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த�ோரு்ளடக்கம்

விலங்கியல்

மின்னூல் மதிப்பீடு இவணய	வ்ளஙகள்
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�.  
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அலகு I 

போ்டம்	1 உயிருேகம் 01
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போ்டம்	7 உ்டல்	திரவஙகள்	மறறும்	சுறநைோட்்டம் 129

போ்டம்	8 கழிவு	நீக்கம் 156 சசப்்டம்பர
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அக்ந்டோபர
போ்டம்	10 �ரம்பு	கட்டுப்போடு	மறறும்	ஒருஙகிவணப்பு 202

போ்டம்	11 நவதிய	ஒருஙகிவணப்பு 232

�வம்பர
போ்டம்	12 அடிப்பவ்ட	 மருத்துவக்	 கருவிகள்	 மறறும்	

சதோழில்	நுட்பஙகள்
254

அலகு V 

போ்டம்	13 வணிக	விேஙகியலின்	நபோக்குகள் 270 டிசம்பர

�ொடநூலில் உள்ள விறைவுக் குறியீட்றடப்  (QR Code) �யன�டுத்துபவொம்! எப்�டி?
• உங்கள் திைன் வெசியில் கூகுள் playstore ப்காண்டு DIKSHA பெயலிரய ெதிவிை்க்கம் பெய்து நிறுவி்கப்காள்்க. 
• பெயலிரய திைநதவுடைன், ஸ்வ்கன் பெய்யும் பொத்தாரை அழுத்தி ொடைநூலில் உள்ை விரைவு குறியீடு்கரை ஸ்வ்கன் பெய்யவும். 
• திரையில் வதான்றும் வ்கமைாரவ ொடைநூலின் QR Code அருகில் ப்காண்டு பெல்லவும். 
• ஸ்வ்கன் பெய்வதன் மூலம். அநத QR Code  உடைன் இரண்க்கப்ெடடுள்ை மின் ொடை ெகுதி்கரை ெயன்ெடுத்தலாம். 
குறிப்பு:  இரணயச்பெயல்ொடு்கள் மற்றும் இரணய வைங்களு்க்காை QR code ்கரை Scan பெய்ய DIKSHA அல்லாத ஏவதனும் ஓர QR code Scanner ஐ ெயன்ெடுத்தவும்.
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நகோட்போட்டின்	மகத்துவத்வத	நமலும்	புரிந்துசகோள்்ள	
மோணவரகளின்	சசயல்போடுகளுக்கோன	வழிகோட்டுதல்	வைஙகுதல்.செயல்�ொடு

ஒவசவோரு	போ்டத்தின்	முகப்பிலும்,	கறநபோரின்	ஆரவத்வதத்	
தூணடும்	வவகயிேோன	கருத்துப்ப்டம்	சகோடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

�ொட உள்ளடக்கம்

இநநூலின 
�யன�ொட்டு 

வழிகொட்டி

கருத்து வறை�டம்

உடனடி �தில் 
விறனக் குறியீடு

போ்டத்தின்	அவனத்துக்	கூறுகவ்ளயும்	சவளிப்படுத்துகிைது

கற்ைலின  
பேொக்கஙகள

கறைல்	திைவன	நமம்படுத்துவதறகோன	கோட்சித்	நதோறைம்	
தரப்பட்டுள்்ளது.

வி்ளக்க  
வறை�டம்

ஒரு	�பவரப்	பறறிய	சிைப்பு்ச	சசய்திகள்	அல்ேது	போ்ட	உள்்ள்டக்கத்	
நதோடு		சதோ்டரபுவ்டய	அன்ைோ்ட	நிகழவுகவ்ள	அறிமுகம்	சசய்தல்.

போ்ட	உள்்ள்டக்கத்நதோடு	சதோ்டரபுவ்டய	அன்ைோ்ட	நிகழவுகள்,		
சிந்தவனத்	தூண்டல்	மறறும்	கூடுதல்	தகவல்	துணுக்குகள்.

தனி	�பர		
ஆய்வு

சதரிநது 
சதளிபவொம் 

ICT
தகவல் சதொடர்பு 
சதொழில்நுட்�ம்
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ொ
ண்

டிச்
வெ

ரி 
• அ

ைசு
 ம

ற்று
ம் 

 சு
யநி

தி
 ம

ரு
த்து

வ
 ்க

ல்லூ
ரி்க

ள்
• அ

லி
்கா

ர மு
ஸ்

லீம்
 ெல்

்கர
ல்க

 ்க
ழ்க

ம்,
 அ

லி
்கா

ர.

மா
நில

 அ
ைசி

ன்
 ்க

ால்
�ர

டை 
மரு

த்து
வ

 ெல்
்கர

ல்க
 ்க

ழ்க
ம் 

மற்
று

ம் 
்கல்

லூ
ரி்க

ள்

இ
நதி

ய 
வவ

ைா
ண்

ர
ம 

ஆ
ைா

ய்ச்
சி 

நிர
லய

ம்,
 புது

தி
ல்லி

•  வ
வ

ைா
ண்

ர
ம 

ெல்
்கர

ல்க
 ்க

ழ்க
ங

்கள்
 ம

ற்று
ம் 

்கல்
லூ

ரி்க
ள்

• அ
ர

ை
த்தி

நதி
ய 

மரு
த்து

வ
 அ

றிவி
யல்

 ்க
ழ்க

ம்,
புது

தி
ல்லி

, வ
ொ
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 ொ
ர வி

ரிவ
ா்க

்க்க
 ்க

ல்வி
• வி

லங
கு்க

ளி
ன்

 உ
யி

ரத்
பத

ாழி
ல் 

நு
டெ

வி
யல்

• ெ
யி

ைா
்க்க

ம் 
– (

தீவ
ை

 உ
ற்ெ

த்தி
)

•  வி
லங

கு்க
ளி

ன்
 இ

ை
ப்ப

ெரு
்க்க

ம் 
மற்

று
ம் 

பெ
ண்

 உ
யி

ரி்க
ள்

 �
லம்

•  உ
ண

வி
ன்

 த
ைம்

 ம
ற்று

ம் 
ொ
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ொ

டைப்
பிரி

வி
ல் 

மு
துநி

ர
லப்

ெட
டைம்

• 
இ

ைநி
ர

ல 
 ்க

ால்
�ர

டை 
மரு

த்து
வ

ம் 
மற்

று
ம் 

்கா
ல்�

ர
டை 

ெை
ாம

ரிப்
பு –

 ்க
ால்

�ர
டை 

ொ
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Chapter  1UNIT I

The	Living	World
Chapter	Outline
1.1. Diversity in the Living world

1.2. Need for Classification

1.3. Taxonomy and Systematics

1.4. Three Domains of life

1.5. Taxonomic Hierarchy

1.6. Nomenclature

1.7. Concept of Species

1.8. Tools for study of Taxonomy

“Our task must be to…embrace all living 
creatures and the whole of nature and its beauty.”

— Albert Einstein

உலகிலுள்ை அததவன உயிரினங்களும் 
கூடடொகச் ரெர்ந்து ைொழகின்றன. இதில் 
ஏறக்குவறய 8.7 மில்லியன் சிற்றின உயிரினங்கள் 
இப்புவியில் ப�வியுள்ைது என மதிப்பீடு 
கெய்யப்படடுள்ைன. நிலைொழ உயிரினங்களில் 86 
ெதவீதமும் கடல் ைொழைனைற்றில் 91 ெதவீதமும்  
இன்னும் கணடுபிடிதது விைக்கப்படடு, 
படடியல்படுததப்பட ரைணடியுள்ைது என்று ஒரு 

உயிருலகம்
�ோட உள்்ளடக்கம்

1.1   உயிரிை உலகின் பல்வ்்த ேன்்ம
1.2  வ்்ப்பகாட்டின் தே்வ
1.3    வ்்ப்பகாட்டியல் மற்றும் 

கேகாகுப்ப்மவியல்
1.4  மூன்று தபருல் வ்்ப்பகாடு
1.5  வ்்ப்பகாட்டு படிநி்ல்ள்
1.6  கபயரிடும் மு்ை்ள்
1.7  சிற்றிைக் த்காட்பகாடு
1.8    வ்்ப்பகாட்டுக் ்ல்விக்்காை ்ருவி்ள்

ஆய்வு கதரிவிக்கின்றது. மனிதன் மற்ற 
உயிரினங்கவை விட ரமம்படட நிவலயில் 
இருந்தொலும் உணவுத ரதவைக்கொகத 
தொை�ங்கவையும், விலங்குகவையும், ெொர்ந்ரத 
ைொைரைணடி உள்ைது. விைெொய 
ரைவலக்கொகவும், ரதொைவமக்கொவும் மற்றும் பிற 
கபொருைொதொ�ப் பயன்களுக்கொகவும் மனிதன் 
விலங்குகவைப் பயன்படுததுகிறொன். எனரை 
விலங்குகவைப் புரிந்து ககொள்ைதும் அைற்றின் 
தனிததன்வமகள், ைொழிடம், ெடதவத முவறகள் 
மற்றும் அைற்றின் பரிணொமத கதொடர்புகவைப் 
பற்றி அறிந்து ககொள்ைதும் மிகவும் 
அைசியமொனதொகும். உயிரினங்களின் 
பல்லுயிர்தன்வம, ைவகப்பொடடின் ரதவை, 
ைவகப்பொடடின் ைவககள், ைவகப்பொடடியலின் 
படிநிவலகள், கபயரிடும் முவறகள் மற்றும் 
ைவகப்பொடடிற்கு உதவும் ெொதனங்கள் 
ரபொன்றைற்வற இப்பொடம் விைக்குகிறது.

1.1   உயிரின உலகின் பெல்வலைத 
தன்லே (Diversity in the living 
world)

பல்ரைறு ைவகப்படட உயிரினங்கள் 
ைொழைதற்கொக எணணற்ற ைொழவிடங்கவை 
இப்புவி ககொணடுள்ைது. துருைப்பகுதியில் 
உள்ை பனிப்பொவறகள் முதல் கைப்ப நீர் 

அலகு – I   �ோடம் – 1

• உயிரிைப் பல்வ்்த 
ேன்்மயின் 
முக்கியததுவததி்ைப் 
பற்றி அறிந்து 
க்காள்ளுேல்.

• வ்்ப்பகாட்டின் 
தே்வ்யப் புரிந்து க்காள்ளுேல்.

• விலங்கு்்ள வ்்ப்படுததுவேற்்கா் 
வ்்ப்பகாட்டியலின் முக்கியததுவத்ே 
புரிந்து க்காள்ளச் கெய்ேல் மற்றும் 
இைதகேகாடரபு கேகாகுப்ப்மப்பியல் ெகாரந்ே 
ஆரவததி்ை உருவகாக்குேல்.

• கபயரிடு மு்ையின் அடிப்ப்ட 
விதி்்ளயும் அேன் பயன்்்ளயும் 
அறிந்து க்காள்ளச்கெய்ேல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

“ஒட்டுகமகாதே இயற்்்்யயும், அேன் 
அழ்்யும் மற்றும் அ்ைதது உயிரி்்ளயும் 

அரவ்ணப்பதே நம் கபரும் ்ட்மயகாகும்”  
- ஆல்பரட் ஐன்ஸ்டீன்
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வைததிருப்பவதப் பொர்ததிருப்ரபொம். அரத 
ரபொல் பல்கபொருள் அங்கொடியில் மளிவகப் 
கபொருடகளும், அைகு ெொதனப்கபொருடகளும், 
கபொம்வமகளும், எழுது கபொருடகளும், 
தின்பணடங்களும் மற்றும் சில கருவிகளும் 
அலமொரியில் நீள்ைொடடிலும் குறுக்குைொடடிலும் 
ைரிவெயொக அடுக்கப்படடுள்ைவதப் 
பொர்ததிருப்ரபொம். அப்படி இல்வலகயனில் 
குறிப்பிடட கபொருவைத ரதட நுகர்ரைொரும், 
விற்பவனயொைர்களும் அதிக ரெ�தவதச் 
கெலவிட ரைணடியிருக்கும். அவதப்ரபொன்ரற 
நூலகங்களில் அறிவியல் கடடுவ�கள், 
குைந்வதகளுக்கொன கவதகள், புதினங்கள் 
மற்றும் சுயெரிவதகள் ரபொன்ற நூல்கள் 
ைரிவெக்கி�மமொக அடுக்கப்படடிருக்கும். 
ஆனொல், அவதப் ரபொல உயிரினங்கவை 
ைவகப்படுதத முடியொது. எனரை, அதற்குரிய 
புதிய ைழிமுவறகவை உருைொக்கி அதவனச் 
ெொததியமொக்கும் கெயல்முவறரய 
ைவகப்படுததுதல் ஆகும். எளிதில் கொணக்கூடிய 
பணபுகளின் அடிப்பவடயில் உயிரினங்கவைக் 
குழுக்கைொகப் பிரிப்பரத ைவகப்படுததுதல் 
ஆகும். இவ்ைொறொன அடிப்பவட படிநிவலகவை 
குறிக்கும் அறிவியல் கெொல் ைவகபொடடுத 
கதொகுப்பு (Taxon) எனப்படும்.  
(Taxon – Singular). பல்ரைறு மடடங்களில் உள்ை 
உயிரிகளின் படிநிவலகவை குறிப்பிடும் கெொல் 
ரடக்்ொன் ஆகும். எடுததுக்கொடடொக 
விலங்குலகததில் ஊர்ைன, பொலூடடிகள் 
ரபொன்ற பலகெல் உயிரிகள் பல்ரைறு 
மடடங்களில் அவமந்துள்ைன. விலங்குகளின் 
பணபுகவை அடிப்பவடயொகக் ககொணடு 
அவனதது உயிரிகளும் பல ரடக்்ொக்கைொக 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைன. இவ்ைொறு 
விலங்குகவை ைவகப்படுததும் அறிவியல்  
ைவகப்பொடடியல் (Taxonomy) எனப்படும். 
ைவகப்பொடடியல் ஆய்வுகளுக்கு விலங்குகளின் 
ைைர்ச்சி நிவலகளுடன் கூடிய கைளிப்புற 
மற்றும் உடபுற அவமப்புகளும் உயிரிகளின் 
சூைலியல் பற்றிய தகைல்களும் 
ரதவைப்படுகின்றன. ஏகனனில், இவைரய 
ைவகப்பொடடியலுக்கு அடிப்பவடயொக 
அவமகின்றன. எனரை, பணபறிதல், 
அவடயொைம் கொணல், கபயரிடுதல் மற்றும் 
ைவகப்பொடு கெய்தல் ஆகியவை 
ைவகப்பொடடியலின் அறிவியல் படிநிவலகைொக 
அவமந்துள்ைன.

ஊற்றுகள் ைவ�, ஆைம் குவறந்த கடற்ப�ப்பு 
முதல் ஆழகடல் ைவ�, அதிக மவைப்கபொழிவு 
ககொணட கைப்ப மணடலக் கொடுகள் முதல் 
ைறணட பொவலைனம் ைவ�யுள்ை அவனததுப் 
பகுதிகளிலும் தொை�ங்களும், விலங்குகளும் 
ைொழகின்றன. இவ்ைவகயொன பல்ரைறுபடட 
சூழநிவல மணடலங்களில் கைற்றிக�மொக 
ைொழைதற்ரகற்ப சிற்றினங்கள் பல்ரைறுபடட 
தகைவமப்புகவைப் கபற்றுள்ைன. 

சூழநிவல மணடலம் (Ecosystem) எனப்படுைது 
தொை�ங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ரபொன்ற 
உயிர்க்கொ�ணிகளுக்கும் தொது உப்புக்கள், 
தடபகைப்ப நிவல, மண, நீர் மற்றும் சூரிய ஒளி 
ரபொன்ற உயி�ற்ற கொ�ணிகளுக்கும், 
இவடரயயுள்ை கதொடர்புகவைக் குறிப்பதொகும்.  
பல்ரைறு ைவகப்படட சிற்றினங்கள் ஒரு 
குறிப்பிடட சூழநிவல மணடலததில் ைொழைரத 
பல்லுயிர்தன்வம (Biodiversity) எனப்படுகிறது. 
பல்லுயிர்தன்வம என்ற கெொல்வல முதன் 
முதலில் அறிமுகப்படுததியைர் ைொல்டர் ர�ொென் 
(Walter Rosen, 1985) என்பைர் ஆைொர். இச்கெொல் 
E.D. வில்ென் என்பை�ொல் ைவ�யறுக்கப்படடது. 

உயிரிகளின் �ண்புகள் 

உயிரினங்கள் பல்ரைறு ைவகப்படட 
தனிப்பணபுகைொல் உயி�ற்றவைகளிலிருந்து 
ரைறுபடுகின்றன. கெல்கைொலொன உடலவமப்பு, 
உணவூடடம், சுைொெம், ைைர்சிவத மொற்றம், 
ைைர்ச்சி, உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப விவனபுரிதல், 
இடப்கபயர்ச்சி, இனப்கபருக்கம், கழிவுநீக்கம், 
தகைவமதல் மற்றும் உடல் ெமநிவலப்ரபணுதல் 
(Homeostasis) ரபொன்றவை உயிரிகளின் முக்கிய 
பணபுகைொகும். உயிரினங்களில் கொணப்படும் 
நுணணிய பணபுகவைக்கூடக் கணடறிந்து 
அைற்வற ஆைணப்படுததியதில் எணணற்ற 
அறிவியலொைர்கள் மற்றும் 
ைவகபொடடியலொைர்களுக்கு சீரிய பங்குணடு. 
உயிரினங்கவை ைவகப்படுததவும், 
அைற்றிற்கிவடரய உள்ை கதொடர்பிவன 
அறியவும் அைர்களின் கூர்ந்தொய்ரை கபரிதும் 
உதவுகிறது. 

1.2  வலைபபொட்டின் மதலவ (Need for 
classification)

பல இடங்களில் குறிப்பிடட ைவகயிலும், 
ைரிவெயிலும், கபொருடகள் அடுக்கி 
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கபயரிடடு, ைரிவெப்படுததி, பொதுகொதது 
ஆைணப்படுததுைதொகும். இதுமடடுமின்றி 
சிற்றினங்களின் பரிணொம ை�லொறு, 
சூழநிவலகதொடர்பு, சூழநிவல தகைவமப்புகள் 
மற்றும் சிற்றினங்களுக்கு இவடரயயுள்ை 
கதொடர்புகள் ஆகியனைற்வறயும் இததவகய 
இனதகதொடர்பு கதொகுப்பவமவியல் ைழி ஆய்வு 
கெய்யப்படுகின்றன. 

கநரோேஸ்	 லின்நனயஸ்	
�வீன	 வவகப்போட்டியலின்	
தந்வத	 எனப்படுகிைோர.		
வவகப்போட்டியல்	 என்பது	

உயிரினஙகவ்ளப்	 சபயரிட்டு	
வவகப்படுத்துவதோகும்.		இதறகோன	கீழிைஙகு	
படிநிவேவய	 உண்டோக்கியநத	 இவரின்	
முக்கிய	 பஙகளிப்பு	 ஆகும்.	 தறசபோழுது	

இதில்	 நபருேகு	 (Domain),	
உேகம்	 (kingdom).	 சதோகுதி,	
வகுப்பு,	வரிவச,	குடும்பம்	 ,	
நபரினம்	 மறறும்	 சிறறினம்	
என	 எட்டு	 படிநிவேகள்	
உள்்ளன.

வவகப்�ோடடின் வரலோறு (History of 
Classification)

கதொடக்கக் கொலததில் விலங்குகவை, ென்வம 
பயக்கும் விலங்குகள் மற்றும் தீவம பயக்கும் 
விலங்குகள் எனப் பிரிததொர்கள். கதொன்வமயொன 
ைவகப்பொடடியலின்படி வீடடுவிலங்குகள், 
ைனவிலங்குகள், ஊர்ைன, பறப்பன மற்றும் 
கடல்ைொழ விலங்குகள் என ஐந்து பிரிவுகைொக 
விலங்குகள் பிரிக்கப்படடன. கதொடக்கக் கொலததில் 
ைொழிடம் மற்றும் புறதரதொற்றம் ரபொன்ற 
அடிப்பவடப் பணபுகள் மடடுரம 
ைவகப்பொடடிற்குக் கணக்கில் எடுததுக் 
ககொள்ைப்படடன. 

முதன் முதலில் அரிஸ்டொடில் (கி.மு. 384 -322) 
தன்னுவடய நூலொன ‘விலங்குகளின் ை�லொறு’ 
(History of Animals) எனும் இலததீன் நூலில் 
விலங்குகவை ைவகப்படுததியுள்ைொர். அைர் 
உயிரினங்கவைத தொை�ங்கள், விலங்குகள் என 
இரு ைவககைொகவும் இடப்கபயர்ச்சியின் 
அடிப்பவடயில் ெடப்பன (தவ�ைொழவிகள்), 
பறப்பன (கொற்றுைொழவிகள்) நீந்துைன 

வவகப்�ோடடின் அடிப்�வட பதவவ :

• கெருங்கிய கதொடர்புவடய இனங்கவைக் 
கணடறிந்து ரைறுபடுததுதல்.

• சிற்றினங்களுக்கிவடரய உள்ை 
ரைறுபொடுகவை அறிந்து ககொள்ளுதல்.

• உயிரிகளின் பரிணொம ைைர்ச்சிவயப் புரிந்து 
ககொள்ளுதல்.

• பல்ரைறுபடட கதொகுப்புகளுக்கிவடரய 
உள்ை கதொடர்வப விைக்கும் ைவகயில் 
ம�புதகதொகுதி கதொடர்பு ம�தவத (Phylogenetic 
tree) உருைொக்குதல்.

• உயிரினங்கவைப் பற்றித கதளிைொக அறிந்து 
ககொள்ளுதல்.

1.3    வலைபபொட்டியல் ேறறும் 
சதாகுபபெலேவியல் (Taxonomy 
and Systematics)

ைவகப்பொடடியல் (Taxonomy) – (கிர�. Taxis – 
ைரிவெப்படுததுதல், Nomos ெடடம்) எனப்படுைது 
உலகிலுள்ை தொை�ங்கள், விலங்குகள் மற்றும் 
நுணணுயிரிகவை இனங்கணடறிந்து, கபயரிடடு, 
விைக்கி ைவகப்படுததுைதுடன், உயிரினங்கவை 
முவறயொக ைரிவெப்படுததுகின்ற ஒரு அறிவியல் 
பிரிைொகும். அகஸ்டின் வப�மஸ் டி கொணரடொல் 
(Augustin Pyramus de Candole, 1813) என்பைர் 
ைவகப்பொடடியல் என்ற கெொல்வல முதன் 
முதலில் அறிமுகப்படுததினொர். ைவகப்பொடடியல் 
என்பது ென்கு ைவ�யறுக்கப்படட தததுைம், 
விதிமுவற மற்றும் கெயல்முவறகவையும் 
ககொணடு உருைொக்கப்படட கருததியல் பிரிைொகும். 
அரிஸ்டொடில் ‘பொ�ம்பரிய ைவகப்பொடடியலின் 
தந்வத’ என அவைக்கப்படுகிறொர். கர�ொலஸ் 
லின்ரனயஸ் ெவீன ைவகப்பொடடியலின் தந்வத’ 
எனப்படுகிறொர்.

இைத்ததோடரபு ததோகுப்�வமவியல் 
(Systematics) (கிபர. System முவ்ற / 
Sequence- வரிவெப்�டுத்துதல்)

ைவகப்பொடடியல் மற்றும் இனதகதொடர்பு 
கதொகுப்பவமவியல் ஆகிய இ�ணடின் ரெொக்கமும் 
ஒர� விதமொனவை. அதொைது ைவ�யறுக்கப்படட 
விதிகளின் அடிப்பவடயில் உயிரினங்கவை 
ைவகப்படுததுைதொகும். இனதகதொடர்பு 
கதொகுப்பவமவியலின் முக்கிய கொ�ணி 
உயிரினங்கவை அவடயொைம் கணடு விைக்கி, 
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ைவகப்பொடடிற்கு இைர் எடுததுக் ககொணடதொல் 
இைரின் ைவகப்பொடு சிக்கலொனதொகரை 
இருந்தது. பொலூடடிகள், ஊர்ைன, பறவைகள், 
மீன்கள், மற்றும் பூச்சிகள் என இயற்வகயின் 
அவனதது அவமப்புகவையும் உள்ைடக்கிய 
ஒன்வற கைளியிட ரைணடும் என்பரத ஜொன் 
ர�யின் ரெொக்கமொகும். ஸ்வீடன் ெொடவடச் ெொர்ந்த 
ெவீன ைவகப்பொடடியலின் தந்வதயும் ெவீன 
இனதகதொடர்பு கதொகுப்வப நிறுவியைருமொன  
கர�ொலஸ் லின்ரனயஸ் (Carolus Linnaeus)  
(கி.பி. (கபொ.ஆ) 1707 -1788) அறிவியல் 
அடிப்பவடயிலொன ைவகப்பொடடு முவறவயயும், 
இருகெொற்கபயரிடு முவறவயயும், 
உருைொக்கினொர். அதுரை இன்று ைவ� சில 
மொறுபொடுகளுடன் பயன்பொடடில் உள்ைது.

 முதல் ைவ� எளிதில் அறியக்கூடிய ஒரு 
பணவபரயொ அல்லது சில பணபுகவை 
மடடுரமொ கைனததில் ககொணடு உயிரினங்கவை 
ைவகப்படுததினர். கொலப்ரபொக்கில் 
உயிரினங்களின் பணபுகள் குறிதத அறிவு 
கபருகியதன் விவைைொக அதிக அைவிலொன 
பணபுகவை ைவகப்படுததக் கருதினர். 
புறப்பணபுகள், உள்ைவமப்பியல் மற்றும் 
உயிரிகளின் கருவியல், ஆகியைற்றிலிருந்து 
கபறப்படட கதொடர்புகள் மற்றும் ஒற்றுவமகளின் 
அடிப்பவடயிரலரய பொ�ம்பரிய ைவகப்பொடடின் 
படிநிவல அவமந்துள்ைது. இதிலிருந்து ெற்று 
மொறுபடட எணணிக்வக அடிப்பவடயிலொன 
ைவகப்பொடு 1950 இல் உருைொனது. இம்முவறயில் 
உயிரினங்களுக்கு இவடயிலொன ஒற்றுவம 
மற்றும் ரைற்றுவமகளின் அைவைப் 
புள்ளியியல் அடிப்பவடயில் மதிப்பீடு கெய்து, 
பிறகு உயிரிகளின் எணணிக்வக அைவிலொன 
கதொடர்புகவைக் கணினி மூலம் பகுப்பொய்வு 
கெய்து அதனடிப்பவடயில் உயிரினங்கள் 
ைவகப்படுததப்படடன. இதன் பின்னர் 
உயிரினங்களுக்கு இவடரய உள்ை பரிணொம 
மற்றும் ம�பியல் கதொடர்புகவை 
அடிப்பவடயொகக் ககொணடு உருைொக்கப்படட 
ைவகப்பொடு ம�புதகதொகுதி கதொடர்பு (Phylogenetic) 
அல்லது கிைொடிஸ்டிக் ைவகப்பொடு (Cladistic 
classification) எனப்படுகிறது. இது கபொது 
மூதொவதயர்கவைப் கபற்றுள்ைதன் 
அடிப்பவடயில் உருைொக்கப்படட பரிணொம 
ைவகப்பொடொகும். இதன் மூலம்  பல்ரைறு 
சிற்றினங்களுக்கு இவடரயயுள்ை ஒற்றுவம 
ரைற்றுவமகவை உணர்ததும் ம�புதகதொகுதி 

(நீர்ைொழவிகள்) என்றும் ைவகப்படுததினொர். 
இ�ததததின் அடிப்பவடயில் (Enaima) 
(இ�ததமுவடயவை) மற்றும் (Anaima) 
(இ�ததமற்றவை) என இருைவககைொகப் பிரிததொர்.

அரிஸ்டொடிலின் ைவகப்பொடடு முவறயொனது 
சில ைவ�யவறக்குடபடடு இருந்ததொல் பல 
விலங்குகள் இை�து ைவகப்பொடடிற்குள் 
அடங்கவில்வல. எடுததுக்கொடடொக, 
தைவைகளின் தவலப்பி�டவடயொனது நீரில் 
பிறந்து ைைரும் ரபொது கெவுள்கவைப் 
கபற்றுள்ைது. ஆனொல், அவை ைைர்ந்து 
உருமொற்றம் அவடந்த பின்பு நிலததில் ைொை 
நுவ�யீ�வலப் கபறுகிறது. எனரை, அவைகைொல் 
நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இ�ணடிலும் ைொை 
முடிகிறது. இதவன எவ்ைொறு ைவகப்படுததி 
அதற்கொன இடதவத நிர்ணயம் கெய்ைது? 
இடப்கபயர்ச்சிவய அடிப்பவடயொகக் ககொணட 
அை�து ைவகப்பொடடில் பறக்கும் திறன் என்ற 
ஒர�கயொரு பணவப மடடும் எடுததுக்ககொணடு 
பறவைகள், கைௌைொல் மற்றும் பறக்கும் 
பூச்சிகள் அவனதவதயும் ஒர� கதொகுதியின் கீழ 
ைவகப்படுததினொர். மொறொக, கெருப்புக்ரகொழி, 
ஈமு மற்றும் கபங்குயின் ரபொன்றவை பறக்கும் 
திறனற்ற பறவைகவைப் பறவையினததில் 
ரெர்க்கவில்வல. ஆனொலும் இை�து 
ைவகப்பொடொனது 2000 ஆணடுகளுக்கு ரமல் 
அதொைது கி.பி. 1700 ைவ� புைக்கததில் இருந்தது.

அரிஸ்டொடிலிற்குப் பிறகு அை�து மொணை�ொன  
திரயொபி�ொஸ்டஸ் (Theophrastus)  
(கி.மு. (கபொ.ஆ.மு) 372-287) என்பைர் 
அரிஸ்டொடிலின் ைவகப்பொடடியல் ஆய்வுகவைத 
தொை�ங்களில் கதொடர்ந்ததொல் அைர் 
‘தொை�வியலின் தந்வத’ என அவைக்கப்படுகிறொர். 
நீணட கொலததிற்குப் பின் 16ம் நூற்றொணடில் 
ைொழந்த ஆங்கில இயற்வக அறிஞைர் ஜொன் ர� 
(John Ray, கி.பி. 1627-1785) பல முக்கிய 
ஆய்வுகவை எழுதி கைளியிடடொர். அதில் 
ைவகப்பொடடின் அடிப்பவட அலகு சிற்றினம் 
என உறுதிப்படுததியது அை�து முக்கிய 
பங்கொகும். 1682ல் இைர் கைளியிடட ‘கமரதொடஸ் 
பிைொன்டடொ�ம் ரெொைொ’ (Methodus Plantarum Nova) 
எனும் நூல் 18,000 தொை� இனங்கவை 
உள்ைடக்கியிருந்தொலும் அதில் சிற்றினங்கள் 
குறிதத தகைல்கள் மிகக் குவறைொகரை 
இருந்தன. கதொடக்கக்கொல ைவகபொடடியலரின் 
கருததுக்கு எதி�ொகப் பல்ரைறுபடட பணபுகவை 
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ம�பு ைழித கதொடர்புகவை அடிப்பவடயொகக் 
ககொணடு ரமொனி�ொ (Monera), புர�ொடடிஸ்டொ 
(Protista), பூஞவெகள் (Fungi), பிைொன்ரட (Plantae) 
மற்றும் அனிமொலியொ (Animalia) என ஐந்து 
உலகங்கள் பிரிக்கப்படடுப் கபயரிடப் 
படடுள்ைன. ஐந்து உலகங்களின் பல்ரைறு 
பணபுகளின் ஒப்பீடடு கதொகுப்பொக அடடைவண 
1.1ல் ககொடுக்கப்படடுள்ைது.

ைவகப்பொடடு முவறயின் நீணட பயணததில் 
DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறுகவைக் கூட 
அவடயொைம் கணடு அதனடிப்பவடயில்  
உயிரிகள் ைவகப்படுததப்படுகின்றன. மூலக்கூறு 
கதொழில் நுடபம் (Molecular techniques) மற்றும் 
உயிர்ரைதிய பகுப்பொய்வுகள் (Biochemical Assays) 
ஆகியவை புதிய ைவகயொன ‘மூன்று ரபருலக 
ைவகப்பொடடு முவற’ (Three Domain) 
உருைொக்கததிற்கு ைழி ைகுததுள்ைது.

1.4  மூன்று மபெருலை வலைபபொடு 
(Three Domains of life) 

 ஜீன்களுக்கு இவடரய உள்ை ரைறுபொடடிவன 
அடிப்பவடயொகக் ககொணடு கொர்ல் ரைொஸ்  
(Carl Woese, 1977) மற்றும் அை�து குழுவினரின் 
முயற்சியொல் முப்ரபருலக ரகொடபொடு 
முன்கமொழியப்படடது. இதில் உலவக விட 
(kingdom) ரபருலகம் உயர் ைவகப்பொடடு 
நிவலயொகச் ரெர்க்கப்படடுள்ைது. கபொதுைொக 
இம்முவற புர�ொரகரிரயொடடுகவை பொக்டீரியொ 
மற்றும் ஆர்க்கியொ (Archaea) என்ற இரு 
பிரிவுகைொகப் பிரிப்பவத ைலியுறுததுகிறது. 
அதுமடடுமின்றி எல்லொ யூரகரிரயொடடுகவையும் 
யூரகரியொ (Eukarya) என்ற ரபருலகிற்குள் ககொணடு 
ைருகிறது. கபொதுைொகப் பொக்டீரியொவை விட 
ஆர்க்கியொ யூரகரியொவுடன் கெருங்கிய கதொடர்பில் 
உள்ைது. பொக்டீரியொவின் கெல்சுைரின் உள் 

அவமப்பிலிருந்தும் பொக்டீரியொ மற்றும் 
யூரகரிரயொடடுகளின் ெவ்வின் உள்ைவமப்பு 
மற்றும் rRNA ைவககளிலிருந்தும் ஆர்க்கியொ 
ரைறுபடுகின்றது.

மூன்று	நபருேகஙகள்
கோரல்	நவோயிஸ்,	(1977)

ஆரக்கியோ		
(எக்ஸ்ட்	

ரிநமோஃவபல்ஸ்)	
சமத்தநனோசஜன்கள்,	
நெநேோஃவபல்ஸ்	&	
சதரநமோஅஸிந்டோ	

ஃவபல்ஸ்

போக்டீரியோ	
வசயநனோ	

போக்டீரியோ	மறறும்	
யூபோக்டீரியோ	(பயன்	

மறறும்	தீஙகு	
தருபவவ)

யூநகரியோ	
(யூநகரிநயோட்டுகள்)	

புநரோட்டிஸ்்டோ,	
பூஞவச,	தோவரஙகள்	
மறறும்	விேஙகுகள்

கதொடர்பு ம�ம் (Phylogenetic tree) 
உருைொக்கப்படடது. இவ்ைவகயில் பரிணொமத 
கதொடர்புகவை கிைொரடொகி�ொம் என்னும் ம� 
ைவ�படததின் மூலம் விைக்குைவத எர்ன்ஸ்ட 
ரைகல் (Ernst Haeckal) அறிமுகப்படுததினொர். 

ஒரு கதொகுப்பில் உள்ை அவனதது 
உயிரினங்களின் உடலில் கொணப்படும் 
மூதொவதயர் பணபுகளும், இப்பணபுகளிலிருந்து 
அவமப்பு மற்றும் ரைவலகளில் ஏற்படட 
மொறுபொடுகளினொல் உருைொன புதிய 
பணபுகளும் (Derived characters) இவ்ைவகபொடடில் 
கருததில் ககொள்ைப்படடன. பரிணொமததின் 
கொ�ணமொகத ரதொன்றிய பல புதிய பணபுகள், 
புதிய துவணச் சிற்றினங்கள் உருைொைதற்குக் 
கொ�ணமொனது. கிைொரடொகி�ொமின் ஒவ்கைொரு 
பரிணொமப் படிநிவலயும் ஒரு கிவைவய 
உருைொக்கியது. அக்கிவையில் உள்ை 
விலங்குகள் அவனததும் புதிய பணபுகவைப் 
கபறுகின்றன. இப்பணபுகவை ஒரு குறிப்பிடட 
இடததிற்குக் கீரை உள்ை கிவைகளில் கொண 
இயலொது.

இவ்ைொறு மூதொவதயர் பணபுகளில் இருந்து 
ரைறுபடும் ஒதத அல்லது கபறப்படட புதிய 
பணபுகளின் அடிப்பவடயில் உயிரினங்களுக்கு 
இடமளிதது அவமததொல் இனைைர்ச்சி ம�ம் 
அல்லது கிைொரடொகி�ொம் உருைொகிறது. 

ைவகப்பொடடின் அடிப்பவடயில் உயிரினங்கள் 
இ�ணடு அல்லது மூன்று உலகங்கைொகப் 
பிரிக்கப்படடிருந்தன. பின்பு அது ெொன்கு, ஐந்து, 
ஆறு என்றொகித தற்கபொழுது ஏழு உலகங்கைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன. R.H. விடரடகர் (R.H. Whittaker, 
1969)  உருைொக்கியுள்ைொர். இதில் கெல்லவமப்பு, 
உணவூடட முவற, இனப்கபருக்கமுவற, மற்றும் 

�டம் 1.1   கி்ளொபடொகிைொமிற்கு எடுத்துக்கொட்டு 	
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ரெொய் உணடொக்கக் கூடியனைொகவும் உள்ைன. 
பயன்தரும் புநரோவபநயோடிக் பொக்டீரியொக்களும் 
(Probiotic bacteria), தீங்கு பயக்கும்	 ந�ோயூக்கி	
போக்டீரியோக்களும் (Pathogenic bacteria) அதிக 
அைவில் ப�விக் கொணப்படுகின்றன. 
வெயரனொபொக்டீரியொக்கள் எனப்படும் 
ஆக்ஸிஜவன உற்பததி கெய்யக்கூடிய நீலப் 
பச்வெப் பொசிகள் புவியின் கதொடக்கக் கொலமொன 
ஜிரயொலொஜிக் கொலததில் ஆக்ஸிஜவன உற்பததி 
கெய்ததன் மூலம் புவிவயக் கொற்றற்ற 
சூைலிலிருந்து கொற்றுள்ை சூைலுக்கு மொற்றியதில் 
முக்கிய பங்கொற்றியுள்ைன.

3. ப�ருலகு - யூபகரியோ (Eukarya)

கெல்களில் உணவமயொன உடகருவையும் 
ெவ்வினொல் சூைப்படட கெல் 
உள்ளுறுப்புகவையும் ககொணடுள்ைவை 
யூரகரிரயொடடுகள் எனப்படும். இதன் 
உடகருவில் ஹிஸ்ரடொன் பு�தததுடன் கூடிய 
ைரிவெயொக அவமந்த DNAக்கவை ககொணட 
குர�ொரமொரெொம் கொணப்படுகின்றது. ரமலும், 
வெடரடொப்பிைொெததில் 80S ைவக 
வ�ரபொரெொம்களும், பசுங்கணிகம் மற்றும் 
வமடரடொகொணடரியங்களில் 70S ைவக 
வ�ரபொரெொம்களும் உள்ைன. இப்ரபருலகின் 
கீழ ைரும் உயிரிகள் புர�ொடடிஸ்டொ, பூஞவெகள், 
தொை�ங்கள் மற்றும் விலங்குகள் எனப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன.

1987ல் நகவலியர	 –	 ஸ்மித் (Cavalier – Smith) 
என்பைர் ஆறுலக ைவகப்பொடடிவன ஏழுலக 
ைவகப்பொடொக (Seven Kingdom System) மொற்றினொர். 
இவ்ைவகபொடடின் படி புர�ொரகரிரயொடடொ 
மற்றும் யுரகரிரயொடடொ என இ�ணடு சிறப்பு 
உலகங்கைொகவும் (Super Kingdoms), மற்றும் ஏழு 
உலகங்கைொகவும் பிரிக்கப்படடன. இைற்றில் 
யூபொக்டீரியொ மற்றும் ஆர்க்கிபொக்டீரியொ என 
இ�ணடு புர�ொரகரிரயொடிக் உலகங்களும் 
புர�ொடரடொரெொைொ, குர�ொமிஸ்டொ (நிறமுள்ை) 
பூஞவெகள், தொை�ங்கள் மற்றும் விலங்குகள் 
என ஐந்து யூரகரிரயொடடிக் உயிரினங்களும் 
அடங்கும்.

1.5  வலைபபொட்டு பெடிநிலலைள் 
(Taxonomic Hierarchy) 

உயிரிகளின் ைவகப்பொடடியலில் உலகம், 
கதொகுதி, ைகுப்பு, ைரிவெ, குடும்பம், ரபரினம் 
மற்றும் சிற்றினம் என ஏழு கபரும் படிநிவலகள் 
அவமந்துள்ைன. இவதததவி� துவண உலகம், 

1. ப�ருலகு - ஆரக்கியோ (Domain Archaea)

ஒரு கெல் உயிரிகைொன புர�ொரகரிரயொடடுகள் 
இவ்ைவகபொடடில் அடங்கும். இவை எரிமவல 
ைொய்ப்பகுதி, கைந்நீரூற்றுகள், துருைப் 
பனிப்பொைங்கள் ரபொன்ற ெொதகமற்ற 
சூழநிவலகளிலும் ைொழும் திறனுவடயதொல் 
இவை எக்ஸ்ட்ரிநமோஃவபல்ஸ் என 
அவைக்கப்படுகின்றன. இவை தனக்குத 
ரதவையொன உணவைச் சூரிய ஒளி மற்றும் 
ஆக்ஸிஜனின்றி எரிமவல ெொம்பலிருந்து ைரும் 
வைட�ஜன் ெல்வபடு மற்றும் ரைறு சில 
ரைதிப்கபொருடகவைப் பயன்படுததித 
தயொரிததுக் ககொள்கின்றன. இைற்றுள் சில 
உயிரிகள் மீதரதன் ைொயுவை (கமததரனொஜன்) 
உற்பததி கெய்கின்றன. உப்புததன்வமயுள்ை 
சூழநிவலயில் ைொழும் சில உயிரினங்கள் 
ரைரலொஃவபல்கள் எனவும் அதிக கைப்பம் 
மற்றும் அமிலததன்வமயில் ைொழும் 
உயிரினங்கள் சதரநமோஅஸிந்டோவபல்கள் 
எனவும் அவைக்கப்படுகின்றன. 

சதர்ேஸ் அக்குவாடிைஸ் 
எனும் பொக்டீரியம் உயர் 
ச வ ப பெ நி ல ல ல ய த 
தாங்கும் திைன் சைாண்டது. 

DNA  பொலிேமைஸ் சநாதியானது  
முதலில் இந்த பொக்டீரியாவிலிருந்து 
பிரிதசதடுக்ைபபெட்டது. இந்த 
சநாதியானது DNA  நைல் சபெருக்ைம் 
நலடசபெை உதவும் PCR (பொலிசேமைஸ் 
ெங்கிலி விலன) சதாழில் நுட்பெததில் 
பெயன்பெடுததபபெடுகிைது.

2. ப�ருலகு - �ோக்டீரியோ 

இவையவனததும் புர�ொரகரிரயொடடுகள் 
ைவகவயச் ரெர்ந்தவை. கதளிைொன உடகருவும், 
ஹிஸ்ரடொன்களும் கிவடயொது. குர�ொரமொரெொம் 
ைடட ைடிை DNA ைொக கொணப்படுகிறது. 70S 
ைவக வ�ரபொரெொம்கவைத தவி�ச் ெவ்வினொல் 
சூைப்படட கெல் உறுப்புகள் எதுவும் கிவடயொது.  
(Peptidoglycans) ககொணட கெல்சுைவ�ப் 
கபற்றுள்ைன. கபரும்பொலொனவை 
சிவதப்பவைகைொகவும் (Decomposers), சில 
ஒளிச்ரெர்க்வகயின் மூலம் உணவு 
தயொரிப்பவையொகவும் (Photo synthesizers) சில 
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 ததரிந்து ததளிபவோம்

தயிர் புர�ொவபரயொடிக்கிற்கொன சிறந்த 
மூலமொகும்.  இந்த ென்வம கெய்யும் பொக்டீரியொ 
உடல் ெலதவத ரமம்படுததுகின்றது.  எ.கொ. 
ரலக்ரடொரபசில்லஸ் சிற்றினம்.

நிவல, பிரிவு, துவணப்பிரிவு, துவணதகதொகுதி, 
சிறப்பு ைகுப்பு (Super class), துவண ைகுப்பு, சிறப்பு 
ைரிவெ (Super order) துவண ைரிவெ, சிறப்பு 
குடும்பம், (Super family) துவண குடும்பம் (Sub family) 
மற்றும் துவண சிற்றினம் (Sub species) எனப் பல 
இவடநிவல படிநிவலகளும் ரெர்க்கப்படடுள்ைன. 

மூவுேகக்	நகோட்போட்டு	முவை	(The	Three	Domain	System)

ஏழுேக	வவகப்போட்டு	முவை	(The	Seven	–	Kingdom	System)

ஆறு	உேகக்	நகோட்போட்டு	முவை		(The	Six		Kingdom	System)

�ொக்டீரியொ ஆர்க்கியொ புபைொடிஸ்டொ பூஞறெ பி்ளொனபட அனிமொலியொ

யூ�ொக்டீரியொ ஆர்கி-
 �ொக்டீரியொ

புபைொட்படொ-
பெொவொ குபைொமிஸ்டொ பூஞறெ பி்ளொனபட அனிமொலியொ

ஆர்க்பகயொ �ொக்டீரியொ யூக்பகரியொ

போரம்பரிய		ஐந்துேக	நகோட்போட்டு	முவை	(The	Traditional	Five		Kingdom	System)

புபைொடிஸ்டொ பூஞறெ பி்ளொனபட அனிமொலியொபமொனிைொ

 �ண்புகள பமொனிைொ புபைொடிஸ்டொ பூஞறெகள தொவைஙகள விலைஙகுகள

 செல்வறக புபைொபகரிபயொட் யூபகரிபயொட் யூபகரிபயொட் யூபகரிபயொட் யூபகரிபயொட்

 செல்சுவர்   உண்டு உண்டு இல்றலை

திசு மற்றும் 
உறுப்பு அறமப்பு

�லை செல் மற்றும்
திசுக்க்ளொல் 
ஆனறவ

திசு, உறுப்பு மற்றும் 
உறுப்பு மண்டலை 

அறமப்பு
செல்லைொல்
ஆனறவ 

செல்லைொல்
ஆனறவ உடலைறமப்பு

உணவூட்ட 
முறை

தனனூட்ட மற்றும் 
ெொர்நதுண்ணும் 

ஊட்ட முறை

தனனூட்ட மற்றும் 
ெொர்நதுண்ணும் 

ஊட்ட முறை

ெொர்நதுண்ணும் 
ஊட்ட முறை

ெொர்நதுண்ணும் 
ஊட்ட முறை

தனனூட்ட 
முறை

அட்டவறண  - 1.1   ஐநது உலைக வறகப்�ொடு (FIVE KINGDOM CLASSIFICATION)

செல்லுபலைொஸ் 
அறமப்பு அற்ைது

சிலைவற்றில் 
உண்டு

சிறறிைம் (Species)

ைவகப்பொடடியலின் அடிப்பவட அலகு 
சிற்றினமொகும். புறதரதொற்றப் பணபுகளில் 
ஒன்றுபடட ஆனொல் இனப்கபருக்கப் பணபுகளில் 
தனிவமப்படுததப்படட இனப்கபருக்கத 
திறனுவடய ரெய்கவை உணடொக்கும் உயிரினங்கள் 
சிற்றினம் எனப்படும். இதில் சில விதிவிலக்குகளும் 
கொணப்படுகின்றன. கெருங்கிய கதொடர்புவடய சில 
சிற்றினங்களுக்கிவடரய இனக்கலப்பு 

கெய்யும்ரபொது மலடடுததன்வமயுவடய ரெய்கள் 
உருைொகின்றன (படம் 1.2). 

ப�ரிைம் (Genus)

ஒரு கபொது மூதொவதயரிலிருந்து ரதொன்றிய 
கெருங்கிய கதொடர்புவடய இனங்கள் ரபரினம் 
எனப்படுகிறது. ரபரினததில் ஒர� ஒரு இனம் 
கொணப்படடொல் அது நமோநனோவ்டப்பிக்	
நபரினம்	 (Monotypic genus) எனப்படும். 
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ரகனிரட குடும்பமும், ஃகபலிரட குடும்பமும், 
கொர்னிரைொ�ொ என்ற ைரிவெயில் 
வைக்கப்படடுள்ைன.

வகுப்பு (Class)

கபொதுைொன பணபுகள் சிலைற்வறக் ககொணட 
ஒன்றுக்ககொன்று கதொடர்புவடய ஒன்று அல்லது 
அதற்கு ரமற்படட ைரிவெகளின் கதொகுப்ரப 
ைகுப்பு எனப்படும். எடுததுக்கொடடொக மனிதன், 
மனிதக் கு�ங்கு, கு�ங்கு ரபொன்றவை பொலூடடிகள் 
ைகுப்பில் உள்ைன. ெொய், பூவன ரபொன்ற 
கொர்னிரைொ�ொ ைரிவெவயச் ெொர்ந்த விலங்குகளும் 
இவ்ைகுப்பில் அடங்கும். 

ததோகுதி (Phylum)

ஒதத தனிததுைப் பணபுகளின் அடிப்பவடயில் 
சில ைகுப்புகள் உயர் படிநிவலயொன கதொகுதி 
என்பதன் கீழ வைக்கப்படுகின்றன. மீன்கள், 
இருைொழவிகள், ஊர்ைன, பறவைகள் மற்றும் 
பொலூடடிகள் ரபொன்ற ைகுப்புகள் ைவகப்பொடடில் 
அடுதத உயர்படிநிவலயொன முதுகுெொணிகள் 
எனும் கதொகுதிவய உருைொக்குகின்றன. 
இவ்ைகுப்புகவைச் ெொர்ந்த உயிரிகள் முதுகுெொண, 
முதுகுப்புறக் குைல் ைடிை ெ�ம்பு ைடம் ரபொன்ற 
கபொதுைொன பணபுகளில் ஒததிருப்பதொல் 
அவனதவதயும் ரெர்தது இவை 
முதுகுெொணுள்ைவை எனும் கதொகுதியில் 
வைக்கப்படடுள்ைன.

எடுததுக்கொடடொக, அய்லூ�ஸ் என்னும் ரபரினம் 
(Genus Ailurus) சிைப்பு பொணடொ (Ailurus fulgens) 
எனும் ஒர� ஒரு சிற்றினதவதக் ககொணடுள்ைது. 
அரதரபொன்று ஒரு ரபரினததில் ஒன்றுக்கும் 
ரமற்படட சிற்றினங்கள் கொணப்படுைது 
போலிவ்டபிக்	நபரினம் (Polytypic genus) எனப்படும் 
எ.கொ. பூவனகள் ஃகபலிஸ் என்னும் ரபரினததில் 
அடங்கியுள்ைன. இதில் ஃகபலிஸ் கடொமஸ்டிக்கொ, 
(வீடடுப்பூவன), ஃகபலிஸ் மொர்கரிடடொ 
(ைனப்பூவன) மற்றும் ஃகபலிஸ் சில்ைஸ்டரிஸ் 
(கொடடுப்பூவன) ரபொன்ற சிற்றினங்கள் உள்ைன.

குடும்�ம் (Family)

இக்குழுவில் ஒன்றுக்ககொன்று கதொடர்புவடய 
ரபரினங்கள் உள்ைடங்கியுள்ைன. இதற்கு 
குடும்பம் என்று கபயர். ரபரினம் மற்றும் 
சிற்றினங்கவை ஒப்பிடுவகயில் அவை குவறந்த 
அைவு ஒற்றுவம ககொணடவை. (எ.கொ) ஃகபலிரட 
குடும்பதவதச் ெொர்ந்த ரபரினம் ஃகபலிஸ் 
(பூவனகள்) மற்றும் ரபரினம் பொந்தீ�ொ (சிங்கம், 
புலி மற்றும் சிறுதவத) ஆகியவை.

வரிவெ (Order)

சில கபொதுைொன பணபுகவைக் ககொணட ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ரமற்படட பல குடும்பங்களின் 
கதொகுப்பு ைரிவெ எனப்படும். ஒர� மொதிரியொன 
ஒன்று அல்லது பல குடும்பங்கள் இவணந்து 
ைரிவெவய உணடொக்குகிறது. எடுததுக்கொடடொகக் 

உயிரிகளுக்கிறடயொன  இனக்கலைப்பு
ஆண குதிவ�வய கபணகழுவதயுடன் 

இனக்கலப்பில் ஈடுபடுததும் ரபொது 
மலடடுததன்வமயுவடய ஹின்னி (Sterile 
Hinny)  உருைொகிறது. 

ஆண கழுவதவய கபணகுதிவ�யுடன் 
இனக்கலப்பில் ஈடுபடுததும் ரபொது 
மலடடுததன்வமயுவடய  ரகொரைறுக் 
கழுவத (Mule)  உருைொகிறது.

ஆண சிங்கதவத கபண புலியுடன் 
இனக்கலப்பில் ஈடுபடுததும் ரபொது 
மலடடுததன்வமயுவடய வலகர் (Liger)  
உருைொகிறது.

ஆண புலிவய கபண சிங்கததுடன் 
இனக்கலப்பில் ஈடுபடுததும் ரபொது 
மலடடுததன்வமயுவடய வடகொன் (Tigon) 
உருைொகிறது.

�டம் 1.2  மலைட்டு வொரிசுகள

ஹினனி 

றலைகர்

பகொபவறுக் கழுறத 

றடகொன

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch01.indd   8 06-02-2020   2.40.59 PM



9

மனிதனின வறகப்�ொட்டு �டிநிறலை
உலைகம்

விலைஙகுலைகம் (அனிமொலியொ) - �லைசெல் சகொண்ட யூபகரிபயொடிக் உயிரினஙகள

வரிறெ
பிறைபமட்டொ – முனபனொக்கிய �ொர்றவ சகொண்ட கண்கள மற்றும்

�ற்றும் விைல்கற்ளக் சகொண்டறவ 

வறக / வகுப்பு
�ொலூட்டிகள – உடல் முழுதும் உபைொமஙகள உறடயன, �ொல் சுைப்பிகள 

சதொகுதி
முதுகு ேொணிகள:  முதுகு ேொண் அல்லைது முதுசகலும்புத் சதொடருறடய விலைஙகுகள

குடும்�ம்
பஹொமினிபட – தட்றடயொன முகம் மற்றும் ற�னொக்குலைர் �ொர்றவ 

சகொண்ட பிறைபமட்டுகள

ப�ரினம்
பஹொபமொ - ச�ரிய மூற்ளயுடன கூடிய நிமிர் நிறலை 

பஹொமினிட்கள  

சிற்றினம்
பஹொபமொபெப்பியனஸ் -  இரு கொல்க்ளொல் 

ேடக்ககூடிய அறிவு கூர்றம

உலகம் (Kingdom)

எல்லொத கதொகுதியில் உள்ை விலங்குகளும் 
ஒன்றிவணக்கப்படடு விலங்குலகம் எனும் 
ைவகப்பொடடியலின் உச்ெப்படிநிவலயில் 
உள்ைடக்கப்படடுள்ைது.

1.6     சபெயரிடும் முலைைள் 
(Nomenclature) 

கிெொ (Giza), இனிமீன் (Inimene), எம்கபரி (Emberi), 
மன்னொ (Manna), கதொஆன்னொ (Doanna), 

 யுமொரனொ (Umano)

நிச்ெயமொக எல்லொைவகயிலும் இந்தச் கெொற்கள் 
உங்களுக்குப் புதியவையொக இருக்கும். ஆனொல் 

சதன்	 இந்தியோவில்	 தறநபோது	
கணடுபிடிக்கப்	 பட்டுள்்ள	 சிறறினஙகள்	
இந்தியோவில்	 நமறகு	 சதோ்டர்சசி	
மவேப்பகுதியில்	 மோறுபட்்ட	 புதிய	 வவகத்	
தவவ்ள	 ஒன்று	 ஆகஸ்ட்	 2017ல்	 அறிவியல்	
அறிஞைரக்ளோல்	 கண்டறியப்பட்்டது.	 	 இது	
ஒளிரும்	 தன்வமயு்டன்	 கூடிய	 ஊதோ	
நிைத்து்டனும்,	கணவண்சசுறறி	இ்ளநீே	 	நிை	
வவ்ளயத்து்டனும்	 மறறும்	 கூரிய	 பன்றி	
மூக்கு	 நபோன்ை	 அவமப்வபயும்	
சகோணடுள்்ளது.		2014ல்	நமறகுத்	சதோ்டர்சசி	
மவேயில்	உயிரிைந்த	்டோக்்டர.	சுப்பிரமணியம்	
பூபதி		(Herpetologist)		அவரகளின்		நிவனவோக	
இந்த	 தவவ்ள	 	 �ோசிக்கோசபட்ரோக்கஸ்	 பூபதி	
எனப்	சபயரி்டப்பட்டுள்்ளது.	

ஜுவே	2017ல்	தமிழ	�ோட்டின்	
சகோவ்டக்கோனல்	ஏரியில்,	ஈசோன்	
என்ை	 9	 வயது	 மோணவன்	
� ன் னீ ரி ல்	

வோைக்கூடிய	 புதிய	 வவக	
சஜல்லி	மீவனக்	கண்டறிந்தோன்.
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உயிரியலின் முக்கியப் கபொறுப்புகளில் 
ஒன்றொகும். கபயரிடுதல் என்பது 
ைவகப்பொடடியலின் முடிைல்ல. ஆனொல் 
உயிரினப்பல்ைவகவம ெொர்ந்த தகைல்கவை 
உருைொக்குைதற்கு இது அைசியமொனதொகும். 

உயிரிகளின் படிநிவலயில் உள்ை அவனதது 
ைவகப்பொடடுத கதொகுதியின் எல்லொ 
மடடங்களிலும் உள்ை அவனதது 
உயிரினங்களுக்கும் கபயரிடுதல் இதன் 
முக்கியப் பணியொகும். அகில உலக விலங்கியல் 
கபயரிடுதல் ெடடததின் (International Code of 
Zoological Nomenclature - ICZN) ைழிகொடடுதலின் 
அடிப்பவடயில் விலங்குகளுக்குப் 
கபயரிடப்படுகின்றன. இவ்ைவகயில் அறிவியல் 
கபயர்கள் ஒவ்கைொரு உயிரிக்கும் ஒர� ஒரு 
கபயர் என்பவத உறுதிப்படுததுகின்றது.

இருதெோற த�யரிடும் முவ்ற (Binomial 
Nomenclature)

உலக அைவில் அறிவியல் அறிஞைர்கள் 
அவனை�ொலும் ஏற்றுக் ககொள்ைப்படட 
விதிகளின் அடிப்பவடயில் உயிரியலொைர்கள் 
உயிரினங்களுக்குப் கபயரிடுகின்றனர். 
ஒவ்கைொரு கபயரும் இருபகுதிகவைக் 
ககொணடது. முதல் பகுதி ரபரினப் கபயவ�யும் 
இ�ணடொைது பகுதி சிற்றினப் கபயவ�யும் 
குறிக்கிறது. இவ்ைொறொக இரு கெொற்கைொல் 
கபயரிடும் முவற இருசசோற	 சபயரிடும்	 முவை 
எனப்படும். இது லின்ரனயஸ் அைர்கைொல் 
பி�பலப்படுததப்படடு உலகம் முழுைதும் 
உயிரியலொைர்கைொல் ெவடமுவறப்படுததப்படடு 
ைருகிறது. (எ.கொ.) இந்தியத ரதசியப் பறவையொன 
மயில்- போநவோ	 கிரிஸ்ந்டட்்டஸ், என்றும் 
இந்தியத ரதசிய விலங்கொன புலி போந்தீரோ	
வ்டக்ரிஸ் என்றும் , தமிழெொடடின் மொநிலப் 
பறவையொன ம�கதப் புறொ சோல்நகோபோப்ஸ்	
இன்டிகோ என்றும் கபயர் கபறுகின்றன. 

முப்த�யரிடும் முவ்ற (Trinominal 
Nomenclature)

ைக்ஸ்லி (Huxley) மற்றும் ஸ்டரிக்ரலணட 
(Stricklandt) ஆகிரயொர் இம்முவறவய 
அறிமுகப்படுததினர். Trinomen என்றொல் மூன்று 
கபயர்கள் என்று கபொருள்படுகிறது.  

இவை அவனததும் கைளிெொடடு கமொழிகளில் 
மனிதவனக் குறிக்கும் கெொற்கள் ஆகும். 
தற்கபொழுது உலகில் ஆறொயி�ம் கமொழிகள் 
உள்ைன. எனரை ஒவ்கைொரு விலங்கும் 
ஆறொயி�ததுக்கும் ரமற்படட கபயர்கைொல் 
அவைக்கப்படலொம். அவனதது கமொழிகவையும் 
ஒரு மனிதன் கற்றிருக்க முடியொது. எனரை, 
உலகம் முழுைதும் ஏற்றுக்ககொள்ைக் கூடிய 
அறிவியல் அடிப்பவடயிலொன கபயரிடும் 
முவறகவை உருைொக்க ரைணடிய ரதவை 
ஏற்படடது. விலங்குகளுக்கும், ைவகப்பொடடு 
குழுக்களுக்கும், அறிவியல் முவறயில் கபயரிடடு 
அவைக்கக்கூடிய முவற கபயரிடும் முவற 
எனப்படும். எடுததுக்கொடடொக, உலக அைவில் 
ரைொரமொ ரெப்பியன்ஸ் என்னும் கபயர் 
மனிதவனக் குறிக்கிறது. ஒவ்கைொரு உயிரியின் 
சிறப்புப் பணபுகவை ென்றொகப் 
புரிந்துககொள்ைவும் கெருங்கிய கதொடர்புள்ை 
சிற்றினங்களுக்கிவடரய உள்ை உறவுகவை 
அறிந்து ககொள்ைவும் ைவகப்பொடும் 
குழுைொக்கமும் (Grouping) உதவுகிறது. 
உயிரினங்களுக்கு இவடரய உள்ை ஒதத மற்றும் 
மொறுபடட பணபுகளின் அடிப்பவடயில் ஒரு 
கதரிந்த சிற்றினதவத ைரிவெப்படுததுைதில் 
கபயரிடுதல் முக்கியப் பங்கு ைகிக்கிறது. ஒரு 
உயிரியின் புறதரதொற்றம், ம�புததகைல்கள், 
ைொழிடம், உணவூடட முவறகள், தகைவமப்புகள், 
மற்றும் பரிணொமம் ரபொன்ற பல பணபுகவை 
அவ்வுயிரிக்குப் கபயரிடும் முன் கைனததில் 
ககொள்ை ரைணடும். 

கபயரிடும் முவறகவையும், ைவகப்படுததும் 
முவறகவையும் உருைொக்குதல் முவறவம 

இமயமவேப்பகுதியில்	
கண்டறியப்பட்்ட	 புதிய	
க ோ ட் டு ப் ப ை வ வ க் கு	
இந்தியோவின்பைவவயியல்	

வல்லு�ர	்டோக்்டர.	சலீம்	அலி	அவரகளின்	
நிவனவோக	 சூதீரோ	 சலீமலீவய	 (Zoothera	
salimalii)	 	 எனப்	 சபயரி்டப்பட்டுள்்ளது.	
இந்திய	 பைந்தின்னி	 சவ்ளவவோலுக்கும்,	
ேோட்டிச்டன்ஸ்	 	 சலீமலீவய	 (Latidens		
salimalii)		என்று	சபயரி்டப்பட்டுள்்ளது.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch01.indd   10 06-02-2020   2.40.59 PM



11

அதொைது ரபரினப் கபயர், சிற்றினப் கபயர் 
மற்றும் துவண சிற்றினப் கபயர் என மூன்று 
கபயர்கவை இவணதது ஒரு உயிரினததிற்குப் 
கபயரிடுதல் முப்கபயரிடும் முவற ஆகும். ஒரு 
சிற்றினததிலுள்ை உறுப்பினர்களுக்கிவடரய மிக 
அதிக அைவில் மொறுபொடுகள் கொணப்படடொல் 
முப்கபயரிடும் முவற பயன்படுததப்படுகிறது. 
இம்மொறுபொடுகளின் அடிப்பவடயில் 
சிற்றினததின் உடகுழுைொகத துவண சிற்றினம் 
பிரிக்கப்படுகிறது. எனரை இருகெொற் கபயரில், 
துவண சிற்றினததின் கபயரும் ரெர்க்கப்படுைது 
என்பது இரு கெொற்கபயர் முவறயின் 
நீடசியொகரை கருதப்படுகிறது. 

தோவரஙகளின்	 சிறறினம்	
(Species	 Plantarum,1753)		
மறறும்	 இயறவகயின்	
முவைவமகள்	 (Systema	

Naturae)	 	 (பத்தோவது	 பதிப்பு1758)	 ஆகிய	
புத்தகஙகளில்	 லின்நனயஸ்	 அவரகள்	
குறிப்பிட்டிருந்த	 குறிப்புகளின்	
அடிப்பவ்டயில்	உயிரியல்	சபயரிடும்	முவை	
(Biological	 Nomenclature)	 என்ை	
சசோல்லிலிருந்து	 இரு	 சபயரிடும்	 முவை	
(binomial)		என்ை			சசோல்	உருவோக்கப்பட்்டது.	
இவவநய	சபரும்போேோன	தோவரம்	மறறும்	
உயிரின	 வவககளின்	 தறகோே	 உயிரியல்	
சபயரவமப்பிறகு	சதோ்டக்கப்புள்ளி	ஆகும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
நீங்ைள் நான்கு ைால்ைள், இரு ைண்ைள், 

ஓரில்ண சவளிச்செவி ேடல் 
உமைாேங்ைளால் மூடபபெட்ட, பொல் 
சுைபபிைலளக் சைாண்ட ஒரு உயிரிலயப 
புதிதாைக் ைண்டறிந்தால் அதலன எந்தத 
சதாகுதியில் லவபபீர்ைள்? எவவாறு 
இருசொற சபெயரிலனச் சூட்டுவீர்ைள்?

இப்கபயர்கள் அவனததும் ெொய்வு எழுததொல் 
அச்ெடிக்கப்படரைணடும். வகயொல் 
எழுதப்படடொல் அடிக்ரகொடிட ரைணடும். இதில் 
ரபரினப்கபயரின் முதல் எழுதது மடடும் கபரிய 
ஆங்கில எழுததில் இருக்க ரைணடும். சிற்றினம் 
மற்றும் துவணச் சிற்றினம் ஆகியைற்றின் 
கபயர்கள் ஆங்கிலச் சிறு எழுததுகைொரலரய 

கதொடங்கப்படரைணடும். (எ.கொ.) இந்திய 
வீடடுக்கொகததின் கபயர் கொர்ைஸ் 
ஸ்ப்கைன்கடன்ஸ் ஸ்ப்கைன்கடன்ஸ் (Corvus 
splendens splendens). ரபரினப்கபயரும் சிற்றினப் 
கபயரும் ஒன்றொக இருக்கும் படியொன  
கபயரிடும் முவறக்கு ்டோட்ந்டோவனமி என்று 
கபயர். (எ.கொ.) ெொஜொ ெொஜொ (இந்திய ெொகம் –  
Naja naja) .

த�யரிடுவதறகோை அடிப்�வட விதிகள் 
(Rules of Nomenclature) 

•  அறிவியல் கபயவ� அச்சிடும் ரபொது 
ெொய்ைொன எழுததுகவைப் பயன்படுதத 
ரைணடும். வககைொல் எழுதும் ரபொது 
ஒவ்கைொரு கெொல்வலயும் இவடகைளிவிடடு 
அடிக்ரகொடிட ரைணடும். 

•   ரபரினப் கபயரின் முதகலழுதது கபரிய 
எழுததொல் எழுதப்படரைணடும். 

•  சிற்றினப் கபயர் சிறிய எழுததொல் 
எழுதப்படரைணடும். 

•  இரு கைவ்ரைறு உயிரிகளின் அறிவியல் 
கபயர்கள் ஒன்றொக இருக்கொது.

•  உயிரினததின் அறிவியல் கபயவ� எழுதும் 
ரபொது அதவனக் கணடறிந்து விைக்கிய 
அறிவியல் அறிஞைரின் கபயவ�ரயொ அல்லது 
அை�து சுருக்கமொன கபயவ�ரயொ அவதப் 
பதிவு கெய்த ஆணடுடன் ரெர்தது எழுத 
ரைணடும். எ. கொ. சிங்கம் – ஃகபலிஸ் லிரயொ 
லின்., 1758 அல்லது ஃகபலிஸ் லிரயொ L ., 1758. 

•  சிற்றினதவதக் கணடறிந்த அறிஞைரின் 
கபயவ� அவ்வினததிற்கு வைக்கும் ரபொது 
சிற்றினப் கபயர் i, ii அல்லது ae உடன் 
முடியரைணடும். 

எடுததுக்கொடடொக நிலததடியில் ைொழும் சிர்டரடொ 
டொக்வடலஸ் (Cyrtodactylus) என்ற பல்லி அதவனக் 
கணடறிந்து கபயரிடட அறிஞை�ொன ை�த கிரி 
என்பைர் கபயரில் சிர்டரடொ டொக்வடலஸ் 
ை�தகிரிவய எனப்கபயரிடப்படடது.

1.7  சிறறினக் மைாட்பொடு 
(Concept of species)

சிற்றினம் என்பது 
ைவகப்பொடடின் அடிப்பவட 
அலகொகும். சிற்றினம் என்ற 
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கெொல் ஜொன் ர� என்பை�ொல் உருைொக்கப்படடது. 
1693ம் ஆணடில் கைளியொன அைருவடய 
தொை�ங்களின் கபொது ை�லொறு (Historia Generalis 
Plantarum (மூன்று கதொகுதிகள்) என்ற நூலில் 
கபொது மூதொவதயரிடமிருந்து உருைொன, 
புறதரதொற்றததில் ஒததவமந்த உயிரினக்குழுரை 
சிற்றினம் ஆகுகமன அைர் விைக்கியுள்ைொர். 
கர�ொலஸ் லின்ரனயஸ் தன்னுவடய இயற்வகயின் 
முவற (Systema naturae) என்னும் நூலில் சிற்றினம் 
என்பது ைவகப்பொடடின் அடிப்பவட அலகு  
என குறிப்பிடடுள்ைொர். புறதரதொற்றததிலும் 
உடற்கெயலியலிலும் ஒதத பணபுகவைக் 
ககொணடு, தங்களுக்குள் இனப்கபருக்கம் 
கெய்து இனப்கபருக்கததிறன் ககொணட 
ைழிதரதொன்றல்கவை உருைொக்கும் உயிரினத 
கதொகுதி சிற்றினம் என ைவ�யறுக்கப்படடுள்ைது. 
1859ல் ெொர்லஸ் டொர்வின்	 ‘சிறறினஙகளின்	
நதோறைம்’ (Origin of Species) என்ற நூலில் இயற்வக 
ரதர்வின் மூலம் சிற்றினங்களுக்கு இவடரயயொன 
பரிணொமத கதொடர்புகவை விைக்கியுள்ைொர்.

1.8  வலைபபொட்டுக் ைல்விக்ைான 
ைருவிைள் (Tools for Study of 
Taxonomy)

தொை�ங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 
கைவ்ரைறொன ைவகப்பொடடுக் கருவிகள் 
இருக்கலொம். தொை� ைவகப்பொடடிற்குத 
தொை�ப்பதனங்கள் எனப்படும் கைர்ரபரியமும், 
தொை�வியல் ரதொடடங்களும் கருவிகைொகப் 
பயன்படுகின்றன. விலங்குகளின் 
ைவகப்பொடடிற்கு அருங்கொடசியகம், 
ைவகப்பொடடுத திறவுரகொல்கள் (Taxonomical keys) 
விலங்கியல் பூங்கொக்கள் மற்றும் கடல்  
பூங்கொக்கள் ரபொன்றவை பயன்படுகின்றன. 
ரெ�டி கைப்பணி, ஆய்வு கெய்தல், அவடயொைம் 
கொணுதல், ைவகப்படுததுதல், பொதுகொததல் 
மற்றும் ஆைணப் பதிவு கெய்தல் ரபொன்றவை 
ைவகப்பொடடிற்கொன கருவிக் கூறுகைொகும். சில 
முக்கிய ைவகப்பொடடு கருவிக் கூறுகள் பற்றி 
இங்கு விைரிக்கப்படடுள்ைது. 
�ோரம்�ரிய வவகப்�ோடடு கருவிகள்  
(The Classical taxonomical tools) 

வவகப்போட்டு	திைவுநகோல்கள்	(Taxonomical	Keys)	

இவை உயிரினங்களுக்கிவடரய உள்ை ஒற்றுவம 
ரைற்றுவமகவை ஒப்பிடடு ஆ�ொய்ந்து 
உருைொக்கப்படடவை ஆகும். ஒவ்கைொரு 

ைவகப்பொடடு நிவலக்கும் ஒரு தனி ைவகயொன 
திறவுரகொல் கொணப்படுகிறது.

வண்டலூர் விலங்கு ைாட்சி ொலல 
எனபபெடும் அறிஞர் அண்்ணா 
விலங்கியல் பூங்ைா சென்லனயின்  
சதன்மேறகுப பெகுதியில் சபொதுேக்ைள் 
பொர்லவக்ைாை உருவாக்ைபபெட்டது.  இது 
ஏைததாழ 1500 ஏக்ைர் பெைபபெளவில் 
விரிவலடந்துள்ளது.  இது இந்தியாவின் 
மிைபசபெரிய விலங்கியல் பூங்ைாக்ைளில் 
ஒன்ைாைத திைழ்கிைது.  இபபூங்ைாவில் 
2553 வலையான தாவை, விலங்கு, 
சிறறினங்ைள் பொதுைாக்ைபபெடுகின்ைன.

அருஙகோட்சியகம்	(Museum)

பதப்படுததி வைக்கப்படட தொை�, விலங்குகளின் 
கதொகுப்பு உயிரியல் அருங்கொடசியகம் 
எனப்படும். இது கணடு உண�வும், கற்கவும் 
பயன்படுகிறது. ம�பற்றுப் ரபொன (Extinct) 
மற்றும் உயிருடன் உள்ை விலங்குகளின் 
மொதிரிகள் ைழியொக அவ்வுயிரிகவைப் பற்றி 
அறிந்து ககொள்ை இது உதவுகின்றது.

விேஙகியல்	பூஙகோக்கள்	(Zoological	Parks)

மனித ரமற்பொர்வையுடன் கூடிய பொதுகொப்பொன 
ைனப்பகுதியில் கொடடு விலங்குகவை 
வைததிருததல் விலங்கியல் பூங்கொக்கள் 
எனப்படும். விலங்குகளின் உணவு 
முவறகவையும் ெடதவத முவறகவையும் அறிந்து 
ககொள்ை இவை உதவுகின்றன. 

க்டல்	பூஙகோக்கள்	(Marine	Parks)

இங்குப் பொதுகொப்பொன சூைலில் கடல் ைொழ 
உயிரிகள் வைக்கப்படடுள்ைன.

அ்சசி்டப்பட்்ட	வவகப்போட்டு	கருவிகள்	(Printed	
Taxonomical	Tools)

அவடயொை அடவடகள், விைக்கங்கள், கை 
ைழிகொடடிகள் மற்றும் விைக்கக் குறிப்ரபடுகள் 
ஆகியன இவ்ைவகயில் அடங்கும்.

மூலக்கூறு அ்ளவிலோை வவகப்�ோடடு 
கருவிகள் (Molecular Taxonomical Tools)

புதிய கதொழில் நுடபங்களின் ைைர்ச்சி, 
பொ�ம்பரிய ைவகப்பொடடுக் கருவியிலிருந்து 
மூலக்கூறு அைவிலொன ைவகபொடடுக் 
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(Species Identified Automatically – spiders, wasp and bee 
wing characters – SPIDA) - தொனியங்கி முவறயில் 
சிற்றினங்கள் கணடறியப்படும் (சிலந்திகள், 
குைவி மற்றும் ரதனீ)

(Honey bee wing identification- Draw wing) - 
ரதனீக்களின் சிறகுகவை வைததுக் கணடறிதல்.
புதிய	 வவகப்போட்டியல்	 கருவிகள்		
(Neo	taxonomical	tools):

கெல் நுணணுறுப்புகளின் மூலக்கூறு 
அவமப்புகவை மின்னணு நுணரணொக்கி ைழி 
படததின் மூலம் அறிதல்.

�்டத்வதயியலின்	அடிப்பவ்டயிேோன	கருவிகள்	
(Ethology	of	taxonomical	tools):

உயிரிகளின் ெடதவதப் பணபுகளின் 
அடிப்பவடயில் அைற்வற ைவகப்படுததுதல் 
ஆகும். எ.கொ. பறவைகளின் ஒலி, உயிக�ொளி 
உமிழதல் (Bioluminescence) ரபொன்றவை.

மின்னியல் ெோரந்த வவகப்�ோடடு 
கருவிகள் (e-Taxonomic Resources)
இலணடனில் உள்ை இயற்வக 
அருங்கொடசியகததொல் ைடிைவமக்கப்படட 
INOTAXA எனும் மின்னியல் ெொர்ந்த மூலததில், 
சிற்றினங்களின் கணினி ெொர்ந்த படங்களும் 
விைக்கங்களும் த�ப்படடுள்ைன. (INOTAXA means 
Integrated Open Taxonomic Access).

  பொடச் சுருக்ைம்

பூமியின் பல்ைவகயொன ைொழிடங்களில் 
பல்ரைறுபடட உயிரிகள் ைொழகின்றன. உயி�ற்ற 
கபொருடகளிலிருந்து ரைறுபடுகின்ற பல்ரைறு 
ைவகயொன சிறப்பு பணபுகவை உயிரிகள் 
கபற்றுள்ைன. எளிதில் அவடயொைம் கணடு, 
உண�க்கூடிய பணபுகளில் உள்ை 
ஒற்றுவமகவைக் ககொணடு, உயிரினங்கவைக் 
குழுக்கைொக ைவகப்படுததுைரத ைவகப்பொடு 
ஆகும். உயிரினங்கவை அறிவியல் ரீதியொக 
முவறயொக ைரிவெப்படுததுைரத 
ைவகப்பொடடியல் ஆகும். ஐந்துலக ைவகப்பொடவட 
R.H விடரடகர் முன்கமொழிந்தொர். கொர்ல் ரைொயீஸ் 
மற்றும் அை�து குழுவினர் மூன்று ரபருலகக் 
ரகொடபொடவட உருைொக்கினர். உலகம், கதொகுதி, 
ைகுப்பு, ைரிவெ, குடும்பம், ரபரினம் மற்றும் 
சிற்றினம் ஆகிய ஏழு ைவககள் 
ைவகப்பொடடியலின் படிநிவலகள் ஆகும். 
விலங்கினததிற்கு அல்லது ைவகப்பொடடியல் 
குழுவிற்கு அறிவியல் கபயரிடும் கெயரல 

கருவிகவை உருைொக்க உதவியுள்ைன. அதிகத 
துல்லியம் மற்றும் ெம்பகததன்வம ஆகியவை 
இம்முவறகளின் சிறப்பம்ெங்கைொகும். 
கீழக்கணட முவறகள் ைவகப்பொடடியலில் 
பயன்படுததப்படுகின்றன. 

ஒரு உயிரியின் டி.என்.ஏ வில் உள்ை குறுகிய 
ம�புக் குறியீடுகவை வைததுக் ககொணடு 
அவ்வுயிரினம் குறிப்பிடட சிற்றினதவதச் 
ெொர்ந்ததொ என்று அறிய டி.என்.ஏ	வரிக்குறியீடு 
(DNA barcoding) கதொழில் நுடபம் உதவுகிறது. 
ஒரு ம�பு குழுமததில் உள்ை 
ஜீன்களுக்கிவடரயயொன ஒற்றுவம 
ரைற்றுவமகவை, டி.என்.ஏ ைரிவெ அவமப்பு 
மூலம் கணடறிய டி.என்.ஏ	 கேப்பு	 ஆக்கம்  
(DNA hybridization) எனும் கதொழில் நுடபம் 
உதவுகிறது. டி.என்.ஏ வில் உள்ை சிறப்பு 
அவமப்புகவை அறிந்து ஒப்பிடுைதன் மூலம், 
உயிரிவய அவடயொைம் கொண, டி.என்.ஏ ர�வக 
அச்சிடல் கதொழில்நுடபம் (DNA Finger printing) 
உதவுகிறது. ஒததவமவு டி.என்.ஏ 
மூலக்கூறுகளின் ைரிவெ அவமப்பில் உள்ை 
ரைற்றுவமகவை, டி.என்.ஏ மொதிரிகவைப் பல 
துணடங்கள் ஆக்குைதன் மூலம் அறிய இயலும். 
இம்முவறக்கு ைவ�யறுக்கப்படட 
துணடங்களின் பல்ரைறு தன்வமகளின் 
பகுப்பொய்வு (Restriction Fragment Length 
Polymorphisms Analysis) என்று கபயர். ஒற்வற 
ஜீவனரயொ அல்லது ஜீனின் பகுதிவயரயொ 
பொலிமர�ஸ் ெங்கிலி விவனவய(PCR) 
பயன்படுததி, கபருக்கி பின் அதவன 
ைவகபொடடுக் கருவியொக பயன்படுததலொம்.

சிறறிைங்கவ்ளக் கண்டறியும் 
தோனியங்கி கருவிகள் (Automated Species 
Identification Tools):

இம்முவற கணினி ெொர்ந்த கருவிகவை 
உள்ைடக்கியதொகும். அவை: 

(Digital Automated Identification system - DAISY ) – 
தொனியங்கி டிஜிடடல் கணடறியும் முவற .

(Automated Leafhopper Identification system- ALIS) - 
தொனியங்கி இவலதொவி கணடறியும் கதொகுப்பு.

(Automatic Bee Identification system-ABIS) -   
தொனியங்கி ரதனீ கணடறியும் கதொகுப்பு.
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ைவகப்பொடடியலுக்கொன கருவிகைொகும். அதிகத 
துல்லியம் மற்றும் ெம்பகததன்வமக்கொக 
மூலக்கூறு கதொழில் நுடபங்களும் 
ைவகப்பொடடியல் கருவிகைொகப் 
பயன்படுததப்படுகின்றன.

‘கபயரிடுதல்’ ஆகும். ஒவ்கைொரு அறிவியல் 
கபயரும், ரபரினப் கபயர், சிற்றினப் கபயர் என 
இருகபயர் கூறுகவைக் ககொணடதொகும். ரெ�டி 
கைப்பணி, ஆய்வு, அவடயொைம் கொணல், 
ைவகப்படுததுதல், பொதுகொததல் மற்றும் 
ஆைணப்படுததுதல் ஆகியவை முக்கியமொன 

  மதிப்பீடு:

1.  உயிருள்ைவை 
உயி�ற்றவைகளிலிருந்து 
எவ்ைொறு ரைறுபடுகின்றன? 
அ) இனப்கபருக்கம் 
ஆ) ைைர்ச்சி 
இ) ைைர்சிவத மொற்றம் 
ஈ)  ரமற்குறிப்பிடட அவனததும்

2.  ஒதத பணபுகளின் த�தவதப் கபற்ற 
உயிரினக்குழு -------- ஆகும். 
அ) சிற்றினம் ஆ) ைவகபொடடுத கதொகுதி
இ) ரபரினம் ஈ) குடும்பம்

3.  த�தவதப் பற்றி கருதொமல், ைவகப்பொடடின் 
ஒவ்கைொரு அலகு -------- ஆகும்.
அ) டொக்ெொன்  ஆ) ைவக
இ) சிற்றினம்  ஈ) ஸ்டக�யின்

4. கீழக்கணடைற்றுள் எது ெமத�ததில் இல்வல 
அ) பிவ�ரமடடொ  ஆ) ஆர்தரதொப்டீ�ொ
இ) டிப்டி�ொ  ஈ) இன்கெக்டொ

5.  எந்த ைவகப்பொடடு கருவி டொக்ெொன் பற்றிய 
முழுவிை�ங்கவைக் ககொணடுள்ைது?
அ) ைவகப்பொடடுத திறவுரகொல் 
ஆ) கைர்ரபரியம் 
இ) தொை�ம்  
ஈ) ரமொரனொஃகி�ொப்

செயல்பொடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

இச்கெயல் திடடததின் முக்கிய ரெொக்கம் என்னகைன்றொல் 
பொடங்கவைப் படிப்பதற்கு முன் ககொடுக்கப்படடுள்ை படங்கவை 
ென்கு உற்றுரெொக்கி அைற்றின் பணபு ெலன்கவை அறிந்து 
ககொணடதன் அடிப்பவடயில் ஒவ்கைொரு விலங்கும் எந்த  ைகுப்வபச் 
ரெர்ந்தது என்று  ைரிவெப்படுதத ரைணடும். விலங்குகளின் 
ஒவ்கைொரு ைகுப்பிற்கும் ஒரு பணபிவனக் குறிப்பிடரைணடும்.

மொணைர்கவைப் பள்ளி விவையொடடுத திடலுக்கு 
அவைததுச்கென்று வமதொனததில் கொணக்கூடிய முதுகுெொணற்ற 
உயிரினங்கவை இனம் கணடு அைற்றின் முக்கியப் பணபுகவை 
ைரிவெ படுததச் கெய்ய ரைணடும்.

ை.எண விலங்கின் கபயர் கதரிந்த பணபு ைகுப்பு ைொழிடம்

1

2

3

4
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9.  பயன்தரும் பொக்டீரியொவை ரெொயூக்கி 
பொக்டீரியொவிலிருந்து ரைறுபடுததுக. 

10.  ரகொரைறுகழுவத (Mule) ஏன் மலடடுததன்வம 
உவடயதொக உள்ைது?

11.  ஃகபலிரடகுடும்பததின் ஐந்து முக்கியப் 
பணபுகவை எழுதுக.

12.  சிற்றினக் ரகொடபொடடில் ெொர்லஸ் டொர்வினின் 
பங்கு யொது?

13.  யொவனகளும் ைனவிலங்குகளும் மனித 
ைொழவிடததில் நுவையக் கொ�ணம் என்ன?

14.  விலங்கு கொடசிச் ெொவலக்கும் ைனவிலங்கு 
ெ�ணொலயததிற்கும் உள்ை ரைறுபொடு யொது?

15.  ெவீன மூலக்கூறுக்கருவிகவை ககொணடு 
விலங்குகவை அவடயொைம் கணடு, 
ைவகப்படுததலொமொ?

16.  உயிரியியல் பொடததில் இலததீன் மற்றும் 
கிர�க்கப் கபயர்களின் பயன்பொடடின் 
முக்கியததுைதவத விைக்குக.

6.  பல்லுயிர் தன்வம என்ற பததவதச் சூடடியைர் 
யொர்? 

அ) ைொல்டர் ர�ொ்ன் ஆ) எ.ஜி.டொன்ஸ்ரல
இ) அரிஸ்டொடில் ஈ) எபி.டி.கொணரடொல்

7.  கிைொரடொகி�ொம் என்பது கீழக்கணட 
பணபுகவைக் ககொணடுள்ைது. 

அ) உடற்கெயலியல் மற்றும் உயிர்ரைதியியல் 
ஆ)  பரிணொமப் பணபுகள் மற்றும் ம�புைழிப் 

பணபுகள்
இ)  பல்லுயிர் தன்வம மற்றும் இனதகதொடர்பு 

கதொகுப்பவமவு
ஈ) ரமற்குறிப்பிடட ஏதுமில்வல

8.  மூலக்கூறு ைவகப்பொடடின் கருவியில் இது 
அடங்கியுள்ைது. 
அ) டி.என்.ஏ & ஆர்.என்.ஏ
ஆ)  வமடரடொகொன்டிரியொ மற்றும் 

எணரடொபிைொெைவல 
இ) கெல்சுைர் மற்றும் பிைொஸ்மொ புர�ொடடின் 

ஈ) ரமற்கூறிய அவனததும்

DEEP TREE உைலி
http://www.pbs.org/wgbh/nova/labs/lab/evolution/

�ரிணொம வ்ளர்ச்சிப் �ொறதறய 
அறிநது சகொளபவொமொ!

�டிகள
1.  ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் உைலி / விரைவு்ககுறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி , “Play Game” என்ை பொத்தாரைச் 

பொடு்ககிய பின் பொநத அல்லது ெள்ளி “id”  ல் உள்நுரழயவும்.  அப்ெடியில்ரல எனில் “Guest Pass”  என்னும் 
பொத்தாரைப் ெயன்ெடுத்தி உள்நுரழயவும். பிைகு DEEP TREE என்று எழுதப்ெடடிருப்ெரதச் சுடடியின் 
உதவியால் பொடு்ககிப் ெரிணாம வைரச்சி பெயல்ொடடிரை ஆைம்பி்க்கவும்.

2.  வதடுதிரையில் ஒரு விலஙகின் பொதுப்பெயரை “SEARCH” ல் உள்ளிடடைவுடைன் வதான்றும் அடடைவரணயில் 
பொருத்தமாை பெயரைத் வதரநபதடு்க்கவும்.

3.    குறிப்பிடடை சிற்றிைத்தின் வர்கப்ொடடிரையும் விலஙகுல்கத்தின் ெடிநிரலரயயும் அறிநது ப்காள்ைவும்.
4.   இைண்டு இைங்கரை ஒப்பீடு பெய்ய  திரையின் அடிப்ெகுதியில் இரு்ககும் RELATE என்ெரதச் பொடு்க்கவும்.    

அவத வொல் இைண்டு இைங்களின் உைவிரைப் ெற்றி பதரிநது ப்காள்ை DNA  என்ெரதச் பொடு்க்கவும்.

இறணயச்செயல்�ொடு Deep Tree 
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இப்புவியில் பல மில்லியன் கணக்கொன 
விலங்கினங்கள் உள்ைன. விலங்குகவை 
ைவகப்படுததொமல் அைற்வறப்பற்றி 
அறிந்துககொள்ைது குைப்பதவத ஏற்படுததும். 
ெொள்ரதொறும் புதுப்புது விலங்கினங்கள் 
கணடுபிடிக்கப்படுகின்றன. அைற்வற 
அவடயொைங்கொணவும், அைற்றுக்குப் 
கபயரிடவும், அதற்குரிய முவையோன	 இருப்பி்ட	
நிவேவய (Systematic Position) ரதர்ந்கதடுதது 
ஒதுக்கவும் ைவகப்பொடடியல் ரதவையொனதொகும். 
கெருங்கிய கதொடர்புவடய பணபுகளின் 
அடிப்பவடயிரலரய விலங்குலகம் 
ைவகப்படுததப்படுகின்றது. விலங்குகள் 
யூரகரிரயொட, பலகெல் அவமப்பு, ெொர்ந்துணணும் 
உணவூடட முவற ககொணட உயிரிகள் 
ரபொன்றைற்வற விலங்குலகம் ககொணடுள்ைது. 
ஏறததொை 36 கதொகுதிகவைக் ககொணட 
விலங்குலகததில் 11 கதொகுதிகள் முதன்வமத 

கதொகுதிகள் ஆகும். இதில் ஏறததொை 99% 
உயிரிகள் முதுககலும்பற்றவைகைொகும். 
மற்றவை முதுககலும்புவடயவை. 
முதுகுெொவணப் கபற்றிருததல் அல்லது 
கபறொதிருததலின் அடிப்பவடயில் 
முதுகுெொணுவடயவை மற்றும் முதுகு 
ெொணற்றவை என இரு கபரும் பிரிவுகைொக 
விலங்குகள் பிரிக்கப்படடுள்ைன.

2.1.  வலைபபொட்டின் அடிபபெலடைள் 
(Basis of Classification) 

பல கெல் உயிரிகள் ைவகவயச் ரெர்ந்த 
விலங்குகள், அவமப்பு மற்றும் கெயல் தன்வமயின் 
அடிப்பவடயில் ரைறுபடடிருந்தொலும் 
கெல்லடுக்கவமவு, கடடவமப்பு நிவல, 
உடற்குழியின் தன்வம கணடங்கள் கபற்றுள்ைவம 
அல்லது கணடங்களில்லொவம, முதுகுெொண 
மற்றும் உறுப்பு மணடலங்களின் அவமப்பியல் 
ரபொன்ற சில கபொதுைொன அடிப்பவட 
பணபுகவையும் கபற்றுள்ைன.

2.1.1.  கடடவமப்பு நிவலகள் (Levels of 
organisation) 

விலங்குலகதவதச் ரெர்ந்த விலங்குகைவனததும் 
பலகெல்கைொல் ஆனவை. ரமலும் இவை பல்ரைறு 
ைவக கெல் கடடவமப்புகவை உவடயன. பல 
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அலகு – I   �ோடம் – 2

விலங்குலகம்
�ோடஉள்்ளடக்கம் 

2.1.   வ்்ப்பகாட்டின் அடிப்ப்ட்ள்
2.2.  விலங்குல் வ்்ப்பகாடு
2.3.  முதுகுநகாணற்ை்வ
2.4.  முதுகுநகாணு்டய்வ

சிட்டு குருவி்ள் அழிந்து வரும் விலங்கிைப் பட்டியலில் இடம் 
கபற்றுள்ளேகால் அே்ைப் பற்றிய விழிப்புணர்வ ஏற்படுததும் 

வ்்யில் மகாரச் 20 உல்ச் சிட்டுக்குருவி திைமகா்க் 
க்காண்டகாடப்படுகிைது. (வீட்டு சிட்டு குருவி - Passer domesticus)

• வ்்ப்பகாட்டின் தே்வ்ய 
உணரந்து க்காள்ளச் கெய்ேல்

• விலங்கிைத கேகாகுதியின் 
முக்கியப் பண்பு்்ளப் 
புரிந்துக்காள்ளச் கெய்ேல்

கற்றலின் ப�ோக்கம்:
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கொணப்படுகிறது. இவ்ைொறொன திசு உருைொக்கம், 
உடல் கடடவமப்பு பரிணொமததின் முதல் 
நிவலயொகும். (வெட்ரோ	–	குழியு்டலிகள்).

உறுப்பு அ்ளவிலோை கடடவமப்பு (Organ 
level of organisation)

குறிப்பிடட பணிவயச் கெய்ைதற்கொகப் 
பல்ரைறுபடட திசுக்கள் ஒன்றிவணந்து 
உறுப்புகவை உருைொக்குகின்றன. திசு 
அைவிலொன கடடவமப்வப விட முன்ரனறிய 
அைைொன உறுப்பு கடடவமப்பு முதன் முதலொக  
தட்வ்டப்புழுக்களிலும் மற்றும் பிற உயர் 
கதொகுதிகளிலும் கைளிப்படடது. 

உறுப்பு மண்டல அ்ளவிலோை கடடவமப்பு 
(Organ system level of organisation)

தடவட புழுக்கள், உருவை புழுக்கள், 
ைவைதவெயுடலிகள், கணுக்கொலிகள், 
கமல்லுடலிகள், முடரதொலிகள் மற்றும் முதுகு 
ெொணிகள் ரபொன்ற உயர்நிவலயிலுள்ை 
விலங்குகள் மிகச் சிறந்த, திறனுவடய 
கடடவமப்வப கைளிப்படுததுகின்றன. இவ்ைவக 
விலங்குகளில், ெடு அடுக்கின் பரிணொமத 
ரதொற்றததொல் உடற்கடடவமப்பு அதிகச் சிக்கலொன 
அவமப்புவடயதொக ஆனது. இந்த விலங்குகளில் 
திசுக்கள் ஒருங்கிவணந்து உறுப்புகவையும், 
உறுப்பு மணடலங்கவையும் உருைொக்குகின்றன. 
ஒவ்கைொரு மணடலமும் ஒவ்கைொரு பணிரயொடு 
கதொடர்பு ககொணடு இருக்கிறது. இவ்ைவகயில் 
உறுப்பு மணடல அைவிலொன கடடவமப்பு 
கைளிப்படுததப் படுகின்றது. அதிகச் 
சிறப்புததன்வம ைொய்ந்த ெ�ம்பு மற்றும் 
உணர்கெல்கள் உறுப்பு மணடலங்களின் 
கெயல்கவை முழுவமயொக ஒன்று ரெர்ந்து 
ஒருங்கிவணக்கின்றன. இததன்வம சில 
விலங்குகளில் எளிவமயொனதொகரைொ சிலைற்றில் 
அதிகச் சிக்கல் உவடயதொகரைொ, விலங்குகளின் 
தன்வமக்ரகற்பக் கொணப்படுகிறது.

எடுததுக்கொடடொக, தடவடப் புழுக்களின் 
கெரிமொன மணடலததில் ஒர�கயொரு 
கைளிப்புறததுவை மடடும் கொணப்படடு அதுரை 
ைொயொகவும், மலததுவையொகவும் 
கெயல்படுைதொல் அதன் கெரிமொன மணடலம் 

முழுவமசபைோ்ச	 சசரிமோன	 மண்டேம் 
எனப்படுகிறது. உருவைப் புழுக்கள் முதல் 
முதுகுெொணிகள் ைவ� ைொய் மற்றும் மலததுவை 
என இருரைறு துவைகள் கெரிமொன மணடலததில் 

கெல் உயிரிகளின் உடலில் உள்ை கெல்கள் 
தனியொக இயங்க இயலொது. எனரை, அவை 
பணிகவைப் பகிர்ந்து ககொள்கின்றன. பலகெல் 
உயிரிகளில் கெல்கள் பணிக்ரகற்ப 
தனிததனியொகரைொ அல்லது ஒர�ைவகயொன 
கெல்கள் ஒன்றிவணந்து திசுக்கள், உறுப்புகள் 
மற்றும் உறுப்பு மணடலங்கைொகரைொ 
உருைொகின்றன.

தெல் அ்ளவிலோை கடடவமப்பு (Cellular 
level of organisation)

அடிப்பவட அைவிலொன கடடவமப்வப 
கடற்பஞசுகளில் கொணலொம். இைற்றின் கெல்கள் 
தைர்ைொன நிவலயில் இவணந்துள்ைதொல் 
உணவமயொன திசுக்கள் உருைொகவில்வல. 
அதொைது அவை கெல் அைவிைொன கடடவமப்வப 
கைளிப்படுததுகின்றன. பல்ரைறுபடட 
பணிகவைச் கெய்ைதற்ரகற்ப கெல்கள் பல 
ைவகயொக ரைறுபடடுள்ைன. எனரை அைற்றில் 
பணிப்பகிர்வு கொணப்படுகின்றது. 
கடற்பஞசுகளின் கைளியடுக்கில் தடவடயொன 
பினநகோவசட்	சசல்கள் கொணப்படுகின்றன. இவை 
உயிரியின் அைவு மற்றும் ைடிைதவத 
நிர்ணயிக்கின்றன. உள்ைடுக்கில் சகோயநனோவசட் 

அல்லது கவசயிவை	 கழுத்துப்பட்வ்ட	 சசல்கள்	
கொணப்படுகின்றன. சுைொெம் மற்றும் 
உணவூடடததிற்குப் பயன்பட ஏதுைொக 
க்டறபஞசுகளின் உடல்ைழிரய கெல்கின்ற 
நீர�ொடடதவத உருைொக்கும் ரைவலவயக் 
ககொயரனொவெட கெல்கள் கெய்கின்றன.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
ஸ்�ோஞ்சுகள் ப�ோன்்ற (துவ்ளயுடலிகள்) 
விலங்குகளில் �ரம்புத் திசு, தவெத்திசு 
ஆகியவவ கோணப்�டுவது இல்வல. இது எவத 
உணரத்துகி்றது?

திசு அ்ளவிலோை கடடவமப்பு (Tissue level 
of organisation)

சில விலங்குகளில், ஒர� விதமொன ரைவலகவைச் 
கெய்கின்ற கெல்கள் ஒருங்கிவணந்து திசுவை 
உணடொக்குகின்றன. ெ�ம்புகெல்களுடன் உணர் 
கெல்கள் இருப்பதொல் திசுவிலுள்ை கெல்கள் 
ஒருங்கிவணந்து இயங்கிப் கபொதுப்பணிகவைச் 
கெய்கின்றன. இவ்ைவகயிலொன கடடவமப்பு 
ஈ�டுக்கு விலங்குகைொன நிரடரியொ கதொகுதியில் 
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கொணப்படுைதொல் இது முழுவமயோன	சசரிமோன	
மண்டேம் எனவும் அவைக்கப்படுகிறது.

அவதப் ரபொன்ரற இரத்த்ச	 சுறநைோட்்ட	
மண்டேத்தில்	 திைந்த மற்றும் மூடியவவக என 
இருைவககள் உள்ைன. திறந்த ைவக சுற்ரறொடட 
மணடலததில் இ�தத ெொைங்களின்வமயொல் 
இ�ததம் திசு இவடகைளியில் நி�ம்பிக் 
கொணப்படும். (எ.கொ. கணுக்கொலிகள், 
கமல்லுடலிகள், முடரதொலிகள் மற்றும் 
ைொல்ெொணிகள்). மூடிய ைவக சுற்ரறொடட 
மணடலததில் இ�ததம் பல்ரைறு அைவுவடய 
இ�ததக் குைொய்களின் ைழிரய கெலுததப்படுகிறது 
(தமனி, சிவ�, இ�தத நுணெொைங்கள்). ைவைதவெப் 
புழுக்கள், தவலெொணிகள் மற்றும் 
முதுகுெொணிகளில் இவ்ைவக சுற்ரறொடட மணடலம் 
கொணப்படுகிறது.

2.1.2.  ஈரடுக்கு மறறும் மூவடுக்கு 
கடடவமப்பு (Diploblastic and 
Triploblastic organisation)

கருைைர்ச்சியின் ரபொது திசுக்கள் மற்றும் 
உறுப்புகள், இ�ணடு அல்லது மூன்று 
கருமூலப்பவட (Embryonic germ layer) 
அடுக்குகளிலிருந்து ரதொன்றுகின்றன. ரதொற்றம் 
மற்றும் கருைைர்ச்சியின் அடிப்பவடயில் ஈ�டுக்கு 
மற்றும் மூைடுக்கு விலங்குகள் என இ�ணடு 
ைவககைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைன. புறப்பவட 
மற்றும் அகப்பவட என இரு அடுக்குகவைக் 
ககொணட விலங்குகள்	 ஈரடுக்கு	 விேஙகுகள் என 
அவைக்கப்படுகின்றன. இதில் புறப்பவடயிலிருந்து 
ரமற்புறதரதொலும் அகப்பவடயிலிருந்து குடற்சுைர் 
அடுக்கும் (Gastrodermis) ரதொன்றுகின்றன. புறப்பவட 
மற்றும் அகப்பவடக்கு இவடயில் மொறுபொடு 
அவடயொத மீநசோக்ளியோ	அடுக்கு கொணப்படுகிறது. 
(எ.கொ) பைைம், கஜல்லி மீன், கடல் ெொமந்தி.

சில விலங்குகள் ைைர்கரு புறப்பவட, அகப்பவட, 
ெடுப்பவட என மூன்று கருமூல அடுக்குகவைக் 
ககொணடுள்ைன. இவ்ைவக விலங்குகள்	மூவடுக்கு	
விேஙகுகள் என அவைக்கப்படுகின்றன.

கபரும்பொலொன மூைடுக்கு விலங்குகள் உறுப்பு 
மணடல அைவிலொன கடடவமப்பிவனக் 
ககொணடுள்ைன. (எ.கொ.) தடவட புழுக்கள் முதல் 
முதுகு ெொணிகள் ைவ�.

2.1.3.  ெமச்சீர அவமப்பு முவ்றகள்: 
(Patterns of symmetry)

ஒரு அச்சின் எதிக�திர் முவனப் பகுதிகளில் ஒர� 
மொதிரியொன உடலின் பகுதிகவைப் கபற்றுள்ை 
தன்வம	 சம்சசீர	 அவமப்பு எனப்படும். இது 
விலங்குகளின் கருைைர்ச்சி முவறயின் 
அடிப்பவடயிரலரய அவமகிறது. எளிவமயொன 
உடலவமப்பு கடற்பஞசுகளில் கொணப்படுகிறது. 
(படம் 2.2) ெமச்சீர் அவமப்பு இல்லொததொல் 
இவ்விலங்குகள்	சம்சசீரறைவவ ஆகும். இததவகய 
விலங்குகளில் நி�ந்த�மொன உடலவமப்ரபொ 
ைடிைரமொ கொணப்படொது. எனரை, இவை 
ஒழுங்கற்ற ைடிைததில் கொணப்படுகின்றன. உடல் 
வமயததின் ைழியொகச் கெல்லும் எந்தப் பிைவும் 
இவ்வுயிரிகளின் உடவல இரு ெமபகுதிகைொகப் 
பிரிக்கொது (எ.கொ. கடற்பஞசுகள்) இவ்ைவக 
ெமச்சீ�ற்ற தன்வம கமல்லுடலிகவைச் ரெர்ந்த 
முதிர்ந்த ையிற்றுக் கொலிகளிலும் (ெதவதகள்) 
கொணப்படுகிறது.

ெமச்சீர் தன்வமயுவடய விலங்குகள் உடல் 
உறுப்புகவை இவணயொகப் கபற்றுள்ைன. 
அதொைது உடலின் வமய அச்சின் ைழியொகச் 
கெல்லும் கற்பவனக்ரகொடு உடவல இரு 
ெமபொகங்கைொகப் பிரிக்கும். அச்சின் 
இருபக்கங்களில் ஒர� ைவகயொன உடலுறுப்புகள் 
கொணப்படும். வமய அச்சின் ைழியொகச் கெல்லும் 
எந்த ஆ�க்ரகொடும் இரு ெமபகுதிகவை 
ககொடுததொல் அது ஆர்சசம்சசீர (Radial symmetry) 
எனப்படும். ஆ�ச்ெமச்சீருவடய விலங்குகளில் 
ரமல்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதிகள் கொணப்படும். 
ஆனொல் முதுகுப்புற, ையிற்றுப்புற பகுதிகரைொ 
ைலது மற்றும் இடது பகுதிகரைொ கொணப்படொது. 
இவ்ைவக உயிரிகளின் உறுப்புகள் வமய 
அச்வெச் சுற்றிலும் ைடடைடிவில் 
அவமந்திருக்கும். இது ஈ�டுக்கு விலங்குகளின் 
முக்கிய ெமச்சீர்தன்வம ஆகும். (எ.கொ.) கடல் 
ெொமந்தி ரபொன்ற நிரடரியன்கள் மற்றும் பைைம் 

 அ.  ஈைடுக்கு                       ஆ மூவடுக்கு 

�டம் 2.1 வ்ளர்ச்சி அடுக்குகள 
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�டம் 2.2 கடற்�ஞசுகளின ெமச்சீைற்ை தனறம 

�டம் 2.4 சீப்பு சஜல்லிமீனின ஈைொைச் ெமச்சீைறமப்பு

�டம் 2.5 பூச்சிகளில் இரு�க்க ெமச்சீைறமப்பு

இ�ணடு இவண ெமச்சீர்ப் பக்கங்கவைக் 
ககொணட விலங்குகள் ஈ�ொ�ச் ெமச்சீர் அவமப்பு 
உவடயவை எனப்படுகின்றன (படம் 2.4).

டிரனொஃரபொ�ொ ரபொன்ற விலங்குகளில் 
ஆ�ச்ெமச்சீருடன் இருபக்க ெமச்சீரும் 
இவணந்து கொணப்படுகிறது. இதற்கு	 ஈரோர்ச	
சம்சசீர (Biradial symmetry) எனப்கபயர். உயிர் 
ைவகயில் இ�ணடு ைவக ெமச்சீர் தைங்கள் 
(plane) மடடுரம உள்ைன. ஒன்று நீள்ைெ அச்சு 
மற்றும் ெொய்வு அச்சு ைொக்கிலும், மற்கறொன்று 
நீள்ைெ அச்சு மற்றும் கிவடமடட அச்சு 
ைொக்கிலும், அவமந்துள்ைன (எ.கொ. சீப்பு 
கஜல்லிமீன்-புளூர�ொபி�ொக்கியொ).

வமய அச்சின் ைழி கெல்லும் ரகொடு அல்லது 
தைம் உயிரிவய இரு ெமப் பகுதியொகப் பிரிததொல் 
அது	இருபக்க	சம்சசீரவமப்பு (Bilateral symmetry) 
எனப்படும்(படம் 2.5). ரமம்படட ெமச்சீர் தன்வம 
ககொணட இவ்ைவமப்பு மூைடுக்கு உயிரிகளில் 
உணவு ரதடவும், இவணரதடவும், 
எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிக்கவும் உதவிச் 
கெய்கிறது. முதுகுப்புறம் மற்றும் ையிற்றுப்புறம், 
முன், பின் முவனகள், இடது, ைலது பக்கங்கள் 
ஆகிய பகுதிகவைக் ககொணட விலங்குகள் இரு 
பக்கச் ெமச்சீருவடயவையொக இருக்கின்றன. 
இததவகய விலங்குகளின் உணர்ச்சி மற்றும் 
மூவை அவமப்புகள் விலங்கின் 
முன்முவனப்பகுதியில் குவிந்துள்ைதொல் தனித 
தவலயொக்கம் (Cephalisation) ெவடகபற்றுள்ைது. 

2.1.4. உடறகுழி (Coelom)

விலங்குகளில், அவமந்துள்ை உடற்குழியொனது 
விலங்குகவை ைவகப்பொடு கெய்ைதில் 
முக்கியததுைம் கபற்றுள்ைது. கபரும்பொலொன 
விலங்குகளில் உடற்குழியொனது உடற்சுைருக்கும் 
உணவு குைலுக்கும் இவடயில் அவமந்துள்ைது 
(படம் 2.6). இதன் சுைர் பகுதி ெடு அடுக்கினொல் 
ஆக்கப்படடதொகும். உடலில் உடற்குழிவய 
கபற்றி�ொத விலங்குகள் உ்டறகுழியறைவவ 
(Acoelomates) எனப்படும். இதில் உடற்குழி 
இல்லொததொல் உடல் ெற்றுத திடத தன்வமயுடன் 
உள்ளுறுப்பு சூழகுழியற்று (Perivisceral cavity). 
கொணப்படுைதொல் உள்ளுறுப்புகளின் 
சுதந்தி�மொன இயக்கதவதத தடுக்கிறது  
(எ.கொ. தடவடபுழுக்கள்).

சில விலங்குகளில், உடற்குழி முழுவமயும் ெடு 
அடுக்கு எபிதிலிய சுைரிவனப் கபற்றிருக்க 

�டம் 2.3 ஆைச்ெமச்சீர் மற்றும் ஐநதொைச் ெமச்சீர் அறமப்பு

ஆைச்ெமச்சீர் 

(கடல் ெொமநதி)
ஐநதொைச் ெமச்சீர் அறமப்பு 

( ேட்ெத்திை மீன)

(படம் 2.3) ஆனொலும் முடரதொலிகள் ைகுப்வபச் 
ெொர்ந்த மூைடுக்கு கடடவமப்புவடய 
விலங்குகளில் ஐந்தொ�ச் ெமச்சீர் தன்வம 
கொணப்படுகிறது. (Pentamerous radial symmetry).
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வில்வல. மொறொக, ெடு அடுக்கொனது 
புறப்பவடக்கும் அகப்பவடக்கும் ெடுவில் உள்ை 
பகுதியில் ஆங்கொங்ரக சிறு வபகள் ரபொன்று 
கொணப்படுகின்றன. இவ்ைவகயொன உ்டறகுழி	
நபோலி	 உ்டறகுழி (Pseudocoel) எனவும், அதில் 
நி�ம்பியுள்ை தி�ைம் நபோலி	 உ்டறகுழி	 திரவம்	
(Pseudocoelmic fluid) எனவும் அவைக்கப்படுகிறது. 
இததவகய உடற்குழிகவைப் கபற்றுள்ை 
விலங்குகள் ரபொலி உடற்குழி விலங்குகள் 
(Pseudocoelomates) எனப்படும். (எ.கொ. உருவைப் 
புழுக்கள்) நீர்மச் ெடடகமொகவும் உள்ளுறுப்புகள் 
சுதந்தி�மொகச் கெயல்படவும், ஊடடப் 
கபொருடகவை எளிதொகக் கடததுைதற்கும் ரபொலி 
உடற்குழி தி�ைம் பயன்படுகிறது.

ெடு அடுக்கினுள் உருைொன உடற்குழி 
முழுைதும் தி�ைம் நி�ம்பிக் கொணப்படும் இதன் 
சுைர் கபரிரடொனியம் எனப்படும் ெடு அடுக்கு 
எபிததீலிய கெல்கைொல் ஆனது. இதுரை 
உணவமயோன	 உ்டறகுழி (Eucoelom) ஆகும். 
இதவனப் கபற்றுள்ை விலங்குகள் உணவம 
உடற்குழி உவடயவை (Eucoelomates (அ) Coelomates) 
என அவைக்கப்படுகின்றன. உடற்குழி உருைொகும் 
தன்வமயின் அடிப்பவடயில் வசநசோசீநேோநமட்	
(Schizocoelomate), மற்றும்	 என்டிநரோசீநேோநமட் 
(Enterocoelomate) என இரு ைவககைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன (படம் 2.7). ெடுப்பவட 
பிைவுபடுைதொல் உருைொகின்ற உடற்குழிவய 
உவடய விலங்குகள் வசநசோசீநேோநமட்டுகள் 
என அவைக்கப்படுகின்றன. (எ.கொ. 
ைவைததவெப்புழுக்கள், கணுக்கொலிகள் மற்றும் 
கமல்லுடலிகள்) அரதரபொன்று, மூலக்குடலின் 
(ஆர்ககன்டி�ொன்) ெடுப்பவட வபகளிலிருந்து 
உருைொகும் உடற்குழி	என்ட்நரோசீநேோம் எனவும் 
அதவனப் கபற்றுள்ை விலங்குகள் 
என்டிநரோசீநேோநமட்டுகள் எனவும் 

அவைக்கப்படுகின்றன. (எ.கொ. முடரதொலிகள், 
அவ�ெொணிகள் மற்றும் முதுகு ெொணிகள்).

�டம் 2.7 வசநசோசீநேோநமட்	மறறும்	
என்டிநரோசீநேோநமட்களின்	வ்ளர்சசி

ைசேசா�ேலாேமட்களின் வளர்ச�்

�றப்பைட

�டல்

அகப்பைட

ந�ப்பைடப் 
�ள� வள�ம் உடற்��ஆரம்ப ந�ப்பைட 

ெசல்கள்

�றப்பைட

அகப்பைட
வள�ம் உடற்��

ஆரம்ப ந�ப்பைட 
ெசல்கள்

�ட���ந்� 
ைபகள் (ந�ப்பைட 
ெசல்கள்) �ரிதல்

�டல்

என்ேரா�ேலாேமட்களின் வளர்ச�்

2.1.5. கண்டமோக்கம் மறறும் முதுகு�ோண் 
(Segmentation and notochord)

சில விலங்குகளின் உடல், உள்ளும் புறமும், 
ைரிவெயொக ஒர� மொதிரியொன பல பகுதிகைொகப் 
பிரிக்கப்படடிருக்கும் தன்வமரய கண்டமோக்கம்	
(Metamerism) எனப்படும். இக்கணடங்களில் சில 
உறுப்புகள் மீணடும் மீணடும் கொணப்படும் 
எளிய கணட அவமப்பு ைவைததவெப்புழுக்களில் 
கொணப்படுகிறது. இதில் அடுததடுதத கணடங்கள் 
ஒர� மொதிரியொன அவமப்பில் கொணப்படும். 
ஆனொல் க�ப்பொன் பூச்சி ரபொன்ற 
கணுக்கொலிகளில் ஒவ்கைொரு கணடமும் 
அவமப்பிலும் கெயலிலும் ரைறுபடுகிறது.

�டம் 2.6 விலைஙகுகளில் கொணப்�டும் உடற்குழியின வி்ளக்கப்�டம்

 ததரிந்து ததளிபவோம்
ப�ோலி உடறகுழிவய விட உண்வமயோை 
உடறகுழி எந்தவவகயில் பமலோைது?
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�டம் 2.8 . ச�ொதுப்�ண்புகள அடிப்�றடயிலைொன விலைஙகுலைகத்தின வறகப்�ொடு

àôè‹

ªê™ Ü÷Mô£ù¶ ¶¬÷àìLèœ

Ýóêñ„Y˜

Þ¼ð‚è
êñ„Y˜

î†¬ì ¹¿‚èœ

à¼¬÷Š ¹¿‚èœ

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

àìŸ°NòŸø¬õ

°N»ìLèœ
(G«ìKò£)

¯«ù£ç«ð£ó£

«ð£L àìŸ°N
à¬ìò¬õ

à‡¬ñò£ù
àìŸ°N
à¬ìò¬õ

F² / àÁŠ¹ /
àÁŠ¹ ñ‡ìô
Ü÷Mô£ù¶.

Môƒ°ôè‹
(ðô ªê™

à¬ìò¬õ)

êñ„Yó¬ñŠ¹ ªî£°Fè†ì¬ñŠ¹
G¬ôèœ àìŸ°N

விலங்குகள் தங்கள் கரு ைைர்ச்சிகொலததின் 
ஏதொைது ஒரு நிவலயில் முதுகுெொவணப் 
கபற்றிருந்தொல் அவ்விலங்குகள்	 முதுகு�ோண	
உவ்டயவவ (Chordates) எனப்படும். சில 
விலங்குகளின் கருைைர்ச்சியின்ரபொது ெடு 
அடுக்கிலிருந்து உருைொன தணடு ரபொன்ற 
அவமப்பு முதுகுப்புறததில் கொணப்படுகிறது. இது 
முதுகு�ோண (notochord) என்று அவைக்கப்படும். 
முதுகுெொவணப் கபற்றுள்ை தன்வமயின் 
அடிப்பவடயிரலரய விலங்குகள் 
முதுகுெொணுவடயவை என்றும் (எ.கொ. 
தவலெொணிகள், ைொல்ெொணிகள், மீன்கள் முதல் 
பொலூடடிகள் ைவ�) முதுகுெொணற்றவை 
(துவையுடலிகள் முதல் அவ�ெொணிகள் ைவ�) 
என்றும் இ�ணடு ைவககைொகப்   
பிரிக்கப்படடுள்ைன.

2.2  விலங்குலை வலைபபொடு 
(Classification of Kingdom 
Animalia)

உடல் கடடவமப்பின் அடிப்பவடயில் 
விலங்குலகம், பொ�ொரெொைொ மற்றும் 
யூகமடடொரெொைொ என இரு துவண உலகங்கைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன.

1.	போரோநசோவோ	(Parazoa)	

கடற்பஞசு ரபொன்ற விலங்குகள் பல கெல்கைொல் 
ஆனவை. எனினும் கெல்கள் தைர்ச்சியொக 
இவணந்துள்ைது. உணவமயொன திசுரைொ 
உறுப்ரபொ, உருைொகவில்வல.

2.	யூசமட்்டோநசோவோ	(Eumetazoa)

பலகெல்கவைக் ககொணட இவ்விலங்குகளில் 
ென்கு ைைர்ச்சியவடந்த திசுக்கள் உறுப்பொகரைொ, 
உறுப்பு மணடலமொகரைொ உருைொகியிருந்தொல் 
அவை யூகமடடொரெொைொ (Eumetazoa) எனப்படும். 
இவ்ைவக உயிரிகள் ஆ�ச்ெமச்சீருவடயவை 
(Radiata) மற்றும் இருபக்க ெமச்சீருவடயவை 
(Bilateria) என இரு ைவகப்பொடடு நிவலகவைக் 
ககொணடுள்ைன.

நிவல 1. ஆரச்ெமச்சீருவடயவவ (Radiata)

பல கெல் விலங்குகளில் சில விலங்குகள் 
புறப்பவட மற்றும் அகப்பவட என இ�ணடு 
அடுக்குகவை மடடும் கபற்றுள்ைன. இ�ணடு 
அடுக்குகளுக்கும் இவடரய கஜல்லி ரபொன்ற 
மீரெொகிளியொ கொணப்படுகிறது. இவை 
ஆ�ச்ெமச்சீருவடயதொகவும் ஈ�டுக்கு 
தன்வமயுவடயதொகவும் கொணப்படுகின்றன.  
(எ.கொ. நிரடரியன்கைொன கடல்ெொமந்தி, கஜல்லி 
மீன்) மற்றும் டிரனொஃரபொர்கள் (சீப்பு 
கஜல்லிகள்).

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch02.indd   21 06-02-2020   2.41.54 PM



22

நிவல: 2  இரு�க்க ெமச்சீருவடயவவ 
(Bilateria)

ஆ�ச்ெமச்சீருவடய விலங்குகவைத தவி� மற்ற 
பலகெல் விலங்குகள் அவனததும் 
மூைடுக்குகவையும் உறுப்பு அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்வபயும், இருபக்க ெமச்சீர் 
தன்வமயுடனும் கொணப்படும். இரு பக்க 
ெமச்சீருவடய விலங்குகள் ைொய் உருைொகும் 
தன்வமயின் அடிப்பவடயில் 
புர�ொடரடொஸ்ரடொமியொ மற்றும் 
டியூடடிர�ொஸ்ரடொமியொ என இரு பிரிவுகைொகப் 
(Division) பிரிக்கப்படடுள்ைன.

பிரிவு: 1. புபரோடபடோஸ்படோமியோ 

 (கிபர. புபரோடபடோ - முதல்; ஸ்படோமியம் - வோய)
கருக்ரகொை துவையிலிருந்து ைொய் உருைொகும் 
பலகெல் விலங்குகள் 
புர�ொடரடொஸ்ரடொமியொக்கள் எனப்படும். இது 
உடற்குழி உருைொகும் தன்வமயின் அடிப்பவடயில் 
உடற்குழியற்றவை (Acoelomata), ரபொலி 
உடற்குழியுவடயவை (Pseudocoelomata) மற்றும்  
வெர�ொசீரலொரமடொ (Schizocoelomata) என மூன்று 
துவணப் பிரிவுகைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைன.

பிரிவு: 2 டியூடடிபரோஸ்படோமியோ 

(கிபர. டியூடடிரோன் - இரண்டோம் நிவல ஸ்படோமியம் - வோய)

பலகெல் விலங்குகளில் கருக்ரகொைத 
துவையிலிருந்ரதொ அல்லது கருக்ரகொை துவைக்கு 
அருகிலிருந்ரதொ மலததுவையும், கருக்ரகொைத 
துவைவய விடடுத தூ�ததிலிருந்து ைொயும் 
உருைொனொல் அவ்விலங்குகள் 
டியூடடிர�ொஸ்ரடொம்கள் எனப்படும். இதில் 
என்டிர�ொசீரலொரமடடொ (enterocoelomata) எனும் 
ஒர� துவணப்பிரிவு மடடும் கொணப்படும். 
இைற்றில் மூலக்குடலிலிருந்து உருைொகின்ற 
என்டிர�ொசீல் என்னும் உணவமயொன உடற்குழி 
கொணப்படுகிறது.

2.3  முதுகுநா்ணறைலவ (Non 
Chordates - Invertebrata)

2.3.1 ததோகுதி: துவ்ளயுடலிகள் (Porifera)

(இல. ரபொர�ொஸ்: துவை, ஃகபர்ர� : கபற்றுள்ைது)
(L.poros-pore ; ferre-to bear)

உடல் முழுக்க துவைகவை உவடய இைற்வறப் 
கபொதுைொகக் கடற்பஞசுகள் என அவைப்பர். 

இவையவனததும் நீர்ைொழ விலங்குகள் ஆகும். 
கபரும்பொலொனவை கடல் நீரில் ைொழைன. 
எனினும் சில ென்னீரில் ைொைக்கூடியன. எளிய 
ைவக பலகெல் உயிரிகைொன இவை ஓரிடததில் 
ஒடடி ைொழபவை. கெல் அைவிலொன 
அவமப்புவடயவை எனினும் இைற்றில் 
கெல்கள் தைர்ைொகரை இவணந்துள்ைன. 
இவ்விலங்குகளின் உடல் ெமச்சீ�ற்றுக் 
கொணப்படும். நீர�ொடட மணடலமொன கோல்வோய்	
மண்டேம் இவ்வுயிரிகளின் சிறப்புப் பணபொகும். 
ஆஸ்டியொ (Ostia) எனப்படும் துவை ைழியொக 
கைளிப்புற நீர் உடலினுள் நுவைந்து 
ஸ்பொன்ஞரெொசீல் எனும் வமயக் குழிவய 
அவடகிறது. பின் அங்கிருந்து ஆஸ்குலம் (Osculum) 
ைழியொக கைளிரயற்றப்படுகிறது. உணவூடடம், 
சுற்ரறொடடம், சுைொெம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் ஆகிய 
அவனததுச் கெயல்களுக்கும் இந்நீர�ொடடம் 
பயன்படுகிறது. சகோயநனோவசட்டுகள் அல்லது 
கழுததுப்படவட கெல்கள் எனப்படும் சிறப்பு 
தன்வம ககொணட கவெயிவை கெல்கள் 
ஸ்பொன்ஞரெொசீல் மற்றும் கொல்ைொய் பகுதிகளில் 
ப�விக் கொணப்படுகிறது. கொல்சியம் மற்றும் 
சிலிகொன் முடகைொரலொ அல்லது 
ஸ்பொஞசினொரலொ அல்லது இ�ணடும் கலந்ரதொ 
ஆன ெடடகம் உடலுக்கு உறுதுவணயொக உள்ைது. 
கெல்உள் மற்றும் ரைொரலொரெொயிக் (Holozoic) 

�டம் 2.9 சிலை துற்ளயுடலிகள

வெக்கொன் வையரலொனீமொ

ெொலினொ யூப்ைக்கடல்லொ
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உணவூடட முவற கொணப்படுகிறது. இவை 
அவனததும் இருபோல்	 உயிரிகள் (Hermaphrodites) 
ஆகும். அதொைது, ஆண, கபண இனச் கெல்கள் 
ஒர� உயிரிலிருந்து ரதொன்றும். சமோட்டு	விடுதல்	
அல்லது	 சஜம்யூல் (Gemmule) உருைொக்கம் மூலம் 
பொலிலொ இனப்கபருக்கமும், இனச் கெல்கவை 
உருைொக்குதல் மூலம் பொலினப் கபருக்கமும் 
ெவடகபறுகிறது. போரன்வகமுேோ,	
ஆம்பிபி்ளோஸ்டுேோ	 ரபொன்ற பலைவக 
லொர்ைொக்கவைக் ககொணட மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சி ெவடகபறுகிறது.

