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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.

ெபாருளடக்கம்

நுண்ணுயிரியல்

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்
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வியத்தகு உண்ைமகள், மாணவர்களின் உயிரியல் சிந்தைனைய 
வளர்க்கும் உைரயாடைலப் ேபான்ற வினாக்கள்

மாணவர்களின் நிைனவாற்றல், சிந்தித்தல் மற்றும் புரிதைல 
மதிப்பீடு ெசய்தல்

மதிப்பீடு

குறிப்பிட்ட பாடங்கேளாடு ெதாடர்புைடய ேவைலவாய்ப்புகைள 
பட்டியலிடல்

த�ாழில்துறை 

வாய்ப்பு்கள்

பாடத் தைலப்ேபாடு ெதாடர்புைடய ேமலும் விவரங்கைள 
அறிவதற்கான நூல்களின் பட்டியல்

பாரறவ 

நூல்்கள்

கணினி வழி மூலங்களுக்கான பட்டியல்
இறணய 

இறணப்பு்கள்

பாடங்கள் ெதாடர்பாக மாணவர்கள் ேமலும் அறிந்துெகாள்ள 
ெமய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் ெசல்லும் வழி

IV

ேகாட்பாட்டின் மகத்துவத்ைத ேமலும் புரிந்துெகாள்ள 
மாணவர்களின் ெசயல்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.தசயல்பாடு

இந்நூலின் 

பயன்பாட்டு 

வழி்காட்டி

பாட உள்ளடக்கங்கைள முைறயான வரிைசயில் கற்பதற்காக, 
அவற்றுக்கிைடேயயான ெதாடர்ைப விளக்கும் படம்

்கருத்து வறரப்டம்

அறிவியல் ெசாற்களுக்கான விளக்கம்தசாற்்களஞ்சியம்

இயல் திட்்டவறர பாடத்தின் அைனத்துக் கூறுகைளயும் ெவளிப்படுத்துகிறது

வகுப்பைற நிகழ்வுகள் கற்ேபாைர ைமயப்படுத்தி அவர்களின் 
திறைன ேமம்படுத்தும் ேநாக்கம் ெகாண்டது.

்கற்ைலின் 

ந�ாக்கங்கள்

கற்றல் திறைன ேமம்படுத்துவதற்கான காட்சித் ேதாற்றம் 
தரப்பட்டுள்ளது.

விளக்க 

வறரப்டம்

மாணவர்களின் கணினி சார் அறிவுத்திறைன ேமம்படுத்துதல்
�்கவல் த�ா்டரபு 

த�ாழில்நுட்பம்
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நுண்ணுயிரியாளர்களின் த�ாழில்துறை வாய்ப்பு்கள்

நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்்ணாக்கியினால் சிறிய உயிரி்களள ஆராய்ந்து அறியும் உயிரியல் அறிஞர்கள் 

ஆவர. பாக்டீரியா, பாசி்கள், பூஞளசை்கள், ஈஸ்ட்கள், பு்ரா்ட்டா்சைாவாக்்கள், ளவரஸ்கள், மற்ற பி்ற 

நுண்ணுயிரி்களும் இந்்த சிறிய உயிரி்களில் அடங்கும். 

சில நுண்ணுயிரியாளர்கள், ஒரு வள்கயான நுண்ணுயிரியில் சி்றப்பு பபறறு விளங்குவர. எடுத்துக்்கா்டடு: 

பாக்டீரியா வல்லுநர்கள் பாக்டீரியாவின் ் மல் ்கவனம் பசைலுத்துவர. ளவரஸ வல்லுநர்கள் ளவரஸ்களளப்பறறி 

படிப்பர. நுண்ணுயிரியாளர்கள், நுண்ணுயிரி்களள வளரத்து அளவ்களள பிரித்து, அவறறின் பண்பு்கள் 

மறறும் பல்்வறு இரசைாயனங்்கள், தூண்டுணரவு்களினால் ஏறபடும் எதிரவிளன்கள் ்பான்்றளவ்களள 

உறறு்நாக்குவர. ்மலும் அவர்கள் நுண்ணுயிரி்களின் வளரச்சி, இனப்பபருக்்கம், இயறள்கயில் அளவ்களின் 

பரவல் ஆகியவறள்றயும் அறிந்துக்ப்காள்வர. 

நுண்ணுயிரியலின் வாய்ப்பு்கள் (Scope of Microbiology)

நுண்ணுயிரி்களின் வாய்ப்பு்கள் (நன்ளம்கள் /்மன்ளம) இந்்த ஒ்டடுபமாத்்த சூழல் மண்டலம் பாக்டீரியாவின் 

பசையல்பாடு்களள அடிப்பளடயா்க ப்காண்டுள்ளது. நவீன நுண்ணுயிரியல் பல சி்றப்பு ்தன்ளம்களளக் ப்காண்ட 

ஒரு பபரிய ஒழுங்குமுள்ற. மருத்துவம், ்வளாண்ளம, உணவு அறிவியல், சுறறுச் சூழலியல், மரபியல், உயிர 

்வதியியல், மூலக்கூறு உயிரியியல் ்பான்்ற துள்ற்களில் நுண்ணுயிரியலின் பங்கு மி்க சி்றப்பான்தாகும். 

நுண்ணுயிரியாளர்களின் முன்்னற்றத்திறகு பல சைாத்தியமான வழிமுள்ற்கள் உள்ளன. 

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் – மருத்துவ நுண்ணுயிரியாளர ப்தாறறு ் நாளய உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி்களள 

்கண்டறிவதில் ஈடுப்டடுள்ளனர. அவர்கள் ்நாய் உண்டாக்கும் கிருமி்களள இனம் ்கண்டு மருத்துவர்கள் 

சைரியான ஆன்டிபயாடிக்்களள சைரியான அளவில் குறித்துக்ப்காடுக்்க உ்தவுகின்்றனர. அவர்கள் நுண்ணுயிரி்கள் 

எவவாறு ப்தாறள்ற ஏறபடுத்துகின்்றன என்பள்தயும் ஆராய்ந்து அறிவர. மருத்துவ நுண்ணுயிரி்களுக்கும் 

நிளலநா்டடப்ப்டட ்நாய்க்கும் உள்ள உ்றவிளன படிப்பர. 

ந�ாய்த்�டுப்பியல் – ்நாய்த்்தடுப்பு அளமப்பு சைாரபுளடய ்வளல்களள பசைய்பவர ்நாய்த்்தடுப்பியாளர 

ஆவர. ்நாய்த்்தடுப்பியாளர நுண்ணுயிரி்களுக்கு உடலின் ்தற்காப்பு எதிரவிளன்களள படிப்பர. அவர்கள் 

ப்தாறறின்்பாது நமது உடளல ் நாய்த்்தடுப்பு அளமப்பானது எவவாறு பாது்காக்கின்்றது என அறிந்துக்ப்காள்வர. 

அவர்கள் எவவாறு எல்லாம் ்நாய்த்்தடுப்பாற்றளல மிள்கப்படுத்துவது என்ப்தளன அறிவுறுத்துவர. இது 

அறிவியலில் மி்க ்வ்கமா்க வளரக்கூடிய ஒரு துள்ற ஆகும். 

நுண்ணுயிரியல் சுற்றுச்சூழல் - சுறறுச்சூழல் வாழவா்தாரங்்களின் உயிருள்ள மறறும் உயிரற்ற 

பபாருள்்களுடன் நுண்ணுயிர ப்காண்ட இளடயீடு நுண்ணுயிர சூழலியல் என குறிப்பிடப்படுகி்றது. 

நுண்ணுயிர சூழலியல், நுண்ணுயிரி்களும் நுண்ணுயிரி்களின் பல்்வறு பங்்களிப்பு்கள் அல்லது கூறு்களின் 

சுழறசிக்கு பங்்களிப்பு்களள ஆய்வு பசைய்கின்்றன. எல்லா பபரு ந்கரங்்களிலும் உள்ள பிரச்சிளனயான சூழலின் 

மாசுபா்டளட குள்றப்பதில் சூழலியல் வல்லுநர்கள் ்வளல பசைய்கின்்றனர. மாசுபடுத்தும் விளளவு்களள 

குள்றப்ப்தறகு உயிரவழி தூய்ளமயாக்்க (Bioremediation) நுண்ணுயிரி்களள பயன்படுத்துகின்்றனர.

உணவு மற்றும் பால் நுண்ணுயிரியல் - நமது உணவு்களில் சில, நுண்ணுயிர்களின் வளரச்சியினால் 

உறபத்தி பசைய்யப்படுகின்்றன. எடுத்துக்்கா்டடு: லுக�ோன்க்ோக் சிட்க�ோக�ோ�ம் மறறும் ்ட்்�பக்ோ�ோக்�் 

லோக்்் ்பான்்ற நுண்ணுயிரி்களின் வளரச்சியினால் பாலளடக்்க்டடி உறபத்தி பசைய்யப்படுகி்றது. பாலில் 

உள்ள லோக்க்ோகேசில்ல் ேல்�ோரி�் மறறும் ்ட்்�பக்ோ�ோக்�் ்ெரகமோபேல் ்பான்்றளவ்களின் 

வளரச்சியில் இருந்து ்யா்கர்ட உருவாகி்றது. சோக்க�ோபமசி் ்சரவிசியோ வினால் (்பக்்கரின் ஈஸ்ட) பரா்டடி 

சுளவ அளடயப்படுகி்றது. உணவுத் ப்தாழிலில் உள்ள உணவு மறறும் பால் நுண்ணுயிரியாலாளர்களின் 

முக்கிய பணியானது உணவு ப்தப்படுத்தும் ்நாய்்களின் பசையலாக்்கம் மறறும் உணவு பரவும் ்நாய்்களின் 

்பாது ஏறபடும் பிரச்சைளனளயத் ்தடுத்்தல் ஆகும். நுண்ணுயிரியலாளர்கள் ்தற்பாது அளனத்து உணவு 

மறறும் பால் ப்தப்படுத்தும் ப்தாழில்்களில் பணியாறறி வருகின்்றனர. அவர்கள் ்தண்ணீர ்தரம் சைரிபாரக்்க ்கனிம 

நீர நிறுவனங்்களிலும் ்வளல பசைய்கின்்றனர.

நவளாண் நுண்ணுயிரியல் - விவசைாயத்தில் நுண்ணுயிரியளல இது சைாரந்துள்ளது. பபரும்பாலான 

பாக்டீரியா மறறும் பூஞளசை ஆகியளவ மண்ணின் இ்றந்்த மறறும் ்கரிமப் பபாருள்்களில் வாழகின்்றன. மண் 
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நுண்ணுயிரி்களுக்கு இது எளி்தான வடிவத்தில் சிக்்கலான ்கரிமச் சிக்்களல சிள்தத்துவிடும். இ்தனால் அளவ 

ம்டகு என்று அளழக்்கப்படும் மண்ணின் முக்கிய அங்்கமா்க அளமகின்்றன. சில நுண்ணுயிர்கள் வளிமண்டல 

ளந்டரஜளன அம்்மானியா, ளந்டளர்டஸ மறறும் ளந்ட்ர்டடு்களா்க மாறறுவ்தன் மூலம் மண்ணின் 

வளத்ள்த அதி்கரிக்கின்்றன. இது பைட்க�ோ்கமோனோ், பைட்க�ோேோக்்ர மறறும் ப�கசோபியம் சிறறினங்்கள் 

்பான்்ற நுண்ணுயிரி்களால் ஏறபடுகி்றது. ்வளாண் நுண்ணுயிரியலாளர்கள், ்தாவர உணவு்களள ்தாக்கும் 

்தாவர ்நாய்்களள எதிரப்ப்தறகு முயறசி பசைய்கின்்றனர. ்மலும், மண் வளத்ள்தயும் பயிர விளளச்சைளலயும் 

அதி்கரிக்்க முள்ற்கள் பசையல்படுகின்்றன.

த�ாழில்துறை நுண்ணுயிரியல் - நுண்ணுயிரி்கள் நுண்ணுயிர எதிரப்பி்கள், ்தடுப்பூசி்கள், ஸடீராய்டு்கள், 

ஆல்்கஹால்ஸ, ளவ்டடமின்்கள், அமி்னா அமிலங்்கள் மறறும் பநாதி்கள் ்பான்்றவறள்ற ்தயாரிக்்க 

பயன்படுகி்றது. சில முக்கிய மருந்து்கள் ்ட்்�பக்ோபமசின, ்ேனசிலின, குக�ோ�ோம்பினிக�ோல், 

்்ட்�ோபசக்ளின ்பான்்ற நுண்ணுயிரி்களால் ப்தாகுக்்கப்படுகின்்றன. ப்தாழில்துள்ற நுண்ணுயிரியல் 

வல்லுநர்கள் ப்தாழிறதுள்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த ்தயாரிப்பு்களள உருவாக்கும் மறறும் உறபத்தி 

அதி்கரிக்கி்றது. ப்தாழிறசைாளல்களில் ஆராய்ச்சி மறறும் ்மம்பாடு (R & D) துள்ற நுண்ணுயிரியலாளர்களுக்கு 

பல்்வறு ்வளல வாய்ப்பு்களள வழங்குகி்றது.

ஆராய்ச்சி அலகு்கள் மற்றும் பல்்கறலக்கழ்கங்களின் இயககு�ர்கள் - பல நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் 

பல்்களலக்்கழ்கங்்களில் ்வளல பசைய்கி்றார்கள். அங்கு அவர்கள் ்கறபிக்்கவும் ஆராய்ச்சி பசைய்யவும் 

பசைய்கி்றார்கள். நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மருத்துவ ளமயங்்களில், ்தனியார நிறுவனங்்கள் அல்லது அரசு 

நிறுவனங்்களில் ஆராய்ச்சி இயக்குநர்களா்கலாம். ஒரு பல்்களலக்்கழ்கத்தில் ்கறபித்்தல் மறறும் ஆராய்ச்சி 

நிளலப்பா்டளடக் ப்காண்டவர்கள் முழு ்பராசிரியரின் ப்தவிக்கு முன்்ன்றலாம். அவர்களது ஆராய்ச்சியில் 

்கணிசைமான ்கண்டுபிடிப்பு்கள் மறறும் பி்ற நுண்ணுயிரியலாளர்களின் அங்கீ்காரத்ள்தப் பப்ற முடியும். பல 

விஞஞானி்கள் இள்த மி்க உயரந்்த முன்்னற்றமா்க ்கருதுகின்்றனர.

நுண்ணுயிர மரபியல் மற்றும் மூலககூறு உயிரியல் - மரபணுக்்களின் பசையல்பாடு்களள புரிந்து ப்காள்வதில் 

நுண்ணிய உயிரினங்்களின் பயன்பாடு மி்கவும் உ்தவியா்க உள்ளது. நுண்ணுயிர மரபியல் நிபுணர்கள் 

நுண்ணுயிரியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கி்றார்கள். அளவ புதிய நுண்ணுயிர சிறுசிறறினங்்களளத் 

்தயாரிக்கின்்றன. அளவ பயனுள்ள ்தயாரிப்பு்களள ஒருங்கிளணப்பதில் மி்கவும் தி்றளமயானளவ. புறறு்நாளய 

ஏறபடுத்தும் தி்றனுக்்கான பபாரு்ட்களள ்சைா்தளன பசைய்ய மரபணு நு்டபங்்கள் பயன்படுத்்தப்படுகின்்றன. 

நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்கள் மரபியல் பபாறியியல் நிறுவனங்்களிலும் ஆராய்ச்சி துள்ற்களிலும் அதி்கம் 

்்தளவப்படுகின்்றனர.

பநயாறமனிங - நுண்ணுயிரிக்்கள் பாள்ற்களிலிருந்து யு்ரனியம் ்பான்்ற மதிப்புமிக்்க உ்லா்கங்்கள் 

பிரித்ப்தடுக்்கப் பயன்படுத்்தப்படுகின்்றன. திகயோகேசில்ல் ஃ்ேக�ோ�ோக்ஸி்ன் இரும்பு சைல்ளப்ட ்பான்்ற 

்கனிம ்சைரமங்்களிலிருந்து ஆற்றளலத் தி்றக்கி்றது. இந்்த பசையல்பா்டடில், அது ்கந்்த்க அமிலம் மறறும் இரும்பு 

சைல்்ப்ட ஆகியவறள்ற உறபத்தி பசைய்கி்றது. சுரங்்கத்தில் உள்ள ளமக்்ரா உயிரினங்்களின் பயன்பாடு 

்கணிசைமா்க சுரங்்கத் ப்தாள்களய 75% வளர குள்றத்துள்ளது. ப்யாளமனிங் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் 

நுண்ணுயிரியலாளர்கள் அரசு துள்றயில் மி்கவும் அதி்கமான ஊதியம் பபறுகின்்றனர.

மருத்துவ குறியீட்டு - மருத்துவ குறியீ்டடு என்பது மருத்துவ ் நாயறி்தல், நளடமுள்ற்கள், மருத்துவ ் சைளவ்கள் 

மறறும் உப்கரணங்்களள உல்களாவிய மருத்துவ ஆல்பா எண் குறியீடு்களா்க மாறறுகி்றது. மருத்துவ 

குறிப்பு்கள், ஆய்வ்க மறறும் ்கதிரவீச்சியல் முடிவு்களின் படிபயடுத்்தல் ்பான்்ற மருத்துவ பதிவு ஆவணங்்களில் 

இருந்து ்நாயறி்தல்்கள் மறறும் நளடமுள்ற குறிப்பு்கள் எடுத்துக்ப்காள்ளப்படுகின்்றன. மருத்துவ ்்காடிங் 

(Medical Coding) ்வளல்கள் ளலஃப் சையின்ஸ, பாராபமடிக்்கல், மருத்துவ ப்டட்தாரி்கள் மறறும் பிந்ள்தய 

ப்டட்தாரி்களுக்கு ஒதுக்்கப்ப்டடுள்ளன.

 அறிவியல் பத்திரிற்கயில் எடிட்டிங - எடி்டடிங், சைான்று வாசிப்பு, அறிவியல் பத்திரிள்க்கள், உயிரியல், ்தாவரங்்கள் 

மறறும் விலங்கு அறிவியல் ்பான்்றவறள்ற உள்ளடக்கிய ்தளலப்பு்களில் ள்கபயழுத்துப் பிரதி்கள் உள்ளன. 

நுண்ணுயிரியலாளர்கள் பு்கழபபற்ற ்்தசிய மறறும் சைரவ்்தசை பத்திரிள்க்களில் பவளியிடப்பட ்வண்டிய 

ஆராய்ச்சி ்க்டடுளர்களள ஆய்வு பசைய்கின்்றனர. அவர்கள் அறிவியல் பதிப்பு ்கம்பனி்களின் ப்தாகுப்பாளர்கள் 

மறறும் அ்சைாசி்ய்டட்ட எடி்டடரா்க பணிபுரிகின்்றனர.
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மருந்து நிறுவனங்கள் - ஒரு மருந்து நிறுவனம் ஒரு நுண்ணுயிரியலாளர ்தர துள்ற உறுப்பினர 

ஆகும். நுண்ணுயிரியலாளரின் பங்்கானது உறபத்திப் பபாருள்்களில் பசையலாக்்கப்படுவ்தறகு முன்னர, 

மூலப்பபாரு்ட்களின் ்தரத்ள்த உறுதி பசைய்வது, சுறறுச்சூழல் மறறும் நீரின் நுண்ணுயிரியல் ்தரத்ள்த 

்கண்்காணிக்கும் மறறும் நுண்ணுயிரியல் முன்்னாக்கிலிருந்து முடிக்்கப்ப்டட ்தயாரிப்பு்களள ்சைாதிக்கும் 

்சைா்தளன முள்ற்களள மதிப்பிடுவ்தாகும்.

நுண்ணுயிரியலில் பட்்டப்படிப்பு படிப்பு்களுக்கான �குதிக்கான அளவுந்கால்

நுண்ணுயிரியல் படிப்பில் ப்டடப்படிப்பு படிப்பு்களுக்கு விண்ணப்பிப்ப்தற்கா்க, 12-ம் வகுப்பு முடித்திருக்்க 

்வண்டும். நுண்ணுயிரியல் படிப்பு்களுக்கு ்சைர 12 ம் வகுப்பில் இயறபியல், ்வதியியல் மறறும் உயிரியல் 

பாடங்்களள ்்தரந்ப்தடுப்பது முக்கியம். 12 வது வகுப்பில் ்்தரச்சி பபறறிருக்்க ்வண்டும். மதிப்பபண்்கள் 

அடிப்பளடயில் மதிப்பபண்்களள ்்தரவு பசைய்ய ்வண்டும். நுளழவு ்்தரவு மூலம் ்்தரவில் ்்தரச்சி பபற்ற சில 

்மல் பல்்களலக்்கழ்கங்்கள் உள்ளன. நுண்ணுயிரியல் ப்தாடரபான படிப்பு்களள ்்தரவு பசைய்ய,

• விவசைாய நுண்ணுயிரியல்

• உணவு நுண்ணுயிரியல்

• மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்

• மருந்தியல் நுண்ணுயிரியல்

• நுண்ணுயிர மரபியல்

• சுறறுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல்

• ஏ்ரா நுண்ணுயிரியல்

• நுண்ணுயிர உடலியல்

நுண்ணுயிரியலில் பல்நவறு படிப்பு்கள்

• நுண்ணுயிரியலில் இளங்்களல அறிவியல்

• நுண்ணுயிரியல் மறறும் நுண்ணுயிர ப்தாழில்நு்டபத்தில் இளங்்களல அறிவியல்

• மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில் இளங்்களல அறிவியல்

• மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில் இளங்்களல அறிவியல்

• ப்தாழிறதுள்ற நுண்ணுயிரியலில் இளங்்களல அறிவியல்

• நுண்ணுயிரியலில் இளங்்களல ்களல்கள்

• நுண்ணுயிரியலில் டிப்ள்மா படிப்பு்கள்

• மளரன் நுண்ணுயிரியலில் பிந்ள்தய ப்டட்தாரி டிப்்ளாமா

• M. Sc. நுண்ணுயிரியலில் 

• M. Sc. மருத்துவ நுண்ணுயிரியல்

• M.Sc. அப்ளளடு நுண்ணுயிரியல்

• M. Sc. நுண்ணுயிர மரபியல் மறறும் உயிர ்த்கவலியல் 

நுண்ணுயிரியலில் பா்டப்பிரிவு்கள் வழஙகும் பல்்கறலக்கழ்கங்கள்

• பசைன்ளனப் பல்்களலக்்கழ்கம்

• பாரதியார பல்்களலக்்கழம்

• பாரதி்தாசைன் பல்்களலக்்கழம்

• அண்ணாமளலப் பல்்களலக்்கழ்கம்
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• அழ்கப்பா பல்்களலக்்கழ்கம்

• பபரியார பல்்களலக்்கழ்கம்

• ம்னான்மணியம் சுந்்தரனார பல்்களலக்்கழ்கம்

• மதுளர ்காமராஜர பல்்களலக்்கழ்கம்.

• இந்திய ப்தாழில்நு்டப நிறுவனம்

• பனாரஸ இந்து பல்்களலக்்கழ்கம்

• அலி்கார முஸலீம் பல்்களலக்்கழ்கம்

• மும்ளப பல்்களலக்்கழ்கம்

• விநாய்கா மிஷன் பல்்களலக்்கழ்கம்

• ம்காத்மா ்காந்தி பல்்களலக்்கழ்கம்

• இந்திய அறிவியல் ்கழ்கம்

• அமி்டடி பல்்களலக்்கழ்கம்

• குரு்ஷேத்ரா பல்்களலக்்கழ்கம

�மிழ�ாடு அரசு மருத்துவக ்கல்லூரி்களில் வழஙகும் துறண மருத்துவ மற்றும் சான்றி�ழ 

படிப்பு்கள் 

ஒரு வருட சைான்றி்தழ படிப்பு்கள்

படிப்பு்கள் ்கல்வி �குதி வயது வரம்பு

்காரடி்யா ்சைா்னாகிராபி 

படக்னீசியன் (Cardio Sonography 

Technician)

+ 2 ்மல் நிளல ்்தரச்சி, 

(இயறபியல் , ்வதியியல், 

்தாவரவியல் மறறும் விலங்கியல் 

அல்லது உயிரியல் மறறும் 

நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவரா்கவும்  

32 வயது மி்காமல்  

இருக்்க ்வண்டும் 

இ.சி.ஜி / டிர்டமில் படக்னீசியன் 

(ECG / Tread Mill Technician)

பம்ப் படக்னீசியன்  

(Pump Technician)

்காரடியாக் ்காத்திடிளர்சைஷன் 

்லப் படக்னீசியன் (Cardiac 

Catheterisation Lab Technician)

அவசைர சிகிச்ளசை படக்னீசியன் 

(Emergency Care Technician)

டயாளலசிஸ படக்னீசியன்  

(Dialysis Technician)

மயக்்க மருந்து படக்னீசியன் 

(Anaesthesia Technician)

அறுளவ சிகிச்ளசை அள்ற 

படக்னீசியன் (Theatre Technician)

ஆரத்்்தா பீடியாக் படக்னீசியன் 

(Orthopaedic Technician)
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ஆடி்யாபம்டரி படக்னீசியன் 

(Audiometry Technician)

+ 2 ்மல் நிளல ்்தரச்சி, 

(இயறபியல் , ்வதியியல், 

்தாவரவியல் மறறும் விலங்கியல் 

அல்லது உயிரியல் மறறும் 

நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவரா்கவும்  

32 வயது மி்காமல் 

இருக்்க ்வண்டும் 

 இயரிங் லாங்்வஜ் மறறும் பீச் 

படக்னீசியன் (Hearing Language 

and Speech Technician)

கிளினிக்்கல், ப்தராப்பப்டடிக், 

நியூ்டரின் மறறும் பு்ட சைரவிஸ 

்ம்னஜ்மண்்ட படக்னீசியன் 

(Clinical, Therapeutic, Nutrition 

& Food Service Management 

Technician)

இசிஜி / இஎம்ஜி ்்காரஸ 

படக்னீசியன்  

(E.C.G / E.M.G Course Technician)

மல்டி பரபஸ ஆஸபி்டடல் ஒரக்்கர 

படிப்பு (Multipurpose Hospital  

Worker Course)

பத்்தாம் வகுப்பு ்்தரச்சி

இரண்டு வருட மருத்துவம் சைாரந்்த ப்டடயப்படிப்பு்கள்

படிப்பு ்கல்வித் �குதி வயது வரம்பு

படன்டல் பமக்்கானிக் (ஆண்)  

Dental Mechanic (Male) 

+ 2 ்மல் நிளல ்்தரச்சி, 

(இயறபியல் , ்வதியியல், 

்தாவரவியல் மறறும் விலங்கியல் 

அல்லது உயிரியல் மறறும் 

நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவரா்கவும் 

32 வயது மி்காமல் 

இருக்்க ்வண்டும் 

படன்டல் ளஹபஜனிஸ்ட (பபண்) 

Dental Hygienist (Female)

டிப்ள்மா பமடிக்்கல் ்லப் 

படக்னாலஜி Diploma in  

Medical Lab Technology (DMLT)

டிப்ள்மா ்ரடி்யா 

ளடய்க்னாஸிஸ Diploma in  

Radio Diagnosis Technology (DRDT)

டிப்ள்மா ்ரடி்யா ப்தரபி 

படக்னாலிஜி Diploma in Radio 

Therapy Technology (DRTT)

டிப்ள்மா ஆப்்டாபம்டரி  

(Diploma in Optometry)

பமடிக்்கல் பரக்்கார்ட சையின்ஸ

படிப்பு ்கல்வித் �குதி வயது வரம்பு

டிப்ள்மா பமடிக்்கல் பரக்்கார்ட 

படக்னீசியன் (Diploma in Medical 

Record Technician) (ஆறு மா்தங்்கள்) 

+ 2 ்மல் நிளல ்்தரச்சி, 

(இயறபியல் , ்வதியியல், 

்தாவரவியல் மறறும் விலங்கியல் 

அல்லது உயிரியல் மறறும் 

நுண்ணுயிரியல்)

17 வயது நிரம்பியவரா்கவும் 

32 வயது மி்காமல் 

இருக்்க ்வண்டும் 
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இயல் 1

நுண்ணுயிரியலின் அறிமுகம்

இயல் திட்டவரை

1.1  நுண்ணுயிரிகளின் வகககள்

1.2  நுண்ணுயிரியாளரகளின் பஙகளிப்பு

1.3  நுண்ணுயிரியலின் பிரிவுகள்

பாக்டீரியா,  பூஞகசை,  பாசிகள்,  புர�ாடரடாரசைாவா, 

கவ�ஸகள்  என்பன  நுண்ணுயிரிகள்  ஆகும்.  இகவ  3500 

மில்லியன்  வருடஙகளுக்கு  முன்ரப  இவ்  பூமியில்  காணப்படட 

உயி�னஙகளாகும்.  இவற்றின்  அகைப்பு  ைற்றும்  அளவுகள் 

வியக்க  தக்கதாக  உள்ளன.  இகவ  பல்ரவறு  சூழல்களிலும் 

காணப்படுகின்்றன.

அறிவியல் எந்த நாட்டிற்கும் ச�ாந்தமல்்ல, ஏசென்ால், அறிவு மனி்தகு்லத்திற்்கே ச�ாந்தமாெது, அறி்ே 

உ்லகேத்்்தப் பிரகோசிககே ்ேககும் தீபம்.

- லூயிஸ் பாய்ச்சர்

ைாணவரகள்  இப்பாடப்பகுதிகயப்  பயின்்ற 

பி்றகு,

• நுண்ணுயிரிகேளின பண்்ப அறிேர். 

• பல்்ேறு அறிஞர்கேளின பஙகேளிப்புகே்ை 

ச்தரிநது சகோளேர். 

• நுண்ணுயிரிகேளின பிரிவுகே்ை பற்றி 

அறிேர். 

கற்றல் ந�ாககஙகள்

பா���யா பா�

��ைச

�ேரா�ேடாேசாவா

ைவர�

��
�ய	 ��வ�வனவ�ைற உ�ளட��ய�

அறிவியல்  துக்றயில்  நுண்ணுயிரியல்  பிரிவு 

என்பது  இன்க்றய  வாழ்வியலில்  அகனவரும் 

அறிந்துக்்காள்ள  ரவண்டிய  மிக  முக்கியைான 

பிரிவாக  உள்ளது.  நுண்ணுயிரிகளும்  அவற்றின் 

்சையல்பாடுகளும்  பன்னாடடு  அளவில்  ைனித 

சைமுதாயத்தில்  முக்கியத்துவம்  வாயந்தகவயாக 

உள்ளன.  உயிரி  ்தாழில்நுடபம்,  ை�பனு 

்பாறியியல்  ைற்றும்  நாரனா  ்தாழில்நுடபத்தில் 

ஏற்படடுள்ள  முன்ரனற்்றஙகளால்  அகனவரின் 

ஆரவமும்,  கவனமும்,  நுண்ணுயிரியல் 

துக்றயின்  ரைல்  ஈரக்கப்படடுள்ளது.  பல்துக்ற 

ஆ�ாயச்சிக்கும், அடிப்பகட வாழ்க்கக முக்றககளப் 

பற்றி  படிப்பதற்கும்  நுண்ணுயிரிககள 

ைாதிரிகளாக  பயன்படுத்தப்படுகி்றது.  சுற்றுச்சூழல் 

அறிவியலிலும்,  ரவளாண்கையிலும்,  உணவு 

துக்றயிலிலும்  ைருந்து  ்தாழிற்சைாகையிலும் 

நுண்ணுயிரிகளின்  தி்றகன  பற்றிய  அஙகீகா�ம் 

வளரந்து  வருகின்்றது.  நுண்ணுயிரிகளின் 

பயன்பாடுகள்  ஈரக்கத்தக்க  வககயில்  அதிகரித்து 

வருகி்றது.  சிை  நுண்ணுயிரிகள்  நன்கை 

த�க்கூடியதாக  உள்ளது.  அகவகள்  இன்றி  நாம் 

வாழ  முடியாது.  எனினும்,  நுண்ணுயிரிகள்  பை 

வழிகளில்  தீகை  தருவனவாகவும்,  விரும்பத்தகாத 

ைாற்்றத்கத  ஏற்படுத்துபகவகாளகவும்  உள்ளன. 

இவ்வககயான  நுண்ணுயிரிகள்  ரநாயககள 

உண்டாக்கி, உடல்  நைத்திற்கு  தீஙகக  ஏற்படுத்தி 

ஓம்புனக� ்கால்ைவும் ்சையகின்்றன.

முன்னர  இருந்தகதவிட  இக்காைக்கடடத்தில் 

நுண்ணுயிரிகளின்  வாழ்க்கக  பற்றி  அதிகம் 

அறியப்படடிருக்கி்றது.  இருப்பினும்  கண்ணுக்கு 

புைப்படாத  நுண்ணுயிரியின்  உைகத்தில் 

1
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வடிவத்திலும்  ைாறுபடடு,  ஒரு  ்சைல்  உயிரியான 

ஈஸட  முதல்  பை  ்சைல்  உயிரியான  காளான் 

ைற்றும்  பஃப்பந்துககளயும்  உள்ளடக்கியது. 

எடுத்துக்காடடு: ஆஸபர்ஜில்்லஸ ்நகேர், அகோரிகேஸ 

்ப்பாரஸ ஆகும்.

புநைாடந்டாந்சாவா:  இகவ  ஒரு  ்சைல் 

யூரகரியாடடிக்  உயிரிகளாகும்.  இயற்ககயில் 

இவற்றின்  பஙகு  பைத�ப்படடது.  சிை 

புர�ாடரடாரசைாவாக்கள்  ைனிதரகளுக்கும் 

விைஙகுகளுக்கும்  ரநாகய  ஏற்ப்படுத்துகின்்றன. 

எடுத்துக்காடடு: ஜியார்டியா ்லாம்ப்லியா, 

பிைாஸ்மாடியம் ்ேோகஸ.

பாசிகள்: இகவ ஒரு ்சைல், குழுக்கள் முதல் பை 

்சைல் உயிரிகளாக காணப்படுகின்்றன. அகனத்துப் 

பாசி  ்சைல்களிலும்  பச்கசையம்  இருப்பதால் 

ஒளிச்ரசைரக்ககயின்  மூைம்  உணகவ  தாரன 

தயாரித்துக் ் காள்கி்றது. இகவ ் பரும்பாலும் நீர வாழ் 

சூழலிலும் ைற்றும் ஈ� ைண்ணில் காணப்படுகின்்றன. 

எ டு த் து க் க ா ட டு :   ஸ ் ப ் ர ா ் கே ர ா , 

கிைாமி்�ா்மாெஸ

ரவைஸ்கள்:  ஒரு  சிை  உயிரிகள்,  உயிர 

உள்ளகவக்கும்  உயிர  அற்்றகவக்கும் 

இகடயிைான  பண்புககளக்  ்காண்டதாக 

இருக்கின்்றன.  கவ�ஸகள்,  ைற்்ற  உயிருள்ள 

்சைல்ககள  விட  எளிகையான  அகைப்கபயும் 

உடகூறுககள உகடயகவ. கவ�ஸகள் இ�ண்டு 

முக்கியப்  பாகஙககள  ்காண்டுள்ளன.  அகவ 

பு�த  உக்ற  ைற்றும்  நியூக்ளிக்  அமிைம்  ஆகும். 

கவ�ஸகள்,  ்சைல்லுக்குள்ரள  வாழும்  கடடாய 

ஒடடுண்ணிகள்  ஆகும்.  அகவ  தாவ�ம்,  விைஙகு, 

நுண்ணுயிரிகள்,  ைனிதன்  ரபான்்ற  ஒம்புநர 

்சைல்களுக்குள் வளருகின்்றன. கவ�ஸகள் ஓம்புயிர 

்சைல்லுக்கு  ்வளிரய  ்பருக்கம்  அகடவதில்கை. 

எடுத்துக்காடடு: எச்.ஐ.வி, ்ரபிஸ ்ேரஸ 

பிரியான்ஸ  என்பது 

ரநாகய  உண்டாக்கும் 

பு�தஙகள்.

இ க வ , 

கவ�ஸககளப்  ரபான்று,  ரநாயககளப் 

ப�ப்புகின்்றன  கிரூபிடஸ்பல்ட-ரேகப்  ரநாய 

(Creutzfeldt-Jacob  disease)  CJD-என்பது 

ைனிதனில் காணப்படும் பிரியான் ரநாயாகும்.

்பரும்பான்கையான  உயிரிகள்  இன்னும் 

கண்டுபிடிக்கப்படாத நிகையில் உள்ளது.

புதிய  வழிமுக்றகள்  மூைம்  நுண்ணுயிர 

ஆயவாளரகள்,  ைனிதனுக்கு  நன்கைகயயும் 

தீகைகயயும்  தரும் நுண்ணுயிரிககள  ்தாடரந்து 

அகடயாளம் கண்டு வருகின்்றனர.

நுண்ணுயிரியல்  என்பது  பாக்டீரியா,  பூஞகசை, 

பாசிகள்,  புர�ாடரடாரசைாவா,  கவ�ஸகள்,  ஆகிய 

நுண்ணுயிரிககள  பற்றி  படிக்கும்  அறிவியல் 

பிரிவாகும்.

நுண்ணுயிரியல்  துக்றயானது 

நுண்ணுயிரிகளின்  வடிவம்,  அகைப்பு, 

இனப்்பருக்கம்,  உடலியல்,  வளரச்சிகத  ைாற்்றம், 

நுண்ணுயிரிகளின்  வககப்பாடு  ஆகியவற்றுடன் 

்தாடரபுகடயதாக இருக்கி்றது.

நுண்ணுயிரியல்  பின்வருவனவற்றிலுள்ள 

ஆயவுககள உள்ளடக்கியுள்ளது:

• இயற்ககயில் நுண்ணுயிரிகளின் ப�வல்,

• நுண்ணுயிரிகளுக்கிகடரய  உள்ள  ்தாடரபு 

ைற்றும்  பி்ற  உயிரினஙகளுக்கிகடரய  உள்ள 

்தாடரபு,

• ைனிதரகள்,  விைஙகுகள்,  தாவ�ஙகள் 

ஆகியவற்றின் மீதான விகளவுகள்,

• நுண்ணுயிரிகள்  தி்றனால்  சுற்றுச்  சூழலில் 

உண்டாகும்  இயற்பியல்  ைற்றும்  ரவதியியல் 

ைாற்்றஙகள்.

• இயற்பியல் ைற்றும் ரவதியியல் ் பாருள்களுக்கு 

எதி�ான நுண்ணுயிரிகளின் விகனகள்.

1.1 நுண்ணுயிரிகளின் வரககள்

இந்த  பி�பஞசைத்தில்  பல்ரவறு  வககயான 

நுண்ணுயிரிகள்  காணப்படுகின்்றன.  அகவ 

கீழ்காணும் குழுக்களாக பிரிக்கப்படடுள்ளன.

பாகடீரியா:  இகவ  ஒரு  ்சைல்  புர�ாரகரியாட 

அல்ைது  எளிகையான  ்சைல்  அகைப்கபக் 

்காண்ட  உயிரிகள்  ஆகும்.  ்சைல்  ்பருக்கைானது 

இ�டகடப்பிளத்தல்  முக்றயில்  நகட்பறுகி்றது. 

எடுத்துக்காடடு: எஷச�ரிசியா ்கோ்்ல (E.coli), 

்பசில்்லஸ �ப்டிலிஸ.

பூஞர்ச:  பூஞகசைகள்  பச்கசையைற்்ற 

யூரகரியாடடிக்  உயிரிகள்  ஆகும்.  அகவகள் 

்பரும்பாலும்  பை  ்சைல்  உயிரிகளாக 

காணப்படுகின்்றன.  இகவகள்  அளவிலும் 
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1.2 நுண்ணுயிரியல் துர்றயில் 

பஙகாறறியவர்கள்

பல்ரவறு  அறிவியைாளரகள்,  17-ஆம் நூற்்றாண்டு 

முதல் இந்நாள் வக� நுண்ணுயிரியல் துக்றக்குச் 

பஙகாற்றி உள்ளனர. சிை முக்கிய நுண்ணுயிரியல் 

வல்லுநரகளின்  குறிப்பிடத்தக்க  பஙகளிப்புககள 

கீரழ ்காடுக்கப்படடுள்ளது. 

1.2.1 ஆன்்டனி வான் லியூவன்்ாக

ஆன்டனி  வான்  லியூவன்்ாக்  (1632-1723) 

்ாைந்து  நாடகடச்  ரசைரந்தவர  (படம்  1.1).  இவர 

நுண்ரணாக்கிகய  உருவாக்கினார.  இவர  டச்சு 

வணிகர ைற்றும் தி்றகையான ் ைன்ஸ தயாரிப்பாளர. 

50x  முதல்  300x  உருப்்பருக்க  தி்றன்  ்காண்ட 

பல்ரவறு வககயான ் ைன்சுககள உருவாக்கினார. 

எளிய  நுண்ரணாக்கி  இவ�ால்  முதலில் 

கண்டுபிடிக்கப்படடது.  இவர  கண்டுபிடித்த  எளிய 

நுண்ரணாக்கியானது,  200x  உருப்்பருக்கம் 

தி்றனுகடய  இருபு்றக்  குவி்ைன்கசை  ்காண்டது 

(படம்  1.2).  அவர  வடிவகைத்த  நுண்ரணாக்கிகள் 

1µ  (கைக்�ான்)  அளவு  விடடத்கத  விட  குக்றந்த 

்பாருள்ககள  ்தளிவாக்கி  காண்பித்தன.  நீர, 

சைகதி, உமிழ்நீர, முதலியவற்றில் இருந்து உயிருள்ள 

நுண்ணுயிரிககள  கண்டறிந்தார.  அவர  கண்ட 

நுண்ணுயிரிகளுக்கு  அனிமல்கயூல்  (சிறிய 

விைஙகுகள்)  எனப்  ்பயரிடடார.  பாக்டீரியாகவ 

காக்கக, ரபசில்கை, ஸகபர�ாகீடஸ என அவ�ால் 

ரவறுபடுத்திப் பாரக்க முடிந்தது. பாக்டீரியாக்களின் 

அளவு இ�த்த சிவப்பணுக்களின் விடடத்தில் ஆறில் 

ஒரு பஙகு, என கண்டறிந்தார.

இவர  பாக்டீரியாக்களின்  வளரச்சிகய 

கக�சைலில்  கண்டறிந்தார.  ஆண் 

விந்தணுக்ககளயும்,  இ�த்த  சிவப்பணுக்ககளயும் 

அவர�  விளக்கினார.  விைஙகின  திசுவியகை 

ரதாற்றுவித்தார. நுண்துகளக் குழாயகளில் இ�த்த 

ஓடடத்கத விளக்கியதின் மூைம் உயிரியல் துக்றக்கு 

ஒரு  புதிய  பரிைாணத்கத  ்காடுத்தார.  அகனத்து 

வககயான ஒரு ்சைல் நுண்ணுயிரிககளயும் ைனித 

வாயவழி  நுண்ணுயிரிககளயும்  துல்லியைாக 

விளக்கியுள்ளார. இவர ‘நுண்ணுயிரியலின் தநரத’ 

என்று கருதப்படுகி்றார.

1.2.2 லூயிஸ் பாய்ச்சர் (1822–1895)

இவர பி�ான்சு நாடடு ரவதியியல் வல்லுநரும் படிக 

ஆயவாளருைாவார (படம் 1.3). நுண்ணுயிரியலுக்குப் 

ப்டம் 1.1:  ஆண்டனி வான் லியூவன்்ாக்

ஆண்டனி வான் லியூவன்்ாக் பை கடிதஙகள் 

எழுதியுள்ளார. கடிதஙககள அவர அறிந்த ஒர� 

்ைாழியான  டச்சு  ்ைாழியில்  எழுதியுள்ளார. 

அவரின்  கடிதஙகளானது  முழுகையான 

அறிவியல்  ஆ�ாயச்சி  ்வளியீடடு  தகவகை 

உள்ளடக்கியது.  அக்கடிதஙகள்  ஆஙகிைத்தில் 

்ைாழிப்்பயரக்கப்படடுள்ளன.

ஜீன் 12, 1716 ஆம் ஆண்டு அவர எழுதியுள்ள 

கடிதத்தில் இவ்வா்றாக குறிப்பிடடுள்ளார . . .

“பாரட்்� சபறுே்தற்கோகே நீண்� 

கோ்லம் நான ்ே்்ல ச�யயவில்்்ல. 

பி் மனி்தர்கே்ைக கோட்டிலும் எனனி�ம் 

சபாதிநதுளை அறிவின மீ்தாெ ்்த�லில் நான 

மகிழ்நது ோழ்கி்்ன. இ்தன பி்கு, நான 

கேண்டுபிடித்்த்ே குறிப்பிட்� ்தன்மயு�ன 

இருப்ப்தால், நான கேண்�றிந்தேற்்்க 

கோகி்தஙகேளில் எழுதி ்ேககே ்ேண்டியது 

என கே�்மயாகும் எெ நி்ெககி்்ன. 

இ்தன ோயி்லாகே ்தனித்துேமாெ மககேளுககு 

நான அறிவுறுத்துகி்்ன.”

்பரும்பஙகு  ஆற்றியதால்  இவர  ‘�வீன 

நுண்ணுயிரியலின்’ தந்கத என்று கருதப்படுகி்றார.

நவதியியல் துர்றயிலாறறிய பஙகு

லூயிஸ  பாயச்சைர  டாரடாரிக்  அமிைப்  படிகஙகளின் 

பணியில்  ஈடுபடடிருந்தரபாது,  படிகஙகளின் 

்வளித்ரதாற்்றத்கதக்  கண்டு  அவற்றின் 

்டக்ஸடிர�ா  ைற்றும்  லீரவா  சுழல்கி்ற  (Rotatory) 

பண்புககள  கண்டறிந்தார.  பின்பு  ்நாதித்தல் 

்தாழிற்சைாகைகளில்  ஏற்படட  இகடயூறுககள 

நீக்கும்  பணியில்  ஈடுப்படடதால்,  அவரின்  கவனம் 

்நாதித்தல்  ்சையல்முக்றயின்  ரைல்  திரும்பியது 

(Biological process of fermentation).
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ப்டம் 1.2:  லியூவன்்ாக்கின் நுண்ரணாக்கி

ெல��

மா��
பா�ைவயாள�க��

க�
ெபா�த�ப
	

ஊ�

ைமய ���க�

ப்டம் 1.3:  லூயிஸ பாயச்சைர (1822–1895)

நுண்ணுயிரியல் துர்றயிலாறறிய பஙகு 

திைாடர்ச ை்சத் ததாழிற்சாரலயில் ஆறறிய பஙகு

இவர  தி�ாடகசை  சைாறு  ஆல்க்ாைாக  ைாறுவதற்கு 

ஈஸடகரள  கா�ணம்  எனக்  கண்டறிந்தார.  ரைலும் 

்பருைளவில்  ைாக்டிக்  அமிைம்  உண்டாவதற்குக் 

ரகால்  வடிவப்  பாக்டீரியாக்கரள  (Rod  shaped 

bacteria)  கா�ணம்  எனவும்  கண்டார.  பழஙகளும் 

தானியஙகளும்  ்நாதிக்கும்  ரபாது  உண்டாகும் 

ஆல்க்ாலுக்கு,  நுண்ணுயிரிகரள  கா�ணம் 

எனவும்  அறிந்தார.  ்நாதித்தல்  (Fermentation) 

என்னும் வாரத்கதகய இவர� உருவாக்கினார. 

பாய்ச்சர் தாநன நதான்றிய தரலமுர்ற 

நகாடபாடடிரன மறுத்தார்

தாரன  ரதான்றிய  தகைமுக்ற  ரகாடபாடு 

(Abiogeniesis)  என்பது  உயிரினஙகள்  தானாகரவ 

உயி�ற்்ற  (Inanimate)  ்பாருள்களிலிருந்து 

ரதான்றுவது  ஆகும்.  பாயச்சைர  தான்  ரதான்றிய 

ரகாடபாடகட ைறுத்தார

பாயச்சைர  உயிருள்ள  ்பாருள்களிலிருந்து 

உயிரகள்  ரதான்றுகின்்றன  (Biogenesis)  என்னும் 

ரகாடபாடடிகன  ஆதரித்தார.  இதகன  நிரூபிக்க 

பல்ரவறு ரசைாதகனககள ரைற்்காண்டார. 

லூயிஸ  பாயச்சைர  ைாமிசைக்  கக�சைகைக் 

குடுகவயில்  ஊற்றி,  அக்குடகவயின்  கழுத்து 

பகுதிகய  நீளைான  வாத்து  கழுத்கத  ரபான்று 

வகளத்து  வடிவகைத்தார.  அவ்வா்றாக  வகளந்த 

குடுகவயின்  கழுத்துப்  பகுதி  ைாசு  புகாத  ஆனால் 

காற்று ைடடுரை நுகழயக்கூடிய விதத்தில் இருந்தது 

(படம் 1.4). குடுகவகய ்வப்பப்படுத்தினால் அகவ 

நுண்ணுயிர  வளரச்சி  இல்ைாைல்  இருப்பகத 

கண்டார. குடுகவககள ைாசு படிந்த சைாகைகளில், 

தி்றந்து  மூடிய  பின்னர,  எல்ைாக்  குடுகவகளிலும் 

நுண்ணுயிரிகளின்  வளரச்சி  இருப்பகத 

்சையல்வழிக்  காண்பித்தார.  தி்றக்கப்படாத 

குடுகவகளில்  வளரச்சி  எதுவும்  இல்ைாைல் 

இருப்பகதயும் கண்டறிந்தார.

இவ்வா்றாக, அவ�து புகழ்்பற்்ற வாத்து கழுத்து 

குடுகவ  (Swan  neck  flask)  ரசைாதகன  மூைம் 

தாரன  ரதான்றிய  தகைமுக்ற  ரகாடபாடடிகன 

தவ்்றன்று நிரூபித்தார. 

பாஸ்சுரைந்சஷன் 

பாயச்சைர  பழச்சைாற்றில்  காணப்படும்  ரதகவயற்்ற 

நுண்ணுயிரிககள  அழிக்க  62.8°C  (145°F)  ல் 

30 நிமிடஙகளுக்கு  ்வப்பத்கத  பயன்படுத்தினார. 

பாஸசுக�ரசைஷன் (Pasteurization) என்னும் ்சையல் 

முக்றகய  தி�ாடகசை  �சைத்  ்தாழிற்சைாகையிலும் 

பால்  பதப்படுத்தும்  ்தாழிற்சைாகையிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகி்றது.
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நாள்படட  பாக்டீரியாக்ககள  ்தாடரச்சியாக 

ஆயவகத்தில் வளரப்பதினால் அகவகள் அவற்றின் 

வீரியத்தன்கையிகன  இழந்து  விடுகின்்றன. 

இச்்சையல்முக்றயிகன  அடடனுரவஷன் 

(Attenuation)  என்று  பாயச்சைர  ்பயரிடடார.  இவர 

நாள்படட  நுண்ணுயிர  கைகவககள  தடுப்பூசி 

உற்பத்திக்கும்,  ரநாயிலிருந்து  பாதுகாப்பு 

அளிக்கவும்  பயன்படுத்தினார.  பாயச்சைர 

ஆந்த்�ாஸக்கும்  ர�பிஸக்கும்  தடுப்பூசிககள 

உருவாக்கினார. 

1.2.3 எடவர்டு தென்னர் (1749-1823)

்பரிய  அம்கை,  ்பான்னுக்கு  வீஙகி  ரபான்்ற 

ரநாயகளால்  தாக்கப்படடவரகளுக்கு  மீண்டும் 

அந்ரநாயகள்  தாக்காது  என்பது  பண்கடயக் 

காை  கருத்து.  அவரகளுக்கு  இ�ண்டாவது  முக்ற 

அந்ரநாயகள்  தாக்குவது  அரிது.  இஙகிைாந்தில் 

கி�ாைப்பு்ற  கவத்திய�ாக  இருந்த  எடவரடு 

்ேன்னர,  குதிக�களின்  கால்  இடுக்கில் 

்காப்புளஙகளாகத் ரதாற்றுவிக்கும் கிரீஸ என்னும் 

ரநாகயக்  கண்டறிந்தார.  இந்த  ரநாய  பண்கண 

்தாழிைாளரகள்  மூைம்  பசுவின்  காம்புகளுக்கு 

ப�வுகி்றது.  பின்னர  பால்  க்றக்கக்கூடியவரகளின் 

கககளிலும்,  ைணிக்கடடுகளிலும்  ்தாற்க்ற 

உண்டாக்கியது.  இத்தககய  பசு  அம்கை  ரநாய 

(ரநாயக்கா�ணி-ரவக்சீனியா கவ�ஸ) இத்தககய 

பசு அம்கை ரநாய தாக்கியவரகளுக்கு ்பரியம்கை 

(ரநாயக்கா�ணி-ரவரிரயாைா கவ�ஸ)  ரநாயக்கு 

பல்நவறு வரகயான ந�ாயகள் கண்டுபிடிப்பு

ப ட டு ப் பு ழு க் க ளி ல் 

காணப்படும்  ்பப்ரின் 

ரநாயக்கு  புர�ாடரடாரசைாவா 

ஒடடுண்ணிகரள  கா�ணம் 

எனக் கண்டறிந்தார.  ்பப்ரின் 

ரநாகய  நீக்குவதற்கு 

ரநாயற்்ற,  ஆர�ாக்கியைான 

படடுப்புழுக்ககள  பயன்படுத்த  ரவண்டும்  என்று 

அறிவுறுத்தினார.

கம்பளி  பிரிப்பான்  ரநாயக்கு  (Wool  sorter’s 

disease)  ஆந்த்�ாக்ஸ  (Anthrax)  என  ்பயரிடடார. 

ரநாயுற்்ற  விைஙகுகளின்  இ�த்தத்திலிருந்து 

்பசில்்லஸ ஆநத்ராஸிஸ  (Bacillus  anthracis) 

பிரித்்தடுத்தார.  ரைலும்,  ரகாழி  காை�ா 

பாக்டீரியாகவயும் பிரித்்தடுத்தார. 

பை  ரநாயகள்  அந்நிய  நுண்ணுயிரிகளால் 

உண்டாக்கப்படுகி்றது. (Germ theory of 

disease)  என்பகத  நிரூபித்தார.  பல்ரவறு 

ரநாயத்்தாற்றுககள  ஏற்படுத்தும் 

நுண்ணுயிரிகளான  ஸச�்ப்்லாகோககேஸ, 

ஸட்சரப்்�ாகோககேஸ ைற்றும்  நியூ்மாகோககேஸ 

ஆகியகவககள கண்டறிந்தார.

நவகசிநனஷன்

இயற்ககக்கு  ைாறுபடட  சூழ்நிகைகளில் 

பாக்டீரியாக்கள்  வளரக்கப்படும்  ்பாழுது,  அகவ 

வீரியைற்று  காணப்படைாம்  என  கண்டறிந்தார. 

கா����த�

ெகா��த�

ெகா��த�

வள��� இ�ைல

���� வள���


	ைவ��
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க��ைத
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ப்டம் 1.4:  பாயச்சைரின் வாத்து கழுத்து குடுகவ ரசைாதகன
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குறிப்பிடட  கிருமிகள் 

( ஆ ந் த் � ா க் ஸ 

ரபசில்ைஸ)  குறிப்பிடட 

ரநாகய  (ஆடுகளில் 

ைண்ணீ�ல்  காயச்சைல்) 

உ ண் டு ப ண் ணு ம் 

என்பதகன  முதன் 

முக்றயாக  கூறினார. 

இதன்  மூைம் 

அறிவியல்  பூரவைான 

அ ணு கு மு க ்ற க ய 

நு ண் ணு யி ரி ய லி ல் 

அறிமுகப்படுத்தினார.

எரலிச்  (Ehrlich)  அறிமுகப்படுத்திய  ஜீல்  நீல்சைன் 

(Ziehl-Neelsen)  அமிை  திட  சைாயரைற்று  முக்றயில் 

ைாறுதல்ககள  ்சையதார.  நுண்ணுயிரிககள 

வளரக்க, திட வளர ஊடகத்கத உருவாக்கினார. 

ரநாயுற்்ற திசுக்களிலிருந்து நுண்கிருமிககளப் 

பிரித்்தடுக்கும் தி்றன் மிகு முக்றககள உருவாக்கி, 

எதி�ான  பாதுகாப்பு  ஏற்படுகி்றது.  பசு  அம்கையால் 

தாக்கப்படட  16  பண்கண  ்தாழிைாளரககள 

்பரியம்கை ரநாய தாக்கவில்கை என்று ்ேன்னர 

அறிவித்தார. 

1796  ஆம்  ஆண்டு,  ரை  14ம்  ரததி  பசு 

அம்கையின்  ்தாற்று  ்பாருளான  சீழிகன  (pus) 

எடுத்து  எடடு  வயது  சிறுவனின்  காயத்தின் 

வழியாக  ்சைலுத்தினார  (படம்  1.5).  இ�ண்டு 

ைாதஙகளுக்குப்  பி்றகு,  அரத  சிறுவனுக்குப்  ்பரிய 

அம்கை  ரநாயாளிகளிடமிருந்து  எடுத்த  அம்கை 

ரநாயத்்தாற்றுப்  ்பாருகள  ்சைலுத்தினார.  இது 

ஒரு  ஆபத்தான  ்சையைாயிருப்பினும்  அன்க்றய 

நாளில்  ஏற்றுக்்காள்ளப்படட  ்சையல்  முக்றயாக 

இருந்தது. இச்்சையல் முக்றகய ரவரிரயாரைஷன் 

(Varioloation)  என்று  அகழக்கப்படடது.  அச்சிறுவன் 

்பரியம்கை ரநாயக்கு ஆளாகாைல்  தடுப்பாற்்றகை 

்பற்்றான்.  அச்சிறுவன்  தீவி�மில்ைாத  பசு 

அம்கை  ரநாயக்கு  ்வளிப்படடதால்  ்பரியம்கை 

ரநாயக்கு  எதி�ான  ரநாயத்தடுப்பாற்்றகை 

்பற்றுக்்காண்டான்.  இப்பணியின்  மூைம் 

ரநாயத்தடுப்பியல்    (அந்நியப்  ்பாருள்களுக்கு 

உடலில்  எதிரப்பு  உருவாக்குவகத  அறியும்  பிரிவு) 

என்னும்  அறிவியல்  பிரிகவ  ்தாடஙகினார. 

இவர  ‘ந�ாயத் தடுப்பியலின்’  தந்கத  என்று 

அகழக்கப்படுகி்றார.

ப்டம் 1.5:  எடவரடு ்ேன்னரின் முதல் 

தடுப்பூசிரயற்்றம் ்சையல்படுத்துதல்

1.2.4 ைாபர்ட காக (1843-1910)

�ாபரட  காக்  ்ேரைானிய  நாடகடச்  ரசைரந்த 

ைருத்துவர  ைற்றும்  நுண்ணுயிரியாளர  ஆவார 

(படம்  1.6).  இவர  நவீன  பாக்டீரியாைாஜிகய 

உருவாக்கினார.  ்பசில்்லஸ ஆநத்ராசிஸ (Bacillus 

anthracis), ்மக்கோ்பகடீரியம் டியூபர்கு்ைாசிஸ 

(Mycobacterium tuberculosis), விப்ரி்யா கோ்ல்ர 

(Vibrio cholerae)  ரபான்்ற  நுண்ணுயிரிககள 

கண்டுபிடித்தார.  காக்  ஆதா�ஙகளின்  வாயிைாக 

ப்டம் 1.6:  

�ாபரட காக் (1843-1910)

காக இரை முர்ற:

�ாபரட  காக்,  பாக்டீரியாவின் தூய  வளரப்கப 

பயன்படுத்தி  முக்றயான  ரசைாதகனககள 

கிருமிநாசினியின்  தி்றகன  அறிய  ்சையதார. 

இவர  அறிமுகப்படுத்திய  இகழ  முக்றகய 

பயன்படுத்தி,  ஆந்த்�ாக்ஸ  ஸரபாரகள்  மீது 

அப்ரபாதிய  பி�பைைான  கிருமிநாசினியின் 

விகளவுககள  ஆயவு  ்சையதார.  காக்கின் 

இகழ  முக்றகய  கடத்தி  ரசைாதகன  (carrier 

test) என்றும் அகழக்கப்படுகி்றது. கடத்திகளாக 

படடுயிகழககள  பயன்படுத்தினார. 

இவ்விகழகய,  ரசைாதகன  உயிரியான 

்பசில்்லஸ ஆநத்ராகஸிஸ  ்காண்ட  நீரை 

வளரச்சி ஊடகத்தினுள் மூழ்க ்சையவதினால் 

தூயகைக்ரகடு ்சையயப்படுகி்றது. 

படடு  இகழகள்  பின்,  உை�கவத்து 

கிருமிநாசினி தி�வத்தில் சிை குறிப்பிடட ரந�ம் 

வக�  மூழ்க  கவக்கப்படுகி்றது.  பின்னர 

கடத்திகள் சைத்து கக�சைலில் வளரக்கப்படுகி்றது. 

சைத்து  கக�சைலில்  இன்குரபட  (Incubate) 

்சையத  பின்பு,  நுண்ணுயிரிகள்  வளரச்சி 

இல்கை என்்றால், கிருமிநாசினி அதிக தி்றன் 

்காண்டது என குறிப்பிடப்படுகி்றது. 

தகவல் துளி
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2.  ரநாயக் கிருமிகள் தனிகைப்படுத்தப்படடு, தூய 

வளரப்பாக  வளர  ஊடகத்தில்  வளரக்கப்பட 

ரவண்டும். �ால்்மாசெல்்லா ்�பி 

ரநாயுற்்றவரகளிடமிருந்து  பிரிக்கப்படடு,  திட 

வளரதளத்தில் வளரக்கப்படுகி்றது. 

3.  ரநாய  உண்டாக்கும்  கிருமிகள் 

ரசைாதகனக்குடபடுத்தப்படும்  விைஙகுகளிலும், 

அரத ரநாகய உண்டாக்க ரவண்டும். 

்பரும்பாலும்,  ரநாயக்  கிருமிகள் 

ரசைாதகன  விைஙகுகளிலும்  அரத  ரநாகய 

உண்டாக்குகின்்றன.  வழக்கைாக  எலிகளும், 

சுண்்டலிகளும்,  முயல்களும்,  கினிபன்றிகளும் 

ரசைாதகன விைஙகுகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. 

நியூ்மாகோக்கே  ரசைாதகன  விைஙகுகளில் 

நிரைானியா ரநாகய உண்டாக்குகி்றது.

சைால்ரைா்னல்ைா  சிற்றினம்  எலி,  முயல் 

ரபான்்ற  விைஙகுகளுக்கு  கடபாயடு  காயச்சைகை 

ஏற்படுத்தாது. ஆனால், ைனித கு�ஙகிற்கு கடப்பாயடு 

காயச்சைகை உண்டாக்கும்.  எனரவ  ைனித கு�ஙகு 

ரசைாதகன விைஙகாக பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 

4.  ந�ாயவாயப்பட்ட விலஙகுகளிலிருநது 

பிரித்ததடுககப்பட்ட ரநாயக் கிருமிகள் ஒத்திருக்க 

ரவண்டும்.  படம்  1.7  காக்  தத்துவஙககள 

விளக்குகி்றது.

பிரித்்தடுத்த  பாக்டீரியாக்ககள  அகடயாளம் 

காண  சைரியான  நுடப  முக்றககளயும்  அவர 

வடிவகைத்தார.

கிருமி நாசினியின் (disinfectants) தி்றகன அறிய 

்சையயும் காக் இகழ முக்றகய அறிமுகப்படுத்தினார. 

நுண்ணுயிரிக்கும்  ரநாயக்கும்  இகடரய 

உண்டாகும் கா�ணஙககளயும் விகளவுககளயும் 

விளக்க  பின்பற்்ற  ரவண்டிய  சிை  விதிககள 

வகுத்தார. இகவரய, காக்கின் தத்துவஙகள் (Koch’s 

Postulates) என்று அகழக்கப்படுகின்்றன.

இவர  காக்கின்  நிகழ்வுககள  (Koch’s 

Phenomenon)  விளக்கினார.  இவர  ‘மருத்துவ 

நுண்ணுயிரியிலின் தநரத’  என்று 

அகழக்கப்படுகி்றார. 

காககின் தத்துவஙகள் (Koch’s Postulates)

ரநாயத்்தாற்க்ற உண்டாக்கும் ரநாயக்கா�ணிகய 

அகடயாளம்  காண,  �ாபரட  காக்  நான்கு 

தத்துவஙககள நிறுவினார. அகவ,

1.  குறிப்பிடட  ரநாயக்கு  குறிப்பிடட  ரநாயக்கான 

கிருமிகள்  ்தாடரபுகடயதாக  இருக்க 

ரவண்டும்.  எடுத்துக்காடடு:  கடப்பாயடு  ரநாய 

�ால்்மாசெல்்லா ்�பி எனும் பாக்டீரியாவால் 

உண்டாகுகி்றது. 

த��வ� 1:
ஒ� �����ட ேநா�� ஒேர
மா��யான �
	��க� காண�பட
ேவ
��

த��வ� 2:
இற�த �ல��
� க����
�
	��கைள
த�ைம�ப���த� ம���
�ாய கலைவ தயா� ெச�த�

த��வ� 3:
�ாய கலைவ����� �
	��கைள
ஆேரா��யமான ேநா��ெதா����
ஆளாக���ய �ல��க���
உ�ெச���த�, ேநாயான� �
��
இன�ெப��க� ெச�ய�ப��ற�.

த��வ� 4:
�  மா������� ஒ�த
�
	��கைள�
த�ைம�ப��� ம���
ம�ப��� வள��த�

ஆ��ரா�� ேப��ைல

கா��� த��வ�க�

ப்டம் 1.7:  ்தாற்று ரநாயகளுக்கான காக்கின் தத்துவஙகள்
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கடடியும்,  ைருத்துவ 

உ ப க � ண ங க க ள ச் 

சூடுபடுத்தியும்,  நீரத்த 

பீனாகை  அறுகவ 

சிகிச்கசை  ்சையயும் 

இடத்தில்  ்தளித்தும், 

காயஙகளில்  ஏற்படும் 

ரந ாயத்்த ாற்றுககள 

தடுத்தார.  நீரை 

ஊடகத்கத  பயன்படுத்தி 

பாக்டீரியாவின்  தூய 

வளரச்சி  கைகவகய 

முதன்  முதலில் 

தனிகைப்படுத்தினார.  இவர  காக்குடன் 

இகணந்து  ைருத்துவ  நுண்ணுயிரியகை 

நிறுவினார.

1.2.6 அதலக்ாண்்டர் பிளம்மிங (1881-1955)

1929  பிளம்மிங  பிரிடடனின்  பாக்டீரியாைாஜிஸட 

ஆவார.  ஸ்�்ப்்லாகோககேஸ ஆரியஸ 

(Staphylococcus aureus)  என்னும்  பாக்டீரியா 

வளரந்த  வளரதளத்தில்,  சபனிசிலியம் 

சநாட்்�ட்�ம் (Penicillium notatum) என்னும் பூஞகசை 

வளரந்திருந்தகதக்  கண்டார.  பூஞகசைகயச்  சுற்றி 

இருந்த  பாக்டீரியாக்களின்  வளரச்சி  தடுக்கப்படடு 

இருந்தது (படம் 1.9). பூஞகசையிலிருந்து எடுக்கப்படட 

வளரப்பு  வடிநீர  ஸ்�்ப்்லாகோககேஸ ஆரியஸ 

வளரச்சிகயத்  தடுப்பகத  அவர  காண்பித்தார. 

கி�ாம்  பாசிடடிவ்  பாக்டீரியாவின்  மீது  அது 

்சையல்புரிந்தது.  அந்த  ்பாருகள  ்பனிசிலின் 

என்று அகழத்தார. ் பனிசிலின் கண்டுபிடிப்புக்காக 

பிளம்மிங  (படம் 1.10)  ப்ரளாரி  ைற்றும்  ்சையன் 

ஆகிய  மூவருக்கும்  1945ம்  வருடம்  ரநாபல்  பரிசு 

வரையர்றகள் (Limitation)

சிை நுண்ணுயிரிககளச் இந்நாள் வக� ்சையற்கக 

வளர  ஊடகத்தில்  வளரக்க  முடியவில்கை. 

எடுத்துக்காடடு:  ்மக்கோ்பகடீரியம் ச்லப்்ர, 

டிரிப்்பானிமா சபல்லி�ம்.

காக தத்துவஙகளின் தறகால ந்சர்கரககள்

தற்ரபாது உள்ள காைகடடத்தில் நுண்ணுயிரிக்கும் 

ரநாயக்கும்  உள்ள  ்தாடரபிற்கான  புதிய 

கா�ணஙகள் அறியப்படடுள்ளன.

1.  ரநாய  தாக்கப்படட  ஓம்புநரின்  உடல்களில் 

மிக  அதிகளவு  எண்ணிக்ககயில்  குறிப்பிடட 

ரநாயக்கிருமிக்கு  எதி�ான  எதிரப்்பாருள்கள் 

காணப்படுகின்்றன.

2.  அசைாத�ணைான  ரநாயத்தடுப்பாற்்றல் 

ரதான்றுகின்்றன.

3.  சைமீபத்தில்  ரநாயிலிருந்து  குணைான 

்பரும்பாலுைான  ஓம்புநரின்  உடலில், 

ரநாயக்கிருமிக்கு  எதி�ான  மிககக்கூர 

உணரவு (Hypersensitivity)  விகனகள் 

ஏற்படுகின்்றன.  கூடுதைாக,  ஊடக  வளரப்பு 

முக்றகளும்,  ஊநீரியல்  (Serological) 

முக்றகளும் ரநாய உண்டாக்கும் கா�ணிககள 

கண்டறிய உதவுகின்்றன. 

பயன்கள் (Usefulness of Koch’s Postulates)

• ரநாய உண்டாக்கும் கிருமிககளக் கண்டறியப் 

பயன்படுகி்றது. 

• ரநாகய  ஏற்படுத்தும்  நுண்ணுயிரிக்கும் 

ரநாகய  ஏற்படுத்தாத  நுண்ணுயிரிகளுக்கு 

இகடரய உள்ள ரவறுபாடகட அறிய முடிகி்றது.

• நுண்ணுயிரிககள வககப்படுத்த உதவுகி்றது.

• ஆயவுக் கூடஙகளில் பயன்படும் விைஙகுகளின், 

ரநாய தாக்கும் தன்கைகயயும், அதன் எதிரப்புச் 

சைக்திககளயும் அறிய உதவுகி்றது.

1.2.5 நொ்சப் லிஸ்்டர் (1827–1912)

ரோசைப்  லிஸடர  பிரிடடனின்  அறுகவ  சிகிச்கசை 

நிபுணர ஆவார  (படம்  1.8).  காயஙகளில் ஏற்படும் 

்தாற்றுக்கு  நுண்ணுயிரிகரள  கா�ணம்  எனக் 

கண்டறிந்தார.  நச்சுத்தன்கையற்்ற  அறுகவ 

சிகிச்கசை  முக்றகய  உண்டாக்கினார. 

காயஙகளில்  ஏற்படும்  ்தாற்க்றத்  தடுக்க 

பீனாலில்  நகனத்த  கடடுத்துணிகய  கவத்துக் 

ப்டம் 1.8:  

ரோசைப் லிஸடர 

(1827–1912)

ப்டம் 1.9:  மூை வளரதளத்தில் ்பனிசிலின் ்சையல்

ெப���ய�
(��ைச வள���)

உைட�த பா���யா
���க�

�ைடைபேலாகா�க�
ஆ�ய�
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ஸட்�ப்ரடாகைசிஸ  கிரீசியஸ  என்னும் 

நுண்ணுயிரி,  இ�ண்டாம்  நிகை  வளரசிகதப் 

்பாருளான  ஸட்�ப்ரடாகைசிகன  தயாரிக்கி்றது. 

அதன்  வளரச்சிக்கும்  இப்்பாருள்  ரதகவயில்கை 

என்்றாலும், ைற்்ற பாக்டீரியாவுடன் உணவுக்காகவும், 

வாழும் இடத்திற்காகவும் சுற்றுச்சூழலில் ரபாடடியிட 

உதவுகின்்றது.  ஸட்�ப்ரடாகைசீன்  காசை  ரநாய 

(Tuberculosis)  சிகிச்கசையில்  பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 

ஸட்�ப்ரடாகைசிகன  கண்டுபிடித்ததற்காக 

1952ல்  வாக்ஸரைனுக்கு  ரநாபல்  பரிசு 

வழஙகப்படடது.

க வ � ஸ க ள ா ல் 

உண்டாகும்  ்தாண்கட 

க�க�ப்பு ைற்றும் சைாதா�ண 

ே ை ர த ா ஷ த் தி ற் கு , 

ஆ ண் டி ப ய ா டி க் 

தி்றன்பட  பயன்  தருவதில்கை. 

இவ்வககயான  ரநாயகளுக்கு  ைருந்துகள் 

எடுத்துக்்காள்வதால் நன்கைகயக் காடடிலும் 

தீகைரய உள்ளது.

1.3 நுண்ணுயிரியல் உள்ள பிரிவுகள்

நுண்ணுயிரியல்  தூய  ைற்றும்  பயன்பாடடு 

நுண்ணுயிரியல் என்று வககப்படுத்தப்படுகின்்றது. 

நுண்ணுயிரியல்  பிரிவுகள்  ்பாதுவாக, 

வககப்பாடடியல்,  ஒருஙகிகணந்த  பண்புகள், 

ைற்றும் பயன்பாடடு அடிப்பகடயில் வகுக்கப்படுகி்றது. 

அடடவகண  1.1-ல்  பல்ரவறு  வககயான 

நுண்ணுயிரியல்  துக்றகளின்  பிரிவுகள் 

்காடுக்கப்படடுள்ளது.

வழஙகப்படடது. ஆக்ஸரபாட  பல்ககைக்கழகத்தில் 

்ாவரடு புரளார�ாயின் தகைகையில் அறிவியல் 

அறிஞரகள் இகணந்து இ�ண்டாம் உைகப்ரபாரின் 

ரபாது ்பனிசிலின் ைருந்துப் ்பாருகள இறுதியாக 

பயன்படுத்தினர. 

1920  ஆம்  ஆண்டிற்கு 

மு ன் ப ா க ர வ , 

்பனிசிலிகன கண்டறிந்த 

அ ் ை க் ஸ சை ா ண் ட ர 

பிளம்மிங, உயிரக்்கால்லி 

(Antibiotic)  தவ்றாகக்  ககயாளப்படுவதால், 

உயிரக்்கால்லி  எதிரக்கும்  தி்றன்  ்காண்ட 

பாக்டீரியாக்ககள  உருவாகும்  என 

எச்சைரித்தார.

1.2.7 த்சல்தமன் ஆபிைகாம் வாகஸ்நமன் 

(1888–1973)

வாக்ஸரைன்  அ்ைரிக்காவின்  �ட்ேர 

பல்ககைக்  கழகத்திலிருந்து  வந்தவர  (படம்  1.11). 

இவரின்  அதிகப்படியான  ஆ�ாயச்சி  ைண்ணில் 

உள்ள  நுண்ணுயிரிககள  பற்றியதாகும். 

ஸட்�ப்ரடாகைசீஸ  என்னும்  நுண்ணுயிரியின் 

எதிர  ்சையகை  ்வளிப்படுத்தியதன் 

கா�ணைாக  ஸட்�ப்ரடாகைசீன்  ரபான்்ற  பை 

உயிரஎதிரப்்பாருகள கண்டுபிடித்தார.

வ ா க் ஸ ர ை னு ம்   அ வ ரு ட ன் 

ப ணி ய ா ற் றி ய வ ர க ளு ம்   1 9 4 0 ல் 

ஆக்டிரனாகைசிகனயும்  (Actinomycin),  1942ல் 

ஸட்�ப்ரடா  ்த�சிகனயும்  (Streptotheracin),  1943ல் 

ஸட்�ப்ரடாகைசிகனயும்  (Streptomycin),  1949ல் 

நிரயாகைசிகனயும் (Neomycin) பிரித்்தடுத்தார. 

ப்டம் 1.10:  அ்ைக்்ாண்டர பிளம்மிங  

(1881-1955)

ப்டம் 1.11:  ்சைல்்ைன் ஆபி�காம் வாக்ஸரைன் 

(1888–1973)
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அட்டவரை 1.1: தூய நுண்ணுயிரியல்

வரகபிரித்தல் பண்புகள்

பாக்டீரியாைஜி பாக்டீரியாக்ககளப் பற்றி படிப்பது 

கைக்காைஜி பூஞகசைககளப் பற்றி அறிவது

புர�ாடரடாரசைாவாைஜி புர�ாடரடாரசைாவாக்ககளப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு

கபக்காைஜி அல்ைது ஆல்காைாஜி பாசிககளப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு

பா�ாகசைடடாைஜி ஒடடுண்ணியியகைப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு 

இம்பூனாைஜி (ரநாயத்தடுப்பியல்)  ரநாயத் தடுப்பியல் அறிவியல் பிரிவு 

கவ�ைாஜி கவ�ஸககளப் பற்றி படிக்கும் பிரிவு

்நைடடாைஜி உருகளப்புழுக்ககள பற்றி படிக்கும் அறிவியலின் பிரிவு

ஒருஙகிரைநத பண்புகளின் அடிப்பர்டயில்

நுண்ணுயிரிகளின் ்சைல்லியல் 

(Microbial cytology) 

நுண்ணுயிரிகளின்  நுண்  உறுப்புகள்  ைற்றும்  துகண  நுண் 

உறுப்புகள் பற்றி அறியும் படிப்பு 

நுண்ணுயிரிகளின் உடலியல் 

(Microbial Physiology)

நுண்ணுயிரி  ்சைல்களின்  பணிககள  அறிதல்  இதன்  வாயிைாக 

நுண்ணுயிரிகளின் வளரச்சி, ஆற்்றல் ைற்றும் ்சைல் அகைப்கப அறிந்து 

்காள்ள முடியும்.

நுண்ணுயிர  சூழலியல்  (Microbial 

Ecology) 

நுண்ணுயிரிகளுக்கும்,  சுற்றுபு்றச்சூழலுக்குைான  ்தாடரகபப்  பற்றி 

கற்்றல்.

நுண்ணுயிர  ை�பியல்  (Microbial 

Genetics) 

நுண்ணுயிரிகளின்  பணிககளப்  ்பாருத்து,  ஜீன்களின்  அகைப்பு 

ைற்றும் அதன் ஒருஙகிகணப்கப அறிதல். 

்சைல்லியல்  நுண்ணுயிரியல் 

(Cellular Microbiology)

நுண்ணுயிரியலுக்கும்  ்சைல்  உயிரியியலுக்கும்  இகடரயயான 

பிகணப்கபப் பற்றி அறிவது.

பரிணாை நுண்ணுயிரியல் 

(Evolutionary microbiology) 

நுண்ணுயிரிகளின் பரிணாை வளரச்சிகயப் பற்றி அறியும் அறிவியல்

நுண்ணுயிர  வககப்பாடடியல் 

(Microbial Taxonomy)

நுண்ணுயிரிகளுக்குப்  ்பயரிடுதல்  ைற்றும்  வககப்படுத்துதகை 

அறிந்துக் ்காள்ளல். 

அகைப்பு நுண்ணுயிரியல் 

(Systems Microbiology) 

நுண்ணுயிரியலின் பன்முகத் தன்கை ைற்றும் ை�பியல் ் தாடரபுககள 

அறிதல். 

தகைமுக்ற நுண்ணுயிரியல் 

(Generation Microbiology) 

்பற்ர்றாரககளப் (நுண்ணுயிர) ரபாை ஒத்த பண்புககளக் ்காண்ட 

நுண்ணுயிரககளப் பற்றிப் படித்தல்.

மூைக்கூறு நுண்ணுயிரியல் நுண்ணுயிரிகளின் உடலியல் ்சையல்முக்றகளில் உள்ள மூைக்கூறு 

அடிப்பகடகயக் கற்றுக்்காள்வது.

நாரனா நுண்ணுயிரியல் (Nano 

microbiology)

நாரனா அளவில் உள்ள நுண்ணுயிரிககளப் பற்றிப் படித்தல். 

்வளி நுண்ணுயிரியல் அல்ைது 

விண்்வளி நுண்ணுயிரியல்

விண்்வளியில் உள்ள நுண்ணுயிரககளப் பற்றி அறிதல்.

உயிர ஆயுதம் ( Biological warfare)  நுண்ணுயிரிககள, ஆயுதஙகளாகப் பயன்படுத்துவகதப் பற்றிய 

அறிவியல் பிரிவு.
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பயன்பாடடு நுண்ணுயிரியல் (Applied microbiology)

ைருத்துவ நுண்ணுயிரியல் ரநாயக்  கிருமிகள்  ைற்றும்  ைனிதனுக்கு  ரநாகய  உண்டாக்கும் 

நுண்ணுயிரிககளப் பற்றி அறியும் படிப்பு. 

பாரைசூடடிகல் நுண்ணுயிரியல் ைருந்துப்  ்பாருள்  நுண்ணுயிரியல்,  ஆன்டிபயாடிக்,  ்நாதிகள் 

கவடடமின்கள்,  தடுப்பூசிகள்,  ைற்றும்  இத�  ைருந்துப்்பாருள்கள் 

உற்பத்தி ்சையயும் நுண்ணுயிரிககள பற்றி அறிவது ரைலும், ைருந்துப் 

்பாருள்கள்  கைப்படத்கதயும்  ்கடடுப்ரபாதல்  பற்றியும்  அறிந்து 

்காள்ளைாம்.

்தாழிற்சைாகை நுண்ணுயிரியல் 

(Industrial microbiology) 

்தாழிற்சைாகைகளில்  பயன்படுத்தப்படும்  நுண்ணுயிரிககளப்  பற்றி 

அறிந்து  ்காள்வது  எடுத்துக்காடடாக:  ்தாழிற்சைாகை  ்நாதித்தல், 

கழிவுநீர  சுத்தகரிப்பு.  இது,  உயிர  ்தாழில்  நுடபவியலில்  இகணந்து 

்சையல்படுகி்றது. ் நாதித்தல் (காயச்சும்) இதில் மிக முக்கியப் பயன்பாடடில் 

உள்ளது.

நுண்ணுயிரி ்தாழில்நுடபவியல் 

(Microbial biotechnology) 

நுண்ணுயிரிகளின்  ை�பணுக்கள்  ைற்றும்  மூைக்கூறுகளில்  ைாற்்றம் 

்சையது, பயன்படும் ்பாருள்ககள உற்பத்தி ்சையவது.

உணவு ைற்றும் பால் 

நுண்ணுயிரியல் (Food 

microbiology and Dairy 

microbiology)

உணவு  ்கடுதல்  ைற்றும்  உணவுகள்  மூைம்  ஏற்படும்  ரநாயககள, 

உண்டாக்கும்  நுண்ணுயிரிககளப்  பற்றி  அறிவது.  நுண்ணுயிரிகள் 

மூைைாக உருவாக்கப்படும் ்நாதித்தல், உணவுப் ்பாருள்கள்.

அைன�� �����க�� ��� �ைள��ப
	ைல.
ெப��பாலான �����க� ந�ைம அ	ல� ��க�றதாக க�த�ப���றன

ெநா��க�ப�ட
உண�க�

�ட� ைம�ேராைபெயா	
��ட��கைள ெச��த�

ம��	 தயா���

ம� ��� �க�
க�கைள �ைத��ற�

��� �க� உண�
ச��� �

அ��பைடயா�	 ேநா����� 3%

உ � உர	 ம��	 உ �
����ெகா��க�

தயா���

ெநா�க� ம��	 க�ய
அ�ல தயா��� 

ம���ெபா�� ம��	
த���� தயா��� 

87%
ந�ைம த�	

உ �க� 

10%
ச�த�பவா�க�
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2.  ்பரியம்கை  ரநாயிலிருந்து, 

சிறுவகனப்  பாதுகாக்க  எடவரடு 

்ேன்னர  கீழ்க்கண்டவற்றுள்  எகத 

உபரயாகப்படுத்தினார?

அ)  பசு அம்கையின் ்பாருள்

ஆ)  ்பரிய அம்கையின் ்பாருள்

இ)  ரைற்கண்ட இ�ண்டும்

ஈ)  முயல் அம்கை

3.  கீழ்க்கண்ட  அறிவியல்  வல்லுநரகளில் 

திடவளரதளத்கதக் கண்டுபிடித்தவர யார?

அ)  லூயி பாயசைர

ஆ)  எடவரடு ்ேன்னர

இ)  �ாபரட காக்

ஈ)  ரைற்கூறிய எவருமில்கை

4.  கீழ்க்கண்ட  உயிரினஙகளில்  காக் 

தத்துவஙகளுக்குக் கடடுப்படாதகவ எகவ?

அ)  பசு அம்கை ரநாயக்கிருமிகள்

ஆ)  ்பரிய அம்கை ரநாயக்கிருமிகள்

இ)  டிரிப்ரபானிை ்பல்லிடம்

ஈ)  எம். டியூபரகுரளாசிஸ

5.  ஜீல்  நீல்சைனின்  சைாயரைற்றும்  உத்திகளில் 

ைாற்்றம் ்சையதவர யார?

அ)  லூயி பாயசைர

ஆ)  �ாபரட காக்

இ)  ஜீல் நீல்சைன்

ஈ)  ரைற்கண்ட அகனவரும்

6.  கீரழயுள்ள  எந்த  பூஞகசை  அ்ைக்்ாண்டர 

ஃபிளம்மிஙகின் வளரதளத்தில் வளரந்தது?

அ)  ்பனிசிலியம் கிக�ரசைாஜீனம்

ஆ)  ்பனிசிலியம் ்நாடரடடடம்

இ)  ஸட்�ப்ரடாகைசிஸ கிரீசியஸ

ஈ)  ்பனிசிலியம் ைாரனஃபி

7.  கீரழயுள்ள  எந்த  ைருந்கத  வாக்ஸரைன் 

கண்டுபிடித்தார?

அ)  ஸட்�ப்ரடாகைசின்

ஆ) நிரயாகைசின்

இ)  ஆக்டிரனாகைசின்

ஈ)  ரைரை உள்ள அகனத்தும்

சுருககம்

நுண்ணுயிரியல்  என்பது  பாக்டீரியா,  பூஞகசை, 

பாசிகள்,  புர�ாடரடாரசைாவா,  கவ�ஸகள், 

ஆகிய  நுண்ணுயிரிககள  பற்றி  படிக்கும் 

அறிவியல்  பிரிவாகும்.  பை  ஆ�ாயச்சியாளரகள் 

நுண்ணுயிரியலின் வளரச்சிக்கு பஙகாற்றியுள்ளனர. 

ஆன்டனி  வான்  லீயூ்வன்்ாக்  எளிய 

நுண்ரணாக்கிகய  உண்டாக்கினார.  முதல் 

முக்றயாக  அவர  நுண்ணுயிரிககளப்  பற்றி 

விளக்கினார

லூயிஸ பாயச்சைர, தான் ரதான்றிய தகைமுக்றக் 

ரகாடபாடகட ைறுத்தார. ரநாயின் ்ேரம் தியரிகய 

பாயச்சைர  ைற்றும்  �ாபரட  காக்கின்  ஆ�ாயச்சிகளின் 

மூைம்  உருவாக்கப்படடது.  ஆந்த்�ாக்ஸ  ைற்றும் 

ர�பிஸ  ரநாயகளுக்கு,  பாயச்சைர  தடுப்பூசிகயக் 

கண்டுபிடித்தார.  ரநாயக்கிருமிகளுக்கும் 

ரநாயக்கான  ரந�டித்  ்தாடரகபக்  காக்கின் 

தத்துவஙகள்  மூைம்  நிரூபிக்கைாம்.  திட 

வளரதளத்தில்  ரநாயக்  கிருமிகளின்  தூய 

வளரமுக்றகய  காக்  உருவாக்கினார.  ரோசைப் 

லிஸடர  சீழ்த்்தாற்று  இல்ைாத  அறுகவ  சிகிச்கசை 

முக்றகய  பயன்படுத்தினார.  அரைக்சைாண்டர 

பிளம்மிங ்பனிசிலிகனக் கண்டுபிடித்தார.

வாக்ஸரைன்  ஸட்�ப்ரடாகைசீஸ 

என்னும்  நுண்ணுயிரியின்  எதிர 

்சையகை  ்வளிப்படுத்தியதன்  கா�ணைாக 

ஸட்�ப்ரடாகைசீன்  ரபான்்ற  பை  உயிர 

எதிரப்்பாருகள கண்டுபிடித்தார. நுண்ணுயிரியல் 

தூய  ைற்றும்  பயன்பாடடு  நுண்ணுயிரியல்  என்று 

வககப்படுத்தப்படுகின்்றது.  நுண்ணுயிரியல் 

பிரிவுகள்  ்பாதுவாக,  வககப்பாடடியல், 

ஒருஙகிகணந்த  பண்புகள்,  ைற்றும்  பயன்பாடடு 

அடிப்பகடயில்  வகுக்கப்படுகி்றது.  நுண்ணுயிரியல் 

துக்றயானது  ப�ந்தப்  பிரிவுகளில்  அதிக 

ரவகைவாயப்புககள உள்ளடக்கியுள்ளது.

சுய மதிப்பீடு

்சரியான விர்டரயத் நதர்நததடுககவும்

1.  தாரன  ரதான்றிய  தகைமுக்றக் 

ரகாடபாடடிகன, தவ்்றன்று ைறுத்தவர யார?

அ)  �ாபரட காக்

ஆ)  எடவரட ்ேன்னர

இ)  லூயி பாயசைர

ஈ)  அகனவரும்
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7.  தாரன ரதான்றிய தகைமுக்றக் ரகாடபாடுகள் 

என்்றால் என்ன?

8.  தாரன ரதான்றிய தகைமுக்றக் ரகாடபாடுகள் 

எவ்வாறு ைறுக்கப்படுகின்்றன? 

9.  வாக்ஸரைனின் பஙகளிப்பு என்ன?

10.  ஸ்�ப்ரடாகைசின் பண்புககள கூறுக?

11.  ைதுத்  ்தாழிற்சைாகைக்கு,  லூயி  லூயி  பாயசைர 

ஆற்றிய பஙகிகனக் விவரி.

12.  காக்கின் தத்துவஙககள விவரி.

13.  ஆன்டன்  லியூவன்  ்ாக்கின் 

நுண்ரணாக்கிகய விவரி?

14.  ஆன்டன்  லியூவன்  ்ாக்கின்  பஙகளிப்கப 

விவரி?

பின்வரும் வினாககளுககு விர்ட தருக

1.  பசு  அம்கை,  ைற்றும்  ்பரிய  அம்கை  ரநாயின் 

கா�ணிகள் யாது?

2.  ்பரிய  அம்கை  தடுப்பிற்கு  எடவரடு  ்ேன்னர 

உபரயாகப்படுத்திய வழிமுக்றகய விளக்குக.

3.  காக்கின்  தத்துவஙகளுக்குக்  கடடுப்படாத 

இ�ண்டு உயிரினஙகள் எகவ?

4.  காக் தத்துவஙகளின் பயன்கள் யாகவ?

5.  காக்  தத்துவஙகளின்  தற்காை  ரசைரப்புகள் 

என்்னன்ன?

6.  அ்ைக்்ாண்டர  பிளம்மிங  பஙகளிப்புகள் 

யாகவ?

மாைவர் த்சயல்பாடு

1.  உயிரவழித் ரதான்்றகை நீ பாரக்க ரவண்டுைா?

  ரகாழி  வடிசைாறு  அல்ைது  ைாமிசை  வடிச்சைாற்க்ற  குடுகவயில்  எடுத்து  ்காதிக்ககவ.  அகத  தி்றந்த 

இடத்தில் அல்ைது ேன்னல் நிழலில் கவ. ஒரு வா�த்திற்கு அகத கண்காணி. நீ வளரும் புழுக்ககள 

பாரப்பாய. நீ உற்று ரநாக்கியகத கண்டறிந்து, பதிவு ்சைய. 

2.  ஆன்டனி வான் லியூ்வன்்ாக் ரபால் நீ உணரந்து ைகிழ். ககர�கக ்சைால்பவரிடம் வில்கைகய 

்பற்றுக்்காள். அதகனக் ்காண்டு காதித அச்சுகவப் பார. எழுத்துக்கள் ்பரியதாகி, ்பரியதாகி ஒரு 

கடடத்தில் எழுத்துக்கள் உருப்்பருக்கம் ஆகாததகத நீ பாரப்பாய. ஒரு எளிய குவி வில்கை ் பாருகள 

உருப்்பருக்கும்.  லியூ்வன்்ாக்  இதுப்ரபான்்ற  வில்கைகயப்  பயன்படுத்தினார.  நீ  பயனுள்ள 

ைற்றும் பயனற்்ற உருப்்பருக்கத்கத அறிவாய.
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இகணயச் ்சையல்பாடு

படி: 1 படி: 2 படி: 3

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.

உ�லி

http://nptel.ac.in/courses/102103015/41# 
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இயல் 2

நுண்ணோக்கியியல்

இயல் திட்டவரை

2.1  நுண்ணோக்கியின் வரலோற்றுப் பின்்னணி

2.2   நுண்ணோக்கியின் அடிப்்படைத் 

தத்துவங்கள்

2.3  பிடரட் பீல்டு நுண்ணோக்கி

2.4  ைோர்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி

நுணணுயிரி்கள்  மி்கவும்  சிறியதோ்கவும்,  அடவ  மனித 

்கண்களோல்  ்போர்க்்கமுடியோதடவ்களோ்க  இருக்கின்்ற்ன.  அளவில் 

விரிவோ்ன ்வறு்போடு்கடள உள்ள நுணணுயிரி உல்கத்திட்னக் 

்கோண நுண்ணோக்கி உதவுகி்றது. பு்ரோ்்கரி்யோட்்கள் (்போக்டீரியோ 

மற்றும் ஆர்க்கி) சிறிய்னவோ்கவும் (0.4 – 10 µm), யூ்்கரி்யோட்்கள் 

ப்பரிய்னவோ்கவும்  (~ அல்லது >10  µm) உள்ள்ன. நுண்ணோக்கி 

என்னும்  ப�ோல்  இலத்தீன்  பமோழியின்  ‘டமக்்ரோ’  (சிறிய) 

என்னும்  ப�ோல்லிலிருந்தும்,  கி்ரக்்க  பமோழியின்  ‘ஸ்்கோ்்போஸ’ 

(்போர்ப்்பதற்கு) என்னும் ப�ோல்லிலிருந்தும் ப்ப்றப்்பட்ைது.

மோணவர்்கள்  இப்்போைப்்பகுதிடயப்  ்பயின்்ற 

பி்றகு,

• ஒளி மற்றும் லென்ஸின் பண்புகளைத் 

லெரிந்துகலகொள்வர்

• பிளைட் பீல்டு நுண்்ணொககியில் 

பிம்பஙகள உரு்வொகும் அறிவியளெ 

அறிந்துகலகொள்வர்.

• ஒளி நுண்்ணொககியின் ்வடி்வளமப்பு 

பற்றி புரிந்துகலகொள்வர்

• பிளைட் பீல்டு நுண்்ணொககி மற்றும் டொர்க 

பீல்டு நுண்்ணொககியின் அடிப்பளடத் 

ெத்து்வம், அளமப்பு, ்்வளெ லெய்யும் 

விெத்ளெப் பற்றி அறிந்துகலகொள்வர்

கற்றல் ்�ோக்கஙகள்

2.1 நுண்ணோக்கியின் வைலோறறுப் 

பின்்னணி

ஆணைனி வோன் லீவன்்ோக் [1632 –1723] என்்பவர் 

முதல்  முட்றயோ்க  எளிய  நுண்ணோக்கிடயப்  

்பயன்்படுத்தி்னோர்.  அதன்  பலன்ஸ  100 3 முதல் 

300 3 வடர  உருப்ப்பருக்்கம்  ப�யய  தி்றன் 

ப்கோணைதோ்க இருந்தது.

இரோ்பர்ட்  ்ூக்  ஒன்றுக்கு  ்மற்்பட்ை 

பலன்சு்கடளப்  ்பயன்்படுத்திக்  கூட்டு 

நுண்ணோக்கிடய உருவோக்கி்னோர். ஆயினும் கூட்டு 

நுண்ணோக்கி உருவோக்கிய  ப்பருடம  ்பதிப்னழோம் 

நூற்்றோணடில் வோழந்த ைச் நோட்டைச் �ோர்ந்த �க்்கரியோ 

ஜோன்�ட்ன்ய  �ோரும்.  முன்  ்கோலத்தில்  இருந்த 

கூட்டு நுண்ணோக்கி்களின் தரம் மி்கவும் ்மோ�மோ்க 

இருந்தது.  1830–ஆம்  ஆணடில்,  ்ஜோ�ப்  ஜோக்�ன் 

லிஸைர்  (்ஜோ�ப்  லிஸைரின்  தந்டத),  குறிப்பிைத்தக்்க 

முன்்்னற்்றத்டத  ப�யதோர்.  அடவ,  இன்று 

நுணணுயிரியலில்  ்பயன்்படுத்தப்்படும்  தற்்கோலக் 

கூட்டு நுண்ணோக்கி ்கணடுபிடித்தலில் முடிந்தது.

2.2 நுண்ணோக்கிகளின் அடிப்்பர்டத் 

தத்துவஙகள்

எல்லோ  வட்கயோ்ன  நுண்ணோக்கி்களும் 

ப்போருள்்கடள உற்று ் நோக்குவதற்குக் ்கணணுக்குப் 

புலப்்பைக்கூடிய ஒளிடயப் ்பயன்்படுத்துகின்்ற்ன.

ஒளியின் ்பல்்வறு ்பணபு்கள், நோம் ப்போருடளப் 

்போர்க்கும் தி்றட்னப் ்போதிக்கின்்ற்ன.

15

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd   15 19-02-2019   5.45.44 PM



16

ஒளியின்  இயற்பியல்  இயஙகு  முட்றயிட்ன 

ஒளி ்கதிர்்களோ்கவும், ஒளி அடல்களோ்கவும் அல்லது 

ஒளி  து்கள்்களோ்கவும்  வட்கப்்படுத்தலோம்.  ஒளியின் 

து்களும்,  அடலயுமோகிய  கூட்டுப்  ்பணபு்கள்,  ஒளி 

ஊடுருவும்  தன்டம,  உறிஞ்சுதல்,  பிரதி்பலித்தல், 

வில்கல்,  விளிம்பு,  சித்றல்  ஆகிய  ்பல்்வறு 

வழி்களில்  ஒரு  ப்போரு்ளோடு  இடையீடு  ப�யய 

டவக்கின்்ற்ன (்பைம் 2.3).

2.2.2 வில்ரலகளும் அவறறின் 

்பணபுகளும் (Lens and its properties)

பலன்சு என்்பது விரிந்து ப�ல்லும் ஒளிக்்கற்ட்றடய, 

ஒளிவில்கலோல்  குவிக்்க்வோ  அல்லது  சித்ற்வோ 

ப�யயும்  ஒரு  ஒளியியல்  உ்ப்கரணமோகும். 

ஒரு  பலன்சு  என்்பது  ஒளிபுகு  ப்போருளின்  ஒரு 

்பகுதியோகும்.  ஒளிக்்கதிர்்கள்,  பதோடலவிலிருக்கும் 

ஒளி  மூலத்திலிருந்து  குவியப்  புள்ளி  ‘F’  க்கு 

குவியப்்படுத்தப்்படுத்தப்  ்படுகின்்ற்ன.  (்பைம்  2.4) 

குவியத் பதோடலவு வில்டலயின் டமயத்திலிருந்து 

‘f’ பதோடலவில் அடமந்திருக்கி்றது.

2.2.1 ஒளியின் ்பணபுகள்

ஒளியோ்னது  விரிவோ்ன  மின்்கோந்த  ்கதிர்வீச்சின் 

(Electromagnetic radiation) ஒரு ்பகுதியோகும். ஒளியின் 

முக்கியப்  ்பண்போ்னது  அதன்  அடலநீளமோகும் 

(ஒளிக்்கதிர்்களின் நீளம்) (்பைம்2.1).

ஒ� அைல�ள� 
அைல �க� 

அைல ெதா��

்ப்டம் 2.1:  அடலநீளம்

சூரியன்  பதோைர்ச்சியோ்க  பவவ்வறு 

அடலநீளம்  ப்கோணை,  மின்்கோந்த  ்கதிர்வீச்சு்கடள 

உடைய  ஒளிக்்கற்ட்றடய  உருவோக்குகி்றது 

(்பைம்  2.2).  அதி்க  அடலநீள  ்கதிர்வீச்�ோ்னது 

அ்கச்சிவப்பு்கதிர்்கடளயும் ் ரடி்யோ அடல்கடளயும் 

உள்ளைக்கியுள்ளது.  குட்றந்த  அடலநீள 

்கதிர்வீச்�ோ்னது,  பு்ற  ஊதோக்்கதிர்்கடளயும் 

X-்கதிர்்கடளயும் உள்ளைக்கியுள்ளது.

�ரா���ஷ� �ர�ப��� �லக�

��� உ
	�த� �தற�

்ப்டம் 2.3:  ப்போருளுைன் ஒளியின் இடையீடு
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TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd   16 19-02-2019   5.45.44 PM



17

பிம்்பம்  உருவோ்க  ்கோரணமோ்க  உள்ளது.  ப்போருள் 

அருகு  வில்டலயின்  பதளிவோக்கும்தி்றன்  மி்கவும் 

முக்கியமோ்னது.  ஒன்று  ்�ர்ந்துள்ள  சிறியப் 

ப்போருள்்கடள ்வறுப்்படுத்திக்்கோட்டும் வில்டலயின் 

தி்றன்,  பதளிவுத்தி்றன்  (Resolution)  எ்னப்்படும். 

பதளிவுத்தி்றனுக்கு  ்பயன்்படுத்தப்்படும்ஒளியின் 

அடலநீளம்  முக்கிய  ்கோரணியோகும்.  குட்றந்த 

அடல  நீளமுள்ள  ஒளிடயக்  ப்கோணடு  அதி்கமோ்ன 

பதளிவுத்  தி்றன்  ப்ப்றப்்படுகி்றது  .  இதன்  அடல 

நீளம்  450  முதல்  500  நோ்்னோமீட்ைர்  ஆகும். 

இடவ  ்கணணுக்குப்  புலப்்படும்  ஒளிக்்கற்ட்றயின் 

நீள  முட்னயில்  உள்ள  ஒளியோகும்.  கூட்டு 

நுண்ணோக்கியின்  மி்க  அதி்கப்்படியோ்ன  பதளிவுத் 

தி்றன் 0.2 µm டமக்ரோன் மீட்ைர் ஆகும். அதோவது, 0.2 

µm டமக்ரோனுக்கும் குட்றவோ்க பநருஙகி இருக்கும் 

ப்போருள்்கடள  பதளிவோ்கவும்  தனியோ்கவும்,  ஒளி 

நுண்ணோக்கிய்னோல்  ்வறு்படுத்த  இயலோது. 

ஒளி  நுண்யோக்கி  3  அல்லது  4  ப்போருள்  அருகு 

வில்டல்கடள ப்கோணடு இருக்கும் ப்போருள் அருகு 

வில்டலயின்  ப�யல்்படும்  பதோடலதூரம்  என்்பது 

வில்டலயின்  முன்்மற்்பரப்புக்கும்  பமல்லிய 

்கணணோடி சில் (cover slip) அல்லது வட்கமோதிரிக்கும் 

(specimen)  இடை்ய  உள்ள  தூரமோகும்.  ப்பரிய 

எணணளவுத்  துடளயும்  (Numerical  apertures) 

அதி்க  பதளிவு  தி்றனும்  ப்கோணை  ப்போருள்  அருகு 

வில்டல்களுக்கு  ப�யல்்படும்  பதோடலதூரம் 

குட்றவோ்க இருக்கும்.

எணணளவுத் துரள (Numerical aperture)

எணணளவுத் துடள ஒரு ப்போருளருகு வில்டலயின் 

ஒளி  ்�்கரிக்கும்  தி்றன்  ஆகும்.  இதட்ன  முதன் 

முதலில்  எர்்னஸட்  அபி  (Ernst  Abbe)  என்்பவரோல் 

விவரிக்்கப்்பட்ைது. இது பின்வரும் பவளிப்்போட்டி்னோல் 

வடரயறுக்்கப்்படுகி்றது.

பலன்ட�ப்  ்பயன்்படுத்தி  பிம்்பத்டத 

உருவோக்குதல்:

குவியத்  தளத்திற்கு  (குவியம்  புள்ளிடய 

உள்ளைஙகிய  வில்டல  தளம்)  பவளி்ய  ஒரு 

ப்போருள்  டவக்்கப்்படும்  ப்போழுது,  அதிலிருந்து 

வரும்  எல்லோக்  ஒளிக்்கதிர்்களும்,  வில்டலயி்னோல் 

வடளக்்கப்்படுகின்்ற்ன.  வடளந்த  ்கதிர்்கள்  எதிர் 

குவியப்புள்ளியில்  குவிகின்்ற்ன.  குவியபுள்ளியில், 

ஒளிக்்கதிர்்கள்  பதோைர்ந்து,  இடணயில்லோ 

சிதறிய  ஒளிக்்கதிர்்களுைன்  குவிகின்்ற்ன.  இதன் 

விடளவோ்க  தடலகீழோ்ன  உருப்ப்பருகிய  பிம்்பம் 

குவியத்தளத்தில் உருவோகுகி்றது (்பைம் 2.5).

நுண்ணோக்கியின் ததளிவோக்கும் தி்றன் 

(Microscope resolution)

ப்போருள்  அருகு  வில்டல  நுண்ணோக்கியின் 

மி்க  முக்கியமோ்ன  ்பகுதியோகும்.  இது  பதளிவோ்ன 

்ப்டம் 2.4:  வில்டலயின் ்பயன்

F

f

நு ண ணு யி ரி ்க ள் 

டமக்்ரோமீட்ைர்்கள் மற்றும் 

நோ்்னோ  மீட்ைர்்களில் 

அளவிைப்்படுகி்றது.  ஒரு 

்போக்டீரியோவின்  �ரோ�ரி 

ப�ல்லின் அளவு 0.001 mm விட்ைம் ஆகும்.

ெபா��

��ய ��� ��ய ���

��ய �ார�
��ய� தள� ��ய� தள� 

இ� � அ�க� உ�ைமயான
��ப�

F’

்ப்டம் 2.5:  ஒரு பலன்சின் உதவியோல், பிம்்பம் உருவோக்்கப்்படுதல்
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மி்கவும்  அவசியம்.  சிறிய  நியூபமரிக்்கல்  அப்பர்ச்�ர் 

ப்கோணை நுண்ணோக்கியிலுள்ள குழி ்கணணோடி 

குறுகிய  ஒளிக்கூம்பிட்ன  உருவோக்குகி்றது. 

எனினும்  ்மடையின்  கீழ  ஒளிக்குவிப்்போன்  (Sub 

Stage Condenser) பதளிவு தி்றட்ன ் மம்்படுத்தலோம். 

அ்கலமோ்ன  ஒளிக்கூம்்போ்னது  வடிவில்  ப�லுத்தும் 

ஒளி,  நழுவும்  (Slide)  வழியோ்கவும்,  ப்போருள்  அருகு 

வில்டல வழியோ்கவும் ப�ல்லும் ் ்போது நியூபமரிக்்கல் 

அப்பர்ச்�டர ப்பரிதோக்கி நுண்ணோக்கியின் பதளிவு 

தி்றட்ன அதி்கரிக்்கச் ப�யகி்றது.

நுண்ணோக்கியின் வரககள்

நுணணுயிரி்கடளயும், அடவ்களின் பவவ்வ்றோ்ன 

அளவு்கடளயுடைய  அடமப்பு்கடளயும்  ்போர்ப்்பதற்கு 

பவவபவறு வட்கயோ்ன நுண்ணோக்கி்கள் நமக்கு 

்தடவப்்படுகின்்ற்ன.

• ஒளி  நுண்ணோக்கி்கள்  ஒளியின்  உதவியுைன் 

பிம்்பங்கடள  பதளிவோக்குகின்்ற்ன.  பிடரட் 

பீல்ட்  நுண்ணோக்கியில்  வட்கமோதிரியோ்னது, 

ஒளி  நிட்றந்த  பின்புலப்  சூழலில்  ்கருடமயோ்ன 

ப்போருளோ்க,  ்கோணப்்படுகி்றது.  ைோர்க்  பீல்ட் 

நுண்ணோக்கி, ஒரு சி்றப்்போ்ன ஒளிக் குவிப்்போட்ன 

(Special  Condensor)  ்பயன்்படுத்துவதோல், 

வட்கமோதிரியோ்னது  ்கருடமயோ்ன  பின்புலச் 

சூழலில்  ஒளிர்ந்து  ்கோணப்்படுகி்றது.  ஃ்்பஸ 

்கோணட்ரோஸட் நுண்ணோக்கியும் புளுரோப�ணட் 

நுண்ணோக்கியும், ஒளி நுண்ணோக்கியின் பி்ற 

வட்க்களோகும்.

• எலக்ட்ரோன்  நுண்ணோக்கி  ஒளிக்குப் 

்பதிலோ்க,  எலக்ட்ரோன்  ்கற்ட்றடயப் 

்பயன்்படுத்துகி்றது. டிரோன்ஸமிஷன் எலக்ட்ரோன் 

நுண்ணோக்கியில், எலக்ட்ரோன்்கள் ப்போருளின் 

வழி்ய  ஊடுருவி  இரு  ்பரிமோண  பிம்்பத்டத 

ஏற்்படுத்துகின்்ற்ன.  ஸ்்கனிங  எலக்ட்ரோன் 

டமக்்ரோஸ்்கோப்பில்  எலக்ட்ரோன்்கள் 

வட்கமோதிரியிலிருந்து  பிரதி்பலிப்்பதோல் 

முப்்பரிமோண பிம்்பத்டத உருவோக்குகின்்ற்ன.

2.3 பிரைட பீல்டு நுண்ணோக்கி

பிடரட்  பீல்டு  நுண்ணோக்கி,  ப்போதுவோ்ன 

ஆயவ்கப்  ்பரி்�ோதட்ன்களுக்குப்  ப்பரும்்போலும் 

்பயன்்படுத்தக்கூடிய நுண்ணோக்கியோகும் (்பைம் 2.6). 

இது பின்வரும் ்போ்கங்கடளக் ப்கோணடுள்ளது.

• ஒரு ்கணணோடி்யோ அல்லது மின்�ோர விளக்்்கோ 

ஒளியின்  ஆதோரமோ்க  நுண்ணோக்கியின் 

அடித்தளத்தில் டவக்்கப்்பட்டுள்ளது.

நியூபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர் (NA) 5 n 3 sin(θ)

F

f

D
(ெல��� 
��ட�)

n 5 வட்கமோதிரிக்கும்,  ப்போருளருகு  வில்டலக்கும் 

இடை்ய  உள்ள  ஒளி  வில்கல்  எண 

a/θ 5 ் ்கோணத்தின்  அடர  அப்பர்ச்�ர்  அல்லது 

ப்போருளருகு  பலன்சின்  பமோத்தக்  ்்கோணம் 

(பலன்சின் உள்்ள அல்லது பவளி்ய ப�ல்லும் மி்க 

அதி்கமோ்ன ஒளிக் கூம்பின் ்போதி அளவு ஆகும்).

இந்தக்  கிர்கத்தின்  மி்கச்சிறிய  ப�ல்்களோ்ன 

ளமக்கொபிைொஸமொ 0.2  முதல்  0.3  µm 

உருவளவு  ப்கோணைதோய  உள்ளது  மற்றும் 

அடவ ஒளி நுண்ணோக்கியின் பதளிவுதி்றன் 

அளவின்  எல்டலக்குள்  அடமந்துள்ளது. 

ளமக்கொபிைொஸமொள்வ  விை  10  மைஙகு 

சிறியதோ்கவும் �ோதோரண ்போக்டீரியோ ப�ல்்கடள 

விை  100  மைஙகு  சிறியதோ்கவும்  இருக்கும் 

்போக்டீரியோ நோ்்னோ ்போக்டீரியோ (Nano bacteria) 

அல்லது  நோ்்னோப்ஸ  (Nanobes)  என்று 

அடழக்்கப்்படுகி்றது.  (கி்ரக்்க  பமோழியில் 

நோ்்னோப்ஸ  என்்றோல்  நூறு்்கோடியில்  ஒரு 

்பஙகு என்று ப்போருள்)

தகவல் துளி

ஒளி  நுண்ணோக்கியின்  பதளிவு  தி்றன் 

ஒளியின்  அடல  நீளத்டதயும்  ப்போருள்  அருகு 

வில்டலயின்  நியூபமரிக்்கல்  அப்பர்ச்�டரயும் 

�ோர்ந்தது.  பலன்சின்  நியூபமரிக்்கல்  அப்பர்ச்�டர 

பின்வரும் முட்றவின் மூலம் அதி்கப்்படுத்தலோம்.

• பலன்சின் பவளிப்பு்ற அளடவ அதி்கப்்படுத்துதல்.

• ப்போருளுக்கும்  வில்டலக்குமிடை்ய  உள்ள 

ஒளி வில்கலின்  எணடண  (Refractive  Index) 

அதி்கப்்படுத்துதல்.

நியூபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர் ப்பரியதோய இருந்தோல், 

பதளிவு  தி்றன்  சி்றப்்போ்க  இருக்கும்.  அதி்க  பதளிவு 

தி்றன் கிடைப்்பதற்்க ப்போருள்்கடள ஒளிரச் ப�யவது 
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இவற்ட்றக்  உைல்  ்கட்ைடமப்பிற்கு  அடியில் 

உள்ள  இைத்திற்கு  சுழற்்றலோம்.  பிடரட்  பீல்டு 

நுண்ணோக்கியில்  வட்கமோதிரியோ்னது 

்கருடமயோ்ன  ப்போருளோ்க  ஒளி  நிட்றந்த  பின்புலச் 

சூழலில்  ்கோணப்்படுகி்றது.  பிம்்பத்தின்  விவரங்கள் 

சுற்றியுள்ள ஒளியி்னோல் வடரயறுக்்கப்்படுகின்்ற்ன. 

பதோைர்ச்சியோ்ன  பதளிவோ்ன  நழுவங்களோல் 

்பலமைஙகு  உருப்ப்பருக்்கம்  அடைந்த  பிம்்பம் 

்தோன்றுகி்றது.  பிம்்பமோ்னது  மீணடும்  ்கணணருகு 

நழுவங்களி்னோல் உருப்ப்பருக்்கம் ப�யயப்்படுகி்றது. 

பின்  ஒளியோ்னது  ப்போருளருகு  நழுவத்திற்கு 

்கைந்து  ப�ல்கி்றது.  இந்த  உருப்ப்பருக்்கமோ்னது 

ஒளியளிப்்போனிலிருந்து ஒளிக்்கதிர்்கள் வட்கமோதிரி 

வழி்ய  ப�லுத்தக்கூடிய  நழுவங்கடளயுடைய 

ஒளிக்குவிப்்போன்  வழியோ்க  ்கைக்கும்ப்போழுது 

ஏற்்படுகி்றது (்பைம் 2.7).

• உருப்ப்பருக்்கம்  என்்பது  வட்கமோதிரியின் 

பிம்்பத்டத  ப்பரிதோக்கும்  ்படிமுட்றயோகும். 

இதட்ன,  ப்போருளருகு  நழுவத்தின் 

உருப்ப்பருக்்கத்தி்றட்னயும்  ்கணணருகு 

நழுவத்தின்  உருப்ப்பருக்்கத்தி்றட்னயும் 

ப்பருக்கிக் ்கணக்கிைலோம்.

 ்கண அருகு பலன்ஸின் உருப்ப்பருக்்கம் தி்றன் 

(10x) என்்றோல்:

 ஸ்்கனிங ப்போருளருகு (4x) 3 (10x) 5 40 3 

உருப்ப்பருக்்கம்

 குட்றந்த ்பவர் ப்போருளருகு (10x) 3 (10x) 5 100 

3 உருப்ப்பருக்்கம்

• நுண்ணோக்கியின்  ்கரங்களில்  இரணடு 

திருகு்களோ்ன  உருநயமற்்ற  திருகும் 

்நர்த்தியோ்ன  திருகும்  ப்போருத்தப்்பட்டுள்ள்ன. 

இடவ ்மடை அல்லது மூக்கு அருகு ்போ்கத்டத 

ந்கர்த்தி  பிம்்பங்கடள  பதளிவோ்க  ்கோண 

உதவுகின்்ற்ன.

• இயந்திர  ்மடை  ்கரத்தின்  ்போதி  தூரத்தில் 

உள்ள  தளத்தில்  ப்போருத்தப்்பட்டுள்ளது.  இது 

நழுவத்டத  ந்கர்த்துவதி்னோல்  துல்லியமோ்க 

பதோைர்பு்கடள ஏற்்படுத்தும்.

• ்மடையின்  உள்்ளோ,  அடியி்லோ 

ஒளிக்குவிப்்போன்  டவக்்கப்்பட்டுள்ளது. 

இது  ஒளிக்கூம்பிட்ன  நழுவத்தின்  ்மல் 

குவியச்ப�யகி்றது.  தனி  நுண்ணோக்கியில் 

இதனுடைய  இைம்  நிடலயோ்னது.  ஆ்னோல், 

்மம்்போைடைந்த  நுண்ணோக்கியில் 

ப�ஙகுத்தோ்க இதட்ன தக்்கவோறு மோற்்றலோம்.

நுண்ணோக்கியின்  ்கரத்தின்  ்மல்்பகுதி,  உைல் 

பதோகுப்பு  தோஙகியுள்ளது.  இதனுைன்  மூக்கு  அருகு 

்போ்கமும்,  ஒன்று  அல்லது  இரணடு  ்கண  அருகு 

்போ்கங்களும்  (Oculars)  இடணக்்கப்்பட்டுள்ள்ன. 

உைல் பதோகுப்பு, ்கண வில்டல தோஙகும் உருடளடய 

�ோயத்துப்  பிடித்து  ்போர்க்்கக்கூடிய  விதத்தில், 

்கணணோடி்கடளயும்  முப்்பட்ை்கங்கடளயும்  பதோைர் 

வரிட�யோ்க  ப்கோணடுள்ளது.  மூன்று  அல்லது 

ஐந்து  பவவ்வறு  உருப்ப்பருக்்கத்தி்றட்னக் 

ப்கோணை  ப்போருளருகு  வில்டல்கள்,  மூக்கு 

அருகு  ்போ்கத்துைன்  ப்போருத்தப்்பட்டுள்ள்ன. 

�ைர� ��� ��ேணா��

ைக�� ெபா�ள��
ெல��க� 
ேமைட 
கெட�ச�

அ�	தள�

ஐ�� டயா�ர�
ஒ� ஆதார�

கண��
ெல��க�

ேதாராயமாக
ச�ெச��� ���

 �ய  ச�ெச���
���

கெட�ச� ���

்ப்டம் 2.6:  பிடரட் பீல்டு நுண்ணோக்கி
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ப்கோள்ளும்்படியோ்க  வடிவடமக்்கப்்பட்டுள்ளது. 

எணடணயில்  மூழகும்  வில்டலக்குக்  குட்றந்த 

குவிய தூர்ம இருப்்பதோல், ப்போருளுக்கும் ப்போருள் 

அருகு  வில்டலக்குமிடை்ய  உள்ள  ப�யல்்படும் 

பதோடலதூரம்  குட்றவோ்னதோ்க  இருக்கும். 

இவவில்டலயின்  வில்கல்  எண  ்கோற்றின் 

வில்கல் எணடண விை ்கணணோடியின் வில்கல் 

எணணுக்கு அருகில் உள்ளதோல்,  எணபணடயப் 

்பயன்்படுத்துவத்னோல் ப்போருள் அருகு வில்டலக்குள் 

புகும் ஒளிக்கூம்பிட்ன அதி்கரிக்கி்றது (்பைம் 2.8).

2.4 ்டோர்க் பீல்டு நுண்ணோக்கி

ைோர்க்  பீல்டு  நுண்ணோக்கி  மூலம் 

�ோய்மற்்றப்்பைோத  நுணணுயிரி்கடள 

உற்று்நோக்்கப் ்பயன்்படுத்தப்்படுகி்றது. ஒளிப்பு்கோத 

 அதி்க உலர்ந்த  ப்போருளருகு  (40x) 3 (10x) 5 

400 3 உருப்ப்பருக்்கம்

 எணபணய மூழகு ப்போருளருகு (100x) 3 (10x) 

5 1000 3 உருப்ப்பருக்்கம்

எணதணய் மூழ்கு வில்ரல

எணடணயில்  மூழகும்  வில்டலயோ்னது 

எணபணயுைன்  ்நரடித்  பதோைர்பு 

க��� ஒ� க��க� 
பாைத (���� ேமலாக)

க�ண�� 
��ைலக���
க��கைள 
வ�கா���
��ப�டக� 
உ�வ�

க�ண�� ��ைல
உ�வா��ய �த�ைம
��ப�ைத� ெப�தா��த�)

ெபா�ள�� ��ைல
�த�ைம ��ப�ைத
உ�வா��� ��� ஒ�
��ேணா���� பல 
ெபா�ள�� ெல��க� 
உ�ளன

��ேணா�� ேமைடயான�
�ைலைட தா���ற�

மா��க� �ல� 
ஒ��க�� ��ைல��

ெச��த�ப��ற�

ஒ����த�

்ப்டம் 2.7:  ஒளி நுண்ணோக்கியின் ஒளிப்்போடத

்ப்டம் 2.8:  எணடணயில் மூழகும் வில்டலயின் ப�யல்்படும் தத்துவத்திட்ன விளக்குகின்்றது

ெல��க�  

மா���ெபா�� ஒ� ஆதார� மா���ெபா�� ஒ� ஆதார� 

( அ ) ��� எ�ெண� உட� இ�லாம� (ஆ ) ��� எ�ெண� உட�

��� எ�ெண� 

க�ணா� தக� க�ணா� தக� 

க�ணா� �� க�ணா� ��

ஒ� க� க� 
ெல�� 
உ� படாம� 
�லக� 

ஒ� க� க� ெல�� 
�ைழ�� �லக� 
அைடவ��ைல 

��ேணா�� 
ெபா�� 

��ேணா�� 
ெபா�� 

• நுண்ணோக்கியின்  பதளிவுத்  தி்றட்ன 

அதி்கப்்படுத்தும் இரு வழி்கடளக் கூறு்க.

• பூஞ்ட� மற்றும் ்போசி்கடள உற்று ்நோக்்க, 

எணபணய  முழகு  ப்போருளருட்க  விைக் 

குட்றந்த  ்பவர்  ப்கோணை  ப்போருளருகு 

பலன்ஸ ஏன் ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்்றது?

• எணபணயக்குப்  ்பதிலோ்கத்  தணணீர் 

100 3 ப்போருளருகு  பலன்ஸில் 

்பயன்்படுத்தப்்பட்ைோல் என்்னவோகும்?

உயர் சிநதர்ன ்கள்விகள்
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வட்ைத் த்கடு  (Opaque  disc)  ப்கோணை ைோர்க் பீல்ட் 

ஒளிக்குவிப்்போன்  இதன்  தனித்தன்டமயோகும். 

த்கடு  ப்போருளருகு  வில்டலயில்  ்நரடியோ்க 

நுடழயும் ஒளிடயத் தடுக்கி்றது. வட்கமோதிரியில் 

்பட்டுப்  பிரதி்பலிக்கும் ஒளிக்்கற்ட்றப்,  ப்போருளருகு 

வில்டலயில்  நுடழகி்றது.  ்நரடியோ்ன  பின்புல 

கூட்டு  நுண்ணோக்கி  (ஒளி  நுண்ணோக்கி) 

்மோ்்னோ  2D  பிம்்பத்டதயும்,  ஸடீரி்யோ 

நுண்ணோக்கி  ஸடீரி்யோ  3D  பிம்்பத்டதயும் 

உருவோக்குகின்்ற்ன.  ப�ஙகுத்தோ்ன  உயிர் 

அறிவியலில் நுண்ணோக்கி்கள் மி்க அதி்கமோ்கப் 

்பயன்்படுத்தப்்படும்  நுண்ணோக்கி்களோகும். 

தடலகீழ  நுண்ணோக்கி  என்்பது  ஒரு 

ப்போருடளத்  தடலகீழ  நிடலயில்  இருந்து 

உற்று  ்நோக்கும்  நுண்ணோக்கியோகும். 

்பரவலோகி  வரும்  நுண்ணோக்கி்களோ்ன 

டிஜிட்ைல்  நுண்ணோக்கி்கள்,  எளிடமயோ்ன 

பிம்்பத்டத அளிக்கின்்ற்ன. இடவ, எலக்ட்ரோனிக் 

மின்்னனு பிம்்பம் பிடிப்்பதற்கு ஏற்்றது.

தகவல் துளி

ஒளி  இல்லோததி்னோல்,  வட்கமோதிரியோ்னது 

்கருடமயோ்ன  பின்புலச்  சூழலில்  ஒளிர்ந்து 

்கோணப்்படுகி்றது  (்பைம்  2.9).  நுணணுயிரி்கள் 

இருளோ்ன பின்புலத்தில் ஒளிர்கின்்ற வட்ைங்களோ்க 

்கோட்சியளிப்்பது,  இரவில்  நட்�த்திரங்கடளக் 

்கோண்பது்்போல இருக்கும் (்பைம் 2.10).

்ப்டம் 2.9:  ைோர்க் பீல்டு நுண்ணோக்கியியல்

�ற�ைல 

அ�� 
ஒ�����பா�

இ�ட �ல
 �	�த


மா�� 

 ஆ

(அ)

்ப்டம் 2.10:  ைோட்க் பீல்டில் ்கோணப்்படும் 

ட்ரிப்்்போனீமோ ப்பல்லிைம்
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ஒ� ��ேணா����
ஈ�� ெச� 

டா� ��� ��ேணா����
����ல�

ேப� கா��ரா��
��ேணா����  பாரா��ய�

��ரெச�� ��ேணா����
ைம�ேகாபா���ய�

�ரா���ஷ� எல��ரா�
��ேணா���� எ. ேகாைல

�ேக  எல��ரா�
��ேணா����

காலேர

ப�ேவ� வைகயான ��ேணா��க�� ெச�க�� அைம	�: ஒ	��
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சுருக்கம்

நுண்ணோக்கி  என்்பது  ்கணணுக்குப்  புலப்்பைோத 

நுணணுயிரி்கடளப்  ்பற்றி  அறிவதற்குப்  ்பயன்்படும் 

ஒரு  ்கருவியோகும்.  �க்்கோரியோஸ  ்ஜன்�ன்  ஒளிக் 

கூட்டு நுண்ணோக்கிடய முதன் முதலில் உருவோக்கி 

நன்மதிப்ட்பப்  ப்பற்்றோர்.  ஒளி  நுண்ணோக்கி 

வளர்ச்சியோ்னது  20  ஆம்  நூற்்றோணடின் 

பிற்்பகுதியிலும் 21 ஆம் நூற்்றோணடின் முற்்பகுதியிலும், 

மறுமலர்ச்சி  அடைந்துள்ளது.  இரணடு  வட்கயோ்ன 

நுண்ணோக்கி்கள் உள்ள்ன. அடவ,

i) ஒளி கூட்டு நுண்ணோக்கி

ii) எலக்ட்ரோன் நுண்ணோக்கி

ஒளி  கூட்டு  நுண்ணோக்கி  ஒளிடயயும், 

எலக்ட்ரோன்  நுண்ணோக்கி  எலக்ட்ரோட்னயும் 

்பயன்்படுத்துகி்றது.

சுய மதிப்பீடு

சரியோ்ன விர்டரயத் ்தர்நததடுக்கவும்

1.   கூட்டு  நுண்ணோக்கிடய  ்கணடுபிடித்த 

ப்பருடம யோடர �ோரும்?

அ)  ரோ்பர்ட் ்ோக்

ஆ)  ஆன்ைன் வோன் 

லூயவன் ்ோக்

இ)  ப்கப்லர் மற்றும் 

்கலிலி்யோ 

ஈ)  �க்்கோரியோஸ ஜோன்�ன்

2.  கீ்ழ  ப்கோடுக்்கப்்பட்டுள்ள  உதிரிப்  ்போ்கங்களில் 

  எது கூட்டு நுண்ணோக்கியில் ப்போருந்தோதது?

அ)  ்மடை பிடிப்்போன் (Stage clips) 

ஆ)  பதளிவோ்ன நிடல திருகு

இ)  எபலக்ட்ரோன் ்கன்

ஈ)  ட்ப்னோக்குலர் ்கண அருகு

3.   நுண்ணோக்கியின்  பதளிவுதி்றட்ன  எவவோறு 

அதி்கப்்படுத்தலோம்?

அ)   அதி்கமோ்ன அடலநீளம் மற்றும் குட்றவோ்ன 

நியுபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர்ப்கோணை 

ஒளியூட்ைம்

ஆ)   அதி்கமோ்ன அடலநீளம் மற்றும் அதி்கமோ்ன 

நியுபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர் ப்கோணை 

ஒளியூட்ைம்

இ)   குட்றவோ்ன அடலநீளம் மற்றும் அதி்கமோ்ன 

நியுபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர் ப்கோணை 

ஒளியூட்ைம்

ஈ)   குட்றவோ்ன அடலநீளம் மற்றும் 

குட்றவோ்ன நியுபமரிக்்கல் அப்பர்ச்�ர் 

ப்கோணை ஒளியூட்ைம்

4.   ஒளி நுண்ணோக்கியின் பதளிவு தி்றன்.?

அ)  1 cm  ஆ)  1.0 µm

இ)  0.2 µm  ஈ)  2 nm

5.   கீழக்்கோண்ப்னவற்றில்  எது  ைோக்  பீல்ட் 

நுண்ணோக்கிடயப் ப்போருத்துவடர �ரியோ்னது 

அல்ல?

அ)  ்கன்பைன்�ர் இடை்ய (ஸைோப்) டிஸக் 

்�ர்க்கும் ்்போது ஒளி நுண்ணோக்கி ைோர்க் 

பீல்ட் ஆ்க மோறுகி்றது

ஆ)  ஸைோப் டிஸக், நடுப்்பகுதியில் இருந்து 

பவளி்யறும் ஒளிடயத் தடுக்கி்றது மற்றும் 

ப்போருள் ஆ்னது ஒளிடயக் ப்கோணடு 

பிர்கோசிக்கி்றது.

இ)  மோதிரிப் ப்போருளில் இருந்து ஒளியோ்னது 

அதன் ்பக்்கவோட்டில் இருந்து சிதறுகி்றது 

மற்றும் பின்புலத்தில் ப்போருள் பிர்கோ�மோ்கத் 

பதரிதல்

ஈ)  பிம்்பமோ்னது ஒளி உதவியின்றி 

உருவோக்்கப்்படுகி்றது

பின்வரும் வி்னோக்களுக்கு விர்ட தருக

1.   நுணணுயிரியலில்  நுண்ணோக்கியின் 

முக்கியதுவம் யோது?

2.   நுண்ணோக்கியின் வட்க்கள் யோடவ?

3.   நுண்ணோக்கியின்  “ப்போருள்” 

எந்தத்  தத்துவத்தின்  அடிப்்படையில் 

வடரயறுக்்கப்்படுகி்றது?

4.   ஒளிக்்கதிர்்கள்  ப்போருளின்  மீது  ்மோதும் 

ப்போழுது, என்்னவோகி்றது?

5.   பிம்்பத்டத  உருவோக்குவதில்,  வில்டலயின் 

(Lens) ்பஙகு என்்ன?

6.   பதளிவோக்கும் தி்றன், உருப்ப்பருக்கும் தி்றன், 

மற்றும்  நியூபமரிக்்கல்  அப்பர்ச்�ர்  ்பணபு்கடள 

வடரயறு

7.   பு்ரோ்்கரியோட்  மற்றும்  யூ்்கரியோட்  ப�ல்்கள் 

ஒளி நுண்ணோக்கியில் உற்று ்நோக்்கப்்படும் 

ப்போழுது, எவவோறு மோறு்போடு அடைகி்றது?

8.   ஒளி நுண்ணோக்கியின்  –  ஒளி  ்போடதடயக் 

்கணடுபிடிக்்க

9.   ைோர்க்  பீல்ட்  நுண்ணோக்கியில்,  ்கன்பைன்�ர் 

மற்றும்  பிம்்பம்  ்தோற்றுவித்தலின் 

முக்கியத்துவத்டத விவரி

10.   ைோர்க்  பீல்ட்  நுண்ணோக்கி  மற்றும்  ஒளி 

நுண்ணோக்கி  உள்ள  ்வறு்போடு்கடளக் 

கூறு்க.
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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.

o i

�ரகாசமான ஒ� ெல�� 

��ட� ��

ெபா	� ��ப� 

�ைர

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.

இடணயச் ப�யல்்போடு

உரலி

http://myscopeoutreach.org

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3
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இயல் 3

சாயங்களும் சாயமேற்கும் 

முறை்களும்

இயல் திட்டவறை

3.1   நுண்ணுயிரிகளை உற்றுந�ோக்கும் 

முளைகள் 

3.2  சோயநேற்றுதலின் ந�ோக்கம்

3.3  சோயஙகள்

3.4  சோயநேற்றுதலின் அடிப்பளைத் தத்துவம் 

3.5  சோயநேற்்பதற்குப ப்போருளைத் தயோரித்தல்

3.6  எளிய சோயநேற்கும் முளை

3.7  ேோற்றுச் சோயநேற்கும் முளை

3.8   சிைபபு சோயநேற்கும் முளை – 

அகசிதல் விளத சோயநேற்கும் முளை

3.9  ப்போதுவோகப ்பயன்்படுத்தப்படும் சோயஙகள்

• எளிய, மாற்று மற்றும் சிறப்பு சாயமமற்கும் 

சசய்முறறகறை விவரிப்்பர்.

• மாற்று சாயமமற்கும் முறறயில் கிராம் 

்பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் செகடிவ் 

்பாக்டீரியறவ மவறு்படுத்தும் திறன் 

ச்பறுவர்.

• மொய் உண்ாக்கும் ்பாக்டீரியாக்கறைக் 

கண்றிவதில் கிராம் சாயமமற்கும் 

முறறக்கும் அகசிதல் விறத சாயமமற்கும் 

முறறக்கும் உளை முக்கியத்துவத்றத 

அறிவர்.

• சாயஙகளின் ச்பயர்கறையும், மொய் 

உண்ாக்கும் நுணணுயிரிகளின் 

ச்பயர்கறையும் கற்றுக்சகாளவர்.

தயிரில்  உள்ை  சோயநேற்ைப்பைோத  ேற்றும்  சோயநேற்ைப்படை 

நேக்நைோந்பசில்ேஸ்  சிற்றினம்.  மேக்ம்ாம்பசில்ேஸ்  என்னும் 

்போக்டீரியோ ந்பரினம் ்போலில் உள்ை ேோக்நைோளச ப�ோதித்தல் முளையில் 

ேோக்டிக்  அமிேேோக  ேோறுகிைது.  சோயநேற்றுதல்  நுண்ணுயிரி 

பசல்களை நுண்நணோக்கியில் பதளிவோக கோண உதவுகிைது.

ேோணவரகள்  இப்போைப்பகுதிளயப  ்பயின்ை 

பிைகு,

• சாயமமற்றுதலின் மதறவறய அறிவர்.

• அமிேசாயஙகறையும் கார சாயஙகறையும் 

மவறு்படுத்தும் திறன் ச்பறுவர், 

சாயமமற்்பதின் அடிப்்பற்ப் தத்துவத்றத 

புரிந்துக் சகாளவர்.

• நுணணுயிரிகறைச் சாயத்தின் 

விறைக்மகற்்ப மவறு்படுத்தி அறிவர். 

மமலும் எளிய சாயமமற்கும் முறறக்கும், 

மாற்று சாயமமற்கும் முறறகளுக்குமாை 

மவறு்பாடுகறை அறிவர்.

• சமல்லிய பூச்சி (Smear) தயாரித்து அறத 

எவ்வாறு நிறேப்்படுத்துவது என்்பறதச் 

சசய்முறறயின் வாயிோக அறிவர்.

்கற்ைல் ம�ாக்கங்கள்

25
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ேளைநீரில்  நீ  விளையோடும்  ப்போழுது 

நுண்ணுயிரிகளைப  ்பற்றி  எபந்போதுவது 

நயோசித்திருக்கிைோயோ…?  நீஙகள்  உண்ணும் 

தயிர  எவவோறு  தயோரிக்கப்படுகின்ைது  என்றும் 

அதில் என்பனன்ன நுண்ணுயிரிகள் இருக்கிைது 

என்்பளதயும்  கண்டு  வியந்துள்ைோயோ…?  முன் 

்போைத்தில், நுண்ணுயிரிகளை நுண்நணோக்கியோல் 

ேடடுநே  கோணமுடியும்  என்்பளத  பதளிவோக 

புரிந்துக்  பகோண்டு  இருபபீரகள்.  ஆனோல், 

உயிருள்ை  நுண்ணுயிரிகளின்  முழுளேயோன 

உைேளேபள்ப, ஒளி கூடடு நுண்நணோக்கியினோல் 

அறிவது கடினம். இதற்கு நிைம் ேோறு்போடு இல்ேோதநத 

கோரணம்.  ஆகநவ,  மிகச்  சிறிய  உயிரினஙகளை 

பதளிவோக ்போரப்பதற்கு சோயஙகளும் சோயநேற்கும் 

முளைகளும் மிகவும் ்பயனுள்ைதோக உள்ைன.

3.1 நுண்ணுயிரி்கறை உற்றும�ாககும் 

முறை்கள்

நுண்நணோக்கிளயப  ்பயன்்படுத்தி 

நுண்ணுயிரிகளை  உற்றுந�ோக்க  இரண்டு 

ப்போதுவோன  நுட்பஙகள்  உள்ைன.  முதல் 

நுட்பேோனது,  உயிருள்ை  நுண்ணுயிரிகளை 

சோயநேற்ைப்பைோத  முளையிலும்,  இரண்ைோவது 

நுட்பேோனது,  உயிரற்ை  நுண்ணுயிரிகளை 

சோயநேற்றிய  முளையிலும்  தயோர  பசய்கிைது. 

இவவோறு  நுண்ணுயிரிகளை  நுண்நணோக்கியோல் 

கவனேோக  உற்றுந�ோக்குவதனோல்  அவற்றின் 

அளேபபுகளைத் பதளிவோகக் கோண முடிகிைது.

3.1.1 சாயமேற்ைப்ப்டாத 

நுண்ணுயிரி்கறைப ்பரிமசாதிககும் 

முறை்கள்

ஈர ஏற்ை (Wet Mount) முளையினோலும் பதோஙகல்துளி 

(Hanging  drop)  முளையினோலும்  உயிருள்ை 

நுண்ணுயிரிகளை  ந�ரடியோக  நுண்நணோக்கியில் 

கோணமுடியும்.  இம்முளைகளினோல் 

நுண்ணுயிரிகளின்  வடிவம்,  அைவு,  �கரும் 

தன்ளே  ஆகியனவற்ளை  அறியேோம்.  ப்போதுவோக, 

திருகுசுருள்  ்போக்டீரியோ  (Spirochetes)  ந்போன்ை 

நுண்ணுயிரிகளை  ஈர  ஏற்ை  தயோரிபபினோல்  ைோரக் 

பீல்ட  (Dark  field) நுண்நணோக்கியில் கோணமுடியும். 

குமிழகள் ேற்றும் சிதில் விளத (Spore) ந்போன்ை சிே 

ப்போருள்களைச் சோயம் ஏற்ைதோ நிளேயில் துரிதேோக 

்போரக்க முடியும். 

• ஈர  ஏற்ை  தயோரிபபு  என்்பது  ஒரு  கண்ணோடி 

�ழுவத்தில்  (Slide)  ஒரு  துளி  நுண்ணுயிர 

கேளவளய  ளவத்து  அதன்நேல்  பேல்லிய 

கண்ணோடி  சில்ளே  (Cover  slip)  ளவப்பது 

ஆகும் (்பைம் 3.1.அ).

• பதோஙகல்துளி  தயோரிப்போனது  பேல்லிய 

கண்ணோடி  சில்  (Cover  slip)  குழி  �ழுவம் 

ஆகியவற்ளைக்  பகோண்டு  பசய்யப்படுகின்ைது. 

ஒரு சிறிய குச்சிளயப ்பயன்்படுத்தி கண்ணோடி 

சில்லின்  �ோன்கு முளனகளிலும்  அல்ேது  குழி 

�ழுவத்தின்  குழிளயச்  சுற்றிலும்  வோசிலின் 

களிம்பு இை நவண்டும். ஒரு துளி நுண்ணுயிரி 

கேளவளய  (நுண்ணுயிரி  பகோண்ை  திரவம்) 

பேல்லிய கண்ணோடி சில்லின் நேநே ளவக்க 

நவண்டும்.  பேல்லிய  கண்ணோடி  சில்ளே 

ளவத்து  உைனடியோக  குழி  �ழுவத்தில் 

தளேக்கீைோக  திருப்ப  நவண்டும்.  இவவோைோக 

தயோரித்த துளி பதோஙகிய நிளேயில் இருக்கும். 

நுண்ணுயிரின் பசல்கள் நிைேற்ைளவயோகவும், 

ஒளி  ஊடுருவும்  தன்ளே  உள்ைனவோகவும் 

இருப்பதோல்,  ஈர  ஏற்ை  தயோரிபள்பப  ்பயன்்படுத்தி 

ஒளி  நுண்நணோக்கியில்  அவற்ளைப  ்போரப்பது 

மிகவும்  கடினம்.  ஆனோலும்,  உயிருள்ை  பசல்லின் 

உள்ைளேபள்ப  சோயநேற்ைப்பைோேல்  கோண,  ைோரக் 

பீல்ட  (Dark  Field  microscope)  நுண்நணோக்கியும், 

ந்பஸ்  கோண்டரோஸ்ட  நுண்நணோக்கியும்  (Phase 

contrast  microscope)  மிகவும்  ்பயனுள்ைதோக 

உள்ைன. 

3.1.2 சாயமேற்ைப்பட்ட நுண்ணுயிரி்கறைப 

்பரிமசாதிககும் முறை

சோயநேற்றுதல்,  நுண்நணோக்கியினோல் 

நுண்ணுயிர பசல்களை மிக பதளிவோக ்போரப்பதற்கு 

உதவுகிைது.  சோயநேற்ைப்படை  பசல்களை 

நுண்நணோக்கியில்  ்போரப்பதனோல்  அவற்றின் 

வடிவம், அைவு, அளேபபு ஆகியளவகளை எளிதோகக் 

கோணமுடிகிைது.  ந�ோய்  உண்ைோக்கக்  கூடிய 

நுண்ணுயிரிகளைக்  கண்ைறியவும்  சோயநேற்றும் 

முளை ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

3.2 சாயமேற்றுதலின் ம�ாக்கம்

பின்வரும்  கோரணஙகளுக்கோக,  சோயநேற்றுதல் 

மிகவும் ்பயனுள்ைதோக இருக்கின்ைது.

• ்போதி  ஒளிபுகும்  தன்ளேயுளைய  நுண்ணுயிர 

பசல்களைத் பதளிவோகக் கோண.

• நுண்ணுயிர  பசல்களின்  வடிவம்  ேற்றும் 

அைளவ அறிய.

• நுண்ணுயிர  பசல்களின்  உடபுை  ேற்றும் 

பவளிபபுை  அளேபபுகளைக்  பசய்முளைளயக் 

கோண.
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• ்பல்நவறு  வளகயோன  நுண்ணுயிரிகளை 

நவறு்படுத்தி அறிய.

• நுண்ணுயிரிகளின்  இயற்பியல்  ேற்றும் 

நவதியியல் விளனகளை உருவோக்க

• நுண்ணுயிர பசல்களைப ்பதப்படுத்தி எதிரகோே 

ஆய்வுக்குப ்பயன்்படுத்த.

3.3 சாயங்கள்

சோயஙகள்  என்்பது  நிைநவறு்போடடிளன 

மிகுதி்படுத்தக்கூடிய  கரிே  நவதிபப்போருள்  ஆகும். 

அளவ,  நுண்ணுயிரியின்  பசல்களின்  மீது 

ஒடடிக்  பகோள்வதனோல்,  பசல்களுக்கு  நிைத்ளத 

வைஙகி  அச்பசல்களை  நுண்நணோக்கியினோல் 

பதளிவோகப  ்போரப்பதற்கு  வளக  பசய்கின்ைன. 

இன்ளைய  கோேக்கடைத்தில்,  நுண்ணுயிரிகளின் 

புைத்நதோற்ைத்ளத  அறிய  ்பல்நவறு  வளகயோன 

சோயஙகளும்,  சோயநேற்றும்  உத்திகளும் 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைன. நுண்ணுயிர பசல்களுக்கு 

சோயநேற்றும் முளைநய சோயநேற்றுதல் எனப்படும்.

சோயேோனது என்்பது குநரோநேோஃந்போர ்பகுதியும் 

நிை  ஊக்கி  (auxochrome)  ்பகுதியும்  ஒரு  ப்பன்சீன் 

வளையத்ளதக் பகோண்ை கரிேப ப்போருள் ஆகும். 

சோயத்தின் குநரோநேோஃந்போர ்பகுதி நிைத்திளன 

அளிக்கின்ைது.  ப்பன்சீன்  வளையத்துைன் 

இளணக்கப்படை குநரோநேோஃந்போர குநரோநேோஜன் 

என்று  அளைக்கப்படுகிைது.  இவவோைோக 

இளணக்கப்படை  குநரோநேோஜன்  ்பகுதிக்கு 

நிைம்  இருந்தோலும்,  அளத  ளை  (Dye)  என்று கூை 

இயேோது.  ஒரு  கரிேப  ப்போருளை  ளை  என்று 

கூறுவதற்கு  குநரோநேோஃந்போர  ்பகுதிக்கு  மின் 

விேகல்  ்பண்புகளை  அளிக்கும்  அஃநசோகுநரோம் 

அவசியேோக இருக்க  நவண்டும். இந்த  நிை ஊக்கி 

சோயத்திற்கு  உபபு  உருவோக்கும்  ்பண்புகளைத் 

தருகிைது.  ஆகநவ,  சோயம்  அல்ேது  ளை  மூன்று 

கூறுகளைக் பகோண்டுள்ைன.

i) ப்பன்சீன்  வளையம்:  இது  சோயத்தின் 

அடிப்பளை  கடைளேபள்பக்  பகோடுக்கும் 

நிைேற்ை கூைோகும்.

்ப்டம் 3.1: அ) ஈர ஏற்ை தயோரிபபு முளை ஆ) பதோஙகல்துளி தயோரிபபு முளை
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ii)  குநரோநேோஃந்போர:  இது  சோயத்திற்கு  நிைத்ளத 

வைஙகும் விளனபசயல் ்பகுதியோகும்.

iii)  அஃநசோகுநரோம்:  இது  சோயத்திற்கு  அயனி 

்பண்புகளை வைஙகும் ்பகுதியோகும்.

சோயம்  (Stain)  என்ை  பசோல்லும்,  ளை  (Dye)  என்ை 

பசோல்லும்  ஒன்ைல்ே.  சோயத்திற்கும்  ளைக்கும் 

உள்ை அடிப்பளை நவறு்போடுகள் அடைவளண 3.1ல் 

பகோடுக்கப்படடுள்ைன.

அட்டவறை 3.1: சோயத்திற்கும் ளைக்கும் இளைநய 

உள்ை நவறு்போடுகள்

ற்ட சாயம்

ப்போதுவோன 

நவளேகளுக்கு 

்பயன்்படும் நிைமி 

ப்போருள் ளை என்று 

அளைக்கப்படும்

உயிர பசல்களுக்குப 

்பயன்்படுத்தப்படும் 

நிைமிப ப்போருள் சோயம் 

எனப்படும்.

ளை குளைவோன 

விவரக் குறிபபுகளைக் 

பகோண்ை 

அசுத்தஙகள் நிளைந்த 

தயோரிபபுகைோகும்.

சோயஙகள் 

சுத்தேோனதோகவும் 

அதிகப ்பரோேரிபபுைனும் 

கூடுதேோன விவரக் 

குறிபபுகளுளைய 

தயோரிபபுகைோகும்

3.3.1 சாயங்களின் வற்கப்பாடு  

(Classification of stain)

1)   நதோற்ைத்தின்  அடிப்பளையில்,  சோயஙகள் 

இயற்ளக  அல்ேது  பசயற்ளக  சோயஙகள்  என்று 

இரு வளகப்படுத்தப்படடுள்ைன.

i)  இயற்ளக சோயம் (Natural stains):

• இவவளக  சோயஙகள்  இயற்ளகப 

ப்போருளிைமிருந்து  ப்பைப்படுகின்ைது. 

எடுத்துக்கோடைோக:  நேநேோைோக்ஸிலின் 

என்னும்  சோயம்  பேேடநைோைோக்சிேோன் 

கோம்பீசியம்  என்னும்  ேரத்தின் 

ளவரக்கடளையில்  இருந்து  ந�ரடியோகப 

ப்பைப்படுகின்ைது.

இயற்ளக சோயஙகள் ப்பரும்்போலும் திசுவியல் 

(Histological)  ந�ோக்கஙகளுக்கோகப 

்பயன்்படுகின்ைன.

ii) சசயற்ற்க சாயம் (Synthetic stains):

• இவவளக  சோயஙகள்  பசயற்ளக 

முளையோக  நிேக்கரித்  தோரிலிருந்து 

தயோரிக்கப்படுகின்ைன.  ஆளகயோல், 

இவவளக  சோயஙகள்  நிேக்கரி  –  தோர 

சோயஙகள் என்று அளைக்கப்படுகின்ைன.

நுண்ணுயிரியலில்  ்பயன்்படுத்தப்படும் 

ப்பரும்்போன்ளேயோன  சோயஙகள்  பசயற்ளக 

முளையில் அனிலீன் (Aniline) என்னும் கரிே 

ப்போருளிலிருந்து  தயோரிக்கப்படு்பளவ ஆகும். 

எடுத்துக்கோடடுகள்:  கிரிஸ்ைல்  வயபேட 

(Crystal  Violet),  சோபஃரனின்  (Safranin), 

பேத்தலின்  புளூ  (Methylene  Blue),  ஆஸிட 

ஃ்பக்சின் (Acid Fuchsin).

ைா்பர்ட ஹீக  முதல் 

முளையோக  ஒளி 

நு ண் ந ண ோ க் கி ள ய ப 

்ப ய ன் ்ப டு த் தி 

சோயநேற்ைப்படை  ப்போருள் 

களின்  நதோற்ைத்ளத  ்பற்றி  விவரித்தோர 

பஜரேன் �ோடளைச் நசரந்த ந்பரோசிரியர நஜோசப 

வோன் பஜரேச் முதல் முளையோக திசுவியலில் 

சோயத்ளத ்பயன்்படுத்தியுள்ைோர. 

2)   நவதியியல்  தன்ளேளயக்  பகோண்டு, 

சோயஙகள்  அமிேத்தன்ளே,  கோரத்தன்ளே 

ேற்றும்  �டுநிளேத்தன்ளே  என்று 

வளகப்படுத்தப்படுகின்ைன.

• அமிேச்  சோயத்தில்  நிைத்ளத  வைஙகும் 

குநரோநேோஃந்போனோது  (Anionic) 

எதிரமின்சுளே பகோண்ைளவ. 

• கோர  சோயத்தில்  நிைத்ளத  வைஙகும் 

குநரோநேோஃந்போனோது  (Cationic) 

ந�ரமின்சுளே பகோண்ைளவ. 

• �டுநிளே  தன்ளே  பகோண்ை  சோயம்  என்்பது 

ஒரு  அமிே  சோயமும்  கோர  சோயமும்  நசரந்த 

இளணவுச்நசரே உப்போகும். ப்போதுவோக அமிே 

சோயஙகள்  பசல்லின்  ளசடநைோபிைோஸ்மிக் 

(Basic)  ப்போருள்களுைன்  மிக  வலுவோக 

இளணயும்.  கோர  சோயஙகள்  பசல்லின் 

நியூக்ளிக் அமிே (Acidic) ப்போருள்களுைன் மிக 

சிைப்போக இளணயும். 

3.4 சாயமேற்றுதலின் அடிப்பற்டத் 

தத்துவம்

ம�ர்ேறை சாயமிடுதல்

ந�ரேளை  சோயமிடுதலில்  ்போக்டீரியோ 

பசல்கள்  நிைேற்ை பின்னணியில்  சோயத்ளத 
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அட்டவறை 3.2: சோயம் ேற்றும் ளையின் நவதியியல் ்பண்புகள்

அமில சாயம் ்காை சாயம் �டுநிறல சாயம்

அமிே  சோயத்தின்  குநரோநேோஜன் 

எதிரமின்  சுளே  பகோண்ைது. 

ஆகநவ, எதிரமின் அயனி (Anionic) 

சோயம் என்றும் அளைக்கப்படுகிைது

கோர  சோயத்தின்  குநரோநேோஜன் 

ந�ரமின்  சுளே  பகோண்ைது. 

ஆகநவ, ந�ரமின் அயனி (Cationic) 

சோயம் என்று அளைக்கப்படுகிைது

சோய  அமிேம்,  சோய  கோரம்  நசரந்த 

இளணவு நசரேம் ஆகும்

ந�ரமின்  சுளே  பகோண்ை 

நுண்ணுயிர  பசல்  அளேபபுகளை 

சோயநேற்கப ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

எதிரமின்  சுளே  பகோண்ை 

நுண்ணுயிர  பசல்  அளேபபுகளை 

சோயநேற்கப ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

�டுநிளே சோயஙகள் நுண்ணுயிர 

பசல்களில்  உள்ை  ந�ரமின் 

ேற்றும்  எதிரமின்  சுளே  உளைய 

அளேபபுகளை  சோயநேற்ைப 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

எடுத்துக்கோடடு:  ஈநயோசின்  (Eosin), 

நிக்நரோசின்  (Nigrosin),  இந்தியோ 

இஙக்  (India  Ink),  ஆஸிட  ஃ்பக்சின் 

(Acid  Fuchsin)  கோன்நகோ  பரட 

(Congo Red) 

எ.கோ.  பேத்தலின்  புளூ  (Methylene 

Blue),  சோபஃரனின்  (Safranin), 

ேோேக்பகட கிரீன் (Malachite Green), 

ந்பஸிக்  ஃ்பக்சின்  (Basic  Fuchsin), 

கிரிஸ்ைல் வயபேட (Crystal Violet) 

எ.கோ. ஜிம்சோ சோயம் (Giemsa Stain), 

லிஷநேன் சோயம் (Leishman Stain) 

உயிருள்ை  பசல்களையும்  உயிரற்ை  பசல்களையும்  நவறு்படுத்த  சோயஙகள்  உள்ைன.  எடுத்துக்கோடடு: 

டிரோ்பன் நீேம்  (Tryphan  blue),  ந�ரத்தியோக உயிரற்ை  பசல்களை நீே நிைத்தில்  சோயநேற்றி உயிருள்ை 

பசல்களிைமிருந்து நவறு்படுத்துகிைது.

நேலும், சிே சோயஙகள் அதன் அசல் நிைத்திலிருந்து நவறு நிைத்ளத பசல்லின் உட்படிவஙகளுக்குக் 

பகோடுக்கின்ைன.  இவவளக  சோயஙகள்  பேடைோகுநரோேோடிக்  சோயஙகள்  என்று  அளைக்கப்படுகின்ைன. 

கார்னி்பாக்டீரியம் டிப்தீரிமய எனும் ்போக்டீரியோவில் ்போலி்போஸ்ந்படடுக்கைோன பேடைோகுநரோேோடிக் துகள்கள் 

கோணப்படுகின்ைன. இத்துகள்களை பைோலுடின் நீேம் (Toluidine blue) அல்ேது பேத்தலின் புளூ (Methylene 

blue)  சோயத்தினோல்  சோயநேற்றுளகயில்,  சோயத்தின் அசல் நிைம்  ேோறு்படை  நவறு நிைத்ளத அளைகிைது. 

இப்பண்பு பேடைோகுநரோநேசியோ என்று அளைக்கப்படுகிைது. 

த்கவல் துளி

எ�� �� �ைம
ெகா�ட ெச�

ேம�பர�


சாய��� ேந��� �ைம
ெகா�ட �ேராேமா

ஃேபா�க� காண�ப��

+    சாய� (C+)

சாயேம�ற�ப�ட
பா �யா ெச�க�

்ப்டம் 3.2: ந�ரேளை சோயமிடுதல்

ஏற்றுக்பகோள்கின்ைன. ஏபனன்ைோல் கோர சோயஙகள் 

்பயன்்படுத்தப்படும்  ந்போது,  ந�ரமின்  சுளே 

பகோண்ை  குநரோநேோஃந்போர  எதிர  மின்சுளே 

பகோண்ை  நுண்ணுயிர  பசல்லின்  பவளி்பரப்போல் 

ஈரக்கப்படுகிைது.  ஆதேோல்,  பசல்லின்  நேற்்பரபபு 

சோயத்ளத ஏற்கின்ைது (்பைம் 3.2).

எதிர்ேறை சாயமிடுதல்

எதிரேளை  சோயமிடுதலில்  நிைேற்ை 

்போக்டீரியோ  பசல்கள்  நிைமுள்ை  பின்னணியில் 

கோணப்படுகின்ைன.  ஏபனன்ைோல்,  அமிே 

சோயஙகள்  ்பயன்்படுத்தப்படும்ந்போது,  எதிர 
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மின்சுளே  பகோண்டுள்ை  குநரோநேோந்போர,  எதிர 

மின்சுளே  பகோண்ை  நுண்ணுயிர  பசல்ேோல் 

விேக்கப்படுகின்ைது.  ஆதேோல்,  நுண்ணுயிர 

பசல்கள்  சோயத்ளத  ஏற்றுக்பகோள்வதில்ளே.  இந்த 

சோயமுளை  பசல்லின்  வடிவம்,  அைவு  ேற்றும் 

பசல்ளேச்  சுற்றியுள்ை  கோபசூலின்  அளேபள்பயும் 

கோணப ்பயன்்படுகிைது (்பைம் 3.3).

3.5 சாயமேற்்பதற்குப ச்பாருறைத் 

தயாரித்தல்

ஒரு  ப்போருளை  சோயநேற்்பதற்குத்  தயோரிக்க 

நவண்டிய நதளவயோன ்படிநிளேகைோனளவ.

1.  பேல்லிய பூச்சு தயோரித்தல் (Smear preparation)

2.  நிளேப்படுத்துதல் (Fixation)

3.  ஒன்று  அல்ேது  அதற்கு  நேற்்படை 

சோயஙகளைக்  பகோண்டு  சோயநேற்றுதல் 

(Application of one or more stains)

3.5.1 சேல்லிய பூச்சு தயாரித்தல்

பேல்லிய  பூச்சு  என்்பது  திரவ  அல்ேது  திை 

ஊைகத்தில்  அல்ேது  ேருத்துவ  ேோதிரிகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து  தயோரிக்கேோம். 

