ð£ç¬ðCò™ îñQ
H†Î†ìK ²óŠH º¡è¶Š¹
ச�ோடியம்
ப�ோன்ற
ï£÷I™ô£„ ²óŠH ªê™èœ
தாதுப்புக்களை
உடலில்
H†Î†ìK ²óŠHJ¡ H¡ è¶Š¹
நிறுத்திக்
க�ொள்ளச்
செய்கின்றது.
அடிப�ோஸ்
¬ý«ð£ç¬ðCò™ C¬ó
திசுக்களில்
உள்ள
படம் 11.2 ஹைப�ோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி சுரப்பி
க�ொழுப்பு
அமிலங்களை
பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு, ஆறு தூண்டும்
விடுவித்துச் செல்களின் ஆற்றல் தேவைக்கான
ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றது. அவை, வளர்ச்சி
குளுக்கோஸ்
பயன்பாட்டு
வீதத்தைக்
குறைக்கின்றது.
இவ்வாறாக,
குளுக்கோஸை
ஹார்மோன் (GH), தைராய்டைத் தூண்டும்
நம்பியுள்ள
மூளை ப�ோன்ற திசுக்களுக்காக
ஹார்மோன் (TSH), அட்ரினல் கார்டெக்ஸை
அதனைச் சேமிக்கின்றது.
தூண்டும் ஹார்மோன் (ACTH), ஃபாலிக்கிள்
Þ¬í ªõ‡†K°ô£˜ à†è¼

செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (FSH),
லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் (LH), மற்றும்
லூட்டிய�ோட்ராபிக் ஹார்மோன் (LTH) ஆகும்.
மேலும்,
கீழ்நிலை
விலங்குகளில்
மெலன�ோசைட்டுகளைத்
தூண்டும்
ஹார்மோன்கள்
எனும்
ஹார்மோனும்
சுரக்கின்றது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பின்கதுப்பு
ஹைப�ோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால்
சுரக்கும் வாச�ோப்ரஸ்ஸின் (Vasopressin) மற்றும்
ஆக்ஸிட�ோசின்
(Oxytocin)
என்ற
இரு
ஹார்மோன்களைச் சேமித்துத் தேவையான
ப�ோது வெளியேற்றுகிறது.

ii. தைராய்டைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
(அ) தைர�ோட்ரோபின்  (Thyroid stimulating
hormone -TSH or Thyrotropin)
இது ஒரு கிளைக்கோபுரத ஹார்மோன் ஆகும்.
இது தைராய்டு சுரப்பியைத் தூண்டி டிரை
அய�ோட�ோதைர�ோனின் (T3) மற்றும் தைராக்ஸின்
(T4) ஆகியவற்றைச் சுரக்கின்றது. TSH சுரப்பு
எதிர்மறை
பின்னூட்ட
முறையில்
(Negative feedback mechanism) நெறிப்படுத்தப்படுகிறது.
ஹைப்போதலாமஸின்
தைர�ோட்ரோபின்
விடுவிப்பு ஹார்மோன் (TRH) தைர�ோட்ரோபின்
சுரப்பைத்
தூண்டுகின்றது.
இரத்தத்தில்
தைராக்ஸின்
அளவு
உயரும்போது
ஹைப�ோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி மீது
செயல்பட்டு
தைர�ோட்ரோபின்
சுரப்பினை
தடைசெய்கின்றது.

அடின�ோஹைப�ோஃபைசிஸில் சுரக்கும்  
ஹார்மோன்கள் (Hormones of
Adenohypophysis)
i. வளர்ச்சி ஹார்மோன்
(Growth hormone - GH)  

iii. அட்ரின�ோகார்டிக�ோட்ரோபிக் 
ஹார்மோன்  (Adrenocorticotropic
hormone-ACTH)

இது ச�ொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் (STH)
அல்லது ச�ொமட்டோட்ரோப்பின் (Somatotropin)
என்றும் அழைக்கப்படும். இது ஒரு பெப்டைடு
ஹார்மோன் ஆகும். வளர்ச்சி ஹார்மோன்
அனைத்துத்
திசுக்களின்
வளர்ச்சியையும்,
வளர்சிதை
மாற்றச்
செயல்களையும்
மேம்படுத்துகின்றது. இது கார்போஹைட்ரேட்,
புரதம் மற்றும் க�ொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில்

இது ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன், இது அட்ரினல்
சுரப்பியின் புறணிப் பகுதியைத் தூண்டி குளுக்கோ
கார்டிகாய்டுகள்
மற்றும்
தாதுகலந்த
கார்டிகாய்டுகள் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.
மெலன�ோசைட் செல்களில் மெலனின் உற்பத்தி,
அடிப�ோஸ் திசுக்களில் இருந்து க�ொழுப்பு அமில
உற்பத்தி
மற்றும்
இன்சுலின்
உற்பத்தி
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ஆகியவற்றை இந்த ஹார்மோன் தூண்டுகிறது.
ACTHன் உற்பத்தி எதிர்மறை பின்னூட்ட முறையில்
நெறிப்படுத்தப்படுகின்றது.

ஆண்களில் FSH, ஆண்ட்ரோஜனுடன் இணைந்து
விந்தணுவாக்கத்தின்போது
விந்து
நுண்குழலிலுள்ள
வளர்ச்சி
எபிதீலியத்தின்
(Germinal epithelium) மீது செயல்பட்டு விந்தணு
உற்பத்தி (Spermatogenesis) மற்றும் வெளியேற்றத்தைத்
தூண்டுகின்றது. பெண்களில் FSH, அண்டகத்தின்
மீது செயல்பட்டு கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிளை
வளர்ப்பதுடன் முதிர்ச்சியடையவும் தூண்டுகிறது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
பிட்யூட்டரி
சுரப்பி
மண்டைய�ோட்டின்
ஸ்பீனாய்டு எலும்பின் குழிவுப் பகுதியில் 
மூளையின் கீழ் அமைந்துள்ளது.   எனவே
இது ஹைப�ோதலாமஸ் செரிப்ரி என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றது.   கீழ் வருவனவற்றை 
விவாதிக்கவும்.

v. லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்
(Luteinizing hormone -LH)
கிளைக்கோபுரத
ஹார்மோனான
LH,
இடையீட்டுச்செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
(ICSH) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஆண்களில்
ICSH விந்தகத்தின் இடையீட்டு செல்களின் மீது
செயல்பட்டு
ஆண்பால்
ஹார்மோனான
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன் (Testosterone) உற்பத்தியைத்
தூண்டுகிறது.
பெண்களில் LH, FSH
உடன்
இணைந்து ஃபாலிக்கிள் செல்களை முதிர்ச்சி
அடையச் செய்கின்றது.
அண்டம் விடுபடுதல்
(Ovulation), கார்பஸ் லூட்டியத்தை பராமரித்தல்
மற்றும்
அண்டக
ஹார்மோன்களின்
(Ovarian hormones) உற்பத்தியை மேம்படுத்தி
வெளியேற்றுதல் ப�ோன்ற பணிகளை LH தனித்து
மேற்கொள்கின்றது.

அ) பிட்யூட்டரி
சுரப்பி
“நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளின் அரசன்” எனப் ப�ொதுவாக 
அழைக்கப்படுகின்றது ஏன்?
ஆ) உடற்செயலியல் பணிகளை பராமரிப்பதில் 
ஒருங்கிணைப்பு
அலகாக 
ஹைப�ோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரி
ஆகியனவற்றின் பங்கு என்ன?
இ) நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுவதில் பிட்யூட்டரி
சுரப்பியின்
பின் கதுப்பு
எவ்வாறு உதவுகின்றது?

குறிப்பு
வாச�ோப்ரஸ்ஸினும் ஆக்ஸிட�ோசினும் ஒன்பது
அமின�ோ  அமிலங்களால்  ஆனவை. ஒரே 
மாதிரியான
அமின�ோ 
அமிலங்களைக் 
க�ொண்ட  இவை  இருஅமின�ோ  அமிலங்களில் 
மட்டும் மாற்றமடைந்துள்ளன.   எனினும்
முற்றிலும்
மாறுபட்ட 
உடற்செயலியல் 
விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

FSH மற்றும் LH ஆகியவற்றைச் சேர்த்து
இனப்பெருக்க
ஹார்மோன்கள்
(Gonadotropins)
என்பர். இவ்விரண்டு ஹார்மோன்களும் குழந்தைப்
பருவத்தில்
உற்பத்தி
செய்யப்படுவதில்லை.
பூப்பெய்துதலுக்கு சற்று முந்தைய காலத்தில்தான்
இவற்றின் சுரப்பு த�ொடங்குகிறது.

வாச�ோப்ரஸ்ஸின் அமின�ோ அமில வரிசை:
சிஸ்டீன்-டைர�ோசின் - ஃபினைல் 
அலானைன்-குளுட்டமைன் –
அஸ்பார்ஜின்-சிஸ்டீன்-புர�ோலின் –
ஆர்ஜினைன்-கிளைசீன்

vi. லூட்டிய�ோட்ரோபிக் ஹார்மோன் /
லூட்டிய�ோட்ரோபின்  (Luteo tropic
hormone-LTH)

ஆக்ஸிட�ோசின் அமின�ோ அமில வரிசை:
சிஸ்டீன்-டைர�ோசின்-ஐச�ோலியூசின்
– குளுட்டமைன்-அஸ்பார்ஜின்
சிஸ்டீன்-புர�ோலின்-லியூசின்
-கிளைசீன்

புரத
ஹார்மோனான
லூட்டிய�ோட்ரோபின்,
லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன், புர�ோலாக்டின்,
மம்மோட்ரோபின் ப�ோன்ற பல்வேறு பெயர்களால்
குறிப்பிடப்படுகின்றது.
இந்த
ஹார்மோன்
பெண்களில், குழந்தை பிறப்புக்குப்பின் பால்

iv. ஃபாலிக்கிள் செல்களைத் தூண்டும்
ஹார்மோன் (Follicle stimulating
hormone-FSH)

உற்பத்தியைத்

தூண்டுகின்றது.

பாலூட்டும்

கிளைக்கோபுரத ஹார்மோனான FSH
இன
உறுப்புகளான
அண்டகம்
மற்றும்
விந்தகத்தின்
பணிகளை நெறிப்படுத்துகின்றது.

கார்ப்பஸ் லூட்டிய வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதால்

தாய்மார்களுக்கு LTH

அதிகரிப்பதால் LH சுரப்பு

மற்றும்

அணு

அண்ட

வெளியேற்றம்

தடுக்கப்படுகிறது. இது பெண்களின் அண்டகத்தில்
லூட்டிய�ோட்ரோபிக் ஹார்மோன் எனப்படுகின்றது.
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மூன்றாவது வென்ட்ரிகிளின் கீழ்ப்பகுதியில்
அமைந்துள்ளது.
இது பாரன்கைமா மற்றும்
இடையீட்டுச்
செல்களால்
ஆனது.
இது
மெலட�ோனின் (Melatonin) மற்றும் செரட�ோனின்
எனும்
ஹார்மோனைச்
சுரக்கின்றது.
மெலட�ோனின் உறக்கத்தையும், செரட�ோனின்
விழிப்பையும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாள்சார்
ஒழுங்கமைவு (Circadian rhythm) இயக்கத்தினைக்
கட்டுப்படுத்துவதில்
இது
முக்கியப்பங்கு
வகிக்கின்றது.

நியூர�ோஹைப�ோஃபைசிஸ்
ஹார்மோன்கள் (Hormones of
neurohypophysis)
ஹைப�ோதலாமஸின் நரம்பு சுரப்பு செல்களால்
சுரக்கப்பட்டு கீழ்வரும் இரு ஹார்மோன்களும்
நி யூ ர�ோஹைப�ோ ஃ பை சி ஸி ல்
சேமிக்கப்படுகின்றன.

i) வாஸ�ோப்ரஸ்ஸின்  அல்லது
ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன்

(Vasopressin or antidiuretic hormone-ADH)

இதனால், நம் உடலில் தூக்க - விழிப்பு
சுழற்சி முறையாக நடைபெறுகின்றது. மேலும்,
இன உறுப்புகளின் பால் முதிர்ச்சி கால அளவை
நெறிப்படுத்துதல், உடலின் வளர்சிதை மாற்றம்,
நிறமியாக்கம், மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும்
தடைகாப்பு
செயல்கள்
ஆகியவற்றிலும்
மெலட�ோனின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

பெப்டைடு ஹார்மோனான ADH, நெஃப்ரான்களின்
சேய்மை சுருள் நுண்குழல் பகுதியில் நீர் மற்றும்
மின்பகு
ப�ொருட்கள்
(Electrolytes)
மீள
உறிஞ்சப்படுவதை மேம்படுத்துகிறது. இதனால்,
சிறுநீர் மூலமான நீரிழப்பு குறைகிறது. எனவே
இதற்கு ஆன்டிடையூரடிக் ஹார்மோன் (சிறுநீர்
பெருக்கெதிர் ஹார்மோன்) என்றும் பெயர். இந்த
ஹார்மோனின்
மிகை
உற்பத்தி,
இரத்தக்
குழல்களைச்
சுருங்கச்
செய்து
இரத்த
அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றது. இதன் குறை
சுரப்பால் டையபடிஸ் இன்சிபிடஸ் (Diabetes insipidus)
எனும் மிகை சிறுநீர் உற்பத்தி நிலை ஏற்படும்.

11.2.4 தைராய்டு சுரப்பி (Thyroid gland)
ஓரிணைக் கதுப்புகள் க�ொண்ட, வண்ணத்துப்பூச்சி
வடிவம் க�ொண்ட, தைராய்டு சுரப்பி மூச்சுக்
குழலைச்
சுற்றிக்
குரல்வளைக்குக்
கீழ்
அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி நமது உடலில்
உள்ள மிகப்பெரிய நாளமில்லாச் சுரப்பியாகும்.
இதன் பக்கக் கதுப்புகள் இரண்டும் இஸ்துமஸ்
(Isthmus) எனும் மையத் திசுத் த�ொகுப்பினால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல
நுண்கதுப்புகளால் ஆனது. நுண்கதுப்புகள் அசினி
எனும் ஃபாலிகிள்களால் ஆனவை. (ஒருமையில்
அசினஸ்)
அசினஸ்
ஒவ்வொன்றும்
சுரப்புத்தன்மையுடைய கனசதுர (அ) தட்டையான
எபிதீலிய செல்களை சுவராகப் பெற்றுள்ளன.
அசினஸின்
உட்பகுதி
தைர�ோகுள�ோபுலின்
மூலக்கூறுகள் (Thyroglobulin molecules) க�ொண்ட
அடர்த்தி
மிக்க,
கூழ்ம,
கிளைக்கோபுரதக்
கலவையால் நிரம்பியுள்ளது (படம் 11.3).

ii). ஆக்ஸிட�ோசின் (Oxytocin)
இந்தப்
பெப்டைடு
ஹார்மோன்
குழந்தை
பிறப்பின்போது கருப்பையை தீவிரமாகச் சுருங்கச்
செய்வதுடன், பால் சுரப்பிகளில் பால் உற்பத்தி
மற்றும்
வெளியேற்றத்தைத்
தூண்டுகிறது.
ஆக்ஸிட�ோசின் என்பதற்கு துரிதப் பிறப்பு என்பது
ப�ொருள்.

மெலட�ோனின் இரவில் 
சுரக்கும். கண்ணின்
வி ழி த் தி ரை யி ல் 
ஒளி
படும் ப�ோது
மெலட�ோனின் உற்பத்தி குறைகின்றது.
சர்காடிய
சுழற்சி
(நாள் சார்
ஒழுங்கமைவு இயக்கம்): இயற்கையின்
ஒளி மற்றும் இருள் சார்ந்த, 24 மணிநேர
உயிரியல் செயல்கள் த�ொடர்பான சுழற்சி
(எ.கா.) தூக்க - விழிப்பு சுழற்சி, உடல் 
வெப்ப நிலை, பசி ப�ோன்றன.

தைராக்ஸின்
உற்பத்திக்கு
அய�ோடின் அவசியம்.
இயல்பான
அளவு
தைராக்ஸின்
உற்பத்திக்கு
வாரத்திற்கு 1 மில்லிகிராம் அய�ோடின் தேவை.
அய�ோடின் பற்றாக்குறையைத் தடுக்க நாம்
பயன்படுத்தும் சாதாரண  உப்பான ச�ோடியம்
குள�ோரைடில்  1,00,000 பகுதிக்கு 1 பகுதி
ச�ோடியம் அய�ோடைடு சேர்க்கப்படுகிறது.

11.2.3 பீனியல் சுரப்பி (Pineal gland)

தைராய்டு
சுரப்பியின்
ஹார்மோன்கள்
முதன்மை வளர்சிதை மாற்ற ஹார்மோன்கள்
(Major metabolic hormones) எனவும் அழைக்கப்படும்.

மனிதனில்,
எபிபைசிஸ்
செரிப்ரை
(Epiphysis cerebri) அல்லது க�ொனேரியம் (Conarium)
என்றழைக்கப்படும் பீனியல் சுரப்பி, மூளையின்
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ஹைப�ோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரியின் மீது
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தைராய்டு ஹார்மோனின்
எதிர்மறை
பின்னூட்ட
நிகழ்வு
கீழே
விளக்கப்படமாகத் தரப்பட்டுள்ளது (படம் 11.4).
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படம் 11.4 எதிர்மறை பின்னூட்டம் - விளக்கம்

தைராக்ஸின் அல்லது டெட்ரா அய�ோட�ோ 
தைர�ோனினின் (T4) பணிகள் (Functions of
thyroxine or tetra iodothyronine - T4)
அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதம் (BMR) மற்றும்
உடல்
வெப்ப
உற்பத்தியை
தைராக்ஸின்
நெறிப்படுத்துகின்றது. இது புரத உற்பத்தியைத்
தூண்டி உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகின்றது.
மேலும், எலும்பு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டல
வளர்ச்சி, இரத்த அழுத்தப் பராமரிப்பு, இரத்தக்
க�ொலஸ்டிரால்
அளவைக்
குறைத்தல்
ஆகியவற்றுக்கு தைராக்ஸின் முக்கியமானதாகும்.
இரத்தத்தில்
இதன்
இயல்பான
அளவு,
இன உறுப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும்
அவசியம் ஆகும்.

ð£ó£ çð£L‚°ô£˜ ªê™
படம்11.3 தைராய்டு சுரப்பியின் அமைப்பு
தைராய்டு சுரப்பியின் ஃபாலிகிள் செல்கள், டிரை
அய�ோட�ோ தைர�ோனின் (T3) மற்றும் தைராக்ஸின்
(டெட்ரா அய�ோட�ோ தைர�ோனின் (T4) ஆகிய இரு
ஹார்மோன்களைச்
சுரக்கின்றன.
இணை
ஃபாலிகுலார் (பாராஃபாலிகுலார்) செல்கள் அல்லது
C செல்கள் தைர�ோகால்சிட�ோனின் (Thyrocalcitonin)
எனும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றன. தைராய்டு
ஹார்மோனின் இயல்பான உற்பத்திக்கு அய�ோடின்
அவசியமானதாகும். ஹைப�ோதலாமஸில் இருந்து
உருவாகும்
தைர�ோட்ரோபின்
விடுவிப்பு
ஹார்மோன் (TRH) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பான
அடின�ோஹைப�ோஃபைஸிஸைத்
தூண்டித்
தைர�ோட்ரோபினை (TSH) சுரக்கின்றது. இது
தைராய்டு
சுரப்பியைத்
தூண்டி
T3,
T4
ஹார்மோன்களைச்
சுரக்கச்
செய்கின்றது.

குறிப்பு
ஸ்போர�ோடிக் காய்டர் எனும் முன்
கழுத்துக் கழலை ஒரு மரபியல் ந�ோய், இது
தைராக்ஸின்
அல்லது
அய�ோடின்
பற்றாக்குறை ந�ோயல்ல.
தைர�ோகால்சிட�ோனின் பணிகள் (Functions of
thyrocalcitonin (TCT)) : இது ஒரு பாலிபெப்டைடு
ஹார்மோன் ஆகும். இது இரத்தத்தில் உள்ள
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கால்சியம்
மற்றும்
பாஸ்பேட்
அளவை
நெறிப்படுத்துகின்றது. இரத்தத்தின் கால்சியம்
அளவை குறைத்து பாராதார்மோனுக்கு எதிராக
தைர�ோகால்சிட�ோனின் செயல்படுகின்றது.

தைமிக் திரவக் காரணி (THF) ஆகிய நான்கு
ஹார்மோன்களை
தைமஸ்
சுரக்கின்றது.
செல்வழித்
தடைகாப்பை
அளிக்கும்
ந�ோய்த்தடைகாப்பு
திறன்
க�ொண்ட
T லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்வது
தைமஸின் முதன்மைப்பணியாகும்.

11.2.5. பாராதைராய்டு சுரப்பி
(Parathyroid gland)

«èŠÅ™ (à¬ø)

மனிதனின்
தைராய்டு
சுரப்பியின் பின்பக்கச் சுவரில்
நான்கு சிறிய பாராதைராய்டு
சுரப்பிகள்
உள்ளன.
பாராதைராய்டு
சுரப்பி,
முதன்மை செல்கள் (Chief cells)
மற்றும் ஆக்ஸிஃபில் செல்கள் (Oxyphil cells) என்ற
இருவகைச் செல்களால் ஆனது.
முதன்மைச்
செல்கள் பாராதைராய்டு ஹார்மோனை (PTH) ஐ
சுரக்கின்றது.
ஆக்ஸிஃபில் செல்களின் பணி
இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.
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பாராதைராய்டு ஹார்மோன் அல்லது
பாராதார்மோன் (Parathyroid hormone or
Parathormone-PTH)   

ªñ´™ô£

படம் 11.5 தைமஸ் சுரப்பியின் அமைப்பு

இது இரத்தத்தில் உள்ள கால்சியத்தின் அளவை
உயர்த்தும் ஹார்மோன் ஆகும். இந்தப் பெப்டைடு
ஹார்மோன், இரத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும்
பாஸ்பரஸ்
ஆகியவற்றின்
சமநிலையைப்
பேணுகிறது. இரத்தத்திலுள்ள கால்சியம் அளவு
PTH
சுரப்பை கட்டுப்படுத்துகின்றது. இந்த
ஹார்மோன் எலும்பில் கால்சியம் சிதைவைத்
தூண்டி (Osteoclast) இரத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும்
பாஸ்பேட்டின் அளவை உயர்த்துகின்றது. சிறுநீரக
நுண்குழலிலிருந்து
கால்சியம்
மீள
உறிஞ்சுதலையும், பாஸ்பேட் வெளியேறுதலையும்,
PTH மேம்படுத்துகின்றது. மேலும், வைட்டமின் D
செயல்பாட்டைத்
தூண்டிச்
சிறுகுடல்
க�ோழைப்படலம்
வழியாகக்
கால்சியம்
உட்கிரகித்தலை உயர்த்துகின்றது.

குறிப்பு
 யதானவர்கள்
வ
ந�ோய்வாய்ப்படுவது ஏன்?

அடிக்கடி

தைமஸ்
சுரப்பி செயலிழப்பதனால் 
தைம�ோசின் உற்பத்தி குறைகின்றது.  இதன்
விளைவாக வயதானவர்களுக்கு ந�ோய் 
எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்து ந�ோய் ஏற்படுகிறது.

11.2.7. அட்ரினல் சுரப்பிகள் அல்லது
சிறுநீரக மேற் சுரப்பிகள்  
(Adernal glands – suprarenal glands)
ஓரிணை அட்ரினல் சுரப்பிகள் சிறுநீரகத்தின்
முன்முனைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. எனவே
இதற்கு சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் என்றும் பெயர்.
உள்ளமைப்பியலின் படி அட்ரினல் சுரப்பியின்
புறப்பகுதியை புறணி அல்லது கார்டெக்ஸ் என்றும்
உட்பகுதியை மெடுல்லா என்றும் பிரிக்கலாம்.
திசுவியல் அடிப்படையில், கார்டெக்ஸ் மூன்று
பகுதிகளைக் க�ொண்டது.
அவை ச�ோனா
குளாமரூல�ோசா (Zona glomerulosa), ச�ோனா
ஃபாஸிகுலேட்டா (Zona fasciculata) மற்றும் ச�ோனா
ரெடிகுலாரிஸ் (Zone reticularis) ஆகும் (படம் 11.6).
கார்டெக்ஸின்
வெளிப்பகுதியான
மெல்லிய
ச�ோனா குள�ோமரூல�ோசா (சுமார்15%) பகுதி தாது
கலந்த
கார்டிகாய்டு
(Mineralocorticoid)

11.2.6 தைமஸ் சுரப்பி (Thymus gland)  
தைமஸ் சுரப்பியின் ஒரு பகுதி நாளமில்லாச்
சுரப்பியாகவும் மறு பகுதி நிணநீர் உறுப்பாகவும்
செயலாற்றக்கூடியது.
இரட்டைக் கதுப்புடைய
தைமஸ் சுரப்பி, இதயம் மற்றும் பெருந்தமனிக்கு
மேல் மார்பெலும்பிற்குப் பின் அமைந்துள்ளது
(படம் 11.5). நார்த்திசுவாலான காப்சூல் எனும்
உறை
இச்சுரப்பியைச்
சூழ்ந்துள்ளது.
உள்ளமைப்பியல் அடிப்படையில் வெளிப்பகுதி
புறணி மற்றும் உட்பகுதி மெடுல்லா ஆகிய
இருபகுதிகளைக்
க�ொண்டது.
தைமுலின்,
தைம�ோசின்,
தைம�ோபாயடின்
மற்றும்
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க�ொழுப்புச்சிதைவு (Lipolysis) மற்றும் உயிர்காப்பு
நிகழ்வான புரதச் சிதைவு (Proteolysis) ஆகிய
செயல்களைக்
குளுக்கோ
கார்டிகாய்டுகள்
செய்கின்றன. இதயம், இரத்தக்குழாய் மற்றும்
சிறுநீரகச்
செயல்களைப்
பராமரிப்பதில்
கார்டிச�ோல் ஈடுபடுகின்றன. மேலும், வீக்கத்திற்கு
எதிரான வினைகளைச் செய்து ந�ோய்த்தடைக்
காப்பு செயலை மட்டுப்படுத்துகின்றன. இது
இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (RBC) உற்பத்தியைத்
தூண்டுகின்றது.
இதற்கு
தகைப்பை
எதிர்கொள்ளும் ஹார்மோன் (Stress combat hormone)
என்று பெயர். தாதுகலந்த கார்டிகாய்டுகள்
உடலின் நீர் மற்றும் மின்பகு ப�ொருட்களின்
சமநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. ச�ோடியம்,
நீர் ஆகியவற்றை மீள உறிஞ்சி பாஸ்பேட்
அயனிகள் வெளியேற்றப்படுவதற்கும் மின்பகு
ப�ொருட்கள், நீர்ம அழுத்தம் மற்றும் இரத்த
அழுத்தம்
ஆகியவற்றைப்
பராமரிக்கவும்
ஆல்டோஸ்டீர�ோன் ஹார்மோன் உதவுகின்றது.
பூப்பெய்துதலின் ப�ோது முகம் மற்றும் கை, கால்,
இடுப்புப்பகுதி ர�ோம வளர்ச்சியில் அட்ரினல்

ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது. கார்டெக்ஸின்
அகன்ற நடுப்பகுதி (சுமார் 75%) ச�ோனா
ஃபாஸிகுலேட்டா
ஆகும்.
இங்கு
குளுக்கோகார்டிகாய்டுகளான
கார்டிச�ோல்,
கார்டிக�ோஸ்டீர�ோன் ஹார்மோன்களும் மிகக்
குறைந்த அளவு அட்ரினல் ஆன்ட்ரோஜன் மற்றும்
எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்களும் சுரக்கின்றன.
சுமார் 10% அளவுடைய உட்பகுதியான ச�ோனா
ரெட்டிகுலாரிஸ்,
அட்ரினல்
ஆன்ட்ரோஜன்,
குறைந்த அளவு எஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் குளுக்கோ
கார்டிகாய்டுகளைச் சுரக்கின்றது.

குறிப்பு
சிரிப்பு உடலுக்கு நல்லது, ஏனெனில்  சிரிப்பு,
தகைப்பு ஹார்மோனான அட்ரினலின்
சுரத்தலைக்  குறைத்து நம்மை  இயல்பு
நிலைக்கு க�ொண்டு வருகின்றது.
அட்ரினல் சுரப்பியின் உள் மையப்பகுதியான
மெடுல்லா நீள்கோளவடிவ மற்றும் தூண் வகை
செல்களால் ஆனது. இவை இரத்த நுண்குழல்
வலைப்பின்னலைச்
சுற்றி
அமைந்துள்ளன.
அட்ரினலின்
(எபிநெஃப்ரின்)
மற்றும்
நார்அட்ரினலின் (நார் எபிநெஃப்ரின்) ஆகிய இரு
ஹார்மோன்கள்
மெடுல்லாப்
பகுதியில்
சுரக்கின்றன . இவை இரண்டும் கேட்டக�ோலமைன்
(Catecholamines) வகையைச் சார்ந்தவை.
Ü†gù™ ²óŠH

ஆன்ட்ரோஜன் பங்காற்றுகின்றது.

குறிப்பு
நார்
அட்ரினலின்
ஹார்மோனின்
ப�ொதுவான பணி மூளை மற்றும் உடலைத்
தூண்டுவதாகும்.  இந்த ஹார்மோன் விழிப்பு
நிலையில் 
அதிகமாகவும்
உறக்க
நிலையில்  குறைவாகவும் சுரக்கின்றது.  
மன
அழுத்தம் ப�ோன்ற நெருக்கடி
காலத்தில்  இதன் சுரப்பு உச்ச நிலையை 
அடையும்.   இதற்கு சண்டை  (அ) பறத்தல்  
எதிர்வினை என்று பெயர்.

«èŠÅ™ (à¬ø)

ªñ´™ô£ Þóˆî‚ è£˜ªì‚v
(¹øE)
°ö™èœ
CÁcóè‹
«èŠÅ™
«ê£ù£
°«÷£ñÏ«ô£ê£

அட்ரினல் மெடுல்லா, பறத்தல், பயம், சண்டை
ஆகியவற்றோடு த�ொடர்புடைய

«èŠÅ™
è£˜ªì‚v
ªñ´™ô£

«ê£ù£
çð£R°«ô†ì£

அட்ரினலின்

மற்றும் நார் அட்ரினலின் ஹார்மோன்களைச்
சுரக்கின்றது. இது 3F ஹார்மோன் (Flight, Fight &
Fright

«ê£ù£
ªó®°ô£Kv
ªñ´™ô£

அழைக்கப்படுகிறது.

குளுக்கோஸாக மாற்றுவதுடன் க�ொழுப்பு சேமிப்பு
செல்களில்

அட்ரினல் ஹார்மோன்களின் பணிகள் 
(Functions of adrenal hormones)

உள்ள

க�ொழுப்பை,

க�ொழுப்பு

அமிலங்களாகச் சிதைத்து வெளியேற்றுதலையும்
அட்ரினலின்
தூண்டுகின்றது.
நெருக்கடி
காலத்தில் இதயத் துடிப்பு வீதம் மற்றும் இரத்த
அழுத்தத்தை அட்ரினலின் உயர்த்துகின்றது.

குளுக்கோஸ் அல்லாத ப�ொருட்களில் இருந்து
உருவாக்கம்

என்று

கல்லீரலில் உள்ள கிளைக்கோஜனை சிதைத்து

படம் 11.6 அட்ரினல் சுரப்பியின் அமைப்பு

குளுக்கோஸ்

hormone)

(Gluconeogenesis),
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பங்காற்றுகின்றது.
இரத்தத்திலுள்ள
குளுக்கோஸை தசை மற்றும் க�ொழுப்பு சேமிப்பு
செல்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் இரத்தத்தில்
சர்க்கரை
அளவை
குறைக்கின்றது.
இது
கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றுதல்,
அமின�ோ அமிலம் மற்றும் க�ொழுப்பு ஆகியவற்றை
குளுக்கோஸாக மாற்றுதல் ஆகிய பணிகளின்
வேகத்தைத் தடுக்கிறது. எனவேதான் இன்சுலின்,
ஹைப�ோகிளைசீமிக்
ஹார்மோன்
(இரத்தச்
சர்க்கரை குறைப்பு ஹார்மோன்) எனப்படுகிறது.

த�ோலின்
மென்தசைகள்
மற்றும்
உள்ளுறுப்புத் தமனிகளைத் தூண்டி
இரத்த
ஓட்டத்தைக்
குறைக்கின்றது.
எலும்புத்
தசைகளுக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிப்பதன்
மூலம் எலும்புத்தசை, இதயத்தசை மற்றும்
நரம்புத்
திசுக்களின்
வளர்சிதை
மாற்ற
வீதத்தையும் உயர்த்துகின்றது.

11.2.8  கணையம் (Pancreas)
கணையம் ஒரு கூட்டுச் சுரப்பியாகும். இது
நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்புப்
பணிகளை மேற்கொள்கின்றது.
கணையம்
இரைப்பையின் கீழ் அமைந்துள்ள இலை
வடிவச்சுரப்பியாகும்.
கணையத்தில்
அசினித்திசு மற்றும் லாங்கர்ஹானின் திட்டுகள்
என்ற இருவிதத் திசுக்கள் உள்ளன. அசினி,
செரிப்பு ந�ொதிகளையும், லாங்கர்ஹானின்
திட்டுகள் இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான்
ப�ோன்ற ஹார்மோன்களையும் சுரக்கின்றன.
மனித கணையத்தில் ஒன்று முதல் இரண்டு
மில்லியன்
லாங்கர்ஹானின்
திட்டுகள்
உள்ளன. ஒவ்வொரு திட்டிலும் 60% பீட்டா
செல்களும் 30% ஆல்ஃபா செல்களும் 10% டெல்டா
செல்களும் உள்ளன. ஆல்ஃபா செல்கள்
குளுக்ககானையும்,
பீட்டாசெல்கள்
இன்சுலினையும்
டெல்டா
செல்கள்
ச�ொமட்டோஸ்டேடின் என்ற ஹார்மோனையும்
சுரக்கின்றது.

பி ள ா ஸ்மா வி ல் 
இன்சுலினின்
அரை 
ஆயுட்காலம் 6 நிமிடங்கள்.
இ ர த்த த் தி லி ரு ந் து
இன்சுலின் வெளியேற எடுத்துக்கொள்ளும்
நேரம் 10-15 நிமிடங்கள்.

குளுக்ககான் (Glucagon)
குளுக்ககான்
ஒரு
பாலிபெப்டைடு
ஹார்மோனாகும்.
இது
கல்லீரலின்
மேல்
செயல்பட்டு கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக
மாற்றுகிறது (Glycogenolysis).
மேலும், லாக்டிக்
அமிலத்திலிருந்தும், கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத
மூலக்கூறுகளிலிருந்தும் குளுக்கோஸ் உற்பத்தி
செய்து (Gluconeogenesis) இரத்தத்தில் சேர்ப்பதால்
குளுக்கோஸ்
அளவு
அதிகரிக்கிறது.
அதுமட்டுமின்றி, செல்களில் குளுக்கோஸின்
பயன்பாட்டு
அளவையும்,
குளுக்கோஸின்
உள்ளேறும்
அளவையும்
குளுக்கோகான்
தடுப்பதால், இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு
அதிகரிக்கிறது.
எனவே, இந்த ஹார்மோன்
ஹைபர்கிளைசீமிக்
ஹார்மோன்
(இரத்தச்
சர்க்கரையை
உயர்த்தும்
ஹார்மோன்)
எனப்படுகிறது. நாள்பட்ட ஹைபர்கிளைசீமியா,
டையபடிஸ் மெலிட்டஸ் என்னும் நீரிழிவு
ந�ோய்க்குக் காரணமாகிறது.

¶¬í è¬íò
ï£÷‹
ªð£¶ è¬íò
ï£÷‹
ªðKò º¡CÁ°ì™
ð£H™ô£

è¬íò‹

º¡CÁ°ì™

ÜCQ ªê™èœ ñŸÁ‹ ï£÷ ªê™èœ
Ý™ð£ ªê™- & °À‚èè£¡ ²óŠð¶
ªì™ì£ ªê™ & ªê£ñ†«ì£v«ì®¡ ²óŠð¶
Þóˆî CõŠðµ

11.2.9  இன உறுப்புகள் (Gonads)

Þóˆî ¸‡ ï£÷‹
d†ì£ ªê™ & Þ¡²L¡ ²óŠð¶

விந்தகம் (Testis)
படம் 11.7 லாங்கர்ஹானின் திட்டுகள் அமைப்பு
(கணையம்)

ஆண்களில் ஓரிணை விந்தகங்கள் விந்தகப்
பையில் உள்ளன. விந்தகமானது இனப்பெருக்க
உறுப்பாகவும் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும்
செயல்படுகிறது. விந்து நுண்குழல்கள் மற்றும்
இடையீட்டுச் செல்களால் (லீடிக் செல்கள் Leydig
cells)
விந்தகம்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்சுலின் (Insulin)   
பெப்டைடு ஹார்மோனான இன்சுலின், உடலின்
குளுக்கோஸ் சமநிலை பேணுதலில் முக்கியப்
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இடையீட்டுச் செல்களில் உற்பத்தியாகும் பல
ஆண்பால் ஹார்மோன்கள் ஒட்டும�ொத்தமாக
ஆன்ட்ரோஜன்
எனப்படுகின்றது.
இதில்
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன் முக்கியமானதாகும்.

அண்டகம் (Ovary)  
பெண்களில்
ஓரிணை
அண்டகங்கள்
அடிவயிற்றின் இடுப்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
அண்டக ஃபாலிக்கிள் செல்கள் மற்றும் ஸ்ட்ரோமா
ஆகியவற்றை
அண்டகம்
க�ொண்டுள்ளது.
அண்டத்தை
(முட்டை)
உருவாக்குவதுடன்
ஈஸ்ட்ரோஜன்
மற்றும்
புர�ோஜெஸ்டீர�ோன்
ப�ோன்ற
ஸ்டீராய்டு
ஹார்மோன்களையும்
அண்டகம் சுரக்கின்றது. பருவம் எய்தும் ப�ோது
(puberty) பெண் இன உறுப்புகளின் முதிர்ச்சி
மற்றும்
இரண்டாம்
நிலை
பால்பண்புகள்
வளர்ச்சியில் ஈஸ்ட்ரோஜன் பங்காற்றுகின்றது.
ஈஸ்ட்ரோஜன் புர�ோஜெஸ்டிர�ோனுடன் இணைந்து
மார்பக
வளர்ச்சியை
மேம்படுத்துவதுடன்
மாதவிடாய்
சுழற்சியையும்
துவக்குகின்றது.
கருப்பையில்
கரு
பதிவதற்கு
கருப்பையை
புர�ோஜெஸ்டீர�ோன் தயார் படுத்துகின்றது. இது
கர்ப்பக்காலத்தில்
கருப்பை
சுருங்குவதைக்
குறைத்து, பால் சுரப்பியின் வளர்ச்சி மற்றும் பால்
உற்பத்தியைத்
தூண்டுகிறது.
கருப்பையில்
நடைபெறும் முன்மாதவிடாய் மாற்றங்களுக்கும்
தாய் சேய் இணைப்பு திசு உருவாக்கத்திற்கும்
புர�ோஜெஸ்டிர�ோன் காரணமாக உள்ளது.

டெஸ்டோஸ்டீர�ோனின் பணிகள்: FSH மற்றும்
LH தூண்டுதலால் ஆண் இன உறுப்புகளின்
முதிர்ச்சியை
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன்
துவக்குகின்றது. மேலும், இரண்டாம் நிலை
பால்பண்புகளின் வளர்ச்சி, தசை வளர்ச்சி, முகம்
மற்றும் அக்குள் பகுதியில் ர�ோமவளர்ச்சி,
ஆண்குரல் மற்றும் ஆணின் பாலிய நடத்தைகள்
ஆகியனவற்றை
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன்
உருவாக்கின்றது. இது உடலின் ஒட்டும�ொத்த
எலும்புகளின்
எடையைக்
கூட்டுவதுடன்
விந்தணுவாக்கத்தையும் தூண்டுகின்றது.

குறிப்பு
ஹியூமுலின் N (Humulin N): மனித 
இன்சுலின் DNA மறுசேர்க்கை  த�ொழில் 
நுட்பம் (மரபுப் ப�ொறியியல்) மூலம்
உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இது நீரிழிவு
ந�ோயாளிகளுக்கு
ஊசி
மூலம்
செலுத்தப்படுகின்றது. செரிப்பு
ந�ொதிகளால் செரிக்கப்பட்டு
விடும்
என்பதால் வாய்வழியே 
எடுத்துக் 
க�ொள்வதில்லை.

குறிப்பு
மாதவிடாய்  சுழற்சியின் முழுதும் FSH, LH,
ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புர�ோஜெஸ்டிர�ோன்
ஹார்மோன்களின்
உச்சத்தைக் 
கண்டறியவும்.
சிறுநீர் கர்ப்ப ஆய்வு முறை மூலம் சிறுநீரில் 
hCG
(Human
chorionic
gonadotropin)
இருப்பதை கண்டறியலாம்.  கருவுற்ற
ஒன்று அல்லது இரண்டு வாரங்களில் 
சிறுநீரில் hCGயின் இருப்பு புலப்படும்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
நாளமில்லாச்சுரப்பிகள்  வேதித்தூதுவர்கள் 
எனும் சில ஹார்மோன்களைச் சுரந்து
உடல் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி
ஒருங்கிணைக்கின்றது.  
சில
உடற்செயலியல் காரணிகளால்  இரத்த 
சர்க்கரை அளவு உயர்கின்றது.
அ) இரத்த 
குளுக்கோஸ்
அளவை 
உயர்த்துவதற்கான காரணிகளைக் 
குறிப்பிடுக

11.2.10  இதய, சிறுநீரக, இரைப்பை குடல் 
பாதை ஹார்மோன்கள்(Hormones of heart,
kidney and gastro intestinal tract)
இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் இரைப்பை குடல்பாதை
பகுதியில் உள்ள திசுக்கள், பகுதி நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளாகச் செயல்புரிகின்றன.

ஆ) இந்த  ஹார்மோனின் வேதித்தன்மை 
யாது? உடலில்  இதன் பங்கினை 
விவாதிக்கவும்.

இதயத்தின் ஏட்ரியல் சுவரில் உள்ள
கார்டிய�ோடிசைட்டுகள் எனும் சிறப்புத்திசுக்கள்
ஏட்ரியல் நேட்ரியூரடிக் காரணி (ANF) எனும்
முக்கிய பெப்டைடு ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது.

இ) இந்நிலையை  எவ்வாறு தலைகீழாக 
மாற்ற இயலும்?
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இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது ANF சுரந்து
இரத்தக் குழல்களை விரிவடையச் செய்து இரத்த
அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.

11.3. நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் குறை
மற்றும் மிகைச் செயல்பாடுகள்
மற்றும் அவற்றுடன்
த�ொடர்புடைய க�ோளாறுகள்
(Hypo and Hyper activity of
endocrine glands and related
disorders)

சிறுநீரகத்தில்
ரெனின்
(Renin),
எரித்ரோபாயடின்
(Erythropoietin)
மற்றும்
கால்சிட்ரியால் (Calcitriol) எனும் ஹார்மோன்கள்
சுரக்கின்றன. ஜக்ஸ்டா கிளாமரூலார் செல்களில்
(Juxta glomerular cells-JGA) சுரக்கப்படும் ரெனின்
இரத்தத்தில் ஆஞ்சிய�ோடென்சின் உருவாகும்
ப�ோது இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றது.
JGA
செல்களில்
உருவாகும்
மற்றொரு
ஹார்மோனான
எரித்ரோபாயடின்
எலும்புமஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பணுக்களின்
உற்பத்தியை
(Erythropoiesis)
தூண்டுகின்றது.
நெஃப்ரானின் அண்மைச் சுருள்நுண் குழல்
பகுதியில் சுரக்கும் கால்சிட்ரியால் எனும்
ஹார்மோன்
செயல்படு
நிலையிலுள்ள
வைட்டமின் D3 ஆகும். குடலில் இருந்து கால்சியம்
மற்றும்
பாஸ்பரஸ்
உட்கிரகித்தலை
உயர்த்துவதுடன் எலும்பு உருவாக்கத்தையும்
கால்சிட்ரியால் துரிதப்படுத்துகின்றது.

நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் குறை சுரப்பு மற்றும்
மிகை சுரப்பு ஆகியவை பல்வேறு க�ோளாறுகளை
உருவாக்குகின்றன.

குள்ளத்தன்மை (Dwarfism)
குழந்தைகளில் வளர்ச்சி ஹார்மோன் குறைவாகச்
சுரப்பதால்
குள்ளத்தன்மை
ஏற்படுகின்றது.
இதனால், எலும்பு மண்டல வளர்ச்சி மற்றும் பால்
முதிர்ச்சி தடைபடுகிறது . இவர்கள் அதிகபட்சம்
4 அடி உயரம் மட்டுமே இருப்பர் (படம் 11.8).

இரைப்பை குடல்பாதை ஹார்மோன்கள் 
(Gastro intestinal tract hormones)
கேஸ்ட்ரின்,
க�ோலிசிஸ்டோகைனின்
(CCK),
செக்ரிட்டின் மற்றும் இரைப்பைத் தடை பெப்டைடு
(GIP) ப�ோன்ற ஹார்மோன்களை இரைப்பை
குடற்பாதையில் உள்ள சிறப்பு நாளமில்லாச்
சுரப்பி செல் த�ொகுப்பு சுரக்கின்றது. கேஸ்ட்ரின்,
இரைப்பை
சுரப்பிகளைத்
தூண்டி
ஹைட்ரோகுள�ோரிக் அமிலம் (HCl) மற்றும்
பெப்ஸின�ோஜனைத் தூண்டுகின்றது. உணவில்
உள்ள க�ொழுப்பு மற்றும் க�ொழுப்பு அமிலத்தைப்
ப�ொறுத்து
முன்சிறு
குடலில்
க�ோலிசிஸ்டோகைனின்
(CCK)
சுரக்கின்றது.
CCK பித்தப்பையின் மீது செயல்பட்டு பித்த நீரை
முன்சிறுகுடலினுள் வெளியிடுகிறது. மேலும்,
கணைய நீர் உற்பத்தியாகி வெளிவருவதையும்
தூண்டுகின்றது. கணையத்தின் அசினிசெல்கள்
மீது செக்ட்ரிடின் செயல்பட்டு நீர் மற்றும் பைகார்பனேட் அயனிகளைச் சுரந்து உணவின்
அமிலத்தன்மையை
நடுநிலையாக்குகின்றது.
GIP இரைப்பை சுரப்பையும் அதன் இயக்கத்தையும்
தடுக்கின்றது.