எடுத்துக்கோட்டு: வெக்கொன் (ஸ்வகஃபொ-Scypha), 
ஸ்பொன்ஜில்லொ (ென்னீர் கடற்பஞசு) 
யூஸ்பொன்ஜியொ (குளியல் கடற்பஞசு), 
யூப்ைக்கடல்லொ (வீனஸ் பூக்கூவட) (படம் 2.9). 

2.3.2 ததோகுதி: நிபடரியோ (Cnidaria)

(கிர�. ரெொகட– முடகள் அல்லது ககொடடும் 
கெல்கள்) (G.knode-needle or sting cells)

சீலன்டர�டடுகள் (குழியுடலிகள்) என 
அவைக்கப்படட நிரடரியொக்கள் அவனததும் நீர் 
ைொழ உயிரிகைொகும். ஓரிடததில் ஒடடிரயொ, 
ஒடடொமல் தன்னிச்வெயொகரைொ, தனிதரதொ, 
கூடடுயிரியொகரைொ ைொழும் இவை, 
ஆ�ச்ெமச்சீருவடய விலங்குகள் ஆகும். இதன் 
உடல் நிந்டோவசட்	 (Cnidocytes)	 அல்லது 

நிந்டோபி்ளோஸ்ட்	 (Cnidoblasts)	 எனும் ககொடடும் 
கெல்கவையும் உணர்நீடசிகளில் ச�மட்ந்டோசிஸ்ட்	
(nematocyst) எனப்படும் ககொடடும் கெல்கவையும் 
ககொணடுள்ைதொல் இதற்கு நிரடரியொ எனப் 
கபயரிடப்படடுள்ைது. ஒடடிக்ககொள்ளுதல், 
பொதுகொப்பு, இவ�பிடிததல் ஆகிய பணிகளுக்கு 
நிரடொபிைொஸ்டுகள் பயன்படுகின்றன. 
ஈ�டுக்குகவைக் ககொணட இவை திசு அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்வபப் கபற்ற முதல் கதொகுதி 
விலங்குகைொகும்.

கெரிததல் மற்றும் சுற்ரறொடடம் ஆகிய இரு 
பணிகவையும் கெய்யும், வயிறைவைக்குழி (அ) 
சீேணடிரோன் (Coelenteron), உடலின் 
வமயப்பகுதியில் அவமந்துள்ைது. இக்குழி, 
வைப்ரபொஸ்ரடொம் (Hypostome) (அல்லது) ைொய் 
எனும் கபருந்துவை மூலம் கைளிரய திறக்கிறது. 
உணவைப் கபறுதல், கழிவு நீக்கம் ஆகிய இ�ணடு 
பணிகளும் ைொய் ைழிரய ெவடகபறுகின்றன. கெல் 
கைளி கெரிததல், கெல் உள் கெரிததல் ஆகியவை 
கொணப்படுகிறது. ைவலப் பின்னல் அவமப்பொகப் 
ப�வியுள்ை, மிக எளிய ெ�ம்புமணடலம் உள்ைது. 
பைைம் ரபொன்ற நிரடரியொக்களில் கொல்சியம் 
கொர்பரனடடொல் ஆன ெடடகம் உள்ைது. 
இதகதொகுதி விலங்குகள் போலிப் (Polyp) மற்றும் 
சமடுசோ (Medusa), எனப்படும் இருைவக 
உடலவமப்புகவைப் கபற்றுள்ைது. இதில் பொலிப் 
குைல் ைடிை அவமப்புடன் நிவலயொக ஓரிடததில் 
ஒடடி ைொழும் தன்வமயுவடயது. (எ.கொ: வைட�ொ, 
ஆடம்சியொ). குவடைடிைம் ககொணட கமடுெொ, 

 குறிப்பு
கடல் அடிப்�குதி �லவவகப்�டட கடல்வோழ 
விலங்குகளின் இருப்பிடமோக உள்்ளதோல் 
அதிலிருந்து கடல் ெோரந்த புதிய மருந்துகள் 
கண்டுபிடித்தல் �ணியில் த�ரும் வ்ளரச்சி 
கண்டுள்்ளது.  புறறுப�ோய, மபலரியோ 
ப�ோன்்றவறவ்ற தடுக்கும் உயிர 
மூலக்கூறுகள் தனித்து 
பிரித்ததடுக்கப்�டடு தவறறிகரமோக 
பெோதவை தெயயப்�டடுள்்ளை.

ப�ரமுக மறறும் மவ்றமுக வ்ளரச்சியின் 
�ன்வம தீவமகவ்ள ஒப்பிடுக.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

�டம் 2.10 சிலை நிபடரியொக்கள

ஆடம்சியொ கபன்னொடடுலொ

மியொன்டரினொ வபெொலியொ
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நீந்தித திரியும் தன்வமயுவடயது. இதன் ைொழக்வக 
சுைற்சியில் சமட்்டோசஜனிசிஸ்	(Metagenesis)	அல்லது 
பொல்-பொலிலி தவலமுவற மொற்றம் (Alternations	 of	
generations) கொணப்படுகிறது. அதொைது பொலிப், 
பொலிலொ தவலமுவறவயயும், கமடுெொ, 
பொலினப்கபருக்க தவலமுவறவயயும் 
கைளிப்படுததுகின்றன. ஆகரை பொலிப் பொலிலொ 
இனப்கபருக்கததின் மூலம் கமடுெொவையும், 
கமடுெொ பொல் இனப்கபருக்கததின் மூலம் 
பொலிப்வபயும் உருைொக்குகின்றன. மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சி ெவடகபறுகிறது. குற்றிவைகவை 
உவடய பி்ளோனுேோ என்னும் லொர்ைொ பருைம் 
கொணப்படுகிறது.

எடுத்துக்கோட்டுகள்: வபெொலியொ (Physalia) 
(ரபொர்ததுகீசியப் ரபொர்வீ�ன்), ஆடம்சியொ (Adamsia) 
(கடல் ெொமந்தி), கபன்னொடடுலொ (Pennatula) (கடல் 
ரபனொ) மியொன்டரினொ (Meandrina) (மூவை 
பைைம்) (படம் 2.10).

2.3.3  ததோகுதி : டிபைோெஃப�ோரோ (Ctenophora) 

(கிர�.டிரனொ : சீப்பு; ரபொ�ொஸ்: கபற்றுள்ைவம) 
(G.Ktenos-comb; phoros-bearing)

இதகதொகுதிவயச் ரெர்ந்த விலங்குகைவனததும் 
கடல்ைொழ உயிரிகைொகும். திசு அைவிலொன உடல் 
கடடவமப்வபப் கபற்றுள்ை இவை, ஈரோர்ச	
சம்சசீரவமப்புவ்டய ஈ�டுக்கு விலங்குகள் ஆகும். 
எனினும் இதன் மீரெொகிளியொ நிரடரியொவிலிருந்து 
மொறுபடடுள்ைது. ஏகனனில் மீரெொகிளியொவில் 
அமிரபொவெடடுகளும் கமன்தவெ கெல்களும் 
உள்ைன. இடப்கபயர்ச்சிக்குப் பயன்படும் எடடு 
ைரிவெயிலொன குறுயிவைகளுடன் கூடிய 
கைளிப்புறச் சீப்புததகடவடப் கபற்றுள்ைதொல், 
நகோம்ப்	 சஜல்லி	 (சீப்பு	 வடிவம்) அல்லது க்டல்	
வோதுவம (Sea walnuts) என்று அவைக்கப்படுகிறது. 
உயிரிகளிலிருந்து ஒளி உருைொகும் உயிசரோளிரதல் 
பணபு, டீரனொஃரபொ�வின் சிறப்புப் பணபொகும். 
நிமடரடொசிஸ்டடுகள் இல்லொத நிவலயில், இவை 
சிறப்புத தன்வம ைொய்ந்த ேோஸ்நஸோ	 (Lasso	 cells)	
சசல்கள் அல்லது சகோநேோபி்ளோஸ்ட் (Colloblasts) 
சசல்கவ்ளப் கபற்றுள்ைன. இவை இவ�வயப் 
பிடிக்கப் பயன்படுகின்றன. கெல் உள் கெரிததல் 
மற்றும் கெல் கைளி கெரிததல் ஆகியவை 
ெவடகபறுகின்றன. இருபொல் உயிரிகைொன 
இவ்விலங்குகளில் பொல்இனப்கபருக்கம் மடடுரம 
ெவடகபறுகிறது. புறக்கருவுறுதவலத கதொடர்ந்து, 
மவறமுகக் கருைைர்ச்சி ெவடகபறுகிறது. 

புளூர�ொபி�ொக்கியொவில் உள்ைவதப்ரபொலச் 
சிடிப்பிட்	 ேோரவோ (Cydippid) பருைம் 
கொணப்படுகிறது. (எ.கொ.) புளூர�ொபி�ொக்கியொ 
(படம் 2.11).

எடுத்துகோட்டுகள்: புளூர�ொபி�ொக்கியொ மற்றும் 
டீரனொபிைொனொ.

2.3.4.  ததோகுதி: பி்ளோடடிதைல்மின்தஸ் 
(தடவட புழுக்கள்) 

(கிர�. பிைொடடி: தடவடயொன, கைல்மின் : 
புழுக்கள்) (G.Platy-broad or flat; helmin-worm)

முதுகுப்புற – ையிற்றுப்புறைொக்கில் தடவடயொன 
உடலவமப்வபப் கபற்றுள்ைதொல் இவை தடவட 
புழுக்கள் எனப்படுகின்றன. இவையவனததும் 
உறுப்பு அைவிலொன உடற்கடடவமப்புடன் கூடிய 
உடற்குழியற்ற, இருபக்கச் ெமச்சீருவடய மூைடுக்கு 
விலங்குகள் ஆகும். ஓ�ைவு தவலயொக்கததுடன் 
கொணப்படும் இப்புழுக்கள் ஒற்வறத திவெயில் 
ெகரும் தன்வமயுவடயவை. கபரும்பொலும், மனிதன் 
உள்ளிடட விலங்குளில் ஒட்டுணணிக்ளோக 
ைொழகின்றன. இந்த ஒடடுணணிகளில் உள்ை 
ககொக்கிகளும், உறிஞசிகளும் ஒடடுறுப்புகைொகச் 
கெயல்படுகின்றன. இவ்ைவக உயிரிகளில் 
கணடங்கள் இல்வல. ஆனொல் சில உயிரிகள் மடடும் 
ரபொலியொன உடற்கணடங்கவைப் கபற்றுள்ைன. 
சில ஒடடுணணிப் புழுக்கள் விருந்ரதொம்பியின் 
உடலிலிருந்து உணவூடடப் கபொருடகவை 
ரெ�டியொகத ரதொல்ப�ப்பின் ைழியொக உறிஞசிக் 
ககொள்கின்றன. எனினும், கல்லீ�ல் புழு ரபொன்ற 

�டம் 2.11 டீபனொப�ொைொ - புளூபைொபிைொக்கியொ
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தடவடப்புழுக்கள் முழுவமயற்ற கெரிமொன 
மணடலதவதக் ககொணடுள்ைன. கழிவுநீக்கமும், 
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபொடும் சிறப்புததன்வம 
ைொய்ந்த, கழிவு நீக்கச் கெல்கைொன சு்டர	சசல்க்ளோல் 
(Flame cells) ெவடகபறுகின்றன. இருபொல் உயிரிகைொன 
இைற்றில் உடகருவுருதல் ெவடகபறுகிறது. 
மிரோசீடியம்,	ஸ்நபோநரோசிஸ்ட்,	ரீடியோ,	சசரக்நகரியோ	
ரபொன்ற பல லொர்ைொக்கவைக் ககொணட மவறமுக 
ைைர்ச்சி கொணப்படுகிறது. இைற்றின் ைொழக்வகச் 
சுைற்சியில் பேகரு	 நிவேயும், (Polyembryony) 
பிைரனரியொ ரபொன்ற விலங்குகளில் இைப்பு	மீட்்டல் 
பணபும் கொணப்படுகின்றன.

எடுத்துகோட்டுகள்: டீனியொ (ெொடொபுழு), 
ஃரபசிரயொலொ (கல்லீ�ல் புழு), சிஸ்ரடொரெொமொ 
(இ�ததப் புழு (படம் 2.12).

2.3.5  ததோகுதி ஆஸ்தகல்மின்தஸ் 
(உருவ்ளப் புழுக்கள்)  
(Phylum: Aschelminthes- Round Worms)

(கிர�. ஆஸ்கஸ் குழி; 
கைல்மின்தஸ் - புழுக்கள்) 
(G.Askes-cavity; helminths-worms)

கெமடரடொடொ என்று முன்னர் அவைக்கப்படட 
இதகதொகுதி புழுக்கள், தற்ரபொது ஆஸ்ககல்மின்தஸ் 
என அவைக்கப்படுகின்றன. இப்புழுக்களின் உடல் 
கைடடுத ரதொற்றததில், ைடட ைடிவில் 
கொணப்படடதொல் உருவைப்புழுக்கள் என்று 
அவைக்கப்படுகின்றன. இவ்ைவக புழுக்கள் 
தனிதரதொ அல்லது நீர், நிலத தொை�ங்கள் மற்றும் 
விலங்குகளில் ஒட்டுணணியோகநவோ 
ைொைக்கூடியவை. இருபக்க ெமச்சீருவடய 
மூைடுக்கு உயிரிகைொன இவை உறுப்பு மணடல 
அைவிலொன உடற்கடடவமப்வபயும் ரபொலி 
உடற்குழிவயயும் ககொணடவை. கியூடடிகிள் 
எனப்படும் ஒளி ஊடுருவும் தன்வமயுவடய 
கடினமொன, பொதுகொப்பொன சகோேோஜன்	சவவினோல் 
இவை மூடப்படடுள்ைன. இைற்றின் உடலில் 
கணடங்களில்வல. முழுவமயொன ை ைர்ச்சியவடந்த 
கெரிமொன மணடலததில், ென்கு ைைர்ச்சியவடந்த 
ைொய், தவெயினொலொன கதொணவட மற்றும் மலைொய் 
ஆகியவை உள்ைன. கழிவுநீக்கம் சரன்னட்	
சுரப்பிக்ளோல் (Rennet glands) ெவடகபறுகிறது. இவை 
ஒருபொல் உயிரிகள். எனரை ஆண கபண 
புழுக்களுக்கிவடரய பொல் ரைறுபொடடு தன்வம 
உணடு. கபொதுைொகச் சில கபண புழு ஆண 
புழுவைவிடச் ெற்று நீணடதொகக் கொணப்படும். 

�டம் 2.13 சிலை உருற்ளப் புழுக்கள

அஸ்கொரிஸ் யொவனக்கொல் புழு ககொக்கிப் புழு

�டம் 2.12 சிலை தட்றட புழுக்கள
பிைரனரியொ கல்லீ�ல் புழு ெொடொப்புழு
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இடப்கபயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகிறது. இவ்ைவக 
உயிரிகளின் நீணட உடல்ப�ப்பு பல கணடங்கைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. அதற்ரகற்ப உடலின் 
உடபுறமும் கணட இவடச்சுை�ொல் பல 
கணடங்கைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைன. இந்நிகழரை 
கணடங்கைொக்கம் அல்லது சமட்்டோசமரிசம்	
(Metamerism)	எனப்படும். இதன் உடற்சுைரில் உள்ை 
ைடட மற்றும் நீள்ைெததவெகள் இடப் 
கபயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றன. நீரிஸ் ரபொன்ற 
நீர்ைொழ விலங்குகளில் போரநபோடியோ எனப்படும் 
பக்க இவணயுறுப்புக்கள் நீந்துைதற்குப் 
பயன்படுகின்றன. மணபுழு, அடவட ரபொன்ற 
ைவைதவெப்புழுக்களில் வகட்டின் என்னும் 
கபொருைொலொன முடகள் மற்றும் உறிஞசிகள் 
இடப்கபயர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றன. 
ஹிநமோகுந்ளோபின், மற்றும் குந்ளோநரோகுரூரின் 
ரபொன்ற சுைொெ நிறமிகவைக் ககொணட மூடிய ைவக 
இ�ததச் சுற்ரறொடட மணடலம் கொணப்படுகிறது. 
ெ�ம்பு மணடலததில் ஓரிவண ெ�ம்பு கெல் 
தி�ள்கள் கொணப்படுகின்றன. இவை ையிற்றுப்புற 
இ�டவட ெ�ம்பு ைடததுடன் பக்க ெ�ம்புகைொல் 
இவணக்கப்படடுள்ைன. மணபுழு ரபொன்றவை 
இருபொல் உயிரிகைொகவும் நீரிஸ் மற்றும் அடவட 
ரபொன்றவை ஒருபொல் உயிரிகைொகவும் உள்ைன. 
பொல்முவற இனப்கபருக்கம் கொணப்படுகிறது. 
கருைைர்ச்சி ரெ�டியொனதொகரைொ அல்லது 
ட்நரோநகோஃநபோர ரபொன்ற லொர்ைொக்களுடன் கூடிய 
மவறமுகமொனதொகரைொ கொணப்படுகிறது. 

எடுததுக்கொடடுகள்: லொம்பிடரடொ மொரிடடிவய 
(Lampito mauritii) (மணபுழு) நீரீஸ் (Neries) 
ஹிருடிரனரியொ ( (Hirudinaria) (அடவட) (படம்.2.14).

அகக்கருவுறுதல் ெவடகபறும் இப்புழுக்களில் 
கபரும்பொலொனவை முடவடயிடக் கூடியவை (எ.கொ. 
அஸ்கொரிஸ்). சில புழுக்களில் தொயுள் முடவட 
ைைர்ச்சி ெவடகபறும் (Ovoviviparous). (எ.கொ. 
உச்ெரீரியொ). ரெ�டியொன அல்லது மவறமுக 
ைைர்ச்சி கொணப்படுகிறது.

எடுத்துகோட்டுகள் : அஸ்கொரிஸ் லும்பிரிகொய்டஸ் 
(Ascaris lumbricoides) (உருவைப் புழுக்கள்), 
என்டர�ொபியஸ் கைர்மிகுலொரிஸ் (Enterobius 
vermicularis) (ஊசிபுழு) உச்ெரீரியொ பொன்கி�ொப்டி 
(Wuchereria bancrofti) (யொவனக்கொல் புழு) 
ஆன்வகரலொஸ்ரடொமொ டிரயொடிரனல் (Ancylostoma 
deuodenale) (ககொக்கிப்புழு) (படம் 2.13).

2.3.6  ததோகுதி : அன்ைலிடோ (வவ்ள 
தவெ புழுக்கள்) (Phylum:Annelida- 
(Segmented worm)

(இல. அன்னூலஸ் - ைவையம் மற்றும் கிர�. 
எடிரயொஸ் - ைடிைம்) (L.annulus-a ring, and G.edios-
form)

பரிணொமததில் கணடங்களுவடய முதல் 
விலங்குகள் ைவை தவெப் புழுக்கள் ஆகும். இவை 
நீரிரலொ, நிலததிரலொ, தனிதது ைொழும் 
தன்வமயுவடயன. எனினும் சில 
ஒடடுணணியொகவும் ைொழகின்றன. அவனததும் 
இருபக்க ெமச்சீருவடய மூைடுக்கு விலங்குகள் 
ஆகும். வசநசோசீநேோமிக்	 வவக உடற்குழியுடன் 
உறுப்பு மணடல அைவிலொன உடற்கடடவமப்வபக் 
ககொணடவை. உடற்குழி தி�ைததுடன் கூடிய 
உடற்குழி ஒரு நீர	 சட்்டகமோக்ச கெயல்படடு 

உணவுகவ்ளப் த�றுவதில் தவலயோக்கம் எவவோறு �யன்�டுகி்றது?

 ததரிந்து ததளிபவோம்

யொவனக்கொல் வியொதி (ஃவபரலரியொஸிஸ்): மரலரியொவிற்கு அடுததப்படியொக 
இந்தியொவின் மிகப்கபரிய சுகொதொ� பி�ச்ெவனயொன இதவன கி.மு. 6-ம் நூற்றொணடில் 
ைொழந்த சுஷ்ருதொ என்பைர் சுஷ்ருத ெம்ஹிதொ என்னும் நூலில் பதிவு கெய்துள்ைொர்.  

அரத ரபொன்று கி.பி.7ம் நூற்றொணடில் ைொழந்த மொதைக�ொ என்பைர் இந்ரெொயிவனயும், ரெொவய 
குணப்படுததும் முவறகவையும் 'மொதை நிதொனொ’ எனும் நூலில் விைக்கியுள்ைொர்.  இது தற்கபொழுதும் 
பயன்பொடடில் உள்ைது.  1709-ல் கிைர்க் என்பைர் ககொச்சியில் யொவனக்கொவல மலபொர் கொல்கள் 
என்றவைததொர்.

கல்கததொவை ெொர்ந்த லூயிஸ் 1872-ல் முதல் முதலில் புறப்ப�ப்பிலுள்ை இ�ததததிலிருந்து வமக்ர�ொ 
வபரலரியொவைக் கணடறிந்தொர்.

 குறிப்பு
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�டம் 2.14. சிலை வற்ளதறெப்புழுக்கள
மணபுழு நீரீஸ் அடவட

2.3.7  ததோகுதி : கணுக்கோலிகள் 
(Phylum:Arthropoda)

(கிர�. ஆர்தர�ொஸ் : கணு; ரபொடஸ் - கொல்கள்)  
(G.arthros-jointed; podes-feet)

விலங்குலகததின் கபரிய கதொகுதி கணுக்கொலிகள் 
ஆகும். இதில் 2-10 மில்லியன் எணணிக்வக 
ககொணட பூச்சிகள் எனும் கபரிய பிரிவு உள்ைது. 
இவை கணடங்களுடன் கூடிய இருபக்கச் 
ெமச்சீருவடய, மூைடுக்கு விலங்குகள் ஆகும். 
ரமலும் இவ்வுயிரிகள் உறுப்பு மணடல அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்வபயும், வசநசோசீநேோம் ைவக 
உடற்குழிவயயும் ககொணடவை, இவை 
கணுக்களுடன் கூடிய இவணயுறுப்புகவைப் 
கபற்றிருக்கின்றன. இைற்றின் மூலம் இடப் 
கபயர்ச்சி, உணவூடடம் மற்றும் உணர்ைறிதல் 
ஆகியவை ெவடகபறுகின்றன. உடல் 
பொதுகொப்பிற்கும் நீரிைப்வபத தடுக்கவும், 
புறச்ெடடகததினொல் உடல் மூடப்படடுள்ைது. இது 

அவ்ைப்ரபொது ெவடகபறும் ரதொலுரிததல் நிகழவின் 
மூலம் புதுப்பிக்கப் படுகிறது. இந்நிகழவு 
நதோலுரித்தல் (Moulting) அல்லது எக்வ்டசிஸ் (Ecdysis) 
எனப்படும். உடல் தவல, மொர்பு மற்றும் ையிறு என 
மூன்று பகுதிகைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைது. 
உடற்குழியில் ஹீநமோலிம்ப் என்னும் தி�ைம் 
கொணப்படுகிறது. சுைொெ உறுப்புகைொகச் கெவுள்கள், 
புத்தக்ச	சசவுள்கள்,	புத்தக	நுவரயீரல்கள்	மறறும்	
மூ்சசுகுைல் (Trachea) ஆகியவை இவ்ைவக 
விலங்குகளில் கொணப்படுகின்றன. ரமலும் இவை 
திறந்த ைவக இ�தத ஓடடமணடலதவத 
ககொணடுள்ைன. உணர் உறுப்புக்கைொக 
உணர்நீடசிகள், கணகள், ரபொன்றவை 
கொணப்படுகின்றன. இதில் கணகள் எளிய 
கணகைொகரைொ அல்லது கூட்டுக்கணக்ளோகநவோ 
கொணப்படுகின்றன. உடல் ெமநிவல உறுப்பொன 
ஸ்ரடடரடொசிஸ்டடுகளும் (எ.கொ. கி�ஸ்ரடசியொ) 
உணடு. மல்பீஜியன்	 குைல்கள்,	 ப்சவச	 சுரப்பிகள் 
மற்றும் கோக்சல்	 சுரப்பிகள் மூலம் கழிவுநீக்கம் 

�டம் 2.15  சிலை கணுக்கொலிகள

இறொல் துறவி ெணடு கைடடுக்கிளி

ரதள் சிலந்தி லிமுலஸ் 
(உயிர்ைொழ புவதப்படிைம்)
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ெவடகபறுகிறது. கபொதுைொக இவை ஒருபொல் 
உயிரிகைொகும். கபரும்பொலும் அகக்கருவுறுதல் 
ெவடகபறுகிறது. முடவடயிடும் தன்வமயுவடய 
இவ்வுயிரிகளில் ரெ�டியொன மற்றும் மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சி கொணப்படுகிறது. இதன் ைொழக்வக 
சுைற்சியில் பல லொர்ைொக்கள் நிவலவயத கதொடர்ந்து 
ைைர் உருமொற்றம் (Metamorphosis) ெவடகபறுகிறது.

எடுத்துக்கோட்டுகள்	 : லிமுலஸ் (Limulus) (அ�ெ 
ெணடு – ைொழும் புவதபடிைம்), பொலம்ரனயஸ் 
(Palamnaeus) (ரதள்), யூரபகு�ஸ் (Eupagurus) (துறவி 
ெணடு), கலபிஸ்மொ (lepisma) (கைள்ளி மீன்), ஏபிஸ் 
(Apis) (ரதனீ), மஸ்கொ (Musca) (வீடடு ஈ).

ரெொய்க்கடததிகள் (Vectors) அனொபிலிஸ், 
கியூலக்ஸ், ஏடிஸ் (ககொசுக்கள்).

கபொருைொதொ� முக்கியததுைம் ைொய்ந்த பூச்சிகள் 
ஏபிஸ் (ரதனீ), பொம்பிக்ஸ் (படடுப்பூச்சி) லொக்சிபர் 
(அ�க்கு பூச்சி), ரலொகஸ்டொ (கைடடுகிளி) 
(படம்.2.15).

சிலந்திப்�டடு நூலோைது, அபத 
குறுக்க்ளவு தகோண்ட எெஃவக விட 
ஐந்து மடங்கு உறுதியோைது.  
த�ன்சில் அ்ளவு தகோண்ட 

இவழயோைது ப�ோயிங் 747 விமோைத்வத இழுத்து 
நிறுத்தக்கூடியது எை குறிப்பிடப்�டடுள்்ளது.  
மனிதைோல் உருவோக்கப் �டட மிக உறுதியோை 
தகவலர (Kevlar) என்னும் �ோலிமருக்கு ஈடோை 
வலிவம தகோண்டது சிலந்திப் �டடோகும்.

2.3.8 ததோகுதி : தமல்லுடலிகள் (Mollusca)

(இல. கமொலஸ்க்ஸ் - கமல்லுடலிகள்)  
(L. molluscs-soft bodied)

இது விலங்குலகததின் இ�ணடொைது கபரிய 
கதொகுதியொகும். இதில் உள்ைடங்கியுள்ை 
உயிரிகளில் சில நீரிலும் (ென்னீர் அல்லது கடல் நீர்) 
மற்றும் சில நிலததிலும் ைொழும் தன்வமயுவடயன. 
உறுப்பு மணடல அைவிலொன உடற்கடடவமப்வபக் 
ககொணடவை. ஒற்வற ஓடுடலிகவைத (எ.கொ. ஆப்பிள் 
ெதவத) தவி�ப் பிற அவனதது கமல்லுடலிகளும் 
இருபக்க ெமச்சீருவடயவை. இவை உடற்குழியுடன் 
கூடிய மூைடுக்கு உயிரிகள் ஆகும். கணடங்கைற்ற 
உடல் தவல, தவெயொலொன பொதம், உள்ளுறுப்புத 
கதொகுப்பு என மூன்று பகுதிகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. உடல் முழுைதும் 

கொல்சியததினொலொன கடின ஓடடினொல் 
மூடப்படடுள்ைது. உள்ளுறுப்புத கதொகுதியொனது 
கமன்வமயொன ரதொல் ரபொன்ற அவமப்பொல் 
மூடப்படடுள்ைது. இதற்கு நமன்டில் என்று கபயர். 
உள்ளுறுப்பு கதொகுப்பிற்கும் ரமன்டிலுக்கும் 
(pallium) இவடப்படட இவடகைளி ரமன்டில் 
இவடகைளி (mantle cavity) எனப்படும். இதில் 
எணணற்ற இறகு ைடிை, சுைொெததிற்குப் பயன்படுகிற 
டினிடியோ (Ctenidia) எனப்படும் கெவுள்கள் 
கொணப்படுகின்றன. முழுவமயொன கெரிமொன 
மணடலம் கொணப்படுகிறது. ைொயில் அ�ம் ரபொன்ற 
வகடடினொலொன குறுக்கு ைரிவெயில் அவமந்த 
பற்கவைக் ககொணட ரோடுேோ (Radula) எனும் அவமப்பு 
கொணப்படுகிறது. இ�டவட ஓடுவடய 
கமல்லுடலிகளில் (எ.கொ. முதது சிற்பி) �ொடுலொ 
கொணப்படுைதில்வல. தவலயின் முன்பக்கததில் 
உணர்நீடசிகள், கணகள் மற்றும் ஆஸ்ஃபிநரடியம் 
(Osphradium) ஆகிய உணர் உறுப்புகள் 
கொணப்படுகின்றன. இ�டவட ஓடுவடய 
கமல்லுடலிகளிலும் ையிற்றுக் கொலிகளிலும்  
(எ.கொ. ஆப்பிள் ெதவத) நீரின் த�தவதக் 
கணடறிைதற்கு ஆஸ்ஃபிர�டியம் பயன்படுகிறது. 
கழிவு நீக்கம், கெஃப்ரீடியததின் மூலம் 
ெவடகபறுகிறது. ஆக்ரடொபஸ், கெபியொ (cuttle fish) 
மற்றும் கணைொய் மீன் (squids) ரபொன்ற 
தவலக்கொலிகள் தவி� அவனதது கமல்லுடலிகளிலும் 
திறந்தைவக இ�தத ஓடட மணடலம் கொணப்படுகிறது. 
இைற்றின் இ�ததததில் தொமி�தவதக் ககொணட 
ஹிநமோவசயனின் எனப்படும் சுைொெ நிறமி 

�டம் 2.16. சிலை சமல்லுடலிகள

ெதவத  (ஒற்வற ஓடுடலிகள்) ஆக்ரடொபஸ்

கணைொய் மீன் சிப்பி உயிரி 
(இ�டவட ஓடுடலிகள்)
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கொணப்படுகிறது. முடவடயிடும் ைவகவயச் ரெர்ந்த 
இவை தனிப்பொல் உயிரிகைொகும். சவலிஜர	ேோரவோ 
(Veliger) நிவலயுடன் கூடிய மவறமுகக் கருைைர்ச்சி 
கொணப்படுகிறது. கைலிஜர் லொர்ைொ என்பது 
ட்நரோநகோநபோர (Trochophore) ேோரவோலின் மொறுபடட 
நிவலயொகும்.

எடுத்துக்கோட்டுகள்: வபலொ (Pila) (ஆப்பிள் 
ெதவத), லொகமல்லிடன்ஸ் (Lamellidens) (மடடிகள்), 
பிங்க்டடடொ (Pinctada) (முததுசிப்பி), கெப்பியொ 
(Sepia) (கணைொய் மீன்), லொலிரகொ (Loligo) (ஸ்குயிட), 
ஆக்ரடொபஸ் (Octopus) (ரபய் மீன்) (படம்.2.16).

�லவண்ண கூம்பு வடிவ 
�த்வத – பகோைஸ் மோரபமோரியஸ் (Conus 
 marmoreus) (marbled cone snail) இக்கூம்பு வடிவ 
�த்வதயோைது தவளிபயறறும் அ�ோயகரமோை 
�ச்சு, �ோரவவ பகோ்ளோவ்றயும் தவெ மறறும் 
வலிப்பு சுவோெத்தவட ஆகியவறவ்ற 
உண்டோக்கி மரணத்வத ஏற�டுத்தும்.  
இதவை குணப்�டுத்தக்கூடிய எதிர�ச்சு 
கிவடயோது.

2.3.9.  ததோகுதி : எக்கிபைோதடரபமடடோ 
(முடபதோலிகள்)  
(Phylum Echinodermata)

(கிர�. எக்கிரனொஸ் : முடகள் ; கடர்ரமொஸ் : 
ரதொல்) (G.Echinos-spiny; dermos-skin)

இவையவனததும் கடல்ைொழ உயிரிகைொகும். 
முதிர் விலங்குகள் ஆ�ச்ெமச்சீர் தன்வமவயயும் 
லொர்ைொக்கள் இருபக்க ெமச்சீர் தன்வமவயயும் 
ககொணடுள்ைன. உறுப்பு மணடல அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்பிவன உவடய இவ்விலங்குகள், 
ெடுஅடுக்கிலிருந்து ரதொன்றிய கொல்சியததினொல் 
ஆன முட்களு்டன்	 கூடிய	 புை்சசட்்டகம்	
ககொணடுள்ைதொல் முடரதொலிகள் என 
அவைக்கப்படுகின்றன. குைல் கொல்கள் அல்லது 
ரபொடியொ எனப்படும் கொல்களுடன் கூடிய 
நீரக்குைல்	 மண்டேம் அல்லது ஆம்புநேக்ரல்	
மண்டேம்	 இதகதொகுதியின் மிக முக்கியப் 
பணபொகும். இது இடப்கபயர்ச்சி, உணவைப் 
பிடிததுக் கடததல் மற்றும் சுைொெம் 
ஆகியைற்றிற்குப் பயன்படுகிறது. ையிற்றுப் 
புறததில் ைொய்ப்பகுதிவயயும் முதுகுப்புறததில் 

மலததுவைவயயும் ககொணடுள்ை முழுவமயொன 
கெரிமொன மணடலதவதக் ககொணடுள்ைன. 
ெ�ம்பு மணடலமும் உணர்வு மணடலமும், 
முழுவமயொக ைைர்ச்சியவடய வில்வல. தனிக் 
கழிவுநீக்க மணடலம் கிவடயொது. இதயம் மற்றும் 
இ�ததக் குைல்கைற்ற திறந்தைவக இ�தத ஓடட 
மணடலம் கொணப்படுகிறது. தனிப்பொல் 
உயிரிகைொன இைற்றில் பொலினப் கபருக்கமும் 
புறக் கருவுறுதலும் ெவடகபறுகின்றன. இவை 
இருபக்க ெமச்சீருவடய தனிதது நீந்தும் 
லொர்ைொக்களுடன் கூடிய மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சிவயக் ககொணடவை. சில 
முடரதொலிகளில் இைப்பு	 மீட்்டல் பணபுடன் 
கூடிய தன்னுறுப்பு	துணடிப்பு	தன்வம (Autotomy) 
கொணப்படுகிறது (எ.கொ. ெடெததி� மீன்). 

எடுத்துக்கோட்டுகள் : ஆஸ்டரியஸ் (Asterias) 
(ெடெததி� மீன் (அ) கடல் ெடெததி�ம்), எக்கினஸ் 
(Echinus) (கடல் குப்பி), ஆன்டிரடொன் (Antedon) 
(கடல் அல்லி), குக்குரமரியொ (Cucumaria) (கடல் 
கைள்ைரி), ஒஃபியூ�ொ (Ophiura) (உவடயும் 
ெடெததி�ம்), (Brittle star) (படம்.2.17). 

2.3.10  ததோகுதி : தைமிகோரபடடடோ 
(அவர�ோணிகள்)  
(Phylum : Hemichordata)

(கிர�. கைமி : அவ� ; கொர்ரட : ெொண) (G. hemi-half; 
chorde-string)

அவ� ெொணிகள் முன்னர் முதுகுெொணிகளின் 
துவணத கதொகுதியொன முன் முதுகுெொணிகள் 
என்னும் பிரிவின் (Prochordata) கீழ 

உவடயும் ெடெததி�ம்

�டம் 2.17. சிலை முட்பதொலிகள

ெடெததி�மீன்

கடல் கைள்ைரி கடல்குப்பி
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எடுத்துக்கோட்டுகள்: பலரனொகிைொெஸ்(Balanoglossus), 
ெொக்ரகொகிைொெஸ் (Sachoglossus), வடரகொரட�ொ 
பிரைைொ (Ptychodera flava) (தமிழெொடடின் குருெவட 
தீவுப்பகுதிகளில் கொணப்படும் இந்திய 
அவ�ெொணிகள்). (படம் 2.18).

2.4.  சதாகுதி:  முதுகுநாணுலடயலவ  
(Phylum : Chordata)

(கிர�. கொர்ரட: ெொன்) (G.Chorde – string)

மீன்கள், இருைொழவிகள், ஊர்ைன, பறப்பன 
மற்றும் பொலூடடிகள் ரபொன்ற ென்கு அறியப்படட 
விலங்குகவையும், ேோன்ஸ்சேட் (ஆம்பியொக்ெஸ்) 
மற்றும் டியூனிரகடடுகள் (அசிடியன்) ரபொன்ற 
ஓ�ைவு அறியப்படட விலங்குகவையும் ககொணட 
கபரிய கதொகுதி முதுகுெொணுவடயவை ஆகும். 
அவனதது முதுகுெொணுவடய விலங்குகளும் 
தனது ைொழக்வக சுைற்சியில் ஏதொைது ஒரு 
நிவலயில் மூன்று அடிப்பவடப் பணபுகவைப் 
கபற்றிருக்கும் (படம் 2.19).

î¬ê
è‡ìƒèœ º¶°ï£‡

õ£Œªî£‡¬ìŠ
H÷¾èœ

ñôŠ¹¬öî¬êò£ô£ù
ñôŠ¹¬öJ¡
H¡ õ£™

º¶°¹ø
ïó‹¹‚°ö™

�டம் 2.19. மொதிரி முதுகுேொணி

அவையொைன;

1.  ெ�ம்பு ைடததிற்குக் கீைொகவும் உணவுப்பொவதக்கு 
ரமலொகவும் நீணட தணடு ரபொன்ற முதுகு�ோவண 
கபற்றிருக்கும் இது கதொன்வமயொன 
அகச்ெடடகமொகும். லொம்ப்ர� மற்றும் 
லொன்ஸ்கலட ரபொன்ற விலங்குகளில் இது 
ைொழெொள் முழுைதும் கொணப்படும்.  முதிர் 
முதுககலும்பிகளில் இது பகுதியொகரைொ 
அல்லது முழுவமயொகரைொ முதுககலும்புத 
கதொட�ொக மொற்றீடு கெய்யப்படுகிறது.

2. முதுகுெொணிற்கு ரமலொகவும், முதுகுபுற 
உடற்சுைருக்கு கீைொகவும் அவமந்துள்ை  �ரம்பு	
வ்டமோனது குைல்ைடிைததிலும்  உள்ளீடற்றும், 

வைக்கப்படடிருந்தன. ஆனொல் இப்ரபொது 
முடரதொலிகளுக்கு கெருக்கமொன ஒரு 
தனிதகதொகுதியொக, முதுகுககலும்பற்றவையில் 
வைக்கப்படடுள்ைன. இவ்ைவக விலங்குகள் 
முதுகு�ோணுள்்ளவவ மற்றும் முதுகு�ோணறைவவ	
ஆகிய இருபிரிவுகளின் பணபுகவ்ளயும்	
சபறறுள்்ளன.	

இதகதொகுதியில் கமன்வமயொன புழு ரபொன்ற 
உடலவமப்வபக் ககொணட விலங்கினங்கள் 
குவறைொன எணணிக்வகயில் உள்ைன.  கடல் நீரில் 
ைொழும்  ைவைைொழ உயிரிகைொன இவை கபொதுைொக 
ெொக்குப் புழு அல்லது அகொர்ன் புழு என்று 
அவைக்கப்படுகின்றன. உணவமயொன 
உடற்குழிவயக் ககொணட மூைடுக்கு உயிரிகைொன 
இவ்வின விலங்குகள் உறுப்பு மணடல அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்பும் இருபக்க ெமச்சீ�வமப்பும் 
உவடயனைொகும். உருவை ைடிைமொன இதன் உடல் 
மூன்று கபரும்பிரிவுகவை உவடயவை. அவை: 
முன்முவனயினுள்ை புநரோநபோஸிஸ், (Proboscis) 
குடவடயொன படவட (அ) கழுதது பகுதி (Collar) 
மற்றும் நீணட உடல் பகுதி (Trunk) ஆகியனைொகும். 
கபரும்பொலொன அவ�ெொணிகள் குறுயிவை ஊடட 
முவறவய ரமற்ககொள்ைன. எளிய மற்றும் திறந்த 
ைவக சுற்ரறொடட மணடலம் (அ) முதுகுப்புற 
இதயததுடன் கூடிய லொக்குனொ என்னும் 
சிற்றிவடக்குழி ைவக கொணப்படுகிறது. 
கதொணவடயில் திறக்கும் ஒரு இவண கெவுள் 
பிைவுகள் மூலம் சுைொெம் ெவடகபறுகிறது. 
புர�ொரபொஸிஸ் பகுதியில் கொணப்படும் ஒற்வறப் 
புர�ொரபொசிஸ் சு�ப்பி (அ) கிைொமருலஸ் மூலம் 
க ழி வு நீ க் க ம் 
ெவடகபறுகிறது. எளிய 
ெ�ம்பு மணடலததுடன் 
கூடிய இவை 
தனிப்பொல் உயிரிகள் 
ஆகும். இைற்றில்  பொல் 
இ ன ப் க ப ரு க் க மு ம் 
கைளிக்கருவுருதலும் 
க ொ ண ப் ப டு கி ற து . 
இைற்றின் ைொழக்வக 
சுைற்சி ்டோரநனரியோ 
(Tornaria) லொர்ைொவுடன் 
கூடிய மவறமுகக் 
க ரு ை ை ர் ச் சி வ ய க் 
ககொணடதொகும். �டம் 2.18 அறைேொணி (எ.கொ) 

�லைபனொகி்ளொெஸ்
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அட்்டவவண	–	1	.  
முதுகுெொணுவடய மற்றும் முதுகு ெொணற்ற விலங்குகள் – பணபுகளின் ஒப்பீடு

முதுகு�ோணுவ்டயவவ முதுகு�ோணறைவவ

முதுகுெொண உணடு. முதுகுெொண இல்வல.

முதுகுபுற உள்ளீடற்ற ஒற்வற  ெ�ம்பு ைடம் உணடு. ஓர் இவண ையிற்றுபுற திட ெ�ம்பு ைடம் உணடு.

கதொணவட கெவுள் பிைவுகள் கொணப்படுகின்றன. கெவுள் பிைவுகள் இல்வல.

இதயம், ையிற்றுப்புறததில் கொணப்படுகிறது.
இதயம் இல்வல, இருந்தொல் அது முதுகுப்புறததிரலொ, 
பக்கைொடடிரலொ அவமந்துள்ைது.

மலததுவைக்குப் பின் அவமந்த ைொல் 
கொணப்படுகிறது (Post anal tail).

அததவகய ைொல் இல்வல.

உணவு குைல் ெ�ம்பு ைடததிற்குக் கீரை 
கொணப்படும்.

உணவுக்குைல் ெ�ம்பு ைடததிற்கு ரமலொகக் 
கொணப்படும்.

தி�ைம் நி�ம்பியும்,  கொணப்படுகிறது. இது 
உடற்கெயல்பொடுகவை ஒருங்கிவணக்கப் 
பயன்படுகிறது. உயர் முதுகுெொணிகளில் ெ�ம்பு 
ைடததில் முன்முவன பருதது மூவையொகவும் 
பின்பகுதி தணடுைடமொகவும் மொறியுள்ைது. 
முதுககலும்புத கதொட�ொல் தணடுைடம் 
பொதுகொக்கப்படடுள்ைது.

3.  அவனதது ைவக முதுகுெொணுவடய 
விலங்குகளிலும், ைொழக்வகச் சுைற்சியின் 
ஏதொைது ஒரு நிவலயில் கதொணவட சசவுள்	
பி்ளவுகள் (Pharyngeal gill slits (or) cleft) 
கொணப்படுகின்றன. முதுகுெொணுவடய 
விலங்குகள் அவனததிலும் 
கருைைர்ச்சியின்ரபொது கதொணவட சுைர்களில் 
ைரிவெயொகச் கெவுள்பிைவுகள் கொணப்படும். 
நீர்ைொழ விலங்குகளில், இவ்ைவக 
கெவுள்பிைவுகள் இ�தத நுணெொைங்களுடன் 
கூடிய இவைைடிை கெவுள்கைொக மொறி, 
சுைொெததிற்கு உதவுகின்றன. நிலைொழ 
முதுகுெொணிகளின் கருைைர்ச்சியின் ரபொது 
கெயல்படொச் கெவுள்பிைவுகள் ரதொன்றிப் 
படிப்படியொக மவறகின்றன. ரமற்கணட 
பணபுகளுடன் கூடிய முதுகுெொணுவடயவை 
அவனததும் இருபக்க ெமச்சீ�வமப்பு, உடற்குழி 
மற்றும்  மூைடுக்குகவையுவடய  விலங்குகள் 
ஆகும். உறுப்பு மணடல அைவிலொன 
உடற்கடடவமப்பு உவடய இவ்விலங்குகளில் 
மலததுவைக்குப் பின் அவமந்துள்ை 

ைொலிவனப் கபற்றுள்ைன. லொன்ஸ்கலட தவி�  
மற்ற முதுகுெொணிகளில் வமரயொகஜனிக் 
இதயததுடன் கூடிய மூடிய ைவக இ�தத ஓடட 
மணடலம் கொணப்படுகிறது. 

 ததரிந்து ததளிபவோம்
எல்லா முதுகு நாணிைளும், வாழ்வின் 
ஏதாவசதாரு நிலலயிலாவது, சபெறறுள்ள 
மூன்று சபொதுபபெண்புைலளப பெட்டியலிடுை.  
முதிர்ந்த விலங்குைளில் மேறைண்ட மூன்று 
பெண்புைளில் இைண்டின் நிலல யாது?

2.4.1.  துவணத் ததோகுதி : 
யூபரோகோரபடடடோ (வோல் �ோணிகள்) 
(அ) டியூனிபகடடோ (உவ்றயுடலிகள்)  
(Subphylum: Urochordata or Tunicata)

(கிர�. யூர�ொ –ைொல், இல. கொர்ரட -  ெொண) (G.Oura –  
A tail; L.Chord – cord)

இப்பிரிவில் உள்ை விலங்குகள் அவனததும் 
கடலில் ைொழைன. இவை கபொதுைொகக் கடல் 
பீச்சுக்குைல் (Squirts) என அவைக்கப்படுகின்றன. 
கபரும்பொலும் ஓரிடததில் ஒடடிைொழும் 
தன்வமயுடவயன. சில உயிரிகள் மடடும் கடல் 
நீரில் மிதந்து அல்லது நீந்தி ைொழும் 
தன்வமயுவடயன. இவை தனியுயிரியொகரைொ 
அல்லது கூடடுயிரியொகரைொ ைொைக்கூடியவை. 
கணடங்கைற்ற உடவல டியூனிக் (Tunic) அல்லது 
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ரபொன்றைற்வற ைொழெொள் முழுவமயும் 
ககொணடுள்ைன. இவை, இதயமற்ற, மூடிய இ�தத 
ஓடட மணடலம் ககொணடவை. 
புநரோட்ந்டோச�ஃப்ரீடியோ மூலம் கழிவு நீக்கம் 
ெவடகபறுகிறது. ஆண கபண உயிரிகள் 
தனிததனியொனவை புறக்கருவுறுதல் 
ெவடகபறுகிறது.  தனிதது நீந்தும் அம்நமோசீட்	
ேோரவோவு்டன்	 கூடிய மவறமுகக் கருைைர்ச்சி 
கொணப்படுகிறது. 

எடுத்துக்கோட்டுகள்: பி�ொங்கிரயொஸ்ரடொமொ 
(ஆம்பியொக்ெஸ் அல்லது லொன்சிரயொகலட)  
(படம் 2.21).

�டம் 2.21 தறலைேொணிகளுக்கொன எடுத்துக்கொட்டு

ªî£‡¬ì
ªê¾œ
H÷¾èœ

ã†Kò™
¶¬÷

Í¬÷Š
¬ð ïó‹¹ õì‹

õ£Œ
c†C

õ£Œ Þù
àÁŠ¹èœ

ñôŠ¹¬ö

º¶°
ï£‡

ஆம்பியொக்ெஸ்

2.4.3 துவண ததோகுதி : 
முதுதகலும்புவடயவவ (Vertebrata)

(இல. கைர்டிபி�ஸ் :  முதுககலும்பு) (L.Vertebrus- 
back bone)

முதுககலும்பிகள் என்பது உயர் முதுகுெொணிகள் 
என்றும் அவைக்கப்படுகிறது.  இவை கருைைர்ச்சி 
நிவலயில் மடடுரம முதுகுெொவணப் கபற்றுள்ைன. 
முதிர் விலங்குகளில் இது குருதகதலும்பு அல்லது 
எலும்பிலொன முதுககலும்பு கதொட�ொல் மொற்றீடு 
கெய்யப்படுகிறது. அதனொல் அவனதது 
முதுககலும்பிகளும் முதுகுெொணுவடயவை ஆகும். 

கடஸ்ட (Test) என்னும் உவற மூடியுள்ைது. முதிர் 
விலங்குகள் வப ரபொன்ற அவமப்புடன் 
கொணப்படுகின்றன. உடற்குழி கிவடயொது, ஆனொல், 
கதொணவடவயச் சுற்றி ஏடரியம் கொணப்படுகின்றது.  
லொர்ைொக்களின் ைொல் மடடும் முதுகுெொண 
கபற்றுள்ைதொல், யூர�ொகொர்ரடடடொ (ைொல் 
ெொணிகள்) என்று அவைக்கப்படுகின்றன. திறந்த 
ைவக இ�தத ஓடட மணடலம், முழுவமயொன 
கெரிப்பு மணடலம், குைல்ைடிை ையிற்றுப்புற 
இதயம் ஆகியைற்வறயும் இவை ககொணடுள்ைன. 
கெவுள் பிைவுகள் மூலம் சுைொசிக்கின்றன. 
முதுகுெொவணப் ரபொன்ரற முதுகுபுற குைல்ைடிை 
ெ�ம்புைடமும் லொர்ைொக்களில் மடடும் உள்ைது. 
முதிர் உயிரிகளில் ஒற்வற முதுகுப்புற ெ�ம்புகெல் 
தி�ள் (Single dorsal ganglion) கொணப்படுகிறது. 
கபரும்பொலொனவை இருபொல் உயிரிகள் ஆகும். 
முதுகுெொணிகளின் பணபுகளுடன் தனிதது நீந்தும் 
தவலப்பி�டவட லொர்ைொவுடன் கூடிய மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சி கொணப்படுகிறது.  பின்நனோக்கு	வ்ளர	
உருமோறைம் (Retrogressive metamorphosis) என்னும் 
சிறப்புப் பணவபயும் இவை கபற்றுள்ைன. 

எடுத்துக்கோட்டுகள்: அசிடியொ (Ascidia), ெொல்பொ 
(Salpa), ரடொலிரயொலம் (Doliolum) (படம்.2.20).

2.4.2.  துவண ததோகுதி: 
தெெஃ�பலோகோரபடடடோ 
(தவல�ோணிகள்)  
(Subphylum: Cephalochordata)

(இல. கெபரலொ : தவல ; கிர�. கொர்ரடொ : ெொண)  
(L.Cephalo-‘head’ ; G. chord - ’cord’)

ஆைம்  குவறைொன கடல் நீரில் ைொழும் இவை, ைவை 
ைொழ உயிரிகைொகும். மீன்கவைப் ரபொன்ற சிறிய 
உடலவமப்வபப் கபற்றுள்ை உடற்குழியுவடய 
விலங்குகைொகும். முதுெொணிகளின் முக்கிய 
பணபுகைொன முதுகுெொண, முதுகுபுற குைல்ைடிை 
ெ�ம்புைடம் மற்றும்  கதொணவட கெவுள் பிைவுகள் 

�டம் 2.20 சிலை வொல் ேொணி உயிரிகள

ெொல்பொஅசிடியொ ரடொலிரயொலம்
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இவ்ைகுப்வபச் ெொர்ந்த அவனதது விலங்குகளும் 
கதொன்வமயொன, தொவடகைற்ற கைப்பம் மொறும் 
விலங்குகள் ஆகும். இைற்றில் சில உயிரிகள்  
மீன்களின் ரமல்புறததில் ஒடடுணணியொக 
ைொைக்கூடியவை. உடல் நீணடு ஒல்லியொகவும் 
விலொங்கு ரபொன்றும் கொணப்படுகிறது. 
சுைொெததிற்ககன 6 முதல் 15 இவண கெவுள் 
பிைவுகள் கொணப்படுகின்றன. ைொய் 
ைடடமொகவும் தொவடகைற்றும் உறிஞசும் 
தன்வமயுடனும் கொணப்படுகிறது. ஈ�வற 
இதயததுடன் கூடிய மூடிய இ�தத ஓடட 
மணடலம் கொணப்படுகிறது. இவணயுறுப்புகள் 
கிவடயொது.  இவ்ைவக விலங்குகளில் 
குருதகதலும்பிலொன மணவட ஓடும், 
முதுககலும்புத கதொடரும் உள்ைன. கடலில் 
மடடுரம ைொைக்கூடியதொக இருப்பினும் 
இனப்கபருக்கததிற்கொக ென்னீர் ரெொக்கி ைலவெ 
ரபொகும் தன்வம (Anadromous	 migration) 
ககொணடவை. இனப்கபருக்கததிற்குப் பின் சில 
ெொடகளிரலரய இறந்துவிடும். அைற்றின் 
முடவடகளிலிருந்து கைளிைரும் அம்நமோசீட்	
ேோரவோ, (Ammocoete) ைைர் உருமொற்றததிற்குப் 
பின் மீணடும் கடலுக்குத திரும்பும்.

எடுத்துக்கோட்டுகள் : கபடர�ொவமெொன் (லொம்ப்ர�) 
மற்றும் மிக்சின் (ைொக் மீன்கள்) (படம் 2.22).

�டம் 2.22 சிலை வட்ட வொயின விலைஙகுகள

ரலம்ப்ர� ைொக்மீன்

2.4.5  வகுப்பு :  குருத்ததலும்பு மீன்கள் 
(Class:Chondrichthyes)

(கிர�. கொன்டர�ொஸ்  குருதகதலும்பு : இக்திஸ் : 
மீன்கள்) (G.chondros-cartilage;ichthys-fish)

கடல் ைொழ மீன்கைொன இைற்றின் அகச் 
ெடடகங்கள் குருதகதலும்பினொல் ஆனவை. 
ைொழெொள் முழுவமயும் முதுகுெொவண 
ககொணடுள்ைன. புறப்படலததிலிருந்து உருைொன 
பி்ளகோய்டு	சசதில்கள் ரபொர்ததப்படட கடினமொன 
ரதொல் கொணப்படுகிறது. அக மற்றும்  புற 
அவமப்பில் ெமச்சீ�ற்ற தன்வமயுவடய 

ஆனொல் அவனதது முதுகுெொணுவடயவைகளும் 
முதுககலும்பிகள் அல்ல. முதுககலும்பிகள் 
துடுப்புகள் அல்லது கொல்கள் ரபொன்ற 
இவணயுறுப்புகவைப் கபற்றிருக்கின்றன.  
கெதில்கள், இறகுகள், உர�ொமம், கூர்ெகங்கள், 
ெகங்கள் ரபொன்ற பொதுகொப்பு புறச்ெடடங்கைொல் 
ரதொல் மூடப்படடுள்ைது. இவை நுவ�யீ�ல்கள், 
ைொய்த கதொணவடக்குழி, ரதொல் மற்றும் கெவுள்கள் 
மூலம் சுைொசிக்கின்றன. இ�ணடு, மூன்று மற்றும் 
ெொன்கு அவறகளுடன் கூடிய தவெயொலொன 
ையிற்றுப்புற இதயம் கொணப்படுகிறது. கழிவு 
நீக்கமும் ஊடு கலப்பு ஒழுங்குபொடும்  
சிறுநீ�கங்களின் மூலம் ெவடகபறுகின்றன.

துவணதகதொகுதியொன முதுககலும்புவடயவை , 
தொவடயுவடயவை (Gnathostomata) மற்றும் 
தொவடயற்றவை (Agnatha) என இரு பிரிவுகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. தொவடயற்ற பிரிவின் கீழ 
உள்ை விலங்குகள், மீன்கவைப் ரபொன்று நீரில் 
ைொழும் தன்வமயுவடயவை. இவணயுறுப்புகள் 
அற்றவை.  முதிர் நிவலயில் முதுகுெொண 
கொணப்படுகிறது. தொவடயுவடய பிரிவைச் ரெர்ந்த 
உயிரிகள் தொவடகள், இவணயொன 
இவணயுறுப்புகள் ஆகியைற்வறப் கபற்றுள்ைன. 
இதில் முதுகுெொண முழுவமயொகரைொ அல்லது 
பகுதியொகரைொ முதுககலும்புத கதொட�ொக 
மொற்றீடு கெய்யப்படடுள்ைது. தொவடயற்றவையின் 
கீழ ைடடைொயின (வெக்ரைொஸ்கடொரமடடொ) 
எனும் ஒர� ைகுப்பும் தொவடயுவடயவைகளில் 
(Gnathostomata), மீன்கள் (Pisces) மற்றும் ெொன்கு 
கொலிகள்  (Tetrapodes) என இரு ரமல் ைகுப்புகளும் 
அடங்கியுள்ைன.  ெொன்கு கொலிகள் நீர்நில 
ைொழைன,  ஊர்ைன,  பறப்பன மற்றும் 
பொலூடடிகள் எனும் ெொன்கு ைகுப்புகவைக் 
ககொணடுள்ைன. கெவுள்கள் மூலம் சுைொசிக்கக் 
கூடிய நீந்துைதற்கு இவண துடுப்புகவைக் 
ககொணட, நீர் ைொழ மீன்களின் ைவககள் 
அவனததும் மீன்கள் (Pisces) என்னும் ரமல் 
ைகுப்பில் அடங்கும். இம்ரமல் ைகுப்பில், 
குருதகதலும்பு மீன்கள் (Chondrichthyes) மற்றும் 
எலும்பு மீன்கள் (Osteichthyes) என்னும் இரு 
ைகுப்புகள் உள்ைடங்கியுள்ன.

2.4.4. வகுப்பு : வடட வோயிை  
(Class: Cyclostomata)

(கிர�. வெக்ரைொஸ் : ைடடம்; ஸ்ரடொரமடடொ - ைொய்) 
(G.cyklos-circle; stomata –mouth)
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செட்டிரோசசரக்கல்	 (heterocercal) ைொல்துடுப்பு 
கொணப்படுகிறது. ையிற்றுப்புறததில் கொணப்படும் 
ைொயினுள், மொறுபொடவடந்த பிைகொய்டு 
கெதில்கைொலொன பற்கள் பின்ரனொக்கி ைவைந்து 
கொணப்படுகின்றன. ஆற்றல் மிக்க தொவடகவைக் 
ககொணட இவை, ககொன்றுணணி விலங்குகள் 
ஆகும். இவைவடிவ	 சசவுள்க்ளோல் சுைொெம் 
ெவடகபறுகிறது. இவ்விலங்குகளுக்கு கெவுள்மூடி 
கிவடயொது. ஈ�வற இதயததிவனயும், 
மீநசோச�ஃப்ரிக்	 ைவக சிறுநீ�கதவத உவடய 
கழிவுநீக்க மணடலதவதயும் ககொணடவை. 
யூரியொவைக் கழிவுப்கபொருைொக கைளிரயற்றக் 
கூடிய இவ்ைவக மீன்கள், உடல் தி�ைததின் 
ஊடுகலப்பு அடர்ததியின் ெமநிவலவயப் 
ப�ொமரிப்பதற்கொகத தம் இ�ததததில் யூரியொவைச் 
ரெமிக்கக் கூடியவை. இவையவனததும் 
குடடியீனக்கூடிய, உடல் கைப்பம் மொறும் 
விலங்குகள் ஆகும். ஆண, கபண உயிரிகள் 
தனிததனியொனவை. இதில் ஆண மீன்களின் 
இடுப்பு துடுப்பில், அகக் கருவுறுதலுக்கு உதை, 
புணர் உறுப்பு கொணப்படுகிறது.

எடுத்துக்கோட்டுகள்	 : ஸ்ரகொலிரயொடொன் (Scoliodon) 
(சுறொ), டவ�கொன் (Trygon) (ககொடடும் திருக்வக), 
பிரிஸ்டிஸ் (Pristis) (இ�ம்பமீன்) (படம் 2.23).

2.4.6.  வகுப்பு :  எலும்பு மீன்கள் 
(Class:Osteichthyes)

(கிர�. ஆஸ்டியொன் : எலும்பு;  இக்திஸ் -மீன்) 
(G.osteon-bone;ichthys – fish)

ென்னீர் மற்றும் கடல் நீரில் ைொழும் மீன்கள் 
இவ்ைகுப்பில் அடங்கியுள்ைன.  கதிர் ைடிை 
உடவலயும் எலும்பினொல் ஆக்கப்படட 
அகச்ெடடதவதயும் உவடயவை. இவ்வுயிரிகளின் 
ரதொல், நகனோய்டு,	வசக்்ளோய்டு அல்லது டீனோய்டு 
ைவக கெதில்கைொல் மூடப்படடுள்ைது. 
இருபக்கங்களிலும் உள்ை கெவுள் மூடிகைொல் 
மூடப்படட ெொன்கு இவண இவைைடிை 
கெவுள்கள் சுைொசிக்கப் பயன்படுகின்றன. 
உணவுக்குைலுடன் இவணக்கப்படட அல்லது 
இவணக்கப்படொத கொற்றுப்வபகள் 
கொணப்படுகின்றன. இப்வபகள்,  கொற்றுப் 
பரிமொற்றததிற்கும் (நுவ�யீ�ல் மீன்கள்), 
திருக்வக மீன்களில் மிதவைத தன்வமவயக் 
ககொடுக்கவும் பயன்படுகின்றன. ையிற்றுப் 
புறததில் அவமந்த ஈ�வறகவைக் ககொணட 
இதயததிவனயும் அரமொனியொவைக் கழிவுப் 
கபொருைொக கைளிரயற்றும் மீரெொகெஃப்ரிக் 
சிறுநீ�கததிவனயும் பக்கரகொடடு உணர் உறுப்பு 
மணடலததிவனயும் இவை கபற்றுள்ைன. ஆண 
கபண உயிரிகள் தனித தனியொனவை. 
புறக்கருவுறுதல் ெவடகபறும் இவ்வுயிரிகள் 
முடவடயிடுைனைொகும்.  

எடுத்துக்கோட்டுகள்	 : எக்ரெொசீடடஸ் (Exocoetes) 
(பறக்கும் மீன்கள்), ஹிப்ரபொரகம்பஸ் 
(Hippocampus) (கடற்குதிவ�), ரலபிரயொ (Labeo) 
(ர�ொகு), கடலொ (Catla) (கடலொ), எக்கினிஸ்  
(Echeneis) (உறிஞசி மீன்), டீர�ொபில்லம் 
(Pterophyllum) (ரதைவத மீன்) (படம் 2.24).

�டம் 2.23 சிலை குருத்சதலும்பு மீனகள

சுறொ இ�ம்ப மீன் திருக்வக மீன்

�டம் 2.24 சிலை எலும்பு மீனகள
பறக்கும் மீன் கடல் குதிவ� ரதைவத மீன் ககணவட உறிஞசி மீன்
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2.4.8.  வகுப்பு : தரப்டிலியோ (ஊரவை) 
(Class: Reptilia)

(இல. க�ப்ர� அல்லது க�ப்டம் - ஊர்ைன)  
(L.repere or reptum-to creep or crawl)
கபரும்பொலொனவை தவ�யில் ைொைக்கூடியவை. 
இதன் உடல் உலர்ந்த உறுதியொன ரதொலொல் 
மூடப்படடுள்ைது.  ரதொலின்  புறப்படலததிலிருந்து 
உருைொன கெதில்களும், சிறு சுைொெத தகடுகளும் 
உள்ைன. மூன்று அவறகவைக் ககொணட இதயம் 
கொணப்படுகின்றது எனினும்  முதவலகளில் 
ெொன்கு முழுவமயொன அவறகவைக் ககொணட 
இதயம் கொணப்படுகிறது. இவ்ைகுப்பு ரெர்ந்த 
விலங்குகள் உடல் கைப்பம் மொறும்  
அம்னிநயோட்டுகள் ஆகும். கபரும்பொலொன 
ஊர்ைன விலங்குகள் ஓடுவடய முடவடகவை 
இடுகின்றன (Cleidoic egg). கருைைர்ச்சியின் ரபொது 
அம்னியோன்	 (Amnion),	 அேன்்டோய்ஸ்	 (Allantois), 
நகோரியோன்	 (Chorion) மற்றும் கருவுணவுப்வப 
(Yolksac) ரபொன்ற கருசூழ படலங்கள் (Embryonic 
membranes) உருைொகின்றன. யூரிக் அமிலதவதக் 
கழிவு கபொருைொக (Uricotelic) கைளிரயற்றும் 
கமடடொகெஃப்ரிக் சிறுநீ�கதவதப் கபற்றுள்ைன. 
ஆண, கபண உயிரிகள் தனிததனியொனவை. 
உடகருவுருதல் ெவடகபறும் இவ்விலங்குகள் 
அவனததும் முடவடயிடும் தன்வமயுவடயவை. 

�டம் 2.26 சிலை ஊர்வன உயிரிகள 

ெொகம்

முதவல பச்ரெொந்தி

டி�ொக்ரகொ (பறக்கும் பல்லி)

எடுத்துக்கோட்டுகள்: கீரலொன் (Chelone) (நீ�ொவம), 
கடஸ்டிரடொ (Testudo) (நில ஆவம), 
கைமிடொக்வடலஸ் (Hemidactylus) (வீடடுபல்லி), 
ககமீலியொன் (Chameleon) (பச்ரெொந்தி), ககரலொடடஸ் 
(Calotes) (ஓணொன்), ட�ொரகொ (Draco) (பறக்கும் 
பல்லி), குர�ொக்ரகொடிலஸ் (Crocodilus) (முதவல), 
ெச்சுப்பொம்புகள். ெொஜொ (Naja) (ெொகம்), பங்கொ�ஸ் 
(Bangarus) (கடடு விரியன்), வைப்ப�ொ (Viper) – 
கணணொடி வீரியன் (படம் 2. 26).

2.4.7  வகுப்பு : இருவோழவிகள்   
(Class : Amphibia)

(கிர�. ஆம்பி – இ�ணடு; வபரயொஸ் : உயிர்)  
(G. amphi-both; bios-life)

இருைொழவிகள், நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரு 
ைொழிடங்களிலும் ைொைக்கூடிய விலங்குகவைக் 
ககொணட முதல் ெொன்கு கொலி, முதுககலும்பிகைொகும். 
உடல் கைப்பம் மொறும் தன்வம ககொணடவை. 
இவ்விலங்குகளின் உடல்பகுதி தவல மற்றும் உடல் 
என இ�ணடு பகுதிகவைக் ககொணடது. கபரும்பொலும் 
ஈரிவண கொல்கவைக் ககொணடுள்ைன. இவை 
ைொலுடரனொ, அல்லது ைொலற்ரறொ கொணப்படும். 
நிறமிகவையும் சு�ப்பிகவையும் ககொணட ஈ�மொன 
ரதொல், கெொ�கெொ�ப்பொகரைொ, அல்லது 
ைைைைப்பொகரைொ கொணப்படும். இவமகவையுவடய 
கணகவையும், டிம்பொனிக் ெவ்ைொல் ஆன 
கொதுகவையும் ககொணடவை. ரதொல், கெவுள் அல்லது 
நுவ�யீ�ல் ைழியொகச் சுைொெம் ெவடகபறுகிறது. 
இதயததில் மூன்று அவறகள் உள்ைன. யூரியொவைக் 
கழிவு கபொருைொக கைளிரயற்றும் இவை 
மீரெொகெஃப்ரிக் ைவக சிறுநீ�கதவதக் ககொணடவை. 
ஆண, கபண உயிரிகள் தனிததனியொக உள்ைன. 
புறக் கருவுறுதல் ெவடகபறுகிறது.  இவ்விலங்குகள் 
அவனததும் முடவடயிடக் கூடியவை. மவறமுகக் 
கருைைர்ச்சி கொணப்படுகிறது. குளிர	 உைக்கம்	
(hibernation) மற்றும் நகோவ்ட	உைக்கம் (aestivation) ஆகிய 
சிறப்புத தன்வமகளும் உணடு.

�டம் 2.25  சிலை இருவொழவிகள

தைவை

ெலமொணடர்

ரதவ�

இக்திரயொஃபிஸ் 
(சிசீலியன்கள்)

எடுத்துக்கோட்டுகள்: புயூரபொ (Bufo)  (ரதவ�), 
�ொனொ (Rana)  (தைவை), வைலொ (Hyla) (ம�ததைவை), 
ெலமொணட�ொ (Salamandra) (ெலமொணடர்), 
இக்திரயொஃபிஸ் - கொல்கைற்ற இருைொழவிகள் 
(Ichthyophis)  (படம் 2.25).
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2.4.9 வகுப்பு : �்றப்�ை (Class : Aves)

(இல. ஏவ்ஸ் : பறவை) (L.Avis-bird)

பறவைகளின் மிக முக்கியமொன பணபு இறகுகள் 
மற்றும் அதன் பறக்கும் திறன் ரபொன்றவையொகும். 
கெருப்பு ரகொழி, கிவி மற்றும் கபங்குயின் ரபொன்ற 
பறக்க இயலொத பறவைகள் தவி� மற்றவைகளில் 
முன்னங்கொல்கள் இறக்வககைொக மொறுபொடு 
அவடந்துள்ைன. ெடக்கவும், ஓடவும், நீந்தவும், 
ம�க்கிவைகவைப் பற்றிப் பிடிக்கவும் ஏற்றைொறு 
பின்னங்கொல்கள் தகைவமப்வபப் கபற்றுள்ைன. 
ைொலின் அடியில் உள்ை எணகணய் சு�ப்பி 
அல்லது பிரீன்	(Preen) சு�ப்பிவயத தவி� உலர்ந்த 
ரதொலில் ரைகறந்த சு�ப்பிகளுமில்வல. 
புறப்படலததிலிருந்து ரதொன்றிய புறச்ெடடகததில் 
இறகுகள், கெதில்கள், கொல் ெகங்கள் மற்றும் 
அலகின் ரமல் கொணப்படும் கடின உவற 
ஆகியவை உள்ைன. முழுைதும் எலும்பொக்கம் 
கெய்யப்படட கொற்றவறகளுடன் கூடிய  
(Pneumatic bone)	 (நுமோட்டிக்	 எலும்பு) நீணட 
எலும்புகள் அகச்ெடடகமொக உள்ைன. பறததல் 
தவெகைொன சபக்ந்டோரோலிஸ்	 நமஜர  
(Pectoralis major) மற்றும் சபக்ந்டோரோலிஸ்	வமனர 
(Pectoralis minor) ஆகியவை ென்கு ைைர்ச்சி 
கபற்றுள்ைன. பஞசு ரபொன்ற கெகிழும் 
தன்வமயுவடய நுவ�யீ�ல் சுைொெ உறுப்பொக 
கெயல்படுகிறது. சுைொெததிற்குத துவணயொக 
உள்ை கொற்றுப் வபகளுடன் நுவ�யீ�ல்கள் 
கதொடர்பு ககொணடுள்ைன. இதயம் ெொன்கு 
அவறகவைக் ககொணடது. இவை கைப்பம் மொறொ 
விலங்குகள் ஆகும். ைலவெரபொதல் மற்றும் 

கபற்ரறொர் ப�ொமரிப்பு ரபொன்ற பணபுகள் 
ரமம்படடுக் கொணப்படுகின்றன.  இைற்றில் 
சிறுநீ�கப்வப கிவடயொது.

இவை  ஒருபொல் உயிரிகள் ஆகும். ரமலும் 
பொல் ரைற்றுவம (அ) பொல் ஈருரு அவமப்பு 
சிறப்பொக அவமந்துள்ைது. ஆண பறவைகளில் 
ஓரிவண விந்தகங்களும் கபண பறவைகளின் 
இடது பக்கததில் ஒற்வற அணடகமும் 
கொணப்படுகிறது. ைலது பக்க அணடகம் குவற 
ைைர்ச்சியுடன் கொணப்படும். பறவைகள் 
அவனததும் முடவடயிடுபவை ஆகும். 
ஓடுவடய இம்முடவடகள் சமகோசேசித்தல் 
ைவகவயச் ெொர்ந்தது. உடகருவுறுதல் 
ெவடகபறுகிறது. 

பொடும் பறவை
�டம் 2.27 சிலை �ைறவகள

கபன்குயின்

ம�கதப்புறொ
(தமிைகததின் மொநிலப் 

பறவை)

பிணந்தின்னிக்கழுகு

èì™ Ý¬ñ Gô Ý¬ñ

èì™ Ý¬ñèœ ªð¼‹ð£½‹ cK™ Ü™ô¶ 
c¼‚° Ü¼A™ õ£›¬õ èN‚A¡øù. «ñ™ 
æ´ ð‚èõ£†®™ î†¬ìò£A ðì° õ®õ‹ 
ªðŸÁœ÷¶. ªð¼‹ð£½‹ ¶´Š¹ «ð£¡ø 
è£™è¬÷‚ ªè£‡´œ÷ù.

Gô Ý¬ñèœ ªð¼‹ð£ô£ù õ£›ï£¬÷ 
GôˆF™ èN‚A¡øù. «ñ™ æ´ «è£¹ó 
õ®Mô£ù¶. Mó™èÀ¬ìò CPò 
°†¬ìò£ù õ¬÷‰î è£™è¬÷ 
ªè£‡´œ÷ù.
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எடுத்துக்கோட்டுகள்: கொர்ைஸ் (Corvus) 
(கொகம்), ககொலம்பொ (Columba) (புறொ), 
சிடடொக்குலொ (Psittacula) (பச்வெ கிளி), பரைொ 
(Pavo) (மயில்), ஏப்டிரனொவடடஸ் (Aptenodytes) 
(கபன்குயின்), நிரயொப்�ொன் (பிணந்திணணி 
கழுகு), ெொல்ரகொபொப்ஸ் இன்டிகொ (Chalcophaps 
indica) (ம�கதப் புறொ – தமிழெொடு மொநிலப் 
பறவை) (படம் 2.27).

சதாபபி பிமடாஹீயி (பிட்மடாஹீயி 
லடமைாைஸ்)

ததோப்பி பிபடோஹீயி நியூகினியின் 
மவழக்கோடுகளில் கோணப்�டும் �ோடும் 
�்றவவயோகும்.  ஆவணப்�டுத்தப்�டடுள்்ள 
�ச்சுப்�்றவவகளில் இதுபவ முதலோவதோகும். 
பைோபமோ�டரோபகோடோக்சின் என்னும் �ரம்பு 
�ச்ெோைது இப்�்றவவயின் பதோல் மறறும் 
இ்றகுகளில் கோணப்�டுகின்்றை.  இந்�ச்ெோைது 
இப்�்றவவவயத் ததோடுபவோருக்கு 
மரத்துப்ப�ோதல் மறறும் பதோலில் குத்துவது 
ப�ோன்்ற கூச்ெ உணரவவயும் 
ஏற�டுத்துகின்்றை.

2.4.10. வகுப்பு : �ோலூடடிகள்  
(Class: Mammalia)

(இல. கமம்ரம : பொல் சு�ப்பி) (L. Mamma-Breast)

இவை பல்ரைறு ைவகபடட ைொழிடங்களில் 
ைொழும் தன்வம ககொணடன. உடல் முழுவமயும் 
ர�ொமங்கைொல் மூடப்படடுள்ைது. இது 
பொலூடடிகளின் தனிததன்வம ஆகும். சில 
பொலூடடிகள் பறததல் மற்றும் நீரில் 
ைொழைதற்கொன தகைவமப்புகவைப் 
கபற்றுள்ைன. போல்	சுரப்பிகவ்ளப் கபற்றிருததல் 
இதகதொகுதி உயிரிகளின் மிகமுக்கியமொன 
இன்கனொரு தனிச்சிறப்புப் பணபொகும். 

ெடப்பதற்கும், ஓடவும், தொவுைதற்கும், 
ைவைரதொணடவும், நீந்தவும், மற்றும் பறக்கவும் 
ஏற்ற தகைவமப்புகவைக் ககொணட  ஈரிவணக் 
கொல்கள் உள்ைன.  ரதொலில் வியர்வை, ைொெவன 
மற்றும் எணகணய் சு�ப்பி ரபொன்ற பலைவகச் 
சு�ப்பிகவையும் கபற்றுள்ைன. ககொம்புகள், 
முடகள், கெதில்கள், பற்றும்  கூர்ெகங்கள், 
ெகங்கள், குைம்புகள் மற்றும் எலும்பொலொன 
புறப்படலத தகடுகள் ரபொன்ற, 
புறச்ெடடகங்கவையும் கபற்றுள்ைன.

தீக்நகோ்டோன்ட் (Thecodont), செடிநரோ்டோன்ட்	
(Heterotont) மற்றும் வ்டபிநயோ்டோன்ட் (Diphyodont) 
ைவக பற்கள் கொணப்படுகின்றன.  புறகெவிமடல் 
(Pinnae) கொணப்படுகின்றது. ெொன்கவறகவைக் 
ககொணட இதயதவதயும், இடது சிஸ்டமிக் 
ைவைவையும் சுற்ரறொடடமணடலததில் 
ககொணடவை. முதிர்ந்த இ�ததச் சிைப்பணுக்கள் 
ைடட ைடிைததில் இருபுறமும் குழிந்து 
கொணப்படும். மற்ற விலங்குகவை விட, அதிக 
நுணணறியும் திறன் ககொணட கபரிய மூவையும்,  
யூரியொவைக் கழிவுப் கபொருைொக கைளிரயற்றும் 
(யூரிநயோந்டலிக்) கமடடொகெஃப்ரிக் ைவக 
சிறுநீ�கமும் ககொணடவை. இவ்ைகுப்பில் 
அவனததும் உடல் கைப்பம் மொறொ 
விலங்குகைொகும். ஆண, கபண உயிரிகள் 
தனிததனியொனவை. உடகருவுருதல் 
ெவடகபறுகிறது.

எடுத்துக்கோட்டுகள்: முடவடயிடும் 
பொலூடடிகள் : ஆர்னிரதொரிங்கஸ் 
(Ornithorhynchus) (பிைொடிபஸ்). குடடி ஈனும் 
பொலூடடிகள் : ரமக்ர�ொபஸ் (Macropus) 
(கங்கொரு), டீர�ொபஸ் (Pteropus) (பறக்கும் ெரி), 
கமக்கொக்கொ (Macaca) (கு�ங்கு), ரகனிஸ் (Canis) 
(ெொய்), ஃகபலிஸ் (Felis) (பூவன), எலிபஸ் 
(Elephas) (யொவன) ஈக்குைஸ் (Equus) (குதிவ�), 
கடல்பினஸ் (Delphinus) (டொல்பின்), 
பலினொப்டி�ொ (Balaenoptera) (நீலததிமிங்கிலம்),  
பொன்தீ�ொ வடகிரிஸ் (Panthera tigris) (புலி), 
பொந்தர் லிரயொ  (Panther leo) (சிங்கம்), ரைொரமொ 
ரெப்பியன்ஸ் (Homo sapiens) (மனிதன்)  
(படம் 2.28).
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  பொடச் சுருக்ைம்

விலங்குலகததில் பலத�ப்படட விலங்கு 
சிற்றினங்கள் அடங்கியுள்ைன. அதொைது சிறிய 
ஒடடுணணி உருவைப்புழுக்கள் முதல் 
மிகப்கபரிய பொலூடடியொன நீலததிமிங்கிலம் 
ைவ� இதில் அடங்கும். அடிப்பவட பணபுகைொன, 
பல்ரைறு நிவல கடடவமப்புகள், ஈ�டுக்கு, 
மூைடுக்குத தன்வம, ெமச்சீர் நிவல, உடற்குழி, 
கணடங்கைொதல், முதுகுெொண ரபொன்றவை 
விலங்கு உலகதவத ைவகப்படுததுதலுக்குத 
துவணபுரிகின்றன. இவை தவி�, ஒவ்கைொரு 
கதொகுதிக்கும், ைகுப்புக்கும் உரிய சிறப்புப் 
பணபுகளும் ைவகப்பொடடில் பயன்படுகின்றன.

முதுகுெொணற்றவை மற்றும் முதுகுெொண 
உவடயவை என இரு கபரும் பிரிவுகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன. முதுகுெொவணக் 
ககொணடி�ொத விலங்குகள் முதுகு ெொணற்றவை 
என்று அவைக்கப்படுகின்றன. முதுகுெொண 

�டம் 2.28 �ொலூட்டிகளுக்கொன எடுத்துக்கொட்டுகள

கு�ங்குகள் யொவன திமிங்கிலம்

பிைொடிபஸ்டொல்ஃபின் கங்கொரு

கைௌைொல்
கெதிள்களுவடய 
எறும்புததின்னி ரதைொங்கு

மற்றும் அதன் முதுகுப்புறமொக அவமந்த ெ�ம்பு 
ைடம், கெவுள் பிைவுகள் ரபொன்ற பணபுகளுடன் 
முதுகுெொணிகள் கொணப்படுகின்றன. 
விலங்குலகமொனது, துவையுடலிகள், 
குழியுடலிகள், டீரனொஃரபொ�ொ, தடவடப் 
புழுக்கள், உருவைப் புழுக்கள், ைவைததவெப் 
புழுக்கள், கணுக்கொலிகள், கமல்லுடலிகள், 
முடரதொலிகள், அவ�ெொணிகள் மற்றும் 
முதுகுெொணுள்ைவை ஆகிய பதிரனொரு 
கதொகுதிகைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைன. 
கொர்ரடடடொ எனும் கபரிய கதொகுதியில் 
யூர�ொகொர்ரடடடொ, கெஃபரலொகொர்ரடடடொ மற்றும் 
கைர்டடிபிர�டடொ எனும் மூன்று துவணத 
கதொகுதிகைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைன. 
துவணதகதொகுதி முதுககலும்பிகள் 
(கைர்டிபிர�டடொ) ஆனது தொவடயற்றன மற்றும் 
தொவடயுவடயன எனப்படும் தொவடகளுடய 
மீன்கள் மற்றும் ெொன்கு கொலிகைொன 
இருைொழவிகள், ஊர்ைன, பறவைகள் மற்றும் 
பொலூடடிகள் ஆகியைற்வற உள்ைடக்கியதொகும்.
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இந்தியப் பறவையியல் ஆ�ொய்ச்சியின் பிதொமகன் இந்தியப் பறவை 
மனிதன் என்றவைக்கப்படும் ெலீம் கமொய்ஜஸுதீன் அப்துல் அலி 
அைர்கள் ஆைொர். 1896ல் ெைம்பர் 12 ஆம் ெொள் பம்பொயில் பிறந்த, 20 
ஆம் நூற்றொணடின் மதிப்பு மிகுந்த திறன் ைொய்ந்த, இந்திய இயற்வக 
ஆர்ைல�ொக ைைர்ந்தொர். 1987 ஆம் ஆணடுஜூன் 20ம் ெொள் மவறந்தொர். 
அைர் இைம் ையதிரலரய, அதொைது 10 ையது ஆகும்ரபொரத 
பறவைகளின் மீது மிகுந்த ஆர்ைம் ககொணடிருந்தொர். 
பறவைகவைப்பற்றிப் பல புததகங்கள் எழுதி இந்தியப் 
பறவையியவல உலகறியச் கெய்தொர். ‘இந்தியப் பறவைகளின் 
புததகம்’ (Book of Indian Birds) மற்றும் ‘இந்திய, பொகிஸ்தொன் 
பறவைகளின் வகரயடு’ (Hand Book of Birds of India and Pakistan) ஆகிய 
இரு முக்கியமொன புததகங்கள் இை�ொல் எழுதப்படடவையொகும். 
‘ஒரு குருவியின் வீழச்சி’ (Fall of a Sparrow) எனும் அைரின் சுயெரிவத 
பறவைகளுடனொன அை�து கதொடக்கதவதயும் ைொழக்வக 
அனுபைங்கவையும் விைரிக்கிறது. 1958ல் பதமபூ�ன் விருவதயும் 1976ல் பதம விபூ�ன் விருவதயும் 
அைருக்கு அளிதது இந்திய அ�ெொங்கம் அைவ�க் ககௌ�விததது. 1985ல் மொநிலங்கைவை உறுப்பின�ொக 
நியமிக்கப்படடொர். தனது புததகங்களின் மூலம் ஆயி�க்கணக்கொன மக்கவைப் பறவையியல் மீதும் 
இயற்வக ை�லொறு மீதும் ஆர்ைம் ககொள்ைச் கெய்தொர். கபரும்பொலொன இன்வறய சுற்றுச் சுைல் 
ஆர்ைலர்கள் தங்கைது உதரைகதவத/ ஆர்ைதவதச் ெலீம் அலியின் புததகங்கவைப் படிதததன் மூலம் 
கபற்றொர்கள். இந்திய அ�சு, 1990ல் அைவ� ரமலும் ககௌ�ைப்படுததும் விதமொக ‘ெலீம் அலி 
பறவையியல் மற்றும் இயற்வக ை�லொறு வமயம்’ (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History – 
SACON) எனும் ரதசிய அைவிலொன ஆ�ொய்ச்சி வமயததிற்கு அை�து கபயவ�ச் சூடடி, அம்வமயதவதத 
தமிழ ெொடடிலுள்ை ரகொயம்புததூரில் நிறுவியது. SACON, இந்திய அ�சின் சுற்றுச்சூைல், ைனம் மற்றும் 
பருைநிவல மொற்ற அவமச்ெகததின் ஆத�வுடன், சிறப்பொன ஆ�ொய்ச்சி வமயமொகத திகழகிறது. 
இம்வமயததின் அவனதது ஆ�ொய்ச்சிகளும் கெயல்பொடுகளும் இந்தியப் பல்லூயிர்த தன்வம 
பொதுகொப்பு கதொடர்பொகவும் குறிப்பொகப் பறவைகளின் பல்லுயிர்தன்வம பற்றியும் முழு ஈடுபொடடுடன் 
கதொடர்ந்து ெவடகபற்று ைருகிறது. SACON வமயததின் வமயக்கடடிமொனது ரகொயம்புததூரிலிருந்து 24 
கிரலொமீடடர் கதொவலவில் ைடரமற்கில் அவமந்துள்ை நீலகிரி உயிரியல் பூங்கொவில் ம�ங்கள் அடர்ந்த 
ஆவன கடடி ைனப்பகுதியில் அவமந்துள்ைது. ஆ�ொய்ச்சிகள் மூலமொக இந்தியப் 
பல்லுயிர்ததன்வமவயயும் அதன் கதொடர் பயன்கவையும் பொதுகொததல், கபொதுமக்களுக்கொக, 
பறவைகவை வமயமொகக் ககொணட கல்விவயப் ரபொதிதது அைற்வறப் பொதுகொக்கும் பணியில் ஈடுபடச் 
கெய்தல் ரபொன்றவை SACON வமயததின் பணிகள் ஆகும். பல்லுயிர்த தன்வமயின் அவனததுக் 
கூறுகவைப் பற்றியும் இயற்வக ை�லொறு பற்றியும் ஆ�ொய்ச்சிகள் SACON வமயததில் ெவடகபற்று 
ைருகிறது. இம்வமயம் கதொடங்கி 25 ஆணடுகளுக்குள் 50க்கும் ரமற்படட ஆய்ைொைர்கள், பறவையியல் 
மற்றும் உலகைொவிய ஆ�ொய்ச்சி இதழகளில் இம்வமயததின் மூலம் ஆ�ொய்ச்சிக் கடடுவ�கள் 
கைளியிடடு ைருகின்றனர். SACON வமயம் இப்பகுதியில் ஒவ்கைொரு ஆணடும் ெடததி ைரும் புகழ 
கபற்ற இயற்வக கல்விததிடடமொனது ஆயி�க்கணக்கொன மக்கள் மனதிலும் குறிப்பொகப் பள்ளிக் 
குைந்வதகளிடததிலும் இயற்வகயின் ரமல் மற்றும் பறவைகள் ரமல் ரெெதவத ைைர்ப்பதொக 
அவமகிறது. ‘குைந்வதகளின் சூழியல் கூடடவமப்பு’ மற்றும் ‘ெலீம் அலி ரகொப்வபக்கொன இயற்வக 
கதொடர்பொன ரபொடடிகள்’ SACON வமயததின் புகழ ைொய்ந்த நிகழச்சிகைொகும். இம்வமயததின் “ெலீம் 
அலி இயற்வகயொைர்கள் ரப�வை” கபொதுமக்கள் பறவை ரெொக்கல் வமயமொக மிளிர்கிறது.

(மூலம்: SACON (2018))

தனிே�ர்  
ஆய்வு
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செயல்பொடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ந�ோக்கஙகள்:	
பிற உயிரிகளிடமிருந்து அைற்வற ரைறுபடுததும் சில உயிரினத கதொகுப்புகளின் பணபுகள் கீரை 
ககொடுக்கப்படடுள்ைன.  ஒரு கிைொரடொகி�ொவம உருைொக்கி தீர்வைக் கணடறிந்து அவை எவ்விதம் 
கபொதுைொன முன்ரனொடிவயக் ககொணடுள்ைன என்பவதயும் அைற்றுக்கிவடரயயொன 
பரிணொமதகதொடர்பின் வீச்வெயும் பகுததொய்வு கெய்க.

சசய்முவை	(Procedure)
படிநிவே	-	1.  உனது பொடநூவலப் படிதது கீழக்கொணும் விலங்குகளின் பணபுகவைக் கணடறிக. 

குறிப்பிடப்படட பணவப அவ்வுயிரினம் கபற்றிருந்தொல் த�வு அடடைவணயில் ‘X’ 
குறியிடவும்.

படிநிவே	-	2.  த�வு அடடைவணயின் கீழ, கைன்படம் (Venn diagram) ைவ�ந்து அதில் தனிப்படட 
விலங்குகளின் பணபுகவைத கதொகுதது, அைற்றுள், அவை பகிர்ந்து ககொள்ளும் 
கபொதுைொன பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

படிநிவே	-	3.  கைன் படதவதப் பயன்படுததி ஒரு கிைொரடொகி�ொம் ைவ�ந்து அவ்விலங்குகளின் 
முன்ரனொடிகவை விைக்குதல்.  இப்படம் விலங்குகள் கொலப்ரபொக்கில் தங்கைது 
பணபுகளில் ககொணடிருந்த கபொதுததன்வமவயப் பி�திபலிப்பதொக இருக்க ரைணடும். 

படிநிவே	-	4.  கைன் படம் ைவ�ந்து, ககொடுக்கப்படட ஒரு விலங்கு எவ்விதம் மற்ற விலங்ரகொடு 
பணபுகவைப் பகிர்ந்துள்ைது என்பவதக் கிைொரடொகி�ொம் ைவ�ந்து விைக்குக.

கதொகுப்புகள் பணபுகள் கங்கொரு ரலம்ப்ர� கு�ங்கு தைவை மனிதன் ஆவம மீன்

எண 1 முதுகுப்புற ெ�ம்பு ைடம்  
முதுகு ெொண

எண 2 இவண உறுப்புகள், 
முதுககலும்புத கதொடர்

எண 3 இவணக் கொல்கள்

எண 4 பனிக்குடம் (Amnion)

எண 5 பொல் சு�ப்பி

எண 6 தொய் ரெய் இவணப்புத திசு

எண 7 கிழிக்கும் பற்கள்

கமொதத ‘X’ குறியீடுகள்
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  மதிப்பீடு:

1.  நிரடரியொவில் கொணப்படும் 
ெமச்சீர் அவமப்பு 
அ) ஆ�
ஆ) இருபக்க
இ) ஐந்தவறகளுவடய ஆ�
ஈ) ெமச்சீ�ற்ற

2.  கடல் ெொமந்தி ெொர்ந்துள்ை கதொகுதி 
அ) புர�ொடரடொரெொைொ ஆ) ரபொரிஃகப�ொ  
இ) சீகலன்டிர�டடொ ஈ) எகிரனொகடர்ரமடடொ

3.  தடவடப்புழுக்களில் கொணப்படும் கழிவு நீக்கச் 
கெல்கள் 
அ) புர�ொடரடொகெஃப்ரிடியொ 
ஆ) சுடர் கெல்கள்
இ) கெொலிரனொவெடடுகள்
 ஈ) இவை அவனததும்

4.  கீழக்கொணும் எந்த உயிரியில் ‘சுயக் கருவுறுதல்’ 
ெவடகபறுகிறது? 

அ) மீன் ஆ) உருவைப்புழு 
இ) மணபுழு ஈ) கல்லீ�ல் புழு

5.  மணபுழுக்களின் கெஃப்ரீடியொக்கள் கீழக்கொணும் 
உறுப்பு கெய்யும் அரத கெயவலச் கெய்கிறது. 

அ) இறொலின் கெவுள்கள்  
ஆ) பிைரனரியொவின் சுடர் கெல்கள் 
இ) பூச்சிகளின் சுைொெக்குைல் 
ஈ) வைட�ொவின் கெமடரடொபிைொஸ்டடுகள்

6.  இைற்றுள் எது உணவமயொன உடற்குழிவயக் 
ககொணடது? 
அ) அஸ்கொரிஸ் ஆ) கபரிடடிமொ 
இ) வெகொன் ஈ) டீனியொ ரெொலியம்

7.  கணட அவமப்பு இதன் முக்கியப்பணபு  

அ) ைவைததவெப் புழுக்கள்  ஆ) முடரதொலிகள் 
இ) கணுக்கொலிகள்           ஈ) குழியுடலிகள்

8.  கபரிடடிமொவில் இடப்கபயர்ச்சி இதன் 
உதவியுடன் ெவடகபறுகிறது.

அ) ைவையத தவெகள் 
ஆ) நீை ைொடடுததவெகள் மற்றும் சீடடொக்கள்  
இ)  ைவையததவெகள், நீள்ைொடடுததவெகள் 

மற்றும் சீடடொக்கள்
ஈ) பொ�ரபொடியொ

9.  இயற்வகயில், மிக அதிக எணணிக்வகயில் 
சிற்றினங்கவைக் ககொணட உயிரிகள்

அ) பூச்சிகள் ஆ) பறவைகள்  
இ) ஆஞசிரயொஸ்கபர்ம்கள் ஈ) பூஞவெகள்

10.  இைற்றுள் எது கி�ஸ்ரடஷிய உயிரி? 

அ) இறொல் ஆ) ெதவத 
இ) கடற்ெொமந்தி ஈ) வைட�ொ

11.  க�ப்பொன் பூச்சியின் சுைொெ நிறமி.

அ) ஹீரமொகுரைொபின் 
ஆ) ஹீரமொெயனின்  
இ)  ஹீரமொஎரிதரின் 
ஈ) ரமற்கணட எதுவும் இல்வல

12.  எதகதொகுதி உயிரிகளின் புறச்ெடடகம் 
வகடடினொலொன கியூடடிகிவைக் 
ககொணடுள்ைது? 

அ) ைவைததவெப் புழுக்கள்
ஆ) துவையுடலிகள்
 இ) கணுக்கொலிகள் 
ஈ) முடரதொலிகள்

13.  பக்கக்ரகொடடு உணர்வு உறுப்புகள் இதில் 
கொணப்படுகிறது. 

அ) ெலமொன்டர் ஆ) தைவை 
இ) தணணீர் பொம்பு ஈ) மீன்

14.  கொல்கைற்ற இருைொழவி

அ) இததிரயொஃபிஸ் ஆ) வைலொ 
இ) �ொனொ ஈ) ெலமொன்டர்

15.  ெொன்கு அவற இதயம் இதில் கொணப்படும். 

அ) பல்லி  ஆ) பொம்பு  இ) ரதள்  ஈ) முதவல

16.  இைற்றுள் கபொருததமற்ற இவணவயத 
ரதர்ந்கதடு.

அ) மனிதர்கள்  – யூரிரயொகடலிக் 
ஆ) பறவைகள் – யூரிரகொகடலிக் 
இ) பல்லிகள்   –  யூரிரகொகடலிக் 
ஈ) திமிங்கிலம்  - அம்ரமொரனொகடலிக்

17.  கீழக் கொணபவைகளில் எது முடவடயிடும் 
பொலூடடி?

அ) கடல்ஃபினஸ் ஆ) ரமக்ர�ொபஸ் 
இ) ஆர்னிரதொரிங்கஸ் ஈ) ஈகுைஸ்
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25.  மூடிய மற்றும் திறந்தைவக இ�தத ஓடட 
மணடலதவத ஒப்பிடுக.

26.  பிைவு உடற்குழிவய (Schizocoelom)  உணவுப்பொவத 
உடற்குழியுடன் (Enterocoelom) ஒப்பிடுக.

27.  கருைைர் நிவலயில் உள்ை மூல உடற்குழியொனது 
பின்னொளில் எவ்விதம் மொறுகிறது?

28.  கீரையுள்ை விலங்குகவை உற்று ரெொக்கிக் 
கீழக்கணட வினொக்களுக்கு விவடயளி.

அ)  விலங்வகக் கணடறிந்து அதன் கபயவ�க் 
கூறு.

ஆ)  இவ்வுயிரியில் நீ கொணும் ெமச்சீர்தன்வம 
எததவகயது?

இ)  இவ்வுயிரியில் தவலக் கொணப்படுகிறதொ?

ஈ)  இவ்விலங்கில் எததவன அடுக்குகள் 
உள்ைன?

உ)  இவ்விலங்கின் கெரிமொன மணடலததில் 
எததவன திறப்புகள் கொணப்படும்?

ஊ)  இவ்விலங்கில் ெ�ம்பு கெல்கள் 
உள்ைனைொ?

29.  கீழக்கொணும் கெொல் கதொகுப்பில் (பணபுகளில்) 
கதொடர்பில்லொத ைொர்தவதவயப் (பணவப) 
கணடுபிடிதது கொ�ணதவதக் கூறுக.   

முதுகுெொண, தவலயொக்கம், முதுகுப்புற ெ�ம்பு 
ைடம் மற்றும் ஆ�ச்ெமச்சீர்.

30.  ஏன் தடவடப்புழுக்கள் உடற்குழியற்றவை என 
அவைக்கப்படுகின்றன?

18.  நுரமடடிக் (கொற்றவற ககொணட) எலும்புகள் 
கொணப்படும் உயிரி. 

அ) பொலூடடிகள் ஆ) பறவைகள் 
இ) ஊர்ைன ஈ) கடற்பஞசுகள்

19.  ெரியொன இவணவயத ரதர்ந்கதடுததுப் 
கபொருததுக.

ைரிவெ – I ைரிவெ – II

(p) ெதவத (i) ரபய் மீன்

(q) கடன்டொலியம் (ii) வகடொன்

(r) கீடரடொபிளூ�ொ (iii) ஆப்பிள் ெதவத

(s) ஆக்ரடொபஸ் (iv) தந்த ஓடு (Tusk shell)

அ. (p) – (ii), (q) – (i), (r) – (iii), (s) – (iv),

ஆ. (p) – (iii), (q) – (iv), (r) – (ii), (s) – (i),

இ. (p) – (ii),  (q) – (iv),  (r) – (i),  (s) – (iii), 

ஈ. (p) – (i), (q) – (ii), (r) – (iii), (s) – (iv),

20.  கீழக்கணட எதகதொகுதியில் முதிர் உயிர்கள் 
ஆ�ெமச்சீ�வமப்வபயும், லொர்ைொக்கள் 
இருபக்க ெமச்சீ�வமப்வபயும் ககொணடுள்ைன? 

அ) கமல்லுடலிகள்
ஆ) முடரதொலிகள்
இ) கணுக்கொலிகள்
ஈ) ைவைததவெப் புழுக்கள்

21.  எந்த இவண ெரியொகப் கபொருததப்படடுள்ைது? 

அ) ஃவபெொலியொ – ரபொர்ததுகீசியப் பவடவீ�ன்
ஆ) கபன்னொடுலொ – கடல் விசிறி
இ) ஆடம்சியொ -  கடல் ரபனொ
ஈ) கொர்ரகொனியொ – கடல் ெொமந்தி 

22.  ஸ்பொஞசின் மற்றும் முடகள் (spicules) எவ்விதம் 
கடற்பஞசுகளுக்கு முக்கியததுைம் ைொய்ந்தவை?

23.  கபரும்பொலொன விலங்குகளில் கொணப்படும் 
கபொதுைொன ெொன்கு பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

24.  தங்கைது கருைைர்ச்சியின் ரபொது ஒரு 
குறிப்பிடட நிவலயில் அவனதது முதுககலும்பி 
கருக்களிலும் கொணப்படும் கபொதுைொன 
பணபுகவைப் படடியலிடு.
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இறணயச்செயல்�ொடு 

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

Cladogram

�டிகள
1.  ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை  உைலி / விரைவு்க குறியீடடின் மூலம் வதான்றும் திரையில் உள்ை,  “Play Game” என்னும் பொத்தாரை அழுத்தி 

உங்கைது பொநத அல்லது ெள்ளி “id”  இல் உள்நுரழயவும்.  அப்ெடியில்ரல எனில் “Guest Pass”  என்னும் பொத்தாரைப் ெயன்ெடுத்தி  
இநதச் பெயல்ொடடிரை ஆைம்பி்க்கலாம். 

2.   ஆைம்ெ்கடடைத்தில் இைண்டு இைங்களின் ெண்பு்கள் ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும்.  ப்காடு்க்கப்ெடடை சிறிய வடடைத்தில் சுடடியின் உதவியுடைன் 
அதரை இழுத்துப் பொருத்தவும்.

3.   சுடடிரயப் ெயன்ெடுத்தி்க ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெண்பு்கரை இழுத்து ெரியாை சிறிய வடடைத்தில் பொருத்தவும்.

4.    நீங்கள் ெரியா்கப் பொருத்திவிடடைால் இநத விரையாடடைாைது அடுத்த ்கடடைத்திற்குச் பெல்லும். இதரைச் ெரியா்கப் பொருத்தவில்ரல 
எனில் மீண்டும் இநதச் பெயல்ொடடிரை ஆைம்பித்து ெண்பு்கரை்க ்கற்று்க ப்காள்ளும்வரைத் பதாடைைவும். 

Cladogram �ற்றித் 
சதரிநது சகொளபவொமொ !

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.

31.  சுடர் கெல்கள் என்றொல் என்ன?

32.  கருதது ைவ�படம் 

கதொகுதி கெமடரடொடுகளின் பணபுகவை 
விைக்கும் கீழக்கணட கெொற்கவைப் 
பயன்படுததி ஒரு கருதது ைவ�படம் ைவ�க. 
உருவைப்புழுக்கள், ரபொலி உடற்குழி 
உவடயவை, உணவுப்பொவத, கியுடடிகள், 
ஒடடுணணி, பொல்ரைறுபொடடுத தன்வம.

33.  டி�க்ரகொஃரபொர் லொர்ைொ கொணப்படும் கதொகுதி 
யொது?

34.  முதிர் உயிரி டியூனிரகடடுகளில் தக்க 
வைக்கப்படடுள்ை முதுகு ெொணிகளின் 
பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

35.  தற்ரபொது  ைொழும் தொவடகைற்ற மீன்களிலிருந்து 
குருதகதலும்பு மீன்கவை ரைறுபடுததிக் 
கொடடும் பணபுகவை எழுதுக.

36.  எலும்பு மீன்களின் மூன்று முக்கிய 
பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

37.  மீன்களில் கொணப்படும் கொற்றுப் வபகளின் 
பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

38.  ஊர்ைன உயிரிகள் நில ைொழக்வக கைற்றிக்கொன 
அைற்றின் பணபுகளின் பங்கீடு யொது?

39.  பறவைகளின் அகச் ெடடகததின் தனிததுைம் 
ைொய்ந்த பணபுகவைக் குறிப்பிடுக.

40.  முடவடயிடும் மற்றும் குடடி ஈனும் கபண 
விலங்குகளின் முடவடகளும் அைற்றின் 
குடடிகளும் முவறரய ெம எணணிக்வகயில் 
இருக்குமொ?  ஏன்?
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அலகு – II   �ோடம் – 3

பல கெல் உயிரிகளில் கெல்கள் தனிதது 
இயங்குைதில்வல, மொறொக அவை இறுக்கமொன 
கெல் கூடடவமவுகைொக இவணந்து பணிபுரிந்து 
ைொழகின்றன.  தனிப்படட கெல்கள் ஒவ்கைொன்றும் 
ெமது உடலின் ெமநிவல ரபணுைதற்கொகவும் 
உடல் முழுைதற்கும் ென்வமயளிக்கவும் சிறப்பொன 
பணிகவை ரமற்ககொள்கின்றன.  கெல் சிறப்புறுதல் 
கதளிைொக உள்ைது.  தவெ கெல்களின் அவமப்பும் 
கெயல்களும் ரதொல் கெல்களிலிருந்து 
மொறுபடுகின்றன. கெல் சிறப்புறுதல் 
ஒருங்கிவணந்த முவறயில் உடவலச் கெயல்பட 

திசு அ்ளவிலோை கடடவமப்பு
�ோடஉள்்ளடக்கம் 

3.1.  விலங்கு திசுக்்ள்
3.2.   எபிதீலியத திசு
3.3.   இ்ணப்புததிசு
3.4.   ே்ெததிசு
3.5 நரம்புததிசு

Learning Objectives:

• பண்பு அம்ெங்்ளின் 
அடிப்ப்டயில் பல்தவறு 
திசுக்்்ள மகாணவர்ள் 
அ்டயகாளம் ்ண்டு 
க்காள்ளுேல்.

• திசுக்்ளின் விளக்்ங்்ள், 
அவற்றின் அ்மவிடம், 
பணி்ள் மற்றும் மகாறுபகாடு்்ள 
மகாணவர்ள்  புரிந்து க்காள்ளுேல்.

• ே்ெததிசுக்்ள், இ்ணப்புததிசுக்்ள் 
மற்றும் நரம்புத திசுக்்ளின் 
முக்கியததுவம் பற்றிப் புரிந்து 
க்காள்ளுேல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:
அனுமதிக்கிறது.  ஒதத அவமப்புவடய,  
கபொதுைொன அல்லது கதொடர்புவடய கெயல்கவை 
ஒன்றுபடடுச் கெய்யும் ஒர� ைவகயொன கெல் 
கதொகுதிகள் திசுக்கள் என்று அவைக்கப்படும்.

திசுக்கள் குறிப்பிடட விகிதததிலும் 
ைடிைவமப்பிலும் இவணந்து, நுவ�யீ�ல், இதயம், 
இவ�ப்வப, சிறுநீ�கங்கள், அணடகங்கள், 
விந்தகங்கள் மற்றும் இன்னபிற உறுப்புகளாக 
உருைொகியுள்ைன.  எனரை, திசுக்கள் 
உயிரி்னஙகளின் கட்ெடமப்பு (Living fabric) என 
அவைக்கப்படுகின்றன.  இ�ணடு அல்லது அதற்கு 
ரமற்படட உறுப்புகள் இவணந்து கபொதுைொன 
இயற்பியல் மற்றும் ரைதியியல் கெயல்பொடுகவைச் 
கெய்தொல் அவை உறுப்பு மணெலஙகள்  
(Organ systems) என்று அவைக்கப்படுகின்றன.  
(எ.கொ.) கெரிமொன மணடலம், சுைொெ மணடலம், 
இ�தத ஓடட மணடலம், கழிவுநீக்க மணடலம் 
ரபொன்றவை.  கபரும்பொலொன உறுப்புகளில், 
ரைறுபடட திசுக்கள் பல விதங்களில் அவமந்து 
அவ்வுறுப்பின் அவமப்வபயும் கெயல்கவையும் 
தீர்மொனிக்கின்றன.  திசுவியல் (Histology) என்னும் 
திசுக்கவைப் பற்றிய அறிவியலொனது கமொதத 
உள்ைவமப்பியல் பற்றிய அறிவியவல நிவறவு 
கெய்கிறது.  இவ்விரு பிரிவுகளும் இவணந்து 
உறுப்பு கெயலியலின் புரிதலுக்கு அவமப்பு 
ரீதியொன அடிததைதவத அளிக்கின்றன.

டபீடம்லூசிடம் எனும் பிரதிபலிக்கும் திசு அடுக்கு, 
பூ்ை தபகான்ை கபரும்பகாலகாை விலங்கு்ளில்  

இரவு தநரப்பகார்வ்ய தமம்படுததுகிைது.
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விலங்கு திசுக்ைளின் வலைபொடு

எபிதீலியததிசு   இல்ணபபுததிசு தலெததிசு நைம்புததிசு

கூட்டுத திசுக்ைள்
1. தடவட வடிவ தெல்கள்

2. கை ெதுர வடிவ தெல்கள்
3. தூண் வடிவ தெல்கள்

4. குறு இவழ தகோண்ட தெல்கள்

5. த�ோய அடுக்கு தெல்கள்

1. தகரோடடின் நிரம்பியவவ

2. தகரோடடின் அற்றவவ

தட்லட வடிவ        ைனெதுை வடிவ       தூண் வடிவ

எளிய திசுக்ைள்

இலடநிலலஅடுக்கு

செல்ைள் செல்ைள் செல்ைள்

�டம் 3.1 மனிதத்திசு வறககள

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch03.indd   45 06-02-2020   4.52.54 PM



46

3.1 விலங்கு திசுக்ைள் (Animal tissues)
கெல்களின் அைவு, ைடிைம் மற்றும் கெயல் 
ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயில் விலங்கு திசுக்கள் 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைன.  ெொன்கு ைவக 
அடிப்பவட திசுக்கள் பிவணக்கப்படடு அல்லது 
ஒன்றுடன் ஒன்று இவணந்து ெமது உடல் 
கடடவமக்கப்படடுள்ைது.  அவையொைன, 
எபிதீலியத திசு (உவற), இவணப்புத திசு (ஆத�வு) 
தவெததிசு (இயக்கம்) மற்றும் ெ�ம்புத திசு 
(கடடுப்பொடு). (படம் 3.1).

3.2 எபிதீலியத திசு  (Epithelial tissue)
உடலின் ரமற்ப�ப்பிலும் உடற்குழியிவனச் 
சுற்றிலும் கொணப்படும் கெல் ைரிவெயொனது 
எபிதீலியததிசு எனப்படும்.  உடலின் ரமற்ப�ப்பில் 
இததிசுைொனது உவற ரபொன்றும், கமல்லிய படல 
எபிதீலியமொகவும், சு�ப்பு எபிதீலியமொகவும் 
கொணப்படுகிறது.  பொதுகொப்பு, உறிஞசுதல், 
ைடிகடடுதல், கழிவு நீக்கம், சு�ப்பு மற்றும் 
உணர்ைறிதல் ரபொன்ற பணிகவை எபிதீலிய 
திசுக்கள் கெய்கின்றன.  கெல்களின் அவமப்பில் 
உள்ை மொறுபொடுகவைப் கபொறுதது எபிதீலிய 
திசுக்கைொனது எளிய எபிதீலியம் மற்றும் கூட்டு 
எபிதீலியம் (அல்லது) அடுக்கு எபிதீலியம் என 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைது.

 எளிய எபிதீலியம்  (Simple epithelium) 
ஓ�டுக்கு கெல்கைொல் ஆனது.  உறிஞசும், சு�க்கும் 
மற்றும் ைடிகடடும் உறுப்புகளில் இவை 
கொணப்படுகின்றன.  எளிய எபிதீலியமொனது 
தடவட ைடிை எபிதீலியம், கனெது� ைடிை 
எபிதீலியம், தூண ைடிை எபிதீலியம், குறு இவை 
ககொணட எபிதீலியம் மற்றும் கபொய் அடுக்கு 
எபிதீலியம் என ரமலும் 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைது (படம் 3.2). கமல்லிய 
தடவடயொன ஓ�டுக்கு கெல்கைொல் ஆன, 
ஒழுங்கற்ற விளிம்புகவைக் ககொணட எபிதீலியம் 
�ட்டெ ெடிெ எபிதீலியம் ஆகும்.  இவை, சிறுநீ�கக் 
கிைொமருலஸ்களிலும், நுவ�யீ�ல்களின் 
கொற்றுப்வபகளிலும், இதயம், இ�ததக்குைல்கள், 
மற்றும்  நிணநீர் ெொைங்களில் உவறயொகவும் 
பொதுகொப்பு ரதவைப்படொத இடங்களில் ஊடுருைல் 
எல்வலயொகவும் ைடிகடடும் ப�ப்புகைொகவும் 
கெயல்புரிகின்றன.  

 ஓ�டுக்கு, கனெது� ைடிைச் கெல்கவைக் 
ககொணடவை க்னசதுர ெடிெ எபிதீலியம் (Cuboidal 
epithelium) ஆகும்.  இவை கபொதுைொக, சிறுநீ�கக் 
குைல்களிலும், ெொைங்களிலும், சிறிய சு�ப்பிகளின் 
சு�ப்புப் பகுதிகளிலும், அணடகப் ப�ப்புகளிலும் 
கொணப்படுகின்றன. சு�ததலும் உறிஞசுதலும் 
இதன் முக்கியப் பணியொகும்.  

�டம் 3.2  எபிதீலியத்திசு வறககள
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 ைடட மற்றும் நீள்ைடட உடகருவைச் 
கெல்லின் அடிப்பகுதியில் ககொணட உய�மொன 
ஓ�டுக்குச்கெல்கைொல் ஆனவை தூண ெடிெ 
எபிதீலிய வசல்கள் (columnar epithelial cells) ஆகும்.  
இவ�ப்வபயில் இருந்து மலக்குடல் ைவ� உள்ை 
கெரிமொன மணடலப் பகுதியின் அகவுவறயில் 
இவை கொணப்படுகின்றன.  இவ்வுவறயில் உள்ை 
கெல்கள், உறிஞசும் தன்வமயுவடய கெல்களின் 
உச்சிப்ப�ப்பில் டமக்தராவில்டல என்னும் 
நீடசிகைொகவும், பொதுகொப்பிற்கொன 
உயவுததன்வமயுவடய ரகொவைப் கபொருவைச் 
சு�க்கும் தகாப்ட்ப ெடிெசவசல்களாகவும்  
(Goblet Cell)  இ�ணடு ைவகயொக மொறுபொடு 
அவடந்துள்ைது.  உறிஞசுதல் மற்றும் ரகொவை, 
கெொதி ரபொன்ற கபொருள்கவைச் சு�ததல் ஆகிய 
பணிகவை இவை ரமற்ககொள்கின்றன.  கருப்வப,  
அணட ெொைங்கள், தூண ைடிை கெல்களின் 
உச்சிப்ப�ப்பில் குறுயிவைகள் கொணப்படடொல் 
அச்கெல்கள் குற்றிடழ வகாணெ எபிதீலியம் 
(Ciliated epithelium) என அவைக்கப்படுகின்றன. 
சிறுநீர் ெொைம், சிறிய சுைொெக்குைல்கள் ஆகிய 
உறுப்புகளின் அகவுவறயில் கொணப்படும் குறு 
இவை எபிதீலிய (Ciliated epithelium) கெல்கள் தம்  
குறு இவைகவை அவெததுக் ரகொவை தி�ைதவத 
உந்திததள்ளுகின்றன. குறு இடழ அற்ை 
எபிதீலியமா்னது (Non - ciliated epithelium) 
கெரிப்புப்பொவத, பிததப்வப மற்றும் சில 
சு�ப்பிகளின் சு�ப்பு ெொைங்களில் 
கொணப்படுகிறது.  

 வ்பாய் அடுக்கு எபிதீலிய வசல்கள்  
(Pseudo-stratified epithelial cells) தூண ைடிைததிலும் 
ெமமற்ற அைவுகளிலும் கொணப்படும்.  இவ்ைவக 
எபிதீலியம் ஓ�டுக்கினொல் ஆனது.  ஆனொலும் 
பொர்ப்பதற்குப் பல அடுக்குகள் ரபொன்று 

ரதொற்றமளிக்கிறது.  இதற்குக் கொ�ணம் இதன் 
கெல்களில் உள்ை உடகருக்கள் கைவ்ரைறு 
மடடங்களில் கொணப்படுகின்றன, எனரை இவை  
கபொய் அடுக்கு எபிதீலியம் என 
அவைக்கப்படுகின்றன.  பொதுகொப்பு, சு�ப்பு, 
உறிஞசுதல் ஆகியவை இதன் பணிகைொகும்.    
இவ்ைவகயில் உள்ை குறு இவை ைடிை எபிதீலிய 
கெல்கள் சுைொெக் குைல்களிலும் சுைொெப் 
பொவதயிலும் உவறயொக உள்ைன.  குறுஇவை 
அற்ற ைவககள் எபிடிடிமிஸ், கபரிய சு�ப்பிகளின் 
குைல்கள் மற்றும் ஆணகளின் சிறுநீர் ெொைம் 
ரபொன்ற இடங்களில் உவறயொகக் 
கொணப்படுகின்றன. 

 குறிப்பு
முக்கிய எபிதீலியத் திசு சீரகுவலவுகள்
எக்சீமோ, பெோரியோசிஸ், எபிதீலிய புறறுப�ோய 
மறறும் கடுவமயோை ஆஸ்துமோ.

சுரப்பு எபிதீலியம் (Glandular epithelium)

சில கனச் ெது� ைடிை மற்றும்  தூணைடிை 
எபிதீலிய கெல்கள் சு�ப்புத கதொழிவலச் 
கெய்ைதற்கொகச் சிறப்புற்றுக் கொணப்படுகின்றன.  
அவ்ைவக கெல்கள் சு�ப்பு எபிதீலியம் (Glandular 
epithelium) (படம் 3.3) என அவைக்கப்படுகின்றன.  
அவை  தனிதத சு�ப்பு கெல்கவைக் ககொணட ஒரு 
கெல் சு�ப்பிகள் எனவும் (எ.கொ. உணவுப்பொவதயில் 
கொணப்படும் ரகொப்வப ைடிைச் கெல்), கூடடமொன 
கெல்கவைக் ககொணட பல கெல் சு�ப்பிகள் எனவும் 
(எ.கொ. உமிழ நீர் சு�ப்பிகள்) 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைன.  தங்கைது சு�ப்புகவை 
கைளிரயற்றும் பணபின் அடிப்பவடயில் 

சுைபபு எபிதீலியம்

 நாளமுள்ள சுைபபிைள்நாளமில்லாச் சுைபபிைள்

அலேபபின் 
அடிபபெலடயில்      

1. எளிய சுரப்பிகள் 
2. கூடடு சுரப்பிகள்

சுைபபு அலகுைளின் 
அடிபபெலடயில்

சுைக்கும் வழிமுலையின் 
அடிபபெலடயில்

ஒரு செல் சுைபபிைள் பெல செல் சுைபபிைள்

1. குழல் வடிவ சுரப்பிகள் 
2. வ� வடிவ சுரப்பிகள் 
3. குழற வ� வடிவ சுரப்பிகள்

1. மீபரோகிவரன் 
2. பைோபலோகிவரன் 
3. அப�ோகிவரன்
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சு�ப்பிகள், ெொைமுள்ை மற்றும் ெொைமில்லொச் 
சு�ப்பிகள் என இரு ைவககைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன.  ரகொவை, உமிழநீர், கொதின் 
கமழுகுச் சு�ப்பு, எணகணய், பொல், கெரிப்பு 
கெொதிகள் மற்றும் இத� கெல் கபொருடகள் 
நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மூலம் சு�க்கப்படுகின்றன.  
இவை குைல்கள் (அ) குைொய்கள் மூலம் 
கைளிரயற்றப்படுகின்றன.  இதற்கு மொறொக, 
ெொைமில்லொச் சு�ப்பிகள் குைல்கவைக் 
ககொணடிருப்பதில்வல.  அவை, ைொர்ரமொன்கள் 
என்று அவைக்கப்படும் தங்கைது சு�ப்புகவை, 
அச்சு�ப்பிவய ெவனததுக் ககொணடிருக்கும் 
தி�ைததினுள் ரெ�டியொகச் சு�க்கின்றன. 

ெொைமுள்ை சு�ப்பிகள், ஒரு கெல் மற்றும் பல கெல் 
சு�ப்பிகள் என ைவகப்படுததப்படடுைைன. 
இைற்றுள் பல கெல் சு�ப்பிகள் அைற்றின் 
அவமப்பின் அடிப்பவடயில் எளிய சுரப்பிகள் 
(Simple glands) மற்றும் கூட்டுசசுரப்பிகள்  
(Compound glands) என ைவகப்படுததப்படடுள்ைன.  
இவை சு�ப்பு அலகுகளின் அடிப்பவடயில், குழல் 
ெடிெ (Tubular), ட்ப ெடிெ (Alveolar) மற்றும் 
குழல்ட்ப ெடிெ (Tubulo Alveolar) சு�ப்பிகள் என 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைன. சு�க்கும் 
ைழிமுவறயின் அடிப்பவடயில், ெொைமுள்ை 
சு�ப்பிகள் மீதராகிடரன் (Merocrine), 

 ததரிந்து ததளிபவோம்

அடுக்கு எபிதீலியமொனது ரதய்மொனதவத 
தடுப்பதற்கும் பொதுகொப்பிற்கொகவும் 
கடடப்படடுள்ைது. எளிய எபிதீலியம் 
எவ்ைவகயில் இதிலிருந்து ரமம்படடது?  

தொதலாகிடரன் (Holocrine) மற்றும் 
அத்பாகிடரன் (Apocrine) சு�ப்பிகள் என 
ைவகப்படுததப்படடுள்ைன.  

 கூட்டு எபிதீலியம் என்பவை பல அடுக்கு 
கெல்கைொல் ஆனவை.  இவை சு�ததலிலும் 
உறிஞசுதலிலும் சிறிதைரை பங்குககொள்கின்றன 
(படம் 3.4). கூடடு எபிதீலியம் அடுக்குகைொகரைொ 
அல்லது இவடநிவலயிரலொ கொணப்படுகின்றன. 
இைற்றின் முக்கியப் பணி ரைதிய மற்றும் 
இயற்பிய அழுததங்களிலிருந்து பொதுகொததல் 
ஆகும்.  கூடடு எபிதீலியமொனது ரதொலின் 
உலர்ந்த ப�ப்புகளின் மீதும் ைொய்க்குழி, 
கதொணவட உமிழநீர் சு�ப்பிக்குைல்,  கவணய 
ெொைம் ஆகியைற்றின் ஈ�மொன உள் 
ப�ப்புகளிலும் ப�வியுள்ைன. ெொன்கு ைவகயொன 
கூடடு எபிதீலியம் கொணப்படுகின்றன.  
அவையொைன,  அடுக்கு தடவட எபிதீலியம், 
கனெது� ைடிை எபிதீலியம், தூண ைடிை 
எபிதீலியம் மற்றும் இவடநிவல எபிதீலியம்.  
ரதொலின் உலர்ந்த எபிகடர்மிஸ் மீது கொணப்படும் 
வகராட்டின் நிரம்பிய ெடக, ஈ�ப்பதமொன 
உணவுக்குைல், ைொய் மற்றும் கபண 
இனப்கபருக்க உறுப்பு ஆகியைற்றில் 
கொணப்படும் வகராட்டின் அற்ை ெடக என 
அடுக்குத�ட்டெ எபிதீலியம் இரு ைவகப்படும். 
அடுக்கு கனெது� ைடிை எபிதீலியமொனது 
வியர்வை சு�ப்பிக்குைல்கள், பொல் சு�ப்பிகள் 
ஆகியைற்றில் கொணப்படுகிறது.  அடுக்கு 
தூணெடிெ எபிதீலியமா்னது கதொணவட, ஆண 
சிறுநீர் ெொைம் மற்றும் சில சு�ப்பிகளின் 
ெொைங்களின் உள்ளுவற என, ெமது உடலில் ஒரு 
சில குறிப்பிடட இடங்களில் மடடுரம 
கொணப்படுகிறது. இடெநிடல எபிதீலியமா்னது  
(Transitional epithelium) சிறுநீர்ெொைம், சிறுநீர்ப்வப, 
சிறுநீர் புறைழியின் சில பகுதிகள் ஆகியைற்றில் 
கொணப்படுகிறது.  இவ்ைவக எபிதீலியம் 
நீடசியவடயவும் தை�வும் கெய்து உறுப்புகவைப் 
பொதுகொக்கிறது.

�டம் 3.4 கூட்டு எபிதீலியம்
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�டம் 3.3  சுைப்பு எபிதீலியம்
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 எபிதீலியததின் அவனததுச் கெல்களும் 
சிறிதைவு, கெல்லிவடப் கபொருைொல் 
ஒன்றிவணக்கடடுப்படடுள்ைன.  கபரும்பொலொன 
விலங்கு திசுக்களில் சிறப்பு இவணப்புகள் (அ) 
ெந்திப்புகள் (Specialized Junctions) என்னும் 
அவமப்புகள் கெல்களுக்கிவடரய அவமப்புரீதியொன 
மற்றும் கெயல்ரீதியொன பிவணப்புகவை 
ஏற்படுததுகின்றன. எபிதீலியத திசுக்களிலும் 
மற்றும் இத� ைவகத திசுக்களிலும் மூன்று 
ைவகயொன கெல் ெந்திப்புகள் கொணப்படுகின்றன.  
அவை, இறுக்கமொன ெந்திப்புகள், ஒடடும் 
ெந்திப்புகள் மற்றும் இவடகைளி ெந்திப்புகள் ஆகும்.  
கெல்லில் உள்ை கபொருடகள் கசிந்து 
கைளிரயறிவிடொமல் தடுப்பதற்கு இறுக்கமா்ன 
சந்திப்புகள் (Tight junctions) உதவுகின்றன.  அருகருரக 
அவமந்துள்ை கெல்கவை ஒட்டும் சந்திப்புகள் 
(Adhering junctions) பிவணக்கின்றன.  அருகருரக 
உள்ை கெல்களின் வெடரடொபிைொெதவத இவணதது 
அச்கெல்கள் ஒன்றுக்ககொன்று கதொடர்பு ககொள்ளும் 
பணிவய இடெவெளி சந்திப்புகள் (Gap Junctions) 
கெய்கின்றன.  இதன் மூலம் அயனிகள் சிறிய, சில 
ெமயம் கபரிய மூலக்கூறுகள் கடததப்படுதல் 
ெொததியமொகிறது.

