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மின்னூல்

மதிப்பீடு

இைணய வளங்கள்

பா்டநூலில் உள்ள விறரவு குறியீட்ற்டப் (QR Code) பயன்படுத்துநவாம்! எப்படி?
•
•
•

உங்்கள் தி்றன்்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்காண்டு QR Code ஸ்்கனர பசையலிளய இலவசைமா்கப் பதிவி்றக்்கம் பசைய்து நிறுவிக்ப்காள்்க.
பசையலிளயத் தி்றந்்தவுடன், ஸ்்கன் பசைய்யும் பபாத்்தாளன அழுத்தித் திளரயில் ்்தான்றும் ்்கமராளவ QR Code-இன் அருகில் ப்காண்டு பசைல்லவும்.
ஸ்்கன் பசைய்வ்தன் மூலம் திளரயில் ்்தான்றும் உரலிளயச் (URL) பசைாடுக்்க, அ்தன் விளக்்கப் பக்்கத்திறகுச் பசைல்லும்.
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இயல் திட்்டவறர

்கற்ைலின்
ந�ாக்கங்கள்

பாடத்தின் அைனத்துக் கூறுகைளயும் ெவளிப்படுத்துகிறது

வகுப்பைற நிகழ்வுகள் கற்ேபாைர ைமயப்படுத்தி அவர்களின்
திறைன ேமம்படுத்தும் ேநாக்கம் ெகாண்டது.

வியத்தகு உண்ைமகள், மாணவர்களின் உயிரியல் சிந்தைனைய
வளர்க்கும் உைரயாடைலப் ேபான்ற வினாக்கள்

இந்நூலின்
பயன்பாட்டு
வழி்காட்டி

தசயல்பாடு

ேகாட்பாட்டின் மகத்துவத்ைத ேமலும் புரிந்துெகாள்ள
மாணவர்களின் ெசயல்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.

விளக்க
வறரப்டம்

கற்றல் திறைன ேமம்படுத்துவதற்கான காட்சித் ேதாற்றம்
தரப்பட்டுள்ளது.

பாடங்கள் ெதாடர்பாக மாணவர்கள் ேமலும் அறிந்துெகாள்ள
ெமய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் ெசல்லும் வழி
�்கவல் த�ா்டரபு
த�ாழில்நுட்பம்

்கருத்து வறரப்டம்

தசாற்்களஞ்சியம்

மதிப்பீடு

த�ாழில்துறை
வாய்ப்பு்கள்
பாரறவ
நூல்்கள்

இறணய
இறணப்பு்கள்

மாணவர்களின் கணினி சார் அறிவுத்திறைன ேமம்படுத்துதல்

பாட உள்ளடக்கங்கைள முைறயான வரிைசயில் கற்பதற்காக,
அவற்றுக்கிைடேயயான ெதாடர்ைப விளக்கும் படம்

அறிவியல் ெசாற்களுக்கான விளக்கம்

மாணவர்களின் நிைனவாற்றல், சிந்தித்தல் மற்றும் புரிதைல
மதிப்பீடு ெசய்தல்

குறிப்பிட்ட பாடங்கேளாடு ெதாடர்புைடய ேவைலவாய்ப்புகைள
பட்டியலிடல்

பாடத் தைலப்ேபாடு ெதாடர்புைடய ேமலும் விவரங்கைள
அறிவதற்கான நூல்களின் பட்டியல்

கணினி வழி மூலங்களுக்கான பட்டியல்
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நுண்ணுயிரியாளர்களின் த�ொழில்துறை வாய்ப்புகள்
நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்ணோக்கியினால் சிறிய உயிரிகளை ஆராய்ந்து அறியும் உயிரியல் அறிஞர்கள்
ஆவர். பாக்டீரியா, பாசிகள், பூஞ்சைகள், ஈஸ்ட்கள், புர�ோட்டோச�ோவாக்கள், வைரஸ்கள், மற்ற பிற
நுண்ணுயிரிகளும் இந்த சிறிய உயிரிகளில் அடங்கும்.
சில நுண்ணுயிரியாளர்கள், ஒரு வகையான நுண்ணுயிரியில் சிறப்பு பெற்று விளங்குவர். எடுத்துக்காட்டு:
பாக்டீரியா வல்லுநர்கள் பாக்டீரியாவின் மேல் கவனம் செலுத்துவர். வைரஸ் வல்லுநர்கள் வைரஸ்களைப்பற்றி
படிப்பர். நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்ணுயிரிகளை வளர்த்து அவைகளை பிரித்து, அவற்றின் பண்புகள்
மற்றும் பல்வேறு இரசாயனங்கள், தூண்டுணர்வுகளினால் ஏற்படும் எதிர்வினைகள் ப�ோன்றவைகளை
உற்றுந�ோக்குவர். மேலும் அவர்கள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், இயற்கையில் அவைகளின்
பரவல் ஆகியவற்றையும் அறிந்துக்கொள்வர்.

நுண்ணுயிரியலின் வாய்ப்புகள் (Scope of Microbiology)
நுண்ணுயிரிகளின் வாய்ப்புகள் (நன்மைகள் /மேன்மை) இந்த ஒட்டும�ொத்த சூழல் மண்டலம் பாக்டீரியாவின்
செயல்பாடுகளை அடிப்படையாக க�ொண்டுள்ளது. நவீன நுண்ணுயிரியல் பல சிறப்பு தன்மைகளைக் க�ொண்ட
ஒரு பெரிய ஒழுங்குமுறை. மருத்துவம், வேளாண்மை, உணவு அறிவியல், சுற்றுச் சூழலியல், மரபியல், உயிர்
வேதியியல், மூலக்கூறு உயிரியியல் ப�ோன்ற துறைகளில் நுண்ணுயிரியலின் பங்கு மிக சிறப்பானதாகும்.
நுண்ணுயிரியாளர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பல சாத்தியமான வழிமுறைகள் உள்ளன.
மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் – மருத்துவ நுண்ணுயிரியாளர் த�ொற்று ந�ோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை
கண்டறிவதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் ந�ோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை இனம் கண்டு மருத்துவர்கள்
சரியான ஆன்டிபயாடிக்களை சரியான அளவில் குறித்துக்கொடுக்க உதவுகின்றனர். அவர்கள் நுண்ணுயிரிகள்
எவ்வாறு த�ொற்றை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து அறிவர். மருத்துவ நுண்ணுயிரிகளுக்கும்
நிலைநாட்டப்பட்ட ந�ோய்க்கும் உள்ள உறவினை படிப்பர்.
ந�ோய்த்தடுப்பியல் – ந�ோய்த்தடுப்பு அமைப்பு சார்புடைய வேலைகளை செய்பவர் ந�ோய்த்தடுப்பியாளர்
ஆவர். ந�ோய்த்தடுப்பியாளர் நுண்ணுயிரிகளுக்கு உடலின் தற்காப்பு எதிர்வினைகளை படிப்பர். அவர்கள்
த�ொற்றின்போது நமது உடலை ந�ோய்த்தடுப்பு அமைப்பானது எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றது என அறிந்துக்கொள்வர்.
அவர்கள் எவ்வாறு எல்லாம் ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை மிகைப்படுத்துவது என்பதனை அறிவுறுத்துவர். இது
அறிவியலில் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு துறை ஆகும்.
நுண்ணுயிரியல் சுற்றுச்சூழல் - சுற்றுச்சூழல் வாழ்வாதாரங்களின் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற
ப�ொருள்களுடன் நுண்ணுயிர் க�ொண்ட இடையீடு நுண்ணுயிர் சூழலியல் என குறிப்பிடப்படுகிறது.
நுண்ணுயிர் சூழலியல், நுண்ணுயிரிகளும் நுண்ணுயிரிகளின் பல்வேறு பங்களிப்புகள் அல்லது கூறுகளின்
சுழற்சிக்கு பங்களிப்புகளை ஆய்வு செய்கின்றன. எல்லா பெரு நகரங்களிலும் உள்ள பிரச்சினையான சூழலின்
மாசுபாட்டை குறைப்பதில் சூழலியல் வல்லுநர்கள் வேலை செய்கின்றனர். மாசுபடுத்தும் விளைவுகளை
குறைப்பதற்கு உயிர்வழி தூய்மையாக்க (Bioremediation) நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்துகின்றனர்.
உணவு மற்றும் பால் நுண்ணுயிரியல் - நமது உணவுகளில் சில, நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியினால்
உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: லுக�ோன்ஸ்டோக் சிட்ர�ோவ�ோரம் மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
லாக்டஸ் ப�ோன்ற நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினால் பாலடைக்கட்டி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பாலில்
உள்ள லாக்டோபேசில்லஸ் பல்காரிகஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் தெர்மோபைலஸ் ப�ோன்றவைகளின்
வளர்ச்சியில் இருந்து ய�ோகர்ட் உருவாகிறது. சாக்ரோமைசிஸ் செர்விசியா வினால் (பேக்கரின் ஈஸ்ட்) ர�ொட்டி
சுவை அடையப்படுகிறது. உணவுத் த�ொழிலில் உள்ள உணவு மற்றும் பால் நுண்ணுயிரியாலாளர்களின்
முக்கிய பணியானது உணவு பதப்படுத்தும் ந�ோய்களின் செயலாக்கம் மற்றும் உணவு பரவும் ந�ோய்களின்
ப�ோது ஏற்படும் பிரச்சனையைத் தடுத்தல் ஆகும். நுண்ணுயிரியலாளர்கள் தற்போது அனைத்து உணவு
மற்றும் பால் பதப்படுத்தும் த�ொழில்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்கள் தண்ணீர் தரம் சரிபார்க்க கனிம
நீர் நிறுவனங்களிலும் வேலை செய்கின்றனர்.
வேளாண் நுண்ணுயிரியல் - விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரியலை இது சார்ந்துள்ளது. பெரும்பாலான
பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை ஆகியவை மண்ணின் இறந்த மற்றும் கரிமப் ப�ொருள்களில் வாழ்கின்றன. மண்
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நுண்ணுயிரிகளுக்கு இது எளிதான வடிவத்தில் சிக்கலான கரிமச் சிக்கலை சிதைத்துவிடும். இதனால் அவை
மட்கு என்று அழைக்கப்படும் மண்ணின் முக்கிய அங்கமாக அமைகின்றன. சில நுண்ணுயிர்கள் வளிமண்டல
நைட்ரஜனை அம்மோனியா, நைட்ரைட்ஸ் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றுவதன் மூலம் மண்ணின்
வளத்தை அதிகரிக்கின்றன. இது நைட்ரோஸ்மோனாஸ், நைட்ரோபாக்டர் மற்றும் ரைச�ோபியம் சிற்றினங்கள்
ப�ோன்ற நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகிறது. வேளாண் நுண்ணுயிரியலாளர்கள், தாவர உணவுகளை தாக்கும்
தாவர ந�ோய்களை எதிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றனர். மேலும், மண் வளத்தையும் பயிர் விளைச்சலையும்
அதிகரிக்க முறைகள் செயல்படுகின்றன.
த�ொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் - நுண்ணுயிரிகள் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள், தடுப்பூசிகள், ஸ்டீராய்டுகள்,
ஆல்கஹால்ஸ், வைட்டமின்கள், அமின�ோ அமிலங்கள் மற்றும் ந�ொதிகள் ப�ோன்றவற்றை தயாரிக்க
பயன்படுகிறது. சில முக்கிய மருந்துகள் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின், பென்சிலின், குள�ோராம்பினிக�ோல்,
டெட்ராசைக்ளின் ப�ோன்ற நுண்ணுயிரிகளால் த�ொகுக்கப்படுகின்றன. த�ொழில்துறை நுண்ணுயிரியல்
வல்லுநர்கள் த�ொழிற்துறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் மற்றும் உற்பத்தி
அதிகரிக்கிறது. த�ொழிற்சாலைகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (R & D) துறை நுண்ணுயிரியலாளர்களுக்கு
பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
ஆராய்ச்சி அலகுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் இயக்குநர்கள் - பல நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள்
பல்கலைக்கழகங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். அங்கு அவர்கள் கற்பிக்கவும் ஆராய்ச்சி செய்யவும்
செய்கிறார்கள். நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மருத்துவ மையங்களில், தனியார் நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு
நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி இயக்குநர்களாகலாம். ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி
நிலைப்பாட்டைக் க�ொண்டவர்கள் முழு பேராசிரியரின் பதவிக்கு முன்னேறலாம். அவர்களது ஆராய்ச்சியில்
கணிசமான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரியலாளர்களின் அங்கீகாரத்தைப் பெற முடியும். பல
விஞ்ஞானிகள் இதை மிக உயர்ந்த முன்னேற்றமாக கருதுகின்றனர்.
நுண்ணுயிர் மரபியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் - மரபணுக்களின் செயல்பாடுகளை புரிந்து க�ொள்வதில்
நுண்ணிய உயிரினங்களின் பயன்பாடு மிகவும் உதவியாக உள்ளது. நுண்ணுயிர் மரபியல் நிபுணர்கள்
நுண்ணுயிரியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள். அவை புதிய நுண்ணுயிர் சிறுசிற்றினங்களைத்
தயாரிக்கின்றன. அவை பயனுள்ள தயாரிப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதில் மிகவும் திறமையானவை. புற்றுந�ோயை
ஏற்படுத்தும் திறனுக்கான ப�ொருட்களை ச�ோதனை செய்ய மரபணு நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மரபியல் ப�ொறியியல் நிறுவனங்களிலும் ஆராய்ச்சி துறைகளிலும் அதிகம்
தேவைப்படுகின்றனர்.
பய�ோமைனிங் - நுண்ணுயிரிக்கள் பாறைகளிலிருந்து யுரேனியம் ப�ோன்ற மதிப்புமிக்க உல�ோகங்கள்
பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. திய�ோபேசில்லஸ் ஃபெர�ோராக்ஸிடன்ஸ் இரும்பு சல்பைட் ப�ோன்ற
கனிம சேர்மங்களிலிருந்து ஆற்றலைத் திறக்கிறது. இந்த செயல்பாட்டில், அது கந்தக அமிலம் மற்றும் இரும்பு
சல்பேட் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது. சுரங்கத்தில் உள்ள மைக்ரோ உயிரினங்களின் பயன்பாடு
கணிசமாக சுரங்கத் த�ொகையை 75% வரை குறைத்துள்ளது. பய�ோமைனிங் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும்
நுண்ணுயிரியலாளர்கள் அரசு துறையில் மிகவும் அதிகமான ஊதியம் பெறுகின்றனர்.
மருத்துவ குறியீட்டு - மருத்துவ குறியீட்டு என்பது மருத்துவ ந�ோயறிதல், நடைமுறைகள், மருத்துவ சேவைகள்
மற்றும் உபகரணங்களை உலகளாவிய மருத்துவ ஆல்பா எண் குறியீடுகளாக மாற்றுகிறது. மருத்துவ
குறிப்புகள், ஆய்வக மற்றும் கதிர்வீச்சியல் முடிவுகளின் படியெடுத்தல் ப�ோன்ற மருத்துவ பதிவு ஆவணங்களில்
இருந்து ந�ோயறிதல்கள் மற்றும் நடைமுறை குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. மருத்துவ க�ோடிங்
(Medical Coding) வேலைகள் லைஃப் சயின்ஸ், பாராமெடிக்கல், மருத்துவ பட்டதாரிகள் மற்றும் பிந்தைய
பட்டதாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் பத்திரிகையில் எடிட்டிங் - எடிட்டிங், சான்று வாசிப்பு, அறிவியல் பத்திரிகைகள், உயிரியல், தாவரங்கள்
மற்றும் விலங்கு அறிவியல் ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கிய தலைப்புகளில் கையெழுத்துப் பிரதிகள் உள்ளன.
நுண்ணுயிரியலாளர்கள் புகழ்பெற்ற தேசிய மற்றும் சர்வதேச பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்பட வேண்டிய
ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை ஆய்வு செய்கின்றனர். அவர்கள் அறிவியல் பதிப்பு கம்பனிகளின் த�ொகுப்பாளர்கள்
மற்றும் அச�ோசியேட்டட் எடிட்டராக பணிபுரிகின்றனர்.
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மருந்து நிறுவனங்கள் - ஒரு மருந்து நிறுவனம் ஒரு நுண்ணுயிரியலாளர் தர துறை உறுப்பினர்
ஆகும். நுண்ணுயிரியலாளரின் பங்கானது உற்பத்திப் ப�ொருள்களில் செயலாக்கப்படுவதற்கு முன்னர்,
மூலப்பொருட்களின் தரத்தை உறுதி செய்வது, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீரின் நுண்ணுயிரியல் தரத்தை
கண்காணிக்கும் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் முன்னோக்கிலிருந்து முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை ச�ோதிக்கும்
ச�ோதனை முறைகளை மதிப்பிடுவதாகும்.

நுண்ணுயிரியலில் பட்டப்படிப்பு படிப்புகளுக்கான தகுதிக்கான அளவுக�ோல்
நுண்ணுயிரியல் படிப்பில் பட்டப்படிப்பு படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக, 12-ம் வகுப்பு முடித்திருக்க
வேண்டும். நுண்ணுயிரியல் படிப்புகளுக்கு சேர 12 ம் வகுப்பில் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல்
பாடங்களை தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். 12 வது வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மதிப்பெண்கள்
அடிப்படையில் மதிப்பெண்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். நுழைவு தேர்வு மூலம் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சில
மேல் பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன. நுண்ணுயிரியல் த�ொடர்பான படிப்புகளை தேர்வு செய்ய,
•

விவசாய நுண்ணுயிரியல்

•

உணவு நுண்ணுயிரியல்

•

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்

•

மருந்தியல் நுண்ணுயிரியல்

•

நுண்ணுயிர் மரபியல்

•

சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல்

•

ஏர�ோ நுண்ணுயிரியல்

•

நுண்ணுயிர் உடலியல்

நுண்ணுயிரியலில் பல்வேறு படிப்புகள்
•

நுண்ணுயிரியலில் இளங்கலை அறிவியல்

•

நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நுண்ணுயிர் த�ொழில்நுட்பத்தில் இளங்கலை அறிவியல்

•

மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில் இளங்கலை அறிவியல்

•

மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில் இளங்கலை அறிவியல்

•

த�ொழிற்துறை நுண்ணுயிரியலில் இளங்கலை அறிவியல்

•

நுண்ணுயிரியலில் இளங்கலை கலைகள்

•

நுண்ணுயிரியலில் டிப்ளம�ோ படிப்புகள்

•

மரைன் நுண்ணுயிரியலில் பிந்தைய பட்டதாரி டிப்ளோமா

•

M. Sc. நுண்ணுயிரியலில்

•

M. Sc. மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்

•

M.Sc. அப்ளைடு நுண்ணுயிரியல்

•

M. Sc. நுண்ணுயிர் மரபியல் மற்றும் உயிர் தகவலியல்

நுண்ணுயிரியலில் பாடப்பிரிவுகள் வழங்கும் பல்கலைக்கழகங்கள்
•

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

•

பாரதியார் பல்கலைக்கழம்

•

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழம்

•

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்

VII
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•

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்

•

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

•

மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்

•

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்.

•

இந்திய த�ொழில்நுட்ப நிறுவனம்

•

பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம்

•

அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம்

•

மும்பை பல்கலைக்கழகம்

•

விநாயகா மிஷன் பல்கலைக்கழகம்

•

மகாத்மா காந்தி பல்கலைக்கழகம்

•

இந்திய அறிவியல் கழகம்

•

அமிட்டி பல்கலைக்கழகம்

•

குருக்ஷேத்ரா பல்கலைக்கழகம

தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வழங்கும் துணை மருத்துவ மற்றும் சான்றிதழ்
படிப்புகள்
ஒரு வருட சான்றிதழ் படிப்புகள்
படிப்புகள்

கல்வி தகுதி

வயது வரம்பு

+ 2 மேல் நிலை தேர்ச்சி,
(இயற்பியல் , வேதியியல்,
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல்
அல்லது உயிரியல் மற்றும்
நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவராகவும்
32 வயது மிகாமல்
இருக்க வேண்டும்

கார்டிய�ோ ச�ோன�ோகிராபி
டெக்னீசியன் (Cardio Sonography
Technician)

இ.சி.ஜி / டிரட்மில் டெக்னீசியன்
(ECG / Tread Mill Technician)
பம்ப் டெக்னீசியன்
(Pump Technician)
கார்டியாக் காத்திடிரைசேஷன்
லேப் டெக்னீசியன் (Cardiac
Catheterisation Lab Technician)
அவசர சிகிச்சை டெக்னீசியன்
(Emergency Care Technician)
டயாலைசிஸ் டெக்னீசியன்
(Dialysis Technician)
மயக்க மருந்து டெக்னீசியன்
(Anaesthesia Technician)
அறுவை சிகிச்சை அறை
டெக்னீசியன் (Theatre Technician)
ஆர்த்தோ பீடியாக் டெக்னீசியன்
(Orthopaedic Technician)

VIII
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ஆடிய�ோமெட்ரி டெக்னீசியன்
(Audiometry Technician)
இயரிங் லாங்வேஜ் மற்றும் பீச்
டெக்னீசியன் (Hearing Language
and Speech Technician)
கிளினிக்கல், தெராப்பெட்டிக்,
நியூட்ரின் மற்றும் புட் சர்விஸ்
மேனேஜ்மண்ட் டெக்னீசியன்
(Clinical, Therapeutic, Nutrition
& Food Service Management
Technician)

+ 2 மேல் நிலை தேர்ச்சி,
(இயற்பியல் , வேதியியல்,
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல்
அல்லது உயிரியல் மற்றும்
நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவராகவும்
32 வயது மிகாமல்
இருக்க வேண்டும்

இசிஜி / இஎம்ஜி க�ோர்ஸ்
டெக்னீசியன்
(E.C.G / E.M.G Course Technician)
மல்டி பர்பஸ் ஆஸ்பிட்டல் ஒர்க்கர்
படிப்பு (Multipurpose Hospital
Worker Course)

பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி

இரண்டு வருட மருத்துவம் சார்ந்த பட்டயப்படிப்புகள்
படிப்பு

கல்வித் தகுதி

வயது வரம்பு

+ 2 மேல் நிலை தேர்ச்சி,
(இயற்பியல் , வேதியியல்,
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல்
அல்லது உயிரியல் மற்றும்
நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவராகவும்
32 வயது மிகாமல்
இருக்க வேண்டும்

கல்வித் தகுதி

வயது வரம்பு

டென்டல் மெக்கானிக் (ஆண்)
Dental Mechanic (Male)
டென்டல் ஹைஜெனிஸ்ட் (பெண்)
Dental Hygienist (Female)
டிப்ளம�ோ மெடிக்கல் லேப்
டெக்னாலஜி Diploma in
Medical Lab Technology (DMLT)
டிப்ளம�ோ ரேடிய�ோ
டையகன�ோஸிஸ் Diploma in
Radio Diagnosis Technology (DRDT)
டிப்ளம�ோ ரேடிய�ோ தெரபி
டெக்னாலிஜி Diploma in Radio
Therapy Technology (DRTT)
டிப்ளம�ோ ஆப்டோமெட்ரி
(Diploma in Optometry)
மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ்

படிப்பு
டிப்ளம�ோ மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்
டெக்னீசியன் (Diploma in Medical
Record Technician) (ஆறு மாதங்கள்)

+ 2 மேல் நிலை தேர்ச்சி,
(இயற்பியல் , வேதியியல்,
தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல்
அல்லது உயிரியல் மற்றும்
நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவராகவும்
32 வயது மிகாமல்
இருக்க வேண்டும்
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இயல்

1

n

yrய

pவrவனவைற உளடkயt

நுண்ணுயிரியலின் அறிமுகம்
இயல் திட்டவரை

பாc

பாrயா

1.1 நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள்
1.2 நுண்ணுயிரியாளர்களின் பங்களிப்பு

pேராேடாேசாவா

1.3 நுண்ணுயிரியலின் பிரிவுகள்
ைவர

pைச

பாக்டீரியா,
பூஞ்சை,
பாசிகள்,
புர�ோட்டோச�ோவா,
வைரஸ்கள் என்பன நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். இவை  3500
மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பே  இவ் பூமியில் காணப்பட்ட 
உயிரனங்களாகும். இவற்றின் அமைப்பு மற்றும் அளவுகள்
வியக்க  தக்கதாக உள்ளன. இவை  பல்வேறு சூழல்களிலும்
காணப்படுகின்றன.

அறிவியல் எந்த நாட்டிற்கும் ச�ொந்தமல்ல, ஏனென்றால், அறிவு மனிதகுலத்திற்கே ச�ொந்தமானது, அறிவே
உலகத்தைப் பிரகாசிக்க வைக்கும் தீபம்.
- லூயிஸ் பாய்ச்சர்

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,

இப்பாடப்பகுதியைப்

பயின்ற

•

நுண்ணுயிரிகளின் பண்பை அறிவர்.

•

நுண்ணுயிரிகளின் பிரிவுகளை பற்றி
அறிவர்.

•

துறையின் மேல் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. பல்துறை 
ஆராய்ச்சிக்கும், அடிப்படை வாழ்க்கை முறைகளைப்
பற்றி
படிப்பதற்கும்
நுண்ணுயிரிகளை 
மாதிரிகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல்
அறிவியலிலும், வேளாண்மையிலும்,
உணவு
துறையிலிலும் மருந்து த�ொழிற்சாலையிலும்
நுண்ணுயிரிகளின் திறனை  பற்றிய அங்கீகாரம்
வளர்ந்து
வருகின்றது.
நுண்ணுயிரிகளின்
பயன்பாடுகள் ஈர்க்கத்தக்க  வகையில் அதிகரித்து
வருகிறது.
சில  நுண்ணுயிரிகள்
நன்மை 
தரக்கூடியதாக உள்ளது. அவைகள் இன்றி நாம்
வாழ முடியாது. எனினும், நுண்ணுயிரிகள் பல 
வழிகளில் தீமை தருவனவாகவும், விரும்பத்தகாத
மாற்றத்தை  ஏற்படுத்துபவைகாளகவும் உள்ளன.
இவ்வகையான நுண்ணுயிரிகள் ந�ோய்களை 
உண்டாக்கி, உடல் நலத்திற்கு தீங்கை  ஏற்படுத்தி
ஓம்புனரை க�ொல்லவும் செய்கின்றன.

பல்வேறு அறிஞர்களின் பங்களிப்புகளை
தெரிந்து க�ொள்வர்.

அறிவியல் துறையில் நுண்ணுயிரியல் பிரிவு
என்பது இன்றைய வாழ்வியலில் அனைவரும்
அறிந்துக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான
பிரிவாக உள்ளது. நுண்ணுயிரிகளும் அவற்றின்
செயல்பாடுகளும் பன்னாட்டு அளவில் மனித
சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக
உள்ளன.
உயிரி த�ொழில்நுட்பம், மரபனு
ப�ொறியியல் மற்றும் நான�ோ த�ொழில்நுட்பத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள  முன்னேற்றங்களால் அனைவரின்
ஆர்வமும்,
கவனமும்,
நுண்ணுயிரியல்

முன்னர்  இருந்ததைவிட இக்காலக்கட்டத்தில்
நுண்ணுயிரிகளின் வாழ்க்கை  பற்றி அதிகம்
அறியப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் கண்ணுக்கு
புலப்படாத
நுண்ணுயிரியின்
உலகத்தில்
1
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பெரும்பான்மையான
உயிரிகள்
இன்னும்
கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் உள்ளது.

வடிவத்திலும் மாறுபட்டு, ஒரு செல் உயிரியான
ஈஸ்ட்  முதல் பல செல் உயிரியான காளான்
மற்றும்
பஃப்பந்துகளையும்
உள்ளடக்கியது.
எடுத்துக்காட்டு: ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர், அகாரிகஸ்
பைப�ோரஸ் ஆகும்.

புதிய வழிமுறைகள் மூலம் நுண்ணுயிர் 
ஆய்வாளர்கள், மனிதனுக்கு
நன்மையையும்
தீமையையும் தரும் நுண்ணுயிரிகளை த�ொடர்ந்து
அடையாளம் கண்டு வருகின்றனர்.

புர�ோட்டோச�ோவா:
இவை 
ஒரு செல்
யூகேரியாட்டிக்
உயிரிகளாகும்.
இயற்கையில்
இவற்றின்
பங்கு
பலதரப்பட்டது.
சில 
புர�ோட்டோச�ோவாக்கள் மனிதர்களுக்கும்
விலங்குகளுக்கும் ந�ோயை  ஏற்ப்படுத்துகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு:
ஜியார்டியா
லாம்ப்லியா,
பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்.

நுண்ணுயிரியல் என்பது பாக்டீரியா, பூஞ்சை,
பாசிகள், புர�ோட்டோச�ோவா, வைரஸ்கள், ஆகிய
நுண்ணுயிரிகளை  பற்றி படிக்கும் அறிவியல்
பிரிவாகும்.
நுண்ணுயிரியல்
துறையானது
நுண்ணுயிரிகளின்
வடிவம்,
அமைப்பு,
இனப்பெருக்கம், உடலியல், வளர்ச்சிதை மாற்றம்,
நுண்ணுயிரிகளின் வகைப்பாடு ஆகியவற்றுடன்
த�ொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

பாசிகள்: இவை ஒரு செல், குழுக்கள் முதல் பல 
செல் உயிரிகளாக காணப்படுகின்றன. அனைத்துப்
பாசி செல்களிலும்
பச்சையம்
இருப்பதால்
ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் உணவை  தானே 
தயாரித்துக் க�ொள்கிறது. இவை பெரும்பாலும் நீர் வாழ்
சூழலிலும் மற்றும் ஈர மண்ணில் காணப்படுகின்றன.
எ டு த் து க்காட் டு : ஸ ் பைர�ோகை ர ா ,
கிளாமிட�ோம�ோனஸ்

நுண்ணுயிரியல்
பின்வருவனவற்றிலுள்ள 
ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது:
•

இயற்கையில் நுண்ணுயிரிகளின் பரவல்,

•

நுண்ணுயிரிகளுக்கிடையே  உள்ள த�ொடர்பு
மற்றும் பிற  உயிரினங்களுக்கிடையே  உள்ள 
த�ொடர்பு,

•

மனிதர்கள்,
விலங்குகள்,
தாவரங்கள்
ஆகியவற்றின் மீதான விளைவுகள்,

•

நுண்ணுயிரிகள் திறனால் சுற்றுச் சூழலில்
உண்டாகும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்
மாற்றங்கள்.

•

இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் ப�ொருள்களுக்கு
எதிரான நுண்ணுயிரிகளின் வினைகள்.

வைரஸ்கள்: ஒரு சில  உயிரிகள், உயிர் 
உள்ளவைக்கும்
உயிர் 
அற்றவைக்கும்
இடையிலான
பண்புகளைக் க�ொண்டதாக
இருக்கின்றன. வைரஸ்கள், மற்ற உயிருள்ள 
செல்களை  விட எளிமையான அமைப்பையும்
உட்கூறுகளை உடையவை. வைரஸ்கள் இரண்டு
முக்கியப் பாகங்களை க�ொண்டுள்ளன. அவை 
புரத உறை மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலம் ஆகும்.
வைரஸ்கள், செல்லுக்குள்ளே  வாழும் கட்டாய
ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். அவை  தாவரம், விலங்கு,
நுண்ணுயிரிகள், மனிதன் ப�ோன்ற ஒம்புநர் 
செல்களுக்குள் வளருகின்றன. வைரஸ்கள் ஓம்புயிர் 
செல்லுக்கு வெளியே பெருக்கம் அடைவதில்லை.
எடுத்துக்காட்டு: எச்.ஐ.வி, ரேபிஸ் வைரஸ்

1.1 நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள்
இந்த  பிரபஞ்சத்தில்
பல்வேறு
வகையான
நுண்ணுயிரிகள்
காணப்படுகின்றன.
அவை 
கீழ்காணும் குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாக்டீரியா: இவை  ஒரு செல் புர�ோகேரியாட் 
அல்லது
எளிமையான செல்
அமைப்பைக்
க�ொண்ட  உயிரிகள் ஆகும். செல் பெருக்கமானது
இரட்டைப்பிளத்தல் முறையில் நடைபெறுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: எஷ்செரிசியா க�ோலை (E.coli),
பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்.

பிரியான்ஸ் 
என்பது
ந�ோயை  உண்டாக்கும்
புரதங்கள்.
இ
வை
,
வைரஸ்களைப் ப�ோன்று, ந�ோய்களைப்
பரப்புகின்றன கிரூபிட்ஸ்பெல்ட்-ஜேகப் ந�ோய் 
(Creutzfeldt-Jacob disease) CJD-என்பது
மனிதனில் காணப்படும் பிரியான் ந�ோயாகும்.

பூஞ்சை:
பூஞ்சைகள்
பச்சையமற்ற
யூகேரியாட்டிக் உயிரிகள் ஆகும். அவைகள்
பெரும்பாலும்
பல செல்
உயிரிகளாக
காணப்படுகின்றன.
இவைகள்
அளவிலும்
2
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1.2 நுண்ணுயிரியல் துறையில்
பங்காற்றியவர்கள்
பல்வேறு அறிவியலாளர்கள், 17-ஆம் நூற்றாண்டு
முதல் இந்நாள் வரை  நுண்ணுயிரியல் துறைக்குச்
பங்காற்றி உள்ளனர். சில முக்கிய நுண்ணுயிரியல்
வல்லுநர்களின் குறிப்பிடத்தக்க  பங்களிப்புகளை 
கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.2.1 ஆன்டனி வான் லியூவன்ஹாக்
ஆன்டனி வான் லியூவன்ஹாக் (1632-1723)
ஹாலந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர்  (படம் 1.1). இவர் 
நுண்ணோக்கியை  உருவாக்கினார். இவர்  டச்சு
வணிகர் மற்றும் திறமையான லென்ஸ் தயாரிப்பாளர்.
50x முதல் 300x உருப்பெருக்க  திறன் க�ொண்ட 
பல்வேறு வகையான லென்சுகளை உருவாக்கினார்.

படம் 1.1: ஆண்டனி வான் லியூவன்ஹாக்
ஆண்டனி வான் லியூவன்ஹாக் பல கடிதங்கள்
எழுதியுள்ளார். கடிதங்களை அவர் அறிந்த ஒரே 
ம�ொழியான டச்சு ம�ொழியில் எழுதியுள்ளார்.
அவரின்
கடிதங்களானது
முழுமையான
அறிவியல் ஆராய்ச்சி வெளியீட்டு தகவலை
உள்ளடக்கியது. அக்கடிதங்கள் ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிப்பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

எளிய நுண்ணோக்கி இவரால் முதலில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவர்  கண்டுபிடித்த  எளிய
நுண்ணோக்கியானது, 200x உருப்பெருக்கம்
திறனுடைய இருபுறக் குவிலென்சை க�ொண்டது
(படம் 1.2). அவர்  வடிவமைத்த  நுண்ணோக்கிகள்
1µ (மைக்ரான்) அளவு விட்டத்தை  விட குறைந்த 
ப�ொருள்களை தெளிவாக்கி காண்பித்தன. நீர்,
சகதி, உமிழ்நீர், முதலியவற்றில் இருந்து உயிருள்ள 
நுண்ணுயிரிகளை  கண்டறிந்தார். அவர்  கண்ட 
நுண்ணுயிரிகளுக்கு
அனிமல்க்யூல்
(சிறிய
விலங்குகள்) எனப் பெயரிட்டார். பாக்டீரியாவை 
காக்கை, பேசில்லை, ஸ்பைர�ோகீட்ஸ் என அவரால்
வேறுபடுத்திப் பார்க்க  முடிந்தது. பாக்டீரியாக்களின்
அளவு இரத்த  சிவப்பணுக்களின் விட்டத்தில் ஆறில்
ஒரு பங்கு, என கண்டறிந்தார்.

ஜீன் 12, 1716 ஆம் ஆண்டு அவர் எழுதியுள்ள 
கடிதத்தில் இவ்வாறாக குறிப்பிட்டுள்ளார் . . .
“பாரட்டை
பெறுவதற்காக
நீண்ட
காலம் நான் வேலை செய்யவில்லை.
பிற மனிதர்களைக் காட்டிலும் என்னிடம்
ப�ொதிந்துள்ள அறிவின் மீதான தேடலில் நான்
மகிழ்ந்து வாழ்கிறேன். இதன் பிறகு, நான்
கண்டுபிடித்தவை குறிப்பிட்ட தன்மையுடன்
இருப்பதால்,
நான்
கண்டறிந்தவற்றைக்
காகிதங்களில் எழுதி வைக்க வேண்டியது
என் கடமையாகும் என நினைக்கிறேன்.
இதன் வாயிலாக தனித்துவமான மக்களுக்கு
நான் அறிவுறுத்துகிறேன்.”

இவர் 
பாக்டீரியாக்களின்
வளர்ச்சியை 
கரைசலில்
கண்டறிந்தார்.
ஆண்
விந்தணுக்களையும், இரத்த  சிவப்பணுக்களையும்
அவரே  விளக்கினார். விலங்கின திசுவியலை
த�ோற்றுவித்தார். நுண்துளைக் குழாய்களில் இரத்த 
ஓட்டத்தை விளக்கியதின் மூலம் உயிரியல் துறைக்கு
ஒரு புதிய பரிமாணத்தை க�ொடுத்தார். அனைத்து
வகையான ஒரு செல் நுண்ணுயிரிகளையும் மனித
வாய்வழி நுண்ணுயிரிகளையும் துல்லியமாக
விளக்கியுள்ளார். இவர் ‘நுண்ணுயிரியலின் தந்தை’
என்று கருதப்படுகிறார்.

பெரும்பங்கு
ஆற்றியதால்
இவர் 
‘நவீன
நுண்ணுயிரியலின்’ தந்தை என்று கருதப்படுகிறார்.

வேதியியல் துறையிலாற்றிய பங்கு

லூயிஸ்  பாய்ச்சர்  டார்டாரிக் அமிலப் படிகங்களின்
பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தப�ோது,
படிகங்களின்
வெளித்தோற்றத்தைக்
கண்டு
அவற்றின்
டெக்ஸ்டிர�ோ மற்றும் லீவ�ோ  சுழல்கிற  (Rotatory)
பண்புகளை  கண்டறிந்தார். பின்பு ந�ொதித்தல்
த�ொழிற்சாலைகளில் ஏற்பட்ட  இடையூறுகளை 
நீக்கும் பணியில் ஈடுப்பட்டதால், அவரின் கவனம்
ந�ொதித்தல் செயல்முறையின் மேல் திரும்பியது
(Biological process of fermentation).

1.2.2 லூயிஸ் பாய்ச்சர் (1822–1895)
இவர் பிரான்சு நாட்டு வேதியியல் வல்லுநரும் படிக
ஆய்வாளருமாவார் (படம் 1.3). நுண்ணுயிரியலுக்குப்
3
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படம் 1.2: லியூவன்ஹாக்கின் நுண்ணோக்கி
பாய்ச்சர்  உயிருள்ள ப�ொருள்களிலிருந்து
உயிர்கள் த�ோன்றுகின்றன (Biogenesis) என்னும்
க�ோட்பாட்டினை  ஆதரித்தார். இதனை  நிரூபிக்க 
பல்வேறு ச�ோதனைகளை மேற்கொண்டார்.
லூயிஸ்  பாய்ச்சர் மாமிசக்
கரைசலைக்
குடுவையில் ஊற்றி, அக்குடவையின் கழுத்து
பகுதியை  நீளமான வாத்து கழுத்தை ப�ோன்று
வளைத்து வடிவமைத்தார். அவ்வாறாக வளைந்த 
குடுவையின் கழுத்துப் பகுதி மாசு புகாத ஆனால்
காற்று மட்டுமே நுழையக்கூடிய விதத்தில் இருந்தது
(படம் 1.4). குடுவையை வெப்பப்படுத்தினால் அவை 
நுண்ணுயிர்  வளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பதை 
கண்டார். குடுவைகளை மாசு படிந்த சாலைகளில்,
திறந்து மூடிய பின்னர், எல்லாக் குடுவைகளிலும்
நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சி
இருப்பதை 
செயல்வழிக்
காண்பித்தார்.
திறக்கப்படாத
குடுவைகளில் வளர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல்
இருப்பதையும் கண்டறிந்தார்.

படம் 1.3: லூயிஸ் பாய்ச்சர் (1822–1895)

நுண்ணுயிரியல் துறையிலாற்றிய பங்கு

திராட்சை ரசத் த�ொழிற்சாலையில் ஆற்றிய பங்கு

இவர்  திராட்சை சாறு ஆல்கஹாலாக மாறுவதற்கு
ஈஸ்ட்களே  காரணம் எனக் கண்டறிந்தார். மேலும்
பெருமளவில் லாக்டிக் அமிலம் உண்டாவதற்குக்
க�ோல் வடிவப் பாக்டீரியாக்களே  (Rod shaped
bacteria) காரணம் எனவும் கண்டார். பழங்களும்
தானியங்களும் ந�ொதிக்கும் ப�ோது உண்டாகும்
ஆல்கஹாலுக்கு,
நுண்ணுயிரிகளே  காரணம்
எனவும் அறிந்தார். ந�ொதித்தல் (Fermentation)
என்னும் வார்த்தையை இவரே உருவாக்கினார்.

இவ்வாறாக, அவரது புகழ்பெற்ற வாத்து கழுத்து
குடுவை  (Swan neck flask) ச�ோதனை  மூலம்
தானே த�ோன்றிய தலைமுறை க�ோட்பாட்டினை 
தவறென்று நிரூபித்தார்.
பாஸ்சுரைசேஷன்

பாய்ச்சர்  பழச்சாற்றில் காணப்படும் தேவையற்ற
நுண்ணுயிரிகளை  அழிக்க  62.8°C (145°F) ல்
30 நிமிடங்களுக்கு வெப்பத்தை  பயன்படுத்தினார்.
பாஸ்சுரைசேஷன் (Pasteurization) என்னும் செயல்
முறையை  திராட்சை ரசத் த�ொழிற்சாலையிலும்
பால்
பதப்படுத்தும் த�ொழிற்சாலையிலும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாய்ச்சர் தானே த�ோன்றிய தலைமுறை
க�ோட்பாட்டினை மறுத்தார்

தானே த�ோன்றிய
தலைமுறை க�ோட்பாடு
(Abiogeniesis) என்பது உயிரினங்கள் தானாகவே 
உயிரற்ற
(Inanimate) ப�ொருள்களிலிருந்து
த�ோன்றுவது ஆகும். பாய்ச்சர்  தான் த�ோன்றிய
க�ோட்பாட்டை மறுத்தார்
4
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படம் 1.4: பாய்ச்சரின் வாத்து கழுத்து குடுவை ச�ோதனை
பல்வேறு வகையான ந�ோய்கள் கண்டுபிடிப்பு

நாள்பட்ட 
பாக்டீரியாக்களை த�ொடர்ச்சியாக
ஆய்வகத்தில் வளர்ப்பதினால் அவைகள் அவற்றின்
வீரியத்தன்மையினை  இழந்து
விடுகின்றன.
இச்செயல்முறையினை 
அட்டனுவேஷன்
(Attenuation) என்று பாய்ச்சர் பெயரிட்டார். இவர் 
நாள்பட்ட  நுண்ணுயிர்  கலவைகளை  தடுப்பூசி
உற்பத்திக்கும், ந�ோயிலிருந்து
பாதுகாப்பு
அளிக்கவும்
பயன்படுத்தினார்.
பாய்ச்சர் 
ஆந்த்ராஸ்க்கும்
ரேபிஸ்க்கும்
தடுப்பூசிகளை 
உருவாக்கினார்.

கம்பளி பிரிப்பான் ந�ோய்க்கு (Wool sorter’s
disease) ஆந்த்ராக்ஸ்  (Anthrax) என பெயரிட்டார்.
ந�ோயுற்ற
விலங்குகளின்
இரத்தத்திலிருந்து
பேசில்லஸ் ஆந்த்ராஸிஸ் (Bacillus anthracis)
பிரித்தெடுத்தார். மேலும், க�ோழி
காலரா
பாக்டீரியாவையும் பிரித்தெடுத்தார்.

1.2.3 எட்வர்டு ஜென்னர் (1749-1823)

ப ட் டு ப் பு ழு க்க ளி ல்
காணப்படும் பெப்ரின்
ந�ோய்க்கு புர�ோட்டோச�ோவா
ஒட்டுண்ணிகளே  காரணம்
எனக் கண்டறிந்தார். பெப்ரின்
ந�ோயை 
நீக்குவதற்கு
ந�ோயற்ற, ஆர�ோக்கியமான
பட்டுப்புழுக்களை  பயன்படுத்த வேண்டும் என்று
அறிவுறுத்தினார்.

பெரிய அம்மை, ப�ொன்னுக்கு வீங்கி ப�ோன்ற
ந�ோய்களால் தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும்
அந்நோய்கள் தாக்காது என்பது பண்டையக்
கால  கருத்து. அவர்களுக்கு இரண்டாவது முறை 
அந்நோய்கள் தாக்குவது அரிது. இங்கிலாந்தில்
கிராமப்புற வைத்தியராக
இருந்த  எட்வர்டு
ஜென்னர்,
குதிரைகளின்
கால்
இடுக்கில்
க�ொப்புளங்களாகத் த�ோற்றுவிக்கும் கிரீஸ் என்னும்
ந�ோயைக் கண்டறிந்தார். இந்த ந�ோய்  பண்ணை 
த�ொழிலாளர்கள் மூலம் பசுவின் காம்புகளுக்கு
பரவுகிறது. பின்னர்  பால் கறக்கக்கூடியவர்களின்
கைகளிலும், மணிக்கட்டுகளிலும் த�ொற்றை 
உண்டாக்கியது. இத்தகைய பசு அம்மை ந�ோய் 
(ந�ோய்க்காரணி-வேக்சீனியா வைரஸ்) இத்தகைய
பசு அம்மை ந�ோய் தாக்கியவர்களுக்கு பெரியம்மை 
(ந�ோய்க்காரணி-வேரிய�ோலா வைரஸ்) ந�ோய்க்கு

பல ந�ோய்கள் அந்நிய நுண்ணுயிரிகளால்
உண்டாக்கப்படுகிறது.
(Germ
theory
of
disease)
என்பதை  நிரூபித்தார்.
பல்வேறு
ந�ோய்த்தொற்றுகளை 
ஏற்படுத்தும்
நுண்ணுயிரிகளான
ஸ்டெபைல�ோகாக்கஸ்,
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மற்றும் நியூம�ோகாக்கஸ்
ஆகியவைகளை கண்டறிந்தார்.
வேக்சினேஷன்

இயற்கைக்கு மாறுபட்ட 
சூழ்நிலைகளில்
பாக்டீரியாக்கள் வளர்க்கப்படும் ப�ொழுது, அவை 
வீரியமற்று காணப்படலாம் என கண்டறிந்தார்.
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எதிரான பாதுகாப்பு ஏற்படுகிறது. பசு அம்மையால்
தாக்கப்பட்ட  16 பண்ணை த�ொழிலாளர்களை 
பெரியம்மை ந�ோய் தாக்கவில்லை என்று ஜென்னர் 
அறிவித்தார்.

குறிப்பிட்ட  கிருமிகள்
( ஆ ந்த்ரா க் ஸ் 
பேசில்லஸ்) குறிப்பிட்ட 
ந�ோயை  (ஆடுகளில்
மண்ணீரல் காய்ச்சல்)
உ ண் டு ப ண் ணு ம்
என்பதனை 
முதன்
முறையாக கூறினார்.
இதன்
மூலம்
அறிவியல் பூர்வமான
படம் 1.6:
அ ணு கு மு றையை 
ராபர்ட் காக் (1843-1910)
நு ண் ணு யி ரி ய லி ல்
அறிமுகப்படுத்தினார்.

1796 ஆம் ஆண்டு, மே  14ம் தேதி பசு
அம்மையின் த�ொற்று ப�ொருளான சீழிைன (pus)
எடுத்து எட்டு வயது சிறுவனின் காயத்தின்
வழியாக செலுத்தினார்  (படம் 1.5). இரண்டு
மாதங்களுக்குப் பிறகு, அதே  சிறுவனுக்குப் பெரிய
அம்மை ந�ோயாளிகளிடமிருந்து எடுத்த  அம்மை 
ந�ோய்த்தொற்றுப் ப�ொருளை செலுத்தினார். இது
ஒரு ஆபத்தான செயலாயிருப்பினும் அன்றைய
நாளில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செயல் முறையாக
இருந்தது. இச்செயல் முறையை வேரிய�ோலேஷன்
(Varioloation) என்று அழைக்கப்பட்டது. அச்சிறுவன்
பெரியம்மை ந�ோய்க்கு ஆளாகாமல் தடுப்பாற்றலை
பெற்றான்.
அச்சிறுவன்
தீவிரமில்லாத
பசு
அம்மை ந�ோய்க்கு வெளிப்பட்டதால் பெரியம்மை 
ந�ோய்க்கு
எதிரான ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை
பெற்றுக்கொண்டான்.
இப்பணியின்
மூலம்
ந�ோய்த்தடுப்பியல்   (அந்நியப் ப�ொருள்களுக்கு
உடலில் எதிர்ப்பு உருவாக்குவதை  அறியும் பிரிவு)
என்னும் அறிவியல் பிரிவை த�ொடங்கினார்.
இவர்  ‘ந�ோய்த் தடுப்பியலின்’ தந்தை  என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.

எர்லிச் (Ehrlich) அறிமுகப்படுத்திய ஜீல் நீல்சன்
(Ziehl-Neelsen) அமில  திட சாயமேற்று முறையில்
மாறுதல்களை செய்தார்.
நுண்ணுயிரிகளை 
வளர்க்க, திட வளர் ஊடகத்தை உருவாக்கினார்.
ந�ோயுற்ற திசுக்களிலிருந்து நுண்கிருமிகளைப்
பிரித்தெடுக்கும் திறன் மிகு முறைகளை உருவாக்கி,
தகவல் துளி
காக் இழை முறை:

ராபர்ட்  காக், பாக்டீரியாவின் தூய வளர்ப்பை 
பயன்படுத்தி முறையான ச�ோதனைகளை 
கிருமிநாசினியின் திறனை  அறிய செய்தார்.
இவர்  அறிமுகப்படுத்திய இழை  முறையை 
பயன்படுத்தி, ஆந்த்ராக்ஸ்  ஸ்போர்கள் மீது
அப்போதிய பிரபலமான கிருமிநாசினியின்
விளைவுகளை  ஆய்வு செய்தார். காக்கின்
இழை  முறையை  கடத்தி ச�ோதனை  (carrier
test) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கடத்திகளாக
பட்டுயிழைகளை 
பயன்படுத்தினார்.
இவ்விழையை, ச�ோதனை  உயிரியான
பேசில்லஸ் ஆந்த்ராக்ஸிஸ் க�ொண்ட  நீர்ம 
வளர்ச்சி ஊடகத்தினுள் மூழ்க செய்வதினால்
தூய்மைக்கேடு செய்யப்படுகிறது.

படம் 1.5: எட்வர்டு ஜென்னரின் முதல்
தடுப்பூசியேற்றம் செயல்படுத்துதல்

1.2.4 ராபர்ட் காக் (1843-1910)

பட்டு இழைகள் பின், உலரவைத்து
கிருமிநாசினி திரவத்தில் சில குறிப்பிட்ட நேரம்
வரை  மூழ்க வைக்கப்படுகிறது. பின்னர் 
கடத்திகள் சத்து கரைசலில் வளர்க்கப்படுகிறது.
சத்து கரைசலில் இன்குபேட்  (Incubate)
செய்த  பின்பு, நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சி
இல்லை  என்றால், கிருமிநாசினி அதிக திறன்
க�ொண்டது என குறிப்பிடப்படுகிறது.

ராபர்ட்  காக் ஜெர்மானிய நாட்டைச் சேர்ந்த 
மருத்துவர் மற்றும் நுண்ணுயிரியாளர்  ஆவார் 
(படம் 1.6). இவர்  நவீன பாக்டீரியாலாஜியை 
உருவாக்கினார். பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் (Bacillus
anthracis), மைக்கோபேக்டீரியம் டியூபர்குள�ோசிஸ்
(Mycobacterium tuberculosis), விப்ரியோ காலரே
(Vibrio cholerae) ப�ோன்ற நுண்ணுயிரிகளை 
கண்டுபிடித்தார். காக் ஆதாரங்களின் வாயிலாக
6
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பிரித்தெடுத்த  பாக்டீரியாக்களை  அடையாளம்
காண சரியான நுட்ப  முறைகளையும் அவர் 
வடிவமைத்தார்.

2.	ந�ோய்க் கிருமிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, தூய
வளர்ப்பாக வளர்  ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட
வேண்டும்.
சால்மோனெல்லா
டைபி
ந�ோயுற்றவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, திட
வளர்தளத்தில் வளர்க்கப்படுகிறது.

கிருமி நாசினியின் (disinfectants) திறனை அறிய
செய்யும் காக் இழை முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்.
நுண்ணுயிரிக்கும் ந�ோய்க்கும்
இடையே 
உண்டாகும் காரணங்களையும் விளைவுகளையும்
விளக்க  பின்பற்ற வேண்டிய சில  விதிகளை 
வகுத்தார். இவையே, காக்கின் தத்துவங்கள் (Koch’s
Postulates) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

3.	ந�ோய் 
உண்டாக்கும்
கிருமிகள்
ச�ோதனைக்குட்படுத்தப்படும் விலங்குகளிலும்,
அதே ந�ோயை உண்டாக்க வேண்டும்.
பெரும்பாலும், ந�ோய்க்
கிருமிகள்
ச�ோதனை  விலங்குகளிலும் அதே ந�ோயை 
உண்டாக்குகின்றன.
வழக்கமாக
எலிகளும்,
சுண்டெலிகளும், முயல்களும், கினிபன்றிகளும்
ச�ோதனை விலங்குகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நியூம�ோகாக்கை ச�ோதனை 
விலங்குகளில்
நிம�ோனியா ந�ோயை உண்டாக்குகிறது.

இவர்  காக்கின்
நிகழ்வுகளை  (Koch’s
Phenomenon) விளக்கினார். இவர்  ‘மருத்துவ
நுண்ணுயிரியிலின்
தந்தை’
என்று
அழைக்கப்படுகிறார்.

காக்கின் தத்துவங்கள் (Koch’s Postulates)

சால்மோனெல்லா  சிற்றினம் எலி, முயல்
ப�ோன்ற விலங்குகளுக்கு டைபாய்டு காய்ச்சலை
ஏற்படுத்தாது. ஆனால், மனித குரங்கிற்கு டைப்பாய்டு
காய்ச்சலை உண்டாக்கும். எனவே மனித குரங்கு
ச�ோதனை விலங்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ந�ோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் ந�ோய்க்காரணியை 
அடையாளம் காண, ராபர்ட்  காக் நான்கு
தத்துவங்களை நிறுவினார். அவை,
1.

குறிப்பிட்ட ந�ோய்க்கு குறிப்பிட்ட ந�ோய்க்கான
கிருமிகள் த�ொடர்புடையதாக
இருக்க 
வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: டைப்பாய்டு ந�ோய் 
சால்மோனெல்லா டைபி எனும் பாக்டீரியாவால்
உண்டாகுகிறது.

4. ந�ோய்வாய்ப்பட்ட
விலங்குகளிலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ந�ோய்க் கிருமிகள் ஒத்திருக்க 
வேண்டும். படம் 1.7 காக் தத்துவங்களை 
விளக்குகிறது.

காk தtவக

தtவ 1:

ஒr kpட ேநாy ஒேர
மாtrயான n
yrக காணபட
ேவ 

ஆtரா ேபcைல

தtவ 2 :

இறத vலk
tcகlrt
n
yrகைள
த ைமபtத ம
tாய கலைவ தயா ெசத

தtவ 4:

tc மாtrylrt ஒத
n
yrகைள
த ைமபt ம
மபy வளத

தtவ 3 :

tாய கலைவylrt n
yrகைள
ஆேராkயமான ேநாெதாk
ஆளாகkய vலkகk
உெசltத, ேநாயானt m 
இனெபrக ெசயபkறt.

படம் 1.7: த�ொற்று ந�ோய்களுக்கான காக்கின் தத்துவங்கள்
7
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வரையறைகள் (Limitation)

கட்டியும், மருத்துவ
உ ப க ர ண ங ்களை ச்
சூடுபடுத்தியும்,
நீர்த்த 
பீனாலை
அறுவை 
சிகிச்சை செய்யும்
இடத்தில் தெளித்தும்,
காயங்களில்
ஏற்படும்
ந�ோ ய ்த்தொ ற் று க ளை 
தடுத்தார்.
நீர்ம 
ஊடகத்தை  பயன்படுத்தி
படம் 1.8:
பாக்டீரியாவின்
தூய
ஜ�ோசப் லிஸ்டர் 
வளர்ச்சி
கலவையை 
(1827–1912)
முதன்
முதலில்
தனிமைப்படுத்தினார்.
இவர் 
காக்குடன்
இணைந்து மருத்துவ
நுண்ணுயிரியலை
நிறுவினார்.

சில நுண்ணுயிரிகளைச் இந்நாள் வரை செயற்கை 
வளர்  ஊடகத்தில் வளர்க்க  முடியவில்லை.
எடுத்துக்காட்டு: மைக்கோபேக்டீரியம் லெப்ரே,
டிரிப்போனிமா பெல்லிடம்.

காக் தத்துவங்களின் தற்கால சேர்க்கைகள்

தற்போது உள்ள காலகட்டத்தில் நுண்ணுயிரிக்கும்
ந�ோய்க்கும்
உள்ள த�ொடர்பிற்கான
புதிய
காரணங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.
1.	ந�ோய்  தாக்கப்பட்ட  ஓம்புநரின் உடல்களில்
மிக அதிகளவு எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்ட 
ந�ோய்க்கிருமிக்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள்கள்
காணப்படுகின்றன.
2. அசாதரணமான ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
த�ோன்றுகின்றன.

1.2.6 அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங் (1881-1955)

3.	சமீபத்தில் ந�ோயிலிருந்து
குணமான
பெரும்பாலுமான
ஓம்புநரின்
உடலில்,
ந�ோய்க்கிருமிக்கு
எதிரான
மிகைக்கூர் 
உணர்வு (Hypersensitivity)
வினைகள்
ஏற்படுகின்றன. கூடுதலாக, ஊடக வளர்ப்பு
முறைகளும்,
ஊநீரியல்
(Serological)
முறைகளும் ந�ோய் உண்டாக்கும் காரணிகளை 
கண்டறிய உதவுகின்றன.

1929 பிளம்மிங்  பிரிட்டனின் பாக்டீரியாலாஜிஸ்ட் 
ஆவார்.
ஸ்ைடபைல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ்
(Staphylococcus aureus) என்னும் பாக்டீரியா
வளர்ந்த 
வளர்தளத்தில்,
பெனிசிலியம்
ந�ொட்டேட்டம் (Penicillium notatum) என்னும் பூஞ்சை
வளர்ந்திருந்ததைக் கண்டார். பூஞ்சையைச் சுற்றி
இருந்த  பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட்டு
இருந்தது (படம் 1.9). பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
வளர்ப்பு வடிநீர்  ஸ்ைடபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்
வளர்ச்சியைத் தடுப்பதை  அவர்  காண்பித்தார்.
கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவின் மீது அது
செயல்புரிந்தது. அந்த ப�ொருளை பெனிசிலின்
என்று அழைத்தார். பெனிசிலின் கண்டுபிடிப்புக்காக
பிளம்மிங்  (படம் 1.10) ப்ளோரி மற்றும் செய்ன்
ஆகிய மூவருக்கும் 1945ம் வருடம் ந�ோபல் பரிசு

பயன்கள் (Usefulness of Koch’s Postulates)
•

ந�ோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளைக் கண்டறியப்
பயன்படுகிறது.

•

ந�ோயை  ஏற்படுத்தும்
நுண்ணுயிரிக்கும்
ந�ோயை  ஏற்படுத்தாத நுண்ணுயிரிகளுக்கு
இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய முடிகிறது.

•

நுண்ணுயிரிகளை வகைப்படுத்த உதவுகிறது.

•

ஆய்வுக் கூடங்களில் பயன்படும் விலங்குகளின்,
ந�ோய் தாக்கும் தன்மையையும், அதன் எதிர்ப்புச்
சக்திகளையும் அறிய உதவுகிறது.

ெபclய
(pைச வளc)

1.2.5 ஜ�ோசப் லிஸ்டர் (1827–1912)

உைடத பாrயா
kக

ஜ�ோசப் லிஸ்டர்  பிரிட்டனின் அறுவை  சிகிச்சை
நிபுணர்  ஆவார்  (படம் 1.8). காயங்களில் ஏற்படும்
த�ொற்றுக்கு நுண்ணுயிரிகளே  காரணம் எனக்
கண்டறிந்தார்.
நச்சுத்தன்மையற்ற
அறுவை 
சிகிச்சை
முறையை 
உண்டாக்கினார்.
காயங்களில்
ஏற்படும் த�ொற்றைத்
தடுக்க 
பீனாலில் நனைத்த  கட்டுத்துணியை வைத்துக்

ைடைபேலாகாக
ஆrய

படம் 1.9: மூல வளர்தளத்தில் பெனிசிலின் செயல்
8
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படம் 1.10: அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங் 
(1881-1955)

படம் 1.11: செல்மென் ஆபிரகாம் வாக்ஸ்மேன்
(1888–1973)

வழங்கப்பட்டது. ஆக்ஸ்போட்  பல்கலைக்கழகத்தில்
ஹாவர்டு புள�ோர�ோயின் தலைமையில் அறிவியல்
அறிஞர்கள் இணைந்து இரண்டாம் உலகப்போரின்
ப�ோது பெனிசிலின் மருந்துப் ப�ொருளை இறுதியாக
பயன்படுத்தினர்.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் 
கிரீசியஸ் 
என்னும்
நுண்ணுயிரி, இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப்
ப�ொருளான ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை  தயாரிக்கிறது.
அதன் வளர்ச்சிக்கும் இப்பொருள் தேவையில்லை 
என்றாலும், மற்ற பாக்டீரியாவுடன் உணவுக்காகவும்,
வாழும் இடத்திற்காகவும் சுற்றுச்சூழலில் ப�ோட்டியிட
உதவுகின்றது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசீன் காச ந�ோய் 
(Tuberculosis) சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை 
கண்டுபிடித்ததற்காக
1952ல்
வாக்ஸ்மேனுக்கு ந�ோபல்
பரிசு
வழங்கப்பட்டது.

1920 ஆம் ஆண்டிற்கு
மு ன்பா க வே ,
பெனிசிலினை கண்டறிந்த 
அ லெக்ஸ்சாண்டர் 
பிளம்மிங், உயிர்க்கொல்லி
(Antibiotic) தவறாகக் கையாளப்படுவதால்,
உயிர்க்கொல்லி எதிர்க்கும் திறன் க�ொண்ட 
பாக்டீரியாக்களை 
உருவாகும்
என
எச்சரித்தார்.

வைர ஸ ்க ள ா ல்
உண்டாகும் த�ொண்டை 
கரகரப்பு மற்றும் சாதாரண
ஜலத�ோ ஷ த் தி ற் கு ,
ஆ ண் டி ப ய ா டி க்
திறன்பட
பயன்
தருவதில்லை.
இவ்வகையான ந�ோய்களுக்கு மருந்துகள்
எடுத்துக்கொள்வதால் நன்மையைக் காட்டிலும்
தீமையே உள்ளது.

1.2.7 செல்மென் ஆபிரகாம் வாக்ஸ்மேன்
(1888–1973)
வாக்ஸ்மேன்
அமெரிக்காவின் ரட்ஜெர் 
பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து வந்தவர்  (படம் 1.11).
இவரின் அதிகப்படியான ஆராய்ச்சி மண்ணில்
உள்ள 
நுண்ணுயிரிகளை 
பற்றியதாகும்.
ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ்  என்னும் நுண்ணுயிரியின்
எதிர் செயலை வெளிப்படுத்தியதன்
காரணமாக ஸ்ட்ரெப்டோமைசீன் ப�ோன்ற பல 
உயிர்எதிர்ப்பொருளை கண்டுபிடித்தார்.

1.3 நுண்ணுயிரியல் உள்ள பிரிவுகள்
நுண்ணுயிரியல்
தூய மற்றும்
பயன்பாட்டு
நுண்ணுயிரியல் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
நுண்ணுயிரியல்
பிரிவுகள் ப�ொதுவாக,
வகைப்பாட்டியல், ஒருங்கிணைந்த  பண்புகள்,
மற்றும் பயன்பாட்டு அடிப்படையில் வகுக்கப்படுகிறது.
அட்டவணை  1.1-ல்
பல்வேறு
வகையான
நுண்ணுயிரியல்
துறைகளின்
பிரிவுகள்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வ ா க்ஸ்மே னு ம்
அ வ ரு ட ன்
ப ணி ய ா ற் றி ய வ ர ்க ளு ம் 1 9 4 0 ல்
ஆக்டின�ோமைசினையும் (Actinomycin), 1942ல்
ஸ்ட்ரெப்டோ தெரசினையும் (Streptotheracin), 1943ல்
ஸ்ட்ரெப்டோமைசினையும் (Streptomycin), 1949ல்
நிய�ோமைசினையும் (Neomycin) பிரித்தெடுத்தார்.
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அட்டவணை 1.1: தூய நுண்ணுயிரியல்
வகைபிரித்தல்

பண்புகள்

பாக்டீரியாலஜி

பாக்டீரியாக்களைப் பற்றி படிப்பது

மைக்காலஜி

பூஞ்சைகளைப் பற்றி அறிவது

புர�ோட்டோச�ோவாலஜி

புர�ோட்டோச�ோவாக்களைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு

பைக்காலஜி அல்லது ஆல்காலாஜி

பாசிகளைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு

பாராசைட்டாலஜி

ஒட்டுண்ணியியலைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு

இம்பூனாலஜி (ந�ோய்த்தடுப்பியல்)

ந�ோய்த் தடுப்பியல் அறிவியல் பிரிவு

வைரலாஜி

வைரஸ்களைப் பற்றி படிக்கும் பிரிவு

நெமட்டாலஜி

உருளைப்புழுக்களை பற்றி படிக்கும் அறிவியலின் பிரிவு

ஒருங்கிணைந்த பண்புகளின் அடிப்படையில்
நுண்ணுயிரிகளின் செல்லியல்
(Microbial cytology)

நுண்ணுயிரிகளின் நுண் உறுப்புகள் மற்றும்
உறுப்புகள் பற்றி அறியும் படிப்பு

துணை  நுண்

நுண்ணுயிரிகளின் உடலியல்
(Microbial Physiology)

நுண்ணுயிரி செல்களின் பணிகளை  அறிதல் இதன் வாயிலாக
நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி, ஆற்றல் மற்றும் செல் அமைப்பை அறிந்து
க�ொள்ள முடியும்.

நுண்ணுயிர்  சூழலியல் (Microbial நுண்ணுயிரிகளுக்கும், சுற்றுபுறச்சூழலுக்குமான த�ொடர்பைப் பற்றி
Ecology)
கற்றல்.
நுண்ணுயிர் மரபியல் (Microbial நுண்ணுயிரிகளின் பணிகளைப் ப�ொருத்து, ஜீன்களின் அமைப்பு
Genetics)
மற்றும் அதன் ஒருங்கிணைப்பை அறிதல்.
செல்லியல்
நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரியலுக்கும் செல்
(Cellular Microbiology)
பிணைப்பைப் பற்றி அறிவது.
பரிணாம நுண்ணுயிரியல்
(Evolutionary microbiology)

உயிரியியலுக்கும்

இடையேயான

நுண்ணுயிரிகளின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றி அறியும் அறிவியல்

நுண்ணுயிர் 
வகைப்பாட்டியல் நுண்ணுயிரிகளுக்குப் பெயரிடுதல் மற்றும்
(Microbial Taxonomy)
அறிந்துக் க�ொள்ளல்.

வகைப்படுத்துதலை

அமைப்பு நுண்ணுயிரியல்
(Systems Microbiology)

நுண்ணுயிரியலின் பன்முகத் தன்மை மற்றும் மரபியல் த�ொடர்புகளை 
அறிதல்.

தலைமுறை நுண்ணுயிரியல்
(Generation Microbiology)

பெற்றோர்களைப் (நுண்ணுயிர்) ப�ோல ஒத்த பண்புகளைக் க�ொண்ட 
நுண்ணுயிர்களைப் பற்றிப் படித்தல்.

மூலக்கூறு நுண்ணுயிரியல்

நுண்ணுயிரிகளின் உடலியல் செயல்முறைகளில் உள்ள  மூலக்கூறு
அடிப்படையைக் கற்றுக்கொள்வது.

நான�ோ நுண்ணுயிரியல் (Nano
microbiology)

நான�ோ அளவில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றிப் படித்தல்.

வெளி நுண்ணுயிரியல் அல்லது
விண்வெளி நுண்ணுயிரியல்

விண்வெளியில் உள்ள நுண்ணுயிர்களைப் பற்றி அறிதல்.

உயிர் ஆயுதம் ( Biological warfare)

நுண்ணுயிரிகளை, ஆயுதங்களாகப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றிய
அறிவியல் பிரிவு.
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பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல் (Applied microbiology)
மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்

ந�ோய்க் கிருமிகள் மற்றும் மனிதனுக்கு ந�ோயை  உண்டாக்கும்
நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி அறியும் படிப்பு.

பார்மசூட்டிகல் நுண்ணுயிரியல்

மருந்துப் ப�ொருள் நுண்ணுயிரியல், ஆன்டிபயாடிக், ந�ொதிகள்
வைட்டமின்கள், தடுப்பூசிகள், மற்றும் இதர மருந்துப்பொருள்கள்
உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிரிகளை பற்றி அறிவது மேலும், மருந்துப்
ப�ொருள்கள் கலப்படத்தையும் கெட்டுப்போதல் பற்றியும் அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.

த�ொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியல்
(Industrial microbiology)

த�ொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி
அறிந்து க�ொள்வது எடுத்துக்காட்டாக: த�ொழிற்சாலை ந�ொதித்தல்,
கழிவுநீர்  சுத்தகரிப்பு. இது, உயிர் த�ொழில் நுட்பவியலில் இணைந்து
செயல்படுகிறது. ந�ொதித்தல் (காய்ச்சும்) இதில் மிக முக்கியப் பயன்பாட்டில்
உள்ளது.

நுண்ணுயிரி த�ொழில்நுட்பவியல்
(Microbial biotechnology)

நுண்ணுயிரிகளின் மரபணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளில் மாற்றம்
செய்து, பயன்படும் ப�ொருள்களை உற்பத்தி செய்வது.

உணவு மற்றும் பால்
நுண்ணுயிரியல் (Food
microbiology and Dairy
microbiology)

உணவு கெடுதல் மற்றும் உணவுகள் மூலம் ஏற்படும் ந�ோய்களை,
உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி அறிவது. நுண்ணுயிரிகள்
மூலமாக உருவாக்கப்படும் ந�ொதித்தல், உணவுப் ப�ொருள்கள்.

அைனt nyrக tk vைளv பt ைல.
ெபrபாலான nyrக நைம அ லt tகறதாக கrத பkறன

ெநாtகபட
உணvக
kட ைமேராைபெயா
vடmகைள ெசrத
ம தயாrp

ம nyrக
கvகைள cைதkறt

87%
நைம தr
உyrக

மrtெபாr ம
தpc தயாrp
10%
சதபவாtக
nyrக உணv
ச kly
ேநாkrm 3%
அபைடயாk

ெநாtக ம கrய
அmல தயாrp

உy உர ம உy
pcெகாlக
தயாrp
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சுருக்கம்

2. பெரியம்மை ந�ோயிலிருந்து,
சிறுவனைப்
பாதுகாக்க 
எட்வர்டு
ஜென்னர் 
கீழ்க்கண்டவற்றுள்
எதை 
உபய�ோகப்படுத்தினார்?

நுண்ணுயிரியல் என்பது பாக்டீரியா, பூஞ்சை,
பாசிகள்,
புர�ோட்டோச�ோவா, வைரஸ்கள்,
ஆகிய
நுண்ணுயிரிகளை  பற்றி
படிக்கும்
அறிவியல் பிரிவாகும். பல  ஆராய்ச்சியாளர்கள்
நுண்ணுயிரியலின் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றியுள்ளனர்.
ஆன்டனி
வான்
லீயூவென்ஹாக்
எளிய
நுண்ணோக்கியை  உண்டாக்கினார்.
முதல்
முறையாக அவர்  நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி
விளக்கினார்

அ) பசு அம்மையின் ப�ொருள்

ஆ)	பெரிய அம்மையின் ப�ொருள்
இ)	மேற்கண்ட இரண்டும்
ஈ) முயல் அம்மை

3. கீழ்க்கண்ட 
அறிவியல்
வல்லுநர்களில்
திடவளர்தளத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?

லூயிஸ் பாய்ச்சர், தான் த�ோன்றிய தலைமுறைக்
க�ோட்பாட்டை மறுத்தார். ந�ோயின் ஜெர்ம் தியரியை 
பாய்ச்சர் மற்றும் ராபர்ட்  காக்கின் ஆராய்ச்சிகளின்
மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. ஆந்த்ராக்ஸ் மற்றும்
ரேபிஸ் ந�ோய்களுக்கு, பாய்ச்சர்  தடுப்பூசியைக்
கண்டுபிடித்தார். ந�ோய்க்கிருமிகளுக்கும்
ந�ோய்க்கான நேரடித் த�ொடர்பைக் காக்கின்
தத்துவங்கள்
மூலம்
நிரூபிக்கலாம்.
திட
வளர்தளத்தில் ந�ோய்க்
கிருமிகளின்
தூய
வளர்முறையை  காக் உருவாக்கினார். ஜ�ோசப்
லிஸ்டர்  சீழ்த்தொற்று இல்லாத அறுவை  சிகிச்சை
முறையை  பயன்படுத்தினார். அலேக்சாண்டர் 
பிளம்மிங் பெனிசிலினைக் கண்டுபிடித்தார்.

அ) லூயி பாய்சர்

ஆ) எட்வர்டு ஜென்னர்
இ)	ராபர்ட் காக்

ஈ)	மேற்கூறிய எவருமில்லை

4. கீழ்க்கண்ட 
உயிரினங்களில்
காக்
தத்துவங்களுக்குக் கட்டுப்படாதவை எவை?
அ) பசு அம்மை ந�ோய்க்கிருமிகள்

ஆ)	பெரிய அம்மை ந�ோய்க்கிருமிகள்
இ) டிரிப்போனிம பெல்லிடம்
ஈ) எம். டியூபர்குள�ோசிஸ்

5. ஜீல் நீல்சனின் சாயமேற்றும்
மாற்றம் செய்தவர் யார்?

வாக்ஸ்மேன்
ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ் 
என்னும்
நுண்ணுயிரியின்
எதிர் 
செயலை வெளிப்படுத்தியதன்
காரணமாக
ஸ்ட்ரெப்டோமைசீன் ப�ோன்ற
பல 
உயிர் 
எதிர்ப்பொருளை கண்டுபிடித்தார். நுண்ணுயிரியல்
தூய மற்றும் பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல் என்று
வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
நுண்ணுயிரியல்
பிரிவுகள் ப�ொதுவாக,
வகைப்பாட்டியல்,
ஒருங்கிணைந்த  பண்புகள், மற்றும் பயன்பாட்டு
அடிப்படையில் வகுக்கப்படுகிறது. நுண்ணுயிரியல்
துறையானது
பரந்தப்
பிரிவுகளில்
அதிக
வேலைவாய்ப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

அ) லூயி பாய்சர்
ஆ)	ராபர்ட் காக்

இ) ஜீல் நீல்சன்

ஈ)	மேற்கண்ட அனைவரும்

6. கீழேயுள்ள  எந்த  பூஞ்சை அலெக்ஸாண்டர் 
ஃபிளம்மிங்கின் வளர்தளத்தில் வளர்ந்தது?
அ)	பெனிசிலியம் கிரைச�ோஜீனம்
ஆ)	பெனிசிலியம் ந�ொட்டேட்டம்

இ) ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ்
ஈ)	பெனிசிலியம் மார்னஃபி

சுய மதிப்பீடு

7. கீழேயுள்ள  எந்த மருந்தை 
கண்டுபிடித்தார்?

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.

உத்திகளில்

தானே த�ோன்றிய
தலைமுறைக்
க�ோட்பாட்டினை, தவறென்று மறுத்தவர் யார்?

வாக்ஸ்மேன்

அ) ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்
ஆ) நிய�ோமைசின்

அ)	ராபர்ட் காக்

இ) ஆக்டின�ோமைசின்

ஆ) எட்வர்ட் ஜென்னர்

ஈ)	மேலே உள்ள அனைத்தும்

இ) லூயி பாய்சர்

ஈ) அனைவரும்
12
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பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

7. தானே த�ோன்றிய தலைமுறைக் க�ோட்பாடுகள்
என்றால் என்ன?

1. பசு அம்மை, மற்றும் பெரிய அம்மை ந�ோயின்
காரணிகள் யாது?

8. தானே த�ோன்றிய தலைமுறைக் க�ோட்பாடுகள்
எவ்வாறு மறுக்கப்படுகின்றன?

2. பெரிய அம்மை  தடுப்பிற்கு எட்வர்டு ஜென்னர் 
உபய�ோகப்படுத்திய வழிமுறையை விளக்குக.
3. காக்கின் தத்துவங்களுக்குக்
இரண்டு உயிரினங்கள் எவை?

9. வாக்ஸ்மேனின் பங்களிப்பு என்ன?

கட்டுப்படாத

6. அலெக்ஸாண்டர் 
யாவை?

தற்கால சேர்ப்புகள்

பிளம்மிங் 

ஸ்ரெப்டோமைசின் பண்புகளை கூறுக?

12.

காக்கின் தத்துவங்களை விவரி.

11.

4. காக் தத்துவங்களின் பயன்கள் யாவை?
5. காக் தத்துவங்களின்
என்னென்ன?

10.

13.

பங்களிப்புகள்

14.

மதுத் த�ொழிற்சாலைக்கு, லூயி லூயி பாய்சர் 
ஆற்றிய பங்கினைக் விவரி.
ஆன்டன்
லியூவன் ஹாக்கின்
நுண்ணோக்கியை விவரி?

ஆன்டன் லியூவன் ஹாக்கின் பங்களிப்பை 
விவரி?

மாணவர் செயல்பாடு
1.

உயிர்வழித் த�ோன்றலை நீ பார்க்க வேண்டுமா?

	க�ோழி வடிசாறு அல்லது மாமிச  வடிச்சாற்றை  குடுவையில் எடுத்து க�ொதிக்கவை. அதை  திறந்த 
இடத்தில் அல்லது ஜன்னல் நிழலில் வை. ஒரு வாரத்திற்கு அதை கண்காணி. நீ வளரும் புழுக்களை 
பார்ப்பாய். நீ உற்று ந�ோக்கியதை கண்டறிந்து, பதிவு செய்.
2. ஆன்டனி வான் லியூவென்ஹாக் ப�ோல் நீ உணர்ந்து மகிழ். கைரேகை ச�ொல்பவரிடம் வில்லையை 
பெற்றுக்கொள். அதனைக் க�ொண்டு காதித அச்சுவைப் பார். எழுத்துக்கள் பெரியதாகி, பெரியதாகி ஒரு
கட்டத்தில் எழுத்துக்கள் உருப்பெருக்கம் ஆகாதததை நீ பார்ப்பாய். ஒரு எளிய குவி வில்லை ப�ொருளை 
உருப்பெருக்கும். லியூவென்ஹாக் இதுப்போன்ற வில்லையைப் பயன்படுத்தினார். நீ பயனுள்ள 
மற்றும் பயனற்ற உருப்பெருக்கத்தை அறிவாய்.
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இகணயச் ்சையல்பாடு

நுண்ணுயிரியல்
இஙரக நம் நுண்
நண்பரககளச் சைந்திப்ரபாம்

படிகள்:


‘NPTEL’ பக்கத்கதத் தி்றப்பதற்கு உ�லி அல்ைது QR குறியீடகடப் பயன்படுத்தவும்



நுண்ணுயிரியலின் வ�ைாற்க்ற அறிந்து ்காள்ள ‘History’ ைற்றும் ‘Scope of Microbiology’
ஆகியவற்க்றக் கிளிக் ்சையயவும்.



நுண்ணுயிரியலின் வ�ைாற்க்றத் ரதரந்்தடுத்து, கீரழ உள்ள 'Start Course’ கிளிக் ்சையயவும்.



நுண்ணிய உைகத்தின் உறுப்பினரகள் பற்றித் ்தரிந்து ்காள்ள ‘Members of the Microbial
world’ என்்ற ்பாத்தாகனத் ரதரந்்தடுக்கவும்.

படி: 1

படி: 2

படி: 3

உ�லி
http://nptel.ac.in/courses/102103015/41#
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இயல்

2

நுண்ணோக்கியியல்
இயல் திட்டவரை
2.1 நுண்ணோக்கியின் வரலாற்றுப் பின்னணி
2.2 நு
 ண்ணோக்கியின் அடிப்படைத்
தத்துவங்கள்
2.3 பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி
2.4 டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி

நுண்ணுயிரிகள் மிகவும் சிறியதாகவும், அவை  மனித
கண்களால் பார்க்கமுடியாதவைகளாக  இருக்கின்றன. அளவில்
விரிவான வேறுபாடுகளை  உள்ள  நுண்ணுயிரி உலகத்தினைக்
காண நுண்ணோக்கி உதவுகிறது. புர�ோகேரிய�ோட்கள் (பாக்டீரியா 
மற்றும் ஆர்க்கி) சிறியனவாகவும் (0.4 – 10 µm), யூகேரிய�ோட்கள்
பெரியனவாகவும் (~ அல்லது >10 µm) உள்ளன. நுண்ணோக்கி
என்னும் ச�ொல் இலத்தீன் ம�ொழியின் ‘மைக்ரோ’ (சிறிய)
என்னும் ச�ொல்லிலிருந்தும், கிரேக்க ம�ொழியின் ‘ஸ்கோப�ோஸ்’
(பார்ப்பதற்கு) என்னும் ச�ொல்லிலிருந்தும் பெறப்பட்டது.

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,

300 3 வரை  உருப்பெருக்கம் செய்ய  திறன்
க�ொண்டதாக இருந்தது.

இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற

•

ஒளி மற்றும் லென்ஸின் பண்புகளைத்
தெரிந்துக்கொள்வர்

•

பிரைட்
பீல்டு
நுண்ணோக்கியில்
பிம்பங்கள்
உருவாகும்
அறிவியலை
அறிந்துக்கொள்வர்.

•

ஒளி நுண்ணோக்கியின்
பற்றி புரிந்துக்கொள்வர்

•

பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி மற்றும் டார்க்
பீல்டு நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைத்
தத்துவம், அமைப்பு, வேலை செய்யும்
விதத்தைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்வர்

இராபர்ட் ஹூக்
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
லென்சுகளைப் பயன்படுத்திக்
கூட்டு
நுண்ணோக்கியை உருவாக்கினார். ஆயினும் கூட்டு
நுண்ணோக்கி உருவாக்கிய பெருமை பதினெழாம்
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த டச் நாட்டைச் சார்ந்த சக்கரியா 
ஜான்சனையே சாரும். முன் காலத்தில் இருந்த 
கூட்டு நுண்ணோக்கிகளின் தரம் மிகவும் ம�ோசமாக 
இருந்தது. 1830–ஆம் ஆண்டில், ஜ�ோசப் ஜாக்சன்
லிஸ்டர் (ஜ�ோசப் லிஸ்டரின் தந்தை), குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற்றத்தை செய்தார்.
அவை,
இன்று
நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும் தற்காலக்
கூட்டு நுண்ணோக்கி கண்டுபிடித்தலில் முடிந்தது.

வடிவமைப்பு

2.2 நுண்ணோக்கிகளின் அடிப்படைத்
தத்துவங்கள்

2.1 நுண்ணோக்கியின் வரலாற்றுப்
பின்னணி

எல்லா 
வகையான 
நுண்ணோக்கிகளும்
ப�ொருள்களை உற்று ந�ோக்குவதற்குக் கண்ணுக்குப்
புலப்படக்கூடிய ஒளியைப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஆண்டனி வான் லீவன்ஹாக் [1632 –1723] என்பவர்
முதல் முறையாக  எளிய நுண்ணோக்கியைப்  
பயன்படுத்தினார். அதன் லென்ஸ்  100 3 முதல்

ஒளியின் பல்வேறு பண்புகள், நாம் ப�ொருளைப்
பார்க்கும் திறனைப் பாதிக்கின்றன.
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2.2.1 ஒளியின் பண்புகள்

ஒளியின் இயற்பியல் இயங்கு முறையினை 
ஒளி கதிர்களாகவும், ஒளி அலைகளாகவும் அல்லது
ஒளி துகள்களாகவும் வகைப்படுத்தலாம். ஒளியின்
துகளும், அலையுமாகிய கூட்டுப் பண்புகள், ஒளி
ஊடுருவும் தன்மை, உறிஞ்சுதல், பிரதிபலித்தல்,
விலகல், விளிம்பு, சிதறல் ஆகிய பல்வேறு
வழிகளில் ஒரு ப�ொருள�ோடு இடையீடு செய்ய 
வைக்கின்றன (படம் 2.3).

ஒளியானது விரிவான  மின்காந்த கதிர்வீச்சின்
(Electromagnetic radiation) ஒரு பகுதியாகும். ஒளியின்
முக்கியப் பண்பானது அதன் அலைநீளமாகும்
(ஒளிக்கதிர்களின் நீளம்) (படம்2.1).
அைல mக

2.2.2 வில்லைகளும் அவற்றின்
பண்புகளும் (Lens and its properties)

அைல ெதா

லென்சு என்பது விரிந்து செல்லும் ஒளிக்கற்றையை,
ஒளிவிலகலால் குவிக்கவ�ோ அல்லது சிதறவ�ோ
செய்யும்
ஒரு
ஒளியியல்
உபகரணமாகும்.
ஒரு லென்சு என்பது ஒளிபுகு ப�ொருளின் ஒரு
பகுதியாகும். ஒளிக்கதிர்கள், த�ொலைவிலிருக்கும்
ஒளி மூலத்திலிருந்து குவியப் புள்ளி ‘F’ க்கு
குவியப்படுத்தப்படுத்தப் படுகின்றன. (படம் 2.4)
குவியத் த�ொலைவு வில்லையின் மையத்திலிருந்து
‘f’ த�ொலைவில் அமைந்திருக்கிறது.

படம் 2.1: அலைநீளம்

சூரியன் த�ொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு
அலைநீளம் க�ொண்ட, மின்காந்த கதிர்வீச்சுகளை 
உடைய
ஒளிக்கற்றையை  உருவாக்குகிறது
(படம் 2.2). அதிக  அலைநீள கதிர்வீச்சானது
அகச்சிவப்புகதிர்களையும் ரேடிய�ோ அலைகளையும்
உள்ளடக்கியுள்ளது.
குறைந்த 
அலைநீள
கதிர்வீச்சானது,
புற 
ஊதாக்கதிர்களையும்
X-கதிர்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

அtகrk அைல வrைச

X-கtக

400 nm

UV

10 cm

1 nm

700 nm

10 nm

400 nm

(அைலnள)

1×10-2 nm

1×10-6 nm

அtகrk அைலnள

IR

n

100 km

ஒr அைலnள

கt அைல

ேரேயா ம TV

ஒ

700 nm

படம் 2.2: மின்காந்த ஒளிக்கற்றை
ராmஷ

v p

pரtபlp

உ

cத

vலக

cதற

படம் 2.3: ப�ொருளுடன் ஒளியின் இடையீடு
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பிம்பம் உருவாக காரணமாக  உள்ளது. ப�ொருள்
அருகு வில்லையின் தெளிவாக்கும்திறன் மிகவும்
முக்கியமானது.
ஒன்று சேர்ந்துள்ள  சிறியப்
ப�ொருள்களை வேறுப்படுத்திக்காட்டும் வில்லையின்
திறன், தெளிவுத்திறன் (Resolution) எனப்படும்.
தெளிவுத்திறனுக்கு பயன்படுத்தப்படும்ஒளியின்
அலைநீளம் முக்கிய காரணியாகும். குறைந்த 
அலை  நீளமுள்ள  ஒளியைக் க�ொண்டு அதிகமான 
தெளிவுத் திறன் பெறப்படுகிறது . இதன் அலை 
நீளம் 450 முதல் 500 நான�ோமீட்டர் ஆகும்.
இவை கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளிக்கற்றையின்
நீள முனையில் உள்ள  ஒளியாகும். கூட்டு
நுண்ணோக்கியின் மிக  அதிகப்படியான தெளிவுத்
திறன் 0.2 µm மைக்ரான் மீட்டர் ஆகும். அதாவது, 0.2
µm மைக்ரானுக்கும் குறைவாக நெருங்கி இருக்கும்
ப�ொருள்களை தெளிவாகவும் தனியாகவும், ஒளி
நுண்ணோக்கியனால் வேறுபடுத்த  இயலாது.
ஒளி நுண்யோக்கி 3 அல்லது 4 ப�ொருள் அருகு
வில்லைகளை க�ொண்டு இருக்கும் ப�ொருள் அருகு
வில்லையின் செயல்படும் த�ொலைதூரம் என்பது
வில்லையின்
முன்மேற்பரப்புக்கும் மெல்லிய
கண்ணாடி சில் (cover slip) அல்லது வகைமாதிரிக்கும்
(specimen) இடையே  உள்ள  தூரமாகும். பெரிய
எண்ணளவுத் துளையும் (Numerical apertures)
அதிக தெளிவு திறனும் க�ொண்ட  ப�ொருள் அருகு
வில்லைகளுக்கு செயல்படும் த�ொலைதூரம்
குறைவாக இருக்கும்.

நு ண் ணு யி ரி க ள்
மைக்ரோமீட்டர்கள் மற்றும்
நான�ோ
மீட்டர்களில்
அளவிடப்படுகிறது.
ஒரு
பாக்டீரியாவின் சராசரி
செல்லின் அளவு 0.001 mm விட்டம் ஆகும்.

F

f

படம் 2.4: வில்லையின் பயன்
லென்சைப் பயன்படுத்தி
உருவாக்குதல்:

பிம்பத்தை 

குவியத் தளத்திற்கு (குவியம் புள்ளியை 
உள்ளடங்கிய வில்லை  தளம்) வெளியே  ஒரு
ப�ொருள் வைக்கப்படும் ப�ொழுது, அதிலிருந்து
வரும் எல்லாக் ஒளிக்கதிர்களும், வில்லையினால்
வளைக்கப்படுகின்றன. வளைந்த கதிர்கள் எதிர்
குவியப்புள்ளியில் குவிகின்றன. குவியபுள்ளியில்,
ஒளிக்கதிர்கள் த�ொடர்ந்து,
இணையில்லா 
சிதறிய ஒளிக்கதிர்களுடன் குவிகின்றன. இதன்
விளைவாக  தலைகீழான  உருப்பெருகிய பிம்பம்
குவியத்தளத்தில் உருவாகுகிறது (படம் 2.5).

எண்ணளவுத் துளை (Numerical aperture)

எண்ணளவுத் துளை ஒரு ப�ொருளருகு வில்லையின்
ஒளி சேகரிக்கும் திறன் ஆகும். இதனை  முதன்
முதலில் எர்னஸ்ட் அபி (Ernst Abbe) என்பவரால்
விவரிக்கப்பட்டது. இது பின்வரும் வெளிப்பாட்டினால்
வரையறுக்கப்படுகிறது.

நுண்ணோக்கியின் தெளிவாக்கும் திறன்
(Microscope resolution)

ப�ொருள் அருகு வில்லை  நுண்ணோக்கியின்
மிக  முக்கியமான பகுதியாகும். இது தெளிவான 

ெபாr
kvய p

kvய தள

இr k

F’

kvய p

kvய tார
kvய தள
அ க

உைமயான
pப

படம் 2.5: ஒரு லென்சின் உதவியால், பிம்பம் உருவாக்கப்படுதல்
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நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் (NA) 5 n 3 sin(θ)

மிகவும் அவசியம். சிறிய நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர்
க�ொண்ட  நுண்ணோக்கியிலுள்ள  குழி கண்ணாடி
குறுகிய
ஒளிக்கூம்பினை 
உருவாக்குகிறது.
எனினும் மேடையின் கீழ்  ஒளிக்குவிப்பான் (Sub
Stage Condenser) தெளிவு திறனை மேம்படுத்தலாம்.
அகலமான  ஒளிக்கூம்பானது வடிவில் செலுத்தும்
ஒளி, நழுவும் (Slide) வழியாகவும், ப�ொருள் அருகு
வில்லை வழியாகவும் செல்லும் ப�ோது நியூமெரிக்கல்
அபெர்ச்சரை பெரிதாக்கி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு
திறனை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

f

F

D

(ெலs
vட)

n 5 வகைமாதிரிக்கும், ப�ொருளருகு வில்லைக்கும்
இடையே 
உள்ள 
ஒளி
விலகல்
எண் 
a/θ 5 க�ோணத்தின் அரை  அபெர்ச்சர் அல்லது
ப�ொருளருகு லென்சின் ம�ொத்தக் க�ோணம்
(லென்சின் உள்ளே அல்லது வெளியே செல்லும் மிக 
அதிகமான ஒளிக் கூம்பின் பாதி அளவு ஆகும்).

நுண்ணோக்கியின் வகைகள்

நுண்ணுயிரிகளையும், அவைகளின் வெவ்வேறான 
அளவுகளையுடைய அமைப்புகளையும் பார்ப்பதற்கு
வெவ்வெறு வகையான நுண்ணோக்கிகள் நமக்கு
தேவைப்படுகின்றன.
•

ஒளி நுண்ணோக்கிகள் ஒளியின் உதவியுடன்
பிம்பங்களை தெளிவாக்குகின்றன. பிரைட்
பீல்ட் நுண்ணோக்கியில் வகைமாதிரியானது,
ஒளி நிறைந்த  பின்புலப் சூழலில் கருமையான 
ப�ொருளாக, காணப்படுகிறது. டார்க் பீல்ட்
நுண்ணோக்கி,ஒருசிறப்பான ஒளிக்குவிப்பானை 
(Special
Condensor) பயன்படுத்துவதால்,
வகைமாதிரியானது கருமையான  பின்புலச்
சூழலில் ஒளிர்ந்து காணப்படுகிறது. ஃபேஸ் 
காண்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியும் புளுராசெண்ட்
நுண்ணோக்கியும், ஒளி நுண்ணோக்கியின் பிற 
வகைகளாகும்.

•

எலக்ட்ரான்
நுண்ணோக்கி
ஒளிக்குப்
பதிலாக,
எலக்ட்ரான் கற்றையைப்
பயன்படுத்துகிறது. டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான்
நுண்ணோக்கியில், எலக்ட்ரான்கள் ப�ொருளின்
வழியே  ஊடுருவி இரு பரிமாண பிம்பத்தை 
ஏற்படுத்துகின்றன. ஸ்கேனிங்  எலக்ட்ரான்
மைக்ரோஸ்கோப்பில்
எலக்ட்ரான்கள்
வகைமாதிரியிலிருந்து
பிரதிபலிப்பதால்
முப்பரிமாண பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றன.

தகவல் துளி
இந்தக் கிரகத்தின் மிகச்சிறிய செல்களான 
மைக்கோபிளாஸ்மா 0.2 முதல் 0.3 µm
உருவளவு க�ொண்டதாய்  உள்ளது மற்றும்
அவை ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவுதிறன்
அளவின்
எல்லைக்குள்
அமைந்துள்ளது.
மைக்கோபிளாஸ்மாவை விட  10 மடங்கு
சிறியதாகவும் சாதாரண பாக்டீரியா செல்களை 
விட  100 மடங்கு சிறியதாகவும் இருக்கும்
பாக்டீரியா நான�ோ பாக்டீரியா (Nano bacteria)
அல்லது நான�ோப்ஸ்  (Nanobes) என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
(கிரேக்க ம�ொழியில்
நான�ோப்ஸ்  என்றால் நூறுக�ோடியில் ஒரு
பங்கு என்று ப�ொருள்)
ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு திறன்
ஒளியின் அலை  நீளத்தையும் ப�ொருள் அருகு
வில்லையின்
நியூமெரிக்கல்
அபெர்ச்சரையும்
சார்ந்தது. லென்சின் நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சரை 
பின்வரும் முறைவின் மூலம் அதிகப்படுத்தலாம்.
•

லென்சின் வெளிப்புற அளவை அதிகப்படுத்துதல்.

•

ப�ொருளுக்கும் வில்லைக்குமிடையே  உள்ள 
ஒளி விலகலின் எண்ணை  (Refractive Index)
அதிகப்படுத்துதல்.

2.3 பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி
பிரைட்
பீல்டு
நுண்ணோக்கி,
ப�ொதுவான 
ஆய்வகப் பரிச�ோதனைகளுக்குப்
பெரும்பாலும்
பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணோக்கியாகும் (படம் 2.6).
இது பின்வரும் பாகங்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
•

நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் பெரியதாய் இருந்தால்,
தெளிவு திறன் சிறப்பாக  இருக்கும். அதிக தெளிவு
திறன் கிடைப்பதற்க ப�ொருள்களை ஒளிரச் செய்வது

ஒரு கண்ணாடிய�ோ அல்லது மின்சார விளக்கோ
ஒளியின்
ஆதாரமாக  நுண்ணோக்கியின்
அடித்தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
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pைர p nேணாk

க ணrk
ெலcக

ைகp

ெபாrளrk
ெலcக
ேமைட
க ெடச

ேதாராயமாக
சrெசy trk
tlய சrெசy
trk
க

ஐr டயாpர
ஒ ஆதார
அ தள

ெடச trk

படம் 2.6: பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கி
•

நுண்ணோக்கியின் கரங்களில்
இரண்டு
திருகுகளான 
உருநயமற்ற
திருகும்
நேர்த்தியான  திருகும் ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளன.
இவை மேடை அல்லது மூக்கு அருகு பாகத்தை 
நகர்த்தி பிம்பங்களை தெளிவாக காண
உதவுகின்றன.

•

இயந்திர மேடை கரத்தின் பாதி தூரத்தில்
உள்ள  தளத்தில் ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது
நழுவத்தை  நகர்த்துவதினால் துல்லியமாக 
த�ொடர்புகளை ஏற்படுத்தும்.

•

மேடையின்
உள்ளோ,
அடியில�ோ
ஒளிக்குவிப்பான் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது ஒளிக்கூம்பினை  நழுவத்தின் மேல்
குவியச்செய்கிறது. தனி நுண்ணோக்கியில்
இதனுடைய இடம் நிலையானது. ஆனால்,
மேம்பாடடைந்த 
நுண்ணோக்கியில்
செங்குத்தாக இதனை தக்கவாறு மாற்றலாம்.

இவற்றைக் உடல் கட்டமைப்பிற்கு அடியில்
உள்ள  இடத்திற்கு சுழற்றலாம். பிரைட் பீல்டு
நுண்ணோக்கியில்
வகைமாதிரியானது
கருமையான  ப�ொருளாக  ஒளி நிறைந்த  பின்புலச்
சூழலில் காணப்படுகிறது. பிம்பத்தின் விவரங்கள்
சுற்றியுள்ள  ஒளியினால் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
த�ொடர்ச்சியான தெளிவான 
நழுவங்களால்
பலமடங்கு உருப்பெருக்கம் அடைந்த  பிம்பம்
த�ோன்றுகிறது. பிம்பமானது மீண்டும் கண்ணருகு
நழுவங்களினால் உருப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.
பின் ஒளியானது ப�ொருளருகு நழுவத்திற்கு
கடந்து செல்கிறது. இந்த  உருப்பெருக்கமானது
ஒளியளிப்பானிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் வகைமாதிரி
வழியே செலுத்தக்கூடிய நழுவங்களையுடைய
ஒளிக்குவிப்பான்
வழியாக கடக்கும்பொழுது
ஏற்படுகிறது (படம் 2.7).
•

நுண்ணோக்கியின் கரத்தின் மேல்பகுதி, உடல்
த�ொகுப்பு தாங்கியுள்ளது. இதனுடன் மூக்கு அருகு
பாகமும், ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்  அருகு
பாகங்களும் (Oculars) இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
உடல் த�ொகுப்பு, கண் வில்லை தாங்கும் உருளையை 
சாய்த்துப் பிடித்து பார்க்கக்கூடிய விதத்தில்,
கண்ணாடிகளையும் முப்பட்டகங்களையும் த�ொடர்
வரிசையாக க�ொண்டுள்ளது. மூன்று அல்லது
ஐந்து வெவ்வேறு
உருப்பெருக்கத்திறனைக்
க�ொண்ட  ப�ொருளருகு வில்லைகள், மூக்கு
அருகு பாகத்துடன்
ப�ொருத்தப்பட்டுள்ளன.

உருப்பெருக்கம் என்பது வகைமாதிரியின்
பிம்பத்தை  பெரிதாக்கும் படிமுறையாகும்.
இதனை,
ப�ொருளருகு
நழுவத்தின்
உருப்பெருக்கத்திறனையும் கண்ணருகு
நழுவத்தின்
உருப்பெருக்கத்திறனையும்
பெருக்கிக் கணக்கிடலாம்.
கண் அருகு லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் திறன்
(10x) என்றால்:
 ்கேனிங்  ப�ொருளருகு (4x) 3 (10x) 5 40 3
ஸ
உருப்பெருக்கம்
 றைந்த பவர் ப�ொருளருகு (10x) 3 (10x) 5 100
கு
3 உருப்பெருக்கம்
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 திக  உலர்ந்த  ப�ொருளருகு (40x) 3 (10x) 5
அ
400 3 உருப்பெருக்கம்

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

 ண்ணெய் மூழ்கு ப�ொருளருகு (100x) 3 (10x)
எ
5 1000 3 உருப்பெருக்கம்

•

நுண்ணோக்கியின் தெளிவுத் திறனை 
அதிகப்படுத்தும் இரு வழிகளைக் கூறுக.

•

பூஞ்சை மற்றும் பாசிகளை உற்று ந�ோக்க,
எண்ணெய்  முழ்கு ப�ொருளருகை  விடக்
குறைந்த பவர் க�ொண்ட  ப�ொருளருகு
லென்ஸ் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?

•

எண்ணெய்க்குப் பதிலாகத் தண்ணீர்
100 3 ப�ொருளருகு லென்ஸில்
பயன்படுத்தப்பட்டால் என்னவாகும்?

எண்ணெய் மூழ்கு வில்லை
எண்ணையில்
மூழ்கும்
வில்லையானது
எண்ணெயுடன் நேரடித் த�ொடர்பு
கணrk vைல
உrவாkய mதைம
pபைத ெபrதாkத)

ெபாrளrk vைல
mதைம pபைத
உrவாk k ஒ
nேணாky பல
ெபாrளrk ெலcக
உளன

க ஒ கtக
பாைத (kr t ேமலாக)
கணrk
vைலகk
கtகைள
வகா
mபடக
உrவ

க�ொள்ளும்படியாக 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எண்ணையில் மூழ்கும் வில்லைக்குக் குறைந்த 
குவிய தூரமே இருப்பதால், ப�ொருளுக்கும் ப�ொருள்
அருகு வில்லைக்குமிடையே  உள்ள செயல்படும்
த�ொலைதூரம்
குறைவானதாக 
இருக்கும்.
இவ்வில்லையின்
விலகல்
எண் காற்றின்
விலகல் எண்ணை  விட கண்ணாடியின் விலகல்
எண்ணுக்கு அருகில் உள்ளதால், எண்ணெயைப்
பயன்படுத்துவதனால் ப�ொருள் அருகு வில்லைக்குள்
புகும் ஒளிக்கூம்பினை அதிகரிக்கிறது (படம் 2.8).

nேணாk ேமைடயானt
ைலைட தாkkறt
மாtrக mல
ஒகt vைலy
ெசlதபkறt
ஒvத

2.4 டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி
டார்க்
பீல்டு
நுண்ணோக்கி
மூலம்
சாயமேற்றப்படாத
நுண்ணுயிரிகளை 
உற்றுந�ோக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளிப்புகாத

படம் 2.7: ஒளி நுண்ணோக்கியின் ஒளிப்பாதை

nேணாk
ெபாr

nேணாk
ெபாr

ெலக

ஒ கt க ெலs
nைழ t vலக
அைடவtைல

ஒ கt க
ெலs
உ படாம
vலக

mk எெண
கணா c

கணா c

கணா தக
மாtrெபாr

கணா தக
மாtrெபாr

ஒ ஆதார

( அ ) mk எெண உட இலாம

ஒ ஆதார

(ஆ ) mk எெண உட

படம் 2.8: எண்ணையில் மூழ்கும் வில்லையின் செயல்படும் தத்துவத்தினை விளக்குகின்றது
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வட்டத் தகடு (Opaque disc) க�ொண்ட டார்க் பீல்ட்
ஒளிக்குவிப்பான் இதன் தனித்தன்மையாகும்.
தகடு ப�ொருளருகு வில்லையில் நேரடியாக 
நுழையும் ஒளியைத் தடுக்கிறது. வகைமாதிரியில்
பட்டுப் பிரதிபலிக்கும் ஒளிக்கற்றைப், ப�ொருளருகு
வில்லையில் நுழைகிறது. நேரடியான  பின்புல

ஒளி
இல்லாததினால்,
வகைமாதிரியானது
கருமையான  பின்புலச் சூழலில் ஒளிர்ந்து
காணப்படுகிறது (படம் 2.9). நுண்ணுயிரிகள்
இருளான பின்புலத்தில் ஒளிர்கின்ற வட்டங்களாக 
காட்சியளிப்பது,
இரவில்
நட்சத்திரங்களைக்
காண்பதுப�ோல இருக்கும் (படம் 2.10).

தகவல் துளி
கூட்டு நுண்ணோக்கி (ஒளி நுண்ணோக்கி)
ம�ோன�ோ 2D பிம்பத்தையும், ஸ்டீரிய�ோ
நுண்ணோக்கி ஸ்டீரிய�ோ 3D பிம்பத்தையும்
உருவாக்குகின்றன. செங்குத்தான  உயிர்
அறிவியலில் நுண்ணோக்கிகள் மிக அதிகமாகப்
பயன்படுத்தப்படும்
நுண்ணோக்கிகளாகும்.
தலைகீழ்  நுண்ணோக்கி என்பது ஒரு
ப�ொருளைத் தலைகீழ்  நிலையில் இருந்து
உற்று ந�ோக்கும்
நுண்ணோக்கியாகும்.
பரவலாகி
வரும்
நுண்ணோக்கிகளான 
டிஜிட்டல் நுண்ணோக்கிகள், எளிமையான 
பிம்பத்தை அளிக்கின்றன. இவை, எலக்ட்ரானிக்
மின்னனு பிம்பம் பிடிப்பதற்கு ஏற்றது.

படம் 2.10: டாட்க் பீல்டில் காணப்படும்
ட்ரிப்போனீமா ெபல்லிடம்

pறnைல

மாtr
அp
ஒkvபா
(அ)

ஆ

இr

ட pல n த

படம் 2.9: டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கியியல்
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ேப காரா
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அைம p: ஒ p

nேணாky
prல

pரெச nேணாky
ைமேகாபாrய

ராmஷ எலரா
nேணாky எ. ேகாைல

ேக  எலரா
nேணாky
காலேர
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சுருக்கம்

4.	ஒளி நுண்ணோக்கியின் தெளிவு திறன்.?
அ) 1 cm

நுண்ணோக்கி என்பது கண்ணுக்குப் புலப்படாத
நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி அறிவதற்குப் பயன்படும்
ஒரு கருவியாகும். சக்காரியாஸ் ஜேன்சன் ஒளிக்
கூட்டு நுண்ணோக்கியை முதன் முதலில் உருவாக்கி
நன்மதிப்பைப் பெற்றார். ஒளி நுண்ணோக்கி
வளர்ச்சியானது
20
ஆம்
நூற்றாண்டின்
பிற்பகுதியிலும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும்,
மறுமலர்ச்சி அடைந்துள்ளது. இரண்டு வகையான 
நுண்ணோக்கிகள் உள்ளன. அவை,

இ) 0.2 µm

ஆ) 1.0 µm
ஈ)

2 nm

5.	கீழ்க்காண்பனவற்றில்
எது டாக்
பீல்ட்
நுண்ணோக்கியைப் ப�ொருத்துவரை சரியானது
அல்ல?
அ)	கன்டென்சர் இடையே (ஸ்டாப்) டிஸ்க்
சேர்க்கும் ப�ோது ஒளி நுண்ணோக்கி டார்க்
பீல்ட் ஆக மாறுகிறது

ஆ) ஸ்டாப் டிஸ்க், நடுப்பகுதியில் இருந்து
வெளியேறும் ஒளியைத் தடுக்கிறது மற்றும்
ப�ொருள் ஆனது ஒளியைக் க�ொண்டு
பிரகாசிக்கிறது.

i) ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கி
ii) எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
ஒளி
கூட்டு
நுண்ணோக்கி
ஒளியையும்,
எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி எலக்ட்ரானையும்
பயன்படுத்துகிறது.

இ) மாதிரிப் ப�ொருளில் இருந்து ஒளியானது
அதன் பக்கவாட்டில் இருந்து சிதறுகிறது
மற்றும் பின்புலத்தில் ப�ொருள் பிரகாசமாகத்
தெரிதல்

சுய மதிப்பீடு

ஈ)

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.	கூட்டு
நுண்ணோக்கியை கண்டுபிடித்த 
பெருமை யாரை சாரும்?

பிம்பமானது ஒளி உதவியின்றி
உருவாக்கப்படுகிறது

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

அ) ராபர்ட் ஹாக்

1.	நுண்ணுயிரியலில்
முக்கியதுவம் யாது?

ஆ) ஆன்டன் வான்
லூயவன் ஹாக்

நுண்ணோக்கியின்

2.	நுண்ணோக்கியின் வகைகள் யாவை?

இ)	கெப்லர் மற்றும்
கலிலிய�ோ

3.	நுண்ணோக்கியின்
எந்தத்
தத்துவத்தின்
வரையறுக்கப்படுகிறது?

ஈ)	சக்காரியாஸ் ஜான்சன்

4.	ஒளிக்கதிர்கள் ப�ொருளின்
ப�ொழுது, என்னவாகிறது?

2. கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள  உதிரிப் பாகங்களில்
எது கூட்டு நுண்ணோக்கியில் ப�ொருந்தாதது?

“ப�ொருள்”
அடிப்படையில்

மீது ம�ோதும்

5.	பிம்பத்தை  உருவாக்குவதில், வில்லையின்
(Lens) பங்கு என்ன?

அ)	மேடை பிடிப்பான் (Stage clips)
ஆ)	தெளிவான நிலை திருகு

6.	தெளிவாக்கும் திறன், உருப்பெருக்கும் திறன்,
மற்றும் நியூமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் பண்புகளை 
வரையறு

இ) எலெக்ட்ரான் கன்

ஈ)	பைனாக்குலர் கண் அருகு

3.	நுண்ணோக்கியின் தெளிவுதிறனை  எவ்வாறு
அதிகப்படுத்தலாம்?

7.	புர�ோகேரியாட் மற்றும் யூகேரியாட் செல்கள்
ஒளி நுண்ணோக்கியில் உற்று ந�ோக்கப்படும்
ப�ொழுது, எவ்வாறு மாறுபாடு அடைகிறது?

அ)	அதிகமான அலைநீளம் மற்றும் குறைவான 
நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர்கொண்ட 
ஒளியூட்டம்
ஆ)	அதிகமான அலைநீளம் மற்றும் அதிகமான 
நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் க�ொண்ட 
ஒளியூட்டம்
இ)	குறைவான அலைநீளம் மற்றும் அதிகமான 
நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர் க�ொண்ட 
ஒளியூட்டம்
ஈ)	குறைவான அலைநீளம் மற்றும்
குறைவான நியுமெரிக்கல் அபெர்ச்சர்
க�ொண்ட ஒளியூட்டம்

8.	ஒளி நுண்ணோக்கியின் – ஒளி பாதையைக்
கண்டுபிடிக்க

9.	டார்க் பீல்ட் நுண்ணோக்கியில், கன்டென்சர்
மற்றும்
பிம்பம் த�ோற்றுவித்தலின்
முக்கியத்துவத்தை விவரி

10.	டார்க் பீல்ட் நுண்ணோக்கி மற்றும் ஒளி
நுண்ணோக்கி உள்ள வேறுபாடுகளைக்
கூறுக.
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மோணவர் தசயல்்போடு
்பரி்�ோதட்ன ப�யது மகிழ /…. எளிய வில்டல (Simple lens) ்பணபு்கள்

்�ோக்கம்: இந்தப் ்பரி்�ோதட்ன மூலமோ்க எளியவில்டலயின் ்பணபு்கடள அறிதல் மற்றும் அளவீடு ப�யதல்.

கருவிகள்: உருப்ப்பருக்்கம் வில்டல, ைோர்ச்டலட் (Torch light) ்போர்க்கும் திடர (மூன்்றோ்க மடிக்்கப்்பட்ை
பவள்டளக் ்கோகிதம் இன்ச் ்ைப் (Inch Tape) ்களிமண இடவ அட்னத்டதயும் 1 மீட்ைர் அ்கலத்தில் ஒரு
�ரி�மமோ்ன ்மட�யின் மீது டவத்து ஒளிடய மங்கச் ப�யய ்வணடும்.
pரகாசமான ஒ

ெல
ெபாr

tைர
pப

o

i
mட k c

இடணயச் ப�யல்்போடு

SEM
இங்்க SEM ்பற்றி
்போர்ப்்்போம்

்படிகள்:


‘myscope outreach’ ஊைோடும் ்பக்்கத்திற்குச் ப�ல்ல URL ஐப் ்பயன்்படுத்து்க அல்லது QR குறியீட்டை ஸ்்கன் ப�ய்க.



எலக்ட்ரோன் நுண்ணோக்கியின் ்போ்கங்கள் மற்றும் ப�யல்்போடு ்பற்றி பதரிந்துப்கோள்ள ‘The Scanning Electron
microscope’ கிளிக் ப�யது அதன் கீழ ‘Basic’ ப்போத்தோட்னத் ்தர்ந்பதடுக்்கவும்.



SEM இன் nuances ஐ விவரிக்்க வழிவகுக்கும் அடுத்தடுத்த வழிமுட்ற்கடளப் பின்்பற்்றவும்.



‘Let’s Zoom in’ ப�யல்்போட்டிட்னத் ்தர்ந்பதடுத்து ்மலும் SEM ஐ ஆரோயுங்கள்.

்படி 1

்படி 2

்படி 3

உரலி
http://myscopeoutreach.org
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இயல்

3

சாயங்களும் சாயமேற்கும்
முறைகளும்
இயல் திட்டவரை
3.1 நு
 ண்ணுயிரிகளை உற்றுந�ோக்கும்
முறைகள்
3.2 சாயமேற்றுதலின் ந�ோக்கம்
3.3 சாயங்கள்

3.4 சாயமேற்றுதலின் அடிப்படைத் தத்துவம்

3.5 சாயமேற்பதற்குப் ப�ொருளைத் தயாரித்தல்
3.6 எளிய சாயமேற்கும் முறை

3.7 மாற்றுச் சாயமேற்கும் முறை

3.8 சி
 றப்பு சாயமேற்கும் முறை –
அகசிதல் விதை சாயமேற்கும் முறை

3.9 ப�ொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சாயங்கள்

தயிரில் உள்ள  சாயமேற்றப்படாத மற்றும் சாயமேற்றப்பட்ட 
லேக்டோபேசில்லஸ் சிற்றினம். லேக்டோபேசில்லஸ் என்னும்
பாக்டீரியா பேரினம் பாலில் உள்ள லாக்டோசை ந�ொதித்தல் முறையில்
லாக்டிக் அமிலமாக மாறுகிறது. சாயமேற்றுதல் நுண்ணுயிரி
செல்களை நுண்ணோக்கியில் தெளிவாக காண உதவுகிறது.

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,
•
•

•

•

•

இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற 

•

சாயமேற்றுதலின் தேவையை அறிவர்.

அமிலசாயங்களையும் கார சாயங்களையும்
வேறுபடுத்தும்
திறன்
பெறுவர்,
சாயமேற்பதின் அடிப்படைப் தத்துவத்தை
புரிந்துக் க�ொள்வர்.

•

நுண்ணுயிரிகளைச்
சாயத்தின்
வினைக்கேற்ப வேறுபடுத்தி அறிவர்.
மேலும் எளிய சாயமேற்கும் முறைக்கும்,
மாற்று சாயமேற்கும் முறைகளுக்குமான
வேறுபாடுகளை அறிவர்.

•

மெல்லிய பூச்சி (Smear) தயாரித்து அதை
எவ்வாறு நிலைப்படுத்துவது என்பதைச்
செய்முறையின் வாயிலாக அறிவர்.

எளிய, மாற்று மற்றும் சிறப்பு சாயமேற்கும்
செய்முறைகளை விவரிப்பர்.

மாற்று சாயமேற்கும் முறையில் கிராம்
பாசிடிவ்
மற்றும்
கிராம்
நெகடிவ்
பாக்டீரியவை
வேறுபடுத்தும்
திறன்
பெறுவர்.

ந�ோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களைக்
கண்டறிவதில்
கிராம்
சாயமேற்கும்
முறைக்கும் அகசிதல் விதை சாயமேற்கும்
முறைக்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை
அறிவர்.
சாயங்களின்
பெயர்களையும்,
ந�ோய்
உண்டாக்கும்
நுண்ணுயிரிகளின்
பெயர்களையும் கற்றுக்கொள்வர்.
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மழைநீரில்
நீ
விளையாடும்
ப�ொழுது
நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி
எப்போதுவது
ய�ோசித்திருக்கிறாயா…? நீங்கள் உண்ணும்
தயிர்  எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது என்றும்
அதில் என்னென்ன  நுண்ணுயிரிகள் இருக்கிறது
என்பதையும் கண்டு வியந்துள்ளாயா…? முன்
பாடத்தில், நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியால்
மட்டுமே காணமுடியும் என்பதை தெளிவாக
புரிந்துக் க�ொண்டு
இருப்பீர்கள்.
ஆனால்,
உயிருள்ள  நுண்ணுயிரிகளின் முழுமையான
உடலமைப்பை, ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கியினால்
அறிவது கடினம். இதற்கு நிறம் மாறுபாடு இல்லாததே 
காரணம். ஆகவே, மிகச் சிறிய உயிரினங்களை
தெளிவாக பார்ப்பதற்கு சாயங்களும் சாயமேற்கும்
முறைகளும் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.

•

த�ொங்கல்துளி
தயாரிப்பானது மெல்லிய
கண்ணாடி சில் (Cover slip) குழி நழுவம்
ஆகியவற்றைக் க�ொண்டு செய்யப்படுகின்றது.
ஒரு சிறிய குச்சியைப் பயன்படுத்தி கண்ணாடி
சில்லின் நான்கு முனைகளிலும் அல்லது குழி
நழுவத்தின் குழியைச் சுற்றிலும் வாசிலின்
களிம்பு இட வேண்டும். ஒரு துளி நுண்ணுயிரி
கலவையை  (நுண்ணுயிரி க�ொண்ட  திரவம்)
மெல்லிய கண்ணாடி சில்லின் மேலே வைக்க 
வேண்டும். மெல்லிய கண்ணாடி சில்லை 
வைத்து உடனடியாக குழி நழுவத்தில்
தலைக்கீழாக திருப்ப வேண்டும். இவ்வாறாக
தயாரித்த துளி த�ொங்கிய நிலையில் இருக்கும்.

நுண்ணுயிரின் செல்கள் நிறமற்றவையாகவும்,
ஒளி ஊடுருவும் தன்மை  உள்ளனவாகவும்
இருப்பதால், ஈர ஏற்ற  தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தி
ஒளி நுண்ணோக்கியில் அவற்றைப் பார்ப்பது
மிகவும் கடினம். ஆனாலும், உயிருள்ள செல்லின்
உள்ளமைப்பை  சாயமேற்றப்படாமல் காண, டார்க்
பீல்ட்  (Dark Field microscope) நுண்ணோக்கியும்,
பேஸ் காண்ட்ராஸ்ட்  நுண்ணோக்கியும் (Phase
contrast microscope) மிகவும் பயனுள்ளதாக
உள்ளன.

3.1 நுண்ணுயிரிகளை உற்றுந�ோக்கும்
முறைகள்
நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தி
நுண்ணுயிரிகளை
உற்றுந�ோக்க 
இரண்டு
ப�ொதுவான
நுட்பங்கள்
உள்ளன.
முதல்
நுட்பமானது,
உயிருள்ள  நுண்ணுயிரிகளை
சாயமேற்றப்படாத முறையிலும், இரண்டாவது
நுட்பமானது,
உயிரற்ற 
நுண்ணுயிரிகளை
சாயமேற்றிய முறையிலும் தயார் செய்கிறது.
இவ்வாறு நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியால்
கவனமாக உற்றுந�ோக்குவதனால் அவற்றின்
அமைப்புகளைத் தெளிவாகக் காண முடிகிறது.

3.1.2 சாயமேற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளைப்
பரிச�ோதிக்கும் முறை
சாயமேற்றுதல்,
நுண்ணோக்கியினால்
நுண்ணுயிர் செல்களை மிக தெளிவாக பார்ப்பதற்கு
உதவுகிறது.
சாயமேற்றப்பட்ட செல்களை
நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பதனால்
அவற்றின்
வடிவம், அளவு, அமைப்பு ஆகியவைகளை எளிதாகக்
காணமுடிகிறது. ந�ோய் உண்டாக்கக் கூடிய
நுண்ணுயிரிகளைக் கண்டறியவும் சாயமேற்றும்
முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.1.1 சாயமேற்றப்படாத
நுண்ணுயிரிகளைப் பரிச�ோதிக்கும்
முறைகள்
ஈர ஏற்ற (Wet Mount) முறையினாலும் த�ொங்கல்துளி
(Hanging drop) முறையினாலும் உயிருள்ள 
நுண்ணுயிரிகளை நேரடியாக நுண்ணோக்கியில்
காணமுடியும்.
இம்முறைகளினால்
நுண்ணுயிரிகளின் வடிவம், அளவு, நகரும்
தன்மை  ஆகியனவற்றை  அறியலாம். ப�ொதுவாக,
திருகுசுருள் பாக்டீரியா  (Spirochetes) போன்ற 
நுண்ணுயிரிகளை ஈர ஏற்ற  தயாரிப்பினால் டார்க்
பீல்ட்  (Dark field) நுண்ணோக்கியில் காணமுடியும்.
குமிழ்கள் மற்றும் சிதில் விதை (Spore) ப�ோன்ற சில 
ப�ொருள்களைச் சாயம் ஏற்றதா நிலையில் துரிதமாக
பார்க்க முடியும்.
•

கண்ணாடி சில்லை  (Cover slip) வைப்பது
ஆகும் (படம் 3.1.அ).

3.2 சாயமேற்றுதலின் ந�ோக்கம்
பின்வரும் காரணங்களுக்காக, சாயமேற்றுதல்
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது.
•
•

ஈர ஏற்ற  தயாரிப்பு என்பது ஒரு கண்ணாடி
நழுவத்தில் (Slide) ஒரு துளி நுண்ணுயிர் 
கலவையை வைத்து அதன்மேல் மெல்லிய

•

பாதி ஒளிபுகும் தன்மையுடைய நுண்ணுயிர் 
செல்களைத் தெளிவாகக் காண.
நுண்ணுயிர் செல்களின்
அளவை அறிய.

வடிவம் மற்றும்

நுண்ணுயிர் செல்களின் உட்புற மற்றும்
வெளிப்புற  அமைப்புகளைக் செய்முறையைக்
காண.
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படம் 3.1: அ) ஈர ஏற்ற தயாரிப்பு முறை ஆ) த�ொங்கல்துளி தயாரிப்பு முறை
•
•
•

பல்வேறு வகையான
வேறுபடுத்தி அறிய.

நுண்ணுயிரிகளை

சாயமானது என்பது குர�ோம�ோஃப�ோர் பகுதியும்
நிற  ஊக்கி (auxochrome) பகுதியும் ஒரு பென்சீன்
வளையத்தைக் க�ொண்ட கரிமப் ப�ொருள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகளின்
இயற்பியல் மற்றும்
வேதியியல் வினைகளை உருவாக்க

சாயத்தின் குர�ோமோஃப�ோர் பகுதி நிறத்தினை 
அளிக்கின்றது.
பென்சீன்
வளையத்துடன்
இணைக்கப்பட்ட குர�ோம�ோஃப�ோர் குர�ோம�ோஜன்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறாக
இணைக்கப்பட்ட 
குர�ோம�ோஜன் பகுதிக்கு
நிறம் இருந்தாலும், அதை டை (Dye) என்று கூற 
இயலாது. ஒரு கரிமப்  ப�ொருளை டை என்று
கூறுவதற்கு குர�ோம�ோஃப�ோர் பகுதிக்கு மின்
விலகல் பண்புகளை அளிக்கும் அஃச�ோகுர�ோம்
அவசியமாக இருக்க வேண்டும். இந்த  நிற  ஊக்கி
சாயத்திற்கு உப்பு உருவாக்கும் பண்புகளைத்
தருகிறது. ஆகவே, சாயம் அல்லது டை மூன்று
கூறுகளைக் க�ொண்டுள்ளன.

நுண்ணுயிர் செல்களைப் பதப்படுத்தி எதிர்கால 
ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்த.

3.3 சாயங்கள்
சாயங்கள்
என்பது
நிறவேறுபாட்டினை 
மிகுதிபடுத்தக்கூடிய கரிம வேதிப்பொருள் ஆகும்.
அவை,
நுண்ணுயிரியின் செல்களின்
மீது
ஒட்டிக் க�ொள்வதனால், செல்களுக்கு நிறத்தை 
வழங்கி அச்செல்களை நுண்ணோக்கியினால்
தெளிவாகப் பார்ப்பதற்கு வகை செய்கின்றன.
இன்றைய காலக்கட்டத்தில், நுண்ணுயிரிகளின்
புறத்தோற்றத்தை  அறிய பல்வேறு வகையான
சாயங்களும்,
சாயமேற்றும்
உத்திகளும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுண்ணுயிர் செல்களுக்கு
சாயமேற்றும் முறையே சாயமேற்றுதல் எனப்படும்.

i) பென்சீன்
வளையம்:
இது
சாயத்தின்
அடிப்படை
கட்டமைப்பைக் க�ொடுக்கும்
நிறமற்ற கூறாகும்.
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ii) குர�ோம�ோஃபோர்: இது சாயத்திற்கு நிறத்தை 
வழங்கும் வினைசெயல் பகுதியாகும்.

இவ்வகை  சாயங்கள் நிலக்கரி – தார் 
சாயங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

iii) அஃச�ோகுர�ோம்: இது சாயத்திற்கு
பண்புகளை வழங்கும் பகுதியாகும்.

நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும்
பெரும்பான்மையான சாயங்கள் செயற்கை 
முறையில் அனிலீன் (Aniline) என்னும் கரிம 
ப�ொருளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுபவை  ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
கிரிஸ்டல்
வயலெட் 
(Crystal Violet), சாப்ஃரனின் (Safranin),
மெத்தலின் புளூ (Methylene Blue), ஆஸிட் 
ஃபக்சின் (Acid Fuchsin).

அயனி

சாயம் (Stain) என்ற ச�ொல்லும், டை (Dye) என்ற 
ச�ொல்லும் ஒன்றல்ல. சாயத்திற்கும் டைக்கும்
உள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகள் அட்டவணை 3.1ல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அட்டவணை 3.1: சாயத்திற்கும் டைக்கும் இடையே 
உள்ள வேறுபாடுகள்
டை

ராபர்ட்
ஹீக்
முதல்
முறையாக
ஒளி
நு ண் ண ோ க் கி யைப் 
ப ய ன ்ப டு த் தி
சாயமேற்றப்பட்ட  ப�ொருள்
களின் த�ோற்றத்தை பற்றி விவரித்தார் 
ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜ�ோசப் 
வான் ஜெர்லச் முதல் முறையாக திசுவியலில்
சாயத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார்.

சாயம்

ப�ொதுவான
வேலைகளுக்கு
பயன்படும் நிறமி
ப�ொருள் டை என்று
அழைக்கப்படும்

உயிர் செல்களுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படும்
நிறமிப் ப�ொருள் சாயம்
எனப்படும்.

டை குறைவான
விவரக் குறிப்புகளைக்
க�ொண்ட 
அசுத்தங்கள் நிறைந்த 
தயாரிப்புகளாகும்.

சாயங்கள்
சுத்தமானதாகவும்
அதிகப் பராமரிப்புடனும்
கூடுதலான விவரக்
குறிப்புகளுடைய
தயாரிப்புகளாகும்

2) வேதியியல்
தன்மையைக் க�ொண்டு,
சாயங்கள்
அமிலத்தன்மை,
காரத்தன்மை 
மற்றும் நடுநிலைத்தன்மை 
என்று
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

3.3.1 சாயங்களின் வகைப்பாடு
(Classification of stain)
1) த�ோற்றத்தின்
அடிப்படையில்,
சாயங்கள்
இயற்கை  அல்லது செயற்கை  சாயங்கள் என்று
இரு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
i) இயற்கை சாயம் (Natural stains):
•

இவ்வகை 
சாயங்கள்
இயற்கைப் 
ப�ொருளிடமிருந்து
பெறப்படுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டாக: ஹேம�ோடாக்ஸிலின்
என்னும் சாயம் ஹெமட்டோடாக்சிலான்
காம்பீசியம்
என்னும் மரத்தின்
வைரக்கட்டையில் இருந்து நேரடியாகப் 
பெறப்படுகின்றது.
இயற்கை சாயங்கள் பெரும்பாலும் திசுவியல்
(Histological)
நோக்கங்களுக்காகப் 
பயன்படுகின்றன.

அமிலச் சாயத்தில் நிறத்தை 
குர�ோம�ோஃப�ோனாது
எதிர்மின்சுமை க�ொண்டவை.

வழங்கும்
(Anionic)

•

கார
சாயத்தில்
நிறத்தை 
குர�ோம�ோஃப�ோனாது
நேர்மின்சுமை க�ொண்டவை.

வழங்கும்
(Cationic)

•

நடுநிலை  தன்மை க�ொண்ட  சாயம் என்பது
ஒரு அமில  சாயமும் கார சாயமும் சேர்ந்த 
இணைவுச்சேர்ம உப்பாகும். ப�ொதுவாக அமில 
சாயங்கள் செல்லின் சைட்டோபிளாஸ்மிக்
(Basic) ப�ொருள்களுடன் மிக வலுவாக
இணையும். கார சாயங்கள் செல்லின்
நியூக்ளிக் அமில (Acidic) ப�ொருள்களுடன் மிக
சிறப்பாக இணையும்.

3.4 சாயமேற்றுதலின் அடிப்படைத்
தத்துவம்

ii) செயற்கை சாயம் (Synthetic stains):
•

•

நேர்மறை சாயமிடுதல்

இவ்வகை 
சாயங்கள் செயற்கை 
முறையாக
நிலக்கரித்
தாரிலிருந்து
தயாரிக்கப்படுகின்றன.
ஆகையால்,

நேர்மறை
செல்கள்

சாயமிடுதலில் பாக்டீரியா 
நிறமற்ற பின்னணியில்
சாயத்தை 
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அட்டவணை 3.2: சாயம் மற்றும் டையின் வேதியியல் பண்புகள்
அமில சாயம்
அமில  சாயத்தின் குர�ோமோஜன்
எதிர்மின்
சுமை க�ொண்டது.
ஆகவே, எதிர்மின் அயனி (Anionic)
சாயம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

கார சாயம்

நடுநிலை சாயம்

கார சாயத்தின் குர�ோம�ோஜன் சாய அமிலம், சாய காரம் சேர்ந்த 
நேர்மின்
சுமை க�ொண்டது. இணைவு சேர்மம் ஆகும்
ஆகவே, நேர்மின் அயனி (Cationic)
சாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது

நேர்மின்
சுமை க�ொண்ட  எதிர்மின்
சுமை க�ொண்ட  நடுநிலை  சாயங்கள் நுண்ணுயிர் 
நுண்ணுயிர் செல் அமைப்புகளை நுண்ணுயிர் செல் அமைப்புகளை செல்களில்
உள்ள  நேர்மின்
சாயமேற்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது சாயமேற்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் எதிர்மின் சுமை  உடைய
அமைப்புகளை
சாயமேற்றப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது
எடுத்துக்காட்டு: ஈய�ோசின் (Eosin),
நிக்ரோசின் (Nigrosin), இந்தியா 
இங்க் (India Ink), ஆஸிட்  ஃபக்சின்
(Acid Fuchsin) கான்கோ ரெட் 
(Congo Red)

எ.கா. மெத்தலின் புளூ (Methylene எ.கா. ஜிம்சா சாயம் (Giemsa Stain),
Blue), சாப்ஃரனின் (Safranin), லிஷ்மேன் சாயம் (Leishman Stain)
மாலக்கெட் கிரீன் (Malachite Green),
பேஸிக் ஃபக்சின் (Basic Fuchsin),
கிரிஸ்டல் வயலெட் (Crystal Violet)
தகவல் துளி

உயிருள்ள செல்களையும் உயிரற்ற செல்களையும் வேறுபடுத்த  சாயங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு:
டிராபன் நீலம் (Tryphan blue), நேர்த்தியாக உயிரற்ற செல்களை நீல  நிறத்தில் சாயமேற்றி உயிருள்ள 
செல்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துகிறது.
மேலும், சில சாயங்கள் அதன் அசல் நிறத்திலிருந்து வேறு நிறத்தை செல்லின் உட்படிவங்களுக்குக்
க�ொடுக்கின்றன. இவ்வகை  சாயங்கள் மெட்டாகுர�ோமாடிக் சாயங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே எனும் பாக்டீரியாவில் பாலிபாஸ்பேட்டுக்களான மெட்டாகுர�ோமாடிக் துகள்கள்
காணப்படுகின்றன. இத்துகள்களை ட�ொலுடின் நீலம் (Toluidine blue) அல்லது மெத்தலின் புளூ (Methylene
blue) சாயத்தினால் சாயமேற்றுகையில், சாயத்தின் அசல் நிறம் மாறுபட்ட வேறு நிறத்தை  அடைகிறது.
இப்பண்பு மெட்டாகுர�ோமேசியா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எதிர்மறை சாயமிடுதல்

ஏற்றுக்கொள்கின்றன. ஏனென்றால் கார சாயங்கள்
பயன்படுத்தப்படும் ப�ோது,
நேர்மின்
சுமை 
க�ொண்ட  குர�ோம�ோஃப�ோர்  எதிர்  மின்சுமை 
க�ொண்ட  நுண்ணுயிர் செல்லின் வெளிபரப்பால்
ஈர்க்கப்படுகிறது. ஆதலால், செல்லின் மேற்பரப்பு
சாயத்தை ஏற்கின்றது (படம் 3.2).

+

எதிர்மறை
சாயமிடுதலில்
நிறமற்ற 
பாக்டீரியா செல்கள் நிறமுள்ள  பின்னணியில்
காணப்படுகின்றன.
ஏனென்றால்,
அமில 
சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது,
எதிர் 

சாய (C+)

எt m cைம சாயt ேநm cைம
ெகாட ெச
ெகாட kேராேமா
ேமபர p
ஃேபாக காண ப
சாயேமற பட
பா rயா ெசக

படம் 3.2: நேர்மறை சாயமிடுதல்
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+
எt m cைம
ெகாட ெச
ேமபரp

சாய (C–)

சாய t எt m cைம
ெகாட kேராேமா
ேபா க காணப
சாயேமறபட பாrயா ெசக

படம் 3.3: எதிர்மறை சாயமிடுதல்
மின்சுமை க�ொண்டுள்ள  குர�ோம�ோபோர், எதிர் 
மின்சுமை க�ொண்ட  நுண்ணுயிர் செல்லால்
விலக்கப்படுகின்றது.
ஆதலால்,
நுண்ணுயிர் 
செல்கள் சாயத்தை  ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இந்த 
சாயமுறை செல்லின் வடிவம், அளவு மற்றும்
செல்லைச் சுற்றியுள்ள  காப்சூலின் அமைப்பையும்
காணப் பயன்படுகிறது (படம் 3.3).

ப 1

tரவைத கணா ைல

ைவத

ப 2

3.5 சாயமேற்பதற்குப் ப�ொருளைத்
தயாரித்தல்
ஒரு ப�ொருளை சாயமேற்பதற்குத் தயாரிக்க 
வேண்டிய தேவையான படிநிலைகளானவை.
1.

எtமைற சாயmத

tரவtட nyாிகைள
ெசt பரp vத

மெல்லிய பூச்சு தயாரித்தல் (Smear preparation)

ப 3
கா (அ) ெவபt
உலரைவத , உலரைவத
ெச கைள ெவபnைலபத

2. நிலைப்படுத்துதல் (Fixation)
3. ஒன்று
அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட 
சாயங்களைக் க�ொண்டு சாயமேற்றுதல்
(Application of one or more stains)

படம் 3.4: ஸ்மியர் தயாரித்தல்

3.5.1 மெல்லிய பூச்சு தயாரித்தல்
மெல்லிய பூச்சு என்பது திரவ அல்லது திட 
ஊடகத்தில்
அல்லது மருத்துவ மாதிரிகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து
தயாரிக்கலாம்.
இன்னாகுலேஷன் வளையத்தைப் பயன்படுத்தி
நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியில் இருந்து ஒரு பகுதியை 
எடுத்து வைத்து மெல்லிய பூச்சு கண்ணாடி
நழுவத்தில், தயாரிக்கப்படுகின்றது. அக்கலவை 
மெல்லிய படர்வாகப் பரப்பப்பட்டு பின்னர் காற்றில்
உலர வைக்கப்படுகிறது (படம் 3.4).

நுண்ணுயிரிகள் நீங்காத வண்ணம் தடுக்கிறது.
மேலும், நுண்ணுயிரிகளின் பல பாகங்களைக்
குறைவான
சிதைவுகளுடன்
அவற்றின்
இயற்கையான
நிலையில் பாதுகாக்கிறது.
ப�ொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நிலைப்படுத்தலின்,
வெப்பம்
நிலைப்படுத்துதலும் வேதியியல்
நிலைப்படுத்தலும் இரண்டு முறைகள் ஆகும்.

வெப்ப நிலைப்படுத்துதல்

இம்முறையினில், நழுவமானது
சுடரின்
மேல்
காண்பிக்கப்பட்டு, மென்மையாக
சூடெற்றப்படுகின்றது. வெப்ப நிலைப்படுத்துதல்
முறை, செல்களின்
உள்ளமைப்புகளை
அழிக்காமல், ஒட்டு ம�ொத்த  வடிவ அமைப்பினை 
பாதுகாக்கும்.

3.5.2 நிலைப்படுத்துதல்
நிலைப்படுத்துதல்
நுண்ணுயிரிகளைக்
க�ொன்று, அவைகளை கண்ணாடி நழுவத்துடன்
இணைக்கின்றது. இது சாயமேற்றுதலின் அடுத்த 
படிநிலைகளில் மெல்லிய பூச்சு கழுவப்படும்போது,
30
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குள�ோரைடு ப�ோன்ற வேதிப்பொருள்கள்
பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

3.5.3 சாயமேற்கும் முறைகள்
பாக்டீரியாவின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் இனம்
காணப் பல்வேறு வகையான சாயமேற்கும்
முறைகள் உள்ளன. சில  சாயமேற்கும் முறைகள்
ப�ொது
ந�ோக்கங்களுக்காகவும்,
சில  சிறப்பு
ந�ோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுகின்றன. மூன்று
வகையிலான சாயமேற்கும் முறைகள் உள்ளன.
அவை,

படம் 3.5: ஸ்மியரை வெப்பச் சுடரில்
நிலைப்படுத்துதல்

வேதியியல் நிலைப்படுத்துதல்

i)

இம்முறையில், மென்மையான நுண்ணுயிரிகளின்
நுண்ணிய செல்லின் அமைப்புகளைப் பாதுகாக்க,
நிலைப்படுத்தும் இரசாயனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இதற்காக எத்தனால் (Ethanol), அசிட்டிக் அமிலம்
(Acetic acid), ஃபார்மால்டிஹைடு (Formaldehyde),
குளுட்டரால்டிஹைடு (Glutaraldehyde), மெர்குரிக்

எளிய சாயமேற்கும் முறை

ii)	மாற்று சாயமேற்கும் முறை
iii) சிறப்பு சாயமேற்கும் முறை
அட்டவணை  3.1 ல் பல்வேறு வகையான
சாயமேற்கும்
முறைகள்
சுருக்கமாகக்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சாயமேற்கும் முறை
எளிய சாயமேற்கும் முறை

பாக்டீரிய செல்களின் அளவு,
வடிவம் மற்றும் அமைப்பைப் 
பரிச�ோதிக்க 

கிராம் சாயமேற்கும் முறை
கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம்
நெகடிவ் பாக்டீரியாக்களை
வேறுபடுத்த

அகசிதல் விதை
சாயமேற்றுதல்

பாக்டீரியா ஸ்போரின்
அமைப்பைக் கண்டறிய.
எ.கா. ஸ்சேஃபர் ஃபுல்டன்
முறை (Schaeffer fulton
method) பயன்படுகிறது.

மாற்று சாயமேற்கும் முறை
பாக்டீரியாவை வெவ்வேறு
குழுக்களாகப் பிரிக்க

சிறப்பு சாயமேற்கும் முறை

பாக்டீரியாவின் உள் மற்றும்
வெளிப்புற அமைப்புகளைக் காண

அமில திட சாயமேற்கும் முறை

அமில திட பாக்டீரியாவான மைக்கோபாக்டீரியம்
சிற்றினத்தை அமில திட மேற்காத பாக்டீரியாக்களிடம்
இருந்து வேறுபடுத்த.

கேப்சூல் சாயமேற்றுதல்

கசையிழை சாயமேற்கும்
முறை

நிக்ரோசின் சாயத்தின்
மூலமாக காப்சூலை 
கண்டறியலாம்.

பாக்டீரியாவின்
கசையிழை அமைப்பைக்
கண்டறியவதற்கு.
எ.கா. வெள்ளி நைட்ரேட் 
சாயமேற்கும் முறை (Silver
nitrate Staining method)
பயன்படுகிறது.

மெட்டாகுர�ோமாடிக்
சாயமேற்றும் முறை

பாக்டீரியாவில்
உட்படிவங்கள் மற்றும்
துகள்கள் உள்ளதை 
அறிவதற்காக ஆல்பர்ட் 
சாயமேற்கும் முறை
(Albert’s Staining)
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வழிமுறை வரைபடம் 3.1: பாக்டீரியாவின் சாயமேற்கும் முறைகளின் வகைகள்
31

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 31

19-02-2019 5.46.18 PM

இது
டிப்தீரியாவைக்
கண்டறியவதற்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த  சாயம் லாக்டோஸ்
அகாரிலுள்ள  ஈய�ோசினுடன்,
அசுத்த  நீரில்
உள்ள  எஷ்செரிசியா க�ோலை  (E. coli ) மற்ற 
மல பாக்டீரியாவிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்ட 
சேர்க்கப்படுகிறது.