படம் 11.8 குள்ளத்தன்மை

இராட்சதத் தன்மை (Gigantism)
குழந்தைகளில், வளர்ச்சி ஹார்மோன் உபரியாகச்
சுரப்பதால் இராட்சதத் தன்மை ஏற்படுகின்றது.
இதனால், எலும்பு மண்டல வளர்ச்சி மிகையாக
அமையும் (8 அடி உயரம் வரை). மேலும், கை,
கால்கள் வளர்ச்சிக்கேற்ப உடல் உள்ளுறுப்புகளின்
வளர்ச்சி விகிதம் இருப்பதில்லை (படம் 11.9).

அக்ரோமெகாலி (Acromegaly)
பெரியவர்களுக்கு
வளர்ச்சி
ஹார்மோன்
அதிகரிப்பதால்
இந்நிலை
த�ோன்றுகின்றது.
அக்ரோமெகாலியின் சில அறிகுறிகளாவன, கை
எலும்புகள், கால் பாத எலும்புகள் மற்றும் தாடை
எலும்புகள் மிகை வளர்ச்சி பெறுகின்றன. மேலும்,
இன உறுப்புகளின் ஒழுங்கற்ற செயல்பாடுகள்,
வயிற்றுறுப்புகள், நாக்கு, நுரையீரல், இதயம்,
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மனவளர்ச்சி குறைதல், தடித்த சுருங்கிய த�ோல்,
தடித்த துருத்திய நாக்கு, உப்பிய முகம்,
குட்டையான தடித்த கை மற்றும் கால்கள்
ஆகியவை த�ோன்றுகின்றன.
இதன் பிற
அறிகுறிகள், குறைந்த அடிப்படை வளர்சிதை
மாற்றவீதம்,
குறைந்த நாடித்துடிப்பு, குறைந்த
உடல்
வெப்பநிலை,
மற்றும்
இரத்தக்
க�ொலஸ்டிரால்
அளவு
அதிகரிப்பு
ப�ோன்றனவாகும் (படம் 11.11).

படம் 11.9 இராட்சதத் தன்மை
கல்லீரல், மண்ணீரல், மற்றும் நாளமில்லாச்
சுரப்பிகளான தைராய்டு, அட்ரினல் ப�ோன்றவை
பெரிதாதல்
ஆகியவையும்
இந்நோயின்
அறிகுறிகளாகும் (படம் 11.10).

படம் 11.11 கிரிடினிசம்

மிக்ஸிடீமா (Myxoedema)
பெரியவர்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பு குறைவதனால்
மிக்ஸிடீமா ஏற்படுகின்றது. இது கல்லின் ந�ோய்
(Gull’s disease) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.
குன்றிய மூளைச்செயல்பாடு, நினைவாற்றல்
இழப்பு,

ÍjÍ½ËÔ4Ë
¢Ñ¿ÓwÒÐm

Ðx1Ñ
ÇiÔm
HwÇwjÍ
ÇiÏ+

படம் 11.10 அக்ரோமெகாலி

¿ÓwkÍÐkÍÐØ
¿l-ÑÇm

கிரிடினிசம்(Cretinism)
குழந்தைகளில் குறைதைராய்டு சுரப்பு காரணமாக
இந்நிலை உண்டாகின்றது. இதனால், குறைவான
எலும்புவளர்ச்சி, பால் பண்பில் முதிர்ச்சியின்மை,

படம் 11.12 மிக்ஸிடீமா
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நிதானமான உடலியக்கம், நிதானமான பேச்சு
மற்றும் ப�ொதுவான உடல் பலவீனம், உலர்ந்த,
ச�ொரச�ொரப்பான த�ோல், த�ோலில் ஆங்காங்கே
மட்டும் உர�ோமங்கள், உப்பிய முகம், பிறழ்ந்த
இனஉறுப்புச் செயல்பாடுகள், குறைந்த அடிப்படை
வளர்சிதை மாற்ற வீதம் (BMR), பசியின்மை,
குறைந்த உடல் வெப்ப நிலை ப�ோன்றவை
மிக்ஸடீமா
ந�ோயின்
அறிகுறிகள்
ஆகும்
(படம் 11.12).

கிரேவின்நோய் (Grave’s disease)
படம் 11.14 முன் கழுத்துக் கழலை

தைர�ோடாக்ஸிக�ோசிஸ் அல்லது எக்ஸாப்தால்மிக்
காய்ட்டர் (Exopthalmic goitre) எனவும் இந்நோய்
அழைக்கப்படுகிறது. தைராக்ஸின் மிகை சுரப்பால்
இந்நோய் ஏற்படுகின்றது. தைராய்டு சுரப்பியில்
வீக்கம், அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதம்
உயர்வு (BMR 50 – 100%), உயர்சுவாச வீதம், உயர்
கழிவு நீக்க வீதம், மிகை இதயத்துடிப்பு, மிகை
இரத்த அழுத்தம், மிகை உடல் வெப்பநிலை,
துருத்தியகண்கள்,
கண்
தசைகளின்
செயல்குறைபாடு மற்றும் உடல் எடைகுறைவு
ப�ோன்றவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்
(படம் 11.13).

டெட்டனி (Tetany)
பாராதைராய்டு
ஹார்மோன்
(PTH)
சுரப்பு
குறைவதால் இந்நிலை ஏற்படுகின்றது. PTH
குறைவதால் இரத்தத்தில் கால்சியத்தில் அளவு
குறைகின்றது (Hypocalcemia). இதன் விளைவாக,
இரத்தப் பாஸ்பேட் அளவு அதிகரித்து கால்சியம்
மற்றும்
பாஸ்பேட்
சிறுநீரகத்தின்
வழியே
வெளியேறுவது குறைகின்றது. வலிப்பு, தாடைகள்
கிட்டிப்போதல், மிகை இதயத்துடிப்பு வீதம், மிகை
உடல் வெப்பநிலை, தசைஇறுக்கம் ப�ோன்றன
டெட்டனி ந�ோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

ஹைபர்பாரா தைராய்டிசம்
(Hyperparathyroidism)
இந்நிலை PTH அளவு இரத்தத்தில் உயர்வதால்
த�ோன்றுகின்றது.
இதனால், எலும்புகளில்
தாதுப்புகள் குறைதல், முடிச்சு உருவாதல்,
எலும்புகள்
மென்மையாதல்,
தசைச்சுருக்க
செயலிழப்பு, ப�ொதுவான பலவீனம் மற்றும்
சிறுநீரகக்
க�ோளாறுகள்
ப�ோன்றவை
ஏற்படுகின்றன.

படம் 11.13 கிரேவின்நோய்

முன் கழுத்துக் கழலை (Simple goitre)
இது மண்டலக்கழலை (Endemic goitre) என்றும்
அழைக்கப்படும். இது தைராக்ஸின் சுரப்பு
குறைவதால் ஏற்படுகின்றது. தைராய்டு சுரப்பி
வீங்குதல், சீரத்தில் தைராக்ஸின் அளவு குறைதல்,
TSH சுரத்தல் அதிகரிப்பு ஆகியன முன் கழுத்துக்
கழலையின் சில அறிகுறிகளாகும் (படம் 11.14).

படம் 11.15 அடிசனின் ந�ோய்
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அடிசனின் ந�ோய் (Addison’s disease)

ஹைப�ோகிளைசீமியா (Hypoglycemia)

இந்நிலை அட்ரினல் கார்டெக்ஸில் இருந்து
குளுக்கோ கார்டிகாய்டுகள் மற்றும் தாதுகலந்த
கார்டிகாய்டுகள்
குறைவாகச்
சுரப்பதால்
ஏற்படுகின்றது.
தசைப்பலமின்மை,
குறை
இரத்தஅழுத்தம், பசியின்மை, வாந்தி, த�ோலில்
நிறமிகள் அதிகரிப்பு, குறைந்த வளர்சிதை
மாற்றம், குறை உடல் வெப்பநிலை, இரத்த அளவு
குறைதல், உடல் எடை இழப்பு ப�ோன்றன
இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும் (படம் 11.15).
குறைவான ஆல்டோஸ்டீர�ோன் உற்பத்தியினால்,
நீர், ச�ோடியம், குள�ோரைடு ஆகியவை அதிக
அளவில்
சிறுநீர�ோடு
வெளியேறுகின்றன.
ப�ொட்டாசியத்தின் அளவும் குறைவதால் நீரிழப்பு
ஏற்படுகிறது.

இன்சுலின்
சுரப்பு
அதிகரிப்பதால்
இரத்த
குளுக்கோஸ் அளவு குறைகின்றது. இந்நிலைக்கு
ஹைப�ோகிளைசீமியா என்று பெயர். இதனால்,
இரத்தச் சர்க்கரை அளவு உணவுக்கு முன்னர்
இருக்க
வேண்டிய
அளவைக்
காட்டிலும்
குறைகிறது. இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பு, பலவீனம்,
பயஉணர்வு,
தலைவலி,
குழப்பநிலை,
ஒருங்கிணைப்பின்மை, பேச்சு குளறல், கால், கை
வலிப்பு
மற்றும்
க�ோமா
ப�ோன்ற
தீவிர
மூளைத்தொடர்பான
ந�ோய்கள்
ஆகியவை
த�ோன்றுகின்றன.

குறிப்பு
இயல்பான இரத்த குளுக் க�ோஸ் அளவு

குஷிங்கின் குறைபாடு
(Cushing’s syndrome)

உணவுக்கு  முன்:  70 - 110  மி.கி / டெ.லி (100 ml)
உணவுக்குப் பின் : 110 - 140 மி.கி /டெ.லி (100 ml)

இந்நிலை பிட்யூட்டரியின் ACTH மிகைசுரப்பு
மற்றும் குளுக்கோகார்டிகாய்டு (கார்டிச�ோல்)
மிகை சுரப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படுகின்றது. முகம்,
நடுவுடல் மற்றும் பிட்டப்பகுதிகளில் பருத்த நிலை,
முகம், கை, கால்களில் சிவந்த நிலை, கன்றிய
மெல்லிய த�ோல், மிகை ர�ோம வளர்ச்சி,
எலும்புகளில் தாதுக்கள் குறைதல் (Osteoporosis),
சிஸ்டோலிக் மிகை இரத்த அழுத்தம் ப�ோன்றன
இதன் பண்புகள் ஆகும்.
இனப்பெருக்க
உறுப்புகளின் செயலிழப்பும் இதன் அறிகுறியாகும்
(படம் 11.16).

ஹைபர்கிளைசீமியா (Hyperglycemia)
இது டையாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் எனப்படும்
சர்க்கரை ந�ோயாகும். இன்சுலின் குறைவாகச்
சுரப்பதால் இந்நோய் ஏற்படுகின்றது. இதனால்,
இரத்தச் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கின்றது. இது
முதல் வகை டையாபெட்டிஸ், இரண்டாம் வகை
டையாபெட்டிஸ் என இருவகைப்படும். முதல்
வகை டையாபெட்டிஸ் இன்சுலின் சார்பு வகை
எனப்படும். உடலின் ந�ோய்த்தாக்கம் அல்லது
வைரஸ்
தாக்கம்
காரணமாக
இன்சுலின்
ஹார்மோன் சுரப்பு குறைவதால் இந்நிலை
த�ோன்றுகின்றது.
இரண்டாம்
வகை
டையாபெட்டிஸ்
இன்சுலின்
சாரா
வகை
எனப்படும்.
இவ்வகையில் இன்சுலினுக்கான
உணர்வுத்திறன்
குறைவாக
இருப்பதால்
ஏற்படுகின்றது. இதற்கு ‘இன்சுலின் எதிர்ப்பு’
என்றும் பெயர். இந்நோயின் அறிகுறிகளாவன:
பாலியூரியா
(மிகை
சிறுநீர்ப்போக்கு),
பாலிஃபேஜியா
(மிகையான
உணவு
உட்கொள்ளுதல்), பாலிடிப்சியா (அதிகத் தாகம்
காரணமாக
மிகையான
நீர்மப்பொருட்கள்
அருந்துதல்), கீட்டோசிஸ் (க�ொழுப்பு சிதைந்து
குளுக்கோஸாக
மாறுவதால்
த�ோன்றும்
கீட்டோன்கள்),
குளுக்கோ
நிய�ோஜெனிசிஸ்
(கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத ப�ொருட்களான
அமின�ோ அமிலங்கள் மற்றும் க�ொழுப்பில்
இருந்து குளுக்கோஸ் த�ோன்றுதல் ) ஆகியன.
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படம் 11.16 குஷிங்கின் குறைபாடு
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	பெப்டைடு
ஹார்மோன்கள்,
பாஸ்போலிபிட் செல்சவ்வை கடக்க இயலாது.
இவைசெல் பரப்பிலுள்ள உணர்வேற்பிகளுடன்
இணைந்து மாற்றமடையும் இடமான க�ோல்கை
உறுப்புகளுக்கு
அனுப்பப்படுகின்றது.
இது
முதலாம்
தூதுவர்களாகச்
செயல்படுகிறது.
உணர்வேற்பிகளுடன் இணைந்த ஹார்மோன்கள்
இலக்கு செல்லுக்குள் நுழைவதில்லை. ஆனால்,
இதன் விளைவாக சைக்ளிக் அடின�ோசின்
ம�ோன�ோ பாஸ்பேட் (cAMP) ப�ோன்ற இரண்டாம்
தூதுவர்களின் உற்பத்தி தூண்டப்படுகின்றன.
இச்செயல்
செல்
வளர்சிதை
மாற்றத்தை
ஒழுங்குப்படுத்துகிறது.
இம்
மாற்றத்தினை
அடினைலேட் சைக்லேஸ் (Adenylate cyclase) எனும்
ந�ொதி தூண்டுகின்றது. செல்சவ்வில் ஒட்டியுள்ள
ஹார்மோன் மற்றும் செல்லினுள் cAMP-யால்
ஏற்பட்டுள்ள
விளைவு
ஆகியனவற்றின்
இடையேயுள்ள த�ொடர்பு சமிக்ஞை த�ொடரிணைவு
(குறியனுப்பல் ப�ொழிவு) ஆகும். இதன் ஒவ்வொரு
படிநிலையிலும்
சமிக்ஞை
பெருக்கமடைய
வாய்ப்புள்ளது (படம் 11.17).

செயற்கை
குளிர்பானங்களை
தவிர்க்கவும்.
வர்த்தக 
ரீதியான
குளிர்பானங்கள் நமது நாளமில்லா  சுரப்பி
மண்டலத்தை   சீரழிக்கின்றன.   இதனை 
அருந்துவதால்  இரத்த சர்க்கரை  அளவு
உயர்ந்து இரத்த சர்க்கரையைக்  குறைக்க
இன்சுலின் சுரப்பை உயர்த்துகின்றது.  இந்த 
உயர்வடைந்த 
இன்சுலின்
அளவு
ந�ோய்த்தடைகாப்பை 
மழுங்கச்செய்து
உடற்பருமன்,
இரத்தஓட்ட  குறைபாடு
முதலியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது.

டையாபெட்டிஸ் இன்ஸிபிடஸ்
(Diabetes insipidus)
இக்குறைபாடு பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு
ஹார்மோனான வாச�ோப்ரஸ்ஸின் (ADH) சுரப்பு
குறைவதால்
த�ோன்றுகின்றது.
பாலியூரியா
மற்றும்
பாலிடிப்சியா
ப�ோன்றவை
இதன்
அறிகுறிகளாகும்.
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11.4 ஹார்மோன்கள் செயல்படும்
விதம் (Mechanism of hormone
action)
ஹார்மோன்கள் இரத்தத்தின் மூலம் எப்போதும்
சுழற்சியிலேயே
இருந்தாலும்
உடலின்
தேவைக்கேற்ப அதன் அளவு குறையவ�ோ,
கூடவ�ோ செய்கின்றது. இதன் உற்பத்தி பின்னூட்ட
முறை
மூலம்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
இம்முறையில்,
ஹைப�ோதலாமஸைய�ோ,
பிட்யூட்டரியைய�ோ அல்லது இரண்டையும�ோ
தூண்டி ஒருகுறிப்பிட்ட ஹார்மோனின் சுரப்பு
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. நேர்மறை பின்னூட்ட
முறையில் ஹார்மோன் சுரப்பு உயர்கிறது.
எதிர்மறை பின்னூட்ட முறையில் ஹார்மோன்
சுரப்பு குறைகிறது.
இவ்வகையில், பின்னூட்ட
நிகழ்வானது உடலில் சமநிலையை பேணுவதில்
முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.
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படம் 11.17 பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம்
1. ஒரு ஹார்மோன் மூலக்கூறு செயலிழக்கும்
முன்னர்
பல
உணர்வேற்பிகளுடன்
இணையலாம்.
2. ஒவ்வொரு உணர்வேற்பியும் பல அடினைலேட்
சைக்லேஸ் ந�ொதிகளைத் தூண்டலாம். இவை
ஒவ்வொன்றும் மிகையளவு cAMP-க்களை
உருவாக்கலாம்.
3. இவ்வாறாக, அதிகஅளவு சமிக்ஞை அனுப்புதல்
ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் த�ோன்றுகின்றன.

பெப்டைடு
ஹார்மோன்கள்,
ஸ்டீராய்டு
ஹார்மோன்கள் மற்றும் அமின�ோ அமிலம்
சார்ந்த ஹார்மோன்கள் என வேதியமைப்பு
அடிப்படையில் ஹார்மோன்கள் மூன்று பெரும்
வகைகளாக உள்ளன.

cAMP-ன்செயலை பாஸ்போ டை எஸ்டிரேஸ்
(Phospho di esterase) எனும் ந�ொதி முடிவுக்குக்
க�ொண்டுவருகின்றது. இன்சுலின், குளுக்ககான்,
ச�ொமட�ோட்ரோபின்
ப�ோன்ற
பெப்டைடு
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ஹார்மோன்கள் இரண்டாம் தூதுவர் அமைப்பு
வழியாகச்
செயல்படுவதால்
அவற்றின்
விளைவுகள் குறுகிய காலமே உள்ளன.

ஸ்டீராய்டு
ப�ொருட்களின்
பயன்பாட்டைத் தவிர்க்கவும்
வளர்மாற்ற
ஸ்டீராய்டு
ப�ொருட்களின் முறையற்ற
பயன்பாடு கடுமையான உடல் நலக்
கேட்டைத் தருகின்றது. இதனால் உயர்
இரத்த அழுத்தம், இதய ந�ோய்கள், கல்லீரல்
பாதிப்பு,
புற்றுந�ோய்,
பக்கவாதம்
இரத்தக்கட்டிகள் ப�ோன்ற விளைவுகள்
த�ோன்றுகின்றன. பிற பக்க விளைவுகளாக
குமட்டல் இணைப்புநார் மற்றும் இணைப்பு
நாண் பாதிப்புகள், தலைவலி, மூட்டுவலி,
தசைபிடிப்பு, வயிற்றுப்போக்கு உறக்கப்
பிரச்சனை
முதலியவற்றை
ஏற்படுத்துகின்றன.

ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் எளிதில் செல்
சவ்வைக் கடந்து, செல்லின் அக உணர்வேற்பிகள்
அல்லது உட்கரு அக உணர்வேற்பிகளுடன்
இணைகின்றன (படம் 11.18) . உணர்வேற்பிகளுடன்
இணையும் வேளையில், இவை, வேற�ொரு
உணர்வேற்பி-ஹார்மோன்
கூட்டமைப்போடு
இணைவை (receptor – hormone complex (dimerize))
உருவாக்குகின்றன. இந்த டைமர், DNA உடன்
இணைந்து DNA வின் படியெடுத்தல் நிகழ்வை
மாற்றுகின்றது.
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பாடச் சுருக்கம்
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் : இச்சுரப்பிகள் சுரக்கும்
ஹார்மோன்களைக் கடத்த நாளங்கள் ஏதும்
இல்லாத நிலையில் நேரடியாக இரத்தத்தில்
விடுவிக்கப்பட்டு
இலக்கு
உறுப்புகளைத்
தூண்டுகின்றன.
வேதித்தூதுவர்கள் அல்லது
கரிம
வினையூக்கிகளான
இவை
உணர்வேற்பிகளைக்
க�ொண்ட
இலக்கு
உறுப்புகளில் இணைந்து செயல்புகின்றன.
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படம் 11.18 ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம்

ஹார்மோன்களின்
பணிகள்:
ஹார்மோன்கள்
இலக்கு
உறுப்புகளின்
செயல்களைத் துரிதப்படுத்தவ�ோ குறைக்கவ�ோ
அல்லது
மாற்றியமைக்கவ�ோ
செய்கின்றன.
ஹார்மோன்களின்
குறைசுரப்பு
அல்லது
மிகைசுரப்பு உயிரிகளில் பல்வேறு விளைவுகளை
ஏற்படுத்துகின்றன.
ஹார்மோன்கள் பல்வேறு
உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த பணிகளை
ஒருங்கிணைத்து உடல் சமநிலைப்பேணுதலை
நிர்வகிக்கின்றன.

செல்லின் mRNA மற்றும் புரதத்தின் அளவை
திருத்தி
அமைப்பதால்
ஆல்டோஸ்டீர�ோன்,
ஈஸ்ட்ரோஜன்,
FSH
ப�ோன்ற
ஸ்டீராய்டு
ஹார்மோன்களின் விளைவுகள் நீண்ட காலம்
உள்ளன.
அமின�ோ அமிலம் சார்ந்த ஹார்மோன்கள்
கூடுதல் மாறுபாடுகளைக் க�ொண்டு ஒன்று
அல்லது இரண்டு அமின�ோ அமிலங்களால்
ஆனவை. தைராய்டு ஹார்மோன் டைர�ோசின்
மட்டுமல்லாது,
மேலும்
பல
அய�ோடின்
அணுக்களைக் க�ொண்டுள்ளது.

ஹைப�ோதலாமஸ் நரம்பு மண்டலத்தையும்
நாளமில்லாச்
சுரப்பி
மண்டலங்களையும்
இணைக்கின்றது.
பெருமூளையின்
டயன்செயலான்
பகுதியில்
அமைந்துள்ள
ஹைப�ோதலாமஸ்,
விடுவிப்பு
மற்றும்
தடைசெய்யும் ஹார்மோன்கள் மூலம் பிட்யூட்டரி
சுரப்பியை கட்டுப்படுத்துகின்றது. பிட்யூட்டரி
சுரப்பி, ஆறு ட்ரோபிக் ஹார்மோன்களைச் சுரந்து

எபிநெஃப்ரின்
(அட்ரினலின்)
எனும்
அமின�ோஅமிலம்
சார்ந்த
ஹார்மோன்
பெப்டைடு ஹார்மோன்களைப் ப�ோல் இரண்டாம்
தூதுவர் மூலமாகவ�ோ அல்லது ஸ்டீராய்டு
ஹார்மோன்கள் ப�ோன்று செல்லுக்குள் நேராக
நுழைந்தோ செயலாற்றுகின்றது.
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நமது உடலின் பல்வேறு உடற்செயல் பணிகளை
ஒழுங்கு படுத்துகின்றது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியின்
பின் கதுப்பு வெளிவிடும் வாச�ோப்ரஸ்ஸின்
உடலின் நீர் மற்றும் மின் பகுப�ொருட்களை
சமநிலைப்படுத்துகின்றது.
ஆக்ஸிட�ோசின்
குழந்தை பிறத்தலின் ப�ோது உதவுகின்றது.
பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கும் மெலட�ோனின்
உடலின்
நாள்சார்
சுழற்சியை
ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. தைராய்டு சுரப்பியில்
சுரக்கும் தைராக்ஸின் ஆளுமை ஹார்மோன்
எனப்படுகின்றது. இது நரம்பு மண்டலம் மற்றும்
எலும்பு மண்டல வளர்ச்சியைத் தூண்டுதலுடன்
அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதத்தை (BMR)
நெறிப்படுத்துகின்றது.

  மதிப்பீடு:
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு
1. உடலின்
நிலையான
அகச்சூழ்நிலையை
பராமரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்றது.
அ) ஒழுங்குபடுத்துதல்
ஆ) உடல் சமநிலை
பேணுதல்
இ) ஒருங்கிணைப்பு
ஈ) ஹார்மோன்களின்
கட்டுப்பாடு
2. கீழே
தரப்பட்டுள்ள
இணையில்
எது
முழுமையான
நாளமில்லாச்
சுரப்பி
இணையாகும்?.
அ) தைமஸ் மற்றும் விந்தகம்
ஆ) அட்ரினல் மற்றும் அண்டகம்
இ) பாராதைராய்டு மற்றும் அட்ரினல்
ஈ) கணையம் மற்றும் பாராதைராய்டு

	பாராதைராய்டு சுரப்பி உடலின் கால்சியம்
அளவை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. தைமஸ் சுரப்பி
T செல்களை முதிரச் செய்து செல்வழி
ந�ோய்த்தடை காப்பை மேற்கொள்கொள்வதில்
முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. கணையச் சுரப்பி
இரத்தக் குளுக்கோஸ் சமநிலையை இன்சுலின்
மற்றும் குளுக்ககான் ஹார்மோன்கள் மூலம்
ஒழுங்குபடுத்துகின்றது.

3. கீழ் வருவனவற்றுள் எந்த ஹார்மோன்
பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் தாக்கத்தினால் சுரப்பது
இல்லை.
அ) தைராக்ஸின்
ஆ) இன்சுலின்
இ) ஈஸ்ட்ரோஜன்
ஈ) குளுக்கோகார்டிகாய்டுகள்

அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் பகுதியில் சுரக்கும்
தாதுகலந்த கார்ட்டிகாய்டுகள் தாதுப்புக்களின்
வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்கு படுத்துகின்றன.
குளுக்கோ
கார்டிகாய்டுகள்
குளுக்கோஸ்
வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்கு படுத்துகின்றது.
அட்ரினல் மெடுல்லாவில் சுரக்கும் அட்ரினலின்
மற்றும்
நார்-அட்ரினலின்
ஆகிய
இரு
ஹார்மோன்களும் நெருக்கடி சூழ்நிலையை
எதிர்கொள்ள உதவுகின்றன. எனவே, இதற்கு
நெருக்கடி நிலை சுரப்பி என்று பெயர். ஆண்களின்
விந்தகத்தில்
சுரக்கும்
டெஸ்டோஸ்டீர�ோன்
இனப்பெருக்கப் பணிகளை கட்டுப்படுத்துகின்றது.
பெண்களின் அண்டகத்தில் சுரக்கும் மூன்று
ஹார்மோன்களான
ஈஸ்ட்ரோஜன்,
புர�ோஜெஸ்டிர�ோன்
மற்றும்
ரிலாக்ஸின்
இனப்பெருக்கப் பணிகளை நெறிப்படுத்துகின்றது.

4. மனித விந்தகத்தில் விந்தணுவாக்கம் எதனால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது?
அ) லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்
ஆ) ஃபாலிக்கிளைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
இ) ஃபாலிக்கிளைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
மற்றும் புர�ோலாக்டின்
ஈ) வளர்ச்சி ஹார்மோன் மற்றும் புர�ோலாக்டின்
5. இரத்தச்
சீரத்தில்
நெறிப்படுத்துவது

கால்சியம்

அளவை

அ) தைராக்ஸின்
ஆ) FSH
இ) கணையம்
ஈ) தைராய்டு மற்றும் பாராதைராய்டு
6. அய�ோடின் கலந்த உப்பு இதனைத் தடுத்தலில்
முக்கியப்பங்காற்றுகிறது
அ) ரிக்கெட்ஸ்
இ) காய்டர் 		

ஹார்மோன்களின் குறைபாடு மனிதனில்
கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனால்,
உடற்செயலியல்
மற்றும்
உயிர்வேதியியல் பணிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு
அக்ரோமெகாலி,
குள்ளத்தன்மை,
டெட்டனி,
டையபெட்டிஸ் ப�ோன்ற குறைபாட்டு ந�ோய்கள்
த�ோன்றுகின்றன.

ஆ) ஸ்கர்வி
ஈ) அக்ரோமெகாலி

7. ந�ோய்த்தடைக்காப்புடன் த�ொடர்புடைய சுரப்பி
எது?
அ) பீனியல் சுரப்பி ஆ) அட்ரினல் சுரப்பி
இ) தைமஸ் சுரப்பி ஈ) பாராதைராய்டு சுரப்பி
8. கீழ்வரும் இனவுறுப்பு ஹார்மோன்கள் பற்றிய
கூற்றுகளில் சரியானதைக் குறிப்பிடவும்.
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13. கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
விடைகளில்
தைராய்டு சுரப்பி குறித்த வாக்கியங்களில் எது
தவறானது எனக் கண்டுபிடி.
(i) இது RBC உருவாக்க நிகழ்வுகளைத் தடை
செய்கிறது.
(ii) இது நீர் மற்றும் மின்பகுதிகளின்
பராமரிப்புக்கு உதவுகின்றது.
(iii) இதன் அதிக சுரப்பு இரத்த அழுத்தத்தினை
குறைக்கலாம்.
(iv) இது எலும்பு உருவாக்க செல்களைத்
தூண்டுகிறது.
அ) (i) மற்றும் (ii)
ஆ) (iii) மற்றும் (iv)
இ) (i) மற்றும் (iv)
ஈ) (i) மற்றும் (iii)

அ) L H துண்டுதலால் லீடிக் செல்கள்
டெஸ்டோஸ்டீர�ோனை உற்பத்தி
செய்கின்றன.
ஆ) கார்ப்பஸ் லூட்டியத்தால் சுரக்கப்படும்
புர�ோஜெஸ்டிர�ோன் குழந்தை பிறப்பின்
ப�ோது பின் இடுப்புத் தசைநாண்களை
மென்மையாக்குகின்றது.
இ) செர்டோலி செல்கள் மற்றும்
கார்ப்பஸ் லூட்டியம் ஆகியவை
புர�ோஜெஸ்டிர�ோனை உற்பத்தி
செய்கின்றன.
ஈ) உயிரியல் அடிப்படையில் கார்பஸ் லூட்டியம்
உருவாக்கும் புரேஜெஸ்டிர�ோனும் தாய்சேய்
இணைப்புப்படலம் உருவாக்கும்
புர�ோஜேஸ்டிர�ோனும் மாறுபடுகின்றது.

14. உடல்
சமநிலைப்
பேணுதல்
(ஹ�ோமிய�ோஸ்டாசிஸ்) பற்றி எழுதுக.

9.வளர்ச்சி
ஹார்மோன்
மிகை
சுரப்பால்
குழந்தைகளுக்குத் த�ோன்றுவது.
அ) கிரிடினிசம்
ஆ) இராட்சதத்தன்மை
இ) கிரேவின் ந�ோய் ஈ) டெட்டனி

15. ஹார்மோன்கள் என்பவை வேதித்தூதுவர்கள்
எனப்படும் – வாக்கியத்திற்கு வலுசேர்க்கவும்.
16. அண்ட உருவாக்கத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் பங்கைக்
குறிப்பிடுக.

10. ஒரு கருவுற்றபெண் குழந்தையை பெற்றுள்ளார்.
அக்குழந்தை
குட்டையான
வளர்ச்சி,
மூளைவளர்ச்சி
குறைபாடு,
குறைந்த
அறிவாற்றல் திறன், இயல்புக்கு மாறான த�ோல்
ஆகிய அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு காரணம்.

17. தைராய்டு சுரப்பியின் அசினி பற்றி எழுதுக.
18. டையாபெட்டிஸ்
மெலிட்டஸ்
மற்றும்
டையாபெட்டிஸ்
இன்சிபிடஸ்
ஆகியவை
ஏற்படுவதற்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.
19. அக்ரோமெகாலியின்
குறிப்பிடுக.

அ) குறைந்த அளவு வளர்ச்சி ஹார்மோன்
சுரப்பு
ஆ) தைராய்டு சுரப்பியில் புற்று ந�ோய்
இ) பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் மிகைசுரப்பு
ஈ) உணவில் அய�ோடின் பற்றாக்குறை

அறிகுறிகளைக்

20. கிரிடினிசத்தின் அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.
21. தைராய்டு சுரப்பி அமைப்பைப் பற்றி சுருக்கி
எழுதுக.
22. அட்ரினல் கார்டெக்ஸின் அடுக்குகளையும்
அதன் சுரப்புகளையும் எழுதுக.

11. எந்த அமைப்பால் ஹைப�ோதலாமஸ் முன்பகுதி
பிட்யூட்டரியுடன் இணைந்துள்ளது.

23. ஹைபர்கிளைசீமியா
மற்றும்
ஹைப�ோகிளைசீமியா - வேறுபடுத்துக.

அ). நியூர�ோஹைப�ோபைஸிஸின்
டென்ட்ரைட்டுகள்
ஆ) நியூர�ோஹைப�ோபைஸிஸின் ஆக்ஸான்கள்
இ) பெருமூளைப் பகுதியில் இருந்து வரும்
வெண்மை இழைப் பட்டைகள்
ஈ) ஹைப�ோபைசியல் ப�ோர்ட்டல் த�ொகுப்பு.

24. க�ோலி சிஸ்டோ கைனின் (CCK) பணிகளைக்
குறிப்பிடுக.
25. வளர்ச்சி ஹார்மோன் இயல்பான உடல்
வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது. இக்கூற்றை
நியாயப்படுத்தவும்.

12. கீழ்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்று எது?

26. பீனியல் சுரப்பி ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பி –
இதன் பணியைப் பற்றி எழுதுக.

அ) கால்சிட�ோனின் மற்றும் தைம�ோசின் 		
ஆகியவை தைராய்டு ஹார்மோன்கள்.
ஆ) பெப்சின் மற்றும் புர�ோலாக்டின் 			
இரைப்பையில் சுரக்கின்றது.
இ) செக்ரிடின் மற்றும் ர�ொடாப்ஸின்ஆகியன
பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன்கள் ஆகும்.
ஈ) கார்டிச�ோல் மற்றும் ஆல்டோஸ்டீர�ோன்
ஆகியவை ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள்
ஆகும்.

27. அட்ரினலின் ஹார்மோன் பணிகளை விவாதி.
28. கணையச்சுரப்பியை உடலிலிருந்து நீக்கினால்
ஏற்படும் விளைவுகளை நிறுவுக.
29. சிறுநீரகம் ஒரு நாளமில்லாச் சுரப்பியாக
எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரி.
30. இ
 ரைப்பை குடற்பாதை ஹார்மோன்களின்
பணிகளை விரிவாகக் குறிப்பிடவும்.
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ºî¡¬ñ ï£÷I™ô£ ²óŠHèO¡ Þ¼ŠHì‹
ÜõŸP¡ ²óŠ¹ ñŸÁ‹ «êIŠ¹¢
ïó‹¹ ²óŠ¹ ªê™èœ ADH
ñŸÁ‹ Ý‚R«ì£C¬ù„ ²ó‰¶
H¡ ð¤ì¢Îì¢ìó¤‚° èìî¢¶A¡ø¶

¬ý«ð£îô£ñú¢:
ïóñ¢¹ ²óð¢¹ ªêô¢è÷¢ ¬ý«ð£îô£ñ¤è¢
õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢è¬÷»ñ¢
¬ý«ð£îô£ñ¤è¢ èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ
ý£ó¢«ñ£ù¢è¬÷»ñ¢ ²óè¢è¤ù¢øù.

ð¦ù¤òô¢ ²óð¢ð¤:
ªñô«ì£ù¤ù¢ -àìô¤ù¢
àøè¢è õ¤ö¤ð¢¹ ²öø¢ê¤

ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ºù¢è¶ð¢¹:
àìô¤ù¢ õ÷ó¢ê¢ê¤ ñø¢Áñ¢ ð¤ø
ï£÷ñ¤ô¢ô£ê¢ ²óð¢ð¤è÷¤ù¢ õ÷ó¢ê¢ê¤
ñø¢Áñ¢ èì¢´ð¢ð£´.
¬îó£ò¢¬ì
Üì¢ó¤«ù£ è£ó¢®«è£ ¹«ó£ô£è¢®ù¢ õ÷ó¢ê¢ê¤
Éí¢´ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢ ì¢«ó£ð¤è¢ ý£ó¢«ñ£ù¢
(PRL)
ý£ó¢«ñ£ù¢
(TSH)
(ACTH)
(GH)

¬îó£ò¢´:
ì¢¬ó Ü«ò£«ì£¬î«ó£ù¤¡(T3)
ñø¢Áñ¢ ¬îó£è¢C¡(T4) àìô¤ù¢ Ýø¢øô¢
ñø¢Áñ¢ õ÷ó¢ê¤¬î ñ£ø¢øî¢¬î
ªïø¤ð¢ð´î¢¶îô¢, è£ô¢ê¤«ì£ù¤ù¢
Þóî¢î è£ô¢ê¤òñ¢ Ü÷¬õ ðó£ñó¤î¢îô¢.

Þù¾Áð¢¬ðî¢
Éí¢´ñ¢
ý£ó¢«ñ£ù

Üí¢ìèñ¢
¬îó£ò¢´

ºù¢
ðè¢èñ¢

Üì¢ó¤ùô¢
è£ó¢ªìè¢ú¢

ð£ô¢
²óð¢ð¤è÷¢

â½ñ¢¹ ñø¢Áñ¢
î¤²è¢è÷¢

õ¤ï¢îèé¢è÷¢

ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ð¤ù¢ è¶ð¢¹
ï¦ó¢ ñ¦í¢´ñ¢ àø¤ë¢êŠ ð´î¬ô
«ññ¢ð´î¢¶õ¶ìù¢ ñèð¢«ðø¢ø¤ù¢«ð£¶
²¼è¢è ï¤èö¢¬õî¢ Éí¢´è¤ù¢ø¶.

ð£ó£ ¬îó£ò¢´:
Þé¢° ²óè¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢
è£ô¢ê¤òñ¢ à†AóAˆî™¢
ºè¢è¤òð¢ ðé¢è£ø¢Áè¤ù¢ø¶.

Ýí¢®¬ìÎó®è¢
ý£ó¢«ñ£ù¢ (ADH)

ê¤Áï¦óèè¢
°öô¢è÷¢

ð¤ù¢ðè¢èñ¢
è¬íò‹:
Þ¡²L¡ ñŸÁ‹ °Ù‚èè£¡
àŸðˆF ªêŒAø¶. «ñ½‹,
Þóˆî °À‚«è£v Ü÷¬õ
ªïPŠð´ˆ¶õ¶ì¡ ¹óî‹,
ªè£¿Š¹ ñŸÁ‹
è£˜«ð£¬ý†«ó† ªêPˆîL™
àî¾Aø¶

Ýè¢ú¤«ì£ê¤ù¢

è¼ð¢¬ð
ªñù¢î¬êè÷

ð£ô¢
²óð¢ð¤è÷¢

¬îñú¢ ²óð¢ð¤:
T ªêô¢è÷¢ àø¢ðî¢î¤¬òè¢
èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ ñø¢Áñ¢
«ï£ò¢èÀè¢ªèî¤ó£ù
î¬ì à¼õ£è¢èñ¢.

Üì¢ó¤ùô¢ ²óð¢ð¤

Üí¢ìèé¢è÷¢/õ¤ï¢îèé¢è÷¢:
Ýí¢ ñø¢Áñ¢ ªðí¢ Þù
àÁð¢¹è÷¤ô¤¼ï¢¶ ªõ÷¤ò£°ñ¢
ý£ó¢«ñ£ù¢è÷¢, Þóî¢î ²ø¢«ø£ì¢ìñ¢,
ñùõ¦ó¤òñ¢ ñø¢Áñ¢ Þùð¢ªð¼è¢è
ªêòô¢è÷¢ å¿é¢°ð£´.

Üì¢ó¤ùô¢ è£ó¢ªìè¢ú¢:
Üì¢ó¤ùô¢ ªñ´ô¢ô£:
°Àè¢«è£è£ó¢®è£ò¢´è÷¢ ñø¢Áñ¢ î£¶
Üì¢ó¤ùô¤ù¢ ñø¢Áñ¢ ï£ó¢
èôï¢î è£ó¢®è£ò¢´è÷¢ °Àè¢«è£ú¢
Üì¢ó¤ùô¤ù¢ ªï¼è¢è®
ñø¢Áñ¢ î£¶ð¢¹è¬÷ Þóî¢îî¢î¤ô¢
êñòé¢è¬÷ âî¤ó¢ªè£÷¢Àîô¢.
îè¢è¬õî¢îô¢.

¬ý«ð£îô£ñú¢ Í¬÷ò¤ù¢ Ýöñ£ù àì¢ð°î¤ò¤ô¢ à÷¢÷¶. Þõø¢ø¤ù¢ àø¢ðî¢î¤ð¢ ªð£¼ì¢è÷£ù õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢èÀñ¢
ñø¢Áñ¢ î¬ìªêŒ»‹ ý£ó¢«ñ£ù¢èÀñ¢ ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ²óð¢ð¤¬ò èì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶. àìô¤ù¢ Ü¬ñð¢¹ Þîó ²óè¢°ñ¢ ï£÷ñ¤ô¢ô£ê¢
²óð¢ð¤è¬÷ ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ñø¢Áñ¢ ¬ý«ð£îô£ñú¢ å¼é¢è¤¬íï¢¶ èì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶.

¬ý«ð£îô£ñú¤ô¢ ²óè¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢èœ
õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢,
î¬ì ªêŒ»ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢

ñø¢Áñ¢ Ýè¢ú¤«ì£ê¤ù¢.
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இணையச்செயல்பாடு

வேதிய ஒருங்கிணைப்பு
Invisible switches

)LEURXVMRLQW

6ZLYHOMRLQW
3LYRWMRLQW

%DOODQG
6RFNHWMRLQW

&DUWLODJLQRXVMRLQW
6\QFKRQGURVLV

(OOLSVRLGDO
MRLQW
6DGGOHMRLQW

%DOODQGVRFNHW
MRLQW

நாளமில்லா சுரப்பி
மண்டலத்தை ஆராய்ந்து
புரிந்து க�ொள்வோமா!

+LQJHMRLQW
3ODQHMRLQW

படிகள்
1.

க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி Endocrine System
என்னும் பக்கத்திற்குச் செல்லவும். பின்னர் Let’s Take a Look என்ற அம்புக்குறியைச் ச�ொடுக்கி
Next என்பதனைச் ச�ொடுக்கவும்.

2. திரையில் நாளமில்லா சுரப்பிகளின் பெயர்கள் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றில்
ஒவ்வொன்றாகச் ச�ொடுக்கிச் சுரப்பிகளின் அமைவிடம் மற்றும் செயல்பாட்டினை அறிந்து
க�ொள்ளவும்.
3. ஹார்மோனின் பெயர்களைச் ச�ொடுக்கி அவற்றைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களைத் தெரிந்து
க�ொள்ளவும்.
4. இவ்வாறு ஒரு சுரப்பியைப் பற்றி அறிந்து க�ொண்ட பிறகு, Main Menu என்பதனைச் ச�ொடுக்கி
முதற்பக்கத்திற்குச் சென்று மேற்கண்ட அதே செயல்பாடுகளைப் பின்பற்றி இதர சுரப்பிகளைப்
பற்றித் தெரிந்து க�ொள்ளவும்.

படி 1

படி 2

படி3

படி 4

நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் உரலி

http://www.e-learningforkids.org/health/lesson/endocrine-system/

* படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டுமே.
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அலகு-V

	பாடம் – 12

வணிக விலங்கியலின்
ப�ோக்குகள்
பாட உள்ளடக்கம்

12.1 விலங்கியலின் எதிர்கால வாய்ப்புகள்
12.2 மண்புழு வளர்ப்பு
12.3 பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
12.4 தேனீ வளர்ப்பு
12.5 அரக்குப் பூச்சி வளர்ப்பு
12.6 நீர்உயிரி – பயிர் வளர்ப்பு
12.7 நீர் வாழ்உயிரி வளர்ப்பு
12.8 விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும் மேலாண்மை

பசித்தவனுக்கு மீனைக் க�ொடுத்தால் அது
அவனுக்கு ஒரு நாள் உணவு; மீன் பிடிக்கக்
கற்றுக் க�ொடுத்தால் அவனுக்கு
வாழ்நாளெல்லாம் உணவு.

கற்றலின் ந�ோக்கம்:
•

•

•

•

கருவளர்ச்சி நிலைகளைப் பற்றி படிக்கும்
கருவியலாளர்கள் என பல வகையினர் உள்ளனர்.
பலவித சிறப்புப் புலங்கள�ோடு க�ொட்டிக்கிடக்கும்
வேலைவாய்ப்புகளை விலங்கியல் கற்பதன் மூலம்
ஒருவர் பெறலாம். இவ்வாறு ஒருவர் விலங்கியல்
பிரிவுகளில்
பெறும்
வேலைவாய்ப்பானது
விலங்குலக
மேலாண்மை
மட்டுமின்றி
அதைப்பாதுகாக்கும் ப�ொறுப்பிலும் இருப்பதை
அவருக்கு உணர்த்தும். ஒரு விலங்கியலாளர்
தனது பணி நிமித்தமாக பல இடங்களுக்கும்
பயணிக்கலாம். த�ொலைக்காட்சி சேனல்களான
நேஷனல் ஜியாகிராபிக், அனிமல் பிளானட்
மற்றும்
டிஸ்கவரி
ப�ோன்றவற்றில்,
ஆராய்ச்சிக்காகவும்,
ஆவண
உருவாக்கத்திற்காகவும்
நிறைய
விலங்கியலாளர்கள்
தேவைப்படுகின்றனர்.
விலங்குக்காட்சி சாலை, வனவிலங்கு பணிகள்,
தாவரவியல் பூங்காக்கள், விலங்குப் பாதுகாப்பு
நிறுவனங்கள், தேசிய பூங்காக்கள், இயற்கை
பாதுகாப்புப் பகுதிகள், பல்கலைக் கழகங்கள்,
ஆய்வகங்கள், நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு, விலங்கு
மருத்துவமனைகள்,
உண்ணத்தகுந்த
மீன்
வளர்ப்பு, அருங்காட்சியகங்கள், ஆய்வுப்பணிகள்,
மருந்தாக்கவியல்
நிறுவனங்கள்,
கால்நடை
மருத்துவமனைகள்
ப�ோன்ற
இடங்களில்
விலங்கியலாளர்கள்
பணிகளில்
அமர்த்தப்படுகிறார்கள்.

பல துறைகளிலும் உள்ள சுய
வேலைவாய்ப்புகள் பற்றிய
விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடம்
ஏற்படுத்துதல்.

மண்புழு, தேனீ, அரக்குப்பூச்சி, மீன்கள்,
கால்நடைகள் மற்றும் பறவைகளின்
ப�ொருளாதார முக்கியத்துவத்தை
புரிந்து க�ொள்ளச் செய்தல்.
உயிரினங்களின் வளர்ப்புக்குத்
தேவையான பலவகை
உபகரணங்கள் மற்றும் த�ொழில்
நுட்பங்களைப் பற்றித் தெரிந்து
க�ொள்ளுதல்.

வளர்ப்பு முறைகளை மேலாண்மை
செய்ய கற்றல்.