இன்னோகுநேஷன்  வளையத்ளதப  ்பயன்்படுத்தி 

நுண்ணுயிர வைரச்சியில் இருந்து ஒரு ்பகுதிளய 

எடுத்து  ளவத்து  பேல்லிய  பூச்சு  கண்ணோடி 

�ழுவத்தில்,  தயோரிக்கப்படுகின்ைது.  அக்கேளவ 

பேல்லிய ்பைரவோகப ்பரப்பப்படடு பின்னர கோற்றில் 

உேர ளவக்கப்படுகிைது (்பைம் 3.4).

3.5.2 நிறலப்படுத்துதல்

நிளேப்படுத்துதல்  நுண்ணுயிரிகளைக் 

பகோன்று,  அளவகளை  கண்ணோடி  �ழுவத்துைன் 

இளணக்கின்ைது.  இது  சோயநேற்றுதலின்  அடுத்த 

்படிநிளேகளில்  பேல்லிய  பூச்சு  கழுவப்படும்ந்போது, 

நுண்ணுயிரிகள்  நீஙகோத  வண்ணம்  தடுக்கிைது. 

நேலும்,  நுண்ணுயிரிகளின்  ்பே  ்போகஙகளைக் 

குளைவோன  சிளதவுகளுைன்  அவற்றின் 

இயற்ளகயோன  நிளேயில்  ்போதுகோக்கிைது. 

ப்போதுவோகப  ்பயன்்படுத்தப்படும் நிளேப்படுத்தலின், 

பவப்பம்  நிளேப்படுத்துதலும்  நவதியியல் 

நிளேப்படுத்தலும் இரண்டு முளைகள் ஆகும். 

சவப்ப நிறலப்படுத்துதல்

இம்முளையினில்,  �ழுவேோனது  சுைரின் 

நேல்  கோண்பிக்கப்படடு,  பேன்ளேயோக 

சூபைற்ைப்படுகின்ைது.  பவப்ப  நிளேப்படுத்துதல் 

முளை,  பசல்களின்  உள்ைளேபபுகளை 

அழிக்கோேல்,  ஒடடு  பேோத்த  வடிவ  அளேபபிளன 

்போதுகோக்கும்.

எ��மைற சாய��த�

சாயேம�ற�ப�ட பா���யா ெச�க

சாய��� எ�	 �� �ைம 
ெகா�ட �ேராேமா 
ேபா	க காண�ப��

எ�	 �� �ைம 
ெகா�ட ெச� 

ேம�பர��

+ சாய�  (C–)

 ்ப்டம் 3.3: எதிரேளை சோயமிடுதல்

ப� 1

ப� 2

ப� 3

�ரவ�ைத க�ணா� �ைல� ைவ�த

�ரவ��ட
 	���ாிகைள
ெச��� பர�� ��த

கா�� (அ) ெவ�ப��
உலரைவ�த, உலரைவ�த
ெசகைள ெவ�ப�ைல�ப��த

்ப்டம் 3.4: ஸ்மியர தயோரித்தல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd   30 19-02-2019   5.46.17 PM



31

மவதியியல் நிறலப்படுத்துதல்

இம்முளையில், பேன்ளேயோன நுண்ணுயிரிகளின் 

நுண்ணிய  பசல்லின்  அளேபபுகளைப  ்போதுகோக்க, 

நிளேப்படுத்தும் இரசோயனம் ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

இதற்கோக  எத்தனோல்  (Ethanol),  அசிடடிக்  அமிேம் 

(Acetic  acid),  ஃ்போரேோல்டிளேடு  (Formaldehyde), 

குளுடைரோல்டிளேடு  (Glutaraldehyde),  பேரகுரிக் 

குநைோளரடு  ந்போன்ை  நவதிபப்போருள்கள் 

ப்பரும்்போலும் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது.

3.5.3 சாயமேற்கும் முறை்கள்

்போக்டீரியோவின் அளேபபு ேற்றும் அவற்றின் இனம் 

கோணப  ்பல்நவறு  வளகயோன  சோயநேற்கும் 

முளைகள்  உள்ைன.  சிே  சோயநேற்கும்  முளைகள் 

ப்போது  ந�ோக்கஙகளுக்கோகவும்,  சிே  சிைபபு 

ந�ோக்கஙகளுக்கோகவும்  ்பயன்்படுகின்ைன.  மூன்று 

வளகயிேோன  சோயநேற்கும்  முளைகள்  உள்ைன. 

அளவ,

i)  எளிய சோயநேற்கும் முளை

ii)  ேோற்று சோயநேற்கும் முளை

iii)  சிைபபு சோயநேற்கும் முளை

அடைவளண  3.1  ல்  ்பல்நவறு  வளகயோன 

சோயநேற்கும்  முளைகள்  சுருக்கேோகக் 

பகோடுக்கப்படடுள்ைன.

வழிமுறை வறை்ப்டம் 3.1: ்போக்டீரியோவின் சோயநேற்கும் முளைகளின் வளககள்

சாயமேற்கும் முறை

எளிய சாயமேற்கும் முறை

்போக்டீரிய பசல்களின் அைவு, 

வடிவம் ேற்றும் அளேபள்பப 

்பரிநசோதிக்க 

கிைாம் சாயமேற்கும் முறை 

கிரோம் ்போசிடிவ ேற்றும் கிரோம் 

ப�கடிவ ்போக்டீரியோக்களை 

நவறு்படுத்த

அமில தி்ட சாயமேற்கும் முறை 

அமிே திை ்போக்டீரியோவோன ளேக்நகோ்போக்டீரியம் 

சிற்றினத்ளத அமிே திை நேற்கோத ்போக்டீரியோக்களிைம் 

இருந்து நவறு்படுத்த. 

அ்கசிதல் விறத 

சாயமேற்றுதல்

்போக்டீரியோ ஸ்ந்போரின் 

அளேபள்பக் கண்ைறிய. 

எ.கோ. ஸ்நசஃ்பர ஃபுல்ைன் 

முளை (Schaeffer fulton 

method) ்பயன்்படுகிைது.

்கறசயிறை சாயமேற்கும் 

முறை

்போக்டீரியோவின் 

களசயிளை அளேபள்பக் 

கண்ைறியவதற்கு. 

எ.கோ. பவள்ளி ள�டநரட 

சோயநேற்கும் முளை (Silver 

nitrate Staining method) 

்பயன்்படுகிைது.

ம்கபசூல் சாயமேற்றுதல்

நிக்நரோசின் சோயத்தின் 

மூேேோக கோபசூளே 

கண்ைறியேோம்.

சேட்டாகுமைாோடிக 

சாயமேற்றும் முறை

்போக்டீரியோவில் 

உட்படிவஙகள் ேற்றும் 

துகள்கள் உள்ைளத 

அறிவதற்கோக ஆல்்பரட 

சோயநேற்கும் முளை 

(Albert’s Staining) 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

ோற்று சாயமேற்கும் முறை

்போக்டீரியோளவ பவவநவறு 

குழுக்கைோகப பிரிக்க

சிைபபு சாயமேற்கும் முறை

்போக்டீரியோவின் உள் ேற்றும் 

பவளிபபுை அளேபபுகளைக் கோண

்ப்டம் 3.5: ஸ்மியளர பவப்பச் சுைரில் 

நிளேப்படுத்துதல்
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3.6 எளிய சாயமேற்கும் முறை

எளிய  சோயநேற்கும்  முளையில்  ஒநர  ஒரு  சோயம் 

ஒருமுளை  ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.  கண்ணோடி 

�ழுவத்தில்  நிளேப்படுத்தப்படை  பேல்லிய  பூச்சு 

சுேோர  ஒரு  நிமிைத்திற்கு  ஒரு  சோயக்  களரசலில் 

மூழகப்படுகிைது.  பின்னர,  நீரினோல்  கழுவப்படடு 

கண்ணோடி  �ழுவத்ளத  வடிதோளினோல்  ஒற்றி 

உேர ளவக்கப்படுகிைது.  சோயநேற்ைப்படை  �ழுவம் 

நுண்நணோக்கியில்  ஆய்வு  பசய்யப்படுகிைது  (்பைம் 

3.6).  பசல்கள் ஒநர  சீரோக  சோயநேற்ைப்படுகின்ைன. 

நீரத்த  களரசேோன  பேத்திலீன்  புளூ  (Methylene 

Blue), கிரிஸ்ைல் வயபேட (Crystal violet), சோபரனின் 

(Safranin),  கோர்போல்  ஃ்பக்சின்  (Carbol  fuchin) 

ந்போன்ைளவ  நுண்ணுயிரியல்  வல்லுனரகைோல் 

்பயன்்படுத்தப்படும் எளிய சோயஙகள் ஆகும்.

பேத்திலீன்  புளூ  சோயேோனது  ேற்ை  எந்த 

சோயத்ளதவிைவும்  அதிகேோகப  ்போக்டீரியோேஜியில் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.  ்போலில்  உள்ை 

்போக்டீரியோக்களின்  பதோளகளய  விளரந்து 

கணக்பகடுப்பதற்கு  ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

இது  டிபதீரியோளவக்  கண்ைறியவதற்கும் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.  இந்த  சோயம்  ேோக்நைோஸ் 

அகோரிலுள்ை  ஈநயோசினுைன்,  அசுத்த  நீரில் 

உள்ை  எஷபசரிசியோ  நகோளே  (E.  coli )  ேற்ை 

ேே  ்போக்டீரியோவிலிருந்து  நவறு்படுத்தி  கோடை 

நசரக்கப்படுகிைது.

்ப்டம் 3.6: எளிய சோயம் – பேத்திலீன் புளூ 

சோயநேற்ைப்படை ளேக்நரோகோக்கஸ் சிற்றினம்

3.7 ோற்று சாயமேற்கும் முறை

இம்முளையில்  ஒன்றுக்கு  நேற்்படை  சோயம் 

உ்பநயோகப்படுத்தப்படுகிைது.  சிே  முளைகளில் 

சோயஙகளைத் தனித்தனியோகப ்பயன்்படுத்தியும் நவறு 

சிே முளைகளில் அளனத்து சோயஙகளையும் ஒன்ைோகக் 

கேந்து  ஒரு  ்பயன்்போடடில்  ்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது. 

ேோற்று சோயநேற்கும் முளையோனது ்போக்டீரியோக்களை 

பவவநவறு  குழுக்கோைோகப  பிரித்து  அவற்ளை 

இனஙகண்டுபகோள்ைப  ்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது. 

நுண்ணுயிரியலில்  வல்லு�ரகள்  இரண்டு 

முக்கிய  ேோற்று  சோயநேற்கும்  முளைளய 

உ்பநயோகிக்கின்ைனர.  அளவ,  கிரோம்  சோயநேற்கும் 

முளை ேற்றும் அமிே திை சோயநேற்கும் முளையோகும். 

அடைவளண 3.3ல் எளிய சோயநேற்கும் முளைக்கும் 

ேோற்று  சோயநேற்கும் முளைக்குமுள்ை நவறு்போடுகள் 

பகோடுக்கப்படடுள்ைன.

3.7.1 கிைாம் சாயமேற்றும் முறை

1884ம்  ஆண்டு,  நைனிஸ்  �ோடளைச்  நசரந்த 

்போக்டீரியோேஜிலிஸ்ட, ேோன்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிரோம் 

என்்பவரோல்  இந்த  சோய  முளை உருவோக்கப்படைது. 

இது  மிகவும்  ்பயனுள்ை  முளை.  ஏபனன்ைோல், 

கிரிஸ்ைல் வயபேட அநயோடின் ஆல்கேோல்/அசிநைோன் ந்பசிக் ஃ்பக்சின்/சோபரோனின்

(முதன்ளே சோயம் – 

Primary Stain)

 
(நிைம் நிறுத்தி – 

Mordant)

  
(நிைம் நீக்கி - 

Decolourising agent)

   
(ேோற்று சோயம் – 

Counter Stain)

ப த ோ ழு   ந � ோ ள ய 

உ ண் ை ோ க் கு ம் 

ற ம க் ம க ா ்ப ா க் டீ ரி ய ம் 

சேப்மர  என்னும் 

ந � ோ ய் க் க ோ ர ணி 

திைவைர  ஊைகத்தில்  வைரும்  தன்ளேயற்ை 

்போக்டீரியோவோகும்.  ஆய்வகத்தில்  இந்த 

ந�ோய்க்கோரணிளய சிைப்போன சோயேோன அமிே 

திை  சோயத்ளத  ்பயன்்படுத்தி  முதன்ளேயோக 

கண்ைறியப்படுகிைது.

ேோறு்படை  ஜீல்  நீல்சன்  அமிே  திை 

சோயநேற்றும்  முளையில்  சோயநேற்ைப்படை 

றமக்மகா்பாக்டீரியம் சேப்மர.
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ம்பைாசிரியர் ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிைாம் 

(சசப்டம்்பர் 13, 1853 – �வம்்பர் 14, 1938)

1884ஆம்  ஆண்டில்  நிநேோனியோவோல்  இைந்த 

ந�ோயோளியிைமிருந்து ப்பைப்படை நுளரயீரல் திசுவில், 

குறிபபிடை சோயம் பகோண்டு ்போக்டீரியோ பசல்களைப 

கிரிஸ்டியன் கிரோம் அவரகள் சோயநேற்றிப ்போரத்தோர. 

கிரோம் ஒரு சோதோரண ேனிதர, அவர இம்முளைளய 

்பற்றிய ஆய்வுக் கடடுளரயிளன பவளியிடுளகயில் 

இவவோறு  குறிபபிடடுள்ைோர.  “�ோன்  ஒரு 

முளைளய பவளியிடடுள்நைன். இம்முளையோனது 

குளை்போடுளையதோகவும் சரியோனதோகவும் இல்ளே, 

ஆனோல்  பிை  ஆய்வோைரகளின்  ளககளில்  இது 

்பயனுள்ைதோக  ேோறும்  என்று  �ோன்  �ம்புகிநைன்” 

என்று  கூறியுள்ைோர.  கிரோம்,  ேோற்று  சோயேோக 

பிஸ்ேோரக்  ்பழுபள்பப  ்பயன்்படுத்தினோர.  சிே 

ஆண்டுகளுக்குப  பின்னர  பஜரேன்  �ோடளைச் 

நசரந்த  ந�ோயியியல்  நிபுணர  கோரல்  நவகஸ்ட 

(1845-1904)  சோபரனின்  என்னும்  ேோற்று 

சோயத்ளதப  ்பயன்்படுத்தி  இச்சோயநேற்கும் 

முளைக்கு இறுதி வடிவத்ளதக் பகோடுத்தோர.

இச்சோயமுளையின்  மூேம்  ்போக்டீரியோக்களை 

கிரோம்  ்போசிடிவ  ேற்றும்  கிரோம்  ப�கடிவ  என்று 

இரண்டு  ப்பரிய  குழுக்கைோகப  பிரிக்கிைது.  கிரோம் 

சோயநேற்கும் முளையில், நிளேயோன ்போக்டீரியலில் 

பேல்லிய பூச்சு கீழக்பகோடுக்கப்படடுள்ை வரிளசயில் 

உள்ை  சோயஙகளை  விளன  புரியச்  பசய்யுேோறு 

பசய்யப்படுகின்ைன.

முதல்  சோயத்ளத  ஏற்றுக்பகோண்ை 

்போக்டீரியோவிற்கு  கிரோம்  ்போசிடிவ  என்றும்,  நிைம் 

நீக்கி மூேம் முதன்ளேச் சோயத்ளத இைந்து ேோற்று 

சோயத்ளத ஏற்கும் ்போக்டீரியோவிற்கு கிரோம் ப�கடிவ 

என்றும் அளைக்கப்படுகின்ைன. 

நிைம் நிறுத்தி (Mordant) : நிைம் நிறுத்தி என்்பது 

சோயம் அல்ே. இளவ உயிரியியல் வளக ேோதிரியின் 

சோயம் ஈரக்கும் திைளன அதிகரிக்க முக்கியேோனது. 

சிே  சோயஙகள்  நிைம்  நிறுத்தியின்  உதவியுைன் 

ேடடும் தோன் பசல்களையும் பசல் அளேபபுகளையும் 

சோயநேற்கிைது.  முதலில்  நிைம்  நிறுத்தி 

(Mordant)  பசல்லிலும்  அல்ேது  பசல்  அளேபபில் 

ஒடடிக்பகோண்டு,  பின்பு  சோயத்துைன்  இளணந்து 

களரயோத கூடடுப ப்போருளை உருவோக்கி நிைத்ளதச் 

பசல்களில் நிளேக்கச் பசய்கிைது. 

3.7.2 கிைாம் சாயமேற்றுதலின் சசய்முறை

கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையோனது  �ோன்கு 

்படிநிளேகளைக் பகோண்டுள்ைது. 

்படி நிறல 1:  பவப்பத்தினோல் 

நிளேநிறுத்தப்படை  பேல்லிய 

பூச்சுயின்  மீது  கோர  சோயேோன 

(எடுத்துக்கோடடு:  கிரிஸ்ைல் 

வயபேட)  ஊற்ைப்படுகிைது. 

இந்த  சோயம்  அளனத்து 

அட்டவறை 3.3: எளிய ேற்றும் ேோற்று சோயநேற்கும் முளைக்கோன நவறு்போடுகள்

எளிய சாயம் ோற்று சாயம்

1.   இந்த முளையில் ஒநர ஒரு சோயம் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

இதில் ஒன்றுக்கும் நேற்்படை சோயம் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

2.   அளனத்து ்போக்டீரியோ பசல்களும் ஒநர நிைத்ளத 

ஏற்கச் பசய்கிைது

்போக்டீரியோ பசல்கள் இரு நவறு நிைத்ளத எற்கச் 

பசய்கிைது.

3.   எளிய சோய முளையில் ்போக்டீரியோ பசல்லின் 

உருவத்ளதயும், வடிவத்ளதயும் ேற்றும் 

அதன் அளேபள்பயும் அறிவதற்கோகநவ 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது

இம்முளையில் அைவு, வடிவம் ேற்றும் அளேபள்பத் 

தவிர ்போக்டீரியோளவ இரு நவறு குழுக்கைோகப 

பிரிக்கிைது.

எ.கோ. பேத்திலீன் புளூ சோயநேற்கும் முளை எ.கோ. 1. கிரோம் சோயநேற்கும் முளை

 2. அமிே திை சோயநேற்கும் முளை
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பசல்களுக்கும் அதன் நிைத்ளத அளிக்கிைது. இதளன 

முதலில் ்பயன்்படுத்துவதோல் இது முதன்ளே சோயம் 

என்று குறிபபிை்படுகிைது.

்படி நிறல 2: சிே ந�ரத்திற்குப பிைகு �ழுவேோனது 

கழுவப்படடு, பேல்லிய பூச்சு நேல் நிைம் நிறுத்தியோன 

அநயோடின்  ஊற்ைப்படுகிைது.  இந்நிளேயில்  கிரோம் 

்போசிடடிவ, கிரோம் ப�கடடிவ ்போக்டீரியோக்கள் அைரந்த 

ஊதோவோக கோணப்படும்.

்படி நிறல 3: பின்பு  �ழுவம்  ஆல்கேோல் 

அல்ேது  அசிநைோன்  ஆல்கேோேோல்  நிைம்  நீக்கம் 

பசய்யப்படுகிைது.  நிைம்  நீக்கியோன  இந்த  களரசல் 

சிே  சிற்றின  பசல்லிலிருந்து  முதன்ளே  சோயத்ளத 

அகற்றுகிைது. 

்படி நிறல 4:  �ழுவேோனது நிை நீக்கியதற்கு பிைகு 

உைனடியோக கழுவப்படடு, ேோற்றுச் சோயேோன ந்பஸிக் 

ஃ்பக்சின்  அல்ேது  சோபரனின்  பகோண்டு  சோயம் 

ஏற்ைப்படுகிைது. பேல்லிய பூச்சு மீண்டும் கழுவப்படடு 

வடிதோளினோல்  உேர  ளவத்து  நுண்நணோக்கியில் 

உற்று ந�ோக்கப்படுகிைது (்பைம் 3.7).

ப� ��ேணா����
ெச��� அைம��

1. ���ட� ைவல�
பய�க�

(�த�ைம சாய�)

2. அேயா�� பய�பாக�

3. அ�கஹா� க��த�
(�ற� ���த�)

4. ௪ா���� பய�பாக�
மா�� ௪ாய�

ெப��ேடா�ைள�கா�
ெவ�ச��

ெச� ச��

ெச� �வாி�� ேவ�
�ைனக�

�ரா� பா����
�ரா� ெநக���

்ப்டம் 3.7: ்போக்டீரியோ கிரோம் சோயநேற்றுதலின் ்படிநிளேகள், நுண் வளர்பைம் ேற்றும் நவதியியல் விளனகள்
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3.7.3 கிைாம் சாயமேற்கும் முறையின் 

அடிப்பற்டத் தத்துவம்

இந்த  சோயநேற்று  நுட்ப  பசயல்்போடடின்,  சரியோன 

இயக்க  முளைளய  புரிந்துபகோள்ை  முடியவில்ளே. 

ஆயினும்,  ப்பரும்்போேோக  ஏற்றுக்பகோள்ைப்படை 

விைக்கஙகள், பசல் சுவரின் அளேபபு ேற்றும் பசல் 

சுவரில்  உள்ை  ்பகுதிப  ப்போருள்களுைன்  பதோைரபு 

பகோண்டுள்ைன.  கிரோம்  ்போசிடடிவ  ்போக்டீரியோக்கள், 

கிரோம்  ப�கடடிவ  ்போக்டீரியோவின் பசல்  சுவளரவிை 

தடிேனோன ப்பபடிநைோ கிளைக்கோளனப ப்பற்றுள்ைது. 

ப்படடிநைோகிளைக்கோன்  என்ை  மூேக்கூறு 

ளைசோக்களரடுயும்  அமிநனோ  அமிேஙகளையும் 

பகோண்டுள்ைன.  ்பைம்  3.8  கிரோம்  ்போசிடடிவ 

ேற்றும் கிரோம் ப�கடடிவ பசல் சுவரின் அளேபள்ப 

்பைேோக்கிக் கோடடுகிைது. கூடுதேோக கிரோம் ப�கடிவ 

்போக்டீரியோவின்  பசல்சுவரின்  ஒரு  ்பகுதியோன 

பேல்லிய ப்பபடிநைோகிளைக்கோன் உளையும், நேலும் 

பகோழுபபினோேோன லிபந்போ்போலிசோக்கிளரடு – பவளி 

உளையோல் சூைப்படடுள்ைது. லிபந்போ்போலிசோக்ளரடு 

பகோழுபபுகைோகவும்  ்போலி  சோக்ளரடுகைோகவும் 

ஆனளவ.

கிரிஸ்ைல் வயபேடளையும் அதளன பதோைரந்து 

அநயோடின் களரசளேயும் கிரோம்  ்போசிடடிவ ேற்றும் 

கிரோம்  ப�கடடிவ  பசல்களில்  ்பயன்்படுத்தும்ந்போது 

அளவ இளணந்து கிரிஸ்ைல் வயபேட – அநயோடின் 

(CV-I)  கூடடுபப்போருளை  உருவோக்குகிைது. 

லிபிட  குளைவோக  உள்ை  கிரோம்  ்போசிடிவ 

்போக்டீரியோக்களின்  பசல்சுவர  ஆல்கேோலின் 

பசயேோல்  நீரிைக்கிைது.  துளை அைவு குளைவதோல் 

ஊடுருவும்  திைனும்  குளைகிைது.  எனநவ,  CVI 

கூடடுபப்போருள்  பவளிநயை  இயேோததோல்  பசல்கள் 

ஊதோ நிைத்திநேநய உள்ைது.

�ரா� பா����

ெச� ச�� ெச� ச��

ெவ��ச��

�ரா� ெநக��

ெப��ேடா�ைள�கா� ெப��ேடா�ைள�கா�

்ப்டம் 3.8: கிரோம் ்போசிடடிவ ேற்றும் கிரோம் ப�கடடிவ பசல்சுவர

1.   கிரோம்  சோயநேற்கும் முளையில் அநயோடின் 

்பயன்்போடளைத் தவிரத்தோல், கிரோம் ்போசிடிவ 

ேற்றும்  கிரோம்  ப�கடிவ  ்போக்டீரியோக்கள் 

என்ன  நிைம்  ஏற்றுக்  பகோள்ளும்  என்று 

நீஙகள் எதிர்போரக்கிறீரகள்.

அ)  கிரோம் ்போசிடடிவ :  இைஞ்சிவபபு

  கிரோம் ப�கடிவ  :  ஊதோ

ஆ)  கிரோம் ்போசிடடிவ :  ஊதோ

  கிரோம் ப�கடிவ  :  இைஞ்சிவபபு

இ)  கிரோம் ்போசிடடிவ :  ஊதோ

  கிரோம் ப�கடிவ  :  ஊதோ

ஈ)  கிரோம் ்போசிடடிவ :  இைஞ்சிவபபு

  கிரோம் ப�கடிவ  :  இைஞ்சிவபபு

2.   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளை,  ஒரு்படி 

தவிரக்கப்படைோலும்  கிரோம்  ்போசிடிவ  ேற்ைம் 

கிரோம்  ப�கடிவ  பசல்களை  நவறு்படுத்த 

முடியும். அது எந்தப ்படி

உயர் சிநதறை ம்கள்வி்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd   35 19-02-2019   5.46.19 PM



36

கிரோம்  ப�கடடிவ  ்போக்டீரியோவின்  பசல்சுவர 

ஆல்கேோலின்  பசயல்்போடடினோல்  அதிலுள்ை லிபிட 

களரயப்படுகிைது.  இதனோல்  பசல்சுவரின்  துளை 

அைவு அல்ேது ஊடுருவும் திைன் அதிகரிக்கின்ைது. 

இதன்  கோரணேோக  CVI  கூடடுபப்போருள் 

பவளிநயற்ைப்படடு ்போக்டீரியோக்கள் நிைேற்ைதோகிைது. 

இந்த  பசல்கள்  பின்னர  ேோற்று  சோயேோன  ந்பஸிக் 

ஃ்பக்சின்  அல்ேது  சோபரனின்  நிைத்ளத  ஏற்று 

சிவபபிலிருந்து இைஞ்சிவபபு நிைேோக நதோன்றுகிைது.

கிரோம் சோயநேற்றும் முளையில் திருந்திய நிளேகள் 

உள்ைன.

• நகோபிநேோப  ேற்றும்  பீரபேன்ஸின்-திருந்திய 

நிளே

• பஜன்பசனின்ஸ் திருந்திய நிளே

• பவக்பைரடஸ்ஸின் திருந்திய நிளே

• பிரஸ்ைன்  ேற்றும்  ேோரல்சினின்  திருந்திய 

நிளே 

த்கவல் துளி

3.7.4 கிைாம் சாயமேற்கும் முறையின் 

முககியத்துவம்

இது  கைந்த  நூற்ைோண்டின்  ்பளைளேயோன 

சோயநேற்கும்  முளைதோன்  என்ைோலும் 

கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளை  ்போக்டீரியோளவ 

வளகப்படுத்தலுக்கும்  இனங  கோணுவதற்கும் 

உேகைோவிய  முளையோக  உள்ைது.  விரிவோன 

ேற்றும்  விளேயுயரந்த  ேருத்துவத்  பதோழில் 

நுட்பஙகள்  இந்தக்  கோேகடைத்தில்  இருந்தோலும், 

கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையோனது,  பசேவு 

குளைவோன  சிைந்த  முளையோக  உள்ைது. 

நுண்ணுயிரியல்  ஆய்வகத்தில்,  ந�ோய் 

உண்ைோக்கும்  ந�ோய்க்கிருமிகளைக்  கண்ைறிய 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது .

கிரோம்  சோயநேற்கப்படை  ்போக்டீரியோளவ 

ஆய்வு  பசய்வதின்  மூேம்  ்போக்டீரியோனது 

வளகப்படுத்துவதற்கும், அளையோைம் கோண்்பதற்கும் 

ேற்றும்  ்பண்புகளை  அறிய  அடிப்பளைளய 

வைஙகுகிைது.  ேருத்துவ  வளக  ேோதிரிகளில் 

கிரோம்  சோயநேற்றுவதினோல்  ந�ோய்  கோரணிளய 

இனஙகோண  முதன்ளே  அறிகுறிளய  ேடடுநே 

அளிக்கிைது  அடைவளண  3.4ல்  ந�ோயுண்ைோக்கும் 

சிே  ்போக்டீரியோக்களில்  கிரோம்  தன்ளே 

பகோடுக்கப்படடுள்ைன.

ேருத்துவ  வளக  ேோதிரிகள்  அல்ேது  ஊைக 

வைரபபுத் தடடில் உள்ை நுண்ணுயிரகளை கிரோம் 

சோயநேற்றுதல்  முளையில்  கண்ைறிவதன்  மூேம் 

ந�ோயோளிகளுக்கு மிகவும் ்பயனுள்ை ஆன்டி்பயோடிக் 

தீரேோனிக்கப்படடு  விளரந்து  சிகிச்ளச  அளிக்கப்பை 

முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக உள்ைன. 

3.8 சிைபபு சாயமேற்கும் முறை – 

அ்கசிதல் விறத சாயமேற்கும் முறை

அக  சிதல்  விளத  (எண்நைோஸ்ந்போரகள்) 

என்்பது  சோதகம்  இல்ேோத  சுற்றுச்சூைல்களில் 

்போக்டீரியோக்கைோல்  உருவோக்கப்படும்  மிகவும் 

தோக்கு  பிடிக்கின்ை  அளேபபு  ஆகும்.  கோற்று 

சுவோசியோன  ம்பசில்ேஸ்  ந்பரினத்திற்கும் 

கோற்றில்ேோச் சூழநிளேயில் வோழும் கிைாஸ்ட்ரீடியம் 

ந்பரினத்திற்கும் அகசிதல் விளத உருவோகுதல் ஒரு 

தனிச் சிைப்போன ்பண்்போகும்.

அட்டவறை 3.4: ந�ோயுண்ைோக்கும் சிே ்போக்டீரியோக்களின் கிரோம் விளனகள்

கிைாம் – ்பாசிடிவ் கிைாம் – ச�்கடிவ்

கோக்ளக

(நகோை வடிவம்)

ஸ்ச்ற்பமோகாக்கஸ் 

ஆரியஸ் ஸ்ட்சரப்ம்ாகாக்கஸ் 

ற்பமயாஜீன்ஸ்

செய்ஸீரியா சகானீரியா

குச்சி வடிவ ்போக்டீரியோ (Bacilli)  ம்பஸில்ேஸ் ஆந்தராசிஸ், 

கார்னி்பாக்டீரியம் டிப்தீரிமய, 

கிைாஸ்ட்ரிடியம் ச்ட்்றை, 

றமக்மகா்பாக்டீரியம் 

டியு்பர்குமைாசிஸ்

எஷசசரிசியா மகாறே, 

ஷிசகல்ோ, சால்மமாசைல்ோ, 

சூம்ாமமாைாஸ் எமராஜிமைாசா

ஸ்ள்பநரோகீடஸ்  -- சேப்ம்ாஸ்ற்பரா, டிரிப்ம்பானிமா
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ஒரு  சிற்றினத்தினுளைய  எண்நைோஸ்ந்போரின் 

அைவு, வடிவம் ேற்றும் ஸ்ந்போர அளேந்துள்ை இைம் 

அளனத்தும் நிளேயோனது. இளவ ந்பரினஙகளில் 

உள்ை சிற்றினஙகளை அளையோைம் கோண மிகவும் 

முக்கியேோனது.

பசல்லில்  உள்ை  ஸ்ந்போரின்  இருபபிைம் 

நுனியிநேோ,  ேத்தியிநேோ அல்ேது நுனிக்கு  சற்றுக் 

கீநைநயோ  கோணப்பைேோம்.  ்பைம்  3.9ல்  ஸ்ந்போரின் 

இருபபிைம் பகோடுக்கப்படடுள்ைது.

சோதரண  சோயநேற்று  முளைகைோன  எளிய 

ேற்றும்  கிரோம்  சோயநேற்றுவதினோல்  அகசிதல் 

விளதகளை  சோயநேற்ை  முடியோது.  சோயேோனது 

எண்நைோஸ்ந்போரின்  பசல்  சுவரினுள்  புகோது. 

சோதரணேோன  சோயத்ளதப  ்பயன்்படுத்தினோல், 

ந்பசில்ேஸின்  பவஜிநைடடிவ  ்பகுதி  அைரந்த 

நிைேோகிைது.  ஆனோல்,  சிதல்விளத  (ஸ்ந்போர) 

சோயநேற்கோேல்  அது  உயிரியின்  பதளிவோன 

இைேோகத் நதோன்றும். நிைம் நீக்கும் கோரணிகளைப 

்பயன்்படுத்தினோலும்  அளவ  நிைத்ளதத்  தக்க 

ளவத்துக் பகோள்ை உதவும்.

ப்போதுவோக  எண்நைோஸ்ந்போளர  சோயநேற்ை 

சநசஃ்பரஃபுல்ைன்  அகசிதல்  விளத  சோயநேற்கும் 

முளை  ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.  பவப்பத்தினோல் 

நிளேநிறுத்தப்படை  பேல்லிய  பூச்சின்  நேல் 

முதன்ளே  சோயேோன  ேேோக்கிட  ்பச்ளசளய 

(Malachite  Green) ஊற்றி,  ஐந்து நிமிைஙகள்  நீரோவி 

நிளேயில் ளவத்திருக்க நவண்டும். பவப்பேோனது 

சோயத்ளத எண்நைோஸ்ந்போரினுள் ஊடுருவிச் பசல்ே 

உதவுகிைது.  பின்னர  தயோரிப்போனது  நீரினோல் 

30 வி�ோடிகள்  கழுவப்படுகிைது.  பிை  ்போகஙகளைச் 

சோயநேற்ை  ேோற்று  சோயேோன  சோபரனின்  பேல்லிய 

பூச்சின் நேல் ஊற்ைப்படுகிைது.

சரியோக  தயோரிக்கப்படை  பேல்லிய  பூச்சுயில் 

அகசிதல்  விளதகள்  சிவபபு  பசல்களுக்குள்  ்பச்ளச 

நிைத்தில்  கோணப்படும்.  அகசிதல்  விளதகள் 

அதிக  ஒளி  விேகல்  பகோண்ைளவ.  அளவகள் 

சோயநேற்ைப்பைோேநே  ஒளி  நுண்நணோக்கியில் 

கோணேோம். ஆனோல் சிைபபு சோயம் இல்ேோேல் ேற்ை 

நசமிபபு  உள்ப்போருள்களிலிருந்து  நவறு்படுத்த 

முடியோது.

்ப்டம் 3.10: சநசஃ்பரஃபுல்ைன் அகசிதல் விளத 

சோயநேற்கும் முளை-ஸ்ந்போரோனது ்பச்ளச 

நிைத்திலும் உைல் பசல்கள் இைம் சிவபபு 

நிைத்திலும் கோணேோம்.

3.9 ச்பாதுவா்கப ்பயன்்படுத்தப்படும் 

சாயங்கள்

பூஞ்ளசகளை சோயநேற்ை ேோக்நைோபீனோல் கோடைன் 

புளூ (Lactophenol cotton blue) ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

ஜிம்சோ  சோயம்  என்்பது  ஒரு  நரோேநனோஸ்கி  சோயம். 

இச்சோயம்  அதிக்படைசேோக  நுண்ணுயிரியல் 

ஆய்வகத்தில், இரத்தம்  ேற்றும் இரத்தத்தில் உள்ை 

ஒடடுண்ணிகளை (ேநேரியோ ஒடண்ணி) சோயநேற்க 

ப்பரும்்போன்ளேயோக  ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. 

ந�ரடியோக  பூஞ்ளசகளை  திசுக்களில்  அல்ேது 

வைரச்சி ஊைகத்திநேோ சோயநேற்க கோல்நகோபுநேோர 

பவள்ளைச் சோயம் (Calcofluor white stain) ப்போதுவோக 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

ஒளி  நுண்நணோக்கியில்  கிரோம்  சோயநேற்கும் 

முளையில்  சோயநேற்ைப்படை  ்போக்டீரியோளவ 

இனஙகோன  கடினேோக  உள்ை  நிளேயில்  இரத்த 

வைரச்சி  கேளவயில்  இருக்கும்  ்போக்டீரியோக்களை 

உறுதி  பசய்ய  அக்ரிடின்  ஆரஞ்சு  (Acridine 

Orange)  சோயம்  ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.  இச்சோயம் 

நியூக்ளிக்  அமிேத்துைன்  இளணந்து  அளவகளை 

சோயநேற்றுகிைது. இது பசல்சுவரற்ை ்போக்டீரியோளவ 

கண்ைறிய  ்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது.  எ.கோ 

-ளேக்நகோபிைோஸ்ேோ

புநைோரசன்ட  நுண்நணோக்கியினோல் 

வளக  ேோதிரியில்  உள்ை  ்போக்டீரியோக்களைக் 

கண்ைறிய எளிதில் கிளைக்கக்கூடிய அரோளேன் – 

நரோைமின்  ந்போன்ை  ஃபுநைோநரோகுநரோம்  சோயஙகள் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

ைமய �த��ைத ����� ச�� 
�ழாக உ
ள 
�த��ைத

�� 
�தா��ைத 

(�ேபா�) 

்ப்டம் 3.9: பவஜிநைடடிவ பசல்களில் சிதல் 

விளதகளின் இருபபிைம்
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இளணயச் பசயல்்போடு

்படி: 1 ்படி: 2 ்படி: 3 ்படி: 4

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.

உரலி

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

சோயநேற்றுதல்  மூேம்  ஒளி  ஊடுருவக்கூடிய 

பதளிவோன  புநரோடநைோபிைோசப  ப்போருளைக் 

பகோண்டுள்ை  ்போக்டீரியோக்களைத்  பதளிவோகப 

்போரக்க  முடிகின்ைது.  ்போக்டீரியோ  பசல்லின்  மீது 

சோயம்  ஒடடிக்பகோள்வதன்  மூேம்  பசல்லுக்கு 

நிைத்ளதக்  பகோடுக்கின்ைது.  நவதியியல்  தன்ளே 

அடிப்பளையில்  சோயஙகளை  அமிேத்  தன்ளே, 

கோரத்தன்ளே  ேற்றும்  �டுநிளேத்தன்ளே  என்று 

வளகப்படுத்தேோம்.  சோயநேற்கும்  முளைகளின் 

அடிப்பளையில்  எளிய  சோயம்,  ேோற்று  சோயம் 

ேற்றும்  சிைபபு  சோயநேற்கும்  முளைகள்  என்று 

வளகப்படுத்தேோம்.  எளிய  சோயநேற்கும் முளையில் 

ஒரு சோயத்ளத ேடடும் ்பயன்்படுத்தி நுண்ணுயிரின் 

வடிவம்  ேற்றும்  முழு  அைளவப  ்போரக்க  முடியும். 

ஒன்றுக்கு  நேற்்படை  சோயஙகளைப  ்பயன்்படுத்தும் 

ேோற்று  சோயநேற்கும்  முளையில்  நுண்ணுயிரின் 

அளேபள்ப ேடடுமின்றி அவற்ளை வளகப்படுத்தவும் 

உதவுகிைது.  ேோற்று  சோயநேற்கும்  முளையோன 

கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையில்  ்போக்டீரியோக்களை 

கிரோம் ்போசிடடிவ ேற்றும் கிரோம் ப�கடிவ ்போக்டீரியோ 

என்று  வளகப்படுத்த  முடியும்.  சிைபபு  சோயஙகளின் 

ஒன்ைோன அகசிதல் விளத சோயநேற்கும் முளையில் 

்போக்டீரியோவின்  ஸ்ந்போரகளைக்  கண்ைறியப 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது.

சுய ேதிபபீடு

சரியாை விற்டறயத் மதர்நசதடுக்கவும்

1     சோயம் எதிரமின் சுளே 

பகோண்ைது.

அ)  கோர சோயம்

ஆ)  அமிே சோயம்

இ)  �டுநிளே சோயம்

ஈ)  இவற்றில் எதுவுமில்ளே

2    சோயம்  ேோக்நைோஸ் 

அகோரிலுள்ை  ஈநயோசினுைன்  நசரந்து  அசுத்த 

நீரிலுள்ை  ஈ.  நகோளே  ்போக்டீரியோக்களை 

இனஙகோன ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

அ)  கிரிஸ்ைல் வயபேட

ஆ)  ஆஸிடஃ்பக்சின்

இ)  பேத்திலின் புளூ

ஈ)  சோபஃரனின்

3   கீழக்கண்ைவற்றில்  எது  எதிரமின்சுளே  சோயம் 

இல்ளே  ?

அ)  சோபஃரனின்

ஆ)  ஈநயோசின்

இ)  நரோஸ் ப்பன்கோல்

ஈ)  ஆஸிடஃ்பக்சின்

4   கிறிஸ்டியின்  கிரோம்  எந்த  வருைம்  ஒநர 

பவளித்நதோற்ைமுள்ை  ்போக்டீரியோக்களை 

நவறு்படுத்திக்  கோடடும்  முளைளயக்  கண்டு 

பிடித்தோர?

அ)  1857  ஆ)  1880

இ)  1884  ஈ)  1881

5   எதிரசோய  முளையில்  நுண்ணுயிர  பசல்லுக்கு 

சோயநேற்ை    சோயம் 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

அ)  நிக்நரோசின் ேற்றும் ஆசிட ்போக்சின்

ஆ)  நரோஸ்ப்பன்கல் ேற்றும் ேோேபகன்டகிரின்

இ)  சோபரனின் ேற்றும் ஈநயோசின்

ஈ)  நிக்நரோசின் ேற்றும் இண்டியன் இஙக்

6   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையில் 

  நிைம்  நிறுத்தியோகப 

்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

அ)  அநயோடின்

ஆ)  கிரிஸ்ைல் வயபேட

இ)  பேத்திலின் புளு

ஈ)  சோபரனின்

7   கீழக்பகோடுக்கப்படடுள்ை  நஜோடிகளில்  எது 

ப்போருத்தேற்ைது  ?

அ)  நகபசூல் – எதிரேளைசோயம்

ஆ)  பசல் அளேபபு – எளிய சோயம்

இ)  பசல் அைவு – ஆல்்பரட சோயம்

ஈ)  ்போக்டீரியோ – கிரோம் சோயம் கண்ைறிதல்

8   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையில் 

பின்வரும்  வரிளசமுளையில்  சோயஙகள் 

பகோடுக்கப்படுகின்ைன

அ)   சோபரினின், ஆல்கேோல், பேத்திலின் புளு, 

அநயோடின்

ஆ)   கிரிஸ்ைல் வயேட, அநயோடின், ஆல்கேோல், 

சோபரினின்
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இ)   பேத்திலின் புளு, ஆல்கேோல், அநயோடின், 

சோபரினின்

ஈ)  கிரிஸ்ட வயேட, ஆல்கேோல், அநயோடின், 

சோபரினின்

9.   ஸ்நசஃ்பர  ஃபுல்ைன்  சோயநேற்கும்  முளையில் 

 கோணப்படுகிைது

அ)   இைஞ்சிவபபு ்போக்டீரியோ பசல்லினுள் 

ஸ்ந்போரகள் ்பச்ளசயோக

ஆ)   ்பச்ளச நிை ்போக்டீரியோ பசல்லினுள் 

ஸ்ந்போரகள் இைஞ்சிவப்போக

இ)   இைஞ்சிவபபு ்போக்டீரியோ பசல்லினுள் 

ஸ்ந்போரகள் நிைேற்ைதோக

ஈ)   ்பச்ளச நிை ்போக்டீரியோ பசல்லினுள் 

ஸ்ந்போரகள் நிைேற்ைதோக

பின்வரும் விைாக்களுககு விற்ட தரு்க

1.   சோயம் வளரயறு

2.   கோர சோயஙகளுக்கு எடுத்துக்கோடடுத் தருக.

3.   பவப்ப  நிளேப்படுத்துதலின் 

முக்கியத்துவத்ளதக் கூறுக?

4.   அகசிதல் விளத என்ைோல் என்ன?

5.   சோயம் ேற்றும் ளைக்குக்கோன நவறு்போடுகளை 

எழுதுக.

6.   கிரோம்  ்போசிடிவ  ்போக்டீரியோக்களைப 

்படடியலிடுக.

7.   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையில்  ேோற்று 

சோயம்நிைம் நீக்கியின் ்பயன்்போடு என்ன?

8.   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையில்  பின்வரும் 

அடைவளணளய நிரப்பவும்

்படிகள்

இந்த �ைவடிக்ளகக்குப பிைகு 

நதோற்ைம்

G + பசல்கள் G – பசல்கள்

கிறிஸ்டில் 

வயேட

அநயோடின்

ஆல்கேோல்

சோபரினின்

9.   எதிரேளை  சோயநேற்கும்  முளை  என்ைோல் 

என்ன?

10.   சோயநேற்றுதலின் ்பயன்கள் யோளவ?

11.   எளிய  சோயநேற்கும்  முளைக்கும்  ேோற்று 

சோயநேற்கும் முளைக்கும் உள்ை நவறு்போடுகள் 

யோளவ?

12.   அமிே சோயம் என்ைோல் என்ன? எ.கோ தருக.

13.   ஏன்,  கோர  சோயஙகள்  ்போக்டீரியோவின் 

பசல்ளே  சோயநேற்கச்  பசய்கிைது.  ஏன்,  அமிே 

சோயஙகைோல் அளதச் பசய்ய இயேவில்ளே?

14.   என்ன  ந�ோக்கத்திற்கோக  நீஙகள்  பின்வரும் 

சோயஙகளைப ்பயன்்படுத்துவீரகள்?

அ)  எளிய சோயம்  ஆ)  எதிரேளை சோயம்

இ)  அமிே திை சோயம்  ஈ)  கிரோம் சோயம்

15.  கிரோம் சோயநேற்கும் முளைளய மிக முக்கியோன 

சோயமுளை  என்று,  நுண்ணுயிர  வல்லு�ரகள் 

விவரிப்பது ஏன் என்்பளத விவரி?

16.   சோயநேற்றுதலின்  நதளவளய  நீஙகள் 

எவவோறு விவரிபபீரகள்?

17.   நதளவகளின்  அடிப்பளையில்  சோயநேற்கும் 

முளைகளை எவவோறு வளகப்படுத்தேோம்?

18.   கிரோம்  சோயநேற்கும்  முளையின்  அடிப்பளைத் 

தத்துவத்ளத விைக்குக.

19.   ்பைத்தின்  வோயிேோக  கிரோம்  சோயநேற்கும் 

முளைளய விைக்குக

20.   அகசிதல் விளத எவவோறு ்போரக்கப்படுகிைது?

ோைவர் சசயல்்பாடு

ஈர  ஏற்ைம்  ேற்றும்  சோயநேற்றுதல் 

முளைகளைப  ்பயன்்படுத்தி 

நுண்ணுயிரிகளைக் கண்ைறியுஙகள்.
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இயல் 4

நுண்ணுயிர் நீக்கம்

இயல் திட்டவரை

4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தேவை

4.2 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முவை்கள்

4.3 இயற்பியல் முவையினால் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

4.4 வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கம்

4.5 ்கதிர்வீச்சு

4.6 ைடி்கட்டுேல்

மாணைர்்கள் இப்பாடப்பகுதிவயப ்பயின்ை 

பிைகு,

• நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் க்கோட்ோடடி-

னைப் புரிந்து க்கோண்டு தூயனமையோை 

முனையினைக ்கனைபிடிக்கத் கெரிந்து 

க்கோள்வர்.

• உலர் க்வப்்ம் (கெந்நிை க்வப்்ம், 

சுைர் க்வப்்ம், எரித்து ெோம்்லோககுெல், 

க்வப்் ்கோற்று அடுப்பு) ஈர க்வப்்ம் 

(க்கோதித்ெல், மின் க்வப்் ெமைநினல அடுப்பு, 

்ோஸெனரகெஷன்) ஒப்பிடடு அறி்வர்.

• உணவு ெயோரிககும் கெோழிற்ெோனல்களில் 

்ோஸெனரகெஷன் ்யன்்ோடடினைப் 

்ற்றி அறி்வர்.

• ்கதிர்வீச்சின் மூலம் நுண்ணுயிர் நீககும் 

முனைனய கெரிந்துக க்கோள்வர்.

• ்வடி்கடடுெல் மூலம் நுண்ணுயிர்்கனை 

எவ்வோறு பிரித்து எடுக்கலோம் என்்னெ 

அறி்வர்.

்கரிம மற்றும் ்கனிம வ்பாருள்்கவைச் சிவேககின்ைன. 

ஆவ்கயால், வ்பாருள்்களும் நம்வமச் சுற்றியுள்ை 

மற்ை இடங்களிலிருந்தும் அைற்வை வ்கால்லுைதும் 

நீககுைதும் அைசியமாகும். இதுதை, நுண்ணுயிர் 

நீக்கத்தின் முககிய குறிகத்காள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரியலில், நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

இவைாைா்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 

• தேவையற்ை நுண்ணுயிர்்களின் ைைர்ச்சி-

வயத் ேடுப்பேற்கும், 

• அறுவை சிகிச்வசையில் சீழ்த் வோற்று ஏற்்படாமல் 

்பாது்காக்கவும், 

• தூயவமக த்கட்டிவன  உண்டாககும் 

 நுண்ணுயிரி்களிலிருந்து உணவு 

மற்றும் மருந்து ேயாரிபவ்ப ்பாது்காக்கவும் 

 ்பயன்்படுகின்ைது.

நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்கள் எந்ே 

தநாக்கத்திற்்கா்கப ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது என்றும், 

எவைவ்கப வ்பாருள்்களின் மீது வசையயப்படுகிைது 

என்றும், எவைவ்கயான நுண்ணுயிரி்கவைக 

வ்கால்லுகிைது அல்்லது அ்கற்றுகிைது என்்பேவனச் 

சைார்ந்துள்ைது. 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்்பது ஒரு வ்பாருளிலி-

ருந்து அவனத்து ைவ்கயான நுண்ணுயிரி்கவை -

யும் (வைஜிதடட்டிவ வசைல்்கள் மற்றும் ஸத்பார்்கள் 

உட்்பட) முழுவமயா்க நீக்கம் வசையைோகும்.

்கற்றல் நோக்கங்கள்

நுண்ணுயிரி்கள் புவி்பரபவ்பஙகும் உள்ைன. 

அவை்களில் சி்ல தூயவமக த்கட்டிவன 

உண்டாககுகின்ைன, தநாவயப ்பரபபுகின்ைன, 

வைப்ப சுடரில் இன்னாகுத்லஷன் ைவையத்வேப 

்பயன்்படுத்துைேற்கு முன்னரும் பின்னரும் வசைந்நிைமாகும் ைவர 

வைத்து நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்படுகின்ைது.

42
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்க ற் ்க ா ்ல ங ்க ளி ல் , 

மனிேர்்கள் உணவைப 

்பாது்காக்க சி்ல இயற்வ்க 

முவை்கவைப ்பயன்்படுத்தி 

நு ண் ணு யி ர் ்க வ ை க 

்கட்டுப்படுத்தினர். உ்லர்த்ேல் (்காயவசையேல்) 

மற்றும் உபபு ஏற்ைல் (சைவவூடு ்பரைல் 

அழுத்ேம்) ஆகியன முேன்வம நுட்்பங்கைா்க 

்பயன்்படுத்ேப்பட்டுள்ைது.

4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் நேரவ

அவனத்து நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்களின் 

தநாக்கமானது, தேவையற்ை நுண்ணுயிரி்கவைக 

வ்கால்லுைதும் அல்்லது நீககுைதும் ஆகும். சி்ல 

சூழ்நிவ்லயில், நுண்ணுயிரி்கள் தநாவய 

ஏற்்படுத்துைோ்க இருந்ோல் அக்காரணத்திற்்கா்க 

அைற்றின் அவனத்து அவமபபு்கவையும் 

(வைஜிட்தடட்டிவ மற்றும் ஸத்பார் ைவ்க) நீக்கம் 

வசையைது அைசியம். அவனத்து நுண்ணுயிரியல் 

துவை்களில் சைரியான, த்பாதுமான நுண்ணுயிர் 

நீக்க வசையல்முவை்கள் தேவைப்படுகின்ைன.

நுண்ணுயிரியலில், நுண்ணுயிரி்கவைத் 

ேனிவமப்படுத்தி ைைர்த்து, ்பராமரிக்க, ைைர்ச்சி 

ஊட்கங்கள், வ்காள்்க்லன்்கள் மற்றும் ்கருவி்கவை 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையேல் அைசியமாகும். 

அறுவை சிகிச்வசையிலும் மருத்துை பிரிவிலும் தநாயத் 

வோற்வைத் ேவிர்க்கவும், மருந்துப வ்பாருள்்கள், 

்கருவி்கள் மற்றும் பிை தேவைப வ்பாருள்்கவை 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையைது முககியமாகும்.

4.2 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முர்ற்கள்

நுண்ணுயிரி்களின் ைைர்ச்சி மற்றும் 

வ்பருக்கத்திவனப ்பல்தைறு இயற்பியல் மற்றும் 

தைதியியல் ்காரணி்கவைக வ்காண்டு நீக்கவும், 

அழிக்கவும் அல்்லது அேன் ைைர்ச்சிவயத் ேடுக்கவும் 

முடியும்.

4.3 இயறபியல் முர்ற மூலம் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

்பல்தைறு ைவ்கப்பட்ட இயற்பியல் நுண்ணுயிர் 

நீக்க முவை்கவை ைழிமுவை ைவர்படம் 4.1ல் 

வ்காடுக்கப்பட்டுள்ைது.

4.4 வவப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கம்

வைப்பமானது மி்க விவரைா்க நுண்ணுயிரி்கவை 

நீககுைேற்கு ஒரு சிைந்ே முவையாகும். வைப்ப 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்படும் வ்பாருள்்கள் 

வைப்ப நிவ்லவயத் ோஙகும் நிவ்லயில் இருந்ோல் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையைது சிைப்பா்க அவமயும்.

வழி முர்ற வரை்ப்டம் 4.1: இயற்பியல் முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

• அ்ககசிைபபு 

்கதிர் வீச்சு

• புை ஊோ ்கதிர் 

வீச்சு

• வசைந்நிை வைப்பம்

• சுடர் வைப்பம்

• எரித்துச்  

சைாம்்ப்லாககுேல்

• வைப்பக  

்காற்று அடுபபு

• 100°C கீழ் 

வைப்பம்

• 100°C ல் 

வைப்பம்

• 100°C தமல் 

வைப்பம்

ஈர வைப்பம்உ்லர் வைப்பம்

வைப்பம்

இயற்பியல் நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்கள்

• X - ்கதிர்்கள்

• ்காமா ்கதிர்்கள்

்கதிர் வீச்சு

• ஆழமான 

ைடி்கட்டி்கள்

• சைவவு ைடி்கட்டி்கள்

• ்காற்று ைடி்கட்டி்கள்

ைடி்கட்டுேல்

அயனியாககும் 

்கதிர்வீச்சு 

அயனியாக்காே  

்கதிர்வீச்சு
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நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையல்்படத் தேவைப்படும் 

தநரமானது, ஆரம்்ப நிவ்லயில் உள்ை 

நுண்ணுயிர்்களின் எண்ணிகவ்க, வைப்பநிவ்ல 

மற்றும் வ்பாருள்்களின் ேன்வமவயப வ்பாறுத்து 

மாறு்படும். (ஏவனனில் அழுக்கானவை்கவை 

விட ்கழுவி சுத்ேம் வசையயப்பட்ட வ்பாருள்்கவை 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையைது எளிது) வைஜிதடட்டிவ 

்பாகடீரியாவை விட ஸத்பார்்கவைக வ்கால்லுைேற்கு 

அதி்க வைப்பநிவ்ல தேவைப்படுகிைது.

1890–ம் ஆண்டில் முேன் முேலில் நிகத்கா்லஸ 

அப்பர்ட் வைப்பச் வசையல்முவைவய உணவு 

்பேப்படுத்ேலில் ்பயன்்படுத்தினர். அைர் 

அவனத்து விேமான உணவுபவ்பாருள்்கவைப 

்பாது்காக்க ே்கர அவடபபிலிடல் (Canning) 

முவைவய விைககினார். அப்பர்ட் “த்கனிங”-

யின் ேந்வேயா்க ்கருேப்படுகிைார்.

ே்கவல் துளி

நுண்ணுயிரி்களிவடதய வைப்ப ேடுப்பாற்ைல் 

தைறு்படுகிைது. இந்ே தைறு்பாடு்களின் அடிப்பவடயில் 

வ்கால்லும் வைப்பப புள்ளி (Thermal death point) TDP 

மூ்லமா்க விைரிக்கப்பட்டுள்ைது. TDP என்்பது குவைந்ே 

வைப்பநிவ்லயில் ஒரு குறிபபிட்ட திரை ்க்லவையில் 

உள்ை அவனத்து நுண்ணுயிரி்கவையும் ்பத்து 

நிமிடத்தில் வ்கால்ைது ஆகும்.

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தில், ்கா்ல அைவு 

என்்பது மற்வைாரு ்காரணியா்க ்கருேப்படுகிைது. 

இேவன வ்கால்லும் வைப்ப தநரம் (Thermal 

death time) TDT மூ்லமா்க விைரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஒரு திரை ்க்லவையில் அவனத்து ைவ்கயான 

நுண்ணுயிரி்கவை வ்கால்லுைேற்கு தேவைப்படுகிை 

குவைைான ்கா்ல அைவு்கள் TDT ஆகும். 

TDP மற்றும் TDT-யின் ்பயனுள்ை 

ைழி்காட்டுேல் மூ்லமா்க நுண்ணுயிர்்கவை வ்கால்்ல 

எவைவ்கயான வைப்பம் ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன 

என்்பவே அறிந்து வ்காள்ை்லாம்.

ேசைம குவைபபு தநரம் (Decimal Reduction 

Time) என்்பது ்பாகடீரியாவின் வைப்ப 

ேடுப்பாற்ைலுடன் வோடர்பு உள்ைோகும். இது 90% 

நுண்ணுயிரி்கவைக குறிபபிட்ட வைப்பநிவ்லயில் 

வ்கால்லும் குவைைான ்கா்ல அைவு ஆகும். (DRT-

நிமிடங்களில் குறிக்கப்படுகிைது). 

வைப்பம்: உ்லர் மற்றும் ஈர வைப்பமா்கவும் 

்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைது.

4.4.1 உலர் வவப்பம் மூலம் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம்

உ்லர் வைப்பமானது அதி்க அைவில் ்கண்ணாடிப 

வ்பாருள்்கவையும், ஆயை்க உ்ப்கரணங்கவையும் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 

உ்லர் வைப்பமானது நுண்ணுயிரி்களின் 

வசைல்்களிலுள்ை உள்ை வ்பாருள்்கள் ஆகஸி்கரணம் 

வசையைோலும், புரேங்களின் அவமபவ்ப மாற்றி 

அவமப்பேனாலும் நுண்ணுயிரி்கவைக 

வ்கால்லுகின்ைன.

(அ) வெந்நி்ற வவப்பம் (Red heat)

இனாகுத்லசைன் ்கம்பி்கள், இடுககி மற்றும் ஸ்பாட்சு்லா 

ஆகியைற்வை புன்சைன் விைககில் ்காண்பித்து 

வசைந்நிைமாகும் ைவர வைப்பப்படுத்துேல் ஆகும்.

(ஆ) சு்டர் வவப்பம் (Flaming)

இம்முவையின் மூ்லம் ஸ்கால்வ்பல் (Scalpels) ்கத்தி, 

ஊசி்கள், ஊட்க குழாயின் ைாயப்பகுதி, ்கண்ணாடி 

ஸவ்லடு்கள் மற்றும் ்கைர்ஸிலிப்கள் (Cover Slips) 

த்பான்ை வ்பாருள்்கவை நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயப்படுகிைது. இம்முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயக கூடிய வ்பாருட்்கவை புன்சைன் விைககின் 

சுைாவ்லயில் அஙகும் இஙகுமா்க ்காண்பித்து 

அபவ்பாருட்்கள் வசைந்நிை வைப்பம் ஆ்கா ைண்ணம் 

வசையயப்படுகிைது.

(இ) எரித்துச் ொம்்பலாககுேல் (Incineration)

எரித்துச் சைாம்்ப்லாககுேல் முவையில் 

தூயவமகத்கடான துணி்கள், ்பஞ்சு அவடப்பான், 

வி்லஙகு்களின் ்கழிவுப வ்பாருள்்கள் மற்றும் 

தநாயியல் சைம்்பந்ேமான வ்பாருள்்கவை எரித்துச் 

சைாம்்ப்லாக்கப்படுகிைது. இது ஒரு மி்கச் சிைந்ே 

முவையாகும்.

(ஈ) வவப்ப ்காறறு அடுபபு (Hot Air Oven)

உ்லர் வைப்பத்தின் மூ்லம் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வ்பாதுைா்க வைப்ப ்காற்று அடுபவ்ப 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. இந்ே வைப்ப 

்காற்று அடுப்பானது மின்சைாரத்தின் மூ்லம் 

வைப்பப்படுத்ேப்படுகிைது. இதில் வைப்பமானிவயப 

்பயன்்படுத்துைோல் அடுபபின் வைப்பநிவ்ல 

்கண்்காணிக்கப்படுகிைது. மின் விசிறி மற்றும் 

சுழலும் மின் விசிறியின் மூ்லம் வைப்ப்காற்று 

அடுபபில், வைப்பமானது ஒதர சீரா்கவும், துரிேமா்கவும் 

வசைலுத்ேப்படுகிைது. வைப்பக்காற்று அடுபபில் 

்காற்ைானது 160°C வைப்பத்தில் 1 மணி தநரம் 
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வைப்போகும். ்படம் 4.1ல் ஆயை்க வைப்பக ்காற்று 

அடுபபு வ்காடுக்கப்பட்டுள்ைது.

உ்லர் வைப்பத்தின் மூ்லம் ்கண்ணாடிப 

வ்பாருள்்கைான தசைாேவனக குழாய்கள், வ்பட்ரி 

ேட்டு்கள், குடுவை்கள், பிபவ்பட்்கள் (Pipette) மற்றும் 

்கருவி்கைான இடுககி, அறுவை சிகிச்வசை ்கத்தி 

(Scalpel), ்கத்திரிகத்கால் த்பான்ைவை்கவை சிைந்ே 

முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்படுகிைது. 

இேன் மூ்லம் மருந்துப வ்பாருள்்கைான திரை 

த்பராபின் (Liquid Parafin), உ்லர்விககும் வ்பாடி 

(Dusting Powder), வ்காழுபபு மற்றும் கிரிஸ்கவையும் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்படுகிைது.

உலர் வவப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் ேை ்கடடுப்பாடு:

நச்சு ேன்வமயற்ை சிறு சிற்றினமான கிைாஸடிரியம் 

வடட்டவனயின் ஸத்பார்்கள் உ்லர் வைப்ப 

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் திைவன அறிய 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

4.4.2 ஈை வவப்ப மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

ஈர வைப்ப மூ்லம் நுண்ணுயிர்்களின் புரேங்களில் 

திரட்சி ஏற்்படுைோல் அவை வ்கால்்லப்படுகின்ைன. 

புரேங்களுககு இவடதயயுள்ை வைட்ரஜன் 

இவணபபு்கள் உவடைோல் புரேங்களின் 

முப்பரிமாணத் தோற்ைம் சிவேக்கப்படுகிைது.

ஈர வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கமானது மூன்று 

முவை்களில் ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 

• 100°C கீழ் வைப்பம்

• 100°C ல் வைப்பம்

• 100°C தமல் வைப்பம்

(அ) 100°C கீழ் வவப்பம்

்பாஸெரைநெஷன்

திரை உணவை குறிபபிட்ட வைப்ப நிவ்லயில் 

அோைது 62.8°C, 30 நிமிடங்களில் (அல்்லது) 

72°C, 15 வநாடி்களில் வைப்பப்படுத்தி, உணவை 

வ்கட்டுத்பா்காமல் நீண்ட ்கா்லம் அதி்கரிக்க 

தேவையற்ை நுண்ணுயிர்்கவை நீக்கம் வசையைதே 

்பாஸசைவரதசைஷன் எனப்படும். ்பாஸசைவரதசைஷன் 

மூ்லம் வைஜிதடட்டிவ வசைல்்கவை மட்டுதம 

வ்கால்்லப்படுகின்ைன. ஆனால் ஸத்பார்்கள் 

வ்கால்்லப்படுைதில்வ்ல. இம்முவையானது லூயி 

்பாயச்சைரால் உருைாக்கப்பட்டோல் இம்முவைககு 

அைரின் வ்பயதர ைழஙகி வ்கைரவிக்கப்பட்டது. 

அட்டைவண 4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்திற்கும் 

்பாஸடிவரதசைஷனுககுமான ஒபபீட்வடக 

கூறுகிைது.

அட்டவரை 4.1: நுண்ணுயிர் நீக்கம் மற்றும் ்பாஸசைவரதசைஷன்-ஒபபீடு

நுண்ணுயிர் நீக்கம் ்பாஸெரைநெஷன்

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்பட்ட வ்பாருள்்கைானது 

நீண்ட ஆயுள் ்கா்லத்வேக வ்காண்டது.

்பாஸசைவரதசைஷன் வசையயப்பட்ட வ்பாருள்்கைானது 

குவைைான ஆயுள் ்கா்லத்வேக வ்காண்டது.

நிகத்கா்லஸ அப்பர்ட் அைர்்கைால் 

்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

லூயி ்பாயச்சைர் அைர்்கைால் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அவனத்து ைவ்கயான நுண்ணுயிரி்கவை நீக்கம் 

வசையகிைது.

தநாய உண்டாககும் நுண்ணுயிரி்கவை மட்டும் 

நீககுகிைது.

இது ்பல்தைறு முவை்களில் வசையல்்படுத்ேப்படுகிைது. இது வைப்பத்தினால் வசையல்்படுத்ேப்படுகிைது.

உணவு, மருத்துைம், அறுவை சிகிச்வசை 

மற்றும் வ்பாதி்கட்டுேல் (Packing) துவை்களில் 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

முககியமா்க உணவு வோழிற்சைாவ்லயில் 

்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைது.

ஈர��� உைடய கத�
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்ப்டம் 4.1: வைப்பக ்காற்று அடுபபு
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்பேப்படுத்ே்படாே ்பாலில் 

ெ ோ ல் க மை ோ க ை ல் ல ோ , 

எஷகெரியோ க்கோனல 

மற்றும் லிஸடீரியோ த்பான்ை 

்கடுவமயான உடல்ந்ல 

இடர்ப்பாடு்கவை உண்டாககும் ஆ்பத்ோன 

நுண்ணுயிரி்கவைக வ்காண்டிருக்க்லாம். 

்பேப்படுத்ே்படாே ்பால் அல்்லது ்பாஸசைவரதசைஷன் 

வசையயப்படாே ்பால் குறிப்பா்க குழந்வே்களுககு 

தநாயத்வோற்வை ஏற்்படுத்தும்.

்பாஸசைவரதசைஷன் பின்ைரும் முவை்களில் 

வசையல்்படுத்ேப ்படுகின்ைன. குவைந்ே 

வைப்பநிவ்லயில் வைத்திருககும் முவை 

(Low temperature Holding Method – LTH) 

இம்முவையில் ்பால், பீர் மற்றும் ்பழச்சைாறு்கள் 

62.8°C வைப்பநிவ்லயில் 30 நிமிடங்களுககு 

நிவ்லத்திருக்க வசையயப்படுகிைது.

அதி்க வைப்பநிவ்லயில் குவைந்ே தநரம் முவை 

(High Temperature Short Time - HTST) இம்முவையில் 

உணவு்கவை 72°C வைப்பநிவ்லயில் 15 வநாடி்கள் 

வைக்கப்பட தைண்டும். அதி தீவிர வைப்பநிவ்ல 

(Ultra High Temperature - UHT). இம்முவையில் 141°C 

வைப்பநிவ்லயில் 2 வநாடி்களில் ்பாலில் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையயப்படுகிைது.

ஆ) 100°C ல் வவப்பம்

i) நீரில் 100°C ல் (வ்காதித்ேல் - Boiling)

வ்காதித்ேல் என்்பது ஈர வைப்பம் மூ்லம் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையயும் முவை்களில் ஒன்ைாகும். வ்காதித்ேல் 

மூ்லம் தநாய உண்டாககும் ்பாகடீரியாவின் 

வைஜிதடட்டிவ வசைல்்கள், வ்பரும்்பா்லான வைரஸ்கள், 

பூஞ்வசை்கள் (ஸத்பார்்கள் உட்்பட) அவனத்தும் ்பத்து 

நிமிடங்களில் விவரைா்கக வ்கால்்லப்படுகின்ைன.

வ்காதிநீரில், மூழ்கிய நிவ்லயில் 5-10 

நிமிடத்தில் வ்பரும்்பான்வமயான வைஜிதடட்டிவ 

்பாகடீரியாக்கள் வ்கால்்லப்படுகின்ைன. ஆனால், சி்ல 

ஸத்பார்்கள் ்ப்ல மணிதநரம் அவவைப்பநிவ்லயில் 

உயிருடன் ்காணப்படுகின்ைன. இம்முவையில் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்பட்ட வ்பாருள்்கவை 

நீண்ட ்கா்லத்திற்கு தசைமித்து வைக்க இய்லாது.

ii) நீைாவியில் 100°C (டின்்டரலநெென் - Tyndallization)

இம்முவையானது 19 ம் நூற்ைாண்டில் ஜான் டின்டல் 

என்்பைரால் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயக கூடிய 

வ்பாருள்்களில் ்காணப்பட்ட ்பாகடீரிய ஸத்பார்்கவைக 

வ்கால்லுைேற்்கா்க ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

வ்பாருள்்கவை 100°C நீராவி வைப்பத்தில் 20 

நிமிடங்களுககுத் வோடர்ந்து மூன்று நாட்்களுககு 

உட்்படுத்துைதே டின்டவ்லதசைசைன் முவையாகும். 

முேன்முவையா்க வ்பாருள்்கவை இம்முவையில் 

உட்்படுத்தும் த்பாது வைஜிதடடிவ வசைல்்கள் 

வ்கால்்லப்படுகின்ைன. முவையான இவடவைளியில் 

மீண்டும் வைப்பப்படுத்துைோல் ஸத்பார்்கள் 

துளிர்த்து வைஜிதடட்டிவ வசைல்்கைா்க மாறுகின்ைன, 

தமலும் ்பயன்்படுத்ேக கூடிய வைப்பத்தினால் இந்ே 

வசைல்்கள் வ்கால்்லப்படுகின்ைன. டின்டவ்லதசைசைன் 

என்்பது பின்ன நுண்ணுயிர் நீக்க முவை (Fractional 

Sterilization) அல்்லது இவடப்பட்ட வ்காதித்ேல் 

(Intermittent Boiling) என்றும் அவழக்கப்படுகின்ைன.

இ) 100°C நேல் வவப்பம்

ஈர வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முவையில் 100°C 

தமல் வைப்பத்வேப ்பயன்்படுத்தி ்பாகடீரியாவின் 

எண்தடாஸத்பார்்கவை அழிக்க முடிகிைது. இந்ே 

முவையில் அழுத்ேத்தின் கீழ் நிவைவுற்ை நீராவி 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. இைற்வை மின் வைப்ப 

சைமநிவ்ல அடுபபின் மூ்லம் வசையல்்படுத்ேப்படுகிைது.

மின் வவப்ப ெேநிரல அடுபபு (Autoclave)

இம்முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கமானது 

நுண்ணுயிர்்கவை தநரடியா்க நீராவியால் 

வோடர்பு்படுத்தும் த்பாது அல்்லது நீரில் சிறிய 

அைவி்லான நுண்ணுயிரி்கவை அழிப்பேற்கு இவை 

மி்கச் சிைந்ே முவையா்கப ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. 

மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபில் 121°C 

வைப்பநிவ்லயில் 15 ்பவுண்ட் (lbs) அழுத்ேத்தில் 

15 நிமிடங்கள் ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது (்படம் 

4.2a மற்றும் b). இம்முவையின் மூ்லம் ைைர்பபு 

ஊட்கங்கள், ்கருவி்கள், இரத்ேம் ஏற்ைல் ்கருவி்கள், 

ஊசி்கள் (dressing) டிரஸஸிங, மருந்துப வ்பாருள்்கள், 

்கவரசைல்்கள், திரைக்கவரசைல்்கள் மற்றும் 

இவவைப்பத்வேயும் அழுத்ேத்வேயும் ோங்கககூடிய 

எண்ணற்ை பிை வ்பாருள்்களும் இம்முவையில் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்படுகின்ைது. வ்பாதுைா்க 

வீட்டில் உ்பதயா்கப்படுத்ேப்படும் பிரஷர் குக்கர் 

(Pressuure Cooker) மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபின் 

ேத்துைத்திற்குப வ்பாருந்தும்.

வவப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்திரைப ்பாதிககும் 

்காைணி்கள்

வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முவையானது தநரம், 

்பயன்்படுத்ேப்படும் வைப்பநிவ்ல, நுண்ணுயிரி்களின் 

எண்ணிகவ்க, ஸத்பார்்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையயப்படும் வ்பாருளின் ேன்வம த்பான்ை 

்காரணி்கவை சைார்ந்துள்ைது.
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்ப்டம் 4.3: மின்்காந்ே நிைமாவ்லயில் உள்ை வைவதைறு ைவ்கயான ்கதிர்வீச்சு

்ப்டம் 4.2: (அ) ஆயை்க மின் வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபு. (ஆ) மின் வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபின் உட்வ்பாருள்்கள் 

தா��

ெவ�ப�ப���� ���ைன

வா

ேம
 உைற

��ைய இ��கமா��� 
���

உட


��

பா�கா�� வா
�

அ�தமா�ெவேய��� 
வா
�

கா


ஈை வவப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் ேைக்கடடுப்பாடு

த்பசில்்லஸ ஸடீரிதயாவேர்தமாபி்லஸ 

ஸத்பார்்கவைக வ்காண்டுள்ை ்காகிேத்ோள் சுட்டிக 

்காட்டும் உயிரியா்க மின் வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபின் 

வசையல்திைவனத் வேரிந்துவ்காள்ை வ்பாதுைா்க 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

4.5 ்கதிர்வீச்சு (Radiation)

வ்பாதுைா்க ்கதிர்வீச்சு முவையானது வைப்ப 

உணர்திைன் (heat sensitive) மற்றும் ்பயன்்படுத்தி 

வீசைப்படும் வநகிழிபவ்பாருள்்கவையும் (disposable 

plastic) மற்றும் ஈர வைப்ப அழுத்ேத்வே 

ோங்காே வ்பாருள்்கவை 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய 

்ப ய ன் ்ப டு த் ே ப ்ப டு கி ை து . 

நு ண் ணு யி ரி ்க ளி ன் 

எ ண் ணி க வ ்க வ ய 

ஒடுக்க வ்பரும்்பாலும் மி்க 

சிைப்பா்க ்பயன்்படககூடிய ்கதிர்வீச்சு, மின்்காந்ேக 

்கதிர்வீச்சைாகும். ்படம் 4.3 வைவதைறு ைவ்கயான 

மின்்காந்ேக ்கதிர்வீச்வசை ்காண்பிககின்ைது.

்கதிர்வீச்சின் அவ்லநீைம், திண்ணம் (Intensity) 

மற்றும் ்கா்லஅைவை வ்பாறுத்து வசைல்்களின் மீது அேன் 

விவைவு்கள் அவமயும் (ைழிமுவை ைவர்படம் 4.2). 
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நுண்ணுயிரி்கவைக வ்காள்ளும் ்கதிர்வீச்சு இரண்டு 

ைவ்கப்படும். அவை, அயனியாக்காே மற்றும் 

அயனியாககும் ்கதிர்வீச்சு ஆகும்.

• அ்கச்சிைபபு ்கதிர்வீச்சு

• புை ஊோ ்கதிர்வீச்சு 

• X - ்கதிர்்கள்

• ்காமா ்கதிர்்கள் 

அயனியாககும் 

்கதிர்வீச்சு

அயனியாக்காே 

்கதிர்வீச்சு

்கதிர்வீச்சு

வழிமுர்ற வரை்ப்டம் 4.2: ்கதிர்வீச்சின் ைவ்க்கள்

அ) அயனியாக்காே ்கதிர்வீச்சு்கள் (Non 

Ionizing Radiation)

அ்கச்சிைபபு ்கதிர்வீச்சு்களும் புைஊோ ்கதிர்வீச்சு்களும் 

அயனியாக்காே ்கதிர்வீச்சு்கள் ஆகும்.

i) அ்கச்சிவபபு ்கதிர்வீச்சு (Infrared Radiation)

இவை ஒளியின் அவ்லநீைத்வேவிட அதி்க 

அவ்லநீைத்வேக வ்காண்ட மின்்காந்ே ்கதிர்்கள் 

ஆகும். இவை குவைந்ே ஆற்ைல் உவடயவை. 

வைப்பத்வே உருைாககி, நுண்ணுயிரியின் 

வசைல்்கவை ஆகஸி்கரணமவடயச் வசையது அேவன 

வ்காள்ளுகின்ைது. அ்கச்சிைபபு ்கதிர்வீச்சு மூ்லம் 

அதி்க அைவி்லான முன்த்ப வ்பாதியப்பட்ட (Pre 

Packed) வ்பாருள்்கைான மருந்தேற்றுக குழல் 

(Syringes) மற்றும் ைடிகுழாய்கள் (Catheters) 

த்பான்ைைற்றில் தீவிரமா்க நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயப்பயன்்படுகின்ைன.

ii) பு்ற ஊோ ்கதிர்வீச்சு (UV Radiation) 

மின்்காந்ே நிைமாவ்லயில், புைஊோ ்பகுதியானது 

150 A
o 

இருந்து 3900 A
o
 அவ்ல நீைத்தில் 

உள்ைடககியுள்ைது. ஏைத்ோழ 2600 A
o
 அவ்ல 

நீைமுள்ை UV ்கதிர்்கள் நுண்ணுயிர் வசைல்்கவைக 

வ்கால்லும் திைன் வ்காண்டது. இக்கதிர்்களுககு 

ஊடுருைககூடிய திைன் மி்க குவைவு. எனதை, 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையயப்பட தைண்டிய 

வ்பாருள்்கவை தநரடியா்க UV ்கதிர்வீச்சிற்கு 

உட்்படுத்தினால் அேன் தமற்்பரபபில் உள்ை 

நுண்ணுயிர்்கள் அழிக்கப்படுகிைது. அறுவை சிகிச்வசை 

அவை்களிலும், நுண்ணுயிரியல் ஆயை்கங்களிலும், 

நுவழவு ைழி்களிலும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய 

UV ்கதிர்்கள் ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன.

ஆ) அயனியாககும் ்கதிர்வீச்சு்கள் (Ionizing 

Radiation)

அயனியாககும் ்கதிர்வீச்சு்கள் (X-்கதிர்்கள், 

்காமா ்கதிர்்கள் மற்றும் ்காஸமிக ்கதிர்்கள்) மி்கச் 

சிைந்ே நுண்ணுயிர் நீக்கத்திைன் வ்காண்டவை. 

இக்கதிர்்கள் மி்க அதி்க அைவு ஊடுருவும் திைன் 

வ்காண்டவை. இக்கதிர்வீச்சு வ்பாருள்்களின் 

தமற்்பரபபில் வைப்பத்வே உண்டாககுைதில்வ்ல. 

எனதை, அயனியாககும் ்கதிர்வீச்சு்கைால் 

நவடவ்பறும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் ‘‘குளிர் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம்’’ (Cold Sterilization) எனப்படும். ்பாகடீரியாவின் 

எண்தடாஸத்பார்்கவையும், புதராத்கரிதயாடிக 

மற்றும் யூத்கரிதயாட்டிக வசைல்்கவையும் இக்கதிர்்கள் 

வ்காள்ளுகின்ைன. எனினும் அயனியாககும் 

்கதிர்வீச்சு வைரஸ்கவை அழிப்பேற்கு 

்பயன்்படுைதில்வ்ல. த்கா்பால்ட் 60 (Cobalt 60) 

ஐதசைாதடாபபு்கள் வைளியாகும் ்காமா ்கதிர்வீச்வசைக 

வ்காண்டு ஆன்டி்பயாடிக்கள், ைார்தமான்்கள், 

அறுவை சிகிச்வசைக ்கருவி்கள், ்பயன்்படுத்ேப்பட்டு 

வீசைப்படும் வநகிழி்கள், ஊசி்கள் மற்றும் 

்பேப்படுத்ேப்பட்ட மாமிசைம் ஆகியைற்றிவன குளிர் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

டி க ை ோ ்க ோ க ்க ஸ 

க ர டி க ய ோ டி யு ர ன் ஸ 

என்னும் ்பாகடீரியா 

உச்சைநிவ்லயில் ைாழும் 

்ப ா க டீ ரி ய ா ை ா கு ம் . 

இதுதை அதி்க அைவில் ்கதிர்வீச்சு்கவைத் 

ோங்கககூடிய ்பாகடீரியாைாகும்.

4.6 வடி்கடடுேல்

நுண்ணுயிர் நீக்க முவையில் ைடி்கட்டுேல் என்்பது 

ஒரு ்பயனுள்ை மற்றும் வசை்லவு குவைைான 

முவையாகும். வைப்பம் ோங்காே திரைப வ்பாருளில் 

உள்ை நுண்ணுயிரி்கவை மற்றும் ்காற்றில் உள்ை 

நுண்ணுயிரி்கவை நீக்க ைடி்கட்டுேல் முவை 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. ைடி்கட்டுேல் குறிப்பா்க 

நச்சுபவ்பாருள், வநாதி்கள், ஊநீர் (serum) மற்றும் 

சைர்க்கவரக ்கவரசைலில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.
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ஆழமான வ�க��க�

்ப்டம் 4.4: (அ) சைவவு ைடி்கட்டுேல் (ஆ) ஆழமான ைடி்கட்டுேல்

நுண்ணுயிர் ைைர்ச்சிக்கா்க ஊட்கத்தில் 

்பயன்்படுத்ேககூடிய சைர்க்கவர ்கவரசைவ்ல 

மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபில் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையோல், த்கரமல் (Caramel) ஆககும் 

என்று ்காரணத்தினால் அவை்கவை 

ைடி்கட்டுேல் மூ்லம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய 

தைண்டியது அைசியமாகிைது. பீர் மற்றும் 

ஒயின் வோழிற்சைாவ்ல்களிலும் ைடி்கட்டுேல் 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. ைடி்கட்டி்களில் இருககும் 

துவை்கள் ்பாகடீரியாவைத் ேக்க வைத்துக 

வ்காள்கின்ைன. ேற்வ்பாழுது வைரஸ்கவையும் 

பிரித்து எடுக்க ைடி்கட்டி்கள் ்பயன்்படுகின்ைன.

ைடி்கட்டுேல் முவை, வைப்பம் ோங்காே 

வ்பாருள்்கவை நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய மி்கச் 

சிைந்ே ைழிமுவையாகும்.

இரண்டு ைவ்கயான ைடி்கட்டி்கள் உள்ைன 

(்படம் 4.4). அவை,

i) சைவவு ைடி்கட்டி்கள் (Membrane Filters)

ii) ஆழமான ைடி்கட்டி்கள் (Depth Filters)

ெவ்வு வடி்கடடி்கள் (Membrane Filters)

சைவவு ைடி்கட்டி்கள், வைப்பம் ோங்காே ஊட்கப 

வ்பாருள்்கவை ைடி்கட்டப ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. 

இேன்மூ்லம் வைப்பம் ோங்காே மருந்துபவ்பாருள்்கள் 

மற்றும் உயிரியியல் திரைங்களிலிருந்து ்பாகடீரியா 

பிரித்து எடுக்கப்படுகிைது.

சைவவு ைடி்கட்டி்கள் வசைல்லுத்லாஸ அசிட்தடட், 

வசைல்லுத்லாஸ வநட்தரட், ்பாலி்கார்்பதனட், 

்பாலிவிவனல்லிடின் புதைாவரட் மற்றும் மற்ை 

வசையற்வ்கயான துவை்கவைக வ்காண்ட 

வ்பாருட்்கைால் வசையயப்படுகின்ைது. இவைடி்கட்டி்கள் 

நுண்ணுயிர்்கவைப பிரித்து எடுககின்ைன. 

அதிலுள்ை துவை்கள் வ்பரிய மண் த்பான்ை 

து்கள்்கவை மற்றும் சிறிய வ்பாருள்்கவையும் பிரித்து 

எடுககின்ைன.

0.2µm விட்டம் வ்காண்ட சைவவு ைடி்கட்டி்களின் 

மூ்லம் வைஜிதடட்டிவ வசைல்்கவைப பிரிக்க்லாம். 

ஆனால், வைரஸ்கவை ைடி்கட்ட இய்லாது. இந்ே 

ைடி்கட்டி்கள் மூ்லமா்க, மருந்துப வ்பாருள்்கள், ்கண் 

வசைாட்டு மருந்து வ்பாருள்்கள், திரை ஊட்கங்கள், 

எண்வணய வ்பாருள்்கள், ஆன்டி்பயாடிக மற்றும் 

வைப்பம் ோங்காே வ்பாருள்்கள் ஆகியைற்வை 

ைடி்கட்ட்லாம் (்படம் 4.5 அ, ஆ & இ).

ஆழோை வடி்கடடி்கள் (Depth Filters)

இவை மி்கப ்பழவமயான ைவ்கவயச் தசைர்ந்ே 

ைடி்கட்டி்கள். இவைடி்கட்டி்கள் அடுக்கடுக்கான 

்பட்லங்கைால் ஆன இவழ்கவைப த்பான்ை அவமபபு 

உவடயது. ஆழமான ைடி்கட்டி்கள் இவழயா்லான 

்காகிேம், ஆஸவ்பஸடாஸ மற்றும் ்கண்ணாடி 

இவழ்கவைக வ்காண்டது. இந்ே அடுககு அடுக்கான 

இவழ்கள், ஒரு சீரற்ை ்பாவேவய உருைாககுைோல், 

அேன் மூ்லம் ்ப்ல து்கள்்கள் ைடி்கட்டப்படுகின்ைன. 

ஆழமான ைடி்கட்டி்கள், வடயமாட்டியஸ எர்த் 

(வ்பர்கபீல்ட் ைடி்கட்டி்கள்) ஆல் ஆனது, இவை 

நீர் சுத்தி்கரிபபில் ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன. 

வமருத்கற்ைப்படாே பீங்கான் (தசைம்்பர்்லாண்ட் 

ைடி்கட்டி்கள்) மற்றும் ஆஸ்பஸடாஸ (சீட்ஸ 

ைடி்கட்டி்கள்) த்பான்ைவை ஆழமான ைடி்கட்டி்களின் 

ைவ்க்கைாகும் (்படம் 4.6).

்காறறு வடி்கடடி்கள் (Air Filters)

ைடி்கட்டியினால் ்காற்றும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயப்பட்லாம். HEPA (High Efficiency Particle 
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வ�க�ட�ப�� 
மா�� ெபா��

வள�� ஊடக	��� 
கட	த�ப�ட ச��

2.5 mmLMச�� வ�க�� 
ெச�ைல 

த�கைவ���

(a)

(b)

ெவ��ட	���

(c)

அைட�கா	த�

���க�

்ப்டம் 4.5: (அ) சைவவு ைடி்கட்டி ்கருவி (ஆ) ஒளி நுண்தணாககியில் சைவவு ைடி்கட்டி மூ்லம் ைடி்கட்டிய 

நுண்ணுயிரி்கள் (இ) திட ஊட்கத்தில் சைவவு ைடி்கட்டியில் உள்ை ்பாகடீரியாவின் ைைர்ச்சி

ெப����� வ�க��த�

ேக�
வள�� ஊடக


ஊ�ட

வ�க��ய ெபா��

�ைள��ட த��� த��

ெதா��

�����கப�ட
கைரச�

ஊ�ட கைரச�

 � வ�க��த�

�ைள�ட�ப�ட த�� �ைர

்ப்டம் 4.6: ஆழமான ைடி்கட்டி்களின் ைவ்க்கள்
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Arrester) ைடி்கட்டி்களின் ைாயி்லா்க ்காற்வை 

வசைலுத்தி தநாயத்வோற்றிவன அ்கற்ை்லாம். 

்லாமினார் ்காற்தைாட்டம் உயிரியியல் ்பாது்காபபு 

வ்பட்டியானது (Laminar air flow) மி்க முககியமான 

்காற்று ைடி்கட்டி்கள் ஆகும். இதில் உள்ை HEPA 

ைடி்கட்டி்கள் 0.33µm விட்டம் உவடய து்கள்்கள் 

99.97% ைடிக்கட்டுகின்ைது. சி்ல அறுவை சிகிச்வசை 

அவையிலும், தீக்காயம் வ்காண்ட தநாயாளி்கள் 

ேஙகும் அவையிலும், HEPA ைடி்கட்டி வ்காண்டு 

்காற்றின் மூ்லம் ்பரவும் தநாயக கிருமி்கவை 

ைடி்கட்டப ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. HEPA 

ைடி்கட்டி மூ்லம் 0.3µm விட்டத்திற்கு தமல் அைவு 

வ்காண்ட வ்பரும்்பான்வமயான நுண்ணுயிர்்கள் 

ைடி்கட்டப்படுகின்ைன.

வ�க��க�
ெவ�ேய�ற�

கா�ேறாட�ய���
ெபா

பா�கா�
 க�ணா�
வ�யாக பா����

�ைர
ெவ��
ற�

கா�ேறாட�ய���
HEPA  வ�க��க�

ஒ�

அ�க �ைச ெகா��
கா� த��பா�

HEPA

்ப்டம் 4.7: ்லாமினார் ்காற்று ஓட்டம்

அட்டவரை 4.2: இயற்பியல் முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

முர்ற்கள் வெயல்இயக்க 

முர்ற

்கருத்து ்பயன்்பாடு

வவப்பம்

1 உலர் வவப்பம்

அ.  வசைந்நிை வைப்பம் சைாம்்ப்லாககுேல் மி்கவும் ்பயனுள்ை 

நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்கள்

இனாகுத்லஷன் லூப்கள்

ஆ.  எரித்து 

சைாம்்ப்லாககுேல்

சைாம்்ப்லாககுேல் மி்கவும் ்பயனுள்ை 

நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்கள்

்காகிே குடி்க்லன்்கள், 

தூயவமக த்கடான 

துணி்கள், வி்லஙகு்களின் 

்கழிவு்கள், வ்ப்கள், மற்றும் 

துவடப்பான்்கள்

(கெோைர்கிைது)

பின்ைருைனைற்றிற்கு வ்பாருத்ேமான 

நுண்ணுயிர் நீக்க முவைவயத் ேரு்க.

1. அறுவை சிகிச்வசை அவை 2. ஊநீர்  

3. வோட்டியில் உள்ை மண் 4. வ்பட்ரிக ேட்டு்கள் 

5. இரப்பர் வ்கயுவை 6. ்பயன்்படுத்தி வீசைப்படும் 

மருந்தேற்றுக குழல் 7. குடுவையில் உள்ை 

சைத்து அ்கார் 8. ்பால் 9. ஸத்பார்்கவைக வ்காண்ட 

த்பப்பர்.

உயர் சிந்ேரை ந்கள்வி்கள்

்பல்தைறு ைவ்கயான இயற்பியல் நுண்ணுயிர் 

நீக்க முவை்கவை அட்டைவண 4.2ல் சுருக்கமா்க 

வ்காடுக்கப்பட்டுள்ைது.
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இ) வைப்ப ்காற்று 

அடுபபு

ஆகஸி்கர்ணம் 160°C வைப்ப நிவ்லயில், 

ஒரு மணி தநரம் 

தமற்வ்காள்ைப்படுைதே 

மி்கவும் ்பயனுள்ை 

நுண்ணுயிர் நீக்க முவை

்கண்ணாடி வ்பாருட்்கள், 

சைாேனங்கள், ஊசி்கள் மற்றும் 

்கண்ணாடி மருந்தேற்றுக 

குழல்

2 ஈை வவப்பம்

அ) வ்காதித்ேல் 

(அல்்லது) நீராவி 

வைப்பம்

புரே அவமபவ்ப 

மாற்றுைேன் 

மூ்லம்

10 நிமிடத்திற்குள் 

ஏைககுவைய அவனத்து 

ைவ்கயான ்பாகடீரியா 

பூஞ்வசை மற்றும் 

வைரஸ்கவைக வ்கால்லும் 

ஸத்பார்்களின் மீது குவைந்ே 

திைன் வ்காண்டோ்க உள்ைது

்பாத்திரங்கள், த்பசின்்கள், 

ஜாடி்கள் மற்றும் சி்ல 

ைவ்கயான உ்ப்கரணங்கள்

ஆ) மின்வைப்ப 

சைமநிவ்ல அடுபபு

புரே அவமபவ்ப 

மாற்றுைேன் 

மூ்லம்

121°C வைப்ப நிவ்லயில் 

15 psi நீராவி அழுத்ேத்ேடன் 

15 நிமிடத்தில் அவனத்து 

ைவ்கயான நுண்ணியிர் 

வசைல்்களின் வைஜிதடடிவ 

மற்றும் ஸத்பார்்கவைக 

வ்கால்லும்

நுண்ணுயிர் ைைர்பபு 

ஊட்கம், திரைங்கள், 

்பாத்திரங்கள், ்காயங்களுககுப 

்பயன்்படுத்ேப்படும் துணி 

(Dressings) மற்றும் 

வைப்பத்வேயும் நீராவி 

அழுத்ேத்வேத் ோஙகும் பிை 

வ்பாருள்்கள்

இ) ்பாஸசைவரதசைஷன் புரே அவமபவ்ப 

மாற்றுைேன் 

மூ்லம்

இம்முவை 72°C 

வைப்பநிவ்லயில் 

15 வநாடி்களில் அவனத்து 

தநாயக கிருமி்கள் சி்ல தநாய 

உண்டாக்காே கிருமி்கவைக 

வ்கால்லும்

்பால், கரீம் மற்றும் மது 

்பானங்கள் (பீர் மற்றும் ஒயின்)

3 ்கதிர்வீச்சு

அ) அயனியாககும் DNAவை 

அழிககும் 

(அழிவு)

்பரை்லா்க இம்முவை 

ைழக்கத்தில் இல்வ்ல

மருந்ோக்க வ்பாருள், 

மருத்துைம் மற்றும் 

்பல் மருத்துை தேவை 

வ்பாருள்்கவை நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையயப ்பயன் 

்படுத்ேப்படுகிைது

ஆ) அயனியாக்காே DNAவை 

தசைேமவடயச் 

வசையேல் 

வ்பாருள்்களின் மீது 

ஊடுருவும் ேன்வமயற்ைது

UV கிருமி நாசினி விைககின் 

மூ்லம் மூடப்பட்ட சூழலில் 

நுண்ணுயிர் நீக்கம்

அட்டவரை 4.2: இயற்பியல் முவையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் (கெோைர்கிைது)
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�ரா� (ஈர ெவ�ப�)
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ஊ� ெப�ேரா�ய�
ெபா��க

க�ணா� �ா எ�ெண�

அெம¦க இரா�வ
	� 1940
ஆ� ஆ�� �த��
பய�ப�
த�ப�ட�.

எ
	�� ஆைச� �����
�க� எ�ப� எ
	��

ஆைச� வா�ைவ அைற�
ெச¬
	 ெபா�ைள �����
�க� ெச�வதா��. இத� �ல�

அ	க ெவ�ப� தா�காத
ெபா��கைள��, ஈர�பத� ெகா�ட

ெபா��கைள�� �����
�க� ெச�யலா�.

சா�ல® ேச�ப�ேல��
எ�பவரா� 1880 ஆ�

ஆ�� க��°�க�ப�ட�.

�ரா� ����� �க
	�
வா�லாக ஒ±ெவா� ெபா�¢�
ேநர�யாக �ரா���, �²�ப�ட
ெவ�ப³ைல, அ´
த� மµ£� 
�²�ப�ட ேநர� வைர 
ைவக�ப�¡�றன.

�ரா� ����� �க�
�த�ைமயாக, ெவ�ப� தா���
ெபா��க¢� பய�ப�
தப�¡ற�

¶�சார
ெபா��க

ம�
தவ
க·�க

அ£ைவ �¡�ைச
உபகரண�க 

க�ணா�
ெபா��க 

ெநக·�
ெபா��க

வைல

அ�ைட ந£மண� ெபா��க

�����  ��க��� வைகக� ம��
அத� பய�க�

�����  �க �ைறக ஒ±ெவா� நா¢� இ±�ல¡� பய�ப�
த�ப�¡ற�. இத�
�ல� ¸ைம �ைள��� ����¦கைள ெவ¹ேயµற ����. இ��ைற

ம�
�வ�, ம��� ெபா��க மµ£� உண� ெதா·µசாைலக¹�
ெபா� மக¹� பா�கா�°µ� �¡ய�வ� வா��ததா��.
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சுருக்கம்

நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் இயற்பியல் முவை்கள் 

வைப்பம், ்கதிர்வீச்சு, உ்லர்ேல் மற்றும் 

ைடி்கட்டுேவ்ல உள்ைடககியுள்ைது. நுண்ணுயிர் 

்கட்டுப்பாட்டு முவை்களில் வைப்பம் மி்கவும் 

்பரை்லா்கப ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைது. வைப்பமானது 

உ்லர் மற்றும் ஈரவைப்பம் என்று இரு நிவ்லயில் 

்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது. TDP என்்பது குவைந்ே 

வைப்பநிவ்லயில் ஒரு குறிபபிட்ட திரை ்க்லவையில் 

உள்ை அவனத்து நுண்ணுயிரி்கவையும் ்பத்து 

நிமிடத்தில் வ்கால்ைது ஆகும். வ்கால்லும் வைப்ப 

தநரம் (TDT) மி்கக குவைந்ே வைப்பநிவ்லயில், 

ஒரு குறிபபிட்ட ்கா்லத்தில் அவனத்து 

நுண்ணியிரி்கவையும் வ்கால்்லப்படும் புள்ளி. 

மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபு ஈரவைப்பத்தின் 

மூ்லம் நீராவி அழுத்ேத்வேச் வசையல்்படுத்தி 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையகிைது. வசைந்நிை வைப்பம், 

எரித்துச் சைாம்்ப்லாககுேல் மற்றும் வைப்ப ்காற்று 

அடுபபு மூ்லம், உ்லர்வைப்ப முவையில் குறிபபிட்ட 

்கா்லம் மற்றும் வைப்பநிவ்லயில் வ்பாருள்்கள் மீது 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையகிைது. 

அயனியாககும் ்கதிர்்கைான ்காமா்கதிர் மற்றும் 

X-்கதிர்்கள், மருத்துைப வ்பாருள்்கள், மாமிசைங்கள் 

மற்றும் மசைா்லாப வ்பாருள்்களின் நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையகிைது. இக்கதிர்்கள் DNA மற்றும் வசைல்லின் 

உள்உறுபபு்களில் சீர்குவ்லககும் அயனி்கவைச் 

வசையலிழக்கச் வசையகிைது. வ்பாருள்்களில் ஊடுருவும் 

ேன்வமயற்ை UV-்கதிர்்கள். ஆவ்கயால், 

வ்பாருள்்களின் தமற்்பரபபில் உள்ை நுண்ணுயிரி்கள் 

தமல் ஆற்ைல் வ்காண்டுள்ைது.

 ்காற்றில் உள்ை மற்றும் வைப்பத்தின் மூ்லம் 

நிவ்ல மாறும் திரைங்கவை, நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையய ைடி்கட்டுேல் சிைந்ே முவையாகும். 

ைடிக்கட்டி்களின் துவை அைவு எவைவ்கயான 

நுண்ணுயிரி்கவை அ்கற்ை தைண்டும் என்்பவே 

நிர்ணயிககின்ைது.

சுய ேதிபபீடு

ெரியாை விர்டரயத் நேர்ந்வேடுக்கவும்

1. கீக்கண்டைற்றில் எந்ே 

முவை எண்தடாஸத்பாவரக 

வ்கால்லுைதில்வ்ல?

அ) மின்வைப்ப சைமநிவ்ல 

 அடுபபு

ஆ) எரித்துச் சைாம்்ப்லாககுேல்

இ) வைப்பக்காற்று அடுபபு

ஈ) ்பாஸடிவரதசைஷன்

2. வ்பட்ரி ேட்டு்கள் எேன்மூ்லம் நுண்ணுயிர் 

நீக்கம் வசையயப்படுகிைது.

அ) குதைாரின்

ஆ) எத்திலின் ஆகவஸைடு

இ) மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபு

ஈ) அயனியாக்காே ்கதிர்்கள்

3. பிைாஸடிக வ்காள்்க்லன்்களில் 

தசைமிக்கப்பட்டுள்ை வைப்பத்தினால் 

நிவ்லகுவ்லயும் திரைத்வே எந்ே  

முவையின் மூ்லம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயமுடியாது?

அ) ்காமா ்கதிர்்கள்

ஆ) எத்திலின் ஆகவஸைடு

இ) அயனியாக்காே ்கதிர்வீச்சு

ஈ) மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபு

4.  முவையானது நுண்ணுயிர் 

வசைல்லில் உள்ை புரேத்தின் அவமபவ்ப திரட்சி 

வசையது வ்கால்கின்ைது

அ) உ்லர் வைப்பம்

ஆ) ஈரவைப்பம்

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ்ல

5. எந்ே முவையில் 160°C வைப்பநிவ்ல 1 மணி 

தநர அைவு ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது?

அ) வசைந்நிை வைப்பம்

ஆ) அ்கச்சிைபபு ்கதிர்்கள்
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இ) வைப்பக்காற்று அடுபபு

ஈ) சுடர் 

6. மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபில் 

வைப்பநிவ்ல மற்றும் தநரம் ்பயன்்படுத்திப 

வ்பாருள்்கவை நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

வசையயப்படுகின்ைது.

அ) 16 Ibs 120°C for 18 min

ஆ) 18 Ibs 180°C for 20 min

இ) 22 Ibs 170°C for 35 min

ஈ) 15 Ibs 121°C for 15 min

7. UV ஸவ்பகட்ரம் உறிஞ்சுேலுககுப 

்பயன்்படுத்ேப்படும் அவ்ல நீைம் 

அ) 4000 A°

ஆ) 2600 A°

இ) 20 A°

ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ்ல

பின்வரும் விைாக்களுககு விர்ட ேரு்க

1. ்பாஸசைவரதசைஷன் என்ைால் என்ன?

2. எரித்துச் சைாம்்ப்லாககுைது என்ைால் என்ன?

3. சைவவு ைடி ்கட்டி ைவரயறு.

4. நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்ைால் என்ன?

5. ஈர வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் 

அடிப்பவடத் ேத்துைத்வே விைககு்க?

6. வைப்ப ்காற்று அடுபபு மற்றும் 

மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபு இைற்றின்  

வசையல்முவை்கவை தைறு்படுத்து்க?

7. அயனியாககும் ்கதிர்வீச்வசைப ்பற்றி விைரி?

8. வைப்பம் ோங்காே வ்பாருட்்கவை எவைாறு 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் வசையய முடியும்?

9. டின்டவ்லதசைசைன் ைவரயறு.

10. மின்வைப்ப சைமநிவ்ல அடுபபின் மூ்லம் 

நுண்ணுயிர் நீக்கத்திவன விைரி?

11. உ்லர் வைப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முவை்கவை 

விைககு்க?

12. ்கதிர்வீச்சு முவை்கவை விைககு்க?

ோைவர் வெயல்்பாடு

1. ்கரக்கப்பட்ட ்பால் (்பாஸசைவரதசைஷன் 

வசையயாே ்பால்) மற்றும் வ்காதித்ே ்பாவ்ல 

தசை்கரித்து, அவே திைந்ே வ்காள்்க்லனில் 

ேனித்ேனியா்க எடுத்துகவ்காள்ை 

தைண்டும். சி்ல மணி தநரங்களுககுப 

பிைகு அதில் நவடவ்பறும் மாற்ைங்கவைக 

்கைனமா்க தநாககி அேன் முடிவு்கவைப 

்பதிவு வசைய்க.

2. சைவவு மற்றும் ஆழமான ைடி்கட்டி்களின் 

வசையமுவை மாதிரி்கவை ைடிைவமத்து 

அேன் ்பயன்்பாட்டிவன வசையமுவை ்படுத்தி 

்காட்டுேல்.
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இயல் 5

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி

இயல் திட்டவரை

5.1   நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியின் 

முக்கியத்துவம்

5.2   பாக்டீரியா ஊடகஙகளும் மற்றும் அதன் 

வகககளும்

5.3  தூய வளர்ச்சி 

5.4   பாக்டீரியா, பூஞகசையின் வளர்ச்சியும், 

குழுபபண்புகளும்

மாணவர்கள்  இபபாடபபகுதிகயப  பயின்்ற 

பி்றகு,

• நுண்ணுயிரியின் வளர்ப்பில் ஊடகத்தின் 

முக்கியதுத்துவத்்தைப் புரிந்து ககொளவர்

• நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி 

அடிப்்ப்டயில் முக்கியமொன ந�ொய்க் 

கிருமிக்ள நவறு்படுத்துவதைற்கும் 

கண்டறிவதைற்குமொன ்பலவிதை 

ஊடகஙக்ளப் புரிந்து ககொளவர்

• தூய வளர்ச்சி மு்ைக்ளப் ்பற்றி 

அறிந்துக் ககொளவர்.

• ஊற்றுத் தைட்டு (Pour Plate) ்பரவும் தைட்டு 

(Spread Plate) நகொடு தைட்டு (Streak Plate). 

நுட்்பஙகள வொயிலொக நுண்ணுயிரிகளின் 

தூய வளர்ச்சி மு்ைக்ளப் ்பற்றி புரிந்து 

ககொளவர்.

• ்பல்நவறு வ்கயொன ்பொக்டீரியொ மற்றும் 

பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சி ்பண்புக்ள 

நவறு்படுத்துவர்.

நுண்ணுயிரிகள் பரவலாக அகைத்து இடஙகளிலும் 

காணபபடுகின்்றை. அகவ, காற்று, நீர், மண், ககட்டுப-

ப்பாை உணவு, அழுகிய தாவர மற்றும்  விலஙகுகளின் 

 கழிவுகளிலும்  இருக்கின்்றை. அகவ,  ்�ாய்க் கிக-

ருமிகளாகவும்,  சைாதாரண  நுண்ணுயிரிகளாகவும் 

 சுற்றுபபு்றச்சூழலில்  காணபபடுகின்்றை. நுண்ணுறு-

யிர்கள்  சுற்றுசூழலில்  வாழவதற்குத்  ்தகவயாை 

சி்றநத  துகணக்காரணிகள்  இயற்ககயில் 

உள்ளை. இது நுண்ணுயிர்ககளப  கபருக்கி,  ஒரு 

நீண்ட விரிவாை இைஙகளாக இவ்வியற்ககயில் 

பரிணமிக்க  வழிகசைய்கி்றது. நுண்ணுயிர்கள்  வளர்ச்சி 

என்பது தகுநத ஊட்டஙககள அளித்து,  ஆய்வக -

த்தில்  வளர்பபதாகும். ஒட்டுண்ணி  வகககளாை 

 கவரஸகள், ரிக்கட்சியா மற்றும்  கிளாமிடியா ்பான்்ற 

நுண்ணுயிரிகள் உயிருள்ள கசைல்லின்  உள்்ள 

வளர்க்கபபடுகின்்றை.

நுண்ணுயிர்கள்  உயிர்வாழதலும்,  வளர்தலும் 

சைாதகமாை சூழகலச் சைார்நது உள்ளது. அகவககளப 

பிரித்து எடுக்க,  கண்டறிய,  வககபபடுத்த மற்றும் 

்வறுபடுத்த ஆய்வகத்தில் நுண்ணுயிர்கள் வளர்பபு 

முக்கியப பஙகு வகிக்கி்றது. கசையற்ககயாை 

முக்றயில் ஊடகம் தயாரித்து பாக்டீரியா, 

பூஞகசைககள வளர்பபது,  நுண்ணுயிர்த்துக்ற 

வரலாற்றில் மிக முக்கிய கமல் கல்லாகும்.

கற்றல் நோககஙகள்

எட்டு  வயது  சிறுவனின்  உள்ளஙககயின்  அச்சில்  உள்ள 

நுண்ணுயிரிகள். ்ம்ல உள்ளது ்பான்று நி்றமுள்ள பாக்டீரியா, 

பூஞகசை  குழுக்கள்  அகடகாக்கம்  கசைய்தபபி்றகு  தட்டுகளில் 

காணபபட்டை.

ஆய்வகத்தில்  நுண்ணுயிரிககள  வளர்க்கும்  கபாழுது 

கண்ணுக்குப  புலபபடாத  கசைல்கள்  வளர்நது  கண்ணுக்குத் 

கதரியக்கூடிய தனிக்குழுக்களாக உருவாகின்்றை.

56
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ராபர்ட் காக் திட ஊடகத்திகை (கெலாட்டிகைக் 

ககாண்டு) உருவாக்கி நுண்ணுயிர்ககள வளர்த்து 

தனிகமபபடுத்திைார்.

5.1 நுண்ணுயிர் வளர்ப்பில் உள்ள 

முககியத்துவம்

• எவ்வககயாை  மாதிரியில்  இருநதும் 

நுண்ணுயிர்ககளப பிரித்து எடுத்தல்

• அதன் பு்றத்்தாற்்றம் மற்றும் உயிர் ்வதியியல் 

பண்புககளப படித்தல்

• ககயிருபபு கலகவகய  (Stock culture) 

நிகலபபடுத்தி கவத்தல் 

• ்�ாய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாகவக் 

கண்டறிதல்

• கதாழிற்சைாகல முக்கியத்துவம் வாய்நத, 

கபாருள்ககள உண்டாக்கும் பாக்டீரியா பற்றி 

அறிநதுககாள்ளுதல்

5.2 பாகடீரியா ஊ்டகக கலரவயும் 

அதன் வரககளும்

கபாதுவாக நுண்ணுயிரிகள் இயற்ககயில் 

கலநத கலகவயாக காணபபடும். மனித, விலஙகு 

உடல்களிலும் மற்றும் பி்ற இயற்கக வளஙகளிலும் 

நுண்ணுயிரிகள் ஒரு கலநத கூட்டமாக 

இருக்கி்றது. தகுநத ஊடகஙககளக் ககாண்டு 

நுண்ணுயிரிககள வளர்த்து தூய்கமயாக 

தனிகமபபடுத்தி அவற்க்றபபற்றி அறியலாம். 

ஒரு கவற்றிகரமாை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு, 

அவற்றிற்குத் ்தகவபபடும் சைத்துபகபாருள்ககள 

அறிநது சைரியாை முக்றயிலும் விகிதத்திலும் 

ஊடகத்தில் ககாடுக்க ்வண்டும் (வழி முக்ற 

அட்டவகண 5.1 ஊடகஙகளின் பல்்வறு 

வககககளக் காட்டுகி்றது). ஒரு கபாதுவாை 

பாக்டீரியா ஊடகம் கார்பன்,  க�ட்ரென் 

மூலஙக்ளாடு  கசைறிவு தாஙகி (Buffering agents) 

கபாருள்ககளயும்  ககாண்டுள்ளை. கபாதுவாக 

ஊடகஙகள் நீரற்்ற கபாருள்ககளக் ககாண்டு 

தயாரிக்கபபடுகி்றது. கபப்டான்,  மாட்டிக்றச்சி 

சைாறு, ஆட்டிக்றச்சி சைாறு, ஈஸட் சைாறு மற்றும் அகார் 

்பான்்றகவ  அடிபபகட மூலபகபாருள்கள் ஆகும் 

(அட்டவகண 5.1)

அட்டவரை 5.1:  ஊடகத்தில் இருக்கும் கபாதுவாை 

கபாருள்கள் 

வ.எண் கூடடுப்  

பபாருள்கள்

மூலப்  

பபாருள்கள் 

1 கபப்டான் (புரத 

கைட்்ராகல்சைட்)

கார்பன், 

க�ட்ரென் ஆற்்றல்

2 மாட்டிக்றச்சி சைாறு 

(மாட்டிக்றச்சியில் 

தயாரிக்கபபட்ட 

சைாறு)

அமி்ைா  

அமிலஙகள், 

கவட்டமின்கள், 

தாதுக்கள்

3 ஈஸட் சைாறு  

(Brewer’s Yeast)

கவட்டமின்–B, 

கார்பன், க�ட்ரென்

4 அகார் உக்றவிக்கும் 

கபாருள்

* திரவ

* அகர திட

* திட

* கசையற்கக 

*  கசையற்கக 

முக்றயற்்ற

* அடிபபகட

* ஊட்டக்கலகவ

* ்தர்வுக்கலகவ

* பிரித்தறிகலகவ

*  விகித  கபருக்க  ஊட்டக் 

கலகவ

* காற்று அற்்ற 

* கடத்தும் 

*  உயிர்க்ககால்லி  தி்றன் 

அறிதல் 

இயறபியல் நவதியியல் சி்றப்பு நோககம்

ஊ்டகத்தின் வரககள்

வழிமுர்ற வரைப்டம் 5.1:  ஊடகத்தின் வகககள்
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அகார் பயன்கள்

• திட  ஊடகம்  மற்றும்  அகரதிட  ஊடகத்தில் 

இகவ முக்கியக் கூட்டுப கபாருள்கள் ஆகும்.

• வளர்பபு ஊடகத்தில் திடபபடுத்தும் கபாருளாகப 

பயன்படுகி்றது.

• கெலிடியம், கிநரசிநலரியொ ்பான்்ற 

சிவபபு  பாசிகளின்  ்பரிைத்கதச்  சைார்நத 

கடல்ககளகளில்  (Seaweed)  இருநது 

பிரித்கதடுக்கபபடுகி்றது.

ப்டம் 5.1:  கெலிடியம் சிவபபு பாசி

• இது D-்களக்ட்்டாஸ (D-galactose) கய 

முக்கியமாகக் ககாண்ட ஒரு சைல்்பட் பலபடி 

்சைர்மஙகள் ஆகும்.

• அகார் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சிகயப 

பாதிக்காமல் இருபபதால் அகவ திடபபடுத்தும் 

கபாருளாக மிகவும் பரிநதுகரக்கபபடுகி்றது 

உணவு,  மருநது கதாழிற்ச்சைாகலகளில் 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

• தூய்கமபபடுத்தபபட்ட அகார் அக்ராஸ  எை 

அகழக்கபபடுகி்றது.

• அகாரிடமிருநது கபக்டிகைப பிரித்து 

எடுபபதிைால் அகா்ராஸ தயாரிக்கபபடுகி்றது.

• மூலக்கூறு உயிரியியல் (Molecular Biology) 

ஆய்வகத்தில்  டி.என்.ஏ  மூலக்கூறுகள்  கெல் 

எலக்ட்்ரா்பாரீஸிைால் (Gel electrophoresis) 

பிரிபபதற்குப பயன்படுகி்றது.

வளர்பபு ஊடகத்தில் திடபபடுத்தும் 

கபாருளாக,  கெலாட்டிகை  விட  அகார் ஏன் 

விரும்பபபடுகி்றது?

உயர் சிநதரை நகள்விகள்

5.2.1 ஊ்டகத்தின் இயறபியல் 

நிரலத்தன்ரமை

அகார் அளவு ஊடகத்தின் இயற்பியல் தன்கமகய 

நிர்ணயிக்கும் காரணியாகும். திட ஊடகத்தில் 

அகாரின் அளவு 2% அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும் 

இருநதால் திட ஊடகம் என்று கசைால்லபபடுகி்றது 

அது்வ  0.5%  ஆக இருநதால் அகரதிட ஊடகம் 

(கெல்லி ்பான்று) என்றும் கசைால்லபபடுகி்றது 

(அட்டவகண 5.2 ஊடகத்தின் அகார் அளகவப 

அட்டவரை 5.2:  ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு

ஊ்டக இயல்பு அளவு உதாைைம் பயன்கள்

திட ஊடகம் 2% சைத்து அகார்(Nutrient Agar) கபட்ரி தட்டுகளில் நுண்ணுயிரிககளப 

பிரித்து எடுபபதற்கு அகார் சைாய்வு 

கசைய்வதற்கு

அகர திட ஊடகம் 0.5% எஸ.ஐ.எம் ஊடகம்  

(SIM-Sulphur Indole Motility 

Medium)

அகார் ஸ்டப (Agar Stab) 

நுண்ணுயிரிகளின் ககசையிகழ 

இயக்கத்திகை அறிய

திரவ ஊடகம் இல்கல சைத்து பிராத் (Nutrient Broth) உயிர் ்வதியியல் விகைககள அறிய

1882 ஆம் ஆண்டு ராபர்ட் காக் ஆய்வகத்தில், உதவி பணியாளராக ்வகல கசைய்த 

கெர்மன்�ாட்டு  நுண்ணுயிரியாளர்  வால்தர்  கைஸசி,  அவ்ர்  மகைவியாை  ்பனி 

கைஸசி பரிநதுகரத்ததின் அடிபபகடயில், முதன் முதலில் அகார் நுண்ணுயிரியலில் 

பயன்படுத்தபபடுவகத விவரித்தார். அகார் மாற்்றாக - மலிவாை (குவார்கம்) ஆைது. 

கதர்்மாகபல் பாக்டீரியா பிரித்து எடுத்தலும் நிகலபபடுத்தலுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
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பட்டியலிடுகி்றது) ஆயினும் திரவ ஊடகத்தில் அகார் 

இல்கல. படம் 5.2 இயற்பியல் தன்கமயின் அடிபப.-

கடயில் அகார் ஊடக வகககள் காட்டபபடுகி்றது.

�ட ஊடக�

��ம ஊடக�

அைர  �ட
ஊடக�

ப்டம் 5.2:  திட, திரவ மற்றும் அகர திட ஊடகம்

5.2.2 ஊ்டகத்தின் நவதியியல் தன்ரமை

• பெயறரக ஊ்டகம் (Synthetic medium) 

கசையற்கக ஊடகஙகள் ்வதியியல் கபாருள்களால் 

தயாரிக்கபபட்டுப பரி்சைாதகைகளுக்குப 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.  கதரிநத  ்சைர்மமும் 

அளவுகளும்  ககாண்ட  தூய்கமயாை 

்வதியியல் கபாருள்களால்  இநத  ஊடகம் 

தனித்துவமாகத் தயாரிக்கபபடுகி்றது. ்சைாதகை 

உயிர்களால்  சிகதக்கபபடும்  கூட்டுபகபாருள் 

வககககளக்  கண்டறியும்  ஆராய்ச்சியில்  கபரிதும் 

உப்யாகபபடுத்தபபடுகி்றது.

• பெயறரக முர்ற அற்ற ஊ்டகம் (Non 

Synthetic Medium)

கசையற்கக முக்ற அற்்ற ஊடகம் என்பது சைரியாை 

்வதியியல்  ்சைர்மமும், அதன் அளவுகளும் 

கவஜ்ஜி்டான்  என்பது  தாவரம்  சைார்நத 

கபப்டான்ககள  உள்ளடக்கிய  கபாருள் 

ஆகும்.  இது  பூஞகசை  மற்றும்  பாக்டீரியல் 

க�ாதிகளால்  கசைரிமாணபபடுத்தபபட்ட 

பட்டாணி  மற்றும்  பூஞகசை  புரதஙகள் 

்பான்்ற  மூலபகபாருள்களில்  இருநது 

தயாரிக்கபபடுகி்றது

தகவல் துளி

கதரிநது ககாள்ள இயலாத ஊடகம் ஆகும். இதில் 

மாட்டிக்றச்சி சைாறு,  ஈஸட் சைாறு,  கவவ்்வறு 

சைர்க்ககரகள்,  கரும்புச்சைக்கக  (molasses), 

்சைாளமதுபாைம் ்பான்்ற  கச்சைாகபாருள்கள் 

இநத  ஊடகத்தில் பயன்படுத்தபபடுகின்்றை. 

இது பல்்வறு வககயாை நுண்ணுயிரிகள் 

வளர்ச்சிகய  ஆதரிக்கி்றது. இது  ஒரு  சிக்கலாை 

ஊடகம் என்றும் கூ்றபபடுகி்றது.

5.2.3 சி்றப்பு நோகக ஊ்டகம் 

(i) அடிப்பர்ட ஊ்டகம் (Basal Media)

இநத ஊட்டக்கலகவ சி்றபபாை சைத்துப கபாருள்கள் 

்தகவபபடாத  பலவிதமாை நுண்ணுயிர்களின் 

வளர்ச்சிகய ஊக்குவிக்கி்றது.  இது  கார்பன், 

க�ட்ரென் மற்றும் சில தாதுபகபாருள்கள் ககாண்டு 

வழக்கமாகப  பயன்படுத்தபபடும் ஆய்வக ஊடகம் 

ஆகும்.  எடுத்துக்காட்டு:  சைத்து அகார் (Nutrient 

agar),  அல்லது சைத்து பிராத்  (Nutrient Broth) இது 

ஒரு கபாதுவாை ்�ாக்கம் ககாண்ட ஊடகம் 

ஆகும். இகவ ்�ாய்க்கிருமிககள வளர்பபதற்குப 

பயன்படுகி்றது. இது பல்்வறு வககயாை தற்சைார்பு 

ஊட்டமுக்ற நுண்ணுயிரிககள வளர்க்கும் 

வககயில் வடிவகமக்கபபட்ட ்தர்வு கலகவ அற்்ற 

ஊடகமாகும் (படம் 5.3). 

ப்டம் 5.3:  சைத்து அகாரில் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி

(ii) ஊட்டக கலரவ (Enriched medium)

ஊட்டக்  கலகவயில் இரத்தம்,  முட்கட,  சீரம் 

(Serum)  ்பான்்ற கபாருள்கள்  அடிபபகட 

ஊடகத்்தாடு ்சைர்க்கபபடுகின்்றை.  இது  சைத்துப 

கபாருள்கள் ்தகவயில் மிகவும் தனித்துவமாக 

இருக்கின்்றக  கூர்னிச் சுகவயுகடய 

(Fastidious)  நுண்ணுயிரிககள வளர்க்கப 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.  கூர்னிச்  சுகவயுகடய 

நுண்ணுயிரிகள்  கவட்டமின்கள்,  வளர்ச்சி 

தூண்டும் கபாருள்கள்  ்பான்்ற  குறிபபிட்ட 
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சைத்துக்ககள  விரிவாை  ்தகவகளாகக் 

ககாண்டகவ. இகவகள் இயற்ககயில் கிகடக்கும் 

சைாதாரண சைத்துக்ககள கவத்து எளிதில் திருபதி 

அகடவதில்கல. எடுத்துக்காட்டு:  இரத்த அகாரின் 

மூலம் சிவபபு அணுக்ககளச் சிகதவகடயச் கசைய்யும் 

பாக்டீரியாகவ அறிய  உதவுகி்றது  (படம் 5.4) 

சைாக்்லட் அகார்-க�சீரியா ககா்ைரியாகவக் 

கண்டறியப பயன்படுகி்றது.

ப்டம் 5.4:  இரத்த அகார் ஆல்பா, பீட்டா, காமா 

இரத்த அண அழிபபு குழுக்கள்

1919  ஆம்  ஆண்டு 

்ெம்ஸ  பிரவுன்  இரத்த 

அகாகர  கண்டறியும் 

ஊடகமாகப  பயன்படுத்தி 

பாக்டீரியாவின்  இரத்த 

அணு அழிபபு முக்றககள கண்டறிநதார். 

(iii) நதர்வுக கலரவ (Selective medium)

்தர்வுக் கலகவ ஒன்று அல்லது அதற்கு ்மற்பட்ட 

்தர்வு கபாருள் காரணிககளக் ககாண்டுள்ளது. இது 

்தகவயற்்ற  நுண்ணுயிரிகளின்  வளர்ச்சிகயத் 

தடுத்து,  ்தகவயாை  நுண்ணுயிரிகள்  வளர 

அனுமதிக்கும். ்தகவயற்்ற நுண்ணுயிர்களின் 

வளர்ச்சி ஒடுக்கபபடுகி்றது. உயிர்க்ககால்லிகள், 

பித்த உபபுகள் (Bile Salt) மற்றும் கடகள் 

்சைர்பபதிைால்  ்தகவயற்்ற நுண்ணுயிர்களின் 

வளர்ச்சி ஒடுக்கபபடுகி்றது. எடுத்துக்காட்டு: 

மானிட்டால் உபபு ஊடகம் (Mannitol Salt Agar) 

ஸ்ட்்பநலொகொக்்க பாக்டீரியா வளர உகநதது. 

இநத ஊடகத்தில் 7% ்சைாடியம் கு்ளாகரடு 

(Sodium Chloride) இருபபதால் மற்்ற பாக்டீரியாவின் 

வளர்ச்சிகயத் தடுத்து ஸ்ட்்பநலொகொக்்க 

(Staphylococci) பாக்டீரியாவின் வளரச்சிக்கு வழி 

கசைய்கி்றது (படம் 5.5). 

்மலும்  இவ்ஊடகம்  அமில  உற்பத்திகயச் 

சுட்டிக்காட்டும்  பீைால்  சிவபபு  கடகயக் 

ககாண்டுள்ளது.  இபபாக்டீரியா  மானிட்டால் 

சைர்க்ககரகய  பயன்படுத்தி  அமிலம்  உற்பத்தி 

கசைய்வதால்  அமிலம்  சுட்டிக்  காட்டும்  குறியீடாை 

பீைால் சிவபபு (Phenol red) கடகய சிவபபு நி்றத்தில் 

இருநது மஞசைள் நி்றத்திற்கு மாற்றுகி்றது.

சைொல்கமொகனல்லொ  –  ஷிககல்லொ  (Salmonella  – 

Shigella agar) ஊடகம் 

சைொல்கமொகனல்லொ மற்றும் ஷிககல்லொ பாக்டீரியா 

வளர உகநதது (படம் 5.6).

ப்டம் 5.5:  மானிட்டால் உபபு ஊடகத்தில் 

ஸட்்பநலொகொக்கஸ வளர்ச்சி

ப்டம் 5.6:  SS ஊடகத்தில் சைொல்கமொகனல்லொ வளர்ச்சி

(iv) பிரித்தறி ஊ்டகம் (Differential Medium)

பிரித்தறி கலகவ பலவிதமாை  பாக்டீரியல் 

 குழுக்ககள ்வறுபபடுத்திக்   காட்டுகி்றது. 

 நுண்ணுயிரிகளின்  உயிரியியல்   பண்புகள் 

 ஊடகத்தில்  கண்ணில்  பார்க்கக்கூடிய 
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 மாற்்றஙககள  ஏற்படுத்துவதிைால்  அகவ 

 நுண்ணுயிரிககளத்  தற்காலிகமாகக்  கண்டறிய 

பயன்படுகி்றது.  இரத்த அகாரின் மூலம் இரத்த 

 சிவபபணுக்கள் சிகதவு மற்றும் சிகதவு அகடயச் 

கசைய்யாத  பாக்டீரியாக்களின் நிகலககள �ாம் 

 ் வறுபடுத்திக் காட்டலாம்.  பிரித்தறி ஊடகம் ஒரு 

சுட்டிக்காட்டும் ஊடகம் என்றும்  கூ்றபபடுகி்றது. 

ஏகைன்்றால்,  இகவ ஒ்ர கபட்ரி தட்டில் 

 வளர்கின்்ற ஒரு  நுண்ணுயிகர மற்க்றாரு 

 நுண்ணுயிரியிலிருநது அகவ  உருவாக்கும் 

உயிர் ்வதியியல் மற்றும்  உடலியல் 

பண்புககளச் சைார்நத நி்றமிகளின்  அடிபபகடயில் 

 ் வறுபபடுத்திக் காட்டுகி்றது. எடுத்துக்காட்டு: 

 கமக்கான்கி அகார் (Macconkey Agar) ஊடகத்தில் 

நியூட்ரல் சிவபபு  (Neutral  Red)  சைாயம் உள்ளது. 

லாக்்டாஸ (Lactose) சைர்க்ககர க�ாதிக்கும் 

பாக்டீரியாக்கள் இளஞசிவபபு நி்றத்திலும்  (Pink) 

மற்றும் லாக்்டாஸ சைர்க்ககர க�ாதிக்கச் 

கசைய்யாத பாக்டீரியாக்கள் நி்றமற்்ற ஒளி 

ஊடுருவும் (Translucent)  தன்கமயுடன்  ககாண்ட 

குழுக்ககளயும்  ஊடகத்தின்  ்மற்பு்றத்தில் 

உருவாக்குகி்றது (படம் 5.7).

ப்டம் 5.7:  கமக்கான்கி ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் 

வளர்ச்சி (லாக்்டாஸ க�ாதிக்கும் பாக்டீரியல் 

குழுக்கள் இளஞசிவபபு நி்றத்தில் காணபபடுதல்

ஈநயாசின் பமைத்திலீன் புளு ஊ்டகம் (Eosin 

Methylene Blue Agar)

இது  ஒரு  ்வறுபடுத்திக்  காட்டும்  ஊடகம்  ஆகும். 

இது  லாக்்டாஸ  சைர்க்ககரகய  க�ாதிக்க  மற்றும் 

க�ாதிக்கச் கசைய்யாத பாக்டீரியாக்ககள ்வறுபடுத்த 

உதவுகி்றது.  இது  லாக்்டாஸ  சைர்க்ககரகயயும் 

ஈ்யாசின் Y மற்றும் கமத்திலீன் புளு ஆகிய இரண்டு 

சைாயஙககளயும்  ககாண்டுள்ளது.  இச்சைாயஙகள் 

கிராம்  பாசிடிவ்  பாக்டீரியாவின்  வளர்ச்சிகயத் 

தடுக்கும்  காரணியாக  கசையல்படுகி்றது. 

எடுத்துக்காட்டு:  மலத்தில்  உள்ள  எஷகசைரிசியொ 

நகொ்ல ் பான்்ற லாக்்டாஸ க�ாதிக்கச் கசைய்பகவ 

உ்லாக ஒளிர்வுத்  (Mettalic  sheen)  ்தாற்்றத்கதக் 

காண்பிக்கும்.  என்டீநரொகொக்கஸ  ்பான்்ற 

லாக்்டாஸ  க�ாதிக்காதகவ  உ்லாக  ஒளிர்வுத் 

்தாற்்றத்கதக் காண்பிக்காது (படம் 5.8). 

120  ஆண்டுகள்  கழித்தும் 

நு ண் ணு யி ர் க க ள 

ஆ ய் வ க த் தி ல் 

வளர்க்கும்  முயற்சியில், 

�ாம்  �ம்கமச்  சுற்றி 

காணபபடும் நுண்ணுயிரிகளில் கவறும் 0.1% 

நுண்ணுயிர்கள் வளர்பபதில் மட்டு்ம கவற்றி 

அகடநதுள்்ளாம். இது மிகவும் ஆச்சைரியமாைத் 

தகவலாக உள்ளது.

ப்டம் 5.8:  EMB ஊடகத்தில் லாக்்டாஸ 

க�ாதிக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி

அமில PH6.8 கீழ கசைல்லுதல் 

லாக்்டாஸ க�ாதித்தல்

ஈ்யாசின் மற்றும் கமத்திலீன் நீலம் இரண்டும் 

ஒரு சிக்கலாை கலகவயாக மாறுதல்

கிராம் பாசிடிவ் வகக பாக்டீரியாகவ தடுத்தல்

லாகந்டாஸரஸை போதிககும் குழுககள் உநலாக 

ஒளிர்வுத் தன்ரமைரயக (Metallic sheen) 

பகாண்டு இருககும் 
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(v) பெறிவூட்டம் ஊ்டகம் (Enrichment Medium)

இது ஒரு திரவ ஊடகம் ஆகும். எண்ணிக்ககயில் 

மிகுநது காணபபடும் மற்்ற பாக்டீரியாக்ககள 

விட இது எண்ணிக்ககயில்  குக்றவாகக் 

காணபபடும்  குறிபபிட்ட பாக்டீரியாவின் 

வளர்ச்சிகய,  வளர்க்கப பயன்படுகி்றது. இநத 

ஊடகம் ்தகவயாை நுண்ணுயிர்களுக்குப 

்பாதுமாை ஊட்டச்சைத்துககளயும் மற்றும் 

சுற்றுபபு்றச்சூழகலயும் ககாடுக்கி்றது. இது மண் 

அல்லது மலப கபாருள்கள் மாதிரியில் குக்றவாகக் 

காணபபடும் பாக்டீரியாகவப பிரித்து எடுத்து 

வளர்க்க உதவி கசைய்கி்றது. எடுத்துக்காட்டு: 

கசைலிகைட் ‘F’ பிராத் (Selenite ‘F’ Broth). 

இது  குக்றவாை  எண்ணிக்ககயில்  உள்ள 

சைொல்கமொகனல்லொ பாக்டீரியாகவ,  மலத்திலிருநதுப 

பிரித்து எடுத்து வளர்க்கப  பயன்படுகி்றது.  இது 

கசைலினீயம்  உள்ள  விகித  கபருக்க  ஊட்டக் 

கலகவயில் வளர்க்கபபடுகி்றது.  கசைலீனியம் என்்ற 

்வதிபகபாருள் மற்்ற குடல் வாழ பாக்டீரியாக்ககள 

விட ்தகவயாை பாக்டீரியாகவக் கண்டறியும் 

அளவு வகர உயர்த்தப பயன்படுகி்றது. ்சைாடியம் 

கசைலிகைட்  (Sodium  Selenite),  என்டிநரொகொக்்க 

நகொலி்பொர்மஸ ்பான்்றவற்க்ற  உள்ளடக்கிய 

கிராம் க�கடிவ் வகக பாக்டீரியா மற்றும் பல கிராம் 

பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்ககளத் தகடகசைய்கி்றது. 

(vi) உயிர்கபகால்லி உைர்தி்றன் ஊ்டகம் 

(Antibiotic sensitivity medium)

இது ஒரு நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி ஊ்டகம் இது 

பபாதுவாக பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராகப 

பயன்படுத்தபபடும் உயிர்க்ககால்லிகளின் (Antibiotic) 

உைர்தி்றரைச் நொதிககப் பயன்படுகி்றது. 

எடுத்துககாடடு: முல்லர் – ஹிண்்டன் அகார் ஊ்டகம்.

இது  ஒரு  ்தர்வு  கலகவ  அற்்ற  மற்றும் 

பிரித்தறி  கலகவ  அற்்ற  ஊடகம்.  இது  அதிக 

வககயாை  நுண்ணுயிரிகளின்  வளர்ச்சிகய 

அனுமதிக்கி்றது.  இதில்  காணபபடும்  ஸடார்ச் 

(Starch)  பாக்டீரியாக்கள்  உற்பத்தி  கசைய்யும் 

�ச்சுபகபாருட்ககள  உறிஞசுகி்றது.  ஆககயால் 

�ச்சுபகபாருள்கள்  ஆன்டிபயாடிக்  அல்லது 

உயிர்க்ககால்லியுடன்  குறுக்கீடு  கசைய்வதில்கல. 

இநத  ஊடகத்தில்  அகாரின்  அளவு  1.7%  ஆக 

பயன்படுத்தபபடுவதால் ஆன்டிபயாடிக்  கவகுவாக 

ஊடகத்தில்  ஊடுருவிச்  கசைல்ல  வழி  கசைய்கி்றது 

(படம் 5.9).

ப்டம் 5.9:  முல்லர் ஹிண்டன் ஊடகத்தில் உயிர் 

ககால்லி உணர்தி்றன்

(vii) காறறு அற்ற ஊ்டகம் (Anaerobic Medium)

இநத ஊடகம் காற்று அற்்ற சூழலில் வளரும் 

நுண்ணுயிர்ககள வளர்க்கப பயன்படுகி்றது. 

எடுத்துக்காட்டு: i) ராபர்ட்சைன் சைகமக்கபபட்ட 

இக்றச்சி ஊடகம்  (Robertson  Cooked 

Meat  Medium).  இகவ,  கிளாஸடிரிடியம் 

எனும் பாக்டீரியாகவப பிரித்து எடுக்கப 

பயன்படுகி்றது. ii) கத்யாகிகள்காகலட் 

பிராத் (Thioglycolate Broth). இநத ஊடகத்தில் 

குக்றபபு காரணியாக பயன்படுத்தபபடும் 

்சைாடியம் கத்யாகிகளக்்காகலட்  ஆக்ஸிென் 

மூலக்கூறுககள கவளி்யற்றி  ஊடகத்தில் 

குக்றநத ஆக்ஸிென் அளகவ நிகலநிறுத்துகி்றது.

குநைாநமைாபெனிக ஊ்டகம்

கு்ரா்மாகெனிக் ஊடகம் 

என்பது கு்ரா்மாகெனிக் 

அடித்தளப  கபாருள்ககளப 

(Substrate)  பயன்படுத்தி  மாற்்றம்  அகடநத 

பாக்டீரியாக்ககள  எளிகமயாகவும் 

துரிதமாகவும்  கண்டறிய  உதவுகி்றது. 

கு்ரா்மாகெனிக்  கலகவ  என்பது 

சைால்மான்-Gal  மற்றும்  X-Gal  ்பான்்ற 

அடித்தளப  கபாருட்ககளக்  ககாண்டுள்ளது. 

சில பாக்டீரியல் க�ாதிகள் கு்ரா்மாகெனிக் 

அடித்தளப கபாருள்ககள உகடத்து நி்றமுள்ள 

குழுக்ககள ்தாற்றுவிக்கின்்றை. 

EMB  ஊடகம்  ஏன்  ்தர்வுக்கலகவ,  பிரித்தறி 

மற்றும்  சிக்கலாை  ஊடகம்  என்றும் 

கூ்றபபடுகின்்றது?

உயர் சிநதரை நகள்விகள்
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(viii) க்டத்தும் ஊ்டகம் (Transport Medium)

இவ்வூடகம்  ஆய்வகத்தில்  கசைன்று  வளர்க்கக் 

கூடிய  மாதிரிப  கபாருள்ககள  கடத்துவதற்காக 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இது மாதிரியில் காணபபடும் 

அகைத்து  உயிரிககளயும்,  உயிருடனும்  அதன் 

எண்ணிக்கககய  மாற்்றாமலும்,  ஒ்ர  நிகலபபுத் 

தன்கமயுடன்  இருக்கச்  கசைய்கி்றது.  இதில்  கசைறிவு 

தாஙகி  கபாருள்கள்  (Buffers)  மற்றும்  உபபுகள் 

உள்ளை.  எடுத்துக்காட்டு:  ஸடுவார்ட்  கடத்தும் 

ஊடகம் (Stuart’s Transport Medium). இதில் கார்பன், 

க�ட்ரென்  மற்றும்  கரிம  வளர்ச்சிக்  காரணிகள் 

இல்கல.  ்கரி  பிளார்(Cary  blair)  மற்றும்  அமீஸ 

(Amies)  ்பான்்றகவ  கடத்தும்  ஊடகத்திற்கு  பி்ற 

எடுத்துகாட்டுகள்.

ரவைஸ க்டத்தும் ஊ்டகம் (Viral Transport 

Medium)

மாதிரிகளில்  காணபபடும்  கவரஸககள 

எடுத்துச்  கசைல்வதற்கு  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

எடுத்துக்காட்டு:  உலகளாவிய  கடத்தும் 

கவரஸ ஊடகம் (UVTM – Universal Transport 

Viral Medium). இநத திரவ ஊடகம் அக்றகவபப 

நிகலயில் நிகலயாைதாக இருக்கும். இகவ 

கவரஸ  மாதிரிககளச்  ்சைகரிபபதற்கம், 

கடத்துவதற்கும்  நிகலபபடுத்துவதற்கும் 

மற்றும்  நீண்ட  காலம்  உக்றநிகலயில் 

்சைமித்து கவபபதற்கும் பயன்படுகி்றது.

தகவல் துளி

பெயறரக ஊ்டகத்தில் நுண்ணுயிர்கரள 

வளர்ப்பதில் உள்ள விதிவிலககுகள்

்மக்நகொ்பொக்டீரியம் கலப்நர மற்றும் டிரிந்பொனிமொ 

்பல்லிடம் ்பான்்ற சில பாக்டீரியாக்ககள கசையற்கக 

ஊடகத்தில் வளர்க்க முடியாது. 

(ix) பூஞரெ பிரித்பதடுகக பயன்படும் ஊ்டகம்

பாக்டீரியா ஊடகஙககளப  ்பால்  சில ஊடகஙகள் 

பூஞகசைகளின்  வளர்ச்சிக்கு  உதவி  கசைய்கின்்றை. 

அதன்  மூலம்  பூஞகசைகளின்  நி்றமி  மற்றும் 

சிதில்  விகத  உருவாக்கத்கத  அறியலாம். 

சைாபராட்  கடக்ஸட்்ராஸ  அகார்  ஊடகம்  (SDA) 

கபாதுவாக  பூஞகசைகயத்  தனிகமபபடுத்தப 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

பல்்வறு வககயாை முக்கியப 

பூஞகசை ஊடகஙகள்  பூஞகசைகய வளர்க்க 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றை. எடுத்துக்காட்டு: 

உருகளக்கிழஙகு கடக்ஸட்்ராஸ அகார்,  க�கர் 

விகத அகார்.

1.   ஆய்வகத்திற்கு  வர  இயலாத 

்�ாயாளிகளிடமிருநது  மருத்துவ 

மாதிரிககள  எடுத்துச்  கசைல்வதற்கு  எநத 

ஊடகம் பயன்படுத்தபபடுகி்றது?

2.   தீக்காயமகடநத  இ்றநத  திசுக்களில் 

காணபபடும்  காற்்றற்்ற  வாசிகளின் 

வளர்ச்சிகய  ்சைாதிக்க  ஒரு  சி்றபபு 

ஊடகத்கதக் கூறு?

உயர் சிநதரை நகள்விகள்

5.3 தூய கலரவ

இயற்ககயில் நுண்ணுயிர்கள் சிக்கலாை 

பல இைஙககளக் ககாண்டு குழுக்களாக 

அகமநது உள்ளை. நுண்ணுயிரியின் அகமபபு, 

்�ாய்த்தன்கம, மரபணு மூலக்கூறு பற்றி 

அறிநதுக்ககாள்வதற்காக நுண்ணுயிரிககளத் 

தனிகமபபடுத்த  ஒரு சிற்றிைம் 

வககபபடுத்தபபட ்வண்டும். சிற்்றைஙககள 

வககபபடுத்துவதற்காக நுண்ணுயிரிகள் 

தூய்கமயாை  நிகலயில் தனிகமபபடுத்தபபட 

்வண்டும். தூயக்கலகவ அல்லது ஆக்ஸினிக் 

(Axenic) கலகவகள்,  ஒ்ர ஒரு வககயாை 

உயிரிைஙககள ககாண்டதாகும்.  தூய 

கலகவயில் இருநது கப்றபபடும் சைநததிகள் 

சிற்றிைம் ஆகும். ஒரு சிற்றிைம் ஒரு குழுகவத் 

்தாற்றுவிக்கும். குழு என்பது நுண்ணுயிரிகளின் 

கதாகுபபாகும். இநதக் குடும்பத்தில் காணபபடும் 

அகைத்து பண்புகளும் ஒ்ர மாதிரியாக இருக்கும். 

தூய வளர்ச்சி முக்றயின் அறிமுகத்திைால் பல 

நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியபடுகின்்றை.

5.3.1 நுண்ணுயிரிகரளத் 

தனிரமைப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படும் 

முர்றகள்

நுண்ணுயிர்  துக்றயில்  நுண்ணுயிர்ககளப 

பிரித்து  வளர்பபதற்குப  பல்்வறு  முக்றகள் 

இருநதாலும்  அதில்  மூன்று  முக்றகள்  பரவலாகப 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றை.  (Spread  Plate  Method) 

பரவும் தட்டு முக்ற, ஊற்று தட்டு முக்ற (Pour Plate 

Method)  மற்றும்  ்காடு  தட்டு  முக்ற  (Streak  Plate 

Method).
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(i) ஊறறு தடடு முர்ற (Pour Plate Method)

• ஒரு குறிபபிட்ட  ஆய்வு  மாதிரியிலிருநது 

குழுக்கள் உருவாக்கும் பாக்டீரியாகவ 

தனிகமபபடுத்துவதற்கும் மற்றும் 

எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

• இநத  நுட்பத்தில்  நுண்ணுயிர்  கதாகுதியின் 

அடர்த்திகயக் குக்றக்க ஆய்வு மாதிரி பலமுக்ற 

நீர்த்தபபடுகி்றது.

• மிகச் சிறிய அளவு  (1.0  மி.லி அல்லது  0.1 

மி.லி) ககாண்ட நீர்த்தபபட்ட மாதிரி  –  45°C 

கவபபநிகல இருக்கும் உருகிய அகாருடன் 

்சைர்த்துக் கலக்கபபடுகி்றது.

• நுண்ணுயிர் நீக்கம் கசைய்யபபட்ட கபட்ரி 

தட்டுகளில்  நுண்ணுயிர் கதாற்று அற்்ற 

நிகலயில் (காக் ஆய்வகத்தில் பணிபபுரிநத 

ஜீலியஸ ரிச்சைட் கபட்ரி 1887 ஆம் ஆண்டு 

கபட்ரி தட்கட வடிவகமத்தார்) இநதக் 

கலகவ ஊற்்றபபட்டு  குறிபபிட்ட கவபபநிகல 

மற்றும் கால  அளவுகளில் கபட்ரி தட்டுக்களில் 

அகடகாக்கம் கசைய்யபபடுகின்்றை.

கதாடர்பு தட்டுகள், நீண்ட குறுகிய துண்டு அகார் (Agar strips) ஊடகப்பகழ(Media cassettes) கதாடர்பு 

�ழுவம்  (Contact  slide),  தஙகும்  தட்டு(Settle  plates)  ்பான்்ற ஊடகஙகள்  தற்்பாது கிகடக்கின்்றை. 

காற்றில் நுண்ணுயிர் இருபபகத  கண்காணிக்கவும் உணவு  மற்றும்  மதுபாை  கதாழிற்ச்சைாகலயில் 

உள்ள அமுக்கபபட்ட வாயு வழியிலும்(Compressad  gas  lines)  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இவ்வககயாை 

ஊடகஙகள்  உணவு  ககடுதலுக்கு  காரணமாை  ்காலிபார்ம்,  ஈஸட்,  இகழபபூஞகசை,  ்பான்்ற 

நுண்ணுயிரிககள எண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

நி்றக்குறியீடு ககாண்ட MC ஊடகத்திண்டு(Media pad) ்பான்்றகவ ஈஸட், எஷகசைரிசியா ்காகல 

இகழபபூஞகசை ்காலிபார்ம் மற்றும் காற்றுவாசிககள துரிதமாகவும் ஏதுவாை முக்றயில் ்சைாதகை 

கசைய்யவும் பயன்படுத்தும் வககயில் ஊடகஙகள் கிகடக்கின்்றை.

தகவல் துளி

• அகடகாக்கும் ்�ரம் சிற்றிைஙகளுக்குத் 

தகுநதவாறு மாறுபடுகி்றது.

• கபட்ரி தட்டுகள் தகலகீழாை  முக்றயில் 

அகடகாக்கம் கசைய்யபபடுகின்்றை.

• அகடகாக்கும் கசைய்த பி்றகு,  பாக்டீரியல் 

குழுக்கள் ஊடகத்தின்  ்மல்பகுதியிலும் 

உள்்ள  புகதநதும் தனித்தனி அகமபபாக 

காணபபடுகின்்றை.

• இம்முக்றயிைால்  ஒரு  கதாககயில்  உள்ள 

கசைல்களின்  எண்ணிக்கககயக்  கண்டறிய 

பயன்படுத்தலாம் (படம் 5.10).

ஊறறு தடடு முர்றயின் குர்றபாடுகள்

1. கவபபம்  தாஙகாத  நுண்ணுயிரிகள்,  சூடாை 

அகாரின் கவபப நிகலயில் அழிகி்றது.

2. ஆழமாை  அகார்  ஊடகத்தில்  கட்டாய 

காற்றுசுவாசிகளின் வளர்ச்சி குக்றகி்றது.

3. அகார் ஊடகத்தின் உள்்ள புகதநத குழுக்கள் 

்மற்பு்றத்தில்  காணபபடும்  குழுக்ககளவிட 

மிகச்  சிறியதாக  உள்ளை.  ்மலும்  குழுக்கள் 

்சைர்ந்தா  அல்லது  கண்களுக்குப 

புலபபடாதகவயாக்வா இருக்கலாம்.

உ��ய அகா�
45°C–50°C

பா��யா
கலைவ

கல	த�, அைடகா	த�

பா��யா ���க� அகா� ஊடக	��
ேம�பர � ம��� உ�ேள வள��

ப்டம் 5.10:  ஊற்றுத் தட்டு முக்ற
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நுண்ணுயிர்  வளர்ச்சியில் 

ககடபிடிக்க  ்வண்டிய 

ஐநது  ‘ஐ’  Five  ‘I’  படி 

நிகலகள்:

1. உட்கசைலுத்துதல் (Inoculation)

2. அகடகாத்தல் (Incubation)

3. தனிகமபபடுத்துதல் (Isolation)

4. ஆய்வு கசைய்தல் (Inspection)

5. கண்டறிதல் (Identification)

(ii) பைவும் தடடு முர்ற (Spread Plate Method)

• இது மிக சுலபமாை ்�ரடியாை தூய 

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிகயத் தனிகமபபடுத்தும் 

முக்ற ஆகும்.

• இம்முக்றயில் ஒரு குறிபபிட்ட அளவு ககாண்ட 

நீர்த்தபபட்ட நுண்ணுயிர் கலகவ  (0.1  மி.லி 

அல்லது குக்றவாை) அகார் தட்டுகளில் 

இடபபடுகி்றது. 

• நுண்ணுயிர் நீக்கபபட்ட L- வடிவிலாை 

கண்ணாடி கம்பிகயக்(வகளநத கம்பி) 

ககாண்டு அகார் தட்டுக்களில் நுண்ணுயிர் 

கலகவ ஒ்ர மாதிரியாக சைம அளவில் 

பரபபபபடுகி்றது. 

• சிதறி பரபபபபட்ட நுண்ணுயிர் கலகவகளில் 

இருநது தனிபபட்ட குழுக்கள ்தான்றுகின்்றை

• இஙகும் அகார் தட்டுகள் ஒரு குறிபபிட்ட 

கவபபநிகலயில் குறிபபிட்ட ்�ரம் 

வகர அகடகாக்கும் கசைய்யபபடுகி்றது 

(சிற்றிைஙகளிகட்ய அகடகாக்கும் கசைய்யும் 

்�ரம் மாறுபடுகி்றது)

• அகடகாக்கும் கசைய்தபி்றகு கபட்ரி தட்டிலுள்ள 

தனித் தனியாை குழுக்களின் வளர்ச்சி 

உற்று்�ாக்கபபடுகி்றது.

• கபட்ரி  தட்டில்  குழுக்களின்  எண்ணிக்கக 

உயிருள்ள நுண்ணுயிர்களின் 

எண்ணிக்ககக்கு சைமம்.

• இநத  முக்றயிைால்  நுண்ணுயிர்களின் 

கதாககயிகைக் கணக்கிடலாம் (படம் 5.11).

(iii) நகாடு தடடு முர்ற (Streak Plate Method)

பாக்டீரியாக்களின் தூய வளர்பகபத் 

 தனிகமபபடுத்தப கபாதுவாகப  பயன்படுத்தக்கூடிய 

 முக்றகளுள்  ்காடு தட்டு முக்றயும் 

 அடஙகும். இம்முக்றயில் 

 இ ை ா கு ் ல ஷ ன் 

வகளயம் நிக்றய  ஆய்வு 

மாதிரி  எடுக்கபபட்டு 

அது  நுண்ணுயிர்  நீக்கம் 

 கசைய்யபபட்ட திட ஊடகத்தின் 

்மல்பு்றத்தில் ்காடுகளாக 

இடபபடுகி்றது. 

தனி பாக்டீரியல் கசைல்கல அகார் ்மற்புரத்தில் 

பிரிபபதற்கு கவவ்்வறு ்காடு இடுதல் முக்றகள் 

பயன்படுத்தலாம். முதல் பகுதியில் ்காடுகள் இட்ட 

பி்றகு இைாகு்லஷன் கம்பி நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

கசைய்யபபடுகி்றது. பின்ைர், இரண்டாவது ்காடுகள் 

முதல் பகுதியில் இருநது கதாடஙகபபடுகி்றது.

இ்த மாதிரியாை முக்ற பி்றபபகுதிகளிலும் 

்காடுகள் இடுவதற்குப பின்பற்்றபபடுகி்றது.

்காடுகள் இடும்கபாழுது கலகவயின் 

அடர்த்தி கதாடர் வரிகசைபபடி  (Serially  diluted) 

குக்றக்கபபடுவதால்  ஊடகத்தின்  ்மற்பு்றத்தில் 

நீர்த்த சைாய்வு விகிதம் உருவாக்கபபடுகி்றது.

்காடுகள் இடபபட்ட பி்றகு,  அகார் தட்டுகள் 

குறிபபிட்ட கவபபநிகலயில், குறிபபிட்ட ்�ரத்திற்கு 

அகடகாக்கம் கசைய்யபபடுகி்றது. (சிற்றிைஙகளுக்குத் 

தகுநதவாறு அகடகாக்கும் கசைய்யபபடும் ்�ரம் 

மாறுகி்றது)

�ட ஊடக��� 0.1ml
மா��கைள ஊ�ற�ப
த�

மா��க ைள சமமாக
பர��த� 

��ம ஊடக���
பா���யாைவ கல�த�

அைடகா�த�

ஊடக ேம�பர���
வள�  பா���யா

ழ�க�

1 2 3

ப்டம் 5.11:  பரவும் தட்டுமுக்ற
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5.4 பாகடீரியா மைறறும் பூஞரெ 

குழுககளின் வளர்ச்சிப் பண்புகள்

இதற்கு முநகதய  பகுதியில்  பல்்வறு 

வகயாை ஊடகஙகள் மற்றும் அதன் தனிபபட்ட 

பயன்ககளப பற்றி �ாம் அறிநது ககாண்்டாம். 

நுண்ணுயிரிகளின் அகமபகபப பற்றி அறிவது, 

அவற்க்றத் தனிகமபபடுத்துதல்,  இைஙகாணுதல் 

மற்றும் வககபபடுத்துதலில் மிக  அடிபபகட 

வரன்முக்றயாக உள்ளது. நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிப 

பண்புகள் வககபபாட்டியலில் ஒரு அடிபபகட 

அலகாகக் கருதபபடுகின்்றது.

பாக்டீரியாக்ககளத் திட மற்றும் திரவ 

ஊடகத்தில் வளர்க்கலாம். ஆைால்,  திட 

ஊடகத்தின்  ்மல்  கண்டறிவது  எளிதாக 

இருக்கும்.  திரவ ஊடகத்தில் பாக்டீரியா வளர்ச்சி 

கதளிவாக இருக்காது. ஒரு  வித சைமமாை 

கலஙகல் தன்கமயுடனும்  அல்லது சிறிய 

வீழபபடிவாக அடிபகுதியிலும், ்மற்பு்றத்தில் கமன் 

உக்றயாகவும் ்தான்றுகி்றது.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிப பண்புககளப 

பற்றி கதரிநது ககாள்ள சில அடிபபகட பண்புக் 

கூறுகள் உள்ளை. வளர்ச்சி ஊடகத்தில் உள்ள 

பாக்டீரியல் குழுவின் வடிவம்,  அளவு,  நி்றம், 

அகமபபு,  உயரம்,  விளிம்பு ்பான்்றகவ விரிவாக 

கீ்ழ கூ்றபபட்டுள்ளை.

அகடகாக்கத்திற்கு பின்ைர்,  அகார் தட்டுகளில் 

உள்ள நுண்ணுயிர்  குழுக்களின்  வளர்ச்சி 

உற்று்�ாக்கபபடுகின்்றை.

்காடுகள் இடபபடும் முக்றகயப கபாறுத்து, 

முதல் பகுதியில் அதிகமாை நுண்ணுயிர் 

வளர்ச்சியும்,  �ான்காவது பகுதியில் நுண்ணுயிர் 

குழுக்கள் தனித்தனியாகவும் காணபபடுகின்்றை.

ஒவ்கவாரு தனிகமபபடுத்தபபட்ட குழுவும் 

ஒரு தனி பாக்டீரியாவிலிருநது ்தான்றியதாக 

அனுமானிக்கபபடுகி்றது. ஆக்வ,  இது தூய 

வளர்ச்சிக் கலகவ என்று கூ்றபபடுகி்றது.

கவற்றிகரமாை  தனிகமபபடுத்துதல் 

தனி  கசைல்ககளப  பிரிக்கும்  இகடகவளிகயச் 

சைார்நததாகும் (படம் 5.12).

கமக்்ரா்மனிபு்லட்டர்  (Micromanipulator) 

–இச்சைாதைம்  நுண்்ணாக்கியுடன் 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.  இநதச்  சைாதைம் மூலம் 

ஒரு  தனி  பாக்டீரியல்  கசைல்கலக்  கலபபு 

குழுவில் இருநது பிரித்து எடுக்க முடியும். இதில் 

கமக்்ரா-பிபகபட்  (Micropipette)  அல்லது 

கமக்்ராபு்ராப (Microprobe – நுண்உணர்வு 

சைாதைம்)  உள்ளது.  ஆககயால்,  ஒரு  தனி 

கசைல்கல எளிதில் பிரித்கதடுக்கலாம்.

தகவல் துளி

ஊடக���
ெச���த�

இர�டாவ�
ெதா��
ேகா�க


A B C

D
E

	�றாவ� 
ெதா��
ேகா�க


நா�காவ�
ெதா��
ேகா�க


இ��ேபஷ�

�ைறவான வள��� 

அ�க வள���

 க அ�க�பயான
வள���

த��த�யான
கால�க


ப்டம் 5.12:  ்காடு தட்டு முக்ற
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5.4.1 தி்ட ஊ்டகத்தில் பாகடீரியாவின் குழு 

அரமைப்பு

வடிவம்: வளர்ச்சி குழுக்கள் வட்டமாை ஒழுஙகற்்ற, 

�ாரிகழயிலாை  (Filamentous)  ்வர் ்பான்்ற 

அகமபபுகளாகக் இருக்கலாம்.

உயைம்:  குழுவின்  பக்கவாட்டு  அகமபபாகும்.  இது 

தட்கடயாக, எழுபபபபட்ட, குமிழ ் பான்்ற (Umbonate), 

குவகள  ்பான்்ற  (Crateriform),  குழி  (Convex) 

புகடபபாைது (Pulvinate) ்பான்று காணபபடும்.

விளிம்பு: பாக்டீரியா குழுவின் விளிம்பாைது 

முழுவதுமாக,  மிருதுவாக,  ஒழுஙகற்்ற, 

அகலஅகலயாக  (undulate),  முட்கடவடிவமாக 

(Ovary)  கதுபபுக்களாக  (lobate),  சுருள்  (Curled), 

இகழ  (filiform)  ்பான்று இருக்கலாம். ஒழுஙகற்்ற 

அகமபகபக் ககாண்ட குழு,  ஒழுஙகற்்ற 

விளிம்பிகைத் தரும் (படம் 5.13).