3.3  இல்ணபபுததிசு (Connective tissue):

உடல் முழுைதும் ப�விக்கொணப்படும் இவணப்பு 
திசுைொனது கருக்ரகொைததின் ெடு அடுக்கிலிருந்து 
ரதொன்றியதொகும். இது தைர்ைொன 
இவணப்புததிசுக்கள் மற்றும் 
அடர்ைொன இவணப்புத 
திசுக்கள் மற்றும் சிறப்பு ைவக 
இவணப்புத திசுக்கள் என 
மூன்று ைவகயொக 
க ொ ண ப் ப டு கி ன் ற ன . 
இ வ ண ப் பு த தி சு க் க ளி ன் 
முக்கியப் பணி பிவணததல் மற்றும் ஆத�வு, 
பொதுகொததல், பொதுகொப்பு உவறயொக அவமதல் 
மற்றும் கபொருடகவைக் கடததுதல் 
ரபொன்றவையொகும். இல்ணபபுததிசுக்ைள்

தளர்வான 
இல்ணபபுததிசு                             

அடர்வான இல்ணபபுததிசு                             சிைபபு வலை 
இல்ணபபுததிசு

1. ஏரிபயோலோர திசு 1. அடரவோை சீரோை திசு 1.குருத்ததலும்பு

2. அடிப்ப�ோஸ் திசு 2. அடரவோை சீரற்ற திசு 2.எலும்பு

3. தரடடிகுலோர திசு 3. மீள்தன்வம திசு 3. இரத்தம்

 ததரிந்து ததளிபவோம்
1. உனது ஆள்கொடடி வி�ல் தைறுதலொக 
கைடடுப்படடொல் உன் உடலில் என்ன 
ைவகயொன இவணப்புததிசு பொதிக்கப்படும்?

2. ககொழுப்புப் கபொருடகள் ரெமிக்கப்படடு 
அடிப்ரபொஸ் திசுக்கைொக உள்ைன.  அதில் 
ஏரதனும் நிறம் உள்ைதொ?  ஏன்?

இவணப்புத்திசுவின் கூறுகள் 
(Components of connective tissue)

அவனதது இவணப்புததிசுக்களும் ெொரிவைகள், 
அடிப்பவடப் கபொருடகள் மற்றும் கெல்கள் 
என்னும் மூன்று முக்கியக் கூறுகவைக் 
ககொணடுள்ைன. நாரிடழகள் எனப்படும் 
இவணப்புததிசுக்கள் தொங்கு அவமப்பொக 
உள்ைன. இவணப்புததிசுவின் தைததில் மூன்று 
ைவக ெொரிவைகள் கொணப்படுகின்றன.  
அவையொைன, ககொலொஜன், எலொஸ்டிக் மற்றும் 
க�டிகுலொர் ெொரிவைகள். முவறயொன 
இவணப்புததிசு (Connective tissue proper)  
இருைவகப்படும். அவையொைன �ளரொ்ன 
இடணப்புததிசுக்கள் (ஏரிரயொலொர், அடிரபொஸ் 
மற்றும் க�டடிகுலொர்) மற்றும் அெரொ்ன 
இடணப்புத திசுக்கள் (அடர்ந்த சீ�ொன, அெரந்� 
சீ�ற்ற மற்றும் மீள் தன்வமயுவடய திசுக்கள்).  
சிைப்பு ெடக இடணப்புத திசுக்கள் என்பவை 
குருதகதலும்பு, எலும்பு, இ�ததம் ஆகியைற்வற 
உள்ைடக்கியவையொகும்.

த்ளரவோை இவணப்புத்திசுக்கள்  
(Loose connective tissues)

இவ்ைவக திசுக்களில் உள்ை கெல்களும் 
ெொரிவைகளும், அவ� தி�ை ைடிைததில் 
கொணப்படும் அடிப்பவடப் கபொருடகளில் 
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தைர்ைொக அவமந்துள்ைன. எடுததுக்கொடடொக, 
ஏரிரயொலொர் இவணப்புத திசுைொனது 
எபிதீலியததிற்கு  தொங்கு ெடடமொகவும், 
சூழந்துள்ை உடல் திசுக்களுக்கு நீர், உப்பு 
ரபொன்றைற்வறத ரதக்கி வைக்கும் இடமொகவும் 
அவமைதொல் ‘திசுதி�ைம்’ எனப் கபொருததமொக 
அவைக்கப்படுகிறது. இதில் 
ஃவபப்ர�ொபிைொஸ்டடுகள், ரமக்ர�ொஃரபஜகள் 
மற்றும் மொஸ்ட கெல்கள் ஆகியவை 
கொணப்படுகின்றன. (படம் 3.5). 

ரதொலுக்கு அடியில் கொணப்படும் 
அடிப்த்பாஸ் திசுொ்னது, அவமப்பிலும் 
கெயலிலும் ஏரிரயொலொர் திசுவை ஒதது 
கொணப்படுகின்றது. 

அடிரபொஸ் (அ) ககொழுப்புகெல்கள் எனப் 
கபொதுைொக அவைக்கப்படும் 
அடிப்த்பாடசட்டுகள் இததிசுக்கூடடததில் 90% 
ரமரலொங்கிக் கொணப்படுகின்றன.  இததிசுவில் 
உள்ை கெல்கள் ரெ�டியொகக் ககொழுப்வபயும், 
பயன்படுததப்படொத இத� அதிகப்படியொன 
உணவுப் கபொருடகவையும் ககொழுப்பொக 
மொற்றித திசுக்களில் ரெமிதது வைக்கின்றன.  
அடிப்ரபொஸ் திசுைொனது ைைர்சிவத மொற்றம் 
மிகுந்த இடம் என்பவத அதில் உள்ை 
அதிகப்படியொன இ�ததக்குைொய்கள் (இ�தத 
ஓடடம்) உணர்ததுகின்றன.  ெொம் உணவுணணொத 
நிவலயில் இச்கெல்கள் எரிகபொருைொக அவமந்து 
ஆற்றவல உருைொக்கி, ைைங்கி ெமது ைொழவைப் 
ப�ொமரிக்கின்றன.  ரதொலடிததிசுைொகவும், 
சிறுநீ�கம், கணரகொைம், இதயம் ஆகிய 
உறுப்புகவைச் சூழந்தும் அடிப்ரபொஸ் திசுக்கள் 
கொணப்படுகின்றன. அடிப்ரபொஸ் திசுக்கள் 
வெள்டளக் வகாழுப்பு (அ) வெள்டள 
அடிப்த்பாஸ் திசு என அவைக்கப்படுகிறது.  
எணணற்ற வமடரடொகொணடரியொக்கவைக் 
ககொணட அடிப்ரபொஸ் திசுைொனது 

்பழுப்புவகாழுப்பு (அ) ்பழுப்பு அடிப்த்பாஸ் திசு 
என அவைக்கப்படுகிறது.  
கைள்வைக்ககொழுப்பொனது ஊடடச்ெததுக்கவைச் 
ரெகரிதது வைக்கும் இடமொக உள்ைது. அரத 
ெமயம் இ�தத ஓடடதவதயும் உடவலயும் 
கைப்பப்படுததும் அவமப்பொகப் பழுப்பு 
நிறக்ககொழுப்பு கெயல்படுகிறது.  பிறந்த 
குைந்வதகளின் உடலில், ெடுக்கதவத 
ஏற்படுததொமல் கைப்பம் உற்பததி கெய்யும் 
கெயலில் பழுப்பு நிறக் ககொழுப்பு ஈடுபடுகிறது.

வரட்டிகுலார இடணப்புத திசுைொனது 
ஏரிரயொலொர்  இவணப்புத திசுவை ஒததிருந்தொலும் 
அதன் தைப்கபொருைொனது ஃவபப்ர�ொபிைொஸ்ட 
என்னும் க�டடிகுலொர் கெல்கைொல் 
நி�ப்பப்படடுள்ைது.  நிணநீர் கணுக்கள், 
மணணீ�ல், எலும்பு மஜவஜ ரபொன்ற 
உறுப்புகளில் இ�ததச் கெல்களுக்கு 
(கபரும்பொலும் லிம்ரபொவெடடுகள்) 
அகச்ெடடகமொகவும் (ஸ்ட்தராமா) இந்த 
இவணப்புததிசு பயன்படுகிறது.
அடரவோை இவணப்புத்திசு (Dense 
connective tissue): (முவ்றயோை 
இவணப்புத்திசு) 
அடர்ைொன இவணப்புததிசுவில் ெொரிவைகளும் 
ஃவபப்ர�ொபிைொஸ்டகளும் கெருக்கமொக 
அவமக்கப்படடுள்ைன.  ெொரிவைகள் 
அவமந்திருக்கும் முவறயொன, முவறயற்ற 
பொங்கிவனப் கபொறுதது இந்த இவணப்புத 
திசுைொனது அடர்ைொன – சீ�ொன இவணப்புததிசு 
(Dense Regular Connective Tissue) எனவும்  அெரொ்ன 
- சீரற்ை இடணப்புததிசு (Dense Irregular Connective 
Tissue) எனவும் அவைக்கப்படுகிறது.  அெரந்� 
சீரா்ன இடணப்புததிசுவில் முக்கியப் 
கபொருைொகக் ககொல்லொஜன் இவைகள் 
கொணப்படுகின்றன. இவை இவணயொக அவமந்த 
தவெக்கற்வறகளுக்கும் சில மீள்தன்வமயுவடய 
இவைகளுக்கும் இவடயில் அவமந்துள்ைன.  

�டம் 3.5  த்ளர்வொன இறணப்புத்திசுக்கள
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ைவையும் தன்வமயுவடயதொகவும் அழுதததவதத 
தொங்கக்கூடியதொகவும் உள்ைன. இததிசுவின் 
கெல்கள் (கொன்டர�ொவெடடுகள்) அவைகைொல் 
உருைொக்கப்படட தைததிசுவில் உள்ை சிறிய 
குழிகளுக்குள் கபொதிந்து கொணப்படுகின்றன.  
(படம் 3.6) முதுககலும்பிகளின் கருநிவலயில் 
கொணப்படும் கபரும்பொலொன 
குருதகதலும்புகைொனது கபரியைர்கைொனதும் 
எலும்புகைொக  மொற்றப்படுகின்றன. கபரியைர்களில் 
மூக்கின் நுனிப்பகுதி, கைளிக்கொது இவணப்புகள், 
கெவிமடல், அடுததடுதத முள்கைலும்புகளுக்கு 
இவடப்படடபகுதி, வக, கொல்கள் ஆகிய பகுதிகளில் 
குருதகதலும்பு கொணப்படுகின்றன.

 கடினமொன, ைவையும் தன்வம அற்ற, 
கொல்சியம் உப்புகைொலும், ககொல்லொஜன் 
இவைகைொலும் ைலுவூடடப்படட தைப்கபொருவைக் 
ககொணட அவமப்புகள் எலும்புகள் ஆகும்.   
உடலுக்குச் ெடடகமொக அவமந்து உருைதவத 
அளிக்கக்கூடிய அவமப்பொக இவை உள்ைன.  
கமன்வமயொன திசுக்கவையும் உறுப்புகவையும் 
பொதுகொதது ஆத�வு அளிக்கும் அவமப்புகள் 
எலும்புகள் ஆகும். லாக்குத்ன (lacunae) எனப்படும் 
குழிகளில் ஆஸ்டிரயொவெடடுகள் எனப்படும் 
எலும்பு கெல்கள் கொணப்படுகின்றன. கொல்களில் 
உள்ை நீைமொன எலும்புகள் உடலின் கமொதத 
எவடவயத தொங்கும் பணிவயச் கெய்கின்றன.  
எலும்புததவெகரைொடு இவணந்து உடலின் 
இயக்கததிற்கு இவை உதவுகின்றன.  சில ைவக 
எலும்புகளில் உள்ை எலும்பு மஜவஜயில் இருந்து 
இ�ததச் கெல்கள் உருைொகின்றன. 

 இ�ததம் என்பது பிைொஸ்மொ, 
சிைப்பணுக்கள், கைள்வையணுக்கள், தடவடச் 
கெல்கள் ஆகியைற்வறக்ககொணட திரெ 
இடணப்புததிசுொகும்.  இதய இ�ததக்குைல் 
மணடலததில், ஊடடப்கபொருடகள், கழிவுப் 
கபொருடகள், சுைொெ ைொயுக்கள் ஆகியைற்வற உடல் 
முழுதும் கடததும் ஊடகமொக இ�ததம் உள்ைது. 
7ைது அததியொயததில் இது குறிதது ரமலும் 
கற்பீர்கள்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
நுணரணொக்கி ைழியொக ஒரு திசுவை உற்று 
ரெொக்குகிறொய்,  அதில் ைரியுவடய கிவைகைொன 
கெல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இவணந்து 
கதன்படுகின்றன.  நீ பொர்க்கும் அததிசு 
எவ்ைவகயொனது?

இதில் உள்ை முக்கியகெல்ைவக 
ிஃட்பப்தராபிளாஸ்ட் ஆகும். இது, 
எலும்புததவெவயயும் எலும்புகவையும் 
இவணக்கிறது.  ரமலும் இது  ஒரு குறிப்பிடட 
திவெயிலிருந்து அளிக்கப்படும் இழுவிவெ 
அழுதததவதத தொங்கும் ைவகயில் 
அவமந்துள்ைது.  இவ்விவணப்புத திசுைொனது 
எலும்புத தவெகரைொடு எலும்வப இவணக்கும் 
தவெ ெொணகளிலும் (Tendon) எலும்பிவணப்பு 
ெொர்களிலும் (Ligament) கொணப்படுகின்றன. 
எலும்பிவணப்பு ெொர்கள் ஒரு எலும்வப மற்ரறொர் 
எலும்புடன் இவணக்கின்றன.

சீ�ற்று அவமந்த தடிதத ககொல்லொஜன் 
ெொரிவைக்கற்வறகளும், ஃவபப்ர�ொபிைொஸ்டகளும் 
அெரந்� சீரற்ை இடணப்புததிசுக்கள் எனப்படும்.  
இதில் ஃவபப்ர�ொபிைொஸ்ட ைவக கெல்கள் 
முதன்வமயொனவையொகும். இது  பல திசுக்களில் 
இருந்து ைரும் இழுவிவெவயத தொங்கி அவமப்பு 
ரீதியொன ைலுவைத தருகிறது.  இதில் சில 
மீள் தன்வமயுவடய ெொரிவைகளும் 
கொணப்படுகின்றன.  இவ்ைவக திசுக்கள் ரதொலில் 
கடர்மிஸ் அடுக்கில் கொணப்படுகின்றன.  ரமலும் 
சிறுநீ�கம், எலும்புகள், குருதகதலும்புகள், 
தவெகள், மூடடுகள் மற்றும் ெ�ம்புகள் 
ரபொன்றைற்வறச் சுற்றி ெொரிவை உவறகவையும் 
உருைொக்குகிறது.  மீள் �ன்டம இடணப்புதிசுக்களில்  
மீள் தன்வம ெொரிவைகள் அதிகம் 
கொணப்படுகின்றன.  இழுக்கப்படட தவெகள் 
மீணடும் சுருணடு பவைய நிவலவய அவடதல் 
மீள் தன்வம ெொரிவையொல் ெவடகபறுகிறது.  
தமனிகளில் அவலரபொன்ற துடிப்புடன் இ�ததம் 
பொய்ைதற்கும் உடசுைொெதவதத கதொடர்ந்து 
ெவடகபறும் கைளிச்சுைொெததில் நுவ�யீ�ல் 
சுருங்குைதற்கும் இவ்ைவக ெொரிவைகள் தொன் 
கொ�ணமொகும்.  கபரிய தமனிகளின் சுைரிலும், 
முதுககலும்புத கதொடரில் கொணப்படும் 
எலும்பிவணப்பு ெொர்களிலும் சுைொெக் குைல் 
சுைர்களிலும் இவ்ைவக இவணப்புததிசுக்கள் 
கொணப்படுகின்றன.

சி்றப்பு வவக இவணப்புத்திசுக்கள் (Special 
connective tissue): 

சிறப்பு ைவக இவணப்புததிசுக்கள் மூைவகப்படும், 
அவையொைன, குருதகதலும்பு, எலும்பு மற்றும் 
இ�ததம்.  குருதகதலும்பின் கெல்லிவடப் 
கபொருடகள் உறுதியொனவை.  அரதரெ�ம் அவை 
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�டம் 3.6  சிைப்புவறக இறணப்புத்திசுக்கள 

 குறிப்பு
முக்கிய இல்ணபபுததிசு மநாய்ைள் 

(பொைம்பெரியவலை):
1.  எலர்ஸ் – டன்லொஸ் சின்டர�ொம்   

(Ehler’s – Danlos syndrome) -  மூடடுகள், இதய 
ைொல்வுகள், உறுப்புகளின் சுைர்கள் 
மற்றும் தமனியின் சுைர்கள் ரபொன்ற 
இடங்களில் ஏற்படும் ககொல்லொஜன் 
உற்பததிக் குவறபொடு.

2.  ஸ்டிக்ைர் சின்டர�ொம் (Stickler Syndrome) – 
ககொல்லொஜன் பொதிப்பினொல் 
முகததவெகளில் ஏற்படும் குவறபொடுகள்.

3.  ர � ப் ர ட ொ ம ர ய ொ ெ ொ ர் ர க ொ ம ொ 
(Rhabdomyosarcoma)  – தவல, கழுதது மற்றும் 
சிறுநீ�க இனப்கபருக்கப் பொவதயில் 
உள்ை கமன்திசுக்களில் உருைொகும் 
உயிருக்கு ஆபதது விவைவிக்கும் கடடிகள்.

சுயதலடைாபபு வலை இல்ணபபுததிசு 
குலைபொடுைள்

1.  ருமடடொய்டு ஆர்தவ�டிஸ்  (Rheumatoid 
arthritis) : ரெொய் எதிர்ப்பு கெல்கள் 
மூடடுகவைச்சுற்றிக் கொணப்படும் 
பகுதிகவைத தொக்கி ெவ்வுகவை 
வீக்கமவடயச் கெய்தல்.  இதயம், நுவ�யீ�ல், 
கணகள் ரபொன்ற உறுப்புகளும் 
பொதிப்பவடயும்.

2.  ரஜொக�ன்ஸ் சின்டர�ொம்  (Sjogren’s syndrome)  
- உமிழநீர்  மற்றும் கணணீர் சு�ப்பது 
படிப்படியொக பொதிக்கப்படுதல். 

3.4 தலெததிசு
ஒவ்கைொரு தவெயும் இவண ைரிவெயில் அவமந்த 
நீணட உருவை ைடிை இவைகைொல் ஆனது.  
ஒவ்கைொரு இவையும் வமரயொஃவபப்ரில்கள் 
எனப்படும் பல நுணணிய இவைகைொல் ஆனது.  
தவெ இவைகள் தூணடப்படும் ரபொது சுருங்கியும் 
மீணடும் தைர்வு நிவலவய அவடந்தும் ஒரு 
ஒருங்கிவணந்த முவறயில் கெயல்புரிகின்றன.  
சுருக்கமொக, உடல் இயக்கங்களில் திறம்படச் 
கெயல்படுபவை தவெகரை ஆகும். தவெகள் 
மூைவகப்படும். அவை, எலும்புததவெகள்  
(Skeletal muscles), கமன்தவெகள் (Smooth muscles) 
மற்றும் இதயததவெகள் (Cardiac muscles) ஆகும்.

�டம் 3.7 தறெத் திசுக்கள

 

 எலும்புத�டச திசுக்கள் எலும்புகரைொடு 
இறுக்கமொக இவணந்துள்ைன.  எடுததுக்கொடடொக 
இருதவலத தவெயில், (Biceps) கற்வற கற்வறயொக, 
ைரியுவடய எலும்புததவெ இவைகள் இவண 
இவணயொக அவமந்துள்ைன. 
இவணப்புததிசுைொலொன ஒரு தடிதத உவறக்குள் 
பல தவெ இவைக்கற்வறகள் வைக்கப்படடுள்ைன.  
9 ைது அததியொயததில் இது குறிதது ரமலும் 
கற்பீர்கள்.

பொல்ேரிஸ் தலெ (Palmaris muscle)

முைங்வகயில் இருந்து மணிக்கடடு ைவ� நீளும் 
குறுகிய தவெகள் பொல்மரிஸ் தவெகள் எனப்படும்.  
இததவெகள் கு�ங்கினங்கள் ம�ததின்மீது 
கதொங்குைதற்கும்,  ரமரலறுைதற்கும் (மனிதன் 
உடபட) பயன்படடது.  ஆனொல், இன்வறய 
மனிதர்களில் 11% ரபரில் இததவெகள் 

கொணப்படவில்வல.
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3.5  நைம்புத திசு (Neural Tissue)
கதொடர்ச்சியொக மொறிக்ககொணடிருக்கும் 
சூழநிவலக்ரகற்ப ெமது உடல் கெய்யும் பதில் 
விவனகள் அவனததும் ெ�ம்புததிசுைொல் 
கடடுப்படுததப்படுகின்றன.  ெ�ம்பு மணடலததின் 
அலகுகைொன நியூ�ொன்கள் 
எனப்படும் ெ�ம்பு கெல்கள் 
ெ�ம்பு மணடலததில் 
கொணப்படும் கிைர்ச்சியுறும் 
கெல்கள் ஆகும் (படம் 3.8).  
ெ�ம்பு மணடலததின் மீதப் 
பகுதிவய நியூர�ொகிளியொ 
கெல்கள் ஆக்கி�மிததுள்ைன. இவை ெ�ம்பு 
கெல்களுக்கு ஆத�ைொகவும், பொதுகொப்பொகவும் 
கெயல்படுகின்றன.  ெமது உடலில் உள்ை 
ெ�ம்புததிசுவின் கன அைவில் பொதிக்கும் ரமலொக 
நியூர�ொகிளியொ கெல்கள் கொணப்படுகின்றன.

�டம் 3.8 நியூபைொகிளியொவுடன கூடிய ேைம்புத்திசு

உயிருள்ை உடலிலிருந்து சிறிதைவு திசு (அ) 
தி�ைம் எடுக்கப்படடு ரெொயின் தன்வம, 
கொ�ணங்கள், ரெொய் ப�வியுள்ை விதம் 
ஆகியைற்வறச் ரெொதிதது அறியும் முவறக்கு 
பெயாபசி (Biopsy) என்று கபயர்.
இறந்த உடலின் உடற்கூறுகவைகைடடி 
எடுதது இறப்பிற்கொன கொ�ணம் மற்றும் ரெொய் 
ப�வியுள்ை விதம் ஆகியைற்வற ஆ�ொய்ந்து 
கணடறியும் முவறக்கு ஆட்டாபசி (Autopsy) 
என்று கபயர்.
தடய அறிவியல் (Forensic Science) 
துவறயில் குற்றங்கவைத துப்பறிய திசுவியல் 
கதொழில்நுடபங்கள் கைற்றிக�மொகப் 
பயன்படுததப்படடு ைருகின்றன.

இருமுவனகளும் கூர்வமயொக, கதிர் ைடிைததில் 
அவமந்த ைரியற்ற தவெ இவைகள் வமன்�டசகள் 
எனப்படும்.  (படம் 3.7)  இவை கெல் ெந்திப்புகைொல் 
ஒன்றிவணக்கப்படடு இவணப்புததிசு உவறயொல் 
கடடப்படடுள்ைது.  உள்ளுறுப்புகைொன இ�ததக் 
குைொய்கள், இவ�ப்வப, மற்றும் சிறுகுடல் 
ரபொன்றைற்றின் சுைர்கள் கமன்தவெகைொல் 
ஆனவை.  கமன் தவெகள் இயங்குதவெகள் 
(Involuntary muscles) ஆகும். ஏகனனில் அைற்றின் 
கெயல்கவை ரெ�டியொகக் கடடுப்படுதத இயலொது. 
ெம் நிவனப்பிற்கு ஏற்றைொறு எலும்புததவெகவை 
இயக்குைது ரபொன்று கமன்தவெகவை இயக்க 
இயலொது.

இதயததில் மடடுரம கொணப்படும் சுருங்கி விரியும் 
தவெகள் இ�யத�டசகள் எனப்படும்.  
இதயததவெ கெல்களில் கொணப்படும் பிைொஸ்மொ 
ெவ்வுகவைச் கெல் ெந்திப்புகள் இவணதது 
அச்கெல்கவை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒடடிக்ககொள்ைச் 
கெய்கின்றன. கதொடர்பு ெந்திப்புகள் 
(கெல்லிவடததடடுகள்) எனப்படும் அவமப்புகள் 
சில இவணப்பிடங்களில், இதயததவெ 
கெல்கவைக் கூடடமொகச் சுருங்கச்கெய்கின்றன.  
அதொைது, ஒரு கெல் சுருங்குைதற்கொன 
குறிப்புகவைப் கபற்றுச் சுருங்கும்ரபொது அதன் 
அருகிலுள்ை கெல்கவையும் ரெர்ததுச் 
சுருங்குைதற்குத தூணடுகிறது.

 குறிப்பு
நைம்பு ேண்டல மநாய்ைள்
1.  பொர்கின்ென் மநாய் 
(Parkinson’s disease):  
உடல் இயக்கதவத பொதிக்கும் ெ�ம்பு 
மணடல குவறபொடு. உடல் ெடுக்கங்களும் 
ஏற்படும்
2. அல்சீேயர் மநாய் 
(Alzheimer’s disease):
இது ஒரு ெொள்படட ெ�ம்புகெல் சிவதவு 
ரெொய் ஆகும்.  ெமீபததிய நிகழவுகவைக் கூட 
நிவனவு கூற இயலொவம, ரபசும் கமொழியில் 
குவறபொடு, ெமநிவலயற்ற, ஊெலொடும் 
மனநிவல ஆகியவை இந்ரெொயின் 
அறிகுறிகள்ஆகும்.
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 ெ�ம்பு கெல்கள் தகுந்த முவறயில் 
தூணடப்படும் ரபொது மின்னூடட மொறுபொடு 
உருைொக்கப்படுகிறது. இம்மொறுபொடு 
அச்கெல்களின் பிைொஸ்மொ ெவ்வின் ைழியொக 
விவ�ந்து பயணிக்கிறது.  இந்த மின்னூடட 
மொறுபொடு இறுதியொக கைளிப்படும் பகுதியொன 
ெ�ம்பு கெல்லின் முடிவில் கென்று அடுததடுதத 
ெ�ம்பு கெல்களில் (அ) மற்ற கெல்களில் 
தூணடுதவலரயொ அல்லது தவடவயரயொ 
ஏற்படுததலொம் (10 ைது அததியொயததில் இது 
குறிதது ரமலும் கற்பீர்கள்).

  பொடச் சுருக்ைம்

ெமது உடல் கெல்கள் பல விதங்களில் 
இவணந்து எபிதீலியததிசு, இவணப்புததிசு, 
தவெததிசு மற்றும் ெ�ம்புததிசு என 
ரைறுபடட ெொன்கு ைவகததிசுக்கவை 
உருைொக்கியுள்ைன.  இததிசுக்கள் சில 
கபொதுைொன பணபுகவைப் கபற்றிருப்பினும் 
அவை ஒரு ரபொதும் ஒர� ைவகயொனதொகக் 
கருதப்படொது.  அவை திசுக்கள் என்னும் 
பொர்வையில் ஒன்றுபடடவை. ஏகனனில், 
அடிப்பவடயொன சில ஒற்றுவமகவைக் 
ககொணடுள்ைன.  திசுக்கள் தங்கள் தனிப்படட 
திறவமயினொலும், கூடடுறவு 
கெயல்பொடடொலும் ெமது உடவலப் 
பொதுகொப்பொக, ஆர�ொக்கியமொக ெம்வம 
உயிருடன் முழுவமயொக வைததுள்ைன 
என்பவத உனது மனதில் நிவல 
நிறுததரைணடும்.

  ேதிபபீடு
1.  கனெது� ைடிை எபிதீலியததின் முக்கியப்பணி.  

 அ) பொதுகொப்பு 
 ஆ) சு�ப்பு
 இ) உறிஞசுதல்
 ஈ)  ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’

2.  குறு இவை ககொணட எபிதீலியம் கொணப்படும் 
இடம். 

 அ) ரதொல் 
 ஆ) கெரிப்புப்பொவத
 இ) பிததப்வப  
 ஈ) மூச்சுக்குைல் 

3.  இவணப்புததிசுவின் தைப்கபொருளில் 
கொணப்படும் ெொரிவை யொது?  

 அ) ககொலொஜன் 
 ஆ) ஏரிரயொலொர் 
 இ) குருதகதலும்பு
 ஈ) குைல் ைடிை ெொரிவை 

4.  திசுக்களுக்கிவடயில் கபொருடகள் கசிைவதத 
தடுக்கும் அவமப்பு.

 அ) இறுக்கமொன ெந்திப்புகள் 
 ஆ) ஒடடும் ெந்திப்புகள்  
 இ) இவடகைளி ெந்திப்புகள் 
 ஈ) மீள் தன்வம ெந்திப்புகள்.

5.  பிறந்த குைந்வதகளில் உடல் ெடுக்கம் 
ஏற்படுததொமல் கைப்ப உற்பததி கெய்து உடல் 
கைப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம்?

 அ)கைள்வைக் ககொழுப்பு 
 ஆ) பழுப்புக் ககொழுப்பு 
 இ) மஞெள் ககொழுப்பு  
 ஈ) நிறமற்ற ககொழுப்பு.

6.  சிலைவக எபிதீலியங்கள் கபொய்யடுக்கினொல் 
ஆனவை. இதன் கபொருள் என்ன?

7.  கைள்வை அடிப்ரபொஸ்திசுவைப் பழுப்பு 
அடிப்ரபொஸ் திசுவிலிருந்து ரைறுபடுதது.

8.  இ�ததம் ஏன் தனிததுைமொன இவணப்புததிசு 
என்றவைக்கப்படுகிறது?

9.  மீள் தன்வம ெொரிவைகவை மீள் தன்வம 
இவணப்புததிசுவினின்றும் ரைறுபடுதது.

10.  எபிதீலியததிசுக்களின் ஏரதனும் ெொன்கு 
கெயல்பொடுகவைக்கூறி அச்கெயலில் 
ஈடுபடும் திசுவை எடுததுக்கொடடுடன் கூறுக.

11.  இவணப்புததிசுக்கவை ைவகப்படுததி 
அைற்றின் கெயல்கவைத தருக.

12.  எபிதீலியம் என்றொல் என்ன? அதன்பல்ரைறு 
ைவககளின் பணபுகவைத தருக.
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செயல்பொடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.  கபயர் குறிப்பிடப்படொத திசு ெழுைங்கவை மொணைர்களுக்குக் கொணபிதது அைற்வறக் கணடறியச் 

கெய்தல்,  இரதரபொன்று கபயர் குறிப்பிடப்படொத திசுைவககவைத திவ�யில் கொணபிததும் 
மொணைர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கலொம்.  இதனொல், நுணரணொக்கி ைழிரய பொர்க்கப்படும் பலைவகயொன 
திசுக்கவை மொணைர்கள் கணடறிய ஏதுைொகும்.

2.  கன்னததின் உடபகுதியிலிருந்து எடுக்கப்படட அடுக்கு தடவட எப்பிதீலியதவத உயிரியல் ெொயதவதக் 
ககொணடு ெொயமிடடு, மொணைர்கள் தொங்கைொகரை ெழுைம் தயொரிக்கும் கெயல்திறவனப் கபறுதல்.  
மொணைர்கள் உடகன்ன கெல்கவை ஆய்வு கெய்யும் அனுபைதவத கபறுதல்.

இறணயச்செயல்�ொடு 

இரணய எபிதீலிய திசுவின் உைலி
http://www.epithelium3d.com/index.html

The Online Epithelium

�டிகள
1.   “The Online Epithelium’ என்ை ெ்க்கத்திரை உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தித் திை்க்கவும்.  

அடடைவரணயில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ஏதாவது ஒரு உறுப்பிரைச் பொடு்ககி அநத்க குறிப்பிடடை 
உறுப்பில் ்காணப்ெடும் எபிதீலிய திசுவிரைப் ெற்றி அறிவவாம்.

2.   இநதப் பொத்தாரைச் பொடு்ககிய பின், சுடடிரயப் ெயன்ெடுத்தி எபிதீலிய திசுரவ 360° யிலும் ொர்க்க 
முடியும்.

3.   ஊடைாடும் ெடைத்தின் மீது உள்ை எண்ரணச் பொடு்ககிவயா அல்லது கீழ உள்ை ெடடியலில் உள்ை 
பெயரைச் பொடு்ககிவயா குறித்த ொ்கத்திரைப் ெற்றிய விை்க்கத்திரை அறியலாம்.

4.  முப்ெரிமாண ஊடைாடும் ெடைத்தின் கீழ எபிதீலிய திசு்க்கள் ெற்றிய கூடுதல் த்கவல்்கள் தைப்ெடடிரு்ககும். 

எபிதீலிய திசுக்களின உள அறமப்பு 
மற்றும் அதன �ணிகற்ளப் 

�ற்றி  இறணயத்தில் சதரிநது 
சகொளபவொமொ!

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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• மண்புழு , ்ரப்பகான் பூச்சி, 
ேவ்ள மற்றும் புைகா 
ஆகியவற்றின் 
புைப்பண்பு்்ளப் 
புரிந்துணரேல்.

• பல்தவறு உறுப்பு 
மண்டலங்்ளின் பணி்்ளப் 
புரிந்துணரேல்

• மண்புழு, ்ரப்பகான் பூச்சி மற்றும் 
ேவ்ள ஆகியவற்றின் ்ட்ட்மப்பில் 
உள்ள தவறுபகாடு்்ள உணரந்து 
பகாரகாட்டல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:
கெயல்படுைதற்கும் இததவகய கடடவமப்புகள் 
ரதவையொகிறது. அவ்ைொறொன உறுப்புகவையும் 
அைற்றின் பணிகவையும் அறியும் கபொருடடு, 
பரிணொமததின் கைவ்ரைறு படிநிவலயில் உள்ை 
மூன்று விலங்குகளின் புறப்பணபுகள் மற்றும் 
அகப்பணபுகள் மொணைர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுததப்படுகிறது. புற அவமப்பியல் 
என்பது கைளிரய பொர்க்கக்கூடிய 
ைடிைங்கவையும் பணபிவனயும் 
விைக்குைதொகும். உள்ைவமப்பியல் என்பது 
விலங்குகளின் அக உறுப்புகவைப் பற்றி 
அறிைதொகும். இந்தப் பொடததில், 
முதுகுெொணற்றவைவயச் ரெர்ந்த மணபுழு 
மற்றும் க�ப்பொன் பூச்சி, முதுகு 
எலும்புவடயவைகவைச் ரெர்ந்த தைவை ஆகிய 
உயிரிகளின் புறப் பணபுகள் மற்றும் அகப் 
பணபுகள் விைக்கப்படடுள்ைன.

4.1 ேண்புழு -லாம்பிட்மடா ோரிட்டீ

வலைபபொட்டு நிலல

கதொகுதி – ைவைததவெ புழுக்கள் (Annelida)

ைகுப்பு – ஆலிரகொ கீடடொ (Oligochaeta)

ைரிவெ – ரைப்ரலொடொக்சிடொ (Haplotaxida)

 ரபரினம் – லொம்பிடரடொ (Lampito)

சிற்றினம் – மொரிடடீ (mauritii)

நுணணுயிரிகள் முதல் நீலத திமிங்கலம் ஈறொக 
உள்ை உயிரிகள் பல்ரைறு அைவுகளிலும் 
ைடிைங்களிலும் ென்கு கடடவமக்கப்படட 
உறுப்புகவையும் உறுப்பு மணடலங்கவையும் 
கபற்றுள்ைன. பல கெல் உயிரிகளில், அடிப்பவட 
(ஏற்கனரை பொடம் 3ல் விைக்கப்படட) 
திசுக்கைொல் உருைொக்கப்படட உறுப்புகள், 
பணிகளின் நிமிததமொய் ஒன்றிவணந்து உறுப்பு 
மணடலமொகியுள்ைன. ஒவ்கைொரு உயிரியும் 
பல்லொயி�க்கணக்கொன கெல்கைொல் 
ஆக்கப்படடுள்ை நிவலயில் அைற்வற 
ஒருங்கிவணப்பதற்கும், ஒருங்கிவணந்து 

அலகு – II   �ோடம் – 4

விலங்குகளின் உறுப்பு  
மறறும் உறுப்பு மண்டலங்கள்
�ோடஉள்்ளடக்கம் 

4.1  மண்புழு -லகாம்பிட்தடகா மகாரிட்டீ
4.2 ்ரப்பகான் பூச்சி - கபரிப்பிளகைட்டகா அகமரிக்்காைகா
4.3  ேவ்ள - ரகாைகா கஹக்ஸைகாதடக்்டலகா

ஒவகவகாரு கெயலுக்கும் ஒரு உறுப்பும் மற்றும் 
ஒவகவகாரு உறுப்பிற்கும் அேற்த் உரிய கெயல்பகாடும் 

அ்ைதது  விலங்கு்ளிலும் ்காணப்படுகின்ைை.
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மணபுழு ஒரு தவ�ைொழ உயிரியொகும். முதுகு 
ெொணற்றவைகள் பிரிவைச்ெொர்ந்த இவை, 
ஈ�ப்பதம் மிக்க, அழுகிய கரிமப் கபொருடகள் 
நிவறந்த மணணின் ரமலடுக்குகளில் ைொழைன. 
இ�வு ரெ� உயிரிகைொன மணபுழுக்கள் பகலில் 
மணவண விழுங்கி, ைவைகவை உருைொக்கி 
அதனுள் ைொழும் இயல்புவடயவை. 
ரதொடடங்களில், மணரமலுள்ை அதன் கழிவுக் 
கடடிகைொன ‘ெொங்கூழ கடடிகவைக்’  
(Worm castings) ககொணடு அவைகளின் 
இருப்பிடதவத  ெொம் அறியலொம். மணபுழுக்கவை 
‘உைைனின் ெணபன்’ என்று கருதுைர். கபொதுைொக 
இந்தியொவில் மூன்று ைவகயொன மணபுழுக்கள் 
கொணப்படுகின்றன. 

அவை,

1.  லொம்பிடரடொ மொரிடடீ (கமகஸ்ரகொகலக்ஸ் 
மொரிடடீ)

2. கபரிரயொனிக்ஸ் எக்ஸ்கரைடடஸ்
3.  கமடொவபயர் ரபொஸ்துமொ (கபரிடிமொ 

ரபொஸ்துமொ)

�டம். 4.1 மண்ணின அடுக்குகளின அடிப்�றடயில் 
மண்புழுவின வறகப்�ொடு

மணபுழுக்கவை, மணணின் அடுக்குகளில் 
அவை ைொழுமிடதவத அடிப்பவடயொகக் ககொணடு, 
மூன்று ைவககைொகப் பிரிக்கலொம். அவையொைன 
‘எபிஜீயிக்’ (கிர�:பூமியின் ரமல்) எனப்படும் 
ரமற்ப�ப்பு ைொழவிகள், (எ.கொ.) கபரிரயொனிக்ஸ் 
எக்ஸ்கரைடடஸ் மற்றும் யூடரிலஸ் யூஜினிரய. 

‘அனிசிக்’ (கிர�:பூமியிலிருந்து) எனப்படும் 
மணணின் ரமலடுக்குகளுக்குள் ைொழும் 
இவடமடட ைொழவிகள், (எ.கொ.) ரலம்பிடரடொ 
மொரிடடீ மற்றும் லம்பிரிகஸ் கடக�ஸ்டரிஸ் 

‘என்ரடொஜீயிக்’ (கிர�:பூமியினுள்) எனப்படும் 
மணணடுக்குகளின் ஆைததில் ைொழும் 
மணபுழுக்கள் எ.கொ:ஆக்டகீரடொனொ தர்ஸ்ரடொனி.

பு்றத்பதோற்றம் (Morphology)

லொம்பிடரடொ மொரிடடீ எனும் இனம்  
தமிழெொடடில் ப�ைலொகக் கொணப்படும் 
இனமொகும். நீணட, உருவை ைடிை உடல் 
அவமப்பு ககொணட இவை, இருபக்க 
ெமச்சீ�வமப்பு ககொணடவையொகும். இவ்ைவக 
மணபுழு சுமொர் 80 மி.மீ முதல் 210 மி.மீ 
ைவ�யிலொன நீைதவதயும், 3.5 முதல் 5 மி.மீ 
ைவ�யிலொன விடடததிவனயும் உவடயவை. 
கைளிறிய பழுப்பு நிறம் ககொணட இைற்றின் முன் 
முவனப் பகுதியில் ஊதொ நிறப் பூச்சும் உணடு. 
இதற்குப் ரபொர்ஃவபரின் என்னும் நிறமி 
கொணப்படுைரத கொ�ணமொகும். புழுவின் நீணட 
உடலின் குறுக்கொகப் பல சிறுபள்ைங்கைொல் ஆன 
ைவைய ைடிவிலொன ைரிப் பள்ைங்கள் உள்ைன. 
இவைரய, புழுவின் உடவலப் பல பிரிவுகைொகப் 
பிரிக்கின்றன. இப்பிரிவுகளுக்கு ‘கணடங்கள்’ 
(கமடடொமியர்கள்) என்று கபயர் (படம் 4.2).

 ஒரு மணபுழுவின் உடலில் உள்ை 
கணடங்களின் எணணிக்வக சுமொர் 165 முதல் 190 
ைவ� ஆகும். புழுவின் முதுகு புறததின் வமய 
நீள்ைொடடு அச்சில், அடர்ததியொன நிறமுவடய, 
முதுகுப்புற இ�தத ெொைததினொலொன வமயக் 
ரகொடு உள்ைது. இனப்கபருக்கத 
துவைகவையுவடயதொல் ையிற்றுப் புறப் ப�ப்பு 
சிறப்புவடயதொகும். உடலின் முதல் கணடமொன, 
சபரிஸ்ந்டோமியத்தின்	 (Peristomium) வமயப் 
பகுதியில் ைொய் அவமந்திருக்கிறது. ைொயின் 
முன்பகுதியில். சிறு தவெத கதொங்கல் ஒன்று 
உள்ைது. இதற்குப் புநரோஸ்ந்டோமியம்	
(Prostomium) அல்லது ரமலுதடு என்று கபயர். 
மலைொய் அவமந்துள்ை கவடசி கணடம் 
வபஜிடியம்	(Pygidium) என்று அவைக்கப்படுகிறது. 

 முதிர்ச்சியவடந்த புழுக்களில், 14 முதல் 17 
ைவ�யிலொன கணடங்களின் சுைர் ெற்ரற பருதது, 
தடிதத ரதொல் சு�ப்பிகளுடன் கொணப்படுகிறது. 
இப்பகுதிக்கு ‘கிவைகடல்லம்’ (Clitellum) என்று 
கபயர். கருமுடவடகவை உருைொக்க இப்பகுதி 
துவணபுரிகிறது. புழுவில் கிவைகடல்லம் 
இருப்பதொல் அதன் உடவல, கிவைகடல்ல 
முன்பகுதி (1 முதல் 13 ைவ�யிலொன கணடங்கள்) 
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கிவைகடல்ல பகுதி (14 முதல் 17 ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்) மற்றும் கிவைகடல்ல பின்பகுதி  
(18 ஆம் கணடம் முதல் இறுதி ைவ�) என மூன்று 
பிரிவுகைொகப் பிரிக்க முடிகிறது. முதல் கணடம், 
கவடசி கணடம் மற்றும் கிவைகடல்லம் பகுதிவயத 
தவி� மற்கறல்லொக் கணடங்களிலும் ஒவ்கைொரு 
கணடததின் வமயப்பகுதியில் ைவையம் ரபொன்று 
வகடடினொலொன உடல் சீடடொக்கள் 
கொணப்படுகின்றன (படம் 4.2). ஒவ்கைொரு 
சீடடொவும் ரதொலில் உள்ை சீடடொவிற்கொன 
வபயிலிருந்து கதொடங்கி, பின்ைவைந்து ‘S’ ைடிைம் 
ககொணடுள்ைது. சீடடொக்கவை கைளிரய நீடடவும், 
உள்ளிழுததுக் ககொள்ைவும் முடியும். இைற்றின் 
முதன்வமப் பணி இடப்கபயர்ச்சியொகும். 

உடலின் புறதரத, ைொய், மலைொய். 
முதுகுப்புறத துவைகள், விந்துககொள்வப 
திறப்புகள், இனப்கபருக்கத திறப்புகள் மற்றும் 
கெஃப்ரீடிய துவைகள் (கழிவு நீக்கத துவைகள்) 
ஆகிய பல புறத துவைகள் உள்ைன. பததொைது 
கணடததிலிருந்ரத முதுகுப் புறத துவைகள் 
கொணப்படுகின்றன. இததுவைகளின் ைழியொக 
உடற்குழி தி�ைம் கைளிரயறி உடலிவன 
ஈ�ப்பதததுடன் வைததுக்ககொள்கிறது. 
அதுமடடுமல்லொது உடலின் மீதொன 

நுணணுயிரிகளின் கதொற்றுகளிலிருந்தும் 
இததி�ைம் பொதுகொக்கிறது. 6 ைது மற்றும் 7ைது, 
7ைது மற்றும் 8ைது, 8ைது மற்றும் 9ைது ஆகிய 
கணடங்களுக்கிவடரய மூன்று இவண சிறு, 
ையிற்றுப் புற பக்கைொடடுத துவைகள் 
கொணப்படுகின்றன. இவைரய விந்துககொள்வப 
திறப்புகள் ஆகும். 14ைது கணடததின் ையிற்றுப் 
பகுதியில் ஓரிவண	 சபண	 இனப்சபருக்கத்	
துவ்ளகளும் 18 ைது கணடததின் பக்க-ையிற்றுப் 
பகுதியில் ஓரிவண	 ஆண	
இனப்சபருக்கத்துவ்ளகளும் கொணப்படுகின்றன. 
கழிவு நீக்கததிற்கொன கெஃப்ரீடியததுவைகள், 
எணணற்றவை. சில முன் பகுதி கணடங்கவைத 
தவி�, உடலின் பிற எல்லொக் கணடங்களிலும் 
உள்ை இததுவைகளின் ைழியொக ைைர்சிவத 
மொற்றக் கழிவுகள் கைளிரயற்றப்படுகின்றன.

 உள்ளுறுப்பு அவமப்பு 

மணபுழுவின் உடற்சுைர் மிகவும் 
ஈ�ததன்வமயுடன், கமல்லியதொகவும், 
கமன்வமயொனதகொவும், ரதொல்ரபொன்றும் மீள் 
தன்வமயுடனும் உள்ைது. இச்சுைரில், கியுடடிகிள், 
எபிகடர்மிஸ், தவெகள் மற்றும் உடற்குழி 
எபிதீலியம் ஆகிய அடுக்குகள் உள்ைன. 

�டம் 4.2 லகாம்பிட்தடகா மகாரிட்டீ
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அட்்டவவண – 4.1 ேோம்பிட்ந்டோ	மோரிட்டீ		மற்றும் சம்டோவபயர	நபோஸ்துமோ ஆகிய சிற்றினங்களுக்கு 
இவடரய புற, அக, பணபுகளில் கொணப்படும் ரைறுபொடுகள்.

ை. 
எண

பணபுகள் ேோம்பிட்ந்டோ	மோரிட்டீ		
(Lampito mauritii)

சம்டோவபயர	நபோஸ்துமோ
(Metaphire postuma)

1. ைடிைம் மற்றும் 
அைவு

நீள் உருவை ைடிைம்
நீைம் – 80மி.மீ முதல் 210மி.மீ ைவ�
அகலம் – 3.5 மி.மீ முதல் 5.0 மி.மீ ைவ�

நீள் உருவை ைடிைம்
நீைம் – 115மி.மீ முதல் 130மி.மீ 
ைவ� அகலம் – 5மி.மீ

2. நிறம் கைளிறிய பழுப்பு நிறம் அடர் பழுப்பு நிறம்.

3. கணடங்கள் 165 முதல் 190 கணடங்கள் சுமொர் 140 கணடங்கள் உணடு

4. கிவைகடல்லம் 14ைது முதல் 17ைது ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்

14 ைது முதல் 16ைது ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்

5. விந்து ககொள் வப 
திறப்பு

மூன்று இவணகள் 6/7, 7/8, 8/9 
ஆகிய கணடங்களுக்கிவடரய கணட 
இவடப்பகுதியில்

ெொன்கு இவணகள் 5/6, 6/7,7/8,8/9 
ஆகிய கணடங்களுக்கிவடரய  
கணட இவடப்பகுதியில்

6. கதொணவட 3ைது முதல் 4ைது கணடம் ைவ� 4ைது கணடம் ைவ� நீளும்

7. உணவுக்குைல் 5ைது கணடம் 8ைது கணடம்

8. அவ�வைப்வப 6ைது கணடம் 8ைது – 9ைது கணடம்

9. குடல் 7ைது கணடம் முதல் மலைொய் ைவ� 15ைது கணடம் முதல் மலைொய் 
ைவ�

10. குடல் பிதுக்கம்/ 
சீக்கம் 

இல்வல 26ைது கணடததில் உணடு

11. பக்கைொடடு 
இதயங்கள்

8 இவணகள். 6ைது முதல் 13 ைது 
ைவ�யிலொன கணடங்கள்

3 இவணகள்
7ைது முதல் 9ைது ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்.

12. கதொணவடப்
பகுதி கெஃப்ரீடியொ

5ைது முதல் 9 ைது ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்

4 ைது முதல் 6 ைது ைவ�யிலொன 
கணடங்கள்

13. வமக்ர�ொ 
கெஃப்ரீடியொ

14 ைது முதல் கவடசி கணடம் ைவ� 7 ைது முதல் கவடசி கணடம் 
ைவ�

14. கமகொகெஃப்ரீடியொ 19 ைது முதல் கவடசி கணடம் ைவ� 15 ைது முதல் கவடசி கணடம் 
ைவ�

15. ஆண 
இனப்கபருக்கத 
துவைகள்

18 ைது கணடம் 18 ைது கணடம்

16. கபண இனப்கபருக்கத 
துவைகள் 14 ைது கணடம் 14 ைது கணடம்
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எபிகடர்மிஸ் அடுக்கில், ஆத�வு கெல்கள், சு�ப்பு 
கெல்கள், அடிப்பவட கெல்கள் மற்றும் உணர்வு 
கெல்கள் ஆகியவை உள்ைன. உணவுக்குைலுக்கும் 
உடற்சுைருக்கும் இவடரய உள்ை அகன்ற 
உடற்குழி நீர்மச் ெடடகமொக கெயலொற்றுகிறது. 
உடற்குழி தி�ைததில் உள்ை சீரலொரமொவெடடு 
கெல்கள், இைப்புமீடடல், ரெொய் தவடக்கொப்பு 
மற்றும் கொயங்கள் குணமொதல் ஆகியைற்றில் 
முக்கிய பங்கொற்றுைனைொகும். மணபுழுவில் 
உள்ை உடற்குழி தி�ைம் பொல்ரபொன்றும் , கொ�த 
தன்வமயுடனும் இருக்கும். இதனுள் 
துகள்களுவடய கெல்கள், (லிரயொவெடடுகள்) 
அமீரபொவெடடுகள், மியூரகொவெடடுகள் மற்றும் 
லியூரகொவெடடுகள் ஆகியவை உள்ைன.

தெரிமோை மண்டலம்

மணபுழுவின் உணவு மணடலததில், உணவுப் 
பொவத மற்றும் கெரிமொன சு�ப்பிகள் ஆகியவை 
உள்ைடங்கியுள்ைன. ைொய் முதல் மலைொய் 
ைவ�யில் நீணட ரெ�ொன குைலொக உணவுப் பொவத 
கெல்கிறது (படம் 4.3). ைொய், 1ைது மற்றும் 2ைது 

கணடங்களில் உள்ை வோய்க்குழியில்	 (Buccal 

cavity) திறக்கிறது. ைொய்க்குழிவயத கதொடர்ந்து 
3ைது மற்றும் 4ைது கணடங்களில் தடிதத 
தவெயொலொன சதோணவ்டப்பகுதி	 (Pharynx) 
உள்ைது. (படம் 4.3). இப்பகுதிவயச் சுற்றிலும்

கு்டல்	பிதுக்கம்.
க ம ட ட ொ வ ப ய ர் 
ர ப ொ ஸ் து ம ொ வி ன்  

26 ைது கணடததில் ஓரிவண குடவடயொன 
கூம்புைடிை கைளிப்பிதுக்கம் 
கொணப்படுகிறது. இதற்கு குடல் 
பிதுக்கங்கள் என்று கபயர். 22ஆம் கணடம் 
ைவ� இது நீள்கிறது. ஸ்டொர்ச் கெரிப்பதற்கு 
உதவும் அவமரலொவலடிக் கெொதிவயச் 
சு�க்கும், கெரிமொன சு�ப்பியொக 
இதுகெயற்படுகிறது. லொம்பிடரடொ மொரிடடீ 
ரபொன்ற பல ைவக மணபுழுக்களில் குடல் 
பிதுக்கங்கள் கொணப்படுைதில்வல.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3

2

1

மணபுழு	தன்	இ்டப்சபயர்சசிக்கு	
	நீரம	சட்்டகத்வத	பயன்படுத்துதல்

கபொதுைொக மணபுழுக்கள் தம் 
இடப்கபயர்ச்சிக்கு அைற்றின் 
உடல் தவெகள், சீடடொக்கள் 
மற்றும் ைொய்க்குழி அவற 
ஆ கி ய ை ற் வ ற ர ய 
ப ய ன் ப டு த து கி ன் ற ன . 
உடற்சுைரில் எபிகடர்மல் 
அடுக்குக்கு கீழ கைளிைடடத 
தவெகள் மற்றும் உள் நீள் 
ைெததவெகள் அவமந்துள்ைன.  
ைடடததவெகள் சுருங்கும் 
ைவகயில் மணபுழுவின் உடல் 
நீ ை ம ொ ன த ொ க வு ம் , 
குறுகலொனதொகவும் மொறுகிறது.  
நீள் ைெததவெகள் 
சு ரு ங் கு ம் ர ப ொ து 
உ ட ல் கு ட வ ட ய ொ ன த ொ க வு ம் 
அகலமொனதொகவும் மொற்றுகிறது.  
இததவெகள் மொறி மொறி 
சு ரு ங் கி வி ரி ை த ன ொ ல் , 
மணபுழுக்கள் ெகர்கின்றன.  
இதற்கு உதவியொயிருப்பது 
உடற்குழி தி�ைததின் பொயும் 
தன்வமரயயொகும்.  எனரை தொன் 
இது நீர்மெடடகம் எனப்படுகிறது.  
சுருக்கம் மற்றும் நீடசிகைொல் 
ைரும் அவல இயக்கததிற்கு 
ைொய்குழி அவற மற்றும் 
சீடடொக்களின் கெம்புரகொல் 
ரபொன்றகெயலும் உதவுகிறது.
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கதொணவட சு�ப்பிகள் கொணப்படுகின்றன. 5ைது 
கணடததில் உள்ை சிறிய குறுகலொன 
உணவுக்குைல் (Oesophagus) 6ைது கணடததில் 
உள்ை தவெயொலொன அவரவவப்	 வபயில்	
(Gizzard) முடிகிறது. அழுகிய இவலகவையும் 
மண துகள்கவையும் அவ�க்க அப்பகுதி 
உதவுகிறது.  7 ைது கணடததில் குடல் (Intestine) 
கதொடங்கி கவடசி கணடம் ைவ� நீணடுள்ைது. 
குடலின் முதுகுப்புறச் சுைரில் இ�தத ெொைங்கள் 
நிவறந்த மடிப்பு கொணப்படுகின்றது. இது 
‘டிப்நேோநசோல்’	 (Typhlosole) என்று 
அவைக்கப்படுகிறது. இம்மடிப்புகளினொல் 
குடலின் உறிஞசும் ப�ப்பு அதிகரிக்கிறது. உள் 
எபிதீலிய அடுக்கில் தூண கெல்களும் சு�ப்பு 
கெல்களும் அடங்கியுள்ைன. உணவுப் பொவத, 
மலப் புவை ைழிரய கைளிரய திறக்கிறது.

�டம் 4.3 லைொம்பிட்படொ மொரிட்டீயின செரிமொன 
மண்டலைம்

உணணப்படட, கரிம கபொருடகள் நி�ம்பிய மண, 
உணவு மணடலததின் ைழிரய கெல்வகயில், 
கெரிமொன கெொதிகளின் கெயல்பொடடொல், 
அதிலுள்ை கபரிய, சிக்கலொன மூலக்கூறுகள் 
எளிய, உடகி�கிக்கக் கூடிய மூலக்கூறுகைொக 
மொற்றப்படுகின்றன. குடலின் ெவ்வுைழிரய 
இம்மூலக்கூறுகள் உடகி�கிக்கப்படடுப் 

பயன்படுததப்படுகின்றன. கெரிக்கொத மண 
துகள்கள் மலப் புவை ைழிரய ‘�ோஙகூழ	
கட்டிக்ளோக’ (Vermicasts) 
கைளிரயற்றப்படுகின்றன. கதொணவடப் பகுதி 
சு�ப்பு கெல்கள் (உமிழ நீர் சு�ப்பிகள்), குடலின் 
சு�ப்பு கெல்கள் ஆகியவை உணவைச் 
கெரிப்பதற்கொன கெரிமொன கெொதிகவைச் 
சு�க்கின்றன.

சுவோெ மண்டலம்

சிறப்பு சுைொெ உறுப்புகைொன கெவுள்கள், 
நுவ�யீ�ல்கள் ரபொன்றவை மணபுழுவில் 
கிவடயொது. உடற்சுைரின் ைழியொகரை சுைொெம் 
ெவடகபறுகிறது. ரதொலின் புறப்ப�ப்பு, அதிக 
இ�தத ெொைங்கவைக் ககொணடிருப்பதொல் கொற்று 
பரிமொற்றம் எளிதில் ெவடகபறுகிறது. கைளிக் 
கொற்றிலுள்ை ஆக்சிஜன் ரதொலிவன ஊடுருவிச் 
கென்று இ�தததவத அவடகிறது. அவதப்ரபொலரை 
கொர்பன் வடஆக்வ்டு இ�ததததிலிருந்து 
கைளிரயறுகிறது. கொற்று பரிமொற்றம் ெவடகபற 
ஏதுைொகக் ரகொவை மற்றும், உடற்குழி தி�ைததொல் 
ரதொல் ஈ�ப்பதததுடன் வைக்கப்படடுள்ைது.

இரத்த ஓடட மண்டலம்

லாம்பிட்டா மாரிடடீயில், மூடியைவக இ�தத ஓடட 
மணடலம் உள்ைது. இம்மணடலததில், இ�தத 
ெொைங்கள், இ�தத நுண ெொைங்கள் மற்றும் 
பக்கைொடடு இதயங்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ைன 
(படம்.4.4). இ�ணடு கபரிய வமய இ�தத ெொைங்கள் 
உணவுக்குைலின் ரமலும், கீழும் உடல் நீைததிற்கும் 
கெல்கின்றன. அவை முவறரய முதுகுப்புற 
இ�ததெொைம், ையிற்றுப் புற இ�ததெொைம் என்று 
அவைக்கப்படுகின்றன. முதுகுப்புற இ�தத ெொைததில் 
உள்ை ஓர் இவண ைொல்வுகள் பின்ரனொக்கிய இ�தத 
ஓடடதவதத தடுக்க உதவுகிறது. ையிற்றுப் புற 
இ�ததெொைததில் ைொல்வுகள் இல்வல. இந்ெொைம் 
சுருங்கி விரியும் தன்வமயற்றது. ஆதலொல் இ�ததம் 
பின்ரனொக்கிச் கெல்கிறது.

முதுகுப்புற இ�ததெொைம், ையிற்றுப் புற இ�தத 
ெொைததுடன், உடலின் முன்பகுதியில், எடடு 
இவண இவணப்பு ெொைங்கைொல் (Commissural 

vessels) (அ) பக்கவோட்டு	 இதயஙக்ளோல் (Lateral 

hearts) இவணக்கப்படடுள்ைன. இவை 6ைது 
முதல் 13 ைது கணடம் ைவ�யில் அவமந்துள்ைன. 
இவை உணவுப்பொவதயின் இருபுறமும் கெல்லும். 
இைற்றின் மூலம் முதுகுப்புற ெொைததிலிருந்து 
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உடலின் முதுகு ப�ப்பில் உள்ைன. சுவை உணர்விகள் 
(Gustatory receptors) மற்றும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் 
(Olfactory receptors) ைொய்க் குழியில் உள்ைன. கதொடு 
உணர்விகள், (Tactile receptors) ரைதி உணர்விகள் 

(Chemo receptors) மற்றும் கைப்ப உணர்விகள் 

(Thermo receptors) ஆகியவை புர�ொஸ்ரடொமியததிலும் 
உடற்சுைரிலும் அவமந்துள்ைன.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
கண, கொது, மூக்கு ரபொன்ற எந்த வித தனி 
அவமப்புமின்றி தன் ைொழிடதவத மணபுழு 
எவ்ைொறு உணர்ந்து ககொள்கிறது?

கழிவு நீக்க மண்டலம்
உடலிலிருந்து ைைர்சிவத மொற்றச் கெயல் மூலம் 
உருைொகும் கழிவுகவை கைளிரயற்றும் 
நிகழச்சிரய கழிவு நீக்கம் ஆகும். மணபுழுவில் 
இச்கெயல் ஒவ்கைொரு கணடததிலும் உள்ை 
கெஃப்ரீடியொ எனும் நுணணிய, சுருணட 
இவணக் குைல்கள் மூலம் ெவடகபறுகிறது. 
கெஃப்ரீடியொக்கள் மூன்று ைவககைொக உள்ைன 
அவையொைன, (படம் 4.5).
அ.  சதோணவ்ட	 (அல்ேது)	 சகோத்து	 ச�ஃப்ரீடியோ	

(Pharyngeal or tufted nephridia) – 5ைது முதல் 
9ைது கணடங்கள் ைவ� உள்ைன.

ஆ.  நுண	 ச�ஃப்ரீடியோ	 (அல்ேது)	 நதோல்	
ச�ஃப்ரீடியோ (Micronephridia or  

Integumentary nephridia) – 14 ைது கணடம் 
முதல் உடலின் கவடசி கணடம் ைவ�யுள்ை 
இந்த கெஃப்ரீடியொ, உடல் சுைர�ொடு 
இவணக்கப்படடுள்ைது. உடல் ப�ப்பின் 
ரமல் இவை திறக்கின்றன.

இ.  சமகோ	 ச�ஃப்ரீடியோ	 (அல்ேது)	 இவ்ட்ச	 சுவர	
ச�ஃப்ரீடியோ (Meganephridia or septal 

nephridia) – 19 ைது முதல் கவடசி கணடம் 
ைவ� உள்ைது. இவை, கணடங்களுக்கு 
இவடரயயொன கணட இவடச் சுைரின் இரு 
பக்கங்களிலும் இவணயொக அவமந்து, 
குடலில் திறக்கின்றன (படம் 4.5). 

கமகொகெஃப்ரீடியததின் உள்பகுதியில் புனல் 
ைடிை  துவை உள்ைது. இதற்கு கெஃப்ர�ொஸ்ரடொம் 
என்று கபயர். இப்பகுதி முழுைதும் 
குற்றிவைகைொல் ஆனது. ஒரு 
கமகொகெஃப்ரீடியததின் ச�ஃப்நரோஸ்ந்டோம் ஒரு 
கணடததிலும் மீதியுள்ை குைல் பகுதி அடுதத 
கணடததிலும் இருக்கும். குைல் பகுதி மூன்று 
பிரிவுகவைக் ககொணடது. அவை குற்றிவைகவை 

ையிற்றுப் புற ெொைததிற்கு இ�ததம் 
கெலுததப்படுகிறது. உடலின் பல்ரைறு 
உறுப்புகளிலிருந்து முதுகுப்புற இ�ததெொைம் 
இ�தததவதப் கபறுகின்றது. ையிற்றுப் புற இ�தத 
ெொைம் பல்ரைறு உறுப்புகளுக்கு இ�தததவத 
அளிக்கின்றது. உடலின் முன்பகுதி கணடங்களில் 
உள்ை இ�ததச் சு�ப்பிகளினொல் சு�க்கப்படும் 
இ�ததச் கெல்களும், ஹீரமொகுரைொபினும், 
பிைொஸ்மொவில் கவ�ந்து இ�ததததிற்குச் சிைப்பு 
நிறதவத அளிக்கிறது.

�ரம்பு மண்டலம் 

மணபுழுவின் மூவையொனது, இரு கதுப்புகவைக் 
ககொணட ெ�ம்பு கெல் தி�ள்களினொல் ஆனது. 
இதற்கு ‘சதோணவ்ட	நமல்	�ரம்பு	சசல்	திரள்கள்’	
(Supra- pharyngeal ganglia) என்று கபயர். புழுவின் 
3 ைது கணடததில் கதொணவடயின் முதுகுப்புறச் 
சுைரின் ரமல் பகுதியில் அவை உள்ைன. 4ைது 
கணடததில் கதொணவடயின் கீழப்பகுதியில், 
‘சதோணவ்ட	 கீழ	 �ரம்பு	 சசல்	 திரள்’ உணடு. 
மூவைவயயும் கதொணவட கீழ ெ�ம்பு கெல் 
தி�வையும் (Sub - pharyngeal ganglia) ஓர் இவண, 
சதோணவ்ட	 சூழ	 இவணப்பு	 �ரம்புகள் 
இவணக்கின்றன (படம் 4.4). இந்ெ�ம்புகள் 
பக்கததிற்ககொன்றொக, கதொணவடயின் இரு 
பக்கங்களில் கெல்ைதொல் உணவுப் பொவதயின் 
முன்பகுதியில் ெ�ம்பு ைவையம் உருைொகிறது. 
கதொணவட கீழ ெ�ம்பு கெல் தி�ளிலிருந்து 
ையிற்றுப் புற இ�டவட ெ�ம்பு ைடம் கதொடங்கிப் 
பின்ரனொக்கிச் கெல்கிறது. கபறப்படும் 
உணர்ச்சிகவை உணர்தல் மற்றும் அதற்ரகற்பத 
தவெகளின் இயக்கததிற்குக் கடடவை 
அனுப்புைது ஆகியைற்வற மூவையும், ெ�ம்பு 
ைவையததிலுள்ை ெ�ம்புகளும் ரெர்ந்து 
ஒருங்கிவணக்கின்றன.

�டம் 4.4 லைொம்பிட்படொ மொரிட்டீயின இைத்த ஓட்ட 
மண்டலைம் மற்றும் ேைம்பு மண்டலைம்

மணபுழுவின் உணர்விகவை, ெ�ம்புடன் 
இவணக்கப்படட ஒடுங்கிய தூண கெல்களின் குழு 
தூணடுகிறது. ஒளி உணர்விகள் (Photo receptors) 
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�டம் 4.5  லைொம்பிட்படொ மொரிட்டீ -  சேஃப்ரீடியொக்களின வறககள

4.2.6 இைப்த�ருக்க மண்டலம்

மணபுழுக்கள் இருபொல் உயிரிகைொகும். 
அதொைது ஆண, கபண இனப்கபருக்க 
மணடலங்கள் ஒர� உயிரியில் கொணப்படும் 
(படம். 4.6). அவ்ைொறு இருப்பினும், இருபொல் 
உறுப்புகளும் கைவ்ரைறு கொலங்களில் 
முதிர்ச்சியவடைதொல், சுயக் கருவுறுதல் 
தடுக்கப்படுகிறது. அதொைது விந்தணுக்கள் 
அணடணுக்களுக்கு முன்பொகரை 
ைைர்ச்சியவடகின்றன. இவ்ைொறொன நிகழவிற்கு 
புநரோட்்டோன்ட்ரஸ் (Protandrous) எனப் கபயர். 
எனரை அயல் கருவுறுதல் ெவடகபறுகிறது.

ஆண	 இனப்சபருக்க மண்டேத்தில், 
இ�ணடு இவண விந்தகங்கள் 10ைது மறறும் 
11ைது கணடங்களில் உள்ைன. 
விந்தகங்களிலிருந்து, ஸ்சபரமட்ந்டோநகோனியோ 
என்னும் இனச்கெல்கள் ரதொன்றுகின்றன.  

ககொணட பகுதி, சு�ப்பு பகுதி மற்றும் தவெப்பகுதி 
ஆகியன ஆகும். குற்றிவைகவைக் ககொணட 
கெஃப்ர�ொஸ்ரடொமினொல் ரெகரிக்கப்படும் 
கழிவுப் கபொருடகள் குற்றிவைகளின் 
இயக்கததொல், கெஃப்ரீடியததின் தவெப்பகுதிக்குள் 
கடததப்படுகின்றன. சு�ப்பு பகுதி 
இ�ததததிலிருந்து கழிவுகவைப் பிரிதகதடுக்கிறது. 
இறுதியில் கெப்ரிடிய துவையின் ைழிரய 
கழிவுகள் குடல் பகுதிக்குள் தள்ைப்படடு 
கைளிரயற்றப்படுகிறது. 

கெஃப்ரீடியொக்கள் தவி� குடலின் உடற்குழி 
சுைரில் ‘குந்ளோரநகோஜன்’ (Chloragogen cells) 

எனும் சிறப்பு கெல்கள் உள்ைன அவை குடலின் 
சுைரிலுள்ை இ�ததததிலிருந்து வெட�ஜன் 
கழிவுப் கபொருடகவைப் பிரிதகதடுதது 
உடற்குழிக்குள் விடுகின்றன. பின்னர் 
அக்கழிவுகள் கெஃப்ரீடியொக்கள் மூலம் 
கைளிரயற்றப்படுகின்றன.
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திறக்கிறது. 7ைது, 8ைது மற்றும் 9ைது கணடங்களில் 
கணடததிற்கு ஒரு இவண வீதம் மூன்று இவண 
விந்து	 சகோள்வபகள் (Spermathecae) உள்ைன. 
இவை 6ைது மற்றும் 7ைது 
கணடங்களுக்கிவடரயயும், 7ைது மற்றும் 8ைது 
கணடங்களுக்கிவடரயயும் மற்றும் 8ைது மற்றும் 
9ைது கணடங்களுக்கிவடரயயும் ையிற்றுப் 
புறததில் திறக்கின்றன. கலவியின்ரபொது 
இததுவைகளின் ைழியொக விந்தணுக்கள் 
கபறப்படடு, விந்து ககொள்வபயில் ரெகரிதது 
வைக்கப்படுகிறது.

கேவியின்நபோது இரு புழுக்களுக்கிவடரய 
விந்தணுக்கள் பரிமொறிக் ககொள்ைப்படுகின்றன. 
இரு மணபுழுக்களும், தவலகவை எதிர் 
முவனவகளில் வைததைொறு, ஒரு புழுவின் ஆண 
இனப்கபருக்கததுவை ைழிரய ைரும் விந்து 
அடுதத புழுவின் விந்து ககொள் வபக்குச் கெல்லும் 
ைவகயில் கபொருந்துகின்றன. பின்னர் 
விந்தணுக்கள் பரிமொறிக்ககொள்ைப்படுகின்றன. 
கிவைகடல்லததில் உள்ை சு�ப்பி கெல்களினொல் 
சு�க்கப்படுகிற கருமுட்வ்ட	 கூட்டில் (cocoon) 
முதிர்ந்த விந்தணு, அணடணு மற்றும் 
ஊடடததி�ைம் ஆகியவை ரெர்க்கப்படுகின்றன. 
கருவுறுதலும் ைைர்ச்சியும், மணணில் விடப்படுகிற 
கருமுடவடக் கூடடினுள்ரைரய ெவடகபறுகின்றன. 
இது ஒரு ைவகயொன மோறுதல்	 அவமந்த 
புைக்கருவுருதல்  எனப்படுகிறது. இ�ணடு அல்லது 
மூன்று ைொ�ங்களுக்குப் பிறகு புதிய, இவைய 
மணபுழுக்கள் கருமுடவடக்கூடடிலிருந்து 
கைளிைருகின்றன. மணபுழுவின் ைைர்ச்சியின் 
ரபொது இவடநிவல உயிரிகள் எதுவும் இல்லொததொல் 
இது ஒரு ரெர்முக ைைர்ச்சியொகும்.

வோழக்வக சுழறசி

லொம்பிடரடொ மொரிடடீ இனப் புழுக்களின் 
ைொழக்வக சுைற்சி, கருமுடவடயிலிருந்து 
கதொடங்குகின்றது. கருமுடவடகள் 
கருமுடவடக்கூடுகளில் பொதுகொப்பொக 
இடப்படுகின்றன. கருமுடவடக்கூடுகளின் 
அவடகொக்கும் கொலமொன ஏறததொை 14 முதல் 18 
ெொடகளுக்குப்பிறகு இ்ளம்	 புழுக்கள் (Juveniles) 
கைளிைருகின்றன. 15 ெொடகளில் இவ்விைம் 
புழுக்கள் கிவ்ளச்டல்ேம்	 அறை	 புழுக்கைொக 
முதல் படி ைைர்ச்சிவய அவடகின்றன (படம். 4.7). 
இ�ணடொம் படி ைைர்ச்சி 15 முதல் 17 ெொடகள் 
ைவ� ெவடகபறுகின்றது. இதன் இறுதியிரலரய 
இவை கிவைகடல்லதவதப் கபறுகின்றன. 
இனப்கபருக்கத திறன் கபற்ற முதிர்ச்சியவடந்த 

இவை ஈரிவண விந்துப் வபகளில் 
விந்தணுக்கைொக ைைர்ச்சியவடகின்றன. ரமலும், 
விந்தகங்கள், உள்ை அரத கணடங்களில் 
இ�ணடு இவண ‘குறறிவை	 வட்்டஙகள்’  
(Ciliary rosettes) எனப்படும் விந்து புனல்கள் 
கொணப்படுகின்றன. ஒவ்கைொரு பக்கததிலுள்ை 
புனலும் அந்தந்தப் பக்கததின் நீணட குைலொன 
விந்து ெொைததுடன் இவணக்கப்படடுள்ைது. 
18ைது கணடம் ைவ� கெல்லும் விந்து	 �ோ்ளம் 
(Vasa deferentia) ஆண இனப்கபருக்கத துவை 
ைழிரய கைளிரய திறக்கிறது. ஆண	
இனப்சபருக்கத்	 துவ்ளயில் இ�ணடு இவண 
பீனியல்	சீட்்டோக்கள் உள்ைன. கலவியின்ரபொது 
இவை பயன்படுகின்றன. 18 மற்றும் 19ைது 
கணடங்களின் இவடரய ஓர் இவண புநரோஸ்ந்டட்	
சுரப்பி உள்ைது. இதன் சு�ப்பொனது 
விந்தணுக்கவை, ஸ்சபரமட்ந்டோநபோரகள் 
எனும் கடடுக்கைொக ஒடடுைதற்குப் 
பயன்படுகிறது (படம் 4.6).

�டம் 4.6 லைொம்பிட்படொ மொரிட்டீ – இனப்ச�ருக்க 
மண்டலைம்

சபண	இனப்சபருக்க	மண்டேம் என்பது ஓர் 
இவண அணடங்கைொல் ஆனது. இது புழுவின் 
13ைது கணடததில் அவமந்துள்ைது. ஒவ்கைொரு 
அணடகமும் வி�ல் ரபொன்ற நீடசிகவை உவடயது. 
அதில் நீள் ைரிவெயில் அணடணுக்கள் உள்ைன. 
அணடகததின் அடியில் உள்ை அணடகப் புனல் 
நீணடு அண்ட�ோ்ளமொகிறது. இருபக்கமும் உள்ை 
அணட ெொைங்கள் ையிற்றுப் புற பகுதியில் ஒன்று 
ரெர்ந்து 14ைது கணடததில் ஓரிவண கபண 
இனப்கபருக்கத துவைகளின் ைழிரய கைளிரய 
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மண புழுக்கள் கலவிக்குப்பின் பதது ெொடகளில் 
கருமுடவடக்கூடுகவை மணணில் இடுகின்றன. 
இவ்ைொறொக, லொம்பிடரடொ மொரிடடீ இன மண 
புழுவின் ைொழக்வக சுைற்சி 60 ெொடகளில் 
முழுவம கபறுகிறது.

�டம் 4.7 லைொம்பிட்படொ மொரிட்டீ  - வொழக்றக சுழற்சி

இைப்பு	 மீட்்டல்:	 மணபுழுவின் 
அவனதது  முக்கிய 
உறுப்புகளும் முதல் 20 
கணடங்களில் அவமந்துள்ைன. 

20ைது கணடததிற்குப் பின் மணபுழு 
கைடடப்படுரமயொனொல், முன் பகுதி, பின்பகுதிவய 
புதிதொக உருைொக்கிக் ககொள்ளும்.  கைடடப்படட 
பின்பகுதி சில ெொடகளில் சிவதந்து விடும்.

4.2  ைைபபொன் பூச்சி - 
சபெரிபபிளசனட்டா அசேரிக்ைானா

வலைபபொட்டு நிலல
கதொகுதி – கணுக்கொலிகள்

ைகுப்பு – பூச்சிகள்

ைரிவெ – ஆர்ததொப்டீ�ொ

 ரபரினம் – கபரிப்பிைகனடடொ

சிற்றினம் – அகமரிக்கொனொ

உலககங்கும் ப�வியுள்ை க�ப்பொன் பூச்சி, 
பூச்சி இனததிற்குரிய அவனதது அடிப்பவட 
பணபுகவையும் கபற்றுள்ை உயிரியொகும். 
கபொதுைொக இப்பூச்சி அடர்சிைப்பு கலந்த பழுப்பு 
நிறம் அல்லது கருப்பு நிற உடவலக் ககொணடது. 
இதன் முதல் மொர்புக் கணடததில் மடடும் 
விளிம்பில் பழுப்புநிறப் படவடகள் கொணப்படும். 
இவை கபொதுைொக இ�வில் உலவும் 

அவனததுணணியொகும். ஈ�ம் மிகுந்த மற்றும் 
கைப்பமொன கபொருள் ரெமிப்பு பகுதிகளிலும், 
குறிப்பொகச் ெவமயல் அவறகள், உணவுதொனியச் 
ரெமிப்புக் கிடங்குகள், அடுமவன, உணைகங்கள், 
விடுதிகள், கழிவுநீர் ரதங்குமிடம் மற்றும் கபொது 
இடங்களிலும் கபரிதும் கொணப்படுகின்றன. 
கபரிப்பிைரனடடொ மிக ரைகமொக ஓடும் (Cursorial) 
பூச்சியினமொகும். முடவடயிடடுக் குஞசு 
கபொரிக்கக்கூடிய ஒருபொல் உயிரிகைொன இவை 
கபற்ரறொர் பொதுகொப்பு பணிவய கெய்யக்கூடிய 
உயிரிகைொகும். கொல�ொ, ையிற்றுப்ரபொக்கு, 
கொெரெொய் மற்றும் வடபொய்டு கொய்ச்ெவல 
உணடொக்கக்கூடிய தீங்கு தரும் நுணணுயிரிகவை 
எடுததுச் கெல்ைதொல் “ந�ோய்க்	 க்டத்திகள்”	
(Vectors) என்றும் இவை அவைக்கப்படுகின்றன.

பு்றத்பதோற்றம்

முதிர்ந்த க�ப்பொன் பூச்சி சுமொர் 2-4 கெ.மீ 
நீைமும் 1 கெ.மீ அகலமும் உவடயது. இைற்றின் 
உடல் முதுகு - ையிற்றுப் புற அச்சுைொக்கில் 
தடவடயொகவும், இருபக்கச் 
ெமச்சீ�வமப்புவடயதொகவும் உடற்கணடங்கவை 
உவடயதொகவும் கொணப்படுகிறது. உடல் தவல, மொர்பு 
மற்றும் ையிறு என மூன்று பிரிவுகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. 

�டம் 4.8 (அ) கைப்�ொன பூச்சியின புைத்பதொற்ைம்  (ஆ) 
தறலையின முதுகுப்புை, வயிற்றுப் புை பதொற்ைஙகள
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கமொதத உடலும் உறுதியொன பழுப்பு நிறமுவடய 
வகடடினொல் ஆன புறச்ெடடகததொல் 
மூடப்படடுள்ைது. ஒவ்கைொரு கணடததிலும் 
ஸ்கிளிவரட்டுகள் எனப்படும் கடினமொன தடடுகள் 
கொணப்படுகின்றன. இவை கமல்லிய 
மீள்தன்வமயுள்்ள	இவணப்புகள்	(அ)	ஆரத்நதோடியல்	
சவவு மூலம் இவணக்கப்படடுள்ைன. 
முதுகுப்புறமுள்ை ஸ்கிளீவ�டடுகளுக்கு	
‘ச்டரகிட்கள்’ (Tergites) என்றும் ையிற்றுப் புறததில் 
உள்ைைற்றிற்கு ‘ஸ்்டரவனட்டுகள்’ (Sternites) என்றும் 
கபயர். பக்க ைொடடில் உள்ை ஸ்கிளிவ�டடுகளுக்கு, 
'புளூவரட்கள்’ (Pleurites) என்று கபயர்.

 க�ப்பொன்பூச்சியின் தவலப்பகுதி சிறிய, 
முக்ரகொண ைடிைமுவடயது. உடலின் நீள்ைெ 
அச்சிற்குச் கெங்குததொகத தவல அவமந்துள்ைது. 
ைொய் உறுப்புகள் அவனததும் கீழரெொக்கி 
அவமந்திருக்கும். இததவகய அவமவிற்கு 
‘வெப்நபோந�த்தஸ்’ (Hypognathous) ைவக என்று 
கபயர். முன்புறமுள்ை ஆறு கணடங்களின் 
இவணைொல் தவல ஆக்கப்படடுள்ைது. ரமலும் 
ைவையும் தன்வமயுவடய கழுததின் (படம் 4.8) 
உதவியொல் அவனததுப் பக்கங்களிலும் தவலயொல் 
அவெய முடிகிறது. இதன் தவலப்பகுதியில் ஓர் 
இவண சிறுநீ�க ைடிைம் ககொணட, அவெயொத 
ஒடடிய கூட்டுக்கணகளும், ஓர் இவண 
உணர்ககொம்பு நீடசிகளும் மற்றும் ைொய் உறுப்புத 
கதொகுப்புகளும் கொணப்படுகின்றன. 

உணர்ககொம்புகளில் உள்ை உணர் கெல்கள் 
சுற்றுச்சூைல் தன்வமயிவனத கதொடர்ந்து 
கணகொணிக்க உதவுகின்றன. இதன் ைொய் 
உறுப்பிலுள்ை இவணயுறுப்புகள், கடிதது, 
கமன்று உணணும் ைவகவயச் ெொர்ந்தது. இதற்கு 
‘மோன்டிபுநேட்’ அல்லது ‘ஆரத்நதோப்டீரஸ்’ ைவக 

என்று கபயர். ஒரு நமலுதடு (Labrum), ஓர் இவண 
அவரவவத்	தோவ்டகள் (Mandibles), ஓர் இவணத 
துருவுத்தோவ்டகள் (Maxillae), ஒரு	 கீழுதடு 

(Labium) மற்றும் ெொக்கு (Hypopharynx அல்லது 
Lingua) (படம் 4.9) ஆகியவை ைொய் உறுப்புகளில் 
அடங்கியுள்ைன.

தவ�யில் ைொழும் பூச்சி 
இனங்களிரலரய க�ப்பொன் 
பூச்சிகள் மிக ரைகமொக ஓடும் 
தன்வமயுவடயவை. இதன் ரைகம் 

சுமொர் 5.4 கி.மீ /மணி.

மொர்புப் பகுதியொனது ‘முன்மோரபு’	
(Prothorax) ‘�டுமோரபு’ (Mesothorax) மற்றும் 
‘பின்மோரபு’	(Metathorax)க் கணடங்கைொல் ஆனது. 
மொர்புக் கணடங்களில் கபரியது முன்மொர்புக் 
கணடமொகும். இது தவலப்பகுதியுடன் குறுகலொன 
கழுத்துப்	 பகுதியொல் (Cervicum) 

இவணக்கப்படடுள்ைது. ஒவ்கைொரு மொர்புக் 
கணடததிலும் ஓர் இவண ெடக்கும் கொல்கள் 
அவமந்துள்ைன. கமொததம் ஆறு கொல்கவைப் 
கபற்றுள்ைதொல் இைற்றிற்கு ஆறுகோலிகள் 
(hexapoda) (hexa = ஆறு, poda = கொல்) என்று கபயர். 
ஒவ்கைொரு கொலும் ஐந்து கணுக்கைொல் ஆனது. 
அவை முவறரய கோக்சோ (கபரியது), 
ட்சரோக்கோண்டர (சிறியது), ஃபீமர (நீணடு 
அகன்றது), டிபியோ (தடிதது நீணடது) மற்றும் 
்டோரஸஸ் ஆகும். கவடசி கணுைொன டொர்்ஸில் 
அவெயும் தன்வமயுவடய ஐந்து இவணப்புகள் 
உள்ைன. அைற்றிற்கு ‘நபோந்டோமியரகள்’	
அல்லது ‘்டோரநசோமியரகள்’ என்று கபயர். 
க�ப்பொன் பூச்சியில் இ�ணடு இவண இறக்வககள் 
கொணப்படுகின்றன. எவேட்ரோ அல்லது 

ச்டக்மினோ என்றவைக்கப்படும் 
முதல் இவண இறக்வககள் 
ெடுமொர்பு கணடததில் இருந்து 
கதொடங்கி, ஓய்வு நிவலயில் பின் 
இறக்வககவை மூடிப் 
பொதுகொக்கிறது. பின்மொர்புக் 
கணடததிலிருந்து கதொடங்கும் 
இ�ணடொம் இவண இறக்வககள் 
பறததலுக்கு உதவுகின்றன.

க�ப்பொன் பூச்சியின் 
ையிற்றுப்பகுதி பததுக் 
கணடங்கைொல் ஆனது. 

�டம் 4.9  ச�ரிப்பி்ளசனட்டொ- அ) தறலை ஆ) வொயுறுப்புகள
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அட்்டவவண – 4.2 ஆண மற்றும் கபண க�ப்பொன்  பூச்சிகளுக்கொன ரைறுபொடுகள்
ை. எண பணபுகள் ஆண க�ப்பொன் பூச்சி கபண க�ப்பொன் பூச்சி

1. ையிறு நீணடது மற்றும் குறுகலொனது. குடவடயொனது மற்றும் அகன்றது.

2. கணடங்கள் 9- கதளிைொன ையிற்றுப் புற 
கணடங்கள் உள்ைன.

7- கதளிைொன ையிற்றுப் புற 
கணடங்கள் உள்ைன.

3. மலப்புவை நீடசி  
(anal style)

கொணப்படுகின்றன. கொணப்படுைதில்வல.

4. கடர்கம் 7ைது கடர்கம் 8ைது கடர்கதவத 
மூடியுள்ைது.

7ைது கடர்கம் 8 மற்றும் 9ைது 
கடர்கங்கவை மூடியுள்ைது.

5. இனப்கபருக்கப்வப 
(brood pouch /genital 

pouch)

கொணப்படுைதில்வல. கொணப்படுகிறது.

6. உணர்ககொம்பு 
நீடசிகள் (antenna)

அதிக நீைம் ககொணடுள்ைது.  குவறந்த நீைம் ககொணடுள்ைது.

7. இறக்வககள் கவடசி ையிற்றுக் கணடதவதத 
தொணடியும் நீணடுள்ைது.

ையிற்றுப் பின்முவன ைவ� மடடுரம 
நீணடுள்ைது.

ஒவ்கைொரு ையிற்றுக் கணடமும் ரமற்புறம் 
கடர்கததினொலும் கீழப்புறம் ஸ்ச்டரனத்தினொலும் 
ஆக்கப்படடுள்ைது. இைற்வறப் பக்கைொடடில் 
உள்ை ெவ்வு ரபொன்ற புளூரோக்கள் 
இவணக்கின்றன.

கபண க�ப்பொன்பூச்சியின் 7ைது 
உடற்கணடததில் உள்ை ஸ்கடர்னம் தகடு படகு 
ைடிைம் ககொணடது. இது எடடு மற்றும் 
ஒன்பதொைது ஸ்கடர்னததுடன் ரெர்ந்து 
இனப்சபருக்கப்வபயொக (brood or genital pouch) 

உருைொகிறது. இப்வபயின் முன்பகுதி சபண	
இனப்சபருக்கத்துவ்ள (gonopore), விந்து	
சகோள்வபத்துவ்ள (spermathecal pores) மற்றும் 
சகோல்நேடிரல் சு�ப்பிகவைக் ககொணடுள்ைது. 
இதன் பின்பகுதியில் கருமுட்வ்ட	அவை (ootheca) 
உள்ைது. இங்கு தொன் கக்கூன் எனப்படும் 
கருமுடவடக்கூடு உருைொகிறது. ஆண பூச்சிகளில் 
இனப்சபருக்கப் வபயொனது (genital pouch) 

ையிற்றின் பின் பகுதியில் அவமந்துள்ைது. 
இப்வபவயச் சுற்றிலும் முதுகுப்புறததில் 9 மற்றும் 
10ைது கடர்கம் தகடுகளும் ையிற்றுப் புறததில் 
9ைது ஸ்கடர்னம் தகடும் மூடியுள்ைன. 
இந்தப்பகுதியில் முதுகுப்புறததில் மலைொயும், 
ையிற்றுப் புறததில் ஆண இனப்கபருக்கததுவையும் 
அவமந்துள்ைன. ஆண மற்றும் கபண உயிரிகளின் 
இனப்கபருக்கததுவைவயச் சுற்றியுள்ை 

ஸ்கிளீவ�டடுகளுக்கு ‘நகோநனோநபோவபஸிஸ்’	
(Gonapophysis) என்று கபயர். 

ஆண பூச்சியின் 9ைது கணட ஸ்கடர்னததில் 
ஓர் இவண கமல்லிய குடவடயொன மேவோய்	
நீட்சிகள் (anal styles) கொணப்படுகின்றன. ஆனொல் 
கபண பூச்சிகளில் இவை கொணப்படுைதில்வல. 
அரத ெமயம் ஆண மற்றும் கபண பூச்சிகளின் 
10ைது கணடததில் இவணந்த, இவைரபொன்ற ஓர் 
இவண மேப்புவைத்	 தணடுகள் (anal cerci) 
கொணப்படுகின்றன. இததணடுகள் கொற்று மற்றும் 
நில அதிர்வுகவை உணரும் உறுப்புகவைக் 
ககொணடுள்ைது. ஆண பூச்சிகளின் 7ைது கணட 
ஸ்கடர்னததில் உள்ை ஓர் இவண கபரிய, 
அவெயும் இவணப்பு ககொணட முடவட ைடிைத 
தகடு (gynovalvular plates) கபண பூச்சியிடமிருந்து 
ஆண பூச்சிகவை எளிவமயொக ரைறுபடுதத 
உதவுகிறது.

பூ ச் சி யி ன ங் க ளி ர ல ர ய 
மிகவும் கதொன்வமயொன 
விலங்கு க�ப்பொன் 
பூச்சியொகும். இது ஏறததொை 

320 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பொன 
கொர்ரபொனிஃகப�ஸ் கொலதவதச் ெொர்ந்தது.
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தெரிமோை மண்டலம்
க�ப்பொன் பூச்சியின் 
கெரிமொன மணடலமொனது 
உ ண வு க் கு ை வ ல யு ம் 
கெரிமொனச் சு�ப்பிகவையும் 
உ ள் ை ட க் கி ய த ொ கு ம் . 
உடற்குழியில் அவமந்துள்ை 
உணவுப் பொவத மூன்று பகுதிகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. அவை முவறரய முன்குடல், 
ெடுக்குடல் மற்றும் பின்குடலொகும் (படம். 4.10). 
முன்குடல் பகுதியில் ைொய்முன்குழி, ைொய், 
கதொணவட மற்றும் உணவுக்குைவலக் 
ககொணடுள்ைது. இது பின்பகுதியில் வபரபொன்ற 
தீனிப்வபயில் முடிைவடகிறது. அது உணவை 
ரெமிக்க உதவுகிறது. தீனிப்வபவயத கதொடர்ந்து 
அவ�வைப்வப அல்லது புநரோசவன்ட்ரிகுேஸ்	
அவமந்துள்ைது. இப்வபயின் கைளி அடுக்கில் 
தடிதத ைடடததவெகளும், உள்ைடுக்கில் தடிதத 
கியூடடிக்கிளும் ரெர்ந்து வகடடின் நி�ம்பிய 
பற்கள் எனப்படும் ஆறு தகடுகவை 
உருைொக்கியுள்ைன. உணவுததுகள்கள் 
அவரவவப்	வபயில் ென்கு அவ�க்கப்படுகின்றன. 

�டம் 4.10 கைப்�ொன பூச்சி - செரிமொன மண்டலைம்
அவ�வைப்வபவய அடுததுக் குடவடயொன 
குறுகலொன சு�ப்புத தன்வமயுவடய ெடுக்குடல் 
அவமந்துள்ைது. முன் மற்றும் ெடுக்குடல் 
இவணயுமிடததில் எடடு, வி�ல் ரபொன்ற 
குைல்கைொலொன கல்லீரல்	 நீட்சிகள்	 அல்ேது	
வயிறறுபுை	 நீட்சிகள் (hepatic caecae or enteric 

caecae) அவமந்துள்ைன. ெடுக்குடலும், 

பின்குடலும் இவணயுமிடததில் சுமொர் 100 - 150 
எணணிக்வகயில் மஞெள் நிறமுவடய, கமல்லிய 
இவை ரபொன்ற மோல்பீஜியன்	 நுணகுைல்கள்	
(Malpighian tubules) கொணப்படுகின்றன. இவை 
ஹீரமொலிம்ப் தி�ைததிலுள்ை 
கழிவுப்கபொருடகவை கைளிரயற்ற 
உதவுகின்றன. பின்குடல் ெடுக்குடவல விட 
அகன்றுள்ைது. இது சிறுகுடல், கபருங்குடல் 
மற்றும் மலக்குடல் என மூன்று பகுதிகவைக் 
ககொணடது. மலக்குடல், மலப் புவை ைழியொக 
கைளிரய திறக்கிறது. உமிழநீர்ச் சு�ப்பிகள், 
சு�ப்புச் கெல்கள் மற்றும் கல்லீ�ல் நீடசிகள் 
ஆகியவை கெரிமொனச் சு�ப்பிகள் ஆகும். ஓர் 
இவண உமிழநீர்ச் சு�ப்பிகள் தீனிப்வபயின் 
பக்கததிற்ககொன்றொக உள்ைன. ெடுக்குடலிலுள்ை 
சு�ப்புச் கெல்கள் மற்றும் கல்லீ�ல் நீடசிகள் 
சு�ப்பு நீவ�ச் சு�க்கின்றன.

சுவோெமண்டலம்
க�ப்பொன் பூச்சியின் சுைொெ மணடலம் தவ�ைொழ 
பூச்சியினங்கள் அவனதவதயும் விடச் சிறப்பொக 
ைைர்ச்சியவடந்துள்ைது. (படம்.4.11). க�ப்பொன் 
பூச்சியின் சுைொெம் பல கிவைகவைக் ககொணட 
மூ்சசுக்குைல்கள் (trachea) மூலம் 
ெவடகபறுகிறது. 

�டம் 4.11 கைப்�ொன பூச்சி – மூச்சுக்குழல் மண்டலைம் 
– முதுகுப்புைத் பதொற்ைம்

மூச்சுக்குைல்கள் உடலின் பக்கைொடடில் 
உள்ை 10 துவைகளுடன் இவணக்கப்படடுள்ைன. 
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 ததரிந்து ததளிபவோம்
க�ப்பொன் பூச்சியின் சுைொெ மணடலததில் சுைொெ 
துவைகள் மற்றும் மூச்சுக்குைல்கள் ஆகியவை 
உள்ைடங்கியுள்ைன.  மணபுழுவின் சுைொெ 
மணடலதவத விட இது அதிக திறன் உவடயது 
ஏன்? மனிதனின் கெயல்மிகு நிகழச்சியொக உள்ை 
உடசுைொெம் க�ப்பொன் பூச்சிகளில் இயல்பு 
நிகழச்சியொக இருப்பது ஏன்?

இததுவைகளுக்கு	 ஸ்வபரக்கிள்கள் (spiracles) 

அல்லது ஸ்டிக்ரமடடொ (Stigmata) அல்லது 
சுவோசத்துவ்ளகள் என்று கபயர். இந்தச் 
சுைொெததுவைகவைத திறக்கவும் மூடவும் 
ைொல்வுகள் உணடு. இவ்ைொல்வுகவைச் 
சுருக்குததவெகள் இயக்குகின்றன. 
மூச்சுக்குைல்கள் பல கிவைகைொகப் பிரிந்து சிறு 
நுண குைல்கைொக மொற்றம் அவடகிறது. அைற்றிற்கு 
மூ்சசு	 நுணகுைல்கள் அல்லது ட்ரக்கிநயோல்கள் 
(tracheoles) என்று கபயர். மூச்சு நுணகுைல்கள் 
முழுைதும் நிறமற்ற தி�ைததினொல் (ஹீநமோலிம்ப்)	
நி�ப்பப்படடுள்ைது. இததி�ைததின் ைழியொகரை 
கொற்று பரிமொற்றம் ெவடகபறுகிறது. உடல் தவெகள் 
அதிகமொகச் கெயல்படும் கபொழுது தவெகளின் 
ஆக்சிஜன் ரதவைவய ஈடுகெய்ைதற்கொக 
இததி�ைம் திசுக்களுக்குள் கெல்ைதொல் 
ஆக்ஸிஜன் வி�ைல் துரிதமொக ெவடகபறுகிறது. 
சுைொெ மணடலததில் கொற்று கெல்லும் பொவத:

ஸ்வப�க்கிள்  மூச்சுக்குைல்
திசுக்கள்  மூச்சு நுணகுைல்

சுறப்றோடட மண்டலம்

க�ப்பொன்பூச்சியில் திறந்த ைவக இ�தத ஓடட 
மணடலம் கொணப்படுகிறது. (படம் 4.12) இ�தத 
ெொைங்கள் ெரியொக ைைர்ச்சியவடயொமல் 
உள்ைது. இதன் உடற்குழி முழுைதும் நிறமற்ற 
இ�ததமொன ஹீநமோலிஃம்ப் (Haemolymph) 

தவடயின்றி ஓடிக்ககொணடிருக்கிறது. 
க�ப்பொன்பூச்சியின் உள்ளுறுப்புகள் 

அவனததும் உடற்குழியிலுள்ை ஹீநமோலிஃம்பில் 
மிதக்கின்றன. நிறமற்ற ஹீரமொலிஃம்பில் 
கபொதுைொகப் பிைொஸ்மொ மற்றும் கெல் விழுங்கும் 
தன்வமயுவடய இ�ததச் கெல்களும் (Haemocytes) 

உள்ைன. க�ப்பொன்பூச்சியின் இதயம் தவெச்சுைர் 
ககொணட நீணட குைலொக மொர்புப்பகுதி முதல் 
ையிற்றுப்பகுதி ைவ� நீணடுள்ைது. இதயம் 

பதின்மூன்று அவறகவைக் ககொணடுள்ைது 
ஒவ்கைொரு அவறயின் இ�ணடு புறங்களிலும் 
ஆஸ்டியோ (Ostia) எனும் துவைகள் 
கொணப்படுகின்றன. உடற்குழியிலுள்ை 
இ�ததமொனது ஆஸ்டியொக்கள் மூலம் 
இதயததிற்குள் நுவைந்து மீணடும் ரமல்ரெொக்கி 
உள்குழிகளில் (Sinuses) கெலுததப்படுகிறது. 
ஒவ்கைொரு கணடததிலும் இதயததின் இ�ணடு 
பக்கங்களிலும் ஒரு ரஜொடி முக்ரகொண ைடிை 
அேரித்தவசகள் (கமொததம் 13 இவண) 
அவமந்துள்ைன. இததவெகரை இ�தத 
ஓடடததிற்கு முக்கிய கொ�ணமொகின்றன. ரமலும் 
க�ப்பொன் பூச்சியின் உணர் ககொம்பு நீடசியின் 
அடியிலுள்ை துடிக்கும்வப (Pulsatile Vesicle) 

இ�தததவதப் பொய்ச்சுகிறது.

�டம் 4.12 கைப்�ொனபூச்சி சுற்பைொட்ட மண்டலைம்

க�ப்பொன் பூச்சிகள் 45 நிமிடங்கள் 
ைவ� சுைொசிக்கொமல் இருக்க 
முடியும். நீருள் மூழகிய நிவலயில் 
அவ�மணி ரெ�ம் ைவ� 

ைொைக்கூடியன.  தன்னுடலின் நீரிைப்வப 
ஒழுங்குபடுதத அவ்ைப்ரபொது சுைொெதவத 
தற்கொலிகமொக நிறுததும் பணபும் ககொணடன.
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�ரம்பு மண்டலம்
க�ப்பொன் பூச்சியின் ெ�ம்பு மணடலததில், 
உணவுக்குைல்	 நமல்	 �ரம்புசசல்	 திரள் (Supra 

oesophageal ganglion) (அ) மூவை, உணவுக்குைல்	கீழ	
�ரம்புசசல்	 திரள் (Sub – oesophageal ganglion), 
உணவுக்குைல்	 சூழ	 �ரம்பு	 வவ்ளயம் (circum-

oesophageal ring) மற்றும் �ரம்புசசல்	திரள்கவ்ளக்	
சகோண்ட	 வயிறறுப்புை	 இரட்வ்ட	 �ரம்புவ்டம்	
(Ganglionated double ventral nerve cord) ஆகியவை 
உள்ைன (படம் 4.13).  மூவை அல்லது உணவுக்குைல் 
ரமல் ெ�ம்புச்கெல் தி�ைொனது உணர்ச்சி அறியும் 
உறுப்பொகவும் (sensory), ெொைமில்லொச்சு�ப்பி 
வமயமொகவும் (endocrine centre) பணியொற்றுகிறது. 
இயக்கு வமயமொகச் கெயல்படும் கதொணவடகீழ 
ெ�ம்பு கெல் தி�ள், ைொய் உறுப்புகள், கொல்கள் 
மற்றும் இறக்வககளின் இயக்கங்கவைக் 
கடடுப்படுததுகிறது. அவ�வைததொவட, 
துருவுததொவட மற்றும் கீழுதடடுக் கணடங்களின் 
இவண ெ�ம்புச்கெல் தி�ள்கள் இவணந்து 
உணவுக்குைல் கீழ ெ�ம்புச்கெல் தி�வை 
உருைொக்கியுள்ைன. 

�டம் 4.13  கைப்�ொனபூச்சி - ேைம்பு மண்டலைம்

உணவுக்குைல் ரமல் ெ�ம்புகெல் தி�ள் 
மற்றும் உணவுக்குைல் கீழ ெ�ம்பு கெல் தி�ள் 
ஆகிய இ�ணடும் ஓரிவண ெ�ம்பிவணப்பொல் 
இவணக்கப்படடுள்ைது. இது உணவுக்குைல் சூழ 
ெ�ம்பிவணப்பு என்றவைக்கப்படுகிறது. ையிற்றுப் 
புற வமயக்ரகொடடில் கெல்லும் ெ�ம்புகெல் 
தி�ள்கவைக் ககொணட இ�டவட ெ�ம்புைடமொனது 
திடததன்வமயுவடயது. உணவுக்குைல் கீழ 
ெ�ம்புகெல் தி�ளிலிருந்து கதொடங்கும் இந்த 

இ�டவட ெ�ம்புைடம் 7ைது ையிற்றுக் கணடம் 
ைவ� நீணடு கொணப்படுகிறது. மூன்று 
மொர்புக்கணடங்களிலும் தலொ ஒரு ெ�ம்புகெல் 
தி�ளும், ையிற்றுப்பகுதியில் ஆறு ெ�ம்புச்கெல் 
தி�ள்களும் உள்ைன.

க�ப்பொன் பூச்சியில் உணர்ககொம்பு நீடசிகள், 
கூடடுக்கணகள், ரமலுதடு, துருவுததொவட 
நீடசிகள், கீழுதடு நீடசிகள் மற்றும் மலப்புவைத 
தணடுகள் ஆகியவை உணர் உறுப்புகைொகச் 
கெயல்படுகின்றன. உணர்ககொம்பு நீடசிகள், 
துருவுததொவட நீடசிகள் மற்றும் மலப்புவைத 
தணடுகள் ஆகியைற்றில் சதோடு உணரவிகள் 
(Thigmo receptor) உள்ைன. மணங்கவை நுகரும் 
நுகர்ச்சி உணர்விகள் உணர் ககொம்பு நீடசிகளிலும், 
சுவை உணரும் உணர்விகள் அவ�வைததொவட 
நீடசிகளிலும் கீழுதடடிலும் அவமந்துள்ைன. 

 ததரிந்து ததளிபவோம்
கணுக்கொலிகளின் கணகள் கூடடுக்கணகள் என 
அவைக்கப்படும்.  இதில் ஓம்மடடிடியம் 
எனப்படும் எணணற்ற ஒர� மொதிரியொன 
அவமப்புகள் உள்ைன.  ஒவ்கைொரு 
ஓம்மடடிடியமும் தனிததனி பொர்வை 
உணர்வியொக கெயல்படுகின்றன.  
கூடடுக்கணகளுக்கும் தனிக்கணகளுக்கும் 
இவடரய உள்ை ரைறுபொடு யொது? ஏன் க�ப்பொன் 
பூச்சியின் கமொவெக் பொர்வை, குவறைொன 
கதளிவுததிறன் ககொணடதொக உள்ைது?

 குறிப்பு

தலலயில்லாேல் ைைபபொன்பூச்சி 
உயிர் வாழும்
க�ப்பொன்பூச்சியின் தவலப்பகுதி நீக்கப்படட 
பின்பும் ஒரு ைொ�ம் ைவ� உயிர் ைொழும் 
தனிததிறன் கபற்றுள்ைது.  திறந்த சுற்ரறொடட 
மணடலததினொல் ைளிமணடலததிலுள்ை 
கொற்றிவன சுைொெத துவைகளின் ைழியொக 
ரெ�டியொக சுைொசிக்கும் முவறவய கபற்றுள்ைரத 
இதற்குக் கொ�ணமொகும். தவல மற்றும் ைொய்ப் 
பகுதி இல்லொத நிவலயிலும், சுைொெச் கெயல் 
ெவடகபறுைதொல் உயிர் ைொழகிறது. ஆனொல் 
ரதவைக்ரகற்ப ைொய் ைழியொக நீர் மற்றும் உணவு 
அருந்த முடியொத கொ�ணததினொல் உயிரிைக்கிறது.
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கொலின் முதல் ெொன்கு கணுக்களில் சவப்ப	
உணரவிகள் (Thermo receptors) உள்ைன. கொற்று 
மற்றும் நில அதிர்வுகவை, உணரும் 
கோரந்டோந்டோனல் (Chordotonal receptor) 

உணரவிகள் மலப்புவைத தணடுகளில் 
அவமந்துள்ைன. க�ப்பொன்பூச்சியின் தவலயின் 
முதுகுப்புற ப�ப்பில் அவமந்துள்ை ஓர் இவணச் 
கூட்டுக்	கணகள்	ஒளி	உணரவியோக	(Photo receptor 

organ) கெயல்படுகின்றன. ஒவ்கைொரு கணணிலும் 
சுமொர் 2000 எளிய கணகைொன ‘ஓம்மட்டிடியோ’ 
கொணப்படுகின்றன. இதன் ைழியொகரை 
க�ப்பொன்பூச்சிகள் கபொருளின் பல பிம்பதவத 
உணர்கின்றன. இததவகய பொர்வைக்கு சமோவசக்	
போரவவ (முழுவமயற்ற பகுதிப்பொர்வை) என்று 
கபயர். இப்பொர்வையில் உணர்தன்வம 
அதிகமிருப்பினும் குவறைொன கதளிவு திறன் 
ககொணடதொகரை உள்ைது.

கழிவுநீக்க மண்டலம்:

க�ப்பொன் பூச்சியின் முதன்வம கழிவு 
நீக்க உறுப்பொக மொல்பீஜியன் நுணகுைல்கள் 
கெயலொற்றுகின்றன. உடலிலுள்ை வெட�ஜன் 
கழிவுப்கபொருடகவை யூரிக் அமில ைடிைததில் 
இவை கைளிரயற்றுகின்றன. யூரிக் அமிலமொகக் 
கழிவுப்கபொருடகவை கைளிரயற்றுைதனொல் 
க�ப்பொன்பூச்சிகள் யூரிநகோச்டலிக்	(யூரிக்	அமிே	
நீக்கிகள்) உயிரிகைொகும். கூடுதலொக, ககொழுப்பு 
உறுப்புகள், ச�ஃப்நரோவசட்டுகள், கியூட்டிகிள்	
மற்றும் யூரிநகோஸ் சு�ப்பிகள் ஆகியவையும் 
கழிவு நீக்கததிற்கு உதவுகின்றன.

ெ டு க் கு ட லு க் கு ம் , 
பின்குடலுக்கும் இவடரயஉள்ை 
நுணகுைல்கவை மொர்ெல்ரலொ 
மொல்பிஜி என்பைர் முதலில் 

விைக்கினொர். அப்ரபொது அைற்வற 
ைொெொகைரிரகொஸ் என்று அவைதததொர்.  
பிற்கொலததில் கமக்கல் என்பைர் அைற்வற 
மொல்பீஜியன் நுணகுைல்கள் என்று 
அவைததொர்.

மொல்பீஜியன் நுணகுைல்கள் கபொதுைொக 
கமல்லிய, நீணட நூலிவை ரபொன்ற ைடிைததுடன் 
மஞெள் நிறமொகக் கொணப்படுகின்றன. 
இக்குைல்கள் உணவுப்பொவதயில் ெடுக்குடல் 
மற்றும் பின்குடல் ெந்திக்குமிடததில் 
அவமந்துள்ைன. எணணிக்வகயில் 100-லிருந்து 

150 ைவ� உள்ை இந்நுணகுைல்கள் 6-லிருந்து 9- 
கதொகுப்புகைொக உள்ைன. ஒவ்கைொரு 
நுணகுைலும் சு�ப்புச் கெல்கள் மற்றும் 
குற்றிவைச் கெல்கவை (ciliated cells) ககொணடவை. 
இைற்றொல் ரெகரிக்கப்படும் கழிவுகள் பின்குடல் 
ைழியொக கைளிரயற்றப்படுகின்றன. மொல்பீஜியன் 
நுணகுைல்களில் உள்ை சு�ப்புச் கெல்கள் நீர், 
உப்பு, மற்றும் வெட�ஜன் கழிவுகவை 
ஹீரமொலிம்பிலிருந்து பிரிதகதடுதது 
நுணகுைலின் உடபகுதிக்கு அனுப்புகிறது. 
நுணகுைலின் கெல்கள் நீர் மற்றும் கனிம 
உப்புக்கழிவுகவை மீணடும் உறிஞசுகின்றன. 
அரத ெமயததில் நுணணிவைகள் சுருங்குைதனொல் 
வெட�ஜன் கழிவுகள் சிறுகுடல் பகுதிக்குக் 
கடததப்படடு அதிகப்படியொன நீர் 
உறிஞெப்படுகிறது. மீதமுள்ை கழிவுப்கபொருடகள் 
மலக்குடலுக்குள் கெல்லும்ரபொது ஏறததொைத 
திடததன்வம கபற்ற யூரிக் அமிலம், 
மலக்கழிவுகரைொடு ரெர்தது கைளிரயற்றப்படுகிறது.

இைப்த�ருக்க மண்டலம்:

க�ப்பொன்பூச்சி ஒருபொல் உயிரியொகும். இதில் 
ஆண, கபண உயிரிகள் தனிததனியொக உள்ைன. 
இைற்றில் இனப்கபருக்க உறுப்புகள் ென்கு 
ைைர்ச்சியவடந்துள்ைன. ஆண	 இனப்சபருக்க	
மண்டேத்தில் ஓர் இவண விந்தகங்கள், ஓர் 
இவண விந்து ெொைங்கள், விந்து உந்து ெொைம், 
கோ்ளோன்	 வடிவ்சசுரப்பி (Utricular gland), 
கோன்குந்ளோநபட்	சுரப்பி	(Conglobate / phallic gland) 
மற்றும் புறஆண இனப்கபருக்க உறுப்பு ஆகிய 
பகுதிகள் உள்ைன. மூன்று கதுப்புகவைக்ககொணட 
ஓர் இவண விந்தகங்கள் 4 மற்றும் 6ைது 
ையிற்றுக்கணடங்களின் பக்கைொடடில், 
பக்கததிற்கு ஒன்றொகக் கொணப்படுகின்றன  
(படம். 4.14). ஒவ்கைொரு விந்தகததிலிருந்தும் 
உருைொகும் கமல்லிய விந்துெொைம் விந்துவபகள் 
ைழியொக விந்து உந்து ெொைததில் திறக்கிறது. நீணட 
விந்து உந்துெொைம் உயிரியின் மலப்புவைக்குக்கீழ 
உள்ை ஆண இனப்கபருக்கத துவையில் 
திறக்கிறது.	 கோ்ளோன்	 வடிவ்சசுரப்பி	 (யூட்ரிகுேோர	
சுரப்பி) ஆண இனப்கபருக்க மணடலததுடன் 
இவணந்த ஒரு கபரிய துவண இனப்கபருக்கச் 
சு�ப்பியொகும். இது விந்து உந்து ெொைததின் முன் 
பகுதியில் திறக்கிறது. விந்தணுக்கவைச் ரெமிக்கும் 
விந்துவபகள் (seminal vesicles), விந்து உந்து 
ெொைததிற்கு ையிற்றுப்பகுதியில் அவமந்துள்ைது. 
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விந்தணுக்கள் விந்துவபயில் ஸ்பர்மடரடொஃரபொர் 
என்னும் கற்வறகைொகச் ரெமிக்கப்படுகின்றன. 
கோன்குந்ளோநபட்	 சுரப்பியும்	 (ஃபோலிக்	 சுரப்பி) 
இனப்கபருக்கத துவையின் அருகில் திறக்கின்றன. 
இதன் பணி இதுைவ� அறியப்படவில்வல. 
புணர்ச்சியில் துவண புரிைதற்கொகக் 
வகடடினொலொன ெமச்சீ�ற்ற ைடிைம் ககொணட 
ஃநபநேோமியர	 ஆண இனப்கபருக்கத துவை 
அருரக உள்ைன. ஒரு ரபொலி ஆணகுறி உறுப்பும் 
கொணப்படுகிறது.

ஓர் இவண அணடகங்கள், கலவிக்கொல்ைொய் 
(vagina), இனப்வப (Genital pouch), 

சகோல்நேட்ரியல்	 சுரப்பி, விந்துககொள்வப 
(Spermatheca) ஆகியன சபண	கரப்போன்	பூ்சசியின்	
இனப்சபருக்க	 மண்டே	 உறுப்புக்ளோகும். ஓர் 
இவண அணடகங்கள் 2 லிருந்து 6 ைது ையிற்றுக் 
கணடங்களின் பக்கைொடடில் பக்கததிற்கு ஒன்றொக 
அவமந்துள்ைன. ஒவ்கைொரு அணடகமும் 8 
அணடக்குைல்கைொல் ஆனவை. இதனுள் கதொடர் 

�டம் 4.14 கைப்�ொன பூச்சி – அ) ஆண் இனப்ச�ருக்க மண்டலைம்  ஆ) ச�ண் இனப்ச�ருக்க மண்டலைம்

ைரிவெயில் ைைர்ச்சியவடயும் முடவடகள் 
உள்ைன. ஒவ்கைொரு அணடகததின் 
பக்கததிலிருந்தும் உருைொகும் அணடெொைங்கள் 
உடலின் வமயப்பகுதியில் ஒன்றிவணந்து 
அணடகபொது ெொைம் எனப்படும் கலவிெொைதவத 
ரதொற்றுவிக்கிறது. கலவிெொைம் இனப்வபயில் 
திறக்கிறது. கலவிெொைததின் கெங்குததுப் பிைரை 
கபண இனப்கபருக்கததுவை எனப்படுகிறது. 
6ைது ையிற்றுக்கணடததில் உள்ை ஓர் இவண 
விந்து ககொள்வபகள் இனப்வபயின் 
முதுகுப்புறததிலுள்ை வமயததுவை ைழியொகத 
திறக்கிறது. கலவியின் ரபொது அணடங்கள் 
இனப்வபக்குள் விழுகின்றன. பின்னர் அங்கு 
விந்துச் கெல்கைொல் கருவுறுகின்றன. ென்கு 
கிவைதத ஓர் இவண கைணணிறக் 
சகோல்நேட்ரியல்	 சுரப்பிகள்	 அணடகததின் 
பின்பகுதியில் உள்ைது. இச்சு�ப்பிரய, 
கருமுடவடகவைப் பொதுகொக்கும் ஊததிகொ எனும் 
கருமுடவடக்கூடவடச் சு�க்கிறது. படகு 
ைடிைமொன இனப்வப 7, 8 மற்றும் 9ைது 
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ையிற்றுக்கணடத தகடுகைொல் 
உருைொக்கப்படடதொகும். இனப்வப இரு 
அவறகைொகப் பிரிக்கப்படடுள்ைது. கலவிெொைம் 
திறக்கும் அவற இனப்கபருக்க அவற என்றும், 
கருமுடவடகூடு உருைொகும் அவற, கருமுடவடகூடு 
அவற என்றும் அவைக்கப்படுகின்றன. கபண 
பூச்சிகளில் 3 இவண வகடடின் ஓடுகள் 
ஒன்றிவணந்து ரகொரனொரபொஃவபசிஸ் எனும் 
அவமப்பொகப் கபண புவைவய சூழந்துள்ைது. 
முட்வ்டயீட்டுவோயில் (Ovipositor) என்னும் இது 
முடவடகவை முடவடக் கூடடிற்குள் கெல்ல ைழி 
கெய்கிறது (படம் 4.14).

க�ப்பொன் பூச்சியின்	 கருமுட்வ்டக்கூடுகள்	
(Ootheca) அடர்சிைப்பிலிருந்து கரும்பழுப்பு 
நிறமுவடயவை. 12மி.மீ நீைமும்  
16 முடவடகவையும் ககொணட இக்கூடு, 
ஏதொைகதொரு கபொருளின் ரமல், குறிப்பொக 
உணவுப்கபொருடகள் அருகில் அதிக ஈ�ப்பதமிக்க, 
இடுக்குகள், கைடிப்புகள் அருகில் 
ஒடடவைக்கப்படுகிறது. ஒரு க�ப்பொன்பூச்சி தன் 
ைொழெொைொன ஒன்று முதல் இ�ணடொணடுகளில் 
சுமொர் 15-லிருந்து 40 கருமுடவடக் கூடுகவை 
உற்பததி கெய்கின்றது.

டிப்ரைொப்டீ�ொ பங்க்ரடடொ 
சிற்றினதவதச்  ரெர்ந்த க�ப்பொன் 
பூச்சிகள் தன் குஞசுகளுக்கொக 
அடர்ததியொன படிக பொவல 

உற்பததி கெய்கின்றன. மியொன்மர், சீனொ, ஃபிஜி, 
ைைொய் மற்றும் இந்தியொவில் கொணப்படும் 
இைற்றின் பொல், எதிர்கொலததில் சிறந்த 
உணைொக இருக்கும் என்று அறிவியலொைர்கள் 
கருதுகின்றனர்.

இக்கூடுகளுக்குள்ரைரய சுமொர் 5-13 
ைொ�ங்களுக்கு கரு ைைர்ச்சியவடகிறது. இதன் 
கருைைர்ச்சி, இறக்வகயற்ற படிநிவலகவைக் 
ககொணடிருப்பதொல், க�ப்பொன் பூச்சி 
போரோசமட்்டோநபோேஸ்	 (Paurametabolus) ைவக 
எனப்படுகிறது. முதிர் உயிரிகவை ஒதத  
இறக்வகயற்ற வ்ளரஉயிரிகள் (Nymph) ைைர் 
உருமொற்றததின் ைழியொக முதிர் உயிரியொகின்றன. 
இவ்ைொறு முதிர் உயிரியொக மொறுைதற்கு முன் 
இறக்வககைற்ற ைைர் உயிரி சுமொர் 13 முவற 
ரதொலுரிததுக் (Ecdysis)	ககொள்கிறது.
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க�ப்பொன் பூச்சியின் கபரும்பொன்வமயொன 
சிற்றினங்கள் ப�ைலொன ைவககள் ஆகும். 
கமொததமுள்ை சுமொர் 4600 இனங்களில் சுமொர் 
30 சிற்றினங்கள் மனித ைொழிடங்கரைொடு 
கதொடர்புவடயன. சுமொர் 4 சிற்றினங்கள் தீங்கு 
உயிரிகைொக ென்கு அறியப்படடுள்ைன. அவை 
உணவுப்கபொருடகவைச் சிவததது மொெவடயச் 
கெய்கிறது. க�ப்பொன் பூச்சிகள் பல பொக்டீரியொ 
ரெொய்கவைக் கடததுகின்றன. அவை இருப்பரத 
சுகொதொ�க் குவறவிற்கொன அவடயொைமொகக் 
கருதப்படுகிறது. பலருக்கு ஆஸ்துமொ ரெொய் 
ைருைதற்கும் இப்பூச்சி கொ�ணமொகிறது.

4.3  தவலள - 
ைானா செக்்ாமடக்லடலா 
சுமொர் 360 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு 
நீரிலிருந்து நிலதவத ரெொக்கி ைொை ைந்த 
முதல் முதுகு ெொணி இருைொழவிகள் ஆகும். 
கதொடக்கததிலிருந்ரத உலகின் எல்லொப் 
பகுதிகளிலும் ப�ைத கதொடங்கிய இவை, 
கைவ்ரைறு இனங்கைொக ரைறுபடடு, இன்று 
சுமொர் 4500 சிற்றினங்கைொகியுள்ைன. 
நீரிலும் நிலததிலும் ைொழும் தன்வமவயக் 
ககொணடிருப்பதொல் தைவைகள் 
இருைொழவிகள் (ஆம்ஃபிபியன் கிர�. ஆம்ஃபி 
– இ�ணடிலும், பயொஸ் - ைொழதல்) என 
அவைக்கப்படுகின்றன. 

வலைபபொட்டு நிலல
கதொகுதி – முதுகுெொணிகள்
ைகுப்பு – இரு ைொழவிகள்
ைரிவெ – அனு�ொ
 ரபரினம் – �ொனொ
சிற்றினம் – கைக்்ொரடக்வடலொ

இவையவனததும் மூன்று ைரிவெகளில் 
உள்ைடக்கப்படடுள்ைன. இைற்றில் கபரிய 
ைரிவெயொன அனு�ொவில் மடடும் சுமொர் 3900 
சிற்றினங்கள் உள்ைன. தற்ரபொவதய மொதிரி 
உயிரியொன �ொனொ கைக்்ரடக்வடலொ 
(இந்தியப் பச்வெததைவை) மற்றும் ரதவ�கள் 
அனு�ொ ைரிவெவயச் ரெர்ந்ததொகும்.  

தைவைகள் கபொதுைொக குைம், 
குடவடகள், நீர�ொவடகள் மற்றும் ஈ�ப்பதமொன 
இடங்களில் ைொழும். சிறு பூச்சிகள், புழுக்கள், 
சிறுமீன்கள், ஓடுவடய மற்றும் ஓடற்ற 
ெதவதகள், ரபொன்றவைரய தைவையின் 
உணைொகும். கருைைர்ச்சியின் கதொடக்கக் 
கொலம் முழுைதும் நீரிரலரய ெவடகபறுைதொல், 
அவை சுைொசிப்பதற்கொக மீன்கவைப் ரபொல 
கெவுள்கவைப் கபற்றுள்ைன. சுற்றுச் சூைலின் 
கைப்பநிவலக்ரகற்ப தைவையின் உடல் 
கைப்பமும் ரைறுபடுைதொல், இவ்வுயிரிகள் 
மோறு	 சவப்பநிவே	 விேஙகுகள் (Poikilotherms) 
என்றும் அவைக்கப்படுகிறது.

�டம் 4.15 தவற்ளயின புைத்பதொற்ைம்
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அட்்டவவண – 4.3 தவளைகளுக்கும் ரதவ�களுக்குமிவடரயயொன ரைறுபொடுகள்

பணபுகள்

 

தைவைகள்

 

ரதவ�கள்

குடும்பம் �ொனிரட பஃரபொனிரட
உடல் ைடிைம் ஒல்லியொனது பருததது
கொல்கள் நீணடவை குடவடயொனவை
வி�லிவடச் ெவ்வு ககொணட பொதம் உள்ைது இல்வல
ரதொல் கமன்வமயொன ஈ�முள்ை ரதொல் கபருமுகிழப்பு ரபொன்ற 

சு�ப்பிகளுடன் உலர்ந்தரதொல்
பற்கள் ரமல்தொவட பற்கள், ரைொமரின் 

பற்கள் ஆகியவை உணடு
பற்கள் இல்வல

முடவடயிடுதல் ககொததொக முடவடகவையிடும் ெ�மொக முடவடகவையிடும்

பு்றத்பதோற்றம்

படகு ரபொன்ற தைவையின் உடல், நீரில் 
நீந்துைதற்கு ஏற்றதொக உள்ைது. முதுகுப்புற 
ையிற்றுப் புற அச்சு ைொக்கில் தடவடயொக்கப்படட 
தைவையின் உடலொனது தவல மற்றும் உடல் 
எனும் இருபகுதிகவைக் ககொணடது. உடலின் 
ரமல் ரபொர்ததப்படடுள்ை கமன்வமயொன 
ைழுைழுப்பு தன்வம மிக்க ரதொல், தைர்ைொக 
உடரலொடு இவணக்கப்படடுள்ைது. 
முதுகுப்புறததிலுள்ை ரதொல், அடர் பச்வெ 
நிறதவதயும், ையிற்றுப் புறததில் கைளிறிய 
நிறதவதயும் ககொணடது. முக்ரகொண 
ைடிவிலொன இதன் தவலயின், முன் 
முவனப்பகுதி ெற்ரற நீணடு கூர்முகமொகி 
உள்ைது. முன்முவனப்பகுதியில் அகன்ற 
கபரிய ைொய் அவமந்துள்ைது. 
கூர்முகப்பகுதியின் முதுகுப்புறததில் 
வமயக்ரகொடடின் இருபுறமும் 
பக்கததிற்ககொன்றொக புறெொசித துவைகள் 
உள்ைன (படம்.4.15). புற ெொசித துவைக்கு ெற்று 
பின்ரன கபரிய, ஓர் இவணக் கணகள் புவடதத 
நிவலயில் கொணப்படுகின்றன. இவமகள் 
கணகவைப் பொதுகொக்கின்றன. கமொததமுள்ை 
மூன்று இவமகளில் ரமலிவம அவெைற்றது. 
அவெயக்கூடிய கீழஇவம கணகவைப் 
பொதுகொக்கிறது. நீரில் இருக்கும் ரபொது 
தைவையின் கணகவை மூன்றொைது இவமயொன 
ஒளி ஊடுருைக்கூடிய நிக்டிரடடடிங் ெவ்வு 
பொதுகொக்கிறது. தைவையின் கணகளுக்குப் 
பின்னொல் இ�ணடு பக்கங்களிலும் கெவிப்பவற 

கொணப்படுகின்றன, தைவைகளில் புறச்கெவி, 
கழுதது மற்றும் ைொல் ஆகியவை இல்வல. 