த�ொ ழு ந � ோ யை 
உ ண்டா க் கு ம்
மைக் க ோப ா க் டீ ரி ய ம்
லெப்ரே
என்னும்
ந � ோ ய்க்கா ர ணி
திடவளர்  ஊடகத்தில் வளரும் தன்மையற்ற 
பாக்டீரியாவாகும்.
ஆய்வகத்தில்
இந்த 
ந�ோய்க்காரணியை சிறப்பான சாயமான அமில 
திட  சாயத்தை பயன்படுத்தி முதன்மையாக
கண்டறியப்படுகிறது.

படம் 3.6: எளிய சாயம் – மெத்திலீன் புளூ
சாயமேற்றப்பட்ட மைக்ரோகாக்கஸ் சிற்றினம்

மாறுபட்ட  ஜீல் நீல்சன் அமில  திட 
சாயமேற்றும் முறையில் சாயமேற்றப்பட்ட 
மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே.

3.7 மாற்று சாயமேற்கும் முறை
இம்முறையில்
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட  சாயம்
உபய�ோகப்படுத்தப்படுகிறது.
சில  முறைகளில்
சாயங்களைத் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தியும் வேறு
சில முறைகளில்அனைத்துசாயங்களையும்ஒன்றாகக்
கலந்து ஒரு பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
மாற்று சாயமேற்கும் முறையானது பாக்டீரியாக்களை
வெவ்வேறு குழுக்காளாகப்  பிரித்து அவற்றை 
இனங்கண்டுக�ொள்ளப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
நுண்ணுயிரியலில்
வல்லுநர்கள்
இரண்டு
முக்கிய மாற்று
சாயமேற்கும்
முறையை 
உபய�ோகிக்கின்றனர். அவை, கிராம் சாயமேற்கும்
முறை மற்றும் அமில திட சாயமேற்கும் முறையாகும்.
அட்டவணை  3.3ல் எளிய சாயமேற்கும் முறைக்கும்
மாற்று சாயமேற்கும் முறைக்குமுள்ள வேறுபாடுகள்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

3.6 எளிய சாயமேற்கும் முறை
எளிய சாயமேற்கும் முறையில் ஒரே  ஒரு சாயம்
ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. கண்ணாடி
நழுவத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட மெல்லிய பூச்சு
சுமார்  ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு சாயக் கரைசலில்
மூழ்கப்படுகிறது. பின்னர், நீரினால் கழுவப்பட்டு
கண்ணாடி நழுவத்தை  வடிதாளினால் ஒற்றி
உலர வைக்கப்படுகிறது. சாயமேற்றப்பட்ட நழுவம்
நுண்ணோக்கியில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது (படம்
3.6). செல்கள் ஒரே  சீராக சாயமேற்றப்படுகின்றன.
நீர்த்த  கரைசலான மெத்திலீன் புளூ (Methylene
Blue), கிரிஸ்டல் வயலெட் (Crystal violet), சாப்ரனின்
(Safranin), கார்பால் ஃபக்சின் (Carbol fuchin)
ப�ோன்றவை  நுண்ணுயிரியல் வல்லுனர்களால்
பயன்படுத்தப்படும் எளிய சாயங்கள் ஆகும்.

3.7.1 கிராம் சாயமேற்றும் முறை

மெத்திலீன் புளூ சாயமானது மற்ற  எந்த 
சாயத்தைவிடவும் அதிகமாகப் பாக்டீரியாலஜியில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலில்
உள்ள 
பாக்டீரியாக்களின் த�ொகையை 
விரைந்து
கணக்கெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
கிரிஸ்டல் வயலெட்
(முதன்மை சாயம் –
Primary Stain)

அய�ோடின்
(நிறம் நிறுத்தி –
Mordant)

1884ம் ஆண்டு, டேனிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த 
பாக்டீரியாலஜிலிஸ்ட், ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிராம்
என்பவரால் இந்த  சாய முறை உருவாக்கப்பட்டது.
இது மிகவும் பயனுள்ள  முறை. ஏனென்றால்,

ஆல்கஹால்/அசிட�ோன்
(நிறம் நீக்கி Decolourising agent)

பேசிக் ஃபக்சின்/சாப்ரானின்
(மாற்று சாயம் –
Counter Stain)
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அட்டவணை 3.3: எளிய மற்றும் மாற்று சாயமேற்கும் முறைக்கான வேறுபாடுகள்
எளிய சாயம்

மாற்று சாயம்

1. இ
 ந்த முறையில் ஒரே ஒரு சாயம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது

இதில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சாயம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது

2. அ
 னைத்து பாக்டீரியா செல்களும் ஒரே நிறத்தை 
ஏற்கச் செய்கிறது

பாக்டீரியா செல்கள் இரு வேறு நிறத்தை எற்கச்
செய்கிறது.

3. எ
 ளிய சாய முறையில் பாக்டீரியா செல்லின்
உருவத்தையும், வடிவத்தையும் மற்றும்
அதன் அமைப்பையும் அறிவதற்காகவே 
பயன்படுத்தப்படுகிறது

இம்முறையில் அளவு, வடிவம் மற்றும் அமைப்பைத்
தவிர பாக்டீரியாவை இரு வேறு குழுக்களாகப் 
பிரிக்கிறது.

எ.கா. மெத்திலீன் புளூ சாயமேற்கும் முறை

எ.கா. 1. கிராம் சாயமேற்கும் முறை
2. அமில திட சாயமேற்கும் முறை

கிராம் ஒரு சாதாரண மனிதர், அவர் இம்முறையை 
பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரையினை வெளியிடுகையில்
இவ்வாறு
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“நான்
ஒரு
முறையை வெளியிட்டுள்ளேன். இம்முறையானது
குறைபாடுடையதாகவும் சரியானதாகவும் இல்லை,
ஆனால் பிற  ஆய்வாளர்களின் கைகளில் இது
பயனுள்ளதாக மாறும் என்று நான் நம்புகிறேன்”
என்று கூறியுள்ளார். கிராம், மாற்று சாயமாக
பிஸ்மார்க் பழுப்பைப் பயன்படுத்தினார். சில 
ஆண்டுகளுக்குப்  பின்னர் ஜெர்மன் நாட்டைச்
1884ஆம் ஆண்டில் நிம�ோனியாவால் இறந்த  சேர்ந்த  ந�ோயியியல் நிபுணர்  கார்ல் வேகஸ்ட் 
சாப்ரனின்
என்னும் மாற்று
ந�ோயாளியிடமிருந்து பெறப்பட்ட நுரையீரல் திசுவில், (1845-1904)
இச்சாயமேற்கும்
குறிப்பிட்ட சாயம் க�ொண்டு பாக்டீரியா செல்களைப்  சாயத்தைப் பயன்படுத்தி
கிரிஸ்டியன் கிராம் அவர்கள் சாயமேற்றிப் பார்த்தார். முறைக்கு இறுதி வடிவத்தைக் க�ொடுத்தார்.
பேராசிரியர் ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிராம்
(செப்டம்பர் 13, 1853 – நவம்பர் 14, 1938)

இச்சாயமுறையின்
மூலம் பாக்டீரியாக்களை
கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ்  என்று
இரண்டு பெரிய குழுக்களாகப்  பிரிக்கிறது. கிராம்
சாயமேற்கும் முறையில், நிலையான பாக்டீரியலில்
மெல்லிய பூச்சு கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசையில்
உள்ள  சாயங்களை வினை  புரியச் செய்யுமாறு
செய்யப்படுகின்றன.

மட்டும் தான் செல்களையும் செல் அமைப்புகளையும்
சாயமேற்கிறது.
முதலில்
நிறம்
நிறுத்தி
(Mordant) செல்லிலும் அல்லது செல் அமைப்பில்
ஒட்டிக்கொண்டு, பின்பு சாயத்துடன் இணைந்து
கரையாத கூட்டுப் ப�ொருளை உருவாக்கி நிறத்தைச்
செல்களில் நிலைக்கச் செய்கிறது.

3.7.2 கிராம் சாயமேற்றுதலின் செய்முறை

முதல்
சாயத்தை 
ஏற்றுக்கொண்ட 
பாக்டீரியாவிற்கு கிராம் பாசிடிவ்  என்றும், நிறம்
நீக்கி மூலம் முதன்மைச் சாயத்தை  இழந்து மாற்று
சாயத்தை  ஏற்கும் பாக்டீரியாவிற்கு கிராம் நெகடிவ் 
என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

கிராம்
சாயமேற்கும்
முறையானது நான்கு
படிநிலைகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
படி நிலை 1: வெப்பத்தினால்
நிலைநிறுத்தப்பட்ட மெல்லிய
பூச்சுயின் மீது கார சாயமான
(எடுத்துக்காட்டு:
கிரிஸ்டல்
வயலெட்)
ஊற்றப்படுகிறது.
இந்த 
சாயம்
அனைத்து

நிறம் நிறுத்தி (Mordant) : நிறம் நிறுத்தி என்பது
சாயம் அல்ல. இவை உயிரியியல் வகை மாதிரியின்
சாயம் ஈர்க்கும் திறனை அதிகரிக்க முக்கியமானது.
சில  சாயங்கள் நிறம் நிறுத்தியின் உதவியுடன்
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செல்களுக்கும் அதன் நிறத்தை அளிக்கிறது. இதனை 
முதலில் பயன்படுத்துவதால் இது முதன்மை  சாயம்
என்று குறிப்பிடபடுகிறது.

செய்யப்படுகிறது. நிறம் நீக்கியான இந்த  கரைசல்
சில  சிற்றின செல்லிலிருந்து முதன்மை  சாயத்தை 
அகற்றுகிறது.

படி நிலை 2: சில நேரத்திற்குப் பிறகு நழுவமானது
கழுவப்பட்டு, மெல்லிய பூச்சு மேல் நிறம் நிறுத்தியான
அய�ோடின் ஊற்றப்படுகிறது. இந்நிலையில் கிராம்
பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள் அடர்ந்த 
ஊதாவாக காணப்படும்.

படி நிலை 4: நழுவமானது நிற  நீக்கியதற்கு பிறகு
உடனடியாக கழுவப்பட்டு, மாற்றுச் சாயமான பேஸிக்
ஃபக்சின் அல்லது சாப்ரனின் க�ொண்டு சாயம்
ஏற்றப்படுகிறது. மெல்லிய பூச்சு மீண்டும் கழுவப்பட்டு
வடிதாளினால் உலர வைத்து நுண்ணோக்கியில்
உற்று ந�ோக்கப்படுகிறது (படம் 3.7).

படி நிலை 3: பின்பு நழுவம் ஆல்கஹால்
அல்லது அசிட�ோன் ஆல்கஹாலால் நிறம் நீக்கம்
ப

ெச cவாி ேவt
vைனக

nேணாky
ெசl அைம p

kரா பாc

kரா ெநக

1. krட ைவல
பயக
(mதைம சாய)

2. அேயா பயபாக

3. அகஹா கvத
(nற nkத)

4. ௪ா r பயபாக
மா ௪ாய

ெவசv
ெப ேடாkைளகா
ெச சv

படம் 3.7: பாக்டீரியா கிராம் சாயமேற்றுதலின் படிநிலைகள், நுண் வரைபடம் மற்றும் வேதியியல் வினைகள்
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3.7.3 கிராம் சாயமேற்கும் முறையின்
அடிப்படைத் தத்துவம்

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

இந்த  சாயமேற்று நுட்ப செயல்பாட்டின், சரியான
இயக்க  முறையை  புரிந்துக�ொள்ள  முடியவில்லை.
ஆயினும், பெரும்பாலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 
விளக்கங்கள், செல் சுவரின் அமைப்பு மற்றும் செல்
சுவரில் உள்ள பகுதிப்  ப�ொருள்களுடன் த�ொடர்பு
க�ொண்டுள்ளன. கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள்,
கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரைவிட 
தடிமனான பெப்டிட�ோ கிளைக்கானைப் பெற்றுள்ளது.
பெட்டிட�ோகிளைக்கான்
என்ற 
மூலக்கூறு
டைசாக்கரைடுயும் அமின�ோ அமிலங்களையும்
க�ொண்டுள்ளன. படம் 3.8 கிராம் பாசிட்டிவ் 
மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் செல் சுவரின் அமைப்பை 
படமாக்கிக் காட்டுகிறது. கூடுதலாக கிராம் நெகடிவ் 
பாக்டீரியாவின் செல்சுவரின் ஒரு பகுதியான
மெல்லிய பெப்டிட�ோகிளைக்கான் உறையும், மேலும்
க�ொழுப்பினாலான லிப்போபாலிசாக்கிரைடு – வெளி
உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. லிப்போபாலிசாக்ரைடு
க�ொழுப்புகளாகவும் பாலி
சாக்ரைடுகளாகவும்
ஆனவை.

1.	கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் அய�ோடின்
பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தால், கிராம் பாசிடிவ் 
மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாக்கள்
என்ன  நிறம் ஏற்றுக் க�ொள்ளும் என்று
நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்.
அ) கிராம் பாசிட்டிவ்	:

இளஞ்சிவப்பு

ஆ) கிராம் பாசிட்டிவ்	:

ஊதா

கிராம் நெகடிவ்	 :
கிராம் நெகடிவ்	 :

இ) கிராம் பாசிட்டிவ்	:
கிராம் நெகடிவ்	 :

ஈ) கிராம் பாசிட்டிவ்	:
கிராம் நெகடிவ்	 :

ஊதா

இளஞ்சிவப்பு
ஊதா
ஊதா

இளஞ்சிவப்பு
இளஞ்சிவப்பு

2.	கிராம் சாயமேற்கும் முறை, ஒருபடி
தவிர்க்கப்பட்டாலும் கிராம் பாசிடிவ் மற்றம்
கிராம் நெகடிவ் செல்களை வேறுபடுத்த 
முடியும். அது எந்தப் படி

கிரிஸ்டல் வயலெட்டையும் அதனை த�ொடர்ந்து
அய�ோடின் கரைசலையும் கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும்
கிராம் நெகட்டிவ் செல்களில் பயன்படுத்தும்போது
அவை இணைந்து கிரிஸ்டல் வயலெட் – அய�ோடின்
(CV-I)
கூட்டுப்பொருளை
உருவாக்குகிறது.
லிபிட்  குறைவாக உள்ள  கிராம் பாசிடிவ் 

பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர்  ஆல்கஹாலின்
செயலால் நீரிழக்கிறது. துளை அளவு குறைவதால்
ஊடுருவும் திறனும் குறைகிறது. எனவே, CVI
கூட்டுப்பொருள் வெளியேற  இயலாததால் செல்கள்
ஊதா நிறத்திலேயே உள்ளது.

kரா ெநக

kரா பாc

ெவசv
ெப ேடாkைளகா

ெப ேடாkைளகா

ெச சv

ெச சv

படம் 3.8: கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் செல்சுவர்
35

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 35

19-02-2019 5.46.19 PM

கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல்சுவர் 
ஆல்கஹாலின் செயல்பாட்டினால் அதிலுள்ள  லிபிட் 
கரையப்படுகிறது. இதனால் செல்சுவரின் துளை
அளவு அல்லது ஊடுருவும் திறன் அதிகரிக்கின்றது.
இதன்
காரணமாக
CVI
கூட்டுப்பொருள்
வெளியேற்றப்பட்டு பாக்டீரியாக்கள் நிறமற்றதாகிறது.
இந்த செல்கள் பின்னர் மாற்று சாயமான பேஸிக்
ஃபக்சின் அல்லது சாப்ரனின் நிறத்தை  ஏற்று
சிவப்பிலிருந்து இளஞ்சிவப்பு நிறமாக த�ோன்றுகிறது.

குறைவான
சிறந்த 
முறையாக
நுண்ணுயிரியல்
ஆய்வகத்தில்,
உண்டாக்கும் ந�ோய்க்கிருமிகளைக்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது .

கிராம்
சாயமேற்கப்பட்ட பாக்டீரியாவை 
ஆய்வு செய்வதின்
மூலம் பாக்டீரியானது
வகைப்படுத்துவதற்கும், அடையாளம் காண்பதற்கும்
மற்றும் பண்புகளை
அறிய
அடிப்படையை 
வழங்குகிறது. மருத்துவ வகை மாதிரிகளில்
கிராம் சாயமேற்றுவதினால் ந�ோய் காரணியை 
இனங்காண முதன்மை  அறிகுறியை மட்டுமே
அளிக்கிறது அட்டவணை  3.4ல் ந�ோயுண்டாக்கும்
சில பாக்டீரியாக்களில்
கிராம்
தன்மை 
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தகவல் துளி
கிராம் சாயமேற்றும் முறையில் திருந்திய நிலைகள்
உள்ளன.
•

க�ோபில�ோப் மற்றும் பீர்மென்ஸின்-திருந்திய
நிலை

•

ஜென்செனின்ஸ் திருந்திய நிலை

•

வெக்டெர்ட்ஸ்ஸின் திருந்திய நிலை

•

பிரஸ்டன் மற்றும் மாரல்சினின்
நிலை 

உள்ளது.
ந�ோய்
கண்டறிய

மருத்துவ வகை மாதிரிகள் அல்லது ஊடக
வளர்ப்புத் தட்டில் உள்ள  நுண்ணுயிர்களை கிராம்
சாயமேற்றுதல் முறையில் கண்டறிவதன் மூலம்
ந�ோயாளிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஆன்டிபயாடிக்
தீர்மானிக்கப்பட்டு விரைந்து சிகிச்சை  அளிக்கப்பட 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளன.

திருந்திய

3.8 சிறப்பு சாயமேற்கும் முறை –
அகசிதல் விதை சாயமேற்கும் முறை

3.7.4 கிராம் சாயமேற்கும் முறையின்
முக்கியத்துவம்

அக
சிதல்
விதை 
(எண்டோஸ்போர்கள்)
என்பது சாதகம் இல்லாத சுற்றுச்சூழல்களில்
பாக்டீரியாக்களால்
உருவாக்கப்படும்
மிகவும்
தாக்கு பிடிக்கின்ற  அமைப்பு ஆகும். காற்று
சுவாசியான
பேசில்லஸ் பேரினத்திற்கும்
காற்றில்லாச் சூழ்நிலையில் வாழும் கிளாஸ்ட்ரீடியம்
பேரினத்திற்கும் அகசிதல் விதை உருவாகுதல் ஒரு
தனிச் சிறப்பான பண்பாகும்.

இது கடந்த  நூற்றாண்டின் பழைமையான
சாயமேற்கும்
முறைதான்
என்றாலும்
கிராம்
சாயமேற்கும்
முறை பாக்டீரியாவை 
வகைப்படுத்தலுக்கும்
இனங்  காணுவதற்கும்
உலகளாவிய முறையாக உள்ளது. விரிவான
மற்றும் விலையுயர்ந்த மருத்துவத் த�ொழில்
நுட்பங்கள் இந்தக் காலகட்டத்தில் இருந்தாலும்,
கிராம்
சாயமேற்கும்
முறையானது, செலவு

அட்டவணை 3.4: நோயுண்டாக்கும் சில பாக்டீரியாக்களின் கிராம் வினைகள்
கிராம் – பாசிடிவ்
காக்கை

கிராம் – நெகடிவ்

ஸ்டெபைல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
பைய�ோஜீன்ஸ்

நெய்ஸீரியா க�ொனீரியா

குச்சி வடிவ பாக்டீரியா (Bacilli)

பேஸில்லஸ் ஆந்தராசிஸ்,
கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே,
கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனை,
மைக்கோபாக்டீரியம்
டியுபர்குள�ோசிஸ்

எஷ்செரிசியா க�ோலை,
ஷிகெல்லா, சால்மோனெல்லா,
சூட�ோம�ோனாஸ் எர�ோஜின�ோசா

ஸ்பைர�ோகீட்ஸ்

--

லெப்டோஸ்பைரா, டிரிப்போனிமா

(க�ோள வடிவம்)
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சேமிப்பு உள்பொருள்களிலிருந்து வேறுபடுத்த 
முடியாது.
n
cதாvைத
(ேபா)

ைமய cதvைத

nk ச
kழாக உ ள
cதvைத

படம் 3.9: வெஜிடேட்டிவ் செல்களில் சிதல்
விதைகளின் இருப்பிடம்
ஒரு சிற்றினத்தினுடைய எண்டோஸ்போரின்
அளவு, வடிவம் மற்றும் ஸ்போர் அமைந்துள்ள இடம்
அனைத்தும் நிலையானது. இவை பேரினங்களில்
உள்ள சிற்றினங்களை அடையாளம் காண மிகவும்
முக்கியமானது.

படம் 3.10: சசேஃபர்ஃபுல்டன் அகசிதல் விதை 
சாயமேற்கும் முறை-ஸ்போரானது பச்சை 
நிறத்திலும் உடல் செல்கள் இளம் சிவப்பு
நிறத்திலும் காணலாம்.

செல்லில் உள்ள ஸ்போரின் இருப்பிடம்
நுனியில�ோ, மத்தியில�ோ அல்லது நுனிக்கு சற்றுக்
கீழேய�ோ காணப்படலாம். படம் 3.9ல் ஸ்போரின்
இருப்பிடம் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3.9 ப�ொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும்
சாயங்கள்

சாதரண சாயமேற்று முறைகளான எளிய
மற்றும் கிராம் சாயமேற்றுவதினால் அகசிதல்
விதைகளை சாயமேற்ற  முடியாது. சாயமானது
எண்டோஸ்போரின் செல் சுவரினுள் புகாது.
சாதரணமான
சாயத்தைப் பயன்படுத்தினால்,
பேசில்லஸின் வெஜிடேட்டிவ் பகுதி அடர்ந்த 
நிறமாகிறது. ஆனால், சிதல்விதை  (ஸ்போர்)
சாயமேற்காமல் அது உயிரியின் தெளிவான
இடமாகத் த�ோன்றும். நிறம் நீக்கும் காரணிகளைப் 
பயன்படுத்தினாலும் அவை  நிறத்தைத் தக்க 
வைத்துக் க�ொள்ள உதவும்.

பூஞ்சைகளை சாயமேற்ற லாக்டோபீனால் காட்டன்
புளூ (Lactophenol cotton blue) பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஜிம்சா  சாயம் என்பது ஒரு ர�ோமன�ோஸ்கி சாயம்.
இச்சாயம்
அதிகபட்டசமாக
நுண்ணுயிரியல்
ஆய்வகத்தில், இரத்தம் மற்றும் இரத்தத்தில் உள்ள 
ஒட்டுண்ணிகளை (மலேரியா ஒட்ண்ணி) சாயமேற்க 
பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நேரடியாக பூஞ்சைகளை திசுக்களில் அல்லது
வளர்ச்சி ஊடகத்தில�ோ சாயமேற்க கால்கோபுல�ோர் 
வெள்ளைச் சாயம் (Calcofluor white stain) ப�ொதுவாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ப�ொதுவாக எண்டோஸ்போரை  சாயமேற்ற 
சசேஃபர்ஃபுல்டன் அகசிதல் விதை  சாயமேற்கும்
முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெப்பத்தினால்
நிலைநிறுத்தப்பட்ட மெல்லிய பூச்சின் மேல்
முதன்ைம  சாயமான மலாக்கிட் பச்சையை 
(Malachite Green) ஊற்றி, ஐந்து நிமிடங்கள் நீராவி
நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். வெப்பமானது
சாயத்தை எண்டோஸ்போரினுள் ஊடுருவிச் செல்ல 
உதவுகிறது. பின்னர்  தயாரிப்பானது நீரினால்
30 விநாடிகள் கழுவப்படுகிறது. பிற பாகங்களைச்
சாயமேற்ற மாற்று சாயமான சாப்ரனின் மெல்லிய
பூச்சின் மேல் ஊற்றப்படுகிறது.

ஒளி நுண்ணோக்கியில் கிராம் சாயமேற்கும்
முறையில்
சாயமேற்றப்பட்ட பாக்டீரியாவை 
இனங்கான கடினமாக உள்ள  நிலையில் இரத்த 
வளர்ச்சி கலவையில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை
உறுதி செய்ய  அக்ரிடின் ஆரஞ்சு (Acridine
Orange) சாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இச்சாயம்
நியூக்ளிக் அமிலத்துடன் இணைந்து அவைகளை
சாயமேற்றுகிறது. இது செல்சுவரற்ற பாக்டீரியாவை 
கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
எ.கா 
-மைக்கோபிளாஸ்மா

சரியாக தயாரிக்கப்பட்ட மெல்லிய பூச்சுயில்
அகசிதல் விதைகள் சிவப்பு செல்களுக்குள் பச்சை 
நிறத்தில் காணப்படும். அகசிதல் விதைகள்
அதிக ஒளி விலகல் க�ொண்டவை. அவைகள்
சாயமேற்றப்படாமலே ஒளி நுண்ணோக்கியில்
காணலாம். ஆனால் சிறப்பு சாயம் இல்லாமல் மற்ற 

புள�ோரசன்ட் 
நுண்ணோக்கியினால்
வகை மாதிரியில் உள்ள பாக்டீரியாக்களைக்
கண்டறிய எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அராமைன் –
ர�ோடமின் ப�ோன்ற  ஃபுள�ோர�ோகுர�ோம் சாயங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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kரா பாc k c
காrபாrய c ன
kளாrய c ன
kரா பாc காைகy kக
ைடைபேலாகாக
ெரேடாகாக

kரா ெநக   ேளாகாைக
ெநrயா c ன

kரா ெநக  k c
kளcலா c ன
ஈேகாைல
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இளணயச் பசயல்்போடு

கிைாம் சாயமேற்றும் முறை
கிரோம் சோயநேற்றும்
முளையிளன அறிக

்படி்கள்:


‘Virtual Interactive bacteriology laboratory’ ்பக்கத்திற்குச் பசல்ே URL ஐப ்பயன்்படுத்துக அல்ேது
QR குறியீடளை ஸ்நகன் பசய்க.



'Module' என்்பளதக் கிளிக் பசய்து, 'steps' நதரந்பதடுத்து பின்்பற்றும் வழிமுளைகளைப ்படிக்கவும்.



‘Gram Stain’ பசயல்முளைக்குச் பசல்ே, ‘start’ நதரந்பதடுத்து பின்்பற்றும் வழிமுளைகளைப
்படிக்கவும்.



நுண்நணோக்கி மூேம் கீழ Bunsen ்பரனர ேற்றும் ்போரளவ பகோண்டு உேர ேற்றும் பவப்பம் சரி
பசய்ய, ஸ்ளேடு விடடு ்போரளவயிைவும்.

உற்றும�ாக்கல்:

ேற்ை எடுத்துக்கோடடுகளைத் நதரவு பசய்து உஙகள் உற்றுந�ோக்களேப ்பதிவு பசய்யவும் :
Gram +ve and Gram –ve bacterial stains.

்படி: 1

்படி: 2

்படி: 3

்படி: 4

உரலி
https://www.cellsalive.com/toc_micro.htm
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சுருக்கம்

3	கீழ்க்கண்டவற்றில் எது எதிர்மின்சுமை  சாயம்
இல்லை 
?

சாயமேற்றுதல் மூலம் ஒளி ஊடுருவக்கூடிய
தெளிவான
புர�ோட்டோபிளாசப் 
ப�ொருளைக்
க�ொண்டுள்ள பாக்டீரியாக்களைத் தெளிவாகப் 
பார்க்க  முடிகின்றது. பாக்டீரியா செல்லின் மீது
சாயம் ஒட்டிக்கொள்வதன் மூலம் செல்லுக்கு
நிறத்தைக் க�ொடுக்கின்றது. வேதியியல் தன்மை 
அடிப்படையில் சாயங்களை அமிலத் தன்மை,
காரத்தன்மை மற்றும் நடுநிலைத்தன்மை  என்று
வகைப்படுத்தலாம். சாயமேற்கும் முறைகளின்
அடிப்படையில் எளிய சாயம், மாற்று சாயம்
மற்றும் சிறப்பு சாயமேற்கும் முறைகள் என்று
வகைப்படுத்தலாம். எளிய சாயமேற்கும் முறையில்
ஒரு சாயத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிரின்
வடிவம் மற்றும் முழு அளவைப் பார்க்க  முடியும்.
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட  சாயங்களைப் பயன்படுத்தும்
மாற்று சாயமேற்கும் முறையில் நுண்ணுயிரின்
அமைப்பை மட்டுமின்றி அவற்றை வகைப்படுத்தவும்
உதவுகிறது. மாற்று சாயமேற்கும் முறையான
கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் பாக்டீரியாக்களை
கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா 
என்று வகைப்படுத்த  முடியும். சிறப்பு சாயங்களின்
ஒன்றான அகசிதல் விதை  சாயமேற்கும் முறையில்
பாக்டீரியாவின் ஸ்போர்களைக்
கண்டறியப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

அ) சாப்ஃரனின்
ஆ) ஈய�ோசின்

இ)	ர�ோஸ் பென்கால்
ஈ)

4	கிறிஸ்டியின் கிராம் எந்த  வருடம் ஒரே 
வெளித்தோற்றமுள்ள பாக்டீரியாக்களை
வேறுபடுத்திக் காட்டும் முறையைக் கண்டு
பிடித்தார்?
அ) 1857

இ) 1884

1881

ஆ)	ர�ோஸ்பென்கல் மற்றும் மாலகென்ட்கிரின்
இ) சாப்ரனின் மற்றும் ஈய�ோசின்
ஈ)

நிக்ரோசின் மற்றும் இண்டியன் இங்க்

6	கிராம்

சாயமேற்கும்
முறையில்
நிறம் நிறுத்தியாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அ) அய�ோடின்

ஆ) கிரிஸ்டல் வயலெட்
இ)	மெத்திலின் புளு
ஈ)

சாப்ரனின்

7	கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜ�ோடிகளில்
எது
ப�ொருத்தமற்றது
?

சாயம் எதிர்மின் சுமை 

அ)	கேப்சூல் – எதிர்மறைசாயம்

அ) கார சாயம்

ஆ)	செல் அமைப்பு – எளிய சாயம்

ஆ) அமில சாயம்

இ)	செல் அளவு – ஆல்பர்ட் சாயம்

இ)	நடுநிலை சாயம்

ஈ)	பாக்டீரியா – கிராம் சாயம் கண்டறிதல்

இவற்றில் எதுவுமில்லை

8	கிராம்
சாயமேற்கும்
பின்வரும்
வரிசைமுறையில்
க�ொடுக்கப்படுகின்றன

2	
சாயம் லாக்டோஸ்
அகாரிலுள்ள  ஈய�ோசினுடன் சேர்ந்து அசுத்த 
நீரிலுள்ள  ஈ. க�ோலை பாக்டீரியாக்களை
இனங்கான பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முறையில்
சாயங்கள்

அ)	சாப்ரினின், ஆல்கஹால், மெத்திலின் புளு,
அய�ோடின்

அ) கிரிஸ்டல் வயலெட்

ஆ)	கிரிஸ்டல் வயலட், அய�ோடின், ஆல்கஹால்,
சாப்ரினின்

ஆ) ஆஸிட்ஃபக்சின்

இ)	மெத்திலின் புளூ
ஈ)

ஈ)

அ) நிக்ரோசின் மற்றும் ஆசிட் பாக்சின்

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஈ)

ஆ) 1880

5	எதிர்சாய முறையில் நுண்ணுயிர் செல்லுக்கு
சாயமேற்ற 
சாயம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சுய மதிப்பீடு
1	
க�ொண்டது.

ஆஸிட்ஃபக்சின்

சாப்ஃரனின்
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இ)	மெத்திலின் புளு, ஆல்கஹால், அய�ோடின்,
சாப்ரினின்
ஈ)

9.	எதிர்மறை
என்ன?

கிரிஸ்ட் வயலட், ஆல்கஹால், அய�ோடின்,
சாப்ரினின்

என்றால்

11.	எளிய சாயமேற்கும் முறைக்கும் மாற்று
சாயமேற்கும் முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
யாவை?

அ)	இளஞ்சிவப்பு பாக்டீரியா செல்லினுள்
ஸ்போர்கள் பச்சையாக

12.	அமில சாயம் என்றால் என்ன? எ.கா தருக.
13.	ஏன்,
கார
சாயங்கள் பாக்டீரியாவின்
செல்லை  சாயமேற்கச் செய்கிறது. ஏன், அமில 
சாயங்களால் அதைச் செய்ய இயலவில்லை?

ஆ)	பச்சை நிற பாக்டீரியா செல்லினுள்
ஸ்போர்கள் இளஞ்சிவப்பாக

இ)	இளஞ்சிவப்பு பாக்டீரியா செல்லினுள்
ஸ்போர்கள் நிறமற்றதாக

14.	என்ன  ந�ோக்கத்திற்காக நீங்கள் பின்வரும்
சாயங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்?

ஈ)	பச்சை நிற பாக்டீரியா செல்லினுள்
ஸ்போர்கள் நிறமற்றதாக

அ) எளிய சாயம்

ஆ) எதிர்மறை சாயம்

இ) அமில திட சாயம் ஈ) கிராம் சாயம்

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

15. கிராம் சாயமேற்கும் முறையை மிக முக்கியான
சாயமுறை என்று, நுண்ணுயிர்  வல்லுநர்கள்
விவரிப்பது ஏன் என்பதை விவரி?

1.	சாயம் வரையறு
2.	கார சாயங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

16.	சாயமேற்றுதலின் தேவையை 
எவ்வாறு விவரிப்பீர்கள்?

3.	வெப்ப
நிலைப்படுத்துதலின்
முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக?

நீங்கள்

17.	தேவைகளின் அடிப்படையில் சாயமேற்கும்
முறைகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம்?

4.	அகசிதல் விதை என்றால் என்ன?
5.	சாயம் மற்றும் டைக்குக்கான வேறுபாடுகளை
எழுதுக.

18.	கிராம் சாயமேற்கும் முறையின் அடிப்படைத்
தத்துவத்தை விளக்குக.

6.	கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாக்களைப் 
பட்டியலிடுக.

19.	படத்தின் வாயிலாக
முறையை விளக்குக

7.	கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் மாற்று
சாயம்நிறம் நீக்கியின் பயன்பாடு என்ன?

கிராம்

சாயமேற்கும்

20.	அகசிதல் விதை எவ்வாறு பார்க்கப்படுகிறது?

8.	கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் பின்வரும்
அட்டவணையை நிரப்பவும்

மாணவர் செயல்பாடு
ஈர
ஏற்றம் மற்றும்
சாயமேற்றுதல்
முறைகளைப் பயன்படுத்தி
நுண்ணுயிரிகளைக் கண்டறியுங்கள்.

இந்த நடவடிக்கைக்குப் பிறகு
த�ோற்றம்
G + செல்கள்

முறை

10.	சாயமேற்றுதலின் பயன்கள் யாவை?

9.	ஸ்சேஃபர்  ஃபுல்டன் சாயமேற்கும் முறையில்
காணப்படுகிறது

படிகள்

சாயமேற்கும்

G – செல்கள்

கிறிஸ்டில்
வயலட்
அய�ோடின்
ஆல்கஹால்
சாப்ரினின்
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இயல்

4

நுண்ணுயிர் நீக்கம்
இயல் திட்டவரை
4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தேவை
4.2 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முறைகள்
4.3 இயற்பியல் முறையினால் நுண்ணுயிர் நீக்கம்
4.4 வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கம்
4.5 கதிர்வீச்சு
4.6 வடிகட்டுதல்
வெப்ப
சுடரில்
இன்னாகுலேஷன்
வளையத்தைப்
பயன்படுத்துவதற்கு முன்னரும் பின்னரும் செந்நிறமாகும் வரை
வைத்து நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது.

கற்றல் நோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,
•

•

•

•
•

இப்பாடப்பகுதியைப்

கரிம மற்றும் கனிம ப�ொருள்களைச் சிதைக்கின்றன.
ஆகையால், பொருள்களும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள
மற்ற இடங்களிலிருந்தும் அவற்றை கொல்லுவதும்
நீக்குவதும் அவசியமாகும். இதுவே, நுண்ணுயிர்
நீக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும்.

பயின்ற

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் க�ோட்பாட்டினைப் புரிந்து க�ொண்டு தூய்மையான
முறையினைக் கடைபிடிக்கத் தெரிந்து
கொள்வர்.

நுண்ணுயிரியலில்,
நுண்ணுயிர்
இவ்வாறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உலர்
வெப்பம்
(செந்நிற
வெப்பம்,
சுடர் வெப்பம், எரித்து சாம்பலாக்குதல்,
வெப்ப காற்று அடுப்பு) ஈர வெப்பம்
(கொதித்தல், மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு,
பாஸ்சரைசேஷன்) ஒப்பிட்டு அறிவர்.
உணவு தயாரிக்கும் த�ொழிற்சாலைகளில்
பாஸ்சரைசேஷன்
பயன்பாட்டினைப்
பற்றி அறிவர்.

நீக்கம்

•

தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின்
யைத் தடுப்பதற்கும்,

வளர்ச்சி-

•

அறுவை சிகிச்சையில் சீழ்த் தொற்று ஏற்படாமல்
பாதுகாக்கவும்,

•

தூய்மைக்
கேட்டினை
நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து
மற்றும் மருந்து தயாரிப்பை
பயன்படுகின்றது.

உண்டாக்கும்
உணவு
பாதுகாக்கவும்

நுண்ணுயிர்
நீக்க
முறைகள்
எந்த
நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும்,
எவ்வகைப் பொருள்களின் மீது செய்யப்படுகிறது
என்றும், எவ்வகையான நுண்ணுயிரிகளைக்
கொல்லுகிறது அல்லது அகற்றுகிறது என்பதனைச்
சார்ந்துள்ளது.

கதிர்வீச்சின் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கும்
முறையை தெரிந்துக் க�ொள்வர்.

வடிகட்டுதல் மூலம் நுண்ணுயிர்களை
எவ்வாறு பிரித்து எடுக்கலாம் என்பதை
அறிவர்.

நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்பது ஒரு பொருளிலிருந்து அனைத்து வகையான நுண்ணுயிரிகளை�யும் (வெஜிடேட்டிவ் செல்கள் மற்றும் ஸ்போர்கள்
உட்பட) முழுமையாக நீக்கம் செய்வதாகும்.

நுண்ணுயிரிகள்
புவிபரப்பெங்கும்
உள்ளன.
அவைகளில்
சில
தூய்மைக்
கேட்டினை
உண்டாக்குகின்றன, நோயைப் பரப்புகின்றன,
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அறுவை சிகிச்சையிலும் மருத்துவ பிரிவிலும் நோய்த்
த�ொற்றைத் தவிர்க்கவும், மருந்துப் பொருள்கள்,
கருவிகள் மற்றும் பிற தேவைப் ப�ொருள்களை
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வது முக்கியமாகும்.

கற்கால ங ்க ளி ல் ,
மனிதர்கள் உணவைப்
பாதுகாக்க சில இயற்கை
முறைகளைப் பயன்படுத்தி
நு ண் ணு யி ர ்க ள ை க்
கட்டுப்படுத்தினர். உலர்த்தல் (காயசெய்தல்)
மற்றும் உப்பு ஏற்றல் (சவ்வூடு பரவல்
அழுத்தம்) ஆகியன முதன்மை நுட்பங்களாக
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

4.2 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முறைகள்
நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சி
மற்றும்
பெருக்கத்தினைப் பல்வேறு இயற்பியல் மற்றும்
வேதியியல் காரணிகளைக் கொண்டு நீக்கவும்,
அழிக்கவும் அல்லது அதன் வளர்ச்சியைத் தடுக்கவும்
முடியும்.

4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தேவை
அனைத்து நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகளின்
ந�ோக்கமானது, தேவையற்ற நுண்ணுயிரிகளைக்
கொல்லுவதும் அல்லது நீக்குவதும் ஆகும். சில
சூழ்நிலையில்,
நுண்ணுயிரிகள்
ந�ோயை
ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் அக்காரணத்திற்காக
அவற்றின்
அனைத்து
அமைப்புகளையும்
(வெஜிட்டேட்டிவ் மற்றும் ஸ்போர் வகை) நீக்கம்
செய்வது அவசியம். அனைத்து நுண்ணுயிரியல்
துறைகளில் சரியான, ப�ோதுமான நுண்ணுயிர்
நீக்க செயல்முறைகள் தேவைப்படுகின்றன.

4.3 இயற்பியல் முறை மூலம்
நுண்ணுயிர் நீக்கம்
பல்வேறு வகைப்பட்ட இயற்பியல் நுண்ணுயிர்
நீக்க முறைகளை வழிமுறை வரைபடம் 4.1ல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

4.4 வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கம்
வெப்பமானது மிக விரைவாக நுண்ணுயிரிகளை
நீக்குவதற்கு ஒரு சிறந்த முறையாகும். வெப்ப
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படும் பொருள்கள்
வெப்ப நிலையைத் தாங்கும் நிலையில் இருந்தால்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வது சிறப்பாக அமையும்.

நுண்ணுயிரியலில்,
நுண்ணுயிரிகளைத்
தனிமைப்படுத்தி வளர்த்து, பராமரிக்க, வளர்ச்சி
ஊடகங்கள், க�ொள்கலன்கள் மற்றும் கருவிகளை
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்தல் அவசியமாகும்.

இயற்பியல் நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகள்

வெப்பம்

உலர் வெப்பம்

• செந்நிற வெப்பம்
• சுடர் வெப்பம்
• எரித்துச்
சாம்பலாக்குதல்
• வெப்பக்
காற்று அடுப்பு

கதிர் வீச்சு

ஈர வெப்பம்

• 100°C கீழ்
வெப்பம்
• 100°C ல்
வெப்பம்
• 100°C மேல்
வெப்பம்

அயனியாக்காத
கதிர்வீச்சு
• அகக்சிவப்பு
கதிர் வீச்சு
• புற ஊதா கதிர்
வீச்சு

அயனியாக்கும்
கதிர்வீச்சு

வடிகட்டுதல்
• ஆழமான
வடிகட்டிகள்
• சவ்வு வடிகட்டிகள்
• காற்று வடிகட்டிகள்

• X - கதிர்கள்
• காமா கதிர்கள்

வழி முறை வரைபடம் 4.1: இயற்பியல் முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்
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4.4.1 உலர் வெப்பம் மூலம் நுண்ணுயிர்
நீக்கம்

நுண்ணுயிர் நீக்கம் செயல்படத் தேவைப்படும்
நேரமானது,
ஆரம்ப
நிலையில்
உள்ள
நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கை, வெப்பநிலை
மற்றும் பொருள்களின் தன்மையைப் பொறுத்து
மாறுபடும்.
(ஏனெனில்
அழுக்கானவைகளை
விட கழுவி சுத்தம் செய்யப்பட்ட ப�ொருள்களை
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வது எளிது) வெஜிடேட்டிவ்
பாக்டீரியாவை விட ஸ்போர்களைக் கொல்லுவதற்கு
அதிக வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது.

உலர் வெப்பமானது அதிக அளவில் கண்ணாடிப்
பொருள்களையும், ஆய்வக உபகரணங்களையும்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உலர்
வெப்பமானது
நுண்ணுயிரிகளின்
செல்களிலுள்ள உள்ள ப�ொருள்கள் ஆக்ஸிகரணம்
செய்வதாலும், புரதங்களின் அமைப்பை மாற்றி
அமைப்பதனாலும்
நுண்ணுயிரிகளைக்
கொல்லுகின்றன.

தகவல் துளி

(அ) செந்நிற வெப்பம் (Red heat)

1890–ம் ஆண்டில் முதன் முதலில் நிக்கோலஸ்
அப்பர்ட் வெப்பச் செயல்முறையை உணவு
பதப்படுத்தலில்
பயன்படுத்தினர்.
அவர்
அனைத்து விதமான உணவுப்பொருள்களைப்
பாதுகாக்க தகர அடைப்பிலிடல் (Canning)
முறையை விளக்கினார். அப்பர்ட் “கேனிங்”யின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார்.

இனாகுலேசன் கம்பிகள், இடுக்கி மற்றும் ஸ்பாட்சுலா
ஆகியவற்றை புன்சன் விளக்கில் காண்பித்து
செந்நிறமாகும் வரை வெப்பப்படுத்துதல் ஆகும்.

(ஆ) சுடர் வெப்பம் (Flaming)

இம்முறையின் மூலம் ஸ்கால்பெல் (Scalpels) கத்தி,
ஊசிகள், ஊடக குழாயின் வாய்ப்பகுதி, கண்ணாடி
ஸ்லைடுகள் மற்றும் கவர்ஸிலிப்கள் (Cover Slips)
ப�ோன்ற ப�ொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யக் கூடிய பொருட்களை புன்சன் விளக்கின்
சுவாலையில் அங்கும் இங்குமாக காண்பித்து
அப்பொருட்கள் செந்நிற வெப்பம் ஆகா வண்ணம்
செய்யப்படுகிறது.

நுண்ணுயிரிகளிடையே வெப்ப தடுப்பாற்றல்
வேறுபடுகிறது. இந்த வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில்
க�ொல்லும் வெப்பப் புள்ளி (Thermal death point) TDP
மூலமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. TDP என்பது குறைந்த
வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திரவ கலவையில்
உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரிகளையும் பத்து
நிமிடத்தில் க�ொல்வது ஆகும்.

(இ) எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் (Incineration)

நுண்ணுயிர்
நீக்கத்தில்,
கால
அளவு
என்பது மற்றொரு காரணியாக கருதப்படுகிறது.
இதனை க�ொல்லும் வெப்ப நேரம் (Thermal
death time) TDT மூலமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு திரவ கலவையில் அனைத்து வகையான
நுண்ணுயிரிகளை க�ொல்லுவதற்கு தேவைப்படுகிற
குறைவான கால அளவுகள் TDT ஆகும்.

எரித்துச்
சாம்பலாக்குதல்
முறையில்
தூய்மைக்கேடான துணிகள், பஞ்சு அடைப்பான்,
விலங்குகளின் கழிவுப் பொருள்கள் மற்றும்
நோயியல் சம்பந்தமான பொருள்களை எரித்துச்
சாம்பலாக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மிகச் சிறந்த
முறையாகும்.

(ஈ) வெப்ப காற்று அடுப்பு (Hot Air Oven)

TDP
மற்றும்
TDT-யின்
பயனுள்ள
வழிகாட்டுதல் மூலமாக நுண்ணுயிர்களை கொல்ல
எவ்வகையான வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

உலர்
வெப்பத்தின்
மூலம்
நுண்ணுயிர்
நீக்கம் பொதுவாக வெப்ப காற்று அடுப்பை
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த
வெப்ப
காற்று
அடுப்பானது
மின்சாரத்தின்
மூலம்
வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இதில் வெப்பமானியைப்
பயன்படுத்துவதால்
அடுப்பின்
வெப்பநிலை
கண்காணிக்கப்படுகிறது. மின் விசிறி மற்றும்
சுழலும் மின் விசிறியின் மூலம் வெப்பகாற்று
அடுப்பில், வெப்பமானது ஒரே சீராகவும், துரிதமாகவும்
செலுத்தப்படுகிறது.
வெப்பக்காற்று
அடுப்பில்
காற்றானது 160°C வெப்பத்தில் 1 மணி நேரம்

தசம குறைப்பு நேரம் (Decimal Reduction
Time)
என்பது
பாக்டீரியாவின்
வெப்ப
தடுப்பாற்றலுடன் த�ொடர்பு உள்ளதாகும். இது 90%
நுண்ணுயிரிகளைக் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில்
க�ொல்லும் குறைவான கால அளவு ஆகும். (DRTநிமிடங்களில் குறிக்கப்படுகிறது).
வெப்பம்: உலர் மற்றும் ஈர வெப்பமாகவும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
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பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.4.2 ஈர வெப்ப மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

ஈரk அைற

ஈர வெப்ப மூலம் நுண்ணுயிர்களின் புரதங்களில்
திரட்சி ஏற்படுவதால் அவை கொல்லப்படுகின்றன.
புரதங்களுக்கு
இடையேயுள்ள
ஹைட்ரஜன்
இணைப்புகள்
உடைவதால்
புரதங்களின்
முப்பரிமாணத் தோற்றம் சிதைக்கப்படுகிறது.

ெவபமா
உ அைறக
ெவp nைல
க கா
k
trk

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கமானது மூன்று
முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஈரk உைடய கதv

படம் 4.1: வெப்பக் காற்று அடுப்பு
வைப்பதாகும். படம் 4.1ல் ஆய்வக வெப்பக் காற்று
அடுப்பு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

•

100°C கீழ் வெப்பம்

•

100°C ல் வெப்பம்

•

100°C மேல் வெப்பம்

(அ) 100°C கீழ் வெப்பம்

உலர் வெப்பத்தின் மூலம் கண்ணாடிப்
பொருள்களான சோதனைக் குழாய்கள், பெட்ரி
தட்டுகள், குடுவைகள், பிப்பெட்கள் (Pipette) மற்றும்
கருவிகளான இடுக்கி, அறுவை சிகிச்சை கத்தி
(Scalpel), கத்திரிக்கோல் போன்றவைகளை சிறந்த
முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.
இதன் மூலம் மருந்துப் பொருள்களான திரவ
பேராபின் (Liquid Parafin), உலர்விக்கும் ப�ொடி
(Dusting Powder), கொழுப்பு மற்றும் கிரிஸ்களையும்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

பாஸ்சரைசேஷன்
திரவ உணவை குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில்
அதாவது 62.8°C, 30 நிமிடங்களில் (அல்லது)
72°C, 15 நொடிகளில் வெப்பப்படுத்தி, உணவை
கெட்டுப�ோகாமல் நீண்ட காலம் அதிகரிக்க
தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களை நீக்கம் செய்வதே
பாஸ்சரைசேஷன் எனப்படும். பாஸ்சரைசேஷன்
மூலம் வெஜிடேட்டிவ் செல்களை மட்டுமே
கொல்லப்படுகின்றன.
ஆனால்
ஸ்போர்கள்
கொல்லப்படுவதில்லை. இம்முறையானது லூயி
பாய்ச்சரால் உருவாக்கப்பட்டதால் இம்முறைக்கு
அவரின் பெயரே வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
அட்டவணை 4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்திற்கும்
பாஸ்டிரைசேஷனுக்குமான
ஒப்பீட்டைக்
கூறுகிறது.

உலர் வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தர கட்டுப்பாடு:
நச்சு தன்மையற்ற சிறு சிற்றினமான கிளாஸ்டிரியம்
டெட்டனையின்
ஸ்போர்கள்
உலர்
வெப்ப
நுண்ணுயிர்
நீக்கத்தின்
திறனை
அறிய

அட்டவணை 4.1: நுண்ணுயிர் நீக்கம் மற்றும் பாஸ்சரைசேஷன்-ஒப்பீடு
நுண்ணுயிர் நீக்கம்

பாஸ்சரைசேஷன்

நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ப�ொருள்களானது
நீண்ட ஆயுள் காலத்தைக் க�ொண்டது.

பாஸ்சரைசேஷன் செய்யப்பட்ட ப�ொருள்களானது
குறைவான ஆயுள் காலத்தைக் க�ொண்டது.

நிக்கோலஸ் அப்பர்ட் அவர்களால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

லூயி பாய்ச்சர் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அனைத்து வகையான நுண்ணுயிரிகளை நீக்கம்
செய்கிறது.

ந�ோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை மட்டும்
நீக்குகிறது.

இது பல்வேறு முறைகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இது வெப்பத்தினால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

உணவு, மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை
மற்றும் ப�ொதிகட்டுதல் (Packing) துறைகளில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முக்கியமாக உணவு த�ொழிற்சாலையில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
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ப�ொருள்களை 100°C நீராவி வெப்பத்தில் 20
நிமிடங்களுக்குத் த�ொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு
உட்படுத்துவதே டின்டலைசேசன் முறையாகும்.
முதன்முறையாக ப�ொருள்களை இம்முறையில்
உட்படுத்தும்
ப�ோது
வெஜிடேடிவ்
செல்கள்
க�ொல்லப்படுகின்றன. முறையான இடைவெளியில்
மீண்டும்
வெப்பப்படுத்துவதால்
ஸ்போர்கள்
துளிர்த்து வெஜிடேட்டிவ் செல்களாக மாறுகின்றன,
மேலும் பயன்படுத்தக் கூடிய வெப்பத்தினால் இந்த
செல்கள் க�ொல்லப்படுகின்றன. டின்டலைசேசன்
என்பது பின்ன நுண்ணுயிர் நீக்க முறை (Fractional
Sterilization) அல்லது இடைப்பட்ட க�ொதித்தல்
(Intermittent Boiling) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

பதப்படுத்தபடாத
பாலில்
சால்ம ோ னெல்லா ,
எஷ்செரியா
க�ோலை
மற்றும் லிஸ்டீரியா ப�ோன்ற
கடுமையான
உடல்நல
இடர்ப்பாடுகளை உண்டாக்கும் ஆபத்தான
நுண்ணுயிரிகளைக்
க�ொண்டிருக்கலாம்.
பதப்படுத்தபடாத பால் அல்லது பாஸ்சரைசேஷன்
செய்யப்படாத பால் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு
ந�ோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தும்.
பாஸ்சரைசேஷன் பின்வரும் முறைகளில்
செயல்படுத்தப்
படுகின்றன.
குறைந்த
வெப்பநிலையில்
வைத்திருக்கும்
முறை
(Low temperature Holding Method – LTH)
இம்முறையில் பால், பீர் மற்றும் பழச்சாறுகள்
62.8°C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடங்களுக்கு
நிலைத்திருக்க செய்யப்படுகிறது.

இ) 100°C மேல் வெப்பம்

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முறையில் 100°C
மேல் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி பாக்டீரியாவின்
எண்டோஸ்போர்களை அழிக்க முடிகிறது. இந்த
முறையில் அழுத்தத்தின் கீழ் நிறைவுற்ற நீராவி
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றை மின் வெப்ப
சமநிலை அடுப்பின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

அதிக வெப்பநிலையில் குறைந்த நேரம் முறை
(High Temperature Short Time - HTST) இம்முறையில்
உணவுகளை 72°C வெப்பநிலையில் 15 நொடிகள்
வைக்கப்பட வேண்டும். அதி தீவிர வெப்பநிலை
(Ultra High Temperature - UHT). இம்முறையில் 141°C
வெப்பநிலையில் 2 ந�ொடிகளில் பாலில் நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு (Autoclave)

இம்முறையில்
நுண்ணுயிர்
நீக்கமானது
நுண்ணுயிர்களை
நேரடியாக
நீராவியால்
த�ொடர்புபடுத்தும் ப�ோது அல்லது நீரில் சிறிய
அளவிலான நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பதற்கு இவை
மிகச் சிறந்த முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மின்வெப்ப
சமநிலை
அடுப்பில்
121°C
வெப்பநிலையில் 15 பவுண்ட் (lbs) அழுத்தத்தில்
15 நிமிடங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது (படம்
4.2a மற்றும் b). இம்முறையின் மூலம் வளர்ப்பு
ஊடகங்கள், கருவிகள், இரத்தம் ஏற்றல் கருவிகள்,
ஊசிகள் (dressing) டிரஸ்ஸிங், மருந்துப் ப�ொருள்கள்,
கரைசல்கள்,
திரவக்கரைசல்கள்
மற்றும்
இவ்வெப்பத்தையும் அழுத்தத்தையும் தாங்கக்கூடிய
எண்ணற்ற பிற ப�ொருள்களும் இம்முறையில்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது. ப�ொதுவாக
வீட்டில் உபயோகப்படுத்தப்படும் பிரஷர் குக்கர்
(Pressuure Cooker) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பின்
தத்துவத்திற்குப் ப�ொருந்தும்.

ஆ) 100°C ல் வெப்பம்

i) நீரில் 100°C ல் (க�ொதித்தல் - Boiling)

கொதித்தல் என்பது ஈர வெப்பம் மூலம் நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்யும் முறைகளில் ஒன்றாகும். க�ொதித்தல்
மூலம் ந�ோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின்
வெஜிடேட்டிவ் செல்கள், பெரும்பாலான வைரஸ்கள்,
பூஞ்சைகள் (ஸ்போர்கள் உட்பட) அனைத்தும் பத்து
நிமிடங்களில் விரைவாகக் க�ொல்லப்படுகின்றன.
க�ொதிநீரில்,
மூழ்கிய
நிலையில்
5-10
நிமிடத்தில் பெரும்பான்மையான வெஜிடேட்டிவ்
பாக்டீரியாக்கள் க�ொல்லப்படுகின்றன. ஆனால், சில
ஸ்போர்கள் பல மணிநேரம் அவ்வெப்பநிலையில்
உயிருடன் காணப்படுகின்றன. இம்முறையில்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ப�ொருள்களை
நீண்ட காலத்திற்கு சேமித்து வைக்க இயலாது.

வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தினைப் பாதிக்கும்
காரணிகள்

ii) நீராவியில் 100°C (டின்டலைசேசன் - Tyndallization)

வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முறையானது நேரம்,
பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை, நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கை, ஸ்போர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்யப்படும் ப�ொருளின் தன்மை ப�ோன்ற
காரணிகளை சார்ந்துள்ளது.

இம்முறையானது 19 ம் நூற்றாண்டில் ஜான் டின்டல்
என்பவரால் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யக் கூடிய
ப�ொருள்களில் காணப்பட்ட பாக்டீரிய ஸ்போர்களைக்
க�ொல்லுவதற்காக
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
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படம் 4.2: (அ) ஆய்வக மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு. (ஆ) மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பின் உட்பொருள்கள்
தாங்காத
ப�ொருள்களை
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய
ப ய ன ்ப டு த்த ப ்ப டு கி ற து .
நு ண் ணு யி ரி க ளி ன்
எ ண் ணி க ்கையை
ஒடுக்க பெரும்பாலும் மிக
சிறப்பாக பயன்படக்கூடிய கதிர்வீச்சு, மின்காந்தக்
கதிர்வீச்சாகும். படம் 4.3 வெவ்வேறு வகையான
மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை காண்பிக்கின்றது.

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தரக்கட்டுப்பாடு

பேசில்லஸ்
ஸ்டீரிய�ோதெர்மோபிலஸ்
ஸ்போர்களைக் க�ொண்டுள்ள காகிதத்தாள் சுட்டிக்
காட்டும் உயிரியாக மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பின்
செயல்திறனைத்
தெரிந்துக�ொள்ள
ப�ொதுவாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.5 கதிர்வீச்சு (Radiation)
ப�ொதுவாக கதிர்வீச்சு முறையானது வெப்ப
உணர்திறன் (heat sensitive) மற்றும் பயன்படுத்தி
வீசப்படும் நெகிழிப்பொருள்களையும் (disposable
plastic)
மற்றும்
ஈர
வெப்ப
அழுத்தத்தை

கதிர்வீச்சின் அலைநீளம், திண்ணம் (Intensity)
மற்றும் காலஅளவை ப�ொறுத்து செல்களின் மீது அதன்
விளைவுகள் அமையும் (வழிமுறை வரைபடம் 4.2).

படம் 4.3: மின்காந்த நிறமாலையில் உள்ள வெவ்வேறு வகையான கதிர்வீச்சு
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நுண்ணுயிரிகளைக் க�ொள்ளும் கதிர்வீச்சு இரண்டு
வகைப்படும். அவை, அயனியாக்காத மற்றும்
அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு ஆகும்.

நுண்ணுயிர்கள் அழிக்கப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை
அறைகளிலும், நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகங்களிலும்,
நுழைவு வழிகளிலும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய
UV கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கதிர்வீச்சு

அயனியாக்காத
கதிர்வீச்சு

•
•

அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு
புற ஊதா கதிர்வீச்சு

ஆ) அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுகள் (Ionizing
Radiation)

அயனியாக்கும்
கதிர்வீச்சுகள்
(X-கதிர்கள்,
காமா கதிர்கள் மற்றும் காஸ்மிக் கதிர்கள்) மிகச்
சிறந்த நுண்ணுயிர் நீக்கத்திறன் க�ொண்டவை.
இக்கதிர்கள் மிக அதிக அளவு ஊடுருவும் திறன்
க�ொண்டவை.
இக்கதிர்வீச்சு
ப�ொருள்களின்
மேற்பரப்பில் வெப்பத்தை உண்டாக்குவதில்லை.
எனவே,
அயனியாக்கும்
கதிர்வீச்சுகளால்
நடைபெறும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் ‘‘குளிர் நுண்ணுயிர்
நீக்கம்’’ (Cold Sterilization) எனப்படும். பாக்டீரியாவின்
எண்டோஸ்போர்களையும்,
புர�ோகேரிய�ோடிக்
மற்றும் யூகேரிய�ோட்டிக் செல்களையும் இக்கதிர்கள்
க�ொள்ளுகின்றன.
எனினும்
அயனியாக்கும்
கதிர்வீச்சு
வைரஸ்களை
அழிப்பதற்கு
பயன்படுவதில்லை. க�ோபால்ட் 60 (Cobalt 60)
ஐச�ோட�ோப்புகள் வெளியாகும் காமா கதிர்வீச்சைக்
க�ொண்டு
ஆன்டிபயாடிக்கள்,
ஹார்மோன்கள்,
அறுவை சிகிச்சைக் கருவிகள், பயன்படுத்தப்பட்டு
வீசப்படும்
நெகிழிகள்,
ஊசிகள்
மற்றும்
பதப்படுத்தப்பட்ட மாமிசம் ஆகியவற்றினை குளிர்
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அயனியாக்கும்
கதிர்வீச்சு

•
•

X - கதிர்கள்
காமா கதிர்கள்

வழிமுறை வரைபடம் 4.2: கதிர்வீச்சின் வகைகள்

அ) அயனியாக்காத கதிர்வீச்சுகள் (Non
Ionizing Radiation)
அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சுகளும் புறஊதா கதிர்வீச்சுகளும்
அயனியாக்காத கதிர்வீச்சுகள் ஆகும்.
i) அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு (Infrared Radiation)

இவை ஒளியின் அலைநீளத்தைவிட அதிக
அலைநீளத்தைக் க�ொண்ட மின்காந்த கதிர்கள்
ஆகும். இவை குறைந்த ஆற்றல் உடையவை.
வெப்பத்தை
உருவாக்கி,
நுண்ணுயிரியின்
செல்களை ஆக்ஸிகரணமடையச் செய்து அதனை
க�ொள்ளுகின்றது. அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு மூலம்
அதிக அளவிலான முன்பே ப�ொதியப்பட்ட (Pre
Packed) ப�ொருள்களான மருந்தேற்றுக் குழல்
(Syringes) மற்றும் வடிகுழாய்கள் (Catheters)
ப�ோன்றவற்றில் தீவிரமாக நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்பயன்படுகின்றன.

டி ன� ோ கா க ்க ஸ்
ரே டி ய� ோ டி யு ர ன் ஸ்
என்னும்
பாக்டீரியா
உச்சநிலையில்
வாழும்
ப ா க் டீ ரி ய ா வ ா கு ம் .
இதுவே அதிக அளவில் கதிர்வீச்சுகளைத்
தாங்கக்கூடிய பாக்டீரியாவாகும்.

4.6 வடிகட்டுதல்

ii) புற ஊதா கதிர்வீச்சு (UV Radiation)

நுண்ணுயிர் நீக்க முறையில் வடிகட்டுதல் என்பது
ஒரு பயனுள்ள மற்றும் செலவு குறைவான
முறையாகும். வெப்பம் தாங்காத திரவப் ப�ொருளில்
உள்ள நுண்ணுயிரிகளை மற்றும் காற்றில் உள்ள
நுண்ணுயிரிகளை நீக்க வடிகட்டுதல் முறை
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வடிகட்டுதல்
குறிப்பாக
நச்சுப்பொருள், ந�ொதிகள், ஊநீர் (serum) மற்றும்
சர்க்கரைக் கரைசலில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்காந்த நிறமாலையில், புறஊதா பகுதியானது
150 Ao இருந்து 3900 Ao அலை நீளத்தில்
உள்ளடக்கியுள்ளது. ஏறத்தாழ 2600 Ao அலை
நீளமுள்ள UV கதிர்கள் நுண்ணுயிர் செல்களைக்
க�ொல்லும் திறன் க�ொண்டது. இக்கதிர்களுக்கு
ஊடுருவக்கூடிய திறன் மிக குறைவு. எனவே,
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய
ப�ொருள்களை நேரடியாக UV கதிர்வீச்சிற்கு
உட்படுத்தினால் அதன் மேற்பரப்பில் உள்ள
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நுண்ணுயிர்
வளர்ச்சிக்காக
ஊடகத்தில்
பயன்படுத்தக்கூடிய
சர்க்கரை
கரைசலை
மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பில் நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்தால், கேரமல் (Caramel) ஆக்கும்
என்று
காரணத்தினால்
அவைகளை
வடிகட்டுதல் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய
வேண்டியது
அவசியமாகிறது.
பீர்
மற்றும்
ஒயின்
த�ொழிற்சாலைகளிலும்
வடிகட்டுதல்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடிகட்டிகளில் இருக்கும்
துளைகள் பாக்டீரியாவைத் தக்க வைத்துக்
க�ொள்கின்றன. தற்பொழுது வைரஸ்களையும்
பிரித்து எடுக்க வடிகட்டிகள் பயன்படுகின்றன.

நுண்ணுயிர்களைப்
பிரித்து
எடுக்கின்றன.
அதிலுள்ள துளைகள் பெரிய மண் ப�ோன்ற
துகள்களை மற்றும் சிறிய ப�ொருள்களையும் பிரித்து
எடுக்கின்றன.

வடிகட்டுதல்
முறை,
வெப்பம்
தாங்காத
ப�ொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய மிகச்
சிறந்த வழிமுறையாகும்.

ஆழமான வடிகட்டிகள் (Depth Filters)

0.2µm விட்டம் க�ொண்ட சவ்வு வடிகட்டிகளின்
மூலம் வெஜிடேட்டிவ் செல்களைப் பிரிக்கலாம்.
ஆனால், வைரஸ்களை வடிகட்ட இயலாது. இந்த
வடிகட்டிகள் மூலமாக, மருந்துப் ப�ொருள்கள், கண்
ச�ொட்டு மருந்து ப�ொருள்கள், திரவ ஊடகங்கள்,
எண்ணெய் ப�ொருள்கள், ஆன்டிபயாடிக் மற்றும்
வெப்பம் தாங்காத ப�ொருள்கள் ஆகியவற்றை
வடிகட்டலாம் (படம் 4.5 அ, ஆ & இ).
இவை மிகப் பழமையான வகையைச் சேர்ந்த
வடிகட்டிகள். இவ்வடிகட்டிகள் அடுக்கடுக்கான
படலங்களால் ஆன இழைகளைப் ப�ோன்ற அமைப்பு
உடையது. ஆழமான வடிகட்டிகள் இழையாலான
காகிதம், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் மற்றும் கண்ணாடி
இழைகளைக் க�ொண்டது. இந்த அடுக்கு அடுக்கான
இழைகள், ஒரு சீரற்ற பாதையை உருவாக்குவதால்,
அதன் மூலம் பல துகள்கள் வடிகட்டப்படுகின்றன.
ஆழமான வடிகட்டிகள், டையமாட்டியஸ் எர்த்
(பெர்க்பீல்ட் வடிகட்டிகள்) ஆல் ஆனது, இவை
நீர்
சுத்திகரிப்பில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
மெருகேற்றப்படாத
பீங்கான்
(சேம்பர்லாண்ட்
வடிகட்டிகள்)
மற்றும்
ஆஸ்பஸ்டாஸ்
(சீட்ஸ்
வடிகட்டிகள்) ப�ோன்றவை ஆழமான வடிகட்டிகளின்
வகைகளாகும் (படம் 4.6).

இரண்டு வகையான வடிகட்டிகள் உள்ளன
(படம் 4.4). அவை,
i) சவ்வு வடிகட்டிகள் (Membrane Filters)
ii) ஆழமான வடிகட்டிகள் (Depth Filters)

சவ்வு வடிகட்டிகள் (Membrane Filters)

சவ்வு வடிகட்டிகள், வெப்பம் தாங்காத ஊடகப்
ப�ொருள்களை வடிகட்டப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இதன்மூலம் வெப்பம் தாங்காத மருந்துப்பொருள்கள்
மற்றும் உயிரியியல் திரவங்களிலிருந்து பாக்டீரியா
பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது.
சவ்வு வடிகட்டிகள் செல்லுல�ோஸ் அசிட்டேட்,
செல்லுல�ோஸ்
நைட்ரேட்,
பாலிகார்பனேட்,
பாலிவிைனல்லிடின் புள�ோரைட் மற்றும் மற்ற
செயற்கையான
துளைகளைக்
க�ொண்ட
ப�ொருட்களால் செய்யப்படுகின்றது. இவ்வடிகட்டிகள்

காற்று வடிகட்டிகள் (Air Filters)

வடிகட்டியினால் காற்றும் நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்படலாம். HEPA (High Efficiency Particle

சv வகக

ஆழமான வகக

tரவ
ெசltத

tகக

tரவ
ெசltத

ஊடக

tகக

படம் 4.4: (அ) சவ்வு வடிகட்டுதல்

ஊடக

(ஆ) ஆழமான வடிகட்டுதல்
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வகடப
மாtr ெபாr

வள c ஊடக tk
கட தபட சv

(b)

சv வக
ெசைல
தகைவk

LM

2.5 mm

ெவட tk
அைடகா த
kக

(a)

(c)

படம் 4.5: (அ) சவ்வு வடிகட்டி கருவி (ஆ) ஒளி நுண்ணோக்கியில் சவ்வு வடிகட்டி மூலம் வடிகட்டிய
நுண்ணுயிரிகள் (இ) திட ஊடகத்தில் சவ்வு வடிகட்டியில் உள்ள பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி

ெபkp வகத

c வகத
ஊட கைரச

tைளyட தp த

ேக

வளc ஊடக
ctrகபட
கைரச

ஊட

ெதா
வகய ெபாr

tைளyடபட த tைர

படம் 4.6: ஆழமான வடிகட்டிகளின் வகைகள்
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HEPA
வகக
ெவேயற

ெவ pற

பாtகா p கணா
வயாக பாk
tைர

காேறாடmயk
ெபா
காேறாடmயk
HEPA வகக
ஒ
அtக vைச ெகா
கா த பா

படம் 4.7: லாமினார் காற்று ஓட்டம்
Arrester) வடிகட்டிகளின் வாயிலாக காற்றை
செலுத்தி
ந�ோய்த்தொற்றினை
அகற்றலாம்.
லாமினார் காற்றோட்டம் உயிரியியல் பாதுகாப்பு
பெட்டியானது (Laminar air flow) மிக முக்கியமான
காற்று வடிகட்டிகள் ஆகும். இதில் உள்ள HEPA
வடிகட்டிகள் 0.33µm விட்டம் உடைய துகள்கள்
99.97% வடிக்கட்டுகின்றது. சில அறுவை சிகிச்சை
அறையிலும், தீக்காயம் க�ொண்ட ந�ோயாளிகள்
தங்கும் அறையிலும், HEPA வடிகட்டி க�ொண்டு
காற்றின் மூலம் பரவும் ந�ோய்க் கிருமிகளை
வடிகட்டப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
HEPA
வடிகட்டி மூலம் 0.3µm விட்டத்திற்கு மேல் அளவு
க�ொண்ட பெரும்பான்மையான நுண்ணுயிர்கள்
வடிகட்டப்படுகின்றன.

பல்வேறு வகையான இயற்பியல் நுண்ணுயிர்
நீக்க முறைகளை அட்டவணை 4.2ல் சுருக்கமாக
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
பின்வருவனவற்றிற்கு
ப�ொருத்தமான
நுண்ணுயிர் நீக்க முறையைத் தருக.
1. அறுவை சிகிச்சை அறை 2. ஊநீர்
3. த�ொட்டியில் உள்ள மண் 4. பெட்ரிக் தட்டுகள்
5. இரப்பர் கையுறை 6. பயன்படுத்தி வீசப்படும்
மருந்தேற்றுக் குழல் 7. குடுவையில் உள்ள
சத்து அகார் 8. பால் 9. ஸ்போர்களைக் க�ொண்ட
பேப்பர்.

அட்டவணை 4.2: இயற்பியல் முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்
முறைகள்

செயல்இயக்க
முறை

கருத்து

பயன்பாடு

வெப்பம்
1

உலர் வெப்பம்
அ. செந்நிற வெப்பம்

சாம்பலாக்குதல் மிகவும் பயனுள்ள
இனாகுலேஷன் லூப்கள்
நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகள்

ஆ. எரித்து
சாம்பலாக்குதல்

சாம்பலாக்குதல் மிகவும் பயனுள்ள
காகித குடிகலன்கள்,
நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகள் தூய்மைக் கேடான
துணிகள், விலங்குகளின்
கழிவுகள், பைகள், மற்றும்
துடைப்பான்கள்
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அட்டவணை 4.2: இயற்பியல் முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் (த�ொடர்கிறது)
இ) வெப்ப காற்று
அடுப்பு

ஆக்ஸிகர்ணம்

2

160°C வெப்ப நிலையில்,
ஒரு மணி நேரம்
மேற்கொள்ளப்படுவதே
மிகவும் பயனுள்ள
நுண்ணுயிர் நீக்க முறை

கண்ணாடி ப�ொருட்கள்,
சாதனங்கள், ஊசிகள் மற்றும்
கண்ணாடி மருந்தேற்றுக்
குழல்

ஈர வெப்பம்
அ) க�ொதித்தல்
(அல்லது) நீராவி
வெப்பம்

புரத அமைப்பை 10 நிமிடத்திற்குள்
பாத்திரங்கள், பேசின்கள்,
மாற்றுவதன்
ஏறக்குறைய அனைத்து
ஜாடிகள் மற்றும் சில
மூலம்
வகையான பாக்டீரியா
வகையான உபகரணங்கள்
பூஞ்சை மற்றும்
வைரஸ்களைக் க�ொல்லும்
ஸ்போர்களின் மீது குறைந்த
திறன் க�ொண்டதாக உள்ளது

ஆ) மின்வெப்ப
சமநிலை அடுப்பு

புரத அமைப்பை 121°C வெப்ப நிலையில்
மாற்றுவதன்
15 psi நீராவி அழுத்தத்தடன்
மூலம்
15 நிமிடத்தில் அனைத்து
வகையான நுண்ணியிர்
செல்களின் வெஜிடேடிவ்
மற்றும் ஸ்போர்களைக்
க�ொல்லும்

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு
ஊடகம், திரவங்கள்,
பாத்திரங்கள், காயங்களுக்குப்
பயன்படுத்தப்படும் துணி
(Dressings) மற்றும்
வெப்பத்தையும் நீராவி
அழுத்தத்தைத் தாங்கும் பிற
ப�ொருள்கள்

இ) பாஸ்சரைசேஷன் புரத அமைப்பை இம்முறை 72°C
பால், க்ரீம் மற்றும் மது
மாற்றுவதன்
வெப்பநிலையில்
பானங்கள் (பீர் மற்றும் ஒயின்)
மூலம்
15 ந�ொடிகளில் அனைத்து
ந�ோய்க் கிருமிகள் சில நோய்
உண்டாக்காத கிருமிகளைக்
க�ொல்லும்
3

கதிர்வீச்சு
அ) அயனியாக்கும்

DNAவை
அழிக்கும்
(அழிவு)

பரவலாக இம்முறை
வழக்கத்தில் இல்லை

மருந்தாக்க ப�ொருள்,
மருத்துவம் மற்றும்
பல் மருத்துவ தேவை
ப�ொருள்களை நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்யப் பயன்
படுத்தப்படுகிறது

ஆ) அயனியாக்காத

DNAவை
சேதமடையச்
செய்தல்

ப�ொருள்களின் மீது
ஊடுருவும் தன்மையற்றது

UV கிருமி நாசினி விளக்கின்
மூலம் மூடப்பட்ட சூழலில்
நுண்ணுயிர் நீக்கம்
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ny nகt வைகக ம
அத பயக
ny n க mைறக ஒ±ெவாr நா இ±vலk பயப தபkறt. இத
mல tைம vைளv k nyrகைள ெவேயµற my. இmைற
மr tவ, மrt ெபாrக மµ£ உணv ெதா·µசாைலக
ெபாt ம க பாtகாpµk m kயtவ வாததாk.
nராv (ஈர ெவப)
ny n க

எ tl ஆ ைச
ny n க

காச உடா k
ேநா கார
க n க /
உல ெவப ny.
n க

சால® ேசபேல
எபவரா 1880 ஆ
ஆ கp கபடt.

அெமr க இராவ t 1940
ஆ ஆ mதl
பயப தபடt.

உல ெவப ny
n க. ஒr பழைமயான
ny n க mைறயாk

nராv ny n க t
வாyலாக ஒ±ெவாr ெபாr
ேநரயாக nராvy, k²பட
ெவபnைல, அ´ த மµ£
k²பட ேநர வைர
ைவ கபkறன.

எ tl ஆ ைச ny
n க எபt எ tl
ஆ ைச வாyைவ அைற k
ெசl t ெபாrைள ny
n க ெசவதாk. இத mல
அtக ெவப தாகாத
ெபாrகைளy, ஈரபத ெகாட
ெபாrகைளy ny
n க ெசயலா.

nராv ny n க
mதைமயாக, ெவப தாk
ெபாrக k பயப தபkறt

கணா
ெபாrக

அ£ைவ ckைச
உபகரணக

மr தவ
க·vக

mசார
ெபாrக

அைட

ெநக·
ெபாrக

வைல

ந£மண ெபாrக

nராvயா cைதt ேபாக
kயதாகv, ஆனா அtக
ெவப ைத தாக kய
ெபாrகைளy, உல
ெவப mல nyா் n க
ெசயபkறt.

உல ெவப mல ny
n க ெசy ெபாr k
எ t காக.

உேலாக அ£ைவ
ckைச
உபகரணக

கணா

ஊc

tா

ெபேராlய
ெபாrக

எெண
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சுருக்கம்

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் இயற்பியல் முறைகள்
வெப்பம்,

கதிர்வீச்சு,

உலர்தல்

1.

மற்றும்

வடிகட்டுதலை உள்ளடக்கியுள்ளது. நுண்ணுயிர்
கட்டுப்பாட்டு

முறைகளில்

வெப்பம்

மிகவும்

கீக்கண்டவற்றில்
எந்த
முறை எண்டோஸ்போரைக்
க�ொல்லுவதில்லை?

பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வெப்பமானது
உலர் மற்றும் ஈரவெப்பம் என்று இரு நிலையில்

அ) மின்வெப்ப
அடுப்பு

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆ) எரித்துச் சாம்பலாக்குதல்

வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திரவ கலவையில்

இ) வெப்பக்காற்று அடுப்பு

TDP

என்பது

குறைந்த

உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரிகளையும் பத்து

ஈ)	பாஸ்டிரைசேஷன்

நிமிடத்தில் க�ொல்வது ஆகும். க�ொல்லும் வெப்ப

2. பெட்ரி தட்டுகள் எதன்மூலம்
நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

நேரம் (TDT) மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில்,
ஒரு

குறிப்பிட்ட

காலத்தில்

அனைத்து

ஆ) எத்திலின் ஆக்ஸைடு

மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு ஈரவெப்பத்தின்
நீராவி

அழுத்தத்தைச்

இ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு

செயல்படுத்தி

ஈ) அயனியாக்காத கதிர்கள்

நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்கிறது. செந்நிற வெப்பம்,
எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் மற்றும் வெப்ப காற்று

3. பிளாஸ்டிக்
சேமிக்கப்பட்டுள்ள
நிலைகுலையும்
முறையின் மூலம்
செய்யமுடியாது?

அடுப்பு மூலம், உலர்வெப்ப முறையில் குறிப்பிட்ட
காலம் மற்றும் வெப்பநிலையில் ப�ொருள்கள் மீது
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்கிறது.

அயனியாக்கும் கதிர்களான காமாகதிர் மற்றும்

ஆ) எத்திலின் ஆக்ஸைடு

மற்றும் மசாலாப் பொருள்களின் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

இ) அயனியாக்காத கதிர்வீச்சு

செய்கிறது. இக்கதிர்கள் DNA மற்றும் செல்லின்
சீர்குலைக்கும்

தன்மையற்ற

UV-கதிர்கள்.

க�ொள்கலன்களில்
வெப்பத்தினால்
திரவத்தை
எந்த
நுண்ணுயிர் நீக்கம்

அ)	காமா கதிர்கள்

X-கதிர்கள், மருத்துவப் ப�ொருள்கள், மாமிசங்கள்

உள்உறுப்புகளில்

நுண்ணுயிர்

அ) குள�ோரின்

நுண்ணியிரிகளையும் க�ொல்லப்படும் புள்ளி.
மூலம்

சமநிலை

ஈ) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு

அயனிகளைச்

செயலிழக்கச் செய்கிறது. ப�ொருள்களில் ஊடுருவும்

4.

ஆகையால்,

ப�ொருள்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள்
மேல் ஆற்றல் க�ொண்டுள்ளது.

முறையானது நுண்ணுயிர்
செல்லில் உள்ள புரதத்தின் அமைப்பை திரட்சி
செய்து க�ொல்கின்றது
அ) உலர் வெப்பம்
ஆ) ஈரவெப்பம்

காற்றில் உள்ள மற்றும் வெப்பத்தின் மூலம்

இ) அ மற்றும் ஆ

நிலை
மாறும்
திரவங்களை,
நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்ய வடிகட்டுதல் சிறந்த முறையாகும்.
வடிக்கட்டிகளின் துளை அளவு எவ்வகையான
நுண்ணுயிரிகளை அகற்ற வேண்டும் என்பதை
நிர்ணயிக்கின்றது.

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை
5. எந்த முறையில் 160°C வெப்பநிலை 1 மணி
நேர அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது?
அ)	செந்நிற வெப்பம்
ஆ) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்
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இ) வெப்பக்காற்று அடுப்பு

6. வெப்ப
காற்று
அடுப்பு
மற்றும்
மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பு இவற்றின்
செயல்முறைகளை வேறுபடுத்துக?

ஈ) சுடர்
6. மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பில்
வெப்பநிலை மற்றும் நேரம் பயன்படுத்திப்
ப�ொருள்களை
நுண்ணுயிர்
நீக்கம்
செய்யப்படுகின்றது.

7. அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சைப் பற்றி விவரி?
8. வெப்பம் தாங்காத ப�ொருட்களை எவ்வாறு
நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய முடியும்?
9. டின்டலைசேசன் வரையறு.

அ) 16 Ibs 120°C for 18 min

10. மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பின்
நுண்ணுயிர் நீக்கத்தினை விவரி?

ஆ) 18 Ibs 180°C for 20 min
இ) 22 Ibs 170°C for 35 min

11.

ஈ) 15 Ibs 121°C for 15 min
7. UV
ஸ்பெக்ட்ரம்
பயன்படுத்தப்படும்

மூலம்

உலர் வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகளை
விளக்குக?

12. கதிர்வீச்சு முறைகளை விளக்குக?

உறிஞ்சுதலுக்குப்
அலை
நீளம்

மாணவர் செயல்பாடு

அ) 4000 A°

1.	கரக்கப்பட்ட
பால்
(பாஸ்சரைசேஷன்
செய்யாத பால்) மற்றும் க�ொதித்த பாலை
சேகரித்து, அதை திறந்த க�ொள்கலனில்
தனித்தனியாக
எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டும். சில மணி நேரங்களுக்குப்
பிறகு அதில் நடைபெறும் மாற்றங்களைக்
கவனமாக ந�ோக்கி அதன் முடிவுகளைப்
பதிவு செய்க.

ஆ) 2600 A°
இ) 20 A°
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக
1. பாஸ்சரைசேஷன் என்றால் என்ன?
2. எரித்துச் சாம்பலாக்குவது என்றால் என்ன?

2.	சவ்வு மற்றும் ஆழமான வடிகட்டிகளின்
செய்முறை மாதிரிகளை வடிவமைத்து
அதன் பயன்பாட்டினை செய்முறை படுத்தி
காட்டுதல்.

3. சவ்வு வடி கட்டி வரையறு.
4. நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்றால் என்ன?
5. ஈர
வெப்ப
நுண்ணுயிர்
நீக்கத்தின்
அடிப்படைத் தத்துவத்தை விளக்குக?
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இயல்

5

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி
இயல் திட்டவரை
5.1 நு
 ண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியின்
முக்கியத்துவம்
5.2 ப
 ாக்டீரியா ஊடகங்களும் மற்றும் அதன்
வகைகளும்
5.3 தூய வளர்ச்சி
5.4 ப
 ாக்டீரியா, பூஞ்சையின் வளர்ச்சியும்,
குழுப்பண்புகளும்
எட்டு வயது சிறுவனின் உள்ளங்கையின் அச்சில் உள்ள 
நுண்ணுயிரிகள். மேலே உள்ளது ப�ோன்று நிறமுள்ள பாக்டீரியா,
பூஞ்சை குழுக்கள் அடைகாக்கம் செய்தப்பிறகு தட்டுகளில்
காணப்பட்டன.
ஆய்வகத்தில்
நுண்ணுயிரிகளை  வளர்க்கும் ப�ொழுது
கண்ணுக்குப்  புலப்படாத செல்கள் வளர்ந்து கண்ணுக்குத்
தெரியக்கூடிய தனிக்குழுக்களாக உருவாகின்றன.

கற்றல் நோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,

நுண்ணுயிரிகள் பரவலாக அனைத்து இடங்களிலும்
காணப்படுகின்றன. அவை, காற்று, நீர், மண், கெட்டு
ப்போனஉணவு,அழுகியதாவரமற்றும்வி
 லங்குகளின்
கழிவுகளிலும் இ
 ருக்கின்றன. அவை, ந�ோய்க் கி
ருமிகளாகவும், சாதாரண 
நுண்ணுயிரிகளாகவும்
சுற்றுப்புறச்சூழலில் காணப்படுகின்றன. நுண்ணு
யிர்கள் சுற்றுசூழலில் வாழ்வதற்குத் தேவையான 
சிறந்த 
துணைக்காரணிகள்
இயற்கையில்
உள்ளன. இது நுண்ணுயிர்களைப் பெருக்கி, ஒரு
நீண்ட விரிவான இனங்களாக இவ்வியற்கையில்
பரிணமிக்க வழிசெய்கிறது. நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சி
என்பது தகுந்த ஊட்டங்களை அளித்து, ஆய்வக�த்தில் 
வளர்ப்பதாகும். ஒட்டுண்ணி 
வகைகளான
வைரஸ்கள், ரிக்கட்சியா மற்றும் கி
 ளாமிடியா போன்ற
நுண்ணுயிரிகள் உயிருள்ள செல்லின் உள்ளே
வளர்க்கப்படுகின்றன.

இப்பாடப்பகுதியைப்  பயின்ற

•

நுண்ணுயிரியின் வளர்ப்பில் ஊடகத்தின்
முக்கியதுத்துவத்தைப் புரிந்து க�ொள்வர்

•

நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சி
அடிப்படையில் முக்கியமான ந�ோய்க்
கிருமிகளை
வேறுபடுத்துவதற்கும்
கண்டறிவதற்குமான
பலவித
ஊடகங்களைப் புரிந்து க�ொள்வர்

•

தூய வளர்ச்சி முறைகளைப்
அறிந்துக் க�ொள்வர்.

•

ஊற்றுத் தட்டு (Pour Plate) பரவும் தட்டு
(Spread Plate) க�ோடு தட்டு (Streak Plate).
நுட்பங்கள் வாயிலாக நுண்ணுயிரிகளின்
தூய வளர்ச்சி முறைகளைப் பற்றி புரிந்து
க�ொள்வர்.

•

பல்வேறு வகையான பாக்டீரியா மற்றும்
பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சி பண்புகளை
வேறுபடுத்துவர்.

பற்றி

நுண்ணுயிர்கள் உயிர்வாழ்தலும், வளர்தலும்
சாதகமான சூழலைச் சார்ந்து உள்ளது. அவைகளைப்
பிரித்து எடுக்க, கண்டறிய, வகைப்படுத்த மற்றும்
வேறுபடுத்த ஆய்வகத்தில் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ப்பு
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. செயற்கையான
முறையில்
ஊடகம்
தயாரித்து
பாக்டீரியா,
பூஞ்சைகளை வளர்ப்பது, நுண்ணுயிர்த்துறை
வரலாற்றில் மிக முக்கிய மைல் கல்லாகும்.
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ராபர்ட் காக் திட ஊடகத்தினை (ஜெலாட்டினைக்
க�ொண்டு) உருவாக்கி நுண்ணுயிர்களை வளர்த்து
தனிமைப்படுத்தினார்.

ஒரு வெற்றிகரமான நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு,
அவற்றிற்குத் தேவைப்படும் சத்துப்பொருள்களை
அறிந்து சரியான முறையிலும் விகிதத்திலும்
ஊடகத்தில் க�ொடுக்க வேண்டும் (வழி முறை
அட்டவணை
5.1
ஊடகங்களின்
பல்வேறு
வகைகளைக் காட்டுகிறது). ஒரு பொதுவான
பாக்டீரியா
ஊடகம்
கார்பன்,
நைட்ரஜன்
மூலங்கள�ோடு செறிவு தாங்கி (Buffering agents)
ப�ொருள்களையும் க�ொண்டுள்ளன. ப�ொதுவாக
ஊடகங்கள் நீரற்ற ப�ொருள்களைக் க�ொண்டு
தயாரிக்கப்படுகிறது. பெப்டோன், மாட்டிறைச்சி
சாறு, ஆட்டிறைச்சி சாறு, ஈஸ்ட் சாறு மற்றும் அகார்
ப�ோன்றவை  அடிப்படை மூலப்பொருள்கள் ஆகும்
(அட்டவணை 5.1)

5.1 நுண்ணுயிர் வளர்ப்பில் உள்ள
முக்கியத்துவம்
•

எவ்வகையான 
மாதிரியில்
இருந்தும்
நுண்ணுயிர்களைப் பிரித்து எடுத்தல்

•

அதன் புறத்தோற்றம் மற்றும் உயிர் வேதியியல்
பண்புகளைப் படித்தல்

•

கையிருப்பு கலவையை 
நிலைப்படுத்தி வைத்தல்

(Stock

•

ந�ோய்
உண்டாக்கும்
கண்டறிதல்

பாக்டீரியாவைக்

•

த�ொழிற்சாலை
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த,
ப�ொருள்களை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா பற்றி
அறிந்துக�ொள்ளுதல்

culture)

அட்டவணை 5.1: ஊடகத்தில் இருக்கும் ப�ொதுவான 
ப�ொருள்கள்
வ.எண்

5.2 பாக்டீரியா ஊடகக் கலவையும்
அதன் வகைகளும்
ப�ொதுவாக
நுண்ணுயிரிகள்
இயற்கையில்
கலந்த கலவையாக காணப்படும். மனித, விலங்கு
உடல்களிலும் மற்றும் பிற இயற்கை வளங்களிலும்
நுண்ணுயிரிகள்
ஒரு
கலந்த
கூட்டமாக
இருக்கிறது. தகுந்த ஊடகங்களைக் க�ொண்டு
நுண்ணுயிரிகளை
வளர்த்து
தூய்மையாக
தனிமைப்படுத்தி
அவற்றைப்பற்றி
அறியலாம்.

கூட்டுப்
ப�ொருள்கள்

மூலப்
ப�ொருள்கள்

1

பெப்டோன் (புரத
கார்பன்,
ஹைட்ரோலைசேட்) நைட்ரஜன் ஆற்றல்

2

மாட்டிறைச்சி சாறு
(மாட்டிறைச்சியில்
தயாரிக்கப்பட்ட 
சாறு)

அமின�ோ 
அமிலங்கள்,
வைட்டமின்கள்,
தாதுக்கள்

3

ஈஸ்ட் சாறு
(Brewer’s Yeast)

வைட்டமின்–B,
கார்பன், நைட்ரஜன்

4

அகார்

உறைவிக்கும்
ப�ொருள்

ஊடகத்தின் வகைகள்

இயற்பியல்

* திரவ
* அரை திட
* திட

வேதியியல்

* செயற்கை 
* செயற்கை 
முறையற்ற

சிறப்பு ந�ோக்கம்
* அடிப்படை

* காற்று அற்ற

* ஊட்டக்கலவை

* கடத்தும்

* தேர்வுக்கலவை

* உயிர்க்கொல்லி
அறிதல்

* பிரித்தறிகலவை

திறன்

* விகித பெருக்க  ஊட்டக்
கலவை
வழிமுறை வரைபடம் 5.1: ஊடகத்தின் வகைகள்
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அகார் பயன்கள்
•
•
•

திட ஊடகம் மற்றும் அரைதிட ஊடகத்தில்
இவை முக்கியக் கூட்டுப் ப�ொருள்கள் ஆகும்.

ப�ொருளாக மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
உணவு,
மருந்து
த�ொழிற்ச்சாலைகளில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

•

வளர்ப்பு ஊடகத்தில் திடப்படுத்தும் ப�ொருளாகப்
பயன்படுகிறது.

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட அகார் அகர�ோஸ்  என 
அழைக்கப்படுகிறது.

•

ஜெலிடியம்,
கிரேசிலேரியா
ப�ோன்ற
சிவப்பு பாசிகளின் பேரினத்தைச் சார்ந்த 
கடல்களைகளில்
(Seaweed)
இருந்து
பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

அகாரிடமிருந்து
பெக்டினைப்
பிரித்து
எடுப்பதினால் அகார�ோஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.

•

மூலக்கூறு உயிரியியல் (Molecular Biology)
ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் ஜெல்
எலக்ட்ரோபோரீஸினால் (Gel electrophoresis)
பிரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
வளர்ப்பு
ஊடகத்தில்
திடப்படுத்தும்
ப�ொருளாக, ஜெலாட்டினை விட அகார் ஏன்
விரும்பப்படுகிறது?

5.2.1 ஊடகத்தின் இயற்பியல்
நிலைத்தன்மை
அகார் அளவு ஊடகத்தின் இயற்பியல் தன்மையை
நிர்ணயிக்கும் காரணியாகும். திட ஊடகத்தில்
அகாரின் அளவு 2% அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும்
இருந்தால் திட ஊடகம் என்று ச�ொல்லப்படுகிறது
அதுவே  0.5% ஆக இருந்தால் அரைதிட ஊடகம்
(ஜெல்லி ப�ோன்று) என்றும் ச�ொல்லப்படுகிறது
(அட்டவணை 5.2 ஊடகத்தின் அகார் அளவைப் 

படம் 5.1: ஜெலிடியம் சிவப்பு பாசி
•

•

இது D-கேளக்ட்டோஸ் (D-galactose) யை 
முக்கியமாகக் க�ொண்ட ஒரு சல்பேட் பலபடி
சேர்மங்கள் ஆகும்.

அகார்
நுண்ணுயிர்கள்
வளர்ச்சியைப் 
பாதிக்காமல் இருப்பதால் அவை திடப்படுத்தும்

1882 ஆம் ஆண்டு ராபர்ட் காக் ஆய்வகத்தில், உதவி பணியாளராக வேலை செய்த 
ஜெர்மன்நாட்டு நுண்ணுயிரியாளர் வால்தர் ஹெஸ்சி, அவ்ர் மனைவியான பேனி
ஹெஸ்சி பரிந்துரைத்ததின் அடிப்படையில், முதன் முதலில் அகார் நுண்ணுயிரியலில்
பயன்படுத்தப்படுவதை விவரித்தார். அகார் மாற்றாக - மலிவான (குவார்கம்) ஆனது.
தெர்மோபைல் பாக்டீரியா பிரித்து எடுத்தலும் நிலைப்படுத்தலுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
அட்டவணை 5.2: ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு
ஊடக இயல்பு

அளவு

உதாரணம்

பயன்கள்

திட ஊடகம்

2%

சத்து அகார்(Nutrient Agar)

பெட்ரி தட்டுகளில் நுண்ணுயிரிகளைப் 
பிரித்து எடுப்பதற்கு அகார் சாய்வு
செய்வதற்கு

அரை திட ஊடகம்

0.5%

எஸ்.ஐ.எம் ஊடகம்
(SIM-Sulphur Indole Motility
Medium)

அகார் ஸ்டேப் (Agar Stab)
நுண்ணுயிரிகளின் கசையிழை
இயக்கத்தினை அறிய

திரவ ஊடகம்

இல்லை

சத்து பிராத் (Nutrient Broth)

உயிர் வேதியியல் வினைகளை அறிய
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பட்டியலிடுகிறது) ஆயினும் திரவ ஊடகத்தில் அகார்
இல்லை. படம் 5.2 இயற்பியல் தன்மையின் அடிப்படையில் அகார் ஊடக வகைகள் காட்டப்படுகிறது.

தெரிந்து க�ொள்ள இயலாத ஊடகம் ஆகும். இதில்
மாட்டிறைச்சி சாறு, ஈஸ்ட் சாறு, வெவ்வேறு
சர்க்கரைகள்,
கரும்புச்சக்கை
(molasses),
ச�ோளமதுபானம்
ப�ோன்ற
கச்சாப�ொருள்கள்
இந்த  ஊடகத்தில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இது பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகள்
வளர்ச்சியை  ஆதரிக்கிறது. இது ஒரு சிக்கலான
ஊடகம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

5.2.3 சிறப்பு ந�ோக்க ஊடகம்

(i) அடிப்படை ஊடகம் (Basal Media)
tட ஊடக

இந்த ஊட்டக்கலவை சிறப்பான சத்துப் ப�ொருள்கள்
தேவைப்படாத பலவிதமான நுண்ணுயிர்களின்
வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. இது கார்பன்,
நைட்ரஜன் மற்றும் சில தாதுப்பொருள்கள் க�ொண்டு
வழக்கமாகப்  பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வக ஊடகம்
ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: சத்து அகார் (Nutrient
agar), அல்லது சத்து பிராத் (Nutrient Broth) இது
ஒரு ப�ொதுவான ந�ோக்கம் க�ொண்ட ஊடகம்
ஆகும். இவை ந�ோய்க்கிருமிகளை வளர்ப்பதற்குப்
பயன்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான தற்சார்பு
ஊட்டமுறை
நுண்ணுயிரிகளை
வளர்க்கும்
வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட தேர்வு கலவை அற்ற
ஊடகமாகும் (படம் 5.3).

அைர tட
ஊடக

nம ஊடக

படம் 5.2: திட, திரவ மற்றும் அரை திட ஊடகம்

5.2.2 ஊடகத்தின் வேதியியல் தன்மை
• செயற்கை ஊடகம் (Synthetic medium)

செயற்கை ஊடகங்கள் வேதியியல் ப�ொருள்களால்
தயாரிக்கப்பட்டுப்
பரிச�ோதனைகளுக்குப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. தெரிந்த சேர்மமும்
அளவுகளும்
க�ொண்ட 
தூய்மையான 
வேதியியல்
ப�ொருள்களால்
இந்த  ஊடகம்
தனித்துவமாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. ச�ோதனை
உயிர்களால்
சிதைக்கப்படும்
கூட்டுப்பொருள்
வகைகளைக் கண்டறியும் ஆராய்ச்சியில் பெரிதும்
உபய�ோகப்படுத்தப்படுகிறது.

• செயற்கை முறை அற்ற ஊடகம் (Non
Synthetic Medium)

செயற்கை  முறை  அற்ற ஊடகம் என்பது சரியான 
வேதியியல் சேர்மமும், அதன் அளவுகளும்

படம் 5.3: சத்து அகாரில் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி

(ii) ஊட்டக் கலவை (Enriched medium)

தகவல் துளி

ஊட்டக் கலவையில் இரத்தம், முட்டை, சீரம்
(Serum)
ப�ோன்ற
ப�ொருள்கள்
அடிப்படை 
ஊடகத்தோடு சேர்க்கப்படுகின்றன. இது சத்துப்
ப�ொருள்கள் தேவையில் மிகவும் தனித்துவமாக
இருக்கின்றக
கூர்னிச்
சுவையுடைய
(Fastidious)
நுண்ணுயிரிகளை
வளர்க்கப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூர்னிச் சுவையுடைய
நுண்ணுயிரிகள்
வைட்டமின்கள்,
வளர்ச்சி
தூண்டும்
ப�ொருள்கள்
ப�ோன்ற
குறிப்பிட்ட

வெஜ்ஜிட�ோன் என்பது தாவரம் சார்ந்த 
பெப்டோன்களை  உள்ளடக்கிய ப�ொருள்
ஆகும். இது பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியல்
ந�ொதிகளால் செரிமாணப்படுத்தப்பட்ட 
பட்டாணி
மற்றும்
பூஞ்சை
புரதங்கள்
ப�ோன்ற
மூலப்பொருள்களில்
இருந்து
தயாரிக்கப்படுகிறது
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சத்துக்களை
விரிவான 
தேவைகளாகக்
க�ொண்டவை. இவைகள் இயற்கையில் கிடைக்கும்
சாதாரண சத்துக்களை வைத்து எளிதில் திருப்தி
அடைவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: இரத்த அகாரின்
மூலம் சிவப்பு அணுக்களைச் சிதைவடையச் செய்யும்
பாக்டீரியாவை அறிய உதவுகிறது (படம் 5.4)
சாக்லேட் அகார்-நைசீரியா க�ொனேரியாவைக்
கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

(Staphylococci) பாக்டீரியாவின் வளரச்சிக்கு வழி
செய்கிறது (படம் 5.5).
மேலும் இவ்ஊடகம் அமில உற்பத்தியைச்
சுட்டிக்காட்டும்
பீனால்
சிவப்பு டையைக்
க�ொண்டுள்ளது.
இப்பாக்டீரியா
மானிட்டால்
சர்க்கரையை  பயன்படுத்தி அமிலம் உற்பத்தி
செய்வதால் அமிலம் சுட்டிக் காட்டும் குறியீடான 
பீனால் சிவப்பு (Phenol red) டையை சிவப்பு நிறத்தில்
இருந்து மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாற்றுகிறது.
சால்மொனெல்லா – ஷிகெல்லா (Salmonella –
Shigella agar) ஊடகம்

சால்மொனெல்லா மற்றும் ஷிகெல்லா பாக்டீரியா
வளர உகந்தது (படம் 5.6).

படம் 5.4: இரத்த அகார் ஆல்பா, பீட்டா, காமா
இரத்த அண அழிப்பு குழுக்கள்
1919
ஆம்
ஆண்டு
ஜேம்ஸ்  பிரவுன் இரத்த 
அகாரை 
கண்டறியும்
ஊடகமாகப்  பயன்படுத்தி
பாக்டீரியாவின்
இரத்த 
அணு அழிப்பு முறைகளை கண்டறிந்தார்.

படம் 5.5: மானிட்டால் உப்பு ஊடகத்தில்
ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ் வளர்ச்சி

(iii) தேர்வுக் கலவை (Selective medium)

தேர்வுக் கலவை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
தேர்வு ப�ொருள் காரணிகளைக் க�ொண்டுள்ளது. இது
தேவையற்ற நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைத்
தடுத்து, தேவையான நுண்ணுயிரிகள் வளர
அனுமதிக்கும். தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின்
வளர்ச்சி ஒடுக்கப்படுகிறது. உயிர்க்கொல்லிகள்,
பித்த உப்புகள் (Bile Salt) மற்றும் டைகள்
சேர்ப்பதினால் தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின்
வளர்ச்சி
ஒடுக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு:
மானிட்டால் உப்பு ஊடகம் (Mannitol Salt Agar)
ஸ்டைபைல�ோகாக்கை பாக்டீரியா வளர உகந்தது.
இந்த ஊடகத்தில் 7% ச�ோடியம் குள�ோரைடு
(Sodium Chloride) இருப்பதால் மற்ற பாக்டீரியாவின்
வளர்ச்சியைத் தடுத்து ஸ்டைபைல�ோகாக்கை

படம் 5.6: SS ஊடகத்தில் சால்மொனெல்லா வளர்ச்சி

(iv) பிரித்தறி ஊடகம் (Differential Medium)

பிரித்தறி கலவை பலவிதமான ப

ாக்டீரியல்
குழுக்களை
வேறுப்படுத்திக் காட்டுகிறது.
நுண்ணுயிரிகளின்
உயிரியியல் பண்புகள்
ஊடகத்தில்
கண்ணில்
பார்க்கக்கூடிய
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ஈய�ோசின் மெத்திலீன் புளு ஊடகம் (Eosin
Methylene Blue Agar)

120 ஆண்டுகள் கழித்தும்
நு ண் ணு யி ர்களை 
ஆ ய்வ க த் தி ல்
வளர்க்கும்
முயற்சியில்,
நாம் நம்மைச்
சுற்றி
காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளில் வெறும் 0.1%
நுண்ணுயிர்கள் வளர்ப்பதில் மட்டுமே வெற்றி
அடைந்துள்ளோம். இது மிகவும் ஆச்சரியமானத்
தகவலாக உள்ளது.

இது ஒரு வேறுபடுத்திக் காட்டும் ஊடகம் ஆகும்.
இது லாக்டோஸ் சர்க்கரையை ந�ொதிக்க  மற்றும்
ந�ொதிக்கச் செய்யாத பாக்டீரியாக்களை வேறுபடுத்த 
உதவுகிறது. இது லாக்டோஸ் சர்க்கரையையும்
ஈய�ோசின் Y மற்றும் மெத்திலீன் புளு ஆகிய இரண்டு
சாயங்களையும் க�ொண்டுள்ளது. இச்சாயங்கள்
கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியைத்
தடுக்கும்
காரணியாக செயல்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: மலத்தில் உள்ள  எஷ்செரிசியா
க�ோலை ப�ோன்ற லாக்டோஸ் ந�ொதிக்கச் செய்பவை 
உல�ோக ஒளிர்வுத் (Mettalic sheen) த�ோற்றத்தைக்
காண்பிக்கும்.
என்டீர�ோகாக்கஸ் ப�ோன்ற
லாக்டோஸ் ந�ொதிக்காதவை  உல�ோக ஒளிர்வுத்
த�ோற்றத்தைக் காண்பிக்காது (படம் 5.8).

 ாற்றங்களை 
ம
ஏற்படுத்துவதினால்
அவை 
நுண்ணுயிரிகளைத் தற்காலிகமாகக் கண்டறிய
பயன்படுகிறது. இரத்த அகாரின் மூலம் இரத்த
சிவப்பணுக்கள் சிதைவு மற்றும் சிதைவு அடையச்
செய்யாத 
பாக்டீரியாக்களின் நிலைகளை நாம்
வேறுபடுத்திக் காட்டலாம். பிரித்தறி ஊடகம் ஒரு
சுட்டிக்காட்டும் ஊடகம் என்றும் கூ
 றப்படுகிறது.
ஏனென்றால், இவை ஒரே பெட்ரி தட்டில்
வளர்கின்ற ஒரு நு
ண்ணுயிரை மற்றொரு
நுண்ணுயிரியிலிருந்து அவை 
உருவாக்கும்
உயிர்
வேதியியல்
மற்றும்
உ

டலியல்
பண்புகளைச் சார்ந்த நிறமிகளின் அ
 டிப்படையில்
வேறுப்படுத்திக் காட்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டு:
மெக்கான்கி அகார் (Macconkey Agar) ஊடகத்தில்
நியூட்ரல் சிவப்பு (Neutral Red) சாயம் உள்ளது.
லாக்டோஸ் (Lactose) சர்க்கரை ந�ொதிக்கும்
பாக்டீரியாக்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் (Pink)
மற்றும்
லாக்டோஸ்
சர்க்கரை
ந�ொதிக்கச்
செய்யாத
பாக்டீரியாக்கள்
நிறமற்ற
ஒளி
ஊடுருவும் (Translucent) தன்மையுடன் க�ொண்ட 
குழுக்களையும்
ஊடகத்தின் மேற்புறத்தில்
உருவாக்குகிறது (படம் 5.7).

படம் 5.8: EMB ஊடகத்தில் லாக்டோஸ் 
ந�ொதிக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி
லாக்டோஸ் ந�ொதித்தல்
அமில PH6.8 கீழ் செல்லுதல்
ஈய�ோசின் மற்றும் மெத்திலீன் நீலம் இரண்டும்
ஒரு சிக்கலான கலவையாக மாறுதல்
கிராம் பாசிடிவ் வகை பாக்டீரியாவை தடுத்தல்
லாக்டோஸ்ஸை நொதிக்கும் குழுக்கள் உல�ோக
ஒளிர்வுத் தன்மையைக் (Metallic sheen)
க�ொண்டு இருக்கும்

படம் 5.7: மெக்கான்கி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்
வளர்ச்சி (லாக்டோஸ் ந�ொதிக்கும் பாக்டீரியல்
குழுக்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுதல்
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(vi) உயிர்க்கொல்லி உணர்திறன் ஊடகம்
(Antibiotic sensitivity medium)

குர�ோம�ோஜெனிக் ஊடகம்
குர�ோம�ோஜெனிக் ஊடகம்
என்பது குர�ோம�ோஜெனிக்
அடித்தளப் ப�ொருள்களைப் 
(Substrate) பயன்படுத்தி மாற்றம் அடைந்த 
பாக்டீரியாக்களை 
எளிமையாகவும்
துரிதமாகவும்
கண்டறிய
உதவுகிறது.
குர�ோம�ோஜெனிக்
கலவை 
என்பது
சால்மான்-Gal மற்றும் X-Gal ப�ோன்ற
அடித்தளப் ப�ொருட்களைக் க�ொண்டுள்ளது.
சில பாக்டீரியல் ந�ொதிகள் குர�ோம�ோஜெனிக்
அடித்தளப் ப�ொருள்களை உடைத்து நிறமுள்ள 
குழுக்களை த�ோற்றுவிக்கின்றன.

இது ஒரு நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி ஊடகம் இது
ப�ொதுவாக
பாக்டீரியாக்களுக்கு
எதிராகப்
பயன்படுத்தப்படும் உயிர்க்கொல்லிகளின் (Antibiotic)
உணர்திறனைச்
ச�ோதிக்கப்
பயன்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: முல்லர் – ஹிண்டன் அகார் ஊடகம்.
இது ஒரு தேர்வு கலவை  அற்ற மற்றும்
பிரித்தறி கலவை  அற்ற ஊடகம். இது அதிக
வகையான  நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை 
அனுமதிக்கிறது. இதில் காணப்படும் ஸ்டார்ச்
(Starch) பாக்டீரியாக்கள் உற்பத்தி செய்யும்
நச்சுப்பொருட்களை  உறிஞ்சுகிறது. ஆகையால்
நச்சுப்பொருள்கள்
ஆன்டிபயாடிக்
அல்லது
உயிர்க்கொல்லியுடன் குறுக்கீடு செய்வதில்லை.
இந்த  ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு 1.7% ஆக
பயன்படுத்தப்படுவதால் ஆன்டிபயாடிக் வெகுவாக
ஊடகத்தில் ஊடுருவிச் செல்ல  வழி செய்கிறது
(படம் 5.9).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
EMB ஊடகம் ஏன் தேர்வுக்கலவை, பிரித்தறி
மற்றும்
சிக்கலான 
ஊடகம்
என்றும்
கூறப்படுகின்றது?

(v) செறிவூட்டம் ஊடகம் (Enrichment Medium)

இது ஒரு திரவ ஊடகம் ஆகும். எண்ணிக்கையில்
மிகுந்து காணப்படும் மற்ற பாக்டீரியாக்களை
விட
இது
எண்ணிக்கையில்
குறைவாகக்
காணப்படும்
குறிப்பிட்ட
பாக்டீரியாவின்
வளர்ச்சியை, வளர்க்கப் பயன்படுகிறது. இந்த
ஊடகம்
தேவையான
நுண்ணுயிர்களுக்குப்
ப�ோதுமான
ஊட்டச்சத்துகளையும்
மற்றும்
சுற்றுப்புறச்சூழலையும் க�ொடுக்கிறது. இது மண்
அல்லது மலப் ப�ொருள்கள் மாதிரியில் குறைவாகக்
காணப்படும் பாக்டீரியாவைப் பிரித்து எடுத்து
வளர்க்க உதவி செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டு:
செலினைட் ‘F’ பிராத் (Selenite ‘F’ Broth).
இது குறைவான  எண்ணிக்கையில் உள்ள 
சால்மொனெல்லா பாக்டீரியாவை, மலத்திலிருந்துப்
பிரித்து எடுத்து வளர்க்கப்  பயன்படுகிறது. இது
செலினீயம் உள்ள  விகித பெருக்க  ஊட்டக்
கலவையில் வளர்க்கப்படுகிறது. செலீனியம் என்ற
வேதிப்பொருள் மற்ற குடல் வாழ் பாக்டீரியாக்களை
விட தேவையான பாக்டீரியாவைக் கண்டறியும்
அளவு வரை உயர்த்தப் பயன்படுகிறது. ச�ோடியம்
செலினைட் (Sodium Selenite), என்டிர�ோகாக்கை
க�ோலிபார்மஸ் ப�ோன்றவற்றை  உள்ளடக்கிய
கிராம் நெகடிவ் வகை பாக்டீரியா மற்றும் பல கிராம்
பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களைத் தடைசெய்கிறது.

படம் 5.9: முல்லர் ஹிண்டன் ஊடகத்தில் உயிர்
க�ொல்லி உணர்திறன்

(vii) காற்று அற்ற ஊடகம் (Anaerobic Medium)
இந்த ஊடகம் காற்று அற்ற சூழலில் வளரும்
நுண்ணுயிர்களை வளர்க்கப் பயன்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு: i) ராபர்ட்சன் சமைக்கப்பட்ட
இறைச்சி
ஊடகம்
(Robertson
Cooked
Meat
Medium).
இவை,
கிளாஸ்டிரிடியம்
எனும்
பாக்டீரியாவைப்
பிரித்து
எடுக்கப்
பயன்படுகிறது.
ii)
தைய�ோகிளைக�ோலைட்
பிராத் (Thioglycolate Broth). இந்த ஊடகத்தில்
குறைப்பு
காரணியாக
பயன்படுத்தப்படும்
ச�ோடியம் தைய�ோகிளைக்கோலைட் ஆக்ஸிஜன்
மூலக்கூறுகளை
வெளியேற்றி
ஊடகத்தில்
குறைந்த ஆக்ஸிஜன் அளவை நிலைநிறுத்துகிறது.
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(viii) கடத்தும் ஊடகம் (Transport Medium)

உருளைக்கிழங்கு டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார், நைகர்
விதை அகார்.

இவ்வூடகம் ஆய்வகத்தில் சென்று வளர்க்கக்
கூடிய மாதிரிப் ப�ொருள்களை  கடத்துவதற்காக
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மாதிரியில் காணப்படும்
அனைத்து உயிரிகளையும், உயிருடனும் அதன்
எண்ணிக்கையை  மாற்றாமலும், ஒரே  நிலைப்புத்
தன்மையுடன் இருக்கச் செய்கிறது. இதில் செறிவு
தாங்கி ப�ொருள்கள் (Buffers) மற்றும் உப்புகள்
உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டுவார்ட் கடத்தும்
ஊடகம் (Stuart’s Transport Medium). இதில் கார்பன்,
நைட்ரஜன் மற்றும் கரிம வளர்ச்சிக் காரணிகள்
இல்லை. கேரி பிளார்(Cary blair) மற்றும் அமீஸ் 
(Amies) ப�ோன்றவை  கடத்தும் ஊடகத்திற்கு பிற 
எடுத்துகாட்டுகள்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
1.	ஆய்வகத்திற்கு
வர
இயலாத
ந�ோயாளிகளிடமிருந்து
மருத்துவ
மாதிரிகளை  எடுத்துச் செல்வதற்கு எந்த 
ஊடகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
2.	தீக்காயமடைந்த  இறந்த  திசுக்களில்
காணப்படும்
காற்றற்ற
வாசிகளின்
வளர்ச்சியை ச�ோதிக்க  ஒரு சிறப்பு
ஊடகத்தைக் கூறு?

5.3 தூய கலவை

தகவல் துளி

இயற்கையில்
நுண்ணுயிர்கள்
சிக்கலான
பல இனங்களைக் க�ொண்டு குழுக்களாக
அமைந்து உள்ளன. நுண்ணுயிரியின் அமைப்பு,
ந�ோய்த்தன்மை, மரபணு மூலக்கூறு பற்றி
அறிந்துக்கொள்வதற்காக
நுண்ணுயிரிகளைத்
தனிமைப்படுத்த 
ஒரு
சிற்றினம்
வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். சிற்றனங்களை
வகைப்படுத்துவதற்காக
நுண்ணுயிரிகள்
தூய்மையான  நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட
வேண்டும். தூயக்கலவை அல்லது ஆக்ஸினிக்
(Axenic) கலவைகள், ஒரே ஒரு வகையான
உயிரினங்களை
க�ொண்டதாகும்.
தூய
கலவையில் இருந்து பெறப்படும் சந்ததிகள்
சிற்றினம் ஆகும். ஒரு சிற்றினம் ஒரு குழுவைத்
த�ோற்றுவிக்கும். குழு என்பது நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொகுப்பாகும். இந்தக் குடும்பத்தில் காணப்படும்
அனைத்து பண்புகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

வைரஸ் கடத்தும் ஊடகம் (Viral Transport
Medium)

மாதிரிகளில் காணப்படும் வைரஸ்களை 
எடுத்துச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டு:
உலகளாவிய
கடத்தும்
வைரஸ் ஊடகம் (UVTM – Universal Transport
Viral Medium). இந்த திரவ ஊடகம் அறைவெப்ப 
நிலையில் நிலையானதாக இருக்கும். இவை 
வைரஸ்  மாதிரிகளைச் சேகரிப்பதற்கம்,
கடத்துவதற்கும்
நிலைப்படுத்துவதற்கும்
மற்றும் நீண்ட  காலம் உறைநிலையில்
சேமித்து வைப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.
செயற்கை ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்களை
வளர்ப்பதில் உள்ள விதிவிலக்குகள்

மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே மற்றும் டிரிப�ோனிமா
பல்லிடம் ப�ோன்ற சில பாக்டீரியாக்களை செயற்கை 
ஊடகத்தில் வளர்க்க முடியாது.

தூய வளர்ச்சி முறையின் அறிமுகத்தினால் பல
நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்டுகின்றன.

(ix) பூஞ்சை பிரித்தெடுக்க பயன்படும் ஊடகம்

5.3.1 நுண்ணுயிரிகளைத்
தனிமைப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படும்
முறைகள்

பாக்டீரியா ஊடகங்களைப் ப�ோல் சில ஊடகங்கள்
பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கின்றன.
அதன் மூலம் பூஞ்சைகளின் நிறமி மற்றும்
சிதில்
விதை  உருவாக்கத்தை  அறியலாம்.
சாப்ராட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ்  அகார் ஊடகம் (SDA)
ப�ொதுவாக
பூஞ்சையைத்
தனிமைப்படுத்தப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நுண்ணுயிர்
துறையில்
நுண்ணுயிர்களைப் 
பிரித்து வளர்ப்பதற்குப்  பல்வேறு முறைகள்
இருந்தாலும் அதில் மூன்று முறைகள் பரவலாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (Spread Plate Method)
பரவும் தட்டு முறை, ஊற்று தட்டு முறை (Pour Plate
Method) மற்றும் க�ோடு தட்டு முறை  (Streak Plate
Method).

பல்வேறு
வகையான
முக்கியப்
பூஞ்சை ஊடகங்கள் பூஞ்சையை வளர்க்க
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு:
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தகவல் துளி
த�ொடர்பு தட்டுகள், நீண்ட குறுகிய துண்டு அகார் (Agar strips) ஊடகப்பேழை(Media cassettes) த�ொடர்பு
நழுவம் (Contact slide), தங்கும் தட்டு(Settle plates) ப�ோன்ற ஊடகங்கள் தற்போது கிடைக்கின்றன.
காற்றில் நுண்ணுயிர் இருப்பதை  கண்காணிக்கவும் உணவு மற்றும் மதுபான த�ொழிற்ச்சாலையில்
உள்ள  அமுக்கப்பட்ட  வாயு வழியிலும்(Compressad gas lines) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையான 
ஊடகங்கள் உணவு கெடுதலுக்கு காரணமான க�ோலிபார்ம், ஈஸ்ட், இழைப்பூஞ்சை, ப�ோன்ற
நுண்ணுயிரிகளை எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நிறக்குறியீடு க�ொண்ட MC ஊடகத்திண்டு(Media pad) ப�ோன்றவை ஈஸ்ட், எஷ்செரிசியா க�ோலை 
இழைப்பூஞ்சை க�ோலிபார்ம் மற்றும் காற்றுவாசிகளை துரிதமாகவும் ஏதுவான முறையில் ச�ோதனை
செய்யவும் பயன்படுத்தும் வகையில் ஊடகங்கள் கிடைக்கின்றன.

(i) ஊற்று தட்டு முறை (Pour Plate Method)
•

•

•

•

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆய்வு மாதிரியிலிருந்து
குழுக்கள்
உருவாக்கும்
பாக்டீரியாவை
தனிமைப்படுத்துவதற்கும்
மற்றும்
எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த  நுட்பத்தில் நுண்ணுயிர் த�ொகுதியின்
அடர்த்தியைக் குறைக்க ஆய்வு மாதிரி பலமுறை
நீர்த்தப்படுகிறது.

அடைகாக்கும்
நேரம்
சிற்றினங்களுக்குத்
தகுந்தவாறு மாறுபடுகிறது.

•

பெட்ரி தட்டுகள் தலைகீழான 
அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

•

அடைகாக்கும் செய்த பிறகு, பாக்டீரியல்
குழுக்கள்
ஊடகத்தின் மேல்பகுதியிலும்
உள்ளே  புதைந்தும் தனித்தனி அமைப்பாக
காணப்படுகின்றன.

•

மிகச் சிறிய அளவு (1.0 மி.லி அல்லது 0.1
மி.லி) க�ொண்ட நீர்த்தப்பட்ட மாதிரி – 45°C
வெப்பநிலை இருக்கும் உருகிய அகாருடன்
சேர்த்துக் கலக்கப்படுகிறது.

முறையில்

இம்முறையினால் ஒரு த�ொகையில் உள்ள 
செல்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிய
பயன்படுத்தலாம் (படம் 5.10).

ஊற்று தட்டு முறையின் குறைபாடுகள்
1.

வெப்பம் தாங்காத நுண்ணுயிரிகள், சூடான 
அகாரின் வெப்ப நிலையில் அழிகிறது.
2. ஆழமான  அகார்
ஊடகத்தில்
கட்டாய
காற்றுசுவாசிகளின் வளர்ச்சி குறைகிறது.
3. அகார் ஊடகத்தின் உள்ளே புதைந்த குழுக்கள்
மேற்புறத்தில் காணப்படும் குழுக்களைவிட
மிகச் சிறியதாக உள்ளன. மேலும் குழுக்கள்
சேர்ந்தோ 
அல்லது
கண்களுக்குப்
புலப்படாதவையாகவ�ோ இருக்கலாம்.

நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெட்ரி
தட்டுகளில் நுண்ணுயிர் த�ொற்று அற்ற
நிலையில் (காக் ஆய்வகத்தில் பணிப்புரிந்த
ஜீலியஸ் ரிச்சட் பெட்ரி 1887 ஆம் ஆண்டு
பெட்ரி
தட்டை
வடிவமைத்தார்)
இந்தக்
கலவை ஊற்றப்பட்டு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை
மற்றும் கால அளவுகளில் பெட்ரி தட்டுக்களில்
அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

உrkய அகா
45°C–50°C

•

பாrயா
கலைவ
கல த, அைடகா த

பாrயா kக அகா ஊடக t
ேமபர p ம உேள வளr

படம் 5.10: ஊற்றுத் தட்டு முறை
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நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியில்
கடைபிடிக்க வேண்டிய
ஐந்து ‘ஐ’ Five ‘I’ படி
நிலைகள்:
1. உட்செலுத்துதல் (Inoculation)

4. ஆய்வு செய்தல் (Inspection)
5. கண்டறிதல் (Identification)

(ii) பரவும் தட்டு முறை (Spread Plate Method)

•

•
•

•

இது மிக சுலபமான நேரடியான தூய
நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தனிமைப்படுத்தும்
முறை ஆகும்.
இம்முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு க�ொண்ட
நீர்த்தப்பட்ட நுண்ணுயிர் கலவை (0.1 மி.லி
அல்லது குறைவான) அகார் தட்டுகளில்
இடப்படுகிறது.

இதே மாதிரியான முறை பிறப்பகுதிகளிலும்
க�ோடுகள் இடுவதற்குப் பின்பற்றப்படுகிறது.

சிதறி பரப்பப்பட்ட நுண்ணுயிர் கலவைகளில்
இருந்து தனிப்பட்ட குழுக்கள த�ோன்றுகின்றன

க�ோடுகள்
இடும்பொழுது
கலவையின்
அடர்த்தி த�ொடர் வரிசைப்படி (Serially diluted)
குறைக்கப்படுவதால் ஊடகத்தின் மேற்புறத்தில்
நீர்த்த சாய்வு விகிதம் உருவாக்கப்படுகிறது.

இங்கும் அகார் தட்டுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட
வெப்பநிலையில்
குறிப்பிட்ட
நேரம்
வரை
அடைகாக்கும்
செய்யப்படுகிறது
(சிற்றினங்களிடையே அடைகாக்கும் செய்யும்
நேரம் மாறுபடுகிறது)

க�ோடுகள் இடப்பட்ட பிறகு, அகார் தட்டுகள்
குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு
அடைகாக்கம் செய்யப்படுகிறது. (சிற்றினங்களுக்குத்
தகுந்தவாறு அடைகாக்கும் செய்யப்படும் நேரம்
மாறுகிறது)

அடைகாக்கும் செய்தபிறகு பெட்ரி தட்டிலுள்ள
தனித் தனியான குழுக்களின் வளர்ச்சி
உற்றுந�ோக்கப்படுகிறது.
tட ஊடகt 0.1ml
மாtrகைள ஊற ப த

இந்த 
முறையினால்
நுண்ணுயிர்களின்
த�ொகையினைக் கணக்கிடலாம் (படம் 5.11).

தனி பாக்டீரியல் செல்லை அகார் மேற்புரத்தில்
பிரிப்பதற்கு வெவ்வேறு க�ோடு இடுதல் முறைகள்
பயன்படுத்தலாம். முதல் பகுதியில் க�ோடுகள் இட்ட
பிறகு இனாகுலேஷன் கம்பி நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்படுகிறது. பின்னர், இரண்டாவது க�ோடுகள்
முதல் பகுதியில் இருந்து த�ொடங்கப்படுகிறது.

நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட L- வடிவிலான
கண்ணாடி
கம்பியைக்(வளைந்த
கம்பி)
க�ொண்டு அகார் தட்டுக்களில் நுண்ணுயிர்
கலவை ஒரே மாதிரியாக சம அளவில்
பரப்பப்படுகிறது.

1

•

பாக்டீரியாக்களின்
தூய
வளர்ப்பைத்
தனிமைப்படுத்தப் ப�ொதுவாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய
முறைகளுள் க�ோடு
தட்டு
முறையும்
அடங்கும்.
இம்முறையில்
இ ன ா கு லே ஷ ன்
வளையம் நிறைய ஆய்வு
மாதிரி
எ

டுக்கப்பட்டு
அது நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்பட்ட திட ஊடகத்தின்
மேல்புறத்தில் க�ோடுகளாக
இடப்படுகிறது.

3. தனிமைப்படுத்துதல் (Isolation)

•

பெட்ரி தட்டில் குழுக்களின் எண்ணிக்கை 
உயிருள்ள
நுண்ணுயிர்களின்
எண்ணிக்கைக்கு சமம்.

(iii) க�ோடு தட்டு முறை (Streak Plate Method)

2. அடைகாத்தல் (Incubation)

•

•

2

மாtrகைள சமமாக
பர pத

3 ஊடக ேமபர p
வளr பாrயா
kழக

nம ஊடகt
பாrயாைவ கலத
அைடகாத
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5.4 பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை
குழுக்களின் வளர்ச்சிப் பண்புகள்

அடைகாக்கத்திற்கு பின்னர், அகார் தட்டுகளில்
உள்ள
நுண்ணுயிர்
குழுக்களின்
வளர்ச்சி
உற்றுந�ோக்கப்படுகின்றன.

இதற்கு
முந்தைய
பகுதியில்
பல்வேறு
வயைான ஊடகங்கள் மற்றும் அதன் தனிப்பட்ட
பயன்களைப் பற்றி நாம் அறிந்து க�ொண்டோம்.
நுண்ணுயிரிகளின் அமைப்பைப் பற்றி அறிவது,
அவற்றைத் தனிமைப்படுத்துதல், இனங்காணுதல்
மற்றும் வகைப்படுத்துதலில் மிக அடிப்படை 
வரன்முறையாக உள்ளது. நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிப்
பண்புகள் வகைப்பாட்டியலில் ஒரு அடிப்படை
அலகாகக் கருதப்படுகின்றது.

க�ோடுகள் இடப்படும் முறையைப் ப�ொறுத்து,
முதல்
பகுதியில்
அதிகமான
நுண்ணுயிர்
வளர்ச்சியும், நான்காவது பகுதியில் நுண்ணுயிர்
குழுக்கள் தனித்தனியாகவும் காணப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குழுவும்
ஒரு தனி பாக்டீரியாவிலிருந்து த�ோன்றியதாக
அனுமானிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, இது தூய
வளர்ச்சிக் கலவை என்று கூறப்படுகிறது.
வெற்றிகரமான 
தனிமைப்படுத்துதல்
தனி செல்களைப்  பிரிக்கும் இடைவெளியைச்
சார்ந்ததாகும் (படம் 5.12).

பாக்டீரியாக்களைத் திட மற்றும் திரவ
ஊடகத்தில்
வளர்க்கலாம்.
ஆனால்,
திட
ஊடகத்தின் மேல்
கண்டறிவது
எளிதாக
இருக்கும். திரவ ஊடகத்தில் பாக்டீரியா வளர்ச்சி
தெளிவாக இருக்காது. ஒரு வித சமமான
கலங்கல்
தன்மையுடனும்
அல்லது
சிறிய
வீழ்ப்படிவாக அடிபகுதியிலும், மேற்புறத்தில் மென்
உறையாகவும் த�ோன்றுகிறது.

தகவல் துளி
மைக்ரோமேனிபுலேட்டர் (Micromanipulator)
–இச்சாதனம்
நுண்ணோக்கியுடன்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தச் சாதனம் மூலம்
ஒரு தனி பாக்டீரியல் செல்லைக் கலப்பு
குழுவில் இருந்து பிரித்து எடுக்க முடியும். இதில்
மைக்ரோ-பிப்பெட் (Micropipette) அல்லது
மைக்ரோபுர�ோப் (Microprobe – நுண்உணர்வு
சாதனம்) உள்ளது. ஆகையால், ஒரு தனி
செல்லை எளிதில் பிரித்தெடுக்கலாம்.

A

ஊடகt
ெசltத

mறாவt
ெதாkp
ேகா க

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிப் பண்புகளைப்
பற்றி தெரிந்து க�ொள்ள சில அடிப்படை பண்புக்
கூறுகள் உள்ளன. வளர்ச்சி ஊடகத்தில் உள்ள
பாக்டீரியல் குழுவின் வடிவம், அளவு, நிறம்,
அமைப்பு, உயரம், விளிம்பு ப�ோன்றவை விரிவாக
கீழே கூறப்பட்டுள்ளன.

B

C
ததயான
காலக

இரடாவt
ெதாkp
ேகா க

mக அtகபயான
வளc

அtக வளc

நாகாவt
ெதாkp
ேகா க

இkேபஷ

kைறவான வளc

D

E
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பவ

பாvேன

உயர

pளா

வட

நாrைழயாலான

எழபபட

ஒ கற

கெவ

ைரசா

பாvேன

cழ (ெல)

அேபாேன

vp

m

(kட

அைல
(அைலயாக)

நாrைழயாலான

கtp
(pளvக)

ஒ கற

crட

படம் 5.13: பாக்டீரியாவின் குழு அமைப்பு

5.4.1 திட ஊடகத்தில் பாக்டீரியாவின் குழு
அமைப்பு

ப�ொதுவாக
மிருதுவான 
குழுக்களைக்
க�ொண்ட 
ஸ ்ட்ரெப் ட ோ க ாக்கஸ்
நி ம�ோ னி யே , –
வீ ரி ய த்தன்மை 
க�ொண்டவை. ச�ொரச�ொரப்பான குழுக்களாகக்
காணப்படுபவை,
வீரியத்தன்மை 
அற்றவை. ஆனால், மைக்கோபாக்டீரியம்
டியூபர்குல�ோஸிஸ்
குழுக்கள் மேற்புறம்
ச�ொரச�ொரப்பானதாக
இருப்பது
அதன்
வீரியத்தன்மை  சுட்டிக்காட்டப்படுவதற்கு ஒரு
சிறந்த காரணி.

வடிவம்: வளர்ச்சி குழுக்கள் வட்டமான ஒழுங்கற்ற,
நாரிழையிலான (Filamentous) வேர் ப�ோன்ற
அமைப்புகளாகக் இருக்கலாம்.
உயரம்: குழுவின் பக்கவாட்டு அமைப்பாகும். இது
தட்டையாக, எழுப்பப்பட்ட, குமிழ் ப�ோன்ற (Umbonate),
குவளை ப�ோன்ற (Crateriform), குழி (Convex)
புடைப்பானது (Pulvinate) ப�ோன்று காணப்படும்.
விளிம்பு: பாக்டீரியா குழுவின் விளிம்பானது
முழுவதுமாக,
மிருதுவாக,
ஒழுங்கற்ற,
அலைஅலையாக (undulate), முட்டைவடிவமாக
(Ovary) கதுப்புக்களாக (lobate), சுருள் (Curled),
இழை (filiform) ப�ோன்று இருக்கலாம். ஒழுங்கற்ற
அமைப்பைக்
க�ொண்ட
குழு,
ஒழுங்கற்ற
விளிம்பினைத் தரும் (படம் 5.13).

குழுவின் தன்மை: குழுவின் தன்மை என்பது
பாக்டீரியல் வளர்ச்சியின் நிலைத்தன்மையைக்
குறிப்பதாகும்.
அது
காய்ந்த,
ஈரப்பதமான,
வழுவழுப்பான, உடையக்கூடிய, பசைத்தன்மை
(இழையில்
ஒட்டிக்கொண்டு,
எடுப்பதற்குக்
கடினமாய் இருக்கும்), பிசுபிசுப்புத் தன்மை மற்றும்
வெண்ணை ப�ோலவும் இருக்கலாம்.

குழு அளவு: குழுவின் விட்டம், மில்லிமீட்டர்
அளவுகளில் அளக்கப்படுகின்றது. இது சிறிய
மற்றும்
நடுத்தரமான,
பெரிய,
ஊசிமுனை,
ப�ோன்ற
த�ொடர்புடைய
வார்த்தைகளால்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாக்டீரியா
குழுக்களின்
ஒளிபுகா
தன்மை:
குழுக்கள் வெவ்வேறு வகையான, ஒளி ஊடுருவும்
அடர்த்தியைக் க�ொண்டது. அவை  ஒளிபுகும், ஒளி
புகாத, அரைகுறை ஒளி ஊடுருவும் தன்மையாகவும்,
பல நிறம் (Iridescent) க�ொண்டவைகளாகவும்
(குழுக்கள் ஒளிசிதறலின்போது தன் நிறத்தை மாற்றிக்
க�ொள்ளும்) இருக்கலாம்.

ஊடகத்தின் மேற்பரப்பில் குழுவின் அமைப்பு:
பாக்டீரியாக்
குழுக்கள்
பளபளப்பாகவும்,
மிருதுவாகவும்
த�ோற்றமளிக்கும்.
குழுக்கள்
ச�ொரச�ொரப்பாகவும்,
சுருங்கியதாகவும்,
வெளிறியதாகவும் (Veined) மற்றும் ஜ�ொலிக்கின்ற
அமைப்பாகவும் இருக்கலாம்.
67

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 67

19-02-2019 5.47.30 PM

குழுக்களின் மணம்: சில பாக்டீரியாக்கள் மணம்
பரப்பும் தன்மை  க�ொண்டவை. அதன்மூலம்
நுண்ணுயிரிகளை இனங்கான முடியும். மழைக்குப் 
பின் வரும் மண்வாசனை ஆக்டின�ோமைசீட்ஸ்
என்னும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. சில
பூஞ்சைகள் பழங்களின் மணத்தைப் பெற்று
இருக்கும். எஷ்செரிசியா க�ோலை பாக்டீரியா
மலத்தின் மணத்தை ஏற்படுத்தும்.

சில
நீரில்
கரையும்
நிறமிகள்
புளூரசெண்ட்
தன்மை 
க�ொண்டவை.
எ டு த் து க்கா ட் டு :
பைய�ோவெ ர் டி ன் .
இவை, குழுக்களை, சுற்றிய அகார் ஊடகம்
அல்ட்ரா  வயலெட் (Ultraviolet) கதிர்களுக்கு
உட்படுத்தும்போது அவை, ெவள்ளை  அல்லது
நீலநிறத்தை உமிழ்கின்றன.

குழு நிறம்: பல பாக்டீரியாக்கள் நிறமிகள் உள்ள 
குழுக்களை  உருவாக்கும் (அட்டவணை  5.3). சில
பாக்டீரியல் குழுக்கள் நீரில் கரைக்க  முடியாத
நிறமிகளைத் தயாரித்து தக்கவைத்துக் க�ொள்கிறது
மற்றும் குழுக்கள், நிறமிகளை செல்லின் உள்ளே 
எடுத்துக்கொள்வதால் அவை  நிறமாக த�ோற்றம்
அளிக்கிறது (படம் 5.14). ஆனால் சில பாக்டீரியா
நீரில் கரைக்கூடிய நிறமிகளை  உருவாக்கி சுற்றி
உள்ள  ஊடகத்தில் அந்நிறமியைப்  பரவச் செய்யும்.
எடுத்துக்காட்டு: சூட�ோம�ோனஸ் ஏர�ோஜின�ோசா
உற்பத்தி செய்யும் நிறமிக்கு “பய�ோசைனின்” என்று
பெயர். இது நீரில் கரையும் தன்மை க�ொண்டது மற்றும்
ஊடகத்திற்கு ஊதா நிறத்தை வழங்குகின்றது.

5.4.2 திரவ ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்
வளர்ச்சியின் தன்மை
நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கலவை திரவம் முழுவதுமாகப்
பால் ப�ோன்று மற்றும் மேகத் திரளாகவும் இருந்தால்
அது கலங்கிய நிலை என்று அழைக்கப்படும்.
செல்கள் குழாய் அடியில் தேங்கி இருந்தால்
அவை வீழ்படிவு எனப்படும்.
பாக்டீரியல் வளர்ச்சி த�ொடர்ச்சியான அல்லது
இடையூறுடன் கூடிய மேல் படர்வுடன் திரவ
கலவையில் இருந்தால், அதை மென்படலம் (Pellicle)
என்று அழைக்கப்படுகிறது (படம் 5.15).

5.4.3 பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சி மற்றும்
குழுக்களின் பண்புகள்
பூஞ்சைகள் யூக�ோர்யாடிக் உயிரினங்கள் ஆகும்.
அவை ஒரு செல் ஈஸ்ட்டாகவும் (Yeast) மற்றும்
பல செல்கள் க�ொண்ட இழை பூஞ்சைகளாகவும்
(filamentous Mold) இருக்கின்றன. சில பூஞ்சைகள்
இருவித த�ோற்றத்தில் (Dimorphic) இருக்கின்றன.
ப�ொதுவாகப் பூஞ்சைகள் அமிலத் தன்மையில்
விரும்பி வளருகின்றன.

படம் 5.14: ஊடகத்தில் காணப்படும் பாக்டீரியல்
குழுக்களின் நிறமிகள்

திரவ நடுத்தர நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி

ெபலிக்கள்

ெபலிக்கள்
வண்டல்

படம் 5.15: திரவ ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி
68

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 68

19-02-2019 5.47.31 PM

அட்டவணை 5.3: நிறமி பாக்டீரியாக்களின் நிறமிகள்
பாக்டீரியா

நிறம்

செரேஷியா மார்ச்சனஸ்

சிவப்பு

ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

தங்க நிற மஞ்சள்

மைக்ரோகாக்கஸ் லூடியஸ்

மஞ்சள்

சூட�ோம�ோனஸ் ஏர�ோஜின�ோசா

பச்சை

சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் ஊடகம் மற்றும்
உருளைக்கிழங்கு அகார் ஊடகம் பூஞ்சைகளின்
வளர்ச்சிக்கு
உதவுகின்றன.
சாப்ரோட்
டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் (SDA - Sabourad’s Dextrose
Agar) ஊடகத்தி்ன் அமிலத்தன்மை பாக்டீரியா
வளர்ச்சியைக் குறைக்கும்.

பாக்டீரியா குழுக்களை
இருக்கின்றன.

விட

பெரியதாகவும்

மியூக்கர் வளர்ச்சி மற்றும் குழுக்களின் பண்புகள்

பூஞ்சைகளின், மியூகர் (Mucor) இப்பூஞ்சை
வெள்ளை, பழுப்பு, அல்லது சாம்பல் நிறம்
உடையவை மற்றும் வேகமாக வளரும் தன்மை
க�ொண்டது.

பூஞ்சை
குழுக்களின்
நிறம்,
மேற்புரம்,
பின்புறம், மேற்புரத்தின் தன்மை (ப�ொடி, துகள்,
கம்பளி, பஞ்சு, மென் பூம்பட்டு (Velvete) அல்லது
உர�ோமங்கள்அற்றது (Glabrous)) இடவமைப்பு
(Topography) உயரம், மடிப்பு, விளிம்பு மற்றும்
வளர்ச்சியின் கால அளவு ப�ோன்ற பண்புகள்
கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

ஸ்போர் உற்பத்தியால் பழைய பூஞ்சைக்
குழுக்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருந்து பழுப்பு
நிறத்திற்கு மாறுகின்றன (படம் 5.16.ஆ)
தகவல் துளி
டைமார்பிக் பூஞ்சை என்ற (Dimorphic)
பூஞ்சைகள்
இழைப்  பூஞ்சைகளாகவ�ோ,
ஈஸ்ட்டாகவ�ோ  இருப்பது அதன் சுற்றுபுறச்
சூழல் உடலியல் நிலைகளைச் சார்ந்தது.
எடுத்துக்காட்டு:
ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா
கேப்சூலேட்டம் - மனித ந�ோய்க்கிருமியான 
இப்பூஞ்சை அறை வெப்பநிலையில் இழை 
பூஞ்சையாகவும், மனித உடலின் வெப்பநிலையில் ஈஸ்ட் ப�ோன்றும் வளருகின்றன.