குழு அளவு: குழுவின் விட்டம்,  மில்லிமீட்டர் 

அளவுகளில் அளக்கபபடுகின்்றது. இது சிறிய 

மற்றும் �டுத்தரமாை,  கபரிய,  ஊசிமுகை, 

்பான்்ற கதாடர்புகடய வார்த்கதகளால் 

விவரிக்கபபட்டுள்ளது.

ஊ்டகத்தின் நமைறபைப்பில் குழுவின் அரமைப்பு: 

பாக்டீரியாக் குழுக்கள் பளபளபபாகவும், 

மிருதுவாகவும் ்தாற்்றமளிக்கும். குழுக்கள் 

கசைாரகசைாரபபாகவும்,  சுருஙகியதாகவும், 

கவளிறியதாகவும்  (Veined)  மற்றும் கொலிக்கின்்ற 

அகமபபாகவும் இருக்கலாம்.

கபாதுவாக  மிருதுவாை 

குழுக்ககளக்  ககாண்ட 

ஸ ட் க ர ப் ந ட ொ க ொ க் க ஸ 

நி ந ம ொ னி ந ய , – 

வீ ரி ய த் த ன் க ம 

ககாண்டகவ. கசைாரகசைாரபபாை குழுக்களாகக் 

காணபபடுபகவ,  வீரியத்தன்கம 

அற்்றகவ.  ஆைால்,  ்மக்நகொ்பொக்டீரியம் 

டியூ்பர்குநலொஸிஸ  குழுக்கள்  ்மற்பு்றம் 

கசைாரகசைாரபபாைதாக  இருபபது  அதன் 

வீரியத்தன்கம  சுட்டிக்காட்டபபடுவதற்கு  ஒரு 

சி்றநத காரணி.

குழுவின் தன்ரமை: குழுவின் தன்கம என்பது 

பாக்டீரியல் வளர்ச்சியின் நிகலத்தன்கமகயக் 

குறிபபதாகும். அது காய்நத,  ஈரபபதமாை, 

வழுவழுபபாை, உகடயக்கூடிய, பகசைத்தன்கம 

(இகழயில் ஒட்டிக்ககாண்டு,  எடுபபதற்குக் 

கடிைமாய் இருக்கும்),  பிசுபிசுபபுத் தன்கம மற்றும் 

கவண்கண ்பாலவும் இருக்கலாம்.

பாகடீரியா குழுககளின் ஒளிபுகா தன்ரமை: 

குழுக்கள்  கவவ்்வறு வககயாை,  ஒளி ஊடுருவும் 

அடர்த்திகயக்  ககாண்டது.  அகவ  ஒளிபுகும்,  ஒளி 

புகாத, அகரகுக்ற ஒளி ஊடுருவும் தன்கமயாகவும், 

பல  நி்றம்  (Iridescent)  ககாண்டகவகளாகவும் 

(குழுக்கள் ஒளிசித்றலின்்பாது தன் நி்றத்கத மாற்றிக் 

ககாள்ளும்) இருக்கலாம்.

ப�வ�

உயர�

����

பா��ேன� வ�ட� நா�ைழயாலான ஒ	�க�ற ைரசா�� �ழ� (ெல��)

 ளா� எழ�ப�ப�ட க�ெவ�� பா��ேன� அ�ேபாேன�

�	 (�ட அைல
(அைலயாக)

நா�ைழயாலான க���
( ள�க�)

ஒ	�க�ற ���ட

ப்டம் 5.13:  பாக்டீரியாவின் குழு அகமபபு 
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குழுககளின் மைைம்:  சில  பாக்டீரியாக்கள்  மணம் 

பரபபும்  தன்கம  ககாண்டகவ.  அதன்மூலம் 

நுண்ணுயிரிககள இைஙகாை முடியும். மகழக்குப 

பின்  வரும்  மண்வாசைகை  ஆக்டிநனொ்மசீட்ஸ 

என்னும்  பாக்டீரியாவால்  ஏற்படுகி்றது.  சில 

பூஞகசைகள்  பழஙகளின்  மணத்கதப  கபற்று 

இருக்கும்.  எஷகசைரிசியொ நகொ்ல பாக்டீரியா 

மலத்தின் மணத்கத ஏற்படுத்தும்.

குழு நி்றம்:  பல  பாக்டீரியாக்கள்  நி்றமிகள்  உள்ள 

குழுக்ககள  உருவாக்கும்  (அட்டவகண  5.3).  சில 

பாக்டீரியல்  குழுக்கள்  நீரில்  ககரக்க  முடியாத 

நி்றமிககளத்  தயாரித்து  தக்ககவத்துக்  ககாள்கி்றது 

மற்றும்  குழுக்கள்,  நி்றமிககள  கசைல்லின்  உள்்ள 

எடுத்துக்ககாள்வதால்  அகவ  நி்றமாக  ்தாற்்றம் 

அளிக்கி்றது  (படம்  5.14).  ஆைால்  சில  பாக்டீரியா 

நீரில்  ககரக்கூடிய  நி்றமிககள  உருவாக்கி  சுற்றி 

உள்ள  ஊடகத்தில்  அநநி்றமிகயப  பரவச்  கசைய்யும். 

எடுத்துக்காட்டு:  சூநடொநமொனஸ ஏநரொஜிநனொசைொ 

உற்பத்தி கசைய்யும் நி்றமிக்கு “ப்யாகசைனின்” என்று 

கபயர். இது நீரில் ககரயும் தன்கம ககாண்டது மற்றும் 

ஊடகத்திற்கு ஊதா நி்றத்கத வழஙகுகின்்றது.

சில  நீரில்  ககரயும் 

நி்றமிகள்  புளூரகசைண்ட் 

தன்கம  ககாண்டகவ. 

எ டு த் து க் க ா ட் டு : 

க ப ் ய ா க வ ர் டி ன் . 

இகவ,  குழுக்ககள,  சுற்றிய  அகார்  ஊடகம் 

அல்ட்ரா  வயகலட்  (Ultraviolet)  கதிர்களுக்கு 

உட்படுத்தும்்பாது அகவ, கவள்கள அல்லது 

நீலநி்றத்கத உமிழகின்்றை.

5.4.2 திைவ ஊ்டகத்தில் நுண்ணுயிர் 

வளர்ச்சியின் தன்ரமை

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி கலகவ திரவம் முழுவதுமாகப 

பால் ்பான்று மற்றும் ்மகத் திரளாகவும் இருநதால் 

அது கலஙகிய நிகல என்று அகழக்கபபடும்.

கசைல்கள் குழாய் அடியில் ்தஙகி இருநதால் 

அகவ வீழபடிவு எைபபடும்.

பாக்டீரியல் வளர்ச்சி கதாடர்ச்சியாை அல்லது 

இகடயூறுடன் கூடிய ்மல் படர்வுடன் திரவ 

கலகவயில் இருநதால், அகத கமன்படலம் (Pellicle) 

என்று அகழக்கபபடுகி்றது (படம் 5.15). 

5.4.3 பூஞரெகளின் வளர்ச்சி மைறறும் 

குழுககளின் பண்புகள்

பூஞகசைகள் யூ்கார்யாடிக் உயிரிைஙகள் ஆகும். 

அகவ ஒரு கசைல் ஈஸட்டாகவும் (Yeast) மற்றும் 

பல கசைல்கள் ககாண்ட இகழ பூஞகசைகளாகவும் 

(filamentous  Mold)  இருக்கின்்றை. சில பூஞகசைகள் 

இருவித ்தாற்்றத்தில்  (Dimorphic)  இருக்கின்்றை. 

கபாதுவாகப பூஞகசைகள் அமிலத் தன்கமயில் 

விரும்பி வளருகின்்றை.ப்டம் 5.14:  ஊடகத்தில் காணபபடும் பாக்டீரியல் 

குழுக்களின் நி்றமிகள்

ப்டம் 5.15:  திரவ ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி

திைவ ேடுத்தை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி

பபலிககள்

பபலிககள்

வண்்டல்
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சைாப்ராட் கடக்ஸட்்ராஸ அகார் ஊடகம் மற்றும் 

உருகளக்கிழஙகு அகார் ஊடகம் பூஞகசைகளின் 

வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்்றை. சைாப்ராட் 

கடக்ஸட்்ராஸ அகார் (SDA - Sabourad’s Dextrose 

Agar) ஊடகத்தி்ன் அமிலத்தன்கம பாக்டீரியா 

வளர்ச்சிகயக் குக்றக்கும்.

பூஞகசை குழுக்களின் நி்றம்,  ்மற்புரம், 

பின்பு்றம்,  ்மற்புரத்தின் தன்கம (கபாடி,  துகள், 

கம்பளி,  பஞசு,  கமன் பூம்பட்டு  (Velvete)  அல்லது 

உ்ராமஙகள்அற்்றது  (Glabrous)) இடவகமபபு 

(Topography) உயரம், மடிபபு, விளிம்பு மற்றும் 

வளர்ச்சியின் கால அளவு ்பான்்ற  பண்புகள் 

கவனிக்கபபட ்வண்டும். 

ஈஸட நகண்டி்டாவின் வளர்ச்சிப் மைறறும் குழு 

பண்புகள்

ஈஸட்கள்,  சைாப்ராட் கடக்ஸட்்ராஸ அகார் 

(Sabouraud Dextrose Agar) காற்று உள்ள சூழலில் 

வளர்க்கபபடுகி்றது. பூஞகசைக் குழுக்கள் பகசைக் 

குழுக்களாக  வளர்நது ஈஸட்டின் மணத்கத 

கவளியிடுகி்றது.  கவவ்்வறு  ஈஸட்டு  குழுக்களின் 

பு்றத்்தாற்்றம் மாறுபடுகின்்றை  (படம் 5.16.அ). SDA 

ஊடகத்தில் ஈஸட் குழுக்கள் மிருதுவாை தன்கமயும் 

பாக்டீரியா குழுக்ககள விட கபரியதாகவும் 

இருக்கின்்றை. 

மியூககர் வளர்ச்சி மைறறும் குழுககளின் பண்புகள் 

பூஞகசைகளின்,  மியூகர் (Mucor) இபபூஞகசை 

கவள்கள,  பழுபபு,  அல்லது சைாம்பல் நி்றம் 

உகடயகவ மற்றும் ்வகமாக வளரும் தன்கம 

ககாண்டது.

ஸ்பார் உற்பத்தியால்  பகழய  பூஞகசைக் 

குழுக்கள்  சைாம்பல் நி்றத்தில் இருநது பழுபபு 

நி்றத்திற்கு மாறுகின்்றை (படம் 5.16.ஆ)

கடமார்பிக்  பூஞகசை  என்்ற  (Dimorphic) 

 பூஞகசைகள்  இகழப  பூஞகசைகளாக்வா, 

ஈஸட்டாக்வா  இருபபது  அதன்   சுற்றுபு்றச் 

சூழல்  உடலியல்  நிகலககளச்   சைார்நதது. 

 எடுத்துக்காட்டு:  ஹிஸநடொபிளொஸமொ 

 நகப்சூநலட்டம்  -  மனித  ்�ாய்க்கிருமியாை 

இபபூஞகசை  அக்ற  கவபபநிகலயில்  இகழ 

பூஞகசையாகவும், மனித உடலின் கவபபநிகல-

யில் ஈஸட் ்பான்றும் வளருகின்்றை. 

தகவல் துளி

அட்டவரை 5.3: நி்றமி பாக்டீரியாக்களின் நி்றமிகள்

பாகடீரியா நி்றம்

கசைநரஷியொ மொர்ச்சைனஸ சிவபபு

ஸகடகப்லாகாக்கஸ ஆரியஸ தஙக நி்ற மஞசைள்

கமக்்ராகாக்கஸ லூடியஸ மஞசைள்

சூ்டா்மாைஸ ஏ்ராஜி்ைாசைா பச்கசை

ப்டம் 5.16:  A சைாப்ராட் கடக்ஸட்்ராஸ அகார்-பூஞகசை வளர்ச்சி 

 அ)  ஈஸட் வளர்ச்சி  ஆ)  இகழ பூஞகசை 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.

உரலி

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

படி: 3படி: 2படி: 1

படி 1 படி 2

படி 4

படி 3
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அ) ்தர்வுக் கலகவ

ஆ) ஊட்டக் கலகவ

இ) அடிபபகடக் கலகவ

ஈ) கபாதுவாை ஊடகம்

2. பிரித்தறி ஊடகம் – ஒரு எடுத்துக்காட்டு

அ) இரத்த அகார்

ஆ) EMB அகார்

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) எதுவும் இல்கல

3. ஒரு  ஊடகத்தில்  காணபபடும்  அகைத்து 

மூலப கபாருள்களும் கதளிவாக விளக்கபபட்டு 

இருநதால் அநத ஊடகத்தின் கபயர் என்ை?

அ) கசையற்கக ஊடகம்

ஆ) கசையற்ககயற்்ற ஊடகம்

இ) சிக்கலாை ஊடகம்

ஈ) இயற்கக ஊடகம்

4. எநத ஊடகத்கதப பயன்படுத்தி மல மாதிரியில் 

உள்ள  கடபாய்டு  ்பசில்கல  மாதிரியில் 

தனிகமபபடுத்தபபட ்வண்டும்.

அ) ்தர்வுக் கலகவ ஊடகம்

ஆ) அடிபபகட ஊடகம்

இ) ஊட்டக் கலகவ

ஈ) பிரித்தறி ஊடகம்

5. எநத முக்றயில்,  நுண்ணுயிர் கலகவகய 

அகார் ஊடகத்தின் ்மல் கவபபது இல்கல?

அ) ஊற்று தட்டு முக்ற

ஆ) பரவும் தட்டு முக்ற

இ) ்காடு தட்டு முக்ற

ஈ) ்மற்கண்ட எல்லாம்

ஈ)  ் மற்கசைான்ை அகைத்தும்

6.  எநத முக்றயில்,  நுண்ணுயிர் கலகவ 

்சைாதகைக்குழாயில் உள்ள உருகிய அகார் 

ஊடகத்தில் கலக்கபபட்டு நுண்ணுயிர் நீக்கம் 

கசைய்யபபட கபட்ரி தட்டுகளில் ஊற்்றபபடுகி்றது?

அ) ஊற்று தட்டு முக்ற

ஆ) பரவும் தட்டு முக்ற

இ) ்காடு தட்டு முக்ற

ஈ) இகவ அகைத்தும்

சுருககம்

இயற்கக சூழலில் நுண்ணுயிரிகள் பல 

இைஙககளக் ககாண்ட குழுக்களாக உள்ளை.

நுண்ணுயிரிகள் உயிர்  வாழவதும் மற்றும் 

வளருவதும் சைாதகமாை வளர்ச்சிச் சூழகலப 

கபாறுத்து அகமயும்

நுண்ணுயிர்ககள ஆய்வகத்தில் வளர்பபது, 

அவற்க்றத் தனிகமபபடுத்துதல்,  இைஙகாணுதல் 

மற்றும் வககபபடுத்துதலில் முக்கிய பஙகு 

வகிக்கி்றது.

ஊடகம் என்பது, நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சிக்குத் 

்தகவயாை அகைத்துப  கபாருள்ககளயும் 

ககாடுக்கும் சூழல் ஆகும்.

பல்்வறு வககயாை ஊடகஙகள், 

நுண்ணுயிர்கள் தனிகமபபடுத்துதலில் 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றை.

ஊடகஙகள்,  இயற்பியல்,  ்வதியல் 

மற்றும் சி்றபபுத்்தகவகளின் அடிபபகடயில் 

வககபபடுத்தபபடுகின்்றை மருத்துவ மற்றும் 

சுற்றுபபுறுச் சூழலில் காணபபடும் பல்்வறு 

நுண்ணுயிர்ககளக் கண்டறிய அகவ 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

நுண்ணுயிரியல் துக்றயில் 

நுண்ணுயிர்ககளத் தனிகமபபடுத்த பல்்வறு 

முக்றகள் உள்ளை. அகவ,  ஊற்று தட்டு முக்ற, 

ஸபகரட் தட்டு முக்ற ்காடு தட்டுமுக்ற.

நுண்ணுயிர்ககள ஊடகத்தில் வளர்பபதன் 

மூலம்,  அவற்க்ற தனிகமபபடுத்தல், 

இைஙகாணுதல்,  மற்றும் வககபபடுத்துதலில் மிக 

முக்கியப பஙகு வகிக்கி்றது. பாக்டீரியா மற்றும் 

பூஞகசை குழுக்களின் வளர்ச்சி சைத்துபகபாருள்கள், 

கவபபநிகல மற்றும் P
H
 சைார்நது அகமயும்.

சுய மைதிப்பீடு

ெரியாை விர்டரயத் 

நதர்நபதடுககவும்

1. மருத்துவ மாதிரி 

கபாருளில் ்தகவயாை 

நு ண் ணு யி ர் க ள் 

எண்ணிக்கக குக்றவாகவும் ்தகவயற்்ற 

நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாகவும் இருக்ககயில் 

எநத ஊடகத்கத பயன்படுத்திப ்தகவயாை 

நுண்ணுயிர்ககளப பிரித்து எடுக்க முடியும்?
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7. ஒரு பாக்டீரியாக் குழுவில், ஒ்ர ஒரு சிற்றிைம் 

மட்டும் காணபபட்டால் அது என்ை என்று 

அகழக்கபபடுகின்்றது?

அ) தூய வளர்ச்சிக் கலகவ

ஆ) கலக்கபபட்ட வளர்ச்சி

இ) அகர நிகலயாக கலக்கபபட்ட வளர்ச்சி

ஈ) அசுத்தமாை வளர்ச்சி

8. ஏன் ஊற்று தட்டு முக்ற தனிகமபபடுத்துதலில், 

காற்று உள்ள சுவாசிகள் (Airobes) 

எண்ணிக்ககக் குக்றவாக உள்ளது?

அ) குக்றநத ஆக்ஸிென் அளவு இருத்தல்

ஆ) அதிக ஆக்ஸிென் அளவு இருத்தல்

இ) கார்பன் கட ஆக்கஸைடு இருத்தல்

ஈ) இகவ எதுவுமில்கல

9. ஒரு நுண்ணுயிர் கலகவயில் பல 

கலபபடஙககள ககாண்டு காணபபட்டால் 

எநத முக்றயின் மூலம் தனிகமபபடுத்தபபட 

பயன்படுகி்றது.

அ) பரவும் தட்டு முக்ற

ஆ) ஊற்று தட்டு முக்ற

இ) ்காடு தட்டு முக்ற

ஈ) இம்மூன்று முக்றயிலும்

10.  ஒரு அகார் தட்டில் A மற்றும் B என்்ற குழுக்கள் 

வட்ட அகமபபில் காணபபடுகின்்றை. இதில் 

A என்்ற குழு ஒரு தடுபபுபகபாருகள B ்மல் 

கசைலுத்துகி்றது. அபகபாழுது பாக்டீரிய குழு 

B-அகமபபு என்ை மாதிரியாை மாற்்றஙககளக் 

ககாண்டு இருக்கும்?

அ) A குழு அகமபபு மாறுபடுதல்

ஆ) B குழு அகமபபு மாறுபடுதல்

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) எநத மாற்்றமும் இல்கல

11. காற்று வளிமண்டலத்தில்  அகார் தட்டுககள 

உட்படுத்தி  அக்ற  கவபபநிகலயில் 

அகடகாக்கம் கசைய்த பி்றகு எநத மாதிரியாை 

நுண்ணுயிரிகள் குழு அகமபபு கபரும்பாலும் 

காணபபடும்.

அ) பாக்டீரியா

ஆ) பூஞகசை

இ) கவரஸ

ஈ) எதுவும் இல்கல

12. ஒரு நி்றமி பாக்டீரியாவில்,  உருவாக்கபபடும் 

நி்றமிகள் தண்ணீரில் ககரயாத தன்கம 

ககாண்டு இருநதால்,  அகவ எவற்றிற்கு 

நி்றத்கத வழஙகுகி்றது?

அ) பாக்டீரியா

ஆ) ஊடகம்

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) ்மற்கசைான்ை எதுவுமில்கல

13. ஒரு நி்றமி பாக்டீரியாவில்,  உருவாக்கபபடும் 

நி்றமிகள் தண்ணீரில் ககரயும் தன்கம 

ககாண்டிருநதால், அகவ எவற்றிற்கு நி்றத்கத 

வழஙகுகி்றது?

அ) ஊடகம் நி்றம் மாற்்றம் கபற்று இருக்கும்

ஆ) பாக்டீரியா நி்றம் மாற்்றம் கபற்று இருக்கும்

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) எகவயும் இல்கல

பின்வரும் விைாககளுககு விர்ட தருக

1. அகரதிட ஊடகம் என்்றால் என்ை? 

உதாரணம் ககாடு

2. அடிபபகட ஊடகம் என்்றால் என்ை? எ.கா 

தருக.

3. கசையற்கக ஊடகம் என்்றால் என்ை? 

விளக்கும்.

4. விகிதப கபருக்க ஊட்டக்கலகவ பற்றிக் கூறு?

5. ஏதாவது மூன்று பூஞகசை ஊடகம் பற்றிக் 

கூறு?

6.  தூய வளர்ச்சிக் கலகவ என்்றால் என்ை?

7. தூய வளர்ச்சி மற்றும் கலநத கலகவ (mixed) 

்வறுபடுத்திக் காட்டுக

8. ஏன்,  ஊற்று பி்ளட் தட்டு முக்றயில் 

்மற்பகுதியில் வளரும் நுண்ணுயிர் 

குழுக்கள்,  ஊடகத்தின் உள்்ள வளரும் 

குழுக்ககளக்,  காட்டிலும் கபரியதாகக் 

காணபபடுகி்றது?

9. ஏன்,  கபட்ரி தட்டுகள் அகடகாக்கும் கசைய்யும் 

கபாழுது தகலகீழாக கவக்கபபடுகின்்றை?

10.  சூ்டா்மாைஸ ஏ்ராஜி்ைாசைா உற்பத்தி 

கசைய்யும் பல்்வறு வககயாை நி்றமிககளப 

பற்றிக் கூறுக.
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19. அகார் சைாய்வு மற்றும் பிராத் ஊடகத்கத 

விட,  ஸட்ரிக்தட்டு முக்ற பாக்டீரியா 

தனிகமபபடுத்துதல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு 

எவ்வாறு உதவுகி்றது?

20.  பாக்டீரியாக் குழு அகமபபு பற்றி விவரி,

மைாைவர் பெயல்பாடு

1.  மாணவர்கள்,  தஙகள்  அன்்றாட  வாழவில் 

காணபபடும் அகார் ககாண்ட கபாருள்ககள 

பற்றி  கூ்றவும்  ்மலும்  அபகபாருள்களின் 

அகார் பயன்பாடு பற்றியும் கூ்ற ்வண்டும்.

2.  பாக்டீரியா  மற்றும்  பூஞகசை,  குழுக்களின் 

வகககள்  ககாண்ட  படஙகள்  மற்றும் 

பல்்வறு  வககயாை  ஊடகஙகள் 

ககாண்ட  படஙகள்  கவத்து  chart 

(விளக்கபபடம்) தயாரிக்கவும்

3.  ககட்டுப்பாை  உணவு  கபாருள்ககள 

ககாண்டு,  கண்ணுக்கு  புலபபடக்கூடிய 

நுண்ணுயிர்ககள உற்று ்�ாக்கவும்.

11. அகார் சைாய்கவக் காட்டிலும் அகார் 

ஊடகத்திைால் ஆை கபட்ரி தட்டுகளில் குழு 

அகமபகபக் காண்பது மற்றும் அகதப பற்றி 

அறிவது கதளிவாக உள்ளது ஏன்?

12. பாக்ட்டீரியா குழு உயரம் (elevation) பற்றிக் கூறு

13. மற்்ற உக்றவிக்கும் கபாருள் இருநதாலும் 

கூட ஏன்,  அகார் உக்றவிக்கும் கபாருளாக 

கபரும்பாலும் பயன்படுத்தபபடுகின்்றை?

14. ்தர்வு கலகவ ஊடகத்தில் இருநது 

விகிதப கபருக்க ஊட்டக்கலகவகய 

்வறுபடுத்திக்காட்டு

15. ஊற்று, பரவும், ்காடு, தட்டு முக்றகய விவரி

16.  நி்றமி உருவாக்கும் பாக்டீரியா பற்றி எழுதுக.

17. பாக்டீரியா குழுக்களின் ஒளி புகும் 

தன்கமகய பற்றிக் கூறு

18. சி்றபபு தன்கம ககாண்ட ஊடகஙகள் 

ஏ்தனும் ஐநது பற்றி எழுதுக.
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இயல் 6

நுண்ணுயிரிகளின் 

உணவூட்டமும், வளர்ச்சியும்

இயல் திட்டவரை

6.1  நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்

6.2  நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேவையான 

உணவூட்டம்

6.3  நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட ைவககள்

6.4 ஒளிசதசேரக்வக

6.5 நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசி

6.6 ைளரசசியின் அளவீடு

ைளரசசிக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும் ஆற்்றல் 

தேவைபபெடுகி்றது. இதுதபொல நுண்ணுயிரகள் 

கரிம, மற்றும் கனிம ்பொருள்கள், ஒளி, CO2 

தபொன்்றவைகளில் ஆற்்றவல ்பெற்றுக் 

்காள்கின்்றன. தேவைபபெடும் ஆற்்றலானது 

ைளரசசிவே மாற்்ற தி்றவனயும், அவைகளின் 

தேவையும் சோரந்துள்ளது. 

6.2 நுண்ணுயிரிகளுக்குத் தேரவயான 

உணவூட்டம்

நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசிக்கு ் பெருஊட்டசசேத்தும், 

நுண்ணூட்டசசேத்தும், ைளரசசி காரணிகளும் 

தேவைபபெடுகின்்றன. இவைகள் புரேம், நியூக்ளிக் 

அமிலக் ்காழுபபு தபொன்்ற ்சேல் ்பொருள்கவளக் 

கட்டவமக்க உேவுகின்்றன. 

பெரு ஊட்டச் சத்துகள் (Macro Nutrients) 

அதிக ்பெரிய அளவில் தேவைபபெடும் ேனிமஙகள் 

்பெருஊட்டசசேத்துகள் எனபபெடும். வைடரஜன் 

(N), காரபென் (C), ஆக்ஸிஜன் (O), வைடரஜன் 

(H), சேல்பெர (S), பொஸபெரஸ (P) , ்பொட்டாசியம் (K), 

கால்சியம் (Ca), ்மக்னீசியம் (Mg) மற்றும் இரும்பு 

(Fe) தபொன்்றவைகள் ேனிமஙகளாகும். அமிதனா 

உணவிலும் பி்ற கரிமப்பொருள்களிலும் ைளரகி்ற தமால்டு, 

ஒரு ைவகயான பூஞவசேயாகும். இது சிக்கலான ்பொருள்கவள 

எளியப்பொருள்களாக உவ்டத்து அேனின்று ேன் ைளரசசிக்குத் 

தேவையான ஊட்டசசேத்திவனப பிரித்்ேடுக்கும்.

மாணைரகள் இபபொ்டபபெகுதிவயப பெயின்்ற 

பி்றகு,

• பாக்டீரியா செல்லுக்குத் தேவையான 

ஊட்டசெத்துகவை அறிைர்.

• சபருஊட்டசெத்துகளுகவையும் நுண் 

ஊட்டசெத்துகவையும் தைறுபடுத்துைர்.

• கார்பன், ஆற்றல் தபான்்ற மூல 

ஆோரஙகளின் அடிபபவ்டயில் உயிரிகவை 

விைக்குைர்.

• ோைரம், பாசிகள், பாக்டீரியா 

தபான்்றவைகளின் ஒளிசதெர்க்வகயிவன 

ஒபபிடுைர்.

• பாக்டீரியல் ைைர்சசி ைவைவின், ைைர்சசி 

நிவலகவைப புரிந்துக்சகாள்ைர்.

• பாக்டீரியாக்கவைக் கணக்கீடு செய்யும் 

முவ்றகவை அறிைர்.

கற்றல் தோக்கஙகள்

6.1 நுண்ணுயிரின் உணவூட்டம்

இ வ் வு ல கி ல்  ை சி க் கு ம்  அ வ ன த் து 

உயிரினஙகளுக்கும் இயல்பொக ்சேயல்பெடுைேற்கும், 

75
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அமிலஙகளும் நியூக்ளிக் அமிலஙகளின் (DNA, 

RNA) பொகஙகளான பியூரின் பிரிமிடின் தபொன்்ற 

நியூக்ளிதயாடவ்டகளும் உருைாக்க வைடரஜன் 

தேவைபபெடுகி்றது. பொஸதபொலிபபிடுகள், 

ATP தபொன்்ற நியூக்ளிதயாவ்டடடுகள் 

நியூக்ளிக் அமிலஙகளின் பொஸதபொவ்ட ஈஸ்டர 

இவணவுகளிலும் பொஸபெரஸ ஒரு பெகுதி ஆகும். 

காரபென், வைடரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகியவைகள் 

்பெபடித்டாகிவளக்கான், புரேஙகள், ்௧ாழுபபுகள், 

நியூக்ளிக் அமிலஙகள் தபொன்்ற அவனத்து 

்பெரிய மூலக்கூறுகளுக்கு முது்கலும்பொகும். 

சிஸடின், ்மத்திதயாவனன் தபொன்்ற 

அமிதனாஅமிலஙகள் வேயமின், பெதயாடடின் 

தபொன்்றவைகவள உருைாக்க சேல்பெர 

தேவைபபெடுகி்றது. ்பொட்டாசியம், கால்சியம், 

்மக்னீசியம் மற்்ற இரும்பு தபொன்்றவைகள் 

்சேல்லினுள் தைரமின் அயனியாக உள்ளன. 

இவைகள் நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசிவே 

மாற்்றத்தில் முக்கிய பெஙவக வைக்கின்்றன. பெல 

்ைாதிகளின் ்சேயல்பொடடிற்கு ்பொட்டாசியம் (K
+
) 

தேவைபபெடுகி்றது. எடுத்துக்காடடு வபெரூதைட 

வகதனஸ பொக்டீரியாவின் அகசிேல் விவேயுவ்டய 

்ைபபெ எதிரபபில் கால்சியம் ஈடுபெடடுள்ளது. 

்மக்னீசியம் ATP யு்டன் இவணந்து ்ைக்தசோ 

வகதனஸ தபொன்்ற ்ைாதிகளுக்கு இவண 

காரணியாக (Cofactor) ்சேயல்புரிகி்றது. இரும்பு 

(Fe
2+

 அல்லது Fe
3+

) வசேடத்டாகுதராமில் உள்ளது. 

இது வசேடத்டாகுதராம் ஆக்ஸித்டஸ, தகட்டதலஸ, 

தபெராக்சித்டஸ தபொன்்றைரகளுக்கு இவண 

காரணியாக ்சேயல்பெடுகி்றது. 

நுண்ணூட்டச் சத்துகள் (Micro Nutrients)

குவ்றந்ே அளவில் தேவைபபெடும் சேத்துகள் 

நுண்ணூட்டச சேத்துகள் எனபபெடும். 

எடுத்துக்காடடு: துத்ேைாகம் (Zn), மாலிபடினம் 

(Mo), தகாபொல்ட (Co) மாஙகனீஸ (Mn) சில 

நுண்ணுயிரிகளுக்கு ்பெரிய மற்றும் நுண்ணூட்ட 

சேத்துகள் ேவிர, அமிதனா அமிலம், பியுரின் 

பிரமிடின், வைட்டமின்கள் தபொன்்ற ைளரசசி 

காரணிகள் தேவைபபெடுகின்்றன. எடுத்துக்காடடு: 

லிதகாதகா ைாஸ்டாக் சிற்றினத்திற்குப 

பெதயாடினும் என்டிதராகாக்கஸ்  பீகாலிஸிக்கு 

தபொலிக் அமிலமும் தேவைபபெடுகின்்றன.

கால்சியம் காரபெதனட, ்மக்னீசியம் 

வைடதரட, ்பெரஸ குவளவரடு, ஜிங 

சேல்வபெட, குளுக்தகாஸ தபொன்்றவைகவள 

மடடுதம ்காண்டுள்ள ஊ்டகத்தில் ஏதேனும் 

நுண்ணுயிரி ைளருமா? உன் பெதிவல 

ஆோரத்து்டன் கூறு 

உயர் சிநேரன தகள்விகள்

6.3 நுண்ணுயிரிகளின் உணவூட்ட 

வரககள்

நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசிக்கும், 

உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான காரபென், ஆற்்றல், 

எலக்டரான் ஆகியவைகவள எவ்ைாறு பூரத்தி 

்சேய்கின்்றன என்பெேன் அடிபபெவ்டயில் அவைகள் 

உணவூட்ட ைகுபபுகளாக ைவகபபெடுத்ேபபெடடுள்ளன.

நுண்ணுயிரிகள் பெயன்பெடுத்ேக்கூடிய 

காரபென் மூலப்பொருள்களின் அடிபபெவ்டயில் 

அவைகள் ேற்சோரபுகள், பி்றசோரபுகள் என 

ைவகபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன.

ேறசார்புகள்

இவைகள் காரபென்வ்ட ஆக்வஸைவ்ட மடடுதம காரபென் 

மூல ஆோரமாக பெயன்பெடுத்தும் உயிரிகள் ஆகும்.

பி்றசார்புகள்

இவைகள் பி்ற உயிரிகளி்டமிருந்து முன் உருைாகிய 

கரிம ்பொருள்கவளக் காரபென் மூல ஆோரமாக 

பெயன்பெடுத்தும் உயிரிகள் ஆகும். 

நுண்ணுயிரிகள் ஆற்்றல் மூல ஆோரத்தின் 

அடிபபெவ்டயில் ஒளி ஊட்ட உயிரி, தைதி ஊட்ட 

உயிரி என ைவகபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன. 

ஒளி ஊட்ட உயிரி

இவைகள் ஒளிவய (ஒளி ஆற்்றல்) ஆற்்றலின் மூல 

ஆோரமாக பெயன்பெடுத்தும் உயிரிகள் ஆகும். 

வ ்ட ய ா ட ்ட ம் க ளு க் கு 

(ஒரு ைவகயான பொசி 

குழு) அைற்றின் அழகான 

் சே ல் சு ை ர க வ ள க் 

கட்டவமக்க சிலிக்கான் தேவைபபெடுகி்றது.
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தவதி ஊட்ட உயிரி

இவைகள் கரிம, கனிம  ் பொருள்களின் 

 ஆசசிஜதனற்்றத்திலிருந்து ஆற்்றவலப 

 ் பெற்றுக்்காள்ளும் உயிரிகள் ஆகும். 

 நுண்ணுயிரிகள் எலக்டரான்கவளப பிரித்்ேடுக்கி்ற 

மூல ஆோரத்தின் அடிபபெவ்டயில் லித்தோடிராபஸ 

(பொவ்ற சோரபுகள்), ஆரகதனா டிராபஸ (கரிமச 

சோரபுகள்) ைவகபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன. குவ்றக்கபபெட்ட 

கனிம ்பொருள்கவள  எலக்டரான் மூல ஆோரமாக 

பெயன்பெடுத்தும்  உயிரிகள்   லித்தோடிராபஸ ஆகும். 

கரிம ்பொருள்கவள  எலக்டரான் ஆோரத்திலிருந்து 

்பெற்றுக் ்காள்ளும் உயிரிகள் ஆரகதனாடிராபஸ 

ஆகும் (அட்டைவண 6.1).

அவனத்து நுண்ணுயிரிகளும், ஆற்்றல், 

முேன்வம காரபென் மூல ஆோரம், எலக்டரான்கள் 

ஆகியவைகளின் அடிபபெவ்டயில், கீழகாணும் 

ைான்கு உணவூட்ட ைகுபபுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் 

அ்டஙகும்.

ஒளி ேறசார்புகள் (Phototrophs)

யூதகரிதயாடடிக் பொசிகள், வகதனாபொக்டீரியா 

(நீல பெசவசே பொசிகள்), ஊோ மற்றும் பெசவசே கந்ேக 

பொக்டீரியா ஆகியவைகள் இந்ே ைகுபபில் உள்ளன. 

இவைகளால் ஒளி ஆற்்றவலப பெயன்பெடுத்ே முடியும். 

இவைகவள காரபென்-வ்ட-ஆக்வஸைவ்ட மடடுதம 

காரபென் மூல ஆோரமாக ்காண்டுள்ளன. 

ஒளி பி்றசார்புகள் (Photo heterotrophs)

இவ் உயிரிகள் ஒளிவய ஆற்்றலின் மூல 

ஆோரமாகவும் கரிமப்பொருள்கவள எலக்டரான் 

மற்றும் காரபெனின் மூல ஆோரமாகவும் 

பெயன்பெடுத்துகி்றது. எடுத்துக்காடடு: ஊோ மற்றும் 

பெசவசே கந்ேகம் அற்்ற பொக்டீரியா.

தவதி ேறசார்புகள் (Chemoautotroph’s) 

இவைகள் சுற்றுசசூழலில் முக்கியமான 

நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். இவைகள் ஆற்்றவலயும் 

எலக்டரான்கவளயும் ்பெற்றுக்்காள்ள வைடதரட, 

இரும்பு, கந்ேகம் தபொன்்ற கனிம ்பொருள்கவள 

ஆக்ஸிகரணம் ்சேய்கின்்றன.

தவதி பி்றசார்புகள்

இவ் உயிரினஙகள் ஆற்்றல், எலக்டரான், காரபென் 

தபொன்்ற அவைகளின் தேவைகவள கரிம 

்பொருள்கவளப பெயன்பெடுத்தி பூரத்தி ்சேய்து 

்காள்கின்்றன.

ெ்டம் 6.1: சேயதனாபொக்டீரியா

6.4 ஒளிச்தசர்க்ரக

ஒளிசதசேரக்வக என்பெது 

ஒளி ஆற்்றவல ்பெற்று 

அேவன தைதி ஆற்்றலாக 

மாற்றும் ்சேயல் முவ்றயாகும். 

உணைாக பெயன்பெடுத்ேபபெடும் 

கரிம ்பொருள்கவள 

அட்டவரண 6.1: காரபென், ஆற்்றல், எல்க்டரான் ஆோரஙகளின் அடிபபெவ்டயில் நுண்ணுயிரி ைவகபபொடு 

கார்ென் ஆோைம்

ேற்சோரபுகள் Co2

பி்ற சோரபுகள் பி்ற உயிரிகளின் கரிமப்பொருள்கள்

ஆற்றல் ஆோைம்

ஒளி சோரபுகள் ஒளி ஆற்்றல்

தைதி சோரபுகள் தைதி ஆற்்றல் (கரிம மற்றும் கனிம)

எலக்டைான் ஆோைம்

லித்தோடிராபகள் குவ்றக்கபபெட்ட கனிம ்பொருள்கள்

ஆரகதனாடிராபஸகள் கரிம ்பொருள்கள்
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அட்டவரண 6.2: ஊட்டத்தேவைகளின் அடிபபெவ்டயில் நுண்ணுயிரிகளின் ைவக

ஊட்ட வரக சக்தி/மின்ணணு/கார்ென் 

மூலஙகள்

நுண்ணுயிரிகள்

தபொடத்டா ஆடத்டா டராபஸ ஒளி சேக்தி, கரிமம் அல்லாே 

தசேரம மின்னணு மூலஙகள், 

காரபென்-வ்ட-ஆக்வஸைடு

சேயதனா பொக்டீரியா, ஊோ மற்றும் பெசவசே 

சேல்பெர பொக்டீரியா

தபொடத்டா ்ைடடிதரா டராபஸ ஒளி சேக்தி, கரிம தசேரம 

மின்னணு மூலஙகள் மற்றும் 

காரபென்

ஊோ மற்றும் பெசவசே சேல்பெர அல்லாே 

பொக்டீரியாக்கள்

கீதமா ஆடத்டா டராபஸ கரிமம் அல்லாே தசேரமஙகளில் 

இருந்து, காரபென், சேக்தி மற்றும் 

மின்னணு மூலஙகள்

வைடரிவபெயிங பொக்டீரியா மற்றும் இரும்பு 

பொக்டீரியா

கீதமா ்ைடடிதரா டராபஸ கரிம தசேரமஙகளில் இருந்து 

காரபென், சேக்தி மற்றும் 

மின்னணு மூலஙகள்

புதராடத்டாதசோைா மற்றும் அதைக 

தைாயுண்்டாக்கும் பொக்டீரியாக்கள்

(காரதபொவைடதரடடுகள்) உருைாக்க ATP, 

NADPH யிலும்மிருந்து கிவ்டக்கப்பெறும் 

தைதி ஆற்்றல் பெயன்பெடுகின்்றது. இத்தி்றன் 

ஒளிசதசேரக்வகவய உலகில் ைவ்ட்பெறும் முக்கிய 

நிகழைாக்குகி்றது. யூதகரிதயாடகளும் (ோைரம், 

பொசிகள்) புதராதகரிதயாடகளும் (சேயதனா பொக்டீரியா, 

ஊோ, பெசவசே பொக்டீரியா) ஒளிசதசேரக்வகவய 

நிவ்றதைற்்ற தி்றன் ்காண்்டவை. ோைரஙகவளப 

தபொன்்ற சேயதனாபொக்டீரியா ஒளிசதசேரக்வக 

்சேயற்பெடுத்துகின்்றன.

ொக்டீரியாவில் ஒளிச்தசர்க்ரக

ைான்கு ைவகயான ஒளிசதசேரக்வக பொக்டீரியாக்கள் 

உள்ளன. அவை பெசவசே கந்ேக பொக்டீரியா 

(எடுத்துக்காடடு குதளாதராபியம்), பெசவசே கந்ேக 

அற்்ற பொக்டீரியா (குதளாதராபிளக்சேஸ), ஊோ 

கந்ேகம் அற்்ற பொக்டீரியா (எடுத்துக்காடடு: 

தராத்டாஸ்வபரில்லம்) என்பெவையாகும்.

சேயதனாபொக்டீரியாக்கவள தபொலதை 

ஒளிசதசேரக்வக பொக்டீரியாக்களும் ைளிமண்்டல 

அ)  த்டக்சேஸில் உள்ள இரத்ே ஏரியின் சிைபபு நி்றமானது அதில் காணபபெடும் ஊோ 

சேல்பெர பொக்டீரியாக்களினால் தோன்றுகி்றது.

ஆ)  ் ைபபெமூட்டபபெட்ட நிலம் சோரந்ே ைடிதுவளகளில் காணபபெடும் ்பெரிய குழாய் 

புழுக்கள் கீதமாலித்தோடதராபபிக் பொக்டீரியாக்கள் ேரும் ஊட்டசசேத்திவனக் 

்காண்டு உயிர ைாழகின்்றன.
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CO2 வய நிவலநிறுத்துகின்்றன. ஆனால், இவை 

H2O வய எலக்டரான் ைழஙகியாகவும் ஒதர ஒரு 

ஒளி அவமபபிவனயும் பெயன்பெடுத்துகின்்றன. 

ொக்டீரியாவில் ஒளிச்தசர்க்ரகயின் 

பசயல்முர்ற:

ஊோ பெசவசே பொக்டீரியாவின் எலக்டரான் க்டத்தும் 

அவமபபொனது ஒதர ஒரு ஒளி அவமபபிவன 

்காண்்டது. PSI (P870) இவைகளுக்கு ஒளி 

அவமபபு II இல்வல. P870 ஒளி ஆற்்றவல 

்பெற்று கிளரசசி அவ்டயும் தபொது அவை 

பொக்டீரியா தபெதயாவபெடடினுக்கு எலக்டராவன 

ைழஙகுகின்்றது. எலக்டரான்கள் கியூதனான்கள், 

வசேடத்டாகுதராம்கள் ஆகியவைகளின் ைழிதய 

க்டந்து மீண்டும் P870 க்கு திரும்புகின்்றன. இந்ே 

்சேயல்முவ்றயானது சுழற்சியாக (ஏ்னனில் 

P870 ல் இருந்து கிளரசசியுற்்ற எலக்டரான் 

மீண்டும் P870 க்தக ைருகி்றது) ATP வய 

உருைாக்குகின்்றன.

1. சுழற்சி மற்றும் சுழற்சியற்்ற 

பொஸதபொரிதலசேனின் எலக்டரான் 

பொய்சசேலின் ைரிவசே எவ்ைாறு இருக்கும்?

2. ஒளிசதசேரக்வகயினால் உருைாகும் 

தைதி ஆற்்றல் ATP NADPH அல்லது ATP 

NADH ஏன்?

உயர் சிநேரன தகள்விகள்

ஊோ பொக்டீரியாவில் NAD
+
 வய NADH 

ஆக குவ்றக்க ஒரு ேவலகீழான எலக்டரான் 

க்டத்துேல் இயஙகுகின்்றது. NADH உருைாக்க, 

வைடரஜன் சேல்வபெட, வைடரஜன் எளிய சேல்பெர, 

கரிம ்பொருள்கள் தபொன்்ற ்ைளிபபு்ற எலக்டரான் 

ைழஙகிளி்டமிருந்து எலக்டரான்கள், எடுத்துக் 

்காள்ளபபெடுகின்்றன.

H2O எலக்டரான் ைழஙகியாக 

பெயன்பெடுத்ோதினால் ஆக்ஸிஜன் 

்ைளிதயற்்றபபெடுைதில்வல. இது ஈடுபெடும் 

உயிரிகளின் ஆக்ஸி்ஜனிக் அற்்ற இயல்பிவன 

விளக்குகி்றது. 

இந்ே விவனயில் ்ைளியாகும் சேல்பெர ஆனது 

சேல்பெர உருண்வ்டகளாக ் சேல்களின் உடபு்றத்திதலா 

அல்லது ்ைளிபபு்றத்திதலா ேஙகுகி்றது.

Co2+H2S  (CH2O)n+S 

1.  சுழற்சியற்்ற, சுழற்சி ஒளி 

பெ ா ஸ த பெ ா ரி த ல சே ன் -

களின் எலக்டரான் 

ைரிவசே எவ்ைாறு 

உள்ளன?

2.  ஒளிசதசேரக்வகயினால் உருைாக்கபபெடும் 

தைதி ஆற்்றல் பொஸதபொரிதலசேன்களின் 

எலக்டரான் ைரிவசே எவ்ைாறு உள்ளன?

3.  ஒளிசதசேரக்வகயினால் உருைாக்கபபெடும் 

தைதி ஆற்்றல் ATP, NADPH அல்லது ATP, 

NADH தபொன்்றவைகள் ஆகும்.

6.5 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி

பொக்டீரியாக்களில் ்சேல்லின் உள்்பொருள்களின் 

மிகுதிதய ைளரசசி என ைவரயறுக்கபபெ்டலாம். 

ைளரசசியானது ்சேல்லின் எண்ணிக்வகவய 

அதிகரிக்கி்றது. பொக்டீரியாக்கள் ்ோகுதி 

ைளரபபுகளாக திரை ஊ்டகத்தில் 

ைளரக்கபபெடும்தபொது (புதிய ஊ்டகம் 

்காடுக்கபபெ்டாமல் ஒரு ்ோகுதி ஊ்டகத்தில் 

ைவ்ட்பெறும் ைளரசசி) எல்லா ஊட்டசசேத்துகளும் 

தீரும் ைவர ்சேல் ்பெருக்கம் ைவ்ட்பெறுகி்றது. சில 

தைரத்திற்கு பி்றகு ஊட்டசசேத்து ்சேறிவு குவ்றந்து, 

பொக்டீரியல் ் சேல்கள் இ்றக்க ் ோ்டஙகுகின்்றன. இந்ே 

ைளரசசியின் பொஙகிவன உயிருள்ள ்சேல்களும் 

அவ்டகாபபு தைரத்திற்கும் உள்ள ம்டக்வகவய 

ைவரபெ்டமாக பெதிவு ்சேய்யலாம் (பெ்டம் 6.4).

பொக்டீரியாவின் ைளரசசி ைவளைானது ைான்கு 

்ைவ்தை்றான நிவலகவள ்காண்டுள்ளது. 

1. பின் ேஙகல் நிவல (Lag phase)

2. ம்டக்வக அடுக்வக நிவல (Log phase)

3. நிவலயான நிவல (Stationary phase)

4. இ்றபபு நிவல (Death phase)

1. பின் ேஙகல் நிரல

பொக்டீரியாக்கள் புதிய ஊ்டகத்தில் 

அறிமுகபபெடுத்ேபபெடும்்பொழுது உ்டனடியாக ்சேல் 

்பெருக்கதமா, ்சேல் எண்ணிக்வக அதிகரிபதபொ 

ைவ்ட்பெ்றாது. ்சேல்லானது ்சேல் ்பொருள்கவள 

உருைாக்கி ்சேல் அளவிவன அதிகரித்து ்சேல் 

்பெருக்கத்திற்கு ேயாரயாகின்்றது. ்சேல் ்பெருக்கம் 

பின்ேஙகுைோல் இது பின் ேஙகல் நிவல 

எனபபெடுகி்றது. 
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2. ம்டக்ரக நிரல அல்லது அடுக்ரக நிரல

இந்ே நிவலயின் தபொது நுண்ணுயிரிகள், தைகமாக 

்பெருக்கமவ்டந்து, ஊ்டகத்திலுள்ள அவனத்து 

ஊட்டசசேத்துகவள பெயன்பெடுத்தி சோத்தியமான 

அதிதைகத்தில் ைளருகின்்றன. ம்டக்வக நிவலயில் 

ைளரசசி விகிேம் சீராக உள்ளது. உயிரிகள் 

முவ்றயான இவ்ட்ைளிகளில் ்பெருக்கமவ்டந்து 

எண்ணிக்வகயில் இரும்டஙகு ஆகின்்றன. ைளரசசி 

ைவளவு சேமேளமாக முன்தனறுகி்றது. 

3. நிரலயான நிரல

ஊட்டசசேத்துகள் குவ்றைவ்டயும் தபொது ்சேல் 

ைளரசசி நின்று விடுைோல் ைளரசசி ைவளைானது 

கிவ்டமட்டமாகி்றது. ்சேல் பிரிேலுக்கும், ்சேல் 

இ்றபபுக்கும் உள்ள சேமநிவலயினால் உயிருள்ள 

்சேல்களின் எண்ணிக்வக நிவலயாக உள்ளது. 

4. இ்றப்பு நிரல

ஊட்டசசேத்து இழபபும் கழிவுதசேரேலும் ்சேல் 

எண்ணிக்வக குவ்றவிற்கு ைழிைகுக்கின்்றன. 

நுண்ணுயிரிகள் தைகமாகவும், ம்டக்வகயாகவும், 

இ்றபபெேனால் ைளரசசி ைவளைானது கீதழ 

இ்றஙகுகி்றது. 

போகுதி வளர்ப்பு ( Batch Culture)

இது ஊட்டசசேத்து மீண்டும் ைழஙகாமலும் 

கழிவுகவள அகற்்றாமலும், ஒரு குறிபபிட்ட 

அளவு ைளரசசி ஊ்டகத்தில் நுண்ணுயிரிகவள 

ைளரபபெோகும். இது ஒரு அவ்டத்ே அவமபபு ஆகும். 

இது நுண்ணுயிரிகளின் பெல ைளரசசி நிவலகவள 

பெடிபபெேற்கு உேவுகி்றது. 

போ்டர் வளர்ப்பு 

இது ஒரு நிவலயான அளவிவன உவ்டய 

தி்றந்ே அவமபபொகும். இதில் ்ோ்டரசசியாக 

சீரான தைகத்தில் பெயன்பெடுத்ேபபெட்ட ஊ்டகம் 

அகற்்றபபெடடு புதிய ஊ்டகம் தசேரக்கபபெடுகி்றது. ஒரு 

நுண்ணுயிரியின் ைளரசசியானது பெல ைாள்கள் 

அல்லது பெல ைாரஙகள் ைவர நீண்்ட காலஙகளுக்கு 

ம்டக்வக நிவலயிதல நீடிக்கும். இது உயிரிகளின் 

்ைாதி ்சேயல்பொடுகவளயும் உ்டலியக்க 

்சேயல்முவ்றகவளயும் ஆராய்சசியாளரகள் 

அறிந்துக்்காள்ள உேவுகி்றது. ்ோ்டர ைளரபபு 

இரண்டு ைழிகளில் இயஙகுகின்்றது. 

1. நுண்ணுயிரி ்பெருக்கத் ே்டக் கருவி (Chemostat)

2.  ் ேளிைற்்ற நுண்ணுயிரிப ்பெருக்கத் ே்டக் கருவி 

(Turbidostat)

இறப்பு நிைல

நிைலயான 

நிைல

விைரவாக 

வளர்ச்சி நிைல

சுணக்க 

நிைல

பாக்டீரியாவின் கூட்டத்தில் 

உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற 

ெசல்களின் எண்ணிக்ைக

குைறவு

அல்லது 

ெசல் இல்ைல

உயிரற்ற ெசல்கள்
உயிருள்ள 

ெசல்கள்

0 5

ேநரம் (hr)

உ
யி

ரு
ள்
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ெ்டம் 6.4: ஆய்ைக சூழலில் பொக்டீரியா ைளரசசியின் நிவலகவள காண்பிக்கும் ைவளவு
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நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் ே்டக்கருவி

இது, ஒதர தைகத்தில் சுத்ேமான ஊட்டசசேத்து 

ஊ்டகைளரசசிக் கலத்தினுள் ்சேல்லவும், 

பெயன்பெடுத்ேபபெட்ட ஊ்டகத்வே ்ைளிதயற்்றவும் 

்சேயல்பெடுகி்றது. இேனால் ைளரசசி தைகத்வேயும் 

்சேல் அ்டரத்திவயயும் ஒதர தைரத்திதலா அல்லது 

ேனித்ேனியாகதைா கடடுபபெடுத்ே இயலும் இந்ே 

நீரத்ேல் தைகத்வேயும் ைரம்பு ஊட்டசசேத்தின் 

்சேறிவிவனயும் அவ்டைேற்கு (சேரக்கவர அல்லது 

அமிதனா அமிலம் தபொன்்ற காரபென் அல்லது 

வைடரஜன் மூலம் ஆோரம்) இரண்டு காரணிகள் 

முக்கிய பெஙவக ைகுக்கின்்றன. 

நீரத்ேல் தைகத்வே சேரிபெடுத்தி ைளரசசி 

தைகத்வே கடடுபபெடுத்ேலாம். ைரம்பு ஊட்டசசேத்தின் 

்சேறிவை சிறிது மாற்றி ்சேல் அ்டரத்திவய 

கடடுபபெடுத்ேலாம் ( பெ்டம் 6.5)

பேளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் 

ே்டக்கருவி

இது தபொன்்ற ்ோ்டரசசியான அவமபபொனது 

ைளரசசிகளின் கலஙகவள அளக்கும் ஒளி ் சேல்வல 

்காண்டுள்ளது. இது ைளரசசி ஊ்டகத்தின் பொயும் 

தைகத்வே ோனாகதை ஒழுஙகுபபெடுத்தும் இதில் 

ைரம்பு ஊட்டசசேத்துகள் இல்வல.

புதிய ஊடகம் 

கட்டுப்படுத்தும் அைடப்பான்

காற்று 

வழங்கல்

காற்று வடிகட்டி

ஊடக கலம்

ெகாள் கலம்

ெ்டம் 6.5: நுண்ணுயிரிப ்பெருக்கத் ே்டக்கருவி

6.5.1 வளர்ச்சியிரன ொதிக்கும் காைணிகள்

நு ண் ணு யி ரி க ளி ன்  ை ள ர ச சி வ ய 

்சேயல்பொடுகவளயும் சுற்றுசசூழலின் இயற்பியல் 

மற்றும் தைதியியல் ேன்வமகள், ்பெரிதும் 

பொதிக்கின்்றன. நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசியிவன 

கடடுபபெடுத்துைேற்கு அவனத்து காரணிகளுள் ைான்கு 

முக்கிய காரணிகள் பெஙகு ைகிக்கின்்றன. அவையாைன,

1. ்ைபபெநிவல

2. pH

3. நீர ்சேயல்பொடு

4. ஆக்ஸிஜன்

1. பவப்ெநிரல

நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசியிவனயும் உயிர 

ைாழைேவனயும் பொதிபபெதில் ்ைபபெநிவலயானது 

நுண்ணுயிரிகவள பொதிக்கலாம். ஏ்னனில் 

்ைாதி ஊக்கபபெடுத்ே விவனகள் மாறுபெடுகின்்ற 

்ைபபெநிவலக்கு உணரசசிதி்றன் உள்ளோக 

உள்ளன. ஒவ்்ைாரு நுண்ணுயிரிக்கும் ஒரு 

குவ்றந்ே ்ைபபெநிவலயும் (இேற்கு கீழ ைளரசசி 

நிவல ைவ்ட்பெ்றாது) உகந்ே ்ைபபெநிவலயும் 

(மிக தைகமான ைளரசசி) அதிக ்ைபபெநிவலயும் 

(இேற்கு தமதல ைளரசசி ைவ்ட்பெ்றாது) உள்ளது. 

ஒளி 

மூலம் 

புைகப்படம் ெசல்

ஊடகத்தின் ஓட்டம் 

கட்டுப்படுத்தும் வால்வ்

நுண்ணுயிரி நீக்கம் 

ெசய்யப்பட்ட ஊடகம் 

இருப்பிடம்

மீதமுள்ள ஊடகம் 

ெவளிேயறும் பகுதி

ெ்டம் 6.6: ்ேளிைற்்ற நுண்ணுயிரிப ்பெருக்கத் 

ே்டக்கருவி
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இந்ே மூன்று ்ைபபெநிவலகளும் அடிபபெவ்டயான 

்ைபபெநிவலகள் ஆகும். 

நுண்ணுயிரிகளின் பவப்ெநிரல வகுப்புகள்

நுண்ணுயிரிகள் அவைகளின் மிேமான 

்ைபபெநிவலயிவன சோரந்து ைான்கு குழுக்களாக 

பிரிக்கபபெடடுள்ளது.

• குவ்றந்ே ்ைபபெநிவல விரும்பிகள்

• மிேமான ்ைபபெநிவல விரும்பிகள்

• அதிக ்ைபபெநிவல விரும்பிகள்

• மிக அதிக ்ைபபெநிவல விரும்பிகள் 

குர்றநே பவப்ெநிரல விரும்பிகள்

குவ்றந்ே ்ைபபெநிவல விரும்பி என்பெது உகந்ே 

ைளரசசி ்ைபபெநிவல 15°C யும் மிகுதியான 

்ைபபெநிவல 20°C குவ்றைான ைளரசசி 

்ைபபெநிவல 0°C ்காண்்ட உயிரிகள் 

ஆகும். இவைகள் ஆரடிக், அண்்டாரடிக் 

்பெருஙக்டல்கள் தபொன்்ற துருைநிவலபபெரபபுகளில் 

காணபபெடுகின்்றன. ்ைபபெநிவல அதிகரிக்கும் 

தபொது ்சேல் சேவ்வு பிளவுபெடடு ்சேல் உள்்பொருள்கள் 

்ைளிதயறுைேனால் அவைகள் விவரைாக 

்கால்லபபெடுகின்்றன. எடுத்துக்காடடு தமாரி்்டல்லா, 

தபொடத்டா பொக்டீரியம், சூத்டாதமானாஸ.

பெனி பொசியான 

கி ள ா மி த ்ட ா த ம ா ன ஸ , 

பெனியினுள் ைளரும். அேன் 

சிைபபு நி்ற சிேல் விவேகள் 

இளம் சிைபபு பெனி.

குர்றநே பவப்ெநிரல ோஙகிகள்

உகந்ே ்ைபபெநிவல எல்வல 20°C முேல் 40°C 

்காண்்ட 0°C ல் ைளரக்கூடிய உயிரிகள் குவ்றந்ே 

்ைபபெநிவல ோஙகிகள் ஆகும். 

மிேமான பவப்ெநிரல விரும்பிகள்

மிேமான ்ைபபெநிவல விரும்பிகள் உகந்ே 

ைளரசசி ்ைபபெநிவல 20°C முேல் 45°C லும் 

குவ்றைான ்ைபபெநிவல 15°C முேல் 20°C லும் 

அதிக ்ைபபெநிவல 45°C லும் ைளரக்கூடியவை. 

மனிேனுக்கு தைாய் ஏற்பெடுத்ேக்கூடிய அவனத்து 

உயிரிகளும் மிேமான ்ைபபெநிவல விரும்பிகள் 

ஆகும்.

பொசசுவரஸ ்சேய்யபபெட்டபொல், குளிர சோேனப 

்பெடடியில் வைத்ோலும் ஏன் ்கடடுப 

தபொகி்றது?

உயர் சிநேரன தகள்விகள்

அதிக பவப்ெநிரல விரும்பிகள்

உகந்ே ைளரசசி ்ைபபெநிவல 55°C முேல் 65°C 

இவ்டயிலுள்ள உயிரிகள் அதிக ்ைபபெநிவல, 

குவ்றந்ே ைளரசசி ்ைபபெநிவல 45°C ஆகும். இவ் 

உயிரிகள் கலபபு உரம் குவியல்களிலும் ்ைபபெநீர 

குழாய்களிலும் ்ைபபெ நீருற்றுகளிலும் காணபபெடும். 

இவைகள் ் ைபபெத்திலும் நிவலயான ் ைாதிகவளக் 

்காண்டுள்ளன. இவைகளின் புரே உருைாக்கும் 

அவமபபுகள் அதிக ்ைபபெநிவலயிலும் சி்றபபொக 

்சேயல்பெடுகின்்றன. 

மிக அதிக பவப்ெநிரல விரும்பிகள்

மிேமான ைளரசசி ்ைபபெநிவல 80°C தமல் 

உள்ள உயிரிகள் மிக அதிக ்ைபபெநிவல 

விரும்பிகள் ஆகும். இவை ்பெரும்பொலும் 

பொக்டீரியா, ஆரகிபொக்டீரியாக்கள் ஆகும். இவ் 

உயிரிகள் ்காதிக்கும் ்ைபபெ நீருற்றுகளிலும் 

க்டல் தமற்பெரபபின் ்ைபபெ நீரம கால்ைாய்களிலும் 

காணபபெடும்.

்டாக்பொலிமதரஸ, ஒரு டி.என்.ஏ பொலிமதரஸ 

்ைாதி ஆகும். இது டி.என்.ஏ ்பெருக்கக் 

காரணியாக ்சேயல்பெடுகி்றது. இேவன ேரமஸ 

அக்குயடிகஸ என்்ற ேரதமாபெயிலிலிருந்து 

பிரித்்ேடுக்கபபெடுகி்றது.

ேகவல் துளி

2. pH

pH என்பெது வைடரஜன் அயனி நீரமத்தின் எதிர 

ம்டக்வக என ைவரயறுக்கபபெடுகி்றது. pH-ன் 

அளவுதகால் pH 0.0 முேல் pH 14.0 ைவர இருக்கும். 

ஒவ்்ைாரு pH அலகும் பெத்து ம்டஙகு வைடரஜன் 

நீரமத்தில் மாறுேவல குறிக்கும். நுண்ணுயிரின் 
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ைளரசசிவன pH ஆனது மிகவும் பொதிக்கும். 

ஒவ்்ைாரு நுண்ணுயிரிக்கும் குறிபபிட்ட pH 

எல்வலயும் ைன்கு ைவரயறுக்கபபெட்ட மிேமான 

ைளரசசி pHயும் உள்ளது. ்பெரும்பொன்வமயான 

இயற்வக சூழல்கள் pH 5 இருந்து pH 9 ைவர 

்காண்்டவை. உயிரிகள் அைற்றின் மிேமான 

ைளரசசி pH யின் அடிபபெவ்டயில் அமில விரும்பிகள், 

ைடுநிவல விரும்பிகள், கார விரும்பிகள் என 

ைவகபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன. குவ்றந்ே pH (0.0 -5.5) 

யில் அமில விரும்பிகள் ஆகும். ைளரும் உயிரிகள், 

எடுத்துக்காடடு: ்பெரும்பொலான பூஞவசேகள், 

அசிடிேதயா தபெசில்லஸ தபொன்்ற பொக்டீரியா, 

சேல்தபொதலாபெஸ, ்ேரதமாபிளாஸமா தபொன்்ற 

ஆரகிபொக்டீரியா.

மிேமான pH (5.5-8.0) யில் ைளரும் உயிரிகள் 

ைடுநிவல விரும்பிகள் ஆகும். ்பெரும்பொலான 

பொக்டீரியாவும், புதராடத்டாதசோைான்களும் 

ைடுநிவல விரும்பிகதள. 

pH (8.5-11.5) யில் ைளர விரும்பும் உயிரிகள் 

கார விரும்பிகள் ஆகும். இவ்வுயிரிகள், காரபெதனட 

மிகுந்ே மண்ணிலும், உைரகார ஏரிகளிலும் 

்பொதுைாக காணபபெடும். எடுத்துக்காடடு தபெசில்லஸ 

பிரமஸ.

3. நீர் பசயறொடும், சவ்வூடுப்ெைவுேலும்

நீரின் ்சேயற்பொடு (aw) என்பெது கவரசேலின் ஆவி 

அழுத்ேத்திற்கும் தூய நீரின் ஆவி அழுத்ேத்திற்கும் 

உள்ள விகிேமாகும். (aw வின் மதிபபு 0 முேல் 1 

ைவர மாறும்) நீரின் ்சேயல்பொடு சேவ்வூடுபபெரைல் 

அழுத்ேத்திற்கு, தைரமா்றாக ்ோ்டரபுவ்டயது. 

குவ்றைான aw மதிபபில் ைளரக்கூடிய உயிரிகள், 

சேவ்வூடு ோஙகிகள் எனபபெடும். எடுத்துக்காடடு: 

ஸ்வ்டவபதலாகாக்கஸ் ஆரியஸ். ஒரு சில 

உயிரிகளால் மடடுதம அதிக உபபு ்சேறிவிவன 

சேகித்துக்்காண்டு குவ்றந்ே நீர ்சேயற்பொடடில் 

மிேமாக ைாழ முடியும். இபபெடிபபெட்ட உயிரிகள், உைர 

விரும்பிகள் எனபபெடும்.  உைர விரும்பிகள், 

1.15% தசோடியம் குதளாவரடு ்சேறிவினில் 

ைளரக்கூடியவை. மிக அதிக உபபுள்ள 

சுற்றுசசூழலில் ைளரக்கூடிய உயிரிகள், அதிக 

உைரவிரும்பிகள் எனபபெடும். எடுத்துக்காடடு: 

ைாதலாபொக்டீரியம்.

கிதைதனசன்:

வ சே ட த ்ட ா பி ள ா சே 

சுருஙகுேல், கிதரதனசேன் 

எனபபெடும். இது சில 

உணவிவனப பொதுகாக்க உேவும்.

4. ஆக்ஸிஜன்

்பெரும்பொன்வமயான உயிரிகளின் மிேமாக 

ைளரசசிக்கு ஆக்ஸிஜன் தேவைபபெடுகி்றது. ஆனால், 

சில உயிரிகள் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமதலதய மிக 

சி்றபபொக ைாழகின்்றன. இவைகள் காற்றில் 

்ைளிபபெடுத்ேபபெடும்்பொழுது இ்றக்கின்்றன. 

நுண்ணுயிரிகள் அவைகளின் ஆக்ஸிஜன் தேவை, 

கட்டாயா 

காற்று வாசி

A B C D E

கட்டாயா காற்று 

அற்ற வாசி

கட்டாயமில்லாத  

காற்று வாசி

காற்று தாங்கி 

வாழக்கூடிய  

காற்று அற்ற வாசி

ைமக்ேரா 

ஏேராபில்கள்

ெ்டம் 6.7: பெல்தைறு ைவகயான பொக்டீரியாக்களின் ைளரசசியில் ஆக்ஸிஜனின் ோக்கம்
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சேகிபபுத் ேன்வம ஆகியைற்றின் அடிபபெவ்டயில் 

கீழகண்்டைாறு ைகுக்கபபெடடுள்ளன. 

1) கட்டாய காறறு சுவாசிகள் முழுவமயான 

ஆக்ஸிஜன் அளவில் காற்றில் (21% O2) மடடுதம 

ைளரசசிவய ்ைளிக்காடடும். ஏ்னனில் 

ஆக்ஸிஜன் அவைகளின் சுைாசித்ேலுக்கும், 

ைளரசிவே ்சேயல்களுக்கும் தேவைபபெடுகின்்றது. 

எடுத்துக்காடடு: வமக்தராகாக்கஸ, ்பெரும்பொலான 

பொசிகள், பூஞவசேகள், புதராடத்டாதசோைா.

2) நுண் காறறு சுவாசிகள் காற்றில் உள்ளவே 

வி்ட குவ்றந்ே அளவு ஆக்ஸிஜன் தேவைபபெடும் 

காற்று சுைாசிகள், நுண் காற்று சுைாசிகளாகும். 

எ டு த் து க் க ா ட டு :  அ த சே ா ஸ வ பெ ரி ல் ல ம் , 

தகம்வபெதலாபொக்்டர, டிரிபதபொனிமா.

3) கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகள் கட்டாய காற்்றற்்ற 

சுைாசிகளுக்கு சுைாசித்ேலுக்கும் ைளரசிவே 

்சேயல்களுக்கும் ஆக்ஸிஜன் தேவைபபெடுைதில்வல. 

இந்ே குழுவுக்கு ஆக்ஸிஜவன சேகித்துக்்காள்ள 

முடியாேதினால் அவை ஆக்ஸிஜன் இருந்ோல் 

இ்றந்துவிடும். எடுத்துக்காடடு: மீத்ேதனா்ஜன்ஸ, 

கிளாஸடீரிடியம்.

4) உயிர்வளி ோஙகும் காற்றற்ற சுவாசிகள் 

இவைகளின் ைளரசசிக்கு ஆக்ஸிஜன் 

தேவையில்வல . எனினும் ஆக்ஸிஜன் இருந்ோலும் 

அவைகளினால் ைளர முடியும். எடுத்துக்காடடு: 

ஸ்்டபத்டாகாக்கஸ பெதயா்ஜன்ஸ .

5) ேன் விரும்பி காற்றற்ற சுவாசிகள் 

இவைகளினால் ஆக்ஸிஜன் உள்ள நிவலயிலும், 

இல்லாே நிவலயிலும் ைளர முடியும். எடுத்துக்காடடு: 

எஷ்சேரிசியா தகாவல. 

6.6 வளர்ச்சியின் அளவீடு

நுண்ணுயிரிகள் ைளரசசியிவன அளவு ்சேய்ய 

்ைவ்தைறு முவ்றகள் பெயன்பெடுத்ேபபெடுகின்்றன. 

்சேல்களின் எண்ணிக்வக அதிகரிபபு அல்லது ்சேல் 

நிவ்றயின் எவ்ட அதிகரிபவபெ ்காண்டு ்சேல்லின் 

ைளரசசி குறிபபி்டபபெடுகின்்றது. 

1. தேைடி அளவீடு

்சேல் எண்ணிக்வகவயக் கணக்கீடுைேற்கு 

பெயன்பெடுத்ேபபெடும் இரண்டு முவ்றகள் ்மாத்ே 

கணக்கீடு, ைாழைன கணக்கீடு என்பெனைாகும்.

பமாத்ே கணக்கீடு

ஒரு ்ோவகயின் ்மாத்ே ்சேல்களின் 

எண்ணிக்வகவய நுண்தணாக்கியினால் ஒரு 

மாதிரிப ்பொருவள எண்ணி கணக்கி்டலாம். 

இது தைரடி நுண்தணாக்கி கணக்கீடு எனபபெடும். 

கட்டம் ்காண்்ட ைழுைத்தினால் சி்றபபொக 

ைடிைவமக்கபபெட்ட ஒரு ்பெடராப ைாசேர அவ்ற 

என்னும் அவ்றயினால் கணக்கி்டபபெடுகி்றது. 

1மி.மீ
2
 பெரபபெளவும், 25 ்பெரிய சேதுரஙகளும் 

்காண்்ட கட்டத்தின் தமல் திரை மாதிரிப்பொருள் 

வைக்கபெடுகி்றது. ்பெரிய சேதுரத்தில் உள்ள 

்சேல்கள் எண்ணபபெடடு, அேவன அவ்றயின் 

அளவு அடிபபெவ்டயில், மாற்றுக்காரணியினால் 

்பெருக்கி, ்மாத்ே ்சேல்களின் எண்ணிக்வக 

கணக்கி்டபபெடுகி்றது.

ேன்ரமகள்

இது ்சேல்களின் எண்ணிக்வகவயக் 

கணக்கீடுைேற்கு ஒரு விவரைான முவ்றயாகும். 

தீரமகள்

1.  இ்றந்ே ்சேல்களும் எண்ணபபெடுகின்்றன.

2.  சே ா ய த ம ற் ்ற ா  ம ா தி ரி ப ் பெ ா ரு ள் க வ ள ப 

பெயன்பெடுத்தினால் ஃதபெஸ கான்டராஸட தபொன்்ற 

சி்றபபு நுண்தணாக்கிகள் தேவை.

0.05 மி.மீ

சதுரத்தில் 

ெசல்களின்

எண்ணிக்ைக

0.25 மி.மீ

(a) (b)

1.00 மி.மீ

1.00 மி.மீ

1.00 மி.மீ

ெ்டம் 6.8: (a) ்பெடராப ைாசேர அவ்ற (b) பொக்டீரியா ்சேல்கவள நுண்தணாக்கியினால் காண்பெது
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3.  சிறிய ்சேல்கவள எண்ணுைது கடினம்.

2. வாழவன கணக்கீடு

உயிருள்ள ்சேல்லானது ஊட்டசசேத்து ஊ்டகஙகளின் 

தமல் பெகுபபெவ்டந்து, கண்ணுக்குப புலபபெ்டக்கூடிய 

குழுக்களாக தோன்றும். ஊற்று ேடடு முவ்ற பெரவும் 

ேடடு முவ்ற, ஆகிய முவ்றகளினால் உயிருள்ள 

்சேல்கள் கணக்கி்டபபெடுகின்்றன.

ஊறறு ேடடு முர்ற

இம்முவ்றயில், ஒரு ் ேரிந்ே அளவு (0.1 அல்லது 1.0ml) 

ைளரசசியானது ஒரு நுண்ணுயிர நீக்கபபெட்ட ்பெடரி 

ேடடு எடுக்கபபெடடு, பின்னர உருகிய ஊட்டசேத்து 

ஊ்டகத்தின் தமல் ஊற்்றபபெடடு அவ்டகாக்கம் 

்சேய்யபபெடுகி்றது. அகார ஊ்டகம் முழுைதும் 

குழுக்கள் காணபபெடும். அவைகள் எண்ணபபெடடு 

ைாழைன கணக்கீடு ்சேய்யபபெடுகி்றது. 

ெைவும் ேடடு முர்ற

இம்முவ்றயில், ஒரு ்ேரிந்ே அளவு (0.1ml) 

ைளரசசியானது, ்கடடியான நுண்ணுயிர நீக்கபபெட்ட 

அகார ஊ்டகத்தில் ஒரு நுண்ணுயிர நீக்கபபெட்ட 

பெரபபியினால் பெரபபெபபெடுகி்றது. அவ்டக்காபபிற்கு 

பின்னர, தோன்றும் குழுக்களின் ்மாத்ே 

எண்ணிக்வக, ைளரசசியில் உள்ள உயிருள்ள 

்சேல்களின் ்மாத்ே எண்ணிக்வகவயக் குறிக்கும். 

3. பசல் நிர்றயின் அளவீடு

சுறுசுறுபபொன ்சேல் ைளரசசியினால் ஒரு ்சேல் 

்ோஙகல் கலஙகளாகதைா அல்லது மஙகலாகதைா 

தோன்றும் ஒளியானது, இந்ே ்சேல் ்ோஙகலின் 

ைழிதய ்சேலுத்ேபபெடும்்பொழுது நுண்ணுயிரி 

்சேல்களானது, அவைகளின் தமல் பெடும் ஒளிவய 

சிே்றடிக்கின்்றன. ்சேல்களின் ்சேறிவு மிகுதியாகும் 

்பொழுது கலஙகள் அதிகரிக்கி்றது. இேனால் 

்ோஙகல் ைழிதய குவ்றந்ே ஒளி க்டத்ேபபெடடு 

அதிக ஒளி சிே்றடிக்கபபெடுகின்்றது. க்டத்ேபபெ்டாே 

ஒளியின் அளவிவன ஸ்்டபத்டாதபொடத்டா 

மீட்டரினால் கணக்கி்டலாம். இந்ே மதிபபொனது 

்சேல் எண்ணிக்வககளுக்கு மவ்றமுகமாக 

்ோ்டரபுவ்டயது.

சுருக்கம்

நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசிக்கு ்பெருஊட்டசசேத்தும், 

நுண்ணூட்டசசேத்தும், ைளரசசி காரணிகளும் 

தேவைபபெடுகின்்றன. நுண்ணுயிரிகளின் 

ைளரசசிக்கும், உணவூட்டத்திற்கும் தேவையான 

காரபென், ஆற்்றல், எலக்டரான் ஆகியவைகவள 

எவ்ைாறு பூரத்தி ்சேய்கின்்றன என்பெேன் 

அடிபபெவ்டயில் அவைகள் உணவூட்ட ைகுபபுகாளக் 

ைவகபபெடுத்ேபபெடடுள்ளன. நுண்ணுயிரிகள் 

பெயன்பெடுத்ேக்கூடிய காரபென் மூலப்பொருள்களின் 

அடிபபெவ்டயில் அவைகள் ேற்சோரபுகள், பி்றசோரபுகள் 

என ைவகபபெடுத்ேபபெடுகின்்றன. ஒளிசதசேரக்வக 

என்பெது ஒளி ஆற்்றவல ்பெற்று அேவன தைதி 

ஆற்்றலாக மாற்றும் ்சேயல் முவ்றயாகும். 

உணைாக பெயன்பெடுத்ேபபெடும் கரிம ்பொருள்கவள 

(காரதபொவைடதரடகள்) உருைாக்க ATP, 

NADPH யிலும்மிருந்து கிவ்டக்கப்பெறும் தைதி 

ஆற்்றல் பெயன்பெடுகின்்றது. ஒளிசதசேரக்வகயின் 

்சேயல்முவ்ற (i) ஒளி விவன (ii) இருள் விவன என 

பிரிக்கபபெடுகி்றது. ஊோ பெசவசே பொக்டீரியாவின் 

எலக்டரான் க்டத்தும் அவமபபொனது ஒதர ஒரு ஒளி 

அவமபவபெபிவன ்காண்்டது. பொக்டீரியாக்களில் 

்சேல்லின் உள்்பொருள்களின் மிகுதிதய ைளரசசி 

என ைவரயறுக்கபபெ்டலாம். பொக்டீரியாவின் ைளரசசி 

ைவளைானது, ைான்கு ்ைவ்தை்றான நிவலகவள 

்காண்டுள்ளது. ்ோகுதி ைளரபபு என்பெது 

ஊட்டசசேத்து மீண்டும் ைழஙகாமலும் கழிவுகவள 

அகற்்றாமலும், ஒரு குறிபபிட்ட அளவு ைளரசசி 

ஊ்டகத்தில் நுண்ணுயிரிகவள ைளரபபெோகும். 

நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசிவய ் சேயல்பொடுகவளயும் 

சுற்றுசசூழலின் இயற்பியல் மற்றும் தைதியியல் 

ேன்வமகள், ்பெரிதும் பொதிக்கின்்றன. அவை 

்ைபபெநிவல, pH, நீர ்சேயல்பொடு, ஆக்ஸிஜன் 

ஆகும். ்சேல் எண்ணிக்வகவய கணக்கீடுைேற்கு 

பெயன்பெடுத்ேபபெடும் இரண்டு முவ்றகள் ்மாத்ே 

கணக்கீடு, ைாழைன கணக்கீடு என்பெனைாகும்.
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சுய மதிப்பீடு

சரியான விர்டரயத் 

தேர்நபேடுக்கவும்

1. தபொடத்டா ஆடத்டாடராபஸ-

க்கு உோரணம்

அ) சேயதனா பொக்டீரியா

ஆ) பொசிகள்

இ) பெசவசேத் ோைரஙகள்

ஈ) தமற்கூறிய அவனத்தும்

2. ்மக்னீசியம் பின்ைரும் எைற்றிற்குத் தேவை?

அ) ்சேல் சுைர உருைாக்குைேற்கு

ஆ) ்ைாதிகளுக்கான உபெகரணி

இ) ஒளிசதசேரக்வகக்கு

ஈ) புரேம் ேயாரிபபெேற்கு

3. பின்ைருைனைற்றில் எது கீதமா 

ஆடத்டாடராபஸ?

அ) சேயதனா பொக்டீரியா

ஆ) ஊோ மற்றும் பெசவசே அல்லா பொக்டீரியாக்கள்

இ) இரும்பு பொக்டீரியா

ஈ) புதராடத்டாதசோைா

4. ைளரசசி ைவளவில், இனப்பெருக்க நிவல 

இ்றபபு நிவலக்குச சேமமாக இருக்கும்.

அ) நிவலயான கட்ட நிவல

ஆ) இ்றபபு நிவல

இ) ம்டஙக ்பெருகுேல் நிவல

ஈ) சுணக்க நிவல

5. நுண்ணுயிரிகள் 0°C ல் ைளரும் ேன்வம 

்பெற்றிருந்ோல் அேற்குப ்பெயர என்ன?

அ) அதிக ்ைபபெ விரும்பிகள்

ஆ) மிக அதிக ்ைபபெ விரும்பிகள்

இ) அழுத்ே விரும்பி

ஈ) குளிர விரும்பி

6. உபபு விரும்பி நுண்ணுயிரிகள் 

பின்ைருைனைற்றில் எதில் ைளரும்?

அ) அதிக ேண்ணீர ்சேயல்பொடுகளில்

ஆ) அதிக உபபு நிவலயில்

இ) குவ்றந்ே ்ைபபெ நிவலயில்

ஈ) அதிக அமில-கார நிவலயில்

7. குவ்றந்ே காற்று விரும்பிக்கு உோரணம். 

அ) பொஸில்லஸ

ஆ) அதசோஸவபெரில்லம்

இ) சூத்டாதமானாஸ

ஈ)  எ. தகாவல

8. நுண்ணுயிரிகவள எண்ணுைேற்கு உேவும் 

பிரத்திதயகமான அவ்ற எது?

அ) ஹீதமாவசேத்டா மீட்டர

ஆ) எண்ணிக்வக அவ்ற

இ) ்பெடஃப-ஹீசேன் அவ்ற 

ஈ) எண்ணும் ேகடு

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விர்ட ேருக

1. ஊட்டத் தேவைகளின் அடிபபெவ்டயில் 

நுண்ணுயிரிகளின் ைவககவள விைரி

2. சேக்தி மற்றும் காரபென் கிவ்டக்கும் இ்டஙகளின் 

அடிபபெவ்டயில் நுண்ணுயிரிகவள 

ைவகபபெடுத்து.

3. ஒளிசதசேரக்வகயில், ்ைளிசசேத்தில் ை்டக்கும் 

்சேயல், மற்றும் இருடடில் ை்டக்கும் ்சேயல் 

என்்றால் என்ன?

4. பொக்டீரிதயா குதளாதராஃபில் என்்றால் 

என்ன? அேன் பெஙகு என்ன?

5. கீதமா ஆடத்டாடராபஸ-ைவரயறு?

6. ஒளிசதசேரக்வக-ைவரயறு?

7. ஒளிசதசேரக்வக ்சேய்யும் பொக்டீரியாக்கள், 

உோரணம் கூறு,

8. ைல்லியல்பு ்ைபபெம் என்்றால் என்ன?

9. ஒளிசதசேரக்வக நி்றமிகள் பெற்றி விளக்குக

10. உபபு விரும்பிகள் என்்றால் என்ன?

11. ்ைபபெ விரும்பிகள் அதிக ்ைபபெத்தில் 

ைளரைேற்கான காரணத்வே விளக்குக.

12. நுண்ணுயிரிகள் எவ்ைாறு எண்ணிக்வக 

அவ்ற மூலம் கணக்கி்டபபெடுகி்றது?

13. ்ைபபெ தேவை அடிபபெவ்டயில் 

நுண்ணுயிரிகவளப மற்றும் பிரிபபெது 

எவ்ைாறு?

14. ஊட்டஙகளின் அடிபபெவ்டயில் 

நுண்ணுயிரிகவள ைவகபபெடுத்தும் 

முவ்றவய விளக்குக. இயற்வக 

சூழநிவலகளில் இருந்து பொக்டீரியாக்கள் 

ஊட்டஙகவளப ் பெற்றுக் ் காள்ைவேப பெற்றிய 

உன் கருத்துகள் யாவை?
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15. நுண்ணுயிரிகளின் ைளரசசியில், 

நுண்ணூட்டஙகளின் முக்கியத்துைத்வேப 

பெடடியலிடுக. H2S உயிரனஙகளுக்கு 

ைஞசோக உள்ள நிவலயில், ஊோ பெசவசே 

பொக்டீரியாக்கள் சுற்றுசசூழலில் இருந்து 

H2S வய பெயன்பெடுத்தி எவ்ைாறு உயிர 

ைாழகின்்றன.

16. சேயதனா பொக்டீரியாவில் உள்ள ஒளி 

மண்்டலஙகவள விளக்குக.

17. சுழற்சியற்்ற தபொடத்டா பொஸபொரி 

தலஷனின்-z திட்டத்வே ைவரபெ்டஙகளு்டன் 

சுடடிக்காடடு

18. ோைரஙகளில், சேயதனா பொக்டீரியாவில், 

மற்றும் ஊோ பெசவசே பொக்டீரியா, இைற்றில் 

ை்டக்கும் ஒளிசதசேரக்வகவய ஒபபீடு ்சேய்.

19. நுண்ணுயிரப ்பெருக்கத் ே்டக்கருவி, 

நுண்ணுயிரப ்பெருக்கத் ே்டக்கருவி

20. இைற்றின் பெண்பு மற்றும் உபெதயாகஙகவள 

விைரி?

21. ஆக்ஸிஜன் தேவை அடிபபெவ்டயில் 

நுண்ணுயிரிகவளப பிரிபபெதுபபெற்றி விளக்கு.

22. நீரம ்சேயல்பொடுகளுக்கும் ஊடு பெரவுேலுக்கும் 

உள்ள ்ோ்டரபுகவளக் கூறுக.

23. ைளரசசி-ைவரயறுத்து ைளரசசி நிவலகவள 

பெ்டத்து்டன் விைரி.

மாணவர் பசயல்ொடு 

• ஒரு பொத்திரத்தில் ேண்ணீர எடு. அவேச 

சூரிய ஒளி பெடும் இ்டத்தில் வை. சேயதனா 

பொக்டீரியா அதில் ைளரைவேப பொர. இதில் 

இருந்து தபொடத்டாடுதராபிக் ைழியில் 

அது ஊட்டத்வேப ்பெறுகி்றது என்பெவேத் 

்ேரிந்து ்காள்.

• ஒரு ்ராடடித் துண்வ்ட எடுத்து ஒரு 

ைாரத்திற்கு ஈரமான ஒரு பொத்திரத்தில் 

வை. அது காய்ந்து வி்டக் கூ்டாது. அதில் 

பூஞவசேகள் ைளரைவேப பொர. இவை கீதமா 

்ைட்டதராடுதராப ைழியில் ஊட்டத்வேப 

்பெறுகின்்றன. 

• துருபிடித்ே இரும்புக் குழாய்களில் 

இருந்து துகள்கவளச தசேகரி. இதில் 

கீதமா லித்தோடுதராபிக் ேதயா பொசில்லஸ 

இருக்கும். இவை இரும்வபெ ஆக்ஸிகரணம் 

்சேய்து, ேஙகள் ஊட்டத்வேப ் பெறுகின்்றன. 

• சேவமத்ே தசோறு மற்றும் காய்கறிகவள 

இரண்டு பொத்திரஙகளில் எடு. ஒன்வ்ற 

குளிர ்பெடடியில் 6°C ல் வை. 

மற்்்றான்வ்ற ்ைளிதய, அவ்றயின் 

்ைபபெத்தில் 30-35°C ல் வை. எது சீக்கிரம் 

்கடடுப தபொகி்றது என்று பொர. காரணம் 

கூறு. பொக்டீரியாவின் ைளரசசி ைவளவை 

ைவரபெ்ட அடவ்டயில் ைவரந்திடு அமில–

காடடி ோள் ்காண்டு பொலின் அமில-கார 

அளவைப பொர. 
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இவணயச ்சேயல்பொடு

வளர்ப்பு ஊ்டகஙகள்

பொக்டிரியாக்களின் 

ைளரபவபெத் ேயாரித்ேல்

ெடிகள்:

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

QR குறியீடவ்ட ஸதகன் ்சேய்க.

  ‘module’ என்பெவேக் கிளிக் ்சேய்து கீழ உள்ள ைழிமுவ்றகவளப பெடிக்கவும்.

  ‘Common Bacteriologic Media’ கீழ உள்ள ்சேயல்பொடவ்டத் தி்றந்து ்காடுக்கபபெடடிருக்கும் 

பெடிகளின் பெடி ஒன்்றன்பின் ஒன்்றாக ஆராயுஙகள்.

  மாறுபெட்ட மீடியாவின் கைனிபபுகவளப பெதிவு ்சேய்யுஙகள். உோரணஙகவளக் கிளிக் ்சேய்து 

மற்றும் குறிபபிட்ட ஊ்டகத்திற்குப ்பொருத்ேமான மாதிரிகவளப பெதிவு ்சேய்க.

உைலி

http://learn.chm.msu.edu/vibl/content/diff erential.html 

ெடி 1

ெடி 3

ெடி 2

ெடி 4
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• செல்லின் உள்ளமைப்புகம்ளயும் அதன் 

செயல்்பாடுகம்ளயும் ்ற்றி அறிவர்.

• புர�பாரகரியபாட் ைற்றும் யூரகரியபாட் 

செல்களின் அமைப்பின் 

ரவறு்பாடுகம்ளத் அறிவர்.

மாணவர்கள் இப்ாடப்குதியைப ்யின்ற 

பி்றகு,

• ் பா க் டீ ரி ய பா வி ன்  அ ்ள ம வ யு ம் , 

வடிவத்மதயும் அமைப்ம்யும் அறிவர்.

• ்பாக்டீரியபாவின் உருவத் ரதபாற்்றத்மத 

உதபா�ணத்துடன் ்ட்டியலிடுவர்.

• ்பாக்டீரியபாவின் செல் சுவருக்கு 

சவளிரய உள்ள அமைப்ம் ்ற்றி 

சதரிந்துக்சகபாளவர்.

• கமெயிமையின் அமைப்பு ைற்றும் 

செயற்்பாடுகம்ளப் ்ற்றி அறிவர். 

• ்பாக்டீரியபாவின் செல் சுவர், சவளிச் ெவ்வு, 

உள ெவ்வு ஆகியவற்றின் அமைப்ம் 

அறிந்துக்சகபாளவர்.

• சவளி உம்றயின் முக்கியத்துவத்மத 

அறிந்து சகபாளவர்.

• கி�பாம் ்பாசிடிவ் ைற்றும் கி�பாம் செகடிவ் 

்பாக்டீரியபாக்களின் ரவறு்பாடுகம்ள 

அறிந்திடுவர்.

்கற்றல் ந�ாக்கங்கள்

உயிரினங்களின குழுக்களியடநை, புந�ாந்கரிநைாட்விறகும், 

யூந்கரிநைாட்விறகும் இயடநைைான நவறு்ாடு மி்க 

முககிைமானதா்கக ்கருதப்டுகி்றது. யூந்கரிநைாட் செல்்களில் 

ெவ்வினால் சூழப்ட்ட யமட்நடா்காண்ட்ரிைா ந்ான்ற நுண் 

உறுபபு்கள் உள்்ளன. புந�ாந்கரிநைாட் செல்்களில் இயவ்கள் 

இல்யலை. 

உயிரினங்கள், கீழ்காணும் ்ண்பு்க்ளால் 

உயி�ற்றயவ்களிடமிருந்து நவறு ்டுகின்றன. 

அயவ (1) இனபச்ருக்கம் செயதல் (2) உணவு 

செரிததல் அல்லைது உணவிலிருந்து ஆற்றயலைப 

ச்றறு வ்ளரச்சி அயடதல் (3) நதயவைற்ற 

ச்ாருய்ள சவளிநைறறுதல், (4) சுறறுச் சூழலில் 

உள்்ள மாற்றததிறகு ஏற்றவாறு வியனபுரிதல், 

(5) திடீர மாற்றததிறகு உட்்டுதல். உயிரினங்கள், 

அ்ளவு, வடிவம், அயமபபு இைஙகு முய்ற 

ஆகிைவறறில் நவறு்ட்ட ்லைவிதமான நுண்ணிை 

உயிரி முதல் ச்ரிை உயிரி வய� ச்காண்டுள்்ளன. 

அவறறுள் ்ாகடீரிைாக்கள், புந�ாட்நடாநொவா, 

புழுக்கள், தாவ�ங்கள், விலைஙகு்கள் அகிைன 

அடஙகும். ் ாகடீரிை, ெைநனா ் ாகடீரிைா (நீலைப்ச்யெ 

்ாசி), நுண்ணிை ்ாசி்கள், புந�ாட்நடாநொவா, ஈஸ்ட், 

பூஞயெ்கள் ந்ான்றயவ, நுண்ணுயிரி்களில் 

இயல் 7

பாக்டீரியாவின் த�ாற்றம்

இயல் திட்டவரை

7.1  ் ாகடீரிைாவின அ்ளவும், வடிவமும், 

அயமபபு்களும்

7.2  ் ாகடீரிைாவின செல்சுவருககு சவளிநை 

உள்்ள அயமபபு்கள்

7.3 ்ாகடீரிைாவின நமலுய்ற

7.4  ் ாகடீரிைாவின செல் ெவ்விறகு உள்ந்ள 

்காணப்டும் அயமபபு்கள்

7.5  யூந்கரிநைாட் செல் 

அயமபபு

90
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்ாசி்கள், புந�ாட்நடாநொவா, தாவ�ங்கள் மறறும் 

விலைஙகு்கள் செல்்களில் அயவ ்காணப்டுவதும், 

புந�ாந்கரிநைாட்யடயும், யூந்கரிநைாட்யடயும் 

நவறுப்டுதத அடிப்யடத நதரவு விதிைா்க எடுதது 

ச்காள்்ளப்டுகி்றது.

7.1 பாக்டீரியாவின் அளவும், வடிவமும், 

அரைப்புகளும்

7.1.1 பாக்டீரியாவின் உருவ அளவு

்ாகடீரிைாக்கள், எளிை அயமபய் ச்காண்ட 

செல்்கய்ள குறிககும் மி்கச் சிறிை உயிரினங்க்ளாகும். 

இயவ்களின ்லைவய்கைான நதாற்ற வய்க்கய்ள 

இ�தத சிவப்ணுக்கந்ளாடு ஒபபிட்டு அவறறின 

உருவ அ்ளயவ ்கண்டறிந்தனர. தறந்ாது, அ்ளவு 

ந்கால் ச்ாருந்திை ்கண் அருகு வில்யலை ச்காண்ட 

சி்றப்ான நுண் அ்ளவு ந்காலைால், மி்கத துல்லிைமா்க 

்கணககிடப்டுகி்றது.

்ாகடீரிைாயவ அ்ளவிடும் அலைகு யமக�ான 

எனப்டும். ஒரு யமக�ான என்து 1/1000 மி.மீ 

ஆகும். (சவறும் ்கண்்களின சதளிவுததி்றன 200µm 

ஆகும்). ்ாகடீரிைாவின அ்ளவு நியலைைானது. 

ஆனால் சூழநியலைககும், ஊட்டச்ெததுககும் 

ஏற்றவாறு மாறு்டும். மருததுவததில் முககிைமான 

்ாகடீரிைாக்கள் 0.2 முதல் 1.5µm வய�யிலைான 

விட்டமும், 3 முதல் 5µm வய�யிலைான நீ்ளமும் 

ச்காண்டயவ (்டம் 7.2).

சிலைவனவாகும். ெவ்வினால் சூழப்டாத 

�ன்றா்க வய�ைறுக்கப்ட்ட உட்்கருப ச்காண்ட 

உயிரினங்கள் புந�ாந்கரிநைாட்்கள் ஆகும். இவறறில் 

உட்்கருப ச்ாருள், ஒந� ஒரு டி.என.ஏ மூலைககூறு 

ஆகும். ஆனால், நமம்்ட்ட உயிரினங்களிநலைா, 

்லை குந�ாநமாநொம்்கள் ்காணப்டும். 

யூந்கரிநைாட்டு்கள் ெவ்வினால் சூழப்ட்டிருககும் 

உண்யமைான உட்்கருக்கய்ள ச்காண்டயவ. 

அயவ புந�ாந்காநைாட்டு்களின உட்்கருயவ விட 

சிக்கலைான அயமபய் ச்காண்டயவ. உட்்கருக்கள், 

யமட்நடா்காண்ட்ரிைா, குந்ளாந�ாபிலைாஸ்ட் ந்ான்ற 

தனிதத ெவ்வீனால் சூழப்ட்ட செல்லினுள்்ள 

நுண்மங்கள் செல் செைல்்ாடிற்கா்க ்ல்நவறு 

வய்கைான இட அயமபபு்களில் ்காணப்டுகின்றன. 

உயிரினங்களின செல்்கள், புந�ாந்கரிைாட்டா்கநவா 

அல்லைது யூந்கரிைாட்டா்கநவா இருககின்றன. இதறகு 

இயடப்ட்ட நியலையில் எதுவும் இல்யலை. இந்த 

இ�ண்டு குழுக்களும் அ்ளவு, வடிவம், செல்லின உள் 

அயமபபு ந்ான்றயவ்களில் நவறு்ட்டிருககும்.

எலைகட்�ான நுண்நணாககியைக 

்கண்டுபிடிப்தறகு முன, ்ாகடீரிைா, பூஞயெ, 

்ாசி்கள் ந்ான்ற உயிரினங்கய்ள ெரிைான 

முய்றயில் நவறு்டுதத முடிைவில்யலை. எலைகட்�ான 

நுண்நணாககியினால் உயிரினங்களின 

உள்்ளயமபபு விவ�ங்கய்ள மி்க நுட்்மா்க வி்ளக்க 

முடிகி்றது. ்ாகடீரிைாவில் ெவ்வினால் சூழப்ட்ட 

உள்ளுறுபபு்கள் இல்லைாமலிருப்து, பூஞயெ, 

�ளா�மா ச�� 
ம��� 

ேக���� ெச��வ� � எ
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ப்டம் 7.1: ்ாகடீரிைாவின ச்ாதுவான அயமபபு
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ப்டம் 7.2: அ்ளவீட்டின சமட்ரிக அலைகு

1 metre (m) = 1000mm (millimeter)

1mm (10
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m) = 1000 µm (micrometer)
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m) = 1000nm (nanometer)
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0 
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7.1.2 பாக்டீரியாவின் வடிவமும் ஒழுங்கு 

வரிரையும்

்ாகடீரிைாவின வடிவதயத, அதன செல்சுவர 

தீரமானிககி்றது. இவ்வடிவமானது, ஒவ்சவாரு 

ந்ரினததிறகும், சிறறினததிறகும் நியலைைானது. 

ஆனால் சிலை ் ாகடீரிைாக்கள் ் ல்நவறு வடிவங்களில் 

மி்கச்சிறிை ் ாகடிரிைாவான மைக்ரகபாபி்ளபாஸைபா செனிட்டபாலியம், 200 – 300 µm விட்டம் ச்காண்டதாகும். 

மதரயபாைபார்கிரிட்டபா ெமிபியன்ெஸ ச்ரிை நீ்ளமான ்ாகடீரிைாவாகும் (750µm). இயவ �மிபிைா 

்கண்டததில் உள்்ள ்கடல் வீழ்டிவின அடுககு்களில் ்காணப்டுகின்றன. இவறய்ற சவறும் ்காண்்க்ளால் 

்காணக கூடிை அ்ளவு ச்ரிைதாய உள்்ளன. ச்ரிை ்ாகடீரிைா செல்லைா்க ்கருதப்ட்ட இப்்ர�பாபிஸயம் 

பிஸர�பானி மீனின குடல் ்ாயதயில் மட்டுநம ்காணப்டும்.

�கவல் துளி

மைக்ரகபாபி்ளபாஸைபா செனிட்டபாலியம்இப்்ர�பாபிஸயம் பிஸர�பானி
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்காணப்டுகின்றன. அயவ பிலிநைாமாரபிக 

தனயம ச்காண்டயவ்கள் ஆகும். 

• செல் பிரிதலின த்ளதயதயும், செல் பிரிதலுககு 

பினபு நெய செல்்கள் தாய செல்்களுடன 

ஒனறியனந்து இருககின்றனவா 

என்தயனயும் அடிப்யடைா்க ச்காண்டு 

்காகய்க செல்்கள் ்ல்நவறு வய்கைான 

ஒழுஙகு வரியெயில் ்காணப்டுகின்றன. 

செல்்கள் இ�ட்யடைா்கநவா 

(டிபந்ளா்காகய்க), �ானகு செல்்கள் 

ச்காண்ட குழுவா்கநவா (சடட்�ா ்காகய்க), 

ச்காததா்கநவா (ஸமடப்ர�பாகபாக்மக), 

முதது ந்ான்ற ெஙகிலி அயமப்ா்கநவா 

(ஸட்ச�ப்ரடபாகபாக்மக), ்கனச்ெது�மா்கநவா 

(ெர்சிரே) ்காணப்டலைாம்.

• குச்சி ந்ான்ற வடிவமுயடை உயிரி்கள் 

ந்சில்யலை்கள் ஆகும். இயவ 1 -10 µm 

நீ்ளம் ச்காண்டயவ. சிலை ந்சில்யலை்கள் 

மி்க குட்யடைா்கவும், ்கட்யடைா்கவும் 

உள்்ளதால், அயவ நீ்ளவட்ட வடிவமாய 

்காட்சிைளிககின்றன. இயவ ்காகந்கா 

ந்சில்லைஸ் என குறிபபிட்டுகின்றன. 

ச்ரும்்ானயமைான ்காகய்க்கள் 

ந்சில்யலை்கய்ள ந்ானறு சிக்கலைான வடிவ 

அயமபபு்கள் இல்லைாமல் ஒறய்றைா்கநவா, 

இ�ட்யடைா்கநவா (ர்சில்�ஸ ெப்ஸடில்லிஸ), 

ெஙகிலி ந்ான்ற வடிவயமபபிநலைா 

(ஸசட�ப்ரடபா ர்சில்ம�) ்காணப்டுகின்றன. 

சிலை, ்ாகடீரிைாக்கள் ெஙகிலி ந்ான்ற 

டிய�கந்காம்்கய்ள உருவாககுகின்றன. 

கபாரினிர்க்டீரியம் டிப்தீரிரயவின் செல்்கள் 

ஒனறுக ச்கானறு தீககுச்சி ந்ால் அருகில் 

இருப்து ்ாலிநெட் அயமப்ாகும். சிலை 

ர்சில்ம� வய்ளந்து ்கால்புள்ளியை ந்ால் 

்காணப்டுகின்றன. இயவ விபரிநைாஸ் 

என அயழக்கப்டுகின்றன (எடுததுக்காட்டு: 

விப்ரிரயபா கபா�ர�).

சுருள் பாக்டீரியா (Spiral bacteria)

இயவ, ஸ்ய்ரில்லைம், ஸ்ய்ந�ாகீட் என 

இ�ண்டு குழுக்க்ளா்க பிரிக்கப்ட்டுள்்ளன. உருவ 

அயமபில் ஒன்றா்க இருந்தாலும்,ஸ்ய்ந�கிட்டு்கள் 

வய்ளைககூடிை தனயம ச்காண்டயவ சுருள் 

்ாகடீரிைா. பிய�ட் பீல்டு நுண்நணாககியினால் 

்காணமுடிைாத அ்ளவிறகு மி்கவும் சமலிந்தயவ. 

ஆனால் அதயன, டாரக பீல்டு நுண்நணாககினால் 

உடனடிைா்க ்ாரக்க முடியும் (்டம் 7.3).

இரை பாக்டீரியா (Filamentous bacteria)

இயழ ்ாகடீரிைாவின ்லை செல்்கய்ள 

ச்காண்டிருககும் நீண்ட இயழ்கள், 

துண்டு்க்ளாக்கப்டும் ந்ாது ஒறய்ற செல்்கள் 

்காணப்டலைாம். இயவ பூஞயெ்களின இயழ 

ந்ானறு ஒததிருந்தாலும் உள்்ளயமபபு்களில் 

ச்ாதுவான ்ாகடீரிைா்கய்ள ந்ால் இருககின்றன. 

மண்ணில் உள்்ள இயழ ்ாகடீரிைா, 

ஸட்ச�ப்ரடபாமைசிஸ சிறறினம் ந்ான்றயவ்கய்ள 

உள்்ளடககியுள்்ளன.

பிலிதயாைார்பிக் பாக்டீரியா (Pleomorphic 

bacteria)

ஒரு சிலை ்ாகடீரிைக்கள், ்கடினமான செல் சுவர்கள் 

அற்றயவ. இவறறின வய்ளைததக்க பி்ளாஸ்மா 

ெவ்வு இயவ்களின வடிவதயத மாறறுவதறகு 

இடமளிககின்றது (பிலிநைா – அதி்கம்; மாரப – 

உருவம்) எடுததுக்காட்டு: மைக்ரகபாபி்ளபாஸைபா.

7.2 பாக்டீரியாவின் சைல்சுவருக்கு 

சவளிதய உள்ள அரைப்புகள்

7.2.1 துரையுறுப்புகள்

கரையிரை (Flagella) 

்கயெயியழ என்து நூல் ந்ான்ற நீ்ளமான, 

சமல்லிை சுருள் இயழ்கள் ஆகும். இது 0.01-0.02nm 

விட்டம் ச்காண்டது. இயவ பி்ளாஸ்மா ெவ்வு மறறும் 

செல்சுவரிலிருந்து சவளிநை நீட்டி ச்காண்டுருககும் 

இயணயுறுபபு்கள் ஆகும். ்கயெயியழ மி்கவும் 

சமல்லிைதா்க இருப்தால் ஒளி நுண்நணாககி 

மூலைம் ந��டிைா்கப ்ாரக்க இைலைாது. சி்றபபு 

ொைநமறறு முய்றைான ந்ானடானாஸ் 

சவள்ளி ொைநமறறுமுய்றயைப ்ைன்டுததி, 

அதனுயடை தடிமயன அதி்கரிததுப ்ாரக்கலைாம். 

்கயெயியழயின விரிவான அயமபய் எலைகட்�ான 

நுண்நணாககியினால் மட்டுநம ்காண முடியும். 

்ாகடீரிைாவின ்கயெயியழ மூனறு ்குதி்கய்ள 

ச்காண்டது. அயவ அடிப்ா்கம் (பி்ளாஸ்மா ெவ்யவயும் 

செல்சுவய�யும் சதாடரபுயடைதாய இருககும்), சிறிை 

ச்காககி, சுருள் இயழ (செல்யலை விட ்லைமடஙகு 

நீ்ளமா்க இருககும்) ஆகும். சுருள் இயழைானது 

செல்சுவருககு சவளிநையும், ச்காககியுடனும் 

செல்லின நமறபு�ததில் இயணக்கப்ட்டிருககும். 

இயவ ச்காககியிலும் அடிப்குதி செல்லின 

நமலுய்றயிலும் ்திக்கப்ட்டு இருககும் (்டம் 7.4). 

ச்காககியும் சுருள் இயழயும் பி்ளாஜிலின என்ற பு�த 

துயண அலைகு்கய்ளக ச்காண்டுள்்ளன. 
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ப்டம் 7.3: ்ாகடீரிைாக்களின வடிவமும் ஒழுஙகு வரியெயும்
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ச்ரும்்ாலைான சுருள் ்ாகடீரிைாக்களிலும், 

ந்சில்யலை ்ாகடீரிைாக்களில் ்ாதி 

எண்ணிகய்கயிலும், ்காகய்க ்ாகடீரிைாக்களிலும் 

குய்றந்த எண்ணிகய்கயில் ்கயெயியழ்கள் 

்காணப்டும். சிலை ்ாகடீரிைாவில் ்கயெயியழ 

இல்யலை. செல்லின நமறபு�ததில் ்கயெயியழ்கள் 

அதன எண்ணிகய்கயிலும் அயமபபிலும் 

நவறு்டுகின்றன.

1. துருவஞொரந்த (Polar) ்கயெயியழயின 

அயமபபில், ்கயெயியழ்கள் செல்லின ஒரு 

முயனயிநலைா அல்லைது இ�ண்டு முயன்களிநலைா 

்காணப்டுகின்றன. ் ாகடீரிைாவில் ்காணப்டும் 

துருவஞொரந்த ்கயெயியழ்களின அயமபபு 

நமாநனாடிய�்கஸ், நலைாந்ாடிய�்கஸ், 

ஆம்பிடிய�்கஸ் என வய்கப்டுததப்டுகின்றன.

2. ்க்கவாட்டு ்கயெயியழ அயமபபில், 

்கயெயியழ்கள் செல்லின நமற்�பபு முழுவதும் 

்காணப்டுகின்றன. ் ாகடீரிைாவில் ்காணப்டும் 

்க்கவாட்டு ்கயெயியழ அயமபபு சுறறு 

்கயெயியழ அயமபபு எனறும் கூ்றப்டுகி்றது 

(அட்டவயண 7.1). 

்கயெயியழயின அயமபய் ச்ாறுதது 

்ாகடீரிைாவின ்ல்நவறு வய்கைான �்கருதல் 

தனயம்கள் ்கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்்ளன. 

்ாம்பு ந்ான்ற �்கரும் தனயமயை ச்காண்ட 

ெபால்ரைபாசேல்�பா, விய�வா்க �்கரும் விப்ரிரயபா 

உருள்கி்ற லிஸடீரியபா ரைபாரேபாமெட்ரடபாெுன்ஸ 

ந்ான்றயவ ்கண்டுபிடிக்கப்ட்டுள்்ளன. �்கரும் 

தனயமயியனக ச்காண்டுள்்ள மெட்ரடபார்கபா 

எனும் ்ாகடீரிைா திட ஊட்கததின நமற்�பய் 

அயடயும்ச்ாழுது சமதுவா்க வய்ளந்து �ழுவிச் 

செல்லும் தனயமயைக ச்காண்டது. 

சிலை ்ாகடீரிைா நவதிச்ாருய்ள ந�ாககியும் 

அல்லைது விலைகியும் செல்லும் தனயமயை 

நவதிதூண்டல் �்கரவு என்ர.

ந�ரமய்ற நவதிதூண்டல் �்கரவு என்து 

செல்்கள் நவதிச்ாருய்ள ந�ாககி �்கருவதாகும் 

(ெததுச்ாருட்்கள்). எதிரமய்ற நவதி தூண்டல் 

�்கரவு என்து நவதிச்ாருய்ள ந�ாககி விலைகி 

செல்லுதல் (தீயம செயயும் ச்ாருள்) ஆகும். 

ஒளிச்நெரகய்க ்ாகடீரிைாக்கள் நவதிச்ாருய்ளக 

்காட்டிலும் ஒளியை ந�ாககி �்கரவது ஒளி தூண்டல் 

�்கரவு ஆகும்.

ஆயவ்கங்களில் ந�ாய கிருமியை 

்கண்டறிவதறகு �்கரும் தனயம முககிை ்ண்்ா்க 

்ைன்டுகின்றது. நொதயனக குழாயில் அய�திட 

ஊட்கததில் உயிரியின வ்ளரச்சி முழுயமைா்க ்�வி 

இருப்தனால் உயிரியின �்கரும் தனயமயைக 

்கண்டறிை முடிகி்றது. நமலும், �்கரும் தனயமயை, 

சதாங்கல்துளி (Hanging drop) முய்றயை 

்ைன்டுததியும் அறிைலைாம். 

1.  ் ாகடீரிைா ்கயெயியழயை இழந்தால் 

உயிர வாழுமா?

2.  ஒரு ்கயெயியழ ச்காண்ட 

்ாகடீரிைாவிலிருந்து செல்சுவர 

நீக்கப்ட்டால் அதன �்கரும் தனயம 

இழந்துவிடும் ஏன?

உயர் சிந�ரை தகள்விகள்

கைச�ைழ 

ெகா��

ெவ��ச��

அ��ப��

இைழக	

���

ெச��வ�� ெப��ேடா 
�ைள�கா�

ப்டம் 7.4: ்ாகடீரிைாவின ்கயெயியழ அயமபபு
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அட்டவரை 7.1: ்ாகடீரிைா ்கயெயியழ்களின அயமபபு

அரைப்பு கரையிரைகளின் வரககள் எ.கா

நமாநனாடிய�்கஸ்

(ஒறய்ற ்கயெயியழ ஒரு முயனயில்)

விப்ரிரயபா கபா�ர�

நலைாந்ாடிய�்கஸ் (ஒரு முயனயில் 

ச்காததா்க ்காணப்டும்)

சூரடபாரைபாேஸ

புளு�ென்ஸ

ஆம்பிடிய�்கஸ்

இரு முயனக ்கயெயியழ (செல்லின 

இ�ண்டு முயன்களிலும் ்கயெயியழ்கள் 

்காணப்டும்)

அக்குவபாஸ 

ஸம்�ல்�ம் செர்்ன்ஸ

ச்ரிடிய�்கஸ்

சுறறுக ்கயெயியழ (செல்லின சுறறிலும் 

்காணப்டும்)

ொல்சமானல்லைா யடபி

ரபரை (Pili)

ய்யலைைானது ந��ானதா்கவும், நீ்ளம் 

குய்றந்ததா்கவும், சமல்லிைதா்கவும், ்கயெ 

இயழ்கய்ள விட அதி்க எண்ணிகய்கயில் செல்யலை 

சுறறிலும் ்காணப்டுகி்றது. அவறய்ற எல்கட்�ான 

நுண்நணாககியின மூலைநம ்ாரக்க முடியும். இயவ, 

சிலை கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைா  சிறறினங்களில் 

மட்டுநம ்காணப்டும். ்ாகடீரிைாவின அயெண-

விறகு ய்யலை ்ஙகு ச்காள்வதில்யலை. இது 

பி்ளாஸ்மா ெவ்வில் இருந்து நதானறுகி்றது. ய்யலை  

என்து ய்லின என்ற சி்றபபு பு�தததாலைானது 

(்டம் 7.5). மனித ந�ாயதசதாறறில் ய்யலையின 

முககிை ்ங்கானது, ந�ாயத சதாறறு்கய்ள உண்டா -

ககும் ்ாகடீரிைாயவ சுவாெப்ாயத, உணவுப்ாயத, 

மறறும் பி்றபபுறுபபு்களின ்ாயதயில் உள்்ள 

எபபிததீலிைல் செல்்களில் ஒட்ட செயவதாகும். 

இவ்வய்கைான இயணபபு ்ாகடீரிைாயவ உடல் 

தி�வததால் அடிதது செல்லைப்டுவயத தடுதது 

ந�ாயதசதாறய்ற உருவாக்க உதவுகி்றது. ்ால் 

ய்யலை என்து ஒரு சி்றப்ான ய்யலை ஆகும். இது 

ம�புப ச்ாருள்்கய்ள ஒரு ் ாகடீரிைா செல்லில் இருந்து 

மறச்றாரு செல்லுககுள் செலுதத உதவுகி்றது. இந்த 

நி்கழவிறகு இயணவு எனறு ச்ைர.

பிம்பிரிதய (Fimbriae)

்ாகடீரிைாவின செல்யலை சுறறிலும் அதி்க 

எண்ணிகய்கயில் ்காணப்டும் நீ்ளம் குய்றந்த 

ய்யலை, பிம்பிரிநை எனப்டும். இயவ 

்ாகடீரிைாயவ ச்ாருள்்களின நமறபு�ததிலும், 

மற்ற ்ாகடீரிைாவுடன ஒட்டிகச்காள்்ள செயகி்றது. 

இதனால் ்ாகடீரிைாக்கள் ச்லிககிள் எனும் ஒரு 

குழுவா்கநவா அல்லைது ்டலைமா்கநவா தி�வததின 

நமல்்குதியில் வ்ளருகின்றன. பிம்பிரிநை கி�ாம் 

்ாசிட்டிவ் ்ாகடீரிைாக்களிலும், கி�ாம் ச�்கட்டிவ் 

்ாகடீரிைாக்களிலும் ்காணப்டுகின்றன. 

அட்டவயண 7.2 பிம்பிரிநை மறறும் ய்யலையை 

ஒபபீடு செயகி்றது.

7.2.2 சைல்லுக்கு சவளிதய உள்ள 

பைபடிைார் தைர்ைங்கள் ( Extracellular 

Polymeric Substance - EPS)

்லை ்ாகடீரிைாக்களில் அதி்க எயடயுள்்ள பிறிதுருச் 

நெரமங்கய்ள சு�ந்து செல்சுவருககு சவளிநை 

ந்கபசூல் ஆ்கநவா அல்லைது ஸ்யலைம் அடுக்கா்கநவா 

ஒட்டிகச்காள்கின்றன. கிய்ளகந்காந்கலிகஸ் 

என்து செல்சுவருககு சவளிநை இருககும் 

்ாலிொக்கய�டு்கய்ள குறிபபிடுகின்றது. 

ந்கபசூல், ஸ்யலைம் அடுகய்க ந்ான்றயவ 

கிய்ளகந்காந்கலிகஸ் எண்ணப்டுகின்றன 

(அட்டவயண 7.3).

தகப்சூல்

்ாகடீரிைாவின செல்சுவய� சுறறியும் வழுவழுப்ா்க 

ச்ாருள் நமலுய்ற அடுக்கா்க ்காணப்டுகி்றது. 
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ப்டம் 7.5: ய்யலை, பிம்பிரிநை அயமபபு்கள்

பா� ைபல� 

கைச�ைழ
���ேய 

���ேய கைச�ைழக� 

ைபல�

 அட்டவரை 7.2: ய்யலைககும் பிம்பிரிநைககும் உள்்ள ஒபபீடு

பண்புகள் ரபரை பிம்பிரிதய

நதாற்றம் முடி ந்ான்ற, நீ்ளமான இயணபபு சிறிை முள் ந்ான்ற இயழ்கள் செல்லின 

நமறபு�ததில் நதானறுதல் 

நீ்ளம் பிம்பிரிநையவ விட நீ்ளமானது ய்யலை விட நீ்ளம் குய்றவானது

எண்ணிகய்க 1-10 / செல் 200-400 / செல்

்காணப்டுவது கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைாவில் 

மட்டும்

கி�ாம் ்ாஸிட்டிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கட்டிவ் 

்ாகடீரிைாக்களில்

இவற்றால் உண்டானது ய்லின பு�தம் பிம்பிரிலின பு�தம்

அட்டவரை 7.3: ந்கபசூல், ஸ்யலைம் அடுககிறகும் உள்்ள நவறு்ாடு்கள்

தகப்சூல் ஸரைம்

ந்கபசூல் என்து கிய்ளகந்காந்கலிகஸ் 

அடுக்கால் ஆனது, இவ்வடுககு உறுதிைான 

்ாலிொகய�டு மூலைககூறு்க்ளால் செல்சுவரில் 

ஒருஙகியணந்துள்்ளது. 

ஸ்யலைம் என்து கிய்ளகந்கா ந்கலிகஸ் அடுக்கால் 

ஆனது, இவ்வடுககு த்ளரந்த கிய்ளகந்கா பு�த 

மூலைககூறு்க்ளால் அயமந்துள்்ளது.

�ன்றா்க ஒருமு்கப்டுததப்ட்ட அடுககு, எளிதா்க நீரில் 

்கய�யும் தனயமைற்றது. 

ஒழுஙகுமுய்றைற்ற அடுககு, எளிதா்க நீரில் ்கய�யும் 

தனயமயுயடைது. 

செல்சுவரில் இருக்கமா்க ஒட்டிக ச்காண்டுள்்ளது. செல்சுவரில் த்ளரந்தவாறு நியலையில் ஒட்டிக 

ச்காண்டுள்்ளது. 

இது ஸ்யலைம் அடுகய்க விட தடிமன ஆனது. சமல்லிை கிய்ளக்காலிகஸ் அடுக்கால் ஆனது. 

வீரிைத தனயம ்கா�ணிைா்க செைல்்டுவதால் செல் 

விழுஙகுதலில் இருந்து ் ாகடீரிைாயவ ் ாது்காககி்றது. 

செல் ஒட்டுதலுககு உதவி புரிகி்றது. செல்்கய்ள 

செல் சுருக்கம், ெதது இழபபு்களிலிருந்து ்ாது்காபபு 

அளிககி்றது. 

அபச்ாருள் ந்கபசூல் எனறு அயழக்கப்டுகி்றது 

(்டம் 7.6). ந்கபசூல் வழக்கமா்க 

்ாலிொக்கய�ட்டாலைானது. ந்கபசூல்்கள் 

ந�ாநமா்ாலிொகய�ட் (ஒந� வய்கைான 

ெரக்கய�) அல்லைது ச�ட்ந�ா ்ாலிொகய�ட் 

(்லை வய்கைான ெரக்கய�) ஆ்க இருக்கலைாம். 

இயவ செல்லினுள் உள்்ள ெரக்கய�யின 

சதாகுபபு ஆகும். இதசதாகுபபு பினபு செல்லுககு 
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இழபபிலிருந்து ்ாது்காபபு அளிககி்றது. ஸ்யலைம் 

அடுககு ்கா� ொைங்களுககு குய்றவான 

ஈரபபியன ச்காண்டுள்்ளதால், கி�ாம் ொைநமறறும் 

முய்றயினால் ்காணமுடிைாது.

�ைல� அ���

ப்டம் 7.7: ஸ்யலைம் அடுககு அயமபபு

7.2.3 ைற்ற துரையுறுப்புகள் (Other 

Appendages)

உர்ற (Sheath) 

உய்ற ச்காண்ட ்ாகடீரிைாக்கள் என்து 

நீண்ட இயழ ந்ான்ற வ்ளரச்சியுடன, ெஙகிலி 

அயமபபு அல்லைது முடி நீட்சி்கள் (Trichrome) ந்ால் 

்காணப்டுகின்றன. இவ்வய்க ்ாகடீரிைாக்கள் குழல் 

ந்ான்ற அயமபபினால் மூடப்ட்டுள்்ளன. இந்தக குழல் 

ந்ான்ற அயமபபிறகு உய்ற (்டம் 7.8) எனறு ச்ைர. 

இந்த உய்றயினுள் ்ாகடீரிைாக்கள் வ்ளரந்து, பிரியும். 

நீரில் வாழும் ்ாகடீரிைாக்கள் ச்ாதுவா்க உய்றயுடன 

்காணப்டும். எடுததுக்காட்டு: ச�ப்ரடபாதிரிக்ஸ 

டிஸரகபா ஃர்பா�பா, (இயவ இரும்பு ்ாகடீரிைா எனறும் 

அயழக்கப்டும்), ஸர்பா�பாடி�ஸ, குர்ளபாரேபாதிரிக்ஸ 

ந்ான்றயவயும் உய்ற ச்காண்ட ் ாகடீரிைாக்க்ளாகும்.

உைற

பா���ய�
ெச�க�

ப்டம் 7.8: உய்ற ச்காண்ட ்ாகடீரிைம்

சவளிநை ்கடததப்ட்டு, ்லை்டிொர நெரமங்க்ளா்க 

மாற்றப்டுகின்றன. சிலை ்ாகடீரிைாவின ந்கபசூல் 

்ாலிச்பயடடால் ஆனது. எடுததுக்காட்டு: ர்சில்�ஸ 

ஆந்த்�பாஸிஸ. ந்கபசூல், D-குளுடாமிக அமிலைததால் 

ஆன ்லை்டிொர நெரமங்கய்ள ச்காண்டுள்்ளது. 

ந்கபசூல்்கள் ஊடுருவும் தனயம இல்லைாதயவ்கள். 

ந்கபசூல்்கய்ள செைல் வி்ளக்கமா்க ்ாரக்க 

இந்திைன இஙக (Indian ink), நிகந�ாசின ொைநமறறு 

முய்ற ்ைன்டுததப்டுகி்றது. அ்கார ஊட்கததில் 

ந்கபசூல்்கள் ச்காண்ட புதிை நுண்ணுயிர செல்்கள் 

ஈ�மான, ்்ள்்ளப்ான, ்ாகடீரிை குழுக்க்ளா்க 

நதாற்றமளிககும். ந்கபசூல்்கள் ஆனடிசெனிக 

்ண்ய் ச்காண்டயவ. இப்ண்பியன ஊநீர 

நொதயன்க்ளால் செைல் வி்ளக்கம் செயைலைாம்.

ந்கபசூலின ்ைன்ாடு ஒவ்சவாரு 

்ாகடீரிைாக்களுககு தகுந்தவாறு நவறு்டுகின்றது :

• தடிமனான ந்கபசூல் நீர இழபபிலிருந்து 

செல்்கய்ள ்ாது்காககின்றது.

• செல் விழுஙகுதலில் (Phagocytes) இருந்தும் 

ந�ாய உண்டாககும் ்ாகடீரிைாக்கய்ள 

அழிப்திலிருந்தும் ந்கபசூல் ்ாது்காககி்றது.

• சிலை ந�ாய உண்டாககும் ்ாகடீரிைாக்க்ளான 

ஸட்ச�ப்ரடபாகபாக்கஸ நிரைபானிரய, 

ஹீரைபாபில்�ஸ இன்புளுயன்ெபா, ர்சில்�ஸ 

ஆந்த்�பாஸிஸ ஆகிையவ்களில் ்காணப்டும் 

ந்கபசூல்்கள் வீரிைத தனயம ச்காண்டயவ.

ஸரைம் அடுக்கு (Slime layer)

சிலை ்ாகடீரிைாக்கள் த்ளரவான ஸ்யலைம் அடுககு 

எனனும் நமறபு்ற அடுக்கால் சூழப்ட்டிருககும் 

(்டம் 7.7). அயவ ஊட்கததில் ஊடுருவும் தனயம 

ச்காண்டதா்கவும் அடுக்கானது எளிதில் ்கய�ைக 

கூடிைதா்கவும் உள்்ளது. ஸ்யலைம் அடுககு, 

்ாகடீரிைாவிறகு நீர மறறும் ெததுபச்ாருள்்கள் 

ேக���

ப்டம் 7.6: ந்கபசூலின அயமபபு
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ப்டம் 7.9: ப�ாஸ்தீந்க ச்காண்ட ்ாகடீரிைா

வ���

�ரா��ேக

கைச�ைழ

�வா�ம� ெச�

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. 

ேம�பர��ேம�பர��ேம�பர�����

�த� ���க�

க�ம 
ேம�பர�� ��

�ேசா� ெச�க�
ஒ��� ெகா���

�ைளேகா�க����

ெச� �ளைவ� ெபா� தவைர,
அைவ ஒ��� ���ய 

ைவ��  ெதாைக�ட�
இைண�க�ப�ட ஒ� அட� �யான 

பா�ைவ உ�வா����றன
�ைளேகா�க���� ��ல�ைளேகா�க���� ��ல�

வ��ழா�வ��ழா�
ேம�பர��ேம�பர��

ெச� �ள�ட��

��த� ������க� 
வள�� பட �ட� இைண�க�ப�� 

����த ச�தாய ைத ��கலான
ெசய�பா�கைள உ�வா����றன

�கவல் துளி

உர்றயின் சையல்பாடுகள்

 9 செல்லுககு வலுவான ்லைதயத தருகி்றது.

 9 சிலை ்ாகடீரிைாக்களில் இரும்பு, மாங்கனீஸ் 

்கனிமங்களின ்டிவினால் உய்ற 

்லைமயடகி்றது. 

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. 

எடுததுக்காட்டு: கபார�பா்பாக்டர், ஸசடல்�பார், 

ப்�பாஸதீரகபா்பாக்டர், மஹப்ர்பாமைக்ர�பாபியம்
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ந்கபசூல், உய்ற, ்கயெயியழ ஆகிைவறறிறகுக 

கீநழயும், செல் ெவ்வுககு நமநலையும் ்காணப்டும். 

உண்யம ்ாகடீரிைாவின (Eubacteria) செல்சுவர 

ச்படிநடாகிய்ளக்கான அல்லைது மியூரினால் 

(Murein) ஆனது. ஆரகி ்ாகடீரிைாவில் பு�தங்கள், 

கிய்ளகந்காபு�தம் அல்லைது ்ாலிொகய�டு்க்ளால் 

ஆனது. சிலை ந்ரினங்க்ளான சமததநனா 

்ாகடீரிைததின செல்சுவர்கள் சூநடாமியூரினால் 

(Pseudomurein) ஆனது (்டம் 7.11). நமலும் 

இயவ யூ்ாகடீரிைாவின ச்படிநடாகிய்ளக்கான 

அயமபபியன ஒததிருந்த ந்ாதும் அதன 

நவதியிைல் மூலைககூறு்க்ளால் நவறு்ட்டு 

்காணப்டும். (குறிபபு: ொதா�ண அல்லைது ஒந� 

விதமான ்ாகடீரிைாக்கள் சிலை ந��ங்களில் 

யூ்ாகடீரிைாக்கள் என அயழக்கப்டுகின்றன. 

மறறும் குழுமப்ரிணாம வய்க்க்ளான 

ஆரகி ்ாகடீரிைாவில் இருந்து நவறு்டுததி 

்காட்டுகின்றன). ச்படிநடாகிய்ளக்கான 

என்து வலியமயும் உறுதியும் ச்காண்ட 

குறுக்கா்க அயமந்த பிரிதுருச் நெரமங்கள் 

ஆகும். இந்த பிரிதுருச் நெரமங்கள் ஒதத 

அயமபய் ச்காண்ட துயண அலைகு்கய்ள 

ச்காண்டது. ச்படிநடாகிய்ளக்கான என்து 

ஒவ்சவாரு சிறறினங்களுககு இயடநை அதன 

அயமபபிலும் உட்கூறு்களில் நவறுப்ட்டு 

இருககின்றன. ஆனால் அயவ N-அசிட்யடல் 

குந்ளாந்காெயமன(NAG), N-அசிட்யடல் 

மியூ�ாமிக அமிலைம்(NAM), L-அலைானின, 

D-அனாலின, D-குளுடநமட் மறறும் யட அமிநனா 

ஆசிட் (LL அல்லைது மீயூநொ யட அமிநனா பிமிலிக 

அமிலைம், L-யலைசின, L-ஆரனிததின அல்லைது 

L-யட அமிநனா பியூட்டரிக அமிலைம்) ந்ான்ற 

பிரிதுருச் நெரமங்க்ளால் ஆனது. 

செல்சுவரில் ச்படிநடாகிய்ளக்காயன தவி� 

மற்ற ச்ாருள்்களும் உள்்ளன. ஸடம்ர�பாகபாக்கஸ 

ஆரியஸ, ஸட்ச�ப்ரடபாகபாக்கஸ பீகபாலிஸ 

ந்ான்றயவ்கள் டீ்காயிக (Teichoic) அமிலைதயத 

ச்காண்டுள்்ளன. (அயவ அமிலை ்ாலிொகய�டு 

பிரிதுருச் நெரமங்கள்). இயவ ந்காவலைண்ட் 

இயணபபினால் ச்படிநடாகிய்ளக்கானுடன 

இயணக்கப்ட்டிருககும். கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் 

்ாகடீரிைாக்களின செல்சுவர்களில், மி்கக 

குய்றந்த அ்ளவு ச்காழுபபு்கள் ்காணப்டும். 

ஆனால் மைக்ரகபா்பாக்டீரியம், கபாரினி்பாக்டீரியம் 

ந்ான்ற கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் ்ாகடீரிைாக்களில் 

ச்காழுபபு்கள் அதி்கமா்க ்காணப்டும். 

ப்ைாஸதீதகவின் சையல்பாடுகள்:

 9 நீர சூழலில் ்காணப்டககூடிை ெதது்கய்ள 

உறிஞசும் செல்லின நமற்�பபு ்குதி்கய்ள 

ப�ாஸ்தீந்க அதி்கரிககி்றது. 

 9 ஒட்டுதலுககு உதவுகி்றது

 9 சிலை ப�ாஸ்தீந்க செல்லின முயன்களில் 

சமாட்டுக்கய்ள உருவாககி, ்ாலிலைா 

இனபச்ருக்கததிறகு உதவுகி்றது. 

காம்பு (StalK)

உயி�ற்ற ரிப்ன ந்ான்ற குழல் அயமபபு ஆகும். 

இது ்ாகடீரிைாவின ்கழிவுபச்ாருள்்களினால் 

உருவாகி்றது. எடுததுக்காட்டு: ரகலிரயபாசெல்�பா, 

பி்ளபாஙரடபா மைசீஸ (்டம் 7.10).

ப்டம் 7.10: ்காம்பு ச்காண்ட ்ாகடீரிைா

கைச�ைழக�

ப�� உ���

ேச� ெச�கைள 
��ப� 

கா	� 

சையல்பாடுகள்:

 9 திடமான நமற்�பபில் செல்்கள் ஒட்டுவதறகு 

உதவி செயகி்றது. 

7.3 பாக்டீரியாவின் தைலுர்ற ( Cell 

Envelope  of Bacteria) 

செல் நமலுய்ற ்ாகடீரிைாவின 

யெட்நடாபி்ளாெததிறகு சவளிநை உள்்ளது. 

இது இ�ண்டு அல்லைது மூனறு அடுககு்கய்ளக 

ச்காண்டது. செல் ெவ்வு, செல் சுவர ந்ான்றயவ சிலை 

்ாகடீரிைாவிலுள்்ள சவளிச்ெவ்வு ஆகும். 

7.3.1 புதைாதகரிதயாடகளின் சைல்சுவர் 

அரைப்பு

புந�ாந்கரிநைாட் செல்்கள் எபச்ாழுதுநம சிக்கல் 

நிய்றந்த செல் சுவர்க்ளால் சூழப்ட்டிருககும். 

செல் சுவ�ானது, சவளிக்கட்டயமபபு்க்ளான 
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இவ்வய்கைான ச்காழுபபு்களுககு யமக்காலிக 

அமிலைம் (அல்லைது ்காரட் ந்கடர) எனறு ச்ைர. 

இயவ அந்த ்ாகடீரிைாக்களுககு அமிலைத 

திடததனயமயைக (Acid fastness) ச்காடுககி்றது. 

செல்்கள் ொைநமறகும்ந்ாது அமிலைங்கய்ளக 

ச்காண்டு செைல்்டுததினாலும் அயவ ொைம் 

இழப்தில்யலை. யமகந்காபி்ளாஸ்மா செல்சுவர 

அற்ற ்ாகடீரிைாவாகும். 

புதைாடத்டாபிளாஸட:

செல் ச்ாருள்்கந்ளாடு சுறறி யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக 

ெவ்வு்க்ளால் மூடப்ட்டிருககும் ்குதியும் 

இயணந்த ்ாகடீரிைல் செல் புந�ாட்நடாபி்ளாஸ்ட் 

எனப்டும்.

ஸபீதைாபிளாஸட: 

்ாகடீரிைல் செல்்கள், யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக ெவ்வு, 

சவளிச்ெவ்வு ந்ான்ற இ�ண்டு ெவ்வு்கய்ளக 

ச்காண்டிருந்தால் அயவ்கள் ஸ்பீந�ாபி்ளாஸ்ட் 

எனப்டும. ஆனால் இயவ்களுககு செல்சுவர 

இல்யலை.

சைல் சுவரின் சையல்பாடுகள்:

 9 செல் சுவர ்ாகடீரிைாவிறகு உருவம் 

ச்காடுககி்றது. எப்டிசைன்றால் மிதிவண்டியின 

டைய� ந்ானறு செைல்்ட்டு உள்ந்ளயிருககும் 

டியூப சவடிபபிலிருந்து ்ாது்காககி்றது.

 9 உள் ெவ்வு விரிந்து சவடிததுச் சித்றாமல் 

்ாது்காககி்றது

 9 ெவ்வூடு ்�வுதல் (Osmotic) மூலைம் ஏற்டும் 

உயடதலில் இருந்து ்ாது்காககி்றது

 9 �ச்சுப ச்ாருள்்களில் இருந்து செல்யலைப 

்ாது்காககி்றது. 

எவ்வாறு ்ாகடீரிைா தன உருவதயத தக்க 

யவததுக ச்காள்கி்றது?

உயர் சிந�ரை தகள்விகள்

7.3.2 சவளிசைவ்வின் அரைப்பு ( Structure 

of outer membrane) 

யூ்ாகடீரிைா மறறும் ஆரககி ்ாகடீரிைா 

(கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கட்டிவ்) 

அவறறின செல்சுவர அயமபபில் மாறு்ட்டு 

இருககின்றன. கி�ாம் ச�்கட்டிவ் ்ாகடீரிைா மி்க 

சிக்கலைான செல்சுவர அயமபய் ச்காண்டது 

(அட்டவயண 7.4). ஒரு சமல்லிை சவளிச்ெவ்வு 

அடுககு ச்ட்டிநடாகிய்ளக்காயணச் சுறறி உள்்ளது. 

இ�ண்டு அடுககு்கய்ளக ச்காண்டது . அயவ 

ெப��ேடா�ைள�கா� ெப��ேடா�ைள�கா� 

ெவ��ச�

��ேபா பா�சா�ைர	

O-பா�சா�ைர	

��� A

ேகா� பா�சா�ைர	

��ேபா �ரத�

ெச� ச� ெச� ச�

ச� �ரத� ச� �ரத�

�ரா� பா��� பா���யா�� ேம ைற �ரா� பா��� பா���யா�� ேம ைற 

ெப��ளாச� 

ப்டம் 7.11: கி�ாம் ்ாசிட்டிவ், கி�ாம் ச�்கட்டிவ் ்ாகடீரிைாக்களின செல் நமலுய்ற
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்ாஸ்ந்ாலிபிட், பு�தம் மறறும் லிந்ா்ாலிொகய�டு 

(LPS) ஆல் உண்டானது. லிந்ா்ாலிொகய�ட் 

மூனறு ்ா்கங்கய்ள ச்காண்டது. ஒவ்சவானறும் 

மறச்றானந்றாடு ந்காவயலைண்ட் இயணபபில் 

இயணக்கப்ட்டுள்்ளன. 

1. லிபிட்-A ெவ்வில் திடமா்க ஊனறியுள்்ளது.

2. ந்கார ்ாலிொக்கய�டு ெவ்வின நமற்குதியில் 

இருககும். 

3. ்ாலி ொகய�டு ‘O’ ஆனடிசென்கள் ெவ்வின 

சவளிபபு்றததிலிருந்து ஊட்கததில் உள்ந்ள முடி 

ந்ானறு நீண்டு ச்காண்டு இருககும்.

சி்றபபு பு�தமான ந்ாரினஸ் (Porins) ெவ்வு 

முழுவதுமா்க ்காணப்டுகின்றன. சவளிச்ெவ்விறகும் 

யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக ெவ்விறகும் இயடநையுள்்ள 

சதாடரபுயடை ்குதி ஒட்டிக ச்காள்ளும் (Adhesions) 

தனயமயைக ச்காண்டது. சவளிச்ெவ்வானது 

ச்ட்டிநடாகிய்ளக்கான அடுகந்காடு பி�ானஸ் 

(Braun’s) லிபந்ா பு�தததால் நியலைநிறுததப்டுகி்றது. 

சவளிச்ெவ்விறகும், செல் ெவ்விறகும் இயடநைைான 

்குதி ச்ரி பி்ளாஸ்மிக இயடசவளி எனப்டும்.

சவளிச ைவ்வின் சையறபாடுகள்

• ச்ரிபி்ளாஸ்மிக இடததில் இருந்து முககிைமான 

ச�ாதி்கள் சவளிநை செனறு விடாமல் ஒரு 

தடுபபுச் சுவய�ப ந்ால் உள்்ளது.

• சவளிபபு்ற நவதிபச்ாருள்்கள் மறறும் 

ச�ாதி்களும் செல்யலை நெதப்டுததாமல் இருக்க 

ஒரு தடுப்ாயச் செைல்்டுகி்றது. எடுததுக்காட்டா்க: 

கி�ாம் ்ாசிடிவ் ்ாகடீரிைாவின செல் சுவரில் 

உள்்ள ச்படிநடாகிய்ளக்காயன யலைநொயெம் 

என்ற ச�ாதி எளிதா்க அழிததுவிடுகி்றது. 

எனினும் கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைாவில் உள்்ள 

சவளிச்ெவ்வானது அந்ச�ாதியில் உள்்ள ச்ரிை 

பு�த மூலைககூறு்கய்ள ஊடுருவயத தடுககி்றது. 

ஆயினும் ்ழுதயடந்த சவளிச்ெவ்வின மூலைம் 

ச�ாதிைானது ஊடுருவிச் செல்லை முடியும். 

• ந்ாரின்கள் வழிைா்க சிறிை மூலைககூறு்க்ளான 

அமிநனா அமிலைங்கள்,ஒறய்றெரக்கய� 

மூலைககூறு்கள் ்கடந்து செல்கி்றது.

• ஒட்டுதல் (Adhesions) வழிைா்க புதிைதா்க 

தைாரிக்கப்ட்ட லிபந்ா்ாலிொக்கய�டு 

அட்டவரை 7.4: கி�ாம் ்ாசிடிவ், கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைாக்களின நவறு்ாடு்கள்

கிைாம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா கிைாம் செகடிவ் பாக்டீரியா

கி�ாம் ொைம் ்ாகடீரிைா முதல் ொைதயத தக்க 

யவததுக ச்காள்ளும் (கிரிஸ்டல் 

வைலைட்) இயவ கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் ஆகும்.

்ாகடீரிைா முதல் ொைதயத 

இழந்து இ�ண்டாவது 

ொைமான(ொப�னியை 

எடுததுகச்காள்ளுதல் இயவ 

கி�ாம் ச�்கட்டிவ்)

ச்படிநடா கிய்ள்கான 

அடுககு

நிய்ற அடுககு்கய்ளக ச்காண்டது 

தடிமனா்க இருககும். 

ஒரு அடுககு ச்காண்டது

சமல்லிைதா்க உள்்ளது.

LPS (லிபந்ா ்ாலி 

ொக்கய�ட்) அ்ளவு

இல்யலை அதி்கம் உள்்ளது

ச்ரிபிலைாஸ்மிக இடம் இல்யலை உண்டு

சவளிச்ெவ்வு இல்யலை உண்டு

லிபிட், லிபந்ா பு�தம் அ்ளவு குய்றந்த அ்ளவு அதி்க அ்ளவு

டீக்காயிக அமிலைம் ச்ரும்்ானயமைான ்ாகடீரிைாவில் 

உண்டு

இல்யலை

எடுததுக்காட்டு ஸடம்ர�பாகபாக்கஸ, 

ஸச�ப்ரடபாகபாக்கஸ, கபாரினி ்பாக்டீரியம், 

கி்ளபாஸட்ரிடியபா.

எஷசெரிஷியபா ரகபாம�, 

சூரடபாரைபாேபாஸ, 

ெபால்ரைபாசேல்�பா, ஷிசகல்�பா, 

ஹிரைபாஃபி�ஸ.
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மறறும் ந்ாரினஸ் சவளிநைறுகின்றது. 

இவ்விடததில்தான ய்யலை்களும் 

்கயெயியழ்களும் தைாரிக்கப்டுகின்றது. 

7.3.3 ரைடத்டாபிளாஸமிக் ைவ்வின் 

அரைப்பு 

யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக ெவ்வு, செல்சுவருககு கீநழ 

உள்்ளது. இது பி்ளாஸ்மா ெவ்வு அல்லைது செல்ெவ்வு 

எனறும் அயழக்கப்டுகி்றது. இயவ ்ாஸ்ந்ா லிபிட் 

மறறும் பு�தங்களினால் உண்டானது. ்ாஸ்ந்ா 

லிபிட் இ�ண்டு அடுககு்கய்ள ச்காண்டுள்்ளன. 

உள்ந்ளயுள்்ள பு�தங்கள் இரு அடுககு்களில் 

ச்ாதிந்துள்்ளன. நமறபு்ற அல்லைது சவளிபபு�தங்கள் 

இரு அடுககு்களில் த்ளரவா்க ஒட்டிகச்காள்ளுகின்றன. 

ெவ்வில் ்காணப்டும் நீரமத தனயமயைக 

ச்காண்ட ச்காழுபபு கூழ, செல் ்குதிபச்ாருள்்கய்ள 

்க்கவாட்டில் �்கரவதறகு துயண புரிகி்றது. 

யூ்ாகடீரிைாவில் உள்்ள ்ாஸ்ந்ா லிபபிடு்கள் 

்ாஸ்ந்ா கிளிெய�ட்ஸ்னால் ஆனது. இதில் ந�ர 

ெஙகிலி ச்காழுபபு அமிலைங்கள் கிளிெ�ால் உடன 

எஸ்டர இயணபபினால் இயணக்கப்ட்டுள்்ளது. 

ஆரககி ்ாகடீரிைாவில் இந்தக ச்காழுபபுக்கள் ்ாலி 

ஐநொபிரினாயட் கிய்ள ெஙகிலி்க்ளால் ஆனது. இயவ, 

கிய்ளதத நீ்ள ெஙகிலி ஆல்�்கால்்கள் கிளிெ�ாலுடன 

ஈததர இயணபபில் இயணக்கப்ட்டிருககும்.

சைல்ைவ்வின் சையறபாடுகள் (Functions of 

the cell membrane)

• யூந்கரிநைாட் இனங்களில் உள்்ளயதப ந்ாலை, 

புந�ாந்கரிநைாட் இனங்களில், ெவ்வினால் 

சூழப்ட்ட உள் உறுபபுக்கள் இல்யலை. ஆ்கநவ, 

ஆற்றல் வியன்கள் உணவு தைாரிபபு மறறும் 

்ககுவப்டுததுதல் �யடச்றும் இடமா்க செல் 

ெவ்வு உள்்ளது. 

• இது ்கடததுவயத சீ�ாககி, ஊட்டச்ெதது உள்ந்ள 

செல்லைவும், ்கழிவு்கய்ள சவளிநை அ்கற்றவும் 

உதவுகி்றது. இது ஒரு செரிபுவ ஊடு செல்லும் 

தனயம ச்காண்ட ெவ்வு ஆகும்.

• செல் ெவ்வானது சு�ப்தறகு அல்லைது வ்ளரசியத 

மாற்றங்க்ளால் உருவாகும் ச்ாருள்்கய்ள 

சவளிநைறறுவதறகு உதவுகி்றது. 

• வ்ளரசியத மாற்ற செைல்்களுககு செல் 

ெவ்வு முககிை இடமா்க வி்ளஙகுகி்றது. 

புந�ாந்கரிநைாட்டில் யமட்நடா்காண்ட்ரிைாக்கள் 

்காணப்டததால், செல் சுவாசிறகும் ATP 

உருவாககுததிறகும் நதயவைான ச�ாதி்கள் 

செல் ெவ்வு்களில் உள்ந்ள உள்்ளது.

சைல் உர்றயின் (Envelope) முக்கியத்துவம்:

• �ச்சுத தனயமயைக ச்காண்டது. எ.்கா LPS

• இது ந�ாய எதிரபபு மண்டலைதயத தூண்டி 

எதிரச்ாருள் உற்ததிககு உதவி செயகி்றது. 

• ்லை ந�ாயககிருமி்களின செல்சுவரில் 

்காணப்டும் உட்கூறு்கள் ந�ாய 

உண்டாககும் தி்றனுககு ்ங்களிககின்றன. 

எ.்கா யமகந்கா்ாகடீரிைம் டியூ்ரகுந்ளாசிஸ் 

உள்்ள யமக்காலிக அமிலைம். 

• ்ல்நவறு வய்கைான நுண்ணுயிர ச்கால்லி்கள் 

செைல்்டும் இடமா்க செல்சுவர உள்்ளது. 

• கி�ாம் ச�்கட்டிவ் ்ாகடீரிைாக்களில் 

்காணப்டும் ஊநீர (Serological) ்ண்பு்களுககு 

‘O’ ஆனடிசென ்கா�ணமா்க உள்்ளன. 

• இது ்ாகடீரிநைா ்ாஜ் இயணவதறகு ஏறபிைா்க 

உள்்ளது. 

7.4 பாக்டீரியாவின் சைல் ைவ்விறகு 

உள்தள காைப்படும் அரைப்புகள்

செல் ெவ்விறகு உள்ந்ள ்காணப்டும் கூழமமானது 

யெட்நடாபி்ளாெம் எனப்டும். இதில் நீர 

அதி்க்ளவில் உள்்ளது (70-80%) நமலும் பு�தங்கள், 

்காரந்ாய�ட்ந�ட்்கள், ச்காழுபபு்கள், ்கனிம 

அைனி்கள் (Inorganic) மறறும் குய்றந்த மூலைககூறு 

எயட ச்காண்ட கூட்டுப ச்ாருள்்கள் உள்்ளன. 

மற்ற ஊட்கங்கய்ள விட யெட்நடாபி்ளாெததில் 

்கனிம அைனி்கள் அதி்கமா்க உள்்ளன. 

யெட்நடாபி்ளாெமானது அடததிைான, நீரதத, ்ாதி 

சதளிந்த ச�கிழவு தனயம ச்காண்ட ச்ாரு்ளாகும். 

நெமிதது யவக்கப்ட்டுள்்ள உள்ச்ாருள்்கள் 

ய�ந்ாநொம்்கள், வய�ைறுக்கப்டாத 

உட்்கரு (DNA ச்காண்டது) ந்ான்றயவ்கள் 

புந�ாந்கரிநைாட்டி்களின யெட்நடாபி்ளாெததின 

முககிை அயமபபு்க்ளாகும். யூந்கரிநைாட் 

யெட்நடாபி்ளாெததில் ்காணப்டும் உள் வரிச்ெட்டம் 

மறறும் யெட்நடாபி்ளாெ ஓட்டம் ந்ான்ற சிலை 

்ண்பு்கள் புந�ாந்கரிநைாட் செல்்களில் இல்யலை.

ரைதபாதைாம்கள் (Ribosomes)

எல்லைா உயிருள்்ளச் செல்்களிலும் ய�ந்ாநொம்்கள் 

உள்்ளன. ய�ந்ாநொமில்தான பு�தங்கள் 

உற்ததிைாகின்றன. அதி்க ய�ந்ாநொம்்கள் 

இருந்தால் நிய்றை பு�தங்கள் உற்ததிைாகின்றன 

எனறு ச்ாருள். புந�ாந்கரிநைாட்டிக செல்்களில் 

யெட்நடாபி்ளாெததில் ய�ந்ாநொம்்கள் எல்லைா 

இடங்களிலும் ் �வி இருககும். ஆனால், யூந்கரிநைாட் 
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ப்டம் 7.12: புந�ாந்கரிநைாட்டிக, யூந்கரிநைாட்டிக ய�ந்ாநொம்்கள்

ய�ந்ாநொம்்கள் பி்ளாஸ்மா ெவ்வில் ஒட்டி இருககும் 

புந�ாந்கரிநைாட் ய�ந்ாநொம்்கள் பு�தம் மறறும் 

ய�ந்ாநொமினால் RNA யவ ச்காண்டது. இயவ 

யூந்கரிநைாட்டிக சிறிைதா்கவும் குய்றந்த அடரததி 

ச்காண்டதா்கவும் இருககும். புந�ாந்கரிநைாட் 

ய�ந்ாநொம் 70S இருககும். யூந்கரிநைாட் 

ய�ந்ாநொமிநலைா 80 S ஆனது (்டம் 7.12).

உடகரு (Nucleus) 

்ாகடீரிைாவில் உட்்கருவில்தான ்�ம்்ய�யை 

நிரணயிககும் ச்ாருள் உள்்ளது. இதில் சதாடர 

இ�ட்யட இயழ ச்காண்ட, வட்ட வடிவிலைான நீ்ள, 

ஒறய்ற டி.என.ஏ உண்டு. இதறகு ்ாகடீரிைாவின 

குந�ாநமாநொம் எனறு ச்ைர. சிலை ்ாகடீரிைாவில் 

ந��ான குந�ாநமாநொம் உண்டு. செல்லுககு 

நவண்டிை ்கட்டயமபபு அதன செைல்்ாடு்கள் 

்றறிை எல்லைா விவ�ங்களும் குந�ாநமாநொமில் 

உள்்ளன. உட்்கரு, உய்றைால் சூழப்டவில்யலை. 

மறறும் ஹிஸ்நடான்களும் கியடைாது. 

உட்்கருவானது வட்டமா்கநவா, நீ்ளமா்கநவா 

அல்லைது மணிமாயலை வடிவிநலைா ்காணப்டும். 

சுறுசுறுப்ா்க வ்ளரும் ்ாகடீரிைாக்களில் செல்லின 

ச்காள்்ள்ளவில் 20 % டி.என.ஏ இருககும். ஏசனனில், 

வ்ளரும் ்ாகடீரிைாக்கள் முதலில் பினவரும் 

செல்்களுக்கான டி.என.ஏ யவ முன கூட்டிநை 

உற்ததி செயவதால் இவ்வ்ளவு அதி்க இடதயத 

அயடககும். குந�ாநமாநொம்்கள் செல் ெவ்வில் 

ஒட்டியிருககும். செல் ெவ்வில் உள்்ள பு�தங்கள் 

டி.என.ஏ இ�ட்டிததலில் ்ஙகு ச்காள்கின்றன. செல் 

ெவ்வு இ�ட்டிதத டி.என.ஏ யவப பிரிதது ெந்ததி 

செல்்களுககு அனுபபுகி்றது.

பிளாஸமிட

்ாகடீரிைாக்கள், அவறறின குந�ாநமாநொம்்கய்ள 

தவி� சிறிை, வட்ட வடிவமான இ�ட்யட இயழ 

DNA மூலைககூறு்கய்ளக ச்காண்டுள்்ளது. இயவ 

பி்ளாஸ்மிடு்கள் (Plasmids) என அயழக்கப்டுகி்றது 

(்டம் 7.13). நமலும் இயவ தாநன இ�ட்டிககும், 

குந�ாநமாநொம் கூடுதலைான ம�பு ச்ாருய்ள 

ச்காண்டுள்்ளன. பி்ளாஸ்மிடு்களில் உள்்ள 

ம�புபச்ாரு்ளானது உயிர எதிரச்ாருளுககு 

தயட மறறும் �ச்சுததனயம ச்காண்ட 

உநலைா்கபச்ாருளுககு ெகிபபுத தனயமயும் 

வழஙகுகி்றது. எ.்கா ்ாலிைல் பி்ளாமிட்்கள் (F plasmid), 

ஆனடி்ைாடிக எதிரபபு தனயம பி்ளாஸ்மிட் (R plas-

mid) மறறும் ச்காலிசின பி்ளாஸ்மிட்(Col plasmid).

பா���ய� � எ� ஏ �ளா���

ப்டம் 7.13: புந�ாந்கரிநைாட்டி்களின பி்ளாஸ்மிடு்கள்
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மூைக்கூறு தைப்ைான் (Molecular chaperons) 

இயவ உதவி பு�தங்கள் புதிைதா்க உற்ததி 

செயைப்ட்ட ்ாலிச்பயடடு்கள் ெரிைான 

உருவததில் மடஙகி இ�ண்டாம் நியலை 

மறறும் மூன்றாம் நியலை உருவங்க்ளா்க மா்ற 

உதவுகின்றன. இயவ முதன முதலில் திடீர மாற்றம் 

அயடந்தயத ஈந்காயலையில் ்கண்டறிைப்ட்டது. 

ஈந்காயலையில் உருவாககும் நெப�ான்களில் ஒனறு 

சவப் அதிரச்சி பு�தங்க்ளாகும் (Heat shock protein) 

இபபு�தங்கள் செல்்கய்ள அதி்க சவப்நியலையில் 

உயிர வாழவதறகும் மறறும் ொத்கமில்லைா சூழலில் 

இருப்தறகும் உதவி செயகி்றது.

உள்சபாருள்கள் (Inclusions) 

புந�ாந்கரிநைாட்்களின யெட்நடாபி்ளாெததில் 

்ல்நவறு வய்கைான நெமிபபு ச்ாருள்்கள் 

உள்்ளன. உணவு அதி்கமா்க உள்்ள ந��ததில் 

இயவ்கய்ளச் நெமிதது உணவு குய்றந்த 

ந��ததில் ்ைன்டுததுககின்றன. சிலை 

உள்ச்ாருள்்கள் ச்ாதுவா்க ்ாகடீரிைாவில் 

்காணப்டுகின்றன. ஆனால் சிலை உள்ச்ாருள்்கள் 

ஒரு சிலை சிறறினங்களில் ்காணப்டுகின்றன 

(அட்டவயண 7.5).

அகசி�ல் விர�கள் (Endospores)

சிலை ்ாகடீரிைாக்கள் வ்ளரசியத மாற்றம் 

ச்காண்ட செைல்்டாத நியலை அயமபபு்கய்ள 

உருவாககுகின்றன. இவறறிறகு சிதல் 

வியத (Spore) எனறு ச்ைர. இயவ நீடிதது 

நியலைககும் தனயமயும் மறறும் நீர இழப்ான 

ஓயவு நியலையில் உள்்ள ச்ாருள்்கள் செல்லின 

உள்ந்ள உருவாகின்றன. சுறறுச்சூழலில் நீர 

்ற்றாககுய்ற அல்லைது நதயவைான ெதது்கள் 

இல்லைாதந்ாது தான ்ாகடீரிைாக்கள் இவறய்ற 

உருவாககுகின்றன. சிதல் வியத்கள் (Spore) 

ஒரு தனிததுவமான நவதியிைல் கூட்டுப 

ச்ாரு்ளால் யட அமிநனா பிமிலிக அமிலைததால் 

சூழப்ட்டுள்்ளது. இவ்நவதிப ச்ாருள் 

்கால்சிைததுடன ஒட்டிக ச்காண்டு ்கால்சிைம் யட 

பிகந்காலிநனட் ஆ்க மாறுகின்றன, இயவ சிதல் 

வியதயில் இருககும் நீய� சவளிநைறறுகின்றன. 

மறறும் சிதல்வியத்கய்ள அொத�ாண சூழலுககு 

தாககும் தனயமயை ச்காடுககின்றன. 

எடுததுக்காட்டு: ர்சில்�ஸ, ஆந்த்�பாஸிஸ, 

கி்ளபாஸடிரியம்.

மீதைாதைாம் (Mesosomes)

புந�ாந்கரிநைாட்டில் யமட்நடா்காண்ட்ரிைாவும், 

குந்ளாந�ாபிலைாஸ்ட்டும் இல்யலை. இவறறில் 

மீநொநொம் என்ற உள் உறுபபு உண்டு. செல்ெவ்வின 

உள்மடிபபு்க்ளாகும். இயவ குழலைா்கவும், 

குமிழ்க்ளா்கவும் த்கடு்க்ளா்கவும் ்காணப்டுகின்றன. 

மீநொநொம் கி�ாம் ்ாசிடிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கடிவ் 

்ாகடீரிைாக்களிலும் ்காணப்டும். அதி்கமா்க கி�ாம் 

்ாசிட்டிவ் ்ாகடீரிைாக்களில் ்காணப்டுகி்றது 

(்டம் 7.14). பிரியும் ்ாகடீரிைாவில் செல் சுவரின 

இயடயில் அடுதது ்காணப்டுகி்றது. செல் பிரிதலின 

ந்ாது உற்ததியில் ஈடு்டலைாம் குந�ாநமாநொம் 

மறுப்திபபிலும், குந�ாநமாநொம்்களின ெந்ததி 

செல்்களுககு வழஙகுவதிலும் இயவ ஈடு்டலைாம். 