விலங்குகளைப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல்
விலங்கியல் ஆகும். விலங்கியலை தன் வாழ்வியல்
பணியாக ஒருவன் ஏற்க விரும்பினால், அவன்
எதிரே விலங்கியலின் பல வகைப் பிரிவுகள்
வேலை
வாய்ப்புகளுடன்
காத்திருக்கின்றன.
உடலின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி படிக்கும்
உடற்செயலியலாளர்கள், விலங்கினங்களுக்குப்
பெயரிட்டு
வகைப்படுத்தும்
வகைபாட்டியலாளர்கள்,
விலங்குகளின்
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அதே ப�ோன்று நீ ஒரு த�ொழில்
முனைவ�ோராக மாற விரும்பினால் ப�ொருளாதார
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பண்ணை விலங்குகளை
வளர்க்கும்
முறைகளையும்,
அவற்றின்
முக்கியத்துவத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே காட்டு
விலங்குகளை வீட்டு விலங்குகளாக மாற்றி,
அவற்றைக்
கட்டுப்படுத்தி,
பல்வேறு
வேலைகளுக்கு நாம் பயன்படுத்தின�ோம். ஒரு
த�ொழிற்சாலையின் ப�ொருளாதார வெற்றியானது
அங்குள்ள
விலங்குகள்,
அவற்றிலிருந்து
கிடைக்கும் ப�ொருட்கள், முறையான உற்பத்தி
மற்றும் அடுத்த தலைமுறை விலங்குகளை
உருவாக்குதல் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு
விற்பதற்கோ
பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம். மண்புழு வளர்ப்பின்
முதன்மை ந�ோக்கம் மண்புழு உரம் தயாரித்தல்
ஆகும். த�ொழில் நுட்பரீதியாகப் பார்த்தால்,
நாங்கூழ் கட்டிகள் (Castings) என்பவை, மண்ணில்
உள்ள
கரிமக்கழிவுகள்
மண்புழுவால்
சிதைக்கப்பட்டு, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உடல்
கழிவாக, வெளியேற்றப்படும் ப�ொருட்கள் ஆகும்.
மண்புழு உரம் என்பது, நாங்கூழ்கட்டிகள்,
மண்புழுக்களின்
தளப்பொருள்
சிதைவுகள்,
மற்றும் இதர கரிமப்பொருட்கள் ஆகியவை
அடங்கிய ஒரு கலவை ஆகும். பயன்பாட்டில்
உள்ள இவ்விரு வார்த்தைகளும் மண்புழு
உரத்தைக்
குறிக்கின்றன.
இரண்டுமே
மண்வளத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதில் மதிப்பு
வாய்ந்தவை. மண்புழுக்களைப் பயன்படுத்தி உரம்
தயாரித்தல், மண்ணின் உயிரியத்தீர்வாக்கம்
மற்றும்
பிற
செயல்பாடுகளைக்
க�ொண்ட
த�ொழில்நுட்பங்கள்
வெர்மிடெக்
(சுல்தான்
இஸ்மாயில், 1992) எனப்படும்.

12.1 விலங்கியலின் எதிர்கால
வாய்ப்புகள்
விலங்கியல் படிப்பதால் சுய வேலைவாய்ப்புகள்
கிடைத்து,
நீ
த�ொழில்
முனைவ�ோராக
உருவாகலாம். வணிக விலங்கியல் என்பது,
விலங்குகளை, மனித நலனுக்காகப் பயன்படுத்தும்
அறிவியல் ஆகும். ப�ொருளாதார நிலையை
மேம்படுத்துவது
மட்டுமின்றி
உணவுப்
பாதுகாப்புக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதற்கும்
விலங்கியல் தேவைப்படுகிறது. ப�ொருளாதார
முக்கியத்துவத்தைப் ப�ொறுத்து விலங்குகளை
நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

	பெரும்பாலான
நாடுகளில்
திடக்கழிவுகளை
(உயிரியச்சிதைவுக்கு
உள்ளாகும் மற்றும் உயிரியச் சிதைவுக்கு
உள்ளாகாத) முழுமையாகக் களைதல் என்பது
ஒரு பெரும் சவாலாக உள்ளது. மண்வளத்தைப்
பராமரிப்பதில்
மண்புழுக்கள்
முக்கியப்
பங்காற்றுகின்றன. எனவே, இவை உழவனின்
நண்பர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும்,
இவை உயிரிய மண்வள அடையாளங்காட்டிகள்
என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன.
மண்ணைத்
த�ொடர்ச்சியாக,
ஆர�ோக்கியமாக
வைத்துக்
க�ொள்ள உதவும் உயிரிகளான பாக்டீரியா, பூஞ்சை,
ஒரு செல் உயிரிகள் ப�ோன்றவற்றை ஆதரித்து
வளரச் செய்வதில் மண்புழுக்கள் முக்கியமானவை
ஆகும். மண்புழுக்கள் கரிமப் ப�ொருட்களைச்
சிதைத்த பின்னர் அவற்றின் உடலிலிருந்து
வெளியேறும் ப�ொருளே மண்புழு கழிவு (Vermicast)
எனப்படும்.
நுண்ணிய
துகள்களையுடைய
இக்கழிவுப் ப�ொருளானது நுண் துளைகள்,
காற்றோட்டம், நீர்வடிகால், மற்றும் ஈரப்பதத்தை
தக்க வைக்கும் திறன் ப�ோன்ற குறிப்பிடத்தகுந்த
பண்புகளுடன் சிறந்த கரிம உரமாக பயன்படுகிறது.

1. உணவாகப் பயன்படும் விலங்குகளும் விலங்குப்
ப�ொருட்களும்
2. ப�ொருளாதார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
விலங்குகள்
3. அழகிற்காகவும்
மனமகிழ்ச்சிக்காகவும்
வளர்க்கப்படும் விலங்குகள்
4. அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்காகப்
விலங்குகள்

பயன்படும்

12.2 மண்புழு வளர்ப்பு (Vermiculture)
மண்புழு வளர்ப்பு என்பது, மண்புழுக்களைக்
க�ொண்டு கரிமக்கழிவுகளைச் சிதைவுறச் செய்து,
தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்து
நிரம்பிய ப�ொருட்களாக மாற்றும் முறையாகும்.
த�ொடர் பயன் தரும் வகையில், அடுத்தடுத்த
தலைமுறைப் புழுக்களை உருவாக்குவது இதன்
ந�ோக்கம் ஆகும். அதிகப்படியாக உருவாகும்
புழுக்களை, மண்புழு உரமாக்கத்திற்கோ அல்லது

	மண்புழுக்கள்
இரு
பெரும்
த�ொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்
த�ொகுப்பில் கரிமப் ப�ொருட்களை உட்கொண்டு
மண்ணின் மேற்பரப்பிற்கு மிக அருகில் வாழ்ந்து
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இலைமட்குப் ப�ொருட்களை (humus) உருவாக்கும்
மண்புழுக்கள் அடங்கும் . இவை பெரும்பாலும்
அடர்த்தியான
நிறத்துடன்
காணப்படும்.
இவ்வகைப் புழுக்களே மண்புழு உரத் தயாரிப்பிற்கு
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் த�ொகுப்பில்,
இலை மட்குப் ப�ொருளை உண்டு, நிலத்தில்
துளைகளை ஏற்படுத்தி வாழும் மண்புழுக்கள்
அடங்கும்.
இவை
மண்ணைத்
துளைகள்
நிரம்பியதாக மாற்றி மட்குப் ப�ொருட்களை
மண்ணில் கலக்கச் செய்து பரவச் செய்யும்
பணியைச் செய்கின்றன.

x1 மீ ஆழம் அளவில் ஒரு சிமெண்ட் த�ொட்டி (குழி)
ஏற்படுத்த
வேண்டும்.
குழியின்
அளவை
கச்சாப்பொருட்கள்
கிடைப்பதைப்
ப�ொறுத்து
மாற்றிக் க�ொள்ளலாம். சிமெண்ட் பானை அல்லது
கிணற்று
உறைகள்
மிகச்சிறந்தவை.
அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றுவதற்குரிய
வழிகள்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க
வேண்டும்.
மண்புழுப் படுக்கைகளை நேரடியாக சூரிய ஒளி
படுமாறு
அமைத்தல்
கூடாது.
எனவே
நிழற்குடைகள்
அமைக்கப்பட
வேண்டும்
(படம் 12.1). மண்புழுப்படுக்கையின் முதல் அடுக்கு
5 செ.மீ உயரத்திற்கு சரளைக்கற்களும், அதன்
த�ொடர்ச்சியாக 3.5 செ.மீ உயரத்திற்கு மணலும்
நிரப்பப்பட்டு
உருவாக்கப்படுகிறது.
இது
அதிகப்படியான
நீரை
வெளியேற்றப்
பயன்படுகிறது.

இந்தியாவில்,
உள்நாட்டு
(endemic)
மண்புழு
இனங்களான
பெரிய�ோனிக்ஸ்
எக்ஸ்கவேட்டஸ் (Periyonyx excavatus), லேம்பிட்டோ
மாரிட்டீ (Lampito mauritii), ஆக்டோகீட�ோனா
செர்ரேட்டா (Octochaetona serrata) ப�ோன்ற வேறுபட்ட
சிற்றினங்கள் மண்புழு உரத் தயாரிப்பிற்குப்
பயன்படுகின்றன. சில மண்புழு இனங்கள்
வெளிநாடுகளிலிருந்து
இந்தியாவுக்குள்
அறிமுகம் செய்யப்பட்டவை. இவை வெளிநாட்டு
வகை
என
அழைக்கப்படும்.
எ.கா.
ஐசீனியா ஃபெட்டிடா (Eisenia fetida), யூடிரிலஸ்
யூஜீனியே (Eudrilus eugeniae).

மண்புழுக்கள்
எந்த
மண்ணிலிருந்து
எடுக்கப்படுகின்றனவ�ோ
அம்மண்ணையும்
மண்புழுப்படுக்கையில்
ஒரு
அடுக்காகக்
பயன்படுத்தலாம். உள்ளூர் மண்ணிலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட
மண்புழுக்களாக
இருந்தால்,
சரளைக்கற்கள் – மணல் அடுக்கிற்கு மேல்,
15 செ.மீ உயரத்திற்கு உள்ளூர் வண்டல் மண்
நிரப்பி
அதில்
மண்புழுக்களை
விடலாம்.
ஐசீனியா ஃபெடிடா மற்றும் யூட்ரிலஸ் யூஜீனியே
ப�ோன்ற வெளிநாட்டு மண்புழு வளர்ப்பில்,
இவ்வகை
மண்
அடுக்கு
தேவையில்லை.
இதன்பிறகு, மண்புழு படுக்கையை செரிக்கப்பட்ட
உயிர்திரளால�ோ (Biomass) அல்லது குளிர்ந்த
மாட்டுச்சாணத்தால�ோ
நிரப்ப
வேண்டும்.
மண்புழுப்படுக்கையின் அளவைப் ப�ொறுத்து,
ஒரு அலகில் எத்தனை மண்புழுக்கள் விடலாம்
என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம். பெரிய�ோனிக்ஸ்
எக்ஸ்கவேடஸ், ஐசீனியா ஃபெடிடா அல்லது

மண்புழு உரமாக்கம்
மண்புழுவானது
பிற
உயிரிகளுடன்
சேர்ந்து
உரக்குழியினுள் உற்பத்தி
செய்யும் உரமே மண்புழு
உரம் எனப்படும். உயரமான
அல்லது மேடான இடங்களில் மண்புழு உரப்
படுக்கைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதனால்
நீர் தேங்குவது தவிர்க்கப்படும். தரைக்கு மேல்,
செங்கற்களைக் க�ொண்டு 3மீ நீளம் x 2 மீ அகலம்

3 meter

1 meter

2 meter

படம் 12.1 அ) மண்புழு வளர்ப்பு அலகு ஆ) மண்புழுக்கள்
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யூடிரிலஸ் யூஜீனியே ப�ோன்ற மண்புழுக்கள்
மேலடுக்கில்
விடப்படுகின்றன.
படுக்கை
அலகுகளை மூடுவதற்கு க�ோணிப்பை அல்லது
அட்டைகள்
அல்லது
அகன்ற
இலைகள்
ப�ோன்றவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். மண்புழுக்கள்
ஈரப்பதமான சூழலை விரும்புவதால், அவை
உயிர்வாழ்வதற்கு
நீர்
மேலாண்மை
மிக
முக்கியமானதாகும்.
அதிகப்படியான
நீர�ோ,
மிகக்குறைந்த
நீர�ோ
மண்புழுக்களுக்கு
உகந்ததல்ல.

மண்புழுவைத் தாக்கும் தீங்குயிரிகளும்
ந�ோய்களும்
மண்புழுக்கள் பல வகைப்பட்ட தீங்குயிரிகளால்
தாக்கப்படுகின்றன.
மண்புழுப்
படுக்கைகள்
முறையாகப்
பராமரிக்கப்
படாததால்
ந�ோய்த்தாக்குதல்கள் நிகழ்கின்றன. எறும்புகள்,
தெள்ளுப்பூச்சிகள்,
பூரான்கள்,
நத்தைகள்,
உண்ணிகள், சில வண்டுகளின் இளவுயிரிகள்,
பறவைகள், எலிகள், பாம்புகள், சுண்டெலிகள்,
தேரைகள், பிற பூச்சிகள் மற்றும் மண்புழுவை
இரையாக உண்ணும் விலங்குகள் ஆகியவை
மண்புழுவின் எதிரிகள் ஆகும். எண்ணற்ற ஒரு
செல் உயிரிகள், சில நெமட்டோட் புழுக்கள்,
சிலவகைப் பூச்சிகளின் லார்வாக்கள் ப�ோன்றவை
மண்புழுக்களில்
அக
ஒட்டுண்ணிகளாக
வாழ்கின்றன. த�ொட்டிகள், தடுப்புகள், அல்லது
திரைகள் ப�ோன்றவற்றை மண்புழுப் படுக்கையின்
மேலும், கீழும் வைப்பதன் மூலம் வேட்டையாடும்
பெரிய உயிரிகளிடமிருந்து மண்புழுக்களைப்
பாதுகாக்கலாம்.

	மண்புழுக்கள் தங்களது கழிவுகளை
நாங்கூழ்க்கட்டிகளாக படுக்கையின் மேற்பரப்பில்
வெளியேற்றுகின்றன.
மேற்பரப்பில்
மண்புழுக்கழிவுகள் தென்பட்டால், அக்குழிகள்
அறுவடைக்குத் தயாராக உள்ளன என்பதை
அறியலாம். நாம், உரமாக்கலுக்குப் பயன்படுத்திய
உயிர்த்திரள் அளவுக்கு ஏற்றவாறு உரமாக்கல்
நாட்கள் அமைகிறது. மண்புழு உரமானது
முழுமையாக அறுவடை செய்யப்பட்ட பின்பு,
அவ்வுரத்தை கூம்பு வடிவில் குவித்து சூரிய ஒளி
படுமாறு சில மணி நேரங்கள் வைத்திருந்தால்,
மண்புழுக்கள் கூம்பு வடிவ உரக்குவியலின்
அடிப்புறத்திற்கு நகர்ந்து சென்று க�ொத்தாகத்
தங்குகின்றன. அவற்றிலிருந்து கைகளாலேயே
மண்புழுக்களைப்
ப�ொறுக்கி
எடுக்கலாம்.
இவ்விதம் அடிப்புறம் தங்கும் மண்புழுக்களைச்
சேகரித்து வேறு உரமாக்கல் குழிகளுக்குப்
பயன்படுத்தலாம்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
மண்புழு உரக்குழியில் சிவப்பு எறும்புகளின்
தாக்கம்
அதிகமாக
உள்ளது.
வேதிப்பொருட்களைப்
பயன்படுத்தாமல்
சூழல் நட்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த
தீங்கினைத் தவிர்க்க வழியுண்டா?

மண்புழு உரத்தின் நன்மைகள்

மண்புழுப்படுக்கையிலிருந்து
வெளியேறும்
நீரானது
சேகரிக்கப்படுகிறது.
இது
மண்புழுக்குளியல் நீர் (Vermiwash) என்னும்
திரவமாகும். இத்திரவத்தை இலைகளின் மீது
தெளித்து தாவர வளர்ச்சியையும் மகசூலையும்
அதிகரிக்கலாம்.
மண்புழு
ஏற்படுத்தும்
வளைகளிலிருந்து (Drilospheres) இத்திரவத்தைப்
பெறலாம். மண்புழுக்குளியல் நீரில் ஊட்டச்சத்துப்
ப�ொருட்கள், தாவர வளர்ச்சி ஊக்கிகள் மற்றும்
பயனுள்ள
நுண்ணுயிரிகள்
ஆகியவை
அடங்கியுள்ளன.

விவசாயத்தில் கரிம உரங்கள் தரும் நன்மைகள்
பற்றிய
விழிப்புணர்வை
மக்கள்
பெற்றிருக்கிறார்கள்.
மண்புழு
உரம்
வேளாண்மைக்குப்
பயன்படும்
மிகச்சிறந்த
இயற்கை கரிம உரமாகும். எனவே, மண்புழு
உரத்தை சந்தைப்படுத்துதல் தற்போது வளர்ந்து
வரும், வளமான த�ொழிலாகும். கிராமப் புறங்களில்
மண்புழு உரத்தை சில்லறை விற்பனை செய்து
வருவாய் ஈட்டலாம். மண்புழு உரமானது
தரமான
பாக்கெட்டுகளில்
அடைக்கப்பட்டு
விற்கப்படுகிறது. எல்லா வயதினரும் மண்புழு
உரத்தயாரிப்பிலும்
விற்பனையிலும்
ஈடுபடுகிறார்கள். மண்புழு உர விற்பனையானது
ஒரு துணை வருவாய் ஈட்டும் த�ொழிலாக உள்ளது.

வீணாகும் உணவுப் ப�ொருட்கள் இலை, குப்பை,
மற்றும் உயிர்த்திரள் ப�ோன்றவற்றை மண்புழு
மூலம் மறு சுழற்சி செய்து நல்ல தரமான உரத்தைச்
சிறுகலன்களில் தயாரிப்பதே சிறுகலன் புழு
வளர்ப்பு (அ) வாம்பின் (wormbin) ஆகும்.

I. மண்புழு
உரமானது
தாவரங்களுக்குத்
தேவையான
ஊட்டச்சத்துகளைப்
பெரும்
அளவில் க�ொண்டுள்ளது.

249

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 249

17-02-2020 5.22.43 PM

II. மண்ணின் இயல்புத் தன்மை, காற்றோட்டம்,
நீரைத்தேக்கி வைக்கும் பண்பு ஆகியவற்றை
மேம்படுத்தி மண் அரிப்பைத் தடுக்கிறது.
III. அ
 திக ஊட்டச்சத்து க�ொண்ட சூழல் நட்பு முறை
சீர்த்திருத்தத்தை
மண்ணுக்கு
அளிக்கும்
ப�ொருளாக
மண்புழு
உரம்
உள்ளது.
மாடித்தோட்டம் அமைப்பதற்கும் உதவுகிறது.
IV. விதை
முளைத்தலைத்
தூண்டி
வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்கிறது.

இந்தியாவிற்குப் பரவியுள்ளது. சீனாவிலிருந்தும்
இந்தியாவிலிருந்தும் உருவாக்கப்பட்ட சிறந்த
பட்டு
இழைகள்
ஐர�ோப்பிய
நாடுகளுக்கு
எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. வரலாற்று ரீதியாக,
பட்டுச்சாலை என்று அழைக்கப்பட்ட 7000 மைல்
நீளமுள்ள மிக நீண்ட சாலை பாக்தாத், தாஷ்கன்ட்,
டமாஸ்கஸ் மற்றும் இஸ்தான்புல் வழியே
சென்று பட்டுப் ப�ோக்குவரத்தை வளர்த்தது.
இன்று, உலகில் 29க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச்
சேர்ந்தவர்கள் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு முறையைக்
கையாண்டு பல வகையான பட்டு நூல்களைத்
தயாரிக்கிறார்கள்,
பட்டு
உற்பத்தியில்,
சீனாவிற்கு அடுத்து இரண்டாமிடத்தில் இந்தியா
உள்ளது.

தாவர

12.3 பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
விலங்கிலிருந்து கிடைக்கும் கம்பளியைத் (wool)
தவிர, மனித குலத்திற்கு கிடைத்த இயற்கைக்
க�ொடையாக, வணிக இழையாக விளங்குவது
பட்டு ஆகும். சூழல் நட்பு முறையான, உயிரிய
சிதைவடையக் கூடிய, தன்னிறைவு உள்ள
ப�ொருளாக இருப்பதால் பட்டானது தற்கால
உலகில் ஒரு சிறப்பிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
பட்டுப்புழு
வளர்ப்பு
முறை
மிக
நீண்ட
காலத்திற்கு முன்பிருந்தே சீனாவில் புழக்கத்தில்
இருந்துள்ளது என்பதை வரலாற்று ஆதாரங்கள்
வெளிப்படுத்துகின்றன. மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக
அதன் த�ொழில்நுட்பம் அவர்களால் இரகசியமாகப்
பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது. பட்டு வர்த்தகத்தில்
பிறநாடுகளைக்
காட்டிலும்
சீனர்கள் தனி சாம்ராஜ்யம் நடத்தினார்கள்.
மேலை நாட்டு வரலாற்று ஆய்வாளர்களின்
கூற்றுப்படி,
மல்பெரி
சாகுபடியானது
ப�ொ.ஆ.மு.140ல் சீனாவிலிருந்து திபெத் வழியாக

முறையான
வளர்ப்பு
முறைகளைப்
பயன்படுத்தி,
வணிக
ந�ோக்கில்,
பட்டுப்புழுவிலிருந்து பட்டு உற்பத்தி செய்யும்
முறை பட்டுப்புழு வளர்ப்பு (Sericulture) எனப்படும்.
வேளாண்மையை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
த�ொழிலாக இது விளங்குகிறது. இதன் முக்கியக்
கூறுகளாவன,
i) பட்டுப்புழுவிற்கு உணவாகப் பயன்படும் தாவர
வகைகளைப் பயிரிடுதல்
ii) பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
iii) பட்டு நூல் சுற்றுதல் மற்றும் நூற்றல்.
முதல்
இரண்டு
கூறுகளும்
விவசாயத்துறைய�ோடும்,
மூன்றாவது
கூறு
த�ொழில்
துறைய�ோடும்
த�ொடர்புள்ளது.

அட்டவணை 12.1 பட்டுப்புழுக்களின் வகைகள்
பட்டுப்பூச்சி இனங்கள்

பட்டு உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்கள்

பட்டுப்புழு உணவு
(இலைகள்)

பட்டு வகைகள்

பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி
Bombyx mori

கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம், தமிழ்நாடு

மல்பெரி

மல்பெரி பட்டு

ஆந்தரேயியா
அஸ்ஸாமென்சிஸ்
Antheraea
assamensis

அஸ்ஸாம், மேகாலயா, நாகலாந்து,
அருணாசலப் பிரதேசம் மற்றும் மணிப்பூர்

சம்பா

முகா பட்டு

ஆந்தரேயியா
மைலிட்டா Antheraea
mylitta

மேற்கு வங்கம், பீஹார், ஜார்க்கண்ட்

அர்ஜுன்

டஸர் பட்டு

அட்டாகஸ் ரிசினி
Attacus ricini

அஸ்ஸாம், மேகாலயா, நாகலாந்து,
அருணாசலப் பிரதேசம் மற்றும் மணிப்பூர்

ஆமணக்கு

எரி பட்டு
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முடிந்தவுடன்
பெண்
பூச்சி
முட்டையிடத்
துவங்குகிறது. 1 முதல் 24 மணி நேரத்திற்கு
முட்டையிடுதல்
நடக்கிறது.
தட்ப
வெப்ப
நிலைகளைப் ப�ொறுத்து பெண் பூச்சியானது
400 முதல் 500 முட்டைகளை இடுகின்றது. இரு
வகையான
முட்டைகள்
உள்ளன.
அவை,
மெதுவாகப் ப�ொரியும் முட்டைகள் மற்றும்
விரைவில் ப�ொரியும் முட்டைகள் ஆகியன ஆகும்.
மிதவெப்ப
மண்டலப்பகுதிகளில்
வாழும்
பட்டுப்பூச்சிகள்
மெதுவாகப்
ப�ொரியும்
முட்டைகளை இடுகின்றன. இந்தியாவின் வெப்ப
மண்டலப் பகுதிகளில் வாழ்பவை விரைவில்
ப�ொரியும் முட்டைகளை இடுகின்றன. இவ்வகை
முட்டைகள் 10 நாட்கள் அடைகாத்தலுக்குப் பிறகு
இளம் உயிரியாக (பட்டுப்புழு) வெளிவருகின்றன.
இந்த இளம் உயிரிகள் சுமார் 3 மி.மீ நீளத்தில்
வெளிறிய
வெண்மை
நிறத்துடன்
காணப்படுகின்றன. இவை நன்கு வளர்ந்த தாடை
வகை வாயுறுப்புகளைக் க�ொண்டு, மல்பெரி
இலைகளை உண்கின்றன.

பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஒரு சில பட்டுப்பூச்சி
இனங்களே
பயன்படுத்தப்படுகின்றன
(அட்டவணை 12. 1, படம் 12.2).

மல்பெரி பட்டுப்புழு

எரி பட்டுப்புழு

1, 2, 3 மற்றும் 4வது த�ோலுரித்தலின் பின்பு
பட்டுப்புழுவானது, முறையே 2, 3, 4 மற்றும் 5வது
இடைநிலை புழுக்களாக (instars) மாறுகின்றன
(படம் 12.3). இதற்கு ப�ொரித்த நாளிலிருந்து
21 முதல் 25 நாட்கள் ஆகின்றன. முழுமையாக
வளர்ச்சியடைந்த பட்டுப்புழுவானது 7.5 செ.மீ
நீளத்துடன் உள்ளது. இப்புழுவின் உமிழ்நீர்
சுரப்பிகள் நன்கு வளர்ந்தபின், கூட்டுப்புழுவாக
மாறத்தயாராகிறது. இதற்காக, இவை உணவு
உண்பதை
நிறுத்திவிட்டு
இலையின்
ஒரு
மூலைக்குச் சென்று, அவற்றின் உடலில் உள்ள
பட்டுச்சுரப்பியின் மூலம் ஒட்டும் தன்மையுள்ள
திரவத்தைச் சுரக்கிறது. இவ்வாறு உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட திரவமானது கீழ்த் த�ொண்டைப்
பகுதியிலுள்ள
சிறிய
துளையில்
உள்ள
ஸ்பின்னரெட் என்னும் பின்னும் அமைப்பின்
வழியே வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு நூல்
ப�ோன்று
வெளிவரும்
திரவமானது
காற்றுப்பட்டவுடன்
கடினமாகிறது.
இந்த
இழைகளைக் க�ொண்டு அது தன்னைச்சுற்றி
உறைப�ோன்ற கக்கூன் எனும் பட்டுக்கூட்டைக்
கட்டுகிறது. வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும்
இக்கூடு அதனுள் உள்ள கூட்டுப்புழுவிற்கு
படுக்கையாக
உள்ளது.
இதன்
வெளிப்புற
இழைகள் ஒழுங்கற்றும் உட்புற இழைகள்
ஒழுங்கானதாகவும்
உள்ளன.
கக்கூன்
உருவாக்குவதற்காக
புழு
சுரந்த
ஒரு

முகா பட்டுப்புழு

டஸர் பட்டுப்புழு
படம் : 12.2 பட்டுப்புழு வகைகள்

பாம்பிக்ஸ் ம�ோரியின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி
முதிர்ந்த பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி பட்டுப்பூச்சியானது
2.5 செ.மீ நீளத்துடன் வெளிறிய நிறத்துடன் கூடிய
வெண்மை நிறத்தில் காணப்படுகிறது. தடித்த
உடலையும்
மெலிந்த
இறகுகளையும்
பெற்றிருப்பதால், பெண் பட்டுப்பூச்சியால் பறக்க
இயலாது. இயற்கையில் ஆண், பெண் உயிரிகள்
தனித்தனியே
காணப்படுகின்றன.
இவற்றின்
வாழ்நாளானது
2-3
நாட்கள்
மட்டுமே.
இக்காலத்தில் இவை உணவு உட்கொள்வதில்லை.
கூட்டிலிருந்து வெளி வந்ததும் 2 லிருந்து 3 மணி
நேரம் ஆண், பெண் இனச்சேர்க்கை நடக்கிறது.
அவைகள் பிரியாவிட்டால், அந்நிலையிலேயே
இறந்து
விடுகின்றன.
இனச்
சேர்க்கை
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º†¬ìèœ
¹Fî£è ªð£Pˆî ô£˜õ£
(Þ«ñ£«è£)

பட்டுப்புழுவின் உணவுத்
தாவரங்களைப் பயிரிடல்

பட்டுப்புழு வளர்த்தலின் முதல்
கூறாக, பட்டுப்புழுக்களின் உணவுத்
1Ý‹ Þ÷‹ àJK
தாவரம் பயிரிடல் விளங்குகிறது.
பாம்பிக்ஸ்
ம�ோரி
வகை
º†¬ìJ´î™
2Ý‹ G¬ô
பட்டுபுழுக்களுக்கு
உணவாக
Þ÷‹ àJK
விளங்கும் மல்பெரி தாவரத்தைப்
பயிரிடும் முறைக்கு ம�ோரிகல்சர்
3Ý‹ G¬ô
(Moriculture)
என்று
பெயர்.
Þ÷‹ àJK
தற்காலத்தில்
பயிரிடக்கூடிய
மேம்பட்ட ரகங்களான விக்டரி
4Ý‹ G¬ô
1, S 36, G2 மற்றும் G4 ஆகியவை
Þ÷‹ àJK
Þ¬í¾
பலவித விவசாய – பருவ கால
நிலைகள் மற்றும் வேறுபட்ட மண்
5Ý‹ G¬ô
நிலைகளைத்
தாங்கி
Þ÷‹ àJK
வளரக்கூடியவை ஆகும். மல்பெரி
HÎð£
வளர்ப்பிற்கு உகந்த காலம் ஜுன்,
ஜுலை, நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர்
ð†´Š¹¿‚Ã´
ஆகும். நிலத்தைத் தயார் செய்தல்,
ªõ†´ˆ«î£Ÿø‹
ð†´Š¹¿‚Ã´
பதியன்களைத்
தயாரித்தல்,
நடவுத்தொழில்
நுட்பங்கள்,
படம் 12.3 பாம்பிக்ஸ் ம�ோரியின் வாழ்க்கை சுழற்சி
மல்பெரி நாற்றங்கால் பராமரித்தல்,
ந�ோய்
மற்றும்
தீங்குயிரி
த�ொடர்ச்சியான இழை சுமார் 1000 முதல் 1200
மேலாண்மை, பழைய மல்பெரி தாவரங்களைப்
மீட்டர் நீளம் உள்ளது. கூட்டைக் கட்டி முடிக்க
பிடுங்கிய பின் புதிய மல்பெரித் த�ோட்டம்
3 நாட்களாகிறது. கூட்டுப்புழுப் பருவமானது
அமைத்தல்
ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியது
10 முதல் 12 நாட்கள் வரை நீடிக்கிறது. பின் கூட்டை
ம�ோரிகல்சர் ஆகும். தரமான பட்டுக்கூடுகளை
உடைத்துக்கொண்டு முதிர்ந்த பட்டுப்பூச்சியாக
உருவாக்க மல்பெரியை சிறிய மரம் ப�ோன்று
வெளியேறுகிறது.
123 - 152 செ.மீ உயரம் வரை 20x20 செமீ அல்லது
லார்வா நிலையில் எத்தனை முறை
25 x 25 செ.மீ இடைவெளிவிட்டு வளர்த்து
த�ோலுரிக்கிறது என்பதைப் ப�ொறுத்து பாம்பிக்ஸ்
அறுவடை செய்ய வேண்டும்.
ம�ோரி பட்டுப்பூச்சியானது மூன்று வகைகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவை,
மும்முறை
தெரிந்து தெளிவ�ோம்
த�ோலுரிப்பவை, நான்கு முறை த�ோலுரிப்பவை,
மற்றும்
ஐந்து
முறை
த�ோலுரிப்பவை,
இந்தியா நான்குவகை பட்டுகளை உற்பத்தி
ஆகியவையாகும். மல்பெரி வகை பட்டுப்புழுக்கள்
செய்கிறது. அ) மல்பெரி பட்டு (91.7%)
ஒரு வருடத்தில் எத்தனை முறை இனப்பெருக்கத்
ஆ) டஸர் பட்டு (1.4 %) இ) எரிபட்டு (6.4%)
தலைமுறையைத் த�ோற்றுவிக்கின்றன என்பதன்
ஈ) முகாபட்டு (0.5%). இவை வேறுபட்ட
(இது வ�ோல்டினிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது).
இனங்களைச் சேர்ந்த பட்டுப்புழுக்களால்
உருவாக்கப்படுகிறது. இதில், எந்த இனம்
அடிப்படையில் மூன்று வகை பட்டுப்புழு இனங்கள்
மிக அதிகமான மற்றும் மிகக்குறைந்த பட்டு
கண்டறிப்பட்டுள்ளன. அவை, யூனிவ�ோல்டைன்
உற்பத்தியைக் க�ொண்டுள்ளது?
(ஆண்டுக்கு ஒரு தலைமுறை), பைவ�ோல்டைன்
(ஆண்டுக்கு இரு தலைமுறைகள்) மற்றும்
மல்டிவ�ோல்டைன் (இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட
தலைமுறைகள்) ஆகியவையாகும்.

பட்டுப்புழு வளர்ப்பு முறை
பட்டுப்புழுக்களை வளர்க்கும் முறை இரண்டாவது
கூறு ஆகும். ஒரு மேடான, நிழலான இடத்தில்
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6 மீ x 4 மீ x 3.5 மீ பரிமாணங்களுடன் 100 ந�ோயற்ற
முட்டைத் த�ொகுதிகளை வைத்து வளர்க்கும்
வகையில், பட்டுப்புழு வளர்ப்பகம் கட்டப்படுகிறது.
இவ்வளர்ப்பகத்தைச் சுற்றிலும் 1 மீ அகல
இடைவெளி விட வேண்டும். ப�ோதுமான அளவு
சாளரங்களும் காற்றோட்டமும் வளர்ப்பகத்தில்
இருக்க வேண்டும். யூஸி ஈக்கள் (Uzi flies) மற்றும்
பிற பூச்சிகள் நுழையாதவாறு நைலான் வலை
க�ொண்டு
சாளரங்களும்
காற்றோட்ட
இடைவெளிகளும்
அடைக்கப்பட்டு
இருக்க
வேண்டும்.
இதைத்தவிர,
ஈரப்பதம்
காட்டி
(Hygrometer), விசைத்தெளிப்பான்கள், வளர்ப்பு
சட்டகங்கள்,
நுரைத்திண்டுகள்,
மெழுகு
தடவப்பட்ட பாரஃபின் காகிதங்கள், நைலான்
வலைகள், இலைகள் வைப்பதற்கான கூடைகள்,
க�ோணிப்பைகள், மூங்கில் தட்டுகள், உலர்த்திகள்
ஆகியவையும்
பட்டுப்புழு
வளர்ப்பிற்கு
இன்றியமையாததாகும். பட்டுப்புழு வளர்ப்பில்
முக்கிய படிநிலைகளாக வளர்ப்பகத்தைக் கிருமி
நீக்கம் செய்தல், முட்டைகளை அடைகாத்தல்,
வளமற்றவைகளை நீக்குதல் (Brushing), இளம்
லார்வாக்கள் மற்றும் முதிர் லார்வாக்கள் வளர்ப்பு
ஆகியவை உள்ளன.

இந்நிலையில், அவற்றின் உமிழ்நீர் சுரப்பி
(பட்டுச்சுரப்பி) யானது கூடு கட்டுவதற்குரிய
பட்டு இழையை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கிறது.

பட்டுக்கூட்டின் பின் செயலாக்க
முறைகள்
பட்டுக்கூட்டிலிருந்து பட்டு இழையைப் பிரித்து
எடுக்கும் செயல்முறைகள் இரு நிகழ்ச்சிகளை
உள்ளடக்கியது ஆகும். அவை, ஸ்டிஃப்ளிங் (Stifling)
மற்றும் ரீலிங் (Reeling) ஆகும்.

ஒரு புதுவகையான,
நிறமுள்ள
பட்டை
உ ரு வ ாக்க
சி ங்க ப் பூ ரி லு ள்ள
மூலப்பொருள்
ஆராய்ச்சி
மற்றும்
ப�ொறியியல் நிறுவனம், வழக்கமான
பட்டுநூல்
சாயமேற்றும்
நடைமுறைகளுக்கு
பதிலாக
புதிய
வழிமுறையை
உருவாக்கியது.
உணவூட்டத்தில்
எளிய
மாற்றம்
செய்வதன்
மூலம்
(ஒளிரும்
சாயமேற்றப்பட்ட மல்பெரி இலைகளை
பட்டுப்
புழுக்களுக்கு
உணவாகக்
க�ொடுப்பதன் மூலம்) பட்டுப்புழுக்களை,
பல்வேறு
வண்ணங்களுடன்
பட்டு
உற்பத்தி செய்ய வைக்கலாம். நிறமானது
நேரடியாக பட்டு இழைகளில் ஒன்று
கலந்து விடுகிறது.

	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
ஆர�ோக்கியமான
பட்டுப்பூச்சிகள் 4 மணி நேரம் இனச்சேர்க்கைக்கு
அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
பின்னர்,
பெண்
பூச்சியானது அடர் நிறமுள்ள பிளாஸ்டிக்
படுக்கையில் வைக்கப்படுகிறது. 24 மணி நேரத்தில்
400 முட்டைகளைப் பெண்பூச்சி இடுகிறது. பின்பு,
பெண் பூச்சியை நீக்கிவிட்டு, முட்டைகளில்
வளமற்றவை,
ந�ோய்த்தாக்குதலுக்கு
உட்பட்டவைகளைக்
கண்டறிந்து,
ந�ோயற்ற
முட்டைகள்
மட்டுமே
த�ொழில்
ரீதியான
வளர்ப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 7 முதல்
10 நாட்கள் அடைகாத்தலுக்குப்பின் சிறிய இளம்
புழுக்கள் வெளிவருகின்றன. 20°C முதல் 25°C
வெப்பநிலை உள்ள வளர்ப்பகத்தில் ஒரு தட்டில்
(Tray) அவை விடப்படுகின்றன. சிறு துண்டுகளாக
வெட்டப்பட்ட இளம் இலைகள் இவைகட்கு
உணவாக
இடப்படுகின்றன.
4
முதல்
5
நாட்களுக்குப்பின்
மீண்டும்
புதிய
இலைத்துண்டுகள்
வழங்கப்படுகின்றன.
லார்வாக்கள் வளர வளர அவை புதிய
இலைகளைக்
க�ொண்ட
தூய்மையான
தட்டுகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றன. முழுமையாக
வளர்ந்த புழுக்கள் கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன.
45 நாட்களில் லார்வாக்கள் முதிர்ச்சியடைகின்றன.

பட்டுக்கூட்டினுள் இருக்கும் புழுவினைக்
க�ொல்லும்
செயல்பாடுகளுக்கு
ஸ்டிஃப்ளிங்
என்று பெயர். க�ொல்லப்பட்ட கக்கூனில் இருந்து
பட்டு
இழையை
பிரித்தெடுத்தல்
ரீலிங்
எனப்படும். நூற்றலுக்கு 8 முதல் 10 நாட்களுக்கு
முன்பிருந்தே
பட்டுக்கூடுகள்
சேகரிக்கப்படுகின்றன. பட்டுக்கூட்டினுள் உள்ள
பூச்சிகள் நீராவி அல்லது உலர் வெப்பத்தைச்
செலுத்தி க�ொல்லப்படுகின்றன. பட்டுப்பூச்சி
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கூட்டை உடைத்துக் க�ொண்டு வெளிவரும் முன்பு
இதைச் செய்வது அவசியம். அப்போது தான்
த�ொடர்ச்சியாக உள்ள பட்டு இழை சேதமாவது
தடுக்கப்படும். அதன் பின்பு பட்டுக்கூடுகள்
க�ொதிநீரில் (95°C - 97°C வெப்பநிலையில்)
10 முதல் 15 நிமிடம் ஊறவைக்கப்படுகின்றன.
இதனால், அவ்விழைகளை இணைக்கும் பசை
ப�ோன்ற திரவத்தை மென்மையாக்கி பட்டு
இழையை
எளிதாகப்
பிரிக்கலாம்.
இந்த
செயல்பாடு
வேகவைத்தல்
(Cooking)
என
அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு, வேகவைக்கப்
பட்ட பட்டுக்கூடுகளிலிருந்து பட்டு இழையின்
நுனியை கை மூலமாகவே கண்டுபிடித்து
பிரித்தெடுக்கலாம்.
இவ்விதம்
வெவ்வேறு
பட்டுக்கூடுகளில்
இருந்து
எடுக்கப்பட்ட
கச்சாப்பட்டிழைகளை ஒன்றிணைத்து நூற்கும்
ராட்டையின்
மூலம்
நூல்
கண்டுகளாக
மாற்றப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு
பட்டுக்கூட்டிலிருந்தும்
ஏறத்தாழ
பாதி
அளவுதான் பின்னுவதற்கு உகந்த இழையாக
உள்ளன. மீதமுள்ள இழைகள் பட்டுக்கழிவு
ஆகும்.
இதிலிருந்து
ஸ்பன்
பட்டு
தயாரிக்கப்படுகிறது.
கச்சாப்பட்டானது
பல
விதங்களில் பதப்படுத்தப்பட்டு அதன் பளபளப்பு
அதிகரிக்கப்படுகிறது.

பட்டுப்புழு ந�ோய்களும் தீங்குயிரிகளும்
வைரஸ், பூஞ்சை, பாக்டீரியா மற்றும் ஒரு செல்
உயிரிகளினால்
ஏற்படும்
த�ொற்றுந�ோய்கள்
மட்டுமல்லாமல்
வேட்டையாடும்
பூச்சிகள்,
பறவைகள்
மற்றும்
உயர்
விலங்குகள்
ப�ோன்றவற்றாலும்
லாபகரமான
பட்டுத்தொழிலானது அபாயத்தை எதிர்நோக்கி
உள்ளது. எறும்புகள், காகங்கள், பருந்துகள்,
எலிகள் ப�ோன்றவை பட்டுப்புழுக்களை உணவாக
உண்பதால்
பட்டுத்தொழிலுக்கு
பெருத்த
நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. புர�ோட்டோச�ோவா
த�ொகுதியைச் சார்ந்த ந�ொசீமா பாம்பிசிஸ்
(Nosema bombycis) என்னும் உயிரி, பெப்ரின் (Pebrine)
என்ற அபாயகரமான ந�ோயை பட்டுப்புழுக்களுக்கு
ஏற்படுத்துகின்றன.
இந்நோயானது
பெண்
பட்டுப்பூச்சி
இடும்
முட்டைகளிலிருந்தும்,
பட்டுப்புழு மாசுபட்ட உணவை உண்பதன்
மூலமும் பரவுகிறது. முதிர்ந்த லார்வாக்களில்
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
மற்றும்
ஸ்டெஃபைல�ோகாக்கஸ் ப�ோன்ற பாக்டீரியங்களால்
ஃப்ளாச்செரி
(Flacherie)
என்னும்
ந�ோய்
ஏற்படுகிறது. பெரிய அளவில் பாதிக்கும் மற்றொரு
ந�ோய் கிராசரி (Grasserie) ஆகும். இது, பாம்பிக்ஸ்
ம�ோரி நியூக்ளியார் பாலிஹெட்ரோசிஸ் (Bm NPV)
வைரஸ் என்ற பாகுல�ோவிரிடே குடும்பத்தின்
துணைத்தொகுப்பு Aயில் உள்ள பாகுல�ோவைரஸ்
மூலம் ஏற்படுகிறது. பூஞ்சை ந�ோய்களுள்,
வெள்ளை மஸ்கார்டைன் (White muscardine)
ப�ொதுவாகக்
காணப்படும்
ந�ோயாகும்.
இந்நோயானது
பெவேரியா
பேசியானா
(Beauveria bassiana) எனும் பூஞ்சையால் ஏற்படுகிறது.

பட்டின் பயன்கள்
1. பட்டு நூல்கள் பட்டுத் துணிகள் தயாரிக்கப்
பயன்படுகின்றன. தற்பொழுது, பட்டு நூலினை
இயற்கை மற்றும் செயற்கை இழைகளுடன்
இணைத்து
டெரிபட்டு,
காட்டன்பட்டு
ப�ோன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. பட்டு, நிறம்
சேர்க்கப்பட்டு ஆடை அலங்கார ப�ொருட்கள்
தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும்
எரி அல்லது ஸ்பன் வகை பட்டிலிருந்து
தயாரிக்கப்படுகின்றன.

12.4 தேனீ வளர்ப்பு
நாகரிகம்
த�ோன்றிய
காலத்திலிருந்தே மனிதன்
தன்னைச்
சூழ்ந்துள்ள
உயிரினங்களை
பல்வேறு
விதமான ந�ோக்கங்களுக்குப்
பயன்படுத்த
அவற்றை
வளர்த்து எண்ணிக்கையில் பெருக்கினான். இதில்
முக்கிய
கண்டுபிடிப்பானது
தேனீக்களால்
சேகரிக்கப்பட்ட தேனை மனித பயன்பாட்டிற்கு
க�ொண்டு வந்தது. வணிக ரீதியாக தேனீ உற்பத்தி
செய்வற்காக தேனீக்களை பாதுகாத்து வளர்க்கும்
முறை தேனீ வளர்ப்பு (Apiculture or Bee keeping)
எனப்படும். அதிக தேன் கூடுகளை க�ொண்ட

2. த�ொழிற்சாலைகளிலும்
இராணுவத்
துறையிலும் பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. மீன்பிடி வலைகள், பாராசூட்டுகள், கார்ட்ரிட்ஜ்
பைகள்,
த�ொலை
த�ொடர்பு
கம்பிகளின்
மேலுறைகள்
மற்றும்
கம்பியில்லா
த�ொலைபேசிக் கருவிகள், பந்தய காரின்
டயர்கள், வடிகட்டி இழைகள், மருத்துவத்
துறையில் காயக்கட்டுத் துணிகள் மற்றும்
தையலிடுவதற்கும் பட்டு பயன்படுகிறது.
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தேன்வளர்ப்பிடம் ஏபியரிகள் (Apiaries) எனப்படும்.
ஏப்பிகல்ச்சர் (Apiculture) என்னும் ச�ொல் Apis
என்னும் இலத்தீன் ச�ொல்லிலிருந்து வந்தது.
இதற்கு தேனீ என்று ப�ொருள். தேனீ வளர்ப்பிற்கு
பயன்படுத்தப்படும்
ப�ொதுவான
ஐந்து
இனங்களாவன: ஏபிஸ் டார்சேட்டா (Apis dorsata பாறை தேனீ), ஏபிஸ் ஃப்ளோரியா (Apis florae சின்ன தேனீ), ஏபிஸ் இன்டிகா (Apis indica - இந்திய
தேனீ), ஏபிஸ் மெல்லிபெரா (Apis mellifera ஐர�ோப்பிய தேனீ) மற்றும் ஏபிஸ் ஆடம்சோனி
(Apis adamsoni - ஆப்பிரிக்க தேனீ) ப�ோன்றவை
ஆகும்.