ஈஸ்ட் கேண்டிடாவின் வளர்ச்சிப் மற்றும் குழு
பண்புகள்
ஈஸ்ட்கள்,
சாப்ரோட்
டெக்ஸ்ட்ரோஸ்
அகார்
(Sabouraud Dextrose Agar) காற்று உள்ள சூழலில்
வளர்க்கப்படுகிறது. பூஞ்சைக் குழுக்கள் பசைக்
குழுக்களாக வளர்ந்து ஈஸ்ட்டின் மணத்தை 
வெளியிடுகிறது. வெவ்வேறு ஈஸ்ட்டு குழுக்களின்
புறத்தோற்றம் மாறுபடுகின்றன  (படம் 5.16.அ). SDA
ஊடகத்தில் ஈஸ்ட் குழுக்கள் மிருதுவான தன்மையும்

படம் 5.16: A சாப்ரோட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார்-பூஞ்சை வளர்ச்சி
அ) ஈஸ்ட் வளர்ச்சி ஆ) இழை பூஞ்சை வளர்ச்சி
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இகணயச் கசையல்பாடு

நகாடு தடடு முர்ற
பாக்டீரியாக்களின்
தூய வளர்பகபத்
தனிகமபபடுத்துதல்
படிகள்:


‘Virtual Interactive bacteriology laboratory’ பக்கத்திற்கு கசைல்ல URL ஐப பயன்படுத்துக அல்லது
QR குறியீட்கட ஸ்கன் கசைய்க.



'module' என்பகதக் கிளிக் கசைய்து பின்பற்றும் வழிமுக்றககளப படிக்கவும்.



streak plating கசையல்முக்ற கசைய்து பார்க்க ்மல் இடது பகுதியிலிருநது கீ்ழ இடது வரிகசையில்
உள்ள கசையல்முக்றயிகைச் கசைய்யுஙகள்



ஒவ்கவாரு படியிலும் இகட்ய சுழற்சியாக கவபபபபடுத்தி உலர கசைய்யவும்.

படி 1

படி 2

படி 3

படி 4
படி: 1

படி: 2

படி: 3

உரலி
http://learn.chm.msu.edu/vibl/index.html
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சுருக்கம்

அ) தேர்வுக் கலவை

இயற்கை
சூழலில்
நுண்ணுயிரிகள்
பல
இனங்களைக் க�ொண்ட குழுக்களாக உள்ளன.

இ) அடிப்படைக் கலவை

ஆ) ஊட்டக் கலவை
ஈ) ப�ொதுவான ஊடகம்

நுண்ணுயிரிகள் உயிர் வாழ்வதும் மற்றும்
வளருவதும் சாதகமான வளர்ச்சிச் சூழலைப்
ப�ொறுத்து அமையும்

2. பிரித்தறி ஊடகம் – ஒரு எடுத்துக்காட்டு
அ) இரத்த அகார்

நுண்ணுயிர்களை ஆய்வகத்தில் வளர்ப்பது,
அவற்றைத் தனிமைப்படுத்துதல், இனங்காணுதல்
மற்றும்
வகைப்படுத்துதலில்
முக்கிய
பங்கு
வகிக்கிறது.

ஆ) EMB அகார்
இ) அ மற்றும் ஆ
ஈ) எதுவும் இல்லை

ஊடகம் என்பது, நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சிக்குத்
தேவையான
அனைத்துப் ப�ொருள்களையும்
க�ொடுக்கும் சூழல் ஆகும்.

3. ஒரு ஊடகத்தில் காணப்படும் அனைத்து
மூலப் ப�ொருள்களும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டு
இருந்தால் அந்த ஊடகத்தின் பெயர் என்ன?

பல்வேறு
வகையான
ஊடகங்கள்,
நுண்ணுயிர்கள்
தனிமைப்படுத்துதலில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அ) செயற்கை ஊடகம்
ஆ) செயற்கையற்ற ஊடகம்
இ) சிக்கலான ஊடகம்

ஊடகங்கள்,
இயற்பியல்,
வேதியல்
மற்றும்
சிறப்புத்தேவைகளின்
அடிப்படையில்
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன
மருத்துவ
மற்றும்
சுற்றுப்புறுச் சூழலில் காணப்படும் பல்வேறு
நுண்ணுயிர்களைக்
கண்டறிய
அவை
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஈ) இயற்கை ஊடகம்
4. எந்த ஊடகத்தைப் பயன்படுத்தி மல மாதிரியில்
உள்ள டைபாய்டு பேசில்லை  மாதிரியில்
தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அ) தேர்வுக் கலவை ஊடகம்

நுண்ணுயிரியல்
துறையில்
நுண்ணுயிர்களைத் தனிமைப்படுத்த பல்வேறு
முறைகள் உள்ளன. அவை, ஊற்று தட்டு முறை,
ஸ்ப்ரெட் தட்டு முறை க�ோடு தட்டுமுறை.

ஆ) அடிப்படை ஊடகம்
இ) ஊட்டக் கலவை
ஈ) பிரித்தறி ஊடகம்

நுண்ணுயிர்களை ஊடகத்தில் வளர்ப்பதன்
மூலம்,
அவற்றை
தனிமைப்படுத்தல்,
இனங்காணுதல், மற்றும் வகைப்படுத்துதலில் மிக
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. பாக்டீரியா மற்றும்
பூஞ்சை குழுக்களின் வளர்ச்சி சத்துப்பொருள்கள்,
வெப்பநிலை மற்றும் PH சார்ந்து அமையும்.

5. எந்த முறையில், நுண்ணுயிர் கலவையை
அகார் ஊடகத்தின் மேல் வைப்பது இல்லை?
அ) ஊற்று தட்டு முறை
ஆ) பரவும் தட்டு முறை
இ) க�ோடு தட்டு முறை
ஈ) மேற்கண்ட எல்லாம்

சுய மதிப்பீடு

ஈ)	
மேற்சொன்ன அனைத்தும்

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.

6. எந்த முறையில், நுண்ணுயிர் கலவை
ச�ோதனைக்குழாயில் உள்ள உருகிய அகார்
ஊடகத்தில் கலக்கப்பட்டு நுண்ணுயிர் நீக்கம்
செய்யப்பட பெட்ரி தட்டுகளில் ஊற்றப்படுகிறது?

மருத்துவ
மாதிரி
ப�ொருளில் தேவையான
நு ண் ணு யி ர்க ள்
எண்ணிக்கை குறைவாகவும் தேவையற்ற
நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாகவும் இருக்கையில்
எந்த ஊடகத்தை பயன்படுத்திப் தேவையான
நுண்ணுயிர்களைப் பிரித்து எடுக்க முடியும்?

அ) ஊற்று தட்டு முறை
ஆ) பரவும் தட்டு முறை
இ) க�ோடு தட்டு முறை
ஈ) இவை அனைத்தும்
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7. ஒரு பாக்டீரியாக் குழுவில், ஒரே ஒரு சிற்றினம்
மட்டும் காணப்பட்டால் அது என்ன என்று
அழைக்கப்படுகின்றது?
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

12. ஒரு நிறமி பாக்டீரியாவில், உருவாக்கப்படும்
நிறமிகள் தண்ணீரில் கரையாத தன்மை
க�ொண்டு இருந்தால், அவை எவற்றிற்கு
நிறத்தை வழங்குகிறது?

தூய வளர்ச்சிக் கலவை
கலக்கப்பட்ட வளர்ச்சி
அரை நிலையாக கலக்கப்பட்ட வளர்ச்சி
அசுத்தமான வளர்ச்சி

அ) பாக்டீரியா
ஆ) ஊடகம்
இ) அ மற்றும் ஆ
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமில்லை

8. ஏன் ஊற்று தட்டு முறை தனிமைப்படுத்துதலில்,
காற்று
உள்ள
சுவாசிகள்
(Airobes)
எண்ணிக்கைக் குறைவாக உள்ளது?
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

13. ஒரு நிறமி பாக்டீரியாவில், உருவாக்கப்படும்
நிறமிகள் தண்ணீரில் கரையும் தன்மை
க�ொண்டிருந்தால், அவை எவற்றிற்கு நிறத்தை
வழங்குகிறது?

குறைந்த ஆக்ஸிஜன் அளவு இருத்தல்
அதிக ஆக்ஸிஜன் அளவு இருத்தல்
கார்பன் டை ஆக்ஸைடு இருத்தல்
இவை எதுவுமில்லை

அ) ஊடகம் நிறம் மாற்றம் பெற்று இருக்கும்
ஆ) பாக்டீரியா நிறம் மாற்றம் பெற்று இருக்கும்

9. ஒரு
நுண்ணுயிர்
கலவையில்
பல
கலப்படங்களை க�ொண்டு காணப்பட்டால்
எந்த முறையின் மூலம் தனிமைப்படுத்தப்பட
பயன்படுகிறது.
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

இ) அ மற்றும் ஆ
ஈ) எவையும் இல்லை

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

பரவும் தட்டு முறை
ஊற்று தட்டு முறை
க�ோடு தட்டு முறை
இம்மூன்று முறையிலும்

1.

3. செயற்கை
விளக்கும்.

என்ன?

ஊடகம்

என்றால்

என்ன?

4. விகிதப் பெருக்க ஊட்டக்கலவை பற்றிக் கூறு?
5. ஏதாவது மூன்று பூஞ்சை ஊடகம் பற்றிக்
கூறு?

A குழு அமைப்பு மாறுபடுதல்
B குழு அமைப்பு மாறுபடுதல்
அ மற்றும் ஆ
எந்த மாற்றமும் இல்லை

6. தூய வளர்ச்சிக் கலவை என்றால் என்ன?
7. தூய வளர்ச்சி மற்றும் கலந்த கலவை (mixed)
வேறுபடுத்திக் காட்டுக
8. ஏன், ஊற்று பிளேட் தட்டு முறையில்
மேற்பகுதியில்
வளரும்
நுண்ணுயிர்
குழுக்கள், ஊடகத்தின் உள்ளே வளரும்
குழுக்களைக்,
காட்டிலும்
பெரியதாகக்
காணப்படுகிறது?

11. காற்று வளிமண்டலத்தில் அகார் தட்டுகளை
உட்படுத்தி
அறை வெப்பநிலையில்
அடைகாக்கம் செய்த பிறகு எந்த மாதிரியான
நுண்ணுயிரிகள் குழு அமைப்பு பெரும்பாலும்
காணப்படும்.
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

என்றால்

2. அடிப்படை ஊடகம் என்றால் என்ன? எ.கா
தருக.

10. ஒரு அகார் தட்டில் A மற்றும் B என்ற குழுக்கள்
வட்ட அமைப்பில் காணப்படுகின்றன. இதில்
A என்ற குழு ஒரு தடுப்புப்பொருளை B மேல்
செலுத்துகிறது. அப்பொழுது பாக்டீரிய குழு
B-அமைப்பு என்ன மாதிரியான மாற்றங்களைக்
க�ொண்டு இருக்கும்?
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

அரைதிட
ஊடகம்
உதாரணம் க�ொடு

9. ஏன், பெட்ரி தட்டுகள் அடைகாக்கும் செய்யும்
ப�ொழுது தலைகீழாக வைக்கப்படுகின்றன?

பாக்டீரியா
பூஞ்சை
வைரஸ்
எதுவும் இல்லை

10. சூட�ோம�ோனஸ் ஏர�ோஜின�ோசா உற்பத்தி
செய்யும் பல்வேறு வகையான நிறமிகளைப்
பற்றிக் கூறுக.
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11.

அகார்
சாய்வைக்
காட்டிலும்
அகார்
ஊடகத்தினால் ஆன பெட்ரி தட்டுகளில் குழு
அமைப்பைக் காண்பது மற்றும் அதைப் பற்றி
அறிவது தெளிவாக உள்ளது ஏன்?

19. அகார் சாய்வு மற்றும் பிராத் ஊடகத்தை
விட,
ஸ்ட்ரிக்தட்டு
முறை
பாக்டீரியா
தனிமைப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு
எவ்வாறு உதவுகிறது?
20. பாக்டீரியாக் குழு அமைப்பு பற்றி விவரி,

12. பாக்ட்டீரியா குழு உயரம் (elevation) பற்றிக் கூறு
13. மற்ற உறைவிக்கும் ப�ொருள் இருந்தாலும்
கூட ஏன், அகார் உறைவிக்கும் ப�ொருளாக
பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

மாணவர் செயல்பாடு
1.

14. தேர்வு
கலவை
ஊடகத்தில்
இருந்து
விகிதப்
பெருக்க
ஊட்டக்கலவையை
வேறுபடுத்திக்காட்டு
15. ஊற்று, பரவும், க�ோடு, தட்டு முறையை விவரி

2. பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை, குழுக்களின்
வகைகள் க�ொண்ட  படங்கள் மற்றும்
பல்வேறு
வகையான 
ஊடகங்கள்
க�ொண்ட  படங்கள் வைத்து
chart
(விளக்கப்படம்) தயாரிக்கவும்

16. நிறமி உருவாக்கும் பாக்டீரியா பற்றி எழுதுக.
17. பாக்டீரியா
குழுக்களின்
தன்மையை பற்றிக் கூறு
18. சிறப்பு தன்மை க�ொண்ட
ஏதேனும் ஐந்து பற்றி எழுதுக.

ஒளி

மாணவர்கள், தங்கள் அன்றாட வாழ்வில்
காணப்படும் அகார் க�ொண்ட ப�ொருள்களை 
பற்றி கூறவும் மேலும் அப்பொருள்களின்
அகார் பயன்பாடு பற்றியும் கூற வேண்டும்.

புகும்

ஊடகங்கள்

3. கெட்டுப்போன  உணவு ப�ொருள்களை 
க�ொண்டு, கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய
நுண்ணுயிர்களை உற்று ந�ோக்கவும்.
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இயல்

6

நுண்ணுயிரிகளின்
உணவூட்டமும், வளர்ச்சியும்
இயல் திட்டவரை
6.1 நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்
6.2 நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேவையான
உணவூட்டம்
6.3 நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட வகைகள்
6.4 ஒளிச்சேர்க்கை
6.5 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி
6.6 வளர்ச்சியின் அளவீடு
உணவிலும் பிற கரிமப்பொருள்களிலும் வளர்கிற ம�ோல்டு,
ஒரு வகையான பூஞ்சையாகும். இது சிக்கலான ப�ொருள்களை
எளியப்பொருள்களாக உடைத்து அதனின்று தன் வளர்ச்சிக்குத்
தேவையான ஊட்டச்சத்தினைப் பிரித்தெடுக்கும்.

கற்றல் நோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,
•
•
•

•

•
•

இப்பாடப்பகுதியைப்

வளர்ச்சிக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஆற்றல்
தேவைப்படுகிறது. இதுப�ோல நுண்ணுயிர்கள்
கரிம, மற்றும் கனிம ப�ொருள்கள், ஒளி, CO2
ப�ோன்றவைகளில்
ஆற்றலை
பெற்றுக்
க�ொள்கின்றன.
தேவைப்படும்
ஆற்றலானது
வளர்ச்சிதை மாற்ற திறனையும், அவைகளின்
தேவையும் சார்ந்துள்ளது.

பயின்ற

பாக்டீரியா செல்லுக்குத் தேவையான
ஊட்டச்சத்துகளை அறிவர்.

பெருஊட்டச்சத்துகளுகளையும் நுண்
ஊட்டச்சத்துகளையும் வேறுபடுத்துவர்.

6.2 நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேவையான
உணவூட்டம்

கார்பன், ஆற்றல் ப�ோன்ற மூல
ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் உயிரிகளை
விளக்குவர்.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெருஊட்டச்சத்தும்,
நுண்ணூட்டச்சத்தும், வளர்ச்சி காரணிகளும்
தேவைப்படுகின்றன. இவைகள் புரதம், நியூக்ளிக்
அமிலக் க�ொழுப்பு ப�ோன்ற செல் ப�ொருள்களைக்
கட்டமைக்க உதவுகின்றன.

தாவரம், பாசிகள், பாக்டீரியா
ப�ோன்றவைகளின் ஒளிச்சேர்க்கையினை 
ஒப்பிடுவர்.

பாக்டீரியல் வளர்ச்சி வளைவின், வளர்ச்சி
நிலைகளைப் புரிந்துக்கொள்வர்.

பெரு ஊட்டச் சத்துகள் (Macro Nutrients)

பாக்டீரியாக்களைக் கணக்கீடு செய்யும்
முறைகளை அறிவர்.

அதிக பெரிய அளவில் தேவைப்படும் தனிமங்கள்
பெருஊட்டச்சத்துகள் எனப்படும். நைட்ரஜன்
(N), கார்பன் (C), ஆக்ஸிஜன் (O), ஹைட்ரஜன்
(H), சல்பர் (S), பாஸ்பரஸ் (P) , ப�ொட்டாசியம் (K),
கால்சியம் (Ca), மெக்னீசியம் (Mg) மற்றும் இரும்பு
(Fe) ப�ோன்றவைகள் தனிமங்களாகும். அமின�ோ

6.1 நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்
இ வ் வு ல கி ல் வ சி க் கு ம் அ னை த் து
உயிரினங்களுக்கும் இயல்பாக செயல்படுவதற்கும்,
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அமிலங்களும் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் (DNA,
RNA) பாகங்களான பியூரின் பிரிமிடின் ப�ோன்ற
நியூக்ளிய�ோட்டைகளும் உருவாக்க நைட்ரஜன்
தேவைப்படுகிறது.
பாஸ்போலிப்பிடுகள்,
ATP
ப�ோன்ற
நியூக்ளிய�ோடைட்டுகள்
நியூக்ளிக் அமிலங்களின் பாஸ்போடை ஈஸ்டர்
இணைவுகளிலும் பாஸ்பரஸ் ஒரு பகுதி ஆகும்.
கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகியவைகள்
பெப்டிட�ோகிளைக்கான், புரதங்கள், ெ௧ாழுப்புகள்,
நியூக்ளிக் அமிலங்கள் ப�ோன்ற அனைத்து
பெரிய மூலக்கூறுகளுக்கு முதுகெலும்பாகும்.
சிஸ்டின்,
மெத்திய�ோனைன்
ப�ோன்ற
அமின�ோஅமிலங்கள் தையமின், பய�ோட்டின்
ப�ோன்றவைகளை
உருவாக்க
சல்பர்
தேவைப்படுகிறது. ப�ொட்டாசியம், கால்சியம்,
மெக்னீசியம் மற்ற இரும்பு ப�ோன்றவைகள்
செல்லினுள் நேர்மின் அயனியாக உள்ளன.
இவைகள் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிதை
மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கை வைக்கின்றன. பல
ந�ொதிகளின் செயல்பாட்டிற்கு ப�ொட்டாசியம் (K +)
தேவைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு பைரூவேட்
கைனேஸ் பாக்டீரியாவின் அகசிதல் விதையுடைய
வெப்ப எதிர்ப்பில் கால்சியம் ஈடுபட்டுள்ளது.
மெக்னீசியம் ATP யுடன் இணைந்து ஹெக்சோ
கைனேஸ் ப�ோன்ற ந�ொதிகளுக்கு இணை
காரணியாக (Cofactor) செயல்புரிகிறது. இரும்பு
(Fe 2+ அல்லது Fe 3+) சைட்டோகுர�ோமில் உள்ளது.
இது சைட்டோகுர�ோம் ஆக்ஸிடேஸ், கேட்டலேஸ்,
பேராக்சிடேஸ்
ப�ோன்றவர்களுக்கு
இணை
காரணியாக செயல்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: துத்தநாகம் (Zn), மாலிப்டினம்
(Mo), க�ோபால்ட் (Co) மாங்கனீஸ் (Mn) சில
நுண்ணுயிரிகளுக்கு பெரிய மற்றும் நுண்ணூட்ட
சத்துகள் தவிர, அமின�ோ அமிலம், பியுரின்
பிரமிடின், வைட்டமின்கள் ப�ோன்ற வளர்ச்சி
காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு:
லிக�ோக�ோ
நாஸ்டாக்
சிற்றினத்திற்குப்
பய�ோடினும் என்டிர�ோகாக்கஸ் பீகாலிஸிக்கு
ப�ோலிக் அமிலமும் தேவைப்படுகின்றன.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
கால்சியம்
கார்பனேட்,
மெக்னீசியம்
நைட்ரேட்,
பெரஸ்
குளைரைடு,
ஜிங்
சல்பைட், குளுக்கோஸ் ப�ோன்றவைகளை
மட்டுமே க�ொண்டுள்ள ஊடகத்தில் ஏதேனும்
நுண்ணுயிரி வளருமா? உன் பதிலை
ஆதாரத்துடன் கூறு

6.3 நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட
வகைகள்
நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சிக்கும்,
உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான கார்பன், ஆற்றல்,
எலக்ட்ரான் ஆகியவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி
செய்கின்றன என்பதன் அடிப்படையில் அவைகள்
உணவூட்ட வகுப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நுண்ணுயிரிகள்
பயன்படுத்தக்கூடிய
கார்பன்
மூலப்பொருள்களின்
அடிப்படையில்
அவைகள்
தற்சார்புகள்,
பிறசார்புகள்
என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

நுண்ணூட்டச் சத்துகள் (Micro Nutrients)

தற்சார்புகள்

குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் சத்துகள்
நுண்ணூட்டச்
சத்துகள்
எனப்படும்.

இவைகள் கார்பன்டை ஆக்ஸைடை மட்டுமே கார்பன்
மூல ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.

பிறசார்புகள்

டை ய ா ட ்ட ம்க ளு க் கு
(ஒரு வகையான பாசி
குழு) அவற்றின் அழகான
செ ல் சு வ ர ்களை க்
கட்டமைக்க சிலிக்கான் தேவைப்படுகிறது.

இவைகள் பிற உயிரிகளிடமிருந்து முன் உருவாகிய
கரிம ப�ொருள்களைக் கார்பன் மூல ஆதாரமாக
பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.
நுண்ணுயிரிகள் ஆற்றல் மூல ஆதாரத்தின்
அடிப்படையில் ஒளி ஊட்ட உயிரி, வேதி ஊட்ட
உயிரி என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒளி ஊட்ட உயிரி

இவைகள் ஒளியை (ஒளி ஆற்றல்) ஆற்றலின் மூல
ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.
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வேதி ஊட்ட உயிரி

வேதி தற்சார்புகள் (Chemoautotroph’s)

இவைகள்
கரிம,
கனிம
ப�ொ
ருள்களின்
ஆச்சிஜனேற்றத்திலிருந்து
ஆற்றலைப்
பெற்றுக்கொள்ளும்
உயிரிகள்
ஆகும்.
நுண்ணுயிரிகள் எலக்ட்ரான்களைப் பிரித்தெடுக்கிற
மூல ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் லித்தோடிராப்ஸ்
(பாறை சார்புகள்), ஆர்கன�ோ டிராப்ஸ் (கரிமச்
சார்புகள்) வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறைக்கப்பட்ட
கனிம ப�ொருள்களை எலக்ட்ரான் மூல ஆதாரமாக
பயன்படுத்தும் 
உயிரிகள் 
லித்தோடிராப்ஸ் ஆகும்.
கரிம ப�ொருள்களை எலக்ட்ரான் ஆதாரத்திலிருந்து
பெற்றுக் க�ொள்ளும் உயிரிகள் ஆர்கன�ோடிராப்ஸ்
ஆகும் (அட்டவணை 6.1).

இவைகள்
சுற்றுச்சூழலில்
முக்கியமான
நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். இவைகள் ஆற்றலையும்
எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றுக்கொள்ள நைட்ரேட்,
இரும்பு, கந்தகம் ப�ோன்ற கனிம ப�ொருள்களை
ஆக்ஸிகரணம் செய்கின்றன.

வேதி பிறசார்புகள்

இவ் உயிரினங்கள் ஆற்றல், எலக்ட்ரான், கார்பன்
ப�ோன்ற
அவைகளின்
தேவைகளை
கரிம
ப�ொருள்களைப் பயன்படுத்தி பூர்த்தி செய்து
க�ொள்கின்றன.

அனைத்து
நுண்ணுயிரிகளும்,
ஆற்றல்,
முதன்மை கார்பன் மூல ஆதாரம், எலக்ட்ரான்கள்
ஆகியவைகளின்
அடிப்படையில்,
கீழ்காணும்
நான்கு உணவூட்ட வகுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில்
அடங்கும்.

ஒளி தற்சார்புகள் (Phototrophs)

யூகேரிய�ோட்டிக் பாசிகள், கைன�ோபாக்டீரியா
(நீல பச்சை பாசிகள்), ஊதா மற்றும் பச்சை கந்தக
பாக்டீரியா ஆகியவைகள் இந்த வகுப்பில் உள்ளன.
இவைகளால் ஒளி ஆற்றலைப் பயன்படுத்த முடியும்.
இவைகளை கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை மட்டுமே
கார்பன் மூல ஆதாரமாக க�ொண்டுள்ளன.

படம் 6.1: சயன�ோபாக்டீரியா

6.4 ஒளிச்சேர்க்கை

ஒளி பிறசார்புகள் (Photo heterotrophs)

ஒளிச்சேர்க்கை
என்பது
ஒளி
ஆற்றலை
பெற்று
அதனை வேதி ஆற்றலாக
மாற்றும் செயல் முறையாகும்.
உணவாக பயன்படுத்தப்படும்
கரிம
ப�ொருள்களை

இவ் உயிரிகள் ஒளியை ஆற்றலின் மூல
ஆதாரமாகவும் கரிமப்பொருள்களை எலக்ட்ரான்
மற்றும்
கார்பனின்
மூல
ஆதாரமாகவும்
பயன்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஊதா மற்றும்
பச்சை கந்தகம் அற்ற பாக்டீரியா.

அட்டவணை 6.1: கார்பன், ஆற்றல், எல்க்ட்ரான் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிரி வகைப்பாடு
கார்பன் ஆதாரம்
தற்சார்புகள்

Co2

பிற சார்புகள்

பிற உயிரிகளின் கரிமப்பொருள்கள்

ஆற்றல் ஆதாரம்

ஒளி சார்புகள்

ஒளி ஆற்றல்

வேதி சார்புகள்

வேதி ஆற்றல் (கரிம மற்றும் கனிம)

எலக்ட்ரான் ஆதாரம்

லித்தோடிராப்கள்

குறைக்கப்பட்ட கனிம ப�ொருள்கள்

ஆர்கன�ோடிராப்ஸ்கள்

கரிம ப�ொருள்கள்
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அ) டேக்சஸில் உள்ள இரத்த ஏரியின் சிவப்பு நிறமானது அதில் காணப்படும் ஊதா
சல்பர் பாக்டீரியாக்களினால் த�ோன்றுகிறது.
ஆ) வெப்பமூட்டப்பட்ட நிலம் சார்ந்த வடிதுளைகளில் காணப்படும் பெரிய குழாய்
புழுக்கள் கீம�ோலித்தோட்ரோப்பிக் பாக்டீரியாக்கள் தரும் ஊட்டச்சத்தினைக்
க�ொண்டு உயிர் வாழ்கின்றன.

பாக்டீரியாவில் ஒளிச்சேர்க்கை

(கார்போஹைட்ரேட்டுகள்)
உருவாக்க
ATP,
NADPH
யிலும்மிருந்து
கிடைக்கப்பெறும்
வேதி
ஆற்றல்
பயன்படுகின்றது.
இத்திறன்
ஒளிச்சேர்க்கையை உலகில் நடைபெறும் முக்கிய
நிகழ்வாக்குகிறது. யூகேரிய�ோட்களும் (தாவரம்,
பாசிகள்) புர�ோகேரிய�ோட்களும் (சயன�ோ பாக்டீரியா,
ஊதா, பச்சை பாக்டீரியா) ஒளிச்சேர்க்கையை
நிறைவேற்ற திறன் க�ொண்டவை. தாவரங்களைப்
ப�ோன்ற
சயன�ோபாக்டீரியா
ஒளிச்சேர்க்கை
செயற்படுத்துகின்றன.

நான்கு வகையான ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள்
உள்ளன. அவை பச்சை கந்தக பாக்டீரியா
(எடுத்துக்காட்டு குள�ோர�ோபியம்), பச்சை கந்தக
அற்ற பாக்டீரியா (குள�ோர�ோபிளக்சஸ்), ஊதா
கந்தகம்
அற்ற
பாக்டீரியா
(எடுத்துக்காட்டு:
ர�ோட�ோஸ்பைரில்லம்) என்பவையாகும்.
சயன�ோபாக்டீரியாக்களை
ப�ோலவே
ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்களும் வளிமண்டல

அட்டவணை 6.2: ஊட்டத்தேவைகளின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிரிகளின் வகை
ஊட்ட வகை
ப�ோட்டோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்

சக்தி/மின்ணணு/கார்பன்
மூலங்கள்
ஒளி சக்தி, கரிமம் அல்லாத
சேர்ம மின்னணு மூலங்கள்,
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு

நுண்ணுயிரிகள்
சயன�ோ பாக்டீரியா, ஊதா மற்றும் பச்சை
சல்பர் பாக்டீரியா

ப�ோட்டோ ஹெட்டிர�ோ ட்ராப்ஸ் ஒளி சக்தி, கரிம சேர்ம
மின்னணு மூலங்கள் மற்றும்
கார்பன்

ஊதா மற்றும் பச்சை சல்பர் அல்லாத
பாக்டீரியாக்கள்

கீம�ோ ஆட்டோ ட்ராப்ஸ்

கரிமம் அல்லாத சேர்மங்களில்
இருந்து, கார்பன், சக்தி மற்றும்
மின்னணு மூலங்கள்

நைட்ரிபையிங் பாக்டீரியா மற்றும் இரும்பு
பாக்டீரியா

கீம�ோ ஹெட்டிர�ோ ட்ராப்ஸ்

கரிம சேர்மங்களில் இருந்து
கார்பன், சக்தி மற்றும்
மின்னணு மூலங்கள்

புர�ோட்டோச�ோவா மற்றும் அநேக
ந�ோயுண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்கள்
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CO2 யை நிலைநிறுத்துகின்றன. ஆனால், இவை
H2O யை எலக்ட்ரான் வழங்கியாகவும் ஒரே ஒரு
ஒளி அமைப்பினையும் பயன்படுத்துகின்றன.

1. சுழற்சியற்ற, சுழற்சி ஒளி
ப ா ஸ ்போ ரி ே ல ச ன் களின்
எலக்ட்ரான்
வரிசை
எவ்வாறு
உள்ளன?

பாக்டீரியாவில் ஒளிச்சேர்க்கையின்
செயல்முறை:

ஊதா பச்சை பாக்டீரியாவின் எலக்ட்ரான் கடத்தும்
அமைப்பானது ஒரே ஒரு ஒளி அமைப்பினை
க�ொண்டது. PSI (P870) இவைகளுக்கு ஒளி
அமைப்பு II இல்லை. P870 ஒளி ஆற்றலை
பெற்று
கிளர்ச்சி
அைடயும்
ப�ோது
அவை
பாக்டீரியா பேேயாபைட்டினுக்கு எலக்ட்ரானை
வழங்குகின்றது. எலக்ட்ரான்கள் கியூன�ோன்கள்,
சைட்டோகுர�ோம்கள் ஆகியவைகளின் வழியே
கடந்து மீண்டும் P870 க்கு திரும்புகின்றன. இந்த
செயல்முறையானது
சுழற்சியாக
(ஏனெனில்
P870 ல் இருந்து கிளர்ச்சியுற்ற எலக்ட்ரான்
மீண்டும் P870 க்கே வருகிறது) ATP யை
உருவாக்குகின்றன.

2. ஒளிச்சேர்க்கையினால் உருவாக்கப்படும்
வேதி ஆற்றல் பாஸ்போரிேலசன்களின்
எலக்ட்ரான் வரிசை எவ்வாறு உள்ளன?
3. ஒளிச்சேர்க்கையினால் உருவாக்கப்படும்
வேதி ஆற்றல் ATP, NADPH அல்லது ATP,
NADH ப�ோன்றவைகள் ஆகும்.

6.5 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி
பாக்டீரியாக்களில் செல்லின் உள்பொருள்களின்
மிகுதியே வளர்ச்சி என வரையறுக்கப்படலாம்.
வளர்ச்சியானது செல்லின் எண்ணிக்கையை
அதிகரிக்கிறது.
பாக்டீரியாக்கள்
த�ொகுதி
வளர்ப்புகளாக
திரவ
ஊடகத்தில்
வளர்க்கப்படும்போது
(புதிய
ஊடகம்
க�ொடுக்கப்படாமல் ஒரு த�ொகுதி ஊடகத்தில்
நடைபெறும் வளர்ச்சி) எல்லா ஊட்டச்சத்துகளும்
தீரும் வரை செல் பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. சில
நேரத்திற்கு பிறகு ஊட்டச்சத்து செறிவு குறைந்து,
பாக்டீரியல் செல்கள் இறக்க த�ொடங்குகின்றன. இந்த
வளர்ச்சியின் பாங்கினை உயிருள்ள செல்களும்
அடைகாப்பு நேரத்திற்கும் உள்ள மடக்கையை
வரைபடமாக பதிவு செய்யலாம் (படம் 6.4).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
1.

சுழற்சி
மற்றும்
சுழற்சியற்ற
பாஸ்போரிலேசனின்
எலக்ட்ரான்
பாய்ச்சலின் வரிசை எவ்வாறு இருக்கும்?

2. ஒளிச்சேர்க்கையினால்
உருவாகும்
வேதி ஆற்றல் ATP NADPH அல்லது ATP
NADH ஏன்?

பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவானது நான்கு
வெவ்வேறான நிலைகளை க�ொண்டுள்ளது.

ஊதா பாக்டீரியாவில் NAD+ யை NADH
ஆக குறைக்க ஒரு தலைகீழான எலக்ட்ரான்
கடத்துதல் இயங்குகின்றது. NADH உருவாக்க,
ஹைட்ரஜன் சல்பைட், ஹைட்ரஜன் எளிய சல்பர்,
கரிம ப�ொருள்கள் ப�ோன்ற வெளிப்புற எலக்ட்ரான்
வழங்கிளிடமிருந்து எலக்ட்ரான்கள், எடுத்துக்
க�ொள்ளப்படுகின்றன.

1. பின் தங்கல் நிலை (Lag phase)

2. மடக்கை அடுக்கை நிலை (Log phase)
3. நிலையான நிலை (Stationary phase)
4. இறப்பு நிலை (Death phase)

H2O
எலக்ட்ரான்
வழங்கியாக
பயன்படுத்தாதினால்
ஆக்ஸிஜன்
வெளியேற்றப்படுவதில்லை.
இது
ஈடுபடும்
உயிரிகளின் ஆக்ஸிஜெனிக் அற்ற இயல்பினை
விளக்குகிறது.

1. பின் தங்கல் நிலை
பாக்டீரியாக்கள்
புதிய
ஊடகத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்படும்பொழுது உடனடியாக செல்
பெருக்கம�ோ, செல் எண்ணிக்கை அதிகரிப்போ
நடைபெறாது. செல்லானது செல் ப�ொருள்களை
உருவாக்கி செல் அளவினை அதிகரித்து செல்
பெருக்கத்திற்கு தயார்யாகின்றது. செல் பெருக்கம்
பின்தங்குவதால் இது பின் தங்கல் நிலை
எனப்படுகிறது.

இந்த வினையில் வெளியாகும் சல்பர் ஆனது
சல்பர் உருண்டைகளாக செல்களின் உட்புறத்தில�ோ
அல்லது வெளிப்புறத்தில�ோ தங்குகிறது.
Co2+H2S

(CH2O)n+S
79

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 79

19-02-2019 5.48.08 PM

2. மடக்கை நிலை அல்லது அடுக்கை நிலை

த�ொகுதி வளர்ப்பு ( Batch Culture)

இது
ஊட்டச்சத்து
மீண்டும்
வழங்காமலும்
கழிவுகளை
அகற்றாமலும்,
ஒரு
குறிப்பிட்ட
அளவு வளர்ச்சி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளை
வளர்ப்பதாகும். இது ஒரு அடைத்த அமைப்பு ஆகும்.
இது நுண்ணுயிரிகளின் பல வளர்ச்சி நிலைகளை
படிப்பதற்கு உதவுகிறது.

இந்த நிலையின் ப�ோது நுண்ணுயிரிகள், வேகமாக
பெருக்கமடைந்து, ஊடகத்திலுள்ள அனைத்து
ஊட்டச்சத்துகளை
பயன்படுத்தி
சாத்தியமான
அதிவேகத்தில் வளருகின்றன. மடக்கை நிலையில்
வளர்ச்சி விகிதம் சீராக உள்ளது. உயிரிகள்
முறையான இடைவெளிகளில் பெருக்கமடைந்து
எண்ணிக்கையில் இருமடங்கு ஆகின்றன. வளர்ச்சி
வளைவு சமதளமாக முன்னேறுகிறது.

த�ொடர் வளர்ப்பு

இது ஒரு நிலையான அளவினை உடைய
திறந்த அமைப்பாகும். இதில் த�ொடர்ச்சியாக
சீரான வேகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊடகம்
அகற்றப்பட்டு புதிய ஊடகம் சேர்க்கப்படுகிறது. ஒரு
நுண்ணுயிரியின் வளர்ச்சியானது பல நாள்கள்
அல்லது பல வாரங்கள் வரை நீண்ட காலங்களுக்கு
மடக்கை நிலையிலே நீடிக்கும். இது உயிரிகளின்
ந�ொதி
செயல்பாடுகளையும்
உடலியக்க
செயல்முறைகளையும்
ஆராய்ச்சியாளர்கள்
அறிந்துக்கொள்ள உதவுகிறது. த�ொடர் வளர்ப்பு
இரண்டு வழிகளில் இயங்குகின்றது.

3. நிலையான நிலை
ஊட்டச்சத்துகள் குறைவடையும் ப�ோது செல்
வளர்ச்சி நின்று விடுவதால் வளர்ச்சி வளைவானது
கிடைமட்டமாகிறது. செல் பிரிதலுக்கும், செல்
இறப்புக்கும் உள்ள சமநிலையினால் உயிருள்ள
செல்களின் எண்ணிக்கை நிலையாக உள்ளது.

4. இறப்பு நிலை
ஊட்டச்சத்து
இழப்பும்
கழிவுசேர்தலும்
செல்
எண்ணிக்கை குறைவிற்கு வழிவகுக்கின்றன.
நுண்ணுயிரிகள் வேகமாகவும், மடக்கையாகவும்,
இறப்பதனால் வளர்ச்சி வளைவானது கீழே
இறங்குகிறது.

உயிருள்ள ெசல்களின் வளர்ச்சி

விைரவாக
வளர்ச்சி நிைல

1. நுண்ணுயிரி பெருக்கத் தடக் கருவி (Chemostat)
2.	தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக் கருவி
(Turbidostat)

நிைலயான
நிைல
இறப்பு நிைல

சுணக்க
நிைல
0

பாக்டீரியாவின் கூட்டத்தில்
உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற
ெசல்களின் எண்ணிக்ைக

5
ேநரம் (hr)
குைறவு
அல்லது
ெசல் இல்ைல

10
உயிருள்ள
ெசல்கள்

உயிரற்ற ெசல்கள்

படம் 6.4: ஆய்வக சூழலில் பாக்டீரியா வளர்ச்சியின் நிலைகளை காண்பிக்கும் வளைவு
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நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

6.5.1 வளர்ச்சியினை பாதிக்கும் காரணிகள்

இது, ஒரே வேகத்தில் சுத்தமான ஊட்டச்சத்து
ஊடகவளர்ச்சிக்
கலத்தினுள்
செல்லவும்,
பயன்படுத்தப்பட்ட ஊடகத்தை வெளியேற்றவும்
செயல்படுகிறது. இதனால் வளர்ச்சி வேகத்தையும்
செல் அடர்த்தியையும் ஒரே நேரத்தில�ோ அல்லது
தனித்தனியாகவ�ோ கட்டுப்படுத்த இயலும் இந்த
நீர்த்தல் வேகத்தையும் வரம்பு ஊட்டச்சத்தின்
செறிவினையும் அடைவதற்கு (சர்க்கரை அல்லது
அமின�ோ அமிலம் ப�ோன்ற கார்பன் அல்லது
நைட்ரஜன் மூலம் ஆதாரம்) இரண்டு காரணிகள்
முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றன.

நு ண் ணு யி ரி க ளி ன்  வ ள ர்ச் சி யை
செயல்பாடுகளையும் சுற்றுச்சூழலின்
இயற்பியல்
மற்றும்
வேதியியல்
தன்மைகள்,
பெரிதும்
பாதிக்கின்றன. நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினை
கட்டுப்படுத்துவதற்கு அனைத்து காரணிகளுள் நான்கு
முக்கிய காரணிகள் பங்கு வகிக்கின்றன. அவையாவன,
1. வெப்பநிலை
2. pH

3. நீர் செயல்பாடு
4. ஆக்ஸிஜன்

நீர்த்தல் வேகத்தை சரிபடுத்தி வளர்ச்சி
வேகத்தை கட்டுப்படுத்தலாம். வரம்பு ஊட்டச்சத்தின்
செறிவை சிறிது மாற்றி செல் அடர்த்தியை
கட்டுப்படுத்தலாம் ( படம் 6.5)

1. வெப்பநிலை
நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினையும் உயிர்
வாழ்வதனையும் பாதிப்பதில் வெப்பநிலையானது
நுண்ணுயிரிகளை
பாதிக்கலாம்.
ஏனெனில்
ந�ொதி ஊக்கப்படுத்த வினைகள் மாறுபடுகின்ற
வெப்பநிலைக்கு
உணர்ச்சிதிறன்
உள்ளதாக
உள்ளன. ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரிக்கும் ஒரு
குறைந்த வெப்பநிலையும் (இதற்கு கீழ் வளர்ச்சி
நிலை நடைபெறாது) உகந்த வெப்பநிலையும்
(மிக வேகமான வளர்ச்சி) அதிக வெப்பநிலையும்
(இதற்கு மேலே வளர்ச்சி நடைபெறாது) உள்ளது.

தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத்
தடக்கருவி

இது ப�ோன்ற த�ொடர்ச்சியான அமைப்பானது
வளர்ச்சிகளின் கலங்களை அளக்கும் ஒளி செல்லை
க�ொண்டுள்ளது. இது வளர்ச்சி ஊடகத்தின் பாயும்
வேகத்தை தானாகவே ஒழுங்குப்படுத்தும் இதில்
வரம்பு ஊட்டச்சத்துகள் இல்லை.

நுண்ணுயிரி நீக்கம்
ெசய்யப்பட்ட ஊடகம்
இருப்பிடம்

புதிய ஊடகம்

கட்டுப்படுத்தும் அைடப்பான்
கட்டுப்படுத்தும் வால்வ்

காற்று
வழங்கல்

ஊடகத்தின் ஓட்டம்
காற்று வடிகட்டி

ஊடக கலம்

மீதமுள்ள ஊடகம்
ெவளிேயறும் பகுதி
ஒளி
மூலம்

புைகப்படம் ெசல்

ெகாள் கலம்

படம் 6.5: நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

படம் 6.6: தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத்
தடக்கருவி
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இந்த மூன்று வெப்பநிலைகளும் அடிப்படையான
வெப்பநிலைகள் ஆகும்.

குறைவான வெப்பநிலை 15°C முதல் 20°C லும்
அதிக வெப்பநிலை 45°C லும் வளரக்கூடியவை.
மனிதனுக்கு ந�ோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய அனைத்து
உயிரிகளும் மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள்
ஆகும்.

நுண்ணுயிரிகளின் வெப்பநிலை வகுப்புகள்

நுண்ணுயிரிகள்
அவைகளின்
மிதமான
வெப்பநிலையினை சார்ந்து நான்கு குழுக்களாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
•

குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பிகள்

•

அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

•
•

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
பாச்சுரைஸ் செய்யப்பட்டபால், குளிர் சாதனப்
பெட்டியில் வைத்தாலும் ஏன் கெட்டுப்
ப�ோகிறது?

மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள்

மிக அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பிகள்

உகந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 55°C முதல் 65°C
இடையிலுள்ள உயிரிகள் அதிக வெப்பநிலை,
குறைந்த வளர்ச்சி வெப்பநிலை 45°C ஆகும். இவ்
உயிரிகள் கலப்பு உரம் குவியல்களிலும் வெப்பநீர்
குழாய்களிலும் வெப்ப நீருற்றுகளிலும் காணப்படும்.
இவைகள் வெப்பத்திலும் நிலையான ந�ொதிகளைக்
க�ொண்டுள்ளன. இவைகளின் புரத உருவாக்கும்
அமைப்புகள் அதிக வெப்பநிலையிலும் சிறப்பாக
செயல்படுகின்றன.

குறைந்த வெப்பநிலை விரும்பி என்பது உகந்த
வளர்ச்சி வெப்பநிலை 15°C யும் மிகுதியான
வெப்பநிலை
20°C
குறைவான
வளர்ச்சி
வெப்பநிலை
0°C
க�ொண்ட
உயிரிகள்
ஆகும்.
இவைகள்
ஆர்டிக்,
அண்டார்டிக்
பெருங்கடல்கள் ப�ோன்ற துருவநிலைப்பரப்புகளில்
காணப்படுகின்றன. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்
ப�ோது செல் சவ்வு பிளவுபட்டு செல் உள்பொருள்கள்
வெளியேறுவதனால்
அவைகள்
விரைவாக
க�ொல்லப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு ம�ோரிடெல்லா,
ப�ோட்டோ பாக்டீரியம், சூட�ோம�ோனாஸ்.

மிக அதிக வெப்பநிலை விரும்பிகள்

மிதமான வளர்ச்சி வெப்பநிலை 80°C மேல்
உள்ள உயிரிகள் மிக அதிக வெப்பநிலை
விரும்பிகள்
ஆகும்.
இவை
பெரும்பாலும்
பாக்டீரியா, ஆர்கிபாக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவ்
உயிரிகள் க�ொதிக்கும் வெப்ப நீருற்றுகளிலும்
கடல் மேற்பரப்பின் வெப்ப நீர்ம கால்வாய்களிலும்
காணப்படும்.

பனி
பாசியான
கி ள ா மி ட�ோம�ோ ன ஸ் ,
பனியினுள் வளரும். அதன்
சிவப்பு நிற சிதல் விதைகள்
இளம் சிவப்பு பனி.

தகவல் துளி
டாக்பாலிமரேஸ், ஒரு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்
ந�ொதி ஆகும். இது டி.என்.ஏ பெருக்கக்
காரணியாக செயல்படுகிறது. இதனை தர்மஸ்
அக்குயடிகஸ் என்ற தர்மோபயிலிலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

குறைந்த வெப்பநிலை தாங்கிகள்

உகந்த வெப்பநிலை எல்லை 20°C முதல் 40°C
க�ொண்ட 0°C ல் வளரக்கூடிய உயிரிகள் குறைந்த
வெப்பநிலை தாங்கிகள் ஆகும்.

2. pH
pH என்பது ைஹட்ரஜன் அயனி நீர்மத்தின் எதிர்
மடக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது. pH-ன்
அளவுக�ோல் pH 0.0 முதல் pH 14.0 வரை இருக்கும்.
ஒவ்வொரு pH அலகும் பத்து மடங்கு ஹைட்ரஜன்
நீர்மத்தில் மாறுதலை குறிக்கும். நுண்ணுயிரின்

மிதமான வெப்பநிலை விரும்பிகள்

மிதமான
வெப்பநிலை
விரும்பிகள்
உகந்த
வளர்ச்சி வெப்பநிலை 20°C முதல் 45°C லும்
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வளர்ச்சினை pH ஆனது மிகவும் பாதிக்கும்.
ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரிக்கும் குறிப்பிட்ட pH
எல்லையும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட மிதமான
வளர்ச்சி pHயும் உள்ளது. பெரும்பான்மையான
இயற்கை சூழல்கள் pH 5 இருந்து pH 9 வரை
க�ொண்டவை. உயிரிகள் அவற்றின் மிதமான
வளர்ச்சி pH யின் அடிப்படையில் அமில விரும்பிகள்,
நடுநிலை விரும்பிகள், கார விரும்பிகள் என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறைந்த pH (0.0 -5.5)
யில் அமில விரும்பிகள் ஆகும். வளரும் உயிரிகள்,
எடுத்துக்காட்டு:
பெரும்பாலான
பூஞ்சைகள்,
அசிடிதய�ோ பேசில்லஸ் ப�ோன்ற பாக்டீரியா,
சல்போல�ோபஸ்,
தெர்மோபிளாஸ்மா
ப�ோன்ற
ஆர்கிபாக்டீரியா.

வரை மாறும்) நீரின் செயல்பாடு சவ்வூடுப்பரவல்
அழுத்தத்திற்கு,
நேர்மாறாக
த�ொடர்புடையது.
குறைவான aw மதிப்பில் வளரக்கூடிய உயிரிகள்,
சவ்வூடு தாங்கிகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு:
ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ்.
ஒரு
சில
உயிரிகளால் மட்டுமே அதிக உப்பு செறிவினை
சகித்துக்கொண்டு குறைந்த நீர் செயற்பாட்டில்
மிதமாக வாழ முடியும். இப்படிப்பட்ட உயிரிகள், உவர்
விரும்பிகள் எனப்படும்.
உவர்
விரும்பிகள்,
1.15%
ச�ோடியம்
குள�ோரைடு
செறிவினில்
வளரக்கூடியவை.
மிக
அதிக
உப்புள்ள
சுற்றுச்சூழலில் வளரக்கூடிய உயிரிகள், அதிக
உவர்விரும்பிகள்
எனப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு:
ஹால�ோபாக்டீரியம்.

மிதமான pH (5.5-8.0) யில் வளரும் உயிரிகள்
நடுநிலை விரும்பிகள் ஆகும். பெரும்பாலான
பாக்டீரியாவும்,
புர�ோட்டோச�ோவான்களும்
நடுநிலை விரும்பிகளே.

கிரேனேசன்:
சை ட ்டோ பி ள ா ச
சுருங்குதல், கிரேனேசன்
எனப்படும்.
இது
சில
உணவினைப் பாதுகாக்க உதவும்.

pH (8.5-11.5) யில் வளர விரும்பும் உயிரிகள்
கார விரும்பிகள் ஆகும். இவ்வுயிரிகள், கார்பனேட்
மிகுந்த மண்ணிலும், உவர்கார ஏரிகளிலும்
ப�ொதுவாக காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு பேசில்லஸ்
பிர்மஸ்.

4. ஆக்ஸிஜன்
பெரும்பான்மையான
உயிரிகளின்
மிதமாக
வளர்ச்சிக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. ஆனால்,
சில உயிரிகள் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமலேயே மிக
சிறப்பாக வாழ்கின்றன. இவைகள் காற்றில்
வெளிப்படுத்தப்படும்பொழுது
இறக்கின்றன.
நுண்ணுயிரிகள் அவைகளின் ஆக்ஸிஜன் தேவை,

3. நீர் செயற்பாடும், சவ்வூடுப்பரவுதலும்
நீரின் செயற்பாடு (aw) என்பது கரைசலின் ஆவி
அழுத்தத்திற்கும் தூய நீரின் ஆவி அழுத்தத்திற்கும்
உள்ள விகிதமாகும். (aw வின் மதிப்பு 0 முதல் 1

கட்டாயா
காற்று வாசி

A

கட்டாயா காற்று
அற்ற வாசி

கட்டாயமில்லாத
காற்று வாசி

காற்று தாங்கி
வாழக்கூடிய
காற்று அற்ற வாசி

ைமக்ேரா
ஏேராபில்கள்

B

C

D

E

படம் 6.7: பல்வேறு வகையான பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியில் ஆக்ஸிஜனின் தாக்கம்
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சகிப்புத் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
கீழ்கண்டவாறு வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியினை அளவு செய்ய
வெவ்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு அல்லது செல்
நிறையின் எடை அதிகரிப்பை க�ொண்டு செல்லின்
வளர்ச்சி குறிப்பிடப்படுகின்றது.

1) கட்டாய காற்று சுவாசிகள் முழுமையான
ஆக்ஸிஜன் அளவில் காற்றில் (21% O2) மட்டுமே
வளர்ச்சியை
வெளிக்காட்டும்.
ஏனெனில்
ஆக்ஸிஜன்
அவைகளின்
சுவாசித்தலுக்கும்,
வளர்சிதை செயல்களுக்கும் தேவைப்படுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டு: மைக்ரோகாக்கஸ், பெரும்பாலான
பாசிகள், பூஞ்சைகள், புர�ோட்டோச�ோவா.

1. நேரடி அளவீடு

செல்
எண்ணிக்கையைக்
கணக்கீடுவதற்கு
பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு முறைகள் ம�ொத்த
கணக்கீடு, வாழ்வன கணக்கீடு என்பனவாகும்.

ம�ொத்த கணக்கீடு

2) நுண் காற்று சுவாசிகள் காற்றில் உள்ளதை
விட குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும்
காற்று சுவாசிகள், நுண் காற்று சுவாசிகளாகும்.
எ டு த் து க்காட் டு : அ ச�ோ ஸ ்பை ரி ல்ல ம் ,
கேம்பைல�ோபாக்டர், டிரிப்போனிமா.

ஒரு
த�ொகையின்
ம�ொத்த
செல்களின்
எண்ணிக்கையை நுண்ணோக்கியினால் ஒரு
மாதிரிப் ப�ொருளை எண்ணி கணக்கிடலாம்.
இது நேரடி நுண்ணோக்கி கணக்கீடு எனப்படும்.
கட்டம்
க�ொண்ட
நழுவத்தினால்
சிறப்பாக
வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பெட்ராப் ஹாசர் அறை
என்னும்
அறையினால்
கணக்கிடப்படுகிறது.
2
1மி.மீ
பரப்பளவும், 25 பெரிய சதுரங்களும்
க�ொண்ட கட்டத்தின் மேல் திரவ மாதிரிப்பொருள்
வைக்கபடுகிறது.
பெரிய
சதுரத்தில்
உள்ள
செல்கள் எண்ணப்பட்டு, அதனை அறையின்
அளவு அடிப்படையில், மாற்றுக்காரணியினால்
பெருக்கி, ம�ொத்த செல்களின் எண்ணிக்கை
கணக்கிடப்படுகிறது.

3) கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகள் கட்டாய காற்றற்ற
சுவாசிகளுக்கு
சுவாசித்தலுக்கும்
வளர்சிதை
செயல்களுக்கும் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுவதில்லை.
இந்த குழுவுக்கு ஆக்ஸிஜனை சகித்துக்கொள்ள
முடியாததினால் அவை ஆக்ஸிஜன் இருந்தால்
இறந்துவிடும். எடுத்துக்காட்டு: மீத்தன�ோஜென்ஸ்,
கிளாஸ்டீரிடியம்.
4) உயிர்வளி தாங்கும் காற்றற்ற சுவாசிகள்
இவைகளின்
வளர்ச்சிக்கு
ஆக்ஸிஜன்
தேவையில்லை . எனினும் ஆக்ஸிஜன் இருந்தாலும்
அவைகளினால் வளர முடியும். எடுத்துக்காட்டு:
ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் பய�ோஜென்ஸ் .

நன்மைகள்

இது
செல்களின்
எண்ணிக்கையைக்
கணக்கீடுவதற்கு ஒரு விரைவான முறையாகும்.

5)
தன்
விரும்பி
காற்றற்ற
சுவாசிகள்
இவைகளினால் ஆக்ஸிஜன் உள்ள நிலையிலும்,
இல்லாத நிலையிலும் வளர முடியும். எடுத்துக்காட்டு:
எஷ்செரிசியா க�ோலை.

தீமைகள்

1. இறந்த செல்களும் எண்ணப்படுகின்றன.
2. ச ா ய மேற்றா  ம ா தி ரி ப ் பொ ரு ள்களைப்
பயன்படுத்தினால் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் ப�ோன்ற
சிறப்பு நுண்ணோக்கிகள் தேவை.

6.6 வளர்ச்சியின் அளவீடு
சதுரத்தில்
ெசல்களின்
எண்ணிக்ைக

1.00 மி.மீ
1.00 மி.மீ

0.05 மி.மீ

1.00 மி.மீ

0.25 மி.மீ

(a)

(b)

படம் 6.8: (a) பெட்ராப் ஹாசர் அறை (b) பாக்டீரியா செல்களை நுண்ணோக்கியினால் காண்பது
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3. சிறிய செல்களை எண்ணுவது கடினம்.

வளர்ச்சிக்கும், உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான
கார்பன், ஆற்றல், எலக்ட்ரான் ஆகியவைகளை
எவ்வாறு
பூர்த்தி
செய்கின்றன
என்பதன்
அடிப்படையில் அவைகள் உணவூட்ட வகுப்புகாளக்
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நுண்ணுயிரிகள்
பயன்படுத்தக்கூடிய கார்பன் மூலப்பொருள்களின்
அடிப்படையில் அவைகள் தற்சார்புகள், பிறசார்புகள்
என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை
என்பது ஒளி ஆற்றலை பெற்று அதனை வேதி
ஆற்றலாக
மாற்றும்
செயல்
முறையாகும்.
உணவாக பயன்படுத்தப்படும் கரிம ப�ொருள்களை
(கார்போஹைட்ரேட்கள்)
உருவாக்க
ATP,
NADPH யிலும்மிருந்து கிடைக்கப்பெறும் வேதி
ஆற்றல்
பயன்படுகின்றது.
ஒளிச்சேர்க்கையின்
செயல்முறை (i) ஒளி வினை (ii) இருள் வினை என
பிரிக்கப்படுகிறது. ஊதா பச்சை பாக்டீரியாவின்
எலக்ட்ரான் கடத்தும் அமைப்பானது ஒரே ஒரு ஒளி
அமைப்பைபினை க�ொண்டது. பாக்டீரியாக்களில்
செல்லின் உள்பொருள்களின் மிகுதியே வளர்ச்சி
என வரையறுக்கப்படலாம். பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி
வளைவானது, நான்கு வெவ்வேறான நிலைகளை
க�ொண்டுள்ளது.
த�ொகுதி
வளர்ப்பு
என்பது
ஊட்டச்சத்து மீண்டும் வழங்காமலும் கழிவுகளை
அகற்றாமலும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ச்சி
ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதாகும்.
நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை செயல்பாடுகளையும்
சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்
தன்மைகள், பெரிதும் பாதிக்கின்றன. அவை
வெப்பநிலை, pH, நீர் செயல்பாடு, ஆக்ஸிஜன்
ஆகும். செல் எண்ணிக்கையை கணக்கீடுவதற்கு
பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு முறைகள் ம�ொத்த
கணக்கீடு, வாழ்வன கணக்கீடு என்பனவாகும்.

2. வாழ்வன கணக்கீடு
உயிருள்ள செல்லானது ஊட்டச்சத்து ஊடகங்களின்
மேல் பகுப்படைந்து, கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய
குழுக்களாக த�ோன்றும். ஊற்று தட்டு முறை பரவும்
தட்டு முறை, ஆகிய முறைகளினால் உயிருள்ள
செல்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

ஊற்று தட்டு முறை

இம்முறையில், ஒரு தெரிந்த அளவு (0.1 அல்லது 1.0ml)
வளர்ச்சியானது ஒரு நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட பெட்ரி
தட்டு எடுக்கப்பட்டு, பின்னர் உருகிய ஊட்டசத்து
ஊடகத்தின் மேல் ஊற்றப்பட்டு அடைகாக்கம்
செய்யப்படுகிறது. அகார் ஊடகம் முழுவதும்
குழுக்கள் காணப்படும். அவைகள் எண்ணப்பட்டு
வாழ்வன கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

பரவும் தட்டு முறை

இம்முறையில், ஒரு தெரிந்த அளவு (0.1ml)
வளர்ச்சியானது, கெட்டியான நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட
அகார் ஊடகத்தில் ஒரு நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட
பரப்பியினால் பரப்பப்படுகிறது. அடைக்காப்பிற்கு
பின்னர்,
த�ோன்றும்
குழுக்களின்
ம�ொத்த
எண்ணிக்கை, வளர்ச்சியில் உள்ள உயிருள்ள
செல்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

3. செல் நிறையின் அளவீடு
சுறுசுறுப்பான செல் வளர்ச்சியினால் ஒரு செல்
த�ொங்கல் கலங்களாகவ�ோ அல்லது மங்கலாகவ�ோ
த�ோன்றும் ஒளியானது, இந்த செல் த�ொங்கலின்
வழியே
செலுத்தப்படும்பொழுது
நுண்ணுயிரி
செல்களானது, அவைகளின் மேல் படும் ஒளியை
சிதறடிக்கின்றன. செல்களின் செறிவு மிகுதியாகும்
ப�ொழுது கலங்கள் அதிகரிக்கிறது. இதனால்
த�ொங்கல் வழியே குறைந்த ஒளி கடத்தப்பட்டு
அதிக ஒளி சிதறடிக்கப்படுகின்றது. கடத்தப்படாத
ஒளியின்
அளவினை
ஸ்டெப்டோப�ோட்டோ
மீட்டரினால் கணக்கிடலாம். இந்த மதிப்பானது
செல்
எண்ணிக்கைகளுக்கு
மறைமுகமாக
த�ொடர்புடையது.

சுருக்கம்
நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிக்கு பெருஊட்டச்சத்தும்,
நுண்ணூட்டச்சத்தும்,
வளர்ச்சி
காரணிகளும்
தேவைப்படுகின்றன.
நுண்ணுயிரிகளின்
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சுய மதிப்பீடு

ஆ) அச�ோஸ்பைரில்லம்
இ) சூட�ோம�ோனாஸ்

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.

ஈ)

எ. க�ோலை

8. நுண்ணுயிரிகளை எண்ணுவதற்கு உதவும்
பிரத்தியேகமான அறை எது?

ப�ோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸ்க்கு உதாரணம்

அ) ஹீம�ோசைட�ோ மீட்டர்

அ)	சயன�ோ பாக்டீரியா

ஆ) எண்ணிக்கை அறை

ஆ) பாசிகள்

இ) பெட்ஃப்-ஹீசன் அறை

இ) பச்சைத் தாவரங்கள்

ஈ) எண்ணும் தகடு

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

2. மெக்னீசியம் பின்வரும் எவற்றிற்குத் தேவை?
அ) செல் சுவர் உருவாக்குவதற்கு

1.

இ) ஒளிச்சேர்க்கைக்கு

2. சக்தி மற்றும் கார்பன் கிடைக்கும் இடங்களின்
அடிப்படையில்
நுண்ணுயிரிகளை
வகைப்படுத்து.

ஆ) ந�ொதிகளுக்கான உபகரணி
ஈ) புரதம் தயாரிப்பதற்கு

3. பின்வருவனவற்றில் எது கீம�ோ
ஆட்டோட்ராப்ஸ்?

ஊட்டத்
தேவைகளின்
அடிப்படையில்
நுண்ணுயிரிகளின் வகைகளை விவரி

3. ஒளிச்சேர்க்கையில், வெளிச்சத்தில் நடக்கும்
செயல், மற்றும் இருட்டில் நடக்கும் செயல்
என்றால் என்ன?

அ) சயன�ோ பாக்டீரியா

ஆ) ஊதா மற்றும் பச்சை அல்லா பாக்டீரியாக்கள்

4. பாக்டீரிய�ோ
குள�ோர�ோஃபில்
என்ன? அதன் பங்கு என்ன?

இ) இரும்பு பாக்டீரியா

ஈ) புர�ோட்டோச�ோவா

என்றால்

5. கீம�ோ ஆட்டோட்ராப்ஸ்-வரையறு?

4. வளர்ச்சி வளைவில், இனப்பெருக்க நிலை
இறப்பு நிலைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

6. ஒளிச்சேர்க்கை-வரையறு?
7. ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்
உதாரணம் கூறு,

அ) நிலையான கட்ட நிலை
ஆ) இறப்பு நிலை

பாக்டீரியாக்கள்,

8. நல்லியல்பு வெப்பம் என்றால் என்ன?

இ) மடங்க பெருகுதல் நிலை

9. ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் பற்றி விளக்குக

ஈ) சுணக்க நிலை

10. உப்பு விரும்பிகள் என்றால் என்ன?

5. நுண்ணுயிரிகள் 0°C ல் வளரும் தன்மை
பெற்றிருந்தால் அதற்குப் பெயர் என்ன?

11.

அ) அதிக வெப்ப விரும்பிகள்

வெப்ப விரும்பிகள் அதிக வெப்பத்தில்
வளர்வதற்கான காரணத்தை விளக்குக.

12. நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு எண்ணிக்கை
அறை மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது?

ஆ) மிக அதிக வெப்ப விரும்பிகள்
இ) அழுத்த விரும்பி

13. வெப்ப
தேவை
நுண்ணுயிரிகளைப்
எவ்வாறு?

ஈ) குளிர் விரும்பி

6. உப்பு
விரும்பி
நுண்ணுயிரிகள்
பின்வருவனவற்றில் எதில் வளரும்?

அடிப்படையில்
மற்றும்
பிரிப்பது

14. ஊட்டங்களின்
அடிப்படையில்
நுண்ணுயிரிகளை
வகைப்படுத்தும்
முறையை
விளக்குக.
இயற்கை
சூழ்நிலைகளில் இருந்து பாக்டீரியாக்கள்
ஊட்டங்களைப் பெற்றுக் க�ொள்வதைப் பற்றிய
உன் கருத்துகள் யாவை?

அ) அதிக தண்ணீர் செயல்பாடுகளில்
ஆ) அதிக உப்பு நிலையில்

இ) குறைந்த வெப்ப நிலையில்

ஈ) அதிக அமில-கார நிலையில்

7. குறைந்த காற்று விரும்பிக்கு உதாரணம்.
அ) பாஸில்லஸ்
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15. நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சியில்,
நுண்ணூட்டங்களின் முக்கியத்துவத்தைப்
பட்டியலிடுக.
H 2S
உயிரனங்களுக்கு
நஞ்சாக உள்ள நிலையில், ஊதா பச்சை
பாக்டீரியாக்கள் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து
H2S யை பயன்படுத்தி எவ்வாறு உயிர்
வாழ்கின்றன.
16. சயன�ோ
பாக்டீரியாவில்
மண்டலங்களை விளக்குக.

உள்ள

மாணவர் செயல்பாடு
•

ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடு. அதைச்
சூரிய ஒளி படும் இடத்தில் வை. சயன�ோ
பாக்டீரியா அதில் வளர்வதைப் பார். இதில்
இருந்து ப�ோட்டோடுர�ோபிக் வழியில்
அது ஊட்டத்தைப் பெறுகிறது என்பதைத்
தெரிந்து க�ொள்.

•

ஒரு ர�ொட்டித் துண்டை எடுத்து ஒரு
வாரத்திற்கு ஈரமான ஒரு பாத்திரத்தில்
வை. அது காய்ந்து விடக் கூடாது. அதில்
பூஞ்சைகள் வளர்வதைப் பார். இவை கீம�ோ
ஹெட்டர�ோடுர�ோப் வழியில் ஊட்டத்தைப்
பெறுகின்றன.

•

துருபிடித்த
இரும்புக்
குழாய்களில்
இருந்து துகள்களைச் சேகரி. இதில்
கீம�ோ லித்தோடுர�ோபிக் தய�ோ பாசில்லஸ்
இருக்கும். இவை இரும்பை ஆக்ஸிகரணம்
செய்து, தங்கள் ஊட்டத்தைப் பெறுகின்றன.

•

சமைத்த ச�ோறு மற்றும் காய்கறிகளை
இரண்டு பாத்திரங்களில் எடு. ஒன்றை
குளிர்
பெட்டியில்
6°C
ல்
வை.
மற்றொன்றை வெளியே, அறையின்
வெப்பத்தில் 30-35°C ல் வை. எது சீக்கிரம்
கெட்டுப் ப�ோகிறது என்று பார். காரணம்
கூறு. பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவை
வரைபட அட்டையில் வரைந்திடு அமில–
காட்டி தாள் க�ொண்டு பாலின் அமில-கார
அளவைப் பார்.

ஒளி

17. சுழற்சியற்ற
ப�ோட்டோ
பாஸ்பாரி
லேஷனின்-z திட்டத்தை வரைபடங்களுடன்
சுட்டிக்காட்டு
18. தாவரங்களில், சயன�ோ பாக்டீரியாவில்,
மற்றும் ஊதா பச்சை பாக்டீரியா, இவற்றில்
நடக்கும் ஒளிச்சேர்க்கையை ஒப்பீடு செய்.
19. நுண்ணுயிர்ப்
பெருக்கத்
தடக்கருவி,
நுண்ணுயிர்ப் பெருக்கத் தடக்கருவி
20. இவற்றின் பண்பு மற்றும் உபய�ோகங்களை
விவரி?
21. ஆக்ஸிஜன்
தேவை
அடிப்படையில்
நுண்ணுயிரிகளைப் பிரிப்பதுப்பற்றி விளக்கு.
22. நீர்ம செயல்பாடுகளுக்கும் ஊடு பரவுதலுக்கும்
உள்ள த�ொடர்புகளைக் கூறுக.
23. வளர்ச்சி-வரையறுத்து வளர்ச்சி நிலைகளை
படத்துடன் விவரி.

88

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 88

19-02-2019 5.48.11 PM

இவணயச ்சேயல்பொடு

வளர்ப்பு ஊ்டகஙகள்
பொக்டிரியாக்களின்
ைளரபவபெத் ேயாரித்ேல்
ெடிகள்:


‘Virtual Interactive bacteriology laboratory’ பெக்கத்திற்குச ்சேல்ல URL ஐப பெயன்பெடுத்துக அல்லது



‘module’ என்பெவேக் கிளிக் ்சேய்து கீழ உள்ள ைழிமுவ்றகவளப பெடிக்கவும்.



‘Common Bacteriologic Media’ கீழ உள்ள ்சேயல்பொடவ்டத் தி்றந்து ்காடுக்கபபெடடிருக்கும்

QR குறியீடவ்ட ஸதகன் ்சேய்க.

பெடிகளின் பெடி ஒன்்றன்பின் ஒன்்றாக ஆராயுஙகள்.


மாறுபெட்ட மீடியாவின் கைனிபபுகவளப பெதிவு ்சேய்யுஙகள். உோரணஙகவளக் கிளிக் ்சேய்து
மற்றும் குறிபபிட்ட ஊ்டகத்திற்குப ்பொருத்ேமான மாதிரிகவளப பெதிவு ்சேய்க.

ெடி 1

ெடி 2

ெடி 3

ெடி 4

உைலி
http://learn.chm.msu.edu/vibl/content/diﬀerential.html
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இயல்

7

பாக்டீரியாவின் த�ோற்றம்
இயல் திட்டவரை
7.1 பாக்டீரியாவின் அளவும், வடிவமும்,
அமைப்புகளும்
7.2 பாக்டீரியாவின் செல்சுவருக்கு வெளியே
உள்ள அமைப்புகள்
7.3 பாக்டீரியாவின் மேலுறை
7.4 பாக்டீரியாவின் செல் சவ்விற்கு உள்ளே
காணப்படும் அமைப்புகள்
7.5 யூகேரிய�ோட் செல்
அமைப்பு

உயிரினங்களின் குழுக்களிடையே, புர�ோகேரிய�ோட்விற்கும்,
யூகேரிய�ோட்விற்கும்
இடையேயான
வேறுபாடு
மிக
முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. யூகேரிய�ோட் செல்களில்
சவ்வினால் சூழப்பட்ட மைட்டோகாண்ட்ரியா ப�ோன்ற நுண்
உறுப்புகள் உள்ளன. புர�ோகேரிய�ோட் செல்களில் இவைகள்
இல்லை.

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,
•
•
•

•
•

•
•

இப்பாடப்பகுதியைப்

•
பயின்ற

•

பா க் டீ ரி ய ா வி ன் அ ளவை யு ம் ,
வடிவத்தையும் அமைப்பையும் அறிவர்.

செல்லின் உள்ளமைப்புகளையும் அதன்
செயல்பாடுகளையும் பற்றி அறிவர்.
புர�ோகேரியாட்
மற்றும்
செல்களின்
வேறுபாடுகளைத் அறிவர்.

யூகேரியாட்
அமைப்பின்

உயிரினங்கள்,
கீழ்காணும்
பண்புகளால்
உயிரற்றவைகளிடமிருந்து வேறு படுகின்றன.
அவை (1) இனப்பெருக்கம் செய்தல் (2) உணவு
செரித்தல் அல்லது உணவிலிருந்து ஆற்றலைப்
பெற்று வளர்ச்சி அடைதல் (3) தேவையற்ற
ப�ொருளை வெளியேற்றுதல், (4) சுற்றுச் சூழலில்
உள்ள மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு வினைபுரிதல்,
(5) திடீர் மாற்றத்திற்கு உட்படுதல். உயிரினங்கள்,
அளவு, வடிவம், அமைப்பு இயங்கு முறை
ஆகியவற்றில் வேறுபட்ட பலவிதமான நுண்ணிய
உயிரி முதல் பெரிய உயிரி வரை க�ொண்டுள்ளன.
அவற்றுள் பாக்டீரியாக்கள், புர�ோட்டோச�ோவா,
புழுக்கள், தாவரங்கள், விலங்குகள் அகியன
அடங்கும். பாக்டீரிய, சயன�ோ பாக்டீரியா (நீலப்பச்சை
பாசி), நுண்ணிய பாசிகள், புர�ோட்டோச�ோவா, ஈஸ்ட்,
பூஞ்சைகள்
ப�ோன்றவை,
நுண்ணுயிரிகளில்

பாக்டீரியாவின் உருவத் த�ோற்றத்தை
உதாரணத்துடன் பட்டியலிடுவர்.

பாக்டீரியாவின்
செல்
சுவருக்கு
வெளியே உள்ள அமைப்பை பற்றி
தெரிந்துக்கொள்வர்.
கசையிழையின்
அமைப்பு
மற்றும்
செயற்பாடுகளைப் பற்றி அறிவர்.

பாக்டீரியாவின் செல் சுவர், வெளிச் சவ்வு,
உள் சவ்வு ஆகியவற்றின் அமைப்பை
அறிந்துக்கொள்வர்.

வெளி உறையின் முக்கியத்துவத்தை
அறிந்து க�ொள்வர்.
கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ்
பாக்டீரியாக்களின்
வேறுபாடுகளை
அறிந்திடுவர்.
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படம் 7.1: பாக்டீரியாவின் ப�ொதுவான அமைப்பு
சிலவனவாகும்.
சவ்வினால்
சூழப்படாத
நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட உட்கருப் க�ொண்ட
உயிரினங்கள் புர�ோகேரிய�ோட்கள் ஆகும். இவற்றில்
உட்கருப் ப�ொருள், ஒரே ஒரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறு
ஆகும். ஆனால், மேம்பட்ட உயிரினங்களில�ோ,
பல
குர�ோம�ோச�ோம்கள்
காணப்படும்.
யூகேரிய�ோட்டுகள் சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கும்
உண்மையான உட்கருக்களை க�ொண்டவை.
அவை புர�ோக�ோய�ோட்டுகளின் உட்கருவை விட
சிக்கலான அமைப்பை க�ொண்டவை. உட்கருக்கள்,
மைட்டோகாண்ட்ரியா, குள�ோர�ோபிலாஸ்ட் ப�ோன்ற
தனித்த சவ்வீனால் சூழப்பட்ட செல்லினுள்ள
நுண்மங்கள் செல் செயல்பாடிற்காக பல்வேறு
வகையான இட அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன.
உயிரினங்களின் செல்கள், புர�ோகேரியாட்டாகவ�ோ
அல்லது யூகேரியாட்டாகவ�ோ இருக்கின்றன. இதற்கு
இடைப்பட்ட நிலையில் எதுவும் இல்லை. இந்த
இரண்டு குழுக்களும் அளவு, வடிவம், செல்லின் உள்
அமைப்பு ப�ோன்றவைகளில் வேறுபட்டிருக்கும்.

பாசிகள், புர�ோட்டோச�ோவா, தாவரங்கள் மற்றும்
விலங்குகள் செல்களில் அவை காணப்படுவதும்,
புர�ோகேரிய�ோட்டையும்,
யூகேரிய�ோட்டையும்
வேறுப்படுத்த அடிப்படைத் தேர்வு விதியாக எடுத்து
க�ொள்ளப்படுகிறது.

7.1 பாக்டீரியாவின் அளவும், வடிவமும்,
அமைப்புகளும்
7.1.1 பாக்டீரியாவின் உருவ அளவு

பாக்டீரியாக்கள், எளிய அமைப்பை க�ொண்ட
செல்களை குறிக்கும் மிகச் சிறிய உயிரினங்களாகும்.
இவைகளின் பலவகையான த�ோற்ற வகைகளை
இரத்த சிவப்பணுக்கள�ோடு ஒப்பிட்டு அவற்றின்
உருவ அளவை கண்டறிந்தனர். தற்போது, அளவு
க�ோல் ப�ொருந்திய கண் அருகு வில்லை க�ொண்ட
சிறப்பான நுண் அளவு க�ோலால், மிகத் துல்லியமாக
கணக்கிடப்படுகிறது.
பாக்டீரியாவை அளவிடும் அலகு மைக்ரான்
எனப்படும். ஒரு மைக்ரான் என்பது 1/1000 மி.மீ
ஆகும். (வெறும் கண்களின் தெளிவுத்திறன் 200µm
ஆகும்). பாக்டீரியாவின் அளவு நிலையானது.
ஆனால்
சூழ்நிலைக்கும்,
ஊட்டச்சத்துக்கும்
ஏற்றவாறு மாறுபடும். மருத்துவத்தில் முக்கியமான
பாக்டீரியாக்கள் 0.2 முதல் 1.5µm வரையிலான
விட்டமும், 3 முதல் 5µm வரையிலான நீளமும்
க�ொண்டவை (படம் 7.2).

எலக்ட்ரான்
நுண்ணோக்கியைக்
கண்டுபிடிப்பதற்கு முன், பாக்டீரியா, பூஞ்சை,
பாசிகள் ப�ோன்ற உயிரினங்களை சரியான
முறையில் வேறுபடுத்த முடியவில்லை. எலக்ட்ரான்
நுண்ணோக்கியினால்
உயிரினங்களின்
உள்ளமைப்பு விவரங்களை மிக நுட்பமாக விளக்க
முடிகிறது. பாக்டீரியாவில் சவ்வினால் சூழப்பட்ட
உள்ளுறுப்புகள்
இல்லாமலிருப்பது,
பூஞ்சை,
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படம் 7.2: அளவீட்டின் மெட்ரிக் அலகு
1 metre (m)

=

1000mm (millimeter)

1mm (10-3m)

=

1000 µm (micrometer)

1 µm (10-6m)

=

1000nm (nanometer)

1nm (10-9m)

=

1000pm (picometer)

7.1.2 பாக்டீரியாவின் வடிவமும் ஒழுங்கு
வரிசையும்
பாக்டீரியாவின் வடிவத்தை, அதன் செல்சுவர்
தீர்மானிக்கிறது. இவ்வடிவமானது, ஒவ்வொரு
பேரினத்திற்கும், சிற்றினத்திற்கும் நிலையானது.
ஆனால் சில பாக்டீரியாக்கள் பல்வேறு வடிவங்களில்

1A (10 m) (angstrom)
0

-10

தகவல் துளி
மிகச்சிறிய பாக்டிரியாவான மைக்கோபிளாஸ்மா ஜெனிட்டாலியம், 200 – 300 µm விட்டம் க�ொண்டதாகும்.
தைய�ோமார்கிரிட்டா நமிபியன்சஸ் பெரிய நீளமான பாக்டீரியாவாகும் (750µm). இவை நமிபியா
கண்டத்தில் உள்ள கடல் வீழ்படிவின் அடுக்குகளில் காணப்படுகின்றன. இவற்றை வெறும் காண்களால்
காணக் கூடிய அளவு பெரியதாய் உள்ளன. பெரிய பாக்டீரியா செல்லாக கருதப்பட்ட இப்பல�ோபிஸ்யம்
பிஸ்லோனி மீனின் குடல் பாதையில் மட்டுமே காணப்படும்.

இப்பல�ோபிஸ்யம் பிஸ்லோனி

மைக்கோபிளாஸ்மா ஜெனிட்டாலியம்
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இழை பாக்டீரியா (Filamentous bacteria)

காணப்படுகின்றன.
அவை
பிலிய�ோமார்பிக்
தன்மை க�ொண்டவைகள் ஆகும்.
•

•

இழை
பாக்டீரியாவின்
பல
செல்களை
க�ொண்டிருக்கும்
நீண்ட
இழைகள்,
துண்டுகளாக்கப்படும் ப�ோது ஒற்றை செல்கள்
காணப்படலாம். இவை பூஞ்சைகளின் இழை
ப�ோன்று
ஒத்திருந்தாலும்
உள்ளமைப்புகளில்
ப�ொதுவான பாக்டீரியாகளை ப�ோல் இருக்கின்றன.
மண்ணில்
உள்ள
இழை
பாக்டீரியா,
ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் சிற்றினம் ப�ோன்றவைகளை
உள்ளடக்கியுள்ளன.

செல் பிரிதலின் தளத்தையும், செல் பிரிதலுக்கு
பின்பு சேய் செல்கள் தாய் செல்களுடன்
ஒன்றினைந்து
இருக்கின்றனவா
என்பதனையும் அடிப்படையாக க�ொண்டு
காக்கை செல்கள் பல்வேறு வகையான
ஒழுங்கு வரிசையில் காணப்படுகின்றன.
செல்கள்
இரட்டையாகவ�ோ
(டிப்ளோகாக்கை),
நான்கு
செல்கள்
க�ொண்ட குழுவாகவ�ோ (டெட்ரா காக்கை),
க�ொத்தாகவ�ோ
(ஸ்டைப்லோகாக்கை),
முத்து ப�ோன்ற சங்கிலி அமைப்பாகவ�ோ
(ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை), கனச்சதுரமாகவ�ோ
(சர்சினே) காணப்படலாம்.

பிலிய�ோமார்பிக் பாக்டீரியா (Pleomorphic
bacteria)

ஒரு சில பாக்டீரியக்கள், கடினமான செல் சுவர்கள்
அற்றவை. இவற்றின் வளையத்தக்க பிளாஸ்மா
சவ்வு இவைகளின் வடிவத்தை மாற்றுவதற்கு
இடமளிக்கின்றது (பிலிய�ோ – அதிகம்; மார்ப் –
உருவம்) எடுத்துக்காட்டு: மைக்கோபிளாஸ்மா.

குச்சி ப�ோன்ற வடிவமுடைய உயிரிகள்
பேசில்லைகள் ஆகும். இவை 1 -10 µm
நீளம் க�ொண்டவை. சில பேசில்லைகள்
மிக
குட்டையாகவும்,
கட்டையாகவும்
உள்ளதால், அவை நீளவட்ட வடிவமாய்
காட்சியளிக்கின்றன.
இவை
காக்கோ
பேசில்லஸ்
என
குறிப்பிடபடுகின்றன.
பெரும்பான்மையான
காக்கைகள்
பேசில்லைகளை ப�ோன்று சிக்கலான வடிவ
அமைப்புகள் இல்லாமல் ஒற்றையாகவ�ோ,
இரட்டையாகவ�ோ (பேசில்லஸ் சப்ஸ்டில்லிஸ்),
சங்கிலி
ப�ோன்ற
வடிவமைப்பில�ோ
(ஸ்டெரப்டோ பேசில்லை) காணப்படுகின்றன.
சில, பாக்டீரியாக்கள் சங்கிலி ப�ோன்ற
டிரைக்கோம்களை
உருவாக்குகின்றன.
காரினிபேக்டீரியம் டிப்தீரியேவின் செல்கள்
ஒன்றுக் க�ொன்று தீக்குச்சி ப�ோல் அருகில்
இருப்பது பாலிசேட் அமைப்பாகும். சில
பேசில்லை வளைந்து கால்புள்ளியை ப�ோல்
காணப்படுகின்றன. இவை விப்ரிய�ோஸ்
என அழைக்கப்படுகின்றன (எடுத்துக்காட்டு:
விப்ரிய�ோ காலரே).

7.2 பாக்டீரியாவின் செல்சுவருக்கு
வெளியே உள்ள அமைப்புகள்
7.2.1 துணையுறுப்புகள்
கசையிழை (Flagella)

கசையிழை என்பது நூல் ப�ோன்ற நீளமான,
மெல்லிய சுருள் இழைகள் ஆகும். இது 0.01-0.02nm
விட்டம் க�ொண்டது. இவை பிளாஸ்மா சவ்வு மற்றும்
செல்சுவரிலிருந்து வெளியே நீட்டி க�ொண்டுருக்கும்
இணையுறுப்புகள் ஆகும். கசையிழை மிகவும்
மெல்லியதாக இருப்பதால் ஒளி நுண்ணோக்கி
மூலம் நேரடியாகப் பார்க்க இயலாது. சிறப்பு
சாயமேற்று
முறையான
ப�ோன்டானாஸ்
வெள்ளி சாயமேற்றுமுறையைப் பயன்படுத்தி,
அதனுடைய தடிமனை அதிகரித்துப் பார்க்கலாம்.
கசையிழையின் விரிவான அமைப்பை எலக்ட்ரான்
நுண்ணோக்கியினால் மட்டுமே காண முடியும்.
பாக்டீரியாவின் கசையிழை மூன்று பகுதிகளை
க�ொண்டது. அவை அடிப்பாகம் (பிளாஸ்மா சவ்வையும்
செல்சுவரையும் த�ொடர்புடையதாய் இருக்கும்), சிறிய
க�ொக்கி, சுருள் இழை (செல்லை விட பலமடங்கு
நீளமாக இருக்கும்) ஆகும். சுருள் இழையானது
செல்சுவருக்கு
வெளியேயும்,
க�ொக்கியுடனும்
செல்லின் மேற்புரத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இவை க�ொக்கியிலும் அடிப்பகுதி செல்லின்
மேலுறையிலும் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும் (படம் 7.4).
க�ொக்கியும் சுருள் இழையும் பிளாஜிலின் என்ற புரத
துணை அலகுகளைக் க�ொண்டுள்ளன.

சுருள் பாக்டீரியா (Spiral bacteria)

இவை,
ஸ்பைரில்லம்,
ஸ்பைர�ோகீட்
என
இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. உருவ
அமைபில் ஒன்றாக இருந்தாலும்,ஸ்பைரேகிட்டுகள்
வளையக்கூடிய தன்மை க�ொண்டவை சுருள்
பாக்டீரியா. பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியினால்
காணமுடியாத அளவிற்கு மிகவும் மெலிந்தவை.
ஆனால் அதனை, டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கினால்
உடனடியாக பார்க்க முடியும் (படம் 7.3).
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படம் 7.3: பாக்டீரியாக்களின் வடிவமும் ஒழுங்கு வரிசையும்
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கைசyைழ
ெகாk
இைழக

ெவசv
அபkt

kc
ெசcவr ெபேடா
kைளகா

படம் 7.4: பாக்டீரியாவின் கசையிழை அமைப்பு
அடையும்பொழுது மெதுவாக வளைந்து நழுவிச்
செல்லும் தன்மையைக் க�ொண்டது.

பெரும்பாலான சுருள் பாக்டீரியாக்களிலும்,
பேசில்லை
பாக்டீரியாக்களில்
பாதி
எண்ணிக்கையிலும், காக்கை பாக்டீரியாக்களிலும்
குறைந்த
எண்ணிக்கையில்
கசையிழைகள்
காணப்படும். சில பாக்டீரியாவில் கசையிழை
இல்லை. செல்லின் மேற்புரத்தில் கசையிழைகள்
அதன்
எண்ணிக்கையிலும்
அமைப்பிலும்
வேறுபடுகின்றன.
1.

சில பாக்டீரியா வேதிப�ொருளை ந�ோக்கியும்
அல்லது
விலகியும்
செல்லும்
தன்மையை
வேதிதூண்டல் நகர்வு என்பர்.
நேர்மறை வேதிதூண்டல் நகர்வு என்பது
செல்கள் வேதிப�ொருளை ந�ோக்கி நகருவதாகும்
(சத்துப�ொருட்கள்). எதிர்மறை வேதி தூண்டல்
நகர்வு என்பது வேதிப�ொருளை ந�ோக்கி விலகி
செல்லுதல் (தீமை செய்யும் ப�ொருள்) ஆகும்.
ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் வேதிப�ொருளைக்
காட்டிலும் ஒளியை ந�ோக்கி நகர்வது ஒளி தூண்டல்
நகர்வு ஆகும்.

துருவஞ்சார்ந்த
(Polar)
கசையிழையின்
அமைப்பில், கசையிழைகள் செல்லின் ஒரு
முனையில�ோ அல்லது இரண்டு முனைகளில�ோ
காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவில் காணப்படும்
துருவஞ்சார்ந்த கசையிழைகளின் அமைப்பு
ம�ோன�ோடிரைகஸ்,
ல�ோப�ோடிரைகஸ்,
ஆம்பிடிரைகஸ் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆய்வகங்களில்
ந�ோய்
கிருமியை
கண்டறிவதற்கு நகரும் தன்மை முக்கிய பண்பாக
பயன்படுகின்றது. ச�ோதனைக் குழாயில் அரைதிட
ஊடகத்தில் உயிரியின் வளர்ச்சி முழுமையாக பரவி
இருப்பதனால் உயிரியின் நகரும் தன்மையைக்
கண்டறிய முடிகிறது. மேலும், நகரும் தன்மையை,
த�ொங்கல்துளி
(Hanging
drop)
முறையை
பயன்படுத்தியும் அறியலாம்.

2. பக்கவாட்டு
கசையிழை
அமைப்பில்,
கசையிழைகள் செல்லின் மேற்பரப்பு முழுவதும்
காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவில் காணப்படும்
பக்கவாட்டு கசையிழை அமைப்பு சுற்று
கசையிழை அமைப்பு என்றும் கூறப்படுகிறது
(அட்டவணை 7.1).
கசையிழையின்
அமைப்பை
ப�ொறுத்து
பாக்டீரியாவின் பல்வேறு வகையான நகருதல்
தன்மைகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாம்பு ப�ோன்ற நகரும் தன்மையை க�ொண்ட
சால்மோனெல்லா, விரைவாக நகரும் விப்ரிய�ோ
உருள்கிற லிஸ்டீரியா ம�ோன�ோசைட்டோஜுன்ஸ்
ப�ோன்றவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. நகரும்
தன்மையினைக் க�ொண்டுள்ள சைட்டோபேகா
எனும் பாக்டீரியா திட ஊடகத்தின் மேற்பரப்பை

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
1.	பாக்டீரியா கசையிழையை
உயிர் வாழுமா?

இழந்தால்

2.	ஒரு
கசையிழை
க�ொண்ட
பாக்டீரியாவிலிருந்து
செல்சுவர்
நீக்கப்பட்டால் அதன் நகரும் தன்மை
இழந்துவிடும் ஏன்?
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அட்டவணை 7.1: பாக்டீரியா கசையிழைகளின் அமைப்பு
அமைப்பு

கசையிழைகளின் வகைகள்
ம�ோன�ோடிரைகஸ்

எ.கா
விப்ரியோ காலரே

(ஒற்றை கசையிழை ஒரு முனையில்)
ல�ோப�ோடிரைகஸ் (ஒரு
க�ொத்தாக காணப்படும்)

முனையில் சூட�ோம�ோனஸ்

ஆம்பிடிரைகஸ்

புளுரசன்ஸ்
அக்குவாஸ்

இரு முனைக் கசையிழை (செல்லின் ஸ்பைரல்லம் செர்பன்ஸ்
இரண்டு முனைகளிலும் கசையிழைகள்
காணப்படும்)
பெரிடிரைகஸ்

சால்மொனல்லா டைபி

சுற்றுக் கசையிழை (செல்லின் சுற்றிலும்
காணப்படும்)

பைலை (Pili)

பைலை,
பிம்பிரியே
எனப்படும்.
இவை
பாக்டீரியாவை ப�ொருள்களின் மேற்புரத்திலும்,
மற்ற பாக்டீரியாவுடன் ஒட்டிக்கொள்ள செய்கிறது.
இதனால் பாக்டீரியாக்கள் பெலிக்கிள் எனும் ஒரு
குழுவாகவ�ோ அல்லது படலமாகவ�ோ திரவத்தின்
மேல்பகுதியில் வளருகின்றன. பிம்பிரியே கிராம்
பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களிலும், கிராம் நெகட்டிவ்
பாக்டீரியாக்களிலும்
காணப்படுகின்றன.
அட்டவணை 7.2 பிம்பிரியே மற்றும் பைலையை
ஒப்பீடு செய்கிறது.

பைலையானது
நேரானதாகவும்,
நீளம்
குறைந்ததாகவும்,
மெல்லியதாகவும்,
கசை
இழைகளை விட அதிக எண்ணிக்கையில் செல்லை
சுற்றிலும் காணப்படுகிறது. அவற்றை எல்க்ட்ரான்
நுண்ணோக்கியின் மூலமே பார்க்க முடியும். இவை,
சில கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா சிற்றினங்களில்
மட்டுமே காணப்படும். பாக்டீரியாவின் அசை�
விற்கு பைலை பங்கு க�ொள்வதில்லை. இது
பிளாஸ்மா சவ்வில் இருந்து த�ோன்றுகிறது. பைலை
என்பது பைலின் என்ற சிறப்பு புரதத்தாலானது
(படம் 7.5). மனித ந�ோய்த்தொற்றில் பைலையின்
முக்கிய பங்கானது, ந�ோய்த் த�ொற்றுகளை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவை சுவாசப்பாதை, உணவுப்பாதை,
மற்றும் பிறப்புறுப்புகளின் பாதையில் உள்ள
எப்பித்தீலியல் செல்களில் ஒட்ட செய்வதாகும்.
இவ்வகையான இணைப்பு பாக்டீரியாவை உடல்
திரவத்தால் அடித்து செல்லப்படுவதை தடுத்து
ந�ோய்த்தொற்றை உருவாக்க உதவுகிறது. பால்
பைலை என்பது ஒரு சிறப்பான பைலை ஆகும். இது
மரபுப் ப�ொருள்களை ஒரு பாக்டீரியா செல்லில் இருந்து
மற்றொரு செல்லுக்குள் செலுத்த உதவுகிறது. இந்த
நிகழ்விற்கு இணைவு என்று பெயர்.

7.2.2 செல்லுக்கு வெளியே உள்ள
பலபடிசார் சேர்மங்கள் ( Extracellular
Polymeric Substance - EPS)

பல பாக்டீரியாக்களில் அதிக எடையுள்ள பிறிதுருச்
சேர்மங்களை சுரந்து செல்சுவருக்கு வெளியே
கேப்சூல் ஆகவ�ோ அல்லது ஸ்லைம் அடுக்காகவ�ோ
ஒட்டிக்கொள்கின்றன.
கிளைக்கோகேலிக்ஸ்
என்பது செல்சுவருக்கு வெளியே இருக்கும்
பாலிசாக்கரைடுகளை
குறிப்பிடுகின்றது.
கேப்சூல்,
ஸ்லைம்
அடுக்கை
ப�ோன்றவை
கிளைக்கோகேலிக்ஸ்
எண்ணப்படுகின்றன
(அட்டவணை 7.3).

கேப்சூல்

பிம்பிரியே (Fimbriae)

பாக்டீரியாவின் செல்சுவரை சுற்றியும் வழுவழுப்பாக
ப�ொருள் மேலுறை அடுக்காக காணப்படுகிறது.

பாக்டீரியாவின்
செல்லை
சுற்றிலும்
அதிக
எண்ணிக்கையில் காணப்படும் நீளம் குறைந்த
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பா ைபல

கைசyைழக

prேய

கைசyைழ
prேய

ைபல

படம் 7.5: பைலை, பிம்பிரியே அமைப்புகள்
அட்டவணை 7.2: பைலைக்கும் பிம்பிரியேக்கும் உள்ள ஒப்பீடு
பண்புகள்

பைலை

பிம்பிரியே

த�ோற்றம்

முடி ப�ோன்ற, நீளமான இணைப்பு சிறிய முள் ப�ோன்ற இழைகள் செல்லின்
மேற்புரத்தில் த�ோன்றுதல்

நீளம்

பிம்பிரியேவை விட நீளமானது

பைலை விட நீளம் குறைவானது

எண்ணிக்கை

1-10 / செல்

200-400 / செல்

காணப்படுவது

கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் கிராம் பாஸிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ்
மட்டும்
பாக்டீரியாக்களில்

இவற்றால் உண்டானது

பைலின் புரதம்

பிம்பிரிலின் புரதம்

அட்டவணை 7.3: கேப்சூல், ஸ்லைம் அடுக்கிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
கேப்சூல்

ஸ்லைம்

கேப்சூல்
என்பது
கிளைக்கோகேலிக்ஸ் ஸ்லைம் என்பது கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் அடுக்கால்
அடுக்கால்
ஆனது,
இவ்வடுக்கு
உறுதியான ஆனது, இவ்வடுக்கு தளர்ந்த கிளைக்கோ புரத
பாலிசாக்ரைடு
மூலக்கூறுகளால்
செல்சுவரில் மூலக்கூறுகளால் அமைந்துள்ளது.
ஒருங்கிணைந்துள்ளது.
நன்றாக ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட அடுக்கு, எளிதாக நீரில் ஒழுங்குமுறையற்ற அடுக்கு, எளிதாக நீரில் கரையும்
கரையும் தன்மையற்றது.
தன்மையுடையது.
செல்சுவரில் இருக்கமாக ஒட்டிக் க�ொண்டுள்ளது.

செல்சுவரில் தளர்ந்தவாறு
க�ொண்டுள்ளது.

நிலையில்

இது ஸ்லைம் அடுக்கை விட தடிமன் ஆனது.

மெல்லிய கிளைக்காலிக்ஸ் அடுக்கால் ஆனது.

ஒட்டிக்

வீரியத் தன்மை காரணியாக செயல்படுவதால் செல் செல் ஒட்டுதலுக்கு உதவி புரிகிறது. செல்களை
விழுங்குதலில் இருந்து பாக்டீரியாவை பாதுகாக்கிறது. செல் சுருக்கம், சத்து இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பு
அளிக்கிறது.
அப்பொருள் கேப்சூல் என்று அழைக்கப்படுகிறது
(படம்
7.6).
கேப்சூல்
வழக்கமாக
பாலிசாக்கரைட்டாலானது.
கேப்சூல்கள்
ஹ�ோம�ோபாலிசாக்ரைட்
(ஒரே
வகையான

சர்க்கரை) அல்லது ஹெட்ரோ பாலிசாக்ரைட்
(பல வகையான சர்க்கரை) ஆக இருக்கலாம்.
இவை செல்லினுள் உள்ள சர்க்கரையின்
த�ொகுப்பு ஆகும். இத்தொகுப்பு பின்பு செல்லுக்கு
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இழப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஸ்லைம்
அடுக்கு
கார
சாயங்களுக்கு
குறைவான
ஈர்ப்பினை க�ொண்டுள்ளதால், கிராம் சாயமேற்றும்
முறையினால் காணமுடியாது.
ைல அk
ேகc

படம் 7.6: கேப்சூலின் அமைப்பு
வெளியே கடத்தப்பட்டு, பலபடிசார் சேர்மங்களாக
மாற்றப்படுகின்றன. சில பாக்டீரியாவின் கேப்சூல்
பாலிபெப்டைடால் ஆனது. எடுத்துக்காட்டு: பேசில்லஸ்
ஆந்த்ராஸிஸ். கேப்சூல், D-குளுடாமிக் அமிலத்தால்
ஆன பலபடிசார் சேர்மங்களை க�ொண்டுள்ளது.
கேப்சூல்கள் ஊடுருவும் தன்மை இல்லாதவைகள்.
கேப்சூல்களை செயல் விளக்கமாக பார்க்க
இந்தியன் இங்க் (Indian ink), நிக்ரோசின் சாயமேற்று
முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அகார் ஊடகத்தில்
கேப்சூல்கள் க�ொண்ட புதிய நுண்ணுயிர் செல்கள்
ஈரமான, பளபளப்பான, பாக்டீரிய குழுக்களாக
த�ோற்றமளிக்கும். கேப்சூல்கள் ஆன்டிஜெனிக்
பண்பை க�ொண்டவை. இப்பண்பினை ஊநீர்
ச�ோதனைகளால் செயல் விளக்கம் செய்யலாம்.

படம் 7.7: ஸ்லைம் அடுக்கு அமைப்பு

7.2.3 மற்ற துணையுறுப்புகள் (Other
Appendages)
உறை (Sheath)

உறை
க�ொண்ட
பாக்டீரியாக்கள்
என்பது
நீண்ட இழை ப�ோன்ற வளர்ச்சியுடன், சங்கிலி
அமைப்பு அல்லது முடி நீட்சிகள் (Trichrome) ப�ோல்
காணப்படுகின்றன. இவ்வகை பாக்டீரியாக்கள் குழல்
ப�ோன்ற அமைப்பினால் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குழல்
ப�ோன்ற அமைப்பிற்கு உறை (படம் 7.8) என்று பெயர்.
இந்த உறையினுள் பாக்டீரியாக்கள் வளர்ந்து, பிரியும்.
நீரில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் ப�ொதுவாக உறையுடன்
காணப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு:
லெப்டோதிரிக்ஸ்
டிஸ்கோ ஃப�ோரா, (இவை இரும்பு பாக்டீரியா என்றும்
அழைக்கப்படும்), ஸ்போராடிலஸ், குள�ோன�ோதிரிக்ஸ்
ப�ோன்றவையும் உறை க�ொண்ட பாக்டீரியாக்களாகும்.

கேப்சூலின்
பயன்பாடு
ஒவ்வொரு
பாக்டீரியாக்களுக்கு தகுந்தவாறு வேறுபடுகின்றது :
•
•

•

தடிமனான கேப்சூல் நீர்
செல்களை பாதுகாக்கின்றது.

இழப்பிலிருந்து

செல் விழுங்குதலில் (Phagocytes) இருந்தும்
ந�ோய்
உண்டாக்கும்
பாக்டீரியாக்களை
அழிப்பதிலிருந்தும் கேப்சூல் பாதுகாக்கிறது.

சில ந�ோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களான
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
நிம�ோனியே,
ஹீம�ோபில்லஸ் இன்புளுயன்சா, பேசில்லஸ்
ஆந்த்ராஸிஸ் ஆகியவைகளில் காணப்படும்
கேப்சூல்கள் வீரியத் தன்மை க�ொண்டவை.

ஸ்லைம் அடுக்கு (Slime layer)

சில பாக்டீரியாக்கள் தளர்வான ஸ்லைம் அடுக்கு
என்னும் மேற்புற அடுக்கால் சூழப்பட்டிருக்கும்
(படம் 7.7). அவை ஊடகத்தில் ஊடுருவும் தன்மை
க�ொண்டதாகவும் அடுக்கானது எளிதில் கரையக்
கூடியதாகவும்
உள்ளது.
ஸ்லைம்
அடுக்கு,
பாக்டீரியாவிற்கு நீர் மற்றும் சத்துப்பொருள்கள்

பாrய
ெசக
உைற

படம் 7.8: உறை க�ொண்ட பாக்டீரியம்
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�கவல் துளி
உயிர் சைன் ப்டைம் (Bio film):

நுண்ணுயிரி்கள் உயிருள்்ள அல்லைது உயி�ற்ற செல்்களில் நமறபு�ங்களில் ஒட்டிக ச்காள்வதறகு ந்கபசூல்
அல்லைது ஸ்யலைம் அடுககின ்ாலிொகய�டு உதவி செயகின்றன. இவ்வாறு ஒட்டும் பிரிதுருக்கள் கூட்டா்க
ஒட்டும் ச்ாருள் (Adhesions) என அயழக்கப்டுகின்றன. இயவ நுண்ணுயிரி்கள் செல்லின நமறபு�ததில்
ஒட்டிகச்காண்டு அடுககு்கய்ள உருவாககுகின்றன. இவறறிறகு உயிர சமன்டலைம் எனறு ச்ைர. உயிர
சமன்டலைம் என்து மனிதனுககு �னயம அல்லைது தீயம செயைககூடிைது. உயிர சமன்டலைம் உணவு
தைாரிபபிலும், உடல் ஆந�ாககிைம் ொரந்த துய்ற்களிலும் முககிைமான ஒன்றா்க உள்்ளது. உயிர சமன்டலைங்கள்
உயிர திசுக்கள் மருததுவ உ்்க�ணங்கள், சதாழிறொயலையில் தண்ணீர செல்லும் குழாய்களில் சமன்டலைம்
நதாறறுவிககின்றன. உயிர சமன்டலைம் ஏற்டுவதில் ்ல்நவறு ்டிநியலை்கள் உள்்ளன. அயவ முதனயமைா்க,
நமறபு�ததில் ஒட்டிக ச்காள்ளுதல், முப்ரிமாண அயமபய் ஏற்டுததுதல், இறுதிைா்க முதிரச்சிையடந்து
பிரிந்து விடுதல் ஆகும். உயிர சமன்டலைம் நதானறுவதில் ்ாகடீரிைல் சிறறினங்கள் ஒனறுக ச்கானறு சதாடரபு
ச்காண்டுள்்ளன. இந்த இைக்க முய்றககு குவா�ாம் செனசிங எனறு ச்ைர.
mத kக
கrம
ேமபரp p c

kைளேகாகl

p ேசா ெசக
ஒ ெகா

ேமபரp
ேமபரp


kைளேகாகl pல
pல

ெச pளைவ ெபா தவைர,
அைவ ஒ nய
ைவp ெதாைகyட
இைணகபட ஒr அட tயான
பாைவ உrவாkkறன

kத nyrக
வளr பட tட இைணகப
mtத சmதாய ைத cகலான
ெசயபாகைள உrவாkkறன

வkழா
ேமபரp
ெச kளட


உர்றயின் சையல்பாடுகள்

வp

9 செல்லுககு வலுவான ்லைதயத தருகி்றது.

9 சிலை ்ாகடீரிைாக்களில் இரும்பு, மாங்கனீஸ்
்கனிமங்களின
்டிவினால்
உய்ற
்லைமயடகி்றது.

ராtேக
கைசyைழ

ப்ைாஸதீதக (Prosthecae)

செல்சுவர்களிலும் செல் ெவ்வு்களிலும் ்காணப்டும்
்ாதிை்ளவு இறுக்கமான நீட்சி்கள் ப�ாஸ்தீந்க
எனப்டும் (்டம் 7.9). சிலை ்ாகடீரிைாக்களில் ஒனறுககு
நமற்ட்ட ப�ாஸ்தீந்க உள்்ளன. �னனீரிலும் ்கடல்
நீரிலும் ்காணப்டுகின்ற ்காறறு சுவாசி ்ாகடீரிைாக்கள்
ப�ாஸ்தீந்கக்கய்ளக ச்காண்டுள்்ளன.

வாம ெச

ப்டம் 7.9: ப�ாஸ்தீந்க ச்காண்ட ்ாகடீரிைா

எடுததுக்காட்டு: கபார�பா்பாக்டர், ஸசடல்�பார்,
ப்�பாஸதீரகபா்பாக்டர், மஹப்ர்பாமைக்ர�பாபியம்
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ப்ராஸ்தீகேவின் செயல்பாடுகள்:

கேப்சூல், உறை, கசையிழை ஆகியவற்றிற்குக்
கீழேயும், செல் சவ்வுக்கு மேலேயும் காணப்படும்.
உண்மை பாக்டீரியாவின் (Eubacteria) செல்சுவர்
பெப்டிட�ோகிளைக்கான்
அல்லது
மியூரினால்
(Murein) ஆனது. ஆர்கி பாக்டீரியாவில் புரதங்கள்,
கிளைக்கோபுரதம் அல்லது பாலிசாக்ரைடுகளால்
ஆனது. சில பேரினங்களான மெத்தன�ோ
பாக்டீரியத்தின் செல்சுவர்கள் சூட�ோமியூரினால்
(Pseudomurein) ஆனது (படம் 7.11). மேலும்
இவை யூபாக்டீரியாவின் பெப்டிட�ோகிளைக்கான்
அமைப்பினை
ஒத்திருந்த
ப�ோதும்
அதன்
வேதியியல்
மூலக்கூறுகளால்
வேறுபட்டு
காணப்படும். (குறிப்பு: சாதாரண அல்லது ஒரே
விதமான பாக்டீரியாக்கள் சில நேரங்களில்
யூபாக்டீரியாக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
மற்றும்
குழுமப்பரிணாம
வகைகளான
ஆர்கி பாக்டீரியாவில் இருந்து வேறுபடுத்தி
காட்டுகின்றன).
பெப்டிட�ோகிளைக்கான்
என்பது
வலிமையும்
உறுதியும்
க�ொண்ட
குறுக்காக அமைந்த பிரிதுருச் சேர்மங்கள்
ஆகும். இந்த பிரிதுருச் சேர்மங்கள் ஒத்த
அமைப்பை க�ொண்ட துணை அலகுகளை
க�ொண்டது. பெப்டிட�ோகிளைக்கான் என்பது
ஒவ்வொரு சிற்றினங்களுக்கு இடையே அதன்
அமைப்பிலும்
உட்கூறுகளில்
வேறுப்பட்டு
இருக்கின்றன. ஆனால் அவை N-அசிட்டைல்
குள�ோக�ோசமைன்(NAG),
N-அசிட்டைல்
மியூராமிக்
அமிலம்(NAM),
L-அலானின்,
D-அனாலின், D-குளுடமேட் மற்றும் டை அமின�ோ
ஆசிட் (LL அல்லது மீயூச�ோ டை அமின�ோ பிமிலிக்
அமிலம், L-லைசின், L-ஆர்னித்தின் அல்லது
L-டை அமின�ோ பியூட்டரிக் அமிலம்) ப�ோன்ற
பிரிதுருச் சேர்மங்களால் ஆனது.

99 நீர் சூழலில் காணப்படக்கூடிய சத்துகளை
உறிஞ்சும் செல்லின் மேற்பரப்பு பகுதிகளை
ப்ராஸ்தீகே அதிகரிக்கிறது.
99 ஒட்டுதலுக்கு உதவுகிறது

99 சில ப்ராஸ்தீகே செல்லின் முனைகளில்
ம�ொட்டுக்களை
உருவாக்கி,
பாலிலா
இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

காம்பு (StalK)

உயிரற்ற ரிப்பன் ப�ோன்ற குழல் அமைப்பு ஆகும்.
இது பாக்டீரியாவின் கழிவுப்பொருள்களினால்
உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: கேலிய�ோநெல்லா,
பிளாங்டோ மைசீஸ் (படம் 7.10).
கைசyைழக
ேச ெசகைள
prபt

கா p
ப உp

படம் 7.10: காம்பு க�ொண்ட பாக்டீரியா

செயல்பாடுகள்:

99 திடமான மேற்பரப்பில் செல்கள் ஒட்டுவதற்கு
உதவி செய்கிறது.

7.3 பாக்டீரியாவின் மேலுறை ( Cell
Envelope of Bacteria)

செல்சுவரில் பெப்டிட�ோகிளைக்கானை தவிர
மற்ற ப�ொருள்களும் உள்ளன. ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ்,
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
பீகாலிஸ்
ப�ோன்றவைகள் டீகாயிக் (Teichoic) அமிலத்தை
க�ொண்டுள்ளன. (அவை அமில பாலிசாக்ரைடு
பிரிதுருச் சேர்மங்கள்). இவை க�ோவலண்ட்
இணைப்பினால்
பெப்டிட�ோகிளைக்கானுடன்
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
கிராம்
பாசிட்டிவ்
பாக்டீரியாக்களின்
செல்சுவர்களில்,
மிகக்
குறைந்த அளவு க�ொழுப்புகள் காணப்படும்.
ஆனால் மைக்கோபாக்டீரியம், காரினிபாக்டீரியம்
ப�ோன்ற கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களில்
க�ொழுப்புகள்
அதிகமாக
காணப்படும்.

செல்
மேலுறை
பாக்டீரியாவின்
சைட்டோபிளாசத்திற்கு
வெளியே
உள்ளது.
இது இரண்டு அல்லது மூன்று அடுக்குகளைக்
க�ொண்டது. செல் சவ்வு, செல் சுவர் ப�ோன்றவை சில
பாக்டீரியாவிலுள்ள வெளிச்சவ்வு ஆகும்.

7.3.1 புர�ோகேரிய�ோட்களின் செல்சுவர்
அமைப்பு
புர�ோகேரிய�ோட் செல்கள் எப்பொழுதுமே சிக்கல்
நிறைந்த செல் சுவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
செல்
சுவரானது,
வெளிக்கட்டமைப்புகளான
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lேபா பாlசாைர
O-பாlசாைர
ேகா பாlசாைர
l A

ெவச v
lேபா pரத
ெபrpளாச
ெபேடாkைளகா

ெபேடாkைளகா

ெச ச v

ெச ச v

ச v pரத

ச v pரத
kரா பாc

பாrயாv ேமlைற

kரா பாc

பாrயாv ேமlைற

படம் 7.11: கிராம் பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்களின் செல் மேலுறை
இவ்வகையான க�ொழுப்புகளுக்கு மைக்காலிக்
அமிலம் (அல்லது கார்ட் பேக்டர்) என்று பெயர்.
இவை
அந்த
பாக்டீரியாக்களுக்கு
அமிலத்
திடத்தன்மையைக் (Acid fastness) க�ொடுக்கிறது.
செல்கள்
சாயமேற்கும்போது
அமிலங்களைக்
க�ொண்டு செயல்படுத்தினாலும் அவை சாயம்
இழப்பதில்லை. மைக்கோபிளாஸ்மா செல்சுவர்
அற்ற பாக்டீரியாவாகும்.

டயரை ப�ோன்று செயல்பட்டு உள்ளேயிருக்கும்
டியூப் வெடிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

99 உள் சவ்வு விரிந்து வெடித்துச் சிதறாமல்
பாதுகாக்கிறது
99 சவ்வூடு பரவுதல் (Osmotic) மூலம் ஏற்படும்
உடைதலில் இருந்து பாதுகாக்கிறது
99 நச்சுப் ப�ொருள்களில் இருந்து செல்லைப்
பாதுகாக்கிறது.

புர�ோட்டோபிளாஸ்ட்:

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

செல் ப�ொருள்கள�ோடு சுற்றி சைட்டோபிளாஸ்மிக்
சவ்வுகளால்
மூடப்பட்டிருக்கும்
பகுதியும்
இணைந்த பாக்டீரியல் செல் புர�ோட்டோபிளாஸ்ட்
எனப்படும்.

எவ்வாறு பாக்டீரியா தன் உருவத்தை தக்க
வைத்துக் க�ொள்கிறது?

ஸ்பீர�ோபிளாஸ்ட்:

7.3.2 வெளிச்சவ்வின் அமைப்பு ( Structure
of outer membrane)

பாக்டீரியல் செல்கள், சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வு,
வெளிச்சவ்வு ப�ோன்ற இரண்டு சவ்வுகளைக்
க�ொண்டிருந்தால் அவைகள் ஸ்பீர�ோபிளாஸ்ட்
எனப்படும. ஆனால் இவைகளுக்கு செல்சுவர்
இல்லை.

யூபாக்டீரியா
மற்றும்
ஆர்க்கி
பாக்டீரியா
(கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ்)
அவற்றின் செல்சுவர் அமைப்பில் மாறுபட்டு
இருக்கின்றன. கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா மிக
சிக்கலான செல்சுவர் அமைப்பை க�ொண்டது
(அட்டவணை 7.4). ஒரு மெல்லிய வெளிச்சவ்வு
அடுக்கு பெட்டிட�ோகிளைக்காணைச் சுற்றி உள்ளது.
இரண்டு அடுக்குகளைக் க�ொண்டது . அவை

செல் சுவரின் செயல்பாடுகள்:

99 செல்
சுவர்
பாக்டீரியாவிற்கு
உருவம்
க�ொடுக்கிறது. எப்படியென்றால் மிதிவண்டியின்
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அட்டவணை 7.4: கிராம் பாசிடிவ், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாக்களின் வேறுபாடுகள்
கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா
கிராம் சாயம்

பாக்டீரியா முதல் சாயத்தை தக்க
வைத்துக் க�ொள்ளும் (கிரிஸ்டல்
வயலட்) இவை கிராம் பாசிட்டிவ் ஆகும்.

பாக்டீரியா முதல் சாயத்தை
இழந்து இரண்டாவது
சாயமான(சாப்ரனியை
எடுத்துக்கொள்ளுதல் இவை
கிராம் நெகட்டிவ்)

பெப்டிட�ோ கிளைகான்
அடுக்கு

நிறை அடுக்குகளைக் க�ொண்டது
தடிமனாக இருக்கும்.

ஒரு அடுக்கு க�ொண்டது

LPS (லிப்போ பாலி
சாக்கரைட்) அளவு

இல்லை

அதிகம் உள்ளது

பெரிபிலாஸ்மிக் இடம்

இல்லை

உண்டு

வெளிச்சவ்வு

இல்லை

உண்டு

லிபிட், லிப்போ புரதம் அளவு

குறைந்த அளவு

அதிக அளவு

டீக்காயிக் அமிலம்

பெரும்பான்மையான பாக்டீரியாவில்
உண்டு

இல்லை

எடுத்துக்காட்டு

ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ்,
ஸ்ரெப்டோகாக்கஸ், காரினி பாக்டீரியம்,
கிளாஸ்ட்ரிடியா.

எஷ்செரிஷியா க�ோலை,
சூட�ோம�ோனாஸ்,
சால்மோனெல்லா, ஷிகெல்லா,
ஹிம�ோஃபிலஸ்.

மெல்லியதாக உள்ளது.

வெளிச் சவ்வின் செயற்பாடுகள்

பாஸ்போலிபிட், புரதம் மற்றும் லிப�ோபாலிசாக்ரைடு
(LPS) ஆல் உண்டானது. லிப�ோபாலிசாக்ரைட்
மூன்று பாகங்களை க�ொண்டது. ஒவ்வொன்றும்
மற்றொன்றோடு க�ோவலைண்ட் இணைப்பில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
1.

கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா

•

•

லிபிட்-A சவ்வில் திடமாக ஊன்றியுள்ளது.

2. க�ோர் பாலிசாக்கரைடு சவ்வின் மேற்பகுதியில்
இருக்கும்.
3. பாலி சாக்ரைடு ‘O’ ஆன்டிஜென்கள் சவ்வின்
வெளிப்புறத்திலிருந்து ஊடகத்தில் உள்ளே முடி
ப�ோன்று நீண்டு க�ொண்டு இருக்கும்.

சிறப்பு புரதமான ப�ோரின்ஸ் (Porins) சவ்வு
முழுவதுமாக காணப்படுகின்றன. வெளிச்சவ்விற்கும்
சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்விற்கும் இடையேயுள்ள
த�ொடர்புடைய பகுதி ஒட்டிக் க�ொள்ளும் (Adhesions)
தன்மையைக் க�ொண்டது. வெளிச்சவ்வானது
பெட்டிட�ோகிளைக்கான் அடுக்கோடு பிரான்ஸ்
(Braun’s) லிப்போ புரதத்தால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது.
வெளிச்சவ்விற்கும், செல் சவ்விற்கும் இடையேயான
பகுதி பெரி பிளாஸ்மிக் இடைவெளி எனப்படும்.

•

•

பெரிபிளாஸ்மிக் இடத்தில் இருந்து முக்கியமான
ந�ொதிகள் வெளியே சென்று விடாமல் ஒரு
தடுப்புச் சுவரைப் ப�ோல் உள்ளது.

வெளிப்புற
வேதிப்பொருள்கள்
மற்றும்
ந�ொதிகளும் செல்லை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க
ஒரு தடுப்பாய்ச் செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக:
கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரில்
உள்ள பெப்டிட�ோகிளைக்கானை லைச�ோசைம்
என்ற ந�ொதி எளிதாக அழித்துவிடுகிறது.
எனினும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் உள்ள
வெளிச்சவ்வானது அந்நொதியில் உள்ள பெரிய
புரத மூலக்கூறுகளை ஊடுருவதை தடுக்கிறது.
ஆயினும் பழுதடைந்த வெளிச்சவ்வின் மூலம்
ந�ொதியானது ஊடுருவிச் செல்ல முடியும்.
ப�ோரின்கள் வழியாக சிறிய மூலக்கூறுகளான
அமின�ோ
அமிலங்கள்,ஒற்றைசர்க்கரை
மூலக்கூறுகள் கடந்து செல்கிறது.

ஒட்டுதல் (Adhesions) வழியாக புதியதாக
தயாரிக்கப்பட்ட
லிப்போபாலிசாக்கரைடு
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செல் உறையின் (Envelope) முக்கியத்துவம்:

மற்றும்
ப�ோரின்ஸ்
வெளியேறுகின்றது.
இவ்விடத்தில்தான்
பைலைகளும்
கசையிழைகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

சைட்ட�ோபிளாஸ்மிக் சவ்வு, செல்சுவருக்கு கீழே
உள்ளது. இது பிளாஸ்மா சவ்வு அல்லது செல்சவ்வு
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை பாஸ்போ லிபிட்
மற்றும் புரதங்களினால் உண்டானது. பாஸ்போ
லிபிட் இரண்டு அடுக்குகளை க�ொண்டுள்ளன.
உள்ளேயுள்ள
புரதங்கள்
இரு
அடுக்குகளில்
ப�ொதிந்துள்ளன. மேற்புற அல்லது வெளிப்புரதங்கள்
இரு அடுக்குகளில் தளர்வாக ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன.
சவ்வில்
காணப்படும்
நீர்மத்
தன்மையைக்
க�ொண்ட க�ொழுப்பு கூழ், செல் பகுதிப்பொருள்களை
பக்கவாட்டில் நகர்வதற்கு துணை புரிகிறது.
யூபாக்டீரியாவில் உள்ள பாஸ்போ லிப்பிடுகள்
பாஸ்போ கிளிசரைட்ஸ்னால் ஆனது. இதில் நேர்
சங்கிலி க�ொழுப்பு அமிலங்கள் கிளிசரால் உடன்
எஸ்டர் இணைப்பினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆர்க்கி பாக்டீரியாவில் இந்தக் க�ொழுப்புக்கள் பாலி
ஐச�ோபிரினாய்ட் கிளை சங்கிலிகளால் ஆனது. இவை,
கிளைத்த நீள சங்கிலி ஆல்ஹகால்கள் கிளிசராலுடன்
ஈத்தர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

•

இது கடத்துவதை சீராக்கி, ஊட்டச்சத்து உள்ளே
செல்லவும், கழிவுகளை வெளியே அகற்றவும்
உதவுகிறது. இது ஒரு செரிபுவ ஊடு செல்லும்
தன்மை க�ொண்ட சவ்வு ஆகும்.

•

செல் சவ்வானது சுரப்பதற்கு அல்லது வளர்சிதை
மாற்றங்களால் உருவாகும் ப�ொருள்களை
வெளியேற்றுவதற்கு உதவுகிறது.

•

வளர்சிதை மாற்ற செயல்களுக்கு செல்
சவ்வு
முக்கிய
இடமாக
விளங்குகிறது.
புர�ோகேரிய�ோட்டில் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள்
காணப்படததால், செல் சுவாசிற்கும் ATP
உருவாக்குத்திற்கும் தேவையான ந�ொதிகள்
செல் சவ்வுகளில் உள்ளே உள்ளது.

•

பல
ந�ோய்க்கிருமிகளின்
செல்சுவரில்
காணப்படும்
உட்கூறுகள்
ந�ோய்
உண்டாக்கும் திறனுக்கு பங்களிக்கின்றன.
எ.கா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குள�ோசிஸ்
உள்ள மைக்காலிக் அமிலம்.

•
•

•

இது ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை தூண்டி
எதிர்பொருள் உற்பத்திக்கு உதவி செய்கிறது.

பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர் க�ொல்லிகள்
செயல்படும் இடமாக செல்சுவர் உள்ளது.
கிராம்
நெகட்டிவ்
பாக்டீரியாக்களில்
காணப்படும் ஊநீர் (Serological) பண்புகளுக்கு
‘O’ ஆன்டிஜென் காரணமாக உள்ளன.

இது பாக்டீரிய�ோ பாஜ் இணைவதற்கு ஏற்பியாக
உள்ளது.

7.4 பாக்டீரியாவின் செல் சவ்விற்கு
உள்ளே காணப்படும் அமைப்புகள்
செல் சவ்விற்கு உள்ளே காணப்படும் கூழ்மமானது
சைட்டோபிளாசம்
எனப்படும்.
இதில்
நீர்
அதிகளவில் உள்ளது (70-80%) மேலும் புரதங்கள்,
கார்போஹைட்ரேட்கள், க�ொழுப்புகள், கனிம
அயனிகள் (Inorganic) மற்றும் குறைந்த மூலக்கூறு
எடை க�ொண்ட கூட்டுப் ப�ொருள்கள் உள்ளன.
மற்ற ஊடகங்களை விட சைட்டோபிளாசத்தில்
கனிம
அயனிகள்
அதிகமாக
உள்ளன.
சைட்டோபிளாசமானது அடத்தியான, நீர்த்த, பாதி
தெளிந்த நெகிழ்வு தன்மை க�ொண்ட ப�ொருளாகும்.
சேமித்து
வைக்கப்பட்டுள்ள
உள்பொருள்கள்
ரைப�ோச�ோம்கள்,
வரையறுக்கப்படாத
உட்கரு (DNA க�ொண்டது) ப�ோன்றவைகள்
புர�ோகேரிய�ோட்டிகளின்
சைட்டோபிளாசத்தின்
முக்கிய
அமைப்புகளாகும்.
யூகேரிய�ோட்
சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் உள் வரிச்சட்டம்
மற்றும் சைட்டோபிளாச ஓட்டம் ப�ோன்ற சில
பண்புகள் புர�ோகேரிய�ோட் செல்களில் இல்லை.

செல்சவ்வின் செயற்பாடுகள் (Functions of
the cell membrane)

யூகேரிய�ோட் இனங்களில் உள்ளதைப் ப�ோல,
புர�ோகேரிய�ோட் இனங்களில், சவ்வினால்
சூழப்பட்ட உள் உறுப்புக்கள் இல்லை. ஆகவே,
ஆற்றல் வினைகள் உணவு தயாரிப்பு மற்றும்
பக்குவப்படுத்துதல் நடைபெறும் இடமாக செல்
சவ்வு உள்ளது.

நச்சுத் தன்மையைக் க�ொண்டது. எ.கா LPS

•

7.3.3 சைட்ட�ோபிளாஸ்மிக் சவ்வின்
அமைப்பு

•

•

ரைப�ோச�ோம்கள் (Ribosomes)
எல்லா உயிருள்ளச் செல்களிலும் ரைப�ோச�ோம்கள்
உள்ளன.
ரைப�ோச�ோமில்தான்
புரதங்கள்
உற்பத்தியாகின்றன.
அதிக
ரைப�ோச�ோம்கள்
இருந்தால் நிறைய புரதங்கள் உற்பத்தியாகின்றன
என்று ப�ொருள். புர�ோகேரிய�ோட்டிக் செல்களில்
சைட்டோபிளாசத்தில் ரைப�ோச�ோம்கள் எல்லா
இடங்களிலும் பரவி இருக்கும். ஆனால், யூகேரிய�ோட்
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ரைப�ோச�ோம்கள் பிளாஸ்மா சவ்வில் ஒட்டி இருக்கும்
புர�ோகேரிய�ோட் ரைப�ோச�ோம்கள் புரதம் மற்றும்
ரைப�ோச�ோமினால் RNA வை க�ொண்டது. இவை
யூகேரிய�ோட்டிக் சிறியதாகவும் குறைந்த அடர்த்தி
க�ொண்டதாகவும்
இருக்கும்.
புர�ோகேரிய�ோட்
ரைப�ோச�ோம் 70S இருக்கும். யூகேரிய�ோட்
ரைப�ோச�ோமில�ோ 80 S ஆனது (படம் 7.12).

டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் பங்கு க�ொள்கின்றன. செல்
சவ்வு இரட்டித்த டி.என்.ஏ வைப் பிரித்து சந்ததி
செல்களுக்கு அனுப்புகிறது.

பிளாஸ்மிட்
பாக்டீரியாக்கள், அவற்றின் குர�ோம�ோச�ோம்களை
தவிர சிறிய, வட்ட வடிவமான இரட்டை இழை
DNA மூலக்கூறுகளைக் க�ொண்டுள்ளது. இவை
பிளாஸ்மிடுகள் (Plasmids) என அழைக்கப்படுகிறது
(படம் 7.13). மேலும் இவை தானே இரட்டிக்கும்,
குர�ோம�ோச�ோம் கூடுதலான மரபு ப�ொருளை
க�ொண்டுள்ளன.
பிளாஸ்மிடுகளில்
உள்ள
மரபுப்பொருளானது
உயிர்
எதிர்பொருளுக்கு
தடை
மற்றும்
நச்சுத்தன்மை
க�ொண்ட
உல�ோகப்பொருளுக்கு
சகிப்புத்
தன்மையும்
வழங்குகிறது. எ.கா பாலியல் பிளாமிட்கள் (F plasmid),
ஆன்டிபயாடிக் எதிர்ப்பு தன்மை பிளாஸ்மிட் (R plasmid) மற்றும் க�ொலிசின் பிளாஸ்மிட்(Col plasmid).

உட்கரு (Nucleus)
பாக்டீரியாவில் உட்கருவில்தான் பரம்பரையை
நிர்ணயிக்கும் ப�ொருள் உள்ளது. இதில் த�ொடர்
இரட்டை இழை க�ொண்ட, வட்ட வடிவிலான நீள,
ஒற்றை டி.என்.ஏ உண்டு. இதற்கு பாக்டீரியாவின்
குர�ோம�ோச�ோம் என்று பெயர். சில பாக்டீரியாவில்
நேரான குர�ோம�ோச�ோம் உண்டு. செல்லுக்கு
வேண்டிய கட்டமைப்பு அதன் செயல்பாடுகள்
பற்றிய எல்லா விவரங்களும் குர�ோம�ோச�ோமில்
உள்ளன. உட்கரு, உறையால் சூழப்படவில்லை.
மற்றும்
ஹிஸ்டோன்களும்
கிடையாது.
உட்கருவானது
வட்டமாகவ�ோ,
நீளமாகவ�ோ
அல்லது மணிமாலை வடிவில�ோ காணப்படும்.
சுறுசுறுப்பாக வளரும் பாக்டீரியாக்களில் செல்லின்
க�ொள்ளளவில் 20 % டி.என்.ஏ இருக்கும். ஏனெனில்,
வளரும் பாக்டீரியாக்கள் முதலில் பின்வரும்
செல்களுக்கான டி.என்.ஏ வை முன் கூட்டியே
உற்பத்தி செய்வதால் இவ்வளவு அதிக இடத்தை
அடைக்கும். குர�ோம�ோச�ோம்கள் செல் சவ்வில்
ஒட்டியிருக்கும். செல் சவ்வில் உள்ள புரதங்கள்

பாrய  எ ஏ

pளாm

படம் 7.13: புர�ோகேரிய�ோட்டிகளின் பிளாஸ்மிடுகள்

pேரா ேகrேயா ைரேபாேசா

yேகrேயா ைரேபாேசா
80S

70S
50S
tைண அலk

5S ஆ எ ஏ

60S
tைண அலk

23S ஆ எ ஏ

30S
tைண அலk

5S ஆ எ ஏ
5.8S
28S ஆ எ ஏ

40S
tைண அலk

16S tைண அலk

18S ஆ எ ஏ

படம் 7.12: புர�ோகேரிய�ோட்டிக், யூகேரிய�ோட்டிக் ரைப�ோச�ோம்கள்
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மூலக்கூறு சேப்ரான் (Molecular chaperons)

மீச�ோச�ோம் (Mesosomes)

இவை உதவி புரதங்கள் புதியதாக உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
பாலிபெப்டைடுகள்
சரியான
உருவத்தில்
மடங்கி
இரண்டாம்
நிலை
மற்றும் மூன்றாம் நிலை உருவங்களாக மாற
உதவுகின்றன. இவை முதன் முதலில் திடீர் மாற்றம்
அடைந்ததை ஈக�ோலையில் கண்டறியப்பட்டது.
ஈக�ோலையில் உருவாக்கும் சேப்ரான்களில் ஒன்று
வெப்ப அதிர்ச்சி புரதங்களாகும் (Heat shock protein)
இப்புரதங்கள் செல்களை அதிக வெப்பநிலையில்
உயிர் வாழ்வதற்கும் மற்றும் சாதகமில்லா சூழலில்
இருப்பதற்கும் உதவி செய்கிறது.

புர�ோகேரிய�ோட்டில்
மைட்டோகாண்ட்ரியாவும்,
குள�ோர�ோபிலாஸ்ட்டும்
இல்லை.
இவற்றில்
மீச�ோச�ோம் என்ற உள் உறுப்பு உண்டு. செல்சவ்வின்
உள்மடிப்புகளாகும்.
இவை
குழலாகவும்,
குமிழ்களாகவும் தகடுகளாகவும் காணப்படுகின்றன.
மீச�ோச�ோம் கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ்
பாக்டீரியாக்களிலும் காணப்படும். அதிகமாக கிராம்
பாசிட்டிவ்
பாக்டீரியாக்களில்
காணப்படுகிறது
(படம் 7.14). பிரியும் பாக்டீரியாவில் செல் சுவரின்
இடையில் அடுத்து காணப்படுகிறது. செல் பிரிதலின்
ப�ோது உற்பத்தியில் ஈடுபடலாம் குர�ோம�ோச�ோம்
மறுப்பதிப்பிலும், குர�ோம�ோச�ோம்களின் சந்ததி
செல்களுக்கு வழங்குவதிலும் இவை ஈடுபடலாம்.
மேற்புரத்தின் அருகில் இருந்தாலும் ஓரஞ்சார்ந்த
மீச�ோச�ோம் என்றும் சைட்டோபிளாத்தின் உள்ளே
காணப்பட்டால் அவை மத்திய மீச�ோச�ோம் எனப்படும்.

உள்பொருள்கள் (Inclusions)
புர�ோகேரிய�ோட்களின்
சைட்டோபிளாசத்தில்
பல்வேறு
வகையான
சேமிப்பு
ப�ொருள்கள்
உள்ளன. உணவு அதிகமாக உள்ள நேரத்தில்
இவைகளைச்
சேமித்து
உணவு
குறைந்த
நேரத்தில்
பயன்படுத்துக்கின்றன.
சில
உள்ப�ொருள்கள்
ப�ொதுவாக
பாக்டீரியாவில்
காணப்படுகின்றன. ஆனால் சில உள்பொருள்கள்
ஒரு சில சிற்றினங்களில் காணப்படுகின்றன
(அட்டவணை 7.5).

ெச cவ

pளாமா
சv
mேசாேசா
ைப

அகசிதல் விதைகள் (Endospores)

n

சில
பாக்டீரியாக்கள்
வளர்சிதை
மாற்றம்
க�ொண்ட செயல்படாத நிலை அமைப்புகளை
உருவாக்குகின்றன.
இவற்றிற்கு
சிதல்
விதை (Spore) என்று பெயர். இவை நீடித்து
நிலைக்கும் தன்மையும் மற்றும் நீர் இழப்பான
ஓய்வு நிலையில் உள்ள ப�ொருள்கள் செல்லின்
உள்ளே உருவாகின்றன. சுற்றுச்சூழலில் நீர்
பற்றாக்குறை அல்லது தேவையான சத்துகள்
இல்லாதப�ோது தான் பாக்டீரியாக்கள் இவற்றை
உருவாக்குகின்றன. சிதல் விதைகள் (Spore)
ஒரு
தனித்துவமான
வேதியியல்
கூட்டுப்
ப�ொருளால் டை அமின�ோ பிமிலிக் அமிலத்தால்
சூழப்பட்டுள்ளது.
இவ்வேதிப்
ப�ொருள்
கால்சியத்துடன் ஒட்டிக் க�ொண்டு கால்சியம் டை
பிக்கோலினேட் ஆக மாறுகின்றன, இவை சிதல்
விதையில் இருக்கும் நீரை வெளியேற்றுகின்றன.
மற்றும் சிதல்விதைகளை அசாதராண சூழலுக்கு
தாக்கும்
தன்மையை
க�ொடுக்கின்றன.
எடுத்துக்காட்டு:
பேசில்லஸ்,
ஆந்த்ராஸிஸ்,
கிளாஸ்டிரியம்.

kழா

படம் 7.14: பாக்டீரியா மீச�ோச�ோம்

7.5 யூகேரிய�ோட் செல் அமைப்பு
பாசிகள், புர�ோட்டோச�ோவா, பூஞ்சை, தாவரங்கள்
மற்றும் விலங்குகள் ஆகியவை யூகேரிய�ோட்கள்
ஆகும். இவை செல்கள், புர�ோகேரிய�ோட் செல்களை
விடப், பெரியதாகவும், சிக்கலான அமைப்பைக்
க�ொண்டது. இரண்டு செல்களிலும் புரதம், க�ொழுப்பு,
கார்போஹைட்ரேட் (படம் 7.15) மற்றும் உட்கரு
அமிலங்கள் காணப்படும் (வரைபடம் 7.1).
ஒரே விதமான ரசாயன மாறுதல்கள் உணவைச்
செரிப்பதற்கும் புரதங்களைக் கட்டமைப்பதற்கும்,
சக்தியைச் சேமித்து பராமரிப்பதற்கும் இரண்டு
செல்களிலும் செயலாற்றுகின்றன.
ஆனால்
செல்சுவர்களில்
உள்ள
வித்தியாசங்கள், சவ்வுகளில் உள்ள வேறுபாடுகள்,
ஒவ்வொரு வேலைக்கும் தனித்தனி உறுப்புகள்
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அட்டவணை 7.5: பாக்டீரியாவில் காணப்படும் பல்வேறு உள்பொருள்கள்
உள்பொருள்களின் வகைகள்

எடுத்துக்காட்டு

முக்கியத்துவம்

பாலிஹைட்ராக்சியல் பியூட்ரேட்

பாசில்லஸ் மெகாடீரியம்

கார்பன், மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு,
சூடான் சாயமேற்று முறையில்
காணலாம்

பாலிபாஸ்பேட் வ�ொலுடின்/
மெட்டாகுர�ோமெடிக் துகள்

காரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே

பாஸ்பேட் இருப்பு

கந்தகக் குமிழிகள்

ப�ோட்டோடிராபிக்
பாக்டீரியா,
இளஞ்சிப்பு மற்றும் பச்சை நிற
கந்தக பாக்டீரியா எ.கா தய�ோ
பாசில்லஸ்

கந்தகம் ப�ோட்டோடுர�ோப்ஸ்-ல்
எலக்ட்ரான்
கையிருப்பு
லித்தோடுர�ோப்ஸ்-ல்
சக்தி
சேமிப்பு

காற்றுக் குமிழிகள்

நீர்நிலை பாக்டீரியா
பாக்டீரியா

புரத கூண்டில் காற்று நிரப்ப
பட்டுள்ளன. செல் மிதக்க
உதவுகின்றன.

பேரா ஸ்போரல் கிரிஸ்டல்ஸ்

பேசில்லஸ் பேரினம்

புரதத்தினால் ஆனது பூச்சுகளுக்கு
நச்சாக செயல்படுகிறது

மேக்னட�ோச�ோம்கள்

ஆக்குவா ஸ்பைரில்லம்
மாக்னட�ோடாக்டிகம்

மாக்னடைட்
துகள்கள்
உள்ளடக்கியது
உணவை
ந�ோக்கி நீந்த உதவுகிறது H2O2
வை சேர்வதைத் தடுக்கிறது.

கார்பாக்சிச�ோம்ஸ்

ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியா
சயன�ோ பாக்டீரியா ஆட்டோ
டிராபிக் பாக்டீரியா

கரியமில
வாயுவை
(CO2)
நிலைப்படுத்தும் ந�ொதி 1-5 பை
பாஸ்பேட் கார்பஸிலேஸ் உள்ளது.

பைப�ோபிலிச�ோம் அல்லது
சயன�ோபைசின் துகள்கள்

சயன�ோ பாக்டீரியா

ஆர்ஜினின், அஸ்பார்டிக் அமிலம்
சமமான அளவு க�ொண்ட நீளமான
பாலி பெப்டைட் சங்கிலி இவைகள்
நைட்ரஜனை சேமிக்கும்.

குள�ோர�ோச�ோம்

பச்சை பாக்டீரியா

பாக்டீரிய�ோ
குள�ோர�ோபில்
நிறமிகளை க�ொண்டது. அவை
பாக்டீரியா ஒளிச் சேர்க்கைக்கு
உதவுகிறது.

சயன�ோ

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
அகசிதல் விதைகள் அழிப்பதற்கு ஏன் கடினமாக
உள்ளன?
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ப�ோன்றவைகளில்
இரண்டு
செல்களும்
வே று ப டு கி ன ்ற ன ( அ ட்ட வ ணை  7 . 6 ) .
அட்டவணை
7.7
ப�ொதுவாக
யூகேரிய�ோட்
செல்களில் சைட�ோபிளாஸ்மிக் சவ்வு உட்கரு,
மைட்டோகாண்ட்டிரியா,
எண்டோபிளாஸ்மிக்

ரெட்டிகுலம். கால்கை உபகரணம், வெற்றிடங்கள்,
செல் உள் கட்டமைப்பு மற்றும் கிளைக்கோ
கேலிக்ஸ் உண்டு. நகரும் இணையுறுப்புகள்,
குள�ோர�ோபிளாஸ்டுகள் சில குழுக்களில் மட்டுமே
காணப்படுகிறது.
(b) yேகrேயா ெச
kேராேமாேசாக
ெகாட உகr

ைசேடாpளாச

nyயா
ைசேடாpளாச

ெச

சv
(a) pேராகாrேயா ெச
ைரேபாேசா

ைலேசாேசாக

ெமைமயான
எேடாpளாm
nவைலy

கைசyைழ
kைளேகாகl
(ேக c )
ெச

cவ
ெமடாkேராேம
tகக

ைபைல

ெச
சv

ைமேடாகாrயா

ேகா k
உ p

ெசாரெசார பான
எேடாpளாm
ைரேபாேசா ெரkல

உகr

படம் 7.15: புர�ோகேரிய�ோட் மற்றும் யூகேரிய�ோட் செல் அமைப்பு

யூகேரிய�ோட் செல் அமைப்பு

வெளிப்புற அமைப்பு

செல்லின்மேலுரை

உள்புற அமைப்பு

துணையுறுப்புகள்

(( செல்சுவர்

உட்கரு உள்ளுறுப்புகள்

(( கசையிழை

(( சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வு

(( என்டோபிளாஸ்மிக்
ரெட்டிக்குலம்

(( சிலியா

(( க�ோல்கை உறுப்புகள்

கிளைக்கோகேலிக்ஸ்

(( ரைப�ோச�ோம்

(( கேப்சூல்

(( லைச�ோச�ோம்

(( ஸ்லைம் அடுக்கு

(( மைட்டோகாண்ட்ரியா
(( குள�ோர�ோ பிளாஸ்ட்
செல் உள் கட்டமைப்பு
(( நுண்குழாய்கள்
(( நுண்யிழை
வரைபடம் 7.1: யூகேரிய�ோட் செல் அமைப்பு
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அட்டவணை 7.6: புர�ோகேரிய�ோட் மற்றும் யூகேரிய�ோட் செல்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்
எண்

பண்புகள்

புர�ோகேரிய�ோட்

யூகேரிய�ோட்

1.

செல் அளவு

0.2-2 nm விட்டம்

10-100 nm விட்டம்

2.

உட்கரு

உட்கரு சவ்வு கிடையாது

உட்கருவைச்
உண்டு

நியூக்ளிய�ோலஸ் கிடையாது

சுற்றிய

சவ்வு

நியூக்ளிய�ோலஸ் உண்டு

3.