நமறபு�ததின அருகில் இருந்தாலும் ஓ�ஞொரந்த 

மீநொநொம் எனறும் யெட்நடாபி்ளாததின உள்ந்ள 

்காணப்ட்டால் அயவ மததிை மீநொநொம் எனப்டும்.

ப்டம் 7.14: ்ாகடீரிைா மீநொநொம்

ெச� �வ�

�ளா�மா 
ச��

�ேசாேசா� 
ைப 

��
ழா�

7.5 யூதகரிதயாட சைல் அரைப்பு

்ாசி்கள், புந�ாட்நடாநொவா, பூஞயெ, தாவ�ங்கள் 

மறறும் விலைஙகு்கள் ஆகிையவ யூந்கரிநைாட்்கள் 

ஆகும். இயவ செல்்கள், புந�ாந்கரிநைாட் செல்்கய்ள 

விடப, ச்ரிைதா்கவும், சிக்கலைான அயமபய்க 

ச்காண்டது. இ�ண்டு செல்்களிலும் பு�தம், ச்காழுபபு, 

்காரந்ாய�ட்ந�ட் (்டம் 7.15) மறறும் உட்்கரு 

அமிலைங்கள் ்காணப்டும் (வய�்டம் 7.1).

ஒந� விதமான �ொைன மாறுதல்்கள் உணயவச் 

செரிப்தறகும் பு�தங்கய்ளக ்கட்டயமப்தறகும், 

ெகதியைச் நெமிதது ்�ாமரிப்தறகும் இ�ண்டு 

செல்்களிலும் செைலைாறறுகின்றன.

ஆனால் செல்சுவர்களில் உள்்ள 

விததிைாெங்கள், ெவ்வு்களில் உள்்ள நவறு்ாடு்கள், 

ஒவ்சவாரு நவயலைககும் தனிததனி உறுபபு்கள் 
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அட்டவரை 7.5: ்ாகடீரிைாவில் ்காணப்டும் ்ல்நவறு உள்ச்ாருள்்கள்

உள்சபாருள்களின் வரககள் எடுத்துக்காடடு முக்கியத்துவம்

பாலிரைடைாக்சியல் பியூடதைட பாசில்ைஸ சைகாடீரியம் கார்பன், ைறறும் ஆற்றல் தைமிப்பு, 

சூ்டான் ைாயதைறறு முர்றயில் 

காைைாம்

பாலிபாஸதபட சவாலுடின்/ 

சைட்டாகுதைாசைடிக் துகள்

காரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரிதய பாஸதபட இருப்பு 

கந�கக் குமிழிகள் தபாடத்டாடிைாபிக் பாக்டீரியா, 

இளஞ்சிப்பு ைறறும் பசரை நி்ற 

கந�க பாக்டீரியா எ.கா �தயா 

பாசில்ைஸ

கந�கம் தபாடத்டாடுதைாப்ஸ-ல் 

எைக்டைான் ரகயிருப்பு 

லித்த�ாடுதைாப்ஸ-ல் ைக்தி 

தைமிப்பு

காறறுக் குமிழிகள் நீர்நிரை பாக்டீரியா ையதைா 

பாக்டீரியா

புை� கூண்டில் காறறு நிைப்ப 

படடுள்ளை. சைல் மி�க்க 

உ�வுகின்்றை.

தபைா ஸதபாைல் கிரிஸ்டல்ஸ தபசில்ைஸ தபரிைம் புை�த்திைால் ஆைது பூசசுகளுக்கு 

ெசைாக சையல்படுகி்றது

தைக்ைத்டாதைாம்கள் ஆக்குவா ஸரபரில்ைம் 

ைாக்ைத்டா்டாக்டிகம்

ைாக்ைர்டட துகள்கள் 

உள்ள்டக்கியது உைரவ 

தொக்கி நீந� உ�வுகி்றது H2O2 

ரவ தைர்வர�த் �டுக்கி்றது.

கார்பாக்சிதைாம்ஸ ஒளிசதைர்க்ரக பாக்டீரியா 

ையதைா பாக்டீரியா ஆடத்டா 

டிைாபிக் பாக்டீரியா

கரியமிை வாயுரவ (CO2) 

நிரைப்படுத்தும் சொதி 1-5 ரப 

பாஸதபட கார்பஸிதைஸ உள்ளது.

ரபதபாபிலிதைாம் அல்ைது 

ையதைாரபசின் துகள்கள்

ையதைா பாக்டீரியா ஆர்ஜினின், அஸபார்டிக் அமிைம் 

ைைைாை அளவு சகாண்்ட நீளைாை 

பாலி சபப்ர்டட ைங்கிலி இரவகள் 

ரெடைஜரை தைமிக்கும்.

குதளாதைாதைாம் பசரை பாக்டீரியா பாக்டீரிதயா குதளாதைாபில் 

நி்றமிகரள சகாண்்டது. அரவ 

பாக்டீரியா ஒளிச தைர்க்ரகக்கு 

உ�வுகி்றது.

அ்கசிதல் வியத்கள் அழிப்தறகு ஏன ்கடினமா்க 

உள்்ளன?

உயர் சிந�ரை தகள்விகள்
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ைச�ேடா�ளாச�
����யா��

�ைளேகா�க��� 
(ேக�
 	)

ெச	 �வ�

ெம�டா�ேராேம���
�க�க� ைபைல

ெச	 ச� 

(a) �ேராகா�ேயா�� ெச	

ைரேபாேசா�

கைச�ைழ

(b) �ேக�ேயா��� ெச	
�ேராேமாேசா�க�
ெகா�ட உ�க�

ைலேசாேசா�க�

ெச	 
ச� 

ெசாரெசார�பான 
எ�ேடா�ளா��� 

ெர���ல�ைரேபாேசா�உ�க�
ேகா	� 
உ��� 

ைம�ேடாகா���யா

ெம�ைமயான
எ�ேடா�ளா���

��வைல�	

ைச�ேடா�ளாச�

ப்டம் 7.15: புந�ாந்கரிநைாட் மறறும் யூந்கரிநைாட் செல் அயமபபு

ந்ான்றயவ்களில் இ�ண்டு செல்்களும் 

ந வ று ் டு கி ன ்ற ன  ( அ ட் ட வ ய ண  7 . 6 ) . 

அட்டவயண 7.7 ச்ாதுவா்க யூந்கரிநைாட் 

செல்்களில் யெநடாபி்ளாஸ்மிக ெவ்வு உட்்கரு, 

யமட்நடா்காண்ட்டிரிைா, எண்நடாபி்ளாஸ்மிக 

ச�ட்டிகுலைம். ்கால்ய்க உ்்க�ணம், சவறறிடங்கள், 

செல் உள் ்கட்டயமபபு மறறும் கிய்ளகந்கா 

ந்கலிகஸ் உண்டு. �்கரும் இயணயுறுபபு்கள், 

குந்ளாந�ாபி்ளாஸ்டு்கள் சிலை குழுக்களில் மட்டுநம 

்காணப்டுகி்றது. 

துயணயுறுபபு்கள்

 ( ்கயெயியழ

 ( சிலிைா 

கிய்ளகந்காந்கலிகஸ்

 ( ந்கபசூல்

 ( ஸ்யலைம் அடுககு

உட்்கரு உள்ளுறுபபு்கள்

 ( எனநடாபி்ளாஸ்மிக 

ச�ட்டிககுலைம்

 ( ந்கால்ய்க உறுபபு்கள்

 ( ய�ந்ாநொம்

 ( யலைநொநொம்

 ( யமட்நடா்காண்ட்ரிைா

 ( குந்ளாந�ா பி்ளாஸ்ட்

செல் உள் ்கட்டயமபபு

 ( நுண்குழாய்கள்

 ( நுண்யியழ

 ( செல்சுவர

 ( யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக ெவ்வு

யூந்கரிநைாட் செல் அயமபபு

சவளிபபு்ற அயமபபு செல்லினநமலுய� உள்பு்ற அயமபபு

வரைப்டம் 7.1: யூந்கரிநைாட் செல் அயமபபு
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அட்டவரை 7.6: புந�ாந்கரிநைாட் மறறும் யூந்கரிநைாட் செல்்களுககியடநைைான நவறு்ாடு்கள்

எண் பண்புகள் புதைாதகரிதயாட யூதகரிதயாட

1. செல் அ்ளவு 0.2-2 nm விட்டம் 10-100 nm விட்டம் 

2. உட்்கரு உட்்கரு ெவ்வு கியடைாது

நியூகளிநைாலைஸ் கியடைாது

உட்்கருயவச் சுறறிை ெவ்வு 

உண்டு 

நியூகளிநைாலைஸ் உண்டு

3. ெவ்வு மூடிை 

உள்ளுறுபபு்கள்

கியடைாது உண்டு. எ.்கா யலைநொநொம் 

ந்கால்ய்க உறுபபு்கள், 

எ ண் ந ட ா பி ்ள ா ஸ் மி க , 

ச � ட் டி க கு ்ள ம் , 

ய ம ட் ந ட ா ்க ா ண் ட் ரி ை ா , 

்கயெயியழ

4. ்கயெயியழ இ�ண்டு பு�தங்க்ளால் 

்கட்டயமக்கப்ட்டது

சிக்கல் வாயந்தது. அதி்க சிறு 

குழல்்க்ளால் ஆனது.

5. கிய்ளகந்காந்கலைகஸ் ந்கபசூல், ஸயலைம் அடுககு செல்சுவர அற்ற சிலை செல்்களில் 

்காணப்டும். 

6. செல் சுவர ச்படிநடா கிய்ளக்கான உண்டு ொதா�ண �ொைனங்க்ளால் 

ஆனது.

7. பி்ளாஸ்மா ெவ்வு ்காரந்ா ய�ட்ந�ட்டும், 

ஸ்டீ�ாலும் இல்யலை.

ொக்கய�்களும், ஸ்டீ�ாலும் 

உண்டு ஏறகும் ்கா�ணி்க்ளால் 

(Receptors) செைல்்டுகின்றன.

8. யெட்நடா பி்ளாெம் செல் உள் ்கட்டயமபபு 

(cytoskeleton) யெட்நடாபி்ளா-

ஸ்மிக ஒட்டம் கியடைாது

செல் உள் ்கட்டயமபபு மறறும் 

ஓட்டம் உண்டு 

9. ய�ந்ாநொம் 70 S 80 S

10. குந�ாநமாநொம் DNA ஒறய்ற மறறும் வட்டமான 

குந�ாநமாநொம்்கள், 

ஹிஸ்நடான்கள் கியடைாது.

அதி்க நீ்ளமான 

கு ந � ா ந ம ா ந ெ ா ம் ்க ள் , 

ஹிஸ்நடானஸ் உண்டு

11. செல் பிரிதல் இரு ெம பி்ளவு யமட்டாசிஸ்

12. ்ாலின ்கலைபபு மிைாசிஸ் இல்யலை. (DNA 

து்கள்்கள் மட்டும் ்கடததப்டுதல்)

மிைாசிஸ் மூலைம்
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அட்டவரை 7.7: யூந்கரிநைாட் உள் உறுபபு்களின செைற்ாடு்கள்:

உள் உறுப்புகள் சையறபாடுகள் 

பி்ளாஸ்மா ெவ்வு செல்லின தடுபபு எல்யலைைா்கவும் சிலை குறிபபிட்ட 

ச்ாருள்்கய்ள மட்டும் ்கடததும் அயமபய்யும் 

செல்்களுககு இயடநைைான ஒருஙகியணபபு மறறும் 

நமறபு�ததில் ஒட்டுதல், சு�ததல் 

யெட்நடாபி்ளாஸ்மிக நமட்ரிகஸ் உள்ச்ாருள்்களின இருபபிடம், ்ல்நவறு 

யவய்கைான வ்ளரச்சியத �டககுமிடம். 

நுண்யியழ, இயடயீடான இயழ்கள், 

நுண்குழாய்கள்

செல் அயமபபு மறறும் செல் உள் ்கட்டயமபபிலிருந்து 

�்கருதல்

எண்நடாபி்ளாஸ்மிக ச�ட்டிககுலைம் பு�தம், ச்காழுபபு உற்ததி ச்ாருள்்கய்ள ்கடததுவது.

ய�ந்ாநொம் பு�தம் உற்ததி

ந்கால்ய்க உறுபபு சவவ்நவறு ்ைன்ாட்டிறகு நதயவப்டும் 

ச்ாருள்்கய்ள சு�ததல் மறறும் சதாகுததல்.

யலைநொநொம் செல்லின உள்ந்ள இருககும் செரிமானததிறகு உதவி 

செயதல்.

யமட்நடா்காண்ட்ரிைா ஆற்றல் உற்ததி TCA சுழறசி, எல்கட்�ான ்கடததும் 

ெஙகிலி, ஆகஸிநடட்டிவ் ்ாஸ்ந்ா�நலைென மறறும் பி்ற 

வழி்களில்.

குந்ளாந�ாபி்ளாஸ்ட் ஒளிச்நெரகய்க என்து ஒளியின உதவிைால் Co2 

மறறும் நீய�ப ்ைன்டுததி ெரக்கய� தைாரிததல். 

உட்்கரு இன வ�லைாறு அடககிை யமைம், செல்லின ்கட்டுப்ாட்டு 

யமைம்.

செல்சுவர மறறும் ச்லிக்கள் செல்லுககு உருவம் ச்காடுததல்,வலியமப்டுததுதல்

்கயெயியழ, குறு இயழ  ்கயெயியழ செல் �்கரவதறகு ்ைன்டுகி்றது. குறு 

இயழ ஒட்டிகச்காள்்ள ்ைன்டுகி்றது.

சதாயபுயழ (vacuole) தற்காலி்கமான நெமிபபு மறறும் ்கடததுதல், செரிமானம் 

(உணவு சதாயபுயழ) நீர ெமன்ாடு (சுருஙகும் 

சதாயபுயழ)
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�டைபேலாகா�க� ��ெர�ேடாகா�க� பேயாெஜ��

��ெர�ேடாகா�க� �ேமா�ேய

�ௌ�	�லா �ேமா�ேய

���ேயா காலேர 

எ�ெச��யா ேகாைல, சா�ேமாென�லா

ேபா��ெட�ல�லா ெப��	� கா��பா���ய�  ��ேய ெஹ�ேகாபா�ட� ைபேலா�

 ��ேபா�மா ெப��ட�ெந���யா ெகா��ேய�ௗா� � ய� ெட�டா��ௗா� � ய� ெபா���ய�
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சுருக்கம்

ச்ரும்்ாலைான புந�ாந்கரிநைாட்்கள், அவறறின செல் 

சுவர்களின தனயமயைப ச்ாருதது, பினவரும் 

மூனறில் ஏதாவது ஒரு வடிவததில் இருககும் வட்ட 

வடிவ ்காக்கஸ், குச்சி வடிவ ்ாசில்லைஸ், சுருள் வடிவ 

ஸ்ய்ந�ாகீட்ஸ், (ஸ்ய்லில்லைம்.)

புந�ாந்கரிநைாட்யஸ விவரிப்தில் அவறறின 

வடிவயமபபும், ஒழுஙகு வரியெயும் முககிைப 

்ங்காறறுகி்றது. ஒரு சிறறினம் எவ்வய்கயில் 

தங்களிலிருந்து பிரிகின்றன என்யதப ச்ாருதநத 

அதன ஒழுஙகு வரியெ அயமகி்றது. ்காகய்க 

நிய்றை த்ளங்களிலிருந்து பிரிந்து இயணந்நதா, 

ெஙகிலிைா்கநவா, ச்காததா்கநவா அல்லைது 

ய்்கய்ளபந்ானந்றா ்காணப்டும். ந்சில்யலை 

குறுககுத த்ளததில் மட்டுநம பிரியும். பிரிந்தபின 

ஒட்டியிருந்தால் ெஙகிலிைா்கநவா, ் ாலிநெட் ஆ்கநவா 

்காட்சிைளிககும்.

சிலை ்ாகடீரிைாக்களின செல்சுவர ந்கபசூல் 

அல்லைது ஸ்யலைம் அடுககு மூலைம் சூழப்ட்டிருககும். 

இயவ, ஈ�ம் ்காயவதில் இருந்தும், உள்வாஙகி 

செல்்களிடம் இருந்தும் உணவு சவளிநைறுவதில் 

இருந்தும் ்ாது்காககி்றது. பிம்பிரிநை, ய்யலை 

ஒட்டுவதறகும் மறறும் ஒரு ்ாகடீரிைாவில் இருந்து 

மறச்றாரு ்ாகடீரிைாவிறகு ்கடதத உதவுகி்றது. 

செல்்கள் �்கரவதறகு ்கயெயியழ உதவுகி்றது. 

்ாகடீரிைாவின செல் உய்ற 

யெட்நடாபி்ளாெததிறகு சவளிநை உள்்ளது. 

கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைாவில் சவளி ெவ்வு, செல் 

சுவர, செல் ெவ்வு ச்காண்டதாகும். கி�ாம் ்ாசிடிவ் 

்ாகடீரிைாவில் செல் சுவரும், செல் ெவ்வும் மட்டுநம 

உள்்ளது. கி�ாம் ்ாசிடிவ் ்ாகடீரிைா வைலைட் நி்ற 

ொை நமறகும். கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைா சிவபபு 

நி்ற ொை நமறகும். கி�ாம் ்ாசிடிவ் ்ாகடீரிைாவில் 

தடிதத மியூரின மறறும் டீக்காயிக அமிலைமும் 

உள்்ளது. கி�ாம் ச�்கடிவ் ்ாகடீரிைாவில் சமலிந்த 

மியூரின உள்்ளது. ச்ரிபி்ளாஸ்மிக இடமும் 

உண்டு சவளிச் ெவ்வில் எல்.பி.எஸ் விலைஙகின 

செல்்களுககு �ச்ொகும். செல்ெவ்வு ்ாஸ்ந்ாலிபிட் 

மறறும் பு�தங்களினால் உண்டாக்கப்ட்டுள்்ளது. 

செல் ெவ்வில் தான ெகதி தரும் செைல்்ாடு்கள், 

உணவு ்ைன்டுததும் நவயலை்கள், ச்ாருள்்கள் 

உற்ததி செயயும் நவயலை �யடச்றுகி்றது. இது 

உணவுப ச்ாருள்்கள் செல் உள் வருவயதயும் 

்கழிவுப ச்ாருட்்கய்ள சவளிநைறறுவதுமான 

ந்ாககுவ�தது நவயலை்கய்ளயும் 

ஒழுஙகு்டுததுகி்றது.

யெட்நடாபி்ளாெததில் எல்லைா நவயலை்களுககும் 

நதயவைான ச்ாருள்்கள் ்கலைந்திருககின்றன. 

்ாகடீரிைாவின டி.என.ஏ ச்ரிை வட்ட வடிவிலைான 

குந�ாநமாநொம் உள்்ளன. பி்ளாஸ்மிட்டில் 

கூடுதலைான ம�்னுக்கள் உள்்ளன. 

ய�ந்ாநொம்்கள் யெட்நடாபி்ளாெததின எல்லைா 

இடங்களிலும் ்்றவி உள்்ளது. யெநடாபி்ளாெததில் 

உள்்ளட்கங்கள் உள்்ளன. இயவ உணயவ 

நெமிதது யவககின்றன. சிலை ்ாகடீரிைாக்களில் 

செைல் இல்லைா நியலையில் உள்்ள ஸ்ந்ார்கள் 

இருககும். இவறறின மூலைம் ்ாகடீரிைாக்கள் ்லை 

நூறு வருடங்கள் உயிய�த தாககுபபிடிககும். 

யூந்கரிநைாட்டின செல்்கள் உள்ளுறுபபு ெவ்வினால் 

மூடப்ட்டிருககும். யூந்கரிநைாட்டில் உள்்ள 

ச்ாதுவான உறுபபு்கள், உட்்கரு, செல் ெவ்வு, 

யமட்நடா்காண்ட்ரிைா, எண்நடாபி்ளாஸ்மிக 

ச�ட்டிகுலைம், ந்கால்ய்க உறுபபு, உள்வரிச்ெட்டம் 

மறறும் சவறறிடங்கள் ஆகும். சிலைவறறிறகு இடம் 

விட்டு இடம் செல்லை உதவும் இடம் ச்ைர உறுபபு்கள் 

உண்டு.

சுய ைதிப்பீடு

ைரியாை விர்டரயத் 

த�ர்நச�டுக்கவும்

1. ்கயெயியழ ஒழுஙகு 

வரியெ ்ாகடீரிைாயவக 

்கண்டு ச்காள்்ள உதவும். ்கயெயியழ 

்ாகடீரிைாவின எல்லைா இடங்களிலும் 

்�வியிருககும் நியலைககு எனன ச்ைர 

அ) நலைாஃந்ாடிய�க்கஸ்

ஆ) நமாநனா டிய�க்கஸ்

இ) ச்ரி டிய�க்கஸ்

ஈ) இயவநைதும் இல்யலை

2. ்ாகடீரிைாக்கள் �ொைனங்களின அருகிநலைநைா 

அல்லைது தூ�மா்க விலைகிநைா ந்ாகும் தி்றன 

ச்காண்டயவ. இந்த ஓட்டததிறகு எனன ச்ைர?

அ) டி�ாககிங

ஆ) கீநமாடாகஸிஸ்

இ) ்கவிழந்து விழுதல்

ஈ) இதில் எதுவும் இல்யலை

3. ்ாகடீரிைாவின செல் சுவர எதினுள் 

உண்டாக்கப்ட்டயவ?

அ) ச்காழுபபு

ஆ) மியூரின

இ) செல்லுநலைாஸ்

ஈ) ய்கடின
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4. செல் சுவர பின வருவனவறறில் எயதக 

்காட்டும்?

அ) ்குதி ஊடுருவு ெவ்வு ்கடததுதல்

ஆ) முறறிலும் ்கடததுதல் 

இ) முறறிலும் ்கடததா நியலை

ஈ) நமற்கண்ட அயனததும்

5. கி�ாம் ்ாசிடிவ், கி�ாம் ச�்கட்டிவிலிருந்து  

எதனால் நவறு்டுகி்றது?

அ) தடிதத செல்சுவர

ஆ) சுவரில் ச்காழுபபு இல்லைாயம 

இ) முதிரந்த சுவர

ஈ) ொதா�ண சுவர 

6. யலைபந்ா ்ாலி ொக்கய�ட், எந்தச் செல் சுவரில் 

உள்்ளது?

அ) கி�ாம் ்ாசிடிவ்

ஆ) கி�ாம் ச�்கடிவ்

இ)  கி�ாம் ்ாசிடிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கடிவ் 

இ�ண்டிலும்

ஈ) ்ாசி்கள்

7. ஆரககி ்ாகடீரிைாவின செல் சுவரிர எதனால் 

ஆனது?

அ) ச்பயடநடா கிய்ளக்கான

ஆ) மியூரின

இ) ந்ாலிைான மியூரின

ஈ) நமற்கண்ட அயனததும்

8. எனநடாடாகசின எஙகுள்்ளது?

அ) சவளிச் ெவ்வு

ஆ) பி்ளாஸ்மா ெவ்வு

இ) மியூரின

ஈ) நமற்கண்ட அயனததும்

9.              ச�கிழும் தனயம ச்காண்டது?

அ) செல் சுவர

ஆ) பி்ளாஸ்மா ெவ்வு

இ) சவளிச் ெவ்வு

ஈ) நமற்கண்ட அயனததும்

10. புந�ாந்கரிநைாட்டின செல் பிரிதலில் முககிைப 

்ஙகு வகிககும் உறுபபு எது?

அ) மீநொநொம்

ஆ) யமட்நடா்காண்ட்ரிைா

இ) ய�ந்ாநொம்

ஈ) எண்நடாபி்ளாஸ்மிக ச�ட்டிகுலைம்.

11. பினவருவனவறறில் எந்தப ்ாகடீரிைாவில் 

சமட்நடாகுந�ாநமட்டிக து்கள்்கள் உள்்ளன.

அ) எஷசெரிஷிைா ந்காயலை

ஆ) ்காரினி ்ாகடீரிைம் டிபதீரிநை

இ) சூநடாநமானாஸ் ஏந�ாசெனிொ

ஈ) ்ாசில்லைஸ் ஆந்�ாசிஸ் 

12. கூடுதலைான குந�ாநமாநொம் டி.என.ஏ யவ  

              ச்ைரில் அயழக்கப்டுகி்றது?

அ) பி்ளாஸ்மிட்

ஆ) எபபிநொம்

இ) உட்்கரு

ஈ) உள் வட்ட ்கரு

13. சிடந�ா ந்ார்களுககு எதில் அதி்க �ாட்டம் 

உள்்ளன?

அ) இரும்பு

ஆ) மாகனீசிைம்

இ) குந்ளாய�டு 

ஈ) தாமி�ம் 

14. நுண் அணு நெப்�ான்கள் எதில் 

ஈடு்டுகின்றன?

அ) பு�தங்கள் மடிவதில் 

ஆ) ்காரந்ாய�ட்ந�ட் மடிவதில்

இ) ச்காழுபபு மடிவதில்

ஈ) ச்காழுபபு அமிலைம் மடிவதில்

பின்வரும் விைாக்களுக்கு விர்ட �ருக

1. கிய்ளகந்கா ந்கலிகஸ் என்றால் எனன?

2. ந்கபசூல் என்றால் எனன? அதன நவயலை 

எனன?

3. ய்யலை என்றால் எனன? அதன நவயலை 

ைாது?

4. கீநமாடாகஸிஸ் என்றால் எனன?

5. ்கயெ இயழயின ஒழுஙகு வரியெ, எ.்கா தரு்க?

6. ்கார்ாகசிநொம் வய�ைறு

7. வாலுடின து்கள்்கள் ்றறி சொல்

8. மாகனநடாநொம் என்றால் எனன?

9. பு�த உற்ததிைால் ய�ந்ாநொமின ்ணி 

ைாது?
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10. ச்ரிபி்ளாஸ்மிக வய�ைறு

11. எல்.பி.எஸ் எதனால் ஆனது?

12. செல் சுவர, செல் ெவ்வு, சவளிச் ெவ்வு 

்ட்டிைலிடு்க.‘

13. செல் சுவர இல்லைாவிடில் ஏன செல்்கள் 

உயடந்து சிதறுகின்றன? 

14. செல்லின நமலுய்றயைப ்றறி கூறு்க?

15. சிடந�ாந்ார்களில் நவயலை்கய்ள வி்ளககு

16. ந்கபசூல் மறறும் ஸ்யலைம் அடுககு? ய்யலை 

மறறும் பிம்பிரிநை நவறு்ாடு்கய்ள தரு்க?

17. செல்சுவய�ப ்றறி விவரி.

18. கி�ாம் ்ாசிட்டிவ் மறறும் கி�ாம் ச�்கட்டிவ் 

்ாகடீரிைாக்களுககு இயடநை உள்்ள 

நவறு்ாடு ைாது

19. ஏநதனும் ஐந்து யெட்நடாபி்ளாெததின 

உள் து்கள் (inclusions) ்கய்ள வி்ளககு்க. 

20. புந�ாந்கரிநைாட், யூந்கரிநைாட் நவறு்டுததிக 

்காட்டு்க.

ைாைவர் சையல்பாடு

1.  மாணவர்கள் ்ாகடீரிைாவின ்களிமண் 

மாதிரி செயவர.

2. மாணவர்கள் ்ல்நவறு யுந்கரிநைாடிக 

நுண்ணுயிரி்களின ் டங்கய்ள நெ்கரிப்ர.

இயணைச் செைல்்ாடு

பாக்டீரியா

இஙந்க ்ாகடீரிைாவின 

்ல்நவறு வடிவங்கய்ள 

சதரிந்துகச்காள்நவாம்

உைலி

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

படி 1 படி 1 படி 1

  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.
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இயல் 8

நுண்ணுயிரிகளின் 

வககப்பாட்டியியல்

இயல் திட்்டவகை

8.1  உயிரினங்களின் பன்மு்கத் தன்்மை

8.2  இருச�ொற் சபயரிடும் மு்ை

8.3  விட்டேக்கர் வ்்கபபொடடு மு்ை

8.4  வ்்கபபொடடியலின் அ்மைபபு (மு்ை்கள்)

8.5  மூன்று பிரிவு்கள் அ்மைபபு

8.6   பொகடீரியொ வ்்கபபொடடியலின் ்கடேநத மைற்றும் 

இன்்ைய நி்ை

நுண்ணுயிரி்க்ைச்  �ரியொ்க  ்கண்டுபிடிபபசதன்பது, 

நுண்ணுயிர் சதொகுபபியலிலும், பல்வறு து்ை்களில பயன்பொடடு 

ஆரொய்ச்சி  மைற்றும்  சதொழிற்�ொ்ை்களிலும்  (எ.்கொ  ்வைொண்்மை, 

மைருத்துவ  மு்ை  நுண்ணுயிரியல  மைற்றும்  உணவு  உற்பத்தி) 

அடிபப்டே முககியத்துவம் வொய்நததொ்க உள்ைது.

மைொணவர்்கள்  இபபொடேபபகுதி்யப  பயின்ை 

பிைகு,

• வகைப்பாட்டியல், வகைப்பாடு மற்றும் 

குழுமப ்ரிமபாணஙைகை புரிந்துக் 

கைபாளவர்

• லின்னேயஸ், விட்்டேக்ைர் ்்பான்ற 

அறிவியல் அறிஞர்ைளின ்ஙைளிபக் 

அறிவர்

• கமபானிரபா, பு்ரபாடிஸ்ட்டேபா, பூஞகசைைள, 

தபாவரஙைள மற்றும் விலஙகுைள 

்்பான்றவற்றின ்ண்புைகை அறிவர்

• நுண்ணுயிரிைகை வகைப்டுதத 

்யன்டுததப்டும் சில சி்றபபு முக்றைகை 

குறிதது அறிந்து கைபாளவர்.

கற்றல் ந�பாககஙகள்

8.1 உயிரினஙகளின் ்ன்முகத் தன்கமை

அ்னத்து  உயிரினங்க்ையும்  வ்்கபபடுத்துதல, 

சபயரிடுதல,  இனம்  ்கண்டேறிதல  ஆகியவற்றுடேன் 

சதொடேர்பு்டேய  அறிவியலின்  பிரிவு 

‘வககப்பாட்டியியல்’ ஆகும்.  கி்ரொக்க  சமைொழியில 

‘டேொகஸிஸ்’  என்ைொல  வ்்கபபடுத்துதல  எனவும் 

நொமைஸ்  என்ைொல  விதிமு்ை்கள்  எனவும் 

சபொருள்படும்.  உயிரினங்களின்  பைதரபபடடே 

பன்மு்கத்தன்்மையின்  ்கொரணமைொ்க  உயிரியல 

அறிஞர்்கள்,  பல்வறு உயிரினங்களின் ்வறுபடடே 

பண்பு்க்ைக  ச்கொண்டு  அ்வ்க்ை  பை 

குழுக்கைொ்க பிரித்தனர். உயிரினங்களின் வொழ்வ 

பற்றி  புரிநதுக  ச்கொள்ை,  வ்்கபபொடடிய்ை 

அறிநதுக  ச்கொள்வது  மி்க  அவசியமைொகும். 

ஒன்றுகச்கொன்று சதொடேர்பு்டேய உயிரினங்க்ைக 

குழுக்கைொ்க  அ்மைபபது  வ்்கபபொடடியலின் 

அடிபப்டே பண்பொகும்.  பண்பு்கைொல சதொடேர்பு்டேய 

உயிரினங்க்ை,  குழுக்கைொ்க  பிரிககும் மு்ை்ய 

வ்்கபபொடடின் அடிபப்டேயொகும் (படேம் 8.1).

வககப்பாட்டியியலின் ந�பாககஙகள்:

• உயிரினங்க்ை இனங்கொணுவதற்்கொன, வழி 

மு்ை்க்ை உருவொககுதல.

• ஒன்றுகச்கொன்று  சதொடேர்பு  ச்கொண்டே 

உயிரினங்க்ை,  ஒரு  குழுவொ்க  அ்மைக்க 

உதவுதல.

• உரினங்களின்  பரிணொமை  வைர்ச்சி  பற்றிய 

ச�ய்தி்க்ை வழஙகுதல.

உயிரினங்களுககு  சபயர்்கள்  வழஙகிடும் 

மு்ைககு சபயரிடுதல எனபபடும்.

்்டம் 8.1:  வ்்கபபொடடின் மூன்று அம்�ங்கள்

வககப்டுத்துதல் 

இனம் கபாணுதல் ப்யரிடுதல்

உ�ரன�கைள வைக�ப���வத�கான அ��
ைற

தாவர� �ல��

�ல�� 

�ல�� 

தாவர�

தாவர�

��ைச

��ைச�ேரா��டாஆ
	� 
பா	��யா 

�- 
பா	��யா 

பா	��யா ஆ
	�யா �ேகா
யா�

��� உலக ேகா�பா� - உ

ஆ� உலக ேகா�பா� - உ

ஐ  உலக ேகா�பா� - ��ேடக


இர�� உலக ேகா�பா� - ��ேன�ய

�ேரா��டாெமா�ரா
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8.2 இருப�பாற ப்யரிடும் முக்ற 

(Binomial nomenclature)

சுவீடேன்  நொடடு  தொவரவியல  அறிஞர்  ்க்ரொைஸ் 

லின்்னயஸ்  1735-ம்  ஆண்டு  உயிரினங்க்ை 

வ்்கபபடுத்தும் மு்ையி்ன அறிமு்கபபடுத்தினொர். 

இவர்  உயிரினங்க்ை  தொவர  உை்கம், 

விைஙகு  உை்கம்  என  இரண்டு  உை்கங்கைொ்க 

பிரித்தொர்.  இருச�ொற்  சபயரிடும்  மு்ை்ய 

அறிமு்கபபடுத்தினொர்.  உயிரினங்களின்  முதல 

சபயர்  ்பரினம்  எனவும்,  இரண்டேொவது  சபயர் 

சிற்றினம்  எனவும்  கூறினொர்.  ஒரு  உயிரினத்தின் 

சபயர்  என்பது  அவ்வுயிரியின்  தனித்துவமைொன 

பண்பு்க்ைக  குறிபபதொகும்.  வ்்கபபொடடியல 

அைகு  (அடிபப்டே  வ்்கபபொடடியல  சதொகுபபு)  சிறு 

சிற்றினங்கைொல உருவொக்கபபடடேது. அ்வயொனது, 

ஆரம்ப வைர்பபில இருநது அடுத்து அடுத்து சபைபபடடே 

குழு  ஆகும்.  வ்்கபபொடடியலில  அடிபப்டே  அைகு 

சிற்றினம் (Species) ஆகும். இ்வ ஒ்ர பண்பு்க்ைக 

ச்கொண்டே  உயிரி்களின்  சதொகுபபு  ஆகும்.  வ்்க 

சிற்றினங்கள்  (Type  strain)  என்பது  ஒரு  சிைபபொன 

பொகடீரியல இனம் ஆகும். மைற்ை இனங்க்ை ஒபபீடு 

ச�ய்வதற்குக்கொ்க நிரநதரமைொ்க பயன்படும் சிற்றினம் 

வ்்க சிற்றினங்கள் ஆகும் (படேம் 8.2). 

ஏன்  வ்்க  சிறுசிற்றினங்கள்,  பொகடீரியல 

சிற்றினங்களில  மி்க  முககியமைொன 

சிறுசிற்றினமைொ்க குறிபபிடேபபடுகின்ைன?

உயர் சிநதகன நகள்விகள்

ஒரு  சிற்றினத்திலுள்ை  இரு  ்வறு 

சிறுசிற்றினத்திற்கு  (Strain)  இ்டே்யயொன 

உடேலியல,  உயிரியல  அ்மைபபு்களின் 

்வறுபொடு்க்ை  குறிபபது  “ப்யொவொர்”  எனபபடும். 

ஒரு  சிற்றினத்தில  உள்ை  ஒரு  ப்யொவொர் 

சுக்ரொஸில  வைரும்  தன்்மை  ச்கொண்டேதொ்கவும், 

மைற்சைொன்று  வைரொத  தன்்மை  ச்கொண்டேதொ்கவும் 

உள்ைது.  ப்யொவொர்்கள்  அ்னத்து  பண்பு்களிலும் 

ஒத்திருநது  ஒ்ர  ஒரு  பண்பொல  ்வறுபடடு 

இருநதொலும்  கூடே  அ்வ  அ்னத்தும் 

ஒ்ர  ்பரினத்திலும்,  ஒ்ர  சிற்றினத்திலும் 

உள்ைடேஙகியிருககும்.  (அ்வ  உயிரியல  வைர்ச்சி 

பண்பு்களில  ்வறுபடடு  இருநதொலும்  கூடே)  சிறு 

சிற்றினங்களுககு இ்டே்யயொன உருவ அ்மைபபு 

மைொறுபொடு்கள்  மைொர்்பொவொர்  (Morphovar)  அலைது 

மைொர்்பொ வ்்க்கள் எனபபடும். சிறு சிற்றினங்களில 

ஆண்டிசெனிக  பண்பு்கள்  ்வறுபடடு 

்கொணபபடடேொல அ்வ சீ்ரொவொர் (Serovar) அலைது 

சீ்ரொ  ்டேப  எனபபடும்.  இது  சிற்றினத்தில  உள்ை 

்நொய்த்தடுபபியலின் ்வறுபொடு்க்ைக குறிககிைது. 

எடுத்துக்கொடடேொடு: சைபால்்மபாகனேல்லபாவின 

்வறுபடடே  சீ்ரொவொர்.  சைபால்்மபாகனேல்லபா  ச�லலின் 

்மைற்புரத்தில  ்கொணபபடும்  மைொறுதல்கைொல,  ஒரு 

சீ்ரொவர்  மைற்சைொரு  சீ்ரொவொர்  அ்மைபபிலிருநது 

்வறுபடடு ்கொணபபடுகிைது. இநத ்மைற்பரபபிலுள்ை 

மைொறுபொடடின் ்கொரணமைொ்க ஒரு சீ்ரொவருககு எதிர்பபு 

�கதியுள்ை  ஒரு  நபர்  இரண்டேொவது  சீ்ரொவொரொல 

பொதிக்கபபடுகிைொர்.  ஏசனனில,  அநநபரின் 

எதிர்பபுச்  �கதி  மைண்டேைத்தொல,  ஒ்ர  மைொதிரியொன 

பொகடீரியத்தின் புதிய ்மைற்பரபபு்டேய சீ்ரொவொ்ர 

அறிநதுக ச்கொள்ை முடிவதில்ை.

்்டம் 8.2:  நுண்ணுயிர் வ்்கபபொடடு படிநி்ைக்கொன எடுத்துக்கொடடு
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8.3 விட்ந்டககர் வககப்பாட்டு முக்ற 

இருபதொம்  நூற்ைொண்டில  ச�ல  உயிரியல 

முன்்னற்ைத்தினொலும்  உயிரியலில  பரிணொமை 

வைர்ச்சியினொலும்  இரண்டு,  மூன்று  உை்க 

வ்்கபபொடு  மு்ை்கள்  ்்கள்விககுள்ைொனதொலும், 

1969ம் ஆண்டு இரொபர்ட.எச். விட்டே்கர், ஐநது உை்க 

வ்்கபபொடடு  மு்ை்ய  அறிமு்கபபடுத்தினொர். 

அ்வ,  சமைொனிரொ(பொகடீரியொ),  பு்ரொடடிஸ்டடேொ, 

பூஞ்�,  தொவரங்கள்  மைற்றும்  விைஙகு  உை்கம் 

ஆகும். (அடடேவ்ண 8.1).

விட்டேக்கர்  வ்்கபபொடடு  மு்ையொனது 

கீழ்கண்டே  முககிய  பண்பு்களின்  அடிபப்டேயில 

அ்மைநதுள்ைது. 

1.  ச�லலின் அ்மைபபின் சிக்கல 2. உணவூடடே 

மு்ை  3.  உடேல  அ்மைபபு  4.  குழுமைப  பரிணொமைம் 

அலைது பரிணொமைத் சதொடேர்பு

பமைபானிைபா: இதில அ்னத்து பு்ரொ்்கரி்யொடடு 

உயிரினங்களும்  அடேஙகும்.  ஒரு  ச�ல 

உயிரி்கைொன  ்மைக்்கொபிைொஸ்மைொ,  பொகடீரியொ, 

ஆகடி்னொ்மைசீடடு்கள்,  ்�்னொ  பொகடீரியொ 

்பொன்ை்வ அடேஙகும்.

உயிரின சதொகுதி வரைொறு 

(Phylogeny)  என்பது 

நு ண் ணு யி ர் ்க ளி ன் 

பரிணொமை  வரைொறு ஆகும். 

அது  உயிரினங்களுககு 

இ்டே்ய உள்ை சதொடேர்பு்க்ைக குறிககிைது. 

நுண்ணுயிரி  மைொதிரி்களின்  ்�்கரிபபு  மைற்றும் 

மைரபணு வஙகி (The microbial culture collection and 

gene  bank  MTCC)  என்னும் அ்மைபபு,  1986-ல 

இநதிய  அர�ொங்கத்தின்  உயிர்  சதொழிலநுடபத் 

து்ையும்  (Department  of  Biotechnology 

DBT)  அறிவியல  மைற்றும்  சதொழிற்�ொ்ை 

ஆரொய்ச்சி  நிறுவனமும்  (CSIR-Council  of 

scientific  and  Industrial  Research)  இ்ணநது 

நிதியுதவி  அளித்து  உருவொக்கபபடடேது.  இது 

�ண்டி்கரில உள்ை நுண்ணுயிரி சதொழிலநுடப 

நிறுவனத்தில  (Institute  of  microbial  Technology 

IMTECH)  அ்மைநதுள்ைது.  இது  இநதியொவில 

உள்ை அ்னத்து நுண்ணுயிரி மைொதிரி்க்ையும் 

ச்கொண்டுள்ை  தனிச்சிைபபொன  அ்மைபபொ்க 

உள்ைது. இது உை்க நுண்ணுயிரி வ்்க்களின் 

தரவு்கள்  ்மையம்  (World  Data  Centre  for 

Microorganism-WDCM) என்ை உை்க அ்மைபபில 

பதிவு  ச�ய்யபபடடே  உை்க  சபடே்ர�ன்  ்கலச்�ர் 

்�்கரிபபு ்மையம்  (WDCM-World  federation  for 

culture  collection)  கீழ  அனுமைதிக்கபபடடுள்ைது. 

ஆரொய்ச்சியில  ஈடுபடும்  பல்வை  அ்மைபபு்கள், 

பல்க்ைக்கழ்கங்கள்,  சதொழிற்�ொ்ை்களில 

உள்ை  அறிவியொைர்்களுககுத்  ்த்வயொன 

உதவி்க்ையும்,  அஙகீ்கரிக்கபபடடே 

நிரூபிக்கபபடடே  நுண்ணுயிரி  மைொதிரி்க்ை 

வழஙகுவ்தயும் முதன்்மைப பணி்கைொ்க இநத 

்தசிய அ்மைபபு ச�ய்து வருகிைது. 

தகவல் துளி

அட்்டவகை 8.1:  ஐநது உை்க வ்்கபபொடடில உள்ை ஐநது உை்கங்களி்டே்ய ்கொணபபடும் ்வறுபொடு்கள் 

்ண்பு பமைபானிைபா புநைபாடிஸ்டபா பூஞக�கள் தபாவைஙகள் விலஙகுகள்

ப�ல்லின் 

தன்கமை

பு்ரொ்்கரி்யொடடிக யூ்்கரி்யொடடிக யூ்்கரி்யொடடிக யூ்்கரி்யொடடிக யூ்்கரி்யொடடிக

ப�ல் 

அகமைபபு

சபரும்பொைொன ஒரு ச�ல 

உயிரி

சபரும்பொைொன ஒரு 

ச�ல உயிரி

ஒரு ச�ல மைற்றும் 

பை ச�ல உயிரி்கள்

சபரும்பொைொன 

பை ச�ல உயிரி

சபரும்பொைொன 

பை ச�ல உயிரி

ப�ல் 

சுவர்

சபரும்பொைொன்வ்களில 

உண்டு

சிைவற்றில உண்டு 

சிைவற்றில இல்ை

உண்டு  உண்டு  இல்ை

உைவு 

ஊட்்டப 

பிரிவு

ஒளிச்�ொர்பு, பிைச்�ொர்பு 

அலைது ்வதிச்�ொர்பு

பிை ஊடடே 

ஒளிச்�ொர்பு 

பிைச்�ொர்பு ஒளிச்�ொர்பு  பிைச்�ொர்பு

உைவு 

ஊட்்ட  

முக்ற 

உறிஞசுதல உறிஞசுதல அலைது 

விழுஙகுதல

உறிஞசுதல சபரும்பொைொ்க 

உறிஞசுதல

சபரும்பொைொ்க 

உறிஞசுதல
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வபாழ்வின் குறிபபுகள்:

பரி்்கம்பிரியன்  என்பது  நுண்ணுயிரி்களின் 

்கொைமைொகும்.  அ்வ்கள்  ்கண்ணுககுப 

புைபபடேககூடிய  குழு  அ்மைபபொ்க 

ச வ ளி ப ப டு த் த ப ப டு ம் ் ப ொ து 

ஸ்ட்ரொ்மைொட்டேொ்ைட  (Stromatolite)  என்று 

அ்ழக்கபபடும். இது சவபப நீர் ஊற்று்கள் அலைது 

சவபப ்கொயல்க்ைச் �ொர்நத உயிருள்ை அலைது 

பு்தபபடிவ விரிபபு்கள் ்பொன்ை ஒளிச்்�ர்க்்க 

பு்ரொ்்கரி்யொடடு்களினொல (�ய்னொ பொகடீரியொ) 

உற்பத்தி  ச�ய்யபபடுகின்ை  ஒரு  அடுககு ஆகும். 

பழங்கொை  ஸ்ட்ரொ்மைொ்ைட  (Stromalite) 

ஆகசினற்ை  ஒளி  �ொர்பு  இ்ழ  பொகடீரியொ்வ 

உ்டேயது.  ஆனொல  நவீன  ஸ்ட்ரொ்மைொ்ைட 

(Stromalite) ஆகசிென் உள்ை ஒளி �ொர்பு �ய்னொ 

பொகடீரியொ்வ ச்கொண்டிருககும். 

தகவல் துளி
2,50,000  ற்கு  ்மைற்படடே  சிற்றினங்கள்  உள்ைன. 

இவ்வுயிரி்கள்  ஒ்ர  விதமைொன  யூ்்கரி்யொட  ச�ல 

அ்மைப்பக ச்கொண்டுள்ைன. 

பூஞக�கள்: இநத  உை்கத்தில பச்்�யம் 

அற்ை,  ஒளிச்்�ர்க்்க  ச�ய்யொத  யூ்்கரி்யொடடிக 

பூஞ்�்கள்  அடேஙகும்.  ்மைொலடு்கள்,  ்கொைொன்்கள், 

நொய்ககு்டே்கள்,  நிைககு்டே்கள்,  பஃப  பநது்கள், 

அ்டேபபுககுறி  பூஞ்�்கள்  ்பொன்ை  குழுக்கள் 

இவ்வுைகின்  கீழ  அடேஙகும்.  இ்வ  பை 

ச�ல்கள்  ச்கொண்டே  சமைலலிய  இ்ழ  ்பொன்ை 

அ்மைப்பயு்டேய  தனித்துவம்  வொய்நத 

யூ்்கரி்யொடடு்கைொகும்.

தபாவை உலகம்: பை  ச�ல்கைொைொன  நிைவொழ 

தொவரங்களும், நீர்வொழத் தொவரங்களும் இவ்வுைகில 

அடேஙகும். இ்வ ஒளிச்்�ர்க்்க்யப பயன்படுத்தி 

்கரிமை மூைககூறு்க்ை சதொகுபபொககுகின்ைன.

விலஙகு உலகம்: இதில  எலைொ  பை 

ச�ல்க்ை  யூ்்கரி்யொடடு  விைஙகு்களும் 

அடேஙகும்.  இ்வ  சமைடடேொ்�ொவன்்கள்  என்றும் 

அ்ழக்கபபடுகின்ைன.  விைஙகு்கள்  அவற்றின் 

உண்வ  உடச்கொள்கின்ைன.  பின்பு  ச�ரிமைொன 

சநொதி்கள்  உண்வ  உ்டேத்து  உறிஞ�பபடும் 

து்கள்்கைொ்க மைொற்றுகின்ைன (படேம் 8.3). 

�ேக�ேயா���க�, 
பலெச�, ஒ�ேச�ைக, 
நக�� த�ைமய�ற, 

பா�ன�ெப��க�

தாவர�க�

�ேரா� டாக�

ெமா�ரா

�ல��க�
��ைசக�

�ேக�ேயா���க�, 
பலெச�, ����த�, 

நக�� த�ைம, 
பா�ன�ெப��க�

�ேக�ேயா���, 
பலெச�, உ���த�, 
நக�� த�ைமய�ற, 

பா�ன�ெப��க�

�ேக�ேயா���க�, 
ஒ�ெச� அ�ல� பலெச�, 
உ���த�, ����த� 
அ�ல� ஒ�ேச�ைக, 
பா�ன ம��� பா�லா 

இன�ெப��க�

�ேராேக�ேயா��� ஒ�ெச�, 
உ���த� அ�ல� ஒ�ேச�ைக,

நக�� த�ைம அ�ல� 
நக�� த�ைமய�ற,

பா�லா இன�ெப��க�

்்டம் 8.3:  விட்டேக்கரின் ஐநதுை்க வ்்கபபொடு

புநைபாட்டிஸ்டபா: இதில யூ்்கரி்யொடடிக ஒரு ச�ல 

உயிரியொன  பு்ரொட்டேொ்�ொவொ,  ஸ்்ைம்  ்மைொலடு, 

பொசி்கள்  ஆகிய்வ  அடேஙகும்.  இவ்வுை்கத்தில 
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பு்ரொ்்கரி்யொடடு்கள்,  கு்ைவொன 

அ்மைபபு  �ொர்நத  பண்பு்க்ைக  ச்கொண்டுள்ைன. 

இபபண்பு்கள்  சூழநி்ை  மைொறுபொடடிற்கு  ஏற்ப 

மி்கவும் ்வ்கமைொ்க ்வறுபடும் தன்்மை ச்கொண்டேது. 

பு்ரொ்்கரி்யொடடு்க்ை  வ்்கபபடுத்த  வைர்சி்த 

மைொற்ைத்தின்  வி்ன்கள்,  மைரபபணுக்களின் 

ஒத்த  தன்்மை  மைற்றும்  பிை  சிைபபொன  பண்பு்கள் 

பயன்படுகின்ைன (படேம் 8.4).

இரண்டு  நுண்ணுயிரி்கள்  ஒத்த  G1C 

�தவீத  அை்வ  அ்வ்களின்  டி.என்.ஏ 

வில  ச்கொடிருநதொல,  அ்வ்கள்  ்கடடேொயமைொ்க 

சதொடேர்புள்ை்வயொ? விைககு்க.

இரண்டு  நுண்ணுயிரி்கள்  ்வறுபடடே 

G1C  �தவீத  அை்வ  அ்வ்களின்  டி.என்.ஏ 

வில  ச்கொண்டிருநதொல  அ்வ  ்கடடேொயமைொ்க 

சதொடேர்பற்ை்வயொ? விைககு்க.

உயர் சிநதகன நகள்விகள்

கைககீட்டு முக்ற வககப்பாட்டியல் 

(Numerical Taxonomy)

இநத  வ்்கபபொடடியலின்  ்நொக்கம்,  ்கணககீடடு 

மு்ை  வ்்கபபொடடியலின்  அைகு்கள் 

அவற்றின்  பண்பு்க்ை  அடிபப்டேயொ்கக 

ச்கொண்டு  சதொகுக்கபபடுவ்தப  பற்றி  கூறுவது 

ஆகும்.  பண்பு்களின்  அ்கநி்ை  மைதிபபீடு்கள் 

இவ்வ்்கபபொடடியல மு்ையில பயன்படுவதில்ை. 

அறிவியைொைர்்கள் பொகடீரியொக்க்ைக குழுக்கைொ்கப 

பிரிபபதற்கு  முககிய  ்நொக்கமைொ்க  ஒவ்சவொரு 

சிறு  சிற்றினங்களுககும்  சுமைொர்  100  முதல  200 

வ்ரயிைொன பண்பு்க்ையும், ஒவ்சவொரு பண்புககும் 

�மைமைொன மைதிபபீடு மு்ை்யயும் தீர்மைொனிககின்ைனர். 

பின்னர்,  ்கணிணி்யப  பயன்படுத்தி,  ஒபபு்மை 

�தவீதம் (S%) ்கணககிடேபபடுகிைது.

இரண்டு  சிறு  சிற்றினங்களுக்கொன  ஒபபு்மை 

�தவீதமைொனது  (S%)  கீழ்கொணும்  மு்ையில 

்கணககிடேபபடுகிைது.

S%  5 

NS

NS 1 ND

இதில  NS5  இரண்டு  சிறு  சிற்றினங்களின் 

ஒபபு்மை  பண்பு்களின்  எண்ணிக்்க  (்நர்மை்ை 

அலைது எதிர்மை்ை பண்பு்கள்)

ND5 ்வறுபடடே பண்பு்களின் எண்ணிக்்க

8.4 வககப்பாட்டியல் அகமைபபு 

ப�வ்வியல் வககப்பாட்டியல் (Classical 

Taxonomy)

நுண்ணுயிரி்களின்  உருவ  அ்மைபபு,  உடேலியல, 

உயிர்  ்வதியியல,  சூழநி்ைப  பண்பு்க்ை 

அடிபப்டேயொ்கக  ச்கொண்டு  வ்்கபபடுத்தபபடும் 

மு்ை ச�வ்வியல வ்்கபபொடடியல ஆகும்.

உருவ அகமைபபு ்ண்புகள் (Morphological 

Characteristics): உருவ  அ்மைபபு  பண்பு்கள் 

வழக்கமைொன  ்கருவியொ்க  வ்்கபபடுத்துவதற்கு 

உதவுகின்ைன.  இநத  ச�வ்வியல  வ்்கபபொடு, 

ச�லலின்  உருவ  அ்மைபபு,  குழுமைபபரிணொமை 

சதொடேர்பு்க்ைப  பற்றி  கு்ைவொன  த்கவல்க்ை 

தருகின்ைது.  பொகடீரியொக்களின்  உருவ 

அ்மைபபு்க்ை  ்கண்டேறிய  முதல  படி  நி்ையொ்க 

மைொற்று �ொய்மைற்றும் மு்ை பயன்படுத்தபபடுகிைது.

உ்டலியல் மைறறும் வளர்ச்சிகத மைபாற்றஙகளின் 

்ண்புகள்: இபபண்பு்கள்,  நுண்ணுயிரி்களின் 

இயற்்்க  தன்்மை,  சநொதி்களின்  ச�யலபொடு 

மைற்றும்  ்கடேத்தும்  புரதம்  ்பொன்ைவற்றுடேன் 

்நரடியொன  சதொடேர்பு  ச்கொண்டுள்ைதொல  சபரிதும் 

பயனுள்ைதொ்க உள்ைன. புரதங்கள் மைரபணுக்களின் 

சபொருள்்கைொகும்.  இபபண்பு்க்ை  ஆரொய்வதொல 

நுண்ணுயிரி்களின்  ஜீ்னொம்்க்ை  மை்ைமு்கமைொ்க 

ஒபபீடு ச�ய்வ்த வழஙகுகிைது.

உயிர் நவதியியல் ்ண்புகள்: சநொதிப 

சபொருளின்  ச�யலபொடு்கள்  சபரும்பொன்்மையொன 

பொகடீரியொக்க்ை ்வறுபடுத்தப  பயன்படுகின்ைன. 

பொகடீரியொக்கள்  பல்வறு  உயிர்்வதியியல 

்�ொத்ன்கள்  மூைம்  தனித்தனி  சிற்றினங்கைொ்க 

பிரிக்கபபடுகின்ைன.  எடுத்துக்கொடடு 

்கொர்்பொ்ைட்ரடடுக்க்ை  சநொதிககும்  திைன் 

ச்கொண்டே பொகடீரியொ

சூழ்நிகலப ்ண்புகள்: இயற்்்கயில 

நுண்ணுயிரி்களின்  சபரும்பொன்்மையொன 

பண்பு்கள்  சுற்றுச்சூழ்ை  �ொர்நதுள்ைன. 

ஏசனன்ைொல  அ்வ  நுண்ணுயிரி்களின் 

சதொடேர்்ப  அவற்றின்  சுற்றுச்சூழலுககு  ஏற்ைவொறு 

மைொற்றுகின்ைன.  நன்னீர்,  நிைம்  மைற்றும்  ்கடேலில 

வைர்கின்ை  நுண்ணுயிரி்களும்  மைனித  உடேலில 

பல்வறு பகுதியில வொழகின்ை நுண்ணுயிரி்களும் 

அதி்க  ்வறுபொடு்க்ைக  ச்கொண்டுள்ைன.  ்மைலும் 

ஒவ்சவொரு  உறுபபு்களுககுத்  தகுநதவொறு  மைனித 

உடேலில நுண்ணுயிரி்கள் மைொறுபடுகின்ைன.
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பர�த� ம��� ���த� � எ� ஏ ��ெத��த� 

16s rRNA �� ெப��க�, 
ெபா�வான �ைரம� ெகா�

உ� நகலா�க� ம��� 
ஒ�ப�� வைச�ப���த�

ஒ�த த�ைம ெகாட 
தர�தள�க� ேதட�ப��த�

ெதாட���யான ப��� 
ஆ���� �����ட 

���ேகா� உ�வா��வ�

ேத���கலைவ அ�லாத ம��� 
ேத���கலைவ ஊடக� 

�����ட வ�மடல �ைலக�� 
பல�ைற அைடகா�க� ெச�த�

�¡�க�� எ¢�ைக 

கட�வத�கான £�ட� 

்்டம் 8.4:  நுண்ணுயிர் வ்்கபபொடடிற்கும் இனங்கண்டேறிவதற்குமைொன சபொது திடடேம்

பீடடேர் H.A. ஸ்னீத்,  ரொபர்ட 

்�ொ்கல  ஆகியவர்்கள் 

வ்ரயறுத்த  ்கணககீடடு 

மு்ையில  ஒவ்சவொரு 

பண்புககும்  �மை  மைதிபபு 

வழங்கபபடுகிைது.  இ்வ,  எண்்கைொ்க 

மைொற்ைபபடடு  ்கணிணியின்  மூைம் 

ஒபபிடேபபடுகின்ைன.

கு்ைநதபட�ம்  50  முதல  பை 

நூற்றுக்கணக்கொன  பண்பு்கள் 

ஒபபிடேபபடுகின்ைன.

குழுவில  குறிபபிடடே  பண்பு்களின் 

இருபபு  அலைது  இலைொ்மை  குறித்து 

எளிய  சபொருத்துதல குண்கம்  (Simple 

matching  coefficient  SSM)  மு்ையினொல 

்கணககிடேபபடுகிைது.  இது  ்ெக்கர்டு குண்கம் 

(Jaccard Coefficient) எனபபடுகிைது. 

இரண்டு  சிறு  சிற்றினங்களுக்கொன  ஒபபு்மை 

�தவீதமைொனது  அதி்கமைொ்க  இருநதொல  அ்வ  ஒ்ர 

குழுக்கைொ்க  உருவொக்கபபடுகின்ைன.  இவ்வொைொ்க 

அதி்க  S%  ஒபபு்மை  உள்ை  குழுக்கள்  இ்ணத்து 

சபரிய  குழுக்கைொ்க  அ்மைக்கபபடுகின்ைன. 

ச�வ்வியல  வ்்கபபொடடியல  ச்கொடுககின்ை 

வ்்கபபொடு அதி்க அைவு நி்ைபபு தன்்மை்யயும் 

முன்்கணிபபுத் தன்்மை்யயும் ச்கொண்டுள்ைது.

மூலககூறு வககப்பாட்டியல் (Molecular 

Taxonomy)

பல்வறு  வ்்கயொன 

வ்்கபபொடடியலில  உள்ை 

மைரபுசபொருள்  சதொடேர்பு்க்ைப 

பற்றி  புரிநதுச்கொள்ை 

உயிரியியல  து்ையில 

்கொணபபடும்  மூைககூறு 

ச த ொ ழி ல நு ட ப ங ்க ள் 

உதவுகின்ைன.

பல்வறு  சிற்றினங்க்ைப  பற்றி  அறிநதுக 

ச்கொள்ை  டி.என்.ஏ  மைற்றும்  புரத  வரி்� 

மு்ைபபடுத்துதல,  ்நொய்  தடுபபியல  ஆய்வ்க 

மு்ை்கள், DNA-DNA அலைது DNA-RNA ்கைபபின 

மு்ை்கள்  மி்கவும்  உதவுகின்ைன.  இவ்வொறு 

சபைபபடும் தரவு்க்ையும் த்கவல்க்ையும் ச்கொண்டு 

குழுமை பரிணொமை மைரம் உருவொக்கபபடுகிைது. 
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நீைம்  ச்கொண்டேதொ்க  16S  rRNA  பகுதி்களில 

்கொணபபடுகின்ைன.  இது்வ  சபரும்பொைொன 

பு்ரொ்்கரியொடடிக  உயிரினக  குழுக்களின் 

தனித்தன்்மையொகும்.

நியூகளிக  அமிைத்தின்  அடிபப்டேயிைொன 

்கண்டேறியும்  மு்ையொனது  மைரபணு�ொர்நத 

சபொருட்க்ைக  ்கண்டேறிய  உதவுகிைது. 

நுண்ணுயிர் இனங்க்ை இனம் ்கண்டேறிவதற்கும் 

வ்்கபபடுத்துதலுககும் 16S rRNA மைரபணு வரி்� 

மு்ை  என்பது  தங்க  தரமைொன  அைவு  மு்ையொ்க 

(Gold standard) நி்ைநிறுத்தபபடடுள்ைது.

8.5 மூன்று பிரிவுகள் அகமைபபு 

மூன்று  பிரிவு்கள்  அ்மைபபு  C.ஊஸ், 

O.்்கன்டைர்,  M.L.வீலிஸ்  ்பொன்ை  அறிஞர்்கைொல 

அறிமு்கபபடுத்தபபடடேது.  இது  ச�லலின்  rRNA 

்கொர  வரி்�யின்  உள்ை  ்வறுபொடு்களின் 

அடிபப்டேயொ்க  ச்கொண்டு  அறிமு்கபபடுத்தபபடடே 

ஒரு குழுமைப பரிணொமைம் ஆகும். அவர்்கள் அ்னத்து 

உயிரினங்க்ையும்  பொகடீரியொ, ஆர்ககியொ மைற்றும் 

யூ்்கரி்யொடடு  என மூன்று முககியப  பிரிவு்கைொ்க 

சதொகுத்தனர் (படேம் 8.5). 

(பல்வறு  வ்்கயொன  உயிரியல 

சிற்றினங்களுககி்டே்ய  அ்மைநதுள்ை  பரிணொமை 

சதொடேர்பு்கள்,  அவற்றின்  இயற்பியல  அலைது 

மைரபணு  பண்பு்களின்  ஒத்த  தன்்மையி்னயும் 

்வறுபொடு்க்ையும் ச்கொண்டேது).

பரவைொ்க  பயன்படுத்தபபடும்  வ்்கபபொடடியல 

சதொழிலநுடபமைொனது,  DNA  ்கொர  கூடடே்மை்வச் 

�ொர்நது  குவொ்னன்  மைற்றும்  ்�ட்டேொ்்கனின் 

�தவீதத்்த (G+C) சவளிபபடுவதொ்க அ்மைகிைது.

இநத  நி்ையொன  பண்பு  சிற்றினங்களின் 

சதொடேர்பு அைவு்க்ை சவளிபபடுத்துகிைது.

rRNA  வரி்�  மு்ையொனது 

உயிரினங்களுககி்டே்யயொன  பன்மு்கத்தன்்மை 

மைற்றும்  குழுமை  பரிணொமைத்  சதொடேர்பு்க்ையும் 

அறியப  பயன்படுத்தபபடுகிைது.  அடிபப்டேயில, 

ரி்பொ்�ொம்்கள்  இரண்டு  து்ண  அைகு்க்ைக 

ச்கொண்டே்வ்கள். அ்வ ஒவ்சவொன்றும் ஒரு புரதம் 

மைற்றும்  ஒரு  RNA  வ்்க்யயும்  ச்கொண்டுள்ைன. 

ஒவ்சவொரு  உயிரினங்கள்  குழுவும்  தனக்்க 

உரித்தொன  அடிபப்டே  வரி்�  மு்ை்யக 

ச்கொண்டுள்ைது.  அது  மி்கவும்  தனித்துவமைொன 

வரி்�  மு்ையொகும்.  இநத  தனித்துமைொன  DNA 

்கொர  வரி்�  மு்ை  சுமைொர்  5-10  ்கொரங்கள்  அைவு 

்்டம் 8.5:  rRNA பகுபபொய்்வ அடிபப்டேயொ்கக ச்கொண்டே குழுமை பரிணொமை மைரம். ்கொரல ஊஸ் முன்சமைொழிநத 

உயிரினங்களின் மூன்று பிரிவு வ்்கபபொடு: பொகடீரியொ, ஆர்ககியொ மைற்றும் யூ்்கரி்யொடடு
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வொழககூடிய பு்ரொ்்கரி்யொட்டேக ச்கொண்டுள்ைது. 

யூ்்கரி்யொடடு  பிரிவு  பு்ரொடிஸ்டேொ,  பூஞ்�, 

தொவரம், விைஙகு உை்கங்களின் உயிரினங்க்ை 

உள்ைடேககியுள்ைது.  இவ்வ்்கபபொடு 

சபரும்பொைொன  உயிரியல  வலலுநர்்கைொல 

தற்்பொது ஏற்றுகச்கொள்ைபபடடுள்ைது. மூன்று பிரிவு 

அ்மைபபு என்பது தற்சபொழுது உள்ை த்கவல்களின் 

அடிபப்டேயில  அ்மைநதுள்ைது.  எதிர்்கொைத்தில 

உயிரினங்களின்  பற்றிய  அறிவு  அதிமைொகும்்பொது 

புதியதொ்க  வ்்கபபொடு்கள்  சதொடேர்நது  மைொறும் 

என்பதில �ந்த்கமில்ை.

8.6 ்பாகடீரியபா வககப்பாட்டியலின் 

க்டநத கபால மைறறும் இன்க்றய நிகல 

புைத்்தொற்ைத்தின் அடிபப்டேயில 1773 ஆம் ஆண்டு 

முதல  பொகடீரியொ  வ்்கபபொடடிற்்கொன  திடடேம் 

சவளியிடேபபடடேது. 1927 ஆம் ஆண்டு ்டேவிட சபர்ஜி 

மைற்றும்  �்க  பணியொைர்்கைொல  சவளியிடேபபடடே 

சபர்ஜி  ்மைனுவல  டிடேர்மி்னடிவ்  பொகடீரியொைொஜி 

(Bergeys  manual  of  determinative  Bacteriology) 

தனித்துவமைொன,  பரநதுபபடடே  மைற்றும்  சபரிதும் 

ஏற்றுகச்கொள்ைபபடடே வ்்கபபொடடு திடடேமைொகும். 

இம்மு்ையில  பொகடீரியொ  மைற்றும் 

ஆர்ககியொக்க்ை  அ்வ்களின்  உருவ  அ்மைபபு 

சதொடேர்பொன பண்பு்கள், மைொற்று �ொய்மைற்றும் மு்ை 

உயிர்்வதியியல  ்�ொத்ன்கள்  அடிபப்டேயில 

இனங்கொணுவதற்்கொண  திடடேங்க்ை  இது 

ச்கொடுககிைது.  ஆனொல  1984  ஆம்  ஆண்டு  அதி்க 

விவரமைொன ்வ்ை்கள் சபர்ஜியன் பொகடீரியொவின் 

ஒழுங்க்மைபபு  ்்க்யடு  (Bergeys  manual  of 

systematic Bacteriology) என்ை த்ைபபில இருநதது. 

rRNA ்கொர வரி்� மு்ை அடிபப்டேயில பொகடீரியொ 

மைற்றும் ஆர்ககியொ பற்றிய த்கவல்க்ை சபர்ஜியன் 

பொகடீரியொவின் ஒழுங்க்மைபபு ்்க்யடு  (Bergeys 

manual  of  systematic  Bacteriology)  வழஙகுகிைது. 

சபரும்பொைொன  நுண்ணுயிரியொைர்்கைொல 

பு்ரொ்்கரி்யொட  வ்்கபபொடடியலுககு  சபர்ஜியன் 

வ்்கபபொடடு ்்க்யடு ்கருத்து ஒருமித்தது என்று 

ஏற்றுக ச்கொள்ைபபடடுள்ைது. 

மைரபுசபொருள் ஒத்த  தன்்மை  �ொர்நத  தற்சபொழுது 

உள்ை  வ்்கபபொடு  திடடேம்  அதி்க  ந்டேமு்ைககு 

உரிய  மைதிபபு்க்ைக  ச்கொண்டுள்ைது.  இது  அதி்க 

நி்ைபபுத்தன்்மையும்  முன்்கணிபபுத்தன்்மையும் 

வழஙகும்  என்று  எதிர்பபொர்க்கபபடுகிைது.  இது 

்மைம்படுத்திய  ்கண்டேறியும்  திடடேங்களுககு 

வழி்கொடடேைொம்  மைற்றும்  தற்சபொழுது  உள்ை 

பு்ரொ்்கரி்யொடடு்களில  இரண்டு  சவவ்்வறு 

சதொகுதி்கள்  பொகடீரியொ, ஆர்ககியொ  என்பன ஆகும். 

பொகடீரியொ  பிரிவு  பரநத  சபரும்பொன்்மையொன 

பு்ரொ்்கரி்யொடடு்க்ை  உள்ைடேககி  உள்ைது. 

ஆர்ககியொ  பிரிவு  அ�ொதரணமைொன  சூழநி்ையில 

சபர்ஜின்  பொகடீரியல  ஒழுங்க்மைபபு 

(்்க்யடு)  (Bergeys  manual  of  systematic 

Bacteriology)  நொன்கு  சதொகுதி்கைொ்க  முதல 

பதிபபு ஆரம்பத்தில சவளியிடேபபடடேது.

சதொகுதி  –  1  சபொது,  மைருத்துவ,  சதொழிற் 

�ொர்நத  கிரொம்  சந்கடடிவ்  பொகடீரியொ்வ 

உள்ைடேககியது.

சதொகுதி  –  2  ஆகடி்னொ்மைசீடஸ் 

தவிர்த்த  கிரொம்  பொசிடடிவ்  பொகடீரியொ்வ 

உள்ைடேககியது.

மூன்ைொம் சதொகுதியில ்�்னொபொகடீரியொ 

(cynobacteria)  ஆர்கி்யபொகடீரியொ  மைற்றும் 

சிறி்த  மைொறுபடடே  கி்ரம்  எதிர்மை்ை 

(Gram  Negatives)  நொன்்கொம்  சதொகுதியில 

ஆகடி்னொ்மை்�ட்கள்  (Actinomycetes) 

்பொன்ை்வ அடேஙகியுள்ைன.

தற்்பொது வ்்கபபொடடில (2012) 16S rRNA 

அடிபப்டேயில ஐநது சதொகுதி்கள் உள்ைன. 

சதொகுதி  1  (2001)  ஆர்கி்யக்கள்  மைற்றும் 

அதி்கபபடியொ்க  கி்ைத்த  ்பொட்டேொடிரொபிக 

பொகடீரியொக்கள்.

சதொகுதி 2  (2005)  பு்ரொக்டேொ பொகடீரியொ 

(Protcobacteria)  மூன்று  புத்த்கங்கைொ்க 

கீழ்கண்டேவொறு

சதொகுதி  3  (2009)  பிர்மிகியூடடு்கள்  (Firm 

cutes)

சதொகுதி  4  (2011)  பொகடீரி்யொ்டேட்கள், 

ஸ்்ப்ரொ்்கடடு்கள்,  சடேனிரிகியூடடு்கள் 

அசி்டேொ  பொகடீரியொக்கள்  ்ப்ரொ 

பொகடீரியொ,  ஃபியூ்்கொ  பொகடீரியொ, 

டிகடி்யொகு்ைொமி,  ச்கம்மைொடி்னொமை்டேட்கள், 

ச ை ண் டி ஸ் ் ப ் ர ொ க ்க ள் , 

சவரி்்கொ்மைக்ரொபியொ,  சி்ைமிடியொ  மைற்றும் 

பி்ைங்்கொ ்மை்�டடு்கள்.

சதொகுதி  5  (இரண்டு  பொ்கங்கள்)  2012 

ஆகடி்னொ பொகடீரியொ.

தகவல் துளி
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ஏற்றுகச்கொள்ைபபடடே  வ்்கபபொடு  மூன்று  பிரிவு 

வ்்கபபொடு ஆகும். நவீன வரி்� மு்ை சதொழில 

நுடபங்களின்  முன்்னற்ைங்கள்  மைற்றும்  r-DNA 

வரி்�  மு்ை்க்ையும்  அறிநது  அ்டேயொைம் 

்கொண்பதன் ்பொன்ை்வ ்கண்டு பிடித்தலுககு மி்க 

முககியமைொன ஒன்ைொ்க உள்ைது. நுண்ணுயிரி்களின் 

பன்மு்கத்தன்்மை,  அதன்  இயற்்்க  சூழலில 

சநருஙகிய  சதொடேர்பு  ச்கொண்டேதொல  உள்ைது. 

ஒவ்சவொரு மு்ையும் மைொதிரி்க்ை எடுககும் சபொழுது, 

நுண்ணுயிரி்களுக்கொன  சதொடேர்பு்க்ை,  அதன் 

சுற்றுச்சூழல  ்கொரணி்க்ை  விவரிக்கம்  சபொழுது 

அறிய  முடிகிைது.  புைத்்தொற்ைத்தின்  பண்பு்க்ை 

அறிநதுக  ச்கொள்வது  மி்க  முககியமைொன  ஒன்ைொகும். 

்மைலும்  அ்த  சதொழில  நுடபத்தில  ்கண்டேறிநது 

ஆய்வு்க்ைொடு  சதொடேர்புபபடுத்தி  பொர்பபது  மி்க 

அவசியம்.  வொழிடேம்  மைற்றும்  பன்மு்கத்தன்்மைககும் 

உள்ை  சதொடேர்பு்க்ை  பற்றி  வருங்கொைத்தில  மி்க 

எளிதொ்க புரிநது ச்கொள்ை முடியும்.

்பரினம்  மைற்றும்  சிற்றினங்கள்  ்தொன்ை்ை  நொம் 

அறிநதுச்கொள்ை உதவி ச�ய்கிைது.

சுருககம்

உயிரினங்க்ை  வ்்கபபடுத்துதல,  சபயரிடுதல 

மைற்றும் இனங்கண்டேறிதல, ஆகியவற்றுடேன் சதொடேர்பு 

உ்டேய அறிவியலின் பிரிவு வ்்கபபொடடியல என்று 

கூைபபடுகிைது.  உயிரினங்களுககுப  சபயரிடும் 

மு்ை்ய  சபயரிடுதல  ஆகும்(Nomenclature). 

்க்ரொைஸ்  லின்்னயஸ்  உயிரினங்க்ை 

இரண்டு  உை்கங்கைொ்க  பிரித்தொர்  விைஙகு 

உை்கம் தொவர உை்கம் இவர் உயிரினங்களுககுப 

சபயர்  இடுவதற்்கொ்க  இரு  சபயரிடும்  மு்ை்ய 

அறிமு்கபபடுத்தினொர்.  இவர்  உயியிரினங்க்ை 

அதன்  பல்வறு  பண்பு்களின்  அடிபப்டேயில 

விட்டேக்கர்  ஐநதுை்க  ்்கொடடிபொடடி்ன 

முன்சமைொழிநதொர். ஊஸ்.C.்்கண்டைர் மைற்றும் வீைஸ் 

அவர்்கைொல முன்சமைொழியபபடடே தற்சபொழுது சபரிதும் 

மைபாைவர் ப�யல்்பாடு

மைொணவர்்கள்  ஐநது  மைண்டேைங்களின்  பண்பு்க்ைப  புரிநது  ச்கொண்டு  வழங்கபபடடே  அடடேவ்ணயில 

உள்ை ்்கொடிடடே இடேங்க்ை �ரியொ்க நிரபபுதல.

தாவர�க�

�ேரா��டா ��ைச

ஆ�பா�
	யா �பா�
	யா

உலக�
�ட�ப�

�ல�ன�
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சுய மைதிபபீடு

�ரியபான விக்டகயத் 

நதர்நபதடுககவும்

1.  கீ ழ ்க ண் டே வ ற் று ள் 

் ப ் ை ொ ச ெனிடி க 

பன்மு்கத்தன்்மை்ய  விைககும்  மி்கச்�ரியொன 

விைககு மு்ை எது?

அ)  இருத்தலின் �ஙகிலி மு்ை 

ஆ) உயிரின் ஏணிபபடி மு்ை 

இ)  ஐநது மைண்டேைங்கள் மைரம்

ஈ)  மூன்று சதொகுதி்கள் மைரம்

2.  ஒ்ர                ்�ர்நத நண்ணுயிரி்கள் 

சபரும்பொன்்மையொன  ஒத்த  பண்பு்க்ைக 

ச்கொண்டுள்ைன.

அ)  வரி்�

ஆ) இனம்

இ)  குடும்பம்

ஈ)  மைண்டேைம்

3.  பொகடீரியொக்க்ை  வ்்கபபடுத்துவதற்கு 

முதன்்மையொன  மைற்றும்  மி்கவும்  பயனுள்ை 

நுண்ணுயிர் மு்ை எது?

அ)  கிரொம் ஸ்சடேய்ன்

ஆ) பிைொச்கலைர் ஸ்சடேய்ன்

இ)  எளி்மையொன ஸ்சடேய்ன்

ஈ)  ்்கபஸிைர் ஸ்சடேய்ன்

4.  கீ்ழ ்கொண்பவற்றுள் எது நுண்ணுயிர்்க்ைக 

குழு  அலைது  ்டேக்ொ  வொ்க  அ்மைக்க 

உதவுகிைது?

அ)  சபயரிடும் மு்ை

ஆ) இனம் ்கொணுதல

இ)  சிஸ்்மைடிகஸ்

ஈ)  வ்்கபபடுத்துதல

5.  நுண்ணுயிரி்க்ை  இரு  சபயரிடடு 

வ்்கபபடுத்தும்  மு்ையில  உள்ை  இரண்டு 

ச�ொற்்கள் குறிபபது

அ)  வரி்� மைற்ைம் குடும்பம்

ஆ) குடும்பம் மைற்றும் ்பரினம்

இ)  இனம் மைற்றும் வ்்க 

ஈ)  ்பரினம் மைற்றும் இனம்

பின்வரும் வினபாககளுககு விக்ட தருக

1.  வ்்கபபொடடிய்ை  வ்ரயறுக்கவும். 

வ்்கபபொடடியலின்  சதொடேர்புள்ை  பல்வறு 

நி்ை்க்ைப பற்றி எழுதவும்.

2.  வ்ரயறுக்கவும்

அ)  வ்்கபபடுத்துதல

ஆ)  வ்்கபபொடடியல

இ)  இனம் ்கொணுதல

3.  நுண்ணுயிரி்க்ை  வ்்கபபடுத்தும்  இரு 

சபயர் வ்்கபபொடடியல என்ைொல என்ன?

4.  இருசபயர் வ்்கபபொடடிய்ை               

என்பவர்           ஆண்டு உருவொககினொர்.

5.  வ்்கபபொடடியலின்  நி்ை  என்ைொல  என்ன? 

அ்தப பயன்படுத்துவதன் ்நொக்கம் என்ன?

6.  ப்யொவர்்கள்,  ச�்ரொவர்்கள்  மைற்றும் 

மைொர்்பொவர்்களுககு இ்டே்யயொன ்வறுபொடு 

என்ன?

7.  மைொதிரி  மைரபுபபண்பு  என்ைொல  என்ன?  அது 

அவ்வொறு  அ்ழக்கபபடுவதற்்கொன  ்கொரணம் 

என்ன?

8.  ஒரு  நுண்ணுயிரியின்  வ்்கபபொடடியல 

பண்பு்க்ை  இனம்  ்கொண்பதற்கு 

பயன்படுத்தபபடும்  சதொழில  நுடபங்க்ை 

எழுதவும்

9.  நு ண் ணு யி ரி யி ன்   வ ் ்க ப ப ொ ட டி ய ல 

வ ரி் �்ய   இனங ்க ொண் ப த ற் ்க ொண 

மூைககூறு  பண்பு்கள்  பற்றி  விரிவொ்க 

விைக்கவும்.

10.  ஐநது  மைண்டேை வ்்கபபொடடியலின் பிரிவு்கள் 

யொ்வ?
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இயல் 9

சுற்று சூழல் 

நுண்ணுயிரியல்

இயல் திட்டவரை

9.1  இதர துறைகளுடனான ததாடர்பு

9.2  காற்று நுண்ணுயிரியல்

9.3  நீர் நுண்ணுயிரியல்

9.4  நீர் மாசுபடுதலும் காரணிகலும்

9.5  சாககறட சுத்திகரிப்பு

9.6  சுத்திகரிககப்படட சாககறட சுழற்சி

9.7  கலப்பு உரம் தயாரித்தல்

9.8  சாணஎரிவாயு உற்பத்தி

பரப்பிலிருந்து  பல  றமல்களிலும்  தகாதிககும்  தவப்ப 

நீருற்றுகளிலும்,  அண்டார்டிக  பனிககடடிகளிலும்  பூமியின் 

அறனத்து  இடஙகளிலும்  நுண்ணுயிரிகள்  காணப்படுகின்ைன. 

குறிப்பிடட  வளர்சிறதமாற்ை  பண்புகளின்  அடிப்பறடயில், 

தனிப்படட  வாழிடஙகளில்  தஙகும்  நுண்ணுயிரிகறள,  உலகில் 

உள்ள அறனத்து சூழல் மண்டலஙகளும் தகாண்டுள்ளன.

மாணவர்கள்  இப்பாடப்பகுதிறயப்  பயின்ை 

பிைகு,

• வளிமண்டல அடுக்குகளையும் காற்று 

நுணணுயிரிகளையும் அறிவர்.

• காற்று மாசுபடுதளலயும் காற்றினால் 

பரவும் ந�ாயகளையும் புரிந்துக்்காளவர்.

• நீரினால் பரவும் ந�ாயகளையும் சாக்கள்ட 

சுத்திகரிபளபயும் அறிந்துக்்காளவர்.

• யூடிராபிநகஷளன அறிவர்

• கலபபு உரம் தயாரித்தல் முளைகளை 

அறிவர்.

• சாண எரிவாயு தயாரித்தல் பற்றி 

அறிந்துக்்காளவர்.

கற்்றல் ந�ோககஙகள்

சுற்று  சூழல்  நுண்ணுயிரியல்  என்பது 

நுண்ணுயிரிகளுககும் சுற்றுசூழலுககும் (உயிரற்ை 

மற்றும்  உயிருள்ள  காரணிகள்)  இறடயயயுள்ள 

ததாடர்பிறன பற்றிய அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். 

இயற்றக  சூழலின்  அறனத்து  இடஙகளிலும் 

பன்முகத்  தன்றம  தகாண்ட  நுண்ணுயிரிகள் 

நிறைந்திருககின்ைன.  சுற்றுசூழலில் 

நுண்ணுயிரிகளின்  பயன்பாடறடயும்  மனித 

தசயல்பாடடிற்கு  உதவும்  நுண்ணுயிரிகளின் 

பஙறகயும் இப்பிரிவு ததளிவுப்படுத்துகிைது.

சுற்றுசூழல் நுண்ணுயிரியல் 1970 களில் புதிய 

நுண்ணுயிரியல்  களமாக  உருவாகி,  தற்யபாது 

தனிப்தபரும்  பிரிவாக  வளர்ச்சி  அறடந்துள்ளது. 

நீரில்  காணப்படும்  ய�ாய்  உண்டாககும் 

நுண்ணுயிரிகறள  கண்டறிதல்  மற்றும் 

நீரின்  தரத்றத  உயர்த்துதல்  யபான்ைவற்றை 

முதன்றம  ய�ாககமாக  தகாண்டு  துவஙகப்படட 

இப்பிரிவு,  பலவித  பயன்பாடடு  ஆராய்ச்சி 

துறைகளாக  விரிவறடந்துள்ளது.  குறிப்பாக, 

நுண்ணுயிரிகளுககும்  இரசாயன  மாசுகளுககும் 

இறடயய  உள்ள  ததாடர்பு  மற்றும்  இயற்றக 

வள  உற்பத்தி,  இயற்றக  வளஙகறள  மீடபதில் 

நுண்ணுயிரிகளின்  பஙகு  யபான்ைவற்றை 

உள்ளடககியுள்ளது.

மண்ணிலும்  நிலத்தடி  நீரிலும்  இரசாயன 

மாசுககள்  மனித  இனத்திற்கு  பாதகமான 

சூழறல  உருவாககியுள்ளது.  இவவறக  மாசுபடட 

இயற்றக  சூழறல  மறு  சீரறமகக  அதிகளவில் 

தசலவீனம்  தசய்யப்படுகிைது.  இவற்றை 

தவிர்ககும்  வறகயில்  இந்த  இயலின்  முதன்றம 

ய�ாககமானது,  சுற்றுசூழல்  நுண்ணுயிரிலில் 

ஈடுபடும்  நுண்ணுயிரிகள்,  அறவகள்  இருககும் 

பல்யவறு  சாத்தியமான  சுற்றுச்  சூழலின்  தன்றம, 

அறவகறள  கண்காணிககும்  முறைகறள, 

மனித  தசயல்பாடடில்  நுண்ணுயிரிகளின்  பஙகு 

யபான்ைறவகள் விவரிககப்படடுள்ளன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd   125 19-02-2019   5.50.17 PM



126

9.2 கோற்று நுண்ணுயிரியல்

புவி  சூழலானது  வளிமண்டலம்,  நீர்  யகாளம் 

(றைடயராஸ்பியர்)  பாறைகயகாளம் 

(லித்யதாஸ்பியர்)  மற்றும்  உயிர்யகாளம் 

(பயயாஸ்பியர்) ஆகியவற்றை உள்ளடககியது. 1930 ல் 

F.C யமயர்  ‘காற்று உயிரியல்’ என்ை வார்த்றதறய 

உருவாககினார்.  மனித  வாழ்வியலுககு  காற்று 

இன்றியறமயாத  சுவாச  காரணியாக  உள்ளது. 

காற்று  குறிப்பிடத்தகக  அளவு  நுண்ணுயிரிகறள 

தகாண்டுள்ளது. பாகடீரியா, றவரஸ், பூஞறச ஈஸ்ட 

மற்றும் புயராடயடாயசாவான்களுககு காற்ைானது ஓர் 

சிைந்த ஊடகமாக தசயல்படடு ய�ாய் ததாற்று ஏற்பட 

காரணமாக  அறமகிைது.  காற்று  நுண்ணுயிரியல் 

9.1 இதை துர்றகளு்டனோன ததோ்டர்பு

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின் 

பல  நிறலகறள  பாதிககின்ைன.  அறவகள்  ஒரு 

சூழலிருந்து மற்ை சூழலுககு கடந்து யபாதும் தன்றம 

தகாண்டறவ.  சுற்றுச்சூழல்  நுண்ணுயிரியல் 

பல்யவறு  துறைகளுடன்  இறணககப்படடுள்ளது. 

இது  மண்,  நீர்,  காற்று  நுண்ணுயிரியல், 

(பயயாதரமிடியயஷன்)  அபாயகரமான  கழிவு 

யமலாண்றம,  நீர்  தர  ஆய்வு,  ததாழில்சார் 

சுகாதாரம்,  ய�ாய்த்தடுப்பு,  உணவு  பாதுகாப்பு, 

ததாழில்சார்  நுண்ணுயிரியல்  யபான்ைறவகறள 

உள்ளடககியுள்ளது.

�வீன சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் பல பரந்த 

வாய்ப்புகறள  உள்ளடககியது.  இத்துறையினால் 

புதிய  நுண்ணுயிரிகள்  கண்டறியப்படடு, 

அறடயாளப்படுத்தப்படடு  யமலும்  மனித  �ல 

யமம்பாடடிற்கும்  வணிக  பயன்பாடுகளுககும் 

நுண்ணுயிரிகளின்  ததாடர்றப  ஆராய்வதினாலும் 

பலவித  சுற்றுச்சூழல்  சார்ந்த  பிரச்சறனகளுககு 

தீர்வு காண முடியும்.

ததோழில் சுகோதோை/ந�ோய் 

ததோற்று கடடுப்ோடு

ந�ோய் கண்்டறிதல் 

நுண்ணுயிரியல்

நீர் தைம்

நீர்  

நுண்ணுயிரியல்

உணவு ்ோதுகோபபு
ததோழில்துர்ற 

நுண்ணுயிரியல்

மண் 

நுண்ணுயிரியல்

உயிர் 

ததோழில்நுட்வியல்

கோற்று 

நுண்ணுயிரியல்

அ்ோயகைமோன  

கழிவுகள் 

்நயோதைமிடிநயஷன்

சுற்றுச்சூழல் 

நுண்ணுயிரியல்

றமகயகல்  (1883)  மற்றும்  கார்னலி  (1887) 

காற்றிலிருந்து  பரவும்  நுண்ணுயிரிகறள 

பற்றிய ஆய்விறன யமற்தகாண்டார்கள்.

தகவல் துளி
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என்பது  காற்று  சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகறள  பற்றி 

அறியும் பிரிவாகும்.

9.2.1 வளிமண்்டல அடுககுகள்

பூமி  வளிமண்டலம்  5  அடுககுகளாக 

பிரிககப்படடுள்ளன (படம் 9.1). அறவயாவன. 

• எகயசாஸ்பியர்  :   400  முதல்  10000  கி.மீ 

வறர

• ததர்யமாஸ்பியர்  :  50 முதல் 400 கி.மீ வறர

• மீயசாஸ்பியர்  :  30 முதல் 50 கி.மீ வறர

• ஸ்டராடயடாஸ்பியர்  :  10 முதல் 30 கி.மீ வறர

• டயராயபாஸ்பியர்  :  0 முதல் 12 கி.மீ வறர

பூமியின்  அருகிலுள்ள  முதல்  வளிமண்டல 

அடுககான  டியராயபாஸ்பியரில்  தவப்பநிறல 

-57°C  ஆக  இருககும்.  வளிமண்டல  அடுககுகள் 

உயர  உயர,  தவப்பநிறல  குறையும்  காற்றின் 

யவகம்  காரணமாக  இவவறக  அடுககுகளில் 

சிதல்விறதகறள  உருவாககும்  நுண்ணுயிரிகள் 

அல்லது  காற்றில்  எளிதாக  பரவககூடிய 

நுண்ணுயிரிகள்  அதிகளவில்  காணப்படும். 

இரண்டாம்  அடுககான  ஸ்டராடயடாஸ்பியரில் 

தவப்பநிறல  -80°C  முதல்  -10°C  வறர 

இருககும்.  தவப்பநிறல  மாற்ைம்,  குறைந்த  அளவு 

ஆகஸிஜன்,  ஊடடச்சத்து,  ஈரம்,  குறைந்த  அளவு 

வளிமண்டல  அழுத்தம்  யபான்ைறவகளின் 

காரணமாக  நுண்ணுயிரிகள்  யமல்  அடுககுகளில் 

காணப்படுவதில்றல.  சூரியனிடமிருந்து  வரும் 

UV  கதிர்களும்  மிகக  குறைந்தளவு  ஈரப்பதமும் 

இவவறக  அடுககுகளில்  நுண்ணுயிரிகள்  வாழ 

தகுதியற்ைதாக மாற்றிவிடுகின்ைன. 

ெத�ேமா��ய�

�ேசா��ய�
>400 �.� ��ேரேடா��ய�

�ேராேபா��ய�50–400 �.�

30–50 �.�
10–30 �.�

0–10 �.�

எேஸா��ய�

்்டம் 9.1:  வளிமண்டல அடுககுகள்

9.2.2 கோற்றின் கலரவகள்

�மது  வளிமண்டலம்  பலவறகப்படட  வாயு 

மூலககூறுகளால்  ஆனது.  குறிப்பாக  ற�டரஜன் 

(78%)  கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு  (0.034%) 

ஆகஸிஜன் (21%) மற்றும் ஆர்கான் (1%) இவற்றுடன் 

மற்ை மூலககூறுகளும் சிறியளவில் காணப்படுகிைது.

அட்டவரண 9.1:  காற்றின் கலறவகள்

வோயு குறியீடு சதவீதம்

ற�டரஜன் N2 78.084%

ஆகசிஜன் O2 20.947%

ஆர்கான் Ar 0.934%

கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு CO2 0.033%

நியான் Ne 18.20 ppm

ஹீலியம் He 5.20 ppm

கிரிப்டான் Kr 1.10 ppm

சல்பர்-றட-ஆகறஸைடு SO2 1.00 ppm

மீத்யதன் CH4 2.00 ppm

றைடரஜன் H2 0.50 ppm

ற�டரஜன் ஆகறஸைடு N2O 0.50 ppm

தசனான் Xe 0.09 ppm

ஓயசான் O3 0.07 ppm

ற � ட ர ஜ ன் - ற ட -

ஆகறஸைடு

NO2 0.02 ppm

அயயாடின் I2 0.01 ppm

9.2.3 கோற்று நுண்ணுயிரிகள்

மனிதர்களும் விலஙகுகளும் ததாடர்ந்து காற்றுடன் 

கலந்த  நுண்ணுயிரிகறள  சுவாசிப்பதால் 

பலவிதமான  சுவாசககுழல்  சம்பந்தப்படட 

ய�ாய்த்ததாற்றுகள்  ஏற்படுகின்ைன.  காற்றில் 

கலந்துள்ள  நுண்ணுயிரிகள்  இரு  வறகயாக 

பிரிககப்படுகின்ைன.  அறவயாவன  தவளிப்புை 

சூழல்  நுண்ணுயிரிகள்  மற்றும்  உடபுை  சூழல் 

நுண்ணுயிரிகள்.

உடபு்றச் சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

மூடப்படட  சூழலில்  (கடடிடம்/அறை)  காணப்படும் 

காற்று மற்றும் அஙகு காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் 

உடபுைச்சூழல்  நுண்ணுயிரிகள்  எனப்படும். 

எடுத்துககாடடு: ஸ்்டளபநலாகாக்கஸ, நபசில்லஸ, 

்பனிசிலியம். 

தவளிபபு்றச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள்

தவளிப்புை  சூழலில்  பரவியுள்ள  காற்று  மற்றும் 

அவற்றில்  கலந்துள்ள  நுண்ணுயிரிகள் 

தவளிப்புைச்சூழல் நுண்ணுயிரிகள் எனப்படும்.

எடுத்துககாடடு: யபசில்லஸ், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்
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9.2.4 கோற்று மோசு்டுதலின் கோைணிகள்

நுண்ணுயிரிகள்  வளர  யபாதுமான  ஈரப்பதமும் 

ஊடடச் சத்துககளும்  தகாண்டிராதாலும்,  அவற்றின் 

வளர்ச்சிககும் இனப்தபருககத்திற்கும் உதவாததாலும், 

காற்று  நுண்ணுயிரிகளுகக  ஒரு  இயற்றகயான 

சூழல்  அல்ல.  மண்  சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகள் 

காற்றினால்  இறடயூறு  தசய்யப்படும்யபாது 

அறவகள் காற்றில் கலந்து நீண்ட ய�ரம் அஙயகயய 

தஙகிவிடுகின்ைன.  யதாண்டுதல்,  உழுதல்  யபான்ை 

மனித  தசயல்பாடுகளினால்  சில  வறகயான  மண் 

நுண்ணுயிரிகள் காற்றில் கலககப்படுகின்ைன. காற்று 

சுழற்சியினாலும்,  அறலகளின்  யமாதலினாலும், 

நீர்  துளி  வடிவில்,  காற்றில்  நுண்ணுயிரிகள் 

கலககப்படுகின்ைன.  காற்று  வீச்சானது, 

தாவரஙகள்,  விலஙகுகளின்  யமற்பரப்புகளிலிருந்து, 

நுண்ணுயிரிகறள காற்றில் யசர்ககிைது. 

இருமல்,  தும்மல்,  யபசுதல்,  சிரித்தல் 

ஆகியறவகளினாலும் மனித ய�ாய்த்ததாற்றுகறள 

உருவாககும்  நுண்ணுயிரிகள்  காற்றில் 

கலககின்ைன.  இவவறகயாக  தவளியிடப்படும் 

நுண்ணுயிரிகள்  அவற்றின்  அளவு  மற்றும் 

ஈரப்பத  அளவிறன  தகாண்டு  தூசிப்படலம், 

நீர்  துளி  (டிராப்தலட),  டிராப்தலட  நியூகளிறய 

மற்றும்  இன்தபகசியஸ்  டஸ்ட  என 

வறகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

தூசிப்்டலம்

இயற்றகயாகவும்  மனிதர்கள்  மூலமாகவும்  சிறிய 

அளவிலான  திரவ  மற்றும்  திட  நிறலயில்  உள்ள 

கூறுகள்  காற்றில்  கலந்து  ய�ாய்த்ததாற்றுககு 

காரணமாக அறமககின்ைன.  எடுத்துககாடடு: தூசு, 

புறக 

நீர்த்துளிகள்

தும்மல்,  இருமல்,  யபசுதல்  யபான்ை  நிகழ்வின் 

யபாது  எச்சிலுடன்  கலந்த  சளியானது  (படம்  9.2) 

நீர்துளி  வடிவில்  சற்று  தபரிய  அளவில்,  சுமார் 

10 µm  அளவில்  தவளியிடப்படடு  எளிதில்  காற்றில் 

கலககப்படுகின்ைன.  சுவாசிககும்  தபாழுது, 

இவவறக நீர்துளிகளில் கலந்துள்ள அபாயகரமான 

நுண்ணுயிரிகள்  சுவாசககுழாயில்  படிந்து,  ய�ாய் 

ததாற்றுகளுககு காரணியாக அறமகின்ைன.

்்டம் 9.2:  தும்மலின் யபாது தவளியாகும் நீர்துளிகள்

நீர்த்துளி உடகருககள்

நீர்துளிகளிலுள்ள  ஈரப்பதம்  உலர்ந்த  நிறலயில் 

ஆவியாகி எறட குறைந்து சுமார் 1-4 µm அளவிளான 

நீர்த்துளி  உடகருககளாக  மாறுகின்ைன.  இறவ 

நீண்ட  ய�ரம்  காற்றியலயய  தஙகியிருந்து  காற்று 

சார்ந்த ததாற்று ய�ாய்கறள பரவச் தசய்கின்ைன.

ந�ோய்த்ததோற்று தூசு 

தபரிய  அளவிலான  நீர்த்துளி  வடிவில் 

தவளியிடப்படும்  தூசிப்படலம்  உலர்ந்து 

தூசுககளுடன் யசர்ந்து நிலத்தின் யமற்பரப்புகளில் 

தஙகியிருககும்.  மருத்துவமறனகளில் 

ய�ாயாளிகளிடமிருந்து  தவளிவரும்  சளியினாலும், 

எச்சினாலும்  அபாயகரமான  ய�ாய்த்ததாற்று 

நுண்ணுயிரிகள்  காற்றில்  கலந்து  ஆபத்தான 

விறளவுகறள உருவாககும்.

9.2.5 கோற்றின் மூலம் ்ைவும் ந�ோய்கள்

காற்று  ஓர்  சிைந்த  ஊடகமாக  தசயல்படடு  ததாற்று 

ய�ாய்கறள  பரவச்  தசய்கிைது.  தும்மல்,  இருமல் 

யபான்ை  நிகழ்வின்  யபாது  வாய்  மற்றும்  மூகறக 

மூடுவதனாலும்,  முகமூடி  அணிவதனாலும்  காற்று 

ய�ாய்  ததாற்று  பரவுதறல  குறைகக  முடியும் 

(அடடவறண 9.2). 

அட்டவரண 9.2:  காற்றினால் பரவும் ய�ாய்களும் காரணிகளும்

மனித ந�ோய்கள் ந�ோய் கோைணிகள்

்ோகடீரியோ ந�ோய்கள்

பல்யமானரி டியூபர்குயளாசிஸ்

நியமானியா

ஸ்தரப்யடாகாககல் சுவாச ததாற்று

ளமக்நகாபாக்டீரியம் டியூபர்குநைாசிஸ

கிைபசில்லா நிநமானியா

ஸ்ட்ரபந்டாக்காக்கஸ பநயாஜீன்ஸ
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மனித ந�ோய்கள் ந�ோய் கோைணிகள்

பூஞரச ந�ோய்கள்

ஆஸ்பர் ஜில்யலாசிஸ்

கிரிப்யடாகாகயகாசிஸ்

ஆஸபர்ஜில்லஸ பூமிநக்ட்டஸ

கிரிபந்டாகாக்கஸ நிநயாபார்மன்ஸ

ரவைஸ் ந�ோய்கள்

இன்புளுயன்சா

சளி

இன்புளுயன்சா றவரஸ்

பிக்கார்னா றவரஸ்

புநைோடந்டோநசோவோ ந�ோய்கள்

நீயூயமாசிஸ்யடாசிஸ் நீயூயமாசிஸ்டிஸ் காரினி

ந�ோநசோகோமியல் ததோற்றுகள்

மருத்துவமறனயிலிருந்து  உண்டாகும் 

ததாற்றுகள்  ய�ாயசாகாமியல்  ததாற்று 

எனப்படும்.  இறவ  புைய�ாயாளி  மருத்துவ 

முகாம்கள்,  சுகாதார  முகாம்கள்,  மருத்துவமறன 

அறமப்புகளிலிருந்து  நீர்துளி  வாயிலாக  ஒரு 

ய�ாய்  ததாற்றுள்ளவரிடமிருந்து  மற்ைவர்களுககு 

பரவககூடிய  ததாற்ைாகும்.  அதிகளவில் 

ய�ாயசாகாமியல் ததாற்றுகறள உண்டாககும் ய�ாய் 

நுண்ணுயிரிகளாவன,  ஸ்்டளபநலாகாக்கஸ 

ஆரியஸ, சூந்டாநமானாஸ ஏநராஜிநனாசா, 

எஷ்சரிசியா நகாளல  ஆகும்.  சுவாசககுழாய் 

நியமானியா  தபாதுவான  ய�ாயசாயகாமியல் 

ததாற்றுககு எடுத்துககாடடு ஆகும்.

9.2.6 கோற்று நுண்ணுயிரிகரை 

கணககிடும் முர்ற

காற்றிலுள்ள நுண்ணுயிரிகறள கணககிடுவதற்கு 

பல்யவறு  ததாழில்நுடபஙகளும்,  முறைகளும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  தபாதுவாக  திரவ 

யமாதுவித்தல்,  திட  யமாதுவித்தல்  வடித்தல், 

படிதல்,  றமய  விலகல்,  நிறலமின்  வீழ்படிவு 

யபான்ை  முறைகள்  பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

காற்று  மாதிரிகறள  யசகரிகக  பல  வறகயான 

உபகரணஙகள்  வடிவறமககப்படடுள்ளன. 

சிைப்பான  மாதிரி  உபகரணம்  பல்யவறு 

காரணிகறள சார்ந்துள்ளது. அறவ மாதிரி, இருப்பு 

விறல, யதறவப்படும் காற்றின் அளவு, மாதிரிகளின் 

திைன்,  மாதிரி றகயாளப்படுகின்ை  சுற்றுபுைச்சூழல் 

யபான்ைறவகள் ஆகும்.

தசடடில்  தடடு  முறையில்,  ய�ாய்த்தடடுகளில் 

கிருமிகறள  தாஙகிய  துகள்கள்  ஊடகத்தில் 

யமற்புைத்தில்  ஊடுருவி  தஙகி  விடுகின்ைன  (  திட 

யமாதுவித்த முறை). இறவ குறிப்பிடட கால அளவு 

தவப்பநிறல  அறடககாககம்  தசய்யப்படுகின்ைன 

(படம்  9.3).  இது  புவிஈர்ப்பு  விறசயின்  அடிப்பறட 

தத்துவத்தில் தசயல்படுகின்ைது.

்்டம் 9.3:  நிறலப்படுத்துதல் முறை-பாகடீரியா 

மற்றும் பூஞறச

நுண்ணுயிரிகளின்  வறககறளப்  தபாறுத்து, 

ஊடகத் யதர்வானது யவறுபடும். பாகடீரியாககளுககு 

சத்து  ஊடகமும்  அகாரும்  (NA),  பூஞறச 

பரித்ததடுத்தலுககு  தசயபாயரடஸ்  தடகஸ்டயராஸ் 

(SDA) ஊடகமும்  பயன்படுத்தப்படுகிைது.  தடடுககள் 

தறரயிலிருந்து  1  மீடடர்  யமயல  றவககப்படு, 

மாதிரிகள் எடுககப்படுகின்ைன. குறிப்பிடட இடத்தில் 

தடடுககள்  மூடப்படாமல்  குறிப்பிடட  ய�ரம்  வறர 

றவககப்படுகின்ைன. பின்னர் தடடுககள் மூடப்படடு 

அறடகாககம் தசய்யப்படுகின்ைன.
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வாழ்கறக  முறை  ததாடர்ச்சியாக  �டப்பதற்கு,  நீர் 

சூழல்கள் பாதுகாககப்பட யவண்டும்.

இரு  வறகயான  நீர்  அறமப்புகள்  பூமியில் 

காணப்படுகின்ைன.

1.  உப்பு நீர் (97%)

2.  �ன்னீர் (3%)

குடிப்பதற்கு  மடடுமின்றி  யவளாண்றம, 

சுரஙகத்  ததாழில்  மற்றும்  ஆற்ைல்  உற்பத்திககும் 

நீர் மிக முககிய ஆதாரமாக விளஙகுகிைது. எனயவ 

இவவறக  இயற்றக  வளஙகறள  பாதுகாப்பதும் 

பராமரிப்பதும் இன்றியறமயாததாகும்.

9.3.1 க்டல் முகத்துவோைஙகள்

உப்பு  நீரில் அதிகளவில்  கறரந்த நிறலயில் உப்பு 

காணப்படும். சமுத்திரம், கடல், கடல்முகத்துவாரஙகள் 

உப்பு  �திகள்  யபான்ைறவகள்  உப்பு  நீர் 

ஆதாரஙகளாகும்.  சராசரியாக  100  மிலி  கடல்நீரில் 

3.5 கிராம் அளவு உப்பு காணப்படுகிைது. இதன் pH 

அளவு  8.3  முதல்  8.5  வறர  யவறுபடும்.  யமலும் 

உப்பு  நீரின்  தவப்பநிறலயானது  காலநிறல, 

கடலின்  ஆழம்,  கடல்  அறமந்துள்ள  பகுதி 

ஆகியவற்றைறனயும் சார்ந்து மாறுபடும்.

காற்று  பாகடீரியாககள்  37°C  தவப்ப 

காப்பகத்தில்  24  மணி  ய�ரத்திற்கும்,  பூஞறசகள் 

அறை  தவப்பநிறலயில்  27°Cல்  இரண்டு 

�ாடகள்  அறடககாககம்  தசய்யப்படுகின்ைன. 

நுண்ணுயிரிகளின்  எண்ணிகறக  மற்றும் 

குறிப்பிடட  வறகயிறனயும்  கணககிட  முடியும் 

ஆய்வு  முடிவில்  உயிருள்ள  நுண்ணுயிரிகளின் 

எண்ணிகறக  CFU/mm
3
  முறையில் 

கணககிடப்படும்.

நுண்ணுயிரிகளால்  யமகஙகளில்  வளர 

முடியுமா?

உயர் சிநதரன நகள்விகள்

9.3 நீர் நுண்ணுயிரியல்

நீர்  சூழலில்  காணப்படும்  நுண்ணுயிரிகள் 

மற்றும்  நுண்ணுயிர்குழுககறள  பற்றிய  பிரிவு  நீர் 

நுண்ணுயிரியல்  எனப்படும்.  பூமி  யமற்பரப்பு  70% 

வறர நீர் ஆதாரஙகளால் சூழப்படடுள்ளது. இயற்றக 

வளஙகளில்  மிக  முககியமானதாகவும்  உயிர் 

வாழ்கறக இன்றியறமயாததாகவும் நீர் திகழ்கிைது 

சூடானா,  சல்பர் மற்றும் அமிலத்தன்றம நிறைந்த குளம் அறமந்துள்ள மஞசள் கல் 

யதசிய  பூஙகா,  ஆர்கியபகடீரியாககளுககு  சிைந்த  இருப்பிடமாக உள்ளது.  தீவிர  நீர் 

தவப்பநிறலகளில் வளரககூடிய நுண்ணுயிர்  குழுககளால்  குளத்தில்  காணப்படும் 

பலவித  வண்ணஙகள்  உருவாககப்படுகின்ைன.  அறவ  தீவிர  தவப்பநிறலகளில் 

வாழும் தன்றம தகாண்டறவ.

ளபநராநலாபஸ பயூமாரி தனித்தன்றம வாய்ந்த ஆர்கி பாகடீரியா ஆகும். அறவ அதிதீவிரதவப்பநிறல 

நுண்ணுயிரியானதினால் 113°C தவப்பத்திலும் வளரககூடியறவ. கடலுககு அடியில் ஆயிரககணககான 

றமல் அடி ஆழத்தில் உள்ள அதி தவப்பப்டுத்தப்படட எரிமறல பள்ளத்தாககுகளிலும் சில வறக ஆர்ககி 

பாகடீரியாககள் உயிர் வாழ்கின்ைன.
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மாசு காரணமாக கறரயயார பகுதிகளில் அதிகளவு 

நுண்ணுயிரிகள் காணப்படும்.

இந்த சூழ்நிறலகளில் பாசிகள் தபாதுவானறவ. 

பாசிகள், தவளிச்சத்றத ஆற்ைலின் மூல ஆதாரமாக 

சார்ந்துள்ளதினால், அறவ தபரும்பாலும் கடல் நீரின் 

யமற்பரப்பில் காணப்படுகின்ைன. கடல் சூழலில், நீர் 

உணவுச்  சஙகிலியில்  இறவ  மிக  முககிய  பஙகு 

வகிககிைது.  சாககறட  நீர்,  �கர்  மற்றும்  புை�கர் 

பகுதிகளில் உள்ள  கழிவுகள் அந்த  பாசி  தபருககம் 

ஏற்பட காரணமாக உள்ளன. 

பாயராபில்ஸ்  (Barophils) 

எனும்  வறகறய 

சார்ந்த  பாகடீரியாககள் 

கடலின்  ஆழத்தில் 

400-700  வளிமண்டல 

அழுத்தத்திலும்  வளரககூடியறவ.  ஆனால்  1 

வளிமண்டல அழுத்தத்தில் இைகக கூடியறவ. 

MT-41 என்ை பாகடீரியா பிலிப்றபன்ஸிலுள்ள 

கடல்  பகுதியில்  தமரினா  டிதரஞச்  என்ை 

பகுதியில் 10 கி.மீ ஆழத்தில் 709 வளிமண்டல 

அழுத்தம்  காணப்படும்  சூழலிருந்து 

கண்டறியப்படடுள்ளது.

9.3.2 �ன்னீர் நுண்ணுயிரிகள் 

�ன்னீர்  சுற்றுச்சூழறல  பற்றி  அறியும்  பிரிவு 

லிம்னாலஜி எனப்படும். ஆறுகள் நீயராறடகள், சதுப்பு 

நிலஙகள்  மற்றும்  ஏரிகள்  �ன்னீர்  நிறலகளாகும். 

�ன்னீர்  சுற்றுச்  சூழலானது  தலன்டடிக  நீர் 

(நிறலயான  நீர்)  மற்றும்  யலாடடிக  நீர்  (ஓடும்  நீர்) 

என  இரு  வறகப்படும்.  ஒளி  ஊடுருவல்  மற்றும் 

தவப்பநிறலறயச்  சார்ந்து  தலன்டிக  சுற்றுச்சூழல், 

ஆற்று நீரானது கடல் நீருடன் கலககும் கடயலார 

பகுதி  கடல்  முகத்துவாரம்  என்ைறழககப்படுகிைது 

(படம்  9.4).  முகத்துவாரஙகளில்  நீரின்  உப்பின் 

அளவு  ஒவதவாரு  100  மிலி  ககும்  0.5  முதல்  2.5 

கிராம்  வறர  இருககும்.  சூழலியலில்,  இவவறக 

முகத்துவராஙகள்  முககியமானதாகவும்  பல்யவறு 

கடல்வாழ்  உயிரினஙகளுககு  வாழ்விடமாகவும் 

திகழ்கிைது.  மனிதர்களின்  தாககம்,  �வீன 

முன்யனற்ைம்,  ததாழிற்சாறல கழிவுகள்,  சாககறட 

கழிவுகளின்  கலப்பு  காரணமாக  அப்பகுதியில் 

வாழும்  நீர்வாழ்  உயிரினஙகள்  தபரிதளவில் 

பாதிப்பறடந்து  வருகின்ைன.  சூந்டாநமானாஸ, 

பிநைநவாபாக்டீரியம், விபரிநயா யபான்ை என்டிரிக 

வறக  நுண்ணுயிரிகள்  முகத்துவாரஙகளில் 

அதிகளவில்  காணப்படுகின்ைன.  மறழப்புதபாழிவு, 

அறலயின்  யவகம்,  உப்புத்தன்றம,  ஆழம் 

மற்றும்  தவப்பநிறல  யபான்ைவற்றை  சார்ந்து 

நுண்ணுயிரிகளின்  வறககளும்  மாறுபடும். 

புயல்  காலஙகளில்  விலஙகுகளின்  கழிவுகள் 

மற்றும்  சாககறடக  கழிவுகளின்  கலப்பால் 

நுண்ணுயிரிகளின் அளவு அதிகரிககும்.

றமகயராபயயாடடா  என்பது  நீர்  சூழலில் 

காணப்படும் முதல் நிறல உற்பத்தியாளர்களாகும். 

நீர் உணவுச் சஙகிலியில் இறவ முதன்றம பஙகு 

வகிககின்ைன. நீர்நிறலகளில் காணப்படும் மிதறவ 

நுண்ணுயிரிகள்,  தாவர மிதறவ நுண்ணுயிரிகள், 

விலஙகு  மிதறவ  நுண்ணுயிரிகள்  என  இரு 

வறகப்படும்.  நீர்நிறலகளின்  யமற்பரப்புகளிலும் 

அடிப்பகுதிகளிலும்  அதிகளவில்  நுண்ணுயிரிகள் 

காணப்படும்.  அடிப்பகுதிகளில்  காணப்படும் 

நுண்ணுயிரிகள்  தபந்திக  வறக  நுண்ணுயிரிகள் 

என்ைறழககப்படுகிைது.  கடலின்  ஆழஙகளிலும் 

மற்றும்  அறனத்து  பரப்தபல்றலகளிலும் 

நுண்ணுயிரிகள்  காணப்படும்.  கரிம  கழிவுகளின், 

ந��� உ��

ச���ர�

க��க ��

ஆ

�க��வார� 

்்டம் 9.4:  முகத்துவாரம்
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ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்),  ஆல்காககள்  (றமகயராசிஸ்டிஸ், 

�ாஸ்டாக) யபான்ை நுண்ணுயிரிகள் யமற்பரப்பு நீர் 

நிறலகளில்  கலப்பதால்  துர்�ாற்ைம்  மற்றும்  மண் 

வாசறன ஏற்படுகின்ைன. 

சிவப்பு அறலகள் என்பது பாசி தபருககமாகும். 

இது  டயயனாபிளஜல்யலடஸ்  என்னும் 

பாசியினால்  ஏற்படுகிைது.  இவற்றில் 

காணப்படும்  ஒளிச்யசர்கறக  நிைமிகள் 

�ச்சுத்தன்றம  தகாண்ட  சிவப்பு  நிைத்றத 

அளிககின்ைன.  இதனால்  இப்பாசிகள்  சிவப்பு 

நிைத்தில் காணப்படுகின்ைன. சிவப்பு அறலகள் 

பல  கடல்  வாழ்  உயிரினஙகளின்  இைப்புககு 

காரணமாக உள்ளன. 

தகவல் துளி

யவளாண்றம நீர், இரசாயன கழிவு நீர், அதிக 

மறழப்தபாழிவு மற்றும் மண் அரிப்பு காரணமாகவும் 

அதிகளவில்  நுண்ணுயிரிகள்  ஆற்று  நீருடன் 

கலககின்ைன.  அதிக  �ாடுகளில்  ஆற்று  நீரானது, 

சாககறடவாழ்  நுண்ணுயிரிகளான  எஷ்சரிசியா 

நகாளல,  எணடிநராநபக்்டர் ஃபீகாலிஸ, 

லிடயடாரல்,  லிம்தனடடிக,  புயராஃபண்டல்  என 

மூன்று பிரிவுகளாக பிரிககப்படடுள்ளன (படம் 9.5). 

தபரும்பாலான ஏரிகளின் லிடயடாரல் பகுதியில் 

அதிக அளவிளான யவர் தகாண்ட தாவர அறமப்புகள் 

கறரயயாரஙகளில்  காணப்படுகின்ைன.  ஆழமற்ை 

லிடயடாரல் மற்றும் திைந்த நீர் தகாண்ட லிம்தனடடிக 

பகுதிகளில்  ஒளி  ஊடுருவி  தசல்கிைது  ஆனால் 

ஏரிகளின்  ஆழமான  பகுதிகளான  புயராபண்டல் 

பகுதிகளில் ஒளி ஊடுருவி தசல்வதில்றல.

ஏரி  நீர்நிறலகளில்  உள்ள  தாவர, 

விலஙகு  கழிவுகள்  மடகி  நீரின்  கரிமக 

கழிவுகளின்(ற�டரஜன்,  பாஸ்பரஸ்)  அளறவ 

உயர்த்துகின்ைன.  இப்படிப்படட  ஏரிகள்  யூடிராபிக 

எனப்படும்.  இறவகளில்,  கரிமப்தபாருளின் 

நுண்ணுயிரியல்  அதிக  படியான  சிறதவினால் 

குறைந்தளவு ஆகஸிஜன் காணப்படும் நீர்நிறலகள் 

ஒலியகாடராபிக  எனப்படும்.  இவவறகயான  நீர் 

நிறலகளில்  காயலாபாகடர்  நுண்ணுயிரிகள் 

அதிகளவில் காணப்படும். 

�ன்னீர்  நிறலகளில்  சூந்டாநமானாஸ 

பிநைநவாபாக்டீரியம்,  ்சநரசியா, 

குநராநமாபாக்டீரியம், ளமக்நராகாக்கஸ 

ஏநராநமானாஸ, ஆல்கலிஜன்ஸ  யபான்ை 

நுண்ணுயிரிகள் தபாதுவாக காணப்படுகின்ைன. 

இந்நீர்  நிறலகள்,  நிலப்பகுதிகளுககு உள்யள 

தசல்லும்யபாயதா, யமற்பரப்பிறன அறடயும்யபாயதா 

பல  வித  நுண்ணுயிரிகளால்  மாசுஅறடகின்ைன. 

மண்  சார்ந்த  பாகடீரியாககள்  (யபசில்லஸ், 

ஆகடீயனாறமசிஸ்  ஸ்டதரப்யடாறமசிஸ்) 

பூஞறசகள்  (பாலியபகஸ்,  தபனிசிலியம், 

��ேடார� ப��

��ெஞ��� ப��

�ேராபட� ப��

ெப��� ப��

்்டம் 9.5:  �ன்னீர் ஏரிகளில் ஒளி ஊடுருவும் மண்டலஙகள்
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• பாசி  தபருககம்  ஏற்படும்தபாழுது  ஆறு,  ஏரி, 

கடல்  யபான்ைறவகள்  பாசிகளால்  மூடப்படடு 

தபாதுவாக தவளிர் பச்றச நிைத்தில் காணப்படும்.

• ளமக்நராசிஸடிஸ, அனநபனா, நகான்யுலூக்ஸ, 

பிை  றடயனாபிளஜயலடஸ்  யபான்ை  நீல 

நிை  பசுறமயான  பாசிகள்  �ச்சுத்தன்றம 

வாய்ந்த  தபாருள்கறள  உற்பத்தி  தசய்து 

தவளியிடுவதால்,  மீன்  யபான்ை  நீர்  சார் 

உயிரினஙகள் இைககும் நிறல ஏற்படுகிைது.

• பாசி �ச்சுகள் குடிநீறரயும் மாசுபடுத்தலாம்.

• பாசி  தபருககம்  தண்ணீரில்  ஆகசிஜன் 

ஊடுருவறல  தடுககிைது.  இதனால் 

ஆகசிஜனின்றி  நீர்வாழ்  உயிரினஙகள் 

இைககின்ைன. 

• குடிநீரில்  ஏற்படும்  துர்�ாற்ைமும்,  சுறவயும் 

யூடராபியகஷனில்  ஏற்படும்  மற்ை விறளவுகள் 

ஆகும்.

• அதிகப்படியான  நீர்நிறலகளின்  வளர்ச்சியால் 

நீச்சல்,  மீன்பிடி  ததாழில்,  படயகாடடம்,  மற்றும் 

ஓடுமீன் உற்பத்தி பாதிப்பு அறடகின்ைன.

கடடுப்ோடு �்டவடிகரககள்

5  யவறுபடட  முறைகள்  யூடயராபியகஷறன 

கடடுப்படுத்த  பரிந்துறைககப்படுகின்ைன. 

அறவயாவன.

1.  சுற்றுச்சூழல்  யமலாண்றம  (இயற்றக 

கழிவுகளில்  ஊடடச்சத்துகளின்  யசர்வறத 

கடடுப்படுத்துதல்.

2.  யமம்படட  கடடுப்பாடு  �டவடிகறககள். 

எடுத்துககாடடு: சுண்ணாம்பு யசர்த்தலின் மூலம் 

நீரிலுள்ள பாஸ்யபட அடிதஙக றவககப்படுகிைது.

புநரா்டடியஸ வல்காரிஸ,  யபான்ை  குடல்சார் 

நுண்ணுயிரிகளும்  நீரில்  கலந்து  அபாயகரமான 

சூழறல உருவாககுகிைது.

9.3.3 யூடிைோபிநகஷன்

அதிகப்படியான  ஊடடச்சத்துககளால் 

தசறிவூடடப்படட  நீர்  நிறல  சூழல்  யூடிராபியகஷன் 

என்ைறழககப்படுகிைது.  இது  நீர்நிறலயில் 

காணப்படும் உயிரினஙகறள சிறதககிைது. திடீதரன 

உருவாகும் ஊடடச்சத்து தசறிவும் தவதுதவதுப்பான 

தவப்பநிறலயும்  றசயயனாபாகடீரியா  பாசி 

யபான்ைறவகளின்  வளர்ச்சி  ஊககுவிககின்ைன. 

இதன்  காரணமாக  உருவாகும்  பாசி  தபருககம் 

ஆகசிஜன் ஊடுருவறல  தடுத்து,  கரிம  கழிவுகறள 

சிறதவறடய  தசய்கிைது.  யமல்புைத்தில் 

காணப்படும்  ஆகசிஜன்அளவு  காற்றுவாசி  தற்சார்பு 

பாகடீரியாககளின் கரிம தபாருள் சிறதத்தலின் மூலம் 

யமலும்  குறைககப்படுகிைது.  ஆகஸிஜன்  குறைபாடு 

அஙகு  வாழும்  நீர்வாழினஙகறள  தபரிதளவில் 

பாதிப்பறடய  தசய்து  காற்று  சுவாசிகள்  மடிய 

காரணமாகிைது (்்டம் 9.6). காற்ைற்ை சுவாசிகள், மீன், 

முதுதகலும்பு அற்ைறவகள் அல்லது கடடாயமில்லாத 

காற்ைற்ை  சுவாசிகள்  மடடுயம  வாழும்  சூழல் 

உருவாககப்படுகிைது. ற�டரஜன் பாஸ்பரஸ் யபான்ை 

ஊடடச்சத்துககளால்  தசறிவூடடப்படடு  சுற்றுசூழலில் 

உயர்மடட  அளவில்  மிகப்தபரிய  மாற்ைஙகறள, 

உருவாககும் நிகழ்வு யூடிராபியகஷன் எனப்படும்.

்ோசி வழி நீர் மோசு விரைவுகள்

• பாசி  வழி  நீர்  மாசு  தீவிரமான,  நீண்டகால 

விறளவுகறள  ஏற்படுத்தும்.  மிகவும் 

குறிப்பிடத்தகக விறளவு பாசி தபருககம் ஆகும்.

்்டம் 9.6:  அ) பாசிகளால் மாசுப்படுத்தப்படட ஏரி ஆ) பாசிகளால் மூடப்படட ஆறு
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உயிரியல் ஆகசிஜன் நதரவ (BOD)

நீரின்  தரத்றதயும்,  தூய்றம 

நிறலறயயும்  கண்காணிகக 

தபாதுவாக  பின்பற்ைககூடிய 

அளவுரு  BOD ஆகும். 

இம்முறை,  நீரிலுள்ள 

கரிமககழிவுகறள  மடக 

தசய்ய  நுண்ணுயிரிகளுககு 

யதறவப்படும்  ஆகசிஜன்  அளவிறன  குறிப்பிடட 

தவப்பநிறலயிலும், கால அவகாசத்திலும் கணககிட, 

பின்பற்ைப்படுகிைது. மூடப்படட குடுறவகளில் (BOD 

Bottle) மாதிரி நீர் நிரப்பப்படடு 20°C ல், 5 �ாடகளுககு 

தவப்பகலனில் றவககப்படும் தபாழுது அந்நீரிலுள்ள 

கிருமிகள், நீரிலுள்ள ஆகசிஜறன உபயயாகப்படுத்தி 

கரிமககழிவுகறள  சிறதவறடய  தசய்கின்ைன. 

ஆய்வு முடிவில்,  மீதமுள்ள ஆகசிஜறன அளவிடடு, 

BOD  அளவு  கணககிடப்படுகிைது.  குடிநீரின்  BOD 

அளவு  3ppm/லிடடருககு  குறைவாக  இருகக 

யவண்டும்.

சுடடிககோடடும் நுண்ணுயிரிகள்

பாகடீரியாககளால் நீர் மாசுபடடிருப்பறத கண்டறிய 

சிலவறக சுடடிககாடடும்  நுண்ணுயிரிகறள 

தகாண்டு  கண்டறியலாம்.  அறனத்து  வறக 

நீரின்  தரத்றதயும்  ஆராய்வது  என்பது 

தபாருளாதார  ய�ாககில்  இயலாத  தசயலாகும். 

குறிப்பிடட  வறகறய  சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகறள 

கண்டறிவதன் மூலம் நீரின் தரம் ஆராயப்படுகிைது. 

கீழ்காணும்  குடல்  சார்,  கழிவுகளில்  காணப்படும் 

நுண்ணுயிரிகள்  கண்டறியப்படடால்  அந்நீரானது 

மாசறடந்த நீதரன்று தரம் பிரிககப்படுகிைது.

எடுத்துககாடடு:  நகாலிபார்ம்ஸ (கிராம் 

த�கடிவ  வறக)  காற்று  சுவாசிகள், கடடாய 

காற்ைற்ை சுவாசிகள்,  35°C ல்  48 மணி ய�ரத்தில் 

லாகயடாறஸை  த�ாதித்து  வாயுறவ  தவளியிடும். 

எஷ்சரிசியா நகாளல, என்டிநராநபக்்டர் 

ஏநராஜின்ஸ, கிைபசில்லா நிநமானியா ஆகியறவ 

யகாலிபார்ம்களுககு எடுத்துககாடடுகளாகும்.

இரண்டு  வறக  ஆய்வுகள்  நீரில்  உள்ள 

யகாலிபார்ம்களின்  எண்ணிகறகறய  கண்டறிய 

உதவுகின்ைன. அறவ

1.  MPN-அதிக நிகழ்தகவு எண்

2.  MF-சவவு வடிகடடி முறை 

100  ml  குடிநீர்  மாதிரியில்  யகாலிபார்ம்கள் 

எண்ணிகறகறய  அளவிடுவதனால்  அதன் 

3.  இரசாயன  பாசி  தகால்லிகள்.  எடுத்துககாடடு: 

காப்பர் சல்யபட

4.  உயிரியல்  பாசி  தகால்லிகள்.  எடுத்துககாடடு: 

பாகடீரியா

5.  அடுககு அடுககான படுறக அறமவது தடுத்தல். 

எடுத்துககாடடு:  யமயலாடட  கலப்பு/கடடாய 

காற்யைாடடம்.

9.4 நீர் மோசு்டுதலும் கோைணிகளும்

இயற்றகயாகவும்  மனிதனின் 

தசயல்பாடுகளினாலும்  நீர்  மாசறடகிைது. 

விரும்பத்தகாத  தபாருள்கறள  தகாண்ட,  வீடடு 

உபயயாகத்திற்கும்  குடிப்பதற்கும்  தகுதியற்ை  நீர் 

மாசறடந்த நீர் எனப்படும்.

நீர் கழிவுகளின் கோைணிகள்

1.  ததாழிற்சாறல கழிவுகள்

2.  சாககறட கழிவுகள்

3.  சுரஙக தசயல்பாடு (கனிம கழிவுகள்)

4.  கடலில் கலககும் கழிவுகள்

5.  விபத்துகளினால் கடலில் கலககும் எண்தணய்

6.  படிம எரிப்தபாருடகறள எரிககும் கழிவுகள்

7.  இரசாயன பூச்சி தகால்லிகள் மற்றும் உரஙகள்

8.  கதிரியியகக கழிவுகள்

நீர்  மாசறடய  மிக  முககிய  காரணி 

நுண்ணுயிரிகளாகும்.  குறிப்பாக  பாகடீரியாககளும் 

றவரஸ்களும்  புயல்  காலஙகளில்  விலஙகு 

கழிவுகளினால்  நீறர  மாசுப்படுத்துகின்ைன. 

நிலககழிவுகள்  சாககறட  நீருடன்  கலப்பதால் 

அதிகளவில்  பாகடீரியாககளும்  இரசாயனக 

கழிவுகளும் நீருடன் கலககின்ைன. ததாழிற்சாறல 

கழிவுகள்,  உரககழிவுகள்,  கரிமக  கழிவுகள் 

யபான்ைறவ  நீர்  மாசறடய  காரணிகளாக 

அறமகின்ைன.

குடி நீர் 

குடிப்பதற்கு  தகுதியான  சுத்தமான,  கறரகளற்ை, 

ததளிவான,  இரசாயனஙகள்  மற்றும்  ததாற்று 

கிருமிகளற்ை  பாதுகாப்பான  நீரானது  குடிநீர் 

என்ைறழககப்படுகிைது.  யமலும்  எவவித 

ய�ாய்கறளயும்  உண்டாககாத  இவவறக  நீர் 

உணவு  தயாரிப்பதற்காகவும்  குடிப்பதற்கும் 

பயன்படுகிைது.
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தரத்றதயும், அறவ குடிகக உகந்ததா என்பதறனயும் 

கண்டறியலாம்.

யகாலிபார்ம்கறள  தவிர,  யகாலி  பாஜகள், 

கிைாஸடிரிடியா,  மனித  என்டிரிக  றவரஸ்களும் 

குழாய் நீரில் கண்காணிககப்படுகின்ைன.

தபடயராலிய ததாழிற்சாறலகளிலிருந்து தவளியயறும் றைடயராகார்பன் எனப்படும் மாசு, சுற்றுசூழலுககு 

அபாயகரமான  தாககத்றத  ஏற்படுத்தி  வருகிைது.  புற்று  ய�ாயும்,  �ரம்பியல்  சார்ந்த  ய�ாய்கறளயும் 

உருவாககககூடிய றைடயராகார்பன் மாசுககள் ததாழிற்சாறலகளில் ஆற்ைல் உற்பத்திககு அன்ைாடம் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.  கசிவுகள்,  திடீர்  விபத்துககள்  காரணமாக  சுற்றுச்சூழலில்  இறவ  கலககப்படடு 

வருகின்ைன.  உயிர் வழி தூய்றமயோககம்   எனப்படும்  முறையில்  நுண்ணுயிரிகளின்  உதவியுடன் 

இவவறகயான றைடயராகார்பன் கழிவுகளின் �ச்சுத்தன்றம நீககுவதற்கு குறிப்பாக இரு முறைகள் 

பின்பற்ைப்படுகின்ைன.

1.  உயிர் வழி அதிகரித்தல்  ஆகமன்யடஷன்-எண்தணய்  கழிவுகறள  சிதவறடறய  தசய்யும் 

நுண்ணுயிரிகறள உபயயாகப்படுத்துதல்

2.  உயிர் வழி தூண்டுதல்-குறிப்பிடட  வறக  ஊடடச்சத்துககறள  யசர்த்து  எண்தணய்  கழிவுகறள 

சிறதவறடய தசய்யும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சிறய ஊககுவித்தல்.

சூந்டாநமானாஸ பு்டடி்டா,  ஆல்கானிநவாரக்ஸ நபார்கு்மன்ஸ  யபான்ைறவ  பசுறம  சூழறல 

உருவாகக பயன்படும் மிக முககியமான நுண்ணுயிரிகளாகும்.

மைர� பா���ய� அ���ேயாரா�� எ�ெண�ைய உணவா�ற


கட� ��
அ��ேனாேவாரா� இய�ைக 
���க���கைள �ர���ற
. 
இ
 எ�ெண� 
�களா� 
உைட�க உத�ற


எ�ெண� 
�

எ�ெண��� ��� ேச�� இட��� 
அ�க�ேவரா��ேகாேவா�� 
உ�� படல� ேதா��த�

ஒ� �����ட�� 1,000 
நாேனா��ட� 1/1000

தகவல் துளி

நீரினோல் ்ைவும் ந�ோய்கள்

நீரினால்  பரவும்  ய�ாய்கள்,  சுகாதாரத்திற்கு 

ஆபாத்தான  சுற்றுச்சூழறல  ஏற்படுத்துகின்ைன 

(அடடவறண 9.3). 
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அட்டவரண 9.3:  நீரினால் பரவும் ய�ாய்கள்

நீர் ததோற்றுந�ோய்கள் கோைணிகள் அறிகுறிகள்

்ோகடீரியோவினோல் உண்்டோகும் ந�ோய்கள்

குடல் காய்ச்சல் சால்நமா்னல்லா ள்டபி காய்ச்சல் மற்றும் வீககம்

காலரா விபரிநயா காலரா வாந்தி மற்றும் யபதி

தலப்யடாஸ்றபராசிஸ்  

(எலி காய்ச்சல்)

்லபந்டாஸளபரா இன்்்டநராகன்ஸ ததாடர் காய்ச்சல், சிவந்த கண்கள் 

உடல் வலி மற்ைம் வாந்தி

ரவைஸ் ந�ோய்கள்

கல்லீரல் அழற்சி ்ெபபள்டடிஸ A மஞசள் காமாறல வாந்தி 

வயிற்றுவலி

யகஸ்டயரா எண்டிறரடிஸ் நரா்ட்டா ளவரஸ வாந்தி, யபதி

யபாலியயா றமலிடிஸ் காக்சாக்கி ளவரஸ தறலவலி, கழுத்து, 

விறரப்புதன்றம, தளார்ந்த 

பககவாதம்

புநைோடந்டோ நசோவோ ந�ோய்கள்

ஜியார்டியாஸிஸ் ஜியார்டியா லாம்பிலியா நீண்ட �ாள் யபதி வயிற்று பிடிப்பு 

மயககம், எறடகுறைப்பு

அமிபியாஸிஸ் எண்டமிபா ஹிஸந்டாளலடிகா வயிற்றுவலி, இரத்தம் கலந்த மலம், 

காய்ச்சல்

தமனின்யஜா என்தசபறலடிஸ் �ாக்நகநலரியா ஃபவ்லரி வயிற்று புண், நீர் யபான்ை 

இரத்தயபதி

டிதைமந்டோட ந�ோய்கள்

சிஸ்யடாயசாமியாசிஸ் சிஸந்டாநசாமா மயககம், குழப்பம், தறலவலி 

கழுத்து விறரப்பு, யபதி

சமீபகாலமாக  இந்தியா  மற்றும்  மற்ை  �ாடுகளில்  ஏற்படட  மிக  முககியமான  எண்தணய்  கசிவுகறள 

படடியலிடுக? நீர் ஒரு நுண்ணுயிரியாளராக இருந்து பாகடீரியாறவ பயன்படுத்தி எண்தணய் கசிவுகறள 

எவவாறு சுத்தம் தசய்வீர்? அதில் பாகடீரியாறவ பயன்படுத்துவதன் �ன்றம தீறமகறள கூறுக?

உயர் சிநதரன நகள்விகள்
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ஆர�ப �ைல �த�ைம 
�ைல

இர�டா� �ைல ��றா� 
�ைல(��ட�ப
ட 	ட�க�� ெசய��ைற)

க�� 	ைர
மண� ேபா�ற 

ெபா��க� 
� �� 

அைற

�த�ைம 
ெத�வா�� கா�� ெதா
�

கா�� ம��ழ�� 
	ட�க��

இர�டா� 
ெத�வா��

��றா� 
ெத�வா�� ெதா�� ப	

இ�	 க��க� 
ெவ�ேய�ற�

�த�ைம 	ட�க��

	ட�க�� ெவ�ேய�ற� 

	ட�க�� 
ெச மான�

ெதா
� 
இர�டாவ� 	ட�க��

ம���வ க��க� 
(ெசய� ப��த�படாத க�� ��)

்்டம் 9.7:  கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறையின் வறரபடம்

கழிவுநீர் சுத்திகரிபபின் ந�ோககம்

1.  கழிவு நீறர சுத்திகரித்து மீண்டும் பயன்படுத்தும் 

வளமாக மாற்ை

2.  ததாற்று ய�ாய்ககிருமிகள் பரவுதறல தடுகக

3.  நீச்சல்  மற்றும்  படகு  சவாரி  தசய்பவர்களின் 

உடல் �ல யகாளாறை தடுகக

4.  ஆடயசபறனககுரிய  நிைம்  மற்றும்  சுறவறய 

தடுகக

தபரு�கரஙகளிலும், �கரஙகளிலும் கழிவுநீர் 

அகற்றுதல்  என்பது  யமற்பரப்பு  நீர்நிறலகளில் 

கலககப்படுவதனால் எடடப்படுகிைது. புை�கரிலும் 

கிராமப்புைஙகளில்  இறணயமற்பரப்புகளியலயய 

தகாடடப்படுகிைது.  தபாது  சுகாதாரம் 

மற்றும்  நீரின்  தரத்றத  கருத்தில்  தகாண்டு 

கழிவுநீர்  சுத்திகரிப்பு  தற்யபாறதய  சூழலில் 

இன்றியறமயாதாதாகிைது.  அபாயகரமான 

நுண்ணுயிரிகள்,  நிறலநிறுத்தப்படட 

திடககழிவுகள்,  மடகும்  உயிரியல்  கழிவுகள், 

ற�டயரடடு,  பாஸ்யபட யபான்ை தாவர  சத்துகள், 

ததாழிற்சாறலயிலிருந்து  தவளியயறும் 

�ச்சுத்தன்றம  வாய்ந்த  இரசாயனஙகள், 

அரசு  நிர்ணயித்துள்ள  தரம்  மற்றும்  உள்ளூர் 

சுற்றுச்சூல்  தரநிறலகள்  அடிப்பறடயில் 

சுத்திகரிககப்படயவண்டும்.

9.5 சோககர்ட சுத்திகரிபபு 

கழிவுநீர்  சுத்திகரிப்றப  சாககறட  சுத்திகரிப்பு 

எனவும்  கூைலாம்.  இது  கழிவு  நீரிலிருந்து, 

நீர்நிறலகளில்  யசர்ககப்படுவதற்கு  முன்பு 

அசுத்தஙகறள  நீககுகின்ைன.  நீர்,  குடிப்பதற்கும், 

நீச்சல், மீன் பிடித்தல் யபான்ை பிை ததாழில்களுககு 

தகுதியற்ை  நிறலயில்,  மாசறடயும்  தபாழுது,  அது 

கழிவு நீர் எனப்படும். சாககறட கழிவு நீர் நிலத்தடி 

நீருடன்  கலப்பயத  நீர்  மாசறடய  மிக  முககிய 

காரணியாக  கருதப்படுகிைது.  யமலும்  கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு  நீர்  மாசு  தடுப்பு  துறையில்  தபரும் 

பஙகுவகிககிைது.

திைவ கழிவுகள் 

(99.9 %)

தி்டக கழிவுகள் 

(0.1 %)

கழிவு நீர்

கனிமக கழிவுகள் 

30%

கரிமக கழிவுகள் 

70%
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நீககப்படுகிைது. முதன்றமநிறல சுத்திகரிப்பு முடிந்த 

நிறலயில் தவளிவரும் நீர் சுத்திகரிககப்படட முதல் 

நிறல நீர் என்ைறழககப்படுகிைது.

இைண்்டோம் நிரல சுத்திகரிபபு

இரண்டாம்  நிறல  சுத்திகரிப்பில்  85%  வறர 

திடககழிவுகளும்,  BOD  யும்  நீககப்படுகிைது. 

முதன்றம  நிறல  சுத்திகரிப்பிற்கு  பிைகு 

தவளியயறும் நீரிலுள்ள திடககழிவுகள் ஆகஸிஜன் 

உதவியுடன்  சுத்திகரிககப்படுகின்ைன.  தபாதுவாக 

பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகளாவன.

1.  தசாடடு வடிகடடி தசயல்முறை

2.  தூண்டப்படட கழிவுத்திரடடு தசயல்முறை

3.  ஆகசிஜயனற்ை குளஙகள் 

சிறிய  கூளாஙகற்கள்,  உயலாக  கசடுகள் 

யபான்ை  நுண்ணிய  தபாருடகறள  தகாண்டு 

நிரப்படட  ததாடடிகளில்  கழிவுநீரானது  நுண்ணிய 

குழாய்களினால்  தசலுத்தப்படும்தபாழுது, 

கழிவுநீரிலுள்ள  பிைசார்பு  நுண்ணுயிரிகள் 

(படம்  9.9) தமல்லிய  படலம்  யபான்ை  அறமப்றப 

ஏற்படுத்தி  கரிமககழிவுகறள  ஆகசிஜயனற்ைம் 

தசய்து  வாயுககளாகவும்  எளிறமயான 

மூலககூறுகளாகவும் மாற்றுகிைது.

கசடு,  சிறதவு  நிகழ்வின்  யபாது  காற்யைாடட 

ததாடடிகளில்  படலம்  (Slime)  யபான்ை  அறமப்றப 

ஏற்படுத்தும்  பாகடீரியாககளுடன்  (Zooglea)  பிை 

வறக  நுண்ணுயிரிகளும்  கரிம  சிறதவறடய 

தசய்து  பின்னர்  நிறலப்படுத்தும்  ததாடடிகளுககு 

அனுப்பப்படடு  அடிதஙக  றவககப்படுகிைது.  இறவ 

மீண்டும்  மறுசுழற்சி  தசய்யப்படடு  எரிப்பதற்யகா 

புறதப்பதற்யகா முற்றிலுமாக நீககப்படுகிைது .

ஆகஸிஜயனற்ை  குளஙகளின்  (படம்  9.10) 

சிறிய  அளவிளான  கழிவு  நீர்  சுத்திகரிகக 

உதவுகின்ைன.  முதல்  நிறல  குளஙகளில் 

நிறலபடுத்தப்படடு, இரண்டாம் நிறல குளஙகளில் 

தசலுத்தப்படும்தபாழுது  ஆகஸிஜன்  உதவுயுடன் 

பாசிகள்  கரிமக  கழிவுகறள  சிறதவறடய 

தசய்கின்ைன.  யமலும்  காற்று  சுவாசிகள், 

பிைசார்பு  நுண்ணுயிரிகளின்  வளர்ச்சிறயயும் 

ஊககுவிககின்ைன.

மூன்்றோம் நிரல சுத்திகரிபபு

மூன்ைாம்  நிறல  சுத்திகரிப்பினால்  99% 

அசுத்தஙகறள  சாககறட  கழிவிலிருந்து 

நீககப்படுகிைது.  இரண்டாம்  நிறல  சுத்திகரிப்பு 

தசய்யப்படட  கழிவு  நீரில்  BOD  குறைந்து 

கழிவுநீர் சுத்திகரிபபு முர்றகள்

தசயற்றக முறையில் கழிவு நீரிலுள்ள அசுத்தஙகளும் 

துர்  �ாற்ைமும்  கழிவுநீர்  சுத்திகரிப்பினால் 

நீககப்படுகின்ைன. மூன்று நிறலகளில் சுத்திகரிப்பு 

கறடபிடிககப்படுகிைது (்்டம் 9.7). அறவயாவன

1.  முதன்றம சுத்திகரிப்பு

2.  இரண்டாம் நிறல சுத்திகரிப்பு

3.  மூன்ைாம் சுத்திகரிப்பு

முதன்ரம நிரல சுத்திகரிபபு

தபரிய  அளவிலான  மிதறவப்  தபாருடகள், 

இறடநீககம்  தசய்யப்படட  திடப்தபாருடகள்  சுமார் 

60% வறரயும் யமலும் 30% BOD யும் நீககப்படுகிைது. 

கறரந்த  அசுத்தஙகள்  நீககப்டுவதில்றல. 

தபரிய  அளவிளான  மிதககும்  திடககழிவுகள், 

வடிககடடிகளில் தசலுத்தப்படட காகிதம், இறலகள், 

பாறை  துண்டுகள்,  உயலாக,  மர  துண்டுகள் 

யபான்ை  கழிவுகள்  திறர  மற்றும்  மூடப்படட 

திறரகள்  (்்டம் 9.8)  யபான்ைவற்றை  தகாண்டு 

நீககப்படுகின்ைன.  வடிகடடப்படட  நீர்  அடிதஙகு 

யபசின்களில் தசலுத்தப்படடு மீதமுள்ள திடககழிவுகள் 

அடிதஙகி முதன்றம கசடாக மாறுகிைது. எண்தணய் 

கழிவுகள் யமற்பரப்பிலிருந்து ஸ்கிம்மர் உதவியுடன் 

்்டம் 9.8:  திறரகள் உதவியுடன் சுத்திகரிப்பு 

�றடதபறும்
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்்டம் 9.9:  வடிகடடி-கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 

தசபடிக ததோடடி

இது  சிறிய  அளவிலான  காற்றில்லா  சூழலில்  �றடதபறும்  கழிவு  நீர்  சுத்திகரிப்பு 

முறை ஆகும். கிராமப்புைஙகளில் தபரும்பாலும் நிலத்தடியில் தஙகு ததாடடி யபான்ை 

அறமப்புகளில் வீடடு கழிவுநீர் தசலுத்தப்படும். கழிவுநீரிலுள்ள கழிவுகள் ததாடடியின் 

அடிப்பாகத்தில்  தஙகி  கசடு  யபான்ை  அறமப்றப  ஏற்படுத்தும்.  காற்றில்லா  சூழலில் 

வளரும் நுண்ணுயிரிகள் கரிமகழிவுகறள சிறதத்து எளிறமயான மூலககூறுகளாகவும் வாயுககளாகவும் 

உருமாற்ை சிறிய குழாய் அறமப்பின் மூலம் வாயுககள் தவளியயறும் சில ய�ரஙகளில் கசிவு ஏற்படடு நீர் 

நிறலகளில் கலககும் அபாயமும் உள்ளது அடிதஙகிய சிறதவறடய முடியாத கசடுகள் குறிப்பிடட கால 

அவகாசத்தில் நீககப்படுவது மிகவும் அவசியம்.

காணப்படடாலும்,  அவற்றுள்  யூடிராபியகஷன் 

உண்டு பண்னும் உப்புகள்  (பாஸ்பரஸ், ற�டரஜன் 

கூடடுப்தபாருள்கள்) கரிம, மிதககும் திடப்தபாருள்கள் 

அதிகம்  சிறதககப்படாத  கரிமப்தபாருள்கள் 

உள்ளன.  யமம்படட  மூன்ைாவது  சிகிச்றச 

முறைகள்,  இககழிவுப்தபாருள்கறள  நீககும் 

தபாருடடு  வடிவறமககப்படடுள்ளன.  இறவ 

உயிரியல்  முறைறயக  காடடிலும்  இயற்பியல் 

யவதியல்  முறைகறள  சார்ந்துள்ளன.  பாஸ்பரஸ் 

தவளியயற்ைத்திற்கு  பாஸ்யபடடுகள்,  குறைவாக 

கறரயும் தன்றம தகாண்ட அலுமினியம், கால்சியம், 

இரும்பு யபான்ை கூடடுப்தபாருள்களாக மாற்ைப்படடு, 

வீழ்படிவினால்  நீககப்படுகின்ைன.  கழிவு  நீரில் 

காணப்படும் ற�டரஜன் முதலில், நுண்ணுயிரிகளின் 

ற�டரிபியகஷன்  முறையினால்  நீககப்படுகிைது. 

மூன்ைாம்  நிறல  சிகிச்றசயில்  ற�டரிபியகஷன் 

தசயல்பாடு  தபரும்பாலும்  அதன்  சுத்திகரிப்பு ஆறல 

அறமப்பு,  சரியான  கழிவுதிரல்கள்  தவளியயற்ைம் 

யபான்ைறவகறள  சார்ந்துள்ளது.  ஏதனனில் 

ற�டரிபியகஷன்  பாகடீரியா  உகந்த  சூழலில் 

தான்  வளரும்  தன்றம  தகாண்டறவ.  மாற்ைாக, 

அதிக  அளவிளான  ற�டரஜன்  மூலககூறுகள் 
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மூன்ைாம் சிகிச்றசயில் இருந்து தப்பித்து, கழிவு நீரில் 

விடுவிககப்படலாம்  அல்லது  தவளியயற்ைப்படலாம் 

அல்லது  தவளியயற்ைப்படலாம்.  மிதககும் 

திடப்தபாருள்கள்,  சாககறட  கழிவு  நீரிலிருந்து 

வடிகடடுதினாலும்  வீழ்படிவாககத்தினாலும் 

தவளியயற்ைப்படுகின்ைன. தாமதமாக சிறதவறடயும் 

கழிவுகள்  சிைப்பு  வறக  நுண்ணுயிரிகளின் 

உதவியுடன்  நீககப்படுகின்ைன.  மூன்ைாம்  நிறல 

சிகிச்றசயில், கழிவு நீரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகறள 

அழிப்பதற்கு குயளாரின் யசர்ககப்படுகிைது

9.6 சுத்திகரிககப்ட்ட சோககர்ட சுழற்சி

சாககறட  நீர்  மறுசுழற்சி  என்பது,  கழிவு 

நீறர  சுத்திகரித்து  விவசாயம்,  இயற்றக 

பாசனம்,  ததாழிற்சாறல  தசயல்பாடுகள், 

கழிப்பறை  பயன்பாடுகள்,  நிலத்தடிநீர் 

அளறவ  யமம்படுத்துதல்  யபான்ைறவகளுககு 

பயன்படுத்துவதாகும்.  மறுசுழற்சி  நீரானது 

சரியான  முறையில்  சுத்தம்  தசய்யப்படடு 

அவற்றின்  தரம் உறுதி  தசய்யப்படடால்  பல்யவறு 

தசயல்பாடுகளுகக பயன்படுத்தலாம். 

கழிவு  நீர்  சுத்திகரிப்பின்  யபாது 

பிரித்ததடுககப்படும்  கசடு  திடககழிவு 

என்ைறழககப்படுகிைது. 

கசடு சிரதவு 

சாககறட கழிவுத்திரள் சுத்திகரிப்பு, தகடடியாககுதல், 

தசரிமானம், நீர் தவளியயற்ைம் யபான்ை முறைகறள 

உள்ளடககியுள்ளது.  இம்முறையில்  கடினமான 

கரிமக  கழிவுகள்  நுண்ணுயிரிகளின்  உதவியுடன் 

நிறலப்படுத்தப்படட எளிறமயான மூலககூறுகளாக 

மாற்ைப்படுகின்ைது.  சிறதவு  நிகழ்வின்  யபாது 

திடககழிவுகளின் எறட குறைந்து, நுண்ணுயிரிகள் 

நீககப்படடு  துர்வாசறனகளற்ை  தாவர  வளர்ச்சிககு 

உதவும் உரமாக மாற்ைப்படுகிைது. 

காற்யைாடட  சூழலிலும்  இவவறக  சிறதப்பு 

நிகழ்வு  �றடதபறும்.  கசடுகள்  20  �ாடகள்  வறர 

திைந்ததவளி  ததாடடிகளில்  காற்யைாடட  சூழலில் 

பராமரிககப்படும்.  ஆனால்  இம்முறையில்  மீத்யதன் 

வாயு உருவாககப்படுவதில்றல.

  சிறதககப்படட  கழிவுகளின்  ஈரப்பதம்  யமலும் 

நீககப்படட  பின்யப  தவளியயற்ைப்படுகிைது.  கசடு 

��ய�
ஆ��ஜ� க�ய�ல வா�

கா�� ெசய�பா
 

கா�� உ�ள ப��

பா���யாபா� O2
CO2 + NH3 + PO4

CO2 + NH3 + CH4

கா�� அ�ற ப��

க�ம� ஆ�கா�� அ�ல�

்்டம் 9.10:  ஆகஸிஜன் குளம்
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9.7 கலபபு உைம் தயோரித்தல் 

உரம்  என்பது  சிறதககப்படட  கரிமப்  தபாருளாகும். 

குறிப்பாக  கழிவுப்தபாருடகளிலிருந்து  மறுசுழற்சி 

முறையில் உரம் தயாரிககப்படுகிைது. எடுத்துககாடடு: 

குப்றப,  காகிதம்,  கரும்பு கழிவுகறள, றவகயகால், 

நீர் கறளகள், பிை விவசாய கழிவுகள் யபான்ைறவ.

மககிய ததாழுவுரம் தயாரித்தல் என்பது இயற்றக 

முறையில்  காற்று  நுண்ணுயிரிகளும்  காற்றில்லா 

நுண்ணுயிரிகளும்  கரிம  தபாருள்கறளகறள 

சிறதத்து மகத்துவமான உரமாக மாற்றுவது ஆகும். 

மககிய  மண்ணாக  மாற்றும்  நிகழ்வு  கம்யபாஸ்ட 

ததாழுவுரம்  தயாரித்தல்  என்ைறழககப்படுகிைது. 

கலப்பு  உரத்தின்  முதன்றம  ய�ாககம்  ஒரு 

நிறலயற்ை  தபாருறள  நிறலயான  தபாருளாக 

மாற்றுவதாகும் (படம் 9.11).

�����க� 
(பா���யா, 
��ைசக� 

ேபா�றைவ)
CO2

���க�ப�ட உர� 
(ஹூ ம�) 

உர��த� 
ெசய��ைற ெவ�ப�

H2O (ஆ�)

கா�ேறா�ட� 
(ஆ��ஜ�)

�� ஆகாய�தாமைர, 
க���� க��க� ேபா�றைவ

க�ம க��க�

்்டம் 9.11:  கலப்பு உரம் முறைகள்

கரிம த்ோருடகளின் சிரதவு மூன்று நிரலகளில் 

ஏற்்டும்

1 .  மீ ந ச ோ பி லி க  நி ர ல - சிறதவு   நி கழ்வின் 

முதல்  நிறலயானது  ஒரு  வாரம்  நீடிககும். 

இந்நிகழ்வின்  யபாது  சர்ககறரகள்  மற்றும்  பிை 

எளிய  கார்யபாறைடயரடடுகள்  யவகமாக 

சிறதககப்படுகிைது.  இவவறக  தவப்ப 

தசயல்முறையில்  40°C  வறர  தவப்பநிறல 

அதிகரிககும். எடுத்துககாடடு: நபசில்லஸ சபடிலிஸ

2. ததர்நமோபிலிக நிரல-இரண்டாம்  நிறலயான 

இந்நிகழ்வின்  யபாது  தவப்பநிறல  50°C  முதல் 

75°C வறர அதிகரிககும் இரண்டு வாரம் நீடிககும் 

இந்நிறலயில் தசல்லுயலாஸ், இதர கடின தபாருடகள் 

சிறதவறடயும்.  இந்நிகழ்விற்கு  காற்யைாடடமான 

சூழ்நிறல மிக அவசியமானதாகும். எடுத்துககாடடு: 

ஸடீரிநயா ்தர்நமாபிலஸ 

3. கயூரிங நிரல-இறுதி நிறலயின் யபாது தவப்பம் 

யமலும்  குறைந்து  மீயசாபிலிக  நுண்ணுயிரிகளால் 

உலர்த்தும்  அறமப்புகளில்  நீர்  தவளியயற்றுதல் 

எளிறமயான  முறையில்  தசய்யப்படுகிைது. 

கசடுகளிலுள்ள  நீர்  நீககப்படட  பின்பு  கழிவுத்திரள் 

உலர்த்தும்  தமத்றத  யபான்ை  அறமப்புகளில் 

மண்ணுடன்  யசர்த்து  உலர்த்தப்படுகிைது. 

ஆவியாதால்  முறையிலும்  மணலில்  ஈர்ககப்படடும் 

நீரானது தவளியயற்ைப்படுகிைது.

கழிவுத்திைள் தவளிநயற்்றம்

சுத்திகரிககப்படடு  சிறதககப்படட  கசடுகள் 

நிலத்தடியில்  புறதககப்படடும்,  விறளநிலஙகளில் 

உரமாக  மண்  வளத்றத  யமம்படுத்தவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  ததாழிற்சாறல  கழிவு 

கசடுகளின்  �ச்சுத்தன்றம  காரணமாக  மற்றும் 

விறளநிலஙகளில் உபயயாகப்படுத்தப்படுவதில்றல. 

புறதகக  முடியாத  இடஙகளில்  எரியூடடப்படுகிைது 

எரியூடடப்படும்  யபாது  நீர்  ஆவியாகி  தூசுககளாக 

மாற்ைமறடகின்ைன.  இந்நிகழ்வின்  யபாது 

காற்று  மாசுபடாமல்  இருகக  வடிகடடிகளும் 

துறடப்பான்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

கழிவுநீர் சுத்திகரிபபின் �ன்ரமகள்

• மறுசுழற்சி தசய்யப்படட நீர் தபாது சுகாதாரத்திற்கு 

யகடு  விறளவிககாததாகவும்  �ம்பகமான  நீர் 

விநியயாகத்திற்கு  உதவும்  தவற்றிகரமான 

முறையாகவும் நிருபிககப்படடுள்ளது.

• சுற்றுசூழலிலுள்ள  நீர்  ஆதாரஙகளின்  அளவு 

குறையாமல் பாதுகாககப்படுகிைது.

• அதிகளவில்  நீறர 

உபயயாகப்படுத்துபவர்களுககு  இம்முறை 

தபரிதும் உதவுகிைது.

• நீர்  ஆதாரஙகளில்  கலககப்படும்  கழிவு  நீரின் 

அளறவ குறைககலாம்.