வரிவச	 -	 அனுரோ	 (தவவ்ளகள்	
மறறும்	நதவரகள்)

தொவிச் கெல்ைதற்கு ஏற்ப நீணட 
பின்னங்கொல்கவை தைவையும் 

ரதவ�களும் கபற்றுள்ைன. தைவைகள், நீர், 
நிலம் மற்றும் ம�ங்கள் மீதும் ைொழைன. சில 
சிற்றினங்களில் கபற்ரறொர் பொதுகொப்பு பணபும் 
கொணப்படுகிறது.

உடல்பகுதியில் ஓர் இவண 
முன்னங்கொல்களும் ஓர் இவண 
பின்னங்கொல்களும் உள்ைன. முதுகுப்புறததின் 
பின்முவனயில் பின்னங்கொல்களுக்கிவடரய 
கெரிமொன, சிறுநீ�க இனப்கபருக்கப் 
கபொதுக்கழிவுப் புவை (Cloaca) அவமந்துள்ைது. 
குடவடயொன மற்றும் தடிமனொன 
முன்னங்கொல்கள் உடல் எவடவயத தொங்கக் 
கூடியதொக உள்ைது. தொைலின் முடிவில் 
தவ�யிறங்கும் ரபொது நிலததில் ஊன்ற 
இக்கொல்கள் பயன்படுகின்றன. முன்னங்கொலில் 
ரமற்வக, முன் வக மற்றும் வக ஆகிய மூன்று 
பகுதிகள் உள்ைன. வகயில் ெொன்கு வி�ல்கள் 
உணடு. பின்னங்கொல்கள் நீணடு கபரியதொக 
உள்ைன. இதில் கதொவட, கீழக்கொல் மற்றும் 
பொதம் என மூன்று பகுதிகள் உணடு. பொதததில் 
வி�லிவடச் ெவ்வு ககொணட ஐந்து வி�ல்களும் 
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ஆறொைது வி�ல் எனக் கருதப்படுகிற சிறிய 
புவடப்பும் கொணப்படுகிறது. நீரில் 
இருக்கும்ரபொது நீந்துைதற்கும் நிலததில் 
தொவிக் குதிப்பதற்குமொன தகைவமப்பொக 
பின்னங்கொல்கள் அவமந்துள்ைது. தைவை, 
ஓய்வு நிவலயில் தன் பின்னங்கொல்கவை ‘Z’ 
ைடிைததில் மடிதது வைததுக் ககொள்கிறது.

இனப்கபருக்க கொலங்களில் தைவைகளில் 
பொல்ைழி ரைறுபொடடு தன்வம கதளிைொகத 
கதரிகிறது (படம். 4.16). ஆண தைவையில், 
ஓரிவண குரல்	வபயும்	(Vocal sac), முன்னங்கொல் 
முதல் வி�லின் கீரை கேவித்	 திணடும்  
(Nuptial pad) ென்கு ைைர்ச்சியவடந்துள்ைன. 
கு�ல்வப தைவையின் க�க� ஒலிவய (croaking 
sound) அதிகப்படுதத உதவுகிறது. கபண 
தைவைகளில் கு�ல்வப மற்றும் கலவித திணடு 
கொணப்படுைதில்வல.

உள்ளுறுப்பு அவமப்பு

தெரிமோை மண்டலம்

தைவையின் உணவுப்பொவத, ைொய் முதல் 
மலைொய் ைவ�யில் நீணடுள்ைது. இது ைொய், 
வோய்க்குழி, கதொணவட, உணவுக்குைல், 

இவ�ப்வப, முன் மற்றும் பின் சிறுகுடல், 
மலக்குடல், கபொதுக்கழிவுததுவை ஆகிய 
பகுதிகவைக் ககொணடது. உணவுப்பொவத 
கபொதுப்புவை ைழிரய கைளிரய திறக்கிறது 
(படம்.4.17). அகன்ற, கபரிய ைொய், 
ைொய்க்குழியில் திறக்கிறது. தவசயோேோன	
ஒட்டும்	தன்வம	சகோண்ட	�ோக்கு, ைொய்க்குழியின் 
தவ�ப்பகுதியில் அவமந்துள்ைது, இது ைொயின் 
முன் பகுதியில் இவணந்தும் பின்பகுதி 
இவணயொமலும் உள்ைது. ெொக்கின் நுனி 
பிைவுபடட முவனவயக் ககொணடுள்ைது.

�டம் 4.17 தவற்ளயின  வொய்க்குழி
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பூச்சிகள் உள்ளிடட இவ�வயக் 
கணடவுடன் மிக விவ�வில் நீளும் ெொக்கில் 
இவ� ஒடடிக்ககொணடவுடன் ெொக்கு உடனடியொக 
ைொயினுள் இழுக்கப்படடு ைொய் மூடப்படுகிறது. 
ரமல்தொவடயின் உடபகுதியில், கூர்வமயொன, 
சிறிய நமல்தோவ்டப்	பறகள் ஒற்வற ைரிவெயில் 
அவமந்துள்ைன. (படம் 4.17) இவதததவி� 
உள்ெொசிததுைொ�ங்களின் அருகில் இ�ணடு 
கதொகுதி ரைொமவ�ன் பற்கள் (vomerine teeth) 
உள்ைன. கீழததொவட பற்கைற்றது.

ைொய், ைொய்க்குழியிலும், ைொய்க்குழி 
கதொணவட ைழியொக உணவுக்குைலிலும் 
திறக்கிறது. குடவடயொன உணவுக்குைல் 
இவ�ப்வபயில் முடிகிறது. இவ�ப்வபவயத 
கதொடர்ந்து ைரும் குடல், மலக்குடல் ைழியொக 
இறுதியில் கபொதுகழிைவ�யில் திறக்கிறது 
(படம்.4.18). கல்லீ�லில் சு�க்கப்படும் பிதத நீர், 
பிததப்வபயில் ரெமிக்கப்படுகிறது. மற்கறொரு 
கெரிமொனச் சு�ப்பியொன கவணயம், கவணய 
நீவ� உற்பததி கெய்கிறது. இதில் கெரிமொன 
கெொதிகள் உள்ைன.

பிைவுபடட ெொக்கினொல் பிடிக்கப்படட 
உணவு, இவ�ப்வபச் சுைரினொல் சு�க்கப்படுகிற 

�டம் 4.16 ஆண் தவற்ளயின குைல் ற�யும், கலைவித் திண்டும் 
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வோய்க்குழி	 வழி	 சுவோசத்தின் ரபொது, ைொய் 
மூடியிருக்கும் நிவலயில், ெொசித துவைகள் 
திறந்திருக்கின்றன. ைொய்க்குழியின் தவ�ப்பகுதி 
ரமலும் கீழும் ஏறி இறங்குவகயில் ெொசித 
துவைகள் ைழியொகக் கொற்று கைளிரயற்றம் 
மற்றும் உள்ரைற்ற நிகழவுகள் ெவடகபறுகின்றன. 
நீணட, கைளிர்சிைப்பு நிறதவதயுவடய வப 
ரபொன்ற அவமப்பு ககொணட ஓரிவண 
நுவ�யீ�ல்கள் மொர்பின் ரமற்பகுதியில் 
அவமந்துள்ைன. ெொசித துவைகள் ைழியொக 
உள்நுவையும் கொற்று ைொய்க்குழி மூலம் 
நுவ�யீ�ல்கவை அவடகிறது. நுவ�யீ�ல்கள் 
மூலம் ெவடகபறும் சுைொெம் நுவரயீரல்	சுவோசம் 
(Pulmonary respiration) எனப்படும். நகோவ்டகோே	
உைக்கம் (Aestivation) மற்றும்	குளிரகோே	உைக்கம் 
(Hibernation) ஆகிய நிகழவுகளின் ரபொது ரதொலின் 
ைழியொகச் சுைொெம் ெவடகபறுகிறது.

இரத்த ஓடட மண்டலம்

மூன்று அவறகவைக் ககொணட இதயம், 
இ�தத ெொைங்கள் மற்றும் இ�ததம் ஆகியைற்வறக் 
ககொணடு தைவையின் இ�ததச் சுற்ரறொடட 
மணடலம் அவமந்துள்ைது.	 சபரிகோரடியம் 
எனும் இ�டவடச் சுைர் ககொணட ெவ்வினொல் 
இதயம் சூைப்படடுப் பொதுகொக்கப்படடுள்ைது. 
கமல்லிய சுைர் ககொணட இ�ணடு, இதய ரமற்புற 
அவறகளுக்கு ஆரிக்கிள்கள் (ஏடரியம்) என்று 
கபயர். தடிதத சுைர் ககொணட ஒற்வற இதயக் 
கீைவறக்கு சவன்டிரிக்கிள் என்று கபயர். 
இதயததின் முதுகுப்புறததில் அவமந்துள்ை, 
கமல்லிய சுைருவடய முக்ரகொண ைடிை 
அவறக்குச் வசனஸ்	 விநனோஸஸ் எனப்கபயர். 
இதயததின் ையிற்றுப் புறததில் குறுக்கொக, 

�டம் 4.18 தவற்ளயின  செரிமொன மண்டலைம்

வெட்நரோகுந்ளோரிக் அமிலம், மற்றும் 
இவரப்வப	 நீரினோல் கெரிக்கப்படுகிறது. 
ஓ�ைவிற்குச் கெரிக்கப்படட உணைொன, 
இவரப்வபபோகு (Chyme), இவ�ப்வபயிலிருந்து 
முன்சிறு குடலுக்குள் கெலுததப்படுகிறது. 
முன்சிறுகுடல், கல்லீ�லிலிருந்து பிதத நீவ�யும் 
கவணயததிலிருந்து கவணய நீவ�யும் 
கபொதுெொைம் ைழியொகப் கபறுகிறது. பித்தநீர 
ககொழுப்வப பொல்மமவடயச் கெய்கிறது. 
கொர்ரபொவைடர�ட, பு�தம் மற்றும் 
ககொழுப்வபச் கெரிக்கக் கவணய	நீர உதவுகிறது. 
கெரிததலின் இறுதி நிகழவு குடலில் ெடக்கிறது. 
குடல் சுைரில் உள்ை வி�ல் ரபொன்ற 
கு்டலுறிஞசிகள் மற்றும் நுணகு்டலுறிஞசிகள்	
கெரிதத உணவை உடகி�கிக்கின்றன. கெரிக்கொத 
திடக்கழிவுகள் மேக்கு்டல் ைழியொகப் கபொதுக் 
கழிைவறக்குக் கடததப்படுகிறது. அங்கிருந்து 
கபொதுக்கழிவுததுவை ைழியொகக் கழிவுகள் 
கைளிரயறுகின்றன.

சுவோெ மண்டலம்

நீரிலும் நிலததிலும் இருரைறு முவறகளில் 
தைவைகள் சுைொசிக்கின்றன. நீரில் 
இருக்கும்ரபொது, நீரில் கவ�ந்துள்ை ஆக்ஸிஜன் 
நதோலின்	வழியோக	விரவல்	முவையில்	பரிமோறைம்	
கெய்யப்படுகிறது (Cutaneous respiration). நிலததில் 
இருக்வகயில், ைொய்க்குழி, ரதொல் மற்றும் 
நுவ�யீ�ல் ஆகியவை சுைொசிக்கப் 
பயன்படுகின்றன. ைொய்க்குழி (Buccal respitation) 

மேப்புவை: பொலூடடிகளில், 
உணவுப்பொவதயின் இறுதியில் 
கெரிக்கொத உணவுப் 
கபொருவை கைளிரயற்ற 

இப்புவை அவமந்துள்ைது.

சபோதுக்கழிவுத்துவ்ள: குருதகதலும்பு 
மீன்கள், இருைொழவிகள், ஊர்ைன, பறப்பன 
முடவடயிடும் பொலூடடிகள் ஆகியைற்றில் 
மலமும் சிறுநீரும் இததுவை ைழியொக 
க ை ளி ர ய ற் ற ப் ப டு கி ற து . 
இனப்கபருக்கததிற்கொகவும் இததுவை 
பயன்படுகிறது.
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ெொய்ைொக அவமந்துள்ை தடிதத சுைர் ககொணட 
ட்ரஙகஸ் ஆரடீரிநயோசஸ் (கபொது கபருந்தமனி) 
கைன்டரிக்கிளிலிருந்து கதொடங்குகிறது. இது 
ரமகலழும்பி இதயததின் ரமற்புறததில் இடது 
மற்றும் ைலது கபருந் தமனிகைொகப் பிரிகிறது. 

ஒவ்கைொரு சபருந்தமனியும்,	 தவேத்தமனி	
(கநரோடிட்),	சிஸ்்டமிக்	தமனி	மற்றும் நுவரயீரல்	
–	நதோல்	தமனி என முப்பிரிவுகைொகப் பிரிகின்றது. 
தவேத்தமனிகள் உடலின் முன்புறப் 
பகுதிகளுக்கு இ�தததவத அளிக்கின்றன. 

முதுகுப்புைத் பதொற்ைம்வயிற்றுப்புைத் பதொற்ைம்
�டம் 4.19 தவற்ளயின இதயம்  - முதுகு மற்றும் வயிற்றுப்புைத் பதொற்ைம்
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�டம் 4.20 தவற்ளயின இதயம் உள்ளறமப்பு
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இ�ததத தடடு கெல்கள் என மூைவக இ�ததச் 
கெல்களும் உள்ைன. (படம் 4.21). இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கள், சிைப்பு நிற நிறமிவயயும் 
உடகருவையும் ககொணடு நீள்ைடட ைடிவில் 
உள்ைன. நிறமற்ற கைள்வையணுக்கள் 
உடகருவைக் ககொணடு ைடட ைடிவில் உள்ைன.

�ரம்பு மண்டலம்

தைவையின் ெ�ம்பு மணடலதவத மூன்று 
கதொகுப்புகைொகப் பிரிக்கலொம். அவையொைன, 
வமய ெ�ம்பு மணடலம் (CNS), புறெ�ம்பு 
மணடலம் (PNS) மற்றும் தொனியங்கி ெ�ம்பு 
மணடலம் (ANS). புறெ�ம்பு மணடலததில்  
10 இவண மூவை ெ�ம்புகளும், 10 இவண 
தணடுைட ெ�ம்புகளும் அடங்கும். தொனியங்கு 
ெ�ம்பு மணடலதவதப் பரிவு ெ�ம்பு மணடலம் 
மற்றும் இவணபரிவு ெ�ம்பு மணடலம் என 
ரமலும் இரு பிரிவுகைொகப் பிரிக்கலொம். இவை 
ையிற்று உறுப்புகளின் தொனியங்கு தவெகவைக் 
கடடுப்படுததுகின்றன. வமய ெ�ம்பு மணடலம், 
மூவை மற்றும் தணடுைடதவத 
உள்ைடக்கியதொகும்.  மணவட ஓடடிற்குள் மிகப் 
பொதுகொப்பொக வைக்கப்படடுள்ை மூவைவயச் 
சுற்றிப் பயொரமடடர் மற்றும் டியு�ொரமடடர் 
எனும் இரு மூவை ெவ்வுகள்  சூழந்துள்ைன. 
மூவையொனது முன்மூவை, ெடுமூவை மற்றும் 
பின்மூவை என மூன்று பகுதிகைொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. இைற்றில் கபரிதொன 
முன்மூவை (Prosencephalon) நுகர்ச்சி 
கதுப்புகள், கபருமூவை அவ�க்ரகொைங்கள், 
டீலன் கெஃபலொன்   மற்றும் வடயன்கெஃபலொன் 

ஒவ்கைொரு பக்கததிலும் உள்ை சிஸ்டமிக் 
தமனிகள் ெற்ரற பின்ரனொக்கிச் கென்று 
முதுகுப்புற வமயப்பகுதியில் ஒன்று ரெர்ந்து 
முதுகுப்புைப்	 சபருந்தமனியோகிைது. உடலின் 
பின்பகுதிக்கு இததமனி இ�தததவத அளிக்கிறது. 
நுவ�யீ�ல் – ரதொல் தமனி, அசுதத இ�தததவத 
நுவ�யீ�லுக்கும், ரதொலுக்கும் அனுப்புகிறது. 
உடல் உறுப்புகளிலிருந்து ைரும் ஆக்ஸிஜன் 
அற்ற அசுதத இ�தததவத, உடலின் முன் 
பகுதியிலிருந்து ைரும் இரு நமறசபருஞ	 சிவ�கள் 
மற்றும் பின் பகுதியிலிருந்து ைரும் ஒரு 
கீழசபருஞசிவர ஆகியைற்றின் ைழியொகச் 
வெனஸ் விரனொ்ஸ் கபறுகிறது. வெனஸ் 
விரனொ்ஸ், இதயததின் ைலது ஆரிக்கிளுக்கு 
அசுதத இ�தததவத அனுப்புகிறது. 
அரதரைவையில், இடது ஆரிக்கிள், நுவ�யீ�ல் 
சிவ� ைழியொக ஆக்சிஜரனற்றப்படட இ�தததவதப் 
கபறுகிறது. சிறுநீ�கம் மற்றும் கல்லீ�ல் ரபொர்டடல் 
மணடலங்கள் தைவையில் கொணப்படுகின்றன 
(படங்கள் 4.19 மற்றும் 4.20).

 ததரிந்து ததளிபவோம்
பறவை மற்றும் பொலூடடிகளில் கொணப்படும் 
ெொன்கு அவறகள் ககொணட இதயதவதப் ரபொல 
மூைவறகள் ககொணட தைவையின் இதயம் திறன் 
ைொய்ந்ததொக இல்வல. ஏன்?

இ�ததததில் சுமொர் 60 % அைவிற்குத தி�ைப் 
பிைொஸ்மொவும், சுமொர் 40% அைவிற்கு இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கள், கைள்வையணுக்கள் மற்றும் 

�டம் 4.21 தவற்ள - இைத்தச்செல்கள
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�டம் 4.22 தவற்ளயின மூற்ள  
- முதுகு மற்றும் வயிற்றுப்புைத் பதொற்ைம்

ஆகிய பகுதிகவைக் ககொணடுள்ைது. நுகர்ச்சி 
கதுப்புகளின் முன்பகுதி குறுகி தனிததும் 
பின்பகுதி இவணந்தும் கொணப்படும். 
இக்கதுப்புகளுக்குள் நுகர்ச்சி 
கைன்டரிக்கிள்கள் எனப்படும் சிறுகுழிகள் 
உள்ைன. ெடுமூவையில்  (Mesencephalon), இரு 
கபரிய பொர்வை கதுப்புகள் உணடு. இைற்றில் 
உள்ை குழிகளுக்கு பொர்வை கைன்டிரிக்கிள்கள்  
(Optic ventricles) என்று கபயர். பின்மூவையில் 
(Rhombencephalon), சிறுமூவை மற்றும் முகுைம் 
ஆகியவை உள்ைடங்கியுள்ைன.  சிறுமூவை  
குறுகலொன கமல்லிய குறுக்கு படவடயொகப் 
பின் மூவையின் ரமல் பகுதியில் 
கொணப்படுகிறது. இதன் பின் முகுைம் 
அவமந்துள்ைது. இம்முகுைம் ஃகபொ�ொமன் 
ரமக்னம் எனும் கபருந்துவையின் ைழியொகத 
தணடுைடமொய்த கதொடர்கிறது. 
முதுகுப்புறதரதயுள்ை முதுககலும்புத கதொடர் 
தணடுைடதவதச் சூழந்து பொதுகொக்கிறது  
(படம் 4.22).

கழிவு நீக்க – இைப் த�ருக்க மண்டலம் 

கழிவு நீக்க உறுப்புகள்

வெட�ஜன் கழிவுப்கபொருடகள் 
கைளிரயற்றம், நீர் மற்றும் உப்பு 
ெமநிவலப்ரபணுதல் ரபொன்றவை ென்கு 
ைைர்ச்சியவடந்த கழிவு நீக்க மணடலததொல் 
ரமற்ககொள்ைப்படுகிறது. ஓரிவண 

சிறுநீ�கங்கள், ஓரிவண சிறுநீ�க ெொைங்கள், 
சிறுநீர்ப்வப மற்றும் கபொதுக்கழிவுததுவை 
ஆகியன  இம்மணடலததில் அடங்கும். அடர் 
சிைப்பு நிறம் ககொணட,  தடவடயொன, நீணட 
சிறுநீ�கங்கள் உடற்குழியில் முதுககலும்புத 
கதொடரின் பக்கததிற்ககொன்றொக 
அவமந்துள்ைன. சிறுநீ�கங்கள் மீநசோச�ஃப்ரிக் 
ைவகவயச் ெொர்ந்தது. ஒவ்கைொரு  
சிறுநீ�கததிலும் பல ச�ஃப்ரோன்கள் எனும் 
கெயல் அலகுகள் உள்ைன. இவை 
இ�ததததிலுள்ை வெட�ஜன்  கழிவுப் 
கபொருடகவைப் பிரிதது யூரியொைொக 
கைளிரயற்றுகின்றன. எனரை தைவைகள் 
யூரிநயோச்டலிக்  ைவக	 (யூரியோ	 நீக்கி)	
உயிரிகைொகும். சிறுநீ�கங்களிலிருந்து 
ரதொன்றும் ஓரிவண சிறுநீ�க ெொைங்கள் 
கபொதுக்கழிவுப்வபயில் திறக்கின்றன. 
அவதப்ரபொன்ரற, மலக்குடலுக்குக் கீரை 
கமல்லிய சுைருவடய ஒற்வறச் சிறுநீர்ப்வபயும் 
கபொதுக்கழிைவறயில் திறக்கிறது.

இைப்த�ருக்க உறுப்புகள்.

ஓரிவண விந்தகங்கள் ஆண இனப்கபருக்க 
உறுப்புகைொகும். ஒவ்கைொரு விந்தகமும் 
மீெொர்க்கியம் (Mesorchium) என்னும் 
கபரிடரடொனிய ெவ்வு மடிப்புகள் மூலம் 
சிறுநீ�கங்கள் மற்றும் முதுகுப்புற சுைரில் 
இவணக்கப்படடுள்ைது விந்தகங்களிலிருந்து 
ரதொன்றும் விந்து நுணகுைல்கள் 
பீட்்டர	 கோல்வோய்கள் (Bidder’s canal) இறுதியில் 
அந்தந்தப் பக்கததுச் சிறுநீ�க ெொைங்களில் 
திறக்கின்றன. இதனொல் சிறுநீ�க ெொைம் 
கபொதுைொன கழிவுநீக்க – இனப்கபருக்கப் 
பொவதயொகிப் கபொதுக்கழிைவறயில் திறக்கிறது 
(படம் 4.23).

ஓரிவண அணடகங்கள் கபண 
இனப்கபருக்க உறுப்புகைொகும்.  (படம் 4.24) 
மீரெொரைரியம் (Mesovarium) என்னும் 
கபரிடரடொனிய ெவ்வு மடிப்புகள், 
அணடகங்கவை சிறுநீ�கங்கள் மற்றும் 
முதுகுப்புற சுைரில் இவணததுள்ைன. 
சிறுநீ�கங்களின் பக்கைொடடில் ஓரிவண சுருணட 
அணட ெொைங்கள் அவமந்திருக்கின்றன. அணட 
ெொைம் ஒவ்கைொன்றும் முன்புறததில் 
உடற்குழியில் திறக்கக்கூடிய புனல் ைடிைத 
திறப்வபயும் (Ostia), கபொதுக்கழிவுப் வபயில் 
திறக்கும் பின் பகுதிவயயும் ககொணடுள்ைன. 
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�டம் 4.25 தவற்ளயின வ்ளர் உருமொற்ைம்

ஆண தைவைகளில் கொணப்படுைது ரபொலன்றி, 
கபண தைவைகளில் அணட ெொைங்கள் சிறுநீ�க 
ெொைங்களிலிருந்து தனிததுக் கொணப்படுகின்றன. 
அணட ெொைங்கள், கபொதுக்கழிவுப் வபயில் 

திறப்பதற்கு முன்பொகச் ெற்று விரிைவடந்து ஒரு 
அணடப்வபயொக உருைொகியுள்ைது. உயிரியில் 
இருந்து ைைர்ச்சியவடந்த முடவடகள், கபொதுக் 
கழிவுததுவை ைழியொக கைளிரயற்றப்படுைதற்கு 

�டம் 4.23 ஆண் தவற்ளயின கழிவு நீக்க – இனப் 
ச�ருக்க மண்டலைம்

�டம் 4.24 ச�ண் தவற்ளயின கழிவு நீக்க – இனப் 
ச�ருக்க மண்டலைம்
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எல்லொ இடங்களிலும் ப�வியுள்ை மணபுழு 
இனமொன, லொம்பிடரடொ மொரிடடீயின் உடல் 
கியூடடிக்கிள் உவறககொணடது. இருபக்க 
ெமச்சீருவடய இதன் நீணட உடல் உருவை 
ைடிைமொனது. கிவைகடல்லததில் உள்ை  
14 முதல் 17 ைது கணடங்கள் தவி� மற்கறல்லொக் 
கணடங்களும் ஒர�மொதிரியொனவை. இந்ெொன்கு 
கணடங்கள் அடர்ததியொன நிறதவதயும், 
தடிததும், சு�ப்புச் கெல்கவைக் ககொணடும் 
உள்ைன. இவை கருமுடவடக் கூடுகவை 
உருைொக்க உதவுகின்றன. ஒவ்கைொரு 
கணடததிலும் இடப்கபயர்ச்சிக்கொக ‘S’ ைடிைச் 
சீடடொக்கள் கொணப்படுகின்றன. 
முடவடயிலிருந்து கதொடங்கும் ைொழக்வக 
சுைற்சியில் இவடநிவல உயிரிகள் 
ஏதுமில்லொததொல் மணபுழுவின் ைைர்ச்சி 
ரெர்முக ைைர்ச்சியொகும். 

பூச்சியினங்களின் அடிப்பவடப் 
கபொதுப்பணபுகள் அவனதவதயும் கபற்று 
உலககமல்லொம் ப�வியுள்ை உயிரினமொனது 
க�ப்பொன் பூச்சியொகும். முதுகுப்புற ையிற்றுப்புற 
அச்சு ைொக்கில் தடவடயொக்கப்படட இதன் உடல் 
இரு பக்கச் ெமச்சீர் அவமப்பு மற்றும் 
கணடங்கவைக் ககொணடது. தவல, மொர்பு, 
ையிறு என உடல் முப்கபரும் பிரிவுகவை 
உவடயது. கமொவெக் (அ) பகுதிப் பொர்வை 
ககொணட ஓரிவண கூடடுக்கணகள் ஒளி 
உணர்வியொகும். மொர்புக் கணடததிலுள்ை 
மூன்று கணடங்களிலும், தலொ ஓரிவண ெடக்கும் 
கொல்கவைப் கபற்றுள்ைன. பறப்பதற்கொக 
ஈரிவண இறக்வககள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் 
கணடங்களில் அவமந்துள்ைன. ையிற்றுப்பகுதி 
பததுக் கணடங்களினொல் ஆனது, 
அகக்கருவுறுதல் முடிந்து, கருைைர்ச்சியில் 
இறக்வகயற்ற நிவலகள் உள்ைன. ஆகரை இது 
பொ�ொகமடொரபொலஸ் ைவக ஆகும்.

கைப்பம் மொறும் ைவகவயச் ரெர்ந்த 
முதுகுெொணியொன, தைவை, நிலம் நீர் 
இ�ணடிலும் ைொழும் தன்வம ககொணடுள்ைது. 
கமன்வமயொன ஈ�ப்பதமொன ரதொல், 
உடகருவைக் ககொணட இ�ததச் சிைப்பணுக்கள், 
ஆகியைற்வறப் கபற்ற தைவைகள் ஒருபொல் 
உயிரிகைொகும். நீரில் இடப்படும் முடவடகள், 
கபொரிந்து பல இைவுயிரி நிவலகவைக் கடந்து, 
ைைர் உருமொற்றததிற்குப் பின் முதிர்ந்த 
தைவையொகிறது. எனரை, இதன் கருைைர்ச்சி 
மவறமுகைைர்ச்சியொகும்.

முன்பு ைவ� தற்கொலிகமொக அணடப்வபயில் 
ரெமிதது வைக்கப்படுகின்றன. தைவையில் 
புறக்கருவுறுதல் ெவடகபறுகிறது. 
கருவுறுதலுக்குப் பின் சில ெொடகளிரலரய 
கருமுடவடகளிலிருந்து தவேப்பிரட்வ்ட 
என்னும் சிறிய வ்ளர	 இ்ளவுயிரிகள் (tadpole) 

கைளிைருகின்றன. இவை உடலில் 
ரெமிக்கப்படடுள்ை கருவுணவைரய 
உணவூடடததிற்குச் ெொர்ந்துள்ைன. இவை 
படிப்படியொக ைைர்ந்தபின் மூன்று இவண 
கெவுள்கவைப் கபறுகின்றன. தவலப்பி�டவட 
ைைர்ந்து முதிர்ந்து கொற்வற  சுைொசிக்கும், 
ஊனுணணும் முதிர் தைவையொகிறது  
(படம் 4.25). இம்மொற்ற நிகழவுகரை		
வ்ளர	உருமோறைம்	எனப்படும். உடலில் கொல்கள் 
ைைர்ச்சியவடகின்றன. ைொல், கெவுள்கள் 
ஆகியவை மவறந்து விடுகின்றன. ைொய் அகன்று, 
தொவடகளும் பற்களும் ைைர்ச்சியவடகின்றன. 
நுவ�யீ�ல் கெயல்படத துைங்குகிறது.  இவ்ைொறு 
முதிர் தைவை உருைொகிறது.

தவவ்ளகளின் த�ோரு்ளோதோர 
முக்கியத்துவம்

சூழியல் மணடலததிவன நிவலப்படுததும் 
உணவுச் ெங்கிலியின் முக்கிய அங்கமொக 
தைவைகள் உள்ைன. எனரை தைவைகள் 
பொதுகொக்கப்பட  ரைணடும்.

ககொசு உள்ளிடட, மனிதனுக்கு தீங்கு 
விவைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகவை தைவைகள் 
உணபதனொல் பூச்சிகளின் உயிர்தகதொவகக் 
கடடுப் படுததப்படுகிறது. 

இ�தத அழுததம் மற்றும் ையது 
முதிர்வைக் கடடுப்படுததும் மருந்துப் 
கபொருைொகப் பொ�ம்பரிய மருததுைததில் 
பயன்படுததப்படுகின்றன.

சுவையும், அதிக உணவூடட மதிப்பும் 
உவடயதொல் அகமரிக்கொ,  ஜப்பொன், சீனொ, 
ைடகிைக்கு இந்தியப் பகுதிகள் மற்றும் பல 
ெொடுகளில் தைவைகள் மக்கைொல்  சுவைமிகுந்த 
உணைொக உடககொள்ைப்படுகின்றன.

  பொடச் சுருக்ைம்

உடலவமப்பியல் ரீதியொக மணபுழு, க�ப்பொன் 
பூச்சி மற்றும் தைவை ஆகியவை பல சிறப்பு 
பணபுகவைப் கபற்றுள்ைன. தமிழெொடடின் 
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  ேதிபபீடு
1.  லொம்பிடரடொ மொரிடடீ மணபுழுவின் 

சிறப்புப்பகுதியொன கிவைகடல்லம் 
கொணப்படுைது. 

அ) 13 முதல் 14 ைவ� உள்ை கணடங்களில் 

ஆ) 14 முதல் 17 ைவ� உள்ை கணடங்களில் 

இ) 12 முதல் 13 ைவ� உள்ை கணடங்களில் 

ஈ) 14 முதல் 16 ைவ� உள்ை கணடங்களில் 

2. மணபுழுக்களின் பொல் தன்வம 

அ) தனிப்பொல் உயிரிகள் 

ஆ)  இருபொல் உயிரிகள் ஆனொல் 
சுயகருவுறுதல் இல்வல

இ)  சுயக் கருவுறுதல் ககொணட இருபொல் 
உயிரிகள் 

ஈ) கன்னி இனப்கபருக்க உயிரிகள் 

3.  மணபுழுக்கள் உயிர்ைொை, தன் ைலுைொன 
தவெகைொல் பூமிவயத துவைததுச் கெல்கின்றன. 
அப்ரபொது கரிமப் கபொருடகவையும் 
மணவணயும் உடககொணடு உடலுக்குத 
ரதவையொன உணவூடடப்கபொருடகவை 
எடுததுக்ககொள்கின்றன. இந்நிவலயில், 
மணபுழுவின் இருமுவனகளும் ெமமொக 
மணவண உடககொள்கின்றன என்பது ெரியொ? 
தைறொ? 

 அ) ெரி   ஆ) தைறு

4.  க�ப்பொன் பூச்சியின் தவலப்பகுதியில் 
_________ இவண _________ மற்றும் 
________ ைடிைக் கணகள்உள்ைன.

அ)  ஓர், கொம்பற்ற கூடடுக்கணகள், மற்றும் 
சிறுநீ�க ைடிை

ஆ)  இரு, கொம்புள்ை கூடடுக்கணகள், 
மற்றும் ைடட ைடிை

இ)  பல, கொம்பற்ற கூடடுக்கணகள், மற்றும் 
சிறுநீ�க ைடிை

ஈ)  பல,  கொம்புள்ை கூடடுக்கணகள், 
மற்றும் சிறுநீ�க ைடிை

5.  கபரிப்பிைரனடடொவின் மொல்பீஜியன் 
நுணகுைல்கள் அவமந்துள்ை பகுதி மற்றும் 
எணணிக்வக. 

அ)  ெடுக்குடல் மற்றும் பின்குடல் ெந்திப்பில், 
ரதொ�ொயமொக 150.

ஆ)  முன்குடல் மற்றும் ெடுக்குடல் 
ெந்திப்பில் ,ரதொ�ொயமொக 150.

இ  அவ�வைப்வபயிவனச் சூழந்து 8.

ஈ)  கபருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் 
ெந்திப்பில் 8.

6. க�ப்பொன் பூச்சியின் பொர்வையின் ைவக. 

அ) முப்பரிமொணம் 

ஆ) இருபரிமொணம் 

இ) கமொவெக்

ஈ)  க�ப்பொன் பூச்சியில் 
பொர்வை கொணப்படுைதில்வல.

7.  ஆண மற்றும் கபண க�ப்பொன் பூச்சியில் 
எததவன ையிற்றுக் கணடங்கள் 
கொணப்படுகின்றன.

அ) 10,10  ஆ) 9,10 

இ) 8,10  ஈ) 9,9

8.  எதில் திறந்த ைவக சுற்ரறொடட மணடலம் 
கொணப்படுகின்றன.

அ) தைவை ஆ) மணபுழு 

இ) புறொ ஈ)  க�ப்பொன் பூச்சி 

9. தைவையின் ைொய்க்குழி சுைொெம். 

அ)  ெொசித துவைகள் மூடியிருக்கும் ரபொது 
அதிகரிக்கிறது. 

ஆ)  நுவ�யீ�ல் சுைொெததின் ரபொது 
நிறுததப்படுகிறது. 

இ)  பறக்கும் ஈக்கவைப் பிடிக்கும்ரபொது 
அதிகரிக்கிறது.

ஈ)  ைொய் திறந்திருக்கும்ரபொது 
நிறுததப்படுகிறது.
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14.  மணபுழுவை அவடயொைம் கொணப் 
பயன்படும் பணபுகள் எவை?

15. ‘ெொங்கூழ கடடிகள்’ என்பது என்ன?

16. மணபுழுக்கள் எவ்ைொறு சுைொசிக்கின்றன?

17.  க�ப்பொன் பூச்சிவயத தீங்குயிரி என ஏன் 
அவைக்கின்ரறொம்?

18.  அலரி தவெயின் ரைவலகவை விைக்கவும்.

19.  க�ப்பொன் பூச்சியின் கூடடு கணகளில் உள்ை 
பொர்வை அலகுகளின் கபயர்கவை எழுதுக.

20.  ஆண தைவை புணர்ச்சிக்கொக எவ்ைொறு 
கபண தைவைவயக் கைர்கின்றது?

21.  தைவையில் கொணும் சுைொெ முவறகவைப் 
கபயரிடுக.

22.  மணபுழுவின் கபரிஸ்ரடொமியம் மற்றும் 
புர�ொஸ்ரடொமியதவத ரைறுபடுததுக.

23. லொம்பிடரடொ மொரிடடீயின் மணபுழுவில் 
கிவைகடல்லம் மற்றும் விந்துககொள்வப 
துவை ஆகியைற்றின் இருப்பிடம் யொது?

24. கடர்கம் மற்றும் ஸ்கடர்னம் ஆகியைற்வற 
ரைறுபடுததுக.

25. க�ப்பொன் பூச்சியின் தவல வைரபொரெததஸ் 
ைவகயொகும். ஏன்?

26. தைவை இ�ததததின் பகுதிப்கபொருடகள் 
யொவை?

27. தைவையின் கெரிமொன மணடலதவதப் 
படம் ைவ�ந்து பொகங்கவைக் குறிக்கவும்.

28. தைவையின் ஆண இனப்கபருக்க 
மணடலதவத விைக்குக.

29. தைவையின் கபண இனப்கபருக்க 
மணடலதவத விைக்குக.

30. ஆண மற்றும் கபண க�ப்பொன்பூச்சிவய 
ரைறுபடுததுக.

10. தைவையின் சிறுநீ�கம். 

அ) ஆர்க்கிகெஃப்�ொஸ் 

ஆ) புர�ொகெஃப்�ொஸ் 

இ) மீரெொகெஃப்�ொஸ் 

ஈ) கமடடொகெஃப்ர�ொஸ்

11.  தைவையின் தவலப்பி�டவடயில் கொணப்படும் 
கெவுள்கள் எவத உணர்ததுகின்றன. 

 அ)  முன்பு மீன்களும் இருைொழவிகைொய் 
இருந்தன

ஆ)  தைவை ஒதத முன்ரனொடிகளிலிருந்து 
மீன்கள் ரதொன்றின.

இ)  ைரும் கொலததில் தைவைகள் 
கெவுள்கவைப் கபறும்.

ஈ)  கெவுள்கள் ககொணட 
முன்ரனொடிகளிலிருந்து தைவைகள் 
ரதொன்றின.

12.  கீழைருைனைற்றுள் தைறொன கூற்வறத 
ரதர்வு கெய்யவும்.

அ)  மணபுழுவில் ஒரு இவண ஆண 
இனததுவை உள்ைது

ஆ)  மணபுழுவின் இடப்கபயர்ச்சிக்கு 
நுணமுடகள் பயன்படுகின்றன.

 இ)  மணபுழுவின் உடற்சுைரில் 
ைடடததவெகள் மற்றும் நீள்தவெகள்  
உள்ைன.

 ஈ)  டிப்ரைொரெொல் எனப்படுைது மணபுழு 
குடலின் ஒருபகுதியொகும், 

13.  கீழைருைனைற்றுள் க�ப்பொன் பூச்சியின் 
உணர்வு உறுப்பு எது?

அ)  உணர் நீடசிகள், கூடடுக்கணகள், 
ரமல்தொவடநீடசிகள் மற்றும் 
மலப்புவைததணடுகள்

ஆ)  உணர்நீடசிகள், கூடடுக்கணகள், 
ரமல்தொவடநீடசிகள் மற்றும் 
கடக்மினொ

இ)  உணர்நீடசிகள், ஓம்மடடிடியொ, 
ரமல்தொவட நீடசிகள், ஸ்கடர்னம் 
மற்றும் மலப்புவைநீடசி

ஈ)  உணர்நீடசிகள், கணகள், ரமல்தொவட 
நீடசிகள் மற்றும் ெடக்கும் கொல்களின் 
டொர்்ஸ் பகுதி மற்றும் கொக்ெொ 
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ெொம் அவனைரும் உணவை உடககொள்கிரறொம். 
கொவலச் சிற்றுணடி எடுததுக்ககொள்ைொத 
நிவலயில் ெணபகலில் ெொம் உணர்ைது யொது? 
ெொம் உணணும் உணவு ஆற்றவல அளிப்பதுடன், 
உடல் ைைர்ச்சி, மற்றும் பழுதுபடட திசுக்கவைப் 
புதுப்பிததல் ஆகியைற்றுக்கொன ஆற்றவலயும் 
கரிமப் கபொருடகவையும் அளிக்கிறது. ரமலும் 
ெமது உடற்கெயலியல் பணிகவை ஒழுங்குபடுததி 
ஒருங்கிவணக்கிறது. கொர்ரபொவைடர�டகள், 
பு�தங்கள், ககொழுப்புகள் , வைடடமின்கள், தொது 
உப்புகள், ெொர்ப்கபொருடகள் மற்றும் நீர் 
ஆகியவைரய ெொம் எடுததுக் ககொள்ளும் உணவின் 
உடகபொருடகைொக உள்ைன. ெொம் தொை�ங்கள் 
மற்றும் விலங்குகளில் இருந்து உணவைப் 
கபறுகின்ரறொம். ெம் உணவிலுள்ை கபரிய 
மூலக்கூறுகள் அப்படிரய ெமது கெல்களுக்குள் 
நுவைய முடியொது. எனரை இைற்வறப் பகுதது 
உடகி�கிக்கும் தன்வமக்ரகற்ற சிறிய 
மூலக்கூறுகைொக மொற்றுைதற்குச் கெரிமொன 
மணடலம் ரதவைப்படுகிறது. தொை�ங்கள் 

தெரித்தல் மறறும் உடகிரகித்தல்
�ோடஉள்்ளடக்கம் 
5.1 கெரிமகாை மண்டலம்
5.2  உணவு கெரிதேல் மற்றும் கெரிமகாை 

கநகாதி்ளின் பங்கு
5.3  புரேம், ்காரதபகா்ஹட்தரட் மற்றும் 

க்காழுப்பு்ள் ஆகிய்வ உட்கிரகிதேல் மற்றும் 
ேன்மயமகாேல்

5.4 ்ழிவு கவளிதயற்ைம்
5.5  உணவூட்டப்கபகாருட்்ள், ்வட்டமின்்ள் 

மற்றும் ேகாதுப்புக்்ள்
5.6  ் காரதபகா்ஹட்தரட்்ள், புரேங்்ள் மற்றும் 

க்காழுப்பு்ளின் ்தலகாரி மதிப்பு
5.7  உணவூட்ட மற்றும் கெரிமகாைக் கு்ைபகாடு்ள்

அலகு – III   �ோடம் – 5

• உணவுப்பகா்ே மற்றும் கெரிமகாைச் 
சுரப்பி்்ள அ்டயகாளம் ்ண்டு அேன் 
பகுதி்்ள விளக்குேல்.

• உணவுப்பகா்ேயின் 
கவவதவறு பகுதி்ளில் 
ந்டகபறும் கெரிதேல் 
நி்ழ்வு்்ளக் ்ற்ைல்.

• கெரிதேலில் கநகாதி்ளின் 
பங்்் அறிேல்.

• கெரிமகாைக் கு்ைபகாடு்ளுக்்காை 
அறிகுறி்்ள அறிேல்.

• ஆற்ைல் உற்பததி, உடல் ்ட்ட்மதேல் 
மற்றும் பரகாமரிதேல் மற்றும் உடல் 
கெயற்பகாடு்்ள கநறிப்படுததுேல் 
ஆகியவற்றில் உணவூட்டப் 
கபகாருட்்ளின் பங்்்க் ்ற்ைல்.

• உணவூட்டக் த்காளகாறு்ள் மற்றும் 
உணவுப்பகா்ே த்காளகாறு்ள் 
ஆகியவற்்ைப் பற்றிய 
விழிப்புணர்வ ஏற்படுததுேல்.

உணவூட்டப் கபகாருட்்்ள கபறுேலும் 
பயன்படுதேலும் அ்ைதது உயிரி்ளுக்குமகாை 

அடிப்ப்ட கெயலகாகும்.
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தன்வம ககொணட ரகொவ�ப்பற்கள் (canines) (C), 
அவ�ததலுக்கொன முன்கவடைொய் பற்கள் 
(Premolar) (PM) மற்றும் பின் கவடைொய் பற்கள் 
(Molar) (M) எனும் ைவககளில் உள்ை தன்வமக்கு 
செட்டிநரோ்டோன்ட்	 (Heterodont) என்று கபயர். 
ரமற்படி அவமவைக் குறிக்கும் மனிதனின் 
பற்சூததி�ம் 2123/ 2123 x 2 ஆகும். 

கொல்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவை 
பற்களின் ரமல் படிந்து டொர்டர் (tartar) அல்லது 
கோல்குேஸ்	(Calculus) என்னும் கடினமொன படிவை 
ஏற்படுததுகிறது. இந்தப் படிவிற்குப் பற்றுப்படலம். 
பிரைக் (Plaque) என்று கபயர். இந்தப் படிவை 
நீக்கொவிடில், பல்லின், ஈறு மற்றும் எனொமல் 
பகுதிகளுக்கிவடயில் உள்ை இவடகைளியில் இது 
ப�வி வீக்கதவதத ரதொற்றுவிக்கும். இதற்கு 
ஈறுவீக்க	 ந�ோய் (Gingivitis) என்று கபயர். ஈறுகள் 
சிைந்து �ததக் கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும் 
ைொயிலிருந்து துர்ெொற்றம் வீசுதல் ஆகியவை 
இந்ரெொயின் அறிகுறிகள் ஆகும். உணவு 
கமல்லுதலில் பயன்படும் பற்களின் உறுதியொன 
பகுதி எனோமல்	ஆகும்.

தடிதத தவெயிலொன ெொக்கு, ைொய்க்குழியின் 
பின் முவனயில் ஒடடியும் முன் முவனயில் 
ஒடடொமலும் ென்கு அவெயும் ைணணம் உள்ைது. 
ெொக்கின் பின்பகுதி ைொய்க்குழியின் 
தவ�ப்பகுதியில் ஃபிரினுலம் (Frenulum) என்ற 
அவமப்பின் மூலம் ஒடடப்படடுள்ைது. 
கபொதுைொகப் பல்வல தூய்வமப்படுததும் 
அவமப்பொன ெொக்கு, உணவை உள்ரை தள்ைவும், 
கமல்லவும், உமிழநீருடன் கலக்கவும், விழுங்கவும் 
மற்றும் ரபெவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பு ஆகும். 
ெொக்கின் ரமற்ப�ப்பில் சிறு முகிழப்புகள் 
கொணப்படுகின்றன. சுவை கமொடடுக்கவையுவடய 
இைற்றுக்குப் போப்பில்ேோ	(Papillae) என்று கபயர். 

ைொய்க்குழி, கதொணவட எனும் சிறிய 
பொவதயில் திறக்கின்றது. இது உணவு மற்றும் 
கொற்வறக் கடததும் கபொதுப்பொவதயொகும். 
உணவுக்குைலும் மூச்சுக்குைலும் கதொணவடயில் 
திறக்கின்றன. கதொணவடயின் பின்பகுதியில் 
உள்ை கல்ேட்	 (Gullet) எனும் அகன்ற 
உணவுக்குைல் திறப்பின், ைழிரய உணவு 
உடகெலுததப்படுகின்றது. மூச்சுக்குைலின் 
திறப்பொன கி்ளோட்டிஸின்	 (Glottis) ரமற்பகுதியில் 
குருதகதலும்பினொலொன கு�ல்ைவை மூடி 
(Epiglottis) உள்ைது. இது விழுங்கும் கெயலின் 

உணவைத தொரம தயொரிக்கும் தன்வமயுவடய 
தன்னூடட உயிரிகைொதலொல் (autotrophs) 
அைற்றிற்குச் கெரிமொன மணடலம் ரதவையில்வல. 
உணவூடடப் கபொருடகள், நீர் மற்றும் மின்பகு 
கபொருடகவைப் புறச்சூைலிலிருந்து கபற்று 
இ�ததச் சுற்ரறொடடததின் ைழியொகச் கெல்களில் 
ககொணடு ரெர்ப்பது கெரிமொன மணடலததின் 
முதன்வமப் பணி ஆகும்.

5.1  செரிோன ேண்டலம்:  
(Digestive system)

உணவு உடககொள்ளுதல், உணவிலுள்ை கபரிய 
மூலக்கூறுகவைச் சிறிய மூலக்கூறுகைொகச் 
சிவதததல் (கெரிததல்), இந்த மூலக்கூறுகவை 
இ�ததததினுள் உடகி�கிததல், உடகி�கிக்கப்படட 
கபொருடகவைச் கெல் உடகபொருடகைொக 
மொற்றுதல் (தன்மயமொதல்) மற்றும் கெரிக்கொத 
கழிவுகவை கைளிரயற்றுதல் ஆகியன 
கெரிததலின் பல்ரைறு நிவலகள் ஆகும். 
கெரிமொன மணடலததில் உணவுப்பொவத மற்றும் 
அதவனச் ெொர்ந்த சு�ப்பிகள் உள்ைடங்கியுள்ைன.

5.1.1  உ்ணவுபபொலதயின் அலேபபு 
(Structure of the alimentary canal)

நீணட, தவெயொலொன உணவுப்பொவதயொனது 
முன்பக்கததில் ைொயில் துைங்கிப் பின்பக்கததில் 
மலததுவையில் முடிகிறது. உணவுப்பொவதயில் 
ைொய், ைொய்க்குழி, கதொணவட, உணவுக்குைல், 
இவ�ப்வப, குடல், மலக்குடல் மற்றும் மலததுவை 
ஆகியன அடங்கும். (படம் 5.1) ைொயொனது 
உணவைப் கபறும் பகுதியொகும் அது 
ைொய்க்குழிக்குள் திறக்கிறது. ைொய்க்குழியில் 
பற்கள், ெொக்கு ஆகியைற்றின் மூலம் உணவு 
அவ�க்கப்படுகின்றது. உமிழநீர்ச் சு�ப்பிகைொல் 
சு�க்கப்படும் உமிழநீரில் உள்ை கெொதிகள் , 
ரைதிய கெரிததவலத துைக்குகின்றன.

ஒவ்கைொரு பல்லும் தொவட எலும்பில் 
உள்ை குழியினுள் பதிந்துள்ை முவறக்குத 
தீக்நகோ்டோன்ட் (Thecodont) என்று கபயர். மனிதன் 
உடபடப் பல பொலூடடிகள் தன் ைொழெொளில் 
இருமுவற பற்கள் முவைக்கும் தன்வமயுவடயன. 
இதற்கு வ்டபிநயோ்டோன்ட்	 (Diphyodont) என்று 
கபயர். முதலில் ரதொன்றும் 20 தற்கொலிகப் பொல் 
பற்கள் (Milk teeth) உதிர்ந்து பின்னர் 32 நி�ந்த�ப் 
பற்கள் ரதொன்றும். நி�ந்த�ப் பற்களில் உளி ைடிை 
கைடடும் பற்கள் (Incisors) (I), கூரிய கிழிக்கும் 
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ரபொது மூச்சுக்குைலுக்குள் உணவு கென்று 
விடொமல் பொதுகொக்கின்றது. இதன் இருபுறமும் 
டொன்சில்கள் (Tonsils) என்னும் இரு 
நிணநீரியததிசுத கதொகுப்புகள் உள்ைன 
(படம் 5.2).

 உணவுக்குைல் ஒரு நீணட தவெயினொலொன 
குைலவமப்பு ஆகும். இது, கழுதது, மொர்புப்பகுதி 
மற்றும் உத�விதொனததின் ஊரட கென்று J ைடிை 
இவ�ப்வபக்கு உணவைக் கடததப் பயன்படுகிறது. 
உணவுக்குைல் இவ�ப்வபயில் திறக்கும் திறப்வப 
கொர்டியொக் சுருக்குததவெகள் கெறிப்படுததுகிறது 
(படம் 5.1). இவ�ப்வப உணவைக் கவடயும் ரபொது 
இந்தச் சுருக்குத தவெகள் ெரியொகச் சுருங்கொத 
நிவல ஏற்படடொல் அமிலததன்வம ககொணட 
இவ�ப்வப நீர் உணவுக் குைலுக்குள் மீணடும் 
நுவைகிறது. இதனொல் கெஞசு எரிச்ெல் 
ஏற்படுகிறது. இதற்கு இவ�ப்வப உணவுக்குைல் 
பின்நனோட்்ட	ந�ோய்	(Gastro Oesophagus Reflex Disorder 
- GERD) என்று கபயர். 

ையிற்றவறயின் இடது ரமற்பகுதியில் உள்ை 
இவ�ப்வப உணவைச் ரெமிக்கும் உறுப்பொகும். 
இவ�ப்வபயில் கோரடியோக்	(Cardiac)	பகுதி,	ஃபன்டிக் 
(Fundic) பகுதி மற்றும் வபநேோரிக்	 (Pyloric)	 பகுதி 
என மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. இவ�ப்வப 

உணவுக்குைலுடன் இவணயும் பகுதி கொர்டியொக் 
பகுதியொகும். இங்கு கொர்டியொக் சுருக்குத தவெகள் 
உள்ைன. முன் சிறுகுடலுடன் இவணயும் 
இவ�ப்வபயின் பகுதி வபநேோரிக்	 பகுதி 
எனப்படும். இங்குப் வபரலொரிக் சுருக்குத 
தவெகள் உள்ைன. இததவெகள் அவ்ைப்ரபொது 
இவ�ப்வபயிலிருந்து ைரும் ஓ�ைவு கெரிதத 
உணவை முன் சிறுகுடலுக்குள் அனுப்புைதுடன் 
சிறுகுடலிலிருந்து உணவு பின்ரனொக்கி 
ைருைவதயும் தடுக்கின்றது. இவ�ப்வபயின் 
ககொள்ைைவை அதிகரிக்க இவ�ப்வப சுைற்றில் 
பல தவெ மடிப்புகள் (Gastric rugae) உள்ைன. அதிக 
அைவு உணவு இவ�ப்வபவய அவடயும் ரபொது 
இம்மடிப்புகள் தைர்ந்து அதிக உணவுக்கு 
இடமளிக்கின்றன.

சிறுகுடல் உணவு கெரிததவல நிவறவு 
கெய்ைதுடன் கெரிதத உணவின் பகுதிப் 
கபொருடகவை உடகி�கிக்கும் பணிவயயும் 
கெய்கின்றது. உணவு கெரிமொன மணடலததின் 
மிக நீணட பகுதியொன சிறுகுடல், முன் சிறுகுடல், 
இவடச்சிறுகுடல் மற்றும் பின் சிறுகுடல் என்ற 
மூன்று பகுதிகவைக் ககொணடது. U ைடிை 
முன்சிறுகு்டல் (Duodenum) ஏறததொை 25 கெ.மீ. 
நீைமும், நீணட இவ்ட்சசிறுகு்டல்	 (Jejunum) 

�டம் 5.1  மனித உணவு மண்டலைம்
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கெரிக்கப்படட உணவிவன உட்கிரகிக்கும்	
பரப்புகள் ஆகும். இந்த நீடசிகளின் உடபகுதியில் 
எணணற்ற நுண குடலுறிஞசிகள் (Microvilli) 
உள்ைன. இதன் விளிம்பு ‘புருசு விளிம்பு’ ரபொல் 
உள்ைதொல் உடகி�கிக்கும் ப�ப்பு கைகுைொக 
அதிகரிக்கின்றது. நுணகுடலுறிஞசிகளுடன் 
பின்சிறுகுடலின் ரகொவைப்படலததில் 
ரகொவைவயச் சு�க்கும் ரகொப்வப ைடிை (Goblet) 
கெல்களும் லிம்ரபொவெடடுகவை உருைொக்கும் 
நிணநீர்த திசுைொன நபயரின்	 திட்டுகளும்  
(Peyer’s batches) உள்ைன. சிறுகுடலின் 
குடலுறிஞசிகளின் அடிப்பகுதியில்  
சக்கஸ்	 எணடிரிகஸ் (Succus entricus) எனும் 
சிறுகுடல் நீவ�ச் சு�க்கும் லிபர்கன் மடிப்புகளும்  
(Crypts of Leiberkuhn) உள்ைன (படம் 5.3).

கபருங்குடலில், பிதுக்கப்பகுதி, (Caecum) 
சபருஙகு்டல் பகுதி (Colon) மற்றும் மேக்கு்டல் 
(Rectum) எனும் மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. 
சிறுகுடல், கபருங்குடலுடன் பிதுக்கப் பகுதியில் 
இவணகிறது. இதன் அடிப்பகுதியில் உள்ை 
குறுகிய வி�ல் ரபொன்ற குைல் தன்வம ககொணட 
நீடசி கு்டல்வோல்	(Vermiform appendix) எனப்படும். 
தொை� உணணிகளில் குடல் பிதுக்கப்பகுதியும் 
குடல் ைொல் பகுதியும் மிகப் கபரியதொக 
அவமந்துள்ைது. இங்குள்ை ென்வம கெய்யும் 
பொக்டீரியொக்கள் கெல்லுரலொஸ் கெரிததலுக்கு 

ஏறததொை 2.4மீ நீைமும் மற்றும் பின்சிறுகு்டல்	
(Ileum) ஏறததொை 3.5 மீ நீைமும் உவடயன. 
முன்சிறுகுடல் சுைரில் உள்ை புருன்னரஸ்	
சுரப்பி	 (Brunner’s gland) ரகொவை மற்றும் 
கெொதிகவைச் சு�க்கின்றது. சிறுகுடலின் மிக 
நீணட பகுதியொன பின்சிறுகுடல் வப ரபொன்ற 
கபருங்குடல் பிதுக்கததில் திறக்கின்றது. 
பின்சிறுகுடலின் ரகொவைப்படலததில் 
எணணற்ற இ�தத ெொைச் கெறிவுவடய 
கு்டலுறிஞசிகள் (Villi) உள்ைன. இவை 

�டம் 5.3  சிறுகுடல்-குடல் உறிஞசிகள

�டம் 5.2  வொய்க்குழி
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ெ�ம்பிவைகைொல் கடடுப்படுததப்படுகின்றது. 
ரகொவைகீழப்படலம் தைர்ைொன இவணப்புத 
திசுைொல் ஆனது. இதில் ெ�ம்புகள், 
இ�ததெொைங்கள், நிணநீர் ெொைங்கள் மற்றும் 
சிறுகுடல் சு�ப்வபக் கடடுப்படுததும் பரிவு 
ெ�ம்புகள் ஆகியன உள்ைன. உணவுப்பொவதயின் 
உடசுைரில் உள்ை ரகொவைப்படலம், ரகொவைப் 
கபொருவைச் சு�க்கின்றது.

செபைொெொ
உள வட்டத்தறெகள
சவளி நீளவொக்கு தறெகள
பகொறழக் கீழ�டலைம்
பகொறழ �டலைம்
உட்குழல் �குதி

�டம் 5.5  உணவுப்�ொறதயின �டலைஙகள

5.1.3  செரிோனச் சுைபபிைள்  
(Digestive glands)

ெொைமுள்ை சு�ப்பிகைொன (Exocrine glands) 
கெரிமொனச் சு�ப்பிகள் உயிரிய விவனயூக்கிகைொன 
கெொதிகவைச் சு�க்கின்றன. உமிழ நீர்ச்சு�ப்பிகள், 
கல்லீ�ல், கவணயம் ஆகியவை உணவுப் 
பொவதரயொடு இவணந்த கெரிமொனச் சு�ப்பிகள் 
ஆகும். இவ�ப்வபச் சுைரிலுள்ை இவ�ப்வப 
சு�ப்பிகள் இவ�ப்வப நீவ�யும், சிறுகுடலின் 
ரகொவைப் படலம் சிறுகுடல் நீவ�யும் சு�க்கின்றன.

உ மி ழ நீ ரி லு ள் ை 
வபகொர்பரனடடுகள் 
உமிழநீரின் PH ஐ 5.4 
முதல் 7.4 ைவ� 

வைக்கின்றது. இந்த அைவு குவறந்தொல் 
உமிழநீரின் அமிலததன்வம உயர்ந்து 
பற்களின் எனொமல் பகுதி கவ�யக்கூடும்.

உமிழ நீரச் சுரப்பிகள் (Salivary glands)

மனிதனின் ைொய்க்குழியில் மூன்று இவண 
உமிழநீர் சு�ப்பிகள் உள்ைன. அவை 
நமேணண்ச	 சுரப்பி	 (Parotid),	 கீழத்தோவ்ட்ச	
சுரப்பி மற்றும் �ோவடி்ச	சுரப்பி ஆகியனைொகும் . 
இைற்றுள் கன்னப் பகுதியில் உள்ை ரமலணணச் 
சு�ப்பி மிகப்கபரியது. ெொக்கிற்குக் கீழ உள்ை 
சு�ப்பி ெொைடிச் சு�ப்பியொகும். ரமலணணச் 
சு�ப்பியின் ெொைததிற்கு ஸ்ச்டன்சனின்	 �ோ்ளம்	

உதவுகின்றன. ரகொலன் எனும் 
சபருஙகு்டேோனது,	ஏறுகு்டல்,	கிவ்டமட்்டக்கு்டல்,	
இைஙகு	 கு்டல் மற்றும் சிக்மோய்டு	 கு்டல்	 என்ற 
ெொன்கு பகுதிகவைக் ககொணடது. கபருங்குடலின் 
உடபகுதியில் உள்ை வப ரபொன்ற விரிவுகள் 
ெோஸ்டிரோ	(Haustra) (ஒருவமயில் ைொஸ்டி�ம் – 
Haustrum) எனப்படும் (படம் 5.4).

�டம் 5.4  ச�ருஙகுடல்

ãÁ
ªð¼ƒ°ì™

ÞL«ò£
Y‚è™ î¬ê

(õ£™¾)

°ì™
H¶‚è‹

°ì™ õ£™

ñôˆ¶¬÷

H¡CÁ°ì™

ñô‚è£™õ£Œ

ñô‚°ì™

C‚ñ£Œ´ °ì™

ªð¼ƒ°ì™
ñ®Š¹

Þøƒ°
ªð¼ƒ°ì™

A¬ìñ†ì ªð¼ƒ°ì™

 ‘S’ைடிை சிக்மொய்டு குடலின் கதொடர்ச்சியொக 
மலக்குடல் உள்ைது. மலக்குடலில் 
மலப்கபொருடகள் கைளிரயற்றப்படும் ைவ� 
ரெமிக்கப்படுகின்றது. மலக்குடல் மலததுவையில் 
திறக்கின்றது. மலததுவை ஈ�டுக்கு சுருக்குத 
தவெகைொல் ஆனது. மலததுவைவய சுற்றியுள்ை 
ரகொவைப்படலம் பல கெங்குந்தொன மடிப்புகைொல் 
ஆனது. இம்மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிவ�களும் 
உள்ைன. இவ்விடததில் ஏற்படும் புவடப்புகைொல், 
மூேம்	 (Piles) அல்லது கைம�ொய்டுகள் 
(Haemorrrhoids) ரதொன்றுகின்றது. 

5.1.2  உ்ணவுபபொலதயின் திசுவியல் 
(Histology of the Gut)

உணவுக்குைல் முதல் மலக்குடல் ைவ�யிலொன 
உணவுப்பொவதயின் சுைர் ெொன்கு படலங்கைொல் 
ஆனவை. அவை சசநரோசோ,	 தவசயடுக்கு,	
நகோவைகீழப்ப்டேம் மற்றும் நகோவைப்ப்டேம் 
ஆகியைனைொகும் (படம் 5.5). கெர�ொெொ எனும் 
கைளியடுக்கு (உள்ளுறுப்பு கபரிரடொனிய 
அடுக்கு) (Visceral peritoneum) இவணப்புததிசு 
மற்றும் கமல்லிய தடவட எபிதீலிய கெல்கைொல் 
ஆனது. தவெ அடுக்கில் ைடடததவெகள், 
நீள்ைொக்குத தவெகள், ெ�ம்பு ைவலப்பின்னல், 
இவணப் பரிவு மணடல ெ�ம்பிவைகள் ஆகியன 
உள்ைன. இங்குத ரதொன்றும் அவலயியக்கம் 
(Peristalsis) இவணப் பரிவு மணடல 
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 ததரிந்து ததளிபவோம்

கல்லீ�லில் உருைொகும் பிததநீரில் கெரிமொன 
கெொதிகள் ஏதும் இல்வல ஆனொலும் கெரிததல் 
ெரியொக ெவடகபற பிதத நீர் அைசியமொகின்றது. 
(குறிப்பொக ககொழுப்பு கெரிததலில்).
அ) பிதத நீரில் உள்ை கபொருடகள் யொவை?
ஆ)  ககொழுப்பு மற்றும் பிற ஊடடப் கபொருடகள் 

கெரிததலில் பிதத நீர் எவ்ைொறு உதவுகின்றது?
இ)  ககொழுப்பு உடகி�கிததலில் பிதத நீர் எவ்ைொறு 

உதவுகின்றது?

கதுப்புகைொல் ஆக்கப்படடுள்ைது. இவை 
ஒவ்கைொன்றும் கிளிஸ்ஸனின்	 உவை		
(Glisson’s capsule) எனும் கமல்லிய இவணப்புததிசுப் 
படலததொல் சூைப்படடுள்ைது. கல்லீ�ல் 
கெல்களில் சு�க்கும் பிததநீர் கமல்லிய 
தவெயொலொன பிததநீர்வபயில் (Gall bladder) 
ரெமிக்கப்படுகிறது. பிதத ெொைமும் (Cystic duct) 
கல்லீ�ல் ெொைமும் இவணந்து கபொதுப் பிதத நீர் 
ெொைதவத உருைொக்குகின்றன. கபொதுப்பிதத நீர் 
ெொைம் கீழரெொக்கிச் கென்று கவணய ெொைததுடன் 
இவணந்து கல்லீ�ல் –கவணயப் சபோது�ோ்ளமோக	
(Hepato-pancreatic duct) உருைொகிச் சிறு 
துவைைழிரய முன் சிறுகுடலில் திறக்கிறது. 
இததுவை, ஓடி	 சுருக்குத தவெயொல்  
(Sphincter of Oddi) சூைப்படடுள்ைது. (படம் 5.7) 
கல்லீ�ல் கெல்களுக்கு இைப்பு மீடடல் தன்வம 
அதிகம் உள்ைதொல் 3 முதல் 4 ைொ�ததிற்குள் 
பவைய கெல்கள் புதிய கெல்கைொல் 
மொற்றியவமக்கப்படுகின்றன. 
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�டம் 5.7 கல்லீைல் மற்றும் கறணயம்

(Stenson’s duct) என்றும் கீழததொவடச் சு�ப்பியின் 
ெொைததிற்கு வோரட்்டனின்	�ோ்ளம்	 (Wharton’s duct) 
என்றும் மற்றும் �ோவடி்சசுரப்பி ெொைததிற்கு 
ரிவினிஸ்	 �ோ்ளம்	 (Rivinis duct) அல்லது 
பரநதோலின்	 �ோ்ளம் (Bartholi’s duct) என்றும் 
கபயர் (படம் 5.6). இந்ெொைங்கள் ைழியொக உமிழ 
நீர் ைொய்ைழியொக அவடகிறது. உமிழ நீர் 
சு�ப்பிகளிலிருந்து ெொகைொன்றுக்கு ஏறததொை 
1000 முதல் 1500 மி.லி. உமிழநீர் சு�க்கிறது.

�டம் 5.6  உமிழநீர் சுைப்பிகள

இவரப்வ� சுரப்பி: (Gastric glands)

இவ�ப்வபயின் உடசுைரில் இவ�ப்வப சு�ப்பிகள் 
உள்ைன. இங்குள்ை முதன்வம	 சசல்கள் 
(அல்லது) சபப்ட்டிக்	சசல்கள் (Peptic cells) அல்லது 
வசநமோஜன்	 சசல்கள் (Zymogen cells) இவ�ப்வப 
கெொதிகவைச் சு�க்கின்றன நகோப்வப	 வடிவ	
சசல்கள் (Goblet cells) ரகொவைவயச் சு�க்கின்றன. 
சபவரட்்டல்	 சசல்கள்	 அல்லது ஆக்சின்டிக்	
சசல்கள் வைடர�ொகுரைொரிக் அமிலம் மற்றும் 
வைடடமின் B12 ஐ உடகி�கிக்கத ரதவையொன 
ரகெல்ஸ் உள்ைவமக் கொ�ணிவயயும்  
(Castle’s intrinsic factor) சு�க்கின்றன.

கல்லீரல் (Liver)

ெமது உடலில் உள்ை மிகப்கபரிய சு�ப்பியொகிய 
கல்லீ�ல் ையிற்றவறயின் ைலது ரமல் பகுதியில் 
உத�விதொனததிற்குச் ெற்றுக் கீழ அவமந்துள்ைது. 
கல்லீ�ல் இடது மற்றும் ைலது என இரு கபரிய 
கதுப்புகவையும் இ�ணடு சிறிய கதுப்புகவையும் 
ககொணடது. இக்கதுப்புகள் உத�விதொனதரதொடு 
இவணக்கப்படடுள்ைது. ஒவ்கைொரு கதுப்பும் 
கல்லீ�லின் கெயல் அலகொன பல சிறு 
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கல்லீ�ல் பிதத நீவ�ச் சு�ப்பது மடடுமன்றி ரமலும் 
பல பணிகவையும் ரமற்ககொள்கின்றது. 
அவைகைொைன,

1.  ையதொன, பழுதுபடட இ�ததச் கெல்கவை 
அழிததல்

2.  குளுக்ரகொவ்க் கிவைரகொஜன் ைடிைததில் 
ரெமிதது வைக்கின்றது அல்லது கவணய 
ைொர்ரமொன்களின் கெயல்பொடடினொல் 
மீணடும் குளுக்ரகொ்ொக இ�ததததில் 
விடுவிக்கின்றது.

3.  ககொழுப்பில் கவ�யும் வைடடமின்கவையும், 
இரும்வபயும் ரெமிக்கின்றது.

4.  ெச்சுப்கபொருடகவைச் சிவததது 
ெச்சுததன்வமயற்றதொக மொற்றுகின்றது.

5.  யூரியொ மற்றும் அைசியமற்ற அமிரனொ 
அமிலங்கவை உருைொக்குைதில் 
பங்ரகற்கின்றது.

கவணயம் (Pancreas)

கெரிமொன மணடலததில் உள்ை இ�ணடொைது 
கபரிய சு�ப்பி கவணயம் ஆகும். நீணட, மஞெள் 
நிறமுவடய இது ஒரு கூடடுச் சு�ப்பியொகும். 
இதில் ெொைமுள்ை சு�ப்பிகளும் மற்றும் 
ெொைமில்லொச் சு�ப்பிகளும் உள்ைன. இது முன் 
சிறுகுடலின் ‘U’ ைடிைப் பகுதியின் இரு 
தூம்புகளுக்கு இவடயில் அவமந்துள்ைது. 
ெொைமுள்ை சு�ப்புப் பகுதியில் சு�க்கப்படும் 
கவணய நீரில், கவணய அவமரலஸ், டிரிப்ஸின், 
கவணய லிரபஸ் ரபொன்ற கெொதிகள் உள்ைன. 
ெொைமில்லொச் சு�ப்புப் பகுதியொன 
லொங்கர்ைொனின் திடடுகளில் (Islets of Langerhans) 
இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககொன் (Glucagon) 
ரபொன்ற ைொர்ரமொன்கள் சு�க்கின்றன. கவணய 
நீர் ரெ�டியொக முன் சிறுகுடலில் கவணய 
ெொைததின் மூலம் திறக்கின்றது.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
அங்கொடிப் பகுதிகளில் கிவடக்கும் உணவில் 
உள்ை ரைதி பதப்படுததிகள் மற்றும் 
கெயற்வக ஊக்கிகள் ஆகியனைற்வற 
படடியலிடவும். ரகடு விவைக்கும் இததகு 
கபொருடகவை எவ்ைொறு தவிர்க்க முடியும்.

5.2  உ்ணவு செரிததல் ேறறும் 
செரிோன சநாதிைளின் பெங்கு 

	 (Digestion	of	food	and	role	of	digestive	enzymes)

கெரிததலின்ரபொது திட உணவுப்கபொருள்கள் 
உடகி�கிததலுக்ரகற்ற மற்றும் தன் 
மயமொதலுக்ரகற்ற நிவலக்கு மொற்றப்படுகின்றது. 
இச்கெயல் பகுததல் மற்றும் ரைதி கெயல்கைொல் 
ெவடகபறுகின்றது.

வோயக்குழியில் உணவு தெரித்தல் 
(Digestion in the buccal cavity)

உணவின் மீதொன பொர்வை, அதன் மணம், சுவை 
மற்றும் ைொய்க் குழியில் உணவுப்கபொருள் 
ஏற்படுததும் கதொடு தூணடல் ஆகியைற்றொல் 
தூணடப்கபற்ற அனிச்வெ கெயல் உமிழநீர் 
உற்பததிவயத தூணடுகிறது. உணவைச் சிறிய 
துணடுகைொக உவடததல் மற்றும் அவ�ததல் 
ரபொன்ற முதல் நிவல கெரிமொனம் ைொய்க்குழியில் 
ெவடகபறுகின்றது. இதற்கு கமல்லுதல் 
(Mastication) என்று கபயர். உமிழநீரில், நீர்,  
Na+, K+, Cl -, HCO3- ரபொன்ற மின்பகு 
கபொருடகளும் (Electrolytes) டயலின் (Ptyalin) 
எனும் உமிழநீர் அவமரலஸ், பொக்டீரிய 
எதிர்ப்புப் கபொருைொன வலரெொவெம், மற்றும் 
உயவுப்கபொருைொன ரகொவை (கிவைக்ரகொ 
பு�தம்) ஆகியன உள்ைன. உணவை ஈ�ப்படுததி, 
கமன்வமயொக்கிக் குவைதத நிவலக்கு மொற்றி 
உயவுத தன்வமவய ஏற்றி எளிதில் 
விழுங்குைதற்ரகற்ற தன்வமக்கு உணவை 
உமிழநீர் மொற்றுகின்றது. உணவிலுள்ை 
பொலிெொக்வ�டொன ஸ்டொர்ச்சின் அைவில் 30% ஐ 
உமிழநீர் இ�டவடச் ெர்க்கவ� மூலக்கூறுகைொக 
மொற்றுகிறது. ென்கு அவ�க்கப்படட 
உணவுப்கபொருடகள் உணவுக் கைைங்கைொக 
(Bolus) மொற்றப்படடுத கதொணவட ைழியொக 
உணவுக்குைலுக்குள் கெலுததப்படும் 
நிகழச்சிக்கு விழுங்குதல் (Deglutition) என்று 
கபயர். உணவுக் கைைம் உணவுக் குைலின் 
சபரிஸ்்டோல்சிஸ் (Peristalsis) என்னும் 
அவலயியக்கம் மூலம் இவ�ப்வபவய 
அவடகின்றது. இவ�ப்வபக்குள் உணவு 
கெல்ைவத கொர்டியொக் சுருக்குததவெ 
கடடுப்படுததுகிறது.
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நிவலவய அளிப்பதுடன் ரகடு 
விவைவிக்கும் பொக்டீரியொ 
மற்றும் பிற கிருமிகவை 
அழிதது உணவு அழுகுதவலயும் 
தடுக்கின்றது. இவ�ப்வப நீரில் 
உள்ை ரகொவை மற்றும் 
வ ப க ொ ர் ப ர ன ட டு க ள் 
உயவுப்கபொருைொகி, அதிக 
அமிலததன்வமயுவடய HCl 
ப ொ தி ப் பி லி ரு ந் து ம் 
இவ�ப்வபயின் ரகொவைப் படல 
எ பி தீ லி ய த வ த 
பொதுகொக்கின்றன (படம் 5.8). 
க�ன்னின் (Rennin) என்னும் 
மற்றுகமொரு பு�தகெொதி 
இ ை ங் கு ை ந் வ த க ளி ன் 
இவ�ப்வபநீரில் உள்ைது. இது 
கொல்சியம் அயனிகளின் 
முன்னிவலயில் பொல் பு�தமொன 
கொசிரனொஜவன கொசினொக 

மொற்றுகிறது. ையது அதிகரிக்வகயில், இந்த 
கெொதியின் அைவு குவறகிறது.

சிறுகுடலில் உணவு தெரித்தல் (Digestion 
in the small intestine)

பிததநீர், கவணய நீர் மற்றும் சிறுகுடல் நீர் 
ஆகியன சிறுகுடலில் ைந்து ரெர்கின்றன. இங்கு 
ெவடகபறும் தவெ இயக்கததினொல் உணவும் 
சிறுகுடலின் பல்ரைறு சு�ப்புகளும் கலந்து 
கெரிததவல எளிதொக்குகின்றது.

இறந்த சிைப்பணுக்களின் சிவதவினொல் 
உருைொன ஹீரமொகுரைொபினின் 
கபொருடகளிலிருந்து உருைொன பிதத நிறமிகைொன 
பிலிரூபின்	 (Bilirubin) மற்றும் பிலிசவரட்டின்	
(Biliverdin) ஆகியைற்றுடன், பிதத உப்புக்கள், 
ககொலஸ்ட�ொல் மற்றும் பொஸ்ரபொ லிபிட 
ரபொன்றவைகள் பிதத நீரில் உள்ைடங்கியுள்ைன. 
ஆனொல் பிததநீரில் கெொதிகள் இல்வல. பிதத நீர் 
உணவிலுள்ை ககொழுப்வபப் பொல்மமவடயச் 
கெய்கின்றது. பிதத உப்புகள் ககொழுப்புத 
துகள்களின் ப�ப்பு இழுவிவெவயக் குவறததுச் 
சிறு திைவலகைொக மொற்றுகின்றன. ரமலும் 
பிததநீ�ொனது லிரபஸ் கெொதிவயத தூணடிக் 
ககொழுப்வபச் கெரிக்கச் கெய்கின்றது. 

இவ�ப்வபயிலிருந்து சிறுகுடலுக்குள் 
நுவையும் இவ�ப்வபப்பொகில் (Chyme) மீதம் 

இவரப்வ�யில் உணவு தெரித்தல் 
(Digestion in the stomach)

இவ�ப்வபயில் 4 முதல் 5 மணி ரெ�ம் தங்கியுள்ை 
உணவு கதொடர் அவலயியக்கததின் மூலம் 
இவ�ப்வப நீருடன் கலந்து கவடயப்படுகிறது. 
இதனொல் உணவு இவ�ப்வபப்பொகு (Chyme) 
என்னும் கூழம நிவலவய அவடகிறது. தொனியங்கு 
அனிச்வெகெயல் மூலம் இவ�ப்வப நீர் சு�ப்பு 
ஓ�ைவிற்குக் கடடுப்படுததப்படுகிறது. உணவு 
ைொயினுள் இருக்கும் கபொழுரத இவ�ப்வபநீர் 
சு�ப்பு துைங்குகிறது. இவ�ப்வப நீரில் 
வைடர�ொகுரைொரிக் அமிலமும் மற்றும் பல 
முன்சனோதிகளும்	(Proenzyme) உள்ைன. 

 ததரிந்து ததளிபவோம்
இவ�ப்வபயில் HCl சு�க்கொவிடடொல்  
நிகழைது யொது?

கெயல்படொத முன்கனொதியொன 
கபப்ஸிரனொஜவன, கெயல்படும் கெொதியொன 
கபப்ஸினொக வைடர�ொகுரைொரிக் அமிலம் (HCl) 
மொற்றுகிறது. கபப்ஸின் (Pepsin) உணவிலுள்ை 
பு�ததவதப் புர�ொடிரயொஸ்கைொகவும் 
கபப்ரடொன்கைொகவும் (கபப்வடடுகள்) 
மொற்றுகிறது. வைடர�ொ குரைொரிக் அமிலம் 
உணவை அமிலததன்வம (pH 1.8) யுடன் இருக்கச் 
கெய்து கபப்சின் கெயல்பொடடிற்கு உகந்த 

�டம் 5.8 இறைப்ற�யில் உணவு செரித்தல்
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உள்ை கெரிக்கப்படொத பு�தங்கள் மற்றும் 
ஓ�ைவிற்குச் கெரிக்கப்படட பு�தங்கள் மீது 
கவணயநீரில் உள்ை பு�தச்சிவதவு கெொதிகள் 
கெயல்படுகின்றன. 

கவணய நீரில் டிரிப்ஸிரனொஜன், 
வ க ர ம ொ டி ரி ப் ஸி ர ன ொ ஜ ன் , 
கொர்பொக்ஸிகபப்டிரடஸ்கள் கவணய 
அவமரலஸ்கள், கவணய லிப்ரபஸ்கள் மற்றும் 
நியூக்ளிரயஸ்கள் ரபொன்ற கெொதிகள் உள்ைன. 
சிறுகுடல் ரகொவைப்படலததிலிருந்து சு�க்கும் 
என்டிர�ொவகரனஸ் எனும் கெொதி கெயல்படொத 
டிரிப்ஸிரனொஜவன கெயல்படும் டிரிப்ஸினொக 
மொற்றுகின்றது. டிரிப்ஸின், கவணய நீரிலுள்ை 
கெயல்படொத வகரமொடிரிப்ஸிரனொஜவன 
கெயல்படும் கெொதியொன வகரமொடிரிப்ஸின் ஆக 
மொற்றுகின்றது. 

டிரிப்ஸின், பு�தங்கவை நீ�ொற்பகுதது 
பொலிகபப்வடடுகள் மற்றும் கபடரடொன்கைொக 
மொற்றுகின்றது. வகரமொடிரிப்ஸின் குறிப்பிடட 
அமிரனொ அமிலங்களுடன் இவணந்துள்ை 
கபப்வடடு பிவணப்புகவை நீ�ொற்பகுக்கின்றது. 

கவணய அவமரலஸ், 
கிவைக்ரகொஜவனயும் ஸ்டொர்ச்வெயும் 
மொல்ரடொ்ொக மொற்றுகிறது. கவணய லிரபஸ் 
பொல்மமொக்கப்படட ககொழுப்புத துகைொன 
டிவ�கிளிெவ�டுகள் மீது கெயல்படடு அைற்வறத 
தனிதத ககொழுப்பு அமிலம் மற்றும் ரமொரனொ 
கிளிெவ�டுகைொக மொற்றுகின்றது. ரமொரனொ 
கிளிெவ�டுகள் ரமலும் நீ�ொற்பகுக்கப்படடு 
ககொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிெ�ொலொக 
மொற்றப்படுகின்றது. கவணய நீரிலுள்ை 
நியூக்ளிரயஸ்கள், நியூக்ளிக் அமிலங்கவை 
நியூக்ளிரயொவடடுகள் மற்றும் 
நியூக்ளிரயொவெடுகைொக மொற்றுகின்றன.

புருன்னரின் சு�ப்பியின் (Brunner’s gland) 
சு�ப்புப் கபொருளும் சிறுகுடல் சு�ப்பிகளின் 
சு�ப்புப் கபொருளும் இவணந்து சக்கஸ்	
என்்டரிகஸ்	(Succus entericus) எனும் சிறுகுடல் நீவ� 
உருைொக்குகின்றது.

சிறுகுடல் நீரில் உள்ை கெொதிகைொன 
மோல்ந்டஸ்	ேோக்ந்டஸ்,	சுக்நரஸ்	 (இன்ைர்டரடஸ்), 
சபப்டிந்டஸ்கள்,	லிநபஸ்கள்,	நியூக்லிநயோவ்டந்டஸ், 

நியூக்கிலிநயோவசந்டஸ் ஆகியன பிதத நீர் மற்றும் 
கவணயநீ�ொல் கெரிக்கப்படட உணவின் மீது 
விவனயொற்றுகின்றன. 

மொல்ரடொஸ்  குளுக்ரகொஸ் + 
குளுக்ரகொஸ்

சுக்ர�ொஸ் சுக்ர�ஸ்  குளுக்ரகொஸ் + 
ஃபி�க்ரடொஸ்

லொக்ரடொஸ்  குளுக்ரகொஸ் + 
கொலக்ரடொஸ்

வடகபப்வடடுகள் 
டிவ�கபப்வடடுகள்

 அமிரனொ 
அமிலங்கள்

நியூக்ளிவடடுகள்  நியூக்ளிரயொவெடு+  
பொஸ்பொரிக் அமிலம்

நியூக்கிளிரயொவெடு  ெர்க்கவ� + 
வெட�ஜன் கொ�ங்கள்

வடகிளிெவ�டுகள்  
மற்றும்  
ரமொரனொகிளிெவ�டுகள்

 
ககொழுப்பு 
அமிலங்கள் + 
கிளிெ�ொல்

கவணயததிலிருந்து ரதொன்றும் 
ரகொவையும், வபகொர்பரனட அயனிகளும் 
உணவைக் கொ�த தன்வம ககொணட ஊடகமொக  
(pH – 7.8) மொற்றிச் கெரிமொன கெொதிகள் கெயல்பட 
ஏதுைொன சூைவல உருைொக்குகின்றன கெரிததலின் 
முடிவில் உணவிலிருந்த அவனததுப் கபரிய 
மூலக்கூறுகளும் அதனதன் சிறிய அலகுகைொக 
மொற்றப்படுகின்றன.

கொர்ரபொவைடர�டடுகள்  ஒற்வற ெர்க்கவ�
(குளுக்ரகொஸ், ஃபி�க்ரடொஸ், கொலக்ரடொஸ்)

பு�தங்கள்   அமிரனொ அமிலங்கள்

ககொழுப்புகள்   ககொழுப்பு அமிலங்கள், 
மற்றும் கிளிெ�ொல்

கெரிததலின் முடிவில் ரதொன்றும் எளிய 
கபொருடகள் இவடச்சிறுகுடல் மற்றும் 
பின்சிறுகுடலில் உடகி�கிக்கப்படுகின்றன. 
கெரிமொனமொகொத மற்றும் உடகி�கிக்கப்படொத 
கபொருடகள் கபருங்குடலுக்குள் 
கெலுததப்படுகின்றது. இவ�ப்வப குடல் 
பொவதயின் பல்ரைறு பகுதிகளின் பணிகவை 
ெ�ம்பு மற்றும் ைொர்ரமொன்கள் கடடுப்படுததி 
ஒருங்கிவணக்கின்றன. இவ�ப்வப மற்றும் குடல் 
சு�ப்புகள் ெ�ம்புகைொல் தூணடப்படுகின்றன. 

மொல்ரடஸ்

லொக்ரடஸ்

கபப்டிரடஸ்

நியூக்லிரயொவெரடஸ்

நியூக்லிரயொவடரடஸ்

லிரபஸ்கள்
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முவறகள் உள்ைன. சிறிதைவு குளுக்ரகொஸ், 
அமிரனொ அமிலங்கள் மற்றும் மின்பகு 
கபொருடகைொன குரைொவ�டு அயனிகள் 
ஆகியவை கபொதுைொக எளிய வி�ைல் மூலம் 
உடகி� கிக்கப்படுகின்றன. இ�தததவத ரெொக்கிய 
இப்கபொருடகளின் கபயர்ச்சி அடர்ததி 
ரைறுபொடடின் அடிப்பவடயிரலரய அவமகின்றது 
என்றொலும்  ஃபி�ொக்ரடொஸ் ரபொன்ற சில 
கபொருடகள் ரெொடியம் அயனிகவை (Na+) கடததுப் 
கபொருைொகக் ககொணடு உடகி�கிக்கப்படுகின்றது. 
இம் முவறக்குப் கபொருடகள் ைழிக் கடததல் 
என்று கபயர். 

உணவூடடப் கபொருடகைொன அமிரனொ 
அமிலங்கள், குளுக்ரகொஸ், மற்றும் மின்பகு 
கபொருைொன ரெொடியம் அயனிகள் ரபொன்றவை 
அடர்ததி ரைறுபொடடினொல் கெயல்மிகு கடததல் 
மூலம் கடததப்படுகிறது. கவ�யும் தன்வமயற்ற 
கபொருடகைொன ககொழுப்பு அமிலங்கள், கிளிெ�ொல் 
மற்றும் ககொழுப்பில் கவ�யும் வைடடமின்கள் 
ஆகியன முதலில் சிறிய, நீரில் கவ�யும் வமசிேஸ் 
(Micelles) எனும் நுண குமிழிகைொக மொற்றப்படடு, 

உணவுப்பொவதயின் ரகொவை சு�ப்பிகளில் 
உருைொகும் உள்ைொர்ந்த ைொர்ரமொன்கள் 
கெரிததல் நீரின் சு�ப்வபக் கடடுப்படுததுகின்றன.

5.3  புைதம், ைார்மபொலெட்மைட் 
ேறறும் சைாழுபபுைள் ஆகியலவ 
உட்கிைகிததல் ேறறும் 
தன்ேயோதல்

  (Absorption and assimilation of proteins, 

carbohydrates and fats)

கெரிமொனததின் முடிவில் ரதொன்றும் இறுதி 
விவைகபொருடகவைக் குடலின் ரகொவைப்பகுதி 
ைழியொக இ�ததம் மற்றும் நிணநீருக்குள் 
கெலுததும் நிகழச்சிரய உடகி�கிததல் எனப்படும். 
சிறுகுடலின் உடபகுதியில் உள்ை உடகி�கிக்கும் 
அலகுகைொன குடலுறிஞசிகளின் ெடுவில் லொக்டீல் 
என்னும் நிணநீர் நுண குைலும் அதவனச் சுற்றி 
நுணணிய இ�தத நுண ெொை ைவலயும் உள்ைன. 
உடகி�கிததலில், கெயல்மிகு கடததல், இயல்புக் 
கடததல் மற்றும் கபொருடகள் ைழிக்கடததல் ஆகிய 

�டம் 5.9 செரித்தல் மற்றும் உட்கிைகித்தல் செயல்முறைகள
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சிறுகுடல் ரகொவை ெவ்வினொல் உறிஞெப்படுகிறது. 
அங்கு மீணடும் பு�த உவறயொல் சூைப்படட 
சகோழுப்புத்	 துக்ளோக (Chylomicrons) 
மொற்றப்படுகின்றது. பின்னர் குடலுறிஞசிகளில் 
உள்ை நிணநீர் நுண ெொைததின் ைழியொகக் 
கடததப்படடு நிணநீர் ெொைததில் 
கெலுததப்படுகின்றது. அதன் பின்னர� 
இப்கபொருடகள் இ�தத ஓடட மணடலததில் 
கலக்கின்றன. இவ்ைொறொகக் ககொழுப்பு 
அமிலங்கள் நிணநீர் ெொைம் மூலமொகவும், பிற 
கபொருடகள் குடலுறிஞசியில் உள்ை இ�தத நுண 
ெொைததொல், கெயல்மிகு கடததல் அல்லது 
இயல்புக் கடததல் மூலமொகவும், 
உடகி�கிக்கப்படுகின்றன. நீரில் கவ�யும் 
வைடடமின்கள் எளிய வி�ைல் அல்லது 
கெயல்மிகு கடததல் மூலமொகக் கடததப்படுகிறது. 
ஊடுகலப்பு அடர்வைப் கபொருதது நீர் 
உடகி�கிக்கப்படுகின்றது (படம் 5.9).

 உணவு உடகி�கிததல், ைொய்க்குழி, 
இவ�ப்வப, சிறுகுடல், கபருங்குடல் ஆகிய 
பகுதிகளில் ெவடகபற்றொலும் கபருமைவு 
உடகி�கிததல் ெவடகபறும் இடம் 
சிறுகுடரலயொகும். எளிய ெர்க்கவ�, ஆல்கைொல் 
மற்றும் மருந்துப்கபொருடகள் ஆகியவை 
இவ�ப்வபயில் உடகி�கிக்கப்படுகின்றன. சில 
மருந்துகள் ெொக்கின் கீழப்பகுதியில் உள்ை 
இ�தத நுண ெொைங்கள் மற்றும் ைொயில் உள்ை 
ரகொவைப் படலததொல் உடகி�கிக்கப்படுகின்றன. 
கபருங்குடலும் அதிக அைவு நீர் வைடடமின்கள்,  
சில தொதுப்புகள் மற்றும் சில 
மருந்துப்கபொருடகள் ஆகியைற்வற 
உடகி�கிக்கின்றது.

உடகி�கிக்கப்படட கபொருடகள் இ�ததம் மற்றும் 
நிணநீர் மூலம் கல்லீ�ல் ரபொர்டடல் மணடலததின் 
ைழியொகக் கல்லீ�வல அவடகிறது. கல்லீ�லில் 
இருந்து உணவூடடப் கபொருடகள் பல்ரைறு 
உடற்பகுதிகளுக்குப் பயன்பொடடிற்கொகக் 
கடததப்படுகின்றன. உடகி�கிக்கப்படட 
கபொருடகவை உடலின் அவனததுத திசுக்களும் 
பயன்படுததி அைற்வறப் புர�ொடரடொபிைொெப் 
கபொருடகைொக மொற்றும் நிகழச்சி தன்மயமோதல்	
(Assimilation) எனப்படும்.

5.4 ைழிவு சவளிமயறைம் (Egestion)
பின் சிறுகுடலில் இருந்து கெரிமொனததொல் 
உருைொகும் கழிவுப்கபொருடகளும் உடகி�கிக்க 

இயலொத கபொருடகளும் கபருங்குடலில் 
கெலுததப்படுகின்றன. இது கபரும்பொலும் 
ெொர்கபொருடகைொல் ஆனது. இந்த ெொர்கபொருடகள் 
கபருங்குடலில் உள்ை இவணைொழ 
பொக்டீரியொக்கைொல் பயன்படுததப்படடு 
வைடடமின் K மற்றும் பிற ைைர்சிவத மொற்றப் 
கபொருடகள் உருைொகின்றன. இப்கபொருடகள் 
கபருங்குடலில் நீருடன் ரெர்தது 
உடகி�கிக்கப்படுகின்றன. எஞசிய 
கழிவுப்கபொருடகள் மலக்குடலில் திடநிவலக்கு 
மொற்றப்படுகிறது. இந்த மலப்கபொருள் ஒரு 
ெ�ம்புததூணடவல உருைொக்கி மலதவத 
கைளிரயற்ற ரைணடிய உந்துதவல 
ஏற்படுததுகிறது. இதனொல் மலததுவை ைழியொக 
மலம் கைளிரயற்றப்படுகிறது. இந்நிகழச்சிக்கு 
மே சவளிநயறைம்	 (Egestion or Defaecation) என்று 
கபயர். இது ஒரு விருப்பததிற்கு உடபடட 
அவலயியக்க நிகழைொகும். 

5.5  உ ்ண வூ ட் ட ப ச பெ ா ரு ட் ை ள் , 
லவட்டமின்ைள் ேறறும் 
தாதுபபுக்ைள்

 (Nutrients, Vitamins and Minerals)

ெொம் எடுததுக் ககொள்ளும் உணவில் ரபரூடட 
உணவுப் கபொருடகள், நுணணூடட 
உணவுப்கபொருடகள் ஆகியவை உள்ைடங்கி 
உள்ைன. அதிக அைவில் ரதவைப்படும் 
உணவூடடப் கபொருடகள் ரபரூடடப் கபொருடகள் 
என்றும், சிறு அைவில் ரதவைப்படுபவை 
நுணணூடடப் கபொருடகள் என்றும் 
அவைக்கப்படுகின்றன. ெம் உடல் உற்பததி கெய்ய 
இயலொத கபொருடகள் ரதவையொன உணவூடடப் 
கபொருடகள் எனப்படும். இப்கபொருடகள் 
கணடிப்பொக ெொம் உணணும் உணவில் ரெர்ததொக 
ரைணடும். ககொழுப்பு, கொர்ரபொவைடர�ட, பு�தம் 
ஆகியவை ரபரூடடப் கபொருடகள் ஆகும். 
வைடடமின்கள் மற்றும் தொதுப்புகள் ரபொன்றவை 
நுணணூடடப் கபொருடகள் ஆகும். உடலின் 
ைைர்சிவத மொற்றததில் முக்கியப் பங்கொற்றும் நீர், 
உடலில் ஏற்படும் நீர்ச்ெதது இைப்வபத 
தடுக்கின்றது.

உடலின் அடிப்பவட கெயல்பொடடுக்குத 
ரதவையொக உள்ை அைவை விட மிகக் கூடுதலொன 
அல்லது குவறைொன அைவு உணவை 
எடுததுக்ககொள்ைரத ஊடடச்ெதது குவறபொடு 
(Malnutrition) ஆகும். உடலின் ைைர்சிவத மொற்றச் 
கெயல்பொடுகளுக்குத ரதவையொன எல்லொ 
ஊடடப்கபொருடகளும் ெரியொன விகிதததில் 
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இருப்பது ெரிவிகித உணவு எனப்படும். அதொைது, 
ஆற்றவல அளிப்பதற்கொகக் ககொழுப்பு மற்றும் 
கொர்ரபொவைடர�டடுகள், ைைர்ச்சி மற்றும் 
புதுப்பிததலுக்கொகப் பு�தம், மற்றும் 
உடற்கெயலியல் கெயற்பொடுகவை ஒழுங்குபடுதத 
வைடடமின்கள் தொதுப்புகள் மற்றும் நீர் 
ஆகியவை உணவில் இருக்க ரைணடும்.

லவட்டமின்ைள் (Vitamins)
இயற்வகயில் கொணப்படும் கரிமப் கபொருடகைொன 
வைடடமின்கள் இயல்பொன உடல் ெலதவதப் 
ரபண மிகக்குவறந்த அைவில் 
ரதவைப்படுகின்றன. இதுைவ� இனம் 
கொணப்படட வைடடமின்கள் ககொழுப்பில் 
கவ�யும் வைடடமின்கள் (A, D, E மற்றும் K) 
என்றும் நீரில் கவ�யும் வைடடமின்கள் (B மற்றும் 
C) என்றும் ைவகப்படுததப்படடுள்ைன. 

ககொழுப்பில் கவ�யும் வைடடமின்கவைத 
ரதவைக்கு அதிகமொக உடககொணடொல் ஏற்படும் 
குவறபொடடிற்குப் கபொதுைொக வைப்பர் 
வைடடமிரனொசிஸ் என்று கபயர்.

N.I லுனின் 
வ ை ட ட மி ன் க வ ை க் 
க ண ட றி ந் த ொ லு ம் 
வைடடமின் என்ற 

கபயவ�த தந்தைர் Dr.ஃபங்க் (1912) ஆைொர். 
இைர் முதன் முதலில் பிரிதகதடுதத 
வைடடமின் B1 ஆகும். முதன் முதலில் 
கெொதிததல் முவறயில் அசிடரடொபொக்டர் 
பொக்டீரியொக்களில் இருந்து வைடடமின் C 
உருைொக்கப்படடது.

அடடவவண 1 தகோழுப்பில் கவரயும் வவடடமின்கள்

வவடடமின் �ணிகள் குவ்ற�ோடடு அறிகுறிகள்

D- கொல்சிஃகப�ொல் 
ஆன்டிர�க்டிக் 
வைடடமின்

1.  சிறுகுடலில் இருந்து 
கொல்சியம் மற்றும் 
பொஸ்ப�ஸ் உடகி�கித 
தவலத தூணடுகின்றது.

2.  பற்கள் மற்றும் எலும்புகள் 
உருைொக்கம்.

•  குைந்வதகளில் ரிக்ககடஸ் (எலும்பு 
உருைொக்கததில் குவறபொடு, எலும்புகள் 
கமன்வமயொதல், ைவைந்த கொல்கள், 
புறொ மொர்புக் கூடு).

•  கபரியைர்களில் ஆஸ்டிரயொ மரலஷியொ, 
( ைவைந்த , உறுதியற்ற, உவடயும் 
தன்வமயுள்ை எலும்புகள், 
குவறபொடொன இடுப்புப்பகுதி).

A- க�டடினொல் 
ஆன்டிசி�ொப்தொல்மிக் 
வைடடமின்

1.  பொர்வை உணர்வில் 
முக்கியப் பங்ரகற்கிறது.

2.  எபிதீலியத திசுக்களின் 
ைைர்ச்சி மற்றும் 
ப�ொமரிப்பு.

• மொவலக்கண ரெொய் (Nyctalopia) 
•  கணரகொைம் உலர்தல் (xerophythalmia)
•  கொர்னியொவில் கைணபுள்ளி (Bitot’s spot)
•  உலர்ந்த கெதில் ரபொன்ற ரதொல் 

(Dermatosis)
•  கணணீர் சு�ப்பிகளில் குவறபொடு 

ஏற்படடுக் குவறைொன அைவில் 
கணணீர் உருைொதல்(keratomalacia )

E - ரடொக்ரகொஃபீ�ொல் 
ஆன்டிஸ்கடரிலிடடி 
வைடடமின் (மலடு 
நீக்கி வைடடமின்)

1.  ஆக்ஸிஜரனற்றத 
தவடப்கபொருள். 

2. ையது முதிர்ச்சி 
கெயல்பொடுகவைக் 
குவறததுத ரதொவல ெலமொக 
வைக்கின்றது.

விலங்குகளில் மலடடுததன்வம, இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கவைச் சிவதததல்..

K- இ�ததப் 
ரபொக்ககதிர் 
வைடடமின்

கல்லீ�லில் புர�ொத�ொம்பின் 
உற்பததிக்கு உதவுகின்றது.

இ�ததம் உவறதலில் குவறபொடு (இ�தத 
கசிவு கைளிப்பொடு).
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அடடவவண 2 நீரில் கவரயும் வவடடமின்கள்

வவடடமின் �ணிகள் குவ்ற�ோடடு அறிகுறிகள்
B1- வதயமின் 1.  கொர்ரபொவைடர�ட ைைர்சிவத 

மொற்றததில் ஈடுபடுகின்றது.

2.   ஒரு இவண கெொதியொகச் 
கெயல்படுகின்றது.

சபரிசபரி:	தவெ, ெ�ம்பு, மற்றும் 
இ�தத ஓடட மணடலங்கள் 
பொதிப்பவடதல்.

B2- ரிரபொஃப்ரைவின் உடலின் ஆக்ஸிஜரனற்ற விவனகள் மற்றும் 
ஒடுக்க விவனகளில் இவண கெொதிகைொகச் 
கெயல்படுகின்றது.

ைொய் விளிம்பு, உதடு மற்றும் ெொக்கில் 
வீக்கம், புணகள் மற்றும் கைடிப்புகள்,

பசியின்வம, கண மற்றும் ரதொல் 
ரகொைொறுகள்.

B3- பொன்ரடொதீனிக் 
அமிலம்

•  இவணகெொதி A ைொக கெயலொற்றுகிறது. 
கொர்ரபொவைடர�ட மற்றும் ககொழுப்பு 
ைைர்சிவத மொற்றததில் முக்கியப் 
பங்கொற்றுகின்றது.

இவ�ப்வப, குடல் ரகொைொறுகள் 
இ�ததச் ரெொவக, பொத எரிச்ெல் 
குவறபொடு முதலியன.

B 4 – ரகொவலன் அசிவடல் ரகொவலன் உற்பததிக்கொன 
முக்கிய மூலப் கபொருைொகச் 
கெயல்படுகின்றது.

ககொழுப்பு நிவறந்த கல்லீ�ல்.

B5- நியொசின் / 
நிக்ரகொடினிக் 
அமிலம்

இவண கெொதிகளின் ைழி கபொருள். சபேக்ரோ	(4D குவறபொடு) ரதொல் 
அைற்சி ையிற்றுப்ரபொக்கு , 
டிகமன்ஷியொ (அ) மனததைர்ச்சி 
மற்றும் இறப்பு.

B6- வபரிடொக்ஸின் ஹீரமொகுரைொபின் உருைொக்கம், மூவை, 
இதயம் மற்றும் கல்லீ�ல் கெயலில் உதவி 
கெய்தல்.

ரதொல்ரெொய், ைலிப்பு, தவெஇழுப்பு 
மற்றும் இ�ததச் ரெொவக.

B7- வபரயொடின் 
(வைடடமின் H)

ககொழுப்பு, கிவைக்ரகொஜன் மற்றும் 
அமிரனொ அமில உற்பததியில் இவண 
கெொதியொகச் கெயல்படுகின்றது.

ரதொல்அைற்சி.

B9- ஃரபொலிக் 
அமிலம்

•  நியூக்ளிக் அமில உற்பததியில் இவண 
கெொதியொகச் கெயல்படுகின்றது. 

•  இ�ததச் சிைப்பணுக்களின் உற்பததி 
மற்றும் ைைர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு 
ைகிக்கின்றது.

கபரிய, முதிர்ச்சியவடயொத, உடகரு 
ககொணட இ�ததச் சிைப்பணுக்கள் 
இ�ததததில் கொணப்படுதல் 
(Megaloblastic anaemia).

B12 - ரகொபொலவமன் •  டி.என்.ஏ (DNA) உற்பததிவயத 
தூணடுதல்.

•  இ�ததச் சிைப்பணுக்களின் 
முதிர்ச்சிக்கும் வமயலின் உவற 
உருைொக்கததிற்கும் முக்கியமொனது.

•  ககொடுங்குருதிச் ரெொவக (Pernicious 

anaemia) (முதிர்ச்சியவடயொத, 
உடகருககொணட 
ஹீரமொகுரைொபினற்ற இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கள்).

•  ெ�ம்பு மணடலக் ரகொைொறுகள் 
ஏற்படுதல்.
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C-  அஸ்கொர்பிக்  
அமிலம்

1.   ஆக்ஸிஜரனற்றத தவட கபொருைொகச் 
கெயல்படுதல்.

2.  தவட கொப்பு மணடலதவத ைலுவூடடுதல்.

3.  பல் ஈறு மற்றும் பற்களின் ெலததில் 
முக்கியப் பங்கொற்றுதல்.

•  மொலுமியின் ரெொய் (Scurvy) 
பஞசுரபொன்ற, இ�ததம் கசியும் 
ஈறுகள், எளிதில் பற்கள் உதிர்தல், 
எளிதில் உவடயும் எலும்புகள், 
தொமதமொகப் புணகள் குணமொதல் 
ரபொன்றன. (குைந்வதப்பருை 
ஸ்கர்வி).

தோதுப்புகள்: இவை கனிம 
ரைதிப்கபொருடகள் ஆகும். கொல்சியம், இரும்பு, 
அரயொடின், கபொடடொசியம், மக்னீசியம், ரெொடியம், 
பொஸ்ப�ஸ், மற்றும் கந்தகம் ரபொன்றவை ெமது 
உடலின் பல்ரைறு உடற்கெயல் பணிகவை 
ஒழுங்குபடுததத ரதவையொன தொதுப்புகள் ஆகும். 
உடலுக்கு அதிக அைவு ரதவைப்படும் 
தொதுப்புக்கவை முதன்வமத தொதுப்புகள் 
(ரெொடியம், பொஸ்ப�ஸ், கபொடடொசியம், கொல்சியம், 
மக்னீசியம், கந்தகம் மற்றும் குரைொரின்) என்றும் 
குவறந்த அைவு ரதவைப்படும் தொதுப்புகள் நுண 
தொதுப்புகள் (இரும்பு, கெம்பு, துததெொகம், 
ரகொபொல்ட, மொங்கனீசு, அரயொடின், ஃபுளுரின்) 
எனவும் இரு பிரிவுகைொகக் ககொள்ைலொம். ெமது 
உடல் தி�ைததில் மிக அதிக அைவில் கொணப்படும் 
அயனி ரெொடியம் ஆகும்.

5.6  ைார்மபொலெட்மைட்ைள், 
புைதங்ைள் ேறறும் 
சைாழுபபுைளின் 
ைமலாரி ேதிபபு:

  (Caloric value of 
carbohydrates, proteins and 
fats)

ெமக்குத ரதவையொன ஆற்றலில்  
50% கொர்ரபொவைடர�டகளில் இருந்தும்  
35% ககொழுப்புகளில் இருந்தும் 15% பு�தங்களில் 
இருந்தும் கபறுகின்ரறொம். ெொகைொன்றுக்கு  
400 முதல் 500 கி�ொம் கொர்ரபொவைடர�ட,  
60 முதல் 70 கி�ொம் ககொழுப்பு மற்றும் 65 முதல் 
75 கி�ொம் பு�தம் ெமக்குத ரதவைப்படுகிறது. 
ையது, பொல், உடலுவைப்பின் அைவு, பிற 
கொ�ணிகைொன கர்ப்பம், பொலூடடுதல் 
ரபொன்றைற்வறப் கபொருதது ெரிவிகித உணவு 
ஒவ்கைொரு தனி மனிதனுக்கும் ரைறுபடுகிறது. 

சரக்கவர மற்றும் ஸ்டொர்ச் ஆகியன 
கோரநபோவெட்நரட்கள்	 ஆகும். 
கொர்ரபொவைடர�டடின் கரலொரி மதிப்பு  

4.1K கரலொரி/ கி�ொம் ஆகும். இதன் 
உடற்கெயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 4 கி.கரலொரி/ 
கி�ொம் . 

உணவு கலப்படப் 
க ப ொ ரு ட க ை ொ ல் 
தவலைலி, படபடப்பு, 
ஒவ்ைொவம, புற்றரெொய் 
ரபொன்ற ககொடிய 

விவைவுகள் ஏற்படுைதுடன் உணவின் த�மும் 
குவறகின்றது. எலுமிச்வெ ெொறுடன் சிடரிக் 
அமிலம் கலததல், மிைகுடன் பப்பொளி விவத 
கலததல், பொலுடன் கமலவமன், இயற்வக 
கைனிலினுடன் கெயற்வக கைனிலின் 
மிைகொயுடன் சிைப்பு ைணணச்ெொயம் மஞெள் 
தூளுடன் கொரிய குர�ொரமட மற்றும் கொரீய 
கடட�ொக்வெடு கலததல் ரபொன்றன உணவு 
கலப்படததிற்கு கபொதுைொன சில 
எடுததுக்கொடடுகைொகும்.

லிப்பிடுகள் என்பன ககொழுப்பு அல்லது 
ககொழுப்பிலிருந்து கபறப்படும் கபொருடகைொகும். 
இது ெம் உடலில் ரெமிதது வைக்கப்படடிருக்கும் 
மிகச் சிறந்த ஆற்றல் மூலம் ஆகும். ககொழுப்பின் 
கரலொரி மதிப்பு 9.45 கி. கரலொரிகள் / கி�ொம் 
மற்றும் இதன் உடற்கெயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு 
9 கி.கரலொரிகள்/ கி�ொம் ஆகும்.

அமிநனோ	 அமிேஙகளின் மூலமொன பு�தங்கள், 
உடல் ைைர்ச்சி மற்றும் கெல்களின் பழுது 
நீக்கததிற்குத ரதவைப்படுகிறது. ஓ�ைவு மடடுரம 
புரதஙகள்	 உடலில் ரெமிக்கப்படுகிறது. 
கபருமைவு புரதஙகள் வெட�ஜன் கழிவுகைொக 
கைளிரயற்றப் படுகின்றன. பு�தததின் கரலொரி 
மதிப்பு 5.65 கி.கரலொரி/ கி�ொம் மற்றும் 
உடற்கெயலியல் எரிதிறன் மதிப்பு  
4 கி.கரலொரிகள்/ கி�ொம் ஆகும். இந்திய	மருத்துவ	
ஆரோய்்சசி	 கைகம் (ICMR) மற்றும் உலகச் 
சுகொதொ� நிறுைனததின் (WHO) படி ெ�ொெரி 
இந்திய மனிதனுக்கு ெொகைொன்றுக்குத 
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ரதவைப்படும் பு�தம் ஒரு கிரலொகி�ொம் 
எவடக்கு1 கி�ொம் ஆகும்.

5.7  உ்ணவூட்ட ேறறும் செரிோனக் 
குலைபொடுைள்

 (Nutritional and digestive disorders)

பொக்டீரியொ, வை�ஸ் மற்றும் ஒடடுணணிப் 
புழுக்களின் கதொற்று, குடல் பொவதவய எளிதில் 
தொக்கும். இதனொல் கபருங்குடலின் உடசுைர் 
பகுதியில் வீக்கம் ஏற்படும். இதற்குக் நகோலிடிஸ் 
(கபருங்குடல் உடசுைர் அைற்சி) என்று கபயர். 
மலக்குடலில் இ�ததக்கசிவு, அடிையிற்று இறுக்கம் 
மற்றும் ையிற்றுப்ரபொக்கு ஆகியன இதன் 
அறிகுறிகள் ஆகும்.

புரத ஆற்றல் உணவூடடக் குவ்ற�ோடு 
(Protein Energy malnutrition - PEM)

ைைரும் குைந்வதகளின் உடல் ைைர்ச்சிக்கு 
அதிக அைவு பு�தம் ரதவைப்படுகின்றது. இைம் 
பருைததில் உணவில் பு�தம் குவறந்தொல் பு�த 
ஆற்றல் குவறபொடுகைொன மரோஸ்மஸ் (Marasmus) 
மற்றும் குவோஷியோரகர (Kwashiorkor) ரபொன்றவை 
ஏற்படுகின்றன. இதன் அறிகுறிகைொக உலர்ந்த 
ரதொல், பொவன ரபொன்ற ையிறு, கொல்கள் மற்றும் 
முகததில் நீர் ரகொர்ததல், குன்றிய ைைர்ச்சி, 
ர�ொமநிற மொற்றம், பலவீனம் மற்றும் எரிச்ெல் 
ரதொன்றுகின்றது. ம�ொஸ்மஸ் தீவி�மொன பு�தக் 
குவறபொடொகும். இந்நிவல உணவில் 
கொர்ரபொவைடர�ட மற்றும் பு�தப் 
பற்றொக்குவறயொல் ரதொன்றுகிறது. இவ்விதப் 
பொதிப்புக்குள்ைொன குைந்வதகள் 
ையிற்றுப்ரபொக்கு, உடல் கமலிதல், பலவீனம், 
தவெகளில் ககொழுப்பின்வமயொல் 
மடிப்புகளுடன் கூடிய ரதொல் ஆகிய 
அறிகுறிகவைப் கபற்றிருப்பர்.

சசரியோவம	 (அ)	 அஜீரணம்	 (Indigestion): 
ெரிை� உணவு கெரிக்கொததொல் இக் குவறபொடு 
ரதொன்றுகிறது. எப்ரபொதும் ையிறு நிவறந்த 
உணர்வைத தருகிறது. ரபொதுமொன அைவு 
கெரிமொன கெொதிகள் சு�க்கொவம, படபடப்பு, 
உணவு ெஞெொதல், அதிகம் உணணுதல் மற்றும் 
கொ�ம் மிக்க உணவு ஆகியைற்றொல் இந்நிவல 
ஏற்படுகிறது. 

மே்சசிக்கல்	(Constipation): குவறைொன உடல் 
உவைப்பு மற்றும் ெொர்ச்ெதது குவறந்த உணவு 

ஆகியைற்றொல் குடலியக்கததில் குவற ஏற்படடு, 
மலக்குடலில் அதிகரெ�ம் மலம் தங்கி விடுைரத 
மலச்சிக்கல் ஆகும்.

பல்ரைறு ஆய்வு 
முடிவுகளின் படி 
ரைதிப்பதப்படுததிகள் 
மற்றும் கெயற்வக 

ஊக்கிகள் மிகக் கடுவமயொன விவைவுகவை 
ஏற்படுததுகின்றன. அவை 
இதயக்ரகொைொறுகள், மிவக இ�தத 
அழுததம், மலடடுததன்வம, இவ�ப்வப 
குடல் ரகொைொறுகள், கபணகுைந்வதகள் 
இைம் ையதில் பூப்பவடதல், எலும்பு 
பலவீனம், சிறுநீ�கம் மற்றும் கல்லீ�ல் 
பொதிப்பு சுைொெப்பொவத அவடப்பு ரெொய், 
தவலைலி, ஒவ்ைொவம, ஆஸ்துமொ, ரதொல் 
ரெொய், புற்றுரெொய் ரபொன்றன. வீடடுத 
தயொரிப்பு உணரை சிறந்தது. அதற்கு மொற்று 
ஏதுமில்வல என்பவத நிவனவில் 
ககொள்ரைொம்

வோந்தி	 (Vomiting): இது எதிர் அவலயியக்க 
நிகழைொகும். ரகடு விவைவிக்கும் கபொருடகள் 
மற்றும் ககடடுப்ரபொன உணவு, ஆகியவை 
ையிற்றிலிருந்து ைொய் ைழிரய கைளிரயறுைது 
ைொந்தியொகும். முகு்ளத்தில் உள்ை ைொந்தி 
கடடுப்பொடடு வமயததொல் இது 
கடடுப்படுததப்படுகிறது. குமடடலின் (Nausea) 
கதொடர்ச்சியொகரை ைொந்தி கைளிரயற்றம் 
ெவடகபறுகின்றது.

கல்லீரல்	 அைறசி	 (மஞசள்	 கோமோவே)	
(Jaundice): இந்நிவல கல்லீ�ல் பொதிப்பொல் 
ரதொன்றுகின்றது. இதனொல், சிவதந்த 
ஹீரமொகுரைொபினிலிருந்து ைரும் பிதத 
நிறமிகவை இ�ததததிலிருந்து பிரிப்பது 
பொதிக்கப்படுகின்றது. இந்த நிறமிகள், 
படிவுகைொகக் கணகள், ரதொல் ஆகிய பகுதிகளில் 
படிந்து மஞெள் நிறதவதத ரதொற்றுவிக்கின்றன. 
சில ெமயங்களில் கைபொடிடிஸ் வை�ஸ் 
கதொற்றொல், கல்லீ�ல் அைற்சி ரதொன்றுகின்றது.

கல்லீரல்	சிவதவு	ந�ோய் (Liver cirrhosis): நீணட 
கொலக் கல்லீ�ல் ரெொய்கள் கல்லீ�ல் கெல்கவைப் 
பொதிததுச் சிவததது விடுைதொல் கல்லீ�ல் சிவதவு 
ரெொய் ரதொன்றுகின்றது, இதனொல், ையிற்றவற 
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இ�ததக்குைல்கள் மற்றும் பிதத ெொைங்களில் 
ெொரிவைக் கடடிகள் ரதொன்றுகின்றன. இதற்குக் 
வகவி்டப்பட்்ட	 கல்லீரல் (அ) தழும்புவ்டய	
கல்லீரல்	 என்றும் கபயர். இந்நிவல 
ரெொய்கதொற்று, ெஞசு உணணுதல், ஊடடச்ெதது 
குவறபொடு மற்றும் குடிப்பைக்கததொல் 
ரதொன்றுகிறது. 

பித்தக்	 கறகள் (Gall stones): பிததநீரின் 
இயல்பில் ஏற்படும் மொற்றததொல் 
பிததநீர்ப்வபயில் கற்கள் ரதொன்றுகின்றன. 
பிததக்கற்கள் கபரும்பொலும் ககொலஸ்ட�ொல் 
படிகங்கைொல் ஆனவை. இக்கற்கள் சிஸ்டிக் 
ெொைம், கல்லீ�ல் ெொைம் மற்றும் கல்லீ�ல்-
கவணய ெொைம் ஆகியைற்றில் தவட 
ஏற்படுததுைதொல் ைலி, மஞெள் கொமொவல,	
கல்லீ�ல் அைற்சி மற்றும் கவணய அைற்சி 
ஆகியவை ரதொன்றுகின்றன.

கு்டல்வோல்	 அைறசி (Appendicitis): 
குடல்ைொலில் ஏற்படும் வீக்கம், கடுவமயொன அடி 
ையிற்று ைலிவய உணடொக்குகின்றது. இதனொல் 
குடல்ைொவல அறுவைச் சிகிச்வெ மூலம் நீக்கிச் 
சிகிச்வெயளிக்கப்படுகின்றது. சிகிச்வெ 
தொமதமொனொல் குடல்ைொல் கைடிதது அடி 
ையிற்றில் கதொற்று ஏற்படுகின்றது. இதற்குப் 
சபரிந்டோனிடிஸ்	(Peritonitis) என்று கபயர். 

சந்துக்கு்டலிைக்கம் (Hiatus hernia) (அ) 
உத�விதொனக் குடலிறக்கம் (Diaphragmatic hernia): 
இது அவமப்பில் ஏற்படும் மொற்றததொல் 
ரதொன்றுைது. இதில் இவ�ப்வபயின் ரமற்பகுதி 
சிறிதைவு உத�விதொனததிற்கு ரமல் துருததி 
நிற்கும். இதற்கொன கொ�ணம் ெரிை�த 
கதரியவில்வல. ரமலும் இருமல், ைொந்தி, மலம் 
கைளிரயற்றததின் ரபொது ககொடுக்கப்படும் அதிக 
அழுததம், அதிக பொ�ம் தூக்குதல் ரபொன்ற 
கொ�ணங்கைொல் ையிற்றுப்பகுதி தவெகள் 
கதொடர்ந்து அழுததம் அவடைதொல், சிலருக்குக் 
கொயம் அல்லது பிற பொதிப்புகைொல் 
தவெததிசுக்கள் ைலுவிைக்கின்றன. இதனொல் 
உத�விதொனக் குடலிறக்கம் ரதொன்றுகிறது. 
உத�விதொனக் குடலிறக்கம் உள்ைைர்களுக்குப் 
கபொதுைொக கெஞகெரிச்ெல் ரதொன்றும். 
இந்நிவலயில் இவ�ப்வபயில் உள்ை கபொருடகள் 
உணவுக்குைல் அல்லது ைொய்க்குழிக்குள் 
மீணடும் ைருகின்றது. இவ�ப்வபயின் அமிலம் 
உணடொக்கும் அரிப்புததன்வமயொல் கெஞசு 
எரிச்ெல் ரதொன்றுகின்றது (படம் 5.10).

�டம் 5.10 ெநதுக்குடலிைக்கம்

வயிறறுப்நபோக்கு (Diarrhoea): 
ையிற்றுப்ரபொக்கு, உலகம் முழுைதும் 
கொணப்படும் ையிறு – குடல் ரகொைொறு ஆகும். 
சில ெமயங்களில் உணவு மற்றும் நீரின் 
ைழியொகப் ப�வும் பொக்டீரியொ அல்லது வை�ஸ் 
கதொற்றொல் இது ஏற்படும். கதொற்றுயிரிகள் 
கபருங்குடலின் உடசுைற்வற 
ரெதப்படுததுைதொல், கபருங்குடலொல் நீர்மப் 
கபொருடகவை உடகி�கிக்க இயலொது. இயல்புக்கு 
மொறொக அடிக்கடி ெவடகபறும் 
குடலியக்கததினொல் அதிக முவற 
தி�ைததன்வமயுடன் கூடிய மலம் கைளிரயறுைது 
ையிற்றுப்ரபொக்கு எனப்படும். இதற்குச் சிகிச்வெ 
அளிக்கவில்வல எனில் நீரிைப்பு ஏற்படும். 
இதற்கு ரமற்ககொள்ைப்படும் சிகிச்வெ முவற 
வோய்வழி	 நீநரறை்ச	 சிகி்சவச	 (Oral rehydration 
therapy) ஆகும். அதொைது, அதிக அைவு 
நீர்மங்கவைச் சிறுகச் சிறுக எடுததுக்ககொள்ளுதல் 
மூலம் உடலில் மறு நீர�ற்றம் கெய்தல் ரைணடும்.

வயிறறுப்புண் (Peptic ulcer)

இவ�ப்வப மற்றும் முன் சிறுகுடலினுள் ஏற்படும் 
ரகொவைப்படல அரிப்பு இவ�ப்வபப்புண ஆகும். 
முன் சிறுகுடல் புண 25 முதல் 45 ையதினருக்கும் 
இவ�ப்வபப்புண 50 ையதுக்கு 
ரமற்படடைர்களுக்கும் மிகச் ெொதொ�ணமொகத 
ரதொன்றுகிறது. செலிநகோபோக்்டர	 வபநேோரி	
எனும் பொக்டீரியத கதொற்றொல், கபரும்பொலும் இது 
ஏற்படுகிறது. கடடுப்பொடற்ற ஆஸ்பிரின் அல்லது 
அைற்சி எதிர்ப்பு மருந்துகள் ஆகியைற்றின் 
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கதொடர் பயன்பொடடொல் ையிற்றுப்புண 
உணடொகின்றது. புவகபிடிததல், குடிப்பைக்கம், 
கஃபீன் பயன்பொடு மற்றும் மனஅழுததம் 
கொ�ணமொகவும் ையிற்றுப்புண ரதொன்றலொம்.

செலிநகோபோக்்டர	
வ ப ந ே ோ ரி	
ையிற்றுப்புணவண 
ஏ ற் ப டு த து கி ற து 

என்பவதக் கணடறிந்த அறிவியலொலர்கள் 
ரோபின்	 வோரன் (Robin Warren) மற்றும் போரி	
மோர்ஷல்	 (Barry Marshall) ஆகிரயொருக்கு 2005 
ஆம் ஆணடில் மருததுைததிற்கொன ரெொபல் 
பரிசு ைைங்கப்படடது.

உ்டல்	 பருமன் (Obesity): அைவுக்கு 
அதிகமொன ககொழுப்பு அடிரபொஸ் திசுக்களில் 
ரெர்ைதொல் இந்நிவல ஏற்படுகிறது. இது மிவக 
இ�தத அழுததம், இ�ததக்குைலவடப்பு இதய 
ரெொய் (Atherosclerotic heart disease) மற்றும் நீரிழிவு 
ரபொன்ற ரெொய்கவைத தூணடலொம். 
ம�புக்கொ�ணங்கள், அதிக உணவு உணணுதல் 
ெொைமில்லொச் சு�ப்பி அல்லது ைைர்சிவத மொற்றக் 
குவறபொடடினொலும் உடல்பருமன் ரதொன்றுகிறது. 
உ்டல்	 பருமன்	 சுட்டு	 அல்லது	 உ்டல்	 எவ்டக்	
குறியீட்வ்ட (BMI) ககொணடு பருமனொதல் அைவை 

செயல்பொடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ஸ்டோரச்சிறகோை பெோதவை:-

உணவு மொதிரியுடன் சிலதுளிகள் அரயொடின் கவ�ெவலச் ரெர்க்க, ஸ்டொர்ச் இருந்தொல் கருநீல 
நிறம்ரதொன்றும்.