சவ்வு மூடிய
உள்ளுறுப்புகள்

கிடையாது

உண்டு. எ.கா லைச�ோச�ோம்
க�ோல்கை
உறுப்புகள்,
எ ண் ட ோ பி ள ா ஸ் மி க் ,
ரெ ட் டி க் கு ள ம் ,
மைட் ட ோக ா ண் ட் ரி ய ா ,
கசையிழை

4.

கசையிழை

இரண்டு புரதங்களால்
கட்டமைக்கப்பட்டது

சிக்கல் வாய்ந்தது. அதிக சிறு
குழல்களால் ஆனது.

5.

கிளைக்கோகேலக்ஸ்

கேப்சூல், ஸலைம் அடுக்கு

செல்சுவர் அற்ற சில செல்களில்
காணப்படும்.

6.

செல் சுவர்

பெப்டிட�ோ கிளைக்கான் உண்டு

சாதாரண
ஆனது.

7.

பிளாஸ்மா சவ்வு

கார்போ ஹைட்ரேட்டும்,
ஸ்டீராலும் இல்லை.

சாக்கரைகளும்,
ஸ்டீராலும்
உண்டு ஏற்கும் காரணிகளால்
(Receptors) செயல்படுகின்றன.

8.

சைட்டோ பிளாசம்

செல்
உள்
கட்டமைப்பு
(cytoskeleton)
சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஒட்டம் கிடையாது

செல் உள் கட்டமைப்பு மற்றும்
ஓட்டம் உண்டு

9.

ரைப�ோச�ோம்

70 S

80 S

10.

குர�ோம�ோச�ோம் DNA

ஒற்றை மற்றும் வட்டமான
குர�ோம�ோச�ோம்கள்,
ஹிஸ்டோன்கள் கிடையாது.

அதிக
நீளமான
கு ர � ோம�ோச�ோம ்க ள் ,
ஹிஸ்டோன்ஸ் உண்டு

11.

செல் பிரிதல்

இரு சம பிளவு

மைட்டாசிஸ்

12.

பாலின கலப்பு

மியாசிஸ்
இல்லை.
(DNA
துகள்கள் மட்டும் கடத்தப்படுதல்)

மியாசிஸ் மூலம்

ரசாயனங்களால்
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அட்டவணை 7.7: யூகேரிய�ோட் உள் உறுப்புகளின் செயற்பாடுகள்:
உள் உறுப்புகள்

செயற்பாடுகள்

பிளாஸ்மா சவ்வு

செல்லின் தடுப்பு எல்லையாகவும் சில குறிப்பிட்ட
ப�ொருள்களை மட்டும் கடத்தும் அமைப்பையும்
செல்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும்
மேற்புரத்தில் ஒட்டுதல், சுரத்தல்

சைட்டோபிளாஸ்மிக் மேட்ரிக்ஸ்

உள்ப�ொருள்களின்
இருப்பிடம்,
வைகையான வளர்ச்சிதை நடக்குமிடம்.

நுண்யிழை, இடையீடான இழைகள்,
நுண்குழாய்கள்

செல் அமைப்பு மற்றும் செல் உள் கட்டமைப்பிலிருந்து
நகருதல்

எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குலம்

புரதம், க�ொழுப்பு உற்பத்தி ப�ொருள்களை கடத்துவது.

ரைப�ோச�ோம்

புரதம் உற்பத்தி

க�ோல்கை உறுப்பு

வெவ்வேறு
பயன்பாட்டிற்கு
தேவைப்படும்
ப�ொருள்களை சுரத்தல் மற்றும் த�ொகுத்தல்.

லைச�ோச�ோம்

செல்லின் உள்ளே இருக்கும் செரிமானத்திற்கு உதவி
செய்தல்.

மைட்டோகாண்ட்ரியா

ஆற்றல் உற்பத்தி TCA சுழற்சி, எல்க்ட்ரான் கடத்தும்
சங்கிலி, ஆக்ஸிடேட்டிவ் பாஸ்போரலேசன் மற்றும் பிற
வழிகளில்.

குள�ோர�ோபிளாஸ்ட்

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒளியின் உதவியால் Co2
மற்றும் நீரைப் பயன்படுத்தி சர்க்கரை தயாரித்தல்.

உட்கரு

இன வரலாறு அடக்கிய மையம், செல்லின் கட்டுப்பாட்டு
மையம்.

செல்சுவர் மற்றும் பெலிக்கள்

செல்லுக்கு உருவம் க�ொடுத்தல்,வலிமைப்படுத்துதல்

கசையிழை, குறு இழை

கசையிழை செல் நகர்வதற்கு பயன்படுகிறது. குறு
இழை ஒட்டிக்கொள்ள பயன்படுகிறது.

த�ொய்புழை (vacuole)

தற்காலிகமான சேமிப்பு மற்றும் கடத்துதல், செரிமானம்
(உணவு த�ொய்புழை) நீர் சமன்பாடு (சுருங்கும்
த�ொய்புழை)

பல்வேறு
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டைபேலாகாக

ெரேடாகாக பேயாெஜ
ெரேடாகாக nேமா
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ேய

vrேயா காலேர
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பாrய trேய
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ெஹlேகாபாட ைபேலாr

rேய

rேபா

மா ெபlட
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சுருக்கம்

சைட்டோபிளாசத்தில் எல்லா வேலைகளுக்கும்
தேவையான ப�ொருள்கள் கலந்திருக்கின்றன.
பாக்டீரியாவின் டி.என்.ஏ பெரிய வட்ட வடிவிலான
குர�ோம�ோச�ோம்
உள்ளன.
பிளாஸ்மிட்டில்
கூடுதலான
மரபனுக்கள்
உள்ளன.
ரைப�ோச�ோம்கள் சைட்டோபிளாசத்தின் எல்லா
இடங்களிலும் பறவி உள்ளது. சைட�ோபிளாசத்தில்
உள்ளடகங்கள் உள்ளன. இவை உணவை
சேமித்து வைக்கின்றன. சில பாக்டீரியாக்களில்
செயல் இல்லா நிலையில் உள்ள ஸ்போர்கள்
இருக்கும். இவற்றின் மூலம் பாக்டீரியாக்கள் பல
நூறு வருடங்கள் உயிரைத் தாக்குப்பிடிக்கும்.
யூகேரிய�ோட்டின் செல்கள் உள்ளுறுப்பு சவ்வினால்
மூடப்பட்டிருக்கும்.
யூகேரிய�ோட்டில்
உள்ள
ப�ொதுவான உறுப்புகள், உட்கரு, செல் சவ்வு,
மைட்டோகாண்ட்ரியா,
எண்டோபிளாஸ்மிக்
ரெட்டிகுலம், க�ோல்கை உறுப்பு, உள்வரிச்சட்டம்
மற்றும் வெற்றிடங்கள் ஆகும். சிலவற்றிற்கு இடம்
விட்டு இடம் செல்ல உதவும் இடம் பெயர் உறுப்புகள்
உண்டு.

பெரும்பாலான புர�ோகேரிய�ோட்கள், அவற்றின் செல்
சுவர்களின் தன்மையைப் ப�ொருத்து, பின்வரும்
மூன்றில் ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இருக்கும் வட்ட
வடிவ காக்கஸ், குச்சி வடிவ பாசில்லஸ், சுருள் வடிவ
ஸ்பைர�ோகீட்ஸ், (ஸ்பைலில்லம்.)
புர�ோகேரிய�ோட்ஸை விவரிப்பதில் அவற்றின்
வடிவமைப்பும், ஒழுங்கு வரிசையும் முக்கியப்
பங்காற்றுகிறது. ஒரு சிற்றினம் எவ்வகையில்
தங்களிலிருந்து பிரிகின்றன என்பதைப் ப�ொருத்தே
அதன் ஒழுங்கு வரிசை அமைகிறது. காக்கை
நிறைய தளங்களிலிருந்து பிரிந்து இணைந்தோ,
சங்கிலியாகவ�ோ,
க�ொத்தாகவ�ோ
அல்லது
பைகளைப்போன்றோ காணப்படும். பேசில்லை
குறுக்குத் தளத்தில் மட்டுமே பிரியும். பிரிந்தபின்
ஒட்டியிருந்தால் சங்கிலியாகவ�ோ, பாலிசேட் ஆகவ�ோ
காட்சியளிக்கும்.
சில பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர் கேப்சூல்
அல்லது ஸ்லைம் அடுக்கு மூலம் சூழப்பட்டிருக்கும்.
இவை, ஈரம் காய்வதில் இருந்தும், உள்வாங்கி
செல்களிடம் இருந்தும் உணவு வெளியேறுவதில்
இருந்தும் பாதுகாக்கிறது. பிம்பிரியே, பைலை
ஒட்டுவதற்கும் மற்றும் ஒரு பாக்டீரியாவில் இருந்து
மற்றொரு பாக்டீரியாவிற்கு கடத்த உதவுகிறது.
செல்கள் நகர்வதற்கு கசையிழை உதவுகிறது.

சுய மதிப்பீடு

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. கசையிழை
ஒழுங்கு
வரிசை பாக்டீரியாவைக்
கண்டு
க�ொள்ள
உதவும்.
கசையிழை
பாக்டீரியாவின்
எல்லா
இடங்களிலும்
பரவியிருக்கும் நிலைக்கு என்ன பெயர்

பாக்டீரியாவின்
செல்
உறை
சைட்டோபிளாசத்திற்கு
வெளியே
உள்ளது.
கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் வெளி சவ்வு, செல்
சுவர், செல் சவ்வு க�ொண்டதாகும். கிராம் பாசிடிவ்
பாக்டீரியாவில் செல் சுவரும், செல் சவ்வும் மட்டுமே
உள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா வயலட் நிற
சாய மேற்கும். கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா சிவப்பு
நிற சாய மேற்கும். கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவில்
தடித்த மியூரின் மற்றும் டீக்காயிக் அமிலமும்
உள்ளது. கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவில் மெலிந்த
மியூரின் உள்ளது. பெரிபிளாஸ்மிக் இடமும்
உண்டு வெளிச் சவ்வில் எல்.பி.எஸ் விலங்கின
செல்களுக்கு நச்சாகும். செல்சவ்வு பாஸ்போலிபிட்
மற்றும் புரதங்களினால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது.
செல் சவ்வில் தான் சக்தி தரும் செயல்பாடுகள்,
உணவு பயன்படுத்தும் வேலைகள், ப�ொருள்கள்
உற்பத்தி செய்யும் வேலை நடைபெறுகிறது. இது
உணவுப் ப�ொருள்கள் செல் உள் வருவதையும்
கழிவுப் ப�ொருட்களை வெளியேற்றுவதுமான
ப�ோக்குவரத்து
வேலைகளையும்
ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

அ) ல�ோஃப�ோடிரைக்கஸ்
ஆ)	ம�ோன�ோ டிரைக்கஸ்
இ) பெரி டிரைக்கஸ்
ஈ) இவையேதும் இல்லை

2.	பாக்டீரியாக்கள் ரசாயனங்களின் அருகிலேய�ோ
அல்லது தூரமாக விலகிய�ோ ப�ோகும் திறன்
க�ொண்டவை. இந்த ஓட்டத்திற்கு என்ன பெயர்?
அ) டிராக்கிங்
ஆ) கீம�ோடாக்ஸிஸ்
இ)	கவிழ்ந்து விழுதல்
ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை

3.	பாக்டீரியாவின்
செல்
உண்டாக்கப்பட்டவை?
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

சுவர்

எதினுள்

க�ொழுப்பு
மியூரின்
செல்லுல�ோஸ்
கைடின்
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4. செல் சுவர் பின் வருவனவற்றில் எதைக்
காட்டும்?

இ) ரைப�ோச�ோம்

ஈ) எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்.

அ) பகுதி ஊடுருவு சவ்வு கடத்துதல்

11. பின்வருவனவற்றில் எந்தப் பாக்டீரியாவில்
மெட்டோகுர�ோமேட்டிக் துகள்கள் உள்ளன.

ஆ) முற்றிலும் கடத்துதல்

இ) முற்றிலும் கடத்தா நிலை

அ) எஷ்செரிஷியா க�ோலை

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்
5. கிராம் பாசிடிவ், கிராம்
எதனால் வேறுபடுகிறது?

ஆ) காரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே

நெகட்டிவிலிருந்து

இ) சூட�ோம�ோனாஸ் ஏர�ோஜெனிசா
ஈ) பாசில்லஸ் ஆந்ராசிஸ்

அ) தடித்த செல்சுவர்

12. கூடுதலான குர�ோம�ோச�ோம் டி.என்.ஏ வை
              பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது?

ஆ) சுவரில் க�ொழுப்பு இல்லாமை
இ) முதிர்ந்த சுவர்

அ) பிளாஸ்மிட்

ஈ) சாதாரண சுவர்

ஆ) எப்பிச�ோம்

6.	லைப்போ பாலி சாக்கரைட், எந்தச் செல் சுவரில்
உள்ளது?

இ) உட்கரு

ஈ) உள் வட்ட கரு

அ) கிராம் பாசிடிவ்

13. சிடர�ோ ப�ோர்களுக்கு எதில் அதிக நாட்டம்
உள்ளன?

ஆ) கிராம் நெகடிவ்

இ)	கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ்
இரண்டிலும்

அ) இரும்பு

ஆ) மாக்னீசியம்

ஈ)	பாசிகள்

இ) குள�ோரைடு

7. ஆர்க்கி பாக்டீரியாவின் செல் சுவரிர் எதனால்
ஆனது?

ஈ) தாமிரம்

14. நுண் அணு சேப்பரான்கள் எதில்
ஈடுபடுகின்றன?

அ) பெப்டைட�ோ கிளைக்கான்
ஆ) மியூரின்

அ) புரதங்கள் மடிவதில்

இ) ப�ோலியான மியூரின்

ஆ) கார்போஹைட்ரேட் மடிவதில்

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

இ)	க�ொழுப்பு மடிவதில்

8. என்டோடாக்சின் எங்குள்ளது?

ஈ) க�ொழுப்பு அமிலம் மடிவதில்

அ) வெளிச் சவ்வு

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

ஆ) பிளாஸ்மா சவ்வு

1.

இ) மியூரின்

கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் என்றால் என்ன?

2.	கேப்சூல் என்றால் என்ன? அதன் வேலை
என்ன?

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்
9.               நெகிழும் தன்மை க�ொண்டது?

3.	பைலை என்றால் என்ன? அதன் வேலை
யாது?

அ) செல் சுவர்

ஆ) பிளாஸ்மா சவ்வு

4. கீம�ோடாக்ஸிஸ் என்றால் என்ன?

இ) வெளிச் சவ்வு

5.	கசை இழையின் ஒழுங்கு வரிசை, எ.கா தருக?

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

6.	கார்பாக்சிச�ோம் வரையறு

7. வாலுடின் துகள்கள் பற்றி ச�ொல்

10. புர�ோகேரிய�ோட்டின் செல் பிரிதலில் முக்கியப்
பங்கு வகிக்கும் உறுப்பு எது?

8. மாக்னட�ோச�ோம் என்றால் என்ன?

அ) மீச�ோச�ோம்

9. புரத உற்பத்தியால் ரைப�ோச�ோமின் பணி
யாது?

ஆ) மைட்டோகாண்ட்ரியா
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18. கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கட்டிவ்
்ாகடீரிைாக்களுககு
இயடநை
உள்்ள
நவறு்ாடு ைாது

10. ச்ரிபி்ளாஸ்மிக வய�ைறு
11.

எல்.பி.எஸ் எதனால் ஆனது?

12. செல் சுவர, செல்
்ட்டிைலிடு்க.‘

ெவ்வு,

13. செல் சுவர இல்லைாவிடில்
உயடந்து சிதறுகின்றன?

சவளிச்
ஏன

ெவ்வு

19. ஏநதனும்
ஐந்து
யெட்நடாபி்ளாெததின
உள் து்கள் (inclusions) ்கய்ள வி்ளககு்க.

செல்்கள்

20. புந�ாந்கரிநைாட், யூந்கரிநைாட் நவறு்டுததிக
்காட்டு்க.

14. செல்லின நமலுய்றயைப ்றறி கூறு்க?

15. சிடந�ாந்ார்களில் நவயலை்கய்ள வி்ளககு

ைாைவர் சையல்பாடு

16. ந்கபசூல் மறறும் ஸ்யலைம் அடுககு? ய்யலை
மறறும் பிம்பிரிநை நவறு்ாடு்கய்ள தரு்க?

1.

17. செல்சுவய�ப ்றறி விவரி.

மாணவர்கள் ்ாகடீரிைாவின ்களிமண்
மாதிரி செயவர.

2. மாணவர்கள் ்ல்நவறு யுந்கரிநைாடிக
நுண்ணுயிரி்களின ்டங்கய்ள நெ்கரிப்ர.

இயணைச் செைல்்ாடு

பாக்டீரியா

இஙந்க ்ாகடீரிைாவின
்ல்நவறு வடிவங்கய்ள
சதரிந்துகச்காள்நவாம்


Bacteria interactive educational VR 3D app ்திவி்றக்கம் செயை URL ஐப ்ைன்டுதது்க அல்லைது
QR குறியீட்யட ஸ்ந்கன செய்க.



்ாகடீரிைா வடிவங்களின ்கட்டயமபய்க ்கண்்காணிககும் ந்கா்ளம், ்கம்பி மறறும் சுழல் ஆகிைவறய்றத நதரந்சதடுக்கவும்.



‘structure’ நதரந்சதடுதது , ்ாகடீரிைாவின உள் அயமபபு்கய்ளக ்கவனியுங்கள்.



‘cell wall ‘கிளிக செயது சவவ்நவறு வடிவங்களுககியடயிலைான நவறு்ாட்யடக ்கவனியுங்கள்.

படி 1

படி 1

படி 1

உைலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.bacteria&hl=en
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இயல்

8

உyரனகைள வைகபtவதகான அ
இர உலக ேகாபா - lேன

நுண்ணுயிரிகளின்
வகைப்பாட்டியியல்
இயல் திட்டவரை
8.1 உயிரினங்களின் பன்முகத் தன்மை
8.2 இருச�ொற் பெயரிடும் முறை
8.3 விட்டேக்கர் வகைப்பாட்டு முறை
8.4 வகைப்பாட்டியலின் அமைப்பு (முறைகள்)
8.5 மூன்று பிரிவுகள் அமைப்பு
8.6 ப
 ாக்டீரியா வகைப்பாட்டியலின் கடந்த மற்றும்
இன்றைய நிலை

•
•
•
•

ய

vலk

தாவர

ஐ t உலக ேகாபா - vேடக
ெமா

ரா

pேரா

டா

pைச

தாவர

vலk

டா

pைச

தாவர

vலk

ஆ உலக ேகாபா - உ
ஆ k
yபா rயா பா rயா

pேரா

m உலக ேகாபா - உ
பா rயா ஆ

kயா

yேகா யா

நுண்ணுயிரிகளைச் சரியாக கண்டுபிடிப்பதென்பது,
நுண்ணுயிர் த�ொகுப்பியலிலும், பல்வேறு துறைகளில் பயன்பாட்டு
ஆராய்ச்சி மற்றும் த�ொழிற்சாலைகளிலும் (எ.கா வேளாண்மை,
மருத்துவ முறை நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உணவு உற்பத்தி)
அடிப்படை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,

kmைற

பண்புகளைக் க�ொண்டு
அவைகளை
பல 
குழுக்களாக பிரித்தனர். உயிரினங்களின் வாழ்வை 
பற்றி புரிந்துக் க�ொள்ள, வகைப்பாட்டியலை
அறிந்துக் க�ொள்வது
மிக 
அவசியமாகும்.
ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்புடைய உயிரினங்களைக் 
குழுக்களாக 
அமைப்பது
வகைப்பாட்டியலின்
அடிப்படை  பண்பாகும். பண்புகளால் த�ொடர்புடைய
உயிரினங்களை, குழுக்களாக  பிரிக்கும் முறையே 
வகைப்பாட்டின் அடிப்படையாகும் (படம் 8.1).
வகைப்பாட்டியியலின் ந�ோக்கங்கள்:

இப்பாடப்பகுதியைப்  பயின்ற 

வகைப்பாட்டியல், வகைப்பாடு மற்றும்
குழுமப்
பரிமாணங்களை
புரிந்துக்
க�ொள்வர்
லின்னேயஸ்,
விட்டேக்கர்
ப�ோன்ற
அறிவியல் அறிஞர்களின் பங்களிப்பை
அறிவர்
ம�ொனிரா, புர�ோடிஸ்ட்டா, பூஞ்சைகள்,
தாவரங்கள்
மற்றும்
விலங்குகள்
ப�ோன்றவற்றின் பண்புகளை அறிவர்
நுண்ணுயிரிகளை
வகைப்படுத்த
பயன்படுத்தப்படும் சில சிறப்பு முறைகளை
குறித்து அறிந்து க�ொள்வர்.

•
•

•

உயிரினங்களை இனங்காணுவதற்கான, வழி
முறைகளை உருவாக்குதல்.

ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்பு க�ொண்ட 
உயிரினங்களை, ஒரு குழுவாக  அமைக்க
உதவுதல்.
உரினங்களின் பரிணாம  வளர்ச்சி
செய்திகளை வழங்குதல்.

உயிரினங்களுக்கு பெயர்கள்
முறைக்கு பெயரிடுதல் எனப்படும்.

8.1 உயிரினங்களின் பன்முகத் தன்மை
அனைத்து உயிரினங்களையும் வகைப்படுத்துதல்,
பெயரிடுதல், இனம் கண்டறிதல்  ஆகியவற்றுடன்
த�ொடர்புடைய
அறிவியலின்
பிரிவு
‘வகைப்பாட்டியியல்’ ஆகும். கிர�ோக்க ம�ொழியில் 
‘டாக்ஸிஸ்’ என்றால்  வகைப்படுத்துதல்  எனவும்
நாமஸ்
என்றால் 
விதிமுறைகள்
எனவும்
ப�ொருள்படும்.
உயிரினங்களின்
பலதரப்பட்ட 
பன்முகத்தன்மையின் காரணமாக  உயிரியல் 
அறிஞர்கள், பல்வேறு உயிரினங்களின் வேறுபட்ட 

பற்றிய

வழங்கிடும்

வகைப்படுத்துதல்

இனம் காணுதல்

பெயரிடுதல்

படம் 8.1: வகைப்பாட்டின் மூன்று அம்சங்கள்
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8.2 இருச�ொற் பெயரிடும் முறை
(Binomial nomenclature)

ஒரு
சிற்றினத்திலுள்ள 
இரு வேறு
சிறுசிற்றினத்திற்கு
(Strain)
இடையேயான
உடலியல்,
உயிரியல் 
அமைப்புகளின்
வேறுபாடுகளை குறிப்பது “பய�ோவார்” எனப்படும்.
ஒரு சிற்றினத்தில்  உள்ள  ஒரு பய�ோவார்
சுக்ரோஸில்  வளரும் தன்மை க�ொண்டதாகவும்,
மற்றொன்று வளராத தன்மை க�ொண்டதாகவும்
உள்ளது. பய�ோவார்கள் அனைத்து பண்புகளிலும்
ஒத்திருந்து ஒரே  ஒரு பண்பால் வேறுபட்டு
இருந்தாலும்
கூட 
அவை 
அனைத்தும்
ஒரே பேரினத்திலும்,
ஒரே  சிற்றினத்திலும்
உள்ளடங்கியிருக்கும். (அவை  உயிரியல்  வளர்ச்சி
பண்புகளில் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட) சிறு
சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான உருவ அமைப்பு
மாறுபாடுகள் மார்போவார் (Morphovar) அல்லது
மார்போ வகைகள் எனப்படும். சிறு சிற்றினங்களில் 
ஆண்டிஜெனிக் 
பண்புகள் வேறுபட்டு
காணப்பட்டால் அவை சீர�ோவார் (Serovar) அல்லது
சீர�ோ டைப்  எனப்படும். இது சிற்றினத்தில்  உள்ள 
ந�ோய்த்தடுப்பியலின் வேறுபாடுகளைக் குறிக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டாடு:
சால்மோனெல்லாவின்
வேறுபட்ட  சீர�ோவார். சால்மோனெல்லா செல்லின்
மேற்புரத்தில் காணப்படும் மாறுதல்களால், ஒரு
சீர�ோவர் மற்றொரு சீர�ோவார் அமைப்பிலிருந்து
வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இந்த மேற்பரப்பிலுள்ள 
மாறுபாட்டின் காரணமாக ஒரு சீர�ோவருக்கு எதிர்ப்பு
சக்தியுள்ள  ஒரு நபர் இரண்டாவது சீர�ோவாரால் 
பாதிக்கப்படுகிறார்.
ஏனெனில்,
அந்நபரின்
எதிர்ப்புச் சக்தி மண்டலத்தால், ஒரே மாதிரியான
பாக்டீரியத்தின் புதிய மேற்பரப்புடைய சீர�ோவாரை 
அறிந்துக் க�ொள்ள முடிவதில்லை.

சுவீடன் நாட்டு தாவரவியல்  அறிஞர் கர�ோலஸ்
லின்னேயஸ் 1735-ம் ஆண்டு உயிரினங்களை
வகைப்படுத்தும் முறையினை அறிமுகப்படுத்தினார்.
இவர்
உயிரினங்களை
தாவர
உலகம்,
விலங்கு உலகம் என இரண்டு உலகங்களாக 
பிரித்தார்.
இருச�ொற் பெயரிடும்
முறையை 
அறிமுகப்படுத்தினார். உயிரினங்களின் முதல் 
பெயர் பேரினம் எனவும், இரண்டாவது பெயர்
சிற்றினம் எனவும் கூறினார். ஒரு உயிரினத்தின்
பெயர் என்பது அவ்வுயிரியின் தனித்துவமான
பண்புகளைக்  குறிப்பதாகும்.
வகைப்பாட்டியல் 
அலகு (அடிப்படை  வகைப்பாட்டியல் த�ொகுப்பு) சிறு
சிற்றினங்களால்  உருவாக்கப்பட்டது. அவையானது,
ஆரம்ப வளர்ப்பில் இருந்து அடுத்து அடுத்து பெறப்பட்ட 
குழு ஆகும். வகைப்பாட்டியலில்  அடிப்படை  அலகு
சிற்றினம் (Species) ஆகும். இவை ஒரே பண்புகளைக் 
க�ொண்ட  உயிரிகளின் த�ொகுப்பு ஆகும். வகை 
சிற்றினங்கள் (Type strain) என்பது ஒரு சிறப்பான
பாக்டீரியல் இனம் ஆகும். மற்ற இனங்களை ஒப்பீடு
செய்வதற்குக்காக நிரந்தரமாக பயன்படும் சிற்றினம்
வகை சிற்றினங்கள் ஆகும் (படம் 8.2).
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
ஏன் வகை  சிறுசிற்றினங்கள், பாக்டீரியல் 
சிற்றினங்களில் 
மிக 
முக்கியமான
சிறுசிற்றினமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன?

படம் 8.2: நுண்ணுயிர் வகைப்பாட்டு படிநிலைக்கான எடுத்துக்காட்டு
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8.3 விட்டேக்கர் வகைப்பாட்டு முறை

தகவல் துளி

இருபதாம்
நூற்றாண்டில்  செல்  உயிரியல் 
முன்னேற்றத்தினாலும் உயிரியலில்  பரிணாம 
வளர்ச்சியினாலும் இரண்டு, மூன்று உலக 
வகைப்பாடு முறைகள் கேள்விக்குள்ளானதாலும்,
1969ம் ஆண்டு இராபர்ட்.எச். விட்டேகர், ஐந்து உலக 
வகைப்பாட்டு முறையை  அறிமுகப்படுத்தினார்.
அவை, ம�ொனிரா(பாக்டீரியா), புர�ோட்டிஸ்ட்டா,
பூஞ்சை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கு உலகம்
ஆகும். (அட்டவணை 8.1).

நுண்ணுயிரி மாதிரிகளின் சேகரிப்பு மற்றும்
மரபணு வங்கி (The microbial culture collection and
gene bank MTCC) என்னும் அமைப்பு, 1986-ல் 
இந்திய அரசாங்கத்தின் உயிர் த�ொழில்நுட்பத்
துறையும் (Department of Biotechnology
DBT) அறிவியல் மற்றும் த�ொழிற்சாலை
ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் (CSIR-Council of
scientific and Industrial Research) இணைந்து
நிதியுதவி அளித்து உருவாக்கப்பட்டது. இது
சண்டிகரில்  உள்ள  நுண்ணுயிரி த�ொழில்நுட்ப 
நிறுவனத்தில்  (Institute of microbial Technology
IMTECH) அமைந்துள்ளது. இது இந்தியாவில் 
உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரி மாதிரிகளையும்
க�ொண்டுள்ள  தனிச்சிறப்பான அமைப்பாக 
உள்ளது. இது உலக நுண்ணுயிரி வகைகளின்
தரவுகள் மையம் (World Data Centre for
Microorganism-WDCM) என்ற உலக அமைப்பில் 
பதிவு செய்யப்பட்ட  உலக பெடரேசன் கல்ச்சர்
சேகரிப்பு மையம் (WDCM-World federation for
culture collection) கீழ்  அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆராய்ச்சியில்  ஈடுபடும் பல்வேற  அமைப்புகள்,
பல்கலைக்கழகங்கள், த�ொழிற்சாலைகளில் 
உள்ள  அறிவியாளர்களுக்குத் தேவையான
உதவிகளையும்,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நிரூபிக்கப்பட்ட  நுண்ணுயிரி மாதிரிகளை
வழங்குவதையும் முதன்மைப் பணிகளாக இந்த 
தேசிய அமைப்பு செய்து வருகிறது.

விட்டேக்கர்
வகைப்பாட்டு
முறையானது
கீழ்கண்ட  முக்கிய பண்புகளின் அடிப்படையில் 
அமைந்துள்ளது.
1. செல்லின் அமைப்பின் சிக்கல்  2. உணவூட்ட 
முறை 3. உடல்  அமைப்பு 4. குழுமப்  பரிணாமம்
அல்லது பரிணாமத் த�ொடர்பு
ம�ொனிரா: இதில் அனைத்து புர�ோகேரிய�ோட்டு
உயிரினங்களும்
அடங்கும்.
ஒரு
செல் 
உயிரிகளான மைக்கோபிளாஸ்மா, பாக்டீரியா,
ஆக்டின�ோமைசீட்டுகள், சைன�ோ  பாக்டீரியா 
ப�ோன்றவை அடங்கும்.
உயிரின த�ொகுதி வரலாறு
(Phylogeny)
என்பது
நு ண் ணு யி ர ்க ளி ன்
பரிணாம  வரலாறு ஆகும்.
அது உயிரினங்களுக்கு
இடையே உள்ள த�ொடர்புகளைக் குறிக்கிறது.

அட்டவணை 8.1: ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் உள்ள ஐந்து உலகங்களிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள்
பண்பு

ம�ொனிரா

செல்லின் புர�ோகேரிய�ோட்டிக்
தன்மை

புர�ோடிஸ்டா

பூஞ்சைகள்

தாவரங்கள்

யூகேரிய�ோட்டிக்

யூகேரிய�ோட்டிக்

யூகேரிய�ோட்டிக் யூகேரிய�ோட்டிக்

ஒரு செல் மற்றும்
பெரும்பாலான
பல செல் உயிரிகள் பல செல் உயிரி

விலங்குகள்

செல்
அமைப்பு

பெரும்பாலான ஒரு செல்  பெரும்பாலான ஒரு
உயிரி
செல் உயிரி

பெரும்பாலான
பல செல் உயிரி

செல்
சுவர்

பெரும்பாலானவைகளில்  சிலவற்றில் உண்டு உண்டு
உண்டு
சிலவற்றில் இல்லை

உண்டு

இல்லை

உணவு
ஊட்டப்
பிரிவு

ஒளிச்சார்பு, பிறச்சார்பு
அல்லது வேதிச்சார்பு

பிற ஊட்ட 
ஒளிச்சார்பு

பிறச்சார்பு

ஒளிச்சார்பு

பிறச்சார்பு

உணவு
ஊட்ட
முறை

உறிஞ்சுதல்

உறிஞ்சுதல் அல்லது
விழுங்குதல்

உறிஞ்சுதல்

பெரும்பாலாக 
உறிஞ்சுதல்

பெரும்பாலாக 
உறிஞ்சுதல்
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2,50,000 ற்கு மேற்பட்ட  சிற்றினங்கள் உள்ளன.
இவ்வுயிரிகள் ஒரே  விதமான யூகேரிய�ோட்  செல் 
அமைப்பைக் க�ொண்டுள்ளன.

தகவல் துளி
வாழ்வின் குறிப்புகள்:

பூஞ்சைகள்: இந்த  உலகத்தில் பச்சையம்
அற்ற, ஒளிச்சேர்க்கை  செய்யாத யூகேரிய�ோட்டிக் 
பூஞ்சைகள் அடங்கும். ம�ோல்டுகள், காளான்கள்,
நாய்க்குடைகள், நிலக்குடைகள், பஃப்  பந்துகள்,
அடைப்புக்குறி பூஞ்சைகள் ப�ோன்ற  குழுக்கள்
இவ்வுலகின்
கீழ்  அடங்கும்.
இவை  பல 
செல்கள் க�ொண்ட மெல்லிய இழை ப�ோன்ற 
அமைப்பையுடைய
தனித்துவம்
வாய்ந்த 
யூகேரிய�ோட்டுகளாகும்.

ப்ரிகேம்பிரியன் என்பது நுண்ணுயிரிகளின்
காலமாகும்.
அவைகள் கண்ணுக்குப் 
புலப்படக்கூடிய
குழு
அமைப்பாக 
வெ ளி ப ்ப டு த்த ப ்ப டு ம ் ப ோ து
ஸ்ட்ரோம�ோட்டோலைட்  (Stromatolite) என்று
அழைக்கப்படும். இது வெப்ப நீர் ஊற்றுகள் அல்லது
வெப்ப காயல்களைச் சார்ந்த உயிருள்ள அல்லது
புதைப்படிவ விரிப்புகள் ப�ோன்ற  ஒளிச்சேர்க்கை 
புர�ோகேரிய�ோட்டுகளினால் (சயன�ோ பாக்டீரியா)
உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற  ஒரு அடுக்கு ஆகும்.
பழங்கால ஸ்ட்ரோம�ோலைட் 
(Stromalite)
ஆக்சினற்ற  ஒளி சார்பு இழை  பாக்டீரியாவை 
உடையது. ஆனால்  நவீன ஸ்ட்ரோம�ோலைட் 
(Stromalite) ஆக்சிஜன் உள்ள ஒளி சார்பு சயன�ோ 
பாக்டீரியாவை க�ொண்டிருக்கும்.

தாவர உலகம்: பல  செல்களாலான நிலவாழ் 
தாவரங்களும், நீர்வாழ்த் தாவரங்களும் இவ்வுலகில் 
அடங்கும். இவை ஒளிச்சேர்க்கையைப் பயன்படுத்தி
கரிம மூலக்கூறுகளை த�ொகுப்பாக்குகின்றன.
விலங்கு உலகம்: இதில்  எல்லா  பல 
செல்களை
யூகேரிய�ோட்டு
விலங்குகளும்
அடங்கும். இவை மெட்டாச�ோவன்கள் என்றும்
அழைக்கப்படுகின்றன. விலங்குகள் அவற்றின்
உணவை  உட்கொள்கின்றன. பின்பு செரிமான
ந�ொதிகள் உணவை  உடைத்து உறிஞ்சப்படும்
துகள்களாக மாற்றுகின்றன (படம் 8.3).

புர�ோட்டிஸ்டா: இதில் யூகேரிய�ோட்டிக் ஒரு செல் 
உயிரியான புர�ோட்டோச�ோவா, ஸ்லைம் ம�ோல்டு,
பாசிகள் ஆகியவை  அடங்கும். இவ்வுலகத்தில் 

yேகrேயாக,
பலெச, vkத,
நகr தைம,
பாlனெபrக

yேகrேயாக,
பலெச, ஒ ேச ைக,
நகr தைமயற,
பாlனெபrக

vலkக

தாவரக

pேரா

yேகrேயா,
பலெச, உ cத,
நகr தைமயற,
பாlனெபrக

p ைசக

yேகrேயாக,
ஒrெச அலt பலெச,
உ cத, vkத
அலt ஒ ேச ைக,
பாlன ம பாlலா
இனெபrக

டாக

pேராேகrேயா ஒrெச,
உ cத அலt ஒ ேச ைக,
நகr தைம அலt
நகr தைமயற,
பாlலா இனெபrக

ெமாரா

படம் 8.3: விட்டேக்கரின் ஐந்துலக வகைப்பாடு
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8.4 வகைப்பாட்டியல் அமைப்பு

புர�ோகேரிய�ோட்டுகள்,
குறைவான
அமைப்பு சார்ந்த  பண்புகளைக் க�ொண்டுள்ளன.
இப்பண்புகள் சூழ்நிலை மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப 
மிகவும் வேகமாக வேறுபடும் தன்மை க�ொண்டது.
புர�ோகேரிய�ோட்டுகளை வகைப்படுத்த  வளர்சிதை 
மாற்றத்தின்
வினைகள், மரப்பணுக்களின்
ஒத்த  தன்மை மற்றும் பிற  சிறப்பான பண்புகள்
பயன்படுகின்றன (படம் 8.4).

செவ்வியல் வகைப்பாட்டியல் (Classical
Taxonomy)
நுண்ணுயிரிகளின் உருவ அமைப்பு, உடலியல்,
உயிர் வேதியியல், சூழ்நிலைப்  பண்புகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு வகைப்படுத்தப்படும்
முறை செவ்வியல் வகைப்பாட்டியல் ஆகும்.
உருவ அமைப்பு பண்புகள் (Morphological
Characteristics): உருவ அமைப்பு பண்புகள்
வழக்கமான கருவியாக  வகைப்படுத்துவதற்கு
உதவுகின்றன. இந்த  செவ்வியல்  வகைப்பாடு,
செல்லின் உருவ அமைப்பு, குழுமப்பரிணாம 
த�ொடர்புகளைப்  பற்றி குறைவான தகவல்களே 
தருகின்றது.
பாக்டீரியாக்களின்
உருவ
அமைப்புகளை கண்டறிய முதல்  படி நிலையாக 
மாற்று சாயமேற்றும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
இரண்டு நுண்ணுயிரிகள் ஒத்த  G1C
சதவீத அளவை  அவைகளின் டி.என்.ஏ
வில் க�ொடிருந்தால், அவைகள் கட்டாயமாக 
த�ொடர்புள்ளவையா? விளக்குக.
இரண்டு நுண்ணுயிரிகள் வேறுபட்ட 
G1C சதவீத அளவை  அவைகளின் டி.என்.ஏ
வில் க�ொண்டிருந்தால்  அவை கட்டாயமாக 
த�ொடர்பற்றவையா? விளக்குக.

உடலியல் மற்றும் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களின்
பண்புகள்:
இப்பண்புகள்,
நுண்ணுயிரிகளின்
இயற்கை  தன்மை, ந�ொதிகளின் செயல்பாடு
மற்றும் கடத்தும்
புரதம் ப�ோன்றவற்றுடன்
நேரடியான த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளதால் பெரிதும்
பயனுள்ளதாக உள்ளன. புரதங்கள் மரபணுக்களின்
ப�ொருள்களாகும். இப்பண்புகளை ஆராய்வதால் 
நுண்ணுயிரிகளின் ஜீன�ோம்களை மறைமுகமாக 
ஒப்பீடு செய்வதை வழங்குகிறது.

கணக்கீட்டு முறை வகைப்பாட்டியல்
(Numerical Taxonomy)
இந்த  வகைப்பாட்டியலின் ந�ோக்கம், கணக்கீட்டு
முறை
வகைப்பாட்டியலின்
அலகுகள்
அவற்றின்
பண்புகளை
அடிப்படையாகக் 
க�ொண்டு த�ொகுக்கப்படுவதைப்  பற்றி கூறுவது
ஆகும். பண்புகளின் அகநிலை மதிப்பீடுகள்
இவ்வகைப்பாட்டியல் முறையில் பயன்படுவதில்லை.
அறிவியலாளர்கள் பாக்டீரியாக்களைக் குழுக்களாகப் 
பிரிப்பதற்கு முக்கிய ந�ோக்கமாக  ஒவ்வொரு
சிறு சிற்றினங்களுக்கும் சுமார் 100 முதல்  200
வரையிலான பண்புகளையும், ஒவ்வொரு பண்புக்கும்
சமமான மதிப்பீடு முறையையும் தீர்மானிக்கின்றனர்.
பின்னர், கணிணியைப்  பயன்படுத்தி, ஒப்புமை 
சதவீதம் (S%) கணக்கிடப்படுகிறது.

உயிர்
வேதியியல்
பண்புகள்:
ந�ொதிப் 
ப�ொருளின் செயல்பாடுகள் பெரும்பான்மையான
பாக்டீரியாக்களை வேறுபடுத்தப்  பயன்படுகின்றன.
பாக்டீரியாக்கள்
பல்வேறு
உயிர்வேதியியல் 
ச�ோதனைகள் மூலம் தனித்தனி சிற்றினங்களாக 
பிரிக்கப்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு
கார்போஹைட்ரேட்டுக்களை ந�ொதிக்கும் திறன்
க�ொண்ட பாக்டீரியா
சூழ்நிலைப்
பண்புகள்:
இயற்கையில் 
நுண்ணுயிரிகளின் பெரும்பான்மையான
பண்புகள்
சுற்றுச்சூழலை சார்ந்துள்ளன.
ஏனென்றால் 
அவை 
நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொடர்பை  அவற்றின் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு
மாற்றுகின்றன. நன்னீர், நிலம் மற்றும் கடலில் 
வளர்கின்ற  நுண்ணுயிரிகளும் மனித உடலில் 
பல்வேறு பகுதியில்  வாழ்கின்ற  நுண்ணுயிரிகளும்
அதிக வேறுபாடுகளைக் க�ொண்டுள்ளன. மேலும்
ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குத் தகுந்தவாறு மனித
உடலில் நுண்ணுயிரிகள் மாறுபடுகின்றன.

இரண்டு சிறு சிற்றினங்களுக்கான ஒப்புமை 
சதவீதமானது
(S%)
கீழ்காணும்
முறையில் 
கணக்கிடப்படுகிறது.

S%

5

NS

NS 1 ND

இதில்  NS5 இரண்டு சிறு சிற்றினங்களின்
ஒப்புமை  பண்புகளின் எண்ணிக்கை  (நேர்மறை
அல்லது எதிர்மறை பண்புகள்)
ND5 வேறுபட்ட பண்புகளின் எண்ணிக்கை
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படம் 8.4: நுண்ணுயிர் வகைப்பாட்டிற்கும் இனங்கண்டறிவதற்குமான ப�ொது திட்டம்
பெரிய
குழுக்களாக 
அமைக்கப்படுகின்றன.
செவ்வியல் 
வகைப்பாட்டியல் க�ொடுக்கின்ற 
வகைப்பாடு அதிக அளவு நிலைப்பு தன்மையையும்
முன்கணிப்புத் தன்மையையும் க�ொண்டுள்ளது.

பீட்டர் H.A. ஸ்னீத், ராபர்ட் 
ச�ோகல் 
ஆகியவர்கள்
வரையறுத்த கணக்கீட்டு
முறையில் 
ஒவ்வொரு
பண்புக்கும் சம மதிப்பு
வழங்கப்படுகிறது.
இவை,
எண்களாக 
மாற்றப்பட்டு கணிணியின்
மூலம்
ஒப்பிடப்படுகின்றன.
குறைந்தபட்சம்
நூற்றுக்கணக்கான
ஒப்பிடப்படுகின்றன.
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மூலக்கூறு வகைப்பாட்டியல் (Molecular
Taxonomy)

முதல் 
பல 
பண்புகள்

குழுவில் 
குறிப்பிட்ட 
பண்புகளின்
இருப்பு
அல்லது
இல்லாமை  குறித்து
எளிய ப�ொருத்துதல் குணகம்
(Simple
matching coefficient SSM) முறையினால் 
கணக்கிடப்படுகிறது. இது ஜேக்கர்டு குணகம்
(Jaccard Coefficient) எனப்படுகிறது.

உதவுகின்றன.

பல்வேறு
வகையான
வகைப்பாட்டியலில்  உள்ள 
மரபுப�ொருள் த�ொடர்புகளைப் 
பற்றி
புரிந்துக�ொள்ள 
உயிரியியல் 
துறையில் 
காணப்படும்
மூலக்கூறு
த� ொ ழி ல் நு ட ்ப ங ்க ள்

பல்வேறு சிற்றினங்களைப்  பற்றி அறிந்துக் 
க�ொள்ள  டி.என்.ஏ மற்றும்
புரத
வரிசை 
முறைப்படுத்துதல், ந�ோய் தடுப்பியல்  ஆய்வக 
முறைகள், DNA-DNA அல்லது DNA-RNA கலப்பின
முறைகள் மிகவும் உதவுகின்றன. இவ்வாறு
பெறப்படும் தரவுகளையும் தகவல்களையும் க�ொண்டு
குழும பரிணாம மரம் உருவாக்கப்படுகிறது.

இரண்டு சிறு சிற்றினங்களுக்கான ஒப்புமை 
சதவீதமானது அதிகமாக  இருந்தால்  அவை  ஒரே 
குழுக்களாக  உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக 
அதிக  S% ஒப்புமை  உள்ள  குழுக்கள் இணைத்து
119
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(பல்வேறு
வகையான
உயிரியல் 
சிற்றினங்களுக்கிடையே  அமைந்துள்ள  பரிணாம 
த�ொடர்புகள், அவற்றின் இயற்பியல்  அல்லது
மரபணு பண்புகளின் ஒத்த  தன்மையினையும்
வேறுபாடுகளையும் க�ொண்டது).

நீளம் க�ொண்டதாக  16S rRNA பகுதிகளில் 
காணப்படுகின்றன.
இதுவே பெரும்பாலான
புர�ோகேரியாட்டிக் 
உயிரினக் 
குழுக்களின்
தனித்தன்மையாகும்.
நியூக்ளிக்  அமிலத்தின்
அடிப்படையிலான
கண்டறியும்
முறையானது மரபணுசார்ந்த 
ப�ொருட்களைக் கண்டறிய
உதவுகிறது.
நுண்ணுயிர் இனங்களை இனம் கண்டறிவதற்கும்
வகைப்படுத்துதலுக்கும் 16S rRNA மரபணு வரிசை 
முறை என்பது தங்க தரமான அளவு முறையாக 
(Gold standard) நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பரவலாக  பயன்படுத்தப்படும் வகைப்பாட்டியல் 
த�ொழில்நுட்பமானது, DNA கார கூட்டமைவைச்
சார்ந்து குவானைன் மற்றும் சைட்டோகைனின்
சதவீதத்தை (G+C) வெளிப்படுவதாக அமைகிறது.
இந்த  நிலையான பண்பு சிற்றினங்களின்
த�ொடர்பு அளவுகளை வெளிப்படுத்துகிறது.
rRNA
வரிசை 
முறையானது
உயிரினங்களுக்கிடையேயான பன்முகத்தன்மை
மற்றும் குழும  பரிணாமத் த�ொடர்புகளையும்
அறியப்  பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடிப்படையில்,
ரிப�ோச�ோம்கள் இரண்டு துணை  அலகுகளைக் 
க�ொண்டவைகள். அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு புரதம்
மற்றும் ஒரு RNA வகையையும் க�ொண்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் குழுவும் தனக்கே 
உரித்தான அடிப்படை  வரிசை  முறையைக் 
க�ொண்டுள்ளது. அது மிகவும் தனித்துவமான
வரிசை  முறையாகும். இந்த  தனித்துமான DNA
கார வரிசை  முறை சுமார் 5-10 காரங்கள் அளவு

8.5 மூன்று பிரிவுகள் அமைப்பு
மூன்று
பிரிவுகள்
அமைப்பு
C.ஊஸ்,
O.கேன்ட்லர், M.L.வீலிஸ் ப�ோன்ற  அறிஞர்களால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது செல்லின் rRNA
கார
வரிசையின்
உள்ள வேறுபாடுகளின்
அடிப்படையாக க�ொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
ஒரு குழுமப் பரிணாமம் ஆகும். அவர்கள் அனைத்து
உயிரினங்களையும் பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும்
யூகேரிய�ோட்டு என மூன்று முக்கியப்  பிரிவுகளாக 
த�ொகுத்தனர் (படம் 8.5).

படம் 8.5: rRNA பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட குழும பரிணாம மரம். காரல் ஊஸ் முன்மொழிந்த 
உயிரினங்களின் மூன்று பிரிவு வகைப்பாடு: பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா மற்றும் யூகேரிய�ோட்டு
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வாழக்கூடிய புர�ோகேரிய�ோட்டைக் க�ொண்டுள்ளது.
யூகேரிய�ோட்டு பிரிவு புர�ோடிஸ்டா, பூஞ்சை,
தாவரம், விலங்கு உலகங்களின் உயிரினங்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது.
இவ்வகைப்பாடு
பெரும்பாலான
உயிரியல் 
வல்லுநர்களால் 
தற்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மூன்று பிரிவு
அமைப்பு என்பது தற்பொழுது உள்ள  தகவல்களின்
அடிப்படையில்  அமைந்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் 
உயிரினங்களின் பற்றிய அறிவு அதிமாகும்போது
புதியதாக  வகைப்பாடுகள் த�ொடர்ந்து மாறும்
என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தகவல் துளி
பெர்ஜின்
பாக்டீரியல் 
ஒழுங்கமைப்பு
(கையேடு) (Bergeys manual of systematic
Bacteriology) நான்கு த�ொகுதிகளாக  முதல் 
பதிப்பு ஆரம்பத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
த�ொகுதி – 1 ப�ொது, மருத்துவ, த�ொழிற்
சார்ந்த  கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவை 
உள்ளடக்கியது.
த�ொகுதி – 2 ஆக்டின�ோமைசீட்ஸ்
தவிர்த்த  கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவை 
உள்ளடக்கியது.

8.6 பாக்டீரியா வகைப்பாட்டியலின்
கடந்த கால மற்றும் இன்றைய நிலை

மூன்றாம் த�ொகுதியில் சைன�ோபாக்டீரியா 
(cynobacteria) ஆர்கியேபாக்டீரியா மற்றும்
சிறிதே மாறுபட்ட 
கிரேம்
எதிர்மறை
(Gram Negatives) நான்காம் த�ொகுதியில் 
ஆக்டின�ோமைசைட்கள்
(Actinomycetes)
ப�ோன்றவை அடங்கியுள்ளன.

புறத்தோற்றத்தின் அடிப்படையில் 1773 ஆம் ஆண்டு
முதல்  பாக்டீரியா  வகைப்பாட்டிற்கான திட்டம்
வெளியிடப்பட்டது. 1927 ஆம் ஆண்டு டேவிட் பெர்ஜி
மற்றும் சக  பணியாளர்களால் வெளியிடப்பட்ட 
பெர்ஜி மேனுவல்  டிடர்மினேடிவ் பாக்டீரியாலாஜி
(Bergeys manual of determinative Bacteriology)
தனித்துவமான, பரந்துப்பட்ட மற்றும் பெரிதும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகைப்பாட்டு திட்டமாகும்.

தற்போது வகைப்பாட்டில் (2012) 16S rRNA
அடிப்படையில் ஐந்து த�ொகுதிகள் உள்ளன.
த�ொகுதி 1 (2001) ஆர்கியேக்கள் மற்றும்
அதிகப்படியாக  கிளைத்த ப�ோட்டோடிராபிக் 
பாக்டீரியாக்கள்.

இம்முறையில் 
பாக்டீரியா மற்றும்
ஆர்க்கியாக்களை அவைகளின் உருவ அமைப்பு
த�ொடர்பான பண்புகள், மாற்று சாயமேற்றும் முறை
உயிர்வேதியியல் ச�ோதனைகள் அடிப்படையில் 
இனங்காணுவதற்காண
திட்டங்களை
இது
க�ொடுக்கிறது. ஆனால்  1984 ஆம் ஆண்டு அதிக 
விவரமான வேலைகள் பெர்ஜியன் பாக்டீரியாவின்
ஒழுங்கமைப்பு கையேடு (Bergeys manual of
systematic Bacteriology) என்ற தலைப்பில் இருந்தது.
rRNA கார வரிசை முறை அடிப்படையில் பாக்டீரியா 
மற்றும் ஆர்க்கியா  பற்றிய தகவல்களை பெர்ஜியன்
பாக்டீரியாவின் ஒழுங்கமைப்பு கையேடு (Bergeys
manual of systematic Bacteriology) வழங்குகிறது.
பெரும்பாலான
நுண்ணுயிரியாளர்களால் 
புர�ோகேரிய�ோட்  வகைப்பாட்டியலுக்கு பெர்ஜியன்
வகைப்பாட்டு கையேடு கருத்து ஒருமித்தது என்று
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது.

த�ொகுதி 2 (2005) புர�ோக்டோ  பாக்டீரியா 
(Protcobacteria)
மூன்று
புத்தகங்களாக 
கீழ்கண்டவாறு
த�ொகுதி 3 (2009) பிர்மிகியூட்டுகள் (Firm
cutes)
த�ொகுதி 4 (2011) பாக்டீரிய�ோடேட்கள்,
ஸ்பைர�ோகைட்டுகள், டெனிரிகியூட்டுகள்
அசிட�ோ 
பாக்டீரியாக்கள் பைர�ோ 
பாக்டீரியா,
ஃபியூக�ோ 
பாக்டீரியா,
டிக்டிய�ோகுள�ோமி, கெம்மாடின�ோமடேட்கள்,
லெ ண் டி ஸ ் பேர�ோ க ்க ள் ,
வெரிக�ோமைக்ரோபியா, சிலேமிடியா மற்றும்
பிளேங்கோ மைசைட்டுகள்.
த�ொகுதி 5 (இரண்டு பாகங்கள்) 2012
ஆக்டின�ோ பாக்டீரியா.

மரபுப�ொருள் ஒத்த  தன்மை சார்ந்த  தற்பொழுது
உள்ள  வகைப்பாடு திட்டம் அதிக  நடைமுறைக்கு
உரிய மதிப்புகளைக் க�ொண்டுள்ளது. இது அதிக 
நிலைப்புத்தன்மையும் முன்கணிப்புத்தன்மையும்
வழங்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. இது
மேம்படுத்திய கண்டறியும்
திட்டங்களுக்கு
வழிகாட்டலாம் மற்றும்
தற்பொழுது
உள்ள 

புர�ோகேரிய�ோட்டுகளில்  இரண்டு வெவ்வேறு
த�ொகுதிகள் பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா  என்பன ஆகும்.
பாக்டீரியா  பிரிவு பரந்த பெரும்பான்மையான
புர�ோகேரிய�ோட்டுகளை உள்ளடக்கி உள்ளது.
ஆர்க்கியா  பிரிவு அசாதரணமான சூழ்நிலையில் 
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பேரினம் மற்றும் சிற்றினங்கள் த�ோன்றலை நாம்
அறிந்துக�ொள்ள உதவி செய்கிறது.

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட  வகைப்பாடு மூன்று பிரிவு
வகைப்பாடு ஆகும். நவீன வரிசை  முறை த�ொழில் 
நுட்பங்களின் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் r-DNA
வரிசை  முறைகளையும் அறிந்து அடையாளம்
காண்பதன் ப�ோன்றவை கண்டு பிடித்தலுக்கு மிக 
முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. நுண்ணுயிரிகளின்
பன்முகத்தன்மை, அதன் இயற்கை  சூழலில் 
நெருங்கிய த�ொடர்பு க�ொண்டதால்  உள்ளது.
ஒவ்வொரு முறையும் மாதிரிகளை எடுக்கும் ப�ொழுது,
நுண்ணுயிரிகளுக்கான த�ொடர்புகளை, அதன்
சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை விவரிக்கம் ப�ொழுது
அறிய முடிகிறது. புறத்தோற்றத்தின் பண்புகளை
அறிந்துக் க�ொள்வது மிக  முக்கியமான ஒன்றாகும்.
மேலும் அதை த�ொழில்  நுட்பத்தில் கண்டறிந்து
ஆய்வுகள�ோடு த�ொடர்புப்படுத்தி பார்ப்பது மிக 
அவசியம். வாழிடம் மற்றும் பன்முகத்தன்மைக்கும்
உள்ள த�ொடர்புகளை பற்றி வருங்காலத்தில்  மிக 
எளிதாக புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.

சுருக்கம்
உயிரினங்களை வகைப்படுத்துதல், பெயரிடுதல் 
மற்றும் இனங்கண்டறிதல், ஆகியவற்றுடன் த�ொடர்பு
உடைய அறிவியலின் பிரிவு வகைப்பாட்டியல் என்று
கூறப்படுகிறது. உயிரினங்களுக்குப் பெயரிடும்
முறையே பெயரிடுதல்  ஆகும்(Nomenclature).
கர�ோலஸ்
லின்னேயஸ்
உயிரினங்களை
இரண்டு உலகங்களாக  பிரித்தார் விலங்கு
உலகம் தாவர உலகம் இவர் உயிரினங்களுக்குப் 
பெயர் இடுவதற்காக  இரு பெயரிடும் முறையை 
அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் உயியிரினங்களை
அதன் பல்வேறு பண்புகளின் அடிப்படையில் 
விட்டேக்கர்
ஐந்துலக க�ோட்டிபாட்டினை 
முன்மொழிந்தார். ஊஸ்.C.கேண்ட்லர் மற்றும் வீலஸ்
அவர்களால் முன்மொழியப்பட்ட தற்பொழுது பெரிதும்
மாணவர் செயல்பாடு

மாணவர்கள் ஐந்து மண்டலங்களின் பண்புகளைப்  புரிந்து க�ொண்டு வழங்கப்பட்ட  அட்டவணையில் 
உள்ள க�ோடிட்ட இடங்களை சரியாக நிரப்புதல்.
vலkன

pேராடா

தாவரக

pைச

உலக
kடப
ஆkபா

rயா

yபா

rயா
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சுய மதிப்பீடு

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1.

1. வகைப்பாட்டியலை
வரையறுக்கவும்.
வகைப்பாட்டியலின் த�ொடர்புள்ள  பல்வேறு
நிலைகளைப் பற்றி எழுதவும்.

கீ ழ ்க ண்ட வ ற் று ள்
பைல�ோஜ ெ னி டி க் 
பன்முகத்தன்மையை  விளக்கும் மிகச்சரியான
விளக்கு முறை எது?

2. வரையறுக்கவும்
அ) வகைப்படுத்துதல்
ஆ) வகைப்பாட்டியல்

அ) இருத்தலின் சங்கிலி முறை

இ) இனம் காணுதல்

ஆ) உயிரின் ஏணிப்படி முறை

3. நுண்ணுயிரிகளை வகைப்படுத்தும் இரு
பெயர் வகைப்பாட்டியல் என்றால் என்ன?

இ) ஐந்து மண்டலங்கள் மரம்
ஈ) மூன்று த�ொகுதிகள் மரம்

4. இருபெயர் வகைப்பாட்டியலை             
என்பவர்           ஆண்டு உருவாக்கினார்.

2. ஒரே                சேர்ந்த நண்ணுயிரிகள்
பெரும்பான்மையான ஒத்த  பண்புகளைக் 
க�ொண்டுள்ளன.

5. வகைப்பாட்டியலின் நிலை என்றால்  என்ன?
அதைப் பயன்படுத்துவதன் ந�ோக்கம் என்ன?

அ) வரிசை

6. பய�ோவர்கள்,
செர�ோவர்கள் மற்றும்
மார்போவர்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு
என்ன?

ஆ) இனம்
இ) குடும்பம்

7. மாதிரி மரபுப்பண்பு என்றால்  என்ன? அது
அவ்வாறு அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம்
என்ன?

ஈ)	மண்டலம்
3. பாக்டீரியாக்களை
வகைப்படுத்துவதற்கு
முதன்மையான மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள 
நுண்ணுயிர் முறை எது?

8. ஒரு
நுண்ணுயிரியின்
வகைப்பாட்டியல் 
பண்புகளை
இனம் காண்பதற்கு
பயன்படுத்தப்படும் த�ொழில்  நுட்பங்களை
எழுதவும்

அ) கிராம் ஸ்டெய்ன்
ஆ) பிளாகெல்லர் ஸ்டெய்ன்
இ) எளிமையான ஸ்டெய்ன்

9. நு ண் ணு யி ரி யி ன் வ கை ப ்பாட் டி ய ல் 
வ ரி சையை  இ ன ங ்காண்ப த ற்கா ண
மூலக்கூறு
பண்புகள்
பற்றி
விரிவாக 
விளக்கவும்.

ஈ)	கேப்ஸிலர் ஸ்டெய்ன்
4. கீழே காண்பவற்றுள் எது நுண்ணுயிர்களைக் 
குழு அல்லது டேக்ஸா  வாக  அமைக்க
உதவுகிறது?

10.

அ)	பெயரிடும் முறை

ஐந்து மண்டல  வகைப்பாட்டியலின் பிரிவுகள்
யாவை?

ஆ) இனம் காணுதல்
இ) சிஸ்மேடிக்ஸ்
ஈ) வகைப்படுத்துதல்
5. நுண்ணுயிரிகளை
இரு பெயரிட்டு
வகைப்படுத்தும் முறையில்  உள்ள  இரண்டு
ச�ொற்கள் குறிப்பது
அ) வரிசை மற்றம் குடும்பம்
ஆ) குடும்பம் மற்றும் பேரினம்
இ) இனம் மற்றும் வகை 
ஈ)	பேரினம் மற்றும் இனம்
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இயல்

9

சுற்று சூழல்
நுண்ணுயிரியல்
இயல் திட்டவரை
9.1 இதர துறைகளுடனான த�ொடர்பு
9.2 காற்று நுண்ணுயிரியல்
9.3 நீர் நுண்ணுயிரியல்
9.4 நீர் மாசுபடுதலும் காரணிகலும்
9.5 சாக்கடை சுத்திகரிப்பு

பரப்பிலிருந்து பல ைமல்களிலும் க�ொதிக்கும் வெப்ப 
நீருற்றுகளிலும், அண்டார்டிக்  பனிக்கட்டிகளிலும் பூமியின்
அனைத்து இடங்களிலும் நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன.
குறிப்பிட்ட  வளர்சிதைமாற்ற  பண்புகளின்
அடிப்படையில்,
தனிப்பட்ட  வாழிடங்களில் தங்கும் நுண்ணுயிரிகளை, உலகில்
உள்ள அனைத்து சூழல் மண்டலங்களும் க�ொண்டுள்ளன.

9.6 சுத்திகரிக்கப்பட்ட சாக்கடை சுழற்சி
9.7 கலப்பு உரம் தயாரித்தல்
9.8 சாணஎரிவாயு உற்பத்தி

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,
•
•
•
•
•
•

இப்பாடப்பகுதியைப்

சுற்றுசூழல் நுண்ணுயிரியல் 1970 களில் புதிய
நுண்ணுயிரியல் களமாக உருவாகி, தற்போது
தனிப்பெரும் பிரிவாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
நீரில்
காணப்படும் ந�ோய்
உண்டாக்கும்
நுண்ணுயிரிகளை 
கண்டறிதல்
மற்றும்
நீரின் தரத்தை  உயர்த்துதல் ப�ோன்றவற்றை 
முதன்மை ந�ோக்கமாக க�ொண்டு துவங்கப்பட்ட 
இப்பிரிவு,
பலவித
பயன்பாட்டு
ஆராய்ச்சி
துறைகளாக
விரிவடைந்துள்ளது.
குறிப்பாக,
நுண்ணுயிரிகளுக்கும் இரசாயன மாசுகளுக்கும்
இடையே  உள்ள  த�ொடர்பு மற்றும் இயற்கை 
வள உற்பத்தி, இயற்கை  வளங்களை  மீட்பதில்
நுண்ணுயிரிகளின்
பங்கு ப�ோன்றவற்றை 
உள்ளடக்கியுள்ளது.

பயின்ற 

வளிமண்டல அடுக்குகளையும் காற்று
நுண்ணுயிரிகளையும் அறிவர்.
காற்று மாசுபடுதலையும் காற்றினால்
பரவும் ந�ோய்களையும் புரிந்துக்கொள்வர்.
நீரினால் பரவும் ந�ோய்களையும் சாக்கடை
சுத்திகரிப்பையும் அறிந்துக்கொள்வர்.
யூடிராபிகேஷனை அறிவர்
கலப்பு உரம் தயாரித்தல் முறைகளை
அறிவர்.
சாண
எரிவாயு
தயாரித்தல்
பற்றி
அறிந்துக்கொள்வர்.

மண்ணிலும் நிலத்தடி நீரிலும் இரசாயன
மாசுக்கள்
மனித
இனத்திற்கு
பாதகமான
சூழலை  உருவாக்கியுள்ளது. இவ்வகை  மாசுபட்ட 
இயற்கை  சூழலை  மறு சீரமைக்க  அதிகளவில்
செலவீனம் செய்யப்படுகிறது.
இவற்றை 
தவிர்க்கும் வகையில் இந்த  இயலின் முதன்மை 
ந�ோக்கமானது,
சுற்றுசூழல்
நுண்ணுயிரிலில்
ஈடுபடும் நுண்ணுயிரிகள், அவைகள் இருக்கும்
பல்வேறு சாத்தியமான சுற்றுச் சூழலின் தன்மை,
அவைகளை 
கண்காணிக்கும்
முறைகளை,
மனித செயல்பாட்டில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு
ப�ோன்றவைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்று
சூழல்
நுண்ணுயிரியல்
என்பது
நுண்ணுயிரிகளுக்கும் சுற்றுசூழலுக்கும் (உயிரற்ற 
மற்றும் உயிருள்ள  காரணிகள்) இடையேயுள்ள 
த�ொடர்பினை பற்றிய அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும்.
இயற்கை  சூழலின் அனைத்து இடங்களிலும்
பன்முகத் தன்மை க�ொண்ட  நுண்ணுயிரிகள்
நிறைந்திருக்கின்றன.
சுற்றுசூழலில்
நுண்ணுயிரிகளின்
பயன்பாட்டையும்
மனித
செயல்பாட்டிற்கு
உதவும்
நுண்ணுயிரிகளின்
பங்கையும் இப்பிரிவு தெளிவுப்படுத்துகிறது.
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9.1 இதர துறைகளுடனான த�ொடர்பு

9.2 காற்று நுண்ணுயிரியல்

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின்
பல நிலைகளை  பாதிக்கின்றன. அவைகள் ஒரு
சூழலிருந்து மற்ற சூழலுக்கு கடந்து ப�ோதும் தன்மை 
க�ொண்டவை.
சுற்றுச்சூழல்
நுண்ணுயிரியல்
பல்வேறு துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மண், நீர், காற்று நுண்ணுயிரியல்,
(பய�ோரெமிடியேஷன்)
அபாயகரமான
கழிவு
மேலாண்மை, நீர் தர ஆய்வு, த�ொழில்சார்
சுகாதாரம், ந�ோய்த்தடுப்பு, உணவு பாதுகாப்பு,
த�ொழில்சார் நுண்ணுயிரியல் ப�ோன்றவைகளை 
உள்ளடக்கியுள்ளது.

புவி சூழலானது வளிமண்டலம், நீர் க�ோளம்
(ஹைட்ரோஸ்பியர்)
பாறைக்கோளம்
(லித்தோஸ்பியர்)
மற்றும்
உயிர்கோளம்
(பய�ோஸ்பியர்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. 1930 ல்
F.C மேயர் ‘காற்று உயிரியல்’ என்ற  வார்த்தையை 
உருவாக்கினார். மனித வாழ்வியலுக்கு காற்று
இன்றியமையாத சுவாச காரணியாக உள்ளது.
காற்று குறிப்பிடத்தக்க  அளவு நுண்ணுயிரிகளை 
க�ொண்டுள்ளது. பாக்டீரியா, வைரஸ், பூஞ்சை ஈஸ்ட் 
மற்றும் புர�ோட்டோச�ோவான்களுக்கு காற்றானது ஓர்
சிறந்த  ஊடகமாக செயல்பட்டு ந�ோய் த�ொற்று ஏற்பட
காரணமாக அமைகிறது. காற்று நுண்ணுயிரியல்

நவீன சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் பல பரந்த 
வாய்ப்புகளை  உள்ளடக்கியது. இத்துறையினால்
புதிய
நுண்ணுயிரிகள்
கண்டறியப்பட்டு,
அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மேலும் மனித நல
மேம்பாட்டிற்கும்
வணிக
பயன்பாடுகளுக்கும்
நுண்ணுயிரிகளின் த�ொடர்பை  ஆராய்வதினாலும்
பலவித சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த  பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வு காண முடியும்.

தகவல் துளி
மைக்கேல் (1883) மற்றும் கார்னலி (1887)
காற்றிலிருந்து பரவும் நுண்ணுயிரிகளை 
பற்றிய ஆய்வினை மேற்கொண்டார்கள்.

அபாயகரமான
கழிவுகள்
பய�ோரெமிடியேஷன்
காற்று
நுண்ணுயிரியல்
உயிர்
த�ொழில்நுட்பவியல்

நீர்
நுண்ணுயிரியல்

சுற்றுச்சூழல்
நுண்ணுயிரியல்

மண்
நுண்ணுயிரியல்

த�ொழில்துறை
நுண்ணுயிரியல்

நீர் தரம்

ந�ோய் கண்டறிதல்
நுண்ணுயிரியல்

உணவு பாதுகாப்பு
த�ொழில் சுகாதார/ந�ோய்
த�ொற்று கட்டுப்பாடு
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என்பது காற்று சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகளை  பற்றி
அறியும் பிரிவாகும்.

ஆக்ஸிஜன் (21%) மற்றும் ஆர்கான் (1%) இவற்றுடன்
மற்ற மூலக்கூறுகளும் சிறியளவில் காணப்படுகிறது.
அட்டவணை 9.1: காற்றின் கலவைகள்

9.2.1 வளிமண்டல அடுக்குகள்

வாயு

பூமி
வளிமண்டலம்
5
அடுக்குகளாக
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.1). அவையாவன.
•

நைட்ரஜன்
ஆக்சிஜன்

எக்சோஸ்பியர்

: 4
 00 முதல் 10000 கி.மீ
வரை
• தெர்மோஸ்பியர்
: 50 முதல் 400 கி.மீ வரை
• மீச�ோஸ்பியர்
: 30 முதல் 50 கி.மீ வரை
• ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் : 10 முதல் 30 கி.மீ வரை
• ட்ரோப�ோஸ்பியர் : 0 முதல் 12 கி.மீ வரை
பூமியின் அருகிலுள்ள  முதல் வளிமண்டல
அடுக்கான
டிர�ோப�ோஸ்பியரில் வெப்பநிலை 
-57°C ஆக இருக்கும். வளிமண்டல அடுக்குகள்
உயர உயர, வெப்பநிலை  குறையும் காற்றின்
வேகம் காரணமாக இவ்வகை  அடுக்குகளில்
சிதல்விதைகளை  உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகள்
அல்லது
காற்றில்
எளிதாக
பரவக்கூடிய
நுண்ணுயிரிகள்
அதிகளவில்
காணப்படும்.
இரண்டாம்
அடுக்கான ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில்
வெப்பநிலை  -80°C முதல் -10°C வரை 
இருக்கும். வெப்பநிலை  மாற்றம், குறைந்த  அளவு
ஆக்ஸிஜன், ஊட்டச்சத்து, ஈரம், குறைந்த  அளவு
வளிமண்டல
அழுத்தம் ப�ோன்றவைகளின்
காரணமாக நுண்ணுயிரிகள் மேல் அடுக்குகளில்
காணப்படுவதில்லை. சூரியனிடமிருந்து வரும்
UV கதிர்களும் மிகக்  குறைந்தளவு ஈரப்பதமும்
இவ்வகை  அடுக்குகளில் நுண்ணுயிரிகள் வாழ
தகுதியற்றதாக மாற்றிவிடுகின்றன.

N2

78.084%
20.947%

Ar

0.934%

CO2

0.033%

Ne

18.20 ppm

ஹீலியம்

He

5.20 ppm

கிரிப்டான்

Kr

1.10 ppm

SO2

1.00 ppm

H2

0.50 ppm

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
நியான்

சல்பர்-டை-ஆக்ஸைடு
மீத்தேன்
ஹைட்ரஜன்
நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு
செனான்
ஓச�ோன்
நை ட ்ர ஜ ன் - டை ஆக்ஸைடு
அய�ோடின்

CH4

2.00 ppm

N2O

0.50 ppm

Xe

0.09 ppm

O3

0.07 ppm

NO2

0.02 ppm

I2

0.01 ppm

9.2.3 காற்று நுண்ணுயிரிகள்
மனிதர்களும் விலங்குகளும் த�ொடர்ந்து காற்றுடன்
கலந்த 
நுண்ணுயிரிகளை 
சுவாசிப்பதால்
பலவிதமான
சுவாசக்குழல்
சம்பந்தப்பட்ட 
ந�ோய்த்தொற்றுகள்
ஏற்படுகின்றன.
காற்றில்
கலந்துள்ள  நுண்ணுயிரிகள் இரு வகையாக
பிரிக்கப்படுகின்றன. அவையாவன வெளிப்புற 
சூழல் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் உட்புற  சூழல்
நுண்ணுயிரிகள்.

ெதேமாpய

50–400 k.m

சதவீதம்

O2

ஆர்கான்

எ ேஸாpய

>400 k.m

குறியீடு

mேசாpய
ேரேடாpய
ேராேபாpய

உட்புறச் சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

30–50 k.m
10–30 k.m
0–10 k.m

மூடப்பட்ட  சூழலில் (கட்டிடம்/அறை) காணப்படும்
காற்று மற்றும் அங்கு காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்
உட்புறச்சூழல்
நுண்ணுயிரிகள்
எனப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டெபைல�ோகாக்கஸ், பேசில்லஸ்,
பெனிசிலியம்.

படம் 9.1: வளிமண்டல அடுக்குகள்

வெளிப்புறச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

9.2.2 காற்றின் கலவைகள்

வெளிப்புற  சூழலில் பரவியுள்ள  காற்று மற்றும்
அவற்றில்
கலந்துள்ள 
நுண்ணுயிரிகள்
வெளிப்புறச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள் எனப்படும்.

நமது
வளிமண்டலம்
பலவகைப்பட்ட  வாயு
மூலக்கூறுகளால் ஆனது. குறிப்பாக நைட்ரஜன்
(78%)
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
(0.034%)

எடுத்துக்காட்டு: பேசில்லஸ், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்
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9.2.4 காற்று மாசுபடுதலின் காரணிகள்

நுண்ணுயிரிகள் சுவாசக்குழாயில் படிந்து, ந�ோய்
த�ொற்றுகளுக்கு காரணியாக அமைகின்றன.

நுண்ணுயிரிகள் வளர ப�ோதுமான ஈரப்பதமும்
ஊட்டச் சத்துக்களும் க�ொண்டிராதாலும், அவற்றின்
வளர்ச்சிக்கும் இனப்பெருக்கத்திற்கும் உதவாததாலும்,
காற்று நுண்ணுயிரிகளுக்க  ஒரு இயற்கையான
சூழல் அல்ல. மண் சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகள்
காற்றினால்
இடையூறு செய்யப்படும்போது
அவைகள் காற்றில் கலந்து நீண்ட நேரம் அங்கேயே 
தங்கிவிடுகின்றன. த�ோண்டுதல், உழுதல் ப�ோன்ற 
மனித செயல்பாடுகளினால் சில வகையான மண்
நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலக்கப்படுகின்றன. காற்று
சுழற்சியினாலும், அலைகளின் ம�ோதலினாலும்,
நீர் துளி வடிவில், காற்றில் நுண்ணுயிரிகள்
கலக்கப்படுகின்றன.
காற்று
வீச்சானது,
தாவரங்கள், விலங்குகளின் மேற்பரப்புகளிலிருந்து,
நுண்ணுயிரிகளை காற்றில் சேர்க்கிறது.

படம் 9.2: தும்மலின் ப�ோது வெளியாகும் நீர்துளிகள்

நீர்த்துளி உட்கருக்கள்

இருமல்,
தும்மல், பேசுதல்,
சிரித்தல்
ஆகியவைகளினாலும் மனித ந�ோய்த்தொற்றுகளை 
உருவாக்கும்
நுண்ணுயிரிகள்
காற்றில்
கலக்கின்றன. இவ்வகையாக வெளியிடப்படும்
நுண்ணுயிரிகள்
அவற்றின்
அளவு
மற்றும்
ஈரப்பத அளவினை க�ொண்டு தூசிப்படலம்,
நீர் துளி (டிராப்லெட்), டிராப்லெட்  நியூக்ளியை 
மற்றும்
இன்பெக்சியஸ்
டஸ்ட் 
என
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

நீர்துளிகளிலுள்ள  ஈரப்பதம் உலர்ந்த  நிலையில்
ஆவியாகி எடை குறைந்து சுமார் 1-4 µm அளவிளான
நீர்த்துளி உட்கருக்களாக மாறுகின்றன. இவை 
நீண்ட நேரம் காற்றிலேயே  தங்கியிருந்து காற்று
சார்ந்த த�ொற்று ந�ோய்களை பரவச் செய்கின்றன.

ந�ோய்த்தொற்று தூசு

பெரிய
அளவிலான
நீர்த்துளி
வடிவில்
வெளியிடப்படும்
தூசிப்படலம்
உலர்ந்து
தூசுக்களுடன் சேர்ந்து நிலத்தின் மேற்பரப்புகளில்
தங்கியிருக்கும்.
மருத்துவமனைகளில்
ந�ோயாளிகளிடமிருந்து வெளிவரும் சளியினாலும்,
எச்சினாலும்
அபாயகரமான ந�ோய்த்தொற்று
நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலந்து ஆபத்தான
விளைவுகளை உருவாக்கும்.

தூசிப்படலம்

இயற்கையாகவும் மனிதர்கள் மூலமாகவும் சிறிய
அளவிலான திரவ மற்றும் திட நிலையில் உள்ள 
கூறுகள் காற்றில் கலந்து ந�ோய்த்தொற்றுக்கு
காரணமாக அமைக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தூசு,
புகை 

9.2.5 காற்றின் மூலம் பரவும் ந�ோய்கள்

நீர்த்துளிகள்

காற்று ஓர் சிறந்த  ஊடகமாக செயல்பட்டு த�ொற்று
ந�ோய்களை  பரவச் செய்கிறது. தும்மல், இருமல்
ப�ோன்ற  நிகழ்வின் ப�ோது வாய் மற்றும் மூக்கை 
மூடுவதனாலும், முகமூடி அணிவதனாலும் காற்று
ந�ோய் த�ொற்று பரவுதலை  குறைக்க  முடியும்
(அட்டவணை 9.2).

தும்மல், இருமல், பேசுதல் ப�ோன்ற  நிகழ்வின்
ப�ோது எச்சிலுடன் கலந்த  சளியானது (படம் 9.2)
நீர்துளி வடிவில் சற்று பெரிய அளவில், சுமார்
10 µm அளவில் வெளியிடப்பட்டு எளிதில் காற்றில்
கலக்கப்படுகின்றன.
சுவாசிக்கும் ப�ொழுது,
இவ்வகை நீர்துளிகளில் கலந்துள்ள அபாயகரமான

அட்டவணை 9.2: காற்றினால் பரவும் ந�ோய்களும் காரணிகளும்
மனித ந�ோய்கள்
பாக்டீரியா ந�ோய்கள்

பல்மோனரி டியூபர்குள�ோசிஸ்
நிம�ோனியா
ஸ்ரெப்டோகாக்கல் சுவாச த�ொற்று

ந�ோய் காரணிகள்
மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குள�ோசிஸ்
கிளப்சில்லா நிம�ோனியா
ஸ்ட்ரெப்டோக்காக்கஸ் பய�ோஜீன்ஸ்
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மனித ந�ோய்கள்
பூஞ்சை ந�ோய்கள்

ஆஸ்பர் ஜில்லோசிஸ்
கிரிப்டோகாக்கோசிஸ்
வைரஸ் ந�ோய்கள்
இன்புளுயன்சா
சளி

புர�ோட்டோச�ோவா ந�ோய்கள்
நீயூம�ோசிஸ்டோசிஸ்

ந�ோய் காரணிகள்
ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் பூமிகேட்டஸ்
கிரிப்டோகாக்கஸ் நிய�ோபார்மன்ஸ்

இன்புளுயன்சா வைரஸ்
பிக்கார்னா வைரஸ்
நீயூம�ோசிஸ்டிஸ் காரினி

ந�ோச�ோகாமியல் த�ொற்றுகள்

மேற்புறத்தில் ஊடுருவி தங்கி விடுகின்றன ( திட
ம�ோதுவித்த  முறை). இவை  குறிப்பிட்ட  கால அளவு
வெப்பநிலை  அடைக்காக்கம் செய்யப்படுகின்றன
(படம் 9.3). இது புவிஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படை 
தத்துவத்தில் செயல்படுகின்றது.

மருத்துவமனையிலிருந்து
உண்டாகும்
த�ொற்றுகள் ந�ோச�ோகாமியல்
த�ொற்று
எனப்படும்.
இவை  புறந�ோயாளி
மருத்துவ
முகாம்கள், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவமனை 
அமைப்புகளிலிருந்து நீர்துளி வாயிலாக ஒரு
ந�ோய் த�ொற்றுள்ளவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு
பரவக்கூடிய
த�ொற்றாகும்.
அதிகளவில்
ந�ோச�ோகாமியல் த�ொற்றுகளை உண்டாக்கும் ந�ோய்
நுண்ணுயிரிகளாவன,
ஸ்டெபைல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ்,
சூட�ோம�ோனாஸ்
ஏர�ோஜின�ோசா,
எஷ்செரிசியா க�ோலை ஆகும். சுவாசக்குழாய்
நிம�ோனியா ப�ொதுவான ந�ோச�ோக�ோமியல்
த�ொற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

9.2.6 காற்று நுண்ணுயிரிகளை
கணக்கிடும் முறை
காற்றிலுள்ள  நுண்ணுயிரிகளை  கணக்கிடுவதற்கு
பல்வேறு
த�ொழில்நுட்பங்களும்,
முறைகளும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ப�ொதுவாக
திரவ
ம�ோதுவித்தல், திட ம�ோதுவித்தல் வடித்தல்,
படிதல், மைய விலகல், நிலைமின் வீழ்படிவு
ப�ோன்ற 
முறைகள்
பின்பற்றப்படுகின்றன.
காற்று மாதிரிகளை சேகரிக்க  பல வகையான
உபகரணங்கள்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறப்பான
மாதிரி
உபகரணம்
பல்வேறு
காரணிகளை  சார்ந்துள்ளது. அவை  மாதிரி, இருப்பு
விலை, தேவைப்படும் காற்றின் அளவு, மாதிரிகளின்
திறன், மாதிரி கையாளப்படுகின்ற  சுற்றுபுறச்சூழல்
ப�ோன்றவைகள் ஆகும்.

படம் 9.3: நிலைப்படுத்துதல் முறை-பாக்டீரியா
மற்றும் பூஞ்சை
நுண்ணுயிரிகளின் வகைகளைப் ப�ொறுத்து,
ஊடகத் தேர்வானது வேறுபடும். பாக்டீரியாக்களுக்கு
சத்து
ஊடகமும்
அகாரும்
(NA),
பூஞ்சை 
பரித்தெடுத்தலுக்கு செப�ோரேட்ஸ் டெக்ஸ்ட்ரோஸ்
(SDA) ஊடகமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தட்டுக்கள்
தரையிலிருந்து 1 மீட்டர் மேலே வைக்கப்படு,
மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட இடத்தில்
தட்டுக்கள் மூடப்படாமல் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை 
வைக்கப்படுகின்றன. பின்னர் தட்டுக்கள் மூடப்பட்டு
அடைகாக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

செட்டில் தட்டு முறையில், ந�ோய்த்தட்டுகளில்
கிருமிகளை  தாங்கிய துகள்கள் ஊடகத்தில்
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காற்று
பாக்டீரியாக்கள்
37°C வெப்ப 
காப்பகத்தில் 24 மணி நேரத்திற்கும், பூஞ்சைகள்
அறை வெப்பநிலையில்
27°Cல்
இரண்டு
நாட்கள்
அடைக்காக்கம் செய்யப்படுகின்றன.
நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கை 
மற்றும்
குறிப்பிட்ட  வகையினையும் கணக்கிட முடியும்
ஆய்வு முடிவில் உயிருள்ள  நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கை 
CFU/mm3
முறையில்
கணக்கிடப்படும்.

வாழ்க்கை  முறை த�ொடர்ச்சியாக நடப்பதற்கு, நீர்
சூழல்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
இரு வகையான நீர் அமைப்புகள் பூமியில்
காணப்படுகின்றன.
1.

2.	நன்னீர் (3%)
குடிப்பதற்கு
மட்டுமின்றி வேளாண்மை,
சுரங்கத் த�ொழில் மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்திக்கும்
நீர் மிக முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது. எனவே 
இவ்வகை  இயற்கை  வளங்களை  பாதுகாப்பதும்
பராமரிப்பதும் இன்றியமையாததாகும்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
நுண்ணுயிரிகளால் மேகங்களில்
முடியுமா?

உப்பு நீர் (97%)

வளர

9.3.1 கடல் முகத்துவாரங்கள்
உப்பு நீரில் அதிகளவில் கரைந்த  நிலையில் உப்பு
காணப்படும். சமுத்திரம், கடல், கடல்முகத்துவாரங்கள்
உப்பு நதிகள் ப�ோன்றவைகள் உப்பு நீர்
ஆதாரங்களாகும். சராசரியாக 100 மிலி கடல்நீரில்
3.5 கிராம் அளவு உப்பு காணப்படுகிறது. இதன் pH
அளவு 8.3 முதல் 8.5 வரை வேறுபடும். மேலும்
உப்பு நீரின் வெப்பநிலையானது காலநிலை,
கடலின் ஆழம், கடல் அமைந்துள்ள  பகுதி
ஆகியவற்றைனையும் சார்ந்து மாறுபடும்.

9.3 நீர் நுண்ணுயிரியல்
நீர் சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்
மற்றும் நுண்ணுயிர்குழுக்களை  பற்றிய பிரிவு நீர்
நுண்ணுயிரியல் எனப்படும். பூமி மேற்பரப்பு 70%
வரை நீர் ஆதாரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இயற்கை 
வளங்களில் மிக முக்கியமானதாகவும் உயிர்
வாழ்க்கை இன்றியமையாததாகவும் நீர் திகழ்கிறது

சூடானா, சல்பர் மற்றும் அமிலத்தன்மை  நிறைந்த  குளம் அமைந்துள்ள  மஞ்சள் கல்
தேசிய பூங்கா, ஆர்கிபேக்டீரியாக்களுக்கு சிறந்த  இருப்பிடமாக உள்ளது. தீவிர நீர்
வெப்பநிலைகளில் வளரக்கூடிய நுண்ணுயிர் குழுக்களால் குளத்தில் காணப்படும்
பலவித வண்ணங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அவை  தீவிர வெப்பநிலைகளில்
வாழும் தன்மை க�ொண்டவை.
பைர�ோல�ோபஸ் ப்யூமாரி தனித்தன்மை வாய்ந்த ஆர்கி பாக்டீரியா ஆகும். அவை அதிதீவிரவெப்பநிலை 
நுண்ணுயிரியானதினால் 113°C வெப்பத்திலும் வளரக்கூடியவை. கடலுக்கு அடியில் ஆயிரக்கணக்கான
மைல் அடி ஆழத்தில் உள்ள  அதி வெப்பப்டுத்தப்பட்ட எரிமலை  பள்ளத்தாக்குகளிலும் சில வகை  ஆர்க்கி
பாக்டீரியாக்கள் உயிர் வாழ்கின்றன.
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படம் 9.4: முகத்துவாரம்
ஆற்று நீரானது கடல் நீருடன் கலக்கும் கடல�ோர
பகுதி கடல் முகத்துவாரம் என்றழைக்கப்படுகிறது
(படம் 9.4). முகத்துவாரங்களில் நீரின் உப்பின்
அளவு ஒவ்வொரு 100 மிலி க்கும் 0.5 முதல் 2.5
கிராம் வரை  இருக்கும். சூழலியலில், இவ்வகை 
முகத்துவராங்கள் முக்கியமானதாகவும் பல்வேறு
கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாகவும்
திகழ்கிறது.
மனிதர்களின்
தாக்கம், நவீன
முன்னேற்றம், த�ொழிற்சாலை  கழிவுகள், சாக்கடை 
கழிவுகளின் கலப்பு காரணமாக அப்பகுதியில்
வாழும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பெரிதளவில்
பாதிப்படைந்து வருகின்றன. சூட�ோம�ோனாஸ்,
பிளேவ�ோபாக்டீரியம், விப்ரிய�ோ ப�ோன்ற என்டிரிக் 
வகை  நுண்ணுயிரிகள்
முகத்துவாரங்களில்
அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. மழைப்புப�ொழிவு,
அலையின் வேகம்,
உப்புத்தன்மை,
ஆழம்
மற்றும் வெப்பநிலை ப�ோன்றவற்றை  சார்ந்து
நுண்ணுயிரிகளின்
வகைகளும்
மாறுபடும்.
புயல் காலங்களில் விலங்குகளின் கழிவுகள்
மற்றும்
சாக்கடைக்  கழிவுகளின்
கலப்பால்
நுண்ணுயிரிகளின் அளவு அதிகரிக்கும்.

மாசு காரணமாக கரைய�ோர பகுதிகளில் அதிகளவு
நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும்.
இந்த சூழ்நிலைகளில் பாசிகள் ப�ொதுவானவை.
பாசிகள், வெளிச்சத்தை  ஆற்றலின் மூல ஆதாரமாக
சார்ந்துள்ளதினால், அவை பெரும்பாலும் கடல் நீரின்
மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. கடல் சூழலில், நீர்
உணவுச் சங்கிலியில் இவை  மிக முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது. சாக்கடை  நீர், நகர் மற்றும் புறநகர்
பகுதிகளில் உள்ள  கழிவுகள் அந்த  பாசி பெருக்கம்
ஏற்பட காரணமாக உள்ளன.
பார�ோபில்ஸ் (Barophils)
எனும்
வகையை 
சார்ந்த 
பாக்டீரியாக்கள்
கடலின்
ஆழத்தில்
400-700 வளிமண்டல
அழுத்தத்திலும் வளரக்கூடியவை. ஆனால் 1
வளிமண்டல அழுத்தத்தில் இறக்க கூடியவை.
MT-41 என்ற பாக்டீரியா பிலிப்பைன்ஸிலுள்ள 
கடல் பகுதியில் மெரினா டிரெஞ்ச் என்ற 
பகுதியில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் 709 வளிமண்டல
அழுத்தம்
காணப்படும்
சூழலிருந்து
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மைக்ரோபய�ோட்டா  என்பது நீர் சூழலில்
காணப்படும் முதல் நிலை  உற்பத்தியாளர்களாகும்.
நீர் உணவுச் சங்கிலியில் இவை  முதன்மை  பங்கு
வகிக்கின்றன. நீர்நிலைகளில் காணப்படும் மிதவை 
நுண்ணுயிரிகள், தாவர மிதவை  நுண்ணுயிரிகள்,
விலங்கு மிதவை  நுண்ணுயிரிகள் என இரு
வகைப்படும். நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புகளிலும்
அடிப்பகுதிகளிலும் அதிகளவில் நுண்ணுயிரிகள்
காணப்படும்.
அடிப்பகுதிகளில்
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகள் பெந்திக்  வகை  நுண்ணுயிரிகள்
என்றழைக்கப்படுகிறது. கடலின் ஆழங்களிலும்
மற்றும்
அனைத்து
பரப்பெல்லைகளிலும்
நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும். கரிம கழிவுகளின்,

9.3.2 நன்னீர் நுண்ணுயிரிகள்
நன்னீர் சுற்றுச்சூழலை  பற்றி அறியும் பிரிவு
லிம்னாலஜி எனப்படும். ஆறுகள் நீர�ோடைகள், சதுப்பு
நிலங்கள் மற்றும் ஏரிகள் நன்னீர் நிலைகளாகும்.
நன்னீர் சுற்றுச் சூழலானது லென்ட்டிக்  நீர்
(நிலையான நீர்) மற்றும் ல�ோட்டிக்  நீர் (ஓடும் நீர்)
என இரு வகைப்படும். ஒளி ஊடுருவல் மற்றும்
வெப்பநிலையைச் சார்ந்து லென்டிக்  சுற்றுச்சூழல்,
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படம் 9.5: நன்னீர் ஏரிகளில் ஒளி ஊடுருவும் மண்டலங்கள்
லிட்டோரல், லிம்னெட்டிக், புர�ோஃபண்டல் என
மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.5).

ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்), ஆல்காக்கள் (மைக்ரோசிஸ்டிஸ்,
நாஸ்டாக்) ப�ோன்ற  நுண்ணுயிரிகள் மேற்பரப்பு நீர்
நிலைகளில் கலப்பதால் துர்நாற்றம் மற்றும் மண்
வாசனை ஏற்படுகின்றன.

பெரும்பாலான ஏரிகளின் லிட்டோரல் பகுதியில்
அதிக அளவிளான வேர் க�ொண்ட தாவர அமைப்புகள்
கரைய�ோரங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆழமற்ற 
லிட்டோரல் மற்றும் திறந்த நீர் க�ொண்ட லிம்னெட்டிக் 
பகுதிகளில் ஒளி ஊடுருவி செல்கிறது ஆனால்
ஏரிகளின் ஆழமான பகுதிகளான புர�ோபண்டல்
பகுதிகளில் ஒளி ஊடுருவி செல்வதில்லை.

தகவல் துளி
சிவப்பு அலைகள் என்பது பாசி பெருக்கமாகும்.
இது
டயன�ோபிளஜல்லேட்ஸ்
என்னும்
பாசியினால்
ஏற்படுகிறது.
இவற்றில்
காணப்படும்
ஒளிச்சேர்க்கை 
நிறமிகள்
நச்சுத்தன்மை க�ொண்ட  சிவப்பு நிறத்தை 
அளிக்கின்றன. இதனால் இப்பாசிகள் சிவப்பு
நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. சிவப்பு அலைகள்
பல கடல் வாழ் உயிரினங்களின் இறப்புக்கு
காரணமாக உள்ளன.

ஏரி
நீர்நிலைகளில்
உள்ள 
தாவர,
விலங்கு
கழிவுகள்
மட்கி
நீரின்
கரிமக் 
கழிவுகளின்(நைட்ரஜன்,
பாஸ்பரஸ்)
அளவை 
உயர்த்துகின்றன. இப்படிப்பட்ட  ஏரிகள் யூடிராபிக் 
எனப்படும்.
இவைகளில்,
கரிமப்பொருளின்
நுண்ணுயிரியல் அதிக படியான சிதைவினால்
குறைந்தளவு ஆக்ஸிஜன் காணப்படும் நீர்நிலைகள்
ஒலிக�ோட்ராபிக்  எனப்படும். இவ்வகையான நீர்
நிலைகளில்
கால�ோபாக்டர்
நுண்ணுயிரிகள்
அதிகளவில் காணப்படும்.
நன்னீர்
நிலைகளில்
சூட�ோம�ோனாஸ்
பிளேவ�ோபாக்டீரியம்,
செரேசியா,
குர�ோம�ோபாக்டீரியம்,
மைக்ரோகாக்கஸ்
ஏர�ோம�ோனாஸ்,
ஆல்கலிஜன்ஸ் ப�ோன்ற 
நுண்ணுயிரிகள் ப�ொதுவாக காணப்படுகின்றன.

வேளாண்மை  நீர், இரசாயன கழிவு நீர், அதிக
மழைப்பொழிவு மற்றும் மண் அரிப்பு காரணமாகவும்
அதிகளவில் நுண்ணுயிரிகள் ஆற்று நீருடன்
கலக்கின்றன. அதிக நாடுகளில் ஆற்று நீரானது,
சாக்கடைவாழ் நுண்ணுயிரிகளான எஷ்செரிசியா
க�ோலை,
எண்டிர�ோபேக்டர்
ஃபீகாலிஸ்,

இந்நீர் நிலைகள், நிலப்பகுதிகளுக்கு உள்ளே 
செல்லும்போத�ோ, மேற்பரப்பினை அடையும்போத�ோ 
பல வித நுண்ணுயிரிகளால் மாசுஅடைகின்றன.
மண்
சார்ந்த  பாக்டீரியாக்கள்
(பேசில்லஸ்,
ஆக்டீன�ோமைசிஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்)
பூஞ்சைகள்
(பாலிபேகஸ், பெனிசிலியம்,
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புர�ோட்டியஸ் வல்காரிஸ், ப�ோன்ற  குடல்சார்
நுண்ணுயிரிகளும் நீரில் கலந்து அபாயகரமான
சூழலை உருவாக்குகிறது.

9.3.3 யூடிராபிகேஷன்
அதிகப்படியான
ஊட்டச்சத்துக்களால்
செறிவூட்டப்பட்ட  நீர் நிலை  சூழல் யூடிராபிகேஷன்
என்றழைக்கப்படுகிறது.
இது
நீர்நிலையில்
காணப்படும் உயிரினங்களை சிதைக்கிறது. திடீரென
உருவாகும் ஊட்டச்சத்து செறிவும் வெதுவெதுப்பான
வெப்பநிலையும் சையன�ோபாக்டீரியா
பாசி
ப�ோன்றவைகளின் வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கின்றன.
இதன் காரணமாக உருவாகும் பாசி பெருக்கம்
ஆக்சிஜன் ஊடுருவலை  தடுத்து, கரிம கழிவுகளை 
சிதைவடைய செய்கிறது. மேல்புறத்தில்
காணப்படும் ஆக்சிஜன்அளவு காற்றுவாசி தற்சார்பு
பாக்டீரியாக்களின் கரிம ப�ொருள் சிதைத்தலின் மூலம்
மேலும் குறைக்கப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜன் குறைபாடு
அங்கு வாழும் நீர்வாழினங்களை பெரிதளவில்
பாதிப்படைய செய்து காற்று சுவாசிகள் மடிய
காரணமாகிறது (படம் 9.6). காற்றற்ற சுவாசிகள், மீன்,
முதுகெலும்பு அற்றவைகள் அல்லது கட்டாயமில்லாத
காற்றற்ற  சுவாசிகள் மட்டுமே  வாழும் சூழல்
உருவாக்கப்படுகிறது. நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ப�ோன்ற 
ஊட்டச்சத்துக்களால் செறிவூட்டப்பட்டு சுற்றுசூழலில்
உயர்மட்ட  அளவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை,
உருவாக்கும் நிகழ்வு யூடிராபிகேஷன் எனப்படும்.

பாசி பெருக்கம் ஏற்படும்பொழுது ஆறு, ஏரி,
கடல் ப�ோன்றவைகள் பாசிகளால் மூடப்பட்டு
ப�ொதுவாக வெளிர் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.

•

மைக்ரோசிஸ்டிஸ், அனபேனா, க�ோன்யுலூக்ஸ்,
பிற டைன�ோபிளஜலேட்ஸ் ப�ோன்ற  நீல
நிற  பசுமையான பாசிகள் நச்சுத்தன்மை 
வாய்ந்த ப�ொருள்களை  உற்பத்தி செய்து
வெளியிடுவதால், மீன் ப�ோன்ற  நீர் சார்
உயிரினங்கள் இறக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

•

பாசி நச்சுகள் குடிநீரையும் மாசுபடுத்தலாம்.

•

பாசி பெருக்கம்
தண்ணீரில்
ஆக்சிஜன்
ஊடுருவலை 
தடுக்கிறது.
இதனால்
ஆக்சிஜனின்றி
நீர்வாழ்
உயிரினங்கள்
இறக்கின்றன.

•

குடிநீரில் ஏற்படும் துர்நாற்றமும், சுவையும்
யூட்ராபிகேஷனில் ஏற்படும் மற்ற  விளைவுகள்
ஆகும்.

•

அதிகப்படியான நீர்நிலைகளின் வளர்ச்சியால்
நீச்சல், மீன்பிடி த�ொழில், படக�ோட்டம், மற்றும்
ஓடுமீன் உற்பத்தி பாதிப்பு அடைகின்றன.

கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள்
5 வேறுபட்ட 
கட்டுப்படுத்த 
அவையாவன.
1.

பாசி வழி நீர் மாசு விளைவுகள்
•

•

பாசி வழி நீர் மாசு தீவிரமான, நீண்டகால
விளைவுகளை 
ஏற்படுத்தும்.
மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்க விளைவு பாசி பெருக்கம் ஆகும்.

முறைகள் யூட்ரோபிகேஷனை 
பரிந்துறைக்கப்படுகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை 
(இயற்கை 
கழிவுகளில் ஊட்டச்சத்துகளின் சேர்வதை 
கட்டுப்படுத்துதல்.

2. மேம்பட்ட 
கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள்.
எடுத்துக்காட்டு: சுண்ணாம்பு சேர்த்தலின் மூலம்
நீரிலுள்ள பாஸ்பேட் அடிதங்க வைக்கப்படுகிறது.

படம் 9.6: அ) பாசிகளால் மாசுப்படுத்தப்பட்ட ஏரி

ஆ) பாசிகளால் மூடப்பட்ட ஆறு
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உயிரியல் ஆக்சிஜன் தேவை (BOD)

3. இரசாயன பாசி க�ொல்லிகள். எடுத்துக்காட்டு:
காப்பர் சல்பேட்

நீரின் தரத்தையும், தூய்மை 
நிலையையும் கண்காணிக்க 
ப�ொதுவாக பின்பற்றக்கூடிய
அளவுரு
BOD
ஆகும்.
இம்முறை,
நீரிலுள்ள 
கரிமக்கழிவுகளை 
மட்க 
செய்ய  நுண்ணுயிரிகளுக்கு
தேவைப்படும் ஆக்சிஜன் அளவினை  குறிப்பிட்ட 
வெப்பநிலையிலும், கால அவகாசத்திலும் கணக்கிட,
பின்பற்றப்படுகிறது. மூடப்பட்ட  குடுவைகளில் (BOD
Bottle) மாதிரி நீர் நிரப்பப்பட்டு 20°C ல், 5 நாட்களுக்கு
வெப்பகலனில் வைக்கப்படும் ப�ொழுது அந்நீரிலுள்ள 
கிருமிகள், நீரிலுள்ள ஆக்சிஜனை உபய�ோகப்படுத்தி
கரிமக்கழிவுகளை  சிதைவடைய செய்கின்றன.
ஆய்வு முடிவில், மீதமுள்ள  ஆக்சிஜனை  அளவிட்டு,
BOD அளவு கணக்கிடப்படுகிறது. குடிநீரின் BOD
அளவு 3ppm/லிட்டருக்கு குறைவாக இருக்க 
வேண்டும்.

4. உயிரியல் பாசி க�ொல்லிகள். எடுத்துக்காட்டு:
பாக்டீரியா
5. அடுக்கு அடுக்கான படுகை அமைவது தடுத்தல்.
எடுத்துக்காட்டு: மேல�ோட்ட  கலப்பு/கட்டாய
காற்றோட்டம்.

9.4 நீர் மாசுபடுதலும் காரணிகளும்
இயற்கையாகவும்
மனிதனின்
செயல்பாடுகளினாலும்
நீர்
மாசடைகிறது.
விரும்பத்தகாத ப�ொருள்களை க�ொண்ட, வீட்டு
உபய�ோகத்திற்கும் குடிப்பதற்கும் தகுதியற்ற  நீர்
மாசடைந்த நீர் எனப்படும்.

நீர் கழிவுகளின் காரணிகள்
1.

த�ொழிற்சாலை கழிவுகள்

2. சாக்கடை கழிவுகள்

சுட்டிக்காட்டும் நுண்ணுயிரிகள்

3. சுரங்க செயல்பாடு (கனிம கழிவுகள்)

பாக்டீரியாக்களால் நீர் மாசுபட்டிருப்பதை கண்டறிய
சிலவகை
சுட்டிக்காட்டும்
நுண்ணுயிரிகளை 
க�ொண்டு கண்டறியலாம். அனைத்து வகை 
நீரின்
தரத்தையும்
ஆராய்வது
என்பது
ப�ொருளாதார ந�ோக்கில் இயலாத செயலாகும்.
குறிப்பிட்ட  வகையை  சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகளை 
கண்டறிவதன் மூலம் நீரின் தரம் ஆராயப்படுகிறது.
கீழ்காணும் குடல் சார், கழிவுகளில் காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்பட்டால் அந்நீரானது
மாசடைந்த நீரென்று தரம் பிரிக்கப்படுகிறது.

4. கடலில் கலக்கும் கழிவுகள்
5. விபத்துகளினால் கடலில் கலக்கும் எண்ணெய்
6. படிம எரிப்பொருட்களை எரிக்கும் கழிவுகள்
7. இரசாயன பூச்சி க�ொல்லிகள் மற்றும் உரங்கள்
8. கதிரியியக்க கழிவுகள்
நீர்
மாசடைய
மிக
முக்கிய
காரணி
நுண்ணுயிரிகளாகும். குறிப்பாக பாக்டீரியாக்களும்
வைரஸ்களும் புயல் காலங்களில் விலங்கு
கழிவுகளினால்
நீரை 
மாசுப்படுத்துகின்றன.
நிலக்கழிவுகள் சாக்கடை  நீருடன் கலப்பதால்
அதிகளவில்
பாக்டீரியாக்களும்
இரசாயனக் 
கழிவுகளும் நீருடன் கலக்கின்றன. த�ொழிற்சாலை 
கழிவுகள், உரக்கழிவுகள், கரிமக்  கழிவுகள்
ப�ோன்றவை  நீர்
மாசடைய
காரணிகளாக
அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு:
க�ோலிபார்ம்ஸ்
(கிராம்
நெகடிவ்  வகை) காற்று சுவாசிகள், கட்டாய
காற்றற்ற  சுவாசிகள், 35°C ல் 48 மணி நேரத்தில்
லாக்டோஸை ந�ொதித்து வாயுவை வெளியிடும்.
எஷ்செரிசியா
க�ோலை,
என்டிர�ோபேக்டர்
ஏர�ோஜின்ஸ், கிளப்சில்லா நிம�ோனியா ஆகியவை 
க�ோலிபார்ம்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

குடி நீர்

இரண்டு வகை  ஆய்வுகள் நீரில் உள்ள 
க�ோலிபார்ம்களின் எண்ணிக்கையை  கண்டறிய
உதவுகின்றன. அவை

குடிப்பதற்கு தகுதியான சுத்தமான, கரைகளற்ற,
தெளிவான, இரசாயனங்கள் மற்றும் த�ொற்று
கிருமிகளற்ற  பாதுகாப்பான நீரானது குடிநீர்
என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும்
எவ்வித
ந�ோய்களையும் உண்டாக்காத இவ்வகை  நீர்
உணவு
தயாரிப்பதற்காகவும்
குடிப்பதற்கும்
பயன்படுகிறது.

1.

MPN-அதிக நிகழ்தகவு எண்

2. MF-சவ்வு வடிகட்டி முைற 
100 ml குடிநீர் மாதிரியில் க�ோலிபார்ம்கள்
எண்ணிக்கையை 
அளவிடுவதனால்
அதன்
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தகவல் துளி
பெட்ரோலிய த�ொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் ஹைட்ரோகார்பன் எனப்படும் மாசு, சுற்றுசூழலுக்கு
அபாயகரமான தாக்கத்தை  ஏற்படுத்தி வருகிறது. புற்று ந�ோயும், நரம்பியல் சார்ந்த ந�ோய்களையும்
உருவாக்கக்கூடிய ஹைட்ரோகார்பன் மாசுக்கள் த�ொழிற்சாலைகளில் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு அன்றாடம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. கசிவுகள், திடீர் விபத்துக்கள் காரணமாக சுற்றுச்சூழலில் இவை  கலக்கப்பட்டு
வருகின்றன. உயிர் வழி தூய்ைமயாக்கம் எனப்படும் முறையில் நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன்
இவ்வகையான ஹைட்ரோகார்பன் கழிவுகளின் நச்சுத்தன்மை  நீக்குவதற்கு குறிப்பாக இரு முறைகள்
பின்பற்றப்படுகின்றன.
1.

உயிர் வழி அதிகரித்தல் ஆக்மன்டேஷன்-எண்ணெய்
நுண்ணுயிரிகளை உபய�ோகப்படுத்துதல்

கழிவுகளை  சிதவடையை செய்யும்

2. உயிர் வழி தூண்டுதல்-குறிப்பிட்ட  வகை  ஊட்டச்சத்துக்களை சேர்த்து எண்ணெய் கழிவுகளை 
சிதைவடைய செய்யும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
சூட�ோம�ோனாஸ் புட்டிடா, ஆல்கானிவ�ோரக்ஸ் ப�ோர்குமென்ஸ் ப�ோன்றவை  பசுமை  சூழலை 
உருவாக்க பயன்படும் மிக முக்கியமான நுண்ணுயிரிகளாகும்.

மைர பாrய அkேயாரா எெணைய உணவாkறt
கட n

அkேனாேவாரா இயைக
ctகrpகைள cரkறt.
இt எெண tகளா
உைடக உதvkறt
எெண t

எெணy nr ேசr இடt
அகேவராேகாேவாv
உyr படல ேதாத

ஒr mlmடr 1,000
நாேனாmட 1/1000

நீரினால் பரவும் ந�ோய்கள்

தரத்தையும், அவை குடிக்க உகந்ததா என்பதனையும்
கண்டறியலாம்.

நீரினால் பரவும் ந�ோய்கள், சுகாதாரத்திற்கு
ஆபாத்தான சுற்றுச்சூழலை  ஏற்படுத்துகின்றன
(அட்டவணை 9.3).

க�ோலிபார்ம்களை  தவிர, க�ோலி பாஜ்கள்,
கிளாஸ்டிரிடியா, மனித என்டிரிக் வைரஸ்களும்
குழாய் நீரில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
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அட்டவணை 9.3: நீரினால் பரவும் ந�ோய்கள்
நீர் த�ொற்றுந�ோய்கள்

காரணிகள்

அறிகுறிகள்

பாக்டீரியாவினால் உண்டாகும் ந�ோய்கள்
குடல் காய்ச்சல்

சால்மோனெல்லா டைபி

காய்ச்சல் மற்றும் வீக்கம்

காலரா

விப்ரிய�ோ காலரா

வாந்தி மற்றும் பேதி

லெப்டோஸ்பைராசிஸ்
(எலி காய்ச்சல்)

லெப்டோஸ்பைரா இன்டெர�ோகன்ஸ் த�ொடர் காய்ச்சல், சிவந்த கண்கள்
உடல் வலி மற்றம் வாந்தி
வைரஸ் ந�ோய்கள்

கல்லீரல் அழற்சி

ஹெப்படைடிஸ் A

மஞ்சள் காமாலை வாந்தி
வயிற்றுவலி

கேஸ்ட்ரோ எண்டிரைடிஸ்

ர�ோட்டா வைரஸ்

வாந்தி, பேதி

ப�ோலிய�ோ மைலிடிஸ்

காக்சாக்கி வைரஸ்

தலைவலி, கழுத்து,
விரைப்புதன்மை, தளார்ந்த 
பக்கவாதம்

புர�ோட்டோ ச�ோவா ந�ோய்கள்
ஜியார்டியாஸிஸ்

ஜியார்டியா லாம்பிலியா

நீண்ட நாள் பேதி வயிற்று பிடிப்பு
மயக்கம், எடைகுறைப்பு

அமிபியாஸிஸ்

எண்டமிபா ஹிஸ்டோலைடிகா

வயிற்றுவலி, இரத்தம் கலந்த மலம்,
காய்ச்சல்

மெனின்ஜோ என்செபலைடிஸ் நாக்கேலேரியா ஃபவ்லெரி

வயிற்று புண், நீர் ப�ோன்ற 
இரத்தபேதி

டிரெமட�ோட் ந�ோய்கள்
சிஸ்டோச�ோமியாசிஸ்

சிஸ்டோச�ோமா

மயக்கம், குழப்பம், தலைவலி
கழுத்து விரைப்பு, பேதி

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
சமீபகாலமாக இந்தியா மற்றும் மற்ற நாடுகளில் ஏற்பட்ட  மிக முக்கியமான எண்ணெய் கசிவுகளை 
பட்டியலிடுக? நீர் ஒரு நுண்ணுயிரியாளராக இருந்து பாக்டீரியாவை பயன்படுத்தி எண்ணெய் கசிவுகளை 
எவ்வாறு சுத்தம் செய்வீர்? அதில் பாக்டீரியாவை பயன்படுத்துவதன் நன்மை தீமைகளை கூறுக?
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9.5 சாக்கடை சுத்திகரிப்பு

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் ந�ோக்கம்

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பை  சாக்கடை  சுத்திகரிப்பு
எனவும் கூறலாம். இது கழிவு நீரிலிருந்து,
நீர்நிலைகளில் சேர்க்கப்படுவதற்கு
முன்பு
அசுத்தங்களை  நீக்குகின்றன. நீர், குடிப்பதற்கும்,
நீச்சல், மீன் பிடித்தல் ப�ோன்ற  பிற  த�ொழில்களுக்கு
தகுதியற்ற  நிலையில், மாசடையும் ப�ொழுது, அது
கழிவு நீர் எனப்படும். சாக்கடை கழிவு நீர் நிலத்தடி
நீருடன் கலப்பதே  நீர் மாசடைய மிக முக்கிய
காரணியாக கருதப்படுகிறது. மேலும் கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பு நீர் மாசு தடுப்பு துறையில் பெரும்
பங்குவகிக்கிறது.

1.

2. த�ொற்று ந�ோய்க்கிருமிகள் பரவுதலை தடுக்க
3. நீச்சல் மற்றும் படகு சவாரி செய்பவர்களின்
உடல் நல க�ோளாறை தடுக்க
4. ஆட்சேபனைக்குரிய நிறம் மற்றும் சுவையை 
தடுக்க
பெருநகரங்களிலும், நகரங்களிலும் கழிவுநீர்
அகற்றுதல் என்பது மேற்பரப்பு நீர்நிலைகளில்
கலக்கப்படுவதனால் எட்டப்படுகிறது. புறநகரிலும்
கிராமப்புறங்களில் இணைமேற்பரப்புகளிலேயே 
க�ொட்டப்படுகிறது. ப�ொது
சுகாதாரம்
மற்றும் நீரின் தரத்தை  கருத்தில் க�ொண்டு
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தற்போதைய சூழலில்
இன்றியமையாதாதாகிறது.
அபாயகரமான
நுண்ணுயிரிகள்,
நிலைநிறுத்தப்பட்ட 
திடக்கழிவுகள், மட்கும் உயிரியல் கழிவுகள்,
நைட்ரேட்டு, பாஸ்பேட் ப�ோன்ற  தாவர சத்துகள்,
த�ொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும்
நச்சுத்தன்மை 
வாய்ந்த 
இரசாயனங்கள்,
அரசு நிர்ணயித்துள்ள  தரம் மற்றும் உள்ளூர்
சுற்றுச்சூல்
தரநிலைகள்
அடிப்படையில்
சுத்திகரிக்கப்படவேண்டும்.

கழிவு நீர்

திரவ கழிவுகள்
(99.9 %)

திடக் கழிவுகள்
(0.1 %)

கரிமக் கழிவுகள்
70%

கனிமக் கழிவுகள்
30%

ஆரப nைல

கp tைர

mதைம
nைல

மண ேபாற
ெபாrக
prk
அைற

கழிவு நீரை சுத்திகரித்து மீண்டும் பயன்படுத்தும்
வளமாக மாற்ற

இரடா nைல
(tட ப ட tடகv ெசயmைற)

mதைம
ெதவாk

கா  ெதா 

இரடா
ெதவாk

மrtவ கvக
(ெசய பத படாத கv n)
கா 

mதைம tடகv

tடகv
ெசrமான
ெதா 

மcழ c
tடகv

mறா
nைல

mறா
ெதவாk

ெதா  பkt

இt கvக
ெவேய ற

இரடாவt tடகv
tடகv ெவேய ற

படம் 9.7: கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறையின் வரைபடம்
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கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைகள்

நீக்கப்படுகிறது. முதன்மைநிலை சுத்திகரிப்பு முடிந்த 
நிலையில் வெளிவரும் நீர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட முதல்
நிலை நீர் என்றழைக்கப்படுகிறது.

செயற்கை முறையில் கழிவு நீரிலுள்ள அசுத்தங்களும்
துர் நாற்றமும்
கழிவுநீர்
சுத்திகரிப்பினால்
நீக்கப்படுகின்றன. மூன்று நிலைகளில் சுத்திகரிப்பு
கடைபிடிக்கப்படுகிறது (படம் 9.7). அவையாவன
1.

இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

இரண்டாம் நிலை  சுத்திகரிப்பில் 85% வரை 
திடக்கழிவுகளும், BOD யும் நீக்கப்படுகிறது.
முதன்மை 
நிலை 
சுத்திகரிப்பிற்கு
பிறகு
வெளியேறும் நீரிலுள்ள  திடக்கழிவுகள் ஆக்ஸிஜன்
உதவியுடன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. ப�ொதுவாக
பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகளாவன.

முதன்மை சுத்திகரிப்பு

2. இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு
3. மூன்றாம் சுத்திகரிப்பு

முதன்மை நிலை சுத்திகரிப்பு

1.

பெரிய
அளவிலான
மிதவைப் ப�ொருட்கள்,
இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட  திடப்பொருட்கள் சுமார்
60% வரையும் மேலும் 30% BOD யும் நீக்கப்படுகிறது.
கரைந்த 
அசுத்தங்கள்
நீக்கப்டுவதில்லை.
பெரிய அளவிளான மிதக்கும் திடக்கழிவுகள்,
வடிக்கட்டிகளில் செலுத்தப்பட்ட  காகிதம், இலைகள்,
பாறை துண்டுகள், உல�ோக, மர துண்டுகள்
ப�ோன்ற  கழிவுகள் திரை  மற்றும் மூடப்பட்ட 
திரைகள் (படம் 9.8) ப�ோன்றவற்றை க�ொண்டு
நீக்கப்படுகின்றன. வடிகட்டப்பட்ட  நீர் அடிதங்கு
பேசின்களில் செலுத்தப்பட்டு மீதமுள்ள திடக்கழிவுகள்
அடிதங்கி முதன்மை கசடாக மாறுகிறது. எண்ணெய்
கழிவுகள் மேற்பரப்பிலிருந்து ஸ்கிம்மர் உதவியுடன்

ச�ொட்டு வடிகட்டி செயல்முறை

2. தூண்டப்பட்ட கழிவுத்திரட்டு செயல்முறை
3. ஆக்சிஜனேற்ற குளங்கள்
சிறிய கூளாங்கற்கள், உல�ோக கசடுகள்
ப�ோன்ற  நுண்ணிய ப�ொருட்களை க�ொண்டு
நிரப்பட்ட  த�ொட்டிகளில் கழிவுநீரானது நுண்ணிய
குழாய்களினால் செலுத்தப்படும்பொழுது,
கழிவுநீரிலுள்ள 
பிறசார்பு
நுண்ணுயிரிகள்
(படம் 9.9) மெல்லிய படலம் ப�ோன்ற  அமைப்பை 
ஏற்படுத்தி கரிமக்கழிவுகளை  ஆக்சிஜனேற்றம்
செய்து
வாயுக்களாகவும்
எளிமையான
மூலக்கூறுகளாகவும் மாற்றுகிறது.
கசடு, சிதைவு நிகழ்வின் ப�ோது காற்றோட்ட 
த�ொட்டிகளில் படலம் (Slime) ப�ோன்ற  அமைப்பை 
ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களுடன் (Zooglea) பிற 
வகை  நுண்ணுயிரிகளும் கரிம சிைதவடைய
செய்து பின்னர் நிலைப்படுத்தும் த�ொட்டிகளுக்கு
அனுப்பப்பட்டு அடிதங்க வைக்கப்படுகிறது. இவை 
மீண்டும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு எரிப்பதற்கோ 
புதைப்பதற்கோ முற்றிலுமாக நீக்கப்படுகிறது .
ஆக்ஸிஜனேற்ற  குளங்களின் (படம் 9.10)
சிறிய அளவிளான கழிவு நீர் சுத்திகரிக்க 
உதவுகின்றன.
முதல்
நிலை  குளங்களில்
நிலைபடுத்தப்பட்டு, இரண்டாம் நிலை  குளங்களில்
செலுத்தப்படும்பொழுது ஆக்ஸிஜன் உதவுயுடன்
பாசிகள்
கரிமக்  கழிவுகளை  சிதைவடைய
செய்கின்றன. மேலும்
காற்று
சுவாசிகள்,
பிறசார்பு நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியையும்
ஊக்குவிக்கின்றன.

மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

மூன்றாம்
நிலை 
சுத்திகரிப்பினால்
99%
அசுத்தங்களை 
சாக்கடை 
கழிவிலிருந்து
நீக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் நிலை  சுத்திகரிப்பு
செய்யப்பட்ட  கழிவு நீரில் BOD குறைந்து

படம் 9.8: திரைகள் உதவியுடன் சுத்திகரிப்பு
நடைபெறும்
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படம் 9.9: வடிகட்டி-கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
காணப்பட்டாலும்,
அவற்றுள்
யூடிராபிகேஷன்
உண்டு பண்னும் உப்புகள் (பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன்
கூட்டுப்பொருள்கள்) கரிம, மிதக்கும் திடப்பொருள்கள்
அதிகம்
சிதைக்கப்படாத
கரிமப்பொருள்கள்
உள்ளன. மேம்பட்ட  மூன்றாவது
சிகிச்சை 
முறைகள்,
இக்கழிவுப்பொருள்களை 
நீக்கும்
ப�ொருட்டு
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை 
உயிரியல் முறையைக்  காட்டிலும் இயற்பியல்
வேதியல் முறைகளை  சார்ந்துள்ளன. பாஸ்பரஸ்
வெளியேற்றத்திற்கு பாஸ்பேட்டுகள், குறைவாக
கரையும் தன்மை க�ொண்ட அலுமினியம், கால்சியம்,

இரும்பு ப�ோன்ற  கூட்டுப்பொருள்களாக மாற்றப்பட்டு,
வீழ்படிவினால் நீக்கப்படுகின்றன. கழிவு நீரில்
காணப்படும் நைட்ரஜன் முதலில், நுண்ணுயிரிகளின்
நைட்ரிபிகேஷன் முறையினால் நீக்கப்படுகிறது.
மூன்றாம் நிலை  சிகிச்சையில் நைட்ரிபிகேஷன்
செயல்பாடு பெரும்பாலும் அதன் சுத்திகரிப்பு ஆலை 
அமைப்பு, சரியான கழிவுதிரல்கள் வெளியேற்றம்
ப�ோன்றவைகளை 
சார்ந்துள்ளது.
ஏனெனில்
நைட்ரிபிகேஷன் பாக்டீரியா உகந்த  சூழலில்
தான் வளரும் தன்மை க�ொண்டவை. மாற்றாக,
அதிக அளவிளான நைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள்

செப்டிக் த�ொட்டி

இது சிறிய அளவிலான காற்றில்லா  சூழலில் நடைபெறும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு
முறை ஆகும். கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் நிலத்தடியில் தங்கு த�ொட்டி ப�ோன்ற 
அமைப்புகளில் வீட்டு கழிவுநீர் செலுத்தப்படும். கழிவுநீரிலுள்ள கழிவுகள் த�ொட்டியின்
அடிப்பாகத்தில் தங்கி கசடு ப�ோன்ற  அமைப்பை  ஏற்படுத்தும். காற்றில்லா  சூழலில்
வளரும் நுண்ணுயிரிகள் கரிமகழிவுகளை சிதைத்து எளிமையான மூலக்கூறுகளாகவும் வாயுக்களாகவும்
உருமாற்ற சிறிய குழாய் அமைப்பின் மூலம் வாயுக்கள் வெளியேறும் சில நேரங்களில் கசிவு ஏற்பட்டு நீர்
நிலைகளில் கலக்கும் அபாயமும் உள்ளது அடிதங்கிய சிதைவடைய முடியாத கசடுகள் குறிப்பிட்ட  கால
அவகாசத்தில் நீக்கப்படுவது மிகவும் அவசியம்.
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CO2 + NH3 + PO4
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கா அற பkt

கrம

ஆகா

 அmல

CO2 + NH3 + CH4

படம் 9.10: ஆக்ஸிஜன் குளம்
மூன்றாம் சிகிச்சையில் இருந்து தப்பித்து, கழிவு நீரில்
விடுவிக்கப்படலாம் அல்லது வெளியேற்றப்படலாம்
அல்லது வெளியேற்றப்படலாம்.
மிதக்கும்
திடப்பொருள்கள், சாக்கடை  கழிவு நீரிலிருந்து
வடிகட்டுதினாலும்
வீழ்படிவாக்கத்தினாலும்
வெளியேற்றப்படுகின்றன. தாமதமாக சிதைவடையும்
கழிவுகள் சிறப்பு வகை  நுண்ணுயிரிகளின்
உதவியுடன் நீக்கப்படுகின்றன. மூன்றாம் நிலை 
சிகிச்சையில், கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை 
அழிப்பதற்கு குள�ோரின் சேர்க்கப்படுகிறது

கழிவு
நீர்
சுத்திகரிப்பின் ப�ோது
பிரித்தெடுக்கப்படும்
கசடு
திடக்கழிவு
என்றழைக்கப்படுகிறது.

கசடு சிதைவு
சாக்கடை கழிவுத்திரள் சுத்திகரிப்பு, கெட்டியாக்குதல்,
செரிமானம், நீர் வெளியேற்றம் ப�ோன்ற முறைகளை 
உள்ளடக்கியுள்ளது. இம்முறையில் கடினமான
கரிமக்  கழிவுகள் நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன்
நிலைப்படுத்தப்பட்ட எளிமையான மூலக்கூறுகளாக
மாற்றப்படுகின்றது. சிதைவு நிகழ்வின் ப�ோது
திடக்கழிவுகளின் எடை குறைந்து, நுண்ணுயிரிகள்
நீக்கப்பட்டு துர்வாசனைகளற்ற  தாவர வளர்ச்சிக்கு
உதவும் உரமாக மாற்றப்படுகிறது.

9.6 சுத்திகரிக்கப்பட்ட சாக்கடை சுழற்சி
சாக்கடை  நீர் மறுசுழற்சி என்பது, கழிவு
நீரை  சுத்திகரித்து
விவசாயம்,
இயற்கை 
பாசனம்,
த�ொழிற்சாலை செயல்பாடுகள்,
கழிப்பறை
பயன்பாடுகள்,
நிலத்தடிநீர்
அளவை மேம்படுத்துதல் ப�ோன்றவைகளுக்கு
பயன்படுத்துவதாகும்.
மறுசுழற்சி
நீரானது
சரியான
முறையில்
சுத்தம் செய்யப்பட்டு
அவற்றின் தரம் உறுதி செய்யப்பட்டால் பல்வேறு
செயல்பாடுகளுக்க பயன்படுத்தலாம்.

காற்றோட்ட  சூழலிலும் இவ்வகை  சிதைப்பு
நிகழ்வு நடைபெறும். கசடுகள் 20 நாட்கள் வரை 
திறந்தவெளி த�ொட்டிகளில் காற்றோட்ட  சூழலில்
பராமரிக்கப்படும். ஆனால் இம்முறையில் மீத்தேன்
வாயு உருவாக்கப்படுவதில்லை.
சிதைக்கப்பட்ட  கழிவுகளின் ஈரப்பதம் மேலும்
நீக்கப்பட்ட  பின்பே வெளியேற்றப்படுகிறது. கசடு
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9.7 கலப்பு உரம் தயாரித்தல்

உலர்த்தும் அமைப்புகளில் நீர் வெளியேற்றுதல்
எளிமையான
முறையில் செய்யப்படுகிறது.
கசடுகளிலுள்ள  நீர் நீக்கப்பட்ட  பின்பு கழிவுத்திரள்
உலர்த்தும் மெத்தை ப�ோன்ற  அமைப்புகளில்
மண்ணுடன் சேர்த்து
உலர்த்தப்படுகிறது.
ஆவியாதால் முறையிலும் மணலில் ஈர்க்கப்பட்டும்
நீரானது வெளியேற்றப்படுகிறது.

உரம் என்பது சிதைக்கப்பட்ட  கரிமப் ப�ொருளாகும்.
குறிப்பாக கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து மறுசுழற்சி
முறையில் உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு:
குப்பை, காகிதம், கரும்பு கழிவுகளை, வைக்கோல்,
நீர் களைகள், பிற விவசாய கழிவுகள் ப�ோன்றவை.
மக்கிய த�ொழுவுரம் தயாரித்தல் என்பது இயற்கை 
முறையில் காற்று நுண்ணுயிரிகளும் காற்றில்லா 
நுண்ணுயிரிகளும் கரிம ப�ொருள்களைகளை 
சிதைத்து மகத்துவமான உரமாக மாற்றுவது ஆகும்.
மக்கிய மண்ணாக மாற்றும் நிகழ்வு கம்போஸ்ட் 
த�ொழுவுரம் தயாரித்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது.
கலப்பு உரத்தின் முதன்மை ந�ோக்கம் ஒரு
நிலையற்ற ப�ொருளை  நிலையான ப�ொருளாக
மாற்றுவதாகும் (படம் 9.11).

கழிவுத்திரள் வெளியேற்றம்

சுத்திகரிக்கப்பட்டு
சிதைக்கப்பட்ட 
கசடுகள்
நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்டும், விளைநிலங்களில்
உரமாக
மண்
வளத்தை மேம்படுத்தவும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. த�ொழிற்சாலை  கழிவு
கசடுகளின் நச்சுத்தன்மை  காரணமாக மற்றும்
விளைநிலங்களில்உபய�ோகப்படுத்தப்படுவதில்லை.
புதைக்க  முடியாத இடங்களில் எரியூட்டப்படுகிறது
எரியூட்டப்படும் ப�ோது நீர் ஆவியாகி தூசுக்களாக
மாற்றமடைகின்றன.
இந்நிகழ்வின் ப�ோது
காற்று
மாசுபடாமல்
இருக்க  வடிகட்டிகளும்
துடைப்பான்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கrம கvக
n ஆகாயதாமைர,
கvn கvக ேபா றைவ

nyrக
(பாrயா,
pைசக
ேபா றைவ)
CO2

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் நன்மைகள்
•

•
•

•
•
•

மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீர் ப�ொது சுகாதாரத்திற்கு
கேடு விளைவிக்காததாகவும் நம்பகமான நீர்
விநிய�ோகத்திற்கு உதவும் வெற்றிகரமான
முறையாகவும் நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது.

mகபட உர
(ஹூyம)

சுற்றுசூழலிலுள்ள  நீர் ஆதாரங்களின் அளவு
குறையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
அதிகளவில்
உபய�ோகப்படுத்துபவர்களுக்கு
பெரிதும் உதவுகிறது.

உரmத
ெசய mைற

காேறாட
(ஆsஜ )
H2O (ஆv)
ெவப

படம் 9.11: கலப்பு உரம் முறைகள்

நீரை 
இம்முறை

கரிம ப�ொருட்களின் சிதைவு மூன்று நிலைகளில்
ஏற்படும்

நீர் ஆதாரங்களில் கலக்கப்படும் கழிவு நீரின்
அளவை குறைக்கலாம்.

1 . மீ ச� ோ பி லி க் நி லை - சி தை வு நி க ழ் வி ன்
முதல் நிலையானது ஒரு வாரம் நீடிக்கும்.
இந்நிகழ்வின் ப�ோது சர்க்கரைகள் மற்றும் பிற 
எளிய
கார்போஹைட்ரேட்டுகள் வேகமாக
சிதைக்கப்படுகிறது.
இவ்வகை வெப்ப 
செயல்முறையில் 40°C வரை வெப்பநிலை 
அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டு: பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்

நீர்நிலைகள் மாசுபடுத்துவதை தவிர்க்கலாம்.

மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட  நீர், வெப்ப  ஆற்றல்
உற்பத்தி ஆலைகளிலும், நீர் பாசனத்திற்கும்,
விவசாய
பயன்பாட்டிற்கும் பெரிதளவில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

2. தெர்மோபிலிக் நிலை-இரண்டாம் நிலையான
இந்நிகழ்வின் ப�ோது வெப்பநிலை  50°C முதல்
75°C வரை அதிகரிக்கும் இரண்டு வாரம் நீடிக்கும்
இந்நிலையில் செல்லுல�ோஸ், இதர கடின ப�ொருட்கள்
சிதைவடையும். இந்நிகழ்விற்கு காற்றோட்டமான
சூழ்நிலை மிக அவசியமானதாகும். எடுத்துக்காட்டு:
ஸ்டீரிேயா தெர்மோபிலஸ்

தகவல் துளி
கழிவுப் ப�ொருட்களை நல்வழியில்
பயன்படுத்து
ஆற்றல்,
உயிர்
உரம்
ப�ோன்றவற்றை  உற்பத்தி செய்யும் பல த�ொழில்
வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதில் புதிய கழிவுகள்
இல்லமால் பல ஆண்டுகள் திறண்ட  பழைய
கழிவுகளை கையளுவதற்கான முறைகள்
தேவைப்படுகின்றன.

3. க்யூரிங் நிலை-இறுதி நிலையின் ப�ோது வெப்பம்
மேலும் குறைந்து மீச�ோபிலிக்  நுண்ணுயிரிகளால்
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மறுசீரமைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும்
தாவர
வளர்ச்சியை  ஊக்குவிக்கும் சேர்மங்கள் இறுதி
நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

கலப்பு உரம் படுக்கை வகைகள்
1.

2. குவியல் முறை
குழி முறை

உ ர ம ா க் கு ம்
செ ய ல் மு ற ை யி ல்
த வி ர்க்கப்ப ட
வேண்டியவை.
•

பூச்சிகளை ஈர்க்கும் கழிவுகள்

•

ந�ோயுற்ற/பூச்சிகள் நிறைந்த தாவரங்கள்

•

மீளுருவாக்கம் செய்ய முடியாதவை.

குழி முறை

மண்ணில் உரக்குழிகள், 3.5மீ × 2.5மீ × 1.5மீ
(L×B×H) என்ற  பரிமாணத்துடன் த�ோண்டப்படும்
பச்சை  தாவரங்கள்
மற்றும்
விலங்குகளின்
கழிவுகள் குழி நிரப்பப்படும் வரை பல அடுக்குகளாக
நிரப்பப்பட்டு,
இறுதியாக
மண்
குவியலால்
மூடப்படுகிறது (படம் 9.12).

படம் 9.12: குழி முறை
சிதைவு நிகழ்வின்போது சிதைவு அமிலங்களின்
அளவு 4-12% வரையும் அதிகரித்தும் மற்றும் C/N
(கார்பன்/நைட்ரஜன்) விகிதம் 30 லிருந்து 10%
குறைந்தும் காணப்படும்.

குவியல் முறை

அதிக மழைப்பொழிவு க�ொண்ட  பகுதிகளில்
குழிகள் தரையின் மேல்மட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டு
க�ொட்டகை ப�ோன்ற 
அமைப்பினால்
பாதுகாக்கப்படுகின்றது.
இக்குவியலானது

மட்கிய செயல்முறைக்கு உதவும் இரண்டு வகை நுண்ணுயிரிகளாவன

(ஏர�ோப்ஸ்) காற்று நுண்ணுயிரிகள்
(காற்று சுவாசிகள்)

காற்றில்லா நுண்ணுயிரிகள் (காற்றற்ற 
சுவாசிகள்)

ஆக்ஸிஜன் முன்னிலையில்
கரிமப்பொருட்கள் சிதைக்கப்படும்

பிராணவாயு இல்லாத சூழ்நிலையில்
கரிமப்பொருட்கள் சிதைக்கப்படும்

உ.ம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்

உ.ம் கிளாஸ்டிரிடியம் தெர்மோசெல்லம்
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2மீ × 2மீ × 1.5மீ (L×B×H) என்ற  பரிமாணத்தில்
த�ோண்டப்படுகின்றது (படம் 9.13).

முறையாக இது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.
உரக்குழிகள் 4.5மீ × 2.5மீ × 90செ.மீ
(L×B×H) பரிமாணத்தில் த�ோண்டப்பட்டு 25செ.மீ
அளவு தடிமானத்திற்கு உலர் கூளங்கள் குழியின்
அடிப்பகுதியில்
நிரப்பப்படுகிறது.
இரண்டாவது
அடுக்காக
விலங்குகளின்
சாணகழிவுகள்
நிரப்பப்படுகின்றது.
மூன்றாவதாக,
உலர்
சாணக்கழிவுகளால்
நிரப்பப்பட்டு
நிலத்தின்
மேற்பரப்பிலிருந்து 0.5மீ உயரம் வரை  பல
அடுக்குகளாக
உயர்த்தப்படுகிறது
இறுதியில்
மண் மேடுகளால் மூடப்பட்டு 4-6 மாதங்களுக்கு
அப்படியேவிடப்படுகிறது. இம்முறை அதிக மனித
செயல்பாட்டினை 
தவிர்ப்பத�ோடு
திருப்புதல்,
முறையாக நீர் தெளிக்கும் முறையையும் தவிர்க்கிறது.

படம் 9.13: குவியல் முறை

கலப்பு உரத்தின் நன்மைகள்

உரம் தயாரித்தல் முறைகள்
1.

•

இந்தூர் முறை

2. பெங்களூர் முறை

•

இந்தூர் முறை

இந்தியாவின் இந்தூர் நகரில் இந்த  முறை
உருவாக்கப்பட்டது. 10அடி × 6அடி × 2அடி
பரிமாணத்துடன் அகழிகள் த�ோண்டப்படுகின்றன.
(கால்நடை த�ொழுவத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுநீர்
மற்றும் சாண கழிவுகள் கலந்த  கரிம கூளங்களை 
க�ொண்டு
15Cm
தடிமனான
படுகைகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு
முறை அடுக்குகளில் நீர் தெளிக்கப்பட்டு உலராதபடி
பாதுகாக்கப்படுகிறது) உலர் கழிவுகள், கால்நடை 
சாணம் மற்றும் மண் ஆகியவை  4:2:1 என்ற 
விகிதத்தில் 2 inches அளவிற்கு உரக்குழியில்
நிரப்பப்படுகின்றது மேலும் 40-50% ஈரப்பதம்,
தரமான
உரத்தயாரித்தலுக்கு
அவசியமானது.
துர்நாற்றம் மற்றும் பூச்சிகளின் பிரச்சனைகளை 
தவிர்க்க  மண் அல்லது
மர சில்லுகளின்
அடுக்குகளால் மேற்பகுதி மூடப்படும்.

•

•

•

•

•

குவியல் சுமார் 8-9 மாதங்களுக்கு அப்படியே 
விடப்படும்.
குவியல்களில்
காற்றோட்டமான
சூழ்நிலையை 
உருவாக்குவதற்காக
15
நாள்களுக்கு ஒருமுறை கலக்குதல் (Turning)
செய்முறை பின்பற்றப்படுகிறது. பயிர்சாகுபடிகளைக் 
களைகள், கரும்பு இலைகள், புல், மர சாம்பல்,
விலங்குகளின் சாணம் ஆகியவற்றை க�ொண்டும்
இவ்வகை உரங்களை தயாரிக்கலாம்.

மண்ணின்
வளத்தை 
பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

உயர்த்தவும்,

தாவரங்களின்
வளர்ச்சிக்கு தேவையான
அடிப்படை ஊட்டச்சத்துக்களை க�ொண்டுள்ளது.

நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், ப�ொட்டாசியம் மற்றும் சில
நுண்ணூட்டச்சத்துக்ளான மாங்கனீசு, தாமிரம்,
இரும்பு மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியவற்றை 
உள்ளடக்கியது.
பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதாக கையாளக்கூடிய
மேலும்
தாவரங்களுக்கு தேவையான
நைட்ரஜன்
பற்றாக்குறையை 
முற்றிலும்
நீக்குகிறது

ந�ோய் த�ொற்றுகளை  கட்டுப்படுத்துவத�ோடு
சுற்றுச்சூழல்
மாசுபடுத்தலையும்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
வறட்சியான நிலங்களை  மறுசீரமைப்பதற்கும்
வேளாண்மை 
த�ொழிலுக்கும்
உரமாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நெடுஞ்சாலை  அழகுபடுத்தும்
திட்டங்கள்
பூங்காக்கள்
மற்றும்
அலங்கார
தாவரங்களுக்கான த�ோட்டங்களிலும் உரம்
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

9.8 சாணஎரிவாயு உற்பத்தி
ஆற்றல் நுகர்வு மற்றும் தேவைகள் உலகளாவிய
அளவில் கடந்த  50 ஆண்டுகளில் அதிகரித்து
வருகிறது.
மக்கள்
த�ொகை  வளர்ச்சியுடன்
ஆற்றல் தேவையும் சமநிலையாக அதிகரித்து
வருகிறது. எனவே  ஆற்றல் தேவையை  பூர்த்தி

பெங்களூர் முறை

இந்த  முறை இந்தியாவிலுள்ள பெங்களூர் நகரில்
உருவாக்கப்பட்டது. நகரக்கழிவுகள் மற்றும் மனித
கழிவுகளை  அகற்றுவதற்கான திருப்திகரமான
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கார்பன் றட ஆகறசடு 0-10% ற�டரஜன் 0-3%
றைடரஜன் சல்றபடு யபான்ை பிை வாயுககளால்
ஆகியறவயாகும். காற்ைற்ை சுவாசிகள் மூலம்
இயற்றக கழிவுகறள சிறதப்பதன் மூலம் மீத்யதன்
(CH4) வாயு உருவாககப்படுகிைது.