• நீர்நிறலகள் மாசுபடுத்துவறத தவிர்ககலாம்.

• மறுசுழற்சி  தசய்யப்படட  நீர்,  தவப்ப  ஆற்ைல் 

உற்பத்தி  ஆறலகளிலும்,  நீர்  பாசனத்திற்கும், 

விவசாய  பயன்பாடடிற்கும்  தபரிதளவில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.

கழிவுப்  தபாருடகறள  �ல்வழியில் 

பயன்படுத்து  ஆற்ைல்,  உயிர்  உரம் 

யபான்ைவற்றை உற்பத்தி தசய்யும் பல ததாழில் 

வாய்ப்புகள்  உள்ளன.  இதில்  புதிய  கழிவுகள் 

இல்லமால்  பல  ஆண்டுகள்  திைண்ட  பறழய 

கழிவுகறள  றகயளுவதற்கான  முறைகள் 

யதறவப்படுகின்ைன.

தகவல் துளி
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கலபபு உைம் ்டுகரக வரககள்

1.  குழி முறை 

2.  குவியல் முறை

குழி முர்ற

மண்ணில்  உரககுழிகள்,  3.5மீ  ×  2.5மீ  ×  1.5மீ 

(L×B×H)  என்ை  பரிமாணத்துடன்  யதாண்டப்படும் 

பச்றச  தாவரஙகள்  மற்றும்  விலஙகுகளின் 

கழிவுகள் குழி நிரப்பப்படும் வறர பல அடுககுகளாக 

நிரப்பப்படடு,  இறுதியாக  மண்  குவியலால் 

மூடப்படுகிைது (படம் 9.12).

்்டம் 9.12:  குழி முறை

குவியல் முர்ற

அதிக  மறழப்தபாழிவு  தகாண்ட  பகுதிகளில் 

குழிகள்  தறரயின்  யமல்மடடத்தில்  அறமககப்படடு 

தகாடடறக  யபான்ை  அறமப்பினால் 

பாதுகாககப்படுகின்ைது.  இககுவியலானது 

மறுசீரறமககப்படுகிைது.  தபரும்பாலும்  தாவர 

வளர்ச்சிறய  ஊககுவிககும்  யசர்மஙகள்  இறுதி 

நிறலயில் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ைன.

உ ர ம ா க கு ம் 

த ச ய ல் மு ற ை யி ல் 

த வி ர் க க ப் ப ட 

யவண்டியறவ.

• பூச்சிகறள ஈர்ககும் கழிவுகள்

• ய�ாயுற்ை/பூச்சிகள் நிறைந்த தாவரஙகள்

• மீளுருவாககம் தசய்ய முடியாதறவ.

சிறதவு நிகழ்வின்யபாது சிறதவு அமிலஙகளின் 

அளவு  4-12%  வறரயும்  அதிகரித்தும்  மற்றும்  C/N 

(கார்பன்/ற�டரஜன்)  விகிதம்  30  லிருந்து  10% 

குறைந்தும் காணப்படும்.

மடகிய தசயல்முர்றககு உதவும் இைண்டு வரக நுண்ணுயிரிகைோவன

(ஏயராப்ஸ்) காற்று நுண்ணுயிரிகள் 

(காற்று சுவாசிகள்)

உ.ம் யபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் உ.ம் கிளாஸ்டிரிடியம் ததர்யமாதசல்லம்

ஆகஸிஜன் முன்னிறலயில் 

கரிமப்தபாருடகள் சிறதககப்படும்

பிராணவாயு இல்லாத சூழ்நிறலயில் 

கரிமப்தபாருடகள் சிறதககப்படும்

காற்றில்லா நுண்ணுயிரிகள் (காற்ைற்ை 

சுவாசிகள்)
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முறையாக இது பரிந்துறரககப்படுகின்ைது.

உரககுழிகள்  4.5மீ  ×  2.5மீ  ×  90தச.மீ 

(L×B×H)  பரிமாணத்தில்  யதாண்டப்படடு  25தச.மீ 

அளவு  தடிமானத்திற்கு  உலர்  கூளஙகள்  குழியின் 

அடிப்பகுதியில்  நிரப்பப்படுகிைது.  இரண்டாவது 

அடுககாக  விலஙகுகளின்  சாணகழிவுகள் 

நிரப்பப்படுகின்ைது.  மூன்ைாவதாக,  உலர் 

சாணககழிவுகளால்  நிரப்பப்படடு  நிலத்தின் 

யமற்பரப்பிலிருந்து  0.5மீ  உயரம்  வறர  பல 

அடுககுகளாக  உயர்த்தப்படுகிைது  இறுதியில் 

மண்  யமடுகளால்  மூடப்படடு  4-6  மாதஙகளுககு 

அப்படியயவிடப்படுகிைது.  இம்முறை  அதிக  மனித 

தசயல்பாடடிறன  தவிர்ப்பயதாடு  திருப்புதல், 

முறையாக நீர் ததளிககும் முறைறயயும் தவிர்ககிைது.

கலபபு உைத்தின் �ன்ரமகள்

• மண்ணின்  வளத்றத  உயர்த்தவும், 

பாதுகாககவும் உதவுகிைது.

• தாவரஙகளின்  வளர்ச்சிககு  யதறவயான 

அடிப்பறட ஊடடச்சத்துககறள தகாண்டுள்ளது.

• ற�டரஜன், பாஸ்பரஸ், தபாடடாசியம் மற்றும் சில 

நுண்ணூடடச்சத்துகளான மாஙகனீசு, தாமிரம், 

இரும்பு  மற்றும்  துத்த�ாகம்  ஆகியவற்றை 

உள்ளடககியது.

• பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதாக றகயாளககூடிய 

யமலும்  தாவரஙகளுககு  யதறவயான 

ற�டரஜன்  பற்ைாககுறைறய  முற்றிலும் 

நீககுகிைது

• ய�ாய்  ததாற்றுகறள  கடடுப்படுத்துவயதாடு 

சுற்றுச்சூழல்  மாசுபடுத்தறலயும் 

கடடுப்படுத்துகிைது.

• வைடசியான  நிலஙகறள  மறுசீரறமப்பதற்கும் 

யவளாண்றம  ததாழிலுககும்  உரமாக 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.

• த�டுஞசாறல  அழகுபடுத்தும்  திடடஙகள் 

பூஙகாககள்  மற்றும்  அலஙகார 

தாவரஙகளுககான  யதாடடஙகளிலும்  உரம் 

முககியப் பஙகு வகிககிைது.

9.8 சோணஎரிவோயு உற்்த்தி

ஆற்ைல்  நுகர்வு  மற்றும்  யதறவகள் உலகளாவிய 

அளவில்  கடந்த  50  ஆண்டுகளில்  அதிகரித்து 

வருகிைது.  மககள்  ததாறக  வளர்ச்சியுடன் 

ஆற்ைல்  யதறவயும்  சமநிறலயாக  அதிகரித்து 

வருகிைது.  எனயவ  ஆற்ைல்  யதறவறய  பூர்த்தி 

2மீ ×  2மீ  ×  1.5மீ  (L×B×H)  என்ை  பரிமாணத்தில் 

யதாண்டப்படுகின்ைது (படம் 9.13). 

்்டம் 9.13:  குவியல் முறை

உைம் தயோரித்தல் முர்றகள்

1.  இந்தூர் முறை 

2.  தபஙகளூர் முறை

இநதூர் முர்ற

இந்தியாவின்  இந்தூர்  �கரில்  இந்த  முறை 

உருவாககப்படடது.  10அடி  ×  6அடி  ×  2அடி 

பரிமாணத்துடன்  அகழிகள்  யதாண்டப்படுகின்ைன. 

(கால்�றட ததாழுவத்திலிருந்து எடுககப்படட சிறுநீர் 

மற்றும் சாண கழிவுகள் கலந்த கரிம கூளஙகறள 

தகாண்டு  15Cm  தடிமனான  படுறககள் 

உருவாககப்படுகின்ைன.  ஒரு  �ாறளககு இரண்டு 

முறை அடுககுகளில் நீர் ததளிககப்படடு உலராதபடி 

பாதுகாககப்படுகிைது)  உலர்  கழிவுகள்,  கால்�றட 

சாணம்  மற்றும்  மண்  ஆகியறவ  4:2:1  என்ை 

விகிதத்தில்  2  inches  அளவிற்கு  உரககுழியில் 

நிரப்பப்படுகின்ைது  யமலும்  40-50%  ஈரப்பதம், 

தரமான  உரத்தயாரித்தலுககு  அவசியமானது. 

துர்�ாற்ைம்  மற்றும்  பூச்சிகளின்  பிரச்சறனகறள 

தவிர்கக  மண்  அல்லது  மர  சில்லுகளின் 

அடுககுகளால் யமற்பகுதி மூடப்படும்.

குவியல்  சுமார்  8-9  மாதஙகளுககு  அப்படியய 

விடப்படும்.  குவியல்களில்  காற்யைாடடமான 

சூழ்நிறலறய  உருவாககுவதற்காக  15 

�ாள்களுககு  ஒருமுறை  கலககுதல்  (Turning) 

தசய்முறை பின்பற்ைப்படுகிைது. பயிர்சாகுபடிகறளக 

கறளகள்,  கரும்பு  இறலகள்,  புல்,  மர  சாம்பல், 

விலஙகுகளின்  சாணம் ஆகியவற்றை  தகாண்டும் 

இவவறக உரஙகறள தயாரிககலாம்.

த்ஙகளூர் முர்ற 

இந்த  முறை  இந்தியாவிலுள்ள  தபஙகளூர்  �கரில் 

உருவாககப்படடது.  �கரககழிவுகள்  மற்றும்  மனித 

கழிவுகறள  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.

கரிமககழிவுகளிலிருந்து  உருவாககப்படும் 

உயிர்வாயு  (Bio  Gas)  எரிசகதி  வளஙகறள 

அதிகரிககவும்  சுற்றுச்சூழல்  மாசுபாடறட 

குறைககவும்  சிைந்த  வழியாகும்.  உரமாகவும், 

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% 

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.

தகவல் துளி
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எரிதபாருளாவும்  இரடறட  பயன்பாடடிற்கு 

பயன்படுகிைது.  எஞசிய உணவுகள்,  பழம்  காய்கறி 

கழிவுகள்  மற்றும்  மாடு  சாணம்  ஆகியவற்றை 

தகாண்டு  காற்யைாடடம்ற்ை  சூழ்நிறலயில் 

இவவறக ஆற்ைலானது உற்பத்தி தசய்யப்படுகிைது 

(படம் 9.14 a, b).

சோணஎரிவோயு உற்்த்தி தசயல்முர்ற

காற்று  உடபுக  முடியாத  குடுறவ  யபான்ை 

உருறள  ததாடடிகள்  சாணஎரிவாயு  உற்பத்திககு 

பயன்படுகின்ைன.  இறவ  சாணஎரிவாயு 

த�ாதிகலன்  என்ைறழககப்படுகிைது.  கால்�றட 

சாணம்  சரியான  அளவு  நீருடன்  கலககப்படடு 

உயிர்வாயு  உற்பத்தி  தசய்ய  பயன்படும் 

த�ாதிகலனுககுள் தசலுத்தப்படுகிைது. தவப்பநிறல 

35°C  ல்  யதறவயான  அளவு  ற�டரஜன், 

பாஸ்பரஸ்  கலககப்படடு,  40-50  �ாடகள்  வறர 

காற்யைாடடமற்ை சூழலில் பராமரிககப்படுகிைது.

காற்றில்லா சூழ்நிறலயில் மூன்று நிறலகளில் 

சாணஎரிவாயு  உற்பத்தி  தசய்யப்படுகிைது. 

அறவ  றைடியராறலசிஸ்,  அசியடாதஜனிஸிஸ், 

தமத்தயனாதஜனிஸிஸ் ஆகும்.

ரைடிநைோரலசிஸ்

முதல் நிறலயில் தபரிய சிககலான கரிமப்தபாருடகள் 

நுண்ணுயிரிகள் சுரககும் முககியமான த�ாதிகளின் 

உதவியுடன்  எளிறமயான  தபாருடகளாக 

சிறதககப்படுகின்ைன.

எடுத்துககாடடு:  நபசில்லஸ,  கிைாஸடிரிடியம், 

்சல்லுநமானாஸ.

அசிந்டோதஜனிசிஸ்

த�ாதித்தல்  நிகழ்வின்  யபாது  றைடிராலிசிஸ் 

கல�� உர� 
தயா���� ெதா��

உ�ேள

ம
 

வா� ெதா��

ம
 

சைம�க 

��ன� 

ெவ�ேய 

ேகாபா�

அ��காக�� 

+ உர க� உர�

்்டம் 9.14:  (b) சாண எரிவாயு உறலயின் வறரபடம்்்டம் 9.14:  (a) சாண எரிவாயு உறல

விறளவின்  மூலம்  கரிமககூறுகள் 

பல்யவறு  கரிம  அமிலஙகளாகவும்  (அசிடிக, 

புயராறபயானிக,  பியூடிரிக,  சகசினிக  மற்றும் 

யலகடிக  அமிலம்)  ஆல்கைாலாகவும், 

அம்யமானியா,  கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு  மற்றும் 

றைடரஜனாகவும்  மாற்ைப்படுகிைது.  கடடாய 

காற்ைற்ை  சுவாசிகளும்  ைடரஜன்  உற்பத்தி 

தசய்யும்  பாகடீரியாககளும்  இந்நிகழ்விற்கு 

காரணமாகின்ைன.

எடுத்துககாடடு:  அசிந்டாவிபரிநயா, 

்சல்லுநலாசால்வன்ஸ, நபக்டீராயடு 

்சல்லுநலாசால்வன்ஸ.

தமத்தநனோதஜனிசிஸ்

கடடாய  காற்ைற்ை  மீத்யதன்  உருவாககும் 

நுண்ணுயிரிகளின்  உதவியுடன்  கரிமககூறுகள் 

மீத்யதன்,  கார்பன்  றட  ஆகறசடு,  றைடரஜன் 

மற்றும்  பிை  வாயுககறளயும்  உற்பத்தி 

தசய்கின்ைன.  ஆறு  பிரதான  முறைகளின்  மூலம் 

ஒவதவாரு  மூலககூறுகளும்  மீத்யதன்  வாயுவாக 

மாற்ைப்படுகிைது. குறிப்பாக கார்பன்-றட-ஆகறசடு, 

பார்மிக  அமிலம்,  அசிடடிக  அமிலம்,  தமத்தனால், 

தமத்திலறமன்  மற்றும்  றடமீத்றதல்  சல்யபட 

யபான்ைறவ தமத்தயனாதஜனிக பாகடீரியாககளின் 

உதவியுடன் மீத்யதன் வாயுவாக மாற்ைப்படுகிைது.

தீன  பந்து  என்பது 

இந்தியாவில்  பிரபலமான 

‘உ தவியற்ைவ ர் களின் 

�ண்பன்’ என்ைறழககப்படும் 

சாண  எரிவாயு  உற்பத்தி 

தசய்யும் வழிமுறையாகும்.
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புவி  சூழலானது  வளிமண்டலம்,  நீர் 

யகாளம்  (றைடயராஸ்பியர்)  பாறைகயகாளம் 

(லித்யதாஸ்பியர்)  மற்றும்  உயிர்யகாளம் 

(பயயாஸ்பியர்)  ஆகியவற்றை  உள்ளடககியது. 

1930  ல்  F.C  யமயர்  ‘காற்று  உயிரியல்’  என்ை 

வார்த்றதறய  உருவாககினார்.  நுண்ணுயிரிகள் 

வளர  யபாதுமான ஈரப்பதமும் ஊடடச்  சத்துககளும் 

தகாண்டிராதாலும்,  அவற்றின்  வளர்ச்சிககும் 

இனப்தபருககத்திற்கும்  உதவாததாலும்,    காற்று 

நுண்ணுயிரிகளுகக  ஒரு  இயற்றகயான  சூழல் 

அல்ல.  மண்  சார்ந்த  நுண்ணுயிரிகள்  காற்றினால் 

இறடயூறு  தசய்யப்படும்யபாது  அறவகள்  காற்றில் 

கலந்து நீண்ட ய�ரம்  அஙயகயய தஙகிவிடுகின்ைன.

காற்று  ஓர்  சிைந்த  ஊடகமாக  தசயல்படடு 

ததாற்று  ய�ாய்கறள  பரவச்  தசய்கிைது.  தும்மல், 

இருமல்  யபான்ை  நிகழ்வின்  யபாது  வாய்  மற்றும் 

மூகறக மூடுவதனாலும், முகமூடி அணிவதனாலும் 

காற்று ய�ாய் ததாற்று பரவுதறல குறைகக முடியும். 

காற்றிலுள்ள நுண்ணுயிரிகறள கணககிடுவதற்கு 

பல்யவறு  ததாழில்நுடபஙகளும்,  முறைகளும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  தபாதுவாக  திரவ 

யமாதுவித்தல்,  திட  யமாதுவித்தல்  வடித்தல், 

படிதல்,  றமய  விலகல்,  நிறலமின்  வீழ்படிவு 

யபான்ை  முறைகள்  பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 

காற்று  மாதிரிகறள  யசகரிகக  பல  வறகயான 

உபகரணஙகள் வடிவறமககப்படடுள்ளன.

நீர்  சூழலில்  காணப்படும்  நுண்ணுயிரிகள் 

மற்றும்  நுண்ணுயிர்குழுககறள  பற்றிய  பிரிவு 

நீர்  நுண்ணுயிரியல்  எனப்படும்.  பூமி  யமற்பரப்பு 

70%  வறர  நீர்  ஆதாரஙகளால்  சூழப்படடுள்ளது. 

இயற்றக  வளஙகளில்  மிக  முககியமானதாகவும் 

உயிர் வாழ்கறக.

கழிவுநீர்  சுத்திகரிப்றப  சாககறட  சுத்திகரிப்பு 

எனவும்  கூைலாம்.  இது  கழிவு  நீரிலிருந்து, 

நீர்நிறலகளில்  யசர்ககப்படுவதற்கு  முன்பு 

அசுத்தஙகறள  நீககுகின்ைன.  நீர்,  குடிப்பதற்கும், 

நீச்சல், மீன் பிடித்தல் யபான்ை பிை ததாழில்களுககு 

தகுதியற்ை  நிறலயில்,  மாசறடயும்  தபாழுது, 

அது  கழிவு  நீர்  எனப்படும்.  சாககறட  கழிவு 

நீர்  நிலத்தடி  நீருடன்  கலப்பயத  நீர்  மாசறடய 

மிக  முககிய  காரணியாக  கருதப்படுகிைது. 

சாககறட  நீர்  மறுசுழற்சி  என்பது,  கழிவு  நீறர 

சுத்திகரித்து  விவசாயம்,  இயற்றக  பாசனம், 

ததாழிற்சாறல  தசயல்பாடுகள்,  கழிப்பறை 

பயன்பாடுகள், நிலத்தடிநீர் அளறவ யமம்படுத்துதல் 

யபான்ைறவகளுககு பயன்படுத்துவதாகும்.

எடுத்துககாடடு:  தமத்தயனாகாககஸ்  வால்யட, 

தமத்தயனாபாகடீரியம் ஃபார்மிகம் (படம் 9.15). 
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ைஹ�ேரா
�ேனா�ரா��

சாண எ�வா� 
(���யமாக ��ேத�)

அ��ேடா
�ளா���

சிறிய அைவு உயிர் வோயு அலகு

காற்று  உடபுக  முடியாத  குடுறவ  யபான்ை 

ததாடடிகளில் உயிர்வாயு உற்பத்தி தசய்யப்படுகிைது.

சோண எரிவோயு ்யன்்ோடுகள்

1.  சாண எரிவாயு எரிதபாருளாகவும்

2.  மின்சார உற்பத்திககும்

3.  தவப்ப எஞசின்கறள இயககவும் அதன் மூலம் 

இயந்திர ஆற்ைறல உற்பத்தி தசய்யவும்

4.  உயர்தரமான உரஙகறள தயாரிககவும்

5.  காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடடிறன குறைககவும் 

பயன்படுகிைது.

சுருககம்

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் வாழ்வியலின் 

பல  நிறலகறள  பாதிககின்ைன.  அறவகள்  ஒரு 

சூழலிருந்து மற்ை சூழலுககு கடந்து யபாதும் தன்றம 

தகாண்டறவ.  சுற்றுச்சூழல்  நுண்ணுயிரியல் 

பல்யவறு துறைகளுடன் இறணககப்படடுள்ளது. 
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 எ��ைடய ேவைல
உ�க� ெபா��

எ�ெண	� க��கைள
உ�ெகா��� பா���யா

அ���ேவார�� 
பா��ெம���

ச�ப� உ��� பா���யா, 
ச�ெபா�
	ேயா 

வ�கா�� 
அ�ல ஒ	ட�ைத 
�ைற���ற�

�ேயாபா�ட� ஒ� 
பா���ய� �ேர�ய� 
ம�� �ற க��ய�க

உேலாக�கைள ���ப��
ெச��ற�

இேயாென�லா 
சாகா���

பா�எ��� ெட	ராதாேல	 
"PET" �ைத�ப�� �ற� 
வா��த பா���யாவா��

�ேரா�கய ஆனமேமா��ட��
அ�ல� அனாமா�� பா���யா�க� 

�ல��க� ம�� ம�த க��க�� 
உ�ள அேமா�யாைவ எ���� 

ெகா�� ஏ�கைண எ�ெபா�ளான 
ைஹ�ர�ைன (HYDRAZINE) தயா���ற�

ெம�தெநாேராஃ� -
வ�ம�டல��� அ�க 

ச�� வா��த ப®ைம 
இ�ல வா�வான (CH4) 
²�ேதைன �ைற�ப��
³��ய ப�� வ���ற�

சுய மதிபபீடு

சரியோன விர்டரயத் 

நதர்நததடுககவும்

1.  காற்று  உயிரியல்  என்ை 

வார்த்றத  1930  ஆம் 

ஆண்டு யாரால் உருவாககப்டடது. 

அ)  F.C யமயர்

ஆ) மிககல் 

இ)  கார்தனல்லி மற்றும் பிை �பர்கள்

ஈ)  யமற்கண்ட யவரும் இல்றல

2.  காற்று வளி மண்டலத்தில் அதிகம் உள்ள வாயு 

மூலககூறு எது?

அ)  ற�டரஜன்

ஆ) ஆகஸிஜன்

இ)   கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு

ஈ)  நியான்

3.  நீர்  மூலஙகளிலிருந்து  தவளியயறும் 

நீர்த்துளிகள்-அதிக  எண்ணிகறகயிலான, 

நுண்ணுயிரிகறள தகாண்டு இருந்து, காற்றில் 

தவளியிடுவது.

அ)  நீர்த்திவறல உடகரு

ஆ)  ய�ாய்த் ததாற்று தூசு

இ)  துளி

ஈ)  தூசிப்படலம்

4.  மருத்துவமறன  மூலம்  ஏற்படுகின்ை  ததாற்று 

எவவாறு கூைப்படுகின்ைன? 

அ)  ய�ாயசாயகாமியல் ய�ாய்த்ததாற்று

ஆ) இறரப்றப குடல் ய�ாய்த்ததாற்று

இ)  கண் ய�ாய்த்ததாற்று

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd   147 19-02-2019   5.50.28 PM



148

12.  வடிகடடி  என்பது  எந்த  சிகிச்றச  முறைககு 

எடுத்துககாடடு

அ)  இயற்பியல்

ஆ)  யவதியியல்

இ)  உயிரியியல்

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

13.  கலப்பு உரம் தயாரிப்பு உற்பத்தியில் மிக சிைந்த 

தமன்தகடு எது?

அ)  த�கிழி தமன்தகடு

ஆ) அலுமினியம்

இ)  காய்கறி யதால் 

ஈ)  பாலிதீன்

14.  குளத்து நீரில் காணப்படும் பாசிப் தபாருககம்

அ)  பாசிவழி நீர்மாசு

ஆ)  தடபதவப்பநிறல ஏற்ைம்

இ)  பாசிப்தபருககம்

ஈ)  பசுந்தாள் உரம் தயாரிப்பு 

15.  கீயழ  தகாடுககப்படடறவகளில்  எது  மிகவும் 

�ச்சுத்தன்றம தகாண்ட பாசி?

அ)  யூகளினா

ஆ) றமகயராசிஸ்டிஸ்

இ)  பாரமீசியம்

ஈ)  றைடரா

16.  நீர்  சுற்றுப்புைச்  சூழலில்  அடிப்பகுதியில் 

காணப்படும்  வண்டல்  படிவஙகளில் 

காணப்படும்  உணிரிகள்  எந்த  சமுதாயத்றத 

சார்ந்தறவ?

அ)  தபலிஜிக

ஆ)  தபன்திக

இ)  அபியஸைாதபலஜிக

ஈ)  எபிசாம்மன்

17.  �ன்னீர்  காணப்படும்  விலஙகினத்  ததாகுப்பு 

மற்றும்  தாவரத்  ததாகுப்பு  பற்றி  அறியும்  படிப்பு 

எது?

அ)  பைறவ ஆய்வியல்

ஆ) விலஙகியல் 

அ)  ததால்லுயிரியியல்

ஈ)  �ன்னீரியல்

18.  கடற்கறரயில் மூடப்படட பகுதியில் ஆற்று நீர், 

கடல் நீருடன் கலப்பது               ஆகும்.

அ)  ஏரி

ஆ)  கழிமுகம்

இ)  கடற்கழி

ஈ)  வறளகுடா

5.  காற்று  நுண்ணுயிரிகளால்  கரிமப் 

தபாருள்கறள சிறதகக பயன்படும் ஆகஸிஜன் 

அளவு என்பது

அ)  BOD  ஆ)  COD

இ)  DOB  ஈ)  DOC

6.                             சுடடிககாடடும் 

நுண்ணுயிரிகள் ஆகும்.

அ)  எஷதசரிசியா யகாறல

ஆ) ஸ்றடறபயலாகாககஸ்

இ)  சூயடாயமானாஸ் ஏயராதஜனிசா

ஈ)  யமற்கண்ட எதுவுமில்றல

7.  சாககறட சுத்திகரிப்பு முறையில், 99 % கழிவுப் 

தபாருள்கள் எந்த முறையில் நீககப்படுகின்ைன?

அ)  முதன்றம சிகிச்றச முறை

ஆ) இரண்டாவது சிகிச்றச முறை

இ)  மூன்ைாவது சிகிச்றச முறை

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும் 

8.  முதன்றம சிகிச்றச என்பது                 

முறையாகும்.

அ)  இயற்பியல்

ஆ)  யவதியியல்

இ)  உயிரியல்

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

9.  தூண்டப்படட  கழிவுத்திரள்  முறை  எந்த 

சிகிச்றச முறைககு எடுத்துககாடடு

அ)  இயற்பியல்

ஆ)  யவதியியல்

இ)  உயிரியல்

ஈ)  கலப்பு உரம்

10.  குயளாரியனஷன்  என்பதற்கு  எந்த  சிகிச்றச 

முறைககு எடுத்துககாடடு?

அ)  இயர்பியல்

ஆ)  யவதியியல்

இ)  உயிரியில்

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

11.  எந்த  திைந்த  நிறல  ததாடடியில்  பாசிகள் 

வளர்ச்சி அனுமதிககப்படுகின்ைன.

அ)  தசாடடு வடிகடடி

ஆ) ஆகஸியடஷன் குனம்

இ)  கழிவுத்திரள் தசரிமானத்ததாடடி

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்
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19.  த ண் ணீ ர்   த த ா ற் று நீ க கு த லி ல் 

பயன்படுத்தப்படும் யவதியல் காரணி எது

அ)  கிறளககால்

ஆ) குயளாரின் 

இ)  றைடரஜன் தபராகறஸைடு

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

20.  இயற்றக  வாயிலின்  மிக  முககியமான 

உடகூறு எதுஈ

அ)  கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு

ஆ)  கார்பன் யமானாகறஸைடு

இ)  ஆகஸிஜன்

ஈ)  மீத்யதன்

21.  சாண எரிவாயு என்பது

அ)  மீத்யதன் ற�டரஜன், றைடரஜன்

ஆ) மீத்யதன், ற�டரஜன், ஆகஸிஜன்

இ)   ஆகஸிஜன்,  கார்பன்-றட-ஆகறஸைடு, 

ற�டரஜன்

ஈ)  யமற்கண்ட அறனத்தும்

22.  அதிக  மறழப்தபாழிவு  உள்ள  இடஙகளில் 

எந்த  கலப்பு  உரம்  தயாரிப்பு  முறை 

பயன்படுத்தப்படுகிைது?

அ)  குவியல் முறை 

ஆ) குழி முறை

இ)  இண்டூர் முறை

ஈ)  தபஙகளூர் முறை

பின்வரும் வினோககளுககு விர்ட தருக

1.  காற்றுவளி  மண்டலத்தில்  நுண்ணுயிரிகள் 

உயிர்வாழ்வதற்கு  யதறவப்படும்  காரணிகள் 

யாறவ?

2.  ய�ாயசாயகாமியல் ததாற்றுகள் வறரயறு.

3.  நீர்த்திவறல உடகரு என்ைால் என்ன?

4.  நீரில்  உள்ள  பாகடீரியல்  தன்றமறய  ஆய்வு 

தசய்வதின் ய�ாககம் என்ன?

5.  குடிநீர் என்ைால் என்ன?

6.  சாககறட என்ைால் என்ன?

7.  கழித்திரள் வறரயறு.

8.  சாககறட சுத்திகரிப்பு முறைறய விவரி

9.  கலப்பு உரம் என்பது உரமா?

10.  கலப்பு உரம் தயாரிப்பு முறைகறள விவரி?

11.  சாண எரிவாயு என்ைால் என்ன?

12.  �ம்  ஆற்ைல்  யதறவககு  சாண  எரிவாயுவின் 

பஙகு என்ன?

13.  �ன்னீர்  ஏரியில்,  ஒளி  ஊடுறுவும்  பகுதிறய 

பாசி வழி  நீர்  மாசு  என்ைால்  என்ன?  தசாடடு 

வடிகடடி என்ைால் என்ன?

14.  காற்றின் மூலம் பரவும் ய�ாய்கள் பற்றி கலந்து 

ஆயலாசிககவும்

15.  தஙகு  தடடு  நுடபத்றத  பற்றி  விவரித்து 

எழுதவும்.

16.  சாண எரிவாயு தயாரிப்பு முறை பற்றி விவரித்து 

எழுதவும்.

17.  இண்டூர் முறை மூலம் கலப்பு உரம் தயாரிககும் 

முறை பற்றி கலந்து ஆயலாசிககவும்.

18.  கழிவுத்திரள்  தசரிமானம்  முறைகள்  பற்றி 

கலந்தாய்வு தசய்.

19.  சாககறட நீர் சுத்திகரிப்பு முறையில் ஏற்படும் 

�ன்றமகள் பற்றி விவரி.

மோணவர் தசயல்்ோடு

1.  விலஙகு  சாணம்  உணவுககழிவுகள் 

காய்கறி  கழிவுகறள  தகாண்டு  சிறிய 

அளவில்  காற்ைற்ை  தசரிமான  அலகிறன 

உருவாகக முயற்சிககலாம்.

2.  த�கிழி  றப  பாடடில்கறள  பயன்படுத்தி 

சிறிய  அளவில்  கம்யபாஸ்ட  அலகுகள் 

அறமகக பழம் மற்றும் காய்கறி கழிவுகறள 

பயன்படுத்தலாம்.  யமலும்  மடகும்  மற்றும் 

மடகா  கழிவுகறள  பிரித்ததடுககும் 

முறைறய கற்பிககலாம்.
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இயல் 10

மண் 

நுண்ணுயிரியல்

இயல் திட்டேம�

10.1 மண்ணின் ச்பாதுவபான ்தன்ளமகள்

10.2  மண் நுண்ணுயிரியலில ்ங்களித்த 

முன்்னபாடிகள்

10.3 மண்ணிலுள்ை ்குதிபச்பாருள்கள்

10.4 மண் நுண்ணுயிரிகள்

10.5 மண் நுண்ணுயிரிகளின் ச்தபா்டரபுகள்

10.6 ளர்ெபாஸ்பியர

10.7 பில்ைபாஸ்பியர

10.8 ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர

மண் நுண்ணுயிரிகள், மண்ணில ைள்டச்றும் விளனகளுககு 

ச்பாருப்பாக உள்ைன. அளவ மனி்தனின் வபாழகளக மற்றும் 

ச்பாருைபா்தபாரதள்த ்ல்வறு வழிகளில ்பாதிககின்றன.

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.

்கற்றல் ்நோக்்கங்கள்

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.

10.1  மண்ணின ்போதுேோன 

்தனமம்கள்

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. 

பாக்டீரியா 

இைல ேமற்பரப்பில் 
உள்ள நுண்ணிய 
பூஞ்ைச 

மண்ணில் உள்ள
பூஞ்ைசகளின்
ைஹபா 

பூஞ்ைசகள் 
ெநேமட்ேடாடுகைள 
உண்ணுதல்

மண் புழு 

எறும்பு 

ெதள்ளுப்பூச்சி 

மரவட்ைட

ஸ்ப்ரிங் ெடய்ல்

சிலந்தி 

ெநமேடாட் 
புேராட்ேடாேசாவா 

மண்ணில் உள்ள 
நுண்ணிய பூஞ்ைச 

மண் ேமற்பரப்பு 
நுண்ணுயிரிகள் 
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அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் ்ற்றிய 

அறிவியலின் பிரிவு மண் நுண்ணுயிரியல என்று 

அளைககப்டுகிறது. 

10.2  மண் நுண்ணுயிரியலில் 

பங்களித்த முன்னோடி்கள்

அறிவியபாைரகள் நீர, கபாற்று மற்றும் மண் 

ஆகியளவகளிலிருந்து நுண்ணுயிரிகளைப ்ற்றி 

்டித்தனர. அவரகள் இயற்ளக செயலமுளறயில 

நுண்ணுயிரிகளின் ்ங்கிளன அறிந்து 

சகபாண்்டனர. ்தபாவரங்களின் வைரச்சிககும் 

முன்்னற்றததிற்கும் மண் நுண்ணுயிரிகளின் 

்ங்கிளனயும், முககியததுவதள்தயும் உணரந்்தனர. 

19-ம் நூற்றபாண்டின் மு்தல ்பாதியில மண் 

அறிவியலில ்தனிபபிரிவபாக ‘மண் நுண்ணுயிரியல’ 

சவளியபானது.

செரஜி என்.வி்னபாகிரபாட்ஸ்கி என்்வர 

்பாகடீரியபாககளின் ்தற்ெபாரபு வபாழகளக முளறயில 

கண்்டறிந்்தபார. ளைட்ரஜளனயும் ெல்ளரயும் 

நுண்ணுயிரிகள் க்டததுகின்றன. என்்ள்த 

நிருபித்தபார. இவர ளைட்ரிள்யிங் ்பாகடீரியபாளவ 

மு்தன் முளறயபாக ்தனிளமப்டுததியும் 

ளைட்ரிபி்கஷன் முளறயில (1890) 

்பாகடீரியபாககளின் ்ங்கிளனயும் செய்துகபாட்டி 

விைககினபார.

10.1.2  மண் அடுக்குபபகுதி்கள் 

(Soil Horizons)

ஒவசவபாரு மண் வளககளின் ்தனிச்சிறபபு, 

சவவ்வறு வளகயபான மண் அடுககுப்குதிகைபாகும் 

(்்டம் 10.1). மண் ்குபபுத ்்தபாற்றததில கபாணப்டும் 

மண் அடுககுப்குதி உருவபாககமபானது ் ருவநிளை, 

உயிருள்ை உயிரிகள், ்பாளற மூைபச்பாருள்கள், 

இயற்ளக நிை அளமவு மற்றும் ் ைரம் ஆகியவற்ளற 

ெபாரந்திருககும், இளவயளனததும் ்பாளறகள் 

சிள்தளவ கட்டுப்டுததுகிறது.

10.1.3  மண்ணின இயற்பியல் மற்றும் 

்ேதியியல் பண்பு்கள்

மண்ணின் இயற்பியல ் ண்புகள், அ்தன் துகள்களின் 

அைவு, ்டிக அளமபபு மற்றும் சவப்நிளை, மண் pH 

ஆகியளவகளை ெபாரந்திருககும்.

மண்ணின் ்வதியியல ்ண்புகள், மூன்று 

்குதிபச்பாருள்களை சகபாண்டிருககும். இளவ 

கரிமச்பாருள்கள், ்பாளறகளின் மூைங்களிலிருந்து 

ச்றப்டும் ச்பாருள்கள், களிமண் கூறுகள் ஆகும். 

இளவ ்தபாவரவைரச்சிககு ஊட்்டச்ெததுகளை 

வைங்குகிறது.

மண் வைமபானது ்வதிப்குதிப ச்பாருள்களை 

மட்டும் ெபாரந்திலைபாமல, மண்ணில வபாழும் 

நுண்ணுயிரிகளின் ்தரதள்தயும் இயலபிளனயும் 

ச்பாறுத்்த அளமயும். மண் நுண்ணுயிரிகளையும் 

படம் 10.1: மண் அடுககுப்குதிகள்
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10.3  மண்ணிலுள்்ள பகுதிப்போருள்்கள்

மண் ஐந்து ச்ரும் ்குதிப ச்பாருள்களை 

சகபாண்டுள்ைது. அளவயபாவன,

• ்தபாதுப ச்பாருள்கள்

• நீர

• கபாற்று

• கரிமப ச்பாருள்கள் 

• உயிரினங்கள்

ஒரு கிரபாம் மண்ணில ஏறககுளறய ஒரு மிலலியன் 

நுண்ணுயிரிகள் கபாணப்டுகின்றன. மண்ணிலுள்ை 

நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்ள்ட மண்ணிலுள்ை 

கரிமப ச்பாருள்கள், மண் களரெல, மண்ணிலுள்ை 

கபாற்்றபாட்்டம் ்்பான்றளவ நிரணயிககின்றது. 

என்வ்தபான் மண் ஒரு நிளையபான ஊ்டகமபாகபாது.

விவெபாய மண் களரெலில K+, Na++, Mg++, 

Ca++, Fe+, S-, NO3, SO4, PO4 ்்பான்ற அயனிகள் 

உள்ைன. வைமபான மண்ணில இவவயனிகள் 

விைங்கு, ்தபாவர செலகளின் சிள்தவினபால கரிமப 

ச்பாருள்கைபாகப ச்றப்டுகிறது. ஆ்தைபால மண், 

நுண்ணுயிரிகள் வைரச்சிககுச் சிறந்்த இயற்ளக 

ஊ்டகமபாகத திகழகின்றன.

இ்தன்பிறகு, இவர ‘கிளாஸ்டிரியம் 

பாஸ்சுரையானம்’ என்னும் ளைட்ரஜன் (1893) 

்தனிதது வபாழ்ளவயபான ் பாகடீரியபா, ளைட்ரஜளன 

வளிமண்்டைததில நிளை நிறுததுகிறது 

என்று விைககினபார. பின் வி்னபாகிரபாட்ஸ்கி 

்ததி (Winogradsky Column) வடிவளமத்தபார 

(்்டம் 10.2). இளவ கந்்தக சுைற்சிளய ்ற்றி அறிய 

உ்தவும் சூழநிளை மண்்டைமபாகும். என்வ்தபான் 

இவர ‘மண் நுண்ணுயிரியலின் ்தந்ள்த’ என 

கரு்தப்டுகிறபார.

M.W ச்யிரஜினிக (1888) என்்வர, ் வர முடிச்சு 

்பாகடீரியபாளவ, சைகயூம் முடிச்சுகளிலிருந்து, 

தூய வைரச்சி முளறயில ்தனிளமப்டுததினபார. 

இவற்றிற்கு பபசில்லஸ் பைடிப�ா்லா என 

ச்யரிட்்டபார. என்வ இவர ‘நுண்ணுயிரி 

சூழநிளையியல ்தந்ள்த’ என்று கரு்தப்டுகிறபார. 

ச்யிரஜினிககும் வி்னபாகிரபாட்ஸ்கியும் (1890) 

மண் நுண்ணுயிரிகளை பிரிதச்தடுகக, விகி்த 

ச்ருக ஊட்்டககைளவ முளறளய உருவபாககினர. 

ச்ரும்்பாலும் ்ை்தரப்ட்்ட மண் 

நுண்ணுயிரிகளின் இயற்ளகயில ைள்டச்றுகின்ற 

ளைட்ரஜன் செயலகளினபால மபாற்றமள்டவள்த 

்தனித்தனியபாக நிருபபித்தனர. ஆளகயபால 

இவரகள் ‘மண் ்பாகடீரியபாைஜின் முன்்னபாடி’ என 

கரு்தப்டுகின்றனர. 

கா�� ம�டல� 

சயேனா பா���யா 
ம��� பா

ச�ேபாேன� ம��� 
கா
ேபாேன� உ��க� 
ம��� ெச��ேலா� அ�ல�
ம�ற க�ம�க� இவ�ைற 
ம� சக� ட கல�த�

கா�ற�ற ம�டல� 
(அ�க கா�ற�றைவ)

�க �ைற�த கா��வாக� 
ம�டல� 
(�ைற�த கா�ற�றைவ)

ஊதா ஒ��ேச
�ைக 
பா���யா 
(எ.கா �ேராமா��யா�)

ப�ைச ஓ��ேச
�ைக 
பா���யா 
(எ.கா �ேளாேரா�ய�)

ச�ப
 அ�ற ஒ��ேச
�ைக 
பா���யா 
(எ.கா  ேராேபாைம�ேரா�ய�)

படம் 10.2: வி்னபாகிரபாட்ஸ்கி ்ததி
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மண் போக்டீரியோ

்ை வளகயபான நுண்ணுயிரிகளின் மததியில, 

்பாகடீரியபாககளின் ஆதிககம் அதிகமபாக உள்ைது. 

எலைபா வளகயபான ்பாகடீரியபாககளும் மண்ணில 

கபாணப்டுகின்றன. இ்தற்குக கபாரணம் மண்ணில 

இருககும் அளனதது வளகயபான கரிம ச்பாருள்கள் 

ஆகும். மண்ணில வபாழும் ்பாகடீரியபாககள் கரிம 

ச்பாருள்களைச் சிள்தப்்தற்கும், மண்ணில 

இருககும் ச்பாருள்களை ்யனுள்ைளவயபாக 

மபாற்றுவ்தற்கும், ஆன்டி்யபாடிக உற்்ததிககும், 

கபார்ன், ளைட்ரஜன், இரும்பு, ்பாஸ்்ரஸ், கந்்தகம், 

சமகனிசியததின் உயிர–மண் இரபாெயன 

சுைற்சிககும் உ்தவுகிறது. மண்ணில கபாணப்டும் 

்பாகடீரியபாககளின் எண்ணிகளக மற்ற 

நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிகளகளயவி்ட 

அதிகமபாகக கபாணப்டுகிறது.

மண் ஆக்டீ்னோமமசீட்ஸ்

ஒரு கிரபாம் மண்ணில ஒரு மிலலியின் மண் 

ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ் குழுககள் கபாணப்டுகின்றன. 

அதிக எண்ணிகளகயுள்ை ஆகடீ்னபாளமசீஸ் 

்்ரினம்-ந�ாக�ார்டியா, ஸ்்டநைபபடாரைசீஸிஸ் 

ரைகபைாபைாபனாஸ்பபாைா ்்பான்றளவ ஆகும். 

ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ் ்ை சிககைபானக கரிமப 

ச்பாருள்களைச் சிள்தவள்டய செய்யும் ்தன்ளம 

உள்டயது. ்மலும் இளவ மண் வைதள்த 

ஊககுவிப்தில முககியப ்ங்கு வகிககிறது. 

ஆக்னபாளமசீட்ஸின் முககியப ்ண்புகளில 

ஒன்றபானது, ஆன்டி்யபாடிக உற்்ததியபாகும். 

எடுததுககபாட்டு: ஸ்்டநைபபடாரைசின், 

நிபயாரைசின், எரிதபைாரைசின், நட்டைாரைகளின்.

மண் பூஞமசை்கள்

மண்ணில ்பாகடீரியபா குழுககளுககு அடுதது 

அதிகப்டியபாக ஓங்கு்தன்ளம சகபாண்்டது, மண் 

பூஞளெகள் ஆகும். இவற்றின் ்தனித ்தனியபான 

ளைப்பாககள் இளணந்து இளை ்்பான்ற 

உ்டைளமபள் உருவபாககும். அளனதது 

சுற்றுச்சூைல கபாரணிகளும் மண்ணின் ்பாகடீரியபா, 

ஆகடீ்னபாளமசீஸ் ்ரவலின் செலவபாகளக 

சகபாண்டுள்ைன. ஆக்வ பூஞளெகளும் 

மண்ணிலுள்ை பூஞளெகளின் எண்ணிகளகயின் 

்ைரடி செலவபாகளயயும், அதிலுள்ை கரிம 

ச்பாருள்களின் ்தரதள்தயும் அைவிளனயும் 

ச்பாருததுள்ைது. பூஞளெகள் அமிை மண்ணில 

ஓங்கு ்தன்ளமளய ச்ற்றுள்ைது. ஏசனன்றபால அமிை 

10.4  மண் நுண்ணுயிரி்கள்

மண் ஐந்து முககிய நுண்ணுயிரிகளை 

சகபாண்டுள்ைது. அளவ ்பாகடீரியபா, 

ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ், பூஞளெ, ்பாசிகள், 

பு்ரபாட்்்டபா்ெபாவபா ்்பான்றளவ ஆகும். 

(அட்்டவளண 10.1)

அட்டேமை 10.1: மண் நுண்ணுயிரிகள் 

உ்தபாரணங்கள்

மண் நுண்ணுயிரி்கள் எடுததுக்்கோட்டு்கள்

போக்டீரியோ அகபைாபாகடீரியம்

பபசில்லஸ்

கிளாஸ்டிரிடியம்

சூபடாபைானஸ், etc.

ஆக்டி்னோமமசீட்ஸ் ஆகடிபனாரைசீஸ்

ப�ாக�ார்டியா

ஸ்்டநைபபடாரைசீஸ், 

பூஞமசை்கள் ஆஸ்நபர்ஜில்லஸ்

பியூைாரியம்

ஆலடர்னாரியா

கிளாபடாஸ்பபாைம்

மண் ஆல்்கோ அனபினா

ஆஸி்லபடாரியா

�ாஸ்டாக

பு்�ோட்்டோ்சைோேோ ப�ாலபபாடா

ந�ை்டபடா்ட

புளுபைா்டரை�ா

நெ்டடிபைாமி்டடா

போக்டீரி்யோபோஜ்கள்  T4 பாகடீரிபயாபாஜ�ள்

ஒரு ்்தககரண்டி அைவு 

வைமுள்ை மண், 100 

மி ல லி ய னி லி ரு ந் து 

1 பிலலியன் 

் பா க டீ ரி ய பா க க ள ை 

சகபாண்டுள்ைது. இந்்த உயிருள்ை 

நுண்ணுயிரிகள், கரிமபச்பாருள்களின் 

மறுசுைற்சி, மண் வைம் ஊககுவித்தல, 

்தபாவரவைரச்சி ்்பான்றளவகளுககுத 

துளண புரிகிறது. இ்தனபால ்யிர ெபாகு்டியில 

விவெபாயிகள் ்தங்கள் மண்ணில ்லலுயிரி 

்தன்ளமகளை ்ரபாமரிப்து மிகவும் அவசியம்.
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்ண்புகளை ச்ற்றுள்ைது. கடினமபான மண் 

நிளைகளை ்தபாககுபிடிகக சிஸ்ட் உ்தவுகிறது. 

பு்ரபாட்்்டபா்ெபாவபாவின் ஊட்்டமுளறககு சிை 

்பாகடீரியபா சிற்றினங்களை முன்னிளைப்டுததும் 

பு்ரபாட்்்டபா்ெபாவபா மண் ்மற்்ரபபில அதிகமபாக 

உள்ைன. ்மலும் அ்தன் எண்ணிகளக ்ைரடியபாக 

்பாகடீரியபா எண்ணிகளகளய ெபாரந்திருககிறது.

“பூஞமசை்கள் இல்்ோமல் ம�ைம் கூட முழுமம 

்பறோது” – போஸ்்சசைர்

இவேோக்கியததிமன நியோயபபடுதது்க.

உயர் சிந்தமன ்்கள்வி்கள்

10.4.1  மண் நுண்ணுயிரி்கம்ளப போதிக்கும் 

்கோ�ணி்கள்

பின்வருவன மண்ணிலுள்ை 

நு ண் ணு யி ரி க ளி ன் 

எண்ணிகளகளயப ் பாதிககும் 

முககியக கபாரணிகைபாகும்.

• ஈரப்்தம்

• கபார அமிைத ்தன்ளம (pH)

• சவப்ம்

• வபாயுககள்

• கரிம மற்றும் கனிம உரங்கள்

• மண்ணிலுள்ை கரிமப ச்பாருள்கள்

• ்தபாவர வளககள் மற்றும் வைரச்சி நிளைகள்

• உழு்தல

• ்ருவ கபாைங்கள்

• மண்ணில ஆைம்

சூழநிளை ்பாகடீரியபா அலைது ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ் 

வைரச்சிளய ஆ்தரிககபாது

மண் நுண்ணுயிரிகள் 

இளை ்தளை மககிய 

மண்(Humus) உற்்ததி 

செய்யும்.

இளை ்தளை மககிய மண் என்்து 

மண்ணிலுள்ை கருபபு நிற கரிமபச்பாருள் 

ஆகும். இளவ இறந்்த ்தபாவரம், விைங்கு 

ச்பாருள்கள், மண் நுண்ணுயிரிகைபால 

சிள்தககும் ச்பாழுது உண்்டபாகும். இளவ மண் 

வைதள்த ்மம்்டுத்த கூடிய அதிக்டியபான 

ஊட்்டச்ெததுகளை சகபாண்டுள்ைது. அதில 

ளைட்ரஜன் அதிகமபாக கபாணப்டுகிறது. 

இளை ்தளை மககிய மண், மண்ணின் 

ஈரப்்தம் நிறுததி ளவககவும் மண் அளமபபு 

உருவபா்தளை ஊககுவிககவும் உ்தவுகிறது. 

மண் நுண்ணுயிரிகள் ்தபாவரவைரச்சிளய 

அதிகரிககிறது.

மண் போசி்கள்

மண் ்பாசிகள் இயற்ளகயில எங்சகலைபாம் ஈரம் 

மற்றும் சூரிய ஒளி உள்ை்்தபா அங்சகலைபாம் 

நிளறந்து கபாணப்டுகிறது. மண்ணின் 

்மற்்ரபபில ்ச்ளெ நிற கெடுகள் ்்பால சவறும் 

கண்களுககு ச்தரியும். இளவ ்பாகடீரியபா, 

பூஞளெ அலைது ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ் ்்பால 

அதிக எண்ணிகளகயில கபாணப்டுவதிலளை. 

இந்திய மண்ணில கபாணப்டும் சிை ச்பாதுவபான 

்பாசிகள், குபளாநைல்லா, கிளாமிபடாபைானஸ், 

குபளாபைார�டியம், குபளாபைாப�ாக�ம், 

இபடாப�ானியம் ்்பான்றளவகைபாகும்.

நீை ்ச்ளெ ்பாசி அலைது ெய்னபா்பாசிகள் 

ளைட்ரஜளன நிளைப்டுத்த கபாரணமபாக உள்ைன. 

நுண்ணுயிரிகைபால நிளைப்டுததும், ளைட்ரஜன் 

அைவு அவற்றின் ்தன்ளமளய வி்ட நுண்ணுயிரி 

உ்டற்செயலியல, சுற்றுச்சூைல கபாரணிகளை 

ெபாரந்துள்ைது. மண் ்பாசிகள், சூரிய ஒளி அ்டரததி 

கனிம, கரிம ளைட்ரஜன் மூைபச்பாருள்கள், அைவு, 

சவப் நிளை ்்பான்றளவகளை ெபாரந்துள்ைன.

மண் பு்�ோட்்டோ்சைோேோ

மண் பு்ரபாட்்்டபா்ெபாவபா ஒரு செல உயிரியபாகும். 

அளவகளின் வபாழகளக சுைற்சி சிஸ்டின் 

சிை மண் நுண்ணுயிரிகள் ்ை வளகயபான 

ச்பாருள்கைபான ஆகஸிஜன், ஜிபரலீன்கள், 

ஆன்டி்யபாடிக ்்பான்றவற்ளற உற்்ததி 

செய்கின்றன. இளவ ்தபாவரவைரச்சிளய 

ஊககுவிககின்றன.

்த்கேல் துளி
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கூட்டுயிரி  ேோழக்ம்க  (பகிர்நது  ேோழும் 

ேோழக்ம்க) [Symbiosis]

கூட்டுயிரி வபாழகளகககுச் சிறந்்த உ்தபாரணம் 

்கிரந்து வபாழும் வபாழகளகயபாகும். அதில 

ச்தபா்டரபுள்டய இரு உயிரிகளும் ்யன் 

ச்றுகின்றன. ்கிரந்து வபாழும் வபாழகளக ஒருவி்த 

சின்ட்்ரபாபிஸம் (Syntrophism) ஆகும் (்்டம் 10.3). 

இதில ஈடு்ட்டுள்ை உயிரிகள் உணளவத 

்தங்களுககுள் ்கிரந்து சகபாள்கின்றன. ்ை 

நுண்ணுயிரிகள் ்தங்கள் ்்தளவககு அதிகமபாக்வ 

ளவட்்டமின்களையும் அமி்னபா அமிைங்களையும் 

்தயபாரிததுக சகபாள்கின்றன. சிை ்தங்களுககுத 

்்தளவயபான ஒன்று அலைது ்ை ஊட்்டப 

ச்பாருள்களைத ்தயபாரிததுக சகபாள்கின்றன.

A B

ைன்ளம

ைன்ளம

கூட்டுயிரி வபாழகளக என்்து அதில ச்தபா்டரபு 

சகபாண்டுள்ை இருவி்த உயிரினத ச்தபாளகயும் 

்யன் ச்றககூடிய ச்தபா்டர்பாகும். இருவி்த 

இனதச்தபாளகயும் ஒன்றுகசகபான்று ைன்ளம ச்றச் 

்ெரந்து வபாழகின்றன. எடுததுககபாட்டு: லிச்ென் 

(Lichen). இது ்பாசிகளுககும் பூஞளெகளுககும் 

இள்ட்ய ஏற்்டும் ்கிரந்து வபாழும் வபாழகளக 

முளற. இது மு்தல நிளை உற்்ததியபாைரபான 

்பாசியும், நுகர்வபாரபான பூஞளெயும், ்ெரந்்த 

கூட்டுயிரி ஆகும்.

10.5  மண் நுண்ணுயிரி்களின 

்்தோடர்பு்கள்

மண்ணில நுண்ணுயிரிகளின் ச்தபா்டரபுகள் 

ைன்ளம ்தருவனவபாகவும், தீளம ்தருவனவபாகவும் 

இருககின்றன. (வழி முளற வளர்்டம் 10.1) சிை 

ச்தபா்டரபுகளைப ் ற்றி கீ்ை உள்ை அட்்டவளண 10.2ல 

விவரிககப்ட்டுள்ைது.

நுண்ணுயிரிகளின் ச்தபா்டரபுகள்

தீளம ்தரும் 

ச்தபா்டரபுகள்

எ.கபா:

•  கூட்டுயிரி 

வபாழகளக முளற 

•  ் யன்ச்ரும் 

வபாழகளக முளற

•  ் கிரந்து வபாழும் 

வபாழகளக முளற

எ.கபா:

• ஒட்டுண்ணிததுவம்

• அசமன்ெபாலிெம்

• ்்பாட்டிகள்

ைன்ளம ்தரும் 

ச்தபா்டரபுகள்

ேழிமுமற ேம�படம் 10.1: நுண்ணுயிரிகளின் 

ச்தபா்டரபுகள்

10.5.1  நனமம ்தரும் நுண்ணுயிரி்களின 

்்தோடர்பு்கள்

மண் நுண்ணுயிரிகளின் ைன்ளம ்தரும் 

ச்தபா்டர்பானது கூட்டுயிரி வபாழகளக மற்றும் 

்யன்ச்றும் வபாழகளக முளற என இருவளகப்டும். 

அட்டேமை 10.2: மண்ணில நுண்ணுயிரிகளின் ச்தபா்டரபுகளின் வளககள்

்்தோடர்பு்கள் நுண்ணுயிரி A நுண்ணுயிரி B

நியூட்ரபாலிெம் விளைவு இலளை விளைவு இலளை

கமன்ெபாலிெம் (்யன்ச்றும் வபாழகளக முளற) 1 விளைவு இலளை

அமன்ெபாலிெம் விளைவு இலளை 2

மியூச்சுவபாலிெம்

சிசனரஜிெம்

்யன்ச்றும் கூட்டு வபாழகளக

்கிரந்து வபாழும் வபாழகளக

1 1

்்பாட்டிகள்

ஒட்டுண்ணிததுவம் 1 2

சகபான்று வபாழும் வபாழகளக 1 2

குறிபபு: (1) ்ைரமளற விளைவு (2) எதிரமளற விளைவு
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விளைவுகளை தீளம ்தரும் ச்தபா்டர்பாகும். இது்வ, 

ஆண்்ட்கபானிஸம் என்்்தபாகும்.

அமனசைலிசைம் (Amensalism)

அமன்ெலிெம் என்்து நுண்ணுயிரிகளுககு 

இள்டயபான தீளம ்தரும் ச்தபா்டரபு ஆகும். இதில 

ஒருவளக நுண்ணுயிரி மற்சறபாரு வளக 

நுண்ணுயிருககு தீளமளய ்யககும். 

்மலும் இதச்தபா்டரபில இரண்்டபாவது வளக 

நுண்ணுயிரியினபால மு்தலவளக நுண்ணுயிருககு 

எவவி்த விளைவும் இருககபாது. சிைவளக 

நுண்ணுயிரிகள் உயிரசகபாலலிளயயும் 

வைரச்சிளய ்தடுககும் ச்பாருட்களையும் உற்்ததி 

செய்து மற்ற நுண்ணுயிரிகளின் ெபா்தபாரண 

வைரச்சிளய ்பாதிககும். எடுததுககபாட்டு: 

சூபடாபைானாஸ் ஏபைாசிபனாைா என்ற 

நுண்ணுயிரியபால ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ச்டரியஸ் 

என்ற நுண்ணுயிருககு தீளம ்தரும் விளைவு 

உண்்டபாகும் (்்டம் 10.4).

படம் 10.4: நுண்ணுயிரியின் ஆன்்்டபா்கபானிெம்

ஒட்டுண்ணிததுேம்

இந்்த ச்தபா்டரபில ஒரு உயிரினம் மற்ற 

உயிரினததில இருந்து ைன்ளம ச்ரு்ளவயபாகவும், 

விருந்்்தபாம்பி ஆனது தீளம ச்று்ளவயபாகவும் 

உள்ைது. ஒட்டுண்ணிததுவம் என்்து ஒரு 

மிக சிககைபான நுண்ணுயிரி ச்தபா்டர்பாகும். 

ஒட்டுண்ணிததுவததுககும், சகபான்று தின்னும் 

முளறககும் இள்ட்ய ்வறு்பாடுகளை 

வளரயறுப்து கடினம். ஒட்டுண்ணி, மற்ற 

விருந்்்தபாம்பி உயிரியிலிருந்து செலகள், திசுகள், 

திரவம் ்்பான்றவற்ளற உட்சகபாள்ளும். இதில 

விருந்்்தபாம்பிககு தீளம உண்்டபாகும். 

A B

தீளமகள்

்யன்கள்

பயன்பறும்  ேோழக்ம்க  முமற 

[Commensalism]

இம்முளறயில இரு உயிரினங்கள் ஈடு்டுகின்றன. 

இதில ஒரு உயிரினம் மட்டும் ்யனள்டகிறது. 

மற்சறபான்று, ைன்ளம்யபா, தீளம்யபா 

அள்டவதிலளை. எடுததுககபாட்டு: கட்்டபாய 

கபாற்றுசுவபாசி ்பாகடீரியபாககள் (Facultative) அ்தன் 

வபாழி்டதள்தக கபாற்றிலைபா சுவபாசிகள் வபாழவ்தற்கு 

ஏற்றவபாறு மபாற்றியளமககிறது. நுண்ணுயிரிகள் 

்்தளவப்டும் உயிரச்ெததுகளையும் வைரச்சிக 

கபாரணிகளையும் மண்ணிலிருந்து எடுததுக 

சகபாள்கின்றன.

A B

்யன்கள்

்யன்கள்

எடுததுககபாட்டு: கட்்டபாயமிலைபா்த கபாற்றுசுவபாசி 

நுண்ணுயிரிகள் ஆகஸிஜளன ்யன்்டுததி 

சகபாண்டு கபாற்றற்ற சுவபாசிகளின் வைரச்சிககு 

அந்்த இ்டதள்த ஏற்ற்தபாக மபாற்றுகிறது. மண்ணில 

ளவட்்டமின்களையும் வைரச்சி கபாரணிகளையும் 

உற்்ததி செய்யும் உயிரிகள், ளவட்்டமின்களையும் 

வைரச்சி கபாரணிகளையும் ்்தளவப்டுகிற 

உயிரிகளுககு ைன்ளம ்தருவனவபாக உள்ைன.

10.5.2  தீமம ்தரும் நுண்ணுயிரி்களின 

்்தோடர்பு்கள்

தீளம ்தரும் ச்தபா்டரபுகள் என்்து எதிரமளற 

ச்தபா்டரபு அலைது ஆண்்ட்கபானஸ்டிக ச்தபா்டரபு 

என்றும் அளைககப்டுகிறது. இது நுண்ணுயிரி 

மற்சறபாரு நுண்ணுயிரி மீது ஏற்்டுததுகின்ற ்தடுபபு 

��க� அைம�� 

இன�ெப��க அல� 

பா� ெச�க� �ைச இைழ

�ைச இைழ

பா� அ
�� 

படம் 10.3: லிச்ென்கள் புறத்்தபாற்றம்
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ளர்ெபாஸ்பியர இரண்டு ்குதிகைபாகப 

பிரிககப்டுகிறது. அளவயபாவன,

• எக்ஸபா ளர்ெபாஸ்பியர

• எண்்்டபா ளர்ெபாஸ்பியர

கிைபாரக என்்வர, ளர்ெபாஸ்பி்ைன் என்ற 

செபாலளை ் வரின் ் மற்்ரபபிற்குப ் யன்்டுத்தைபாம் 

என ஆ்ைபாெளன வைங்கினபார.

ம�்சைோஸ்பியர் விம்ளவு

ளர்ெபாஸ்பியர என்்து அதிகமபான நுண்ணுயிரிகள் 

அ்டங்கிய ்வரப ்குதியபாகும். நுண்ணுயிரியின் 

செயலதிறன் ் வரப்குதியபால தூண்்டப்டுகின்றன. 

ளர்ெபாஸ்பியர விளைவில ஆகடீ்னபாளமசீட்ஸ், 

பூஞளெகளைக கபாட்டிலும் ்பாகடீரியபாககள் 

அதிகமபாகக கபாணப்டுகின்றன. (R:S விகி்தம் 10–20 

அலைது அ்தற்கு ்மல). 

உைவின் அடிப்ள்டயில ைபாம் ்பாரககும் 

ச்பாழுது ்யிர ்தபாவரங்களின் ளர்ெபாஸ்பியர 

்குதியில அதிகமபான ளைட்ரஜன், ்பாஸ்்்ட் 

களரத்தல ்பாகடீரியபாககள் இருககின்றன. அளவ 

இயற்ளகயின் சகபாள்டயபாக கரு்தப்டுகின்றன 

(்்டம் 10.6).

்வர இலைபா்த மண்ளணவி்ட, ்வர உள்ை 

மண்ணில அதிகப்டியபான அமி்னபாஅமிைங்கள் 

ஒட்டுண்ணியபானது விருந்்்தபாம்பிளய 

ெபாரந்திருககும். விருந்்்தபாம்பியின் 

உ்டற்்ண்புகளையும் வைரச்சி சிள்த 

ச்தபா்டரபிளனயும் ்யன்்டுததி ஒட்டுண்ணி வபாழும். 

எலைபா வளகயபான ்தபாவரங்களும், விைங்குகளும், 

நுண்ணுயிரி ஒட்டுண்ணிகளின் ஏதுவபான 

்தபாககு்தைபால ்பாதிககப்டுகின்றன.

10.6  ம�்சைோஸ்பியர்

எல.ஹில்டனர என்்வர 1904 ஆம் ஆண்டு 

மு்தன்முளறயபாக ‘ளர்ெபாஸ்பியர’ என்ற செபாலளை 

உருவபாககினபார. ளர்ெபாஸ்பியர என்்து வைரும் 

்தபாவரங்களின் ்வரப்குதியில ்ை மிலலி 

மீட்்டர தூரம் வளர கபாணப்டும், அ்டரததியபான 

நுண்ணுயிரிகளின் செயலவிளனகள் ஆகும்.

்வரப ்குதிககு அருகில இருககும் ்குதிககு 

ளர்ெபாஸ்பியர என்று ச்யர. ்வரகள் இலைபா்த 

மண்ளணக கபாட்டிலும் ் வரத ச்தபாகுபபிற்கு அருகில 

இருககும் மற்றும் அள்தச் சுற்றியுள்ை ்குதியில 

நுண்ணுயிரிகள் அதிகமபாகக கபாணப்டுகின்றன. 

இளவ, ்தபாவரங்களின் ்வரப்குதியில கபாணப்டும் 

ெததுகள், ்வரமுடிச்சுகள், சுரபபுகள், ளை்ெட்ஸ் 

(Lysates) மியூஸிசஜல (Mucigel) ்்பான்றவற்றில 

இருந்து ்்தளவயபான ஊட்்டச்ெததுகளைப 

ச்ற்றுகசகபாள்கிறது (்்டம் 10.5).

ைரேசா��ேள� 

ேவ� �� 

ேவ� �� 

���

எ�ேடாெட���

கா�ெட	� 

எ�ெட���

ைசல�   �ேளாய�

���ெஜ� (தாவர� 
ம��� பா	��யா 
���ேல )

தாவர ���ேல 

ேவ� �ட� ெச� உ��த� 

ைரேசா��ய� 5 � � 

படம் 10.5: ்வரமுடி மற்றும் ளர்ெபாஸ்பியர
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்்தளவப்்டககூடிய ்பாகடீரியபாககள், 

ளர்ெபாஸ்பியரில இருககின்றன. ளர்ெபாஸ்பியர 

விளைவு ்தபாவரததின் உ்டலியியல நிளைகளை 

அதிகரிககிறது. அ்தன் மூைம் அதிக விளைச்ெல 

கிள்டககிறது.

10.7  பில்்்ோஸ்பியர்

பில்ைபாஸ்பியர என்ற செபாலளை மு்தன்மு்தலில 

்டச்சு நுண்ணுயிரியபாைர ரூனின் (Ruinen) என்்வர 

அறிமுகப்டுததினபார. இளையின் ்மற்்ரபபு 

பில்ைபாபிைபான் (Phyllosplane) எனப்டும். இளையில 

நுண்ணுயிரிகள் வபாழுமி்டம் பில்ைபாஸ்பியர 

ஆகும் (்்டம் 10.7). ச்ய்ஜிரினிகபா, அெட்்்டபா்பாக்டர 

்்பான்றளவகள் அ்டரந்்த கபாடுகளிள் உள்ை 

மரங்களின் இளைகளில அ்தன் ்மற்்ரபபில 

கபாணப்டும் மு்தன்ளமயபான ்யனுள்ை 

்பாகடீரியபாககள் ஆகும். இளவ ்தளைச்ெத்தபான 

ளைட்ரஜன் நிளைப்டுததும் ்பாகடீரியபாககளைத 

்தவிர சூ்்டபா்மபானஸ், சூ்்டபா்பாகடீரியம், 

ள்ட்்்டபா்மபானபாஸ் ்்பான்றளவயும் ்தபாவரததின் 

்மற்்குதியில சகபாண்டுள்ைன. இளையின் 

்மற்்ரபபில கபாணப்டும் நுண்ணுயிரிகள், 

்தபாவரததின் வயது, இளையின் ்மற்்ரபபு, 

புறத்்தபாற்றம் அ்தன் முதிரச்சி ்தன்ளம 

்்பான்றளவகளை ச்பாருதது மபாறு்டுகின்றன. 

வளிமண்்டைக கபாரணிகளும், இளையின் 

உயிர-கசிவு வழி சவளி்யற்றம்(Bioleaching) 

மண் நுண்ணுயிரிகள், மிக சைருங்கிய 

விளனயூககி கபாரணிகைபாக அதிக 

புவிவியல செயல முளறகளில ஈடு்டுகிறது. 

அளவயபாவன ்தபாது உருவபாககம், ்தபாது 

சிள்தவள்ட்தல, வீழ்டி்தல மற்றும் புவி-

்வதி சுைற்சிகள் ஆகும். ்தற்்்பாள்தய 

கபாைததில ‘்தபாது அறிவியல’ எனும் உயிர 

நீர உ்ைபாகவியல (Bio-hydro Metallergy) 

அலைது நுண்ணுயிரி சுரங்கவியல 

்வகமபாக வைரந்து வரும் புதிய பிரிவு ஆகும். 

இன்னும் விரிவபாக கூற ்வண்டுசமன்றபால 

உயிர நீர உ்ைபாகவியல, சுரங்கவியல 

ச்தபாழிற்ெபாளையில உயிர ச்தபாழில 

நுட்்வியலின் ்யன்்பாடுகள் ்ற்றியபானது 

நுண்ணுயிரிகளை குளறந்்த ்தரம் உள்ை 

்தபாதுகளிலிருந்து உ்ைபாகங்களை 

பிரிதச்தடுகக உ்தவுகிறது. எடுததுககபாட்டு 

்தபாமிரம், துத்தைபாகம், ்கபா்பாலட், 

கபாரியம், யு்ரனியம் ்்பான்றளவகள் 

நுண்ணுயிரிகளு்டன் சுரங்கப்ணி 

ச்பாருைபா்தபாரததிலும் ்தரசுற்றுச்சூைலிலும் 

ைட்பு்டன் இருககும். 

்த்கேல் துளி

ேநா��டா��� ெதாட��க�:
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படம் 10.6: ்தபாவர வைரச்சியில ளர்ெபாஸ்பியர விளைவு
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ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர நுண்ணுயிரிகள் சவளியிடும் 

உைரெததுகள் விள்தமுளைபபு திறளன 

அதிகரிககச் செய்கிறது. துளிரவிடும் விள்தகள் 

சவளியிடும் ்வதிபச்பாருள்கள் நுண்ணுயிரிகளின் 

எண்ணிகளகளயயும், வளகளயயும் 

மபாறு்டுததுகின்றன.

்மலும் விள்தகளில கபாணப்டும் 

நுண்ணுயிரிகளுககும் மண்ணில கபாணப்டும் 

நுண்ணுயிரிகளுககும் இள்ட்ய சிைவளக 

ச்தபா்டரபுகளை விள்த ்வதிபச்பாருள்கள் 

ஏற்்டுததுகின்றன. விள்தகளை 

மண்ணில புள்தககும் ச்பாழுது, விள்த வழி 

நுண்ணுயிரிகளுககம் மண் நுண்ணுயிரிகளுககும் 

இள்ட்ய சிை ச்தபா்டரபுகள், விள்த முளைபபு 

்மற்்ரபபில கபாணப்டும் நுண்ணுயிரிகளின் 

எண்ணிகளகளய மபாற்றியளமககும்.

10.8  ஸ்்பர்்மோஸ்பியர்

ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர என்்து விள்தயின் 

்மற்்ரபள்க குறிப்்தபாகும் (்்டம் 10.8). விள்தயின் 

்மல்குதியில கபாணப்டும் நுண்ணுயிரிகள் 

ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர நுண்ணுயிரகள் என்று 

அளைககப்டுகின்றன. ச்ரும்்பாைபான 

நுண்ணுயிரிகளின் வளக தீளமயற்ற்தபாக்வபா 

அலைது ைன்ளம செய்யும் ்தன்ளமயுள்டய்தபாக்வபா 

இருககும். சிைவளக நுண்ணுயிரிகள் ்யிர ்ைபாய்க 

கபாரணிகைபாகவும் இருககைபாம். ைன்ளம ்யககும் 

ைபேலா��ய�

இைல�� வாழ���ய �����க

படம் 10.7: பில்ைபாஸ்பியர ்பாகடீரியபாவின் நுண்்ணபாககி ்்தபாற்றம்

்தோே� ே்ளர்்சசி ஊக்குவிக்கும் போக்டீரியோ (PGPB-Plant Growth Promoting Bacteria)

•  PGPB ்தபாவர வைரச்சிளய ஊககுவிககிறது. அளவயபாவன ்தனிதது வபாழும் ்பாகடீரியபா, ்தபாவரதது்டன் 

கூட்டுயிரி வபாழகளக வபாழும் ் பாகடீரியபா ( எடுததுககபாட்டு: ளர்ெபாபியபா, பிரபாங்கியபா) சிை ்தபாவர திசுகளில 

வைரும் ்பாகடீரியபா எண்்்டபாள்ட் மற்றும் ெய்னபா ்பாகடீரியபா(நீை ்ச்ளெ ்பாசி) PGPB-ஊட்்டச்ெதது 

ஆ்தபாரங்களை ளகயகப்டுத்த வெதி செய்து அலைது ்தபாவர ைபார்மபான் அைளவ மபாற்றி ்ைரடியபாக 

்தபாவர வைரச்சிளய ஊககுவிகக்வபா அலைது ்தள்ட செய்ய்வபா கூடும்.

•  PGPB ்வைபாண்ளம, ்்தபாட்்டககளை, மரவைரபபு களை, சுற்றுச்சூைல ஆகியவற்றில ்யன்்டுத்தப்டும் 

்வதிப ச்பாருள்களை மபாற்றுகிறது.

்த்கேல் துளி
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மண்ணில நுண்ணுயிரிகள் ைன்ளம மற்றும் 

தீளம ்தரும் ச்தபா்டரபுகளைக சகபாண்டுள்ைது. 

கூட்டுயிர வபாழகளக மற்றும் ்யன்்தரும் 

வபாழகளக முளறளய நுண்ணுயிரிகள் 

ைன்ளம ்தரும் ச்தபா்டரபுகைபாகக சகபாண்டுள்ைன. 

ஒட்டுண்ணிததுவம் என்்து தீளம ்தரும் ச்தபா்டரபு 

உள்ை்டககியுள்ைது.

்வரதச்தபாகுபபிற்கு அருகபாளமயில 

உள்ை ்குதி்ய ளர்ெபாஸ்பியர எனப்டும். 

அதிலுள்ை நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிகளக 

்வரகள் இலைபா்த மண்ளணக கபாட்டிலும் 

்வரதச்தபாகுபபிற்கு அருகிலுள்ை ்குதியில 

அதிகமபாகக கபாணப்டும். இளையின் ்மற்்ரபபில 

கபாணப்டும் நுண்ணுயிரிகள் பில்ைபாஸ்பியர 

எனப்டும். ஸ்்்ர்மபாஸ்பியர என்்து விள்தயின் 

்மற்்ரபள்க குறிப்்தபாகும். விள்தயின் 

்மல்குதியில கபாணப்டும் நுண்ணுயிரிகளுககு 

ஸ்்்ர்மபாபியர நுண்ணுயிரிகள் என்று ச்யர.

ஆண்டி்யபாடிக – ஒரு நுண்ணுயிரியபால 

உற்்ததி செய்யும் ச்பாருள் மற்ற நுண்ணுயிரிகளின் 

வைரச்சி மற்றும் வைரசிள்தளயப ்பாதிககும்.

மூைம் உண்்டபாககும் ்வதிபச்பாருள்களின் 

செலவபாககினபால ைள்டச்றுகின்றன.

்்டம் ்தபாவர நுண்ணுயிரி இள்ட்ய உள்ை 

ச்தபா்டரபு

சுருக்்கம்

புவியின் ்மற்்ரபபில கபாணப்டும் ்தைரந்்த 

ச்பாருளுககு மண் என்று ச்யர. மண் ்தன் 

வைததிற்கு அது உள்ை்டககியுள்ை உயிருள்ை மற்றும் 

உயிரற்ற கூறுகளைக சகபாண்டுள்ைது. மண் ஐந்து 

ச்ரும் ்குதிகளைக சகபாண்டு உள்ைது. அளவ 

்தபாதுபச்பாருள்கள், நீர, கபாற்று, கரிமபச்பாருள்கள் 

மற்றும் உயிரினங்களை உள்ை்டககியுள்ைது. 

மண்ணின் சூழநிளை ்ல்வறு வழிகளில 

்தனிததுவம் ச்ற்றது. ்பாகடீரியபா, பூஞளெ, 

ஆகடி்னபாளமசீட்ஸ், ் பாசிகள், ஒருசெல ஒட்டுண்ணி 

்்பான்ற நுண்ணுயிரிகளை உள்ை்டககி 

உள்ைது. மண்ணில நுண்ணுயிரிகளின் 

எ ண் ணி க ள க ய பா ன து - ஈ ர ப ் ்த ம் ,  க பா ர , 

அமிைத்தன்ளம, சவப்ம், கரிம மற்றும் கனிம 

ச்பாருள்கைபால நிரணயிககப்டுகிறது.

அ��த தைல�ைற தா�ய� 
����� ெதா��
க� 

கா�ற�ற �வா�க� 
����� ெதா��
க�

கா�ற�ற �வா�க� 
����� ெதா��
க�

கா�� �வா� 
����� 
ெதா��
க�

கா�� �வா� 
����� 
ெதா��
க� 

�ெப�ேமா��ய� 

படம் 10.8: ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர
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பினேரும் வினோக்்களுக்கு விமட ்தரு்க

1. மண் என்றபால என்ன?

2. இரண்டு மண் நுண்ணுயிரிககு 

எடுததுககபாட்டுத ்தருக?

3. நுண்ணுயிரின் ச்தபா்டரபுகளின் வளககள் 

யபாளவ?

4. தீளம ்தரும் நுண்ணுயிரிகளின் 

ச்தபா்டரபுகளை விைககுக?

5. ளர்ெபாஸ்பியர, வளரயறு?

6. ளர்ெபாஸ்பி்ைன் வளரயறுககவும்?

7. பில்ைபாஸ்பியளரப ்ற்றிக கூறுக?

8. ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர என்றபால என்ன?

9. ஒட்டுண்ணிததுவம் விவரி?

10. ்யன்ச்றும் வபாழகளக முளறளய விைககுக.

11. மண் பூஞளெகள் மற்றும் 

ஆ க டி ் ன பா ள ம சீ ட் ஸ் க ளு க கு 

எடுததுககபாட்டுகள் ்தருக?

12. மண்ணிலுள்ை உட்கூறுகளைப ்ற்றி எழுதுக

13. சவவ்வறு வளகயபான மண் 

நுண்ணுயிரிகளை மண் நுண்ணுயிரகளின் 

வளர்்டம் மூைம் விைககுக?

14. மண்ணில நுண்ணுயிரிகளின் 

எண்ணிகளகளயப ்பாதிககும் கபாரணிகள் 

யபாளவ?

15. நு ண் ணு யி ரி க ளு க கி ள ்ட ் ய ய பா ன 

ச்தபா்டரபுகளை விவரி.

16. கூட்டுயிரி வபாழகளக முளற அலைது ்கிரந்து 

வபாழும் கூட்டுயிர வபாழகளக முளறளயப ்ற்றி 

எழுதுக?

17. ளர்ெபாஸ்பியர – விவரி?

18. ளர்ெபாஸ்பியர விளைளவ விைககுக?

மோைேர் ்சையல்போடு

1.  நிறம் துகள்களின் அளமபபு, ஈரப்்தம் 

்்பான்றளவகளின் அடிப்ள்டயில ்ைவி்த 

மண்களை ்ெகரிககவும்.

2. வி்னபாகிரபாட்ஸ்ளக ்ததியிளன செய்க

சுய மதிபபீடு

சைரியோன விமடமயத 

்்தர்ந்்தடுக்்கவும்

1. மண் ்பாசிகளுககு 

உ்தபாரணம் ்தருக

அ) அனபாபினபா ஆ) ஆஸிைட்்்டபாரியபா

இ) ைபாஸ்்டபாக ஈ) ்மலுள்ை அளனததும்

2. லிச்ென்கள்            ககு எடுததுககபாட்்டபாகும்

அ) கூட்டுயிரி வபாழகளக

ஆ) ஒட்டுண்ணிததுவம்

இ) ்யன்ச்றும் வபாழகளக முளற

ஈ) இளவ அளனததும்

3. லிச்ென்களின் ச்தபா்டரபு               மற்றும்  

               இள்ட்ய உள்ைளவயபாகும்.

அ) ்பாகடீரியபா மற்றும் ளவரஸ்

ஆ) ்பாசி மற்றும் ்பாகடீரியபா

இ) ்பாசி மற்றும் பூஞளெ

ஈ) ளவரஸ் மற்றும் பூஞளெ

4. தீளம ்தரும் நுண்ணுயிரி ச்தபா்டரபு  

                 என்று அளைககப்டுகிறது.

அ) மியூச்சுவலிெம்

ஆ) ஆன்்ட்கபானிெம்

இ) ்கிரந்து வபாழும் முளற

ஈ) கூட்டுயிரி வபாழகளக முளற

5.              மு்தன் மு்தலில ளர்ெபாஸ்பியர 

வபாரதள்தளய உருவபாககினபார.

அ) எல. ஹிலட்னர ஆ) ரூனின்

இ) ்பாஸ்ச்ெர ஈ) ்கபாச்

6. இளையின் ்மற்்ரபபு                     

என அளைககப்டுகிறது

அ) ளர்ெபாஸ்பி்ைன்

ஆ) ஸ்ச்ர்மபாபிைபான்

இ) பில்ைபாபிைபான்

ஈ) ்மற்கண்்ட அளனததும்

7. ஸ்ச்ர்மபாஸ்பியர ஒரு                    

அ) இளை மற்றும் நுண்ணுயிரி

ஆ) ்வர மற்றும் நுண்ணுயிரி

இ) விள்த மற்றும் நுண்ணுயிரி

ஈ) ்மற்கண்்ட அளனததும்
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இயல் 11

விவசாய நுண்ணுயிரியல்

இயல் திட்டவரை

11.1  உயிர் புவி இரசாயன சுழற்சி

11.2  உயிர் உரங்கள்

11.3  உயிர் பூச்சிக் க்கால்லி்கள்

அனாபீனா  அசசால்சலே.  அசசாலோ  கூட்டுமைப்பு  என்பது, 

நீலேப்  ்பச்மச  ்பாசியும்  கெற்்பயிறும்  இமைந்து  வாழவதாகும். 

அசசாலோ  ஒரு  சிறிய  சவ்கைா்க  வளரக்கூடிய  மிதக்கும்  நீர் 

க்பரணி  ஆகும்.  அசசாலோவின  இமலேத்துமள்களில்  அனாபீனா 

அசசால்சலே  (சயசனா  ்பாக்டீரியம்)  ்காற்றிலிருந்து  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்துகிறது.

ைாைவர்்கள்  இப்்பாடப்்பகுதிமயப்  ்பயினற 

பிறகு,

• பல உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சிகளை 

புரிந்துக்காள்வர்

• ளைடரஜன் நிளலபபடுத்துதல் 

முளையிளன அறி்வர்

• உயிர் உரஙகள பற்றி ்தரிந்துக்காள்வர்

• வி்வசாயத்தில் உயிர் பூச்சிக்கால்லிகளின் 

பஙகிளன கற்றுக்காள்வர்

கற்றல் ந�ாககஙகள் உள்ளன.  ்பாக்டீரியா,  பூஞமச்கள்,  மவரஸ்கள் 

ச்பானறமவ  க்பாருளாதார  நிமலேயிலும்  மி்கவும் 

முக்கியைானமவ. ஏகனனில், அமவ தாவரங்களில் 

சொய்கமள  உணடாக்கி  விமளச்சலில்  க்பறும் 

இழப்ம்ப  ஏற்்படுத்துகினறன.  தாவர  சொய்கமளப் 

்பற்றிய அறிவியல் தாவர சொயியியல் எனப்்படும்.

சிலே நுணணுயிரி்கள் தாவர ஹார்சைான்கமள 

உற்்பத்தி  கசயது  தாவரங்களின  வளர்ச்சிமய 

அதி்கரிக்கினறன.  சிலே  நுணணுயிரி்கள், 

தாவரங்கமள  அழிக்கும்  பூச்சி்கமளக் 

அழிக்்கக்கூடிய  உயிர்ப்  பூச்சிக்க்கால்லி்களா்க 

உ்பசயாகிக்்கப்்படுகினறன.

11.1 உயிர் புவி இைசாயன சுழறசி

இது  க்பாருள்்களின  நிமலே  ைாற்றங்கமளயும் 

அமசவு்கமளயும்,  உயிர்  சவதியியல்  முமறயில் 

்காற்று,  நீர்,  ைண  முதலியவற்றினுள்  ெடப்்பமதக் 

கூறும்  நி்கழச்சியாகும்.  எல்லோ  உயிரினங்களும் 

இதில்  ்பஙச்கற்கும்,  ஆனால்,  நுணணுயிரி்களில் 

கொதி்களின  கசயல்்பாடு்கள்  அதி்கைா்க 

இருப்்பதாலும், அமவ எஙகும் நிமறந்திருப்்பதாலும், 

அமவ உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சியில் மி்க முக்கியப் 

்பஙகு வகிக்கினறன. 

உயிரினங்களில்  ்காைப்்படும்  க்பரிய 

மூலேப்க்பாருள்்களான  ்கார்்பன,  மெட்ரஜன, 

்கந்த்கம்,  ஆக்ஸிஜன,  ஃ்பாஸஃ்பரஸ,  மஹட்ரஜன 

விவசாய  நுணணுயிரியலில்  என்பது 

நுணணுயிரியல்  துமறயில்  ஒரு  கிமள 

ஆகும்.  இது  நிலேம்,  தாவரங்கள்  உழவு  சார்ந்த 

கதாழிற்சாமலே்களில் ெமடக்பறும் வழிமுமற்களில் 

கதாடர்புமடய  நுணணுயிரி்கமளப்  ்பற்றிக் 

்கற்்பது ஆகும்.

உயிரியியல்  வழியில்  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்துதல்,  ஊட்டைளிக்கிற  ்கார்்பன, 

்கந்த்கம்,  ்பாஸ்பரஸ,  மெட்ரஜன  சுழற்சி்கள் 

நுணணுயிரி்கமளச்  சார்ந்து,  ைணணின 

குமறகினற வளத்மத  மீணடும்  க்பருக்குவதனால் 

இமவ உழவியலில் முக்கியத்துவம் க்பறு்பமவயா்க 
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1. ஒளிச் நசர்கரக

வளிைணடலே  ்கார்்பன-மட-ஆக்மஸைடு 

ஒளிச்சசர்க்ம்கயில்  ்கரிைக்  ்கார்்பனா்க 

(CH2O)
n
  ைாற்றப்்படுவசத  சிறந்த  வழிமுமறயாகும். 

இது உயர்வம்கத் தாவரங்களாலும், ஒளிச் சசர்க்ம்க 

கசயயும்  ்பாக்டீரியாக்்கள்  சசயனா  ்பாக்டீரியா, 

்பாசி்களாலும், சூரியனிடமிருந்து கிமடக்கும் செரடி 

சக்தியால் ஒளிச்சசர்க்ம்க கசயயப்்படுகிறது. 

CO2 + H2O  (CH2O)n + O2

இதில்  (CH2O)n  எனனும் ்கரிைக் ்கார்்பன,  (அதாவது 

்கார்ச்பாமஹடிசரட்)  ஒளிச்சசர்க்ம்க  கசயயும் 

உயிரினங்களில்  இமைக்்கப்்படுகிறது.  இந்த 

்கரிை  ்கார்்பன  தாவர  உணணி்களுக்கும்  ைாமிச 

உணணி்களுக்கும் உைவா்கவும் அமைகிறது.

2. மககச் சசய்தல்

ஒளிச்சசர்க்ம்கயினால்  உணடாக்்கப்்பட்ட 

்கரிைக்  ்கார்்பன,  நுணணுயிரி்களினால், 

சுவாசித்தல்,  ைக்்கச்  கசயதலின  வழியா்க  மீணடும் 

்கார்்பன-மட-ஆக்மஸைடா்க  ைாறுகிறது.  ்காற்றில் 

சுவாசிக்கும்,  ்காற்றில்லோைல்  சுவாசிக்கும் 

உயிரினங்கள்  ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைமட 

மீணடும் வளிைணடல்திற்ச்க அனுப்பிவிடுகினறன. 

நிலேத்திலுள்ள நுணணுயிரி்களின ெடவடிக்ம்கயால் 

இறந்த  உயிரினங்கள்  ைணணில்  ைக்கும்  ச்பாது 

ச்பானறமவ தீவிரைா்க சுழற்சி கசயயப்்படுகினறன. 

ஆனால்,  ைற்ற  மூலேப்க்பாருள்்களான  ்காப்்பர், 

குசராமியம், இரும்பு, துத்தொ்கம், நிக்்கல் ச்பானறமவ 

குமறந்த தீவிரத்துடன சுழற்சி கசயயப்்படுகினறன.

11.1.1 கார்்பன் சுழறசி

்கார்்பமனச்  சசர்த்து  மவக்்கப்்படும்  இடங்களில் 

இயற்ம்க  ஊட்டச்  சத்துப்  க்பாருள்்களும் 

இயற்ம்கயா்கசவ  சசர்த்து  மவக்்கப்்படும். 

இயற்ம்க  ஊட்டச்சத்துப்  க்பாருள்்கமள,  அதி்க 

அளவில்  நீணட  ்காலேம்  சசர்த்து  மவக்கும் 

வளிைணடலேத்திலுள்ள  ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடு, 

்கடல்  நீர்,  ெல்லே  தணநீரில்  ்கமரந்துள்ள  ்கார்்பன, 

உடல்  சார்ந்த  ்கார்்பன,  முதலியமவ  சவ்கைா்கச் 

சுழற்சி  அமடந்து  சசமிக்்கப்்படுகினறன. 

வணடல்,  புமதைைலில்  ்காைப்்படும்  நிலேக்்கரி, 

க்பட்சராலியம் ச்பானற எரிக்பாருள்்கள் கைதுவா்கச் 

சுழற்சி  அமடந்து  சசமிக்்கப்்படுகினறன.  இந்த  இரு 

சசமிப்பு்களுக்கிமடசய  ்கார்்பன  சுழற்சியானது, 

நுணணுயிரி்களினாலும்,  பிற  உயிரி்களின  உயிர் 

ரசாயன கசயல்்களாலும் ெமடக்பறுகிறது (்படம் 11.1).

்கார்்பன சுழற்சியின மூனறு நிமலே்கள்

1.  ஒளிச் சசர்க்ம்க

2.  ைக்்கச் கசயதல்

3.  கைத்தசனாகஜனிசிஸ

ஒ�ேச��ைக 
கா�ப�–ைட–ஆ�ைஸ� 
�� �ழ	��� ��க�

�வா��த�

�வா��த�

எ��த�

கா�� கா�ப�–ைட–ஆ�ைஸ� 
ம�� ��� கைர�த�, 

���பாக ெப��கட�

�ைதப�வ எ��ெபா��க�� 
க�ம�ெபா��க�

அ��த� ம�� 
�ைதவைடத� – ����� 

அவாச��	� 
கா�ப�–ைட–ஆ�ைஸ� 

ெவ�ேயற�

�க�ேவா�� க�ம 
���� ெபா��க�

ஊ�டம��த�
இற��

இற�தைவக�� 
க�ம ���� ெபா��க�

ப�ைச தாவர�க�� 
க�ம ����ெபா��க�

இற��

�வா��த� கா�ப�–ைட–ஆ�ைஸைட
வ�ம�டல��� ���� 
அ���த�

்ப்டம் 11.1:  ்கார்்பன சுழற்சியின எளிய வமர்படம்
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அதி்க  அளவிலோன  ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைமட 

மீணடும்  விடுவிக்கினறன.  புமதைைல், 

எரிக்பாருள்்கள்  ச்பானறமவ  எரியும்  ச்பாது 

்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடு  வளிைணடலேத்திற்குள் 

விடுவிக்்கப்்படுகிறது.

3. சமத்தநனாசெனிசிஸ்

இது  ்காற்றில்லோைல்  ெமடக்பறும்  நி்கழவு 

இதில்  ்கார்்பன-மட-ஆக்மஸைடு  மீத்சதனா்க 

கைத்தசனாகஜன்கள்  (எடுத்துக்்காட்டு: 

்ெத்தனனாபாகடீரியம்)  ச்பானற  ்கட்டாய 

்காற்றில்லோ நுணணுயிரி்களினால் ைாற்றப்்படுகிறது. 

கைத்தசனாகஜன்கள்  சதுப்பு  நிலேம்,  உவர்  நிலேம், 

அமசச்பாடும்  விலேஙகினங்களின  இமரப்ம்ப்கள், 

கெல்  வயல்்கள்,  ்கமரயான்களின  இமரப்ம்ப 

சூழநிமலே்களில்  வாழும்  ்கட்டாய  ்காற்றில்லோ 

உயிரி்களாகும்.

H2 + HCO3 + H
+
  CH4 + 3H2O

மீத்சதன ைறு்படியும் ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடா்க,  

கைத்திசலோ ட்ராஃபி  எனனும்  வழியா்க 

ைாற்றப்்படுகிறது.

்பறறுக குழல் உறுப்புள்்ள (Fistula) ்பசு:

்பற்றுக்  குழல்  உறுப்புள்ள  ்பசுக்்கள், 

இமரப்ம்பயிலுள்ள  நுணணுயிரி்கமளப் 

்பற்றியும்  அமசச்பாடும்  விலேஙகு்களின 

ஊட்டவளம்  ைற்றும்,  ்பசுக்்களில்  ஏற்்படும் 

அஜீரைம்  ஆகியவற்மறப்  ்பற்றி  ்படிக்்க 

மி்கவும்  உ்பசயா்கைானமவ.  ்பற்றுக்குழல் 

உறுப்பு இமரப்ம்பயிலிருந்து ைாதிரிப் க்பாருள் 

எடுக்்க  உதவும்  ்பசு  ைற்றும்  அமச  ச்பாடும் 

விலேஙகு்களின  வயிற்றிலுள்ள  அமற்களில் 

இது முதலோவதும், க்பரியதுைாகும்.

்தகவல் துளி

11.1.2 ர�டைென் சுழறசி

மெட்ரஜன (N)  எனனும்  மூலேக்கூறு 

நுணணுயிரி்களின  கசல்்களில்  மி்கவும்  முக்கியப் 

்பஙகு  வகிக்கிறது.  புசராட்டீன்கள்,  அமிசனா 

அமிலேங்கள்  நியூக்ளிசயாமடட்ஸ  முதலியவற்மற 

உற்்பத்தி  கசயய  மெட்ரஜன  சதமவப்்படுகிறது. 

சைலும்,  கசல்லின  உள்சள  ெமடக்பறும்  உயிர்க 

இமைவு நிமலே்களிலும் உள்ளது. வளிைணடலேம், 

உயிருள்ளவற்றின ்கரிைக் கூட்டுப்க்பாருள், ைைல், 

்படிவு  ச்பானறமவ்களுக்கிமடசய  மெட்ரஜன 

சுழற்சி ெடக்கிறது.

மெட்ரஜன சுழற்சியின ொனகு நிமலே்கள்:

1.  மெட்ரஜன நிமலேப்்படுத்துதல்

2.  மெட்ரிஃபிச்கஷன

3.  அசைானியாவாதல் 

4.  டிமெட்ரிஃபிச்கஷன

ர�டைென் நிரைப்்படுதது்தல்

மெட்ரஜனானது – N2  (N  N ) எனனும் நிமலேயில் 

்காற்றில்  79%  உள்ளது.  இது  மூனறு  பிமைப்பு 

உமடயதா்க இருப்்பதால் மி்கவும் உறுதியானது. வாயு 

நிமலேயில் இது  தாவரங்களாலும் விலேஙகு்களாலும் 

அவற்றின ஆக்்கச் சிமதவிற்்கா்க கசரிக்்க முடியாது. 

புசராச்கரிசயாட்்களின  சிலே  கதாகுதி்கள்  ைட்டுசை 

மெட்ரஜனின மூனறு  பிமைப்பு்கமள உமடத்து 

புசராட்டீன,  அமிசனா  அமிலேங்கள்  ச்பானறவற்மற 

உணடாக்்க  முடியும்.  வாயு  நிமலேயில்  (N2)  உள்ள 

மெட்ரஜமன, அம்சைானியா (NH4) வா்க ைாற்றுதல், 

மெட்ரஜமன  நிமலேப்்படுத்துதல்  எனப்்படும். 

இது,  புசராச்கரிசயாட்்களின  ஒரு  கதாகுதியான 

மடயசஸைாட்சராஃப்்களால் கசயயப்்படுகிறது. 

N2 + 8H  2NH3 + H2

மசயசனா ்பாக்டீரியா,  ளரனசாபியம், 

பராஙகியா  என்பமவ  வளிைணடலே  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்தும்  முக்கிய  புசராச்கரிசயாட்்கள் 

ஆகும்.  நிமலேப்்படுத்தப்்பட்ட  அம்சைானியா 

ஒனறு்படுதலினால்,  புசராட்டீன,  அமிசனா 

அமிலேங்களில்  இமைந்து  ்கரிை  மெட்ரஜமன 

உணடாக்கும். 

NH4  புரதங்கள், அமிசனா அமிலேங்கள் 

அம்நமானியாவா்தல் ஆகு்தல்

தாவரங்கள்  ைற்றும்  விலேஙகு்களின  இறப்பிற்குப் 

பிறகு  நுணணுயிரி்களால்  அவற்றிலுள்ள  ்கரிை 

கசரிக்்கச்கசயதல்
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சைசலே  உள்ள  ஆக்ஸி்கரை  விமன 

மெட்டிமரட்மட  உணடாக்கும்  முதல்  ்படியாகும். 

இந்தச்  கசயல்  ளைடனரானசானொனாஸ், 

ளைடனரானசாகாககஸ்  ச்பானற  ்பாக்டீரியாக்்களின 

இயக்்கத்தால் ஏற்்படுகிறது. 

இரணடாம் ்படியில் மெட்டிசரட், ஆக்ஸி்கரைம் 

அமடகிறது.

2HNO2 + O2  2HNO3

இது  மெட்சரா்பாக்டர்  எனனும்  ்பாக்டீரியா 

இனத்தின இயக்்க விமளவால் ெமடக்பறுகிறது.

மெட்டிசரட்்கள்  தாவரங்களால்  கசரிக்்கப்்பட்டு, 

நீரில்  ்கமரகினறன.  நீரில்  ்கமரந்ததும் 

நிலேத்திலிருந்து ்கசிய விடப்்படுகிறது. 

டிர�டரிிஃபிநகஷன்

நிலேத்திலிருக்கும்  மெட்டிசரட்்கள்,  மெட்ரஜமனக் 

குமறக்கும்  ்பாக்டீரியாக்்களால்  வாயு  நிமலே 

மெட்ரஜனாகிறது.  இது  டிமெட்ரிஃபிச்கஷன 

எனப்்படும்.  சூனோனொனாஸ், ளதனயானபசில்லஸ் 

மெட்ரஜமன  ைக்்கச்  கசயது,  அம்சைானியா 

உணடாக்்கப்்படும்.  இது  அம்சைானியாவாகுதல் 

எனப்்படும் (்படம் 11.2). ைணணில் ்காற்றுடன ைக்்கச் 

கசயயும்ச்பாது அம்சைானியா கவளிசயற்றப்்படுகிறது. 

அது  தாவரங்களாலும்,  நுணணுயிரி்களாலும் 

விமரவா்க  எடுத்துக்  க்காள்ளப்்பட்டு,  அமிசனா 

அமிலேைா்க ைாற்றப்்படுகிறது.

னபசில்லஸ், கிைாஸ்டரிடியம், சூனோனொனாஸ் 

ச்பானற  ்பாக்டீரியாக்்களும்,  ஆஸ்பர்ஜில்லஸ், 

மியூகர், ்பனிசிலியம்  ச்பானற  பூஞமச்களும் 

அம்சைானியாவாக்கும் சிலே நுணணுயிரி்களாகும். 

ர�டரிிஃபிநகஷன் (ர�டடிநைட்டாகு்தல்)

அம்சைானியா  ஆக்ஸி்கரைத்தினால்  மெட்டிசரட் 

ஆ்க ைாறுவது, மெட்ரிஃபிச்கஷன எனப்்படும். இது 

மெட்ரிஃம்பயிங  ்பாக்டீரியாவால்  ெமடக்பறுகிறது. 

இந்த ெமடமுமற இரணடு ்படி்கமளக் க்காணடது. 

இதில்,  அம்சைானியா முதலில் மெட்மரட் ஆகிறது 

(NO2

+
) பினனர் மெட்டிசரட் (NO3) ஆ்க ைாறுகிறது.

2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O

அ�ேமா�யாவாத� ைந�ேர�டா��த�

�ைதத�உ�
க� (கா���லா 
ம��� கா���லா பா��
யா 

ம��� ��ைச)

ைந�
ைப�� பா��
யா

வ மடல ைந�ரஜ� (N2)

அ�ேமா�ய� (NH4
+)

ைந�ரஜ� �ைலப��� 
ம�� உ�ள பா��
யா

ைந�ைர�க� (NO2
–)

ைந�ேர�க�
(NO3

–)

�ைந�
ைப�� 
பா��
யா

த�மயமா�க�

ெல��� ேவ� ����க � 
ைந�ரஜ� �ைல�ப��� 

பா��
யா

தாவர�க�

ைந�
ைப�� 
பா��
யா

்ப்டம் 11.2:  மெட்ரஜன சுழற்சி
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1. ்பயிறு வரகத ்தாவைஙகளின் நவர்களில் 

ரைநோபியம் ந�ாயத ச்தாறர்ற உண்்டாககு்தல்

மரசஸைாபியம்  ்பயிறு  வம்கத்  தாவரங்களின 

சவர்்களினுமடய  இமழ்கமளக்  ்கணடறிந்து 

ஒட்டிக்  க்காள்ளும்.  பினனர்  சவர்  இமழ்களின 

உள்சள  நுமழவதால்,  குறிப்பிட்ட  ( nodfactors) 

்காரணி  சுரப்்பதால்  சவர்  இமழ்கள்  சுருணடு 

கஷப்்பர்ட்ஸ  குரூக்  அறிகுறியுடன  கதாற்று 

இமழமய  உணடாக்குகிறது.  கதாற்று 

இமழயானது  ஒரு  கசல்லுசலோஸிக்  குழாய  ச்பால் 

ச்பானற  அமைப்்பாகும்.  மரசஸைாபியம்  சவர் 

இமழ்களிலிருந்து உள்சள ்கார்ட்கடக்ஸ ்பகுதிமய 

அமடகிறது.

2. நவர் முடிச்சுகள் உண்்டா்தல்

மரசஸைாபியம்  நுமழந்த  கசல்்கள்  சவ்கைா்க 

இரணடா்கப் பிரியத் தூணடப்்படுகினறன. அதன 

விமளவா்கப்  க்பரிய  கசல்  கூட்டம்  உணடாகி 

சவர்  முடிச்சு்களாகினறன  (்படம்  11.3).  சவர் 

முடிச்சு்கள் சமதப் பிடிப்புடன இசலேசான சிவப்பு 

நிறத்துடன சவரில் ்காைப்்படும். இதன உள்சள 

உள்ள ்பாக்டீரியாக்்கள் க்பருத்து, உருவமில்லோத 

அமைப்புடன ்காைப்்படும். அமவ ்பாக்டீராயட்்கள் 

எனப்்படும். இந்த  ்பாக்டீராயடு்கள் மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்தும்  திறன  க்காணடமவ  

(்படம் 11.4).

்ப்டம் 11.3:  ்பயிர் வம்க தாவரத்தில் ளரனசாபியம் 

சவர் இமழ்கள்

டிளைடரிிஃபிகன்ஸ் ச்பானற ்பாக்டீரியல் இனங்கள் 

இதமன கசயகினறன. டிமெட்ரிஃபிச்கஷன ்கரிைச் 

சசர்ைானம் உமடயமவ மஹட்ரஜன வழஙகியா்க 

இருக்கும்.  எலேக்ட்ரான  ஏற்பியா்க  மெட்டிசரட் 

கசயல்்படும்.

NO3  NO2  N2O  N2

உயிரி ர�டைென் நிரைப்்பாடு

இது பூமியில் மி்கவும் முக்கியைான நி்கழச்சியாகும். 

வளிைணடலேத்திலுள்ள  சிலே  புசராச்கரிசயாட்்கள் 

மெட்ரஜமன  நிமலேப்்படுத்துகினறன.  இது  அதி்க 

கசலேமவ உணடாக்்காது.  ஆனால்,  சஹ்பர்  ்பாஸச் 

ெமடமுமறயில் கசலேவு அதி்கைாகிறது.

உயிரி்கள்,  மெட்ரஜமன  நிலேத்தில் 

தனியா்கசவா  அல்லேது  ைற்ற  தாவரங்களுடசனா, 

நுணணுயிரி்களுடசனா சசர்ந்து நிமலேப்்படுத்தும்.

உயிரி்கள் – மெட்ரஜமன நிமலேப்்படுத்துதல்

்தனியாக வாழ்பரவ

்காற்று சுவாசி அஸடனோனபகேர் 

ளசயனனாபாகடீரியா

்காற்றில்லோ சுவாசி கிைாஸ்டரிடியம்

கூடடுயிர் வாழவிகள் ளரனஸாபியம் 

ிஃபிராஙகியா

ரைநோபியததினால் ்பயிறு 

இனத்தாவைஙகளில் ர�டைெரன 

நிரைப்்படுதது்தல்

்பயிறு  இனத்  தாவரங்கள்  கலேகுமிசனசி  எனனும் 

தாவரக்  குடும்்பத்மதச்  சசர்ந்தமவ.  இவற்றின 

விமத்கள்  கவடிக்கும்  விமதப்ம்பயினுள்சள 

இருக்கும்.  எடுத்துக்்காட்டு:  உளுந்து,  ்பச்மசப் 

்பட்டாணி  சசாயாபீனஸ,  ச்பாபுல்.  ளரனசாபியம் 

இனத்மதச் சசர்ந்த  ்பாக்டீரியா  தனியா்க நிலேத்தில் 

வாழக்  கூடியமவ.  ஆனாலும்  ்பயிறு  இனத் 

தாவரங்களில்  இமைந்து  வாழந்து  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்துக்கினறன.

ர�டைெரன உயிரிகள் நிரைப்்படுததும் �ர்டமுர்ற

இது மூனறு ்படி்கமள உமடயது.

1.  ்பயிறு  வம்கத்  தாவரங்களின  சவர்்களில் 

ளரனஸாபியம்  சொயத்  கதாற்மற 

உணடாக்குதல்.

2.  சவர் முடிச்சு்கள் உணடாதல்

3.  சவர்  முடிச்சு்களில்  மெட்ரஜன  குமறந்து 

(N   N   NH4) அம்சைானியாவாகுதல்
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அம்சைானியாவா்க ைாற்றும். (N   N   NH4) இந்த 

ைாற்றத்திற்கு  16  ATP,  ஃக்பரடாக்ஸின,  ைற்றும் 

மசட்சடகுசராம்்கள் சதமவப்்படும்.

N2 + 8e

-
 + 8H

+
  2NH3 + H2

N   N + 4H  HN = NH + 2H   

H2N-NH2 + 2H  2NH3

மெட்ரஜன  நிமலேப்்படுத்துதல்  ்காற்று 

இருந்தால் ெமடக்பறுைா?

்காற்றுள்ள  நிமலேயில்  மெட்சராகஜனிஸ 

கொதியின விதி எனன?

உயர் சிந்தரன நகள்விகள்

11.1.3 ்பாஸ்்பைஸ் சுழறசி

எல்லோ  உயிரினங்களிலும்  ்பாஸ்பரஸ  (P)  எனனும் 

தனிைம்–மி்கப் க்பரிய ஆக்்கக் கூறா்க கசயல்்படுகிறது. 

அமவ,  நியூக்ளிக்  அமிலேத்திலும்  ைற்றும்  ்பாஸச்பட் 

எஸடர்்களிலும்  ்காைப்்படும்.  ATP  யின  முக்கிய 

3. நவர் முடிச்சுகளில் ர�டைென் (N  N) குர்றநது 

அம்மானியாவாகு்தல்

இந்த  உயிர்சவதியியல்  நி்கழச்சியானது 

்பாக்டீராயடு்களில்  உள்ள  மெட்டிசராஜுசனஸ 

எனனும் கொதினால் குமறந்த பிராைவாயு அளவில் 

கசயல்்படுகிறது.  சவர்  முடிச்சு்களிலுள்ள  பிராை 

வாயுவின  அளமவ  பிராைவாயுடன  இமையும் 

புரதைான கலேகிசைா குசளாபின ்கட்டுப்்படுத்துகிறது. 

இது  சிவப்பு  நிறத்தில்,  இரும்புச்  சத்துள்ள  புரதம் 

ஆகும். இது, சவர் முடிச்சின சூழநிமலேமயப் பிராை 

வாயு இல்லோததா்க ைாற்றும்.

ர�டநைாஜீநனஸ்

இந்த  சிக்்கலோன  கொதி  மடமெட்சராஜுசனஸ 

ரிடக்சடஸ  ைற்றும்  மடமெட்சராஜீசனஸ 

எனனும்  இரணடு  கொதி்கமளக்  க்காணடது. 

்கரிைக்  கூட்டுப்  க்பாருள்்களிலிருந்து  கிமடக்கும் 

ம்பருசவட்  எனனும்  மினனணுக்்கள்  முதலில் 

மடமெட்சராஜுசனஸ  ரிடக்சடஸ  எனனும் 

கொதியிலும்  பினனர்  மடமெட்சராஜுசனஸிலும் 

நுமழயும்.  அதன  பினனர்,  மெட்ரஜமன 

ைரேசா�ய� பா���யா

ேவ����க� ெவ
	�� ஒ� 
ெபா�ளான� ைரேசா�ய�ைத 
கவ�த�

ைரேசா�ய� ேவகமாக ெப��த� 
ம��� ேநா� தா��ய இைழ	� 
இ��� அத� அைம�ைப ���த�
�ற� ெச�க� ���ற ெதாட��த�

ேநா� தா��ய இைழ ேவ�� 
�ற� ப����� வள�த�

ேநா� தா��ய இைழ பா���யா 
ெச�கைள ெவ
ேய���, அைவ 
பா���யா��கைள (பா���யா�� 
ெச�க�, ச�� ெம�படல� மைறத�) 
ேவ� ெச�க
� உ�டா���. 
பா���யா����� வ�� 
ைச�ேடாைக��க� தாவர �ற� 
ெச�க� ��தைல ����
ேவ� ����

ேவ� ����க� அைம�� ேநா¡�ற 
�ற� ெச�க
���� �ைரவாக 
�����. பா���யா��க� ¢��	� 
வா£ைக வா¤� ைந�ரஜைன 
¦ைல�ப���தைல ெசய�ப����

ேவ� §�

ேவ����

ேவ�����ற� ெச�க�

பா���யா��க�

ேநா� தா��ய 
இைழக�

்ப்டம் 11.4: ளரனசாபியம் சவர் இமழ்கள் சதானறுதலின நிமலே்கள்
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சசாதமன  சசாதமனக்கூடங்களில் 

்பாக்டீரியாவின  ்பாஸச்பட்  ்கமரயச் 

கசயயும்  தனமைமயச்  சசாதிக்்கலோம். 

ட்மர–்கால்சியம்–்பாஸச்பட்மட  உமடய 

பிச்காவாஸ்கயா  (Pikovaskaya)  அ்காரில் 

்பாக்டீரியாமவ  வளரச்  கசயய  சவணடும். 

்பாக்டீரியா, ்பாஸச்பட்மட ்கமரயச் கசயவதனால் 

வளர்ச்சிமயச் சுற்றி கவற்றிடம் ்காைப்்படும்.

்தகவல் துளி

11.1.4 கந்தகச் சுழறசி

்கந்த்கமுள்ள  அமிசனா  அமிலேங்களில்  ்கந்த்கம் 

்காைப்்படும்.  சல்ச்பட்்கள்  (SO4),  தனித்த  ்கந்த்கம் 

(S)  ைற்றும்  மஹட்ரஜன  சல்ம்படு்களுக்கிமடசய 

(H2S)  ஆக்ஸி்கரைம்  ைற்றும்  ்கந்த்கம்  குமறத்தல் 

ெமடக்பறுவமத  உள்ளடக்கியது  ்கந்த்கச்  சுழற்சி 

ஆகும். அதனால், ்கந்த்கத்தின இமைதிறன நிமலே 

(valence state) –2 முதல் +6 வமர ைாறுகிறது.

்கந்த்கச் சுழற்சியில் உள்ள ்படி்கள்:

1.  சல்ம்பட்/்கந்த்கம் – ஆக்ஸி்கரைம்

2.  சல்ச்பட் குமறத்தல்

3.  ்கந்த்கம் குமறத்தல்

4.  ்கரிைச் சசர்ைானைா்க ்கந்த்க ஆக்ஸி்கரைம் 

அல்லேது குமறத்தல்

5.  டீசல்பியூரிசலேஷன

சல்ர்பட/கந்தகம் – ஆகஸிகைணம்  

(H2S  S°  SO4
2

–

)

புசராச்கரிசயாட்்களால்  ்காற்றுள்ள  ைற்றும் 

்காற்றில்லோ சூழநிமலே்களில் இது  ெமடக்பறுகிறது. 

மஹட்ரஜன  சல்ம்பட்  ெடுநிமலே  pH  ல் 

புறத்தூணடுதல் இல்லோைல்  தாசன ஆக்ஸி்கரைம் 

அமடந்து  தனித்த  ்கந்த்கைா்க  ைாறும்.  எலிைணடல் 

்கந்த்கம்,  ளதனயானபசில்லஸ், ்பககியடனோ்வா 

ச்பானற கீசைாலித்சதாட்சராஃபிக் ்பாக்டீரியாக்்களால் 

ஆக்ஸி்கரைம் அமடந்து சல்ச்பட்்களா்க ைாறுகிறது.

அங்கைா்கவும்,  அதி்க  சக்தி  ்பாஸச்பட்்களில் 

முக்கியைானதா்கவும் உள்ளது.

்பாஸ்்பைஸ் ந்தஙகும் இ்டஙகள்

1.  ்பாஸச்பட் ்கனிைம் ச்பானற ்பாஸச்பட் ்கல்லோனது 

ஒரு க்பரிய விமனயுறா சதக்்கைாகும்.

2.  ்கடல் நீர் ைற்றும் நீர்வாழ அடிவணடல்்கள்

3.  நிலேத்திலும்,  நீரிலும்  ்கமரந்துள்ள  நிமலேயில் 

்பாஸச்பட்்கள்

4.  இறந்த  ைற்றும் உயிருள்ள உயிரி்களில்  ்கரிைச் 

சசர்ைானமுமடய ்பாஸச்பட்்கள்.

்பாஸ்பரஸின  க்பரும்்பாலும்  இயல்பு  ைாற்றம், 

்கரிை  சசர்ைானைல்லோத  ்பாஸச்பட்,  ்கரிைச் 

சசர்ைானமுமடயதா்கவும்,  ்கமரயமுடியாதமவ 

்கமரயக்  கூடியதா்கவும்  அவற்றின  இமடசய 

ைாற்றப்்படுகினறன ச்பானறமவ்கள்  தாவரங்கமளப் 

்பாஸச்பட் ்பயன்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது.

்பாஸ்ந்பட கரையுந்தன்ரம

்பாஸச்பட்்கள்  ்கால்சியம்,  இரும்பு, 

கைக்னீசியம்,  அலுமினியம்  இவற்சறாடு 

சசர்ந்சத  ்காைப்்படுகினறன.  ஆ்கசவ, 

அமவ  ்கமரய  முடியாதமவயா்கவும், 

கசடி்களுக்கும்  நுணணுயிரி்களுக்கும் 

கிமடக்்க  முடியாதமவயா்கவும்  உள்ளன.  சிலே 

நுணணுயிரி்கள்  ்கரிைம்  சார்ந்த  அமிலேங்கமள 

உற்்பத்தி  கசயது  ்கமரயாத  ்பாஸச்பட்்கமளக் 

்கமரயச்  கசயகினறன.  எடுத்துக்்காட்டு:  தசயா 

ச்பசில்லேஸ, ச்பசில்லேஸ.

்பாஸ்ந்பட சசரிககச் சசய்தல்

தாவரங்களும்  நுணணுயிரி்களும்  ்கரிைச் 

சசர்ைானம்  இல்லோத  ்பாஸச்பட்்கமளச்  கசரிக்்கச் 

கசயது  அவற்மறக்  ்கரிைச்  சசர்ைானமுமடய 

்பாஸச்பட்்களாக்கி  ATP  ைற்றும்  நியூக்ளிக் 

அமிலேங்களில் சசர்க்கினறன.

்பாஸ்ந்பட கனிமமாககும்

்கரிைச்  சசர்ைானமுமடய  ்பாஸச்பட்மட  உமடயச் 

கசயது  ்கமரயும்  தனமையுமடய  ்கரிைச் 

சசர்ைானமில்லோத  ்பாஸச்பட்மட  உணடாக்குதல், 

்கனிைைாக்கும்  எனப்்படும்  (Mineralization). 

நுணணுயிரி்கள்  ்பாஸச்பட்ஸ  கொதி்கமள 

உணடாக்கி,  தாது  உப்பு  அதி்கைாக்குதமலே 

ஊக்்கப்்படுத்துகினறன (்படம் 11.5).

ம்பட்டிக்அமிலேம்  இசனாசிட்டால்

  ம்பட்சடஸ
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ந்தரவப்்படுகின்்றன. சல்ந்பட குர்றப்பு 

சசயயும் ்பாகடீரியாகக்ளால் வாழுமி்டஙகளில் 

நசரும் ரைடைென் சல்ர்பட காறறில் வாழும் 

்பாகடீரியாககளுககு �ஞசாக அரமகி்றது.

அமிசனா அமிலேங்கள், புரதங்கமள உணடாக்்க 

சல்ச்பட்மடக்  குமறக்கும்  கசயல்  அசிமிசலேட்டரி 

சல்ச்பட்  குமறப்பு  எனறு  அமழக்்கப்்படுகிறது. 

இவவாறு உணடாக்்கப்்படும் மஹட்ரஜன சல்ம்பட் 

்கரிைக் கூட்டுப் க்பாருள்்களில் சசர்க்்கப்்படுகிறது.

கந்தகம் குர்றத்தல் (S°  H2S)

டிசிமிசலேட்டிவ  ்கந்த்கம்  குமறக்கும்  ்பாக்டீரியா 

எலிைணடல் ்கந்த்கத்மத மஹட்ரஜன சல்ம்படா்கக் 

குமறக்கிறது.  உதாரைம்:  டிசல்பியூசராசைானாஸ 

்காற்றில்லோைல் வாழும் ஒரு உயிரியாகும். ்காற்றுள்ள 

சூழநிமலேயில்  சூனோனொனாஸ்,  புனராடடியஸ் 

ைற்றும்  சால்னெ்னல்லா  ச்பானறமவயும்  இந்தச் 

கசயமலேச் கசயய முடியும்.

கரிம கந்தகம் கூடடுப் ச்பாருள்களின் 

குர்றத்தல்/ஆகஸிகைணம்

மட மீத்மதல் சல்ம்படு ச்பானற ்கரிை ்கந்த்கக் கூட்டுப் 

க்பாருள்்கள் ்கார்்பன ைற்றும் சக்தி ஆதாரைா்க அசெ்க 

நுணணுயிரி்களால் உ்பசயா்கப்்படுத்தப்்படுகிறது.

டிசல்புரிநைசன்:  ்கரிை  ்கந்த்கக்  கூட்டுப் 

க்பாருள்்கமள  நுணணுயிரி்கள்  உ்பசயாகித்து, 

கவளிச்சம் இருந்தால் மஹட்ரஜன  சல்ம்பமட 

மினனணு க்காமடயாளியா்க ்பயன்படுத்திக் ்காற்று 

இல்லோைலும்,  குனரானெசியம், குனைானராபியம் 

ச்பானற ச்பாட்சடாட்டிராபிக் ்கந்த்கம் ்பாக்டீரியாக்்கள் 

ஒளிச்சசர்க்ம்க கசயயும்.

கந்தகம் குர்றககப்்படு்தல்

வாழுமிடங்களில்  சல்ச்பட்  இருந்தால்,  கவவசவறு 

வம்கயான  நுணணுயிரி்களின  கதாகுப்பு 

சல்ச்பட்  அளமவ  குமறக்கிறது.  ்காற்றில்லோ 

சுவாசத்தில்  சல்ச்பட்,  ்கமடசி மினனணு ஏற்பியா்க 

கசயல்்பட்டு  சல்ம்படா்க  ைாறுவதா்க  க்பயகஜரிஙக் 

என்பவர்  விளக்குகிறார்.  இது  டிசிமிநைட்டரி 

கந்தகக குர்றப்பு  (DSR)  என  அமழக்்கப்்படுகிறது. 

்காற்றில்லோைல்  வாழும்  ்பாக்டீரியாக்்களான 

டீசல்ஃச்பாவிப்ரிசயா  (்படம்  11.6)  டீசல்ச்பா்காக்்கஸ, 

டீசல்ச்பாட்சடா-சைகுலேம்  முதலியன  டிசிமிசலேட்டரி 

்கந்த்கக் குமறப்ம்பச் கசயயக் கூடியமவ ஆகும்.

உயிர்புவி இரசாயன சுழற்சி இல்மலேகயனறால் 

பூமியின நிமலே எனனவாகும்?

உயர் சிந்தரன நகள்விகள்

இந்த சசயல் �ர்டச்பறு்தறகு ர்பருநவட, 

அல்ைது நைகந்டட ந்பான்்ற கரிமக கார்்பன்கள் 

பாைறக�� 
பா�ேப�க�

தைர �ேரா�ட�

பாைறக�� 
�ைதக�

பாைற 
உய
	த�

Plants
Animals

�ைத� �ள�

க�ட த� ம� 
�ைதவைடத�

ம��� 
பா�ேப�க� (க�ம)

க�ம ெபா��களாக 
பா�ேப�க�

பா�ேப�க�� 
கைரச�

பா�ேப�க� ��ப� (�ட�)பாைற

்ப்டம் 11.5:  ்பாஸ்பரஸ சுழற்சி
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ஓர்  ஆணடிற்கு  40–250கி.கி 

N/கஹக்சடர்,  மரசசாபியம்  நுணணுயிரியின 

கசயல்்பாடு்களினால்  ்பல்சவறு  ்பயிர்  வம்க 

தாவரங்களினால்  நிமலேநிறுத்தப்்படுகிறது  என 

்கைக்கிடப்்பட்டுள்ளது. 

வரையர்ற

உயிர் உரங்கள் ெனமை தரும் நுணணுயிரி்கமளக் 

க்காணடது.  அமவ,  மெட்ரஜன  உயிர்  உரம், 

்பாஸச்பட்  உயிர்  உரம்  எனப்  பிரிக்்கப்்படுகினறன. 

இமவ  ைணணின  வளத்மத  க்பருக்குவதற்்கா்க 

வடிவமைக்்கப்்பட்டுள்ளன. 

�ன்ரமகள்

1.  இமவ  இரசாயன  உரத்தின  சதமவமய 

குமறக்கினறன.

2.  இமவ  மவட்டமிண்கமளயும்  தாவர  வளர்ச்சி 

ஊக்குவிக்கும்  க்பாருள்்கமளயும்,  தாவரத்திற்கு 

அளித்து அதன வீரியத்மத சைம்்படுத்துகினறன.

3.  இது ைலிவானது.

உயிர் உரங்கள், அமவ அளிக்கும் ஊட்டச்சத்தின 

அடிப்்பமடயில் கீழ்கணட வம்க்களா்க உள்ளன. 

ர�டைென் உயிர் உைஙகள்

• ளரனசாபியம்

• அனசாடனேனபகேர்

• அனசாஸ்ளபரில்லம்

• பினரஙகியா

சக்திமயப்  க்பற்று,  மஹட்ரஜன  சல்ஃம்பமட 

உணடாக்குகினறன.

11.2 உயிர் உைஙகள் (Bio Fertilizers)

இந்தியாவில்,  ்பணமை  நிமலேயில்  புமத்படிவ 

எரிக்பாருள்்கமள  சார்ந்த  இரசாயன  உரங்கள் 

கிமடத்தலும்,  வாஙகுதலும்  இறக்குைதிச் 

சரக்கு்களினாலும்,  உதவிப்்படி்களினாலும் 

உறுதிப்்படுத்தப்்படுகினறன.  யூரியா  ச்பானற 

இரசாயன உரங்கள், இரசாயன பூச்சிக்க்கால்லி்கள் 

ச்பானறமவ்களின  ்பயன்பாடும்,  ்கரிை 

உரங்கள்  கிமடக்்காததும்,  ைண  ெலேமன 

மி்கவும்  குமறத்துள்ளன.  உயிர்  உரங்கள், 

இரசாயன  உரங்களுக்கும்  ்கரிை  உரங்களுக்கும் 

புதுப்பிக்்கப்்படத்தக்்க  பிற்சசர்பு  க்பாருளா்க 

கசயல்்படுகினறன.  இமவ  ைண  வளத்மத 

க்பருக்கி,  தாவரங்களின  தீஙகுயிரிக்கும் 

எதிரா்கவும்,  ைணைால்  ஏற்்படும்  சொய்களுக்கும் 

இயற்ம்கயான  எதிர்ப்பு  சக்திமய  உருவாக்கும் 

திறமன க்காணடமவ.

்பயிர்ச்பானற  தாவரங்களால்  மெட்ரஜன 

நிமலேப்்படுத்துதல்  ஓர்  ஆணடிற்கு  44  மில்லியன 

கைட்ரிக் டன என்பது த்கவல் சரியான மரசசாபியம் 

வம்கயானது  ்பயிர்்களின  விமளச்சமலே  10–35% 

வமர  அதி்கரிக்்கக்கூடும்.  சைலும்  சதஙகிய  N, 

அந்நிலேத்தில் பினனர் வளர்க்்கப்்படும்  ்பயிர்்களுக்கு 

்பயன்பயக்கும். 

க�ம ச�ப�

����� 
ஆ��ஜேன�ற


க�ம ச�ப�

	ரத ச�ைப�ைர� 
ெதா��க� �����க�� 

�ைத� ( ர�)

�ச�பேராேமான�

தாவர�க� ம��
 
பா���யா�களா� 

சம�ைல�ப���த�

	ைதப�வ 
எ�ெபா�ைள 

எ��த�

�ல ம��
 ப�ைச ஒ� 
உண�����ப�ட பா���யா

�ல ம��
 ப�ைச ஒ� 
உண�����ப�ட பா���யா

கா�ற�ற �ழ� (ெப�
பா�
 
ம� ம��
 ப��க�)

S0

S0

S0

H2SO3

SO2

H2S

SO4
2–

அ©ல
 ப�த�

கா���லா �ழ�

ெப�ேய�ேடா, 
ைதேயாேப��ல�

ெப�ேய�ேடா, 
ைதேயாேப��ல�

�ச�ேபா
	�ேயா பா���யாவா� ஒ��க


்ப்டம் 11.6:  ்கந்த்க சுழற்சி
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அதிக அ்ளவில் ரைநசாபியம் உற்பததி

அதி்க  அளவில்  ளரனசாபியம்  உயிர்  உரத்மத 

உற்்பத்தி கசயவமத விளக்கும் வமர்படம்:

ெல்லே மெட்ரஜமன நிமலேப்்படுத்தும் 

ளரனசாபியம் சதர்வு கசயயப்்பட்டு, ஈஸட் 

எக்ஸட்ராக்ட் சைனிட்டால் (YEM) நீர்க் ்கலேமவயில் 

24 ைணிசெரம் வளரச்கசயயப்்படுகிறது 

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) 

்பாஸ்ந்பட உயிர் உைம் – கரைப்்பரவ

• னபசில்லஸ்

• வீ.ஏ.எம். (VAM)

11.2.1 ரைநசாபியம்

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.

்ப்டம் 11.7:  ஈஸட் எக்ஸட்ராக்ட் சைனிட்டால் அ்கார் 

தட்டின (YEMA) சைல் கவளிர் சிவப்பு மரசசாபியம் 

குழுக்்கள்

�� ெகா��ள�

ெச��ைட 
��ைச�ைழ

ஆ��ேசா�	ேம� 
�ைழ� ���

�ற�ேதா�

அ��ேதா�

�ற�

ஆ�ப 	� 

கா�� பாைத�� 
ெச��ைட 
��ைச�ைழ

்ப்டம் 11.8:  வி.ஏ.எம் பூஞமச்களின குழுக்்கள் 
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ன சதர்ந்கதடுக்்கப்்பட்ட ஸச்பார்்கள்,  கவங்காயம், 

சசாள  வம்கப்  ்பயிர்  ைற்றும்  புல்  வம்க்களில் 

சொமய உணடாக்்கப்  ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன. 

பினனர் மூனறு முதல் ொனகு ைாதங்கள் ்கழித்து 

சவர்்கள்  கவட்டி  ஊற  மவக்்கப்்படுகினறன. 

அதற்கு  பினனர்  சிறுசிறு  ்பந்து்களா்க  உருட்டி, 

கசயலேற்ற  க்பாருள்்களுடன இமைத்து,  சினனச் 

சினன  கெகிழிப்ம்ப்களில் அமடக்்கப்்பட்டு, உயிர் 

உரைா்கப் ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.

்ப்டம் 11.10:  அனாபீனா அசசாசலே -  

நுணசைாக்கி ்பார்மவ 

11.2.4 ரசயநனா ்பாகடீரியா/நீைப்்பச்ரசப் 

்பாசி

நீலேப்்பச்மசப் ்பாசி்கள் என்பமவ, ஒரு கசல்லுமடய 

அல்லேது  இமழ  ச்பானற  அமைப்பிமனயுமடய 

புசராச்கரிசயாட்்கள்  ஆகும்.  இமவ,  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்தவும்,  ஒளிச்சசர்க்ம்கயும் 

சவணடும்.  இந்த  விமத்கமள  நிழலில்  ்காய 

மவத்து விமதக்்க சவணடும்.

11.2.2 ்பாஸ்ந்பட கரைப்்பான்கள்

சூசடாசைானாஸ  ைற்றும்  ச்பசில்லேஸ  ச்பானற 

ைணணிலுள்ள  ்பாக்டீரியாக்்கள்,  ்கமரயாத 

்பாஸச்பட்்கமளக்  ்கமரயக் கூடிய  ்பாஸச்பட்்களா்க 

ைாற்றும்  தனமையுமடயமவ.  அமவ,  ்கரிை 

அமிலேங்கமளச்  சுரந்து  ்பாஸச்பட்்கமளக்  ்கமரயும் 

தனமையுமடயமவ்களா்க  ைாற்றி  கசடி்களுக்கும் 

கிமடக்்கச் கசயகினறன.

அதி்கைா்க  வளர்ப்்பதற்கும்  ஊட்கத்தில் 

கசலுத்துவதற்கும்  ்பாக்டீரியல்  கதாகுதி 

பிக்ச்காவாஸ்கயா  நீர்க்்கலேமவயில்  7  முதல்  18 

ொள்்கள் வளர்க்்கப்்பட்டு, பீட் அல்லேது லிக்மனட்டுடன 

்கலேக்்க  சவணடும்.  ஒரு  வாரம்  ்பதப்்படுத்தப்்பட்டு, 

பினனர்  ்பாலித்தீன  ம்ப்களில்  அமடக்்கப்்பட்டு 

ளரனசாபியம்  ச்பாலேசவ  உ்பசயாகிப்்பதற்கு 

அனுப்்பப்்படுகிறது.

11.2.3 வி.ஏ.எம். (VAM)

மைக்ச்காமரசா  என்பது  பூஞமசயின  சவர். 

தாவரமும், பூஞமசயும் இமைந்து கசயல்்படுவமத 

இது  விளக்குகிறது.  கவசிக்குலோர்  ஆர்்பஸகுலேர் 

மைக்ச்காமரசா  (VAM),  உயிர்  உரைா்கப் 

்பயன்படுத்தப்்படும் ஒரு உள்மைக்ச்காமரசாவாகும். 

அமவ  ்கமரந்துள்ள  ்பாஸச்பட்்கமள  ெ்கரச் 

கசயது  தாவரங்களின  உைவுத்  சதமவமயத் 

பூர்த்தி கசயகினறன. 

உருவ அரமப்பு

வி.ஏ.எம்.  என்பது  உள்மைக்ச்காமரசாவிற்கு 

ஒரு  உதாரைைாகும்.  ்பாஸச்பட்்கமளச்  சசர்த்து 

மவக்கும்  கவசிக்கிள்்கள்,  ஆர்்பஸகிள்்கள் 

ச்பானறமவ கசல்்களினுள்சள ்காைப்்படுகினறன. 

கவசிக்கிள்  என்பது  உருணமடயான  அமைப்பு 

ஆர்்பஸகிள்  என்பது  கிமள்களுடன  கூடிய  ைரம் 

ச்பானற அமைப்பிமன உமடயது (்படம் 11.9) இமவ, 

சவர்்களின ்கார்கடக்ஸ ்பகுதியில் ்காைப்்படும்.

அதிக அ்ளவில் உற்பததி சசய்தல்

சவர் சார்ந்த உட்புகும் க்பாருள்்கள் வி.ஏ.எம் உயிர் 

உரம் உற்்பத்தி  கசயய  சதமவப்்படு்பமவ ஆகும் 

(்படம் 11.10). சவரின மூலேம் கசலுத்தப்்படும் விஏஎம்–

்ப்டம் 11.9:  ெனனீர் க்பரணி
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்பள்ளங்கமளத் தயாரித்தல் (6
1
 × 3

1
 × 9

1
)

ைைலோல் நிரப்பி, 200 கிராம் சூப்்பர் ்பாஸச்பட் 

ைற்றும் நீர் சசர்க்்க்படுகிறது

கதாடக்்க வளர்ச்சிக்குப் ்பாசிமயத், தணணீரின 

சைல் தூவப்்படுகிறது

ஒரு வாரம் ்கழித்து

சைல் ்பகுதியில் ்பாசி நுமர உணடாகிறது

நீர் ்காயந்து வற்றிய பின ்பாசி அமட்கள் 

சச்கரிக்்கப்்பட்டு ்பாது்காக்்கப்்படுகிறன

்காயந்த ்பாசி அமட்கள் 10 கிகி/ கஹக்டர் வீதம் 

வயல்்களில் ொற்று ெடவுக்குப் பின சசர்க்்கப்்படுகிறது

11.2.5 அநசால்ைா

இது  சுத்தைான  நீரில்  மிதக்கும்  நீர்  க்பரணியாகும். 

இதன  தணடு  கிமள்களா்கப்  பிரிந்திருக்கும். 

இமலே்கள்  ெனகு  பிளந்து  இரு  இதழ்களுடன 

தணடில்  ைாறி  ைாறி  அமைந்திருக்கும்.  இமலேக்கு 

டார்சல்  ்பகுதி,  கவனடில்  ்பகுதி  (்படம்  11.9)  என 

இரணடு  ்பகுதி்கள்  உள்ளன.  டார்சல்  ்பகுதியில் 

இமைந்து வாழும் அனபீனா அனசால்னல (்படம் 11.10) 

எனும்  சயசனாச்பக்டீரியம்  இருக்கும்..  க்பரணியும் 

சயசனா  ச்பக்டீரியமும்  இமைந்து  வாழவதில் 

க்பரணிக்கு அனபீனா  நிமலேயான மெட்ரஜமனக் 

க்காடுக்கும்.  க்பரணி,  ைற்ற  நுணணுயிரி்களின 

ச்பாட்டியில்  இல்லோைல்  இருக்்க  இடத்மதக்  (niche) 

க்காடுக்கும்.

அனசால்லா  கெற்்பயிர்்களுக்கு  மெட்ரஜன 

க்காடுக்்கக் கூடிய உயிர் உரைா்கப்  ்பயன்படுகிறது. 

கெல் வயல்்களில் சசர்க்்கப்்படும் ச்பாது அசசால்லோ 

மெட்ரஜன  சத்மத  ஏற்்கனசவ  வயலில்  உள்ள 

்பயிர்்களுக்குக் க்காடுப்்பதால் கசயற்ம்க உரங்களின 

சதமவமயக் குமறக்கிறது.

கசயயக்கூடியமவ.  இமழ  அமைப்புமடயமவ்கள், 

க்பரும்்பாலோன  க்பரிய  சிறப்்பான,  உறுதியான 

சுவர்்கமள உமடய கஹட்டசராமசட்்கள் எனனும் 

கசல்்கமள  உமடயமவ.  இமவ,  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்தும் இடைாகும்.

ைாஸ்ோக, அனபீனா  ச்பானறமவ  இமழ 

அமைப்புமடயமவ.  கிளினயானகபசா என்பது 

ஒரு  கசல்லுமடய  நீலேப்்பச்மசப்  ்பாசியாகும். 

இமழ  அமைப்புமடயவற்றில்  கஹட்டமசட்்கள் 

இருப்்பதால் அமவ மெட்ரஜமன நிமலேப்்படுத்தும். 

சிலே  இமழ  அமைப்புமடயவற்றில் 

கஹட்டசராமசட்்கள் இருக்்காது. ஆனாலும், அமவ 

வளிைணடலே  மெட்ரஜமன  நிமலேப்்படுத்தும். 

அமவ  வளர்வதற்கு  நிமலேயான  நீர்  சவணடும். 

நீலேப்்பச்மசப்  ்பாசி,  வயல்  கவளி்களில்  நிமறய 

வளர்ந்து  நிலேத்மத  மெட்ரஜன  நிமறந்ததாக்கி 

வளப்்படுத்தும்.

அதிக அ்ளவில் நீைப்்பச்ரசப் ்பாசி ்பயிரிடு்தல்

நீலேப்்பச்மசப்  ்பாசிமய  கெல்  வயல்்களில் 

்பயன்படுத்தினால் கெல் வளர்ப்பிற்கு ்பயன்படுத்தும் 

இரசாயன  மெட்ரஜன  உரங்கமள  குமறக்்கலோம். 

இதற்்கா்க  நீலேப்்பச்மச  ்பாசிம்கமள  அதி்க  அளவு 

்பயிர்  கசயவது  அவசியம்.  அதி்க  அளவு  நீலேப்்பச்மச 

்பாசிம்கமள  ்பயிரிடுதலில்  கீசழ்காணும் 

வழிமுமற்கள் உள்ளன.

1.  நீலே ்பச்மசப் ்பாசிமயப் பிரித்கதடுத்தல்.

2.  அதி்க அளவில் நீலேப்்பச்மசப் ்பாசி ்பயிரிடுதல்.

நீலேப்்பச்மசப்  ்பாசிமய  ைணணிலிருந்து 

அல்லேது வயல் கவளி்களிலிருந்து பிரித்கதடுக்்கலோம். 

கதாடர்  நீர்க்்கலேமவயிலிருந்து  சரியான 

நீர்க்்கலேமவ  ்பாசியுடனானமத  எடுத்து,  ்பாசி  வளர் 

ஊட்கம்  பி.ஜி  –  11  அல்லேது  பிரிஙகஷயிம்  உள்ள 

நீர்க்குடுமவ்களில்  சசர்க்்க  சவணடும்.  28° C ல் 

சிலே  வாரங்கள்  மவத்திருந்து,  தனித்  கதாகுதிமயப் 

பிரித்கதடுத்து,  அமடயாளம்  ்கணடு,  ்பாது்காக்்கப்்பட 

சவணடும்.  அதி்க  அளவு  ்பாசி  உற்்பத்திக்கு  இமத 

உ்பசயா்கப்்படுத்திக்  க்காள்ளலோம்.  இமவ  இரணடு 

வழி்களில் அதி்க அளவு உற்்பத்தி கசயயப்்படுகிறது.

அதிக அ்ளவு நீைப்்பச்ரச ்பாசிரகர்ள 

்பயிரிடு்தலில் வழிமுர்றகள் 

1. தி்றந்த சவளியில் ஆழமற்ற இ்டததில் வ்ளர்த்தல்:
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ச�ல் வயல்களில் அநசால்ைாரவ இடும் 

முர்ற

நீர்  நிமறந்த  கெல்  வயல்்களில்  கெற்்பயிமர 

ெடுவதற்கு முனனால், அசசால்லோ இரணடு – மூனறு 

வாரங்கள்  வளர்க்்கப்்பட  சவணடும்.  கெல்  ெடவு 

ெட்டு ஒரு வாரத்திற்குள், வயலில் நீர் வடிக்்கப்்பட்டு, 

அசசால்லோமவ ைணணில் சசர்க்்க சவணடும்.

இரசாயன உரத்திமன விட உயிர் உரங்கள் 

ஏன ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன?

உயர் சிந்தரன நகள்விகள்

11.3 உயிரி பூச்சிக சகால்லிகள்

பூச்சி்கள்  ்பயிர்  ைற்றும்  சசமித்த  க்பாருள்்கமள 

ொசம்  கசயகினறன.  இப்பூச்சி்கள்  ைரத்தின 

இமலே்கள்  ைற்றும்  சவர்்கமளத்  தின்பதாலும் 

அல்லேது  இனப்்பாலிமன  உறிஞசுவதாலும் 

்கடுமையான  ்பயிர்  சசதத்மத  விமளவிக்கினறன. 

இரசாயன  பூச்சிக்  க்கால்லி்கமளப்  ்பயிர்்களின 

மீது  ்பயன்படுத்தும்  ச்பாது,  அமவ  சுற்றுச்  சூழல் 

சீரழிவுக்குப்  ்காரைைா்க  உள்ளன.  இதன  நீடித்த 

்பயன்பாட்டால்  பூச்சி்கள்  இப்பூச்சிக்கால்லி்கமள 

எதிர்க்கும் திறமனப் க்பறுகினறன.

உயிரி பூச்சிக் க்கால்லி என்பது சவளாண பூச்சிப் 

க்பாட்டுக்்கமளக்  ்கட்டுப்்படுத்தும்  ஒரு  ்கலேமவ, 

சைலும், இதன கசயல்்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியல் 

விமளவிமனக்  க்காணடது.  இவவாறான 

தயாரிப்பு்களில்  குறிப்பிடப்்படும்  உயிர்  ்கட்டுப்்பாடு 

மு்கவர்்கள்  இயற்ம்கப்  க்பாருள்்கள்  ச்பானற 

கசடி  இனங்கள்,  சிலே  ்கனிைங்கள்,  விலேஙகு்கள், 

நுணணுயிர்்கள்  உள்்பட  அவற்றின  ைர்பணுக்்கள் 

அல்லேது வளர்ச்சிமத ைாற்றத்திமன உள்ளடக்கியது 

எனலோம். 

இமவ,  ஒருஙகிமைந்த  பூச்சி 

சைலோணமையின வழி்காட்டுதலுக்கு ஒரு முக்கியப் 

்பஙகிமன  ஆற்றி  பூச்சி்கமளக்  ்கட்டுப்்பாட்டில் 

மவக்கினறது.

�ற்பயன்கள்

இவற்றில்  குமறந்த  அளவு  ெச்சுத்  தனமை 

க்காணடுள்ளதால்,  இது  ைனிதர்்கள்  ைற்றும் 

சுற்றுச்  சூழலிமனப்  ்பாதிக்்காது  ைற்றும்  எந்த  தீய 

எச்சத்திமனயும் அணடவிடாது. 

குறிப்பிட்ட பூச்சிப் க்பாட்டுக்்கமளசய தாக்கும்.

ரமகநகாரைசா, ஆர்ககிட முர்ளத்தல்:

வாழக்ம்க  சுழற்சியின  கதாடக்்க  நிமலே்களில் 

நிலேத்தில்  வாழும்  ஆர்க்கிட்்கள்  எல்லோசை 

ஒளிச்சசர்க்ம்க  கசயவதில்மலே.  ்பச்மசயம் 

இல்லோததால், பூஞமச இமைச் சசர்க்ம்கயால் 

(மைக்ச்காமரசா)  க்பறப்்படும்  ்கார்்பமனச் 

சார்ந்சத  வாழும்.  பினனர்  முதல்  ்பச்மச 

இமலே்கமள நிலேத்திற்கு  சைசலே உணடாக்கி, 

உைவு  ஊட்டத்துக்குரிய  வழிவம்க்கமளச் 

கசயது க்காள்வது மைக்ச்க கஹட்டசராட்ராஃபி 

எனப்்படும்.  200  வம்க  ஆர்க்கிட்்கள்  தங்கள் 

வாழொள் முழுவதும் ்பச்மசயம் இல்லோைசலேசய 

இருக்கினறன. னகலினயாலா, னகஸ்டனராடியா, 

்காரல்னலாளரசா, ளரஸான்்தல்லா  ைற்றும் 

அசெ்க  ஆர்க்கிட்்கள்  மைக்ச்காமரசல் 

பூஞமசயிடமிருந்சத  ்கார்்பமனப்  க்பற்றுக் 

க்காள்கினறன.

்தகவல் துளி

அதிக அ்ளவில் அநசால்ைாரவப் ச்பருககு்தல்

சிறு சிறு நிலேப்்பகுதி்கள் (50-100 ச.மீ) அல்லேது 

்காமரத் கதாட்டி்களில் சதஙகி நிற்கும் நீரில் 

அசசால்லோமவச் சசர்க்்க்படுகிறது

சுணைாம்பு சசர்த்து PH 8 ல் மவக்்கப்்படுகிறது

சத்துக்்கா்க சூப்்பர் ்பாஸச்பட் சசர்க்்கப்்படுகிறது 

ைற்றும் பூச்சி்கமளத் தடுக்்க ்கால்ச்பாபூரான 

சசர்க்்கப்்படுகிறது

20 ொட்்களுக்கு பிறகு அசசால்லோ உயிர்த்கதாகுதி 

8 முதல் 10 டன்களா்க அதி்கரிக்கும். 

அறுவமட கசயயப்்பட்ட அசசால்லோ உயிர் 

உரைா்க கெல் வயல்்களில் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது
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ஒரு  குறிப்பிட்ட  ்கார–அமிலேத்தனமை  பிடீ  ெஞசின 

கசயல்்பாட்டிற்கு உதவும்.

சசயல்முர்ற:

பூச்சி்கள் ஐந்து வித்து ்படி்கங்கமளக் க்காணட 

கிமர புரதத்திமன உட்க்காள்ளும்

இப்்படி்கங்கள் பூச்சியின வயிற்றில் உள்ள 

அமிலேத்தனமையில் ்கமரயும்

இவவாறு ்கமரந்த கசயலேற்ற கடல்டா அ்க ெச்சு 

கவட்டப்்பட்டு, அவற்மற ஒழுஙகு்படுத்தி கசயலில் 

மவக்கினறது

கசயலில் இருக்கும் ெஞசுப் பூச்சி்களின 

ெடுக்குடலின புறச்சீதப்்படலேத்தில் அதன குறிப்பிட்ட 

உைர்க்பாறிசயாடு பிமையும்

இதன விமளவா்க ெஞசு உட்கசருகி அதன மூலேம் 

புறச்சீதப்்படலேத்தில் துமள்கள் க்பருக்்கைமடயும்

அதன விமளவா்க உயிரணுச் சிமதவு ைற்றும் 

புறச்சீதப்்படலேத்தின த்கர்வால் உயிரணுவின 

உள்ளடக்்கங்கள் விடுவிக்்கப்்படும். பூச்சி்களின 

ைரைத்திற்கு மி்க முக்கிய ்காரைைா்க 

தி்கழகிறது

அறிகுறிகள்:

• முட்மடப்புழுக்்கள் ஊட்டத்திமன நிறுத்தும்

• முட்மடப்புழுக்்கள்  ைந்தைா்க  ஆகிறது  ைற்றும் 

ஒசர நிமலேயில் இருக்கிறது

• முட்மடப்புழுக்்களின  உடலில்  இருந்து 

தணணீர் ்கசிந்து கவளிசயறுகிறது

• முட்மடப்புழுக்்கள்  இறந்ததும்  இமவ 

இமலேயிலிருந்து கீசழ விழுகிறது.

• ்பல்சவறு இனங்கள் உமடய பிடீ ்பருத்திக்்காயப் 

புழு, முட்மடக்ச்காஸ புழு ைற்றும் ஜிப்சி அந்துப் 

பூச்சிக்கு எதிரா்க சவமலே புரிகிறது.

கதாடர்ந்து  சுற்றுச்  சூழலில்  இருப்்பதால்  பூச்சிப் 

க்பாட்டுக்்களின க்பருக்்கத்மத நீணட ்காலேம் ஒடுக்்க 

முடிகிறது.

நுணணுயிரி  பூச்சிக்  க்கால்லி்கள்  மூனறு 

வம்கப்்படும். அமவ:

1.  ்பாக்டீரியல் உயிரி பூச்சிக் க்கால்லி

2.  பூஞமச உயிரி பூச்சிக் க்கால்லி

3.  ெச்சு ஊனீர் உயிரி பூச்சிக் க்கால்லி

11.3.1 ்பாகடீரியல் பூச்சிகசகால்லி

னபசில்லஸ் துருங்கன்சிஸ்,  னபசில்லஸ் பாபபினல, 

னபசில்லஸ் ் லன்டிொர்பஸ் ச்பானற ்பாக்டீரியாக்்கள் 

சிலே பூச்சிப் க்பாட்டுக்்கமளக் க்கால்லும் ஆற்றல் வளம் 

வாயந்தமவ. சைலும் இப்்பாக்டீரியாக்்கள் பூச்சி்கமள 

சொயவாயப்்பட மவக்கினறன.

ந்பசில்ைஸ் துருன்சிஸ் (பிடீ)

இமவ கிராம் செர்ைமற, வித்து உருவாக்கும், ்கம்பி 

ச்பானற  வடிவமைப்புடன  ைணணில்  இருக்கும் 

்பாக்டீரியா. இப்்பாக்டீரியாக்்களில் வித்து உருவாகும் 

ச்பாது சிலே பூச்சிக்  க்கால்லி  புரதங்கள் ஐந்து வித்து 

்படி்கங்களா்கத் தயாரிக்்கப்்படுகினறன. இமவ தான 

(Delta  Endotoxin)  கடல்டா அ்க  ெச்சு  எனறும் கிமர 

புரதம்  (cry protein) குறிப்்பா்கச் கசதிலிறக்ம்கயினம் 

(Lepidoptera)  வணடினம்  (coleoptera)  ைற்றும்  சிலே 

பூச்சி இனக்குழுக்்களுக்கு ெஞசா்க அமையும்.

பிடீயின் �்டவடிகரக முர்ற:

பிடீயின  உயிரணு  இமலே்கள்  மீது  கதளிக்்கப்்படும் 

ச்பாது,  அவற்றிமன முட்மடப்  புழு வடிவங்களான 

பூச்சி்கள் உட்க்காள்ளும் க்பாருட்சட அதன கசயமலேச் 

கசயயும். ஏகனனறால், பூச்சி்களின வயிற்றில் உள்ள 

பிடீ ்பருத்தி ஒரு ைர்பணு ைாற்றம் கசயயப்்பட்ட 

்பயிராகும்,  இதில்  ்படி்க  ெஞசுமசக் 

க்காணட  ைர்பணு,  ைர்பணுத்கதாகுதியில் 

ஒருஙகிமைந்து  உள்ளது.  இப்்படி்க  ெஞசு 

்பல்சவறு தாவர ்பா்கங்களில் கவளிப்்படுவதால் 

அவற்றின  மீது  பூச்சிக்க்கால்லி்கமளத் 

கதளிப்்பது  குமறகிறது.  BT  ்பருத்தி  ைட்டுசை 

இந்தியாவில்  வணி்கச்  சாகு்படிக்்கா்க 

ஒப்புதல்  அளிக்்கப்்பட்ட  ஒசர  ைர்பணு  ைாற்றம் 

கசயயப்்பட்ட ்பயிராகும்.

்தகவல் துளி
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கொதி  (Lipase),  புரத  கொதி்கமளச்  (Protease) 

சுரக்்கச்  கசயது  புறத்சதாலிமனக்  ்கமரக்கினறன. 

பூஞமசயிமழ  குருதிக்குழியினுள்  நுமழந்து, 

சவ்கைா்கப்  க்பருகி  அப்பூச்சியின  முழு  உடலில் 

குடிசயறியபின ்கலேவியிலோன அரும்பி்களின மூலேம் 

வித்து்கமள (Blasto spores) விடுதமலே கசயகினறன. 

குருதிக்குழியின  ஊட்டச்சத்து  குமறப்்பாட்டினால் 

அல்லேது  ெச்சு  ்கலேந்த  உயிரனக்்கழிவு்களின 

்கசிவால்  குருதி  ெஞசூட்டுதலின  மூலேம்  பூச்சி்கள் 

அழியும்.

இநதியாவின் ்பதிவு 

சசயயப்்பட்ட உயிர் 

சகால்லிகள்:

1.   ன ப சி ல் ல ஸ் 

து ரு ஞ் சி ன் ஸி ஸ் 

்வார்.இஸ்னர்லன்ஸிஸ்

2.  னபசில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் ்வார்.குர்ஸ்ோக

3.   னபசில்லஸ் துருஞ்சின்ஸிஸ் ்வார்.னகனலரினய

4.  னபசில்லஸ் ஸ்னபரிககஸ்

5.  டளரகனகா்ேர்ொ விரினே

6.  டளரகனகா்ேர்ொ ்ெர்சியா்னம்

7.  சூனோனொனஸ் ிஃபுனைானரா்சன்ஸ்

11.3.3 �ச்சு ஊனீர் பூச்சிக சகால்லிகள்

ெச்சு ஊனீர் பூச்சிக் க்கால்லி்கள் என்பது கிருமி்கள் 

மூலேம்  பூச்சி்கமள  ைற்றும்  பிற  ்கணுக்்காலி்கமளப் 

்பாதிப்்பமடயச்  கசயயும்.  ெச்சு  ஊனீர்  பூச்சிக் 

க்கால்லி்கள்  கசதிலிறக்ம்கயின  முட்மடப்புழுக்்கள் 

ச்பானற  ்ெலிகனகாபர்்வா, ஸ்னபானோப்ேரா 

இனங்கமள  ்பருத்தி,  ைக்்காச்  சசாளம்,  சசாளம், 

தக்்காளி  மீது  ்கட்டுப்்படுத்தப்  ்பயன்பட்டு  வருகிறது. 

ெச்சு  ஊனீர்  பூச்சிக்  க்கால்லி்களில்  க்பாதுவா்கப் 

்பயன்படுத்தப்்படுவது,  ்பாக்யுசலோ  மவரஸ 

ஆகும்.  இமவ  மி்கச்  சிறியதா்கவும்  ைற்றும் 

இருபுரியிமழயிலோன  ஆக்சிஜனற்ற  மர்பா  ்கரு 

அமிலேத்தினால்  (டி.என.ஏ)  உருவாக்்கப்்பட்டுள்ளது. 

்பாக்யுசலோ  மவரஸ  ச்பரினம்  மூனறு 

துமைக்குழுக்்கமளக் க்காணடுள்ளது:

• நியூக்ளிக்  ்பாலிகஹட்சராசிஸ  மவரஸ 

(என.பி.வி)

• கிரானயுசலோஸிஸ மவரஸ (ஜி.வி)

• மவரஸ இல்மலே (Non-occluded)

11.3.2 பூஞரச பூச்சிக சகால்லி

இப்பூஞமச்கள் பூச்சி்கமள சொயவாயப்்படச் கசயது, 

பூச்சி்கமள  தாக்கி  அவற்றிமனப்  ்பாதிப்்பமடயச் 

கசயகினறன. இமவ பூச்சியின உடலில் சொயிமனத் 

தூணடி  பூச்சியின  ைரைத்திற்குக்  ்காரைைா்க 

இருக்கினறன.  பூஞமச,  பூச்சிக்  க்கால்லி்களில் 

்பயன்படுத்தப்்படும்  இரு  முக்கியத்துவம்  வாயந்த 

பூஞமச்கள் இமவசய:

• கவள்மள  ைஸ்கார்டின  சொய  உணடாக்கும் 

னபன்வ்வர் பாஸியானா

• ்பச்மச  ைஸ்கார்டின  சொய  உணடாக்கும் 

்ெேரிஹீசியம் அனிஸ்னசாபலினய

ந்பநவவர் ்பாஸியானாவின் �்டவடிகரக 

முர்ற

னபன்வ்வர் பாஸியானா  ொரியிமழ 

டிசயடீசராமைசிட்ஸ  வர்க்்கத்திமனச்  சசர்ந்த 

பூஞமச  ஆகும்,  சைலும்,  இதமன  முழுமையற்ற 

பூஞமச  எனறும்  அமழப்்பர்.  இமவ,  க்காலேராசடா 

உருமளக்கிழஙகு  வணடு  (்படம்  11.11),  ்காடுலிங 

அந்துப் பூச்சி, அகைரிக்்கப் புல் புழு ச்பானறவற்றிற்கு 

எதிரா்க கவற்றி்கரைா்கப் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது.

்ப்டம் 11.11:  இந்த ஒளிப்்படத்தில் ச்பசவவர் 

்பாஸியானாவால் ்பாதிக்்கப்்பட்ட பூச்சியிமனக் 

்காைலோம்.

இப்பூஞமச  உந்து்களின  மூலேம்  பூச்சி்களின 

குருதிக்குழியிமன  ம்கப்  ்பற்றும்  சொக்கில் 

பிரசவசிக்கினறன.  ஒருமுமற  அந்த  உந்து 

புறத்சதாலிசனாடு  இமைந்தால்,  அது  வளர்ந்து 

சைலும் பூஞமசயிமழ புறத்சதாலிமன ஊடுருவும் 

(புறத்சதால்  என்பது  பூச்சி்களின  கவளிப்புறச் 

சவவாகும்) ஊடுருவுவதற்கு வீஙகிய பூஞமசயிமழ 

முமனயின  (Appressorium)  உருவாக்்கமும் 

ஊடுருவல் முமளயும் (Penetration peg) உதவுகிறது. 

பூஞமச்கள்  சிட்டிசனஸ  (Chitinase),  க்காழுப்பு 
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நியூகளியர் ்பாலிசைடநைாஸிஸ் ரவைஸின் 

�்டவடிகரக முர்ற (என்.பி.வி)

பூச்சி்கள்  இவமவரஸிமன 

உட்க்காள்வதன  மூலேம் 

அப்பூச்சி்களின  உடம்பில் 

மவரஸ  நுமழந்து 

க்காள்கிறது.  சைலும் 

இமவ  ெடுக்குடலின 

உயிரணுக்்களில்  சவவு 

இமைவு்களால்  கதாற்மற  ஏற்்படுத்துகிறது. 

இவவம்க  மவரஸ்கள்  உயிரணுக்்களின 

உட்்கருவின  உள்சள  அவற்றின  உமறமய 

நீக்குவதுடன  குடலின  புறச்சீதப்  ்படலேத்திமனக் 

்கடந்து  கசனறு உட்்பரவிய  கதாற்றிமனக்  குருதிக் 

குழியில் நிமலேொட்டும் (்படம் 11.12).