பறந்து செல்லும். இது கலவிப்பறப்பு (Nuptial flight)
எனப்படும். இராணி தேனீ சுரக்கும் பெரம�ோன்கள்
எனப்படும் வேதிப்பொருளால் கவரப்பட்ட ஆண்
தேனீயுடன்
இனச்சேர்க்கையில்
ஈடுபடும்.
அப்பொழுது, ஆண் தேனீயானது கருவுறுதலுக்கு
தேவையான அளவு எண்ணற்ற விந்துக்களை
வெளியிடுகிறது. ஒரு இராணி தேனீயானது தனது
வாழ்நாளான 2 முதல் 4 வருடங்களில் 15 லட்சம்
முட்டைகளை
இடுகின்றது.
இராணி
தேனீ
முட்டைகளை இடும் திறனை இழக்கும் ப�ொழுது
மற்றொரு வேலைக்கார தேனீயானது இராயல்
ஜெல்லியை உண்டு புதிய இராணி தேனீயாக
மாறும்.

தேனீக்களின் சமூக கட்டமைப்பு

	வேலைக்கார
தேனீயானது
மலட்டு
தன்மையுடைய சிறிய பெண் தேனீயாகும். ஒரு
இயந்திரத்தின் முக்கிய கம்பிச்சுருள் ப�ோல
அமைந்து அனைத்துவிதமான பணிகளையும்
மேற்கொள்ளும் வேலைக்கார தேனீ வாழும் அறை
வேலைக்காரத்தேனீ அறை (worker cells) எனப்படும்.
இத்தேனீக்கள் முட்டையிலிருந்து முதிர் உயிரியாக
மாற 21 நாட்கள் ஆகும். இதன் வாழ்நாள்
6 வாரங்களாகும். இவை, தனது வாழ்நாளில்
பலவகைப்பட்ட பணிகளைச் செய்கின்றன. தன்
வாழ்நாளின் முதல் பகுதியில் இராயல் ஜெல்லி
சுரத்தல், இளம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டுதல்,
இராணி தேனீயை உணவுண்ண செய்தல், இராணி
தேனீயையும் ஆண் தேனீயையும் பாதுகாத்தல்,

தேனீக்களில் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட பணி பகிர்வு
முறை காணப்படுகிறது. நன்கு வளர்ச்சி பெற்ற தேனீ
கூட்டில் படம் 12.4 ல் காட்டியுள்ளபடி இராணி
தேனீ, ஆண் தேனீக்கள் மற்றும் வேலைக்கார
தேனீக்கள் என மூன்று வகைகள் உள்ளன.
இம்மூன்று வகைகளும் தாம் வாழ்வதற்காக
ஒன்றைய�ொன்று சார்ந்துள்ளன. ப�ொதுவாக, ஒரு
கூட்டில் ஒரேய�ொரு இராணி தேனீயும் 10,000 முதல்
30,000 வேலைக்கார தேனீக்களும் சில நூறு ஆண்
தேனீக்களும் (drones) உள்ளன.

குறிப்பு

இராணி தேனீ வேலைக்கார தேனீ ஆண் தேனீ
படம் 12.4 தேனீக்களின் சமூக கட்டமைப்பு

	ப�ொதுவாக, ஒவ்வொரு தேன் கூட்டிலும்
இராயல் ஜெல்லியை உணவாக உட்கொள்ளும்
ஒரு இராணி தேனீ (செயல்படும் பெண் தேனீ)
காணப்படும்.
வாழ்நாள்
முழுமையும்
முட்டையிடுதலே இதன் முக்கியப் பணியாகும்.
இந்த கன்னி இராணி தேனீயானது ஒரேய�ொரு
முறை மட்டும் ஆண்தேனீயுடன் இன சேர்க்கையில்
ஈடுபடும். அதற்காக, இனவிருத்திக் காலமான
(breeding
season)
குளிர்காலத்தில்
இராணி
தேனீயானது பல ஆண் தேனீக்களுடன் கூட்டமாக

தேனீயானது மலரிலிருந்து தனது
நீண்ட
குழல்போன்ற
நாக்கினால்
இனிப்புச்
சுவையுடைய
பூந்தேனை
(nectar) உறிஞ்சி வயிற்றில் சேகரித்து
இன்வர்டேஸ் என்ற ந�ொதியுடன் சேர்த்து
தேனை உருவாக்குகிறது. இது தேனைக்
கெடாமல் பாதுகாத்து, அதை மருத்துவ
முக்கியத்துவமுடையதாக மாற்றுகிறது.
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தேன்மெழுகைச்
சுரந்து
தேன்
கூட்டினை
உருவாக்குதல், தேன் கூட்டினை சுத்தப்படுத்துதல்,
குளிரூட்டுதல்,
படைவீரராக
செயல்பட்டு
தேன்கூட்டினை
பாதுகாத்தல்
உள்ளிட்ட
பணிகளைச்
செய்யும்
செவிலித்
தேனீயாக
பணியாற்றுகின்றன.
மறுபாதியான
கடைசி
3 வாரத்தில் தேன், மகரந்தம், புர�ோப�ோலிஸ்
மற்றும் நீர் ப�ோன்றவற்றைத் தேடி சேகரிக்கின்றன.
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படம் 12.5 வேறுபட்ட அறைகளுடன்
கூடிய தேன்கூட்டின் அமைப்பு

கருவுறா முட்டையில் இருந்து உருவாகும்
ஆண் தேனீயானது ட்ரோன் (Drone) எனப்படும்.
இதன் அறை ட்ரோன் செல் எனப்படும். இவை
தேனுக்காக
முழுமையாக
வேலைக்காரத்
தேனீக்களைச் சார்ந்திருக்கின்றன. ட்ரோன்களின்
ஒரே பணி இராணித் தேனீயை கருவுறச்
செய்வதாகும். இதனால், அவை தேன்கூட்டின்
அரசன் (King of the colony) எனப்படுகிறது. புதிய
தேன்கூட்டை
உருவாக்குவதற்காக
இராணி
தேனீயானது
எண்ணற்ற
வேலைக்கார
தேனீக்களுடன் பழைய கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து
செல்லுதல் ஸ்வார்மிங் அல்லது ம�ொய்த்திரள்
எனப்படும்.
ம�ொய்த்திரளின்
ப�ோது
இராணித்தேனீயை பின்தொடரும் ஆண் தேனீ
இராணி தேனீயுடன் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்ட
பின் இறந்து விடும்.

தேன், மகரந்தம்
பயன்படுகிறது.

ப�ோன்றவற்றை

சேமிக்கவும்

தேனீ வளர்ப்பு முறைகள்
அதிகத் தரம் வாய்ந்த தேனை உருவாக்குவதே
இதன்
முக்கிய
ந�ோக்கமாகும்.
தேனீ
வளர்ப்பவர்கள்
(Apiculturist)
ப�ொதுவாக
பழமையான (Indigenous method ) முறை மற்றும்
தற்கால முறை (Modern method) என இரண்டு
வகையான முறைகளை பயன்படுத்துகின்றனர்.
பழமையான
முறையில்
மெழுகினாலான
தேன்கூட்டிலிருந்து தேன் பிழிந்தெடுக்கப்படும்.
பழைய முறையில் உள்ள குறைகளை நீக்கி தேன்
கூட்டின் அமைப்பை மேம்படுத்தி, புதிய கூடுகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவில் இரண்டு
வகை தேன்கூடுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன.
அவை: 1. லாங்ஸ்ட்ரோத் வகை 2. நியூட்டன் வகை
இதில்
(படம்
12.6)ல்
காட்டியுள்ளபடி
லாங்ஸ்ட்ரோத் தேன்கூடானது 6 பகுதிகளைக்
க�ொண்ட
மரத்தாலான
அமைப்பு
ஆகும்.
அவையாவன
தாங்கி,
அடிப்பலகை,
அடைகாப்பறை (Brood chamber), சூப்பர், உள்உறை,
மேல்மூடி.

தேன் கூட்டின் அமைப்பு
தேனீயின் இருப்பிடம் தேன் கூடு (hive or comb)
எனப்படும்.
தேன்கூடானது
வேலைக்காரத்
தேனீக்களின் வயிற்றிலிருந்து சுரக்கும் மெழுகால்
கட்டப்பட்ட அறுங்கோண வடிவ அறைகளால்
ஆனது. இந்த அறைகள், ஒரு ப�ொதுவான
அடிப்பகுதியில்
எதிர்எதிர்
வரிசையில்
அமைந்துள்ளன.
தேன்கூடுகள்
பாறைகள்,
கட்டிடங்கள்
மற்றும்
மரக்கிளைகளில்
செங்குத்தாகத்
த�ொங்கிக்
க�ொண்டிருக்கும்
(படம் 12.5). வளரிளம் பருவத்தில் உள்ள
தேனீக்களானது தேன்கூட்டின் கீழ் பகுதியில�ோ
மையப்பகுதியில�ோ உள்ள அடைகாப்பறைகளில்
(brood cells) காணப்படும். பாறை தேனீக்களில்
இத்தகைய அடைகாப்பு அறைகள் அளவிலும்,
அமைப்பிலும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படும்.
ஆனால், மற்ற இனங்களில் இராணி தேனீ, ஆண்
தேனீ வேலைக்கார தேனீ என ஒவ்வொரு
வகைக்கும் தனித்தனி அடைகாப்பு அறைகள்
காணப்படும் (படம் 13.5). தேன்கூட்டின் கீழ்பகுதி
தேனீக்கள் வளர்வதற்கும் மேற்புறப்பகுதியானது
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படம் 12.6 லாங்ஸ்ட்ரோத் தேன் கூடு
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மேற்கண்ட முக்கிய சாதனங்களுடன் சில துணை
சாதனங்களும்
தேனீ
வளர்ப்பில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அவையாவன
ராணித்தேனீ விலக்கி (Queen excluder), தேனடை
அடித்தளம் (comb foundation), தேனீ கையுறை, தேனீ
முகத்திரை (Bee veil), புகையுண்டாக்கி (smoker),
தேன் கூட்டு சாதனம் (Hive tools), மூடியகற்றும்
கத்தி, தேனீ தூரிகை (Bee brush), இராணி தேனீயை
அறிமுகப்படுத்தும் கூடு (Queen introducing cage),
உணவூட்டி, தேன் பிரித்தெடுப்பான், தேன்கூட்டு
வாயில் காப்பான் (Hive Entrance guard).

தேன்மெழுகு
இரண்டு
வார
காலம்
வளர்ச்சியடைந்த
வேலைக்கார
தேனீக்களின்
வயிற்றுப்
புறத்திலிருந்து இத்தேன் மெழுகு சுரக்கப்படுகிறது.
தேன் மெழுகானது நன்கு அரைக்கப்பட்டு, தலை
சுரப்பிகள் (cephalic glands) சுரக்கும் சுரப்பு நீருடன்
கலக்கப்பட்டு பிளாஸ்டிக் ப�ோன்ற பிசுபிசுப்பு
தன்மையுள்ள
ப�ொருளாக
மாற்றப்படுகிறது.
தேன்மெழுகிலுள்ள பிசுபிசுப்பான வேதிப்பொருள்
புர�ோப�ோலிஸ் (Propolis) எனப்படுகிறது. இது
மகரந்தத் தூளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. தூய
மெழுகு வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும்.
ஆனால்,
கர�ோடினாய்டு
நிறமிகளைக்
க�ொண்டிருந்தால் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.

தே னீ க்க ள்
கூட்டாக
சேர்ந்து
வாழ்வது எப்படி என்ற
படிப்பினையை நமக்கு
க�ொடுக்கின்றன.
ஒரு
தேனீ 453.5 மி.லி தேனைச் சேகரிக்க
நமது புவியின் சுற்றளவை ப�ோன்று
இரண்டு
மடங்கு
தூரம்
பயணிக்க
வேண்டியுள்ளதன் மூலம் அதன் கடின
உழைப்பை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

	தேன் மெழுகானது மெழுகுவர்த்திகள்
தயாரிக்கவும், நீர் ஒழுகாமல் தடுக்கக் கூடிய
நீர்காப்புப் ப�ொருட்கள் தயாரிக்கவும், தரைகள்,
மரத்தளவாடப் ப�ொருட்கள், வீட்டு உபய�ோகப்
ப�ொருட்கள், த�ோல் ப�ொருட்கள் மற்றும் தண்ணீர்
குழாய்
ப�ோன்றவற்றை
மெருகேற்றவும்
பயன்படுகிறது. மேலும், இது தேனடை அடித்தளத்
தகடு
தயாரிக்கவும்
மருந்துப்
ப�ொருட்கள்
தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

தேன் ப�ொருட்களும் அதன் ப�ொருளாதார
முக்கியத்துவமும்

12.5 அரக்குப் பூச்சி வளர்ப்பு
(Lac culture)

தேனும்
தேன்மெழுகும்
தேனீ
வளர்ப்புத்
த�ொழிலில் உருவாகும் முக்கிய ப�ொருட்களாகும்.

அரக்குப்பூச்சிகளை
வளர்த்து
அதிகளவில்
அரக்கினை உற்பத்தி செய்யும் த�ொழில்நுட்பம்
அரக்கு வளர்ப்பு எனப்படும். டக்கார்டியா லேக்கா
(Tachardia lacca) எனும் பூச்சியிலிருந்து அரக்கு
தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்பூச்சி முன்னர் லேக்சிஃபர்
லேக்கா (Laccifer lacca) என்று அழைக்கப்பட்டது.
இப்பூச்சி மிகச்சிறிய பிசுபிசுப்பான ஊர்ந்து
செல்லும் செதில் பூச்சி வகையை சார்ந்தது. இது
தன்னுடைய நீண்ட உறிஞ்சுகுழலை தாவரத்தின்
திசுக்களினுள் நுழைத்து தேவையான உணவை
உறிஞ்சி வளரும். இது தன் உடலின் பின்
முனையிலிருந்து சுரக்கும் அரக்கால் தனது
உடலை மூடி பாதுகாப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும்.

தேன்
சர்க்கரைக்கு
மாற்றாக
உதவும்
முக்கிய
ஊட்டப�ொருள்
தேனாகும்.
லெவுல�ோஸ்,
டெக்ஸ்ட்ரோஸ், மால்டோஸ் மற்றும் சில சர்க்கரை
ப�ொருட்களுடன் ந�ொதிகள், நிறமிகள் சாம்பல்
மற்றும் நீர் ஆகியவை தேனின் முக்கிய
உட்கூறுகளாகும்.
இது
தாவரங்களின்
பூந்தேனிலிருந்து
உருவான
மணமுள்ள
இனிப்பான ப�ொருட்களைக் க�ொண்டுள்ளது. இது
ஒரு இயற்கை உணவு. இதன் சுவையும், மணமும்
தேனீக்களால் சேகரிக்கப்படும் மகரந்தத்தைப்
ப�ொறுத்தது.

கருங்காலி (Acacia catechu), கருவேலை
(Acacia nilotica) மற்றும் கும்பாதிரி (Schleicchera oleosa)
ஆகியவை
அரக்குப்
பூச்சிகளின்
ஓம்புயிரி
தாவரங்களாகும். அரக்கின் தரமானது ஓம்புயிரி
தாவரத்தின் தரத்தை சார்ந்தது. பெண் அரக்குப்
பூச்சிகள் ஆண் பூச்சிகள் விட பெரியவை. பெண்
பூச்சிகள்
அதிகளவில்
அரக்கு
உற்பத்தி
செய்கின்றன.

	ந�ோய்
தடுப்பானாகவும்
மலமிளக்கியாகவும், தூக்கத்தை உண்டாக்கவும்
பயன்படுத்தப்படும் தேன் ஆயூர்வேத மற்றும்
யுனானி மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும், கேக், ர�ொட்டி மற்றும் பிஸ்கட்டுகள்
தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.
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மிதவையில் உள்ள துளைகளில் தாவரங்கள்
நடப்படும். அவற்றின் வேர்கள் நீரில் த�ொங்கியபடி
இருக்கும். இந்த முறை பெரிய வர்த்தக ரீதியாகப்
பலனளிக்கக் கூடியது. இம்முறையில் வேகமாக
வளரும் தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

அரக்கின் ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம்
அ) முத்திரை மெழுகு தயாரிக்கவும் ஒளியியல்
கருவிகளில் ஒட்டும் ப�ொருளாகவும் அரக்கு
பயன்படுகின்றது. மேலும், இது சிறந்த மின்
கடத்தாப் ப�ொருளாக செயல்படுவதால் மின்சாரத்
துறையிலும் அதிகம் பயன்படுகிறது.

ii) ஊடக அடிப்படை முறை (Media based method)
இம்முறையில் தாவரங்கள் களிமண் குறுணைகள்
மற்றும்
மென்
களிமண்
ப�ொருட்கள்
ப�ோன்றவற்ைறப்
பயன்படுத்தி
வளர்க்கப்படுகின்றது.
இம்முறை,
வீடுகளில்
ப�ொழுது ப�ோக்காக மேற்கொள்ளும் முறையாகும்.
இம்முறையில்
பெருமளவில்
பழவகைத்
தாவரங்கள்,
கீரை
வகைகள்,
மூலிகைத்
தாவரங்கள் ப�ோன்றன வளர்க்கலாம் (படம் 12.7).

ஆ) காலணி தயாரிப்பிலும் த�ோல் ப�ொருட்களை
பளபளப்பாக்கவும்,
மரப்பூச்சு
தயாரிக்கவும்
பயன்படுகிறது.
இ) புகைப்படங்கள், செதுக்கித் தயாரிக்கும்
ப�ொருட்கள், நெகிழி வார்ப்பு ப�ொருட்கள் மற்றும்
அடுக்குப்பலகைத் தாள் படலம் தயாரிப்பிலும்
பயன்படுகிறது.
ஈ) தங்க நகைகளின் உள்ளீட்டுப் ப�ொருளாகவும்
பயன்படுகிறது.

î£õóƒèœ ñŸÁ‹ ð£‚¯Kò£‚è÷£™
èN¾èœ ãŸèŠð´A¡ø¶.

ஒட்டுண்ணியாக வாழும்
ஒரு
உயிரியின்
மீது
மற்றொரு ஒட்டுண்ணி
( இ ர ண்டா ம் நி லை
ஒட்டுண்ணி)
வாழுதல்
அல்லது
ஒட்டுண்ணி
மேல்
ஒட்டுண்ணியாக வாழும் தன்மை ஹைபர்
பாரசைட்டிசம் எனப்படும்.
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12.6 நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு
(Aquaponics)

படம் 12.7 நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு – ஊடக
வளர்ப்பு முறை
iii) ஊட்டப்பொருள் படல த�ொழில் நுட்பம் (Nutrient
film technique): இம் முறையில் ஊட்டப் ப�ொருள்
நிறைந்த நீரானது குறுகிய த�ொட்டி அல்லது PVC
குழல் வழியே செலுத்தப்படுகின்றது. குழாயில்
உள்ள துளைகளில் தாவரங்கள் நடப்பட்டு
அவற்றின் வேர்ப்பகுதி குழாயின் நீர�ோட்டத்தில்
த�ொடும்படி அமைந்துள்ளது.

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு த�ொழில்நுட்பமானது,
நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு (Aquaculture) மற்றும்
மண்ணில்லா தாவர வளர்ப்பு (Hydroponics)
ஆகியன இணைந்த முறையாகும். இம் முறையால்
நச்சு நீர் வெளியேற்றம் தடுக்கப்படுகின்றது.
மேலும், இம்முறையில் மீன்களால் உண்டாகும்
கழிவுப் ப�ொருட்களை மறுசுழற்சி செய்வதன்
மூலம் சூழ்நிலை மண்டலத்தின் சமநிலை
பராமரிக்கப்படுகின்றது. இத்தொழில் நுட்பம் நம்
நாட்டில் 2013-ல் த�ொடங்கப்பட்டது. ஆழ்நீர்
வளர்ப்பு,
ஊடக
அடிப்படை
வளர்ப்பு,
ஊட்டப்பொருள் படல த�ொழில் நுட்பம் மற்றும்
செங்குத்து நீர�ோட்ட வளர்ப்பு ப�ோன்ற நீர் உயிரி
பயிர்
வளர்ப்பு
முறைகள்
தற்காலத்தில்
வழக்கத்தில் உள்ளன.

iv) செங்குத்து நீர�ோட்ட வளர்ப்பு (Aqua vertica):
இம்முறை செங்குத்து நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இம்முறையில்
வியக்கத்தக்க அளவு உணவுப் ப�ொருட்களை
குறைந்த பரப்பில் பெறலாம். இம்முறையில்,
தாவரங்கள் அடுக்கின் மீது அடுக்காக க�ோபுரம்
ப�ோன்று
அமைக்கப்படுகின்றது.
நீர�ோட்டம்
க�ோபுர
அமைப்பின்
மேற்பகுதியிலிருந்து
கீழ்நோக்கி வருகின்றது. இம்முறை கீரை வகைகள்,
ஸ்ட்ராபெர்ரி ப�ோன்ற உறுதியான வளர் பரப்பு

i) ஆழ்நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு (Deep water culture):
எனும்
முறை
மிதவை
அடிப்படையிலான
முறையாகும். இம்முறையில் நீரில் மிதக்கும்
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அ) மீன் அல்லது மற்ற நீர் வாழ்
விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை
ஒன்றாக வளர்த்தல் தாவரங்களுக்கு
மீன்களின் கழிவு ஊட்டச்சத்தைத்
தருகின்றது.
தாவரங்கள்
நீரை
வடிகட்டுகின்றன.
கூடுதலாக,
பாக்டீரியாக்கள்
அம்மோனியா
ப�ோன்ற
ப�ொருட்களை
சிதைக்கின்றது.
ஆ) மண்
இல்லாமல்
ஊட்டச்சத்து
கரைசலில்
தாவரங்களை
வளர்த்தல். நீரில் உள்ள மீன்கள்
தேவையான
ஊட்டச்சத்தைத்
தருகின்றது.
மேற்கண்ட அ, ஆ இரண்டிற்கும்
ப�ொருத்தமான அறிவியல் பெயர்களைத்
தந்து அவற்றை வேறுபடுத்திக் காட்டு.

தாவரங்களை

களைகள்:
இம்முறையில்
தாவரங்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட
சூழலில்
வளர்க்கப்படுவதால்,
களைச்
செடிகள்
வளர
வாய்ப்பில்லை. எனவே, ஊட்டப் ப�ொருட்கள்
வீணாகாமல் முழுமையாகத் தாவரங்களுக்குக்
கிடைக்கின்றது.

‚
˜„ C

தெரிந்து தெளிவ�ோம்

தேவைப்படாத
உகந்ததாகும்.

பூ ச் சி க் க ொ ல் லி :
பூச்சிக்கொல்லிகளின்
பயன்பாடு
இம்முறையில் தவிர்க்கப்படுவதால்
இது சூழல் நட்பு முறையாகும்.

ñ£

è

மண்:
நன்னீருடன்
சேர்த்து
அடிமட்ட மண்ணை நிரப்பினாலே
ப�ோதும்.
நீரில்
வாழும்
நுண்ணுயிரிகள்
கழிவுப்
ப�ொருட்களான அம்மோனியாவை
பயனுள்ள
நைட்ரேட்டுகளாக
மாற்றி தாவரப் பயன்பாட்டுக்கு
அளிக்கின்றன. இதனால் மண்ணின்
வளம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது.
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நீர் மேலாண்மை நடைபெறுவதால்
நீரை வெளியேற்றுவதும் மீண்டும்
நிரப்புவதும் தேவைப்படுவதில்லை.
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மீன்களுக்கான செயற்கை உணவு: இம்முறையில்
தாவரங்களின் கழிவுகளும் இறந்த பாகங்களும்
மீன்களின் உணவாகப் பயன்படுவதால் துணை
உணவு வழங்குவது குறைகின்றது.
செயற்கை உரப் பயன்பாடு: இம்முறையில்
மீன்களின் கழிவுப் ப�ொருட்கள் நீரில் கரைந்து
தாவரங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுவதால் செயற்கை
அல்லது
வேதி
உரப்
பயன்பாடு
தேவையற்றதாகின்றது.
நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பில் திலேப்பியா,
ட்ரௌட், க�ோய், தங்கமீன், பாஸ் ப�ோன்ற மீன்
வகைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. தக்காளி, மிளகு,
முட்டைக�ோஸ், வெள்ளரி மற்றும் ர�ோஜா ஆகிய
தாவரங்கள் இணை பயிராக வளர்க்கப்படுகின்றன.

12.7 நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு
(Aquaculture)

வளர்க்க

நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு பல நூற்றாண்டுகளாக
பல்வேறு வகைகளில் ப�ோனிசியன்கள் (Phoenicians)
காலம் முதல் புழக்கத்தில் உள்ளது. நம் இந்திய
நாட்டில் நீர் வாழ் உயிரி வளர்ப்பு மிகப்பெரிய

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு முறையின் நன்மைகள்
நீர்சேமிப்பு: இம்முறையில், மறுசுழற்சி முறையில்
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வளமாகக் கருதப்படுகின்றது. 1911 ஆம் ஆண்டு
தமிழகத்தில் மீன் வளர்ப்பு குறிப்பிடும்படியான
கவனத்தைப் பெற்றது. நீர் வாழ்உயிரி வளர்ப்பு
எனும் அறிவியல் பிரிவு மீன்கள், மெல்லுடலிகள்,
கிரஸ்டேஷியன்கள் மற்றும் நீர்த் தாவரங்கள்
ஆகியவற்றை பண்ணை அமைத்து வளர்த்தல்
என்பதாகும். ஆதார வளங்கள் அடிப்படையில்
நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பை மூன்று வகைகளாக
வகைபடுத்தலாம் அவை அ) நன்னீர் உயிரி
வளர்ப்பு, ஆ) கழிமுக நீர் உயிரி வளர்ப்பு மற்றும்
(இ) கடல்நீர் உயிரி வளர்ப்பு ஆகியனவாகும்.
மீன்களை
பலவகை
ஊடகங்களிலும்
கண்காணித்து வளர்த்தல் மீன் வளர்த்தல்
(pisciculture) எனப்படும். ஆறுகள், கால்வாய்கள்,
நீர�ோடைகள், ஏரிகள், வெள்ள நீர் ஈரநிலங்கள்,
நீர்த்தேக்கங்கள்,
குளங்கள்,
தாங்கல்கள்,
கைவிடப்பட்ட நீர்நிலைகள் மற்றும் நன்னீர்
மீன்வளர்ப்புக்கு
உருவாக்கப்பட்ட
குளங்கள்
ஆகியவை உள்நாட்டு நீர் நிலைகள் ஆகும். நீர்
நிலைகளின் pH சமநிலையுடனும் உப்புத்தன்மை
5 ppt க்கும் குறைவாக இருத்தல் அவசியம்.

30 - 35 ppt உப்புத்தன்மையுள்ள நீரில் மீன்களும்
பிற விலங்குகளும் வளர்க்கப்படுதல் கடல் வாழ்
உயிரிகள் வளர்த்தல் (Mariculture) எனப்படும்.
பால்மீன்கள் (Chanos chanos), மடவை மீன்கள்
ப�ோன்றவை
இங்கு
வளர்க்கப்படுகின்றன.
36 - 40ppt உப்புத்தன்மை க�ொண்ட நீரில் உயிரிகள்
வளர்க்கப்படுதல் மிகை உப்பு நீர் உயிரிகள்
(Metahaline)
வளர்த்தல்
எனப்படும்.
(எ.கா) ஆர்ட்டீமியா சலைனா. உப்பு நீர் இறால்
எனப்படும் கிரஸ்டேஷியன் பிரிவைச் சேர்ந்த
ஆர்ட்டீமியா
சலைனா
உயர்
ஊடுகலப்பு
ஒழுங்குபாட்டுத் திறனைப் பெற்றிருப்பதால் இவை
அதிக உப்புத்தன்மை க�ொண்ட நீரில் வாழ்கின்றன.

12.7.1 மீன் வளர்ப்பு
வளர்ப்பு மீன்களின் பண்புகள்
வளர்க்கப்படும் மீன்களின் சிறப்புப் பண்புகளாவன:
I. குறைந்த வளர்ப்பு காலத்தில் அதிக வளர்ச்சி
வீதம் க�ொண்டவை.
II. வழங்கும் துணை உணவை ஏற்றுக்கொள்பவை.

கழிமுக நீரில் வாழும் மீன்கள் தம்
வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை முகத்துவாரங்கள்,
மாங்குர�ோவ் சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் ஆழம்
(lagoons)
குறைந்த
கடற்கரைய�ோரங்களில்
கழிக்கின்றன. வங்காளம் மற்றும் கேரளா ஆகிய
பகுதிகளில் கழிமுக நீரில் வாழும் மீன்கள்
அதிகம் காணப்படுகின்றன. 0.5 – 30 ppt
உப்புத்தன்மை க�ொண்ட நீரில் விலங்குகளை
வளர்த்தல்
கழிமுக
உயிரிகள்
வளர்த்தல்
எனப்படும். பால் மீன் (Chanos chanos), க�ொடுவா
(Sea bass), மடவை (Mullet), கறிமீன் (Pearlspot)
ப�ோன்றவை கழிமுக நீரில் வளர்க்கப்படும் மீன்
வகைகளாகும்.

III. சி
 ல ப�ொதுவான ந�ோய்களை தாங்கும் திறன்
மற்றும்
ஒட்டுண்ணிகள்
தாக்கத்தை
எதிர்கொள்ளும் திறன் க�ொண்டவை.
IV. கலப்பு மீன் வளர்ப்பிற்கு உட்படுத்தும் மீன்கள்,
பிற இன மீன்களை தாக்காமலும், மற்றவை
அவற்றின்
இயல்பில்
குறுக்கிடாமலும்
இணைந்து வாழும் தன்மையுடையனவாக
இருப்பது அவசியம்.
V. வழங்கப்படும் உணவை உடல் ப�ொருளாக
மாற்றும் திறன் மிகுதியாக இருத்தல் அவசியம்.
வளர்ப்பு மீன்களின் வகைகள்

கடலில்
நடைபெறும்
மீன்பிடி
செயல்பாடுகள் கடல் மீன்பிடித்தல் எனப்படும்.
இந்தியத் துணைக் கண்டம் ஏறக்குறைய 5600கி.மீ
நீள கடற்கரையைப் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில்
பிடிக்கப்படும் கடல் மீன்களில் 80% மேற்கு
கடற்கரையிலிருந்தும் மீதியுள்ள 20% கிழக்குக்
கடற்கரையிலிருந்தும்
பிடிக்கப்படுகின்றன.
கானாங்கெழுத்தி, மத்தி, சுறா மற்றும் கடல்
கெழுத்திகள் ப�ோன்றவை முதல் தர கடல்
மீன்களாகும்.
தமிழ்நாடு
கடற்பகுதிகளில்
குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்புமீன்கள் ஆகிய
இரண்டு வகை மீன்களும் பிடிக்கப்படுகின்றன.

வளர்ப்பு மீன்களை 3 வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்
(படம் 12.8).
அ) உள்நாட்டு (அல்லது) உள்ளூர் நன்னீர் மீன்
வகைகள் (Indigenous or native freshwater fishes)
(பெருங்கெண்டைகளான (Major carps) கட்லா,
லேபிய�ோ மற்றும் கெழுத்திமீன்).
ஆ) நன்னீரில் வாழும் தன்மை க�ொண்ட உவர் நீர்
மீன்கள் ( பால்மீன், மடவை).
இ) வெளிநாட்டில் இருந்து க�ொண்டு வரப்பட்ட
மீன்கள் (சாதா கெண்டைகள்) (common carps).
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அறிந்திருத்தல்
வேண்டும்.
இனப்பெருக்கம்,
ப�ொரித்தல், பேணுதல், பராமரிப்பு மற்றும் இருப்பு
வைத்தல் ப�ோன்றனவற்றை சரிவர பராமரித்தல்
வேண்டும்.
கீழ்க்காணும்
பல்வேறு
வகை
குளங்கள் மீன்களின் பல்வேறு நிலைகளைக்
கருத்தில்
க�ொண்டு
பராமரிப்பிற்காக
பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

அனைத்து மீன்களிலும் பெருங்கெண்டைகள்
இந்தியாவில் வளர்க்க மிகப் ப�ொருத்தமான
இனங்களாக கருதப்படக் காரணங்கள்:
1. விலங்கு மிதவை உயிரிகள், தாவர மிதவை
உயிரிகள், அழுகும் களைச்செடிகள், கழிவுகள்
மற்றும் நீர்த் தாவரங்களை உண்ணும் தன்மை.
2. கலங்கல் தன்மை அதிகமுள்ள, சிறிதளவு உயர்
வெப்ப நிலையுடைய நீரிலும் வாழும் தன்மை.

இனப்பெருக்கக் குளம்

3. நீரிலுள்ள O2 மாறுபாட்டை தாங்கும் திறன்.

மீன் வளர்ப்பின் முதல்படி நிலை இனப்பெருக்கம்
ஆகும். இனப்பெருக்கம் சரியாக நடைபெற
இனப்பெருக்க
குளம்
தேவைப்படுகிறது.
இவ்வகைக் குளங்கள் ஆறு அல்லது இயற்கை நீர்
வளங்களின் அருகில் உருவாக்கப்படுகின்றன.

4. ஓரிடத்திலிருந்து வேற�ொரு இடத்திற்கு க�ொண்டு
செல்வது எளிது.
5. இவை அதிக உணவூட்ட மதிப்பு
உண்ணத் தகுந்த மீன்கள் ஆகும்.

க�ொண்ட

இனப்பெருக்க
முறைகள்:
இரண்டு
வகை
இனப்பெருக்க முறைகள் காணப்படுகின்றன.
(1)
இயற்கை
முறை
(2)
தூண்டப்பட்ட
இனப்பெருக்கம்.

கட்லா

1. இ
 யற்கை முறை இனப்பெருக்கம்
(Natural breeding – Bundh breeding)
இவை வளர்ப்பு மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக
பராமரிக்கப்படும் சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த
குளங்களாகும். அதிக அளவு மழைநீரைத் தேக்கி
வைக்கக்கூடிய பெரிய தாழ்மட்டப் பகுதிகளில்
இவற்றின் வரப்புகள் அமைக்கப்படுகின்றன.
இவ்வமைப்பின் ஆழம் குறைந்த பகுதிகள் குஞ்சு
ப�ொரிப்பு இடமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மடவை

2. தூண்டப்பட்ட இனப்பெருக்கம்
(Induced breeding)

கெண்டை

படம் : 12.8 பல்வேறு வகை நன்னீர் வளர்ப்பு மீன்கள்

ப�ொதுவாக, விதை மீன்களை இனப்பெருக்கப்
பரப்பிலிருந்து சேகரிக்கலாம். ஆனால், அனைத்து
விதை மீன்களும் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்ததாக
அமைவது சாத்தியமற்றது. எனவே தரமான
விதைமீன்களை உற்பத்தி செய்ய செயற்கை
முறைக்
கருவுறுதல்
மற்றும்
தூண்டல்
இனப்பெருக்கம் எனும் மேம்பட்ட த�ொழில்
நுட்பங்கள்
உருவாக்கப்பட்டன.
செயற்கை
கருவுறுதல்
முறையில்
மீன்களின்
அண்ட
செல்களும் விந்து செல்களும் சேகரிக்கப்பட்டு
செயற்கை முறையில் கருவுறச் செய்யப்படுகின்றன.
செயற்கை முறை கருவுறுதலுக்கு பெண் மீனின்
அடிவயிற்றுப் பகுதியை நேராகப் பிடித்து வலது
கை பெருவிரலால் வயிற்றின் முன்புறத்திலிருந்து
பின்புறம் ந�ோக்கி அழுத்தி முட்டைகள் தனியாக

மீன்வளர்ப்பை பாதிக்கும் புறக் காரணிகள்
வெப்பநிலை, ஒளி, மழை நீர், வெள்ளம்,
நீர�ோட்டம்,
நீரின்
கலங்கல்
தன்மை,
அமில-காரத்தன்மை (pH), உப்புத்தன்மை மற்றும்
ப�ோன்ற
காரணிகள்
கரைந்துள்ள
O2
மீன்வளர்ப்பை பாதிக்கும் புறக் காரணிகள் ஆகும்.
ஒளியும், வெப்பநிலையும் மீன் இனப்பெருக்கத்தில்
முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

மீன் பண்ணை பராமரிப்பு
மண்ணின் தன்மை, நீரின் தரம், நீராதாரம், நீரின்
இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல்
காரணிகள் ப�ோன்ற மீன்வளர்ப்பின் பல்வேறு
நிலைகளை
மீன்வளர்க்க
விரும்புவ�ோர்
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சேகரிக்கப்படுகின்றன.
ஆண்
மீனின்
வயிற்றுப்பகுதி கீழ்நோக்கி இருக்கும்படி பிடித்து
மேற்கூறிய
முறையில்
விந்து
செல்கள்
சேகரிக்கப்பட்டு,
பின்னர்,
கருவுறுதலுக்காக
இரண்டும் கலக்கப்படுகின்றன.

(Hapa)
என்பது
க�ொசுவலைத்
துணியால்
உருவாக்கப்பட்ட செவ்வக வடிவத் த�ொட்டியாகும்.
இத்தொட்டியின் நான்கு மூலைகளும் மூங்கில்
கழிகளால்
வலுவூட்டப்பட்டு
ஆற்றில்
ப�ொருத்தப்படும் அமைப்பு ஆகும் (படம் 12.9).

தூண்டப்பட்ட
இனப்பெருக்கம்
ஹைப�ோஃபைசேஷன் (Hypophysation) முறையிலும்
செய்யலாம்.
இம்முறையில்
பிட்யூட்டரி
ஹார்மோனான
க�ொனட�ோட்ரோபின்
ஹார்மோனைப் (FSH & LH) பயன்படுத்துவதால்
மீன்களின் இனவுறுப்புகளின் முதிர்ச்சி மற்றும்
முட்டை வெளிப்படுதல் தூண்டப்படுகின்றது.
முதிர்ந்த ஆர�ோக்கியமான மீனில் இருந்து
பிட்யூட்டரி சுரப்பி எடுக்கப்படுகிறது. எடுக்கப்பட்ட
பிட்யூட்டரி சுரப்பியை 0.3% உப்புக்கரைசல் அல்லது
கிளிசரின் சேர்ந்து அரைத்து (Homogenising)
மையவிலக்கு சுழலியில் (centrifuge) 8000rpm ல்
15 நிமிடங்கள் மையவிலக்கம் செய்யப்படுகிறது.
பின்னர், சேகரிக்கப்பட்டு வடிகட்டிய பிட்யூட்டரி
கரைசலை
மீன்களின்
வால்
துடுப்பின்
அடிப்பகுதியில் தசைகளுக்கிடையில�ோ அல்லது
மார்புத்துடுப்பின்
அடிப்பகுதியில்
பெரிட�ோனியத்தில�ோ
செலுத்தி
மீன்களில்
இனப்பெருக்கம்
தூண்டப்படுகின்றது.
ஆண்
மற்றும் பெண் மீன்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட
இனச்செல்கள் (விந்து மற்றும் அண்ட செல்கள்)
சேர்ந்து கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருவுற்ற
முட்டைகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஹாப்பா என்னும்
ப�ொரிப்பகங்களில் விடப்படுகின்றன.

படம் 12.9 ஹாப்பாக்களுடன் மீன் வளர்ப்புக் குளம்

நாற்றங்கால் குளம் (Nursery pond)
ப�ொரித்த இளம் மீன்குஞ்சுகள் (fries) ஹாப்பாவில்
இருந்து
நாற்றங்கால்
குளத்திற்கு
அனுப்பப்படுகின்றது. இங்கு இவை வளர்ந்து
விரலி (Fingerlings) களாகின்றன.

பராமரிப்புக் குளம் (Rearing pond)
விரலிகள்
நாற்றங்கால்
குளத்தில்
இருந்து
பராமரிப்புக்
குளத்திற்கு
மாற்றப்படுகின்றன.
குறுகலான நீண்ட பராமரிப்புக்குளத்தில் விரலிகள்
நீண்ட தூரம் நீந்த இயலும். இக்குளத்தில்
நச்சுப்பொருட்களும்
க�ொன்றுண்ணிகளும்
இல்லாமை அவசியம். ந�ோய் எதிர்ப்புப் ப�ொருளைக்
க�ொண்டு தூய்மை செய்யப்பட்ட விரலிகள் இருப்புக்
குளத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றன.

மீன்விதைகள்
இனப்பெருக்கக் குளத்தில் இருந்து பென்சிஜால்
(Benchijal) எனும் எறி வலையைக் (Shooting net)
க�ொண்டு மீன் கருமுட்டைகள் அல்லது மீன்
விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டு ப�ொரிப்புக் குளத்திற்கு
மாற்றப்படுகின்றது.

இருப்புக்குளம் (Stocking pond)
இருப்புக்குளத்தில் களைகளும் க�ொன்றுண்ணி
மீன்களும்
இருக்கலாகாது.
மாட்டுச்சாணம்
க�ொண்டு (கரிம த�ொழுஉரம்) உற்பத்தித் திறன்
மேம்படுத்தப்படுகின்றது.
வேதி
உரங்களும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ப�ொரிப்புக்குழி
கருவுற்ற
முட்டைகள்
ப�ொரிப்புக்குழியில்
வைக்கப்படுகின்றன. ப�ொரிப்புக்குழி இனப்பெருக்கத்
தளத்திற்கு அருகில் இருப்பது அவசியம். இந்தச்
சிறிய அமைப்பில் நல்ல தரமான நீர் இருக்க
வேண்டும். ப�ொரிப்புக் குழி 2 வகைப்படும்.
ப�ொரிப்புக்குளம்
(Hatcheries)
என்பது
சிறிய
குளமாகும். இதில் கருவுற்ற முட்டைகள் விடப்பட்டு
ப�ொரித்தல் நடைபெறுகின்றது. ப�ொரிப்பக ஹாப்பா

அறுவடை செய்தல் (Harvesting)
அறுவடை செய்தல் என்பது நீர்நிலையில் இருந்து
மீன்களை பிடித்தல் ஆகும். நன்கு வளர்ந்த
மீன்களை
அறுவடை
செய்து
சந்தை
படுத்துகின்றனர். சிறிய மீன்கள் மேலும்,
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முறையாக ச�ோதனை செய்தல் அவசியம்.
ஒட்டுண்ணி தாக்கம் மற்றும் நுண்ணுயிரித்
த�ொற்று
ப�ோன்றனவற்றை
த�ொடர்ந்து
கண்காணிப்பது அவசியமாகும்.

வளர்ச்சியடைய,
இருப்புக்
குளத்திற்குள்
மீண்டும் விடப்படுகின்றன. பல்வேறு மீன்பிடி
வகைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. அவை
துரத்திப் பிடித்தல், தூண்டில் ப�ோட்டு பிடித்தல்,
கண்ணிவைத்து பிடித்தல், மூழ்கு வலை, வீச்சு
வலை, செவுள் வலை, இழுவலை, மற்றும் பர்ஸ்
வலை
ஆகியவற்றை
பயன்படுத்துதல்
ப�ோன்றவையாகும்.
பிடிக்கப்பட்ட
மீன்கள்
குளிர்பதனம், ஆழ் உறை நிலை முறை, உறைவு
உலர்த்தல், சூரிய ஒளியில் உலர்த்தல், உப்பிடல்,
புகையூட்டல், பெட்டிகளில் அடைத்தல் ஆகிய
முறைகளில் பதப்படுத்தப்படுகிறது.

மீன்களின் ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம்
மீன்கள்
புரத
உணவிற்கான
உயர்ந்த
ஆதாரமாகும். இது மனிதனின் உணவூட்டத்
தேவைக்கான பிரதான உணவாகவும் உள்ளது.
சார்டைன் (மத்தி), மாக்கெரல் (கானாங்கெழுத்தி),
டூனா (சூறை), ஹெர்ரிங் ப�ோன்ற மீன் இனங்கள்
அதிக
அமின�ோ
அமில
செறிவைக்
க�ொண்டுள்ளன,
குறிப்பாக,
மீனுக்கு
மணமளிக்கும் ஹிஸ்டிடின் என்னும் அமின�ோ
அமிலத்தைக் க�ொண்டுள்ளன. மீன்களில் ஒமேகா
3 க�ொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன.
கால்சியம், மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், ப�ொட்டாசியம்,
இரும்பு, மாங்கனீசு, அய�ோடின் மற்றும் தாமிரம்
ப�ோன்ற தனிமங்களும் உள்ளன. மீன்களில்
இருந்து கிடைக்கும் சில உப ப�ொருட்கள் கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கூட்டு மீன்வளர்ப்பு (Composite fish farming)
வெவ்வேறு
சிற்றினங்களைச்
சார்ந்த
சில
மீன்களை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் குளத்தில்
ஒன்றாக வளர்க்கும் முறை கூட்டு மீன் வளர்ப்பு
அல்லது பலமீன் வளர்ப்பு (Polyculture) ஆகும்.
இம்முறையின் நன்மைகள்
1. கிடைக்கக்
கூடிய
சூழ்நிலைக்கூறுகள்
முழுவதையும் பயன்படுத்துதல்.
2.ப�ொருத்தமான சிற்றினங்கள் ஒன்றை ஒன்று
பாதிக்காது.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
மீன்கள், உணவை மாமிசமாக மாற்றும்
திறமைசாலிகள் எனப்படுவது ஏன்?

3. இவ்வளர்ப்பில் உள்ள சிற்றினங்களுக்கிடையே
ப�ோட்டி இருக்காது.
கட்லா கட்லா (Catla catla), லேபிய�ோ ர�ோஹிட்டா
(Labeo rohita), சிர்ரைனா மிர்காலா (Cirrhinus mrigala)
ப�ோன்றன கூட்டு மீன் வளர்ப்பு முறையில்
வளர்க்கும் மீன்கள் ஆகும்.

மீன் எண்ணெய் (Fish oil)
மீன் எண்ணெய் என்பது ஒரு மிக முக்கிய மீன் உப
ப�ொருளாகும். இது மீனின் கல்லீரல் மற்றும்
உடலில் இருந்து பெறப்படுகின்றது. இதில்,
வைட்டமின் A மற்றும் D மிகுந்துள்ளது. மீன்
உடல்
எண்ணெயில்
அய�ோடின்
அதிகம்
உள்ளதால் நாம் உட்கொள்ள இயலாது, ஆனால்
இது ச�ோப்பு, பெயிண்ட் மற்றும் நறுமணப்
ப�ொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றது.