தசய்ய இந்தியாவில் நிறலயான மற்றும் சூழயல
�டபுமுறையில்
உருவாககப்படும்
ஆற்ைல்
உற்பத்தி முககியத்துவம் வகிககிைது. நிறலயான
பசுறம ஆற்ைலின் ஆதாரத்துடன் உயிர் கழிவு
யமலாண்றம மூலம் சுத்தமான எரிசகதி உற்பத்தி
தசய்வதற்கான மாற்று வழி ஏற்படுத்தப்படடுள்ளது.
(உயிர்வாயு என்பது விலஙகுகள் மற்றும் தாவர
கழிவுப்தபாருடகள்
சிறதவிலிருந்து
உற்பத்தி
தசய்யப்படககூடிய ஒரு வறக புதுப்பிககத்தகக
ஆற்ைல் ஆகும். இது 50-75% மீத்யதன் 25-50%

கரிமககழிவுகளிலிருந்து
உருவாககப்படும்
உயிர்வாயு (Bio Gas) எரிசகதி வளஙகறள
அதிகரிககவும்
சுற்றுச்சூழல்
மாசுபாடறட
குறைககவும் சிைந்த வழியாகும். உரமாகவும்,

தகவல் துளி
மண்புழு உைமோககலில் நுண்ணுயிரிகளின் ்ஙகு

VBT (Veimiculture Biotechnology) தவர்மி கல்ச்சர் பயயாதடகனாலஜி முறையில் கரிமககழிவுகள்
மண்புழுககளின் உதவியுடன் மறுசுழற்சி தசய்யப்படுகிைது. மண்புழுககள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின்
ஈடுபாடடால் கரிமககழிவுகள் உயிர் ஆகசிஜயனற்ைம் மற்றும் நிறல நிறுத்தப்படடு உரமாக மாறுகிைது.
மண் புழு உைமோககல்

இலத்தீன் தமாழியில் தவர்மி என்ை தசால்லுககு புழு
என்று
அர்த்தமாகும்.
பழஙகள்,
காய்கறிகள்
யபான்ை
தமதுவாக சிறதககப்படும் கரிமககழிவுகறள மண்புழுககள்
உடதகாள்கின்ைன.
புழுககளிலிருந்து
தவளியாகும்
கழிவுப்தபாருள் �ன்றம பயககும் நுண்ணுயிரிகறளயும்,
ஊடடச்சத்துககறளயும் தகாண்டிருககின்ைன. இம்முறையில்
மண்ணில்
தபரிய
திருத்தம்
உண்டாககப்படுகிைது
மண்புழுககள் கரிம உணவுப்தபாருடகறள சிறதப்பதில்
திைறமயானறவகள், ஒவதவாரு �ாளும் தன் எறடயில்
பாதிககும்
யமலாக
உடதகாள்ளுவதால்
அதிகளவில்
புழுககழிவுகள் தவளியயறுகின்ைன இம்முறை மண்புழு உரமாககல் என்ைறழககப்படுகிைது.
இயற்றகயான, துர்�ாற்ைமற்ை, காற்யைாடட சூழலில் உருவாககப்படும் இவவறக உரம் பாரம்பரிய
உரமாககல் முறையிலிருந்து யவறுபடடது. ஊடடச்சத்துகள் நிறைந்த இவவறகயான மண்துகள்கள்
மண்ணின் தரத்றத உயர்த்துகின்ைன.
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எரிப�ொருளாவும்
இரட்டை 
பயன்பாட்டிற்கு
பயன்படுகிறது. எஞ்சிய உணவுகள், பழம் காய்கறி
கழிவுகள் மற்றும் மாடு சாணம் ஆகியவற்றை 
க�ொண்டு
காற்றோட்டம்ற்ற 
சூழ்நிலையில்
இவ்வகை ஆற்றலானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது
(படம் 9.14 a, b).

விளைவின்
மூலம்
கரிமக்கூறுகள்
பல்வேறு
கரிம
அமிலங்களாகவும்
(அசிடிக்,
புர�ோபையானிக், பியூடிரிக், சக்சினிக்  மற்றும்
லேக்டிக் 
அமிலம்)
ஆல்கஹாலாகவும்,
அம்மோனியா, கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு மற்றும்
ஹைட்ரஜனாகவும்
மாற்றப்படுகிறது.
கட்டாய
காற்றற்ற  சுவாசிகளும் ஹட்ரஜன் உற்பத்தி
சைமக

உேள

mன
வாy ெதா

ேகாபா

ம

ம
அகாகv

உர

+ உர க

ெவேய

கலp உர
தயாrk ெதா

படம் 9.14: (a) சாண எரிவாயு உலை

படம் 9.14: (b) சாண எரிவாயு உலையின் வரைபடம்
செய்யும்
பாக்டீரியாக்களும்
காரணமாகின்றன.

சாணஎரிவாயு உற்பத்தி செயல்முறை

காற்று உட்புக முடியாத குடுவை ப�ோன்ற 
உருளை  த�ொட்டிகள் சாணஎரிவாயு உற்பத்திக்கு
பயன்படுகின்றன.
இவை 
சாணஎரிவாயு
ந�ொதிகலன் என்றழைக்கப்படுகிறது. கால்நடை 
சாணம் சரியான அளவு நீருடன் கலக்கப்பட்டு
உயிர்வாயு
உற்பத்தி செய்ய 
பயன்படும்
ந�ொதிகலனுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. வெப்பநிலை 
35°C ல் தேவையான அளவு நைட்ரஜன்,
பாஸ்பரஸ் கலக்கப்பட்டு, 40-50 நாட்கள் வரை 
காற்றோட்டமற்ற சூழலில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:
செல்லுல�ோசால்வன்ஸ்,
செல்லுல�ோசால்வன்ஸ்.

அசிட�ோவிப்ரிய�ோ,
பேக்டீராய்டு

மெத்தன�ோஜெனிசிஸ்

கட்டாய
காற்றற்ற  மீத்தேன்
உருவாக்கும்
நுண்ணுயிரிகளின் உதவியுடன் கரிமக்கூறுகள்
மீத்தேன், கார்பன் டை  ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன்
மற்றும்
பிற 
வாயுக்களையும்
உற்பத்தி
செய்கின்றன. ஆறு பிரதான முறைகளின் மூலம்
ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும் மீத்தேன் வாயுவாக
மாற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக கார்பன்-டை-ஆக்சைடு,
பார்மிக்  அமிலம், அசிட்டிக்  அமிலம், மெத்தனால்,
மெத்திலமைன் மற்றும் டைமீத்தைல் சல்பேட் 
ப�ோன்றவை மெத்தன�ோஜெனிக் பாக்டீரியாக்களின்
உதவியுடன் மீத்தேன் வாயுவாக மாற்றப்படுகிறது.

காற்றில்லா சூழ்நிலையில் மூன்று நிலைகளில்
சாணஎரிவாயு
உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
அவை ஹைடிர�ோலைசிஸ், அசிட�ோஜெனிஸிஸ்,
மெத்தன�ோஜெனிஸிஸ் ஆகும்.
ஹைடிர�ோலைசிஸ்

முதல் நிலையில் பெரிய சிக்கலான கரிமப்பொருட்கள்
நுண்ணுயிரிகள் சுரக்கும் முக்கியமான ந�ொதிகளின்
உதவியுடன்
எளிமையான ப�ொருட்களாக
சிதைக்கப்படுகின்றன.

தீன
பந்து
என்பது
இந்தியாவில்
பிரபலமான
‘ உ த வி ய ற்ற வ ர்க ளி ன்
நண்பன்’என்றழைக்கப்படும்
சாண எரிவாயு உற்பத்தி
செய்யும் வழிமுறையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: பேசில்லஸ், கிளாஸ்டிரிடியம்,
செல்லும�ோனாஸ்.
அசிட�ோஜெனிசிஸ்
ந�ொதித்தல்

இந்நிகழ்விற்கு

நிகழ்வின் ப�ோது ஹைடிராலிசிஸ்
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எடுத்துக்காட்டு: மெத்தன�ோகாக்கஸ் வால்டே,
மெத்தன�ோபாக்டீரியம் ஃபார்மிகம் (படம் 9.15).
கrம tகக
(காேபாைஹேர, pரத , ெகா

புவி
சூழலானது
வளிமண்டலம்,
நீர்
க�ோளம்
(ஹைட்ரோஸ்பியர்)
பாறைக்கோளம்
(லித்தோஸ்பியர்)
மற்றும்
உயிர்கோளம்
(பய�ோஸ்பியர்) ஆகியவற்றை  உள்ளடக்கியது.
1930 ல் F.C மேயர் ‘காற்று உயிரியல்’ என்ற 
வார்த்தையை  உருவாக்கினார். நுண்ணுயிரிகள்
வளர ப�ோதுமான ஈரப்பதமும் ஊட்டச் சத்துக்களும்
க�ொண்டிராதாலும்,
அவற்றின்
வளர்ச்சிக்கும்
இனப்பெருக்கத்திற்கும் உதவாததாலும்,   காற்று
நுண்ணுயிரிகளுக்க  ஒரு இயற்கையான சூழல்
அல்ல. மண் சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகள் காற்றினால்
இடையூறு செய்யப்படும்போது அவைகள் காற்றில்
கலந்து நீண்ட நேரம்  அங்கேயே தங்கிவிடுகின்றன.

p)

ைஹேராைலc

அmேனா அmல , சகைர,
ஆகஹா, ெகா p அmல

அcேடாெஜ
இைடnைல ெபாrக (ெவாl ெகா p அmல ,
அcேட, pேராpேன, எதனா, லாேட)

காற்று ஓர் சிறந்த  ஊடகமாக செயல்பட்டு
த�ொற்று ந�ோய்களை  பரவச் செய்கிறது. தும்மல்,
இருமல் ப�ோன்ற  நிகழ்வின் ப�ோது வாய் மற்றும்
மூக்கை மூடுவதனாலும், முகமூடி அணிவதனாலும்
காற்று ந�ோய் த�ொற்று பரவுதலை குறைக்க முடியும்.
காற்றிலுள்ள  நுண்ணுயிரிகளை  கணக்கிடுவதற்கு
பல்வேறு
த�ொழில்நுட்பங்களும்,
முறைகளும்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ப�ொதுவாக
திரவ
ம�ோதுவித்தல், திட ம�ோதுவித்தல் வடித்தல்,
படிதல், மைய விலகல், நிலைமின் வீழ்படிவு
ப�ோன்ற 
முறைகள்
பின்பற்றப்படுகின்றன.
காற்று மாதிரிகளை சேகரிக்க  பல வகையான
உபகரணங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அcேடாெஜ
அcேட

அcேடா
kளா

H2, CO2

ெமதேனாெஜ
(vைன nைறt ப)

ைஹேரா
jேனாரா

சாண எrவாy
(mkயமாக mேத)

சிறிய அளவு உயிர் வாயு அலகு

நீர் சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்
மற்றும் நுண்ணுயிர்குழுக்களை  பற்றிய பிரிவு
நீர் நுண்ணுயிரியல் எனப்படும். பூமி மேற்பரப்பு
70% வரை  நீர் ஆதாரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.
இயற்கை  வளங்களில் மிக முக்கியமானதாகவும்
உயிர் வாழ்க்கை.

காற்று உட்புக முடியாத குடுவை ப�ோன்ற 
த�ொட்டிகளில் உயிர்வாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
சாண எரிவாயு பயன்பாடுகள்
1.

சாண எரிவாயு எரிப�ொருளாகவும்

2. மின்சார உற்பத்திக்கும்

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பை  சாக்கடை  சுத்திகரிப்பு
எனவும் கூறலாம். இது கழிவு நீரிலிருந்து,
நீர்நிலைகளில் சேர்க்கப்படுவதற்கு
முன்பு
அசுத்தங்களை  நீக்குகின்றன. நீர், குடிப்பதற்கும்,
நீச்சல், மீன் பிடித்தல் ப�ோன்ற பிற த�ொழில்களுக்கு
தகுதியற்ற  நிலையில், மாசடையும் ப�ொழுது,
அது கழிவு நீர் எனப்படும். சாக்கடை  கழிவு
நீர் நிலத்தடி நீருடன் கலப்பதே  நீர் மாசடைய
மிக
முக்கிய
காரணியாக
கருதப்படுகிறது.
சாக்கடை  நீர் மறுசுழற்சி என்பது, கழிவு நீரை 
சுத்திகரித்து விவசாயம், இயற்கை  பாசனம்,
த�ொழிற்சாலை செயல்பாடுகள்,
கழிப்பறை
பயன்பாடுகள், நிலத்தடிநீர் அளவை மேம்படுத்துதல்
ப�ோன்றவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதாகும்.

3. வெப்ப  எஞ்சின்களை  இயக்கவும் அதன் மூலம்
இயந்திர ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யவும்
4. உயர்தரமான உரங்களை தயாரிக்கவும்
5. காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாட்டினை குறைக்கவும்
பயன்படுகிறது.

சுருக்கம்
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின்
பல நிலைகளை  பாதிக்கின்றன. அவைகள் ஒரு
சூழலிருந்து மற்ற சூழலுக்கு கடந்து ப�ோதும் தன்மை 
க�ொண்டவை.
சுற்றுச்சூழல்
நுண்ணுயிரியல்
பல்வேறு துறைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
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எ ெண  கcvகைள
உெகா பாrயா
அkேவார
பாkெமc

எைடய ேவைல

உக ெபா p

சப உ பாrயா,
செபாvprேயா
வகா
அmல ஒ டைத
kைறkறt

jேயாபாட ஒr
பாrய yேரய
ம pற கtrயக
உேலாககைள vபv
ெசkறt

இ ேயாெனலா
சாகா
பாlஎtl ெட ராதாேல
"PET" cைதபt tற
வாத பாrயாவாk

ெமதெநாேராஃ வமடலt அtக
சt வாத பcைம
இல வாyவான (CH4)
mேதைன kைறபt
mkய பk வkkறt

ேராக ய ஆனமேமாsட
அலt அனாமா பாrயாக
vலkக ம மத கvக
உள அேமாயாைவ எt
ெகா ஏvகைண எrெபாrளான
ைஹரcைன (HYDRAZINE) தயாrkறt

சுய மதிப்பீடு

இ)	கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
ஈ) நியான்

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

3. நீர்
மூலங்களிலிருந்து வெளியேறும்
நீர்த்துளிகள்-அதிக
எண்ணிக்கையிலான,
நுண்ணுயிரிகளை க�ொண்டு இருந்து, காற்றில்
வெளியிடுவது.

1. காற்று உயிரியல் என்ற 
வார்த்தை  1930 ஆம்
ஆண்டு யாரால் உருவாக்கப்ட்டது.

அ) நீர்த்திவலை உட்கரு
ஆ)	ந�ோய்த் த�ொற்று தூசு
இ) துளி
ஈ) தூசிப்படலம்

அ) F.C மேயர்
ஆ) மிக்கல்
இ) கார்னெல்லி மற்றும் பிற நபர்கள்
ஈ)	மேற்கண்ட யவரும் இல்லை

4. மருத்துவமனை  மூலம் ஏற்படுகின்ற  த�ொற்று
எவ்வாறு கூறப்படுகின்றன?

2. காற்று வளி மண்டலத்தில் அதிகம் உள்ள வாயு
மூலக்கூறு எது?

அ)	ந�ோச�ோக�ோமியல் ந�ோய்த்தொற்று
ஆ) இரைப்பை குடல் ந�ோய்த்தொற்று
இ) கண் ந�ோய்த்தொற்று
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

அ)	நைட்ரஜன்
ஆ) ஆக்ஸிஜன்
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5. காற்று
நுண்ணுயிரிகளால்
கரிமப்
ப�ொருள்களை சிதைக்க பயன்படும் ஆக்ஸிஜன்
அளவு என்பது
அ) BOD

ஆ) COD

இ) DOB

ஈ) DOC

12. வடிகட்டி என்பது எந்த  சிகிச்சை  முறைக்கு
எடுத்துக்காட்டு
அ) இயற்பியல்
ஆ)	வேதியியல்
இ) உயிரியியல்
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

6.                           சுட்டிக்காட்டும்
நுண்ணுயிரிகள் ஆகும்.

13. கலப்பு உரம் தயாரிப்பு உற்பத்தியில் மிக சிறந்த 
மென்தகடு எது?

அ) எஷ்செரிசியா க�ோலை
ஆ)	ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ்
இ) சூட�ோம�ோனாஸ் ஏர�ோஜெனிசா
ஈ)	மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

அ)	நெகிழி மென்தகடு
ஆ) அலுமினியம்
இ) காய்கறி த�ோல்
ஈ) பாலிதீன்

7. சாக்கடை சுத்திகரிப்பு முறையில், 99 % கழிவுப்
ப�ொருள்கள் எந்த முறையில் நீக்கப்படுகின்றன?

14. குளத்து நீரில் காணப்படும் பாசிப் ப�ொருக்கம்
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

அ) முதன்மை சிகிச்சை முறை
ஆ) இரண்டாவது சிகிச்சை முறை
இ) மூன்றாவது சிகிச்சை முறை
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

15. கீழே க�ொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது மிகவும்
நச்சுத்தன்மை க�ொண்ட பாசி?

8. முதன்மை சிகிச்சை என்பது               
முறையாகும்.

அ) யூக்ளினா
ஆ)	மைக்ரோசிஸ்டிஸ்
இ) பாரமீசியம்
ஈ)	ஹைட்ரா

அ) இயற்பியல்
ஆ)	வேதியியல்
இ) உயிரியல்
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்
9.

தூண்டப்பட்ட  கழிவுத்திரள் முறை
சிகிச்சை முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு

16. நீர் சுற்றுப்புறச் சூழலில் அடிப்பகுதியில்
காணப்படும்
வண்டல்
படிவங்களில்
காணப்படும் உணிரிகள் எந்த  சமுதாயத்தை 
சார்ந்தவை?

எந்த 

அ) இயற்பியல்
ஆ)	வேதியியல்
இ) உயிரியல்
ஈ) கலப்பு உரம்

அ)	பெலிஜிக்
ஆ)	பென்திக்
இ) அபிஸ�ோபெலஜிக்
ஈ) எபிசாம்மன்

10. குள�ோரினேஷன் என்பதற்கு எந்த  சிகிச்சை 
முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு?

17. நன்னீர் காணப்படும் விலங்கினத் த�ொகுப்பு
மற்றும் தாவரத் த�ொகுப்பு பற்றி அறியும் படிப்பு
எது?

அ) இயர்பியல்
ஆ)	வேதியியல்
இ) உயிரியில்
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்
11.

பாசிவழி நீர்மாசு
தட்பவெப்பநிலை ஏற்றம்
பாசிப்பெருக்கம்
பசுந்தாள் உரம் தயாரிப்பு

அ) பறவை ஆய்வியல்
ஆ) விலங்கியல்
அ) த�ொல்லுயிரியியல்
ஈ)	நன்னீரியல்

எந்த  திறந்த  நிலை  த�ொட்டியில் பாசிகள்
வளர்ச்சி அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

18. கடற்கரையில் மூடப்பட்ட  பகுதியில் ஆற்று நீர்,
கடல் நீருடன் கலப்பது               ஆகும்.

அ)	ச�ொட்டு வடிகட்டி
ஆ) ஆக்ஸிடேஷன் குனம்
இ) கழிவுத்திரள் செரிமானத்தொட்டி
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

ஏரி
கழிமுகம்
கடற்கழி
வளைகுடா
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19. த ண் ணீ ர் த �ொ ற் று நீ க் கு த லி ல்
பயன்படுத்தப்படும் வேதியல் காரணி எது

14.

அ) கிளைக்கால்
ஆ) குள�ோரின்
இ)	ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்
20. இயற்கை  வாயிலின்
உட்கூறு எதுஈ
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

மிக

15.
16.
முக்கியமான

17.

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
கார்பன் ம�ோனாக்ஸைடு
ஆக்ஸிஜன்
மீத்தேன்

18.
19.

21. சாண எரிவாயு என்பது
அ) மீத்தேன் நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன்
ஆ) மீத்தேன், நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன்
இ)	ஆக்ஸிஜன்,
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு,
நைட்ரஜன்
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

வடிகட்டி என்றால் என்ன?
காற்றின் மூலம் பரவும் ந�ோய்கள் பற்றி கலந்து
ஆல�ோசிக்கவும்
தங்கு தட்டு நுட்பத்தை  பற்றி விவரித்து
எழுதவும்.
சாண எரிவாயு தயாரிப்பு முறை பற்றி விவரித்து
எழுதவும்.
இண்டூர் முறை மூலம் கலப்பு உரம் தயாரிக்கும்
முறை பற்றி கலந்து ஆல�ோசிக்கவும்.
கழிவுத்திரள் செரிமானம் முறைகள் பற்றி
கலந்தாய்வு செய்.
சாக்கடை  நீர் சுத்திகரிப்பு முறையில் ஏற்படும்
நன்மைகள் பற்றி விவரி.

மாணவர் செயல்பாடு
1. விலங்கு சாணம் உணவுக்கழிவுகள்
காய்கறி கழிவுகளை க�ொண்டு சிறிய
அளவில் காற்றற்ற செரிமான அலகினை 
உருவாக்க முயற்சிக்கலாம்.

22. அதிக மழைப்பொழிவு உள்ள  இடங்களில்
எந்த  கலப்பு
உரம்
தயாரிப்பு
முறை
பயன்படுத்தப்படுகிறது?

2.	நெகிழி பை  பாட்டில்களை  பயன்படுத்தி
சிறிய அளவில் கம்போஸ்ட்  அலகுகள்
அமைக்க பழம் மற்றும் காய்கறி கழிவுகளை 
பயன்படுத்தலாம். மேலும் மட்கும் மற்றும்
மட்கா 
கழிவுகளை 
பிரித்தெடுக்கும்
முறையை கற்பிக்கலாம்.

அ) குவியல் முறை
ஆ) குழி முறை
இ) இண்டூர் முறை
ஈ)	பெங்களூர் முறை

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக
1. காற்றுவளி மண்டலத்தில் நுண்ணுயிரிகள்
உயிர்வாழ்வதற்கு தேவைப்படும் காரணிகள்
யாவை?
2. ந�ோச�ோக�ோமியல் த�ொற்றுகள் வரையறு.
3. நீர்த்திவலை உட்கரு என்றால் என்ன?
4. நீரில் உள்ள  பாக்டீரியல் தன்மையை  ஆய்வு
செய்வதின் ந�ோக்கம் என்ன?
5. குடிநீர் என்றால் என்ன?
6. சாக்கடை என்றால் என்ன?
7. கழித்திரள் வரையறு.
8. சாக்கடை சுத்திகரிப்பு முறையை விவரி
9. கலப்பு உரம் என்பது உரமா?
10. கலப்பு உரம் தயாரிப்பு முறைகளை விவரி?
11. சாண எரிவாயு என்றால் என்ன?
12. நம் ஆற்றல் தேவைக்கு சாண எரிவாயுவின்
பங்கு என்ன?
13. நன்னீர் ஏரியில், ஒளி ஊடுறுவும் பகுதியை 
பாசி வழி நீர் மாசு என்றால் என்ன? ச�ொட்டு
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இயல்

10

மண் ேமற்பரப்பு
நுண்ணுயிரிகள்

மண்
நுண்ணுயிரியல்
இயல் திட்டேம�

பாக்டீரியா

மரவட்ைட
எறும்பு
மண் புழு
ெதள்ளுப்பூச்சி

மண்ணில் உள்ள
நுண்ணிய பூஞ்ைச

இைல ேமற்பரப்பில்
உள்ள நுண்ணிய
பூஞ்ைச

சிலந்தி

ஸ்ப்ரிங் ெடய்ல்

மண்ணில் உள்ள
பூஞ்ைசகளின்
ைஹபா

ெநமேடாட்
புேராட்ேடாேசாவா

10.1 மண்ணின் ச்பாதுவபான ்தன்ளமகள்
10.2 மண் நுண்ணுயிரியலில ்ங்களித்த
முன்்னபாடிகள்

பூஞ்ைசகள்
ெநேமட்ேடாடுகைள
உண்ணுதல்

10.3 மண்ணிலுள்ை ்குதிபச்பாருள்கள்
10.4 மண் நுண்ணுயிரிகள்
10.5 மண் நுண்ணுயிரிகளின் ச்தபா்டரபுகள்
10.6 ளர்ெபாஸ்பியர

மண் நுண்ணுயிரிகள், மண்ணில ைள்டச்றும் விளனகளுககு
ச்பாருப்பாக உள்ைன. அளவ மனி்தனின் வபாழகளக மற்றும்
ச்பாருைபா்தபாரதள்த ்ல்வறு வழிகளில ்பாதிககின்றன.

10.7 பில்ைபாஸ்பியர
10.8 ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர

்கற்றல் ்நோக்்கங்கள்

10.1 மண்ணின ்போதுேோன
்தனமம்கள்

மபாணவரகள் இப்பா்டப்குதிளயப ்யின்றப
பிறகு,
•

ைண்ணில �ாணபபடும் உ்டகூறு�ரள
அறிந்துகந�ாள்வர்.

•

ைண் வளததில ைண் நுண்ணுயிரி�ளின்
முககியததுவதரதப புரிந்துகந�ாள்வர்.

•

ைண் நுண்ணுயிரி�ளுககு இரடயி்லான
�ன்ரைரயயும்
தீரைரயயும்
விரளவிககும்
நதாடர்பிரனயும்
அறிந்துகந�ாள்வர்.

பூமியின் ்மற்்ரபபில ்தைரந்்த நிளையில உள்ை
ச்பாருள்கள் மண் எனப்டும். மண்ணில கனிம
மற்றும் கரிமப ச்பாருள்கள் சவவ்வறு நிளையில
கபாணப்டுகின்றன.
மண்,
்தபாவரங்களுககுத
்்தளவயபான இயகக ்தபாங்கிகைபாகவும், ்வரத
ச்தபாகுபபிற்கு ஊன்று்தளை அளிப்்தபாகவும், ்தபாவர
வைரச்சிககுத ்்தளவயபான நீர, கபாற்று, ெததுகள்
்்பான்றளவகளை
வைங்கும்
ஆ்தபாரமபாகவும்
அளமகிறது.

10.1.1 மண் உருேோக்்கம் (formation of soil)
மண் உருவபா்தலில சமதுவபான, ்டிப்டியபான,
ச்தபா்டரச்சியபான,
முளறகள்
ஈடு்டுகின்றன.
்பாளறகளில ்மல ஏற்்டும் அளனதது சுற்றுச்சூைல
்பாதிபபுகளும் ்பாளறகள் சிள்தவு (Weathering of
Rocks) என்று அளைககப்டுகின்றன. ்பாளறகளின்
சிள்தவு ஒரு ச்தபா்டரச்சியபான நிகழச்சியபாகும். ்மலும்
இந்நிகழவபானது புவியின் ்மற்்ரபபில அதிகமபான
மண்ளண ்ெரககிறது. மண் உருவபாககததில
சவவ்வறு
வளகயபான
மூைபச்பாருள்கள்
்பாளறகளில கிள்டககககூடிய்தபாகும்.

மண்
நுண்ணுயிரியல
்ற்றிய
அறிவு
்வைபாண்ளம மற்றும் சுற்றுச்சூைல அறிவியலகள்
்்பான்றவற்ளற
புரிந்துகசகபாள்வ்தற்கு
மிக
முககியமபான்தபாகும். மண்ணில, நுண்ணுயிரிகள்
இலளைசயன்றபால
பூமியில
உயிரினங்கள்
வபாழவ்தற்கபான ெபாததியமிலளை. ்மலும், கரிமப
ச்பாருள்கள் மண்ணில சிள்தவள்டயபாமல ்்தங்கி
கி்டககும். ஏன் மண் நுண்ணுயிரியல ்ற்றி
அறிவது அவசியம்? மண்ணில எவவளகயபான
செயல்பாடுகள் ைள்டச்றுகின்றன என்்்தளன
அறிந்து சகபாண்்டபால்தபான், இபபுவியில மற்ற
உயிரியியல அளமபபுகளின் செயல்பாடுகளைப
புரிந்து சகபாள்ை ஏதுவபாக இருககும்.
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படம் 10.1: மண் அடுக்குப்பகுதிகள்

10.1.2 மண் அடுக்குப்பகுதிகள்
(Soil Horizons)

அவற்றின்
செயல்பாடுகளையும்
பற்றிய
அறிவியலின் பிரிவு மண் நுண்ணுயிரியல் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு மண் வகைகளின் தனிச்சிறப்பு,
வெவ்வேறு வகையான மண் அடுக்குப்பகுதிகளாகும்
(படம் 10.1). மண் பகுப்புத் த�ோற்றத்தில் காணப்படும்
மண் அடுக்குப்பகுதி உருவாக்கமானது பருவநிலை,
உயிருள்ள உயிரிகள், பாறை மூலப்பொருள்கள்,
இயற்கை நில அமைவு மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றை
சார்ந்திருக்கும், இவையனைத்தும் பாறைகள்
சிதைவை கட்டுப்படுத்துகிறது.

10.2 மண் நுண்ணுயிரியலில்
பங்களித்த முன்னோடிகள்
அறிவியாளர்கள் நீர், காற்று மற்றும் மண்
ஆகியவைகளிலிருந்து நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றி
படித்தனர். அவர்கள் இயற்கை செயல்முறையில்
நுண்ணுயிரிகளின்
பங்கினை
அறிந்து
க�ொண்டனர்.
தாவரங்களின்
வளர்ச்சிக்கும்
முன்னேற்றத்திற்கும் மண் நுண்ணுயிரிகளின்
பங்கினையும், முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்தனர்.
19-ம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் மண்
அறிவியலில் தனிப்பிரிவாக ‘மண் நுண்ணுயிரியல்’
வெளியானது.

10.1.3 மண்ணின் இயற்பியல் மற்றும்
வேதியியல் பண்புகள்
மண்ணின் இயற்பியல் பண்புகள், அதன் துகள்களின்
அளவு, படிக அமைப்பு மற்றும் வெப்பநிலை, மண் pH
ஆகியவைகளை சார்ந்திருக்கும்.

செர்ஜி
என்.வின�ோகிராட்ஸ்கி
என்பவர்
பாக்டீரியாக்களின் தற்சார்பு வாழ்க்கை முறையில்
கண்டறிந்தார்.
நைட்ரஜனையும்
சல்பரையும்
நுண்ணுயிரிகள்
கடத்துகின்றன.
என்பதை
நிருபித்தார். இவர் நைட்ரிபையிங் பாக்டீரியாவை
முதன்
முறையாக
தனிமைப்படுத்தியும்
நைட்ரிபிகேஷன்
முறையில்
(1890)
பாக்டீரியாக்களின் பங்கினையும் செய்துகாட்டி
விளக்கினார்.

மண்ணின் வேதியியல் பண்புகள், மூன்று
பகுதிப்பொருள்களை க�ொண்டிருக்கும். இவை
கரிமப�ொருள்கள், பாறைகளின் மூலங்களிலிருந்து
பெறப்படும் ப�ொருள்கள், களிமண் கூறுகள் ஆகும்.
இவை
தாவரவளர்ச்சிக்கு
ஊட்டச்சத்துகளை
வழங்குகிறது.
மண் வளமானது வேதிப்பகுதிப் ப�ொருள்களை
மட்டும் சார்ந்தில்லாமல், மண்ணில் வாழும்
நுண்ணுயிரிகளின் தரத்தையும் இயல்பினையும்
ப�ொறுத்தே அமையும். மண் நுண்ணுயிரிகளையும்
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சயேனா பாrயா
ம பாc
கா மடல
ச ப அற ஒேச ைக
பாrயா
(எ.கா ேராேபாைமேராpய)

mக kைறத காவாcக
மடல
(kைறத காறறைவ)

ஊதா ஒேச ைக
பாrயா
(எ.கா kேராமா யா)

காறற மடல
(அtக காறறைவ)

பைச ஓேச ைக
பாrயா
(எ.கா kேளாேராpய)

ச ேபாேன ம
கா ேபாேன உpக
ம ெச lேலா அ லt
மற கrமக இவைற
ம சகtyட கலத

படம் 10.2: வின�ோகிராட்ஸ்கி பத்தி

10.3 மண்ணிலுள்ள பகுதிப்பொருள்கள்

இதன்பிறகு,
இவர்
‘கிளாஸ்டிரியம்
பாஸ்சுரையானம்’ என்னும் நைட்ரஜன் (1893)
தனித்து வாழ்பவையான பாக்டீரியா, நைட்ரஜனை
வளிமண்டலத்தில்
நிலை
நிறுத்துகிறது
என்று விளக்கினார். பின் வின�ோகிராட்ஸ்கி
பத்தி (Winogradsky Column) வடிவமைத்தார்
(படம் 10.2). இவை கந்தக சுழற்சியை பற்றி அறிய
உதவும் சூழ்நிலை மண்டலமாகும். எனவேதான்
இவர் ‘மண் நுண்ணுயிரியலின் தந்தை’ என
கருதப்படுகிறார்.

மண் ஐந்து பெரும் பகுதிப்
க�ொண்டுள்ளது. அவையாவன,

ப�ொருள்களை

•	தாதுப் ப�ொருள்கள்
•

நீர்

•

கரிமப் ப�ொருள்கள்

•
•

காற்று

உயிரினங்கள்

ஒரு கிராம் மண்ணில் ஏறக்குறைய ஒரு மில்லியன்
நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன. மண்ணிலுள்ள
நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டை மண்ணிலுள்ள
கரிமப் ப�ொருள்கள், மண் கரைசல், மண்ணிலுள்ள
காற்றோட்டம் ப�ோன்றவை நிர்ணயிக்கின்றது.
எனவேதான் மண் ஒரு நிலையான ஊடகமாகாது.

M.W பெயிர்ஜினிக் (1888) என்பவர், வேர் முடிச்சு
பாக்டீரியாவை,
லெக்யூம்
முடிச்சுகளிலிருந்து,
தூய வளர்ச்சி முறையில் தனிமைப்படுத்தினார்.
இவற்றிற்கு
பேசில்லஸ்
ரேடிக�ோலா
என
பெயரிட்டார்.
எனவே
இவர்
‘நுண்ணுயிரி
சூழ்நிலையியல் தந்தை’ என்று கருதப்படுகிறார்.

விவசாய மண் கரைசலில் K+, Na++, Mg++,
Ca++, Fe+, S-, NO3, SO4, PO4 ப�ோன்ற அயனிகள்
உள்ளன. வளமான மண்ணில் இவ்வயனிகள்
விலங்கு, தாவர செல்களின் சிதைவினால் கரிமப்
ப�ொருள்களாகப் பெறப்படுகிறது. ஆதலால் மண்,
நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சிக்குச் சிறந்த இயற்கை
ஊடகமாகத் திகழ்கின்றன.

பெயிர்ஜினிக்கும் வின�ோகிராட்ஸ்கியும் (1890)
மண் நுண்ணுயிரிகளை பிரித்தெடுக்க, விகித
பெருக ஊட்டக்கலவை முறையை உருவாக்கினர்.
பெரும்பாலும்
பலதரப்பட்ட
மண்
நுண்ணுயிரிகளின் இயற்கையில் நடைபெறுகின்ற
நைட்ரஜன் செயல்களினால் மாற்றமடைவதை
தனித்தனியாக
நிருப்பித்தனர்.
ஆகையால்
இவர்கள் ‘மண் பாக்டீரியாலஜின் முன்னோடி’ என
கருதப்படுகின்றனர்.
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10.4 மண் நுண்ணுயிரிகள்

மண் பாக்டீரியா

மண்
ஐந்து
முக்கிய
நுண்ணுயிரிகளை
க�ொண்டுள்ளது.
அவை
பாக்டீரியா,
ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ்,
பூஞ்சை,
பாசிகள்,
புர�ோட்டோச�ோவா
ப�ோன்றவை
ஆகும்.
(அட்டவணை 10.1)

ஆக்டின�ோமைசீஸ்

பல வகையான நுண்ணுயிரிகளின் மத்தியில்,
பாக்டீரியாக்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது.
எல்லா வகையான பாக்டீரியாக்களும் மண்ணில்
காணப்படுகின்றன. இதற்குக் காரணம் மண்ணில்
இருக்கும் அனைத்து வகையான கரிம ப�ொருள்கள்
ஆகும். மண்ணில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் கரிம
ப�ொருள்களைச்
சிதைப்பதற்கும்,
மண்ணில்
இருக்கும்
ப�ொருள்களை
பயனுள்ளவையாக
மாற்றுவதற்கும், ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்திக்கும்,
கார்பன், நைட்ரஜன், இரும்பு, பாஸ்பரஸ், கந்தகம்,
மெக்னிசியத்தின்
உயிர்–மண்
இராசயன
சுழற்சிக்கும் உதவுகிறது. மண்ணில் காணப்படும்
பாக்டீரியாக்களின்
எண்ணிக்கை
மற்ற
நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கையைவிட
அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ்,

மண் ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ்

அட்டவணை 10.1: மண் நுண்ணுயிரிகள்
உதாரணங்கள்
மண் நுண்ணுயிரிகள்
பாக்டீரியா

எடுத்துக்காட்டுகள்
அக்ரோபாக்டீரியம்
பேசில்லஸ்

கிளாஸ்டிரிடியம்

சூட�ோம�ோனஸ், etc.
ஆக்டின�ோமைசீட்ஸ்

பூஞ்சைகள்

ந�ோக்கார்டியா

ஒரு கிராம் மண்ணில் ஒரு மில்லியின் மண்
ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ் குழுக்கள் காணப்படுகின்றன.
அதிக எண்ணிக்கையுள்ள ஆக்டீன�ோமைசீஸ்
பேரினம்-ந�ொக்கார்டியா, ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸிஸ்
மைக்ரோம�ோன�ோஸ்போரா ப�ோன்றவை ஆகும்.
ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ் பல சிக்கலானக் கரிமப்
ப�ொருள்களைச் சிதைவடைய செய்யும் தன்மை
உடையது. மேலும் இவை மண் வளத்தை
ஊக்குவிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
ஆக்னோமைசீட்ஸின்
முக்கியப்
பண்புகளில்
ஒன்றானது,
ஆன்டிபயாடிக்
உற்பத்தியாகும்.
எடுத்துக்காட்டு:
ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்,
நிய�ோமைசின், எரித்ரோமைசின், டெட்ராசைக்ளின்.

ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ்
பியூசாரியம்

ஆல்டர்னாரியா

கிளாட�ோஸ்போரம்
மண் ஆல்கா

அனபினா

ஆஸிலட�ோரியா
நாஸ்டாக்

புர�ோட்டோச�ோவா

க�ோல்போடா
நெமட்டோட்

புளுர�ோட்ரைகா

ஹெட்டிர�ோமிட்டா
பாக்டீரிய�ோபாஜ்கள்

T4 பாக்டீரிய�ோபாஜ்கள்

மண் பூஞ்சைகள்
மண்ணில் பாக்டீரியா குழுக்களுக்கு அடுத்து
அதிகப்படியாக ஓங்குதன்மை க�ொண்டது, மண்
பூஞ்சைகள் ஆகும். இவற்றின் தனித் தனியான
ஹைப்பாக்கள் இணைந்து இழை ப�ோன்ற
உடலமைப்பை
உருவாக்கும்.
அனைத்து
சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் மண்ணின் பாக்டீரியா,
ஆக்டீன�ோமைசீஸ்
பரவலின்
செல்வாக்கை
க�ொண்டுள்ளன.
ஆகவே
பூஞ்சைகளும்
மண்ணிலுள்ள பூஞ்சைகளின் எண்ணிக்கையின்
நேரடி
செல்வாக்யையும்,
அதிலுள்ள
கரிம
ப�ொருள்களின்
தரத்தையும்
அளவினையும்
ப�ொருத்துள்ளது. பூஞ்சைகள் அமில மண்ணில்
ஓங்கு தன்மையை பெற்றுள்ளது. ஏனென்றால் அமில

ஒரு தேக்கரண்டி அளவு
வளமுள்ள மண், 100
மி ல் லி ய னி லி ரு ந் து
1
பில்லியன்
பாக் டீ ரி ய ா க ்க ள ை
க�ொண்டுள்ளது.
இந்த
உயிருள்ள
நுண்ணுயிரிகள்,
கரிமப்பொருள்களின்
மறுசுழற்சி, மண் வளம் ஊக்குவித்தல்,
தாவரவளர்ச்சி
ப�ோன்றவைகளுக்குத்
துணை புரிகிறது. இதனால் பயிர் சாகுபடியில்
விவசாயிகள் தங்கள் மண்ணில் பல்லுயிரி
தன்மைகளை பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம்.
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சூழ்நிலை பாக்டீரியா அல்லது ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ்
வளர்ச்சியை ஆதரிக்காது

பண்புகளை பெற்றுள்ளது. கடினமான மண்
நிலைகளை தாக்குபிடிக்க சிஸ்ட் உதவுகிறது.
புர�ோட்டோச�ோவாவின்
ஊட்டமுறைக்கு
சில
பாக்டீரியா சிற்றினங்களை முன்னிலைப்படுத்தும்
புர�ோட்டோச�ோவா மண் மேற்பரப்பில் அதிகமாக
உள்ளன. மேலும் அதன் எண்ணிக்கை நேரடியாக
பாக்டீரியா எண்ணிக்கையை சார்ந்திருக்கிறது.

மண் நுண்ணுயிரிகள்
இலை
தழை
மக்கிய
மண்(Humus)
உற்பத்தி
செய்யும்.
இலை தழை மக்கிய மண் என்பது
மண்ணிலுள்ள கருப்பு நிற கரிமப்பொருள்
ஆகும். இவை இறந்த தாவரம், விலங்கு
ப�ொருள்கள்,
மண்
நுண்ணுயிரிகளால்
சிதைக்கும் ப�ொழுது உண்டாகும். இவை மண்
வளத்தை மேம்படுத்த கூடிய அதிகபடியான
ஊட்டச்சத்துகளை க�ொண்டுள்ளது. அதில்
நைட்ரஜன்
அதிகமாக
காணப்படுகிறது.
இலை தழை மக்கிய மண், மண்ணின்
ஈரப்பதம் நிறுத்தி வைக்கவும் மண் அமைப்பு
உருவாதலை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது.
மண் நுண்ணுயிரிகள் தாவரவளர்ச்சியை
அதிகரிக்கிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
“பூஞ்சைகள் இல்லாமல் மரணம் கூட முழுமை
பெறாது” – பாஸ்ச்சர்
இவ்வாக்கியத்தினை நியாயப்படுத்துக.

10.4.1 மண் நுண்ணுயிரிகளைப் பாதிக்கும்
காரணிகள்
பின்வருவன மண்ணிலுள்ள
நு ண் ணு யி ரி க ளி ன்
எண்ணிக்கையைப் பாதிக்கும்
முக்கியக் காரணிகளாகும்.

மண் பாசிகள்
மண் பாசிகள் இயற்கையில் எங்கெல்லாம் ஈரம்
மற்றும் சூரிய ஒளி உள்ளத�ோ அங்கெல்லாம்
நிறைந்து
காணப்படுகிறது.
மண்ணின்
மேற்பரப்பில் பச்சை நிற கசடுகள் ப�ோல் வெறும்
கண்களுக்கு
தெரியும்.
இவை
பாக்டீரியா,
பூஞ்சை அல்லது ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ் ப�ோல்
அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதில்லை.
இந்திய மண்ணில் காணப்படும் சில ப�ொதுவான
பாசிகள், குள�ோரெல்லா, கிளாமிட�ோம�ோனஸ்,
குள�ோர�ோகைடியம்,
குள�ோர�ோக�ோக்கம்,
இட�ோக�ோனியம் ப�ோன்றவைகளாகும்.

•

ஈரப்பதம்

•

கார அமிலத் தன்மை (pH)

•	வெப்பம்
•

வாயுக்கள்

•

கரிம மற்றும் கனிம உரங்கள்

•

மண்ணிலுள்ள கரிமப் ப�ொருள்கள்

•	தாவர வகைகள் மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகள்
•

உழுதல்

•	பருவ காலங்கள்

நீல பச்சை பாசி அல்லது சயன�ோபாசிகள்
நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்த காரணமாக உள்ளன.
நுண்ணுயிரிகளால் நிலைப்படுத்தும், நைட்ரஜன்
அளவு அவற்றின் தன்மையை விட நுண்ணுயிரி
உடற்செயலியல்,
சுற்றுச்சூழல்
காரணிகளை
சார்ந்துள்ளது. மண் பாசிகள், சூரிய ஒளி அடர்த்தி
கனிம, கரிம நைட்ரஜன் மூலப்பொருள்கள், அளவு,
வெப்ப நிலை ப�ோன்றவைகளை சார்ந்துள்ளன.

•

மண்ணில் ஆழம்

தகவல் துளி
சில மண் நுண்ணுயிரிகள் பல வகையான
ப�ொருள்களான ஆக்ஸிஜன், ஜிப்ரலீன்கள்,
ஆன்டிபயாடிக் ப�ோன்றவற்றை உற்பத்தி
செய்கின்றன.
இவை
தாவரவளர்ச்சியை
ஊக்குவிக்கின்றன.

மண் புர�ோட்டோச�ோவா
மண் புர�ோட்டோச�ோவா ஒரு செல் உயிரியாகும்.
அவைகளின்
வாழ்க்கை
சுழற்சி
சிஸ்டின்
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10.5 மண் நுண்ணுயிரிகளின் 
த�ொடர்புகள்

கூட்டுயிரி வாழ்க்கை  (பகிர்ந்து வாழும்
வாழ்க்கை) [Symbiosis]

கூட்டுயிரி வாழ்க்கைக்குச் சிறந்த உதாரணம்
பகிர்ந்து
வாழும்
வாழ்க்கையாகும்.
அதில்
த�ொடர்புடைய
இரு
உயிரிகளும்
பயன்
பெறுகின்றன. பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை ஒருவித
சின்ட்ரோபிஸம் (Syntrophism) ஆகும் (படம் 10.3).
இதில் ஈடுபட்டுள்ள உயிரிகள் உணவைத்
தங்களுக்குள் பகிர்ந்து க�ொள்கின்றன. பல
நுண்ணுயிரிகள் தங்கள் தேவைக்கு அதிகமாகவே
வைட்டமின்களையும் அமின�ோ அமிலங்களையும்
தயாரித்துக் க�ொள்கின்றன. சில தங்களுக்குத்
தேவையான ஒன்று அல்லது பல ஊட்டப்
ப�ொருள்களைத் தயாரித்துக் க�ொள்கின்றன.

மண்ணில்
நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொடர்புகள்
நன்மை தருவனவாகவும், தீமை தருவனவாகவும்
இருக்கின்றன. (வழி முறை வரைபடம் 10.1) சில
த�ொடர்புகளைப் பற்றி கீழே உள்ள அட்டவணை 10.2ல்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நுண்ணுயிரிகளின் த�ொடர்புகள்
நன்மை தரும்
த�ொடர்புகள்

தீமை தரும்
த�ொடர்புகள்
எ.கா:

•	கூட்டுயிரி
வாழ்க்கை முறை
•	பயன்பெரும்
வாழ்க்கை முறை
•	பகிர்ந்து வாழும்
வாழ்க்கை முறை

எ.கா:

• ஒட்டுண்ணித்துவம்
• அமென்சாலிசம்
•	ப�ோட்டிகள்

நன்மை
A

B
நன்மை

கூட்டுயிரி வாழ்க்கை என்பது அதில் த�ொடர்பு
க�ொண்டுள்ள இருவித உயிரினத் த�ொகையும்
பயன்
பெறக்கூடிய
த�ொடர்பாகும்.
இருவித
இனத்தொகையும் ஒன்றுக்கொன்று நன்மை பெறச்
சேர்ந்து வாழ்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: லிச்சன்
(Lichen). இது பாசிகளுக்கும் பூஞ்சைகளுக்கும்
இடையே ஏற்படும் பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை
முறை. இது முதல் நிலை உற்பத்தியாளரான
பாசியும், நுகர்வோரான பூஞ்சையும், சேர்ந்த
கூட்டுயிரி ஆகும்.

வழிமுறை வரைபடம் 10.1: நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொடர்புகள்

10.5.1 நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளின் 
த�ொடர்புகள்
மண்
நுண்ணுயிரிகளின்
நன்மை
தரும்
த�ொடர்பானது கூட்டுயிரி வாழ்க்கை மற்றும்
பயன்பெறும் வாழ்க்கை முறை என இருவகைப்படும்.

அட்டவணை 10.2: மண்ணில் நுண்ணுயிரிகளின் த�ொடர்புகளின் வகைகள்
த�ொடர்புகள்

நுண்ணுயிரி A

நுண்ணுயிரி B

நியூட்ராலிசம்

விளைவு இல்லை

விளைவு இல்லை

கமன்சாலிசம் (பயன்பெறும் வாழ்க்கை முறை)

1

விளைவு இல்லை

அமன்சாலிசம்

விளைவு இல்லை

2

மியூச்சுவாலிசம்

1

1

ஒட்டுண்ணித்துவம்

1

2

க�ொன்று வாழும் வாழ்க்கை

1

2

சினெர்ஜிசம்
பயன்பெறும் கூட்டு வாழ்க்கை
பகிர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை
ப�ோட்டிகள்

குறிப்பு: (1) நேர்மறை விளைவு (2) எதிர்மறை விளைவு
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lக அைமp

விளைவுகளை தீமை தரும் த�ொடர்பாகும். இதுவே,
ஆண்டக�ோனிஸம் என்பதாகும்.

இனெபrக அலk

அமன்சலிசம் (Amensalism)

p ைச இைழ

பாc ெசக

அமன்சலிசம்
என்பது
நுண்ணுயிரிகளுக்கு
இடையான தீமை தரும் த�ொடர்பு ஆகும். இதில்
ஒருவகை
நுண்ணுயிரி
மற்றொரு வகை
நுண்ணுயிருக்கு
தீமையை
பயக்கும்.
மேலும் இத்தொடர்பில் இரண்டாவது வகை
நுண்ணுயிரியினால் முதல்வகை நுண்ணுயிருக்கு
எவ்வித
விளைவும்
இருக்காது.
சிலவகை
நுண்ணுயிரிகள்
உயிர்கொல்லியையும்
வளர்ச்சியை தடுக்கும் ப�ொருட்களையும் உற்பத்தி
செய்து மற்ற நுண்ணுயிரிகளின் சாதாரண
வளர்ச்சியை
பாதிக்கும்.
எடுத்துக்காட்டு:
சூட�ோம�ோனாஸ்
ஏர�ோசின�ோசா
என்ற
நுண்ணுயிரியால்
ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்
டெரியஸ்
என்ற நுண்ணுயிருக்கு தீமை தரும் விளைவு
உண்டாகும் (படம் 10.4).

பாc அ k

p ைச இைழ

படம் 10.3: லிச்சன்கள் புறத்தோற்றம்

பயன்பெறும் வாழ்க்கை 
[Commensalism]

முறை 

இம்முறையில் இரு உயிரினங்கள் ஈடுபடுகின்றன.
இதில் ஒரு உயிரினம் மட்டும் பயனடைகிறது.
மற்றொன்று,
நன்மைய�ோ,
தீமைய�ோ
அடைவதில்லை.
எடுத்துக்காட்டு:
கட்டாய
காற்றுசுவாசி பாக்டீரியாக்கள் (Facultative) அதன்
வாழிடத்தைக் காற்றில்லா சுவாசிகள் வாழ்வதற்கு
ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்கிறது. நுண்ணுயிரிகள்
தேவைப்படும் உயிர்ச்சத்துகளையும் வளர்ச்சிக்
காரணிகளையும்
மண்ணிலிருந்து
எடுத்துக்
க�ொள்கின்றன.
பயன்கள்
A

படம் 10.4: நுண்ணுயிரியின் ஆன்டோக�ோனிசம்

B

ஒட்டுண்ணித்துவம்

பயன்கள்

இந்த
த�ொடர்பில்
ஒரு
உயிரினம்
மற்ற
உயிரினத்தில் இருந்து நன்மை பெருபவையாகவும்,
விருந்தோம்பி ஆனது தீமை பெறுபவையாகவும்
உள்ளது. ஒட்டுண்ணித்துவம் என்பது ஒரு
மிக சிக்கலான நுண்ணுயிரி த�ொடர்பாகும்.
ஒட்டுண்ணித்துவத்துக்கும், க�ொன்று தின்னும்
முறைக்கும்
இடையே
வேறுபாடுகளை
வரையறுப்பது கடினம். ஒட்டுண்ணி, மற்ற
விருந்தோம்பி உயிரியிலிருந்து செல்கள், திசுகள்,
திரவம் ப�ோன்றவற்றை உட்கொள்ளும். இதில்
விருந்தோம்பிக்கு தீமை உண்டாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: கட்டாயமில்லாத காற்றுசுவாசி
நுண்ணுயிரிகள்
ஆக்ஸிஜனை
பயன்படுத்தி
க�ொண்டு காற்றற்ற சுவாசிகளின் வளர்ச்சிக்கு
அந்த இடத்தை ஏற்றதாக மாற்றுகிறது. மண்ணில்
வைட்டமின்களையும் வளர்ச்சி காரணிகளையும்
உற்பத்தி செய்யும் உயிரிகள், வைட்டமின்களையும்
வளர்ச்சி
காரணிகளையும்
தேவைப்படுகிற
உயிரிகளுக்கு நன்மை தருவனவாக உள்ளன.

10.5.2 தீமை தரும் நுண்ணுயிரிகளின் 
த�ொடர்புகள்

தீமைகள்

தீமை தரும் த�ொடர்புகள் என்பது எதிர்மறை
த�ொடர்பு அல்லது ஆண்டக�ோனஸ்டிக் த�ொடர்பு
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது நுண்ணுயிரி
மற்றொரு நுண்ணுயிரி மீது ஏற்படுத்துகின்ற தடுப்பு

A

B
பயன்கள்
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ஒட்டுண்ணியானது
விருந்தோம்பியை
சார்ந்திருக்கும்.
விருந்தோம்பியின்
உடற்பண்புகளையும்
வளர்ச்சி
சிதை
த�ொடர்பினையும் பயன்படுத்தி ஒட்டுண்ணி வாழும்.
எல்லா வகையான தாவரங்களும், விலங்குகளும்,
நுண்ணுயிரி
ஒட்டுண்ணிகளின்
ஏதுவான
தாக்குதலால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

ரைச�ோஸ்பியர்
இரண்டு
பிரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன,
•

எக்ஸோ ரைச�ோஸ்பியர்

•

எண்டோ ரைச�ோஸ்பியர்

பகுதிகளாகப்

கிளார்க் என்பவர், ரைச�ோஸ்பிளேன் என்ற
ச�ொல்லை வேரின் மேற்பரப்பிற்குப் பயன்படுத்தலாம்
என ஆல�ோசனை வழங்கினார்.

10.6 ரைச�ோஸ்பியர்

ரைச�ோஸ்பியர் விளைவு

எல்.ஹில்டனர் என்பவர் 1904 ஆம் ஆண்டு
முதன்முறையாக ‘ரைச�ோஸ்பியர்’ என்ற ச�ொல்லை
உருவாக்கினார். ரைச�ோஸ்பியர் என்பது வளரும்
தாவரங்களின்
வேர்ப்பகுதியில்
பல
மில்லி
மீட்டர் தூரம் வரை காணப்படும், அடர்த்தியான
நுண்ணுயிரிகளின் செயல்வினைகள் ஆகும்.

ரைச�ோஸ்பியர் என்பது அதிகமான நுண்ணுயிரிகள்
அடங்கிய வேர்ப் பகுதியாகும். நுண்ணுயிரியின்
செயல்திறன் வேர்ப்பகுதியால் தூண்டப்படுகின்றன.
ரைச�ோஸ்பியர் விளைவில் ஆக்டீன�ோமைசீட்ஸ்,
பூஞ்சைகளைக்
காட்டிலும்
பாக்டீரியாக்கள்
அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. (R:S விகிதம் 10–20
அல்லது அதற்கு மேல்).

வேர்ப் பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் பகுதிக்கு
ரைச�ோஸ்பியர் என்று பெயர். வேர்கள் இல்லாத
மண்ணைக் காட்டிலும் வேர்த் த�ொகுப்பிற்கு அருகில்
இருக்கும் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில்
நுண்ணுயிரிகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.
இவை, தாவரங்களின் வேர்ப்பகுதியில் காணப்படும்
சத்துகள், வேர்முடிச்சுகள், சுரப்புகள், லைசேட்ஸ்
(Lysates) மியூஸிஜெல் (Mucigel) ப�ோன்றவற்றில்
இருந்து
தேவையான
ஊட்டச்சத்துகளைப்
பெற்றுக்கொள்கிறது (படம் 10.5).

உழவின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்
ப�ொழுது பயிர் தாவரங்களின் ரைச�ோஸ்பியர்
பகுதியில் அதிகமான நைட்ரஜன், பாஸ்பேட்
கரைத்தல் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கின்றன. அவை
இயற்கையின் க�ொடையாக கருதப்படுகின்றன
(படம் 10.6).
வேர் இல்லாத மண்ணைவிட, வேர் உள்ள
மண்ணில் அதிகப்படியான அமின�ோஅமிலங்கள்

ைரேசாpேள
ைரேசாpய 5 m m


ைசல pேளாய

ேவ m

எpெடm
mycெஜ (தாவர
ம பா rயா
mycேலя)

காெட 

எேடாெடm

ேவ m
தாவர mycேலя
ேவ mட ெச உtத

படம் 10.5: வேர்முடி மற்றும் ரைச�ோஸ்பியர்
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பkt வாத ெதாடpக:
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எt¡ptற t£த

ேநாyடாk ெதாடpக:
ேநா எt ெசயைல அtகrத,
உyrtரைள kைறத/ஊட சt
உளடகைத kைறத

எேடாைப
n உyr kம

தாவர ெவேய ெபாrக

n உyrனkமtனா
ெவேய கcvக

mkயமான ைரேசாpேள ம
எேடாைபcழ
nyrைன kம

ம cழ nyrன kமt tரல

படம் 10.6: தாவர வளர்ச்சியில் ரைச�ோஸ்பியர் விளைவு
தேவைப்படக்கூடிய
பாக்டீரியாக்கள்,
ரைச�ோஸ்பியரில் இருக்கின்றன. ரைச�ோஸ்பியர்
விளைவு தாவரத்தின் உடலியியல் நிலைகளை
அதிகரிக்கிறது. அதன் மூலம் அதிக விளைச்சல்
கிடைக்கிறது.

தகவல் துளி
உயிர்-கசிவு வழி வெளியேற்றம்(Bioleaching)
மண் நுண்ணுயிரிகள், மிக நெருங்கிய
வினையூக்கி
காரணிகளாக
அதிக
புவிவியல் செயல் முறைகளில் ஈடுபடுகிறது.
அவையாவன தாது உருவாக்கம், தாது
சிதைவடைதல், வீழ்படிதல் மற்றும் புவிவேதி சுழற்சிகள் ஆகும். தற்போதைய
காலத்தில் ‘தாது அறிவியல்’ எனும் உயிர்
நீர் உல�ோகவியல் (Bio-hydro Metallergy)
அல்லது
நுண்ணுயிரி
சுரங்கவியல்
வேகமாக வளர்ந்து வரும் புதிய பிரிவு ஆகும்.
இன்னும் விரிவாக கூற வேண்டுமென்றால்
உயிர் நீர் உல�ோகவியல், சுரங்கவியல்
த�ொழிற்சாலையில்
உயிர்
த�ொழில்
நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் பற்றியானது
நுண்ணுயிரிகளை குறைந்த தரம் உள்ள
தாதுகளிலிருந்து
உல�ோகங்களை
பிரித்தெடுக்க உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டு
தாமிரம்,
துத்தநாகம்,
க�ோபால்ட்,
காரியம்,
யுரேனியம்
ப�ோன்றவைகள்
நுண்ணுயிரிகளுடன்
சுரங்கப்பணி
ப�ொருளாதாரத்திலும்
தரசுற்றுச்சூழலிலும்
நட்புடன் இருக்கும்.

10.7 பில்லோஸ்பியர்
பில்லோஸ்பியர் என்ற ச�ொல்லை முதன்முதலில்
டச்சு நுண்ணுயிரியாளர் ரூனின் (Ruinen) என்பவர்
அறிமுகப்படுத்தினார்.
இலையின்
மேற்பரப்பு
பில்லோபிளான் (Phyllosplane) எனப்படும். இலையில்
நுண்ணுயிரிகள்
வாழுமிடம்
பில்லோஸ்பியர்
ஆகும் (படம் 10.7). பெய்ஜிரினிகா, அசட்டோபாக்டர்
ப�ோன்றவைகள் அடர்ந்த காடுகளிள் உள்ள
மரங்களின் இலைகளில் அதன் மேற்பரப்பில்
காணப்படும்
முதன்மையான
பயனுள்ள
பாக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவை தழைச்சத்தான
நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களைத்
தவிர
சூட�ோம�ோனஸ்,
சூட�ோபாக்டீரியம்,
பைட்டோம�ோனாஸ் ப�ோன்றவையும் தாவரத்தின்
மேற்பகுதியில்
க�ொண்டுள்ளன.
இலையின்
மேற்பரப்பில்
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகள்,
தாவரத்தின்
வயது,
இலையின்
மேற்பரப்பு,
புறத்தோற்றம்
அதன்
முதிர்ச்சி
தன்மை
ப�ோன்றவைகளை ப�ொருத்து மாறுபடுகின்றன.
வளிமண்டலக்
காரணிகளும்,
இலையின்
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ைபேலாpய

இைலy வாழkய nyrக

படம் 10.7: பில்லோஸ்பியர் பாக்டீரியாவின் நுண்ணோக்கி த�ோற்றம்
தகவல் துளி
தாவர வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கும் பாக்டீரியா (PGPB-Plant Growth Promoting Bacteria)
•	PGPB தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. அவையாவன தனித்து வாழும் பாக்டீரியா, தாவரத்துடன்
கூட்டுயிரி வாழ்க்கை வாழும் பாக்டீரியா ( எடுத்துக்காட்டு: ரைச�ோபியா, பிராங்கியா) சில தாவர திசுகளில்
வளரும் பாக்டீரியா எண்டோபைட் மற்றும் சயன�ோ பாக்டீரியா(நீல பச்சை பாசி) PGPB-ஊட்டச்சத்து
ஆதாரங்களை கையகப்படுத்த வசதி செய்து அல்லது தாவர ஹார்மோன் அளவை மாற்றி நேரடியாக
தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவ�ோ அல்லது தடை செய்யவ�ோ கூடும்.
•	PGPB வேளாண்மை, த�ோட்டக்கலை, மரவளர்ப்பு கலை, சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும்
வேதிப் ப�ொருள்களை மாற்றுகிறது.
மேற்பரப்பில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கையை மாற்றியமைக்கும்.

ஸ்பெர்மோஸ்பியர் நுண்ணுயிரிகள் வெளியிடும்
உலர்சத்துகள்
விதைமுளைப்பு
திறனை
அதிகரிக்கச் செய்கிறது. துளிர்விடும் விதைகள்
வெளியிடும் வேதிப்பொருள்கள் நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கையையும்,
வகையையும்
மாறுபடுத்துகின்றன.

10.8 ஸ்பெர்மோஸ்பியர்
ஸ்பெர்மோஸ்பியர்
என்பது
விதையின்
மேற்பரப்பைக் குறிப்பதாகும் (படம் 10.8). விதையின்
மேல்பகுதியில்
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகள்
ஸ்பெர்மோஸ்பியர்
நுண்ணுயிர்கள்
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.
பெரும்பாலான
நுண்ணுயிரிகளின் வகை தீமையற்றதாகவ�ோ
அல்லது நன்மை செய்யும் தன்மையுடையதாகவ�ோ
இருக்கும். சிலவகை நுண்ணுயிரிகள் பயிர் ந�ோய்க்
காரணிகளாகவும் இருக்கலாம். நன்மை பயக்கும்

மேலும்
விதைகளில்
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகளுக்கும் மண்ணில் காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகளுக்கும்
இடையே
சிலவகை
த�ொடர்புகளை
விதை
வேதிப்பொருள்கள்
ஏற்படுத்துகின்றன.
விதைகளை
மண்ணில் புதைக்கும் ப�ொழுது, விதை வழி
நுண்ணுயிரிகளுக்கம் மண் நுண்ணுயிரிகளுக்கும்
இடையே சில த�ொடர்புகள், விதை முளைப்பு
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கா cவாc
nyr
ெதாk pக

அத தைலmைற தாய
nyr ெதாk pக

காறற cவாcக
nyr ெதாk pக

கா cவாc
nyr
ெதாk pக
ெபேமாpய
காறற cவாcக
nyr ெதாk pக

படம் 10.8: ஸ்பெர்மோஸ்பியர்
மூலம்
உண்டாக்கும்
வேதிப்பொருள்களின்
செல்வாக்கினால் நடைபெறுகின்றன.

மண்ணில் நுண்ணுயிரிகள் நன்மை மற்றும்
தீமை தரும் த�ொடர்புகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
கூட்டுயிர்
வாழ்க்கை
மற்றும்
பயன்தரும்
வாழ்க்கை
முறையை
நுண்ணுயிரிகள்
நன்மை தரும் த�ொடர்புகளாகக் க�ொண்டுள்ளன.
ஒட்டுண்ணித்துவம் என்பது தீமை தரும் த�ொடர்பு
உள்ளடக்கியுள்ளது.

படம் தாவர நுண்ணுயிரி இடையே உள்ள
த�ொடர்பு

சுருக்கம்
புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் தளர்ந்த
ப�ொருளுக்கு மண் என்று பெயர். மண் தன்
வளத்திற்கு அது உள்ளடக்கியுள்ள உயிருள்ள மற்றும்
உயிரற்ற கூறுகளைக் க�ொண்டுள்ளது. மண் ஐந்து
பெரும் பகுதிகளைக் க�ொண்டு உள்ளது. அவை
தாதுப்பொருள்கள், நீர், காற்று, கரிமப்பொருள்கள்
மற்றும்
உயிரினங்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது.
மண்ணின் சூழ்நிலை பல்வேறு வழிகளில்
தனித்துவம்
பெற்றது.
பாக்டீரியா,
பூஞ்சை,
ஆக்டின�ோமைசீட்ஸ், பாசிகள், ஒருசெல் ஒட்டுண்ணி
ப�ோன்ற
நுண்ணுயிரிகளை
உள்ளடக்கி
உள்ளது.
மண்ணில்
நுண்ணுயிரிகளின்
எ ண் ணி க ்கை ய ா ன து - ஈ ர ப ்பத ம் , க ா ர ,
அமிலத்தன்மை, வெப்பம், கரிம மற்றும் கனிம
ப�ொருள்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

வேர்த்தொகுப்பிற்கு
அருகாமையில்
உள்ள பகுதியே ரைச�ோஸ்பியர் எனப்படும்.
அதிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை
வேர்கள்
இல்லாத
மண்ணைக்
காட்டிலும்
வேர்த்தொகுப்பிற்கு
அருகிலுள்ள
பகுதியில்
அதிகமாகக் காணப்படும். இலையின் மேற்பரப்பில்
காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் பில்லோஸ்பியர்
எனப்படும். ஸ்பேர்மோஸ்பியர் என்பது விதையின்
மேற்பரப்பைக்
குறிப்பதாகும்.
விதையின்
மேல்பகுதியில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு
ஸ்பேர்மோபியர் நுண்ணுயிரிகள் என்று பெயர்.
ஆண்டிபயாடிக் – ஒரு நுண்ணுயிரியால்
உற்பத்தி செய்யும் ப�ொருள் மற்ற நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சி மற்றும் வளர்சிதையைப் பாதிக்கும்.
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சுய மதிப்பீடு

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக
1.

சரியான விடையைத் 
தேர்ந்தெடுக்கவும்

2. இரண்டு மண் நுண்ணுயிரிக்கு
எடுத்துக்காட்டுத் தருக?

1. மண் பாசிகளுக்கு
உதாரணம் தருக
அ) அனாபினா	
இ)	நாஸ்டாக்	

3. நுண்ணுயிரின் த�ொடர்புகளின் வகைகள்
யாவை?

ஆ) ஆஸிலட்டோரியா

4. தீமை தரும் நுண்ணுயிரிகளின்
த�ொடர்புகளை விளக்குக?

ஈ)	மேலுள்ள அனைத்தும்

2. லிச்சன்கள்            க்கு எடுத்துக்காட்டாகும்

5.	ரைச�ோஸ்பியர், வரையறு?

அ) கூட்டுயிரி வாழ்க்கை

6.	ரைச�ோஸ்பிளேன் வரையறுக்கவும்?

ஆ) ஒட்டுண்ணித்துவம்

7. பில்லோஸ்பியரைப் பற்றிக் கூறுக?

இ)	பயன்பெறும் வாழ்க்கை முறை
ஈ)

மண் என்றால் என்ன?

8.	ஸ்பெர்மோஸ்பியர் என்றால் என்ன?

இவை அனைத்தும்

9. ஒட்டுண்ணித்துவம் விவரி?

3. லிச்சன்களின் த�ொடர்பு               மற்றும்
               இடையே உள்ளவையாகும்.

10.	பயன்பெறும் வாழ்க்கை முறையை விளக்குக.
11.

அ)	பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்
ஆ)	பாசி மற்றும் பாக்டீரியா
இ)	பாசி மற்றும் பூஞ்சை
ஈ)	வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சை

12. மண்ணிலுள்ள உட்கூறுகளைப் பற்றி எழுதுக
13.	வெவ்வேறு
வகையான
மண்
நுண்ணுயிரிகளை மண் நுண்ணுயிர்களின்
வரைபடம் மூலம் விளக்குக?

4. தீமை
தரும்
நுண்ணுயிரி
த�ொடர்பு
                 என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அ) மியூச்சுவலிசம்
ஆ) ஆன்டக�ோனிசம்
இ)	பகிர்ந்து வாழும் முறை
ஈ) கூட்டுயிரி வாழ்க்கை முறை

14. மண்ணில்
நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கையைப் பாதிக்கும் காரணிகள்
யாவை?
15. நு ண் ணு யி ரி க ளு க் கி டையே ய ா ன
த�ொடர்புகளை விவரி.

5.              முதன் முதலில் ரைச�ோஸ்பியர்
வார்த்தையை உருவாக்கினார்.
அ) எல். ஹில்ட்னர்	

ஆ) ரூனின்

இ)	பாஸ்ச்சர்	

ஈ) க�ோச்

மண்
பூஞ்சைகள்
மற்றும்
ஆ க் டி ன�ோமை சீ ட்ஸ்க ளு க் கு
எடுத்துக்காட்டுகள் தருக?

16. கூட்டுயிரி வாழ்க்கை முறை அல்லது பகிர்ந்து
வாழும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி
எழுதுக?

6. இலையின் மேற்பரப்பு                     
என அழைக்கப்படுகிறது

17.	ரைச�ோஸ்பியர் – விவரி?
18.	ரைச�ோஸ்பியர் விளைவை விளக்குக?

அ)	ரைச�ோஸ்பிளேன்
ஆ)	ஸ்பெர்மோபிளான்
இ) பில்லோபிளான்
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

மாணவர் செயல்பாடு
1.	நிறம் துகள்களின் அமைப்பு, ஈரப்பதம்
ப�ோன்றவைகளின் அடிப்படையில் பலவித
மண்களை சேகரிக்கவும்.

7.	ஸ்பெர்மோஸ்பியர் ஒரு                    
அ) இலை மற்றும் நுண்ணுயிரி
ஆ)	வேர் மற்றும் நுண்ணுயிரி
இ) விதை மற்றும் நுண்ணுயிரி
ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்

2. வின�ோகிராட்ஸ்கை பத்தியினை செய்க
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இயல்

11

விவசாய நுண்ணுயிரியல்
இயல் திட்டவரை
11.1 உயிர் புவி இரசாயன சுழற்சி
11.2 உயிர் உரங்கள்
11.3 உயிர் பூச்சிக் க�ொல்லிகள்

அனாபீனா அச�ோல்லே. அச�ோலா கூட்டுமைப்பு என்பது,
நீலப் பச்சை பாசியும் நெற்பயிறும் இணைந்து வாழ்வதாகும்.
அச�ோலா ஒரு சிறிய வேகமாக  வளரக்கூடிய மிதக்கும் நீர்
பெரணி ஆகும். அச�ோலாவின்  இலைத்துளைகளில் அனாபீனா
அச�ோல்லே (சயன�ோ பாக்டீரியம்) காற்றிலிருந்து நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துகிறது.

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
மாணவர்கள்
பிறகு,

உள்ளன. பாக்டீரியா, பூஞ்சைகள், வைரஸ்கள்
ப�ோன்றவை பொருளாதார நிலையிலும் மிகவும்
முக்கியமானவை. ஏனெனில், அவை தாவரங்களில்
நோய்களை  உண்டாக்கி விளைச்சலில் பெறும்
இழப்பை  ஏற்படுத்துகின்றன. தாவர நோய்களைப்
பற்றிய அறிவியல் தாவர ந�ோயியியல் எனப்படும்.

இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற 

•

பல உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சிகளை
புரிந்துக்கொள்வர்

•

நைட்ரஜன்
முறையினை அறிவர்

•

உயிர் உரங்கள் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வர்

•

விவசாயத்தில் உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகளின்
பங்கினை கற்றுக்கொள்வர்

சில நுண்ணுயிரிகள் தாவர ஹார்மோன்களை 
உற்பத்தி செய்து தாவரங்களின்  வளர்ச்சியை 
அதிகரிக்கின்றன.
சில 
நுண்ணுயிரிகள்,
தாவரங்களை 
அழிக்கும்
பூச்சிகளைக்
அழிக்கக்கூடிய
உயிர்ப்
பூச்சிக்கொல்லிகளாக 
உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

நிலைப்படுத்துதல்

11.1 உயிர் புவி இரசாயன சுழற்சி
இது பொருள்களின்  நிலை மாற்றங்களையும்
அசைவுகளையும், உயிர் வேதியியல் முறையில்
காற்று, நீர், மண்  முதலியவற்றினுள் நடப்பதைக்
கூறும் நிகழ்ச்சியாகும். எல்லா  உயிரினங்களும்
இதில் பங்கேற்கும், ஆனால், நுண்ணுயிரிகளில்
நொதிகளின் செயல்பாடுகள்
அதிகமாக 
இருப்பதாலும், அவை எங்கும் நிறைந்திருப்பதாலும்,
அவை உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சியில் மிக முக்கியப்
பங்கு வகிக்கின்றன.

விவசாய
நுண்ணுயிரியலில்
என்பது
நுண்ணுயிரியல்
துறையில்
ஒரு
கிளை 
ஆகும். இது நிலம், தாவரங்கள் உழவு சார்ந்த 
தொழிற்சாலைகளில் நடைபெறும் வழிமுறைகளில்
தொடர்புடைய
நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றிக்
கற்பது ஆகும்.
உயிரியியல்
வழியில் நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துதல்,
ஊட்டமளிக்கிற கார்பன்,
கந்தகம், பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன்  சுழற்சிகள்
நுண்ணுயிரிகளைச்
சார்ந்து, மண்ணின் 
குறைகின்ற  வளத்தை  மீண்டும் பெருக்குவதனால்
இவை உழவியலில் முக்கியத்துவம் பெறுபவையாக 

உயிரினங்களில் காணப்படும் பெரிய
மூலப்பொருள்களான கார்பன், நைட்ரஜன்,
கந்தகம், ஆக்ஸிஜன், ஃபாஸ்ஃபரஸ், ஹைட்ரஜன் 
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1. ஒளிச் சேர்க்கை

போன்றவை  தீவிரமாக  சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன.
ஆனால், மற்ற  மூலப்பொருள்களான காப்பர்,
குரோமியம், இரும்பு, துத்தநாகம், நிக்கல் போன்றவை 
குறைந்த தீவிரத்துடன் சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன.

வளிமண்டல கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
ஒளிச்சேர்க்கையில் கரிமக் கார்பனாக 
(CH2O)n மாற்றப்படுவதே  சிறந்த  வழிமுறையாகும்.
இது உயர்வகைத் தாவரங்களாலும், ஒளிச் சேர்க்கை 
செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் சயேனா பாக்டீரியா,
பாசிகளாலும், சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் நேரடி
சக்தியால் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யப்படுகிறது.

11.1.1 கார்பன் சுழற்சி
கார்பனைச் சேர்த்து வைக்கப்படும் இடங்களில்
இயற்கை 
ஊட்டச்
சத்துப் பொருள்களும்
இயற்கையாகவே 
சேர்த்து வைக்கப்படும்.
இயற்கை  ஊட்டச்சத்துப் பொருள்களை, அதிக 
அளவில் நீண்ட காலம் சேர்த்து வைக்கும்
வளிமண்டலத்திலுள்ள கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு,
கடல் நீர், நல்ல  தண்நீரில் கரைந்துள்ள கார்பன்,
உடல் சார்ந்த கார்பன், முதலியவை வேகமாகச்
சுழற்சி
அடைந்து
சேமிக்கப்படுகின்றன.
வண்டல், புதைமணலில் காணப்படும் நிலக்கரி,
பெட்ரோலியம் போன்ற  எரிபொருள்கள் மெதுவாகச்
சுழற்சி அடைந்து சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த  இரு
சேமிப்புகளுக்கிடையே கார்பன்  சுழற்சியானது,
நுண்ணுயிரிகளினாலும், பிற உயிரிகளின்  உயிர்
ரசாயன செயல்களாலும் நடைபெறுகிறது (படம் 11.1).

CO2 + H2O  (CH2O)n + O2
இதில் (CH2O)n என்னும் கரிமக் கார்பன், (அதாவது
கார்போஹைடிரேட்)
ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்
உயிரினங்களில்
இணைக்கப்படுகிறது.
இந்த 
கரிம கார்பன்  தாவர உண்ணிகளுக்கும் மாமிச
உண்ணிகளுக்கும் உணவாகவும் அமைகிறது.

2. மக்கச் செய்தல்

ஒளிச்சேர்க்கையினால்
உண்டாக்கப்பட்ட 
கரிமக் கார்பன்,
நுண்ணுயிரிகளினால்,
சுவாசித்தல், மக்கச் செய்தலின்  வழியாக  மீண்டும்
கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடாக மாறுகிறது. காற்றில்
சுவாசிக்கும், காற்றில்லாமல்
சுவாசிக்கும்
உயிரினங்கள் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை 
மீண்டும் வளிமண்டல்திற்கே அனுப்பிவிடுகின்றன.
நிலத்திலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் நடவடிக்கையால்
இறந்த  உயிரினங்கள் மண்ணில் மக்கும் போது

கார்பன் சுழற்சியின் மூன்று நிலைகள்
1.

ஒளிச் சேர்க்கை

2. மக்கச் செய்தல்
3. மெத்தனோஜெனிசிஸ்

இறதைவக
கrம k ெபாrக

இறp

இறp
ஊடமத

பைச தாவரக
கrம kெபாrக

nகேவாr கrம
k ெபாrக
cவாcத காப–ைட–ஆைஸைட
வமடலt k trp
அpத

cவாcத

pைதபவ எrெபாrக
கrமெபாrக
அkத ம 
cைதவைடத – nyr
அவாசtl
காப–ைட–ஆைஸ
ெவேய ற

cவாcத
ஒேசைக
காப–ைட–ஆைஸ
c
cழlrt nக

கா  காப–ைட–ஆைஸ
ம  nr கைரத,
kபாக ெபrகட

எrத

படம் 11.1: கார்பன் சுழற்சியின் எளிய வரைபடம்
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11.1.2 நைட்ரஜன் சுழற்சி

அதிக  அளவிலான கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை 
மீண்டும்
விடுவிக்கின்றன.
புதைமணல்,
எரிபொருள்கள் ப�ோன்றவை  எரியும் போது
கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு வளிமண்டலத்திற்குள்
விடுவிக்கப்படுகிறது.

நைட்ரஜன் (N)
என்னும்
மூலக்கூறு
நுண்ணுயிரிகளின் செல்களில் மிகவும் முக்கியப்
பங்கு வகிக்கிறது. புரோட்டீன்கள், அமினோ
அமிலங்கள் நியூக்ளியோடைட்ஸ்  முதலியவற்றை 
உற்பத்தி செய்ய நைட்ரஜன் தேவைப்படுகிறது.
மேலும், செல்லின்  உள்ளே நடைபெறும் உயிரக 
இணைவு நிலைகளிலும் உள்ளது. வளிமண்டலம்,
உயிருள்ளவற்றின் கரிமக் கூட்டுப்பொருள், மணல்,
படிவு ப�ோன்றவைகளுக்கிடையே நைட்ரஜன் 
சுழற்சி நடக்கிறது.

3. மெத்தனோஜெனிசிஸ்

இது காற்றில்லாமல் நடைபெறும்
நிகழ்வு
இதில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
மீத்தேனாக 
மெத்தன�ோஜென்கள்
(எடுத்துக்காட்டு:
மெத்தன�ோபாக்டீரியம்) ப�ோன்ற கட்டாய
காற்றில்லா நுண்ணுயிரிகளினால் மாற்றப்படுகிறது.
மெத்தன�ோஜென்கள் சதுப்பு நிலம், உவர் நிலம்,
அசைபோடும் விலங்கினங்களின்  இரைப்பைகள்,
நெல் வயல்கள், கரையான்களின்  இரைப்பை 
சூழ்நிலைகளில் வாழும் கட்டாய காற்றில்லா 
உயிரிகளாகும்.

நைட்ரஜன் சுழற்சியின் நான்கு நிலைகள்:
1.

நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல்

2. நைட்ரிஃபிகேஷன்
3. அம�ோனியாவாதல்

4. டிநைட்ரிஃபிகேஷன்

H2 + HCO3 + H à CH4 + 3H2O
+

நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல்

மீத்தேன் மறுபடியும் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடாக,
மெத்திலோ ட்ராஃபி
என்னும்
வழியாக 
மாற்றப்படுகிறது.

நைட்ரஜனானது – N2 (N N ) என்னும் நிலையில்
காற்றில் 79% உள்ளது. இது மூன்று பிணைப்பு
உடையதாக இருப்பதால் மிகவும் உறுதியானது. வாயு
நிலையில் இது தாவரங்களாலும் விலங்குகளாலும்
அவற்றின்  ஆக்கச் சிதைவிற்காக செரிக்க முடியாது.
புரோகேரியோட்களின்  சில தொகுதிகள் மட்டுமே 
நைட்ரஜனின்  மூன்று பிணைப்புகளை  உடைத்து
புரோட்டீன், அமினோ அமிலங்கள் ப�ோன்றவற்றை 
உண்டாக்க முடியும். வாயு நிலையில் (N2) உள்ள 
நைட்ரஜனை, அம்மோனியா (NH4) வாக மாற்றுதல்,
நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துதல்
எனப்படும்.
இது, புரோகேரியோட்களின்  ஒரு தொகுதியான
டையஸோட்ரோஃப்களால் செய்யப்படுகிறது.

தகவல் துளி
பற்றுக் குழல் உறுப்புள்ள (Fistula) பசு:

பற்றுக்
குழல்
உறுப்புள்ள பசுக்கள்,
இரைப்பையிலுள்ள 
நுண்ணுயிரிகளைப்
பற்றியும்
அசைபோடும்
விலங்குகளின் 
ஊட்டவளம் மற்றும், பசுக்களில் ஏற்படும்
அஜீரணம் ஆகியவற்றைப் பற்றி படிக்க
மிகவும் உபயோகமானவை. பற்றுக்குழல்
உறுப்பு இரைப்பையிலிருந்து மாதிரிப் பொருள்
எடுக்க உதவும் பசு மற்றும் அசை போடும்
விலங்குகளின்  வயிற்றிலுள்ள  அறைகளில்
இது முதலாவதும், பெரியதுமாகும்.

N2 + 8H à 2NH3 + H2
சையனோ பாக்டீரியா,
ரைசோபியம்,
ப்ராங்கியா என்பவை  வளிமண்டல நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்தும்
முக்கிய
புரோகேரியோட்கள்
ஆகும்.
நிலைப்படுத்தப்பட்ட 
அம்மோனியா
ஒன்றுபடுதலினால்,
புரோட்டீன்,
அமினோ
அமிலங்களில் இணைந்து கரிம நைட்ரஜனை 
உண்டாக்கும்.
NH4

செரிக்கச்செய்தல்
புரதங்கள், அமின�ோ அமிலங்கள்

அம்மோனியாவாதல் ஆகுதல்

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின்  இறப்பிற்குப்
பிறகு நுண்ணுயிரிகளால் அவற்றிலுள்ள கரிம 
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நைட்ரஜனை மக்கச் செய்து, அம்மோனியா
உண்டாக்கப்படும். இது அம்மோனியாவாகுதல்
எனப்படும் (படம் 11.2). மண்ணில் காற்றுடன் மக்கச்
செய்யும்போது அம்மோனியா வெளியேற்றப்படுகிறது.
அது
தாவரங்களாலும்,
நுண்ணுயிரிகளாலும்
விரைவாக  எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, அமினோ
அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது.

மேலே 
உள்ள 
ஆக்ஸிகரண 
வினை 
நைட்டிரைட்டை  உண்டாக்கும் முதல் படியாகும்.
இந்தச் செயல்
நைட்ரோசோமோனாஸ்,
நைட்ரோசோகாக்கஸ் ப�ோன்ற பாக்டீரியாக்களின் 
இயக்கத்தால் ஏற்படுகிறது.
இரண்டாம் படியில் நைட்டிரேட், ஆக்ஸிகரணம்
அடைகிறது.

பேசில்லஸ், கிளாஸ்ட்ரிடியம், சூடோமோனாஸ்
போன்ற பாக்டீரியாக்களும்,
ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்,
மியூகர், பெனிசிலியம் போன்ற  பூஞ்சைகளும்
அம்மோனியாவாக்கும் சில நுண்ணுயிரிகளாகும்.

2HNO2 + O2 à 2HNO3
இது நைட்ரோபாக்டர் என்னும் பாக்டீரியா
இனத்தின் இயக்க விளைவால் நடைபெறுகிறது.
நைட்டிரேட்கள் தாவரங்களால் செரிக்கப்பட்டு,
நீரில் கரைகின்றன.
நீரில் கரைந்ததும்
நிலத்திலிருந்து கசிய விடப்படுகிறது.

நைட்ரிஃபிகேஷன் (நைட்டிரேட்டாகுதல்)

அம்மோனியா ஆக்ஸிகரணத்தினால் நைட்டிரேட்
ஆக மாறுவது, நைட்ரிஃபிகேஷன்  எனப்படும். இது
நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியாவால் நடைபெறுகிறது.
இந்த நடைமுறை இரண்டு படிகளைக் கொண்டது.
இதில், அம்மோனியா முதலில் நைட்ரைட் ஆகிறது
(NO2+) பின்னர் நைட்டிரேட் (NO3) ஆக மாறுகிறது.

டிநைட்ரிஃபிகேஷன்

நிலத்திலிருக்கும் நைட்டிரேட்கள், நைட்ரஜனைக்
குறைக்கும் பாக்டீரியாக்களால் வாயு நிலை 
நைட்ரஜனாகிறது.
இது
டிநைட்ரிஃபிகேஷன் 
எனப்படும். சூடோமோனாஸ், தையோபேசில்லஸ்

2NH3 + 3O2 à 2HNO2 + 2H2O

வமடல ைநரஜ (N2)

தாவரக
தமயமாக

ைநrைபy
பாrயா
ெலy ேவ mcக
ைநரஜ nைலப t
பாrயா

ைநேரக
(NO3–)
cைத தஉyrக (காலா
ம காலா பாrயா
ம pைச)

அேமாயாவாத

ைநrைபy
பாrயா

ைநேரடாkத

அேமாய (NH4+)
ைநரஜ nைலப t
ம உள பாrயா

ைநைரக (NO2–)
ைநrைபy பாrயா

படம் 11.2: நைட்ரஜன் சுழற்சி
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டிநைட்ரிஃபிகன்ஸ் போன்ற பாக்டீரியல் இனங்கள்
இதனை செய்கின்றன. டிநைட்ரிஃபிகேஷன் கரிமச்
சேர்மானம் உடையவை ஹைட்ரஜன் வழங்கியாக 
இருக்கும். எலக்ட்ரான்  ஏற்பியாக நைட்டிரேட்
செயல்படும்.

1. பயிறு வகைத் தாவரங்களின் வேர்களில்
ரைஸோபியம் நோய்த் தொற்றை உண்டாக்குதல்

ரைஸோபியம் பயிறு வகைத் தாவரங்களின் 
வேர்களினுடைய இழைகளைக் கண்டறிந்து
ஒட்டிக் கொள்ளும். பின்னர் வேர் இழைகளின் 
உள்ளே  நுழைவதால், குறிப்பிட்ட  (nodfactors)
காரணி சுரப்பதால் வேர் இழைகள் சுருண்டு
ஷெப்பர்ட்ஸ்  குரூக்
அறிகுறியுடன் த�ொற்று
இழையை 
உண்டாக்குகிறது. த�ொற்று
இழையானது ஒரு செல்லுல�ோஸிக் குழாய் ப�ோல்
போன்ற  அமைப்பாகும். ரைஸோபியம் வேர்
இழைகளிலிருந்து உள்ளே கார்ட்டெக்ஸ் பகுதியை 
அடைகிறது.

NO3 à NO2 à N2O à N2

உயிரி நைட்ரஜன் நிலைப்பாடு

இது பூமியில் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்ச்சியாகும்.
வளிமண்டலத்திலுள்ள  சில  புரோகேரியோட்கள்
நைட்ரஜனை  நிலைப்படுத்துகின்றன. இது அதிக 
செலவை  உண்டாக்காது. ஆனால், ஹேபர் பாஸ்ச்
நடைமுறையில் செலவு அதிகமாகிறது.

2. வேர் முடிச்சுகள் உண்டாதல்

உயிரிகள், நைட்ரஜனை 
நிலத்தில்
தனியாகவ�ோ  அல்லது மற்ற  தாவரங்களுடனோ,
நுண்ணுயிரிகளுடனோ சேர்ந்து நிலைப்படுத்தும்.

ரைஸோபியம் நுழைந்த செல்கள் வேகமாக 
இரண்டாகப் பிரியத் தூண்டப்படுகின்றன. அதன் 
விளைவாகப் பெரிய செல் கூட்டம் உண்டாகி
வேர் முடிச்சுகளாகின்றன (படம் 11.3). வேர்
முடிச்சுகள் சதைப் பிடிப்புடன்  இலேசான சிவப்பு
நிறத்துடன் வேரில் காணப்படும். இதன் உள்ளே 
உள்ள பாக்டீரியாக்கள் பெருத்து, உருவமில்லாத
அமைப்புடன் காணப்படும். அவை பாக்டீராய்ட்கள்
எனப்படும். இந்த பாக்டீராய்டுகள் நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்தும்
திறன் 
கொண்டவை 
(படம் 11.4).

உயிரிகள் – நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துதல்
தனியாக வாழ்பவை
காற்று சுவாசி

அஸட்டோபேக்டர்
சையனோபாக்டீரியா

காற்றில்லா சுவாசி

கிளாஸ்ட்ரிடியம்

கூட்டுயிர் வாழ்விகள்

ரைஸோபியம்
ஃபிராங்கியா

ரைஸோபியத்தினால் பயிறு
இனத்தாவரங்களில் நைட்ரஜனை
நிலைப்படுத்துதல்

பயிறு இனத் தாவரங்கள் லெகுமினேசி என்னும்
தாவரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. இவற்றின் 
விதைகள் வெடிக்கும்
விதைப்பையினுள்ளே 
இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: உளுந்து, பச்சைப்
பட்டாணி ச�ோயாபீன்ஸ், சபாபுல். ரைசோபியம்
இனத்தைச் சேர்ந்த பாக்டீரியா தனியாக  நிலத்தில்
வாழக் கூடியவை. ஆனாலும் பயிறு இனத்
தாவரங்களில் இணைந்து வாழ்ந்து நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துக்கின்றன.
நைட்ரஜனை உயிரிகள் நிலைப்படுத்தும் நடைமுறை
இது மூன்று படிகளை உடையது.
1.

பயிறு வகைத் தாவரங்களின் வேர்களில்
ரைஸோபியம் நோய்த் தொற்றை 
உண்டாக்குதல்.

2. வேர் முடிச்சுகள் உண்டாதல்

படம் 11.3: பயிர் வகை தாவரத்தில் ரைச�ோபியம்
வேர் இழைகள்

3. வேர் முடிச்சுகளில் நைட்ரஜன்  குறைந்து
(N N NH4) அம்மோனியாவாகுதல்
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pற ெசக

ேவtv
ைரேசாpய பாrயா
ேவtvக ெவy ஒr
ெபாrளானt ைரேசாpயைத
கவத
ேநா தாkய
இைழக
ைரேசாpய ேவகமாக ெபrkத
ம ேநா தாkய இைழy
இrt அத அைமைப tத
pற ெசக

prvற ெதாடkத

ேநா தாkய இைழ ேவr
pற பktk வளத

ேவtv

ேநா தாkய இைழ பாrயா
ெசகைள ெவேய, அைவ
பாrயாகைள (பாrயாv
ெசக , சv ெமபடல மைறத)
ேவ ெசக உடாk.
பாrயாvlrt வr
ைசேடாைகக தாவர pற
ெசக prதைல t
ேவ mc

ேவ m

ேவ mcக அைமp ேநாyற
pற ெசகlrt vைரவாக
prv. பாrயாக kyr
வா£ைக வா¤ ைநரஜைன
nைலபtதைல ெசயபt

பாrயாக

படம் 11.4: ரைசோபியம் வேர் இழைகள் த�ோன்றுதலின் நிலைகள்
3. வேர் முடிச்சுகளில் நைட்ரஜன் (N
அம்மானியாவாகுதல்

அம்மோனியாவாக மாற்றும். (N
N
NH4) இந்த 
மாற்றத்திற்கு 16 ATP, ஃபெரடாக்ஸின், மற்றும்
சைட்டேகுரோம்கள் தேவைப்படும்.

N) குறைந்து

இந்த 
உயிர்வேதியியல்
நிகழ்ச்சியானது
பாக்டீராய்டுகளில் உள்ள நைட்டிரோஜுனேஸ் 
என்னும் ந�ொதினால் குறைந்த பிராணவாயு அளவில்
செயல்படுகிறது. வேர் முடிச்சுகளிலுள்ள  பிராண 
வாயுவின்  அளவை  பிராணவாயுடன்  இணையும்
புரதமான லெகிமோ குளோபின் கட்டுப்படுத்துகிறது.
இது சிவப்பு நிறத்தில், இரும்புச் சத்துள்ள  புரதம்
ஆகும். இது, வேர் முடிச்சின் சூழ்நிலையைப் பிராண 
வாயு இல்லாததாக மாற்றும்.

N2 + 8e- + 8H+ à 2NH3 + H2
N

N + 4H

HN = NH + 2H

H2N-NH2 + 2H

2NH3

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
நைட்ரஜன் 
நிலைப்படுத்துதல் காற்று
இருந்தால் நடைபெறுமா?

நைட்ரோஜீனேஸ்

காற்றுள்ள  நிலையில் நைட்ரோஜெனிஸ் 
ந�ொதியின் விதி என்ன?

இந்த  சிக்கலான நொதி டைநைட்ரோஜுனேஸ் 
ரிடக்டேஸ் மற்றும் டைநைட்ரோஜீனேஸ் 
என்னும் இரண்டு நொதிகளைக் கொண்டது.
கரிமக் கூட்டுப் பொருள்களிலிருந்து கிடைக்கும்
பைருவேட் என்னும் மின்னணுக்கள் முதலில்
டைநைட்ரோஜுனேஸ் 
ரிடக்டேஸ் 
என்னும்
நொதியிலும் பின்னர் டைநைட்ரோஜுனேஸிலும்
நுழையும்.
அதன் 
பின்னர், நைட்ரஜனை 

11.1.3 பாஸ்பரஸ் சுழற்சி
எல்லா  உயிரினங்களிலும் பாஸ்பரஸ்  (P) என்னும்
தனிமம்–மிகப் பெரிய ஆக்கக் கூறாக செயல்படுகிறது.
அவை, நியூக்ளிக் அமிலத்திலும் மற்றும் பாஸ்பேட்
எஸ்டர்களிலும் காணப்படும். ATP யின்  முக்கிய
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அங்கமாகவும்,
அதிக  சக்தி பாஸ்பேட்களில்
முக்கியமானதாகவும் உள்ளது.

தகவல் துளி

பாஸ்பரஸ் தேங்கும் இடங்கள்
1.

சோதனை 
ச�ோதனைக்கூடங்களில்
பாக்டீரியாவின் பாஸ்பேட் கரையச்
செய்யும்
தன்மையைச்
சோதிக்கலாம்.
ட்ரை–கால்சியம்–பாஸ்பேட்டை 
உடைய
பிகோவாஸ்கயா
(Pikovaskaya)
அகாரில்
பாக்டீரியாவை  வளரச் செய்ய வேண்டும்.
பாக்டீரியா, பாஸ்பேட்டை கரையச் செய்வதனால்
வளர்ச்சியைச் சுற்றி வெற்றிடம் காணப்படும்.

பாஸ்பேட் கனிமம் ப�ோன்ற பாஸ்பேட் கல்லானது
ஒரு பெரிய வினையுறா தேக்கமாகும்.

2. கடல் நீர் மற்றும் நீர்வாழ் அடிவண்டல்கள்

3. நிலத்திலும், நீரிலும் கரைந்துள்ள  நிலையில்
பாஸ்பேட்கள்

4. இறந்த மற்றும் உயிருள்ள  உயிரிகளில் கரிமச்
சேர்மானமுடைய பாஸ்பேட்கள்.

பாஸ்பரஸின் பெரும்பாலும் இயல்பு மாற்றம்,
கரிம 
சேர்மானமல்லாத பாஸ்பேட், கரிமச்
சேர்மானமுடையதாகவும், கரையமுடியாதவை 
கரையக் கூடியதாகவும் அவற்றின்  இடையே 
மாற்றப்படுகின்றன ப�ோன்றவைகள் தாவரங்களைப்
பாஸ்பேட் பயன்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது.

பாஸ்பேட் கரையுந்தன்மை

பாஸ்பேட்கள் கால்சியம்,
இரும்பு,
மெக்னீசியம்,
அலுமினியம்
இவற்றோடு
சேர்ந்தே காணப்படுகின்றன.
ஆகவே,
அவை கரைய
முடியாதவையாகவும்,
செடிகளுக்கும்
நுண்ணுயிரிகளுக்கும்
கிடைக்க முடியாதவையாகவும் உள்ளன. சில 
நுண்ணுயிரிகள் கரிமம் சார்ந்த  அமிலங்களை 
உற்பத்தி செய்து கரையாத பாஸ்பேட்களைக்
கரையச் செய்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தயோ
பேசில்லஸ், பேசில்லஸ்.

11.1.4 கந்தகச் சுழற்சி
கந்தகமுள்ள  அமினோ அமிலங்களில் கந்தகம்
காணப்படும். சல்பேட்கள் (SO4), தனித்த கந்தகம்
(S) மற்றும் ஹைட்ரஜன்  சல்பைடுகளுக்கிடையே 
(H2S) ஆக்ஸிகரணம் மற்றும் கந்தகம் குறைத்தல்
நடைபெறுவதை  உள்ளடக்கியது கந்தகச் சுழற்சி
ஆகும். அதனால், கந்தகத்தின் இணைதிறன் நிலை 
(valence state) –2 முதல் +6 வரை மாறுகிறது.
கந்தகச் சுழற்சியில் உள்ள படிகள்:

பாஸ்பேட் செரிக்கச் செய்தல்

தாவரங்களும்
நுண்ணுயிரிகளும் கரிமச்
சேர்மானம் இல்லாத பாஸ்பேட்களைச் செரிக்கச்
செய்து அவற்றைக் கரிமச் சேர்மானமுடைய
பாஸ்பேட்களாக்கி
ATP மற்றும்
நியூக்ளிக்
அமிலங்களில் சேர்க்கின்றன.

1.

பாஸ்பேட் கனிமமாக்கும்

5. டீசல்பியூரிலேஷன்

2. சல்பேட் குறைத்தல்

3. கந்தகம் குறைத்தல்

4. கரிமச் சேர்மானமாக கந்தக ஆக்ஸிகரணம்
அல்லது குறைத்தல்

சல்பைட்/கந்தகம் – ஆக்ஸிகரணம்
–
(H2S à S° à SO42 )

கரிமச் சேர்மானமுடைய பாஸ்பேட்டை  உடையச்
செய்து கரையும்
தன்மையுடைய கரிமச்
சேர்மானமில்லாத பாஸ்பேட்டை  உண்டாக்குதல்,
கனிமமாக்கும்
எனப்படும்
(Mineralization).
நுண்ணுயிரிகள் பாஸ்பேட்ஸ் நொதிகளை 
உண்டாக்கி,
தாது
உப்பு
அதிகமாக்குதலை 
ஊக்கப்படுத்துகின்றன (படம் 11.5).
பைட்டிக்அமிலம்
	பைட்டேஸ்

சல்பைட்/கந்தகம் – ஆக்ஸிகரணம்

புரோகேரியோட்களால் காற்றுள்ள மற்றும்
காற்றில்லா  சூழ்நிலைகளில் இது நடைபெறுகிறது.
ஹைட்ரஜன்  சல்பைட் நடுநிலை  pH
ல்
புறத்தூண்டுதல் இல்லாமல் தானே  ஆக்ஸிகரணம்
அடைந்து தனித்த கந்தகமாக மாறும். எலிமண்டல்
கந்தகம், தையோபேசில்லஸ், பெக்கியட்டோவா
போன்ற கீமோலித்தோட்ரோஃபிக் பாக்டீரியாக்களால்
ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து சல்பேட்களாக மாறுகிறது.

இன�ோசிட்டால்
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பாைற
உய த
பாைறக
cைதvக

கrம ெபாrகளாக
பாேபக
பாைறக
பாேபக
Plants

தைர nேராட

Animals

cைதv kள
ம
பாேபக (கம)

பாேபக
கைரச

பாைற

cைதவைடத

பாேபக vபv (tட)

கட த ம

படம் 11.5: பாஸ்பரஸ் சுழற்சி
வெளிச்சம் இருந்தால் ஹைட்ரஜன்  சல்பைடை 
மின்னணு கொடையாளியாக பயன்படுத்திக் காற்று
இல்லாமலும், குரோமேசியம், குளோரோபியம்
போன்ற போட்டோட்டிராபிக் கந்தகம் பாக்டீரியாக்கள்
ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும்.

தேவைப்படுகின்றன.
சல்பேட்
குறைப்பு
செய்யும்
பாக்டீரியாக்களால்
வாழுமிடங்களில்
சேரும் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் காற்றில் வாழும்
பாக்டீரியாக்களுக்கு நஞ்சாக அமைகிறது.
அமினோ அமிலங்கள், புரதங்களை உண்டாக்க
சல்பேட்டைக் குறைக்கும் செயல் அசிமிலேட்டரி
சல்பேட் குறைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் ஹைட்ரஜன்  சல்பைட்
கரிமக் கூட்டுப் பொருள்களில் சேர்க்கப்படுகிறது.

கந்தகம் குறைக்கப்படுதல்

வாழுமிடங்களில் சல்பேட் இருந்தால், வெவ்வேறு
வகையான
நுண்ணுயிரிகளின் தொகுப்பு
சல்பேட் அளவை  குறைக்கிறது. காற்றில்லா 
சுவாசத்தில் சல்பேட், கடைசி மின்னணு ஏற்பியாக 
செயல்பட்டு சல்பைடாக மாறுவதாக பெய்ஜெரிங்க்
என்பவர் விளக்குகிறார். இது டிசிமிலேட்டரி
கந்தகக் குறைப்பு (DSR) என அழைக்கப்படுகிறது.
காற்றில்லாமல்
வாழும் பாக்டீரியாக்களான
டீசல்ஃபோவிப்ரியோ (படம் 11.6) டீசல்போகாக்கஸ்,
டீசல்போட்டோ-மேகுலம் முதலியன டிசிமிலேட்டரி
கந்தகக் குறைப்பைச் செய்யக் கூடியவை ஆகும்.

கந்தகம் குறைத்தல் (S° à H2S)

டிசிமிலேட்டிவ் கந்தகம் குறைக்கும் பாக்டீரியா
எலிமண்டல் கந்தகத்தை ஹைட்ரஜன் சல்பைடாகக்
குறைக்கிறது. உதாரணம்: டிசல்பியூரோமோனாஸ் 
காற்றில்லாமல் வாழும் ஒரு உயிரியாகும். காற்றுள்ள 
சூழ்நிலையில் சூடோமோனாஸ், புரோட்டியஸ்
மற்றும் சால்மேனெல்லா போன்றவையும் இந்தச்
செயலைச் செய்ய முடியும்.

கரிம கந்தகம் கூட்டுப் பொருள்களின்
குறைத்தல்/ஆக்ஸிகரணம்

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சி இல்லையென்றால்
பூமியின் நிலை என்னவாகும்?

டை மீத்தைல் சல்பைடு போன்ற கரிம கந்தகக் கூட்டுப்
பொருள்கள் கார்பன் மற்றும் சக்தி ஆதாரமாக அநேக 
நுண்ணுயிரிகளால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த செயல் நடைபெறுதற்கு பைருவேட்,
அல்லது லேக்டேட் போன்ற கரிமக் கார்பன்கள்

டிசல்புரிலேசன்: கரிம கந்தகக்
கூட்டுப்
பொருள்களை  நுண்ணுயிரிகள் உபயோகித்து,
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படம் 11.6: கந்தக சுழற்சி
சக்தியைப் பெற்று, ஹைட்ரஜன்  சல்ஃபைடை 
உண்டாக்குகின்றன.

ஓர்
ஆண்டிற்கு
40–250கி.கி
N/ஹெக்டேர், ரைச�ோபியம் நுண்ணுயிரியின் 
செயல்பாடுகளினால் பல்வேறு பயிர் வகை 
தாவரங்களினால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

11.2 உயிர் உரங்கள் (Bio Fertilizers)
இந்தியாவில், பண்ணை  நிலையில் புதைபடிவ
எரிப�ொருள்களை  சார்ந்த  இரசாயன உரங்கள்
கிடைத்தலும்,
வாங்குதலும்
இறக்குமதிச்
சரக்குகளினாலும்,
உதவிப்படிகளினாலும்
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.
யூரியா ப�ோன்ற 
இரசாயன உரங்கள், இரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள்
ப�ோன்றவைகளின் பயன்பாடும், கரிம 
உரங்கள்
கிடைக்காததும், மண் நலனை 
மிகவும் குறைத்துள்ளன. உயிர் உரங்கள்,
இரசாயன உரங்களுக்கும் கரிம  உரங்களுக்கும்
புதுப்பிக்கப்படத்தக்க
பிற்சேர்பு ப�ொருளாக 
செயல்படுகின்றன. இவை மண்  வளத்தை 
பெருக்கி,
தாவரங்களின் 
தீங்குயிரிக்கும்
எதிராகவும், மண்ணால் ஏற்படும் ந�ோய்களுக்கும்
இயற்கையான எதிர்ப்பு சக்தியை  உருவாக்கும்
திறனை க�ொண்டவை.

வரையறை

உயிர் உரங்கள் நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளைக்
கொண்டது. அவை, நைட்ரஜன்  உயிர் உரம்,
பாஸ்பேட் உயிர் உரம் எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
இவை மண்ணின்  வளத்தை பெருக்குவதற்காக 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நன்மைகள்
1.

இவை  இரசாயன
குறைக்கின்றன.

உரத்தின் தேவையை 

2. இவை வைட்டமிண்களையும் தாவர வளர்ச்சி
ஊக்குவிக்கும் ப�ொருள்களையும், தாவரத்திற்கு
அளித்து அதன் வீரியத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
3. இது மலிவானது.

உயிர் உரங்கள், அவை அளிக்கும் ஊட்டச்சத்தின் 
அடிப்படையில் கீழ்கண்ட வகைகளாக உள்ளன.

பயிர்போன்ற  தாவரங்களால் நைட்ரஜன் 
நிலைப்படுத்துதல் ஓர் ஆண்டிற்கு 44 மில்லியன் 
மெட்ரிக் டன் என்பது தகவல் சரியான ரைச�ோபியம்
வகையானது பயிர்களின்  விளைச்சலை  10–35%
வரை  அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும் தேங்கிய N,
அந்நிலத்தில் பின்னர் வளர்க்கப்படும் பயிர்களுக்கு
பயன்பயக்கும்.

நைட்ரஜன் உயிர் உரங்கள்
•

ரைசோபியம்

•

அசோஸ்பைரில்லம்

•
•

அசோட்டேபேக்டர்
பிரேங்கியா
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அதிக அ்ளவில் ரைநசாபியம் உற்பததி

்பாஸ்ந்பட உயிர் உைம் – கரைப்்பரவ
•
•

னபசில்லஸ்

அதி்க அளவில் ளரனசாபியம் உயிர் உரத்மத
உற்்பத்தி கசயவமத விளக்கும் வமர்படம்:

வீ.ஏ.எம். (VAM)

11.2.1 ரைநசாபியம்

ெல்லே மெட்ரஜமன நிமலேப்்படுத்தும்
ளரனசாபியம் சதர்வு கசயயப்்பட்டு, ஈஸட்
எக்ஸட்ராக்ட் சைனிட்டால் (YEM) நீர்க் ்கலேமவயில்
24 ைணிசெரம் வளரச்கசயயப்்படுகிறது

மரசசாபியமும், ்பயறு வம்கத் தாவரங்களும்
இமைந்து கசயல்்படுவது ெனகு அறியப்்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் அதி்க அளவு ்பயன்படுத்தப்்படும் உயிர்
உரம் ளரனசாபியம் ஆகும்.
ளரனசாபியம்,
கிராம்
கெ்கடிவ,
ஸச்பார்
உணடாக்்காத ்காற்று சுவாசி ்பாக்டீரியா ஆகும். இமவ
ைணணில் எதனுடனும் இமையாைல், ்காற்றில்
வாழக் கூடியமவ. ஈஸட் எக்ஸட்ராக்ட் சைனிட்டால்
அ்கர் (YEMA) தட்டில் வளரும் ளரனசாபியம் ஒட்டக்
கூடிய, கவளிர் கவணமை நிறத்துடன ்காைப்்படும்
(்படம் 11.7). இமவ, ்பயறுவம்கத் தாவரங்களுடன
இமைந்து கசயல்்பட்டு வளிைணடலே மெட்ரஜமன
நிமலேநிறுத்தி நிலேத்தின கசழிப்புத் தனமைமய
அதி்கரிக்்கக்கூடியது.

க்பரிய குடுமவயில் 250 மி.லி.ல் இருந்து
1000 மி.லி. அளவில் வளர்க்்க்படுகிறது
க்பரிய அளவு உற்்பத்திக்குப் க்பரிய கொதித்தல்
குடுமவ்களில் வளர்த்த்படுகிறது
ளரனசாபியம் வளர்ந்த நீர்க்்கலேமவ ைாவுப்
க்பாருளுடன (Peat அல்லேது – lignito – பீட் அல்லேது
லிக்மனட் ைாவு) ்கலேக்்கப்்படுகிறது
்பாலித்தீன ம்ப்களில் – ஒரு ம்பக்கு 200 கிராம்
வீதம் அமடக்்கப்்படுகிறது
25°C யில் ்பதப்்படுத்தப்்படுகிறது
விவசாயி்களுக்கு அனுப்்பப்்படுகிறது

சசடிகளுககு ரைநசாபியம் இடும் முர்ற

ைாவு ்கலேந்த ளரனசாபியம், நீருடன ்கலேக்்கப்்பட்டு,
அமர நீர்ைக் ்கலேமவயா்கக் ்காட்சியளிக்கும். அதில்,
தாவரங்களின விமத்கமளச் சசர்க்்க (்படம் 11.8)

்ப்டம் 11.7: ஈஸட் எக்ஸட்ராக்ட் சைனிட்டால் அ்கார்
தட்டின (YEMA) சைல் கவளிர் சிவப்பு மரசசாபியம்
குழுக்்கள்
ஆrேசாryேம
nைழv p

pறேதா
அேதா

ெசlைட
pைசyைழ

pற

கா பாைதy
ெசlைட
pைசyைழ
ஆப

c ெகாpள

ky

்ப்டம் 11.8: வி.ஏ.எம் பூஞமச்களின குழுக்்கள்
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வேண்டும். இந்த  விதைகளை  நிழலில் காய
வைத்து விதைக்க வேண்டும்.

11.2.2 பாஸ்பேட் கரைப்பான்கள்
சூடோமோனாஸ் மற்றும் பேசில்லஸ் போன்ற 
மண்ணிலுள்ள பாக்டீரியாக்கள், கரையாத
பாஸ்பேட்களைக் கரையக் கூடிய பாஸ்பேட்களாக 
மாற்றும் தன்மையுடையவை. அவை, கரிம 
அமிலங்களைச் சுரந்து பாஸ்பேட்களைக் கரையும்
தன்மையுடையவைகளாக மாற்றி செடிகளுக்கும்
கிடைக்கச் செய்கின்றன.
அதிகமாக 
வளர்ப்பதற்கும்
ஊடகத்தில்
செலுத்துவதற்கும் பாக்டீரியல் தொகுதி
பிக்கோவாஸ்கயா நீர்க்கலவையில் 7 முதல் 18
நாள்கள் வளர்க்கப்பட்டு, பீட் அல்லது லிக்னைட்டுடன் 
கலக்க வேண்டும். ஒரு வாரம் பதப்படுத்தப்பட்டு,
பின்னர் பாலித்தீன் பைகளில் அடைக்கப்பட்டு
ரைசோபியம் போலவே 
உபயோகிப்பதற்கு
அனுப்பப்படுகிறது.

படம் 11.9: நன்னீர் பெரணி
ன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட  ஸ்போர்கள், வெங்காயம்,
சோள வகைப் பயிர் மற்றும் புல் வகைகளில்
நோயை  உண்டாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பின்னர் மூன்று முதல் நான்கு மாதங்கள் கழித்து
வேர்கள் வெட்டி ஊற வைக்கப்படுகின்றன.
அதற்கு பின்னர் சிறுசிறு பந்துகளாக  உருட்டி,
செயலற்ற பொருள்களுடன்  இணைத்து, சின்னச்
சின்ன நெகிழிப்பைகளில் அடைக்கப்பட்டு, உயிர்
உரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

11.2.3 வி.ஏ.எம். (VAM)
மைக்கோரைசா என்பது பூஞ்சையின் வேர்.
தாவரமும், பூஞ்சையும் இணைந்து செயல்படுவதை 
இது விளக்குகிறது. வெசிக்குலார் ஆர்பஸ்குலர்
மைக்கோரைசா
(VAM),
உயிர்
உரமாகப்
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உள்மைக்கோரைசாவாகும்.
அவை கரைந்துள்ள பாஸ்பேட்களை நகரச்
செய்து தாவரங்களின்  உணவுத் தேவையைத்
பூர்த்தி செய்கின்றன.

உருவ அமைப்பு

வி.ஏ.எம்.
என்பது
உள்மைக்கோரைசாவிற்கு
ஒரு உதாரணமாகும். பாஸ்பேட்களைச் சேர்த்து
வைக்கும் வெசிக்கிள்கள்,
ஆர்பஸ்கிள்கள்
போன்றவை செல்களினுள்ளே காணப்படுகின்றன.
வெசிக்கிள் என்பது உருண்டையான அமைப்பு
ஆர்பஸ்கிள் என்பது கிளைகளுடன்  கூடிய மரம்
போன்ற அமைப்பினை உடையது (படம் 11.9) இவை,
வேர்களின் கார்டெக்ஸ் பகுதியில் காணப்படும்.

படம் 11.10: அனாபீனா அச�ோலே நுண்ேணாக்கி பார்வை 

11.2.4 சையனோ பாக்டீரியா/நீலப்பச்சைப்
பாசி

அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்தல்

நீலப்பச்சைப் பாசிகள் என்பவை, ஒரு செல்லுடைய
அல்லது இழை போன்ற  அமைப்பினையுடைய
புரோகேரியோட்கள் ஆகும். இவை, நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்தவும்,
ஒளிச்சேர்க்கையும்

வேர் சார்ந்த உட்புகும் ப�ொருள்கள் வி.ஏ.எம் உயிர்
உரம் உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படுபவை  ஆகும்
(படம் 11.10). வேரின் மூலம் செலுத்தப்படும் விஏஎம்–
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செய்யக்கூடியவை. இழை  அமைப்புடையவைகள்,
பெரும்பாலான பெரிய சிறப்பான, உறுதியான
சுவர்களை உடைய ஹெட்டரோசைட்கள் என்னும்
செல்களை  உடையவை. இவை, நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்தும் இடமாகும்.

பள்ளங்களைத் தயாரித்தல் (61 × 31 × 91)

மணலால் நிரப்பி, 200 கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட்
மற்றும் நீர் சேர்க்கபடுகிறது

நாஸ்டாக், அனபீனா போன்றவை  இழை 
அமைப்புடையவை. கிளியோகேப்சா என்பது
ஒரு செல்லுடைய நீலப்பச்சைப் பாசியாகும்.
இழை  அமைப்புடையவற்றில் ஹெட்டசைட்கள்
இருப்பதால் அவை நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும்.
சில 
இழை 
அமைப்புடையவற்றில்
ஹெட்டரோசைட்கள் இருக்காது. ஆனாலும், அவை 
வளிமண்டல நைட்ரஜனை  நிலைப்படுத்தும்.
அவை  வளர்வதற்கு நிலையான நீர் வேண்டும்.
நீலப்பச்சைப் பாசி, வயல் வெளிகளில் நிறைய
வளர்ந்து நிலத்தை நைட்ரஜன்  நிறைந்ததாக்கி
வளப்படுத்தும்.

த�ொடக்க வளர்ச்சிக்குப் பாசியைத், தண்ணீரின் 
மேல் தூவப்படுகிறது

ஒரு வாரம் கழித்து

மேல் பகுதியில் பாசி நுரை உண்டாகிறது

அதிக அளவில் நீலப்பச்சைப் பாசி பயிரிடுதல்

நீர் காய்ந்து வற்றிய பின் பாசி அடைகள்
சேகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறன

நீலப்பச்சைப் பாசியை நெல்
வயல்களில்
பயன்படுத்தினால் நெல் வளர்ப்பிற்கு பயன்படுத்தும்
இரசாயன நைட்ரஜன்  உரங்களை  குறைக்கலாம்.
இதற்காக  நீலப்பச்சை பாசிகைளை  அதிக  அளவு
பயிர் செய்வது அவசியம். அதிக  அளவு நீலப்பச்சை 
பாசிகைளை பயிரிடுதலில்
கீழேகாணும்
வழிமுறைகள் உள்ளன.
1.

காய்ந்த பாசி அடைகள் 10 கிகி/ ஹெக்டர் வீதம்
வயல்களில் நாற்று நடவுக்குப் பின் சேர்க்கப்படுகிறது

11.2.5 அசோல்லா
இது சுத்தமான நீரில் மிதக்கும் நீர் பெரணியாகும்.
இதன்  தண்டு கிளைகளாகப் பிரிந்திருக்கும்.
இலைகள் நன்கு பிளந்து இரு இதழ்களுடன் 
தண்டில் மாறி மாறி அமைந்திருக்கும். இலைக்கு
டார்சல் பகுதி, வென்டில் பகுதி (படம் 11.9) என
இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. டார்சல் பகுதியில்
இணைந்து வாழும் அனபீனா அசோல்லே (படம் 11.10)
எனும் சயனோபேக்டீரியம் இருக்கும்.. பெரணியும்
சயனோ பேக்டீரியமும் இணைந்து வாழ்வதில்
பெரணிக்கு அனபீனா நிலையான நைட்ரஜனைக்
கொடுக்கும். பெரணி, மற்ற  நுண்ணுயிரிகளின் 
போட்டியில் இல்லாமல் இருக்க இடத்தைக் (niche)
கொடுக்கும்.

நீல பச்சைப் பாசியைப் பிரித்தெடுத்தல்.

2. அதிக அளவில் நீலப்பச்சைப் பாசி பயிரிடுதல்.
நீலப்பச்சைப் பாசியை மண்ணிலிருந்து
அல்லது வயல் வெளிகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம்.
தொடர்
நீர்க்கலவையிலிருந்து
சரியான
நீர்க்கலவை பாசியுடனானதை  எடுத்து, பாசி வளர்
ஊடகம் பி.ஜி – 11 அல்லது பிரிங்ஷெயிம் உள்ள 
நீர்க்குடுவைகளில் சேர்க்க வேண்டும். 28° C ல்
சில  வாரங்கள் வைத்திருந்து, தனித் தொகுதியைப்
பிரித்தெடுத்து, அடையாளம் கண்டு, பாதுகாக்கப்பட
வேண்டும். அதிக  அளவு பாசி உற்பத்திக்கு இதை 
உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இவை  இரண்டு
வழிகளில் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

அசோல்லா நெற்பயிர்களுக்கு நைட்ரஜன் 
கொடுக்கக் கூடிய உயிர் உரமாகப் பயன்படுகிறது.
நெல் வயல்களில் சேர்க்கப்படும் போது அசோல்லா 
நைட்ரஜன்  சத்தை  ஏற்கனவே  வயலில் உள்ள 
பயிர்களுக்குக் கொடுப்பதால் செயற்கை உரங்களின் 
தேவையைக் குறைக்கிறது.

அதிக அளவு நீலப்பச்சை பாசிகைளை
பயிரிடுதலில் வழிமுறைகள்

1. திறந்த வெளியில் ஆழமற்ற இடத்தில் வளர்த்தல்:
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நெல் வயல்களில் அசோல்லாவை இடும்
முறை

தகவல் துளி

நீர் நிறைந்த நெல் வயல்களில் நெற்பயிரை 
நடுவதற்கு முன்னால், அசோல்லா இரண்டு – மூன்று
வாரங்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டும். நெல் நடவு
நட்டு ஒரு வாரத்திற்குள், வயலில் நீர் வடிக்கப்பட்டு,
அசோல்லாவை மண்ணில் சேர்க்க வேண்டும்.

மைக்கோரைசா, ஆர்க்கிட் முளைத்தல்:
வாழ்க்கை  சுழற்சியின் த�ொடக்க நிலைகளில்
நிலத்தில் வாழும் ஆர்க்கிட்கள் எல்லாமே 
ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதில்லை. பச்சையம்
இல்லாததால், பூஞ்சை இணைச் சேர்க்கையால்
(மைக்கோரைசா) பெறப்படும் கார்பனைச்
சார்ந்தே  வாழும். பின்னர் முதல் பச்சை 
இலைகளை  நிலத்திற்கு மேலே  உண்டாக்கி,
உணவு ஊட்டத்துக்குரிய வழிவகைகளைச்
செய்து கொள்வது மைக்கே ஹெட்டரோட்ராஃபி
எனப்படும். 200 வகை  ஆர்க்கிட்கள் தங்கள்
வாழ்நாள் முழுவதும் பச்சையம் இல்லாமலேயே 
இருக்கின்றன. கேலியோலா, கேஸ்ட்ரோடியா,
கொரல்லோரைசா, ரைஸான்தெல்லா மற்றும்
அநேக 
ஆர்க்கிட்கள்
மைக்கோரைசல்
பூஞ்சையிடமிருந்தே கார்பனைப் பெற்றுக்
கொள்கின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
இரசாயன உரத்தினை  விட உயிர் உரங்கள்
ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

11.3 உயிரி பூச்சிக் கொல்லிகள்
பூச்சிகள் பயிர் மற்றும் சேமித்த பொருள்களை 
நாசம் செய்கின்றன.
இப்பூச்சிகள் மரத்தின் 
இலைகள் மற்றும் வேர்களைத் தின்பதாலும்
அல்லது
இனப்பாலினை 
உறிஞ்சுவதாலும்
கடுமையான பயிர் சேதத்தை  விளைவிக்கின்றன.
இரசாயன பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயிர்களின் 
மீது பயன்படுத்தும் போது, அவை  சுற்றுச் சூழல்
சீரழிவுக்குப் காரணமாக  உள்ளன. இதன்  நீடித்த 
பயன்பாட்டால் பூச்சிகள் இப்பூச்சிகொல்லிகளை 
எதிர்க்கும் திறனைப் பெறுகின்றன.
உயிரி பூச்சிக் கொல்லி என்பது வேளாண் பூச்சிப்
பொட்டுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு கலவை,
மேலும், இதன் செயல்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியல்
விளைவினைக்
கொண்டது.
இவ்வாறான
தயாரிப்புகளில் குறிப்பிடப்படும் உயிர் கட்டுப்பாடு
முகவர்கள் இயற்கைப் பொருள்கள் போன்ற 
செடி இனங்கள், சில கனிமங்கள், விலங்குகள்,
நுண்ணுயிர்கள் உள்பட அவற்றின் மரபணுக்கள்
அல்லது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தினை உள்ளடக்கியது
எனலாம்.

அதிக அளவில் அசோல்லாவைப் பெருக்குதல்
சிறு சிறு நிலப்பகுதிகள் (50-100 ச.மீ) அல்லது
காரைத் தொட்டிகளில் தேங்கி நிற்கும் நீரில்
அசோல்லாவைச் சேர்க்கபடுகிறது

இவை,
ஒருங்கிணைந்த 
பூச்சி
மேலாண்மையின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு முக்கியப்
பங்கினை  ஆற்றி பூச்சிகளைக் கட்டுப்பாட்டில்
வைக்கின்றது.

சுண்ணாம்பு சேர்த்து PH 8 ல் வைக்கப்படுகிறது
சத்துக்காக சூப்பர் பாஸ்பேட் சேர்க்கப்படுகிறது
மற்றும் பூச்சிகளைத் தடுக்க கால்போபூரான் 
சேர்க்கப்படுகிறது

நற்பயன்கள்

இவற்றில் குறைந்த  அளவு நச்சுத் தன்மை 
கொண்டுள்ளதால், இது மனிதர்கள் மற்றும்
சுற்றுச் சூழலினைப் பாதிக்காது மற்றும் எந்த  தீய
எச்சத்தினையும் அண்டவிடாது.

20 நாட்களுக்கு பிறகு அசோல்லா உயிர்த்தொகுதி
8 முதல் 10 டன்களாக அதிகரிக்கும்.
அறுவடை செய்யப்பட்ட அசோல்லா உயிர்
உரமாக நெல் வயல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

குறிப்பிட்ட பூச்சிப் பொட்டுக்களையே தாக்கும்.
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தொடர்ந்து சுற்றுச் சூழலில் இருப்பதால் பூச்சிப்
பொட்டுக்களின் பெருக்கத்தை நீண்ட காலம் ஒடுக்க
முடிகிறது.
நுண்ணுயிரி பூச்சிக்
வகைப்படும். அவை:
1.

கொல்லிகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட கார–அமிலத்தன்மை  பிடீ நஞ்சின் 
செயல்பாட்டிற்கு உதவும்.
செயல்முறை:

மூன்று

பூச்சிகள் ஐந்து வித்து படிகங்களைக் கொண்ட 
கிரை புரதத்தினை உட்கொள்ளும்

பாக்டீரியல் உயிரி பூச்சிக் கொல்லி

2. பூஞ்சை உயிரி பூச்சிக் கொல்லி

3. நச்சு ஊனீர் உயிரி பூச்சிக் கொல்லி
இப்படிகங்கள் பூச்சியின் வயிற்றில் உள்ள 
அமிலத்தன்மையில் கரையும்

11.3.1 பாக்டீரியல் பூச்சிக்கொல்லி
பேசில்லஸ் துருங்கென்சிஸ், பேசில்லஸ் பாப்பிலே,
பேசில்லஸ் லென்டிமார்பஸ் போன்ற பாக்டீரியாக்கள்
சில பூச்சிப் பொட்டுக்களைக் கொல்லும் ஆற்றல் வளம்
வாய்ந்தவை. மேலும் இப்பாக்டீரியாக்கள் பூச்சிகளை 
நோய்வாய்ப்பட வைக்கின்றன.

இவ்வாறு கரைந்த செயலற்ற டெல்டா அக நச்சு
வெட்டப்பட்டு, அவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி செயலில்
வைக்கின்றது

பேசில்லஸ் துருன்சிஸ் (பிடீ)

இவை கிராம் நேர்மறை, வித்து உருவாக்கும், கம்பி
போன்ற  வடிவமைப்புடன் மண்ணில் இருக்கும்
பாக்டீரியா. இப்பாக்டீரியாக்களில் வித்து உருவாகும்
போது சில  பூச்சிக் கொல்லி புரதங்கள் ஐந்து வித்து
படிகங்களாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை தான் 
(Delta Endotoxin) டெல்டா  அக நச்சு என்றும் கிரை 
புரதம் (cry protein) குறிப்பாகச் செதிலிறக்கையினம்
(Lepidoptera) வண்டினம் (coleoptera) மற்றும் சில 
பூச்சி இனக்குழுக்களுக்கு நஞ்சாக அமையும்.

செயலில் இருக்கும் நஞ்சுப் பூச்சிகளின் 
நடுக்குடலின் புறச்சீதப்படலத்தில் அதன் குறிப்பிட்ட 
உணர்பொறியோடு பிணையும்

இதன் விளைவாக நஞ்சு உட்செருகி அதன் மூலம்
புறச்சீதப்படலத்தில் துளைகள் பெருக்கமடையும்

பிடீயின் நடவடிக்கை முறை:

அதன் விளைவாக உயிரணுச் சிதைவு மற்றும்
புறச்சீதப்படலத்தின் தகர்வால் உயிரணுவின் 
உள்ளடக்கங்கள் விடுவிக்கப்படும். பூச்சிகளின் 
மரணத்திற்கு மிக முக்கிய காரணமாக 
திகழ்கிறது

பிடீயின்  உயிரணு இலைகள் மீது தெளிக்கப்படும்
போது, அவற்றினை  முட்டைப் புழு வடிவங்களான
பூச்சிகள் உட்கொள்ளும் பொருட்டே அதன் செயலைச்
செய்யும். ஏனென்றால், பூச்சிகளின் வயிற்றில் உள்ள 
தகவல் துளி

அறிகுறிகள்:

பிடீ பருத்தி ஒரு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட 
பயிராகும்,
இதில் படிக நஞ்சுசைக்
கொண்ட மரபணு, மரபணுத்தொகுதியில்
ஒருங்கிணைந்து உள்ளது. இப்படிக நஞ்சு
பல்வேறு தாவர பாகங்களில் வெளிப்படுவதால்
அவற்றின் 
மீது
பூச்சிக்கொல்லிகளைத்
தெளிப்பது குறைகிறது. BT பருத்தி மட்டுமே 
இந்தியாவில்
வணிகச்
சாகுபடிக்காக 
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட  ஒரே மரபணு மாற்றம்
செய்யப்பட்ட பயிராகும்.

•

முட்டைப்புழுக்கள் ஊட்டத்தினை நிறுத்தும்

•

முட்டைப்புழுக்கள் மந்தமாக  ஆகிறது மற்றும்
ஒரே நிலையில் இருக்கிறது

•

முட்டைப்புழுக்களின் 
உடலில்
தண்ணீர் கசிந்து வெளியேறுகிறது

•

முட்டைப்புழுக்கள்
இறந்ததும்
இலையிலிருந்து கீழே விழுகிறது.

•

பல்வேறு இனங்கள் உடைய பிடீ பருத்திக்காயப்
புழு, முட்டைக்கோஸ்  புழு மற்றும் ஜிப்சி அந்துப்
பூச்சிக்கு எதிராக வேலை புரிகிறது.

இருந்து
இவை 
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11.3.2 பூஞ்சை பூச்சிக் கொல்லி

நொதி (Lipase), புரத நொதிகளைச் (Protease)
சுரக்கச் செய்து புறத்தோலினைக் கரைக்கின்றன.
பூஞ்சையிழை  குருதிக்குழியினுள்
நுழைந்து,
வேகமாகப் பெருகி அப்பூச்சியின்  முழு உடலில்
குடியேறியபின் கலவியிலான அரும்பிகளின் மூலம்
வித்துகளை (Blasto spores) விடுதலை செய்கின்றன.
குருதிக்குழியின்  ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டினால்
அல்லது நச்சு கலந்த  உயிரனக்கழிவுகளின் 
கசிவால் குருதி நஞ்சூட்டுதலின்  மூலம் பூச்சிகள்
அழியும்.

இப்பூஞ்சைகள் பூச்சிகளை நோய்வாய்ப்படச் செய்து,
பூச்சிகளை  தாக்கி அவற்றினைப் பாதிப்படையச்
செய்கின்றன. இவை பூச்சியின் உடலில் நோயினைத்
தூண்டி பூச்சியின் மரணத்திற்குக் காரணமாக 
இருக்கின்றன. பூஞ்சை, பூச்சிக் கொல்லிகளில்
பயன்படுத்தப்படும் இரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
பூஞ்சைகள் இவையே:
•

வெள்ளை மஸ்கார்டின் நோய்  உண்டாக்கும்
பேவேவர் பாஸியானா

•

பச்சை மஸ்கார்டின் நோய்  உண்டாக்கும்
மெடரிஹீசியம் அனிஸ்சோப்லியே

இந்தியாவின்
செய்யப்பட்ட
க�ொல்லிகள்:

பேவேவர் பாஸியானாவின் நடவடிக்கை
முறை

பதிவு
உயிர்

1. பே

சி ல்ல ஸ்
து ரு ஞ் சி ன் ஸி ஸ்
வார்.இஸ்ரேலென்ஸிஸ்

பேவேவர்
பாஸியானா நாரியிழை 
டியேடீரோமைசிட்ஸ்  வர்க்கத்தினைச் சேர்ந்த 
பூஞ்சை  ஆகும், மேலும், இதனை  முழுமையற்ற 
பூஞ்சை  என்றும் அழைப்பர். இவை, கொலராடோ
உருளைக்கிழங்கு வண்டு (படம் 11.11), காடுலிங் 
அந்துப் பூச்சி, அமெரிக்கப் புல் புழு போன்றவற்றிற்கு
எதிராக வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. பேசில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் வார்.குர்ஸ்டாக்
3. பே
 சில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் வார்.கேலேரியே
4. பேசில்லஸ் ஸ்பேரிக்கஸ்
5. ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடே
6. ட்ரைக்கோடெர்மா ஹெர்சியானெம்
7. சூட�ோம�ோனஸ் ஃபுள�ோர�ோசென்ஸ்

11.3.3 நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகள்
நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகள் என்பது கிருமிகள்
மூலம் பூச்சிகளை மற்றும் பிற கணுக்காலிகளைப்
பாதிப்படையச் செய்யும். நச்சு ஊனீர் பூச்சிக்
கொல்லிகள் செதிலிறக்கையின்  முட்டைப்புழுக்கள்
போன்ற  ஹெலிக்கோபர்வா, ஸ்போடோப்டெரா
இனங்களை பருத்தி, மக்காச் சோளம், சோளம்,
தக்காளி மீது கட்டுப்படுத்தப் பயன்பட்டு வருகிறது.
நச்சு ஊனீர் பூச்சிக் கொல்லிகளில் பொதுவாகப்
பயன்படுத்தப்படுவது, பாக்யுலோ வைரஸ் 
ஆகும். இவை  மிகச் சிறியதாகவும் மற்றும்
இருபுரியிழையிலான ஆக்சிஜனற்ற ரைபா கரு
அமிலத்தினால் (டி.என்.ஏ) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பாக்யுலோ வைரஸ் பேரினம்
மூன்று
துணைக்குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது:

படம் 11.11: இந்த ஒளிப்படத்தில் பேவேவர்
பாஸியானாவால் பாதிக்கப்பட்ட பூச்சியினைக்
காணலாம்.
இப்பூஞ்சை  உந்துகளின்  மூலம் பூச்சிகளின் 
குருதிக்குழியினை கைப் பற்றும் நோக்கில்
பிரவேசிக்கின்றன. ஒருமுறை  அந்த  உந்து
புறத்தோலினோடு இணைந்தால், அது வளர்ந்து
மேலும் பூஞ்சையிழை  புறத்தோலினை  ஊடுருவும்
(புறத்தோல் என்பது பூச்சிகளின் வெளிப்புறச்
சவ்வாகும்) ஊடுருவுவதற்கு வீங்கிய பூஞ்சையிழை 
முனையின் 
(Appressorium)
உருவாக்கமும்
ஊடுருவல் முளையும் (Penetration peg) உதவுகிறது.
பூஞ்சைகள் சிட்டினேஸ்  (Chitinase), கொழுப்பு

•

நியூக்ளிக் பாலிஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ் 
(என்.பி.வி)

•

கிரான்யுலோஸிஸ் வைரஸ் (ஜி.வி)

•

வைரஸ் இல்லை (Non-occluded)
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நியூக்ளியர் பாலிஹெட்ரோஸிஸ் வைரஸின்
நடவடிக்கை முறை (என்.பி.வி)

போது உட்கொள்ளும். நான்கு முதல் ஐந்து
நாள்களுக்குப் பிறகு இறந்த  முட்டைப்புழுக்கள்
ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அரைக்கப்படும். அரைத்த 
திரவத்தின்  மையவிலக்கியில் செலுத்தி வைரஸ் 
இருக்கும் அடித்துகள்களை மட்டும் தூய வடிநீருடன் 
கலக்கவும். இந்த வைரஸ் தொங்கலை  வயலின் 
மீது தெளித்துப் பயன்படுத்தலாம்.

பூச்சிகள்
இவ்வைரஸினை 
உட்கொள்வதன் 
மூலம்
அப்பூச்சிகளின் 
உடம்பில்
வைரஸ் 
நுழைந்து
கொள்கிறது. மேலும்
இவை நடுக்குடலின் 
உயிரணுக்களில்
சவ்வு
இணைவுகளால் தொற்றை 
ஏற்படுத்துகிறது.
இவ்வகை வைரஸ்கள்
உயிரணுக்களின் 
உட்கருவின்  உள்ளே  அவற்றின்  உறையை 
நீக்குவதுடன்  குடலின்  புறச்சீதப் படலத்தினைக்
கடந்து சென்று உட்பரவிய தொற்றினைக் குருதிக்
குழியில் நிலைநாட்டும் (படம் 11.12).

சுருக்கம்
கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு
நிலைப்படுத்துதல்,
உயிரியியல் நைட்ரஜன்  நிலைப்படுத்துதல் ஆகிய
இரண்டும் பூமியில் நடக்கும் மிக  முக்கியமான
உயிரியியல் நிகழ்வுகள் ஆகும்.
மெத்தனோஜெனிசிஸ் 
என்பது
காற்றில்லாமல் நடக்கும்
நிகழ்ச்சி.
இதில்
கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு மீத்தேனாக (CO2 to CH4)
மாற்றப்படும். இது மெத்தனோ பேக்டீரியம் வகை 
மெத்தனோஜென்களால் நடத்தப்படும்.

அறிகுறிகள்
நிறமாற்றம் (முட்டைப் புழு பழுப்பு அல்லது மஞ்சள்
நிறமாற்றம் அடைகிறது)
•
•
•
•

பாஸ்பரஸ்  உருமாற்றம், எனப்படுவது கரிம 
சேர்மானமற்ற பாஸ்பேட், கரிம  சேர்மானமுள்ள 
பாஸ்பேட்டாகவும், கரையமுடியாத பாஸ்பேட்
கரையக்கூடிய பாஸ்பேட்டாக மாறுதல் ஆகும்.

முட்டைப் புழு சிதைந்து அல்லது மிருதுவாதல்
மந்த நிலை
பாதிக்கப்பட்ட முட்டைப்புழு கிளைகளில் இருந்து
தலை கீழாகத் தொங்கும்
முட்டைப் புழுக்களில் வைரஸ் நிறைந்த திரவம்
இருப்பதால் அவை வீங்கிக் காணப்படும். மேலும்
அவை கருப்பு நிறமாக மாறிட இறுதியில் இறந்து
போகும்.

ஊதா மற்றும் பச்சை  நிற கந்தகம் பாக்டீரியா,
சல்பரை  சிறுமணிகளாகச் சேர்த்து வைக்கும்.
அதனால், அவை மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.
உயிர்
உரங்கள், நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துபவை மற்றும், பாஸ்பேட்டை 
கரைக்கக் கூடிய நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளைக்
கொண்ட தயாரிப்பாகும். அவை, உயிருடன் அசையா
நிலையில் விதை  அல்லது மண்ணுடன்  சேர்ந்து
நிலத்தின் செழிப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கும்.
அசோல்லாவும்
அனபீனாவும்
இணைந்து
செயல்படும்
தன்மையில்
அனபீனா,
நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள வளிமண்டல நைட்ரஜனை 
அசோல்லாவுக்கு வழங்குகிறது.
நீலப்பச்சைப் பாசிகள் புரோகேரியோட்கள்.
அவை,
ஒளிச்சேர்க்கையை நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துதலையும் செய்யும்.

படம் 11.12: இந்தப் ஒளிப்படத்தில் என்.பி.வி. யினால்
பாதிக்கப்பட்ட முட்டைப் புழுவினைக் காணலாம்

உயிரி
பூச்சிக்கொல்லிகள்
எனப்படுவது
பூச்சிப்பொட்டுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் கலவை,
இதன் செயல்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட  உயிரியியல்
விளைவினைக்
க�ொண்டது. பேசில்லஸ் 
துருஞ்செனிசிஸ் படிக நஞ்சினை  உருவாக்கி
பூச்சிகளின் அழிவுக்கு காரணமாகும்.

என்.பி.வி யின் பேரளவு உற்பத்தி முறைகள்
என்.பி.வி யினை ஆய்வுக் கூடத்தில் பொருத்தமான
முட்டைப்புழுக்களின் லார்வாக்களைப்
பயன்படுத்தி பேரளவு உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது.
முட்டைப்புழுக்கள்
என்.பி.வி. தொற்றுள்ள 
உணவினை  தம் ஐந்தாம் கட்ட  வளர்ச்சியின் 
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பாrய pcெகாl - ேபcலா tr ெஜ

கா பrt ெச

ேபc லா trெஜcய

Bt பrt ெச

pc - உத

எ

பt அைடத தாவர

மரப மாறபட Bt பrt
ெச

ஏ Bt j

pc - உத

சுய மதிப்பீடு

cய

Bt பrt ெசைய
உ pc இறத

இ)	பெக்கியடோவா
ஈ) a மற்றும் b – இரண்டும்

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

3. பாக்டீரியாக்களால் பாஸ்பேட் கரைதல் என்பது,
கீழே  உள்ள  எதன்  உற்பத்தியால் நடுநிலைப்
படுத்தப்படுகிறது?

1. வளிமண்டல நைட்ரஜன் 
புரோகேரியோட்களால்
அ ம்மே ா னி ய ா வ ா க 
மாற்றப்படுவது            எனப்படும்.

அ) ஆர்கானிக் அமிலங்கள்
ஆ)	பாஸ்படேஸ்
இ)	பாஸ்பாரிக் அமிலம்
ஈ)	பைட்டேஸ்கள்

அ)	உயிரியியல் நைட்ரஜனை 
நிலைப்படுத்துதல்
ஆ)	நைட்ரிபிகேஷன்
இ) அம்மோனிபிகேஷன்
ஈ) டிநைட்ரிபிகேஷன்

4. கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடிலிருந்து
மீத்தேன் 
உற்பத்தியாகும் செயல்            எனப்படும்
அ)	கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு நிலை நிறுத்தல்
ஆ)	மெத்திலோ ட்ராபி
இ)	மெத்தனோ ஜெனிசிஸ்
ஈ) ஒளிச் சேர்க்கை

2. சல்பைட் ஆக்சிகரணம் இதனால்
நடைபெறுகிறது
அ)	தையோபேசில்லஸ்
ஆ) ஊதா பாக்டீரியா

5. அமினோ அமிலம், மற்றும் புரோட்டீன்களை 
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உண்டாக்க கந்தகம் குறைக்கப்படுவது

ஈ)	மேற்கூறிய அனைத்தும்

அ) டிசல்பியூரிலேஷன்
ஆ) அசிமிலேட்டரி கந்தகம் குறைத்தல்
இ) டிசிமிலேட்டரி கந்தகம் குறைத்தல்
ஈ)	கந்தகம் குறைத்தல்

13. பூஞ்சை  பூச்சிக் கொல்லிகளின் நடவடிக்கை 
முறை                       பொறுத்தது.
அ)	பூச்சிகள் பூஞ்சைகளை உட்கொள்ளுதல்
மூலம்
ஆ)	பூஞ்சைகள் பூச்சியின் புறத்தோலினை 
ஊடுருவுதல் மூலம்
இ)	பூஞ்சை தொற்றுள்ள இலைகளை 
உட்கொள்ளுவதின் மூலம்
ஈ)	பூஞ்சைகள் வித்தினை 
உட்கொள்ளுவதின் மூலம்

6. நைட்ரோஜீனஸ் உயிர் உரத்திற்கு உதாரணம்
அ)	பேசில்லஸ்
ஆ) சூடோமோனாஸ்
இ) ரைசோபியம்
ஈ) வீ.ஏ.எம்
7. நீலப்பச்சைப் பாசியின் மற்றொரு பெயர்

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

அ)	பச்சைப் பாசி
ஆ) பிரவுன் பாசி
இ)	சையனோ பாக்டீரியா
ஈ) நீலப் பாசி

1. கந்தகம் சுழற்சியில் ஊதா மற்றும் பச்சை  நிற
பாக்டீரியாவின் பங்கு என்ன?
2. நைட்டிரோஜுனேஸ்  என்றால் என்ன? அதன் 
வேலைகள் யாவை?