அறிகுறிகள்

நிறைாற்றம்  (முட்மடப்  புழு  ்பழுப்பு  அல்லேது  ைஞசள் 

நிறைாற்றம் அமடகிறது)

• முட்மடப் புழு சிமதந்து அல்லேது மிருதுவாதல் 

• ைந்த நிமலே

• ்பாதிக்்கப்்பட்ட முட்மடப்புழு கிமள்களில் இருந்து 

தமலே கீழா்கத் கதாஙகும்

• முட்மடப் புழுக்்களில் மவரஸ நிமறந்த திரவம் 

இருப்்பதால் அமவ வீஙகிக் ்காைப்்படும். சைலும் 

அமவ ்கருப்பு நிறைா்க ைாறிட இறுதியில் இறந்து 

ச்பாகும்.

்ப்டம் 11.12:  இந்தப் ஒளிப்்படத்தில் என.பி.வி. யினால் 

்பாதிக்்கப்்பட்ட முட்மடப் புழுவிமனக் ்காைலோம்

என்.பி.வி யின் ந்பை்ளவு உற்பததி முர்றகள்

என.பி.வி யிமன ஆயவுக் கூடத்தில் க்பாருத்தைான 

முட்மடப்புழுக்்களின  லோர்வாக்்கமளப் 

்பயன்படுத்தி  ச்பரளவு உற்்பத்திச்  கசயயப்்படுகிறது. 

முட்மடப்புழுக்்கள்  என.பி.வி.  கதாற்றுள்ள 

உைவிமன  தம்  ஐந்தாம்  ்கட்ட  வளர்ச்சியின 

ச்பாது  உட்க்காள்ளும்.  ொனகு  முதல்  ஐந்து 

ொள்்களுக்குப்  பிறகு  இறந்த  முட்மடப்புழுக்்கள் 

ஒனறிமைக்்கப்்பட்டு  அமரக்்கப்்படும்.  அமரத்த 

திரவத்தின  மையவிலேக்கியில்  கசலுத்தி  மவரஸ 

இருக்கும் அடித்து்கள்்கமள ைட்டும் தூய வடிநீருடன 

்கலேக்்கவும்.  இந்த  மவரஸ  கதாங்கமலே  வயலின 

மீது கதளித்துப் ்பயன்படுத்தலோம்.

சுருககம்

்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடு  நிமலேப்்படுத்துதல், 

உயிரியியல்  மெட்ரஜன  நிமலேப்்படுத்துதல்  ஆகிய 

இரணடும்  பூமியில்  ெடக்கும்  மி்க  முக்கியைான 

உயிரியியல் நி்கழவு்கள் ஆகும்.

கைத்தசனாகஜனிசிஸ  என்பது 

்காற்றில்லோைல்  ெடக்கும்  நி்கழச்சி.  இதில் 

்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடு மீத்சதனா்க (CO2 to CH4) 

ைாற்றப்்படும்.  இது  கைத்தசனா  ச்பக்டீரியம்  வம்க 

கைத்தசனாகஜன்களால் ெடத்தப்்படும்.

்பாஸ்பரஸ  உருைாற்றம்,  எனப்்படுவது  ்கரிை 

சசர்ைானைற்ற  ்பாஸச்பட்,  ்கரிை  சசர்ைானமுள்ள 

்பாஸச்பட்டா்கவும்,  ்கமரயமுடியாத  ்பாஸச்பட் 

்கமரயக்கூடிய ்பாஸச்பட்டா்க ைாறுதல் ஆகும்.

ஊதா  ைற்றும்  ்பச்மச  நிற  ்கந்த்கம்  ்பாக்டீரியா, 

சல்்பமர  சிறுைணி்களா்கச்  சசர்த்து  மவக்கும். 

அதனால், அமவ ைஞசள் நிறத்தில் ்காைப்்படும்.

உயிர்  உரங்கள்,  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்து்பமவ  ைற்றும்,  ்பாஸச்பட்மட 

்கமரக்்கக் கூடிய ெனமை தரும் நுணணுயிரி்கமளக் 

க்காணட தயாரிப்்பாகும். அமவ, உயிருடன அமசயா 

நிமலேயில்  விமத  அல்லேது  ைணணுடன  சசர்ந்து 

நிலேத்தின கசழிப்புத் தனமைமய அதி்கரிக்கும்.

அசசால்லோவும்  அனபீனாவும்  இமைந்து 

கசயல்்படும்  தனமையில்  அனபீனா, 

நிமலேப்்படுத்தப்்பட்டுள்ள வளிைணடலே மெட்ரஜமன 

அசசால்லோவுக்கு வழஙகுகிறது.

நீலேப்்பச்மசப்  ்பாசி்கள்  புசராச்கரிசயாட்்கள். 

அமவ,  ஒளிச்சசர்க்ம்கமய  மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்துதமலேயும் கசயயும்.

உயிரி  பூச்சிக்க்கால்லி்கள்  எனப்்படுவது 

பூச்சிப்க்பாட்டுக்்கமளக்  ்கட்டுப்்படுத்தும்  ்கலேமவ, 

இதன  கசயல்்பாடு  ஒரு  குறிப்பிட்ட  உயிரியியல் 

விமளவிமனக்  க்காணடது.  ச்பசில்லேஸ 

துருஞகசனிசிஸ  ்படி்க  ெஞசிமன  உருவாக்கி 

பூச்சி்களின அழிவுக்கு ்காரைைாகும்.
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இ)  க்பக்கியசடாவா

ஈ)  a ைற்றும் b – இரணடும்

3.  ்பாக்டீரியாக்்களால் ்பாஸச்பட் ்கமரதல் என்பது, 

கீசழ உள்ள  எதன உற்்பத்தியால்  ெடுநிமலேப் 

்படுத்தப்்படுகிறது?

அ)  ஆர்்கானிக் அமிலேங்கள்

ஆ)  ்பாஸ்பசடஸ

இ)  ்பாஸ்பாரிக் அமிலேம்

ஈ)  ம்பட்சடஸ்கள்

4.  ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடிலிருந்து  மீத்சதன 

உற்்பத்தியாகும் கசயல்            எனப்்படும்

அ)  ்கார்்பன–மட–ஆக்மஸைடு நிமலே நிறுத்தல்

ஆ)  கைத்திசலோ ட்ராபி

இ)  கைத்தசனா கஜனிசிஸ

ஈ)  ஒளிச் சசர்க்ம்க

5.  அமிசனா  அமிலேம்,  ைற்றும்  புசராட்டீன்கமள 

சுய மதிப்பீடு

சரியான விர்டரயத 

ந்தர்நச்தடுககவும்

1.  வளிைணடலே மெட்ரஜன 

புசராச்கரிசயாட்்களால் 

அ ம் ச ை ானிய ா வ ா ்க 

ைாற்றப்்படுவது            எனப்்படும்.

அ)   உயிரியியல் மெட்ரஜமன 

நிமலேப்்படுத்துதல்

ஆ) மெட்ரிபிச்கஷன

இ)  அம்சைானிபிச்கஷன

ஈ)  டிமெட்ரிபிச்கஷன

2.  சல்ம்பட் ஆக்சி்கரைம் இதனால் 

ெமடக்பறுகிறது

அ)  மதசயாச்பசில்லேஸ

ஆ) ஊதா ்பாக்டீரியா

பா���ய� ����ெகா�� - ேப��லா� ��ெஜ
�ய�

Bt ப��� ெச� ��� - உ��த
Bt ப���� ெச�ைய

உ��
 ��� இற�த

கா�� ப��� ெச� ��� - உ��த ப�� அைட�த தாவர


�எ ஏ Bt �  ேப�லா� ���ெஜ��ய� மரப� மா�ற�ப�ட Bt ப���� 
ெச�
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உணடாக்்க ்கந்த்கம் குமறக்்கப்்படுவது

அ)  டிசல்பியூரிசலேஷன

ஆ) அசிமிசலேட்டரி ்கந்த்கம் குமறத்தல்

இ)  டிசிமிசலேட்டரி ்கந்த்கம் குமறத்தல்

ஈ)  ்கந்த்கம் குமறத்தல்

6.  மெட்சராஜீனஸ உயிர் உரத்திற்கு உதாரைம்

அ)  ச்பசில்லேஸ

ஆ) சூசடாசைானாஸ

இ)  ளரனசாபியம்

ஈ)  வீ.ஏ.எம்

7.  நீலேப்்பச்மசப் ்பாசியின ைற்கறாரு க்பயர்

அ)  ்பச்மசப் ்பாசி

ஆ)  பிரவுன ்பாசி

இ)  மசயசனா ்பாக்டீரியா 

ஈ)  நீலேப் ்பாசி

8.  மரசசாபியத்திற்்கா்கத்  சதர்ந்கதடுக்்கப்்பட்ட 

ஊட்கம் YEMAவில் உள்ள சர்க்்கமர

அ)  ைால்சடாஸ

ஆ)  சைனிட்டால்

இ)  குளுக்ச்காஸ

ஈ)  சலேக்சடாஸ

9.  ்கரிைச்  சசர்ைானமில்லோத  ்பாஸச்பட்்கமளக் 

்கமரயும்  தனமையுமடயதா்க,  ச்பசில்லேஸ 

கசயவது 

அ)  எனமஸைம் உற்்பத்தியால்

ஆ)  ்கரிை அமிலேங்கள் உற்்பத்தியால்

இ)  ்காரம் (Alkali) உற்்பத்தியால்

ஈ)  மினரமலே சசஷனால்

10.  வி.ஏ.எம். அதி்க அளவில் ்பயிரிடுவது ெடப்்பது

அ)  சசாளப்்பயிரின சவர்்களில்

ஆ)  கெற்்பயிரின சவர்்களில்

இ)  உருமளக் கிழஙகு்களின சவர்்களில்

ஈ)  ்பருத்திச் கசடியின சவர்்களில்

11.                என்பது பூச்சி்களின உடம்பில் 

சொயிமனத்  தூணடும்  பூஞமசயின 

எடுத்துக்்காட்டு:

அ)  கவர்டிசீலியம்

ஆ)  ச்பசவவர் ்பாஸியானா

இ)  கைடரிஹுசியம் அனிஸசசாப்லிசய

ஈ)  சைற்கூறிய அமனத்தும்

12.  பிடீயின ெச்சுத் தனமைக்குக் ்காரைம்

அ)  கிமர புரதம்

ஆ)  கடல்டா அ்க ெச்சு

இ)  ஐந்து வித்து ்படி்கம்

ஈ)  சைற்கூறிய அமனத்தும்

13.  பூஞமச  பூச்சிக்  க்கால்லி்களின  ெடவடிக்ம்க 

முமற                       க்பாறுத்தது.

அ)   பூச்சி்கள் பூஞமச்கமள உட்க்காள்ளுதல் 

மூலேம்

ஆ)   பூஞமச்கள் பூச்சியின புறத்சதாலிமன 

ஊடுருவுதல் மூலேம்

இ)   பூஞமச கதாற்றுள்ள இமலே்கமள 

உட்க்காள்ளுவதின மூலேம்

ஈ)   பூஞமச்கள் வித்திமன 

உட்க்காள்ளுவதின மூலேம்

பின்வரும் வினாககளுககு விர்ட ்தருக

1.  ்கந்த்கம்  சுழற்சியில் ஊதா  ைற்றும்  ்பச்மச  நிற 

்பாக்டீரியாவின ்பஙகு எனன?

2.  மெட்டிசராஜுசனஸ  எனறால்  எனன?  அதன 

சவமலே்கள் யாமவ?

3.  உயிர் உரங்கள் – வமரயறுக்்கவும்.

4.  வி.ஏ.எம். எனறால் எனன?

5.  உயிரி பூச்சிக் க்கால்லி்கள் எனறால் எனன?

6.  என.பி.வி எனறால் எனன?

7.  தாவரத்தில்  ஏற்்படும்  ்பாக்டீரியல்  சொய்கள் 

யாமவ?

8.  கலேகிசைா குசளாபினின சவமலே எனன?

9.  கெல் வயல்்களில் அசசால்லோமவச் சசர்க்கும் 

வழிமுமற யாது?

10.  மரசசாபியத்தின  முக்கியைான  தனிச் 

சிறப்பு்கள் யாமவ?

11.  ்கமரயக்கூடிய ்பாஸச்பட்டின அதி்க உற்்பத்தி 

குறித்து விளக்கு்க.

12.  அசசால்லோ  –  அனபீனா  கூட்டு  வாழக்ம்க 

எனறால் எனன?

13.  ்படி்க ெஞசு எனறால் எனன? பிடீ ்பருத்திமயக் 

விளக்கு்க

14.  சவர்  முடிச்சு  உணடாவமத,  ்படத்துடன 

விளக்கு்க.

15.  ்பாஸ்பரஸ/்கார்்பன/்கந்த்கம்/மெட்ரஜன/

சுழற்சி்களின விமன்கமள குறித்து விளக்கு்க.

16.  வி.ஏ.எம்–ன  அதி்க  அளவு  உற்்பத்திமயக் 

கூறு்க.

17.  ச்பசில்லேஸ  துருஞகசனசிஸ  ்பற்றி  விரிவா்கக் 

குறிப்பு வமர்க.
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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

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

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.

மோணவர்்கள் இப�ோ்ப�குதிளயப �யினற 

பிறகு,

• 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.

• மனித ்ைோய்த்பதோற்றுதலின் பவவ்்வறு 

்ைோய்ககோேணிகசளயும், அசவ 

உடலுககுள் நுசழயும் பவவ்்வறு 

வழிகசள அறிவர்.

கற்றல் நநொக்கஙகள் 12.1 மனித உடலின் நுண்ணுயிர் 

நநொயத்்தொற்றுகள்

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.

சி்ல ந�ோய்கள் ஒருவரி்மிருந்து 

மற்தறோருவருக்குப �ரவோது. எடு்துக்்கோட்ோ்க: 

நுணணுயிரியோன கிளோஸடீரிடி�ம் படடடோசன 

(மணணில் வோழும் ்கோயங்கள் அல்்லது 

181
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இ) உட்கொள்ளுதல் (Ingestion)

உணவுக் குழல் ந�ோய்த்ோற்றுக்்கள் த�ோதுவோ்க, 

ந�ோய உண்ோக்கும் உயிரி்களை த்கோண் 

உணவு அல்்லது �ோனங்களை உடத்கோள்வதினோல் 

த�றப�டுகினறது. உடத்கோள்வதினோல் �ரவும் 

ந�ோய்த்ோற்று, நீர் (்கோ்லரோ), உணவு (ள்�ோயடு), 

அல்்லது ம்ல வோய மூ்லமோ்கநவோ (டிசனடிரி-

வயிற்றுக் ்கடுபபு) �ரவ்லோம்.

ஈ) உட்செலுத்துதல் (Inoculation)

ந�ோய்த்ோற்றுக் ்கோரணி்கள் சி்ல நவள்ல்களில் 

ந�ரடியோ்க் ஓம்புனரின திசுக்்களில் 

நுளழகினறன. த்ட்னஸின (Tetanus) 

ஸந�ோர்்கள் ந்ோலின ்கோய்தில் வழியோ்க 

உ்லினுள் நுளழயும், நரபிஸ ளவரஸ �ோயக் 

்கடியினோல் ந்ோலின அடியிலும் நுணணுயிர் 

நீக்்கம் தசயயப�்ோ் ஊசி கு்துவதினோலும் மற்றும் 

அறுளவ சிகிசளச உ�்கரணங்களினோலும் ந�ரடி 

உடதசலு்து்லினோலும் உள்நை நுளழகினறது.

உ) நச்சுக் ்கொடி வழியொக வரும் பிறவி நநொயகள் 

(Congentical)

சி்ல ந�ோயக் கிருமி்கள் �சசுக்த்கோடி ்ள்யரளன 

திறளமயோ்க ்க்ந்து ்கருபள�யில் இருக்கும் ்கருளவ 

ந�ோயுறதசயகிறது. டிரிப்போனீமோ பபல்லிடம் எனனும் 

�ோக்டீரியோ, ருபபல்்ோ (Rubella), சைட்டோபமக்்ோ 

எனறும் ளவரஸ, டோக்ஸோபிளோஸமோ ்கோணசட 

ந�ோனற ஒடடுணணி்கள் �சசுக் த்கோடிக்குள் 

நுளழந்து பிறக்கும் குழந்ள்்களுக்கு ந�ோய 

உண்ோக்குகினறது.

12.1.2 நநொயத்்தொற்றின் வகககள்  

(Types of Infection)

ந�ோய்த்ோற்ளற தவவநவறு வழி்களில் 

வள்கப�டு்்்லோம். ஓர் உயிரின்தின உ்லில் 

ஒடடுணணியோல் வரும் த்ோ்க்்க் த்ோற்று 

மு்னளம் த்ோற்று எனறு அளழக்்கப�டுகிறது. 

ஓம்பு�ரில் பிறகு அந் ஒடடுணணியோல் வரும் 

த்ோற்று மீள் த்ோற்று என அளழக்்கப�டும்.

ஓம்புனரின எதிர்ப�ோற்றல் முனனநர, இருக்கு 

த்ோற்று ந�ோய்கைோல் குளறக்்கப�ட் நவளையில் 

அள் ஒரு புதிய ஒடடுணணி ந�ோய்த்ோற்ளற 

அளமக்குமோயின இரண்ோம் த்ோற்று என 

வளரயறுக்்க்லோம். 

சிரோயபபு்களினுள் தசல்வ்ோல் த்ட்னஸ 

உண்ோக்கும்) எனநவ த்ட்னஸ எனனும் ந�ோய, 

த்ோற்றுந�ோய அல்்ல.

ந�ோயோனது ந�ோய உண்ோக்கும் 

நுணணுயிரினோல் ஓம்பு�ருக்கு தீஙள்க 

உண்ோக்குகிறது. நுணணுயிரி்கள் 

வைர்சசியினோல் ந�ோயுற்ற நிள்ல ஏற்�ட்ோல் 

அது ந�ோய்த்ோற்றோகும். ந�ோய எனனும் 

தசோல் நுணணுயிரி்கள் ஓம்புனரின திசுக்்களில் 

நிறுவப�டடு ்கோயப�டு்தினோந்லோ அல்்லது 

தீளமயோன விளைவு்களை உணடு�ணணுவள் 

குறிப�்ோகும். ஓம்பு�ரில் நுணணுயிரி்களின 

வைர்சசியினோல் ந�ோயுற்ற நிள்ல ஏற்�ட்ோல் அது 

ந�ோய்த்ோற்றோகும். ந�ோய்த்ோற்ளற துவக்்க 

ந�ோளய ந�ோளய உண்ோக்கும் ்கோரணி்கள் 

உ்லுக்குள் உள்ை திசுக்்களுக்கு தவவநவறு 

இயல்�ோன வழி்களில் உள்நை நுளழகினறன.

12.1.1 ்தொற்றுநநொயகள் உடலினுள் 

நுகையும் வழிகள் (Routes of infection)

ந�ோய்த்ோற்ளற உண்ோக்கும் நுணணுயிரி்கள் 

உ்லுக்குள் �ல்நவறு வழி்களில் நுளழகினறன. 

அளவ, கீநழ விைக்்கப�டடுள்ைது.

அ) ்தொடர்பு (Contact)

ந�ோய்த்ோற்று ந�ரடி அல்்லது மளறமு்க் த்ோ்ர்பு 

மூ்லம் உ்லுக்குள் நுளழய்லோம். சிிஃபிலிஸ மற்றும் 

த்கோநனரியோ ந�ோனற �ோல்விளன ந�ோய்கள் ந�ரடி் 

த்ோ்ர்பு மூ்லம் �ரவும். மளறமு்க் த்ோ்ர்�ோனது 

ஆள், த�னசில்்கள் அல்்லது த�ோம்ளம்களைப 

ந�ோனற உயிரற்ற த�ோருள்்களி்மிருந்து 

ந�ோயக்கிருமி்கள் ஒருவரி்மிருந்து 

மற்தறோருவருக்குப �ரவுகினறது. டிிஃபதீரியோ ந�ோய 

�ள்ளி தசல்லும் குழந்ள்்களிள்நய த�னசில்்கள் 

மூ்லம் �ரவுகிறது. மு்கம் துள்க்கும் துணடின மூ்லம் 

டரக்ந்கோமோ (த்கரடந்ோ ்கன்ஜஙள்விடிஸ எனும் 

்கண ந�ோய) �ரவுகிறது.

ஆ) சுவொசித்தல் (Inhalation)

இனபுளுயனசோ மற்றும் டியூ�ர்குநைோசிஸ எனனும் 

ந�ோய்த்ோற்று, ந�ோயுற்ற மனி்ர்்கள் தும்மல், இருமல் 

மற்றும் ந�சும் தசய்லோல் ந�ோயக்்கோரணி்களை 

உள்ை்க்கிய நீர்்துளி (டிரோபத்லட) நீர்்துளி 

நீயூக்ளிளய சுவோசிப�்ோல் �ரவுகினறது. சோ்ோரண 

்ஜ்லந்ோஷம், அடிநனோ ளவரஸோல் உண்ோக்கும் 

சுவோச ந�ோய்த்ோற்றோகும்.
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ஒரு ந�ோயோளி ஏற்்கனநவ ஒரு ந�ோயோல் 

�ோதிக்்கப�ட்ப ந�ோது ஒரு புதிய த்ோற்று மற்தறோரு 

��ரி்மிருந்ந்ோ அல்்லது பிற தவளிபபுற சூழலில் 

இருந்ந்ோ அளமக்்கப�ட்ோல் அது குறுக்கு் த்ோற்று 

என அளழக்்கப�டுகிறது.

மரு்துவமளனயில் ந�ரிடும் குறுக்கு் 

ந�ோய்த்ோற்ளற ந�ோநசோந்கோமியல் (Nosocomial) 

ந�ோய த்ோற்று எனறு அளழக்்கப�டுகிறது. 

மரு்துவரின சிகிசளச தசயல்முளறயோல் 

ந�ோயின ஆயவின தசயல்முளறயோல், மற்றும் 

பிற �ள்முளற்கைோல் �ரவும் த்ோற்ளற 

மரு்துவச தசனிமமோ்க ந�ோய்த்ோற்று எனறு 

குறிபபி்ப�டுகினறது.

ந�ோளய உண்ோக்கும் நுணணுயிரி்களுக்கு 

எதிரோ்க சோ்ோரண உயிரி்கள் எவவோறு 

தசயல்�டுகிறது?

உயர் சிநதகை நகள்விகள்

ந�ோய்த்ோற்றோனது ஓம்பு�ரின தசோந்் உ்லின 

தவளிபபுற ஆ்ோர்திலிருந்ந்ோ அடிப�ள்யோ்கக் 

த்கோணடு, ந�ோய்த்ோற்று்களை முளறநய உடபுற 

அல்்லது தவளிபபுறமோ்க ந�ோய்த்ோற்று எனறு 

வள்கப�டு்்்லோம்.

உள்ளிருந்து ந்ோனறும் ந�ோய்த்ோற்று: 

(Endogenous)

ஓம்பு�ரின உ்லில் இயல்�ோ்கக் ்கோணப�டும் 

நுணணுயிரி்கைோல் உண்ோகும் ந�ோய்த்ோற்று 

ஆகும்.

எல்்லோ மனி்னிலும், குறிபபிட் சி்ல இ்ங்களில் 

நுணணுயிரி்கள் ்கோணப�டும். அளவ்களை 

இயல்புநிள்ல உயிரி்கள் என அளழக்்கப�டுகிறது. 

மூக்கு, வோய, �ற்்கள், த்ோணள், கு்ல், சிறுநீர்ப 

�ோள், பிறபபுறுபபு, ந்ோல் ந�ோனறனநவ த�ோதுவோன 

இ்ங்கள் ஆகும் (�்ம் 12.1).

1. ந்ோல் உள்க்்கப�டும்ந�ோது இயல்புநிள்ல 

உயிரி்கள் திசுக்்களுக்குச தசனறு விடுகினறன.

2. சிறுநீர்ப�ோள்யிலுள்ை உயிரி்கள் நமல்ந�ோக்கி 

�்கர்ந்து சிறுநீர்ப�ோள் ந�ோய்த்ோற்ளற 

உண்ோக்கும்.

3. ஆனடி�யோடிக்கினோல் ந�ோயோளிக்கு 

சிகிசளசயினோல் இயல்புநிள்ல உயிரி்கள் 

நீக்்கப�டடு, அ்ற்கு �தி்லோ்க ந�ோளய 

உண்ோக்கும் கிருமி்கள் நிள்லக்்க்லோம்.

4. கு்லில் துளை ஏற்�ட்ோல், �ோக்டீரியோக்்கள் 

அல்்லோ் உ்லின மற்ற �ோ்கங்களுக்கு தசனறு 

விடும்.

பிறபபுறுபபின (pH) அமி்ல்கோர் ்னளம 

உயரும்ந�ோது ந�ோளய உண்ோக்கும் கிருமி்கள் 

அந்் இ்்ள் அள்ந்துவிடும்.

படம் 12.1: இயல்�ோ்க ்கோணப�டும் நுணணுயிரி்கள்

சாதாரண ம�த�� காண�ப�� இய���ைல பா�
	ய�க�

ேம� �வாச பாைத

இைர�ைப �ட� பாைத

�ற����� பாைத

- �ைடைபேலாகா�க� ���ன�

- கா�� அ�ற �வா�க�

- எ��ேராபா�
ேய�ேய
- எ��ேராகா�க� ���ன�

- ��ெர�ேடாகா�க� ���ன�    

- �ேமா�ல� ���ன�
- கா�� அ�ற �வா�க�

- லா�ேடாேப��ல�

- ��ெர�ேடாகா�க� ���ன� 
- ��ெர�ேடாகா�க� அகலா��ேய

- கா��பா�� பா�
	யா அ�ல� ���	யா��
- �ேரா�ேயா� பா�
	ய� ���ன�

- �ைடைபேலாகா�க� ���ன�

ேதா�

- �	ட�� ��ெர�ேடாகா�க�
- ��ெர�ேடாகா�க� �ேமா�ேய

- எ�ெச	யா ேகாைல
- �ென��ெய�லா
- ��ெர�ேடாகா�க� ���ன�

- லா�ேடாேப��ைல ���ன�
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• கு்லில் உள்ை �ோக்டீரியோக்்கள், ந�க்டீரிநயோசின, 

ந்கோலிசின மு்லியவற்ளறச சுரப�்ோலும், 

ஆக்்கச சிள்வு (Metabolic products) 

த�ோருள்்கைோலும் மற்ற �ோக்டீரியோக்்கள் உயிர் 

வோழ முடிவதில்ள்ல.

• இளவ அதி்க எணணிக்ள்கயில் இருப�்ோல் 

மற்ற இனங்களுக்குக் கு்லில் ந�ோதிய இ்ம் 

கிள்ப�தில்ள்ல.

• பிறபபுறுபபு ்லோக்ந்ோந�சில்ள்ல 

�ோக்டீரியோக்்கைோல் உண்ோக்்கப�டும் 

அமி்லச சூழ்நிள்ல மற்ற �ோக்டீரியோக்்களின 

வைர்சசிளய் ்டுக்கிறது.

நநொயத்்தொற்றின் ்வளிப்புற ஆதொரஙகள் 

(Microbial infections of the human body)

மனிதன்: மனி் ந�ோய்த்ோற்றின த�ோதுவோன 

ஆ்ோரம் மனி்ர்்கநை ஆகும். ந�ோயக் ்கோரணி 

ஒரு ந�ோயோளியி்மிருந்ந்ோ அல்்லது மனி் 

்க்்தி்களி்மிருந்ந்ோ உருவோ்க்லோம். ந�ோளய 

உண்ோக்கும் ்கோரணிளய் ்ன உ்லில் இருந்து 

அ்ன ்கோரணமோ்க ந�ோயுற்றவளர ந�ோயோளி 

எனறு அளழக்்கப�டுகிறோர். ஒரு மனி்ன ந�ோளய 

உண்ோக்கும் ்கோரணிளய் ்ன உ்லில் 

இருந்தும், அ்ன மூ்லமோ்க எந்் ஒரு விளைவும் 

ஏற்�்ோமல் இருப�ோன எனறோல், அவளன ந�ோய 

்க்்தி எனறு அளழக்்க்லோம். ந�ோயிலிருந்து மீண் 

பினனரும், அந் ந�ோயக் ்கோரணிளய் ்ன உ்லில் 

ளவ்திருப�ோன எனில் அம்மனி்ன ந�ோய்ோஙகி 

எனறு அளழக்்கப�டுவோன (�்ம் 12.2).

விலஙகுகள்: �்ல ந�ோய்கள் மனி்ர்்களையும் 

வி்லஙகு்களையும் �ோதிக்கினறன. ந�ோய்த்ோற்று 

ஏற்�டு்துவ்ற்கு வி்லஙகினங்களும் முக்கியமோன 

்கோரணம். வி்லஙகினங்கைோல் மனி்னுக்குப 

�ரவும் ந�ோய்களை சூனோடடிக் ந�ோய்கள் (Zoonotic 

diseases) என அளழக்்கப�டும். சூனோடடிக் ந�ோய்கள் 

�ோக்டீரியோவினோல் (எடு்துக்்கோடடு: பிநைக் 

எலி்களி்மிருந்து) ளவரஸ்கைோல் (எடு்துக்்கோடடு: 

�ோய்களி்மிருந்து நரபிஸ) �ரவ்லோம்.

பூச்சிகள்: இர்்ம் உறிஞ்சும் பூசசி்கள் மனி்ர்்களுக்கு 

ந�ோய்களைப �ரபபுகினறன. பூசசி்கள் மூ்லம் �ரவும் 

ந�ோய்கள் ஆர்ந்ோந�ோடு ந�ோய்கள் (Arthopod borne 

disease) எனறு அளழக்்கப�டுகினறது. த்கோசுக்்கள், 

உணணி்கள், ஈக்்கள், த்ள்ளுபபூசசி்கள், 

சிற்றுணணி்கள், ந�ன்கள் ந�ோனறளவ 

ந�ோய்களை் ்க்்தும் ்க்்தி்கள் ஆகும்.

்க்்தி்களில் மோற்றமில்்லோ ந�ோய நுணமப 

�ரபபியோ்கவும் மோற்றமுள்ய ந�ோய நுணமப 

�ரபபியோ்கவும் இருக்்க்லோம்.

• இருபபினும் சோ்ோரன நுணணுயிரி்கள் 

ந�ோயக்கு எதிரோ்கவும் மற்றும் ஓம்புயிரிக்கி �்ல 

�னளம்களை தசயது உ்வுகிறது.

• ந்ோலிலுள்ை இயல்பு �ோக்டீரியோக்்கள் 

உண்ோக்கும் த்கோழுபபு அமி்லங்கள், மற்ற 

வள்க �ோக்டீரியோக்்களை் ்டுக்கினறன.

கடப்பொயடு நமரியின் ககத

ந�ோய �ரபபு்லில் ்க்்தி்களின �ஙகுக்கு நமரி 

மல்்லோளின ்கள் ஒரு சிறந்் உ்ோரணம்.

இரு�்ோம் நூற்றோணடின முற்�குதியில் ஐரிஸ 

குடியோனவைோன நமரி மல்்லோன நியூயோர்க் 

�்கரில் சளமயல்்கோரியோ்கப �ணிபுரிந்்ோர். ஏழு 

ஆணடு்களுக்கு நமல் அ்ோவது 1900 மு்ல் 

1907 வளர மோ்லன தவவநவறு வீடு்களில் 

நவள்ல தசய்ோர். அவர் �ணியோற்றிய 

வீடு்களில் வோழ்ந்் மக்்களில் ஒருவருக்கு 

்னளன அறியோமந்ல ந�ோளயப �ரபபினோர்.

்ஜோர்ஜ் நசோ�ர், மோலினோல் 22 ��ருக்கு 

ள்�ோயடு ்கோயசசல் ஏற்�டடுள்ைது என�ள்க் 

்கண்றிந்்ோர். அவர் மல்்லோன ள்ிஃ�ோயடுக்கு 

ஒரு ்க்்தி எனறு ்கணடுபிடி்்ோர். 

ள்�ோயடு ்கோயசசலுக்கு அவள், ந�ோய எதிர்பபு 

சக்திளயப த�ற்றிருந்்்ோல், ள்�ோயடு 

ந�ோயோல் அவள் �ோதிக்்கப�்வில்ள்ல. இ்ற்கு 

முன ்க்்தியோ்க  அறிந்திருந்்ோலும், இது 

மு்னமுளறயோ்க ஒரு அறிகுறியற்ற ்க்்தி 

எனறு ்கணடுபிடிக்்கப�ட்து.

த்கோள்ளை ந�ோய நிபுணர்்கள் 51 ள்�ோயடு 

ந�ோயோளி்கள் மற்றும் 3 இறபபு வழக்கு்கள் 

நமரியின ந�ரடி த்ோ்ர்�ோல் உண்ோனது 

எனறு ்கணக்கிட்னர். ஆள்கயோல், அவள் 

ள்�ோயட நமரி என நிளனவு�டு்்ப�டடு 

சிளறயில் ்ள்ைப�ட்ோர், அவர் சளமயல் 

நவள்ல தசயயக் கூ்ோது எனற 

நி�ந்்ளனநயோடு விடு்ள்லயோக்்கப�ட்ோள். 

பினபு அவர் ஒரு ் வறோன த�யளரக் த்கோணடு 

மறு�டியும் சளமயல் தசயய த்ோ்ஙகினோர். 

அந�்க மக்்களுக்கு ந�ோய் த்ோற்ளற 

�ரபபினோர். அ்னோல் மறு�டியும் சிளறயில் 

அள்க்்கப�ட்ோர் 26 ஆணடு்களுக்குப 

பினனர் அவர் நிநமோனியோவோல் 

மரணமள்ந்்ோர்.

தகவல் துளி
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உணவு: அசு்்மோன உணவு த�ோருள்்கள் 

ந�ோய்த்ோற்றின ஆ்ோரமோ்க இருக்்க்லோம். 

தவளிபபுற அசு்்ங்கநை உணவில் 

ந�ோயக்்கோரணி்கள் இருப�்ற்கு ்கோரணமோ்க 

இருக்்க்லோம். உணவில் ந�ோயக்்கோரணி்களின 

்ோக்்கம் உணளவக் த்கடடுபந�ோ்கசதசயவ்ற்கும், 

�ஞ்சோ்லுக்கும் ்கோரணமோ்க உள்ைன. 

எடு்துக்்கோடடு: ஸபடசப்்ோகோககஸினோல் 

உணவு �ஞ்சோ்ல் ஆகும்.

12.1.3 ்தொற்றுநநொயகளின் வகககள் 

(Types of infectious diseases)

ந�ோய்த்ோற்றோனது உ்லில் ஒரு �குதியிந்லோ 

அல்்லது உ்ல் முழுவதுநமோ இருக்்க்லோம்.

வரம்புக்குடபடட ்தொற்று (Localized Infectious): 

ஓம்புனரின உ்லிலுள்ை ஒரு குறிபபிட் இ்்திந்லோ 

அல்்லது �குதியிந்லோ ஏற்�ட் ஓம்புனரின 

த்ோற்று – வரம்புக்குட�ட் ந�ோய்த்ோற்று எனறு 

அளழக்்கப�டுகிறது.

வரம்புக்கு உடபடொத நநொயத்்தொற்று (Generalized 

Infectious): ஓம்புயிரியின உ்லில் தவவநவறு 

உறுபபு்களுக்ந்கோ அல்்லது �குதி்களுக்ந்கோ 

�றவி ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�ட்ோல் அவவள்க 

ந�ோய்த்ோற்று வரம்புக்கு உட�்ோ் ந�ோய்த்ோற்று 

எனறு அளழக்்கப�டுகினறது. ந�ோய்த்ோற்றுக் 

்கோரணி ஓம்புயிரியின உ்லில் நுளழந்் 

்ை்தில் இருந்து, திசுக்்களின இள்தவளியின 

மூ்லமோ்க, நிணநீர்மண்்ல்தின வழியோ்கநவோ 

அல்்லது இர்் ஓட்்தின வழியோ்கநவோ உ்ல் 

முழுவதுமோ்க ந�ோய் த்ோற்று �ரவுகிறது. 

இர்் ஓட்்தில் �ோக்டீரியோ உள்ை நிள்லளய 

�ோக்டீரீமியோ என அளழக்்கப�டுகிறது. இர்் 

ஓட்்தில் �ோக்டீரியோக்்கள், த�ருக்்கமள்ந்து �சசுப 

த�ோருள்்களை உண்ோக்கி அ்ன ்கோரண்தினோல் 

அதி்கக் ்கோயசசல் உண்ோகும் நிள்லளய 

மோற்றமில்்லோ ந�ோய நுணமக் ்க்்தி்கள் 

(Tranimission may be mechanical vectors)

பூசசி்களின ்கோல்்கள், உ்ல் �ோ்கங்கள், ந�ோய 

உண்ோக்கும் ்கோரணி்களை ்க்்துதமனில் 

அது தசய்லற்ற ்க்்்்லோகும். பூசசி்கள் ந�ோயக் 

்கோரணி்களைக் ்கோல்்கள் மற்றும் உ்லின 

நவறு �ோ்கங்களின மூ்லம் ்க்்துகினறன. 

எடு்துக்்கோடடு: ள்�ோயடு மற்றும் ந�சில்்லரி 

வயிற்றுக்்கடுபபு (Shigellosis) ந�ோனற ந�ோய்களை 

ஈக்்கள், ந�ோயோளியின ம்ல்தில் இருந்து, ந�ோயக் 

்கோரணி்களைக் ்க்்துகினறன. இவவள்கக் 

்க்்தி்களை மோற்றமில்்லோ ந�ோய நுணமக் 

்க்்தி்கள் என அளழக்்க்லோம்.

மோற்றமுள்ய ந�ோய நுணமக் ்க்்தி்கள் 

(Transmission may be biological)

இந்் உயிரிய ்க்்்ல் ஒரு தசயல்திறனுள்ய 

மி்கவும் சிக்்க்லோன ்க்்து்்லோகும். 

ந�ோயக்்கோரணி்கள் பூசசி்களின உ்லில் 

த�ருக்்கமள்ந்து, ்ன வோழ்க்ள்கயின ஒரு �குதி 

வைர்சசிளய அள்கினறன. இவவள்கக் ்க்்தி்கள் 

மோற்றமுள்ய ந�ோய நுணமக் ்க்்தி்கள் எனறு 

அளழக்்கப�டுகினறன.

எடு்துக்்கோடடு: ஏடிஸ எஜிபடி த்கோசு்கள் 

த்ஙகுளவயும், அனோபி்ஸ த்கோசுக்்கள் 

மந்லரியோ ந�ோனற ந�ோய்களை மனி்ர்்களுக்கு 

உண்ோக்குகினறன.

மண்: சி்ல ந�ோயக்கிருமி்கைோல் நீண் ்கோ்ல்திற்கு 

மணணில் உயிர்வோழ முடிகிறது. த்ட்ோனஸ, 

ந�சில்ள்லயின, ஸந�ோர்்கள் மணணில் �்ல 

ஆணடு்கள் உயிரு்ன வோழ்ந்து ந�ோய்த்ோற்றுக்கு 

ஆ்ோரமோ்க இருக்கிறது.

நீர்: ந�ோயக்கிருமி்கள் த்கோண் அசு்்மோன நீர், 

ந�ோளயப �ரபபுவ்ற்க்குச சிறந்் ஆ்ோரம் ஆகும். 

எடு்துக்்கோடடு: விபரி்�ோ கோ்்ே உண்ோக்கும், 

்கோ்லரோ ந�ோய நீரின மூ்லம் �ரவும் ந�ோயோகும்.

படம் 12.2: ஓம்புயிரியில் நுணணுயிரி ந�ோய உண்ோக்குவதின �டிநிள்ல்கள்
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ந�ோயோனது, வர்லோற்றில் மு்னமுளறயோ்கப �்ல 

�ோடு்களை �ோதி்் எபித்மிக் ந�ோயோகும்.

ஒரு குறிபபிட் ந�ோய எபந�ோ்ோவது 

�ரவுதமனில் அளவ ஸந�ோரோடிக் ந�ோய எனறு 

அளழக்்கப�டுகிறது. இந்தியோவில் �ரவ்லோ்கக் 

்கோணப�டும் ஸந�ோரோடிக் ந�ோய்கள் தெ�ோள்டிஸ 

A, E மற்றும் டிபதீரியோ ஆகும்.

நநொயொளியின் தீவிரத்தன்கம அல்லது நநொய 

கொலம் (Severity or duration of a disease)

• ஒரு ந�ோயக்்கோன ந�ோக்்க்ள் வளரயறுக்்க, 

மற்தறோரு �யனுள்ை வழி அ்ன தீவிர்்னளம 

அல்்லது ்கோ்ல அைளவக் �ற்றிய குறிபள� 

அறிவ்ோகும்.

தசபடிசிமியோ எனறு அளழக்்கப�டுகிறது. ள�யீமியோ 

எனனும் நிள்லயோனது ள�நயோத்ஜனிக் �ோக்டீரியோ 

(சீழ் உண்ோக்கும் �ோக்டீரியோ) தசபடிசீமிக் 

நிள்லயிள்ல உண்ோக்கி மணணீரல், ்கல்லீரல் 

மற்றும் சிறுநீர்கம் ந�ோனற உள்ளுறுபபு்களில் 

�்ல சீழ் நிளறந்் புண்களை (Multiple abscess) 

உண்ோக்கும் நிள்ல ஆகும்.

நநொயின் பரவல் (occurrence of disease)

ஒரு ந�ோயின முழு ந�ோக்்க்ள்ப புரிந்து த்கோள்ை, 

அ்ன �ரவல் மற்றும் அ்ன நி்கழ்ளவப �ற்றி 

ஏ்ோவது த்ரிந்து த்கோள்ை நவணடும். த்கோள்ளை 

ந�ோயியியல் (Epidemiology) என�து ந�ோயின 

அடு்்டு்் நி்கழ்வு, வளரயறுக்்கப�ட் மக்்கள் 

த்ோள்கயில் உள்ை ந�ோயின �ரவல், பிற சு்கோ்ோரம் 

த்ோ்ர்�ோன ்கோரணி்களை �ற்றிய �டிப�ோகும்.

ஒரு ந�ோயின நி்கழ்வு (Incidence of disease) 

என�து ஒரு குறிபபிட் ்கோ்ல ்கட்்தில், ஒரு 

ந�ோயோனது மக்்கள் த்ோள்கயின எணணிக்ள்கயில் 

எ்்ளன மனி்ர்்களுக்கு த்ோற்ளற ஏற்�டு்தியது 

என�்ோகும்.

ந�ோயின நி்லவு்ல் என�து, ஒரு குறிபபிட் 

மக்்கள் த்ோள்கயில், தமோ்் ந�ோயோளின 

எணணிக்ள்கயோகும்.

ஒரு சமூ்க்தில் ந�ோய் த்ோற்றின �ரவள்ல 

அடிப�ள்யோ்கக் த்கோணடு ந�ோய்களை 

வள்கப�டு்்்லோம்.

ஒரு குறிபபிட் இருபபி் �குதியில் த்ோ்ர்ந்து 

்கோணப�டும் த்ோற்று ந�ோய்கள் என்மிக் (endemic) 

ந�ோய்கள் எனறு அளழக்்கப�டும். ள்ப�ோயடு 

்கோயசசல் என்மிக் ந�ோயோ்க இந்தியோவில் 

த�ரும்�ோ்லோன �குதி்களில் ்கோணப�டுகிறது.

ந�ோய்த்ோற்று ஒரு குறிபபிட் இருபபி் 

�குதியில் விளரவோ்கப �ரவி �்ல ��ர்்களை ஒநர 

்கோ்ல்கட்்தில் உட�டு்துதமனில், அந்ந�ோய்களை 

எபி்மிக் (epidemic) ந�ோய்கள் எனறு அளழக்்கபடும். 

2017 ஆம் ஆணடில் த்ஙகு ந�ோய இந்தியோவின 

த�ரும்�ோ்லோன �குதி்களில் எபி்மிக் ந�ோயோ்க 

இருந்்து.

�ோனடீமிக் (Pandemic) ந�ோய்கள் என�து (ஒரு 

எபபிடீமிக்) ஒரு குறுகிய ்கோ்ல்திற்குள், உ்லகின 

�்ல �குதி்களை உள்ை்க்கி மி்க அதி்க மக்்களி்ம் 

�ரவும் ந�ோயோகும்.

2009 ல் H1N1 இனபுளுயனசோ, நமற்கு 

ஆபபிரிக்்கோவில் 2014-2016 வளர எந�ோ்லோ (EBOLA) 

கொயச்செல் பற்றிய உண்கமகள்

்கோயசசல் தீஙகு விளைவிப�ள் வி் 

ஆநரோக்கியமோனது. முதுத்கலும்பி்களில் 

�்்்ப�ட் நசோ்ளன்களில் ்கோயசசல் 

எதிர்த�ோருளின ்யோரிபள� அதி்கரிக்கிறது 

எனறு ்கணடுபிடிக்்கப�டடுள்ைது. 

அதி்கரி்் ்கோயசசலின தவப�நிள்லயோனது 

T-தசல்்களின தசயள்லயும் மற்றும் 

இன்ர்த�ரோனின திறளனயும் 

ஊக்குவிக்கிறது. ்கோயசசல், தசல் விழுஙகு்ள்ல 

(Phagocytosis) ஊக்குவிக்கிறது. ்கோயசசல் 

்னனிசளசயோ்க இல்்லோமல் குளிரு்ன 

ஏற்�டுகிறது. ளெந�ோ்ோ்லமஸின 

த்ர்நமோஸ்ோடகும், இர்்்தின 

தவப�நிள்லக்கும் இள்நயயோன இயற்ள்க 

உ்லில் த்ோ்ர்பின மூ்லம் நமற்தசோனனள் 

விைக்குகிறது. எடு்துக்்கோட்ோ்க 

தவப�ம் சீர்நிள்லக் ்கருவிளய 102
0
F 

்கோயசச்லோக்கினோல் அளமக்்கப�டடு ஆனோல் 

இர்்்தின தவப�ம் 99
0
F இருக்குமோயின 

்ளச்கள் இயஙகு்ளசயோல் சுருஙகி 

உ்ல் �டுக்்கம் ஏற்�டுவ்ோல் தவப�ம் 

உண்ோக்்கப�டுகிறது. கூடு்்லோ்க, ந்ோலில் 

உள்ை (Constrict) குளிர்சசியு்னோன 

உணர்ளவ உருவோக்கியும், ந்ோலில் உள்ை 

பில்ந்ல தரக்்ர் ்ளசயினோல் சிலிர்்்லும் 

(Goose bumps) ஏற்�டுகிறது.

தகவல் துளி
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உ்லில் நுளழந்து, த�ருக்்கம் அள்ந்து, �ல்நவறு 

வள்கயோன ்கோரணி்களை உற்�்தி தசயது, 

ந�ோளய உண்ோக்குகிறது.

ஒடடுதல் (Adhersion): ந�ோய நிள்லயின த்ோ்க்்க 

நிள்ல என�து, ந�ோயக்கிருமி்கள் உ்லில் 

ஒடடுவது ஆகும். ஒடடு்ல் த�ரும்�ோலும் பிம்�ரிநய 

மற்றும் ள�ள்ல மூ்லம் ஏற்�டுகிறது. ஒடடு்ல் 

வீரிய்்னளமக்குக் ்கோரணமோ்க அளமகிறது.

நகப்சூல்: சி்ல நுணணுயிர் தசல் சுவருக்கு தவளிநய 

்கோணப�டும் உளற அல்்லது ஸள்லம்-ந்கபசூல் 

ஆகும். ந்கபசூல் ந�ோய் ்டுபபில் மி்க முக்கியப 

�ஙகு வகுக்கிறது. இளவ, தசல் விழுஙகு்ள்ல 

(ந�ந்கோளசட்ோசிஸ) ்ள் தசயவதில் முக்கிய 

�ஙகு வகிக்கிறது, அந்ந�ோல் ஓம்பு�ர் தசல்லுக்கு 

தவளிநயயும் �ோக்டீரியோவிற்குப �ோது்கோபள� 

அளிக்கிறது.

நச்சுகள்: நுணணுயிர், ்ோவரம் மற்றும் 

வி்லஙகு்களின குறிபபிட் நவதிபத�ோருள்்கள் மற்ற 

உயிரினங்களுக்கு விஷ ் னளமயுள்யது �சசு்கள் 

ஆகும். �சசு்களை உற்�்தி தசயயும் திறளன 

�சசுயூடடு்திறன எனப�டும். �சசுக்்கள்

�சசுக்்கள் அ்ன குறிபபிட் இ்லக்கின மீ்ோன 

தசயள்ல த�ோரு்துப த�யர் த�றுகிறது. �ரம்பு 

மண்்ல்தின மீது தசயல் புரியும் �சசு நியூநரோ �சசு 

எனறும், கு்ல் மீது தசயல் புரியும் �சசு எணடிநரோ 

எனறும், இர்் சிவபபு அனுக்்கள் மீது தசயல் புரியும் 

�சசு ஹீநமோ �சசு எனறும், சிறுநீர்க்ள் நச்ம் 

தசயயும் �சசு த�பநரோ �சசு எனறும் அளழக்்க�டுகிறது. 

• ்கடுளமயோன ந�ோயோனது (Acute disease) 

விளரவோ்க உருவோகி, குறுகிய ்கோ்ல ந�ோயோகும்.

• �ோள்�ட் ந�ோயோனது (Chronic disease) 

தமதுவோ்கப உருவோகி குளறவோன 

எதிர்விளன்களை உ்லில் ஏற்�டு்துகிறது 

ந�ோயோனது த்ோ்ர்சசியோ்கநவோ அல்்லது மீள் 

நி்கழ்வோ்கநவோ நீண் ்கோ்ல்திற்கு ்கோணப�டும்.

• ்கடுளமயோன மற்றும் �ோள்�ட் நிள்லயில் 

இருக்கும் ந�ோளய குறுகிய்கோ்ல ந�ோய என 

வளரயறுக்்கப�டுகிறது.

• மளறந்திருக்கினற (Latent disease) ந�ோய 

என�து ந�ோயக்்கோரணி சி்ல ்கோ்லம் தசய்லற்று 

பினனர் அளவ தசயல் ்னளமயு்ன மோறி 

ந�ோயக்்கோன அறிகுறி்களை ஏற்�டு்தும்.

12.1.4 நநொயக்கிருமிகளுக்கும் ஓம்புநருக்கும் 

உள்்ள ்தொடர்புகள் (Interaction between 

microbes and host)

ந�ோயக் ்கோரணி என�து ந�ோய �ரபபும் 

நுணணுயிரி ஆகும். ந�ோயுடடு்திறன என�து 

ந�ோளய உருவோக்கும் ந�ோயக்்கோரணியின 

திறளன குறிப�்ோகும். வீரிய்்னளம என�து 

நுணணுயிரியின ந�ோயூடடு்திறனின அைளவ 

குறிப�்ோகும். வீரிய்்னளம என�து ஒரு �ணபுக் 

கூறு அல்்லமோல் �ல்நவறு வளரக்கூறு்களை 

அடிப�ள்யோ்க த்கோண்்ோகும். அது ஓம்பு�ளரயும், 

ந�ோயக்கிருமிளயயும், அவற்றிற்க்கிள்நய உள்ை 

த்ோ்ர்ள�ப த�ோரு்்ோகும். நுணணுயிர்்கள் 

அடடவகண 12.1: உள் �சசுக்கும் தவளி �சசுக்கும் உள்ை நவறு�ோடு

்வளிநச்சு (புற நச்சு) உள்நச்சு (அக நச்சு)

சி்ல �ோக்டீரியோக்்கள் சிற்றினங்கைோல் தசயயப�டும் 

தவப�்்ோல் அழியும் புர்ங்கள் இளவ, ஊ்்க்தின 

உள்நை ஊடுருவிச தசல்லும் ்னளமயுள்யளவ.

தவப�்தில் நிள்ல்து நிற்கும் சிக்்க்லோன 

�ோலிசோக்ளரடு, புர்ம் மற்றும் லிபபிடு்கைோல் 

ஆனது. இளவ கிரோம் த�்கடடிவ �ோக்டீரியோவின 

தசல்சுவரின ஒருஙகிளணந்் �குதியோகும்

இ்லக்கு தசல்்களை குறிபபிடடு்்ோக்கும் ்னளம 

த்கோண் புர்ங்கள். சி்ல ந�ரங்களில் மரண்ள் 

ஏற்�டு்தும்.

லிபந�ோ �ோலி சோக்்களரடு என�து கிரோம் த�்கடடிவ 

�ோக்டீரியோவின தசல்சுவரில் ்கோணப�டும் 

தவளிசசவவின ஒரு �குதியோகும் 

அதி்கமோ்க ந�ோய் எதிர்பப�ோற்றள்ல் தூணடும் குளறவோன ந�ோய் எதிர்ப�ோற்றள்ல் தூணடும்

�ோர்மலினு்ன விளன புரியும் ந�ோது, அது 

்ோக்ஸோயடு ஆ்க மோறுகிறது.

்ோக்ஸோயடு ்யோரிக்்க இய்லோது.

இவவள்க �சசு்களை த�ரும்�ோலும் கிரோம் �ோசிடிவ 

�ோக்டீரியோவும் சி்ல கிரோம் த�்கடிவ �ோக்டீரியோவும் 

உற்�்தி தசயகினறன.

கிரோம் த�்கடிவ �ோக்டீரியோ ்யோரிக்கிறது.
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12.1.5 ஆயவகக் கண்டறிவு சுைற்சி

குறிபபிட் ந�ோய ்கண்றிவு ந�ோயோளிக்கு 

�ல்்ல ்கவனிபள�யும், ்குந்் ஆனடி�யோடிக்ள்க 

�யன�டு்்வும், ்குந்் ்டுபபு �்வடிக்ள்க்களை 

துவக்குவ்ற்கும் முக்கியமோன்ோகும். ஆயவ்கக் 

்கண்றிவு சுழற்சி என�து சிகிசளச மரு்துவரோல் 

நுணணுயிரியல் மோதிரி்களை நச்கரிப�தில் 

துவஙகி ஆயவ்க அறிக்ள்களய த�ருவதில் 

முடிவள்கிறது. ஆயவ்க ்்கவல்்களை த்கோணடு 

மரு்துவ ந�ோயோளின நிள்லளமளய நிர்வகிக்்க 

�யன�டு்்்லோம் (�்ம் 12.3).

ஆயவகக் கண்டறிவு சுைற்சியின் 

படிநிகலயொைது,

• மரு்துவ ந்கோரிக்ள்க மற்றும் மரு்துவ 

்்கவல்்களை வழஙகு்ல்.

• �ரிநசோ்ளன மோதிரி்களைச நச்கரி்து 

ஆயவ்க்திற்கு அனுபபு்ல்

• ஆயவ்க்தில் ஆரோய்ல்

• த�றப�ட் ்்கவல்்களைக் த்கோணடு, 

நுணணுயிர் ஆயவ்க அறிக்ள்களய வழஙகு்ல்

உயிருள்ை �ோக்டீரியோ தசல்்கள் ந�ோயுற்ற திசு்களில் 

சுரக்்கப�டும் �சசுபத�ோருள் உள் �சசு எனப�டும். 

தீவிரமோ்க சுரக்்கப�்ோமல் தவளிசசவவில் இருந்து 

உதிரப�டும் �சசு உள் �சசோகும். அட்வளண 12.1ல் 

உள் மற்றும் தவளி�சசுக்கும் உள்ை நவறு�ோடு 

த்கோடுக்்கப�டடுள்ைது.

்நொதிகளின் உற்பத்தி (production of 

enzymes)

புநரோடடிநயஸ, டி.என.ஏ மற்றும் �ோஸந�ோலிபந�ஸ 

ந�ோனற சி்ல த�ோதி்கள் ்யோரிக்்கப�டடு அளவ தசல் 

அளமபள�ச சிள்க்்கவும் ஓம்புயிரியின திசுக்்களை 

நீரோர்ப�குபபு தசயயவும் துளணபுரிகினறது.

ஆன்டி்ெனிக் மொறுபொடு (Antigenic variation)

நுணணுயிரி்கள் ஓம்புயிரின ந�ோய்்டுப�ோற்றலில் 

இருந்து ்பபுவ்ற்கு ஆனடித்ஜனிக் அளமபள� 

அடிக்்கடி மோற்றி த்கோள்கிறது. இனபுளுயனசோ 

ளவரஸிஸ வழக்்கமோ்க ஆனடித்ஜனிக் ஸிபட, 

ஆனடித்ஜனிக் டிரிபட ்கோண்லோம். ்கமனசோல் 

(Commensal), ந�ோயக்கிருமி இரணடுக்கும் 

இள்நயயோன நவறு�ோடு, ந�ோய �ரபபும் 

்னளமளய ளவ்து அறியப�டுகிறது.

படம் 12.3: ஆயவ்கக் ்கண்றி்ல் சுழற்சியின �டிநிள்ல்கள்
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சிறுநீரக நநொயத்்தொற்று: சிறு நீர்

இரத்த நநொயத்்தொற்று: இர்்ம்

நரம்பு மண்டல நநொயத்்தொற்று: மூளை 

்ணடுவ் திரவம் (CSF)

்தொற்று நநொயகளுக்கொை ஆயவகக் கண்டறிவு

ந�ர்மு்க ஆயவ்கக் ்கண்றிவு: ந�ோயக்கிருமி்கள், 

ஆனடித்ஜன அல்்லது நியூக்ளிக் அமி்லம், 

ந�ோயக்்கோரணிளய இருப�ள் தசயல்முளற்கைோல் 

ந�ரடியோ்க விைக்கு்ல்.

மளறமு்க ஆயவ்கக் ்கண்றிவு: இதில் 

ந�ோயக்கிருமி்களுக்கு எதிரோ்க உருவோக்்கப�டும் 

எதிர்பத�ோருள்்கள் உள்த�ோருள்்கள், இர்்ம் 

திரடசியோ்ல், �டுநிள்லப�டு்து்ல், தசல்்களில் 

ந�ோய உணடு�ணணுகிற விளைவு்களை 

அறிவதின மூ்லம் ந�ோயக்்கோரணிளய 

்கண்றியப�டுகினறது (�்ம் 12.4).

12.2 நதொல் மற்றும் கொயஙகளின் 

ஏற்படும் நநொயத்்தொற்று

உ்லின நமல் ந�ோர்ளவயோ்க, உள்ளுறுபபு்களை 

�ோது்கோக்கும் ந்ோ்லோனது ந�ோயக் ்கோரணி்களுக்கு 

மொதிரிப் ்பொருள்கள் நசெகரித்தல் மற்றும் 

கடத்துதல்

சரியோன மோதிரிபத�ோருள்்களை நச்கரிக்்கவும் 

அள் மோசுற்று �ோது்கோப�தும் முக்கியமோகும். 

மரு்துவ மோதிரி்களில் இருப�்ோ்க �ம்பப�டும் 

உயிரினங்களுக்கு இணக்்க்்னளமயோன 

்க்்தும் ஊ்்கம் �யன�டு்்ப�் நவணடும். 

ந�ோயோளி மோதிரியின ்ரமும் அளவ ஆயவ்க்திற்கு 

்க்்தும் முளறயும் முக்கியமோன்ோகும்.

ந�ோய்த்ோற்று்கள் �யன�டு்்ப�டும் மோதிரிப 

த�ோருள்்கள்

சுவொசெப் பொகத நநொயத்்தொற்றுகள்: மூக்கிலும், 

மூசசுச கிளைக் குழலிலும் உள்ை ந்கோளழப 

த�ோருள்்கள், த்ோணள்சசளி, த்ோணள் மற்றும் 

மூக்கு ந்கோளழ துள்பபு

கண்்தொற்று: விழி தவண�்்ல் துள்பபு 

அல்்லது பிசிறு்கள்

இகரப்கபக் குடல் பொகதத் ்தொற்று: ம்லம், 

ம்லவோய துள்பபு

இைப்்பருக்கப் பொகதத் ்தொற்று: குமிழ்்களில் 

இருக்கும் திரவங்கள் அல்்லது துள்பபு

படம் 12.4: ஆயவ்கக் ்கண்றிவின �ல்நவறு தசயல்முளற்கள்

ேநா� ���க� க�ட�� பய�ப� ப�ேவ
 வைகயான உ��க�

ஆ��பயா���
அ�� ேசாதைன

சாயேமற
த� ம 

�ேணா��

�ரால�

�ல��

ெதா���ப�ய�

பா��க�ப�ட
நப�� மா��

ெபா��க�

���� கலைவ

உ�� ேவ��ய�
ேசாதைன

�ல�� ப�ேசாதைன

அ��ய ப�ேசாதைன

���-பாயா-�ைற �ரா சாய
அ�ல�ட சாய
�ேளாரச�� ம 

இ�ேனா - �ேளாரச�� 
இ�ேனா எல��ரா�
 �ேணா��

� ��ைல� ம 

ைஹ��ேடச� PCR

IMViC ேசாதைன

ெவªெவ
 வளா«¬ ஊடக
பய�ப��¯த�, உ���ள
�ல��க±� வள��த�,
க�� ற ேகா� ��ைடக�,
இ���ேரா ெச� அ�ல¯
�² வள�«¬ �ைற

எ��ெபா��க� க���த�
ஆ��ெஜ�க� ம 
 ெபா��க�
´µப�� ேசாதைன, �ர�¬யாத�
எைலசா, ெவ�டா்� �ளா�
லாட�� �ர�¬யாத�,
இ�ேனா எல��ேராேபார¬�
எ�� மனேனா�ட
RIA, ���ரைலேசச� ேசாதைன
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த�ோருள்்களை வைர்சசிள் மோற்ற்தின மூ்லம் 

�யன�டு்திக்த்கோள்கிறது. இதுநவ, உ்ல் 

துர்�ோற்ற்திற்கு ்கோரணமோ்க உள்ைது.

கிரோம் �ோசிடிவ பிளிநயோமோர்பிக் (Pleomorphic) 

குசசி வடிவ டிபதிரோயடு்கள், த�ோதுவோ்க் 

ந்ோலில் ்கோணப�்க்கூடிய இயல்புநிள்ல 

நுணணுயிரி்கைோகும். சி்ல டிபதீரியோடு்கைோன 

பு்ேோப�னிபோகடீரி�ம் ஏகனி (Propionibacterium 

acne) ஒரு ்கோற்றிள்ைோ சுவோசி்கள், இளவ உநரோம 

மூடடுப ள�்களில் ்கோணப�டுகினறன. இந்் 

�ோக்டீரியோ உற்�்தி தசயகினற புநரோபயோனிக் 

அமி்லம் (propionic) ந்ோலின pH அைளவ குளறக்கிறது 

( த�ோதுவோ்க pH அைவு 3 மு்ல் 5 வளர)

12.2.3 புண் நநொயத்்தொற்று

ந்ோலின தவளிப�ரபபு அல்்லது உட�ரபபின 

த்ோ்ர்சசி தவகுநவ்கமோ்க ்ோக்்கப�டுவ்ோல் 

ஏற்�டுவள் புண என வளரயறுக்்கப�டுகிறது.

அறுளவ சிகிசளச தசய்ோந்லோ, வி�்்ோந்லோ, 

ஊசி ந�ோடுவ்ோந்லோ புண உண்ோ்க்லோம்.

புண ந�ோய்த்ோற்று த�ரும்�ோலும் அறுளவச 

சிகிசளசக்குப பின ஏற்�்்லோம்.

மனி்ர்்களி்மிருந்ந்ோ அல்்லது மற்ற 

தவளிப ஆ்ோர்திலிருந்ந்ோ அயல் த்ோற்றினோல் 

�ரவும்ந�ோது ்கோய்தில் அழு்கல் நிள்ல 

உண்ோ்க்லோம்.

புண் நநொயத்்தொற்றுக்கு ்தொடர்புகடய 

பொக்டீரியொக்கள்

அதி்க அைவு �ோக்டீரியோக்்கள் புண–

ந�ோய்த்ோற்று்ன இளணந்திருக்கினறன 

(�்ம் 12.6).

�� (ெவ�ைள
இர�த அ��க�)

பா��க
ப	ட ப��

பா���யா

ேதா�

படம் 12.6:  ந்ோல் மீது �ோக்டீரியோ த்ோற்று

எதிரோ்க தசயல்�டும் மு்ல் நிள்ல ்டுப�ோகும். 

ந்ோ்லோனது இயற்ள்க ்டுப�ோ்க இருப�்ோல் 

த�ரும்�ோ்லோன ந�ோய விளைவிக்கும் 

நுணணுயிரி்கள் உ்லுக்குள் நுளழய இய்லோ் 

நிள்லளய உருவோக்குகிறது. எனினும், ந்ோலில் 

ஏற்�ட் ்கோயங்களின வழியோ்க நுணணுயிரி்கள் 

உள்நை தசல்கினறன. சி்ல ஒடடுணணி்களின 

்லோர்வோக்்கள் சிள்வள்யோ் ந்ோலினுள் 

தசல்கினறன. ந்ோல் எக்ந்ோத்ர்மல் திசுக்்கைோல் 

ஆன ஏழு அடுக்கு்களை உள்யது (�்ம் 12.5). 

அது ்ளசப�குதி, எலும்பு்கள், ்ளச �ோர்்கள் 

மற்றும் உள்உறுபபு்களை �ோது்கோக்கிறது. 

ஏற்்ோழ எல்்லோ மனி்் ந்ோலும், மயிர்மூடடுப 

ள�்கைோல் மூ்ப�டடிருக்கும். இது உ்ள்ல 

நுணணுயிரி்களி்மிருந்தும், அதி்க அைவு நீர் 

தவளிநயறுவதிலிருந்தும் ்கோப�ோற்றுகிறது. 

நமலும், ந்ோ்லோனது உ்லுக்கு மின்கோப�ோ்கவும், 

தவப�நிள்லளயச சீரோ்கவும், உணர்வு்களை 

உணர்்்வும், ளவட்மின D ்யோரிக்்க மற்றும் 

�ோது்கோக்்கவும் தசயகினறது. ்கடுளமயோ்க 

�ழு்ள்ந்் ந்ோல், ்ோநன முயற்சி்து ்கோய்ள் 

குணப�டு்தி ்ழும்ள� உண்ோக்கும். 

அ்்ழும்�ோனது நிற்்ோல் நவறு�டடு ்கோணப�டும்.

12.2.1 நதொலின் அகமப்பு

ந்ோ்லோனது மூனறு மு்னளம அடுக்கு்கைோல் 

உருவோக்்கப�ட்து. அளவ, எபபித்ர்மிஸ, த்ர்மிஸ, 

ளெந�ோத்ர்மிஸ என�ளவயோகும்.

12.2.2 நதொலில் இயல்பொகக் கொணப்படும் 

நுண்ணுயிரிகள்

ந்ோலில் அதி்கைவு ்கோணப�டும் இயல்�ோன 

�ோக்டீரியோக்்கள் கிரோம் �ோசிடடிவ �ோக்டீரியோக்்கைோன, 

ஸசடசப்்ோகோகசக, சமக்ேோகோகசக ஆகும். 

ந்ோலில் �ோக்டீரியோக்்கள் குழுக்்கைோ்க (Clumps)

்கோணப�டுகினறன. நவ்கமோ்கக் ்கழுவு்ல் 

மூ்லமோ்க, �ோக்டீரியோவின எணணிக்ள்க 

தவகுவோ்கக் குளறக்்கப�ட்ோலும், அவற்ளற 

முழுளமயோ்க அ்கற்ற முடியோது. உநரோம மூடடு 

ள�்கள் (Hair follicle) வியர்ளவச சுரபபி்களில் 

்கோணப�டும் நுணணுயிரி்கள் ்கழுவு்ல் மூ்லமோ்க 

அ்கற்றப�ட்ோலும், அந் இ்்தில் மீணடும் 

புதுபபி்து அவற்றின எணணிக்ள்களயச 

சமன தசயகினறன. உ்லில் ஈரப�்ம் அதி்கம் 

்கோணப�டும் அக்குள் மற்றும் வயிறு த்ோள் 

நசறுமி்்தில் நுணணுயிரி்கள் அதி்கமோன 

்கோணப�டுகிறது. அளவ்கள் வியர்ளவ சுரபபி்களின 
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நமலும், நச்மோனது தசல் அழிவுக்கும் சீழ்புண 

உருவோ்கவ்ற்கும் வழிவகுக்கிறது (�்ம் 12.8).

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.

(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.

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.

நமல் சுவோசப �ோள்யோனது ்கோற்றோல் 

�ரவும் ந�ோயக்கிருமி்களுக்கு எதிரோன �ல்நவறு 

உறுபபியல் சோர்ந்் �ோது்கோபள� த�ற்றுள்ைது. 

இயல்பு நிகல பொக்டீரியொக்களும் 

நநொயத்்தொற்கற உண்டொக்கும்

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.

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).

நசெதமகடதலின் ்செயல்நுடபம் (Mechanisms of 

damage)

(1) உயிரி்கள் ந்ோலின மூ்லம் நுளழந்து, 

அஙந்க த�ருக்்கமள்ந்து ந்ோலில் ந�ோளய 

உணடு�ணணுகினறன.

எடு்துக்்கோட்ோ்க: ஸபடசப்்ோகோகசக 

ஆரி�ஸ, ஸபடபேப்டோகோககஸ சப்�ோஜீன்ஸ. 

இளவ்கள், தசஞ்தசோறி, சீழ்்கடடு்ல், ந்ோ்லடி 

�ோர்்திசு அழற்சி (Cellulitis) ந�ோனறவற்ளற 

ஏற்�டு்துகினறன.

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. 
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12.3.1 சுவொசெப்பொகதயின் அகமப்பு

சுவோசப�ோள் அளமப�ோனது, நமல் 

சுவோசப�ோள்யோ்கவும் (URT) கீழ் 

சுவோசப�ோள்யோ்கவும் (LRT) இரணடு முக்கியப 

�குதி்கைோ்க பிரிக்்கப�டடுள்ைது.

வோய, மூக்கு, �ோசியளற, ளசனஸ, த்ோணள், 

எபிகிைோடடிஸ மற்றும் குரல்வளை மு்லியளவ 

நமல் சுவோசப�ோள் எனவும், மூசசுக்குழல், மு்ல் 

நிள்ல மூசசு கிளைக்குழல், மூசசு நுணகுழல், 

நுளரயீரல் மற்றும் ்கோற்று நுணணளற கீழ் 

சுவோசப�ோள் என பிரிக்்கப�டுகினறது (�்ம் 12.9).

மூக்கில் ்கோணப�டும் சிறு முடி்கள், ்கோற்றில் 

உள்ை தூசி்களை வடி்கடடுகினறது. மூக்கில் 

உள் �குதி – சளிசசவவோல் (உளறயோல்) 

சூழப�டடுள்ைது. அதில் அதி்கமோ்க(Mucus) 

சளிளய சுரக்கும் தசல்்கள் மற்றும் குறு இளழ்கள் 

(Cilia) ்கோணப�டுகினறன. த்ோணள்யின 

நமற்புறமோனது குறு இளழ த்கோண் சளி சவளவ 

த்கோணடுள்ைது. உடசுவோசி்் ்கோற்ளற சளியோனது 

ஈரமோக்கி, தூசி்களையும் நுணணுயிரி்களையும் 

பிடி்துக்த்கோள்கினறது. இந்் து்கள்்கள் குறு 

இளழ்களின உ்வினோல் வோய ந�ோக்கி �்கர்ந்து 

அ்கற்றப�டுகினறது.

அடடவகண 12.2: ந்ோலில் ்கோணப�டும் �ோக்டீரியோ த்ோற்று ந�ோய்கள்

நநொய நநொயக் கிருமி நநொயின் அறிகுறிகள் பரவும் முகற 

தசல்லுள்லடிஸ

(Cellulitis)

ஸடபேப்டோ கோககஸ

சப்�ோஜீன்ஸ

த்ர்மிஸ ளெபந�ோ 

த்ர்மிஸ �குதி்களின 

குறிபபிட் �குதி்களில் 

வீக்்கம் ந்ோல் 

சிவப�ோ்கவும் 

இைஞ்சூ்ோ்கவும் 

த்ோடும்த�ோழுது 

வலியு்ன ்கோணப�டும் 

தவடடுக் ்கோயம் அல்்லது 

சிரோயபபு மூ்லம்

தசஞ்சருமம் அக்கி 

(Erysipelas)

ஸடபேப்டோகோககஸ 

சப்�ோஜீன்ஸ

ந்ோலில் அழற்சி 

மற்றும் புள்்் ந்ோல் 

திடடு த�ரும்�ோலும் 

மு்க்தில் ்கோணப�டும். 

சி்ல நவளை்களில் 

சீழ்பிடி்தும் ்கோணப�டும்.

தவடடுக் ்கோயம் அல்்லது 

சீரோயபபு

தசஞ்தசோறி(Impetigo) ஸபடசப்்ோ 

கோககஸ ஆரி�ஸ 

ஸடபேப்டோகோககஸ 

ப்�ோஜீன்ஸ

சி்ல நவளை்களில் 

த்கோபபுைம், சீழ் 

த்கோபபுைங்கள் வோய 

மற்றும் மூக்குப �குதியில் 

குமிழி்கள் ்கோணப�டும்

த்ோ்ர்பினோல் த்ோற்றும் 

்னளமயுள்யது 

்கோயங்கள் மூ்லம் 

த்ோற்று்கள் 

சூ்டோ்மோனஸ 

ஏ்ேோஜி்னோைோ

புண்களின உள்நை 

அல்்லது தவளிநய உயிர் 

தமன�்்லம் (Biofilm) 

உருவோ்ல்

சுற்றுசசூழலில் 

்கோணப�டும் 

நுணணுயிரி்கைக்கு 

புணளண 

தவளிப�டு்து்ல் 

மூ்லம், புணளண 

சு்கோ்ோரமற்ற நிள்லயில் 

ளவ்திரு்்ல் மூ்லம்
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சுவோசப�ோள் ந�ோய்த்ோற்றோனது 

நமல் சுவோசப�ோள் ந�ோய்த்ோற்று (URI) கீழ் 

சுவோசப�ோள் ந�ோய்த்ோற்று (LRI) என இரு 

வள்கயோ்கப பிரிக்்கப�டுகிறது. அட்வளண 12.3ல் 

சுவோசப�ோள்யில் ஏற்�டும் ந�ோய்த்ோற்ளற 

வரிளசப�டு்்ப�டடுள்ைது.

நமல் சுவொசெப்பொகதயின் நநொயத்தொக்கம்: 

ளசனுளசடடிஸ (Sinusitis), த்ோணள் அழற்சி 

(Pharyngitis), குரல்வளை அழற்சி (Laryngitis), 

குரல்வளை மூடி அழற்சி (Epiglotitis) ந�ோனறளவ 

நமல்சுவோப�ோள் ந�ோய்த்ோற்றோகும்.

கீழ் சுவொசெப்பொகதயில் நநொயத்தொக்கம்: 

மூசசுக்குழல் அழற்சி (Trachitis), மூசசு நுணகுழல் 

அழற்சி (Tracheobronchitis), மூசசுக் கிளைக்குழல் 

அழற்சி (Bronchitis), மூசசு நுணகுழல் அழற்சி 

(Alveolitis), நிநமோனியோ (Pneumonia) ந�ோனறளவ 

கீழ் சுவோசப�ோள் ந�ோய்த்ோற்றோகும்.

படம் 12.9: மனி் சுவோசப�ோள்யின  

அளமபபு

அடடவகண 12.3: சுவோசப �ோள் ந�ோய்த்ோற்று்கள்

நமல் சுவொசெப்பொகத நநொயத்்தொற்று 

நநொயகள் நநொயக் கிருமி அறிகுறிகள்

பொக்டீரியல் நநொயகள்

குரல்வளை மூடி அழற்சி 

(Epiglottis)

ஹீ்மோபி்ஸ இன்புளு�ன்்ை குரல்வளை மூடி வீக்்கம் 

ஸடதரபந்ோ்கோக்்கல் 

த்ோணள் அழற்சி 

ஸடபேப்டோகோகசக 

சப்�ோஜீன்ஸ

த்ோணள்யில் சளிச சவவு அழற்சி

டிபதீரியோ கோர்னிபோகடீரி�ம் டிபதீரி்� �ோக்டீரியல் தவளி�சசு புர் ்யோரிபபில் 

இள்யூறு தசயகிறது. இரு்யம், சிறுநீர்கம், 

மற்றும் உறுபபு்கள் நச்மள்்ல், 

த்ோணள்ப�குதியில் சோம்�ல் நிற, ந�ோலி 

உளற ந்ோனறு்ல்.

தசவி அழற்சி (Otitis media) ஸசடசப்்ோகோககஸ ஆரி�ஸ,

ஸடபேப்டோகோககஸ நி்மோனி்�, 

ஹீ்மோபி்ஸ இன்புளு�ன்்ை

�டு தசவியில் சீழ் நசரு்ல், தசவிப�ளறயில் 

வலியு்ன கூடிய அழு்்ம் ஏற்�டு்ல்

கவரஸ் நநொயகள்

சோ்ோரண ்ஜ்லந்ோஷம் ளரநனோ ளவரஸ �ழக்்கப�ட் அறிகுறி்கைோன: இருமல், தும்மல் 

மற்றும் மூக்கு ஒழுகு்ல் 
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கீழ் சுவொசெப்பொகத நநொயத்்தொற்று

பொக்டீரியல் நநொயகள்

நநொயகள் நநொயக் கிருமிகள் நநொய அறிகுறிகள்

த�ர்டுசியஸ (்கக்குவோன 

இருமல்)

்போர்படடல்்ோ பபர்டியூசிஸ நமல் சுவோசப �ோள்யில் உள்ை குறு இளழ்கள் 

தசய்லற்றுப ந�ோ்ள், சளி த�ோருட்கள் நசர்ந்து 

த்ோ்ர்சசியோன இருமல் ஏற்�டடு, சளி 

தவளிநயற்றப�டு்ல்

்கோச ந�ோய (Tuber culosis) சமக்கோ போகடீரி�ம் 

டீயூபர்கு்ளோசிஸ 

டியூ�ர்குள் ந�சில்ள்ல நுளரயீரலுக்குள் தசனறு, 

நமக்நரோந�ஸ்கள் இனபத�ருக்்கம் அள்ந்து, 

டியூ�ர்்கள் ந்ோனறுகினறன, ந�ோய்்டுபபு 

இறுதியோ்க ந்ோல்வியள்ந்து உள்�ரவிய 

ந�ோய்த்ோற்றோகிறது 

கவரஸ் நநொயகள்

சுவோச சிளசடில் ளவரஸ (RSV) 

Respiratory syncytial virus

சுவோச சினளசடில் ளவரஸ சிறு குழந்ள்்களை தீவிரமோ்க �ோதிக்்கக்கூடிய 

சுவோச ந�ோய

பூஞகசெ நநொயகள்

பிைோஸந்ோளமந்கோஸிஸ பிளோஸ்டோசமசிஸ 

படர்மோபடடடிஸ

சீழ் ்கடடி்கல் அதி்கப�டியோன திசு நச்ம்

பொக்டீரியொ நிநமொனியொ

நிநயோநமோ்கோக்்கஸ 

நிநமோனியோ

ஸடபேப்டோகோககஸ நி்மோனி்� ந�ோயுற்ற நுளரயீரலின நுணணளற்களில் 

அதி்கமோன திரவம் ந்கோர்்்ல். ஆள்கயோல், அது 

ஆக்ஸி்ஜன உள் தசல்வள்் ்ள் தசயகிறது

ஹீநமோபி்லஸ  

இனபுளுயனசோ  

நியூநமோனியோ

ஹீ்மோபி்ஸ இன்புளு�ன்்ை அறிகுறி்கள் நிநயோநமோ்கோக்்கஸ 

நிநமோனியோளவ ஒ்திருக்கும் 

கு்ல்�ோள்யில் த�ருக்்கம் அள்ந்து, ந�ோயின 

விளைளவ சிறுகு்லிநய ஏற்�டு்துகினறன. 

எடு்துக்்கோட்ோ்க: ஷத்கல்்லோஸிஸ, ்கோ்லரோ.

படம் 12.11: இளரபள�க் கு்ல் �ோள்யின 

அளமபபு

வா�உ���� 
�ர��க�

இைர�ைப ட� பாைத

வ	�

க��ர�
�ேயா�ன�

��த�ைப

��ட�

ஆசனவா�
மல�ட�

கைணய�

ெப��ட�

12.4 இகரப்கபக் குடல் பொகத 

நநொயத்்தொற்றுகள்

உணவுப த�ோருள்்களை உடத்கோணடு, அ்ன 

தசரிமோன்தில் கிள்க்்கபத�றும், ஆற்றல் மூ்லம் 

மனி் உ்ல் அளமபபு இயஙகுகிறது. உணவு வோயில் 

மூ்லமோ்க விழுங்கப�டுகிறது, இளரபள�க்கு்ல் 

�ோள்யில் தசரிமோனம் தசயயப�டுகினறது. �ோம் 

உணணும் உணவு அசு்்ம் இல்்லோமல் இரு்்ல் 

நவணடும். த்கடடுபந�ோன உணவு்கள் கு்ல் 

�ோள்யில் ந�ோய்த்ோற்று்களை உருவோக்கி 

ந�ோளய உண்ோக்குகினறன.

த்கடடுபந�ோன உணவு மற்றும் நீர் 

உடத்கோள்வதின மூ்லம் ந�ோயக் கிருமி்கள் 

இளரபள�க் கு்ல் �ோள்ளய அள்கினறன. 

சிறு கு்லில் ந�ோயக் கிருமி்கள் த்ோற்ளற 

ந்ோற்றுவிக்கிறது. த�ரும்�ோ்லோன நவளை்களில், 

கு்லில் த்ோற்ளற ஏற்�டு்தும் ந�ோயக்கிருமி்கள், 
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உண்ோகும். இவவோறன இள்யூறு 

்ோம்்்ோல் ந�ோய்த்ோற்று்கள் ந்ோற்ற்தில் 

வள்கப�டு்்ப�டுகினறன. ந�ோய்த்ோற்றின 

த்ோ்க்்கம் ்கோயசசலு்ன த்ோ்ர்புள்ய்ோய 

அளமகிறது. ்கோயசசந்ல, ந�ோய உண்ோக்கும் 

உயிரி்களுக்கு உ்லின த�ோது எதிர்ச தசய்லோகும். 

உணவு �ஞ்சூட்ல் த�ோரு்்மடடில் உ்னடியோ்க 

ந்ோனறும் இளரபள�க்கு்ல் இள்யூறு 

அறிகுறி்கைோன ்ளசபபிடிபபு, குமட்ல், வோந்தி, 

வயிற்றுபந�ோக்கு ந�ோனறளவ ்னி்்னளம 

த�ற்றிருக்கும்.

12.4.1 இகரப்கபக் குடல் பொகதயில் 

கொணப்படும் இயல்பொை நுண்ணுயிரிகள்

இளரபள� மற்றும் கு்ல் �குதி தூயளமயற்று 

நுணணுயிரி குழுக்்களு்ன ்கோணப�டுகிறது. 

அளவ, �ல்நவறு வள்கயோன �னளம�யக்கும் 

தசயல்்களை அ்ன ஓம்புயிரிக்கு வழஙகுகிறது. 

எடு்துக்்கோட்ோ்க கு்லில் ்கோணப�டும் எஷபைரிசி�ோ 

்கோச், ளவட்மின K-ளய உற்�்தி தசயகிறது. 

பிபி்டோபோகடீரி�ோ (Bifidobacteria) ளவட்மின B12, 

ந�ோந்லட மற்றும் ரிந�ோபிநைோவின ் யோரிக்கினறன. 

மனி்ர்்கைோல் அவளவட்மின்களை உற்�்தி 

தசயய இய்லோது. இயல்பு நிள்ல நுணணுயிரி்கள் 

உணவு, வயது, �ண�ோடு மற்றும் ஆனடி�யோடிக் 

ஆகியவற்ளறப �யன�டு்துவள்ப த�ோரு்து 

மோறு�டும் (அட்வளண 12.4).

12.4.3 இகரப்கபக் குடல் பொகத 

்தொற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் 

்செொற்்றொடர்கள்

இளரபள�க் கு்ல் அழற்சி (Gastroenteritis): வயிறு 

மற்றும் கு்ள்ல ஒடடியுள்ை �குதி்கள் வீக்்கம் 

அள்்ல். இ்ன ்னி்்னளமயோன ந�ோயக்குறி 

த்ோகுப�ோனது குமட்ல், வோந்தி, வயிற்றுபந�ோக்கு 

மற்றும் இளரபள�ச சோர்ந்் உ�ோள்்கள் ஆகும்.

வயிற்றுப்நபொக்கு (Diarrhea): ம்லபத�ோருள்்கள், 

கு்ல்�குதியில் இருந்து அடிக்்கடி திரவநிள்லயில் 

தவளிநயற்றப�டு்ல்.

சீதநபதி (Dysentery): இளரபள�ப கு்ல் �ோள் 

வீக்்கம் அள்ந்து, ம்ல்து்ன சீழ் மற்றும் இர்்ம் 

தவளிநயறு்ல்.

இகரப்கப அைற்சி (Gastritis): இளரபள� வீக்்கம் 

அள்வ்ோல் உபபிக் ்கோணப�டும்.

சிறு குடலைற்சி (Enteritis): கு்ல் �ோள்யில் 

உள்ை ந்கோளழப�்்லம் வீக்்கம் அள்்ல்.

உணவுப�ோள்யோனது வோய, குரல்வளை, 

த்ோணள ,் உணவுக்குழோய (இக்குழோய இளரபள� 

வளர நீணடுள்ைது), இளரபள�, சிறுகு்ல் மற்றும் 

த�ருஙகு்ல் ந�ோனற �ோ்கங்களை உள்ை்க்கியுள்ைது. 

நமலும், துளண உறுபபுக்்கோன உமிழ்நீர் சுரபபி்கள், 

்கல்லீரல், ்களணயம், பி்்பள� ந�ோனறளவ 

உணவுப�ோள்யின தவளிபபுற்தில் அளமந்துள்ைது. 

அஙகு சுருக்்கப�டும் சுரபபி்கைோல் உணவுப த�ோருள்்கள் 

தசரிமோனம் தசயயப�டுகிறது (�்ம் 12.11).

உணவுத் நநொயத்்தொற்றுக்கும் உணவு 

நச்செொதலுக்கும் உள்்ள நவறுபொடுகள்

உணவு தசரிமோன்தில், ஏற்�டும் த்ோற்று 

ந�ோய்கள், த�ரும்�ோலும் ம்லம் மற்றும் உணவு 

மூ்லமோ்கப �ரவுகினறது. த்கடடுபந�ோன உணவு 

மற்றும் ்ணணீர் உடத்கோள்ளும்ந�ோழுது 

அதில் உள்ை ந�ோயக் கிருமி்கள் மற்றும் �சசு்கள் 

மூ்லம் ந�ோய்கள் ஏற்�டுகினறன. ந�ோயினோல் 

�ோதிக்்கப�ட் வி்லஙகு்கள் மற்றும் மனி்ர்்களின 

்கழிவு்களிலிருந்து, ந�ோயக்கிருமி்கள் உணணும் 

உணவிலும் நீரிலும் நுளழகிறது.

உ்லுக்குள் நுளழந்் ந�ோயக் கிருமி்கள், 

இளரபள�க் கு்ல் �ோள்யில் நிள்லநிறு்்ப�டடு 

த�ருக்்கம் அள்ந்து ந�ோய் த்ோற்ளற 

ஏற்�டு்துகினறது. நுணணுயிரி்கள் கு்ல் சவவுப 

�குதிளய துளை்து, அஙகு வைர்கினறன அல்்லது 

உள்ளுறுபபு்களுக்குள் உடபுகுகினறன.

இளரபள�க் கு்ல் அழற்சிளய உணவு த்ோற்று 

அல்்லது உணவு �ஞ்சூட்ல் என வழக்்கமோ்க 

வள்கப�டு்்ப�டடுள்ைது. உணவோல் �ரவும் 

ந�ோய்கள் உணவு த்ோற்று அல்்லது உணவு 

�சசு்்னளமயிலிருந்து ந்ோனற்லோம். இவ 

இரணடு நிள்லயிலும் �ோக்டீரியோவின �சசு்கள் 

ந�ோய அறிகுறி்களுக்கு ்கோரணமோய அளமகிறது.

உணவு ந�ோய் த்ோற்றில், உடத்கோண் 

நுணகிருமி்கள் கு்லில் த�ருக்்கமள்ந்து, 

�சசு்களை உருவோக்கி, ஓம்புயிரியின தசல்்களை 

அழிக்கினறன.

உணவு �ஞ்சூட்ல் த�ோரு்்மடடில், உணவில் 

உள்ை �ோக்டீரியோவினோல் ்யோரிக்்கப�டும் �சசு்கள் 

உணவு்ன உடத்கோள்ைப�டுகினறது. உணவு 

ந�ோய்த்ோற்று மற்றும் உணவு �ஞ்சோ்லின 

அறிகுறி்கள் சற்று நவறு�டுகினறன.

ந�ோய்கோரணி்கள் எணணிக்ள்கயில் 

த�ருக்்கமள்ந்து திசுக்்களை ்ோக்கும் நிள்ல 

த�ோரு்ந் இளரபள�க்கு்ல் இள்யூறு்கள் 
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அடடவகண 12.4: இளரபள�க் கு்ல் �ோள்யில் ்கோணப�டும் இயல்பு நிள்ல �ோக்டீரியோ

குழந்ள் பிறந்் ்கோ்லம் வயிறு மற்றும் கு்ல் �குதியில் நுணணுயிரி்கள் அற்று ்கோணப�டும்.

்ோயப�ோல் அருந்தும் குழந்ள்்கள் ்ோக்டோ்பசில்்ஸ பிவிடஸ (Lactobacillus bifidus) 

புடடிப�ோல் அருந்தும் குழந்ள்்கள் எனடீரிக் �ோக்டீரியோ, ்ோக்டோ ்பசில்்ஸ பிவிடஸ, என்டீ்ேோ கோகசக, 

கிளோஸடிரிடி�ம் சிற்றினம்.

சிறுகு்ல் ்ோக்டோ்பசில்ச ,் என்டீ்ேோகோககஸ பீகோலிஸ, எஷபைரிசி�ோ ்கோச்

த�ருஙகு்ல் ்கோற்றற்ற �ோக்டீரியோ, ஸடபேப்டோகோகசக, பிிஃவி்டோபோகடீரி�ம் பிபபிடம், 

போகடீரி�ோய்டஸ 

்பருஙகுடல் அைற்சி (Colitis): த�ருஙகு்லில் 

வீக்்கம்

கல்லீரல் அைற்சி (Hepatitis): ்கல்லீரல் வீக்்கம்

சிறு கு்ல் மற்றும் த�ருஙகு்ல் அழற்சி 

(Enterocolitis):

சிறுகு்ல் மற்றும் த�ருஙகு்லில் உள்ை 

ந்கோளழப�்்லம் வீக்்கம் அள்்ல். வயிற்று 

உளறயழற்சி (peritonitis) த�ரிந்ோனியம் 

(வயிற்றளறளய ஒடடியுள்ை ஊநீர் சவவு) வீக்்கம் 

அள்்ல். இளரபள�க் கு்ல் ந�ோய்த்ோற்று்கள் 

அட்வளண 12.5ல் வரிளசப�டு்்ப�டடுள்ைது.

இ ள ர ப ள � யி ல் 

ள ெ ட ந ர ோ கு ந ை ோ ரி க் 

அமி்லம் இருப�்ோல் 

அ மி ்ல ் ் ன ள ம யு ் ன 

்கோணப�டுகிறது. அதி்க 

அ மி ்ல ் ் ன ள ம யு ள ் ய 

�குதி என�்ோல் தெலிக்ந்கோ�ோக்்ர் 

ள�ந்லரி எனும் �ோக்டீரியோளவ் ்விர 

எந்்தவோரு �ோக்டீரியோக்்களும் அப�குதியில் 

வோழ்வதில்ள்ல. இளரபள� புணணுக்கு 

இந்் �ோக்டீரியோநவ ்கோரணமோ்க உள்ைது. 

வயிற்றுப�குதி மற்றும் கு்ல் புற்றுந�ோயக்கு 

இந்் �ோக்டீரியோ த�ரும்�ோலும் ்கோரணியோ்க 

அளமந்து உள்ை்ோ்க அதி்க�டசமோன 

ஆ்ோரங்கள் தமயபபிக்கினறன.

வ��

ெஹ. ைபேலா�

�ோடடுலிசம் என�து 

ஒரு ்னிப�ட் உணவு 

�ஞ்சோ்ல் ஆகும். 

ஏதனனறோல் உணவில் 

உருவோக்்கப�ட் �சசு, 

உடத்கோள்ளும்த�ோழுது அந்�ஞ்சோனது 

இளரபள� கு்ல்�ோள்ளய் ்ோக்்கோமல், 

ம்திய �ரம்பு மண்்ல்ள்் ்ோக்குகினறன.

குைநகத பொடடுலிசெம்

இவவள்க த்ோற்று கிைோஸடிரிடியம் 

�ோடடுலினம் ஸந�ோர்்கள் விழுங்கப�டும்ந�ோது 

அளவ த�ருஙகு்லில் த�ருக்்கமள்வ்ோல் 

ஏற்�டுகிறது. �ோடடுலிசம் ஸந�ோர்்கள் ந்னீல் 

்கோணப�்்லோம்.

விருந்து விழோவில் ஒருவன அசு்்மோன 

்ணணீளர அருந்தும் த�ோழுது, அவனுக்கு எனன 

மோதிரியோன விளைவு்கள் ஏற்�டும்?

உயர் சிநதகை நகள்விகள்
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்கணணின தவளி அளமப�ோன விழி 

தமன�்்லமும் (Conjunctiva), ்கோரணியோவும் 

ந�ோய் த்ோற்றோல் �ோதிக்்கப�டுகினறன. 

இவவளமபபு்கள் உ்ல்க்ந்ோடு த்ோ்ர்புள்ய்ோ்க 

இருப�்ோல் ந�ோயுண்ோக்கும் கிருமி்கள் 

எளி்ோக்குகினறன. குறிப�ோ்க விழி 

தவண�்்லமோனது தவதுதவதுப�ோன, ஈரப�்மோன, 

சூழ்நிள்ல சூழ்ந்துள்ை்ோல் நுணணுயிரி்கள் 

எளி்ோ்க நிள்லப�டு்்ப�டடு த்ோற்ளற 

உருவோக்குகிறது. ஆயினும் ்கணணிளம மற்றும் 

்கணணீர், ்கணணின தவளிபபுற அளமபள� 

இயல்புநிள்லயிலும் உயிரினக் முளறயிலும் 

�ோது்கோக்கினறது.

கண் இகமயின் நநொயத்்தொற்று

்கண இளமயில் த�ோதுவோ்க ந�ோய்த்ோற்ளற 

உண்ோக்கும் ்கோரணி ஸபடபப்்ோகோககஸ 

ஆரி�ஸ ஆகும்.

12.5 கண் நநொயத்்தொற்று

�்ல நுணணுயிரி்கள் ்கணணின 

ந்கோளழப �்்ல்தினுள் புகும் த�ோழுது 

ந�ோய்த்ோற்ளற உண்ோக்குகினறன. 

த�ோதுவோ்கப �ோக்டீரியோவினோல் ஏற்�டும் ்கண 

ந�ோய்த்ோற்றோனது, த�ோதுவோ்க �ோக்டீரியல் 

்கண த்ோற்று, ்கண அழற்சி, வீக்்கம், எரிசசல் 

மற்றும் ்கணணில் த�ோருளை தவளிநயற்றி 

அ்ன தீவிர்்னளமயில் மோறு�டுகிறது. சி்ல 

்கணந�ோய்த்ோற்று்கள் குறுகிய ்கோ்லமோ்கவும், 

மற்றளவ �ோள்�ட்்ோ்கவும் மற்றும் நிரந்திர 

்கண �ோதிபபுக்கு வழிவகுக்கும். த்ோற்று ந�ோளய 

உண்ோக்கும் ந�ோயகிருமி்களி்மிருந்து வி்லகி 

இருப�ந் ்கண ந�ோய்த்ோற்றுக்கு சிறந்் 

்டுப�ோகும். அவவோறு த்ோற்று ஏற்�ட்ோல் 

சரியோன முளறயில் ஆனடி�யோடிக் த்கோணடு 

சிகிசளச த�ற்று ந�ோய �ரவுவள் ்டுக்்க்லோம் 

அல்்லது �ோதிபபு்களை நிரந்்ரமோ்க ்டுக்்க்லோம். 

அடடவகண 12.5: இளரபள�க்கு்ல் ந�ோய்த்ோற்று்கள்:

நநொய நநொயக் கிருமி அறிகுறிகள்

�ோக்டீரியோ ந�ோய்த்ோற்று

ஸடசப்்ோகோககஸ உணவு �ஞ்சோ்ல் ஸடசப்்ோகோககஸ ஆரி�ஸ குமட்ல், வோந்தி மற்றும் 

வயிற்றுபந�ோக்கு

ஷிபகல்்ோஸிஸ (்பசில்்ரி வயிற்றுக்்கடுபபு) ஷிபகல்்ோ சிற்றினம் திசு சிள்வு மற்றும் சீ்ந�தி

ைோல்பமோபனல்்்ோஸிஸ ைோல்பமோபனல்்ோ என்டீரிகோ குமட்ல் மற்றும் வயிற்றுபந�ோக்கு

ள்ப�ோயடு ்கோயசசல் ைோல்பமோபனல்்ோ சடபி அதி்க ்கோயசசல், குறிபபி்்்க்்க 

எணணிக்ள்கயில் இறக்கும் நிள்ல 

்கோ்லரோ விபரி்�ோ கோ்்ே அதி்கமோன நீர் இழபபு்ன 

வயிற்றுபந�ோக்கு

எர்சினியோ இளரபள�க் கு்ல் அழற்சி எர்சினி�ோ என்டி்ேோ 

்கோலிடிகோ

்கடுளமயற்ற வயிற்று வலி, 

வயிற்றுபந�ோக்கு. அறிகுறி்கள் சி்ல 

சமயங்களில் கு்ல்வோல் அழற்சியு்ன 

குழப�ப�்்லோம்.

ளவரஸ ந�ோய்த்ோற்று்கள்

மம்ஸ மம்ஸ ளவரஸ �ோரோமிக்நசோ 

விரிந் (Mumps virus)

வலியு்ன கூடிய �நரோடிட சுரபபி 

வீக்்கம் 

ளவரஸ இளரபள�க்கு்ல் அழற்சி நரோட்ோளவரஸ (Rotavirus) ஒரு வோர ்கோ்ல்திற்கு வோந்தி மற்றும் 

வயிற்றுபந�ோக்கு 

பூஞ்ளச ந�ோய்த்ோற்று்கள்

எர்்கோட �ஞ்சோ்ல் (Ergot poisoning) கிைோவிதசபஸ த�ர்பியூநர 

(Claviceps purpurea) 

மூடடு்களுக்கு குளறந்் அைவோன 

இர்் ஓட்ம்,

�்கற்்கனளவ(Hallucinogenic) 

உண்ோக்கும். 

அபநைோ்ோக்சின �ஞ்சோ்ல் (Aflatoxin 

poisoning)

ஆஸ�ர்ஜில்்லஸ ந�ைவஸ 

(Aspergillus flavus) 

்கல்லீரல் அழற்சி, ்கல்லீரல் புற்று ந�ோய
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கிளோசமடி�ோ டிேோக்கோமோடிஸ எனனும் 

ந�ோயக்்கோரணி்ோன டிரக்ந்கோமோளவயும் 

குழந்ள்்களில் வரும் உள்த�ோருள்்கள் த்கோண் 

விழி தவண�்்ல அழற்சிளய உணடு�ணணுகிறது. 

ந�ோயோல் �ோதிக்்கப�ட்வரின த்ோடுத�ோருள்்கைோன 

தம்ள் விரிபபு்களும், துணடு்களும், 

ஆள்்களினோல் ந�ரடி த்ோ்ர்�ோல் நவ்கமோ்க 

�ரவுகிறது. கிளோமடி�ோ டிேோக்கோமோசிஸ 

�ோதிக்்கப�ட் மனி்ரி்மிருந்து மற்றவர்்களுக்கு 

பூசசு்கைோலும் �ரவுகினறது. பூசசி்கள் த்ோற்றுள்ய 

ந்கோளழளய ்க்்துகிறது. அட்வளண 12.6ல் 

்கண ந�ோய த்ோற்று்களை �டடியலி்ப�டடுள்ைது.

12.6 சிறுநீரக மண்டல 

நநொயத்்தொற்றுகள் (UTI)

சிறுநீர்க மண்்லமோனது இர்்்தில் உள்ை 

நவதியியல் கூடடுபத�ோருளை சீரளமக்கும் 

உறுபபு்களை த்கோணடுள்ைது. இர்்்தின 

அைவிற்கு ஏற்றோற்ந�ோல் ள�டர்ஜன ்கழிவுப 

த�ோருள்்களையும், நீளரயும் இவவுறுபபு்கள் 

த�ரும்�ோலும் தவளிநயற்றுகிறது. சிறுநீர்க 

மண்்லமோனது இரணடு சிறுநீர்கம், இரணடு 

சிறுநீர் �ோைம், ஒரு சிறுநீர்பள� மற்றும் சிறுநீர் 

்கோல்வோய மு்லியவற்ளறக் த்கோண்து. 

இர்்்தில் இருந்து ்கழிவு்களை சிறுநீர்கங்கள் 

அ்கற்றுகினறது (�்ம் 12.15).

சிறுநீர்கம், சிறுநீர் �ோைம் மற்றும் சிறுநீர்பள� 

மு்லியவற்றில் உண்ோகும் ந�ோய்த்ோற்று 

சிறுநீர்கப�ோள் ந�ோய்த்ோற்று எனப�டும் (UTI). 

ந�ோய்த்ோற்று இளம ஓரங்களை ்ோக்கி, 

்கண இளம்களில் அழற்சிளய (பிளிிஃ�ளரடடிஸ 

Blepharitis) உண்ோக்கும்.

்கண இளமயின சுரபபி்களும், மூடடுபள�்களும் 

�ோதிக்்கப�டுவ்ோல் ஸத்ஸ (�ளசயுள்ை ்கண) 

உண்ோகும் (�்ம் 12.14).

பா��க�ப�ட க��ைம ம��� ��ெவ� படல� 

க��ைம �	��
பா��க�ப�ட 
க��ைம

 �� ����

படம் 12.14: ்கண இளம மற்றும் விழி தவண�்்ல 

ந�ோய்த்ோற்று

விழி ்வண்படல அைற்சி (conjunctivitis)

விழி தவண�்்ல அழற்சி அல்்லது இைஞ்சிவபபு ்கண 

ந�ோய்த்ோற்று �்ல நவறு�ட் ளவரஸ்கைோலும் 

�ோக்டீரியோக்்கைோலும் உண்ோக்்கப�டுகிறது.

டிரக்நகொமொ

டிரக்ந்கோமோ அல்்லது குறுமணி விழி தவண�்்ல 

அழற்சியோனது த�ோதுவோ்க ்டுக்்கக்கூடிய 

குருடடு்னளமளய ஏற்�டு்தும். இக்்கணந�ோய 

அதமரிக்்கோவில் அரி்ோ்கவும், வைர்சசியள்ந்் 

�ோடு்கைோ்லோன ஆபரிக்்கோ மற்றும் ஆசியோவில் 

அதி்கமோ்கவும் �ரவிக் ்கோணப�டுகினறன. 

அடடவகண 12.6: �ோக்டீரியோக்்களின ்கண ந�ோய த்ோற்று

நநொய நநொயக் கொரணி அறிகுறிகள் பரவும் வழிமுகறகள்

வீரியமோன விழி 

தவண�்்ல அழற்சி (Acute 

bacterial conjunctivitis)

ஹீ்மோபில்்ஸ 

இன்புளு�ன்ைோ

்கண விழி தவண�்்ல 

அழற்சியு்ன சீழ் 

தவளிநயறு்ல்

�ோதிக்்கப�ட ��ர்்களின 

சுரபபி்களுக்கு தவளியிடு்ல் 

�ோக்டீரியல் விழி �ோர்ளவ 

அழற்சி (Bacterial keratitis)

ஸசட்ப்்ோகோககஸ 

எபிபடர்மிடிஸ, 

சூ்டோ்னோனஸ 

ஏ்ேோஜி்னோைோ

எரிசசல் மற்றும் சிவந்் 

்கண்கள், மங்க்லோன �ோர்ளவ, 

ஒளி உணர்திறன ்கருவிழி 

வடுவினோல் �ோர்ளவ திறன 

குளற்ல்

ந�ோயக்்கோரணி்களு்ன 

அசு்்மோன 

ஒடடுவில்ள்லக்கு 

தவளிப�டு்ல்

பிறந்் குழந்ள் விழி 

தவண�்்ல அழற்சி 

(Neonatal conjunctivitis) 

கிளோமிடி�ோ 

டிேோக்கோ்மடிஸ, 

சைசீரி�ோ பகோ்னோரி்� 

விழி தவண�்்ல அழற்சியு்ன 

சீழ் தவளிநயறு்ல், ்கரு விழி 

வடு மற்றும் ்கோர்னியோவில் 

துளையினோல் �ோர்ளவ திறன 

குளற்ல்

கிைோமிடியோ அல்்லது 

த்கோந்கோரியோவினோல் 

�ோதிக்்கப�ட் ்ோயின 

பிறபபுறுபபு வழிநய 

தவளிப�டும் சிசுவிற்கு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd   198 19-02-2019   5.53.44 PM



199

சிறுநீர்க்திலும், சிறுநீர் �ோை்திலும் ஏற்�டும் 

த்ோற்று்கள் நமல் சிறுநீர்கப �ோள் த்ோற்று்கைோகும். 

சிறுநீர் ள�க்கும் அ்ற்குக் கீழ் உறுபபு்களில் ஏற்�டும் 

த்ோற்று்கள், கீழ் சிறுநீர்க ந�ோய் த்ோற்று்கைோகும். 

சிறுநீர்ப�ோள்யில் ந�ோய்த்ோற்றோனது 

ஆண்களைவி்ப த�ண்களுக்கு அதி்கமோ்கக் 

்கோணப�டுகிறது. சிறுநீர்க மண்்லம் த�ோதுவோ்க 

சி்ல நுணணுயிரி்களை த்கோணடுள்ைது. 

அவவுயிர்்கைோல் சந்்ர்ப�வோ் ந�ோய்த்ோற்று்கள் 

ஏற்�டு்ோல் இள்யூறு்கள் உருவோகும். த�ரும்�ோலும் 

அளன்து சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்று �ோக்டீரியோக்்கள் 

ஏற்�டு்துகினறன. எபத�ோழுது்ோவது 

ஒடடுணணி்கள், புநரோடந்ோநசோவோ மற்றும் 

பூஞ்ளச்கள் ந�ோய்த்ோற்ளற உண்ோக்குகிறது. 

சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்றில் �ஙகுத�றும் 

நுணணுயிரி்களை அட்வளண 12..7ல் 

வரிளசப�டு்்ப�டடுள்ைது.

அடடவகண 12.7: சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்றில் 

்கோணப�டும் நுணணுயிரி்கள்

நுண்ணுயிரிகள் எடுத்துக்கொடடு 

�ோக்டீரியோக்்கள் 

(வழக்்கமோன)

எஷபைரிசி�ோ ்கோச், 

கிளபசிப�ல்்ோ, 

என்டீ்ேோபோகடர், பு்ேோடீ�ஸ

ளவரஸ்கள் அடிநனோ ளவரஸ,

மம்ஸ

ஒடடுணணி்கள் டிசேக்கோ்மோனோஸ 

வோஜினோலிஸ,

ஷிஸ்டோ்ைோமோ 

பெமட்டோபி�ம்

பூஞ்ளச்கள் ்கணடி்ோ

12.6.1 சிறுநீரக நநொயத்தொக்கநிகலக்கொை 

கொரணிகள்

த�ண்களின சீறுநீர்ப புறவழி, குடள்யோ்கவும், 

அ்க்லமோ்கவும் இருப�்ோல் �ோக்டீரியோ 

சிறுநீர்பள�ளயச தசனறு அள்வள் 

முழுவதுமோ்க் ்டுக்்க முடிவதில்ள்ல. உ்லுறவு 

த�ண்களுக்கு ந�ோய்்ோக்்கநிள்ல ்கோரணியோ்க 

அளமகிறது. ்கருவுற்றிருக்கும் த�ண்களில் 

ெோர்நமோனின மோற்றமும், சிறுநீர் �ோள்யில் 

அழு்்்தினோலும் சிறுநீரின ஓட்ம் குளறவ்ோலும் 

இந்ந�ோயின ்ோக்்கம் அதி்கமோ்கநவ ்கோணப�டும்.

சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்ளற உண்ோக்கும் 

அந�்க �ோக்டீரியோக்்கள் உயிர் எதிர்த�ோருளுக்கு 

எதிர்ப�ோற்றள்ல வைர்்துக்த்கோள்கினறன. 

அசசூழ்நிள்லயில் புநரோ�யோடிக் ஓம்புனருக்கு 

சிறந்் ்டுப�ோற்றள்ல த்கோடுக்கிறது. 

்்க்டோ்பசில்்ஸ எனனும் புநரோ�யோடிக் 

சிற்றினம் ந�ோய்த்ோற்றுக்கு எதிரோன 

தசயல்�டுவள் சிறந்் முடிவு்களை 

நிருபி்துள்ை்ோல், ஆரோயசசி்கள் 

புநரோ�யோடிக்கின நமல் திரும்பியுள்ைது. 

இந்் குறிபபிட் புநரோ�யோடிக் �ோக்டீரியோ 

ந�ோய்்டுப�ோற்றல் மண்்ல தசயல்�ோடு்களை 

தூணடுகிறது, சிறுநீர்க �ோள்யின 

அமி்ல்்னளம அைளவ குளறக்கிறது, நமலும் 

சிறுநீர்க ந�ோயக்்கோரணி்களின வைர்சசிளய 

்டுக்கிறது.

தகவல் துளி

12.6.2 எஷ்செரிசியொ நகொகலயிைொல் 

ஏற்படும் சிறுநீரக நநொயத்்தொற்று

சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்றுக்கு பிர்ோன ்கோரணி 

எஷதசரிசியோ ந்கோள்ல ஆகும். இளவ, கு்லில் 

சோ்ோரணமோ்கக் ்கோணப�டு�ளவ. கு்ல் த்ோற்று 

்விர சிறுநீர்க் த்ோற்று்களையும் புண த்ோற்ளறயும் 

உணடு�ணணுகிறது. த�ோதுவோ்க சிறுநீர்க 

படம் 12.15: நமல் மற்றும் கீழ் சிறுநீர்கப 

�ோள்யின அளமபபு
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ந�ோய்த்ோற்று அதி்கமோ்க (அ) திருமணமோன 

த�ண்களி்மும், (ஆ) புநரோஸந்ட வீஙகிய வய்ோன 

ஆண்களி்மும் ்கோணப�டுகிறது.

த�ண்களின சிறுநீர்ள� அழற்சியின 

ந�ோயநிள்ல ( Cystitis in woman)

ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�ட் சிறுநீர்க்திலிருந்து 

உயிரி்கள் கீழ்ந�ோக்கி �்கர்வ்ோல் சிறுநீர்பள� 

த்ோற்று ஏற்�டுகிறது. ஆனோல், த�ரும்�ோனளமயோன 

சிறுநீர்பள� அழற்சியோனது ம்லக்கு்ல், 

்க்லவிக் ்கோல்வோய, சிறுநீர் ்கோல்வோய வழியோ்க 

ந�ோயக்்கோரணி்கள் நமல் ந�ோக்கி �்கர்ந்து 

சிறுநீர்பள�ளய அள்வ்ோலும் உண்ோகுகிறது. 

சிகிசளச அளிக்்கப�்ோ் நிள்லயில், த்ோற்று 

நமலும் �்கர்ந்து சிறுநீர்க்ள்யும் ்ோக்கி சிறுநீர்க 

நுணகுழோய அழற்சிளய(Pyelonephritis) ஏற்�்்லோம் 

(�்ம் 12.16).

ம்லவோயும், ்கருபள� வோயும் �ோக்டீரியோக்்கள் 

்ஙகும் இ்மளிப�்ோல் ஸந�ோரோடிக் த்ோற்று 

உண்ோகுகிறது.

படம் 12.16: சிறுநீர்க மண்்ல ந�ோய்த்ோற்று்களின �்ல நிள்ல்கள்

ஆண்களிள் நீண் சிறுநீர்ப புறவழியோவது 

நமல்ந�ோக்கி �்கரும் த்ோற்று ஏற்�்ோவணணம் 

�ோது்கோக்கிறது. எஷபைரிசி�ோ ்கோச் (மற்றும் 

கிரோம் த�்கடடிவ குசசி �ோக்டீரியோக்்கள்) 

சிறுநீர்க்த்ோற்று உண்ோக்கும் ந�ோது 

சிறுநீரில் (1,00,000) �ோக்டீரியோக்்கள் மிலி 

அதி்கமோ்க ்கோணப�டும். இ்ளன ‘சிகினிபிக்னட 

�ோக்டீரியூரியோ’ எனப�டும். இந்் எணணிக்ள்க 

உ்ல் �ருமன ஆண்களில் 

சிறுநீர்க மண்்ல 

ந � ோ ய ் த ் ோ ற் ள ற 

அதி்கரிக்கும். உ்ல் 

�ருமனோனது சிறுநீர்க 

ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�் எவவோறு ்கோரணமோய 

இருக்கிறது என�ள் 2013 ல் �ள்த�ற்ற 

ஆயவில் தவளியோனது. அதில் உ்ல் 

�ருமனோன த�ண்களை வி் ஆண்கநை 

இரு ம்ஙகு சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்றுக்கு 

ஆைோகிறோர்்கள் எனறு ்கணடுபிடிக்்கப�ட்து.
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குளறந்்ோல் சிறுநீர்பபுறவழி, மற்றும் பிறபபுறுக்்களில் ்கோணப�டும் மற்ற �ோக்டீரியோக்்கள் ்க்லந்திருப�்ோல் 

இருக்்க்லோம். சிறுநீர்க மண்்ல ந�ோய்த்ோற்ளற அட்வளண 12.8 ல் த்கோடுக்்கப�டடுள்ைது.

அடடவகண 12.8: சிறுநீர்க மண்்ல ந�ோய்கள்

நநொய நநொயக் கொரணிகள் அறிகுறிகள்

சிறுநீர்க மண்்ல �ோக்டீரியோ 

ந�ோய்கள் சிறுநீர்க ள� 

ந�ோய்த்ோற்று (Cystitis)

எஷபைரிசி�ோ ்கோச்,

ஸசடசப்்ோகோககஸ

ைோப்ேோசபடிகஸ 

சிறுநீர் ்கழிக்்க சிரமம் அல்்லது வலி 

ஏற்�டு்ல்

சிறுநீர்க நுணகுழல் 

அழற்சி(Pyelonephritis) 

எஷபைரிசி�ோ ்கோச் ்கோயசசல், பினபுறம் அல்்லது 

�க்்கவோடடு வலி

த்லபந்ோஸள�நரோஸிஸ  

(சிறுநீர்க ந�ோயத்ோற்று)

ப்ப்டோஸசபேோ

இன்ட்ேோகன்ஸ

்ள்லவலி, ்கோயசசல், ்ளச வலி,

சிறுநீர்கச தசயலிழபபு

12.7 இைப்்பருக்கப் பொகத 

நநொயத்்தொற்றுகள்

இனபத�ருக்்கப �ோள் 

ந � ோ ய ் த ் ோ ற் று ்க ள் , 

த�ரும்�ோலும் இனபத�ருக்்கப 

�ோள்யில் ்கோணப�டும் 

நு ண ணு யி ரி ்க ை ோ லு ம் , 

தவளிபபுற ந�ோயக்்கோரணி்கள் உ்லுறவோலும் 

அல்்லது சி்ல மரு்துவ முளற்கைோளும், 

உண்ோக்்கப�டுகினறன. இவவள்க ந�ோய்த்ோற்று 

ஆண்கைக்கும் த�ண்களுக்கும் ஏற்�டுகிறது. 

த்ோற்று �ரவும் முளறயின அடிப�ள்யில் 

மூனறு வள்கயோன இனபத�ருக்்கப �ோள் 

ந�ோய்த்ோற்று்கள் வள்கப�டு்்ப�டடுள்ைது.

1. பொல் வழி பரவும் நநொயகள்

இது �ோலியல் த்ோ்ர்�ோல் ஏற்�டுகிறது. 

எடு்துக்்கோடடு: கிளோமிடி�ோ, பகோனிரி�ோ, 

சோனக்ரோயடு, எயடஸ

2. உள்்ளொர்நத நநொயத்்தொற்று (Endogenous)

ஆநரோக்கியமோன த�ணணின இனபத�ருக்்கப 

�ோள்யில் இயல்�ோ்க ்கோணப�டும் 

நுணணுயிரி்களின அதி்கப�டியோ்க வைர்சசியினோல் 

ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�டுகிறது. எடு்துக்்கோடடு த�ண 

பிறபபு உறுபபு அழற்சி (Bacterial vaginosis vaginitis) 

த�ண பிறபபு உறுபபில் பூஞ்ளச்களின த்ோற்று 

(vulvo vaginal candi diasis)

3. மருத்துவ ்செனிமமொக நநொயத்்தொற்று 

(Iatrogenic Infection)

இந்் வள்கயோன ந�ோய்த்ோற்று ஒழுஙகில்்லோ் 

மரு்துவ தசயல்முளற்கைோன �ோது்கோப�ற்ற 

்கருசசிள்வு மற்றும் நமோசமோன ம்கபந�று 

�ள்முளற்கைோல் ஏற்�டுகினறது.

சி்ல நவள்ல்களில் ்கருபள� வோயில் 

�ள்த�றுகினற மரு்துவ தசயல்முளற்கைோல் 

பிறபபுறுபபில் (புணர்சசி �ோைம் -Vagina) 

்கோணப�டும் உள்ைோர்ந்் உயிரி்கள், ்கருபள� 

வோயில் �ோலுறவினோல் உடபுகுந்் உயிரி்கள், நமல் 

இனபத�ருக்்கப�ோள்ளய அள்ந்து ்கருபள�, 

்கருக்குழோய, அண்க்குழோய மற்றும் பிற இடுப�ளற 

உறுபபு்களில் ்கடுளமயோன ந�ோய்த்ோற்ளற 

உண்ோக்்க்லோம்.

ஆண்களுக்கு உள்சோர்ந்் ந�ோய்த்ோற்று்கள் 

அல்்லது மரு்துவ தசனிமமோன ந�ோய்த்ோற்ளறக் 

்கோடடிலும், உ்லுறவு மூ்லமோ்க்்ோன அதி்கமோ்க 

ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�டுகிறது. த�ண்களுக்கு 

உ்லுறவு சோரோ் ந�ோய்த்ோற்று்கள் த�ரும்�ோலும் 

அதி்கமோ்க ்கோணப�டுகினறன.

12.7.1 பரவும் முகற

இனபத�ருக்்க ந�ோய்த்ோற்று்கள், �ோக்டீரியோ, 

ஒடடுணணி, மற்றும் ளவரஸ கிருமி்கைோல் 

ஏற்�டுகினறன. ந�ோயோல் �ோதிக்்கப�ட்வரி்ம் 

இருந்து �ோது்கோப�ற்ற உ்லுறவின ந�ோது 

ந�ோயக்்கோரணி்கள் இனபத�ருக்்க உறுபபு்களில் 

உள்ை ந்கோளழப�்்ல்தினுள் தசல்கினறது. 

வைர்ந்து வரும் �ோடு்களில், த்கோனிரியோ, 

கிைோமிடியோ, சிபிலிஸ, பிறபபு உறுபபு அழற்சி 

லிம்ந�ோ்கரோனுந்லோமோ தவனிரம் (Lympho 

granuloma venerum) ந�ோனற �ோக்டீரியோ 
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அடடவகண 12.9: இனபத�ருக்்கப �ோள்யில் ்கோணப�டும் நுணணுயிர் ந�ோய்கள்

நநொயகள் நநொயக் கிருமி அறிகுறிகள்

பொக்டீரியொ நநொயகள்

த்கோனிரியோ பைய்சீரி�ோ

பகோபனரி�ோ

வலியு்ன கூடிய சிறு நீர் தவளிநயற்றம், 

ஆண்களில் சீழ் தவளிநயற்றம், 

த�ண்களில் இயல்�ற்ற பிறபபுறுபபு 

தவளிநயற்றம்

ந்கோநனோ ்கோக்்கல் அல்்லோ் 

யூரி்்ளரடிஸ (Non gonococcal 

Urethritis NGU)

கிளோமிடி�ோ டிேோ்கோமடிஸ 

அல்்லது மற்ற �ோக்டீரியோ 

சமக்கோ பிளோஸமோ 

்ெோமின்ஸ மற்றும் யூரி�ோ 

பிளோஸமோ யூரி�ோச்டிகம்

வலியு்ன கூடிய சிறு நீர் தவளிநயற்றம், 

்ணணீர் ந�ோனறு திரவம் 

தவளிநயறு்ல்.

த�ண்களில் தீவிரமற்ற, �ோள்�ட் 

வயிற்றுப�குதியில் வலி 

சிபிலிஸ டிரி்போனிமோ பல்லிடம் மு்லில் ந�ோய்த்ோற்று இ்்தில் 

புண, பினனர் ந்ோல் ்டிபபு, இந்லசோன 

்கோயசசல், முற்றிய நிள்லயில் 

்கடுளமயோன புண்கள் ஏற்�டு்ல். 

இரு்ய மற்றும் �ரம்பு மண்்ல அளமபபு 

நச்ம் அள்்ல்

லிம்ந�ோகிரோனுந்லோமோ 

தவனிரம் (LGV-

Lymphogranuloma venereum)

கிளோமிடி�ோ டேோ்கோமடிஸ த்ோள் இடுபபு நசருமி்்தில் உள்ை 

நிணநீர் முடிசசு்கள் வீக்்கம் அள்்ல் 

கவரஸ் நநொயகள்

இனபத�ருக்்கப �ோள்

த்ஜனிட்ல்

தெர்ப�ஸ

பெர்பிஸ சிம்ப்கஸ ளவரஸ 

HSV 1and 2 (Herpes Simplex 

virus)

வலியு்ன கூடிய த்கோபபுைங்கள் 

பிறபபுறுபபில் ்கோணப�டு்ல்.

பிறபபுறுபபு மருக்்கள், 

�ோலுணணி்கள் (Genital warts)

மனி் பிறபபு உறுபபில் 

ந�பபிந்லோமோ ளவரஸ (Human 

Papilloma Virus)

மனி் பிறபபு உறுபபில் மருக்்கள் 

ந்ோனறு்ல் 

AIDS மனி் ந�ோய ்டுப�ோற்றல் 

குளறபபு ளவரஸ (Human 

Immuno Deficiency Virus)

�சியினளம, எள்குளறவு 

த்ோ்ர்சசியோன இருமல், T-தசல்்கள் 

மீது ்ோக்கு்ல், ந�ோய ்டுபபு 

குளறக்்கப�டுவ்ோல் பூஞ்ளச மற்றும் 

�ோக்டீரியல் த்ோற்று்கள், இரண்ோம் 

நிள்ல சந்்ர்ப�வோ் ந�ோய த்ோற்று்கள் 

ஏற்�டு்ல்.

பூஞகசெ நநொயகள்

ந்கணடிடியோஸிஸ ்கணடிடோ அல்பிகன்ஸ பிறபபுறுபபில் ்கடுளமயோன அரிபபு, ஈஸட 

மன்து்ன கூடிய, மஞ்சள் நிற திரவம் 

தவளிநயறு்ல்

புநரொடநடொநசெொவொ நநொயகள்

டிளரக்ந்கோ நமோனியஸ டிசேக்கோ்மோனஸ 

வசைைோலிஸ

பிறபபுறுபபு எரிசசல், �சளச நிற்து்ன 

மஞ்சள் நிற்தில் திரவம் தவளிநயறு்ல் 
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லிஸடீரியோ, ்கோற்றற்ற ஸடபேப்டோகோகசக, 

சமக்கோபிளோஸமோ, கோர்டுபனல்்ோ வசைைோலிஸ, 

பைய்சீரி�ோ, ஸசப்ேோகீடஸ, ்கணடிடோ மற்றும் 

ஸடசப்்ோகோககஸ எபித்ர்மிடிஸ ஆகியளவ 

த�ரும்�ோலும் அ்ஙகும்.

12.7.3 நநொய நிகல

ந�ோய்த்ோற்று உயிரி்கள் நுளழந்் பின, ந�ோதுமோன 

ந�ோய நுணமபத�ருக்்க ந�ர்திற்கு பிறகு அறிகுறி்கள் 

த்ளிவோ்க த்ோற்றுள்ை ��ரில் தவளிப�டு்்ப�டும். 

வழக்்க்திற்கு மோறோன பிறபபுறுபபில் இருந்் நீர் 

தவளிநயற்றம், இடுப�ளற வலி, அரிபபு, இயல்�ற்ற 

அல்்லது அதி்கப�டியோன உதிரபந�ோக்கு, ்டிபபு்கள், 

�ோலுணணி்கள் (Warts), புண்கள், சிறுநீர் ்கழிக்கும் 

த�ோழுது எரிசசல் மற்றும் வலி ஆகியளவ மி்க 

த�ோதுவோன அறிகுறி்கைோகும். எனினும், த்ோற்று 

ந�ோய்கள் த�ரும்�ோ்லோனளவ அறிகுறி்கைற்ற 

நிள்லயில், அளவ இனபத�ருக்்க ந�ோய்த்ோற்றுக்கு 

சிறந்் ்கடடுப�ோடள் தசயல்�டு்துகினறது. 

அட்வளண 12.9ல் இனபத�ருக்்க�ோள்யின 

ந�ோய்களை �டடியலிடடுள்ைது.

�ம் மோநி்ல்தில் உள்ை ஒவதவோரு மோவட்் 

்ள்லளம அலுவ்ல்க்திலும், எயிடஸ ந�ோய 

�ரிநசோ்ளன ளமயம் மற்றும் 55க்கும் 

நமற்�ட் எயிடஸ சிகிசளச முளற ளமயங்கள் 

மற்றும் 750 க்கும் நமற்�ட், ஒருஙகிளணந்் 

மற்றும் இர்கசியப �ரிநசோ்ளன மற்றும் 

ஆந்லோசளன ளமயங்கள் உள்ைன. 

(ICTC-Integrated voluntary and confidential 

counselling) இளவ ஒவதவோரு மோவட் 

அரசு மருந்துவமளன மற்றும் மரு்துவப 

்கல்லூரி்களில் தசயல்�டுகினறன.

தகவல் துளி

12.8 மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் 

நநொயத்்தொற்று

மி்கவும் ந�ரழிளவ ்ரும் ந�ோய்த்ோற்றோனது 

மூளைளயயும் ்ணடுவ்்ள்யும் �ோதிக்கும் 

�ரம்பு மண்்ல் ந�ோய்த்ோற்றோகும். 

இப�குதி்கள் �ோதிபபு அள்யும் த�ோழுது, ்கோது 

ந்கைோளம, �ோர்ளவளய இழ்்ல், ்கற்றல் 

குளற�ோடு்கள், �க்்கவோ்ம் மற்றும் இறபபிற்கும் 

வழிவகுக்கிறது. ம்திய �ரம்பு மண்்ல்தில் 

ந�ோய்த்ோற்று, டிளரக்ந்கோநமோனியோயிஸ எனும் 

ஒடடுணணியோலும், ்கோனக்ரோயடு, மற்றும் மனி் 

ந�ோய ்டுபபு குளறப�ோற்றல் ளவரஸ (Human 

immune deficiency virus), மனி் �ோபபிந்லோமோ 

ளவரஸ, ளெப�ள்டடிஸ B ளவரஸ, தெர்ப�ஸ 

சிம்பி்லக்ஸ ளவரஸ மி்கவும் சோ்ரோணமோ்க 

்கோணப�டுகிறது.

ளவரஸ மூ்லம் �ரவுகினற 

த�ரும்�ோ்லோன �ோலியல் 

ந�ோய்கள் குணப�டு்்ப 

முடிவதில்ள்ல. ளவரஸ 

அல்்லோ் �ோலியல் 

ந�ோய்களை குணப�டு்் முடியும்.

12.7.2 இைப்்பருக்கப் பொகதயில் 

கொணப்படும் இயல்பு நிகல

தீளமயற்ற, கூடடுவோழ் உயிரியோன 

சமக்கோபோகடீரி�ம் ஸமகமோடிஸ ்கோணப�டுகிறது 

ஆண மற்றும் த�ண இனபத�ருக்்க உறுபபின 

ஸமக்மோ (Smegma) �குதியில் ஆநரோக்கியமோன 

ஆண்களில், ்கோற்று மற்றும் ்கோற்றற்ற சூழ்நிள்லயில் 

வோழும் �ோக்டீரியோ, ்ோக்டோ்பசில்ச், ஆல்�ோ 

ஹீநமோள்லடிக் ஸடபேப்டோகோகசக, கிளோமிடி�ோ 

டிேோ்கோமோடிஸ மற்றும் யூரி�ோபிளோஸமோ 

யூரி�ோச்டிகம் கூ் ்கோணப�டுகினறன.

த�ண இனபத�ருக்்கப �ோள்யோனது 

மி்கச சிக்்க்லோன நுணணுயிர்க் கூட்ங்களை 

த்கோணடுள்ைது. மோ்வி்ோய சுழற்சிளயப த�ோரு்து 

நுணணுயிர் கூட்ங்களின �ணபு்கள் மோறுகினறன. 

அமி்ல நிள்லளய் ்ோஙகும் ந்லக்ந்ோந�சில்ள்ல 

த�ரும்�ோனளமயோ்க ்கோணப�டுகிறது. ்கருபள�யின 

ெோர்நமோன தசயல்�ோடு்கள் ்கோரணமோ்க, 

கிளைக்ந்கோ்ஜன, பிறபபுறுபபுச சுவரில் திரட்ப�டுகிறது. 

கிளைக்ந்கோ்ஜளன ்ோக்டோ்பசில்ச் �ோக்டீரியோ 

(Doderlien’s bacillus) சிள்்து, அமி்ல pH (4மு்ல்4.5) 

உருவோ்க வழிவகுக்கிறது. இந்் அமி்ல்்னளம 

�ோக்டீரியோ பிறபபுறுபபு அழற்சி மற்றும் யூஸட, 

த்ோற்று்களில் இருந்து ்டுக்கினறது. எனினும், 

�ருவமள்வ்ற்கு முனபும் மோ்வி்ோய நினறலுக்கு 

பிறகு கிளைக்ந்கோ்ஜன உருவோ்கவில்ள்ல. இந்் 

்கோ்லங்களில் இயல்பு உயிரி்களில், ந்ோலின 

உள்ை இயல்பு நுணணுயிரி்களை த்கோணடு 

இருக்கும் . பிறபபுறுபபு pH சற்று ்கோர்்னளமயு்ன 

இருக்கும். பிறபபுறுபபு இயல்பு உயிரி்கைோன 
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 மூளை மற்றும் ்ணடுவ்ம், மூனறு 

அடுக்கு்கைோன மூளை உளற்கைோல் 

(தமனின்ஜஸ) சூழப�டடுள்ைது. டியூரோ நமட்ர் 

(Duramater) மூளையின நமல் உளறயோகும். 

இ்ளனயடு்து �டுப�குதியில் அரக்னோயடு 

நமட்ர் உள்ைது மற்றும் உடபுற்தில் கீழ் உளற 

ள�யோ நமட்ர் ஆகும். �நயோநமட்ருக்கும் 

அரோக்�ோயடு நமட்ருக்கும் இள்யில் ்கோணப�டும். 

இள்தவளி சப அரோக்னோயடு இள்தவளி எனறு 

அளழக்்கப�டுகிறது. இதில், மூளை் ்ணடுவ்் 

திரவமோனது சுற்நறோட்மோகிறது.

12.8.2 மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் 

தகடக்கொரணிகள்

டிளர�ன புளு (Tryphan blue) எனறும் ள் உறுபபுசோர் 

இர்் ஓட்்தில் உடதசலு்தும்த�ோழுது அது மூளை 

மற்றும் ்ணடுவ்்ள் மடடும் வி்லகி கிட்்்ட் 

அளன்து திசுக்்களை Stain சோயநமற்றுகிறது. 

இந்் இர்் மூளை ்ள்யரண த�ரும்�ோைோன 

த�ரிய மூ்லக்கூறு்கள், நுணணுயிரி்கள், 

ந�ோய எதிர்பபு்திறன தசல்்கள் மற்றும் 

எதிர்த�ோருள்்களை ்விர்க்கிறது. இர்் ஓட்்தில் 

சுற்றிக்த்கோணடிருக்கும் ந�ோய்கோரணியோலும் 

கூ் இர்் மூளை ்ள்யரண இருக்கும் 

்கோரண்தினோல் மூளை மற்றும் ்ணடுவ்்தினுள் 

நுளழய முடிவதில்ள்ல. குறிபபிட் நுணகுழோய்கள் 

சி்ல த�ோருள்்களை மடடும் இர்்்தில் இருந்து 

மூளைக்கு அனுமதி்து மற்றள் ்கடடுப�டு்தும். 

இவவள்க நுணகுழோய்கள் மற்றளவ்களை வி் 

குளறந்் ஊடுருவும் ்னளம த்கோண்து மற்றும் 

அளவ த�ோருள்்களைக் ்க்்துவதில் மி்கவும் 

ந்ர்ந்து எடுக்்கப�ட்ளவயோகும் (�்ம் 12.20). 

இர்் மூளை்்ள்யரணோனது (�்ம் 12.21) 

த�ருமூளை நுணகுழோய்கள், ந்கோரோயடு பிைக்ஸஸ 

மற்றும் அரோக்னோயடு தசல்்களின ்கட்ளமபபின 

விளைவோ்க அளமந்துள்ைது. இது இயற்ள்க 

்ள்யரணோ்க நுணணுயிரி்கள் மூளைக்குள் 

நுளழவள் ்ள்தசயகிறது. இது உள்ப�ட்ோல், 

உயிரி்கள் மூளைக்குள் நுளழயும். இர்் 

மூளை ்ணடுவ்திரவம் ்ள்யரணோனது 

(�்ம் 12.22) மூளை ்ணடுவ் திரவ ்ள்யரண 

எனறு அளழக்்கப�டும்) சிறுதுளையுள்ய 

எணந்ோதீலியம் மற்றும் இறுக்்கமோ்க நசர்க்்கப�ட் 

ந்கோரோயடு பிைக்ஸஸ எபபிதீலியல் தசல்்களை 

உள்ை்க்கியுள்ைது. இது இயற்ள்க ்ள்யரணோ்க, 

நுணணுயிரி்கள் தமனின்ஜஸனுள் நுளழவள் 

்ள்தசயகிறது.

ந�ோய்த்ோற்று்கள் அரி்ோ்கநவ இருந்்ோலும் 

அவற்றின �ோதிபபு்கள், அதிதீவிர்்னளமயு்ன 

இருக்கும். உயிர்க்த்கோல்லி்கள் (ஆனடி�யோடிக்) 

்கணடுபிடிபபிற்கு முன�ோ்க, இளவநய எபத�ோழுதும் 

உயிருக்கு ஆ�்்ன்ோ்க இருந்துள்ைது. குறிப�ோ்க 

�்லவீனமோன ந�ோய எதிர்பபு ்னளமளய 

த்கோண் குழந்ள்யில், ம்திய �ரம்பு மண்்ல 

ந�ோய்த்ோற்று வோழ்வியல் அசசுறு்தும் நிள்லயில் 

இருக்்கசதசயகிறது. இவவள்க ந�ோய்த்ோற்றிற்கு 

விளரவோ்க ந�ோய அறி்ல் மற்றும் உ்னடியோன 

சிகிசளசயோனது, ந�ோய் ் டுபபு சிறபபு நிபுணர்்கைோல் 

ந்ளவப�டுகிறது. த�ோதுவோ்க �ோக்டீரியோ, பூஞ்ளச 

மற்றும் ளவரஸ்கள், �ரவ்லோ்க ம்திய �ரம்பு 

மண்்ல ந�ோய்த்ோற்றுக்கு ்கோரணமோ்க உள்ைது.

12.8.1 நரம்பு மண்டலத்தின் அகமப்பு

மனி் �ரம்பு மண்்ல அளமப�ோனது இரு 

பிரிவு்களைக் த்கோண்து. ம்திய �ரம்பு மண்்லம் 

(CNS-Central Nervous Systems) மற்றும் புற 

�ரம்பு மண்்லம் (PNS-Peripheral Nervous 

Systems). ம்திய �ரம்பு மண்்லமோனது மூளை 

மற்றும் ்ணடுவ்்ள்க் த்கோணடிருக்கிறது. 

அது அந�்கமோன உ்ல் தசயற்�ோடு்களையும் 

எணண்ள்யும் ்கடடுப�டு்துகிறது. 

புற மண்்லமோனது மூளை மற்றும் 

்ணடுவ்்திலிருற்து கிளைக்கும் அளன்து 

�ரம்பு்களை உள்ை்க்கியுள்ைது. இந்் புற 

�ரம்�ோனது (CNS இள்நய த்ோ்ர்புவழி) ம்திய 

�ரம்பு மண்்லம் (CNS) �ல்நவறு உ்ல் �குதி மற்றும் 

தவளிபபுற சுற்றுசசூழலுக்கும் இள்நய (த்ோ்ர்பு 

வழி) இளணபபு வழியோ்க உள்ைது (�்ம் 12.19).

�ேக��
�க� எ���
�ரா ேம�ட�

�ைர�� இர	த�
அர�னா�� ேம�ட�
ச�அர�னா�� 
இைடெவ� 
(ெச��ேரா�ைபன� 
�ரவ	ைத� 
ெகா� ள�)

�யா ேம�ட�

�ைர�� 
இர	த�

�ைள (ெப��ைள)

ெச��ேரா�ைபன� �ரவ�

�யா ேம�ட�

அர�னா�� 
ேம�ட�

�ரா ேம�ட�

ெம��ெஜ�

ெவ�����

�ைள�� ச�அர�னா�� 
இைடெவ�

படம் 12.19: ம்திய �ரம்பு மண்்ல்தின அளமபபு
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12.8.4 நரம்பு மண்டல நநொயத்்தொற்றின் 

மருத்துவ ்வளிப்பொடு

்ள்லவலி, ்கோயசசல், விளறப�ோன ்கழு்து, 

தூக்்கமினளம, ்கண�ோர்ளவக் குளற�ோடு, 

வலிபபு, குழப�ம், �்லவீனம், ஆழ்மயக்்கம், மதி 

மயக்்க நிள்ல மற்றும் இயல்�ற்ற �ள்முளற்கள் 

12.8.3 நுண்ணுயிரிகள் நரம்பு மண்டலத்தில் 

நுகையும் வழிகள்

• மணள் ஓடு அல்்லது எலும்பு முறிவு

• மரு்துவ தசயல் முளற்கள்

• புற �ரம்பு்கள்

• இர்்ம் அல்்லது நிணநீர்

படம் 12.22: இர்் மூளை ்ணடுவ் திரவ ்ள்யரன

அ��பைட ச��

எ�ேடா��ய�

பன��ேரச	
இர�த�

�ைள த��வட �ரவ�
இ��கமான ச����

ேகா � ெச�க�

படம் 12.21: இர்் மூளை ்ள்யரன

அ��பைட ச��

எ�ேடா��ய�

ஆ��ேராைச�

இ��கமான ச����
இர�த�

�ைள

இர�த 
ெபா��

இர�த 
ெபா��

ெச� உ�வா��� 
த�� �வ


ஆ��ேராைச�
ேக��ல� (ெபா) ேக��ல� (�ைள)

�
 வைள�த 
ைள

ெகா �-கைரய���ய 
ெபா��க�

ெகா �-கைரய���ய 
ெபா��க�

ைள ப��

ேக�ய
 - ந��ைல 
கட�த�

இ��கமான 
ச��� 
(ைளக� 
இ�ைல)

படம் 12.20: மூளையின இர்் நுணகுழோய்கள்
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ந�ோனற சி்ல �ரம்பு மண்்ல ந�ோய்த்ோற்றின 

அறிகுறி்கைோகும்.

12.8.5 நரம்பு மண்டல நநொயத்்தொற்றுகள்

• தமனினள்ஜடடிஸ (Meningitis) என�து மூளை 

உளற வீக்்கமோகும்.

• மூளை உளறவீக்்கம் என�து �ல்நவறு 

வள்கயோன ந�ோயக்கிருமி்கள் உள்நை 

ஊடுருவ்ோல் உண்ோகுகிறது.

• எனதசபள்லடடிஸ என�து மூளை வீக்்கம் 

ஆகும். மூளையின குறிபபிட் இ்்தில் 

�ோக்டீரியோஅல்்லது பூஞ்ளச்களின வைர்சசியோல் 

உண்ோகும் சீழ் ்கடடிளயப ந�ோல் அல்்லோமல் 

ளவரஸ்கைோல் உண்ோகும் மூளை வீக்்கம் 

என�து அதி்கப�டியோன தசல்லினுள் 

ந�ோய்த்ோற்று உள்ை்ற்்கோன ்கோரணமோ்க 

உள்ைது.

• த�ோதுவோ்க �ோக்டீரியோக்்கள் ஏற்�டும் சீழ் 

த்ோற்றோனந் மூளை ்கடடியின ளமயமோகும். 

ஒரு த்ோற்று ளமய்திலிருந்ோ (்கோது்கள், 

ளசனஸ அல்்லது �ற்்கள்) அல்்லது இர்்்தினோல் 

�ரவும் த்ோள்லவோன ளமய்திலிருந்ந்ோ 

(முக்கியமோ்க �ோள்�ட் சீழ் த்கோண் ந�ோயுள்ய 

நுளரயீரல் அல்்லது இ்யம் கூர்ளம குளறந்் 

�ோக்டீரியல் எனந்ோ்கோர்ள்டிடஸ, ளசநனோடிக் 

�ரவும் இ்ய ந�ோய)

்மனின்கெடடிஸ் நநொயக்கொை கொரணிகள்

இது �்லவள்க நுணணுயிரி்கைோல் 

ஏற்�டுகிறது. இள் சீழ் உள்யதும், சீழ் அற்ற 

தமனினள்ஜடடிஸஸோ்க வள்கப�டு்்ப�டடுள்ைது. 

சீழ் உள்ய தமனினள்ஜடடிஸ சீழ் தசல்்களில் 

நியூடநரோபில்ஸ ஊடுருவள் ்கோணமுடியும். சீழ் 

அற்ற அல்்லது சீழ் பிடிக்்கோ் தமனினள்ஜடடிஸ 

லிம்ந�ோளசடடு்களை ஊடுருவள் ்கோண 

முடியும். அட்வளண 12.10 �ரம்பு மண்்ல்தின 

ந�ோய்த்ோற்ளற வரிளசப�டு்துகிறது.

12.9 உள் பரவிய நநொயத்்தொற்றுகள்

இர்் ஒட்்தில் இருக்கும் ந�ோய்த்ோற்று, 

உள்�ரவிய ந�ோய்த்ோற்று எனறு அளழக்்கப�டும். 

உள்�ரவிய ந�ோய்கைோன சளிக்்கோயயசசலும் 

அடடவகண 12.10: �ரம்பு மண்்ல்தின ந�ோய்த்ோற்று்கள்

பொக்டீரியொவின் நநொயகள் நநொயக் கொரணி நுகையும் இடம் பரவும் வழிகள்

ஹீநமோபில்்லஸ 

இனபுளுயனநச 

தமனினத்ஜடிஸ

ஹீ்மோபிளஸ இன்புளு�ன்ைோ சுவோச மண்்லம் 

சுவோச மண்்லம்

உள்ைோர்ந்் ந�ோய்கள் 

ஏநரோசோல்்கள் 

தமனினந்கோ்கோக்்கஸ 

தமனினத்ஜடிஸ

சைசீரி� பமனின்பைடிஸ சுவோச மண்்லம் ஏநரோசோல்்கள்

நீயூநமோ்கோக்்கஸ 

தமனினத்ஜடிஸ

ஸடபேோப்டோகோககஸ 

நியூ்மோனி�ோ

சுவோச மண்்லம் ஏநரோசோல்்கள்

த்ட்னஸ கிளோஸடிரிடி�ம் படடடனி ந்ோல் ்கோயம் மற்றும் புண மூ்லம்

�ோடடுலிசம் கிளோஸடிரிடி�ம் போடடுலினம் வோய உணவு �ஞ்சோ்ல்

ளவரஸ ந�ோய்கள்

ந�ோலிநயோ ளமலிடிஸ ந�ோலிநயோ ளவரஸ வோய அசு்்மோன ்ணணீளர 

அருந்து்ல் (ம்ல வோய வழி மூ்லம்)

நரபிஸ லிஸசோ ளவரஸ (நரபிஸ ளவரஸ 

உட�்)

ந்ோல் வி்லஙகு்களின ்கடி 

பூஞ்ளச ந�ோய்கள்

கிரிபந்ோ்கோக்்கஸஸ கிரிப்டோகோககஸ நி்�ோபோர்மன்ஸ சுவோச வழி சி்ல் விள் த்கோண் 

மணளண நு்கர்வ்ோல்

புநரோடந்ோநசோவோ ந�ோய்கள்

ஆபரிக்்கன 

டிரிப�னநனோநசோமியோசிஸ

டிரிபபன்்னோ்ைோமோ பரூசி 

்ேோடீசி�ன்சி, டிரிபபன்்னோ்ைோமோ 

பரூசி ்கம்பி்�ன்சி 

ந்ோல் தசடசீ பூசசி
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ள்ப�ோயடும் உ்ல் முழுவள்யும் �ோதிக்கிறது. 

தீவிர ந�ோய்த்ோற்று அல்்லது ந்ோல் ்ள்யரன 

உள்பபு அல்்லது சளி இ்்திலிருந்து �ோக்டீரியோ 

இர்்சசுற்று மற்றும் நிணநீர் அளமபள� 

அள்கிறது. சிறிய புண்கள் அல்்லது பூசசி ்கடிப�்ோல் 

உள்பபு த�ோதுவோ்க சி்ல நவள்ல்களில் ந�ரி்்லோம். 

ஈறு்களில் சிறு சிள்ளவ ஏற்�டு்தும் �ல் து்லக்கு்ல் 

தசயல் கூ் �ோக்டீரியோளவ சுற்நறோட் அளமபபில் 

அறிமு்கப�டு்தும்.

த�ரும்�ோ்ல்க சந்்ர்ப�ங்களில், இ்்ள்கய 

த�ோதுவோன தவளிப�ோடு்களிலிருந்து 

விளைவும் �ோக்டீரிமியோ நிள்லயற்றுதுமோ்க 

்கணடுபிடிப�்ற்்கோன த்ோ்க்்க நிள்லக்கு 

கீநழ உள்ைது. ்கடுளமயோன சந்்ர்�ங்களில், 

�ோக்டீரியோ நிள்லயோனது த்ோ்க்்க நிள்லயோன 

ஆ�்்ோன விளைவு்கைோன ்ோக்சீமியோ எனறும் 

இர்்ம் �ஞ்சோ்லும், தசபடிக் அதிர்சசி (Septic 

shock) ந�ோனற தசபடிசீமிக் நிள்லக்கு த்கோணடு 

நசர்க்கும். இந்் சூழ்நிள்லயில், நுணணுயிரி்களை 

வி் ந�ோய்த்ோற்றுக்்கோன எதிர்பபு விளைவு 

மரு்துவ தவளிப�ோட்ோலும் அறிகுறி்கைோலும் 

விளைவுகினறன.

சுருக்கம்

மரு்துவ நுணணுயிரியலில், ந�ோய்களுக்்கோன 

ந�ோய ்டுபபு முளற்களைக் ்கண்றி்ல் மற்றும் 

சிகிசளச முளற்கள் விவோதிக்்கப�டடுள்ைன. 

ந�ோய்த்ோற்று்கள், த்ோடு்ல், சுவோசி்்ல், 

விழுஙகு்ல், உடதசலு்து்ல், �சசக்த்கோடி 

(Congenital) மூ்லமோ்க ஏற்�டுகினறன. 

ந�ோய்த்ோற்று்கள், உள்சோர்ந்து மற்றும் 

தவளிசசோர்ந்்ளவ. இயல்�ோன நுணணுயிரி்கள் 

உ்லில் சி்ல �குதி்களில் ்கோணப�டுகினறன. 

ந�ோய்கள் வரம்புக்கு உட�்ோ் அல்்லது �ரவ்லோ்க 

(Generalized) அல்்லது வரம்புக்கு உட�ட் அல்்லது 

குறிபபிட் வள்கயோ்க (Localized) உள்ைன.

ந்ோல், ந�ோயக்கிருமி்களி்மிருந்து மு்ல் 

நிள்ல �ோது்கோபள� அளிக்கிறது. நச்மள்யோ் 

ந்ோல்்கள், �ோக்டீரியோ ந�ோய் த்ோற்றிலிருந்து. 

�ோது்கோபபு அளிக்கிறது. �ல்நவறு உள்சோர்ந்் மற்றும் 

தவளிசசோர்ந்் ்கோரணி்கைோல் புணந�ோய்த்ோற்று 

ஏற்�டுகிறது. ந்ோலில் ஏற்�டுகினற நச்மள்்ல்்கள், 

சி்ல ந�ரங்களில் உள் உறுபபு்கள் மற்றும் �ரம்பு 

மண்்ல்ள்் ்ோக்குகினறன.

நமல் சுவோசப �ோள் மற்றும் கீழ் சுவோசப 

�ோள் ந�ோயக் கிருமி்கள் உள்நை தசல்வ்ற்கு 

வழிவகுக்கினறன. நமல் சுவோசப �ோள் 

ந�ோய்த்ோற்று்கள், மூசசுக்குழ்லளற அழற்சி, 

த்ோணள் அழற்சி, குரல் வளை மூடி அழற்சி. கீழ் 

சுவோசப �ோள்் த்ோற்று்கள், மூசசுக்குழல் அழற்சி, 

மூசசுக்கிளைக்குழல் அழற்சி, மூசசுக் நுணகுழல் 

அழற்சி, ்கோற்று நுணணளற அழற்சி , நிநமோனியோ.

மருந்து்கள், லிபபிட ்களரயும் ்னளம த்கோணடு இருந்்ோல் மடடுநம, அளவ 

இர்் ்ள் மூளைச தசல்்களைக் ்க்ந்து தசல்்ல முடியும் குளுக்ந்கோஸ மற்றும் 

அமிநனோ அமி்லங்கள் லிபபிட ்களரவதில்ள்ல. ஆள்கயோல், அளவ சி்ல சிறப�ோன 

்க்்தும் அளமபபு்களைக் த்கோணடுள்ைன. லிபபிட ்களரயக்கூடிய ்னளம 

த்கோண் ஆனடி�யோடிக் குநைோரம்பினி்கல் எளிதில் மூளைளய அள்ந்து விடும். 

த�னிசிலின என�து குளறந்் அைவிந்லநய , லிபபிட ்களரயும் ்னளம த்கோண்து, ஆனோல் அளவ 

அதி்க அைவில் எடு்துக்த்கோள்ளும் ந�ோது, அளவ ்ள் தசல்்களை ்க்ந்து தசல்லுகிறது. மூளையின 

வீக்்கம், ஏற்�டு்ல் மூ்லமோ்க, அளவ இர்் மூளை ்ள் தசல்்களின அளமபள� மோற்றி அளம்து, 

ஆனடி�யோடிக், த�ோருட்களை உள்நை அனுமதிக்கினறன. மூளையில் த்ோற்று இல்்லோ் சமய்தில், 

அளவ ஆனடி�யோடிக் தசல்்களை உள்நை அனுமதிக்்கவில்ள்ல.

இயல்�ோ்கநவ மூளை ் ணடு வ் திரவ்தில் எதிர்த�ோருள்்கள் குளறந்் அைவில் ்கோணப�டுகினறன. 

இளவ சீர்தில் இருந்து த�றப�டுகினறன. இதில் குளறவோன எணணிக்ள்கயில் ்ோன, ந�ந்கோளசடடிக் 

தசல்்கள் உள்ைன. ்கோம்பிளிதமணட தசல்்கள் த�ரிய அைவில் ்கோணப�டுவதில்ள்ல. மூளை ்ணடு 

வ் திரவம் ந�ோய்த்ோற்று ஏற்�டும் வள்கயில் அளமந்துள்ைது. இர்்தில் இயல்�ோ்க ்கோணப�டும் 

்டுபபுபத�ோருட்கைோன ந�ந்கோளசடடிக் தசல்்கள் மூளை ்ணடுவ்் திரவ்தில் ்கோணப�டுவதில்ள்ல. 

இயல்�ோ்க நுணணுயிரி்கள் மூளை ்ணடுவ் திரவ்ள் அவவைவு எளி்ோ்க அள்வதில்ள்ல, ஆனோல் 

நுளழந்துவிட்ோல், அளவ CNS அளமபள� முழுவதுமோ்க சிள்்துவிடும்.
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இளரபள�க் கு்ல்�ோள் ந�ோய்த்ோற்று்கள், 

கு்ல் �ோள்யில் ந�ோய்த்ோற்று (Food 

infection) மற்றும் உணவு �ஞ்சோ்ல் (Food 

intoxication) இளரபள�க் கு்ல் அழற்சிளய 

எற்�டு்துகினறன (Gastro enteritis) கு்லில் 

்கோணப�டும் நுணணுயிரி்கள், மற்றும் இயற்ள்க 

்டுபபு த�ோருள்்கைோன(Defensins) �ோக்டீரிநயோசின, 

குநைோ�ட தசல்்கள், IgA எதிர்த�ோருள்்கள், 

ந�ோய்த்ோற்று்களில் இருந்து �ோது்கோபபு 

அளிக்கிறது. வயிற்றுபந�ோக்கு, சீ்ந�தி, வோந்தி 

அ்ன அடிப�ள்யோன அறிகுறி்கைோகும். (oral 

rehydration theraphy) சு்கோ்ோர, இளரபள�க் கு்ல் 

அழற்சியில் இருந்து �ோது்கோபபு அளிக்கிறது.

சிறுநீர்க ந�ோய்த்ோற்று த�ரும்�ோலும் 

ஆண்களை வி்ப த�ண்களுக்கு அதி்கம் 

ஏற்�டுகிறது. இயல்�ோ்கநவ, த�ண்கள், சிறநீர் 

த்ோற்று்களுக்கு ஆைோவ்ற்கு நிளறயக் ்கோரணி்கள் 

உள்ைன. எஷதசரிசியோ ந்கோள்ல சிறு நீர்க த்ோற்று 

ஏற்�டுதில் மி்க முக்கியப �ோக்டீரியோ்கவோ்க உள்ைது. 

சிறுநீரில் நுணணுயிரி்களின எணணிக்ள்க 

100,000/ml இருந்்ோல் சிறுநீர்க் த்ோற்று 

ஏற்�டடுள்ைது எனறு கூற்லோம்.

இனபத�ருக்்கப �ோள் வழியோ்க ஏற்�டும் 

த்ோற்று்கள் �ோல்விளன ந�ோய்களை 

உண்ோக்குகினறன. த�ோதுவோ்கப �ோல்விளன 

ந�ோய்கள், அறிகுறியற்ற நிள்லயிந்லநய உள்ைன.

�ரம்பு மண்்ல ந�ோய்த்ோற்று்கள், மூளை 

மற்றும் ்ணடுவ்்ள்ப �ோதிக்கினறன. இளவ, 

மூளை மற்றும் மூளை உளற அழற்சிளய 

உண்ோக்குகினறன. இர்் ஓட்்தில் 

்கோணப�டும் ந�ோய்த்ோற்று்கைோல், உள்�ரவிய 

ந�ோய்த்ோற்று்கைோன சளிக்்கோயசசல் (Flu fever) 

மற்றும் ள்ப�ோயடு ்கோயசசல் உ்ல் முழுவள்யும் 

்ோக்்கக்கூடியது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd   208 19-02-2019   5.53.47 PM



209

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 

மு்லியளவ்களைப �ோர்க்்க்லோம்.

  �க்்க்தின நமல் இ்து �க்்க்தில் “Menu”  கிளிக் தசயது “Treatments” என�ள்் ந்ர்வு தசயது 

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.

உரலி

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

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd   209 19-02-2019   5.53.48 PM



210

சுய மதிப்பீடு

செரியொை விகடகயத் 

நதர்ந்தடுக்கவும்

1. சிபிலிஸ ஒரு                   

ந�ோயோகும்.

அ) �ோல்விளன ந�ோய

ஆ) சுவோச மண்்ல ந�ோய

இ) இளரபள� கு்ல் ந�ோய

ஈ) சிறுநீர்க மண்்ல ந�ோய

2. ந�ோய்த்ோற்று நுணணுயிரி்களை ்னக்குள் 

த்கோணடு அ்னோல் ந�ோயினோல் ்விக்கும் ��ர்  

             எனப�டுவர்.

அ) ந�ோயக்்க்்தி

ஆ) ஆநரோக்கியமோன ந�ோயக்்க்்தி

இ) ந�ோயோளி

ஈ) நமற்்கண் அளன்தும்

3.  இர்் ஓட்்தில் �ோக்டீரியோ நுளழந்்ோல்  

                எனறு அளழக்்கப�டும்.

அ) தசபடிசீமியோ

ஆ) ள�யிமியோ

இ) �ோக்டீரிமியோ

ஈ) நமற்்கண் எதுவுமில்ள்ல

4.  மணள் ஒடடீலிருந்து மூளை வளர உள்ை 

தமனின்ஜஸ அடுக்கு்களை வரிளசப�டு்து்க.

அ)  டியூரோ நமட்ர், அரக்னோயடு நமட்ர், �யோ 

நமட்ர்

ஆ)  அரக்னோயடு நமட்ர், டியூரோ நமட்ர், �யோ 

நமட்ர்

இ)  �யோ நமட்ர், அரக்னோயடு நமட்ர், டியூரோ 

நமட்ர்

ஈ)  டியூரோ நமட்ர், �யோ நமட்ர், அரக்னோயடு 

நமட்ர்

5.  மூளை ்ணடுவ் திரவம் (CSF) 

பினவருவனற்றில் எஙகு ்கோணப�டும்.

அ) த�ரிவோஸகு்லோர் இள்தவளி

ஆ துளண அரக்னோயடு இள்தவளி

இ) மணள் ஓடடிற்கும் டியூரோ நமட்ருக்கும் 

இள்யில்

ஈ) துளண டியூரோ இள்தவளி

6.  பினவருவனவற்றில் எந்் நுணணுயிரி 

�நயோத்ஜனிக் மூளை உளற அழற்சிளய 

உண்ோக்்கோது.