வெளிநாட்டு மீன் வளர்ப்பு (Exotic fishes)
மீன்
வளர்ப்பிற்காக
பிற
நாடுகளிலிருந்து
க�ொண்டுவரப்பட்ட மீன்கள் வெளிநாட்டு மீன்கள்
எனப்படும்.
வெளிநாட்டிலிருந்து
க�ொண்டு
வரப்பட்ட மீன்களை உள்நாட்டில் வளர்க்கும்
முறைக்கு வெளிநாட்டு மீன் வளர்ப்பு என்று பெயர்.
சிப்ரினஸ் கார்பிய�ோ (Cyprinus carpio),
ஓரிய�ோகுர�ோமிஸ் ம�ொசாம்பிகஸ் (Oreochromis
mossambicus)
ப�ோன்றன
இந்தியாவில்
வளர்க்கப்படும் சில வெளிநாட்டு மீன் வகைகள்
ஆகும்.

மீன்மாவு (Fish Meal) அல்லது மீன் தூள்
மீனின் உடலில் இருந்து எண்ணெய் எடுத்தபிறகு
உள்ள கழிவுகளில் இருந்து உருவாக்கும் ப�ொருள்
மீன் மாவு ஆகும். உலர்த்தப்பட்ட இக்கழிவுகளில்
இருந்து
பன்றி,
பறவைகள்
மற்றும்
கால்நடைகளுக்கு உணவு தயாரிக்கப்படுகின்றது.
மீன் மாவு தயாரித்த பின் எஞ்சியுள்ள கழிவுகள்
உரமாகப் பயன்படுகின்றது.

ந�ோய் மேலாண்மை
வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியாவால் ந�ோய்கள்
த�ோன்றுகின்றன. நீரின் தரம், காற்றோட்டம்,
உணவூட்டம், மீன்களின் இறப்பு ப�ோன்றவற்றை
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குறை உப்புத்தன்மை க�ொண்ட கழிமுகம் ஆகிய
பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. ஏரிகள், ஆறுகள்
மற்றும்
நெல்
வயல்களில்
இருந்து
சேகரிக்கப்பட்ட இறால்கள் காற்று நிறைந்த
குளத்தில் (காற்றோட்டம் பெற) விடப்படுகின்றன.
ஓரிணை இறால்கள் இனப்பெருக்கத்திற்காக தனி
த�ொட்டியில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இவை,
கலவிக்குப்பின்
முட்டைகளை
இடுகின்றன.
தகுந்த காற்றோட்டத்துடன் கூடிய பல்வேறு
அளவுகளில்
இனப்பெருக்கத்
த�ொட்டிகள்
தயாரிக்கப்படுகின்றன. ப�ொரிப்புக்குளத்தில் 24°C
முதல் 30°C வெப்பநிலையும் மற்றும் 7- 8 வரை
pHம் இருக்குமாறு பராமரிக்க வேண்டும்.
முட்டைகள் ப�ொரிந்து முதல் மற்றும் இரண்டாம்
நிலை
லார்வா
நிலையை
அடைகின்றன.
செயற்கை
உணவு
அளிக்கப்படுகின்றது.
60 நாட்கள் வயதான 5 செ.மீ நீளமுள்ள இளம்
இறால்கள்
நன்னீர்
அல்லது
குறைந்த
உப்புத்தன்மையுள்ள கழிமுக நீர்குளம் மற்றும்
நெல்
வயல்களில்
வளர்க்கப்படுகின்றன.
ஆண்டுக்கு 2 முறை இறால்களை அறுவடை
செய்யலாம்.

இசின்கிளாஸ் (Isinglass)
இசின்கிளாஸ் என்பது ஒரு உயர்தர க�ொலாஜன்
ஆகும். இது கெண்டை மற்றும் கெழுத்தி ப�ோன்ற
மீன்களின்
உலர்ந்த,
பதப்படுத்தப்பட்ட
காற்றுப்பைகளில்
இருந்து
பெறப்படும்
ப�ொருளாகும். பதப்படுத்தப்பட்ட காற்றுப்பைகளை
க�ொதிநீரில் கரைக்கும் ப�ோது ஒட்டும் தன்மை
பெற்ற ஜெலாடின் உருவாகின்றது. ஒயின், பீர்,
வினிகர் ப�ோன்ற ப�ொருட்களை சுத்திகரிக்க இது
பயன்படுகிறது.

12.7.2 இறால் வளர்ப்பு
நீர்
வாழ்
கிரஸ்டேஷியன்களில்
மிக
முக்கியமானது   இறால் ஆகும். இது உலகம்
முழுதும் வளர்க்கப்படுகின்றது. இறால் மாமிசம்
சுவைமிக்கது. இதில், கிளைக்கோஜன், புரதம்
ஆகியன அதிகமாகவும் க�ொழுப்பு குறைவாகவும்
உள்ளது.

இறால் பிடிப்பு வகைகள்
1. ஆழம் குறைந்த நீரில் இறால் பிடிப்பு : இம்முறை
மேற்குக்கடற்கரைப்பகுதியின் ஆழம் குறைந்த
பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
2. கழிமுக அல்லது உப்பங்கழிகளில் இறால்
பிடிப்பு: இம்முறை மேற்குக்கடற்கரைப் பகுதிகள்,
எண்ணூர், புலிகட் ஏரி, சில்கா ஏரி, கங்கை
மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகளின் முகத்துவாரம்
ஆகிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

படம் 12.10 மேக்ரோபிராக்கியம் ர�ோஸன்பெர்ஜி

3. நன்னீர் இறால் பிடிப்பு: இந்தியா முழுவதும்
உள்ள ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் இருந்து
இறால் பிடிக்கப்படுகிறது.

கடல் இறால் வளர்ப்பு

4. கடல் இறால் பிடிப்பு: பினேய்டியே குடும்பத்தைச்
சேர்ந்த கடல் இறால்கள் இந்திய கடற்கரைப்
பகுதிகளில் இருந்து பிடிக்கப்படுகின்றன.

இடத்தேர்வு, நீரின் தரம், மண்ணின் தரம், இறால்
விதை கிடைத்தல் ஆகிய காரணிகள் கடல் இறால்
வளர்ப்பின் வெற்றியை நிர்ணயிக்கின்றன.

இறால் சிற்றினங்கள்

பண்ணை தயார் செய்தல்
பாசிகள் வளர்வதற்கும் அதனைத் த�ொடர்ந்து
இறால்களை இருப்பு வைப்பதற்கும் குளத்தில்
உள்ள நீரை வெளியேற்றி சூரிய ஒளியில்
தரைப்பரப்பை உலரச் செய்து, பிறகு லேசாக
உழுதலும் அவசியம். உபரி CO2 ஐ நீக்கவும்
மற்றும் இறால் த�ோலுரிக்கத் தேவையான
கால்சியத்தை
அளிப்பதற்கும்
விவசாயச்
சுண்ணாம்பை இடுதல் வேண்டும். அரிசித்தவிடு,
பறவைப்பண்ணைக்
கழிவுகள்,
கால்நடைக்கழிவுகள்
ப�ோன்ற
ஊட்டப்
ப�ொருட்களைப்
பயன்படுத்தி
மண்
வளம்

பினேயஸ் இன்டிகஸ் (Penaeus indicus), பினேயஸ்
ம�ோன�ோடான்
(Penaeus
monodon),
மெட்டாபினேயஸ்
ட�ோப்சானி
(Metapenaeus dobsoni) மற்றும் மேக்ரோபிராக்கியம்
ர�ோஸன்பெர்ஜி (Macrobrachium rosenbergii) ப�ோன்ற
இறால்
வகைகள்
நீர்நிலைகளில்
காணப்படுகின்றன.

நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு
மேக்ரோபிராக்கியம்
ர�ோஸன்பெர்ஜி
(படம் 12.10) ப�ொதுவாக ஆறுகள், வயல்கள்,
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கூட்டப்படுகின்றது. இறால்பிடி கருவிகள் மற்றும்
கலன்களான வீச்சுவலை, பை வலை, இழுவலை
மற்றும் தடுப்பு வலை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி
இறால்களைப்
பிடிப்பது
ப�ொதுவாக
நடைபெறுகின்றது. ஓடுநீக்குதல் மற்றும் குடல்
நீக்குதல் அல்லது வேகவைத்து ஓடு நீக்குதல்
முறையில் இறால்கள் பதப்படுத்தப்படுகின்றன.

உருவாக்கப்படும் உயர் மதிப்பு முத்துக்களுக்கு
லிங்கா முத்துக்கள் (Lingha pearl) என்று பெயர்.

முத்து உருவாக்கம்
ஏதாவது வெளிப்பொருட்கள் தற்செயலாக
சிப்பியின்
ஓட்டுக்கும்
மென்தோலான
மேன்டிலுக்கும் இடையே நுழைந்தால் அவை
மேன்டிலில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன. இதனால்
ஏற்படும் உறுத்தலைத் தவிர்க்க மேன்டில்
எபிதீலியம் வெளிப்பொருளின் மீது பைப�ோல்
சூழ்ந்து அடர்த்தியான நேக்ரி (Nacre) எனும்
ப�ொருளை
த�ொடர்ந்து
சுரக்கின்றது.
காலப்போக்கில் கால்சியம் கார்பனேட் பல
அடுக்குகளாகச் சுரந்து உறுதியான பளபளப்பான
முத்து உருவாக்கப்படுகின்றது. முத்து பெரிதாக
வளர்ந்ததும் சிப்பி இறந்துவிடுகின்றது. பிறகு
கவனமாக ஓடு நீக்கப்பட்டு முத்துக்கள் கைகளால்
பிரித்தெடுக்கப்பட்டு
பின்னர்
தரம்
பிரிக்கப்படுகின்றது (படம் 12.11).

12.7.3 முத்து வளர்ப்பு
முத்து என்பது சிப்பியின் ஓட்டினுள் உள்ள
மிகுந்த
பளபளப்புடன்
கூடிய
உறுதியான
க�ோளவடிவப் ப�ொருள் ஆகும். முத்துச்சிப்பிகள்
நகராத் தன்மையுடையனவாகும். நம் நாட்டில்
முதன் முதலில் தூத்துக்குடியில் 1973 ல் முத்து
வளர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. முத்துச் சிப்பிகள்
கன்னியாகுமரியின் கடற்பகுதி மற்றும் கட்ச்
வளைகுடா
பகுதிகளில்
காணப்படுகின்றன.
பிங்டேடா (Pinctada) பேரினத்தைச் சேர்ந்த சிப்பிகள்
உயர்தர
முத்துக்களை
உருவாக்குகின்றன.
இவ்வகை சிப்பிகளை 30ppt உப்புத்தன்மையுடைய
நீரில் சாரம், மிதவைகள் மற்றும் நீள் கயிற்றில்
வளர்க்கலாம்.
நன்னீர்
மட்டியான
லெமல்லிடென்ஸ் (Lamellidens) செயற்கை முத்து
வளர்ப்புக்கு பயன்படுகின்றன. பெரும்பாலும்,
முத்துச்சிப்பிகள் பாறை மடிப்புகள், இறந்த
பவளப்பாறைகள் ஆகியவற்றில் வளர்ந்து பரந்த
முத்து
வங்கிகளாகின்றன.
இவற்றால்
æ´
(ªõOŠð°F)

ð®è
Ü´‚°

æ´
(à†ð°F)

«ï‚Kòv
Ü´‚°
Üò™
«ñ¡®™ àìô‹

î£Œ ºˆ¶ («ï‚K)

«ñ¡®™

முத்தின் பகுதிப்பொருட்கள்
நீர் : 2 - 4 %
கால்சியம் கார்பனேட் : 90%
கரிமப்பொருட்கள் : 3.5 – 5.9 %
கசடுகள் : 0.1 – 0.8 %

முத்தின் தரம்

ªñ™½ìLŠ
ð°F

ºˆ¶

«ñ¡®™ ¹ø
Ü´‚°

æ´

முத்துக்கள் பல்வேறு வடிவங்களிலும்
அளவுகளிலும்
கிடைக்கின்றன.
வெண்மை, இளமஞ்சள், வெளிர் சிவப்பு,
இளம் சிவப்பு ஆகிய நிறங்களில் உள்ளது.
வானவில் நிறத்தையுடைய க�ோள வடிவ
முத்து அரிதாகக் காணப்படுகிறது. கடலில்
இருந்து கிடைக்கும் உயர்தர முத்து லிங்கா
முத்து
ஆகும்.
நன்னீரில்
இருந்து
உருவாகும் முத்து கடல்நீரில் உருவாகும்
முத்து
ப�ோல்
மதிப்புடையதல்ல
(மிஷ்ரா 1961).

12.8 விலங்கு வளர்ப்பு மற்றும்
மேலாண்மை

ºˆ¶

«ï‚K Ü´‚°

படம் 12.11 முத்து மற்றும் முத்து உருவாக்கம்

விலங்கு வளர்ப்பு என்பது இனப்பெருக்க
யுக்திகளைப்
பயன்படுத்தி
கால்நடைகளான பசுக்கள், எருமைகள்,
ஆடுகள்
மற்றும்
பறவைகளை
வளர்ப்பதாகும். ப�ோதிய காற்றோட்டம்,
வெப்பநிலை, ப�ோதிய வெளிச்சம், நீர்
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மற்றும் சரியான இடவசதி ஆகிய காரணிகளை
பால் பண்ணை மற்றும் பறவைப் பண்ணை
அமைக்கும் ப�ோது கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
விலங்குகள் ப�ோதிய கவனத்துடன் ந�ோய்களில்
இருந்து பாதுகாக்கப்படுதல் அவசியம். பார்வையிட
வந்துள்ள கால்நடை மருத்துவரின் பதிவுகளைப்
பராமரித்தல் வேண்டும். அதிக உற்பத்தித் திறனும்
ந�ோய் தடுப்பாற்றலும் க�ொண்ட இனங்களைத்
தேர்வுசெய்தல் மிகவும் முக்கியமானது.

விலங்கு இனப்பெருக்க வகைகள்
விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம் உள் இனக்கலப்பு
மற்றும் வெளியினக்கலப்பு என இரு வகைப்படும்.
உள் இனக்கலப்பு (Inbreeding): 4 முதல் 6
தலைமுறைகளுக்கு
ஒரே
இனத்தின்
விலங்குகளுக்கிடையே இனக்கலப்பு செய்வது
உள்இனக்கலப்பு
எனப்படும்.
உள்
இனக்கலப்பினால்
ஒத்த
கருநிலைத்தன்மை
(Homozygosity) உயர்கின்றது. இதனால், ஒடுங்கு
ஜீன்களின்
க�ொடிய
விளைவுகள்
வெளிப்படுகின்றன. த�ொடர் உள்இனக்கலப்பு
இனப்பெருக்கத் திறனையும் உற்பத்தித் திறனையும்
குறைக்கின்றது.
இதன்
விளைவாக
உள்
இனக்கலப்பு த�ொய்வு / தாழ்வு (Inbreeding depression)
ஏற்படுகின்றது. இதைத் தவிர்க்க, இனகலப்பு
செய்யவேண்டிய இனத்தொகையிலிருந்து சில
விலங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை அதே
இனத்தைச்
சேர்ந்த,
ஆனால்,
மேற்கூறிய
இனத்தொகையுடன் த�ொடர்பில்லாத, மேம்பட்ட
வகையுடன் இனக்கலப்பு செய்யலாம். இது
இனப்பெருக்கத்திறனையும் உற்பத்தித் திறனையும்
மீட்க உதவுகின்றது.

விலங்கு இனப்பெருக்கம்
த�ொடக்க காலம் முதல் கால்நடைகள் மற்றும்
அவற்றின் ப�ொருட்களை நம்பியே மனிதர்கள்
உள்ளனர். ப�ொதுவாக, அதிக உற்பத்தித்திறன்
உடைய விலங்குகளை இனக்கலப்பு மூலம்
உருவாக்கி பறவைப்பண்ணை மற்றும் பால்
பண்ணைகளில் பராமரிக்கப்படுகின்றன. த�ொடக்க
காலத்தில்
விலங்குகளை
அதன்
சிறப்புப்பண்புகளின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு
செய்து வளர்த்து வந்தனர். மரபியல் மற்றும்
மரபுக்கடத்தல் தத்துவங்களை அறிந்த பின்னர்
இனக்கலப்பு
த�ொழில்நுட்ப
ஆய்வுகளைப்
பயன்படுத்தி
விலங்குகளை
வளர்ப்பதில்
வெற்றியடைந்து
வருகின்றனர்.
இனக்கலப்பு
ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் ப�ோது சிக்கலான
பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதன் விளைவாக
உயர்ந்தபட்ச
விரும்பத்தக்க
பண்புகளைக்
க�ொண்ட
விலங்கினங்களையே
விலங்கு
உற்பத்தியாளர் தேர்வு செய்கின்றனர்.

வெளியினக்
கலப்பு
(Out
breeding):
ஒரே
சிற்றினத்தைச் சேர்ந்த சந்ததி த�ொடர்பில்லாத
விலங்குகளுக்கிடையே இனக்கலப்பு செய்வது
வெளி இனக்கலப்பு ஆகும். இதில் உருவாகும்
விலங்குக்கு 4 முதல் 6 தலைமுறை வரை ப�ொது
மூதாதையர் கிடையாது. இவ்விதக் கலப்பால் புதிய,
விரும்பத்தக்க பண்புகளும் உயர் பண்புகளைக்
க�ொண்ட
புதிய
கலப்பின
உயிரிகளும்
த�ோன்றுகின்றன. இதன் மூலம் விரும்பத்தக்க புதிய
ஜீன்கள் இனத்திற்குள் நுழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு இனம் என்பது ப�ொதுவான அமைப்பு,
அளவு, மற்றும் பண்புகள் ப�ோன்றவற்றில் ஒத்து
காணப்படும்
ஒரு
இனத்தொகுப்பு
ஆகும்.
இனக்கலப்பு செய்யும் ப�ோது தேர்வுக்கலப்பின்
(selective breeding) மூலம் மரபு வகையில் மாற்றம்
செய்து
மேம்பட்ட
புது
இனங்களை
உருவாக்கலாம்.

i) வெளிக்கலப்பு
(Outcrossing):
ப�ொது
மூதாதையர்களற்ற,
த�ொடர்பில்லாத
ஒரே
இனத்தின் வெவ்வேறு விலங்குகளுக்கிடையே
கலப்பு செய்வது வெளிக்கலப்பு ஆகும். இதனால்
வெளிப்படும் இள உயிரிகளுக்கு வெளிக்கலப்பு
உயிரிகள்
என்று
பெயர்.
இம்முறையை
சராசரிக்கும் குறைவான உற்பத்தித் திறன் க�ொண்ட
விலங்குகளிடையே செய்வது உகந்ததாகும்.

கலப்பின உருவாக்கத்தின் ந�ோக்கங்கள்
அ) வளர்ச்சி வீதத்தை மேம்படுத்துதல்.
ஆ) பால், இறைச்சி, முட்டை ப�ோன்றனவற்றின்
உற்பத்தியை உயர்த்துதல்.
இ) விலங்கு உற்பத்தி
உயர்த்துதல்.
ஈ) ந�ோய்களுக்கு
மேம்படுத்துதல்.

ப�ொருட்களின்

எதிரான

தரத்தை

ii) குறுக்குக் கலப்பு(Cross breeding): இது உயர்தர
பண்புகளை உடைய ஒரு இனத்தின் ஆண்
விலங்கு மற்றும் உயர்தர பண்புகளை உடைய
மற்றொரு இனத்தின் பெண் விலங்கு, இவற்றின்

தடுப்பாற்றலை

உ) இனப்பெருக்க வீதத்தை உயர்த்துதல்.

266

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 266

17-02-2020 5.22.50 PM

IV. உயர்பண்புகள்
க�ொண்ட
விலங்குகள்
த�ொலைவில் இருந்தாலும் அவற்றின் விந்து
நீர்மத்தைக் க�ொண்டு கருவுறச் செய்யலாம்.

இடையே செய்யப்படும் கலப்பு ஆகும். இதனால்
உண்டாகும் தலைமுறை உயர்தர பண்புகளைக்
க�ொண்டு அமையும் (கலப்பின வீரியம் அல்லது
கலப்பினத்திறன்).

பல அண்ட வெளியேற்ற கரு மாற்ற
த�ொழில் நுட்பம் (Multiple ovulation embryo
transfer technology - MOET)

iii) சிற்றினங்களுக்கிடையே கலப்பினம் செய்தல்
(Interspecific
hybridization):
இம்முறையில்
இருவேறு சிற்றினங்களைச் சேர்ந்த ஆண்
மற்றும் பெண் விலங்குகளுக்கு இடையே
கலப்பு
செய்யப்படுகின்றது.
இதனால்
உருவாகும் உயிரிகள் பெற்றோர் பண்புகளில்
இருந்து மாறுபட்டுக் காணப்படும். இவை
பெற்றோர்களின் விரும்பத்தக்க பண்புகளைக்
க�ொண்டிருக்கலாம். க�ோவேறு கழுதை எனும்
உயிரி ஆண் கழுதை மற்றும் பெண் குதிரை
இணைவால் த�ோன்றுவதாகும்.

விரும்பத்தக்க பண்புகளைக் க�ொண்ட
விலங்குகளைப் பெருக்கும் இன்னொரு முறை
MOET ஆகும். இம்முறை, செயற்கை முறை
விந்தூட்டத்தின் வெற்றி வீதம் குறைவாக இருக்கும்
தருணத்தில் பயன்படுகின்றது. இம்முறையில்,
ஃபாலிகிள்
தூண்டும்
ஹார்மோன்
(FSH)
பசுக்களுக்குச் செலுத்தி நுண்பை செல்களின்
வளர்ச்சியும் (follicular cells) மற்றும் தேர்ந்த
அண்டச்செல் வெளியேற்றமும் தூண்டப்படுகிறது.
இம்முறை மூலம் ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு அண்டச்
செல் வெளியேற்றப்படுவதற்கு பதில் 6 முதல் 8
அண்டச்
செல்கள்
(முட்டை)
வெளியேற்றப்படுகின்றன.
இம்
முட்டைகள்
கவனமாக மரபுத் தாயிடம் இருந்து அறுவை
சிகிச்சையின்றி வெளியேற்றப்பட்டு செயற்கை
கருவூட்டம் செய்யப்படுகின்றது. கருவானது 8 -32
செல் நிலையில் இருக்கும்போது அது வாடகைத்
தாயின் கருப்பையில் பதியப்படுகின்றது. மீண்டும்
அடுத்த சுற்று அண்ட வெளியேற்றத்திற்கு
மரபுத்தாய் பயன்படுகின்றது. இந்தத் த�ொழில்
நுட்பம்
பசுவினம்,
ஆட்டினம்
மற்றும்
எருமையினங்களில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
இத்தொழில் நுட்பம் அதிக பால் உற்பத்தி செய்யும்
பெண் பசுக்களையும் அதிக இறைச்சி தரும் ஆண்
காளைகளையும் குறைந்த காலத்தில் உருவாக்கப்
பயன்படுகின்றது.

கட்டுப்பாடான இனக்கலப்பு ஆய்வுகள்
செயற்கை விந்தூட்டம் (Artificial insemination):
இம் முறையில் ஆண் உயிரியில் இருந்து
சேகரிக்கப்பட்ட விந்துநீர்மம் தேர்வு செய்யப்பட்ட
பெண் உயிரியின் இனப்பெருக்கப் பாதையினுள்
செலுத்தப்படுகின்றது.
இம்முறையில்
சில
காளைகள் மட்டுமே உயர்ந்த பட்ச பயன்பாட்டிற்கு
ப�ோதுமானது.
எனவே
இது
சிக்கனமான
முறையாகும்.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
உருகுதல் என்பது நீர்மமாகுதல் என்பதாகும்.
விந்து நீர்மம் செயற்கை விந்தூட்டத்திற்காக
நீண்ட தூரம் எடுத்துச் செல்லவும் நீண்ட
காலம் சேமித்து வைக்கவும் உறைந்த
நிலைக்கு
எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றது.
இதனை
மெதுவாக
அறையின்
வெப்பநிலைக்கு
க�ொண்டுவருதலுக்கு
உருகுதல் (Thawing) என்று பெயர்.

கால்நடை இனங்கள்
பால்பண்ணை என்பது பால் மற்றும் பால்
ப�ொருட்கள்
உற்பத்தியையும்
அவற்றைச்
சந்தைப்படுத்துதலையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.
பால் பண்ணை செயல்பாட்டில் கால்நடைகள்
பராமரிப்பு, பால் சேகரிப்பு, பால், பால்பொருட்கள்
பதப்படுத்துதல் ஆகிய செயல்முறைகள் அடங்கும்.
இந்தியாவில் 26 கால்நடை இனங்களும் 6 எருமை
இனங்களும் உள்ளன. கால்நடைகள் அவற்றின்
பயன்கள்
அடிப்படையில்
3
வகைகளாகப்
பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை கறவை இனங்கள்
(Dairy breeds (or) Milch breeds), இழுவை இனங்கள்
(Drought purpose breeds), மற்றும் இரு பயன்பாட்டு
இனங்கள் (Dual purpose breeds) என்பனவாகும்.

செயற்கை விந்தூட்டத்தின் நன்மைகள்
I. இது கருவுறுதல் வீதத்தை உயர்த்துகின்றது.
II. இதனால்
இனப்பெருக்க
தவிர்க்கப்படுகின்றன.

ந�ோய்கள்

III. வி
 ரும்பத்தக்க பண்புகள் க�ொண்ட காளைகள்
காயம்பட்டு இருந்தாலும் அவற்றிடமிருந்து
விந்து நீர்மம் சேகரிக்கலாம்.
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கிர்

காங்கேயம்
படம் 12.12 பல்வேறு மாட்டினங்கள்

I. கறவை இனங்கள்: இவ்வகை மாடுகள் நீண்ட
கறவைக் காலத்துடன் அதிக பால் தரும்
தன்மையுடையன. (எ.கா.) சிந்தி, கிர், சாஹிவால்,
ஜெர்சி, பிர�ௌன் ஸ்விஸ், ஹ�ோல்ஸ்டீன்
ஆகியன.

ஓங்கோல்

III. இ
 ரு பயன்பாட்டு இனங்கள்: இவ்வகையில்
பசுக்கள் அதிக பால் தருவன, மற்றும்
காளைகள் இழுவை வேலைக்கு உகந்தன.
(எ.கா.) ஓங்கோல், ஹரியானா (படம் 12.12).
வளரும் மக்கள் த�ொகையின் தேவையை
எதிர்கொள்ள சிறிய அளவில் பண்ணையமைத்து
கறவை இனங்களை வளர்ப்பதை விவசாயிகள்
விரும்புகின்றனர். நம்நாட்டில் வெள்ளாடுகளும்
பால் உற்பத்தியில் துணைபுரிகின்றன. கங்கை
மற்றும் யமுனை நதிக்கரை பகுதியில் உள்ள
ஜமுனாபாரி (Jamunapari), பஞ்சாபின் பீடல் (Beetal),
உத்திரபிரதேசத்தின் பார்-பாரி (Bar-bari) ஆகியன
நல்ல பால் தரும் பசுவினங்கள் ஆகும்.

II. இ
 ழுவை இனங்கள்: இவ்வகை காளைகள்
இழுவைப்
பணிகளுக்கு
ஏற்றன.
(எ.கா.) காங்கேயம், மால்வி.
வெச்சூர்
இனம்
உலக
கின்னஸ் பதிவுகளின் படி
மிகச்சிறிய பசுவினம் ஆகும்.
சராசரி நீளம் 124 செ.மீ. சராசரி
உயரம் 87 செ.மீ

கால்நடைகளின் ப�ொதுவான ந�ோய்கள்

த�ோற்றம் : வெச்சூர் கிராமம், க�ோட்டயம்
மாவட்டம், கேரள மாநிலம், இவை உண்ணும்
உணவை விட அதிக அளவு பால் தருவன.

ஒரு நலமான விலங்கு த�ொடர்ந்து நல்ல முறையில்
உண்டு, நீர் அருந்தி நல்ல முறையில் உறங்கும்
தன்மையுடையன,
நலமான
கால்நடைகள்
ப�ொலிவுடனும்,
சுறுசுறுப்பாகவும்
மிகை
விழிப்புடனும்
பளபளப்பான
த�ோலுடனும்
காணப்படுகின்றன.
நலமற்ற
கால்நடைகள்
சுறுசுறுப்பின்றி,
நிலையற்ற
தன்மையுடன்
அடிக்கடி தங்களுடைய த�ோரணையை மாற்றிக்
க�ொண்டும் பால் உற்பத்தித்திறன் குறைந்தும்
காணப்படும். முக்கியமான கால்நடை ந�ோய்கள்
ரின்டர்பெஸ்ட், கால் மற்றும் வாய் ந�ோய்,
பசுஅம்மை,
இரத்தக்கசிவுடன்
காய்ச்சல்,
ஆந்த்ராக்ஸ் ப�ோன்றன.

தெரிந்து தெளிவ�ோம்
உலக அளவில் அதிக அளவு பால் உற்பத்தி
செய்யும் நாடு இந்தியாவாகும். இந்தியாவில்
பல பிரபலமான பசு மற்றும் எருமை
இனங்கள் உள்ளன.
இந்தியாவில் நன்கு அறிமுகமான சில
பசுவினங்கள் கிர், சிவப்பு சிந்தி, சஹிவால்,
ஹல்லிகர்,
அமிர்தமாகல்,
கில்லாரி,
காங்கேயம்,
பர்கூர்,
உம்பளச்சேரி,
புலிக்குளம்,
ஆலம்பாடி,
தார்பார்கர்,
ஹரியானா,
காங்க்ரெஜ்,
ஓங்கோல்,
கிருஷ்ணா வேலி மற்றும் திய�ோனி.

பால் ப�ொருட்களின் பயன்கள்
பால் ப�ொருட்கள்: கறவை மாடுகள் சுரக்கும்
பாலானது பால்மமாக்கப்பட்ட க�ொழுப்பு மற்றும்
லாக்டோஸின் கலவையாகும். பாலில் உள்ள
ந�ொதிகளானது
பாலைக்
காய்ச்சித்
தூய்மைப்படுத்தும்
ப�ோது
(Pasteurization)
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அழிக்கப்படுகின்றது. பாலில் வைட்டமின் A, B1, B2
ஆகியன
அதிக
அளவுகளில்
உள்ளன.
வைட்டமின் C குறைவாக உள்ளது. இதன் மிகை
உணவூட்ட மதிப்பால் இது குழந்தைகளின்
முழுமையான உணவாகக் கருதப்படுகின்றது.
பால் ப�ொருட்களான ய�ோகர்ட், பாலாடைக்கட்டி,
வெண்ணெய், ஐஸ்கிரீம், சுண்டியபால், தயிர், பால்
பவுடர்
ப�ோன்றவை
பாலை
பதப்படுத்தி
தயாரிக்கப்படுகின்றது. இதனால் பால் பண்ணைத்
த�ொழில் வரவேற்பைப் பெறுகின்றது.

1. முட்டையிடுபவை:
இவை
முட்டை
வளர்க்கப்படுகின்றன.

உற்பத்திக்காகவே

லெக்ஹார்ன்
இத்தாலியிலிருந்து
த�ோன்றிய
க�ோழியினம்
லெக்ஹார்ன் ஆகும். இது இந்தியாவில் வணிக
ரீதியில்
புகழ்பெற்ற
இனமாகும்.
அளவில்
சிறியதாகவும், அடக்கமான உருவத்துடன் ஒற்றைக்
க�ொண்டை
மற்றும்
கீழ்த்தாடையில்
தசைத்தொங்கலுடனும்
காணப்படும்.
இது
வெண்மை, பழுப்பு மற்றும் கருப்பு நிறங்களில்
காணப்படும்.
இக்கோழியினம்
விரைவில்
முதிர்ச்சியடைந்து 5 முதல் 6 மாதங்களில் முட்டை
இடத்துவங்குகின்றன. எனவே, வணிகரீதியாக
பண்ணைகளில் இவை விரும்பப்படுகின்றன.
வறண்ட பகுதிகளிலும் இது நன்கு வளரும்.

இறைச்சி (Meat): இறைச்சியில் புரதம் அதிகம்
உள்ளது. மேலும், இதில் இரும்பு, துத்தநாகம்,
செலினியம் ப�ோன்ற தனிமங்களும் உள்ளன.
மனித
உணவிற்குத்
தேவையான
வைட்டமின்களும் இதில் உள்ளன.
நிலமேலாண்மை: கால்நடைகளின் மேய்ச்சல்
சில
சமயங்களில்
களைச்செடிகளைக்
கட்டுப்படுத்தவும்
அவற்றின்
வளர்ச்சியைக்
குறைக்கவும் பயன்படுகின்றது.

சிட்டகாங்
மேற்கு வங்கத்தில் முதன்மையாகக் காணப்படும் ஒரு
இனம். இவை ப�ொன்னிற அல்லது வெளிர் மஞ்சள்
நிறத்துடன் உள்ளன. அலகு நீண்டும் மஞ்சள்
நிறத்துடனும் உள்ளது. காது மடல்களும் கீழ்த்தாடை
தசைத்தொங்கலும் சிவப்பு நிறத்துடன் சிறியதாகக்
காணப்படும். இவை முட்டையிடுவதில் சிறந்தவை
மற்றும் சுவை மிகுந்தவை.

த�ொழுஉரம்: த�ொழுஉரத்தை விவசாய நிலங்களில்
தெளிப்பதன் மூலம் பயிர் உற்பத்தி உயர்கின்றது.

பறவை வளர்ப்பு
Poultry
எனும்
ஆங்கில
வார்த்தையானது,
க�ோழிகள், வாத்துகள், வான் க�ோழிகள், காடை
மற்றும் கினி க�ோழிகள் ப�ோன்றவற்றை வளர்த்தல்
மற்றும் எண்ணிக்கையை பெருக்குதல் எனும்
ப�ொருளைக்
குறிக்கிறது.
ப�ொதுவாக,
வணிகரீதியிலான பண்ணைகளில் க�ோழிகளும்
வாத்துகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன. பறவைப்
பண்ணையானது இறைச்சி, முட்டை மற்றும் இறகு
உற்பத்திகளுக்காக உருவாக்கப்படுகிறது. வணிக
ரீதியிலான பறவை வளர்ப்பு லாபகரமான த�ொழில்
ஆகும். இப்பாடப்பகுதியில் க�ோழி மற்றும் வாத்து
இனங்களின் வளர்ப்பு முறைகளையும் அதன்
நன்மைகளையும் அறியலாம்.

2. பிராய்லர் வகை (கறிக்கோழி வகை):
வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து, மென்மையான,
தரமான இறைச்சியைக் க�ொடுப்பவை இவ்வகைக்
க�ோழிகள் ஆகும்.
வெள்ளை பிளிமத் ராக்
இவை உடல் முழுவதும் வெண்ணிற இறகுகளைக்
க�ொண்டவை.
இறைச்சிக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஒரு அமெரிக்க
இன வகை. இது வேகமாக வளரக்கூடியது.
பண்ணை வளர்ப்பிற்கு ஏற்றது.

க�ோழியின வகைகள்

3. இரு பயன்பாட்டு இனங்கள்:

நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட க�ோழிஇனங்கள் உள்ளன.
அவற்றின்
பயன்பாட்டினைப்
ப�ொறுத்து
க�ோழிகளை ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
அவை, முட்டையிடுபவை, கறிக்கோழி அல்லது
இறைச்சி வகை, இரு பயன்பாட்டு வகை,
விளையாட்டு வகை மற்றும் அலங்கார வகை
ஆகியன (படம் 12.13).

இவ்வகைக் க�ோழிகள் இறைச்சிக்காகவும் முட்டை
உற்பத்திக்காகவும் பயன்படுகின்றன.

பிரம்மா
இக்கோழிகள் பெரிய திரட்சியான உடலும்
கனமான எலும்புகளும் நல்ல இறகுகளும்
சரியான உடல் அளவையும் க�ொண்டவை.
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லெக்ஹார்ன்

பிரம்மா

பிராய்லர் வகை

அசீல்
படம் 12.13 க�ோழிகளின் வேறுபட்ட வகைகள்

பட்டாணிக்கொண்டை இதன் முக்கியப்பண்பாகும்.
இதில் வெளிர்நிற பிரம்மா மற்றும் அடர்நிற
பிரம்மா என இருவகை உண்டு.

சில்க்கி

விரல்களையும் மற்ற பண்புகளாகக் க�ொண்டு
காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலான க�ோழிகளில்
நான்கு விரல்கள் மட்டுமே உள்ளன. பல்வேறு
வண்ணங்களில்
உள்ள
இவை
க�ோழிக்
கண்காட்சிகளில்
காட்சிப்
ப�ொருளாக
வைக்கப்படுகின்றன. சில்க்கி வகை க�ோழிகள்
அமைதியான சுபாவத்திற்கும் நட்பாகப் பழகும்
விதத்திற்கும்
சிறந்தவை.
சில்க்கி
வகைக்
க�ோழிகள் செல்லப்பிராணிகளாக வைத்திருக்க
ஏற்றவை.

4. விளையாட்டு வகைகள்:
பழங்காலம்
த�ொட்டே
சேவற்சண்டை
விளையாட்டிற்கென சில சேவல் வகைகள்
வளர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அசீல்
இவ்வினக்கோழிகள் வெள்ளை அல்லது கருமை
நிறத்துடன்
உள்ளன.
க�ோழிகள்
அதிக
எண்ணிக்கையிலான
முட்டைகளை
இடுவதில்லை.
ஆனால்,
அடைகாப்பதில்
சிறந்தவை.
இந்தியாவின்
அனைத்து
மாநிலங்களிலும் காணப்படுகிறது. இவற்றின்
ஆக்ரோஷமான சண்டையிடும் பண்பு, உறுதியான
உடல்,
கம்பீரமான
த�ோற்றம்
ஆகியவை
குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.
இவை,
குறைந்த
உற்பத்தியாளர்கள்
என்றாலும்
அவற்றின்
இறைச்சியின் தரம் நன்றாக உள்ளது.

பண்ணைக்கோழி வளர்ப்பு முறைகள்
இறைச்சிக்கோழி
மற்றும்
முட்டையிடும்
க�ோழிகளை வளர்க்க வேறுபட்ட முறைகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை, கட்டுப்பாடின்றி
வளர்க்கப்படுபவை, கரிம முறை, முற்றத்தில்
வளர்க்கும் முறை, கூண்டு வளர்ப்பு முறை மற்றும்
வசதியான
கூண்டு
வளர்ப்பு
முறை
ப�ோன்றவையாகும்.
	பெரிய பண்ணைகளில் கூண்டு வளர்ப்பு
முறையில் க�ோழிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. மற்ற
முறைகளும் சூழல் நட்பு முறைகளாக உள்ளன.
இம்முறைகளில்
உற்பத்தி
செய்யப்படும்
முட்டைகள்
சந்தைகளில்
அதிகம்
விற்கப்படுகின்றன.

5. அலங்கார வகைகள்:
முட்டை மற்றும் இறைச்சிக்காக மட்டுமல்லாமல்,
அலங்கார
வகைக்கோழிகள்,
நட்பு
விலங்குகளாகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன.

வளர்ப்பு முறையின் நிலைகள்

சில்க்கி

க�ோழி வளர்ப்பில் சில நிலைகள் உள்ளன.

இவ்வகைக்
க�ோழிகள்
சிறப்பான,
பட்டுப்போன்ற மிருதுத்தன்மையுடன் கூடிய
இறகுப்போர்வையுடன்
காணப்படுகின்றன.
இவ்வகைக்கோழிகள் கருப்புத்தோல் மற்றும்
எலும்புகளையும்,
ஊதா
நிறக்
காது
மடல்களையும் ஒவ்வொரு காலிலும் ஐந்து

1) சிறந்த
முட்டையிடும்
க�ோழிகளைத்
தேர்ந்தெடுத்தல்:
புத்திக்கூர்மையுடைய
சுறுசுறுப்பான,
பளபளப்பான
க�ொண்டைகளையுடைய,
அதிக
பருமன்
இல்லாத
க�ோழிகளைத்
தேர்ந்தெடுக்க
வேண்டும்.
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2) முட்டைகளைத்தேர்ந்தெடுத்தல்: முட்டைகளைக்
கவனமாகத்
தேர்ந்தெடுக்க
வேண்டும்.
வளமையான, நடுத்தர அளவுள்ள, அடர் பழுப்பு
நிறமுடைய, ஓடுகளுடைய மற்றும் புதிதாக
இடப்பட்ட முட்டைகள் அடைகாத்தலுக்குத்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.
முட்டைகளை
நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்து உலர்த்திப்
பயன்படுத்த வேண்டும்.

பறவை வளர்ப்பின் உற்பத்திப்பொருட்கள்
முட்டையும், மாமிசமும் பறவை வளர்ப்பின்
முக்கிய உற்பத்தி ப�ொருட்களாகும். இந்தியாவில்
பறவை வளர்ப்பின் முக்கிய ந�ோக்கம் முட்டை
உற்பத்தியே. முட்டையும், மாமிசமும் அதிகளவில்
புரதமும் வைட்டமின்களும் நிறைந்த உணவாகும்.

பறவை வளர்ப்பினால் கிடைக்கும் துணை
ப�ொருட்கள்

3) அடைகாத்தலும் குஞ்சு ப�ொரித்தலும்: புதிதாக
இடப்பட்ட முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சு ப�ொரித்து
வெளிவரும்
வரை
அவற்றை
உகந்த
சூழ்நிலைகளில்
வைத்து
பராமரித்தல்
அடைகாத்தல்
எனப்படும்.
முழு
வளர்ச்சியடைந்த
க�ோழிக்குஞ்சானது
அடைகாத்தல் காலமான 21-22 நாட்கள் கழித்து
முட்டையிலிருந்து வெளிவருகின்றன. இதில்
இருவகை அடைகாத்தல் உள்ளன. அவை,
இயற்கை மற்றும் செயற்கை அடைகாத்தல்
எனப்படும். இயற்கை அடைகாத்தல் முறையில்
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான முட்டைகளை
பெண் க�ோழி அடை காக்கிறது. செயற்கை
அடைகாத்தலில்
இன்குபேட்டர்
என்னும்
கருவியின் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையிலான
முட்டைகளை அடை காக்கலாம்.

பறவை இறகுகள், தலையணைகள் மற்றும்
படுக்கை
விரிப்புகள்
(quilts)
தயாரிக்க
பயன்படுகிறது. பறவை எச்சத்தில் நைட்ரஜன்,
ப�ொட்டாஷ் மற்றும் பாஸ்பேட் ப�ோன்ற உயர்சத்து
ப�ொருட்கள்
நிறைந்துள்ளதால்
மிகச்சிறந்த
உரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பறவை வளர்ப்பகத்திலிருந்து உருவாகும் இரத்த
உணவு, இறகுணவு, உபப�ொருள் உணவு மற்றும்
முட்டை
ப�ொரிப்பகத்திலிருந்து
உருவாகும்
ப�ொருட்கள்
ப�ோன்றவை
மாமிசத்திற்காக
வளர்க்கப்படும்
விலங்கு
மற்றும்
பறவை
வளர்ச்சிக்கு நல்ல உணவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும்,
இப்பொருட்களில்
விலங்குகள்
வளர்ச்சிக்குத் தேவையான புரதங்கள், க�ொழுப்பு
வைட்டமின்கள் மற்றும் அதிகளவிலான தனிம
ஊட்டங்கள் நிறைந்துள்ளன.

4) பேணிக்காத்தல்: ப�ொரித்து வெளிவந்த சிறிய
க�ோழிக்குஞ்சுகளை 4 முதல் 6 வாரங்களுக்கு
கவனத்துடன் மேலாண்மை செய்யும் முறை
பேணிக்காத்தல்
எனப்படும்.
இதுவும்
பேணிகாக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில்
இயற்கை மற்றும் செயற்கை முறை என இரு
வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பறவை ந�ோய்கள்
ராணிகெட், காக்சிடைய�ோசிஸ் மற்றும் க�ோழி
அம்மை ப�ோன்றவை பறவைகளை தாக்கும்
ப�ொதுவான ந�ோய்களாகும்.

பறவை வளர்த்தலுக்கான இடவசதி

பறவை வளர்ப்பின் பயன்கள்

வெயில்,
மழை
மற்றும்
க�ொன்றுண்ணிகளிடமிருந்து
பறவைகளைப்
பாதுகாக்க சரியான இடவசதி அளித்தல் அவசியம்.
இவ்விடங்கள்
ஈரத்தன்மையற்றும்,
எலித்தொல்லை இல்லாமலும், சுலபமாக சுத்தம்
செய்யக் கூடியதாகவும், நீண்டநாள் தாங்கக்
கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

1. பறவை வளர்ப்பகம் உருவாக்கவும் மேலாண்மை
செய்யவும் அதிக மூலதனம் தேவையில்லை.
2. அதிகளவிலான இடப்பரப்பு தேவையில்லை.
3. குறைந்த
காலத்தில்
தரக்கூடியது.

அதிகளவு

லாபம்

4. புதிய ஊட்ட சத்து மிக்க ப�ொருட்களை
தருகின்றன. இதற்கு உலக அளவிலான தேவை
அதிகம் உள்ளது.

ஊட்டப்பொருட்கள்
க�ோழிகுஞ்சுகளின் முறையான வளர்ச்சிக்குத்
தேவையான உணவு, நீர், கார்போஹைட்ரேட்,
புரதம், க�ொழுப்பு, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது
உப்புகள் ஆகியவற்றை சரியான அளவில்
க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.

5. அதிகளவு வேலை வாய்ப்பினை உண்டாக்கப்
பயன்படுகிறது.
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குறிப்பு

வாத்து வளர்ப்பின் நன்மைகள்
இவற்றை நீருள்ள சிறிய புழக்கடைப்பகுதிகளிலும்

பல்வேறு வகையான க�ொன்றுண்ணிகளின்
வருகைபற்றி நண்பர்களை எச்சரிக்கவும்,
தங்களின்
நலம்
பற்றி
தாய்க்கு
அறிவிக்கவும்
க�ோழிகள்
தனித்தன்மையுள்ள 24ற்கும் மேற்பட்ட,
ஒலிகளைக் க�ொண்டு தம்முள் த�ொடர்பு
க�ொள்கின்றன.

வளர்க்கலாம்.

இவற்றிற்கு

குறைவான

பராமரித்தலும் மேலாண்மையும் ப�ோதுமானது.
இவை அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் தகவமைத்து
வாழும்

தன்மை

விலங்குகள்,

க�ொண்டவை.

நல்ல

இவ்வகை

உணவுண்ணும்

திறனும்

வளரும் திறன் மற்றும் ந�ோய் எதிர்ப்பு தன்மையும்
க�ொண்டவை.