8. ரைசோபியத்திற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 
ஊடகம் YEMAவில் உள்ள சர்க்கரை

3. உயிர் உரங்கள் – வரையறுக்கவும்.

அ)	மால்டோஸ்
ஆ)	மேனிட்டால்
இ) குளுக்கோஸ்
ஈ)	லேக்டோஸ்

4. வி.ஏ.எம். என்றால் என்ன?
5. உயிரி பூச்சிக் கொல்லிகள் என்றால் என்ன?
6. என்.பி.வி என்றால் என்ன?
7. தாவரத்தில் ஏற்படும் பாக்டீரியல் நோய்கள்
யாவை?

9. கரிமச் சேர்மானமில்லாத பாஸ்பேட்களைக்
கரையும் தன்மையுடையதாக, பேசில்லஸ் 
செய்வது
அ) என்ஸைம் உற்பத்தியால்
ஆ)	கரிம அமிலங்கள் உற்பத்தியால்
இ)	காரம் (Alkali) உற்பத்தியால்
ஈ) மினரலை சேஷனால்
10. வி.ஏ.எம். அதிக அளவில் பயிரிடுவது நடப்பது
அ) சோளப்பயிரின் வேர்களில்
ஆ)	நெற்பயிரின் வேர்களில்
இ) உருளைக் கிழங்குகளின் வேர்களில்
ஈ)	பருத்திச் செடியின் வேர்களில்
11.

              என்பது பூச்சிகளின் உடம்பில்
நோயினைத்
தூண்டும்
பூஞ்சையின் 
எடுத்துக்காட்டு:
அ)	வெர்டிசீலியம்
ஆ)	பேவேவர் பாஸியானா
இ)	மெடரிஹுசியம் அனிஸ்சோப்லியே
ஈ)	மேற்கூறிய அனைத்தும்

12. பிடீயின் நச்சுத் தன்மைக்குக் காரணம்
அ) கிரை புரதம்
ஆ)	டெல்டா அக நச்சு
இ) ஐந்து வித்து படிகம்

8.

லெகிமோ குளோபினின் வேலை என்ன?

9.

நெல் வயல்களில் அசோல்லாவைச் சேர்க்கும்
வழிமுறை யாது?

10.

ரைசோபியத்தின் 
சிறப்புகள் யாவை?

11.

கரையக்கூடிய பாஸ்பேட்டின் அதிக உற்பத்தி
குறித்து விளக்குக.

12.

அசோல்லா  – அனபீனா கூட்டு வாழ்க்கை 
என்றால் என்ன?

13.

படிக நஞ்சு என்றால் என்ன? பிடீ பருத்தியைக்
விளக்குக

14.

வேர் முடிச்சு
விளக்குக.

15.

பாஸ்பரஸ்/கார்பன்/கந்தகம்/நைட்ரஜன்/
சுழற்சிகளின் வினைகளை குறித்து விளக்குக.

16.

வி.ஏ.எம்–ன்  அதிக  அளவு உற்பத்தியைக்
கூறுக.

17.

பேசில்லஸ்  துருஞ்சென்சிஸ் பற்றி விரிவாகக்
குறிப்பு வரைக.

முக்கியமான

தனிச்

உண்டாவதை, படத்துடன் 
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இயல்

12

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்
இயல் திடடவகர
12.1 மனி் உ்லில் நுணணுயிர்
ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.2 ந்ோல் மற்றம் புண ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.3 சுவோசப �ோள்யில் ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.4 இளரபள�க் கு்ல் �ோள்
ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.5 ்கண ந�ோய்த்ோற்று்கள்

மரு்துவ
நுணணுயிரியல்
அல்்லது
ந�ோயியல்
நுணணுயிரிய்லோனது
ந�ோயக்குறி
நசோ்ளன்கள்,
த்கோள்ளை
ந�ோயியல் ்கணடுபிடி்்ல், ்கோ்லங்களில்
தவளிப�டும் மற்றும் மீணடும் தவளிப�டும்
த்ோற்று
ந�ோய்களின
எதிர்்கோ்ல
்கணடுபிடிபபு்களை வழஙகுவ்ன மூ்லம்
ஒரு முக்கிய �ஙள்க வகிக்கிறது.

12.6 சிறுநீர்க மண்்ல ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.7 இனபத�ருக்்க ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.8 ம்திய �ரம்பு மண்்ல்தில்
ந�ோய்த்ோற்று்கள்
12.9 உள் �ரவிய அல்்லது ஊடுருவும்
ந�ோய்த்ோற்று்கள்

கற்றல் நநொக்கஙகள்
மோணவர்்கள்
பிறகு,

இப�ோ்ப�குதிளயப

12.1 மனித உடலின் நுண்ணுயிர்
நநொயத்்தொற்றுகள்

�யினற

•

மருத்துவ
நுணணுயிரி�லின்
முககி�த்துவத்சத விவரிபபர்.

•

்ைோய்த்பதோற்றுகளின்
வசகசளயும்,
ஆதோேங்கசள புரிந்துகபகோள்வர்.

•

பதோற்று
்ைோய்களின்
வசககசளயும்,
்ைோய்ககோேணியின்
வீரி�த்தன்சமச�யும் அறிவர்.

•

்தோல்,
புண,
சுவோைம்,
இசேபசப
குடல், கண, சிறுநீேக இனபபபருககம்,
மத்தி�
ைேம்பு
்ைோய்த்பதோற்றுகசள
பதரிந்துகபகோள்வர்.

மரு்துவ
நுணணுயிரியி்லோனது
ந�ோய்
்டுபபு, ந�ோளயக் ்கண்றி்ல் மற்றும் சிகிசளச
முளற
�ற்றிய
நுணணுயிரியலின
பிரிவு
ஆகும்.
ந�ோய்த்ோற்று்களை
உண்ோக்கும்
நுணணுயிரி்கள் �ோனகு வள்கப�டும். அளவ,
�ோக்டீரியோ, பூஞ்ளச, ஒடடுணணி்கள் மற்றும்
ளவரஸ்கள் ஆகும். ஒரு குறிபபிட் ந�ோய
ஒருவரி்மிருந்து மற்தறோருவருக்கு ந�ரடியோ்கநவோ
அல்்லது மளறமு்கமோ்கநவோ �ரவுதமனில், த்ோற்று
ந�ோய எனப�டும். த�ரியம்ளம, மீசில்ஸ, த்ஜனி்ல்
தெர்ப�ஸ, ள்ப�ோயடு மற்றும் டியூ�ர்குந்லோசிஸ
மி்க
எளி்ோ்கப
மனி்ர்்களி்மிருந்து
மற்தறோருவருக்கு �ரவும் த்ோற்று ந�ோய்களுக்கு
எடு்துக்்கோடடு்கைோகும்.

•

மனித ்ைோய்த்பதோற்றுதலின் பவவ்்வறு
்ைோய்ககோேணிகசளயும்,
அசவ
உடலுககுள்
நுசழயும்
பவவ்்வறு
வழிகசள அறிவர்.

சி்ல
ந�ோய்கள்
ஒருவரி்மிருந்து
மற்தறோருவருக்குப �ரவோது. எடு்துக்்கோட்ோ்க:
நுணணுயிரியோன கிளோஸடீரிடி�ம் படடடோசன
(மணணில்
வோழும்
்கோயங்கள்
அல்்லது
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சிராய்ப்புகளினுள்
செல்வதால்
டெட்டனஸ்
உண்டாக்கும்) எனவே டெட்டனஸ் என்னும் ந�ோய்,
த�ொற்றுந�ோய் அல்ல.

இ) உட்கொள்ளுதல் (Ingestion)
உணவுக் குழல் ந�ோய்த்தொற்றுக்கள் ப�ொதுவாக,
ந�ோய் உண்டாக்கும் உயிரிகளை க�ொண்ட
உணவு அல்லது பானங்களை உட்கொள்வதினால்
பெறப்படுகின்றது.
உட்கொள்வதினால்
பரவும்
ந�ோய்த்தொற்று, நீர் (காலரா), உணவு (டைபாய்டு),
அல்லது மல வாய் மூலமாகவ�ோ (டிசன்டிரிவயிற்றுக் கடுப்பு) பரவலாம்.

ந�ோயானது
ந�ோய்
உண்டாக்கும்
நுண்ணுயிரினால்
ஓம்புநருக்கு
தீங்கை
உண்டாக்குகிறது.
நுண்ணுயிரிகள்
வளர்ச்சியினால் ந�ோயுற்ற நிலை ஏற்பட்டால்
அது
ந�ோய்த்தொற்றாகும்.
ந�ோய்
என்னும்
ச�ொல் நுண்ணுயிரிகள் ஓம்புனரின் திசுக்களில்
நிறுவப்பட்டு
காயப்படுத்தினால�ோ
அல்லது
தீமையான விளைவுகளை உண்டுபண்ணுவதை
குறிப்பதாகும்.
ஓம்புநரில்
நுண்ணுயிரிகளின்
வளர்ச்சியினால் ந�ோயுற்ற நிலை ஏற்பட்டால் அது
ந�ோய்த்தொற்றாகும். ந�ோய்த்தொற்றை துவக்க
ந�ோயை ந�ோயை உண்டாக்கும் காரணிகள்
உடலுக்குள் உள்ள திசுக்களுக்கு வெவ்வேறு
இயல்பான வழிகளில் உள்ளே நுழைகின்றன.

ஈ) உட்செலுத்துதல் (Inoculation)
ந�ோய்த்தொற்றுக் காரணிகள் சில வேலைகளில்
நேரடியாகத்
ஓம்புனரின்
திசுக்களில்
நுழைகின்றன.
டெட்டனஸின்
(Tetanus)
ஸ்போர்கள்
த�ோலின்
காயத்தில்
வழியாக
உடலினுள் நுழையும், ரேபிஸ் வைரஸ் நாய்க்
கடியினால் த�ோலின் அடியிலும் நுண்ணுயிர்
நீக்கம் செய்யப்படாத ஊசி குத்துவதினாலும் மற்றும்
அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்களினாலும் நேரடி
உட்செலுத்துதலினாலும் உள்ளே நுழைகின்றது.

12.1.1 த�ொற்றுந�ோய்கள் உடலினுள்
நுழையும் வழிகள் (Routes of infection)

உ) நச்சுக் க�ொடி வழியாக வரும் பிறவி ந�ோய்கள்
(Congentical)

ந�ோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள்
உடலுக்குள் பல்வேறு வழிகளில் நுழைகின்றன.
அவை, கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது.

சில ந�ோய்க் கிருமிகள் நச்சுக்கொடி தடையரனை
திறமையாக கடந்து கருப்பையில் இருக்கும் கருவை
ந�ோயுறசெய்கிறது. டிரிப்போனீமா பெல்லிடம் என்னும்
பாக்டீரியா, ருபெல்லா (Rubella), சைட்டோமெகல�ோ
என்றும் வைரஸ், டாக்ஸோபிளாஸ்மா க�ோண்டை
ப�ோன்ற ஒட்டுண்ணிகள் நச்சுக் க�ொடிக்குள்
நுழைந்து பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ந�ோய்
உண்டாக்குகின்றது.

அ) த�ொடர்பு (Contact)
ந�ோய்த்தொற்று நேரடி அல்லது மறைமுகத் த�ொடர்பு
மூலம் உடலுக்குள் நுழையலாம். சிஃபிலிஸ் மற்றும்
க�ொனேரியா ப�ோன்ற பால்வினை ந�ோய்கள் நேரடித்
த�ொடர்பு மூலம் பரவும். மறைமுகத் த�ொடர்பானது
ஆடை, பென்சில்கள் அல்லது ப�ொம்மைகளைப்
ப�ோன்ற
உயிரற்ற
ப�ொருள்களிடமிருந்து
ந�ோய்க்கிருமிகள்
ஒருவரிடமிருந்து
மற்றொருவருக்குப் பரவுகின்றது. டிஃப்தீரியா ந�ோய்
பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளிடையே பென்சில்கள்
மூலம் பரவுகிறது. முகம் துடைக்கும் துண்டின் மூலம்
ட்ரக்கோமா (கெரட்டோ கன்ஜங்டைவிடிஸ் எனும்
கண் ந�ோய்) பரவுகிறது.

12.1.2 ந�ோய்த்தொற்றின் வகைகள்
(Types of Infection)
ந�ோய்த்தொற்றை
வெவ்வேறு
வழிகளில்
வகைப்படுத்தலாம். ஓர் உயிரினத்தின் உடலில்
ஒட்டுண்ணியால் வரும் த�ொடக்கத் த�ொற்று
முதன்மைத் த�ொற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஓம்புநரில் பிறகு அதே ஒட்டுண்ணியால் வரும்
த�ொற்று மீள் த�ொற்று என அழைக்கப்படும்.

ஆ) சுவாசித்தல் (Inhalation)
இன்புளுயன்சா மற்றும் டியூபர்குள�ோசிஸ் என்னும்
ந�ோய்த்தொற்று, ந�ோயுற்ற மனிதர்கள் தும்மல், இருமல்
மற்றும் பேசும் செயலால் ந�ோய்க்காரணிகளை
உள்ளடக்கிய நீர்த்துளி (டிராப்லெட்) நீர்த்துளி
நீயூக்ளியை சுவாசிப்பதால் பரவுகின்றது. சாதாரண
ஜலத�ோஷம், அடின�ோ வைரஸால் உண்டாக்கும்
சுவாச ந�ோய்த்தொற்றாகும்.

ஓம்புனரின் எதிர்ப்பாற்றல் முன்னரே, இருக்கு
த�ொற்று ந�ோய்களால் குறைக்கப்பட்ட வேளையில்
அதை ஒரு புதிய ஒட்டுண்ணி ந�ோய்த்தொற்றை
அமைக்குமாயின்
இரண்டாம்
த�ொற்று
என
வரையறுக்கலாம்.
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ஒரு ந�ோயாளி ஏற்கனவே ஒரு ந�ோயால்
பாதிக்கப்பட்டப் ப�ோது ஒரு புதிய த�ொற்று மற்றொரு
நபரிடமிருந்தோ அல்லது பிற வெளிப்புற சூழலில்
இருந்தோ அமைக்கப்பட்டால் அது குறுக்குத் த�ொற்று
என அழைக்கப்படுகிறது.

உள்ளிருந்து
த�ோன்றும்
ந�ோய்த்தொற்று:
(Endogenous)
ஓம்புநரின் உடலில் இயல்பாகக் காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகளால் உண்டாகும் ந�ோய்த்தொற்று
ஆகும்.
எல்லா மனிதனிலும், குறிப்பிட்ட சில இடங்களில்
நுண்ணுயிரிகள்
காணப்படும்.
அவைகளை
இயல்புநிலை உயிரிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
மூக்கு, வாய், பற்கள், த�ொண்டை, குடல், சிறுநீர்ப்
பாதை, பிறப்புறுப்பு, த�ோல் ப�ோன்றனவே ப�ொதுவான
இடங்கள் ஆகும் (படம் 12.1).
1. த�ோல் உடைக்கப்படும்போது இயல்புநிலை
உயிரிகள் திசுக்களுக்குச் சென்று விடுகின்றன.
2. சிறுநீர்ப்பாதையிலுள்ள உயிரிகள் மேல்நோக்கி
நகர்ந்து
சிறுநீர்ப்பாதை
ந�ோய்த்தொற்றை
உண்டாக்கும்.
3. ஆன்டிபயாடிக்கினால்
ந�ோயாளிக்கு
சிகிச்சையினால்
இயல்புநிலை
உயிரிகள்
நீக்கப்பட்டு,
அதற்கு
பதிலாக
ந�ோயை
உண்டாக்கும் கிருமிகள் நிலைக்கலாம்.
4. குடலில் துளை ஏற்பட்டால், பாக்டீரியாக்கள்
அல்லாத உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு சென்று
விடும்.
பிறப்புறுப்பின்
(pH)
அமிலகாரத்
தன்மை
உயரும்போது ந�ோயை உண்டாக்கும் கிருமிகள்
அந்த இடத்தை அடைந்துவிடும்.

மருத்துவமனையில்
நேரிடும்
குறுக்குத்
ந�ோய்த்தொற்றை ந�ோச�ோக�ோமியல் (Nosocomial)
ந�ோய்
த�ொற்று
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
மருத்துவரின்
சிகிச்சை
செயல்முறையால்
ந�ோயின் ஆய்வின் செயல்முறையால், மற்றும்
பிற
நடைமுறைகளால்
பரவும்
த�ொற்றை
மருத்துவச் செனிமமாக ந�ோய்த்தொற்று என்று
குறிப்பிடப்படுகின்றது.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
ந�ோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு
எதிராக சாதாரண உயிரிகள் எவ்வாறு
செயல்படுகிறது?
ந�ோய்த்தொற்றானது ஓம்புநரின் ச�ொந்த உடலின்
வெளிப்புற ஆதாரத்திலிருந்தோ அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு, ந�ோய்த்தொற்றுகளை முறையே உட்புற
அல்லது வெளிப்புறமாக ந�ோய்த்தொற்று என்று
வகைப்படுத்தலாம்.

சாதாரண மத காணப இயpnைல பா

rய க

ேம cவாச பாைத

- ைடைபேலாகா க cன
- ெரேடாகா க cன
- ெரேடாகா க nேமாேய
- vrட ெரேடாகா க
- hேமாpல cன
- கா அற cவாcக

ேதா

- ைடைபேலாகா க cன
- காபா பா rயா அலt trயா
- pேராேயா பா rய cன

இைரைப kட பாைத

- கா அற cவாcக
- எேராகா க cன
- எேராபா ேயcேய
- எெசrயா ேகாைல
- kெனcெயலா
- ெரேடாகா க cன
- லா ேடாேபcல

pறpp பாைத

- லா ேடாேபcைல cன
- ெரேடாகா க cன
- ெரேடாகா க அகலா ேய

படம் 12.1: இயல்பாக காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்
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• இருப்பினும்
சாதாரன
நுண்ணுயிரிகள்
ந�ோய்க்கு எதிராகவும் மற்றும் ஓம்புயிரிக்கி பல
நன்மைகளை செய்து உதவுகிறது.

• குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள், பேக்டீரிய�ோசின்,
க�ோலிசின் முதலியவற்றைச் சுரப்பதாலும்,
ஆக்கச்
சிதைவு
(Metabolic
products)
ப�ொருள்களாலும் மற்ற பாக்டீரியாக்கள் உயிர்
வாழ முடிவதில்லை.

• த�ோலிலுள்ள
இயல்பு
பாக்டீரியாக்கள்
உண்டாக்கும் க�ொழுப்பு அமிலங்கள், மற்ற
வகை பாக்டீரியாக்களைத் தடுக்கின்றன.

• இவை அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பதால்
மற்ற இனங்களுக்குக் குடலில் ப�ோதிய இடம்
கிடைப்பதில்லை.

தகவல் துளி

• பிறப்புறுப்பு
லாக்டோபேசில்லை
பாக்டீரியாக்களால்
உண்டாக்கப்படும்
அமிலச் சூழ்நிலை மற்ற பாக்டீரியாக்களின்
வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

டைப்பாய்டு மேரியின் கதை
ந�ோய் பரப்புதலில் கடத்திகளின் பங்குக்கு மேரி
மல்லாளின் கதை ஒரு சிறந்த உதாரணம்.

ந�ோய்த்தொற்றின் வெளிப்புற ஆதாரங்கள்
(Microbial infections of the human body)

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஐரிஸ்
குடியானவளான மேரி மல்லான் நியூயார்க்
நகரில் சமையல்காரியாகப் பணிபுரிந்தார். ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு மேல் அதாவது 1900 முதல்
1907 வரை மாலன் வெவ்வேறு வீடுகளில்
வேலை செய்தார். அவர் பணியாற்றிய
வீடுகளில் வாழ்ந்த மக்களில் ஒருவருக்கு
தன்னை அறியாமலே ந�ோயைப் பரப்பினார்.

மனிதன்: மனித ந�ோய்த்தொற்றின் ப�ொதுவான
ஆதாரம் மனிதர்களே ஆகும். ந�ோய்க் காரணி
ஒரு ந�ோயாளியிடமிருந்தோ அல்லது மனித
கடத்திகளிடமிருந்தோ உருவாகலாம். ந�ோயை
உண்டாக்கும் காரணியைத் தன் உடலில் இருந்து
அதன் காரணமாக ந�ோயுற்றவரை ந�ோயாளி
என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு மனிதன் ந�ோயை
உண்டாக்கும்
காரணியைத்
தன்
உடலில்
இருந்தும், அதன் மூலமாக எந்த ஒரு விளைவும்
ஏற்படாமல் இருப்பான் என்றால், அவனை ந�ோய்
கடத்தி என்று அழைக்கலாம். ந�ோயிலிருந்து மீண்ட
பின்னரும், அந் ந�ோய்க் காரணியைத் தன் உடலில்
வைத்திருப்பான் எனில் அம்மனிதன் ந�ோய்தாங்கி
என்று அழைக்கப்படுவான் (படம் 12.2).

ஜார்ஜ் ச�ோபர், மாலினால் 22 நபருக்கு
டைபாய்டு காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதைக்
கண்டறிந்தார். அவர் மல்லான் டைஃபாய்டுக்கு
ஒரு
கடத்தி
என்று
கண்டுபிடித்தார்.
டைபாய்டு காய்ச்சலுக்கு அவள், ந�ோய் எதிர்ப்பு
சக்தியைப்
பெற்றிருந்ததால்,
டைபாய்டு
ந�ோயால் அவள் பாதிக்கப்படவில்லை. இதற்கு
முன் கடத்தியாக
அறிந்திருந்தாலும், இது
முதன்முறையாக ஒரு அறிகுறியற்ற கடத்தி
என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விலங்குகள்: பல ந�ோய்கள் மனிதர்களையும்
விலங்குகளையும் பாதிக்கின்றன. ந�ோய்த்தொற்று
ஏற்படுத்துவதற்கு விலங்கினங்களும் முக்கியமான
காரணம்.
விலங்கினங்களால்
மனிதனுக்குப்
பரவும் ந�ோய்களை சூனாட்டிக் ந�ோய்கள் (Zoonotic
diseases) என அழைக்கப்படும். சூனாட்டிக் ந�ோய்கள்
பாக்டீரியாவினால்
(எடுத்துக்காட்டு:
பிளேக்
எலிகளிடமிருந்து) வைரஸ்களால் (எடுத்துக்காட்டு:
நாய்களிடமிருந்து ரேபிஸ்) பரவலாம்.

க�ொள்ளை ந�ோய் நிபுணர்கள் 51 டைபாய்டு
ந�ோயாளிகள் மற்றும் 3 இறப்பு வழக்குகள்
மேரியின் நேரடி த�ொடர்பால் உண்டானது
என்று கணக்கிட்டனர். ஆகையால், அவள்
டைபாய்ட் மேரி என நினைவுபடுத்தப்பட்டு
சிறையில் தள்ளப்பட்டார், அவர் சமையல்
வேலை
செய்யக்
கூடாது
என்ற
நிபந்தனைய�ோடு விடுதலையாக்கப்பட்டாள்.
பின்பு அவர் ஒரு தவறான பெயரைக் க�ொண்டு
மறுபடியும் சமையல் செய்ய த�ொடங்கினார்.
அநேக மக்களுக்கு ந�ோய்த் த�ொற்றை
பரப்பினார். அதனால் மறுபடியும் சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார்
26
ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர்
அவர்
நிம�ோனியாவால்
மரணமடைந்தார்.

பூச்சிகள்: இரத்தம் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் மனிதர்களுக்கு
ந�ோய்களைப் பரப்புகின்றன. பூச்சிகள் மூலம் பரவும்
ந�ோய்கள் ஆர்தோப�ோடு ந�ோய்கள் (Arthopod borne
disease) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. க�ொசுக்கள்,
உண்ணிகள்,
ஈக்கள்,
தெள்ளுப்பூச்சிகள்,
சிற்றுண்ணிகள்,
பேன்கள்
ப�ோன்றவை
ந�ோய்களைத் கடத்தும் கடத்திகள் ஆகும்.
கடத்திகளில் மாற்றமில்லா ந�ோய் நுண்மப்
பரப்பியாகவும் மாற்றமுடைய ந�ோய் நுண்மப்
பரப்பியாகவும் இருக்கலாம்.
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படம் 12.2: ஓம்புயிரியில் நுண்ணுயிரி ந�ோய் உண்டாக்குவதின் படிநிலைகள்
மாற்றமில்லா ந�ோய் நுண்மக் கடத்திகள்
(Tranimission may be mechanical vectors)

உணவு:
அசுத்தமான
உணவு
ப�ொருள்கள்
ந�ோய்த்தொற்றின்
ஆதாரமாக
இருக்கலாம்.
வெளிப்புற
அசுத்தங்களே
உணவில்
ந�ோய்க்காரணிகள்
இருப்பதற்கு
காரணமாக
இருக்கலாம். உணவில் ந�ோய்க்காரணிகளின்
தாக்கம் உணவைக் கெட்டுப்போகச்செய்வதற்கும்,
நஞ்சாதலுக்கும்
காரணமாக
உள்ளன.
எடுத்துக்காட்டு:
ஸ்டெபைல�ோகாக்கஸினால்
உணவு நஞ்சாதல் ஆகும்.

பூச்சிகளின் கால்கள், உடல் பாகங்கள், ந�ோய்
உண்டாக்கும்
காரணிகளை
கடத்துமெனில்
அது செயலற்ற கடத்தலாகும். பூச்சிகள் ந�ோய்க்
காரணிகளைக்
கால்கள்
மற்றும்
உடலின்
வேறு பாகங்களின் மூலம் கடத்துகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு: டைபாய்டு மற்றும் பேசில்லரி
வயிற்றுக்கடுப்பு (Shigellosis) ப�ோன்ற ந�ோய்களை
ஈக்கள், ந�ோயாளியின் மலத்தில் இருந்து, ந�ோய்க்
காரணிகளைக்
கடத்துகின்றன.
இவ்வகைக்
கடத்திகளை மாற்றமில்லா ந�ோய் நுண்மக்
கடத்திகள் என அழைக்கலாம்.
மாற்றமுடைய ந�ோய் நுண்மக்
(Transmission may be biological)

12.1.3 த�ொற்றுந�ோய்களின் வகைகள்
(Types of infectious diseases)
ந�ோய்த்தொற்றானது உடலில் ஒரு பகுதியில�ோ
அல்லது உடல் முழுவதும�ோ இருக்கலாம்.

கடத்திகள்

வரம்புக்குட்பட்ட த�ொற்று (Localized Infectious):
ஓம்புனரின் உடலிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில�ோ
அல்லது
பகுதியில�ோ
ஏற்பட்ட
ஓம்புனரின்
த�ொற்று – வரம்புக்குட்பட்ட ந�ோய்த்தொற்று என்று
அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த உயிரிய கடத்தல் ஒரு செயல்திறனுடைய
மிகவும்
சிக்கலான
கடத்துதலாகும்.
ந�ோய்க்காரணிகள்
பூச்சிகளின்
உடலில்
பெருக்கமடைந்து, தன் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி
வளர்ச்சியை அடைகின்றன. இவ்வகைக் கடத்திகள்
மாற்றமுடைய ந�ோய் நுண்மக் கடத்திகள் என்று
அழைக்கப்படுகின்றன.

வரம்புக்கு உட்படாத ந�ோய்த்தொற்று (Generalized
Infectious): ஓம்புயிரியின் உடலில் வெவ்வேறு
உறுப்புகளுக்கோ
அல்லது
பகுதிகளுக்கோ
பறவி ந�ோய்த்தொற்று ஏற்பட்டால் அவ்வகை
ந�ோய்த்தொற்று வரம்புக்கு உட்படாத ந�ோய்த்தொற்று
என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ந�ோய்த்தொற்றுக்
காரணி
ஓம்புயிரியின்
உடலில்
நுழைந்த
தளத்தில் இருந்து, திசுக்களின் இடைவெளியின்
மூலமாக, நிணநீர்மண்டலத்தின் வழியாகவ�ோ
அல்லது இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாகவ�ோ உடல்
முழுவதுமாக
ந�ோய்த்
த�ொற்று
பரவுகிறது.
இரத்த ஓட்டத்தில் பாக்டீரியா உள்ள நிலையை
பாக்டீரீமியா என அழைக்கப்படுகிறது. இரத்த
ஓட்டத்தில் பாக்டீரியாக்கள், பெருக்கமடைந்து நச்சுப்
ப�ொருள்களை உண்டாக்கி அதன் காரணத்தினால்
அதிகக்
காய்ச்சல்
உண்டாகும்
நிலையை

எடுத்துக்காட்டு: ஏடிஸ் எஜிப்டி க�ொசுகள்
டெங்குவையும்,
அனாபிலஸ்
க�ொசுக்கள்
மலேரியா ப�ோன்ற ந�ோய்களை மனிதர்களுக்கு
உண்டாக்குகின்றன.
மண்: சில ந�ோய்க்கிருமிகளால் நீண்ட காலத்திற்கு
மண்ணில் உயிர்வாழ முடிகிறது. டெட்டானஸ்,
பேசில்லையின், ஸ்போர்கள் மண்ணில் பல
ஆண்டுகள் உயிருடன் வாழ்ந்து ந�ோய்த்தொற்றுக்கு
ஆதாரமாக இருக்கிறது.
நீர்: ந�ோய்க்கிருமிகள் க�ொண்ட அசுத்தமான நீர்,
ந�ோயைப் பரப்புவதற்க்குச் சிறந்த ஆதாரம் ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டு: விப்ரிய�ோ காலரே உண்டாக்கும்,
காலரா ந�ோய் நீரின் மூலம் பரவும் ந�ோயாகும்.
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செப்டிசிமியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பையீமியா
என்னும் நிலையானது பைய�ோஜெனிக் பாக்டீரியா
(சீழ்
உண்டாக்கும்
பாக்டீரியா)
செப்டிசீமிக்
நிலையிலை உண்டாக்கி மண்ணீரல், கல்லீரல்
மற்றும் சிறுநீரகம் ப�ோன்ற உள்ளுறுப்புகளில்
பல சீழ் நிறைந்த புண்களை (Multiple abscess)
உண்டாக்கும் நிலை ஆகும்.

ந�ோயானது, வரலாற்றில் முதன்முறையாகப் பல
நாடுகளை பாதித்த எபிடெமிக் ந�ோயாகும்.
ஒரு
குறிப்பிட்ட
ந�ோய்
எப்போதாவது
பரவுமெனில் அவை ஸ்போராடிக் ந�ோய் என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில்
பரவலாகக்
காணப்படும் ஸ்போராடிக் ந�ோய்கள் ஹெபாடைடிஸ்
A, E மற்றும் டிப்தீரியா ஆகும்.

ந�ோயின் பரவல் (occurrence of disease)

ந�ோயாளியின் தீவிரத்தன்மை அல்லது ந�ோய்
காலம் (Severity or duration of a disease)

ஒரு ந�ோயின் முழு ந�ோக்கத்தைப் புரிந்து க�ொள்ள,
அதன் பரவல் மற்றும் அதன் நிகழ்வைப் பற்றி
ஏதாவது தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். க�ொள்ளை
ந�ோயியியல் (Epidemiology) என்பது ந�ோயின்
அடுத்தடுத்த நிகழ்வு, வரையறுக்கப்பட்ட மக்கள்
த�ொகையில் உள்ள ந�ோயின் பரவல், பிற சுகாதாரம்
த�ொடர்பான காரணிகளை பற்றிய படிப்பாகும்.

•

ஒரு ந�ோயின் நிகழ்வு (Incidence of disease)
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில், ஒரு
ந�ோயானது மக்கள் த�ொகையின் எண்ணிக்கையில்
எத்தனை மனிதர்களுக்கு த�ொற்றை ஏற்படுத்தியது
என்பதாகும்.

ஒரு ந�ோய்க்கான ந�ோக்கத்தை வரையறுக்க,
மற்றொரு பயனுள்ள வழி அதன் தீவிரத்தன்மை
அல்லது கால அளவைக் பற்றிய குறிப்பை
அறிவதாகும்.

தகவல் துளி
காய்ச்சல் பற்றிய உண்மைகள்
காய்ச்சல்
தீங்கு
விளைவிப்பதை
விட
ஆர�ோக்கியமானது.
முதுகெலும்பிகளில்
நடத்தப்பட்ட
ச�ோதனைகளில்
காய்ச்சல்
எதிர்பொருளின் தயாரிப்பை அதிகரிக்கிறது
என்று
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகரித்த காய்ச்சலின் வெப்பநிலையானது
T-செல்களின்
செயலையும்
மற்றும்
இன்டர்பெரானின்
திறனையும்
ஊக்குவிக்கிறது. காய்ச்சல், செல் விழுங்குதலை
(Phagocytosis) ஊக்குவிக்கிறது. காய்ச்சல்
தன்னிச்சையாக
இல்லாமல்
குளிருடன்
ஏற்படுகிறது.
ஹைப�ோதாலமஸின்
தெர்மோஸ்டாட்கும்,
இரத்தத்தின்
வெப்பநிலைக்கும் இடையேயான இயற்கை
உடலில் த�ொடர்பின் மூலம் மேற்சொன்னதை
விளக்குகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக
வெப்பம் சீர்நிலைக் கருவியை 1020F
காய்ச்சலாக்கினால் அமைக்கப்பட்டு ஆனால்
இரத்தத்தின் வெப்பம் 990F இருக்குமாயின்
தசைகள்
இயங்குதசையால்
சுருங்கி
உடல் நடுக்கம் ஏற்படுவதால் வெப்பம்
உண்டாக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, த�ோலில்
உள்ள
(Constrict)
குளிர்ச்சியுடனான
உணர்வை உருவாக்கியும், த�ோலில் உள்ள
பில்லே ரெக்டர் தசையினால் சிலிர்த்தலும்
(Goose bumps) ஏற்படுகிறது.

ந�ோயின் நிலவுதல் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட
மக்கள்
த�ொகையில்,
ம�ொத்த
ந�ோயாளின்
எண்ணிக்கையாகும்.
ஒரு சமூகத்தில் ந�ோய்த் த�ொற்றின் பரவலை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
ந�ோய்களை
வகைப்படுத்தலாம்.
ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பிட பகுதியில் த�ொடர்ந்து
காணப்படும் த�ொற்று ந�ோய்கள் என்டமிக் (endemic)
ந�ோய்கள் என்று அழைக்கப்படும். டைப்பாய்டு
காய்ச்சல்
என்டமிக்
ந�ோயாக
இந்தியாவில்
பெரும்பாலான பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.
ந�ோய்த்தொற்று ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பிட
பகுதியில் விரைவாகப் பரவி பல நபர்களை ஒரே
காலகட்டத்தில் உட்படுத்துமெனில், அந்நோய்களை
எபிடமிக் (epidemic) ந�ோய்கள் என்று அழைக்கப்டும்.
2017 ஆம் ஆண்டில் டெங்கு ந�ோய் இந்தியாவின்
பெரும்பாலான பகுதிகளில் எபிடமிக் ந�ோயாக
இருந்தது.
பான்டீமிக் (Pandemic) ந�ோய்கள் என்பது (ஒரு
எப்பிடீமிக்) ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள், உலகின்
பல பகுதிகளை உள்ளடக்கி மிக அதிக மக்களிடம்
பரவும் ந�ோயாகும்.
2009 ல் H1N1 இன்புளுயன்சா, மேற்கு
ஆப்பிரிக்காவில் 2014-2016 வரை எப�ோலா (EBOLA)
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•

கடுமையான ந�ோயானது (Acute disease)
விரைவாக உருவாகி, குறுகிய கால ந�ோயாகும்.

•

நாள்பட்ட ந�ோயானது (Chronic disease)
மெதுவாகப்
உருவாகி
குறைவான
எதிர்வினைகளை உடலில் ஏற்படுத்துகிறது
ந�ோயானது த�ொடர்ச்சியாகவ�ோ அல்லது மீள்
நிகழ்வாகவ�ோ நீண்ட காலத்திற்கு காணப்படும்.

•

கடுமையான மற்றும் நாள்பட்ட நிலையில்
இருக்கும் ந�ோயை குறுகியகால ந�ோய் என
வரையறுக்கப்படுகிறது.

•

மறைந்திருக்கின்ற (Latent disease) ந�ோய்
என்பது ந�ோய்க்காரணி சில காலம் செயலற்று
பின்னர் அவை செயல் தன்மையுடன் மாறி
ந�ோய்க்கான அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும்.

உடலில் நுழைந்து, பெருக்கம் அடைந்து, பல்வேறு
வகையான காரணிகளை உற்பத்தி செய்து,
ந�ோயை உண்டாக்குகிறது.
ஒட்டுதல் (Adhersion): ந�ோய் நிலையின் த�ொடக்க
நிலை
என்பது,
ந�ோய்க்கிருமிகள்
உடலில்
ஒட்டுவது ஆகும். ஒட்டுதல் பெரும்பாலும் பிம்பரியே
மற்றும் பைலை மூலம் ஏற்படுகிறது. ஒட்டுதல்
வீரியத்தன்மைக்குக் காரணமாக அமைகிறது.
கேப்சூல்: சில நுண்ணுயிர் செல் சுவருக்கு வெளியே
காணப்படும் உறை அல்லது ஸ்லைம்-கேப்சூல்
ஆகும். கேப்சூல் ந�ோய்த் தடுப்பில் மிக முக்கியப்
பங்கு வகுக்கிறது. இவை, செல் விழுங்குதலை
(பேக�ோசைட்டாசிஸ்) தடை செய்வதில் முக்கிய
பங்கு வகிக்கிறது, அதேப�ோல் ஓம்புநர் செல்லுக்கு
வெளியேயும்
பாக்டீரியாவிற்குப்
பாதுகாப்பை
அளிக்கிறது.

12.1.4 ந�ோய்க்கிருமிகளுக்கும் ஓம்புநருக்கும்
உள்ள த�ொடர்புகள் (Interaction between
microbes and host)

நச்சுகள்:
நுண்ணுயிர்,
தாவரம்
மற்றும்
விலங்குகளின் குறிப்பிட்ட வேதிப்பொருள்கள் மற்ற
உயிரினங்களுக்கு விஷ தன்மையுடையது நச்சுகள்
ஆகும். நச்சுகளை உற்பத்தி செய்யும் திறனை
நச்சுயூட்டுத்திறன் எனப்படும். நச்சுக்கள்

ந�ோய்க்
காரணி
என்பது
ந�ோய்
பரப்பும்
நுண்ணுயிரி ஆகும். ந�ோயுட்டுத்திறன் என்பது
ந�ோயை
உருவாக்கும்
ந�ோய்க்காரணியின்
திறனை குறிப்பதாகும். வீரியத்தன்மை என்பது
நுண்ணுயிரியின் ந�ோயூட்டுத்திறனின் அளவை
குறிப்பதாகும். வீரியத்தன்மை என்பது ஒரு பண்புக்
கூறு அல்லமால் பல்வேறு வரைக்கூறுகளை
அடிப்படையாக க�ொண்டதாகும். அது ஓம்புநரையும்,
ந�ோய்க்கிருமியையும், அவற்றிற்க்கிடையே உள்ள
த�ொடர்பைப்
ப�ொருத்தாகும்.
நுண்ணுயிர்கள்

நச்சுக்கள் அதன் குறிப்பிட்ட இலக்கின் மீதான
செயலை ப�ொருத்துப் பெயர் பெறுகிறது. நரம்பு
மண்டலத்தின் மீது செயல் புரியும் நச்சு நியூர�ோ நச்சு
என்றும், குடல் மீது செயல் புரியும் நச்சு எண்டிர�ோ
என்றும், இரத்த சிவப்பு அனுக்கள் மீது செயல் புரியும்
நச்சு ஹீம�ோ நச்சு என்றும், சிறுநீரகத்தை சேதம்
செய்யும் நச்சு நெப்ரோ நச்சு என்றும் அழைக்கபடுகிறது.

அட்டவணை 12.1: உள் நச்சுக்கும் வெளி நச்சுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
வெளிநச்சு (புற நச்சு)

உள்நச்சு (அக நச்சு)

சில பாக்டீரியாக்கள் சிற்றினங்களால் செய்யப்படும்
வெப்பத்தால் அழியும் புரதங்கள் இவை, ஊடகத்தின்
உள்ளே ஊடுருவிச் செல்லும் தன்மையுடையவை.

வெப்பத்தில் நிலைத்து நிற்கும் சிக்கலான
பாலிசாக்ரைடு, புரதம் மற்றும் லிப்பிடுகளால்
ஆனது. இவை கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின்
செல்சுவரின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்

இலக்கு செல்களை குறிப்பிட்டுத்தாக்கும் தன்மை
க�ொண்ட புரதங்கள். சில நேரங்களில் மரணத்தை
ஏற்படுத்தும்.

லிப்போ பாலி சாக்கரைடு என்பது கிராம் நெகட்டிவ்
பாக்டீரியாவின் செல்சுவரில் காணப்படும்
வெளிச்சவ்வின் ஒரு பகுதியாகும்

அதிகமாக ந�ோய்த் எதிர்ப்ப்பாற்றலைத் தூண்டும்

குறைவான ந�ோய்த் எதிர்ப்பாற்றலைத் தூண்டும்

பார்மலினுடன் வினை புரியும் ப�ோது, அது
டாக்ஸாய்டு ஆக மாறுகிறது.

டாக்ஸாய்டு தயாரிக்க இயலாது.

இவ்வகை நச்சுகளை பெரும்பாலும் கிராம் பாசிடிவ்
பாக்டீரியாவும் சில கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவும்
உற்பத்தி செய்கின்றன.

கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா தயாரிக்கிறது.
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12.1.5 ஆய்வகக் கண்டறிவு சுழற்சி

உயிருள்ள பாக்டீரியா செல்கள் ந�ோயுற்ற திசுகளில்
சுரக்கப்படும் நச்சுப்பொருள் உள் நச்சு எனப்படும்.
தீவிரமாக சுரக்கப்படாமல் வெளிச்சவ்வில் இருந்து
உதிரப்படும் நச்சு உள் நச்சாகும். அட்டவணை 12.1ல்
உள் மற்றும் வெளிநச்சுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிட்ட
ந�ோய்
கண்டறிவு
ந�ோயாளிக்கு
நல்ல கவனிப்பையும், தகுந்த ஆன்டிபயாடிக்கை
பயன்படுத்தவும், தகுந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளை
துவக்குவதற்கும் முக்கியமானதாகும். ஆய்வகக்
கண்டறிவு சுழற்சி என்பது சிகிச்சை மருத்துவரால்
நுண்ணுயிரியல்
மாதிரிகளை
சேகரிப்பதில்
துவங்கி ஆய்வக அறிக்கையை பெருவதில்
முடிவடைகிறது. ஆய்வக தகவல்களை க�ொண்டு
மருத்துவ ந�ோயாளின் நிலைமையை நிர்வகிக்க
பயன்படுத்தலாம் (படம் 12.3).

ந�ொதிகளின் உற்பத்தி (production of
enzymes)

புர�ோட்டியேஸ், டி.என்.ஏ மற்றும் பாஸ்போலிப்பேஸ்
ப�ோன்ற சில ந�ொதிகள் தயாரிக்கப்பட்டு அவை செல்
அமைப்பைச் சிதைக்கவும் ஓம்புயிரியின் திசுக்களை
நீரார்ப்பகுப்பு செய்யவும் துணைபுரிகின்றது.

ஆய்வகக் கண்டறிவு சுழற்சியின்
படிநிலையானது,

ஆன்டிஜெனிக் மாறுபாடு (Antigenic variation)

•

நுண்ணுயிரிகள் ஓம்புயிரின் ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலில்
இருந்து தப்புவதற்கு ஆன்டிஜெனிக் அமைப்பை
அடிக்கடி மாற்றி க�ொள்கிறது. இன்புளுயன்சா
வைரஸிஸ் வழக்கமாக ஆன்டிஜெனிக் ஸிப்ட்,
ஆன்டிஜெனிக் டிரிப்ட் காணலாம். கமன்சால்
(Commensal),
ந�ோய்க்கிருமி
இரண்டுக்கும்
இடையேயான
வேறுபாடு,
ந�ோய்
பரப்பும்
தன்மையை வைத்து அறியப்படுகிறது.

•
•
•

மருத்துவ க�ோரிக்கை மற்றும்
தகவல்களை வழங்குதல்.
பரிச�ோதனை
மாதிரிகளைச்
ஆய்வகத்திற்கு அனுப்புதல்

மருத்துவ
சேகரித்து

ஆய்வகத்தில் ஆராய்தல்

பெறப்பட்ட
தகவல்களைக்
க�ொண்டு,
நுண்ணுயிர் ஆய்வக அறிக்கையை வழங்குதல்

படம் 12.3: ஆய்வகக் கண்டறிதல் சுழற்சியின் படிநிலைகள்
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மாதிரிப் ப�ொருள்கள் சேகரித்தல் மற்றும்
கடத்துதல்

சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்று: சிறு நீர்
இரத்த ந�ோய்த்தொற்று: இரத்தம்

சரியான
மாதிரிப்பொருள்களை
சேகரிக்கவும்
அதை மாசுற்று பாதுகாப்பதும் முக்கியமாகும்.
மருத்துவ மாதிரிகளில் இருப்பதாக நம்ப்ப்படும்
உயிரினங்களுக்கு
இணக்கத்தன்மையான
கடத்தும் ஊடகம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ந�ோயாளி மாதிரியின் தரமும் அவை ஆய்வகத்திற்கு
கடத்தும் முறையும் முக்கியமானதாகும்.

நரம்பு மண்டல ந�ோய்த்தொற்று:
தண்டுவட திரவம் (CSF)

த�ொற்று ந�ோய்களுக்கான ஆய்வகக் கண்டறிவு

நேர்முக ஆய்வகக் கண்டறிவு: ந�ோய்க்கிருமிகள்,
ஆன்டிஜென்
அல்லது
நியூக்ளிக்
அமிலம்,
ந�ோய்க்காரணியை இருப்பதை செயல்முறைகளால்
நேரடியாக விளக்குதல்.

ந�ோய்த்தொற்றுகள் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிப்
ப�ொருள்கள்

மறைமுக
ஆய்வகக்
கண்டறிவு:
இதில்
ந�ோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும்
எதிர்ப்பொருள்கள்
உள்பொருள்கள்,
இரத்தம்
திரட்சியாதல், நடுநிலைப்படுத்துதல், செல்களில்
ந�ோய்
உண்டுபண்ணுகிற
விளைவுகளை
அறிவதின்
மூலம்
ந�ோய்க்காரணியை
கண்டறியப்படுகின்றது (படம் 12.4).

சுவாசப் பாதை ந�ோய்த்தொற்றுகள்: மூக்கிலும்,
மூச்சுச் கிளைக் குழலிலும் உள்ள க�ோழைப்
ப�ொருள்கள், த�ொண்டைச்சளி, த�ொண்டை மற்றும்
மூக்கு க�ோழை துடைப்பு
கண்தொற்று: விழி வெண்படலத் துடைப்பு
அல்லது பிசிறுகள்

12.2 த�ோல் மற்றும் காயங்களின்
ஏற்படும் ந�ோய்த்தொற்று

இரைப்பைக் குடல் பாதைத் த�ொற்று: மலம்,
மலவாய் துடைப்பு
இனப்பெருக்கப் பாதைத் த�ொற்று: குமிழ்களில்
இருக்கும் திரவங்கள் அல்லது துடைப்பு

உடலின் மேல் ப�ோர்வையாக, உள்ளுறுப்புகளை
பாதுகாக்கும் த�ோலானது ந�ோய்க் காரணிகளுக்கு

ேநா krmக கடv பயப ப ேவ
ஆபயா
அy ேசாதைன

வைகயான உtக
சாயேமற த ம
nேணாk
kரா சாய
அmலtட சாய
pேளாரச ம
இ yேனா - pேளாரச
இ yேனா எலரா
nேணாk

kp-பாயா-mைற

ny கலைவ
ெவªெவ வளா«c ஊடக
பயபtத , உyrள
vலkக வளத ,
கrv ற ேகா mைடக,
இvேரா ெச அ லt
tc வள«c mைற

மூளை

பாtகபட
நபr மாtr
ெபாrக

உy ேவtyய
ேசாதைன
IMViC ேசாதைன

cராலj
எtெபாrக கத
ஆெஜக ம
ெபாrக
vµபv ேசாதைன, tரcயாத
எைலசா, ெவடா் pளா
லாட tரcயாத ,
இ yேனா எலேராேபாரc
எt மனேனாட
RIA, nyரைலேசச ேசாதைன

mலk
ெதா nபvய

vலk பrேசாதைன

n yைல ம
ைஹprேடச PCR

அnய பrேசாதைன

படம் 12.4: ஆய்வகக் கண்டறிவின் பல்வேறு செயல்முறைகள்
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எதிராக செயல்படும் முதல் நிலை தடுப்பாகும்.
த�ோலானது இயற்கை தடுப்பாக இருப்பதால்
பெரும்பாலான
ந�ோய்
விளைவிக்கும்
நுண்ணுயிரிகள் உடலுக்குள் நுழைய இயலாத
நிலையை உருவாக்குகிறது. எனினும், த�ோலில்
ஏற்பட்ட காயங்களின் வழியாக நுண்ணுயிரிகள்
உள்ளே செல்கின்றன. சில ஒட்டுண்ணிகளின்
லார்வாக்கள்
சிதைவடையாத
த�ோலினுள்
செல்கின்றன. த�ோல் எக்டோடெர்மல் திசுக்களால்
ஆன ஏழு அடுக்குகளை உடையது (படம் 12.5).
அது தசைப்பகுதி, எலும்புகள், தசை நார்கள்
மற்றும்
உள்உறுப்புகளை
பாதுகாக்கிறது.
ஏறத்தாழ எல்லா மனிதத் த�ோலும், மயிர்மூட்டுப்
பைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது உடலை
நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்தும், அதிக அளவு நீர்
வெளியேறுவதிலிருந்தும்
காப்பாற்றுகிறது.
மேலும், த�ோலானது உடலுக்கு மின்காப்பாகவும்,
வெப்பநிலையைச்
சீராகவும்,
உணர்வுகளை
உணர்த்தவும், வைட்டமின் D தயாரிக்க மற்றும்
பாதுகாக்கவும்
செய்கின்றது.
கடுமையாக
பழுதடைந்த த�ோல், தானே முயற்சித்து காயத்தை
குணப்படுத்தி
தழும்பை
உண்டாக்கும்.
அத்தழும்பானது நிறத்தால் வேறுபட்டு காணப்படும்.

ப�ொருள்களை வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் மூலம்
பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.
இதுவே,
உடல்
துர்நாற்றத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

12.2.1 த�ோலின் அமைப்பு

புண் ந�ோய்த்தொற்று பெரும்பாலும் அறுவைச்
சிகிச்சைக்குப் பின் ஏற்படலாம்.

கிராம் பாசிடிவ் பிளிய�ோமார்பிக் (Pleomorphic)
குச்சி
வடிவ
டிப்திராய்டுகள்,
ப�ொதுவாகத்
த�ோலில்
காணப்படக்கூடிய
இயல்புநிலை
நுண்ணுயிரிகளாகும்.
சில
டிப்தீரியாடுகளான
புர�ோபயனிபாக்டீரியம் ஏக்னி (Propionibacterium
acne) ஒரு காற்றிள்ளா சுவாசிகள், இவை உர�ோம
மூட்டுப் பைகளில் காணப்படுகின்றன. இந்த
பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்கின்ற புர�ோப்யானிக்
அமிலம் (propionic) த�ோலின் pH அளவை குறைக்கிறது
( ப�ொதுவாக pH அளவு 3 முதல் 5 வரை)

12.2.3 புண் ந�ோய்த்தொற்று
த�ோலின் வெளிப்பரப்பு அல்லது உட்பரப்பின்
த�ொடர்ச்சி
வெகுவேகமாக
தாக்கப்படுவதால்
ஏற்படுவதை புண் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
அறுவை சிகிச்சை செய்தால�ோ, விபத்தால�ோ,
ஊசி ப�ோடுவதால�ோ புண் உண்டாகலாம்.

த�ோலானது மூன்று முதன்மை அடுக்குகளால்
உருவாக்கப்பட்டது. அவை, எப்பிடெர்மிஸ், டெர்மிஸ்,
ஹைப�ோடெர்மிஸ் என்பவையாகும்.

மனிதர்களிடமிருந்தோ
அல்லது
மற்ற
வெளிப் ஆதாரத்திலிருந்தோ அயல் த�ொற்றினால்
பரவும்போது
காயத்தில்
அழுகல்
நிலை
உண்டாகலாம்.

12.2.2 த�ோலில் இயல்பாகக் காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகள்

புண் ந�ோய்த்தொற்றுக்கு த�ொடர்புடைய
பாக்டீரியாக்கள்

த�ோலில் அதிகளவு காணப்படும் இயல்பான
பாக்டீரியாக்கள் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களான,
ஸ்டைபைல�ோகாக்கை, மைக்ரோகாக்கை ஆகும்.
த�ோலில் பாக்டீரியாக்கள் குழுக்களாக (Clumps)
காணப்படுகின்றன.
வேகமாகக்
கழுவுதல்
மூலமாக,
பாக்டீரியாவின்
எண்ணிக்கை
வெகுவாகக்
குறைக்கப்பட்டாலும்,
அவற்றை
முழுமையாக அகற்ற முடியாது. உர�ோம மூட்டு
பைகள் (Hair follicle) வியர்வைச் சுரப்பிகளில்
காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் கழுவுதல் மூலமாக
அகற்றப்பட்டாலும், அதே இடத்தில் மீண்டும்
புதுப்பித்து
அவற்றின்
எண்ணிக்கையைச்
சமன் செய்கின்றன. உடலில் ஈரப்பதம் அதிகம்
காணப்படும் அக்குள் மற்றும் வயிறு த�ொடை
சேறுமிடத்தில்
நுண்ணுயிரிகள்
அதிகமான
காணப்படுகிறது. அவைகள் வியர்வை சுரப்பிகளின்

அதிக
அளவு
ந�ோய்த்தொற்றுடன்
(படம் 12.6).

பாக்டீரியாக்கள்
புண்–
இணைந்திருக்கின்றன
பாtக ப ட பkt

c (ெவைள
இரத அக)

ேதா

பாrயா

படம் 12.6: த�ோல் மீது பாக்டீரியா த�ொற்று
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இயல்பு நிகல பொக்டீரியொக்களும்
நநொயத்்தொற்கற உண்டொக்கும்

நமலும், நச்மோனது தசல் அழிவுக்கும் சீழ்புண
உருவோ்கவ்ற்கும் வழிவகுக்கிறது (�்ம் 12.8).

ந்ோலில்
த�ோதுவோ்க
்கோணப�டும்
முக்கியமோன
இயல்புநிள்ல
�ோக்டீரியோக்்கள்,
ஸபடிஃசப்்ோகோகசக,
�ல்நவறுவள்கப�ட்
ஸடபேப்டோகோகசக,
ைோர்சினோ
சிற்றினங்கள்,
்கோற்றில்்லோ டிபத்தீேோய்டுகள், கிரோம் த�்கடடிவ
�ோக்டீரியோ, ந�ோனறளவயோகும்.
அறுகவ சிகிச்கசெக்குப் பின் ஏற்படும்
நநொயத்்தொற்று (Post operative infections)

�சசுவளி ்ளச அழு்கல் ந�ோய உயிரி்கைோன
கிைோஸடரிடியம்
த�ர்ிஃபிரினதசனஸ,
ஸத்ள�ந்லோ்கோக்்கஸ
ஆரியஸ
மற்றும்
கிைோஸடரிடியம் த்ட்ோனி ந�ோனற நுணணுயிரி்கள்
அறுளவ சிகிசளசக்குப பின ந�ோய்த்ோற்ளற
ஏற்�டு்்்லோம்.

படம் 12.8: சீழ்புண

(2) உயிரி்கள் ந்ோலில் த�ருக்்கமள்ந்து
உள்ளுருபபுக்்களில்
ந�ோளய
உணடு�ணணுகினறன. எடு்துக்்கோடடு: த்ோகுதி
A ஸடபேப்டோகோகசக ந்ோலில் த�ருக்்கமள்ந்து,
்கடுளமயோன
குைோமரூ்லோர்
த�பளரடடிஸ
ந�ோளய உண்ோக்கி சிறுநீர்க்ள்ச நச்மள்யச
தசயகினறது. சி்ல நவளை்களில் ்கோரிணி�ோக்டீரியம்
டிபதீரிநய ந்ோலில் த�ருக்்கமள்ந்து அ்ன �சசு
இ்ய்ள்் ்ோக்குகிறது.

உள்ந்ள நுகையும் வழி

அறுளவ சிகிசளசயோலும், வி�்து்கைோலும் அல்்லது
ஊசி ந�ோடுவ்ோலும் ்கோயம் ஏற்�்்லோம். அதில்
முக்கியமோ்க அறுளவ சிகிசளச முளற்களுக்குப
பிறகு
புண
ந�ோய்த்ோற்று
ஏற்�்்லோம்
(அட்வளண 2.2).

(3) சி்ல நவளை்களில் உயிரி்கள் ந்ோலில்
த�ருக்்கமள்ந்து, �சசுப த�ோருளை உண்ோக்கி ளமய
�ரம்பு மண்்ல்ள்் ்ோக்குவ்ன விளைவு்களைக்
்கோண்லோம்.
கிைோஸடரிடியம்
த்ட்ளன
ந�ோய்த்ோற்றில் வீரியமிக்்க �சசு உற்�்தியினோல்
வலிபபும், மு்க்குவோ்மும் ந�ரி்்லோம்.

நசெதமகடதலின் ்செயல்நுடபம் (Mechanisms of
damage)
(1) உயிரி்கள் ந்ோலின
அஙந்க த�ருக்்கமள்ந்து
உணடு�ணணுகினறன.

மூ்லம் நுளழந்து,
ந்ோலில் ந�ோளய

எடு்துக்்கோட்ோ்க:
ஸபடசப்்ோகோகசக
ஆரி�ஸ, ஸபடபேப்டோகோககஸ சப்�ோஜீன்ஸ.
இளவ்கள், தசஞ்தசோறி, சீழ்்கடடு்ல், ந்ோ்லடி
�ோர்்திசு அழற்சி (Cellulitis) ந�ோனறவற்ளற
ஏற்�டு்துகினறன.

12.3 சுவொசெப் பொகதயில் நநொயத்்தொற்று
�ோம் சுவோசிக்கும்த�ோழுது, �ல்நவறு வள்கயோன
நுணணுயிரி்கள்
�ம்
சுவோச
அளமபபிற்கு
உள்நை
தசல்கினறன.
ஆள்கயோல்,
நமல்
சுவோசப �ோள்யோனது, ந�ோய விளைவிக்கும்
நுணணுயிரி்கள்,
நுளழவ்ற்கு
மு்னளம
வழியோ்கச
தசயல்�டுகிறது.
உணளமயில்
சுவோசப�ோள்
ந�ோய்கநை
அந�்கமோ்கவும்,
த�ரும்�ோ்லோன �ோதிபள� உணடு �ணணும்
ந�ோய்கைோகும். சுவோசப �ோள் வழியோ்க நுளழயும்
சி்ல ந�ோயக்கிருமி்கள் உ்லில் பிற �ோ்கங்களை
�ோதிக்்க்லோம்.
அ்்ள்கய
ந்ோல்
த்ோற்று
மீசில்ஸ, மம்ஸ, ருத�ல்்லோ ந�ோனறளவயோல்
உண்ோகுகிறது.

படம் 12.7: ந்ோ்லடி �ோர்்திச அழற்சி
உயிரி்கள் ந்ோலில் நுளழந்், அந் சமய்தில்
த�ருக்்கம் அள்ந்து �்ல �சசுப த�ோருள்்களை
உற்�்தி தசயது, தசல்்களை அழி்து, ந்ோ்லடி
�ோர்்திசு
அழற்சிளய
உணடு�ணணுகிறது.

நமல்
சுவோசப
�ோள்யோனது
்கோற்றோல்
�ரவும் ந�ோயக்கிருமி்களுக்கு எதிரோன �ல்நவறு
உறுபபியல் சோர்ந்் �ோது்கோபள� த�ற்றுள்ைது.
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அட்டவணை 12.2: த�ோலில் காணப்படும் பாக்டீரியா த�ொற்று ந�ோய்கள்
ந�ோய்

ந�ோய்க் கிருமி

ந�ோயின் அறிகுறிகள்

பரவும் முறை

செல்லுலைடிஸ்

ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ்

(Cellulitis)

பைய�ோஜீன்ஸ்

டெர்மிஸ் ஹைப்போ
டெர்மிஸ் பகுதிகளின்
குறிப்பிட்ட பகுதிகளில்
வீக்கம் த�ோல்
சிவப்பாகவும்
இளஞ்சூடாகவும்
த�ொடும்பொழுது
வலியுடன் காணப்படும்

வெட்டுக் காயம் அல்லது
சிராய்ப்பு மூலம்

செஞ்சருமம் அக்கி
(Erysipelas)

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
பைய�ோஜீன்ஸ்

த�ோலில் அழற்சி
வெட்டுக் காயம் அல்லது
மற்றும் புடைத்த த�ோல்
சீராய்ப்பு
திட்டு பெரும்பாலும்
முகத்தில் காணப்படும்.
சில வேளைகளில்
சீழ்பிடித்தும் காணப்படும்.

செஞ்சொறி(Impetigo)

ஸ்டெபைல�ோ
காக்கஸ் ஆரியஸ்
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
பய�ோஜீன்ஸ்

சில வேளைகளில்
த�ொடர்பினால் த�ொற்றும்
க�ொப்புளம், சீழ்
தன்மையுடையது
க�ொப்புளங்கள் வாய்
மற்றும் மூக்குப் பகுதியில்
குமிழிகள் காணப்படும்

காயங்கள் மூலம்
த�ொற்றுகள்

சூட�ோம�ோனஸ்
ஏர�ோஜின�ோசா

புண்களின் உள்ளே
அல்லது வெளியே உயிர்
மென்படலம் (Biofilm)
உருவாதல்

சுற்றுச்சூழலில்
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகளக்கு
புண்ணை
வெளிப்படுத்துதல்
மூலம், புண்ணை
சுகாதாரமற்ற நிலையில்
வைத்திருத்தல் மூலம்

12.3.1 சுவாசப்பாதையின் அமைப்பு

மூக்கில் காணப்படும் சிறு முடிகள், காற்றில்
உள்ள தூசிகளை வடிகட்டுகின்றது. மூக்கில்
உள் பகுதி – சளிச்சவ்வால் (உறையால்)
சூழப்பட்டுள்ளது.
அதில்
அதிகமாக(Mucus)
சளியை சுரக்கும் செல்கள் மற்றும் குறு இழைகள்
(Cilia)
காணப்படுகின்றன.
த�ொண்டையின்
மேற்புறமானது குறு இழை க�ொண்ட சளி சவ்வை
க�ொண்டுள்ளது. உட்சுவாசித்த காற்றை சளியானது
ஈரமாக்கி, தூசிகளையும் நுண்ணுயிரிகளையும்
பிடித்துக்கொள்கின்றது. இந்த துகள்கள் குறு
இழைகளின் உதவினால் வாய் ந�ோக்கி நகர்ந்து
அகற்றப்படுகின்றது.

சுவாசப்பாதை
அமைப்பானது,
மேல்
சுவாசப்பாதையாகவும்
(URT)
கீழ்
சுவாசப்பாதையாகவும் (LRT) இரண்டு முக்கியப்
பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாய், மூக்கு, நாசியறை, சைனஸ், த�ொண்டை,
எபிகிளாட்டிஸ் மற்றும் குரல்வளை முதலியவை
மேல் சுவாசப்பாதை எனவும், மூச்சுக்குழல், முதல்
நிலை மூச்சு கிளைக்குழல், மூச்சு நுண்குழல்,
நுரையீரல் மற்றும் காற்று நுண்ணறை கீழ்
சுவாசப்பாதை என பிரிக்கப்படுகின்றது (படம் 12.9).
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சுவாசப்பாதை
ந�ோய்த்தொற்றானது
மேல் சுவாசப்பாதை ந�ோய்த்தொற்று (URI) கீழ்
சுவாசப்பாதை ந�ோய்த்தொற்று (LRI) என இரு
வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அட்டவணை 12.3ல்
சுவாசப்பாதையில்
ஏற்படும்
ந�ோய்த்தொற்றை
வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேல்
சுவாசப்பாதையின்
ந�ோய்த்தாக்கம்:
சைனுசைட்டிஸ் (Sinusitis), த�ொண்டை அழற்சி
(Pharyngitis), குரல்வளை அழற்சி (Laryngitis),
குரல்வளை மூடி அழற்சி (Epiglotitis) ப�ோன்றவை
மேல்சுவாப்பாதை ந�ோய்த்தொற்றாகும்.
கீழ்
சுவாசப்பாதையில்
ந�ோய்த்தாக்கம்:
மூச்சுக்குழல் அழற்சி (Trachitis), மூச்சு நுண்குழல்
அழற்சி (Tracheobronchitis), மூச்சுக் கிளைக்குழல்
அழற்சி (Bronchitis), மூச்சு நுண்குழல் அழற்சி
(Alveolitis), நிம�ோனியா (Pneumonia) ப�ோன்றவை
கீழ் சுவாசப்பாதை ந�ோய்த்தொற்றாகும்.

படம் 12.9: மனித சுவாசப்பாதையின்
அமைப்பு
அட்டவணை 12.3: சுவாசப் பாதை ந�ோய்த்தொற்றுகள்

மேல் சுவாசப்பாதை ந�ோய்த்தொற்று
ந�ோய்கள்

ந�ோய்க் கிருமி

அறிகுறிகள்

பாக்டீரியல் ந�ோய்கள்
குரல்வளை மூடி அழற்சி
(Epiglottis)

ஹீம�ோபிலஸ் இன்புளுயன்சே

குரல்வளை மூடி வீக்கம்

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல்
த�ொண்டை அழற்சி

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை
பைய�ோஜீன்ஸ்

த�ொண்டையில் சளிச் சவ்வு அழற்சி

டிப்தீரியா

கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரியே

பாக்டீரியல் வெளிநச்சு புரத தயாரிப்பில்
இடையூறு செய்கிறது. இருதயம், சிறுநீரகம்,
மற்றும் உறுப்புகள் சேதமடைதல்,
த�ொண்டைப்பகுதியில் சாம்பல் நிற, ப�ோலி
உறை த�ோன்றுதல்.

செவி அழற்சி (Otitis media)

ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்,

நடு செவியில் சீழ் சேருதல், செவிப்பறையில்
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிம�ோனியே, வலியுடன் கூடிய அழுத்தம் ஏற்படுதல்
ஹீம�ோபிலஸ் இன்புளுயன்சே
வைரஸ் ந�ோய்கள்

சாதாரண ஜலத�ோஷம்

ரைன�ோ வைரஸ்

பழக்கப்பட்ட அறிகுறிகளான: இருமல், தும்மல்
மற்றும் மூக்கு ஒழுகுதல்
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கீழ் சுவாசப்பாதை ந�ோய்த்தொற்று
பாக்டீரியல் ந�ோய்கள்
ந�ோய்கள்

ந�ோய்க் கிருமிகள்

ந�ோய் அறிகுறிகள்

பெர்டுசியஸ் (கக்குவான்
இருமல்)

ப�ோர்டெட்ல்லா பெர்டியூசிஸ்

மேல் சுவாசப் பாதையில் உள்ள குறு இழைகள்
செயலற்றுப் ப�ோதள், சளி ப�ொருட்கள் சேர்ந்து
த�ொடர்ச்சியான இருமல் ஏற்பட்டு, சளி
வெளியேற்றப்படுதல்

காச ந�ோய் (Tuber culosis)

மைக்கோ பாக்டீரியம்
டீயூபர்குள�ோசிஸ்

டியூபர்குள் பேசில்லை நுரையீரலுக்குள் சென்று,
மேக்ரோபேஸ்கள் இனப்பெருக்கம் அடைந்து,
டியூபர்கள் த�ோன்றுகின்றன, ந�ோய்த்தடுப்பு
இறுதியாக த�ோல்வியடைந்து உள்பரவிய
ந�ோய்த்தொற்றாகிறது

வைரஸ் ந�ோய்கள்
சுவாச சிசைடில் வைரஸ் (RSV) சுவாச சின்சைடில் வைரஸ்
Respiratory syncytial virus

சிறு குழந்தைகளை தீவிரமாக பாதிக்கக்கூடிய
சுவாச ந�ோய்

பூஞ்சை ந�ோய்கள்
பிளாஸ்டோமைக�ோஸிஸ்

பிளாஸ்டோமைசிஸ்
டெர்மாடெட்டிஸ்

சீழ் கட்டிகல் அதிகப்படியான திசு சேதம்

பாக்டீரியா நிம�ோனியா
நிய�ோம�ோகாக்கஸ்
நிம�ோனியா

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிம�ோனியே

ந�ோயுற்ற நுரையீரலின் நுண்ணறைகளில்
அதிகமான திரவம் க�ோர்த்தல். ஆகையால், அது
ஆக்ஸிஜன் உள் செல்வதைத் தடை செய்கிறது

ஹீம�ோபிலஸ்
இன்புளுயன்சா
நியூம�ோனியா

ஹீம�ோபிலஸ் இன்புளுயன்சே

அறிகுறிகள் நிய�ோம�ோகாக்கஸ்
நிம�ோனியாவை ஒத்திருக்கும்

12.4 இரைப்பைக் குடல் பாதை
ந�ோய்த்தொற்றுகள்

குடல்பாதையில் பெருக்கம் அடைந்து, ந�ோயின்
விளைவை
சிறுகுடலியே
ஏற்படுத்துகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக: ஷகெல்லாஸிஸ், காலரா.

உணவுப் ப�ொருள்களை உட்கொண்டு, அதன்
செரிமானத்தில் கிடைக்கப்பெறும், ஆற்றல் மூலம்
மனித உடல் அமைப்பு இயங்குகிறது. உணவு வாயில்
மூலமாக விழுங்கப்படுகிறது, இரைப்பைக்குடல்
பாதையில் செரிமானம் செய்யப்படுகின்றது. நாம்
உண்ணும் உணவு அசுத்தம் இல்லாமல் இருத்தல்
வேண்டும். கெட்டுப்போன உணவுகள் குடல்
பாதையில்
ந�ோய்த்தொற்றுகளை
உருவாக்கி
ந�ோயை உண்டாக்குகின்றன.
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கெட்டுப்போன
உணவு
மற்றும்
நீர்
உட்கொள்வதின் மூலம் ந�ோய்க் கிருமிகள்
இரைப்பைக் குடல் பாதையை அடைகின்றன.
சிறு குடலில் ந�ோய்க் கிருமிகள் த�ொற்றை
த�ோற்றுவிக்கிறது. பெரும்பாலான வேளைகளில்,
குடலில் த�ொற்றை ஏற்படுத்தும் ந�ோய்க்கிருமிகள்,

ெபrkட

ckட

ஆசனவா

மலkட

படம் 12.11: இரைப்பைக் குடல் பாதையின்
அமைப்பு
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உணவுப்பாதையானது
வாய்,
குரல்வளை,
த�ொண்டை, உணவுக்குழாய் (இக்குழாய் இரைப்பை
வரை நீண்டுள்ளது), இரைப்பை, சிறுகுடல் மற்றும்
பெருங்குடல் ப�ோன்ற பாகங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
மேலும், துணை உறுப்புக்கான உமிழ்நீர் சுரப்பிகள்,
கல்லீரல், கணையம், பித்தப்பை ப�ோன்றவை
உணவுப்பாதையின் வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது.
அங்கு சுருக்கப்படும் சுரப்பிகளால் உணவுப் ப�ொருள்கள்
செரிமானம் செய்யப்படுகிறது (படம் 12.11).

உண்டாகும்.
இவ்வாறன
இடையூறு
தாமதத்தால்
ந�ோய்த்தொற்றுகள்
த�ோற்றத்தில்
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
ந�ோய்த்தொற்றின்
த�ொடக்கம்
காய்ச்சலுடன்
த�ொடர்புடையதாய்
அமைகிறது. காய்ச்சலே, ந�ோய் உண்டாக்கும்
உயிரிகளுக்கு உடலின் ப�ொது எதிர்ச் செயலாகும்.
உணவு நஞ்சூட்டல் ப�ொருத்தமட்டில் உடனடியாக
த�ோன்றும்
இரைப்பைக்குடல்
இடையூறு
அறிகுறிகளான தசைப்பிடிப்பு, குமட்டல், வாந்தி,
வயிற்றுப்போக்கு
ப�ோன்றவை
தனித்தன்மை

உணவுத் ந�ோய்த்தொற்றுக்கும் உணவு
நச்சாதலுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

பெற்றிருக்கும்.

12.4.1 இரைப்பைக் குடல் பாதையில்
காணப்படும் இயல்பான நுண்ணுயிரிகள்

உணவு
செரிமானத்தில்,
ஏற்படும்
த�ொற்று
ந�ோய்கள், பெரும்பாலும் மலம் மற்றும் உணவு
மூலமாகப் பரவுகின்றது. கெட்டுப்போன உணவு
மற்றும்
தண்ணீர்
உட்கொள்ளும்போழுது
அதில் உள்ள ந�ோய்க் கிருமிகள் மற்றும் நச்சுகள்
மூலம் ந�ோய்கள் ஏற்படுகின்றன. ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின்
கழிவுகளிலிருந்து, ந�ோய்க்கிருமிகள் உண்ணும்
உணவிலும் நீரிலும் நுழைகிறது.

இரைப்பை மற்றும் குடல் பகுதி தூய்மையற்று
நுண்ணுயிரி குழுக்களுடன் காணப்படுகிறது.
அவை, பல்வேறு வகையான நன்மைபயக்கும்
செயல்களை அதன் ஓம்புயிரிக்கு வழங்குகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக குடலில் காணப்படும் எஷ்செரிசியா
க�ோலை, வைட்டமின் K-யை உற்பத்தி செய்கிறது.
பிபிட�ோபாக்டீரியா (Bifidobacteria) வைட்டமின் B12,
ப�ோலேட் மற்றும் ரிப�ோபிள�ோவின் தயாரிக்கின்றன.
மனிதர்களால் அவ்வைட்டமின்களை உற்பத்தி
செய்ய இயலாது. இயல்பு நிலை நுண்ணுயிரிகள்
உணவு, வயது, பண்பாடு மற்றும் ஆன்டிபயாடிக்
ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதைப் ப�ொருத்து
மாறுபடும் (அட்டவணை 12.4).

உடலுக்குள் நுழைந்த ந�ோய்க் கிருமிகள்,
இரைப்பைக் குடல் பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு
பெருக்கம்
அடைந்து
ந�ோய்த்
த�ொற்றை
ஏற்படுத்துகின்றது. நுண்ணுயிரிகள் குடல் சவ்வுப்
பகுதியை துளைத்து, அங்கு வளர்கின்றன அல்லது
உள்ளுறுப்புகளுக்குள் உட்புகுகின்றன.
இரைப்பைக் குடல் அழற்சியை உணவு த�ொற்று
அல்லது உணவு நஞ்சூட்டல் என வழக்கமாக
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
உணவால்
பரவும்
ந�ோய்கள் உணவு த�ொற்று அல்லது உணவு
நச்சுத்தன்மையிலிருந்து
த�ோன்றலாம்.
இவ்
இரண்டு நிலையிலும் பாக்டீரியாவின் நச்சுகள்
ந�ோய் அறிகுறிகளுக்கு காரணமாய் அமைகிறது.

12.4.3 இரைப்பைக் குடல் பாதை
த�ொற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும்
ச�ொற்றொடர்கள்
இரைப்பைக் குடல் அழற்சி (Gastroenteritis): வயிறு
மற்றும் குடலை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள் வீக்கம்
அடைதல். இதன் தனித்தன்மையான ந�ோய்க்குறி
த�ொகுப்பானது குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு
மற்றும் இரைப்பைச் சார்ந்த உபாதைகள் ஆகும்.

உணவு ந�ோய்த் த�ொற்றில், உட்கொண்ட
நுண்கிருமிகள்
குடலில்
பெருக்கமடைந்து,
நச்சுகளை உருவாக்கி, ஓம்புயிரியின் செல்களை
அழிக்கின்றன.

வயிற்றுப்போக்கு (Diarrhea): மலப்பொருள்கள்,
குடல்பகுதியில் இருந்து அடிக்கடி திரவநிலையில்
வெளியேற்றப்படுதல்.

உணவு நஞ்சூட்டல் ப�ொருத்தமட்டில், உணவில்
உள்ள பாக்டீரியாவினால் தயாரிக்கப்படும் நச்சுகள்
உணவுடன் உட்கொள்ளப்படுகின்றது. உணவு
ந�ோய்த்தொற்று மற்றும் உணவு நஞ்சாதலின்
அறிகுறிகள் சற்று வேறுபடுகின்றன.

சீதபேதி (Dysentery): இரைப்பைப் குடல் பாதை
வீக்கம் அடைந்து, மலத்துடன் சீழ் மற்றும் இரத்தம்
வெளியேறுதல்.
இரைப்பை அழற்சி (Gastritis): இரைப்பை வீக்கம்
அடைவதால் உப்பிக் காணப்படும்.

ந�ோய்காரணிகள்
எண்ணிக்கையில்
பெருக்கமடைந்து திசுக்களை தாக்கும் நிலை
ப�ொருத்தே
இரைப்பைக்குடல்
இடையூறுகள்

சிறு குடலழற்சி (Enteritis): குடல் பாதையில்
உள்ள க�ோழைப்படலம் வீக்கம் அடைதல்.
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அட்டவணை 12.4: இரைப்பைக் குடல் பாதையில் காணப்படும் இயல்பு நிலை பாக்டீரியா
குழந்தை பிறந்த காலம்

வயிறு மற்றும் குடல் பகுதியில் நுண்ணுயிரிகள் அற்று காணப்படும்.

தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்தைகள் லாக்டோபேசில்லஸ் பிவிடஸ் (Lactobacillus bifidus)
புட்டிப்பால் அருந்தும் குழந்தைகள் என்டீரிக் பாக்டீரியா, லாக்டோ பேசில்லஸ் பிவிடஸ், என்டீர�ோ காக்கை,
கிளாஸ்டிரிடியம் சிற்றினம்.
சிறுகுடல்

லாக்டோபேசில்லை, என்டீர�ோகாக்கஸ் பீகாலிஸ், எஷ்செரிசியா க�ோலை

பெருங்குடல்

காற்றற்ற பாக்டீரியா, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை, பிஃவிட�ோபாக்டீரியம் பிப்பிடம்,
பாக்டீரியாய்ட்ஸ்

பெருங்குடல் அழற்சி (Colitis): பெருங்குடலில்
வீக்கம்

இ ரை ப ்பை யி ல்
ஹை ட ் ர ோ கு ள� ோ ரி க்
அமிலம்
இருப்பதால்
அ மி லத்த ன ்மை யு டன்
காணப்படுகிறது.
அதிக
அ மி லத்த ன ்மை யு டை ய
பகுதி
என்பதால்
ஹெலிக்கோபாக்டர்
பைலேரி எனும் பாக்டீரியாவைத் தவிர
எந்தவ�ொரு பாக்டீரியாக்களும் அப்பகுதியில்
வாழ்வதில்லை.
இரைப்பை
புண்ணுக்கு
இந்த பாக்டீரியாவே காரணமாக உள்ளது.
வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் குடல் புற்றுந�ோய்க்கு
இந்த பாக்டீரியா பெரும்பாலும் காரணியாக
அமைந்து
உள்ளதாக
அதிகபட்சமான
ஆதாரங்கள் மெய்ப்பிக்கின்றன.

கல்லீரல் அழற்சி (Hepatitis): கல்லீரல் வீக்கம்
சிறு குடல்
(Enterocolitis):

மற்றும்

பெருங்குடல்

அழற்சி

சிறுகுடல் மற்றும் பெருங்குடலில் உள்ள
க�ோழைப்படலம் வீக்கம் அடைதல். வயிற்று
உறையழற்சி
(peritonitis)
பெரிட�ோனியம்
(வயிற்றறையை ஒட்டியுள்ள ஊநீர் சவ்வு) வீக்கம்
அடைதல். இரைப்பைக் குடல் ந�ோய்த்தொற்றுகள்
அட்டவணை 12.5ல் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாட்டுலிசம்
என்பது
ஒரு தனிப்பட்ட உணவு
நஞ்சாதல்
ஆகும்.
ஏனென்றால்
உணவில்
உருவாக்கப்பட்ட
நச்சு,
உட்கொள்ளும்பொழுது
அந்நஞ்சானது
இரைப்பை குடல்பாதையைத் தாக்காமல்,
மத்திய நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்குகின்றன.

வy

குழந்தை பாட்டுலிசம்

ெஹ. ைபேலாr

இவ்வகை
த�ொற்று
கிளாஸ்டிரிடியம்
பாட்டுலினம் ஸ்போர்கள் விழுங்கப்படும்போது
அவை பெருங்குடலில் பெருக்கமடைவதால்
ஏற்படுகிறது. பாட்டுலிசம் ஸ்போர்கள் தேனீல்
காணப்படலாம்.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
விருந்து
விழாவில்
ஒருவன்
அசுத்தமான
தண்ணீரை அருந்தும் ப�ொழுது, அவனுக்கு என்ன
மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும்?
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அட்டவணை 12.5: இரைப்பைக்குடல் ந�ோய்த்தொற்றுகள்:
ந�ோய்

ந�ோய்க் கிருமி

அறிகுறிகள்

பாக்டீரியா ந�ோய்த்தொற்று
ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ் உணவு நஞ்சாதல்

ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

ஷிகெல்லாஸிஸ் (பேசில்லரி வயிற்றுக்கடுப்பு) ஷிகெல்லா சிற்றினம்
சால்மொனெல்லோஸிஸ்

சால்மொனெல்லா என்டீரிகா

காலரா

விப்ரிய�ோ காலரே

எர்சினியா இரைப்பைக் குடல் அழற்சி

எர்சினியா என்டிர�ோ
க�ோலிடிகா

டைப்பாய்டு காய்ச்சல்

சால்மொனெல்லா டைபி

வைரஸ் ந�ோய்த்தொற்றுகள்
மம்ஸ்
வைரஸ் இரைப்பைக்குடல் அழற்சி

அப்ளோடாக்சின் நஞ்சாதல் (Aflatoxin
poisoning)

திசு சிதைவு மற்றும் சீதபேதி

குமட்டல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு

அதிக காய்ச்சல், குறிப்பிடத்தக்க
எண்ணிக்கையில் இறக்கும் நிலை
அதிகமான நீர் இழப்புடன்
வயிற்றுப்போக்கு

கடுமையற்ற வயிற்று வலி,
வயிற்றுப்போக்கு. அறிகுறிகள் சில
சமயங்களில் குடல்வால் அழற்சியுடன்
குழப்பப்படலாம்.

மம்ஸ் வைரஸ் பாராமிக்சோ
விரிடே (Mumps virus)

வலியுடன் கூடிய பர�ோடிட் சுரப்பி
வீக்கம்

கிளாவிசெப்ஸ் பெர்பியூரே
(Claviceps purpurea)

மூட்டுகளுக்கு குறைந்த அளவான
இரத்த ஓட்டம்,

ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் பேளவஸ்
(Aspergillus flavus)

கல்லீரல் அழற்சி, கல்லீரல் புற்று ந�ோய்

ர�ோட்டாவைரஸ் (Rotavirus)

பூஞ்சை ந�ோய்த்தொற்றுகள்
எர்காட் நஞ்சாதல் (Ergot poisoning)

குமட்டல், வாந்தி மற்றும்
வயிற்றுப்போக்கு

12.5 கண் ந�ோய்த்தொற்று

ஒரு வார காலத்திற்கு வாந்தி மற்றும்
வயிற்றுப்போக்கு

பகற்கனவை(Hallucinogenic)
உண்டாக்கும்.

கண்ணின்
வெளி
அமைப்பான
விழி
மென்படலமும்
(Conjunctiva),
காரணியாவும்
ந�ோய்த்
த�ொற்றால்
பாதிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வமைப்புகள் உலகத்தோடு த�ொடர்புடையதாக
இருப்பதால்
ந�ோயுண்டாக்கும்
கிருமிகள்
எளிதாக்குகின்றன.
குறிப்பாக
விழி
வெண்படலமானது வெதுவெதுப்பான, ஈரப்பதமான,
சூழ்நிலை
சூழ்ந்துள்ளதால்
நுண்ணுயிரிகள்
எளிதாக
நிலைப்படுத்தப்பட்டு
த�ொற்றை
உருவாக்குகிறது. ஆயினும் கண்ணிமை மற்றும்
கண்ணீர், கண்ணின் வெளிப்புற அமைப்பை
இயல்புநிலையிலும்
உயிரினக்
முறையிலும்
பாதுகாக்கின்றது.

பல
நுண்ணுயிரிகள்
கண்ணின்
க�ோழைப்
படலத்தினுள்
புகும்
ப�ொழுது
ந�ோய்த்தொற்றை
உண்டாக்குகின்றன.
ப�ொதுவாகப் பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் கண்
ந�ோய்த்தொற்றானது,
ப�ொதுவாக
பாக்டீரியல்
கண் த�ொற்று, கண் அழற்சி, வீக்கம், எரிச்சல்
மற்றும் கண்ணில் ப�ொருளை வெளியேற்றி
அதன் தீவிரத்தன்மையில் மாறுபடுகிறது. சில
கண்நோய்த்தொற்றுகள் குறுகிய காலமாகவும்,
மற்றவை நாள்பட்டதாகவும் மற்றும் நிரந்திர
கண் பாதிப்புக்கு வழிவகுக்கும். த�ொற்று ந�ோயை
உண்டாக்கும் ந�ோய்கிருமிகளிடமிருந்து விலகி
இருப்பதே கண் ந�ோய்த்தொற்றுக்கு சிறந்த
தடுப்பாகும்.
அவ்வாறு
த�ொற்று
ஏற்பட்டால்
சரியான முறையில் ஆன்டிபயாடிக் க�ொண்டு
சிகிச்சை பெற்று ந�ோய் பரவுவதை தடுக்கலாம்
அல்லது பாதிப்புகளை நிரந்தரமாக தடுக்கலாம்.

கண் இமையின் ந�ோய்த்தொற்று

கண் இமையில் ப�ொதுவாக ந�ோய்த்தொற்றை
உண்டாக்கும்
காரணி
ஸ்டெபெல�ோகாக்கஸ்
ஆரியஸ் ஆகும்.
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ந�ோய்த்தொற்று இமை ஓரங்களை தாக்கி,
கண் இமைகளில் அழற்சியை (பிளிஃபரைட்டிஸ்
Blepharitis) உண்டாக்கும்.

கிளாமைடியா
டிராக்கோமாடிஸ்
என்னும்
ந�ோய்க்காரணிதான்
டிரக்கோமாவையும்
குழந்தைகளில் வரும் உள்பொருள்கள் க�ொண்ட
விழி வெண்படல அழற்சியை உண்டுபண்ணுகிறது.
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவரின் த�ொடுப�ொருள்களான
மெத்தை
விரிப்புகளும்,
துண்டுகளும்,
ஆடைகளினால் நேரடி த�ொடர்பால் வேகமாக
பரவுகிறது.
கிளாமடியா
டிராக்கோமாசிஸ்
பாதிக்கப்பட்ட மனிதரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு
பூச்சுகளாலும் பரவுகின்றது. பூச்சிகள் த�ொற்றுடைய
க�ோழையை கடத்துகிறது. அட்டவணை 12.6ல்
கண் ந�ோய் த�ொற்றுகளை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

கண் இமையின் சுரப்பிகளும், மூட்டுப்பைகளும்
பாதிக்கப்படுவதால் ஸ்டெஸ் (பசையுள்ள கண்)
உண்டாகும் (படம் 12.14).
பாtகபட கைம ம vெவ

படல

கைம vp
பாtகபட
கைம
c kvp

12.6 சிறுநீரக மண்டல
ந�ோய்த்தொற்றுகள் (UTI)

படம் 12.14: கண் இமை மற்றும் விழி வெண்படல
ந�ோய்த்தொற்று

சிறுநீரக மண்டலமானது இரத்தத்தில் உள்ள
வேதியியல்
கூட்டுப்பொருளை
சீரமைக்கும்
உறுப்புகளை
க�ொண்டுள்ளது.
இரத்தத்தின்
அளவிற்கு ஏற்றாற்போல் நைட்ரஜன் கழிவுப்
ப�ொருள்களையும்,
நீரையும்
இவ்வுறுப்புகள்
பெரும்பாலும்
வெளியேற்றுகிறது.
சிறுநீரக
மண்டலமானது இரண்டு சிறுநீரகம், இரண்டு
சிறுநீர் நாளம், ஒரு சிறுநீர்ப்பை மற்றும் சிறுநீர்
கால்வாய்
முதலியவற்றைக்
க�ொண்டது.
இரத்தத்தில் இருந்து கழிவுகளை சிறுநீரகங்கள்
அகற்றுகின்றது (படம் 12.15).

விழி வெண்படல அழற்சி (conjunctivitis)

விழி வெண்படல அழற்சி அல்லது இளஞ்சிவப்பு கண்
ந�ோய்த்தொற்று பல வேறுபட்ட வைரஸ்களாலும்
பாக்டீரியாக்களாலும் உண்டாக்கப்படுகிறது.

டிரக்கோமா
டிரக்கோமா அல்லது குறுமணி விழி வெண்படல
அழற்சியானது
ப�ொதுவாக
தடுக்கக்கூடிய
குருட்டுதன்மையை ஏற்படுத்தும். இக்கண்நோய்
அமெரிக்காவில் அரிதாகவும், வளர்ச்சியடைந்த
நாடுகளாலான ஆப்ரிக்கா மற்றும் ஆசியாவில்
அதிகமாகவும்
பரவிக்
காணப்படுகின்றன.

சிறுநீரகம், சிறுநீர் நாளம் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை
முதலியவற்றில்
உண்டாகும்
ந�ோய்த்தொற்று
சிறுநீரகப்பாதை ந�ோய்த்தொற்று எனப்படும் (UTI).

அட்டவணை 12.6: பாக்டீரியாக்களின் கண் ந�ோய் த�ொற்று
ந�ோய்

ந�ோய்க் காரணி

அறிகுறிகள்

பரவும் வழிமுறைகள்

வீரியமான விழி
ஹீம�ோபில்லஸ்
வெண்படல அழற்சி (Acute இன்புளுயன்சா
bacterial conjunctivitis)

கண் விழி வெண்படல
அழற்சியுடன் சீழ்
வெளியேறுதல்

பாதிக்கப்பட் நபர்களின்
சுரப்பிகளுக்கு வெளியிடுதல்

பாக்டீரியல் விழி பார்வை
அழற்சி (Bacterial keratitis)

ஸ்டைபேல�ோகாக்கஸ்
எபிடெர்மிடிஸ்,
சூட�ோன�ோனஸ்
ஏர�ோஜின�ோசா

எரிச்சல் மற்றும் சிவந்த
கண்கள், மங்கலான பார்வை,
ஒளி உணர்திறன் கருவிழி
வடுவினால் பார்வை திறன்
குறைதல்

ந�ோய்க்காரணிகளுடன்
அசுத்தமான
ஒட்டுவில்லைக்கு
வெளிப்படுதல்

பிறந்த குழந்தை விழி
வெண்படல அழற்சி
(Neonatal conjunctivitis)

கிளாமிடியா
டிராக்கோமேடிஸ்,
நைசீரியா க�ொன�ோரியே

விழி வெண்படல அழற்சியுடன்
சீழ் வெளியேறுதல், கரு விழி
வடு மற்றும் கார்னியாவில்
துளையினால் பார்வை திறன்
குறைதல்

கிளாமிடியா அல்லது
க�ொக�ோரியாவினால்
பாதிக்கப்பட்ட தாயின்
பிறப்புறுப்பு வழியே
வெளிப்படும் சிசுவிற்கு
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cnரக

படம் 12.15: மேல் மற்றும் கீழ் சிறுநீரகப்
பாதையின் அமைப்பு
சிறுநீரகத்திலும், சிறுநீர் நாளத்திலும் ஏற்படும்
த�ொற்றுகள் மேல் சிறுநீரகப் பாதை த�ொற்றுகளாகும்.
சிறுநீர் பைக்கும் அதற்குக் கீழ் உறுப்புகளில் ஏற்படும்
த�ொற்றுகள், கீழ் சிறுநீரக ந�ோய்த் த�ொற்றுகளாகும்.
சிறுநீர்ப்பாதையில்
ந�ோய்த்தொற்றானது
ஆண்களைவிடப்
பெண்களுக்கு
அதிகமாகக்
காணப்படுகிறது. சிறுநீரக மண்டலம் ப�ொதுவாக
சில
நுண்ணுயிரிகளை
க�ொண்டுள்ளது.
அவ்வுயிர்களால் சந்தர்ப்பவாத ந�ோய்த்தொற்றுகள்
ஏற்படுதால் இடையூறுகள் உருவாகும். பெரும்பாலும்
அனைத்து சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்று பாக்டீரியாக்கள்
ஏற்படுத்துகின்றன.
எப்பொழுதுதாவது
ஒட்டுண்ணிகள்,
புர�ோட்டோச�ோவா
மற்றும்
பூஞ்சைகள் ந�ோய்த்தொற்றை உண்டாக்குகிறது.
சிறுநீரக
ந�ோய்த்தொற்றில்
பங்குபெறும்
நுண்ணுயிரிகளை
அட்டவணை 12..7ல்
வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அட்டவணை 12.7: சிறுநீரக
காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்
நுண்ணுயிரிகள்

சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும்
அநேக பாக்டீரியாக்கள் உயிர் எதிர்பொருளுக்கு
எதிர்ப்பாற்றலை
வளர்த்துக்கொள்கின்றன.
அச்சூழ்நிலையில் புர�ோபயாடிக் ஓம்புனருக்கு
சிறந்த
தடுப்பாற்றலை
க�ொடுக்கிறது.
லேக்டோபேசில்லஸ் என்னும் புர�ோபயாடிக்
சிற்றினம்
ந�ோய்த்தொற்றுக்கு
எதிரான
செயல்படுவதை
சிறந்த
முடிவுகளை
நிருபித்துள்ளதால்,
ஆராய்ச்சிகள்
புர�ோபயாடிக்கின்
மேல்
திரும்பியுள்ளது.
இந்த குறிப்பிட்ட புர�ோபயாடிக் பாக்டீரியா
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டல செயல்பாடுகளை
தூண்டுகிறது,
சிறுநீரக
பாதையின்
அமிலத்தன்மை அளவை குறைக்கிறது, மேலும்
சிறுநீரக ந�ோய்க்காரணிகளின் வளர்ச்சியை
தடுக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு
எஷ்செரிசியா க�ோலை,
கிளப்சியெல்லா,
என்டீர�ோபாக்டர், புர�ோடீயஸ்

வைரஸ்கள்

அடின�ோ வைரஸ்,
மம்ஸ்

கேண்டிலா

தகவல் துளி

ந�ோய்த்தொற்றில்

பாக்டீரியாக்கள்
(வழக்கமான)

பூஞ்சைகள்

பெண்களின் சீறுநீர்ப் புறவழி, குட்டையாகவும்,
அகலமாகவும்
இருப்பதால்
பாக்டீரியா
சிறுநீர்ப்பையைச்
சென்று
அடைவதை
முழுவதுமாகத் தடுக்க முடிவதில்லை. உடலுறவு
பெண்களுக்கு ந�ோய்த்தாக்கநிலை காரணியாக
அமைகிறது.
கருவுற்றிருக்கும்
பெண்களில்
ஹார்மோனின் மாற்றமும், சிறுநீர் பாதையில்
அழுத்தத்தினாலும் சிறுநீரின் ஓட்டம் குறைவதாலும்
இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாகவே காணப்படும்.

c nkழா அழc
(c nkழா ேநா
ெதா)

c n pறவ

டிரைக்கோம�ோனாஸ்
வாஜினாலிஸ்,
ஷிஸ்டோச�ோமா
ஹெமட்டோபியம்

12.6.1 சிறுநீரக ந�ோய்த்தாக்கநிலைக்கான
காரணிகள்

cnரகைப அழc
(c nைப ெதா)

cnைப

ஒட்டுண்ணிகள்

12.6.2 எஷ்செரிசியா க�ோலையினால்
ஏற்படும் சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்று
சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்றுக்கு பிரதான காரணி
எஷ்செரிசியா க�ோலை ஆகும். இவை, குடலில்
சாதாரணமாகக் காணப்படுபவை. குடல் த�ொற்று
தவிர சிறுநீரகத் த�ொற்றுகளையும் புண் த�ொற்றையும்
உண்டுபண்ணுகிறது.
ப�ொதுவாக
சிறுநீரக
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படம் 12.16: சிறுநீரக மண்டல ந�ோய்த்தொற்றுகளின் பல நிலைகள்
ந�ோய்த்தொற்று அதிகமாக (அ) திருமணமான
பெண்களிடமும், (ஆ) புர�ோஸ்டேட் வீங்கிய வயதான
ஆண்களிடமும் காணப்படுகிறது.
பெண்களின்
சிறுநீர்பை
ந�ோய்நிலை ( Cystitis in woman)

ஆண்களிள் நீண்ட சிறுநீர்ப் புறவழியாவது
மேல்நோக்கி நகரும் த�ொற்று ஏற்படாவண்ணம்
பாதுகாக்கிறது. எஷ்செரிசியா க�ோலை (மற்றும்
கிராம்
நெகட்டிவ்
குச்சி
பாக்டீரியாக்கள்)
சிறுநீரகத்தொற்று
உண்டாக்கும்
ப�ோது
சிறுநீரில் (1,00,000) பாக்டீரியாக்கள் மிலி
அதிகமாக காணப்படும். இதனை ‘சிகினிபிக்னட்
பாக்டீரியூரியா’ எனப்படும். இந்த எண்ணிக்கை

அழற்சியின்

ந�ோய்த்தொற்று ஏற்பட்ட சிறுநீரகத்திலிருந்து
உயிரிகள் கீழ்நோக்கி நகர்வதால் சிறுநீர்ப்பை
த�ொற்று ஏற்படுகிறது. ஆனால், பெரும்பான்மையான
சிறுநீர்ப்பை
அழற்சியானது
மலக்குடல்,
கலவிக் கால்வாய், சிறுநீர் கால்வாய் வழியாக
ந�ோய்க்காரணிகள்
மேல்
ந�ோக்கி
நகர்ந்து
சிறுநீர்ப்பையை அடைவதாலும் உண்டாகுகிறது.
சிகிச்சை அளிக்கப்படாத நிலையில், த�ொற்று
மேலும் நகர்ந்து சிறுநீரகத்தையும் தாக்கி சிறுநீரக
நுண்குழாய் அழற்சியை(Pyelonephritis) ஏற்படலாம்
(படம் 12.16).

உடல் பருமன் ஆண்களில்
சிறுநீரக
மண்டல
ந � ோ ய ் த ் தொற்றை
அதிகரிக்கும்.
உடல்
பருமனானது
சிறுநீரக
ந�ோய்த்தொற்று ஏற்பட எவ்வாறு காரணமாய்
இருக்கிறது என்பதை 2013 ல் நடைபெற்ற
ஆய்வில்
வெளியானது.
அதில்
உடல்
பருமனான பெண்களை விட ஆண்களே
இரு மடங்கு சிறுநீரக ந�ோய்த்தொற்றுக்கு
ஆளாகிறார்கள் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

மலவாயும், கருப்பை வாயும் பாக்டீரியாக்கள்
தங்கும் இடமளிப்பதால் ஸ்போராடிக் த�ொற்று
உண்டாகுகிறது.
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குறைந்தால் சிறுநீர்ப்புறவழி, மற்றும் பிறப்புறுக்களில் காணப்படும் மற்ற பாக்டீரியாக்கள் கலந்திருப்பதால்
இருக்கலாம். சிறுநீரக மண்டல ந�ோய்த்தொற்றை அட்டவணை 12.8 ல் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அட்டவணை 12.8: சிறுநீரக மண்டல ந�ோய்கள்
ந�ோய்

ந�ோய்க் காரணிகள்

அறிகுறிகள்

சிறுநீரக மண்டல பாக்டீரியா
ந�ோய்கள் சிறுநீரக பை
ந�ோய்த்தொற்று (Cystitis)

எஷ்செரிசியா க�ோலை,
ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ்
சாப்ரோபைடிகஸ்

சிறுநீர் கழிக்க சிரமம் அல்லது வலி
ஏற்படுதல்

சிறுநீரக நுண்குழல்
அழற்சி(Pyelonephritis)

எஷ்செரிசியா க�ோலை

காய்ச்சல், பின்புறம் அல்லது
பக்கவாட்டு வலி

லெப்டோஸ்பைர�ோஸிஸ்
(சிறுநீரக ந�ோய்தொற்று)

லெப்டோஸ்பைரா
இன்டர�ோகன்ஸ்

தலைவலி, காய்ச்சல், தசை வலி,
சிறுநீரகச் செயலிழப்பு

12.7 இனப்பெருக்கப் பாதை
ந�ோய்த்தொற்றுகள்

இந்த வகையான ந�ோய்த்தொற்று ஒழுங்கில்லாத
மருத்துவ
செயல்முறைகளான
பாதுகாப்பற்ற
கருச்சிதைவு மற்றும் ம�ோசமான மகப்பேறு
நடைமுறைகளால் ஏற்படுகின்றது.

இனப்பெருக்கப்
பாதை
ந � ோ ய ் த ் தொ ற் று க ள் ,
பெரும்பாலும் இனப்பெருக்கப்
பாதையில்
காணப்படும்
நு ண் ணு யி ரி களா லு ம் ,
வெளிப்புற ந�ோய்க்காரணிகள் உடலுறவாலும்
அல்லது
சில
மருத்துவ
முறைகளாளும்,
உண்டாக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை ந�ோய்த்தொற்று
ஆண்களக்கும்
பெண்களுக்கும்
ஏற்படுகிறது.
த�ொற்று
பரவும்
முறையின்
அடிப்படையில்
மூன்று வகையான இனப்பெருக்கப் பாதை
ந�ோய்த்தொற்றுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. பால் வழி பரவும் ந�ோய்கள்

இது
பாலியல்
த�ொடர்பால்
எடுத்துக்காட்டு:
கிளாமிடியா,
சான்க்ராய்டு, எய்ட்ஸ்

சில
வேலைகளில்
கருப்பை
வாயில்
நடைபெறுகின்ற மருத்துவ செயல்முறைகளால்
பிறப்புறுப்பில்
(புணர்ச்சி
நாளம்
-Vagina)
காணப்படும் உள்ளார்ந்த உயிரிகள், கருப்பை
வாயில் பாலுறவினால் உட்புகுந்த உயிரிகள், மேல்
இனப்பெருக்கப்பாதையை அடைந்து கருப்பை,
கருக்குழாய், அண்டக்குழாய் மற்றும் பிற இடுப்பறை
உறுப்புகளில் கடுமையான ந�ோய்த்தொற்றை
உண்டாக்கலாம்.
ஆண்களுக்கு உள்சார்ந்த ந�ோய்த்தொற்றுகள்
அல்லது மருத்துவ செனிமமான ந�ோய்த்தொற்றைக்
காட்டிலும், உடலுறவு மூலமாகத்தான் அதிகமாக
ந�ோய்த்தொற்று
ஏற்படுகிறது.
பெண்களுக்கு
உடலுறவு சாராத ந�ோய்த்தொற்றுகள் பெரும்பாலும்
அதிகமாக காணப்படுகின்றன.

ஏற்படுகிறது.
க�ொனிரியா,

12.7.1 பரவும் முறை

2. உள்ளார்ந்த ந�ோய்த்தொற்று (Endogenous)

இனப்பெருக்க ந�ோய்த்தொற்றுகள், பாக்டீரியா,
ஒட்டுண்ணி, மற்றும் வைரஸ் கிருமிகளால்
ஏற்படுகின்றன. ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவரிடம்
இருந்து
பாதுகாப்பற்ற
உடலுறவின்
ப�ோது
ந�ோய்க்காரணிகள் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில்
உள்ள
க�ோழைப்படலத்தினுள்
செல்கின்றது.
வளர்ந்து
வரும்
நாடுகளில்,
க�ொனிரியா,
கிளாமிடியா, சிபிலிஸ், பிறப்பு உறுப்பு அழற்சி
லிம்போகரானுல�ோமா
வெனிரம்
(Lympho
granuloma
venerum)
ப�ோன்ற
பாக்டீரியா

ஆர�ோக்கியமான பெண்ணின் இனப்பெருக்கப்
பாதையில்
இயல்பாக
காணப்படும்
நுண்ணுயிரிகளின் அதிகப்படியாக வளர்ச்சியினால்
ந�ோய்த்தொற்று ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு பெண்
பிறப்பு உறுப்பு அழற்சி (Bacterial vaginosis vaginitis)
பெண் பிறப்பு உறுப்பில் பூஞ்சைகளின் த�ொற்று
(vulvo vaginal candi diasis)

3. மருத்துவ செனிமமாக ந�ோய்த்தொற்று
(Iatrogenic Infection)
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அட்டவணை 12.9: இனப்பெருக்கப் பாதையில் காணப்படும் நுண்ணுயிர் ந�ோய்கள்
ந�ோய்கள்

ந�ோய்க் கிருமி

அறிகுறிகள்

பாக்டீரியா ந�ோய்கள்
க�ொனிரியா

நெய்சீரியா

வலியுடன் கூடிய சிறு நீர் வெளியேற்றம்,
ஆண்களில் சீழ் வெளியேற்றம்,
பெண்களில் இயல்பற்ற பிறப்புறுப்பு
வெளியேற்றம்

க�ொனெரியா
க�ோன�ோ காக்கல் அல்லாத
கிளாமிடியா டிராக�ோமடிஸ்
யூரித்தரைடிஸ் (Non gonococcal அல்லது மற்ற பாக்டீரியா
Urethritis NGU)
மைக்கோ பிளாஸ்மா
ஹ�ோமின்ஸ் மற்றும் யூரியா
பிளாஸ்மா யூரியாலைடிகம்

வலியுடன் கூடிய சிறு நீர் வெளியேற்றம்,
தண்ணீர் ப�ோன்று திரவம்
வெளியேறுதல்.

சிபிலிஸ்

டிரிப�ோனிமா பல்லிடம்

முதலில் ந�ோய்த்தொற்று இடத்தில்
புண், பின்னர் த�ோல் தடிப்பு, இலேசான
காய்ச்சல், முற்றிய நிலையில்
கடுமையான புண்கள் ஏற்படுதல்.
இருதய மற்றும் நரம்பு மண்டல அமைப்பு
சேதம் அடைதல்

லிம்போகிரானுல�ோமா
வெனிரம் (LGVLymphogranuloma venereum)

கிளாமிடியா ட்ராக�ோமடிஸ்

த�ொடை இடுப்பு சேருமிடத்தில் உள்ள
நிணநீர் முடிச்சுகள் வீக்கம் அடைதல்

பெண்களில் தீவிரமற்ற, நாள்பட்ட
வயிற்றுப்பகுதியில் வலி

வைரஸ் ந�ோய்கள்
இனப்பெருக்கப் பாதை
ஜெனிட்டல்
ஹெர்ப்பஸ்

ஹெர்பிஸ் சிம்பலக்ஸ் வைரஸ் வலியுடன் கூடிய க�ொப்புளங்கள்
HSV 1and 2 (Herpes Simplex
பிறப்புறுப்பில் காணப்படுதல்.
virus)

பிறப்புறுப்பு மருக்கள்,
பாலுண்ணிகள் (Genital warts)

மனித பிறப்பு உறுப்பில்
மனித பிறப்பு உறுப்பில் மருக்கள்
பேப்பில�ோமா வைரஸ் (Human த�ோன்றுதல்
Papilloma Virus)

AIDS

மனித ந�ோய் தடுப்பாற்றல்
குறைப்பு வைரஸ் (Human
Immuno Deficiency Virus)

பசியின்மை, எடைகுறைவு
த�ொடர்ச்சியான இருமல், T-செல்கள்
மீது தாக்குதல், ந�ோய் தடுப்பு
குறைக்கப்படுவதால் பூஞ்சை மற்றும்
பாக்டீரியல் த�ொற்றுகள், இரண்டாம்
நிலை சந்தர்ப்பவாத ந�ோய் த�ொற்றுகள்
ஏற்படுதல்.

பூஞ்சை ந�ோய்கள்
கேண்டிடியாஸிஸ்

கேண்டிடா அல்பிகன்ஸ்

பிறப்புறுப்பில் கடுமையான அரிப்பு, ஈஸ்ட்
மனத்துடன் கூடிய, மஞ்சள் நிற திரவம்
வெளியேறுதல்

புர�ோட்டோச�ோவா ந�ோய்கள்
டிரைக்கோ ம�ோனியஸ்

டிரைக்கோம�ோனஸ்
வஜைநாலிஸ்

பிறப்புறுப்பு எரிச்சல், பச்சை நிறத்துடன்
மஞ்சள் நிறத்தில் திரவம் வெளியேறுதல்
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ந�ோய்த்தொற்று, டிரைக்கோம�ோனியாயிஸ் எனும்
ஒட்டுண்ணியாலும், கான்க்ராய்டு, மற்றும் மனித
ந�ோய் தடுப்பு குறைப்பாற்றல் வைரஸ் (Human
immune deficiency virus), மனித பாப்பில�ோமா
வைரஸ், ஹைப்படைட்டிஸ் B வைரஸ், ஹெர்ப்பஸ்
சிம்பிலக்ஸ் வைரஸ் மிகவும் சாதராணமாக
காணப்படுகிறது.

லிஸ்டீரியா,
காற்றற்ற
ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை,
மைக்கோபிளாஸ்மா, கார்டுனெல்லா வஜைநாலிஸ்,
நெய்சீரியா, ஸ்பைர�ோகீட்ஸ், கேண்டிடா மற்றும்
ஸ்டபைல�ோகாக்கஸ் எபிடெர்மிடிஸ் ஆகியவை
பெரும்பாலும் அடங்கும்.

12.7.3 ந�ோய் நிலை
ந�ோய்த்தொற்று உயிரிகள் நுழைந்த பின், ப�ோதுமான
ந�ோய் நுண்மப்பெருக்க நேரத்திற்கு பிறகு அறிகுறிகள்
தெளிவாக த�ொற்றுள்ள நபரில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
வழக்கத்திற்கு மாறான பிறப்புறுப்பில் இருந்த நீர்
வெளியேற்றம், இடுப்பறை வலி, அரிப்பு, இயல்பற்ற
அல்லது அதிகப்படியான உதிரப்போக்கு, தடிப்புகள்,
பாலுண்ணிகள் (Warts), புண்கள், சிறுநீர் கழிக்கும்
ப�ொழுது எரிச்சல் மற்றும் வலி ஆகியவை மிக
ப�ொதுவான அறிகுறிகளாகும். எனினும், த�ொற்று
ந�ோய்கள்
பெரும்பாலானவை
அறிகுறிகளற்ற
நிலையில், அவை இனப்பெருக்க ந�ோய்த்தொற்றுக்கு
சிறந்த
கட்டுப்பாட்டை
செயல்படுத்துகின்றது.
அட்டவணை 12.9ல்
இனப்பெருக்கபாதையின்
ந�ோய்களை பட்டியலிட்டுள்ளது.

வைரஸ் மூலம் பரவுகின்ற
பெரும்பாலான பாலியல்
ந�ோய்கள் குணப்படுத்தப்
முடிவதில்லை. வைரஸ்
அல்லாத
பாலியல்
ந�ோய்களை குணப்படுத்த முடியும்.

12.7.2 இனப்பெருக்கப் பாதையில்
காணப்படும் இயல்பு நிலை
தீமையற்ற,
கூட்டுவாழ்
உயிரியான
மைக்கோபாக்டீரியம் ஸ்மக்மாடிஸ் காணப்படுகிறது
ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பின்
ஸ்மக்மா (Smegma) பகுதியில் ஆர�ோக்கியமான
ஆண்களில், காற்று மற்றும் காற்றற்ற சூழ்நிலையில்
வாழும் பாக்டீரியா, லாக்டோபேசில்லை, ஆல்பா
ஹீம�ோலைடிக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை, கிளாமிடியா
டிராக�ோமாடிஸ்
மற்றும்
யூரியாபிளாஸ்மா
யூரியாலைடிகம் கூட காணப்படுகின்றன.

தகவல் துளி
நம் மாநிலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்
தலைமை அலுவலகத்திலும், எயிட்ஸ் ந�ோய்
பரிச�ோதனை மையம் மற்றும் 55க்கும்
மேற்பட்ட எயிட்ஸ் சிகிச்சை முறை மையங்கள்
மற்றும் 750 க்கும் மேற்பட்ட, ஒருங்கிணைந்த
மற்றும் இரகசியப் பரிச�ோதனை மற்றும்
ஆல�ோசனை
மையங்கள்
உள்ளன.
(ICTC-Integrated voluntary and confidential
counselling) இவை ஒவ்வொரு மாவட்ட
அரசு மருந்துவமனை மற்றும் மருத்துவப்
கல்லூரிகளில் செயல்படுகின்றன.

பெண்
இனப்பெருக்கப்
பாதையானது
மிகச் சிக்கலான நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்களை
க�ொண்டுள்ளது. மாதவிடாய் சுழற்சியைப் ப�ொருத்து
நுண்ணுயிர் கூட்டங்களின் பண்புகள் மாறுகின்றன.
அமில நிலையைத் தாங்கும் லேக்டோபேசில்லை
பெரும்பான்மையாக காணப்படுகிறது. கருப்பையின்
ஹார்மோன்
செயல்பாடுகள்
காரணமாக,
கிளைக்கோஜன்,பிறப்புறுப்புச்சுவரில்திரட்டப்படுகிறது.
கிளைக்கோஜனை லாக்டோபேசில்லை பாக்டீரியா
(Doderlien’s bacillus) சிதைத்து, அமில pH (4முதல்4.5)
உருவாக வழிவகுக்கிறது. இந்த அமிலத்தன்மை
பாக்டீரியா பிறப்புறுப்பு அழற்சி மற்றும் யூஸ்ட்,
த�ொற்றுகளில் இருந்து தடுக்கின்றது. எனினும்,
பருவமடைவதற்கு முன்பும் மாதவிடாய் நின்றலுக்கு
பிறகு கிளைக்கோஜன் உருவாகவில்லை. இந்த
காலங்களில் இயல்பு உயிரிகளில், த�ோலின்
உள்ள இயல்பு நுண்ணுயிரிகளை க�ொண்டு
இருக்கும் . பிறப்புறுப்பு pH சற்று காரத்தன்மையுடன்
இருக்கும். பிறப்புறுப்பு இயல்பு உயிரிகளான

12.8 மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில்
ந�ோய்த்தொற்று
மிகவும் பேரழிவை தரும் ந�ோய்த்தொற்றானது
மூளையையும்
தண்டுவடத்தையும்
பாதிக்கும்
நரம்பு
மண்டலத்
ந�ோய்த்தொற்றாகும்.
இப்பகுதிகள் பாதிப்பு அடையும் ப�ொழுது, காது
கேளாமை,
பார்வையை
இழத்தல்,
கற்றல்
குறைபாடுகள், பக்கவாதம் மற்றும் இறப்பிற்கும்
வழிவகுக்கிறது. மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில்
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ந�ோய்த்தொற்றுகள்
அரிதாகவே
இருந்தாலும்
அவற்றின் பாதிப்புகள், அதிதீவிரத்தன்மையுடன்
இருக்கும். உயிர்க்கொல்லிகள் (ஆன்டிபயாடிக்)
கண்டுபிடிப்பிற்கு முன்பாக, இவையே எப்பொழுதும்
உயிருக்கு ஆபத்தனதாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக
பலவீனமான
ந�ோய்
எதிர்ப்பு
தன்மையை
க�ொண்ட குழந்தையில், மத்திய நரம்பு மண்டல
ந�ோய்த்தொற்று வாழ்வியல் அச்சுறுத்தும் நிலையில்
இருக்கச்செய்கிறது. இவ்வகை ந�ோய்த்தொற்றிற்கு
விரைவாக ந�ோய் அறிதல் மற்றும் உடனடியான
சிகிச்சையானது, ந�ோய்த் தடுப்பு சிறப்பு நிபுணர்களால்
தேவைப்படுகிறது. ப�ொதுவாக பாக்டீரியா, பூஞ்சை
மற்றும் வைரஸ்கள், பரவலாக மத்திய நரம்பு
மண்டல ந�ோய்த்தொற்றுக்கு காரணமாக உள்ளது.

மூளை மற்றும் தண்டுவடம், மூன்று
அடுக்குகளான
மூளை
உறைகளால்
(மெனின்ஜஸ்) சூழப்பட்டுள்ளது. டியூரா மேட்டர்
(Duramater) மூளையின் மேல் உறையாகும்.
இதனையடுத்து
நடுப்பகுதியில்
அரக்னாய்டு
மேட்டர் உள்ளது மற்றும் உட்புறத்தில் கீழ் உறை
பையா மேட்டர் ஆகும். பய�ோமேட்டருக்கும்
அராக்நாய்டு மேட்டருக்கும் இடையில் காணப்படும்.
இடைவெளி சப் அராக்னாய்டு இடைவெளி என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இதில், மூளைத் தண்டுவடத்
திரவமானது சுற்றோட்டமாகிறது.

12.8.2 மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின்
தடைக்காரணிகள்
டிரைபன் புளு (Tryphan blue) என்றும் டை உறுப்புசார்
இரத்த ஓட்டத்தில் உட்செலுத்தும்பொழுது அது மூளை
மற்றும் தண்டுவடத்தை மட்டும் விலகி கிட்டத்தட்ட
அனைத்து திசுக்களை Stain சாயமேற்றுகிறது.
இந்த இரத்த மூளை தடையரண் பெரும்பாளான
பெரிய
மூலக்கூறுகள்,
நுண்ணுயிரிகள்,
ந�ோய்
எதிர்ப்புத்திறன்
செல்கள்
மற்றும்
எதிர்பொருள்களை தவிர்க்கிறது. இரத்த ஓட்டத்தில்
சுற்றிக்கொண்டிருக்கும்
ந�ோய்காரணியாலும்
கூட இரத்த மூளை தடையரண் இருக்கும்
காரணத்தினால் மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தினுள்
நுழைய முடிவதில்லை. குறிப்பிட்ட நுண்குழாய்கள்
சில ப�ொருள்களை மட்டும் இரத்தத்தில் இருந்து
மூளைக்கு அனுமதித்து மற்றதை கட்டுப்படுத்தும்.
இவ்வகை நுண்குழாய்கள் மற்றவைகளை விட
குறைந்த ஊடுருவும் தன்மை க�ொண்டது மற்றும்
அவை ப�ொருள்களைக் கடத்துவதில் மிகவும்
தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும் (படம் 12.20).
இரத்த மூளைத்தடையரணானது (படம் 12.21)
பெருமூளை நுண்குழாய்கள், க�ோராய்டு பிளக்ஸஸ்
மற்றும் அராக்னாய்டு செல்களின் கட்டமைப்பின்
விளைவாக அமைந்துள்ளது. இது இயற்கை
தடையரணாக நுண்ணுயிரிகள் மூளைக்குள்
நுழைவதை தடைசெய்கிறது. இது உடைப்பட்டால்,
உயிரிகள்
மூளைக்குள்
நுழையும்.
இரத்த
மூளை
தண்டுவடதிரவம்
தடையரணானது
(படம் 12.22) மூளை தண்டுவட திரவ தடையரண்
என்று
அழைக்கப்படும்)
சிறுதுளையுடைய
எண்டோதீலியம் மற்றும் இறுக்கமாக சேர்க்கப்பட்ட
க�ோராய்டு பிளக்ஸஸ் எப்பிதீலியல் செல்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது. இது இயற்கை தடையரணாக,
நுண்ணுயிரிகள் மெனின்ஜஸ்னுள் நுழைவதை
தடைசெய்கிறது.

12.8.1 நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு
மனித நரம்பு மண்டல அமைப்பானது இரு
பிரிவுகளைக் க�ொண்டது. மத்திய நரம்பு மண்டலம்
(CNS-Central Nervous Systems) மற்றும் புற
நரம்பு
மண்டலம்
(PNS-Peripheral
Nervous
Systems). மத்திய நரம்பு மண்டலமானது மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்தைக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
அது அநேகமான உடல் செயற்பாடுகளையும்
எண்ணத்தையும்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
புற
மண்டலமானது
மூளை
மற்றும்
தண்டுவடத்திலிருற்து கிளைக்கும் அனைத்து
நரம்புகளை
உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்த
புற
நரம்பானது (CNS இடையே த�ொடர்புவழி) மத்திய
நரம்பு மண்டலம் (CNS) பல்வேறு உடல் பகுதி மற்றும்
வெளிப்புற சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே (த�ொடர்பு
வழி) இணைப்பு வழியாக உள்ளது (படம் 12.19).
ேக

க எlp
ரா ேமட

cைரy

இர த

அரனா ேமட
cைரy
இர த

சஅரனா
இைடெவ
(ெசrேராைபன
tரவ ைத
ெகா ளt)
pயா ேமட
mைள (ெபrmைள)
ெசrேராைபன tரவ
pயா ேமட
அரனா
ேமட

ெவrk

ெம

ெஜ

ரா ேமட
mைளy சஅரனா
இைடெவ

படம் 12.19: மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு
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ேகpலr (mைள)

ேகpலr (ெபாt)

ஆேராைச

ெச உrவாk
தtk cவ

n வைளத
tைள

இரத
ெபாr

இகமான
சtp
(tைளக
இைல)

இரத
ெபாr

tைள பt

ேகrய - நnைல
கடத

ெகா p-கைரயkய
ெபாrக

ெகா p-கைரயkய
ெபாrக

படம் 12.20: மூளையின் இரத்த நுண்குழாய்கள்

இகமான சtp

இரத

எேடாtlய
அபைட சv
ஆ

ேராைச

mைள

படம் 12.21: இரத்த மூளை தடையரன்

பன

இரத

ேரச
எேடாtlய
அபைட சv
ேகாr ெசக

mைள தவட tரவ

இகமான சtp

படம் 12.22: இரத்த மூளை தண்டுவட திரவ தடையரன்

12.8.3 நுண்ணுயிரிகள் நரம்பு மண்டலத்தில்
நுழையும் வழிகள்

12.8.4 நரம்பு மண்டல ந�ோய்த்தொற்றின்
மருத்துவ வெளிப்பாடு

•

மண்டை ஓடு அல்லது எலும்பு முறிவு

•

புற நரம்புகள்

தலைவலி, காய்ச்சல், விறைப்பான கழுத்து,
தூக்கமின்மை,
கண்பார்வைக்
குறைபாடு,
வலிப்பு, குழப்பம், பலவீனம், ஆழ்மயக்கம், மதி
மயக்க நிலை மற்றும் இயல்பற்ற நடைமுறைகள்

•
•

மருத்துவ செயல் முறைகள்
இரத்தம் அல்லது நிணநீர்
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ப�ோன்ற சில நரம்பு மண்டல ந�ோய்த்தொற்றின்
அறிகுறிகளாகும்.

பரவும்
த�ொலைவான
மையத்திலிருந்தோ
(முக்கியமாக நாள்பட்ட சீழ் க�ொண்ட ந�ோயுடைய
நுரையீரல் அல்லது இதயம் கூர்மை குறைந்த
பாக்டீரியல் என்டோகார்டைடிட்ஸ், சைன�ோடிக்
பரவும் இதய ந�ோய்)

12.8.5 நரம்பு மண்டல ந�ோய்த்தொற்றுகள்
•
•

•

•

மெனின்ஜைட்டிஸ் (Meningitis) என்பது மூளை
உறை வீக்கமாகும்.
மூளை உறைவீக்கம் என்பது
வகையான
ந�ோய்க்கிருமிகள்
ஊடுருவதால் உண்டாகுகிறது.

மெனின்ஜைட்டிஸ் ந�ோய்க்கான காரணிகள்

பல்வேறு
உள்ளே

இது
பலவகை
நுண்ணுயிரிகளால்
ஏற்படுகிறது. இதை சீழ் உடையதும், சீழ் அற்ற
மெனின்ஜைட்டிஸ்ஸாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சீழ் உடைய மெனின்ஜைட்டிஸ் சீழ் செல்களில்
நியூட்ரோபில்ஸ் ஊடுருவதை காணமுடியும். சீழ்
அற்ற அல்லது சீழ் பிடிக்காத மெனின்ஜைட்டிஸ்
லிம்போசைட்டுகளை
ஊடுருவதை
காண
முடியும். அட்டவணை 12.10 நரம்பு மண்டலத்தின்
ந�ோய்த்தொற்றை வரிசைப்படுத்துகிறது.

என்செப்லைட்டிஸ் என்பது மூளை வீக்கம்
ஆகும். மூளையின் குறிப்பிட்ட இடத்தில்
பாக்டீரியாஅல்லது பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சியால்
உண்டாகும் சீழ் கட்டியைப் ப�ோல் அல்லாமல்
வைரஸ்களால் உண்டாகும் மூளை வீக்கம்
என்பது
அதிகப்படியான
செல்லினுள்
ந�ோய்த்தொற்று உள்ளதற்கான காரணமாக
உள்ளது.

12.9 உள் பரவிய ந�ோய்த்தொற்றுகள்

ப�ொதுவாக பாக்டீரியாக்கள் ஏற்படும் சீழ்
த�ொற்றானதே மூளை கட்டியின் மையமாகும்.
ஒரு த�ொற்று மையத்திலிருத�ோ (காதுகள்,
சைனஸ் அல்லது பற்கள்) அல்லது இரத்தத்தினால்

இரத்த ஒட்டத்தில் இருக்கும் ந�ோய்த்தொற்று,
உள்பரவிய ந�ோய்த்தொற்று என்று அழைக்கப்படும்.
உள்பரவிய
ந�ோய்களான
சளிக்காய்யச்சலும்

அட்டவணை 12.10: நரம்பு மண்டலத்தின் ந�ோய்த்தொற்றுகள்
பாக்டீரியாவின் ந�ோய்கள்

ந�ோய்க் காரணி

நுழையும் இடம்

பரவும் வழிகள்

ஹீம�ோபில்லஸ்
இன்புளுயன்சே
மெனின்ஜெடிஸ்

ஹீம�ோபிளஸ் இன்புளுயன்சா

சுவாச மண்டலம் உள்ளார்ந்த ந�ோய்கள்
சுவாச மண்டலம் ஏர�ோசால்கள்

மெனின்கோகாக்கஸ்
மெனின்ஜெடிஸ்

நைசீரிய மெனின்ஜெடிஸ்

சுவாச மண்டலம் ஏர�ோசால்கள்

நீயூம�ோகாக்கஸ்
மெனின்ஜெடிஸ்

ஸ்ட்ரொப்டோகாக்கஸ்
நியூம�ோனியா

சுவாச மண்டலம் ஏர�ோசால்கள்

டெட்டனஸ்

கிளாஸ்டிரிடியம் டெட்டனி

த�ோல்

காயம் மற்றும் புண் மூலம்

பாட்டுலிசம்

கிளாஸ்டிரிடியம் பாட்டுலினம்

வாய்

உணவு நஞ்சாதல்

ப�ோலிய�ோ மைலிடிஸ்

ப�ோலிய�ோ வைரஸ்

வாய்

அசுத்தமான தண்ணீரை
அருந்துதல் (மல வாய் வழி மூலம்)

ரேபிஸ்

லிஸ்சா வைரஸ் (ரேபிஸ் வைரஸ்
உட்பட)

த�ோல்

விலங்குகளின் கடி

வைரஸ் ந�ோய்கள்

பூஞ்சை ந�ோய்கள்
கிரிப்டோகாக்கஸஸ்

கிரிப்டோகாக்கஸ் நிய�ோபார்மன்ஸ் சுவாச வழி

சிதல் விதை க�ொண்ட
மண்ணை நுகர்வதால்

டிரிப்பன்னோச�ோமா ப்ரூசி
ர�ோடீசியன்சி, டிரிப்பன்னோச�ோமா
ப்ரூசி கேம்பியேன்சி

செட்சீ பூச்சி

புர�ோட்டோச�ோவா ந�ோய்கள்
ஆப்ரிக்கன்
டிரிப்பன்னோச�ோமியாசிஸ்

த�ோல்
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மருந்துகள், லிப்பிட் கரையும் தன்மை க�ொண்டு இருந்தால் மட்டுமே, அவை
இரத்த தடை மூளைச் செல்களைக் கடந்து செல்ல முடியும் குளுக்கோஸ் மற்றும்
அமின�ோ அமிலங்கள் லிப்பிட் கரைவதில்லை. ஆகையால், அவை சில சிறப்பான
கடத்தும் அமைப்புகளைக் க�ொண்டுள்ளன. லிப்பிட் கரையக்கூடிய தன்மை
க�ொண்ட ஆன்டிபயாடிக் குள�ோரம்பினிகல் எளிதில் மூளையை அடைந்து விடும்.
பெனிசிலின் என்பது குறைந்த அளவிலேயே , லிப்பிட் கரையும் தன்மை க�ொண்டது, ஆனால் அவை
அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளும் ப�ோது, அவை தடை செல்களை கடந்து செல்லுகிறது. மூளையின்
வீக்கம், ஏற்படுதல் மூலமாக, அவை இரத்த மூளை தடை செல்களின் அமைப்பை மாற்றி அமைத்து,
ஆன்டிபயாடிக், ப�ொருட்களை உள்ளே அனுமதிக்கின்றன. மூளையில் த�ொற்று இல்லாத சமயத்தில்,
அவை ஆன்டிபயாடிக் செல்களை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை.
இயல்பாகவே மூளை தண்டு வட திரவத்தில் எதிர்பொருள்கள் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன.
இவை சீரத்தில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. இதில் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான், பேக�ோசைட்டிக்
செல்கள் உள்ளன. காம்பிளிமெண்ட் செல்கள் பெரிய அளவில் காணப்படுவதில்லை. மூளை தண்டு
வட திரவம் ந�ோய்த்தொற்று ஏற்படும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இரத்ததில் இயல்பாக காணப்படும்
தடுப்புப்பொருட்களான பேக�ோசைட்டிக் செல்கள் மூளை தண்டுவடத் திரவத்தில் காணப்படுவதில்லை.
இயல்பாக நுண்ணுயிரிகள் மூளை தண்டுவட திரவத்தை அவ்வளவு எளிதாக அடைவதில்லை, ஆனால்
நுழைந்துவிட்டால், அவை CNS அமைப்பை முழுவதுமாக சிதைத்துவிடும்.
டைப்பாய்டும் உடல் முழுவதையும் பாதிக்கிறது.
தீவிர ந�ோய்த்தொற்று அல்லது த�ோல் தடையரன்
உடைப்பு அல்லது சளி இடத்திலிருந்து பாக்டீரியா
இரத்தச்சுற்று
மற்றும்
நிணநீர்
அமைப்பை
அடைகிறது. சிறிய புண்கள் அல்லது பூச்சி கடிப்பதால்
உடைப்பு ப�ொதுவாக சில வேலைகளில் நேரிடலாம்.
ஈறுகளில் சிறு சிதைவை ஏற்படுத்தும் பல் துலக்குதல்
செயல் கூட பாக்டீரியாவை சுற்றோட்ட அமைப்பில்
அறிமுகப்படுத்தும்.

சிகிச்சை
முறைகள்
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
ந�ோய்த்தொற்றுகள்,
த�ொடுதல்,
சுவாசித்தல்,
விழுங்குதல்,
உட்செலுத்துதல்,
நச்சக்கொடி
(Congenital)
மூலமாக
ஏற்படுகின்றன.
ந�ோய்த்தொற்றுகள்,
உள்சார்ந்து
மற்றும்
வெளிச்சார்ந்தவை. இயல்பான நுண்ணுயிரிகள்
உடலில் சில பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.
ந�ோய்கள் வரம்புக்கு உட்படாத அல்லது பரவலாக
(Generalized) அல்லது வரம்புக்கு உட்பட்ட அல்லது
குறிப்பிட்ட வகையாக (Localized) உள்ளன.

பெரும்பாலக சந்தர்ப்பங்களில், இத்தகைய
ப�ொதுவான
வெளிப்பாடுகளிலிருந்து
விளைவும்
பாக்டீரிமியா
நிலையற்றுதுமாக
கண்டுபிடிப்பதற்கான
த�ொடக்க
நிலைக்கு
கீழே உள்ளது. கடுமையான சந்தர்பங்களில்,
பாக்டீரியா நிலையானது த�ொடக்க நிலையான
ஆபத்தான விளைவுகளான டாக்சீமியா என்றும்
இரத்தம் நஞ்சாதலும், செப்டிக் அதிர்ச்சி (Septic
shock) ப�ோன்ற செப்டிசீமிக் நிலைக்கு க�ொண்டு
சேர்க்கும். இந்த சூழ்நிலையில், நுண்ணுயிரிகளை
விட ந�ோய்த்தொற்றுக்கான எதிர்ப்பு விளைவு
மருத்துவ
வெளிப்பாட்டாலும்
அறிகுறிகளாலும்
விளைவுகின்றன.

த�ோல்,
ந�ோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து
முதல்
நிலை பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. சேதமடையாத
த�ோல்கள், பாக்டீரியா ந�ோய்த் த�ொற்றிலிருந்து.
பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. பல்வேறு உள்சார்ந்த மற்றும்
வெளிச்சார்ந்த காரணிகளால் புண்நோய்த்தொற்று
ஏற்படுகிறது. த�ோலில் ஏற்படுகின்ற சேதமடைதல்கள்,
சில நேரங்களில் உள் உறுப்புகள் மற்றும் நரம்பு
மண்டலத்தைத் தாக்குகின்றன.
மேல் சுவாசப் பாதை மற்றும் கீழ் சுவாசப்
பாதை ந�ோய்க் கிருமிகள் உள்ளே செல்வதற்கு
வழிவகுக்கின்றன.
மேல்
சுவாசப்
பாதை
ந�ோய்த்தொற்றுகள்,
மூச்சுக்குழலறை
அழற்சி,
த�ொண்டை அழற்சி, குரல் வளை மூடி அழற்சி. கீழ்
சுவாசப் பாதைத் த�ொற்றுகள், மூச்சுக்குழல் அழற்சி,
மூச்சுக்கிளைக்குழல் அழற்சி, மூச்சுக் நுண்குழல்
அழற்சி, காற்று நுண்ணறை அழற்சி , நிம�ோனியா.

சுருக்கம்
மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில், ந�ோய்களுக்கான
ந�ோய் தடுப்பு முறைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும்
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இரைப்பைக் குடல்பாதை ந�ோய்த்தொற்றுகள்,
குடல்
பாதையில்
ந�ோய்த்தொற்று
(Food
infection) மற்றும் உணவு நஞ்சாதல் (Food
intoxication) இரைப்பைக் குடல் அழற்சியை
எற்படுத்துகின்றன (Gastro enteritis) குடலில்
காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள், மற்றும் இயற்கை
தடுப்பு ப�ொருள்களான(Defensins) பாக்டீரிய�ோசின்,
குள�ோபட்
செல்கள்,
IgA
எதிர்பொருள்கள்,
ந�ோய்த்தொற்றுகளில்
இருந்து
பாதுகாப்பு
அளிக்கிறது. வயிற்றுப்போக்கு, சீதபேதி, வாந்தி
அதன் அடிப்படையான அறிகுறிகளாகும். (oral
rehydration theraphy) சுகாதார, இரைப்பைக் குடல்
அழற்சியில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

உள்ளன. எஷ்செரிசியா க�ோலை சிறு நீரக த�ொற்று
ஏற்படுதில் மிக முக்கியப் பாக்டீரியாகவாக உள்ளது.
சிறுநீரில்
நுண்ணுயிரிகளின்
எண்ணிக்கை
100,000/ml
இருந்தால்
சிறுநீரகத்
த�ொற்று
ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூறலாம்.
இனப்பெருக்கப் பாதை வழியாக ஏற்படும்
த�ொற்றுகள்
பால்வினை
ந�ோய்களை
உண்டாக்குகின்றன. ப�ொதுவாகப் பால்வினை
ந�ோய்கள், அறிகுறியற்ற நிலையிலேயே உள்ளன.
நரம்பு மண்டல ந�ோய்த்தொற்றுகள், மூளை
மற்றும் தண்டுவடத்தைப் பாதிக்கின்றன. இவை,
மூளை மற்றும் மூளை உறை அழற்சியை
உண்டாக்குகின்றன.
இரத்த
ஓட்டத்தில்
காணப்படும் ந�ோய்த்தொற்றுகளால், உள்பரவிய
ந�ோய்த்தொற்றுகளான சளிக்காய்ச்சல் (Flu fever)
மற்றும் டைப்பாய்டு காய்ச்சல் உடல் முழுவதையும்
தாக்கக்கூடியது.

சிறுநீரக
ந�ோய்த்தொற்று
பெரும்பாலும்
ஆண்களை
விடப்
பெண்களுக்கு
அதிகம்
ஏற்படுகிறது. இயல்பாகவே, பெண்கள், சிறநீர்
த�ொற்றுகளுக்கு ஆளாவதற்கு நிறையக் காரணிகள்
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இளணயச தசயல்�ோடு

சுவொசெப் பொகதத் ்தொற்றுகள்
சளி �ற்றிய த்ோனமங்கள்
அறியவும்

படிகள்:


த்கோடுக்்கப�ட் URL / QR குறியீடள் ஸந்கன தசயயவும். “Cells Alive” மு்கபபு �க்்கம் திறக்கும்.



நீங்கள் விரும்பும் எந்் ்ள்லபள�யும் ந்ர்ந்த்டுக்்க்லோம். உ்ோரணமோ்க “understanding colds” கிளிக்
தசயயவும்.



“Understanding Colds” �க்்கம் திறக்கும். அதில் மூக்கின உ்ற்கூறியல், CAT ஸந்கன �ோர்ளவ



�க்்க்தின நமல் இ்து �க்்க்தில் “Menu” கிளிக் தசயது “Treatments” என�ள்் ந்ர்வு தசயது

மு்லியளவ்களைப �ோர்க்்க்லோம்.
சரி�ோர்க்்கவும்.


நமலும் “Special features” ந்ர்வு தசயது ்ள்லபள� பின�ற்றவும்.



“Cells Alive” �க்்க்தில் த�னசிலின �ோக்டீரியோளவ எப�டிக் த்கோல்கிறது என�ள்யும், �ோக்டீரியோவுக்கு
எதிரோ்க த�னசிலின எடுக்கும் �்வடிக்ள்க்களையும் அறிய்லோம்.

படி 1

படி 2

படி 3

படி 4

உரலி
https://www.cellsalive.com/toc_micro.htm
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சுய மதிப்பீடு

6.	பின்வருவனவற்றில்
எந்த
நுண்ணுயிரி
பய�ோஜெனிக் மூளை உறை அழற்சியை
உண்டாக்காது.

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

1.

1. சிபிலிஸ்ஒரு                 
ந�ோயாகும்.

ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

2. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பய�ோஜெனிசிஸ்
3.	நைசிரியா மெனிஜெனிட்டிஸ்

அ)	பால்வினை ந�ோய்

4.	மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குள�ோசிஸ்

ஆ) சுவாச மண்டல ந�ோய்

5.	லெப்டோஸ்பைரா (Ser.var)
இக்டிர�ோஹெமர�ோஜ்

இ) இரைப்பை குடல் ந�ோய்
ஈ) சிறுநீரக மண்டல ந�ோய்

7.	கீழ்கண்டவற்றில்
சரியான
தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

2. ந�ோய்த்தொற்று நுண்ணுயிரிகளை தனக்குள்
க�ொண்டு அதனால் ந�ோயினால் தவிக்கும் நபர்
             எனப்படுவர்.

அ) 1,2 மற்றும் 3
ஆ) 1,4 மற்றும் 5

அ) ந�ோய்க்கடத்தி

இ) 4 மற்றும் 5

ஆ) ஆர�ோக்கியமான ந�ோய்க்கடத்தி

ஈ) 3,4 மற்றும் 5

இ) ந�ோயாளி

8.	பின்வருவனவற்றில் எந்த நுண்ணுயிரி சீழ்
த�ொற்று அற்ற மூளை உறை அழற்சியை
ஏற்படுத்துவதில் ஈடுபடுவதில்லை

ஈ)	மேற்கண்ட அனைத்தும்
3.	இரத்த ஓட்டத்தில் பாக்டீரியா நுழைந்தால்
                என்று அழைக்கப்படும்.

1.

ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

2. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பய�ோஜெனிசிஸ்

அ)	செப்டிசீமியா

3.	நைசிரியா மெனிஜெனிட்டிஸ்

ஆ)	பையிமியா

4.	மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குள�ோசிஸ்

இ)	பாக்டீரிமியா

5.	லெப்டோஸ்பைரா (Ser.var)
இக்டிர�ோஹெமர�ோஜ்

ஈ)	மேற்கண்ட எதுவுமில்லை
4.	மண்டை ஒட்டீலிருந்து மூளை வரை உள்ள
மெனின்ஜஸ் அடுக்குகளை வரிசைப்படுத்துக.

9.	கீழ்கண்டவற்றில்
சரியான
தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

அ)	டியூரா மேட்டர், அரக்னாய்டு மேட்டர், பயா
மேட்டர்

விடையை

அ) 1,2 மற்றும் 3

ஆ)	அரக்னாய்டு மேட்டர், டியூரா மேட்டர், பயா
மேட்டர்

ஆ) 1,4 மற்றும் 5

இ)	பயா மேட்டர், அரக்னாய்டு மேட்டர், டியூரா
மேட்டர்

ஈ) 3,4 மற்றும் 5

இ) 4 மற்றும் 5
10.	               ஆன்டிபாடி சுவாச மண்டல
ந�ோய் த�ொற்றுக்கு எதிராக முதல் நிலை
பாதுகாப்பை தருகிறது

ஈ)	டியூரா மேட்டர், பயா மேட்டர், அரக்னாய்டு
மேட்டர்

5.	மூளை
தண்டுவட
திரவம்
பின்வருவனற்றில் எங்கு காணப்படும்.