1. ஸள்ள�ந்லோ்கோக்்கஸ ஆரியஸ

2. ஸடதரபந்ோ்கோக்்கஸ �நயோத்ஜனிசிஸ

3. ள�சிரியோ தமனித்ஜனிடடிஸ

4. ளமக்ந்கோ�ோக்டீரியம் டியூ�ர்குநைோசிஸ

5. த்லபந்ோஸள�ரோ (Ser.var) 

இக்டிநரோதெமநரோஜ்

7.  கீழ்்கண்வற்றில் சரியோன விள்ளய 

ந்ர்ந்த்டு்து எழுது்க

அ) 1,2 மற்றும் 3

ஆ) 1,4 மற்றும் 5

இ) 4 மற்றும் 5

ஈ) 3,4 மற்றும் 5

8.  பினவருவனவற்றில் எந்் நுணணுயிரி சீழ் 

த்ோற்று அற்ற மூளை உளற அழற்சிளய 

ஏற்�டு்துவதில் ஈடு�டுவதில்ள்ல

1. ஸள்ள�ந்லோ்கோக்்கஸ ஆரியஸ

2. ஸடதரபந்ோ்கோக்்கஸ �நயோத்ஜனிசிஸ

3. ள�சிரியோ தமனித்ஜனிடடிஸ

4. ளமக்ந்கோ�ோக்டீரியம் டியூ�ர்குநைோசிஸ

5. த்லபந்ோஸள�ரோ (Ser.var) 

இக்டிநரோதெமநரோஜ்

9.  கீழ்்கண்வற்றில் சரியோன விள்ளய 

ந்ர்ந்த்டு்து எழுது்க

அ) 1,2 மற்றும் 3

ஆ) 1,4 மற்றும் 5

இ) 4 மற்றும் 5

ஈ) 3,4 மற்றும் 5

10.                 ஆனடி�ோடி சுவோச மண்்ல 

ந�ோய த்ோற்றுக்கு எதிரோ்க மு்ல் நிள்ல 

�ோது்கோபள� ்ருகிறது

அ) IgM ஆ) Ig A

இ) IgD ஈ) IgE

11.  மூக்கின உடபுறம்              சவவினோல் 

சூழப�டடுள்ைது

அ) ந்கோளழப �்்லம்

ஆ) எபிதீலியல்

இ) சுரபபு நீர்

ஈ) ஏதுவுமில்ள்ல
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12.  இளரபள�யின                  ்னளம 

இயற்ள்கயோன �ோது்கோபள� அளிக்கிறது.

அ) அமி்ல்்னளம

ஆ) �டுநிள்லயோன

இ) ்கோர்்னளம

ஈ) நமற்்கண் எதுவுமில்ள்ல

13.  �யணி்களின வயிற்றுபந�ோக்கு            

 ந�ோயகிருமி உண்ோக்கும்.

அ) ஈ.ந்கோள்ல

ஆ) ஸள்ள�ந்லோ்கோக்்கஸ ஆரியஸ

இ) விபரிநயோ ்கோ்லநர

ஈ) நமந்ல உள்ை அளன்தும்

14.  த�ண பிறபபுறுபபில் (Vagina) ல் உள்ை 

்லோக்ந்ோந�சில்ள்ல எனும் �ோக்டீரியோ 

கிளைக்ந்கோஜிளன சிள்க்கும் த�ோழுது 

பிறபபுறுபபின pH             ஆ்க இருக்கும்.

அ) அமி்ல்்னளம

ஆ) �டுநிள்ல்்னளம

இ) ்கோர்்னளம

ஈ) நமந்லயுள்ை எதுவுமில்ள்ல

15.  ள்�ோயடு உணடு �ணணும் �ோக்டீரியோ எந்் 

வழி மூ்லம் �ரவும்.

அ) வோய

ஆ) சுவோசம்

இ) ந்ோல்

ஈ) இர்்ம் தசலு்து்ல்

16.  கீழ்்கண் எந்் ந�ோயக்்கோரணி ள்�ோயள் 

உணடு �ணணும்.

அ) சோல்நமோதனல்்லோ எனடிரிடிஸ

ஆ) சோல்நமோதனல்்லோ ள்பிமியூரியம்

இ) சோல்நமோதனல்்லோ ள்பி

ஈ) நமந்லயுள்ை அளன்தும்

பின்வரும் விைொக்களுக்கு விகட தருக

1.  ்கனத்ஜனிட்ல் (Congenital) ந�ோய்த்ோற்று 

வளரயறு?

2.  �ோசந்கோமியல் (Nosocomial) ந�ோய்த்ோற்று 

எனறோல் எனன?

3.  பினவரும் வோர்்ள்்களை வளரயறு?

 i) �ோக்டீரிமியோ

 ii) தசபடிசிமியோ

 iii) ள�ரிமியோ

4. ந�ோய்த்ோற்று �ரவும் வழிமுளற்களை 

விவரி?

5. ்கோயம் அல்்லது புண வளரயறு?

6. ்கோய்ள் உண்ோக்கு�ளவ யோளவ?

7.  CNS ந�ோய்த்ோற்று இரணடு வள்க்களை 

எழுது்க?

8.  புண ந�ோய்த்ோற்றின Etiologic ்கோரணி்களின 

த�யர்்களை ்ரு்க?

9.  நமல் சுவோச மண்்ல்தின ந�ோய்களைப �ற்றி 

விவரி?

10.  சீ்ந�தி மற்றும் வயிற்றுபந�ோக்கு இள்நய 

நவறு�ோடடிளன எழுது்க?

11.  உணவின மூ்லம் �ரவும் ந�ோய்த்ோற்றுக்கும் 

உணவு �ஞ்சோ்லுக்கும் உள்ை 

நவறு�ோடடிளன எழுது்க?

12.  மனி் இளரபள� கு்ல் மண்்ல்தில் 

்கோணப�டும் இயல்புநிள்ல �ற்றி எழுது்க?

13.  �ோக்டீரியூரியோ (Bacteriuria) எனறோல் எனன?

14.  சிறுநீர்க �ோள் ந�ோய்த்ோற்றின முன 

்கோரணி்களை �ற்றி விவரி?

15.  Iatrogenic ந�ோய்த்ோற்று வளரயறு?

16.  �ோக்டீரியல் பிறபபுறுபபு ந�ோயின 

(Bacterial vaginosis) ல் ்டுபபு முளறயில் 

்லோக்ந்ோந�சில்ள்லயின முக்கிய்துவ்ள் 

விவரி?

17.  இனபத�ருக்்க மண்்ல ந�ோய்த்ோற்ளற 

உண்ோக்கும் தவவநவறு வள்கயோன 

�ோக்டீரியோ, பூஞ்ளச மற்றும் ளவரஸ 

ந�ோய்களை �ற்றி விவரி?

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd   211 19-02-2019   5.53.48 PM



212

மொணவர் ்செயல்பொடு

1.  உங்கள் த�ற்நறோரி்மிருந்தும்/�க்்க்திலிருந்தும்  ஏ்ோவது ஒரு  தசயள்ல தசயவதினோல் ஏற்�டும் 

ந�ோய்களைப�ற்றி ்்கவல்்களை த�றுங்கள். எடு்துக்்கோடடு அசு்் நீளர தூயளமயற்ற நீரிளன 

குடிப�தினோல் வயிற்றுபந�ோக்கு உண்ோகும்.

எண் ஒரு ்செயலுக்குப் பின் நநொய தடுப்பு முகற

1. தூயளமயற்ற நீரிளன 

குடி்்ல்

வயிற்றுபந�ோக்கு த்கோதிக்்க ளவ்்பபின 

குளிரளவ்் நீளர �ருகு்ல்

2.

3.

4.

5.

2.  �மது ந்ோலின நமல் ்கோணப�டும் நுணணுயிரி்களை �டடியலிடு்க.

3.  நூ்ன முளறயில் சுவோசப�ோள்யின மோதிரிளய தசய்க.

 ்கோரணி மற்றும் ்டுபபு முளற்களு்ன நமல்சுவோசப�ோள்யின த்ோற்று்களை �டடியலிடு்க.

 ஒரு புள்கபபிடிப�வளர உற்று ந�ோக்்கவும். அவர் அடிக்்கடி இருமுவோர். அவரின இருமலுக்்கோன 

்கோரணங்களை �டடியலிடு்க.

  அருகில் உள்ை குழந்ள்்களி்மிருந்து எ்்ளனப த�யர்்களுக்கு DTP ்டுபபூசி ந�ோ்ப�டடுள்ைன 

என ்்கவல்்களை நச்கரி.

எண் 

குைநகதயின் 

்பயர் பிறநத நததி

தடுப்பூசி நபொடப்படட 

நொள் நகரொடசி அல்லது தனியொர்

1.

2.

3.

4.  நூ்ன முளறயில் வயிற்றுக் கு்ல் �ோள்யின மோதிரிளய தசய்க.

 ஈக்்களினோல் �ரப�ப�டும் உணளவ அசு்்ப�டு்தும் உயிரி்களை �டடியலிடு்க.

5. (1)  ளவரஸ்களினோல் உண்ோகும் ்கண்ஜஙடிளவடடிஸ (தமடரோஸ ஐ) ந�ோயிளன �ற்றி ஒரு 

ஒப�ள்பபு எழுது்க. 

 (2)  ்கணணில் தூசி விழுந்்ோல் தசயயக்கூடியதும், தசயயக்கூ்ோ்தும் �ற்றி எழுது்க.

6. சிறுநீர்கப�ோள்யிளன நூ்ளன முளறயில் வளர�்ம் வளரந்து �ோ்கங்களை குறிக்்கவும். 

சிறுநீர்க்திலிருந்து சிறுநீர் வடிக்குழோயக்கு தசல்வதிளன விைம்�ர வளர�்ம் தசய்க.

7. எல்்லோ �ோலின ந�ோய்களையும் வளர�்மோ்க ்யோர் தசய்க.

 ந�ோய புள்கப�்ங்களை இளணய்ை்்லிருந்து நச்கரிக்்கவும்.

8. �நயோத்ஜனிக் மற்றும் ஏ தசபடிக் தமனினள்ஜடடிஸ்களின நவறு�ோடு்களை ்கோணபிக்கும் 

வளர�்்திளன வளர்க.
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இயல 13

ந�ோய் தடுப்பியல

இயல திட்டவணர

13.1  ்வர்லோற்று பின்னணி

13.2   ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைண்்ட்லத்தின 

உறுப்பு்கள்

13.3  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைண்்ட்லத்தின ஜெல்கள்

13.4  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

13.5  ஆனடிஜென்கள்

13.6  ஆனடிபோடி்கள்

13.7   ஆனடிஜென-

ஆனடிபோடி 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.

மைோை்வர்கள்  இப்போ்டப்பகுதி்யப்  பயினை 

பிைகு,

• 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

்கற்்றல ந�ோக்்கங்்கள் 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). 

முதல் நிைல பாதுகாப்பு

ேதால் மற்றும்

சளிச் சவ்வுகள்

அனிச்ைச 

இரசாயன தைடகள் 

ெசல் விழுங்குதல்

கண்ணீர்

இயற்ைகயான

ெகால்லும் ெசல்கள்

தும்மல்

 குறிப்பிட முடியாத

ேநாய் தடுப்பாற்றல்

வீக்கம்

இரண்டாம் நீைல பாதுகாப்பு

காய்ச்சல்

பாதுகாப்பு

புரதங்கள்

இன்டர்ெபரான்

நிைறவுடன்

பாக்டீரியம்

213
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அட்டவணை 13.1:  ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு அறிஞர்கள் ஆற்றியப் பங்கு

வரு்டம் அறிஞர்கள் பெயர ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு ஆற்றிய ெங்கு

1796 எட்வரட ஜென்னர ஜபரியம்மைக்கு எதிரோ்க பசு அம்மை அல்லது ந்வக்சீனியோ 

போது்கோப்்ப தூண்டு்வதோ்க ்கண்டுப்பிடித்தோர. 

தோதுக்்கணைச் சோர்நத மற்றும் பசல்கள் சோர்நத ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றலின் ்கண்டுபிடிப்பு்கள்

1890 ்வோன  ஜபரரிங்  மைற்றும 

கிட்டஸந்டோ (்வோன ஜபரரிங் 

1901ல மைருத்து்வ து்ையில 

ந�ோபல பரிசு ஜபற்ைோர).

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைலின  இயக்்கமு்ைப்  பற்றி  ஆழ்நத 

அறி்வ்்ன ்வழங்கி்னோர.

1930’s ்கோபட சீரத்தில  ஒரு  பகுதியோ்ன  ்கோமைோகுந�ோபுலின  (தற்ஜபோழுது 

இமயூந்னோகுந�ோபிலின)  ந�ோய்த்தடுப்பு  ஆற்ைலில 

ஜெயலமிகு பகுதியோ்க உள்�து எனபத்்ன ்கோண்பித்தோர. 

1883 எலிஜமைடசினி்கோஃப் அ்நநிய  ஜபோருள்்க்�யும  பிை  நுண்ணுயிரி்க்�யும 

விழுங்கும சி்ல ஜ்வள்்� இரத்த அணுக்்க்� ்கண்்டறி்நது 

அ்வற்்ை நபோந்கோ்ெட்கள் எனறு கூறி்னோர. 

1903 ெர அலஜமைோத் ்ரட ஜெல  விழுங்குதலில  ஆனடிபோடி்கள்  உதவுகினை்ன  எ்ன 

ஜதரிவித்தோர. அ்வர இ்நத ஆனடிபோடி்ய  “ஆப்நெோனின” 

எனறு அ்ழத்தோர.

1996 கி�ோமைன,  நெப்ரன  மைற்றும 

டிரிப்்லட

B  ஜெல்கள்  T  ஜெல்கள்  இருப்ப்தயும  மைற்றும 

இரண்டிற்கி்்டநயயோ்ன கூடடுை்்வயும ்கண்்டறி்நதோர.

ந�ோய் எதிரப்புத்தி்றனின் தனித்தன்ணம

ஏைத்தோழ 1900ல ஜீலஸ நபோரஜ்டட ந�ோய் உண்்டோக்்கோத  ஜபோருள்்க�ோ்ன  பிை  சிற்றி்னத்தின 

இரத்த சி்வப்பு ஜெல்கள் ஆனடிஜென்னோ்க ந்வ்்ல ஜெய்ய 

முடியும எ்ன ஜெயலமு்ை வி�க்்கம அளித்தோர.

்கோரல ந்லண்டஸஜ்டய்்னர ஒரு  வி்லங்கில  தனனி்்ல  அற்ை  (Non-Self),  ்கனிமை 

ந்வதிஜபோரு்�  உடஜெலுத்துமநபோது  அப்ஜபோருளுக்கு 

எதிரோ்ன தனித்தன்மையு்்டய ஆனடிபோடி உற்பத்தியோகி 

அ்நத ந்வதிப்ஜபோருளு்டன இ்ையும எ்ன ்கோண்பித்தோர.

மூலக்கூறு ந�ோய்த்தடுப்பியல

1959 நபோரட்டர இமயுந்னோகுந�ோபுலின துண்டு்க்�ப் பிரித்தோர.

எஜ்டலநமைன ்க்னமைோ்ன  மைற்றும  இந்லெோ்ன  ஆனடிபோடி்களின 

ெங்கிலி்யப் பிரித்ஜதடுத்தோர.

1965 புட்னம, ஹில்சநமைன 

மைற்றும கி்ரக்

இமயுந்னோகுந�ோபுலின  நி்்லயோ்ன  மைற்றும  மைோறுப்பட்ட 

பகுதி்க்� ்கண்டுபிடித்த்னர.

1979 குங் மைற்றும பிை அறிஞர்கள் முதல  நமைோந்னோ  குந�ோ்னல  ஆனடிபோடி  T-ஜெல 

து்ைக்குழு்்வ அ்்டயோ�ம ்கோணு்வ்த வி்வரித்தோர.

1982-83 அலலிென மைற்றும 

ஹஸகினஸ

T- ஜெல ்வோங்கி்யப் பிரித்ஜதடுத்த்னர.

( த�ொடர்கிறது )
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ந�ோபயதிரப்பு மரபியல மற்றும் மரெணுப் பெோறியியல

1936 ந்கோரர நமைெர ஹிஸந்டோ  ்கமபோபிலிடடி ஆனடிஜென்்ன  (MHC) 

்கண்டுப்பிடித்தோர.

1968 ஜமைக்ஜ்டவிப் மைற்றும தியோன நமைெர  ஹிஸந்டோ  ்கமநபடிலிடடி  ்கோமப்�க்ஸ  ந�ோய் 

எதிரதிைன  மைரபணுக்்களு்டன  இ்ைக்்கப்படடுள்�து 

எ்ன ்கோண்பித்தோர.

1974 நதோ்கரடடி மைற்றும ஜிங் 

ஜ்கர்னஜெல

T  ஜெல்க�ோல  ்கண்்டறியும  ஆனடிஜென்கள்  MHC 

மூ்லக்கூறு்க�ோல  ்கடடுப்படுத்தப்படுகினை்ன  எனப்த 

அறிக்்்க ஜ்வளியிட்டோர. 

1978 ந்டோ்ன்கோ்வோ இமயுந்னோகுந�ோபுலினின மைரபணு மைறு ஒழுங்்க்மை்்வ 

ஜெயலமு்ை படுத்தி்னோர.

அட்டவணை 13.1:  ந�ோய்த் தடுப்பியலுக்கு அறிஞர்கள் ஆற்றியப் பங்கு  ( த�ொடர்கிறது )

ெ்டம் 13.1:  ந�ோய்த் தடுப்பியல ்வ�ர்சசிக்கு பங்்கோற்றிய அறிஞர்கள்

எ� ெம����கா� கா�� ேல���ெட�ன� எ
� வா� ெப���

பா� எ��� ஜூ��ேபா��ெட� ��� ேகெஜ�ேன

ஜூ�� ேஜ.�.�.பா�ட� ேம�� ��ல� ேரா��ஆ�. ேபா�ட�
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ந�ோய்த் தடுப்பியலின் ஆய்வுக்்கோன ந�ோெல ெரிசு்கள்

ஆண்டு பெறு�ர �ோடு ஆரோய்ச்சி

1908 எலிமிடசினி்கோப்  மைற்றும  போல 

எரலி்ச

ரஷயோ ஜெல  விழுங்குதல  (எலிமிடசினி்கோப்) 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைலில எதிர �்சசு (எரலி்ச)

1913 ெோர்லஸ ரிக்்கட  பிரோனஸ அ்னோபி்லோக்ஸிஸ

1919 ெூலஸ நபோரஜ்டட  ஜபலஜியம ்கோமபிளிஜமைனட ெோரபு போக்டீரியோ அழிப்பு

1930 ்கோரல ந்லண்டஸஜ்டய்்னர  அஜமைரிக்்கோ  மைனித இரத்தக் ்வ்்க்கள் ்கண்டுபிடிப்பு 

1972 நபோரட்டர 

ஜெரோல எஜ்டலநமைன 

இங்கி்லோ்நது

அஜமைரிக்்கோ 

ஆனடிபோடி்களின ந்வதியியல அ்மைப்பு 

1977 நரோெலின ஆர.யோ்லவ்  அஜமைரிக்்கோ  ்கதிரியக்்க  தடுப்போற்று  வி்்னக்்கணிப்பு 

உரு்வோக்்கம (Radio immuno assay)

1980 ெோரஜ் ஸஜ்னல 

ஜ்ட�ஸஜெட

ஜப்னோசிரோய்

அஜமைரிக்்கோ 

பிரோனஸ

அஜமைரிக்்கோ 

நமைெர  ஹிஸந்டோ்கமநபடி  லிடடி 

்கோமப்�க்ஸ

1984 சீெர மிலஸஜ்டய்ன

ெோரஜ் E.ந்கோக்்லர

பிரிட்டன

ஜெரமைனி

நமைோந்னோ  குந�ோ்னல  ஆனடிபோடி 

உரு்வோக்்கத்தின  ஜதோழிலநுடப 

முனந்னற்போடு்கள்

1991 E. ந்டோ்னல தோமைஜ்

நெோெப் முரநர 

அஜமைரிக்்கோ  உறுப்பு மைோற்று ந�ோய் எதிரப்பியல

2002 ப்ரன்னர 

ஹோரவிடஸ

சுலஸ்டன 

ஜதன ஆப்பிரிக்்கோ 

அஜமைரிக்்கோ

இங்கி்லோ்நது

உறுப்பு  ்வ�ர்சசி  மைற்றும  ஜெல  இைப்பு 

(apoptosis)  நபோனை்வற்றில  மைரபணு 

ஓழுங்கு மு்ை 

2008 ஹோஜென 

போரி- சிந்னோசி  

மைோண்ஜ்டக்னீர 

ஜெரமைனி 

பிரோனஸ

பிரோனஸ

்கருப்்ப  ்வோய்  புற்றுந�ோய் 

வி்�வித்தலில HPV-ன பங்கு (ஹோென) 

HIV ்கண்டுபிடிப்பு (போரி- சிந்னோசி மைற்றும 

மைோண்ஜ்டக்னீர)

2011 ஜஹோப்மைன

ஜபோய்ட்லர

ஸ்்டனமைன

பிரோனஸ 

அஜமைரிக்்கோ

அஜமைரிக்்கோ

உள்�ோர்நத ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல உ்்டய 

ஜெயலபடுத்துதல பற்றிய ்கண்டுபிடிப்பு 

ஜபைப்பட்ட  ந�ோய்த்  தடுப்போற்ைல 

ஜ்டனட்ரக் ஜெல்களின பங்கு

த்கவல துளி
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லிமநபோ்ெடடு்கள்  ஆனடிஜெனனு்டன 

இ்்டவி்்ன ஜெய்யவும, ஜபருக்்கம அ்்ட்வதற்கும, 

குறிப்பிட்ட  ஆனடிஜெனனுக்கு  ஜெயலபடுத்தும 

ஜெல்க�ோ்க  ்வ்்கப்படுத்தவும  இரண்்டோம  நி்்ல 

நிைநீர  உறுப்பு்கள்  ந்வ்்ல  ஜெய்கினை்ன. 

மைண்ணீரல,  நிைநீர  முடி்சசு,  ந்கோ்ழப்ப்ட்லம 

ெோர்நத  நிைநீர  திசுக்்கள்  ஆகிய்்வ  இரண்்டோம 

நி்்ல  நிைநீர  உறுப்பு்க�ோகும.  இ்்வ  கீநழ 

வி்வரிக்்கப்படடுள்�்ன. 

13.2.1 முதலநிணல நிைநீர உறுப்புக்்கள்

அ. ணதமஸ்

்தமைஸோ்னது  இருதயத்தின  நமைல  பகுதியில 

அ்மை்நத  மி்கவும  ஒருங்கி்ை்நத  நிைநீர 

உறுப்போகும.  ்தமைஸ  இரண்டு  ்கதுப்புக்்க்� 

ஜ்கோண்டுள்�து.  ஒவ்ஜ்வோரு  ்கதுப்பும  ந்கப்சூல 

13.2 ந�ோய் தடுப்ெோற்்றல மண்்டலத்தின் 

உறுப்பு்கள்

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  மைண்்ட்லமைோ்னது  பலந்வறு 

அ்மைப்பு்க்�யு்்டய  உறுப்பு்க்� 

உள்�்டக்கியுள்�து.  உறுப்பு்களின  ஜெயலபோடடின 

அ்்டப்ப்்டயில,  உறுப்பு்க்�  முதல  நி்்ல 

நிைநீர  உறுப்பு்கள்,  இரண்்டோம  நி்்ல  நிைநீர 

உறுப்பு்கள்  எ்ன  ்வ்்கப்படுத்தப்படுத்த்லோம 

(ப்டம 13.2).  ஆனடிஜென,  உைரவு்்டய  B,  T 

ஜெல்களின  ்வ�ர்சசிக்கும,  முதிர்சசிக்கும  தகு்நத 

நுண்சூழ்்ல  ஏற்படுத்தும  ஜபோறுப்பு்்டய 

உறுப்பு்க�ோ்க  முதல  நி்்ல  நிைநீர  உறுப்பு்கள் 

ஜெயலபடுகினை்ன. T ஜெல்களின ்வ�ர்சசிக்கு முதல 

நி்்ல  நிைநீர  உறுப்போ்க  ்தமைஸ  உறுப்பும,  B 

ஜெல்களின  ்வ�ர்சசிக்கு  முதன  நி்்ல  நிைநீர 

உறுப்போ்க  எலுமபு  மைஞ்ெயும  ஜெயலபடுகினை்ன. 

(a) ைதம� (T – ெச� வள��� இட�)

(b) எ��� ம�ைஜ (B – ெச� வள��� இட�)

(c) �ண�� ����
(T ம��� B ெச� ���ய தள� 
ஆ�ெஜக	ட ெதாட�� ம��� 
ஆ�ெஜகைள� ெகா������ 
ெச�க�)

எ��� ம�ைஜ

ேதா� சா� த 
�பா�� 
���க�

கா�ெட��
இர�த �ழா�க�

ெம��லா

டா��

�ைண �ண�� ����
ைதம�

மா�� ேகாைழ�படல� 
சா� த �ண����
மா��, வா�, �வாசபாைத,
இைர�ைப, �ட�பாைத, 
���ரகபாைத ���க�
ம��ர�
மா�� (���ட� உ�ள 
ேபய�� த��க�)

இ��ன� �ண�� ����

உ��றமான �ண�� �ழா�க�

�� ¡��ைபக�
�ைர
தம¢

எ�ெர�� �ண�� நாள�

ெ்டம் 13.2:  மைனித உ்டலில ்கோைப்படும நிைநீர திசுக்்கள்
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எனனும  உ்ையோல  சூழப்படடு,  டிரோபிகுந்ல 

எனனும  இ்ைப்புத்  திசுவின  இ்ழ்க�ோல  ப்ல 

சிறிய  அ்ை்க�ோ்க  பிரிக்்கபடடுள்�்ன.  ஒவ்ஜ்வோரு 

்கதுப்பும ஜ்வளிபுைத்தில ்கோரஜ்டக்்ஸயும, உடபுைதில 

ஜமைடுல்லோ்்வயும  ஜ்கோண்டுள்�து.  ்கோரஜ்டக்ஸில 

பிரிகினை  முதிர்சசிய்்டயோத  லிமநபோ்ெடடு்கள் 

உள்�்ன.  ஜமைடுல்லோவில  ஜரடடிகு்லோர  எபிதீலியல 

ஜெல்கள்  கு்ை்வோ்ன  எண்ணிக்்்க  ஜ்கோண்்ட 

லிமநபோ்ெடடு்கள்,  தனி்மைப்படுத்தப்பட்ட 

ஹெலஸ  ்கோரபெல்களும  உள்�்ன.  (ப்டம 13.3) 

்தமைஸின  முதன்மை  பணியோது  முதிர்நத 

T  ஜெல்க்�  உற்பத்தி  ஜெய்்வதோகும.  எழுமபு 

மைஞ்ெயில  இரு்நது  இ்டமஜபயர்நது  ்வரும 

முனந்னோடி  ஜெல்கள்  (Precursor  cells),  புை 

்கோரஜ்டக்ஸ  பகுதி்களில  ஜபருக்்கமை்்டகினை்ன. 

இ்்வ்கள்  முதிர்சசி  அ்்டயுமநபோது,  கிட்டதட்ட 

98%  ஜெல்கள்  இை்நதுவிடுகினை்ன.  ஓமபுயிரின 

தனனி்்ல  ஆனடிஜெ்்ன  அ்்டயோ�ம  ்கோணும 

T  ஜெல்கள்  அழிக்்கப்படுகினை்ன.  மீதமுள்� 

2%  ்தமைஸில  ஜமைடுல்லோப்  பகுதிக்கு்ச  ஜெனறு 

முதிர்நத  T  ஜெல்க�ோ்க  மைோறி  இரத்த  ஓட்டத்தில 

்க்ல்நதுவிடுகினை்ன. இ்நத T ஜெல்கள் ஓமபு�ர அற்ை, 

தனனி்்லயற்ை  ஆடடி்னஜெ்்ன  அ்்டயோ�ம 

்கண்டுக்ஜ்கோள்ளுகினை்ன.  இ்நநி்கழவிற்கு ்தமிக் 

நதரவு (Thymic selection) எனறு ஜபயர. 

ஆ. எலும்பு மஞணஜை

போலூடடி்களில,  எலுமபு  மைஞ்ெயோ்னது  B 

ஜெல்கள்  ்வ�ர்சசி  அ்்ட்வதற்்கோ்ன  த�மைோகும. 

(ப்டம 13.4). எலுமபு மைஞ்ெயில உள்ந� இருக்கும 

ஸடநரோமைல  (Stromal)  ஜெல்கள்  B  ஜெல்களு்டன 

ந�ரடியோ்ன  ஜதோ்டரபு  ஜ்கோண்டு  B  ஜெல்களின 

ெ்டம் 13.3:  ்தமைஸ பகுதியின குறுக்குஜ்வடடுத் நதோற்ை ்வ்ரப்டம

�ரா��லா
ைதேமாைச� ��த�

ேக��� இற�த ெச�
ைதேமாைச�

ைதம�

ெச	�ய� ெச�
�ற� எ�ெத�ய� 

ெச�

ேம�ேராபா�

ெம
�

�
ல

ா
க�

ெட
��

இர�த நாள�
ஹாஸா�� ெச�க� ெம��ல� எ����ய� ெச�

இ�ட���ேட�� 
ெட���� ெச�

ெ்டம் 13.4:  எலுமபு மைஞ்ெயின அ்மைப்பு

இர�த �ழா�க�

எ��� ம�ைஜ
ப�
 ேபா�ற எ���

எ���� 
வ�ைச ��ய எ���
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்வ�ர்சசிக்குத்  நத்்வப்படும  ப்ல  ்வ்்கயோ்ன 

்ெடந்டோ்்கயின்க்�்ச  சுரக்கினை்ன.  T 

ஜெல்களின  முதிரவினநபோது  �்்டஜபறும 

்தமிக்  நதரவு  நபோ்ல  எலுமபு  மைஞ்ெயிலும 

நதரவுமு்ையோ்னது  ஜெயலப்டோத  B  ஜெல்க்�யும 

தனனி்்ல  வி்்னபுரியும  ஆனடிஜென 

்வோங்கி்க்�யும  ஜ்வளிநயற்றுகினைது. 

பை்்வ்களில,  எலுமபு  மைஞ்ெப்  பகுதியிலிரு்நது 

நதோனறும  ந்வறுபடுத்தப்ப்டோத  லிமநபோ்ெடடு்கள் 

பரெோ  ஆப்  நபப்ரிசியஸ  (Bursa  of  Fabricius)  எனை 

நிைநீர  உறுப்புக்கு  இ்டம  ஜபயர்நது  பினபு  அங்கு 

B  ஜெல்க�ோ்க  ்வ�ர்சசி  அ்்டகினை்ன.  B  ஜெல்கள் 

முதனமுதலில பரெோ ஆப் நபப்ரிசியலிஸ அ்்டயோ�ம 

்கோைப்பட்டதோல, அ்நத உறுப்பின முதல எழுத்தோ்ன 

B ்யக் ஜ்கோண்டு இ்சஜெல்கள் குறிக்்கப்படுகினை்ன.

13.2.2 இரண்்டோம் நிணல நிைநீர 

உறுப்பு்கள்

அ. மண்ணீரல

மைண்ணீரல  மி்க  ந�ரத்தியோ்ன  அ்மைப்பி்்னக் 

ஜ்கோண்்ட இரண்்டோம நி்்ல நிைநீர உறுப்போகும. 

இது இரப்்பப் பகுதிக்கு்ச பினபுைத்தில அ்மை்நதுள்� 

்்கப்பிடி  அ�வி்லோ்ன  உருப்போகும.  இது  ்வயது 

முதிர்நத  இரத்த  சி்வப்பணுக்்க்�்ச  நெ்கரித்து 

ஜ்வளிநயற்றுகிைது.  மைண்ணீரலின  அ்மைப்பு 

ப்டம 13.5  ல  வி�க்்கப்படடுள்�து.  மைண்ணீரலின 

ஜபரும  பகுதி  சி்வப்புக்  கூழோ்லோ்ன்்வ  (Red 

pulp).  இ்்வ  இரத்த்ச  சி்வப்பு  அணுக்்கள் 

ஜ்வளிநயற்றும த�மைோகும. மைண்ணீரலில நிைநீரக் 

குழோய்  இல்்ல.  மைண்ணீரலுக்குள்  நு்ழயும 

நுண்தமைனி்க�ோல  சூழப்பட்ட  லிமநபோ்ெடடு்கள் 

ஜ்வள்்�க்  கூழப்  பகுதி்ய  உரு்வோக்குகினை்ன. 

ஜ்வள்்� கூழின உள் பகுதி, T ஜெல்கள் ஜ்கோண்்ட 

ஜபரிஆரடிரிஜயோ்லோர  லிமபோய்ட  உ்ை்க�ோ்கப் 

பகுக்்கபடடுள்�து.  இரத்தத்்தயும,  இரத்தத்தில 

உள்� நுண்ணுயிரி்க்�யும ஆனடிஜென்க்�யும 

மைண்ணீரல  ்வடி்கடடுகிைது.  மைண்ணீரலில 

உள்�  நமைக்நரோநபஜ்்களி்னோலும  ஜ்டனடி்ரடிக் 

ஜெல்க�ோலும,  பிடிப்பட்ட  ந�ோய்க்கிருமி்கள் 

விழுங்்கப்படடுப் பின்னர ஜ்கோல்லப்படடு, ஜெரிமைோ்னம 

ஜெய்யப்படுகினை்ன.

ஆ. நிைநீர முடிச்சு்கள்

நிைநீர  முடி்சசு்கள்  முக்கிய  நிைநீர  குழோய்்கள் 

ெ்நதிப்பில  அ்மை்நதிருக்கினை்ன,  உ்ையோல 

மூ்டபட்ட  உருண்்்ட  அ்மைப்பு்கள்  ஆகும. 

புைநதோற்ை  அ்மைப்பின  அடிப்ப்்டயில  நிைநீர 

முடி்சசு்கள்  ்கோரஜ்டக்ஸ,  போரோ்கோரஜ்டக்ஸ,  ஜமைடுல்லோ 

எ்ன  மூனறு  அடுக்்க�ோ்க  பிரிக்்கப்படுள்�்ன 

(ப்டம 13.6).  ஜ்வளிப்புை  அடுக்்கோ்ன  ்கோரஜ்டக்ஸில, 

லிமநபோ்ெடு்களும  (ஜபருமபோலும  B  ஜெல்கள்), 

நமைக்நரோநபஜ்்களும,  போலிகு்லோர  ஜ்டனடி்ரடிக் 

ஜெல்களும  முதன்மை  போலிகிள்்களில  சீரோ்க 

அ்மைக்்கப்படடுள்�்ன. அனடிஜெனின தோக்குதலுக்கு 

பிைகு, முதன்மை போலிகிள்்கள் ஜபரியதோகி ஜெரமி்னல 

்மையம  (Germinal  Centre)  ஜ்கோண்்ட  இரண்்டோம 

நி்்லப்  போலிகில்க�ோ்க  மைோறுகினை்ன.  ்கோரஜ்டக்ஸ 

அடுக்கிற்கு கீநழ உள்�ப் போரோ்கோரஜ்டக்ஸ அடுக்கில, 

ஜபருமபோன்மையோ்க  T  லிமநபோ்ெடடு்களும 

திசுக்்களில இரு்நது நிைநீர முடி்சசு்களுக்கு இ்டம 

ெ்டம் 13.5:  மைண்ணீரலின அ்மைப்பு
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ஜபயர்வதோ்க  ்கருதப்படும  T  இன்டரடிஜிந்டடிங் 

ஜ்டனடி்ரடிக்  ஜெல்களும  (Interdigitating  dendritic 

cells)  ்கோைப்படுகினை்ன.  இ்நத  இன்டரடிஜிந்டடிங் 

ஜ்டனடி்ரடிக் ஜெல்கள், T உதவி (TH) ஜெல்களி்டத்தில 

ஆனடிஜெ்்ன ்வழங்்க நத்்வயோ்ன ்வ்்க II MHC 

மூ்லக்கூறு்க்�  அதி்க�வில  ஜ்கோண்டுள்�்ன. 

ஆனடிஜென்க்�ப்  பிடிப்பதில  (சிக்்க்்வப்பதில) 

நிைநீர  முடி்சசு்கள்  சிைப்போ்க  ஜெயலபடுகினை்ன. 

நிைநீர மூ்லமைோ்க ஆனடிஜென  நிைநீர முடி்ச்ெ 

அ்்ட்நது  பிடிக்்கப்படடு,  பக்கு்வப்படுத்தபடடு, 

நமைலும  போரோ்கோரஜ்டக்ஸிலுள்�  இண்்டர 

டிஜிந்டடிங் ஜ்டனடிரிடிக் ஜெல்களின ்வகுப்பு  II MHC 

மூ்லக்கூறு்டன  நெர்நது  ்வழங்்கப்படடு  இறுதியோ்க 

TH  ஜெல்கள்  தூண்்டப்படுகிைது.  தூண்்டப்பட்ட  TH 

ஜெல்கள் B ஜெல்களின ஜெயலபோடுக்கு நத்்வயோ்ன 

்ெடந்டோ்்க்களின்க்�  ஜ்வளியிடுகினை்ன. 

இவ்்வோறு  B  ஜெல்கள்  நி்்னவு  (Memory  cell) 

ஜெல்க்�யும,  ஆனடிபோடி்ய  சுரக்கும  பி�ோஸமைோ 

ஜெல்க�ோ்கவும  ந்வறுபடுத்து்வதற்கு  ஒரு 

சூழநி்்ல்ய நிைநீர முடி்சசு்கள் ்வழங்குகினை்ன.

இ. ந்கோணைப்ெ்டலம் பதோ்டரபுண்டய நிைநீர 

திசு (MALT), நதோல பதோ்டரபுண்டய நிைநீர 

திசு (SALT)

ந்கோ்ழப்ப்ட்ல  ெவ்வுப்  பகுதியில  ்கோைப்படும 

பிரத்திநயோ்கமைோ்ன  நிைநீர  திசு  ந்கோ்ழப்ப்ட்லம 

ஜதோ்டரபு்்டய  நிைநீர  திசு  (MALT)  எனறு 

அ்ழக்்கப்படுகிைது.  MALT  ப்ல  ்வ்்கப்படும. 

அ்வற்றில  �னகு  அறியப்பட்ட்்வ  கு்டல 

ஜதோ்டரபு்்டய  நிைநீர  திசு்வோகும  (GALT). 

இவ்்வ்்க  திசுக்்கள்,  ஜதோண்்்ட்ச  ெ்த 

(tonsils),  மூக்்கடி்செ்த  (adenoids)  கு்டல்வோல 

(appendix)  ,  சிறு  கு்டலில உள்�  தனித்திைனுள்� 

அ்மைப்போ்ன  நபயரஸ  திடடு்க்�  (ப்டம 13.7) 

உள்�்டக்கியுள்�்ன. 

இ்ரப்்பக்  கு்டல்வழி  போ்தயில 
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உள்�  எபிதீலியல  நமைற்பைப்பில  இருக்கும 

ஆனடிஜென்க்�த்  திரடடு்வதில  நபயரஸ 

திடடுக்்கள்  ஜபருமபங்கு  ்வகிக்கினை்ன.  நபயரஸ 

திடடில உள்�்ச சிைப்போ்ன எபிதீலியல ஜெல்க�ோ்ன 

M  ஜெல்கள்  (ப்டம 13.8)  ஆனடிஜெ்்ன்ச 

நெ்கரிக்கினை்ன.  லிமநபோ்ெடடு்கள் 

போலிகில்க்�  உரு்வோக்குகிைது.  கு்ை்வோ்ன 

எண்ணிக்்்கயு்்டய  T  லிமநபோ்ெடடு்க�ோல 

சூழப்பட்ட  ஜபரிய  குவிமைோ்டம  (Dome)  நபோனறு 

குவி்நத  B  லிமநபோ்ெடடு்க்�  மைத்தியில 

ஜ்கோண்டுள்�து.  இது  நபோனறு  அதி்க  ஊடுருவும 

ஒழுங்்க்மைப்பு  ஜ்கோண்்ட  லிமநபோ்ெடடு்களின 

கூட்டம,  சு்வோெ  எபிதீலியத்்த  போது்கோக்கினை்ன. 

அ்்வ  சு்வோெக்குழோய்  ெோர்நத  நிைநீர  திசுக்்கள் 

(BALT) எனறு கூைப்படுகிை்ன. 

நதோலின  போது்கோப்பு  அரண்்கள்  சிைப்போ்க 

இரு்நதோலும,  சி்ல  ந�ரங்்களில  ந�ோய் 

உண்டு  பண்ணுகினை  நுண்ணுயிரி்கள் 

நதோலின  அடியிலிருக்கும  திசுக்குளுக்குள் 

நு்ழ்நதுவிடுகினை்ன.  இங்ந்க  நுண்ணுயிரி்கள் 

சிைப்போ்ன ஜெல குழுக்்க�ோ்ன ந�ோய் ஜதோ்டரபு்்டய 

நிைநீர  திசுவி்்ன  (SALT)  எதிரஜ்கோள்கிை்ன. 

(ப்டம 13.9)

SALT  முக்கிய  பணியோ்னது  எப்பிஜ்டரமிஸ 

அடுக்்்க்ய  மீறி  நு்ழயும  நுண்ணுயிரி்க்� 

்கடடுப்படுத்தி,  அ்்வ்க்�  இரத்த  ஓட்டத்தில 

நு்ழயோத  ்வண்ைம  தடுப்பதோகும.  SALT 

ஒரு  ்வ்்கய்ன  ்லோங்்கர்கோனஸ  (Langerhans) 

ஜெல்கள்  ஒரு  சிைப்போ்ன  ்மை்லோய்டு  ஜெல்க�ோ்க 

ஆனடிஜென்க்� விழுங்்க முடியும.

மைனித உ்டலில இரு்நது ்தமைஸ நீக்்கப்பட்டோல 

என்ன்வோகும?

உயர சி்நதணன ந்கள்வி்கள்

ெ்டம் 13.7: ந்கோ்ழப்ப்ட்லம ஜதோ்டரபு்்டய நிைநீர திசு (MALT)

a)  விரி்வோ்ன மைோலட அ்மைப்பின பகுதியோ்ன நபயரஸ திடடு கு்டலில ்கோைப்படுகிைது. b)  ெோயநமைற்ைப்பட்ட 

நபயரஸ திடடின நிைநீர பு்்டப்பு்களின ்வ்ரப்டம c)  த�ர்நத நிைநீர ஜெல்கள், நீரத்த மூடடுப்்ப்கள் 

ஜதோகுதி்க்�க் ஜ்கோண்்ட கு்டல அடுக்கு.

�� �ட�

�ட�வா�

ெப���ட�

மா�� 
�� 
நாள�

வல
 
காைறய� 
�ைர

இட
 காைறய� 
ர�த நாள�

டா���க�
(a) (b)

MALT

வல
 
�ண�� 
நாள�

ைதம�

ேபய�� இைண��க�

�� �ண��

ம��ர�

�ண�� 
����க�

மா�� �� நாள�

��� அ��சைற

எ��� ம�ைஜ

M ெச�

��ைலக�

�ண�� 
�ழா�

T ெச�B ெச�¡�ேபாைச¢க�

¡�ேபாைச¢க�
ச£�படல� 

¤ழ��¥

ல¦னா 
�ரா��யா

உயரமான 
எ�ேடா©¡ய� 
ெவª«�

தைச 
அ���

ெஜ�¬ன� ைமய�
Peyer’s patch

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd   221 19-02-2019   5.54.24 PM



222

M ெச� ஆ��ெஜ�
(a) (b)

பா�ெக�

B ெச�

TH ெச�

ேம�ேராபா�

ல�னா 
�ரா��யா

ேகாைழ 
எ���ய 

ஆ��ெஜ�
எ��ய  
ெச��� 
� ேபாைச�க�

M ெச�

�ளா�மா 
ெச�

ஒ��கான 
�ண�� 
�� ���ைப

IgA

IgA

��ெம�

ெ்டம் 13.8:  M ஜெல்களின அ்மைப்பு, IgA யின உற்பத்தி

a)  ந்கோ்ழப்ப்ட்ல ெவ்வில உள்� M ஜெல்கள், ஜெரிமைோ்னம, சு்வோெம, சிறுநீர போ்த்களின எனந்டோ்ெட 

ஆனடிஜென. ஆனடிஜென ஜெலலின ்வழிநய ்க்டத்தப்படடு, ஜபரிய அடிப்பக்்க்வோடடில உள்� ்பயினில 

ஜ்வளிநயற்ைப்படுகிைது. b)  M ஜெல்க�ோல எபிதீலியல அடுக்கு ்வழிநய ்க்டத்தப்பட்ட ஆனடிஜென, 

நிைநீர மூடடுப்்ப்களின கீழ உள்� B ஜெல்க்�த் தூண்்டக்கூடிய த�த்தில ஜெயற்படுத்துகிைது. 

ஜெயற்படுத்தப்பட்ட B ஜெல்கள் IgA உரு்வோக்கும பி�ோஸமைோ ஜெல்க�ோ்க மைோறுபோ்ட்்ட்நது ந்கோ்ழப்ட்லத்தின 

கீழ உள்� அடுக்குக்கு இ்டம ஜபயர்நது ஜெலகினை்ன.

13.3 ந�ோய்த் தடுப்ெோற்்றல மண்்டலத்தின் 

பசல்கள் (Cells of immune system)

அ்்னத்து  ்வ்்கயோ்ன  ந�ோய்த்  தடுப்போற்ைல 

மைண்்ட்லத்தின  ஜெல்களும,  குருதியோக்்க  மூ்ல 

உயிரணுவிலிரு்நது  (Hematopoietic  stem  cells  - 

HSC)  நதோனறுகினை்ன. மூ்ல உயிரணு ஜெல்கந� 

ஜ்வவ்ந்வைோ்ன ஜெல ்வ்்க்க�ோ்க ந்வறுபடுகினை்ன. 

இ்்வ  தங்்க்�த்  தோங்்க�ோ்கந்வ  புதுப்பித்தும, 

ஜெல பகுப்போல தன ஜதோ்்க அ�்்வ பரோமைரித்தும 

ஜ்கோள்கினை்ன.  இ்நத  பகுதியோ்னது,  இரத்த 

ஜெல்களில  உரு்வோக்்கத்்தயும,  ந�ோய்தடுப்பு 

மைண்்ட்லத்தின  ப்ல  ்வ்்கயோ்ன  ஜெல்களின 

பண்பு்க்�யும வி�க்குகினைது.

13.3.1 குருதியோக்்கம் (Hematopoiesis)

குருதியோக்்கம  எனபது  அ்்னத்து  ்வ்்கயோ்ன 

இரத்த்ச  ஜெல்கள்  உறு்வோக்குத்்லயும 

்வ�ர்சசி்யயும குறிப்பதோகும. மைனிதனில முதல ்வோர 

்கருமுட்்ட ்வ�ர்சசியிலுள்� மைஞெள் ்கருவிலிரு்நது 

குருதியோக்்கம ஆரமபமைோகிைது. நமைலும ்கரு்வ�ர்சசி 

ஜதோ்டர்நது  �்்டஜபறு்்கயில  குருதியோக்்கமைோ்னது 

படிப்படியோ்க  எலுமபு  மைஞ்ெக்கு  மைோற்ைப்படுகிைது. 

எலுமபு  மைஞ்ெநய  குழ்ந்த  பிைக்கும  ந�ரத்தில 

குருதியோக்்கத்தின அடிப்ப்்ட த�மைோகிைது. 

ெ்டம் 13.9: ந�ோய் ஜதோ்டரபு்்டய நிைநீர திசு 
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குறுதியோக்்க  மூ்ல  உயிரணு  ஜெல்கள்  (Stem 

cells)  பலந்வறு  ்வ்்கயோ்ன  இரத்த  ஜெல்க்� 

நதோற்றுவிக்்க  முடியும.  ஆ்்கயோல  அ்வற்்ை 

இ்்வ  ப்லதிைன  மூ்ல  உயிரணு  ஜெல்கள் 

(Pluripotent stem cell) எ்னப்படுகிைது (ப்டம 13.10).

நமைோந்னோ்ெடடு்கள்,  மைோஸட  ஜெல்கள், 

இரத்த  தடடு்கள்  ஆகிய்்வ்கள்  ்மை்லோயிட 

முனந்னோடி  ஜெல்களி்டமிரு்நது  உரு்வோகுகினை்ன. 

B  லிமநபோ்ெடடு்கள்,  T  லிமநபோ்ெடடு்கள், 

இயற்்்கயோ்கக்  ஜ்கோலலும  (NK)  ஜெல்கள் 

நபோனை்்வ்கள்  ஜபோது  லிமபோய்ட  முனந்னோடி 

ஜெல்களிலிரு்நது உரு்வோகுகினை்ன.

13.3.2 லியூக்ந்கோணசடடு்களின் வண்க்கள்

லியூக்ந்கோ்ெடடுக்்கந�  (லியூக்ந்கோ-

ஜ்வள்்�,  ்ெடஸ-ஜெல்கள்  உள்�ோர்நத 

ந�ோய்  தடுப்பற்ை்லலுக்கும  ஜபைப்பட்ட  ந�ோய் 

தடுப்பற்ை்லலுக்கும  ஜபோறுப்பு்்டய  ஜெல்க�ோ்க 

உள்�்ன.  ெரோெரி  ்வயது்்டநயோரின  ஏைத்தோழ 

ஒரு  ்க்ன  மிலலிமீட்டர  இரத்தத்தில  7400 

ஜ்வள்்�யணுக்்கள் உள்�்ன (அட்ட்வ்ை 13.2). 

ந�ோய்  எதிரதிைனின  நபோது  நமைற்கூறிய 

ெரோெரி  மைதிப்பீடு,  குறிப்பி்டத்தக்்க  அ�வில 

மைோற்ைமை்்டகினைது.
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ஆ. மோஸ்ட பசல்கள்

எலுமபு  மைஞ்ெயிலிரு்நது  உரு்வோகும  மைோஸட 

ஜெல்கள்  ரத்ததிலும  இ்ைப்புத்  திசு்களிலும 

ந்வறுபோடு  அ்்டகினை்ன.  மைோஸட  ஜெல்கள் 

நபநெோபில்களு்டன இ்ை்நது ஒவ்்வோ்மை மைற்றும 

மி்்கக்கூர  உைரவு்கள்  உண்டுபண்ணு்வதில 

முக்கியப் பங்கு ்வகிக்கிை்ன.

இ. நமோநனோணசட்கள் மற்றும் 

நமக்நரோநெஜ்கள்

ஒற்்ை  உட்கரு  ஜ்வள்்�  அணுக்்கந� 

நமைோந்னோ்ெடு்கள்  ஆகும.  எலுமபு  மைஞ்ெயில 

உரு்வோகும  நமைோந்னோ்ெட்கள்,  இரத்தத்தில 

நு்ழ்நது  கிட்டத்தட்ட  8  மைணி  ந�ரத்திற்கு 

இரத்த  ஓட்டத்தில  சுழனறு,  அ�வில 

ஜபரியோதோகி,  திசுக்்களுக்கு  இ்டமஜபயர்நது, 

நமைக்நரோநபஜ்்க�ோ்கந்வ  அல்லது  ஜ்டனடிரிடிக் 

ஜெல்க�ோ்கந்வோ  முதிர்சசி  அ்்டகினை்ன 

(ப்டம 13.12a).

நமைக்நரோபோஜ்்கள்  நமைோந்னோ்ெடடு்களிலிரு்நது 

உரு்வோகுகினை்ன.  அ்்வ  ஒற்்ை  உட்கரு 

நபந்கோ்ெடடிக்  லியூந்கோ்ெடடு்க�ோ்க 

்வ்்கப்படுத்தப்படுகினை்ன.  (ப்டம 13.12b).  இ்நத 

நுண்ணுயிரி  மூ்லக்கூறு்கள்  ந�ோய்க்கிருமி 

ெோர்நத  மூ்லக்கூறு  அ்மைப்பு்களுக்கு  ஒப்ப்்ன 

எடுத்துக்்கோடடு்க�ோகும  (ப்டம 13.12c)  (Pathogen 

associated molecular patterns – PAMPs ) 

நமைக்நரோநபஜ்்கள்  ஓமபுயிரின  ஏ்்னய 

மூ்லக்கூறு்க்�த்  தீங்கி்ழக்கும 

நுண்ணுயிர்களி்டமிரு்நது  ந்வறுபடுத்திக் 

்கண்்டறிய  ந�ோயணு  ெோர்நத  மூ்லக்கூறு 

அ்மைப்பு்கள்  (PAMPS)  உதவுகினை்ன.  ந�ோயணு 

அ்்டயோ�ம ்கோைப்பட்ட பின, நமைக்நரோநபஜ்்களின 

அ்மைப்பு அ்்டயோ�ம ்கண்்டறியும ஏற்பி்கள் (Pattern 

recognition  receptors)  ந�ோயணுவு்டன  பி்ை்நது 

அ்வற்்ை  விழுங்குகினை்ன.  நமைக்நரோநபஜ்்களும 

்கோமப்ளிஜமைனட  புரதப்ஜபோருள்்கள்  மைற்றும 

ஆனடிபோடி்க்� அ்்டயோ�ம ்கண்டு இ்ைக்கும 

ஏற்பி்க்�க்  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  ஆனடிபோடி 

மைற்றும  ்கோமப்ளிஜமைனட  புரதப்ஜபோருள்்கள் 

இரண்டும  நுண்ணுயிர்க்�ப்  பிடித்து்்வத்து 

நமைக்நரோநபஜ்்கள்  அ்வற்்ை  விழுங்கு்வதற்கு 

மிகு்நத  உதவி  புரிகிைது.  இ்நத  நமைமபடுத்தல 

பணிக்கு  ஆப்நெோ்்னநெென  (Opsonziation) 

எனறு ஜபயர. உ்டமபின அ்்னத்துப் பகுதி்களிலும 

பரவியுள்� நமைக்நரோநபஜ்்கள் குறிப்பிட்ட திசுக்்களில 

அட்டவணை 13.2:  ெரோெரி ்வயது ்வ்நநதோரின 

குருதி எண்ணிக்்்க

பசல வண்க பசல்கள் /MM
3

% WBC

சிவப்பு இரத்த அணுக்்கள் 50,00,000  

தடடுக்்கள் 2,50,000  

லூந்கோணசட 7,400 100

நியூடநரோபில 4320 60

லிம்நெோணசட்கள் 2160 30

நமோநனோணசட்கள் 430 6

ஈசிநனோபில்கள் 215 3

நபநசோமில 70 1

அ. கிரோனுநலோணசடடு்கள் (Granulocytes)

கிரோனுந்லோ்ெடடு்கள்  இரண்டு  அல்லது  ெ்நது 

்கதுப்பு்க்�  ஜ்கோண்்ட  ஒழுங்்கற்ை  ்வடி்வமு்்டய 

உட்கரு்்வ  ஜபற்றுள்�்ன.  நுண்ணுயிரி்க்� 

அழிக்்கவும,  அழற்சி்யத்  உரு்வோக்்கவும  ஜெய்யும 

எதிரவி்்னயோக்கும  ஜபோருள்்க்�  ஜ்கோண்்ட 

சிறு  கிரோனுல்க்�  இதன  ்ெடந்டோபி�ோெம 

ஜ்கோண்டுள்�து.  மூனறு  ்வ்்கயோ்கக் 

கிரோனுந்லோ்ெடடு்கள்  உள்�்ன:  அ்்வ 

நபநெோபில்கள்,  ஈஸந்னோபில்கள்,  நியூடநரோபில்கள் 

ஆகும.  நீயூடநரோபில்கள்  ப்ல  ்கதுப்பு்க்�யு்்டய 

(3 - 5) உட்கரு்்வ ஜ்கோண்டுள்�தோல போலிமைோரபிக் 

நியூடநரோபில்கள்  (Polymorphonuclear  neutrophils  – 

PMNs) எ்னவும அ்ழக்்கப்படுகினை்ன (ப்டம 13.11).

ெ்டம் 13.11: கிரோனுந்லோ்ெடடு்களின அ்மைப்பு
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அ�்வோ்ன  முதிரோத  ஜ்டனடிரிக்  ஜெல்கள்  குறிப்பிட்ட 

்ெடந்டோ்்கன்க�ோல  முதிர்நத  ஜெயலபடும 

ஜெல்க�ோ்க  விருத்திய்்டகிைது.  திசுக்்களில 

ஜபருமபோலும குடிஜ்கோண்டுள்� ஜ்டனடிரிக் ஜெல்கள் 

(dendritic  Cells)  அங்்கமைர்நது  ஜபைப்பட்ட  ந�ோய்த் 

தடுப்போற்ைல  (acquired  immunity)  மைற்றும  இயலபு 

ந�ோய்த்  தடுப்போற்ைல  இரண்்்டயும  இ்ைக்கும 

முக்கியப்  போ்லமைோ்க  வி�ங்குகிைது.  ஜ்டனடிரிக் 

ஜெல்கள்  அ்்வ்கள்  இருக்கும  இருப்பி்டத்்தப் 

ஜபோருத்து ்வ்்கப்படுத்துகினை்ன.

நதோல  மைற்றும  ந்கோ்ழப்ப்ட  ெவ்வு்கள் 

்லங்்கர்கோனஸ ஜெல்கள் எனறும,

ஜபருமபோ்லோ்ன  உறுப்பு்களில  (இதயம, 

நு்ரயீரல,  ்கலலீரல,  கிடனி,  இ்ரப்்பக்  கு்டல) 

குடிஜ்கோண்டுள்�  இ்சஜெல்கள்  கு்டல  ஜ்டனடிரிக் 

ஜெல்கள் எ்னவும

்தமிக்  ஜமைடுல்லோ  மைற்றும  இரண்்டோம  நி்்ல 

நிைநீர  திசுவின  T  ஜெல  பகுதி்களில  இன்டர 

டிஜிந்டடிங் ஜெல்கள் எனறும

இரத்தம  மைற்றும  நிைநீர  பகுதி்களில,  சுற்றும 

ஜ்டனடிரிக் ஜெல்கள் எனறும ஜபயர ஜ்கோண்டுள்�்ன.

குடிஜ்கோண்டுள்�்ன.  ஜ்வவ்ந்வறு  திசுக்்களில 

ஜ்வவ்ந்வறு  பணிபுரியும  நமைக்நரோநபஜ்்கள் 

திசுக்்களின  இருப்பி்டத்திற்ந்கற்ப  ஜ்வவ்ந்வறு 

ஜபயரி்டப்படடு அ்ழக்்கப்படுகிைது.

• நு்ரயீரலில அலவிநயோ்லரோ நமைக்நரோநபஜ்்கள்

• இ்ைப்புத் திசுவில ஹிஸடிநயோசிடஸ

• கிடடினியில மீெனகிளியல ஜெல்கள் 

• மூ்�யில ்மைக்நரோகிளியல ஜெல்கள் மைற்றும 

• எலுமபில  ஆஸடிநயோகி�ோஸட  எனறும 

அ்ழக்்கப்படுகிைது.

ஈ. ப்டன்டிரிக் பசல்கள்

ஜ்டனடிரிக்  ஜெல்கள்  (Dendritic  cells)  ஒற்்ை்ச  ஜெல 

்வ்்க்ய்ச  நெர்நதது  கி்்டயோது.  இ்சஜெல்கள் 

கி்�்கள்  நபோனை  ஜ்வளிநீட்டங்்க்� 

ஜ்கோண்டிருப்பதோல  இ்்வ  பலந்வைோ்ன  பண்பு்கள் 

ஜ்கோண்்ட  ஜெல  பிரி்்வ்ச  நெர்நதது  எனறு 

ஜபயரிடடு  அ்ழக்்கப்படுகிைது  (ப்டம 13.12d) 

இ்சஜெல்கள் குருதியோக்்க மைரபு்வழி ஜெல்களிலிரு்நது 

உரு்வோகினை்ன. லிமபோய்ட மைற்றும ் மைந்லய்ட ்வ்்க 

ஜ்டனடிரிக்  ஜெல்கள்  ஆ்வைப்படுத்தப்படடுள்�்ன. 

புை  இரத்த  ஜ்வள்்�  அணுக்்களில  சுமைோர  0.2% 

ெ்டம் 13.12:  (a) நமைோந்னோ்ெடடு்களின அ்மைப்பு (b) நமைக்நரோபோெோல நபந்கோ்ெட ஜெய்யப்படுதல 

(c) ஜ்டனடிரிடிக் ஜெல

����ய�

ைலேசாேசா�

ேபேகாேசா�
(a)

(b) (c)

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd   225 19-02-2019   5.54.27 PM



226

உ. லிம்நெோணசடஸ்

தனித்திைனு்்டய  ந�ோய்  எதிரப்போற்ைலில 

லிமநபோ்ெடஸ  முக்கிய்ச  ஜெயல்க�ோ்க 

வி�ங்குகினை்ன.  லிமநபோ்ெடஸ  மூனறு்வ்்க்ச 

ஜெல்க�ோ்க  ந்வறுபடுத்தப்படுகினை்ன;  T  ஜெல்கள், 

B  ஜெல்கள்  மைற்றும  NK  ஜெல்கள்.  ஒநர ்வ்்கயோ்ன 

ஜெல  நமைற்பரப்பு  மூ்லக்கூறு  ஒரு  குறிப்பிட்ட 

்வகுப்பு  நமைோந்னோகுந�ோ்னல  ஆனடிபோடி்க�ோல 

அ்்டயோ�ப்படுத்தப்படும  மு்ைக்கு 

ந்வறுபோடு்களின ஜதோகுப்பு (cluster of differenciation) 

எ்னப் ஜபயர. இ்நத்ச ஜெல நமைற்பரப்பு மூ்லக்கூறு, CD 

அ்தத் ஜதோ்டர்நது ஒரு குறிப்பிட்ட எண், (CD1, CD2, 

etc...) எனறு ஜபயர நியமை்னம ஜெய்யப்படுகிைது. 

i) B லிம்நெோணசடஸ்

B  லிமநபோ்ெடஸ  எலுமபு  மைஜ்்ெ  முதிரவு 

அ்்டகினை்ன.  எலுமபு  மை்ச்ெ்யவிடடு  B 

லிமநபோ்ெடஸ  ஜ்வளிநயறுமநபோது  ஒவ்ஜ்வோரு 

ஜெலலும  ஒரு  தனித்தன்மை ்வோய்்நத ஆனடிஜென 

பி்ைப்பு ஏற்பி்யத் த்னது ெவ்வின நமைற்பரப்பில 

ஜ்வளிப்படுத்துகிைது.  (ப்டம 13.13).  B  ஜெல  ஏற்பி 

(Receptor) அ்சஜெல ெவ்வு்டன பி்ை்நத ஆனடிபோடி 

மூ்லக்கூறு ஆகும. ஆனடிபோடி மூ்லக்கூறு்கள் பற்றி 

�ோம  பகுதி  13.6  இல  விரி்வோ்க  வி்வோதிக்்க்லோம. 

ஆனடிஜெ்்ன இது்வ்ர ெ்நதிக்்கோத B ஜெல த்னது 

ெவ்வு்டன பி்ை்நத ஆனடிபோடிக்குப் ஜபோருத்தமைோ்ன 

ஆனடிெ்்ன  முதலில  ெ்நதிக்குமநபோது  அ்நத 

ஆனடிஜென  ஆனடிபோடியு்டன  பி்ை்நது  B 

ஜெல  வி்ர்வோ்கப்  பி�வுை  ்வழி்வ்்க  ஜெய்கிைது. 

அதன  ெ்நததி  நி்்ன்வோற்ைல  B  ஜெல்க�ோ்கவும 

மைற்றும  ஜெயலதிைன  B  ஜெல்க�ோ்கவும  ந்வறுபோடு 

அ்்டகினை்ன.  நி்்ன்வோற்ைல  B  ஜெல்கள் 

இனனியலபோ்ன  B  ஜெல்க்�  (naive)  வி்ட  நீண்்ட 

ஆயுட்கோ்லம  ஜ்கோண்டுள்�து.  நி்்ன்வோற்ைல  B 

ஜெல்கள்  தங்்க�து மூ்ல இனனியலபோ்ன  ஜெலலில 

்கோைப்படும  அநத  ஆனடிபோடி்யத்  த்னது 

ெவ்வின  நமைற்பரப்பிலும  ஜ்வளிப்படுத்துகிைது. 

பி�ோஸமைோ  ஜெல்கள்  த்னது  ெவ்வின  நமைற்பரப்பில 

ஆனடிபோடி்ய ஜ்வளிப்படுத்து்வதில்்ல. பி�ோஸமைோ 

ஜெல்கள்  அதி்க�வி்லோ்ன  ஆனடிபோடி்க்�்ச 

சுரக்கிைது.  இ்சசுரக்கும  ஆனடிபோடி்கள்  ஹீநமைோரல 

ந�ோய்த்  தடுப்போற்ைலில  முக்கிய்ச  ஜெயலதிைன 

மூ்லக்கூறு்க�ோ்க வி�ங்குகினை்ன.

ii) T லிம்நெோணசடஸ்

T  லிமநபோ்ெட்களும  எலுமபு  மைஜ்்ெயில 

உற்பத்தியோகினை்ன.  T  ஜெல்கள்  பின்னர 

எலுமபு  மைஜ்்ெக்கு  �்கர்நது  அங்கு  முழு்வ�ர்சசி 

அ்்டகினை்ன.  எலுமபு  மைஜ்்ெயில  அ்்வ 

்வ�ர்சசிய்்டயுமநபோது  ஆனடிஜென  பி்ை 

மூ்லக்கூறு எனை்ழக்்கப்படும  T  ஜெல  ஏற்பி்யத் 

த்னது ெவ்வின நமைற்பரப்பில ஜ்வளிப்படுத்துகினை்ன. 

B  ஜெல்களிலுள்�  ெவ்வு்டன  பி்ை்நத 

ஆனடிபோடி்கள்  ஆனடிஜெ்்னத்  தன்ன்நதனியோ்க 

அ்்டயோ�ம  ்கோணு்வது  நபோலில்லோமைல  T  ஜெல 

ஏற்பி,  MHC  மூ்லக்கூறு்களு்டன  நெர்நதுள்� 

ஆனடிஜெ்்ன மைடடுநமை அ்்டயோ�ம ்கோணுகிைது. 

MHC மூ்லக்கூறு்கள் இரண்டு முக்கிய ்வ்்கப்படும. 

MHC  I  ்வ்்க  மூ்லக்கூறு்கள்  அ்்னத்து  உட்கரு 

கன ச���

அ��� ெகா��த� 
அ��� ெகா��த� 

BCR TCR

ேலசான ச���

ITAM

ITAMa

lg� lg�

ச��ைஞக�

ச��ைஞக�

��

CD3CD3

�

� �
� ��

B  ெச� வா�� T ெச� வா��

ெ்டம் 13.13:  (அ)   B ஜெல ஏற்பி (ஆ) T ஜெல ஏற்பி
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iii) இயற்ண்கயோ்கக் ப்கோலலும் பசல்கள்

பர்நத்கனை,  வி ழுங்கு  திை்னற்ை,  சிறுமைணி்கள் 

அ்டங்கிய,  கு ்ை்நத  எண்ணிக்்்க  ஜ்கோண்்ட 

நிைநீ ர்ச   ஜெல்க�ோ்க  வி�ங்கும  NK  ஜெல்கள் 

இய லபு  ந�ோய்த்  தடுப்போற்ைலில  முக்கியப்  பங்கு 

்வகிக்கினைது.  புற்றுந�ோய்  ஜெல்க்�யும 

நுண்ணுயிர்க�ோல  போதிக்்கப்பட்ட  ஜெல்க்�யும 

அழிப்பது  NK  ஜெல்களின  முக்கிய  ந்வ்்லயோகும. 

இ்சஜெல்கள்  த்னது  குறியி்லக்்்க  இரு  ்வழி்களில 

ஏநதோ  ஒனறி்னோல  அ்்டயோ�ம  ்கோணுகிைது. 

போதிக்்கப்பட்ட  அல்லது  புற்றுந�ோய்  ஜெல்களின 

நமைற்பரப்பிலுள்�  ஆனடிபோடி்களு்டன  NK  ஜெல்கள் 

இ்ைகினை்ன. இவ்்வோறு இரு ்வ்்க ஜெல்களின 

இ்ைப்பிற்கு  முக்கியப்  போ்லமைோ்க  ஆனடிபோடி 

வி�ங்குகிைது. 

ஆனடிபோடி-ெோரபு  ஜெல  –  இ்்டயீடு  –  ஜெல 

�ஞசியலபு எனை்ழக்்கப்படும (antibody-dependent 

cell – mediated cytotoxicity) (ப்டம 13.15) 

ெ்டம் 13.15:  ஆனடிபோடி-ெோரபு ஜெல – இ்்டயீடு – 

ஜெல �ஞசியலபு

ஆ��பா�க�

ஆ��பா� வா��

(a)

(b)

(c)

ைவரஸா� ேநா	 
தா�க�ப�ட ெச� 
ஆ��பா� உட� ��த�

இல�� ெச� �ைத 

NK ெச�

NK ெச�

ைவர� ஆ��ெஜ�

+

ைவராஸா� ேநா	 
தா�க�ப�ட இல�� 
ெச�க�

ஜ்கோண்்ட  ஜெல்க�ோல  ஜ்வளிப்படுத்தப்படுகினை்ன. 

MHC  II ்வ்்க மூ்லக்கூறு்கள் ஆனடிஜென ்வழங்கு 

ஜெல்க�ோல மைடடும ஜ்வளிப்படுத்தப்படுகினை்ன. 

இனனியலபோ்ன T ஜெல ்வழங்கு ஜெலலிலுள்� 

MHC  மூ்லக்கூறு்கள்  இ்ை்நத  ஆனடிஜெ்்ன்ச 

ெ்நதிக்குமநபோது,  நி்்ன்வோற்ைல  T  ஜெல்லோ்கவும 

மைற்றும  ப்ல்வ்்க  ஜெயலதிைன  T  ஜெல்க�ோ்கவும 

ந்வறுபோ்ட்்ட்நது ஜபருகுகிைது. T ஜெல்கள் இரண்டு 

்வ்்கப்படும.  உதவி  T  ஜெல்கள்  (TH)  மைற்றும 

ஜெல�்சசிய  T  ஜெல்கள்  (TC).  ஒடுக்கு  T  ஜெல்கள் 

(TS)  மூனைோம  ்வ்்க  T  ஜெல்க�ோ்க  அனுமைோ்னம 

பண்ைப்பட்டோலும உதவி  T  ஜெல்கள்  (TH)  மைற்றும 

ஜெல�்சசிய  T  ஜெல்களிலிரு்நது  ந்வறுபட்ட்்வ 

எ்ன்ச ெமீபத்திய ஆதோரங்்கள் எடுத்துக் கூைவில்்ல. 

CD4 ஜ்வளிப்படுத்தும T ஜெல்கள் TH ஜெல்க�ோ்கவும, 

CD8  ஜ்வளிப்படுத்தும  T  ஜெல்கள்  Tc  ஜெல்க�ோ்கவும 

ஜெயலபடுகினை்ன (ப்டம 13.14).

ஆனடிஜென  MHC  II  ்வ்்க  மூ்லக்கூறு 

பி்ைப்பி்்ன  TH  ஜெல  அ்்டயோ�ம  ்கண்டு 

இ்ை்வத்னோல  அ்்வ  தூண்்டப்படுகிைது. 

தூண்்டப்பட்ட்்வ  ஜெயலதிைன  ஜெல்லோ்க  மைோறி 

்ெடந்டோ்்கன்க்�்ச  சுரக்கிைது.  அங்்ங்னம 

சுர்நத  ்ெடந்டோ்்கன்கள்  B  ஜெல்கள்,  T  ஜெல்கள் 

நமைக்நரோநபஜ்்கள்  மைற்றும  ந்வறு  ப்ல  ஜெல்க்�த் 

தூண்டி அ்்வ ந�ோய்த் தடுப்போற்ைலில பங்குஜ்கோள்� 

்வழி்வ்்க  ஜெய்கிைது.  TH  ஜெல்களிலிரு்நது 

நதோனறும  ்ெடந்டோ்்கன்களின  ஜெல்வோக்கின 

கீழ, TC ஜெல, ஆனடிஜென MHC I ்வ்்க மூ்லக்கூறு 

பி்ைப்பி்்ன  அ்்டயோ�ம  ்கண்டு  ஜெல  �்சசிய 

T  லிமநபோ்ெட்டோ்க  (CTL)  ந்வறுபோ்ட்்ட்நது 

ஜபருகுகிைது. அ்நநிய ஆனடிஜெ்்ன MHC  I ்வ்்க 

மூ்லக்கூறுவு்டன  பி்ைத்து  ஜ்வளிப்படுத்தும 

ஜெல்கள்  மைோற்ைப்பட்ட  சுய  ஜெல்கள்  எனறு 

அ்ழக்்கப்படுகிைது.  CTL  ்்வரஸ  போதிக்்கப்பட்ட 

ஜெல்க்�யும  மைற்றும  புற்றுந�ோய்  ஜெல்க்�யும 

அழிக்கினை்ன.

ெ்டம் 13.14:  லிமநபோ்ெடடு்களில தனித்து்வமைோ்ன ெவ்வு மூ்லக்கூறு்கள்

(b) TH ெச�

TCR TCR CD8CD4

ஆ��ெஜ� 
ஒ���ெகா��� 
வா�� 
(ஆ��பா�)

(c) TC ெச�(a) B ெச�
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இ்நத  �்்டமு்ை  குறியி்லக்்க  ஜெல  அழிவிற்குக்  ்கோரைமைோ்க  அ்மைகினைது.  போதிப்ப்்ட்நத  ஜெல்க்�யும 

புற்றுந�ோய்  ஜெல்க்�யும  NK  ஜெல்கள்  அ்்டயோ�ம  ்கோணும  இரண்்டோ்வது  ்வழிமு்ை,  விரு்நநதோமபி 

ஜெல்களின பரப்பு்களில ்கோைப்படும தனித்தன்மையு்்டய புரதப் ஜபோருட்க�ோ்ன MHC II ்வ்்க மூ்லக்கூறு்க்�்ச 

ெோர்நதது. விரு்நநதோமபி ஜெல இ்நத MHC புரதப்ஜபோரு்�த் தனனி்டமிரு்நது இழக்குமைோயின, அ்்வ எளிதோ்க 

சி்ல ்்வரஸ்கள் அல்லது புற்றுந�ோய்த் தோக்குதலுக்கு உள்�ோகி NK ஜெல்க�ோல நுண்து்� உண்டுபண்ணும 

புரதப்ஜபோருள்்கள் மைற்றும ஜெல�்சசு ஜ�ோதி்கள் எனறு அ்ழக்்கப்படும கிரன்ெமஸ (granzymes) சுரக்்கப்படடு 

அழிக்்கப்படுகிைது (ப்டம 13.16).

ெ்டம் 13.16: ெோதோரை ஜெல்க்�யும மைற்றும MHC 1 ்வ்்க மூ்லக்கூறு இல்லோத அெோதோரை ஜெல்க்�யும 

அ்்டயோ�ம ்கோை இயற்்்கயோ்கக் ஜ்கோலலும ஜெல்கள் பயனபடுத்தும மு்ை

இய�ைக 
ெகா��� ெச�

�ைன த���� வா��

சாதரண ெச�

தா��த� இ�ைல ெகா�

(a) (b)

இய�ப�ற 
ெச��� MHC 
வ��� I �ல�  
�ைறபா�

ெப�ேபா�� 
ம�� 
�ரா�ைச�க�

ெசய� வா��

எ��� �ைற���ள 
�ல�  MHC வ��� I �ல� 

Stem Cell (மூல உயிரணு):

ப்ல்வ்்கப்படுத்தப்பட்ட  ஜெல்கள்  ஜபைப்படும  ஜெல.  மூ்ல  உயிரணுக்்கள்,    அ்்வ 

உரு்வோக்்கக்கூடிய  ஜெல்களின  ்வ்்க்களின  அடிப்ப்்டயில,    ந்டோடடிநபோட்டனட, 

புளூரிப்நபோட்டனட, மைலடிநபோட்டனட அல்லது யுனிநபோட்டனட எ்ன பிரிக்்கப்படுகினை்ன. 

ந�க்நரோசிஸ் (உ்டற்ெகுதி இணைம அழு்கல):

உரு அ்மைப்பின மைோறுபோடு்கள் மைற்றும தனி ஜெல அல்லது ஜெல குழுக்்களின இைப்பு, 

ஜெலலின உள்அ்மைப்பு்கள் புைத்திற்கு ஜ்வளிநயறுதல நபோனை்்வ திசுக்்களின படிப்படியோ்ன அழிவிற்கும 

பி�விற்கும ்வழி்வகுக்கும.
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13.4.1 ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றலின் வண்க்கள்

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  (்லத்தீனில  Immunis  எனைோல 

விடுத்்ல எ்னப்ஜபோருள்) எனபது ஜதோற்றுந�ோ்ய 

அல்லது  ந�ோ்ய  தடுத்து  நிறுத்தும  ஒமபுயிரியின 

(Host)  ஜபோது்வோ்ன  திைன  ஆகும.  ப்்டஜயடுக்கும 

நுண்ணுயிரி்கள்  மைற்றும  அ்நநிய  ஜபோருள்்கள் 

மீதோ்ன  ந�ோய்  எதிரப்புத்திைன  ஒன்ைஜயோனறு 

ெோர்நதிருக்கும  இரண்டு  பகுதி்க்�க்  ஜ்கோண்்டது. 

அ்்வ  1. குறிப்பி்டப்ப்டோத  ந�ோய்  எதிரப்புத்  திைன 

அல்லது  உள்�ோர்நத  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல 

அல்லது  இயற்்்க  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல. 

2. குறிப்பிட்ட  ந�ோய்  எதிரப்புத்திைன  அல்லது 

ஜபைப்பட்ட  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  அல்லது  ஏற்புறு 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல ஆகும (ப்டம 13.17).

13.4 ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல

ஒரு  ஜதோற்றுந�ோ்ய  ஏற்படுத்த  ப்்டஜயடுக்கும 

நுண்ணுயிரி  முதலில  நதோல,  சி்தவு  ஜ�ோதி்கள் 

மைற்றும  ெளி  நபோனை  ப்ல  நமைற்பரப்பு  த்்ட்க்�க் 

்க்டக்்க  ந்வண்டும.  இ்நத  நமைற்பரப்புத்  த்்ட்கள் 

ந�ரடி  நுண்ணுயிரி  எதிரப்பு  ஜெயலபோடு  அல்லது 

நுண்ணுயிரி  உ்டலினுள்  இ்ை்வ்த  தடுத்தல 

்வழிமு்ை்யக்  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  இ்நதத் 

த்்ட்க்�  ஊடுருவும  எ்நத  நுண்ணுயிரியும 

இரண்டு  விதமைோ்ன  எதிரப்பு  நி்்ல்க்� 

எதிரஜ்கோள்கிைது  அ்்வ  குறிப்பி்டப்ப்ட  முடியோத 

மைற்றும குறிப்பிட்ட ந�ோய் தடுப்போற்ைல ஆகும.

உள்�ோர்நத ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

 இயற்்்க த்்ட்கள் ஜெல்கள் ந்வதியியல த்்ட்கள்

 நதோல, ந்கோ்ழப்ப்ட்லம pH, ஜ்கோழுப்பு, ஜ�ோதி்கள்

அணமப்பு  

அறி்நதுக்ப்கோள்ளும்  

மூலக்கூறு்கள் 

ெோலி மோரநெோ  

நியூடநரோபில்கள், 

நமோநனோணசட்கள், 

நமக்நரோெோஜ்கள், 

NK பசல்கள்

 ்ெடந்டோந்கனஸ ்ெடந்டோந்கனிஸ

 ஆனடிபோடி ்ெடந்டோந்கனிஸ

 B ஜெல்கள் T ஜெல்கள்

ஆனடிஜென தனிப்பட்ட ்வங்கி்கள்

ஜபைப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பியல

ெ்டம் 13.17:  உள்�ோர்நத ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைற்றும ஜபைப்பட்ட எதிரப்போற்ைலுக்கு இ்்டநயயோ்ன 

உைவுத்தன்மை
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A.  இயற்பியல த்்ட்கள்

B.  ந்வதியியல இ்்டப்ஜபோருள்்கள்

C.  ஜெல விழுங்குதல (Phyagocytosis)

D.  அழற்சி (Inflammation)

அ) உ்டல சோர்நத தண்ட்கள்

i) நதோல

ஓமபுயிரி  எதிரப்பு  திைனில  கு்ைப்டோத  நதோல 

அதி்கமைோ்க  பங்்கோற்றுகிைது.  இது  நுண்ணுயிர 

ப்்டஜயடுப்புக்கு  மிகு்நத  பயனுள்�  இயக்்கஞ 

ெோர்நத  (Mechanical)  த்்டயோ்க  உள்�து.  அதன 

ஜ்வளிப்புை  அடுக்கு  ஜ்கரோடடிந்னோ்ெடடீஸ 

(Keratinocytes)  எனறு  அ்ழக்்கப்படும  தடிப்போ்ன, 

ஜ�ருக்்கமைோ்க  அடுக்்கப்படடுள்�  ஜெல்க்�க் 

ஜ்கோண்டுள்�து.  ெருமை  எண்ஜைய்,  வியர்்வ 

சுரப்பி்களிலிரு்நது  ்வரும  சுரப்பு  நீர,  ஒருத்்ல 

ெோர  கூடடு  ்வோழவியோ்ன  ஸ்டோபிந்லோந்கோக்்்க 

உற்பத்தி  ஜெய்யும  ்கரிமை  அமி்லங்்கள்  நபோனை்்வ 

்கோரைமைோ்க ெருமைம சிறிது அமி்லத்தன்மை pH 5-6 

நி்ை்நததோ்கக்  ்கோைப்படுகிைது.  அதி்க  ஜெறிவு 

நெோடியம  குந�ோ்ரடடு  ஜ்கோண்டுள்�  நதோல 

ஒழுங்்கோ்ன உ்லரதலுக்கு உடபட்டது.

ii) ந்கோணைப்ெ்டலங்்கள்

்கண்  மைற்றும  சு்வோெ  ஜெரிமைோ்ன  மைற்றும  சிறுநீர 

இ்னப்ஜபருக்்க மைண்்ட்லங்்களிலுள்� ந்கோ்ழப்ப்ட்ல்ச 

ெவ்வு்கள்  நுண்ணுயிர்களின  ப்்டஜயடுப்்பத் 

தடுக்கினை்ன.  கு்ைப்டோத  எடுத்துக்்கோட்டோ்க, 

இ்சசுரப்பு  நீரிலுள்�  போக்டீரியோ  எதிரஜபோரு�ோ்க 

வி�ங்கும  ்்லநெோ்ெம  நபோனை  ஜ�ோதி 

போக்டீரியோ்்வ  அழிக்கும  தன்மை  ஜ்கோண்்டது. 

ந்கோ்ழ்சசுரப்பு்களில  இருமபு  பி்ைப்பு  புரதமைோ்ன 

்லக்ந்டோஜபரின ்கோைப்படுகினை்ன. ந்லக்ந்டோஜபரின, 

பி�ோஸமைோவிலிரு்நது  இருமபு்செத்்த 

தனி்மைப்படுத்து்வதன  ்வோயி்லோ்க  ப்்டஜயடுக்கும 

நுண்ணுயிரி்களுக்கு  இருமபு்செத்து  கி்்டக்கும 

அ�்்வக்  கு்ைத்து,  அ்வற்றின  ஜபருக்்கத்்த 

தடுக்கிைது.  ப்ல  நுண்ணுயரி்களுக்கு  �்செோ்க 

வி�ங்கும  எதிரவி்்ன  ஆக்ஸிென  இ்்டநி்்லப் 

ஜபோரு�ோ்ன  (Reaction  oxygen  Intermediate)  சூப்பர 

ஆக்்ஸட  நரடி்கல்களின  (Super  oxide  radicals) 

உற்பத்தி்ய நமைமபடுத்தும ்லக்ந்டோ ஜபரஆக்ஸிந்டஸ 

(Lactoperoxidase)  ஜ�ோதி்ய ந்கோ்ழப்ப்ட  ெ்சவு்கள் 

உற்பத்தி ஜெய்கினை்ன.

iii) சுவோச அணமப்பு

�ோசிக்  குழி்வழியோ்க்ச  ஜெலலும  10  ்மைக்நரோ 

உள்ைோர்நத ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல  எனபது 

ஒவ்ஜ்வோரு  வி்லங்கின  உடபுை  கூட்ட்மைப்பு 

மைற்றும  ஜெயலமு்ையின  (நதோல,  ெளி  மைற்றும 

்்லநெோ்ெம நபோனை்்வ்கள்) ஒரு பகுதியோ்க மைரபு 

்வழியீல  ஜபைப்படும  ஜபோது்வோ்ன  போது்கோப்பு  இயங்கு 

மு்ை்க்�க் ஜ்கோண்்டது ஆகும. அ்்வ முதுஜ்கலுமபு 

ஓமபுயிரி ெ்நதிக்கும எ்நதஜ்வோரு நுண்ணுயிரி அல்லது 

அ்நநிய  ஜபோருளுக்கு  எதிரோ்ன  முதல  ்வரி்ெப் 

போது்கோப்பு  ஆகும.  உள்�ோர்நத  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல 

அ்நநிய  ப்்டஜயடுப்போ�ர்க்�  ெமை  அ�வில 

எதிரத்துப்  நபோரோடுகிைது  மைற்றும  இ்வற்றிற்கு  ந�ோய் 

எதிரப்பு நி்்ன்வோற்ைல தன்மை கி்்டயோது. 

ஜபைப்பட்ட  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  எனபது  ஒரு 

தக்்கஆனடிபோடியோக்கியின  ெ்நதிப்பிக்குப்பின 

உரு்வோகும  குறிப்பிட்ட  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  ்வ்்க 

ஆகும.  ்்வரஸ்கள்,  போக்டீரியோக்்கள்  அல்லது 

�்சசு்கள் நபோனை அ்நநியப் ஜபோருள்்க்� மீண்டும 

மீண்டும  ெ்நதிப்பதோல  ஜபைப்பட்ட  எதிரப்போற்ைலின 

திைன  அதி்கரிக்கிைது.  எ்னந்வ,  ஜபைப்பட்ட 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல,  நி்்ன்வோற்ைல  தன்மை 

ஜ்கோண்்டது. பிை அ்நநிய ஜபோருள்்கள் மைற்றும ந�ோய் 

உண்டு  பண்ணுகிை நுண்ணுயிரி்க்� அ்கற்றும 

பணியில  உள்�ோர்நத  எதிரப்போற்ைலும,  ஜபைப்பட்ட 

எதிரப்போற்ைலும ஒனறு நெர்நது ஜெயலபடுகினை்ன. 

அ்நநிய ஜபோருட்களின முதல ெ்நதிப்பில உள்�ோர்நத 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  அ்மைப்பு்கள்  துரிதமைோ்க 

ஜெயலபடடு ஆதிக்்கம ஜெலுத்தி்னோலும, உள்�ோர்நத 

மைற்றும  ஜபைப்பட்ட  ந�ோய்  எதிரப்பு  அ்மைப்புக் 

கூறு்களுக்கு இ்்டயில ப்ல இ்ைப்புப்போ்லங்்கள் 

்கோைப்படுகினை்ன.

13.4.2 உள்ைோர்நத எதிரப்ெோற்்றலின் 

இயங்கு முண்ற்கள் 

மைனித ஒமபுயிரி்யப் ப்்டஜயடுக்கும ஒரு ஆற்ைல 

்வோய்்நத  நுண்ணுயிர  ந�ோய்க்்கோரணி  முதலில 

மி்கப்ஜபரிய அணி ்வகுப்பு அ்டங்கிய குறிப்பி்டப்ப்டோத 

எதிரப்பு  இயங்குமு்ை்க்�  எதிரஜ்கோள்கிைது. 

ப்ல  ந�ரடி  ்கோரணி்கள்  (ஊட்ட்செத்து,  உ்டலியல, 

்கோய்்செல,  ்வயது,  மைரபியல)  மைற்றும  ெமைமைோ்ன  ப்ல 

மை்ைமு்க ்கோரணி்கள் (தனிப்பிட்ட சு்கோதோரம, ெமூ்க 

ஜபோரு�ோதோர  நி்்ல,  ்வோழக்்்க  நி்்ல்மை்கள்) 

அ்்னத்து  விதமைோ்ன  ஓமபுயிரி  நுண்ணுயிரி 

உைவு்க்�ப்  போதிக்கிைது.  ஒரு  முதுஜ்கலுமபு 

ஓமபுயிரி  இ்நத  ந�ரடி  மைற்றும  மை்ைமு்க 

்கோரணி்களு்டன  கூடுத்லோ்க  பின்வரும  �ோனகு 

குறிப்பி்டப்ப்டோத  எதிரப்பு  இயங்கு  மு்ை்க்�யும 

ஜ்கோண்டுள்�து.
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மீட்டருக்கு  கு்ை்வோ்ன  அ�வி்்ன  உ்்டய 

நுண்ணுயிரி்கள்  ந்கோ்ழப்ப்ட்ல  குறு  இ்ழ 

்கமப�த்தி்னோல பிடித்து ்்வக்்கப்படடு, பின அ்்வ 

அங்கிரு்நது  குறு  இ்ழ  ெோர்நத  ஜெயல்க�ோல 

நு்ரயீரல்களிலிரு்நது  ஜ்வளிநயற்ைப்படுகிைது. 

சு்வோெ மைண்்ட்லத்திலுள்� நுண்ணுயிரி்கள், இருமைல 

மைற்றும துமமைல நி்கழவு்க�ோல நு்ரயீரல்களிலிரு்நது 

்வலுவு்டன  ஜ்வளிநயற்ைப்படும  ்கோற்றின  து்ை 

ஜ்கோண்டு மு்ைநய ்வோய் மைற்றும மூக்கு பகுதி்கள் 

்வழியோ்க  ஜ்வளிநயற்ைப்படுகினை்ன.  ்வோய்  மைற்றும 

�ோசித்ஜதோண்்்ட பகுதி்களிலுள்� நுண்ணுயிர்கள் 

உமிழநீர  சுரப்பி்னோல  ்வயிற்றுக்கு்கள்  அடித்து்ச 

ஜெல்லப்படுகிைது.

iv) இணரப்ணெ – கு்டல ெோணத

்வயிற்்ை  அ்்டயும  ஜபருமபோ்லோ்ன 

நுண்ணுயிரி்கள்  இ்ரப்்ப  திர்வத்தி்னோல  (P
H
 

2-3)  ஜ்கோல்லப்படுகினை்ன.  இருப்பினும  உைவு 

து்கள்்களில  பதிக்்கப்  ஜபற்ை  நுண்ணுயிரி்கள் 

இ்ரப்்ப நீரிலிரு்நது போது்கோக்்கப்படடு சிறு கு்ட்்ல 

அ்்டகிைது.  இ்சஜெல்கள்  ்்லநெோ்ெம  மைற்றும 

கிரிப்டின்கள்  (போக்டீரியோக்்களுக்கு  �்சசுப்ஜபோருள்) 

ஆகிய்வற்்ை உற்பத்தி ஜெய்கினைது.

v) சிறுநீர இனப்பெருக்்கப்ெோணத

ெோதோரை  சூழநி்்லயில,  சிறு  நீர்கங்்கள்,  சிறுநீர 

்கசிவு  �ோ�ம  மைற்றும  சிறுநீரப்்ப  ஆகிய்்வ 

கிருமியற்ைப்  பகுதி்க�ோ்க  உள்�்ன.  சிறுநீர 

்பயிலுள்�  சிறுநீரும  கிருமியற்ை்்வயோ்க 

இருக்கினை்ன.  சிறுநீர  வி்ெயு்டன  பீற்றியடி 

ஜெயல்க�ோல  நுண்ணுயிரி்க்�  அ்கற்று்வது்டன, 

அதன கு்ை்வோ்ன pH, யூரியோ, பிை ்வ�ரசி்த மைோற்ை 

முடிவு  ஜபோருள்்களி்னோல  (யூரிக்  அமி்லம, ஹிப்பூரிக் 

அமி்லம, இனடி்கோன, ஜ்கோழுப்பு அமி்லங்்கள், மியுசின 

மைற்றும ஜ�ோதி்கள்) சி்ல போக்டீரியோக்்க்�க் ஜ்கோலலும 

தன்மை்யக்  ஜ்கோண்டுள்�து.  நயோனிக்குழோயின 

அமி்ல  சூழல  (pH  3-5)  ஜபருமபோ்லோ்ன 

நுண்ணுயிரி்களுக்கு ெோத்கமைோ்க அ்மை்வதில்்ல.

vi) ்கண்

இ்மையி்ைப்ப்ட்லம  எனபது  ஒவ்ஜ்வோரு 

்கண்ணி்மையின  உடபுைத்திலும  மைற்றும  ்கண் 

விழியின  ஜ்வளிப்புைத்திலும  சீரோ்க  அ்மை்நதுள்� 

சிைப்பு  ந்கோ்ழ்ச  சுரப்பு  நமைல  நதோலி்ழ  ெவ்வு 

ஆகும.  இப்பகுதி  ்கண்ணீரின  இ்்டயைோத 

வி்ெயு்டன  பீற்றியடி  ஜெயலி்னோல  ஈரப்பதமைோ்க 

்்வக்்கப்படுகிைது.  ்்லநெோ்ெம,  ்லோக்ந்டோஜபரின 

மைற்றுமஆனடிபோடி  நபோனை்்வ்க்�  அதி்கமைோ்க 

ஜ்கோண்டிருக்கும  ்கண்ணீர  ந்வதியியல  மைற்றும 

உ்டல  ெோர்நத  போது்கோப்பி்்ன  ்வழங்குகிைது 

(ப்டம 13.18). 

ெ்டம் 13.18:  உ்டல ெோர்நத த்்ட்கள்

ேதா� 
இய�� தைட அற� 
ெகா��� அ�ல�க�, 
	��வா�� உ��க� 

�ைரவாக 
pH மா�த�

�ற����� 
pH ம �� 
	��வா�� 
உ��க�

��ரக 
ம�டல� 
க�வ�ப�த�

ெப��டா��

	�� வா�ைக 
உ�� பா��� 
ெச�க� 

அ�ல�

எ���க� ம �� 
ேராம�க�� ேம� 
ேவகமாக �ச�	�ய 
கா �னா� �க�க� 
அக ற�ப��ற�

க��� ம �� ம ற 
�ர��க�� உ�ள 
ைலேசாைச�

ச�, �யா

	��வா�� 
உ��க�

உ����� உ�ள 
ஆ��ைம�ேரா�ய� 
கார�க� (ைலேசாைச�க�, 
ெபரா��ேட�, லா�ேடாெப���, 
ைமேலாபரா�ைஸ��)
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ஜெல்க�ோல உற்பத்தி  ஜெய்யப்படுகிைது.  α  (ஆலபோ) 

மைற்றும β (பீட்டோ) ்வ்்க இன்டரஜபரோன்கள் ் ்வரஸ 

ஜதோற்று  ஏற்பட்ட  ஃ்பப்நரோப்பி�ோஸடஸ்க�ோல 

உரு்வோக்்கப்படுகிைது.  ்்வரஸின  �்க்லோக்்கம 

மைற்றும திரடடுதல ஆகிய்வற்்ை இன்டரஜபரோன்கள் 

த்்ட  ஜெய்்வத்னோல  ்்வரஸ  ஜதோற்று்்வ 

்கடடுப்படுத்துகிைது.  குறிப்பி்டத்தக்்க,  இனஜ்னோரு 

்வ்்க  ்ெடந்டோகின்க�ோ்ன  எண்ந்டோஜீ்னஸ 

்பநரோெனஸ  ஓமபுயிரியில  ்கோய்்செ்்ல 

தூண்டுகிைது.  இண்்டரலூகின-1,  இன்டரலூகின 

-6 மைற்றும திசு ஜ�க்நரோஸிஸ ்கோரணி நபோனை்்வ 

எண்ந்டோஜீ்னஸ  ்பநரோெனஸ்களுக்கு 

எடுத்துக்்கோடடு்க�ோகும.  இ்்வ  அ்்னத்தும, 

ந�ோய்க்  கிருமி்க்�  எதிரப்பதற்கு,  ஓமபுயிரி 

நமைக்நரோநபஜ்்க�ோல உற்பத்தி ஜெய்யப்படுகினை்ன. 

போக்டீரியோவின  தூண்டுத்லோல  நமைக்நரோ 

நபஜ்்க�ோல ஜ்வளிப்படுத்தப்படும ்ெடந்டோகின்கள் 

(IL-1, IL-6 மைற்றும IL - 8) தீவிர நி்்ல புரதங்்க்� 

்கலலீரல  உற்பத்தி  ஜெய்ய  தூண்டுகிைது.  தீவிர 

நி்்ல  புரதங்்கள்  போக்டீரியோவின  நமைற்பரப்பு்களில 

பி்ைக்்கப்படடு  ஆப்நெோனின்க�ோ்க 

ஜெயலபடுகிைது.

• ்கோம்பிளிபமன்ட (Complement system)

ந�ோஜயதிரப்பு  மைண்்ட்லத்தின  ஒரு  பகுதியோ்க 

வி�ங்கும  ்கோமபிளிஜமைனட,  ந�ோய்  கிருமி்க்� 

அ்கற்று்வதற்்கோ்க  மி்கவும  ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட 

மு்ையில  ஒனறு்டன  ஒனறு  இ்ை்நது 

ஜெயலபடும  ஜதோ்டர  புரதங்்க்�  ஜ்கோண்டுள்�து. 

்க்ரயும  தன்மை  ஜ்கோண்்ட  மைற்றும  கி்�க்ந்கோ 

புரத  ்வ்்க்ய்ச  ெோர்நத  ்கோமபிளிஜமைனட 

புரதங்்கள்  ஜபருமபோலும  ்கலலீரல  ஜெல்க�ோல 

(Hepatocytes)  உற்பத்தி்ச  ஜெய்யப்படுகினை்ன. 

ஊனீரில  ்கோைப்படும  இருபதிற்கும  நமைற்பட்ட 

்கோமபிளிஜமைனடபுரதங்்கள்  ெோதோரைமைோ்க 

மைனித  உ்டலில  ஜெய்லற்ை  நி்்லயில 

(்ெநமைோெனஸ  அல்லது  முனபுரதங்்கள் 

எனை்ழக்்கப்படுகிைது)  சுற்றி ்வருகினை்ன. 

ஆ ன டி ப ோ டி ஆ ன டி ப ோ டி ய ோ க் கி யு ்ட ன 

இ்ை்வத்னோல  ்கோமபிளிஜமைனட  புரதங்்களின 

ஜெயற்போடு  தூண்்டப்படுகிைது.  இ்்வ 

உள்�ோர்நத  எதிரப்போற்ைலின  சி்ல  கூறு்க�ோலும 

தூண்்டப்படுகிைது.  இவ்்வோறு  ்கோமபிளிஜமைனட 

உள்�ோர்நத ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல மைற்றும ஜபைப்பட்ட 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல இரண்டிலும ஜெயலபடுகிைது.

்கோமபிளிஜமைனட புரதங்்கள் அழற்சி வி்்ன்களின 

நபோது  மைடடுநமை  தூண்்டப்படுகினை்ன.  அழற்சியின 

ஆ) நவதியியல இண்டப்பெோருள்்கள்

• ஆன்டிணமக்நரோபியல பெப்ண்டடு (Antimicrobial 

Peptides)

கு்ை்வோ்ன  மூ்லக்கூறு  எ்்ட  ஜ்கோண்்ட 

இப்புரதங்்கள்  போக்டீரியோக்்களியி்டம  பர்நத 

அ�வி்லோ்ன நுண்ணுயிர எதிர �்ட்வடிக்்்க்க்� 

ஜ்வளிப்படுத்துகினை்ன.

i) எதிர அயனிப்புரதங்்கள் (Cationic Peptides)

மைனிதர்களில  எதிரஅயனிப்புரதங்்கள் 

்கோைப்படுகினை்ன.  போக்டீரியோவின  பி�ோஸமைோ 

ெவ்வி்்ன  நெதப்படுத்தும திைன  ஜ்கோண்்ட மூனறு 

ஜபோது்வோ்ன  ்வகுப்பு்க்�  எதிரஅயனிப்புரதங்்கள் 

ஜ்கோண்டுள்�்ன.  எதிர  அயனிப்புரதங்்களின 

்வகுப்பு்கள்-  ந்கத்தலிசிடின்கள்,  டிஜபனசின்கள் 

மைற்றும ஹிஸ்டோடின.

ii) ெோக்டீரிநயோசின்்கள்

போக்டீரிநயோசின்கள்  கிரோம  –  எதிரமை்ை 

மைற்றும  கிரோம  –  ந�ரமை்ை  போக்டீரியோக்்க�ோல 

உற்பத்தி  ஜெய்யப்படுகினை்ன.  எடுத்துக்்கோட்டோ்க, 

எதெரிச்சியொ  க�ொலி  (Escherichia  Coli)  நபோனை 

போக்டீரியோ்வோல  ஜ்கோலிசின்கள்  எனை்ழக்்கப்படும 

போக்டீரிநயோசின்கள்  உரு்வோக்்கப்படுகினை்ன. 

ஜ்கோலிசின்கள் ஜெலசி்த்்வ ஏற்படுத்துகினை்ன.

• ணசடந்டோகின்ஸ்

சி்ல  ஜெல்க�ோல  தயோரிக்்கப்படும  ்ெடந்டோகினஸ 

புரதங்்கள்  மைற்ை  ஜெல்களின  �்டத்்தயில 

போதிப்்ப  ஏற்படுத்துகிைது.  ஒற்்ை  உட்கரு 

விழுங்கி்களிலிரு�து  (mononuclear 

phyagocytes)  ஜ்வளியி்டப்படும  நபோது  அ்்வ 

நமைோந்னோகினஸ  எனறு  அ்ழக்்கப்படுகினை்ன. 

T  லிமநபோ்ெடடு்களிலிரு்நது  ஜ்வளியி்டப்படும 

நபோது  அ்்வ  லிமநபோதினஸ  எனறு 

அ்ழக்்கப்படுகினை்ன.  லூந்கோ்ெட்களிலிரு்நது 

ஜ்வளியி்டப்படும  நபோது  அ்்வ  இனஜ்டரலுகினஸ 

எனறு  அ்ழக்்கப்படுகினை்ன.  குறிப்பி்டப்ப்டோத 

மைற்றும  குறிப்பிட்ட  ந�ோய்  எதிரப்புத்திைன்கள் 

ஒருங்்க்மைவு  பணி்களுக்கு  ்ெடந்டோகினஸ 

நத்்வப்படுகினை்ன.  ்்வரஸ  போதிக்்கப்பட்ட 

ஜெல்க�ோல  உற்பத்தி  ஜெய்யப்படும 

இண்்டரஜபரோன்கள்  ்ெடந்டோகின்களில  ஒரு 

பிரி்்வ்ச  ெோர்நதது.  ப்ல ்வ்்க இன்டரஜபரோன்கள் 

இருப்பதோ்க  அறியப்படுகிைது.  γ  (்கோமைோ)  ்வ்்க 

இன்டரஜபரோன்கள்,  ்்வரஸ  ஜதோற்று  ஏற்பட்ட 

லூந்கோ்ெடஸ,  ஆண்டிஜென  தூண்்டப்பட்ட 

T  ஜெல்கள்  மைற்றும  இயற்்்கயோ்கக்  ஜ்கோலலும 
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ஜெய்லோற்ைத்  தூண்டுதல  மைற்றும  அழற்சி 

நமைமபடுத்துதல 

• ஆனடிபோடி்கள் உற்பத்தி

• ந�ோஜயதிரப்பு  ஜெயலின  அ்கற்றுதல  பணி 

நமைக்நரோபோஜ்  மைற்றும  நியூடநரோபில்கள்  அழற்சி 

எற்படுதல 

இ) நெந்கோணசடந்டோசிஸ் (Phagocytosis)

i.  நபந்கோ்ெடந்டோசிஸ  எனபது  போக்டீரியோ 

நபோனை  ப்்டஜயடுக்கும  அ்நநிய  து்கள்்க்� 

தினகுழியங்்கள்  (Phagocytic  cells)  விழுங்கும 

ஒரு உயிரணு்ச ஜெயல மு்ையோகும. விழுங்கிய 

பின,  அ்நநிய  து்கள்  தினகுழியங்்கத்தின 

நுண்குமிழி  (Phagosome)க்குள்  சிக்்க 

்்வக்்கப்படடு, இ்்வ பின்னர பிரியு்டல்களு்டன 

(lysosomes) நெர்நது, தினகுழியப் பிரியு்டல்க�ோ்க 

(Phagolysome)  உரு்வோகினை்ன.  இ்நத 

பிரியு்டல்கள்  ஜ்வளியிடும  ெக்தி  ்வோய்்நத 

சி்தவு  ஜ�ோதி்கள்  து்க்�  ஜெரிமைோ்னம 

ஜெய்கினை்ன  (ப்டம 13.19).  இரத்தத்திலுள்� 

நமைோந்னோ்ெடஸ,  நியுடநரோபிலஸ  மைற்றும  திசு 

ஜபருவிழுங்கி்க�ோல  நபந்கோ்ெடந்டோசிஸ 

�்்டமு்ைப்படுத்தப்படுகிைது.  ப்ல 

்வ்்க  ்கோரணி்களின  கூடடு  எ்ன 

குறிப்பி்டப்படும  ஆப்நெோனின்க�ோல 

நபந்கோ்ெடந்டோசிஸ  நமைமபடுத்தப்படுகிைது. 

ஆப்நெோனினஸஆனடிபோடி்கள் மைற்றும பலந்வறு 

ஊனீர ்கோமபிளிஜமைனட கூறு்க்�க் ஜ்கோண்்டது.

நபோது,  ஜபருமை�வி்லோ்ன  ்கோமபிளிஜமைனட 

புரதங்்கள்  விரி்வ்்ட்நத  இரத்த  �ோ�ங்்கள் 

்வழியோ்க  ந�ோய்த்  ஜதோற்று  ஏற்பட்ட  திசுக்்களின 

இ்்டஜ்வளிப்பகுதியி்்ன அ்்ட்நது  அங்கு  அ்்வ 

புரத்சசி்தவி்னோல  (Proteolytic)  தூண்்டப்படுகிைது. 

இ்சஜெயல  ்கோமபிளிஜமைனட  புரதங்்களின 

வி்்னபுரியும  இ்டத்்த  ஜ்வளிப்படுத்துகிைது. 

்கோமபிளிஜமைனடபுரதங்்கள்  நபஜரழுத்து  C  யு்டன 

எண்்கள் நெரத்து, C1, C2, C3 நபோனறு ஜபருமபோலும 

குறித்துக்  ்கோட்டப்படுகினை்ன.  சி்ல  புரதங்்கள்  B,  D 

எழுத்துக்்க்�  மைடடுநமை  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  ந்வறு 

சி்ல  புரதங்்கள்  ‘ஒத்தி்ெ்வோ்ன  த்்ட  ்கோரணி’ 

நபோனை  ஜபயர்க�ோல  மைடடுநமை  பிரதிநிதித்து்வம 

ஜெய்யப்படுகினை்ன. C1 மூனறு து்ை அ்லகு்க்� 

ஜ்கோண்டுள்�து.  C1  q,  C1  r  மைற்றும  C1s.  C2,  C3, 

C4,  மைற்றும  C5  புரதங்்கள்  a  மைற்றும  b  இரண்டு 

கூறு்க்�  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  ஜபரிய  அ்லகு்கள் 

b  எழுத்தோலும  சிறிய  அ்லகு்கள்  a  எழுத்தோலும 

குறித்துக்  ்கோட்டப்படுகினை்ன  (C2b  வி்ட  ஜபரிதோ்ன 

C2a நீங்்க்லோ்க)

்கோம்பிளிபமன்ட புரதங்்களின் பசயலெோடு்கள்

்கோமபிளிஜமைனட  புரதங்்களின  சி்ல  முக்கிய 

ஜெயலபோடு்கள் கீநழ ஜ்கோடுக்்கப்படடுள்�்ன.

• ஆப்நெோனிநெஸன மைற்றும நபந்கோ்ெடந்டோசிஸ 

(opsonization and phagocytosis)

• ஜெல அழிவு

• ந்வதியீரப்பு (Chemotaxis)

• மைோஸட  ஜெல்கள்  மைற்றும  நபநெோபிலஸ 

ெ்டம் 13.19 :  அ) நு்ரயீரலஉ்ைக்குழி இரத்த குழோயின ஜ்வளிபரப்பில ்கோைப்படும எஷஜெரிசியோ ந்கோ்்ல 

போக்டீரியோ அலவிநயோந்லோர ஜபருங்குழியோல விழுங்்கப்படு்வ்த ்கோடடும ஸந்கனிங் எ்லக்டரோன நுண்ப்டம 

(ஆ) போக்டீரியும விழுங்்கப்படும நபோது �்்டஜபறும ப்ல நி்்ல்கள்
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அ��க�ப�� 
ெகா�ல�ப��ற�

ெச��க�ப�ட ெபா� க  
ெச���� ெவ�ேய�த�

ேபாகா�களா� 
உ�டான ச��	 
�ல� பா���யா 
ஒ��� ெகா �த�

(அ) (ஆ)

1

2

3

4

5
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3.  நுண்குழோய்  ஊடுருவும  தன்மை  அதி்கரிப்பு 

தினகுழியங்்கள்  நுண்குழோய்்களிலிரு்நது 

திசு்களுக்குள்  உடபோய  உதவுகிைது. 

போதிக்்கப்பட்ட  திசுக்்களில  குவியும 

தினகுழியங்்கள்  அங்குள்�  போக்டீரியோக்்க்� 

விழுங்்கத்  து்வங்குகினை்ன.  தினகுழியங்்கள் 

சி்தவு  ஜ�ோதி்க்�  ஜ்வளியிடு்வதோல 

அருகிலுள்�  ஆநரோக்கியமைோ்ன  ஜெல்க்�யும 

நெதப்படுத்துகினை்ன. குவியும இை்நத ஜெல்கள், 

ஜெரிமைோ்னஜபோருள் மைற்றும திர்வம நபோனை்்வ 

நெர்நது  உரு்வோகும  ஜபோருள்  சீழ  எ்ன 

அ்ழக்்கப்படுகிைது.

உயிர ண�டரஜைன் ஆன்டிெோடி

விழுங்கு ஜெல்க�ோ்ன நியூடநரோபில்கள் மைற்றும 

ஜபருவிழுங்கி்களுக்குள் �்்டஜபறும ்�டரிக் 

ஆக்்ெடு  மைற்றும  சூப்பர  ஆக்்ெடு  எதிர 

மினமைம இ்ைப்போல உரு்வோ்ன உயர ஜெல 

�்சசு நுண்ணுயிர எதிரஜபோருள்்கள் ஆகும.

உயிர பவளிநயற்்ற ஆன்டிெோடி

சூப்பர ஆக்்ெடு எதிர மினமைம ் ஹடரோக்ஸில 

நரடிக்்கலஸ  ்ஹடரென  ஜபரோக்்ெடு 

மைற்றும ்ஹநபோகுந�ோரஸ  அமி்லம  நபோனை 

உயர  எதிரவி்்னப்  ஜபோருள்்கள்  ஜெல்கள் 

மைற்றும  திசுக்்களில  ப்ல  நி்்ல்மை்களின  கீழ 

நுண்ணுயிரியோல  தூண்்டப்பட்ட  விழுங்கு 

ஜெல்களின  உள்�ோர்நத  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல 

உடப்ட  ஆக்சிெனில  இரு்நது  உரு்வோகிைது 

இ்நத  எதிரவி்்ன  ஜபோருள்்கள் 

நுண்ணுயிரஜ்கோலலியோ்க ஜெயலபடுகிைது.

த்கவல துளி

13.4.3 பெ்றப்ெட்ட ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல

சிைப்பு்ச  ஜெல்க�ோல  போக்டீரியோக்்க்�  விழுங்கும 

தன்மை உ்்டய  இயலபு  அல்லது  குறிப்பி்டப்ப்டோத 

ந�ோய்  எதிரப்பு  இயங்்க்மைப்பு்க்�  தோழநி்்ல 

வி்லங்கு்கள்  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  உயிரநி்்ல 

வி்லங்கு்கள்  ஜபைப்பட்ட  அல்லது  ஏற்புறு  ந�ோய் 

எதிரப்புத்  திை்்ன  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  இ்நத 

ஜபைப்பட்ட ந�ோய் எதிரப்புத் திைன பலந்வறு ஜதோற்று 

ந�ோய்்களுக்கு ஒரு ஜ�கிழ்வோ்ன, குறிப்பிட்ட மைற்றும 

மி்கவும திைமைோ்ன எதிரவி்�வு்க்� ்வழங்குகிைது.

• பெ்றப்ெட்ட (ஏற்புறு) ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல - 

பசோற்பெோருள் விைக்்கம்

ii.  நுண்ணுயிரி்க்� அ்்டயோ�ம ்கோை இரண்டு 

விதமைோ்ன  ்வழிமு்ை்க்�  திண்குழியங்்கள் 

பயனபடுத்துகினை்ன.  அ்்வ  ஆப்நெோனின 

ெோர்நத  மைற்றும ஆப்நெோனின  ெோரோத ்வ்்க்கள் 

ஆகும.

iii.  நுண்ணுயிரி்களிலுள்�  ந�ோயணு 

ஜதோ்டரபு்்டய  மூ்லக்கூறு  அ்மைப்பு்க்� 

்கண்்டறி்வதற்கு  ந�ோயணு  அ்்டயோ� 

ஏற்பி்க்�  தினகுழியங்்கள் 

பயனபடுத்துகினை்ன.  ந்டோல  ்்லக்  ஏற்பி்கள் 

ந�ோயணு  அ்்டயோ�  ஏற்பி்களில  ஒரு 

தனித்து்வமைோ்ன ்வ்்கயோகும.

ஈ) அைற்சி

்கோயம அல்லது ப்்டஜயடுத்து ந�ோய் உண்்டோக்கும 

நுண்ணுயிரியோல  ஏற்படுத்தப்படும  திசு  நெதம 

தூண்டும  ஒரு  சிக்்க்லோ்ன  ஜதோ்டரவி்�வு்கள் 

கூட்டோ்க  அழற்சி  எதிரவி்்ன  எ்ன 

அ்ழக்்கப்படுகிைது.  அழற்சி  ்கடு்மையோ்னதோ்கந்வோ 

அல்லது  �ோடபட்டதோ்கந்வோ  இருக்்க்லோம.  இதன 

முழு்மையோ்ன  அமெங்்கள்  2000  ஆண்டு்களுக்கு 

முன்னநர  வி்வரிக்்கப்படடுள்�்ன.  அ்்வநய 

இனறும  அழற்சியின  முக்கிய  அறிகுறி்க�ோ்க 

அறியப்படுகினை்ன.  சி்வ்நதிருத்தல  (ரூபர), 

சூ்டோ்க  இருத்தல  (Warmth)  ்வலி  இருத்தல  (dolor) 

வீக்்கமை்்ட்நதிருத்தல (tumor) மைற்றும ஜெயலபோட்்ட 

இழ்நதிருத்தல  (ஃ  பங்ஷிநயோ  ந்லெோ).  அழற்சியின 

முக்கிய  அறிகுறி்கள்  அழற்சி  எதிரவி்்னயின 

மூனறு ஜபரும வி்�வு்க்� பிரதிபலிக்கினை்ன.

1.  இரத்த  �ோ�  விரிவு  –  போதிக்்கப்பட்ட 

பகுதியிலிரு்நது இரத்தத்்த ஜ்வளிநய எடுத்து்ச 

ஜெலலும  இரத்தக்குழோய்்கள்  சுருங்கு்வதோல 

அருகிலுள்�  இரத்தக்  குழோய்்களின  விட்டம 

அதி்கரிக்கிைது.  இது  நுண்குழோய்்களின 

்வ்்லய்மைவு்களில  இரத்த  ஜெறிவி்்ன 

ஏற்படுத்துகிைது.  இ்நத  இரத்தத்  ஜெறிவு 

ஜபற்ை  நுண்குழோய்்கள்  தோன  திசுவின 

சி்வப்புத்தன்மைக்கும  மைற்றும  ஜ்வப்பநி்்ல 

அதி்கரிப்பிற்கும ்கோரைமைோ்க உள்�து.

2.  நுண்குழோய்  ஊடுருவும  தன்மை  அதி்கரிப்பு, 

திர்வம மைற்றும ஜெல்கள் இரத்தத் ஜெறிவு ஜபற்ை 

நுண்குழோய்்களிலிரு்நது திசுப்பகுதியில உடபோய 

உதவுகிைது.  இங்்ங்னம  திரளும  திர்வத்தில 

ஏரோ�மைோ்ன  புரதப்ஜபோருள்்கள்  ்கோைப்படும. 

திர்வம  திசுக்்களில  திரளு்வது  தோன  திசுவின 

வீக்்கத்திற்கு ்கோரைமைோகும.
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நமைற்கூறிய எதிரப்பு ெோத்தியப்படு்வதற்குக் ்கோரைம, 

விரு்நநதோமபி  (ஓமபுயிரி)  ஜெல்கள்  அ்வற்றின 

நமைற்பரப்பில  ஜ்வளிப்படுத்தும  தனித்து்வமைோ்ன 

புரதம  அ்வற்்ை  ஜெோ்நத  ஜெல்க�ோ்கந்வோ  அல்லது 

த்னது  குடியிருப்பில  நி்்லயோ்கத்  தங்கியிருக்கும 

ஜெல்க�ோ்கந்வோ அ்்டயோ�ப்படுத்த உதவு்வதுதோன. 

இங்்ங்னம, தனித்து்வமைோ்ன சுய குறிப்போன இல்லோத 

ஜபோருள்்கள்  அறிமு்கப்படுத்தப்படுமநபோது  அ்்வ 

விரு்நநதோமபியோல தோக்்கப்படுகினை்ன.

13.4.4 தோதுசோர்நத மற்றும் பசலசோர்நத 

ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல

தனித்திைன  ஜ்கோண்்ட  எதிரப்போற்ைலில  இரண்டு 

உடபிரிவு்கள்  அ்்டயோ�ம  ்கோைப்படுகினை்ன. 

தோதுெோர  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  மைற்றும  ஜெலெோர 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல (ப்டம 13.20). 

தோது சோர்நத (ஆன்டிெோடி சோர்நத) 

ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல

தோதுெோர  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைலில  குறிப்பிட்ட 

்வ்்க  ஆனடிபோடியோக்கி்ய  அ்்டயோ�ம 

்கோை  உறுது்ையோ்க  இருப்ப்்வ  B  ஜெல்கள். 

ஒவ்ஜ்வோரு B ஜெலலும த்னது ெவ்வின நமைற்பரப்பில 

தனித்தன்மை ்வோய்்நதஆனடிபோடியோக்கி பி்ைப்பு 

ஏற்பி்ய  ஜ்வளிப்படுத்துகிைது.  B  ஜெல  ஏற்பி 

எனபது  B  ஜெல  ெவ்வு்டன  பி்ை்நதஆனடிபோடி 

மூ்லக்கூறு ஆகும.  ஒவ்ஜ்வோரு  B  ஜெலலும  ~10
5
 B 

ஜெல  ஏற்பி்க்�  ஜ்கோண்டுள்�து.  ஒரு  B  ஜெலலில 

உள்�  அ்்னத்து  ஏற்பி்களும  ஒநர  மைோதிரியோ்ன 

சிைப்பியலபி்்ன ஜ்கோண்்டது. ஆனடிபோடியோக்கி்ய 

இது்வ்ர  ெ்நதிக்்கோத  B  ஜெல  த்னது  ெவ்வு்டன 

பி்ை்நத  ஆனடிபோடிக்கு  ஜபோருத்தமைோ்ன 

ஆனடிபோடியோக்கி்ய  முதிலில  ெ்நதிக்கும  நபோது, 

அ்நத  பிை  ஜபோருஜ�திரியோக்கிஆனடிபோடியு்டன 

பி்ை்நது  B  ஜெல வி்ர்வோ்க  பி�வுை ்வழி்வ்்க 

ஜெய்கிைது.  அதன  ெ்நததி,  நி்்ன்வோற்ைல  B 

ஜெல்க�ோ்கவும (Memory B Cells) மைற்றுமஆனடிபோடி 

உற்பத்தி  ஜெய்யும  பி�ோஸமைோ  ஜெல்க�ோ்கவும 

(antibody  secreting  Plasma  cells)  ந்வறுபோடு 

அ்்டகினை்ன.  ஒரு  ஒற்்ை  பி�ோஸமைோ  ஜெல 

வி�ோடிக்கு  2000க்கும  நமைற்பட்டஆனடிபோடி 

மூ்லக்கூறு்க்�  உற்பத்தி  ஜெய்கிைது. 

இரத்த  ஓட்டத்தில  சுற்றி்வருமஆனடிபோடி்கள் 

நுண்ணுயிர்கள், �்சசுமுறி்கள் மைற்றும உயிரணுப்புை 

்்வரஸ்களு்டன  இ்ை்நது  அ்வற்்ை 

ஜெயலிழக்்கந்வோ  அல்லது  விழுங்கி்கள்  மைற்றும 

அத்தியோயம  13.6ல  வி்வரிக்்கப்பட்ட  ஏ்ைய 

இயங்கி்மைப்பு்க�ோல அழிக்்கந்வோ ஜெய்கிைது. 

ஒரு  தக்்கஆனடிபோடியோக்கியின  ெ்நதிப்புக்குப் 

பின  ஓமபுயிரி  உரு்வோக்கும  குறிப்பிட்ட 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல ்வ்்க தோன ஜபைப்பட்ட (ஏற்புறு) 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல ஆகும.

• பெ்றப்ெட்ட எதிரப்ெோற்்றலின் முக்கிய அம்சங்்கள்

இ்நத  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  ஒரு்வருக்கு  ்வோழ  �ோள் 

முழு்வதும உரு்வோகிைது. ஏற்புறு அல்லது ஜபைப்பட்ட 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல �ோனகு முக்கிய அமெங்்க்�க் 

ஜ்கோண்டுள்�்ன,  அ்்வ  (1) நி்்ன்வோற்ைல 

(2) தனித்தன்மை  (3) பனமு்கத்தன்மை 

மைற்றும  (4) தன  மைற்றும  அ்நநியப்  ஜபோருள்்க்� 

ந்வறுபடுத்தல. 

1) நிணனவோற்்றல (Memory) 

தட்டம்மை, அம்மைக்்கடடு, சின்னம்மை, ்கக்கு்வோன 

இருமைல  நபோனை  ந�ோய்்களிலிரு்நது  �ோம  அரிதோ்க 

இரண்டு  மு்ை  போதிக்்கப்படுகிநைோம.  ஒரு 

ஜதோற்றுந�ோய் கிருமியு்டன முதன முதலில ஏற்படும 

ஜதோ்டரபு  சி்ல  நி்்னவு்க்�ப்  பதிப்பதோல,  அநத 

்வ்்கயோ்ன  கிருமி  பின�ோளில  ப்்டஜயடுப்பு 

�்டத்தும  நபோது,  அ்்வ  �மைது  உ்டமபோல  தடுத்து 

நிறுத்தப்படுகிைது.

2) தனித்தன்ணம (Specificity)

ஒரு  உயிரி்னத்தி்னோல  நி்்ல�ோட்டப்படும 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  மைற்ஜைோரு  ஜதோ்டரபில்லோத 

உயிரி்னத்திற்கு  எதிரோ்க  போது்கோப்்ப  ்வழங்்கோது. 

தட்டம்மை  தோக்குதலுக்குப்  பிைகு  �ோம  மைறுபடியும 

தட்டம்மை ஜதோற்று ந�ோயோல போதிப்ப்்ட்வதில்்ல. 

ஆ்னோல  நபோலிநயோ  அல்லது  அம்மைக்்கடடு 

்்வரஸ்க�ோல  போதிப்ப்்டகிநைோம.  இங்்ங்னம 

உ்டல  இரண்டு  உயிரி்னங்்க்�  ந்வறுபடுத்தத் 

ஜதரி்நது ஜ்கோள்கிைது.

3) ென்மு்கத்தன்ணம (Diversity)

ந�ோய்த்தடுப்பு  மைண்்ட்லம  அதி்க�வில 

பனமு்கத்தன்மை  ஜ்கோண்்ட  மூ்லக்கூறு்க�ோ்ன 

ஜெல ஏற்பி்கள் மைற்றும ்க்ரயக்கூடிய புரதங்்க்� 

உரு்வோக்குகிைது.  அ்வற்றில  நூைோயிரங்ந்கோடி 

(trillion)  ந்வறுபட்ட  பிை  ஜபோருள்்க்� அ்்டயோ�ம 

்கோணுமஆனடிபோடி்களும அ்டங்கும.

4) தன் மற்றும் அ்நநியப் பெோருள்்கணை 

நவறுெடுத்துதல (Discrimination between self and 

nonself)

தனித்திைன ஜ்கோண்்ட ந�ோய்த்தடுப்பு அ்மைப்பு அ்நநிய 

ஜபோருள்்க்� கிட்டத்தட்ட நதர்நஜதடுப்பு மு்ையில 

உைர்நது  அ்வற்றின  தூண்்டலுக்கு  எதிரோ்க 

தனித்திைன ்வோய்்நத எதிரப்பி்்ன உரு்வோக்குகிைது. 

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd   235 19-02-2019   5.54.30 PM



236

ஜெல்க�ோல  ஜ்வளிப்படுத்தப்படுகினை்ன.  MHC  II 

்வ்்க  மூ்லக்கூறு்கள்  பிைஜயோருஜ�திரியோக்கி 

்வழங்கு  ஜெல்க�ோ்ன  ஜ்டனடிரிடிக்  ஜெல்கள், 

நமைக்நரோநபஜ்்கள்  மைற்றும  T  ஜெல்க�ோல  மைடடும 

ஜ்வளிப்படுத்தப்படுகினை்ன.  இனனியலபோ்ன  T 

ஜெல  (naïve  T  Cell)  ்வழங்கு  ஜெல்களிலுள்�  MHC 

மூ்லக்கூறு்டன  இ்ை்நதஆனடிபோடியோக்கி்ய 

ெ்நதிக்கும  நபோது,  T  Cell,  நி்்ன்வோற்ைல 

T  ஜெல்க�ோ்கவும  மைற்றும  ப்ல  ்வ்்கயோ்ன 

ஜெயலதிைன  T  ஜெல்க�ோ்கவும  (உதவி  T  ஜெல்கள், 

ஜெல  �்சசிய  T  ஜெல்கள்  மைற்றும  ஒழுங்குமு்ை 

T  ஜெல்கள்).  ந்வறுபோ்ட்்ட்நது  ஜபருகுகிைது. 

குறிப்பிட்ட  ்வ்்க  T  ஜெல்கள்  ்்வரஸ்கள் 

அல்லது  ஒடடுண்ணி்கள்  போதிக்்கப்பட்ட  இ்லக்கு 

ஜெல்க்�யும,  மைோற்று  ஜெல்க்�யும,  மைோற்று 

பசல வழி (பசலசோர்நத) ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றல

ஜெலெோர  எதிரப்போற்ைலில  குறிப்பிட்ட 

்வ்்கஆனடிபோடியோக்கி்ய  அ்்டயோ�ம 

்கோை  உறுது்ையோ்க  இருப்ப்்வ  T  ஜெல்கள் 

ஒவ்ஜ்வோரு  T  ஜெலலும  ~10
5
  T  ஜெல  ஏற்பி்க்� 

ஜ்கோண்டுள்�து.  ஒரு  T  ஜெலலில உள்�  ஏற்பி்கள் 

அ்்னத்தும  ஒநர  மைோதிரியோ்ன  சிைப்பியலபி்்ன 

ஜ்கோண்்டது. B ஜெல்களிலுள்� ெவ்வு்டன பி்ை்நத

ஆனடிபோடிஆனடிபோடியோக்கி்ய  தன்ன்நதனியோ்க 

அ்்டயோ�ம  ்கோணு்வது  நபோலில்லோமைல, 

T  ஜெல  ஏற்பி  MHC  மூ்லக்கூறு்களு்டன 

இ்ை்நதஆனடிபோடியோக்கி்ய  மைடடுநமை 

அ்்டயோ�ம  ்கோணுகிைது.  MHC  மூ்லக்கூறு்கள் 

இரண்டு  ்வ்்கப்படும.  MHC  I  ்வ்்க 

மூ்லக்கூறு்கள்  அ்்னத்து  உட்கரு  ஜ்கோண்்ட 

ெ்டம் 13.20:  ந�ோய் எதிரப்பு மைண்்ட்லத்தின கி்�்க�ோ்ன தோது ெோர மைற்றும ஜெல ெோர 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல்களின ்கண்நைோட்டம (நமைந்லோட்டம)
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இமயூந்னோஜெனிசிடடி  எனபது,  ஒரு 

ஆனடிஜெனி்னோல  தூண்்டப்படும  ஹீநமைோரல 

அல்லது  ஜெல  �டுநி்்ல  ந�ோஜயதிரப்பு  பதில 

தூண்்டல ஆகும.

B ஜெல்கள் + ஆனடிஜென   வி்�வு B ஜெல்கள் 

(பி�ோஸமைோ ஜெல்கள்) +  

நி்்ன்வ்க B ஜெல்கள்

T ஜெல்கள் + ஆனடிஜென   வி்�வு T ஜெல்கள் 

(பி�ோஸமைோ ஜெல்கள்) +  

நி்்ன்வ்க B ஜெல்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோஜயதிரப்்ப தூண்்டக்கூடிய 

ஜபோருள்  ்வழக்்கமைோ்க  ஆனடிஜென  எ்ன 

அ்ழக்்கப்பட்டோலும, அத்்ன இமயூந்னோஜென எ்ன 

அ்ழப்பது மி்கவும ஜபோருத்தமைோ்னது. 

ஆனடிஜெனிசிடடி  எனபது  ஒரு  ஆனடிஜென 

நமைற்கூறிய  பதில  தூண்்டலின  வி்�வு்க�ோ்ன 

ஜபோருள்்கந�ோடு  இ்ையும  திைன  ஆகும.

(ஆனடிபோடி்கள்  அல்லது  ஜெல  நமைற்பரப்பு 

்வோங்கி்கள்).

அ்்னத்து  இமயூந்னோஜென்களும 

ஆனடிஜென்கந� ஆ்னோல எல்லோ ஆனடிஜென்களும 

இமயூந்னோஜென்கள்  அல்ல.  ஹோப்்டன்கள் 

எ்ன  அ்ழக்்கப்படும  சி்ல  சிறிய  மூ்லக்கூறு்கள் 

ஆனடிஜெனிக்்கோ்க இருப்பினும, அ்்வ தோ்னோ்கந்வ 

ந�ோஜயதிரப்பு தூண்டுத்்ல உரு்வோக்கு்வதில்்ல. 

அதோ்வது  ஹோப்்டன்களுக்கு  இமயூந்னோஜெனிசிடடி 

இல்்ல.

13.5.2 இம்யூநனோபஜைனிசிடடிணயக் 

்கடடுப்ெடுத்தும் ்கோரணி்கள்

இமயூந்னோஜெனிசிடடி, ஆனடிஜெனின உள்�ோர்நத 

தன்மை  அல்ல.  அது  அ்்வ  எதிரஜ்கோள்ளும 

குறிப்பிட்ட உயிரியல மு்ை்மை்களின பண்பு்க்�்ச 

ெோர்நதுள்�து. 

இமயூந்னோஜெனிசிடடி்யக்  ்கடடுப்படுத்தும 

்கோரணி்க்�க் இரண்டு ்வ்்க்க�ோ்க பிரிக்்க்லோம.

1.  இ ம யூ ந ்ன ோ ஜ ெ னி சி ட டி க் கு 

இமயூந்னோஜெனின பங்்களிப்பு

2.  இமயூந்னோஜெனிசிடடிக்கு  உயிரியியல 

மு்ை்மை்களின பங்்களிப்பு

1. இம்யூநனோபஜைனிசிடடிக்கு 

இம்யூநனோபஜைனின் ெங்்களிப்பு

இ ம யூ ந ்ன ோ ஜ ெ னி சி ட டி ,   பி ன ்வ ரு ம 

உறுப்பு்க்�யும மைற்றும புற்று ந�ோய் ஜெல்க்�யும 

ந�ரி்்டயோ்கத்  தோக்குகினை்ன.  இ்லக்கு 

ஜெல்க்�  தற்ஜ்கோ்்லக்குத்  தூண்டுதல,  இ்லக்கு 

ஜெல்க்�  அழித்தல  அல்லது  ந்வதிப்ஜபோருள்்கள் 

(்ெடந்டோ்்கன்கள்)  ஜ்வளியீடி்னோல  தனித்திைன 

உ்்டய  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  மைற்றும  தனித்திைன 

இல்லோத  எதிரப்போற்ை்்ல  (விழுங்குதல  மைற்றும 

அழற்சி) நமைமபடுத்தல நபோனை பணி்களிலும T ஜெல்கள் 

ஈடுபடுகினை்ன.

13.4.5 குறிப்பி்ட முடி்நத 

ந�ோய்த்தடுப்ெோற்்றலின் வண்க்கள்

தனித்திைன  உ்்டய  எதிரப்போற்ை்்ல  இயற்்்க 

்வழிமு்ையில  ந�ோய்த்ஜதோற்று  ்வோயி்லோ்க 

தீவிரமைோ்கவும  அல்லது  முன்னநர  உரு்வோ்ன 

ஆனடிபோடி்க்�  (சீமபோல)  ஜபறு்வதன  ்வோயி்லோ்க 

மை்நதமைோ்கவும  ஜபை்லோம.  தனித்திைன  உ்்டய 

எதிரப்போற்ை்்ல  ஜெயற்்்க  ்வழி  மு்ையில 

தடுப்பூசி ்வோயி்லோ்க தீவிரமைோ்கவும அல்லது முன்னநர 

உரு்வோ்னஆனடிபோடி்க்� (எதிர ஊனீர) (antisera) 

ஜபறு்வதன ்வோயி்லோ்க மை்நதமைோ்கவும ஜபை்லோம.

பசயலற்்ற ந�ோய்த்தடுப்பு 

சிகிச்ணச: குறிப்பிட்ட ந�ோய் 

ஜதோற்று கிருமிக்கு எதிரோ்க 

முன்னநமை உரு்வோக்்கப்ட்ட 

பிைஜபோருஜ�திரி்க்� 

உ்டலில  ஜெலுத்துதல  ஜதோற்று  ந�ோய் 

்கடடுப்படுத்தும சிகி்ச்ெ.

13.5 ஆன்டிபஜைன்்கள் (Antigens) 

ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோஜயதிரப்பு தூண்டும ஜபோருள்்கள் 

ஆனடிஜென்கள்  ஆகும.  ஆனடிஜென்களின 

மூ்லக்கூறு  பண்பு்களும  ந�ோஜயதிரப்பு 

ஜெயலபோடடிற்கு  இ்்வ  இறுதியில  எவ்்வோறு 

்வழி்வகுக்கினை்ன  எனப்்வ்களும  ந�ோஜயதிரப்பு 

அ்மைப்பு  குறித்த  �மைது  புரிதலுக்கு  ்மையமைோ்க 

இருக்கினை்ன.

13.5.1 இம்யூநனோபஜைனிசிடடியும் 

ஆன்டிபஜைனிசிடடியும் (Immunogenicity 

versus Antigenicity)

இமயூந்னோஜெனிசிடடியும  ஆனடிஜெனிசிடடியும 

ஆனடிஜென்க�ோல  தூண்்டப்படும  இரண்டு 

பண்பு்க�ோகும. 
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MHC  (Major  Histocompatability  Complex)  யி்னோல 

மு்ைபடுத்தப்படடு  அதந்னோடு  இ்ை்நது 

ஜெயலபடுகினை ஆனடிஜெனும நத்்வ.

TH ஜெல்களுக்கு ்வகுப்பு II MHC மூ்லக்கூறு்க்�க் 

ஜ்கோண்்ட  ஆனடிஜென,  ஆனடிஜென  ்வழங்்கல 

ஜெலலு்டன ்வழங்்கப்ப்ட ந்வண்டும. 

TC  ஜெல்களுக்கு,  ஆனடிஜென  ்வகுப்பு  I 

மூ்லக்கூறு  ஜ்கோண்்ட  மைோற்ைப்பட்ட  சுய  ஜெலலு்டன 

்வழங்்கப்ப்ட ந்வண்டும. 

2. இம்யூநனோபஜைனிசிடடிக்கு உயிரியியல 

முண்றணம்களின் ெங்்களிப்பு (Contribution of 

the biological system to immunogenicity)

ஒரு    ஜபருமூ்லக்கூறுக்கு  இமயூந்னோஜெனிசிடடி 

தன்மை்கள்  இரு்நதோலும  ந�ோஜயதிரப்புத் 

தன்மை்யத் தூண்டு்வதற்்கோ்ன அதன உயிரியியல 

அ்மைப்பு பின்வரும பண்பு்க்�்ச ெோர்நதுள்�து.

அ) ஓம்புயிரியின் மரெணு அணமப்பு (Genetic 

constitution of the host animal)

ஒரு  குறிப்பிட்ட  ஜபோருள்  ந�ோஜயதிரப்பி்்ன 

ஊக்குவிக்குமைோ  எனபதில  ஓமபுயிரியின  மைரபணு 

அ்மைப்பு ஒரு முக்கிய பங்்்கக் ஜ்கோண்டுள்�து. 

MHC  யின  மைரபணுக்்க்�  நமைப்பிங் 

ஜெய்்வத்னோல  மைரபணு  ந�ோஜயதிரப்புத்திைன 

ஜபரிதும ்கடடுப்படுத்தப்படுகினைது. 

ஆ) இம்யூநனோபஜைன் அைவும், வைங்குதல வழியும் 

(Immunogen dosage and route of administration)

ஒரு  இமயூந்னோஜென  ந�ோஜயதிரப்்பத் 

தூண்டுவிக்குமைோஅ  எனபது,  அதன  அ�்்வயும, 

எவ்்வோறு  ்வழங்்கப்படுகிைது  எனப்தப் 

ஜபோறுத்து  அ்மைகினைது.  ஒரு  இமயூந்னோஜென 

சி்ர்வழி  ்வழங்்கப்படுமநபோது  வி்�வு்கள் 

்கோைப்ப்டோவிட்டோலும,  நதோலின  அடிப்புைத்தில 

்வழங்்கப்படுமநபோது �ல்ல ஆனடிபோடி தூண்டுத்்ல 

தரக்  கூடும  (முக்கியமைோ்க  து்ையூக்கி  உ்டன 

ஜெயலபடுமநபோது).

இ) துணையூக்கி்கள் (Adjuvants)

ஒரு  இமயூந்னோஜெனனின  திைன 

து்ையூக்கி்களு்டன  இ்ை்நது 

்வழங்்கப்படுமநபோது நமைமபடடுக் ்கோைப்படும.

து்ையூக்கி்கள்  எனப்ன  ஆனடிஜெனின 

ந�ோய் எதிரப்புத் திை்்ன நமைமபடுத்தும ஜபோருள்்கள் 

ஆகும.

இமயூந்னோஜெனின �ோனகு பண்பு்க�ோல பகுதியோ்க 

தீரமைோனிக்்கப்படுகிைது.

அ) அயல தன்ணம (Foreignness)

ந�ோஜயதிரப்பு  மு்ை  ஜபோது்வோ்க  சுயம,  சுயம 

அல்லோத்்வ்க்�  ந்வறுபடுத்தி,  உ்டலுக்கு 

அய்லோ்ன  மூ்லக்கூறு்க்�  இமயூந்னோஜெ்னோ்க 

்கருதும.  (எ.்கோ):  ஒரு  முயல  சீரத்திலிரு்நது 

பிரித்ஜதடுக்்கப்படடு  ஆலபுமின,  அநத  முயலுக்ந்கோ 

அல்லது  ந்வறு  முயலுக்ந்கோ  மீண்டும 

ஜெலுத்தப்பட்டோல, முயலில எ்நத வித ந�ோஜயதிரப்பு 

பதில தூண்்ட்்லயும  ஏற்படுத்தோது.  ஆ்னோல  அ்நத 

புரதம  ந்வநைோரு  முதுஜ்கலுமபி  இ்னத்திற்கு  (எலி) 

ஜெலுத்தப்பட்டோல,  ந�ோஜயதிரப்பு  பதில தூண்்ட்்ல 

ஏற்படுத்தும.

ஆ) மூலக்கூறு நிண்ற (Molecular size)

ஜபரு  மூ்லக்கூறுக்கும,  அதன 

இமயூந்னோஜெனிசிடடிக்குமி்்டநய  ஒரு  ஜதோ்டரபு 

உள்�து.  மி்க  சிை்நத  இமயூந்னோஜென்கள் 

10,000  ்டோல்டன  (Da)  அ�விற்கு  மூ்லக்கூறு 

நி்்ல  ஜ்கோண்்ட்்வ.  ஜபோது்வோ்க  5000–10,000 

்டோல்டனுக்கும கு்ை்வோ்ன மூ்லக்கூறு நி்ை்யக் 

ஜ்கோண்்ட  ஜபோருள்்கள்  கு்ைபோடு்்டய 

இமயூந்னோஜென்கள் ஆகும. ஆ்னோல சி்ல ஜபோருள்்கள் 

1000  ்டோல்டனுக்கும  கு்ை்நத  மூ்லக்கூறு  நி்ை 

ஜ்கோண்்ட்்வ்கஜ�னினும  இமயூந்னோஜெனிக்்கோ்க 

நிரூபிக்்கப்படடுள்�்ன. 

இ) நவதி கூட்டணமப்பும் சிக்்கலோன தன்ணமயும் 

(Chemical composition and complexity)

புரதங்்கள் மி்கவும ெக்தி்வோய்்நத போலிெோக்்க்ரடு்கள் 

தர்வரி்ெயில  இரண்்டோ்வதோகும.  இதற்கு  மைோைோ்க 

ஜதோற்று ்கோரணியின ஜ்கோழுப்பு்களும அமி்லங்்களும 

சிக்்க்லோ்ன புரதங்்கள் அல்லது போலிெோக்்க்ரடு்களின 

(எடுத்துக்்கோடடு  ஜ்கோழுப்பு  புரதம,  நியூக்கிளிநயோ 

புரதம)  உதவி்களில்லோமைல  இமயூந்னோஜெ்னோ்க 

ஜெயலப்ட முடியோது.

எடுத்துக்்கோடடு:  ்வலு்வற்ை  ஜெ்லோடடின 

புரதத்து்டன  ்்டநரோசின  ெங்கிலி்க்� 

இ்ைக்குமஜபோழுது, அதன இனயூந்னோஜெனிசிடடி 

அதி்கரிக்கிைது.

ஈ) ஆன்டிபஜைன் பசயலோக்்கத்திற்கும் 

வைங்குதலுக்கும் எளிதில ெோதிக்்கப்ெடும் தன்ணம

ஹியூநமைோரல  ஜெல  �டுத்தர  ந�ோஜயதிரப்பு 

தூண்டுதல்கள்  உரு்வோக்கு்வதற்கு  T  ஜெல்களும 
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பென்சிலின் ஒவவோணம: புதிய ஆனடிஜென்கள் 

எபிந்கோப்்ப  மைோற்று்வத்னோல  உற்பத்தி 

ஜெய்யப்படுகினை்ன.  இது  மூ்லக்கூறுக்கு 

ஹோப்ென்க்�  இ்ைப்பத்னோல 

ஜெய்ய்லோம.  உதோரைம:  ஜபனசிலின  சி்ல 

�பர்களின  ஒவவோணம பிரதிெலிப்ெோகும். 

ஜபனசிலின,  பெனிசிநலோயிக் அமிலம்  ஒரு 

�ோ்கரீ்கமைோ்க  ஜெயலபடுகிைது,  உ்டல  புரதம 

ஜ்கோண்்ட நெோடி மைற்றும தீங்கு வி்�விக்கும 

ஒரு  ந�ோஜயதிரப்பு  மைறுஜமைோழி்ய 

எடுத்துக்ஜ்கோள்�்லோம,  இத்னோல  உயிருக்கு 

அ்சசுறுத்தல  ஏற்படுகிைது,  இத்னோல 

சி்ல  குறிப்பிட்ட  �பர்களி்டமிரு்நது  இ்நத 

ஆண்டிபயோடிக்  பயனபடுத்து்வ்த  தவிரத்து 

விடுகிைது.

த்கவல துளி

13.6 ஆன்டிெோடி்கள் (Antibodies)

1940 ்களின முற்பகுதியில டிஸீலியஸ மைற்றும ்கபோத் 

ஆகிநயோரோல  முதனமுதலில  ஆனடிபோடி்களின 

அ்மைப்பு  ெோர்நத  உண்்மையோ்ன  ந்வதியியல 

த்க்வல்கள் ்வழங்்கப்பட்டது. அ்வர்கள்

சீரம ஆனடிபோடி்க்� அதி்கமைோ்க ஜ்கோண்டுள்� 

புரதங்்களின  ்கோமைோ  குந�ோபுலின  துண்டு்கள் 

எ்லக்டநரோநபோநரோசிஸ  மூ்லமைோ்க  ஜமைது்வோ்க 

�்கர்வ்த வி�க்கி்னோர்கள். 

இப்பகுதி  ஆனடிபோடி்களின  அ்மைப்பு  மைற்றும 

உயிரியியல பண்பு்க்�க் ்்கயோள்கிைது.

ஆன்டிெோடி்கள் வணரயண்ற (Definition of 

Antibodies)

ஆனடிஜென  உடபடுத்து்வதன  வி்�்வோ்க 

B  –  லிமநபோ்ெடடு்கள்  (B  ஜெல்கள்)  அல்லது 

பி�ோஸமைோ  ஜெல்க�ோல  உரு்வோக்்கப்படுகினை 

சீரம  ்கோமைோ  குந�ோபுலின்களில  ்கோைப்படும 

கி்�க்ந்கோபுரதங்்கள்  ஆனடிபோடி்கள்  ஆகும. 

இ்்வ  ஆனடிஜென்கந�ோடு  மி்க்ச  சிைப்போ்க 

உயிருள்�  மைற்றும  ஆய்்வ்க  சூழலிலும  சிைப்போ்க 

வி்்னபுரிகினை்ன.  இமயுந்னோகுந�ோபுலின 

ஆனடிபோடி்கள்  எனறும  அ்ழக்்கப்படுகினை்ன. 

அ்்வ்கள்  குறிப்பிட்ட  ஆனடிஜென்களு்டன 

ஜெலலுக்குள்ளும  ஆய்்வ்கத்திலும  வி்்னபுரி்நது 

தோதுக்்கள் ெோர்நத ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்லோல ஜபைப்பட்ட 

ந�ோய்த் தடுப்போற்ை்்ல உண்்டோக்குகிைது. 

13.5.3 எபிந்டோப்்கள்

ந�ோஜயதிரப்பு  ஜெல்க�ோல 

முழு  இமயூந்னோஜென 

மூ்லக்கூறு்டன இ்்டப்டந்வோ, 

அத்்ன  அ்்டயோ�ம 

்க ண் டு ஜ ்க ோ ள் � ோ ந ்வ ோ 

இய்லோது. லிமநபோ்ெடடு்கள் ஜபரு மூ்லக்கூறு்களின

நமைல  ஆங்்கோங்ந்க  உள்�  எபிந்டோப்பு்கள் 

அல்லது  அனடிஜெனிக்  தீரமைோனிப்ப்்வ்க்� 

அ்்டயோ�ம  ்கண்டுஜ்கோள்ளும  எபிந்டோப்பு்கள் 

ந�ோஜயதிரப்பு  ஜெயலபோடுள்�  த�ங்்க�ோகும 

(இமயூந்னோஜெனின)  இ்்வ  லிமநபோ்ெடடு்கள் 

அல்லது  உரு்வோக்்கப்பட்ட  ஆனடிபோடி்களின 

குறிப்பிட்ட  ெவ்வு  ஏற்பி்களு்டன  இ்ையக் 

கூடிய்்வ.  ஆனடிஜெனிக்  எபிந்டோப்பு்கள்  ஒரு 

எபிந்டோப்பி்்னநயோ  அல்லது  ப்ல  ஒநர  விதமைோ்க 

ஏபிந்டோப்பு்க்� ஒரு மூ்லக்கூறில ஜ்கோண்டிருக்கும. 

(எடுத்துக்்கோடடு: போலிெோக்்க்ரடு்கள்)

13.5.4 ஹோப்்டன்்கள் மற்றும் 

அன்டிபஜைனிசிடடி ெற்றி அறிவதும் (Haptens 

and the study of antigenicity)

்கோரல  ந்லனஸஜ்டய்்னர  அ்வரது  அயரோத 

முயற்்சசியி்னோல,  1920,  1930்களில  சிக்்க்லோ்ன, 

தனிப்பட்ட  எபிந்டோப்பு்டன  இ்ையும  ஒரு 

தனி  ஆனடிபோடியி்்ன  அறி்நதுக்  ஜ்கோள்�  ஒரு 

எளி்மையோ்ன,  ந்வதியியல  ்வ்ரய்ரயும 

அ்மைப்பி்்ன உரு்வோக்கி்னோர. 

ப்ல  ஹப்்டன்க்�  இமயூந்னோஜெனிக் 

இல்லோமைல பயனபடுத்தி்னோர.

அனடிஜெனிக்்கோ்க  உள்�  சிறு  ்கரிமை 

மூ்லக்கூறு்கள்.  ஜபரிய  புரதமைோகிய  ்க்டத்தியு்டன 

ஹப்்டனின ந்வதி இ்ைப்பு, இமயூந்னோ  ஜெனிக் 

ஹப்்டன – ்க்டத்தி பி்ைப்பி்்ன தரும.

13.5.5 ்கலப்பு குறுக்கு எதிர விணனத்தி்றன் 

(Cross-Reactivity)

இரண்டு  ஆனடிஜென்கள்  ஒநர 

அ்மைப்பி்்னயு்்டய  ஆனடிஜெனிக் 

தீரமைோனிப்ப்்வ்க்�  ஜ்கோண்டிரு்நதோல,  ஒரு 

அனடிஜெனுக்கு்கோ்க  ஜபைப்பட்ட  ஆனடிபோடி்கள், 

மைற்ஜைோரு  அனடிஜெனு்டன  எதிரவி்்ன  புரிய 

கூடும.  இவ்வி்்ன்கள்  ்க்லப்பு  குறுக்கு வி்்ன்கள் 

ஆகும.
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அடிப்ப்்டயில)  ்கப்போ  (κ)  அல்லது  ்லோம்டோ  (λ) 

ெங்கிலி்க்�க்  ஜ்கோண்டிருக்்க்லோம.  ஆ்னோல 

இரண்்்டயும ஜ்கோண்டு இருக்்கோது. 

ஆ) ்கன சங்கிலி்கள் (Heavy chains)

்க்ன  ெங்கிலி்களின  மூ்லக்கூறு்கள், 

நதோரோயமைோ்க  இரு  மை்டங்கு  ெங்கிலி்க்�க் 

(57000-70000 Da) ஜ்கோண்டு உள்�து. அமிந்னோ 

அமி்லங்்களின  எண்ணிக்்்க  (சுமைோர  440) 

ஆகும.  ்க்ன  ெங்கிலி்களின  ்கோரபோக்ஸி  மு்்னயப் 

பகுதியிலுள்�  ்கட்ட்மைப்பு  ந்வறுபோடு்களின 

அடிப்ப்்டயில, ்க்ன ெங்கிலி்கள் ஐ்நது ஆனடிஜென 

ரீதியோ்ன மைோறுபட்ட ஐநெோந்டோப்பு்கள் ஆ்ன ்கோமைோ (γ), 
ஆலபோ  (α),  மியூ  (μ),  ஜ்டல்டோ  (δ)  மைற்றும  எப்சி்லோன 

(ε)  ஆகிய்்வ  எனறு  ஏற்றுக்ஜ்கோள்�ப்பட்ட்ன. 

்க்ன  ெங்கிலியில  ஐநெோந்டோப்பு்கள்  5  ்வ்்கயோ்ன 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  உரு்வோக்்கத்திற்கு 

அடிப்ப்்டயோ்க  உள்�து.  அ்்வ  IgG  (γ  ெங்கிலி), 

IgA  (α  ெங்கிலி),  IgM  (μ  ெங்கிலி),  IgD  (δ  ெங்கிலி) 

மைற்றும  IgE  (ε  ெங்கிலி)  நபோனை  ெங்கிலி்க்�க் 

ஜ்கோண்டுள்�து.  இமயூந்னோகுந�ோபுலின  ஐ்நது 

்க்ன  ெங்கிலி  ்வகுப்பு்கள்  எளிதோ்க  GAMDE  எ்ன 

13.6.1 இம்யூநனோகுநைோபுலின் மூலக்கூறு 

அணமப்பு

1. அடிப்ெண்ட அலகு (Basic Uint)

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  அடிப்ப்்ட  அ்மைப்பு 

(நமைோந்னோமைர)  �ோனகு  போலிஜபப்்்டட  ெங்கிலி்கள் 

ந்கோ்வ்லண்ட  கூடடி்ைப்போல  ்்ட  ெலநபடு 

இ்ைப்போல  ஆ்னது  (ப்டம 13.21).  �ோனகு 

ெங்கிலி  ்கட்ட்மைப்பு  இரண்டு  ஒத்த  இந்லெோ்ன  (L) 

மைற்றும  இரண்டு  ஒத்த  ்க்னமைோ்ன  (H)  போலிஜபப்்்ட 

ெங்கிலி்க்�க்  ஜ்கோண்டுள்�து.  ஒவ்ஜ்வோரு 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  ஜபோது்வோ்ன  சூத்திரத்தோல 

(H2L2) (L) குறிப்பி்டப்படுகினை்ன.

அ) இநலசோன சங்கிலி்கள் (Light chains)

இந்லெோ்ன  ெங்கிலி்கள்  சுமைோர  25000  Da  வின 

மூ்லக்கூறு  எ்்ட்யக்  ஜ்கோண்டிருக்கினை்ன 

மைற்றும  அ்்வ  220  அமிந்னோ  அமி்லங்்க்�க் 

ஜ்கோண்டிருக்கினை்ன.  இந்லெோ்ன  ெங்கிலி்கள் 

அ்்னத்து  இமயூந்னோகுந�ோபுலின 

்வகுப்பு்களுக்கும ஜபோது்வோ்ன்்வ, அ்்வ இரண்டு 

்வ்்க்கள்  (அ்வற்றின  ்கடடுமைோ்ன  ந்வறுபோடு்களின 
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2. ண்ட சலணெட பிணைப்பு்கள்

்்ட  ெல்பட  பி்ைப்பு  ெோதோரை 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  மூ்லக்கூறு்களில  உள்� 

�ோனகு  போலிப்ஜபப்்்டடு  ெங்கிலி்க்�  ஒனைோ்க 

பிடித்துள்�்ன.  அ்்வ  இரண்டு  ெங்கிலி்களுக்கு 

இ்்டநயயோ்ன  பி்ைப்பு  மைற்றும  உள்  ெங்கிலி 

பி்ைப்பு. 

3. மண்்டலங்்கள் (Regions)

ஒவ்ஜ்வோரு  ்க்ன  மைற்றும  இந்லெோ்ன  ெங்கிலி 

இரண்டு  துண்டு்க்�க்  ஜ்கோண்டுள்�்ன.  அ்்வ 

மைோறுபட்ட பகுதி மைற்றும நி்்லயோ்ன பகுதி. மைோறுபட்ட 

பகுதி,  அதன  மூ்லக்கூறு்களில  உள்�  அமிந்னோ 

்க்்டசிப்பகுதியில  அதன  ந்வறுபோடடி்்னக் 

ஜ்கோண்்ட  அமிந்னோ  அமி்லங்்க்�க்  ்கோடடுகிைது. 

்க்ன  (VH)  மைற்றும  இந்லெோ்ன  (VL)  ெங்கிலி்களின 

நி்்னவூட்டப்ப்ட்லோம.  ்க்ன  ெங்கிலி  ்வகுப்பு்கள் 

மீண்டும  மூ்லக்கூறு்களின  து்ை்வகுப்பு்க�ோ்க 

பிரிக்்கப்படுகினை்ன. 

i)  γ ெங்கிலியின �ோனகு அறி்நத து்ை ்வகுப்பு்கள் 

உள்�்ன  - γ1,  γ2,  γ3  மைற்றும  γ4  -  இ்்வ 

IgG1,  IgG2,  IgG3  மைற்றும  IgG4  ஆகிய்வற்்ை 

அளிக்கினை்ன.

ii)  α  ெங்கிலியின  இரண்டு  து்ை்வகுப்பு்கள் 

-  α1  மைற்றும  α2  -  இ்்வ  IgA1  மைற்றும  IgA2 

ஆகிய்வற்்ை அளிக்கினை்ன.

iii)  M  ெங்கிலியின  இரண்டு  து்ை  ்வகுப்பு்கள் 

-  μ1  மைற்றும  μ2  -  இ்்வ  IgM1  மைற்றும  IgM2 

ஆகிய்வற்்ை அளிக்கினை்ன.

iv)  δ  மைற்றும  ε  (அதோ்வது  IgD  மைற்றும  IgE) 

து்ை்வகுப்பு்கள் இல்்ல.

ஐநசோண்டப்:

ஐநெோ்்டபிக்  ்வ்ரயறுப்போன்கள்,  நி்்லயோ்ன  ்வ்ரயறுப்போன்கள்  ஜ்கோண்்ட  பகுதியோகும.  ஒரு 

சிற்றி்னத்தின உள்ந� உள்� ஒவ்ஜ்வோரு ்க்ன ெங்கிலி, ந்லெோ்ன ெங்கிலியின ்வகுப்பு மைற்றும து்ை 

்வகுப்பு்க்�  ஜமைோத்தமைோ்க  ்வ்ரயறுக்கிைது.  ஒவ்ஜ்வோரு  ஐநெோந்டோபும  ஒரு  தனியோ்ன,  நி்்லயோ்ன 

மைரபணு  பகுதியி்னோல  குறியி்டப்படுகிைது.  ஒரு  சிற்றி்னத்தில  உள்�  அ்்னத்து  உறுப்பு்னர்களும 

ஒநர  மைோதிரியோ்ன  நி்்லயோ்ன  மைரபணுக்்க்�க்  ்க்டத்துகினை்ன.  சிற்றி்னங்்களுக்கு  உள்ந�, 

ஒவ்ஜ்வோரு  ெோதோரை  �பரும,  ஊநீரில  அ்்னத்து  ஐநெோ்்டப்பு்க்�யும  ஜ்வளிப்படுத்துகினை்ன. 

ஜ்வவ்ந்வறு சிற்றி்னங்்கள் ஜ்வவ்ந்வறு நி்்லயோ்ன மைரபணு பகுதி்க்� மைரபு ்வழியோ்க ஜபறுகினை்ன. 

ஆ்்கயோல  ஜ்வவ்ந்வறு  ஐநெோ்்டப்  ்வ்்க்கள்  ஜ்வளியி்டப்படுகினை்ன.  ஒரு  சிற்றி்னத்தில  உள்� 

ஆனடிபோடி  மைற்ஜைோரு  சிற்றி்னத்தில  ஜெலுத்தப்படுமஜபோழுது  ஐநெோ்்டபிக்  ்வ்ரயறுப்போன்கள் 

அ்நநியப்  ஜபோருள்்க�ோ்க  ஏற்றுக்ஜ்கோள்�ப்படுகினை்ன.  அ்நநிய  எதிரப்ஜபோருளில உள்� ஐநெோ்்டபிக் 

்வ்ரயறுப்போன்கள், ஆனடிபோடி தடுப்போற்ை்்லத் தூண்டுகினை்ன.