புரதத்திறகோை பெோதவை:-

ஒரு ஆய்வுக்குைொயில் சிறிதைவு உணவு மொதிரியுடன் 3 மி.லி. நீர் ரெர்தது ென்கு கலக்கிய பின் சில 
துளிகள் வபயூக�ட கவ�ெவலச் ரெர்க்க, பு�தம் இருந்தொல் ஊதொ நிறம் ரதொன்றும்.

குளுக்பகோஸிறகோை பெோதவை:-

ஒரு ஆய்வுக்குைொயில் சிறிதைவு உணவு மொதிரியுடன் 3 மிலி. நீர்ரெர்தது ென்கு கலக்கிய பின் சில துளிகள் 
கபனிடிக்ட கவ�ெவலச் ரெர்தது ககொதி நீரில் வைதது சூடுபடுததும் ரபொது மொதிரியில் உள்ை 
குளுக்ரகொஸின் அைவுக்ரகற்ப பச்வெ முதல் கெங்கல் சிைப்பு ைவ� நிறங்கள் ரதொன்றினொல் 
குளுக்ரகொஸ் உள்ைதொக அறியலொம்.

அறியலொம். இயல்பொக ைைர்ந்த மனிதனின் BMI 
அைவு 19- 25 ஆகும். BMI 25க்கு ரமல் இருந்தொல் 
அைர் உடல்பருமன் மிக்கைர் ஆைொர். கிரலொகி�ொம் 
கணக்கிலொன உடல் எவடவய மீடடர் கணக்கில் 
உள்ை உய�ததின் மடங்கினொல் ைகுததொல் 
ஒருைரின் BMIஐ அறியலொம். எடுததுக்கொடடொக 50 
கிரலொகி�ொம் எவடயும் 1.6 மீடடர் உய�மும் 
ககொணட ஒருைரின் BMI மதிப்பு 19.5 ஆகும். 
அதொைது BMI= 50/(1.6)2 = 19.5.

உ ண வூ ட ட ப் 
க ப ொ ரு ட க வ ை 
உடகி�கிததலுக்கொன 
ரதவை மற்றும் 

ரெொய்க்கிருமிகைொன பொக்டீரியொ, வை�ஸ் 
ரபொன்றனைற்றின் தொக்கததிலிருந்து 
குடற்பொவதவய பொதுகொததல் ரபொன்ற 
மு�ணபொடொன கெயல்கவை நிததமும் 
கெரிமொன மணடலம் எதிர்ககொள்கின்றது. 
ஒவ்கைொரு ெொளும் சுமொர் 7 லிடடர் கெரிமொன 
தி�ைதவத உணவுப் பொவதக்குள் கெலுததி 
அவத மீணடும் உறிஞசுகிறது. இச்கெயல் 
ெவடகபறொவிடடொல் உடலில் நீர் ெதது 
குவறைதுடன் இ�தத அழுததமும் குவறயும்.
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  பொடச் சுருக்ைம்

மனித கெரிமொன மணடலமொனது ைொய், 
கதொணவட, உணவுக்குைல், இவ�ப்வப, குடல், 
மலக்குடல் மற்றும் மலததுவை ஆகியைற்வறக் 
ககொணடுள்ைது. இைற்றுடன் கெரிமொன துவண 
சு�ப்பிகைொன, உமிழ நீழ சு�ப்பிகள், இவ�ப்வப 
சு�ப்பிகள், பிததப்வபயுடன் கூடிய கல்லீ�ல், 
கவணயம் மற்றும் சிறுகுடல் சு�ப்பிகளும் 
கொணப்படுகிறது. 

 கெரிததல் நிகழைொனது உணவு 
உடககொள்ளுதல், உடககொணட உணவு சிறு சிறு 
மூலக்கூறுகைொக சிவதக்கப்படுதல், அவ்ைொறு 
கெரிக்கப்படட மூலக்கூறுகள் இ�ததததிற்குள் 
உடகி�கிப்படுதல், உறிஞெப்படட உணவு 
கெல்களின் பகுதிப்கபொருடகைொதல் மற்றும் 
கெரிக்கப்படொத கபொருடகள் 
கைளிரயற்றப்படுதல் ரபொன்ற நிகழவுகவை 
உள்ைடக்கியது. 

 உணைொனது, அதிக அைவில் 
ரதவைப்படும் கபரு ஊடடச்ெததுக்கள் மற்றும் 
குவறைொக ரதவைப்படும் நுணணுடடச் 
ெததுகவைக் ககொணடது. . அைசியமொன 
ஊடடச்ெததுகவை ெம் உடலொல் உற்பததி 
கெய்யமுடியொது. ஆகரை அவை ெொம் உணணும் 
உணவின் மூலரம கபறப்பட ரைணடும். 
ககொழுப்பு, கொர்ரபொவைடர�டடுகள் மற்றும் 
பு�தங்கள் கபரு ஊடடச்ெததுக்கைொகும். 
வைடடமின்கள் மற்றும் தொதுப்கபொருடகள் 
நுணணுடடச்ெததுக்கைொகும். 

 நீ�ொனது ைைர்சிவத மொற்ற நிகழகவுகளில் 
முக்கிய பங்கு ைகிப்பதுடன், உடவல 
நீரிைப்பிலிருந்தும் பொதுகொக்கிறது. 
குடல்பொவதயொனது பொக்டீரியொ, வை�ஸ் மற்றும் 
ஒடடிடுணணிப் புழுக்கைொல் மிகுந்த பொதிப்புக்கு 
உள்ைொகும் பகுதியொகும். இைற்றின் கதொற்றொல் 
ஏற்படும் பொதிப்பிற்கு கபருங்குடல் உடசுைர் 
அைற்சி என்று கபயர். இதனொல் கபருங்குடலின் 
உடபுறபடலம் வீக்கமவடகிறது. ைைரும் 
குைந்வதகளின் ைைர்ச்சிக்கு அதிக அைவு பு�தம் 
ரதவைப்படுகிறது. குைந்வதகளின் ஆ�ம்ப 
ைைர்ச்சி கொலததில் ஏற்படும் பு�தக்குவறபொடு, 
அைர்களுக்கு ம�ொசுமஸ் மற்றும் குைொஷியொர்கர் 
ரபொன்ற பு�தக்குவறப்பொடடு ரெொய்கவை 
ஏற்படுகிறது. 

  மதிப்பீடு

1. கீழைருைனைற்றிலுள்ை 
தைறொன ைொக்கியதவதக் 
குறிப்பிடவும்.

அ) பிததநீர் ககொழுப்வபப் 
பொல்மமொக்குகிறது.

ஆ) வகம் (இவ�ப்வபப்பொகு) இவ�ப்வபயில் 
உள்ை கெரிக்கப்படட அமிலத 
தன்வமயுவடய உணைொகும்.

இ) கவணயநீர் லிப்பிடகவை ககொழுப்பு 
அமிலம் மற்றும் கிளிெ�ொலொக மொற்றுகிறது.

ஈ) என்டிர�ொவகரனஸ் இவ�ப்வபநீர் 
சு�ப்வபத தூணடுகிறது.

2. வகம் (இவ�ப்வபப்பொகு) என்பது……?

அ) ககொழுப்வபக் ககொழுப்புத துகள்கைொக 
மொற்றும் கெயல்.

ஆ) கிளிெ�ொலில் உள்ை / வமகெல் 
கபொருடகவை ககொழுப்புததுகள்கைொக 
மொற்றும் கெயல்.

இ) இவ�ப்வபநீர் மூலம் ஓ�ைவு கெரிதத 
அமில உணவை உருைொக்குதல்.

ஈ) ெடுக்குடல் பகுதியில் முழுவமயொகச் 
கெரிதத உணவு நீர்மதவத உருைொக்குதல்.

3. கவணய நீர் மற்றும் வபகொர்பரனட 
உருைொதவலத தூணடும் ைொர்ரமொன் 

அ)  ஆஞசிரயொகடன்சின் மற்றும் எபிகெஃப்ரின்

ஆ) ரகஸ்டரின் மற்றும் இன்சுலின்

இ)  ரகொலிசிஸ்ரடொவகனின் மற்றும் கெக்ரிடின்

ஈ) இன்சுலின் மற்றும் குளுக்ககொன்

4. ஒடி (oddi) சுருக்குததவெ எதவனப் 
பொதுகொக்கிறது?

அ) கல்லீ�ல் - கவணய ெொைம் 

ஆ) கபொதுப் பிதத ெொைம்

இ) கவணய ெொைம் 

ஈ) சிஸ்டிக் ெொைம்
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5. சிறுகுடலில் கெயல் மிகுகடததல் நிகழச்சி 
மூலம் எது உடகி�கிக்கப்படுகின்றது.

அ) குளுக்ரகொஸ் 
ஆ) அமிரனொ அமிலங்கள் 

இ) ரெொடியம்அயனிகள் 
 ஈ) ரமற்கூறிய அவனததும்

6. கீழைருைனைற்றுள் எந்த இவண தைறொனது?

அ) கபப்சின் – இவ�ப்வப 

ஆ) க�ன்னின் –கல்லீ�ல்

இ) டிரிப்ஸின் – சிறுகுடல்

ஈ) டயலின் - ைொய்குழி

7. கிளிெ�ொல், ககொழுப்பு அமிலம் மற்றும் 
ரமொரனொ கிளிெவ�டுகவை உடகி�கிப்பது 

அ) குடல் உறிஞசியிலுள்ை நிணநீர் ெொைங்கள்

ஆ) இவ�ப்வப சுைர்

இ) கபருங்குடல் 

ஈ) குடலுறிஞசியில் உள்ை இ�தத நுண 
ெொைங்கள்.

8. ககொழுப்பு கெரிமொனததின் முதல் படி

அ) பொல்மமொதல் 

ஆ) கெொதி கெயல்பொடு

இ) லொக்டீல்கள் ைழிரய உடகி�கிததல் 

ஈ) அடிரபொஸ் திசுக்களில் ரெமிப்பு

9. எணடிர�ொவகரனஸ் எதவன மொற்றுைதில் 
பங்ரகற்கிறது

அ)  கபப்ஸிரனொஜவன கபப்ஸினொக 
மொற்றுதலில்

ஆ)  டிரிப்ஸிரனொஜவன டிரிப்ஸினொக 
மொற்றுதலில்

இ)  பு�தங்கவைப் பொலிகபப்வடடுகைொக 
மொற்றுதலில்

ஈ) கொசிரனொஜவன கொசினொக மொற்றுதலில்

10. எந்த இவண தைறொனது? 

அ) வைடடமின் D - ரிக்ககடஸ் 

ஆ) தயமின் - கபரிகபரி

இ) வைடடமின் K - மலடடுததன்வம

ஈ) நியொசின் – கபலக்�ொ

11.  கீழ உள்ைனைற்றுள் கபொருந்தொத இவண 
எது?

ைரிவெ –I ைரிவெ -II

அ)  பிலிரூபின் மற்றும் 
பிலிவிரிடின்

சிறுகுடல் நீர்

ஆ)   ஸ்டொர்ச்வெ நீ�ொற் 
பகுததல்

அவமரலஸ்கள்

இ)  ககொழுப்பு 
கெரிததல்

லிரபஸ்கள்

ஈ) உமிழநீர் சு�ப்பி பர�ொடிட

12. ெரியொன இவணகவை உருைொக்குக.

ைரிவெ –I  ைரிவெ -II

P) சிறுகுடல் - i)  மிகப்கபரிய 
கதொழிற்ெொவல

Q) கவணயம் - ii) நீவ� உடகி�கிததல்
R) கல்லீ�ல் - iii)  மின்பகு 

கபொருடகவைக் 
கடததுதல்

S) கபருங்குடல்- iv)  கெரிமொனம் மற்றும் 
உடகி�கிததல்

அ) ( P- iv ) ( Q- iii) ( R- i ) ( S- ii )

ஆ) ( P- iii ) (Q- ii ) ( R- i ) ( S- iv )

இ) ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- ii ) (S- i )

ஈ) ( P- ii) (Q-iv ) ( R- iii ) ( S- i )

13. ெரியொன இவணகவை உருைொக்குக.

ைரிவெ –I ைரிவெ -II

P) சிறுகுடல் - i) 23 கெ.மீ

Q)கபருங்குடல் - ii) 4 மீடடர்

R) உணவுக்குைல் - iii) 12.5 கெ.மீ

S) கதொணவட - iv) 1.5 மீ
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அ) ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )

ஆ) ( P- ii ) (Q- iv ) ( R- i ) ( S- iii )

இ) ( P- i ) ( Q- iii ) ( R- ii ) (S- iv )

ஈ) ( P- iii) ( Q- i ) ( R- ii ) ( S- iv )

14. ெரியொன இவணகவை உருைொக்குக.

ைரிவெ –I ைரிவெ -II

P) லிரபஸ் - i) ஸ்டொர்ச்

Q)கபப்சின் - ii) கொசின்

R) க�ன்னின் - iii) பு�தம்

S) டயலின் - iv) லிபிட

அ) ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )

ஆ) ( P- iii ) (Q- iv ) ( R- ii ) ( S- i )

இ) ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- ii) (S- i )

ஈ) ( P- iii) ( Q- ii ) ( R- iv ) ( S- i )

15. கீழ ைருைனைற்றுள் எது கல்லீ�லின் 
பணியல்ல.

அ) இன்சுலின் உற்பததி

ஆ) ெச்சு நீக்கம்

இ) கிவைக்ரகொஜன் ரெமிப்பு 

ஈ) பிதத நீர் உற்பததி

16. அறிக (A): சிறுகுடவலப்ரபொலப் 
கபருங்குடலிலும் உறிஞசிகள் உள்ைன. 
கொ�ணம் (R): நீர் உடகி�கிததல் 
கபருங்குடலில் ெவடகபறுகின்றது.

அ) A மற்றும் R ஆகியன ெரி ரமலும் R,  
A பற்றிய ெரியொன விைக்கம் ஆகும்.

ஆ) A மற்றும் R ஆகியன ெரி ரமலும் R,  
A பற்றிய ெரியொன விைக்கம் இல்வல.

இ) A ெரி ஆனொல் R தைறு.

ஈ) A தைறு ஆனொல் Rெரி

17. குடலுறிஞசி பற்றிய தைறொன கூற்வறக் 
குறிப்பிடவும்.

அ) இவை குடல் நுணணுறிஞசிகவைக் 
ககொணடுள்ைன.

ஆ) இவை புறப்ப�ப்வப அதிகரிக்கின்றன

இ) இைற்றில் இ�ததத நுணெொைங்களும் 
நிணநீர் குைல்களும் உள்ைன.

ஈ) இவை ககொழுப்பு கெரிததலில் 
பங்ரகற்கின்றன

18.  சிறுகுடலில் மடடும் உறிஞசிகள் உள்ைன. 
ஏன் இவ�ப்வபயில் இல்வல?

19 பிதத நீரில் கெரிமொன கெொதிகள் இல்வல, 
இருந்தும் கெரிததலில் முக்கியததுைம் 
கபறுகிறது ஏன்?

20. ஸ்டொர்ச் மூலக்கூறுகள் சிறுகுடவல 
அவடைது முதல் ஏற்படும் ரைதி 
மொற்றங்கவைப் படடியலிடுக.

21. கரலொரி மதிப்பின் அடிப்பவடயில் 
பு�தததிற்கும் ககொழுப்பிற்கும் 
இவடயிலொன ரைறுபொடு மற்றும் உடலில் 
இைற்றின் பங்கு குறிதது எழுதுக.

22.கெரிமொன கெொதிகள் ரதவையின்ரபொது 
மடடுரம சு�க்கின்றது. விைொதிக்கவும்.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch05.indd   106 06-02-2020   2.45.01 PM



107

கரு
த்து

 வ
ற

ை�
டம்

è
£˜
®
ò
£‚

ð°
F

ç
ð‡

®
‚

ð°
F

¬
ð«

ô
£K
‚

ð°
F

H
¡

C
Á
°
ì
™

Þ
¬
ì
„

C
Á
°
ì
™

º
¡

C
Á
°
ì
™

ª
ð¼

ƒ
°
ì
™

ãÁ
 ª

ð¼
ƒ
°
ì
™

è
¬
í

ò
‹

è
™
h
ó™

à
I
›
c˜

²
óŠ
H
è
œ

ª
êK

ñ
£ù

²
óŠ
H
è
œ

°
ì
™

õ
£™

ý
£v

†
ó£

âÂ
‹

¹¬
ì
Š¹
è
œ

ñ
ô
ˆ
¶
¬
÷

ª
ð¼

ƒ
°
ì
™

C
Á
°
ì
™
 ¹
¼
¡
ù
K¡

²
óŠ
H
è
œ
 ñ

ŸÁ
‹

L
ð˜
è
Q
¡
 ñ

®
Š¹
è
À

‹

ê‚
è
v

â¡
ª
ì
Kè

v
²
óˆ

î
™

Þ
óŠ
¬
ð

²
óŠ
H
è
œ

Þ
¬
óŠ
¬
ð

à
í

¾
‚
°
ö
™

ª
êK

ñ
£ù

ñ
‡

ì
ô
‹

ª
î
£‡

¬
ì

à
í

¾
‚

°
ö
™

õ
£Œ

ï£
¡
°

Ü
´
‚
°
è
œ

õ
£Œ

‚
°
N

à
I
›
c˜

ª
ï£
F
è
œ

(ì
ò
L
¡
)

«è
£¬

ö
‚
W
›

Ü
´
‚
°

î
¬
êò

´
‚
°

Y«
ó£
ê£

«è
£¬

ö
ò
´
‚
°

ª
ñ
™
½
î
™

ðŸ
è
œ
,

ï£
‚
°

A
¬
ì
ñ
†
ì

ª
ð¼

ƒ
°
ì
™

Þ
øƒ

°
ª
ð¼

ƒ
°
ì
™

C
‚
ñ
£Œ

´
ª
ð¼

ƒ
°
ì
™

ñ
ô
‚
°
ì
™

°
ì
™

H
¶
‚
è
‹

Þ
ò
‚
è

ª
êK

ñ
£ù

‹

B
y

B
y

«õ
F

ª
êK

ñ
£ù

‹

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch05.indd   107 06-02-2020   2.45.01 PM



108

இறணயச்செயல்�ொடு 

Digestive System’s உைலி
http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/natural-
history/explore-your-digestive-system

Let's Digest
செரிமொன மண்டலைம்

�டிகள
1.  கீழ்க்கண்டை உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி “Interactive Digestive System” என்னும் 

ெ்க்கத்திரைத் திை்க்கவும். “View Digestive System” ஐ பொடு்க்கவும்.
2.   பெரிமாை மண்டைலத்தின் ொ்கங்களுள் ஏதாவது ஒரு ொ்கத்தின் மீது சுடடிரய ரவத்துச் 

பொடு்ககிைால் அநதப் ொ்கத்திரைப் ெற்றி அறிநது ப்காள்ைலாம்.
3.   “Explore the digestive system” என்னும் பொத்தாரைச் பொடு்ககி வாய் முதல் மலவாய் 

வரையுள்ை ொ்கங்களின் பெயல்முரை்கரைப் ெற்றித் பதரிநது ப்காள்ைலாம்.
4.   பெயல்ொடடின் வொது வ்கட்கப்ெடும் வ்கள்வி்களு்ககுச் ெரியாை விரடை அளித்தால்  அடுத்த 

ெடிநிரல்ககுச் பெல்லலாம்.  

Do you 
know?

contractions called peristalasis.

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

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

Fun fact:
There are two kinds of fibre
both support a healthy colon

Soluble 
fibre soaks 
up toxins 
and waste 
in the 
digestive 
system

Insolube fibre
(”roughage”) move
bulk through th
intestine to help
with  regular
bowel movement

all bladder stores 
bile secretion.

Protease
Helps 
digest
protein

Lipase
Helps 
digest
fats

Amylase
Helps digest
carboh

Liver:

he liver secrete bile. Bile helps 
the small intestine by breaking 
downs fats and making them 
easier  to absorb.

Small intestine: 

ost of the nutrients form 
ood are digested

and absorbed in the 
small intestine.

Large intestine (Colon):

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

stomach acid from going back up
(refluxing) into the oesophagu

Stomach: 

Gastric juice contain HCl and 
gastric enzymes.

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

Pancreas

The pancreas is connected to th
duodenum where three  impor
digestive enzmyes are made

Up to 70% of our natural immune
system support is in the digestive tracThere are more then 

100 trillion 

7

8

9

9

5

8

2

3

4

5

6

6

செரித்தல் 
செயல்முறைகற்ளப் 

�ற்றித் சதரிநது 
சகொளபவொமொ!

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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உணணும் உணவும், எந்ெொளும் சுைொசிக்கும் 
கொற்றும், உயிர்ைொழவில் முக்கிமொனவை.  
ஏகனனில் உயிரிகளின் பல்ரைறு 
உடற்கெயலியல் கெயல்பொடுகளுக்கும் 
ரதவையொனது ஆற்றல் ஆகும். அவ்ைொற்றல் 
எங்கிருந்து ைருகிறது? ெொம் சுைொசிக்கும்ரபொதும், 
பின்னரும் ெவடகபறுைகதன்ன? ரமற்கணடவை 
கதொடர்பில்லொத  ரகள்விகைொகத 
ரதொன்றினொலும், சுைொெததிற்கும் உணவின் 
மூலம் ஆற்றல் உருைொக்கப்படுைதற்குமிவடரய 
உள்ை பிவணப்வப அறிந்து ககொள்ைது 
ரதவையொகும். ஆக்ஸிஜவனப் பயன்படுததிக் 
குளுக்ரகொஸ் ரபொன்ற உயிர் மூலக்கூறுகள் 
உவடக்கப்படடு, ஆற்றல் உருைொக்கப்படுகிறது.  
அப்ரபொது கைளிப்படும் கொர்பன் வடஆக்வெடு 
கைளிரயற்றப்படுகிறது.  ஆகரை கெல்களுக்கு 
ஆக்சிஜன் அளிக்கப்படுைதும் கொர்பன் 
வடஆக்வெடு உடனடியொக 
கைளிரயற்றப்படுைதும் கதொடர்ச்சியொக 
ெவடகபறுைது ரதவையொகிறது.  எனரை 
உயிர்ைொைச் சுைொெ மணடலததின் ரதவை 
அைசியமொகிறது.

சுவோெம்
�ோடஉள்்ளடக்கம் 

6.1. சுவகாெததின் பணி்ள்
6.2. பல்தவறு உயிரி்ளில் ்காணப்படும் சுவகாெ உறுப்பு்ள்
6.3. சுவகாெம் ந்டகபறும் மு்ை
6.4. வகாயு பரிமகாற்ைம்
6.5. வகாயுக்்ள் ்டதேப்படுேல்
6.6. சுவகாெத்ே கநறிப்படுததுேல்
6.7 ஆக்ஸிஜன் ்டததுேலில் உள்ள சிக்்ல்்ள்
6.8 சுவகாெ மண்டலக் த்காளகாறு்ள்
6.9 பு்்பிடிதேலின் தீய வி்ளவு்ள்

அலகு – III   �ோடம் – 6

ஆழ்சுவகாெத்ேயும் சுவகாெ வீேத்ேயும் அதி்ரிக்் 
உடற்பயிற்சி உேவுகிைது.  இேன் மூலம் ே்ெ்ளுக்கு 
கூடுேல் ஆக்ஸிஜன் அளிக்்ப்பட்டு, திசுக்்ளிலிருந்து 

கூடுேல் ்காரபன் ்டஆக்்ஸைடு 
கவளிதயற்ைப்படுகிைது.

Learning Objectives:

• மனிேனின் வகாயு பரிமகாற்ை 
மண்டலததின் அ்மப்்ப விளக்்க் 
்ற்ைல்.

• சுவகாெ மண்டலததேகாடு 
கேகாடரபு்டய 
உறுப்பு்ள் மற்றும் 
திசுக்்்ள அறிேலும் 
படம் வ்ரேலும்.

• வகாயுப் பரிமகாற்ைம் 
மற்றும் வகாயு 
்டதேப்படுேல் ஆகிய நி்ழ்வு்்ளப் 
புரிந்துக்காள்ளல்.

• ஆக்சிஜன் ்டதேப்படுேல் கேகாடரபகாை 
சிக்்ல்்்ள அறிேல்.

• பு்்ப் பிடிப்பதிைகால் ஏற்படும் தீய 
வி்ளவு்ள் குறிதே அறி்வப் கபைல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

109
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தவ�ைொழ விலங்குகவைக் கொடடிலும் ரைகம் 
மிக்கதொகும். 

எளிய உடல் அவமப்புவடய கடற்பஞசுகள், 
குழியுடலிகள் மற்றும் தடவடப்புழுக்கள் 
ரபொன்றைற்றில் ைொயு பரிமொற்றம் உடல்  ப�ப்பின் 
ைழியொக எளிய வி�ைல் முவறயில் நிகழகிறது.  
மணபுழுக்கள் ஈ�ப்பதமுவடய ரதொலின் மூலமும், 
பூச்சிகள் மூச்சுக் குைல்களின் (Tracheal tubes) 
மூலமும் சுைொசிக்கின்றன.  நீர்ைொழ 
கணுக்கொலிகள் மற்றும் கமல்லுடலிகளில் 
கெவுள்கள் சுைொெ உறுப்புகைொகின்றன.  
முதுககலும்பிகைொன மீன்களில் கெவுள்களும், 
இருைொழவிகள், ஊர்ைன, பறப்பன மற்றும் 
பொலூடடிகளில் இ�ததக் குைல்கள் நி�ம்பிய 
நுவ�யீ�ல்களும் சுைொெ  உறுப்புகைொகச் 
கெயல்படுகின்றன. தைவைகள் நுவ�யீ�ல்,  
ைொய்க்குழி மற்றும் அைற்றின் ஈ�மொன 
ரதொவலயும் சுைொெததிற்குப் பயன்படுததுகின்றன.

6.2.1.  மனித சுவோெ மண்டலம் (Human 
Respiratory system)

புறெொசிததுவைகள், ெொசிக்குழி, கதொணவட 
(pharynx) கு�ல்ைவை (larynx), மூச்சுக்குைல் (trachea), 
மூச்சுக்கிவைக் குைல்கள் (bronchi),  மூச்சுக்கிவை 
நுணகுைல்கள் (bronchioles) மற்றும் கொற்று 
நுணணவறகவை (Alveolus) உவடய நுவ�யீ�ல் 
ஆகியவை மனிதச் சுைொெ மணடலததில் 
அடங்கியுள்ைன (படம் 6.1). புறெொசிப்பகுதி முதல் 
முவன மூச்சுக்கிவை நுணகுைல் ைவ� உள்ை 
பகுதி கடததும் பகுதி ஆகும். கொற்று நுணணவற 
மற்றும் ெொைங்கள் ஆகியவை சுைொெப் பகுதி 
என்று அவைக்கப்படும். கடததும் பகுதியிலுள்ை 
சுைொெப் ப�ப்புகள் உள்ளிழுக்கப்படும் கொற்வற 
குளிர்விததும் கைப்பப்படுததியும் கொற்றின் 
கைப்பநிவலவய சீ�ொக்குகிறது. 

புறெொசிததுவைகள் மூலம் கொற்று, ரமல் 
சுைொெப்பொவதக்குள் நுவைகிறது. அவ்ைொறு 
நுவையும் கொற்றொனது சுைொெப்பொவதயின் 
உள்படலததில் உள்ை மயிரிவைகைொலும் 
ரகொவைப்படலததொலும் ைடிகடடப்படுகிறது.  
கைளி ெொசிததுைொ�ங்கள் ெொசியவறயின் 
ைழியொக ெொசிதகதொணவடப்பகுதியில் 
(nasopharynx) திறக்கின்றன. இப்பகுதி 
கு�ல்ைவைப் பகுதியிலுள்ை 
கு�ல்ைவைததுவையின் (glottis) மூலம் 
மூச்சுக்குைொயில் திறக்கிறது. மூச்சுக்குைல், 

முந்வதய பொடங்களில் ைைர்ச்சிக்கும், திசு 
புதுப்பிததலுக்கும் ரதவையொன ஆற்றவல உணவு 
எவ்ைொறு தருகிறது என்பது விைக்கப்படடது. 
ஏற்கனரை குறிப்பிடடைொறு குளுக்ரகொஸிலிருந்து 
ஆற்றவலப் கபற ஆக்ஸிஜன் அைசியம்.  எனரை 
இந்தப் பொடததில் மனிதச் சுைொெ மணடல 
உறுப்புகள், மூச்சு விடுதல், கொற்று பரிமொற்றமுவற, 
ைொயுக்கள் கடததப்படுதல் மற்றும் சில சுைொெக் 
ரகொைொறுகள் ஆகியவை விைரிக்கப்படடுள்ைன. 

ைளிமணடலததிலிருந்து ஆக்ஸிஜவன 
உள்ளிழுததுக் ககொணடு, நுவ�யீ�லிலிருந்து 
கொர்பன் வடஆக்வ்வட ைளிமணடலததிற்கு 
கைளிரயற்றுைதும் உள்ளிழுக்கப்படட 
ஆக்ஸிஜனொனது கெொதிகள் உதவியுடன் 
கெல்களில் உள்ை கரிம உணவூடடப் 
கபொருடகவைச் சிவததது ஆற்றவல 
கைளிப்படுததுதலும் சுைொெம் எனப்படும்.

6.1 சுவாெததின் பெணிைள் (Respiratory 
functions)
சுவோெ மண்டலத்தின் ஐந்து முக்கியப் 
�ணிக்ளோவை:-

i) ைளிமணடலததிற்கும் இ�ததததிற்கும் இவடரய 
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கொர்பன் வடஆக்வெடு 
ஆகியைற்வறப் பரிமொற்றம் கெய்தல்.

ii) உடலின் pH அைவை நிவலப்படுததிப்ரபணுதல்

iii)  உடசுைொெததின் ரபொது உள்ளிழுக்கப்படட 
ரெொயூக்கிகள் மற்றும்  மொசுபடுததிகளிடமிருந்து 
ெம்வமப் பொதுகொததல்.

iv)  இயல்பொன கு�கலொலிக்கொன கு�ல் ஒலி 
ெொணகவை (vocal cords) ப�ொமரிததல்.

v) கெல் சுைொெததொல் உருைொக்கப்படும் 
கைப்பதவதச் சுைொெததின் மூலம் கைளிரயற்றல்.

6.2 பெல்மவறு உயிரிைளில் ைா்ணபபெடும் 
சுவாெ உறுபபுைள்
விலங்குகள் தொம் ைொழும் முவறக்கும் ைொழும் 
சூைலுக்கும் ஏற்ப ைொயு பரிமொற்றததிற்கொன 
சுைொெ உறுப்புகவைப் பலைவககைொகப் 
கபற்றுள்ைன. ைளிமணடலததில் உள்ை 
ஆக்ஸிஜவன விட நீரில் கவ�ந்துள்ை  
ஆக்சிஜனின் அைவு மிகவும் குவறவு. எனரை 
தொன் நீர்ைொழ விலங்குகளின் சுைொெ வீதம் 
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நுவைகிறது. நுவ�யீ�லுக்குள் முதல்நிவல 
மூச்சுக்கிவைக்குைல்கள் பலமுவற பிரிைவடந்து 
இ�ணடொம் நிவல மற்றும் மூன்றொம் நிவல 
மூச்சுக்கிவைக் குைல்கைொகின்றன. மூன்றொம் 
நிவல மூச்சுக்கிவைக்குைல்கள் மீணடும் பிரிந்து 
முடிவு மூச்சுக்கிவைக் குைல்கைொகவும் சுைொெ 
மூச்சுக்கிவைக் குைல்கைொகவும் மொறுகின்றன.  

மூச்சுக்குைலின் சுைரில் 
குருதகதலும்பொலொன ‘C’ ைடிைக் குருதகதலும்பு 
ைவையங்கள் அவமந்துள்ைன.  
இக்குருதகதலும்பு ைவையங்கள் சுைொெததின் 
ரபொது ஏற்படும் அழுதத மொறுபொடுகைொல் குைல் 
கைடிததுவிடொமலும் கொற்று கெல்லும் ரபொது 
சிவதந்து விடொமலும் மூச்சுக்குைவலப் 
பொதுகொக்கின்றன.  மூச்சுக்கிவை நுண குைல்களில் 
குருதகதலும்பு ைவையங்கள் இல்வல.  அந்நுண 
குைல்களின் கடினததன்வம அைற்வறச் 
சிவதைவடயொமல் பொதுகொக்கிறது.  
அரதரைவையில், நுணகுைல்கவைச் சுற்றியுள்ை 
கமன்வமயொன தவெகள் சுருங்கி விரிைவடைதொல்  
கொற்றுப்பொவதயின் விடட அைவு 
மொற்றியவமக்கப்படுகிறது.

மூச்சுக்கிவைக்குைல் மற்றும் மூச்சுக்கிவை 
நுணகுைல்களின் சுைரில் உள்ை குறுயிவை 
எபிதீலியச்  கெல்கள் ரகொவைப்கபொருவைச் 
சு�க்கின்றன.  சுைொெப்பொவதயின், ரகொவைப் 
படலததிலுள்ை நகோப்வப்சசசல்கள் (goblet cells) 
அதிகக் கிவைக்ரகொபு�தங்கவைக் ககொணட 
ைழுைழுப்பொன ரகொவைவயச் சு�க்கின்றன. 
ரகொவைப்படலததில் ஒடடிக்ககொணடுள்ை 
நுணகிருமிகளும், தூசுப் கபொருடகளும் மூச்சுக் 
குைொயின் ரமற்பகுதிக்குக் ககொணடுை�ப்படடு 
இயல்பொன விழுங்குதலின் ரபொது அவை 
உணவுக்குைொயினுள் அனுப்பப்படுகின்றன. 
கமல்லிய, மீள் தன்வமயுவடய கு�ல்ைவை 
மூடியொனது உணவு விழுங்கப்படும் ரபொது 
உணவுததுகள் கு�ல் ைவையினுள் கென்று 
அவடதது விடொமல் தடுக்கிறது.  

மூச்சுக்குைல் ஓ�ைவிற்கு ைவையும் தன்வம 
ககொணட பல குருதகதலும்பு ைவையங்கவை 
உவடயது. அது கதொணவடப்பகுதியிலிருந்து 
மொர்பவறயின் ெடுப்பகுதி ைவ� நீணடு 5ைது 
மொர்பு முள்கைலும்புப் பகுதியில்  ைலது மற்றும் 
இடது முதல்நிவல மூச்சுக்கிவைக் குைல்கைொகப் 
பிரிந்து  ைலது மற்றும் இடது நுவ�யீ�ல்களுக்குள் 

�டம் 6.1 மனிதனின சுவொெ மண்டலைம்

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch06.indd   111 06-02-2020   2.45.24 PM



112

சுைொெ நுணகுைல்கள் அதிக இ�தத 
ெொைமுள்ை, கமல்லிய சுை�ொலொன, ைொயுப் 
பரிமொற்றத தைமொன கொற்றுப்வபகளில் (Alveoli) 
முடிைவடகின்றன (படம் 6.2, 6.3).

கொற்றுப்வபகளில் உள்ை ைொயு 
வி�ைலுக்கொன ெவ்வு மூன்று அடுக்குகைொல் 
ஆனது.  அவை, கொற்றுப் வபகளிலுள்ை கமல்லிய, 
தடவட எபிதீலியச் கெல்கள் (Squamous epithelium), 
கொற்றுப்பவபயின் இ�தத நுண ெொைங்களின் 
எணரடொதீலியச் கெல்கள், மற்றும் இவை 
இ�ணடிற்கும் இவடரய உள்ை அடிப்பவடப் 
கபொருடகள் (Basement substance)  ஆகியவையொகும்.  
கொற்றுப்வபயின் கமல்லிய தடவட எபிதீலியச் 
கெல்கள் ைவக  I  மற்றும் ைவக II கெல்கவைக் 
ககொணடுள்ைன. ைவக I,  கெல்கள் மிக 
கமல்லியவை ஆதலொல் இதன் மூலம் ைொயு 
பரிமொற்றம் விரவல்	 முவையில் துரிதமொக 
ெவடகபறுகிறது.  ைவக II  கெல்கள் தடிததவை.  
இவை நமறபரப்பிகள் (Surfactant) எனும் 
ரைதிப்கபொருவை உற்பததி கெய்து  சு�க்கின்றன.

�டம் 6.2 மனிதச் சுவொெப் �ொறத

�டம் 6.3  கொற்றுப்ற�களின அறமப்பு

ரமற்ப�ப்பிகள் (Surfactants) 
என்பது நுணகொற்றுப் 
வபயின் ரமற்புறததில் 
கொணப்படும் கமல்லிய, 

கெல்கைற்ற, பு�தம் மற்றும் 
பொஸ்ரபொலிப்பிடுகைொலொன, படலமொகும்.  
இது கொற்று நுணணவறயின் ப�ப்பு 
இழுவிவெவயக் குவறதது நுவ�யீ�ல்கவைச் 
சிவதைவடயொமல் பொதுகொக்கிறது.  ரமலும் 
நுவ�யீ�ல் வீக்கதவத தடுதது சுைொெதவத 
எளிதொக்குகிறது.  குவறப்பி�ெைததில் 
பிறக்கும் குைந்வதகளின் கொற்றுப்வபகளில் 
குவறைொன அைரை ரமற்ப�ப்பிகள் 
உ ரு ை ொ க் க ப் ப ட டு ள் ை த ொ ல் .  
அக்குைந்வதகளுக்கு சிசுமூச்சுததிணறல் 
ரெொய்க்குறியீடு’ (Newborn Respiratory Distress 
Syndrome) (NRDS)  ஏற்படுகின்றது. ஏகனனில் 
கர்ப்ப கொலததின் 25ைது ைொ�ததில்தொன் 
கொற்றுப்வப ரமற்ப�ப்பிகள்  
உருைொக்கப்படுகின்றன.

சுைொெ உறுப்புகைொகிய நுவ�யீ�ல்கள் 
பஞசு ரபொன்ற மிருதுைொன திசு அவமப்பொகும்.   
கொற்றுப்புக இயலொத மொர்பவறயில் (Thoracic cavity) 
இரு நுவ�யீ�ல்கள் வைக்கப்படடுள்ைன. 
மொர்பவறவயச் சுற்றிலும் முதுகுப்புறததில் 
முதுககலும்புதகதொடரும் (Vertebral column), 
ையிற்றுப்புறததில் மொர்கபலும்பும் (Sternum) 
பக்கைொடடில் விலொ எலும்புகளும் (Ribs)  மற்றும் 
ரமற்குவிந்த அவமப்புவடய உத�விதொனம்  
(Diaphragm) மொர்பவறயின் கீழப்புறததிலும் 
அவமந்துள்ைது. 

நுவ�யீ�ல்கவைச் சுற்றியுள்ை புளூ�ொ 
(Pleura) எனும் இ�டவடச்ெவ்வு, மீள்தன்வமயுவடய 
பல அடுக்கு இவணப்புத திசுக்கவையும் இ�தத 
நுணெொைங்கவையும் ககொணடது. புளூ�ல் 
படலங்களுக்கிவடரய புளூ�ல் தி�ைம்  
(Pleural fluid) நிவறந்துள்ைது.   நுவ�யீ�ல்கள் 
சுருங்கி விரியும் ரபொது உ�ொய்விவனக் குவறக்க 
இததி�ைம் உதவுகிறது.

சுவோெப் �ரப்பின் �ண்புகள்:
•  அதிகப் ப�ப்பைவையும் அதிக இ�தத 

நுணெொைங்கவையும் கபற்றிருக்க ரைணடும்.

• ஈ�ததன்வமயுடன் மிக கமல்லிய சுைருவடயதொக 
இருததல் ரைணடும்.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch06.indd   112 06-02-2020   2.45.25 PM



113

�டம் 6.4 சுவொெம் ேறடச�றும் முறை 
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• புறச்சூைரலொடு ரெ�டி கதொடர்பு ககொணடிருததல் 
ரைணடும்.

• சுைொெததின் ரபொது கொற்று எளிதொக ஊடுருைக் 
கூடியதொக இருக்க ரைணடும்.

சுவோெ நிகழவின் �டி நிவலகள்
I.  ைளிமணடலம் மற்றும் நுவ�யீ�ல்களுக்கு 

இவடரயயொன ைொயு பரிமொற்றம்.

II.  நுவ�யீ�ல்களுக்கும் இ�ததததிற்கும் 
இவடரயயொன O2 மற்றும்  CO2 பரிமொற்றம்.

III.  இ�ததததின் மூலம்  O2 மற்றும் CO2 ஆகியவை 
கடததப்படுதல்.

IV.  இ�ததம் மற்றும் கெல்களுக்கிவடரய ைொயு 
பரிமொற்றம்.

V.  கெல்கள், பல உடற்கெயலியல் கெயல்கவைச் 
கெய்ய O2  ஐ எடுததுக்ககொள்ளுதலும் CO2 ஐ 
கைளிரயற்றுதலும்.

6.3  சுவாெம் நலடசபெறும் முலை 
(Mechanism of breathing)

ைளிமணடலததிற்கும் நுவ�யீ�ல்களுக்கும் 
இவடரய ெவடகபறும் கொற்றுப் பரிமொற்றரம 
மூச்சுவிடுதல் எனப்படுகிறது.  இந்நிகழவு, 
உடசுைொெம், மற்றும் கைளிச்சுைொெம் எனும் 
இருநிவலகளில் ெவடகபறுகிறது.  உடசுைொெம் 
என்பது ைளிமணடலததிலுள்ை கொற்று 

நுவ�யீ�ல்களுக்குள் கெல்ைவதயும்,  
கைளிச்சுைொெம் என்பது கொற்று நுணணவறகளில் 
உள்ை ைொயு நுவ�யீ�ல்கவை விடடு  
கைளிரயற்றப்படுைவதயும் குறிக்கிறது  (படம் 6.4).

நுவ�யீ�ல்களில் தவெெொர்கள் 
கொணப்படுைதில்வல. ஆனொல் விலொ 
எலும்பிவடததவெகள் மற்றும் உத�விதொனததின் 
இயக்கததொல் இவை சுருங்கி விரிகின்றன.  
உத�விதொனம் எனும் திசுப்படலமொனது 
மொர்பவறவய ையிற்றவறயிலிருந்து பிரிக்கிறது.  
இயல்பொன நிவலயில் உத�விதொனம் 
ரமல்ரெொக்கிக் குவிந்த நிவலயில் கொணப்படுகிறது.  
விலொ எலும்பிவடததவெகள் விலொ எலும்புகவை 
இயக்குகின்றன.  கைளி விலொ   
எலும்பிவடததவெகள், உள் விலொ 
எலும்பிவடததவெகள் மற்றும் உத�விதொனம் 
ஆகியைற்றொல் ஒரு அழுதத ரைறுபொடு 
உருைொக்கப்படுகிறது.  அரதரபொன்று, 
நுவ�யீ�லினுள் உள்ை கொற்றின் அழுததம் 
ைளிமணடலக் கொற்றழுதததவத விடக் 
குவறைதொல் உடசுைொெம் ெவடகபறுகிறது. 
நுவ�யீ�ல்களுள் உள்ை கொற்றழுததம் 
ைளிமணடலக் கொற்றழுதததவத விட 
அதிகரிப்பதொல் கைளிச்சுைொெம் நிகழகின்றது. 

உத�விதொனத தவெகளும் கைளி விலொ 
எலும்பிவடத தவெகளும் சுருங்கி 
உடசுைொெமொனது துைங்கப்படுகிறது. இவ்ைொறு 
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சுருங்குைதொல் விலொ எலும்புகளும் 
மொர்கபலும்பும் ரமற்புறமொகவும் 
கைளிப்புறமொகவும் இழுக்கப்படடு மொர்பவற 
பக்கைொடடிலும் முதுகுப்புற ையிற்றுப்புற 
அச்சிலும் கபரிதொகிறது.  உத�விதொனததின் 
ைடடததவெகள் சுருங்குைதொல் ரமல்ரெொக்கி 
உயர்ந்திருந்த உத�விதொனம் தடவடயொகிறது.  
இந்நிகழச்சியொல் மொர்பவறயின் ரமல்-கீழ  
அச்சில் ககொள்ைைவு கூடுகிறது.  ரமற்கூறிய 
அவனததுத தவெச் கெயல்கைொல் நுவ�யீ�லின் 
ககொள்ைைவு அதிகரிக்கிறது. இதன் விவைைொக 

உட்சுவோசம் சவளி்சசுவோசம்

உடசுைொெததின் ரபொது சுைொெ வமயங்கள் 
தூணடல்கவை கதொடங்கி அனுப்புகின்றன.

உத�விதொனமும், கைளி விலொஎலும்பிவடத 
தவெகளும் சுருங்குகின்றன.

மொர்புச்சுைர் விரிைவடைதொல் மொர்பவறயின் 
ககொள்ைைவு அதிகரிக்கிறது.

நுவ�யீ�ல்களுக்குள் அழுததம் குவறகிறது.

ைளிமணடல அழுதததவதத கொடடிலும் 
நுணணவறகளின் அழுததம் குவறகிறது.

கொற்று நுணணவறகள் விரிைவடைதொல் கொற்று 
உள் கெல்கிறது.

நுணணவறகள் விரிைவடயும் ரபொது கொற்று 
நுணணவற அழுததமும் ைளிமணடல 
கொற்றழுததமும் ெமமொகும் ைவ� கொற்று 
உள்ரைற்றப்படுகிறது.  இதனொல் கொற்று நுணணவற 
பருமனொகிறது.

கைளிச்சுைொெததின் ரபொது சுைொெ வமயங்கள் 
தூணடல்கவை நிறுததுகின்றன

உத�விதொனம் தைர்ச்சி அவடகின்றன, ஆனொல் உள் 
விலொஎலும்பிவடத தவெ சுருங்குகின்றன.

மொர்புச்சுைர் சுருங்குைதொல் மொர்பவறயின்  
ககொள்ைைவு குவறகிறது.

நுவ�யீ�ல்களுக்குள் அழுததம் அதிகரிக்கிறது.

ைளிமணடல அழுதததவதக் கொடடிலும் கொற்று 
நுணணவறகளில் அழுததம் அதிகரிக்கிறது.

கொற்று நுணணவறகள் சுருங்குைதொல் கொற்று 
கைளிரயற்றப்படுகிறது.

கொற்று நுணணவற அழுததம் ைளிமணடல 
கொற்றழுதததவதச் ெமன்  கெய்யும் ைவ� கொற்று 
கைளிரயற்றப்படுகிறது.  கொற்று நுணணவற 
இயல்பு நிவலக்குததிரும்புகிறது.

உட்சுவொெம் மற்றும் சவளிச் சுவொெத்தில் ேறடச�றும் நிகழவுகள

நுவ�யீ�லில் உள்ை கொற்றின் அழுததம் 
ைளிமணடலததின் அழுதததவதவிடக் குவறகிறது.  
இதவன ஈடுகெய்ைதற்ககன கைளிக்கொற்று 
சுைொெப் பொவதகளின் ைழிரய நுவ�யீ�லினுள் 
நுவையும்.  இந்நிகழச்சி உட்சுவோசம் எனப்படும்.

உத�விதொனததவெகள் தைைர்ைவடயும் 
ரபொது உத�விதொனம்  ரமல்ரெொக்கி உயர்ந்து 
தன்னுவடய இயல்பொன குவிந்த ைடிை நிவலவய 
அவடைதொலும்,  உள் விலொ எலும்பிவடத 
தவெகளின் சுருக்கததினொல், கீழரெொக்கி 
இழுக்கப்படுைதொலும் மொர்பவறயின் 
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ககொள்ைைவு குவறந்து, நுவ�யீ�ல்கள் 
அழுததப்படடு, நுவ�யீ�லிலுள்ை கொற்றழுததம் 
ைொயு மணடலக் கொற்றழுதததவத விட 
அதிகரிக்கிறது.  இதனொல் சுைொெப்பொவதயின் 
ைழியொக நுவ�யீ�லிலுள்ை கொற்று  
கைளிரயற்றப்படுகிறது. இந்நிகழச்சி 
சவளி்சசுவோசம்  எனப்படும்.

ஒரு ஆர�ொக்கியமொன மனிதனின் ெ�ொெரி 
சுைொெம் ஒரு நிமிடததிற்கு 12-16 முவறயொகும்.  
ஒருைரின் நுவ�யீ�ல் கெயல்பொடவட 
அறிைதற்கொன மருததுைக்கணக்கீடடில் 
சுைொெததின் ரபொது பங்ரகற்கும் கொற்றின் 
ககொள்ைைவை அைக்க ஸ்வபநரோமீட்்டர 
(மூச்சீடடுமொனி) (Spirometer)  எனும் கருவி 
பயன்பொடடில் உள்ைது.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

நீங்கள் கடல் மடடததிறகு ரமரல ஒரு மவல 
உச்சியில் இருக்கும் ரபொது, உங்களுக்கு 
குமடடல் மற்றும் இதயததுடிப்பு அதிகமொகிறது. 
இந்நிவல ஏன் ஏற்படுகிறது? இந்ரெொயின் மற்ற 
அறிகுறிகள் யொவை? இதவன ெொம் எவ்ைொறு 
தவிர்க்கலொம்?

6.3.1.  சுவாெ நுலையீைல் 
சைாள்ளளவுைள் ேறறும் 
சைாள்திைன்ைள் 
(Respiratory volumes and capacities)

சுவோசக்	 சகோள்்ள்ளவுகள் (Respiratory volumes )  
(படம் 6.5) சுைொெததின் ஒவ்கைொரு நிவலயின் 
ரபொதும் உள்ை கொற்றின் ககொள்ைைவு, பல்ரைறு 
சுைொெக் ககொள்ைைவுகைொகக் குறிக்கப்படுகின்றது.

•  மூ்சசுக்கோறறு	அ்ளவு		(Tidal	volume	-TV):	

இயல்பொன ஒவ்கைொரு சுைொெததின் ரபொதும் 
உள்ரைறும் கொற்று அல்லது கைளிரயறும் 
கொற்றின் ககொள்ைைரை மூச்சுக்கொற்று அைவு  
ஆகும். மூச்சுக்கொற்று அைவு  சுமொர் 500 மில்லி 
லிடடர் ஆகும். ஒரு ெொதொ�ண மனிதனொல் 
ஒவ்கைொரு நிமிடமும் சுமொர்  6000 – 8000 மில்லி 
லிடடர் அைவுள்ை கொற்வற உள்ளிழுக்கரைொ 
அல்லது கைளிரயற்றரைொ இயலும். கடினமொன 
உடற்பயிற்சியின் ரபொது மூச்சுக்கொற்றைைொனது  
சுமொர் 4-10 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

•  உட்சுவோச	 நசமிப்புக்	 சகோள்்ள்ளவு		
(Inspiratory	 Reserve	 Volume	 –	 IRV): உள்மூச்சின் 
ரபொது ைலிந்து உள்ளிழுக்கப்படும் கூடுதல் 
கொற்றின் அைரை உடசுைொெ ரெமிப்புக் 
ககொள்ைைவு எனப்படுகிறது.  இதன் அைவு 
சுமொர் 2500-3000 மில்லி லிடடர் ஆகும்.

•	 	சவளி்சசுவோச	 நசமிப்புக்	 சகோள்்ள்ளவு	
(Expiratory	 Reserve	 Volume	 –ERV): விவெயுடன் 
ைலிந்து கைளிரயற்றப்படும் கூடுதல் கொற்றின் 
அைரை கைளிச்சுைொெ ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு 
எனப்படுகிறது.  ெொதொ�ணமொக இதன் அைவு 
1000-1100 மில்லி லிடடர் ஆகும்.

•  எஞசிய	 சகோள்்ள்ளவு	 (Residual	 Volume	 –	 RV):		
விவெயுடன் கைளிரயற்றப்படட 
கைளிமூச்சிற்கும் பிறகும் நுவ�யீ�ல்களில் 
தங்கிவிடும் கொற்றின் அைவு எஞசிய 
ககொள்ைைவு  எனப்படுகிறது.  இதன் அைவு 
சுமொர் 1100-1200 மில்லி லிடடர் ஆகும்.

•  சுவோசத்	 திைன்கள்	 (Respiratory	 Capacities)	
உயிரப்புத்திைன்	 அல்ேது	 முக்கியத்திைன்		
(Vital	 Capacity-	 VC): அதிகபடெமொன ஒரு 
உடசுைொெததிற்குப் பிறகு கைளிரயற்றப்படும்  
கொற்றின் அதிகப் படெ ககொள்ைைவு,  
உயிர்ப்புததிறன் அல்லது முக்கியததிறன் 
எனப்படும்.  அதொைது, கொற்வற அதிகபடெமொக 
உள்ளிழுததுப்  பின் அதிகபடெமொக 
கைளிரயற்றுைது உயிர்ப்புததிறன் ஆகும்.

உயிர்ப்புததிறன் =  கைளிச்சுைொெ 
ரெமிப்புக்ககொள்ைவு  
+ மூச்சுக்கொற்று அைவு  
 +  உடசுைொெ ரெமிப்புக் 

ககொள்ைைவு

 VC = ERV+TV+IRV

•  உட்சுவோசத்திைன்	 (Inspiratory	 Capacity	 –	 IC):	
இயல்பொன கைளிச்சுைொெதவதத கதொடர்ந்து, 
ஒரு மனிதன் உள்ளிழுக்கும் கொற்றின் கமொததக் 
ககொள்ைைவிற்கு உடசுைொெததிறன் என்று 
கபயர்.  இது மூச்சுக்கொற்று அைவு  மற்றும் 
உடசுைொெ ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு 
ஆகியைற்வற உள்ைடக்கியதொகும். 

உடசுைொெததிறன் =  மூச்சுக்கொற்று அைவு  +  
உடசுைொெ 
ரெமிப்புக்ககொள்ைைவு  
(IC = TV+ IRV)
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•  சவளி்சசுவோசத்திைன்	 (Expiratory	 Capacity	 –	 EC):	
இயல்பொன உடசுைொெதவதத கதொடர்ந்து, ஒரு 
மனிதன் கைளியிடக்கூடிய கொற்றின் கமொததக் 
ககொள்ைைவிற்கு கைளிச்சுைொெத திறன் என்று 
கபயர்.  இது மூச்சுக்கொற்று அைவு  மற்றும் 
கைளிச்சுைொெ ரெமிப்புக் ககொள்ைைவை 
உள்ைடக்கியதொகும். கைளிச்சுைொெததிறன் = 
மூச்சுக்கொற்று அைவு + கைளிச்சுைொெ 
ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு.  EC = TV+ ERV  

•	 	சமோத்த	 நுவரயீரல்	 சகோள்்ள்ளவுத்திைன்		
(Total	 Lung	 Capacity	 -	 TLC): விவெயுடன் 
உள்ளிழுக்கப்படட உடசுைொெதவதத 
கதொடர்ந்து நுவ�யீ�ல் ஏற்றுக்ககொள்ளும் 
கொற்றின் கமொதத அைரை கமொதத நுவ�யீ�ல் 
ககொள்ைைவுத திறன் எனப்படும்.  இது 
உயிர்ப்புததிறன் மற்றும் எஞசிய ககொள்ைைவு 
ஆகியைற்வற  உள்ைடக்கியதொகும்.  இதன் 
அைவு சுமொர் 6000 மில்லிலிடடர் ஆகும்.  

கமொதத நுவ�யீ�ல்   }ககொள்ைைவுததிறன்     =
   உயிர்ப்புததிறன்  
+ எஞசிய ககொள்ைைவு                                  
TLC = VC+ RV

ஆ ர � ொ க் கி ய ம ொ ன 
நுவ�யீ�ல்கள் ஒரு 
மீ ள் த ன் வ ம யு வ ட ய 
இவணப்புத திசுவைப் 
கபற்றுள்ைன. இததிசுவில் 

எலொஸ்டின் இருப்பதொல் நுவ�யீ�ல் திசுவை 
மீள்தன்வமயுவடயதொக்குகிறது. ஆனொல் 
நுவ�யீ�ல் அவடப்பு மற்றும் மொர்புச்ெளி 
ரெொயொல் பொதிக்கப்படடைரின் 
நுவ�யீ�ல்களில் எலொஸ்ரடஸ் என்னும் 
கெொதி எலொஸ்டின்கள் மீது கெயல்படடு  
அைற்வறச் சிவததது விடுைதொல் 
நுவ�யீ�ல்கள் மீள் தன்வமவய இைக்கின்றன.

•  நிமி்ட்ச	சுவோசக்	சகோள்்ள்ளவு	(Minute	Respiratory	
Volume): ஒரு நிமிடததில் சுைொெப்பொவதயினுள் 
கெல்லும் கொற்றின் அைவிற்கு நிமிடச் சுைொெக் 
ககொள்ைைவு என்று கபயர்.

இயல்பொன மூச்சுக்கொற்று அைவு  =  500 மில்லி 
லிடடர்

இயல்பொன சுைொெ வீதம் = 12 முவற / நிமிடம்

�டம் 6.5 நுறையீைல் சகொள்ள்ளவுகள மற்றும் சகொளதிைனகள

°¬ø‰îð†ê ªè£œ÷÷¾
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(IL)
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சுவோச	
வோயுக்கள்

பகுதி	அழுத்தம்	மி,மீ,	போதரசம்

வளிமண்டேக்	
கோறறு

கோறறு	
நுணணவை

ஆக்ஸிஜனறை	
(அசுத்த)	இரத்தம்

ஆக்ஸிஜனுள்்ள	
(தூய்வம)	
இரத்தம்

திசுக்கள்

O2 159 104 40 95 40

CO2 0.3 40 45 40 45
அட்டவல்ண 6.1 ஆக்ஸிஜன்	மறறும்	கோரபன்	வ்டஆக்வஸடு	(மி.மீ	போதரசம்)	பகுதி	அழுத்தம்	மறறும்	

வளிமண்டே	வோயுக்களு்டன்	ஒரு	ஒப்பீடு.

எனரை நிமிட நுவ�யீ�ல் ககொள்ைைவு = 6 லிடடர்/ 
நிமிடம் (ஒரு ஆர�ொக்கியமொன மனிதனில்) 

•  பயனறை	 இ்டம்	 (Dead	 space): சுைொெ 
மணடலததினுள் உள்ளிழுக்கப்படும் கொற்றின் 
ஒரு பகுதி சுைொெப்பொவதவய  நி�ப்பினொலும் 
ைொயு பரிமொற்றப் ப�ப்வபச் கென்று 
ரெ�ொமரலரய  கைளிரயற்றப்படுகின்றது.  
இந்தக் கொற்று, பரிமொற்றப்பணியில் 
ஈடுபடொமரலரய கைளிரயற்றப்படுகிறது.  
எனரை இக்கொற்வறப் பயனற்ற இடம் என்று 
அவைப்பர்.  இதன் கமொததக் ககொள்ைைவு 
சுமொர் 150 மில்லி லிடடர் ஆகும். 

6.4.  வாயு பெரிோறைம்  
(Exchange of gases)

கொற்று நுணணவறகரை ைொயு பரிமொற்றததிற்கொன 
முதன்வம சுைொெப் ப�ப்பொகும்.  திசுக்களுக்கும் 
இ�ததததிற்குமிவடரய O2 மற்றும் CO2 ஆகியன 
எளிய வி�ைல் முவற மூலம் பரிமொற்றம் 
கெய்யப்படுகிறது.  இதற்கு O2 மற்றும் CO2  

ஆகியைற்றின் பகுதி அழுதத ரைறுபொடு 
கொ�ணமொகிறது. கொற்றில் பல ைொயுக்கள் 
கலந்துள்ைன.  ஆனொல் ஒவ்கைொரு ைொயுவும் 
தனிப்படட அைவில் ககொடுக்கும் அழுததரம 
அவ்ைொயுவின் பகுதி அழுததம் எனப்படும்.  
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுததம் pO2  என்றும் கொர்பன் 
வடஆக்வ்டின் பகுதி அழுததம் pCO2 என்றும் 
குறிப்பிடப்படுகிறது.  பகுதி அழுதத ரைறுபொடடொல், 
கொற்று நுணணவறகளில் உள்ை ஆக்சிஜன்  
இ�ததததிற்குள் கென்று பின் திசுக்கவை 
அவடகிறது. அவதப்ரபொலரை கொர்பன் 
வடஆக்வெடு திசுக்களிலிருந்து 
கைளிரயற்றப்படுைதற்கொக இ�ததததின் ஊடொகக் 
கொற்று நுணணவறகவை அவடகிறது. திசுக்களில் 
கொர்பன் வடஆக்வெடின் கவ�திறன் 
ஆக்சிஜவனவிட 20-25 மடங்கு அதிகம் என்பதொல் 
கொர்பன் வடஆக்வ்டின் பகுதி அழுததம் 
ஆக்சிஜவன விட அதிகமொகரை இருக்கும் 
(அடடைவண 6.1 மற்றும்  படம் 6.6).

�டம் 6.6 கொற்று நுண்ணறை மற்றும் திசுக்களின 
இறடபய இைத்தத்தின வழிபய ஆக்ஸிஜன மற்றும் 

கொர்�ன றடஆக்றெடு �ரிமொற்ைம்

Lo
re

m
 

சுவாெ நிைமிைள்  
(Respiratory Pigments)
ஹீபமோகுப்ளோபின் (Haemoglobin)

ஹீரமொகுரைொபின் இவணவுப்பு�த ைவகவயச் 
ெொர்ந்தது.  இதில் இரும்புச் ெததடங்கிய 
நிறமிப்பகுதி 4% ம் நிறமற்ற பு�தமொன ஹிஸ்ரடொன் 
ைவக குரைொபின் மீதிப்பகுதிவயயும் 
ககொணடுள்ைது.  ஹீரமொகுரைொபினின் மூலக்கூறு 
எவட 68,000 டொல்டன் ஆகும்.  இதில் உள்ை ெொன்கு 
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அதிகபடெம் ெொன்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகவை 
ஏற்கின்றன.  கொற்று நுணணவறகளில் உள்ை 
அதிக ஆக்சிஜன் பகுதி அழுததம், குவறைொன 
கொர்பன் வடஆக்வ்டு பகுதி அழுததம், 
குவறைொன கைப்பநிவல மற்றும் குவறைொன 
வைட�ஜன் அயனி அடர்ததி ஆகியவை 
ஆக்ஸிஹீரமொகுரைொபின் உருைொைதற்கொன 
ெொதகச் சூைலொகும்.  அரத ரெ�ததில் திசுக்களில் 
உள்ை குவறைொன ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுததம், 
அதிகக் கொர்பன் வடஆக்வ்டு பகுதி அழுததம், 
அதிக வைட�ஜன் அயனி அடர்ததி மற்றும் 
அதிக கைப்பம் ஆகியவை 
ஆக்ஸிஹீரமொகுரைொபினிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் 
பிரிைதற்கொன ெொதகச் சூைலொகும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

மூக்கின் ைழியொக மூச்சு விடுதல் ைொய் 
ைழியொக மூச்சுவிடுதவலவிட உடல் ெலம் 
அளிக்கும் - ஏன்?.

ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுததததிற்கு எதி�ொக 
ஹீரமொகுரைொபினின் ஆக்ஸிஜனுடனொன கெறிவு 
விழுக்கொடவட ைவ�படததில் ைவ�யும்ரபொது 
(‘S’ைடிை) சிக்மொய்டு ைவைவுக்ரகொடு கிவடக்கிறது.  
(படம் 6.7) இவ்ைவைவிற்கு ஆக்ஸிஜன் 
ஹீரமொகுரைொபின்  பிரிவக ைவைவு (Oxygen 
haemoglobin dissociation curve) என்று கபயர்.  
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுததம் 10-50 மி,மீ, பொத�ெம் 
அைவில் இருக்வகயில் கெங்குததொன ஏற்றமொகவும் 
அதற்குரமல் 70-100மிமீ பொத�ெம் அைவில் ஒர� 
சீ�ொகத தடவடயொகவும் இருப்பவத இவ்ைவைவு 
கொடடுகிறது. 

இயல்பொன உடற்கெயலியல் நிகழவின் ரபொது 
ஆக்ஸிஜன் நிவறந்த ஒவ்கைொரு 100 மில்லி லிடடர் 
இ�ததமும் சுமொர் 5மில்லி லிடடர் அைவு 
ஆக்ஸிஜவனத திசுக்களுக்கு அளிக்கிறது.

6.5.2  கோர�ன் வடஆக்வஸடு (Transport of 
CO2) கடத்தப்�டுதல்

கெல்களில் ெவடகபறும் ைைர்சிவத 
மொற்றததினொல் கைளிப்படும் கொர்பன் 
வடஆக்வ்வடத திசுக்களிலிருந்து 
நுவ�யீ�லுக்குப் பின்ைரும் மூன்று ைழிகளில் 
இ�ததம் கடததுகிறது.

இரும்பு அணுக்கள் ஒவ்கைொன்றும் ஒரு 
ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுடன் இவணயும் 
தன்வமயுவடயது.

தமடஹீபமோகுப்ளோபின் (Methaemoglobin)
ஹீம் பகுதிப்கபொருைொன, இரும்பு இயல்பொன 
ஃகப�ஸ் நிவலயில் இல்லொமல் ஃகபரிக் நிவலயில் 
இருந்தொல் அதற்கு கமடஹீரமொகுரைொபின் என்று 
கபயர். இதனுடன் ஆக்ஸிஜன் இவணைதில்வல.  
கபொதுைொக இ�ததச் சிைப்பணுக்களின் 
எணணிக்வகயில் ஒரு விழுக்கொடடிற்கும் 
குவறைொகரை கமடஹீரமொகுரைொபின்கள் 
உள்ைன.

6.5  வாயுக்ைள் ைடததபபெடுதல் 
(Transport of gases)

6.5.1 ஆக்ஸிென் கடத்தப்�டுதல் (Transport 
of oxygen)

இ�ததச் சிைப்பணுவின் ஹீரமொகுரைொபிரனொடு 
இவணந்த நிவல மற்றும் பிைொஸ்மொவில் கவ�ந்த 
நிவல ஆகிய இருைழிகளில் ஆக்ஸிஜன் 
மூலக்கூறுகள் இ�ததததின் ைழிரய 
கடததப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனின் கவ�ததிறன் 
மிகவும் குவறவு என்பதொல் சுமொர் 3% ஆக்ஸிஜன் 
மடடுரம கவ�ந்த நிவலயில் கடததப்படுகிறது.  
மீதி 97% ஆக்ஸிஜன் ஹீரமொகுரைொபிரனொடு 
எளிதில் பிரியும் ைவகயில் பிவணக்கப்படடு, 
ஆக்ஸிஹீரமொகுரைொபின் (HbO2) ைடிைததில் 
கடததப்படுகிறது. 

�டம் 6.7 ஆக்ஸிஜன பிரிறக வற்ளவு

இப்பிவணப்பின் ரைகவீததவத ஆக்ஸிஜனின் 
பகுதி அழுததம் ஒழுங்குபடுததுகிறது.  
ஒவ்கைொரு ஹீரமொகுரைொபின் மூலக்கூறும் 
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இ�ததததிலுள்ை சிைப்பணுக்களுக்குள் CO2 

நுவைந்ததும் அங்கு நீருடன் இவணந்து 
கொர்பொனிக் அமிலமொகிறது.  இவ்விவனக்கு, 
விவனயூக்கியொகக் கொர்பொனிக் அன்வைடர�ஸ் 
கெயல்படுகிறது.  கொர்பொனிக் அமிலம் 
நிவலயொனதல்ல, ஆதலொல் அது வைட�ஜன் 
மற்றும் வபகொர்பரனட அயனிகைொகப் 
பிரிகின்றது.

கொர்பொனிக் அன்வைடர�ஸ் இரு ைழிகளிலும் 
விவனபுரிய உதவுகிறது. 

CO2 + H2O கொர்பொனிக் அன்வைடர�ஸ்  H2CO3

H2CO3 
கொர்பொனிக் அன்வைடர�ஸ்  HCO3

– + H+

இ�ததச் சிைப்பணுக்களிலிருந்து விவ�ந்து 
பிைொஸ்மொவிற்குள்  நுவையும் வபகொர்பரனட 
அயனிகள் நுவ�யீ�ல்களுக்கு எடுததுச் 
கெல்லப்படுகின்றன. pCO2  குவறைொக உள்ை 
கொற்று நுணணவறகளில் கொர்பொனிக் 
அன்வைடர�ஸ் கெொதியொனது பின்ரனொக்கிய 
விவனயொக, வபகொர்பரனட அயனிகவைக்  
கொர்பன் வடஆக்வ்டொகவும் நீ�ொகவும் 
மொற்றுகிறது.  இவ்ைொறு திசுக்களில் கபறப்படட 
கொர்பன் வடஆக்வ்டொனது வப கொர்பரனடடொக 
மொற்றப்படடு கொற்று நுணணவறகவை 
அவடந்ததும் மீணடும் கொர்பன் வடஆக்வ்டொக 
விடுவிக்கப்படுகிறது. ஒவ்கைொரு 100 மி.லி அசுதத 
இ�ததமும் சுமொர் 4 மி.லி. அைவு கொர்பன் 
வடஆக்வ்வட கைளிரயற்றததிற்கொகக் கொற்று 
நுணணவறகளில் விடுவிக்கிறது. 

ப�ோர விவ்ளவு மறறும் ைோல்படன் 
விவ்ளவு (Bohr’s effect and Haldane effect)

கொர்பன் வடஆக்வ்டின் பகுதி அழுததம் ( pCO2) 
அதிகரிப்பு மற்றும் pH ன் அைவு குவறதல் 
ஆகியைற்றின் கொ�ணமொக ஆக்ஸிஜன் மீதொன 
ஹீரமொகுரைொபினின் பற்று குவறைதொல்,  
ஹீரமொகுரைொபினிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் 
திசுக்களில் விடப்படுகிறது.  
ஆக்ஸிஹீரமொகுரைொபினின் பிரிவக ைவைவு, 
ைலப்புறம் ரெொக்கி ெகர்கிறது.  
ஆக்ஸிஹீரமொகுரைொபினின் பிரிவக ைவைவின் 
மீது கொர்பன் வடஆக்வ்டின் பகுதி அழுததம் 
மற்றும் pH  ஆகியவை ஏற்படுததும் விவைவிற்கு 
‘நபோர	விவ்ளவு’ என்று கபயர்.

 குறிப்பு
ஏன்	சிேர	குைட்வ்ட	விடுகிைோரகள்?

உறக்கததில் ெொம் மூச்சுவிடும்ரபொது 
கமன்அணணப்பகுதி அதிர்ைவடைதொல் 
க�க�ப்பொன ஒலி ஏற்படுகிறது.  ெரியொக 
மூடப்படொத சுைொெப்பொவதயின் ரமற்பகுதி 
(மூக்கு, கதொணவட) மிக குறுகலொகி 
ரபொதுமொன அைவு கொற்று நுவ�யீ�ல் ைழியொக  
கெல்ைவத தடுக்கிறது.  இதனொல் சுற்றியுள்ை 
திசுக்கள் அதிர்ைவடந்து குறடவட ஒலி 
ஏற்படுகிறது.

I.  பிைொஸ்மொவில் கவ�ந்த நிவலயில் (Dissolved in 
plasma)  சுமொர் 7-10 %  அைவிலொன கொர்பன் 
வடஆக்வ்டு பிைொஸ்மொவில் கவ�ந்த 
நிவலயில் கடததப்படுகிறது.

II.  ஹீரமொகுரைொபினுடன் இவணந்த நிவலயில் 
(Bound to haemoglobin)  சுமொர் 20-25%  கவ�ந்த 
நிவலயிலுள்ை CO2 இ�ததச் 
சிைப்பணுக்களுடன் இவணந்து, அைற்றொல் 
கொர்பவமரனொ ஹீரமொகுரைொபின் (HbCO2) 
எனும் கூடடுப்கபொருைொகக் கடததப்படுகிறது.

CO2 + Hb  Hb CO2

III.  இ�ததப் பிைொஸ்மொவில் வபகொர்பரனட 
அயனிகைொக (As bicarbonate ions in plasma)   
ஏறக்குவறய 70% அைவிலொன  கொர்பன் 
வடஆக்வ்டு வபகொர்பரனட அயனிகைொக  
இ�ததததின் மூலம் கடததப்படுகிறது.

ஹீரமொகுரைொபின் மூலம் கொர்பவமரனொ 
ஹீரமொகுரைொபினொக எடுததுச் 
கெல்லப்படுைதற்கு.  கொர்பன் வடஆக்வ்டின் 
பகுதி அழுததமும் ஹீரமொகுரைொபினின் 
ஆக்ஸிஜன் ஏற்புததிறனும் உதவுகின்றன.  
கொர்பொனிக் அன்வைடர�ஸ் எனும் கெொதி 
இ�ததச் சிைப்பணுக்களில் அதிகமொகவும், 
இ�ததப்பிைொஸ்மொவில் குவறந்த அைவிலும் 
உள்ைது.  

திசுக்களில் சிவதவு மொற்ற நிகழச்சிகளின் 
விவைைொக உருைொகும் கொர்பன் வடஆக்வ்டின் 
பகுதி அழுததம் அதிகமொக இருப்பதொல் (pCO2)  
இ�ததததிற்குள் ஊடுருவிப் வப கொர்பரனட 
(HCO3) மற்றும் வைட�ஜன் அயனி(H+) கைொகிறது.  
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அமிலமொகிறது. பின்னர்க் கொர்பொனிக் அமிலம் 
சிவதந்து கொர்பன் வடஆக்வ்டு மற்றும் நீர் 
ஆகியவை உணடொகின்றன. பகுதி அழுதத 
ரைறுபொடடின் கொ�ணமொகக் கொர்பன் 
வடஆக்வ்டு வி�ைல் முவறயில் 
இ�ததததிலிருந்து கொற்றவறக்குள் கெல்கிறது 
(படம் 6.8).

6.6  சுவாெதலத சநறிபபெடுததுதல் 
(Regulation of respiration)

பின் மூவைப்பகுதியொன முகுைததில் உள்ை 
சிறப்புததன்வம ைொய்ந்த சுைொெ வமயரம சுைொெச் 
சீரியக்க வமயமொகும். இது சுைொெ நிகழவுகவை 
கெறிப்படுததுகிறது. மூவையின் பொன்ஸ் 
கைர�ொலி பகுதியில் உள்ை மூ்சசசோழுஙகு	
வமயம், (Pneumotaxic centre) சுைொெச் சீரியக்க 
வமயததின் பணிகவைச் சீ�ொக்கி இயல்பொன 
சுைொெம் ெவடகபறச்கெய்கிறது. சுைொெச் சீரியக்க 
வமயததின் அருகில் கொணப்படும் ரைதி 
உணர்வுப் பகுதியொனது கொர்பன் வடஆக்வ்டு 
மற்றும் வைட�ஜன் அயனிவயப் கபரிதும் 
உண�க்கூடிய பகுதியொக உள்ைது. கொர்பன் 
வடஆக்வ்டும் மற்றும் வைட�ஜன் அயனி 
சுைொெ நிகழவின் ரபொது கைளிரயற்றப்படுகின்றன. 
தமனி ைவைவு மற்றும் தவலததமனியில்  
(Carotid artery) உள்ை உணர்ரைற்பிகள், 
சுைொெச்சீரிக்க வமயததிற்குச் கெய்திகவை 

ைொல்ரடன் விவைவு என்பது கொர்பன் 
வடஆக்வ்டின் மீது ஹீரமொகுரைொபினுக்குள்ை 
பற்றின் அைவை எவ்ைொறு ஆக்ஸிஜன் அடர்ததி 
நிர்ணயிக்கிறது என்பவத விைக்குைதொகும்.  
இ�ததததின் ைழியொகக் கடததப்படும் கொர்பன் 
வடஆக்வ்டின் அைவு, இ�ததததின் 
ஆக்ஸிஜரனற்ற திறனொல்   கபரிதும் 
பொதிக்கப்படுகிறது.  ஆக்ஸிஜனின் பகுதி 
அழுததம் குவறயும் ரபொது ஹீரமொகுரைொபினின் 
ஆக்ஸிஜன் மீதொன பற்றும் குவறகிறது.  எனரை 
இ�ததததில் அதிகக் கொர்பன் வடஆக்வ்டு 
எடுததுச் கெல்லப்படுகிறது.  இந்த நிகழமுவறரய 
ெோல்ந்டன்	 விவ்ளவு ஆகும்.  திசுக்கள் மற்றும் 
நுவ�யீ�ல்களில் கொர்பன் வடஆக்வ்டு 
பரிமொற்றதவத இவ்விவைவு பொதிக்கிறது.

நுவ�யீ�ல் நுணெொைங்கள் ைழியொக 
இ�ததம் கெல்கிறரபொது, நுவ�யீ�லில் 
கெயல்முவறகள் தவலகீைொகி, pCO2 அைவு 
45 மி.மீ. பொத�ெததிலிருந்து 40மிமீக்கு குவறகிறது. 
இந்நிகழச்சி ெவடகபறுைதற்கு வபகொர்பரனட 
அயனிகளிலிருந்து கொர்பன் வடஆக்வ்டு 
விடுவிக்கப்படடு, குரைொரின் அயனிகள் 
பிைொஸ்மொவிற்குள் நுவைகிறது. 
பிைொஸ்மொவிலிருந்து மீணடும் 
சிைப்பணுக்களுக்குள் கெல்லும் CO2 வைட�ஜன் 
அயனிகளுடன் இவணந்து கொர்பொனிக் 

�டம் 6.8 குப்ளொறைடு இடமொற்ை முறை
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அனுப்பித தீர்வுக்கொன கெயல்கவைச் கெய்யத 
தூணடுகின்றன. சுைொெச் சீரியக்கததில் 
ஆக்ஸிஜனின் பங்கு குறிப்பிடததக்க அைவில் 
இல்வல.

 குறிப்பு
கொற்றில் துகள் மொசுபடுததிகளின் (particulate 
pollutant 2.5) அைவு ெொளுக்கு ெொள் அதிகரிததுக் 
ககொணடிருக்கிறது.  இவை சுைொெ ரெொய்கவை 
ஏற்படுததுகின்றன. புவகக்கரியினொலும், 
புவகயினொலும் கொற்று 
மொசுபடுததப்படடுள்ைது என்று மததிய 
மொசுக்கடடுப்பொடடு ைொரியம் (Central Pollution 
Control Board) அறிக்வக கைளியிடடுள்ைது.  
இவதக்கடடுப்படுததும் கபொருடடு 
இந்தியொவின் பல ெக�ங்களில் அழுததப்படட 
இயற்வக  எரிைொயு (Compressed Natural gas)  
எரிகபொருைொகப் பயன்படுததப்படுகிறது.

6.7  ஆக்ஸிஜன் ைடததுதலில் உள்ள 
சிக்ைல்ைள் (Problems in Oxygen 
transport)

ஒரு மனிதன், கடல் மடடததிலிருந்து 8000ஆயி�ம் 
அடி உய�ததில் உள்ை இடததிற்குச் 
கெல்லும்ரபொது, அங்கு ைளிமணடல அழுததமும், 
ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுததமும் குவறைொக 
இருப்பதொல், அம்மனிதனுக்கு தவலைலி, 
குவறசுைொெம், குமடடல் மற்றும் தவலசுற்றல் 
ரபொன்ற உ்டனடி	மவேந�ோய்க்கோன (Acute mountain 
sickness) அறிகுறிகள் ரதொன்றுகின்றன. ஆக்ஸிஜன் 
ஹீரமொகுரைொபிரனொடு குவறைொக இவணைரத 
இதற்குக் கொ�ணமொகும். அரத இடததில் 
நீணடகொலம் ைொைக்கூடிய சூைலில், அதற்ரகற்பச் 
சுைொெமும், இ�ததச் சிைப்பணு உருைொக்கமும் 
ெரி கெய்யப்படுகின்றன. இததவகய சூைவலச் 
ெமொளிக்கரை, சிறுநீ�கங்களிலிருந்து அதிக அைவு 
எரிதர�ொபொய்டின் ைொர்ரமொன் உற்பததி 
கெய்யப்படுகிறது. இந்த ைொர்ரமொன், எலும்பு 
மஜவஜவயத தூணடி அதிக இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கவை உற்பததி கெய்கிறது.

ஒரு மனிதன் கடலின் ஆைததிற்குச் 
கெல்லும் ரபொது அம் மனிதவனச் சூழந்துள்ை 
நீரின் அழுததம் அதிகரிப்பதன் கொ�ணமொக 
நுவ�யீ�லின் ககொள்ைைவு குவறகிறது. 

இக்குவறவினொல், நுவ�யீ�லுக்குள் உள்ை 
ைொயுக்களின் பகுதி அழுததம் அதிகரிக்கிறது. 
இதனொல் அதிகைவு ஆக்ஸிஜன் இ�தத ஓடடததில் 
கலக்கிறது. இதுஒரு பயனுள்ை விவைைொக 
இருப்பதொகக் கருதப்படடொலும் இன்கனொரு 
ைவகயில் ஆபததொனது. ஏகனனில் 
இந்நிகழவினொல் வெட�ஜன் ைொயுவும் அதிக 
அைவில் இ�ததததில் கலப்பதொல் வ�ட்ரஜன்	
�ோரநகோஸிஸ் (Nitrogen narcosis) என்னும் நிவல 
உருைொகிறது. கடலின் ஆைததிலிருந்து 
உடனடியொக ரமகலழும்பி ரமற்ப�ப்பிற்கு 
ைரும்ரபொது, அம்மனிதனுக்கு அழுததமீடசி 
ரெொய் (bends) ஏற்படுகிறது. அதுமடடுமல்லொமல், 
கவ�ந்த நிவலயிலிருந்த வெட�ஜன் 
கைளிரயறுைதொல் இ�ததததில் குமிழகள் 
ரதொன்றுகின்றன. சிறு குமிழகளினொல் 
பொதிப்பில்வல. ஆனொல் கபரியகுமிழகள் இ�தத 
நுண ெொைங்களில் தங்கி இ�தத ஓடடதவதத 
தடுக்கரைொ ெ�ம்பு முவனகளில் அழுதததவதரயொ 
ஏற்படுததலொம். தவெ மற்றும் மூடடுகளில் ைலி 
மற்றும் ைொதம் உள்ளிடட ெ�ம்பியல் ரகொைொறுகள் 
அழுத்த	 மீட்சி	 ந�ோயோல் ஏற்படுகிறது. ஸ்கூபோ	
மூழகிகளுக்கு வெட�ஜன் ெொர்ரகொஸிஸ் மற்றும் 
அழுதத மீடசி விடுவிப்பு ரெொய் (bends) பொதிப்புகள் 
கபொதுைொகக் கொணப்படுகின்றன.

கொர்பன் வடஆக்வ்டு ெச்ரெற்றததின் ரபொது, 
ஆக்ஸிஜனின் ரதவை அதிகரிக்கிறது. இ�ததததில் 
ஆக்ஸிஜன் அைவு குவறயும்ரபொது 
மூச்சுததிணறல் ஏற்படடுத ரதொல் கரு நீல நிறமொக 
கொணப்படுகிறது.

6.8  சுவாெ ேண்டலக் மைாளாறுைள் 
(Disorders of Respiratory system)

சுற்றுச்சூைல், கதொழில், தனி மனித மற்றும் ெமூகக் 
கொ�ணிகைொல் ெம் சுைொெமணடலம் கடுவமயொகப் 
பொதிப்பவடகிறது. மனிதனில் கொணப்படும் 
பலைவகச் சுைொெக் ரகொைொறுகளுக்கும் 
இக்கொ�ணிகரை கொ�ணமொகும். சுைொெ மணடலக் 
குவறபொடுகளில் சில கீரை 
விைக்கப்படடிருக்கின்றன.

ஆஸ்துமோ (Asthma)
ஆஸ்துமொைொல் பொதிக்கப்படடைர்களின் 
மூச்சுக்கிவைக் குைல்கள் மற்றும் மூச்சுக்கிவை 
நுணகுைல்கள் குறுகி, உடசுைர் வீக்கததுடன் 
கொணப்படும். இதனொல் சுைொசிப்பது கடினமொகிறது. 
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தூசு, மருந்துப்கபொருடகள், மக�ந்தததுகள்கள், 
சிலைவக உணவுப்கபொருடகைொன மீன்கள், 
இறொல்கள், மற்றும் சில பைங்கள் ரபொன்றவை 
ஆஸ்துமொவை ஏற்படுததக்கூடிய 
ஒவவோவமயூக்கிகள் (Allergens) ஆகும்.

எம்ெஃவ�சீமோ (Emphysema) (நுவரயீரல் 
அவடப்பு)

எம்ஃவபசீமொ என்பது ெொள்படட மூச்சுவிடத 
திணறுகின்ற நிவலவயக் குறிக்கும். கொற்று 
நுணணவறகளின் கமல்லிய சுைர் ககொஞெம் 
ககொஞெமொகச் சிவதந்து ைொயு பரிமொற்றததிற்கொன 
சுைொெப் ப�ப்பு குவறைதன் கொ�ணமொக இந்ரெொய் 
ஏற்படுகிறது. அதொைது கொற்று நுணணவறகள் 
அகலப்படுதரல எம்ஃவபசீமோ எனப்படுகிறது. 
இந்ரெொய்க்கொன முக்கிய கொ�ணம் 
புவகப்பிடிததலொகும். ஏகனனில் இப்பைக்கம், 
கொற்று நுணணவறகளின் சுைரின் 
சுைொெப்ப�ப்வபக் குவறததுவிடும்.

மோரபுச்ெளி ப�ோய (Bronchitis)

மூச்சுக்குைொயிவன நுவ�யீ�ல்களுடன் 
இவணக்கும் மூச்சுக்கிவைக் குைல்கள் புவக 
மொசுபொடு மற்றும் புவகபிடிக்கும் பைக்கம் 
ஆகியைற்றினொல் வீக்கமவடகிறது. மொர்புச்ெளி 
ரெொயின் அறிகுறிகைொக இருமல், மூச்சுததிணறல் 
மற்றும் நுவ�யீ�ல்களில் ரகொவைப்கபொருள் 
ரதொன்றுதல் ஆகியைற்வறக் கூறலொம்.

நிபமோனியோ (ெளிக்கோயச்ெல்) – (Pneumonia)

பொக்டீரியொ அல்லது வை�ஸ் கதொற்றுகைொல் 
நுவ�யீ�ல்கள் வீங்கிய நிவலவய அவடைதற்கு 
நிரமொனியொ அல்லது ெளிக்கொய்ச்ெல் என்று கபயர். 
ரகொவைப்கபொருள் (sputum) உற்பததி, மூக்கவடப்பு, 
மூச்சுததிணறல், கதொணவடப்புண ரபொன்றவை 
இதன் அறிகுறிகைொகும்.

கோெ ப�ோய (Tuberculosis)

வமக்நகோபோக்டீரியம்	 டியூபரகுநே	 (Mycobacterium 
tuberculae) எனும் பொக்டீரியததொல் இந்ரெொய் 
மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது. இந்ரெொய் கதொற்று, 
நுவ�யீ�ல்கள் மற்றும் எலும்புகவைப் பொதிக்கும். 
மொர்பவறக்கும் நுவ�யீ�ல்களுக்கும் இவடரய 
தி�ைம் ரெர்ைது, இந்ரெொயொல் ஏற்படும் 
முக்கியமொன பொதிப்பொகும்.

ததோழில் ெோரந்த சுவோெக் குவ்ற�ோடுகள் 
(Occupational respiratory disorders)

ஒருைர் பணிபுரியும் பணியிடததிற்ரகற்ப ஏற்பத 
கதொழில் ெொர்ந்த சுைொெக் ரகொைொறுகள் 
ஏற்படுகின்றன. கல் அவ�ததல் அல்லது கல் 
உவடததல், கடடுமொனததைங்கள் மற்றும் பருததி 
ஆவலகளில் பணிபுரிரைொர்க்கு, அங்கு 
கைளியொகும் தூசுப்கபொருடகள் சுைொெப் 
பொவதவயப் பொதிக்கின்றன. நீணட ெொடகள் 
இப்கபொருடகவைச் சுைொசிக்க ரெரிடும் ரபொது 
நுவ�யீ�லில் வீக்கம் ஏற்படடு ெொரிவைக்கடடி 
(fibrosis) ரதொன்றுகிறது. இந்ரெொய் நுவ�யீ�ல்கவை 
மிகவும் கடுவமயொகச் ரெதப்படுததும். 
மணல்அவ�ததல் மற்றும் கல்ெொர் நிறுைனங்களில் 
பணிபுரிரைொர், சிலிக்கொவை கதொடர்ந்து 
சுைொசிப்பதொல் முவறரய சிலிக்நகோசிஸ் (Silicosis) 
மற்றும் அஸ்சபஸ்ந்டோஸிஸ் (Asbestosis) என்ற 
கதொழில் ெொர்ந்த சுைொெ ரெொய்கள் ரதொன்றுகின்றன. 
கதொழிற்ெொவலகளில் பணிபுரிபைர்கள் 
இந்ரெொய்கவைத தடுக்கும் கபொருடடுப் பொதுகொப்பு 
முகததிவ�கவை (Protective masks) கணடிப்பொக 
அணிந்து ககொள்ை ரைணடும்.

ஒ வ் ை ொ வ ம 
ஏ ற் ப ட க் க ொ � ண ம் 
ஒவ்ைொவமயூக்கிகள் 
(Allergens)  ஆகும். ஒரு 
ம ொ சு நி வ ற ந் த 

பகுதிக்குள் நுவைந்தவுடன் தும்மலும் 
இருமலும் மொறி மொறி ரதொன்றும்.  ஏகனனில் 
ெம் சுைொெப்பொவதயில் பொதிப்பு ஏற்படட சில 
நிமிடங்களுக்குள் ஒவ்ைொவமயூக்கிகளுக்கு 
எதி�ொக உடல் கெயல்படுகிறது. வீக்கதவத  
ஒவ்ைொவமயூக்கிகள் தூணடுகின்றன.  
ஆஸ்துமொ ெொதொ�ணமொக கைளிப்படும் 
ஒவ்ைொவமயொகும்.

6.9  புலைபிடிததலால் ஏறபெடும் தீய 
விலளவுைள் (Effects of smoking)

இன்வறய இவைஞைர்கள் ஆர்ைக்ரகொைொறினொல், 
ெொகெங்கள் கெய்ைதொய் நிவனதது 
விவையொடடுததனமொகப் புவகபிடிக்கத கதொடங்கி 
இறுதியில் மீைமுடியொத ரபொவதக்கு அடிவமயொகி 
விடுகின்றனர். 80% நுவ�யீ�ல் புற்றுரெொய் 
புவகபிடிததலொல் மடடுரம ஏற்படுகிறது என்று 
ஆ�ொய்ச்சி முடிவுகள் கதரிவிக்கின்றன.
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  பொடச் சுருக்ைம்
அதிக ஆக்ஸிஜன் கலந்த கொற்வற உள்ளிழுதது 
அதிகப்படியொன CO2 கலந்த கொற்வற கைளியிடும் 
கெயலுக்குச் சுைொெம் என்று கபயர். உடசுைொெததின் 
மூலம் உள்ளிழுக்கப்படட மொசுபடுததிகளும், 
நுணகிருமிகளும் ெொசிததுைொ�ங்களில் உள்ை 
உர�ொமங்கள் மற்றும் ரகொவைப்படலததொல் 
ைடிகடடப்படுகின்றன.

சுைொெமொனது, உடசுைொெம் மற்றும் 
கைளிச்சுைொெம் என இரு நிவலகளில் ெவடகபறுகிறது. 
இவ்விரு நிவல சுைொெங்களும் நுவ�யீ�ல்களுக்கும், 
ைளிமணடலததிற்கும் இவடரய நிலவும் அழுதத 
ரைறுபொடு கொ�ணமொகரை ெவடகபறுகிறது.

ஆக்ஸிஜன், இ�ததததில் உள்ை பிைொஸ்மொவில் 
கவ�ந்த நிவலயிலும், இ�ததச் சிைப்பணுக்களிலுள்ை 
ஹீரமொகுரைொபினுடன் இவணந்த நிவலயிலும் 
கடததப்படுகிறது. ஒவ்கைொரு ஹீரமொகுரைொபின் 
மூலக்கூறுடனும் ெொன்கு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் 
இவணகின்றன. ஆக்ஸிஜன் பிரிதல் ைவைவில் உள்ை 
சிக்மொய்டு அவமப்பு ஆக்ஸிஜன் ஏற்புததன்வம 
அதிகரிப்வபக் கொடடுகிறது.

இ�ததததில் கவ�ந்த நிவலயில் உள்ை CO2, 
ஆனது கொர்பவமரனொ ஹீரமொகுரைொபின் மற்றும் 
கொர்பொனிக் அமிலமொக  கவ�ந்த நிவலயில் 
கடததப்படுகின்றன. இ�ததச் சிைப்பணுக்களில் 
கொர்பவமரனொ வைடர�வ் விவனயூக்கியொகக் 
ககொணடு, இ�ததச் சிைப்பணுக்களினுள் நீரும் 
கொர்பன்வட ஆக்வெடும் இவணந்து வபகொர்பரனட 
உருைொகின்றது. மூவையின் முகுைததில் உள்ை 
சுைொெவமயம் சுைொெதவதக் கடடுப்படுததுகிறது.

நுவ�யீ�ல் ககொள்ைைவுகள் மற்றும் நுவ�யீ�ல் 
திறன்கள் ரபொன்றவை இயல்பொன சுைொெததின்ரபொது 
உடசுைொெததிலும் கைளிச்சுைொெததிலும் 
உள்ளிழுக்கப்படும் மற்றும் கைளியிடப்படும் கொற்றின் 
அைவைக் குறிப்பிடுகின்றன. கொற்றில் கலந்துள்ை 
மொசுபடுததிகள், ரெொயூக்கிகள் மற்றும் இத� 
ரைதிப்கபொருடகைொல் ெமது சுைொெமணடலம் கடும் 
பொதிப்புக்குள்ைொகிறது. சிகக�ட புவகப்பைர்களில் 
கபொதுைொகக் கொணப்படும் நுவ�யீ�ல் புற்றுரெொயும், 
எம்ஃவபசீமொவும் குணப்படுததமுடியொத 
ரெொய்கைொகும்.

கடல் மடடததிற்குரமல் அதிக உய�ததில் 
ைளிமணடல அழுததம் மிகவும் குவறைொக உள்ைதொல் 
அங்குள்ை மனிதர்கள் மவல ரெொய்களுக்கு (Altitude 
sickness) ஆைொகின்றனர். ரமற்ப�ப்பிகள், எம்ஃவபசீமொ, 
ஆஸ்துமொ, பயனற்ற இடம் ரபொன்றவை பற்றியும் 
இந்தப் பொடததில் விைக்கப்படடுள்ைது.

புவகயிவலவய எரிப்பதொல் உருைொகும் 
புவகவய உள்ளிழுப்பரத புவகததல் எனப்படும். 
புவகபிடிததலொல் கைளியொகும் புவகயில் 
ஆயி�க்கணக்கொன தீங்குதரும் ரைதிப்கபொருடகள் 
கலந்துள்ைன. எடுததுக்கொடடொக, நிக்ரகொடின், 
தொர், கொர்பன் ரமொனொக்வெட, அம்ரமொனியொ, 
கந்தக வடஆக்வெடு மற்றும் மிகச்சிறிய அைவில் 
ஆர்ெனிக் ரபொன்ற கபொருடகள் இப்புவகயில் 
அடங்கியுள்ைன. கொர்பன் ரமொனொக்வெட மற்றும் 
நிக்ரகொடின் ரபொன்றவை இ�ததக் குைொய்கவை 
மிகக்கடுவமயொகச் ரெதப்படுததுகின்றன. 
புவகயிவலயின் தொர் ெச்சுப் கபொருள் சுைொெததின் 
ைொயுப் பரிமொற்றதவதப் பொதிக்கிறது. நிக்ரகொடின், 
புவகபிடிததவலத தூணடக்கூடிய 
ரபொவதப்கபொருைொகும். இது இதயததுடிப்வப 
அதிகரிப்பதுடன், இ�தத ெொைங்கவைக் குறுகச் 
கெய்து, மிவகஇ�தத அழுததம் மற்றும் 
இதயரெொய்கவை (Coronary heart diseases) 
ரதொற்றுவிக்கின்றது. கொர்பன் ரமொனொக்வ்டு 
திசுக்களுக்கொன ஆக்ஸிஜன் விநிரயொகதவதக் 
குவறக்கிறது. புவகபிடிக்கொதைர்கவை விடப் 
புவகபிடிப்பைர்கள் நுவ�யீ�ல் புற்றுரெொய், ைொய் 
மற்றும் கதொணவடப்புற்று ரெொயொல் அதிகம் 
பொதிக்கப்படுகின்றனர். ரமலும் புவகபிடிததலொல் 
ையிறு, கவணயம் மற்றும் சிறுநீர்ப்வப ரபொன்ற 
உறுப்புகளிலும் புற்றுரெொய் உணடொகிறது. 
அதுமடடுமல்லொது விந்தணுக்களின் 
எணணிக்வகவயயும் குவறக்கின்றது.

புவகபிடிததல், சுைொெப்பொவத மற்றும் 
கொற்றுப்வபகவையும் சிவதப்பதொல் நுவ�யீ�ல் 
அவடப்பு மற்றும் ெொள்படட மொர்புச்ெளி ரெொய் 
ஆகியைற்வற உணடொக்கும். இவ்விரு ரெொய்களும் 
ஆஸ்துமொவுடன் இவணந்து முற்றிய நுவ�யீ�ல் 
பொவத அவடப்பு ரெொய் (Chronic Obstructive Lungs 
Disease- COLD) என அவைக்கப்படுகிறது. ஒருைர் 
புவகபிடிததலொல் கைளிரயறும் 85% புவக 
அை�ொரலரய உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. அைருக்கு 
அருகில் இருப்பைர்கள் இப்புவகவய 
உள்ளிழுதது மவறமுகப் புவகபிடிப்பைர்கைொகி 
(Passive smokers) அைர்களும், இதனொல் 
பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். புவகபிடிக்கும் பைக்கம் 
உள்ைைர்களுக்குத தகுந்த ைழிகொடடுதலும் 
கருததுவ�யும் (Counselling) ைைங்குைதொல் 
இப்பைக்கததிலிருந்து அைர்கவை மீடக இயலும்.
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Þ‚è£óEèœ ð™«õÁ ²õ£ê ñ‡ìô‚ «è£÷£Áè¬÷ à‡ì£‚°A¡øù. Cô «è£÷£Áèœ W«ö

M÷‚èŠð†´œ÷ù.

¸¬ófó™ Þóˆî‚è†® (Pulmonary embolism):
¸¬ófóL™ ãŸð´‹ Þóˆî‚è†®.

ñ£˜¹„êO (Bronchitis): â¡ð¶ A¬÷ Í„²‚°ö™
²õŸP™ ãŸð´‹ i‚èñ£°‹.

Ýv¶ñ£ (Asthma): â¡ø G¬ôJ™ è£ŸÁŠð£¬î
²¼ƒA, iƒA «ñ½‹ «è£¬ö¬ò„ ²óˆî™ Ý°‹.

¸¬ófó™ ¹ŸÁ«ï£Œ (Lung cancer): ¹ŸÁ«ï£J¡
M¬÷¾ ÞøŠ¹ Ý°‹. ¹¬èH®ˆî™ ¸¬ófó™
¹ŸÁ«ï£J¡ «ï£Œ õ£ŒŠ¹‚ è£óEò£°‹.
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G«ñ£Qò£ (Pneumonia): ¸¬ófó™ iƒAò
Þ‰«ï£ò£™ CPò ¸‡è£ŸÁŠ¬ðè÷£ù
Ü™M«ò£ôv ð£FŠð¬ìA¡ø¶.

¸¬ófó™ i‚è‹ (Pulmonary edema): Þ‰«ï£J™
¸¬ófó™ F² ñŸÁ‹ è£ŸÁ Þ¬ìªõOèO™ c˜
«è£˜ˆî™ ãŸð´‹.
â‹¬ðYñ£ (Emphysema): Þ‰G¬ôJ™ è£ŸÁŠ¬ðèœ
ªðKî£õî£™ ²õ£ê iî‹ °¬øA¡ø¶.

¸¬ófó™ ²¼‚è «ï£Œ (Atelectasis): è£ŸÁŠ¬ðèœ
²¼ƒ°õî£™ ¸¬ófóL¡ è¶Š¹ Ü™ô¶ º¿¸¬ófó½‹
²¼ƒAM´‹ G¬ôò£°‹.

è£ê «ï£Œ (Tuberculosis): ¬ñ«è£ð£‚¯Kò‹ ®Îð˜°«ô
âÂ‹ ð£‚¯Kò ªî£ŸPù£™ ãŸð´‹ «ï£ò£°‹.

¸¬ófó™ êš¾ i‚è«ï£Œ (Pleurisy): Þ‰«ï£Œ ¸¬ófó™
à¬øò£ù ¹Àó£M™ ãŸð´‹ i‚è‹ Ý°‹.

ï¤íï¦ó¢‚èµ
ð£FŠ¹èœ

M‚è‹
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  மதிப்பீடு

1. சுைொெதவதக் 
கடடுப்படுததுைது

அ) கபருமூவை ஆ) முகுைம் 
இ) சிறுமூவை ஈ) பொன்ஸ்

2. எலும்பிவடத தவெகள் இதனிவடரய 
அவமந்துள்ைன
அ) முதுககலும்புத கதொடர் 
ஆ) மொர்கபலும்பு 
இ) விலொ எலும்புகள்
ஈ) கு�ல்ைவைத துவை.

3. பூச்சிகளின் சுைொெ உறுப்புகள்

அ) மூச்சுக்குைல்கள்  ஆ) கெவுள்கள் 
இ) பச்வெ சு�ப்பிகள் ஈ) நுவ�யீ�ல்கள்

4. ஆஸ்துமொ ஏற்படக் கொ�ணம்
அ) புளூ�ல் குழிக்குள் இ�ததப்ரபொக்கு 
ஆ) மூச்சுக்கிவை குைல் மற்றும் நுண குைலில் 

வீக்கம் 
இ) உத�விதொனச் ரெதம் 

ஈ) நுவ�யீ�ல் கதொற்று

5. ஆக்சிஜன் பிரிவக நிவல ைவைவின் 
ைடிைமொனது

அ) சிக்மொய்டு  ஆ) ரெர்க்ரகொடு 

இ) ைவைந்தது  ஈ) நீள்ெது� மிவக ைவைவு

6. ஒரு ெொதொ�ண மனிதனின் மூச்சுக்கொற்று அைவு

அ) 800 மிலி  ஆ) 1200மிலி 

இ) 500 மிலி  ஈ) 1100-1200மிலி

7. உடசுைொெததின் ரபொது உத�விதொனம்
அ) விரிைவடகிறது 
ஆ) எந்த மொற்றமும் இல்வல 
இ) தைர்ந்து ரமற்குவிந்த அவமப்வபப் 

கபறுகிறது 
ஈ) சுருங்கித தடவடயொகிறது.

8. இ�ததததின் மூலம் நுவ�யீ�லுக்குச் கெல்லும் 
கொர்பன் வடஆக்வெடின் நிவல
அ) கொர்பொனிக் அமிலம் 
ஆ) ஆக்சிஹீரமொகுரைொபின்
இ) கொர்பமிரனொஹீரமொகுரைொபின் 
ஈ) கொர்பொக்சி ஹீரமொகுரைொபின்

9. நுவ�யீ�ல்களுக்குள் 1500 மிலி கொற்று இருக்கும் 
நிவல
அ) உயிர்ப்புததிறன் 
ஆ) மூச்சுக்கொற்று அைவு 
இ) எஞசிய ககொள்ைைவு
ஈ) உள்மூச்சு ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு

10. உயிர்ப்புத திறன்என்பது
அ) மூச்சுக்கொற்று அைவு + உடசுைொெரெமிப்புக் 

ககொள்ைைவு
ஆ) மூச்சுக்கொற்று அைவு + கைளிச்சுைொெ 

ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு
இ) எஞசிய ககொள்ைைவு + 

கைளிச்சுைொெரெமிப்புக் ககொள்ைைவு
 ஈ) மூச்சுக்கொற்று அைவு + உடசுைொெ ரெமிப்புக் 

ககொள்ைைவு +  கைளிச்சுைொெரெமிப்புக் 
ககொள்ைைவு.

11.   நீணட ஆழந்த மூச்சுக்குப்பின் சில வினொடிகள் 
ெொம் கொற்வற சுைொசிப்பதில்வல இதற்குக் 
கொ�ணம் .

அ) இ�ததததில் அதிக CO2 இருப்பதொல்.
ஆ) இ�ததததில் அதிக O2 இருப்பதொல்.
இ) இ�ததததில் குவறைொன CO2 இருப்பதொல்.
ஈ) இ�ததததில் குவறைொன O2 இருப்பதொல்.

12.  புவகபிடிததலினொல் கீழக்கணட எந்தப் 
கபொருள் ைொயு பரிமொற்ற மணடலததிவன 
பொதிக்கிறது.
அ) கொர்பன் ரமொனொக்வெடு மற்றும் புற்று ரெொய் 

கொ�ணிகள்
ஆ) கொர்பன் ரமொனொக்வெடு மற்றும் நிக்ரகொடின்
இ) புற்று ரெொய் கொ�ணிகள் மற்றும் தொர்
ஈ) நிக்ரகொடின் மற்றும் தொர்

13.  பததி I இல் ரெொய்களும் பததி II இல் அதற்கொன 
அறிகுறிகளும் த�ப்படடுள்ைன. ெரியொன 
இவணவயத ரதர்ந்கதடு.

பததி- I பததி-II
P) ஆஸ்துமொ i)  அடிக்கடி உருைொகும் மொர்பு 

ெளி
Q) எம்ஃவபசீமொ ii)  கொற்று நுணணவறகளில் 

கைள்வையணுக்கள் 
குழுமுதல்

R) நிரமொனியொ iii) ஒவ்ைொவம
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அ) P = iii Q = ii R = i

ஆ)P=iii Q = i R = ii

இ) P=ii Q = iii R = i

ஈ) P=ii Q = i R = iii

14.  கீழக்கணடைற்றுள் எது நுவ�யீ�லில் 
ெவடகபறும் ைொயுப் பரிமொற்றதவதச் சிறப்பொக 
விைக்குகிறது?

அ) சுைொெததின் ரபொது கொற்று நுணணவறக்குள் 
ைொயு நுவைைதும்  கைளிரயறுைதும் 
ெவடகபறுகிறது.

ஆ) இ�தத நுண ெொைங்களிலிருந்து கொர்பன் 
வடஆக்வ்டு கொற்று  நுணணவறயில் 
உள்ை கொற்றில் வி�விச் கெல்கிறது.

இ) இ�ததம் மற்றும் கொற்று 
நுணணவறகளுக்கிவடரய அடர்ததி 
ரைறுபொடடின்  கொ�ணமொக ஆக்ஸிஜன் 
மற்றும் கொர்பன் வடஆக்வ்டு வி�விச் 
கெல்கிறது.

ஈ) கொற்று நுணணவறகளிலிருந்து ஆக்ஸிஜன், 
ஆக்ஸிஜனற்ற இ�ததததிற்குள்  வி�விச் 
கெல்கிறது.

15. ெரியொன இவணவயத ரதர்ந்கதடு

 பததி- I

(P) உடசுைொெததிறன்

(Q) கைளிச்சுைொெததிறன்

(R)  உயிர்ப்புததிறன் அல்லது 
முக்கியததிறன்

(S)  கெயல்பொடடு சுைொெத 
திறன்

பததி-II

i.  உடசுைொெததிற்குப்பிறகு 
ைலிந்து சுைொசிக்கப்படும் 
கொற்றின் அதிகப் படெ 
ககொள்ைைவு

ii.  கைளிச்சுைொெததிற்குப் 
பிறகு நுவ�யீ�லில் உள்ை 
கொற்றின் ககொள்ைைவு

iii.  கைளிச்சுைொெததிற்குப் 
பிறகு உள்ளிழுக்கப்படும் 
கொற்றின் ககொள்ைைவு

iv.  உடசுைொெததிற்குப் பிறகு 
க ை ளி ர ய ற் ற ப் ப டு ம் 
கொற்றின் ககொள்ைைவு

அ) P-i Q-ii R-iii S-iv

ஆ) P-ii Q-iii R-iv S-i

இ) P-ii Q-iii R-i S-iv

ஈ) P-iii Q-iv R-i S-ii

16. ெரியொன இவணவயப் கபொருததுக.

 பகுதி - I பகுதி - II
(P) மூச்சுக் கொற்று அைவு i.  1000 முதல் 1100 

மி.லி. ைவ�
(Q) எஞசிய ககொள்ைைவு ii.500 மி.லி.
(R)  கைளிச்சுைொெ 

ரெமிப்புக் ககொள்ைைவு
iii.  2500 முதல் 3000 

மி.லி. ைவ�
(S)  உடசுைொெ ரெமிப்புக் 

ககொள்ைைவு
iv.  1100 முதல் 1200 

மி.லி. ைவ�

அ) P-ii Q-iv R-i S-iii
ஆ) P-iii Q-ii R-iv S-i
இ) P-ii Q-iv R-iii S-i
ஈ) P-iii Q-iv R-i S-ii

17.  தடவடப்புழு, மணபுழு, மீன், இறொல், க�ப்பொன் 
பூச்சி மற்றும் பூவன ஆகியைற்றின் சுைொெ 
உறுப்புகளின் கபயர்கவைக் கூறு.

18.  இ�தத சிைப்பணுக்களில் வபகொர்பரனட 
உற்பததிவய ஊக்குவிக்கும் கெொதியின் 
கபயவ�க் கூறு.

19.  கொற்றொனது ெொசியிலிருந்து மூச்சுக்குைொவய 
அவடயப் பல உறுப்புகவைக் கடந்து கெல்கிறது. 
அவ்வுறுப்புகளின் கபயர்கவை ைரிவெப்படுதது.

20.  உணவு விழுங்கப்படும்ரபொது கு�ல் ைவைவய 
மூடும் சுைொெ அவமப்பு எது?

21.  மூச்சுக்குைொயில் கொற்று கெல்லும் ைழியில் 
எதிர்ப்புத திறன் மிகவும் குவறவு. ஏன்? ஏரதனும் 
இ�ணடு கொ�ணங்கவைக் கூறு.

22.  கடல் மடடததிற்கு ரமல் அதிக உய�ததில் 
நீணடெொள் ைொை ஒருைரின் உடல் எவ்ைொறு 
ெரிகெய்துககொள்கிறது?

23.  ைொயுக்களின் ஊடுருைல் நுண கொற்றுப்வப 
பகுதிகளில் மடடுரம ெவடகபறுகிறது. சுைொெ 
மணடலததின் ரைறு எந்தப் பகுதியிலும் இது 
ெவடகபறுைதில்வல. விைொதிக்கவும்.

24.  சுைொெப் பொவதவய விைக்கும் கதொடர் விைக்க 
ைவ�படதவத (flow chart) ைவ�க.

25.  நிரமொனியொ ஏன் ஒரு ஆபததொன ரெொயொகக் 
கருதப்படுகிறது?

26.  எந்தகைொரு நிவலயில் ஆக்ஸிஜன் கடததலில் 
சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது என்பவத விைக்கு.
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இறணயச்செயல்�ொடு 

Respiratory System’s உைலி
https://www.getbodysmart.com/respiratory-system

Schematics of Gas exchange: 
https://www.wisc-online.com/learn/general-education 

/anatomy-and-physiology2/ap2404/respiratory-system-gas-exchange

�டிகள
1.  கீழ்க்கண்டை உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி Respiratory System என்ை 

ெ்க்கத்திரைத் திை்க்கவும். அடடைவரணயில் உள்ை ொ்கங்களுள் “Nasal cavity” ஐ வதரவு பெய்து 
அதன் அரமப்ரெயும் மற்றும் ெணிரயயும் பதரிநது ப்காள்ைலாம்,

2.  தற்வொது ொைைத்தின் உைலி்ககு அருவ்கயுள்ை  என்னும் பொத்தாரை அல்லது 
விரெப்ெலர்கயில் உள்ை backspace பொத்தாரைச் பொடு்ககி முன்னிரல்ககுச் பென்று Pharynx 
என்ெதரைத் பதரிவு பெய்து அதன் அரமப்ரெயும் ெணிநிரலரயயும் பதரிநதுப்காள்ைலாம். 

3.  வமற்்கண்டை வழிமுரை்களின் ெடி ஒவபவாரு உறுப்பின் அரமப்ரெயும், ெணி்கரையும் பதரிநது 
ப்காள்ைலாம்.

4.  ஒவபவாரு உறுப்பிற்குமாை பெயல்ொடடுச் ொைைத்திற்்காை்க கீழப்ெகுதியில் கூடுதல் 
த்கவல்்கள் குறிப்பு்கைா்கத் தைப்ெடடுள்ைை. அவற்ரைப் ெயன்ெடுத்தி வமலும் ெல த்கவல்்கரை 
அறிநதுப்காள்ைலாம். 

சுவொெ மண்டலைத்தின 
அறமப்ற�யும் அதன 

�ணிகற்ளயும் சதரிநது 
சகொளபவொமொ!

Respiration
சுவொெம்

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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 விலங்குகள் குறிப்பொகப் பொலூடடிகள் 
ரபொன்ற கபரிய விலங்குகள் மிகவும் 
சுறுசுறுப்புடன் இயங்குகின்றன. விலங்குகள் 
இடப்கபயர்ச்சிவயச் ெொர்ந்து உணவைப் 
கபறுகின்றன. இச்கெயல் ஆற்றவலப் பயன்படுததி 
ெவடகபறுகிறது. ஆற்றல் ெம்பந்தப்படட 
கெயல்பொடுகள் அவனததும் ெ�ம்பு மணடலம் 
அனுப்பும் ெ�ம்புத தூணடல்கைொல் 
ஒருங்கிவணக்கப்படுகின்றன. உயிருக்குத 
ரதவையொன ஆக்ஸிஜன், மற்றும் 
உணவுப்கபொருடகவை அவனதது உயிருள்ை 
கெல்களுக்கும் ைைங்க ரைணடும். அங்கு 
ெவடகபறும் ைைர்சிவத மொற்றததின் விவைைொகத 
ரதொற்றுவிக்கப்படும் கொர்பன் வட ஆக்வ்டு 
மற்றும் கழிவுப் கபொருள்கள் ரபொன்றவை 
நீக்கப்பட ரைணடும். எனரை, கெல்களுக்கு 
உள்ரையும், கைளிரயயும் கபொருடகவைக் கடதத 
ஒரு ரெர்ததியொன கடததும் கெயல்முவற 
ரதவைப்படுகின்றது. கைவ்ரைறு விலங்குகளில் 
கைவ்ரைறு முவறயில் இப்கபொருள்கள் 
கடததப்படுகின்றன. சிறிய விலங்குகைொன 
கடற்பஞசுகளிலும் குழியுடலிகளிலும் சுற்ரறொடட 
மணடலம் கிவடயொது. ஆனொல் அைற்வறச் 

வீ்சசுக்	சகோள்்ள்ளவு	சிவரத்சதோகுப்பில்	
இருந்து	திரும்பும்	இரத்தத்வத்ச	சோரந்தது.

அலகு – III   �ோடம் – 7

உடல் திரவங்கள் மறறும் சுறப்றோடடம்
�ோடஉள்்ளடக்கம் 

7.1  உடல் திரவங்்ள்
7.2   இரதேக்குழகாய்்ள் – ேமனி்ள், சி்ர்ள் மற்றும் 

இரதே நுண்நகாளங்்ள்
7.3 சுற்தைகாட்டப் பகா்ே்ள் 
7.4 மனிேச் சுற்தைகாட்ட மண்டலம்
7.5 இரட்்ட சுற்தைகாட்டம்
7.6 இேயச்கெயல்்்ள கநறிப்படுததுேல்
7.7 சுற்தைகாட்ட மண்டலக் த்காளகாறு்ள்
7.8 தநகா்யக் ்ண்டறிேலும் சிகிச்்ெ மு்ையும்

• உடல் திரவங்்ளின் 
முக்கியததுவத்ேப் 
புரிந்து க்காள்ளுேல்

• இரதேச் கெல்்ள், 
பலவ்் இரதே 
வ்்்ள் மற்றும் 
இரதேம் 
உ்ைேலுக்்காை  
்காரணி்்ள அ்டயகாளம் ்ண்டு  
விளக்குேல்.

• இரதேக் குழகாய்்்ள தவறுபடுததி 
அவற்றின் பண்பு்்ள அறிேல்.

• மனிேச் சுற்தைகாட்ட மண்டலத்ே 
அறிந்து க்காள்ளுேல்.

• இேயச் சுழற்சி்யப் புரிந்து க்காண்டு 
அ்ே எலக்ட்தரகா ்காரடிதயகா கிரகாமின் 
மு்டு்ளுடன் கேகாடரபு படுததுேல்.

• இரதே ஓட்ட மண்டலததின் 
த்காளகாறு்்ள (அெகாேகாரண 
நி்ல்்ள) ்ண்டறிேல்

129

கற்றலின் ப�ோக்கம்:
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சூழந்துள்ை நீர், உடற்குழிப் பகுதிகளுக்குள் 
கென்று கைளிரயறும் ைவகயில் அைற்றின் 
உடலவமப்பு உள்ைது. இதனொல் உடசுைலும் 
நீரில், அவ்வுயிரினங்களின் கெல்கள் தங்களிடம் 
உள்ை கபொருடகவை எளிய வி�ைல் முவறயில் 
பரிமொறிக்ககொள்கின்றன. சிக்கலொன 
உடலவமப்வபக் ககொணட விலங்குகளில் 
கபொருடகவைக் கடததச் சிறப்பு தி�ைமும், 
கபருமைவில் கபொருடகவைப் கபரும் பொய்வு 
முவறயில் (Bulk flow) விவ�ந்து கடதத அைற்றின் 
உடலினுள் ென்கு கடடவமக்கப்படட சுற்ரறொடட 
மணடலமும் உள்ைன. அதொைது சுைொெம், 
உணவூடடம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் ரபொன்ற 
உடற்கெயலியல் நிகழவுகளுக்குப் கபரும் பொய்வு 
முவற அடிப்பவடயொக அவமகிறது. எளிய 
வி�ைல் முவறவய விட இம்முவறயினொல் 
கபொருள்கள் கதொவலவிலுள்ை உறுப்புகளுக்கும் 
விவ�ைொக எடுததுச்கெல்லப்படுகின்றன. 
மனிதனின் இ�தத ஓடட மணடலததின் மூலம் 
ஒரு மில்லி லிடடர் இ�ததமொனது  
60 வினொடிகளில் இதயததிலிருந்து பொதம் ைவ� 
கென்று மீணடும் இதயததிற்கு ைந்து ரெர்ந்து 
விடுகிறது. இரத அைவு இ�ததம் வி�ைல் முவற 
மூலம் கெல்ல 60 ஆணடுகள் ரதவைப்படலொம்.

சுற்ரறொடட மணடலததின் மூலம் 
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கொர்பன் வட ஆக்வ்டு 
நுவ�யீ�ல் மற்றும் திசுக்களுக்கிவடரய 
பரிமொறப்படுகிறது. ஊடடப் கபொருள்கள் 
கெரிமொன மணடலததிலிருந்து கல்லீ�லுக்கு 
எடுததுச் கெல்லப்படுகிறது. திசுக்களிலிருந்து 
கழிவுப் கபொருள் இ�ததததின் மூலம் எடுததுச் 
கெல்லப்படடு இறுதியொகச் சிறுநீ�கததின் 
ைழியொக கைளிரயற்றப்படுகிறது. ரமலும், 
இலக்கு உறுப்புகளுக்கு ைொர்ரமொன்கவைக் 
கடததும் பணிவயயும் சுற்ரறொடட மணடலம் 
கெய்கின்றது. உடல் தி�ைங்களின் ெமநிவல 
ரபணுதல் மற்றும் உடல் கைப்பநிவல 
ப�ொமரிததல் (கைப்பப் பரிமொற்றம்) 
ரபொன்றைற்வறயும் சுற்ரறொடட மணடலம் 
ரமற்ககொள்கின்றது (படம் 7.1). 

இதயததிற்கும் மூவைக்குமொன இ�தத 
ஓடடதவத இ�தத சுற்ரறொடட மணடலததின் 
ெமநிவல ஒழுங்குபொடு (Homeostatic regulation) 
நிவல நிறுததுகிறது. ெ�ம்பு மணடலததிலிருந்து 
கபறப்படும் ெமிக்வஞைகள், இ�தத அழுதததவதத 

திடீக�னக் குவறப்பதொல், மூவைக்குச் கெல்லும் 
ஆக்ஸிஜன் குவறந்து மயக்கம் (Vasovagal syncope) 
ஏற்படுகிறது. இதயம், மற்றும் இ�ததக் குைொய்கள் 
ஒன்றிவணந்து கெயலொற்றி இம்மொதிரியொன 
சிக்கல்கவை எவ்ைொறு தடுக்கின்றன என்பவத 
இப்பொடததில் கற்கலொம்.

7.1 உடல் திைவங்ைள் (Body fluids)
உடல்தி�ைம், நீவ�யும் அதில் கவ�ந்துள்ை 
கபொருடகவையும் உள்ைடக்கியதொகும். உடல் 
தி�ைங்கள் இருைவகப்படும். அவை, கெல்லின் 
உடபுறததில் உள்ை சசல்	உள்	திரவம்	(Intracellular	
fluid), மற்றும் கெல்லின் கைளிப்புறததில் உள்ை 
சசல்	 சவளி	 திரவம்	 (Extracellular	 fluid) என்பன 
ஆகும். கெல் கைளித தி�ைங்கவை ரமலும் 
மூன்று, ைவககைொகப் பிரிக்கலொம். அவை, கெல் 
இவடததி�ைம் (Interstitial fluid) அல்லது 
திசுததி�ைம் (கெல்வலச் சூழந்து கொணப்படுைது), 
பி்ளோஸ்மோ	 (இரத்தத்தின்	 திரவப்பகுதி) மற்றும் 
நிணநீர் ஆகியனைொகும். நுண தமனிகளிலுள்ை 
இ�ததம், நுண ெொைங்களில் பொயும்ரபொது அதிக 
நீர்ம அழுததததுடன் (Hydrostatic pressure) 
உள்ைது. இ�தத உந்து விவெயொல் ஏற்படும் 
இவ்ைழுததம், நீர் மற்றும் சிறு மூலக்கூறுகவை 
இ�தத நுண ெொைச் சுைர்களின் ைழியொகத திசு 
தி�ைததுக்குள் கெலுததுகிறது.

இ�தத நுண ெொைங்களிலிருந்து 
கைளிரயறி திசுததி�ைதவத உணடொக்கும் 
தி�ைததின் அைவு, இரு எதிர் அழுததங்களின் 
விவைைொகும். குறிப்பொக இ�தத நுண 
ெொைப்படுவகயின் (Capillary bed) உள்ரை 
கொணப்படும் நீர்ம அழுததம் நீர்ததிறவன விடக் 
குவறைொனது. இந்த அழுததம் இ�தத நுண 
ெொைங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் தி�ைதவதத 
தள்ைப் ரபொதுமொனது. பிைொஸ்மொவைக் 
கொடடிலும் திசுதி�ைததில் பு�தங்களின் அடர்ததி 
குவறைொகக் கொணப்படுகிறது. இ�தத நுணெொைப் 
படுவகயின் சிவ� முவனயில் உள்ை நீர்ததிறன், 
நீர்ம அழுதததவதவிட அதிகமொகக் 
கொணப்படுைதொல் திசுதி�ைம் இ�தத நுண 
ெொைங்களுக்குள் கெல்கிறது. இதனொல் நீர் 
மீணடும் இ�ததததினுள் இழுக்கப்படுகிறது. 
அப்ரபொது நீ�ொனது கெல்களில் உருைொன 
கழிவுப்கபொருடகவைத தன்னுடன் எடுததுச் 
கெல்கிறது.
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இரத்தத்திலுள்்ள உடத�ோருள்கள் 
(Composition of Blood)

உடல் தி�ைமொன இ�ததம் உடலின் பல்ரைறு 
பொகங்களுக்குப் கபொருடகவைக் கடததுகிறது. 
இ�ததம், தி�ை நிவலயிலுள்ை 
இவணப்புததிசுைொகும். இது பிைொஸ்மொ எனும் 
தி�ைப்பகுதிவயயும் அதனுள் மிதக்கும் 
ஆக்கததுகள்கவையும் (Formed elements) ககொணடது. 
கமொதத இ�ததக் ககொள்ைைவில்  
55% பிைொஸ்மொவும், 45% ஆக்கத துகள்களும் 
(இ�தத கெல்கள்) உள்ைன. 70 கிரலொ எவடயுள்ை 
மனிதனில் உள்ை இ�ததததின் ககொள்ைைவு 
ஏறததொை 5000 மிலி (5லி) ஆகும்.

7.1.1 பிளாஸ்ோ (Plasma)
பிைொஸ்மொவில், நீர் (80-92%) மற்றும் நீரில் 
கவ�ந்துள்ை கபொருடகைொன பிைொஸ்மொ 
பு�தங்கள், கனிமப் கபொருள்கள் (0.9%)  
(Inorganic constituents), கரிமப்கபொருள்கள் (0.1%)  
(Organic constituents) மற்றும் சுைொெ ைொயுக்கள் 
ஆகியவை உள்ைடங்கியுள்ைன. கல்லீ�லில் 
உற்பததி கெய்யப்படும் ெொன்கு முக்கிய பிைொஸ்மொ 
பு�தங்கைொைன அல்புமின்	(Albumin),	குந்ளோபுலின்	
(Globulin),	 புநரோத்ரோம்பின்	 (Prothrombin)	 மறறும்	
ஃவபப்ரிநனோஜன்	 (Fibrinogen) ஆகியவை. 
அல்புமின் இ�ததததின் ஊடுகலப்பு அழுதததவத 
(Osmotic pressure) நிர்ைகிக்கிறது. குரைொபுலின், 
அயனிகள், ைொர்ரமொன்கள், ககொழுப்பு 
ஆகியைற்வறக் கடததுைதுடன் ரெொகயதிர்ப்புப் 
பணியிலும் உதவுகிறது. ரமலும் புர�ொத�ொம்பின் 
மற்றும் ஃவபப்ரிரனொஜன் ஆகிய இ�ணடு 
பிைொஸ்மொ பு�தங்களும் இ�ததம் உவறதலில் 
(Blood clotting) பங்ரகற்கின்றன. யூரியொ, அமிரனொ 
அமிலங்கள், குளுக்ரகொஸ், ககொழுப்பு மற்றும் 
வைடடமின்கள் ஆகியன பிைொஸ்மொவில் உள்ை 
கரிமப்சபோருட்க்ளோகும். ரெொடியம், 
கபொடடொசியம், கொல்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் 
ஆகியைற்றின் குரைொவ�டுகள், கொர்பரனடடுகள் 
மற்றும் பொஸ்ரபடடுகள் ஆகியன பிைொஸ்மொவில் 
உள்ை கனிமப்கபொருடகைொகும்.