விடையை

(CSF)

அ)	பெரிவாஸ்குலார் இடைவெளி

அ) IgM

ஆ) Ig A

இ) IgD

ஈ)

IgE

11.	மூக்கின் உட்புறம்              சவ்வினால்
சூழப்பட்டுள்ளது

ஆ துணை அரக்னாய்டு இடைவெளி
இ) மண்டை ஓட்டிற்கும் டியூரா மேட்டருக்கும்
இடையில்

அ)	க�ோழைப் படலம்

ஈ) துணை டியூரா இடைவெளி

இ) சுரப்பு நீர்

ஆ) எபிதீலியல்
ஈ) ஏதுவுமில்லை
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12.	இரைப்பையின்                  தன்மை
இயற்கையான பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.

ii) செப்டிசிமியா
iii) பைரிமியா

அ) அமிலத்தன்மை

4. ந�ோய்த்தொற்று
விவரி?

ஆ)	நடுநிலையான

பரவும்

வழிமுறைகளை

5.	காயம் அல்லது புண் வரையறு?

இ)	காரத்தன்மை

6.	காயத்தை உண்டாக்குபவை யாவை?

ஈ)	மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

7.	CNS ந�ோய்த்தொற்று இரண்டு வகைகளை
எழுதுக?

13.	பயணிகளின் வயிற்றுப்போக்கு            
ந�ோய்கிருமி உண்டாக்கும்.

8.	புண் ந�ோய்த்தொற்றின் Etiologic காரணிகளின்
பெயர்களை தருக?

அ) ஈ.க�ோலை
ஆ) ஸ்டைபைல�ோகாக்கஸ் ஆரியஸ்

9.	மேல் சுவாச மண்டலத்தின் ந�ோய்களைப் பற்றி
விவரி?

இ) விப்ரிய�ோ காலரே
ஈ)	மேலே உள்ள அனைத்தும்

10.	சீதபேதி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு இடையே
வேறுபாட்டினை எழுதுக?

14.	பெண் பிறப்புறுப்பில் (Vagina) ல் உள்ள
லாக்டோபேசில்லை
எனும்
பாக்டீரியா
கிளைக்கோஜினை
சிதைக்கும்
ப�ொழுது
பிறப்புறுப்பின் pH             ஆக இருக்கும்.

11.	உணவின் மூலம் பரவும் ந�ோய்த்தொற்றுக்கும்
உணவு
நஞ்சாதலுக்கும்
உள்ள
வேறுபாட்டினை எழுதுக?

அ) அமிலத்தன்மை

12.	மனித இரைப்பை குடல் மண்டலத்தில்
காணப்படும் இயல்புநிலை பற்றி எழுதுக?

ஆ)	நடுநிலைத்தன்மை
இ)	காரத்தன்மை

13.	பாக்டீரியூரியா (Bacteriuria) என்றால் என்ன?

ஈ)	மேலேயுள்ள எதுவுமில்லை

14.	சிறுநீரக பாதை ந�ோய்த்தொற்றின்
காரணிகளை பற்றி விவரி?

15.	டைபாய்டு உண்டு பண்ணும் பாக்டீரியா எந்த
வழி மூலம் பரவும்.

முன்

15.	Iatrogenic ந�ோய்த்தொற்று வரையறு?

அ) வாய்

16.	பாக்டீரியல்
பிறப்புறுப்பு
ந�ோயின்
(Bacterial vaginosis) ல் தடுப்பு முறையில்
லாக்டோபேசில்லையின் முக்கியத்துவத்தை
விவரி?

ஆ) சுவாசம்
இ)	த�ோல்
ஈ) இரத்தம் செலுத்துதல்

17.	இனப்பெருக்க மண்டல ந�ோய்த்தொற்றை
உண்டாக்கும்
வெவ்வேறு
வகையான
பாக்டீரியா,
பூஞ்சை
மற்றும்
வைரஸ்
ந�ோய்களை பற்றி விவரி?

16.	கீழ்கண்ட எந்த ந�ோய்க்காரணி டைபாய்டை
உண்டு பண்ணும்.
அ) சால்மோனெல்லா என்டிரிடிஸ்
ஆ) சால்மோனெல்லா டைபிமியூரியம்
இ) சால்மோனெல்லா டைபி
ஈ)	மேலேயுள்ள அனைத்தும்

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக
1.	கன்ஜெனிட்டல் (Congenital) ந�ோய்த்தொற்று
வரையறு?
2.	நாசக�ோமியல் (Nosocomial) ந�ோய்த்தொற்று
என்றால் என்ன?
3.	பின்வரும் வார்த்தைகளை வரையறு?
i) பாக்டீரிமியா
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மாணவர் செயல்பாடு
1.	உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்தும்/பக்கத்திலிருந்தும் ஏதாவது ஒரு செயலை செய்வதினால் ஏற்படும்
ந�ோய்களைப்பற்றி தகவல்களை பெறுங்கள். எடுத்துக்காட்டு அசுத்த நீரை தூய்மையற்ற நீரினை
குடிப்பதினால் வயிற்றுப்போக்கு உண்டாகும்.
எண்
1.

ஒரு செயலுக்குப் பின்
தூய்மையற்ற நீரினை
குடித்தல்

ந�ோய்
வயிற்றுப்போக்கு

தடுப்பு முறை
க�ொதிக்க வைத்தப்பின்
குளிரவைத்த நீரை பருகுதல்

2.
3.
4.
5.
2.	நமது த�ோலின் மேல் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளை பட்டியலிடுக.
3.	நூதன முறையில் சுவாசப்பாதையின் மாதிரியை செய்க.
	காரணி மற்றும் தடுப்பு முறைகளுடன் மேல்சுவாசப்பாதையின் த�ொற்றுகளை பட்டியலிடுக.
ஒரு புகைப்பிடிப்பவரை உற்று ந�ோக்கவும். அவர் அடிக்கடி இருமுவார். அவரின் இருமலுக்கான
காரணங்களை பட்டியலிடுக.
	அருகில் உள்ள குழந்தைகளிடமிருந்து எத்தனைப் பெயர்களுக்கு DTP தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்டுள்ளன
என தகவல்களை சேகரி.
எண்

குழந்தையின்
பெயர்

பிறந்த தேதி

தடுப்பூசி ப�ோடப்பட்ட
நாள்

நகராட்சி அல்லது தனியார்

1.
2.
3.
4.	நூதன முறையில் வயிற்றுக் குடல் பாதையின் மாதிரியை செய்க.
ஈக்களினால் பரப்பப்படும் உணவை அசுத்தப்படுத்தும் உயிரிகளை பட்டியலிடுக.
5. (1) வைரஸ்களினால் உண்டாகும் கண்ஜங்டிவைட்டிஸ் (மெட்ராஸ் ஐ) ந�ோயினை பற்றி ஒரு
ஒப்படைப்பு எழுதுக.
(2) கண்ணில் தூசி விழுந்தால் செய்யக்கூடியதும், செய்யக்கூடாததும் பற்றி எழுதுக.
6. சிறுநீரகப்பாதையினை நூதனை முறையில் வரைபடம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கவும்.
சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர் வடிக்குழாய்க்கு செல்வதினை விளம்பர வரைபடம் செய்க.
7. எல்லா பாலின ந�ோய்களையும் வரைபடமாக தயார் செய்க.
ந�ோய் புகைப்படங்களை இணையதளத்தலிருந்து சேகரிக்கவும்.
8.	பய�ோஜெனிக் மற்றும் ஏ
வரைபடத்தினை வரைக.

செப்டிக்

மெனின்ஜைட்டிஸ்களின்

வேறுபாடுகளை

காண்பிக்கும்
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இயல

13

முதல் நிைல பாதுகாப்பு

ந�ோய் தடுப்பியல

ேதால் மற்றும்
சளிச் சவ்வுகள்

இயல திட்டவணர

ெசல் விழுங்குதல்

13.1 ்வர்லோற்று பின்னணி

இரசாயன தைடகள்
அனிச்ைச

கண்ணீர்

தும்மல்

இயற்ைகயான
ெகால்லும் ெசல்கள்

குறிப்பிட முடியாத
ேநாய் தடுப்பாற்றல்

13.2 ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைண்்ட்லத்தின
உறுப்பு்கள்

பாதுகாப்பு
புரதங்கள்

வீக்கம்

13.3 ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைண்்ட்லத்தின ஜெல்கள்

இன்டர்ெபரான்
நிைறவுடன்

13.4 ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

காய்ச்சல்

13.5 ஆனடிஜென்கள்

பாக்டீரியம்

13.6 ஆனடிபோடி்கள்
இரண்டாம் நீைல பாதுகாப்பு

13.7 ஆனடிஜெனஆனடிபோடி வி்்ன்கள்

குறிப்பி்ட முடியோத ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல: உள்�ோர்நத ந�ோய்
தடுப்போற்ை்லோ்னது, உ்டலியல த்்ட்கள், ந்வதியியல த்்ட்கள்,
ஜபந்கோ்ெடிக் த்்ட்கள் மைற்றும அழற்சி ெோர்நத த்்ட்கள் எ்ன
�ோனகு ்வ்்கயோ்ன தற்்கோப்பு த்்ட்கோப்பு்களில அ்மை்நதுள்�து.

்கற்்றல ந�ோக்்கங்்கள்
மைோை்வர்கள்
பிைகு,
•

•

•

•
•
•
•

இப்போ்டப்பகுதி்யப்

13.1 வரலோற்று பின்னணி
ந�ோய்க்கு எதிரோ்ன ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்்லப் பற்றி
படிப்பது ந�ோய்த்தடுப்பியல ஆகும. நுண்ணுயிரியில
து்ையில ஒரு கி்�யோ்க ந�ோய்த்தடுப்பியல
உரு்வோ்னது. ந�ோய்த்தடுப்பியலின நதோற்ைமைோ்னது
1796
ஆம
ஆண்டில
ந்வரியந்லோஷ்்ன
அறிமு்கப்படுத்திய
எட்வரட
ஜென்னருக்கு
�ற்மைதிப்்ப ஜ்கோடுத்தது. தடுப்பூசி மு்ையின
ஜ்வற்றியி்னோல
உ்ல்க
சு்கோதோர
நிறு்வ்னம
(WHO) 1979 ம ஆண்டு ஜபரியம்மை முற்றிலும
ஒழிக்்கப்படடுவிட்டது எனை அறிவிப்்ப ஜெய்தது.
19 ஆம நூற்ைோண்டின இறுதியில, ரோபட ்கோக்
அ்வர்கள் ஜதோற்று ந�ோய்்கள் நுண்ணுயிரி்களி்னோல
ஏற்படுகினை்ன எனபத்்ன நிருபித்தோர. ஜென்னர
தடுப்பூசி மு்ை மைற்ை ந�ோய்்களுக்கு விரிவுப்படுத்த,
்கோக்கின ்கண்டுபிடிப்பு்கள் தூண்டியது. போய்்செர
�ோள்பட்ட ்க்ல்்வ்ய பயனபடுத்தி்னோர. நமைலும
எட்வரட ஜென்னருக்கு மைரியோ்த ஜெலுத்தும
விதமைோ்க அத்்ன ந்வக்சின எனறு கூறி்னோர.
ஆரோய்்சசியோ�ர்களின
பங்்களிப்பு்கள்
கீநழ
படடியலி்டப்படடுள்�்ன (அட்ட்வ்ை 13.1 &
ப்டம 13.1).

பயினை

கநொய்த்�டுப்பியலின் வரலொறு பற்றியும்,
கநொபல் பரிசு தபற்ற அறிஞர்�ள் பற்றி
அறிவர்

மு�ல்நிைல மற்றும் இரண்டொம் நிைல
நிணநீர் உறுப்பு�ளின் அைமப்ைபயும்,
பணிையயும் அறிவர்

கிரொனுகலொைசட்டு�ள், மொஸ்ட் தசல்�ள்,
கமக்கரொபொஜி�ள், தடன்டிரிடிக் தசல்�ள்
மற்றும் லிம்கபொைசடு�ளின் பங்ை�
அறிவர்
உள்ளொர்ந்� மற்றும் தபறப்பட்ட கநொய்த்
�ைடக்�ொப்பின் கவறுபொட்ைட அறிவர்

ஆன்டிதஜன் பண்பு�ைள புரிந்துக்த�ொள்வர்

ஆன்டிபொடியின் அடிப்பைட அைமப்ைபயும்,
பணிையயும் விவரிப்பர்

ஆன்டிதஜன்-ஆன்டிபொடி
விைன�ளின்
தசயல்முைற�ைளயும்
ஆய்வ�த்தில்
அ�ன் பயன்பொடு�ைளயும் விளக்குவர்
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அட்டவணை 13.1: ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு அறிஞர்கள் ஆற்றியப் பங்கு
வருடம்
1796

அறிஞர்கள் பெயர்
எட்வர்ட் ஜென்னர்

ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு ஆற்றிய பங்கு
பெரியம்மைக்கு எதிராக பசு அம்மை அல்லது வேக்சீனியா 
பாதுகாப்பை தூண்டுவதாக கண்டுப்பிடித்தார்.

தாதுக்களைச் சார்ந்த மற்றும் செல்கள் சார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலின் கண்டுபிடிப்புகள்
1890

வான் பெர்ரிங் மற்றும்  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலின்  இயக்கமுறைப்
கிட்டஸ்டோ (வான் பெர்ரிங் அறிவனை வழங்கினார்.
1901ல் மருத்துவ துறையில் 
ந�ோபல் பரிசு பெற்றார்).

பற்றி

ஆழ்ந்த 

1930’s

காபட்

சீரத்தில்  ஒரு பகுதியான காமாகுள�ோபுலின்  (தற்பொழுது
இம்யூன�ோகுள�ோபிலின்)
ந�ோய்த்தடுப்பு
ஆற்றலில் 
செயல்மிகு பகுதியாக உள்ளது என்பதனை காண்பித்தார்.

1883

எலிமெட்சினிகாஃப்

அந்நிய ப�ொருள்களையும்  பிற  நுண்ணுயிரிகளையும் 
விழுங்கும் சில வெள்ளை இரத்த அணுக்களை கண்டறிந்து
அவற்றை ப�ோக�ோசைட்கள் என்று கூறினார்.

1903

சர் அல்மொத் ரைட்

செல்  விழுங்குதலில்  ஆன்டிபாடிகள் உதவுகின்றன  என 
தெரிவித்தார். அவர்  இந்த  ஆன்டிபாடியை  “ஆப்சோனின்”
என்று அழைத்தார்.

1996

கிளாமன், சேப்ரன் மற்றும்  B செல்கள் T செல்கள் இருப்பதையும் மற்றும் 
டிரிப்லட்
இரண்டிற்கிடையேயான கூட்டுறவையும் கண்டறிந்தார்.

ந�ோய் எதிர்ப்புத்திறனின் தனித்தன்மை
ஏறத்தாழ 1900ல்

ஜீல்ஸ் ப�ோர்டெட்

ந�ோய் உண்டாக்காத ப�ொருள்களான  பிற  சிற்றினத்தின் 
இரத்த சிவப்பு செல்கள் ஆன்டிஜென்னாக வேலை செய்ய 
முடியும் என செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார்.

கார்ல் லேண்ட்ஸ்டெய்னர்

ஒரு விலங்கில்  தன்னிலை  அற்ற  (Non-Self), கனிம 
வேதிப�ொருளை  உட்செலுத்தும்போது அப்பொருளுக்கு
எதிரான தனித்தன்மையுடைய ஆன்டிபாடி உற்பத்தியாகி
அந்த வேதிப்பொருளுடன் இணையும் என காண்பித்தார்.

மூலக்கூறு ந�ோய்த்தடுப்பியல்
1959

ப�ோர்ட்டர்

இம்யுன�ோகுள�ோபுலின் துண்டுகளைப் பிரித்தார்.

எடெல்மேன்

கனமான மற்றும்  இலேசான 
சங்கிலியைப் பிரித்தெடுத்தார்.

1965

புட்னம், ஹில்ச்மேன் 
மற்றும் கிரைக்

இம்யுன�ோகுள�ோபுலின்  நிலையான மற்றும் மாறுப்பட்ட
பகுதிகளை கண்டுபிடித்தனர்.

1979

குங் மற்றும் பிற அறிஞர்கள் முதல் ம�ோன�ோ குள�ோனல்  ஆன்டிபாடி T-செல் 
துணைக்குழுவை அடையாளம் காணுவதை விவரித்தார்.

1982-83

அல்லிசன் மற்றும் 
ஹஸ்கின்ஸ்

ஆன்டிபாடிகளின் 

T- செல் வாங்கியைப் பிரித்தெடுத்தனர்.
( த�ொடர்கிறது )
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அட்டவணை 13.1: ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு அறிஞர்கள் ஆற்றியப் பங்கு ( த�ொடர்கிறது )
ந�ோயெதிர்ப்பு மரபியல் மற்றும் மரபணுப் ப�ொறியியல்
1936

க�ோரர்

மேஜர்  ஹிஸ்டோ கம்பாபிலிட்டி ஆன்டிஜென்னை  (MHC)
கண்டுப்பிடித்தார்.

1968

மெக்டெவிப் மற்றும் தியான் மேஜர்  ஹிஸ்டோ கம்பேடிலிட்டி காம்ப்ளக்ஸ்  ந�ோய்
எதிர்திறன் மரபணுக்களுடன்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது
என காண்பித்தார்.

1974

த�ோகர்ட்டி மற்றும் ஜிங்
கெர்னஜெல்

T செல்களால் கண்டறியும்  ஆன்டிஜென்கள் MHC
மூலக்கூறுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன  என்பதை 
அறிக்கை வெளியிட்டார்.

1978

ட�ோனகாவா

இம்யுன�ோகுள�ோபுலினின் மரபணு மறு ஒழுங்கமைவை 
செயல்முறை படுத்தினார்.

எl ெமcகா

கா ேலெட ன

எml வா ெபyr

பா எl

ஜூேபாெட

n ேகெஜேன

ஜூ ேஜ.p.v.பாட

ேம trல

ேராஆ. ேபாட

படம் 13.1: ந�ோய்த் தடுப்பியல் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றிய அறிஞர்கள்
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தகவல் துளி

ந�ோய்த் தடுப்பியலின் ஆய்வுக்கான ந�ோபல் பரிசுகள்
ஆண்டு

பெறுநர்

நாடு

ஆராய்ச்சி

1908

எலிமிட்சினிகாப் மற்றும்  பால்  ரஷ்யா
எர்லிச்

செல்  விழுங்குதல்  (எலிமிட்சினிகாப்)
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலில் எதிர் நச்சு (எர்லிச்)

1913

சார்லஸ் ரிக்கட் 

பிரான்ஸ்

அனாபிலாக்ஸிஸ்

1919

ஜூல்ஸ் ப�ோர்டெட் 

பெல்ஜியம்

காம்பிளிமென்ட் சார்பு பாக்டீரியா அழிப்பு

1930

கார்ல் லேண்ட்ஸ்டெய்னர் 

அமெரிக்கா 

மனித இரத்தக் வகைகள் கண்டுபிடிப்பு

1972

ப�ோர்ட்டர் 
ஜெரால் எடெல்மேன் 

இங்கிலாந்து
அமெரிக்கா 

ஆன்டிபாடிகளின் வேதியியல் அமைப்பு

1977

ர�ோசலின் ஆர்.யாலவ்

அமெரிக்கா 

கதிரியக்க தடுப்பாற்று வினைக்கணிப்பு
உருவாக்கம் (Radio immuno assay)

1980

ஜார்ஜ் ஸ்னெல் 
டெளஸ்செட்
பெனாசிராய்

அமெரிக்கா 
பிரான்ஸ்
அமெரிக்கா 

மேஜர் 
ஹிஸ்டோகம்பேடி
காம்ப்ளக்ஸ்

1984

சீசர் மில்ஸ்டெய்ன்
ஜார்ஜ் E.க�ோக்லர்

பிரிட்டன்
ஜெர்மனி

ம�ோன�ோ
குள�ோனல் 
ஆன்டிபாடி
உருவாக்கத்தின் த�ொழில்நுட்ப 
முன்னேற்பாடுகள்

1991

E. ட�ோனல் தாமஜ்
ஜ�ோசப் முர்ரே 

அமெரிக்கா 

உறுப்பு மாற்று ந�ோய் எதிர்ப்பியல்

2002

ப்ரன்னர் 
ஹார்விட்ஸ்
சுல்ஸ்டன் 

தென் ஆப்பிரிக்கா  உறுப்பு வளர்ச்சி மற்றும் செல்  இறப்பு
அமெரிக்கா
(apoptosis) ப�ோன்றவற்றில் மரபணு
இங்கிலாந்து
ஓழுங்கு முறை

2008

ஹாசென் 
பாரி- சின�ோசி
மாண்டெக்னீர் 

ஜெர்மனி
பிரான்ஸ்
பிரான்ஸ்

கருப்பை வாய்
புற்றுந�ோய்
விளைவித்தலில் HPV-ன் பங்கு (ஹாசன்)
HIV கண்டுபிடிப்பு (பாரி- சின�ோசி மற்றும் 
மாண்டெக்னீர்)

ஹ�ொப்மன்
ப�ொய்ட்லர்
ஸ்டைன்மன்

பிரான்ஸ் 
அமெரிக்கா
அமெரிக்கா

உள்ளார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் உடைய
செயல்படுத்துதல் பற்றிய கண்டுபிடிப்பு
பெறப்பட்ட
ந�ோய்த்
தடுப்பாற்றல் 
டென்ட்ரைக் செல்களின் பங்கு

2011

லிட்டி
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13.2 ந�ோய் தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின்
உறுப்புகள்

லிம்போசைட்டுகள்
ஆன்டிஜென்னுடன் 
இடைவினை செய்யவும், பெருக்கம் அடைவதற்கும்,
குறிப்பிட்ட
ஆன்டிஜென்னுக்கு செயல்படுத்தும் 
செல்களாக வகைப்படுத்தவும்  இரண்டாம்  நிலை 
நிணநீர்  உறுப்புகள் வேலை செய்கின்றன.
மண்ணீரல், நிணநீர்  முடிச்சு, க�ோழைப்படலம் 
சார்ந்த  நிணநீர்  திசுக்கள் ஆகியவை  இரண்டாம் 
நிலை  நிணநீர்  உறுப்புகளாகும். இவை  கீழே 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டலமானது பல்வேறு
அமைப்புகளையுடைய
உறுப்புகளை 
உள்ளடக்கியுள்ளது. உறுப்புகளின் செயல்பாட்டின் 
அடைப்படையில், உறுப்புகளை  முதல்  நிலை 
நிணநீர்  உறுப்புகள், இரண்டாம்  நிலை  நிணநீர் 
உறுப்புகள்
என வகைப்படுத்தப்படுத்தலாம் 
(படம் 13.2). ஆன்டிஜென், உணர்வுடைய B, T
செல்களின் வளர்ச்சிக்கும், முதிர்ச்சிக்கும்  தகுந்த 
நுண்சூழலை 
ஏற்படுத்தும் ப�ொறுப்புடைய
உறுப்புகளாக  முதல்  நிலை  நிணநீர்  உறுப்புகள்
செயல்படுகின்றன. T செல்களின் வளர்ச்சிக்கு முதல் 
நிலை  நிணநீர்  உறுப்பாக தைமஸ்  உறுப்பும், B
செல்களின் வளர்ச்சிக்கு முதன்  நிலை  நிணநீர் 
உறுப்பாக  எலும்பு மஞ்ஜையும் செயல்படுகின்றன.

13.2.1 முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கள்
அ. தைமஸ்

தைமஸானது இருதயத்தின் மேல்  பகுதியில் 
அமைந்த  மிகவும்  ஒருங்கிணைந்த  நிணநீர் 
உறுப்பாகும். தைமஸ்  இரண்டு கதுப்புக்களை 
க�ொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கதுப்பும் கேப்சூல் 
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என்னும்  உறையால்  சூழப்பட்டு, டிராபிகுலே 
என்னும்  இணைப்புத் திசுவின்  இழைகளால்  பல 
சிறிய அறைகளாக  பிரிக்கபட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு
கதுப்பும் வெளிபுறத்தில் கார்டெக்ஸையும், உட்புறதில் 
மெடுல்லாவையும் க�ொண்டுள்ளது. கார்டெக்ஸில் 
பிரிகின்ற  முதிர்ச்சியடையாத லிம்போசைட்டுகள்
உள்ளன. மெடுல்லாவில் ரெட்டிகுலார்  எபிதீலியல் 
செல்கள் குறைவான  எண்ணிக்கை க�ொண்ட
லிம்போசைட்டுகள்,
தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
ஹசல்ஸ் காரபசல்களும்  உள்ளன. (படம் 13.3)
தைமஸின்  முதன்மை பணியாது முதிர்ந்த 
T செல்களை  உற்பத்தி செய்வதாகும். எழும்பு
மஞ்ஜையில்  இருந்து இடம்பெயர்ந்து வரும் 
முன்னோடி செல்கள் (Precursor cells), புற 
கார்டெக்ஸ்  பகுதிகளில் பெருக்கமடைகின்றன.
இவைகள் முதிர்ச்சி அடையும்போது, கிட்டதட்ட

98% செல்கள் இறந்துவிடுகின்றன. ஓம்புயிரின் 
தன்னிலை  ஆன்டிஜெனை  அடையாளம் காணும் 
T செல்கள்
அழிக்கப்படுகின்றன.
மீதமுள்ள 
2% தைமஸில் மெடுல்லாப் பகுதிக்குச் சென்று
முதிர்ந்த  T செல்களாக மாறி இரத்த  ஓட்டத்தில் 
கலந்துவிடுகின்றன. இந்த T செல்கள் ஓம்புநர் அற்ற,
தன்னிலையற்ற  ஆட்டினஜெனை  அடையாளம் 
கண்டுக்கொள்ளுகின்றன. இந்நிகழ்விற்கு தைமிக்
தேர்வு (Thymic selection) என்று பெயர்.

ஆ. எலும்பு மஞ்ஜை

பாலூட்டிகளில்,
எலும்பு மஞ்ஜையானது
B
செல்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கான  தளமாகும்.
(படம் 13.4). எலும்பு மஞ்ஜையில்  உள்ளே  இருக்கும் 
ஸ்ட்ரோமல்  (Stromal) செல்கள் B செல்களுடன் 
நேரடியான த�ொடர்பு க�ொண்டு B செல்களின் 

ைதம
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படம் 13.3: தைமஸ் பகுதியின் குறுக்குவெட்டுத் த�ோற்ற வரைபடம்
ப c ேபாற எlp

எlp மяைஜ

எppc
வrைச

cய எlp
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வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும்  பல வகையான 
சைட்டோகையின்களைச் 
சுரக்கின்றன.
T
செல்களின் 
முதிர்வின்போது நடைபெறும் 
தைமிக் தேர்வு ப�ோல  எலும்பு மஞ்ஜையிலும் 
தேர்வுமுறையானது செயல்படாத B செல்களையும் 
தன்னிலை 
வினைபுரியும் 
ஆன்டிஜென் 
வாங்கிகளையும் வெளியேற்றுகின்றது.
பறவைகளில், எலும்பு மஞ்ஜைப் பகுதியிலிருந்து
த�ோன்றும் வேறுபடுத்தப்படாத லிம்போசைட்டுகள்
பர்சா  ஆப் பேப்ரிசியஸ்  (Bursa of Fabricius) என்ற 
நிணநீர்  உறுப்புக்கு இடம் பெயர்ந்து பின்பு அங்கு
B செல்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. B செல்கள்
முதன்முதலில் பர்சா ஆப் பேப்ரிசியலிஸ் அடையாளம் 
காணப்பட்டதால், அந்த உறுப்பின் முதல் எழுத்தான 
B யைக் க�ொண்டு இச்செல்கள் குறிக்கப்படுகின்றன.

நுண்தமனிகளால்  சூழப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள்
வெள்ளைக் கூழ்ப் பகுதியை  உருவாக்குகின்றன.
வெள்ளை கூழின் உள் பகுதி, T செல்கள் க�ொண்ட
பெரிஆர்டிரிய�ொலார்  லிம்பாய்ட்  உறைகளாகப்
பகுக்கபட்டுள்ளது. இரத்தத்தையும், இரத்தத்தில் 
உள்ள நுண்ணுயிரிகளையும் ஆன்டிஜென்களையும் 
மண்ணீரல் வடிகட்டுகிறது. மண்ணீரலில் 
உள்ள மேக்ரோபேஜ்களினாலும் டென்டிரைடிக்
செல்களாலும்,
பிடிப்பட்ட
ந�ோய்க்கிருமிகள்
விழுங்கப்பட்டுப் பின்னர் க�ொல்லப்பட்டு, செரிமானம் 
செய்யப்படுகின்றன.

ஆ. நிணநீர் முடிச்சுகள்

நிணநீர்  முடிச்சுகள் முக்கிய நிணநீர்  குழாய்கள்
சந்திப்பில்  அமைந்திருக்கின்றன,
உறையால் 
மூடபட்ட
உருண்டை  அமைப்புகள்
ஆகும்.
புறத�ோற்ற  அமைப்பின்  அடிப்படையில்  நிணநீர் 
முடிச்சுகள் கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ், மெடுல்லா 
என  மூன்று அடுக்களாக  பிரிக்கப்படுள்ளன 
(படம் 13.6). வெளிப்புற  அடுக்கான கார்டெக்ஸில்,
லிம்போசைடுகளும்  (பெரும்பாலும்  B செல்கள்),
மேக்ரோபேஜ்களும், பாலிகுலார் டென்டிரைடிக்
செல்களும்  முதன்மை பாலிகிள்களில்  சீராக 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அன்டிஜெனின் தாக்குதலுக்கு
பிறகு, முதன்மை பாலிகிள்கள் பெரியதாகி ஜெர்மினல் 
மையம்  (Germinal Centre) க�ொண்ட இரண்டாம் 
நிலைப் பாலிகில்களாக மாறுகின்றன. கார்டெக்ஸ் 
அடுக்கிற்கு கீழே உள்ளப் பாராகார்டெக்ஸ் அடுக்கில்,
பெரும்பான்மையாக  T
லிம்போசைட்டுகளும் 
திசுக்களில்  இருந்து நிணநீர்  முடிச்சுகளுக்கு இடம் 

13.2.2 இரண்டாம் நிலை நிணநீர்
உறுப்புகள்
அ. மண்ணீரல்

மண்ணீரல்  மிக  நேர்த்தியான  அமைப்பினைக்
க�ொண்ட இரண்டாம்  நிலை  நிணநீர்  உறுப்பாகும்.
இது இரப்பைப் பகுதிக்குச் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள 
கைப்பிடி அளவிலான  உருப்பாகும். இது வயது
முதிர்ந்த  இரத்த  சிவப்பணுக்களைச் சேகரித்து
வெளியேற்றுகிறது. மண்ணீரலின்  அமைப்பு
படம் 13.5 ல்  விளக்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணீரலின் 
பெரும்  பகுதி சிவப்புக் கூழாலானவை  (Red
pulp). இவை  இரத்தச்  சிவப்பு அணுக்கள்
வெளியேற்றும் தளமாகும். மண்ணீரலில் நிணநீர்க்
குழாய் இல்லை. மண்ணீரலுக்குள் நுழையும் 
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நாளக

nணn தம

nணn நரp

படம் 13.6: நிணநீர் முடிச்சின் அமைப்பு
பெயர்வதாக கருதப்படும்  T இன்டர்டிஜிடேடிங்
டென்டிரைடிக் செல்களும்  (Interdigitating dendritic
cells) காணப்படுகின்றன. இந்த  இன்டர்டிஜிடேடிங்
டென்டிரைடிக் செல்கள், T உதவி (TH) செல்களிடத்தில் 
ஆன்டிஜெனை வழங்க தேவையான வகை II MHC
மூலக்கூறுகளை  அதிகளவில் க�ொண்டுள்ளன.
ஆன்டிஜென்களைப் பிடிப்பதில்  (சிக்கவைப்பதில்)
நிணநீர்  முடிச்சுகள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன.
நிணநீர்  மூலமாக  ஆன்டிஜென்  நிணநீர்  முடிச்சை 
அடைந்து
பிடிக்கப்பட்டு,
பக்குவப்படுத்தபட்டு,
மேலும் 
பாராகார்டெக்ஸிலுள்ள 
இண்டர் 
டிஜிடேடிங் டென்டிரிடிக் செல்களின் வகுப்பு II MHC
மூலக்கூறுடன் சேர்ந்து வழங்கப்பட்டு இறுதியாக 
TH செல்கள் தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட TH
செல்கள் B செல்களின் செயல்பாடுக்கு தேவையான 
சைட்டோகைகளின்களை வெளியிடுகின்றன.
இவ்வாறு B செல்கள் நினைவு (Memory cell)
செல்களையும், ஆன்டிபாடியை  சுரக்கும்  பிளாஸ்மா 

செல்களாகவும் வேறுபடுத்துவதற்கு
ஒரு
சூழ்நிலையை நிணநீர் முடிச்சுகள் வழங்குகின்றன.

இ. க�ோழைப்படலம் த�ொடர்புடைய நிணநீர்
திசு (MALT), த�ோல் த�ொடர்புடைய நிணநீர்
திசு (SALT)

க�ோழைப்படல சவ்வுப் பகுதியில் காணப்படும் 
பிரத்திய�ோகமான  நிணநீர்  திசு க�ோழைப்படலம் 
த�ொடர்புடைய நிணநீர்  திசு (MALT) என்று
அழைக்கப்படுகிறது. MALT பல வகைப்படும்.
அவற்றில் நன்கு
அறியப்பட்டவை 
குடல்
த�ொடர்புடைய நிணநீர்  திசுவாகும்  (GALT).
இவ்வகை 
திசுக்கள், த�ொண்டைச் சதை 
(tonsils), மூக்கடிச்சதை  (adenoids) குடல்வால் 
(appendix) , சிறு குடலில்  உள்ள  தனித்திறனுள்ள 
அமைப்பான பேயர்ஸ்  திட்டுகளை  (படம் 13.7)
உள்ளடக்கியுள்ளன.
இரைப்பைக்

குடல்வழி

பாதையில் 

220

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 220

19-02-2019 5.54.22 PM

(a)

ைதம
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காைறய
cைர
மாp
k
நாள

(b)
mk அசைற
டாcக
மாp k நாள
இடt காைறய
ரத நாள
nணn
mcக

MALT

மர
ேபயr இைணpக
vைலக

எl p மяைஜ
c kட

ெபrkட

M ெச

kடவா

லmனா
ராrயா

சபடல
kழk
உயரமான
எேடாtlய
ெவªy
tc nணn
l ேபாைச¢க

l ேபாைச¢க
nணn
kழா

B ெச T ெச

ெஜmன ைமய
Peyer’s patch

தைச
அk

படம் 13.7: க�ோழைப்படலம் த�ொடர்புடைய நிணநீர் திசு (MALT)

a) விரிவான மால்ட் அமைப்பின் பகுதியான பேயர்ஸ் திட்டு குடலில் காணப்படுகிறது. b) சாயமேற்றப்பட்ட
பேயர்ஸ் திட்டின் நிணநீர் புடைப்புகளின் வரைபடம் c) தளர்ந்த நிணநீர் செல்கள், நீர்த்த மூட்டுப்பைகள்
த�ொகுதிகளைக் க�ொண்ட குடல் அடுக்கு.

உள்ள  எபிதீலியல் மேற்பறப்பில்  இருக்கும் 
ஆன்டிஜென்களைத்
திரட்டுவதில் பேயர்ஸ் 
திட்டுக்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. பேயர்ஸ் 
திட்டில்  உள்ளச்  சிறப்பான  எபிதீலியல் செல்களான 
M செல்கள்
(படம் 13.8)
ஆன்டிஜெனைச் 
சேகரிக்கின்றன.
லிம்போசைட்டுகள்
பாலிகில்களை  உருவாக்குகிறது. குறைவான 
எண்ணிக்கையுடைய T லிம்போசைட்டுகளால் 
சூழப்பட்ட பெரிய குவிமாடம்  (Dome) ப�ோன்று
குவிந்த  B
லிம்போசைட்டுகளை மத்தியில் 
க�ொண்டுள்ளது. இது ப�ோன்று அதிக  ஊடுருவும் 
ஒழுங்கமைப்பு க�ொண்ட லிம்போசைட்டுகளின் 
கூட்டம், சுவாச  எபிதீலியத்தை  பாதுகாக்கின்றன.
அவை  சுவாசக்குழாய் சார்ந்த  நிணநீர்  திசுக்கள்
(BALT) என்று கூறப்படுகிறன.

நுழைந்துவிடுகின்றன. இங்கே  நுண்ணுயிரிகள்
சிறப்பான செல்  குழுக்களான  ந�ோய் த�ொடர்புடைய
நிணநீர்  திசுவினை  (SALT) எதிர்கொள்கிறன.
(படம் 13.9)
SALT முக்கிய பணியானது எப்பிடெர்மிஸ் 
அடுக்கையை  மீறி நுழையும்  நுண்ணுயிரிகளை 
கட்டுப்படுத்தி, அவைகளை  இரத்த  ஓட்டத்தில் 
நுழையாத வண்ணம்  தடுப்பதாகும்.
SALT
ஒரு வகையன லாங்கர்கான்ஸ்  (Langerhans)
செல்கள் ஒரு சிறப்பான மைலாய்டு செல்களாக 
ஆன்டிஜென்களை விழுங்க முடியும்.
உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
மனித உடலில் இருந்து தைமஸ் நீக்கப்பட்டால் 
என்னவாகும்?

த�ோலின்  பாதுகாப்பு அரண்கள் சிறப்பாக 
இருந்தாலும்,
சில 
நேரங்களில் 
ந�ோய்
உண்டு
பண்ணுகின்ற 
நுண்ணுயிரிகள்
த�ோலின் 
அடியிலிருக்கும் 
திசுக்குளுக்குள்
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M ெச
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லmனா
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படம் 13.8: M செல்களின் அமைப்பு, IgA யின் உற்பத்தி

a) க�ோழைப்படல சவ்வில் உள்ள M செல்கள், செரிமானம், சுவாசம், சிறுநீர் பாதைகளின் என்டோசைட் 
ஆன்டிஜென். ஆன்டிஜென் செல்லின் வழியே கடத்தப்பட்டு, பெரிய அடிப்பக்கவாட்டில் உள்ள பையினில் 
வெளியேற்றப்படுகிறது. b) M செல்களால் எபிதீலியல் அடுக்கு வழியே கடத்தப்பட்ட ஆன்டிஜென்,
நிணநீர் மூட்டுப்பைகளின் கீழ் உள்ள B செல்களைத் தூண்டக்கூடிய தளத்தில் செயற்படுத்துகிறது.
செயற்படுத்தப்பட்ட B செல்கள் IgA உருவாக்கும் பிளாஸ்மா செல்களாக மாறுபாடடைந்து க�ோழைபடலத்தின் 
கீழ் உள்ள அடுக்குக்கு இடம் பெயர்ந்து செல்கின்றன.

13.3 ந�ோய்த் தடுப்பாற்றல் மண்டலத்தின்
செல்கள் (Cells of immune system)

ஆெஜ
லாகஷா
ெச
ெகராேனாைச

அனைத்து வகையான  ந�ோய்த் தடுப்பாற்றல் 
மண்டலத்தின் செல்களும், குருதியாக்க மூல 
உயிரணுவிலிருந்து (Hematopoietic stem cells HSC) த�ோன்றுகின்றன. மூல  உயிரணு செல்களே 
வெவ்வேறான செல் வகைகளாக வேறுபடுகின்றன.
இவை  தங்களைத் தாங்களாகவே  புதுப்பித்தும்,
செல்  பகுப்பால்  தன் த�ொகை  அளவை  பராமரித்தும் 
க�ொள்கின்றன.
இந்த  பகுதியானது,
இரத்த 
செல்களில்  உருவாக்கத்தையும்,
ந�ோய்தடுப்பு
மண்டலத்தின்  பல வகையான செல்களின் 
பண்புகளையும் விளக்குகின்றது.

pறேதா

இரா எpெடம
lேபாைச

ைசேடாைகக
அழ c

lேபாைசக
tc
ேமேராேபя
lேபாைசக

அேதா

nணn kழாக

ஆெஜ வழk
ெச ஆெஜ
ெப ளt

nணn
mc

13.3.1 குருதியாக்கம் (Hematopoiesis)

T உதv ெசக

ஆபா
cரp ெச

குருதியாக்கம்  என்பது அனைத்து வகையான 
இரத்தச் செல்கள்
உறுவாக்குதலையும் 
வளர்ச்சியையும் குறிப்பதாகும். மனிதனில் முதல் வார
கருமுட்டை வளர்ச்சியிலுள்ள மஞ்சள் கருவிலிருந்து
குருதியாக்கம்  ஆரம்பமாகிறது. மேலும் கருவளர்ச்சி
த�ொடர்ந்து நடைபெறுகையில்  குருதியாக்கமானது
படிப்படியாக  எலும்பு மஞ்ஜைக்கு மாற்றப்படுகிறது.
எலும்பு மஞ்ஜையே  குழந்தை  பிறக்கும்  நேரத்தில் 
குருதியாக்கத்தின் அடிப்படை தளமாகிறது.

T ெசlrt
ெவேய
ைசேடாைக
B ெச வளcைய
t
B ெச

படம் 13.9: ந�ோய் த�ொடர்புடைய நிணநீர் திசு
(SALT)
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படம் 13.10: குருதியாக்கம்

13.3.2 லியூக்கோசைட்டுகளின் வகைகள்

குறுதியாக்க மூல  உயிரணு செல்கள் (Stem
cells) பல்வேறு வகையான  இரத்த செல்களை 
த�ோற்றுவிக்க முடியும். ஆகையால்  அவற்றை 
இவை  பலதிறன்  மூல  உயிரணு செல்கள்
(Pluripotent stem cell) எனப்படுகிறது (படம் 13.10).

லியூக்கோசைட்டுக்களே 
(லியூக்கோவெள்ளை, சைட்ஸ்-செல்கள்
உள்ளார்ந்த 
ந�ோய் தடுப்பற்றலலுக்கும் பெறப்பட்ட ந�ோய்
தடுப்பற்றலலுக்கும் ப�ொறுப்புடைய செல்களாக 
உள்ளன. சராசரி வயதுடைய�ோரின்  ஏறத்தாழ
ஒரு கன  மில்லிமீட்டர்  இரத்தத்தில்  7400
வெள்ளையணுக்கள் உள்ளன  (அட்டவணை 13.2).
ந�ோய்
எதிர்திறனின் ப�ோது மேற்கூறிய
சராசரி மதிப்பீடு,
குறிப்பிடத்தக்க
அளவில் 
மாற்றமடைகின்றது.

ம�ோன�ோசைட்டுகள், மாஸ்ட் செல்கள்,
இரத்த  தட்டுகள்
ஆகியவைகள் மைலாயிட் 
முன்னோடி செல்களிடமிருந்து உருவாகுகின்றன.
B லிம்போசைட்டுகள், T லிம்போசைட்டுகள்,
இயற்கையாகக் க�ொல்லும்  (NK) செல்கள்
ப�ோன்றவைகள் ப�ொது லிம்பாய்ட்  முன்னோடி
செல்களிலிருந்து உருவாகுகின்றன.
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அட்டவணை 13.2: சராசரி வயது வந்தோரின் 
குருதி எண்ணிக்கை
செல் வகை

செல்கள் /MM

3

ஆ. மாஸ்ட் செல்கள்

எலும்பு மஞ்ஜையிலிருந்து உருவாகும் மாஸ்ட் 
செல்கள் ரத்ததிலும்  இணைப்புத் திசுகளிலும் 
வேறுபாடு அடைகின்றன. மாஸ்ட் செல்கள்
பேச�ோபில்களுடன் இணைந்து ஒவ்வாமை மற்றும் 
மிகைக்கூர்  உணர்வுகள் உண்டுபண்ணுவதில் 
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறன.

% WBC

சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் 50,00,000
தட்டுக்கள்

2,50,000

லூகோசைட்

7,400

100

நியூட்ரோபில்

4320

60

லிம்போசைட்கள்

2160

30

ம�ோன�ோசைட்கள்

430

6

ஈசின�ோபில்கள்

215

3

பேச�ோமில்

70

1

இ. ம�ோன�ோசைட்கள் மற்றும்
மேக்ரோபேஜ்கள்

ஒற்றை 
உட்கரு வெள்ளை 
அணுக்களே 
ம�ோன�ோசைடுகள் ஆகும். எலும்பு மஞ்ஜையில் 
உருவாகும் ம�ோன�ோசைட்கள்,
இரத்தத்தில் 
நுழைந்து கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரத்திற்கு
இரத்த 
ஓட்டத்தில் 
சுழன்று,
அளவில் 
பெரியாதாகி,
திசுக்களுக்கு
இடம்பெயர்ந்து,
மேக்ரோபேஜ்களாகவே  அல்லது டென்டிரிடிக்
செல்களாகவ�ோ
முதிர்ச்சி
அடைகின்றன 
(படம் 13.12a).

அ. கிரானுல�ோசைட்டுகள் (Granulocytes)

கிரானுல�ோசைட்டுகள் இரண்டு அல்லது ஜந்து
கதுப்புகளை க�ொண்ட ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய
உட்கருவை பெற்றுள்ளன. நுண்ணுயிரிகளை 
அழிக்கவும், அழற்சியைத் உருவாக்கவும் செய்யும் 
எதிர்வினையாக்கும் ப�ொருள்களை க�ொண்ட
சிறு கிரானுல்களை  இதன் சைட்டோபிளாசம் 
க�ொண்டுள்ளது.
மூன்று வகையாகக்
கிரானுல�ோசைட்டுகள்
உள்ளன:
அவை 
பேச�ோபில்கள், ஈஸ்னோபில்கள், நியூட்ரோபில்கள்
ஆகும். நீயூட்ரோபில்கள் பல கதுப்புகளையுடைய
(3 - 5) உட்கருவை க�ொண்டுள்ளதால் பாலிமார்பிக்
நியூட்ரோபில்கள் (Polymorphonuclear neutrophils –
PMNs) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன (படம் 13.11).

மேக்ரோபாஜ்கள் ம�ோன�ோசைட்டுகளிலிருந்து
உருவாகுகின்றன. அவை  ஒற்றை  உட்கரு
பேக�ோசைட்டிக்
லியூக�ோசைட்டுகளாக 
வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. (படம் 13.12b). இந்த 
நுண்ணுயிரி
மூலக்கூறுகள்
ந�ோய்க்கிருமி
சார்ந்த  மூலக்கூறு அமைப்புகளுக்கு ஒப்பனை 
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்  (படம் 13.12c) (Pathogen
associated molecular patterns – PAMPs )
மேக்ரோபேஜ்கள்
ஓம்புயிரின் 
ஏனைய
மூலக்கூறுகளைத்
தீங்கிழைக்கும் 
நுண்ணுயிர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக்
கண்டறிய
ந�ோயணு சார்ந்த 
மூலக்கூறு
அமைப்புகள் (PAMPS) உதவுகின்றன. ந�ோயணு
அடையாளம் காணப்பட்ட பின், மேக்ரோபேஜ்களின் 
அமைப்பு அடையாளம் கண்டறியும் ஏற்பிகள் (Pattern
recognition receptors) ந�ோயணுவுடன்  பிணைந்து
அவற்றை  விழுங்குகின்றன. மேக்ரோபேஜ்களும் 
காம்ப்ளிமென்ட் 
புரதப்பொருள்கள் மற்றும் 
ஆன்டிபாடிகளை அடையாளம் கண்டு இணைக்கும் 
ஏற்பிகளைக் க�ொண்டுள்ளன.
ஆன்டிபாடி
மற்றும் காம்ப்ளிமென்ட் 
புரதப்பொருள்கள்
இரண்டும்  நுண்ணுயிர்களைப் பிடித்துவைத்து
மேக்ரோபேஜ்கள்
அவற்றை  விழுங்குவதற்கு
மிகுந்த  உதவி புரிகிறது. இந்த மேம்படுத்தல் 
பணிக்கு
ஆப்சோனைசேசன் 
(Opsonziation)
என்று பெயர். உடம்பின்  அனைத்துப் பகுதிகளிலும் 
பரவியுள்ள மேக்ரோபேஜ்கள் குறிப்பிட்ட திசுக்களில் 

பல கt p
ny ய
tகக

nyேராp

ேபேகாேசா

kைள ேகாஜ

tக
ேபேசாp

tக

ஈேயாcேனாp

படம் 13.11: கிரானுல�ோசைட்டுகளின் அமைப்பு
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ைலேசாேசா
nyய

ேபேகாேசா
(a)

(b)

(c)

படம் 13.12: (a) ம�ோன�ோசைட்டுகளின் அமைப்பு (b) மேக்ரோபாஜால் பேக�ோசைட் செய்யப்படுதல் 
(c) டென்டிரிடிக் செல்
குடிக�ொண்டுள்ளன. வெவ்வேறு
திசுக்களில் 
வெவ்வேறு
பணிபுரியும் மேக்ரோபேஜ்கள்
திசுக்களின்  இருப்பிடத்திற்கேற்ப வெவ்வேறு
பெயரிடப்பட்டு அழைக்கப்படுகிறது.
•
•
•
•
•

அளவான  முதிராத டென்டிரிக் செல்கள் குறிப்பிட்ட
சைட்டோகைன்களால்  முதிர்ந்த செயல்படும் 
செல்களாக 
விருத்தியடைகிறது.
திசுக்களில் 
பெரும்பாலும் குடிக�ொண்டுள்ள டென்டிரிக் செல்கள்
(dendritic Cells) அங்கமர்ந்து பெறப்பட்ட ந�ோய்த்
தடுப்பாற்றல்  (acquired immunity) மற்றும்  இயல்பு
ந�ோய்த் தடுப்பாற்றல்  இரண்டையும்  இணைக்கும் 
முக்கியப் பாலமாக  விளங்குகிறது. டென்டிரிக்
செல்கள் அவைகள் இருக்கும்  இருப்பிடத்தைப்
ப�ொருத்து வகைப்படுத்துகின்றன.

நுரையீரலில் அல்விய�ோலரா மேக்ரோபேஜ்கள்
இணைப்புத் திசுவில் ஹிஸ்டிய�ோசிட்ஸ்
கிட்டினியில் மீசன்கிளியல் செல்கள்
மூளையில் மைக்ரோகிளியல் செல்கள் மற்றும் 
எலும்பில் 
ஆஸ்டிய�ோகிளாஸ்ட் 
என்றும் 
அழைக்கப்படுகிறது.

த�ோல் மற்றும் க�ோழைப்பட சவ்வுகள்
லங்கர்கான்ஸ் செல்கள் என்றும்,

ஈ. டென்டிரிக் செல்கள்

டென்டிரிக் செல்கள் (Dendritic cells) ஒற்றைச் செல் 
வகையைச் சேர்ந்தது கிடையாது. இச்செல்கள்
கிளைகள் ப�ோன்ற வெளிநீட்டங்களை 
க�ொண்டிருப்பதால்  இவை  பல்வேறான  பண்புகள்
க�ொண்ட செல்  பிரிவைச் சேர்ந்தது என்று
பெயரிட்டு
அழைக்கப்படுகிறது
(படம் 13.12d)
இச்செல்கள் குருதியாக்க மரபுவழி செல்களிலிருந்து
உருவாகின்றன. லிம்பாய்ட் மற்றும் மைலேய்ட் வகை 
டென்டிரிக் செல்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
புற  இரத்த வெள்ளை  அணுக்களில்  சுமார்  0.2%

பெரும்பாலான 
உறுப்புகளில் 
(இதயம்,
நுரையீரல், கல்லீரல், கிட்னி, இரைப்பைக் குடல்)
குடிக�ொண்டுள்ள  இச்செல்கள் குடல் டென்டிரிக்
செல்கள் எனவும்
தைமிக் மெடுல்லா மற்றும்  இரண்டாம்  நிலை 
நிணநீர்  திசுவின்  T செல்  பகுதிகளில்  இன்டர் 
டிஜிடேடிங் செல்கள் என்றும்
இரத்தம் மற்றும்  நிணநீர்  பகுதிகளில், சுற்றும் 
டென்டிரிக் செல்கள் என்றும் பெயர் க�ொண்டுள்ளன.
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B ெச வாk

T ெச வாk

BCR

TCR

அt ெகாத

அt ெகாத

CD3

ேலசான சkl
கன சkl

CD3


lg



lg








ITAM
ITAMa

சmைஞக

படம் 13.13: (அ) B செல் ஏற்பி (ஆ) T செல் ஏற்பி

உ. லிம்போசைட்ஸ்





சmைஞக

அதன் சந்ததி நினைவாற்றல்  B செல்களாகவும் 
மற்றும் செயல்திறன்  B செல்களாகவும் வேறுபாடு
அடைகின்றன.
நினைவாற்றல்  B செல்கள்
இன்னியல்பான  B செல்களை  (naive) விட  நீண்ட
ஆயுட்காலம் க�ொண்டுள்ளது. நினைவாற்றல்  B
செல்கள் தங்களது மூல  இன்னியல்பான செல்லில் 
காணப்படும்  அதே  ஆன்டிபாடியைத்
தனது
சவ்வின் மேற்பரப்பிலும் வெளிப்படுத்துகிறது.
பிளாஸ்மா செல்கள் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் 
ஆன்டிபாடியை வெளிப்படுத்துவதில்லை. பிளாஸ்மா 
செல்கள்
அதிகளவிலான 
ஆன்டிபாடிகளைச் 
சுரக்கிறது. இச்சுரக்கும்  ஆன்டிபாடிகள் ஹீம�ோரல் 
ந�ோய்த் தடுப்பாற்றலில்  முக்கியச் செயல்திறன் 
மூலக்கூறுகளாக விளங்குகின்றன.

தனித்திறனுடைய
ந�ோய்
எதிர்ப்பாற்றலில் 
லிம்போசைட்ஸ் 
முக்கியச் செயல்களாக 
விளங்குகின்றன. லிம்போசைட்ஸ்  மூன்றுவகைச் 
செல்களாக வேறுபடுத்தப்படுகின்றன; T செல்கள்,
B செல்கள் மற்றும்  NK செல்கள். ஒரே வகையான 
செல் மேற்பரப்பு மூலக்கூறு ஒரு குறிப்பிட்ட
வகுப்பு ம�ோன�ோகுள�ோனல்  ஆன்டிபாடிகளால் 
அடையாளப்படுத்தப்படும் 
முறைக்கு
வேறுபாடுகளின் த�ொகுப்பு (cluster of differenciation)
எனப் பெயர். இந்தச் செல் மேற்பரப்பு மூலக்கூறு, CD
அதைத் த�ொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எண், (CD1, CD2,
etc...) என்று பெயர் நியமனம் செய்யப்படுகிறது.
i) B லிம்போசைட்ஸ்

ii) T லிம்போசைட்ஸ்

B லிம்போசைட்ஸ்  எலும்பு மஜ்ஜை  முதிர்வு
அடைகின்றன.
எலும்பு மச்சையைவிட்டு
B
லிம்போசைட்ஸ் வெளியேறும்போது ஒவ்வொரு
செல்லும்  ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த  ஆன்டிஜென் 
பிணைப்பு ஏற்பியைத் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் 
வெளிப்படுத்துகிறது. (படம் 13.13). B செல்  ஏற்பி
(Receptor) அச்செல் சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடி
மூலக்கூறு ஆகும். ஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகள் பற்றி
நாம்  பகுதி 13.6 இல்  விரிவாக  விவாதிக்கலாம்.
ஆன்டிஜெனை இதுவரை சந்திக்காத B செல் தனது
சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடிக்குப் ப�ொருத்தமான 
ஆன்டிஜனை  முதலில் சந்திக்கும்போது அந்த 
ஆன்டிஜென்  ஆன்டிபாடியுடன்  பிணைந்து B
செல்  விரைவாகப் பிளவுற வழிவகை செய்கிறது.

T
லிம்போசைட்களும்  எலும்பு மஜ்ஜையில் 
உற்பத்தியாகின்றன.
T செல்கள்
பின்னர் 
எலும்பு மஜ்ஜைக்கு நகர்ந்து அங்கு முழுவளர்ச்சி
அடைகின்றன.
எலும்பு மஜ்ஜையில்  அவை 
வளர்ச்சியடையும்போது
ஆன்டிஜென்  பிணை
மூலக்கூறு என்றழைக்கப்படும்  T செல்  ஏற்பியைத்
தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்துகின்றன.
B செல்களிலுள்ள சவ்வுடன் 
பிணைந்த 
ஆன்டிபாடிகள் ஆன்டிஜெனைத் தன்னந்தனியாக 
அடையாளம் காணுவது ப�ோலில்லாமல்  T செல் 
ஏற்பி, MHC மூலக்கூறுகளுடன் சேர்ந்துள்ள 
ஆன்டிஜெனை மட்டுமே  அடையாளம் காணுகிறது.
MHC மூலக்கூறுகள் இரண்டு முக்கிய வகைப்படும்.
MHC I வகை  மூலக்கூறுகள் அனைத்து உட்கரு
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(a) B ெச

(b) TH ெச

(c) TC ெச
CD8

TCR

CD4

TCR

ஆெஜ
ஒ  ெகா
வாk
(ஆபா)

படம் 13.14: லிம்போசைட்டுகளில் தனித்துவமான சவ்வு மூலக்கூறுகள்
க�ொண்ட செல்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
MHC II வகை  மூலக்கூறுகள் ஆன்டிஜென் வழங்கு
செல்களால் மட்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

iii) இயற்கையாகக் க�ொல்லும் செல்கள்

பரந்தகன்ற, வி ழுங்கு திறனற்ற, சிறுமணிகள்
அடங்கிய, கு றைந்த  எண்ணிக்கை க�ொண்ட
நிணநீ ர்ச் செல்களாக  விளங்கும்  NK செல்கள்
இய ல்பு ந�ோய்த் தடுப்பாற்றலில்  முக்கியப் பங்கு
வகிக்கின்றது.
புற்றுந�ோய் செல்களையும் 
நுண்ணுயிர்களால்  பாதிக்கப்பட்ட செல்களையும் 
அழிப்பது NK செல்களின்  முக்கிய வேலையாகும்.
இச்செல்கள் தனது குறியிலக்கை  இரு வழிகளில் 
ஏத�ோ ஒன்றினால்  அடையாளம் காணுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட அல்லது புற்றுந�ோய் செல்களின் 
மேற்பரப்பிலுள்ள  ஆன்டிபாடிகளுடன்  NK செல்கள்
இணைகின்றன. இவ்வாறு இரு வகை செல்களின் 
இணைப்பிற்கு முக்கியப் பாலமாக  ஆன்டிபாடி
விளங்குகிறது.

இன்னியல்பான  T செல் வழங்கு செல்லிலுள்ள 
MHC மூலக்கூறுகள் இணைந்த  ஆன்டிஜெனைச் 
சந்திக்கும்போது, நினைவாற்றல்  T செல்லாகவும் 
மற்றும்  பலவகை செயல்திறன்  T செல்களாகவும் 
வேறுபாடடைந்து பெருகுகிறது. T செல்கள் இரண்டு
வகைப்படும். உதவி T செல்கள் (TH) மற்றும் 
செல்நச்சிய T செல்கள் (TC). ஒடுக்கு T செல்கள்
(TS) மூன்றாம் வகை  T செல்களாக  அனுமானம் 
பண்ணப்பட்டாலும்  உதவி T செல்கள் (TH) மற்றும் 
செல்நச்சிய T செல்களிலிருந்து வேறுபட்டவை 
எனச் சமீபத்திய ஆதாரங்கள் எடுத்துக் கூறவில்லை.
CD4 வெளிப்படுத்தும் T செல்கள் TH செல்களாகவும்,
CD8 வெளிப்படுத்தும்  T செல்கள் Tc செல்களாகவும் 
செயல்படுகின்றன (படம் 13.14).

ஆன்டிபாடி-சார்பு செல்  – இடையீடு – செல் 
நஞ்சியல்பு என்றழைக்கப்படும் (antibody-dependent
cell – mediated cytotoxicity) (படம் 13.15)

ஆன்டிஜென்  MHC II வகை  மூலக்கூறு
பிணைப்பினை  TH செல்  அடையாளம் கண்டு
இணைவதனால் 
அவை 
தூண்டப்படுகிறது.
தூண்டப்பட்டவை செயல்திறன் செல்லாக மாறி
சைட்டோகைன்களைச்  சுரக்கிறது. அங்ஙனம் 
சுரந்த சைட்டோகைன்கள் B செல்கள், T செல்கள்
மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் வேறு பல செல்களைத்
தூண்டி அவை ந�ோய்த் தடுப்பாற்றலில் பங்குக�ொள்ள 
வழிவகை செய்கிறது.
TH செல்களிலிருந்து
த�ோன்றும் சைட்டோகைன்களின் செல்வாக்கின் 
கீழ், TC செல், ஆன்டிஜென் MHC I வகை மூலக்கூறு
பிணைப்பினை  அடையாளம் கண்டு செல் நச்சிய
T லிம்போசைட்டாக  (CTL) வேறுபாடடைந்து
பெருகுகிறது. அந்நிய ஆன்டிஜெனை  MHC I வகை 
மூலக்கூறுவுடன்  பிணைத்து வெளிப்படுத்தும் 
செல்கள் மாற்றப்பட்ட சுய செல்கள் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. CTL வைரஸ்  பாதிக்கப்பட்ட
செல்களையும் மற்றும்  புற்றுந�ோய் செல்களையும் 
அழிக்கின்றன.

ஆபாக

ைவராஸா ேநா
தாகபட இலk
ைவர ஆெஜ ெச க
+

(a)
ஆபா வாk

ைவரஸா ேநா
தாகபட ெச
ஆபா உட pcத

NK ெச
(b)
இலk ெச

cைதv

NK ெச
(c)

படம் 13.15: ஆன்டிபாடி-சார்பு செல் – இடையீடு –
செல் நஞ்சியல்பு
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இந்த நடைமுறை குறியிலக்க செல்  அழிவிற்குக் காரணமாக  அமைகின்றது. பாதிப்படைந்த செல்களையும் 
புற்றுந�ோய் செல்களையும்  NK செல்கள் அடையாளம் காணும்  இரண்டாவது வழிமுறை, விருந்தோம்பி
செல்களின் பரப்புகளில் காணப்படும் தனித்தன்மையுடைய புரதப் ப�ொருட்களான MHC II வகை மூலக்கூறுகளைச் 
சார்ந்தது. விருந்தோம்பி செல்  இந்த  MHC புரதப்பொருளைத் தன்னிடமிருந்து இழக்குமாயின், அவை  எளிதாக 
சில வைரஸ்கள் அல்லது புற்றுந�ோய்த் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி NK செல்களால் நுண்துளை உண்டுபண்ணும் 
புரதப்பொருள்கள் மற்றும் செல்நச்சு ந�ொதிகள் என்று அழைக்கப்படும் கிரன்சைம்ஸ் (granzymes) சுரக்கப்பட்டு
அழிக்கப்படுகிறது (படம் 13.16).

இயைக
ெகாl ெச

ெசய வா k

vைன தk வா k

எ k nைறtள
mலk

MHC வkp I mலk

ெபேபாr
ம
kராைசக
இயபற
ெசl MHC
வkp I mலk
kைறபா

சாதரண ெச

தாkத இைல

ெகா

(a)

(b)

படம் 13.16: சாதாரண செல்களையும் மற்றும் MHC 1 வகை மூலக்கூறு இல்லாத அசாதாரண செல்களையும் 
அடையாளம் காண இயற்கையாகக் க�ொல்லும் செல்கள் பயன்படுத்தும் முறை
Stem Cell (மூல உயிரணு):
பலவகைப்படுத்தப்பட்ட செல்கள் பெறப்படும் செல். மூல  உயிரணுக்கள்,   அவை 
உருவாக்கக்கூடிய செல்களின் வகைகளின்  அடிப்படையில்,  ட�ோட்டிப�ோட்டன்ட்,
புளூரிப்போட்டன்ட், மல்டிப�ோட்டன்ட் அல்லது யுனிப�ோட்டன்ட் என பிரிக்கப்படுகின்றன.
நேக்ரோசிஸ் (உடற்பகுதி இழைம அழுகல்):
உரு அமைப்பின் மாறுபாடுகள் மற்றும் தனி செல் அல்லது செல் குழுக்களின் இறப்பு,
செல்லின் உள்அமைப்புகள் புறத்திற்கு வெளியேறுதல் ப�ோன்றவை திசுக்களின் படிப்படியான அழிவிற்கும் 
பிளவிற்கும் வழிவகுக்கும்.
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13.4 ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

13.4.1 ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலின் வகைகள்

ஒரு த�ொற்றுந�ோயை  ஏற்படுத்த  படையெடுக்கும் 
நுண்ணுயிரி முதலில் த�ோல், சிதைவு ந�ொதிகள்
மற்றும் சளி ப�ோன்ற  பல மேற்பரப்பு தடைகளைக்
கடக்க வேண்டும். இந்த மேற்பரப்புத் தடைகள்
நேரடி நுண்ணுயிரி எதிர்ப்பு செயல்பாடு அல்லது
நுண்ணுயிரி உடலினுள் இணைவதை  தடுத்தல் 
வழிமுறையைக் க�ொண்டுள்ளன.
இந்தத்
தடைகளை  ஊடுருவும்  எந்த  நுண்ணுயிரியும் 
இரண்டு
விதமான 
எதிர்ப்பு
நிலைகளை 
எதிர்கொள்கிறது அவை  குறிப்பிடப்பட  முடியாத
மற்றும் குறிப்பிட்ட ந�ோய் தடுப்பாற்றல் ஆகும்.

ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்  (லத்தீனில்  Immunis என்றால் 
விடுதலை  எனப்பொருள்) என்பது த�ொற்றுந�ோயை 
அல்லது ந�ோயை  தடுத்து நிறுத்தும்  ஒம்புயிரியின் 
(Host) ப�ொதுவான  திறன்  ஆகும். படையெடுக்கும் 
நுண்ணுயிரிகள் மற்றும்  அந்நிய ப�ொருள்கள்
மீதான  ந�ோய் எதிர்ப்புத்திறன்  ஒன்றைய�ொன்று
சார்ந்திருக்கும்  இரண்டு பகுதிகளைக் க�ொண்டது.
அவை  1. குறிப்பிடப்படாத ந�ோய் எதிர்ப்புத் திறன் 
அல்லது
உள்ளார்ந்த 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 
அல்லது
இயற்கை 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்.
2. குறிப்பிட்ட ந�ோய் எதிரப்புத்திறன்  அல்லது
பெறப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்  அல்லது ஏற்புறு
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் ஆகும் (படம் 13.17).

உள்ளார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
இயற்கை தடைகள்

செல்கள்

வேதியியல் தடைகள்

த�ோல், க�ோழைப்படலம்

pH, க�ொழுப்பு, ந�ொதிகள்
அமைப்பு
அறிந்துக்கொள்ளும்
மூலக்கூறுகள்
பாலி மார்போ
நியூட்ரோபில்கள்,
ம�ோன�ோசைட்கள்,
மேக்ரோபாஜ்கள்,
NK செல்கள்

சைட்டோகேன்ஸ்

சைட்டோகேனிஸ்
ஆன்டிபாடி சைட்டோகேனிஸ்
B செல்கள்

T செல்கள்

ஆன்டிஜென் தனிப்பட்ட வங்கிகள்
பெறப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பியல்
படம் 13.17: உள்ளார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலுக்கு இடையேயான 
உறவுத்தன்மை
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உள்ளார்ந்த
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
என்பது
ஒவ்வொரு
விலங்கின்  உட்புற  கூட்டமைப்பு
மற்றும் செயல்முறையின்  (த�ோல், சளி மற்றும் 
லைச�ோசைம் ப�ோன்றவைகள்) ஒரு பகுதியாக மரபு
வழியீல் பெறப்படும் ப�ொதுவான  பாதுகாப்பு இயங்கு
முறைகளைக் க�ொண்டது ஆகும். அவை முதுகெலும்பு
ஓம்புயிரி சந்திக்கும் எந்தவ�ொரு நுண்ணுயிரி அல்லது
அந்நிய ப�ொருளுக்கு எதிரான  முதல் வரிசைப்
பாதுகாப்பு ஆகும். உள்ளார்ந்த  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 
அந்நிய படையெடுப்பாளர்களை சம  அளவில் 
எதிர்த்துப் ப�ோராடுகிறது மற்றும்  இவற்றிற்கு ந�ோய்
எதிர்ப்பு நினைவாற்றல் தன்மை கிடையாது.

A. இயற்பியல் தடைகள்
B. வேதியியல் இடைப்பொருள்கள்
C. செல் விழுங்குதல் (Phyagocytosis)
D. அழற்சி (Inflammation)

அ) உடல் சார்ந்த தடைகள்
i) த�ோல்

ஓம்புயிரி எதிர்ப்பு திறனில்  குறைபடாத த�ோல் 
அதிகமாக  பங்காற்றுகிறது. இது நுண்ணுயிர் 
படையெடுப்புக்கு மிகுந்த  பயனுள்ள  இயக்கஞ் 
சார்ந்த  (Mechanical) தடையாக  உள்ளது. அதன் 
வெளிப்புற 
அடுக்கு கெராட்டின�ோசைட்டீஸ் 
(Keratinocytes) என்று அழைக்கப்படும்  தடிப்பான,
நெருக்கமாக 
அடுக்கப்பட்டுள்ள செல்களைக்
க�ொண்டுள்ளது. சரும  எண்ணெய், வியர்வை 
சுரப்பிகளிலிருந்து வரும்  சுரப்பு நீர், ஒருதலை 
சார்  கூட்டு வாழ்வியான  ஸ்டாபில�ோக�ோக்கை 
உற்பத்தி செய்யும் கரிம  அமிலங்கள் ப�ோன்றவை 
காரணமாக சருமம்  சிறிது அமிலத்தன்மை pH 5-6
நிறைந்ததாகக் காணப்படுகிறது. அதிக செறிவு
ச�ோடியம்  குள�ோரைட்டு க�ொண்டுள்ள த�ோல் 
ஒழுங்கான உலர்தலுக்கு உட்பட்டது.

பெறப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்  என்பது ஒரு
தக்கஆன்டிபாடியாக்கியின் சந்திப்பிக்குப்பின் 
உருவாகும்  குறிப்பிட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் வகை 
ஆகும். வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள் அல்லது
நச்சுகள் ப�ோன்ற  அந்நியப் ப�ொருள்களை  மீண்டும் 
மீண்டும் சந்திப்பதால் பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலின் 
திறன்  அதிகரிக்கிறது.
எனவே, பெறப்பட்ட
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்,
நினைவாற்றல்  தன்மை
க�ொண்டது. பிற  அந்நிய ப�ொருள்கள் மற்றும்  ந�ோய்
உண்டு பண்ணுகிற  நுண்ணுயிரிகளை  அகற்றும் 
பணியில்  உள்ளார்ந்த  எதிர்ப்பாற்றலும், பெறப்பட்ட
எதிர்ப்பாற்றலும்  ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுகின்றன.
அந்நிய ப�ொருட்களின் முதல் சந்திப்பில் உள்ளார்ந்த 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 
அமைப்புகள்
துரிதமாக 
செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், உள்ளார்ந்த 
மற்றும் பெறப்பட்ட ந�ோய் எதிர்ப்பு அமைப்புக்
கூறுகளுக்கு இடையில்  பல  இணைப்புப்பாலங்கள்
காணப்படுகின்றன.

ii) க�ோழைப்படலங்கள்

கண் மற்றும்  சுவாச செரிமான மற்றும்  சிறுநீர் 
இனப்பெருக்க மண்டலங்களிலுள்ள க�ோழைப்படலச் 
சவ்வுகள் நுண்ணுயிர்களின்  படையெடுப்பைத்
தடுக்கின்றன.
குறைபடாத
எடுத்துக்காட்டாக,
இச்சுரப்பு நீரிலுள்ள  பாக்டீரியா  எதிர்பொருளாக 
விளங்கும் லைச�ோசைம் ப�ோன்ற ந�ொதி
பாக்டீரியாவை  அழிக்கும்  தன்மை க�ொண்டது.
க�ோழைச்சுரப்புகளில்  இரும்பு பிணைப்பு புரதமான 
லக்டோபெரின் காணப்படுகின்றன. லேக்டோபெரின்,
பிளாஸ்மாவிலிருந்து
இரும்புச்சத்தை 
தனிமைப்படுத்துவதன் வாயிலாக  படையெடுக்கும் 
நுண்ணுயிரிகளுக்கு இரும்புச்சத்து கிடைக்கும் 
அளவைக் குறைத்து, அவற்றின் பெருக்கத்தை 
தடுக்கிறது. பல  நுண்ணுயரிகளுக்கு நச்சாக 
விளங்கும்  எதிர்வினை  ஆக்ஸிஜன்  இடைநிலைப்
ப�ொருளான  (Reaction oxygen Intermediate) சூப்பர் 
ஆக்ஸைட் ரேடிகல்களின்  (Super oxide radicals)
உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் லக்டோ பெர்ஆக்ஸிடேஸ் 
(Lactoperoxidase) ந�ொதியை க�ோழைப்பட சச்வுகள்
உற்பத்தி செய்கின்றன.

13.4.2 உள்ளார்ந்த எதிர்ப்பாற்றலின்
இயங்கு முறைகள்

மனித ஒம்புயிரியைப் படையெடுக்கும்  ஒரு ஆற்றல் 
வாய்ந்த  நுண்ணுயிர்  ந�ோய்க்காரணி முதலில் 
மிகப்பெரிய அணி வகுப்பு அடங்கிய குறிப்பிடப்படாத
எதிர்ப்பு இயங்குமுறைகளை  எதிர்கொள்கிறது.
பல  நேரடி காரணிகள் (ஊட்டச்சத்து, உடலியல்,
காய்ச்சல், வயது, மரபியல்) மற்றும் சமமான  பல 
மறைமுக காரணிகள் (தனிப்பிட்ட சுகாதாரம், சமூக 
ப�ொருளாதார நிலை, வாழ்க்கை  நிலைமைகள்)
அனைத்து விதமான  ஓம்புயிரி நுண்ணுயிரி
உறவுகளைப் பாதிக்கிறது. ஒரு முதுகெலும்பு
ஓம்புயிரி
இந்த  நேரடி மற்றும் மறைமுக 
காரணிகளுடன்  கூடுதலாக  பின்வரும் நான்கு
குறிப்பிடப்படாத எதிர்ப்பு இயங்கு முறைகளையும் 
க�ொண்டுள்ளது.

iii) சுவாச அமைப்பு
நாசிக்

குழிவழியாகச் செல்லும்  10 மைக்ரோ
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மீட்டருக்கு குறைவான  அளவினை  உடைய
நுண்ணுயிரிகள் க�ோழைப்படல  குறு இழை 
கம்பளத்தினால்  பிடித்து வைக்கப்பட்டு, பின்  அவை 
அங்கிருந்து குறு இழை சார்ந்த செயல்களால் 
நுரையீரல்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது.
சுவாச மண்டலத்திலுள்ள நுண்ணுயிரிகள், இருமல் 
மற்றும் தும்மல் நிகழ்வுகளால் நுரையீரல்களிலிருந்து
வலுவுடன் வெளியேற்றப்படும் காற்றின்  துணை
க�ொண்டு முறையே வாய் மற்றும்  மூக்கு பகுதிகள்
வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. வாய் மற்றும் 
நாசித்தொண்டை  பகுதிகளிலுள்ள  நுண்ணுயிர்கள்
உமிழ்நீர்  சுரப்பினால் வயிற்றுக்குகள் அடித்துச் 
செல்லப்படுகிறது.

கசிவு நாளம் மற்றும்  சிறுநீர்ப்பை  ஆகியவை 
கிருமியற்றப்
பகுதிகளாக  உள்ளன.
சிறுநீர் 
பையிலுள்ள 
சிறுநீரும் 
கிருமியற்றவையாக 
இருக்கின்றன. சிறுநீர்  விசையுடன்  பீற்றியடி
செயல்களால்  நுண்ணுயிரிகளை  அகற்றுவதுடன்,
அதன் குறைவான pH, யூரியா, பிற வளர்சிதை மாற்ற 
முடிவு ப�ொருள்களினால்  (யூரிக் அமிலம், ஹிப்பூரிக்
அமிலம், இன்டிகான், க�ொழுப்பு அமிலங்கள், மியுசின் 
மற்றும் ந�ொதிகள்) சில பாக்டீரியாக்களைக் க�ொல்லும் 
தன்மையைக் க�ொண்டுள்ளது. ய�ோனிக்குழாயின் 
அமில  சூழல்  (pH
3-5) பெரும்பாலான 
நுண்ணுயிரிகளுக்கு சாதகமாக அமைவதில்லை.

iv) இரைப்பை – குடல் பாதை

இமையிணைப்படலம் 
என்பது
ஒவ்வொரு
கண்ணிமையின்  உட்புறத்திலும் மற்றும் கண்
விழியின் வெளிப்புறத்திலும்  சீராக  அமைந்துள்ள 
சிறப்பு க�ோழைச்  சுரப்பு மேல் த�ோலிழை சவ்வு
ஆகும். இப்பகுதி கண்ணீரின்  இடையறாத
விசையுடன்  பீற்றியடி செயலினால்  ஈரப்பதமாக 
வைக்கப்படுகிறது. லைச�ோசைம், லாக்டோபெரின் 
மற்றும்ஆன்டிபாடி ப�ோன்றவைகளை  அதிகமாக 
க�ொண்டிருக்கும் கண்ணீர் வேதியியல் மற்றும் 
உடல் சார்ந்த  பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது
(படம் 13.18).

vi) கண்

வயிற்றை 
அடையும் பெரும்பாலான 
நுண்ணுயிரிகள் இரைப்பை  திரவத்தினால்  (PH
2-3) க�ொல்லப்படுகின்றன. இருப்பினும்  உணவு
துகள்களில்  பதிக்கப் பெற்ற  நுண்ணுயிரிகள்
இரைப்பை நீரிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு சிறு குடலை 
அடைகிறது. இச்செல்கள் லைச�ோசைம் மற்றும் 
கிரிப்டின்கள் (பாக்டீரியாக்களுக்கு நச்சுப்பொருள்)
ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றது.
v) சிறுநீர் இனப்பெருக்கப்பாதை

சாதாரண  சூழ்நிலையில், சிறு நீரகங்கள், சிறுநீர் 

உmnr உ ள
ஆைமேராpய
காரக (ைலேசாைசக ,
ெபராsேட , லாேடாெபr,
ைமேலாபராைஸ )

க ம  ம ற
cரpக உ ள
ைலேசாைச
எlpக ம 
ேராம க ேம
ேவகமாக vசkய
கா னா tக க
அக றபkறt

kவா
உyrக
ச, clயா
ேதா
இயp தைட அற
ெகாp அmல க ,
kவா உyrக

அmல
k வாைக
உyr பா
ெசக

vைரவாக
pH மாத

ெப

pறpp
pH ம 
kவா
உyrக

டா

c

cnரக
மடல
கவபத

படம் 13.18: உடல் சார்ந்த தடைகள்
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ஆ) வேதியியல் இடைப்பொருள்கள்

செல்களால்  உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. α (ஆல்பா)
மற்றும் β (பீட்டா) வகை இன்டர்பெரான்கள் வைரஸ் 
த�ொற்று ஏற்பட்ட ஃபைப்ரோப்பிளாஸ்ட்ஸ்களால் 
உருவாக்கப்படுகிறது. வைரஸின் நகலாக்கம் 
மற்றும் திரட்டுதல் ஆகியவற்றை இன்டர்பெரான்கள்
தடை செய்வதனால் வைரஸ் த�ொற்றுவை 
கட்டுப்படுத்துகிறது. குறிப்பிடத்தக்க, இன்னொரு
வகை சைட்டோகின்களான  எண்டோஜீனஸ் 
பைர�ோஜன்ஸ் 
ஓம்புயிரியில் காய்ச்சலை 
தூண்டுகிறது. இண்டர்லூகின்-1, இன்டர்லூகின் 
-6 மற்றும் திசு நெக்ரோஸிஸ் காரணி ப�ோன்றவை 
எண்டோஜீனஸ் பைர�ோஜன்ஸ்களுக்கு
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
இவை  அனைத்தும்,
ந�ோய்க் கிருமிகளை  எதிர்ப்பதற்கு, ஓம்புயிரி
மேக்ரோபேஜ்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
பாக்டீரியாவின் 
தூண்டுதலால் மேக்ரோ
பேஜ்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் சைட்டோகின்கள்
(IL-1, IL-6 மற்றும் IL - 8) தீவிர நிலை புரதங்களை 
கல்லீரல்  உற்பத்தி செய்ய  தூண்டுகிறது. தீவிர
நிலை  புரதங்கள் பாக்டீரியாவின் மேற்பரப்புகளில் 
பிணைக்கப்பட்டு
ஆப்சோனின்களாக 
செயல்படுகிறது.

• ஆன்டிமைக்ரோபியல் பெப்டைடு (Antimicrobial
Peptides)

குறைவான 
மூலக்கூறு
எடை க�ொண்ட
இப்புரதங்கள்
பாக்டீரியாக்களியிடம் 
பரந்த 
அளவிலான  நுண்ணுயிர்  எதிர் நடவடிக்கைகளை 
வெளிப்படுத்துகின்றன.
i) எதிர் அயனிப்புரதங்கள் (Cationic Peptides)

மனிதர்களில் 
எதிர்அயனிப்புரதங்கள்
காணப்படுகின்றன. பாக்டீரியாவின்  பிளாஸ்மா 
சவ்வினை சேதப்படுத்தும்  திறன் க�ொண்ட மூன்று
ப�ொதுவான வகுப்புகளை  எதிர்அயனிப்புரதங்கள்
க�ொண்டுள்ளன.
எதிர் 
அயனிப்புரதங்களின் 
வகுப்புகள்- கேத்தலிசிடின்கள், டிபென்சின்கள்
மற்றும் ஹிஸ்டாடின்.
ii) பாக்டீரிய�ோசின்கள்
பாக்டீரிய�ோசின்கள்
கிராம் 
–
எதிர்மறை
மற்றும்  கிராம்  – நேர்மறை பாக்டீரியாக்களால் 
உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,
எஷெரிச்சியா  க�ோலி (Escherichia Coli) ப�ோன்ற 
பாக்டீரியாவால் க�ொலிசின்கள் என்றழைக்கப்படும் 
பாக்டீரிய�ோசின்கள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.
க�ொலிசின்கள் செல்சிதைவை ஏற்படுத்துகின்றன.

• காம்பிளிமென்ட் (Complement system)

ந�ோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின்  ஒரு பகுதியாக 
விளங்கும் காம்பிளிமென்ட், ந�ோய் கிருமிகளை 
அகற்றுவதற்காக  மிகவும்  ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட
முறையில்  ஒன்றுடன்  ஒன்று
இணைந்து
செயல்படும் த�ொடர்  புரதங்களை க�ொண்டுள்ளது.
கரையும்  தன்மை க�ொண்ட மற்றும்  கிளைக்கோ
புரத வகையைச் சார்ந்த காம்பிளிமென்ட் 
புரதங்கள் பெரும்பாலும் கல்லீரல் செல்களால் 
(Hepatocytes)
உற்பத்திச் செய்யப்படுகின்றன.
ஊனீரில் காணப்படும்  இருபதிற்கும் மேற்பட்ட
காம்பிளிமென்ட்புரதங்கள் சாதாரணமாக 
மனித
உடலில் செயலற்ற 
நிலையில் 
(சைம�ோசன்ஸ் 
அல்லது
முன்புரதங்கள்
என்றழைக்கப்படுகிறது)
சுற்றி வருகின்றன.
ஆ ன் டி ப ா டி ஆ ன் டி ப ா டி ய ா க் கி யு டன் 
இணைவதனால் காம்பிளிமென்ட்  புரதங்களின் 
செயற்பாடு
தூண்டப்படுகிறது.
இவை 
உள்ளார்ந்த  எதிர்ப்பாற்றலின்  சில  கூறுகளாலும் 
தூண்டப்படுகிறது.
இவ்வாறு காம்பிளிமென்ட் 
உள்ளார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் பெறப்பட்ட
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் இரண்டிலும் செயல்படுகிறது.

• சைட்டோகின்ஸ்

சில செல்களால்  தயாரிக்கப்படும் சைட்டோகின்ஸ் 
புரதங்கள் மற்ற செல்களின் நடத்தையில் 
பாதிப்பை  ஏற்படுத்துகிறது. ஒற்றை  உட்கரு
விழுங்கிகளிலிருநது
(mononuclear
phyagocytes) வெளியிடப்படும் ப�ோது அவை 
ம�ோன�ோகின்ஸ்  என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
T லிம்போசைட்டுகளிலிருந்து வெளியிடப்படும் 
ப�ோது
அவை 
லிம்போதின்ஸ் 
என்று
அழைக்கப்படுகின்றன. லூக�ோசைட்களிலிருந்து
வெளியிடப்படும் ப�ோது அவை  இன்டெர்லுகின்ஸ் 
என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பிடப்படாத
மற்றும்  குறிப்பிட்ட ந�ோய் எதிர்ப்புத்திறன்கள்
ஒருங்கமைவு பணிகளுக்கு சைட்டோகின்ஸ் 
தேவைப்படுகின்றன. வைரஸ்  பாதிக்கப்பட்ட
செல்களால் 
உற்பத்தி செய்யப்படும் 
இண்டர்பெரான்கள் சைட்டோகின்களில்  ஒரு
பிரிவைச் சார்ந்தது. பல வகை  இன்டர்பெரான்கள்
இருப்பதாக  அறியப்படுகிறது. γ (காமா) வகை 
இன்டர்பெரான்கள், வைரஸ் த�ொற்று ஏற்பட்ட
லூக�ோசைட்ஸ்,
ஆண்டிஜென்  தூண்டப்பட்ட
T செல்கள் மற்றும்  இயற்கையாகக் க�ொல்லும் 

காம்பிளிமென்ட் புரதங்கள் அழற்சி வினைகளின் 
ப�ோது மட்டுமே  தூண்டப்படுகின்றன. அழற்சியின் 
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ப�ோது, பெருமளவிலான காம்பிளிமென்ட் 
புரதங்கள்
விரிவடைந்த  இரத்த நாளங்கள்
வழியாக  ந�ோய்த் த�ொற்று ஏற்பட்ட திசுக்களின் 
இடைவெளிப்பகுதியினை  அடைந்து அங்கு அவை 
புரதச்சிதைவினால்  (Proteolytic) தூண்டப்படுகிறது.
இச்செயல் காம்பிளிமென்ட் 
புரதங்களின் 
வினைபுரியும்  இடத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
காம்பிளிமென்ட்புரதங்கள் பேரெழுத்து C யுடன் 
எண்கள் சேர்த்து, C1, C2, C3 ப�ோன்று பெரும்பாலும் 
குறித்துக் காட்டப்படுகின்றன. சில  புரதங்கள் B, D
எழுத்துக்களை மட்டுமே க�ொண்டுள்ளன. வேறு
சில  புரதங்கள் ‘ஒத்திசைவான  தடை காரணி’
ப�ோன்ற பெயர்களால் மட்டுமே  பிரதிநிதித்துவம் 
செய்யப்படுகின்றன. C1 மூன்று துணை அலகுகளை 
க�ொண்டுள்ளது. C1 q, C1 r மற்றும்  C1s. C2, C3,
C4, மற்றும்  C5 புரதங்கள் a மற்றும்  b இரண்டு
கூறுகளை க�ொண்டுள்ளன. பெரிய அலகுகள்
b எழுத்தாலும்  சிறிய அலகுகள் a எழுத்தாலும் 
குறித்துக் காட்டப்படுகின்றன  (C2b விட பெரிதான 
C2a நீங்கலாக)

•

•
•

ந�ோயெதிர்ப்பு செயலின்  அகற்றுதல்  பணி
மேக்ரோபாஜ் மற்றும்  நியூட்ரோபில்கள் அழற்சி
எற்படுதல் 

இ) பேக�ோசைட்டோசிஸ் (Phagocytosis)

i.	பேக�ோசைட்டோசிஸ் 
என்பது
பாக்டீரியா 
ப�ோன்ற  படையெடுக்கும்  அந்நிய துகள்களை 
தின்குழியங்கள் (Phagocytic cells) விழுங்கும் 
ஒரு உயிரணுச் செயல் முறையாகும். விழுங்கிய
பின், அந்நிய துகள் தின்குழியங்கத்தின் 
நுண்குமிழி
(Phagosome)க்குள்
சிக்க
வைக்கப்பட்டு, இவை பின்னர் பிரியுடல்களுடன் 
(lysosomes) சேர்ந்து, தின்குழியப் பிரியுடல்களாக 
(Phagolysome)
உருவாகின்றன.
இந்த 
பிரியுடல்கள் வெளியிடும் சக்தி வாய்ந்த 
சிதைவு ந�ொதிகள் துகளை செரிமானம் 
செய்கின்றன  (படம் 13.19). இரத்தத்திலுள்ள 
ம�ோன�ோசைட்ஸ், நியுட்ரோபில்ஸ் மற்றும்  திசு
பெருவிழுங்கிகளால் பேக�ோசைட்டோசிஸ் 
நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.
பல 
வகை காரணிகளின் 
கூட்டு
என 
குறிப்பிடப்படும் 
ஆப்சோனின்களால் 
பேக�ோசைட்டோசிஸ் மேம்படுத்தப்படுகிறது.
ஆப்சோனின்ஸ்ஆன்டிபாடிகள் மற்றும் பல்வேறு
ஊனீர் காம்பிளிமென்ட் கூறுகளைக் க�ொண்டது.

காம்பிளிமென்ட்  புரதங்களின்  சில  முக்கிய
செயல்பாடுகள் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

•

அழற்சி

ஆன்டிபாடிகள் உற்பத்தி

•

காம்பிளிமென்ட் புரதங்களின் செயல்பாடுகள்

•

செயலாற்றத் தூண்டுதல் மற்றும் 
மேம்படுத்துதல் 

ஆப்சோனிசேஸன் மற்றும் பேக�ோசைட்டோசிஸ் 
(opsonization and phagocytosis)
செல் அழிவு

வேதியீர்ப்பு (Chemotaxis)

மாஸ்ட் செல்கள் மற்றும் பேச�ோபில்ஸ் 
1

2
3

4

5

(அ)

ேபாlகாகளா
உடான சv
mல பாrயா
ஒ ெகா த
பாrயா ெசrத,
ேபேகாேசா உrவாத
ேபேகாேசா ைலேசாேசா
உட ேசகபkறt
ைலேசாைசம
ெநாtகளா பாrயா
அகப
ெகாலபkறt
ெசrகபட ெபாr க
ெசlrt ெவேயத

(ஆ)

படம் 13.19 : அ) நுரையீரல்உறைக்குழி இரத்த குழாயின் வெளிபரப்பில் காணப்படும் எஷ்செரிசியா க�ோலை 
பாக்டீரியா அல்விய�ோல�ோர் பெருங்குழியால் விழுங்கப்படுவதை காட்டும் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்படம் 
(ஆ) பாக்டீரியும் விழுங்கப்படும் ப�ோது நடைபெறும் பல நிலைகள்
233

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 233

19-02-2019 5.54.30 PM

ii.

நுண்ணுயிரிகளை அடையாளம் காண இரண்டு
விதமான வழிமுறைகளை  திண்குழியங்கள்
பயன்படுத்துகின்றன. அவை  ஆப்சோனின் 
சார்ந்த மற்றும்  ஆப்சோனின் சாராத வகைகள்
ஆகும்.

3. நுண்குழாய் ஊடுருவும்  தன்மை அதிகரிப்பு
தின்குழியங்கள்
நுண்குழாய்களிலிருந்து
திசுகளுக்குள்
உட்பாய
உதவுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட
திசுக்களில் 
குவியும் 
தின்குழியங்கள் அங்குள்ள  பாக்டீரியாக்களை 
விழுங்கத் துவங்குகின்றன. தின்குழியங்கள்
சிதைவு ந�ொதிகளை வெளியிடுவதால் 
அருகிலுள்ள  ஆர�ோக்கியமான செல்களையும் 
சேதப்படுத்துகின்றன. குவியும்  இறந்த செல்கள்,
செரிமானப�ொருள் மற்றும் திரவம் ப�ோன்றவை 
சேர்ந்து உருவாகும் ப�ொருள் சீழ்  என 
அழைக்கப்படுகிறது.

iii. நுண்ணுயிரிகளிலுள்ள 
ந�ோயணு
த�ொடர்புடைய
மூலக்கூறு
அமைப்புகளை 
கண்டறிவதற்கு
ந�ோயணு
அடையாள 
ஏற்பிகளை 
தின்குழியங்கள்
பயன்படுத்துகின்றன. ட�ோல் லைக் ஏற்பிகள்
ந�ோயணு
அடையாள  ஏற்பிகளில்  ஒரு
தனித்துவமான வகையாகும்.

ஈ) அழற்சி

தகவல் துளி

காயம் அல்லது படையெடுத்து ந�ோய் உண்டாக்கும் 
நுண்ணுயிரியால்  ஏற்படுத்தப்படும்  திசு சேதம் 
தூண்டும்  ஒரு சிக்கலான த�ொடர்விளைவுகள்
கூட்டாக 
அழற்சி
எதிர்வினை 
என 
அழைக்கப்படுகிறது. அழற்சி கடுமையானதாகவ�ோ
அல்லது நாட்பட்டதாகவ�ோ இருக்கலாம். இதன் 
முழுமையான  அம்சங்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னரே 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவையே 
இன்றும்  அழற்சியின்  முக்கிய அறிகுறிகளாக 
அறியப்படுகின்றன.
சிவந்திருத்தல் 
(ரூபர்),
சூடாக  இருத்தல்  (Warmth) வலி இருத்தல்  (dolor)
வீக்கமடைந்திருத்தல் (tumor) மற்றும் செயல்பாட்டை 
இழந்திருத்தல்  (ஃ பங்ஷிய�ோ லேசா). அழற்சியின் 
முக்கிய அறிகுறிகள் அழற்சி எதிர்வினையின் 
மூன்று பெரும் விளைவுகளை பிரதிபலிக்கின்றன.
1.

உயிர் நைட்ரஜன் ஆன்டிபாடி
விழுங்கு செல்களான நியூட்ரோபில்கள் மற்றும் 
பெருவிழுங்கிகளுக்குள் நடைபெறும் நைட்ரிக்
ஆக்சைடு மற்றும்  சூப்பர்  ஆக்சைடு எதிர் 
மின்மம்  இணைப்பால்  உருவான  உயர் செல் 
நச்சு நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள்கள் ஆகும்.
உயிர் வெளியேற்ற ஆன்டிபாடி
சூப்பர் ஆக்சைடு எதிர் மின்மம் ஹைட்ராக்ஸில் 
ரேடிக்கல்ஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு
மற்றும் ஹைப�ோகுள�ோரஸ்  அமிலம் ப�ோன்ற 
உயர்  எதிர்வினைப் ப�ொருள்கள் செல்கள்
மற்றும்  திசுக்களில்  பல  நிலைமைகளின்  கீழ் 
நுண்ணுயிரியால்  தூண்டப்பட்ட விழுங்கு
செல்களின்  உள்ளார்ந்த  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 
உட்பட  ஆக்சிஜனில்  இருந்து உருவாகிறது
இந்த 
எதிர்வினை ப�ொருள்கள்
நுண்ணுயிர்கொல்லியாக செயல்படுகிறது.

இரத்த நாள  விரிவு
–
பாதிக்கப்பட்ட
பகுதியிலிருந்து இரத்தத்தை வெளியே எடுத்துச் 
செல்லும்  இரத்தக்குழாய்கள் சுருங்குவதால் 
அருகிலுள்ள  இரத்தக் குழாய்களின்  விட்டம் 
அதிகரிக்கிறது.
இது
நுண்குழாய்களின் 
வலையமைவுகளில்  இரத்த செறிவினை 
ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த  இரத்தத் செறிவு
பெற்ற  நுண்குழாய்கள்
தான்  திசுவின் 
சிவப்புத்தன்மைக்கும் மற்றும் வெப்பநிலை 
அதிகரிப்பிற்கும் காரணமாக உள்ளது.

13.4.3 பெறப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
சிறப்புச் செல்களால்  பாக்டீரியாக்களை  விழுங்கும் 
தன்மை உடைய இயல்பு அல்லது குறிப்பிடப்படாத
ந�ோய் எதிர்ப்பு இயங்கமைப்புகளை  தாழ்நிலை 
விலங்குகள் க�ொண்டுள்ளன.
உயிர்நிலை 
விலங்குகள் பெறப்பட்ட அல்லது ஏற்புறு ந�ோய்
எதிர்ப்புத்
திறனை க�ொண்டுள்ளன.
இந்த 
பெறப்பட்ட ந�ோய் எதிர்ப்புத் திறன் பல்வேறு த�ொற்று
ந�ோய்களுக்கு ஒரு நெகிழ்வான, குறிப்பிட்ட மற்றும் 
மிகவும் திறமான எதிர்விளைவுகளை வழங்குகிறது.

2. நுண்குழாய் ஊடுருவும்  தன்மை அதிகரிப்பு,
திரவம் மற்றும் செல்கள் இரத்தத் செறிவு பெற்ற 
நுண்குழாய்களிலிருந்து திசுப்பகுதியில் உட்பாய
உதவுகிறது. இங்ஙனம்  திரளும்  திரவத்தில் 
ஏராளமான  புரதப்பொருள்கள் காணப்படும்.
திரவம்  திசுக்களில்  திரளுவது தான்  திசுவின் 
வீக்கத்திற்கு காரணமாகும்.

• பெறப்பட்ட (ஏற்புறு) ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் ச�ொற்பொருள் விளக்கம்
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ஒரு
தக்கஆன்டிபாடியாக்கியின் சந்திப்புக்குப்
பின் 
ஓம்புயிரி
உருவாக்கும் 
குறிப்பிட்ட
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் வகை தான் பெறப்பட்ட (ஏற்புறு)
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் ஆகும்.

மேற்கூறிய எதிர்ப்பு சாத்தியப்படுவதற்குக் காரணம்,
விருந்தோம்பி (ஓம்புயிரி) செல்கள் அவற்றின் 
மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்தும்  தனித்துவமான 
புரதம்  அவற்றை ச�ொந்த செல்களாகவ�ோ அல்லது
தனது குடியிருப்பில்  நிலையாகத் தங்கியிருக்கும் 
செல்களாகவ�ோ அடையாளப்படுத்த உதவுவதுதான்.
இங்ஙனம், தனித்துவமான சுய குறிப்பான் இல்லாத
ப�ொருள்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்போது அவை 
விருந்தோம்பியால் தாக்கப்படுகின்றன.

• பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலின் முக்கிய அம்சங்கள்

இந்த  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்  ஒருவருக்கு வாழ் நாள்
முழுவதும் உருவாகிறது. ஏற்புறு அல்லது பெறப்பட்ட
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் நான்கு முக்கிய அம்சங்களைக்
க�ொண்டுள்ளன,
அவை 
(1) நினைவாற்றல் 
(2) தனித்தன்மை
(3) பன்முகத்தன்மை
மற்றும்  (4) தன் மற்றும்  அந்நியப் ப�ொருள்களை 
வேறுபடுத்தல்.

13.4.4 தாதுசார்ந்த மற்றும் செல்சார்ந்த
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

தனித்திறன் க�ொண்ட எதிர்ப்பாற்றலில்  இரண்டு
உட்பிரிவுகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன.
தாதுசார்  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் செல்சார் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் (படம் 13.20).

1) நினைவாற்றல் (Memory)

தட்டம்மை, அம்மைக்கட்டு, சின்னம்மை, கக்குவான் 
இருமல் ப�ோன்ற  ந�ோய்களிலிருந்து நாம்  அரிதாக 
இரண்டு
முறை
பாதிக்கப்படுகிற�ோம்.
ஒரு
த�ொற்றுந�ோய் கிருமியுடன்  முதன் முதலில் ஏற்படும் 
த�ொடர்பு சில  நினைவுகளைப் பதிப்பதால், அதே 
வகையான  கிருமி பின்நாளில்  படையெடுப்பு
நடத்தும் ப�ோது, அவை நமது உடம்பால்  தடுத்து
நிறுத்தப்படுகிறது.

தாது சார்ந்த (ஆன்டிபாடி சார்ந்த)
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

தாதுசார் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலில் 
குறிப்பிட்ட
வகை 
ஆன்டிபாடியாக்கியை 
அடையாளம் 
காண  உறுதுணையாக  இருப்பவை  B செல்கள்.
ஒவ்வொரு B செல்லும் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் 
தனித்தன்மை வாய்ந்தஆன்டிபாடியாக்கி பிணைப்பு
ஏற்பியை வெளிப்படுத்துகிறது. B செல்  ஏற்பி
என்பது B செல் சவ்வுடன்  பிணைந்தஆன்டிபாடி
மூலக்கூறு ஆகும். ஒவ்வொரு B செல்லும்  ~105 B
செல்  ஏற்பிகளை க�ொண்டுள்ளது. ஒரு B செல்லில் 
உள்ள  அனைத்து ஏற்பிகளும்  ஒரே மாதிரியான 
சிறப்பியல்பினை க�ொண்டது. ஆன்டிபாடியாக்கியை 
இதுவரை சந்திக்காத B செல்  தனது சவ்வுடன் 
பிணைந்த 
ஆன்டிபாடிக்கு ப�ொருத்தமான 
ஆன்டிபாடியாக்கியை  முதிலில் சந்திக்கும் ப�ோது,
அந்த  பிற ப�ொருளெதிரியாக்கிஆன்டிபாடியுடன் 
பிணைந்து B செல்  விரைவாக  பிளவுற வழிவகை 
செய்கிறது. அதன் சந்ததி, நினைவாற்றல்  B
செல்களாகவும் (Memory B Cells) மற்றும்ஆன்டிபாடி
உற்பத்தி செய்யும்  பிளாஸ்மா செல்களாகவும் 
(antibody secreting Plasma cells) வேறுபாடு
அடைகின்றன. ஒரு ஒற்றை  பிளாஸ்மா செல் 
விநாடிக்கு
2000க்கும் மேற்பட்டஆன்டிபாடி
மூலக்கூறுகளை 
உற்பத்தி செய்கிறது.
இரத்த 
ஓட்டத்தில் 
சுற்றிவரும்ஆன்டிபாடிகள்
நுண்ணுயிர்கள், நச்சுமுறிகள் மற்றும் உயிரணுப்புற 
வைரஸ்களுடன் 
இணைந்து
அவற்றை 
செயலிழக்கவ�ோ அல்லது விழுங்கிகள் மற்றும் 
அத்தியாயம்  13.6ல்  விவரிக்கப்பட்ட ஏணைய
இயங்கிமைப்புகளால் அழிக்கவ�ோ செய்கிறது.

2) தனித்தன்மை (Specificity)

ஒரு
உயிரினத்தினால் 
நிலைநாட்டப்படும் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றொரு த�ொடர்பில்லாத
உயிரினத்திற்கு எதிராக  பாதுகாப்பை வழங்காது.
தட்டம்மை தாக்குதலுக்குப் பிறகு நாம் மறுபடியும் 
தட்டம்மை த�ொற்று ந�ோயால் பாதிப்படைவதில்லை.
ஆனால் ப�ோலிய�ோ அல்லது அம்மைக்கட்டு
வைரஸ்களால்  பாதிப்படைகிற�ோம். இங்ஙனம் 
உடல்  இரண்டு உயிரினங்களை வேறுபடுத்தத்
தெரிந்து க�ொள்கிறது.
3) பன்முகத்தன்மை (Diversity)

ந�ோய்த்தடுப்பு மண்டலம் 
அதிகளவில் 
பன்முகத்தன்மை க�ொண்ட மூலக்கூறுகளான 
செல்  ஏற்பிகள் மற்றும் கரையக்கூடிய புரதங்களை 
உருவாக்குகிறது. அவற்றில்  நூறாயிரங்கோடி
(trillion) வேறுபட்ட பிற ப�ொருள்களை  அடையாளம் 
காணும்ஆன்டிபாடிகளும் அடங்கும்.
4) தன் மற்றும் அந்நியப் ப�ொருள்களை
வேறுபடுத்துதல் (Discrimination between self and
nonself)

தனித்திறன் க�ொண்ட ந�ோய்த்தடுப்பு அமைப்பு அந்நிய
ப�ொருள்களை கிட்டத்தட்ட தேர்ந்தெடுப்பு முறையில் 
உணர்ந்து அவற்றின்  தூண்டலுக்கு எதிராக 
தனித்திறன் வாய்ந்த எதிர்ப்பினை உருவாக்குகிறது.
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படம் 13.20: ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் கிளைகளான தாது சார் மற்றும் செல் சார் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்களின் கண்ணோட்டம் (மேல�ோட்டம்)

செல் வழி (செல்சார்ந்த) ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

செல்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. MHC II
வகை  மூலக்கூறுகள் பிறய�ொருளெதிரியாக்கி
வழங்கு செல்களான டென்டிரிடிக் செல்கள்,
மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும்  T செல்களால் மட்டும் 
வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இன்னியல்பான  T
செல்  (naïve T Cell) வழங்கு செல்களிலுள்ள  MHC
மூலக்கூறுடன்  இணைந்தஆன்டிபாடியாக்கியை 
சந்திக்கும் ப�ோது, T Cell, நினைவாற்றல் 
T செல்களாகவும் மற்றும்  பல வகையான 
செயல்திறன்  T செல்களாகவும்  (உதவி T செல்கள்,
செல் நச்சிய T செல்கள் மற்றும்  ஒழுங்குமுறை
T செல்கள்). வேறுபாடடைந்து பெருகுகிறது.
குறிப்பிட்ட வகை  T செல்கள் வைரஸ்கள்
அல்லது ஒட்டுண்ணிகள் பாதிக்கப்பட்ட இலக்கு
செல்களையும், மாற்று செல்களையும், மாற்று

செல்சார் 
எதிர்ப்பாற்றலில் 
குறிப்பிட்ட
வகைஆன்டிபாடியாக்கியை 
அடையாளம் 
காண  உறுதுணையாக  இருப்பவை  T செல்கள்
ஒவ்வொரு T செல்லும்  ~105 T செல்  ஏற்பிகளை 
க�ொண்டுள்ளது. ஒரு T செல்லில்  உள்ள  ஏற்பிகள்
அனைத்தும்  ஒரே மாதிரியான  சிறப்பியல்பினை 
க�ொண்டது. B செல்களிலுள்ள சவ்வுடன் பிணைந்த
ஆன்டிபாடிஆன்டிபாடியாக்கியை  தன்னந்தனியாக 
அடையாளம் காணுவது ப�ோலில்லாமல்,
T செல்  ஏற்பி
MHC
மூலக்கூறுகளுடன் 
இணைந்தஆன்டிபாடியாக்கியை மட்டுமே 
அடையாளம் காணுகிறது. MHC மூலக்கூறுகள்
இரண்டு வகைப்படும்.
MHC
I வகை 
மூலக்கூறுகள் அனைத்து உட்கரு க�ொண்ட
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உறுப்புகளையும் மற்றும் புற்று ந�ோய் செல்களையும் 
நேரிடையாகத்
தாக்குகின்றன.
இலக்கு
செல்களை  தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல், இலக்கு
செல்களை  அழித்தல்  அல்லது வேதிப்பொருள்கள்
(சைட்டோகைன்கள்) வெளியீடினால்  தனித்திறன் 
உடைய ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும்  தனித்திறன் 
இல்லாத எதிர்ப்பாற்றலை  (விழுங்குதல் மற்றும் 
அழற்சி) மேம்படுத்தல் ப�ோன்ற பணிகளிலும் T செல்கள்
ஈடுபடுகின்றன.

இம்யூன�ோஜெனிசிட்டி
என்பது,
ஒரு
ஆன்டிஜெனினால்  தூண்டப்படும்  ஹீம�ோரல் 
அல்லது செல் நடுநிலை  ந�ோயெதிர்ப்பு பதில் 
தூண்டல் ஆகும்.

13.4.5 குறிப்பிட முடிந்த
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலின் வகைகள்

B செல்கள் + ஆன்டிஜென் 

விளைவு B செல்கள்
(பிளாஸ்மா செல்கள்) +
நினைவக B செல்கள்

T செல்கள் + ஆன்டிஜென் 

விளைவு T செல்கள்
(பிளாஸ்மா செல்கள்) +
நினைவக B செல்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோயெதிர்ப்பை தூண்டக்கூடிய
ப�ொருள் வழக்கமாக 
ஆன்டிஜென் 
என 
அழைக்கப்பட்டாலும், அதனை இம்யூன�ோஜென் என 
அழைப்பது மிகவும் ப�ொருத்தமானது.

தனித்திறன்  உடைய எதிர்ப்பாற்றலை  இயற்கை 
வழிமுறையில் 
ந�ோய்த்தொற்று வாயிலாக 
தீவிரமாகவும்  அல்லது முன்னரே  உருவான 
ஆன்டிபாடிகளை  (சீம்பால்) பெறுவதன் வாயிலாக 
மந்தமாகவும் பெறலாம். தனித்திறன்  உடைய
எதிர்ப்பாற்றலை செயற்கை வழி முறையில் 
தடுப்பூசி வாயிலாக தீவிரமாகவும் அல்லது முன்னரே 
உருவானஆன்டிபாடிகளை (எதிர் ஊனீர்) (antisera)
பெறுவதன் வாயிலாக மந்தமாகவும் பெறலாம்.

ஆன்டிஜெனிசிட்டி என்பது ஒரு ஆன்டிஜென் 
மேற்கூறிய பதில்  தூண்டலின்  விளைவுகளான 
ப�ொருள்கள�ோடு இணையும்  திறன்  ஆகும்.
(ஆன்டிபாடிகள்
அல்லது செல் மேற்பரப்பு
வாங்கிகள்).
அனைத்து
இம்யூன�ோஜென்களும் 
ஆன்டிஜென்களே ஆனால் எல்லா ஆன்டிஜென்களும் 
இம்யூன�ோஜென்கள்
அல்ல.
ஹாப்டன்கள்
என  அழைக்கப்படும்  சில  சிறிய மூலக்கூறுகள்
ஆன்டிஜெனிக்காக இருப்பினும், அவை தானாகவே 
ந�ோயெதிர்ப்பு தூண்டுதலை உருவாக்குவதில்லை.
அதாவது ஹாப்டன்களுக்கு இம்யூன�ோஜெனிசிட்டி
இல்லை.

செயலற்ற ந�ோய்த்தடுப்பு
சிகிச்சை: குறிப்பிட்ட ந�ோய்
த�ொற்று கிருமிக்கு எதிராக 
முன்னமே உருவாக்கப்ட்ட
பி றப�ொ ரு ளெ தி ரி களை 
உடலில் செலுத்துதல் த�ொற்று
ந�ோய்
கட்டுப்படுத்தும் சிகிச்சை.

13.5.2 இம்யூன�ோஜெனிசிட்டியைக்
கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள்

13.5 ஆன்டிஜென்கள் (Antigens)

இம்யூன�ோஜெனிசிட்டி, ஆன்டிஜெனின் உள்ளார்ந்த 
தன்மை அல்ல. அது அவை  எதிர்கொள்ளும் 
குறிப்பிட்ட உயிரியல் முறைமைகளின் பண்புகளைச் 
சார்ந்துள்ளது.

ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோயெதிர்ப்பு தூண்டும் ப�ொருள்கள்
ஆன்டிஜென்கள்
ஆகும்.
ஆன்டிஜென்களின் 
மூலக்கூறு
பண்புகளும் 
ந�ோயெதிர்ப்பு
செயல்பாட்டிற்கு இவை  இறுதியில்  எவ்வாறு
வழிவகுக்கின்றன  என்பவைகளும்  ந�ோயெதிர்ப்பு
அமைப்பு குறித்த நமது புரிதலுக்கு மையமாக 
இருக்கின்றன.

இம்யூன�ோஜெனிசிட்டியைக் கட்டுப்படுத்தும் 
காரணிகளைக் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம்.
1.

13.5.1 இம்யூன�ோஜெனிசிட்டியும்
ஆன்டிஜெனிசிட்டியும் (Immunogenicity
versus Antigenicity)

இ ம் யூ ன� ோ ஜ ெ னி சி ட் டி க் கு
இம்யூன�ோஜெனின் பங்களிப்பு

2. இம்யூன�ோஜெனிசிட்டிக்கு
முறைமைகளின் பங்களிப்பு

1. இம்யூன�ோஜெனிசிட்டிக்கு
இம்யூன�ோஜெனின் பங்களிப்பு

இம்யூன�ோஜெனிசிட்டியும் 
ஆன்டிஜெனிசிட்டியும் 
ஆன்டிஜென்களால் 
தூண்டப்படும் 
இரண்டு
பண்புகளாகும்.

இ ம் யூ ன� ோ ஜ ெ னி சி ட் டி ,

உயிரியியல் 

பி ன ்வ ரு ம் 
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இம்யூன�ோஜெனின் நான்கு பண்புகளால் பகுதியாக 
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

MHC (Major Histocompatability Complex) யினால் 
முறைபடுத்தப்பட்டு
அதன�ோடு
இணைந்து
செயல்படுகின்ற ஆன்டிஜெனும் தேவை.

அ) அயல் தன்மை (Foreignness)

TH செல்களுக்கு வகுப்பு II MHC மூலக்கூறுகளைக்
க�ொண்ட ஆன்டிஜென், ஆன்டிஜென் வழங்கல் 
செல்லுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.

ந�ோயெதிர்ப்பு முறை ப�ொதுவாக  சுயம், சுயம் 
அல்லாதவைகளை வேறுபடுத்தி,
உடலுக்கு
அயலான  மூலக்கூறுகளை  இம்யூன�ோஜெனாக 
கருதும். (எ.கா): ஒரு முயல்  சீரத்திலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஆல்புமின், அதே  முயலுக்கோ
அல்லது வேறு
முயலுக்கோ
மீண்டும் 
செலுத்தப்பட்டால், முயலில்  எந்த  வித ந�ோயெதிர்ப்பு
பதில்  தூண்டலையும்  ஏற்படுத்தாது. ஆனால்  அந்த 
புரதம் வேற�ோரு முதுகெலும்பி இனத்திற்கு (எலி)
செலுத்தப்பட்டால், ந�ோயெதிர்ப்பு பதில்  தூண்டலை 
ஏற்படுத்தும்.

TC செல்களுக்கு, ஆன்டிஜென் வகுப்பு I
மூலக்கூறு க�ொண்ட மாற்றப்பட்ட சுய செல்லுடன் 
வழங்கப்பட வேண்டும்.

2. இம்யூன�ோஜெனிசிட்டிக்கு உயிரியியல்
முறைமைகளின் பங்களிப்பு (Contribution of
the biological system to immunogenicity)
ஒரு  பெருமூலக்கூறுக்கு இம்யூன�ோஜெனிசிட்டி
தன்மைகள்
இருந்தாலும் 
ந�ோயெதிர்ப்புத்
தன்மையைத் தூண்டுவதற்கான அதன் உயிரியியல் 
அமைப்பு பின்வரும் பண்புகளைச் சார்ந்துள்ளது.

ஆ) மூலக்கூறு நிறை (Molecular size)
பெரு
மூலக்கூறுக்கும்,
அதன் 
இம்யூன�ோஜெனிசிட்டிக்குமிடையே  ஒரு த�ொடர்பு
உள்ளது.
மிக  சிறந்த  இம்யூன�ோஜென்கள்
10,000 டால்டன்  (Da) அளவிற்கு மூலக்கூறு
நிலை க�ொண்டவை. ப�ொதுவாக  5000–10,000
டால்டனுக்கும் குறைவான மூலக்கூறு நிறையைக்
க�ொண்ட ப�ொருள்கள்
குறைபாடுடைய
இம்யூன�ோஜென்கள் ஆகும். ஆனால் சில ப�ொருள்கள்
1000 டால்டனுக்கும்  குறைந்த  மூலக்கூறு நிறை
க�ொண்டவைகளெனினும்  இம்யூன�ோஜெனிக்காக 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) ஓம்புயிரியின் மரபணு அமைப்பு (Genetic
constitution of the host animal)
ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ொருள் ந�ோயெதிர்ப்பினை 
ஊக்குவிக்குமா  என்பதில்  ஓம்புயிரியின் மரபணு
அமைப்பு ஒரு முக்கிய பங்கைக் க�ொண்டுள்ளது.
MHC
யின் மரபணுக்களை மேப்பிங்
செய்வதனால் மரபணு
ந�ோயெதிர்ப்புத்திறன் 
பெரிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
ஆ) இம்யூன�ோஜென் அளவும், வழங்குதல் வழியும்
(Immunogen dosage and route of administration)

இ) வேதி கூட்டமைப்பும் சிக்கலான தன்மையும்
(Chemical composition and complexity)

ஒரு
இம்யூன�ோஜென் 
ந�ோயெதிர்ப்பைத்
தூண்டுவிக்குமாஅ என்பது, அதன்  அளவையும்,
எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது
என்பதைப்
ப�ொறுத்து அமைகின்றது. ஒரு இம்யூன�ோஜென் 
சிரைவழி வழங்கப்படும்போது
விளைவுகள்
காணப்படாவிட்டாலும், த�ோலின்  அடிப்புறத்தில் 
வழங்கப்படும்போது நல்ல ஆன்டிபாடி தூண்டுதலை 
தரக் கூடும்  (முக்கியமாக  துணையூக்கி உடன் 
செயல்படும்போது).

புரதங்கள் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பாலிசாக்கரைடுகள்
தரவரிசையில்  இரண்டாவதாகும். இதற்கு மாறாக 
த�ொற்று காரணியின் க�ொழுப்புகளும் அமிலங்களும் 
சிக்கலான புரதங்கள் அல்லது பாலிசாக்கரைடுகளின் 
(எடுத்துக்காட்டு க�ொழுப்பு புரதம், நியூக்கிளிய�ோ
புரதம்) உதவிகளில்லாமல்  இம்யூன�ோஜெனாக 
செயல்பட முடியாது.
எடுத்துக்காட்டு: வலுவற்ற 
ஜெலாட்டின் 
புரதத்துடன் டைர�ோசின் சங்கிலிகளை 
இணைக்கும்பொழுது, அதன் இன்யூன�ோஜெனிசிட்டி
அதிகரிக்கிறது.

இ) துணையூக்கிகள் (Adjuvants)
ஒரு
இம்யூன�ோஜென்னின் 
திறன் 
துணையூக்கிகளுடன் 
இணைந்து
வழங்கப்படும்போது மேம்பட்டுக் காணப்படும்.

ஈ) ஆன்டிஜென் செயலாக்கத்திற்கும்
வழங்குதலுக்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படும் தன்மை

துணையூக்கிகள் என்பன  ஆன்டிஜெனின் 
ந�ோய் எதிர்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தும் ப�ொருள்கள்
ஆகும்.

ஹியூம�ோரல் செல் நடுத்தர
ந�ோயெதிர்ப்பு
தூண்டுதல்கள் உருவாக்குவதற்கு T செல்களும் 
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13.5.3 எபிட�ோப்கள்

தகவல் துளி

ந�ோயெதிர்ப்பு செல்களால் 
முழு
இம்யூன�ோஜென் 
மூலக்கூறுடன்  இடைபடவ�ோ,
அதனை 
அடையாளம் 
க ண் டு க�ொள்ளாவ� ோ
இயலாது. லிம்போசைட்டுகள் பெரு மூலக்கூறுகளின்

பென்சிலின் ஒவ்வாமை: புதிய ஆன்டிஜென்கள்
எபிக�ோப்பை மாற்றுவதனால்  உற்பத்தி
செய்யப்படுகின்றன. இது மூலக்கூறுக்கு
ஹாப்சன்களை 
இணைப்பதனால் 
செய்யலாம். உதாரணம்: பென்சிலின்  சில 
நபர்களின்  ஒவ்வாமை பிரதிபலிப்பாகும்.
பென்சிலின், பெனிசில�ோயிக் அமிலம் ஒரு
நாகரீகமாக செயல்படுகிறது, உடல்  புரதம் 
க�ொண்ட ஜ�ோடி மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் 
ஒரு
ந�ோயெதிர்ப்பு மறும�ொழியை 
எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதனால்  உயிருக்கு
அச்சுறுத்தல் 
ஏற்படுகிறது,
இதனால் 
சில  குறிப்பிட்ட நபர்களிடமிருந்து இந்த 
ஆண்டிபயாடிக் பயன்படுத்துவதை  தவிர்த்து
விடுகிறது.

மேல்  ஆங்காங்கே  உள்ள  எபிட�ோப்புகள்
அல்லது
அன்டிஜெனிக்
தீர்மானிப்பவைகளை 
அடையாளம் கண்டுக�ொள்ளும்  எபிட�ோப்புகள்
ந�ோயெதிர்ப்பு செயல்பாடுள்ள 
தளங்களாகும் 
(இம்யூன�ோஜெனின்) இவை  லிம்போசைட்டுகள்
அல்லது
உருவாக்கப்பட்ட
ஆன்டிபாடிகளின் 
குறிப்பிட்ட சவ்வு ஏற்பிகளுடன்  இணையக்
கூடியவை. ஆன்டிஜெனிக் எபிட�ோப்புகள் ஒரு
எபிட�ோப்பினைய�ோ அல்லது பல  ஒரே  விதமாக 
ஏபிட�ோப்புகளை ஒரு மூலக்கூறில் க�ொண்டிருக்கும்.
(எடுத்துக்காட்டு: பாலிசாக்கரைடுகள்)

13.6 ஆன்டிபாடிகள் (Antibodies)

13.5.4 ஹாப்டன்கள் மற்றும்
அன்டிஜெனிசிட்டி பற்றி அறிவதும் (Haptens
and the study of antigenicity)

1940 களின் முற்பகுதியில் டிஸீலியஸ் மற்றும் கபாத்
ஆகிய�ோரால்  முதன்முதலில்  ஆன்டிபாடிகளின் 
அமைப்பு சார்ந்த  உண்மையான வேதியியல் 
தகவல்கள் வழங்கப்பட்டது. அவர்கள்

காரல் லேன்ஸ்டெய்னர் 
அவரது
அயராத
முயற்ச்சியினால், 1920, 1930களில்  சிக்கலான,
தனிப்பட்ட
எபிட�ோப்புடன்  இணையும்  ஒரு
தனி ஆன்டிபாடியினை  அறிந்துக் க�ொள்ள  ஒரு
எளிமையான, வேதியியல் வரையரையும் 
அமைப்பினை உருவாக்கினார்.
பல 
ஹப்டன்களை 
இல்லாமல் பயன்படுத்தினார்.

சீரம்  ஆன்டிபாடிகளை  அதிகமாக க�ொண்டுள்ள 
புரதங்களின் காமா  குள�ோபுலின்  துண்டுகள்
எலக்ட்ரோப�ோர�ோசிஸ் 
மூலமாக மெதுவாக 
நகர்வதை விளக்கினார்கள்.
இப்பகுதி ஆன்டிபாடிகளின்  அமைப்பு மற்றும் 
உயிரியியல் பண்புகளைக் கையாள்கிறது.

இம்யூன�ோஜெனிக்

அன்டிஜெனிக்காக 
உள்ள 
சிறு கரிம 
மூலக்கூறுகள். பெரிய புரதமாகிய கடத்தியுடன் 
ஹப்டனின் வேதி இணைப்பு, இம்யூன�ோ ஜெனிக்
ஹப்டன் – கடத்தி பிணைப்பினை தரும்.

ஆன்டிபாடிகள் வரையறை (Definition of
Antibodies)

ஆன்டிஜென் 
உட்படுத்துவதன் 
விளைவாக 
B – லிம்போசைட்டுகள் (B செல்கள்) அல்லது
பிளாஸ்மா செல்களால்  உருவாக்கப்படுகின்ற 
சீரம் காமா  குள�ோபுலின்களில் காணப்படும் 
கிளைக்கோபுரதங்கள்
ஆன்டிபாடிகள்
ஆகும்.
இவை  ஆன்டிஜென்கள�ோடு மிகச்  சிறப்பாக 
உயிருள்ள மற்றும்  ஆய்வக  சூழலிலும்  சிறப்பாக 
வினைபுரிகின்றன.
இம்யுன�ோகுள�ோபுலின் 
ஆன்டிபாடிகள் என்றும்  அழைக்கப்படுகின்றன.
அவைகள்
குறிப்பிட்ட
ஆன்டிஜென்களுடன் 
செல்லுக்குள்ளும்  ஆய்வகத்திலும்  வினைபுரிந்து
தாதுக்கள் சார்ந்த ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலால் பெறப்பட்ட
ந�ோய்த் தடுப்பாற்றலை உண்டாக்குகிறது.

13.5.5 கலப்பு குறுக்கு எதிர் வினைத்திறன்
(Cross-Reactivity)
இரண்டு
ஆன்டிஜென்கள்
ஒரே 
அமைப்பினையுடைய
ஆன்டிஜெனிக்
தீர்மானிப்பவைகளை க�ொண்டிருந்தால்,
ஒரு
அன்டிஜெனுக்குகாக பெறப்பட்ட ஆன்டிபாடிகள்,
மற்றொரு அன்டிஜெனுடன்  எதிர்வினை  புரிய
கூடும். இவ்வினைகள் கலப்பு குறுக்கு வினைகள்
ஆகும்.
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13.6.1 இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் மூலக்கூறு
அமைப்பு

அடிப்படையில்) கப்பா  (κ) அல்லது லாம்டா  (λ)
சங்கிலிகளைக் க�ொண்டிருக்கலாம்.
ஆனால் 
இரண்டையும் க�ொண்டு இருக்காது.

1. அடிப்படை அலகு (Basic Uint)

ஆ) கன சங்கிலிகள் (Heavy chains)

இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  அடிப்படை  அமைப்பு
(ம�ோன�ோமர்) நான்கு பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகள்
க�ோவலண்ட்  கூட்டிணைப்பால் டை சல்பேடு
இணைப்பால்  ஆனது
(படம் 13.21). நான்கு
சங்கிலி கட்டமைப்பு இரண்டு ஒத்த  இலேசான  (L)
மற்றும்  இரண்டு ஒத்த கனமான  (H) பாலிபெப்டை 
சங்கிலிகளைக் க�ொண்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் ப�ொதுவான  சூத்திரத்தால் 
(H2L2) (L) குறிப்பிடப்படுகின்றன.

கன சங்கிலிகளின் 
மூலக்கூறுகள்,
த�ோராயமாக  இரு மடங்கு சங்கிலிகளைக்
(57000-70000 Da) க�ொண்டு உள்ளது. அமின�ோ
அமிலங்களின்  எண்ணிக்கை  (சுமார்  440)
ஆகும். கன சங்கிலிகளின் கார்பாக்ஸி முனையப்
பகுதியிலுள்ள கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளின் 
அடிப்படையில், கன சங்கிலிகள் ஐந்து ஆன்டிஜென் 
ரீதியான மாறுபட்ட ஐச�ோட�ோப்புகள் ஆன காமா (γ),
ஆல்பா  (α), மியூ (μ), டெல்டா  (δ) மற்றும்  எப்சிலான் 
(ε) ஆகியவை  என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
கன சங்கிலியில்  ஐச�ோட�ோப்புகள் 5 வகையான 
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் 
உருவாக்கத்திற்கு
அடிப்படையாக  உள்ளது. அவை  IgG (γ சங்கிலி),
IgA (α சங்கிலி), IgM (μ சங்கிலி), IgD (δ சங்கிலி)
மற்றும்  IgE (ε சங்கிலி) ப�ோன்ற சங்கிலிகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  ஐந்து
கன சங்கிலி வகுப்புகள் எளிதாக  GAMDE என 

அ) இலேசான சங்கிலிகள் (Light chains)

இலேசான சங்கிலிகள் சுமார்  25000 Da வின் 
மூலக்கூறு எடையைக் க�ொண்டிருக்கின்றன 
மற்றும்  அவை  220 அமின�ோ அமிலங்களைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன. இலேசான சங்கிலிகள்
அனைத்து
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் 
வகுப்புகளுக்கும் ப�ொதுவானவை, அவை  இரண்டு
வகைகள் (அவற்றின் கட்டுமான வேறுபாடுகளின் 
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2. டை சல்பைட் பிணைப்புகள்

நினைவூட்டப்படலாம். கன சங்கிலி வகுப்புகள்
மீண்டும்  மூலக்கூறுகளின்  துணைவகுப்புகளாக 
பிரிக்கப்படுகின்றன.
i)

γ சங்கிலியின் நான்கு அறிந்த துணை வகுப்புகள்
உள்ளன  - γ1, γ2, γ3 மற்றும்  γ4 - இவை 
IgG1, IgG2, IgG3 மற்றும்  IgG4 ஆகியவற்றை 
அளிக்கின்றன.

ii)

α சங்கிலியின்  இரண்டு துணைவகுப்புகள்
- α1 மற்றும்  α2 - இவை  IgA1 மற்றும்  IgA2
ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.

டை சல்பைட் 
பிணைப்பு சாதாரண 
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  மூலக்கூறுகளில்  உள்ள 
நான்கு பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளை  ஒன்றாக 
பிடித்துள்ளன. அவை  இரண்டு சங்கிலிகளுக்கு
இடையேயான  பிணைப்பு மற்றும்  உள் சங்கிலி
பிணைப்பு.

3. மண்டலங்கள் (Regions)

ஒவ்வொரு கன மற்றும்  இலேசான சங்கிலி
இரண்டு துண்டுகளைக் க�ொண்டுள்ளன. அவை 
மாறுபட்ட பகுதி மற்றும் நிலையான பகுதி. மாறுபட்ட
பகுதி, அதன்  மூலக்கூறுகளில்  உள்ள  அமின�ோ
கடைசிப்பகுதியில் 
அதன் வேறுபாட்டினைக்
க�ொண்ட அமின�ோ அமிலங்களைக் காட்டுகிறது.
கன  (VH) மற்றும்  இலேசான  (VL) சங்கிலிகளின் 

iii) M சங்கிலியின்  இரண்டு துணை வகுப்புகள்
- μ1 மற்றும்  μ2 - இவை  IgM1 மற்றும்  IgM2
ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.
iv) δ மற்றும்  ε (அதாவது IgD மற்றும்  IgE)
துணைவகுப்புகள் இல்லை.

தகவல் துளி
ஐச�ோடைப்:
ஐச�ோடைபிக் வரையறுப்பான்கள், நிலையான வரையறுப்பான்கள் க�ொண்ட பகுதியாகும். ஒரு
சிற்றினத்தின் உள்ளே உள்ள ஒவ்வொரு கன சங்கிலி, லேசான சங்கிலியின் வகுப்பு மற்றும் துணை
வகுப்புகளை ம�ொத்தமாக வரையறுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஐச�ோட�ோபும்  ஒரு தனியான, நிலையான 
மரபணு பகுதியினால்  குறியிடப்படுகிறது. ஒரு சிற்றினத்தில்  உள்ள  அனைத்து உறுப்புனர்களும் 
ஒரே மாதிரியான  நிலையான மரபணுக்களைக் கடத்துகின்றன. சிற்றினங்களுக்கு உள்ளே,
ஒவ்வொரு சாதாரண நபரும், ஊநீரில்  அனைத்து ஐச�ோடைப்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.
வெவ்வேறு சிற்றினங்கள் வெவ்வேறு நிலையான மரபணு பகுதிகளை மரபு வழியாக பெறுகின்றன.
ஆகையால் வெவ்வேறு ஐச�ோடைப் வகைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. ஒரு சிற்றினத்தில்  உள்ள 
ஆன்டிபாடி மற்றொரு சிற்றினத்தில் செலுத்தப்படும்பொழுது ஐச�ோடைபிக் வரையறுப்பான்கள்
அந்நியப் ப�ொருள்களாக  ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்நிய எதிர்ப்பொருளில்  உள்ள  ஐச�ோடைபிக்
வரையறுப்பான்கள், ஆன்டிபாடி தடுப்பாற்றலைத் தூண்டுகின்றன.
அல்லோடைப்:
சிற்றினங்களுக்கு இடையே  ஆன  அனைத்து உறுப்பினர்களும்  ஒரே மாதிரியான  ஐச�ோடைபிக்
மரபணுக்களை மரபு வழியாக பெற்று இருந்தாலும்  , பலகூறு அல்லீகளும்  (Multiple Alleles) சில 
மரபணுக்களுக்கு இருக்கின்றன. இந்த  அல்லீகள் அமின�ோ அமில மாற்றங்களுக்கு குறியீடு
செய்கின்றன.
அவை அல்லோடைபிக் வரையறுப்பான்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. அவை சிலவற்றில் இருக்கலாம்.
ஒரு எதிர்ப்பொருளில்  உள்ள  VH மற்றும்  VL களங்களில்  உள்ள  தனித்துவமான  அமின�ோ
அமில வரிசைகள் ஆன்டிஜென்  ஒட்டும்  பகுதியாக மட்டும் வேலை செய்யாமல்  ஆன்டிஜெனிக்
வரையறுப்பான்களின் த�ொகுப்பாகவும் செயல்படுகின்றன. கன மற்றும் லேசான சங்கிலியின் 
வேறுபட்ட பகுதியில்  உள்ள  அமைப்பால், இடிய�ோடைபிக் வரையறுப்பான்கள் உருவாக்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு தனி வரையறுப்பான்களும்  இடிய�ோட�ோப் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு
தனியான  இடிய�ோட�ோபின் ம�ொத்தம்  இடிய�ோடைப் ஆகும். குறைந்த வேறுபாடுகளைக் க�ொண்ட
ஐச�ோடைப்கள் மற்றும் அல்லோடைப்கள் செலுத்தப்படும்பொழுது ஆன்டி இடிய�ோடைப் ஆன்டிபாடிகள்
தயாரிக்கப்படுகிறது. இதனால் இடிய�ோடைபிக் வேறுபாடுகள் கண்டு உணர முடியும்.
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மாறுபட்ட பகுதியில்  உள்ள  அதிக மாறுபாடு உடைய பகுதிகள் அதிதீவிர மாறுபாடு பகுதிகள் (Hypervariable
Regions) அல்லது நிரப்புத்தன்மை நிர்ணயிக்கும் பகுதிகள் (CDRs - Complementarity Determining Regions) என்று
அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்டிஜென் – ஒட்டும் தளத்தை உருவாக்குவதில் அதிதீவிர மாறுபாடு பகுதிகள் மிகவும் 
இணக்கமாக ஈடுபடுகின்றன.

4. களங்கள் (Domains)

ஒவ்வொரு இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் சங்கிலியும் டை சல்பைடு இணைப்புகளால்  மூடப்பட்ட குள�ோபுலர் 
பகுதிகளைக் க�ொண்டது. ஒவ்வொரு கன சங்கிலியிலும் நான்கு அல்லது ஐந்து களங்கள் உள்ளன. மாறுபட்ட
பகுதியில் ஒன்றும் (VH ), நிலையான பகுதியில் 3 அல்லது 4 (CH1, CH2, CH3, மற்றும் CH4 ) யும் உள்ளன. ஒவ்வொரு
இலேசான சங்கிலியிலும் இரு களங்கள் உள்ளன. ஒன்று மாறுபட்ட பகுதியிலும் (VL) மற்றொன்று நிலையான 
பகுதியிலும் (CL) உள்ளன.

5. துண்டுகள் (Fragments)

இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  அமைப்பைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளும் வண்ணம் வரையறுக்கப்பட்ட துண்டுகளாக 
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  மூலக்கூறுகள் சிதைக்கப்படுவதற்கு புரதம்  உடைக்கும் ந�ொதிகளான  (பெப்டைட் 
இணைப்பு உடைப்பு) பேபைன் (Papain) மற்றும் பெப்சின் (Pepsin) பயன்படுகிறது (படம் 13.22).
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படம் 13.26: சங்கிலி அமைப்பினையும் சங்கிலி இடை டை – சல்பைடு பிணைப்புகளையும் காட்டும் 
IgG யின் அமைப்பு
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பாலிகுள�ோனல் ஆன்டிபாடி: ஒரே  ஆன்டிஜென்களைக் கண்டு உணர்ந்த  பல்வேறு
வகை  B – செல்  குள�ோன்களால்  ஆன்டிபாடி கலவை  தயாரிக்கப்பட்டது. அனைத்து
ஆன்டிபாடிகளும் ந�ோய் ஊக்கியான ஆன்டிஜென்கள�ோடு வினைபுரிந்தாலும், அவை 
அமின�ோ அமிலங்களின் வரிசையில் ஒவ்வொன்றிடம் இருந்தும் வேறுபடுகின்றன.
தாய்ப்பால்: தாய்ப்பால்  என்பது மனித குழந்தைகளின் சத்துத் தேவைகளுக்கு மிகவும்  உகந்த 
தனித்துவமாக  ஆனது. அது உயிருள்ள ப�ொருளாக, சமமற்ற  ந�ோய்த் தடுப்பாற்றலையும்  அழற்சிக்கு
எதிரான  பண்புகளையும் க�ொண்டு ஓம்புநரை  சுகவீனம் மற்றும்  தாய் – சேய் ப�ோன்றோரை 
ந�ோய்களுக்கு எதிராகவும்  பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. தாய்ப்பாலில்  5 வகையான வகுப்புகளைக் க�ொண்ட
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின் காணப்படுகிறது. ஆயினும்  அதிகம் காணப்படுவது IgA ஆகும். இது சுரப்பு IgA
என்றும் தனித்துவமாக கூறப்படுகிறது.
ஆன்டிடெட்டனஸ் சீரம்: ஆன்டிடெட்டனஸ்  சீரம் டெட்டனஸ்  இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  என்றும் 
அழைக்கப்படுகின்றது. இது டெட்டனஸ் நச்சுக்கு எதிரான  எதிர்ப்பொருளால்  தயாரிக்கப்படுகிறது. இது
டெட்டனஸ் வரமால்  இருக்க அதிக  ஆபத்தான காயங்கள் ஏற்பட்டவர்க்கும்  முழுவதுமாக, தடுப்பூசி
ப�ோடப்படாதவர்களுக்கும் டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது டெட்டனஸ்  ந�ோய்க்கு
சிகிச்சை  அளிப்பதற்காக  ஆன்டிபயாடிக் உடன் சேர்த்து வழங்கப்படுகிறது மற்றும்  திசுக்கள் தளர்வுக்கும் 
பயன்படுகிரது. இது ஊசியினால் திசுக்கள் வழியே செலுத்தப்படுகிறது.

6. இணைப்புப் பகுதி (Hinge Region)

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

இணைப்புப் பகுதி என்பது கன சங்கிலியின் 
CH1 மற்றும்  CH2 களங்களுக்கு இடையேயான 
ஒரு பகுதியாகும். இது மிகவும் நெகிழ்வானது
மற்றும்  இது Fab கைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று
த�ொடர்பாக  இயங்குவதற்கு
அனுமதிக்கிறது.
இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  S மதிப்புகள் அளவீடு
(வீழ்படிவு குணகம்  (Coefficient) அது செவட்பர்க்
அலகில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது)
7S-19S
உள்ளன.

பிறந்த  குழந்தையை  ஒரு சில மாதங்களுக்கு
ந�ோய்த் த�ொற்றுகளிலிருந்து எந்த  ஆன்டிபாடி
பாதுகாக்கிறது?

13.6.3 இம்யூன�ோகுள�ோபிலின்
வகைகளின் தன்மையும் செயல்பாடுகளும்
(properties and activities of immunoglobulin
classes)

13.6.2 இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்களின்
செயல்பாடுகள்

ஒவ்வொறும் இம்யூன�ோகுள�ோபிலின் வகுப்புகளும் 
ஒம்புனரின்  தற்காப்பு அமைப்புகளின்  உறுப்புகள்
இடைவினைகளிலும்  அவற்றின் ப�ொதுவான 
பண்புகளிலும் மாறுபடுகின்றன .

ஆன்டிபாடிகள் ஆன்டிஜென்களை  அகற்றவும்,
ந�ோய்க்கிருமிகளைக் க�ொல்லவும் 
மூன்று
பெரும் செயல்பாடுகளை க�ொண்டுள்ளன.
ஆப்சோனிசேஸன், மேக்ரோபாஜ்களும்,
நியூட்ரோபில்களும்  ஆன்டிஜென் பேக�ோசைட்டை 
ஊக்குவிக்கும். IgM மற்றும்  IgG பூர்த்தி செய்யும் 
காம்பிளிமென்ட் செயலாக்கம், செல் சவ்வுகளைத்
துளையிடக்கூடிய புரதங்களின் த�ொகுப்பிணை
உருவாக்கும் 
ஒரு வழிமுறையினை 
ஊக்கபடுத்தும்.
ஆன்டிஅயை சார்ந்த செல் 
இடைப்பட்ட உயிரணு நஞ்சாதல்  (ADCC) NK
செல்களின்  Fc ஏற்பிகளுடன்  இணைந்திருக்கும் 
இலக்கு செல்கள�ோடு ஆன்டிபாடி ஒட்டிக்கொள்ளும் 
ப�ோது NK செல்  இடைப்பட்ட இலக்கு செல்களின் 
இறப்பை உண்டாக்கலாம்.

i) IgG

இது மனித
சீரத்தின் பெரும்பான்மையான 
இம்யூன�ோகுள�ோபிலின் ஆகும்.
1. IgG இம்யூன�ோகுள�ோபின்  கிடங்கில்  80%
உள்ளது.
2. இரத்த  பிளாஸ்மாவிலும், திசு திரவத்திலும் 
உள்ளது. இது ம�ோன�ோமெட்ரிக் அமைப்பை 
க�ொண்டது.
3. IgG
உள்ளே வரும் நச்சுகளையும்,
வைரஸ்களையும் ஆப்சோனிசேஸன் செய்து
பாக்டீரியாக்களுக்கும்  , வைரஸ்களுக்கும் 
எதிரே செயல்படுகின்றது.
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4. IgG 4 தவிற, IgG மூலக்கூறுகளால் 
காம்பிளிமென்ட்டை நிலை நிறுத்த இயலும்.

2. இது
இரண்டு ம�ோன�ோமெரிக்
அலகுகளையும்  J சங்கிலியையும்  சுரப்பு
பகுதியையும் க�ொண்டுள்ளது (படம் 13.29).

5. இது இரண்டாம்  நிலை  ந�ோய்த் தடுப்பு
எதிர்ச்செயலின்  முக்கிய ஆன்டிபாடி ஆகும்.
இதன் அரை வாழ்நாள் 23 நாள்கள் ஆகும்.

3. sIgA வின் ஓங்கிய துணை வகுப்பான sIgA 2
வில் இலேசான மற்றும் கனமான சங்கிலிகள்
இடையே க�ோவலண்ட்  பிணைப்புகள்
இல்லை.
இந்த  துணை வகுப்பின் 
இலேசான சங்கிலிகள் டை-சல்பைடு
பினைணப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

6. IgG தாய் சேய் இணைப்பு திசுவை 
கடந்து சென்று
இயற்கையான 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை 
குழந்தைக்கு
கருப்பைக்குள்ளும் 
பிறந்தவுடனும் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை வழங்குகிறது.

4. இதன் அரைவாழ் நாள் 5-6 நாள்கள் ஆகும்.
இது குறிப்பிட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலுக்கு
காரணமாகும்.

ii) IgA

இது சீரம்  IgA , சுரக்கும்  IgA (sIgA) என  இரண்டு
த�ோற்ற வகைகள் உள்ளன.

5. sIgA
மூலக்கூறுகள்
திறன்மிக்க
ந�ோய்க்கிருமிகளின் மேற்பரப்போடு
வினைபுரிந்து
ஒட்டுதலையும் 
நிலைநிறுத்துதலையும் 
இடையூறு
செய்கின்றன. இது மாற்று காம்பிளிமென்ட் 
பாதையில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது.