அலநலோண்டப்:

சிற்றி்னங்்களுக்கு  இ்்டநய  ஆ்ன  அ்்னத்து  உறுப்பி்னர்களும  ஒநர  மைோதிரியோ்ன  ஐநெோ்்டபிக் 

மைரபணுக்்க்�  மைரபு  ்வழியோ்க  ஜபற்று  இரு்நதோலும  ,  ப்லகூறு  அலலீ்களும  (Multiple  Alleles)  சி்ல 

மைரபணுக்்களுக்கு  இருக்கினை்ன.  இ்நத  அலலீ்கள்  அமிந்னோ  அமி்ல  மைோற்ைங்்களுக்கு  குறியீடு 

ஜெய்கினை்ன.

அ்்வ அலந்லோ்்டபிக் ்வ்ரயறுப்போன்கள் எனறு கூைப்படுகினை்ன. அ்்வ சி்ல்வற்றில இருக்்க்லோம.

ஒரு  எதிரப்ஜபோருளில  உள்�  VH  மைற்றும  VL  ்க�ங்்களில  உள்�  தனித்து்வமைோ்ன  அமிந்னோ 

அமி்ல  ்வரி்ெ்கள்  ஆனடிஜென  ஒடடும  பகுதியோ்க  மைடடும  ந்வ்்ல  ஜெய்யோமைல  ஆனடிஜெனிக் 

்வ்ரயறுப்போன்களின  ஜதோகுப்போ்கவும  ஜெயலபடுகினை்ன.  ்க்ன  மைற்றும  ந்லெோ்ன  ெங்கிலியின 

ந்வறுபட்ட  பகுதியில உள்� அ்மைப்போல, இடிநயோ்்டபிக் ்வ்ரயறுப்போன்கள் உரு்வோக்்கப்படுகிைது. 

ஒவ்ஜ்வோரு  தனி  ்வ்ரயறுப்போன்களும  இடிநயோந்டோப்  எனறு  அ்ழக்்கப்படுகினைது.  ஒவ்ஜ்வோரு 

தனியோ்ன  இடிநயோந்டோபின  ஜமைோத்தம  இடிநயோ்்டப்  ஆகும.  கு்ை்நத  ந்வறுபோடு்க்�க்  ஜ்கோண்்ட 

ஐநெோ்்டப்்கள் மைற்றும அலந்லோ்்டப்்கள் ஜெலுத்தப்படுமஜபோழுது ஆனடி இடிநயோ்்டப் ஆனடிபோடி்கள் 

தயோரிக்்கப்படுகிைது. இத்னோல இடிநயோ்்டபிக் ந்வறுபோடு்கள் ்கண்டு உைர முடியும. 

த்கவல துளி
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மைோறுபட்ட  பகுதியில உள்�  அதி்க  மைோறுபோடு உ்்டய  பகுதி்கள்  அதிதீவிர  மைோறுபோடு  பகுதி்கள்  (Hypervariable 

Regions) அல்லது நிரப்புத்தன்மை நிரையிக்கும பகுதி்கள் (CDRs - Complementarity Determining Regions) எனறு 

அ்ழக்்கப்படுகினை்ன. ஆனடிஜென – ஒடடும த�த்்த உரு்வோக்கு்வதில அதிதீவிர மைோறுபோடு பகுதி்கள் மி்கவும 

இைக்்கமைோ்க ஈடுபடுகினை்ன. 

4. ்கைங்்கள் (Domains)

ஒவ்ஜ்வோரு  இமயூந்னோகுந�ோபுலின  ெங்கிலியும  ்்ட  ெல்படு  இ்ைப்பு்க�ோல  மூ்டப்பட்ட  குந�ோபு்லர 

பகுதி்க்�க் ஜ்கோண்்டது. ஒவ்ஜ்வோரு ்க்ன ெங்கிலியிலும �ோனகு அல்லது ஐ்நது ்க�ங்்கள் உள்�்ன. மைோறுபட்ட 

பகுதியில ஒனறும (VH ), நி்்லயோ்ன பகுதியில 3 அல்லது 4 (CH1, CH2, CH3, மைற்றும CH4 ) யும உள்�்ன. ஒவ்ஜ்வோரு 

இந்லெோ்ன ெங்கிலியிலும இரு ்க�ங்்கள் உள்�்ன. ஒனறு மைோறுபட்ட பகுதியிலும (VL) மைற்ஜைோனறு நி்்லயோ்ன 

பகுதியிலும (CL) உள்�்ன.

5. துண்டு்கள் (Fragments)

இமயூந்னோகுந�ோபுலின அ்மைப்்பப் பற்றி அறி்நது ஜ்கோள்ளும ்வண்ைம ்வ்ரயறுக்்கப்பட்ட துண்டு்க�ோ்க 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  மூ்லக்கூறு்கள்  சி்தக்்கப்படு்வதற்கு  புரதம  உ்்டக்கும  ஜ�ோதி்க�ோ்ன  (ஜபப்்்டட 

இ்ைப்பு உ்்டப்பு) நப்பன (Papain) மைற்றும ஜபப்சின (Pepsin) பயனபடுகிைது (ப்டம 13.22).

ெ்டம் 13.26:  ெங்கிலி அ்மைப்பி்்னயும ெங்கிலி இ்்ட ்்ட – ெல்படு பி்ைப்பு்க்�யும ்கோடடும  

IgG யின அ்மைப்பு
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பிை்நத  குழ்ந்த்ய  ஒரு  சி்ல  மைோதங்்களுக்கு 

ந�ோய்த்  ஜதோற்று்களிலிரு்நது  எ்நத  ஆனடிபோடி 

போது்கோக்கிைது?

உயர சி்நதணன ந்கள்வி்கள்

13.6.3 இம்யூநனோகுநைோபிலின் 

வண்க்களின் தன்ணமயும் பசயலெோடு்களும் 

(properties and activities of immunoglobulin 

classes)

ஒவ்ஜ்வோறும இமயூந்னோகுந�ோபிலின ்வகுப்பு்களும 

ஒமபு்னரின  தற்்கோப்பு  அ்மைப்பு்களின  உறுப்பு்கள் 

இ்்டவி்்ன்களிலும  அ்வற்றின  ஜபோது்வோ்ன 

பண்பு்களிலும மைோறுபடுகினை்ன .

i) IgG

இது  மைனித  சீரத்தின  ஜபருமபோன்மையோ்ன 

இமயூந்னோகுந�ோபிலின ஆகும.

1.  IgG  இமயூந்னோகுந�ோபின  கி்டங்கில  80% 

உள்�து.

2.  இரத்த  பி�ோஸமைோவிலும,  திசு  திர்வத்திலும 

உள்�து. இது நமைோந்னோஜமைடரிக் அ்மைப்்ப 

ஜ்கோண்்டது. 

3.  IgG  உள்ந�  ்வரும  �்சசு்க்�யும, 

்்வரஸ்க்�யும ஆப்நெோனிநெஸன ஜெய்து 

போக்டீரியோக்்களுக்கும  ,  ்்வரஸ்களுக்கும 

எதிநர ஜெயலபடுகினைது.

6. இணைப்புப் ெகுதி (Hinge Region)

இ்ைப்புப்  பகுதி  எனபது  ்க்ன  ெங்கிலியின 

CH1  மைற்றும  CH2  ்க�ங்்களுக்கு  இ்்டநயயோ்ன 

ஒரு  பகுதியோகும.  இது  மி்கவும  ஜ�கிழ்வோ்னது 

மைற்றும  இது  Fab  ்்க்கள்  ஒனறுக்கு  ஒனறு 

ஜதோ்டரபோ்க  இயங்கு்வதற்கு  அனுமைதிக்கிைது. 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின  S  மைதிப்பு்கள்  அ�வீடு 

(வீழபடிவு  குை்கம  (Coefficient)  அது  ஜெ்வடபரக் 

அ்லகில  ஜ்வளிப்படுத்தப்படுகிைது)  7S-19S 

உள்�்ன.

13.6.2 இம்யூநனோகுநைோபுலின்்களின் 

பசயலெோடு்கள்

ஆனடிபோடி்கள்  ஆனடிஜென்க்�  அ்கற்ைவும, 

ந�ோய்க்கிருமி்க்�க்  ஜ்கோல்லவும  மூனறு 

ஜபரும  ஜெயலபோடு்க்�  ஜ்கோண்டுள்�்ன. 

ஆப்நெோனிநெஸன,  நமைக்நரோபோஜ்்களும, 

நியூடநரோபில்களும  ஆனடிஜென  நபந்கோ்ெட்்ட 

ஊக்குவிக்கும.  IgM  மைற்றும  IgG  பூரத்தி  ஜெய்யும 

்கோமபிளிஜமைனட  ஜெய்லோக்்கம,  ஜெல  ெவ்வு்க்�த் 

து்�யி்டக்கூடிய  புரதங்்களின  ஜதோகுப்பி்ை 

உரு்வோக்கும  ஒரு  ்வழிமு்ையி்்ன 

ஊக்்கபடுத்தும.  ஆனடிஅ்ய  ெோர்நத  ஜெல 

இ்்டப்பட்ட  உயிரணு  �ஞெோதல  (ADCC)  NK 

ஜெல்களின  Fc  ஏற்பி்களு்டன  இ்ை்நதிருக்கும 

இ்லக்கு ஜெல்கந�ோடு ஆனடிபோடி ஒடடிக்ஜ்கோள்ளும 

நபோது  NK  ஜெல  இ்்டப்பட்ட  இ்லக்கு  ஜெல்களின 

இைப்்ப உண்்டோக்்க்லோம.

ெோலிகுநைோனல ஆன்டிெோடி: ஒநர ஆனடிஜென்க்�க் ்கண்டு உைர்நத பலந்வறு 

்வ்்க B  –  ஜெல குந�ோன்க�ோல ஆனடிபோடி ்க்ல்்வ தயோரிக்்கப்பட்டது. அ்்னத்து 

ஆனடிபோடி்களும ந�ோய் ஊக்கியோ்ன ஆனடிஜென்கந�ோடு வி்்னபுரி்நதோலும, அ்்வ 

அமிந்னோ அமி்லங்்களின ்வரி்ெயில ஒவ்ஜ்வோனறி்டம இரு்நதும ந்வறுபடுகினை்ன. 

தோய்ப்ெோல: தோய்ப்போல  எனபது  மைனித  குழ்ந்த்களின  ெத்துத்  நத்்வ்களுக்கு  மி்கவும  உ்க்நத 

தனித்து்வமைோ்க  ஆ்னது.  அது  உயிருள்�  ஜபோரு�ோ்க,  ெமைமைற்ை  ந�ோய்த்  தடுப்போற்ை்்லயும  அழற்சிக்கு 

எதிரோ்ன  பண்பு்க்�யும  ஜ்கோண்டு  ஓமபு�்ர  சு்கவீ்னம  மைற்றும  தோய்  –  நெய்  நபோனநைோ்ர 

ந�ோய்்களுக்கு எதிரோ்கவும போது்கோப்பு அளிக்கிைது. தோய்ப்போலில 5 ்வ்்கயோ்ன ்வகுப்பு்க்�க் ஜ்கோண்்ட 

இமயூந்னோகுந�ோபுலின ்கோைப்படுகிைது. ஆயினும அதி்கம  ்கோைப்படு்வது  IgA ஆகும. இது  சுரப்பு  IgA 

எனறும தனித்து்வமைோ்க கூைப்படுகிைது.

ஆன்டிப்டட்டனஸ் சீரம்: ஆனடிஜ்டட்ட்னஸ  சீரம  ஜ்டட்ட்னஸ  இமயூந்னோகுந�ோபுலின  எனறும 

அ்ழக்்கப்படுகினைது.  இது  ஜ்டட்ட்னஸ  �்சசுக்கு  எதிரோ்ன  எதிரப்ஜபோரு�ோல  தயோரிக்்கப்படுகிைது.  இது 

ஜ்டட்ட்னஸ  ்வரமைோல  இருக்்க  அதி்க  ஆபத்தோ்ன  ்கோயங்்கள்  ஏற்பட்ட்வரக்கும  முழு்வதுமைோ்க,  தடுப்பூசி 

நபோ்டப்ப்டோத்வர்களுக்கும  ஜ்டட்ட்னஸ  ்டோக்ஸோய்டு  பயனபடுத்தப்படுகிைது.  இது  ஜ்டட்ட்னஸ  ந�ோய்க்கு 

சிகி்ச்ெ அளிப்பதற்்கோ்க ஆனடிபயோடிக் உ்டன நெரத்து ்வழங்்கப்படுகிைது மைற்றும திசுக்்கள் த�ரவுக்கும 

பயனபடுகிரது. இது ஊசியி்னோல திசுக்்கள் ்வழிநய ஜெலுத்தப்படுகிைது.
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4.  IgG  4  தவிை,  IgG  மூ்லக்கூறு்க�ோல 

்கோமபிளிஜமைனட்்ட நி்்ல நிறுத்த இயலும.

5.  இது  இரண்்டோம  நி்்ல  ந�ோய்த்  தடுப்பு 

எதிர்சஜெயலின முக்கிய ஆனடிபோடி  ஆகும. 

இதன அ்ர ்வோழ�ோள் 23 �ோள்்கள் ஆகும.

6.  IgG  தோய்  நெய்  இ்ைப்பு  திசு்்வ 

்க்ட்நது  ஜெனறு  இயற்்்கயோ்ன 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்்ல  குழ்ந்தக்கு 

்கருப்்பக்குள்ளும  பிை்நதவு்டனும 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்்ல ்வழங்குகிைது. 

ii) IgA

இது  சீரம  IgA  ,  சுரக்கும  IgA  (sIgA)  எ்ன  இரண்டு 

நதோற்ை ்வ்்க்கள் உள்�்ன.

அ) சீரம் IgA

1.  இது  சீரம  இமயுந்னோகுந�ோபிலின  12% 

உள்�து

2.  மைனிதனில , சீரம  IgA 80% நமைோந்னோஜமைரிக் 

நதோற்ை  ்வ்்வயோ்கவும,  மீதமுள்�்்வ 

்்டமைர்கள்,  ட்ரமைர்கள்  அல்லது 

ஜ்டடரோமைர்கள்  நபோனை  போலிஜமைரிக்  IgA 

உள்�்ன.  நமைோந்னோஜமைரிக்  அ்லகு்கள் 

்்ட-ெல்படு  பி்ைப்பு்க�ோலும  J 

ெங்கிலியோலும இ்ைக்்கப்படடுள்�்ன. 

3.  சீரம  IgA  மைோற்று  போ்த  ்வழியோ்க 

்கோமபிளிஜமைனட்்ட  நி்்லநிறுத்துகிைது. 

அதன அ்ர்வோழ �ோள் 5 �ோள்்கள் ஆகும.

ஆ) சுரப்பு IgA

1.  இது  ந்கோ்ழப்ப்ட்லம  ெோர்நத  நிைநீர 

திசுவின  முதன்மை  இமியூந்னோகுந�ோபின 

ஆகும. இது உமிழநீர, ்கண்ணீர, தோய்ப்போல 

ஆகிய்வற்றிலும ்கோைப்படும. 

2.  இது  இரண்டு  நமைோந்னோஜமைரிக் 

அ்லகு்க்�யும  J  ெங்கிலி்யயும  சுரப்பு 

பகுதி்யயும ஜ்கோண்டுள்�து (ப்டம 13.29).

3.  sIgA வின ஓங்கிய து்ை ்வகுப்போ்ன sIgA 2 

வில இந்லெோ்ன மைற்றும ்க்னமைோ்ன ெங்கிலி்கள் 

இ்்டநய  ந்கோ்வ்லண்ட  பி்ைப்பு்கள் 

இல்்ல.  இ்நத  து்ை  ்வகுப்பின 

இந்லெோ்ன  ெங்கிலி்கள்  ்்ட-ெல்படு 

பி்்னைப்பு்க�ோல இ்ைக்்கப்படடுள்�்ன. 

4.  இதன அ்ர்வோழ �ோள் 5-6 �ோள்்கள் ஆகும. 

இது  குறிப்பிட்ட  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைலுக்கு 

்கோரைமைோகும.

5.  sIgA  மூ்லக்கூறு்கள்  திைனமிக்்க 

ந�ோய்க்கிருமி்களின  நமைற்பரப்நபோடு 

வி்்னபுரி்நது  ஒடடுத்்லயும 

நி்்லநிறுத்துத்்லயும  இ்்டயூறு 

ஜெய்கினை்ன.  இது  மைோற்று  ்கோமபிளிஜமைனட 

போ்தயில ஒரு முக்கியப் பங்கு ்வகிக்கினைது. 

iii) IgM

1.  இது  சீரம  இமயூந்னோகுந�ோபின  கி்டங்கில 

5-10% உள்�து.

2.  இது  J  ெங்கிலியி்னோல  இ்ைக்்கப்பட்ட 

ஐ்நது  நமைோந்னோஜமைரிக்  அ்லகு்க்�யும 

Fc  துண்டுப்பகுதியில  ்்ட-  ெல்படு 

பி்ைப்பு்க்�யும ஜ்கோண்்ட ஜபன்டோஜமைரிக் 

அ்மைப்போகும (ப்டம 13.23). 

3.  இது  ப்ல  ஆனடிஜென்களுக்கு  இ்்வ 

முதன்மை  தடுப்போற்ைோல  எதிரஜெயலின 

முக்கிய  ஆனடிபோடியோகும.  இது  குழ்ந்த 

ஜபருமபோலும  உரு்வோக்்கப்படும  ஆனடிபோடி 

ஆகும.

கனமான ச���

�ர�� 
ப���ெபா�க�

இேலசான ச���

ச���J

�ர�� lgAlgM

ெ்டம் 13.23:  IgM, சுரப்பு IgA–மைோதிரி அ்மைப்பு்கள். IgM, Fc துண்டில J ெங்கிலியி்னோல இ்்னக்்கப்பட்ட 

ஜபன்டோஜமைரிக் அ்மைப்்ப ஜ்கோண்்டது. IgA, J ெங்கிலி, சுரப்பு அ்மைப்பு்கள் ஜ்கோண்்டது.
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ஒநர  ஆனடிஜெனனு்டன  இ்ை்நது 

்க்லப்பு இ்ைப்பு ஏற்படுமஜபோழுது ஜெல்கள் 

கிரோனு்� இழக்கினைது. இது ஹிஸ்டமின 

மைற்றும  அழற்சி்ய  உண்டுபண்ணும  பிை 

ஜபோரு்க்�ப் ஜ்வளியிடுகினைது. 

13.6.4 இம்யுநனோகுநைோபுலின் 

மூலக்கூறு்களின் நமல உள்ை 

ஆன்டிபஜைனிக் டி்டரமினன்ட்கள்

ஆனடிபோடி்கள்  கி்�க்ந்கோபுரதங்்க�ோ்னதோல, 

அ்்வ  ஆற்ைல  ்வோய்்நத  இமயுந்னோஜென்க�ோ்க 

ஜெயலபடடு  ஆனடிபோடி  எதிரஜெயலி்்ன 

தூண்டும.  இது  நபோனை  Ig  ஆனடிபோடி்கள் 

B–ஜெல  ்வ�ர்சசி  மைற்றும  ஹீநமைோரல  ந�ோய்த் 

தடுப்பு  எதிரஜெயலி்்னயும  ்கண்்டறிய  உதவும 

்வல்ல  ்கருவியோகும.  தனி்சசிைப்பு  பண்பு 

பகுதி்களில  அ்மை்நதுள்�  இமயுந்னோகுந�ோபுலின 

மூ்லக்கூறு்களின  நமைல  உள்�  ஆனடிஜெனிக் 

தீரமைோனிக்கும ்கோரணி எபிந்டோப்பு்கள் ஐநெோ்்டபிக், 

அலந்லோ்்டபிக்,  இடிநயோ்்டபிக்  எ்ன  மூனறு 

ஜபரிய ்வ்்க்களில அ்டங்கும.

13.7 ஆன்டிபஜைன் - ஆன்டிெோடி 

விணன்கள் (Antigen-Antibody Reactions)

ஆனடிஜெனனும,  ஆனடிபோடியும  குறிப்பிட்ட 

தன்மையு்டனும  ்க்வனிக்்கதக்்க  மு்ையிலும 

ஒனநைோஜ்டோனறு  இ்ையும.  மி்க  ந�ரத்தியோ்ன 

இ்்டவி்்ன்கள் ப்லவித ந�ோய்த் தடுப்பியல ெோர்நத 

நெோத்்ன  ்வ�ர்சசிக்கு  ்வழி  ்வகுத்துள்�்ன.  இ்நத 

நெோத்்ன்கள்  ஆனடிபோடி  அல்லது  ஆனடிஜென 

உள்�்ன்வோ  எ்ன  ்கண்டுைர  பயனபடுகினை்ன. 

இ்்வ,  ந�ோய்்க்�  ்கண்டுபிடிக்்கவும,  ஜ்கோள்்� 

ந�ோய்  ெோர்நத  ்கைக்ஜ்கடுப்்ப ்கண்்கோணிக்்கவும, 

மைருத்து்வ  ஆர்வம  அல்லது  உயிரியியல  ெோர்நத 

மூ்லக்கூறு்க்�  அ்்டயோ�ம  ்கோைவும 

உதவுகினை்ன. 

ஆய்வுக்  கூ்ட  சூழலில  �்்டஜபறும 

ஆனடிஜென  –  ஆனடிபோடி  வி்்ன்கள்  உயிரியல 

ெோர்நத வி்்ன்கள் எ்னப்படும. 

13.7.1 ஆன்டிபஜைன் – ஆன்டிெோடி எதிர 

விணன்களின் மூன்று நிணல்கள்

அ) முதலோம் நிணல

ஆனடிஜென  –  ஆனடிபோடி  வி்்ன்கள்  மூனறு 

நி்்ல்களில  �்்டஜபறுகினை்ன.  முத்லோம  நி்்ல 

4.  இ்்வ  B  ஜெல முதிர்சசி  அ்்டயும  ஜபோழுது 

உரு்வோகும முதல இமயூந்னோகுந�ோபின்கள் 

ஆகும. தனி IgM நமைோந்னோஜமைர்கள் B ஜெலலின 

நமைல  ஜ்வளிப்படுத்தப்படடு  B  ஜெலலின 

ஆனடிபோடி பகுதியோ்க பணிபுரிகினை்ன. 

5.  IgM இரத்த ஓட்டத்தில தங்கி அங்ந்க உள்� 

போக்டீரியோக்்க்� திரடசி  ஜெய்து  போரமபரிய 

்வழியில  ்கோமபிலிஜமைனட்்ட  தூண்டி 

ந�ோய்்க்�  உடஜ்கோள்ளும  நபோந்கோ்ெட 

ஜெல்க்� ஊக்குவிக்கினைது. 

6.  இதன அ்ர ்வோழ�ோள் ஐ்நது �ோள்்கள் ஆகும.

iv) IgD 

1.  ஜமைோத்த இமயூந்னோகுந�ோபின கி்டங்கில IgD 

ஆ்னது 1% வி்ட கு்ை்வோ்க உள்�து.

2.  இரண்டு  H-L,  இ்்ட  ெங்கிலி 

பி்ைப்பு்களு்டன  ஒநர  ஒரு  H-H  இ்்ட 

ெங்கிலி பி்ைப்பி்்ன ஜ்கோண்்டது. இதன 

தனி அ்மைப்போகும. 

3.  IgG  நபோனநை  நமைோந்னோஜமைரிக்  அ்மைப்்ப 

ஜ்கோண்்டது.

4.  B  ஜெல்களின  நமைற்பரப்பில  IgM  உ்டன 

நெர்நது  ஏரோ�மைோ்ன  IgD  ஆனடிபோடி 

்கோைப்படுகினை்ன.  அத்னோல  இ்்வ 

B  ஜெலலின  ஏற்பி  கூட்ட்மைப்பின  ஒரு 

போ்கமைோகிைது.  இத்னோல ஆரமப ஆனடிஜென 

இ்ைப்பிற்கு பின ஆனடிபோடி்ய உற்பத்தி 

ஜெய்ய  ஜதோ்டங்கு்வதற்கு  B-ஜெல்களுக்கு 

ெமிஞ்ஞ ஜெய்்வது இதன ஜெயலபோடு ஆகும. 

5.  இதன அ்ர ்வோழ�ோள் 2-3 �ோள்்கள் ஆகும. 

v) IgE

1.  இது சீரம இமயூந்னோகுந�ோபுலின 0.004 % 

மைடடுநமை  உள்�து.  இது  நமைோந்னோஜமைடரிக் 

அ்மைப்்பக்  ஜ்கோண்்டது.  இது  ரியோஜின 

அல்லது ரியோஜீனிக் எ்னவும அ்ழக்்கப்படும.

2.  நதோல  உைரவுதிைன  ஒவ்்வோ்மை 

ஆனடிபோடி்கள் இ்நத ்வகுப்பில உள்�்ன. 

3.  நபந்கோபில்கள்,  ஈசிந்னோபில்கள்,  மைோஸட 

ஜெல்கள் ஆகிய்வற்றில ்கோைப்படும IgE யின 

குறிப்பிட்ட Fc ஏற்பி்களு்டன இ்ையக்கூடிய 

Fc பகுதி்ய IgE ஜ்கோண்டுள்�து. இ்்வ IgE 

மூ்லக்கூறு்க�ோல பூெப்படுகினை்ன. இரண்டு 

IgE  மூ்லக்கூறு்க்�க்  ஜ்கோண்்ட  ஜெல்கள் 
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3.  வி்்னயின  நபோது  ஆனடிஜென்னோ்கந்வோ 

அல்லது  ஆனடிபோடியோ்கந்வோ  ந்வோ  இயலபு 

தன்மையி்்ன இழப்பதில்்ல.

4.  இ்ைப்போ்னது  நமைற்புைங்்களில 

�்்டஜபறும.

5.  அணும அணும ஒடடுத்திரள் அல்லது வீழபடிவு 

உரு்வோகுதலில பங்கு ஜபறுகினை்ன.

13.7.3 ஆன்டிபஜைன் மற்றும் ஆன்டிெோடி 

அைவீடு

முதல,  இரண்்டோம,  மூனைோம  நி்்ல்களில 

பங்ந்கற்கும  அ  ்க்�யும,  அ  ்க்�யும 

அ�வி்ட  ப்ல  மு்ை்கள்  உள்�்ன.  அ�வீடு 

நி்ை  அடிப்ப்்டயிந்லோ  (எடுத்துக்்கோடடு:  mg 

்�டரென)  ்வழக்்கமைோ்ன  அ்லகு்களிந்லோ  அல்லது 

்�டநரடரோ்கந்வோ  இருக்்க்லோம.  ஒரு  ெரித்தின 

்்டட்டர,  அனடிஜெனின  ஜதோ்்க,  ்வ்்க 

நெோத்்னயின  நி்்ல  நபோனை்்வ்க�ோல 

்கடடுப்படுத்தப்படுகினை்ன.  தீரமைோனிக்்கப் 

படுகிைது.  சீரங்்களு்டன  ஆனடிஜென்கள்  தரமைறி 

ஆய்வு  ஜெய்யப்ப்ட்லோம.  உைரதிைனும,  கூர 

உைரவும,  ஊநீர  நெோத்்ன்களின  இரண்டு 

முக்கிய  ்வழி  அ்லகு்க�ோகும.  உைரதிைன 

எனபது  மி்க  கு்ை்நத  அ�விலுள்�  ‘அ’  அல்லது 

‘அ’  வி்்ன.  நெோத்்னயி்னோல  ்கண்்டறியும 

திை்்ன  குறிப்பதோகும.  உைரவு  எனபது  ஒத்த 

தன்மையி்்னயு்்டய  அனடிஜெனுக்கும.  அ…

க்கும  இ்்டநய  �்டக்கும  எதிர  வி்்ன்க்� 

மைடடும  நெோத்்னயி்னோல  ்கண்்டறியும 

திை்்ன  குறிப்பதோகும.  ஒரு  நெோத்்ன  மி்கவும 

உைரவுள்�தோய்  இரு்நதோல,  த்வைோ்ன  நி்செய 

முடிவு்கள்  இருக்்கோது  அல்லது  கு்ை்வோ்க 

இருக்கும.

சி்ல நெோத்்ன்கள் பண்பு ெோர்நத்்வ மைற்ை்்வ 

அ�வு ெோர்நத்்வ.

ஆனடிஜென  மைற்றும  ஆனடிபோடி  ்கண்்டறிய 

பயனபடுத்தும  பலந்வறு  நெோ்்ன்கள்  கீநழ 

ஜ்கோடுக்்கப்படடுள்�்ன.

1.  வீழபடிவு நெோ்்ன

2.  திரடசியோதல நெோத்்ன

3.  ்கோமப்ளிமைண்ட நி்்ல நிறுத்துதல நெோத்்ன

4.  நரடிநயோ ந�ோய் எதிரப்பு நெோத்்ன

5.  எ்்லெோ நெோத்்ன

எனபது  ஜ்வளிப்ப்்டயோ்ன  வி்�வு்கள்  இல்லோத, 

இரண்டிற்கும  இ்்டநய  ஏற்படும  ஜதோ்டக்்க 

இ்்டவி்்ன ஆகும. இ்நத வி்்ன ந்வ்கமைோ்னதும, 

இயற்பியல ந்வதியியல, ஜ்வப்ப இயக்்கவியல்களின 

ஜபோது்வோ்ன  விதி்க்�  பினபற்று்வதோ்கவும 

உள்�து.  ஆனடிஜென  –  ஆனடிபோடி்களுக்கு 

இ்்டயி்லோ்ன  இ்ைப்பு,  நி்்லமின  வி்ெ, 

்ஹடரென  பி்ைப்பு்கள்,  ்வோன்டர  ்வோலஸ 

வி்ெ்கள்,  நீரஜ்வறுப்பு  வி்ெ்கள்  நபோனை 

மூ்லக்கூறு்களி்்டநய  ்கோைப்படும  ்வலு்வற்ை 

வி்ெ்க�ோல வி்�கினைது.

ஆ) இரண்்டோம் நிணல

முத்லோம  நி்்லயி்்ன  ஜதோ்டர்நது  இரண்்டோம 

நி்்லயினில ்வண்்டல படிவு, ஒடடுதிரள், ஜெல்களின 

சி்தவு,  உயிநரோடிருக்கிை  ஆனடிஜென்க்� 

அழித்தல,  அ்ெயும  உயிரி்க்�  ெமைனபோடு 

படுத்துதல,  கு்ைநிரப்்ப  நி்்லநிறுத்துதல, 

போநெ்க்ெந்டோசிஸ்ய  நமைமபடுத்துதல 

நபோனை்வற்்ை வி�க்கிக் ்கோட்டக்கூடிய நி்கழவு்கள் 

�்்டஜபறுகினை்ன. 

இ) மூன்்றோம் நிணல

இயற்்்கயோ்கந்வ  �்்டஜபறும  சி்ல 

ஆனடிஜென  –  ஆனடிபோடி  எதிரவி்்ன்கள், 

ஜ்கடுதியோ்ன  ஆனடிஜென  ெமைனபோடு  அல்லது 

அழித்தல,  அல்லது  திசுக்்களின  நெதம 

நபோனை்வற்றிற்கு  ்வழி  ்வகுக்கும  ெங்கிலி 

எதிரவி்்ன்க்�  து்வக்கி  விக்கும  இ்்வ்கள் 

மூனைோம  நி்்ல  எதிரவி்்ன்க�ோகும.  இ்்வ 

ஜதோற்று  ந�ோய்்கள்,  மை்்னெோர  ஒவ்்வோ்மை,  மைற்ை 

பிை  தடுப்போற்ைல  ெோர்நத  ந�ோய்்கள்  வீ  நமைோரல 

நபோனை்்வ்களுக்கு  எதிநர  ந�ோய்  எதிரப்பி்்ன 

்வழங்குகினை்ன. 

13.7.2 ஆன்டிபஜைன் – ஆன்டிெோடி 

விணன்களின் பெோதுவோன ெண்பு்கள் 

ஆனடிஜென – ஆனடிபோடி வி்்ன்களின ஜபோது்வோ்ன 

பண்பு்கள்  ஆனடிஜென-ஆனடிபோடிவி்்ன்கள் 

கீழக்்கோணும ஜபோது்வோ்ன பண்பு்க்� உ்்டய்்வ.

1.  ஆனடிஜென-ஆனடிபோடிஎதிரவி்்ன 

குறிப்பிட்ட  தன்மை  ்வோய்்நதது.  ஒரு 

ஆனடிஜென  அதனு்்டய  ஒத்த்மைப்பு 

ஆனடிபோடியு்டன மைடடுநமை இ்ையும2. 

சிறு போ்கங்்கள் அல்ல, ஒரு முழு மூ்லக்கூநை 

வி்்னபுரியும.
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• இரு  பரிமைோை  ஒற்்ை  ஊடுரு்வல 

(நமைனசினி ஜெயலமு்ை)

• இரு  பரிமைோை  இரட்்ட  ஊடுரு்வல 

(ஆ்சர்டரந்லோனி ஜெயலமு்ை)

இம்யூநனோ எலக்டநரோநெோநரோஸிஸ் 

(Immunoelectophoresis)

1953  யில  கிரோபரும,  விலலியமசும  இமயூந்னோ 

எ்லக்டநரோநபோநரோஸி்ஸ  ்வடி்வ்மைத்த்னர. 

இமமு்ையில இரண்டு படிநி்்ல்கள் உள்�்ன.

முதல  படிநி்்ல  அ்கநரோஸ 

எ்லக்டநரோநபோநரோஸிஸ ஆகும.

ஒரு  ஜெவ்்வ்க  ்வடி்வ  ஜதோடடியிலுள்� 

அ்கநரோஸ  கூழமைத்தில  மினெோரம  போயும  தி்ெக்கு 

இ்ையோ்க  ந்கோடு்கள்  கிழிக்்கப்படடு  அதில 

ஆனடிசீரம  நிரப்பப்படுகிைது.  ஊடுரு்வலி்னோல, 

வீழபடிவு  ந்கோடு்கள்  ஒவ்ஜ்வோரு  பிரிக்்கப்பட்ட 

மூ்லக்கூறு்களு்டன ்வ�ரகினை்ன (ப்டம 13.24).

2

3

1

5

6

4

ெ்டம் 13.24:  ந�ோய்த்தடுப்பு 

எ்லக்டநரோநபோநரோஸிஸ

6.  ஜ்வஸடரன பி�ோடடிங் நுடபம

7.  �டுநி்்ல நெோத்்ன

1. வீழெடிவு எதிரவிணன்கள்

ஒரு ்க்ரயக்கூடிய ஆனடிஜென ெரியோ்ன ஜ்வப்பம, 

pHயில  எ்லக்நரோ்்லடடு்களின  து்ையு்டன 

(NaCl)  அதன  ஆனடிபோடியு்டன  இ்ை்நது 

ஆனடிஜென-ஆனடிபோடிசிக்்கல,  ்க்ரயக்கூ்டோத 

வீழபடிவி்்னயும  உரு்வோக்கும.  இது  வீழ  படிவு 

எ்னப்படும.  வீழ  படி்வமைோ்னது  கீநழ  படியோமைல 

து்கள்்க�ோ்க ஜதோங்கி்னோல அ்நத எதிரவி்்ன, து்கள் 

திரட்டல எ்னப்படும.

• வீழெடிவு எதிரவிணன்களின் ெயன்ெோடு்கள்

கீழ்கோணும  நெோத்்ன்கள்  ஜபோது்வோ்க 

பயனபடுத்தப்படுகினை்ன.

அ) வணையம் நசோதணன (Ring test)

எடுத்துக்்கோடடு:  C  -  எதிரவி்்னப்பு 

புரதம  நெோத்்ன,  அஸந்கோலியின  ஜ்வப்ப 

வீழபடிவு,  ்லோனஸபீடடு  நுடபத்தி்னோல 

ஸடநரப்ந்டோ்கோக்கி்க்�த் ஜதோகுத்தல.

ஆ) �ழுவம் நசோதணன (Slide test)

ஆனடிஜெனின  ஒரு  துளியும,  ஆனடிசீரத்தின  ஒரு 

துளியும �ழு்வத்தின நமைல ்்வக்்கப்படடு அ்ெ்நது 

கி�றி்னோல  து்கள்்கள்  நதோனறும.  (எடுத்துக்்கோடடு: 

்ெபி்லஸ ந�ோய்க்்கோ்ன VDRL நெோத்்ன.

இ) குைோய் நசோதணன (Tube test)

�்சசு்க்�யும  �்சசுயிரி்க்�யும  தரப்படுத்த  ஒரு 

அ�வு ெோர்நத து்கள் திரட்டல பயனபடுத்தப்படுகிைது. 

கூழமங்்களில வீழெடிவு எதிரவிணன 

(Precipitation reaction in gels)

வீழபடி்வத்்தத்  திர்வ  ஊ்ட்கத்்தவி்ட 

கூழமைங்்களில �்்டஜபை ஜெய்தலில ப்ல �ன்மை்கள் 

உள்�்ன. எதிரவி்்னயோ்னது, ஜதளி்வோ்ன வீழபடிவு 

பட்்டயோ்க ்கோைப்படும. இது நி்்லயோ்னது. நமைலும 

நத்்வப்பட்டோல ெோயநமைற்றி போது்கோக்்க்லோம.

இமயூந்னோபரவுதல,  ஜபோது்வோ்க  1%  அ்கநரோஸ 

கூழமைத்தில ஜெய்யப்படுகிைது. இ்சநெோத்்ன ப்லவித 

மைோறுதல்களு்டன கி்்டக்கினைது. 

• ஒரு  பரிமைோை  ஒற்்ை  ஊடுரு்வல  (ஓடின 

ஜெயலமு்ை)

• ஓரு பரிமைோை இரட்்ட ஊடுரு்வல (ஓக்லி – 

புல நதோரநப ஜெயலமு்ை)
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்வழக்்கமைோ்ன நெோத்்ன ஆகும.

இரத்த  ்வ்்கப்படுத்தலுக்கும  குறுக்கு 

ஒப்பி்டலுக்கும இ்நத ஜெயலமு்ை பயனபடுகிைது.

ஆ) குைோய் திரடசியோதல (Tube Agglutination)

இது ஆனடிபோடி்க்� அ�வீடு ஜெய்ய ஒரு தரமைோ்ன 

அ�வு ெோர்நத ஜெயலமு்ையோகும.

எடுத்துக்்கோடடு:  ்்டபோய்டுக்கு  ஜெய்யப்படும 

்்வ்டல  நெோத்்ன,  ரிக்்கடசியல  ஜதோற்றிற்கு 

ஜெய்யப்படும ந்வயில பிலிக்ஸ நெோத்்ன.

நலட்டக்ஸ் திரடசியோதல நசோதணன (Latex 

Agglutination)

இதில  ந்ல்டக்ஸின  து்கள்்கள்,  ்க்ரயக்கூடிய 

ஆனடிஜென்க்�  உறிஞசும  தனஜெய்லற்ை 

்க்டத்தி்க�ோ்க பயனபடுத்தப்படுகினை்ன. 

ருநமை்டோய்டு  ்கோரணி  ்கண்்டறிதலுக்கு  இது 

மி்கவும பயனபடுத்தப்படுகிைது. 

ந்ல்டக்ஸ  (Latex)  திரடசியோதல  நெோத்்ன்கள் 

HBs,  Ag,  ASO,  CRP  நபோனை்்வ்க்�க் 

்கண்்டறிய  மைருத்து்வ  நெோத்்னக்  கூ்டங்்களில 

பயனபடுத்தப்படுகினை்ன.

கூம்ஸ் நசோதணன (ஆன்டிகுநைோபுலின் நசோதணன) 

(Applications of coombs test)

இ்நத  நெோத்்ன  உப்புநீரிலுள்�  Rh
+ve
  இரத்த 

சி்வப்பு அணுக்்க்� திரடசியோதல ஜெய்யோத ஆனடி 

Rh  ஆனடிபோடி்க்�க்  ்கண்்டறிய  1945  ஆம 

ஆண்டில, கூமஸ, நமைோரனட, நரஸ எனப்வர்க�ோல 

உரு்வோக்்கப்பட்டது. 

கூமஸ  நெோத்்ன  ந�ரமு்கமைோ்கந்வோ  அல்லது 

மை்ைமு்க ்வ்்கயோ்கந்வோ இருக்்க்லோம.

கூம்ஸ் நசோதணனயின் ெயன்ெோடு்கள்

1.  இரத்த  ்வங்கி்களில  எரித்திநரோ்ெடடு்க்� 

்வ்்கபடுத்துதல

2.  பிை்நத குழ்ந்தயின சி்வப்பணு அழிவு ந�ோயின 

மைதிப்போய்வு

3.  தனனு்டல  தோங்கு  திைன  சி்வப்பணு  அழிவு 

நெோ்்கயின ஆய்வுறுதி

சுருக்்கம்

தடுப்பூசி  மு்ையின  ஜ்வற்றியி்னோல  உ்ல்க 

சு்கோதோர  நிறு்வ்னம  (WHO)  1979  ம  ஆண்டு 

ஜபரியம்மை  முற்றிலும  ஒழிக்்கப்படடு  விட்டது 

எனை  அறிவிப்்ப  ஜெய்தது.  உறுப்பு்களின 

ஜெயலபோடடின  அ்்டப்ப்்டயில,  உறுப்பு்க்� 

1.  �ழு்வத்தின  நமைல  அ்கோர  அடுக்கு்கள். 

ஆனடிஜெனுக்கு ஒரு குழியும, ஆனடிசீரத்திற்கு 

ஒரு  ஜதோடடியும  அ்கோரிலிரு்நது  ஜ்வடடி 

எடுக்்கப்படுகிைது.

2.  மைனித சீரம நிரமபிய ஆனடிஜென குழி

3.  எ்லக்டநரோநபோநரோஸஸி்னோல பிரித்த சீரம

4.  முழு்மையோ்ன  மைனித  சீரத்திற்்கோ்ன 

ஆனடிசீரத்தி்னோல நிரமபிய ஆனடிசீரம ஜதோடடி

5.  சீரமும,  ஆனடிசீரமும  அ்கோரில  ஊடுரு்வ 

அனுமைதித்தல

6.  வீழபடி்வ  ந்கோடு்கள்  தனி  சீரம  புரதங்்களுக்கு 

உரு்வோகுகினை்ன.

• ்கவுண்்டர

• ரோக்ஜ்கட

2. திரடசியோதல எதிரவிணன்கள் 

(Agglutination reactions)

ஒரு து்க�ோ்ன ஆனடிஜென அதன ஆனடிபோடியு்டன 

எ்லக்டநரோ்்லடடு்கள்  து்ையு்டன  ெரியோ்ன 

ஜ்வப்பம,  pH  யில  ்க்லக்்கப்படுமநபோது  து்கள்்க�ோ்க 

ஒடடிக்ஜ்கோள்கினை்ன.  இ்நத  எதிரவி்்ன 

திரடசியோதல எ்னப்படும. 

ந�ரடி திரடசியோதல நசோதணன (Direct agglutination)

இதில  ஒரு  ஜெல  அல்லது  ்க்ரயகூ்டோத  து்கள் 

ஆனடிஜென  ந�ரடியோ்க  ஆனடிபோடியி்னோல 

திரடசிய்்டயப்படுகிைது.  எடுத்துக்்கோடடு  :  ஆனடி 

A சீரோவி்னோல குழுமைம A இரத்த சி்வப்பு அணுக்்கள் 

திரடசியோதல.

மண்றமு்க (தன்பசயலற்்ற) திரடசியோதல பசோதணன 

(Indirect agglutination)

தனஜெய்லற்ை  திரடசியோதல  ஆனடிஜென 

பூெப்பட்ட  ஜெல்கள்  அல்லது  மை்நதமைோ்ன  து்கள்்களின 

திரடசியோத்்லக் குறிக்கும. இ்்வ ்க்ரயக்கூடிய 

ஆனடிஜெனின  தனஜெய்லற்ை  ்க்டத்தி்கள்  ஆகும. 

எடுத்துக்்கோடடு:  ருமைட்டோய்டு  ்கோரணி்யக் 

்கண்்டறியும ந்ல்டக்ஸ திரடசியோதல. 

• திரடசியோதல எதிரவிணன்களின் 

ெயன்ெோடு்கள் (Applications of agglutination 

reactions)

அ) �ழுவம் திரடசியோதல (Slide agglutination)

மைருத்து்வ  ்வ்்க  மைோதிரியிலிரு்நது 

பிரித்ஜதடுக்்கப்பட்ட  ப்ல  போக்டீரியோக்்க்� 

அ்்டயோ�ங்்கோை,  �ழு்வம  திரடசியோதல  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.

உரலி

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

ெடி 1 ெடி 2

ெடி 3
ெடி 4
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ஆ)   சி்வப்பு  அணுக்்கள்,  ஈஸிந்னோபிலஸ, 

நபநெோபிலஸ,  நமைோந்னோ்ெடஸ,  மைோஸட 

ஜெல்கள்,  இரத்தத்  தடடு்கள்  மைற்றும  B 

நிைநீர்ச ஜெல்கள்.

இ)   சி்வப்பு  அணுக்்கள்,  ஈஸிந்னோபிலஸ, 

நபநெோபிலஸ,  நமைோந்னோ்ெடஸ,  மைோஸட 

ஜெல்கள்,  இரத்தத்  தடடு்கள்  மைற்றும  T 

நிைநீர்ச ஜெல்கள்.

ஈ)   சி்வப்பு  அணுக்்கள்,  ஈஸிந்னோபிலஸ, 

நியூடநரோபிலஸ,  நபநெோபிலஸ, 

நமைோந்னோ்ெடஸ, மைோஸட ஜெல்கள் மைற்றும 

NK ஜெல்கள்.

7.  கீழக்்கண்்ட்வற்றுள்  எ்்வ  NK  ஜெல்கள் 

குறித்து்ச ெரியோ்ன வி்வர ்வோெ்கம?

அ)   விழுங்குதல  மு்ை  மைற்றும  ஜெல்ல்க்ச 

ஜெரிமைோ்னம மூ்லம குறியி்லக்கு்ச ஜெல்க்� 

அழிப்பது.

ஆ)   ஆனடிஜெ்்னக் ்கண்டு ஜபருக்்கமை்்ட்வது.

இ)   புை்சஜெல ்வழியில குறியி்லக்கு்ச ஜெல்க்� 

அழிப்பது.

ஈ)   பலலுரு  உட்கரு  ஜெல்களில  ஒரு 

்வ்்கயோகும.

8.  கீழக்்கண்்ட்வற்றுள்  எ்்வ  ஒவ்்வோ்மை்களின 

உரு்வோக்்கத்தில  முக்கியப்  பங்கு 

்வகிக்கினை்ன?

அ)   நியூடநரோபிலஸ

ஆ)   மைோஸட ஜெல்கள்

இ)   நமைோந்னோ்ெடஸ

ஈ)  ஜ்டனடிரிடிக் ஜெல்கள்

9.  கீழ்கோண்்ப்களில  ஒனறு  மைடடும 

ஆக்ஸிஜ்னனின ஆ்க ஜெயலப்டோது.

அ)   ்கோமபிளிமைண்ட

ஆ)   ஆனடிபோடி

இ)   திடீர நி்்ல புரதங்்கள்

ஈ)  ்லோக்ந்டோ ஜபரின

10.  கீழ்கோண்ப்்வ்களுள்  எது  ஜபைப்பட்ட 

ந�ோய்த்தடுப்பின முக்கியப் பண்பு இல்்ல.

அ)  நபந்கோ்ெட்டோசிஸ

ஆ) நி்்னவு 

இ)  குறிப்பிட்ட தன்மை

ஈ)   சுய  மைற்றும  சுயம  அல்லோத்்வ்களில 

சுய மதிப்பீடு

சரியோன விண்டணயத் 

நதர்நபதடுக்்கவும்

1.  தடுப்பு  மைரு்நது 

எனை  ஜெோல  யோரோல 

ப்்டத்துரு்வோக்்கப்பட்டது?

அ)  ஜென்னர  ஆ)  போஸ்செர

இ)  ந்கோ்ச  ஈ)  ஜரோக்சு

2.  தடுப்பூசி  மு்ை  யோரோல  முதலில 

அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டது?

அ)  போஸ்செர  ஆ)  ந்கோ்ச

இ)  ஜென்னர  ஈ)  ்வோனஜபரரிங்

3.  இரண்்டோம நி்்ல நிைநீர உறுப்பு்கள் குறித்து 

எது மி்கவும ஜபோருத்தமைோ்னது?

அ)   B மைற்றும T முனந்னோடி ஜெல்கள் இருக்கும 

இ்டம.

ஆ) லிமநபோ்ெட்கள் சுற்றுமி்டம.

இ)   ஜெல்கள் ்க்்டசியோ்க ந்வறுபோடு அ்்டயும 

இ்டம

ஈ)  ஜெல்கள் ஜபருக்்கமை்்டயும இ்டம

4.  கீழக்்கண்்ட்வற்றுள் எது நிைநீர மைண்்ட்லத்தின 

த்்லயோயப் பணி?

அ)  ஜபைப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

ஆ) இயற்்்க ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

இ)  வீக்்கம (அழற்சி)

ஈ)  ந�ோய் அணுக்்க்� ஈரப்பது

5.  பிை்நதவு்டன  ்தமைஸ  அ்கற்ைப்பட்ட 

சுண்ஜ்டலியிலிரு்நது  ஜபைப்படும  நிைநீர 

முடி்சசுவின  பகுதியில  ்வழக்்கத்திற்கு  மைோைோ்க 

மி்கக்கு்ை்நத  எண்ணிக்்்கயி்லோ்ன  ந�ோய் 

எதிரப்பு்ச ஜெல்கந� ்கோைப்படும

அ)  போரோ ்கோரஜ்டக்ஸ

ஆ)  ்கோரஜ்டக்ஸ

இ)  ஜமைடுல்ல

ஈ)  ்தமைஸ

6.  ்மைந்லய்ட ்வ்்க முனந்னோடி ஜெல்களிலிரு்நது 

உரு்வோகுப்்வ.

அ)   சி்வப்பு  அணுக்்கள்,  நியூடநரோபிலஸ, 

ஈஸிந்னோபிலஸ,  நபநெோபிலஸ, 

நமைோந்னோ்ெடஸ, மைோஸட ஜெல்கள் மைற்றும 

இரத்தத் தடடு்கள்
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16.  ஆனடிபோடி்கள்  எதிரவி்்ன  ஜெய்யும 

ஆனடிஜெனிக் த�ங்்கள் அ்ழக்்கப்படுகினை்ன

அ)   தடுப்போற்ைல  ஆ)   ந்கரியர்கள்

இ)   எபிந்டோப்்கள்  ஈ)  ஹதீஸ

17.  ஒரு  இமிந்னோகுந�ோபூலின  மூ்லக்கூற்றின 

அடிப்ப்்ட ்கட்ட்மைப்பு அ்லகு உள்�்டக்கியது

அ)   ஒரு λ ந்லெோ்ன ெங்கிலி்கள் மைடடுநமை.

ஆ)   ஒரு மைோறிலி மைற்றும மூனறு மைோறி பகுதி்கள்.

இ)   இரண்டு  ஒத்த  போரிய  மைற்றும  இரண்டு 

ஒத்த ந்லெோ்ன ெங்கிலி்கள்.

ஈ)  ஜமைோத்தம ஐ்நது ஜ்டோ்மைனஸ. 

18.  நெ ெங்கிலி  பின்வரும  ந�ோய் 

தடுப்போற்ைலினு்டன  ஜதோ்டரபு்்டய  ஒரு 

கி்�க்ந்கோப்டி்்டட ெங்கிலி?

அ)   IgA  ஆ)   IgG

இ)   IgD  ஈ)  IgE

19.  ஆனடிஜெனனுக்கும  ஆனடிபோடிக்கும 

இ்்டயி்லோன முதன்மை இ்்டவி்்ன்களில, 

கீழ்கோணும ஒனறு ஈடுப்டோது.

அ)  ந்வண்்டர்வோலஸ வி்ெ

ஆ) ்ஹடநரோநபோபிக் வி்ெ

இ)  ஜ்லடநரோஸந்டடடிக் வி்ெ

ஈ)  ந்கோ்வ்லண்ட பி்ைப்பு்கள்

20.  ஆனடிஜெ்்ன  மைதிப்பிடும  நெோத்்னயில 

ஆனடிஜெனனுக்கு  பதி்லோ்க  ்க்டத்தி 

து்கள்்க�ோல  ஆனடிபோடி  உறிஞெப்பட்டோல, 

இ்நத நுடபம                   எ்னப்படும.

அ)  மை்ைமு்க திரடசியோதல 

ஆ)  ந�ரமு்க திரடசியோதல

இ)  எதிரமை்ை ஜெய்லற்ை திரடசியோதல

ஈ)  ஹீமைகுளுடந்டஷன தடுப்பு

பின்வரும் வினோக்்களுக்கு விண்ட தரு்க

1.  ந�ோய்த்தடுப்பியல எனைோல என்ன?

2.  ந்வக்சிந்னஷன ்வ்ரயறு.

3.  M ஜெல்கள் எனபது என்ன?

4.  முதலநி்்ல  நிைநீர  உறுப்பு்களின  பணி 

என்ன?  இரண்்டோம  நி்்ல  நிைநீர 

உறுப்பு்களின பணி என்ன?

5.  குருதியோக்்கம பற்றி ்வ்ரயறு.

ந்வறுபடுத்துதல

11.  ஜெல இ்்டப்பட்ட ந�ோய்த்தடுப்பியல         

்னோல ஏற்படுகினைது.

அ)  B ஜெல்கள்  ஆ)  T ஜெல்கள்

இ)  NK ஜெல்கள்  ஈ)  இ்்வ அ்்னத்தும

12.  ந்வக்சின்க�ோல  தூண்்டப்படும 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல 

அ)   இயற்்்கயோ்க  ஜபைப்பட்ட  ஜெயல 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

ஆ)   இயற்்்கயோ்க  ஜபைப்பட்ட  ஜெய்லற்ை 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

இ)   ஜெயற்்்கயோ்க  ஜபைப்பட்ட  ஜெய்லற்ை 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

ஈ)   ஜெயற்்்கயோ்க  ஜபைப்பட்ட  ஜெயல 

ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல

13.  ஹபிஜ்டனஸ

அ)   ந்கரியர மூ்லக்கூறு்கள் இமமுந்னோஜெனிக் 

ஆ்க இருக்்க ந்வண்டும.

ஆ)   சிைப்பு  ஆனடிபோடி்டன  ஜதோ்டரபுஜ்கோள்்வது, 

ஹோப்்டன்கள்  ஒருங்கி்ை்நத்்வயோ்க 

இரு்நதோலும கூ்ட.

இ)   ந்கரியர்கள்  இல்லோமைல  ந�ோஜயதிரப்பு 

பதில்க்� தூண்்ட முடியோது.

ஈ)  நமைந்ல உள்� அ்்னத்து.

14.  14.  அம்மை  ந�ோய்  ஜதோற்று  தோக்கிய்வற்்கள் 

ஜபரிய  அம்மை  ந�ோய்க்கு  எதிரோ்ன  போது்கோப்பு 

ஜபறு்வது,  _____________  யி்்ன 

குறிக்கும. 

அ)   ஆனடிஜெனிக் தனித்தன்மை. 

ஆ)   ஆனடிஜெனிக் குறுக்கு ஜெயலதிைன.

இ)   உள்�ோர்நத ந�ோய் எதிரப்பு ெக்தி. 

ஈ)  ஜெய்லற்ை போது்கோப்பு.

15.  அடெஜு்வனட ஒரு ஜபோருள்

அ)   இமமுந்னோஜெனிசிடடி ஜதோ்நதரவு .

ஆ)   இமிந்னோஜெனின இரெோய்ன சிக்்கல்க்� 

அதி்கரிக்கிைது.

இ)   ந�ோஜயதிரப்பிற்கு  ந�ோஜயதிரப்பு  பதில 

அதி்கரிக்கிைது.

ஈ)   ந�ோய்  தடுப்பு  குறுக்கு  -  எதிரவி்்ன 

அதி்கரிக்கிைது.
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6.  பல்வ்்கத்  திைனு்ட்மை  குருத்தணுக்்கள் 

எனைோல என்ன?

7.  ஜபைப்படும  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல  எனைோல 

என்ன?

8.  ந�ோய்த்தடுப்பியலின நி்்ன்வோற்ைல எனைோல 

என்ன?

9.  ஜெயல/ஜெய்லற்ை  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல- 

்வ்ரயறு.

10.  இமியூந்னோஜெனிசிடடி எனைோல என்ன?

11.  இமியூந்னோஜென- ்வ்ரயறு.

12.  நஹப்்டன்கள் எனைோல என்ன?

13.  ஆனடிஜெனிசிடடி எனைோல என்ன?

14.  ஜஹப்பிந்டோப்பு்கள் ்வ்ரயறு.

15.  ஆனடிபோடி்்கள் ்வ்ரயறு.

16.  ஆக்ஸி்னநெஸன எனைோல என்ன?

17.  ந�ோய்த்தடுப்போற்ைல/்கோமபிளிமைண்ட  எனைோல 

என்ன?

18.  வீழபடி்வோதல/திரடசியோதல எனைோல என்ன?

19.  ஈஸந்னோபில்கள்/  நியூடந்டோபில்கள்- 

சிறுகுறிப்பு ்வ்ர்க.

20.  NK ஜெல்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு ்வ்ர்க.

21.  எவ்்வோறு  ந்கோ்ழப்ப்ட்ல  ெவ்வு்கள் 

ந�ோய்க்கிருமி்கள்  ஓமபுயிரியின  உள்ந� 

்வரு்வ்த தடுக்கினை்ன.

22.  நபந்கோ்ெட்டோஸசின  பலந்வறு  நி்்ல்க்� 

சுருக்்கமைோ்க வி�க்கு்க.

23.  இனட்டரஜபரோன்க்�  பற்றி  சிறுகுறிப்பு 

்வ்ர்க.

24.  முதலநி்்ல  ந�ோய்த்தடுப்பு  எதிரஜெயல/ 

இரண்்டோமநி்்ல  ந�ோய்த்தடுப்பு  எதிரஜெயல- 

சிறுகுறிப்பு ்வ்ர்க.

25.  து்்னயூக்கி்கள் எவ்்வோறு ஜெயலபடுகினை்ன.

26.  இமயூந்னோகுந�ோபுளினின  அ்மைப்பி்்னயும 

பணி்க்�யும வி�க்கு்க. 

27.  ்தமைஸின  அ்மைப்்பயும  ந்வ்்ல்க்�யும 

சுருக்்கமைோ்க வி்வரி.

28.  நிைநீர  முடி்சசுவின  அ்மைப்புமு்ை  மைற்றும 

ந்வ்்ல்கள் பற்றி சுருக்்கமைோ்கக் கூறு.

29.  நமைந்கரோபோஜ்்களின பண்பு்க்� வி்வரி.

30.  B/T ஜெல்களின பண்பு்க்� வி்வரி.

31.  வீக்்கம  எதிரஜெயலின  மூனறு  முக்கிய 

நி்கழவு்க்� வி�க்கு்க.

32.  ஹீநமைோரல ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்்ல சுருக்்கமைோ்க 

வி்வரி.

33.  ஜெல இ்்டயீடு ந�ோய்த்தடுப்போற்ை்்ல வி்வரி.

34.  IgM ன பண்பு்க்� குறிப்பிடு்க.

35.  ஆனடிஜென  -  ஆனடிபோடி  வி்்ன்களின 

ஜபோது்வோ்ன பண்பு்க்� படடியலிடு்க.
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இயல 14

நுண்ணுயிர் ை்ரபியல

இயல திடெவன்ர

14.1 மரபுத் த்கவல்்கள, டி.என்.ஏ ்ெ்கரித்தல்

14.2 டி.என்.ஏ அறமபபு

14.3 டி.என்.ஏ மறுபதிபபு

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.

மாணவர்்கள இபபாடபபகுதிறயப பயின்ை 

பிைகு,

• 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.

ேற்்றல க�ாக்ேஙேள்

டிஎன்ஏ அைமப்பு

ைசட்ேடாசின்

ைசட்ேடாசின்
குவாைனன்

குவாைனன்
அடிைனன்

அடிைனன்
 யுராசில்

RNA DNA

ைதமின்

• 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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மிருதுவான சிற்றினம் (S) – வீரியமுள்ள, 

உறையுள்ள, (செல்விழுங்குதறைத் எதிர்க்கும்) 

மிருதுவான குழுக்்கற்ள ஊட்கத்தில் உருவாக்கும்.

கிரிிஃபித் மிருதுவான உயிருள வீரியமான   

பாக்டீரியாக்்கற்ள எலி்களின் உடலில் செலுத்தினார். 

அப்பாது எலி்களுக்கு ்�ாய் உணடாகி 

இைநதன. அ்த ்�ரத்தில் சொரசொரபபான 

வீரியமுள்ள பாக்டீரியாக்்கற்ள எலி்களின் உடலில் 

செலுத்திய்பாது ்�ாறய உணடாக்்கவில்றை, 

எலி்களும் இைக்்கவில்றை. சவபபபபடுத்திக் 

ச்கால்ைபபடட மிருதுவான சிற்றினத்றத எலி்களில் 

செலுத்தினார், எலி்கள உயி்ராடிருநதன. 

ஆனால் சவபபபபடுத்திக் ச்கால்ைபபடட 

வீரியமுள்ள பாக்டீரியாக்்கற்ளயும், வீரியமற்ை 

பாக்டீரியாக்்கற்ளயும் ்கைநது செலுத்தினார். 

செலுத்திய்பாது, ஆசெர்யமான முடிவு்கற்ள 

ச்காடுத்தது. எலி்கள நி்மானியாவால் இைநதறதக் 

்கணடார். இைநத எலியின் இரத்தத்றதப பரி்ொதறன 

செய்து பார்க்கும் ் பாது அதில் உயிருள்ள மிருதுவான 

சிற்றினம் இருநதது. தற்செயைான ்கணடுபிடிபபு, 

கிரிிஃபித்றத, சொரசொரபபான சிற்றினம், மிருதுவான 

சிற்றினமா்க மாற்ைபபடுவதற்கு, சவபபத்தினால் 

ச்கால்ைபபடட மிருதுவான பாக்டீரியாவில் இருநது 

சபைபபடட சபாருற்ளதான் என்று முடிவு செய்தார். 

இநத சபாருளதான் ”மாற்ைத்தின் தத்துவம்” என்று 

கூறினார். இநத நி்கழ்வு ”பாக்டீரியல் மாற்ைம்” என்று 

கூைபபடுகிைது. கிரிிஃபித் ்ொதறன படம் 14.3 ல் 

சுருக்்கமா்க ்காணபிக்்கபபடடுள்ளது.

கிரிிஃபித் எலி்களில், சவபபத்தினால் 

ச்கால்ைபபடட மிருதுவான மற்றும் 

சொரசொரபபான சிற்றின வற்க்கற்ள 

உடசெலுத்தும்்பாது என்ன நி்கழும் என்று 

எதிர்பார்த்தார்?

உயர் சிந்தனை கேள்விேள்

மரபியல் என்பது ்கடடுபபடுத்தும் ்காரணியின் 

செயல்படும் விதத்றதப புரிநதுச்காளளும் 

்�ாக்்கத்திறனக் ச்காணட அறிவியலின் ஒரு பிரிவு 

ஆகும். த்கவல் பரிமாற்ைங்்கற்ள ்கடடுபபடுத்தும் 

்காரணி்ய மரபணு (Gene) என்று தற்சபாழுது 

மி்க �ன்ைா்க சதரியும். சபற்்ைாரில் இருநது அடுத்த 

ெநததிக்கு (Progeny) பாரம்பரியத்றதப பரிமாற்ைம் 

செய்யும் ஒரு அைகு மரபணு (Gene) என்று 

வறரயறுக்்கபபடுகிைது. 

மரபணுக்்களினால் ஏற்படும் மரபு வழி 

மாதிரிறயப பரி்ொதறன்கள ச்காணடு 

நிரூபிக்்க முடிநதாலும் அதன் மூைக்கூற்றின் 

இயல்றபப புரிநது ச்காள்ள முடியமால் இருநதது. 

கிரிிஃபித் அறிமு்கபபடுத்திய மாற்ைபபடும் 

ச்காளற்க (1944), அசவரி மாக்லியாட, மற்றும் 

மாக்்கார்டியும், அவர்்கற்ள பின் சதாடர்நது 

செர்சி, ்ெஸ் (1952), அவர்்களின் பரி்ொதறன 

வாயிைா்க டிஆக்ஸிரி்பாநியூக்ளிக் என்று உறுதி 

செய்யபபடடது.

14.1.1 ஃப்ரடெரிக் 

கிரிஃபித் பரிகோ்தனை

பிரிடடிஷ் பாக்டீரியாைஜி  

வல்லு�ர் ிஃபரசடரிக் 

கிரிிஃபித் (படம் 14.1) 

நி்மானியாவிற்கு எதிரா்க 

தடுபபூசிறய 1928–ஆம் 

ஆணடு உருவாக்கினார்.

கிரிிஃபித் தன் ்ொதறனக்கு இரணடு 

வற்கயான ஸ்ட்ரெப்டோகாககஸ நி்ோனி்ே  சிறு 

சிற்றினங்்கற்ளப (Strains) பயன்படுத்தினார் (படம் 

14.2).

சொர சொரபபான சிற்றினம் (R) – வீரியமற்ை, 

உறையற்ை, சொரசொரபபான குழுமங்்கற்ள 

ஊட்கத்தில் உருவாக்கும்.

பெம் 14.1:  

ிஃபரசடரிக் கிரிிஃபித்

பெம் 14.2: ஸ்ட்ரெப்டோகாககஸ நி்ோனி்ே வின் மிருதுவான மற்றும் சொரசொரபபான குழுக்்கள
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14.1.2 ஆஸவால T. ஆவ்ரி, கோலின் 

டைக்லிகயாட ைற்றும் கைக்லின் டைக்ோத்தி 

பரிகோ்தனை

பெம் 14.4: ஆவரி, சமக்லி்யாட மற்றும் சமக்்காத்தி

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.

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. 

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. 

இறந்த எலி இறந்த எலிஆேராக்கியமான
எலி

ஆேராக்கியமான
எலி

உயிருள்ள 
ெசாரெசாரப்பான 

வைக

உயிருள்ள 
மிருதுவான 

வைக

ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட 
மிருதுவான வைக

ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட 
மிருதுவான வைக மற்றும் 

உயிருள்ள ெசாரெசாரப்பான வைக

இரத்த மாதிரியில் காணப்படும் 
இனப்ெபருக்கமைடயும்
உயிருள்ள  ெசல்கள் 
இனெபருக்கமைடந்து 
அதிக ெசல்கைள உற்பத்தி 
ெசய்கின்றன

பெம் 14.3: கிரிிஃபித் பரி்ொதறனயின் சுருக்்கம்
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+ + +

புேராட்டீஸ்

உயிருள்ள 
ெசாரெசாரப்பான இனம்

ெவப்பத்தினால் ெகால்லப்பட்ட ஸ்ட்ெரப்ேடாகாக்கஸ் நிேமானியாவின் ெமன்ைமயான 
வைகயுள்ள வடிசாறு (புரதம், ஆர்.என்.ஏ, டி.என்.ஏ)

உயிருள்ள 
ெசாரெசாரப்பான இனம்

எலி இறக்கிறது

S – ெசல்கள் உள்ளதால் 
உருமாற்றம் நைடெபறுகிறது 
உருமாற்றம் புரதங்கள் 
இல்லாத நிைலயில் 
நைடெபறுகிறது.

S – ெசல்கள் உள்ளதால் 
உருமாற்றம் நைடெபறுகிறது 
உருமாற்றம் ஆர்.என்.ஏ
இல்லாத நிைலயில் 
நைடெபறுகிறது.

S – ெசல்கள் 
இல்லாததால் உருமாற்றம் 
நைடெபறவில்ைல. 
உருமாற்றம் டி.என்.ஏ 
இல்லாமல் நைடெபறாது.

எலி இறக்கிறது எலி உயிருடன் உள்ளது

உயிருள்ள 
ெசாரெசாரப்பான இனம்

சிகிச்ைச 
அளிக்கப்பட்டது

RNase DNase

பெம் 14.5: ஆவரி, சம்கலி்யாட மற்றும் சமக்்காத்தி பரி்ொதறன

்தேவல துளி
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14.2 டி.என்.ஏ. அனைபபு

• டி.என்.ஏ. என்பது நியூக்ளி்யாறடடு எனபபடும், 

எளிய ்மா்னாசமரிக் அைகு்க்ளால் ஆன 

பாலிமர் ஆகும் (படம் 14.6)

• ஒவசவாரு நியூக்ளி்யாறடடும் மூன்று 

்வதிபசபாரு்ளால் ஆனறவ.

1. ற�டரஜன் ்காரம் [base]

2. ெர்க்்கறர

3. பாஸ்்பட சதாகுதி

• பாஸ்்பட சதாகுதி அல்ைாத 

நியூக்ளி்யாறடடு்கள நியூக்ளி்யாறெடு 

எனபபடும்.

• டி.என்.ஏ.வில் ்காணபபடும் ெர்க்்கறர டி ஆக்ஸி 

றர்பாஸ் ெர்க்்கறர ஆகும்.

• டி.என்.ஏ வில் ்காணபபடும் ற�டரஜன் 

்காரங்்கள:

* பியூரின்்கள – அடிறனன் (A), குவாறனன் 

(G)

* பிரிமிடின்்கள – றதமின் (T), றெட்டாசின் 

(C)

• ஒரு நியூக்ளி்யாறடடு அைகு இவற்ைால் 

அறமகின்ைது:

* ற�டரஜன் ்காரம் மற்றும் ெர்க்்கறரக்கு 

இறடயில் உள்ள இறணபபு 

கிற்ளக்்்காறைடிக் இறணபபு

* பாஸ்்பட சதாகுதி மற்றும் ெர்க்்கறரக்கு 

இறடயிைான இறணபபு

• ஒ வ ச வ ா ரு  நி யூ க் ளி ் ய ா ற ட டு ்க ளு ம் 

ப ா ஸ் ் ப ா ற ட ஈ ஸ் ட ர்  இ ற ண ப பு ்க ளு ட ன் 

இ ற ண ந து  ப ா லி நி யூ க் ளி ் ய ா ற ட டு 

ெங்கிலிறய (இறை) உருவாக்குகின்ைன 

(படம் 14.7a).

• ற�டரஜன் ்காரங்்களுக்கு இறடயில் 

றெடரஜன் இறணபபு மூைமா்க இரணடு 

பாலிநியூக்ளி்யாறடடு ெங்கிலி்கள இறணநது 

இரடறட இறை டி.என்.ஏ உருவாக்குகிைது 

(படம் 14.7b).

• அடிறனனுக்கும் றதமினுக்கும் இறட்ய 

இரணடு றெடரஜன் இறணபபு்களும், 

கு வ ா ற ன னு க் கு ம்  ற ெ ட ் ட ா சி னு க் கு ம் 

இறட்ய மூன்று றெடரஜன் இறணபபு்களும் 

உள்ளன.
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 டிஆக்சி ைரேபாஸ்

5′ முைன

3′ முைன

3′ முைன

நியூக்ளிேயாைடட்

சர்க்கைர

பாஸ்ேபட்

காரம்

சர்க்கைர காரம்

நியூக்ளிேயாைசட்

நியூக்ளிேயாைடட்

பிரிமிடின் யுராசில் (U)
ஆர்.என்.ஏ 

மட்டுேம உள்ளது

ப்யூரின் அடிைனன் (A) குவாைனன் (G)

ைதமின் (T) 
டி.என்.ஏ 

மட்டுேம உள்ளது

ைசட்ேடாைசன் (c) 
டி.என்.ஏ மற்றும் 
ஆர்.என்.ஏ ஆகிய 

இரண்டும் உள்ளன

நியூக்ளிேயாைசட் 
டிைரபாஸ்ேபட்

நியூக்ளிேயாைசட்

சர்க்கைர

ைரேபாஸ்

பெம் 14.6: நியூக்ளி்யாறடடு நியூக்ளி்யாறெடு, டிஆக்சி றர்பாஸ், றர்பாஸ், ற�டரஜீனஸ் ்காரங்்கள 

ஆகியவற்றின் அறமபபு
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டி.என்.ஏ றவ ்வறுபடுத்துகிைது.

14.2.1 வாடேன் ைற்றும் கிரிக் டி.என்.ஏ 

இ்ரடனெ சுருள் ைாதிரி

1950–ஆம் ஆணடு சதாடக்்கத்தில் ்ராஜலிணடு 

பிராங்்களின் மற்றும் சமௌரிஸ் வில்கின், X-்கதிர் 

அறைவற்ளவின் ெக்தி வாய்நத முறைறயப 

பயன்படுத்தி டி.என்.ஏ அறமபபில் அதி்க ஒளிறய 

செலுத்தினார். X-்கதிர் அறைவற்ளவின் முறையில் 

டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்கள சுருள அறமபபு என்று 

ஊகிக்்கபபடடது. பிராங்்களின் X-்கதிர் படி்கமாதல் 

படிபபின் அடிபபறடயில் 1953 ஆம் ஆணடு, 

வாடென் மற்றும் கிரிக் முபபரிமாண டி.என்.ஏ மாதிரி 

அறமபறப அடி்்காளிடடனர் (படம் 14.8). 1962-ல் 

இரடறடசசூைல் அறமபறப அங்கீ்கரித்து வாடென், 

கிரிக் மற்றும் வில்கின்ஸ் ஆகிய மூவருக்கும் 

்�ாபல் பரிசு வைங்்கபபடடது. வாடென் மற்ைம் கிரிக் 

மாதிரியின் (படம் 14.9) படி,

• வைது பக்்க சூைல் உருவாக்்க, இரணடு சூைல் 

ெங்கிலி்கள ஒ்ர அசறெப சுற்றிப பிறணநது 

்காணபபடும்

• டி.என்.ஏ இரடறட சுைல் [Helix] வடிவில் 

சுருணடுள்ளது, இதில், ஓர் அசறெச சுற்றி 

டி.என்.ஏ வின் இரு இறை்களும் அறமநதுள்ளன 

(படம் 14.7d மற்றும் e)

• இநத அசசு மி்கவும் அதி்கமா்க சுைன்று 

்காணபபடும். இது டி.என்.ஏ அறமபபின் 

முக்கியமான பணபாகும்.

அறனத்து டி.என்.ஏக்்களும் சபரியதாயினும் 

சிறியதாயினும் ஒ்ர ெர்க்்கறர பாஸ்்பட 

முதுச்கலும்றபக் ச்காணடறவ. பாலிமரின் நீ்ளமும், 

�ான்கு ்காரங்்களும் முதுச்கலும்பில் பகிரும் 

விதமு்ம ஒரு டி.என்.ஏ–விலிருநது மற்சைான்றை 

்வறுபடுத்துகின்ைது. சிை இறெக் குறிபபு்கற்ளக் 

ச்காணடு எணணற்ை சமல்லிறெ்கள உருவாவது 

்பாை, �ான்கு ற�டரஜன் ்காரங்்கற்ளக் ச்காணடு 

பல்்வறு வரிறெ்கற்ள உருவாக்்க முடியும்.

ஆர்.என்.ஏவில் டிஆக்ஸி றர்பாஸ் 

ெர்க்்கறரக்குப பதிைா்க றர்பாஸ் ெர்க்்கறரயும், 

றதமின் ற�டரஜன் ்கார வரிறெக்குப பதிைா்க 

யுராசிலும் உள்ளது. இநத பண்ப ஆர்.என்.ஏ மற்றும் 

ஈ) டிஎன்ஏ 
இரட்ைட 

சுருள்

உ) ைமய அச்ைசச் 
சுற்றிய டி.என்.ஏ

இ) டிஎன்ஏ ேலெடர் 

நியூக்ளிேயாைடட்

அ) டி.என்.ஏ. 
பாலிக்யூக்ளிேயாைடட் 

சங்கிலி
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C G

C G

C G

T A

T A

C G

G C

A T

A T

A T

G C

T A

C

P

P

ஆ) இரண்டு டி.என்.ஏ இைழகள்
ைஹட்ரஜன் பிைணப்பால் 

பிைணக்கப்பட்டுள்ளன

பெம் 14.7: டி.என்.ஏவின் ஒற்றை பாலிநியூக்ளி்யாறடடு ெங்கிலி, இரு டி.என்.ஏ இறை்களின் றெடரஜன் 

இறணபபு அசறெ சுற்றி இரடறட சுைல் [Helix] ஆகியவற்றின் அறமபபு.
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இறணபபு்கற்ளயும் G மற்றும் C-க்கு  

[G  C] இறடயில் மூன்று றெடரஜன் 

இறணபபு்கற்ளயும் உருவாக்்க முடியும்.

• றெடரஜன் இறணபபு்கள இரணடு ெங்கிலித் 

சதாடருக்கிறட்ய, ்வதி நிறைபுதன்றமறய 

உறுதிறயத் [Chemical Stability] தரும்.

• குறிபபிடட A = T மற்றும் G  C ்கார இறணபபு 

என்பது நிறைபபுத்தன்றமயின் அடிபபறடயாகும். 

டி.என்.ஏ இரடடிபபுக்கும் [replication] மரபணு 

ச வ ளி ப ப ா ட டி ற் கு ம்  [ G e n e  e x p r e s s i o n ] 

நிறைபபுத்தன்றம [complementarity concept] 

என்பது மி்க முக்கியமான செயல்முறை ஆகும்.

• இரடறடச சுைலின் ்மற்பரபபில் ்காணபபடும் 

சபரிய மற்றும் சிறிய பள்ளங்்கள இரணடு 

இறை்கள இறணவதன் மூைமா்க 

உருவாகின்ைன.

• இரணடு இறை்களும் எதிர் இறண்க்ளாகும் 

(Anti-parallel). ஏசனனில், அதன் 

பாஸ்்பாறடஎஸ்டர் இறணபபு்கள [அதாவது 

5ʹ, 3ʹ] எதிர் திறெயில் செல்ைக் கூடியதா்க 

அறமநதுள்ளன. 

• செங்குத்தா்க அடுக்்கபபடட ்காரங்்கள 3.4Aº 
இறடசவளியுடன் ்காணபபடும்.

• இரு இறை்களின் பியூரின் மற்றும் பிரிமிடின் 

்காரங்்களும் இரடறட சூைலுக்கு, உள்்ள 

ஒன்றின் பின் ஒன்ைா்க அடுக்்கபபடடு இருக்கும். 

• ஓர் இறையின் ஒவசவாரு ற�டரஜன் ்காரமும் 

மற்ை இறையின் ்காரத்்தாடு ஒ்ர பகுதியில் 

(Plane) இறணக்்கபபடடிருக்கும்.

• வாடென் மற்றும் கிரிக் விதி்களின் படி, 

அடிறனன் ்காரம் றதமினுடனும், குவாறனன் 

்காரம் றெட்டாசினுடனும் இறணக்்கபபடடு 

இருக்கும்.

பெம் 14.8: வாடென் மற்றும் கிரிக்

• A மற்றும் T க்கு [A=T என்பறதக் குறிக்கும்] 

இறடயில் இரணடு றெடரஜன் 

5′ 3′

3′

3′

5′

5′

5′ 3′

3.4 Å

ைநட்ரஜன் 

கார இைண

சர்க்கைர-பாஸ்ேபட் 

முதுெகலும்பு

பள்ளம்

சிறிய

விட்டம்

20Å

ஒரு முழுைமயான

முைற 34Å

ெபரிய

பள்ளம்

ைமய அச்சு

எதிர் இைண காம்ப்ளிெமண்ட்ரி 

இைழகள்

TACA

ATGT

வாட்சன் மற்றும் க்ரிக் 

டி.என்.ஏ மாதிரி

A

G

T

A T

G C

C

GC

AT

பெம் 14.9: வாடென் மற்றும் கிரிக்கின் டி.என்.ஏ மாதிரி, எதிர் இறண இரடறட இறை டி.என்.ஏ
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ஒரு டி.என்.ஏ இறையில் அடிறனனின் 

ெதவீதம் 20 ஆ்க இருநதால் மற்ை ்காரங்்கற்ளச 

ெதவீதத்றத ்கணடறிய முடியுமா? ஆம் எனில் 

எபபடி?

உயர் சிந்தனை கேள்விேள்

14.2.3 டி.என்.ஏ- ைாற்று அனைபபுேள்

டி.என்.ஏ என்பது குறிபபிடத்தக்்க ச�கிழ்வு 

தன்றம மூைக்கூைாகும். ெர்க்்கறர-பாஸ்்பட 

முதுச்கலும்பில் பிறணபபின் எணணிக்ற்க சுற்றி 

்கணிெமான சுைற்சி முடியும் மற்றும் சவபபநிறை 

ஏற்ை இைக்்கங்்கள, இறை்களின், வற்ளவு 

நீடசி, பிரிவு ்பான்ைவற்றை உற்பத்தி செய்ய 

முடிவும். வாடென் மற்றும் கிரிக் மாதிரி டி.என்.ஏ 

அறமபபு (B-டி.என்.ஏ) அல்ைது B-அறமபபு என்று 

கூைபபடுகிைது. ஆயினும் டி.என்.ஏ A அல்ைது Z  

ஆகிய இரணடு அறமபபிலும் இருக்்க முடியும். 

1979 ஆம் ஆணடில் அசைக்ொணடர் ரிச, Z அறமபபு 

டி.என்.ஏறவ ்கணடுபிடித்தார் (படம் 14.10) 

• இரடறட இறையின் ஒரு முழு சுற்ைானது, 

34Aº அைகு்கள (units) நீ்ளமுறடய ்கார 

இறணபபு்கற்ளக் ச்காணடதாகும். 

14.2.2 எர்வின் ோர்ோஃப விதி

1940- ்களில் எர்வின் ொர்்காப விதி மற்றும் ெ்க 

ஆராய்சசியா்ளர்்களும் சவவசவறு உயிரினங்்களின் 

உள்ள டி.என்.ஏ வின் �ான்கு நியூக்ளி்யாறடடு 

்காரங்்களின் விகிதம் சவவ்வரா்க உள்ளன என 

்கணடறிநதனர். டி.என்.ஏ ்கார அ்ளவு்கற்ள அ்ளவீடு 

செய்து, அதில் அடிறனனின் எணணிக்ற்க 

றதமினின் எணணிக்ற்கக்குச ெமமா்க 

இருபபறதயும், குவாறனனின் எணணிக்ற்க 

றெட்டாசினின் எணணிக்ற்கக்குச ெமமா்க 

இருபபறதயும் ்கவனித்தார். இதனால் பியூரின்்களின் 

சமாத்த எணணிக்ற்க பிரிமிடி்களின் சமாத்த 

எணணிக்ற்கக்குச ெமமா்க இருக்கும். 

அ்ளவீடு:

A = T அல்ைது A / T = 1

C  G அல்ைது C / G = 1

A + G = T + C

உயிரணுவின் சமாத்த மரபணு உள்ளடக்்கம் அதன் மரபணு என அறியபபடுகிைது 

மற்றும் மரபணுக்்களின் ஆய்வு மரபியல் ஆகும். பு்ரா்்கரி்யாடடு்கற்ள 

விட யூ்்கரி்யாடிக் உயிரணுக்்கள ஹிஸ்்டான் புரதங்்கற்ளக் ச்காணடு 

சிக்்கைா்க உள்ளது, இது யூ்்கரி்யாடிக் கு்ரா்மா்ொம்்களின் சபாருள 

கு்ராமடிறன உருவாக்குகிைது. ஒரு கு்ரா்மா்ொம் பல்ைாயிரக்்கணக்்கான 

மரபணுக்்கற்ள ச்காணடிருக்்கக்கூடும். பை மரபணுக்்கள புரத உற்பத்திறயப பற்றிய த்கவல்்கற்ளக் 

ச்காணடிருக்கின்ைன.டி.என்.ஏ எல்ைாவற்றையும் செல்லுைார் �டவடிக்ற்க்கற்ளயும் ்கடடுபபடுத்துகிைது.

நியூக்ளிக் அமிலஙேளின் வனேேள்

டி.என்.ஏ

ssடி.என்.ஏ

எடுத்துக்்காடடு:: 

ØX174 ்பஜ்

மரபணு ஆர்.என்.ஏ

dsஆர்.என்.ஏ

எடுத்துக்்காடடு:: 

்ரா்தாரஸ்

ssஆர்.என்.ஏ

எடுத்துக்்காடடு:: 

TMV

dsடி .என்.ஏ

எடுத்துக்்காடடு:: 

எ.்்காலி (λ) ்பஜ்

மரபுவழி ொராத 

ஆர்.என்.ஏ

mஆர்.என்.ஏ, rஆர்.

என்.ஏ, tஆர்.என்.ஏ

ஆர்.என்.ஏ
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அடெவனை 14.1: டி.என்.ஏ அறமபபு்களின் 

பணபு்கள

A-அனைபபு B–அனைபபு Z–அனைபபு

சுைலும் திறெ
வைது 

பக்்கம்

வைது 

பக்்கம்

இடது 

பக்்கம்

விடடம் ~26 Aº ~20 Aº ~18 Aº

ஒரு சுைலில் 

ஏற்படும் ்கார 

இறணபபு்கள

11 10 12

அடுத்தடுத்த 

்காரங்்களின் 

இறடசவளி

2.6 Aº 3.4 Aº 3.7 Aº

பெம் 14.10: டி.என்.ஏ அறமபபு்கள

ெமீபத்தில் பல்்வறு மாற்று வற்க டி.என்.ஏ ஆன 

C-அறமபபு D-அறமபபு மற்றும் E-அறமபபு 

்கணடுபிடிக்்கபபடடுள்ளன. ஆனால் மற்ை டி.என்.ஏ 

பணபு்கற்ள பற்றி அறிய B டி.என்.ஏ அறமப்ப 

தரமான ்மற்்்காள ஆகும். அடடவறண (14.1) 

B-டி.என்.ஏ மி்கவும் நிறையான அறமபபாகும்.

பாக்டீரியாவின் ை்ரபுடபாருள் அளவு

•  பாக்டீரியா மரபணுக்்கள சபாதுவா்க Mb ல் சவளிபபடுத்தபபடுகின்ைன

•  பாக்டீரியல் மரபணுக்்களின் நீ்ளம் சபாதுவா்க மி.மீ வரம்பில் இருக்கும், என்வ 

வைக்்கமான பாக்டீரியா அ்ளவு 1000X ஐ விட சபரியதா்க இருக்கும்.

• பாக்டீரியா மரபணுக்்களின் பரவைானது சபாதுவா்க 10
-3

 pg (பி்்காகிராம்) வரம்பில் இருக்கிைது.

ைாற்்றஙேள்

1 Kb =  10
3
 bp  

(அடிபபறட ்ஜாடி்கள)

1 Mb = 10
6
 bp

1 Gb = 10
9
 bp

1 bp ≈ 0.33nm

1 kb ≈ 0.33μm

1 Mb ≈ 0.33mm

1 Gb ≈ 0.33m

1 pg = 10
−12

 g

1pg = 978 Mb

அடிபபறட ்ஜாடி்கள 

எணணிக்ற்க = நிறை in pg × 

(0.978 × 10
9
)

1 kb ≈ 10
−6

 pg

1 Mb ≈ 10
−3

 pg

1 Gb ≈ 1 pg

பாக்டீரியா றவரஸ், உளளுறுபபு்கள யூ்்கரி்யாட்கள

ஜீ்னாம்ஸ் சிறிய (Mb) சிறிய (Kb) சபரிய (Gb)

மரபணு அடர்த்தி உயர் உயர் குறைநத

எடுத்துக்்காடடு ஈ– ்காலி 5000 

மரபணுக்்கள

பாக்டீரி்யாபாஜ்்கள 10-

100 மரபணுக்்கள

்�ா்ோ ்ேபிேனகள் 

25000 ேரெபணுககள்
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இதில் உருவாகும் டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்கள 

ஒவசவான்றிலும் ஒரு இறை பறையதா்கவும், 

ஒரு இறை புதியதா்கவும் ்காணபபடும். இது்வ 

செமி்கன்ெர்்வடடிவ இரடடித்தல் ஆகும் (படம் 14.11).

14.3.1 மீேலேன் ைற்றும் ஸொல கோ்தனை

1957-ஆம் ்மத்யூ மீெல்ென் 

மற்றும் பராங்கிளின் 

ஸ்டால் என்பவர்்கள 

செமி்கன்்வடிவ இரடடித்தல் 

முறை ்ொதறன்கான 

ஆதாரங்்கற்ள வைங்கினார். 

படிநினலேள் 

• பை தறைமுறை்கள பிைகு எ. ் காலை செல்்களில் 

அறனத்து ற�டரஜன் உள்ள மூைக்கூறு்களும் 

டி.என்.ஏ ற�டரஜன் ்காரங்்களும் உளபட 
15

N 

ற�டரஜறன ச்காணடிருநதன.

4.  
15

N குறித்த செல்்கள, 
14

N உள்ள வ்ளர்சசி 

ஊட்கத்தில் மாற்ைபபடடது (இ்ைொன 

ஐ்ொ்டாபபு்கள)

5. சதாடர்நது �றடசபற்ை டி.என்.ஏ இரடடத்தலில் 

புதிய டி.என்.ஏ க்்களில் 
14

N ஐ்ொ்டாபபு்கள 

்காணபபடடன.

6. செல் மாதிரி்கள குறிபபிடட ்காை இறடசவளியில் 

வ்ளர்சசி ஊட்கத்திலிருநது ச்காடுக்்கபபடடது. 

கீைக்்காணும் நிரபபு டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ 

இறையின் ்கார வரிறெறய எழுது்க.

5ʹGCGCAATATTTCT3ʹ

உயர் சிந்தனை கேள்விேள்

14.3 டி.என்.ஏ இ்ரடடித்்தல

மரபணு த்கவல்்கற்ள நிறையா்கச ்ெமிக்்க 

டி.என்.ஏ ஓர் அற்புதமான ொதனமாகும். டி.என்.ஏ 

மூைக்கூறு்களின் பிரதி்கள உருவாகும் 

செயல்முறை்ய டி.என்.ஏ இரடடித்தல் எனபபடும். 

இங்கு, இரணடு ஒத்த இரடறட இறை டி.என்.ஏ 

மூைக்கூறு்கள உருவா்க இரடறட இறை டி.என்.ஏ 

மூைக்கூறு பிரதி எடுக்்கபபடுகின்ைன. இரடடித்தல் 

என்பது ஒரு அத்தியாவசியமான செயல் முறையாகும். 

ஏசனனில், ஒரு செல் பி்ளவுபடும் ்பாது இரணடு ்ெய் 

செல்்களிலும் (daughter cells) சபற்்ைார் செல்லிலுள்ள 

அ்த மரபணு த்கவல் இடம் சபை ்வணடும். 

S (டி.என்.ஏ உற்பத்தி) வ்ளர்சசியின் (Phase) ்பாது 

செல் பி்ளவு ஏற்படும் முன்னர் டி.என்.ஏ இரடடித்தல் 

�றடசபறுகிைது. 

செமி்கன்ெர்்வடடிவ இரடடித்தல் அனுமானத்றத 

வாடெனும் கிரிக்கும் முன்சமாழிநதனர். ஒவசவாரு 

டி.என்.ஏ இறையும் ஒரு புதிய இறையின் சதாகுபபு 

உருவாவதற்கு அசசு ்பால் செயல்படுகிைது. 

டி.என்.ஏ இரடடித்தல் மூன்று வழி்களில் 

ொத்தியபபடும் என்பது ்மக்ஸ் சடல்பரகின் 

பரிநதுறர ஆகும்.

செமி்கான்ெர்்வடிவ – இரடறட இறை 

டி.என்.ஏ (இரடறட இறை டி.என்.ஏ) வின் 

இரணடு பிரதி்கற்ள உருவாக்கும். அதில் ஒரு 

பறைய இறைறயயும் ஒரு புதிய இறைறயயும் 

்காணபபடும்.

்கான்ெர்்வடடிவ – இரணடு ்ெய் இரடறட 

இறை டி.என்.ஏ–க்்கற்ள உருவாக்கும் டி.என்.ஏ 

இரடடித்தலில், ஒன்று இரு அெல் இறை்கற்ளயும் 

மற்சைாரு ்ெய் டி.என்.ஏ வானது இரு புதிய 

இறை்கற்ளயும் ச்காணடது. 

டிஸ்பர்சிவ – டி.என்.ஏ இரடடித்தலில் அெல் இரடறட இறை டி.என்.ஏ துணடு்க்ளாக்்கபபடுகிைது. 

இரணடு பிரதி்கற்ள உருவாக்கி ஒன்று கூடும் துணடு்கள, நிரபபு ்கடடறமபறப ஒருங்கிறணக்கின்ைன.

ெசமிகன்சர்ேவடிவ் +

கன்சர்ேவட்டிவ்

டிஸ்பர்சிவ்

+

+

பெம் 14.11: செமி்கான்ெர்்வடிவ, ்கான்ெர்்வடடிவ, 

டிஸ்பர்சிவ

்தேவல துளி
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�றடசபறுகிைது எனவும், இறவ ஒரு உை்க்ளாவிய 

முறை எனவும் ்கருதினர் (படம் 14.12).

14.3.2 டி.என்.ஏ இ்ரடடித்்தல பஙகேற்கும் 

ட�ாதிேள்

எஷ்ேரிசிோ ்காலை செல்லில் �றடசபறும் 

டி.என்.ஏ இரடடித்தலில் பை ச�ாதி்களும் 

புரதங்்களும் ்தறவபபடுகிைது. ஒவசவான்றும் 

குறிபபிடட செயல்்களில் ஈடுபடுகிைது. இநத 

அறனத்து கூடடுபசபாருள்களும் டி.என்.ஏ 

சரபலி்்கஸ் அறமபு அல்ைது சரபலி்ொம்்கள 

என்று அறைக்்கபபடுகிைது. டி.என்.ஏ இரடடித்தலில் 

முக்கியமான ச�ாதி்கள மற்றும் புரதங்்கள, அதன் 

பணி்களுடன் அடடவறணபபடுத்தப படடுள்ளது 

(அடடவறண 14.2).

அடெவனை 14.2: டி.என்.ஏ இரடடித்தலில் 

ஈடுபடும் ச�ாதி்கள

ட�ாதி பணிேள்

ச ெ லி ் ்க ஸ் 

(Helicase)

டி.என்.ஏ வின் 

இறை்கற்ள பிரிக்கும்

டி.என்.ஏ ற்க்ரஸ் டி.என்.ஏ பிரிதலில் 

ஏற்படும் அழுத்தத்றத 

குறைக்கும்

S.S.B புரதங்்கள ஒற்றை இறை டி.என்.ஏ 

யில் இறணநது 

நிறைபடுத்துதல்

7. ்ம்ையுள்ள ஒவசவாரு மாதிரியிலிருநது 

டி.என்.ஏ றவ பிரித்சதடுத்து, அறத (சீசியம் 

கு்்ளாறரடு cscl றமய விை்கல்) அடத்தி செறிவு 

றமய விை்கல் முறைக்கு உடபடுத்தபபடுகிைது. 

எதிர்பார்க்கும் முடிவுேள்

• ்கனமான ஐ்ொ்டாப 
15

N ச்காணடுள்ள டி.என்.ஏ 

ஆய்வு குைாயில் அடிபபகுதி பக்்கத்தில் செறிவு 

புளளியில் ெமநிறைறய அறடயும். 

• 
14

N ச்காணடுள்ள டி.என்.ஏ ஆய்வு குைாயின் 

்மற்பரபபில் பக்்கத்தில் செறிவு புளளியில் 

ெமநிறைறய அறடயும். 

ோைபபடெ முடிவுேள்

• முதல் ெநததிக்கு பின், தனிறமபடுத்தபடட 

டி.என்.ஏ இறடபபடட அடர்த்தி படறட இடத்றத 

பிடித்துக்ச்காளளும்.

• இரணடாவது ெநததிக்கு பிைகு இரணடு 

படறட்கற்ள உற்று்�ாக்்கபபடடது. ஒன்று 

இறடபபடட அடர்த்தியில் மற்சைான்று 
14

N 

செறிவு இடத்தில் சபாருநதிருக்கும் இ்ைொன 

அடர்த்தி ஆகும். 

இநத ்ொதறனயின் முடிவு்களும், மற்ை 

மீெல்ென் மற்றும் ஸ்டால் பு்ரா்்கரி்யாட 

ச ெ ல் ்க ளி ல்  � ட த் தி ய  ் ெ ா த ற ன ்க ளு ம் 

செமி்கன்ெர்்வடிவ முறையில் டி.என்.ஏ 

முதல் 
இரட்டிப்பாதல்

இரண்டாவது 
இரட்டிப்பாதல்

இேலசான
டி.என்.ஏ 14N

கலப்பின
டி.என்.ஏ

15N–14N

கனமான
டிஎன்ஏ 15N

இரு பட்ைட

ஒரு பட்ைட

ஒரு பட்ைட

கலப்பின
டி.என்.ஏ

15N–14N

ெபற்ேறார் 
டிஎன்ஏ

15N இல் பாக்டீரியா 
வளர்க்கவும்

ஒரு தைலமுைறக்கு 
வளர 14Nக்கு 
ெசல்கைள மாற்றுக

14N இல் இரண்டாவது 
தைலமுைறக்காக 
வளர்க்கவும்

40 நிமிடங்கள் 
வளர்க்கவும்

CsCI இல் 
மாதிரிைய

 ைமயவிலக்கு 
ெசய்க

20 நிமிடங்கள் 
வளர்க்கவும்

CsCI இல் 
மாதிரிைய

ைமயவிலக்கு
ெசய்க

CsCI இல் 
மாதிரிைய

ைமயவிலக்கு 
ெசய்க

பங்கு வளர்ச்சி

கணிப்புகள்பார்க்கப்பட்ட முடிவுகள்
டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பாதல் ெசமிகன்சர்ேவடிவ்

ெசமிகன்சர்ேவடிவ் கன்சர்ேவடிவ் டிஸ்பர்சிவ்

15N

14N

14N

பெம் 14.12: மீெல்ென் மற்றும் ஸ்டால் ்ொதறன
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புரத மூைக்கூறு்கள பிறணநதுள்ளன.

• செலி்்கஸ் (டி.என்.ஏ) ஆனது ்கார 

இறணபபு்களுக்கு இறடயிைான றெடரஜன் 

பிறணபறப உறடத்து டி.என்.ஏ சுைலின் 

இயல்றப மாற்றி விடுகின்ைது. 

• எஸ்.எஸ்.பி புரதங்்களின் பை மூைக்கூறு்கள 

கூடடா்கப பிறணநது ஒற்றையிறை டி.என்.ஏ 

வா்க பிரிநத இறை்கற்ள நிறைபபடுத்தி, இயல்பு 

நிறைக்குத் திரும்புதறைத் தடுக்கிைது. 

• செலி்்கைால் உருவாகும் பரவைான 

அழுத்தத்றத ற்க்ரஸ் ்டா்பா ஐ்ொ்மரஸ் 

சவளியிடுகிைது.

• பிறர்மஸ், ஆர்.என். ஏ வின் முன்்னாடிறய 

உற்பத்தி செய்கிைது. 

பிரிக்்கபபடட பாலிநியூக்ளி்யாறடடு 

இறை்கள, அவற்றிற்கு இறணயான இறை்கள 

உருவாவாற்கு அசசு ்பால் பயன்படுகிைது. டி.என்.ஏ 

உருவாக்்கத்திற்்கா்க, செலி்்கைால் பிரிக்்கபபடட 

டி.என்.ஏ-வின் பகுதி்ய இரடடித்தல் பி்ளவு 

(Replication Fork) எனபபடுகிைது. அநத இரடடித்தல் 

பி்ளவில் �ான்கு டி.என்.ஏ இறை்கள உள்ளது. அதில் 

இரணடு சபற்்ைார்்களிடமிருநது (Conserved) மற்ை 

இரணடு புதிதா்க உருவாக்்கபபடடறவ. இரடடித்தல் 

ஒ்ர திறெயா்க்வா (Unidirectional) அல்ைது 

இரு திறெயா்க்ைா (Bidirectional) ஒவசவாரு 

்தாற்ைத்திலிருநதும் ஏற்படைாம். (படம் 14.13) இரு 

திறெ இரடடித்தல் வடட வடிவ கு்ரா்மா்ொறம 

சுற்றி இரணடு இரடடித்தல் பி்ளறவ எதிசரதிர் 

திறெ்களில் இயங்கும் என விவரிக்்கபபடைாம். 

பிறர்மஸ் (primase) ஆர்.என்.ஏ வின் 

முன்்னாடிறய 

(Primers) உருவாக்கும்

டி.என்.ஏ Pol I ஆர்.என்.ஏ 

முன்்னாடிறய 

நீக்கிவிடடு அவவிடம் 

நியுக்ளி்யாறடட்க்ளால் 

நிரபபபபடும்

டி.என்.ஏ Pol III டி.என்.ஏ வின் புதிய 

இறை நீடசியறடதல்

டி.என்.ஏ றை்்கஸ் 

(Ligase)

்காலிடத்றத 

இறணக்கும்

14.3.3 இ கோனலயில டி.என்.ஏ 

இ்ரடடித்்தலின் நிேழ்வுேள்

1. துவக்்க நிறை

2. நீடசியறடதல்

3. இறுதி நிறை

டி.என்.ஏ இரடடித்தல் படம் 14.14 

வி்ளக்்கபபடடுள்ளது

துவக்ே நினல

• டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் ஆரம்ப 

ஆதாரத்திலிருநது ஆரம்பிக்கிைது. இறவ 

ஓ.ஆர்.ஐ.சி (oric) என்று அறைக்்கபபடுகிைது. (இ 

்்காறையில் ்கார இறணபபு்கள)

• இரடடித்தலின் துவக்்கத்தில் டி.என்.ஏ மற்றும் 

இராட்டிப்பாதல் 

கிைளயின் நகர்வு

இரு திைச இரட்டிப்பாதல்

இரட்டிப்பாதலின்

ஆரம்பம்
இரட்டிப்பாதல் 

கிைளயின் நகர்வு

ஒரு திைச இரட்டிப்பாதல்

இரட்டிப்பாதலின்

ஆரம்பம்

பெம் 14.13: ஒரு திறெ மற்றும் இரு திறெ இரடடித்தல்
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டி.என்.ஏ பாலிமேரஸால் நிரப்பப்படும் 
ஓகசாகி துண்டுகளின் இைடேய 

உள்ள இைடெவளிகள்

ஆர்.என்.ஏ முன்ேனாடிகைள
அகற்றுதல்

டி.என்.ஏ ைலேகஸினால்
மூடப்படும் டி.என்.ஏ 

துண்டுகள்

3′
5′

5′5′ 3′

3′

ஆர்.என்.ஏ பிரிமியர்கைள அகற்றுதல்
டி.என்.ஏ ைலகாஸ் ெசயல்

3′

3′

3′

3′ 5′

5′

டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல்

பிந்தங்கும் இைழ
ஓகசாகி துண்டு

புதிதாக 
உருவாக்கப்பட்ட 
டி.என்.ஏ இைழ

இராட்டிப்பாதல் 
பிளவின் திைச

ஓகசாகி துண்டு

5′

5′

5′
3′

3′

3′

5′

5′

3′

3′ 5′ 5′3′

3′5′

5′

5′

5′

5′

5′
5′

3′

3′

3′ 3′

3′5′

3′5′

5′

P
O

O
O

O
O– OH

O
P

5′

5′5′

முன்னணி இைழ

பெம் 14.14: டி.என்.ஏ இரடடித்தல், ஆர்.என்.ஏ பிறரமர்்களின் நீக்்கம் மற்றும் லி்்கஸ் �டவடிக்ற்க

இவவிரு பி்ளவு்கற்ளயும் இரடடித்தல் பி்ளவு்கள 

எனக் கூைைாம். இரடடித்தலின் ்தாற்ைத்திலிருநது 

விைகி, இரடறட சுை்ைாடு ்ெர்நது, எதிசரதிர் 

திறெ்களில், வடட வடிவ கு்ரா்மா்ொறம சுற்றி 

�்கர்நது செல்லும். 

நீடசியா்தல

• டி.என்.ஏ உருவாக்்கம் 5ʹ3ʹ திறெயில் 

சதாடர்கிைது (இவவாறு படிக்்க 5 Prime to 

3 prime)

• ஓர் இறை சதாடர்சசியா்க உற்பத்தி செய்யும் 

இநத இறை முன்்னாக்கு இறை (Leading 

strand) எனபபடும். 

• மற்சைாரு இறை சதாடர்சசி அற்று 

உற்பத்தியாகும். இது பின் தங்கிய இறை 

(Lagging strand) எனபபடும். 

• ஒரு அசசு இறை ்மல் புதிய டி.என்.ஏ இறை 

உருவாக்்கக்கூடிய ச�ாதிக்கு டி.என்.ஏ 

பாலிம்ரஸ் என்று அறைக்்கபபடும் 

• 1956-ம் ஆணடு ்கார்ன்சபர்க் என்பவருக்கு 

டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் ச�ாதி ்கணடறிநதற்்கா்க 

்�ாபல் பரிசு வைங்்கபபடடது. 

• ஈ ்்காறை-யில் மூன்று பாலிம்ரஸ் ச�ாதி்கள 

உள்ளன. அறவயாவன

• 1959-ம் ஆணடு ்கான்சபர்க் என்பவர் 

ஆய்வ்கத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்திறய 

டி.என்.ஏ அசசு ச்காணடு ்ொதறனறய 

�டத்தினார்.

• 1965-ம் ஆணடு H.G ச்காரானா என்பவர் 

ஆய்வ்கத்தில் டி.என்.ஏ உற்பத்திறய 

டி.என்.ஏ அசசு இறை இல்ைாமல் 

்ொதறனறய �டத்தினார்.

்தேவல துளி

1. டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் I

2. டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் II

3. டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் III

• பாலிம்ரஸ் ச�ாதி்கள, டி ஆக்ஸிறர்யா 

நியூக்ளி்யாறடடு ெங்கிலிறய 3–OH 

முறனயிலிருநது நீடடிக்்கச செய்யு்ம தவிர 

ஒரு ச�ாதியும் டி.என்.ஏ உருவாக்்கத்றதத் 

சதாடங்்காது.

• டி.என்.ஏ உருவாக்்கத்திற்கு நியூளி்யாறெடு 

டறர பாஸ்்பட அல்ைது நியூக்ளி்யாறடடு டி 

ஆக்ஸி அடி்னாசின் டறர பாஸ்்பட  (d ATP), 

டி ஆக்ஸி றதமிடின் டறர பாஸ்்பட (dTTP)
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என்.ஏ பிறரமர் நீக்்கபபடடு அதற்கு பதிைா்க டி.என்.ஏ 

உடன் டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் I ல் நிரபபபபடுகிைது. 

பின் இறை துணடாக்்கபபடட இடம் டி.என்.ஏ 

றை்்கஸ்-ல் மூடபபடுகிைது.

டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் �ம்ப்கத்தன்றம 

பின்வருவனவாறு பராமரிக்்கபபடுகிைது. 

1. ்காரம்-பாலிம்ரைால் ்தர்வு செய்தல்

2. 3' ® 5' எக்்ைா நியூக்ளியஸ் ெரிபாக்கும் 

�டவடிக்ற்க அதி்கபபடியான டி.என்.ஏ 

பாலிம்ரஸ் செயல்படும்.

3. இரடடித்தலுக்கும் பிைகு விடுபடட 

சபாருத்தமற்ைவற்றை குறிபபிடட சபாழுது 

பார்க்கும் முறை்க்ளால் ெரி செய்தல்.

ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டஸ் என்னும் ச�ாதி 

ஆர்.என்.ஏ ொர்நத டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் 

ஆகும். இநச�ாதியானது சரட்ரா றவரஸில் 

முதலில் ்கணடுபிடிக்்கபபடடது. இநச�ாதியின் 

செயைானது ஆர்.என்.ஏ ஜீ்னாம்்கற்ள 

இரடறட இறை டி.என்.ஏ வா்க மாற்ைம் அறடய 

செய்கின்ைன. றவரஸ் ஆர்.என்.ஏ-றவ 

டி.என்.ஏ வா்க படிசயடுக்்க செய்கிைது. 

இசசெயைானது டி.என்.ஏ றவ ஒத்த பதிலீடு 

எடுக்்க ் ொதறன்களில் பயன்படுத்தபபடுகிைது. 

்தேவல துளி

இறுதி நினல (Termination)

இறுதியா்க, ஈ.்்காறை வடட வடிவ 

கு்ரா்மா்ொமின் இரு இரடடித்தல் பி்ளவு்களும் 

முடிவு பகுதியில் ெநதிக்கும். இநத பகுதிக்கு Ter என 

அறைக்்கபபடுகிைது. முடிவு பகுதியில் ெநதிக்கும் 

வரிறெயின் பிறணபபு த்ளமா்க Tus (Termination 

utilization sunstance) புரதம் செயல்படுகிைது. இநத 

Tus-Ter அறமபபு �றடமுறை ஒரு திறெயில் 

மடடும் வரும் இரடடித்தல் பி்ளறவ நிறுத்துகிைது. 

Tus-Ter அறமபபு இரடடித்தல் பி்ளவில் ஏதாவது ஒரு 

இரடடித்தல் பி்ளவு ெநதித்தால் நிறுத்தபபடும் முதலில் 

நிறுத்தபபடட ஒரு பி்ளறவ ெநதிக்கும் ்பாது மற்ை 

பி்ளவு்கற்ள நிறுத்துகிைது (படம் 14.15).

14.3.4 யூகேரிகயாடிக் டி.என்.ஏ இ்ரடடித்்தல

யூ்்கரி்யாடிக் செல்்களில் �றடசபறும் இரடடித்தல் 

மி்க சிக்்கைான முறையாகும். யூ்்கரி்யாடடு 

செல்்களின் டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்கள பாக்டீரியாவின் 

டி ஆக்ஸிறெடடிடின் டறர பா்பட (d CTP) டி 

ஆக்ஸி குவா்னாசின் டறர பாஸ்்பட (d GTP) 

ஆகியறவ ்தறவபபடும். டி.என்.ஏ இறை 

உருவாக்்கத்தில் நியூக்ளி்யாறெடு டறர 

பாஸ்்பட ெக்்கறரயுடன் இறணயும் ்பாது 

இரணடு பாஸ்்பட்கற்ள இைக்கின்ைது. 

• சதாடக்்க நிறையில் உருவாக்்கபபடட ஆர். என்.ஏ 

பிறரமர் நீக்்கபபடடு அதற்கு பதிைா்க உடன் 

டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் I ஆல் நிரபபபபடுகிைது. 

• இறை துணடாக்்கபபடட இடம் (Nick) டி.என்.ஏ  

றை்்கஸ் எனும் இறணபபு ச�ாதியால் 

மூடபபடுகிைது. இவவாைா்க டி.என்.ஏ றை்கஸ் 

ஒரு டி.என்.ஏ துணடின் 3-OH முறண அதன் 

மற்சைாரு துணடில் 5 பாஸ்்பட முறனக்கு 

இறடயில் பாஸ்்பா றட எஸ்டர் இறணபறப 

உருவாக்்க விறனயூக்கியா்க செயல்படும். 

இரடடித்தலின் நீடசியாதல் நிறை இரு 

சவவ்வறு சதாடர்புறடய முறை்கற்ள ச்காணடது. 

• முன்்னாக்கு இறை உருவாக்்கம் (Leading 

strand synthesis) 

• பின் தங்கிய இறை உருவாக்்கம் (Lagging 

strand synthesis)

முன்கைாக்கு இனை உருவாக்ேம் இதன் 

உருவாக்்கம், இரடடித்தல் உருவாகும் பகுதியில் 

குறுகிய ஆர். என்.ஏ பிறரமர் உற்பத்தியுடன் 

ஆரம்பிக்கும். (10 முதல் 60 நியூக்ளி்யாறடடு நீ்ளம்) 

முன்்னாக்கு இறை உருவாக்்கம் இரடடித்தல் 

பி்ளவில் �றடசபறும் ்பாது இநத இறை சதாடர்நது 

உற்பத்தியாகி ச்காணட இருக்கும். முன்்னாக்கு 

இறை அல்ைது சதாடர்சசியான இறை என்பது  

5' ® 3' டி.என்.ஏ உற்பத்தி ்பான்று ஒ்ர திறெயில் 

இரடடித்தல் பி்ளறவ ்�ாக்கி �்கர்கிைது. 

பின் ்தஙகிய இனை அலலது ட்தாெர்ச்சியற்்ற 

இனை (Lagging strand or discontinuous strand) 

இதன் உருவாக்்கம் என்பது 5' ® 3' டி.என்.ஏ 

உற்பத்தி ்பான்று எதிர் திறெயில் இரடடித்தல் 

பி்ளறவ ்�ாக்கி �்கர்கிைது. இநத இறை குறுகிய 

து்கள்க்ளா்க உற்பத்தி செய்யபபடும் இறத ஒக்்கொகி 

என்பருக்கு பின் து்கள்கள (Okazaki fragments) 

என்று சபயரிடபபடடது. ஒக்்கொகி துணடு்களின் 

நீ்ளம் செல் வற்க்கற்ளப சபாறுத்து நூறு முதல் 

ஆயிரம் நியூக்ளி்யாறடடு வறர ்காணபபடும். 

ஒவசவாரு ஒக்்கொகி துணடும் பிறர்மஸ் எனும் 

ச�ாதியின் செயைால் சதாடங்கும். ஒரு முறை ஒரு 

ஒக்்கொகி துணடு நிறைவானதும், அதிலுள்ள ஆர்.
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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.

டி.என்.ஏ இரடடித்தல் ஒற்றை இறையில் 

இறணயும் புரதம் (SSBP) இல்றைசயனில் 

என்ன �டக்கும்?

உயர் சிந்தனை கேள்விேள்

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

எடுத்துக்்காடடு டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் ஆல்பா (α)

 டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் சடல்டா (δ)

இரு திைசகளிலும் 
இரட்டிப்பாதல் 
ெதாடர்கிறது

இரட்டிப்பாதலின் 
நிறுத்தம்

இரட்டிப்பாதல் பிளவு

ெபற்ேறார் 
இைழ

ேசய் இைழ
ஆரம்பம்

பெம் 14.15: வடட வடிவ டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் இறுதி நிறை

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)

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. 

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.

1. தீடடா முறை (θ)

1. சிக்மா முறை (σ)

2. நீணடுதல் முறை

்தேவல துளி
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செல் சுைற்சியில் குறித்த ்�ரத்தில் மி்க உயர்நத 

�ம்ப்கத் தன்றம்யாடு டி.என்.ஏ இரடடித்தல் 

�றடசபறுகிைது. டி.என்.ஏவின் ஒவசவாரு இறையும், 

ஒரு புதிய ்ெய் இறைக்கு அசொ்கச செயல்படுவதால் 

செமி்கான்ெர்்வடடிவ இரடடித்தல் எனபபடும். 

இது மூன்று நிறை்களில் �றடசபறுகிைது: 

சதாடக்்க நிறை, நீடசியாதல் மற்றும் இறுதி நிறை. 

இநத விறன ்தாற்ைத்தில் (origin) சதாடங்கி 

சபாதுவா்க இருதிறெயா்க்வ �றடசபறும். 

டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ்்களில் 5ʹ3ʹ திறெயில் 

டி.என்.ஏ உருவாக்்கம் �றடசபறுகிைது. இரடடித்தல் 

பி்ளவில், இரடடித்தல் பி்ளவு �்கர்வறதப ்பான்று 

முன்்னாக்கு இறை சதாடர்நது ஒ்ர திறெயில் 

உருவாக்்கபபடுகிைது; பின்தங்கிய இறை சதாடரற்ை 

ஒ்காொகித் துணடு்க்ளா்க உருவாக்்கபபடடு, பின்னர் 

டி.என்.ஏ றை்்கைால் நிரபபபபடுகிைது.

சபரும்பாைான செல்்கள பல்்வறு 

டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ்்கற்ளக் ச்காணடிருக்கும். 

இ.்்காறையிலுள்ள டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் III 

ஆனது முதன்றமயான இரடடித்தல் ச�ாதி 

ஆகும். இ.்்காறை கு்ரா்மா்ொம் இரடடித்தலில் 

பை ச�ாதி்கள மற்றும் புரத ்காரணி்கற்ள 

உள்ளடக்கியது. இரடடித்தல் யு்்கரி்யாடடிக் 

செல்்கற்ள ஒத்ததா்க இருக்கும். ஆனால், 

பு்ரா்்கரி்யாடடிக் கு்ரா்மா்ொம்்கள பை 

இரடடித்தல் ்தாற்ைங்்கற்ள உறடயறவ.

சுருக்ேம்

டி.என்.ஏ மரபணு த்கவல்்கற்ளக் ச்காணடுள்ளது 

என்பறதப பை ொன்று்கள ்காடடுகின்ைன. 

பாக்டீரியாவின் மாற்ைத்றத ிஃபிரடரிக் கிரிிஃபித் 

்காடடியுள்ளார். ஆவரி, சமக்லி்யாட, சமக்்கார்த்தி 

்ொதறன மற்றும் செர்்ெ ்ெஸ் ்ொதறன 

யாவும் டி.என்.ஏவின் மாற்ைக் ச்காளற்கறய 

உறுதிபபடுத்தியுள்ளன.

நியூக்ளிக் அமிைம் இரணடு வற்கபபடும்: 

ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ. நியூக்ளிக் அமிைம் 

என்பது நியூக்ளி்யாறடடு்களின் பாலிமர் ஆகும். 

நியூக்ளி்யாறடடு்கள ஒரு சபன்்டாஸின் 5ʹ 
OH சதாகுதிக்கும் 3ʹ OH சதாகுதிக்கும் இறடயில் 

உள்ள பாஸ்்பா றட எஸ்டர் இறணபபு்கற்ள 

ஒன்ைா்கச ்ெர்க்கும். ஆர்.என்.ஏவின் 

நியூக்ளி்யாறடடு்களில் றர்பாைும், பிரிமிடினில் 

றெட்டாறெனும் யுராசிலும் ்காணபபடும். 

டி.என்.ஏவில், நியூக்ளி்யாறடடு்களில் டிஆக்ஸி 

றர்பாஸ் ெர்க்்கறரயும், பிரிமிடினில் றதமினும் 

றெட்டாசினும் ்காணபபடும். ஆர்.என்.ஏ மற்றும் 

டி.என்.ஏ இரணடிலும் முதன்றமப பியூரின்்க்ளான 

அடிறனனும் குவாறனனும் ்காணபபடும்.

எர்வின் ொர்்காிஃப விதி A=T மற்றும் G=C 

என்பறத நிறுவுகிைது. டி.என்.ஏ ஆனது வைது பக்்க 

இரடறடச திருகு சுைறை உறடய இரணடு எதிர் 

இறண்கற்ளக் ச்காணடிருக்கும் என வாடென் 

மற்றும் கிரிக் தீர்மானித்துள்ளனர். முழுறமயான 

்கார இறணபபு்கள, A=T மற்றும் G=C சுைலுக்கு 

உள்்ள ஏற்படும் றெடரஜன் பிறணபபினால் 

உருவானது. ்கார இறணபபு்கள இரடறடச சுைலின் 

நீ்ளமான அசசுக்கு செங்குத்தா்க வரிறெயா்க 

அடுக்்கபபடடு இருக்கும். டி.என்.ஏ பல்்வறு அறமபபு 

வடிவங்்களில் இருக்்க முடியும். வாடென் மற்றும் 

கிரிக் ஏற்படுத்திய B-டி.என்.ஏ தவிர A-டி.என்.ஏ 

மற்றும் Z-டி.என்.ஏ என இரு வற்கபபடும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd   268 19-02-2019   5.55.29 PM



269

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.

உ்ரலி

http://labcenter.dnalc.org/labs/dnaextraction/dnaextractiond.html

படி 1 படி 2 படி 3
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8. வாடென் மற்றும் கிரிக் அறமபபு என்பது

அ) A வடிவம் ஆ) B வடிவம்

இ) Z வடிவம் ஈ) D வடிவம்

9. மீெல்்கள மற்றும் ஸ்டால் பரி்ொதறனயின் 

முதல் தறைமுறையின் முடிவு டி.என்.ஏவின் 

்கைபபின இறையானது 14 N மற்றும் 15 N ஆகிய 

இரணறடயும் ச்காணடிருநதறதக் ்காடடியது. 

இம்முடிவு்களின் சிைநத வி்ளக்்கம் யாது?

அ)  செமி்கன்ெர்்வடடிவ இரடடித்தலுடன் 

முடிவு்கள நிறையானதா்க இருநதன.

ஆ)  ்கன்ெர்்வடடிவ இரடடித்தறை முடிவு்கள 

ஆதரிக்கின்ைன.

இ)  ்கன்ெர்்வடடிவ, செமி்கன்ெர்்வடடிவ 

இரடடித்தல் இரணறடயு்ம முடிவு்கள 

ஆதரிக்கின்ைன.

ஈ)  டிஸ்பர்சிவ அல்ைது ்கான்ெர்்வடடிவ 

இரடடித்தல் �றடசபை இயைாது.

10. A–டி.என்.ஏவின் வடிவம் என்பது

அ)  2 0  நி யூ க் ளி ் ய ா ட ற ட டு 

இறணபபு்களுடன் இடது பக்்க சுைல்

ஆ)  10 நியூக்ளி்யாடறடடு இறணபபு்களுடன் 

வைது பக்்க சுைல்

இ)  12 நியூக்ளி்யாடறடடு இறணபபு்களுடன் 

வைது பக்்க சுைல்

ஈ)  11 நியூக்ளி்யாடறடடு இறணபபு்களுடன் 

இடது பக்்க சுைல்

11.                உருவாக்்கத்துக்கு டி.என்.ஏ 

பாலிம்ரஸ் ்தறவபபடுகிைது.

அ) டி.என்.ஏ விலிருநது ஆர்.என்.ஏ 

ஆ) ஆர்.என்.ஏ விலிருநது டி.என்.ஏ

இ) டி.என்.ஏ விலிருநது டி.என்.ஏ 

ஈ) ஆர்.என்.ஏ விலிருநது ஆர்.என்.ஏ

12. ஒக்்காொகி துணடு்கள என்பன

அ)  டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் ் பாது பிரிக்்கபபடட 

நியூக்ளி்யாறடடு ெங்கிலியின் 

துணடு்கள

ஆ)  டி.என்.ஏ இரடடித்தலின் ்பாது உருவான 

நியூக்ளி்யாறடடு ெங்கிலியின் 

துணடு்கள

இ)  மறு இறணபறப �டக்்கச செய்யும் மரபணு 

துணடு்கள

ஈ)  இரடடிக்கும் திைன் ச்காணட டி.என்.ஏ 

துணடு்கள

சுய ைதிபபீடு

ேரியாை வினெனயத் 

க்தர்நட்தடுக்ேவும்

1. றவரஸின் மரபியல் 

சபாருள

அ) டி.என்.ஏ ஆ) ஆர்.என்.ஏ

இ) அ அல்ைது ஆ ஈ) ஏதுமில்றை

2. ஆர்.என்.ஏ செயலிைபபுக்குப பயன்படுவது   

              .

அ) டி.என்.ஏஸ் ஆ) பு்ராடடி்யஸ்

இ) நியூக்ளீ்யஸ் ஈ) ஆர்.என்.ஏஸ்

3. டி.என்.ஏ மூைக்கூறு்களில் உள்ள, ெர்க்்கறர்கள

அ)  ற�டரஜன் ்காரங்்கள றெடரஜன் 

பிறனபபால் இறணநதிருக்கும்

ஆ)  ற�டரஜன் ்காரங்்கள கிற்ள்ொறெடிக் 

பிறனபபால் இறணநதிருக்கும்

இ)  பாஸ்்பட சதாகுதி்கள றெடரஜன் 

பிறனபபால் இறணநதிருக்கும்

ஈ)  பாஸ்்பட சதாகுதி கிற்ள்ொறெடிக் 

பிறனபபால் இறணநதிருக்கும்

4. கீழ்க்்கணடவற்றுள எது டி.என்.ஏவில் 

்காணபபடாது

அ) அடிறனன் ஆ) குவாறனன்

இ) யுராசில் ஈ) ஏதுமில்றை

5. ஒரு நியூக்ளி்யாறெடில் ்காணபபடுவது

அ) ெர்க்்கறர ஆ) ற�டரஜன் ்காரம்

இ) அ மற்றும் ஆ இரணடும்

ஈ) ஆ மடடும்

6. கிற்ளக்்்காறெடிக் பிறணபபு          க்கு 

இறடயில் இருக்கும்.

அ) பாஸ்்பட மற்றும் ெர்க்்கறர

ஆ) ெர்க்்கறர மற்றும் ற�டரஜன் ்காரம்

இ) ற�டரஜன் ்காரங்்கள

ஈ) இறவ அறனத்தும்

7. ஒரு இரடறட சுைல் டி.என்.ஏவில் 

அடிறனன் மற்றும் றதமினுக்கு இறடயில்  

              பிறணபபு இருக்கும்.

அ) றெடரஜன்

ஆ) இரடறட றெடரஜன்

இ) வாணடர் வால்ஸ்

ஈ) மூன்று றெடரஜன்
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6. நியூக்ளி்யாறெடு என்ைால் என்ன?

7. எர்வின் ொர்்காிஃப விதிறய ஒரு ெமன்பாடு 

மூைம் வறர்க.

8. ற�டரஜன் ்காரத்துக்கு எடுத்துக்்காடடு்கள 

தரு்க.

9. டி ஆக்ஸி றர்பாஸ் அறமபறப வறர்க.

10. வாடென் மற்றும் கிரிக் விதிறய நிறுவு்க.

11. Z–டி.என்.ஏ வின் 2 பணபு்கற்ள 

வரிறெபபடுத்து.

12. இரடடித்தல் வறரயறு.

13. டி.என்.ஏ அசசு (template) என்ைால் என்ன?

14. செமி்கான்ெர்்வடடிவ இரடடித்தறை விவரி.

15. இரடடித்தலின் முக்கிய நி்கழ்வு்கற்ள 

வரிறெபபடுத்து.

16. இரடடித்தலின் துவக்்க நிறையில் �றடசபறும் 

இரு முக்கிய நி்கழ்வு்கற்ளக் கூறு.

17. டாப்பா ஐ்ொமி்ரஸ்–ன் பங்கு என்ன?

18. முன்்னாடி இறை / பின்தங்கிய இறை மூைம் 

வி்ளங்கியது என்ன?

19. ஆர்.என்.ஏ பிறரமர் என்ைால் என்ன?

20. டி.என்.ஏ உருவாக்்கத்துக்்கா்க பிறரமர்்கற்ள 

உருவாக்கும் இரு ச�ாதி்களின் சபயர்்கற்ளக் 

கூறு.

21. இரடடித்தலின் ்தாற்ைம் என்ைால் என்ன?

22. ற்க்ரஸ்–ன் பங்கு என்ன?

கீழ்வரும் க்ரிிஃபித் வறரபடத்துக்கு சபயரிடு்க.

    

23. கீழ்வரும் திடடத்திலுள்ள தவறு்கற்ளச 

சுடடிக்்காடடு

வைவைபபான சிற்றினத்திலிருநது பிரிக்்கபபடடறவ + 

ஆர்.என்.ஏse  எலி  உயி்ராடிருநதது

24. வைதுபக்்க மற்றும் இடதுபக்்க டி.என்.ஏ 

வடிவங்்களுக்கு இறட்யயுள்ள ்வறுபாடறட 

ஏ்தனும் மூன்று முக்கிய அம்ெங்்களுடன் 

விவரி.

25. இ.்்காறையில் ்காணபபடும் டி.என்.ஏ 

பாலிம்ரஸ்்கள என்சனன்ன? அவற்றின் 

செயல்பாடு்கற்ளக் கூறு்க.

26. இரடடித்தல் பி்ளவு விவரி.

27. இரு திறெ இரடடித்தல் விவரி.

13. டி.என்.ஏ இரடடித்தலுக்கு உதவுவது

அ) டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் மடடும்

ஆ)  டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ் மற்றும் லி்்கஸ் 

இரணடும்

இ) டி.என்.ஏ லி்்கஸ் மடடும்

ஈ) ஆர்.என்.ஏ பாலிம்ரஸ்

14. செமி்கான்ெர்்வடடிவ டி.என்.ஏ இரடடித்தறை 

நிரூபித்தவர்

அ) பீடில் மற்றும் டாடடம்

ஆ) மீெல்ென் மற்றும் ஸ்டால்

இ) வாடென் மற்றும் கிரிக்

ஈ) H.G. ச்காரானா

15. இரடடித்தலில் டி.என்.ஏ பிரிதலில் ஈடுபடடுள்ள 

ச�ாதி

அ) லி்்கஸ் ஆ) செலி்்கஸ்

இ) எண்டாநியூக்ளீஸ்

ஈ) டி.என்.ஏ பாலிம்ரஸ்

16. டி.என்.ஏ இரடடித்தல் என்பது 

செம்்கான்ெர்்வடடிவ, ஏசனனில்,            

இறை                      மூைக்கூறின் 

பாதியா்க மாறிவிடும்

அ) ஆர்.என்.ஏ, டி.என்.ஏ

ஆ) அசசு, முழு

இ) சென்ஸ், mஆர்.என்.ஏ

ஈ) ்காணடன், ஆன்டி்காணடன்

17. டி.என்.ஏ வில்             அடிறனனின் 

நிரபபுதல் ்காரம் மற்றும்                   

றெட்டாறெனின் நிரபபுதல் ்காரம் ஆகும்

அ) குவாறனன், றதமின்

ஆ) யுராசில், குவாறனன்

இ) றதமின், குவாறனன்

ஈ) றதமின், யுராசில்

பின்வரும் விைாக்ேளுக்கு வினெ ்தருே

1. மரபணு வறரயறு.

2. டி.என்.ஏ எப்பாதும் மரபியல் சபாரு்ளா்க 

இருக்்காது, விதிவிைக்கு்கள என்ன?

3. நியூக்ளி்யாடறடடு வறரயறு.

4. டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ க்கு இறடயிலுள்ள 

ஏ்தனும் இரணடு ்வறுபாடறட 

வரிறெபபடுத்தவும்.

5. டி.என்.ஏ வின் இரு இறை்களும் எவவாறு எதிர் 

இறண ஆகும்?
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39. டி.என்.ஏ வின் வாடென் மற்றும் கிரிக் இரடறடச 

சுைல் அறமபபின் பல்்வறு பணபு்கற்ள 

விரிவா்கக் கூறு.

40. டி.என்.ஏ இரடறடச சுைலில் ்காணபபடும் 

பல்்வறு பிறணபபு்கற்ள விவாதிக்்கவும்.

41. டி.என்.ஏ இரடறடச சுைல் அறமபபின் பல்்வறு 

வடிவங்்கற்ள விவாதிக்்கவும்.

42. டி.என்.ஏ இரடறடச சுைல் அறமபறப 

வறரபடம் மூைம் விரிவா்க விவரி.

43. இரடறடச சுைல் பராமரிபபில் ஈடுபடும் டி.என்.ஏ 

மூைக்கூறின் �ான்கு ்காரப பிரிவு்கற்ள அதன் 

நியூக்ளி்யாறடடு மற்றும் அறதச ொர்நத 

இறணபபு்களுடன் வறர்க.

44. மீெல்ென் மற்றும் ஸ்டால் பரி்ொதறனயின் 

முடிறவ வறரபடம் மூைம் குறிபபிடவும்.

45. டிஸ்பர்சிங் இரடடித்தல் அறமபறப மீெல்ென் 

மற்றும் ஸ்டால் எவவாறு குறிபபிடுகின்ைனர் 

என்பறத விரிவுபடுத்து.

46. டி.என்.ஏ இரடடித்தலில் ஈடுபடும் 

ச�ாதி்கற்ளயும் அவற்றின் செயல்பாடு்கற்ளயும் 

அடடவறணபபடுத்தவும்.

47. இரடடித்தலின் ்பாது ஏற்படும் டி.என்.ஏ 

நீடசிறய விவரி.

28. சதாடர் இரடடித்தல் விவரி.

29. ஒக்்காொகி துணடு்கள வறரயறு.

30. ஆர்.என்.ஏ பிறரமர்்கள எதற்கு 

்தறவபபடுகிைது?

31. டி.என்.ஏ வின் எதிர் இறண ஏற்பாடு என்ைால் 

என்ன? வி்ளக்கு்க.

32. டி.என்.ஏ வில் உருவான ஒரு இறை எதனால் 

சதாடரற்ைதாகிைது?

33. டி.என்.ஏ வின் �ம்ப்கத்தன்றம எவவாறு 

பராமரிக்்கபபடுகிைது?

34. கிரிிஃபித் பரி்ொதறனறய வறர்க.

35. கிரிிஃபித் மற்றும் ஆவரி பரி்ொதறன்கற்ள 

சதாடர்புபடுத்து்க.

36. ஆவரி, சமக்லியாட பரி்ொதறனறய 

விவாதிக்்கவும்.

37. பரி்ொதறன �டத்துவதற்கு முன் ஆவரி 

மற்றும் அவரது ெ்க ஆராய்சசியா்ளர்்களின் 

்�ாக்்கம் என்னவா்க இருநதது?

38. ஸ்டசரப்டா்காக்்கஸ் நி்மானி்ய–இன் 

R மற்றும் S சிற்றினங்்கற்ள (Strains) 

்வறுபடுத்து்க.

ைாைவர் டேயலபாடு

1. மணி்களுடன் ்்களிக்ற்க �ான்கு வித நிைங்்கற்ளக் ச்காணட 20 மணி்கற்ளக் ச்காணடு ெங்கிலி 

தயாரிபபதன் வாயிைா்கp பாலிமர் – பாலிநியூக்ளி்யாறடடு ்கருத்து மற்றும் டி.என்.ஏ வின் சவவ்வறு 

சதாடர்்கற்ளத் தயாரித்து மாணவர்்கள புரிநது ச்காளவார்்கள.

2. டி.என்.ஏ வின் மாதிரிறய உருவாக்குதல்.

3. டி.என்.ஏ சூபபர்்காய்லிங் – மாணவர்்கள இரபபர் ்பணடின் முறன்கற்ளப பிடித்துக் ச்காணடு, 

அதறன முறுக்குவர். அதன் இரணடு முறன்களும் இறணயும் ்பாது முறுக்குதலினால் ஏற்படட 

அழுத்தம் சூபபர்்காய்லிங்்கால் விடுபடுவறத மாணவர்்கள உணர முடியும்.

4. ்காகிதத்தில் பின்வரும் டி.என்.ஏ துணடு்கற்ள இரடடிபபாக்கு

5ʹATCGGCTACGTTCAC3ʹ

3ʹTAGCCGATGCAAGTG5ʹ

 புதிய இறை்கள இரடடிக்கும் திறெறயக் ்காணபிக்்கவும். முன்்னாக்கிய மற்றும் பின்தங்கிய இறை்கள 

என்ைால் என்ன? என்பறத வி்ளக்்கவும். இது எவவாறு செமி்கான்ெர்்வடடிவ இரடடித்தைாகிைது 

என்பறத வி்ளக்்கவும். புதிய இறை்கள அெல் டி.என்.ஏ பிரிறவ ஒத்ததா்க இருக்குமா?
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சொற்களஞ்சியம்

பாதி ஒளிபுகும் தன்மை:

ஓரளவு ஒளி புகும் தன்மையுளள 

ப�ொருட்கள ப�ொருளமூலம் ஒளி 

ஓரளவு புகும் தன்மையு்ையது.

திசுவியல்:

திசுக்களின நுண்ணிய ்கடை்மைப்� �ற்றி அறியும் 

அறிவியல் து்ை.

்காப்ஸ்சூல்:

சில �ொகடீரியொ பெல்்கள ஒரு பிசுபிசுபபு ப�ொருட்கள 

(சூழப�டடுளள பெல்சுவரின மமைல்)

நீரமை ஊட்கம்:

�ொகடீரியொ வளர்ச்சி மத்வயொன ெத்துக்க்ள 

ப்கொண்ை திரவ ஊை்கம்.

இன்ாகுலேஷன வ்ளயம்:

அ்வ பிளொடடினம் அல்லது நிகமரொம் ்கம்பியொல் 

உருவொக்கப�டைன. ஸ்மியர் (பமைல்லிய �ரவல்) 

பெயய �யன�டுத்தப�டுகினைன.

நிேக்கரி தார்ட:

நிலக்கரி்ய வடித்பதடுத்தல் மூலமைொ்க 

உற்�த்தியொகும். ப�னஸின, பெபதலின, பீனொல், 

அனிலீன மைற்றும் பிை ்கரிமை மவதி ப�ொருள ப்கொண்ை 

திரவம்

்க்ெயி்ை:

�ொகடீரிய மைற்றும் ஒரு பெல் ஒடடுண்ணி 

ெ்கருவதற்வதற்்கொ்க பெல்லில் அ்மைந்திருககும் ஒரு 

பமைல்லிய, நீண்ை நூல் ம�ொனை இ்ையுறுபபு்கள

சவஜிலடடிவ் செல்:

ெொத்கமைொன சூழ்நி்லயில் வளரும் �ொகடீரியல் பெல்

்கவர ஸ்லிப்:

ஒரு சிறிய, பமைல்லிய ்கண்ைொடி ஆயவ்க ப�ொரு்ள 

�ொது்கொக்க, �யன�டுத்தப�டும்.

சவறறிடங்கள்: 

்ெடமைொபிளொெத்தில் உளள உ்ையொல் சூழப�டை 

திரவம் ப்கொண்ை உடப�ொருட்கள

ல�ாயியல் வல்லு�ர:

மெொயக்கொன ்கொரைம் மைற்றும் வி்ளவு்க்ள 

மெொக்கங்களுக்கொ்க உைல் திசுக்களின ஆயவ்க 

மைொதிரி்க்ள �ரிமெொதிப�ர்

நிலமைானியா: 

�ொகடீரியொ மைற்றும் ்வரஸொல் உண்ைொககும் 

நு்ரயீரல் மெொயத்பதொற்று இதில் ்கொற்று ்�்கள 

சீழொல் நிரபபி ்கொைப�டும்.

புலளாரெனஸ்: 

ஒரு ப�ொருள ஒரு நிை ஒளியொல் ஒளியூடைப�டும் 

ம�ொது, மவறு ஒரு குறிபபிடை நிைத்்த 

பவௌிப�டுத்தினொல் அந்த தன்மை புமளொரெனஸ் 

எனறு குறிபபிைப�டும்.

ஸ்மியர: 

மைருத்துவ மைொதிரி்களிலிருந்து ஒரு ்கண்ைொடி 

ஸ்்லடில் தயொரிக்க�டும் ஒரு பமைல்லிய �ரபபு.

ல்கரமைல்: 

ெர்க்க்ர அல்லது ெர்க்க்ர ெொறு �ழுபபு 

நிைமைொறும் வ்ர சூமைற்றி ஒரு சு்வக்கொ்க 

அல்லது நிைத்திற்்கொ்க உைவில் மைற்ைம் உைவு 

�ொனங்களுககு �யன�டுத்தப�டுகிைது.

உ்ைதல்:

ஒரு திரவ ப�ொரு்ள (எ.்கொ) இரத்தத்்த திை 

அல்லது அ்ர திைநி்லககு மைொற்றுவது.

இயற்்க தன்மை மைாறைம்:

ஒரு ப�ொருளின இயற்்்க தன்மை மைொற்ைம் 

பெயயப�டுதல்

்டயாட்மைசீயஸ் எரத்:

இ்வ மிருதுவொன, பெொறுஙகும் தன்மை ப்கொண்ை 

நுண்ணிய ்ைமைொடஸ் �டிமைங்கள ஆகும்.

மின்காநத நிைமைா்ேமைானி:

அ்லநீளங்கள வரம்பு அல்லது அதிர்வு்கள 

மின்கொந்த நிைமைொ்லமைொனி வ்ர இருத்தல்

சுடடிக்காடடு்வ:

ஒரு இயக்கம் அல்லத பெயல்திைனின குறிபபிடடு 

்கருவி அல்லது நுண்ணுயிர்்கள ப்கொண்டு 

பெயல்�டுத்துதல்

அயனியாககும் ்கதிரவீச்சு:

X-்கதிர்்கள, ்கொமைொ்கதிர்்கள மூலம் பவௌிப�டும் 

ஆற்ை்ல ப்கொண்டு ஊை்கங்கள அயனியொக்கம் 

பெயயப�டுகினைன.

அயனியாக்காத ்கதிரவீச்சு:

இந்த மின்கொந்த ்கதிர்்களின ஆற்ைல்்கள, 

ப�ொருட்களின அணுக்கள மைற்றும் மூலககூறு்க்ள 

அயனியொக்கம் பெயவதில்்ல. எலகடரொன்கள, 

அணுக்கம் மைற்றும் மூலககூறு்களில் இருந்து நீக்கம் 

பெயயப�டுவதில்்ல.
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இது ஒரு தூயவளர்ச்சிக ்கல்வயொகும்.எந்த ஒரு 

நுண்ணுயிர்த் பதொற்றும் இல்லொமைல் ்கொைப�டும்.

நுண்ணுயிர ்கே்வ (Inoculum): 

நுண்ணுயிர் ்கல்வயின மூலமைொ்க, அதில் உளள 

நுண்ணுயிரி்க்ள வளர்ச்சிக்கொ்கப ஊை்கத்தினுள 

பெலுத்த மவண்டும்.

வீரியத்தன்மை (Virulence):

மெொயக கிருமியின, மெொய �ரபபும் தன்மையொகும்.

சமைனபடேம் (Pellicle):

பெல் �ைலத்தில் கீமழ ்கொைப�டும் ஒரு வித 

்கடினமைொன புரதப�குதி

இருவிதமைா் லதாறைம் (Dimorphic):

ஒரு பெல் இரண்டு விதமைொ்க மதொற்ைம் அளித்தல்

குழு (Colony):

்கண்ைொல் �ொர்க்ககூடிய ஒரு பதொகுபபு உ்ைய 

நுண்ணுயிர்்கள அ்வ அ்னத்தும் ஒமர தொய 

பெல்லில் இருந்து மதொனறிய்வ.

அ்ட்காககும் (Incubation):

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கொ்க ஊை்கங்கள 

அ்னத்தும் �ொகடீரியொலொஜிக்கல் அ்ை்கொககும்ைர் 

(Bacteriological Incubator) அ்ை்கொககும் பெயயப�ை 

மவண்டும்.

கூரனிச்சு்வயு்டய நுண்ணுயிர்கள் (Fastidious 

Organism):

சில �ொகடீரியொக்களின வளர்ச்சிககு அடிப�்ை 

ெத்து்களுைன, பிை ஊடைபப�ொருள்களும் 

மத்வப�டுகிைது.அந்நுண்ணுயிர்்கள கூர்னிச் 

சு்வயு்ைய்வ.

பாலிலமைரஸ் செயின ரியாகடர (Polymerase chain 

Reactor):

இந்தக ்கருவி மூலம் அதி்கப�டியொன DNA 

பிரதி்க்ளத் தயொரிக்க முடியும்.

து்கள்்கள் (Flake):

ப�ரிய துண்டில் இருந்து, ஒரு சிறிய துண்்ை 

எடுப�து ஆகும்.

தறொரபு ஊடடமு்ை (Heterotrophs):

நுண்ணுயிர்்கள �ல்மவறு வ்்கயொன 

்கரிமைப ப�ொருள்க்ள ்கொர்�ன மூலமைொ்கப 

�யன�டுத்து�்வ.

ொல்மைன ்கால் (Salman – Gal) 6 – குலளாலரா 3 – 

இனலடாேயல் – B D ல்களகலடா – ்பரா்ாொய்டு

ஆப்தால்மிக:

்கண் மைற்ைம் ்கண் ெொர்ந்த மெொய்கள

து்ள:

நுண்ணுயிர்்கள மதொலில் அல்லது புை உ்ை 

மமைற்புரத்தில் ்கொைப�டும் து்ள ஆகும். இதன 

வொயிலொ்க வொயுக்கள, திரவங்கள நுண்ப�ொருட்கள 

உளமள பெல்கினைன.

்தயல்்கள்:

புண்்கள அல்லது ்கொயங்கள ்தயல்்கள மூலம் 

இ்ைத்தல்

முப்பரிமைாண லதாறைம்:

ஒரு ப�ொருளின நிைம், அ்கலம், ஆளம் ம�ொனைவற்்ை 

அறிந்து ப்கொளளுதல்

டாகசிசெனிக:

நுண்ணுயிர்்கள ெச்சு மைற்றும் ெச்சுத்தன்மை ஆகும்.

டரலபாபிலளாவர:

இதனமூலம் ்கொற்று உளமள பெலுத்தப�டுகிைது.

சமைாேெஸ் (Molasses):

இது ்கரும்பு அல்லது இனிபபு கிழஙகு்களில் இருந்து 

தயொரிக்கப�டும் ஒரு வ்்கயொன திரவபப�ொருள.

இவற்்ைக்கருபபு டிரிக்கள எனறு கூைலொம்.

ஸ்லடப் (Stab):

ஒரு நீளமைொன மெர்ம்கொடடு அ்மைபபில் உளள 

்கம்பியில் நுண்ணுயிர் ்கல்வ்ய எடுத்துக 

ப்கொண்டு, திை ஊை்கத்தில் து்ளயிை மவண்டும்.

இதனமூலம் நுண்ணுயிரி்களின ெ்கரும் 

தன்மை்ய அறியலொம்.

�்கரும் தன்மை (Motility):

்க்ெயி்ல இயக்கம் பெல்்கள ஒரு இைத்தில் 

இருந்து மைற்பைொரு இைத்திற்கு ெ்கரும் மு்ையொகும்.

சபடரி தடடு (Petridish):

இ்த பெர்மைன �ொகடீரியொலொஜிஸ்ட ஜீலியஸ் 

ரிச்ெர்ட ப�டரி என�வர் வடிவ்மைத்தொர்.்கண்ைொடி 

மைற்றும் பெகிழிப ப�ொருள்களொல் ஆன மூடி ம�ொனை 

அ்மைபபு உ்ையது.இது ஒரு �ளளமைொன உரு்ள 

வடிவத்தில் ்கொைப�டும்.நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிககுப 

�யன�டுத்தப�டுகிைது.

தூய்கே்வ (Pure Culture):

ஒமர ஒரு சிற்றினம் ப்கொண்ை குழுக்கள.

ஆகஸினிக (Auxeric Culture):
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வளர்சி்த மைொற்ைத்திற்்கொன

Hyphae – The Somatic body of the fungus with 

a multi-cellular பூஞ்ெயின உைல்மைபபு ஒரு 

பமைல்லிய நூல் வடிவ ்ைஃ�ொக்கள எனப�டும் 

இ்ழ்களொல் ஆன்வ.

Muligel - சிக்கலொன polysaccharide மவர்்க்ள 

சுற்றி ஒரு அடுககு உருவொககும்.

Mycorrliza – பூஞ்ெ மவர் – பூஞ்ெ்களுககும் சில 

உயர் தொவர மவர்்களுககுமி்ைமய ்கொைப�டும் 

கூடடுயிர் வொழ்க்்கமய ்மைகம்கொ்ரெொக்கள 

ஆகும்.

Proto co-operation – �யனப�றும் கூடடு வொழ்க்்க 

– இரு உயிர்்களுககி்ைமய மெர்ந்து வொழும் 

்கடைொயமைல்லொத �ரிபூரை கூடடு வொழ்க்்க 

இரு உயிரி்களும் தனித்து வொழும் தன்மை 

ப�ற்றிருந்தொலும் மெர்ந்து வொழும் நி்லயில் 

இரண்டு ென்மை ப�றுகினைன.

Predation – மவட்ையொடி – இரண்டு 

உயிரினங்களுககுள ஒரு உயிரினம் மைற்பைொன்ை 

இ்ையொ்க ப்கொளகினைது.

வீரியமைற்ை – மெொய ஏற்�டுத்தொத

�ொகடீரியல் மைொற்ைம் என�து ஒரு புதிய மைரபியல் 

ப�ொருள உடபெலுத்துப�டும்ம�ொது ஏற்�டும் புதிய 

ஃபீமனொ்ைபபின உருவொக்கமைொகும்.

்கொர அடுககுதல் – அடுககுதல் என�து ்கொரங்களுககு 

இ்ையிலொன பெஙகுத்துத் பதொைர்பு்க்ளக 

குறிககும். அ்வ ஒனைன மமைல் இனபனொனைொ்க 

அடுக்கப�டடிருககும்.

CSCL அைர் ெரிவு புளளி CSCL உைன DNA �ல மைணி 

மெரம் அதிமவ்கமைொ்க அல்டரொபெனடரிஃபியூஜ் மூலம் 

்மைய விலககு வி்ெப�டுத்தப�டடு ்கலக்கப�டுகிைது. 

இமலெொன அைர்த்தி உ்ைய்வ மமைற்புைமும், 

அதி்க அைர்த்தி உ்ைய்வ அடிப�குதியிலுமைொ்க 

CSCL ஒரு மெரியல் ெரிவு புளளியொ்க உருவொகிைது. 

சுற்றியுளள CSCL அைர்த்தியொனது DNA வின 

அைர்த்தியுைன ெமைமைொகும் இைத்தில் DNA ெரிவு 

புளளியில் ெமைநி்ல அ்ைகிைது. 

டி.என.ஏ இயல்பு நீக்கம் – dsDNA இ்ழ்க்ள 

ஒற்்ை இ்ழ்களொ்க பிரித்தல் / விடு�டுதல்

மைர�ணு – ப�ற்மைொரிலிருந்து ெந்ததி்களுககு 

்கைத்தப�டும் �ரம்�்ர அலகு ஆகும்

மைரபியல் – �ரம்�்ர மைற்றும் மைரபு வழி �ண்பு்களின 

மவறு�ொடு்க்ளப �ற்றிய ஆயவு.

ஒரு நிைமி ப�ொருள Lac Z ஜீன ம்களகமைொசிமைஸ் 

்கண்டுபிடிப�தற்குப �யன�டுத்தப�டுகிைது.

�்கல் (குலளான – Clone):

அ்னத்து பெல்்களும் ஒமர ஒரு தொயபெல்லில் 

இருந்து ப�ைப�டை்வ.நுண்ணுயிர்்கள 

அ்னத்தும் ஒமர மைொதிரியொன DNA அ்மை்� 

இரடடித்தல் மூலம் ப�ற்று இருககும்.

ஊட்கம் (Medium):

நுண்ணுயிர்்கள வளருவதற்குத் மத்வயொன 

அ்னத்து ெத்துபப�ொருள்களும் ப்கொண்ை்வ 

ஆகும்.

இ்ைப்பூஞ்்ெ (Mold):

இ்வ மெொய உண்ைொககும் மைற்றும் மைடகுண்ணி 

பூஞ்ெ்களொகும்.இ்வ �ஞசு ம�ொனை வளர்ச்சி்ய 

்கரிமைப ப�ொருள்க்ளப �யன�டுத்துவதொல் 

உண்ைொககுகினைன.

நீரமைப்படுத்துதல் (Serial Dilution):

பதொைர்ச்சியொ்க, நீர்மைக ்கல்வ நீர்த்தப�டுவதொல் 

நுண்ணுயிரி்களின எண்ணிக்்க ்கணிெமைொ்கக 

கு்ைந்து மத்வயொன அளவில் இருககும்.

சிறறி்ம் (Strain):

 தனி்மைப�டுத்தப�டை ஒரு பெல் அதன வளர்ச்சியில் 

இருந்துப�ைப�டை்வ ,சிற்றினம் ஆகும்.

உயிருள்ள எண்ணிக்்க (Viable Count):

ஒரு நுண்ணுயிர் பதொகுபபில் ்கொைப�டும் எல்லொ 

உயிருளள பெல்்களின எண்ணிக்்க்யக 

்கைகப்கடுப�து.

Amensalism – இதில் ஒருவ்்க நுண்ணுயிர் 

மைற்பைொரு வ்்க நுண்ணுயிருககு தீ்மை �யககும். 

நுண்ணுயிர்்கள உயிர்ப்கொல்லி மைற்றும் வளர்ச்சி்ய 

தடுககும் ப�ொருட்க்ள உற்�த்தி பெயது மைற்ை 

நுண்ணுயிர்்களின வளர்ச்சி்ய �ொதிககும்.

Antagonism – ஒரு நுண்ணுயிரியொல் உற்�த்தி 

பெயயும்

Antibiotic – ஒரு நுண்ணுயிரியொல் உற்�த்தி பெயயும் 

ப�ொருள மைற்ை நுண்ணுயிர்்களின வளர்ச்சி மைற்றும் 

வளர்சி்த �ொதிககும்.

ம�ொடடி்கள: இருவ்்க உயிரினங்களுககி்ைமய 

உைவு ெத்துக்க்ள ப�ை ஏற்�டும் ம�ொடடியொல் 

உண்ைொகும் தீ்மைதரும் பதொைர்�ொகும்.

எகஸியூமைட – மவர்்களில் இருந்து மைண்ணில் 

நு்ழயும் கு்ைந்த மூலககூறு எ்ை ப்கொண்ை 
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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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13. Industrial Microbiology: A. H. Patel (2012), 

2
nd

 Edition, Mac Millan publishers India Ltd.

14. Microbiology: Gerard J. Tortora, Berdell 

R. Funke, Christine L. Case (2004). 8
th
 

Edition. Pearson Education.

15. Precotts Microbiology: Willey, Sherwood, 

Woolverton (2014), Mc Graw-Hill, 9
th
 

Edition.

16. Microbial Ecology: Atlas and Bartha 

(1997), Pearson Publishers.

17. Plant Pathology: R.S Mehrotra (1998), 

Tata McGraw-hill Publishing Company 

Limited, New Delhi.

18. Brock Biology of Microbiology: Michael T. 

Madigan and John M. Martinko (2006), 

Eleventh Edition. Pearson Prentice Hall.

19. Essentials of Molecular Biology: Pamela 

Hanaratty and George M. Malacinski, 4
th
 

Edition.

20. Microbial Genetics - David Freifelder 

(1935) Boston, MA : Jones and Bartlett, 

c1987.

21. Priciples of Microbiology: Ronald Atlas 

(2015), 2nd Edition. Mc Graw Hill India.

22. Textbook of microbiology: R. Anantharayan 

and C.K. Jayaram Paniker(2005). VII 

Edition,  Orient Longman Private Limited.

23. Microbiology: A Systems approach-

Marjorie Kelly,Cowan, III Edition 

24. Microbiology: Essentials and applications-

Larry Mackane/Judy Kancle,II Edition.

25. Microbiology: Daniel Lim II edition

26. Foster
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குழுத் த்லவர்

மு்னவர். சுந்தரரொஜ்.T

ம�ரொசிரியர்,  த்லவர் (ஓயவு), 

நுண்ணுயிரியல்  து்ை, பி.ஜி.ஐ.பி.எம்.எஸ்

பென்னப �ல்்க்லக்கழ்கம், தரமைணி, பென்ன – 600 113

திைன ஆயவொளர்்கள

மு்னவர். அருைகிரிெொதன. N

உதவிப ம�ரொசிரியர் (ஓயவு), நுண்ணுயிரியல் து்ை,

மைொநிலக ்கல்லூரி, பென்ன.

மு்னவர். ம்கமரொல்.டி

உதவிப ம�ரொசிரியர்,

லமயொலொ ்கல்லூரி, நுங்கம்�ொக்கம், பென்ன.

நுண்ணுயிரியல் லமைல்நி்ே முதோம் ஆண்டு

நூலொசிரியர்்கள மைற்றும் மமைலொயவொளர்்கள

்க்ல மைற்றும் வடிவ்மைபபுக குழு

வடிவ்மைபபு

வினமமைக பெொல்யூஷனஸ், பென்ன

வ்ர�ைம்

பெய்ரீ அன�ழ்கன 

பு்கழரசி ெொ்கரொென.

In-house QC

மவ. ெொ. ெொண்ஸ்மித்

அட்ை வடிவ்மைபபு

்கதிர் ஆறுமு்கம்

ஒருஙகி்ைபபு

ரமமைஷ் முனிெொமி

தடைச்ெர்

சுமரஷ் மைணி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட மமைபலித்மதொ தொளில் அச்சிைப�டடுளளது. 

ஆபபெட மு்ையில் அச்சிடமைொர்:

�ொை நூல் உருவொக்கம்  

மு்னவர். நிரன ஆனடரூ.சு

உதவிப ம�ரொசிரியர், நுண்ணுயிரியல் து்ை, 

பென்ன கிறிஸ்துவக ்கல்லூரி, தொம்�ரம், பென்ன – 59.

லினபனட ெவீனொ.எம்

உதவிப ம�ரொசிரியர்,

எத்திரொஜ் மை்களிர் ்கல்லூரி, பென்ன.

மமைரி ஷீலொ.பெ

உதவிப ம�ரொசிரியர்,

எத்திரொஜ் மை்களிர் ்கல்லூரி, பென்ன.

ப்கெலடசுமி.சு

முது்க்ல ஆசிரி்ய (நுண்ணுயிரியல்),

்கொ.�ொ.சு அரசு மை்களிர் மமைல் நி்லப �ளளி,

பெஙகுனைம். திருவளளுர் மைொவடைம். 

ரொமைச்ெந்திரன.ெ

முது்க்ல ஆசிரியர் (நுண்ணுயிரியல்)

அரசு மமைல் நி்லப �ளளி, ம்கொவூர், ்கொஞசிபுரம் மைொவடைம். 

மைணிமமை்க்ல. ்க

முது்க்ல ஆசிரி்ய (நுண்ணுயிரியல்)

அரசு மைொதிரி மமைல் நி்லப �ளளி, ்ெதொபம�ட்ை, பென்ன 

�ொமிலொ �ொத்திமைொ. ைொ

முது்க்ல ஆசிரி்ய (நுண்ணுயிரியல்),

பெயம்கொ�ொல் ்கமரொடியொ அரசு மமைல் நி்லப �ளளி,

திருபவொற்றியூர், திருவளளுர் மைொவடைம். 

�ர்வீன ஜீனத் அனவர்

முது்க்ல ஆசிரி்ய (நுண்ணுயிரியல்),

பெயினட மமைரிஸ்  ப�ண்்கள மமைல் நி்லப �ளளி,

ப�ரம்பூர், பென்ன மைொவடைம்.

இலகுவொன தமிழொக்க வடிவம்

ப�ொன. இரவீந்திரன

தமிழொசிரியர், அரசு மமைல் நி்லப �ளளி,

ம்கொவூர், ்கொஞசிபுரம் மைொவடைம்.

்கல்வி ஒருஙகி்ைப�ொளர்

ஏஞெலின ரூபி. ஞொ

உதவிப ம�ரொசிரியர்

மைொநிலக ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி மைற்றும் �யிற்சி நிறுவனம்

பென்ன.

்கணினி பதொழில்நுட� ஒருஙகி்ைப�ொளர்

N. ரொமெஷ் குமைொர் 

இ்ைநி்ல ஆசிரியர் 

CCMA GGHSS �ளளி, ம்கொ்வ.

M. ெொனகிரொமைன

இ்ைநி்ல ஆசிரியர், 

PUMS, மைட்ையம்�டடி, மெலம்.
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