பிைொஸ்மொவின் பகுதிப் கபொருள்கள் 
நிவலயொனவையல்ல. உணவு உணட பிறகு, 
கல்லீ�ல் ரபொர்டடல் சிவ�யில் குளுக்ரகொஸின் 
அைவு மிகவும் அதிகரிக்கிறது. ஏகனனில், 
குடலிலிருந்து குளுக்ரகொவ், ரெமிததலுக்கொக 

 குறிப்பு
கல்லீரல்	 இருவழிகளில்	 இரத்தத்வதப்	
சபறுகிைது.	 	 கல்லீரல்	 தமனி	 ஆக்சிஜன்	
நிவைந்த	 இரத்தத்வத	 இதயத்திலிருந்தும்,	
கல்லீரல்	நபோரட்்டல்	சிவரகள்,	கு்டல்	மறறும்	
இதர	 வயிறறுப்புை	 உறுப்புகளிலிருந்தும்	
இரத்தத்வதக்	 கல்லீரலுக்குக்	
சகோணடுவருகின்ைன.	 	 கல்லீரலிலிருந்து	
கல்லீரல்	 சிவரக்ளோல்	 இரத்தம்	 மீணடும்	
இதயத்திறகுக்	சகோணடு	சசல்ேப்படுகிைது.

கல்லீ�லுக்கு அது எடுததுச் கெல்கிறது. சிறிது 
ரெ�ததிற்குப் பிறகு இ�ததததிலுள்ை குளுக்ரகொஸ் 
உறிஞெப்படடுவிடுைதொல் அதன் அைவு 
படிப்படியொகக் குவறகிறது. அைவுக்கு அதிகமொக 
பு�ததவத ெொம் உடககொள்ைதொல் உருைொகும் 
உபரி அமிரனொ அமிலங்கவை ெமது உடலில் 
ரெமிக்க முடியொது. எனரை, கல்லீ�ல் இந்த உபரி 
அமிரனொ அமிலங்கவைச் சிவததது யூரியொவை 
உற்பததி கெய்கிறது. கல்லீ�ல் ரபொர்டடல் சிவ� 
(Hepatic portal vein) மற்றும் கல்லீ�ல் தமனி  
(Hepatic artery) ஆகியைற்றில் உள்ை இ�தத 
யூரியொவைக் கொடடிலும் கல்லீ�ல் சிவ�யிலுள்ை 
(Hepatic vein) இ�ததம் அதிக அைவு யூரியொவைக் 
ககொணடுள்ைது.

7.1.2  ஆக்ைக் கூறுைள்  
(Formed elements)

இ�ததச் சிைப்பணுக்கள் (Erythrocytes), இ�தத 
கைள்வையணுக்கள் (Leucocytes) மற்றும் இ�ததத 
தடடுகள் (Platelets) ஆகியவை இ�ததததில் 
கொணப்படும் இ�ததச் கெல்கைொகும்.

இரத்தச் சிவப்�ணுக்கள் (Red Blood cells) 

இ�ததச் கெல்களில் இ�ததச் சிைப்பு அணுக்கரை 
மிக அதிக அைவில் கொணப்படுகின்றன. ஒரு 
ஆர�ொக்கியமொன ஆணின் இ�ததததில் ஒரு கன 
மில்லி மீடடருக்குச் ஏறததொை 5 முதல்  
5.5 மில்லியன் சிைப்பணுக்களும் கபணணின் 
இ�ததததில், ஒரு கன மில்லிமீடடருக்கு ஏறததொை 
4.5 முதல் 5.0 மில்லியன் சிைப்பணுக்களும் 
கொணப்படுகின்றன. இ�ததச் சிைப்பணுவின் 
அவமப்வபப் படம் 7.1 கொடடுகிறது. இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கள் ஏறததொை 7µm (வமக்ர�ொமீடடர்) 
விடடமுவடய மிகச்சிறிய கெல்கைொகும். இ�ததச் 
சிைப்பணுக்களின் நிறததிற்குக் கொ�ணம் 
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எனும் ைொர்ரமொன் எலும்பு மஜவஜயில் இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கவை உற்பததி (Erythropoiesis) கெய்யும் 
தணடு கெல்கவைத தூணடி (Stem cells) இ�ததச் 
சிைப்பணுக்கவை உற்பததி கெய்ய உதவுகின்றது. 
பிைொஸ்மொவிலுள்ை இ�ததச் சிைப்பு 
அணுக்களுக்கும், இ�ததப் பிைொஸ்மொவிற்கும் 
இவடரய உள்ை விகிதமொனது ஹிமட்ந்டோகிரிட் 

(Haematocrit) எனும் கெல் அடர்ததிக் ககொள்ைைவு 
(Packed cell volume) அைவிடப்படுகின்றது.

இரத்த தவள்வ்ளயணுக்கள்  
(White blood cells)

இ�தத கைள்வை அணுக்கள், 
உடகருக்கவைக்ககொணட நிறமற்ற, அமீபொய்டு 
ைடிைம் மற்றும் இயக்கம் உவடயச் 
கெல்கைொகும். ரமலும் இவை ஹீரமொகுரைொபின் 
மற்றும் இத� நிறமிகைற்றவை. ஒரு ெ�ொெரி 
ெலமொன மனிதனில் ஒரு கன மில்லி லிடடர் 
இ�ததததில் ஏறததொை 6000 முதல் 8000 இ�தத 
கைள்வையணுக்கள் கொணப்படுகின்றன. 
கைள்வையணுக்களின் ைவககவைப் படம் 7.2ல் 
கொணலொம். கைள்வை அணுக்கவைத 
துகள்களின் அடிப்பவடயில் இரு முக்கியப் 
பிரிவுகைொகப் பிரிக்கலொம். அவை, 
துகள்களுவ்டய	 சவள்வ்ளயணுக்கள்	
(Granulocytes) மற்றும் துகள்க்ளறை	
சவள்வ்ளயணுக்கள் (Agranulocytes) ஆகும். 
துகள்களுவடய கைள்வையணுக்களின் 
வெடரடொபிைொெததில் துகள்கள் 
கொணப்படுகின்றன. இவை எலும்பு மஜவஜயில் 
ரைறுபொடவடந்து உருைொகின்றன. 
துகள்களுவடய கெல்கவை மூன்று ைவககைொகப் 
பிரிக்கலொம் அவை நியூடர�ொஃபில்கள் 
(Neutrophils), ஈசிரனொஃபில்கள் (Eosinophils) 
மற்றும் ரபரெொஃபில்கள் (Basophils) ஆகும்.

துகள்களுவடய தவள்வ்ளயணுக்கள்:

நியூடபரோெஃபில்கள் (Neutrophils):

நியூடர�ொஃபில்கள்,   செட்டிநரோஃபில்கள் 

என்றும் அவைக்கப்படுகின்றன. கமல்லிய 
இவையொல் இவணக்கப்படட 3 அல்லது 4 
கதுப்புகவைக் ககொணட உடகருவைக் 
ககொணடிருப்பதொல் இவை பல்லுரு	 உட்கரு	
நியூட்நரோஃபில்கள் (Polymorpho nuclear cells) என்றும் 
அவைக்கப்படுகின்றன. கமொதத 
கைள்வையணுக்களில் 60%-65% இவ்ைவகவயச் 

அதிலுள்ை சுைொெ நிறமியொன ஹீரமொகுரைொபின், 
வெடரடொப்பிைொெததில் கவ�ந்த நிவலயில் 
கொணப்படுைரதயொகும். சுைொெ ைொயுக்கவைக் 
கடததுைதில் ஹீரமொகுரைொபின் முக்கிய 
பங்கொற்றுகிறது. அதுமடடுமின்றி 
திசுதி�ைததுடனொன ைொயு பரிமொற்றததிற்கும் 

இது கொ�ணமொகின்றது. 

�டம் 7.1 இைத்தச் சிவப்�ணுவின அறமப்பு

இருபுறமும் குழிந்த தன்வமயுவடய  
இ�ததச் சிைப்பணுக்கள் அைற்றின் 
புறப�ப்புக்கும் ககொள்ைைவுக்கும் இவடரயயொன 
விகிததவத அதிகரிக்கின்றது. அதனொல் 
கெல்களின் உள்ளும் புறமும் ஆக்ஸிஜன் எளிதொக 
ஊடுருவுகிறது. இ�ததச் சிைப்பணுக்களில் 
உடகரு, வமடரடொகொணடிரியொ, ரிரபொரெொம்கள் 
மற்றும் அகப்பிைொெ ைவலப்பின்னல் ரபொன்ற 
கெல் நுணணுறுப்புகள் கொணப்படவில்வல. 
இதனொல், அதிகமொன ஹீரமொகுரைொபிவனத 
தன்னகதரத ககொள்ைதன் மூலம் இவை 
கெல்களின் ஆக்ஸிஜன் ஏற்புததிறவன 
அதிகரிததுக்ககொள்கின்றன. 

உடல் ெலமுள்ை மனிதனில் 
சிைப்பணுக்களின் ெ�ொெரி ைொழெொள் ஏறததொை 
120 ெொடகைொகும். 120 ெொடகவைக் கடந்த 
சிைப்பணுக்கள் மணணீ�லில் 
அழிக்கப்படுகின்றன  எனரை மணணீ�ல் இரத்த்ச	
சிவப்பணுக்களின்	 இடுகோடு (அல்லது) கல்ேவை 

எனப்படுகிறது. ஹீரமொகுரைொபினின் ஹீம் பகுதி 
மறு பயன்பொடடிற்கொக எலும்பு மஜவஜக்குத 
திரும்புகின்றன. கபரியைர்களில், ஆக்ஸிஜன் 
குவறயும் ரைவையில், சிறுநீ�கங்கைொல் 
சு�க்கப்படும் எரித்நரோபோயட்டின் (Erythropoietin) 
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ெொர்ந்தவை. விழுஙகும்	 தன்வம (Phagocytic) 
ககொணட இவை, கிருமிகைொல் பொதிக்கப்படட 
திசுக்களின் உள்ளும் புறமும் அதிக 
எணணிக்வகயில் குழுமுகின்றன. 

�டம் 7.2 சவளற்ளயணுக்களின வறககள

ஈசிபைோெஃபில்கள் (Eosinophils):

ஈசிரனொஃபில்லின் உடகருக்கள் இரு 
கதுப்புகவைக் ககொணடவை. அைற்வற இவணக்க 
கமல்லிய இவணப்வப ககொணடிருக்கின்றன. 
இவை விழுங்கும் தன்வமயற்றவை  
(Non-phagocytic). கமொதத கைள்வையணுக்களில் 
2% -3% ைவ� இவ்ைவக கெல்கள் உள்ைன. உடலில் 
சில ஒட்டுணணித்	 சதோறறு	 மற்றும்	 ஒவவோவம	
ஏற்படும் ரபொது இைற்றின் எணணிக்வக 
அதிகரிக்கின்றது.

ப�பெோெஃபில்கள் (Basophils):

கைள்வையணுக்களில் மிகவும் குவறைொன 
எணணிக்வகயில் (0.5 - 1.0%) உள்ைவை 
ரபரெொஃபில்கள் ஆகும். வெடரடொ 
பிைொெததுகள்கள் கபரியதொகவும் 
ஈசிரனொஃபில்கவை விட எணணிக்வகயில் 
குவறைொகவும் உள்ைன. கபரிய உடகரு, பல 
ஒடுக்கங்கைொல் ஏற்படட கதுப்புகளுடன் 
கொணப்படுகின்றன. ஆனொல், அவை கமல்லிய 
இவைகைொல் இவணக்கப்படவில்வல. 
ஹிப்போரின்,	 சசரந்டோனின்	 மற்றும்	
ஹிஸ்்டமின்கள் ரபொன்றைற்வற இவை 
சு�க்கின்றன. உடல்திசுவில் வீக்கங்கள் 
ஏற்படுததும் விவனகளிலும் இவை முக்கிய 
பங்கொற்றுகின்றன.

துகள்க்ளற்ற தவள்வ்ளயணுக்கள் 
(Agranulocytes)

நிணநீர் சு�ப்பிகள் மற்றும் மணணீ�லில் 
உற்பததியொகும் இவ்ைவக கைள்வையணுக்களில் 
வெடரடொபிைொெ துகள்கள் இல்வல. இைற்வற 
லிம்நபோவசட்டுகள் (Lymphocytes) மற்றும் 
நமோநனோவசட்டுகள் (Monocytes) என 
இருைவகயொகப் பிரிக்கலொம். கமொதத இ�தத 
கைள்வையணுக்களில் 28% 
லிம்ரபொவெடடுகைொகும். இவை கபரிய, 
உருணவடயொன உடகருவையும் சிறிதைவு 
வெடரடொபிைொெதவதயும் ககொணடவை. 
லிம்ரபொவெடடுகள், B-லிம்ரபொவெடடுகள் 
மற்றும் T-லிம்ரபொவெடடுகள் என 
இருைவகப்படும். இவ்விரு ைவக 
லிம்ரபொவெடடுகளும் ரெொய் தடுப்பொற்றலில் 
பங்ரகற்கின்றன. B-கெல்கள் ரெொய் 
எதிரப்சபோருவ்ள (Antibodies) உருைொக்கி, அயல் 
கபொருடகைொல் ஏற்படும் தீய விவைவுகவைச் 
கெயலிைக்கச் கெய்கின்றன. T- கெல்கள் சசல்வழி	
ந�ோய்	 தவ்டக்கோப்பில் (Cell mediated immunity) 
பங்ரகற்கின்றன.

பமோபைோவெடடுகள் அல்லது 
மோக்பரோெஃப�ஜ்கள் (Monocytes (or) 
Macrophages):

இவை விழுஙகு	 சசல்கள் ஆகும். ரமலும் 
மொஸ்டகெல்கவை ஒதத இவை, சிறுநீ�க ைடிை 
உடகருவைக் ககொணடுள்ைன. கமொதத இ�தத 
கைள்வையணுக்களில் இவை 1-3% ஆகும். வமய 
ெ�ம்பு மணடலததிலுள்ை மொக்ர�ொஃரபஜகள், 
வமக்நரோகிளியோ (Microglia) என்று 
அவைக்கப்படுகின்றன. கல்லீ�லின் 
வபக்குழிகளின் அவடப்புகளில் (Sinusoids) 
இவைகளுக்கு ‘கப்ஃபர	 சசல்கள்’ (Kupffer cells) 
என்றும், நுவ�யீ�ல் பகுதியில் இவைகளுக்குக் 
கொற்று நுணணவற ‘மோக்நரோஃநபஜகள்’  

(Alveolar macrophages) என்றும்  கபயர்.

இரத்தத் தடடுகள் (Platelets)

இ�ததத தடடுகள் திரோம்நபோவசட்டுகள் எனவும் 
அவைக்கப்படுகின்றன. இவை எலும்பு 
மஜவஜயிலுள்ை சிறப்பு கெல்கைொன 
கமகொரகரிரயொவெடடுகைொல் (Megakaryocytes) 
உற்பததி கெய்யப்படுகின்றன. இவை உடகருக்கள் 
அற்றவை. மனிதனின் ஒரு கன மில்லிமீடடர் 
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இ�ததததில் 1,50,000 - 3,50,000 ைவ� இ�ததத 
தடடுகள் கொணப்படுகின்றன. இவை இரத்த	
உவைதலில் ஈடுபடும் கபொருடகவைச் 
சு�க்கின்றன. இவ்ைணுக்களின் எணணிக்வக 
குவறந்தொல் இ�தத உவறதல் ரகொைொறுகள் 
(Clotting disorders) ஏற்படடு உடலில் அதிகப்படியொன 
இ�தத  இைப்பு ஏற்படும்.

7.1.3  இைதத வலைைள் 
 (Blood groups)

இதுைவ� ABO மற்றும் Rh என இரு கபொதுைொன 
இ�தத ைவககள்  பயன்பொடடில் உள்ைன.

ABO இரத்த வவக (ABO Blood groups):

இ�ததச் சிைப்பணுக்களின் ரமற்புறப் படலததில் 
இருக்கும் அல்லது இல்லொத ஆன்டிஜன்களின் 
(antigens) (எதிர்ப் கபொருள்) அடிப்பவடயில் A, B, AB 
மற்றும் O என ெொன்கு ைவககைொக இ�தததவத 
ைவக படுததலொம். A, B மற்றும் O பிரிவு 
மனிதர்களின் இ�ததப் பிைொஸ்மொவில் 
இயற்வகயொகரை எதிரவிவனப்	 சபோருள்கள் 

(Antibodies/ agglutinins) உள்ைன. சிைப்பணுவின் 
ரமற்புறப் படலததில் உள்ை ஆன்டிகஜன்களுக்கு 
அக்ளுட்டிநனோஜன்கள் (Agglutinogens) என்று 
கபயர். அக்ளுடடிரனொஜன் A மீது கெயல்படும் 
எதிர்விவனப் கபொருடகளுக்கு ஆன்டி A (Anti A) 
எதிர்கபொருள் என்றும், அக்ளுடடிரனொஜன் B மீது 
கெயல்படுபவை ஆன்டி B (Anti B) எதிர்கபொருள் 
எனவும் அவைக்கப்படும். O ைகுப்பு இ�ததததில் 
எந்த ஒரு அக்ளுடடிரனொஜனும் 
கொணப்படுைதில்வல. AB ைகுப்பு இ�ததததில் 
அக்ளுடடிரனொஜன் A மற்றும் அக்ளூடடிரனொஜன் 
B ஆகிய இ�ணடும் உள்ைன. ஆனொல், ஆன்டி A 
மற்றும் ஆன்டி B எதிர்விவனப்கபொருள்கள் 
கொணப்படுைதில்வல. ஆன்டிகஜன் மற்றும் எதிர் 
விவனப்கபொருள் அடிப்பவடயிலொன மனித 
இ�தத ைவககள் அடடைவண 7.1 ல் 
ககொடுக்கப்படடுள்ைது. ABO இ�தத ைகுப்பு 
முவறயில் A,B மற்றும் O என அல்லீலிக் ஜீன்கள் 
(Allelic genes) உள்ைன. அவனதது ைவக 
அக்ளுடடிரனொஜன்களும் சுக்ர�ொஸ்,  
D- கொலக்ரடொஸ், N-அசிடவடல் 
குளுக்ரகொ்வமன் மற்றும் 11 முவன அமிரனொ 
அமிலங்கள் (terminal amino acids) ஆகிய 
கபொருடகவைக் ககொணடுள்ைன. முவன அமிரனொ 
அமிலங்களின் இவணவு என்பது அதில் உள்ை  
A மற்றும் B ஜீன்களின் உற்பததிப் கபொருள்கவைச் 

ெொர்ந்துள்ைது. இவ்விவனயில் கிவ்ளக்நகோஸில்	
டிரோன்ஸ்சபநரஸ் (Glycosyl transferase) எனும் கெொதி 
விவனயூக்கியொகச் கெயல்படுகிறது.

அட்்டவவண	7.1	
இரத்த	 வவககளில்	 கீழக்கணடுள்்ளவோறு	
ஆன்டிஜன்	 (Antigen)	 	 மறறும்	 எதிரவிவனப்	
சபோருள்கள்	(Antibodies)		கோணப்படுகின்ைன.	

இரத்த	
வகுப்பு

இரத்த்ச	
சிவப்பணுக்களில்	
கோணப்படும்	
அக்ளுட்டிநனோஜன்கள்	
(ஆன்டி	ஜன்கள்)

பி்ளோஸ்மோவில்	
கோணப்படும்	
அக்ளுட்டினின்கள்	
(ஆன்டிபோடி)

A A ஆன்டி B
B B ஆன்டி A
AB AB ஆன்டிபொடிகள் 

இல்வல
O ஆன்டிஜன் இல்வல ஆன்டி  A  மற்றும் 

ஆன்டி  B 

Rh	 கோரணி	 (D	 antigen) எனும் மற்றுகமொரு 
பு�தம் இ�ததச் சிைப்பணுக்களின் ரமற்ப�ப்பில் 
கபரும்பொலொன மனிதர்களில் (80%) 
கொணப்படுகிறது. இது ரீெஸ் கு�ங்கின்  
(Rhesus monkey) இ�ததச் சிைப்பணுக்களில் உள்ை 
பு�ததவத ஒததுக்கொணப்படுைதொல் இவை  
Rh கொ�ணி எனப்கபயரிடப்படடது. இ�ததச் 
சிைப்பணுக்களின் ரமற்ப�ப்பில் இந்த  
D ஆன்டிஜன் கொணப்படடொல் அைர்கள் Rh+  

(Rh	உவ்டநயோர) மனிதர்கள் எனவும் D ஆன்டிஜன் 
அற்றைர்கள் Rh- (Rh	அறநைோர) மனிதர்கள் எனவும் 
கருதப்படுைர். ஒருைருக்கு இ�ததம் கெலுததும் 
முன்பு இந்த Rh கொ�ணி கபொருதததவதயும் 
(Compatibility) பரிரெொதிக்க ரைணடும். ஒரு  
Rh-தொய், Rh+ கருவைச் சுமக்கும்ரபொது 
திசுப்சபோருந்தோநிவே (Incompatibility – mismatch) 
ஏற்படுகிறது. முதல் கருததரிப்பின் ரபொது கருவின் 
Rh+ ஆன்டி கஜன்கள் தொய்ரெய் இவணப்புத 
திசுைொல் பிரிக்கப்படுைதொல் தொயின் 
இ�தததரதொடு அவை கதொடர்பு 
ககொள்ைைொய்ப்பில்வல. இருந்தரபொதும், முதல் 
குைந்வத பிறப்பின்ரபொது கருவின்  
Rh+ ஆன்டிகஜன்களில் சிறிதைவு தொயின் 
இ�ததததில் கலப்பதொல், தொயின் உடலில்  
D எதிர்விவனப் கபொருள்களின் உற்பததி 
கதொடங்குகின்றது. அடுதத குைந்வதக்கொகக் 
கருததரிக்கும் ரபொது Rh- தொயிடமிருந்து  
Rh+ எதிர்விவனப் கபொருள்கள் கருவின் இ�தத 
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ஓடடததில் கலந்து கருவின் சிைப்பணுக்கவை 
அழிக்கின்றன. எனரை கருைொனது இறக்க 
ரெரிடுகிறது. இரத்த்ச	 நசோவக	 (Anaemia) மற்றும் 
மஞசள்	 கோமோவே (Jaundice) ரபொன்ற 
குவறபொடுகைொல் அக்கரு பொதிக்கப்படுகிறது. 
கருவின் இ�ததச்சிைப்பணுக்கள் சிவதந்து அதன் 
எணணிக்வக குவறைது இதற்குக் கொ�ணமொகும். 
இந்நிவலக்கு எரித்நரோபி்ளோஸ்ந்டோஸிஸ்	
ஃபீ்டோலிஸ் (erythroblastosis foetalis) என்று கபயர். 
இந்நிவலவயத தவிர்க்க முதல் பி�ெைததிற்குப் 
பின் உடனடியொக Rh கெகடடிவ் தொய்க்கு  
(Anti D Antbodies) D ஆன்டிபொடிக்கொன எதிர்விவனப் 
கபொருைொன நரோக்கம் (Rhocum) என்னும் மருந்வத 
ஊசியின் மூலம் கெலுதத ரைணடும்.

7.1.4  இைததம் உலைதல்  
(Coagulation of Blood)

வி�வலத தைறுதலொக கைடடிக் ககொள்ளும் 

ரபொது, சிறிது ரெ�ம் ைவ� இ�ததம் கைளிரயறிக் 
ககொணடிருக்கும். பிறகு ெற்று ரெ�ததில் இ�தத 
கைளிரயற்றம் நின்றுவிடும். இ�ததம் உவறதல் 
எனும் நிகழரை இதற்குக் கொ�ணம் ஆகும். ஒரு 
கொயம்படட இடததிலிருந்து இ�ததம் 
கைளியொைவதத தடுக்கும் கபொருடடு இ�ததக் 

கடடி (Blood clot) உருைொகி அதிகமொன இ�ததப் 
ரபொக்வக நிறுததும் நிகழரை இரத்தம்	 உவைதல் 

(Coagulation/ clotting of blood) எனப்படுகிறது. இ�தத 
உவறதல் நிகழவு ெவடகபறும் விதம் 

படம் 7.3ல் கொணபிக்கப்படடுள்ைது. இ�ததக் 
குைொய்களிலுள்ை எணரடொதீலியம் 
சிவதைவடந்து அதன் சுைரிலுள்ை இவணப்புத 
திசுக்கவை இ�ததம் ெவனக்கும் ரபொது, இ�தத 
உவறதல் நிகழவு ஆ�ம்பமொகிறது. இவணப்புத 
திசுக்களிலுள்ை ககொல்லொஜன் இவைகளுடன் 
இ�ததப் தடடுகள் ஒடடிக்ககொணடு இ�தத 
இைப்வபத தடுக்கும் சில இ�தத உவறதல் 
கபொருடகவை (கொ�ணிகவை) கைளியிடுகின்றன. 
இப்கபொருள்கள் இ�ததததடடு ககொததுகைொல் 
ஆன அவடப்வப ஏற்படுததி உடனடியொக இ�தத 
இைப்வபத தடுக்கின்றன. இவ்ைொறு 
தி�டசியவடந்த இ�ததததடடுகள் அல்லது 
ரெதமவடந்த கெல்கைொல் கைளியிடப்படட இ�தத 
உவறதல் கொ�ணிகள் (Blood clotting factors) 
பிைொஸ்மொவிலுள்ை இ�தத உவறதல் 
கொ�ணிகளுடன் கலக்கின்றன. கெயல்படொ 
நிவலயிலுள்ை புர�ொத�ொம்பின் என்னும் பு�தம், 

�டம் : 7.3 சிறதவறடநத இைத்தக்குழொயில் ேறடச�றும்  
இைத்த உறைதறலை வி்ளக்கும் சதொடர் வறை�டம்.      

உள்ளொர்நத  இைத்த உறைதல் நிகழவு
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கோல்சியம்	 அயனிகள்	 மறறும்	 வவட்்டமின்	 K	
ஆகியைற்றின் முன்னிவலயில் கெயல்படும் 
தி�ொம்பினொக மொற்றமவடகிறது. தி�ொம்பின், 
இ�ததப் பிைொஸ்மொவில் கவ�ந்த நிவலயிலுள்ை 
ஃவபப்ரிரனொஜவன, கவ�யொத ஃவபப்ரின் 
இவைகைொக்குகின்றன. இவ்விவைகள் 
ஒன்றுக்ககொன்று இவணந்து இ�ததச் கெல்கவைத 
சூழந்து ஒரு ைவலப்பின்னல் அவமப்வப 
உணடொக்குகிறது. ரமலும் ஃவபப்ரின் 
ைவலப்பின்னல் கொயம்படட இ�ததக் குைலில் 
குணமொகும் ைவ� அவடப்வப ஏற்படுததி இ�ததம் 
கைளிரயறொமல் தடுக்கிறது. சிறிது ரெ�ததிற்குப் 
பிறகு ஃவபப்ரினில் உள்ை நுணணிவைகள் 
சுருங்கி கைளிர் மஞெள் நிறச் சீ�ம் எனும் 
தி�ைதவத ைவலப்பின்னல் ைழிரய 
கைளிரயற்றுகின்றது. சீரம்	 (Serum) என்பது 
ஃவபப்ரிரனொஜன் இல்லொத பிைொஸ்மொ ைொகும். 
இ�தத உவறதவலத தவடகெய்யும் இரத்த	உவைவு	
எதிரப்சபோரு்ளோன	 (Anticoagulant) ஹிப்பொரின், 
இவணப்புத திசுக்களிலுள்ை மொஸ்ட 
கெல்களினொல் உருைொக்கப்படுகிறது. இது சிறிய 
இ�ததக்குைொய்களில் இ�தத உவறதவலத 
தவடகெய்கிறது.
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7.1.5  நி்ணநீரின் பெகுதிபசபொருட்ைளும் 
அதன் பெணிைளும்  (Composition 
of lymph and its function)

இ�தத நுண ெொைங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் 
கசியும் 90% தி�ைம் மீணடும் இ�தத 
நுணெொைங்களுக்குள்ரைரய நுவைகின்றன. 
எஞசிய 10% தி�ைதவத நிணநீர	 �ோ்ளஙகள்  

(Lymph vessels) இ�ததக்குைொய்களுக்குக் ககொணடு 
கெல்கிறது. நிணநீர் ெொைங்களில் உள்ை 
தி�ைததிற்கு நிணநீர என்று கபயர். நிணநீர் 
மணடலம், ஒரு சிக்கலொன கமல்லிய சுைருவடய 
குைல்கைொலொன ைவலப்பின்னல் (Lymphatic vessels) 
அவமப்வபயும், வடிகட்டும்	 உறுப்புகவ்ளயும்	
(நிணநீர	 முடி்சசு	 -	 Lymph	 nodes) மற்றும் அதிக 
எணணிக்வகயில் கைவ்ரைறு நிணநீர் 
உறுப்புகளிலுள்ை ரெொய் எதிர்ப்பொற்றல் தன்வம 
(Lymphocytic cells) மிக்க கெல்கவையும் 
உள்ைடக்கியதொகும். நிணநீர் குைல்கள் 
கமன்வமயொன சுைரினொல் ஆக்கப்படடுள்ைன. 
இவை ரதொல், சுைொெப்பொவத மற்றும் 
உணவுப்பொவதயில் உள்ை இ�ததக் குைொய்கவை 
ஒடடி அைற்றுக்கு இவணயொகச் கெல்கின்றன. 
இ�தத நுண ெொைங்களிலிருந்து உடல் 
திசுக்களுக்குள் கதொடர்ந்து ஊடுருவும் 
தி�ைங்கவை இ�ததததிற்குத திரும்பச் கெலுததும் 
குைல்கைொக நிணநீர் குைல்கள் கெயல்படுகின்றன. 
ஒரு நிணநீர்குைலின் முவனப்பகுதி படம் 7.4ல் 
கொணலொம்.

�டம் 7.4 திசுத்திைவஙகள நிணநீர் ேொ்ளஙகளுள செல்லைல்
நிணநீர், நிணநீர் முடிச்சுகள் ைழியொகச் கென்ற 
பிறகு தொன் இ�ததததிற்குள் கெலுததப்பட 
ரைணடும். ரதொலிலுள்ை நிணநீர் குைல்களிலுள்ை 
நிணநீவ� ைடிகடடும் நிணநீர் முடிச்சுகள், கழுதது, 

கதொவட மற்றும் அக்குள் பகுதி, சுைொெ மற்றும் 
உணவுப்பொவத ரபொன்ற இடங்களில் அதிகமொகக் 
கொணப்படுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து 
கைளிைரும் நிணநீர் கபரிய நசகரிக்கும்	
�ோ்ளஙகளுக்குள் (Collecting ducts) பொய்கின்றன. 
இறுதியொகக் கொவ� எலும்பின் (Collar bone) 
கீழப்புறமொகச் கெல்லும் கீழக்கழுத்து்ச	
சிவரகளின் (Subclavian vein) சிவ�களுக்குள் 
ரெகரிக்கப்படடு இ�தத ஓடடததில் கலக்கிறது. 
நிணநீர் முடிச்சுகளில் கொணப்படும் குறுகிய 
வபக்குழிகளின் (Sinusoids) சுைர்ப்பகுதியில் 
மோக்நரோஃநபஜகள் (Macrophages) உள்ைன. 
இ�ததததில் நுவையும் ரெொய்க்கிருமிகவை 
மொக்ர�ொஃரபஜ உதவியுடன் நிணநீர் முடிச்சுகள் 
தடுக்கின்றன. நிணநீரில் கொணப்படும் 
கெல்களுக்கு லிம்ரபொவெடடுகள் என்று கபயர். 
நிணநீரில் உள்ை இந்த லிம்ரபொவெடடுகள் 

தமனி இ�ததததின் மூலம் எடுததுச்கெல்லப்படடு 
மீணடும் நிணநீருக்குள் மறுசுைற்சி 
கெய்யப்படுகிறது. சிறுகுடல் சுைரிலுள்ை 
குடலுறிஞசிகளில் உள்ை லொக்டியல் ெொைங்களில் 
கொணப்படும் நிணநீர் மூலம் ககொழுப்புப் 
கபொருள்கள் உறிஞெப்படுகிறது.

7.2  இைததக்குழாய்ைள் – தேனிைள், 
சிலைைள் ேறறும் இைதத 
நுண்நாளங்ைள் (Blood vessels – 
Arteries,Veins and capillaries)

இ�தததவத எடுததுச் கெல்லும் 
இ�ததக்குைொய்கவை மூன்று ைவககைொகப் 
பிரிக்கலொம். அவை, தமனிகள், சிவ�கள் மற்றும் 
இ�தத நுணெொைங்கள் ஆகும். இ�தத குைொயில் 
உள்ளீடற்ற அவமப்பும் அவதச்சுற்றி சிக்கலொன 
சுைர்ப்பகுதியும் உள்ைன. மனிதனின் 
இ�ததக்குைொயின் சுைர்ப்பகுதி கதளிைொன 
மூன்று அடுக்குகைொலொனது. அவை டியூனிக்கோ	
இன்டீமோ (உள்ைடுக்கு), டியூனிகோ	 மீடியோ  

(ெடு அடுக்கு) மற்றும் டியூனிகோ	 எக்ஸ்்டரனோ 

(கைளியடுக்கு) ஆகும். உள்அடுக்கு, 
இ�ததக்குைலின் எணரடொதீலியததிற்கு 
உறுதுவணயொக உள்ைது. ெடுஅடுக்கில் கமன் 
தவெச்கெல்களும், எலொஸ்டின் எனும் 
பு�ததவதக் ககொணட கைளிச்கெல் ரமடரிக்்ஸும் 
உள்ைது. இவ்ைடுக்கிலுள்ை கமன்தவெகள் 
சுருங்கி விரிைதொல், இ�தத ெொைமும் சுருங்கி 
விரிகிறது. ரமலும் டியூனிகொ எக்ஸ்டர்னொ  
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அல்லது டியூனிக்கொ அடகைன்டிஷியொ எனும் 
கைளியடுக்கு, ககொலொஜன் இவைகைொல் ஆனது. 
இ�ததக் குைொய்களின் அவமப்பு படம் 7.5ல் 
விைக்கப்படடுள்ைது.

 குறிப்பு
1.  கபரிய பு�த மூலக்கூறுகள் நிணநீர் ெொைங்கள் 

ைழியொக ஊடுருவிச்கெல்ல முடிைது ஏன்?
2.  பிைொஸ்மொ பு�தங்கைொல் தந்துகி சுைர்களின் 

ைழியொக ஊடுருை இயலொது என்பவதப் 
பொர்தரதொம்.  அப்படியொனொல் பு�த 
மூலக்கூறுகள் எங்கிருந்து ைந்தன என்று 
கருதுகிறொய்?

3.  குைொஷியொர்கர் எனும் ரெொய் உணவில் 
மிகக்குவறந்த அைவு பு�தம் இருப்பதொல் 
ரதொன்றுகின்றது. இதனொல் இ�ததப்பு�த அைவு 
இயல்வப விட மிகவும் குவறகின்றது. இதன் ஒரு 
அறிகுறி எடிமொ எனப்படும் நீர்க்ரகொர்வை 
ஆகும்.  இந்நிவல ஏன் ஏற்படுகிறது என்பதன் 
கொ�ணங்கவைத தருக.

தமனிகள் (Arteries)
இதயததிலிருந்து இ�தததவத கைளிரய எடுததுச் 
கெல்லும் இ�தத ெொைங்களுக்குத தமனிகள் 
என்று கபயர். தமனிகள் உடலின் ஆழபகுதியில் 
அவமந்துள்ைன. தமனிகளின் சுைர்கள் அதிக 
அழுதததவதத தொங்கிக் ககொள்ளும் ைவகயில் 
தடிததும், எளிதில் சிவதயொ ைணணமும் 
கொணப்படும். இக்குைொய்களின் உடபகுதி 
குறுகலொகவும், ைொல்வுகள் அற்றும் உள்ைன. 
நுவ�யீ�ல் தமனிவயததவி�, மற்ற தமனிகள் 
அவனததும் ஆக்சிஜன் நிவறந்த இ�தததவத 
எடுததுச் கெல்கின்றன. இதயததிலிருந்து 
இ�தததவத மற்ற உறுப்புகளுக்கு எடுததுச் 
கெல்லும் முக்கிய, கபரிய தமனி, சபருந்தமனி	
அல்லது அநயோரட்்டோ (Aorta) எனப்படும். 2.5 கெ.மீ 
விடடமும் 2மி.மீ தடிமனும் உவடய 
இப்கபருந்தமனி பல சிறு தமனிகைொகப் பிரிந்து 
திசுக்களுக்குள் ஊடடத தமனிகைொக 
முடிைவடகின்றன. தமனிகள் நுணதமனிகைொக 
பிரிகின்றன. 
நுணதமனிகளுள் இ�ததம் நுவையும்ரபொது 
அதன் அழுததம் 85மி.மீ பொத�ெம் (mmHg) 
(11.3Kpa) ஆகும். ஆனொல் அங்கிருந்து கைளிரயறி 
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இ�தத நுண ெொைங்களுள் நுவையும் ரபொது 
அழுததம் 35மி.மீ பொத�ெமொக (4.7Kpa) 
குவறகிறது. (குறிப்பு: 1 மி.மீ.பொத�ெம் = 0.13 Kpa 
மி.மீ பொத�ெததின் அவனததுலக (அ) ெர்ைரதெ 
(SI. System International) அலகு கிநேோ	 போஸ்கல்	
(Kpa) எனப்படுகிறது). தமனிகளுடன் 
இவணந்துள்ை நுணதமனிகள் சிறிய, 
குறுகலொன மற்றும் கமல்லிய சுைர் உவடயவை. 
நுண தமனிகளும், இ�தத நுண ெொைங்களும் 
இவணயும் இடததில் சிறிய சுருக்குத்தவச 

(Sphincter) அவமந்துள்ைது. இது இ�தத 
விநிரயொகதவத ஒழுங்குபடுததுகிறது. தமனிகள் 
எல்லொ இடததிலும் கிவைதது நுண 
தமனிகைொைதில்வல. மொறொக, சில இடங்களில் 
அவை அனோஸ்ந்டோநமோசஸ் (anastomoses) 
அல்லது இவணப்பிடங்கவை உருைொக்குகின்றன.
இரத்த நுண் �ோ்ளங்கள் (Capillaries)
இ�தத நுண ெொைப்படுவககள் (Capillary beds) 
கமல்லிய இ�தத நுணெொைங்கைொல் 

ஆன ைவலப்பின்னல் அவமப்பொல் 
ஆக்கப்படடிருக்கின்றன. அைற்றின் சுைர்கள் 
கமல்லிய, ஒற்வற அடுக்கொல் ஆன தடவட 
எபிதிலீயச் கெல்கவை (Squamous epithelium) 
ககொணடவை. இைற்றில் டியூனிகொ மீடியொ 
மற்றும் மீள்தன்வமயுவடய ெொர்கள் ஆகியவை 
கொணப்படுைதில்வல. இ�தத நுண 
ெொைப்படுவககள் இ�ததததிற்கும் திசுக்களுக்கும் 
இவடரய கபொருடகவைப் பரிமொறிக் ககொள்ளும் 

தைங்கைொகச் கெயல்படுகின்றன. இைற்றின் 
சுைர்கள் அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகைொல் 
பொதுகொக்கப்படுகின்றன. இந்ெொைங்களுள் 
இ�ததக்ககொள்ைைவு அதிகம் எனினும், இ�தத 
ஓடடம் கமதுைொகரை ெவடகபறுகிறது. இ�தத 
நுணெொைங்களில் கலப்பு இ�ததம் (ஆக்ஸிஜன் 
நிவ�ந்த  மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற) 
கொணப்படுகின்றது. உடலின் தன்வமவயப் 
கபொறுதது ஒரு குறிப்பிடட உறுப்பின் 
ரதவைக்ரகற்ப, இ�தத நுணெொைப் படுவககள் 
முழுைதுமொக இ�ததததொல் நி�ப்ப படலொம் 
அல்லது இ�தத ஓடடம் முழுைதுமொக 
மொற்றுப்பொவதயில் கெல்லலொம்.
சிவரகள் (Veins)
கமல்லிய சுை�ொல் ஆன, அதிக உள்ளீடற்ற 
உடபகுதிவயக் ககொணட இ�தத ெொைங்கரை 
சிவ�கைொகும். எனரை, இவை எளிதில் நீளும் 
தன்வமயுவடயவை. இைற்றில், நுவ�யீ�ல் 
சிவ�வயததவி�ப் பிற சிவ�கைவனததும் 
உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ஆக்ஸிஜனற்ற 
இ�தததவத இதயததிற்கு எடுதது 
ைருபவையொகும். இந்ெொைங்களில் இ�தத 
அழுததம் குவறவு. இதன் அகன்ற உடபகுதி, 
எளிதில் சிவதைவடயக் கூடிய அகன்ற 
சுைரிவனக் ககொணடது. தமனிகவைக் கொடடிலும் 
சிவ�களின் இவ்டயடுக்கு கமல்லியது. 
சிவ�களினுள் உள்ை அவர்சசந்திர	வோல்வுகள் 

இ�தத ஓடடதவத ஒர� திவெயில் கெலுதத 
உதவுகிறது. ரமலும் இவ்ைொல்வுகள் இ�ததம் 
பின்நனோக்கிப்	 போய்வவதயும் (Back flow) 
தடுக்கின்றன. இ�தத அழுததம் குவறைொக 
இருப்பதொல் இ�தத மொதிரிகள் எடுக்கத 
தமனிகவை விடச் சிவ�கரை சிறந்தவை.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
கணணின் கொர்னியொ மற்றும் குருதகதலும்பில் 
இ�தத நுணெொைங்கள் கொணப்படுைதில்வல. ஏன்? 
அப்படிகயனில் இப்பகுதிகளுக்குத ரதவையொன 
உணவூடடப் கபொருள்கள் எங்கிருந்து 
கபறப்படுகின்றன?

ஏன் இதயததிற்குத கதொவலவில் உள்ை தமனிகளின் 
சுைவ� விட இதயததிற்கு அருகில் உள்ை தமனிகளின் 
சுைர் அதிக மீள் தன்வம ெொர்கவைக் ககொணடதொக 
உள்ைது.  உனது கருதவதக் கூறு.

அனோஸ்ந்டோநமோசஸ்	
என்ைோல்		என்ன?

இருரைறு தமனிகள் 
இவணயும் இடங்கள் 

அனோஸ்ந்டோநமோசஸ் (anastomoses)  அல்லது 
இவணப்பிடங்கள் எனப்படுகின்றன.  
ஏரதனும் இ�ததக் குைொய் அவடப்பு ஏற்படும் 
ரபொது இவை மொற்றுப் பொவதகைொகச் 
கெயல்படடு இ�தததவதக் கடததுகிறது. (எ.கொ) 
மூடடுகளிலுள்ை தமனிகள் எணணற்ற 
அனோஸ்ந்டோநமோசஸ்  பகுதிகவைக் 
ககொணடுள்ைன. எனரைதொன் மூடடுகள் 
ைவையும்ரபொது  ஏரதனும் ஒரு தமனி 
மூடப்படடொலும் இ�தத ஓடடம் 

தவடயின்றிப்  பொய்ைது  ஏதுைொகிறது. 
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7.2.1  இதயததலெ இைதத நாளங்ைள் 
(Coronary Blood Vessels)

இதயததவெகளுக்கு உணவூடடப் கபொருடகவை 
அளிதது அங்கிருந்து கழிவுப் கபொருடகவை 
கைளிரயற்றும் இ�தத ெொைங்கரை இதயததவெ 
இ�தத ெொைங்கைொகும். அவை முவறரய 
கர�ொனரி தமனி மற்றும் கர�ொனரி சிவ�கைொகும். 
இதயத தவெகளுக்கு இரு தமனிகள் இ�தததவத 
அனுப்புகின்றன. அவை ைலது மற்றும் இடது 
ககொக�ொனரி தமனிகைொகும். இவை 
கபருந்தமனியிலிருந்து பிரியும் முதல் 
கிவையொகும். இததமனிகள் இதயததின் 
ரமற்புறம் மகுடம் ரபொல் சூழந்துள்ைதொல் 
இவை, கர�ொனரி தமனி (coronary artery) எனவும் 
கபயர் கபற்றது. (இலததீன் கமொழியில் கர�ொனரி 
எனில் மகுடம் – corona - crown). ைலது 
கைன்டரிக்கிள் மற்றும் இடது கைன்டரிக்கிளின் 
கீழப்பகுதிக்கு, ைலது இதயததவெதமனி 
இ�தததவத அளிக்கிறது. இடது கைன்டரிகிளின் 
முன் மற்றும் பக்கைொடடுப் பகுதிக்கு இடது 
இதயததவெத தமனி இ�தததவத அளிக்கிறது. 

 ததரிந்து ததளிபவோம்
 லொப்ரைஸ் விதி (Law of Laplace)  யின் உதவியொல்  
இதயம், மற்றும் இ�தத ெொைங்கள்  ஆகியைற்றின் 
அவமப்பு மற்றும் பணிகவைப் புரிந்து 
ககொள்ைமுடியும்.  இவ்விதியின்படி இ�தத 
ெொைச்சுைரின் விவறப்புத தன்வமயொனது 
இ�தத  அழுததம் மற்றும் இ�தத ெொைததின் 
ஆ�ம் இைற்றிற்கு ரெர் விகிதததில் இருக்கும்.
இ�தத ெொைச் சுைரில் அதிக அழுதததவத 
எதிர்ககொள்ளும் இ�ததக்குைொய்களின் சுைர் 
குவறைொன அழுதததவத எதிர்  ககொள்ளும் 
நுணதமனிச் சுைவ� விடத தடிததுக் 
கொணப்படும்.

7.3  சுறமைாட்டபபொலதைள் 
(Circulatory pathways)

இரு ைவக சுற்ரறொடட 
மணடலங்கள் உள்ைன. 
அவை திைந்த	 மறறும்	 மூடிய	
வவக்ச	 சுறநைோட்்ட	
மண்டேஙகள் ஆகும். திறந்த 
ைவக சுற்ரறொடட 

மணடலததில் சுற்ரறொடடத தி�ைமொக 
ஹீரமொலிம்வபக் ககொணடிருக்கும். இது இ�ததக் 
குைலின் ைழியொகப் வபக்குழிக்கு இதயததொல் 
உந்தி அனுப்பப்படுகின்றது. இந்தப் வபக்குழி 
ஹீநமோசில் (Haemocoel) எனப்படும். திறந்தைவக 
சுற்ரறொடடம் கணுக்கொலிகள் (Arthropods) மற்றும் 
கபரும்பொன்வமயொன கமல்லுடலிகளில் (Molluscs) 
கொணப்படுகிறது. மூடிய ைவக சுற்ரறொடட 
மணடலததில் இதயததில் இருந்து 
உந்திததள்ைப்படும் இ�ததம், இ�தத ெொைங்கள் 
ைழிரய பொய்கிறது. இவ்ைவக சுற்ரறொடடம் 
ைவைததவெப்புழுக்கள் (annelids), தவலக்கொலிகள் 
(cephalopods), மற்றும் முதுககலும்பிகளில் 
(Vertebrates) கொணப்படுகின்றது.

 அவனதது முதுககலும்புள்ை 
உயிரிகளிலும் தவெயொலொன, அவறகவைக் 
ககொணட இதயம் கொணப்படுகிறது. மீன்களில் 
இரு அவறகள் ககொணட இதயம் உள்ைது. 
மீன்களின் இதயததில் வெனஸ் விரனொ்ஸ், ஒரு 
ஆரிக்கிள் ஒரு கைன்டரிக்கிள், பல்பஸ் 
ஆர்டீரிரயொெஸ் அல்லது ரகொனஸ் 
ஆர்டடீரிரயொெஸ் ஆகியவை உள்ைன. மீன்களில் 
ஒறவை்ச	 சுறநைோட்்டம் (Single circulation) 
கொணப்படுகிறது. இருைொழவிகளில் இ�ணடு 
ஆரிக்கிள்களும், ஒரு கைன்டிரிக்கிளும் உள்ைன. 
இைற்றில் கைன்டரிக்குலொர் இவடச்சுைர் இல்வல 
முதவலகள் தவிர்தத ஊர்ைனைற்றில் இ�ணடு 
ஆரிக்கிள்களும், முழுவமயொகப் பிரிக்கப்படொத 
ஒரு கைன்டிரிக்கிளும் உள்ைன. இங்கு ஆக்ஸிஜன் 
உள்ை மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற இ�ததம் 
கைன்டரிக்கிளினுள் ஒன்றொகக் கலந்து 
கொணப்படும். இதற்கு முழுவமயறை	 இரட்வ்ட்ச	
சுறநைோட்்டம் (Incomplete double circulation) என்று 
கபயர். ஆக்ஸிஜன் கலந்த இ�தததவத இடது 
ஆரிக்கிளும், ஆக்ஸிஜனற்ற இ�தததவத ைலது 
ஆரிக்கிளும் கபறுகின்றன. நுவரயீரல்	
சுறநைோட்்டப்போவத	 மறறும்	 உ்டல்	
சுறநைோட்்டப்போவத (Pulmonary and systemic circuits) 
இருைொழவிகளிலும், ஊர்ைனைற்றிலும் 
கொணப்படுகிறது. முதவலகள், பறவைகள் மற்றும் 
பொலூடடிகளில் இதயமொனது இரு ஆரிக்கிள்கள் 
மற்றும் இரு கைன்டரிக்கிள்கவைக் ககொணடு 
கொணப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள் இ�ணடும் 
ஆரிக்குலொர் இவடச்சுைரினொலும் (Inter auricular 
septum), கைன்டரிக்கிள்கள் இ�ணடும் 
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கைன்டரிக்குலொர் இவடச்சுைரினொலும்  
(Inter ventricular septum) பிரிக்கப்படடுள்ைன. 
இதனொல் ஆக்ஸிஜன் கலந்த மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 
அற்ற இ�ததம் முழுைதுமொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைது. நுவ�யீ�ல் மற்றும் உடல் 
சுற்ரறொடடம் கதளிைொகக் கொணப்படுகிறது. 
இவ்ைவகக்கு முழுவமயோன	 இரட்வ்ட்ச	
சுறநைோட்்டம் (Complete double circulation) என்று 

கபயர்.

7.4  ேனிதச் சுறமைாட்ட ேண்டலம் 
(Human circulatory system) 

நரமணட்	டி	வீசன்ஸ்	(Raymond De viessens) என்பைர் 
1706ம் ஆணடு இதயததின் அவமப்வப 
விைரிததொர். மனித இதயம் இதயததவெ  
(Cardiac muscle) எனும் சிறப்புததவெயொல் 
ஆக்கப்படடது. மொர்பவறயில் இரு 
நுவ�யீ�ல்களுக்கு இவடரய இடதுபுறம் ெற்றுச் 
ெொய்ைொக இதயம் உள்ைது. கபரியைர்களின் 
இதயததின் எவட ஏறததொை 

300 கி�ொம் ஆகும். இதயம் ஏறக்குவறய அை�ைர் 
மூடிய வகயின் அைவு இருக்கலொம். இதயததின் 
அவமப்பு மற்றும் நீள் கைடடுத ரதொற்றதவதப் 
படம் 7.6 வில் கொணலொம். மனித இதயம் ெொன்கு 
அவறகைொலொனது, ரமற்புறம் இரு 
ஆரிக்கிள்கவையும், (ஏடரியங்கள்) கீழப்புறம் 
இரு கபரிய கைன்டரிக்கிள்கவையும் ககொணடது. 
போப்பில்ேரித்	 தவசகவ்ளக் (Papillary muscles) 
ககொணடுள்ைதொல் கைணடரிக்கிள்களின் சுைர் 
ஆரிக்கிள்களின் சுைவ� விடத தடிததுக் 
கொணப்படுகிறது. இதயம், கபரிக்கொர்டியம் எனும் 
உவறயொல் சூைப்படடுள்ைது. இவ்ைடுக்குகளுக் 
கிவடரய உள்ை இவடகைளி கபரிக்கொர்டியல் 
இவடகைளி (Pericardial space) எனப்படுகிறது. 
இவ்விவடகைளியில் கபரிக்கொர்டியல் தி�ைம் 
(Pericardial fluid) 
நி வ ற ந் தி ரு க் கி ன் ற து .  
இதயச்சுைர் மூன்று 
அடுக்குகைொல் ஆனது. 
அவை, கைளிப்புற 
அடுக்கொன எபிகொர்டியம் 
(Epicardium), ெடுவில் உள்ை 
ம ர ய ொ க ொ ர் டி ய ம் 
(Myocardium) மற்றும் 
உடபுற எணரடொகொர்டியம் 
( E n d o c a r d i u m ) 
ரபொன்றவையொகும். �டம் : 7.6 இதயத்தின நீளசவட்டுத் பதொற்ைம்.

ரமற்புற இரு ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலொர் 
இவடச்சுைரினொலும் கைன்டரிக்கிள்கள் 
கைன்டரிகுலொர் இவடச்சுைரினொலும் 
பிரிக்கப்படடுள்ைன. இததடுப்புச்சுைர்களின் 
மூலம் ஆக்ஸிஜனுள்ை மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற 
இ�ததம் ஒன்றொகக் கலந்து விடொமல் 
தடுக்கப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள், 
கைன்டரிக்கிள்களுடன் ஆரிக்குநேோ 

சவணட்ரிக்குேோர	 துவ்ள (Auriculo ventricular 
aperture) ைழிரய கதொடர்பு ககொள்கிறது. ைலப்புற 
ஆரிக்குரலொ கைணடரிக்குலொர் துவை மூவிதழ	
வோல்வினோல் (Tricuspid valve) பொதுகொக்கப்படுகிறது. 
இடது ஆரிக்குரலொ கைணடரிக்குலொர் துவை, 
ஈரிதழவோல்வு (Bicuspid valve) அல்லது மிட்ரல்	
வோல்வினோல் (Mitral valve) பொதுகொக்கப்படுகிறது. 
இ�தததவத ஆரிக்கிள்களிலிருந்து 
கைன்டரிக்கிள்களுக்கு மடடுரம கெல்ல இந்த 
ைொல்வுகள் அனுமதிக்கின்றன. இந்த ைொல்வுகள் 
இ�ததம் பின்ரனொக்கிச் கெல்ைவதத தடுக்கின்றன.

நுவ�யீ�ல் தமனி ைலது கைன்டிரிக்கிளில் 
இருந்து கதொடங்கும் இடததிலும், மகொ தமனி 
இடது கைன்டிரிக்கிளிலிருந்து 
கதொடங்குமிடததிலும் அவர்சசந்திர	 வோல்வுகள் 

(Semilunar valves) உள்ைன. ஒவ்கைொரு ைொல்வும் 
மூன்று அவ�ச்ெந்தி� ைடிைக் கதுப்புகவைக் 
ககொணடிருக்கின்றன. கைன்டிரிக்கிளின் 
மரயொகொர்டியல் தவெகள் சீ�ற்ற தவெரமடுகவை 
நீடசிகைொகக் ககொணடுள்ைன. இதற்கு ட்ரசபகுநே	
கோரனிநய (Trabeculae corneae) என்று கபயர். இது 
கொர்ரட கடன்டிரன ஆக (Chordae tendinae) 
மொற்றமவடந்துள்ைது. அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வை 
மூடவும் திறக்கவும் கொர்ரட கடன்டிரன உதவுகிறது. 
கொர்ரட கடன்டிரன பொப்பில்லரி தவெகள் மூலம் 
கைன்டிரிக்கிளின்  அடிப்புற உடசுைரில் 
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இவணக்கப்படடுள்ைன. நமறசபருஞசிவர 

மற்றும் கீழப்சபருஞசிவரகள் (Superior, inferior vena 
cava) உடலில் பல பகுதிகளிலிருந்தும் ைரும் 
ஆக்ஸிஜனற்ற இ�தததவத ைலது ஆரிக்கிவை 
ரெொக்கிச் கெலுததுகின்றன. நுவ�யீ�லிலிருந்து 
ைரும் ஆக்ஸிஜன் நி�ம்பிய இ�ததமொனது ெொன்கு 
நுவ�யீ�ல் சிவ�கள் ைழியொக இடது ஆரிக்கிவை 
அவடகிறது.

7.4.1  இதயத துடிபபு மதான்ைலும் 
பெைவுதலும்

 (Origin and conduction of heart beat) 

மனித இதயம் மரயொகஜனிக் ைவகவயச் 

ரெர்ந்தது. (இதயத தவெயில் உள்ை 
கொர்டிரயொமரயொவெடடுகள் முவனப்பியக்க 
நீக்கம் இயல்பொன, சீ�ொன இதயத துடிப்வபத 
துைக்குகின்றன). இதயததின் மின் தூணடல் 
படிநிவலகள் படம் 7.7 ல் விைக்கப்படடுள்ைன. 
விவ�ைொன சீரியக்கம் ககொணட இதயததவெச் 
கெல்கள் இதயததூணடி கெல்கள் அல்லது 
நபஸ்நமக்கர	 சசல்கள் எனப்படும். ஏகனனில், 
கமொதத இதயததின் துடிப்பு வீததவத 
இச்கெயல்கரை தீர்மொனிக்கின்றன. இந்தப் 
ரபஸ்ரமக்கர் கெல்கள் வேது	 வசனு	 ஏட்ரியல்		
(SA	 node)	 கணுவில் அவமந்துள்ைன. ைலது 
ஆரிக்கிளின் இடது பகுதியில் ஆரிக்குநேோ	
சவணட்ரிகுேோர	 முடி்சசு (AV node) உள்ைது. 

ஆரிக்குரலொ கைன்டரிக்குலொர் முடிச்சிலிருந்து 
ரதொன்றும் இரு சிறப்பு இதயத தவெயிவைகளுக்கு 
ஹிஸ்ஸின்	கறவைகள் (Bundle of His) என்று கபயர். 
இது கைன்டரிக்குலொர் இவடச்சுைர் ைழியொகக் 
கீழரெொக்கிச் கென்று கைன்டரிக்கிளின் சுைர் 
பகுதியில் நுணணிவைகைொக ப�வியுள்ைன. 
இதற்கு பரகின்ஜி	�ோரிவை (Purkinje fibres) கதொகுப்பு 
என்று கபயர்.

ரபஸ்ரமக்கர்  கெல்கள்,  மின்முவனப்பியக்க	
நீக்கம் (depolarisation) மூலம் கெல் ெவ்வைக் 
கிைர்ச்சியவடயச் கெய்கின்றன. ரெொடியம் 
உள்ரை நுவைைதொலும் கபொடடொசியம் 
கைளிரயற்றம் குவறைதொலும் கதொடக்கததில் 
மின்முவனப்பியக்க நீக்கம் கமதுைொக 
நிகழகின்றது. குவறந்த படெ மின்னழுதத ைழி 
மூலம் கொல்சியம்(Ca+) கொல்ைொவயத தூணடுைதன் 
விவைைொகத துரித மின் முவனப்பியக்க நீக்கம் 
ரதொன்றுகின்றது. இதனொல் சசயல்நிவே	
மின்னழுத்தம் (Action potential) ரதொன்றுகின்றது. 
ரபஸ்ரமக்கர் கெல்கள், K+ கைளிரயற்றததொல் 
மீணடும் கமதுைொக மின்முவனப்பியக்கம் 
அவடகிறது.

இதயத்துடிப்பு (Heart Beat)

இதயம் சீ�ொகச் சுருங்கி விரிதல் இதயத்துடிப்பு 

(Heart beat) எனப்படுகின்றது. இதயம் சுருங்குதல் 
சிஸ்ந்டோல்	(Systole) எனவும், இதயம் விரிைவடதல் 

வ்டயஸ்ந்டோல்	 (Diastole) எனவும் 
அவைக்கப்படும். ஒரு முதிர் 
மனிதனின் இதயம் நிமிடததிற்கு  
70	-	72	முவைகள் துடிக்கும். ஒவ்கைொரு 
இதயச் சுைற்சியின்ரபொதும் 
ைொல்வுகளின் இயக்கததொல் 
உணடொகும் இருைவக இதய 
ஒலிகவை ‘ஸ்ச்டத்தோஸ்நகோப்பின்’ 

உதவியுடன் ரகடகலொம். 
கைன்டிரிக்கிள்கள் சுருங்கும் ரபொது 
மூவிதழ மற்றும் ஈரிதழ ைொல்வுகள் 
மூடிக்ககொள்ைதொல் ‘லப்’ (Lub) எனும் 
ஒலி ரதொன்றுகிறது. மொறொக 
கைணடரிக்குலொர் சிஸ்ரடொலின் 
முடிவில் அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகள் 
மூடுைதொல் ‘டப்’ (Dub) எனும் 
இ�ணடொைது ஒலி ரதொன்றுகிறது. 
இந்த இருைவக இதய ஒலிகள் 
மருததுை ரெொய் அறிதலில் 
முக்கியததுைம் ைொய்ந்தவை. 
இதயததுடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் �டம் : 7.7 இதயத்தின மின தூண்டல் �டிநிறலைகள
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நிவல ்டோக்கிகோரடியோ (Tachycardia) அல்லது 
இதயமிவகத துடிப்பு என்றும் இதயததுடிப்பு 
வீதம் குவறயும் நிவல பிரோடிகோரடியோ	
(Bradycardia) அல்லது இதய மந்தததுடிப்பு 
என்றும் அவைக்கப்படுகின்றன.

7.4.2  இதய இயக்ைச் சுழறசி  
(Cardiac cycle)

இதயத துடிப்பின் கதொடக்கம் முதல் அடுதத 
துடிப்பின் கதொடக்கம் ைவ� உள்ை நிகழவுகள் 
இதய	இயக்க்ச	சுைறசி ஆகும். இது 0.8 வினொடிகள் 
ைவ� ெவடகபறுகிறது. கீழக்கொணும் 
படிநிவலகளில் இதய இயக்கச் சுைற்சிவய ெொம் 
அறியலொம்.

படிநிவே-1 க ை ன் ட ரி க் கு ல ொ ர் 
டயஸ்ரடொல் (Ventricular diastole): ஆரிக்கிள் 
அழுததம் கைன்டரிக்கிள் அழுதததவத விட 
உயர்கின்றது. இந்நிவலயில் ஆரிக்குரலொ 
கைன்டரிக்குலொர் ைொல்வுகள் திறக்கின்றன. 
அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகள் மூடுகின்றன. இ�ததம் 
ஆரிக்கிள்களில் இருந்து கைன்டரிக்கிள்களுக்குள் 
இயல்பொகச் கெல்கின்றது.

படிநிவே-2 ஆரிக்குலொர் சிஸ்ரடொல் 
(Atrial systole): இந்நிவலயில் ஆரிக்கிள்கள் 
சுருங்குகின்றன. கைன்டரிக்கிள்கள் கதொடர்ந்து 
தைர்ந்த நிவலயிரலரய உள்ைன ஆரிக்கிள்கள் 
சுருங்கி வடயஸ்ரடொலிக் முடிவு ககொள்ைைவை 
(End diastolic volume-EDV) எடடும் ைவ�, அதிக 
அைவு இ�ததம் கைன்டரிக்கிவை ரெொக்கி 
உந்திததள்ைப்படுகின்றது. வடயஸ்ரடொலிக் 
முடிவு ககொள்ைைவு இதயத தவெ ெொர்களின் 
நீைதவதப் கபொறுததது. தவெ நீடசி அதிகரிததொல் 
EDV யும் வீச்சுக் ககொள்ைைவும் உயர்கின்றது.

படிநிவே-3 க ை ன் ட ரி க் கு ல ொ ர் 
சிஸ்ரடொல்: (ஒததக் ககொள்ைைவு சுருக்கம் – 
Isovolumetric contraction): கைன்டடிரிக்கிளின் 
சுருக்கம் ஆரிக்குரலொ கைன்டரிக்குலொர் 
ைொல்வுகவை மூடச் கெய்து கைன்டரிகுலொர் 
அழுதததவத அதிகரிக்கின்றது. கைன்டரிக்கிள் 
சுைரின் தவெ ெொர்களின் நீைம் மற்றும் 
கைன்டிரிக்கிளின் ககொள்ைைவு மொறொமல் 
இ�ததம் கபருந்தமனிக்குள் 
கெலுததப்படுகின்றது.

படிநிவே-4 க ை ன் ட ரி க் கு ல ொ ர் 

சிஸ்ரடொல்: (கைன்டரிகுலொர் கைளிரயற்றம் - 
Ventricular ejection): கைன்டரிக்கிளின் அழுததம் 
அதிகரிப்பதொல் அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகள் 
திறக்கின்றன. இ�ததம் பின்ரனொக்கிச் கெல்ைது 
தடுக்கப்படடுப் கபருந்தமனி மற்றும் நுவ�யீ�ல் 
தமனிகளுக்குள் கெலுததப்படுகிறது. இந்நிவல 
சிஸ்ந்டோலிக்	 முடிவுக்	 சகோள்்ள்ளவு (ESV) 
எனப்படும்.

படிநிவே-5 க ை ன் ட ரி க் கு ல ொ ர் 
டயஸ்ரடொல் (Ventricular diastole): இந்நிவலயில் 
கைன்டரிக்கிள்கள் விரிைவடயத 
கதொடங்குகின்றன. தமனிகளின் இ�தத அழுததம் 
கைன்டரிக்கிளின் அழுதததவத விட உயர்கின்றன. 
இதனொல் அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகள் மூடுகின்றன. 
இதயம் படிநிவல 1ன் நிவலவய மீணடும் 
அவடகிறது.

7.4.3  இதயததிலிருந்து சவளிபபெடும் 
இைதத அளவு (Cardiac output)

ஒவ்கைொரு கைன்டரிக்கிளும் ஒரு நிமிடததில் 
கைளிரயற்றும் இ�ததததின் அைரை 
இதயததிலிருந்து கைளிரயறும் இரத்த	 அ்ளவு	
(Cardiac output- CO) ஆகும். இது இதயத்துடிப்பு	
வீதம் (Heart rate- HR) மற்றும் 
வீ்சசுக்சகோள்்ள்ளவின் (Stroke volume/SV) 
விவைைொகும். இதயததுடிப்பு வீதம் அல்லது 
ெொடிததுடிப்பு (Pulse) என்பது ஒரு நிமிடததில் 
இதயம் துடிக்கும் எணணிக்வகயொகும். 
ெொடிததுடிப்பு அழுததம் = சிஸ்ரடொலிக் அழுததம் 
– டயஸ்ரடொலிக் அழுததம். வீச்சுக் ககொள்ைைவு 
என்பது ஒவ்கைொரு துடிப்பின் ரபொதும் ஒரு 
கைன்டிரிக்கிள் கைளிரயற்றும் இ�ததததின் 
அைைொகும். வீச்சுக்ககொள்ைைவு 
கைன்டிரிக்குலொர் சுருக்கதவதச் ெொர்ந்துள்ைது. 

CO= HR X SV

வீச்சுக்ககொள்ைைவு வடயஸ்ரடொலின் 
ரபொது கைன்டிரிக்கிளினுள் கெல்லும் 
இ�ததததின் அைவுக்கும் (EDV) கைன்டிரிக்கிள் 
சுருங்கிய பிறகு அங்கு மீதமுள்ை இ�ததததின் 
அைவுக்கும் (ESV) இவடரய உள்ை ரைறுபொடவடக் 
குறிக்கிறது. SV =EDV-ESV.

ஃப்ரோஙக்	 –	 ஸ்்டோரலிங	 விதிப்படி	 இதயம் 
சுருங்குைதற்குச் ெற்று முன்னர் எந்த அைவுக்கு 
இதயததவெச் கெல்கள் நீடசியவடகின்றன 

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch07.indd   142 06-02-2020   2.46.14 PM



143

என்பரத வீச்சுக் ககொள்ைைவைக் கடடுப்படுததும் 
முக்கியக் கொ�ணியொகும்.

இதயததிற்கு திரும்பி ைந்து 
கைன்டிரிக்கிள்கவை விரிைவடயச் கெய்யும் சிவ� 
இ�ததததின் அைரை இதயத தவெகவை 
நீடசியவடய வைக்கும் முக்கிய கொ�ணியொகும். 
தீவி� உடற்பயிற்சியின் ரபொது இதயததிற்குத 
திரும்பும் சிவ� இ�ததததின் விவைைொக 
வீச்சுக்ககொள்ைைவு இ�டடிப்பொகிறது. 
கபொதுைொக, இதயம் கைளிரயற்றும் இ�ததததின் 
அைவுக்கும் இதயததிற்குத திரும்பி ைரும் சிவ� 
இ�ததததின் அைவுக்கும் இவடரய ஒரு 
ெமநிவலவய இதயததின் இ�தததவத 
கைளிததள்ளும் திறன் ப�ொமரிக்கிறது. இதயம் 
ஒரு இ�டவட உந்தம் அவமப்பு என்பதொல் அதன் 
ஒரு பக்கம் அடுதத பக்கததின் கதொடர்பு 
இல்லொமல் கெயலிைக்கக் கூடும். இதயததின் 
இடதுபக்கம் பொதிக்கப்படடொல் நுவ�யீ�ல் 
அவடப்பு ஏற்படும் இதயததின் ைலது பக்கம் 
பொதிக்கப்படடொல் புறப்பகுதிகளில் அவடப்பு 
ஏற்படும் ஃப்�ொங்க் – ஸ்டொர்லிங் விவைவு 
இ�ததததின் ககொள்ைைவில் ஏற்படும் 
அெொதொ�ணமொன அதிகரிப்பிலிருந்து 
இதயதவதப் பொதுகொக்கிறது.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
இ�தத அைவு திடீக�னக் குவறயும் ரபொது  
வீச்சுக் ககொள்ைைவில் நிகழைகதன்ன? 
வீச்சுக்ககொள்ைைவு அதிகரிக்குமொ? அல்லது 
குவறயுமொ? எனக்கூறு.

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure)

முக்கியத தமனிகளின் ைழிரய 
இ�ததம் பொயும்ரபொது 
அததமனிகளின் ப�ப்பில் 

ரதொன்றும் அழுததரம இரத்த	
அழுத்தம் (Blood pressure) 
எனப்படும். இவ்ைழுததரம 
இ�தததவதத தமனிகள், 
சிவ�கள் மற்றும் இ�தத நுணெொைங்களினுள் 
சுைலச்கெய்கிறது. இ�ணடு ைவகயொன இ�தத 
அழுததங்கள் உணடு. அவை சிஸ்டொலிக் 
அழுததம் மற்றும் வ்டயஸ்்டோலிக்	 அழுத்தம் 

ஆகும். இதயததின் அவறகள் சுருங்கும் ரபொது 
தமனிகளில் ரதொன்றும் அழுததம் சிஸ்்டோலிக்	

அழுத்தம் எனப்படும். இதயததின் அவறகள் 
தைர்ச்சியவடயும் ரைவையில், தமனிகளின் 
சுைரில் கொணப்படும் அழுததம் வ்டயஸ்்டோலிக்	
அழுத்தம் எனப்படும். இ�தத அழுதததவத 
ஸ்பிக்நமோமோநனோமீட்்டர (Sphygmomanometer) 
எனும் இ�தத அழுதத மொனியொல் அைவிடலொம். 
இவ்ைழுதததவதச் சிஸ்டொலிக் அழுததம் / 
வடயஸ்டொலிக் அழுததம் எனக் குறிப்பிடலொம். 
உடல் ெலததுடன் இருக்கும் ஒருைரின் இ�தத 
அழுததம் 120/80	மிமீ	போதரசம் ஆகும். 

இதயததிலிருந்து கைளிரயறும் 
இ�ததததின் அைவு (CO) மற்றும் அச்ெமயததில், 
நுணதமனிகளின் சுைரில் ரதொன்றும் எதிர்ப்பு 
ஆகியைற்றினொல் ஏற்படுைது சரோசரி	 தமனி	
அழுத்தம் (Mean arterial pressure) எனப்படும். ெ�ொெரி 
தமனி அழுதததவத நிவலயொகப் ரபணுைதற்கொன 
முதன்வம கடடுப்பொடடு ைழிமுவறரய அழுத்த	
உணரநவறபி	 எதிரவிவனயோகும் (baroreceptor 
reflex). ஒவ்கைொரு கொவலயிலும் துயில் 
எழும்ரபொது, அழுதத உணர்ரைற்பி எதிர்விவனச் 
கெயலொற்றுகிறது. படுக்வகயில் 
படுததிருக்கும்ரபொது, புவியீர்ப்பு விவெ 
உடகலங்கும் ெமமொகப் ப�வியிருக்கிறது. ஆனொல் 
எழுந்து நிற்கும் ரபொது ஈர்ப்பு விவெயின் 
கொ�ணமொக, உடலின் கீழப்பகுதிகளில் அதிக 
இ�ததம் ரெருகிறது. இதனொல் இ�தத அழுததம் 
குவறகிறது. இதற்கு ‘ஆரத்நதோஸ்ந்டட்டிக்	 குவை	
அழுத்தம்’ (Orthostatic hypotension) என்று கபயர். 
ஆர்தரதொஸ்டொடடிக் எதிர்விவன கபொதுைொக 
அழுதத உணர்ரைற்பி எதிர்விவனவயத 
தூணடுகிறது. இது இதயததிலிருந்து கைளிரயறும் 
இ�ததததின் அைவையும் புறப்ப�ப்பு 
எதிர்ப்வபயும் அதிகரிக்கிறது. இவையி�ணடும் 
ரெர்ந்து ெ�ொெரி தமனி அழுதததவத 
அதிகரிக்கிறது.
7.4.4  எலக்ட்மைாைார்டிமயாகிைாம் 

(Electrocardiogram- ECG)
எலக்டர�ொகொர்டிரயொகி�ொம் (ஈ.சி.ஜி) என்பது 
குறிப்பிடட கொலததில் இதயததில் ஏற்படும் 
மின்திறன் மொற்றங்கவைப் பதிவு கெய்யும் 
கருவியொகும். ரதொல், வககள், கொல்கள் மற்றும் 
மொர்புப் பகுதியில் மின் முவனகவைப் கபொருததி 
மின் திறன் பதிவு கெய்யப்படுகிறது. ஒரு இதயச் 
சுைற்சியில் இதயததின் மின் திறனில் ஏற்படும் 
மொற்றங்கவை இக்கருவி பதிவு கெய்கிறது. 
இதயச் சுைற்சியின் ரபொது, இதயததுடிப்வபத 
துைக்குைது ைலது ஆரிக்கிளிலுள்ை சிறப்புத 
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தவெ மடிப்புகைொல் ஆன வெனு ஆரிக்குலொர் 
கணுைொகும். இந்த இயக்கம் அவலயொக 
இதயததில் ப�வுகிறது. ஈ.சி.ஜி யில் கொணப்படும் 
அவலகள் இதயம் சுருங்குைதொல் ஏற்படுைது 
அல்ல, இது முவனப்பியக்க	 நீக்கத்தோல் 

(Depolarization) ஏற்படுைதொகும். இதயததவெ 
சுருங்கத துைங்கும் முன்ரப, மின்முவனப்பியக்க 
நீக்க அவல ரதொன்றுகிறது. ஒரு ெொதொ�ண ஈ.சி.
ஜி யில் மூன்று அவலகள் கொணப்படும். இது  
P அவல QRS கூடடவமப்பு மற்றும் T அவல எனக் 
குறிக்கப்படுகிறது. PQRST கூடடவமப்பு  
படம் 7.8 லும் ஈ.சி.ஜி கடட ைவ�படம் (ECG graph), 
படம் 7.9 லும் கொணபிக்கப்படடுள்ைது.

�டம் 7.8 ஈ.சி.ஜி யின கட்ட வறை�டம்

P அவல (ஆரிக்குலோர 
மின்முவைப்பியக்க நீக்கம் – (Atrial 
depolarization)

இவ்ைவல ஆரிக்கிளில் ரதொன்றும் 
மின்முவனப்பியக்க	நீக்க	நிவேவய (Depolarisation) 
குறிக்கும். இது ஒரு சிறிய ரமல் ரெொக்கிய 
அவலயொகும். இது வெனு ஆரிக்குலொர் கணுவில் 
ரதொன்றிய தூணடல், ஆரிக்கிள்களில் ப�ை 
எடுததுக்ககொள்ளும் கொலஅைவைக் குறிக்கின்றது. 
இ�ணடு ஆரிக்கிள்களின் சுருக்கததிற்கொன கொல 
அைவு 0.08	–	0.1	வினோடி	ஆகும். 

PQ இவடதவளி (ஆரிக்குபலோ - 
தவன்டரிக்குலோர கணு தோமதம்) - 
(AV node delay) 

இது P அவல ரதொன்றியது முதல் QRS கூடடவமப்பு 
அவலகள் ரதொன்றும் ைவ� உள்ை 
இவடகைளியொகும். இந்நிவல ஆரிக்கிள்களின் �டம் 7.9 ஈ.சி.ஜி யின கட்ட வறை�டத்தின நிறலைகள
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மின்முவனப்பியக்க	 நீக்க	 நிவே	 சதோ்டஙகி	
சவன்ட்ரிக்கிள்களின்	 மின்முவனப்பியக்கம்	
வவர குறிப்பதொகும். ஆரிக்கிள்களிலிருந்து 
கைன்டரிக்கிள்களுக்கு தூணடல் கடததப்படும் 
ரெ�தவத இது குறிக்கிறது. (0.12	 –	 0.21	 வினோடி) 
இது ஆரிக்குரலொ கைன்டரிக்குலொர் முடிச்சு, 
தூணடவலக் கடததும் கொல அைைொகும்.

QRS கூடடவமப்பு (தவண்டரிகுலோர 
மின்முவைப்பியக்க நீக்க நிவல)
ஈ.சி.ஜி யில் ஆரிக்குலொர் மின்	 முவனப்பியக்க	
நீக்க	 நிவேவயக் கொடடும் தனியொன அவல 
கதளிைொகப் புலப்படொது. ஆரிக்குலொர் மற்றும் 
கைணடரிக்குலொர் மின் முவனப்பியக்கம் நீக்கம் 
ஒர� ரெ�ததில் ெவடகபறுகிறது. QRS கூடடின் கொல 
அைவு 0.06 - 0.09 வினொடிகள் ஆகும். இந்த QRS 
கூடடவமப்பின் கொல அைவு P அவலவயவிடக் 
குறுகியது. ஏகனனில், மின்முவனப்பியக்க நீக்கம் 
பர்கின்ஜி ெொர்கள் ைழியொகப் ப�வுகிறது. நீணட 
QRS அவல தொமதமொகத தூணடல் 
கடததப்படுைவதக் குறிக்கின்றது. இந்நிவல 
சவன்ட்ரிக்கிள்	 வீக்கமவ்டதல் (Ventricular 
hypertrophy) அல்லது ஹிஸ்ஸின் கற்வற 

கிவைகளில் ஏற்படடுள்ை அவடப்பினொல் 
ஏற்படுைதொகும்.

ST �குதி (ST segment):

இப்பகுதி QRS கூடடவமப்பிற்கும் T அவலக்கும் 
இவடரய அவமகிறது. கைன்டரிக்கிளின் 
அவனததுப் பகுதியும் மின்	 முவனப்பியக்கம் 

அவடந்தபின் மீணடும் இதயததவெயில் 
மின்முவனப்பியக்க	 மீட்சி (Repolarisation) ெவட 
கபறும் முன் ஒரு ெமமடட பகுதி (ST) உருைொகிறது. 
கபொடடொசியம் அயனி (K+) கைளிரயற்றம் 
குவறைதனொல் மின்முவனப்பியக்க கொலம் 
கூடுகிறது. இதுரை ெமமடட பகுதிக்குக் 
கொ�ணமொகும். ST பதிவின் கொல அைவு  
0.09 வினொடியொகும்.

T அவல (தவண்டரிக்குலோர 
முவைப்பியக்க நீக்கம் – 
Ventricular Repolarisation):

இது கைணடரிக்கிளில் ஏற்படும் மின் 
முவனப்பியக்க நீக்க நிவலவயக் குறிக்கிறது. இது 
QRS கூடடிவன விட நீணட அவல. ஏகனனில், 
சவணட்ரிக்குேோர	 முவனப்பியக்க	 மீட்சியும், 
கைணடரிக்குலொர் முவனப்பியக்க நீக்கமும் ஒர� 
ரெ�ததில் ெவடகபறுகிறது. T அவலயின் கொல 
அைவு 0.2-0.4 வினொடிகள் ஆகும்.

7.5  இைட்லடச் சுறமைாட்டம்  
(Double circulation)

இ�ததச் சுற்ரறொடடதவத முதன் முதலில் 
விைக்கியைர் வில்லியம்	ெோரவி (1628) ஆைொர். 
முதுககலும்புள்ைவைகளில் இ�ணடு ைவகச் 
சு ற் ர ற ொ ட ட ங் க ள் 
ெவடகபறுகின்றன. அவை, 
ஒறவை்ச	சுறநைோட்்டம் மற்றும் 
இரட்வ்ட்ச	 சுறநைோட்்டம் 

ஆகும் (படம் 7.10) (அ மற்றும் 
ஆ) மற்றும் 7.11.
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�டம் 7.11 இைட்றடச் சுற்பைொட்டத்தின வி்ளக்க வறை�டம்
 இதயததின் ைழியொக இ�ததம் இருமுவற 

சுற்றுகிறது. முதலொைது சுற்று இதயததின் 
ைலதுபுறமும் இ�ணடொைது சுற்று இதயததின் 
இடதுபுறமும் ெவடகபறுகிறது. பொலூடடிகளில் 
கதளிைொன இ�டவடச் சுற்ரறொடடம் 
ெவடகபறுகிறது. இதயததின் அவனதது 
அவறகளும் (ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் 
கைன்டரிக்கிள்கள்) முழுவமயொகப் 
பிரிக்கப்படடுள்ைரத இதற்குக் கொ�ணமொகும்.
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சிஸ்்டமிக்	 சுறநைோட்்டத்தில் ஆக்ஸிஜன் 
ககொணட இ�ததம் இடது கைன்டரிக்கிளில் 
இருந்து கபருந்தமனிக்குள் கென்று நுண 
தமனிகள், இ�தத நுண ெொைங்கள் ைழியொகத 
திசுக்கவை அவடகின்றன. ஆக்ஸிஜன் அற்ற 
இ�ததம் திசுக்களில் இருந்து ரெகரிக்கப்படடு 
நுணசிவ�கள், சிவ�கள் மற்றும் கபரும் 
சிவ�கள் ைழியொக ைலது ஆரிக்கிவை 
அவடகின்றது. நுவரயீரல்	சுறநைோட்்டத்தில் ைலது 
கைன்டரிக்கிளிலிருந்து நுவ�யீ�ல் தமனியின் 
மூலம் ஆக்சிஜனற்ற இ�ததம் நுவ�யீ�வல 
அவடயும். நுவ�யீ�லிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் 
ககொணட இ�ததம் நுவ�யீ�ல் சிவ�கள் மூலம் 
இடது ஆரிக்கிவை ைந்தவடயும். இவ்ைொறு ைலது 
கைணடரிக்கிளிலிருந்த இ�ததம் நுவ�யீ�ல் 
ைழியொக மீணடும் இடது ஆரிக்கிவைச் 
கென்றவடைவத நுவரயீரல்	 சுறநைோட்்டம்	
என்கிரறொம்.

இ�ததம் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கொமல் 
முற்றிலுமொகப் பிரிக்கப்படடுள்ை இவ்விரு 
சுற்ரறொடடங்களும் முக்கிய ரமன்வமயுவடயன. 
இச்சுற்ரறொடடங்கள் கைவ்ரைறு இ�தத 
அழுததங்கவைக் ககொணடுள்ைன. 
இவ்ரைறுபடட அழுததங்கள் ஏன் முக்கியததுைம் 
ைொய்ந்தவை? ைொயுப்பரிமொற்றம் எளிதில் 
ெவடகபற நுவ�யீ�லின் நுணணவறயிலுள்ை 
இ�தத நுணெொைங்கள் மிக கமன்வமயொனதொக 
இருததல் ரைணடும். ஆனொல்,  அதிக 
அழுததததில் இந்த இ�தத நுண ெொைங்களுக்குள் 
இ�ததம் பொயும்ரபொது இந்ெொைங்கள் 
சிவதைவடந்து திசுக்களில் இ�ததம் 
ரெர்ந்துவிடும் அபொயமுள்ைது. இச்சிவதவினொல் 
சுைொெ ைொயுக்கள் வி�விப்ப�வும் கதொவலவு 
அதிகரிதது அவ்ைொயுக்களின் பரிமொற்றத திறன் 
குவறயும். எனரை நுவ�யீ�ல் இ�தத ஓடடம் 
குவறைொன இ�தத அழுதததவதக் 
ககொணடுள்ைது. இதற்கு மொறொக உடல் 
சுற்ரறொடடப்பொவதக்குள் இ�தததவத 
விவெயுடன் கெலுதத அதிக அழுததம் 
ரதவைப்படுகிறது. எனரை தொன் இதயததிற்குத 
கதொவலவில் உள்ை தமனிகவை விட 
அருகிலுள்ை தமனிகளில் அதிக அழுததம் 
கொணப்படுகிறது. இவ்ைொறு, ஒரு ரைறுபடட 
அழுததத ரதவைகவை பூர்ததி கெய்யும் 
ைவகயில் இந்த இ�டவடச் சுற்ரறொடடங்களின் 
அவமந்துள்ைன.

7.6.  இதயச் செயல்பொட்லட 
சநறிபபெடுததுதல்  
(Regulation of cardiac activity)

மனிதனின் இதயததுடிப்பொனது, இதயததின் 
தவெகளிலிருந்து ரதொன்றுைதொல் மனித இதயம் 
மநயோசஜனிக் ைவகவயச் ெொர்ந்ததொகும். ெ�ம்பு 
மணடலம், ெொைமில்லொச் சு�ப்பு மணடலம் 
ஆகியைற்ரறொடு (ைைர்சிவத மொற்றச் 
கெயல்பொடுகளுக்கொக) அருகருரக உள்ை 
கெல்களுக்கு இவடரயயொன சமிக்வஞைகளும் 

(Paracrine signals) இவணந்து நுணதமனிகளின் 
விடடததின் மீது தொக்கதவத ஏற்படுததி இ�ததப் 
பொய்வையும் மொற்றுகிறது. தோனியஙகு	 �ரம்பு	
மண்டேம் (பரிவு மற்றும் இவணப் பரிவு ெ�ம்பு 
மணடலங்கள்) ைழியொக இதயச் கெயல்பொடுகள் 
கடடுப்படுததப்படுகிறது. பரிவு ெ�ம்பு மணடலம் 
ெொர் – எபிகெஃப்ரிவனயும், அடரீனல் கமடுல்லொ 
எபிகெஃப்ரிவனயும் கைளிவிடுகின்றன. 
இவையி�ணடும் - அட்ரினரஜிக்	
உணரநவறபிகந்ளோடு இவணந்து 
இதயததுடிப்பின் வீததவத அதிகரிக்கின்றன. 
இவணப் பரிவு ெ�ம்பு மணடலம் சு�க்கும் 
அசிடவடல்ரகொலின் ஆனது மஸ்கோரினிக்	
உணரநவறபிகந்ளோடு இவணந்து 
இதயததுடிப்பின் வீததவதக் குவறக்கிறது. 
சிறுநீ�கச் கெயல்பொடவட ஒழுங்குபடுததும் 
வோநஸோப்பிரஸ்ஸின் மற்றும் 
ஆஞசிநயோச்டன்சின்–II ஆகியவை இ�தத 
ெொைதவதச் சுருக்குகின்றன. அரத ரைவையில் 
�ோட்ரியூரிடிக்	 சபப்வ்டடு இ�தத ெொைதவத 
விரிைவடயச் கெய்கிறது. ஆரிக்கிளுக்கு அதிலும் 
குறிப்பொகச் வெனு ஆரிக்குலொர் கணு மற்றும் 
ஆரிக்குரலொ கைணடரிக்குலொர் கணு ஆகிய 
பகுதிகளுக்கு இவணப்பரிவு ெ�ம்பு 
மணடலதவதச் ரெர்ந்த ரைகஸ் ெ�ம்பு கெல்கிறது.

7.7  சுறமைாட்ட ேண்டலததின் 
மைாளாறுைள் (Disorders of the 
circulatory system)

மிவக	 இரத்த	 அழுத்தம் (Hypertension): இது 
மனிதர்களிவடரய அதிகம் கொணப்படும் 
ரெொயொகும். உடல் ெலமுவடய ஒருைரின் இ�தத 
அழுததம் 120/80	மி.மீ பொத�ெம் ஆகும். சிஸ்டொலிக் 
அழுததம் 150மி.மீ பொத�ெதவத விட அதிகமொகவும் 
டயஸ்டொலிக் அழுததம் 90	மி.மீ பொத�ெதவத விட 
அதிகமொகவும் நிவலயொக இருப்பது மிவக	இரத்த	
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அழுத்தம் எனப்படுகிறது. கடடுப்படுதத இயலொத 
ெொள்படட மிவக இ�ததஅழுததம், இதயம், மூவை 
மற்றும் சிறுநீ�கங்கவைப் பொதிக்கிறது. 

இதயத்தவெ தமனி ப�ோய 
(Coronary heart disease)

இக்குவறபொடடில் இதயததமனிகளின் உடபுறம், 
படிவுகள் (atheroma) ரதொன்றி இ�ததக்குைல்கள் 
குறுகலவடயும். ககொலஸ்ட�ொல், ெொர் கபொருள்கள், 
இறந்த தவெச்கெல்கள் மற்றும் இ�ததப் 
பிரலடகலடடுகள் (இ�தத தடடுகள்) 
ரபொன்றவைகவைக் ககொணட அதிர�ொமொ 
உருைொகுதல் அதிநரோஸ்கிசேநரோசிஸ் எனப்படும் 
(Atherosclerosis). அதிகக் ககொழுப்புப் கபொருடகைொல் 
ஆன அதிர�ொமொ தமனிகளின் உடபுறச்சுைரில் 
பறறுப்	 படிவுகள் (Plaque) தமனிகளின் 
மீள்தன்வமவயக் குவறதது இ�தத பொய்வையும் 
குவறக்கிறது. இப்பற்றுப்படிவுகள் கபரிதொகி 
இதய இ�ததக் குைொய்களுக்குள் இ�தத உவறவுக் 
கடடிகவை உருைொக்கலொம். இதற்கு கநரோனரி	
திரோம்பஸ் (Coronary thrombus) என்று கபயர். இது 
மோரவ்டப்வப (Heart attack) ஏற்படுததுகிறது. 

�க்கவோதம் (Stroke)

பக்கைொதம், மூவையில் உள்ை இ�ததக்குைல்கள் 
கைடிப்பதனொரலொ (மூவை இ�ததக்கசிவு) 
அல்லது மூவைக்குச் கெல்லும் தமனியினுள் 
இ�ததக்கடடி (Thrombus) அல்லது பற்றுப்படிவுகள் 
ரதொன்றுைதொரலொ ஏற்படுகிறது. இவ்ைொறு 
சிவதைவடந்த தமனிகள் கெல்லும் 
மூவைப்பகுதிக்கு ரபொதுமொன ஆக்ஸிஜன் 
கிவடக்கொததொல் அப்பகுதி இறந்து விடுகின்றது. 
(கபருமூவை ெசிவு ரெொய்) (Cerebral infarction).

மோரபு முடக்கு வலி (Angina pectoris) 
(குருதித் தவடயோல் இதயத்தவெயில் 
ஏற�டும் வலி)

இதயததவெ தமனி ரெொயின் கதொடக்க நிவலகளில் 
ரெொயொளிகள் இவ்ைலிவய உணருைொர்கள். 
அதிர�ொமொ கர�ொனரி தமனிகவை ஓ�ைவுக்கு 
அவடப்பதொல் இதயததிற்குச் கெல்லும் இ�தத 
அைவு குவறகிறது. இதனொல் மொர்பில் ஒரு 
இறுக்கம் அல்லது திணறல் ஏற்படடு 
சுைொசிப்பதில் சி�மம் ஏற்படுகிறது. இது 
கடுவமயொன மோரபு	 வலிவய (Angina)
ஏற்படுததுகிறது. இவ்ைலியொனது சிறிது ரெ�ம் 
ைவ� நீடிக்கிறது.

இதயச்தெயலிழப்பு அல்லது இதயத்தவெ 
�சிவு்றல் ப�ோய  (Heart failure or Myocardial 
infarction)

இந்நிவல இதயததவெ சுருங்குதலில் ஏற்படும் 
குவறபொடடொல் ரதொன்றுகின்றது. இதில் ஃப்ரோஙக்	
–	 ஸ்்டோரலிங	 விவ்ளவு இயல்பொன இறுதி 
டயஸ்ரடொலிக் ககொள்ைைவில் இருந்து 
கீழரெொக்கிச் கெல்ைதுடன் ைலது புறம் 
மொறுகின்றது. கெயலிைக்கும் இதயம், குவறந்த 
அைவு வீச்சுக்ககொள்ைைவை கைளிரயற்றுகிறது. 
இதனொல், இதயததவெகளுக்குச் கெல்லும் 
தமனிக்குைல்களில் கெல்லும் இ�தத ஓடடம் 
குறிப்பிடததகுந்த அைவில் குவறந்து விடுைதொல் 
இதயத தவெயிவைகள் இறக்கின்றன. 
இந்நிவலக்கு மோரவ்டப்பு அல்லது இதயததவெ 
�சிவுைல்	ந�ோய் (Myocardial infarction)என்று கபயர். 
இதயததவெத தமனிகளுள் ஏற்படும் இ�தத 
உவறவுக் கடடி அல்லது தி�ொம்பஸ் கொ�ணமொக 
இ�தத ஓடடததில் தவட ஏற்படடு 
இதயததவெகளுக்கு ைைங்கப்படும் ஆக்ஸிஜன் 
அைவு குவறகிறது. இது இதயதவத 
பலவீனப்படுததுகிறது. இந்நிவலக்கு இஸ்கிமிக்	
இதயந�ோய் (Ischemic heart disease) என்று கபயர். 
இந்த நிவல கதொடர்ந்தொல் மொர்பு முடக்கு ைலி 
ரதொன்றுகிறது. இரத நிவல நீடிததொல் 
இதயததவெகள் இறந்து இதயச்கெயலிைப்பில் 
முடிகிறது.

ருமோடடிக் இதயப�ோய  
(Rheumatoid Heart Disease)

ருமொடடிக் கொய்ச்ெல் ஒரு சுயத தவடக்கொப்பு 
குவறபொடடு ரெொயொகும். ஒருைரின் 
கதொணவடப்பகுதியில் ஸ்ட்சரப்ந்டோகோக்கஸ்	
போக்டீரியஙகள் தொக்குைதொல் இந்ரெொய் 
ரதொன்றுகிறது. கதொற்று ஏற்படட 2	 முதல்	 4 

ைொ�ங்களில் ருமோட்டிக்	 கோய்்சசல் ஏற்படுகிறது. 
இதகதொற்றுக்கு எதி�ொகத ரதொன்றும் ரெொய் 
எதிர்விவனப்கபொருள், இதயதவதப் 
பொதிக்கின்றது. இதனொல் மிட�ல் ைொல்வில் 
(ஈரிதழ ைொல்வு) ெொர்ததிசு முடிச்சுகள் 
ரதொன்றுதல், ெொரிவை இவணப்புததிசு அைற்சி 
(Fibrosis of the connective tissue) மற்றும் 
கபரிகொர்டியக் குழியினுள் தி�ைம் ரெர்தல் 
ரபொன்ற விவைவுகள் ரதொன்றுகின்றன.
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7.8  மநாய்ைண்டறிதலும் அதறைான 
சிகிச்லெ முலையும் (Diagnosis 
and treatment)

ஆஞ்சிபயோகிரோம் – (இதயக்குழல் 
வவர�டம் - Angiogram)

ஆஞசிரயொகி�ொம் சிறப்பு ெொயததிவன 
இதயததவெ இ�ததக் குைலினுள் கெலுததி 
அதனுள் இ�ததம் எவ்ைொறு பொய்கிறது என்பவத 
X- கதிர் மூலம் ஆ�ொய்ந்து கணடறிதரல 
ஆஞசிரயொகி�ொம் ஆகும். இப்படததொல் உடல் 
முழுைதும் உள்ை இ�ததக் குைொய்களின் 
இயல்புக்கு மொறொன நிவலவயக் கணடறியலொம். 

 குறிப்பு

சுருள இைத்த ேொ்ளஙகள (varicose veins): சிவர	
�ோ்ளஙகள்	 அதிகமோக	 விரிவவ்டவதோல்	
த்ளரந்து	 (varicose	 veins)	 நபோகின்ைன.		
இதனோல்	 சிவரகளில்	 உள்்ள	 வோல்வுகள்	
இரத்தம்	 இதயத்வத	 ந�ோக்கி்ச	 சசல்வவதத்	
தடுக்கின்ைன.	 	 சிவரகள்	 மீள்தன்வமவய	
இைந்து	கூட்்டமோக்ச	சுருட்டிக்	சகோள்கின்ைன.		
இத்தவகய	 முடி்சசுகள்	 சபோதுவோகக்	
கோல்கள்,	 மேக்கு்டல்	 –	 மேவோய்	 பகுதிகள்	
(மூேந�ோய்	 –	 haemorrhoids),	 	 உணவுக்குைல்	
மறறும்	 விந்தக	 �ோ்ளஙகள்	 (spermatic	 cord)	
நபோன்ை	பகுதிகளில்		கோணப்படுகின்ைன.	

எம்ப�ொலிெம்  (Embolism) :	எம்நபோலிசம்	என்பது	
இரத்த	 �ோ்ளஙகளில்	 நதோன்றும்	 அவ்டப்பு	
ஆகும்.	 உவைந்த	இரத்தத்	துணுக்கு,	 எலும்பு	
துணுக்கு,	கோறறுக்குமிழ	நபோன்ை	இயல்புக்கு	
மோைோன	 சபோருள்கள்	 இரத்த	 �ோ்ளஙகளில்	
நதோன்றும்	அவ்டப்புக்குக்	கோரணஙக்ளோகும்.		
இந்த	 அவ்டப்பு	 நுவரயீரல்,	 இதயத்தமனி	
அல்ேது	 கல்லீரலில்	 தஙகினோல்	 இைப்பு	
ஏறபடும்.	
குருதிேொ்ளப் ற�யொக்கம் (Aneurysm)
மிகவும்	 பேவீனம்	 அவ்டந்துள்்ள	 தமனி	
அல்ேது	 சிவரகளின்	 சுவரகள்	 விரிந்து	 ஒரு	
பலூன்	 நபோன்ை	 வபயோகிைது.	 	 இதறகுக்	
குருதி	 	 �ோ்ளப்வபயோக்கம்	 என்று	 சபயர.	
சிவதயோத	 நிவேயிலுள்்ள	 நபோது	 இப்வப	
அருகிலுள்்ள	திசுக்களின்	நமல்	அழுத்தத்வத	
ஏறபடுத்துகிைது,	 	 அல்ேது	 சவடிக்கும்	
நபோது	திசுக்களில்	அதிகப்படியோன	இரத்தப்	
நபோக்வக	ஏறபடுத்துகிைது.

ஆஞ்சிபயோபி்ளோஸ்டி (இதயத்தவெ 
இரத்தக் குழலவடப்பு நீக்கம்- Angioplasty)

அதிர�ொ ஸ்ககலர�ொசிஸினொல் குறுகலவடந்த 
இதயததவெத தமனிகவை விரிதது நீடசியவடயச் 
கெய்தரல ஆஞசிநயோபி்ளோஸ்டி எனப்படுகிறது. 
இம்முவறயில் ஆபதது மிகவும் குவறவு. இதற்கொக 
ஒரு சிறிய, நீணட, பலூன் கததீடடர் (கமல்லிய 
கம்பி ரபொன்ற அவமப்பு) அவடபடட தமனியுள் 
கெலுததப்படுகிறது. கததீடடருடன் இவணக்கப் 
படட கொற்று நீக்கப்படட பலூவன அவடப்பு 
உள்ை அல்லது குறுகலொகிய இதயதவதவெத 
தமனியினுள் கெலுததி பலூவன விரிைவடயச் 
கெய்யும்ரபொது தமனிச்சுைரும் ரெர்ந்து விரிகிறது. 
இதன் பிறகு பலூனும் கததீடடரும் 
அகற்றப்படுகின்றன. ஸ்கடன்ட எனப்படும் 
உரலொகததொலொன சிறிய சுருள் கம்பி ரபொன்ற 
அவமப்பு இ�ததக் குைொயினுள் அவடப்பு ஏற்படட 
இடததில் வைக்கப்படுகிறது. இந்தச் சுருள் 
கம்பியொனது தமனிவயத திறந்த நிவலயிலும், 
இ�ததம் பொய்ைதற்கு ஏதுைொகவும் வைக்கிறது. 
இ�ததக் குைல்களில் மீணடும் அவடப்பு 
ஏற்படொமலிருக்க ரைதிப்கபொருடகவை கமதுைொக 
கைளிரயற்றும் ஸ்கடன்டகள் இப்ரபொது 
கிவடக்கின்றன.

இரத்தக்குழல் மோறறுப்�ோவத அறுவவச் 
சிகிச்வெ (By pass surgery)

இதயததிற்கு இ�தததவத அளிக்கும் இதயததவெத 
தமனிகள் சில பற்றுப்படிவுப் கபொருடகைொல் 
(plaque) (ககொழுப்புப் கபொருள்கள் ரெர்தல், 
ககொலஸ்ட�ொல் மற்றும் இத� கபொருள்கள்) 
அவடப்பிற்குள்ைொகும் நிவலயில் 
(அதிநரோஸ்கிசேநரோசிஸ்) அைர்களுக்கு 
இ�ததக்குைல் மொற்றுப்பொவத அறுவை சிகிச்வெ 
கெய்துககொள்ைப் பரிந்துவ�க்கப்படுகிறது. 
இவ்ைறுவைச் சிகிச்வெக்குப் பின் இதயததவெத 
தமனிக்குள் இ�தத ஓடடம் அதிகரிதது 
மொர்புைலியிலிருந்து விடுபடுகிறொர்கள். உடலின் 
ரைகறொரு பகுதியிலிருந்து குறிப்பொக கொல் 
பகுதிகளிலிருந்து கபற்ற ெல்ல நிவலயில் உள்ை 
இ�ததக் குைவலப் பொதிக்கப்படட பகுதிக்கு 
மொற்றொகப் கபொருததிப் புதிய பொவத 
அவமக்கப்படடு இ�தத ஓடடம் சீ�ொக்கப்படுகிறது. 
இது மிகவும் கபரிய சிகிச்வெயொகக் 
கருதப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்வெயின்ரபொது 
சுைொெ – இ�தத ஓடடப்பணிவய இதய	நுவரயீரல்	
கருவி (Heart lung machine) (ஆக்ஸிஜன் ைைங்கிக் 
கருவி) ரமற்ககொள்கிறது. அறுவைசிகிச்வெ 
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முடிந்த பிறகு புதிதொக இவணக்கப்படட இ�ததக் 
குைல் இயல்பொன இ�தத ஓடடததுடன் 
இவணக்கப்படடு இ�தத ஓடடம் எளிதொகிறது. 

இதயமோறறு அறுவவ சிகிச்வெ 
(Heart Transplantation)

அறுவை சிகிச்வெ மூலம் ஒருைரின் பழுதவடந்த 
அல்லது ரெொயுற்ற இதயததிவன நீக்கிவிடடு 
அதற்கு பதிலொக மற்கறொரு இதயதவத மொற்றிப் 
கபொருததுைது. இதய மொற்று சிகிச்வெ 
எனப்படும். இதயச்கெயலிைப்பு அல்லது தீவி� 
இதயததவெ இ�ததக்குைல் ரெொய் உள்ை 
ஒருைருக்கு எந்த மருததுைரமொ அல்லது 
அறுவை சிகிச்வெ முவறரயொ உதைொத நிவலயில் 
இச்சிகிச்வெ ரமற்ககொள்ைப்படுகிறது. 
கபொதுைொக, மூவைச்ெொவு அவடந்த 
ஒருைரிடமிருந்து (உறுப்புக்ககொவடயொளி) 
எடுக்கப்படட கெயல்படும் நிவலயில் உள்ை 
இதயம் பொதிக்கப்படட இதயததிவன 
உவடயைருக்குப் கபொருததப்படுகிறது. இவ்ைொறு 
இதயமொற்று அறுவை சிகிச்வெ 
கெய்யப்படடைரின் ெ�ொெரி ைொழெொள் 
அதிகரிக்கின்றது.

இதய நுவரயீரல் உயிரப்பித்தல் (Cardio 
Pulmonary Resuscitation - CPR)

நஜம்ஸ்	 இேோம்	 (James	 Elam) 
மற்றும் பீட்்டர	 சோஃபர		
(Peter Safer) ஆகிய இருைரும் 
ைொரயொடு ைொய்வைதது 
உயிர்ப்பிததல் என்னும் 
முவறவய முதன்முதலில் 
1956-ம் ஆணடு பயன்படுததினர். இதய 
நுவ�யீ�ல் உயிர்ப்பிததல் இது நீரில் 
மூழகிவிடுதல், மின்தொக்கம், அல்லது மொ�வடப்பு 
ரபொன்ற கெருக்கடி ரெ�ங்களில் மூச்சும் 

இதயததுடிப்பும் திடீக�ன நின்று விடும்ரபொது 
கெய்யப்படும் அைெ�ச் சிகிச்வெயொகும். இதய 
நுவ�யீ�ல் உயிர்ப்பிததல் முவறயொனது 
இதயததுடிப்பு நின்றுவிடட ஒருைரின் ைொயின் 
ரமல் ைொய் வைதது ஊதிச் சுைொெததிவன 
மீடகவும், பொதிக்கப்படடைரின் கெஞவெ அழுததி 
முக்கிய உறுப்புகளுக்கு இ�தத ஓடடம் 
கெல்லவும் உதவுகிறது. மூவைச்ரெதம் அல்லது 
ம�ணதவத தவிர்க்க மூச்சு நின்ற  
4-6 நிமிடங்களுள் இம்முவறவய ரமற்ககொள்ை 
ரைணடும். இதய நுவ�யீ�ல் உயிர்ப்பிததலுடன் 
பிைழதுடிப்பு	 நீக்கமும் (Defibrillation) 
கெய்யப்படுகிறது. இம்முவறயில் 
பொதிக்கப்படடைருக்குச் சிறிய மின்	 அதிர்சசி
 (Electric shock) மொர்பு மீது அளிதது இதயம் 
கதொடர்ந்து கெயல்பட வைக்கப்படுகிறது.

ஒவ்கைொரு ஆணடும் உலககங்கிலும் பல 
மில்லியன் மக்கள் இதய ரெொய்களினொல் 
பொதிக்கப்படடு இறக்கிறொர்கள். பல 
ரெொயொளியின் ஒர� ெம்பிக்வக இதய மொற்று 
அறுவைசிகிச்வெ மடடுரம.

முதல் இதயமொற்று அறுவை 
சிகிச்வெ 1959ம் ஆணடு 
கெய்யப்படடது. கதன் 
ஆப்பிரிக்கொவின் ரப�ொ. 

கிறிஸ்டியன் கபர்னொர்டு 1967ம் ஆணடு 
டிெம்பர் 3ம் ரததி ரகப் டவுனில் உள்ை க்ரூட 
ஷீர் மருததுைமவனயில் மனித இதயமொற்று 
அறுவை சிகிச்வெயிவனச் கெய்தொர்.  
இந்தியொவில் முதன் முதலில் 1994ம் ஆணடு 
ஆகஸ்டு 3ம் ரததி Dr. அனங்கிப்பள்ளி 
ரைணுரகொபொல் என்பைர் AIIMS 
மருததுைமவனயில் இந்த அறுவை 
சிகிச்வெயிவனச் கெய்தொர்.

Þîò «ï£ŒèO¡ ªð£¶õ£ù «ï£Œõ£ŒŠ¹‚ è£óEèœ

¹¬èH®ˆî™ I¬è Þóˆî
Ü¿ˆî‹

ÜFè
ªè£ôv®ó£™

ê˜‚è¬ó
«ï£Œ

àìŸðJŸC
Þ¡¬ñ

àì™ ð¼ñ¡
(ÜFè ªè£ôv®ó£™)
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Þîò «ï£ò¢è÷¢ (Heart diseases)
Þîòî¢î¤ô¢ ãø¢ð´ñ¢ «è£÷£Á â¶ªõù¤½ñ¢ Þîò«ï£ò¢ âùð¢ð´ñ¢, Þï¢î¤ò ñè¢è÷¤ô¢ 50% ñ£ó¬ìð¢¹ 50 õòî¤½ñ¢ 

25% ñ£ó¬ìð¢¹ 40 õòî¤ùó¤ìºñ¢ è£íð¢ð´è¤ù¢ø¶. Þîò«ï£ò¤ù¢ õ¬èè÷¢:- Types of heart disease.

è«ó£ùó¤ Þîò «ï£ò¢ Coronary heart disease:
Ü¬ìðì¢ì Üô¢ô¶ õ¤óì¢ê¤ ãø¢ðì¢ì

Þóî¢îè¢°öô¢è÷¢ Þîòî¢î¤ø¢°ê¢ ªêô¢½ñ¢
Þóî¢î Ü÷¬õ ñì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶. 
Þîù£ô¢ Ýè¢ú¤üù¢ ñø¢Áñ¢ àí¾
è¤¬ìè¢è£ñô¢ «ê£ó¢õ¬ìè¤ù¢ø¶.

Þóî¢îè¢ °öô¢ «ï£ò¢ (Vascular 
disease): Þîò «ï£ò¢ ªð¼ñ¢ð£½ñ¢ 

Þóî¢î ²ø¢«ø£ì¢ì ñí¢ìôð¢ 
ð°î¤è÷£ù îñù¤è÷¢, ê¤¬óè÷¢, 

ï¤íï¦ó¢è¢ °öô¢è÷¢ ñø¢Áñ¢ 
Þóî¢îî¢î¤ô¢ ãø¢ð´õùõ£°ñ¢.

ªð¼î¢îñí¤ «ï£ò¢ 
(Aorta disease): 

ªð¼î¢îñQ ²õó£ù¶ 
õ½õ¤öï¢¶ ðÖù¢ «ð£ô¢ 

õ¦é¢è¤ õ¤´îô¢ 
(Aneurism)

ªðó¤è£ó¢®ò õ¦è¢è «ï£ò¢ 
(Pericarditis): Þîò «ñô¢ 

ªñô¢½¬øò£ù 
ªðó¤è£ó¢®òî¢î¤ù¢ åù¢Á 

Üô¢ô¶ Þóí¢´ 
à¬øè÷¤½ñ¢ ãø¢ð´ñ¢ 

õ¦è¢èñ¢.

Þîòî¢î¬ê Üöø¢ê¤ 
(Cardiomyopathy): ªðó¤î£ù 
Üô¢ô¶ Þòô¢¹è¢° ñ£ø£è 

õ¤¬øˆî Üô¢ô¶ î®î¢î Þîòñ¢ 
°¬øï¢î Ü÷¾ Þóî¢îî¢¬î 
ñì¢´«ñ àï¢î¤î¢ î÷¢Àõî£ô¢ 
Þîòê¢ ªêòô¤öð¢¹ Üô¢ô¶ 
arrhythmia ãø¢ð´è¤ù¢ø¶.

Þîò õ£ô¢¾ «ï£ò¢ (Heart Valve 
disease): Þîòî¢¶è¢° à÷¢Àñ¢, 
ªõ÷¤»ñ¢ èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ¢ åù¢Á 
Üô¢ô¶ Üîø¢° «ñø¢ðì¢ì 
õ£ô¢¾è÷¢ ªêòô¢ðì£î 

ï¤¬ôò£°ñ¢.

Þîòê¢ ªêòô¤öð¢¹ (Heart failure):
Þîòñ¢ «î¬õò£ù Ü÷¾ Þóî¢îî¢¬î 

àï¢î¤î¢ î÷¢÷ Þòô£î ï¤¬ôò¤ô¢ 
àì½è¢° àí¾ñ¢ Ýè¢ú¤üÂñ¢ 
õöé¢°õîø¢° Þîòî¢ î¬êè÷¢ 

¶ó¤îñ£èð¢ ªêòô¢ð´õî£ô¢ õ½õ¤öï¢¶ 
õ¤´è¤ù¢ø¶.

Ü˜ó¤î¢î¦ñ¤ò£: 
Þï¢ï¤¬ôò¤ô¢ 
Þîòî¢ ¶®ð¢¹ 

å¿é¢èø¢Á÷¢÷¶.

è£¬ø
ð®î™

°¼Fï£÷Š¬ð

Þîò à¬ø

Þîò ñ¤ù¢
èìˆ¶

Ü¬ñð¢¹

MK‰î ªõù¢ì¢ó¤è¤÷¢
°¬øè¢èð¢ðì¢ì Þóî¢î

èù Ü÷¾

î®ˆî Þîòˆî¬ê„
²õ˜
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  பொடச் சுருக்ைம்
முதுகுெொண உயிரிகளில் கெல்களுக்குத 
ரதவையொன உணவுப் கபொருடகவைக் 
கடததுைதற்கும், திசுக்களிலுள்ை ைைர்சிவத 
மொற்றக் கழிவுப்கபொருடகவை 
எடுததுச்கெல்லவும் சுற்ரறொடடம் 
ரதவைப்படுகிறது.  இ�ததமொனது 
இதயததிலிருந்து இ�தத நுணெொைங்கள் மூலம் 
திசுக்களுக்கு எடுததுச் கெல்லப்படடு மீணடும் 
திசுக்களிலுள்ை இ�ததம் சிவ�களின் மூலம் 
இதயததிற்குள் கெலுததப்படுகிறது.  இவ்ைொறொன 
சுைற்சியின் ரபொது இ�தத அழுததம் சீ�ொகக் 
குவறகிறது.  அதிகப்படியொன அழுதததவதத 
தொங்கிக்ககொள்ளும் கபொருடடுத தமனிகளின் 
சுைர் தடிதது, மீள்தன்வமயுவடயவையொக 
உள்ைன. சிறிய தமனிகள் நுணதமனிகள் 
எனப்படுகின்றது.  இவை இ�தத அழுதததவதக் 
குவறததுத திசுக்களுக்குள் இ�ததம் பொய்ைவதக் 
கடடுப்படுததுகிறது.  இ�தத நுணெொைங்கள்  
சிைப்பணுக்கள் மடடும் கெல்லும் அைவு குறுகிய 
குறுக்கைவு ககொணடதொகும்.  ரமலும் 
கெல்களுக்கிவடரய கபொருடகவைக் கடததும் 
அைவிற்கு மிகவும் கமல்லிய சுைவ�க் 
ககொணடவையொகும்.  சிவ�களின் சுைர்கள் 
தமனிகளின் சுைவ� விட கமல்லியவை.  ஆனொல் 
இவைகள் ைொல்வுகவைக்ககொணடு, குவறந்த 
அழுததததிலும் இதயததிற்குள் இ�தததவதச் 
கெலுததும் ைவகயில் அவமந்துள்ைன.  

 இ�ததம், பிைொஸ்மொவையும், இ�ததததின் 
ஆக்கக் கூறுகவையும் ககொணடுள்ைது.  நுண 
இ�ததக் குைொய்களிலிருந்து கசியும் இ�ததப் 
பிைொஸ்மொ திசுததி�ைதவத உருைொக்குகிறது.  
இததி�ைம் நிணநீர்ச் சு�ப்பிகளில் நிணநீ�ொகச் 
ரெர்ந்து மீணடும் கீழகழுததுச் சிவ�களின் மூலம் 
இ�ததததில் கலக்கிறது.  திசுததி�ைமும், 
நிணநீரும்  ஏறக்குவறய ஒதத பகுதிப் 

கபொருடகவை ககொணடுள்ைன.  ஆனொல் இ�ததப் 
பிைொஸ்மொவை விடத திசு தி�ைங்கள் குவறந்தைவு 
பிைொஸ்மொ பு�தங்கவைக் ககொணடவை.   
ஏகனனில் பிைொஸ்மொ பு�தங்கள் இ�தத 
நுணெொைங்கள் ைழிரய  கடந்து கெல்ல முடியொத 
அைவிற்கு கபரிய மூலக்கூறுகைொகும். இ�தத 
சிைப்பணுக்கள், கைள்வையணுக்கள் மற்றும் 
இ�ததத தடடுகள் ஆகிய ஆக்கக் கூறுகள் 
இ�ததததில் உள்ைன. 

 பொலூடடிகளின் இதயம்  ைலது ஆரிக்கிள் 
இடது ஆரிக்கிள், ைலது கைன்டரிக்கிள், மற்றும் 
இடது கைணடரிக்கிள் என ெொன்கு அவறகவைக் 
ககொணட உறுப்பொகும்.  இவ்ைவறகளுக்கிவடரய 
உள்ை தடுப்புச் சுைர்கள் முழுவமயொன 
இ�டவடச் சுற்ரறொடடததிற்கு ைழி ைகுக்கிறது.  
ஐந்து  நிவலகளில் ெவடகபறும்,  இதய இயக்கச் 
சுைற்சி ஒரு சீ�ொன கதொடர் நிகழைொகும்.  
இதயததுடிப்பு, வெனு ஆரிக்குலொர் கணு 
எனப்படும்,  இதயததவெ சீரியக்கதவதக் 
ககொணட ரபஸ்ரமக்க�ொல் கதொடங்கி 
வைக்கப்படுகிறது.  இ�ததக் குைொய்களுள் 
இ�ததததொல் ஏற்படுததப்படும் அழுததரம இ�தத 
அழுததமொகும்.  இவ்ைழுததததின் மூலமொகரை 
இ�ததக்குைொய்களுள் இ�தத ஓடடம் எளிதொகிறது.

     இந்தியொவில் ஒவ்கைொரு ஆணடும் இதய 
இ�ததக்குைொய் ரெொய்கைொல் ஏற்படும் இறப்புகள் 
அதிகரிததுக் ககொணரட ைருகின்றன. இது 
அதிகப் படியொன இறப்புகளுக்குக் கொ�ணமொக 
அவமகிறது.  மிவக இ�தத அழுததம், இதயததவெ  
இ�ததக்குைொய் அவடப்பு ரெொய், இதயததவெ 
தமனி ரெொய், தீவி� மொர்பு முடக்கு ைலி, 
இதயததவெ ெசிவுறல் ரெொய் மற்றும் பக்கைொதம் 
உள்ளிடடவை இதய இ�ததக்குைொய் 
ரெொய்கைொகும்.  இதய இ�ததக்குைொய் 
ரெொய்கவைக் கணடறியும், மற்றும் 
சிகிச்வெயளிக்கும் கதொழில் நுடபங்கைொக, 
இதயக்குைல் ைவ�படம், இதயததவெ 
இ�ததக்குைலவடப்பு நீக்கம்,  மற்றும் 
இ�ததக்குைல் மொற்றுப்பொவத அறுவை சிகிச்வெ 
ஆகியைற்வறக் கூறலொம். இ�ததச் சுற்ரறொடட 
மணடலம் ஆக்ஸிஜன், CO2  கழிவுப்கபொருள்கள், 
மின்பகு கபொருள்கள் மற்றும் ைொர்ரமொன்கள் 
ஆகியைற்வற உடலின் அவனததுப் 
பொகங்களுக்கும் கடததி  உடல் ெமநிவலவயப் 
ரபணுைதில் முக்கிய பங்கொற்றுகிறது. 

  மதிப்பீடு:

1. நிணநீரின் பணி யொது?  
அ) மூவைக்குள் ஆக்சிஜவனக் கடததுதல் 
ஆ) CO2  வை நுவ�யீ�ல்களுள் கடததுதல் 
 இ)  கெல்லிவடத தி�ைதவத இ�ததததிற்குள் 

ககொணடு ைருைது. 
ஈ)  இ�ததச் சிைப்பு மற்றும் 

கைள்வையணுக்கவை நிணநீர் 
கணுவிற்குள் ககொணடு ைருைது.
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2. இ�தத உவறதலில் பங்ரகற்கும் பிைொஸ்மொ 
பு�தம் எது?
அ) குரைொபுலின் 
ஆ) ஃவபப்ரிரனொஜன் 
இ) அல்புமின் 
ஈ) சீ�ம் அவமரலஸ்

3. இ�ததம் உவறதலில் 
பங்ரகற்கொதது எது?
அ) ஃவபப்ரின்  ஆ) கொல்சியம் 

இ) இ�ததத தடடுக்கள்  ஈ) பிலிரூபின்

4. நிணநீர் நிறமற்றுக் கொணப்படுைதன் கொ�ணம்.
அ) இ�தத கைள்வையணுக்கள் இல்லொததொல் 
ஆ) இ�தத கைள்வையணுக்கள் இருப்பதொல் 
இ) ஹீரமொகுரைொபின் இல்லொததொல் 
 ஈ) இ�ததச் சிைப்பணுக்கள் இல்லொததொல்

5. கீழக்கணடைற்றுள் எதன் புறப்ப�ப்பில் இது 
இருப்பது அல்லது இல்லொவமயொல் இ�தத 
ைவககள் உருைொகிறது.
அ) கைள்வையணுக்களின் புறப்ப�ப்பில் 

ஆன்டிகஜன் இருப்பது (அ) உள்ைதொல்
ஆ) சிைப்பணுக்களின் புறப்ப�ப்பில் 

ஆன்டிபொடி இருப்பது.
இ) சிைப்பணுக்களின் புறப்ப�ப்பில் 

ஆன்டிகஜன் இருப்பது
ஈ) கைள்வையணுக்களின் புறப்ப�ப்பில் 

ஆன்டிபொடி இருப்பது

6. இ�ததச்சிைப்பணுக்களின் புறப்ப�ப்பில்  
A மற்றும்  B ஆன்டிஜன்கள் உள்ை ஒரு ெபர் 
எந்த இ�தத ைகுப்வபச் ெொர்ந்தைர்?
அ) A ஆ) B

இ) AB ஈ) O

7 .  இ வ ை  சி வ த க் க ப் ப டு ை த ொ ல் 
எரிதர�ொபிைொஸ்ரடொஸிஸ் ஃபீடடொலிஸ் 
ஏற்படுகிறது.
அ) கருவின் இ�ததச்சிைப்பணுக்கள்
ஆ) கரு  இதய இ�ததக் குைல் அவடப்பொல் 

பொதிக்கப்படுதல் 
இ) கருவின் இ�தத கைள்வையணுக்கள் 
ஈ) கரு மினமடடொ ரெொயொல் பொதிக்கப்படுதல்.

8. இதயததில் ‘டப்’ ஒலி இதனொல் ஏற்படுகிறது.
அ) ஆரிக்குரலொ – கைன்டரிக்குலொர் 

ைொல்வுகள் மூடுைதொல் 
ஆ) அவ�ச்ெந்தி� ைொல்வுகள் திறப்பதொல் 
இ) அவ�ச்ெந்தி�ைொல்வுகள் மூடுைதொல் 
ஈ) ஆரிக்குரலொ கைன்டரிக்குலொர் ைொல்வுகள் 

திறப்பதொல்.

9.  இ�தத நுணெொைங்களுள் இ�தத ஓடடததின் 
ரைகம் மிகவும் குவறைது ஏன்?
அ)  ைலது கைன்டரிக்கிவை விடக் 

குவறந்தைவு இ�தத கைளிரயற்றதவதக் 
ககொணட இடது கைன்டரிக்கிள் மூலம் 
சிஸ்டமிக் இ�தத நுணெொைங்களுக்கு 
இ�ததம் அளிக்கப்படுைதொல். 

ஆ) இ�தத நுணெொைங்கள் இதயதவத விடடுத 
தள்ளியிருப்பதொல் இ�தத ஓடடம்      
கமதுைொக ெவடகபறுகிறது.  

இ) இ�தத நுணெொைங்களின் கமொததப் ப�ப்பு 
நுணதமனிகளின் கமொதத       
ப�ப்வபவிடப் கபரியது.

ஈ) இ�தத நுணெொைங்களின் சுைர், 
கெல்களுக்குள் ஆக்ஸிஜவனப் பரிமொறும்      
அைவிற்கு கமல்லியதொக இல்வல.

உ) இ�தத நுண ெொைங்களில் இ�தததவதச் 
கெலுதத இயலொத அைவுக்கு டயஸ்ரடொலிக் 
அழுததம் குவறைொக உள்ைது.