அ) சீரம் IgA
1. இது சீரம்  இம்யுன�ோகுள�ோபிலின்  12%
உள்ளது

2. மனிதனில் , சீரம் IgA 80% ம�ோன�ோமெரிக்
த�ோற்ற வவையாகவும், மீதமுள்ளவை 
டைமர்கள்,
ட்ரைமர்கள்
அல்லது
டெட்ராமர்கள் ப�ோன்ற  பாலிமெரிக் IgA
உள்ளன. ம�ோன�ோமெரிக்
அலகுகள்
டை-சல்பைடு
பிணைப்புகளாலும் 
J
சங்கிலியாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

iii) IgM

1. இது சீரம்  இம்யூன�ோகுள�ோபின்  கிடங்கில் 
5-10% உள்ளது.
2. இது J சங்கிலியினால்  இணைக்கப்பட்ட
ஐந்து ம�ோன�ோமெரிக்
அலகுகளையும் 
Fc துண்டுப்பகுதியில் டை- சல்பைடு
பிணைப்புகளையும் க�ொண்ட பென்டாமெரிக்
அமைப்பாகும் (படம் 13.23).

3. சீரம்  IgA மாற்று பாதை வழியாக 
காம்பிளிமென்ட்டை 
நிலைநிறுத்துகிறது.
அதன் அரைவாழ் நாள் 5 நாள்கள் ஆகும்.

3. இது பல  ஆன்டிஜென்களுக்கு இவை 
முதன்மை தடுப்பாற்றால்  எதிர்செயலின் 
முக்கிய ஆன்டிபாடியாகும். இது குழந்தை 
பெரும்பாலும்  உருவாக்கப்படும்  ஆன்டிபாடி
ஆகும்.

ஆ) சுரப்பு IgA

1. இது க�ோழைப்படலம் சார்ந்த  நிணநீர் 
திசுவின்  முதன்மை இமியூன�ோகுள�ோபின் 
ஆகும். இது உமிழ்நீர், கண்ணீர், தாய்ப்பால் 
ஆகியவற்றிலும் காணப்படும்.

கனமான சkl

cரp
பktெபாr க

இேலசான சkl

J சkl
lgM

cரp lgA

படம் 13.23: IgM, சுரப்பு IgA–மாதிரி அமைப்புகள். IgM, Fc துண்டில் J சங்கிலியினால் இனைக்கப்பட்ட
பென்டாமெரிக் அமைப்பை க�ொண்டது. IgA, J சங்கிலி, சுரப்பு அமைப்புகள் க�ொண்டது.
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4. இவை  B செல்  முதிர்ச்சி அடையும் ப�ொழுது
உருவாகும் முதல் இம்யூன�ோகுள�ோபின்கள்
ஆகும். தனி IgM ம�ோன�ோமெர்கள் B செல்லின் 
மேல் வெளிப்படுத்தப்பட்டு B செல்லின் 
ஆன்டிபாடி பகுதியாக பணிபுரிகின்றன.

ஒரே  ஆன்டிஜென்னுடன்  இணைந்து
கலப்பு இணைப்பு ஏற்படும்பொழுது செல்கள்
கிரானுளை இழக்கின்றது. இது ஹிஸ்டமின் 
மற்றும்  அழற்சியை  உண்டுபண்ணும்  பிற 
ப�ொருகளைப் வெளியிடுகின்றது.

5. IgM இரத்த  ஓட்டத்தில்  தங்கி அங்கே  உள்ள 
பாக்டீரியாக்களை  திரட்சி செய்து பாரம்பரிய
வழியில் காம்பிலிமென்ட்டை  தூண்டி
ந�ோய்களை  உட்கொள்ளும் ப�ோக�ோசைட் 
செல்களை ஊக்குவிக்கின்றது.

13.6.4 இம்யுன�ோகுள�ோபுலின்
மூலக்கூறுகளின் மேல் உள்ள
ஆன்டிஜெனிக் டிடர்மினன்ட்கள்
ஆன்டிபாடிகள்
கிளைக்கோபுரதங்களானதால்,
அவை  ஆற்றல் வாய்ந்த  இம்யுன�ோஜென்களாக 
செயல்பட்டு
ஆன்டிபாடி
எதிர்செயலினை 
தூண்டும். இது ப�ோன்ற  Ig ஆன்டிபாடிகள்
B–செல் வளர்ச்சி மற்றும்  ஹீம�ோரல்  ந�ோய்த்
தடுப்பு எதிர்செயலினையும் கண்டறிய உதவும் 
வல்ல கருவியாகும்.
தனிச்சிறப்பு
பண்பு
பகுதிகளில்  அமைந்துள்ள  இம்யுன�ோகுள�ோபுலின் 
மூலக்கூறுகளின் மேல்  உள்ள  ஆன்டிஜெனிக்
தீர்மானிக்கும் காரணி எபிட�ோப்புகள் ஐச�ோடைபிக்,
அல்லோடைபிக், இடிய�ோடைபிக் என  மூன்று
பெரிய வகைகளில் அடங்கும்.

6. இதன் அரை வாழ்நாள் ஐந்து நாள்கள் ஆகும்.

iv) IgD
1. ம�ொத்த இம்யூன�ோகுள�ோபின் கிடங்கில் IgD
ஆனது 1% விட குறைவாக உள்ளது.
2. இரண்டு
H-L,
இடை சங்கிலி
பிணைப்புகளுடன்  ஒரே  ஒரு H-H இடை 
சங்கிலி பிணைப்பினை க�ொண்டது. இதன் 
தனி அமைப்பாகும்.
3. IgG ப�ோன்றே ம�ோன�ோமெரிக் அமைப்பை 
க�ொண்டது.

13.7 ஆன்டிஜென் - ஆன்டிபாடி
வினைகள் (Antigen-Antibody Reactions)

4. B செல்களின் மேற்பரப்பில்  IgM உடன் 
சேர்ந்து
ஏராளமான  IgD
ஆன்டிபாடி
காணப்படுகின்றன.
அதனால் 
இவை 
B செல்லின்  ஏற்பி கூட்டமைப்பின்  ஒரு
பாகமாகிறது. இதனால்  ஆரம்ப  ஆன்டிஜென் 
இணைப்பிற்கு பின் ஆன்டிபாடியை உற்பத்தி
செய்ய த�ொடங்குவதற்கு B-செல்களுக்கு
சமிஞ்ஞை செய்வது இதன் செயல்பாடு ஆகும்.

ஆன்டிஜென்னும்,
ஆன்டிபாடியும் 
குறிப்பிட்ட
தன்மையுடனும் கவனிக்கதக்க
முறையிலும் 
ஒன்றோட�ொன்று இணையும். மிக  நேர்த்தியான 
இடைவினைகள் பலவித ந�ோய்த் தடுப்பியல் சார்ந்த 
ச�ோதனை வளர்ச்சிக்கு வழி வகுத்துள்ளன. இந்த 
ச�ோதனைகள் ஆன்டிபாடி அல்லது ஆன்டிஜென் 
உள்ளனவா  என கண்டுணர பயன்படுகின்றன.
இவை, ந�ோய்களை கண்டுபிடிக்கவும், க�ொள்ளை 
ந�ோய் சார்ந்த கணக்கெடுப்பை கண்காணிக்கவும்,
மருத்துவ  ஆர்வம்  அல்லது உயிரியியல் சார்ந்த 
மூலக்கூறுகளை 
அடையாளம் காணவும் 
உதவுகின்றன.

5. இதன் அரை வாழ்நாள் 2-3 நாள்கள் ஆகும்.

v) IgE
1. இது சீரம்  இம்யூன�ோகுள�ோபுலின்  0.004 %
மட்டுமே  உள்ளது. இது ம�ோன�ோமெட்ரிக்
அமைப்பைக் க�ொண்டது. இது ரியாஜின் 
அல்லது ரியாஜீனிக் எனவும் அழைக்கப்படும்.

ஆய்வுக்
கூட 
சூழலில் நடைபெறும் 
ஆன்டிஜென்  – ஆன்டிபாடி வினைகள் உயிரியல் 
சார்ந்த வினைகள் எனப்படும்.

2. த�ோல் 
உணர்வுதிறன் 
ஒவ்வாமை 
ஆன்டிபாடிகள் இந்த வகுப்பில் உள்ளன.
3. பேக�ோபில்கள், ஈசின�ோபில்கள், மாஸ்ட் 
செல்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் IgE யின் 
குறிப்பிட்ட Fc ஏற்பிகளுடன் இணையக்கூடிய
Fc பகுதியை IgE க�ொண்டுள்ளது. இவை IgE
மூலக்கூறுகளால் பூசப்படுகின்றன. இரண்டு
IgE மூலக்கூறுகளைக் க�ொண்ட செல்கள்

13.7.1 ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி எதிர்
வினைகளின் மூன்று நிலைகள்
அ) முதலாம் நிலை

ஆன்டிஜென்  – ஆன்டிபாடி வினைகள் மூன்று
நிலைகளில் நடைபெறுகின்றன. முதலாம்  நிலை 
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என்பது வெளிப்படையான  விளைவுகள் இல்லாத,
இரண்டிற்கும்  இடையே  ஏற்படும் த�ொடக்க
இடைவினை  ஆகும். இந்த  வினை வேகமானதும்,
இயற்பியல் வேதியியல், வெப்ப இயக்கவியல்களின் 
ப�ொதுவான 
விதிகளை 
பின்பற்றுவதாகவும் 
உள்ளது. ஆன்டிஜென்  – ஆன்டிபாடிகளுக்கு
இடையிலான  இணைப்பு, நிலைமின்  விசை,
ஹைட்ரஜன்  பிணைப்புகள், வான்டர் வால்ஸ் 
விசைகள்,
நீர்வெறுப்பு
விசைகள் ப�ோன்ற 
மூலக்கூறுகளிடையே காணப்படும் வலுவற்ற 
விசைகளால் விளைகின்றது.

3. வினையின் ப�ோது ஆன்டிஜென்னாகவ�ோ
அல்லது ஆன்டிபாடியாகவ�ோ வ�ோ இயல்பு
தன்மையினை இழப்பதில்லை.
4. இணைப்பானது மேற்புறங்களில் 
நடைபெறும்.
5. அணும் அணும் ஒட்டுத்திரள் அல்லது வீழ்படிவு
உருவாகுதலில் பங்கு பெறுகின்றன.

13.7.3 ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி
அளவீடு
முதல், இரண்டாம், மூன்றாம்  நிலைகளில் 
பங்கேற்கும்  அ களையும்,
அ களையும் 
அளவிட  பல  முறைகள் உள்ளன. அளவீடு
நிறை அடிப்படையில�ோ (எடுத்துக்காட்டு: mg
நைட்ரஜன்) வழக்கமான  அலகுகளில�ோ அல்லது
நைட்ரேட்ராகவ�ோ இருக்கலாம். ஒரு சரித்தின் 
டைட்டர்,
அன்டிஜெனின் த�ொகை, வகை 
ச�ோதனையின் 
நிலை ப�ோன்றவைகளால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
தீர்மானிக்கப்
படுகிறது. சீரங்களுடன்  ஆன்டிஜென்கள் தரமறி
ஆய்வு செய்யப்படலாம். உணர்திறனும், கூர் 
உணர்வும், ஊநீர் ச�ோதனைகளின்  இரண்டு
முக்கிய வழி அலகுகளாகும். உணர்திறன் 
என்பது மிக  குறைந்த  அளவிலுள்ள  ‘அ’ அல்லது
‘அ’ வினை. ச�ோதனையினால் கண்டறியும் 
திறனை  குறிப்பதாகும். உணர்வு என்பது ஒத்த 
தன்மையினையுடைய அன்டிஜெனுக்கும். அ…
க்கும்  இடையே நடக்கும்  எதிர்  வினைகளை 
மட்டும் ச�ோதனையினால் கண்டறியும் 
திறனை  குறிப்பதாகும். ஒரு ச�ோதனை  மிகவும் 
உணர்வுள்ளதாய் இருந்தால், தவறான  நிச்சய
முடிவுகள்
இருக்காது
அல்லது
குறைவாக 
இருக்கும்.

ஆ) இரண்டாம் நிலை

முதலாம்  நிலையினை த�ொடர்ந்து இரண்டாம் 
நிலையினில் வண்டல் படிவு, ஒட்டுதிரள், செல்களின் 
சிதைவு, உயிர�ோடிருக்கிற  ஆன்டிஜென்களை 
அழித்தல், அசையும்  உயிரிகளை சமன்பாடு
படுத்துதல்,
குறைநிரப்பை 
நிலைநிறுத்துதல்,
பாசேகசைட�ோசிஸ்யை மேம்படுத்துதல் 
ப�ோன்றவற்றை விளக்கிக் காட்டக்கூடிய நிகழ்வுகள்
நடைபெறுகின்றன.

இ) மூன்றாம் நிலை

இயற்கையாகவே நடைபெறும் 
சில 
ஆன்டிஜென்  – ஆன்டிபாடி எதிர்வினைகள்,
கெடுதியான  ஆன்டிஜென் சமன்பாடு அல்லது
அழித்தல்,
அல்லது
திசுக்களின் சேதம் 
ப�ோன்றவற்றிற்கு வழி வகுக்கும் சங்கிலி
எதிர்வினைகளை  துவக்கி விக்கும்  இவைகள்
மூன்றாம்  நிலை  எதிர்வினைகளாகும். இவை 
த�ொற்று ந�ோய்கள், மனைசார்  ஒவ்வாமை, மற்ற 
பிற  தடுப்பாற்றல் சார்ந்த  ந�ோய்கள் வீ ம�ோரல் 
ப�ோன்றவைகளுக்கு எதிரே  ந�ோய் எதிர்ப்பினை 
வழங்குகின்றன.

சில ச�ோதனைகள் பண்பு சார்ந்தவை மற்றவை 
அளவு சார்ந்தவை.

13.7.2 ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி
வினைகளின் ப�ொதுவான பண்புகள்

ஆன்டிஜென் மற்றும்  ஆன்டிபாடி கண்டறிய
பயன்படுத்தும்  பல்வேறு ச�ோனைகள் கீழே 
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகளின் ப�ொதுவான 
பண்புகள்
ஆன்டிஜென்-ஆன்டிபாடிவினைகள்
கீழ்க்காணும் ப�ொதுவான பண்புகளை உடையவை.

1. வீழ்படிவு ச�ோனை

1. ஆ ன் டி ஜ ெ ன் - ஆ ன் டி ப ா டி எ தி ர் வி னை 
குறிப்பிட்ட
தன்மை வாய்ந்தது.
ஒரு
ஆன்டிஜென்  அதனுடைய
ஒத்தமைப்பு
ஆன்டிபாடியுடன் மட்டுமே இணையும்2.
சிறு பாகங்கள் அல்ல, ஒரு முழு மூலக்கூறே 
வினைபுரியும்.

2. 	 திரட்சியாதல் ச�ோதனை
3.	காம்ப்ளிமண்ட் நிலை நிறுத்துதல் ச�ோதனை
4.	ரேடிய�ோ ந�ோய் எதிர்ப்பு ச�ோதனை
5. எலைசா ச�ோதனை
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6.	வெஸ்ட்ர்ன் பிளாட்டிங் நுட்பம்
7.	நடுநிலை ச�ோதனை

1. வீழ்படிவு எதிர்வினைகள்

ஒரு கரையக்கூடிய ஆன்டிஜென் சரியான வெப்பம்,
pHயில்  எலக்ரோலைட்டுகளின்  துணையுடன் 
(NaCl)
அதன்  ஆன்டிபாடியுடன்  இணைந்து
ஆன்டிஜென்-ஆன்டிபாடிசிக்கல், கரையக்கூடாத
வீழ்படிவினையும்  உருவாக்கும். இது வீழ்  படிவு
எனப்படும். வீழ்  படிவமானது கீழே  படியாமல் 
துகள்களாக த�ொங்கினால் அந்த எதிர்வினை, துகள்
திரட்டல் எனப்படும்.

•

இரு
பரிமாண  ஒற்றை 
(மேன்சினி செயல்முறை)

ஊடுருவல் 

•

இரு பரிமாண  இரட்டை  ஊடுருவல் 
(ஆச்ர்டர்லோனி செயல்முறை)

இம்யூன�ோ எலக்ட்ரோப�ோர�ோஸிஸ்
(Immunoelectophoresis)

1953 யில்  கிராபரும், வில்லியம்சும்  இம்யூன�ோ
எலக்ட்ரோப�ோர�ோஸிஸை வடிவமைத்தனர்.
இம்முறையில் இரண்டு படிநிலைகள் உள்ளன.
முதல் 
படிநிலை 
எலக்ட்ரோப�ோர�ோஸிஸ் ஆகும்.

அகர�ோஸ் 

ஒரு செவ்வக வடிவ த�ொட்டியிலுள்ள 
அகர�ோஸ்  கூழ்மத்தில்  மின்சாரம்  பாயும்  திசைக்கு
இணையாக க�ோடுகள் கிழிக்கப்பட்டு அதில் 
ஆன்டிசீரம்  நிரப்பப்படுகிறது. ஊடுருவலினால்,
வீழ்படிவு க�ோடுகள் ஒவ்வொரு பிரிக்கப்பட்ட
மூலக்கூறுகளுடன் வளர்கின்றன (படம் 13.24).

• வீழ்படிவு எதிர்வினைகளின் பயன்பாடுகள்

கீழ்காணும் ச�ோதனைகள் ப�ொதுவாக 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அ) வளையம் ச�ோதனை (Ring test)

எடுத்துக்காட்டு:
C
எதிர்வினைப்பு
புரதம் ச�ோதனை,
அஸ்கோலியின் வெப்ப 
வீழ்படிவு, லான்ஸ்பீட்டு
நுட்பத்தினால் 
ஸ்ட்ரேப்டோகாக்கிகளைத் த�ொகுத்தல்.

1

ஆ) நழுவம் ச�ோதனை (Slide test)

ஆன்டிஜெனின்  ஒரு துளியும், ஆன்டிசீரத்தின்  ஒரு
துளியும் நழுவத்தின் மேல் வைக்கப்பட்டு அசைந்து
கிளறினால்  துகள்கள் த�ோன்றும். (எடுத்துக்காட்டு:
சைபிலஸ் ந�ோய்க்கான VDRL ச�ோதனை.

2

இ) குழாய் ச�ோதனை (Tube test)

நச்சுகளையும் நச்சுயிரிகளையும்  தரப்படுத்த  ஒரு
அளவு சார்ந்த துகள் திரட்டல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3

கூழ்மங்களில் வீழ்படிவு எதிர்வினை
(Precipitation reaction in gels)

வீழ்படிவத்தைத்
திரவ 
ஊடகத்தைவிட 
கூழ்மங்களில் நடைபெற செய்தலில் பல நன்மைகள்
உள்ளன. எதிர்வினையானது, தெளிவான வீழ்படிவு
பட்டையாக காணப்படும். இது நிலையானது. மேலும் 
தேவைப்பட்டால் சாயமேற்றி பாதுகாக்கலாம்.

4

5

இம்யூன�ோபரவுதல், ப�ொதுவாக  1% அகர�ோஸ் 
கூழ்மத்தில் செய்யப்படுகிறது. இச்சோதனை பலவித
மாறுதல்களுடன் கிடைக்கின்றது.
•

ஒரு பரிமாண  ஒற்றை  ஊடுருவல்  (ஓடின் 
செயல்முறை)

•

ஓரு பரிமாண இரட்டை ஊடுருவல் (ஓக்லி –
புல் த�ோர்பே செயல்முறை)

6

படம் 13.24: ந�ோய்த்தடுப்பு
எலக்ட்ரோப�ோர�ோஸிஸ்
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1.

நழுவத்தின் மேல்  அகார்  அடுக்குகள்.
ஆன்டிஜெனுக்கு ஒரு குழியும், ஆன்டிசீரத்திற்கு
ஒரு த�ொட்டியும்  அகாரிலிருந்து வெட்டி
எடுக்கப்படுகிறது.

வழக்கமான ச�ோதனை ஆகும்.
இரத்த வகைப்படுத்தலுக்கும் 
குறுக்கு
ஒப்பிடலுக்கும் இந்த செயல்முறை பயன்படுகிறது.
ஆ) குழாய் திரட்சியாதல் (Tube Agglutination)

2. மனித சீரம் நிரம்பிய ஆன்டிஜென் குழி

இது ஆன்டிபாடிகளை அளவீடு செய்ய ஒரு தரமான 
அளவு சார்ந்த செயல்முறையாகும்.

3. எலக்ட்ரோப�ோர�ோஸ்ஸினால் பிரித்த சீரம்
4. முழுமையான மனித
சீரத்திற்கான 
ஆன்டிசீரத்தினால் நிரம்பிய ஆன்டிசீரம் த�ொட்டி
5. சீரமும், ஆன்டிசீரமும் 
அனுமதித்தல்

அகாரில் 

எடுத்துக்காட்டு: டைபாய்டுக்கு செய்யப்படும் 
வைடல் ச�ோதனை, ரிக்கட்சியல் த�ொற்றிற்கு
செய்யப்படும் வேயில் பிலிக்ஸ் ச�ோதனை.

ஊடுருவ 

லேட்டக்ஸ் திரட்சியாதல் ச�ோதனை (Latex
Agglutination)

6. வீழ்படிவ க�ோடுகள் தனி சீரம்  புரதங்களுக்கு
உருவாகுகின்றன.
•

கவுண்டர்

•

ராக்கெட்

இதில் லேடக்ஸின்  துகள்கள், கரையக்கூடிய
ஆன்டிஜென்களை 
உறிஞ்சும் 
தன்செயலற்ற 
கடத்திகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ருமேடாய்டு காரணி கண்டறிதலுக்கு
மிகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. திரட்சியாதல் எதிர்வினைகள்
(Agglutination reactions)

இது

லேடக்ஸ்  (Latex) திரட்சியாதல் ச�ோதனைகள்
HBs, Ag, ASO, CRP ப�ோன்றவைகளைக்
கண்டறிய மருத்துவ ச�ோதனைக் கூடங்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு துகளான ஆன்டிஜென் அதன் ஆன்டிபாடியுடன் 
எலக்ட்ரோலைட்டுகள் துணையுடன் சரியான 
வெப்பம், pH யில் கலக்கப்படும்போது துகள்களாக 
ஒட்டிக்கொள்கின்றன.
இந்த 
எதிர்வினை 
திரட்சியாதல் எனப்படும்.

கூம்ஸ் ச�ோதனை (ஆன்டிகுள�ோபுலின் ச�ோதனை)
(Applications of coombs test)

நேரடி திரட்சியாதல் ச�ோதனை (Direct agglutination)

இந்த ச�ோதனை  உப்புநீரிலுள்ள  Rh+ve இரத்த 
சிவப்பு அணுக்களை திரட்சியாதல் செய்யாத ஆன்டி
Rh ஆன்டிபாடிகளைக் கண்டறிய 1945 ஆம் 
ஆண்டில், கூம்ஸ், ம�ோரன்ட், ரேஸ் என்பவர்களால் 
உருவாக்கப்பட்டது.

இதில்  ஒரு செல்  அல்லது கரையகூடாத துகள்
ஆன்டிஜென் 
நேரடியாக 
ஆன்டிபாடியினால் 
திரட்சியடையப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு : ஆன்டி
A சீராவினால் குழுமம் A இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்
திரட்சியாதல்.

கூம்ஸ் ச�ோதனை  நேர்முகமாகவ�ோ அல்லது
மறைமுக வகையாகவ�ோ இருக்கலாம்.

மறைமுக (தன்செயலற்ற) திரட்சியாதல் ச�ொதனை
(Indirect agglutination)

கூம்ஸ் ச�ோதனையின் பயன்பாடுகள்

தன்செயலற்ற 
திரட்சியாதல் 
ஆன்டிஜென் 
பூசப்பட்ட செல்கள் அல்லது மந்தமான  துகள்களின் 
திரட்சியாதலைக் குறிக்கும். இவை கரையக்கூடிய
ஆன்டிஜெனின்  தன்செயலற்ற கடத்திகள் ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டு:
ருமட்டாய்டு காரணியைக்
கண்டறியும் லேடக்ஸ் திரட்சியாதல்.

1.

இரத்த வங்கிகளில்  எரித்திர�ோசைட்டுகளை 
வகைபடுத்துதல்

2. பிறந்த குழந்தையின் சிவப்பணு அழிவு ந�ோயின் 
மதிப்பாய்வு
3. தன்னுடல்  தாங்கு திறன்  சிவப்பணு அழிவு
ச�ோகையின் ஆய்வுறுதி

• திரட்சியாதல் எதிர்வினைகளின்
பயன்பாடுகள் (Applications of agglutination
reactions)

சுருக்கம்
தடுப்பூசி
முறையின் வெற்றியினால்  உலக 
சுகாதார நிறுவனம்  (WHO) 1979 ம்  ஆண்டு
பெரியம்மை முற்றிலும்  ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது
என்ற  அறிவிப்பை செய்தது.
உறுப்புகளின் 
செயல்பாட்டின்  அடைப்படையில், உறுப்புகளை 

அ) நழுவம் திரட்சியாதல் (Slide agglutination)

மருத்துவ வகை மாதிரியிலிருந்து
பிரித்தெடுக்கப்பட்ட
பல 
பாக்டீரியாக்களை 
அடையாளங்காண, நழுவம்  திரட்சியாதல்  ஒரு
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முதல நி்்ல நிைநீர உறுப்பு்கள், இரண்்டோம நி்்ல நிைநீர உறுப்பு்கள் எ்ன ்வ்்கப்படுத்தப்படுத்த்லோம.
அ்்னத்து ்வ்்கயோ்ன ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைண்்ட்லத்தின ஜெல்களும, குருதியோக்்க மூ்ல உயிரணுவிலிரு்நது
(Hematopoietic stem cells - HSC) நதோனறுகினை்ன. ஆனடிஜென்களின மூ்லக்கூறு பண்பு்களும ந�ோஜயதிரப்பு
ஜெயலபோடடிற்கு இ்்வ இறுதியில எவ்்வோறு ்வழி்வகுக்கினை்ன எனப்்வ்களும ந�ோஜயதிரப்பு அ்மைப்பு
குறித்த �மைது புரிதலுக்கு ்மையமைோ்க இருக்கினை்ன. ஆனடிஜெனனும, ஆனடிபோடியும குறிப்பிட்ட தன்மையு்டனும
்க்வனிக்்கதக்்க மு்ையிலும ஒனநைோஜ்டோனறு இ்ையும.

இ்ைய்ச ஜெயலபோடு

ந�ோய் தடுப்பியல

நுண்ணுயிர்களி்டமிரு்நது �ோம
எப்படி போது்கோக்்கப்படுகிநைோம ?
ெடி்கள்:
 ஜ்கோடுக்்கப்பட்ட URL / QR குறியீட்்ட ஸந்கன ஜெய்யவும. “Cells Alive-Immunology” பக்்கம திைக்கும.
 நீங்்கள் விருமபும எ்நத த்்லப்்பயும நதர்நஜதடுக்்க்லோம. உதோரைமைோ்க “Making Antibodies” கிளிக் ஜெய்யவும.
 ‘Making Antibodies’ பக்்கம திைக்கும. அதில ‘Lymphocytes
Produce Antibody’, ‘Antigen Processing’, நபோனை்்வ எவ்்வோறு �்்டஜபறுகிைது எனப்த
அறி்நதுஜ்கோள்�்லோம.
 பக்்கத்தின நமைல உள்� ‘ Video’ கிளிக் ஜெய்து, வீடிநயோ த்்லப்பு்க்�ப் போரக்்க ‘ watch’ நதர்நஜதடுக்்கவும.
அதில ‘Cytotoxic T Cells’’ எனப்தத் நதர்நஜதடுக்்கவும.
 நமைல உள்� நதரவு ந்கள்வி்களுக்கு பதி்லளிக்்க, ‘Study’ ஜபோத்தோ்்னத் நதர்நஜதடுத்து
‘Quiz’ ஜபோத்தோ்்ன்ச ஜெோடுக்்கவும.

ெடி 1

ெடி 2

ெடி 4

ெடி 3
உரலி
https://www.cellsalive.com/toc_micro.htm
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சுய மதிப்பீடு

ஆ)	சிவப்பு
அணுக்கள்,
ஈஸின�ோபில்ஸ்,
பேச�ோபில்ஸ், ம�ோன�ோசைட்ஸ், மாஸ்ட் 
செல்கள், இரத்தத் தட்டுகள் மற்றும்  B
நிணநீர்ச் செல்கள்.

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. தடுப்பு மருந்து
என்ற ச�ொல்  யாரால் 
படைத்துருவாக்கப்பட்டது?
அ) ஜென்னர்	

ஆ) பாஸ்ச்சர்

இ)	க�ோச்	

ஈ)	ர�ொக்சு

2. தடுப்பூசி
முறை
யாரால் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
அ) பாஸ்ச்சர்	

ஆ)	க�ோச்

இ) ஜென்னர்	

ஈ)	வான்பெர்ரிங்

இ)	சிவப்பு
அணுக்கள்,
ஈஸின�ோபில்ஸ்,
பேச�ோபில்ஸ், ம�ோன�ோசைட்ஸ், மாஸ்ட் 
செல்கள், இரத்தத் தட்டுகள் மற்றும்  T
நிணநீர்ச் செல்கள்.
ஈ)	சிவப்பு
அணுக்கள்,
ஈஸின�ோபில்ஸ்,
நியூட்ரோபில்ஸ், பேச�ோபில்ஸ்,
ம�ோன�ோசைட்ஸ், மாஸ்ட் செல்கள் மற்றும் 
NK செல்கள்.

முதலில் 

7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை  NK செல்கள்
குறித்துச் சரியான விவர வாசகம்?

3. இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புகள் குறித்து
எது மிகவும் ப�ொருத்தமானது?

அ)	விழுங்குதல்  முறை மற்றும் செல்லகச் 
செரிமானம் மூலம் குறியிலக்குச் செல்களை 
அழிப்பது.

அ)	B மற்றும் T முன்னோடி செல்கள் இருக்கும் 
இடம்.

ஆ)	ஆன்டிஜெனைக் கண்டு பெருக்கமடைவது.

ஆ) லிம்போசைட்கள் சுற்றுமிடம்.

இ)	புறச்செல் வழியில் குறியிலக்குச் செல்களை 
அழிப்பது.

இ)	செல்கள் கடைசியாக வேறுபாடு அடையும் 
இடம்

ஈ)	பல்லுரு
உட்கரு செல்களில் 
வகையாகும்.

ஈ)	செல்கள் பெருக்கமடையும் இடம்
4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிணநீர் மண்டலத்தின் 
தலையாயப் பணி?

ஒரு

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை  ஒவ்வாமைகளின் 
உருவாக்கத்தில் 
முக்கியப்
பங்கு
வகிக்கின்றன?

அ)	பெறப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
ஆ) இயற்கை ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

அ)	நியூட்ரோபில்ஸ்

இ) வீக்கம் (அழற்சி)

ஆ)	மாஸ்ட் செல்கள்

ஈ) ந�ோய் அணுக்களை ஈர்ப்பது

இ)	ம�ோன�ோசைட்ஸ்

5. பிறந்தவுடன் தைமஸ் 
அகற்றப்பட்ட
சுண்டெலியிலிருந்து பெறப்படும்  நிணநீர் 
முடிச்சுவின்  பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக 
மிகக்குறைந்த  எண்ணிக்கையிலான  ந�ோய்
எதிர்ப்புச் செல்களே காணப்படும்

ஈ)	டென்டிரிடிக் செல்கள்
9. கீழ்காண்பைகளில் 
ஒன்று மட்டும் 
ஆக்ஸினெனின் ஆக செயல்படாது.
அ)	காம்பிளிமண்ட்

அ) பாரா கார்டெக்ஸ்

ஆ)	ஆன்டிபாடி

ஆ)	கார்டெக்ஸ்

இ)	திடீர் நிலை புரதங்கள்

இ)	மெடுல்ல

ஈ)	லாக்டோ பெரின்

ஈ)	தைமஸ்

10. கீழ்காண்பவைகளுள்
எது பெறப்பட்ட
ந�ோய்த்தடுப்பின் முக்கியப் பண்பு இல்லை.

6. மைலேய்ட் வகை முன்னோடி செல்களிலிருந்து
உருவாகுபவை.

அ)	பேக�ோசைட்டாசிஸ்

அ)	சிவப்பு
அணுக்கள்,
நியூட்ரோபில்ஸ்,
ஈஸின�ோபில்ஸ், பேச�ோபில்ஸ்,
ம�ோன�ோசைட்ஸ், மாஸ்ட் செல்கள் மற்றும் 
இரத்தத் தட்டுகள்

ஆ) நினைவு
இ) குறிப்பிட்ட தன்மை
ஈ)	சுய மற்றும்  சுயம்  அல்லாதவைகளில் 
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வேறுபடுத்துதல்
11.

16. ஆன்டிபாடிகள்
எதிர்வினை செய்யும் 
ஆன்டிஜெனிக் தளங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன

செல் இடைப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பியல்         
னால் ஏற்படுகின்றது.
அ) B செல்கள்

ஆ) T செல்கள்

இ) NK செல்கள்

ஈ) இவை அனைத்தும்

12. வேக்சின்களால் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 

அ)	தடுப்பாற்றல்	

ஆ)	கேரியர்கள்

இ)	எபிட�ோப்கள்

ஈ) ஹதீஸ்

17. ஒரு இமின�ோகுள�ோபூலின்  மூலக்கூற்றின் 
அடிப்படை கட்டமைப்பு அலகு உள்ளடக்கியது

தூண்டப்படும் 

அ)	ஒரு λ லேசான சங்கிலிகள் மட்டுமே.

அ)	இயற்கையாக பெறப்பட்ட செயல் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

ஆ)	ஒரு மாறிலி மற்றும் மூன்று மாறி பகுதிகள்.
இ)	இரண்டு ஒத்த  பாரிய மற்றும்  இரண்டு
ஒத்த லேசான சங்கிலிகள்.

ஆ)	இயற்கையாக பெறப்பட்ட செயலற்ற 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

ஈ)	ம�ொத்தம் ஐந்து ட�ொமைன்ஸ்.

இ)	செயற்கையாக பெறப்பட்ட செயலற்ற 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்

18. ஜே சங்கிலி
பின்வரும் 
ந�ோய்
தடுப்பாற்றலினுடன் த�ொடர்புடைய
ஒரு
கிளைக்கோப்டிடைட் சங்கிலி?

ஈ)	செயற்கையாக பெறப்பட்ட செயல் 
ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்
13. ஹபிடென்ஸ்
அ)	கேரியர் மூலக்கூறுகள் இம்முன�ோஜெனிக்
ஆக இருக்க வேண்டும்.

அ)	IgA

ஆ)	IgG

இ)	IgD

ஈ) IgE

19. ஆன்டிஜென்னுக்கும் 
ஆன்டிபாடிக்கும் 
இடையிலான்  முதன்மை இடைவினைகளில்,
கீழ்காணும் ஒன்று ஈடுபடாது.

ஆ)	சிறப்பு ஆன்டிபாடிடன் த�ொடர்புக�ொள்வது,
ஹாப்டன்கள் ஒருங்கிணைந்தவையாக 
இருந்தாலும் கூட.

அ)	வேண்டர்வால்ஸ் விசை
ஆ)	ஹைட்ரோப�ோபிக் விசை

இ)	கேரியர்கள் இல்லாமல்  ந�ோயெதிர்ப்பு
பதில்களை தூண்ட முடியாது.

இ)	லெட்ரோஸ்டேட்டிக் விசை
ஈ)	க�ோவலண்ட் பிணைப்புகள்

ஈ)	மேலே உள்ள அனைத்து.

20. ஆன்டிஜெனை மதிப்பிடும் ச�ோதனையில் 
ஆன்டிஜென்னுக்கு
பதிலாக கடத்தி
துகள்களால்  ஆன்டிபாடி உறிஞ்சப்பட்டால்,
இந்த நுட்பம்                   எனப்படும்.

14. 14. அம்மை ந�ோய் த�ொற்று தாக்கியவற்கள்
பெரிய அம்மை ந�ோய்க்கு எதிரான  பாதுகாப்பு
பெறுவது,
_____________
யினை 
குறிக்கும்.

அ)	மறைமுக திரட்சியாதல் 

அ)	ஆன்டிஜெனிக் தனித்தன்மை.

ஆ) நேர்முக திரட்சியாதல்

ஆ)	ஆன்டிஜெனிக் குறுக்கு செயல்திறன்.

இ) எதிர்மறை செயலற்ற திரட்சியாதல்

இ)	உள்ளார்ந்த ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி.

ஈ) ஹீமகுளுட்டேஷன் தடுப்பு

ஈ)	செயலற்ற பாதுகாப்பு.

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

15. அட்ஜுவன்ட் ஒரு ப�ொருள்
அ)	இம்முன�ோஜெனிசிட்டி த�ொந்தரவு .

1. ந�ோய்த்தடுப்பியல் என்றால் என்ன?

ஆ)	இமின�ோஜெனின் இரசாயன சிக்கல்களை 
அதிகரிக்கிறது.

2. வேக்சினேஷன் வரையறு.

இ)	ந�ோயெதிர்ப்பிற்கு
அதிகரிக்கிறது.

4. முதல்நிலை  நிணநீர்  உறுப்புகளின்  பணி
என்ன?
இரண்டாம்  நிலை  நிணநீர் 
உறுப்புகளின் பணி என்ன?

ந�ோயெதிர்ப்பு

3. M செல்கள் என்பது என்ன?

பதில் 

ஈ)	ந�ோய் தடுப்பு குறுக்கு - எதிர்வினை 
அதிகரிக்கிறது.

5. குருதியாக்கம் பற்றி வரையறு.
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6. பல்வகைத் திறனுடமை 
என்றால் என்ன?
7. பெறப்படும் 
என்ன?

குருத்தணுக்கள்

ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல் 

22. பேக�ோசைட்டாஸ்சின்  பல்வேறு நிலைகளை 
சுருக்கமாக விளக்குக.

என்றால் 

23. இன்ட்டர்பெரான்களை 
வரைக.

8. ந�ோய்த்தடுப்பியலின்  நினைவாற்றல்  என்றால் 
என்ன?
9. செயல்/செயலற்ற 
வரையறு.

ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்-

25. துனையூக்கிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன.
26. இம்யூன�ோகுள�ோபுளினின்  அமைப்பினையும் 
பணிகளையும் விளக்குக.

இமியூன�ோஜென்- வரையறு.

27. தைமஸின்  அமைப்பையும் வேலைகளையும் 
சுருக்கமாக விவரி.

12. ஹேப்டன்கள் என்றால் என்ன?
13. ஆன்டிஜெனிசிட்டி என்றால் என்ன?

28. நிணநீர்  முடிச்சுவின்  அமைப்புமுறை மற்றும் 
வேலைகள் பற்றி சுருக்கமாகக் கூறு.

14. ஹெப்பிட�ோப்புகள் வரையறு.
15. ஆன்டிபாடிகைள் வரையறு.

29. மேகேராபாஜ்களின் பண்புகளை விவரி.

16. ஆக்ஸினசேஸன் என்றால் என்ன?

30. B/T செல்களின் பண்புகளை விவரி.

17. ந�ோய்த்தடுப்பாற்றல்/காம்பிளிமண்ட்  என்றால் 
என்ன?

31. வீக்கம்  எதிர்செயலின் 
நிகழ்வுகளை விளக்குக.

18. வீழ்படிவாதல்/திரட்சியாதல் என்றால் என்ன?
19. ஈஸ்னோபில்கள்/
சிறுகுறிப்பு வரைக.

சிறுகுறிப்பு

24. முதல்நிலை  ந�ோய்த்தடுப்பு
எதிர்செயல்/
இரண்டாம்நிலை  ந�ோய்த்தடுப்பு எதிர்செயல்சிறுகுறிப்பு வரைக.

10. இமியூன�ோஜெனிசிட்டி என்றால் என்ன?
11.

பற்றி

மூன்று

முக்கிய

32. ஹீம�ோரல்  ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை  சுருக்கமாக 
விவரி.

நியூட்டோபில்கள்-

33. செல் இடையீடு ந�ோய்த்தடுப்பாற்றலை விவரி.

20. NK செல்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

34. IgM ன் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

21. எவ்வாறு க�ோழைப்படல சவ்வுகள்
ந�ோய்க்கிருமிகள்
ஓம்புயிரியின்  உள்ளே 
வருவதை தடுக்கின்றன.

35. ஆன்டிஜென்  - ஆன்டிபாடி வினைகளின் 
ப�ொதுவான பண்புகளை பட்டியலிடுக.
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இயல

14

நுண்ணுயிர் ை்ரபியல
இயல திடெவன்ர

டிஎன்ஏ அைமப்பு

14.1 மரபுத் த்கவல்்கள, டி.என்.ஏ ்ெ்கரித்தல்

ைசட்ேடாசின்
ைசட்ேடாசின்

குவாைனன்

14.2 டி.என்.ஏ அறமபபு

குவாைனன்

அடிைனன்

14.3 டி.என்.ஏ மறுபதிபபு

அடிைனன்

யுராசில்

ைதமின்
RNA

DNA

நுணணுயிர் மரபியல் செல்லியல்
செயல்முறை்களின்
செயலியலுக்கும்,
தடம்
அறமபபு்களுக்கும்
ஒழுங்குமுறை
்கணடுபிடிபபதற்கும் வலுவான ்கருவி்கற்ள வைங்குகிைது.
நுணணுயிரி்களின்
மரபணு
ஆய்வு
ஒழுங்குமுறை
்கணடுபிடிபபதற்கும்
மீணடிறன
டி.என்.ஏ
சதாழில்நுடப
வ்ளர்சசியிலும்,
பயனுள்ள
சபாருள்கள
உற்பத்தியிலும்
முக்கியத்துவம் வாய்நத பங்கு வகிக்கின்ைது. நுணணுயிர் மரபியல்,
நுணணுயிரி்கற்ள அை்க்கா்கவும், �ன்றம தருபறவயா்கவும்,
வன்றம நிறைநததா்கவும் செய்கிைது.

ேற்்றல க�ாக்ேஙேள்
மாணவர்்கள
பிைகு,
•
•
•
•
•

•
•
•

இபபாடபபகுதிறயப

•
•

பயின்ை

டி.என.ஏ லவ ேரெபிேல் ்பாருளாக
நிரூபிகக
நடேத்தபப்டடே
வரெைாற்றுப
பரி்ோதலனகலள ேறுஆய்வு ்ேய்வர்.
ேரெபிேல் ்பாருளின பங்லக அலடேோளம்
காணுவர்.
கிரிஃபித், ஆவரி, ்ேகலி்ோ்ட ேற்றும்
்ேககாத்தி, �ர்்ே ேற்றும் ்ேஸ
ஆகி்ோரின பங்களிபலப அங்கீகரிபபர்.
டி.என.ஏ அலேபலப விளககுவர்.
ோர்காஃப, ்ரொேலினடு ஃபரொங்களின
ேற்றும் ோரிஸ வில்கினஸ, வா்டேன
ேற்றும் கிரிக ஆகி்ோரின பங்களிபலப
அங்கீகரிபபர்.
வா்டேன ேற்றும் கிரிக டி.என.ஏ ோதிரிலே
விளககுவர்.
டி.என.ஏ ேற்றும் ஆர்.என.ஏ அலேபபுகலள
ஒபபிடுவர்.
மீ ே ல் ே ன ே ற் று ம் ஸ டே ா ல்
பரி்ோதலனகலள அறிவர்.

இரெ்டடித்தல் படிநிலைகலள விளககுவர்.
டி.என.ஏ
இரெ்டடித்தலில்
ஈடுபடும்
்நாதிகலளயும்
அவற்றின
்ேேல்பாடுகலளயும் பற்றி அறிவர்

14.1 டி.என்.ஏ. வில கேேரிக்ேபபடும்
ை்ரபியல ்தேவல
நுணணுயிர்்கள,
இயற்ற்கயில்
பன்மு்கத்
தன்றமயானறவ்கள.
ஒரு
குறிபபிடட
பாக்டீரியாறவ சிை பணபு்கற்ளக் ச்காணடு அறிய
முடியும். ஒரு பாக்டீரியா செல், வ்ளர்நது, பிரியும் ்பாது
மாதிரியான பணபு்கற்ளக் ச்காணட செல்்கற்ள
உருவாக்கும். ெநததி (Progeny) செல்்களின் ஒரு சிை
பணபு்கள ஒ்ர மாதிரியா்கவும், மற்ை சிை பணபு்கள
சவவ்வைா்கவும் உள்ளறத நீங்்கள நிறனத்தது
உணடா?
செல்லின் சிை இடங்்களில் இருக்கும் சிை
து்கள்கள, ்கடடுபபடுத்தும் ்காரணியா்க, ஒரு
தறைமுறையிலிருநது மற்சைாரு தறைமுறைக்கு
பணபு்கற்ளக் ்கடத்தும் என்று 19 ஆம் நூற்ைாணடின்
மத்தியில், யூகிக்்கபபடடது.
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மரபியல் என்பது கட்டுப்படுத்தும் காரணியின்
செயல்படும்
விதத்தைப்
புரிந்துக�ொள்ளும்
ந�ோக்கத்தினைக் க�ொண்ட அறிவியலின் ஒரு பிரிவு
ஆகும். தகவல் பரிமாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தும்
காரணியே மரபணு (Gene) என்று தற்பொழுது
மிக நன்றாக தெரியும். பெற்றோரில் இருந்து அடுத்த
சந்ததிக்கு (Progeny) பாரம்பரியத்தைப் பரிமாற்றம்
செய்யும் ஒரு அலகு மரபணு (Gene) என்று
வரையறுக்கப்படுகிறது.

மிருதுவான சிற்றினம் (S) – வீரியமுள்ள,
உறையுள்ள, (செல்விழுங்குதலைத் எதிர்க்கும்)
மிருதுவான குழுக்களை ஊடகத்தில் உருவாக்கும்.
கிரிஃபித் மிருதுவான உயிருள் வீரியமான
பாக்டீரியாக்களை எலிகளின் உடலில் செலுத்தினார்.
அப்போது
எலிகளுக்கு
ந�ோய்
உண்டாகி
இறந்தன. அதே நேரத்தில் சொரசொரப்பான
வீரியமுள்ள பாக்டீரியாக்களை எலிகளின் உடலில்
செலுத்தியப�ோது நோயை உண்டாக்கவில்லை,
எலிகளும்
இறக்கவில்லை.
வெப்பப்படுத்திக்
கொல்லப்பட்ட மிருதுவான சிற்றினத்தை எலிகளில்
செலுத்தினார்,
எலிகள்
உயிரோடிருந்தன.
ஆனால்
வெப்பப்படுத்திக்
கொல்லப்பட்ட
வீரியமுள்ள
பாக்டீரியாக்களையும்,
வீரியமற்ற
பாக்டீரியாக்களையும்
கலந்து
செலுத்தினார்.
செலுத்தியப�ோது,
ஆச்சர்யமான
முடிவுகளை
க�ொடுத்தது. எலிகள் நிமோனியாவால் இறந்ததைக்
கண்டார். இறந்த எலியின் இரத்தத்தைப் பரிசோதனை
செய்து பார்க்கும் போது அதில் உயிருள்ள மிருதுவான
சிற்றினம் இருந்தது. தற்செயலான கண்டுபிடிப்பு,
கிரிஃபித்தை, ச�ொரச�ொரப்பான சிற்றினம், மிருதுவான
சிற்றினமாக மாற்றப்படுவதற்கு, வெப்பத்தினால்
க�ொல்லப்பட்ட மிருதுவான பாக்டீரியாவில் இருந்து
பெறப்பட்ட ப�ொருளைதான் என்று முடிவு செய்தார்.
இந்த ப�ொருள்தான் ”மாற்றத்தின் தத்துவம்” என்று
கூறினார். இந்த நிகழ்வு ”பாக்டீரியல் மாற்றம்” என்று
கூறப்படுகிறது. கிரிஃபித் ச�ோதனை படம் 14.3 ல்
சுருக்கமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மரபணுக்களினால் ஏற்படும் மரபு வழி
மாதிரியைப்
பரிசோதனைகள்
கொண்டு
நிரூபிக்க முடிந்தாலும் அதன் மூலக்கூற்றின்
இயல்பைப் புரிந்து கொள்ள முடியமால் இருந்தது.
கிரிஃபித்
அறிமுகப்படுத்திய
மாற்றப்படும்
க�ொள்கை (1944), அவெரி மாக்லியாட், மற்றும்
மாக்கார்டியும், அவர்களை பின் த�ொடர்ந்து
ஹெர்சி, சேஸ் (1952), அவர்களின் பரிச�ோதனை
வாயிலாக டிஆக்ஸிரிப�ோநியூக்ளிக் என்று உறுதி
செய்யப்பட்டது.

14.1.1 ஃப்ரடெரிக்
கிரிஃபித் பரிசோதனை
பிரிட்டிஷ் பாக்டீரியாலஜி
வல்லுநர்
ஃப்ரடெரிக்
கிரிஃபித்
(படம்
14.1)
நிம�ோனியாவிற்கு எதிராக
தடுப்பூசியை
1928–ஆம்
ஆண்டு உருவாக்கினார்.

படம் 14.1:
ஃப்ரடெரிக் கிரிஃபித்

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

கிரிஃபித்
தன்
சோதனைக்கு
இரண்டு
வகையான ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே சிறு
சிற்றினங்களைப் (Strains) பயன்படுத்தினார் (படம்
14.2).

கிரிஃபித்
எலிகளில்,
வெப்பத்தினால்
க�ொல்லப்பட்ட
மிருதுவான
மற்றும்
ச�ொரச�ொரப்பான
சிற்றின
வகைகளை
உட்செலுத்தும்போது என்ன நிகழும் என்று
எதிர்பார்த்தார்?

சொர சொரப்பான சிற்றினம் (R) – வீரியமற்ற,
உறையற்ற,
சொரசொரப்பான
குழுமங்களை
ஊடகத்தில் உருவாக்கும்.

படம் 14.2: ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே வின் மிருதுவான மற்றும் சொரசொரப்பான குழுக்கள்
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உயிருள்ள
ெசாரெசாரப்பான
வைக

உயிருள்ள ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட
மிருதுவான
மிருதுவான வைக
மிருதுவான வைக மற்றும்
வைக
உயிருள்ள ெசாரெசாரப்பான வைக

இரத்த மாதிரியில் காணப்படும்
இனப்ெபருக்கமைடயும்
உயிருள்ள ெசல்கள்
இனெபருக்கமைடந்து
அதிக ெசல்கைள உற்பத்தி
ெசய்கின்றன

ஆேராக்கியமான
எலி

இறந்த எலி

ஆேராக்கியமான
எலி

இறந்த எலி

பெம் 14.3: கிரிிஃபித் பரி்ொதறனயின் சுருக்்கம்

14.1.2 ஆஸவால T. ஆவ்ரி, கோலின்
டைக்லிகயாட ைற்றும் கைக்லின் டைக்ோத்தி
பரிகோ்தனை

ஏஸ்
ஊட்கத்தில்
றவக்்கபபடடு,
வாழும்
சொரசொரபபான பாக்டீரியா ்கைநத ்கைறவ
செலுத்தபபடட எலி்கள இைக்்கவில்றை. இதன்
மூைம்,
ஸ்ட்ரெப்டோகாககஸ
நி்ோனி்ே
பாக்டீரியாவின் சொரசொரபபான சிற்றினங்்கற்ள
மிருதுவான பாக்டீரியாவா்க மாற்றுவதற்கு டி.என்.ஏ
சபாறுபபாகிைது என்பது, ஓர்ளவு நிரூபணமானது.
ஆவரி மற்றும் அவருடன் பணிபுரிநதவர்்கள
படம் 14.5 ல் சுருக்்கமா்க ்காணபிக்்கபபடடுள்ளது.
பின்னர், செர்்ெ மற்றும் ்ெஸ்சின் T2
பாக்டீரி்யா்பஜ் மீதான பரி்ொதறன, டி.என்.ஏ
வில் மரபியல் த்கவல் ்காணபபடுகிைது என்பறத
உறுதிபபடுத்தியது.

பெம் 14.4: ஆவரி, சமக்லி்யாட மற்றும் சமக்்காத்தி

இநத
முக்கியமான
ஆரம்ப்காை
பரி்ொதறன்கள, மற்றும் பிை ஆதாரங்்களும்,
உயிருள்ள செல்்களின் மரபுப த்கவல்்கள டி.என்.ஏ
தான் ஒரு தறைமுறையில் இருநது மற்சைாரு
தறைமுறைக்கு
பணபு்கற்ள
்கடத்துவதற்கு
்காரணமாகும் என நிருபிக்்கபபடடது. இது எல்ைா
நுணணுயிர்்களுக்கும் உள்ளது. விதிவிைக்்கா்க
சிை றவரஸ்்கள ஆர்.என்.ஏ மரபியல் த்கவல்்கற்ளக்
ச்காணடுள்ளன. டி.என்.ஏ வில் பாரம்பரியத்தின்
முக்கியத்துவத்றத அறிவதன் மூைம், தடயவியல்
பகுபபாய்வு, தநறத வழி மரபு ்ொதறன மற்றும்
மரபணு தரம் அறிதல் ்ொதறன்களில் பயன்படுத்த
இயலுகிைது.

கிரிிஃபித்
பரி்ொதறனயின்
முடிவு்கள,
மாறுதல்
ச்காளற்கறய
்மலும்
ஆய்வு
செய்ய ஆர்வத்றத தூணடின. ஆவரி மற்றும்
அவருடன் பணிபுரிநதவர்்கள (படம் 14.4) புரதம்,
ஆர்.என்.ஏ, மற்றும் டி.என்.ஏ ஆகியவற்றை
நீக்குவதற்்கா்கப
பு்ராடடீ்யஸ்,
ஆர்.என்.
ஏஸ், டி.என்.ஏஸ் ச�ாதி்களுடன், சவபபமூடடி
ச்கால்ைபபடட
மிருதுவான
பாக்டீரியாவின்
ொறைப பயன்படுத்தினார். பிரித்சதடுக்்கபபடட,
ஊட்கத்தில்
றவக்்கபபடட
பாக்டீரியாறவ
உயிர்வாழும் சொரசொரபபான பாக்டீரியாவுடன்
்கைநது எலி்களுக்குள செலுத்தினார். டி.என்.
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ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட ஸ்ட்ெரப்ேடாகாக்கஸ் நிேமானியாவின் ெமன்ைமயான
வைகயுள்ள வடிசாறு (புரதம், ஆர்.என்.ஏ, டி.என்.ஏ)

சிகிச்ைச புேராட்டீஸ்
அளிக்கப்பட்டது

+

உயிருள்ள
ெசாரெசாரப்பான இனம்

எலி இறக்கிறது
S – ெசல்கள் உள்ளதால்
உருமாற்றம் நைடெபறுகிறது
உருமாற்றம் புரதங்கள்
இல்லாத நிைலயில்
நைடெபறுகிறது.

RNase

+

DNase

+

உயிருள்ள
ெசாரெசாரப்பான இனம்

உயிருள்ள
ெசாரெசாரப்பான இனம்

எலி இறக்கிறது

எலி உயிருடன் உள்ளது

S – ெசல்கள் உள்ளதால்
உருமாற்றம் நைடெபறுகிறது
உருமாற்றம் ஆர்.என்.ஏ
இல்லாத நிைலயில்
நைடெபறுகிறது.

S – ெசல்கள்
இல்லாததால் உருமாற்றம்
நைடெபறவில்ைல.
உருமாற்றம் டி.என்.ஏ
இல்லாமல் நைடெபறாது.

பெம் 14.5: ஆவரி, சம்கலி்யாட மற்றும் சமக்்காத்தி பரி்ொதறன

்தேவல துளி
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5′ முைன

சர்க்கைர

5′

பாஸ்ேபட்

5′
HOCH2

0
1′
சர்க்கைர

4′

P

4′ C
S

காரம்

B

3N
2

5′
S

சர்க்கைர

4′

1′

காரம்

B

நியூக்ளிேயாைசட்
P P P

3′

2′

3′ முைன

நியூக்ளிேயாைசட்

S

B

நியூக்ளிேயாைசட்
டிைரபாஸ்ேபட்

OH

2′

H

C 1′

C

H

5′
HOCH2
4′ C
H

H

5
N
1

6

H N
O

H

3′

C

OH
C 1′

H
2′
C

H

OH

ைரேபாஸ்

O

4

O

OH

டிஆக்சி ைரேபாஸ்

3′ முைன

நியூக்ளிேயாைடட்

C

3′

OH

2′

0

H

H

நியூக்ளிேயாைடட்
3′

O

O
H N

NH2

CH3
N

N

O N
O N
H
H
H
ைதமின் (T) ைசட்ேடாைசன் (c)
பிரிமிடின் யுராசில் (U)
டி.என்.ஏ மற்றும்
டி.என்.ஏ
ஆர்.என்.ஏ
மட்டுேம உள்ளது மட்டுேம உள்ளது ஆர்.என்.ஏ ஆகிய
இரண்டும் உள்ளன
NH2
O
6
7
5 N
1N
N
N
N
H N
8
2
N9
N
N 4
N
N
3
H2N N
H
H
H
ப்யூரின்
அடிைனன் (A)
குவாைனன் (G)

படம் 14.6: நியூக்ளியோடைடு நியூக்ளியோசைடு, டிஆக்சி ரைபோஸ், ரைபோஸ், நைட்ரஜீனஸ் காரங்கள்
ஆகியவற்றின் அமைப்பு

14.2 டி.என்.ஏ. அமைப்பு
•

•

•

•
•

•

டி.என்.ஏ. என்பது நியூக்ளியோடைடு எனப்படும்,
எளிய மோனோமெரிக் அலகுகளால் ஆன
பாலிமர் ஆகும் (படம் 14.6)
ஒவ்வொரு
நியூக்ளியோடைடும்
வேதிப்பொருளால் ஆனவை.

மூன்று

•

பாஸ்பேட்
தொகுதி
அல்லாத
நியூக்ளியோடைடுகள்
நியூக்ளியோசைடு
எனப்படும்.

•

டி.என்.ஏ.வில் காணப்படும் சர்க்கரை டி ஆக்ஸி
ரைபோஸ் சர்க்கரை ஆகும்.
காணப்படும்

அலகு

இவற்றால்

* நைட்ரஜன் காரம் மற்றும் சர்க்கரைக்கு
இடையில்
உள்ள
இணைப்பு
கிளைக்கோஸைடிக் இணைப்பு

1. நைட்ரஜன் காரம் [base]
2. சர்க்கரை
3. பாஸ்பேட் தொகுதி

டி.என்.ஏ
வில்
காரங்கள்:

ஒரு நியூக்ளியோடைடு
அமைகின்றது:

நைட்ரஜன்

•

* பியூரின்கள் – அடினைன் (A), குவானைன்
(G)

* பிரிமிடின்கள் – தைமின் (T), சைட்டோசின்
(C)

* பாஸ்பேட் தொகுதி மற்றும் சர்க்கரைக்கு
இடையிலான இணைப்பு

ஒ வ ்வெ ா ரு நி யூ க் ளி யே ா டை டு க ளு ம்
ப ா ஸ ் பே ா டை ஈ ஸ்ட ர் இ ணைப் பு க ளு ட ன்
இ ணைந் து ப ா லி நி யூ க் ளி யே ா டை டு
சங்கிலியை
(இழை)
உருவாக்குகின்றன
(படம் 14.7a).

நைட்ரஜன்
காரங்களுக்கு
இடையில்
ஹைட்ரஜன் இணைப்பு மூலமாக இரண்டு
பாலிநியூக்ளியோடைடு சங்கிலிகள் இணைந்து
இரட்டை இழை டி.என்.ஏ உருவாக்குகிறது
(படம் 14.7b).

அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் இடையே
இரண்டு
ஹைட்ரஜன்
இணைப்புகளும்,
கு வ ா னை னு க் கு ம்  சை ட ் டே ா சி னு க் கு ம்
இடையே மூன்று ஹைட்ரஜன் இணைப்புகளும்
உள்ளன.
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5′

C

P

C

5′

டியாக்சிைரேபாஸின்

3′
G
C G

3′

A T

A

P

A

T
C G

பாலிமர்
பாஸ்ேபா–ைட-எஸ்டர்
பிைணப்பு

5′

G C
3′

G

G

P

C

A T
C G

5′

3′
P

T

T A

A

T

5′

அ) டி.என்.ஏ.
பாலிக்யூக்ளிேயாைடட்
சங்கிலி

T A
3′

நியூக்ளிேயாைடட்

5′

ஆ) இரண்டு டி.என்.ஏ இைழகள்
ைஹட்ரஜன் பிைணப்பால்
பிைணக்கப்பட்டுள்ளன

இ) டிஎன்ஏ ேலெடர்

ஈ) டிஎன்ஏ
இரட்ைட
சுருள்

உ) ைமய அச்ைசச்
சுற்றிய டி.என்.ஏ

படம் 14.7: டி.என்.ஏவின் ஒற்றை பாலிநியூக்ளியோடைடு சங்கிலி, இரு டி.என்.ஏ இழைகளின் ஹைட்ரஜன்
இணைப்பு அச்சை சுற்றி இரட்டை சுழல் [Helix] ஆகியவற்றின் அமைப்பு.
•

•

டி.என்.ஏ இரட்டை சுழல் [Helix] வடிவில்
சுருண்டுள்ளது, இதில், ஓர் அச்சைச் சுற்றி
டி.என்.ஏ வின் இரு இழைகளும் அமைந்துள்ளன
(படம் 14.7d மற்றும் e)

டி.என்.ஏ வை வேறுபடுத்துகிறது.

14.2.1 வாட்சன் மற்றும் கிரிக் டி.என்.ஏ
இரட்டை சுருள் மாதிரி
1950–ஆம் ஆண்டு த�ொடக்கத்தில் ர�ோஜலிண்டு
பிராங்களின் மற்றும் ம�ௌரிஸ் வில்கின், X-கதிர்
அலைவளைவின் சக்தி வாய்ந்த முறையைப்
பயன்படுத்தி டி.என்.ஏ அமைப்பில் அதிக ஒளியை
செலுத்தினார். X-கதிர் அலைவளைவின் முறையில்
டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் சுருள் அமைப்பு என்று
ஊகிக்கப்பட்டது. பிராங்களின் X-கதிர் படிகமாதல்
படிப்பின் அடிப்படையில் 1953 ஆம் ஆண்டு,
வாட்சன் மற்றும் கிரிக் முப்பரிமாண டி.என்.ஏ மாதிரி
அமைப்பை அடிக�ோளிட்டனர் (படம் 14.8). 1962-ல்
இரட்டைச்சூழல் அமைப்பை அங்கீகரித்து வாட்சன்,
கிரிக் மற்றும் வில்கின்ஸ் ஆகிய மூவருக்கும்
ந�ோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. வாட்சன் மற்றம் கிரிக்
மாதிரியின் (படம் 14.9) படி,

இந்த அச்சு மிகவும் அதிகமாக சுழன்று
காணப்படும். இது டி.என்.ஏ அமைப்பின்
முக்கியமான பண்பாகும்.

அனைத்து டி.என்.ஏக்களும் பெரியதாயினும்
சிறியதாயினும்
ஒரே
சர்க்கரை
பாஸ்பேட்
முதுகெலும்பைக் கொண்டவை. பாலிமரின் நீளமும்,
நான்கு காரங்களும் முதுகெலும்பில் பகிரும்
விதமுமே ஒரு டி.என்.ஏ–விலிருந்து மற்றொன்றை
வேறுபடுத்துகின்றது. சில இசைக் குறிப்புகளைக்
கொண்டு எண்ணற்ற மெல்லிசைகள் உருவாவது
போல, நான்கு நைட்ரஜன் காரங்களைக் கொண்டு
பல்வேறு வரிசைகளை உருவாக்க முடியும்.
ஆர்.என்.ஏவில்
டிஆக்ஸி ரைபோஸ்
சர்க்கரைக்குப் பதிலாக ரைபோஸ் சர்க்கரையும்,
தைமின் நைட்ரஜன் கார வரிசைக்குப் பதிலாக
யுராசிலும் உள்ளது. இந்த பண்பே ஆர்.என்.ஏ மற்றும்

•

வலது பக்க சூழல் உருவாக்க, இரண்டு சூழல்
சங்கிலிகள் ஒரே அச்சைப் சுற்றிப் பிணைந்து
காணப்படும்
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5′

விட்டம்
20Å

C

G

T

A

சிறிய
பள்ளம்

ஒரு முழுைமயான
முைற 34Å

C

A

T
G

A

ெபரிய
பள்ளம்

3′
ைநட்ரஜன்
கார இைண

வாட்சன் மற்றும் க்ரிக்
டி.என்.ஏ மாதிரி

G

C

சர்க்கைர-பாஸ்ேபட்
முதுெகலும்பு

3.4 Å

ைமய அச்சு

3′

T
5′

5′

எதிர் இைண காம்ப்ளிெமண்ட்ரி
இைழகள்
TACA

3′

3′

ATGT

5′

படம் 14.9: வாட்சன் மற்றும் கிரிக்கின் டி.என்.ஏ மாதிரி, எதிர் இணை இரட்டை இழை டி.என்.ஏ
•

இரு இழைகளின் பியூரின் மற்றும் பிரிமிடின்
காரங்களும் இரட்டை சூழலுக்கு, உள்ளே
ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டு இருக்கும்.

இணைப்புகளையும்
G
மற்றும்
C-க்கு
[G
C] இடையில் மூன்று ஹைட்ரஜன்
இணைப்புகளையும் உருவாக்க முடியும்.

•

ஓர் இழையின் ஒவ்வொரு நைட்ரஜன் காரமும்
மற்ற இழையின் காரத்தோடு ஒரே பகுதியில்
(Plane) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

•

ஹைட்ரஜன் இணைப்புகள் இரண்டு சங்கிலித்
தொடருக்கிடையே, வேதி நிலைபுதன்மையை
உறுதியைத் [Chemical Stability] தரும்.

•

வாட்சன் மற்றும் கிரிக் விதிகளின் படி,
அடினைன் காரம் தைமினுடனும், குவானைன்
காரம் சைட்டோசினுடனும் இணைக்கப்பட்டு
இருக்கும்.

•

குறிப்பிட்ட A = T மற்றும் G C கார இணைப்பு
என்பது நிலைப்புத்தன்மையின் அடிப்படையாகும்.
டி.என்.ஏ இரட்டிப்புக்கும் [replication] மரபணு
வெ ளி ப ்பாட் டி ற் கு ம் [ G e n e e x p r e s s i o n ]
நிலைப்புத்தன்மை [complementarity concept]
என்பது மிக முக்கியமான செயல்முறை ஆகும்.

•

•

படம் 14.8: வாட்சன் மற்றும் கிரிக்
•

A மற்றும் T க்கு [A=T என்பதைக் குறிக்கும்]
இடையில்
இரண்டு
ஹைட்ரஜன்

•

இரட்டைச் சுழலின் மேற்பரப்பில் காணப்படும்
பெரிய மற்றும் சிறிய பள்ளங்கள் இரண்டு
இழைகள்
இணைவதன்
மூலமாக
உருவாகின்றன.
இரண்டு இழைகளும் எதிர் இணைகளாகும்
(Anti-parallel).
ஏனெனில்,
அதன்
பாஸ்போடைஎஸ்டர் இணைப்புகள் [அதாவது
5ʹ, 3ʹ] எதிர் திசையில் செல்லக் கூடியதாக
அமைந்துள்ளன.
செங்குத்தாக அடுக்கப்பட்ட காரங்கள் 3.4Aº
இடைவெளியுடன் காணப்படும்.
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உயிரணுவின் ம�ொத்த மரபணு உள்ளடக்கம் அதன் மரபணு என அறியப்படுகிறது
மற்றும் மரபணுக்களின் ஆய்வு மரபியல் ஆகும். புர�ோகேரிய�ோட்டுகளை
விட யூகேரிய�ோடிக் உயிரணுக்கள் ஹிஸ்டோன் புரதங்களைக் க�ொண்டு
சிக்கலாக உள்ளது, இது யூகேரிய�ோடிக் குர�ோம�ோச�ோம்களின் ப�ொருள்
குர�ோமடினை உருவாக்குகிறது. ஒரு குர�ோம�ோச�ோம் பல்லாயிரக்கணக்கான
மரபணுக்களை க�ொண்டிருக்கக்கூடும். பல மரபணுக்கள் புரத உற்பத்தியைப் பற்றிய தகவல்களைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.டி.என்.ஏ எல்லாவற்றையும் செல்லுலார் நடவடிக்கைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
நியூக்ளிக் அமிலங்களின் வகைகள்

டி.என்.ஏ

ssடி.என்.ஏ
எடுத்துக்காட்டு::
ØX174 பேஜ்

•

dsடி .என்.ஏ
எடுத்துக்காட்டு::
எ.க�ோலி (λ) பேஜ்

ஆர்.என்.ஏ
மரபணு ஆர்.என்.ஏ

dsஆர்.என்.ஏ
எடுத்துக்காட்டு::
ர�ோத�ோரஸ்

இரட்டை இழையின் ஒரு முழு சுற்றானது,
34Aº அலகுகள் (units) நீளமுடைய கார
இணைப்புகளைக் கொண்டதாகும்.

ssஆர்.என்.ஏ
எடுத்துக்காட்டு::
TMV

மரபுவழி சாராத
ஆர்.என்.ஏ
mஆர்.என்.ஏ, rஆர்.
என்.ஏ, tஆர்.என்.ஏ

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
ஒரு டி.என்.ஏ இழையில் அடினைனின்
சதவீதம் 20 ஆக இருந்தால் மற்ற காரங்களைச்
சதவீதத்தை கண்டறிய முடியுமா? ஆம் எனில்
எப்படி?

14.2.2 எர்வின் சார்காஃப் விதி
1940- களில் எர்வின் சார்காப் விதி மற்றும் சக
ஆராய்ச்சியாளர்களும் வெவ்வெறு உயிரினங்களின்
உள்ள டி.என்.ஏ வின் நான்கு நியூக்ளிய�ோடைடு
காரங்களின் விகிதம் வெவ்வேராக உள்ளன என
கண்டறிந்தனர். டி.என்.ஏ கார அளவுகளை அளவீடு
செய்து, அதில் அடினைனின் எண்ணிக்கை
தைமினின்
எண்ணிக்கைக்குச்
சமமாக
இருப்பதையும், குவானைனின் எண்ணிக்கை
சைட்டோசினின்
எண்ணிக்கைக்குச்
சமமாக
இருப்பதையும் கவனித்தார். இதனால் பியூரின்களின்
ம�ொத்த எண்ணிக்கை பிரிமிடிகளின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும்.

14.2.3 டி.என்.ஏ- மாற்று அமைப்புகள்
டி.என்.ஏ
என்பது
குறிப்பிடத்தக்க
நெகிழ்வு
தன்மை மூலக்கூறாகும். சர்க்கரை-பாஸ்பேட்
முதுகெலும்பில் பிணைப்பின் எண்ணிக்கை சுற்றி
கணிசமான சுழற்சி முடியும் மற்றும் வெப்பநிலை
ஏற்ற இறக்கங்கள், இழைகளின், வளைவு
நீட்சி, பிரிவு ப�ோன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய
முடிவும். வாட்சன் மற்றும் கிரிக் மாதிரி டி.என்.ஏ
அமைப்பு (B-டி.என்.ஏ) அல்லது B-அமைப்பு என்று
கூறப்படுகிறது. ஆயினும் டி.என்.ஏ A அல்லது Z
ஆகிய இரண்டு அமைப்பிலும் இருக்க முடியும்.
1979 ஆம் ஆண்டில் அலெக்சாண்டர் ரிச், Z அமைப்பு
டி.என்.ஏவை கண்டுபிடித்தார் (படம் 14.10)

அளவீடு:
A = T அல்லது A / T = 1
C G அல்லது C / G = 1
A+G=T+C
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அட்டவணை 14.1: டி.என்.ஏ அமைப்புகளின்
பண்புகள்
A-அமைப்பு B–அமைப்பு Z–அமைப்பு
சுழலும் திசை
விட்டம்
ஒரு சுழலில்
ஏற்படும் கார
இணைப்புகள்

படம் 14.10: டி.என்.ஏ அமைப்புகள்

அடுத்தடுத்த
காரங்களின்
இடைவெளி

சமீபத்தில் பல்வேறு மாற்று வகை டி.என்.ஏ ஆன
C-அமைப்பு D-அமைப்பு மற்றும் E-அமைப்பு
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் மற்ற டி.என்.ஏ
பண்புகளை பற்றி அறிய B டி.என்.ஏ அமைப்பே
தரமான மேற்கோள் ஆகும். அட்டவணை (14.1)
B-டி.என்.ஏ மிகவும் நிலையான அமைப்பாகும்.

வலது
பக்கம்

வலது
பக்கம்

இடது
பக்கம்

~26 Aº

~20 Aº

~18 Aº

11

10

12

2.6 Aº

3.4 Aº

3.7 Aº

பாக்டீரியாவின் மரபுப�ொருள் அளவு

•

•

பாக்டீரியா மரபணுக்கள் ப�ொதுவாக Mb ல் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன

•

 ாக்டீரியல் மரபணுக்களின் நீளம் ப�ொதுவாக மி.மீ வரம்பில் இருக்கும், எனவே
ப
வழக்கமான பாக்டீரியா அளவு 1000X ஐ விட பெரியதாக இருக்கும்.

பாக்டீரியா மரபணுக்களின் பரவலானது ப�ொதுவாக 10-3 pg (பிக�ோகிராம்) வரம்பில் இருக்கிறது.

மாற்றங்கள்
1 Kb = 103 bp
(அடிப்படை ஜ�ோடிகள்)
1 Mb = 106 bp
1 Gb = 109 bp

1 bp ≈ 0.33nm

1 pg = 10−12 g

1 kb ≈ 0.33μm

1pg = 978 Mb

1 Mb ≈ 0.33mm

அடிப்படை ஜ�ோடிகள்
எண்ணிக்கை = நிறை in pg ×
(0.978 × 109)

1 Gb ≈ 0.33m

1 kb ≈ 10−6 pg
1 Mb ≈ 10−3 pg
1 Gb ≈ 1 pg
பாக்டீரியா

வைரஸ், உள்ளுறுப்புகள் யூகேரிய�ோட்கள்

ஜீனோம்ஸ்

சிறிய (Mb)

சிறிய (Kb)

பெரிய (Gb)

மரபணு அடர்த்தி

உயர்

உயர்

குறைந்த

எடுத்துக்காட்டு

ஈ– கோலி 5000
மரபணுக்கள்

பாக்டீரிய�ோபாஜ்கள் 10100 மரபணுக்கள்

ஹ�ோம�ோ சேபியன்கள்
25000 மரபணுக்கள்
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இதில் உருவாகும் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள்
ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு இழை பழையதாகவும்,
ஒரு இழை புதியதாகவும் காணப்படும். இதுவே
செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் ஆகும் (படம் 14.11).

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்
கீழக்காணும் நிரப்பு டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ
இழையின் கார வரிசையை எழுதுக.

14.3.1 மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் ச�ோதனை

5ʹGCGCAATATTTCT3ʹ

1957-ஆம் மேத்யூ மீசல்சன்
மற்றும்
ப்ராங்கிளின்
ஸ்டால்
என்பவர்கள்
செமிகன்வேடிவ் இரட்டித்தல்
முறை
ச�ோதனைகான
ஆதாரங்களை வழங்கினார்.

14.3 டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்
மரபணு தகவல்களை நிலையாகச் சேமிக்க
டி.என்.ஏ ஓர் அற்புதமான சாதனமாகும். டி.என்.ஏ
மூலக்கூறுகளின்
பிரதிகள்
உருவாகும்
செயல்முறையே டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் எனப்படும்.
இங்கு, இரண்டு ஒத்த இரட்டை இழை டி.என்.ஏ
மூலக்கூறுகள் உருவாக இரட்டை இழை டி.என்.ஏ
மூலக்கூறு பிரதி எடுக்கப்படுகின்றன. இரட்டித்தல்
என்பது ஒரு அத்தியாவசியமான செயல் முறையாகும்.
ஏனெனில், ஒரு செல் பிளவுபடும் போது இரண்டு சேய்
செல்களிலும் (daughter cells) பெற்றோர் செல்லிலுள்ள
அதே மரபணு தகவல் இடம் பெற வேண்டும்.
S (டி.என்.ஏ உற்பத்தி) வளர்ச்சியின் (Phase) போது
செல் பிளவு ஏற்படும் முன்னர் டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்
நடைபெறுகிறது.

படிநிலைகள்
•

பல தலைமுறைகள் பிறகு எ. க�ோலை செல்களில்
அனைத்து நைட்ரஜன் உள்ள மூலக்கூறுகளும்
டி.என்.ஏ நைட்ரஜன் காரங்களும் உள்பட 15N
நைட்ரஜனை க�ொண்டிருந்தன.

4.

N குறித்த செல்கள், 14N உள்ள வளர்ச்சி
ஊடகத்தில்
மாற்றப்பட்டது
(இலேசான
ஐச�ோட�ோப்புகள்)
15

5. த�ொடர்ந்து நடைபெற்ற டி.என்.ஏ இரட்டத்தலில்
புதிய டி.என்.ஏ க்களில் 14N ஐச�ோட�ோப்புகள்
காணப்பட்டன.

செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் அனுமானத்தை
வாட்சனும் கிரிக்கும் முன்மொழிந்தனர். ஒவ்வொரு
டி.என்.ஏ இழையும் ஒரு புதிய இழையின் தொகுப்பு
உருவாவதற்கு அச்சு போல் செயல்படுகிறது.

6. செல் மாதிரிகள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில்
வளர்ச்சி ஊடகத்திலிருந்து க�ொடுக்கப்பட்டது.

தகவல் துளி
டி.என்.ஏ
இரட்டித்தல்
சாத்தியப்படும் என்பது
பரிந்துரை ஆகும்.

மூன்று
வழிகளில்
மேக்ஸ் டெல்ப்ரகின்

செமிகான்சர்வேடிவ் – இரட்டை இழை
டி.என்.ஏ (இரட்டை இழை டி.என்.ஏ) வின்
இரண்டு பிரதிகளை உருவாக்கும். அதில் ஒரு
பழைய இழையையும் ஒரு புதிய இழையையும்
காணப்படும்.
கான்சர்வேட்டிவ் – இரண்டு சேய் இரட்டை
இழை டி.என்.ஏ–க்களை உருவாக்கும் டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலில், ஒன்று இரு அசல் இழைகளையும்
மற்றொரு சேய் டி.என்.ஏ வானது இரு புதிய
இழைகளையும் கொண்டது.

ெசமிகன்சர்ேவடிவ்

+

கன்சர்ேவட்டிவ்

+

டிஸ்பர்சிவ்

+

படம் 14.11: செமிகான்சர்வேடிவ், கான்சர்வேட்டிவ்,
டிஸ்பர்சிவ்

டிஸ்பர்சிவ் – டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் அசல் இரட்டை இழை டி.என்.ஏ துண்டுகளாக்கப்படுகிறது.
இரண்டு பிரதிகளை உருவாக்கி ஒன்று கூடும் துண்டுகள், நிரப்பு கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைக்கின்றன.
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7. மேலேயுள்ள
ஒவ்வொரு
மாதிரியிலிருந்து
டி.என்.ஏ வை பிரித்தெடுத்து, அதை (சீசியம்
குள�ோரைடு cscl மைய விலகல்) அடத்தி செறிவு
மைய விலகல் முறைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

நடைபெறுகிறது எனவும், இவை ஒரு உலகளாவிய
முறை எனவும் கருதினர் (படம் 14.12).

14.3.2 டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் பங்கேற்கும்
ந�ொதிகள்

எதிர்பார்க்கும் முடிவுகள்
•

கனமான ஐச�ோட�ோப் N க�ொண்டுள்ள டி.என்.ஏ
ஆய்வு குழாயில் அடிப்பகுதி பக்கத்தில் செறிவு
புள்ளியில் சமநிலையை அடையும்.

•

14

எஷ்செரிசியா க�ோலை செல்லில் நடைபெறும்
டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலில்
பல
ந�ொதிகளும்
புரதங்களும் தேவைப்படுகிறது. ஒவ்வொன்றும்
குறிப்பிட்ட
செயல்களில்
ஈடுபடுகிறது.
இந்த
அனைத்து
கூட்டுப்பொருள்களும்
டி.என்.ஏ
ரெப்லிகேஸ் அமைபு அல்லது ரெப்லிச�ோம்கள்
என்று அழைக்கப்படுகிறது. டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில்
முக்கியமான ந�ொதிகள் மற்றும் புரதங்கள், அதன்
பணிகளுடன் அட்டவணைப்படுத்தப்
பட்டுள்ளது
(அட்டவணை 14.2).
அட்டவணை 14.2: டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில்
ஈடுபடும் ந�ொதிகள்

15

N க�ொண்டுள்ள டி.என்.ஏ ஆய்வு குழாயின்
மேற்பரப்பில் பக்கத்தில் செறிவு புள்ளியில்
சமநிலையை அடையும்.

காணப்பட்ட முடிவுகள்
•

முதல் சந்ததிக்கு பின், தனிமைபடுத்தபட்ட
டி.என்.ஏ இடைப்பட்ட அடர்த்தி பட்டை இடத்தை
பிடித்துக்கொள்ளும்.

•

இரண்டாவது சந்ததிக்கு பிறகு இரண்டு
பட்டைகளை உற்றுந�ோக்கப்பட்டது. ஒன்று
இடைப்பட்ட அடர்த்தியில் மற்றொன்று 14N
செறிவு இடத்தில் ப�ொருந்திருக்கும் இலேசான
அடர்த்தி ஆகும்.

ந�ொதி

ஹ ெ லி கே ஸ் டி.என்.ஏ வின்
(Helicase)
இழைகளை பிரிக்கும்

இந்த ச�ோதனையின் முடிவுகளும், மற்ற
மீசல்சன்
மற்றும்
ஸ்டால்
புர�ோகேரிய�ோட்
ச ெ ல ்க ளி ல்  ந ட த் தி ய  ச�ோ த னைக ளு ம்
செமிகன்சர்வேடிவ்
முறையில்
டி.என்.ஏ

15

N இல் பாக்டீரியா
வளர்க்கவும்
பங்கு வளர்ச்சி

CsCI இல்
மாதிரிைய
ைமயவிலக்கு
ெசய்க
ஒரு தைலமுைறக்கு
14
வளர Nக்கு
ெசல்கைள மாற்றுக
15

N

20 நிமிடங்கள்
வளர்க்கவும்

14

N

CsCI இல்
மாதிரிைய
ைமயவிலக்கு
ெசய்க

டி.என்.ஏ கைரேஸ்

டி.என்.ஏ பிரிதலில்
ஏற்படும் அழுத்தத்தை
குறைக்கும்

S.S.B புரதங்கள்

ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ
யில் இணைந்து
நிலைப்டுத்துதல்

டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பாதல் ெசமிகன்சர்ேவடிவ்
பார்க்கப்பட்ட முடிவுகள்
ெசமிகன்சர்ேவடிவ்

ஒரு பட்ைட
கனமான
டிஎன்ஏ 15N

பணிகள்

கணிப்புகள்
கன்சர்ேவடிவ்

டிஸ்பர்சிவ்

ெபற்ேறார்
டிஎன்ஏ

ஒரு பட்ைட
கலப்பின
டி.என்.ஏ
15
N–14N

முதல்
இரட்டிப்பாதல்

14

N இல் இரண்டாவது
தைலமுைறக்காக
வளர்க்கவும்
40 நிமிடங்கள்
வளர்க்கவும்

14

N

CsCI இல்
மாதிரிைய
ைமயவிலக்கு
ெசய்க

இரு பட்ைட
இேலசான
டி.என்.ஏ 14N
கலப்பின
டி.என்.ஏ
15
N–14N

இரண்டாவது
இரட்டிப்பாதல்

படம் 14.12: மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் ச�ோதனை
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புரத மூலக்கூறுகள் பிணைந்துள்ளன.

பிரைமேஸ் (primase)

ஆர்.என்.ஏ வின்
முன்னோடியை
(Primers) உருவாக்கும்

•

டி.என்.ஏ Pol I

ஆர்.என்.ஏ
முன்னோடியை
நீக்கிவிட்டு அவ்விடம்
நியுக்ளிய�ோடைட்களால்
நிரப்பப்படும்

ஹெலிகேஸ்
(டி.என்.ஏ)
ஆனது
கார
இணைப்புகளுக்கு இடையிலான ஹைட்ரஜன்
பிணைப்பை உடைத்து டி.என்.ஏ சுழலின்
இயல்பை மாற்றி விடுகின்றது.

•

டி.என்.ஏ Pol III

டி.என்.ஏ வின் புதிய
இழை நீட்சியடைதல்

•

எஸ்.எஸ்.பி புரதங்களின் பல மூலக்கூறுகள்
கூட்டாகப் பிணைந்து ஒற்றையிழை டி.என்.ஏ
வாக பிரிந்த இழைகளை நிலைப்படுத்தி, இயல்பு
நிலைக்குத் திரும்புதலைத் தடுக்கிறது.

டி.என்.ஏ லைகேஸ்
(Ligase)

காலிடத்தை
இணைக்கும்

•

14.3.3 இ க�ோலையில் டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலின் நிகழ்வுகள்
1.

2. நீட்சியடைதல்
3. இறுதி நிலை

படம்

14.14

துவக்க நிலை
•

டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலின்
ஆரம்ப
ஆதாரத்திலிருந்து
ஆரம்பிக்கிறது.
இவை
ஓ.ஆர்.ஐ.சி (oric) என்று அழைக்கப்படுகிறது. (இ
க�ோலையில் கார இணைப்புகள்)

•

இரட்டித்தலின் துவக்கத்தில் டி.என்.ஏ மற்றும்

பிரைமேஸ், ஆர்.என். ஏ வின் முன்னோடியை
உற்பத்தி செய்கிறது.

பிரிக்கப்பட்ட
பாலிநியூக்ளிய�ோடைடு
இழைகள், அவற்றிற்கு இணையான இழைகள்
உருவாவாற்கு அச்சு ப�ோல் பயன்படுகிறது. டி.என்.ஏ
உருவாக்கத்திற்காக, ஹெலிகேஸால் பிரிக்கப்பட்ட
டி.என்.ஏ-வின் பகுதியே இரட்டித்தல் பிளவு
(Replication Fork) எனப்படுகிறது. அந்த இரட்டித்தல்
பிளவில் நான்கு டி.என்.ஏ இழைகள் உள்ளது. அதில்
இரண்டு பெற்றோர்களிடமிருந்து (Conserved) மற்ற
இரண்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டவை. இரட்டித்தல்
ஒரே திசையாகவ�ோ (Unidirectional) அல்லது
இரு திசையாகல�ோ (Bidirectional) ஒவ்வொரு
த�ோற்றத்திலிருந்தும் ஏற்படலாம். (படம் 14.13) இரு
திசை இரட்டித்தல் வட்ட வடிவ குர�ோம�ோச�ோமை
சுற்றி இரண்டு இரட்டித்தல் பிளவை எதிரெதிர்
திசைகளில் இயங்கும் என விவரிக்கப்படலாம்.

துவக்க நிலை

டி.என்.ஏ
இரட்டித்தல்
விளக்கப்பட்டுள்ளது

ஹெலிகேஸால்
உருவாகும்
பரவலான
அழுத்தத்தை கைரேஸ் ட�ோப�ோ ஐச�ோமேரஸ்
வெளியிடுகிறது.

ஒரு திைச இரட்டிப்பாதல்
இரட்டிப்பாதலின்
ஆரம்பம்

இரு திைச இரட்டிப்பாதல்
இரட்டிப்பாதலின்
ஆரம்பம்

இரட்டிப்பாதல்
கிைளயின் நகர்வு

இராட்டிப்பாதல்
கிைளயின் நகர்வு

படம் 14.13: ஒரு திசை மற்றும் இரு திசை இரட்டித்தல்
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3′
5′

3′

புதிதாக
உருவாக்கப்பட்ட
டி.என்.ஏ இைழ

3′

3′
5′

5′
5′

3′

இராட்டிப்பாதல்
பிளவின் திைச

5′

ஓகசாகி துண்டு

முன்னணி இைழ

பிந்தங்கும் இைழ
3′
5′

5′ 3′

3′
5′

5′ 3′

3′

5′

5′

3′

டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல்

5′

3′

O
P O– OH
O

5′

5′ 3′

5′

5′
5′
3′

3′
O
P
O
O
டி.என்.ஏ ைலகாஸ் ெசயல்

5′
5′
3′
5′
3′

3′

3′

ஆர்.என்.ஏ முன்ேனாடிகைள
அகற்றுதல்

5′
3′
5′

ஓகசாகி துண்டு

5′

5′

5′

டி.என்.ஏ பாலிமேரஸால் நிரப்பப்படும்
ஓகசாகி துண்டுகளின் இைடேய
உள்ள இைடெவளிகள்

டி.என்.ஏ ைலேகஸினால்
மூடப்படும் டி.என்.ஏ
துண்டுகள்

ஆர்.என்.ஏ பிரிமியர்கைள அகற்றுதல்

படம் 14.14: டி.என்.ஏ இரட்டித்தல், ஆர்.என்.ஏ பிரைமர்களின் நீக்கம் மற்றும் லிகேஸ் நடவடிக்கை
இவ்விரு பிளவுகளையும் இரட்டித்தல் பிளவுகள்
எனக் கூறலாம். இரட்டித்தலின் த�ோற்றத்திலிருந்து
விலகி, இரட்டை சுழல�ோடு சேர்ந்து, எதிரெதிர்
திசைகளில், வட்ட வடிவ குர�ோம�ோச�ோமை சுற்றி
நகர்ந்து செல்லும்.

தகவல் துளி
•

1959-ம் ஆண்டு கான்பெர்க் என்பவர்
ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்தியை
டி.என்.ஏ அச்சு க�ொண்டு ச�ோதனையை
நடத்தினார்.

•

1965-ம் ஆண்டு H.G க�ொரானா என்பவர்
ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்தியை
டி.என்.ஏ
அச்சு
இழை
இல்லாமல்
ச�ோதனையை நடத்தினார்.

நீட்சியாதல்
•

டி.என்.ஏ உருவாக்கம் 5ʹ3ʹ திசையில்
த�ொடர்கிறது (இவ்வாறு படிக்க 5 Prime to
3 prime)

•

ஓர் இழை த�ொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்யும்
இந்த இழை முன்னோக்கு இழை (Leading
strand) எனப்படும்.

•

மற்றொரு
இழை
த�ொடர்ச்சி
அற்று
உற்பத்தியாகும். இது பின் தங்கிய இழை
(Lagging strand) எனப்படும்.

•

ஒரு அச்சு இழை மேல் புதிய டி.என்.ஏ இழை
உருவாக்கக்கூடிய
ந�ொதிக்கு
டி.என்.ஏ
பாலிமரேஸ் என்று அழைக்கப்படும்

•

1956-ம் ஆண்டு கார்ன்பெர்க் என்பவருக்கு
டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் ந�ொதி கண்டறிந்தற்காக
ந�ோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

•

ஈ க�ோலை-யில் மூன்று பாலிமரேஸ் ந�ொதிகள்
உள்ளன. அவையாவன

1.

டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I

2. டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் II
3. டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் III
•

பாலிமரேஸ் ந�ொதிகள், டி ஆக்ஸிரைய�ோ
நியூக்ளிய�ோடைடு
சங்கிலியை
3–OH
முனையிலிருந்து நீட்டிக்கச் செய்யுமே தவிர
ஒரு ந�ொதியும் டி.என்.ஏ உருவாக்கத்தைத்
த�ொடங்காது.

•

டி.என்.ஏ உருவாக்கத்திற்கு நியூளிய�ோசைடு
ட்ரை பாஸ்பேட் அல்லது நியூக்ளிய�ோடைடு டி
ஆக்ஸி அடின�ோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் (d ATP),
டி ஆக்ஸி தைமிடின் ட்ரை பாஸ்பேட் (dTTP)
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டி ஆக்ஸிசைட்டிடின் ட்ரை பாபேட் (d CTP) டி
ஆக்ஸி குவான�ோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் (d GTP)
ஆகியவை தேவைப்படும். டி.என்.ஏ இழை
உருவாக்கத்தில் நியூக்ளிய�ோசைடு ட்ரை
பாஸ்பேட் சக்கரையுடன் இணையும் ப�ோது
இரண்டு பாஸ்பேட்களை இழக்கின்றது.
•

•

என்.ஏ பிரைமர் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக டி.என்.ஏ
உடன் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I ல் நிரப்பப்படுகிறது.
பின் இழை துண்டாக்கப்பட்ட இடம் டி.என்.ஏ
லைகேஸ்-ல் மூடப்படுகிறது.
டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலின்
நம்பகத்தன்மை
பின்வருவனவாறு பராமரிக்கப்படுகிறது.

த�ொடக்க நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆர். என்.ஏ
பிரைமர் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக உடன்
டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I ஆல் நிரப்பப்படுகிறது.

1.

2. 3' ® 5' எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் சரிபாக்கும்
நடவடிக்கை அதிகப்படியான டி.என்.ஏ
பாலிமரேஸ் செயல்படும்.

இழை துண்டாக்கப்பட்ட இடம் (Nick) டி.என்.ஏ
லைகேஸ் எனும் இணைப்பு ந�ொதியால்
மூடப்படுகிறது. இவ்வாறாக டி.என்.ஏ லைகஸ்
ஒரு டி.என்.ஏ துண்டின் 3-OH முணை அதன்
மற்றொரு துண்டில் 5 பாஸ்பேட் முனைக்கு
இடையில் பாஸ்போ டை எஸ்டர் இணைப்பை
உருவாக்க வினையூக்கியாக செயல்படும்.

3. இரட்டித்தலுக்கும்
பிறகு
விடுபட்ட
ப�ொருத்தமற்றவற்றை குறிப்பிட்ட ப�ொழுது
பார்க்கும் முறைகளால் சரி செய்தல்.
தகவல் துளி

இரட்டித்தலின்
நீட்சியாதல்
நிலை
இரு
வெவ்வேறு த�ொடர்புடைய முறைகளை க�ொண்டது.
•

முன்னோக்கு இழை உருவாக்கம் (Leading
strand synthesis)

•

பின் தங்கிய இழை உருவாக்கம் (Lagging
strand synthesis)

காரம்-பாலிமரேஸால் தேர்வு செய்தல்

ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்னும் ந�ொதி
ஆர்.என்.ஏ சார்ந்த டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்
ஆகும். இந்நொதியானது ரெட்ரோ வைரஸில்
முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்நொதியின்
செயலானது
ஆர்.என்.ஏ
ஜீன�ோம்களை
இரட்டை இழை டி.என்.ஏ வாக மாற்றம் அடைய
செய்கின்றன.
வைரஸ்
ஆர்.என்.ஏ-வை
டி.என்.ஏ வாக
படியெடுக்க
செய்கிறது.
இச்செயலானது டி.என்.ஏ வை ஒத்த பதிலீடு
எடுக்க ச�ோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முன்னோக்கு
இழை
உருவாக்கம்
இதன்
உருவாக்கம், இரட்டித்தல் உருவாகும் பகுதியில்
குறுகிய ஆர். என்.ஏ பிரைமர் உற்பத்தியுடன்
ஆரம்பிக்கும். (10 முதல் 60 நியூக்ளிய�ோடைடு நீளம்)
முன்னோக்கு இழை உருவாக்கம் இரட்டித்தல்
பிளவில் நடைபெறும் ப�ோது இந்த இழை த�ொடர்ந்து
உற்பத்தியாகி க�ொண்ட இருக்கும். முன்னோக்கு
இழை அல்லது த�ொடர்ச்சியான இழை என்பது
5' ® 3' டி.என்.ஏ உற்பத்தி ப�ோன்று ஒரே திசையில்
இரட்டித்தல் பிளவை ந�ோக்கி நகர்கிறது.

இறுதி நிலை (Termination)

இறுதியாக,
ஈ.க�ோலை
வட்ட
வடிவ
குர�ோம�ோச�ோமின் இரு இரட்டித்தல் பிளவுகளும்
முடிவு பகுதியில் சந்திக்கும். இந்த பகுதிக்கு Ter என
அழைக்கப்படுகிறது. முடிவு பகுதியில் சந்திக்கும்
வரிசையின் பிணைப்பு தளமாக Tus (Termination
utilization sunstance) புரதம் செயல்படுகிறது. இந்த
Tus-Ter அமைப்பு நடைமுறை ஒரு திசையில்
மட்டும் வரும் இரட்டித்தல் பிளவை நிறுத்துகிறது.
Tus-Ter அமைப்பு இரட்டித்தல் பிளவில் ஏதாவது ஒரு
இரட்டித்தல் பிளவு சந்தித்தால் நிறுத்தப்படும் முதலில்
நிறுத்தப்பட்ட ஒரு பிளவை சந்திக்கும் ப�ோது மற்ற
பிளவுகளை நிறுத்துகிறது (படம் 14.15).

பின் தங்கிய இழை அல்லது த�ொடர்ச்சியற்ற
இழை (Lagging strand or discontinuous strand)
இதன் உருவாக்கம் என்பது 5' ® 3' டி.என்.ஏ
உற்பத்தி ப�ோன்று எதிர் திசையில் இரட்டித்தல்
பிளவை ந�ோக்கி நகர்கிறது. இந்த இழை குறுகிய
துகள்களாக உற்பத்தி செய்யப்படும் இதை ஒக்கசாகி
என்பருக்கு பின் துகள்கள் (Okazaki fragments)
என்று பெயரிடப்பட்டது. ஒக்கசாகி துண்டுகளின்
நீளம் செல் வகைகளைப் ப�ொறுத்து நூறு முதல்
ஆயிரம் நியூக்ளிய�ோடைடு வரை காணப்படும்.
ஒவ்வொரு ஒக்கசாகி துண்டும் பிரைமேஸ் எனும்
ந�ொதியின் செயலால் த�ொடங்கும். ஒரு முறை ஒரு
ஒக்கசாகி துண்டு நிறைவானதும், அதிலுள்ள ஆர்.

14.3.4 யூகேரிய�ோடிக் டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்
யூகேரிய�ோடிக் செல்களில் நடைபெறும் இரட்டித்தல்
மிக சிக்கலான முறையாகும். யூகேரிய�ோட்டு
செல்களின் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் பாக்டீரியாவின்
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ஆரம்பம்

ெபற்ேறார்
இைழ
ேசய் இைழ

இரட்டிப்பாதல் பிளவு

இரட்டிப்பாதலின்
நிறுத்தம்

இரு திைசகளிலும்
இரட்டிப்பாதல்
ெதாடர்கிறது

பெம் 14.15: வடட வடிவ டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் இறுதி நிறை
டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்கற்ள விட ்கணிெமா்கப
சபரிதா்கவும்
ஒழுங்்கறமக்்கபபடட
சிக்்கைான
நியூக்ளி்யா
பு்ராடடீன்
அறமபபா்கவும்
கு்ரா்மடடின் இருக்கும். டி.என்.ஏ இரடடித்தலில்
முக்கியமான அம்ெங்்கள யூ்்கரி்யாட்களிலும்
சிை
பு்ரா்்கரி்யாட்கற்ளயும்
ஒத்திருக்கும்.
இரடடித்தல் சதாடக்்க நிறையிலும் புரதங்்களின் பை
துறண அைகு்கள ்தறவபபடும். இரடடித்தலின்
பை மூைபபகுதி்கள (Origin) யூ்்கரி்யாட செல்லில்
இருக்கும். இது சபரும்பாலும் யூ்்கரி்யாட செல்லின்
உை்க்ளாவிய அறமபபாகும். பாக்டீரியாறவ ்பால்
இவற்றிலும் பை வற்கயான டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ்
ச�ாதி்கள ்காணபபடும்

இதில் சிை ச�ாதி்கள குறிபபிடட பணி்களுடன்
சதாடர்புறடயது. அறவ றமட்டா்காணடீரியா
இரடடித்தல் டி.என்.ஏ ஆகும்.
நீணட யூ்்கரி்யாடடிக் கு்ரா்மா்ொமில்
இரடடித்தல் முடிவுசபறும் ்பாது, கு்ரா்மா்ொம்
இறுதியில் சிைபபு அறமபபு உற்பத்தியாகும்.
அநத
அறமபபு
டீ்ைாமியர்ஸ்
என்று
அறைக்்கபபடுகிைது.
உயர் சிந்தனை கேள்விேள்
டி.என்.ஏ இரடடித்தல் ஒற்றை இறையில்
இறணயும் புரதம் (SSBP) இல்றைசயனில்
என்ன �டக்கும்?

எடுத்துக்்காடடு டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் ஆல்பா (α)
டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் சடல்டா (δ)
மரபு
சபாருள்களின்
இரணடு
முக்கிய
பணி்கள
இரடடித்தல்
மற்ைம் ஜீன் சவளிபபாடு
(Gene
Expression)
ஆகும். மரபு சபாருள இரடடித்தல் ெரியா்க
�றடசபை ்வணடும். ஏசனனில் சபற்்ைார்
குறிபபிடட மரபு ்காரணி்கள (ஜீ்னாறடப) ்ெய்
செல்்களிலும் ்கடத்தபபடும். ஜீன் ஒரு டி.என்.ஏ
வரி இறவ புரதம் r-ஆர்.என்.ஏ அல்ைது t-ஆர்.
என்.ஏ மைக்கூறு்கற்ள குறியீடும் ( ஜீன்
உற்பத்தி சபாருள)

்தேவல துளி
டி.என்.ஏ
மூைக்கூறு்கள
வடடவடிவில்
பு்ரா்்கரி்யாடடிக்
நுணணுயிரி்கள,
றவரஸ்்கள
மற்றும்
யூ்்கரி்யாடடிக்
உயிரி்களின் உளளுறுபபு்களில் ்காணபபடும்.
ஆயினும் அறனத்து டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்களும்
வடடவடிவில் இருக்்காது. யூ்்கரி்யாடடிக்
கு்ரா்மா்ொம்்கள மற்றும் பை றவரஸ்்களின்
டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்கள நீணடு ்காணபபடும்.
டி.என்.ஏ மூைக்கூறு இரடடத்தலில் மூன்று
சபாதுவான முறை்கள உள்ளன.

ஜீன் சவளிபபாடு டி.என்.ஏ படிசயடுத்தல்
(டி.என்.ஏ transcription) இருநது தூது ஆர்.
என்.ஏ-க்கும் டி.என்.ஏ சமாழிபசபயர்த்தல் (டி.
என்.ஏ Translation) என்பது தூது ஆர்.என்.ஏ
இருநது புரதத்றதயும் உள்ளடக்கியது.

1.

தீடடா முறை (θ)

1.

சிக்மா முறை (σ)

2. நீணடுதல் முறை
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சுருக்கம்

செல் சுழற்சியில் குறித்த நேரத்தில் மிக உயர்ந்த
நம்பகத் தன்மையோடு டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்
நடைபெறுகிறது. டி.என்.ஏவின் ஒவ்வொரு இழையும்,
ஒரு புதிய சேய் இழைக்கு அச்சாகச் செயல்படுவதால்
செமிகான்சர்வேட்டிவ்
இரட்டித்தல்
எனப்படும்.
இது
மூன்று
நிலைகளில்
நடைபெறுகிறது:
த�ொடக்க நிலை, நீட்சியாதல் மற்றும் இறுதி நிலை.
இந்த வினை தோற்றத்தில் (origin) தொடங்கி
பொதுவாக
இருதிசையாகவே
நடைபெறும்.
டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்களில் 5ʹ3ʹ திசையில்
டி.என்.ஏ உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது. இரட்டித்தல்
பிளவில், இரட்டித்தல் பிளவு நகர்வதைப் போன்று
முன்னோக்கு இழை தொடர்ந்து ஒரே திசையில்
உருவாக்கப்படுகிறது; பின்தங்கிய இழை தொடரற்ற
ஒகாசாகித் துண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்டு, பின்னர்
டி.என்.ஏ லைகேஸால் நிரப்பப்படுகிறது.

டி.என்.ஏ மரபணு தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது
என்பதைப்
பல
சான்றுகள்
காட்டுகின்றன.
பாக்டீரியாவின் மாற்றத்தை ஃபிரடரிக் கிரிஃபித்
காட்டியுள்ளார். ஆவ்ரி, மெக்லியோட், மெக்கார்த்தி
சோதனை மற்றும் ஹெர்சே சேஸ் சோதனை
யாவும் டி.என்.ஏவின் மாற்றக் கொள்கையை
உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
நியூக்ளிக் அமிலம் இரண்டு வகைப்படும்:
ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ. நியூக்ளிக் அமிலம்
என்பது நியூக்ளியோடைடுகளின் பாலிமர் ஆகும்.
நியூக்ளியோடைடுகள் ஒரு பென்டோஸின் 5ʹ
OH தொகுதிக்கும் 3ʹ OH தொகுதிக்கும் இடையில்
உள்ள பாஸ்போ டை எஸ்டர் இணைப்புகளை
ஒன்றாகச்
சேர்க்கும்.
ஆர்.என்.ஏவின்
நியூக்ளியோடைடுகளில் ரைபோஸும், பிரிமிடினில்
சைட்டோசைனும்
யுராசிலும்
காணப்படும்.
டி.என்.ஏவில், நியூக்ளியோடைடுகளில் டிஆக்ஸி
ரைபோஸ் சர்க்கரையும், பிரிமிடினில் தைமினும்
சைட்டோசினும் காணப்படும். ஆர்.என்.ஏ மற்றும்
டி.என்.ஏ இரண்டிலும் முதன்மைப் பியூரின்களான
அடினைனும் குவானைனும் காணப்படும்.

பெரும்பாலான
செல்கள்
பல்வேறு
டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்களைக் கொண்டிருக்கும்.
இ.கோலையிலுள்ள டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் III
ஆனது முதன்மையான இரட்டித்தல் நொதி
ஆகும். இ.கோலை குரோமோசோம் இரட்டித்தலில்
பல நொதிகள் மற்றும் புரத காரணிகளை
உள்ளடக்கியது.
இரட்டித்தல்
யுகேரியோட்டிக்
செல்களை
ஒத்ததாக
இருக்கும்.
ஆனால்,
புர�ோகேரியோட்டிக்
குரோமோசோம்கள்
பல
இரட்டித்தல் தோற்றங்களை உடையவை.

எர்வின் சார்காஃப் விதி A=T மற்றும் G=C
என்பதை நிறுவுகிறது. டி.என்.ஏ ஆனது வலது பக்க
இரட்டைச் திருகு சுழலை உடைய இரண்டு எதிர்
இணைகளைக் கொண்டிருக்கும் என வாட்சன்
மற்றும் கிரிக் தீர்மானித்துள்ளனர். முழுமையான
கார இணைப்புகள், A=T மற்றும் G=C சுழலுக்கு
உள்ளே ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால்
உருவானது. கார இணைப்புகள் இரட்டைச் சுழலின்
நீளமான அச்சுக்கு செங்குத்தாக வரிசையாக
அடுக்கப்பட்டு இருக்கும். டி.என்.ஏ பல்வேறு அமைப்பு
வடிவங்களில் இருக்க முடியும். வாட்சன் மற்றும்
கிரிக் ஏற்படுத்திய B-டி.என்.ஏ தவிர A-டி.என்.ஏ
மற்றும் Z-டி.என்.ஏ என இரு வகைப்படும்.
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இறணயச செயல்பாடு

பாக்டீரியாவிலிருநது டி.என்.ஏ. னவப பிரித்ட்தடுத்்தல

இங்்்க
பாக்டீரியாவிலிருநது
டி.என்.ஏ. றவப
பிரித்சதடுக்்கவும்.

படிேள்:


URL / QR குறியீடறட ஸ்்்கன் செய்யவும்.



இடது tab ல் DNA பிரித்சதடுக்்க கிளிக் செய்யவும்.



மாணவர் ஆய்வ்க ்�ாடபுக் ஒன்றைத் ்தர்நசதடுத்து, Bacterial Extraction Protocol திைக்்கவும்.



பாக்டீரியா பிரித்சதடுத்தல் ச�றிமுறை என்பறதக் கிளிக் செய்யவும்



இடது புைத்தில் உள்ள அடடவறணயில் return ்தர்நசதடுத்து மாணவர்்கள ச�றிமுறை்கற்ளப படிக்்கவும்



procedure கிளிக் செய்து படி்கற்ளப பின்பற்ைவும்

உற்றுக�ாக்ேல:

வைது பக்்கத்திலுள்ள base pair-றயத் ்தர்நசதடுத்து ற�டரஜன் அடியில் ்ெரவும் pairs as in DNA. வில்
உள்ள nitrogenous base pairs ்ெர்க்்கவும்.

படி 1

படி 2

படி 3

உ்ரலி
http://labcenter.dnalc.org/labs/dnaextraction/dnaextractiond.html
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சுய மதிப்பீடு

8. வாட்சன் மற்றும் கிரிக் அமைப்பு என்பது
அ) A வடிவம்
இ) Z வடிவம்

சரியான விடையைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. வைரஸின்
பொருள்

9. மீசல்கள் மற்றும் ஸ்டால் பரிசோதனையின்
முதல் தலைமுறையின் முடிவு டி.என்.ஏவின்
கலப்பின இழையானது 14 N மற்றும் 15 N ஆகிய
இரண்டையும் கொண்டிருந்ததைக் காட்டியது.
இம்முடிவுகளின் சிறந்த விளக்கம் யாது?

மரபியல்

அ) டி.என்.ஏ
இ) அ அல்லது ஆ

ஆ) ஆர்.என்.ஏ
ஈ) ஏதுமில்லை

2. ஆர்.என்.ஏ செயலிழப்புக்குப்
              .

பயன்படுவது

அ) டி.என்.ஏஸ்

ஆ) புர�ோட்டியேஸ்

இ) நியூக்ளீயேஸ்

ஈ) ஆர்.என்.ஏஸ்

அ)	செமிகன்சர்வேட்டிவ்
இரட்டித்தலுடன்
முடிவுகள் நிலையானதாக இருந்தன.
ஆ)	கன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தலை முடிவுகள்
ஆதரிக்கின்றன.
இ)	கன்சர்வேட்டிவ்,
செமிகன்சர்வேட்டிவ்
இரட்டித்தல் இரண்டையுமே முடிவுகள்
ஆதரிக்கின்றன.
ஈ)	டிஸ்பர்சிவ் அல்லது கான்சர்வேட்டிவ்
இரட்டித்தல் நடைபெற இயலாது.

3. டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளில் உள்ள, சர்க்கரைகள்
அ)	நைட்ரஜன்
காரங்கள்
ஹைட்ரஜன்
பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
ஆ)	நைட்ரஜன் காரங்கள் கிளைச�ோசைடிக்
பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
இ)	பாஸ்பேட்
த�ொகுதிகள்
ஹைட்ரஜன்
பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
ஈ)	பாஸ்பேட் த�ொகுதி கிளைச�ோசைடிக்
பினைப்பால் இணைந்திருக்கும்
4. கீழ்க்கண்டவற்றுள்
காணப்படாது
அ) அடினைன்
இ) யுராசில்

எது

ஆ) B வடிவம்
ஈ) D வடிவம்

10. A–டி.என்.ஏவின் வடிவம் என்பது
அ)	2 0 நி யூ க் ளி யே ா ட ்டை டு
இணைப்புகளுடன் இடது பக்க சுழல்
ஆ)	10 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன்
வலது பக்க சுழல்
இ)	12 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன்
வலது பக்க சுழல்
ஈ)	11 நியூக்ளியோட்டைடு இணைப்புகளுடன்
இடது பக்க சுழல்

டி.என்.ஏவில்

ஆ) குவானைன்
ஈ) ஏதுமில்லை

5. ஒரு நியூக்ளியோசைடில் காணப்படுவது

11.

அ)	சர்க்கரை	
ஆ)	நைட்ரஜன் காரம்
இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும்
ஈ) ஆ மட்டும்

               உருவாக்கத்துக்கு டி.என்.ஏ
பாலிமரேஸ் தேவைப்படுகிறது.
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

6. கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு          க்கு
இடையில் இருக்கும்.
அ) பாஸ்பேட் மற்றும் சர்க்கரை
ஆ)	சர்க்கரை மற்றும் நைட்ரஜன் காரம்
இ)	நைட்ரஜன் காரங்கள்
ஈ) இவை அனைத்தும்

டி.என்.ஏ விலிருந்து ஆர்.என்.ஏ
ஆர்.என்.ஏ விலிருந்து டி.என்.ஏ
டி.என்.ஏ விலிருந்து டி.என்.ஏ
ஆர்.என்.ஏ விலிருந்து ஆர்.என்.ஏ

12. ஒக்காசாகி துண்டுகள் என்பன
அ)	டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் போது பிரிக்கப்பட்ட
நியூக்ளியோடைடு
சங்கிலியின்
துண்டுகள்
ஆ)	டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் போது உருவான
நியூக்ளியோடைடு
சங்கிலியின்
துண்டுகள்
இ)	மறு இணைப்பை நடக்கச் செய்யும் மரபணு
துண்டுகள்
ஈ)	இரட்டிக்கும் திறன் கொண்ட டி.என்.ஏ
துண்டுகள்

7. ஒரு
இரட்டை
சுழல்
டி.என்.ஏவில்
அடினைன் மற்றும் தைமினுக்கு இடையில்
              பிணைப்பு இருக்கும்.
அ)	ஹைட்ரஜன்
ஆ) இரட்டை ஹைட்ரஜன்
இ) வாண்டர் வால்ஸ்
ஈ) மூன்று ஹைட்ரஜன்
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13. டி.என்.ஏ இரட்டித்தலுக்கு உதவுவது

6. நியூக்ளியோசைடு என்றால் என்ன?

7. எர்வின் சார்காஃப் விதியை ஒரு சமன்பாடு
மூலம் வரைக.

அ) டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் மட்டும்
ஆ)	டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் மற்றும் லிகேஸ்
இரண்டும்
இ) டி.என்.ஏ லிகேஸ் மட்டும்
ஈ) ஆர்.என்.ஏ பாலிமரேஸ்

8. நைட்ரஜன்
தருக.

எடுத்துக்காட்டுகள்

9. டி ஆக்ஸி ரைபோஸ் அமைப்பை வரைக.

14. செமிகான்சர்வேட்டிவ் டி.என்.ஏ இரட்டித்தலை
நிரூபித்தவர்
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

காரத்துக்கு

10. வாட்சன் மற்றும் கிரிக் விதியை நிறுவுக.
11. Z–டி.என்.ஏ
வின்
வரிசைப்படுத்து.

பீடில் மற்றும் டாட்டம்
மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால்
வாட்சன் மற்றும் கிரிக்
H.G. கொரானா

2

பண்புகளை

12. இரட்டித்தல் வரையறு.

13. டி.என்.ஏ அச்சு (template) என்றால் என்ன?

14. செமிகான்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தலை விவரி.

15. இரட்டித்தலில் டி.என்.ஏ பிரிதலில் ஈடுபட்டுள்ள
நொதி

15. இரட்டித்தலின்
வரிசைப்படுத்து.

அ) லிகேஸ்
ஆ)	ஹெலிகேஸ்
இ) எண்டோநியூக்ளீஸ்
ஈ) டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்

முக்கிய

நிகழ்வுகளை

16. இரட்டித்தலின் துவக்க நிலையில் நடைபெறும்
இரு முக்கிய நிகழ்வுகளைக் கூறு.
17. டாப்போ ஐசோமிரேஸ்–ன் பங்கு என்ன?

16. டி.என்.ஏ
இரட்டித்தல்
என்பது
செம்கான்சர்வேட்டிவ், ஏனெனில்,           
இழை                      மூலக்கூறின்
பாதியாக மாறிவிடும்

18. முன்னோடி இழை / பின்தங்கிய இழை மூலம்
விளங்கியது என்ன?
19. ஆர்.என்.ஏ பிரைமர் என்றால் என்ன?

20. டி.என்.ஏ உருவாக்கத்துக்காக பிரைமர்களை
உருவாக்கும் இரு நொதிகளின் பெயர்களைக்
கூறு.

அ) ஆர்.என்.ஏ, டி.என்.ஏ
ஆ) அச்சு, முழு
இ) சென்ஸ், mஆர்.என்.ஏ
ஈ)	காண்டன், ஆன்டிகாண்டன்

21. இரட்டித்தலின் தோற்றம் என்றால் என்ன?
22. கைரேஸ்–ன் பங்கு என்ன?

17. டி.என்.ஏ வில்             அடினைனின்
நிரப்புதல் காரம் மற்றும்                  
சைட்டோசைனின் நிரப்புதல் காரம் ஆகும்

கீழ்வரும் க்ரிஃபித் வரைபடத்துக்கு பெயரிடுக.

அ) குவானைன், தைமின்
ஆ) யுராசில், குவானைன்
இ)	தைமின், குவானைன்
ஈ)	தைமின், யுராசில்

23. கீழ்வரும்
திட்டத்திலுள்ள
தவறுகளைச்
சுட்டிக்காட்டு
வழவழப்பான சிற்றினத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவை +

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக

ஆர்.என்.ஏse

எலி

உயிரோடிருந்தது

24. வலதுபக்க மற்றும் இடதுபக்க டி.என்.ஏ
வடிவங்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாட்டை
ஏதேனும் மூன்று முக்கிய அம்சங்களுடன்
விவரி.

1. மரபணு வரையறு.

2. டி.என்.ஏ எப்போதும் மரபியல் பொருளாக
இருக்காது, விதிவிலக்குகள் என்ன?
3. நியூக்ளியோட்டைடு வரையறு.

25. இ.கோலையில்
காணப்படும்
பாலிமரேஸ்கள் என்னென்ன?
செயல்பாடுகளைக் கூறுக.

4. டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ க்கு இடையிலுள்ள
ஏதேனும்
இரண்டு
வேறுபாட்டை
வரிசைப்படுத்தவும்.

டி.என்.ஏ
அவற்றின்

26. இரட்டித்தல் பிளவு விவரி.

5. டி.என்.ஏ வின் இரு இழைகளும் எவ்வாறு எதிர்
இணை ஆகும்?

27. இரு திசை இரட்டித்தல் விவரி.
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28. தொடர் இரட்டித்தல் விவரி.

29. ஒக்காசாகி துண்டுகள் வரையறு.
30. ஆர்.என்.ஏ
பிரைமர்கள்
தேவைப்படுகிறது?

39. டி.என்.ஏ வின் வாட்சன் மற்றும் கிரிக் இரட்டைச்
சுழல் அமைப்பின் பல்வேறு பண்புகளை
விரிவாகக் கூறு.

எதற்கு

40. டி.என்.ஏ இரட்டைச் சுழலில் காணப்படும்
பல்வேறு பிணைப்புகளை விவாதிக்கவும்.

31. டி.என்.ஏ வின் எதிர் இணை ஏற்பாடு என்றால்
என்ன? விளக்குக.

41. டி.என்.ஏ இரட்டைச் சுழல் அமைப்பின் பல்வேறு
வடிவங்களை விவாதிக்கவும்.

32. டி.என்.ஏ வில் உருவான ஒரு இழை எதனால்
தொடரற்றதாகிறது?
33. டி.என்.ஏ வின் நம்பகத்தன்மை
பராமரிக்கப்படுகிறது?

42. டி.என்.ஏ
இரட்டைச்
சுழல்
அமைப்பை
வரைபடம் மூலம் விரிவாக விவரி.

எவ்வாறு

43. இரட்டைச் சுழல் பராமரிப்பில் ஈடுபடும் டி.என்.ஏ
மூலக்கூறின் நான்கு காரப் பிரிவுகளை அதன்
நியூக்ளியோடைடு மற்றும் அதைச் சார்ந்த
இணைப்புகளுடன் வரைக.

34. கிரிஃபித் பரிசோதனையை வரைக.

35. கிரிஃபித் மற்றும் ஆவரி பரிசோதனைகளை
தொடர்புபடுத்துக.
36. ஆவரி,
மெக்லியாட்
விவாதிக்கவும்.

44. மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் பரிசோதனையின்
முடிவை வரைபடம் மூலம் குறிப்பிடவும்.

பரிசோதனையை

45. டிஸ்பர்சிங் இரட்டித்தல் அமைப்பை மீசல்சன்
மற்றும் ஸ்டால் எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர்
என்பதை விரிவுபடுத்து.

37. பரிசோதனை நடத்துவதற்கு முன் ஆவரி
மற்றும் அவரது சக ஆராய்ச்சியாளர்களின்
நோக்கம் என்னவாக இருந்தது?

46. டி.என்.ஏ
இரட்டித்தலில்
ஈடுபடும்
நொதிகளையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும்
அட்டவணைப்படுத்தவும்.

38. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்
நிமோனியே–இன்
R மற்றும் S சிற்றினங்களை (Strains)
வேறுபடுத்துக.

47. இரட்டித்தலின் போது
நீட்சியை விவரி.

ஏற்படும்

டி.என்.ஏ

மாணவர் செயல்பாடு
1.

மணிகளுடன் கேளிக்கை நான்கு வித நிறங்களைக் கொண்ட 20 மணிகளைக் கொண்டு சங்கிலி
தயாரிப்பதன் வாயிலாகp பாலிமர் – பாலிநியூக்ளியோடைடு கருத்து மற்றும் டி.என்.ஏ வின் வெவ்வேறு
தொடர்களைத் தயாரித்து மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள்.

2. டி.என்.ஏ வின் மாதிரியை உருவாக்குதல்.
3. டி.என்.ஏ சூப்பர்காய்லிங் – மாணவர்கள் இரப்பர் பேண்டின் முனைகளைப் பிடித்துக் கொண்டு,
அதனை முறுக்குவர். அதன் இரண்டு முனைகளும் இணையும் போது முறுக்குதலினால் ஏற்பட்ட
அழுத்தம் சூப்பர்காய்லிங்கால் விடுபடுவதை மாணவர்கள் உணர முடியும்.
4. காகிதத்தில் பின்வரும் டி.என்.ஏ துண்டுகளை இரட்டிப்பாக்கு
5ʹATCGGCTACGTTCAC3ʹ
3ʹTAGCCGATGCAAGTG5ʹ
புதிய இழைகள் இரட்டிக்கும் திசையைக் காண்பிக்கவும். முன்னோக்கிய மற்றும் பின்தங்கிய இழைகள்
என்றால் என்ன? என்பதை விளக்கவும். இது எவ்வாறு செமிகான்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தலாகிறது
என்பதை விளக்கவும். புதிய இழைகள் அசல் டி.என்.ஏ பிரிவை ஒத்ததாக இருக்குமா?
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சொற்களஞ்சியம்

நுரையீரல் ந�ோய்த்தொற்று இதில் காற்று பைகள்
சீழால் நிரப்பி காணப்படும்.

பாதி ஒளிபுகும் தன்மை:

புள�ோரசன்ஸ்:

ஓரளவு ஒளி புகும் தன்மையுள்ள
ப�ொருட்கள் ப�ொருள்மூலம் ஒளி
ஓரளவு புகும் தன்மையுடையது.

ஒரு ப�ொருள் ஒரு நிற ஒளியால் ஒளியூட்டப்படும்
ப�ோது,
வேறு
ஒரு
குறிப்பிட்ட
நிறத்தை
வ�ௌிப்படுத்தினால் அந்த தன்மை புள�ோரசன்ஸ்
என்று குறிப்பிடப்படும்.

திசுவியல்:

திசுக்களின் நுண்ணிய கட்டமைப்பை பற்றி அறியும்
அறிவியல் துறை.

ஸ்மியர்:
மருத்துவ மாதிரிகளிலிருந்து ஒரு கண்ணாடி
ஸ்லைடில் தயாரிக்கபடும் ஒரு மெல்லிய பரப்பு.

காப்ஸ்சூல்:

சில பாக்டீரியா செல்கள் ஒரு பிசுபிசுப்பு ப�ொருட்கள்
(சூழப்பட்டுள்ள செல்சுவரின் மேல்)

கேரமல்:
சர்க்கரை அல்லது சர்க்கரை சாறு பழுப்பு
நிறமாறும் வரை சூடேற்றி ஒரு சுவைக்காக
அல்லது நிறத்திற்காக உணவில் மற்றம் உணவு
பானங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நீர்ம ஊடகம்:

பாக்டீரியா வளர்ச்சி தேவையான சத்துக்களை
க�ொண்ட திரவ ஊடகம்.
இன்னாகுலேஷன் வளையம்:

உறைதல்:

அவை பிளாட்டினம் அல்லது நிக்ரோம் கம்பியால்
உருவாக்கப்பட்டன. ஸ்மியர் (மெல்லிய பரவல்)
செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு திரவ ப�ொருளை (எ.கா) இரத்தத்தை திட
அல்லது அரை திடநிலைக்கு மாற்றுவது.
இயற்கை தன்மை மாற்றம்:

நிலக்கரி தார்டை:

நிலக்கரியை
வடித்தெடுத்தல்
மூலமாக
உற்பத்தியாகும். பென்ஸின், நெப்தலின், பீனால்,
அனிலீன் மற்றும் பிற கரிம வேதி ப�ொருள் க�ொண்ட
திரவம்

ஒரு ப�ொருளின்
செய்யப்படுதல்

பாக்டீரிய மற்றும் ஒரு செல் ஒட்டுண்ணி
நகருவதற்வதற்காக செல்லில் அமைந்திருக்கும் ஒரு
மெல்லிய, நீண்ட நூல் ப�ோன்ற இணையுறுப்புகள்

மின்காந்த நிறமாலைமானி:
அலைநீளங்கள் வரம்பு அல்லது அதிர்வுகள்
மின்காந்த நிறமாலைமானி வரை இருத்தல்
சுட்டிக்காட்டுவை:

சாதகமான சூழ்நிலையில் வளரும் பாக்டீரியல் செல்

ஒரு இயக்கம் அல்லத செயல்திறனின் குறிப்பிட்டு
கருவி
அல்லது
நுண்ணுயிர்கள்
க�ொண்டு
செயல்படுத்துதல்

கவர் ஸ்லிப்:

ஒரு சிறிய, மெல்லிய கண்ணாடி ஆய்வக ப�ொருளை
பாதுகாக்க, பயன்படுத்தப்படும்.

அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு:

வெற்றிடங்கள்:

X-கதிர்கள், காமாகதிர்கள் மூலம் வ�ௌிப்படும்
ஆற்றலை க�ொண்டு ஊடகங்கள் அயனியாக்கம்
செய்யப்படுகின்றன.

சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள உறையால் சூழப்பட்ட
திரவம் க�ொண்ட உட்பொருட்கள்
ந�ோயியல் வல்லுநர்:

அயனியாக்காத கதிர்வீச்சு:

ந�ோய்க்கான காரணம் மற்றும் விளைவுகளை
ந�ோக்கங்களுக்காக உடல் திசுக்களின் ஆய்வக
மாதிரிகளை பரிச�ோதிப்பர்
மற்றும்

வைரஸால்

மாற்றம்

இவை மிருதுவான, ந�ொறுங்கும் தன்மை க�ொண்ட
நுண்ணிய டைமாட்ஸ் படிமங்கள் ஆகும்.

வெஜிடேடிவ் செல்:

பாக்டீரியா

தன்மை

டையாட்மைசீயஸ் எர்த்:

கசையிழை:

நிம�ோனியா:

இயற்கை

இந்த
மின்காந்த
கதிர்களின்
ஆற்றல்கள்,
ப�ொருட்களின் அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளை
அயனியாக்கம் செய்வதில்லை. எலக்ட்ரான்கள்,
அணுக்கம் மற்றும் மூலக்கூறுகளில் இருந்து நீக்கம்
செய்யப்படுவதில்லை.

உண்டாக்கும்
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இது ஒரு தூயவளர்ச்சிக் கலவையாகும்.எந்த ஒரு
நுண்ணுயிர்த் த�ொற்றும் இல்லாமல் காணப்படும்.

ஆப்தால்மிக்:
கண் மற்றம் கண் சார்ந்த ந�ோய்கள்
துளை:

நுண்ணுயிர் கலவை (Inoculum):

நுண்ணுயிர்கள் த�ோலில் அல்லது புற உறை
மேற்புரத்தில் காணப்படும் துளை ஆகும். இதன்
வாயிலாக வாயுக்கள், திரவங்கள் நுண்பொருட்கள்
உள்ளே செல்கின்றன.

நுண்ணுயிர் கலவையின் மூலமாக, அதில் உள்ள
நுண்ணுயிரிகளை வளர்ச்சிக்காகப் ஊடகத்தினுள்
செலுத்த வேண்டும்.
வீரியத்தன்மை (Virulence):

தையல்கள்:

ந�ோய்க் கிருமியின், ந�ோய் பரப்பும் தன்மையாகும்.

புண்கள் அல்லது காயங்கள் தையல்கள் மூலம்
இணைத்தல்

மென்படலம் (Pellicle):

முப்பரிமாண த�ோற்றம்:

செல் படலத்தில் கீழே காணப்படும் ஒரு வித
கடினமான புரதப்பகுதி

ஒரு ப�ொருளின் நிறம், அகலம், ஆளம் ப�ோன்றவற்றை
அறிந்து க�ொள்ளுதல்

இருவிதமான த�ோற்றம் (Dimorphic):
ஒரு செல் இரண்டு விதமாக த�ோற்றம் அளித்தல்

டாக்சிஜெனிக்:

குழு (Colony):
கண்ணால் பார்க்ககூடிய ஒரு த�ொகுப்பு உடைய
நுண்ணுயிர்கள் அவை அனைத்தும் ஒரே தாய்
செல்லில் இருந்து த�ோன்றியவை.

நுண்ணுயிர்கள் நச்சு மற்றும் நச்சுத்தன்மை ஆகும்.
டர்போபிள�ோவர்:
இதன்மூலம் காற்று உள்ளே செலுத்தப்படுகிறது.

அடைகாக்கும் (Incubation):

ம�ொலசஸ் (Molasses):

நுண்ணுயிர்
வளர்ச்சிக்காக
ஊடகங்கள்
அனைத்தும் பாக்டீரியாலாஜிக்கல் அடைகாக்கும்டர்
(Bacteriological Incubator) அடைகாக்கும் செய்யப்பட
வேண்டும்.

இது கரும்பு அல்லது இனிப்பு கிழங்குகளில் இருந்து
தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகையான திரவப்பொருள்.
இவற்றைக்கருப்பு டிரிக்கள் என்று கூறலாம்.
ஸ்டேப் (Stab):

கூர்னிச்சுவையுடைய நுண்ணுயிர்கள் (Fastidious
Organism):

ஒரு நீளமான நேர்கோட்டு அமைப்பில் உள்ள
கம்பியில் நுண்ணுயிர் கலவையை எடுத்துக்
க�ொண்டு, திட ஊடகத்தில் துளையிட வேண்டும்.
இதன்மூலம்
நுண்ணுயிரிகளின்
நகரும்
தன்மையை அறியலாம்.

சில பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை
சத்துகளுடன்,
பிற
ஊட்டப்பொருள்களும்
தேவைப்படுகிறது.அந்நுண்ணுயிர்கள்
கூர்னிச்
சுவையுடையவை.
பாலிமேரஸ் செயின் ரியாக்டர் (Polymerase chain
Reactor):

நகரும் தன்மை (Motility):
கசையிலை இயக்கம் செல்கள் ஒரு இடத்தில்
இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகரும் முறையாகும்.

இந்தக் கருவி மூலம் அதிகப்படியான
பிரதிகளைத் தயாரிக்க முடியும்.

பெட்ரி தட்டு (Petridish):

DNA

துகள்கள் (Flake):

இதை ஜெர்மன் பாக்டீரியாலாஜிஸ்ட் ஜீலியஸ்
ரிச்சர்ட் பெட்ரி என்பவர் வடிவமைத்தார்.கண்ணாடி
மற்றும் நெகிழிப் ப�ொருள்களால் ஆன மூடி ப�ோன்ற
அமைப்பு உடையது.இது ஒரு பள்ளமான உருளை
வடிவத்தில் காணப்படும்.நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்குப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெரிய துண்டில் இருந்து, ஒரு சிறிய துண்டை
எடுப்பது ஆகும்.
தற்சார்பு ஊட்டமுறை (Heterotrophs):
நுண்ணுயிர்கள்
பல்வேறு
கரிமப்
ப�ொருள்களை
கார்பன்
பயன்படுத்துபவை.

தூயகலவை (Pure Culture):

வகையான
மூலமாகப்

சால்மன் கால் (Salman – Gal) 6 – குள�ோர�ோ 3 –
இன்டோலயல் – B D கேளக்டோ – பைரானாசாய்டு

ஒரே ஒரு சிற்றினம் க�ொண்ட குழுக்கள்.
ஆக்ஸினிக் (Auxeric Culture):
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ஒரு நிறமி ப�ொருள் Lac Z ஜீன் கேளக்டோசிடேஸ்
கண்டுபிடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வளர்சிதை மாற்றத்திற்கான
Hyphae – The Somatic body of the fungus with
a multi-cellular பூஞ்சையின் உடலமைப்பு ஒரு
மெல்லிய நூல் வடிவ ஹைஃபாக்கள் எனப்படும்
இழைகளால் ஆனவை.

நகல் (குள�ோன் – Clone):
அனைத்து செல்களும் ஒரே ஒரு தாய்செல்லில்
இருந்து
பெறப்பட்டவை.நுண்ணுயிர்கள்
அனைத்தும் ஒரே மாதிரியான DNA அமைபை
இரட்டித்தல் மூலம் பெற்று இருக்கும்.

Muligel - சிக்கலான polysaccharide வேர்களை
சுற்றி ஒரு அடுக்கு உருவாக்கும்.

Mycorrliza – பூஞ்சை வேர் – பூஞ்சைகளுக்கும் சில
உயர் தாவர வேர்களுக்குமிடையே காணப்படும்
கூட்டுயிர் வாழ்க்கையே மைக்கோரைசாக்கள்
ஆகும்.

ஊடகம் (Medium):
நுண்ணுயிர்கள் வளருவதற்குத்
அனைத்து சத்துப்பொருள்களும்
ஆகும்.

தேவையான
க�ொண்டவை

Proto co-operation – பயன்பெறும் கூட்டு வாழ்க்கை
– இரு உயிர்களுக்கிடையே சேர்ந்து வாழும்
கட்டாயமல்லாத பரிபூரண கூட்டு வாழ்க்கை
இரு உயிரிகளும் தனித்து வாழும் தன்மை
பெற்றிருந்தாலும் சேர்ந்து வாழும் நிலையில்
இரண்டு நன்மை பெறுகின்றன.

இழைப்பூஞ்சை (Mold):
இவை ந�ோய் உண்டாக்கும் மற்றும் மட்குண்ணி
பூஞ்சைகளாகும்.இவை பஞ்சு ப�ோன்ற வளர்ச்சியை
கரிமப்
ப�ொருள்களைப்
பயன்படுத்துவதால்
உண்டாக்குகின்றன.
நீர்மப்படுத்துதல் (Serial Dilution):

Predation
–
வேட்டையாடி
–
இரண்டு
உயிரினங்களுக்குள் ஒரு உயிரினம் மற்றொன்றை
இறையாக க�ொள்கின்றது.

த�ொடர்ச்சியாக, நீர்மக் கலவை நீர்த்தப்படுவதால்
நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாகக்
குறைந்து தேவையான அளவில் இருக்கும்.

வீரியமற்ற – நோய் ஏற்படுத்தாத

சிற்றினம் (Strain):

பாக்டீரியல் மாற்றம் என்பது ஒரு புதிய மரபியல்
பொருள் உட்செலுத்துப்படும்போது ஏற்படும் புதிய
ஃபீனோடைப்பின் உருவாக்கமாகும்.

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செல் அதன் வளர்ச்சியில்
இருந்துபெறப்பட்டவை ,சிற்றினம் ஆகும்.

கார அடுக்குதல் – அடுக்குதல் என்பது காரங்களுக்கு
இடையிலான
செங்குத்துத்
தொடர்புகளைக்
குறிக்கும். அவை ஒன்றன் மேல் இன்னொன்றாக
அடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

உயிருள்ள எண்ணிக்கை (Viable Count):
ஒரு நுண்ணுயிர் த�ொகுப்பில் காணப்படும் எல்லா
உயிருள்ள
செல்களின்
எண்ணிக்கையைக்
கணக்கெடுப்பது.

CSCL அடர் சரிவு புள்ளி CSCL உடன் DNA பல மணி
நேரம் அதிவேகமாக அல்ட்ராசென்ட்ரிஃபியூஜ் மூலம்
மைய விலக்கு விசைப்படுத்தப்பட்டு கலக்கப்படுகிறது.
இலேசான அடர்த்தி உடையவை மேற்புறமும்,
அதிக அடர்த்தி உடையவை அடிப்பகுதியிலுமாக
CSCL ஒரு நேரியல் சரிவு புள்ளியாக உருவாகிறது.
சுற்றியுள்ள CSCL அடர்த்தியானது DNA வின்
அடர்த்தியுடன் சமமாகும் இடத்தில் DNA சரிவு
புள்ளியில் சமநிலை அடைகிறது.

Amensalism – இதில் ஒருவகை நுண்ணுயிர்
மற்றொரு வகை நுண்ணுயிருக்கு தீமை பயக்கும்.
நுண்ணுயிர்கள் உயிர்கொல்லி மற்றும் வளர்ச்சியை
தடுக்கும் ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்து மற்ற
நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும்.
Antagonism – ஒரு நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி
செய்யும்
Antibiotic – ஒரு நுண்ணுயிரியால் உற்பத்தி செய்யும்
ப�ொருள் மற்ற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சி மற்றும்
வளர்சிதை பாதிக்கும்.

டி.என்.ஏ இயல்பு நீக்கம் – dsDNA இழைகளை
ஒற்றை இழைகளாக பிரித்தல் / விடுபடுதல்

ப�ோட்டிகள்: இருவகை உயிரினங்களுக்கிடையே
உணவு சத்துக்களை பெற ஏற்படும் ப�ோட்டியால்
உண்டாகும் தீமைதரும் த�ொடர்பாகும்.

மரபணு – பெற்றோரிலிருந்து சந்ததிகளுக்கு
கடத்தப்படும் பரம்பரை அலகு ஆகும்

மரபியல் – பரம்பரை மற்றும் மரபு வழி பண்புகளின்
வேறுபாடுகளைப் பற்றிய ஆய்வு.

எக்ஸியூடேட் – வேர்களில் இருந்து மண்ணில்
நுழையும் குறைந்த மூலக்கூறு எடை க�ொண்ட
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Web Links
Chapter 1

http://www.britannica.com/biography/Alexender-Fleming

Chapter 2

Working of compound microscope https://youtu.be/cmzWDkOYTjM

Chapter 3

http://youtu.be/L9bats-vGDY http://youtu.be/o1uYmUW4qe8

Chapter 4

http://youtu.be/AuVberPcjAw https://youtu.be/ZDmP14twN8g

Chapter 5

https://youtu.be/q0B1k8kx62g http://youtu.be/NDMNGnxCZ1Q https://youtu.be/gH--8YWdyyk

Chapter 6
Photosynthesis https://youtu.be/1Dn_zdAZN0I

Chapter 7

Bacterial flagellum https://youtu.be/PIOfMifowP4

Chapter 8

Classification of microbes https://youtu.be/W2nNIRUs6Wo
Taxonomy and Classification https://youtu.be/yCMDHd44ekQ

Chapter 9

https://www.youtube.com/watch?v=gXNNxo3FIEY

Chapter 10

soil horizons types https://youtu.be/OEvLuucpYw8

Chapter 11

Nitrogenfixation-https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahU
KEwjjlOPb24HZAhUHQo8KHZubCxcQxa8BCC8wBg&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov

Chapter 12

Bacterial meninigitis https://youtu.be/HhWjA1xq3Ig

Chapter 13

https://www.youtube.com/watch? v=yqnfMj6TyMo

Chapter 14

Structure of DNA https://youtu.be/F5JazhVvlm4
Difference between prokaryotic and eukaryotic DNA https://youtu.be/0CoZT6hYemk
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நுண்ணுயிரியல் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்
பாட நூல் உருவாக்கம்

குழுத் தலைவர்

முனைவர். நிரன் ஆன்ட்ரூ.சு
உதவிப் பேராசிரியர், நுண்ணுயிரியல் துறை,
சென்னை கிறிஸ்துவக் கல்லூரி, தாம்பரம், சென்னை – 59.

முனைவர். சுந்தரராஜ்.T
பேராசிரியர், தலைவர் (ஓய்வு),
நுண்ணுயிரியல் துறை, பி.ஜி.ஐ.பி.எம்.எஸ்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், தரமணி, சென்னை – 600 113

லின்னெட் நவீனா.எம்

திறன் ஆய்வாளர்கள்

உதவிப் பேராசிரியர்,
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர். அருணகிரிநாதன். N
உதவிப் பேராசிரியர் (ஓய்வு), நுண்ணுயிரியல் துறை,
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

மேரி ஷீலா.ஜெ

உதவிப் பேராசிரியர்,
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர். கேர�ோல்.டி
உதவிப் பேராசிரியர்,
லய�ோலா கல்லூரி, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை.

கெஜலட்சுமி.சு

முதுகலை ஆசிரியை (நுண்ணுயிரியல்),
கா.பா.சு அரசு மகளிர் மேல் நிலைப் பள்ளி,
செங்குன்றம். திருவள்ளுர் மாவட்டம்.

இலகுவான தமிழாக்க வடிவம்
ப�ொன். இரவீந்திரன்

ராமச்சந்திரன்.ந

தமிழாசிரியர், அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி,
க�ோவூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.

முதுகலை ஆசிரியர் (நுண்ணுயிரியல்)
அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி, க�ோவூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.

கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர்

மணிமேகலை. க

உதவிப் பேராசிரியர்
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
சென்னை.

பாமிலா பாத்திமா. ஹா

ஏஞ்சலின் ரூபி. ஞா

முதுகலை ஆசிரியை (நுண்ணுயிரியல்)
அரசு மாதிரி மேல் நிலைப் பள்ளி, சைதாப்பேட்டை, சென்னை

முதுகலை ஆசிரியை (நுண்ணுயிரியல்),
ஜெயக�ோபால் கர�ோடியா அரசு மேல் நிலைப் பள்ளி,
திருவ�ொற்றியூர், திருவள்ளுர் மாவட்டம்.

பர்வீன் ஜீனத் அன்வர்

முதுகலை ஆசிரியை (நுண்ணுயிரியல்),
செயின்ட் மேரிஸ் பெண்கள் மேல் நிலைப் பள்ளி,
பெரம்பூர், சென்னை மாவட்டம்.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு
வடிவமைப்பு
வின்மேக் ச�ொல்யூஷன்ஸ், சென்னை

கணினி த�ொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளர்
N. ராஜேஷ் குமார்

வரைபடம்
ஜெய்ஸ்ரீ அன்பழகன்
புகழரசி நாகராஜன்.

இடைநிலை ஆசிரியர்
CCMA GGHSS பள்ளி, க�ோவை.

M. ஜானகிராமன்

இடைநிலை ஆசிரியர்,
PUMS, மட்டையம்பட்டி, சேலம்.

In-house QC
வே. சா. ஜாண்ஸ்மித்
அட்டை வடிவமைப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்
ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி
தட்டச்சர்
சுரேஷ் மணி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:
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