வாத்து வளர்ப்பு
பாடச் சுருக்கம்

வாத்து நீரில் வாழக்கூடிய பறவையாகும். இது
நம்நாட்டு
பறவைகளில்
6%
வளர்ப்பின
உயிர்த்தொகையைப் பெற்றுள்ளது. 20 வகைபட்ட
வாத்து
இனங்கள்
இவ்வளர்ப்பில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்தியன்
ரன்னர்
மற்றும் சைலட்மெட்டா ப�ோன்றவை நாட்டு
இனங்களைச் சார்ந்தவை. மஸ்கோரி, பெகின்,
அய்ல்ஸ்பரி மற்றும் கேம்பெல் ப�ோன்றவை
வெளிநாட்டு இனங்களாகும். காட்டு இனமான
மாலார்டு
(அனஸ் ப�ோஸ்கஸ்)
எனப்படும்
வாத்தினத்திலிருந்து வீட்டில் வளர்க்கப்படும்
வாத்தினங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. நீர் உயிரி
வளர்ப்பியலுடன்
சேர்த்து
வாத்து
பண்ணை அமைப்பது அதிக லாபமீட்டக் கூடியது
ஆகும்.

மனித நலவாழ்விற்குப் பயன்படும் விலங்குகள்
பற்றி

படிக்கும்

அறிவியல்

பிரிவு

வணிக

விலங்கியல் ஆகும். இவ்விலங்கியல் பிரிவு உணவு
பாதுகாப்பையும்,

வேலைவாய்ப்பையும்

உருவாக்குவதன்
மேம்படுத்த

மூலம்
உதவுகிறது.

முக்கியதுவத்தின்

விலங்குகள்

வகைபடுத்தப்படுகிறது.

(1)

உணவுக்காகப்

பயன்படும்

(2)

ப�ொருளாதார

முக்கியத்துவம்

விலங்குகள்.

விலங்குகள்.

(3)

அழகுக்காகப்

விலங்குகள்.

(4)

அறிவியல்

பயன்படும்

உடல் முழுமையும் நீர் ஒட்டாதன்மையுள்ள
(Oily feathers) இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது.
த�ோலின் கீழுள்ள ஓரடுக்கு க�ொழுப்புபடலம்
இறகுகளை
ஈரத்தன்மை
அடையாமல்
பாதுகாக்கிறது. இவை காலையில�ோ அல்லது
இரவில�ோ முட்டையிடுபவை. இவை அரிசித்

ப�ொருளாதார

அடிப்படையில்

கீழ்க்கண்டவாறு

வாத்தின் தனி பண்புகள்

ப�ொருளாதாரத்தை

விலங்குகள்.

என்பது

மண்புழுக்களை

உணவு

ப�ொருட்களை

நிலையான
ஊட்ட

தாவர

பயன்படும்
ஆய்விற்காகப்

மண்புழு

வளர்ப்பு

பயன்படுத்தி
சிதைத்து

வளர்ச்சிக்கு

ப�ொருட்களாக

வாய்ந்த

கரிம

அவற்றை
தேவையான

மாற்றுவதாகும்.

பட்டு

வளர்ப்பு என்பது பட்டு பூச்சியிலிருந்து பட்டு
இழைகளை
சார்ந்த

உருவாக்குவதாகும்.

த�ொழிலான

க�ொண்டுள்ளது.

தவிடு, சமையலறை கழிவுகள், மீன் மற்றும்

இது
பட்டுப்

3

வேளாண்
நிலைகளைக்

புழுக்களுக்குத்

நத்தைகளை உட்கொள்ளக் கூடியவை.

தேவையான உணவு தாவரங்களை வளர்த்தல்,

வளர்ப்பு இனங்கள்

உருவாக்குதல். தேன் உற்பத்திக்காக தேனீக்களை

பயன்பாட்டின்

அடிப்படையில்

பட்டு புழுக்களை வளர்த்தல், பட்டு இழைகளை
வளர்த்து பராமரித்தலே தேனீ வளர்ப்பு அல்லது

வாத்தினங்கள்

ஏப்பிகல்சர் எனப்படும். அரக்கு பூச்சியிலிருந்து

மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை
கறிக்காகப்

பயன்படும்

இனங்கள்,

அரக்கு உருவாக்கப்படுகிறது.

முட்டை

உற்பத்திக்குப் பயன்படும் இனங்கள், கறிக்காகவும்,

அக்குவா ப�ோனிக்ஸ் (நீர் உயிரி - பயிர்

முட்டைக்காகவும் பயன்படும் இரு பயன்பாட்டு

வளர்ப்பு) என்பது நீர் உயிரி வளர்ப்பியலும்

இனங்கள் என்பன ஆகும்.

(aquaculture) நீர்தாவர வளர்ப்பியலும் (hydroponics)
சேர்ந்த த�ொழில் நுட்பமாகும். இது மீன்களின்
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கழிவுப�ொருட்களை மறுசுழற்சி செய்து சூழ்நிலை மண்டலத்தைச் சமநிலைப்படுத்தவும், நீர�ோட்டத்தின்
நச்சுதன்மையை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது. நீர் உயிரி வளர்ப்பியல் எனப்படுவது, நீர் வாழ் உயிரிகளை
பற்றிப்படிப்பதாகும். நீரின் ஆதாரவளத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு நீர் உயிரி வளர்ப்பியலானது நன்னீர்
வளர்ப்பு, கழிமுக நீர்உயிரி வளர்ப்பு, கடல்நீர் உயிரிவளர்ப்பு என மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் மீன்கள், இறால்கள், நண்டுகள் மற்றும் சிப்பிகள் ஆகியவற்றை வளர்த்தல் அடங்கும். விலங்கு
வளர்ப்பு என்பது பசு, எருமை, ஆடு, க�ோழி ப�ோன்ற பயனுள்ள விலங்குகளை வளர்ப்பதாகும். இது
மனிதனுக்கு அதிகளவில் பயன்படக்கூடியது. பாலும், பால் சார்ந்த ப�ொருட்களையும் உற்பத்தி செய்து
வினிய�ோகம் செய்வது பால்சார் த�ொழில் (Dairy) எனப்படும். பால்சார் த�ொழிலில் கால்நடைகளை
முறையாக மேலாண்மை செய்வது, பால்பொருட்களை சேகரிப்பது, பால்சார்ந்த ப�ொருட்களை தயாரிப்பது
ப�ோன்றவை அடங்கும். பறவை வளர்ப்பு என்பது க�ோழி, வாத்து, வான்கோழி, நீள்கழுத்து வாத்து (geese)
காடை, கினி க�ோழி ப�ோன்ற பறவையினங்களை வளர்த்து பெருக்குதல் ஆகும். பயன்பாட்டின் அடிப்படையில்
ப�ொதுவாக பறவைகளை ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன, முட்டையிடுபவை, கறியினம், இரு
பயன்பாட்டு இனம், விளையாட்டினம் மற்றும் அலங்கார இனம் ஆகியவையாகும்.

சார்லஸ் டார்வின்

தான் உருவாக்கும் நன்மைகளைப் பற்றி
அறியாத இந்த எளிய உயிரி, மனித
இனத்திற்கும் விவசாயத்திற்கும் செய்யும்
அளப்பறிய பணிகளை, இந்த கடினமான
செயலை அவைகள் இல்லை எனில்
முன்றிலும் முடியாது என்பதை நாம்
அறிவ�ோம்.

" மண்புழுக்கள்
புவியின்
குடல் ஆகும் "
அரிஸ்டாடில்

2. கீழ் வருவனவற்றுள் எது உள்நாட்டு இன
மண்புழு அல்ல.

மதிப்பீடு

அ) பெரிய�ோனிக்ஸ்	
இ) யூட்ரிலஸ்	

1. கீழ்
வருவனவற்றுள்
மண்புழு உர உற்பத்தியில்
த�ொடர்பற்றது எது?

3. கீழ்வருவனவற்றைப் ப�ொருத்துக.

அ) மண் வளத்தைப் பாதுகாத்தல்
ஆ) கனிமப் ப�ொருட்களை சிதைத்தல்
இ) துளைகள், காற்றோட்டம் மற்றும் 			
ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்தல் தன்மை 		
ப�ோன்றவற்றை அளிக்கின்றது.
ஈ) உயிரியல் சிதைவுக்குட்படாத கரிமங்களை
சிதைக்கின்றது.
i) அ மற்றும்

ஆ சரி

iii) ஆ மற்றும் ஈ தவறு

ஆ) லேம்பிட்டோ
ஈ) ஆக்டோ கீட�ோனா

1. பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி

அ) சாம்பா

i) முகா

2. ஆந்ரேயா
அஸ்ஸமென்சிஸ்

ஆ) மல்பெரி

ii) எரி

3. ஆந்ரேயா
மைலிட்டா

இ) அர்ஜுன்

iii) டஸ்ஸார்

4. அட்டாகஸ் ரிசினி

ஈ) ஆமணக்கு iv) மல்பெரி

ii) இ மற்றும் ஈ சரி
iv) அ மற்றும் இ தவறு
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சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடு
A) 1-ஆ - iv

8. அக்குவாப�ோனிக்ஸ்
என்ற
நுட்பமானது________

B) 2 - அ - i

அ) மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வளர்ப்பு 		
இணைந்ததாகும்.

C) 3 -இ – iii D) 4 - ஈ - ii
4. எரிபட்டு_______லிருந்து பெறப்படுகின்றது.

ஆ) நீர் உயிரி வளர்ப்பு மற்றும் மண்ணில்லா
தாவர வளர்ப்பும் இணைந்தது ஆகும்.

அ) லேஸ்ஸிஃபெர் லேக்கா
ஆ) ந�ொசிமா பாம்பிசிஸ்
இ) அட்டாகஸ் ரிசினி
ஈ) அட்டாகஸ் மைலிட்டா

இ) மண்புழு வளர்ப்பும் நீர் உயிரி வளர்ப்பும்
இணைந்தது.
ஈ). இறால் வளர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி 		
வளர்ப்பும் இணைந்ததாகும்.

5. கூ
 ற்று : கலவிப்பறப்பு ஒரு இராணித்தேனீயுடன்
பல ஆண்தேனீக்கள் பறந்து செல்லும் ஒரு
சிறப்பான பறத்தல் நிகழ்வு ஆகும்.

9. இறால் சார்ந்துள்ள வகை
அ) கிரஸ்டேஷியா ஆ) அன்னலிடா
இ) சீலன்டிரேட்டா ஈ) எக்கின�ோடெர்மேட்டா

காரணம்: இராணித்தேனீ ஃபெர�ோம�ோன் எனும்
ஹார்மோன்
வேதிப்பொருளை
உற்பத்தி
செய்கின்றது.
அவ்விடத்தில்
உள்ள
ஆண்
தேனீக்கள்
ஃபெர�ோம�ோனால்
கவரப்பட்டு
புணர்ச்சி நடைபெறுகின்றது.

10. உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு என்பது
அ) ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்தல்
ஆ) கடற்கரை ஓர மீன்பிடித்தல்
இ) நன்னீரில் மீன்வளர்ப்பு மற்றும்
மீன்பிடித்தல்
ஈ) மீனிலிருந்து மீன் எண்ணெய்
பிரித்தெடுத்தல்

அ) கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனால்,
ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக த�ொடர்புப்
படுத்தப்படவில்லை.
ஆ) கூற்றும் காரணமும் தவறு. ஆனால்,
சரியாக த�ொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளன.

11. தூண்டப்பட்ட இனப்பெருக்க த�ொழில் நுட்பம்
இதில் பயன்படுகிறது.

இ) கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் சரியாக
த�ொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அ) கடல் மீன் வளர்ப்பு
ஆ) மீன்பிடித்தலில்
இ) மீன் வளர்ப்பில்
ஈ) உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பில்

ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறு மற்றும் சரியாக
த�ொடர்பு படுத்தப்படவில்லை.
6. தேனீ வளர்ப்பு இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது.
அ) செரிகல்சர்
இ) வெர்மிகல்சர்

த�ொழில்

12. இஸின்கிளாஸ் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

ஆ) லேக் கல்சர்
ஈ) ஏபிகல்சர்

அ) ஒயின் தயாரித்தல்
ஆ) ஒயினை சுத்தகரிக்க
இ) ஒயினை வடிகட்டிப்பிரித்தல்
ஈ) ஒயினைப் பதப்படுத்தல்

7. அரக்குப் பூச்சியியைப் பற்றிய கூற்றுகளில் எது
தவறு?
அ) நுண்ணிய, ஒட்டும் தன்மையுள்ள, ஊர்ந்து
செல்லும் செதில்களுடைய பூச்சி
ஆ) தன்னுடைய உறிஞ்சுகுழலை 			
தாவரத்திசுவினுள் நுழைத்து சாற்றை 		
உறிஞ்சி வளர்கின்றன.

13. விலங்குகளை வளர்த்தல், உணவூட்டம் மற்றும்
பாதுகாத்தல்,
இனப்பெருக்கம்
மற்றும்
அவைகளின் ந�ோய்க்கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை
உள்ளடக்கியதே கால்நடை வளர்ப்பாகும்.
வளர்ந்து
வரும்
மக்கள்
த�ொகைப்பெருக்கத்திற்கு
தேவையான
உணவூட்டத்தை அளிக்கிறது. இத்தேவை பால்,
முட்டை, இறைச்சி மற்றும் தேன் ப�ோன்ற
ப�ொருட்களை அதிகமாக உற்பத்தி செய்து
பெருக்குவதால் பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

இ) அரக்கை தன் உடலின் பின் பகுதியில் 		
இருந்து சுரக்கின்றது.
ஈ) ஆண் அரக்குப் பூச்சி அதிக அளவில் 		
அரக்கு உற்பத்திக்குக் காரணமாகிறது.
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அ) சரியான விகிதத்தில் கால்நடை வளர்ப்பதன்
முக்கியத்துவம் யாது?

18. வேலைக்காரத் தேனீக்களின் பணியைக் கூறு.
19. கலவிப்பறப்புக்குப்பின்
நடைபெறுவதென்ன?

ஆ)உள்நாட்டு கால்நடை இனங்களுக்கிடையே
நடைபெறும் இனக்கலப்பைவிட குறுக்கு
கலப்புச் செய்தல் அதிக நன்மையைத்
தருகிறது – விவரி.

20. பட்டுப்பூச்சியின்
முக்கியத்துவத்தைக் கூறு.

ஈ) கூட்டு மீன் வளர்ப்பு அதிக முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தது.

1. முட்டையிடுபவை
2. கறிக்கோழி வகை
3. இருவகை	
4. அலங்கார வகை	

ப�ொருளாதார

21. மீன்களின் உணவூட்ட மதிப்புகள் எவை?

இ) பறவைகள் உற்பத்தி ஒளிக்கால அளவைச்
சார்ந்தது – விவரி.

14. சரியாக
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ள
தேர்வு செய்.

ஆண்தேனீக்களில்

இணையை

22. இறால்
வளர்ப்பின்
முக்கியத்துவத்தைக் கூறு.

ப�ொருளாதார

23. அரக்குப்பூச்சியின்
முக்கியத்துவத்தைக் கூறு.

ப�ொருளாதார

24. அரக்குப்பூச்சிகள் வளரும் ஏதேனும் இரண்டு
மரங்களின் பெயர்களைக் கூறு.

– பிரம்மா
- 	லெக்ஹார்ன்
- 	வெள்ளை பிளிமத் ராக்
- சில்க்கி

25. குறுக்குக் கலப்பு – வரையறு.
26. செயற்கை முறை விந்தூட்டத்தின் பயன்கள்
யாவை?

15. மண்புழு உரத்தின் பயன்களை எழுதுக.
16. தேனீக்களின் மூவகைச் சமூகக் கட்டமைப்பின்
பெயர்களைக் கூறு.

27. கால்நடை
இனப்பெருக்கத்தில்
மேற்கொள்ளப்படும்
பல்வேறு
த�ொழில்நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதி.

17. கீழ் வருவனவற்றைப் பெயரிடுக.

28. MOET த�ொழில்நுட்பத்தின் பயன்களை விவரி.
29. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை விவரி.

i) தேன்கூட்டின் மிகப்பெரியத் தேனீ ii) சில ஆண் தேனீக்களுடன் புதிய கன்னி
இராணித் தேனி கூட்டைவிட்டுப் பறந்து
செல்லுதல் -

30. பட்டுப்புழுவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவரி.
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(Glossary)
அசிட�ோஸிஸ் (Acidosis)

-

கீட்டோசிஸ் விளைவால் கீட்டோ அமிலங்களின் அடர்வு
உயர்ந்து இரத்தத்தின் pH குறையும் தன்மை அசிட�ோஸிஸ்
ஆகும்.

 சிட்டைல் க�ொலைன்
அ
(Acetylecholine)

-

இது நரம்பு மண்டலம் முழுவதும் காணப்படும் நரம்புணர்வு
கடத்தியாகும்.

அசினஸ் (Acinus)

-

செல்கள் வளைய அமைப்பில் அமைந்து ஒரு சுரக்கும்
அலகை ஏற்படுத்துதல்.

அடிப்போசைட் (Adipocyte)

-

பெரிய க�ொழுப்புத்திவலையை மையத்தில் க�ொண்டு அதைச்
சுற்றிலும் மெல்லிய விளிம்பாக சைட்டோபிளாசம் அமைந்து
காணப்படும் பெரிய செல் (200 மைக்ரான் வரை)

அடிப்போஸ் திசு (Adipose issue)

-

அடிப்போசைட்டு த�ொகுப்பு

அடின�ோசின் டிரை பாஸ்ஃபேட் (ATP)

-

இது, அடினைன், ரிப�ோஸ் மற்றும் மூன்று பாஸ்பேட்
மூலக்கூறுகள் க�ொண்ட நியுக்ளிய�ோடைட் ஆகும். உயிரிய
மண்டலங்களில் ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் ப�ோது இதன் பங்கு
மையமானதாகும்.

அடைகாக்கும் கருவி (Incubator)

-

நுண்ணியிரிகள்
அல்லது
செல்கள்
வளர்ப்பிற்கு
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம்.
இவ்வளர்ப்பிற்குத்
தேவையான உகந்த வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப்
பராமரித்தல் மற்றும் கருவியினுள் கார்பன் டை ஆக்சைடு
மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அளவுகளைச் சரிசெய்தல் ஆகிய
பணிகளைச் செய்கிறது.

அப்நோயியா (Apnoea) (மூச்சுத் தடை)

-

தற்காலிகமாகச் சுவாசம் நிறுத்தப்படுதல்

ஆம்புல்லா (Ampulla)

-

உணர்ச்சி நரம்புகளைக் க�ொண்ட ஒவ்வொரு அரைவட்டக்
கால்வாயின் அகன்ற திறப்பு.

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure)

-

இரத்தக் குழல்களுக்குள் இரத்தம் சுழலும்போது
அக்குழல்களின் சுவர்களில் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்

இருகால் இயக்கம் (Bipedal)

-

இரண்டு கால்களால் நிற்பது மற்றும் நடப்பது

இனச்செல் வெளியேற்ற்றம்:
(Spawning)

-

நீர் வாழ் உயிரிகள்
வெளியேற்றுதல்

ஈரிதழ் வால்வு (Bicuspid valve)

-

மிட்ரல் வால்வு எனவும் அழைக்கப்படும்.
இடது
ஆரிக்கிளுக்கும், இடது வென்டிரிக்கிளுக்கும் இடையே
காணப்படும் இரு கதுப்புகளாலான இடது ஆரிக்குல�ோ
வென்ட்ரிக்குலார் வால்வு.

உயிரிய அடையாளங்காட்டிகள்
(Biological indicator)

-

சுற்றுச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க நிலைமைகள் நிலவுவதை
தம்முடைய பண்பின் மூலம் வெளிப்படுத்தும் உயிரினங்கள்,
சிற்றினங்கள் அல்லது இனத்தொகை.

உள்ளுறுப்பு அகற்றம்: (Evisceration)

-

எதிரிகளிடமிருந்து
உள்ளுறுப்புகளை
வெள்ளரி.

முட்டை

மற்றும்

அது

விந்துசெல்களை

தன்னை
தற்காத்துக்
க�ொள்ள
அகற்றிக்கொள்ளுதல்.
எ.கா.
கடல்
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ஒடியின் சுருக்குத்தசை
(Sphincter of oddi)

-

சிறுகுடலினுள் வேட்டரின் புனல் திறக்கும் இடத்தில் உள்ள
சுருக்கத்தசை

ஓரடைக் குஞ்சுள்(Brood)

-

ஒரு முறை அடைகாத்தலுக்குப் பிறகு வெளிவரும் பறவைக்
குஞ்சுகளைக் க�ொண்ட குடும்பம்.

ஒரு பால் உயிரி (Dioecious)

-

ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள�ோடு ஆண் உயிரி தனியாகவும்
பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள�ோடு பெண் உயிரி தனியாகவும்
இரு வேறாகக் காணப்படல்.

ஃபால்சி ஃபார்ம் தசை நாண்கள்
(Falciform ligamenrt)

-

கல்லீரல் கதுப்புகளைப் பிரிக்கிறது.
கல்லீரலை இணைக்கிறது.

ஃபைல�ோஜெனி (Phylogeny)

-

உடலமைப்பு அல்லது மரபுப் பண்புகளில் காணப்படும்
ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில்
பல்வேறுபட்ட
உயிரியல்
சிற்றினங்களுக்கிடையேயான
த�ொடர்பைக் குறிப்பது. இது த�ொகுதி வரலாறு எனவும்
கூறப்படுகின்றது.

கருமுட்டைக்கூடு (Cocoon)

-

கிளைடெல்லத்தில் காணப்படும் பை ப�ோன்ற அமைப்பு.
முட்டைகளும்,
விந்தணுக்களும்
இதனுள்
சேமித்து
வைக்கப்படுகின்றன. கருவுறுதலும் கருவளர்ச்சியும் இதனுள்
நடைபெறுகிறது.

காற்றுடைமார்பு (Pneumothorax)

-

புளூரல்
இடைவெளியில்
காற்றுள்ள
நுரையீரல்களைச் சிதைக்கும்.

குடல் உறிஞ்சி (Villus)

-

முதுகெலும்பிகளின் குடலின் உள் படலத்தில் காணப்படும்
விரல் ப�ோன்ற நீட்சிகள்


கெர்
க்ரிங் வால்வுகள்
(Valves of kerkring or plical circularis)

-

பின் சிறுகுடலில் உள் பகுதியில் உள்ள வளைய வடிவ
மடிப்புகள்

க�ொட்டாவி (Yawning)

-

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு அளவு அதிகரிப்பதனால் ஏற்படும்
நீண்ட நேர உட்சுவாசம்

ெகாலாஜன் (Collagen)

-

மூன்று சுருள் அமைப்பு க�ொண்ட அதிக இழுவிசைத் திறன்
க�ொண்ட புரதம்

கேட்டக�ோலமைன்கள்
(Catecholamines)

-

நரம்புணர்வு கடத்திகளாகச் செயல்படக் கூடிய இயற்கையில்
காணப்படும் அமைன்கள் கேட்டக�ோலமைன்கள் ஆகும்.
கேட்டக�ோல் த�ொகுதியைக் க�ொண்ட இவை அமைன்
த�ொகுதியுடன்
இணைவதால்
த�ோன்றுவதாகும்.
எ.கா.
எபிநெஃப்ரின்.

க�ோப்ைப செல் (Goblet cell)

-

சுவாச
மண்டலத்திலும்,
குடலிலும்
க�ோழைப்பொருளைச் சுரக்கும் சிறப்பான
எபிதீலிய செல்.

சமக்கொள்ளளவு வென்டிரிக்குலார்
சுருக்கம் (Isovolumetric ventricular
contraction)

-

நிலையானக் க�ொள்ளளவு மற்றும் மாறாத நீளம் ஆகியவை
சமக் க�ொள்ளளவு எனப்படும்.
வென்டிரிக்கிள் சுருங்கி
அனைத்து வால்வுகளும் மூடியிருக்கும் நிலையில் இரத்தம்
உள்ளே வரவ�ோ அல்லது வெளியேறவ�ோ முடியாது.
இந்நிலையில்
வெண்டிரிக்கிள்
அறைகள்
நிலையான
க�ொள்ளளவுடனும், வென்டிரிக்கிள் தசைகள் மாறாத
நீளத்துடனும் இருக்கும்.

உதரவிதானத்தோடு

நிலை.

இது

காணப்படும்
தூண் வடிவ
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செயல்பாட்டு சுவாச க�ொள்திறன்
- Functional Respiratory Capacity (FRC)

-

வெளி சுவாசத்திற்கு பிறகு நுரையீரலில் உள்ள காற்றின்
க�ொள்ளளவு

டிரில�ோஸ்ஃபியர்(Drilosphere)

-

மண்புழுவின் சுரப்புகள், வளைத�ோண்டுதல் மற்றும் நாங்கூழ்
கட்டிகள் வெளியேற்றம் ப�ோன்ற இயக்கங்களால் மண்ணில்
ஏற்படும் துளைகள்.

டிஃப்லோச�ோல் (Typhlosole)

-

வளைதசைப்புழுக்களின் (மண் புழுக்கள்) குடலின், முதுகுப்புற
மைய அச்சில் உள்ள மடிப்பு.

டிஸ்ப்ேனாயா (Dyspnoea)

-

வலியுடன் கூடிய சுவாசம்

டீனியே க�ோலை (Taenia coli)

-

பெருங்குடலில் உள்ள நீளவாட்டுத் தசை இழைகள்

தலைமுறை மாற்றம் (Alternation of
generation)

-

ஒருமய
பாலினப்
பெருக்கமும்
இருமய
பாலிலா
இனப்பெருக்கமும் ஒரு விலங்கின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில்
மாறி மாறி ஏற்படுதல்.

தன்னக உணர்வேற்பு (Proprioception)

-

உடலின் நிலை, இயக்கம் மற்றும் சமநிலை ப�ோன்ற உடலின்
உட்புறத்திலிருந்து த�ோன்றும் தூண்டல்களை உணரும்
தன்மை.

ந�ோய் கடத்திகள் (Vectors)

-

இவை ந�ோயை உண்டாக்குவதில்லை. ஆனால், ஒரு
ஓம்புயிரியிரிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு ந�ோயைப் பரப்புகின்றன.

நுண்முட்கள்/ சீட்டாக்கள் (Setae)

-

இவை சிறியவை. மண்புழுவின் உடற் சுவரில் உள்ள குழிகளில்
காணப்படும். கைட்டினால் ஆன ‘S’ ப�ோன்ற அமைப்புகள்.
இவை இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. இவற்றுள் சில, ஆண்
இனப்பெருக்கத் துளையின் அருகில் பீனியல் சீட்டாக்களாக
மாறிக் கலவியின் ப�ோது பயன்படுகின்றன

பகிரப்பட்ட பண்புகள் (Shared
character)

-

இரு வேறு விலங்கு வழித்தோன்றல்கள் க�ொண்ட ப�ொதுவான
பண்பு.

பாய்டன் சுருக்கு தசை
(Sphincter of boydon)

-

கணைய நாளத்துடன் இணையும் முன்பு
நாளப்பகுதியில் காணப்படும் சுருக்குத் தசை

புத்தகச் செவுள்கள் (Book gills)

-

நீர்வாழ் லிமுலஸில் உள்ள சுவாச உறுப்பு

புத்தக நுரையீரல் (Book lungs)

-

தேள், சிலந்தி ப�ோன்றவற்றின் சுவாச உறுப்பு

மாறு வெப்பநிலை உயிரிகள்
(Poikilotherms)

-

வெளிப்புற வெப்பநிலை மாறுதலுக்கு ஏற்ப தங்களது உடல்
வெப்பநிலையையும் மாற்றிக் க�ொள்ளும் பிராணிகள்.

மாஸ்ட் செல்கள் (Mast cells)

-

பேச�ோஃபிலிக் துகள்களை சைட்டோபிளாசத்தில் க�ொண்ட
இணைப்புத்திசு.
வீக்கம் மற்றும் ஒவ்வாமையின்போது
ஹிஸ்டமைன் ப�ோன்ற ப�ொருட்களை வெளியேற்றும் தன்மை
க�ொண்டவை.

மீசன்ட்ரி (Mesentery)

-

உணவுப்பாதை உறுப்புகளையும் வயிற்றறையில் உள்ள இதர
உறுப்புகளையும் தாங்கி நிற்கும் மெல்லிய, இரட்டைச் சுவர்
உடைய எபிதீலியச் சவ்வு.

மேக்ரோஃபேஜ்கள் (Macrophages)

-

ம�ோன�ோசைட்டுகளிருந்து பெறப்படும் ந�ோயெதிர்ப்பு செல்கள்,
நுண்ணுயிரிகளையும், செல் துணுக்குகளையும் செல்
விழுங்குதல் முறையில் அழிக்கும் தன்மையுடையது.

உள்ள

பித்த
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மேல்தொண்டை (Hypopharynx)

-

உருண்டை வடிவமானது. மேல் மற்றும் கீழ்த்தாடைகளுக்கு
இடையில் காணப்படும். பல சிற்றினங்களில் இது சவ்வு
ப�ோன்றும் உமிழ்நீர் சுரப்பியுடன் இணைந்தும் காணப்படும்.
உணவு விழுங்குவதற்கு இந்த அமைப்பு பயன்படுகிறது.

லாகுனே (Lacunae)

-

எலும்பில் காணப்படும்
பள்ளங்கள்

வாஸா ரெக்டா (Vasa recta): (நேர்
குழல்கள்)

-

ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் நெஃப்ரான்களின் குழல் சூழ் இரத்த
நுண் நாளங்கள் ஹென்லேயின் வளைவை ஒட்டி செல்லும்
இரத்த நாளங்கள் ஆகும்.

வேட்டரின் புனல் (Ampulla of vater)

-

கல்லீரல் கணையப் ப�ொதுநாளம்

ஸ்கிளிரைட்டுகள் (Sclerites)

-

கணுக்காலிகளின் (கரப்பான் பூச்சிகள்) மென்மையான
உடலைப் பாதுகாக்கும் கடினமான, கவசம் ப�ோன்ற
அமைப்புகள். கால்சியப் படிவு (அல்லது) புரதங்களின்
குறுக்கிணைவால் உருவான வலுவான புறச்சட்டகம்.

ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு
(Juxta glomerular apparatus-JGA)

-

ஹென்லே வளைவின் ஏறுதூம்பு அதற்குரிய நெஃப்ரானின்
கிளாமருலார் பகுதிக்கு அருகில் வந்து அமைகிறது.
இவ்விடத்தில் உட்செல் மற்றும் வெளிச்செல் இரத்த
நுண்நாளங்களுக்கு இடையேயான பிளவுப் பகுதி வழியாக
இது செல்கிறது இக்குழல் செல்களும் இரத்த நாள செல்களும்
சிறப்படைந்து
கிளாமருலார்
அருகு
அமைப்பை
உருவாக்குகிறது.

ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள்
(Juxta medullary nephrons)

-

இவ்வகை மெடுல்லா அருகு நெஃப்ரான்களின் கிளாமருலஸ்கள்
கார்டெக்ஸின் உள்ளடுக்கில் மெடுல்லா பகுதியை அடுத்து
காணப்படுகின்றது. இதன் ஹென்லே வளைவு மெடுல்லாவின்
ஆழ்பகுதி வரை நீண்டுள்ளது. இவ்வகை நெஃப்ரான்கள்
அடர்த்திமிகு சிறுநீரை உருவாக்குகின்றது.

ஹைபாக்ஸியா (Hypoxia)

-

தேவையான அளவிற்குத் திசுக்கள் ஆக்ஸிஜனை பெறாத
நிலை.

சிறு

வெற்றிடங்கள்

(அல்லது)
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Endogeics

அடிமட்ட புழுக்கள்

Peristomium

பெரிஸ்டோமியம்

Prostomium

புர�ோஸ்டோமியம்

Pygidium

பைஜிடியம்

Clitellum

கிளை டெல்லம்

பல்லுயிரியல்பு / பல்லுயிர்த்தன்மை

Seta

சீட்டா

இனத்தொடர்பு த�ொகுப்பமைவு

Coelomic fluid

உடற்குழி திரவம்

Hierarchy

படிநிலை

Sperma theca

விந்து க�ொள்பை

Nomenclature

பெயரிடும்முறைகள்

Nephridia

நெஃப்ரிடியா

Biodiversity

பல்லுயிர் தன்மை

Genital opening

இனப்பெருக்கத்துளை

Autotrophic

தன்னூட்டம் ஊட்டமுறை

Gizzard

அரைவைப்பை

Phylogenentic tree

பரிணாம மரம்

Intestinal caeca

குடல் பிதுக்கங்கள்

Hydrostatic skeleton

சார்ந்துண்ணிகள், பிறஊட்ட உயிரிகள்

நீர்ம சட்டகம்

Heterotrophic

Regeneration

இழப்பு மீட்டல்

Thermoacidophiles

வெப்பம் மற்றும்அமிலத்தன்மையை தாங்கி
வளரும் தன்மை

Commissural vessels

இணைப்பு நாளங்கள்

பேரினப்பெயரும்/ சிற்றினப் பெயரும் /
ஒரே மாதிரியாக இருத்தல்

Ganglion

நரம்பு செல்திரள்

Photoreceptor

ஒளி உணர்வி

Gustatory receptor

சுவை உணர்வி

Olfactory receptor

நுகர் உணர்வி

Tactile receptor

த�ொடு உணர்வி

Chemoreceptor

வேதிஉணர்வி

ஈரடுக்கு விலங்குகள்

Thermo receptor

வெப்ப உணர்வி

Asymmetryical

சமச்சீரற்ற தன்மை

Cocoon

புழுக்கூடு

Radial symmetry

ஆரசமச்சீர் அமைப்பு

Vermiwash

மண்புழு செறிவூட்டப்பட்ட நீர்

Biradial symmetrical

இரு ஆரசமச்சீர்

Para zoa

தளர்ச்சியான பலசெல்

Eumetazoa

பல செல் உயிரிகள்

Mesoglea

மீச�ோகிளியா

Deutrostomia

மூலக்குழியிலிருந்து மலவாய் த�ோன்றுதல்

Cnidocytes(or) cnidoblasts

பாடம் 1 : உயிருலகு - Living world
Diversity
Systematics

Tautonymy
Bioluminescence

உயிர் ஒளிர்தல்

பாடம் 2 : விலங்குலகம் - Animal kingdom
Pinacocytes
Diploblastic animals

கடற்பஞ்சுகளின் தட்டையான
புறப்படை செல்கள்

பாடம் 5 : செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் Digestion & Absorption
Digestive system

செரிமான மண்டலம்

Digestive glands

செரிமான சுரப்பிகள்

Salivary glands

உமிழ்நீர் சுரப்பிகள்

Liver

கல்லீரல்

Pancreas

க�ொட்டும் செல்கள்

கணையம்

Gastro intestinal hormones

இரைப்பை-குடல் ஹார்மோன்கள்

Polyembryony

பல கருநிலை

Digestive enzymes

செரிமான ந�ொதிகள்

Haemocoel

இரத்தம் உடற்குழி

Absorption

உட்கிரகித்தல்

நீர் குருதிய�ோட்ட மண்டலம்

Assimilation

தன்மயமாதல்

Protein

புரதங்கள்

Carbohydrates

கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

Fats

க�ொழுப்புப் ப�ொருள்கள்

Egestion

கழிவு வெளியேற்றம்

Nutrients

உணவூட்டப்பொருள்கள்

Minerals

கனிமங்கள்/ தாது உப்புகள்

Caloric value

கல�ோரி மதிப்பு

Malnutrition

ஊட்ட குறைவு

Indigestion

செரிமானம்

Constipation

மலச்சிக்கல்
கல்லீரல் அழற்சி, மஞ்சள் காமாலை

Water vascular system

பாடம் 3 : திசு அளவிலான கட்டமைப்பு
Tissue level of organisation
Epithelial tissues

எபிதீலிய திசுக்கள்

Connective tissues

இணைப்புத்திசுக்கள்

Muscular tissues

தசைத்திசுக்கள்

Neural tissues

நரம்புத்திசு

Squamous epithelium

தட்டை வடிவ எபிதீலியம்

Cuboidal epithelium

கனசதுர வடிவ எபிதீலியம்

Columnar epithelium

தூண் வடிவ எபிதீலியம்

Ciliated epithelium

குறுஇழை க�ொண்ட எபிதீலியம்

Compound
epithelium

கூட்டு

Jaundice

Simple epithelium

எளிய

Peptic ulcer

இரைப்பை புண்

Appendicitis

குடல்வால் அழற்சி

Hiatus hernia

குடல் இறக்கம்

Autotrophs

தன்னூட்ட உயிரிகள்

Electrolytes

மின்பகுப�ொருள்கள்

Digestive juice

செரிமான திரவம்

Heterotroph

சார்ந்துண்ணிகள்

Pseudostratified epithelium
Stratified epithelium
Histology
Basic/Primary tissue

ப�ொய் அடுக்கினால் ஆன எபிதீலியம்
அடுக்கு எபிதீலியம்
திசுவியல்
அடிப்படை திசு

பாடம் 4 : வி
 லங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள்
Organ and organ system in Animals
Worm castings

நாங்கூழ் கட்டிகள்

Foregut

முன்உணவுப்பாதை

Epigeics

மேல்மட்ட புழுக்கள்

Midgut

நடு உணவுப்பாதை

நடு மட்ட புழுக்கள்

Hindgut

பின் உணவுப்பாதை

Anecics
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Buccal cavity/oral cavity

வாய்க்குழி

Facilitated transpot

ப�ொருள்கள் வழி கடத்தல்

Terminal sulcus

முனைப்பள்ளம்

Concentration gradient

அடர்த்தி வேறுபாடு

Cardial portion

இரைப்பை மேல்பகுதி

Active transport

செயல்மிகு கடத்தல்

Fundic portion

இரைப்பை நடுப்பகுதி

Passive transport

இயல்பு கடத்தல்

Pyloric portion

இரைப்பை பின்பகுதி

Duodenum

முன்சிறுகுடல்

Bartholins duct (or)
duct of riviris

நாவடிச் சுரப்பி நாளம்

Cardiac sphincter

கார்டியாக் சுருக்குத்தசை

Cementum

பற்கள் ஈறுடன் இணைக்கும் கடினமானப்
ப�ொருள்

Pyloric sphincter

பைல�ோரிக் சுருக்குத்தசை
மீளத்திரும்புதல்

பாடம் 6 : சுவாசம் (Respiration)

Regurgitation
Gastric rugae

இரைப்பை உட்புற மடிப்புகள்

Jejunum

நடுச்சிறுகுடல்

Ileum

பின்சிறுகுடல்

Chyme

இரைப்பை பாகு

Villi, microirlli

குடல் உறிஞ்சிகள், நுண்குடலுறிஞ்சிகள்

Goblet cells

க�ோப்பை வடிவச்செல்கள்

Lymphoid tissue

நிணநீர்த்திசு

Peyer’s patches

பேயர் திசுத்தொகுப்பு

Lymphocytes

லிம்போசைட்டுகள்

Crypts

கிரிப்ட்ஸ்/ மடிப்புகள்

Succus entericus

சிறுகுடல் சாறு

Ceacum

பிதுக்கம்

Colon

பெருங்குடல்

Rectum

மலக்குடல்

Vermiform appendix

குடல்வால்

Herbivorous animal

தாவர உண்ணிகள்

Symbiotic bacteria

Respiratory volume

நுரையீரல் க�ொள்ளளவு

Respirometer

சுவாச அளவி

Spirometer

ஸ்பைர�ோமீட்டர்

Surfactants

மேல்பரப்பிகள்

Bio-molecules

உயிர் மூலக்கூறுகள்

Respiratory disorder

சுவாசக்கோளாறுகள்

Pollutants

மாசுபடுத்திகள்

Nasopharynx

நாசிப்பகுதித் த�ொண்டை

Glottis

குரல்வளைத் துளை

Epiglottis

குரல்வளை மூடி

Cartilaginous rings

குருத்தெலும்பு வளையங்கள்

Alveolus

காற்று நுண்ணறை

Chocking

சுவாச அடைப்பு

Trachea

மூச்சுக்குழல்

Bronchus

மூச்சுக்கிளைக்குழல்

Bronchioles

மூச்சுக்கிளை நுண்குழல்கள்

இணைவாழ் பாக்டீரியாக்கள்

Basement substance

ஆதாரப் ப�ொருள்கள்/
அடிப்படைப்பொருள்கள்

Anal mucosa

மலவாய் க�ோழைப்படலம்

Conducting zone

கடத்தும் பகுதி

Anal column cells

மலவாய் தூண்செல்கள்

Respiratory zone

சுவாசப்பகுதி

Piles/haemorrhoids

மூலம்

Pressure gradients

அழுத்த சரிவு வாட்டம்

Serosa

செரஸ் உறை

Intercostal muscles

விலா எலும்பிடைத்தசைகள்

Muscularis

தசை உறை

Thoracic chamber

மார்பறை

Sub mucosa

க�ோழைகீழ் படலம்

Inspiration

உட்சுவாசம்

Mucosa

க�ோழைப்படலம்

Expiration

வெளிச்சுவாசம்

Visceral peritonium

வயிற்றறை பெரிட�ோனியம்

Snoring

குறட்டை

Submucosa plexus

க�ோழை கீழ் வலைப்பின்னல்

Residual volume

எஞ்சிய க�ொள்ளளவு

Biological catalysts

உயிர் வினையூக்கி

Total lung capacity

ம�ொத்த நுரையீரல் க�ொள்ளவு

Parotid

மேலண்ணச் சுரப்பி

Inspiratrory capacity

உட்சுவாசக் க�ொள்ளளவு

Subumaxillary gland

கீழ்த்தாடைச் சுரப்பி

Expiratory capacity

வெளிச்சுவாசக் க�ொள்ளளவு

Sub lingual gland

நாவடிச் சுரப்பி

Vital capacity

உயிர்ப்புத்திறன்

Peptic cells

இரைப்பை செல்கள்

Inspiratory reserve volume

உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு

Parietal cells

இரைப்பை சுவர் செல்கள்

Expiratory reserve volume

வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு

Falciform ligament

அரிவாள் வடிவம்

Partial pressure

பகுதி அழுத்தம்

Hepatic lobules

கல்லீரல் நுண் கதுப்புகள்

Partial pressure gradient

பகுதி அழுத்தம் சரிவுவாட்டம்

Ampulla of vater

கல்லீரல், கணையப் ப�ொது நாளம்

Dead space

பயனற்ற இடம்

Mastication

மெல்லுதல்

Bronchitis

மார்புச்சளி ந�ோய்

Bolus

உணவுக் கவளம்

Emphysema

நுரையீரல் அடைப்பு

Peristalsis

அலையியக்கம்

Reversible manner

மீள்வினைத் தன்மை

Lubrication

உயவூட்டுதல்

Chemosensitive area

வேதிஉணர்பகுதி

Churn

கடைதல்

Sputum

சளி

Proenzyme

முன்நொதிகள்

Nasal congestion

மூக்கடைப்பு

Putrifaction

அழுகுதல்

Sore throat

த�ொண்டை வலி

Emulsification

பால்மமாதல்

Fibrosis

நார்த்தசை ந�ோய்

Absorption

உட்கிரகித்தல்

Carcinogens

புற்றுந�ோய்க் காரணிகள்

Intestinal mucosa

குடல் க�ோழைப்படலம்

Hypoxia

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை

Lumen

வெற்றிடப் பகுதி

Heart palpitation

இதயப் படபடப்பு
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Nausea

வாந்தியுணர்வு

Uniderectional flow

ஒருதிசை ஓட்டம்

Anaemia

இரத்தச�ோகை

Ventricular septum

வென்ட்ரிகுலார் இடைத்தடுப்பு

Congenital heart disease

பிறவிக்குறை இதய ந�ோய்

Auricular septum

ஆரிகுளார் இடைத்தடுப்பு

HyperbarisimWW

மிகைஅழுத்தத் தன்மை

Double circulation

இரட்டைச் சுற்று ஓட்டம்

Suffocation

மூச்சுத்திணறல்

Pulmonary circuit

நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம்(சுற்றோட்டம்)

Conjugated protein

இணைவுப்புரதம்

Haem moieties

ஹீம் பகுதியின் ஒரு பாதி

Systemic circuit

சிஸ்டமிக்(அ) உடல் இரத்த ஓட்டம்
(சுற்றோட்டம்)

Respiratory quotient

சுவாசக்கெழு எண்

Papillary muscles

பாப்பில்லரித் தசைகள்

Cat ions

நேர்மின்அயனிகள்

Pericardial space

பெரிக்கார்டியல் குழி

Electrostatic attraction

மின்னிலைக் கவர்ச்சி

Pericardial fluid

பெரிக்கார்டிய திரவம்

Irritants

எரிச்சலூட்டும் ப�ொருள்கள்

Auriculo ventricular valves

ஆரிக்குல�ோ வென்ட்ரிகுலார் வால்வுகள்

Hiccups

விக்கல்

Inferior vena cava

கீழ்ப்பெருஞ்சிரை

Aerobic respiration

காற்றுடைச் சுவாசம்

Superior vena cava

மேற்பெருஞ்சிரை

Anaerobic respiration

காற்றற்ற சுவாசம்

Pulmonary veins

நுரையீரல் சிரைகள்

Myogenic heart

மய�ோஜெனிக் வகை இதயம்

Depolariation

மின்காந்த முனைப்பியக்கம்அகன்ற நிலை

பாடம் 7 : உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் – Body fluids and
circulation
Cardiac activity

இதயச்செயல்பாடுகள்

Tachycardia

டாக்கி கார்டியா

Cardiac cycle

இதய சுழற்சி

Brady cardia

பிராடிகார்டியா

Blood coagulating factors

இரத்த உறைதல் காரணிகள்

Stroke volume(SV)

வீச்சுக் க�ொள்ளவு

Vasovagal syncope

வேகஸ் நரம்பின் அதிகரித்த செயலால்
ஏற்படும் மயக்கம்

Semilunar valves

அரைச்சந்திர வால்வுகள்

Perfusion

மேற்பரவல்

Heart rate(HR)

இதயத்துடிப்பு வீதம்

Capillary

தந்துகி

Cardiac output (CO)

இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் இரத்த அளவு

Arteriole

நுண்தமனி

sphygmomanometer

இரத்தஅழுத்தமாணி

Hydrostatic pressure

இரத்த திரவ அழுத்தம்

Pulse rate

நாடித்துடிப்பு

Osmosis

ஊடுகலப்பு

Atheroma

தமனிச்சுவரில் க�ொழுப்புப்படிவு

Arterial end

தமனி முடிவுப் பகுதி

Hypertension

மிகையழுத்தம்

Venous end

சிரை முடிவுப்பகுதி

Atherosclerosis

இதய இரத்தக்குழல் அடைப்பு

Formed elements

இரத்தச் செல்கள்

Brain haemorrhage

மூளையில் இரத்தக் கசிவு

Hepatic portal vein

கல்லீரல் ப�ோர்ட்டல் சிரை

Cerebral infarction

பெருமூளைத் திசுச் சிதைவு

Hepatic vein

கல்லீரல் சிரை

Myocardial infarction

இதயத்தசை நசிவுறல் ந�ோய்

Hepatic artery

கல்லீரல் தமனி

Angina pectoris

தீவிர மார்பு வலி

erythropoiesis

சிவப்பணு உருவாக்கம்

Rheumatoid heart disease

ருமாட்டிக் இதய ந�ோய்

Granulocytes

துகளுடையவெள்ளையணுக்கள்

Rheumatic fever

ருமாட்டிக் காய்ச்சல்

Agranulocytes

துகளற்ற வெள்ளையணுக்கள்

Varicose veins

இரத்தநாளங்கள்சுருளுதல்

Phagocytic nature

விழுங்கும் தன்மையுடைய

Embolism

தமனியில் இரத்தக் கட்டி அடைப்பு

Pus

சீழ்

Aneurysm

தமனி விரிசல், குருதிநாள நெளிவு

Inflammatory reaction

வீக்கம் ஏற்படுதல்

Catheter

உட்செலுத்திக் குழாய்

Cell mediated immunity

செல்வழி ந�ோய்த்தடைகாப்பு

Scaffolding

சாரக்கட்டு, தூக்கிக் கட்டுதல்

Macrophages

மாக்ரோஃபேஜ்கள்

Pump oxygenator

பம்ப்ஆச்சிஜன�ோட்டர் (ஆக்சிஜன்செலுத்தி)

Sinusoids

குழிப்பைஅடைப்பு

Resuscitation

செயல் தூண்டல்

Antigen

எதிர்ப் ப�ொருள்

Cessation of breath

மூச்சு நிறுத்துதல்

Antibody

எதிர்வினைப்பொருள்

Blood transfusion

இரத்தம் செலுத்துதல்

Tubules

நெஃப்ரான் நுண்குழல்கள்

Trauma

விபத்து

Osmoregulation

ஒழுங்குபாடு

Meshwork

வலைப்பின்னல்

Ionic regulation

அயனி ஒழுங்குபாடு

Lymph nodes

நிணநீர் முடிச்சுகள்

Ammonotelic

த�ொடைப்பகுதி

அம்மோனியா நீக்கிகள்

Inguinal
Axillaries

அக்குள் பகுதிகள்

Uriotelic

யூரியா நீக்கிகள்

Sub clavian vein

சப்கிளேவியன் (அ) சிரை

Uricotelic

யூரிக்அமில நீக்கிகள்

Lacteals

லாக்டியல் நாளங்கள்

Flamecells

சுடர்ச்செல்கள்

Vasoconstriction

இரத்தக்குழல் சுருக்கம்

Green glands

பச்சை சுரப்பிகள்

Vasodilation

இரத்தக் குழல் விரிவடைதல்

Tubules

நுண்குழல்கள்

Anastomoses

இருவேறு தமனிகள் இணைப்பிடங்கள்

Renal tubule

சிறுநீரக நுண்குழல்

Abdominal cramps

வயிற்றுப்புறப் பிடிப்புகள்

Proximal Convoluted Tubule

அண்மை சுருள் நுண்குழல்

Venules

நுண்சிரைகள்

Distal convoluted Tubule

சேய்மை சுருள் நுண்குழல்

பாடம் 8 - கழிவுநீக்கம் Excretion
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Bowman’s capsule

ப�ௌமனின் கிண்ணம்

Axial skeleton

அச்சுக் சட்டகம்

Hydrostatic pressure

நீர்ம அழுத்தம்

Appendicular skeleton

இணையுறுப்புச் சட்டகம்

Filtrate

வடி திரவம்

External auditory meatus

வெளிச் செவிக்குழல்

Collecting duct

சேகரிப்பு நாளம்

Ear ossicles

செவிச்சிற்றெலும்புகள்

Micturition

சிறுநீர் வெளியேற்றம்

Foramen magnum

மண்டைய�ோட்டுப் பெருந்துளை

Renal failure

சிறுநீரக செயலிழப்பு

Neural canal

நரம்புக் கால்வாய்

Renal calculi

சிறுநீரகக் கற்கள்

True ribs

உண்மை விலா எலும்புகள்

Ultra filtration

நுண்வடிகட்டுதல்

False ribs

ப�ோலி விலா எலும்புகள்

Interstial fluid

இடையீட்டு திரவம்

Floating ribs

மிதக்கும் விலா எலும்புகள்

Body fluid

உடல் திரவம்
தாழ் உப்படர்வு

Girdle

Hypotonic

வளையம்

Hypertonic

உயர் உப்படர்வு

Collar bone

காரை எலும்பு

Acromion

ஏகுர�ோமியன்

பாடம் 9 - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும்இயக்கம் (Locomotion and movement)
Amoeboid movement

அமீபா ப�ோன்ற இயக்கம்

Olecranon process

ஓலிகிரானன் நீட்சி

Ciliary movement

குறு இழை இயக்கம்

acetabulum

எலும்புக்குழி

நீளிழை இயக்கம்

Pubic symphysis

பூப்பெலும்பு இணைவு

Muscular movement

தசை இயக்கம்

Muscle fatigue

தசைச் ச�ோர்வு

Myocytes

தசை செல்கள்

Muscle pull

தசைப் பிடிப்பு

Skeletal muscles

எலும்புத் தசை

Muscular dystrophy

தசைச்சிதைவு ந�ோய்

Visceral muscles

உள்ளுறுப்புத் தசைகள்

Arthritis

மூட்டு வலி

Cardiac muscles

இதயத் தசைகள்

Osteoarthritis

ஆஸ்டிய�ோ மூட்டு வலி / எலும்பு மூட்டழற்சி

Tendon

தசை நாண்

Rheumatiod arthritis

ருமாடிக் மூட்டுவலி

Gout

க�ௌட் / படிகத் தேக்க ந�ோய்

Osteoporosis

எலும்புப்புரை

Parietal bone

உச்சி எலும்பு

Temporal bone

ப�ொட்டெலும்பு

Frontal bone

நெற்றி எலும்பு

Sphenoid

ஆப்புருவ எலும்பு/ஸ்பீனாய்டு

Occipital

பிடரிஎலும்பு

Ethmoid

சல்லடை எலும்பு

Maxilla

மேல்தாடை எலும்பு

Zygomatic bone

கன்னத்தின் வளையயெலும்பு

Palatine bone

அண்ணவெலும்பு

Lacrymal bone

கண்ணீர்ச் சுரப்பியண்மை எலும்பு

Nasal bone

மூக்கினிடைத்தட்டெலும்பு

Inferior nasal koncha

கீழ்நாசி க�ோஞ்சா

Mandible

கீழ்த்தாடை எலும்பு

Vomer

இடைநாசி எலும்பு

Malleus

சுத்தி எலும்பு

Incus

பட்டடை எலும்பு

Stapes

அங்கவடி எலும்பு

Flagellar movement

Fascicle, Epimycium,
Perimycium, Endomycium,
Sarcolemma
Anisotropic bands
(A
bands)

ஃபாசிகிள் / தசையிழைக் கொத்து
மாறுபட்டதன்மையுடைய பட்டைகள்

Isotropic bands (I bands)

ஒத்த தன்மையுடைய பட்டைகள்

Muscle fibre

தசையிழை

Myofibril

தசை நுண்ணிழை

Myo filaments, Meromyocin,
Troponin, Tropomyosin

தசை நாரிழை

Sliding – filament hypothesis

சறுக்கும் இழை க�ோட்பாடு

Neuro muscular junction

நரம்பு தசை சந்திப்பு

Motor end plate

இயக்க முடிவுத் தட்டு

Dark band

அடர்த்தி மிகு பட்டை

Light band

அடர்த்தி குறை பட்டை

Active sites

செயற்படு பகுதி/செயல் மிகு பகுதி

Cross bridge

குறுக்குப்பாலம்

Power stroke

விசைத்தாக்கம்

Motor unit

இயக்க அலகு

All or none principle

உண்டு அல்லது இல்லை விதி

Isotonic contraction

சம இழுப்புச் சுருக்கம்

Isometric contraction

சமநீளச் சுருக்கம்

Oxidative contraction

ஆக்ஸிஜனேற்ற தசைச் சுருக்கம்

Glycolytic contraction

கிளைக்கோஜன் சிதைவு தசைச் சுருக்கம்

Neuron

நியூரான் (நரம்பு செல்)

துரித இழைகள்

Sensory neuron

உணர்வு நியூரான்

Slow fibres

மெதுவான இழைகள்

Motor neuron

இயக்கு நியூரான்

Skeletal system

எலும்பு மண்டலம்

Automatic functions

தானியங்கு வேலைகள்

Hydrostatic skeleton

நீர்ம நிலைச் சட்டகம்

Afferent neurons

உட்செல் நியூரான்கள்

Exoskeleton

புறச் சட்டகம்

Efferent neurons

வெளிச் செல் நியூரான்கள்

Endoskeleton

அகச்சட்டகம்

Inter neurons

இடை நியூரான்கள்

fast fibres

பாடம் 10 - நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
Neural control and Co- ordination
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Hypothalamic hypophyseal
axis

ஹைப�ோதலாமிக் ஹைப�ோஃபைசியல்
அச்சு

Limbic system

உணர்வுச் செயலித் த�ொகுப்பு

Sella turcica

செல்லா டர்சிகா

நரம்புத் தூண்டல்

Infundibulam

இன்ஃபன்டிபுலம்

ஆக்ஸான் மேடு

Anterior lobe

முன் கதுப்பு

Tropic hormone

தூண்டும் ஹார்மோன்

Feed back

பின்னூட்டம்

Nissles granules

நிஸ்சல் துகள்கள்

Node of Ranvier

ரான்வியர் கணு

Myelin sheath

மயலின் உறை

Nerve impulse
Axon hillock
Synapsis

நரம்பு செல் சந்திப்பு

Synaptic knob

நரம்பு செல் சந்திப்பு முடிச்சு

Synaptic vesicles

நரம்பு செல் சந்திப்பு பகுதி நுண்பைகள்

Neurotransmitters

நரம்புணர்வு கடத்திகள்

Extra cellular fluid

செல்வெளித் திரவம்

Intra cellular fluid
Resting membrane potential

பாடம் 12 - வணிக விலங்கியலின் ப�ோக்குகள்
Trends in Economic zoology
Apiculture

தேனீவளர்ப்பு

Drone

ஆண் தேனீ

Nuptial flight

கலவிப்பறப்பு

செல்உள் திரவம்

Pheromone

ஃபெர�ோம�ோன்

ஓய்வுநிலை சவ்வின் மின் அழுத்த அளவு

Fertilization

கருவுறுதல்

Sterile

மலட்டுத்தன்மை

Hive

தேன்கூடு/தேனடை

Nectar

பூந்தேன்

Action potential

செயல்நிலை மின் அழுத்தம்

Polarization

முனைப்பியக்கம்

Sodium-potassium pump

ேசாடியம்-ெபாட்டாசியம் உந்தம்

Propolis

புர�ோப�ோலிஸ்/ தேன் பிசின்

Depolarization

முனைப்பியக்க நீக்கம்

Swarming

ம�ொய்த்திரன் (திரண்டு ம�ொய்த்தல்)

Threshold stimulus

அவசியமான குறைந்தபட்ச தூண்டல்

Inoculation

ந�ோய்தடுப்பு ஊசிமருந்து

Repolarization

முனைப்பியக்க மீட்சி

Predators

க�ொன்றுண்ணிகள்

Queen Excluder

இராணித்தேனீ தடுப்பான்

Spike potential

கூர்முனை மின் அழுத்த அளவு

Comb foundation

தேன்கூட்டு அடித்தளம்

Hyper polarization

மிகை முனைப்பியக்கம்

Bee glove

தேனீக்கையுறை

Synaptic cleft

நரம்பு செல் சந்திப்பு இடைவெளி

Bee veil

முகத்திரை/ தேன் எடுக்க உதவும்
முகத்திரை

Exocytosis

செல்வெடித்தல்

Hive Tool

தேன்கூட்டு சாதனம்

All or none principle

உண்டு – இல்லை க�ோட்பாடு

Honey extractor

தேன்பிழி சாதனம்

Hive entrance guard

தேன் கூட்டு வாயிற்காப்பான்

Antiseptic

நச்சுத்தடை

Laxative

மலமிளக்கி

Cranial nerves

மூளை நரம்புகள்

Olfactory nerve

நுகர்ச்சி நரம்பு

Optic nerve

பார்வை நரம்பு

Sedative

மயக்கமூட்டி

Trigeminal nerve

முக்கிளை நரம்பு

Mastication

மெல்லுதல்

Facial nerve

முக நரம்பு

Hyper parasitism

ஒட்டுண்ணி மேல் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை

Hypoglossal nerve

நாவடி நரம்பு

Aquaponics

நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு

Deep water culture

ஆழ் நீர் வளர்ப்பு

Sympathetic nervous system

பரிவு நரம்பு மண்டலம்

Media based culture

ஊடக அடிப்படை வளர்ப்பு

இணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம்

Nutrient film technique

ஊட்டப் ப�ொருள் படல த�ொழில் நுட்ப முறை

Aqua vertica

செங்குத்து முறை நீர் உயிரி வளர்த்தல்

இயக்க உணர்வேற்பிகள்

Polyculture

கலப்பின மீன் வளர்ப்பு

Zooplankton

விலங்கு மிதவை உயிரிகள்

Phytoplankton

தாவர மிதவை உயிரிகள்

Isinglass

இசின்கிளாஸ்

Para sympathetic nervous
system
Mechanoreceptors
Myopia

கிட்டப் பார்வை

Hyper metropia

தூரப் பார்வை

Cataract

கண்புரை

Milch breed

கறவை இனம்

அசைவுகளை உணரும் உணர்வு

Drought breed

இழுவை இனம்

Dual purpose breed

இரு பயன்பாட்டு இனம்

Incubator

அடைகாப்பு சாதனம்

Proprioception

பாடம் 11 - வேதி ஒருங்கிணைப்பு
Chemical co- ordination and integration
Piloerection

மயிர்கூச்செறிதல்

Brooding

பேணிக்காத்தல்

Hormones

ஹார்மோன்கள்

Drilospheres

மண்புழு ஏற்படுத்திய வளை

Homeostasis

உடல்சமநிலைப் பேணுதல்

Reeling

பின்னுதல்

Exclusive endocrinme
glands

முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்

Spinning

நூற்றல்
மல்பெரி தாவர வளர்ப்பு

Neuroendocrine glands

நரம்புசார் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்

Moriculture
Moulting

பகுதி நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்

த�ோலுரித்தல்

Partial endocrine glands

Diapause type of egg

மெதுவாகப் ப�ொரிக்கும் முட்டை

Neuro secretory cells

நரம்பு சுரப்பு செல்கள்

Non – diapause type of egg

விரைவில் ப�ொரிக்கும் முட்டை

Releasing hormone

விடுவிக்கும்ஹார்மோன்

Stifling

புழுக்கூட்டை க�ொன்று பதப்படுத்துதல்

Inhibiitory homone

தடை செய்யும் ஹார்மோன்

Brood cells

இளம்தேனீ வளர் அறை

ஹைப�ோதலாமிக் ஹைப�ோஃபைசியல்
ப�ோர்ட்டல் இரத்தக் குழல்

Smoker

புகையூட்டி

Hive tool

தேன்கூட்டுக்கருவி

Hypothalamic hypophyseal
portal blood vessel
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அ. நீர்வாழ் தனி உயிரிகள்
ஆ. கைட்டினாலான புறச்சட்டகம்
கணுக்களையுடைய கால்கள்
இ. நாக்கரம்
ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

மேற்படிப்புக்கான க�ொள் குறி
வினாக்கள்
1. வகைபாட்டியலின் அடிப்படையில் சிற்றினம்
என்பது .......... (PMT - 94)
அ. பரிணாமத் த�ொடர்புடைய இனக்குழு
ஆ. உ
 யிரிகளின்
த�ொகுதி
வரலாற்றில்
அடிப்படை அலகு
இ. பாரம்பரிய பரிணாம வகைப்பாட்டியல்
ஈ. ப
 ரிணாம அடிப்படையில் கருதப்படுகிற
இனக்கூட்டம்

மற்றும்

7.	மெல்லுடலி என்பது.... (JCECE-2006)
அ. மூவடுக்கு க�ொண்டது, உடற்குழி அற்றது
ஆ. மூவடுக்கு க�ொண்டது, உடற்குழி உடையது
இ. ஈரடுக்கு க�ொண்டது, உடற்குழி அற்றது
ஈ. ஈரடுக்கு க�ொண்டது, உடற்குழி உடையது
8.	பைலா
குள�ோப�ோசாவில்
உள்ள
ஆஸ்பிரேடியம் என்பது (BHU - 1994, 2000, 2007)
அ. வெப்ப உணர்வி
ஆ. பெரிடிமா
இ. வேதி உணர்வி
ஈ. த�ொடு உணர்வி

2. இனக்கூட்டத்தில்
உள்ளடங்கியது
எது?
(CET - 98)
அ. ஒரே பேரினத்தைச் சேர்த்த குழு
ஆ. ஒரே இனத்தொகையைச் சேர்த்த குழு
இ. ஒரே
சிற்றினத்தைச்
சேர்ந்த
தனி
உயிரிகளின் குழு
ஈ. ஒ
 ன்றுக்கொன்று
வினைபுரியக்கூடிய
வெவ்வேறு இனத் த�ொகைகள்

9. இளம்பருவ
ஹார்மோனை
சுரக்கும்
பூச்சிகளின்
நாளமில்லா
சுரப்பி
எது?
(UP - CPMT 1995)
அ. கார்போரா அல்லேட்டா
ஆ. கார்போரா அல்பிகன்ஸ்
இ. கார்போரா மைசீனா
ஈ. மேற்கண்ட எல்லாம்

3. கார்ல் லின்னேயஸ் இதனால் பிரபலமானார்
(GGSPU - 2002)
அ. மரபுத் த�ொகுப்பமைவு என்கிற ச�ொல்லை
உருவாக்கியதற்காக
ஆ. இரு
பெயரிடும்
முறையை
அறிமுகப்படுத்தியதற்காக
இ. அனைத்து
வகை
இயற்கை
முறை
வகைபாட்டை தந்தமைக்காக
ஈ. மேற்கண்ட அனைத்துக்காகவும்

10. உச்சரேரியா காணப்படும் இடம் (UP-CPMT 2007)
அ. நிணநீர் முடிச்சுகள்
ஆ. நுரையீரல்
இ. கண்	
ஈ. இனச்செல் சுரப்பிகள்
11. வீட்டு ஈயின் வாயுறுப்பு (Manipal, 1994, 1999)
அ. துளைத்து உறிஞ்சும் வகை
ஆ. கடித்து உறிஞ்சும் வகை
இ. ஒற்றி உறிஞ்சும் வகை
ஈ. கடித்து மெல்லும் வகை

4. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எந்த இனப்பெருக்கம்
சரியாகப் ப�ொருந்துகிறது (AIMS - 2007)
அ. யூ
 க்ளினா
குறுக்காக
நகர்ந்து
இரு
சமப்பிளவில் ஈடுபடுகின்றன
ஆ. பாரமீசியத்தின் நீள்வச சமப்பிளவு
இ. அமீபாவின் பல செல் பிளத்தல்
ஈ. பிளாஸ்மோடியத்தின் இருசமப் பிளவு

12. ஃபேசிய�ோலா ஹெபாடிகாவின் பண்பு (AFMC,
2007)
அ. இருபால் உயிரி, சுய கருவுறுதல்
ஆ. இருபால் உயிரி, அயல் கருவுறுதல்
இ. ஒருபால் உயிரி
ஈ. (a) மற்றும் (b)

5. அசைப�ோடும் விலங்குகளின் குடலில் தங்கி
உயிரிய வாயு உற்பத்தியாகக் காரணமான
த�ொன்மையான புர�ோகேரிய�ோட் உயிரிகள் (2016)
அ. தெர்மோ - அசிட�ோபில்கள்
ஆ. மெத்தன�ோஜென்கள்
இ. யூபாக்டீரியா
ஈ. ஹல�ோபில்கள்

13. பகுதி Iல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீக்க
உறுப்புகளை பகுதி IIல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
விலங்குகள�ோடு
ப�ொருத்துக.
சரியான
இணைகளுக்கான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(Karnataka, 2004)
A. நெப்ரீடியா
p. ஹைட்ரா
B. மால்ஃபீஜியன் குழல்கள் q. அட்டை
C. புர�ோட்டோ நெப்ரீடியா
r. சுறா

6. கணுக்காலிகளின் சிறப்புப் பண்புகள் (RPMT2003)
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D. சிறுநீரகம்
			
அ. A = q; 		
ஆ. A = s; 		
இ. A = t; 		
ஈ. A = q; 		

s. உ
 ரு ள ை ப்
புழுக்கள்
t. கரப்பான்பூச்சி
B = t; C = s; D = r
B = q; C = p; D = t
B = q; C = s; D = r
B = s; C = t; D = p

	பகுதி I	பகுதி II
(அறிவியல் பிரிவு) (பாடப்பிரிவு)
A மைகாலஜி
pப
 றவைகளைப் பற்றி
படித்தல்
B ஆர்னிதாலஜி
q புழுக்களைப் பற்றி
படித்தல்
C ஹெர்ப்பெடாலஜி r மீ
 ன்களைப் பற்றி
படித்தல்
D இக்தியாலஜி
s பூஞ்சைகள் பற்றி
படித்தல்
		
t ஊர்வன பற்றி படித்தல்
அ. A = s, B = p, C = t, D = r
ஆ. A = q, B = s, C = r, D = t
இ. A = s, B = t, C = p, D = r
ஈ. A = p, B = s, C = r, D = t

14. கீழ்க்கண்ட ஸ்பாஞ்சின் செல்வகைகளில்,
இன்னொரு செல்லை உற்பத்தி செய்வது எது?
(Punjab, 2004)
அ. பினாக�ோசைட்டுகள் ஈ.க�ொலன்சைட்டுகள்
இ. தீச�ோசைட்டுகள் ஆ. ஆர்க்கிய�ோசைட்டுகள்
15. கடல் வெள்ளரி எந்த வகுப்பைச் சார்ந்தது?
(Punjab, 2007)
அ. எகினாய்டியா
ஆ.	ஹ�ோல�ோதுராய்டியா
இ. ஒபியுராய்டியா
ஈ. ஆஸ்டிராய்டியா

22. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது? (AMU
2003)
அ.	எல்லா முதுகு நாணுடையவைகளும்
முதுகெலும்பிகளே
ஆ.	எல்லா
முதுகெலும்பிகளும்
முதுகு
நாணுடையவைகளே
இ.	முதுகு நாணற்றவைகளில் குழல் வடிவ
நரம்புவடம் உண்டு
ஈ.	முதுகு நாணற்றவைகளில் முதுகெலும்புத்
த�ொடர் உண்டு

16. பச்சோந்தியின்
நிறங்கள்
இதன�ோடு
த�ொடர்புடையது (AIIMS, 1995)
அ. குர�ோம�ோ பிளாஸ்ட் ஆ. குர�ோம�ோச�ோம்
இ. குர�ோமட்டோ ஃப�ோர் ஈ. குர�ோம�ோ மியர்
17. கீழ்க்கண்டவற்றுள் யூரிக் அமில நீக்கி விலங்கு
எது (AIIMS 2002)
அ. ர�ோகு மற்றும் தவளை
ஆ. ஒட்டகம் மற்றும் தவளை
இ. ஓணான் மற்றும் காகம்
ஈ. மண்புழு மற்றும் கழுகு

23. எந்த முக்கிய பண்பு அரைநாண் உயிரிகள்
மற்றும் முதுகுநாண் உயிரிகளுக்கும்
ப�ொதுவானது (NEET 2017)
அ. வயிற்றுப்புற குழல் நரம்புவடம்
ஆ. செவுள் பிளவுகள் க�ொண்ட த�ொண்டை
இ. செவுள் பிளவுகள் அற்ற த�ொண்டை
ஈ. முதுகுநாண் இல்லாமை

18. கீ
 ழ்க்கண்டவற்றுள், பாலூட்டி வகுப்பிற்குள்
சேராதது எது? (AIIMS 2007)
அ. பறக்கும் நரி
ஆ. முள்ளெலி
இ. மானோட்ரீம்
ஈ. லாம்ப்ரே

24. பகுதி Iல் உள்ள விலங்குகளையும், பகுதிIIஇல் உள்ள இரத்தைத்தையும் ப�ொருத்துக.

19. பலன�ோகிளாசஸ்ஸில் உள்ள கழிவு நீக்க
உறுப்பு (DPMT 1991, 2008)
அ. உணர்கொம்பு சுரப்பி
ஆ. நெஃப்ரீடியா
இ. கழுத்து நாண் ஈ. புர�ோப�ோசிஸ் சுரப்பி
20. பறவை மற்றும் பாலூட்டிகளின் எந்த பண்பை
ஊர்வன உயிரிகளும் பெற்றுள்ளன (DPMT,
1994)
அ. ஆம்னியான்
ஆ. உதரவிதானம்
இ. வெப்பம் மாறா தன்மை	 ஈ. ஹிப்பில்
21. பகுதி Iல் அறிவியல் பிரிவும் பகுதி-IIஇல்
அதற்கான பாடமும் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சரியான இணை வரிசைகளை தேர்ந்தெடுக்க.

பகுதி I

பகுதி II

P மனிதன்

i பிளாஸ்மா மற்றும் செல்கல்
நிறமற்றவை

Q மண்புழு

ii நிறமற்ற பிளாஸ்மா மற்றும்
உட்கரு க�ொண்ட இரத்த
சிவப்பணுக்கள்

R கரப்பான்பூச்சி

iii நிறமற்ற பிளாஸ்மா மற்றும்
உட்கருவற்ற இரத்த
சிவப்பணுக்கள்

S தவளை

iv சி
 வப்பு நிற பிளாஸ்மா மற்றும்
உட்கருவுடைய நிறமற்ற இரத்த
சிவப்பணுக்கள்
v பிளாஸ்மா மற்றும்
சிவப்பணுக்களில்
ஹீம�ோகுள�ோபின் உண்டு
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அ. (P-iii), (Q-iv), (R-i), (S-ii)

அ. பற்களின் அமைப்பு
ஆ.	ம�ோன�ோடான்ட் அல்லது டிஃபிய�ோடான்ட்
நிலை
இ.	இரு தாடையிலும் உள்ள பற்களின்
எண்ணிக்கை
மற்றும்
வகைகளைக்
குறிக்கின்றது
ஈ.	ஒரு பாதி தாடையில் உள்ள பற்களின்
எண்ணிக்கை
மற்றும்
வகைகளைக்
குறிக்கின்றது

ஆ. (P-iv), (Q-v), (R-iii), (S-ii)
இ. (P-i), (Q-iv), (R-ii), (S-iii)
ஈ. (P-v), (Q-iii), (R-i), (S-iv)
25. கரப்பான்பூச்சியின் உடற் செல்கள் நைட்ரஜன்
கழிவுப்பொருட்களை
இந்த
வடிவில்
ஹீம�ோலிம்ப்பில் விடுகின்றன. (NEET 2015)
அ. கால்சியம் கார்பனேட்
ஆ. அம்மோனியா
இ.	ப�ொட்டாசியம் யூரேட்
ஈ. யூரியா

30. தவறான கூற்றை கண்டறியவும். (NEET 2015)
அ. இரைப்பையின்
க�ோழைக்கீழ்
படலத்திலுள்ள
புரன்னரின்
சுரப்பி
பெப்சின�ோஜனை சுரக்கின்றது
ஆ. கு
 டலின்
க�ோழைப்படலத்தில்
உள்ள
க�ோப்பை செல்கள் (Goblet cells) க�ோழையை
சுரக்கின்றது
இ. இ
 ரைப்பை க�ோழைப்படலத்தில் உள்ள
ஆக்ஸின்டிக் செல்கள் (Oxyntic Cells) HCl-ஐ
சுரக்கின்றது.
ஈ. கணையத்திலுள்ள
அசினி
(Acini)
கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸை சுரக்கின்றது

26. உடலிலிருந்து
வெளியே
எடுக்கப்பட்ட
தவளையின் இதயம் சிறிது நேரத்திற்கு
துடித்துக்கொண்டேயிருக்கும்.
இதற்கான
மிகச்
சிறந்த
காரணத்தை
கீழ்க்கண்ட
கூற்றுகளிலிருந்து
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(NEET, 2017)
i	தவளை ஒரு உடல் வெப்பம் மாறும்
விலங்கு
ii.	தவளையில்
இதயத்திற்கான
இரத்த
சுழற்சி ஏதுமில்லை
iii.	இதன் இதயம் மய�ோஜெனிக் வகையைச்
சேர்ந்தது
iv	இதயம் சுயமாக கிளர்ச்சி அடையக்
கூடியது
அ. iv மட்டும் சரி ஆ. i மற்றும் ii சரி
இ. iii மற்றும் iv
ஈ. iii மட்டும் சரி

31. கணைய
நீர்
மற்றும்
பைகார்பனேட்
உற்பத்தியைத்
தூண்டும்
ஹார்மோன்
(NEET 2016)
அ.	க�ோலிசிஸ்டோகைனின்
மற்றும்
செக்ரிடின்
ஆ. இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககான்
இ.	அஞ்சிய�ோடென்சின் மற்றும் எபிநெஃப்ரின்
ஈ.	கேஸ்ட்ரின் மற்றும் இன்சுலின்

27.	பெப்ஸின் டிரிப்ஸினில் இருந்து எவ்வாறு
வேறுபடுகின்றது? (DPMT, 1993)
அ.	இது புரதத்தை அமில ஊடகத்தில்
செரிக்கச் செய்கின்றது
ஆ.	இது புரதத்தை கார ஊடகத்தில் செரிக்கச்
செய்கின்றது
இ.	இது
கார்போஹைட்ரேட்டை
அமில
ஊடகத்தில் செரிக்கச் செய்கின்றது
ஈ.	இது
கார்போஹைட்ரேட்டை
கார
ஊடகத்தில் செரிக்கச் செய்கின்றது

32. ஒரு விளையாட்டுப் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட
இரண்டு
வயதுடைய
குழந்தை
பல்
பரிச�ோதனைக்கு
உட்படுத்தப்படுகின்றது.
அக்குழந்தைக்கு
20
பற்கள்
மட்டுமே
இருப்பதாக பல் மருத்துவர் அறிகின்றார்.
அக்குழந்தைக்கு எந்த வகை பற்கள் இல்லை.
அ.	க�ோரைப் பற்கள்
ஆ. முன் கடைவாய்ப் பற்கள்
இ. பின் கடைவாய்ப் பற்கள்
ஈ.	வெட்டும் பற்கள்

28.	மனிதனில்
செல்லுல�ோலை
செரிக்கச்
செய்வது (Karataka 1999)
அ.	ந�ொதி ஆ. இணைவாழ் பாக்டீரியா
இ. இணைவாழ் புர�ோட்டோசூவா
ஈ.	மேற்குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்லை
29. பற்சூத்திரம்
(MPPMT 2000)

இதனைக்

33. லிபர்கூன் மடிப்பில் உள்ள எச்செல்கள்
பாக்டீரிய எதிர்ப்பு லைச�ோசமை சுரக்கின்றது.
(NEET - 2017)
அ.	பனீத் செல்கள்
ஆ.	சைமேஸ் செல்கள்
இ. கப்ஃபெர் செல்கள்
ஈ. அர்ஜென்டாஃபின் செல்கள்

காட்டுகின்றது
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34. உயர்ந்தபட்ச சுவாசத் திறனுக்குப் பின்
நுரையீரலில்
எஞ்சியுள்ள
காற்றின்
க�ொள்ளளவு (JKC MEE 1992, ஹரியானா
PMT - 2003)
அ. உயிர்ப்புத் திறன் க�ொள்ளளவு
ஆ. எஞ்சிய க�ொள்ளவு
இ.	ம�ொத்த நுரையீரல் க�ொள்ளளவு
ஈ. மூச்சுக் காற்றளவு

இ.	உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
மூச்சுக் காற்றளவு + எஞ்சிய க�ொள்ளளவு
ஈ.	உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
39. ஆஸ்துமாவால் ஏற்படும் நிலை (AIPMT / NEET
2016)
அ. நுரையீரலில் பாக்டீரியல் த�ொற்று
ஆ.	நுரையீரலில் உள்ள மாஸ்ட் செல்களின்
ஒவ்வாமை வினை
இ. மூச்சுக்குழலின் வீக்கம்
ஈ. நுரையீரல்களின் திரவம் சேர்தல்

35. நுரையீரலில்
எண்ணற்ற
காற்று
நுண்ணறைகள் இருப்பதால் (MPPMT - 1995)
அ.	பஞ்சு ப�ோன்ற அமைப்பும் ஒழுங்கான
வடிவும் பெறுகின்றது
ஆ.	விரவல் முறை மூலம் வாயு பரிமாற்றம்
நடைபெற
அதிக
சுவாசப்
பரப்பு
கிடைக்கின்றது
இ.	அதிக அளவு உட்சுவாச காற்றைப் பெற
அதிக இடம் கிடைக்கின்றது
ஈ. அதிக நரம்பு வழங்கப்படுகின்றது

40. புகை பிடிப்பதால் த�ோன்றும் நாள்பட்ட சுவாச
க�ோளாறு (RC NEET 2016)
அ. எம்ஃபைசீமா
ஆ. ஆஸ்துமா
இ. சுவாச அமில ந�ோய்
ஈ. சுவாச காரந�ோய்

இந்நிலையில்
கடத்தப்படுகின்றது
36. CO2
(CBSE - 1995)
அ. இரத்த பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில்
ஆ. கார்பானிக் அமில நிலையில்
இ.	கார்பமின�ோ ஹீம�ோகுள�ோபின் வழியாக
ஈ.	கார்பமின�ோ ஹீம�ோகுள�ோபின் மற்றும்
கார்பானிக் அமிலமாக

41. காற்று நிரப்பப்பட்ட காற்று நுண்ணறைகளால்
ஆன
நுரையீரல்கள்
உயர்ந்தபட்ச
வெளிச்சுவாசத்திற்குப்
பிறகும்
சேதமடையாதது எப்படி? (NEET 2017)
அ. உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
ஆ. மூச்சுக் காற்றளவு
இ.	வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு
ஈ. எஞ்சிய க�ொள்ளளவு

37. இரத்த
சிவப்பணுக்களில்
உருவான
பைகார்பனேட்டுகள் இரத்த பிளாஸ்மாவிற்கு
வருவதும்,
பிளாஸ்மாவில்
உள்ள
குள�ோரைடுகள் இரத்த சிவப்பணுக்களுள்
செல்வதும்
எந்த
தத்துவத்தில்
நடைபெறுகின்றது. (கேரளா 2001, 2003)
அ.	பைகார்பனேட் நகர்வு
ஆ. கார்பனேற்றம்
இ.	ஹம்பர்கர் தத்துவம்
ஈ.	மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை

42. இதயத்தூண்டல் துவக்கமும்
நெறிப்படுத்துதலும் எவ்வாறு
நடைபெறுகின்றது (கர்நாடகா 1994, CBSE 1995)
அ.	AV கணு – ஹிஸ்ஸின் தசைக்கற்றை – SA
கணு – பர்கன்ஜி இழை
ஆ.	SA கணு – பர்கின்ஜி இழை – AV கணு
– ஹிஸ்ஸின் தசைக்கற்றை
இ.	பர்கின்ஜி இழை – AV கணு – SA கணு
– ஹிஸ்ஸின் தசைக்கற்றை
ஈ.	SA கணு – AV கணு – ஹிஸ்ஸின்
தசைக்கற்றை – பர்கின்ஜி இழை

38. நுரையீரலின் உயிர்ப்புத் திறன் (கர்நாடகா 2002) என்பது எது?
அ.	உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
மூச்சுக் காற்றளவு க�ொள்ளளவு
ஆ.	உட்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
வெளிச்சுவாச சேமிப்புக் க�ொள்ளளவு +
மூச்சுக் காற்றளவு – எஞ்சிய க�ொள்ளளவு

43. இரத்தம் பற்றிய சரியான கூற்று (APMEE 1996)
எது?
அ.	வெள்ளையணுக்கள் சிவப்பணுக்களை
விட அதிகம்
ஆ.	சிவப்பணுக்கள் வெள்ளையணுக்களை
விட அதிகம்
இ.	சிவப்பணுக்கள் இரத்தத் தட்டுகளை விட
குறைவு
ஈ.	இரத்தத் தட்டுகள் சிவப்பணுக்களை விட
குறைவு
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44. எதில் DNA இல்லை
அ. முதிர்ந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள்
ஆ. முதிர்ந்த விந்தணு
இ. ர�ோம வேர்
ஈ. முட்டை / அண்ட செல்

ஆ. ஹென்லே வளைவின் மேல் ஏறும் தூம்பு
நீர் புகும் தன்மையுடையது
இ. ஹென்லே வளைவின் கீழிறங்கு தூம்பு
எலெக்ட்ரோலைட்
உட்புகும்
தன்மையுடையது

45. ECG-ல் P எதனைக் குறிக்கின்றது? (வார்தா
2003)
அ. ஏட்ரிய சுருக்கத்தின் முடிவு
ஆ. ஏட்ரிய சுருக்கத்தின் துவக்கம்
இ.	வென்ட்ரிகிள் சுருக்கத்தின் முடிவு
ஈ.	வென்ட்ரிகிள் சுருக்கத்தின் துவக்கம்

ஈ. ஹென்லே வளைவின் மேல் ஏறும் குழல்
நீர் உட்புகாத் தன்மையுடையது.
52. சிவப்பு தசையில் அதிகம் உள்ள விகிதம் எது?
(JIPMER 2002)
அ. மய�ோகுள�ோபின்
இ. மைய�ோசின்		

46. 	நெப்ரானில் சிறுநீர் உருவாக்கத்தின் ப�ோது
நிகழ்வது (CPMT 1992)
அ. நுண் வடிகட்டுதல்
ஆ. சுரத்தல்
இ. மீண்டும் உறிஞ்சுதல்
ஈ. மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்தும்

53.

47. சிறுநீரக நுண்குழலில் காணப்படாத பகுதி
அ. கிளாமருலஸ்
ஆ. ஹென்லேயின் வளைவு
இ. சேய்மை சுருள் நுண்குழல்
ஈ. சேகரிப்பு நாளம்
48.

நீண்ட நாள் உண்ணா விரதம் இருப்பவரின்
சிறுநீரில் அதிகம் காணப்படுவது (MP PMT 2005)
அ. க�ொழுப்பு
ஆ. அமின�ோ அமிலம்
இ. குளுக்கோஸ்
ஈ. கீட்டோன்கள்

49. ஆன்ஜிய�ோ டென்சின�ோஜன் எனும் புரதத்தை
உற்பத்தி செய்து சுரப்பது (AIPMT 2006)
அ. ஜக்ஸ்டோ கிளாமருலார் செல்கள்		
ஆ. மேக்குலா டென்சா செல்கள்
இ. இ
 ரத்த குழாய்களின் எண்டோத்தீலிய
செல்கள்
ஈ. கல்லீரல் செல்கள்
50.

ஆ. ஆக்டின்		
ஈ. அல்புமின்

நகரும் இழைக்கோட்பாடு இதன் மூலம்
விளக்கப்பட்டுள்ளது (NEET – 2015)
அ. தசை இழைகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று
நகரும்
ப�ோது
ஆக்டின்
இழைகள்
சுருங்குகிறது.
ஆனால் மைய�ோசின்
இழைகள் சுருங்குவதில்லை
ஆ. ஆக்டின் மற்றும் மய�ோசின் இழைகள்
சுருங்கி ஒன்றின் மேல் ஒன்று நகருகிறது
இ. ஆக்டின் மற்றும் மய�ோசின் இழைகள்
சுருங்குவதில்லை. ஆனால் ஒன்றின் மீது
ஒன்று நகருகிறது.
ஈ. தசை இழைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று
நகரும்போது மைய�ோசின்
இழைகள்
சுருங்குகிறது. ஆனால் ஆக்டின் இழைகள்
சுருங்குவதில்லை

54. கீழ்க்கண்டவற்றின் சரியான கூற்று எது? (அ)
கீழ்க்கண்ட விடைகளில் அனைத்தும் சரியான
கூற்றுகள் க�ொண்டது யாது?
a. உணர்ச்சி, இயக்கம், ஞாபகம், வார்த்தைகள்
பிராண்டல் சதுப்பு கட்டுப்படுத்துகிறது
b. பார்வை மற்றும் தகவமைதல் பிடரிக்கதுப்பு
மற்றும்
நெற்றிக்கதுப்புகளால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது

ப�ொருத்தப்பட்ட சிறுநீரகம் ந�ோயாளியில்
நிராகரிக்கப்பட காரணம் (Re – AIPMT 2015)
அ. இயல்பு ந�ோய்த்தடை பதில்வினை
ஆ. திரவத்நோய் தடை பதில் வினை
இ. செல்வழி ந�ோய்த்தடை பதில்வினை
ஈ. மந்தமான ந�ோய்த்தடை பதில்வினை

c. இயக்கு தசைச் சுருக்கத்தை நெற்றிக் கதுப்பு
கட்டுப்படுத்துகிறது
d. வெப்பம், சுவை, த�ொடுதல், மற்றும் வலி
ப�ோன்றவை
உச்சிக்
கதுப்பால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது

51. கீழ் உள்ளவற்றில் சரியான வாக்கியம் எது?
(NEET – 2017)

அ. (i), (ii), (iii)
இ. (i), (iii), (iv)

அ. ஹென்லே விளைவின் கீழிறங்கு தூம்பு நீர்
புகா தன்மையுடையது

ஆ. (iii), (iv), (i)
ஈ. (i), (ii)
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55. வரிசை I மற்றும் வரிசை II ப�ொருத்துக.
(Kerala 2005)
வரிசை I

வரிசை II

p. ADH

a பிட்யூட்டரி

q. ACTH

b தாது கலந்த
கார்டிகாய்டுகள்

r. அல்டோஸ்டீரான்

c டையாபெடிஸ்
மெலிடஸ்

s. இன்சுலின்

d டையாபெடிஸ்
இன்சிபிடஸ்

t. அட்ரினலின்

e இரத்த குழாயை
விரிவடையச் செய்வது

57. எண்டிர�ோகேஸ்ட்ரோனின் பணிகள் என்ன?
(CBSE-1994)
அ. இரைப்பையின் சுரப்பை தூண்டுகிறது
ஆ. கணைய நீர் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது
இ. பித்த நீர் நுகர்வை நெறிப்படுத்துகிறது
ஈ. இரைப்பை நீர் சுரப்பதை தடை செய்கிறது.
58. கீழ்வருவனவற்றுள் சர்க்கரையின் வளர்சிதை
மாற்றத்தில் பங்கேற்காத ஹார்மோன் எது? (RE
– AIPMT 2015)
அ. குளுக்ககான்
ஆ. கார்டிச�ோன்
இ. அல்டோஸ்டீர�ோன் ஈ. இன்சுலின்
59. வயதானவர்களில் வளர்ச்சி ஹார்மோன்
மிகை சுரப்பு, மேலும் உடல் உயரத்தை
அதிகரிப்பது இல்லை. ஏனெனில் (NEET 2017)

அ. (p-d), (q-a), (r-c), (s-b), (t-e)
ஆ. (p-a), (q-d), (r-b), (s-c), (t-e)
இ. (p-d), (q-a), (r-b), (s-c), (t-e)

அ. விடலைப் பருவத்திற்கு பிறகு எபிஃபைசிஸ்
தட்டுகள் மூடுகிறது
ஆ. வ
 யதானவர்களில் எலும்புகள் வளர்ச்சி
ஹார்மோனுக்கான உணர்வுகளை
இழக்கிறது
இ. பிறந்த பிறகு தசை நார்கள் வளர்வதில்லை
ஈ. வயதானவர்களில் வளர்ச்சி ஹார்மோன்
செயலற்றதாக மாறுகிறது.

ஈ. (p-d), (q-b), (r-a), (s-c), (t-e)
56. வரிசை I ல் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளை
வரிசை IIல் உள்ள உடற்பகுதிகளுடன்
ப�ொருத்துக. (KCET – 1998)
வரிசை I

வரிசை II

நாளமில்லா சுரப்பி

உடலில் அமைந்துள்ள
இடம்

a தைராய்டு சுரப்பி

p சிறுநீரகத்தின்
மேற்பகுதியில்

b பாராதைராய்டு சுரப்பி

q கணையத்தின் உள்ளே

c அட்ரினல் சுரப்பி

r குரல் வளையில்

d லாங்கர்ஹான் திட்டுகள்

s மூளையின்
அடிப்பகுதியில்

60. இதய சுழற்சியின்போது உண்டாகும் சப்தத்தை
கேட்பதற்கு மருத்துவர்கள்
ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
இரண்டாவது ஓசை எப்பொழுது கேட்கும்
(RE – AIPMT-2015)
அ S A முடிச்சிலிருந்து AV முடிச்சு
சமிக்ஞையை பெறுகிறது.
ஆ AV வால்வுகள்
இ. ஏட்ரியத்திலிருந்து இரத்தம் பாய்வதால்
வென்ட்ரிகுலார் சுவர்கள்
அதிர்வடைகிறது.
ஈ. வென்ட்ரிகிளிலிருந்து இரத்தம் இரத்த
குழாய்களுக்குள் பாய்ந்த பிறகு பிறைச்
சந்திர வால்வுகள் மூடுகிறது.

அ. (a-t), (b-r), (c-p), (d-q)
ஆ. (a-s), (b-t), (c-p), (d-q)
இ. (a-p), (b-q), (c-r), (d-t)
ஈ. (a-q), (b-s), (c-t), (d-p)
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உயிரியல் - விலங்கியல்
மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு
செய்முறை கையேடு
செய்முறை ப�ொது அறிவுரை
மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் அறிவுரைகளைப்
செய்முறைப் பகுதியில் மிகுந்த பயன் பெறலாம்.

பெறுவதன்

மூலம்

1.	மாணவர்கள் கண்டிப்பாக அனைத்து செய்முறை வகுப்புகளிலும்
கலந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
2.	இந்த செய்முறை பயிற்சி ஏட்டை, செய்முறை வகுப்பறைக்கு எடுத்துச்
செல்ல வேண்டும்.
3.	செய்முறை வகுப்பறைக்குச் செல்லும் ப�ோது பேனா, பென்சில் (HB),
அழிப்பான், அளவுக�ோல் மற்றும் சிறிய கைக்குட்டை ப�ோன்றவற்றை
மறக்காமல் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
4.	செய்முறைத் தலைப்பு, தேதி மற்றும் கண்டறிந்த குறிப்புகளை பதிவு
செய்தல் அவசியம்.
5. ஆசிரியர் தரும் விளக்கங்களைக் கூர்ந்து கவனித்தல் வேண்டும்.
6.	காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் மாதிரிகளை உற்றுந�ோக்கி,
அவற்றின் வடிவம், நிறம், அளவு ப�ோன்றவற்றை குறித்துக்
க�ொள்வதுடன், பென்சிலால் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்க
வேண்டும்.
7.	தானே ச�ோதனைகளை கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும்.
மற்றவர்களின் ச�ோதனை அளவீடுகளை குறித்துக் க�ொள்ளக்கூடாது.
8.	நுண்ணோக்கியில் உள்ள ப�ொருள் நன்கு தெளிவாக தெரியவில்லை
எனில் அதை ஆசிரியருக்கு பணிவுடன் தெரிவிக்கவும்.
9.	காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் மாதிரிகளை த�ொடவ�ோ, எடுக்கவ�ோ
கூடாது.
10.	பகுதி III முதல் VIII வரை உள்ள மாதிரிகள் / படங்கள் ப�ோன்றவற்றிக்கு
செய்முறை பதிவேட்டில் படம் வரையத் தேவையில்லை. தகுந்த
ஒளி படங்களை சேகரித்து செய்முறை பதிவேட்டில் ஒட்டி
குறிப்புகளை எழுதவும்.