10. நிவனவிைந்த நிவலயில் உள்ை ஒரு ரெொயொளி 
அைெ�ச் சிகிச்வெப் பிரிவிற்குக் ககொணடு 
கெல்லப்படடு, உடனடியொக இ�ததம் கெலுதத 
ரைணடிய நிவலயில் உள்ைொர்.  ஏகனனில்  
அைரின் இதற்கு முந்வதய அைரின் மருததுைத 
தகைல்கவைத கதரிந்துககொள்ைரைொ, அல்லது 
தற்ரபொது இ�தத ைவகவய ஆ�ொயரைொ 
ரெ�மில்லொத நிவலயில், எந்த ைவக இ�ததம் 
அைருக்குக் ககொடுக்கப்படலொம்?  
அ) A- ஆ) AB 
இ) O+ ஈ) O-

11. கீழககொடுக்கப்படடுள்ை பணிகளில் 
எந்தப்பணி இ�ததச் சிைப்பு அணுக்கைொல் 
ரமற்ககொள்ை இயலும்?
அ) பு�த உற்பததி ஆ) கெல் பிரிதல் 

இ) லிப்பிட உற்பததி ஈ)  கெயல்மிகு கடததல்

12. சிவ�களின் இ�தத நுணெொைப் படுவககளில்  
கொணப்படும் ஊடுப�ைல் அழுததம்  
அ) நீர்ம அழுதததவதவிட அதிகம் 
ஆ) தி�ைங்களின் நிக� கைளிரயற்ற அைவில் 

முடியும் 
இ) தி�ைங்களின் நிக� உறிஞசுதல்அைவில் 

முடியும் 
ஈ) எவ்வித மொற்றமும் நிகைவில்வல.
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D 

13. ஒரு ரெொயொளியின் இதயததிலிருந்து 
கைளிரயற்றப்படும் இ�தத அைவு 7500மிலி/ 
நிமிடம், வீச்சுக்ககொள்ைைவு 50 மிலி எனில் 
அை�து ெொடிததுடிப்பு வீதம் (துடிப்பு/நிமிடம்) 
எவ்ைைவு? 
அ) 50 ஆ) 100

இ) 150 ஈ) 400

14. எந்த ஒரு குறிப்பிடட ரெ�ததிலும், 
சிவ�மணடலததில் உள்ை  இ�ததம் தமனி 
மணடல இ�தததவத விட அதிகம். சிவ�களின் 
எந்த ஒரு குறிப்பிடட பணபு இந்நிவலவய 
அனுமதிக்கிறது.   
அ) கமன்வமயொன தவெகள் இல்லொவம
ஆ) ைொல்வுகள் இருப்பதொல் 

இ) சிவ�கள் நிணநீர் முடிச்சுகளுக்கு அருகில் 
இருப்பதொல்

ஈ) கமல்லிய எணரடொதீலிய சுைர் 
இருததலொல்.

15.  தமனி மற்றும் சிவ�கவை ரைறுபடுதது.

16. திறந்த ைவக சுற்ரறொடடம் மற்றும் மூடிய ைவக 
சுற்ரறொடடங்கவை ரைறுபடுததுக.

17. மிட�ல் ைொல்வு மற்றும் அவ�ச்ெந்தி� 
ைொல்வுகவை ரைறுபடுததுக.

18. ைலது கைன்டரிக்கிள் சுைர், 
இடதுகைன்டரிக்கிள் சுைவ� விட கமல்லியது. 
ஏன்?

19.  ஒருைரின் உணவில்  இரும்புச்ெதது குவறைொல் 
ஏற்படும் விவைவுகள் யொவை?

20. இதயததுடிப்பு ரதொன்றல் மற்றும் 
கடடுப்படுததுதல் ெவடகபறும்  முவறவய 
விைரி.

21. நிணநீர் என்றொல் என்ன?  அதன் பயன் யொது?

22. இதய ஒலிகள் என்றொல் என்ன? அவை 
எப்ரபொது, மற்றும் எப்படி 
உணடொக்கப்படுகின்றன?

23. கெொல் ரெொதவன:  லிம்ரபொவெடடுகள், சிைப்பு 
கெல்கள், லியுரகொவெடடுகள், பிைொஸ்மொ, 
எரிதர�ொவெடடுகள், கைள்வை அணுக்கள், 
ஹீரமொகுரைொபின், ஃரபரகொவெட, 
பிரைடடுகலடடுகள், இ�தத உவறவு.

01. இருபக்கமும் குழிந்த தன்வம ககொணட 
தடடுைடிை கெல்கள்-

02. இைற்றில் கபரும்பொலொனவை கபரிய, இரு 
கதுப்புகவைக் ககொணட உடகருவைப் 
கபற்றுள்ைன -

03. இ�ததததில் கடததுைதற்குப் பயன்படும் 
சிைப்பு கெல்கள் -

04. இ�ததததின் நீர்மப் பகுதி -
05. கபரும்பொலொனவை அமீபொவைப்ரபொல் 

இடம்கபயர்ந்து, ைடிைதவத மொற்றிக் 
ககொள்ைக் கூடியவை -

06. நீர் மற்றும் முக்கியக் கவ�கபொருடகவைக் 
ககொணடது -

07. ெொன்கு மொதங்கள் இ�ததததின் 
சுற்ரறொடடததில் இருந்த பின்னொல் 
கல்லீ�லிலும், மணணீ�லிலும் 
சிவதக்கப்படுகிறது -

08. சிைப்பு கெல்களுக்கு அந்நிறதவத 
அளிப்பது -

09. இ�ததச் சிைப்பு கெல்களின் இன்கனொரு 
கபயர் -

10. கஜல்லியொக மொறிய இ�ததம் -
11. கெல்வல உணணும் கெல் -
12. உடகருைற்ற கெல் -
13. நிணநீர்ததிசுவில் உருைொகும் கைள்வை 

அணுக்கள் -
14. கொயங்கவை அவடதது இ�ததப்ரபொக்வகக் 

குவறப்பது -
15. எலும்பு மஜவஜயில் உற்பததி கெய்யப்படும் 

கெல் துணடுகள் -
16. இ�தத கைள்வையணுக்களின் இன்கனொரு 

கபயர் -
17. இ�ததச் கெல்களுக்கு நிதொனமொக 

ஆக்ஸிஜவன கைளிவிடுதல் -
18. கொயம் படட இடங்களில் இ�தத உவறவை 

உருைொக்குைது இைற்றின் ரைவல -

24.  கீரை ககொடுக்கப்படடுள்ை படததிற்கு பொகங்கவை 
குறிக்கவும்.
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இறணயச்செயல்�ொடு 

Phases of the Cardiac Cycle’s உைலி
https://www.getbodysmart.com/circulatory-system

�டிகள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி Circulatory System  

என்னும் ெ்க்கத்திற்குச் பெல்லவும். பின்ைர ்காணப்ெடுவைவற்றுள் Phases of Cardiac Cycle 
என்ெதரைச் பொடு்க்கவும்.  

2. இதய சுழற்சியின் ெல்வவறு ெடி்கள் ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும். ஒவபவான்ைா்க அவற்றில் 
ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் Play பொத்தாரைச் பொடு்ககி வால்வு்களின் அரெரவயும், 
இதயத்தின் இைத்தசுழற்சி பெயல்ொடடிரையும் அறிநது ப்காள்ைலாம். 

3. இறுதியா்க ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் இயஙகுரு ்காடசி மூலம் இதய சுழற்சியின் முழுரமயாை 
பெயல்ொடடிரை அறிநது ப்காள்ைலாம். Play, Forward மற்றும் Backward பொத்தான்்கரைப் 
ெயன்ெடுத்தி இதய பெயல்ொடடின் நுடெத்திரைத் பதரிநது ப்காள்ைலாம்.

4. கீவழ ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைங்களின் துரண்கப்காண்டு இதயத்தின் அரமப்பு, அைவு, 
அரை்கள், இதயபவளிவுரை அரமப்பு வொன்ைவற்றின் த்கவல்்கரைத் பதரிநது 
ப்காள்ைவும்.

உடல் திைவஙகள 
மற்றும் சுழற்சிறய 
ஆைொய்நது புரிநது 

சகொளபவொமொ

Body fluids and circulation

உடல் திைவஙகள மற்றும் சுழற்சி

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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• விலங்கு்ளின் பல்தவறு 
்ழிவு நீக்் மு்ை்்ளப் 
புரிந்து க்காள்ளுேல்

• மனிே ்ழிவு நீக்் 
மண்டலததின் 
அ்மப்்பக் ்ற்ைல்

• கநஃப்ரகானின் அ்மப்பு, சிறுநீர 
உருவகாகும்மு்ை –கிளகாமருலகார 
வடி்ட்டல், மீள உறிஞ்சுேல் மற்றும் 
சிறுநீர்நுண் குழல்்ளின் சுரப்பு, 
ஆகியவற்்ைப் புரிந்துணரேல்.

• கநஃப்ரகான் உள்ளிட்ட சிறுநீர்ததிற்கு 
இரதேம் கெல்லுேல் பற்றி பகார்வ வழி 
அறிேல்.

• சிறுநீர்ம் கேகாடரபகாை தநகாய்்்ள 
அறிேல்.

நீோல் சூழ்நதிருப்பினும் அளவகள் செல்லினுள் 
உள்ை அயனிகளின் கூட்டளேப்ளப  
கடல்நீரிலிருநது ரவறுபடுத்தி போேரிக்கின்்றன. 
பரிணாேத்தின் விளைவாக, திசு அடுக்குகளில் 
பல்ரவறு ோற்்றங்கள் நிகழ்நதன. இதன் 
சதாடரச்சியாக சி்றப்பளடநத பு்றத்திசு படலங்கள் 
உருவாயின. இப்படலங்கள் 
செல்சவளிச்சூழலுக்கும் செல்உள் திேவத்திற்கும் 
இளடரய ஒரு தளடளய ஏற்படுத்தின. இதனால் 
செல்சவளித்திேவம் உருவாகத் சதாடங்கியது. 
முதுகுோணிகளின் பரிணாேத்தின் ரபாது, 
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு ேற்றும் அயனிகள் 
சேறிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் சபரும் 
ோற்்றங்கள் நிகழ்நதன. உவர நீர, ேன்னீர ேற்றும் 
நிலத்தில் வாழும் உயிரிகளின் பல்வளகத் 
தன்ளேக்கு அவற்றின் செல்சவளி திேவத்தின் 
உட்சபாருட்களைக் கட்டுப்படுத்தும் தி்றரன 
காேணோகும். நிலத்ளத ரோக்கி வநத உயிரிகள் 
எளிதில் உலரநது  விடக்கூடிய அபாயத்துடனும் 
அவற்றின் வைரச்சிளத ோற்்ற கழிவுகளை 
ரேேடியாக நீரில் சவளிரயற்்ற இயலாத 
நிளலயிலும் இருநதன. எனரவ, நிலவாழ் 
உயிரிகளில் ளேட்ேஜன் கழிவுப்சபாருட்களை 
சவளிரயற்்ற ோற்று வழி அவசியோனது.

சுோர 700 மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்பு 
சதாடக்க நிளல விலங்குகள் ரதான்றின. அவவாறு 
ரதான்றியளவகள் முற்கால ஸபாஞசுகள் ரபான்்ற 
(துளையுடலிகள்) கடல் நீரில் வாழும் உயிரிகள் 
ஆகும். அவற்றின் ஒவசவாரு செல்லும் கடல் 

கழிவு நீக்கம்
�ோட உள்்ளடக்கம்

8.1 ்ழிவு நீக்் மு்ை்ள்
8.2 மனிேனின் ்ழிவு நீக்் மண்டலம்
8.3 மனிேனில் சிறுநீர உருவகாகும் மு்ை
8.4  சிறுநீர்ததின் பணி்்ள கநறிப்படுததுேல்
8.5 சிறுநீர கவளிதயற்ைம்
8.6 ்ழிவு நீக்்ததில் பிை உறுப்பு்ளின்  பங்கு
8.7 ்ழிவு நீக்்  மண்டலக் கு்ைபகாடு்ள்
8.8 இரதே ஊடுபகுப்பு  

அலகு – III   �ோடம் – 8

்டல் பை்வ்ள் ்டல் நீ்ரக் 
குடிப்பதில் சிக்்ல் ஏதுமில்்ல.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:
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அயனிகள் ேற்றும் நீரச்ெேநிளலளயக் 
கட்டுப்படுத்த சபரும்பாலான உயிரிகள் 
சிறுநீேகத்ளதரய ொரநதுள்ைன. சில 
விலங்குகளில், உடலின் பு்றத்திசு அளேப்புகைான 
செவுள்கள், ரதால் ேற்றும் உணவுப்பாளதயின் 
ரகாளழப்படலம் ஆகியளவ இளணநது  
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு 
ேற்றும் ளேட்ேஜன் கழிவு  சவளிரயற்்றம் ஆகிய 
மூன்று ெேநிளல ரபணும் நிகழ்வுகளை 
ஒழுங்குபடுத்துகின்்றன.  திசுக்களில் உள்ை 
ஊடுகலப்பு அழுத்தத்ளத, கட்டுப்படுத்துவரத 
ஊடுகலப்பு ஒழுஙகு்பாடு ஆகும். உயிரிய 
ெவவுகளின் வழியாக நீளேக் கடத்துவதற்கான 
உநது ெக்தியாக திசுக்களில் உள்ை ஊடுகலப்பு 
அழுத்தம் செயல்படுகி்றது. உடல் திேவத்திலுள்ை 
அயனிகளின் அைவுகளைக் கட்டுபடுத்துவரத 
அயனிகள் கட்டுப்்பாடு ஆகும்.  புேதப்சபாருள் 
வைரசிளத ோற்்றேளடவதன் விளைவாக 
உற்பத்தியாகும் ேச்சுத்தன்ளே சகாணட 
ளேட்ேஜன் கழிவுப் சபாருள் கழிவு நீக்கம் மூலம் 
சவளிரயற்்றப்படுகி்றது. ளேட்ேஜன் கழிவுப் 
சபாருைான அம்ரோனியா ேற்றும் அதன் 
ோற்றுகைான யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியளவ 
சவளிரயற்்றப்படுதலும் அயனிகள் ேற்றும் 
ஊடுகலப்பு ெேநிளலயும் ஒன்றுக்சகான்று  
சதாடரபுளடய செயல்பாடுகள்  ஆகும்.

ேன்னீரவாழ் முதுசகலும்பிகள் அதிக 
உப்புடனும், கடல்வாழ் முதுசகலும்பிகள் 
குள்றவான உப்புடனும் தங்களின் உடல் 
திேவங்களை நிரவகிக்கின்்றன. தளேவாழ் 
விலங்குகள் சுற்றுப்பு்றத்தில் உள்ைளத விட அதிக 
நீளே தன் உடலில் சபற்றுள்ை காேணத்தால் 
நீோவியாதல் மூலம் நீளே இழக்கும் 
தன்ளேயுளடயன. கடல்வாழ் சேல்லுடலிகளும், 
சு்றாக்களும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ைதற்ரகற்ப 
தங்கள் உடலின்  ஊடுகலப்பு அடரத்திளய ோற்றிக் 
சகாள்வன ஆகும். எனரவ அளவ ஊடுகலப்பு 
ஒத�டமொன்கள் (Osmoconformers) 

என்்றளழக்கப்படுகின்்றன. பு்றச்சூழலின்  தன்ளே 
எப்படி இருநதாலும் தங்கள் உடலின்  ஊடுகலப்பு 
அடரத்திளய ோற்்றாேல் நிளலயான அைவுடன் 
ளவத்திருக்கும் (எ.கா. நீரோய் (Otter)) உயிரிகள் 
ஊடுகலப்பு ஒழுஙகடமொன்கள் (Osmoregulators) 
என்று அளழக்கப்படுகின்்றன.  

சூழலிலுள்ை உப்பின் அைவு ோற்்றங்களை 
ெகித்துக் சகாள்ளும் அைவின் அடிப்பளடயில் 

உயிரிகள் ஸ்டீத்னாதெடலன் (Stenohaline)   
ேற்றும் யூரிதெடலன் (Euryhaline) என இரு 
பிரிவுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.  சூழலில் 
உள்ை உப்பின் அைவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்்ற 
இ்றக்கங்களை ேட்டுரே ெகித்துக்சகாள்பளவ 
ஸ்டீத்னாதெடலன் விலஙகுகள் எனப்படுகின்்றன 
(எ.கா. தங்கமீன்). அரத சூழலில் உப்பின் அைவில் 
ஏற்படும் சபரிய அைவு ஏற்்ற இ்றக்கங்களை 
ெகித்துக்சகாள்பளவ யூரிதெடலன் விலஙகுகள் 
எனப்படும் (எ.கா. ஆரடிமியா, ொல்ேன் ேற்றும் 
திரலப்பியா மீன்).

அம்ரோனியா, யூரியா ேற்றும் யூரிக் அமிலம் 
ஆகியளவரய சபரும்பான்ளே ளேட்ேஜன் கழிவுப் 
சபாருட்கைாகும். கடல் வாழ் எலும்பு மீன்களில் 
உள்ை ட்ளேமீளதல் அளேன் ஆக்ளஸடு (TMO), 
சிலநதியின் குவாளனன் ஆகியளவயும், ஹிப்புரிக் 
அமிலம், அல்லன்ரடானின், அல்லன்டாயிக் 
அமிலம், ஆரனிதுரிக் அமிலம், கிரியாட்டினின், 
கிரியாட்டின், பியுரின்கள், ளபரிமிடின்கள் ேற்றும் 
சடரின்கள் ஆகியளவயும் புேத வைரசிளத 
ோற்்றத்தின் பி்ற கழிவுப் சபாருட்கைாகும்.

8.1  ைழிவு நீக்ை முலைைள்  
(Modes of Excretion )

ளேட்ேஜன் கழிவுப் சபாருட்களைச் ரெகரித்து 
பு்றச்சூழலுக்கு சவளிரயற்்ற கழிவு நீக்க 
ேணடலம் உதவுகி்றது.  இதற்காக விலங்கினங்கள் 
பல்ரவறு உத்திகளைக் ளகயாளுகின்்றன. 
அமிரனா அமிலங்களின் சிளதவின் ரபாது 
உருவாகும்  அம்ரோனியா, ேச்சுத்தன்ளே 
மிக்கதாகும். எனரவ அது 
அம்ரோனியாவாகரவா, யூரியாவாகரவா 
அல்லது யூரிக் அமிலோகரவா 
சவளிரயற்்றப்பட்டாக ரவணடும். ஒரு விலங்கு 
தன் உடலில் இருநது எநதவளகயான ளேட்ேஜன் 
கழிவு சபாருளை சவளிரயற்்ற ரவணடும் 
என்பளத அவவிலங்கின் வாழிடம் 
தீரோனிக்கி்றது. அம்ரோனியாளவ சவளிரயற்்ற 
அதிக நீர ரதளவப்படுகி்றது.  ஆனால் குள்றநத 
ேச்சுத்தன்ளேயுளடய யூரிக் அமிலத்ளத 
சவளிரயற்்ற மிகக்குள்றநத அைவு நீரே 
ரபாதுோனதாகும்.  அம்ரோனியாளவ விட நீரில் 
களேயும் தி்றன் குள்றவாக சகாணட யூரியா, 
குள்றநத ேச்சுத்தன்ளே உளடயது.  அது 
உடலினுள் குறிப்பிட்ட ரேேம் வளே இருக்கலாம்.  
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சபரும்பாலான ளேட்ேஜன் கழிவுப் சபாருளை 
அம்ரோனியாவாக சவளிரயற்றும் உயிரிகள் 
அதமானியா நீக்கிகள் (Ammonoteles) எனப்படும்.  
சபரும்பாலான மீன்கள், நீரவாழ் இருவாழ்விகள் 
ேற்றும் நீரவாழ் பூச்சிகள் ஆகியளவ 
அம்ரோனியா நீக்கிகள் ஆகும்.  எலும்பு மீன்களில் 
உள்ை அம்ரோனியா, உடல்பேப்பு ேற்றும் செவுள் 
பேப்புகள் வழியாக விேவல் மூலம் அம்ரோனியா 
அயனிகைாக சவளிரயறுகின்்றன.  

ஊரவன, ப்றப்பன, நிலவாழ் ேத்ளதகள் 
ேற்றும் பூச்சிகள் ஆகியளவ ளேட்ேஜன் 
கழிவுகளை யூரிக் அமிலப் படிகங்கைாக, 
மிகக்குள்றவான நீரிழப்புடன் 
சவளிரயற்றுகின்்றன.  ஆதலால் அளவ யூரிக் 
அமில நீக்கிகள் (Uricoteles) எனப்படும்.  நிலவாழ் 
விலங்கினங்களில் ேச்சுத்தன்ளே குள்றநத யூரியா, 
ேற்றும் யூரிக் அமிலம் ரபான்்றளவ உற்பத்தி 
செய்யப்படுவதன் மூலம் நீர ரெமிக்கப்படுகி்றது. 
பாலூட்டிகளும் நிலவாழ் இருவாழ்விகளும் 
யூரியாளவ ளேட்ேஜன் கழிவாக 
சவளிரயற்றுகின்்றன இதனால் அளவ யூரியா 
நீக்கிகள் (Ureoteles) எனப்படுகின்்றன.  
ேணபுழுக்கள் ேணணில் இருக்கும் ரபாது யூரியா 
நீக்கிகைாகவும் நீரில் இருக்கும் ரபாது 
அம்ரோனியா நீக்கிகைாகவும் உள்ைன. படம் 8.1 ல்  
பல்ரவறு விலங்கு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப் 
சபாருட்கள் தேப்பட்டுள்ைன. 

விலங்குலகத்தில் பலவளகயான கழிவு நீக்க 
அளேப்புகள் அளேநதுள்ைன.  எளிய குழல் 
வடிவிலான சதான்ளேயான சிறுநீேகங்கைான 
புதராட்தொ வநிஃப்ரீடியா (Protonephridia) ேற்றும் 

வமட்ொவநிஃப்ரீடியா (Metanephridia) ஆகியளவ 
சபரும்பாலான முதுகு ோணற்்றளவகளில் 
காணப்படுகின்்றன. முதுசகலும்பிகள், சிக்கலான 
குழல்ரபான்்ற சிறுநீேகங்களைப் சபற்றுள்ைன. 
ோடாப்புழு ரபான்்ற தட்ளடப்புழுக்களில், 
குற்றிளழகளைக் சகாணட,  சுெர வசல்கள் (Flame 
cells) எனும் சி்றப்பு செல்களைக் சகாணட 
புரோட்ரடா சேஃப்ரிடியாக்கள் கழிவு நீக்கப் 
பணிளயச் செய்கின்்றன. ஆம்பியாக்ஸஸில் 
நீளிளழகளைக் சகாணட வசாலித்னாடசட்டுகள் 
(Solenocytes) அப்பணிளயச் செய்கின்்றன. 
நிசேட்ரடாடுகளில் வரன்வ்னட் வசல்களும், 
(Rennette cells) வளைதளெப்புழுக்கள் ேற்றும் 
சேல்லுடலிகளில்  சேட்டாசேஃப்ரிடியாக்கள், 
எனும் குழல் வடிவ கழிவு நீக்க உறுப்புகளும், 
கழிவு நீக்கப் பணிகளைச் செய்கின்்றன. பூச்சிகளில் 
மால்பீஜியன் நுணகுழல்கள் (Malpighian tubues) 
கழிவு நீக்க உறுப்பாகச் செயல்படுகின்்றன.  இ்றால் 
ரபான்்ற கிேஸரடஷியாக்களில் ்பசடச சுரப்பி 
(Green glands) அல்லது உணரநீட்சி சுரப்பிகள் 
(Antennal glands), கழிவு நீக்கப் பணிளயச் 
செய்கின்்றன. முதுசகலும்பிகளில் சவவரவறு 
வளககளில் உள்ை சிறுநீேகங்கள் சுற்றுச் 
சூழலுக்ரகற்ப ோறுபட்டு காணப்படுகின்்றன.  

சேஃப்ோன்கள் சிறுநீேகத்தின் அளேப்பு 
ேற்றும் செயல் அலகாகும். ஊரவனவற்றில் 
கிைாேருலஸ குள்றவாகரவா அல்லது 
கிைாேருலஸ ேற்றும் சைன்ரல வளைவு ஆகிய 
இேணடும் இல்லாேரலா இருப்பதால் 
மிகக்குள்றநத அைவு நீரத்த   (தாழ் உப்படரவு) - 
(Hypotonic) சிறுநீளே உற்பத்தி செய்கின்்றன.  
பாலூட்டிகள் நீணட சைன்ரல வளைவிளனப் 
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�டம் 8.1 �ல்பவறு விலைஙகு குழுக்களின கழிவு நீக்கப் ச�ொருட்கள
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சிறுநீேகத்தின் ரேல் மூன்று அடுக்குகைாக, ரீனல் 
ஃரபசியா, சபரிரீனல் சகாழுப்பு உள்ற ேற்றும் ோர 
உள்ற ஆகிய ஆதேவுத்திசுக்கள் அளேநதுள்ைன.  

�டம் 8.3 சிறுநீைகத்தின நீள சவட்டுத்பதொற்ைம்

சிறுநீேகத்தின் நீள்சவட்டுத் ரதாற்்றத்தில் 
(படம்: 8.3)  சவளிப்பு்ற காரசடக்ஸ, உட்பு்ற 
சேடுல்லா ேற்றும் சபல்விஸ பகுதிகள் 
காணப்படுகின்்றன.  சேடுல்லா பகுதி, சில கூம்பு 
வடிவ திசுத் சதாகுப்புகளினால் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. இத்திசுத் சதாகுப்புகளுக்கு 
வமடுல்லரி பிரமிடுகள் அல்லது சிறுநீரக 
பிரமிடுகள் என்று சபயர.  சேடுல்லரி 
பிேமிடுகளுக்கிளடரய  நீட்சியளடநதுள்ை 
காரசடக்ஸின் பகுதிகளுக்கு வ்பரடினியின் 
சிறுநீரகததூணகள் (Renal columns of Bertini) என்று 
சபயர.  சிறுநீேகத்தின் குழிநத பேப்பின் 
உட்பகுதியில் உள்ை ரேட்டிற்கு சிறுநீரக டெலம் 
(Renal hilum) என்று சபயர.  இதன் வழியாக சிறுநீேக 
ோைம்,  இேத்தோைங்கள், ேேம்புகள் ஆகியளவ 
சிறுநீேகத்தினுள் செல்கின்்றன.  ளைலத்தின் 
உட்பு்றத்தில் உள்ை அகன்்ற புனல் வடிவ 
இளடசவளிக்கு சிறுநீரக வ்பல்விஸ் என்றும்   
அளவ சபற்றுள்ை நீட்சிகளுக்கு காலிவசஸ் 
(calyces) என்றும் சபயர. சிறுநீேக சபல்விஸின் 
சதாடரச்சியாக, சிறுநீேக ோைம் உள்ைது.  
காலிசெஸ, சபல்விஸ ேற்றும் சிறுநீேக 
ோைங்களின் சுவரகளில் வரியற்்ற தளெகள் 
உள்ைன. இளவ ஒழுங்களேவாக இயங்குகின்்றன. 
காலிவசஸ் சிறுநீளேச் ரெகரித்து சிறுநீர ோைம் 
வழியாக அனுப்புகி்றது.  அச்சிறுநீர தற்காலிகோக 
சிறுநீரப்ளபயில் ரெமிக்கப்படுகி்றது. சிறுநீரப்ளப 
சிறுநீர சவளிவிடு ோைத்தில் தி்றக்கி்றது.  அதன் 
வழியாகச் சிறுநீர சவளிரயற்்றப்படுகி்றது.

சபற்றிருப்பதால் அடரத்தி மிகுநத (உயரஉப்படரவு) 
(Hypertonic) சிறுநீளே உற்பத்தி செய்கின்்றன.  
சேஃப்ோனின் சைன்ரல வளைவு அடரத்தி மிகுநத 
சிறுநீளே உருவாக்கும் வளகயில் பரிணாே 
ோற்்றம் அளடநதுள்ைது.    கடல் மீன்களில் உள்ை 
கிைாேருலஸ அற்்ற சிறுநீேகங்களிலிருநது 
உருவாகும் மிகக்குள்றவான சிறுநீரின் அடரத்தி 
அம்மீன்களின் உடல்திேவத்தின் அடரத்திக்கு  
ெேோனதாகும். இருவாழ்விகளிலும் ேன்னீர 
மீன்களிலும் சைன்ரல வளைவு இல்லாததால் 
நீரத்த சிறுநீர (தாழ் உப்பு அடரவு) உருவாகி்றது.  

8.2  ேனிதனின் ைழிவு நீக்ை ேண்டலம் 
(Human Excretory system)

ேனித சிறுநீேக ேணடலத்தில் ஓரிளண 
சிறுநீேகங்கள், ஓரிளண சிறுநீேக ோைங்கள், 
சிறுநீரப்ளப ேற்றும் சிறுநீர சவளிவிடு ோைம் 
ஆகியளவ அடங்கியுள்ைன (படம்: 8.2). 
அடரசிவப்பும் பழுப்பும் கலநத நி்றத்திலுள்ை 
சிறுநீேகங்கள் அவளே விளத வடிவிலானளவ, 
இளவ ரேல் வயிற்றுப்பகுதியில், களடசி ோரபு 
முள்சைலும்பிற்கும் மூன்்றாவது வயிற்றுப்பகுதி 
முள்சைலும்பிற்கும் (Lumbar) இளடரய வயிற்்றள்ற 
முதுகுப்பு்ற உட்சுவர பேப்ளப ஒட்டி 
அளேநதுள்ைன.  இடது சிறுநீேகத்ளத விட வலது 
சிறுநீேகம் ெற்ர்ற தாழ்நதுள்ைது.

�டம் 8.2  மனித கழிவு நீக்க மண்டலைம்.

8.2.1.  சிறுநீைைததின் அலேபபு 
(Structure of kidney)

ஒவசவாரு சிறுநீேகமும் ெோெரியாக 120 கிோம் 
முதல் 170 கிோம் வளே எளட சகாணடது.  
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உள்ைடுக்கு ரபாரடாளெட்டுகள் (Podocytes) எனும் 
எபிதீலிய செல்கைால் ஆனது. த்பாதொ டசட்டுகள் 
பாதவடிவ நீட்சிகளில் முடிகின்்றன. இநநீட்சிகள் 
கிைாேருலஸின் அடிப்பளட ெவவில் 
ஒட்டிக்சகாணடுள்ைன.  இநநீட்சிகளுக்கு 
இளடரய உள்ை தி்றப்புகளுக்கு ெடிபிளவுகள் 
(Filtration slits) என்று சபயர. 

சிறுநீேக நுணகுழல், சபௌோனின் 
கிணணத்திற்குப் பி்றகு அணடம சுருள் 
நுணகுழலாகவும் (PCT) பி்றகு சகாணளட ஊசி 
வடிவம் சகாணட வென்தலயின் ெடளொகவும் 
உருவாகி்றது.  சைன்ரலயின் வளைவு என்பது 
சேல்லிய கீழி்றங்கு தூம்ளபயும் தடித்த ரேரலறு 
தூம்ளபயும் சகாணடதாகும்.  ரேரலறு தூம்பு 
அதிக சுருைளேப்புளடய தசய்டம சுருள்  நுண 
குழலாக சதாடரகி்றது (DCT).  இறுதியில் இக்குழல் 
ரெகரிப்பு ோைத்தில் முடிவளடகி்றது.  சேடுல்லரி 
பிேமிடுகள் ேற்றும் சபல்விஸ பகுதிகளின் 
வழியாக செல்லும் ரெகரிப்பு ோைம்,  ரேலும் பல 
ரெகரிப்பு ோைங்களுடன் இளணநது பாப்பில்லரி 
ோைோகி்றது.  ்பாப்பில்லரி நாளம் காலிசெஸ 
பகுதியில் சிறுநீளே விடுவிக்கி்றது.

சிறுநீேக நுணகுழல்களின், அணளே சுருள் 
நுணகுழல் (PCT)  ேற்றும் ரெய்ளே சுருள் 
நுணகுழல்கள் (DCT) ஆகியளவ சிறுநீேகத்தின் 
காரடிகல் (பு்றணி) பகுதியிலும், சைன்ரலயின் 
வளைவு சேடுல்லரி பகுதியிலும் அளேநதுள்ைன.  

�டம் 8.5 (அ) கொர்டிகல் சேஃப்ைொனகள மிக அதிக 
அ்ளவில் சவளிப்புை கொர்சடக்ஸில் 
கொணப்�டுகினைன. (ஆ) உட்புைகொர்சடக்ஸில்  
ஜக்ஸ்டொ சமடுல்லைரி சேஃப்ைொனகள முக்கியமொகக்  
கொணப்�டுகினைன.

8.2.2. சநஃபைானின் அலேபபு

ஒவசவாரு சிறுநீேகமும் சிக்கலான 
குழல்களைக் சகாணட ஒரு மில்லியன் 
சேஃப்ோன்கைால் ஆனது.  சேஃப்ோன்கள் தான் 
சிறுநீேகத்தின் அளேப்பு ேற்றும் செயல் அலகு 
ஆகும் (படம் 8.4).  ஒவசவாரு சேஃப்ோனிலும் 
வடிகட்டும் பகுதியான ரீ்னல் கார்பசல் (Renal 
corpuscle) அல்லது மால்பிஜியன் உறுப்பு (Malpighian 
body) ேற்றும்  சிறுநீேக நுணகுழல் (Renal tubule)   
ஆகிய இரு பகுதிகள் உணடு.  சிறுநீேக நுணகுழல் 
ரெகரிப்பு ோைம் என்னும் நீணட குழலில் 
தி்றக்கி்றது. சிறுநீேக நுணகுழல் இேட்ளடச் 
சுவருளடய கிணண வடிவ அளேப்பான 
சபௌோனின் கிணணம் எனும் அளேப்பில் 
சதாடங்குகி்றது.  சபௌோனின் கிணணத்தினுள்  
இேத்த நுண ோைங்கைால் ஆன கிளாமருலஸ் 
(Glomerulus) காணப்படுகி்றது.
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�டம் 8.4 சேஃப்ைொனின அறமப்பு

இது சிறுநீேக நுணகுழலுக்கு வடிதிேவத்ளத 
அனுப்புகி்றது (படம் 8.4).  சபௌோனின் கிணணம் 
ேற்றும் கிைாேருலஸ ஆகியளவ ரெரநத 
அளேப்ரப ரீனல் காரபெல் (Renal corpuscle) ஆகும். 
கிைாேருலஸில் உள்ை எணரடாதீலியத் திசுவில் 
நிள்றய நுணதுளைகள் (fenestrae) உள்ைன.  
கிைாேருலஸின் பு்ற அடுக்கு, எளிளேயான தட்ளட 
செல்கைால் ஆக்கப்பட்ட சபளேட்டல் அடுக்காகும்.  
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சபரும்பாலான சேஃப்ோன்களின் சைன்ரலயின் 
வளைவு குட்ளடயாகவும்,  அதன் மிகச்சிறிய பகுதி 
ேட்டுரே சேடுல்லாவினுள் நீட்டிக்சகாணடும் 
இருக்கின்்றது.  இதற்கு காரடிகல் சேஃப்ோன்கள் 
என்று சபயர.  ரவறு சில சேஃப்ோன்கள் மிக நீணட 
சைன்ரலயின் வளைவு சகாணடதால் அளவ, 
சேடுல்லரி பகுதியின் ஆழ் பகுதி வளே நீணடு 
அளேநதுள்ைது.  இத்தளகய சேஃப்ோன்கள் 
ஜக்ஸடா சேடுல்லரி சேஃப்ோன்கள் 
என்்றளழக்கப்படுகின்்றன (சேடுல்லா அருகு 
சேஃப்ோன்கள்) (படம் 8.5  அ ேற்றும் ஆ).

த�ெஃப்ரோன்களின்  இரத்த நுண் 
�ோ்ளத்ததோகுப்பு

சேஃப்ோன்களில் இரு இேத்த நுணோைத் 
சதாகுப்புகள் உள்ைன.   ஒன்று கிைாேருலஸிலும் 
ேற்ச்றான்று நுணகுழல்களைச் சுற்றிலும் 
அளேநதுள்ைது.  கிைாேருலஸில் உள்ை இேத்த 
நுணோைத்சதாகுப்பு ேற்்றதிலிருநது 
ரவறுபட்டதாகும். ஏசனனில், இத்சதாகுப்பு 
இேத்தத்ளத எடுத்துச் செல்லும்ரபாது  உட்செல் 
நுண தேனிகைாகவும் (Afferent arterioles) 
சவளிரயறும் ரபாது சவளிச்செல் நுண 
தேனிகைாகவும் (Efferent arterioles) 
சவளிரயறுகின்்றன. 
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�டம் .8.6 சேஃப்ைனகளின இைத்த ேொ்ளஙகள

இநத சவளிச்செல் நுணதேனிகள், 
கிைாேருலஸிலிருநது சவளிரயறிய பின், 
நுணணிய ோைங்கைாகப் பிரிநது சிறு நீேக 
நுணகுழளலச் சூழ்நது காணப்படுகின்்றன. இளவ 
பு்ற நுணகுழல் இேத்த ோைங்கள் (Peritubular 

capillaries)   என்று அளழக்கப்படுகின்்றன.  ஜக்ஸடா 
சேடுல்லரி சேஃப்ோன்களில், ரேற்கணட 
சவளிச்செல் நுண தேனிகள் நீள் கற்ள்றயாக, 
சைன்ரல வளைவுக்கு இளணயாக நீணட 
ோைத்ளத உருவாக்கியுள்ைன.   இதற்கு வாொ 
சேக்டா என்று சபயர.  காரடிகல் சேஃப்ோன்களில் 
வாொ சேக்டா  காணப்படுவதில்ளல அல்லது 
எணணிக்ளகயில் குள்றநதிருக்கும் (படம் 8.6).

 ததரிந்து ததளிபவோம்

சநஃபைான்ைள் நீண்ட ேறறும் குட்லடயான 
சென்மல வலளவுைலளப 
சபெறறிருபபெதன் முக்கியததுவம் யாது?

8.3  ேனிதனில் சிறுநீர் 
உருவாகும் முலை 
(Mechanism of 
urine formation in 
human) 

அமிரனா அமிலங்கள் சிளதக்கப்படுவதால் 
உருவாகும் ளேட்ேஜன் கழிவுகள் கல்லீேலில் 
யூரியாவாக ோற்்றப்படுகின்்றன.  இது 
ஆரனிதட�ன் சுழற்சி அல்லது யூரியா  சுழற்சி 
என்று அளழக்கப்படுகி்றது (படம் 8.7). 
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�டம் 8.7 ஆர்னித்றதன சுழற்சி

சிறுநீர உருவாக்கத்தில், கிைாேருலார 
வடிகட்டுதல், குழல்களில் மீை உறிஞசுதல் ேற்றும் 
குழல்களில் சுேத்தல் ஆகிய மூன்று செயற்பாடுகள் 
உள்ைன.
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(i)  கி்ளோமருலோர வடிகடடுதல்  
(Glomerular filtration) :

சிறுநீேகத்தேனி மூலம் இேத்தம் கிைாேருலளஸ 
சென்்றளடகி்றது.  இேத்தத்தில், அதிக அைவு நீர, 
கூழ்ே புேதங்கள், ெரக்களேகள், உப்புகள் ேற்றும் 
ளேட்ேஜன் கழிவுப் சபாருட்கள் ஆகியளவ 
அடங்கியுள்ைன.  சிறுநீர உருவாதலின் முதல் 
படியான இேத்தத்ளத வடிகட்டும் நிகழ்வு 
கிைாேருலஸில் ேளடசபறுகி்றது.  இது ஒரு இயல்பு 
கடத்தல் நிகழ்வாகும்.  கிைாேருலஸில் உள்ை  
இேத்த நுணோைங்களை விட்டு சவளிரயறும் 
திேவம் சபௌோனின் கிணணத்ளத அளடகி்றது.  
இத்திேவத்திற்கு கிைாேருலார வடிதிேவம் 
(Glomerular filtrate) என்று சபயர.  இேத்த 
பிைாஸோவில் உள்ை நீர ேற்றும்  சிறிய 
மூலக்கூறுகள் ஊடுருவக்கூடிய சேல்லிய 
ெவவிளனயும் சபரும்பேப்ளபயும் கிைாேருலஸ 
சபற்றுள்ைது.  உட்செல் இேத்தோைத்தின் வழியாக 
அதிக விளெயுடன் கிைாேருலஸுக்குள் நுளழயும் 
இேத்தம், சவளிச்செல் இேத்த ோைத்தின் வழிரய 
சவளிரயறும் ரபாது விளெ அதிகரிக்கி்றது.  
ஏசனனில், உட்செல் இேத்த ோைம், சவளிச்செல் 
இேத்த ோைத்ளத  விட அகன்்றது.  இதனால் 
ஏற்படுத்தப்படும் நீரே அழுத்தம் (Hydrostatic pressure) 
ேனிதனில் சுோர 55 mm Hg என 
கணக்கிடப்பட்டுள்ைது.

சிறுநீேகங்கள் 24 ேணிரேேத்தில் சுோர 180லி 
அைவுக்கு கிைாேருலார வடிதிேவத்ளத உற்பத்தி 
செய்கின்்றன.   இேத்தத்திலுள்ை நீர, குளுக்ரகாஸ, 
அமிரனா அமிலங்கள் ேற்றும் ளேட்ேஜன் கழிவுப் 
சபாருட்கள் ஆகியளவ இயல்பாக கிைாேருலளஸ 
வநதளடகின்்றன. எனரவ வடிதிேவம் ஏ்றத்தாழ 
இேத்தத்திற்கு நிகோன உட்சபாருட்களைரய 
சபற்றுள்ைது.  5nm ஐ விட சபரிய மூலக்கூறுகள் 
குழல்களுக்குள் நுளழய முடிவதில்ளல. 
கிைாேருலஸில் வடிகட்டும் ெவவின் வழியாக 
நீரும், இேத்தத்திலுள்ை பி்ற களேசபாருட்களும் 
சவளிரய்ற,  இேத்தத்திலுள்ை கிைாேருலார நீரே 
அழுத்தரே காேணோகும்.  கிைாேருலார இேத்த 
அழுத்தம்  (ஏ்றத்தாழ 55 mm Hg)  பி்ற  இேத்த 
நுணோைத் சதாகுப்புகளில் இருப்பளத விட 
அதிகோனதாகும். இேத்த நுணோைங்களின் 
பிைாஸோ புேதங்கள் இேணடு எதிர விளெகளை 
அளிக்கின்்றன.  கூழ்ே ஊடுகலப்பு அழுத்தம் 
(Colloidal osmotic pressure) (30 mm Hg) ேற்றும்   
கிைாேருலார கிணணங்களில் (capsular) நீரே 

அழுத்தம் (15 mm Hg) எனும் இளவ கிைேருலார 
கிணணங்களில்  உள்ை திேவங்கைால் 
உருவாகின்்றது.   இவவிேணடு அழுத்தங்களும் 
ரெரநது (30 mm Hg + 15 mm  Hg = 45 mm Hg ) 45 mm 
Hg  எதிர அழுத்தத்ளத தருவதால் மீதமுள்ை 
அதிகப்படியான (10 mm Hg) நிகே அழுத்தரே (Net 
filtration) சிறுநீேக நுண வடிகட்டுதல் (Ultrafiltration) 
நிகழ்வுக்குக் காேணோக அளேகி்றது.

நிகே வடிகட்டலுக்கான  
அழுத்தம்    

=  கிைாேருலாரின் நீரே 
அழுத்தம் – (கூழ்ே 
ஊடுகலப்பு அழுத்தம் + 
கிைாேருலர  
கிணணத்தின்  நீரே 
அழுத்தம்)

நிகே வடிகட்டலுக்கான  
அழுத்தம்   

=  55 mm Hg – (30 mm Hg + 

15 mm Hg) = 10 mm Hg

 இேணடு சிறுநீேகங்களிலும் உள்ை சோத்த 
சேஃப்ோன்கள் ஒரு நிமிடத்தில் உருவாக்கும் வடி 
திேவத்தின் சகாள்ைைரவ கிைாேருலார 
வடிகட்டும் வீதோகும்.  முதிரச்சியளடநத 
ேனிதரகளில் இவவீதம் ஒரு நிமிடத்தில் சுோர 120 
மி.லி. முதல் 125 மி.லி வளே ஆகும்.  
கிைாேருலஸிலிருநது சபௌேனின் 
கிணணத்திற்குள் நுளழயும் வடிதிேவம் 
மு�ல்நிடல சிறுநீர எனப்படும்.  
கிைாேருலஸிலிருநது இேத்தம் சவளிச்செல் தேனி 
வழியாக சவளிரயறுகி்றது.  இநோைத்தில் உள்ை 
வரியற்்ற தளெகளின் சுருக்கத்தால் இேத்தோைம் 
சுருங்குகி்றது.  அட்டவளண 8.1 ல் இேத்தப் 
பிைாஸோவிலும் கிைாேருலார வடிதிேவத்திலும் 
உள்ை சபாருட்களின் அடரத்தி தேப்பட்டுள்ைது.  
கிைாேருலார வடிதிேவோனது பிைாஸோ 
புேதத்ளதத்தவிே மீதி அளனத்ளதயும் 
சபற்றிருப்பதால் இது இேத்தப் பிைாஸோளவ 
ஒத்துக் காணப்படுகி்றது.   

காரட்டிகல் சேஃப்ோன்களில், இேத்தம் 
சவளிச்செல் தேனியிலிருநது பு்ற நுணகுழல் 
ோைத்சதாகுப்பிற்கு சென்று அங்கிருநது சிளே 
ேணடலத்திற்குள் நுளழகி்றது.  இவவாறு 
செல்லும்ரபாது குழல்களைச் சுற்றியுள்ை 
இளடயீட்டு திேவத்திலிருநது மீை உறிஞெப்பட்ட 
நீர ேற்றும் பி்ற களேசபாருள்களைக் சகாணடு 
செல்கி்றது.

}

}
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 ததரிந்து ததளிபவோம்

கல்லீரல் இறுக்க ப�ோயிைோல் 
�ோதிக்கப்�டடவரின் இரத்தத்தில் இயல்�ோை 
அ்ளவவ விடக் குவ்றந்த அ்ளவில் பி்ளோஸ்மோ 
புரதங்களும், இயல்�ோை கி்ளோமருலோர 
வடிகடடுதல் வீதத்வத விட (GFR) அதிகமோை 
வீதத்திலும் கோணப்�டும்.  பி்ளோஸ்மோ புரதத்தின் 
குவ்றவு கி்ளோமருலோர வடிகடடுதல் வீதத்வத 
ஏன் அதிகப்�டுத்துகி்றது எை வி்ளக்குக.

சைன்ரல வளைவில் உள்ை கீழிைஙகு 
குழாயின்  சுவரகளில் அக்ொத்பாரின்கள் 
இருப்பதால் நீர ஊடுருவிச் செல்லும். ஆனால், 
உப்புக்கைால் ஊடுருவிச் செல்ல  இயலாது. 
கீழி்றங்கு தூம்பின் வழியாக நீர சவளிரயறுவதன்  
காேணோக, ரொடியம் (Na+) ேற்றும் குரைாளேடு 
(Cl-) அயனிகளின் அடரத்தி வடிதிேவத்தில் 
அதிகோக உள்ைது. 

சைன்ரல வளைவின் தமதலறு குழாயின்  
சுவரகள், நீளே அனுேதிப்பதில்ளல.  ஆனால்,  
களேசபாருட்கைான ரொடியம் (Na+),  குரைாளேடு 
(Cl-)  ேற்றும் சபாட்டாசியம் (K+)  அயனிகள் 
ஊடுருவ அனுேதிக்கி்றது.

தசய்டம சுருள் நுண குழல்  (Distal convoluted 
tubule) நீளே மீை எடுத்து  குழலுக்குள் 
சபாட்டாசியத்ளதச் சுேக்கி்றது. எனரவ ரெய்ளே 
சுருள் நுணகுழல் திேவத்தில் நீர, ரொடியம் 
ேற்றும் குரைாளேடு ஆகியளவ எஞசியுள்ைது.  
இங்கு உடலின் ரதளவயின் அடிப்பளடயில் 
சபாருட்கள் மீை உறிஞெப்படுவளத 
ைாரரோன்கள் சேறிப்படுத்துகின்்றன. 
இேத்தத்தின் pHஐ ஒழுங்குபடுத்த ளபகாரபரனட் 
(HCO3

-)கள் மீை  உறிஞெப்படுகி்றது. இேத்தத்தில் 
சபாட்டாசியம் ேற்றும் ரொடியம் அைவுகளின் 
நிளலத்தன்ளேயும் இப்பகுதியில் தான் 
முள்றப்படுத்தப்படுகி்றது. 

 குறிப்பு  

அக்குவோப�ோரின்கள் (Aquaporins) என்�வவ நீர 
ஊடுருவச் தெயயும் �ோவதகள் ஆகும் (ெவவு 
கடத்து புரதம்). இவவ சிறுநீரக குழல் �குதி மறறும் 
திசுவிவட திரவத்தின் இவடபய நிலவும் 
ஊடு�ரவல் அழுத்த பவறு�ோடு கோரணமோக நீர 
மூலக்கூறுகள் எபிதீலியச் தெல்கள் வழிபய 
கடத்த வழிதெயகின்்றை. 

அட்டவளண 8.1 இேத்த பிைாஸோ ேற்றும் 
கிைாேருலார வடிதிேவத்திலுள்ை சபாருட்களின் 
அடரத்தி செறிவு

சபாருள் இேத்த 
பிைாஸோவில்  
உள்ை செறிவு /

gdm-3

கிைாேருலார 
வடிதிேவத்தில் 
உள்ை செறிவு /  

gdm-3

நீர 900 900

புேதங்கள் 80.0 0.05

அமிரனாஅமிலங்கள் 0.5 0.5

குளுக்ரகாஸ 1.0 1.0

யூரியா 0.3 0.3

யூரிக் அமிலம் 0.04 0.04

கிரியாட்டினின் 0.01 0.01

கனிே அயனிகள்  
(Na+, K+ ேற்றும் Cl- )

7.2 7.2

(ii)   குழல்களில்  மீ்ள  உறிஞ்ெப்�டுதல் 
(Tubular reabsorption)

இநநிகழ்வின் மூலம் வடிதிேவம் மீணடும் 
சுற்ர்றாட்டத்திற்குள் செல்கி்றது.  ஒரு ோளில் 
உருவாகும் வடிதிேவத்தின் அைவு சுோர 170 லி 
முதல் 180 லி வளே ஆகும்.  சிறுநீர சவளிரயற்்றம் 
ஒரு ோளில் சுோர 1.5 லி ஆகும்.  அதாவது, 
வடிதிேவத்தில் சுோர 99% குழல்கைால் மீை 
உறிஞெப்படுகி்றது.  ஏசனனில், வடிதிேவத்தில் 
உள்ை சில சபாருட்கள் உடலுக்குத் 
ரதளவப்படுகின்்றன.  இநநிகழ்ச்சி 
ரதரநசதடுத்து மீை உறிஞசுதல் எனப்படும். 
சேஃப்ோனின் நுண குழல்களின் பல்ரவறு 
இடங்களிலுள்ை எபிதீலியச்செல்களில் இயல்பு 
கடத்தல், செயல்மிகு கடத்தல், விேவல் ேற்றும் 
ஊடுகலப்பு ஆகிய முள்றகளில் ஏதாவது 
ஒன்றிளன பயன்படுத்தி மீை உறிஞசுதல் 
ேளடசபறுகின்்றது.

அணளே சுருள் நுணகுழலில், குளுக்ரகாஸ, 
லாக்டிக் அமிலம் (லாக்ரடட்), அமிரனா 
அமிலங்கள், ரொடியம் அயனிகள் (Na+) ேற்றும் 
நீர ஆகியளவ வடிதிேவத்திலிருநது மீை 
உறிஞெப்படுகின்்றன. அத்துடன் ரொடியோனது 
தசாடியம் -வ்பாட்ொசியம் உந்�த�ால் செயல்மிகு 
கடத்தல் மூலம் அணளே சுருள் நுணகுழலில் 
மீணடும் உறிஞெப்படுகி்றது. மிகச் சிறிய அைவில் 
யூரியா ேற்றும் யூரிக் அமிலமும் மீை 
உறிஞெப்படுகின்்றன. அணளே சுருள் நுணகுழல் 
செல்களில் ேளடசபறும் கடத்தளலக் 
காட்டுகின்்றது.
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ரெகரிப்பு ோைத்தின் வழிரய நீர ஊடுருவிச் 
செல்கி்றது.  சபாட்டாசியம் அயனிகள் வசயல் மிகு 
கெத�ல் மூலம் குழலினுள் விடப்படுகின்்றது. 
ரேலும், ரொடியம் மீை உறிஞெப்படுகி்றது.  
எனரவ அடரத்தி மிக்க சிறுநீர உருவாகி்றது. 
இப்பகுதியின் சுவர வழியாக நீர உட்செல்ல 
அக்குவாரபாரின்கள் காேணோகின்்றன.  
அக்குவாரபாரின்கள் என்பளவ  ெவவு வழி 
சபாருட்களை கடத்தும் புேதோகும். இளவ நீளே 
ஊடுருவ அனுேதிக்கும் கால்வாய்கள் எனப்படும்.  

(iii)  குழல்களில் சுரத்தல் (Tubular secretion)

ளைட்ேஜன், சபாட்டாசியம், அம்ரோனியா, 
கிரியாட்டினின் ேற்றும் கரிே அமிலங்கள் 
ஆகியளவ பு்ற நுணகுழல்களைச் சுற்றியுள்ை 
இேத்த நுண ோைத் சதாகுப்பிலிருநது குழலில் 
உள்ை வடிதிேவத்தினுள் செல்கின்்றன. அணளே 
சுருணட நுணகுழலில் அதிக அைவில் நீர 
உறிஞெப்படுகி்றது. சைன்ரல வளைவில் 
ரொடியம் அயனிகளும் நீரும் பரிோற்்றம் 
செய்யப்படுகின்்றன. பி்றகு  தாழ்உப்படரவு 
(Hypotonic) தன்ளே சகாணட திேவம்  ரெய்ளே 
சுருள் நுணகுழளல அளடகின்்றது. அதில் யூரியா 
ேற்றும் உப்புக்கள் ஆகியளவ பு்ற நுணகுழல் 
இேத்த ோைங்களிலிருநது ரெய்ளே சுருள் குழலின் 
செல்களுக்குள் வநது ரெரகின்்றன.  இநநிளலயில் 
உள்ை சிறுநீரில் வடிதிேவமும்  சுேக்கப்பட்ட 
சபாருட்களும் உள்ைன.  இது, ரெகரிப்பு 
ோைத்திற்குள் நுளழயும் ரபாது நீர 
உறிஞெப்படுவதால், அடரத்தி அதிகோன 
உயரஉப்படரவு (Hypertonic) தன்ளே சகாணட 
சிறுநீர உருவாகி்றது. குழலில் உள்ை வடிதிேவத்தில் 
சவளிவிடப்படுகி்ற ஒவசவாரு ளைட்ேஜன் 
அயனிக்கும் ஒரு ரொடியம்  அயனி, குழல் 
செல்களினால் உறிஞெப்படுகி்றது. இவவாறு 
சுேக்கப்பட்ட ளைட்ேஜன், ளப-காரபரனட்டுகள், 
ளப-பாஸரபட்டுகள் ேற்றும் அம்ரோனியா 
ஆகியவற்றுடன் இளணநது காரபானிக் அமிலம் 
(H2CO3) ேற்றும் பாஸபாரிக் அமிலோக (H3Po4) 
ோறுகி்றது. திேவத்திலுள்ை ளைட்ேஜன்  அயனி 
இவவாறு நிளலபடுத்தப்பட்டதால், அளவ மீை 
உறிஞெப்படுவது தடுக்கப்படுகி்றது.

 குறிப்பு
ஆஸ்பமோலோரிடடி – நீரில் கவரந்துள்்ள 
கவரத�ோருடகளின் அடரத்திபய 
அக்கவரெலின் ஆஸ்பமோலோரிடடி ஆகும்.  
இதறகோை அலகு மில்லி ஆஸ்பமோல்கள்/லி 
(mOsm / L).

அடரத்தி மிக்க சிறுநீர உருவோதல் 
(Formation of concentrated urine) 

சிறுநீர எதிரோட்ட முள்றளய பயன்படுத்தி 
சிறுநீேகங்கள், அடரத்தி மிக்க சிறுநீர உற்பத்திளய 
நிள்றரவற்றுகின்்றன. சைன்ரல வளைவின் 
முக்கியப்பணி, ரொடியம் (Na+) ேற்றும் குரைாளேடு 
(Cl-) அயனிகளின் அடரத்தியாக்கரல ஆகும். 
சேடுல்லா பகுதியில் கடரவ்பாருள் கெததிகள் 
அதிகம் காணப்படுவதால் வடிதிேவத்தின் 
ஆஸரோலாரிட்டி, காரசடக்ஸ பகுதியில் 
குள்றவாகவும் சேடுல்லா பகுதியில் அதிகோகவும் 
இருக்கும். இதளன, சைன்ரலயின் வளைவு 
அளேப்பு, ரெகரிப்பு ோைங்கள் ேற்றும் வாொசேக்டா 
ஆகியளவ நிரவகிக்கின்்றன.   இவவளேப்பின் 
காேணோகரவ முதல்நிளல சிறுநீரிலுள்ை 
களேசபாருட்கள் இளடயீட்டு திேவத்திற்குள் இடம் 
சபயரகின்்றன.  எனரவ சைன்ரல வளைவின் 
கீழி்றங்கு தூம்புக்கும் அணளே சுருணட 
குழலுக்கும் இளடரயயான  இளடயீட்டு திேவத்தின் 
ஆஸரோலாரிட்டி, இேத்தத்திற்கு நிகோக சுோர 300 
mOsm,  ஆக உள்ைது.  

வென்தல ெடளவின் கீழிைஙகு தூம்பும் 
தமதலறு தூம்பும் வசயல்மிகு கெத�ல் மூலம் 
எதிதராட்ெ வ்பருக்கதட� (Counter current multiplier) 
உருொக்குகிைது. ஜக்ஸடா சேடுலல்லரி 
சேஃப்ோன்களின் சைன்ரல வளைவுகளில் 
உருவாகும் எதிரோட்டப் சபருக்கம் படம் 8.8 (அ)ல்  
விைக்கப்பட்டுள்ைது.  

வடிதிேவம் கீழி்றங்கு தூம்பிற்குள்  நுளழயும் 
ரபாது, குழலின் உட்பகுயில் உள்ை நீர இளடயீட்டு 
திேவத்திற்குள் ஊடுருவுவதால், இளடயீட்டு 
திேவத்தின் ஆஸரோலாரிட்டி குள்றகி்றது. 
இதளன ஈடுசெய்யும் விதோக , ரேரலறு தூம்பின் 
பகுதிகள், செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் இளடயீட்டு 
திேவப்பகுதிக்குள் களேசபாருட்களை 
அனுப்புகின்்றன. இதனால், ஆஸரோலாரிட்டி 
சுோர 1200 mOsm  அைவிற்கு உயரகி்றது.  எனரவ, 
சேடுல்லாவில் நீருக்கும் உப்புக்கும் இளடரயயான 
சபாருத்தமின்ளேயின் காேணோக வெவதெறு 
ஊடுகலப்பு அழுத� நிடலகடள (Osmotic gradient) 
ெக்ஸ்ொ வமடுலரி வநிஃப்ரான்களின், நீணெ 
வென்தலயின் ெடளவுகள் த�ாற்றுவிக்கின்ைது. 
ரெகரிப்பு ோைத்தின் யூரியாவிற்கான ஊடுதி்றனும் 
ரேற்கூறிய சவவரவறு ஊடுகலப்பு நிளலகளுக்கு 
உதவுகி்றது.  
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ொசா வரக்ொ,  எதிதராட்ெப் ்பரிமாற்றி 
(Counter current exchanger) வழியாக சேடுலாவின் 
ஊடுகலப்பு ரவறுபாட்ளட போேரிக்கி்றது. இது 
ஒரு இயல்புக் கடத்தல் செயலாகும். வாொ சேக்டா, 
மீை உறிஞெப்பட்ட நீளேயும்  ேற்றும் 
களேசபாருட்களையும் சவளிரயற்றும் ரபாது 
ஜக்ஸடா சேடுலரி சேஃப்ோன்களின், நீணட 
சைன்ரலயின் வளைவுகைால்  (சேடுல்லாவில்) 
உருவாகும் ஊடுகலப்பு ரவறுபாட்ளட  
 (Osmotic gradient) வாொ சேக்டாவின் எதிரோட்ட 
பரிோற்றி பாதுகாக்கி்றது. (படம் 8.8 ஆ). ஆனால் 
ொசா வரக்ொவி்னால் தெறு்பட்ெ ஊடுகலப்பு 
நிடலகடள உருொக்கமுடியாது. இருப்பினும்  
இளடயீட்டு திேவத்திலிருநது உபரி  உப்புக்களை 
சவளிரயற்்றல் ேற்றும் மீை உறிஞெப்பட்ட நீளே 
சவளிரயற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் 
சேடுல்லாளவ வாொ சேக்டா காக்கி்றது.  
காரசடக்ஸ ேற்றும் சேடுல்லாவிற்கு 
இளடரயயான ெநதிப்பில் வாொசேக்டா 

சவளிரயறுகி்றது. இநநிளலயில், இேத்தத்திற்கு 
நிகோன ஊடுகலப்ளப (Is-osmotic) இளடயீட்டு 
திேவம் சபற்றுள்ைது.  

சவளிச்செல் தேனியிலிருநது இேத்தம் 
சவளிரயறி வாொ சேக்டாவிற்குள் நுளழநபி்றகு 
சேடுல்லாவின் ஆஸரோலாரிட்டி 1200 mOsm 
வளே அதிகரிக்கி்றது. இதனால் கீழி்றங்கு வாொ 
சேக்டாவினுள் களேசபாருட்கள் உள்ரை 
எடுக்கப்படுவதும் நீர சவளிரயறுவதும் இயல்பு 
கடத்தல் முள்றயில் ேளடசபறுகி்றது.  காரசடக்ஸ 
பகுதிக்குள் இேத்தம் நுளழயும்ரபாது இேத்தத்தின் 
ஆஸரோலாரிட்டி  300 mOsm வளே குள்றவதால், 
இேத்தத்தில் களேசபாருட்கள் இழப்பு ஏற்பட்டு, 
நீரின் அைவு அதிகரிக்கி்றது.  

சிறுநீர உருவாதலில் இறுதி நிளலயாக 
ரெகரிப்பு ோைத்தில் அடரமிகுநத சிறுநீர 
உருவாகி்றது (Hypertonic).  ேனிதனால், 
சதாடக்கத்தில் உள்ை வடிதிேவத்தின் அடரத்திளய 

�டம் 8.8 (அ) எதிபைொட்ட ச�ருக்கம் -  ஜக்ஸ்டொ சமடுலைரி சேஃப்ைொனகளின, நீண்ட சஹனபலையின 
வற்ளவுகள சமடுல்லைரி ஊடுகலைப்பு அழுத்தத்றத பதொற்றுவிக்கினைது. (ஆ) எதிபைொட்ட �ரிமொற்றி – மீ்ள 
உறிஞெப்�ட்ட நீறையும் கறைச�ொருட்கற்ளயும் சவளிபயற்றும் ப�ொது வொெொ சைக்டொ சமடுலைரி, ஊடுகலைப்பு 
பவறு�ொட்றடப் �ொதுகொக்கினைது. 
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விட ோன்கு ேடங்கு அதிக அடரத்தி சகாணட 
சிறுநீளே உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

தீவிர நீரிழப்பு ஏற�டும் ெமயத்தில் உடலின் 
நீரச்ெமநிவலவயப் ப�ணுவதில் ஈடு�டும் 
�ல்பவறு உடற தெயலியல்  
வழிததோடரகவ்ளக்  குறிப்பிடுக.

8.4.  சிறுநீைைததின் பெணிைலள 
சநறிபபெடுததுதல் (Regulation of 
kidney function)   

ADH  மறறும் வடயத�டடிஸ் இன்சிபிடஸ்

சிறுநீேகப்பணிகளை ளைப்ரபாதலாேஸ, 
ஜக்ஸடா கிைாேருலார அளேப்பு, ேற்றும் 
ஓேைவிற்கு இதயம் ஆகியளவகளை உள்ைடக்கிய 
ைாரரோன் பின்னூட்ட கட்டுப்பாரட, 
கணகாணித்து சேறிப்படுத்துகி்றது.  இேத்தம் 
ேற்றும் உடல் திேவத்தின் சகாள்ைைவு ேற்றும் 
அயனிகளின் அடரவுகளில் ஏற்படும் 
ோற்்றங்கைால் ளைப்ரபாதலாேஸில் உள்ை 
ஊடுகலப்பு உணரரவற்பி தூணடப்படுகி்றது.  
உடலிலிருநது அதிக அைவில் திேவ இழப்பு 
ஏற்படுதல் அல்லது இேத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பு, 
ரபான்்றளவகைால் ளைப்ரபாதலாேஸின் 
ஊடுகலப்பு உணரவிகள் உடனடியாக 
தூணடப்படுகின்்றன.  இதன் விளைவாக 
நியுரோளைரபாளபசிஸ தூணடப்பட்டு 
ஆன்டிளடயூரிடிக் ைாரரோன் (ADH) எனப்படும்  
வாரஸாபிேஸஸின் அல்லது சிறு நீரப்சபருக்சகதிர 
ைாரரோன் சவளியிடப்படுகி்றது.  (ரேரேள்ற 
பின்னூட்ட கட்டுப்பாடு).  இதனால் ரெகரிப்பு 
ோைம் ேற்றும் ரெய்ளே சுருள் நுணகுழல்களின் 
செல்பேப்புகளில், அக்குவாரபாரின்களின் 
எணணிக்ளக அதிகரித்து, நீர மீைஉறிஞெல் 
ேளடசபறுகி்றது. அக்குவாரபாரின்களின் 
எணணிக்ளக அதிகரிப்பதால் குழலின் 
உட்பகுதியிலிருநது, இளடயீட்டு திேவத்திற்குள் 
நீர செல்கின்்றது.  இதனால் சிறுநீரப்சபருக்கின் 
(Diuresis) மூலம் ஏற்படும் அதிக நீரிழப்பு 
தடுக்கப்படுகி்றது.  

அைவிற்கதிகோக பழச்ொறு அருநதும்ரபாது 
ளைரபாதலாேஸில் உள்ை ஊடுகலப்பு 
உணரரவற்பிகள் தூணடப்படாததால் நியூரோ 

ளைரபாஃளபஸிசில், வாரஸாபிரிஸஸின் 
உற்பத்தி குள்றகி்றது. இது ஒரு எதிரேள்ற 
பின்னூட்ட நிகழ்வாகும். இநரேேத்தில், ரெகரிப்பு 
ோைத்திலுள்ை அக்குவாரபாரின்கள் 
ளெட்ரடாபிைாெத்தினுள் சென்று விடுவதால், 
ரெகரிப்பு ோைத்தில் நீர ஊடுருவல் 
தடுக்கப்படுகி்றது. எனரவ, ரெகரிப்பு 
ோைத்திலுள்ை நீர அளனத்தும் 
சவளிரயற்்றப்படுவதால், நீரத்த சிறுநீர 
சவளிரயறுகி்றது. இதனால், இேத்தத்தின் அைவு 
நிளலநிறுத்தப்படுகி்றது.  வாரஸாபிேஸஸின் 
ைாரரோன் சுேப்ளப, எதிரேள்ற ேற்றும் 
ரேரேள்ற பின்னூட்டம் கட்டுப்படுத்துகி்றது.  

ADH உணரரவற்பிகள் குள்றபாடு இருநதாரலா 
அல்லது ADH சுேக்க இயலாளேயாரலா நீரிழிவு 
ரோய் (Diabetes  insipidus) உருவாகி்றது.  அதிக 
தாகம்,  நீரத்த சிறுநீர அதிகோக சவளிரயறுவதால் 
ஏற்படும் நீர இழப்பு ேற்றும் குள்றவான இேத்த 
அழுத்தம் ஆகியளவ இநரோயின் அறிகுறிகள் 
ஆகும்.

தரனின் ஆஞ்சிபயோதடன்சின் (Renin 
angiotensin)

சேஃப்ோனின் உட்செல் தேனியில் உள்ை சி்றப்புத் 
திசுரவ  ஜக்ஸடா கிைாேருலார அளேப்பு ஆகும்.  
இதில் ோக்குலா சடன்ஸா  (Macula  densa) ேற்றும் 
துகள் செல்கள் காணப்படுகின்்றன.  ோக்குலா 
சடன்ஸா செல்கள் ரெய்ளே சுருள் குழலில் 
திேவம் பாய்வளத உணரகின்்றன. ரேலும், இளவ 
உட்செல் தேனியின் குறுக்கைளவயும் பாதிக்கி்றது.  
துகள் செல்கள் சேனின் (Renin) என்னும் 
சோதிளயச் (Angiotensin Converting Enzyme) 
சுேக்கின்்றன. கிைாேருலார இேத்த ஓட்டம் 
கிைாேருலார இேத்த அழுத்தம் ேற்றும் 
கிைாேருலார வடிகட்டும் விகிதம் ஆகியளவ 
குள்றயும் ரபாது, ஜக்ஸடா கிைாேருலார துகள் 
செல்களைத் தூணடி சேனின் ைாரரோளன 
சவளியிடச் செய்கி்றது. இது பிைாஸோ புேதோன 
ஆஞ்சிதயாவென்சித்னாெட்ன (கல்லீேலில் 
உற்பத்தி செய்யப்படுவது) ஆஞசிரயா சடன்சின் –I 
ஆக ோற்்ற உதவுகி்றது.  ஆஞசிரயாசடன்சின் –I ஐ 
ஆஞசிரயாசடன்சின் –II ஆக  ோற்்ற 
ஆஞ்சிதயாவென்சின் மாற்று வநாதி (Angiotensin 

converting enzyme- ACE)  பயன்படுகி்றது.  ரெய்ளே 
சுருள் நுணகுழலின் இேத்த ோைங்களை 
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சுருங்கச்செய்வதன் மூலம் இேத்த அழுத்தத்ளத 
அதிகரிக்க செய்வதுடன் ரொடியம் அயனிகள்  
உறிஞெப்படுதளலயும்  ஆஞசிரயாசடன்சின் –II 
அதிகப்படுத்துகி்றது.  

இதயம், சிறுநீேகம், மூளை, அட்ரீனல் 
காரசடக்ஸ ேற்றும் இேத்த ோைங்கள் ரபான்்ற 
பல்ரவறு இடங்களில் ஆஞசிரயாசடன்சின் –II 
செயலாற்றுகி்றது. ஆஞசிரயாசடன்சின் –IIன் 
தூணடுதலால் அட்ரீனல் காரசடக்ஸில் இருநது 
ஆல்ரடாஸடீரோன் சுேக்கி்றது.  இநத ைாரரோன், 
ரெய்ளே சுருள் நுண குழல் ேற்றும் ரெகரிப்பு  
ோைத்தில் ரொடியம் அயனி  மீை உறிஞெப்படுதல், 
சபாட்டாசியம்  அயனி சவளிரயற்்றம் ேற்றும் நீர 
உறிஞெப்படுதல் ஆகியவற்ள்ற ஏற்படுத்துகி்றது.  
இதன் விளைவாக, கிைாேருலார இேத்த அழுத்தம் 
ேற்றும் கிைாேருலார வடிதி்றன் ஆகியளவ 
அதிகரிக்கின்்றன.  இச்சிக்கலான செயல்முள்றரய 
சேனின் - ஆஞசிரயாசடன்சின்  –
ஆல்ரடாஸடீரோன் ேணடலம்/முள்ற (RAAS) 
எனப்படுகி்றது. படம் 8.9 உடல் திேவ அடரத்திளய 

சேறிப்படுத்துதலில் பங்சகடுக்கும் 
ைாரரோன்களை விைக்கும்.

ஏடரியல் ப�டரியூரிடடிக் கோரணி  
(Atrial natriuretic factor)

இதயத்திலுள்ை ஏட்ரியல் 
செல்கள் அதிகோக 
விரிவளடதன் காேணோக 
ஏட்ரியத்திற்குள் அதிகோக 
இேத்தம் பாய்கி்றது.  இதன் 
விளைவாக ஏட்ரியல் 
தநட்ரியூரிட்டிக் வ்பப்டெடு 
சவளிப்படுகி்றது.  இது 
சிறுநீேகத்ளத அளடநது 
அங்கு Na+ அயனிகளின் 
ச வ ளி ர ய ற் ்ற த் ள த யு ம் 
கி ை ா ே ரு ல ஸு க் கு ள் 
இேத்தம் பாய்வளதயும் 
அதிகரிக்கின்்றது.  ரேலும் 
இளவ இரத�க்குழாய் 
வி ரி ெ ா க் கி ய ா க ச 
(Vasodilator) செயல்பட்டு 
உட்செல் கிைாேருலார 
த ே னி க ள ை 
விரிவளடயச்செய்கின்்றன  
அல்லது சவளிச்செல் 
கிைாேருலார தேனிகள் மீது 
இரத�க் குழாய் சுருக்கியாகச 
( V a s o c o n s t r i c t o r ) 
செயல்பட்டு அவற்ள்றச் 
சுருங்கச் செய்கின்்றன. 
முதன் முதலில் 

கணடறியப்பட்ட ோட்ரியூரிடிக் ைாரரோன்,  
ஏட்ரியல் ோட்ரியூரிடிக் சபப்ளடடு (ANP) அல்லது 
ஏட்ரியல் ோட்ரியூரிடிக் காேணி (ANF) ஆகும். 

 ததரிந்து ததளிபவோம்

ஆஞ்சிபயோதடன்சின் மோறறு த�ோதி 
தவடக்கோரணிகள் (Angiotensin converting 
Enzyme inhibitors) மிவக இரத்த அழுத்த 
சிகிச்வெக்குப் �யன்�டுகின்்றது.  இவவவக 
மருந்துகள் மிவக இரத்த அழுத்த சிகிச்வெ 
முவ்றயில் எவவோறு உதவுகின்்றை 
என்�வத ஒரு ததோடர வி்ளக்கப்�டம் மூலம் 
விவரிக்கவும்.
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ஒரு முதிரநத ேனிதனிலிருநது ெோெரியாக 
ஒரு ோளைக்கு 1 லிருநது  1.5 லி அைவு சிறுநீர 
சவளிரயறுகி்றது.  இவவாறு உருவாகும் சிறுநீர, 
நீரமிகுநத ேஞெள் நி்ற திேவோகும். ஓேைவு 
அமிலத்தன்ளே (pH 6.0)  சகாணட சிறுநீர 
தனித்துவ வாெளன சகாணடது.  உணணும் 
உணவிற்ரகற்ப சிறுநீரின் pH 4.5 முதல் 8.00 வளே 
ோ்றக் கூடியது. யூரோகுரோம் என்னும் நி்றமிரய, 
சிறுநீர ேஞெைாக இருப்பதற்குக் காேணோகும்.  
ஒவசவாரு ோளும் சுோர 25-30 கிோம் யூரியா 
சவளிரயற்்றப்படுகி்றது.  பல்ரவறு வைரசிளத 
ோற்்றக் குள்றபாடுகள், சிறுநீரின் 
உட்சபாருட்களின் அைவில் ோற்்றங்களை 
உருவாக்குவரதாடு, சிறுநீேக செயல்பாட்ளடயும் 
பாதிக்கி்றது.  எடுத்துக்காட்டாக, சிறுநீரில் அதிக 
குளுக்ரகாஸ (Glucosuria) ேற்றும் கீட்ரடான் 
சபாருட்கள் (Ketonuria) ஆகியளவ காணப்படுவது 
நீரிழிவு ரோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

8.6.  ைழிவு நீக்ைததில் பிை  
உறுபபுைளின் பெங்கு   
(Role of other organs in excretion)

சிறுநீேகங்களைத் தவிரத்து, நுளேயீேல், கல்லீேல் 
ேற்றும் ரதால் ஆகியளவகளும் ளேட்ேஜன் 
கழிவுப்சபாருட்களின் சவளிரயற்்றத்தில் 
பங்ரகற்கின்்றன.  ஒவசவாரு ோளும் சபருேைவு 
நீளேயும், அதிக அைவில் காரபன் ளட 
ஆக்ளெளடயும் (18 லி/ோள்), குறிப்பிடத்தக்க 
அைவு நீளேயும் நுளேயீேல் சவளிரயற்றுகி்றது.   
கல்லீேல் சுேக்கும் பித்தநீரில் உள்ை 
சபாருட்கைான பிலிரூபின் ேற்றும் பிலிவரடின் 
ஆகியளவயும், சகாலஸடிோல், ஸடீோய்டு 
ைாரரோன்கள், ளவட்டமின்கள் ேற்றும் 
ேருநதுகள் ஆகியளவயும் செரிோன ேணடலக் 
கழிவுகரைாடு ரெரத்து சவளிரயற்்றப்படுகி்றது.

ரதாலில் உள்ை வியரளவச் சுேப்பிகள் 
ேற்றும் செரபசியஸ சுேப்பிகள் ஆகியளவ 
அவற்றின் சுேப்புகள் மூலம் சில கழிவுகளை 
சவளிரயற்றுகின்்றன.  வியரளவ சுேப்பிகள் 
சுேக்கும் வியரளவயின் முதற்பணி உடளலக் 
குளிேளவப்பதுதான் என்்றாலும்,  இேணடாம் 
பணியாக ரொடியம்,  குரைாளேடு,  சிறிய அைவில் 
யூரியா ேற்றும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவற்ள்றயும் 
சவளிரயற்றுகி்றது.  செரபசியஸ சுேப்பிகள் 
சுேக்கும் சீபம் என்னும் எணசணய்ப்பளெயின் 
வழியாக ஸடீோல்கள், ளைடிரோகாரபன்கள் 
ேற்றும் சேழுகு ஆகியளவ 

அதுேட்டுேல்லாேல் அட்ரீனல் 
காரசடக்ஸிலிருநது ஆல்ரடாஸடீரோன் ேற்றும் 
சேனின் சவளிரயற்்றத்ளதயும் குள்றக்கி்றது. 
இதனால் ஆஞசிரயா சடன்சின் –II அைவு 
குள்றகி்றது.  ஆக, சேனின்- ஆஞசிரயாசடன்சின் 
ஆல்ரடாஸடீரோன் ேணடலம்  ேற்றும் – 
வாரொப்ேஸஸின் ஆகியவற்றுக்கு எதிோனதாக 
ANF செயல்படுகி்றது.

8.5  சிறுநீர்  சவளிமயறைம் (Micturition)

சிறுநீரப்ளபயிலிருநது சிறுநீர சவளிரயற்்றப்படும் 
நிகழ்ரவ மிக்சுரிஷன் (அ) சிறுநீர 
சவளிரயற்்றோகும்.  சேஃப்ோனில் உருவாகிய 
சிறுநீர,  சிறுநீேக ோைங்களின் வழிரய 
சிறுநீரப்ளபளய அளடநது அங்கு ளேய ேேம்பு 
ேணடலத்திலிருநது, ெமிக்ளஞ வரும் வளே 
தற்காலிகோக ரெகரித்து ளவக்கப்படுகி்றது.  
சிறுநீரப்ளப நிேம்பியவுடன் நீட்சி உணரவிகள் 
(Stretch receptors) தூணடப்பட்டு சிறுநீரப்ளப 
விரிவளடகி்றது. இதன் விளைவாக இளண பரிவு 
ேேம்பு ேணடலத்தின் உணரச்சி ேேம்புகள் 
வழியாக  ளேய ேேம்பு ேணடலம் தூணடப்பட்டு, 
சிறுநீரப்ளப சுருங்குகி்றது.  அரத ரவளையில், பு்ற 
உடலின் இயக்கு ேேம்புகள் தூணடப்படுவதால் 
சிறுநீரப்ளபயின் சுருக்கத் தளெகள் 
மூடப்படுகின்்றன.  சேன்தளெகள் சுருங்குவதால் 
உட்பு்ற சுருக்குத்தளெகள் இயல்பாகத் தி்றநது 
சவளிப்பு்ற சுருக்குத்தளெகள் தைரவளடகின்்றன. 
தூணடுதல் ேற்றும் தளடபடுத்துதல் ஆகியளவ 
உச்ெநிளலளய கடக்கும்ரபாது சுருக்குத் தளெகள் 
தி்றக்கப்பட்டு சிறுநீர சவளிரயறுகி்றது.

 குறிப்பு

உடல் நீவர தக்கவவப்�தோலும் ADH சுரப்பு 
குவ்றவதோலும் ஏற�டும் கவரத�ோருள் 
இழப்பும் உடல் திரவத்தின் ஊடுகலப்பு 
அழுத்தத்வதக் குவ்றப்�தோல் நீரத்த சிறுநீர 
உருவோகி்றது.  உப்புச்ெத்து தகோண்ட 
எவதயும் உண்ணோமல் தவறும் நீவர மடடும் 
அதிக அ்ளவில் �ருகும்ப�ோது உடல் 
திரவத்தின் அ்ளவு விவரவோக உயரந்து 
ஆஸ்பமோலோரிடடி குவ்றகி்றது.  இதைோல் 
தவளிபயறும் சிறுநீரின் அ்ளவு 
அதிகரிக்கி்றது.  தண்ணீர �ருகோமல் 
உப்புத்தன்வமயுவடய த�ோருடகவ்ள மடடும் 
உண்ணும் ப�ோது இந்நிவல தவலகீழோக 
மோறுகி்றது.
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சிறுநீேகப் பணிகளும் படிப்படியாகக்  
குள்றகி்றது.

யூபரமியோ (Uremia) :

இேத்தத்தில் யூரியா ேற்றும் புேதமில்லா  
ளேட்ேஜன் கூட்டுப் சபாருட்கைான யூரிக் அமிலம் 
ேற்றும் கிரியாட்டினின் ஆகியளவ அதிகமிருப்பது, 
யூரேமியாவின் பணபாகும்.  இேத்தத்தில் இருக்க 
ரவணடிய யூரியாவின் இயல்பான அைவு சுோர 
17-30 மிகி/ 100 மிலி ஆகும்.   ோள்பட்ட சிறுநீேக 
செயலிழப்பின்ரபாது யூரியாவின் அைவு 
இேத்தத்தில் சுோர 10 ேடங்கு அதிகரிக்கும்.

சிறுநீரகக் கறகள் (Renal calculi)

சிறுநீேகத்தின் சபல்விஸ பகுதியில் உள்ை சிறுநீேக 
நுணகுழல்களில், உருவாகும் ஒரு கடினோன கல் 
ரபான்்ற சதாகுப்பு சிறுநீேக கற்கள் (அ) 
சேஃப்ரோலித்யாஸிஸ என்று அளழக்கப்படுகி்றது.   
களேயும் தன்ளேயுளடய ரொடியம் ஆக்ஸரலட் 
ேற்றும் சில பாஸரபட் உப்புக்கள் சிறுநீேகத்தில் 
ரதங்குவதால் இளவ உருவாகின்்றன.  இதன் 
விளைவாக சிறுநீேக குடல்வலி (Renal colic pain)   
என்னும் கடுளேயான வலியும் சிறுநீேகத் 
தழும்புகளும் ரதான்றும். இதளன நீக்க, 
ட்பலிதயாத�ாதொமி அல்லது லிதத�ாட்ரிப்சி 
சதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 

 கி்ளோமருபலோ த�ெஃப்வரடிஸ் 
(Glomerulonephritis)

இநரோய் ‘பிடரட்டின் தநாய்’ (Bright’s disease) 

என்றும் அளழக்கப்படும் குழநளதகளில்,  
ஸட்சேப்ரடாகாக்கஸ தாக்கத்தின் பின் விளைவாக 
இேணடு சிறுநீேகங்களிலும் கிைாேருலஸ 
வீங்குதல் இநரோயின் பணபாகும்.  சிறுநீரில் 
இேத்தம் சவளிரயறுதல் (Haematuria), சிறுநீரில் 
புர�ம் வெளிதயறு�ல் (proteinuria), உப்பு ேற்றும் 
நீர உடலில் ரதங்குதல் ஒலிதகாயுரியா (Oligouria)  
மிளக அழுத்தம் ேற்றும் நுளேயீேல் வீக்கம் 
(Pulmonary oedema) ஆகியளவ இநரோயின் 
அறிகுறிகைாகும்.

8.8  இைதத ஊடுபெகுபபு  
(Haemodialysis)

சிறுநீேகம் செயலிழநத ரோயாளிகளின் 
இேத்தத்திலுள்ை ேச்சுக் கழிவுப் சபாருட்களை 
நீக்கும் செயல்முள்றரய இேத்த ஊடுபகுப்பு ஆகும்.  
செயற்ளக சிறுநீேகம் என்்றளழக்கப்படும் சிறுநீரக 
ஊடு்பகுப்புக் கருவி (Dialysing machine) ரோயாளியின் 

சவளிரயற்்றப்படுகின்்றன.  உமிழ்நீர வழியாகவும் 
மிகச்சிறிய அைவில் ளேட்ேஜன் கழிவுகள் 
சவளிரயறுகின்்றன.

8.7  ைழிவு நீக்ை ேண்டல குலைபொடுைள் 
(Disorders related to the Excretory 

system)

சிறுநீர �ோவதத்ததோறறு   
(Urinary tract infection )  

சபணகளின் சிறுநீர சவளிவிடு ோைம் (Urethra)  
மிகக் குட்ளடயானது.  இதன்துளை 
ேலத்துளையின் அருகில் உள்ைது.  சுகாதாேேற்்ற 
கழிவள்ற பழக்க வழக்கங்கள் வழியாக 
ேலத்திலுள்ை பாக்டீரியாக்கள் எளிதில் சிறுநீர 
துளையில் சதாற்றுகின்்றன.   சிறுநீர சவளிவிடு 
ோைத்தில் உள்ை ரகாளழ சதாடரச்சியாக 
சிறுநீர ோைம் வளே காணப்படுவதால் 
சிறுநீரசவளிவிடு ோைத்தில் ஏற்படும் சதாற்று 
சிறுநீர ோைம் வளே பேவும்.  இதற்கு 
சிறுநீரவெளிவிடு நாள அழற்சி  (Urethritis) என்று 
சபயர.  சிறுநீரப்ளப சதாற்றினால் சிறுநீரப்ளப 
அழற்சி (Cystitis)  ஏற்படுகின்்றது.   ரேலும், 
சிறுநீேகங்களிலும் வீக்கம் ஏற்படும்.   இதற்கு 
உட்சிறுநீரக அழற்சி (Pyelitis)  என்று சபயர.  
வலியுடன் கூடிய சிறுநீரப்ரபாக்கு (Dysuria), 
சிறுநீர கழிக்கும் அவெேம் (Urinary urgency),   
காய்ச்ெல்,  சில ெேயங்களில் கலங்கலான 
அல்லது இேத்தத்துடன் கூடிய சிறுநீரப்ரபாக்கு 
ரபான்்ற அறிகுறிகள் சதாற்றின் விளைவுகைாகும்.  
சிறுநீேகத்தில் அழற்சி ஏற்படும் ரபாது 
முதுகுவலி, தளலவலி ரபான்்றளவ அடிக்கடி 
ஏற்படுகின்்றன. இநநிளலளய எதிர உயிரி 
ேருநது பயன்படுத்தி குணப்படுத்தலாம்.

சிறுநீரகச் தெயலிழப்பு  
(Renal failure/ kidney  failure)

ளேட்ேஜன் கழிவுப் சபாருளை சவளிரயற்்ற 
சிறுநீேகங்கள் தவறுவதால் யூரியா ரபான்்றளவ 
உடலில் ரதங்கி சிறுநீர சவளிரயற்்றம் 
சபருேைவில் குள்றகி்றது. சிறுநீேக செயலிழப்பு 
இருவளகயாகும். ஒன்று உெ்னடி வசயலிழப்பு 
(Acute failure) ேற்ச்றான்று நாள்்பட்ெ 
வசயலிழப்பு (Chronic failure) ஆகும். உடனடி 
செயலிழப்பில், சிறுநீேகங்கள் திடீசேன 
செயலிழநதாலும், மீணடும் மீள்வதற்கான 
வாய்ப்புக்கள் அதிகம்.  ோள்பட்ட செயலிழப்பில் 
சேஃப்ோன்கள் படிப்படியாக செயலிழப்பதால், 
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உடலுடன் இளணக்கப்படும்  (படம் 8.10). 
அக்கருவியில் உள்ை  செல்லுரலாொல் ஆன 
நீணட குழல் ஊடுபகுப்பு திேவத்தால் 
சூழப்பட்டிருக்கும்.  இநத அளேப்பு ஒரு 
நீரத்சதாட்டியினுள் மூழ்கி இருக்கும்.  
ரோயாளியின் ளகத்தேனியிலிருநது எடுக்கப்படும் 
இேத்தத்துடன் ஹிப்பாரின் ரபான்்ற இேத்த உள்றவு 
எதிரசபாருள் ரெரத்து ஊடுபகுப்புக் கருவியினுள் 
செலுத்தப்படுகி்றது.   செல்லுரலாஸ குழலில் 
உள்ை நுணணிய துளைகளின் வழிரய 
சிறுமூலக்கூறுகைான குளுக்ரகாஸ, உப்புக்கள் 
ேற்றும் யூரியா ரபான்்றளவ நீருக்குள் வநதுவிடும்.  
அரதரவளையில், இேத்த செல்கள் ேற்றும் புேத 
மூலக்கூறுகள் இத்துளையின் வழிரய ஊடுருவ 
இயலாது. இநநிளல ஏ்றத்தாழ கிைாேருலார 
வடிகட்டுதளலப் ரபான்்றதாகும்.  குழல் 
மூழ்கியுள்ை திேவத்தில் உப்பு ேற்றும் 
ெரக்களேக்களேெல் ெரியான விகிதத்தில் 
உள்ைதால், இேத்தத்திலுள்ை குளுக்ரகாஸ  
ேற்றும் அவசியோன உப்புகளின் இழப்பு 
தடுக்கப்படுகி்றது. இவவாறு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட 
இேத்தம் மீணடும் ரோயாளியின் உடலுக்குள் ஒரு 
சிளேயின் வழியாக செலுத்தப்படுகி்றது.

மோறறு சிறுநீரகம் த�ோருத்துதல்   
(Kidney Transplantation) 

சிறுநீேக செயலிழப்பால் பாதிக்கப்பட்ட 
ரோயாளிக்கு, ஆரோக்கியோன 
சகாளடயாளியின் சிறுநீேகத்ளத சபாருத்துவரத 
சிறுநீேக ோற்று ஆகும்.  சிறுநீேக ோற்று 

�டம் 8.10 இைத்த ஊடு�குப்ற� வி்ளக்கும் எளிய �டம்.

உலகின் தவறறிகரமோை 
முதல் சிறுநீரக மோறறு 
அறுவவ சிகிச்வெ 1954ல், 
ப�ோஸ்டனில் உள்்ள பீடடர 

த�ன்ட பிரிக்ைோம் மருத்துவ  
மவையில் �வடத�ற்றது. 
இரடவடயரகளுக்கு இவடபய 
�வடத�ற்ற இச்சிகிச்வெவய 
தெயதவரகள் பெோெப் இ. முரபர மறறும் 
குழுவிைர ஆவர. 1965 பம மோதம் 
மும்வ�யிலுள்்ள கிங் எடவரட நிவைவு 
மருத்துவமவையில் இந்தியோவின் 
முதல் சிறுநீரக மோறறு அறுவவ சிகிச்வெ 
தெயயப்�டடது. வை�ரத�ெஃப்பரோமோ 
(Hypernephroma) என்னும் சிறுநீரகப்புறறு 
ப�ோயோல் �ோதிக்கப்�டட ப�ோயோளிக்கு 
சிறுநீரக தெயலிழப்பு அல்லோத பி்ற 
கோரணங்க்ளோல் இ்றந்த 
தகோவடயோளியின் உடலிலிருந்து 
எடுக்கப்�டட சிறுநீரகம் 
த�ோருத்தப்�டடது. இந்தியோவில் 
உயிருடன் உள்்ள தகோவடயோளியின் 
சிறுநீரகம் 1971ல், டிெம்�ர 1ம் பததியன்று, 
பவலூர கிறித்துவ மருத்துவக்கல்லூரி 
மருத்துவமவையில், மருத்துவரகள் 
டோக்டர ெோனி மறறும் டோக்டர பமோகன் 
ரோவ ஆகிபயோரோல் த�ோருத்தப்�டடது.
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 கிைாேருலார வடிகட்டுதல், குழல்களில் 
மீை உறிஞசுதல் ேற்றும் குழல்களில் சுேத்தல் 
ஆகிய மூன்று  செயல்முள்றகளின் முடிவில் 
சிறுநீர உருவாகி்றது.  இேத்த நுணோைத் 
சதாகுப்பும், சபௌோனின்  கிணணமும் இளணநத 
கிைாேருலஸில் வடிகட்டுதல் நிகழ்கி்றது.  
சபௌோனின் கிணணத்திலுள்ை முதல்நிளல  
சிறுநீர அணளே சுருணட நுணகுழலுக்குள் 
அனுப்பப்பட்டு, பின்னர சைன்ரல வளைவின் 
கீழி்றங்கு தூம்பு ேற்றும் ரேரலறு தூம்புகளுக்குச் 
செல்கி்றது.  உயர உப்படரத்தியுள்ை திேவம் 
பின்னர ரெய்ளே சுருணட நுணகுழல் வழியாக 
ரெகரிப்பு ோைத்ளத அளடகி்றது.  அங்கிருநது 
சிறுநீரப்ளபயில் சிறிதுரேேம் தங்கிய பின்னர 
சிறுநீர ோைம் வழியாக சிறுநீர சவளிரயறுகி்றது.

 சேஃப்ோனின் ளேயப் பகுதியில், சைன்ரல 
வளைவு ேற்றும் ரெகரிப்பு ோைத்திற்கிளடரய 
இேத்த ோைமுள்ை பகுதிகளில் சிறுநீர எதிரோட்ட 
ேணடலம் செயல்படுகி்றது.

 பல்ரவறு நிளலகளில் சிறுநீேகத்தின் 
பணிகள் கட்டுபடுத்தப்படுகின்்றன.  கிைாேருலார 
வடிகட்டும் வீதத்ளத, கிைாேருலஸ ேற்றும் 
சபௌேனின் கிணணத்திற்கிளடரயயுள்ை, கூழ்ே 
ஊடுகலப்பு அழுத்தம் ேற்றும் ரகப்சுலின் நீரே 
அழுத்தம் ேற்றும் வடிகட்டும் பேப்பு ஆகியளவ 
பாதிக்கின்்றன.

இருப்பினும், சிறுநீேகம் பிைாஸோவின் மீது 
ேட்டுரே செயல்படுகி்றது. இருப்பினும், பு்றச்செல் 
திேவத்தில் பிைாஸோ ேற்றும் இளடயீட்டு திேவம் 
ஆகிய இேணடும் காணப்படுகி்றது. இநத 
இளடயீட்டு திேவம் தான் உடலின் உணளேயான 
உள் திேவச் சூழலாகும் ரேலும், இளடயீட்டு 
திேவம் ேட்டுரே செல்களுடன் ரேேடித் சதாடரபில் 
உள்ைது.  இவவாறு சிறுநீேகங்கள் சேறிப்படுத்தும் 
ேற்றும் கழிவு நீக்கப் பணிகளை பிைாஸோவில் 
ேடத்தி தகுநத இளடயீட்டுத் திேவ சூழளலப் 
போேரித்து செல்களை செயல்பட ளவக்கின்்றன.

 பல்ரவறு ைாரரோன்களும் சிறுநீர 
பிரிதலுக்கு உதவுகின்்றன. ரெகரிப்பு ோைத்தின் 
ஊடுருவல் தி்றளன வாரொப்ேஸஸின் 
திருத்தியளேக்கி்றது. சேனின்-
ஆஞசிரயாசடன்சின் ேணடலம், பரிவு ேேம்பு 
ேணடலம், ேற்றும் ஆல்ரடாஸடீரோன் ஆகியளவ 
இளணநது ரொடியம், சபாட்டாசியம், நீரே அழுத்த 
அைவுகளை சேறிப்படுத்துகி்றது.

சிகிச்ளெயின் சவற்றிளய உறுதிப்படுத்த, 
ரோயாளியின் வாரிசு அல்லது சேருங்கிய 
உ்றவினரகள், விபத்து அல்லது பி்ற 
காேணங்கைால் மூளைச்ொவு அளடநதவரகளின் 
சிறுநீேகங்கள் சகாளடயாகப் சப்றப்படுகின்்றன.  
சிறுநீேக ோற்று அறுளவ சிகிச்ளெயின் 
விளைவாக, திசு நிோகரிப்பு (Tissue rejection) ேடநது 
விடாேலிருக்க, ரோய்தளட காப்பு விளனகளுக்கு 
எதிோன ேருநதுகள் தேப்படுகின்்றன.

  பொடச் சுருக்ைம்

கீழ்நிளல உயிரிகளில் உள்ை எபிதீலியத் திசுக்கள் 
உடல் உள் திேவத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 
இளடமுகோக அளேநது ஊடுகலப்புத் தளடளய 
ஏற்படுத்துகின்்றன.

செவுள்கள், உணவுப்பாளத ேற்றும் பல்ரவறு 
விலங்குகளின் சி்றப்பளடநத கழிவு நீக்க திசுக்கள் 
ஆகியவற்றிலுள்ை பி்ற சி்றப்பளடநத எபிதீலிய 
செல்கள் ஊடுகலப்பு ேற்றும் அயனிகள் அைளவ 
முள்றப்படுத்த உதவுகின்்றன.

விலங்குகள் கழிவு நீக்கத்தின் மூலம், 
ேச்சுத்தன்ளே மிக்க அம்ரோனியாளவக் குள்றநத 
ேச்சுத்தன்ளே சகாணட சபாருைாக 
ோற்றுகின்்றன.  விலங்குகளில் அம்ரோனியா 
நீக்கிகள், யூரிக் அமில நீக்கிகள் ேற்றும் யூரியா 
நீக்கிகள் ஆகியளவ ளேட்ேஜன் கழிவுப் 
சபாருட்களை சவளிரயற்றும் மூன்று முக்கிய 
வளககைாகும்.  சபரும்பாலான நீரவாழ் 
விலங்குகள் அம்ரோனியா நீக்கிகைாக உள்ைன.  
ஆனால், நிலவாழ்விகளில் ஊரவன ேற்றும் 
ப்றப்பன ஆகியளவ யூரிக் அமில நீக்கிகைாகவும் 
பாலூட்டிகள் யூரியா நீக்கிகைாகவும் உள்ைன. 
கல்லீேலில் ேளடசபறும் ஆரனித்ளதன் சுழற்சி 
மூலம் யூரியா உற்பத்தியாகி்றது.

 முதுகுோணற்்றளவகளில், புரோட்ரடா 
சேஃப்ரிடியா ேற்றும் சேட்டா சேஃப்ரிடியா ஆகிய 
முதல்நிளல சிறுநீேகங்கள்  காணப்படுகின்்றன.  
பூச்சிகளில், ோல்பீஜியன் நுணகுழல்கள் 
நீரச்ெேநிளலளயப் போேரிக்க உதவுகின்்றன.  
முதுசகலும்பிகளில் அயனிகள் ேற்றும் நீர 
அைளவ சிறுநீேகங்கள் சேறிப்படுத்துகின்்றன.  
சிறுநீேகத்தின் செயல் அலகு சேஃப்ோன்கள் 
ஆகும்.  
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செயல்பொடு:

அருகிலுள்்ள சுகோதோர வமயத்திறகு தென்று, சீறுநீர �குப்�ோயவு தெயவவதக் கூரந்து 
கவனிக்கவும். சிறுநீரின் pH, குளுக்பகோஸ், கீடபடோன் மறறும் புரதங்கள்  ஆகியவறவ்றக் 
கண்டுபிடிக்க மூழகு அடவடத் துண்டுகள் (Dip strips) �யன்�டுத்தப் �டுகின்்றை.  
குளுக்பகோவஸக் கண்டுபிடிக்க �யன்�டுத்தும் மூழகு அடவடத் துண்டுகள்,  
குளுக்பகோஸ் ஆக்ஸிபடஸ் மறறும் த�ரோக்ஸிபடஸ் என்னும் இரண்டு த�ோதிகவ்ளக் 
தகோண்டிருக்கும்.  இந்த இரண்டு த�ோதிகளும் மூழகு அடவடயின் நுனியில் தெயல்�டோ 
நிவலயில் வவக்கப்�டடிருக்கும்.  இந்த அடவட சிறுநீர மோதிரியினுள்  
மூழகியிருக்கும்�டி வவக்கப்�டுகி்றது.  சிறுநீரில் குளுக்பகோஸ் இருப்பின் தெம்�ழுப்பு 
நி்ற கூடடுப்த�ோருள் உருவோகும்.  இவவோறு நி்றம் மோறிய அடவட, வண்ண 
வவர�டத்தோளுடன் ஒப்பிடப்�டுகி்றது.  இந்த நி்ற மோற்றம் அப்ப�ோவதவய இைதத 
குளுக்மைாஸ் அடரவவக் குறிக்கோது.  

ஒருவரின் இரண்டு சிறுநீரகங்களும் ெரியோகச் தெயல்�டோததோல் அவர 

இரத்த ஊடு�குப்பு சிகிச்வெ த�றறு வந்தோர. பின்ைர சிறுநீரகச் தெயலிழப்பு 

கோரணமோக மருத்துவமவையில் அனுமதிக்கப்�டடோர. மருத்துவரின் 

ஆபலோெவைக்குப் பின் அவரின் தோய தைது சிறுநீரகங்களில் ஒன்வ்ற 

மகனுக்குத் தர முன் வந்தோர. அவரகளின் இரத்தவவக ஒத்துப் ப�ோைதோல் ததோழில் நுட�க் 

குழு மறறும் சிறுநீரக மோறறு சிகிச்வெ குழுவிடம் ஒப்புதல் த�்றப்�டடது. 5 மணி ப�ரம் 

அறுவவ சிகிச்வெ �வடத�ற்றது. அவருக்கு அழறசித்தவட மருந்துகளும் 

ப�ோயத்தவடக்கோப்பு மருந்துகளும் (immunosuppressive and anti inflammatory drugs) தரப்�டடை. 

அவர சிகிச்வெயிலிருந்து பதறி வீடடுக்குத் திரும்பிைோர.

1. ப�ோயோளி எந்த ப�ோயோல் �ோதிக்கப்�டடிருந்தோர?

2. சிறுநீரகத்வத தோைமளித்தவர ப�ோயோளிக்கு என்ை உ்றவு?

3.  மோறறு அறுவவ சிகிச்வெ �டத்து�வருக்கு தெயயப்�டட ஒப்பிடடுச் பெோதவையின் 

வவக யோது?

4.  சிறுநீரக மோறறு சிகிச்வெக் குழு மறறும் ததோழில்நுட�க் குழுவிடமிருந்து எதறகோக 

ஒப்புதல் த�்றப்�டடது?

5.  ப�ோயோளியின் தோய தன்னுவடய சிறுநீரகத்வத தோைமளித்தது �றறி உங்களுவடய 

கருத்து என்ை?

�னி ந்பர  
ஆய்வு
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7. சேஃப்ோனின் சுேத்தலுக்கான பகுதி எது? 
அயனிகள் மீை உறிஞெப்படுதளல 
சேறிப்படுத்தி pH  ெேநிளலப்ரபணும் பகுதி 
எது?

8. ேனித உடலில் கிைாேருலார வடிதிேவ 
வீதத்ளத அைவிட உதவும் களேசபாருள் எது?

9. சிறுநீர சவளிரயற்்றத்தில் பங்ரகற்கும் 
தானியங்கு ேேம்புேணடலப் பகுதி எது?

10.  சேஃப்ோனின் உட்செல் நுணதேனி 
சுருக்கேளடநதால் கிைாேருலார வடிதிேவ 
வீதத்தில் நிகழ்வசதன்ன? சேஃப்ோனின் 
சவளிச்செல் நுணதேனி சுருக்கேளடநதால் 
கிைாேருலார வடிதிேவ வீதத்தில் 
நிகழ்வசதன்ன? சுயசேறிப்படுத்துதல் 
ேளடசப்றவில்ளல என  கருத்தில் சகாள்க.

11. சிறுநீர அடரவு சேஃப்ோனின் எப்பகுதிளயச் 
ொரநதுள்ைது?  

அ) சபௌோனின் கிணணம் 

ஆ) சைன்ரல வளைவின் நீைம்

இ) அணளே சுருள் நுணகுழல் 

ஈ) கிைாேருலஸிருநது ரதான்றும் இேத்த 
நுணோைத்சதாகுப்பு

12. பாலூட்டியின் சேஃப்ோனில் சைன்ரல 
வளைவு இல்ளலசயனில், கீழ்க்கணட எநத 
நிளலளய எதிரபாரக்கலாம்? 

அ) சிறுநீர உருவாக்கம் ேளடசப்றாது 

ஆ) உருவாக்கப்பட்ட சிறுநீரின் தேம் ேற்றும் 
அைவில் எநத ோற்்றமும் இல்ளல 

இ) சிறுநீர மிகுநத அடரவுளடயதாக இருக்கும்

ஈ) சிறுநீர நீரத்துக் காணப்படும்

13. சிறுநீரப்ளபளயச் சுற்றியுள்ை நீட்சி 
உணரரவற்பிகள் முற்றிலுோக நீக்கப்படும் 
ரபாது நிகழ்வசதன்ன? 

அ) சதாடர சிறுநீர சவளிரயற்்றம்  

ஆ) சிறுநீர சதாடரநது  இயல்பாக 
சிறுநீரப்ளபயில் ரெகரிக்கப்படும் 

இ) சிறுநீர சவளிரயற்்றம் 

ஈ) சிறுநீரப்ளபயில் சிறுநீர 
ரெகரிக்கப்படுவதில்ளல

  மதிப்பீடு:

1. சேஃப்ோனுள் நுளழயும் ஒரு துளி நீர 
எதிரசகாள்ளும்  அளேப்புகளை 
வரிளெப்படுத்துக.

அ) உட்செல் நுணதேனி 

ஆ) சபௌோனின் கிணணம் 

இ) ரெகரிப்பு ோைம் 

ஈ) ரெய்ளே சுருள் நுண 
குழல் 

உ) கிைாேருலஸ 

ஊ) சைன்ரலயின் வளைவு

எ) அணளே சுருள் நுணகுழல் 

ஏ) சிறுநீேக சபல்விஸ

2. பிைாஸோவில் இருநது சபௌோனின் 
உட்பகுதிக்குள் நுளழயும் களேசபாருட்கள்  
எதிரசகாள்ளும் மூன்று வடிகட்டல் தளட 
காேணிகளின் சபயரகளைக்  குறிப்பிடுக. 
இேத்தத்திலுள்ை எவவளக பகுதிப்சபாருட்கள் 
இநதச் சிறுநீேக படலங்கைால் 
சவளிரயற்்றப்படுகின்்றன?

3. கிைாேருலார வடிகட்டுதளல துரிதப்படுத்தும் 
விளெகள் யாளவ?  கிைாேருலார 
வடிகட்டுதலுக்கான எதிரவிளெகள் யாளவ?  
நிகே வடிகட்டுதல் அழுத்தம் என்்றால் என்ன?

4. கீழ்க்கணட உறுப்புகளைக் கணடறிநது, 
சிறுநீேக உடற்செயலியலில் அவற்றின் 
முக்கியத்துவத்ளத விைக்கு. 

அ) ஜக்ஸடா கிைாேருலார அளேப்பு 

ஆ) ரபாரடாளெட்டுகள் 

இ) சிறுநீரப்ளபயிலுள்ை சுருக்குத் தளெகள் 

5. மீணடும் உறிஞெப்படுதல் சேஃப்ோனின் 
எப்பகுதியில் அதிகோக ேளடசபறுகி்றது?

6. சேஃப்ோனின் உட்குழிவுப் பகுதியால் 
உறிஞெப்படும் ஒரு மூலக்கூறு அல்லது 
அயனி செல்லும் சேஃப்ோனின் அடுத்த பகுதி 
எது? வடிகட்டப்பட்ட ஒரு களேசபாருள் 
நுணகுழலால் மீணடும் உறிஞெப்படாத 
நிளலயில் அது எங்கு செல்கி்றது?
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14. ஆரனிளதன் சுழற்சியின் விளைசபாருள் 
யாது? 

அ) காரபன் ளடஆக்ளஸடு 

ஆ) யூரிக் அமிலம் 

இ) யூரியா  

ஈ) அம்ரோனியா

15. தவ்றான இளணளயக் கணடுபிடி.

அ) சபௌோனின் 
கிணணம் 

-   கிைாேருலார 
வடிகட்டுதல்

ஆ) ரெய்ளே சுருள் 
நுணகுழல்

 -   குளுக்ரகாஸ 
உறிஞெப்படுதல்

இ) சைன்ரலயின் 
வளைவு

-  சிறுநீர அடரவு

ஈ) அணளே சுருள் 
நுணகுழல்

-   Na+ ேற்றுே  K+  
அயனிகள் 
உறிஞெப்படுதல்

16. ரபாரடா ளெட்டுகள் காணப்படுவது.  

அ) சபௌோனின் கிணண சவளிச்சுவரில் 

ஆ) சபௌோனின் கிணண உட்சுவரில் 

இ) சேஃப்ோனின் கழுத்துப் பகுதியில் 

ஈ) கிைாேருலார இேத்த நுணோைங்களின் 
சுவரில்

17. கிைாேருலார வடிதிேவத்தில் 
அடங்கியுள்ைளவ.

அ) இேத்தச் செல்களும் புேதங்களும் அற்்ற 
இேத்தம்

ஆ) ெரக்களேயற்்ற பிைாஸோ 

இ) புேதங்களைக் சகாணட ஆனால் 
செல்கைற்்ற இேத்தம் 

ஈ) யூரியாவற்்ற இேத்தம்.

18. கீழ்க்கணட எப்சபாருள் யூரிக்அமிலத்துடன் 
இளணநது சிறுநீேகக் கற்களை 
உருவாக்குகி்றது?  

அ) சிலிக்ரகட்டுகள்

ஆ) தாது உப்புகள்   

இ) கால்சியம் காரபரனட் 

ஈ) கால்சியம் ஆக்ெரலட்

19. சிறுநீர உருவாக்கத்திற்கு குள்றநத அைவு 
நீரத்ரதளவயுளடய உயிரிகள்.  

அ) யூரியா நீக்கிகள்

ஆ) அம்ரோனியா நீக்கிகள் 

இ) யூரிக்அமில நீக்கிகள்

ஈ) இேொயன நீக்கிகள்

20. ரெய்ளே சுருள் நுணகுழல் ேற்றும் ரெகரிப்பு 
ோைங்களில் ஆல்ரடாஸடீரோன் செயல்படும் 
ரபாது நீர இதன் மூலம் உறிஞெப்படுகி்றது.

 அ) அக்குவாரபாரின்கள்

ஆ) ஸசபக்ட்ரின்கள் 

இ)  குளுக்ரகாஸ கடத்திகள்

ஈ) குரைாளேடு கால்வாய்

21. சிறுநீேக நுணகுழல்களில் நீர மீை 
உறிஞெப்படுதலுக்கு உதவும் ைாரரோன் 

அ) ரகாலிசிஸரடாளகனின்

ஆ) ஆஞசிரயாசடன்சின் II  

இ) ஆன்டி ளடயூரிட்டிக் ைாரரோன்

ஈ) பான்கிரிரயாளெமின்

22.   ோல்பீஜியன் நுணகுழல்கள் எதிலுள்ை 
கழிவுப்சபாருட்களை சவளிரயற்றுகின்்றன. 

அ) வாய் 

ஆ) உணவுக்குழல்

இ) ஹீரோலிம்ப் 

ஈ) உணவுப்பாளத (Alimentary canal)

23. உயிரியல் சொற்களை கீழ்க்காணும் 
சொற்ச்றாடரகளுடன் அளடயாைம் காணக. 
கழிவு நீக்கம், கிைாேருலஸ, சிறுநீரப்ளப, 
கிைாேருலார வடிதிேவம், சிறுநீர ோைங்கள், 
சிறுநீர, சபௌோனின் கிணணம்,  சிறுநீேக 
ேணடலம், மீணடும் உறிஞசுதல், 
மிக்ட்யூரிஷன், ெவவூடு பேவல், புேதங்கள்.

i. சிறுநீரப்ளபயில் ரெகேோகும் திேவம்.

ii. சபௌோனின் கிணணம் வழியாக இேத்தம் 
வடிகட்டப்படும் ரபாது உருவாவது.

iii. சிறுநீர தற்காலிகோக ரெமிக்கப்படல்.
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iv. இேத்த நுணோைங்கைால் பின்னப்பட்ட பநது.

vi. ரதளவயற்்ற சபாருட்களை உடலிலிருநது 
சவளிரயற்றுதல்.

vii. ஒவசவான்றும் கிைாேருலளஸக் 
சகாணடுள்ைது.

viii. சிறுநீேகத்திலிருநது சிறுநீரப்ளபக்கு 
சிறுநீளேச் சுேநது செல்கி்றது.

xi. சிறுநீர கழித்தலுக்கான அறிவியல் சபயர.

xii. இேத்தத்திலும், திசு திேவத்திலும் உள்ை நீர 
ேற்றும் உப்பின் அைளவ ஒழுங்குபடுத்துதல்.

xiii. சிறுநீேகங்கள், சிறுநீர ோைங்கள் ேற்றும் 
சிறுநீரப்ளபளயக் சகாணடுள்ைன.

xiv. கிைாேருலார வடிதிேவத்திலிருநது 
ரதளவயான (பயனுள்ை) சபாருட்களை 
நீக்குதல்.

xvii. இேத்தத்தில் ேட்டும் காணப்பட்டு, 
கிைாேருலார வடிதிேவத்தில் காணப்படாத 
களேசபாருள் எது?

24. யூரிரயாசடலிக், யூரிரகாசடலிக் விலங்குக் 
கழிவுகளின்  ேச்சுத்தன்ளே, ேற்றும் நீரப்புத் 
ரதளவளய எது நிரணயிக்கி்றது? இது எதன்  
அடிப்பளடயில் ரவறுபடுகி்றது.  ரேற்கணட 
கழிவுநீக்க முள்றகளை ரேற்சகாள்ளும் 
உயிரிகளுக்கு உதாேணம் சகாடு.

25. புரோட்ரடா சேஃப்ரீடியாக்களை  
ச ே ட் ட ா ச ே ஃ ப் ரீ டி ய ா க் க ளி ட மி ரு ந து 
ரவறுபடுத்து.

26. இருவாழ்வி  ேற்றும் முதிர உயிரிகள் 
சவளிரயற்றும் ளேட்ேஜன் கழிவுப்சபாருட்கள் 
யாளவ?

27. ேனித உடலில் சிறுநீர எவவாறு 
உருவாக்கப்படுகி்றது?

28. பு்றணிப்பகுதி சேஃப்ோன்களை 
சேடுல்லாப்பகுதி சேஃப்ோன்களிடமிருநது 
ரவறுபடுத்துக.

29. சிறுநீேகத்திற்கு இேத்தத்ளத எடுத்துச்செல்லும் 
இேத்தக்குழாய் எது? எடுத்துச் செல்லப்படும் 
இேத்தம், தேனி இேத்தோ? அல்லது சிளே 
இேத்தோ? 

30. சிறுநீேகத்திலிருநது வடிகட்டப்பட்ட 
இேத்தத்ளத  எடுத்துச் செல்லும் 
இேத்தக்குழாய் எது?

31. குழல்களில் சுேத்தல் என்்றால் என்ன?  
சிறுநீேக நுணகுழல்கைால் சுேக்கப்படும் சில 
சபாருட்களுக்கு உதாேணம் சகாடு.

32. இேத்தக் சகாள்ைைவு கட்டுப்பாட்டில் 
சிறுநீேகங்கள் எவவாறு பங்ரகற்கின்்றன.  
உடலின் இேத்தக்சகாள்ைைவு ேற்றும் தேனி 
அழுத்தத்திற்கு இளடரய உள்ை சதாடரபு 
யாது?

33. சிறுநீேகப்பணிகளை சேறிப்படுத்தும் மூன்று 
ைாரரோன்கள் யாளவ?

34. சிறுநீரப்சபருக்சகதிர ைாரரோனின் பணி 
யாது? அது எங்ரக உருவாக்கப்படுகி்றது?  
இதன் சுேப்ளப அதிகரிக்கவும், குள்றக்கவும் 
தூணடுவது எது?

35. சிறுநீேகத்தின் மீது ஆல்ரடாஸடீரோனின் 
விளைவு யாது? ேற்றும் அது எங்ரக 
உருவாகி்றது?

36. சிறுநீேகப் பணிகளை சேறிப்படுத்தும் 
ைாரரோளனச் சுேப்பதில் இதயத்தின் 
பங்ளக விைக்குக. அநத ைாரரோனின் 
சபயர என்ன?
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இறணயச்செயல்�ொடு 

்கழிவு நீ்க்க மண்டைல இரணய ெ்க்கத்தின் உைலி:
http://www.biomedheads.com/kidney--nephrons.html

�டிகள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி  Biomed heads- Kidney 

ெ்க்கத்திற்குச் பெல்லவும். பின்ைர சிறுநீை்கத்தின் ெடைத்திற்கு அருகிலிரு்ககும் Continue என்ை 
பொத்தாரை அழுத்தவும். ஃப்ைாஷ் ஊடைாடு வ்காப்பிரைத் தைவிை்க்கம் பெய்யவும்.  

2. ஊடைாடும் பெயல்ொடிரைத் பதாடைஙகுவதற்கு, ஃப்ைாஷ் வ்காப்பிரைத் திைநது, Continue என்ை 
பொத்தாரை அழுத்தவும்.

3. திரையில் ்காணப்ெடும் மூல்ககூறு ெடடியலிலுள்ைவற்ரை ஒவபவான்ைா்கத்  வதரநபதடு்ககும் 
வொது, ப�ஃப்ைான்்கள் மூல்ககூறின் தன்ரம்கவ்கற்ெ எவவாறு பெயல்ெடுகின்ைது என்ெரதப் 
புரிநது்கப்காள்ைலாம்  .

4. திரையின் வலது மூரலயில் ்காணப்ெடும் ெடடியலிலுள்ைவற்ரைத் வதரநபதடு்ககும் வொது, 
ப�ஃப்ைான்்களின் ொ்கங்கள் மற்றும் அதன் பெயல்ொடு்கரையும் அறிநதுப்காள்ைலாம். 
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கழிவு நீக்க 
மண்டலைத்றத 

ஆைொய்நது புரிநது 
சகொளபவொமொ !

Let go away

கழிவு நீக்கம்

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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கடினோன அளெவுகளுடன் கூடிய மிகச்சி்றநத 
ேடனத்ளதசயல்லாம் ேசித்திருக்கிர்றாம்.  
விளையாட்டுப் ரபாட்டிகளில் நீச்ெல் ரபாட்டிளயக் 
கணடு நீச்ெல் வீேரின் தி்றளேளய 
சேச்சியிருக்கிர்றாம்.   ஆனால் இதுரபான்்ற உடல் 
ொரநத செயல்களுக்கான அறிவியல் 
அடிப்பளடளயச் சிநதித்திருப்ரபாோ? ேம் 
உடலில் உள்ை பல்ரவறு தளெகள் 
தங்களுக்குள்ளும் எலும்புகளுடன் இளணநதும் 
செயலாற்றி இத்தளகய அளெவுகளைக் சகாணடு 
வருகின்்றன.  ேம் தளெகள், இயக்கம் ேற்றும் 
விளெ ஆகியவற்ள்றத் ரதாற்றுவிக்கும் தி்றன் 

சபற்்றளவ.  எலும்புேணடலம், ேேம்பு ேணடலம், 
தளெ ேணடலம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிளணநத 
கூட்டியக்கத்தால், உடலின் இத்தளகய, 
செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றன. 
எனரவதான், கண இளேகளின் அளெவு முதல் 20 
கிமீ. நீைம் சகாணட ோேத்தான் (சேடுஓட்டம்) 
வளே பேநது பட்ட பல இயக்கங்களை ேனிதன் 
தன் உடலால் ரேற்சகாள்ை முடிகி்றது.  உணவு, 
பாதுகாப்பு, இனப்சபருக்கம், 

இடப்த�யரச்சி மறறும் 
இயக்கம்
�ோட உள்்ளடக்கம்
9.1 இயக்்ங்்ளின் வ்்்ள்
9.2 ே்ெ்ளின் வ்்்ள்
9.3 எலும்புதே்ெ
9.4 ே்ெ சுருக்்ப் புரேங்்ளின் அ்மப்பு
9.5 ே்ெ சுருங்கும் விேம்
9.6 எலும்புத ே்ெ சுருக்் வ்்்ள்
9.7 எலும்புத ே்ெயின் பண்பு்ள்
9.8  ெட்ட் மண்டலம் மற்றும்  

அேன் பணி்ள்
9.9 அச்சுச்ெட்ட்ம்
9.10 இ்ணயுறுப்புச் ெட்ட்ம் 
9.11 மூட்டு்ளின் வ்்்ள்
9.12  ே்ெ மண்டல மற்றும் எலும்பு 

மண்டலக்கு்ைபகாடு்ள்
9.13 கேகாடர உடற்பயிற்சியின் நன்்ம்ள்
9.14 எலும்பு முறிவு
9.15  மூட்டு நழுவுேல் மற்றும்  

சிகிச்்ெ மு்ை்ள்
9.16 இயன் மருததுவம்

அலகு-IV   �ோடம் – 9

எலும்பு மற்றும் நரம்பு ே்ெ மண்டலங்்ளின் 
ஒருங்கி்ணப்பகால் ‘ேகாவுேல் ெகாததியமகாகிைது’

• எலும்புத ே்ெயின் 
அ்மப்்பயும் அேன் 
பணி்்ளயும் கேகாடரபு 
படுததுேல்.

• எலும்பு 
மண்டலததிலுள்ள 
எலும்பு்்ள இைம் ்காணக் ்ற்ைல்.

• ே்ெமண்டலம் மற்றும் எலும்பு 
மண்டலக் கு்ைபகாடு்்ளப் பற்றிய 
அறி்வ வளரதேல்.

• கேகாடர உடற்பயிற்சியின் 
நன்்ம்்ளப்புரிந்து க்காள்ளுேல்.

• எலும்பு முறிவு்ளின் வ்்்்ளயும், 
குணமகாகும் மு்ை்்ளயும் ்ற்ைல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

178
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சகான்றுணணிகளிடமிருநது தப்பித்தல் ஆகிய 
பல காேணங்களுக்காக உயிரிகள் ஓரிடம் விட்டு 
ேற்ர்றார இடத்திற்கு ேகரநது சகாணரடயுள்ைன.  
இச்செயல்பாரட இெப்வ்பயரசசி (Locomotion) 
எனப்படும்.  இடப்சபயரச்சி பரிணாே 
முக்கியத்துவம் வாய்நதது.

9.1  இயக்ைங்ைளின் வலைைள்  
(Types of movement)

ேேது உடலில் உள்ை செல்களில் அமீபா ரபான்்ற 
இயக்கம், குறுஇளழ இயக்கம், நீளிளழ இயக்கம் 
ேற்றும் தளெயியக்கம் எனப் பல்ரவறு வளக 
இயக்கங்கள் ேளடசபறுகின்்றன.

அமீ்பா த்பான்ை இயக்கம்: (Amoeboid movement)  
ரேக்ரோஃரபஜ ரபான்்ற செல்கள் 
ரோய்க்கிருமிகளை விழுங்குவதற்காக, தனது 
ளெட்ரடாபிைாெத்ளத பயன்படுத்திப் 
ரபாலிக்கால்களை உணடாக்கி இவவளக 
இயக்கத்ளத ரேற்சகாள்கின்்றன.

குறுஇடழ இயக்கம்: (Ciliary movement)
இவவளக இயக்கம் சுவாெப்பாளத ேற்றும் 
இனப்சபருக்கப் பாளதயில் அளேநதுள்ை 
குறுயிளழ எபிதீலிய செல்களில் 
ேளடசபறுகின்்றது.

நீளிடழ இயக்கம்: (Flagellar movement)  ொட்ளட 
ரபான்்ற இயக்க உறுப்பு அல்லது நீளிளழகளைக் 
சகாணட செல்களில் இவவளக இயக்கம் 
ேளடசபறுகின்்றது. விநது செல்கள் நீளிளழ 
இயக்கத்ளத ரேற்சகாள்கின்்றன.

�டச இயக்கம்: (Muscular movement)  இவவளக 
இயக்கம் ளககள், கால்கள், தாளடகள், ோக்கு 
ஆகிய உறுப்புகளில் தளெகளின் சுருங்கி விரியும் 
தன்ளேயால் ேளடசபறுகின்்றது.

9.2   தலெைளின் வலைைள்  
(Types of muscles)

கருவைரச்சியின் ரபாது ேடுப்பளட செல்களில் 
இருநது ரதான்றும் சி்றப்புத்திசுரவ தளெகள் 
ஆகும்.  தளெகள் ளேரயாளெட்டுகள் எனும் 
செல்கைாலானளவ.  சபரியவரகளின் உடல் 
எளடயில் 40-50% அைவு தளெகள் உள்ைது.  இநதச் 
செல்கள் இளணப்புத் திசுவால் இளணக்கப்பட்டுத் 
தளெத்திசுவாகின்்றது.  தளெகளை 

எலும்புத்தளெகள், உள்ளுறுப்புத் தளெகள் 
ேற்றும் இதயத்தளெகள் என மூன்று வளககைாகப் 
பிரிக்கலாம்.

9.3  எலும்புத தலெ (இயக்கு தலெ) 
(Skeletal or voluntary muscle) 

எலும்புத் தளெகள், தளெ ோணகள் (Tendon) 
எனப்படும் சகால்லாஜன் இளழகள் மூலம் 
எலும்புகளுடன் இளணக்கப்பட்டுள்ைன.  
ஒவசவாரு தளெயும் ஃபாசிகிள் எனும் 
தளெயிளழக் கற்ள்றகைால் ஆனளவ.  ஒவசவாரு 
தளெ இளழயும் நூறு முதல் ஆயிேக்கணக்கான 
குச்சி ரபான்்ற அளேப்பாலான �டச 
நுணணிடழகளால் (டமதயாிஃட்பப்ரில்கள்) 
ஆனது.  இளவ  தளெ இளழக்கு இளணயாக 
நீைவாக்கில் உள்ைன. ஒட்டு சோத்தத் 
தளெளயயும் சூழ்நதுள்ை இளணப்புத்திசு உள்ற 
எபிடமசியம் (Epimysium) எனப்படும்.  ஒவசவாரு 
ிஃ்பாசிகிடளயும் (Fascicle)  சுற்றியுள்ை உள்ற 
வ்பரிடமசியம் (Perimysium) எனப்படும்.  ஒவசவாரு 
தளெயிளழளயயும் சுற்றியுள்ை உள்ற  
என்தொடமசியம் (Endomysium) ஆகும்.  ேம் 
விருப்பத்தின் அடிப்பளடயிலான ேடத்தல், ஓடுதல், 
நீநதுதல், எழுதுதல் ரபான்்ற பணிகளில் 
ஈடுபடுவதால் இதளன இயக்கு தளெகள் 
என்கிர்றாம்.