292

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 292

17-02-2020 5.22.53 PM

மாதிரி வினாத்தாள்

நேரம் – 75 நிமிடம்

மதிப்பெண் – 7½

I.	A – வில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள (படம் / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரி) யாதென கண்டறிந்து
படம் வரைந்து அதன் உள்ளறி பண்புகள் இரண்டினை எழுதுக.

(1)

II.	B – ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள விலங்கு திசுவை (நழுவம் /படம்/வரைப்படம்)
யாதென கண்டறிந்து படம் வரைந்து இரண்டு குறிப்புகளை எழுதுக.

(1)

III.	C – ல் க�ொடுக்கப்பட்ட எலும்பு / மூட்டு யாதென கண்டறிந்து இரண்டு
குறிப்புகளை எழுதுக.

(1)

IV.	D – ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து அது எந்த ந�ோய் / குறைபாடு
எனக் கண்டறிந்து அதன் பெயர் மற்றும் மூன்று அறிகுறிகளை குறிப்பிடவும்.

(1)

V.	1. F – ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசலில் இருந்து அம�ோனியா / யூரியா உள்ளதை
ச�ோதனையின் மூலம் கண்டறிதல் / உமிழ்நீரில் அமைலேஸ் செயல்திறனைக்
கண்டறிதல். (ஏதேனும் ஒன்று).

(1½)

2. G
 – ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ச�ோதனை / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரி / படங்கள்
ஆகியவற்றை உற்றுந�ோக்கி எழுதுக.
VI.	H – ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரி / படங்களைக் கண்டறிந்து

அவற்றின் ப�ொருளாதார முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடவும்.

ம�ொத்தம்

(1)

(1)

(7½)

293

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 293

17-02-2020 5.22.53 PM

மதிப்பெண் ஒதுக்கீடு

நேரம் – 75 நிமிடம்

மதிப்பெண் – 7½

I.	கண்டறிதல் மற்றும் படம் - ½, உள்ளறி பண்புகள் – ½
(ஏதேனும் இரண்டு மட்டும்).								

(1)

II.	கண்டறிதல் படம் மற்றும் பாகம் - ½, குறிப்புகள் – ½
(ஏதேனும் இரண்டு மட்டும்).								

(1)

III.	கண்டறிதல் - ½, குறிப்புகள் – ½ (ஏதேனும் இரண்டு மட்டும்).			

(1)

IV.	கண்டறிதல் - ½, ந�ோயின் அறிகுறி – ½ (ஏதேனும் மூன்று மட்டும்). 		

(1)

V. 1. செய்முறை – ½, ச�ோதனை - ½, முடிவு – ½					

(1 ½)

2. செய்முறை - ½, முடிவு – ½ / கண்டறிதல் - ½, காரணம் -½			

(1)

VI.	கண்டறிதல் - ½, ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம் – ½				

(1)

										

(7½)

	ம�ொத்தம்

குறிப்புகள்: செய்முறை கையேட்டில் க�ொடுக்கப்படாத ப�ொருத்தமான குறிப்புகள்
உள்ளறிப்பண்புகள் இருப்பின் அவற்றை கருத்தில் க�ொண்டு கண்டிப்பாக மதிப்பெண்
வழங்குதல் வேண்டும்.
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ப�ொருளடக்கம்
பகுதி - I (A)
வ.எண்

நழுவங்கள் / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம்

பக்கம்

1

கடற்பஞ்சு

297

2

கடல் சாமந்தி

297

3

புளூேராபிராக்கியா

298

4

நாடாப்புழு

298

5

அஸ்காரிஸ்

299

6

மண்புழு

299

7

கரப்பான்பூச்சி

300

8

ஆப்பிள் நத்தை

300

9

நட்சத்திர மீன்

301

10

பலன�ோகிளாசஸ்

301

11

எலி

302
பகுதி - II (B)

வ.எண்

நழுவங்கள் / படங்கள்

பக்கம்

1

தட்டை எபிதீலியம்

302

2

தூண்வடிவ எபிதீலியம்

303

3

இரத்த சிவப்பணுக்கள்

303

4

இரத்த வெள்ளையணுக்கள்

303

பகுதி - III (C)
வ.எண்

மாதிரி / படங்கள்

பக்கம்

1

மேல்கையெலும்பு

304

2

இடுப்பெலும்பு வளையம்

304

3

விலா எலும்புக்கூடு

305

4

பந்து கிண்ண மூட்டு

305
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பகுதி-IV (D)
வ.எண்

படங்கள்

பக்கம்

1

அடிசன் ந�ோய்

306

2

மராஸ்மஸ்

306

3

எக்ஸாப்தால்மிக் காய்ட்டர் (கிரேவின் ந�ோய்)

307

பகுதி-V (F and G)
வ.எண்

ஆய்வுகள்

பக்கம்

1

அம�ோனியாவிற்கான நெஸ்லரின் ஆய்வு

307

2

யூரியாவிற்கான ஃபீனால் சிவப்பு ஆய்வு

308

3

உமிழ்நீர் அமைலேசின் செயல்பாட்டைக் கண்டறிதல்

308

4

கண்ணில் உள்ள குருட்டு புள்ளியை கண்டறிதல்

309

5

கரப்பான் பூச்சியின் ஆண் / பெண் பாலினைத்தை
கண்டறிதல்

309

பகுதி-VI (H)
வ.எண்

ப�ொருளாதார முக்கியத்துவம்

பக்கம்

1

காங்கேயம் காளை

310

2

நீர்உயிரி-பயிர் வளர்ப்பு

310

3

தேனீ

311

4

பட்டுப்புழு (பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி)

311
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I. ‘ A’ – வில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள (படம் / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரி) யாதென
கண்டறிந்து படம் வரைந்து அதன் உள்ளறி பண்புகள் இரண்டினை எழுதுக.
1. 	கடற்பஞ்சு
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

ப�ோர�ோசைட்

பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்

ஆஸ்டியம்

கடற்பஞ்சு ஆகும். இவை

ஒட்டும் பரப்பு

துளையுடலிகள் த�ொகுதியைச்

ஆஸ்குலம்

சார்ந்தவையாகும்.

குறிப்புகள்:
•

இவை உடல் முழுவதும் துளைகளை க�ொண்ட உயிரினம் ஆகும்.

•

இவை நீரில் வாழும் எளியவகை பல செல் உயிரினம் ஆகும்.

•

நீர�ோட்டக் கால்வாய் மண்டலம் இவ்வுயிரிகளின் சிறப்பு பண்பாகும். ஆஸ்டியா என்னும்
துளை வழியாக ஸ்பாஞ்ஜோசீல் எனும் மையக்குழியை அடையும் நீர், ஆஸ்குலம் வழியாக
வெளியேறுகிறது.

•

க�ொயன�ோசைட்டுகள் எனப்படும் கசையிழைச் செல்கள் ஸ்பாஞ்ஜோசீல் மற்றும்
கால்வாய்ப் பகுதியில் பரவிக் காணப்படுகிறது.

2.	கடல்சாமந்தி
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட
உயிரினம் / படம் கடல்சாமந்தி ஆகும். இவை நிடேரியா

த�ொகுதியைச் சார்ந்தவையாகும்.

ஹைப்போஸ்டோம்
உணர் நீட்சிகள்

அடித்தட்டு

குறிப்புகள்:
•

இவை நெமட்டோசிஸ்டுகள் எனப்படும் க�ொட்டும் செல்களை அவற்றின் உணர்நீட்சிகளில்
க�ொண்டுள்ளன.

•

இவை திசு அளவிலான உடற்கட்டமைப்பை பெற்ற ஈரடுக்கு உயிரியாகும்.

•

செரித்தல் மற்றும் சுற்றோட்டம் ஆகிய இரு பணிகளை செய்யும் சீலண்டிரான் என்னும் குழி
உடலின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது ஹைப்போஸ்டோம் என்னும் பெருந்துளை
மூலம் வெளியே திறக்கிறது.

•

வலைப்பின்னல் அமைப்புடைய எளிய நரம்பு மண்டலம் காணப்படுகிறது.

•

இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் மெட்டாஜெனிஸிஸ் எனும் பால் மற்றும் பாலிலி தலைமுறை
மாற்றம் காணப்படுகிறது.

•

இதன் கருவளர்ச்சியில் குற்றிழைகளை உடைய பிளானுலா எனும் லார்வல் பருவம்
காணப்படுகிறது.
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3. புளூேராபிராக்கியா
உணர் நீட்சி உறை

கண்டறிதல்:

சீப்பு வரிசை

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

உணர் நீட்சிகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்
புளூேராபிராக்கியா ஆகும். இவை
டின�ோஃப�ோரா த�ொகுதியைச்
சார்ந்தவையாகும்.

வாய்

குறிப்புகள்:
•

புளூேராபிராக்கியா திசு அளவிலான உடல் கட்டமைப்பைப் பெற்றுள்ள ஈராரச்
சமச்சீரமைப்புடைய ஈரடுக்கு கடல்வாழ் உயிரிகளாகும்.

•

இவை இடப்பெயர்ச்சிக்குப் எட்டு வரிசையிலான குறுயிழைகளுடன் கூடிய வெளிப்புறச்
சீப்புத்தகட்டைப் பெற்றுள்ளன.

•

உயிர�ொளிர்தல் டீன�ோஃப�ோரவின் சிறப்புப் பண்பாகும்.

•

நிமட்டோசிஸ்ட்டுகள் இல்லாத நிலையில், இவை சிறப்புத் தன்மை வாய்ந்த
க�ொல�ோபிளாஸ்ட் (Colloblasts) செல்களைப் பெற்றுள்ளன.

•

இவ்விலங்குகளில் பால்இனப்பெருக்கம் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. புறக்கருவுறுதலைத்
த�ொடர்ந்து, மறைமுகக் கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. சிடிப்பிட் லார்வா (Cydippid) பருவம்
காணப்படுகிறது.

4. நாடாப்புழு
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
நழுவம் / படம் நாடாப்புழு ஆகும். இது
தட்டைப்புழுக்கள் த�ொகுதியைச்
சார்ந்தவையாகும்.

குறிப்புகள்:
•

இவை முதுகுப்புற வயிற்றுப்புறவாக்கில் தட்டையான உடலமைப்பைப் பெற்ற மூவடுக்கு
உயிரியாகும்.

•

இவை பெரும்பாலும் மனிதன் மற்றும் பிறவிலங்குகளில் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன.

•

இவற்றில் காணப்படும் க�ொக்கிகளும், உறிஞ்சிகளும் ஒட்டுறுப்புகளாக செயல்படுகின்றன.

•

கழிவுநீக்கமும், ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடும் சுடர் செல்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.

298

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 298

17-02-2020 5.22.54 PM

5. அஸ்காரிஸ்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்
அஸ்காரிஸ் ஆகும். இவை உருளைப்புழுக்கள்
த�ொகுதியைச் சார்ந்தவையாகும்.

குறிப்புகள்:
•

இப்புழுக்கள் குறுக்குவெட்டு த�ோற்றத்தில் வட்ட வடிவில் காணப்படுவதால்
உருளைப்புழுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

•

இவை ப�ோலி உடற்குழி உடைய மூவடுக்கு உயிரியாகும்.

•

கண்டங்களற்ற உடலானது கியூட்டிக்கிள் என்னும் கடினமான உறையால் மூடப்பட்டுள்ளது.

•

முழு வளர்ச்சி அடைந்த செரிமான மண்டலம் காணப்படுகிறது.

•

ஆண், பெண் புழுக்களுக்கிடையே பால் வேறுபாடு காணப்படுகிறது.

•

கழிவுநீக்கம் ரென்னட் செல்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.
இவை அக ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்கின்றன.

•

6. மண்புழு
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட
உயிரினம் / படம் அஸ்காரிஸ் ஆகும். இவை
உருளைப்புழுக்கள் த�ொகுதியைச் சார்ந்தவையாகும்.

குறிப்புகள்:
•

மண்புழுக்கள் மூவடுக்குகளைக் க�ொண்ட சைச�ோசீல�ோமேட் உயிரிகள் ஆகும்.

•

இவற்றின் நீண்ட உடலானது பல கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு
மெட்டாமெரிசம் என்று பெயர்.

•

இவற்றின் உடற்சுவரில் உள்ள நீள் தசைகள், வட்டத்தசைகள் மற்றும் சீட்டாக்கள்
இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

•

மூடிய வகை இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. சுவாசநிறமியான
ஹீம�ோகுள�ோபின் இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் காணப்படுகிறது.

•

இது ஒரு இருபால் உயிரியாகும்
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7.	கரப்பான்பூச்சி
உணர் நீட்சி

கண்டறிதல்:

கூட்டுக்கண்

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

டெக்மினா

பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்
கரப்பான்பூச்சி ஆகும். இவை கணுக்காலிகள்

பின் இறக்கை

த�ொகுதியைச் சார்ந்தவையாகும்.

வயிறு
மலப்புழைத் தண்டு

குறிப்புகள்:
•

இவை மூவடுக்குகளைக் க�ொண்ட சைச�ோசீல�ோமேட் விலங்குகள் ஆகும்.

•

இவை கணுக்களுடன் கூடிய இணை உறுப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

•

உடலானது கைட்டின் தகட்டினால் ஆன புறசட்டகங்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. த�ோலுரித்தல்
நிகழ்வின் மூலம் புறச்சட்டகம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

•

மூச்சுக்குழல்கள் மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது.

•

மால்பிஜியன் குழல்கள் மூலம் கழிவுநீக்கம் நடைபெறுகிறது.

8. ஆப்பிள் நத்தை (பைலா)
கண்டறிதல்:

நுனிப்பகுதி

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

மடிப்பள்ளம்

பதப்படுததப்பட்ட உயிரினம் / படம் ஆப்பிள்
நத்தை (பைலா) ஆகும். இவை

உடல்

மெல்லுடலிகள் த�ொகுதியைச்
சார்ந்தவையாகும்
அம்ப்லிக்கஸ்

வெளி உதடு
வாய்

குறிப்புகள்:
•

இவை உடற்குழிகளைக் க�ொண்ட மூவடுக்கு உயிரினங்கள்.

•

உடலானது கால்சியம் கார்பனேட்டினாலான கடின ஓட்டினால் மூடப்பட்டுள்ளது.

•

உள்ளுறுப்புகள் மேன்டில் என்னும் மென்மையான த�ோலால் மூடப்பட்டுள்ளது.

•

சுவாசமானது எண்ணற்ற இறகு வடிவ டினிடியா எனப்படும் செவுள்கள் மூலம்
நடைபெறுகிறது.

•

வாய் பகுதியில் அரம் ப�ோன்ற ராடுலா எனும் அமைப்பு காணப்படுகிறது.

•

கழிவு நீக்கம் நெப்ரிடியாக்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது.

•

இரத்தத்தில் ஹீம�ோசயானின் எனும் சுவாச நிறமி காணப்படுகிறது.

•

கருவளர்ச்சியில் காணப்படும் இளம் உயிரி, வெலிஜர் லார்வா என அழைக்கப்படுகிறது.
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9. நட்சத்திர மீன்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

கரம்

பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் நட்சத்திர
மீன் ஆகும். இது முட்தோலிகள் த�ொகுதியைச்

வாய்

ஆம்புலேக்ரல்
பள்ளம்
குழல் கால்கள்

சார்ந்தவையாகும்.

குறிப்புகள்:
•

இவற்றின் த�ோல் முட்கள் ப�ோன்ற நீட்சிகளால் ஆனது.

•

இவற்றில் நீர்க்குழல் சுற்றோட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது.

•

குழல் கால்கள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

•

முதிர் உயிரி ஐந்தாரச் சமச்சீர் பெற்றது.

•

லார்வாக்கள் இருபக்கச் சமச்சீர் க�ொண்டது.

•

இதயம் மற்றும் இரத்தக் குழல்களற்ற திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம்
காணப்படுகிறது.

•

இவற்றில் தன்னுறுப்பு துண்டிப்பு தன்மையுடன் சிறப்புமிக்க இழப்பு மீட்டல் பண்பையும்
க�ொண்டுள்ளன.

•

கருவளர்ச்சியின் ப�ோது உருவாகும் முதல் லார்வா பைபினேரியா எனப்படுகிறது.

10. பலன�ோகிளாசஸ்
கண்டறிதல்:

புர�ோப�ோசிஸ்

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்

கழுத்து பட்டை

பலன�ோகிளாசஸ் ஆகும். இது ஹெமி
கார்டேட்டா த�ொகுதியைச்

சார்ந்தவையாகும்.

உடல்

குறிப்புகள்:
•

இது முதுகுநாணுள்ளவை மற்றும்
முதுகுநாணற்றவைக்கு இடைப்பட்ட உயிரியாகும்.

•

உருளை வடிவ உடலானது, புர�ோப�ோஸிஸ், கழுத்துப்
பகுதி மற்றும் உடல் பகுதி என மூன்று பகுதிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.

•

இவை இருபக்க சமச்சீர் க�ொண்ட கடல்வாழ் உயிரிகள் ஆகும்.

•

இவற்றின் கழிவுநீக்கம் புர�ோப�ோசிஸ் சுரப்பி மூலம் நடைபெறுகிறது.

•

இதில் டார்னேரியா லார்வாவுடன் கூடிய மறைமுகக் கருவளர்ச்சிக் காணப்படுகிறது.

•

குழல் வடிவ த�ொண்டை புறவளர்ச்சி இவ்வுயுரிகளின் தனிசிறப்பு பண்பாகும்
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11. எலி
செவிமடல்
கண்
உணர் நீட்சி

ர�ோமம்

கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம்
எலி ஆகும். இதன் த�ொகுதி:
முதுகுநாணுடையவை, துணைத்
த�ொகுதி: முதுகெலும்புடையவை,
வகுப்பு: பாலூட்டிகள்.

வால்

குறிப்புகள்:
•
•
•
•
•

பால் சுரப்பிகளைப் பெற்றிருத்தல் இத்தொகுதியின் சிறப்பு பண்பாகும்.
புறச்செவிமடல் காணப்படுகிறது.
இதயம் நான்கு அறைகளை க�ொண்டது.
சிறுநீரகம் மெட்டாநெஃப்ரிக் வகையைச் சார்ந்ததது.
இது ஒரு வெப்பம் மாறா (ஹ�ோமிய�ோதெர்மிக்), குட்டி ஈனும், மாறுபட்ட
(Heterodont) பல் அமைப்பைப் பெற்ற விலங்காகும்.

II.	‘B’ யில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள விலங்குத் திசுவை கண்டறிந்து அதற்கான
ஏதேனும் இரண்டு குறிப்புகளை எழுதுக.
1.	தட்டை எபிதீலியம்
கண்டறிதல்:

உட்கரு

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

செல்படலம்

நழுவம் / படம் எளிய தட்டை
எபிதீலிய திசுவாகும்.

குறிப்புகள்:
•
•
•
•

தட்டைவடிவ எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய வகையைச் சார்ந்தது.
இது மெல்லிய தட்டை வடிவ ஓரடுக்குச் செல்களால் ஆனது. ஒழுங்கற்ற
விளிம்புகளைக் க�ொண்டது.
இவை சிறுநீரகக் குள�ோமருலஸ்களிலும், நுரையீரல் காற்றுப்பைகளிலும்,
இதயத்திலும் காணப்படுகிறது.
இது ஊடுருவல் எல்லையாகவும், வடிகட்டும் பரப்பாகவும் செயல்படுகிறது.
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2. தூண்வடிவ எபிதீலியம்
கண்டறிதல்:

செல்படலம்

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள நழுவம் /

உட்கரு

படம் எளிய தூண்வடிவ எபிதீலிய திசுவாகும்.

அடிப்பகுதி

குறிப்புகள்:
•

தூண்வடிவ எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய வகையைச் சார்ந்தது.

•

இவை வட்ட மற்றும் நீள்வட்ட உட்கருவை செல்லின் அடிப்பகுதியில் க�ொண்ட உயரமான
ஓரடுக்குச் செல்களால் ஆனவை.

•

இவை இரைப்பையில் இருந்து மலக்குடல் வரை உள்ள செரிமான மண்டலத்தின்
உட்புறத்தில் காணப்படுகிறது.

•

இவை உறிஞ்சுதல் மற்றும் க�ோழை, ந�ொதி ப�ோன்ற ப�ொருட்களை சுரத்தல் ஆகிய
பணிகளை மேற்கொள்கின்றன.

3. இரத்தச்சிவப்பணுக்கள்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள நழுவம் /
படம் மனித இரத்தச்சிவப்பணுக்கள் ஆகும்.

குறுக்கு வெட்டுத் த�ோற்றம்

மேற்புற அமைப்பு

குறிப்புகள்:
•

இரத்தச்சிவப்பணுக்கள் ஹிம�ோகுள�ோபின் என்னும் சிவப்பு நிற சுவாச நிறமிகளைப்
பெற்றுள்ளன.

•

இந்நிறமி வாயு பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது.

•

இரத்தச்சிவப்பணுக்கள் எலும்பு மஜ்ஜையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு மண்ணீரல் மற்றும்
கல்லீரலில் அழிக்கப்படுகின்றன.

•

ஆர�ோக்கியமான ஒருவரது இரத்த சிவப்பணுக்களின் வாழ்நாள் சராசரியாக 120
நாட்களாகும்.

4. இரத்த வெள்ளையணுக்கள்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள நழுவம் /
படம் மனித இரத்த வெள்ளையணுக்கள் ஆகும்

இய�ோசின�ோஃபில்

பேச�ோஃபில்

ம�ோன�ோசைட்

நியூட்ரோல்பில்

லிம்போசைட்

303

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 303

17-02-2020 5.22.55 PM

குறிப்புகள்:
•
•

•
•

இரத்த வெள்ளையணுக்கள் உட்கரு உடைய நிறமற்ற, அமீபா ப�ோன்று நகரும்
தன்மை க�ொண்டவை.
இவை துகள்கள் உடையவை, துகள்கள் அற்றவை என இரண்டாக
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பேச�ோஃபில், நியூட்ரோஃபில் மற்றும்
இய�ோசின�ோஃபில் செல்கள் துகள்கள் உள்ளவை ஆகும். ம�ோன�ோசைட்டுகள்
மற்றும் லிம்போசைட்டுகள் துகள்கள் அற்றவை ஆகும்.
வெள்ளையணுக்கள் நம் உடலை ந�ோய் கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றன.
இவற்றின் ஆயுட்காலம் 13 முதல் 20 நாட்கள். வெள்ளையணுக்கள் நிணநீர்
மண்டலத்தில் அழிக்கப்படுகின்ன.

III.	‘C’ ல் க�ொடுக்கப்பட்ட எலும்பு / மூட்டு யாதென கண்டறிந்து இரண்டு
குறிப்புகளை எழுதுக.
1.	மேல் கையெலும்பு
மேல்கை எலும்பின் தலைப்பகுதி

கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய
வைக்கப்பட்டிருக்கும் எலும்பு / படம்

தண்டு

மனித மேல் கையெலும்பு (Humerus)
ஆகும்.

க�ொரனாய்டு ஃபாஸா

குறிப்புகள்:
•
•
•

கையெலும்பு த�ோள்பட்டைக்கும், முழுங்கைக்கும் இடையில் காணப்படுகிறது.
இவ்வெலும்பின் மேல்பகுதி, த�ோள்பட்டையின் ப�ொருந்து குழியினுள் (Glenoid
cavity) ப�ொருந்தியுள்ளது.
மேல் கையெலும்பின் கீழ்ப்பகுதி முன்கை எலும்புகளான ரேடியஸ் மற்றும்
அல்னா எலும்புகளுடன் இணைந்துள்ளது.

2. இடுப்பெலும்பு வளையம்
கண்டறிதல்:
இடுப்பெலும்பு

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டிருக்கும்
எலும்பு / படம் மனித இடுப்பெலும்பு
வளையம் ஆகும்.

உள்வாலெலும்பு
சூதக எலும்பு
இஸ்கியம்
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குறிப்புகள்:
•

இது காக்ஸா என்னும் இரு இடும்பபெலும்புகளையும், திருவெலும்பு மற்றும்
வால் முள்ளெலும்பையும் க�ொண்டுள்ளது.
இடுப்பெலும்பு வளையம், எடையைத் தாங்கக் கூடிய உறுதியான அமைப்பாகும்.
ஒவ்வொரு காக்ஸா எலும்பும் இலியம், இஸ்கியம், பூப்பெலும்பு எனும் மூன்று
எலும்புகளால் ஆனது.
இவை இணையும் இடத்தில் அசிட்டாபுலம் எனும் ஆழ்ந்த அரைக்கோளக் குழி
காணப்படுகிறது.
இப்பகுதியில் த�ொடை எலும்பின் தலைப்பகுதி ப�ொருந்தியுள்ளது.

•
•
•
•

3. விலாஎலும்புக்கூடு
மார்பெலும்பு

கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டிருக்கும்
எலும்புக்கூட்டுப் பகுதி / படம் மனித விலா

மெய்விலா எலும்பு

எலும்புக்கூடு ஆகும்.
ப�ொய்விலா எலும்பு

மிதக்கும் விலா எலும்பு

குறிப்புகள்:
•
•

இது 12 இணை விலா எலும்புகளைக் க�ொண்டது.
ஒவ்வொரு விலா எலும்பும், முதுகுப்புறம் முதுகெலும்புத் த�ொடருடனும்
வயிற்றுப்புறம் மார்பெலும்புடனும் இணைந்துள்ளது.
வயிற்றுப்புறம் மார்பெலும்புடன் இணைந்துள்ள முதல் ஏழு இணை விலா
எலும்புகளும் உண்மை விலா எலும்புகள் எனப்படுகின்றன.
8,9,10வது இணை விலா எலும்புகள் வயிற்றுப்புறம் மார்பெலும்புடன்
இணையாமல் 7வது விலா எலும்புடன் இணைந்துள்ளன. இவை ப�ோலி விலா
எலும்புகள் எனப்படுகின்றது.
11 மற்றும் 12வது இணை விலா எலும்புகள் மார்பெலும்புடன் இணையாமல்
இருப்பதால் இவை மிதக்கும் விலா எலும்புகள் எனப்படும்.

•
•

•

4. பந்து கிண்ண மூட்டு
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டிருக்கும் மூட்டு/
படம் பந்து கிண்ண மூட்டு ஆகும்.
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குறிப்புகள்:
•
•
•
•

இது உயவு மூட்டு அல்லது திரவ மூட்டு வகையைச் சார்ந்தது.
இந்த வகையில் பந்து வடிவ மூட்டுகள் மற்றொரு எலும்பிலுள்ள
கிண்ணவடிவக் குழியினுள் ப�ொருந்திக் காணப்படுகிறது.
இவ்வகை மூட்டுகள் அனைத்து திசைகளிலும் சுழலக் கூடியது.
இவ்வகை மூட்டு த�ோள்பட்டை வளையத்திற்கும் மேற்கை எலும்பிற்கும்
இடையில் காணப்படுகிறது.

IV.	‘D’ ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை பார்த்து அது எந்த ந�ோய் / குறைபாடு
எனக் கண்டறிந்து அதன் பெயர் மற்றும் மூன்று அறிகுறிகளை குறிப்பிடவும்.
1. அடிசன் ந�ோய்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
படம் அடிசன் ந�ோயைக் குறிக்கிறது.

குறிப்புகள்:
•
•
•

அட்ரினல் சுரப்பி ப�ோதுமான அளவு ஹார்மோன்களை சுரக்காததால் இந்நிலை
ஏற்படுகிறது.
அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் குறைந்த அளவு குளுக்கோகார்டிகாய்டுகளையும்
தாதுகலந்த கார்டிகாய்டுகளையும் சுரப்பதே இதற்கு காரணமாகும்.
தசைகள் பலமின்மை, குறைந்த இரத்த அழுத்தம், பசியின்மை, வாந்தி, த�ோல்
நிறமிகளின் அளவு அதிகரித்தல் ப�ோன்றவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

2. மராஸ்மஸ்
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
படம் மராஸ்மஸ் ந�ோயைக்
குறிக்கிறது.
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குறிப்புகள்:
•
•
•
•

இந்நோய் குழந்தைகளில் ஏற்படும் புரதக்குறைபாட்டு ந�ோய் ஆகும்.
இது புரதக்குறைபாட்டால் ஏற்படும் ஒரு தீவிர ந�ோயாகும்.
இந்நிலை உணவில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதப் பற்றாக்குறையால்
ஏற்படுகிறது.
இவ்விதப் பாதிப்புக்கு உள்ளான குழந்தைகள் வயிற்றுப்போக்கு, உடல் மெலிதல்
ப�ோன்ற அறிகுறிகளைப் பெற்றிருப்பார்கள்.

3. எக்ஸாப்தால்மிக் காய்ட்டர் (கிரேவின் ந�ோய்)
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
படம் எக்ஸாப்தால்மிக் காய்ட்டர்
ந�ோயைக் குறிக்கிறது.

குறிப்புகள்:
•
•

•

V.

தைராய்டு சுரப்பியின் அதிகப்படியான செயல்பாடு கிரேவின் ந�ோயை
த�ோற்றுவிக்கிறது.
அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற உயர்வு (BMR) (50 – 100%) உயர்சுவாச வீதம்,
துருத்திய கண்கள், மிகை இரத்த அழுத்தம், மிகை உடல் வெப்பநிலை, உயர்
கழிவுநீக்க வீதம் ப�ோன்றவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும்.
ப�ொதுவான அறிகுறிகளான முறையற்ற மாதவிடாய் நிகழ்வு, முடிஉதிர்தல்,
தைராய்டு சுரப்பி வீக்கமடைதல் ப�ோன்றவைகளாகும்.
1. ‘F’ ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசலில் இருந்து அம�ோனியா / யூரியா
உள்ளதை ச�ோதனையின் மூலம் கண்டறிதல் / உமிழ்நீரில் அமைலேஸ்
செயல்திறனைக் கண்டறிதல். (ஏதேனும் ஒன்று).

		2. ‘G’ ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ச�ோதனை / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரி / படங்கள்
ஆகியவற்றை உற்றுந�ோக்கி எழுதுக. கண்களில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின்
த�ொலைவை கண்டறிதல்./ கரப்பான் பூச்சியின் பாலினம் கண்டறிதல்.
1. அம�ோனியாவிற்கான நெஸ்லரின் ஆய்வு
ந�ோக்கம்: க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசலில் அம�ோனியா உள்ளதா என்று கண்டறிதல்.
உபகரணங்கள்: ச�ோதனைக்குழாய், ச�ோதனைக்குழாய் இடுக்கி மற்றும் தாங்கி.
தேவையான கரைசல்கள்: நெஸ்லரின் கரைசல் மற்றும் ச�ோதனைக் கரைசல்கள்
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செய்முறை:
1. ஒ
 ரு சுத்தமான ச�ோதானைக்குழாயில் 2மிலி ச�ோதனைக்கான மாதிரிக் கரைசலை
எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
2. அத்துடன் சில துளிகள் நெஸ்லரின் கரைசலை சேர்த்து நன்கு கலக்க வேண்டும்.
3. ஆ ழ்ந்த மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிறம் த�ோன்றுகிறது. இது க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
கரைசலில் அம�ோனியா இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
அறிவன: ம
 ஞ்சள் மற்றும் பழுப்பு நிறமாற்றம் த�ோன்றுவதால் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கரைசலில்
அம�ோனியா உள்ளது எனக் கண்டறியப்படுகிறது.

2. யூரியாவிற்கான ஃபீனால் சிவப்பு ஆய்வு
ந�ோக்கம்: க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ச�ோதனை கரைசலில் யூரியா உள்ளதா எனக் கண்டறிதல்.
உபகரணங்கள்: ச�ோதனைக்குழாய், ச�ோதனைக் கரைசல், ச�ோதனைக்குழாய் தாங்கி மற்றும்
பிப்பெட்.

தேவையான கரைசல்கள்: ஃபீனால் சிவப்பு மற்றும் க�ொள்ளு ப�ொடி (யூரியேஸ் ந�ொதி
அடங்கியது).

செய்முறை:
1.	ச�ோதனைக்கான கரைசலை 2 மி.லி அளவு ஒரு சுத்தமான ச�ோதனைக் குழாயில்
எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
2.	இத்துடன் சில துளிகள் ஃபீனால் சிவப்பு கரைசலை சேர்த்து நன்கு கலக்க
வேண்டும்.
3. ஒரு சிட்டிகை க�ொள்ளுப் ப�ொடியை இத்துடன் சேர்த்துக் கலக்க வேண்டும்.
4. இதில் த�ோன்றும் சிவப்பு நிற வீழ்படிவு, யூரியா உள்ளதை குறிக்கிறது.
அறிவன: சி
 வப்பு நிறவீழ்படிவு த�ோன்றுவதால் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ச�ோதனைக் கரைசலில்
யூரியா உள்ளது எனக் கண்டறியப்படுகிறது.

3. உமிழ்நீர் அமைலேசின் செயல்பாட்டைக் கண்டறிதல்
ந�ோக்கம்: மனித உமிழ்நீரில் உள்ள அமைலேஸின் செயல்பாட்டைக் கண்டறிதல்.
உபகரணங்கள்: ச�ோதனைக் குழாய், உருளைக்கிழங்கு, உரல் மற்றும் உலக்கை.
தேவையான கரைசல்கள்: அய�ோடின் கரைசல் மற்றும் மனித உமிழ்நீர்.
செய்முறை:
1.	ஒரு ச�ோதனை குழாயில் மசித்த உருளைகிழங்குச் சாற்றை எடுத்துக்கொண்டு
அத்துடன் சில துளிகள் அய�ோடின் கரைசலை சேர்க்க நீல நிறம் த�ோன்றும்.
2.	மற்றொரு சுத்தமான ச�ோதனைக் குழாயில் உமிழ் நீரை சேகரித்து அதிலிருந்து
1 மி.லி உமிழ்நீரை ச�ோதனைக் கரைசலுடன் சேர்க்க வேண்டும்.
3. பின்னர் கரைசல் நிறமற்றதாக மாறுகிறது.
4. இது உமிழ்நீரில் அமைலேஸ் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
அறிவன: க
 ரைசலில் ஏற்பட்ட நிறமற்ற தன்மை மனித உமிழ்நீரில் உள்ள அமைலேஸ் ஸ்டார்ச்சை
மால்டோஸாக மாற்றுவதால் ஏற்படுகிறது.
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4. உன் கண்களில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் த�ொலைவை கண்டறிதல்.

செய்முறை:
1. உனது இடது கண்ணை மூடிக்கொள்.
2.	க�ொடுக்கப்பட்ட படத்தை வலது கண்ணுக்கு நேராக 50செ.மீ முதல் 60செ.மீ
த�ொலைவில் பிடிக்கவும்.
3.	க�ொடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ள குறுக்கமைவு குறியீட்டை உற்று ந�ோக்கவும்.
உன்னால் அருகிலுள்ள வட்டத்தையும் காணமுடியும்.
4.	படத்தை உற்று ந�ோக்கிக்கொண்டே அதனை மெதுவாக உன் கண்ணருகே
க�ொண்டு வரவும்.
5.	ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொலைவில் அந்த படத்திலுள்ள வட்டம் உனது கண்
பார்வைக்கு புலப்படாது. இந்த புலப்படாத புள்ளி குருட்டுப் புள்ளி என
அழைக்கப்படுகிறது.
6.	த�ொலைவை பதிவு செய்துக்கொள்ளவும்.
7.	இதே ச�ோதனையை உனது மற்றொரு கண்ணில் செய்து பார். இப்பொழுது
குறுக்கமைவு குறியீட்டிற்கு பதிலாக வட்டத்திற்கு செய்து பார்.

முடிவு:
1. என்னுடைய வலது கண்ணில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் த�ொலைவு--------செ.மீ
2. என்னுடைய இடது கண்ணில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் த�ொலைவு-------செ.மீ

5.	க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கரப்பான் பூச்சியின் (மாதிரி / படம் / உயிரி) பாலினம்
கண்டறிந்து, ஏதேனும் இரண்டு குறிப்புகள் தருக.

கண்டறிதல் :

ñôŠ¹¬öˆ
î‡´

குறிப்புகள் :

Ý‡

ñôõ£Œ c†C
º†¬ìf†´
õ£J™

ªð‡
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VI. ‘H’ ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படம்/ வரைபடம் / பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரியை
கண்டறிந்து அவற்றின் ப�ொருளாதார முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடவும்.
1.	காங்கேயம் காளை
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
படம் காங்கேயம் காளை ஆகும்.

ப�ொருளாதர முக்கியத்துவம்:
•
•
•

தமிழ்நாட்டில் காங்கேயம் பகுதியில் த�ோன்றிய இவ்வினம் உழுவதற்கும்,
வண்டி இழுப்பதற்கும் பயன்படும் இழுவை இன மாடுகள் ஆகும்.
இவ்வினம் தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டில்
பங்கேற்கும் புகழ்வாய்ந்த ஒரு இனமாகும்.
இவ்வினம் இழுவை இனத்திற்கான மிகச் சிறந்த எடுத்துகட்டாக
கருதப்படுகிறது.

2. நீர்உயிரி-பயிர் வளர்ப்பு (Aquaponics)
கண்டறிதல்:

கழிவுகள் ஏற்கப்படுகின்றது.

இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள

தூயநீர்

த�ொழில்நுட்ப வரைபடம் நீர்உயிரி-பயிர்
வளர்ப்பு ஆகும்.

சரளை
கழிவுநீர்
நீரேற்றுக் கருவி

ப�ொருளாதர முக்கியத்துவம்:
•
•

நீர்உயிரி-பயிர் வளர்ப்பு என்பது நீர் உயிரி வளர்ப்பியலும் நீர்தாவர
வளர்ப்பியலும் சேர்ந்த த�ொழில் நுட்பமாகும்.
இது மீன்களின் கழிவுப�ொருட்களை மறுசுழற்சி செய்து சூழ்நிலை
மண்டலத்தைச் சமநிலைப்படுத்துவும், நீர�ோட்டத்தின் நச்சுதன்மையை
குறைக்கவும் பயன்படுகிறது.
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•

இம்முறை மூலம் திலேப்பியா, தங்கமீன், க�ொடுவா ப�ோன்ற மீன்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன.
இம்முறையில் தக்காளி, மிளகு, வெள்ளரி ப�ோன்ற தாவரங்களும்
வளர்க்கப்படுகின்றன.

•

3. தேனீ
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் தேனீ ஆகும்.

வேலைகார தேனீ
ராணி தேனீ

ஆண் தேனீ

ப�ொருளாதர முக்கியத்துவம்:
•
•
•

•

தேனீக்களிடமிருந்து கிடைக்கும் முக்கிய ப�ொருட்கள் தேன் மற்றும் தேன்
மெழுகு ஆகும்.
தேன் சர்க்கரைக்கு மாற்றாக உதவும் முக்கிய ஊட்டப்பொருள் ஆகும்.
இது ஒரு கிருமிநாசினியாவும், மலமிளக்கியாகவும் மற்றும் தூக்கமின்மையை
தவிர்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தேன் சித்த மருத்துவம் மற்றும்
யுனானி மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வேலைக்கார தேனீயின் வயிற்றுப்பகுதியில் சுரக்கப்படும் தேன் மெழுகு
மெழுகுவர்த்திகள் தயாரிக்கவும் மரத்தளவாடங்களை மெருகூட்டவும்
பயன்படுகிறது.

4. பட்டுப்புழு (பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி)
கண்டறிதல்:
இனம் கண்டறிய வைக்கப்பட்டுள்ள படம் பட்டுப்புழு
(பாம்பிக்ஸ் ம�ோரி) ஆகும்.

ப�ொருளாதர முக்கியத்துவம்:
•
•
•

பாம்பிக்ஸ் ம�ோரியிடமிருந்து பெறப்படும் பட்டு இழைகள் மல்பரிபட்டு என
அழைக்கப்படுகிறது.
இது மல்பரி இலைகளை உணவாக உட்கொள்கிறது.
பட்டாடைகள், மீன்பிடிக்கும் வலைகள், பந்தய கார்களின் சக்கரங்கள், மருத்துவ
ஆடைகள் மற்றும் பாராசூட்டுக்கள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுகின்றன.
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உயிரியல் - விலங்கியல் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்
பாட வல்லுநர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்

பாடநூல் குழுத் தலைவர் மற்றும் ஆல�ோசனை
முனைவர். சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்
அறிவியலாளர்,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி அமைப்பு, சென்னை.

முனைவர். சுப.

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை.

முனைவர் பி.கே.கலினா
இணைப்பேராசிரியர், (விலங்கியல் துறை),
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
முனைவர். வே.தா. சாந்தி,

முதுநிலை விரிவுரையாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், திரூர்.

பாடநூல் உருவாக்கக் குழு

செல்வி.ப.

மகேஸ்வரி,

திருமதி. பா.

விரிவுரையாளர் (விலங்கியல்)
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், உத்தமபாளையம், தேனீ மாவட்டம்.
முனைவர். சு. கணேசபாண்டியன்
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் – (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , சாத்தான்குளம், இராமநாதபுரம் மாவட்டம் .

முனைவர். சே. சவரிமுத்து மைக்கேல்
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

திரு. ஆலன் காட்பிரே ஆர்.ஜ�ோஸ்
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
சென்னை கிருத்தவ கல்லூரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, சேத்துபட்டு, சென்னை.
திருமதி. மை. அனுஷா கேத்தரீனா செல்லையா
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியை (விலங்கியல்)
அரசு மாநில மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி, எழும்பூர், சென்னை.
திரு. லெ.

சிவன் பிள்ளை,

முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
பாரத் சீனியர் மேல்நிலைப் பள்ளி, அடையார், சென்னை.
திருமதி. து.தேவிகலா,

முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
டி.ஏ.வி. பெண்கள் சீனியர் மேல்நிலைப்பள்ளி, க�ோபாலபுரம், சென்னை.

மேற்படிப்பு மற்றும் த�ொழில் வழிகாட்டல்
முனைவர்.தே. சங்கர சரவணன், துணை இயக்குநர்
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்,
சென்னை.

கணினி த�ொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. அ. அஜய், இடைநிலை ஆசிரியர்

ஷமீம்,

துணை இயக்குநர்

செல்வி, விரிவுரையாளர்

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சென்னை.

மேலாய்வாளர்கள்

முனைவர் வாரிஸ்ஸாங் தங்க்ஃபூ
உதவிப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை), மண்டல கல்வியியல் நிறுவனம் (RIE)
தேதிய மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் (NCERT)
மைசூர், கர்நாடகா.
முனைவர். சித்திரலேகா ராமசந்திரன்
பேராசிரியர் (பணி நிறைவு)
ஸ்டெல்லாமேரிக் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர். ச. எழிலரசி பாலசுப்பிரமணியன்
இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர் (பணி நிறைவு)
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி , சென்னை.

முனைவர், வீ. உஷாராணி
இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர் (பணி நிறைவு)
விலங்கியல் துறை, காயிதேமில்லத் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சென்னை.

வல்லுநர் குழு

முனைவர். ப. சரளா, இணைப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
காயிதேமில்லத் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சென்னை.
முனைவர் பூ. மீனா,இணை பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை),
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் ஏ. மாலதி, இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
(விலங்கியல் துறை) இராணி மேரி கல்லூரி, சென்னை.
முனைவர். அருள் சக�ோ. ரெஜினா
இணை பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
அக்ஸீலியம் கல்லூரி, வேலூர்.

மேரி இரா.

முனைவர். சா. வின்கின்ஸ் சந்தோஷ்
உதவிப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
அரசினர் ஆடவர் கல்லூரி, நந்தனம், சென்னை.

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, நந்திமங்கலம், கடலூர்
மாவட்டம்.

ம�ொழி பெயர்ப்புக் குழுத் தலைவர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு

ம�ொழி பெயர்ப்பாளர்கள்
திரு. மு. சிவகுரு, முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)

வரைபடம்
மன�ோகர்
க�ோபு இராசுவேல்
பிரபா
மாதவராஜன்
திவ்யா
சந்தானம்

தமிழ்நாடு அரசு கலை ஆசிரியர்கள்
அரசு கவின் கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள்
சென்னை மற்றும் கும்பக�ோணம்.

வடிவமைப்பு
In-house.QCவே.சா. ஜாண்ஸ்மித்
ச. தமிழ்குமரன்
சி. பிரசாந்த்

அட்டை வடிவமைப்பு - கதிர் ஆறுமுகம்

விரைவுக்குறியீடு மேலாண்மைக்குழு
இரா. ஜெகநாதன், இ.நி.ஆ,

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கணேசபுரம், ப�ோளூர், திருவண்ணாமலை.

சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, ப.ஆ,

அ.உ.நி.பள்ளி, பெருமாள் க�ோவில் பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

ஜே.எப்.பால் எட்வின் ராய், ப.ஆ.

முனைவர் சா. முத்தழகு,
இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர் (பணி நிறைவு), விலங்கியல் துறை,
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, செய்யாறு, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வித்தியாசாலை மேனிலைப்பள்ளி, சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம்.
திருமதி. ரெ. அமலி, முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியை (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, பண்ருட்டி, கடலூர் மாவட்டம்.

திரு. சு. மகேஸ்வரன், முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , ஜ�ோகில்பட்டி, விருதுநகர் மாவட்டம்.

முனைவர். ந. குமணன், முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
அரசு ஆதி திராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளி
முள்ளங்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

திரு. இரா. நாகேந்திரன், முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, நத்தமேடு, தருமபுரி மாவட்டம்.

பாடப்பொருள் மீளாய்வு

முனைவர் மஸ்ஹர் சுல்தானா, பேராசிரியர்
மற்றும் துறைத்தலைவர் (விலங்கியல்) (பணி நிறைவு)
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.
டாக்டர் க. வாசுதேவன்
அரசு உதவிக் கால்நடை மருத்துவர், சென்னை.

முனைவர் நா. சர�ோஜினி, உதவிப் பேராசிரியர்
(விலங்கியல்) பாரதி மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் இரா. சரவணன், உதவிப் பேராசிரியர்
(விலங்கியல்) டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு கலைக் கல்லூரி, வியாசர்பாடி, சென்னை.
இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:

ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ராக்கிப்பட்டி, சேலம்.

ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி
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