9.3.1  எலும்பு தவெயிவழயின் 
நுண்ணவமப்பு   
(Structure of a skeletal muscle fibre)

ஒவசவாரு தளெயிளழயும் சேலிநத நீணட 
அளேப்பாகும்.  சபரும்பாலானளவ ஒரு 
முளனரயா அல்லது இரு முளனகளுரோ 
கூரியனவாக முடிகின்்றன.  தளெயிளழயில் பல 
நீள்ரகாை வடிவ உட்கருக்கள் சாரதகாவலம்மா 
(Sarcolemma) எனப்படும் பிைாஸோ ெவவின் கீழ் 
அளேநதுள்ைன.  தளெயிளழயின் 
ளெட்ரடாபிைாெம் சாரதகாபிளாசம் (Sarcoplasm) 
எனப்படும்.  இதில் கிளைக்ரகாரொம், 
ளேரயாகுரைாபின் ேற்றும் ொரரகாபிைாெ 
வளலப்பின்னல் ஆகியன உள்ைன.  
டமதயாகுதளாபின் என்பது தளெயிளழகளில் 
காணப்படும் சிவப்பு நி்றச் சுவாெ நி்றமியாகும். 
இது ஹீரோகுரைாபின் ரபான்று ஆக்ஸிஜளன 
கவரும் தன்ளேயுளடய இரும்பு அயனிகளைக் 
சகாணட சுவாெ  நி்றமியாகும். இநநி்றமி 
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ஆக்ஸிஜளனத் ரதக்கிளவக்கும் தன்ளே 
சகாணடது.  கிடளக்தகாதசாம் என்பது 
ரெமிக்கப்பட்ட கிளைரகாஜன் துகள்கள் ஆகும்.  
இது தளெயிளழ செயல்பாட்டிற்குத் ரதளவயான 
குளுக்ரகாளஸ வழங்குகி்றது.  ஆக்டின், 
ளேரயாசின் ஆகியளவ தளெயிளழகளில் உள்ை 
தளெப்புேதங்கள் ஆகும்.

தளெ நுணணிளழயின் நீைம் முழுவதும் 
அடுத்தடுத்த அடரத்தி மிகு ேற்றும் அடரத்தி குள்ற 
பட்ளடகள் காணப்படுகின்்றன (படம் 9.1). அடரத்தி 
மிகு A பட்ளடகள் (ோறுபட்ட தன்ளே சகாணட 
பட்ளடகள்) ேற்றும் அடரத்தி குள்றவான  
I  பட்ளடகள் (ஒத்த தன்ளே சகாணட பட்ளடகள்) 
ஆகியன ோறி ோறி ரேரத்தியாக அளேநதுள்ைன.  
இவவளேப்ரப தளெகளுக்கு வரிகளைத் 
தருகின்்றன. ஒவசவாரு அடரத்திமிகு பட்ளடயிலும் 
அடரத்தி குள்றவான H(Helles) பகுதி எனும் 
ளேயப்பகுதி உள்ைது.  (‘H’ - சைல்லஸ என்பதற்கு 
வ�ளிொ்ன என்று சபாருள்).  ஒவசவாரு H  
பகுதிளயயும் M என்னும்  அடரத்தி மிகு ரகாடு 
செங்குத்துவாக்கில் இேணடாகப் பிரிகி்றது. I 
பட்ளடகளின் ேடுவில் அடரத்தியான  
Z ரகாடு என்னும் பேப்பு காணப்படுகி்றது. 
சஜரோனிய சோழியில் Zwischenscheibe என்்றால்  
I பட்ளடகளுக்கு  இளடரய உள்ை தட்டு/ரகாடு 
என்று சபாருள்.

தளெ நுணணிளழயில் (Myofibrils) சுருங்கும் 
அளேப்பான சாரதகாமியரகள் உள்ைன.  இளவ 
எலும்புத்தளெயின் செயல் அலகு ஆகும்.  ஒரு 
ொரரகாமியர என்பது தளெ நுணணிளழயின்  
அடுத்தடுத்த இரு  Z  ரகாடுகளுக்கு இளடப்பட்ட 
பகுதியாகும்.  ஒரு ொரரகாமியரில் ேடுவில்  
A  பட்ளடயும் அதன் இருபு்றமும் பாதி  

I பட்ளடகளும் உள்ைன.  ஒவசவாரு 
ொரரகாமியரிலும் தடித்த இளழகள் ேற்றும் 
சேல்லிய இளழகள் என்று இரு வளக இளழகள் 
உள்ைன.  தடித்த இளழகள் A பட்ளட முழுவதும்  
நீணடு காணப்படுகின்்றன.  சேல்லிய இளழகள்  
I பட்ளடப்பகுதியின் முழுநீைப்பகுதி ேட்டுமின்றி,  
A  பட்ளடயிலும் ஒரு பகுதிவளே நீணடு 
காணப்படுகின்்றன. ொரரகாசலம்ோவின் 
உட்குழிவு குறுக்குவாட்டுக் குழல்களை 
(T-tubules)  உருவாக்குவதுடன் A ேற்றும்  
I பட்ளடகளின்  ெநதிப்புப்பகுதியின்  
இளடப்பகுதியிலும் நுளழநதுள்ைன.

9.4  தலெச் சுருக்ைப புைதங்ைளின் 
அலேபபு

தளெச் சுருக்கச் செயலானது தளெயிளழகளில்  
உள்ை ஆக்டின் ேற்றும் டமதயாசின் எனும் 
தளெப் புேதங்களைச் ொரநதது (படம் 9.2). தடித்த 
இளழகள் ளேரயாசின் என்னும் புேதத்தாலானது.  
இளவ கற்ள்றகைாக உள்ைன. ஒவசவாரு 
ளேரயாசின் மூலக்கூறும் மீரோளேரயாசின் 
எனும் தமாத்னாவமரால் (Monomer) ஆனது.  
ஒவசவாரு மீரோளேரயாசின் மூலக்கூறும்

�டம் 9.1 எலும்புத்தறெயின கட்டறமப்பு �டிநிறலைகள

Sarcomere

A I

Z 

Z Z

ZH

I A M

M

Z ZH

சபொதுச் சொல் தலெைளில் அதறகு ஈடான 
சொல்

தெல் தவெயிவழ/ தவெ நுண்ணிவழ

பி்ளோஸ்மோ ெவவு ெோரக்பகோதலம்மோ

வெடபடோபி்ளோெம் ெோரக்பகோபி்ளோெம்

எண்படோ பி்ளோெ 
வவலப்பின்ைல்

ெோரக்பகோபி்ளோெ வவலப்பின்ைல்
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�டம் 9.2 தடித்த மற்றும் சமல்லிய இறழகளின 
ஆக்கக்கூறுகள

குட்ளடயான கேத்துடன் கூடிய ரகாைவடிவ 
தளலப்பகுதிளயயும் சிறிய வால் பகுதிளயயும் 
சகாணடது.  குட்ளடயான கேத்தில் க்னமா்ன 
மீதராடமதயாசினும் (HMM) வால் பகுதியில் 
இலகுொ்ன மீதராடமதயாசினும் (LMM) உள்ைன. 
தளலப்பகுதியில் ஆக்டின் இளணயும் பகுதி 
ேற்றும் ATP இளணயும் பகுதி என்்ற இேணடு 
பகுதிகள் உள்ைன. ரேலும் இவவிடத்தில் ATPளய  
சிளதக்கும் ATPரயஸ சோதியும் உள்ைது.  
இநசோதி தளெச்சுருக்கத்திற்கான ஆற்்றளல 
ATPளய சிளதப்பதன் மூலம் அளிக்கின்்றது.  

ஒவசவாரு சேல்லிய இளழயும்,  பின்னிய இரு 
ஆக்டின் மூலக்கூறுகைால் ஆனது.  ஆக்டினில் 
குரைாபுலார ஆக்டின் பகுதி (G ஆக்டின்) ேற்றும் 
இளழ ஆக்டின் பகுதிகள் (F ஆக்டின்) என இரு 
பகுதிகள் உள்ைன. ஒவசவாரு சேல்லிய 
இளழயும் நீள் வாக்கில் பின்னிய இேணடு  
F ஆக்டின் இளழகைால் ஆனளவ. F ஆக்டின் 
என்பது ரோரனாசேரிக் G ஆக்டினின் பாலிசேர 
ஆகும். இதில் ளேரயாசின் இளணயும் பகுதியும் 
உள்ைது. சேல்லிய இளழயில், ஒழுங்குபடுத்தும் 
புேதங்கைான ட்தராத்பாடமதயாசின் (Tropomyosin) 
ேற்றும் ட்தராத்பானின் (Troponin) ஆகியன 
உள்ைன.  இளவ ஆக்டின் ேற்றும் ளேரயாசினுடன் 
இளணநது தளெச் சுருக்கத்ளதக் ஒழுங்கு 
படுத்துகின்்றன.

9.5  தலெ சுருங்கும் விதம்  
(Mechanism of muscle contraction)

ெறுக்கும் இவழ பகோட�ோடு  
(Sliding  Filament theory):

இக்ரகாட்பாடு 1954 ஆம் ஆணடு ஆன்ட்ரூ  
F. ெக்ஸ்லி (Andrew F. Huxley) ேற்றும் தரால்ப் 
நீெரவகரக் (Rolf Niedergerke) என்பவரகைால் 
உருவாக்கப்பட்டது.  இக்ரகாட்பாட்டின் படி  
குறிப்பிட்ட நீைமுளடய ஆக்டின் ேற்றும் 
ளேரயாசின் இளழகள் ஒன்றின் மீது ஒன்்றாக 
இளழகி்றது.  இதன் விளைவாகத் தளெச்சுருக்கம் 
ஏற்படுகின்்றது.  இநநிகழ்வின்ரபாது ஆற்்றளலப் 
பயன்படுத்தபடுகின்்றது .  தளெச்சுருக்க நிகழ்வால் 
உருவாக்கப்படும் விளெ ஒரு பளுளவ ேகரத்தரவா 
அல்லது எதிரக்கரவா  பயன்படுகின்்றது.  தளெ 
சுருக்கத்தினால் உருவாகும் விளெ தளெயின் 
இழுவிடச (Muscle tension) எனப்படும். பளு அல்லது 
சுளே என்பது தளெச் சுருக்கத்திற்கு எதிோன 
ஆற்்றல் அல்லது எளட ஆகும். தளெ சுருக்கம் 
என்பது தளெகளில் இழுவிளெளய 
ஏற்படுத்துவதாகும். இது  ஒரு செயல்மிகு 
நிகழ்வாகும்.  தளெத் தைரவு என்பது சுருக்கத்தின் 
ரபாது உருவான இழு விளெளய விடுவித்தல் 
ஆகும்.

 ளேய  ேேம்பு ேணடலத்திலிருநது இயக்க 
ேேம்பு வழிரய அனுப்பப்படுகின்்ற ேேம்பு தூணடல் 
தளெச் சுருக்கத்ளதத் துவக்குகின்்றது.  
தளெயிளழயில் இயக்க ேேம்பும் 
ொரரகாசலம்ோவும் இளணயுமிடம், நரம்பு �டச 
சந்திப்பு (Neuromuscular Junction) அல்லது இயக்க 
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முட்னத�ட்டு (Motor end plate) எனப்படும். 
இவவிடத்ளத ேேம்புத்தூணடல் வநதளடயும் 
ரபாது அசிட்ளடல் ரகாளலன் 
விடுவிக்கப்படுகின்்றது. இது ொரரகாசலம்ோவில் 
செயல்நிளல மின்்னழுத�தட� (Action potential) 
உருவாக்குகின்்றது.

 இநத செயல்நிளல மின்னழுத்தம், பல 
அயனிக்கால்வாய்களைத்  தி்றக்கி்றது.  
குறுக்குவாட்டு குழலின் வழியாகச்  செல்லும் 
செயல் மின்னழுத்தத்தின் விளைவால் அதிக 
அைவிலான கால்சியம் அயனிகள் ொரரகாபிைாெ 
வளலப் பின்னலிலிருநது சவளிரயறுகின்்றன.  

இவவாறு அதிகரிக்கின்்ற கால்சியம் அயனிகள் 
சேல்லிய  இளழயிலுள்ை ட்ரோரபானின் எனும் 
புேதத்துடன் இளணகின்்றன. சேல்லிய 
இளழயிலுள்ை (ஆக்டின்) ளேரயாசின் 
இளணப்பிடத்ளத ட்தராத்பாடமதயாசின் 
சவளிக்சகாணரகி்றது. இநதச் செயல்மிகு பகுதி 
ளேரயாசினின் தளலப்பகுதியுடன் ரெரநது 
குறுக்குப்பாலத்திளன உருவாக்குகின்்றது.  
குறுக்குப்பால உருவாக்கத்தின்ரபாது ஆக்டின் 
ேற்றும் ளேரயாசின் ஆகியளவ இளணநது 
ஆக்ரடாளேரயாசின் எனும் புேத கூட்டளேப்ளப 
உருவாக்குகி்றது. இப்ரபாது, நீோற்பகுக்கப்பட்ட 

�டம் 9.3 தறெச் சுருக்கத்தின குறுக்குப்�ொலை சுழற்சி
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ATPக்கைால் உருவாகும் ஆற்்றளலப் பயன்படுத்தி 
ளேரயாசினில் உள்ை தளலப்பகுதி 
தளெயிளழயின் அச்சுப்பகுதிக்கு 90°  ரகாணத்திற்கு 
வரும் வளே சுழல்கி்றது.  இநநிளலயில் ஆக்டின் 
ேற்றும் ளேரயாசின் இளடரய பிளணப்பு 
ஏற்பட்டுச் சுருங்கி-விரியும் சுழற்சிளயச் செயல்பட 
ளவக்கி்றது.  இதளனத் சதாடரநது வலிளேயான 
விளெயின் தாக்கம் உருவாகி்றது. ளேரயாசினின் 
தளலப்பகுதியும் அது பிளணயும் பகுதியும் 90° 
ரகாணத்திலிருநது 45°க்கு ொய்நத பின் விளெயின் 
தாக்கம் சதாடங்குகி்றது. இதனால் குறுக்குப்பால 
அளேப்பு உறுதியான உயரவிளெ பிளணப்பாக 
ோறி ளேரயாசின் தளலப்பகுதிளய 
சுழலளவக்கி்றது. இவவா்றாக ளேரயாசின் 
தளலப்பகுதி சுழன்று இயங்கும் ரபாது அதனுடன் 
இளணநத ஆக்டின் இளழகள் A பட்ளடயின் 
ளேயப்பகுதிக்கு இழுக்கப்படுகின்்றன.  
ளேரயாசின் பளழய நிளலக்கு திரும்பி ADP  

�டம் 9.4 தறெச் சுருக்கத்தின சுருஙகிய நிறலை,
 த்ளர்நத நிறலை 

î¬ê„ ²¼‚èˆF¡ õK¬ê‚Aóññ£ù
Gè›¾èœ

®«ó£«ð£¬ñ«ò£C¡ e‡´‹ Ý‚®¡
Þ¬öJ½œ÷ Þ¬íŠHìƒè¬÷ Í´î™

¬ñò ïó‹¹ ñ‡ìô êI‚¬èèœ G¡Á
«ð£î™; è£™Cò‹ ÜòQèœ e‡´‹

ê£˜«è£H÷£ê õ¬ôJÂœ ªê½ˆîŠð´î™

¬ñ«ò£C¡ î¬ôŠð°F ÝŸø™ I° M¬ê
Þò‚èˆ¬î (Power Stroke) «ñŸªè£œ÷™

Ý‚®¡ Þ¬ö ê£˜«è£IòK¡
¬ñòŠð°F‚° ïè¼î™ (î¬ê„ ²¼‚è‹)

Ý‚®¡ Þ¬öJ™ àœ÷ ¬ñ«ò£C¡
Þ¬íŠHìƒèœ ªõOŠð´ˆîŠð´î™:

¬ñ«ò£CQ¡ î¬ôŠð°F ÜšMìƒèO™
Þ¬íî™

è£™Cò ÜòQèœ ®«ó£«ð£Q¡ àì¡
Þ¬íî™: Ý‚®¡ Þ¬öJ™ àœ÷

Þ¬íŠ¹ Þìƒè¬÷ ®«ó£«ð£¬ñ«ò£C¡
Fø‰¶ ¬õˆî™

ê£˜«è£H÷£ê õ¬ôJL¼‰¶ è£™Cò‹
ÜòQèœ ªõOf´ É‡ìŠð´î™

ïó‹¹ î¬ê ê‰FŠH™ ÜC¬ì™
«è£¬ô¡ ªõOMìŠð´î™

î¬ê Þ¬öèO™ ªêò™ I¡ù£Ÿø™
àŸðˆFò£î™

¬ñò ïó‹¹ ñ‡ìôˆFL¼‰¶ A¬ì‚°‹
êI‚¬ëè÷£™ î¬ê„ ²¼‚è‹ ¶õƒ°î™

ேற்றும் பாஸரபட் அயனிகளை  விடுவிக்கின்்றன.  
பி்றகு ஒரு புதிய ATP மூலக்கூறு  
ளேரயாசினின் தளலப்பகுதியில் பிளணகி்றது.  
இதனால் குறுக்குப்பாலம் உளடகி்றது. 

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch09.indd   183 06-02-2020   2.47.39 PM



184

இவவிளெத்தாக்கத்தின் முடிவில் ளேரயாசின் 
தளலப்பகுதியில் இருநது ஆக்டின் இளழகள் 
விடுவிக்கப்படுகின்்றன. ளேரயாசின் மீணடும் 
சுழன்று அடுத்த ஆக்டிரனாடு இளணநது அடுத்த 
சுருக்க சுழற்சிக்குத் தயாோகின்்றது. (இநத இயக்க 
ோனது படகில் பயன்படுத்தப்படும் துடுப்பின் 
இயக்கத்துக்கு நிகோனது). தளெயிளழ சுருங்கும் 
வளே விளெத்தாக்கம் சதாடரநது பல முள்ற 
நிகழ்கின்்றது. ஆக்டின் மூலக்கூறுகளை 
ளேரயாசினின் தளலப்பகுதி, பிளணத்து, உள்ரை 
ேகரத்திப் பின் விடுவிக்கின்்றது. இநநிகழ்ச்சி 
சதாடரநது ேளடசபறுவதால் சேல்லிளழகள் 
ொரக்ரகாமியரின் ளேயப்பகுதிளய ரோக்கி 
ேகரகின்்றது. இவவா்றாகத் சதாடரநது 
குறுக்குப்பாலம் உருவாதலும் உளடதலும் 
தளெயிளழகளில் ெறுக்களல ஏற்படுத்துகின்்றன.  
ஆனால், தடித்த ேற்றும் சேல்லிய இளழகளின் 
நீைத்தில் இதனால் எநத ோற்்றமும் இல்ளல. 
ஆக்டின் இளழகளுடன் இளணநத Z ரகாடுகள் 
இரு பக்கத்தில் இருநதும் உள்ரோக்கி 
இழுக்கப்படுவதால் ொரரகாமியர நீைம் 
குள்றகின்்றது.  இதன் முடிவில் ொரரகாமியர 
சுருங்குகி்றது. தளெகளுக்கான தூணடல்  ேற்றும்  
கால்சியம் அயனிகளின் சதாடர சவளிரயற்்றம் 
ஆகியளவ இருக்கும் வளே இச்சுருக்க நிகழ்வு 
சதாடரநது ேளடசபறுகி்றது. இயக்கத் தூணடல் 
நின்்றவுடன்,  கால்சியம் அயனிகள் 
ொரரகாபிைாெத்தினுள் மீைச் செலுத்தப்படுவதால் 
ஆக்டின் இளழகளின் செயல்படு பகுதியான 
இளணப்பிடம் ேள்றக்கப்படுகின்்றது. இதனால் 
ேரயாசின் இளழகளின் தளலப்பகுதி ஆக்டின் 
இளழயுடன் இளணய இயலாளேயால்,  
Z ரகாடுகள் பளழய நிளலக்குச் செல்கின்்றன. 
இதற்குத் தளெ தைரவளடதல் என்று சபயர 
(படம் 9.3).

9.6  எலும்புததலெச் சுருக்ை வலைைள்  
(Type of skeletal muscle contraction)

தளெச் சுருக்கம் இரு முதன்ளே வளககைாக வளக 
படுத்தப்பட்டுள்ைன.  அளவ ஐதசாொனிக்  
(சம இழுவிடச சுருக்கம்) சுருக்கம் ேற்றும் 
ஐதசாவமட்ரிக் (சம நீள சுருக்கம்) சுருக்கம் 
ஆகியனவாகும்.  தளெயிளழகள் சுருங்கும் ரபாது  
தளெயிளழகளின் நீைம் ேற்றும் அவற்றின் 
இழுவிளெத் தன்ளேயில் ஏற்படும் 
ோறுபாடுகளைப் சபாறுத்து தளெச்சுருக்கத்தின் 
வளக அளேகி்றது.

ஐபெோடோனிக் சுருக்கம் (ெம இழுவிவெச்  
சுருக்கம்) (Isotonic contraction)

(ஐதசா – சமம், தொன் – இழுவிடச)

இவவளக சுருக்கத்தின்ரபாது தளெகளின் 
நீைத்தில் ோற்்றம் ஏற்படுகின்்றது ஆனால்  
இழுவிளெயில் ோற்்றம் ஏற்படுவதில்ளல. இங்கு 
உருவாக்கப்படும் விளெயில் எநத ோற்்றமுமில்ளல. 
எ.கா. பளு தூக்குதல், ேற்றும் டம்சபல் தூக்குதல்.

ஐபெோதமடரிக் சுருக்கம் (ெம நீ்ளச்  
சுருக்கம் - Isometric contraction) 

(ஐதசா – சமம், வமட்ரிக்– அளவு (அ) நீளம்)

இவவளக சுருக்கத்தின்ரபாது தளெயின் நீைத்தில் 
ோற்்றேளடவதில்ளல ஆனால் இழுவிளெயில் 
ோற்்றம் ஏற்படுகின்்றது. இதனால் இங்கு 
உருவாக்கப்படும் விளெயிலும் ோற்்றம் 
ஏற்படுகின்்றது. எ.கா. சுவளேக் ளககைால் 
தள்ளுதல், அதிக எளடயுளடய ளபளயத் 
தாங்குதல்.

எலும்புத்தவெயிவழகளின் வவககள் 
(Types of skeletal muscle fibres)

தளெயிளழகள் சுருங்கும் ரவகத்தின் அடிப்பளடயில் 
துரிதோகச் சுருங்கும் தளெகள் ேற்றும் 
நிதானோகச் சுருங்கும் தளெகள் என இரு 
வளககைாகப் பிரிக்கலாம்.  ரேலும் 
தளெச்சுருக்கத்திற்குத் ரதளவயான  
ATP- உருவாக்கத்தின் அடிப்பளடயில் 
ஆக்ஸிஜரனற்்ற (Oxidative) வளக ேற்றும் 
கிளைக்ரகாஜன் சிளதவு (Glycolytic) வளக எனத் 
தளெயிளழகள் வளக படுத்தப்பட்டுள்ைன.  அதிக 
அைவு ATP- ரயஸ செயல்பாடுகளைக் சகாணட 
ளேரயாசின் உள்ை தளெயிளழ துரி�மாகச 
சுருஙகும் �டசயிடழ என்றும் குள்றநத அைவு ATP 
ரயஸ செயல்பாடுகள் சகாணடளவ நி�ா்னமாகச 
சுருஙகும் �டசயிடழ என்றும் 
அளழக்கப்படுகின்்றன. அதிக எணணிக்ளகயில் 
ளேட்ரடாகாணடிரியாளவயும் அதிக அைவு 
ஆக்ஸிகேண பாஸரபட் ஏற்்ற (Oxidative phosphorylation) 
தி்றனும் சபற்்ற தளெயிளழகள் ஆக்ஸிெத்னற்ை 
இடழகள் எனப்படுகின்்றன.  இவவளக தளெ 
இளழகள் ஆக்ஸிஜன் ேற்றும் உணவூட்டப் 
சபாருட்களைத் தளெகளுக்கு வழங்குவதற்கு இேத்த 
ஓட்டத்ளதச் ொரநதுள்ைன.  எனரவ ஆக்ஸிஜரனற்்ற 
வளக தளெயிளழகளுக்கு சிெப்பு �டசயிடழகள் 
(Red muscle fibres) என்று சபயர. ஒரு சில ளேட்ரடா 
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காணடிரியாக்களும், அதிக எணணிக்ளகயில் 
கிளைக்ரகாளலடிக் சோதிகளும் ேற்றும்  அதிக 
அைவு கிளைக்ரகாஜன் ரெமிப்பும் சகாணட தளெ 
இளழகளுக்குக் கிடளக்தகாடலடிக் �டசயிடழகள் 
(Glycolytic fibres) என்று சபயர.  ளேரயாகுரைாபின் 
இல்லாத தளெயிளழகள் சவளிர நி்றோக உள்ைன.  
எனரவ இதற்கு வெணடம நிைத �டசயிடழகள்  
(White muscle fibres) என்று சபயர.

எலும்புத தலெ 
கிலளக்மைாஜன் 
பெகுபபொய்வு (SMGA):  
தடக்ள வீரரகளின் 
விவ்ளயோடடுத் தி்றவை 

அ்ளவிட தவெகளில் உயிரத்திசு 
பெோதவை (Biopsy) தெயயப்�டுகி்றது.  
தவெகளில் உள்்ள கிவ்ளக்பகோெவை 
அ்ளவிட உதவும் நிவலயோை 
முவ்றயோகும்.  கோறறில்லோ நிவல 
உடற�யிறசியின் ப�ோது தவெயிலுள்்ள 
கிவ்ளக்பகோென் தோன் ஆற்றல் 
மூலமோகும். பமலும், உடலில் 
பெமிக்கப்�டடுள்்ள கிவ்ளக்பகோெனும், 
நீண்ட ப�ர தெயல்�ோடடுக்கோை 
ஆற்றவலத் தரும் வ்ளரசிவத மோற்ற 
நிகழவில் �ங்பகறகின்்றை.  ஒறவ்ற 
கிவ்ளக்பகோென் மூலக்கூறில் ஏ்றத்தோழ 
5000 குளுக்பகோஸ் அலகுகள் உள்்ளை.  
இவவ 5000 தனித்த குளுக்பகோஸ் 
மூலக்கூறுகளுக்குச் ெமமோகும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

கோல்சியம் பிவணவதறகோை இடத்வதப் 
த�றறுள்்ள தவெயிவழ எது? 
கோல்சியத்துடன் பிவணயும் மூலக்கூறின் 
த�யர என்ை?

எலும்பு தளெயிளழகளை ரேற்குறிப்பிட்ட 
முள்றயில் மூன்று வளககைாகப் பிரிக்கலாம்.  
அளவ நி�ா்னமா்ன – ஆக்ஸிெத்னற்ை இடழகள், 
துரி� –ஆக்ஸிெத்னற்ை இடழகள் மற்றும் துரி�–
கிடளதகாடலடிக் இடழகள் என்பனவாகும்.

1. நி�ா்னமா்ன – ஆக்ஸிெத்னற்ை இடழகள்  
(Slow – oxidative fibres):- இவவளக இளழகளில் 

குள்றநத வீதத்திரலரய ளேரயாசின் ATPக்கள் 
நீோற் பகுக்கப்படுகின்்றன.  ஆனால் அதிக 
அைவு ATP க்களை உருவாக்குகின்்றன  
இவவளக இளழகள் நீணடரேே, சதாடர 
செயல்கைான நீணடதூே நீச்ெல், 
ரபான்்றனவற்றில் பயன்படுகின்்றன.  நீணட 
தூே ஓட்டப்பநதய வீேரின் கால் தளெயில் இத்தகு  
தளெயிளழகள் அதிக அைவில் உள்ைன.

2. துரி� ஆக்ஸிெத்னற்ை இடழகள்  
(Fast oxidative fibres):- இவவளக இளழகளில் 
அதிக அைவு ளேரயாசின் ATP-ரயஸ 
செயல்பாட்டால் அதிக அைவு  
ATP  உருவாக்கப்படுகின்்றன.  இவவளக 
தளெகள் துரிதச் செயலுக்கு உகநதன.

3. துரி� – கிடளக்தகாடலடிக் இடழகள்  
(Fast Glycolytic fibres) கிளைக்ரகாளலடிக் 
இளழகளில் ளேரயாசின் ATPரயஸ 
செயல்பாடு இருநதாலும் அதிக அைவு 
ATPஉருவாவதில்ளல.  ஏசனனில் இதன்  
ATPக்களுக்கான ஆதாேம் கிளைக்காளலசிஸ 
ஆகும். இவவளக இளழகள் துரித, தீவிேச் 
செயல்களுக்கு உகநதன. எ.கா: குறுகிய 
தூேத்ளத அதிக ரவகத்தில் கடத்தல்.

9.7  எலும்புத தலெயின் பெண்புைள் 
(Properties of skeletal muscles):

எலும்புத் தளெயின் 4 முக்கியப் பணபுகைாவன,

கி்ளரச்சித்தி்றன் (Excitability)  : 

மின்தூணடல் ேற்றும் ரவதித்தூணடல்களுக்கு 
ஏற்ப விளனபுரிநது சுருங்கும் தி்றனுக்குக் 
கிைரச்சித் தி்றன் எனப்படும். 

சுருங்கும் தி்றன் (Contractility) :   

தளெகள் இளணக்கப்பட்டுள்ை  உறுப்புகளை 
ேகரத்தும் தன்ளே சுருங்கும் தி்றன் ஆகும்.

கடத்தும்தி்றன் (Conductivity)  

தளெோரின் ஒரு பகுதியில் ஏற்பட்ட தூணடலானது 
ேற்்ற தளெப்பகுதிகளுக்கும் கடத்தப்படுவது 
கடத்தும் தி்றன் ஆகும்.

மீடசித்தி்றன் :  (Elasticity)     

தளெயானது நீட்சியளடநதபின் மீணடும் அதன் 
உணளேயான இயல்பு நிளலளய  அளடயும் 
தன்ளே மீட்சித்தி்றன் எனப்படும்.
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எல்லோ தவெகளும் இயக்கத்வத 
ஏற�டுத்திைோலும் எலும்புத்தவெ மடடுபம 
இடப்த�யரச்சிக்கு  கோரணமோகும்.  இதன் 
த�ோருள் என்ை?

9.8.  ெட்டைேண்டலம் ேறறும் அதன் 
பெணிைள் (Skeletal system and its 
function) :

ெட்டக ேணடலம், எலும்புகள் ேற்றும் 
குருத்சதலும்புகைால் ஆன ஒரு கட்டளேப்பு 
ஆகும். இது கருவைரச்சியின் ரபாது ேடு 
அடுக்கிலிருநது  ரதான்றியது ஆகும். எலும்புகள் 
தளெகளுடன் சடன்டான் (Tendon) எனப்படும் தளெ 
ோணகைால் இளணக்கப்பட்டுள்ைன. இளவ 
எலும்பு ேணடலத்ளத சேம்புரகால் ரபால் 
இயக்கத் ரதளவயான விளெளய அளிக்கின்்றது.  
ெட்டக ேணடலம் கீழ்காண முள்றயில் மூன்று 
வளகப்படும்.

நீரமசட்ெகம் (Hydrostatic skeleton): இவவளக 
ெட்டகோனது (திேவம் நிள்றநத உட்பகுதிளயச் சுற்றி 
தளெகள் சூழ்நத அளேப்பு ஆகும்). சேன்ளேயான 
உடலளேப்பு சகாணட முதுகுோணற்்ற 
விலங்குகளில் இது காணப்படுகின்்றது.  (எ.கா. 
ேணபுழு).

புைசசட்ெகம் (Exoskeleton): இவவளக ெட்டகம் 
முதுகு ோணற்்ற உயிரிகளில் காணப்படுகின்்றது.  
இது, உடலின் பு்றப்பகுதியில் உள்ை உறுதியான 
ேற்றும் கடினோன பாதுகாப்பு அளேப்பாகும். 
(எ.கா.கேப்பான் பூச்சி).

அகசசட்ெகம் (Endoskeleton) : இவவளக 
ெட்டகம் முதுசகலும்பிகளின் உடலினுள் 
உள்ைது. எலும்பு ேற்றும் குருத்சதலும்புகைால் 
ஆன இவவளேப்பு தளெகைால் சூழப்பட்டுள்ைது 
(எ.கா. ேனிதன்).

ேனிதனில் அகச்ெட்டகம் எனும் எலும்பு 
ேணடலம் 206 எலும்புகைாலும் ேற்றும் 
குருத்சதலும்புகைாலும் ஆனது.  இம் ேணடலத்ளத 
இரு வளககைாகப் பிரிக்கலாம்.  அளவ, 
அச்சுச்ெட்டகம் ேற்றும் இளணயுறுப்புச் ெட்டகம் 
ஆகியனவாகும்.  அச்சுச் ெட்டகத்தில் 80 எலும்புகளும் 
இளணயுறுப்புச் ெட்டகத்தில் 126 எலும்புகளும் 
உள்ைன (அட்டவளண-8.1) .

ெடடக மண்டலத்தின் �ணிகள்

• இவவளேப்பு உடலுக்கு உறுதியான 
கட்டளேப்ளப அளிப்பதுடன் புவியீரப்பு 
விளெக்கு எதிோக உடல் எளடளயத் 
தாங்குகின்்றது.  

• உடலுக்கு நிளலயான வடிவத்ளதத் தநது 
அதளன நிரவகிக்கி்றது.

• சேன்ளேயான உள்ளுறுப்புகளைப் 
பாதுகாக்கின்்றது.  

• கால்சியம், பாஸபேஸ ரபான்்ற தாதுப்புக்களை 
ரெமிக்கின்்றது.  ரேலும் ேஞெைான எலும்பு 
ேஜளஜப் பகுதியில் ஆற்்றல் மூலோன 
சகாழுப்ளப (டிளேகிளிெளேடு) ரெமிக்கின்்றது. 

• எலும்புகரைாடு இளணக்கப்பட்ட 
தளெகளுடன் ரெரநது சேம்புரகால்ரபால் 
செயல்பட்டு இடப்சபயரச்சிக்குப் 
பயன்படுகின்்றது.  

• அதிக எளடளயத் தாங்கக்கூடிய வலுளவத் 
தருவதும், இயக்க அதிரவுகளை ஏற்பதும் 
எலும்புகரையாகும்.

• விலா எலும்புகள், பஞசு ரபான்்ற 
முள்சைலும்புகளின் பகுதிகள் ேற்றும் நீணட 
எலும்புகளின் முளனப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் 
இேத்தச் சிவப்பணுக்கள் ேற்றும் 
சவள்ளையணுக்கள் உற்பத்தி 
செய்யப்படுகின்்றன.

9.9 அச்சுச் ெட்டைம் (Axial skeleton)

இநதச் ெட்டகம் உடலின் முக்கிய அச்ளெ 
உருவாக்குகின்்றது.  ேணளடரயாடு, ோவடி 
(ையாய்டு) எலும்பு, 
முதுசகலும்புத் சதாடர ேற்றும் 
ோரபுக் கூடு ஆகியளவ அச்சுச் 
ெட்டக எலும்புகள் ஆகும்.

அ) மண்வடபயோடு (Skull) :
ேணளடரயாட்டில்  (படம் 9.5) 
உள்ை எலும்புகள் கபால எலும்புகள் ேற்றும் 
முகத்சதலும்புகள் என இரு சதாகுப்புகைாக 
அளேநதுள்ைன. சோத்தோக உள்ை 22 
எலும்புகளில் கபால எலும்புகள் 8ம் 
முகத்சதலும்புகள் 14ம் அடங்கும்.  கபால 
எலும்புகள் மூளைக்கு உறுதியான பாதுகாப்பு 
சவளியுள்றளய அளிப்பதால் இதற்கு  
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மூடளப் வ்பட்ெகம் (Brain Box) என்று சபயர.  இதன் 
சகாள்ைைவு சுோர 1500 க.செமீ. ஆகும்.  கபால 
எலும்புகள் ளதயல் ரபான்்ற அளேப்பினால்  
அளெயாேல்  இளணக்கப்பட்டுள்ைன.  கபால 
எலும்புகளில் ஓரிளண உசசி எலும்பு (Parietal) 
ஓரிடண வ்பாட்வெலும்பு (Temporal) ஆகியளவயும், 
நு�வலலும்பு (Frontal), பிெரிஎலும்பு (Occipital), 
எதமாய்டு (Ethmoid), ேற்றும் ஆப்புருெ எலும்பு 
(Sphenoid) ஆகியன தனி எலும்புகைாகவும் 
உள்ைன.

சபாட்சடலும்பில் உள்ை சபரிய துளை 
பு்றச்செவித் துளையாகும்.  முகத்சதலும்புகளில் 
தமல்�ாடெவயலும்பு (Maxilla), கன்்னததின் 
ெடளவயலும்பு (Zygomatic), அணண எலும்பு 
(Palatine), கணணீரசசுரப்பியணடம எலும்பு 
(Lacrimal), மூக்கினிடெ கீழ் காஞ்சா (Inferior nasal 
concha) ேற்றும் மூக்கினிடெத �ட்வெலும்பு (Nasal) 
ஆகியளவ இளண எலும்புகைாகவும் 
கீழ்த�ாடெவயலும்பு (Mandible)  ேற்றும் இடெநாசி 
எலும்பு (Vomer)  ஆகியன தனி எலும்புகைாகவும், 
உள்ைன. இளவயளனத்தும் இளணநது 
ேணளடரயாட்டின் முன்பகுதிளய உருவாக்கு 
கின்்றன. சதாணளடக் குழியின் அடிப்பகுதியில்  
U வடிவ ஒற்ள்ற நாெடி (Hyoid) எலும்பு உள்ைது.  
ஒவசவாரு ேடுச்செவியிலும் சுததி ெடிெ (Malleus) 
எலும்பு, ்பட்ெடெ (Incus) எலும்பு ேற்றும் அஙகெடி 
(Stapes) எலும்பு ஆகிய 3 சிற்ச்றலும்புகள் உள்ைன. 
இவற்றிற்குச் வசவிசசிற்வைலும்புகள் என்று 
சபயர.

ரேல்தாளட, ரேக்ஸில்லா என்னும் 
ரேல்தாளட எலும்புகைாலும் கீழ்த்தாளட, 

ரேன்டிபிள் என்னும் கீழ்த்தாளட எலும்புகைாலும் 
ஆனது. கபாலத்துடன் இளணநத ரேல்தாளட 
அளெயும் தன்ளேயற்்றது.  அளெயும் தன்ளே 
சகாணட கீழ்த்தாளடயானது தளெகள் மூலம் 
கபாலத்துடன் இளணநதுள்ைது.

கணகுழிகள், ோசிப்பள்ைம் ஆகியளவ 
ேணளடரயாட்டில் உள்ை முக்கியத் துளைகள் 
ஆகும்.  மணடெதயாட்டு வ்பருந்துடள  
(Foramen Magnum) எனும் சபரிய துளை 
ேணளடரயாட்டின் பின்பு்றம் உள்ைது.  இதன் 
வழியாகரவ மூளையின் முகுைப்பகுதி 
தணடுவடோகக் கீழி்றங்குகின்்றது.

ஆ)  முதுவகலும்புத வ�ாெர  
(Vertebral column): 

33 முள்சைலும்புகள்  சதாடரநது வரிளெயாக 
இளணக்கப்பட்டு உடலின் முதுகுப்பு்றத்தில்  
முதுசகலும்புத் சதாடோக உள்ைது இம் 
முள்சைலும்புகள் முள்சைலும்பு இளடத் 
தட்டுகள் (Inter vertebral discs) என்னும் 
குருத்சதலும்புகைால் இளணக்கப்பட்டுள்ைன 
(படம் 9.6). ேணளடரயாட்டின் அடிப்பகுதியில் 
சதாடங்கும் இத்சதாடர இடுப்புப் பகுதிவளே 
நீணடு ேடுவுடல் பகுதிக்குக் கட்டளேப்ளப 
அளிக்கின்்றது.  முதுசகலும்புத் சதாடரிலுள்ை 
எலும்புகள் ஐநது சபரும் பகுதிகைாகப் 
பிரிக்கப்படுகின்்றன. அளவ கழுதது 
முள்வளலும்புகள் (Cervical - 7), மாரபு 
முள்வளலும்புகள்  (Thoracic - 12), இடுப்பு 

�டம் 9.5 மனிதனின மண்றடபயொடு 
முனபுைத் பதொற்ைம் �க்கவொட்டுத் பதொற்ைம்
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முள்வளலும்புகள் (Lumbar - 5) ேற்றும் 
திருவெலும்புப்்பகுதி முள்வளலும்புகள் (Sacral - 5),  
(ளகக்குழநளதகளில் 5   எலும்புகைாக இருநத 
திருசவலும்புப்பகுதி சபரியவரகளில் ஒரே 
எலும்பாக இளணநதுள்ைன.)  ேற்றும் ொல் 
எலும்பு (Coccyx – 1) ஆகியன. (குழநளதகளில் 
இருநத, 4 வால் முள்சைலும்புகள் சபரியவரகளில் 
ஒன்றிளணநது ஒற்ள்ற வால் எலும்பாக 
ோறியுள்ைன).

�டம் 9.6 முதுசகலும்புத் சதொடர்

ஒவசவாரு முள்சைலும்பின் ளேயத்திலும் 
உள்ளீடற்்ற பகுதி உள்ைது. இதற்கு 
நரம்புக்கால்ொய் என்று சபயர. இதன் 
வழியாகரவ தணடுவடம் செல்கின்்றது. முதல் 
முள்சைலும்பு அட்லஸ் (Atlas) என்றும் 
இேணடாவது முள்சைலும்பு அசசு முள்வளலும்பு 
(Axis) என்றும் அளழக்கப்படுகின்்றன. முதல் 
முள்சைலும்பு,  பிடரிஎலும்பில் காணப்படும் 
முணடுப்பகுதிரயாடு  (Occcipital condyles) அளெயும் 
வளகயில் இளணநதுள்ைது.

தணடுவடத்ளதப் பாதுகாப்பது, தளலளயத் 
தாங்குவது, விலா எலும்புகள் இளணயும் 
புள்ளியாகச் செயல்படுவது, ேற்றும் பின்பக்கத் 
தளெகளை இளணப்பது ஆகியன முதுசகலும்புத் 
சதாடரின் பணிகைாகும்.
இ) மாரவ்பலும்பு (Sternum)
தட்ளடயான ோரசபலும்பு வயிற்றுப்பு்றத்தில் 
ோரபுக்கூட்டின் ளேயப் பகுதியில் உள்ைது. இது  
விலா எலும்புகள் ேற்றும் வயிற்றுப்பு்றத் தளெகள் 
இளணவதற்கு இடேளிக்கின்்றது.

ஈ) விலா எலும்புக்கூடு (Rib cage) 

12 இளண விலா எலும்புகள் உள்ைன.  சேல்லிய 
தட்ளடயான (படம் 9.7) ஒவசவாரு விலா எலும்பும் 
முதுகுப்பு்றத்தில் முதுசகலும்புத் சதாடருடனும் 
வயிற்றுப்பு்றத்தில் ோரசபலும்புடனும் 
இளணநதுள்ைது.  இவற்றின் முதுகுப்பு்றத்தில் 
இரு அளெயும் இளணவுப் பகுதிகள் உள்ைதால் 
இளவ இரு�டலக் வகாணெ்ன (Bicephalic) 
எனப்படுகின்்றன.  முதல் 7 இளண விலா 
எலும்புகள் உணடம விலா எலும்புகள்  
(Vertebro- sternal ribs) அல்லது முள்சைலும்புகள் 
விலா எலும்புகள் என்று அளழக்கப்படுகின்்றன. 
இளவ முதுகுப்பு்றத்தில் முதுசகலும்புத் சதாடரின் 
ோரபு முள்சைலும்புகளுடனும் 
வயிற்றுப்பகுதியில் ோரசபலும்புடனும் 
ளையலின் குருத்சதலும்பால் இளணக்கப் 
பட்டுள்ைன. 8, 9, 10 ஆவது இளண விலா 
எலும்புகள் ரேேடியாக ோரசபலும்புடன் 
இளணயாேல் 7ஆவது விலா எலும்பின் 
ளையலின் குருத்சதலும்பு பகுதிரயாடு 
இளணநதுள்ைது. இதற்குப் த்பாலி விலா 
எலும்புகள் (Vertebro-chondral ribs) என்று சபயர.  
களடசி இரு இளணகள் (11 ேற்றும் 12 ஆவது 
இளண) வயிற்றுப் பகுதியில் மாரவ்பலும்புென் 
இடணயாமல் இருப்்ப�ால் இெற்றிற்கு மி�க்கும் 
விலா எலும்புகள் (Vertebral ribs) என்றும் சபயர.  
மாரபு முள்வளலும்புகள், விலா எலும்புகள் 
ேற்றும் மாரவ்பலும்பு ஆகியவற்்றால் விலா 
எலும்புக்கூடு உருவாகியுள்ைது. நுளேயீேல், 
இதயம், கல்லீேல் ரபான்்ற உறுப்புகளைப் 
பாதுகாப்பதுடன் சுவாெத்திலும் விலா 
எலும்புக்கூடு பங்ரகற்கின்்றது. 

�டம் 9.7 மொர்புக்கூடு
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தட்ளடயான விரிநத அளேப்பு ஏகுதராமியன் 
(Acromion process) நீட்சி எனப்படுகின்்றது. 
இநநீட்சிரயாடு காளேசயலும்பு அளெயும் 
வளகயில் இளணநதுள்ைது. ஏகுரோமியன் 
நீட்சியின் கீழுள்ை பள்ைம் டகவயலும்பு 
வ்பாருந்து குழிவு (Glenoid cavity) ஆகும்.  
இவவிடத்தில் ரேற்ளக எலும்பான ஹியுேேஸின் 
தளலப்பகுதி இளணநது ரதாள்பட்ளட மூட்ளட 
உருவாக்குகின்்றது.  காளேசயலும்பு இரு 
வளைவுகளைக் சகாணட நீணட எலும்பாகும். 
இளவ படுக்ளகவாட்டில் அளேநது அச்சுச் 
ெட்டகத்ளதயும் இளணயுறுப்புச் ெட்டகத்ளதயும் 
இளணக்கின்்றன.

வக:

சி்றப்பாக இயங்கும் வளகயில் ளகயில் 30 தனி 
எலும்புகள் உள்ைன. ரதாள்பட்ளடக்கும் 
முழங்ளகக்கும் இளடரய உள்ை பகுதியில் உள்ை 
எலும்பிற்கு தமற்டக எலும்பு (Humerus) என்று சபயர.  
ரேற்ளக எலும்பின் தளலப்பகுதி 
ரதாள்பட்ளடசயலும்பின் ளகசயலும்பு 
சபாருநதுக்குழிவுப் பகுதியுடன் சபாருநதியுள்ைது.  
இதன் கீழ்முளனப்பகுதி இரு எலும்புகளுடன் 
இளணநதுள்ைன.  முழங்ளகக்கும் 
ேணிக்கட்டுக்கும் இளடரய ஆர எலும்பு (Radius) 
ேற்றும் அல்்னா (Ulna) ஆகிய இரு முன்ளக 
எலும்புகள் முன்ளகயில் உள்ைன. ஒலிகிர்னான் 
நீட்சி (Olecranon process) என்பது அல்னாவின் 
ரேற்பகுதியில் உள்ை நீட்சியாகும்.  இது 
முழங்ளகயில் உள்ை கூரளேயான பகுதியாகும்.  
ளகப்பகுதியில் மணிக்கட்டு எலும்புகள் (Carpals) 
உள்ளஙடக எலும்புகள் (Metacarpals) ேற்றும் விரல் 
எலும்புகள் (Phalanges) ஆகியன உள்ைன (படம் 9.8).

ேணிக்ைட்டு எலும்பு 
ைால்வாய் மநாய் (Carpal 
Tunnel syndrome - CTS) 
மணிக்கடடில் உள்்ள 

எலும்புகளும்  இவணப்பு �ோரகளும் சிறுத்து 
வமய �ரம்வ� அழுத்துகி்றது.  எழுத்தர, 
தமன்த�ோருள் துவ்றயில் �ணிபுரிபவோர, 
கரப்பிணிகள் மறறும் அவலப�சியில் 
ததோடரந்து விவ்ளயோடுபவோர அல்லது 
ததோடரந்து தெயதி அனுப்புபவோர 
ஆகிபயோருக்கு இந்ப�ோய ஏற�ட வோயப்பு 
அதிகமுள்்ளது.

9.10 இல்ணயுறுபபுச் ெட்டைம் 
(Appendicular skeleton)

ளகசயலும்புகள், கால் எலும்புகள் ேற்றும் 
அவற்றின் வளையங்கள் சகாணட சதாகுப்பு 
இளணயுறுப்புச் ெட்டகம் ஆகும்.  இச்ெட்டகத்தில் 
126 எலும்புகள் உள்ைன.

�டம் 9.8 றகசயலும்புகளுடன பதொள வற்ளயம்

அ) பதோள் வவ்ளயம் (Pectoral girdle)

ளககள் ரதாள் வளையத்துடன் இளணநதுள்ைன. 
இலகுத்தன்ளே சகாணட இவவளையம், எல்லா 
திளெகளிலும் ரேற்ளக அளெய அனுேதிக்கி்றது.  
இதனால்தான் இவவைவு அளெவு உடலின் 
ரவச்றநத பகுதியிலும் காணப்படுவதில்ளல. 
ரதாள் வளையம் இரு பகுதிகளைக் சகாணடது 
(படம் 9.10).  ஒவசவாரு பகுதியும் காளேசயலும்பு 
அல்லது கழுததுப் ்பட்டெ எலும்பு (Clavicle or Collar 
bone) ேற்றும் த�ாள்்பட்டெ எலும்பு (Scapula) 
ஆகியவற்்றால் ஆனளவ.  ரதாள்பட்ளட எலும்பு 
சபரிய முக்ரகாண வடிவ எலும்பாகும்.  இது 
ோரபுக் கூட்டின் முதுகுப்பு்றத்தில்  2 முதல் 7வது 
விலா எலும்புகளுக்கிளடரய அளேநதுள்ைது.  
இதில் உள்ை ெற்று புளடத்த விளிம்புளடய 
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சோத்தத்தில் 8 ேணிக்கட்டு எலும்புகள் தலா 
4 வீதம் இரு வரிளெயாக அளேநதுள்ைன. 
ேணிக்கட்டின் ரேற்பகுதியில் ஒரு கால்வாளய 
இது ரதாற்றுவிக்கின்்றது. இதற்கு ேணிக்கட்டுக் 
கால்வாய் என்று சபயர. உள்ைங்ளகயில்  
5 உள்ைங்ளக எலும்புகளும் விேல்களில் 14 விேல் 
எலும்புகளும் உள்ைன.

�டம் 9.9 கொல் எலும்புகளுடன இடுப்பு வற்ளயம்

ஆ) இடுப்பு வவ்ளயம்  (Pelvic Girdle) :

இடுப்பு வளையம் (படம் 9.9), அதிக எளடளயத் 
தாங்கும் படியான, உறுதியான சி்றப்பு வாய்நத 
அளேப்பாகும்.  இளவ காக்ஸல் எலும்பு எனும் 
இரு இடுப்பு எலும்புகைால் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.  
இவசவலும்புகள் கால்களை அச்சுச் ெட்டகத்துடன் 
இளணத்து பாதுகாக்கி்றது.  திருவெலும்பு (Sacrum) 
ேற்றும் ொவலலும்புென் (Coccyx) இளணநது 
ரகாப்ளப வடிவ அளேப்ளப இடுப்பு 
வளையத்திற்குத் தருகி்றது. ஒவசவாரு காக்ஸல் 
எலும்பும், இலியம் (Ileum), இஸ்கியம் (Ischium) 
ேற்றும் பூப்வ்பலும்்பால் (Pubis) ஆனது.  இநத 
மூன்று எலும்புகளும் இளணநதுள்ை பகுதியில் 
அசிட்டாபுலம் எனும் ஆழ்நத அளேக்ரகாைக் குழி 

இடுப்பின் பக்க வாட்டில் உள்ைது.  
இக்குழிப்பகுதியில் வ�ாடெ எலும்பின் (Femur) 
தளலப்பகுதி சபாருநதியிருப்பதால், சதாளட 
எலும்பு  ேன்கு அளெகி்றது.  வயிற்றுப்பகுதியில் 
இடுப்பு வளையத்தின் இரு பகுதிகளும் இளணநது, 
ோரிளழக் குருத்சதலும்ளபக் சகாணட பூப்வ்பலும்பு 
இடணடெ (Pubic symphysis) உணடாக்குகின்்றன.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

இடுப்பு வவ்ளயம், கைமோை மறறும்  
உறுதியோை வவ்ளயமோகும்.  இதன் 
அவமப்பு அதன் �ணிவய எவவோறு பிரதி 
�லிக்கி்றது?

இடுப்சபலும்பின் ரேற்பகுதியில் உள்ை 
இலியம் எடுப்பான எலும்பாகும்.  ஒவசவாரு 
இலியமும் பின்பக்கத்தில் திருசவலும்புடன் 
உறுதியான இளணப்ளப உருவாக்கியுள்ைது.  
இஸகியம் ஒரு வளைநத பட்ளடயான எலும்பாகும். 
V வடிவப் பூப்சபலும்பு, முன்பகுதியில் உள்ை 
பூப்சபலும்பு இளணவுடன் அளெயும் வணணம் 
சபாருநதியுள்ைது. ஆணகளின் இடுப்பு வளையம், 
சபரிய உறுதியான கனத்த எலும்புகளையுளடய 
குறுகிய ஆழோன அளேப்பாகும். சபணகளின் 
இடுப்பு வளையம் குள்றநத ஆழமுளடய அகன்்ற 
மீள்தன்ளேயுளடய அளேப்பாகும். சபண 
ைாரரோன்கைால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இநத 
அளேப்பு கரப்பகாலத்தில் உதவிகேோக உள்ைது.

கோல் :

காலானது நிமிரநத நிளலயில் உடல் எளடளயத் 
தாங்கும் வளகயிலும் ஓடும்ரபாதும் 
குதிக்கும்ரபாதும் ஏற்படும் விளெளயத் தாங்கும் 
வளகயிலும் 30 எலும்புகளைக் சகாணட 
அளேப்பாகும்.  ளக எலும்புகளை விடக் கால் 
எலும்புகள் தடிேனானதும் வலிளேயானதும் 
ஆகும்.  ஒவசவாரு காலிலும் சதாளட, கீழ்க்கால் 
ேற்றும் பாதம் என மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. 
வ�ாடெ எலும்்பா்னது (Femur) உடலின் மிக நீணட, 
மிகப்சபரிய ேற்றும் மிக உறுதியான எலும்பு 
ஆகும்.  இவசவலும்பின் தளலப்பகுதி இடுப்பு 
வளையத்தில் அசிட்டாபுலம் என்னும் குழியினுள் 
சபாருநதி இடுப்பு மூட்ளட உருவாக்கியுள்ைது.

டிபியா ேற்றும் ஃபிபுலா எனும் இளண 
எலும்புகள் கீழ்க்கால் பகுதியில் உள்ைன.  கிணண 
வடிவப் ்பட்ெல்லா (Patella) எனும் முழங்கால் 
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அட்டவளண 8.1 ெட்டக ேணடலத்தில் அடங்கியுள்ை எலும்புகள் (Bones of the skeletal system)
சபாருள் எலும்பின் சபயர எலும்புகளின் 

எணணிக்ளக

எலும்புகளின் சோத்த 

எணணிக்ளக

அச்சுச் ெட்டகம்  (80 

எலும்புகள்)

ேணளடரயாடு கபாலம்

முகத்சதலும்பு

ேடுக்காது எலும்பு

ோவடி எலும்பு

8

14

6 (2x3)

1

29 

முதுகுசகலும்புத் சதாடர கழுத்துப்பகுதி

ோரபுப்பகுதி

இடுப்புப்பகுதி

திருசவலும்பு

வாசலலும்பு

7

12

5

1 

(5 எலும்புகள் 

இளணநதது).

1

 (4 எலும்புகள் 

இளணநதது)

26 (சபரியவரகள்)

ோரசபலும்பு 1 1
விலா எலும்புகள் 12x2= 24 24

இளணயுறுப்பு ெட்டகம் 

(126 எலும்புகள்)

ளக ரேற்ளக எலும்பு

ஆே எலும்பு

அல்னா

ேணிக்கட்டு எலும்புகள்

உள்ைங்ளக எலும்புகள்

ளகவிேல் எலும்புகள்

1

1

1

8

5

14

(2x30)

60

கால் சதாளட எலும்பு

டிபியா

ஃபிபுலா

கணுக்கால் எலும்புகள்

உள்ைங்கால் 

எலும்புகள்

கால்விேல் எலும்புகள்

முழங்கால் சில்லு

1

1

1

7

5

14

1

(2x30)

60

ரதாள்வளையம் ரதாள்பட்ளட எலும்பு

காளே எலும்பு

1

1

(2x2)

4

இடுப்பு வளையம் இன்னாமிரனட் 

(இலியம் இஸகியம் 

பூப்சபலும்பு ஆகியளவ 

இளணநத சபயேற்்ற 

ஒரே எலும்பு) 

1 (1x2)

2

வமாத�ம் எலும்புகள் 206
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சில்லு முழஙகால் மூடிடய (Knee cap) 
உருவாக்குகின்்றது. இது முன்பு்ற முழங்கால் 
மூட்ளட பாதுகாக்கி்றது ரேலும் முழங்காலின் மீது 
செயல்படும் சதாளடத்தளெகளின் சேம்புரகால் 
தன்ளேளய ரேம்படுத்துகி்றது. கால் பாதத்தில் 
ொரசஸ் (Tarsus) எனும் 7-கணுக்கால் 
எலும்புகளும் வமட்ொொரசஸ் (Metatarsus) எனும் 
5 பாத  எலும்புகளும் ிஃத்பலஞ்சஸ்  (Phalanges) 
எனப்படும் 14 விேல் எலும்புகளும் உள்ைன.  
பாதம் ேேது உடல் எளடளயத் தாங்குவதுடன் 
சேம்புரகால் அடிப்பளடயில் செயல்பட்டு ேடத்தல் 
ேற்றும் ஓடுதலின் ரபாது ேேது உடளல 
முன்ரனாக்கி ேகரத்துகின்்றது. ளகவிேல் 
எலும்புகளை விடக் கால் விேல் எலும்புகள் 
சிறியன. 

நீண்டவமந்த மோதிரி எலும்பின் அவமப்பு 
(Structure of a typical long bone)

நீணடளேநத ோதிரி எலும்பில் டயாஃளபசிஸ, 
எபிஃளபசிஸ ேற்றும் ெவவுகள் (படம் 9.10) ஆகிய 
பகுதிகள் உள்ைன. குழல்ரபான்்ற டயாஃளபசிஸ 
பகுதி, எலும்பின் நீள் அச்சிளன உருவாக்குகி்றது. 
ளேயத்திலுள்ை சேடுல்லரி குழி (அ) 
ேஜளஜக்குழிளயச் சுற்றி தடித்த பட்ளடயான 
இறுக்கோன எலும்பு கட்டளேக்கப்பட்டுள்ைது. 
எபிஃளபசிஸ என்பது எலும்பின் முளனகைாகும். 
எபிஃளபசிஸின் சவளிப்பு்றத்தில் இறுக்கோன 
எலும்புப்பகுதியும் உள்ரை சிவப்பு எலும்பு 
ேஜளஜளயக் சகாணட பஞசு ரபான்்ற எலும்புப் 
பகுதியும் உள்ைன. எபிஃளபசிஸ பகுதியும், 
டயாஃளபசிஸ பகுதியும் ெநதிக்கும் இடம் 
சேடாஃளபசிஸ எனப்படுகி்றது.  இளணப்புப் 
பகுதிளயத் தவிே எலும்பின் சவளிப்பேப்பு 
முழுவதும் இேட்ளட அடுக்காலான 
சபரியாஸடியம் எனும் ெவவினால் 
சூழப்பட்டுள்ைது.  சவளிோரிளழ அடுக்கு, 
அடரத்தியான சீேற்்ற இணப்புத் திசுக்காைல் 
ஆனது.  உள்ைடுக்கான ஆஸடிரயாசஜனிக் 
அடுக்கில் எலும்பு உருவாக்க செல்கைான 
ஆஸடிரயாபிைாஸடுகள் உள்ைன.  இளவ 
எலும்பின் தைப்சபாருள் கூறுகளையும், 
எலும்ளப சிளதக்கும் ஆஸடிரயாகிைாஸட் 
செல்களையும் சுேக்கின்்றன. ரேலும் 
ஆஸடிரயாபிைாஸட் செல்கைாக ோ்றக்கூடிய 
சி்றப்பளடயாத தணடு செல்கைான 
ஆஸடிரயாசஜனிக் செல்கள் உள்ைன.  
சபரியாஸடியத்தில், ேேம்பிளழகள், நிணநீர 

ோைங்கள் ேற்றும் இேத்த ோைங்கள் ஆகியளவ 
அதிகமுள்ைன. எலும்பின் உட்பேப்பில் சேல்லிய  
இளணப்புத் திசு ெவவான என்ரடாஸடியம் 
காணப்படுகி்றது. பஞசு எலும்பின் டிேபிகுரல 
(Trabeculae) மீதும் இறுக்கோன எலும்பினுள் 
செல்லும் கால்வாய்களின் உட்சுவற்றிலும் 
என்டாஸடியம் உள்ைது. என்ரடாஸடியத்தில் 
ஆஸடிரயா பிைாஸடுகளும், ஆஸடிரயா 
கிைாஸடுகளும் உள்ைன.  எபிஃளபசிஸ ேற்றும் 
டயாஃளபசிஸ ஆகியவற்றுக்கிளடரய 
எபிஃளபசியல் தட்டு அல்லது வைரச்சித்தட்டு  
உள்ைது.
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�டம் 9.10 நீண்டறமநத  மொதிரி எலும்பின அறமப்பு

9.11  மூட்டுைளின் வலைைள்  
(Types of Joints)

உடலில் உள்ை எலும்புப்பகுதிகளின் அளனத்து 
வளக இயக்கங்களுக்கும் மூட்டுகள் 
அவசியோனது.  எலும்புகள் இளணயும் 
புள்ளிகளுக்கு மூட்டுகள் என்று சபயர (படம் 9.11).

சில ெேயங்களில் மூட்டுகள் பாதுகாப்புப் 
பணிகளை ரேற்சகாள்கின்்றன.  தளெகளில் 
உருவாகும் விளெகளைக் சகாணடு மூட்டுகள் 
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இயங்குகின்்றன.  ேனிதனின் அன்்றாட வாழ்வியல் 
செல்பாடுகளுக்கு இளவசபரிதும் உதவுகின்்றன.  
மூட்டுகள் சேம்புரகாலின் சுழல் புள்ளியாக  
செயலாற்றுகின்்றன.

அளேப்பு அடிப்பளடயில் மூட்டுகளை 
மூன்று சபரும் பிரிவுகைாகப் பிரிக்கலாம்.

அ) �ோரிவணப்பு மூடடுகள் (Synarthroses)

இவவளக மூட்டுகள் அளெயா முட்டுகள் ஆகும். 
எனரவ எலும்புகளுக்கிளடரய எநத 
அளெவுமிருக்காது.  ேணளடரயாட்டு 
எலும்புகளில் உள்ை ளதயல் ரபான்்ற மூட்டுகள்  
ோரிளணப்பு வளகயானளவ.

ஆ) குருத்ததலும்பு மூடடுகள் 
(Amphiarthroses)

இவவளக மூட்டுகள் சிறிதைவு அளெயும் 
தன்ளேசபற்்றளவ, இவற்றின் மூட்டுப்பேப்புகள் 
குருத்சதலும்பால் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.

எ.கா. முதுசகலும்புத் சதாடரில் உள்ை 
அடுத்தடுத்த முள்சைலும்புகளுக்கிளடரயயான, 
இளணப்பு.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
பெோரவோை ஒரு மோணவன், ஒரு 
உவரவய பகடடுக் தகோண்டிருந்தோன் 
30 நிமிடங்களுக்குப் பி்றகு அவனுக்கு 
அதில் ஆரவமிழந்து த�ரிய அ்ளவிலோை 
தகோடடோவி விடடோன். ஒரு ெமயத்தில் 
அவைோல் வோவய மூட இயலவில்வல. 
கீழத்தோவடயோைது தி்றந்த நிவலயில் 
நின்று ப�ோைது. இது எதைோல் �டந்தது 
என்று நிவைக்கி்றோய?

இ)  உயவு மூடடுக்கள் அல்லது திரவ 
மூடடுகள் அல்லது வெபைோவியல் 
மூடடுகள் (Diarthroses joints or synovial 
joints)

இவவளக மூட்டுகள் ேன்கு அளெயும் தன்ளே 
சகாணடளவ. எலும்புகளுக்கு இளடரய உள்ை 
இளடசவளிகள் ளெரனாவியல் திேவத்தால் 

நிேப்பப்பட்டுள்ைன.  இம்மூட்டுகளின் வளககள் 
கீரழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.

முளை அச்சு 
மூட்டு  (அல்லது) 
சுழலச்சு மூட்டு 
(Pivot joint)

முதல் கழுத்து 
முள்சைலும்பு ேற்றும் 
அச்செலும்புக்கிளடயிலான 
மூட்டு

ேழுவு மூட்டு  
(Gliding joint)

ேணிக்கட்டு 
எலும்புகளுக்கிளடயிலான 
மூட்டு

ரெண மூட்டு

(Saddle joint)

ேணிக்கட்டு எலும்பு ேற்றும் 
உள்ைங்ளக எலும்பிற்கும் 
இளடரயயான மூட்டு

பநது கிணண 
மூட்டு  
(Ball and socket 
joint)

ரதாள்பட்ளட 
வளையத்திற்கும் ரேற்ளக 
எலும்புக்கும் இளடயிலான 
மூட்டு

கீல் மூட்டு  
(Hinge Joint)

முழங்கால் மூட்டு 
இளணப்பு

ரகாண மூட்டு 
(Condyle/ Angular/ 
Ellipsoid)

ஆே எலும்புக்கும் 
ேணிக்கட்டு எலும்புக்கும் 
இளடயிலான மூட்டு

9.12  தலெ ேண்டல ேறறும் எலும்பு 
ேண்டலக் குலைபொடுைள் (Disorders of 
muscular and skeletal system)

அ) தவெ மண்டலக் குவ்ற�ோடுகள் 

டமயாஸ்தீனியா கிதரவிஸ்: (Myasthenia gravis)  
ேேம்பு தளெ  ெநதிப்பில் அசிட்ளடல் ரகாளலன் 
செயல்பாடு குள்றவதால் இநநிளல 
ரதான்றுகின்்றது. இது ஒரு சுயதளடகாப்பு 
ரோயாகும்.  இதனால் எலும்புத்தளெகளில், தளெச் 
ரொரவு, பலமின்ளே ேற்றும் பக்கவாதம் ஆகியன 
ரதான்றும். ொரரகாசலம்ோவில் 
அசிட்ளடல்ரகாளலன் உணரரவற்பிகளை 
எதிரப்சபாருட்கள் தளடசெய்வதால்  தளெகளில் 
பலமின்ளே எற்படுகின்்றது.  இநரோய் முற்றிய 
நிளலயில் சேல்லுதல், விழுங்குதல், ரபசுதல், 
சுவாசித்தல் ஆகியன கடினோகும்.

வெட்ெனி: (Tetany) பாேளதோய்டு ைாரரோன் 
பற்்றாக்குள்றயின் காேணோக உடலில் 
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கால்சியத்தின் அைவு குள்றகி்றது. இதனாரலரய 
தீவிேத் தளெ இறுக்கம் ஏற்படுகின்்றது.  அதற்கு  
சடட்டனி என்று சபயர.

�டசசதசாரவு (Muscle fatigue) :

சதாடரநது பலமுள்ற தளெச்சுருக்கம் ேளடசபற்்ற 
பின்னர தளெ ரேலும் சுருங்க முடியாத நிளலளய 
அளடயும். இநநிளலரய தளெச்ரொரவாகும். 
தளெகளில் ATP  பற்்றாக்குள்ற ேற்றும் 
ஆக்ஸிஜனின்றி ேளடசபறும் குளுக்ரகாஸ 
சிளதவின் விளைவாக ரெகேோகும் லாக்டிக் 
அமிலம் ஆகியளவ தளெ ரொரவளடயக் 
காேணங்கைாகும்.

�டசசவசயலிழப்பு (Atrophy) :

தளெகளின் செயல்பாடுகள் குள்றவது அல்லது 
முற்றிலும் முடங்கிப்ரபாகும் நிளல 
தளெச்செயலிழப்பு எனப்படும்.  தளெகளின் அைவு 
சுருங்குவதால் தளெகள் பலமிழநது விடுகின்்றன. 

நீணட காலோகப் படுக்ளகயில் 
இருக்கும் ரோயாளிகள், 
தளெகளைத் சதாடரநது 
பயன்படுத்தாததால் அளவ 
வலுவிழக்கின்்றன.

�டசப்பிடிப்பு (Muscle Pull) :

தளெயில் ஏற்படும் கிழிெரல 
தளெப்பிடிப்பு எனப்படும். விபத்து 
ரபான்்ற அதிரச்சி இழுப்பால் 
தளெயிளழகளில் ஏற்படும் கிழிவு 
சுளுக்கு எனப்படும்.  தளெகளின் 
மீள் தி்றளனவிட அதிகோகத் 
திடீசேன இழுபடுவதால் இநநிளல 
ஏற்படுகின்்றது.  ெரியற்்ற நிளலயில் 
நீணட ரேேம் இருக்ளகயில் 
அேரவதால் முதுகுத் தளெகளில் 
தளெப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு முதுகுவலி 
உணடாகி்றது.

�டசசசிட�வு தநாய் (Muscular 
dystrophy) :

பல தளெரோய்களின் ஒன்றிளணநத 
சதாகுப்பு தளெச் சிளதவுரோய் 
என்பதாகும்.  எலும்புத் தளெகளின் 
தீவிேச் செயலிழப்பு, தளெகளைப் 
பலமில்லாேல் ஆக்கி, நுளேயீேல் 

ேற்றும் இதயச் செயலிழப்ளப உணடாக்கி 
இறுதியில் இ்றப்ளப ஏற்படுத்துகி்றது.  ெசசீன் 
�டசச சிட�வு (Duchene Muscular Dystrophy -DMD) 
என்பது சபாதுவாக காணப்படும்  தளெச் சிளதவு 
ரோயாகும். 

ஆ) எலும்பு மணெல குடை்பாடுகள் 
(Disorders of skeletal system):

மூட்டுெலி (Arthritis) ேற்றும் எலும்புப்புளே 
(Osteoporosis) ஆகியன எலும்பு ேணடலத்தில் 
ஏற்படும் முக்கியக் குள்றபாட்டு ரோய்கைாகும்.

1. மூட்டு ெலி (Arthritis) வீக்கம் ேற்றும் 
சிளதவு ஆகியளவ மூட்டுகளைப் பாதிப்பரத 
மூட்டுவலி எனப்படும்.  இவற்றில் பல வளககள் 
உள்ைன. அளவ 

அ) ஆஸ்டிதயாஆரதடரடிஸ் (Osteoarthritis): 
இது வயது முதிரவு காேணோக எளிதில் அளெயும் 
மூட்டுகளில் உள்ை எலும்பு முளனகளின் 

�டம் 9.11 மூட்டுக்களின வறககள
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சிளதவால் ரதான்றுகி்றது. விேல்கள், முழங்கால், 
இடுப்பு, முதுசகலும்புத் சதாடர ரபான்்றவற்றின் 
மூட்டுகளில் இவவிதப் பாதிப்பு ரதான்றுகின்்றது.

ஆ) ருமொய்ட் ஆரதடரடிஸ் (Rheumatoid 
arthritis): மூட்டுகளின் இளடரய உள்ை உயவு 
(Synovial) படலத்தில் அதிகத் திேவம் ரெரநது, அதிக 
வலியுடன் வீக்கம் ரதான்றுதல் ருேடாய்ட் 
ஆரத்ளேடிஸ ஆகும். இது எநத வயதிலும் 
ரதான்்றலாம்.  ஆனால் அறிகுறிகள் இயல்பாக  
50 வயதுக்கு முன்னர சவளிப்படும்.

இ) வகௌட் (Gouty arthritis or gout): மூட்டுகளில் 
யூரிக் அமிலம் படிகங்கைாகப் படிவது அல்லது 
அவற்ள்றக் கழிவு நீக்கம் மூலம் சவளிரயற்்ற 
முடியாத நிளலயில் சகௌட் ரதான்றுகின்்றது.  
உயவு மூட்டுகளில்  இது படிகின்்றது.

2. எலும்புப்புடர (Osteoporosis): கால்சியத்ளத 
உணவின் வழியாகப் ரபாதுோன அைவிற்கு 
எடுத்துக்சகாள்ைாத நிளலயிலும் ைாரரோன் 
குள்றபாடு காேணோகவும் இநரோய் ரதான்று 
கின்்றது. இது குழநளதகளில் ரிக்வகட்ஸ் 
ரோளயயும் வயது முதிரநத சபணகளில் 
ஆஸ்டிதயாமதலசியா ரோளயயும் 
உணடாக்குகின்்றது. இநநிளலயில் எலும்பானது 
சேன்ளேயாகவும் எளிதில் உளடயும் 
தன்ளேயுளடயதாகவும் ோறுகின்்றது. 
இநநிளலளயப் ரபாதுோன அைவு கால்சியம் 
உட்சகாள்ைல், ளவட்டமின் D உட்சகாள்ைல் 
ேற்றும் சதாடரச்சியான உடற்செயல்பாடுகைால் 
குள்றக்கலாம். 

9.13 சதாடர் உடறபெயிறசியின் 
நன்லேைள் (Benefits of regular exercise): 

உடற்பயிற்சி ேற்றும் உடற்செயல்பாடுகளை  
4 அடிப்பளட வளககைாகப் பிரிக்கலாம்.   
அளவ தாங்கும் தன்ளே, உறுதித்தன்ளே, 
ெேநிளலத்தன்ளே  ேற்றும் வளைநது சகாடுக்கும் 
தன்ளே ஆகியனவாகும்.

�ாஙகும் �ன்டம: சுவாெப்பயிற்சிகள், 
சுவாெம் ேற்றும் இதயச் செயல் அைவு 
ஆகியவற்ள்ற உயரத்துகின்்றது.  இது இேத்த ஓட்ட 
ேணடலத்ளத ேலமுடன் ளவத்து உடலின் 
கட்டளேப்ளப ரேம்படுத்துகி்றது.

உறுதித�ன்டம உெற்்பயிற்சி (Strength 
Exercises): இது தளெகளை ரேலும் 
உறுதியாக்குகின்்றது.  இது தனித்தன்ளேயுடன் 
இருக்கவும் அன்்றாட செயல்பாடுகைான ோடிப்படி 
ஏறுதல் ேற்றும் சுளேப்ளபகளைத் தூக்குதல் 
ரபான்்றவற்ள்றச் செய்யப் பயன்படுகின்்றது.

சமநிடலப்்பயிற்சி: இது வயதானவரகளிடம் 
சபாதுவாகக் காணப்படுகின்்ற தவறி விழுநதுவிடல் 
ரபான்்றனவற்ள்றத் தடுக்க உதவும் பயிற்சியாகும்.  
பல உடல் உறுதிப்பயிற்சிகள் உடல் 
ெேநிளலளயயும் ரேம்படுத்துகி்றது.  

ெடளந்து வகாடுக்கும் �ன்டமப் ்பயிற்சி: 
மூட்டுகள் சுதநதிேோக இயங்குவதற்கு ஏற்்றபடி 
உடல் தளெகள் நீட்சியளடய இது உதவி செய்கி்றது

சதாடர உடற்பயிற்சியினால் பல 
உடற்செயலியல் ேன்ளேகள் உணடு. அளவ:
•  தளெகள் நீணடு வைரவதுடன் 

உறுதியாகின்்றது.
•  இதயத் தளெ ஓய்வு வீதம் குள்றகின்்றது.
•  தளெோரகளில் சோதிகளின் உற்பத்தி 

உயரகின்்றது.
•  தளெோரகள் ேற்றும் தளெ ோணகள் 

உறுதியளடகின்்றன.
•  மூட்டுகள் ரேலும் வளையும் 

தன்ளேயளடகின்்றது.
•  ோேளடப்பிலிருநது பாதுகாப்பு கிளடக்கின்்றது.
•  ைாரரோன்களின் செயல்பாட்ளட 

அதிகரிக்கி்றது.
•  அறிவாற்்றல் சதாடரபான பணிகளை 

ரேம்படுத்துகி்றது.
•  உடல் பருேளனத் தடுக்கி்றது.
•  தன்னம்பிக்ளகளயயும் ேரியாளதளயயும் 

அதிகரிக்கி்றது.
•  ேல்ல உடற்கட்டு அழகுப்பணளபக் கூட்டும்.
•  தேோன வாழ்வுடன் ஒட்டுசோத்தோக உடல் 

ேலேளடகின்்றது.
•  ேன அழுத்தம், தளகப்பு ேற்றும் பதட்டம் 

ஆகியவற்ள்றத் தடுகி்றது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்ரபாது வைரசிளத 
ோற்்ற வீதம் அதிகரிக்கி்றது.  அதற்ரகற்ப 
தளெகளில் ஆக்ஸிஜன் ரதளவயும் அதிகரிக்கி்றது.  
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இத்ரதளவளய ஈடுசெய்ய அதிக அைவு ஆக்ஸிஜன் 
சகாணட இேத்த சிவப்பணுக்கள், செயல்படும் 
ளேயங்களுக்குச் செல்கின்்றன.  இதய துடிப்பும், 
இதயத்திலிருநது சவளிரயறும் இேத்தத்தின் 
அைவும் அதிகோகி்றது.  தளெகளையும்  
எலும்புகளையும் உறுதியாக்க, ெரிவிகித 
உணவுடன், உடற்பயிற்சியும் முக்கிய 
பங்காற்றுகி்றது.

9.14 எலும்பு முறிவு (Bone Fracture) :

எலும்புகள் உறுதியானளவ  என்்ற ரபாதிலும் சில 
ரேேங்களில் உளடயும் நிளல ஏற்படுகின்்றது.  
எலும்பு முறிவுகளைக் கீழ்க்காணும் 
அடிப்பளடகளைக் சகாணடு  வளகப்படுத்தலாம்.  
அளவ,

I.  எலும்பு முறிவுப்பகுதியின் இருப்பிடம்
II. முறிவின் முழுளே
III.  எலும்பு முறிவும் முறிநத எலும்பின் நீள் 

அச்சும் அளேநதுள்ை விதம்
IV.   முறிநத எலும்பு ரதாலில் ஏற்படுத்தியுள்ை 

பாதிப்பு.

�டம் 9.12 எலும்பு முறிவின வறககள

குறுக்கு 
வறக முறிவு

இடம்மொைொ ெொய்வு 
வறக முறிவு

இடம்மொறும் ெொய்வு  
வறக முறிவு

திருகு 
வறக முறிவு

�ச்றெக்சகொம்பு  
வறக முறிவு

சேொறுஙகுதல்

ரேரல குறிப்பிட்டுள்ை வளகப்பாட்டுடன் 
அளனத்து முறிவுகளையும் கீழ்க்கணடவாறு 
விைக்கலாம்.

அ) முறிவு அளடநத இடம்
ஆ) சவளியில் முறிவு சதரியும் விதம் 
இ) முறிவின் தன்ளே (படம் 9.12).

கீழ்வருவன எலும்பு முறிவின் சபாதுவான 
வளககள் ஆகும்.

1.  குறுக்கு ெடக (Transverse): இவவளகயில் முறிவு, 
எலும்பின் நீள் அச்சிற்கு  செங்குத்துக் 
ரகாணத்தில் குறுக்காக ஏற்படும்.

2.  இெம் மாைா சாய்வு ெடக (Oblique non-displaced): 
இவவளகயில் எலும்பின் நீள்அச்சிற்கு 
ொய்வான ரகாணத்தில் முறிவு ஏற்படும் ஆனால் 
உளடநத எலும்பு தன்னுளடய நிளலயிலிருநதது  
விலகாேல் இருக்கும் .

3.  இெம் மாறும் சாய்வு ெடக (Oblique displaced): 
இவவளகயில் எலும்பின் நீள் அச்சிற்கு 
ொய்வான ரகாணத்தில் முறிவு ஏற்படும் ஆனால் 
உளடநத எலும்புகள் தன்னுளடய 
நிளலயிலிருநது விலகும்.

4.  திருகு ெடக (Spiral):  அதிகப்படியான திருகல் 
விளெளய எலும்பின் மீது செலுத்தும் ரபாது 
திருகுரபான்்ற சுழல் பிைவு எலும்புகளில் 
ஏற்படுகி்றது. எ.கா. விளையாட்டு வீேரகளுக்கு 
ஏற்படும் சபாதுவான எலும்பு முறிவு.

5  ்பசடசக்வகாம்பு (Greenstick):  இதில் பச்ளெ ேேக் 
சகாம்புகள் ரபான்று முழுளேயாக உளடயாேல் 
காணப்படுகின்்றன.  இவவளக முறிவு 
குழநளதகளின் எலும்புகள் வளைநது 
சகாடுக்கும் தன்ளேயுடன் இருப்பதால்  
ஏற்படுகின்்றது.

6.  வநாறுஙகு�ல் ெடக (Comminuted): மூன்று 
அல்லது அதற்கு ரேற்பட்ட துணடுகைாக 
எலும்புகள் சோறுங்குகி்றது, இவவளக, 
குறிப்பாக வயதானவரக்கு ேட்டும் ஏற்படும், 
இவரகைது எலும்புகள் எளிதில் உளடயும் 
தன்ளேயுளடயன (கடினோனது, ஆனால் 
எளிதில் உளடயக் கூடியது). 

9.14.1 முறிந்த எலும்புைள் கு்ணோதல்

செல்கைால் ஆன, வைரச்சித் தி்றன் சகாணட 
உயிரதிசுக்களைக் சகாணட அளேப்ரப 
எலும்பாகும். தன்ளனத்தாரன 
பழுதுபாரத்துக்சகாள்ளும் தி்றளனயும் உடலின் 
அழுத்தத்திற்ரகற்ப அளேப்ளப சீேளேக்கும் 
தி்றளனயும் எலும்புகள் சபற்றுள்ைன.  எலும்பில் 
சபாருட்கள் படிதல், சபாருட்கள் மீை 
உறிஞெப்படுதல் ஆகிய இேணடும் எலும்பின் மீள் 
வடிவாக்கத்திற்குக் காேணோகும். எளிய எலும்பு 
முறிவில் முறிநத எலும்ளபச் ெரிசெய்வதில் 
ோன்கு நிளலகள் உள்ைன  (படம் 9.13).
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�டம் 9.13  முறிநத எலும்புகள குணமொதலின நிறலைகள

1.  இரத�க்கட்டி (Haematoma) ஏற்்படு�ல்: எலும்பு 
முறிதலின் ரபாது எலும்பு ேற்றும் அதளனச் 
சுற்றியுள்ை தளெகளில் உள்ை இேத்த 
ோைங்கள் உளடவதாலும் திசுக்கள் 
சிளதவளடவதாலும் இேத்தகசிவு உள்றதல் 
ஏற்படுகின்்றது. இதனால் இேத்தஉள்றவுக்கட்டி 
எலும்பு முறிநத பகுதிளயச் சுற்றி அளேகின்்றது.  
இப்பகுதியில் உள்ை திசுக்கள் வலியுடன் 
வீங்குகின்்றது. ஆக்ஸிஜன் கிளடக்காளேயால் 
எலும்பு செல்கள் இ்றநதுவிடுகின்்றன.

2.  நாரக்குருதவ�லும்பு காலஸ் உருொ�ல்: எலும்பு 
முறிநத ஒரு சில ோட்களில் பல்ரவறு செயல்கள் 
மூலம் சேன்ளேயான துகள்கள் நிள்றநத 
காலஸ திசு ரதான்றுகின்்றது. இேத்தக்கட்டியான 
ஹிேரடாோவினுள் இேத்த நுண ோைங்கள் 
உருவாகின்்றன.   விழுங்கும் தன்ளே சகாணட 
ஃரபரகாளெட் செல்கள் எலும்பு முறிவுப் 
பகுதியில் நுளழநது அங்குள்ை கழிவுகளைச் 
சுத்தம் செய்கின்்றன.  அரதரேேத்தில் 
ஃளபப்ரோபிைாஸட் (Fibroblasts) எனும் ோர 
உணடாக்கும் செல்களும் ஆஸடிரயாபிைாஸட் 
(Osteoblasts) எனும் எலும்புணடாக்கும் 
செல்களும் அருகில் உள்ை சபரியாஸடியம் 
ேற்றும் என்டாஸடியம் பகுதியில் இருநது உள் 
நுளழநது எலும்பின் மீள்கட்டளேப்ளப 
சதாடங்குகின்்றன.   ோர உணடாக்கும் செல்கள் 
ோரத்திசுளவயும் குருத்சதலும்ளப உணடாக்கும் 
செல்கள் (Chondroblasts) குருத்சதலும்பு 
ரேட்ரிக்ளஸயும் உருவாக்குகின்்றன. 
சீேளேக்கப்படும் திசுவினுள் எலும்பு 
உணடாக்கும் செல்கள் பஞசுரபான்்ற எலும்ளப 
உருவாக்கின்்றன. பின்னர இதில் குருத்சதலும்பு 
ரேட்ரிக்ஸ கால்சியத்ளத நிேப்பி 
ோரக்குருத்சதலும்பு காலஸ உருவாக வழி 
செய்கி்றது.

3.  எலும்பு காலஸ் (Bony callus) உருொக்கம்: சில 
வாேங்களில், ோரக்குருத்சதலும்பு காலஸ 
பகுதியில் புதிய எலும்பு நீட்சி ரதான்றுகின்்றது.  
படிப்படியாக அது பஞசுரபான்்ற எலும்பு 
கடினோன எலும்பு காலஸாக உருவாகின்்றது. 
எலும்புகாலஸ இரு எலும்புப்பகுதிகளும் ேன்கு 
இளணயும் வளே சதாடரநது வைரகி்றது 
முழுளேயாக இளணநத எலும்பு உருவாக 
ஏ்றத்தாழ 2 ோதங்கள் முதல் ஓோணடு வளே 
ஆகலாம்.

4.  மறு ெடிெடமத�ல் நிடல: எலும்பு காலஸ 
உருவாக்கம் பல ோதங்கள் நீடிக்கின்்றது. 
பின்னர இது ேறு வடிவளேத்தல் நிளலளய 
அளடகின்்றது.  ளடயஃளபசிஸின் சவளிப்பு்றம் 
ேற்றும் எலும்பின் சேடுலரி பகுதியில் உள்ை 
உபரிப் சபாருட்கள் நீக்கப்பட்டு, இறுக்கப்பட்ட 
எலும்பின் கடினசுவரகள் மீணடும் 
கட்டப்படுகின்்றன. இதன் மூலம் பளழய 
எலும்புத்ரதாற்்றம் மீணடும் ேறுவடிவளேக்கப் 
படுகின்்றது. ேறுவடிவளேக்கப்பட்ட 
எலும்பானது முறியாத பளழய எலும்பு ரபான்்ற 
ரதாற்்றத்ளத சபறுகி்றது.

9.15  மூட்டு நழுவுதல் ேறறும்  
சிகிச்லெ முலைைள்

மூட்டு ேழுவுதல் என்பது மூட்டின் அளெவுப்பகுதி 
இளணவுப் பகுதிளய விட்டு முழுளேயாக இடம் 
சபயரதல் ஆகும்.  இதில், எலும்புகளின் இயல்பான 
இளணவு அளேப்பு ோற்்றப்படுகின்்றது.

தாளட, ரதாள்பட்ளட, விேல்கள், சபருவிேல் 
ஆகிய இடங்களில் உள்ை மூட்டுக்கள் எளிதில் 
ேழுவக்கூடிய மூட்டுக்கள் ஆகும்.

மூட்டுேழுவுதளல கீழ்வரும் முள்றயில் 
வளகப்படுத்தலாம், அளவ

1. பி்றவிக்குள்றபாடு மூட்டு ேழுவுதல்

2. விபத்து மூட்டு ேழுவுதல்

3. ரோய்நிளல மூட்டு ேழுவுதல்

4.  பக்கவாதத்தினால் ஏற்படும் மூட்டு 
ேழுவுதல்.

1.  பிைவிக் குடை்பாட்டு மூட்டு நழுவு�ல்: இவவளக 
மூட்டு ேழுவுதல் ேேபியல் காேணிகள் அல்லது 
வைர கருவில் ஏற்படும் குள்றபாட்டின் விளைவு 
ஆகும்.
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2.  வி்பதது மூட்டு நழுவு�ல்: தீவிேோன தாக்கத்தின் 
அல்லது அடிபடுவதன் விளைவாகத் 
ரதாள்பட்ளட,  இடுப்பு ேற்றும் முழங்காலில் 
ஏற்படுவதாகும்.

3.  தநாய் நிடல மூட்டு நழுவு�ல்: காெ ரோய் 
ரபான்்ற ரோய்கைால் ஏற்படுகி்றது. அதனால் 
இடுப்புபகுதி ேழுவும்.

4.  ்பக்கொ�ததி்னால் மூட்டு நழுவு�ல்: இது 
கால்கள் அல்லது ளககளில் ஒரு பகுதிதளெகளில் 
ஏற்படும் செயலிழப்பு பக்கவாதத்ளத 
உணடாக்குவதால் ஏற்படுகி்றது.  

சிகிச்வெ

ேழுவிய மூட்டுக்கள் இயல்பு நிளலக்கு 
இயற்ளகயாக திரும்பாத நிளலயில், கீழ்க்கணட 
சிகிச்ளெகளை அளிக்கலாம்.

• மீணடும் பளழய இடத்திரலரய அளேத்தல்
• அளெயாதிருக்கச் செய்தல்
• ேருநது ேருத்துவம்
• ேறுவாழ்வு அளித்தல்

9.16  இயன் ேருததுவம்  
(Physiotherapy)

செயலிழநத ளக, கால்களை உடற்பயிற்சி சிகிச்ளெ 
மூலம் இயல்பாகச் செயல்பட ளவக்கும் முள்றரய 
இயன் ேருத்துவம் ஆகும்.  ேறுவாழ்வளிக்கும் 
சதாழில் முள்றயான இநதச் சிகிச்ளெ முள்ற, 
எல்லா  உடல் ேல ளேயங்களிலும்  ரேற்சகாள்ைப் 
படுகி்றது.  பிஸிரயாசதேபிஸட் எனப்படும் இயன் 
ேருத்துவரகள், சிகிச்ளெக்கான பயிற்சிகளை 
அளிப்பர.  தளெகள் வீணாதல் மூட்டுகள் விள்றத்த 
நிளலக்குச் செல்லுதல் ஆகியன எலும்பு முறிவு 
சிகிச்ளெயின் இறுதியில் ஏற்படுகின்்றன. இயன் 
ேருத்துவ சிகிச்ளெ முள்றயான சதாடர 
உடற்பயிற்சி மூலம் ரேரல குறிப்பிட்ட 
பிேச்சிளனகளைச் ெரிசெய்யலாம். மூட்டு வலி, 
ஸபான்ளடரலாசிஸ, தளெ ேற்றும் எலும்பு 
குள்றபாடுகள் பக்கவாதம் ேற்றும் தணடுவடப் 
பாதிப்பு ரபான்்றவற்ள்ற இம்முள்றயில் தீரக்கலாம் 
என நிரூபணம் ஆகியுள்ைது.

  பொடச் சுருக்ைம்

இடப்சபயரச்சி விலங்குகளின் 
குறிப்பிடத்தக்கசதாரு பணபாகும். அமீபா ரபான்்ற 
இயக்கம், குறுஇளழ இயக்கம், நீளிளழ 
இயக்கம்ேற்றும் தளெயியக்கம் ஆகியன பல்ரவறு 
இயக்க முள்றகள் ஆகும். எலும்புத்தளெகள், 
உள்ளுறுப்புத்தளெகள், ேற்றும் இதயத்தளெகள் 
ரபான்்ற மூன்று வளக தளெகள் ேனிதனில் 
காணப்படுகி்றது. எலும்புகளுடன் தளெோணகள் 
மூலம் எலும்பு தளெகள் இளணக்கப்பட்டுள்ைன. 
நுணரணாக்கி அளேப்பில் அடரத்தி மிகு 
பட்ளடகள் ேற்றும் அடரத்தி குள்ற பட்ளடகள் 
எனத் சதாடரச்சியாகச் சீோக அளேநதுள்ைளே 
எலும்புத் தளெயின் முக்கிய அளேப்பாகும். 
தளெகளின் முக்கியப் பணபுகைாவன, 
கிைரச்சித்தி்றன், சுருங்கும்தி்றன், கடத்தும் தி்றன் 
ேற்றும் மீட்சித்தி்றன் ஆகியனவாகும்.  
ெேநீைச்சுருக்கம் ேற்றும் ெே இழுப்புச் சுருக்கம் 
என்்ற இருவளக சுருக்கங்கள் தளெகளில் 
காணப்படுகின்்றன. ெட்டக ேணடலம் என்பது 
எலும்புகளும் குருத்சதலும்புகளும் சகாணட 
கட்டளேப்பாகும்.ெட்டக ேணடலத்தில், அச்சுச் 
ெட்டகம் ேற்றும் இளணயுறுப்புச் ெட்டகம் என்்ற 
இரு முதன்ளே வளககள் உள்ைன.ோரிளணப்பு 
மூட்டுகள், குருத்சதலும்பு மூட்டுகள் ேற்றும் 
உயவு மூட்டுகள் என்்ற மூன்று வளக மூட்டுகள் 
உடலில் உள்ைன.ளேயாஸதீனியா கிரேவிஸ, 
தளெச்சிளதவுரோய், சடட்டனி, தளெச்ரொரவு, 
தளெப்பிடிப்பு ேற்றும் தளெச்செயலிழப்பு ஆகியன 
தளெ ேணடலக் குள்றபாட்டுடன் சதாடரபுளடய 
ரோய்கைாகும். மூட்டு வலி ேற்றும் எலும்புப்புளே 
ஆகியன எலும்பு ேணடலக் குள்றபாட்டு ரோய்கள் 
ஆகும்.  ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி உடளலச் 
சீோகவும் ேலமுடனும் ளவத்திருக்கும்.

 ஒரு நீணடளேநத எலும்பில் 
ளடயாஃளபசிஸ, எபிஃளபசிஸ ேற்றும் ெவவுகள் 
ஆகியளவ உள்ைன. எலும்புகள் உறுதியாக 
இருப்பினும் அளவ உளடதலுக்கும் முறிவுக்கும் 
உட்படுகின்்றன. எளிய எலும்பு முறிளவச் 
ெரிசெய்தலில் ோன்கு முக்கிய நிளலகள் 
உள்ைன. இயன் ேருத்துவத்தில் உடற்பயிற்சிகள் 
மூலம் சிகிச்ளெ அளிக்கப்பட்டு ளக, கால்கள் 
இயல்பாக இயங்கச் செய்யப்படுகின்்றன.
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  மதிப்பீடு:

I.ெரியோை விவடவயத் பதரந்ததடு.

1.  தளெகளை உருவாக்கும் அடுக்கு.
அ) பு்றப்பளட 
ஆ) ேடுப்பளட 
இ) அகப்பளட 
ஈ) ேேம்பு பு்றப்பளட

2.  தளெகள் இவற்்றால் ஆனளவ
அ) தளெச்செல்கள் 
ஆ) லியூக்ரகாளெட்டுகள் 
இ) ஆஸடிரயாளெட்டுகள் 
ஈ) லிம்ரபாளெட்டுகள்

3. எலும்புகரைாடு இளணநதுள்ை தளெகள் 
இவவாறு அளழக்கப்படுகி்றன.
அ) எலும்புத்தளெகள் 
ஆ) இதயத்தளெ 
இ) இயங்குதளெ 
ஈ) சேன்தளெகள்

4. எலும்புத்தளெகளை எலும்புகரைாடு 
இளணப்பது
 அ) தளெோணகள் 
ஆ) தளெோர 
இ) சபக்டின் 
ஈ) ஃளபப்ரின்

5. தளெ இளழக் கற்ள்ற இவவாறு 
அளழக்கப்படுகின்்றன.
அ) ளேரயாஃளபப்ரில்கள் 
ஆ) ஃபாசிக்கிள் 
இ) ொரரகாமியர
ஈ) ொரரகாப்பிைாெம்

6. தளெோரிலுள்ை ஆக்ஸிஜளனச் ரெமிக்கும் 
நி்றமி
அ) ளேரயாகுரைாபின் 
ஆ) ட்ரோரபானின் 
இ) ளேரயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

7. தளெோரகளின் செயல் அலகு 
அ) ொரரகாமியர 
ஆ) ொரரகாபிைாெம் 
இ) ளேரயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

8. தடித்த இளழகளிலுள்ை புேதம்

அ) ளேரயாசின் ஆ) ஆக்டின் 
இ) சபக்டின்  ஈ) லியூசின் 

9. சேல்லிய இளழகளிலுள்ை புேதம்

அ) ளேரயாசின் ஆ) ஆக்டின் 
இ) சபக்டின் ஈ) லியூசின்

10. அடுத்தடுத்த இேணடு ‘Z’ ரகாடுகளுக்கிளடரய 
உள்ை பகுதி

 அ) ொரரகாமியர  ஆ) நுணகுழல்கள் 
இ) ளேரயாகுரைாபின்  ஈ) ஆக்டின்

11. ஒவசவாரு எலும்புத்தளெயும் இதனால் 
மூடப்பட்டுள்ைது.
அ) எப்பிளேசியம் 
ஆ) சபரிளேசியம் 
இ) எணரடாளேசியம்   
ஈ) ளைப்ரபாளேசியம்

12. இது முழங்கால் மூட்டுக்கு உதாேணம்
அ) ரெணமூட்டு 
ஆ) கீல்மூட்டு 
இ) முளை அச்சு மூட்டு 
ஈ) ேழுவு மூட்டு

13. முதல் முள்சைலும்பு ேற்றும் அச்சு 
முள்சைலும்புகளுக்கு இளடரய உள்ை   
மூட்டின் சபயளேக் கூறு.
 அ) உயவு மூட்டு 
ஆ) முளை அச்சு மூட்டு 
இ) ரெணமூட்டு 
ஈ) கீல்மூட்டு

14.  தளெச்சுருக்கத்திற்கான ATPரயஸ சோதி 
உள்ை இடம்
அ) ஆக்டினின் 
ஆ) ட்ரோப்ரபானின் 
இ) ளேரயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

15. ளெரனாவியல் திேவம் காணப்படும் இடம்
அ) மூளையின் சவன்ட்ரிக்கிள்கள் 
ஆ) தணடுவடம் 
இ) அளெயா மூட்டுகள் 
ஈ) ேன்கு அளெயும் மூட்டுகள்
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16. யூரிக் அமிலப் படிகங்கள் ரெரவதால் 
மூட்டுகளில் வீக்கம் ரதான்றுவது

அ) சகௌட் 

ஆ) ேயஸதீனியா கிரேவிஸ 

இ) எலும்புப்புளே

ஈ) ஆஸடிரயாேரலசியா

17. அசிட்டாபுலம் இதில் அளேநதுள்ைது.

அ) காளே எலும்பு 

ஆ) இடுப்சபலும்பு 

இ) ரதாள்பட்ளட எலும்பு 

ஈ) சதாளட எலும்பு

18. இளணயுறுப்புச்ெட்டகம் என்பது

அ) வளையங்களும் அளதச்ொரநத 
இளணயுறுப்புகளும்

ஆ) முள்சைலும்புகள் 

இ) கபாலம் ேற்றும் முள்சைலும்புத்சதாடர

ஈ) விலாஎலும்புகள் ேற்றும் ோரசபலும்பு

19. ோக்ரோஃரபஜகள் சவளிப்படுத்தும் இயக்கம்

அ) நீளிளழ

ஆ) குறுயிளழ 

இ) தளெயியக்கம் 

ஈ) அமீபா ரபான்்ற இயக்கம்

20.முழங்ளகயின் கூரளே பகுதி

அ) ஏகுரோமியன் நீட்சி 

ஆ) கிளிோய்டு குழி 

இ) ஓலிகிோணன் நீட்சி 

ஈ) இளணவு

21. பல்வளக இயக்கங்களின் சபயரகளைக் கூறுக.

22. ொரரகாமியரிலுள்ை தளெயிளழகளின் 
சபயரகளைக் கூறுக.

23.  எலும்புத் தளெகளிலுள்ை சுருங்கு 
புேதங்களின் சபயரகளைக் கூறுக.

24. எலும்புத் தளெகளை விைக்கும்ரபாது 
“வரியுளடய” என்பது எளதக்   குறிக்கி்றது?

25.  ெே இழுப்பு சுருக்கம் எவவிதம் 
ேளடசபறுகி்றது?

26. ெே நீைச் சுருக்கம் எவவிதம் ேளடசபறுகி்றது?

27.  கபால எலும்புகளின் சபயரகளைக் குறிப்பிடுக.

28. ேனித உடலில் இளணக்கப்படாத எலும்பு எது?

29. அச்சு ெட்டகத்தில் அடங்கியுள்ை மூன்று 
முக்கியப் பகுதிகளின் சபயரகளைப் 
பட்டியலிடுக. 

30. சடட்டனி எவவாறு ஏற்படுகி்றது?

31. ேேண விள்றப்பு எவவாறு ஏற்படுகி்றது?

32. ோரபுக்கூட்ளட உருவாக்கும் 
விலாஎலும்புகளின் வளககள் யாளவ?

33. இடுப்பு வளையத்திலுள்ை எலும்புகள் 
யாளவ?

34. தளெேணடலத்தின் ரகாைாறுகளைப் 
பட்டியலிடுக.

35. தளெச்சுருக்கத்திற்கான ெறுக்கு – 
இளழக்ரகாட்பாட்ளட விைக்கு.

36. சதாடர உடற்பயிற்சி செய்வதன் ேன்ளேகள் 
யாளவ?

37. பல்ரவறு எலும்பு முறிவுகள் யாளவ?

38. எலும்புமுறிவு ஏற்படும் விதம் ேற்றும் எலும்பு 
முறிவு குணோதல் பற்றி விவரி.

39. இயன் ேருத்துவம் (ஃபிசிரயாசதேபி) என்்றால் 
என்ன?

40. மூட்டுகள் ேழுவுதல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
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இறணயச்செயல்�ொடு 

எலும்பு மண்டைல இரணய ெ்க்கத்தின் உைலி 
https://www.getbodysmart.com/skeletal-system

�டிகள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி getbodysmart என்னும் 

ெ்க்கத்திற்குச் பெல்லவும். திரையில் ்காணப்ெடுவைவற்றுள் Skeletal Organisation என்ெதரைச் 
பொடு்ககி எலும்பு்களின் உள்ைரமப்பு மற்றும் பெயல்ொடு்கள் ஆகியவற்ரை ஆைாய்நது அறியவும்.

2. பின்ைா் மீண்டும் முநரதய Skeletal Organisation ெ்க்கத்திற்குச் பெல்லவும். இப்பொழுது Upper 
Limb Bones என்ெதரைச் பொடு்ககி  clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, and hand 
bones வொன்ை எலும்பு்கரைப் ெற்றி ஆைாய்நதறியவும்.

3. வமற்கூறியப் ெடி்கரைப் பின்ெற்றி இன்னும் ெல எலும்பு்களின் அரமப்பு மற்றும் ெயன்ொடு்கரை 
அறியவும்.

4. கீவழ ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைங்களின் துரண்கப்காண்டு எலும்பு மண்டைலத்தின் கூடுதல் 
த்கவல்்கரைத் பதரிநது ப்காள்ைவும்.

எலும்பு மண்டலைத்றத 
ஆைொய்நது புரிநது 
சகொளபவொமொ!

We like to move

இடப்ச�யர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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• நியூரகானின் அ்மப்பு 
மற்றும் மனிே நரம்பு 
மண்டலம் ஆகியவற்்ைப் 
புரிந்து க்காள்ளுேல்.

• உணரவு நரம்பு்ள் மற்றும் 
இயக்கு நரம்பு்ளின் 
பணி்்ள தவறுபடுததி அறிேல்.

• நரம்பு தூண்டல் ்டதேப்படுவ்ேப் 
புரிந்து க்காள்ளுேல் மற்றும் மயலின் 
உ்ையின் முக்கியததுவம் மற்றும் 
ேகாவல் மு்ை ்டதேல் ஆகியவற்்ைக் 
்ற்ைல்

• நரம்பு ெந்திப்பு மற்றும் நரம்புே்ெ 
ெந்திப்பு ஆகியவற்றின் பங்கி்ை 
அறிேல்

• ்மய நரம்பு மண்டலததின் 
அ்மப்்பயும் பணி்்ளயும் அறிேல்

• ்ண், ்காது, நு்ரச்சி மற்றும் சு்வ 
உணரவி்ள் மற்றும் தேகால் 
ஆகியவற்றின் உணரவு 
உள்வகாங்குேல் மற்றும் கெயல்படுதேல் 
ஆகியவற்்ைப் புரிந்துணரேல்

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

ேம் உடல் எவவாறு ரவளலச் செய்கி்றசதன்று 
எப்ரபாதாவது ஆச்ெரியப்பட்டதுணடா? ேம் 
உடலின் ஒவசவாரு பகுதியும் ஒவசவாரு 
ரவளலளயத் சதாடரநது செய்து 
சகாணரடயுள்ைது. எத்தளனரயா பு்றச்சூழல் 
காேணிகள் ோறினால் கூட நிளலத்து நின்று, 
அப்பணிகளைச் சி்றப்பாகச் செய்கி்றது. கணகள் 
ேம்ளேச்சுற்றியுள்ை சபாருட்களைக் காண 
உதவுகி்றது. பல்ரவறு ஒலிகளைக் ரகட்க ேேது 
காதுகள் உதவுகின்்றன. இதயம் ஒரு 
ஒழுங்களேரவாடு விடாேல் 
இயங்கிக்சகாணடிருக்கி்றது. நுளேயீேல் காற்ள்ற 
வாங்குவதும் சவளிரயற்றுவதுோய் உள்ைது. 
உடலில் காயம் படும்ரபாது கணகள் கணணீர 
விடுகின்்றன. உடலின் ஒவசவாரு செல்லும் 
ஒருங்கிளணநது பணியாற்றுகி்றது. இச்செயல்கள் 
எல்லாம் எவவாறு ஒருங்கிளணக்கப்பட்டு 
ஒழுங்குபடுத்தப்படுகி்றது என்பது சதரியுோ?

 ேேம்பு ேணடலோனது உடல் முழுவதுமுள்ை 
பல்ரவறு ேணடலங்களையும் ஒருங்கிளணத்து, 
சி்றப்பாகவும் தளடயின்றியும் செயல்படச் 
செய்கி்றது. ஒவசவாரு சோடியிலும் ேளடசபறும் 
உடற்செயல்பாடுகளில் பங்ரகற்பது ேேம்பு 

அலகு-IV   �ோடம் – 10

�ரம்பு கடடுப்�ோடு மறறும் 
ஒருங்கிவணப்பு
�ோட உள்்ளடக்கம்
10.1. நரம்பு மண்டலம்
10.2. மனிே நரம்பு மண்டலம்
10.3.  நியூரகான் – நரம்பு மண்டலததின் அ்மப்பு 

மற்றும் கெயல் அலகு
10.4. ்மய நரம்பு மண்டலம்
10.5. அனிச்்ெ கெயல் மற்றும் அனிச்்ெ வில்
10.6.  உணர்வப் கபறுேல் மற்றும் கெயல் 

மு்ையகாக்்ம்

மூ்ளயின் மி் முக்கியமகாை ே்டகெய்யும் 
நரம்புணரவு ்டததி ்காமகா அ்மதைகா பியூட்்டரிக் 

அமிலம் (GABA) ஆகும். நரம்பின் கிளரச்சித 
ேன்்ம்ய இது கு்ைக்கிைது.
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ேணடலரே ஆகும். இேவு பகலாக, ேேம்பு 
செல்களின் ஊரட செல்லும் மில்லியன் 
கணக்கான தூணடல்கரை இதயத்ளதத் துடிக்கச் 
செய்யவும், சிறுநீேகம் கழிளவ சவளிரயற்்றவும், 
சுளவ மிகு உணளவ வாய் அறிவதுோகிய பல 
நிகழ்வுகளுக்குக் காேணங்கைாய் அளேகின்்றன. 
இளெக் கருவிளய வாசித்துக் சகாணரட பாடுவது, 
பாடளல ேசித்தவார்ற வீட்டு ரவளலகளைச் 
செய்வது என, ஒரே ரேேத்தில் சப்றப்படும் 
பலவளகத் தூணடல்களுக்கும் ஏற்்றவாறு 
சதாடரநது விளனயாற்றுவது ேேம்பு ேணடலத்தின் 
சி்றப்பாகும். கூட்டு செயல்கைான, மிதிவணடி 
ஓட்டுதல் அல்லது பி்ற வாகனங்களை இயக்குதல் 
ரபான்்ற வழக்கோன ரவளலகைானாலும் 
அல்லது பயிற்சிசபற்றுத் ரதரநத நுணதி்றப் 
பணியானாலும் அதில் ேேம்பு ேணடலத்தின் 
ஒருங்கிளணப்பு ஆற்்றல் சபரும் பங்கு இருக்கும். 

இப்பாடத்தின் வழி, ேேம்பு ேணடலம் 
அளேநதுள்ை விதம், எவவாறு அது அளனத்து 
ேணடலங்களையும் ஒருங்கிளணக்கி்றது? ேற்றும் 
இப்பணிகளின் பின்புலோக உள்ை செல் உள் 
நிகழ்வுகள் என்ன? ஆகியவற்ள்ற அறியலாம்.

10.1. நைம்பு ேண்டலம் (Neural system)

நியூோன்கள் எனப்படும் அதி சி்றப்பளடநத 
செல்கைால் ஆக்கப்பட்டது ேேம்பு ேணடலம் 
ஆகும். இச்செல்கரை பல்ரவறு தூணடல்களை 
சபற்று அதன் தன்ளேகளைக் கணடறிநது, 
செயல்படுத்தி அவற்ள்றக் கடத்துகின்்றன. 
கீழ்நிளல முதுகுோணற்்றளவகளில் ேேம்பு 
வளலயாக எளியவளக ேேம்பு ேணடலம் 
அளேநதுள்ைது. உயரநிளல விலங்குகளில் ேன்கு 
வைரச்சியளடநதுள்ை ேேம்பு ேணடலம் 
கீழ்க்கணட மூன்று அடிப்பளடப் பணிகளைச் 
செய்கின்்றன.

• உணரச்சியறிதல் பணிகள் (Sensory functions): 
பு்ற ேற்றும் அகச் சூழலிலிருநது வரும் 
உணரவுகளை உள்வாங்குதல். 

• இயக்கு பணிகள் (Motor functions): 
மூளையிலிருநது வரும் கட்டளைகளைப் 
சபற்று எலும்பு ேற்றும் தளெ ேணடலத்துக்கு 
அனுப்புதல்.

• தானியங்கு பணிகள் (Autonomic functions) : 
அனிச்ளெ செயல்கள்.

10.2.  ேனித நைம்பு ேண்டலம் 
(Human neural system) 

ேனிதனின் ேேம்பு ேணடலத்ளத டமய நரம்பு 
மணெலம் (Central neural system-CNS ) ேற்றும் புை 
நரம்பு மணெலம் (Peripheral neural system –PNS) என 
இரு சபரும் பிரிவுகைாகப் பிரிக்கலாம். ேேம்பு 
தூணடல்களை கடத்தும் ரவளலளயச் செய்கி்ற 
நியூோன்கள்தான் ேேம்பு ேணடலத்தின் 
அடிப்பளடச் செயல் ேற்றும் அளேப்பு அலகாகும். 
ேேம்பு ொோ செல்கைான நியூரோகிளியல் 
செல்கள் ேேம்புத் திசுக்களுக்கு உறுதுளணயாக 
உள்ைன.

நியூோன்களை, அளவ செய்யும் ரவளலகளை 
அடிப்பளடயாகக் சகாணடு மூன்று வளககைாகப் 
பிரிக்கலாம்.

1.  உட்செல் நியூைான்ைள் (Afferent neurons): 
உணரவுறுப்புகள் சபறும் 
ேேம்புத்தூணடல்களை ளேய ேேம்பு 
ேணடலத்திற்குக் கடத்துபளவ.

2.  சவளிச்செல் நியூைான்ைள்  
(Efferent neurons): ளேய ேேம்பு 
ேணடத்திலிருநது இயக்கு தூணடல்களை 
செயல்படு உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்பளவ.

3.  இலட நியூைான்ைள் (Interneurons) : உட்செல் 
ேற்றும் சவளிச்செல் நியூோன்களுக்கிளடரய, 
ளேய ேேம்பு ேணடலத்தில் இளணப்பாக 
உள்ைளவ.

ளேய ேேம்பு ேணடலத்தில் இளணப்புத் 
திசுக்கள் ஏதுமில்ளல. ஆதலால் நியூோன்களுக்கு 
இளடரயயுள்ை செல் இளடசவளிகளை 
நியூரோகிளியா செல்கள் நிேப்புகின்்றன. 
சுற்றியுள்ை நியூோன்களுக்கு உணளவ அளிப்பது, 

 குறிப்பு
மூவ்ளயில் ஏற�டும் அப�கப் 
புறறுப�ோயகளுக்கு, கிளியோல் தெல்கப்ள 
கோரணமோக உள்்ளை. ஏதைனில் �ரம்பு 
தெல்கள் தெல்�குப்புத் தி்றன் அற்றவவ. 
ஆைோல் கிளியோல் தெல்கள் ததோடரந்து 
�குப்�வடயும் தி்றவைப் த�றறிருப்�தோல் 
மூவ்ளயில் ஏற�டும் கடடிகளுக்குக் 
கோரணமோக அவமகின்்றை.
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நிளனவாற்்றல் நிகழ்வில் பங்ரகற்பது, செல் பிரிதல் 
ேற்றும் இழப்பு மீட்டலின் ரபாது ரெதேளடயும் 
செல்களைப் புதுப்பிப்பது, மூளையில் 
காயரேற்படும்ரபாது சதாற்றுயிோக வரும் 
அயல்சபாருட்களை விழுங்குவது உள்ளிட்ட பல 
ரவளலகளையும் நியூரோகிளியா செல்கள் 
செய்கின்்றன.

10.3.  நியூைான் - நைம்பு ேண்டலததின் 
அலேபபு ேறறும் செயல் அலகு 
(Neuron as a structural and 

functional unit of neural system)

நுண அளேப்பு சகாணட நியூோன்களில் மூன்று 
சபரும் பகுதிகள் உள்ைன. அளவ வசல்உெல் 
(Soma), வென்ட்டரட்டுகள் (Dendrites) ேற்றும் 
ஆக்ஸான் (Axon) ஆகியளவயாகும். செல் உடல் 
பகுதி, ரகாை வடிவத்திலும் அடிப்பளட 
செல்லுக்குரிய அளனத்து உட்சபாருட்களையும் 
சகாணடிருநதாலும், சென்டிரிரயால்கள் ேட்டும் 
காணப்படுவதில்ளல. நியூோளன சுற்றியுள்ை 
பிைாஸோ ெவவிற்கு நியூரிவலம்மா (Neurilemma) 
என்றும் ஆக்ஸானின் பிைாஸோ ெவவிற்கு 
ஆக்தஸாவலம்மா (Axolemma) என்றும் சபயர. 
செல் உடலில் பல கிளைகளைக் சகாணட 
குட்ளடயான இளழகள் காணப்படுகின்்றன. 
இளவ சடன்ட்ளேட்டுகள் என்று 
அளழக்கப்படுகின்்றன. இளவ ேேம்பு 
தூணடல்களை செல் உடளல ரோக்கி 
அனுப்புகின்்றன. செல் உடல் ேற்றும் 
சடன்ட்ளேட்டுகளில் ளெட்ரடாபிைாெம் 
காணப்படுகி்றது. ரேலும் நிஸ்ஸல் துகள்கடளக் 
(Nissl’s granules) சகாணட என்ரடாபிைாெ வளலயும் 
உள்ைது. 

செல்உடலின் கூம்பு வடிவப் பகுதியான 
ஆக்ஸான் தமட்டிலிருந்து (Axon hillock) உருவாகும் 
நீணட இளழரய ஆக்ஸான் (Axon) ஆகும். இதன் 
முளனப் பகுதி சிறு கிளைகளைக் சகாணடது. 
இயக்கு நியூோன்களில், ஆக்ஸான்ரேட்டிலிருநது 
தான் ேேம்புத்தூணடல் ரதாற்றுவிக்கப்படுகி்றது. 
ஒரு நியூோனின் ஆக்ஸான் கிளைத்து பல 
நியூோன்கரைாடு சதாடரபு சகாணடுள்ைது. 
நியூோனின் ேற்்ற இரு பகுதிகளைப் ரபாலரவ 
செல் உட்சபாருட்களைக் சகாணடிருநதாலும் 
ஆக்ஸானில் ரகால்ளக உறுப்புகளும் நிஸஸல் 
துகள்களும் இல்ளல. 

ஆக்ஸான்களில், குறிப்பாகப் பு்ற ேேம்பு 
ேணடலத்திலுள்ை ஆக்ஸான்களின் 
ரேற்பு்றத்ளதக் கிளியால் செல்களின் ஒரு 
வளகயான ஷிொன் வசல்கள் (Schwann cells) 
சூழ்நதுள்ைன. இது மயலின் உடைடய  
(Myelin sheath) உருவாக்குகி்றது. ஆக்ஸான்களில் 
ேட்டுரே இவவுள்ற உணடு. சடன்டிளேட்டுகள் 
எப்ரபாதுரே ேயலின் உள்ற அற்்றளவ ஆகும். 
ஆக்ஸானில் உள்ை ேயலின் உள்ற 
சதாடரச்சியாகக் காணப்படுவதில்ளல. 
அடுத்தடுத்த ஷிவான் செல்களுக்கிளடரய சிறு 
இளடசவளி உணடு. இதற்கு ரான்வியர கணு 
(Nodes of Ranvier) என்று சபயர. ேயலின் 
உள்றகளைக் சகாணட நீணட ேேம்பிளழகள் மிக 
ரவகோகத் தூணடல்களைக் கடத்துகின்்றன. 
ேயலின் உள்றயற்்ற ேேம்பிளழகளில் 
நிதானோகரவ தூணடல்கள் கடத்தப்படுகின்்றன 
(படம் 10.1). 

ஆக்ஸானின் ரெய்ளே முளனயின் ஒவசவாரு 
கிளையும் குமிழ் ரபான்்ற முடிச்சில் முடிகி்றது. 

 குறிப்பு
மனித உடலில் உள்்ள மிக நீ்ளமோை 
தெல்கள் நியூரோன்கள் ஆகும். 
தண்டுவடத்திலிருந்து ததோடங்கிக் 
கோலின் த�ருவிரல் வவர நீண்டுள்்ள 
இடுப்பு �ரம்ப� (Sciatic nerve) உடலின் மிக 
நீண்ட ஆக்ஸோன் ஆகும். ஒரு தெல் 
இவழக்ளோை இதன் நீ்ளம் சுமோர ஒரு 
மீடடர அல்லது அதறகு பமலும் இருக்கும். 
வமய �ரம்பு மண்டலத்தின் இவட 
நியூரோன்களின் (Inter neuron) ஆக்ஸோன்கள் 
அ்ளவில் மிகச் சிறியவவ ஆகும்.

�டம் 10.1 நியூைொன
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10.3.1.  �ரம்பு தூண்டலின் பதோற்றமும் 
கடத்துதலும் (Generation and 
Conducton of Nerve Impulses)

ேேம்பு தூணடல் எவவாறு ரதான்றுகி்றது 
ேற்றும் கடத்தப்படுகி்றது என்பளத இப்பகுதி 
விைக்குகி்றது. உணரவுறுப்புகள் சபறும் 
உணரவுகள் ேேம்பிளழகளின் வழிரய மின் 
தூணடல்கைாக (துடிப்புகைாக) எடுத்துச் 
செல்லப்படுகின்்றன. ேேம்பிளழகளில் 
பயணிக்கும் சதாடர மின் தூணடல்கரை நரம்பு 
தூணெல் எனப்படும். ஆக்ரஸாசலம்ோவின் 
உட்பு்றமுள்ை ளெட்ரடாப்பிைாெத்தில் உள்ை 
செல்உள் திேவத்தில் அதிக அைவு சபாட்டாசியம் 
ேற்றும் ேக்னீசியம் பாஸரபட்டுகள் உள்ைன. 
இவற்றுடன் எதிரேள்ற மின்தன்ளே சகாணட 
புேதங்களும் பி்ற கரிே மூலக் கூறுகளும்  
(Organic molecules) உள்ைன. ஆக்ரஸாசலம்ோவிற்கு 
சவளியில் உள்ை செல் சவளித்திேவத்தில் அதிக 
அைவு ரொடியம் குரைாளேடு, 
ளபகாரபரனட்டுகள், உணவூட்டப் சபாருட்கள் 
ேற்றும் செல்லுக்கான ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றுடன், 
காரபன் ளட ஆக்ளஸடு ேற்றும் 
நியூோன்களிலிருநது சவளிரயற்்றப்படும் 
வைரசிளத ோற்்றக் கழிவுகள் ஆகியளவயும் 
உள்ைன. இவவிரு திேவங்களிலும் எதிரேள்ற 
மின்னூட்டத் துகள்களும் (Anions) ரேரேள்ற 
மின்னூட்டத் துகள்களும் (Cations) உள்ைன. 
இத்தளகய மின்னூட்டத் துகள்கரை தூணடளலக் 
கடத்தும் பணிளயச் செய்ய உதவுகின்்றன. 

இது நரம்பு சந்திப்பு முடிசசு (Synaptic knob) 
எனப்படும். இதனுள் ேேம்புணரவு கடத்திகள் 
(Neurotransmitters) நிேம்பிய டச்னாப்டிக் ட்பகள் 
(Synaptic vesicles) உள்ைன. ஆக்ஸான்கள் செல் 
உடலிலிருநது சபறும் தூணடல்களை நரம்பு வசல் 
இடெவெளி (Interneural space) அல்லது நரம்பு – 
�டச சந்திப்பிற்குக் (Neuromuscular junction) 
கடத்துகின்்றன. 

 ஆக்ஸான் ேற்றும் சடன்ட்ளேட்டுகளின் 
எணணிக்ளகயின் அடிப்பளடயில் நியூோன்கள் 
மூன்று வளககைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன  
(படம் 10.2) அளவயாவன:

்பல முட்ன நியூரான்கள் (Multipolar neurons) : 
இவவளகயில் ஒரு ஆக்ஸானும் இேணடு அல்லது 
அதற்கு ரேற்பட்ட எணணிக்ளகயில் 
சடன்ட்ளேட்டுகளும் இருக்கும். சபரும்பாலான 
இளட நியூோன்கள் இவவளகயினரவ.

இரு முட்ன நியூரான்கள் (Bipolar neurons) : 
இவவளகயில் ஒரு ஆக்ஸான் ேற்றும் ஒரு 
சடன்ட்ளேட் ேட்டுரே இருக்கும். கணகளின் 
விழித்திளே, உட்செவி ேற்றும் மூளையின் 
நுகரச்சிப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் இநத வளக 
நியூோன்கள் காணப்படுகின்்றன. 

ஒரு முட்ன நியூரான்கள் (Unipolar neurons) : 
இவவளகயில் குட்ளடயான சிறு நீட்சியும் ஒரு 
ஆக்ஸானும் ேட்டுரே இருக்கும். மூளை ேேம்புகள் 
ேற்றும் தணடு வட ேேம்புகளின் ேேம்பு செல் 
திேள்களில் இளவ காணப்படுகின்்றன. 
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�டம் 10.2 நியூைொனகளின வறககள
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�டம் 10.3 அயனிக் கொல்வொய்கள

ªê™ ªõOˆ
Fóõ‹

3 Na+

Cl-

K+ èC»‹
è£™õ£Œ

«ê£®ò‹,
ªð£†ì£Cò‹
ðKñ£Ÿø
à‰î‹

Na+ èC»‹
è£™õ£Œ

ATP

¹óî‹¹óî‹

«ê£®ò‹ ÜòQ (Na-)

ªð£†ì£Cò‹ ÜòQ (K-)

°«÷£¬ó´ ÜòQ (Cl-)

¬ê†«ì£ê£™

2 K+

Fø¾«è£™

ADP

+
+

+

+

+ + + +

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

++
+

–
–

– – – –

––

–

–
–

–

––

–

– –

+

+
+

+ +

+

+
+
–

ேேம்பு தூணடளலக் கடத்துவதற்காகரவ 
நியூோனின் உள்ளும் பு்றமும் பல்ரவறு கனிே 
அயனிகள் (Inorganic ions) ெேமின்றிப்பேவியுள்ைன. 
இநத அயனிகளின் ெேேற்்ற பேவரல 
ஆக்ரஸாசலம்ோவின் இரு பேப்புகளுக்கிளடரய 
அடுத்தடுத்த சேன்படல மின்னழுத்த 
ரவறுபாட்ளட ஏற்படுத்துகின்்றன.

அட்டவல்ண - 10.1 : ஆக்ம்ாசலம்ோவில் உள்ள அயனிக் ைால்வாய்ைள் 

(Ionic channels in the axolemma) 

்கசிவு்க ்கால்வாய்்கள்: (Leakage channels) இநத 
அயனி்க்கால்வாய்்கள் , எல்லா வ�ைங்களிலும் 
திைநவத உள்ைை.

வொடியம் அயனி்க ்கசிவு்க ்கால்வாய்்கரை விடைப் பொடடைாசியம் 
அயனி்க ்கசிவு்க ்கால்வாய்்களின் எண்ணி்கர்க அதி்கம். 
எைவவ ஆ்கவ்ாபலம்மா வொடியத்ரத விடைப் பொடடைாசியம் 
அயனி்கரை அதி்கம் அனுமதி்ககிைது. ஆ்கவ்ாபலம்மாவின் 
இரு ெைப்பு்களு்ககிரடைவயயாை மின் அழுத்த வவறுொடரடை 
நிரலப்ெடுத்த இவவிரு அயனி்களும் பதாடைரநது 
ஊடுருவுகின்ைை.

பிரணப்பு்க ்கால்வாய்்கள் – (Ligand – gated 
Channels) வவதித்தூண்டைலின் அடிப்ெரடையில் 
திை்க்கவும்,மூடைவும் கூடியரவ.

முதல் ஆ்க்ானின் முன் ரெைாப்டி்க ெவவு மற்றும் அடுத்த 
நியூைானின் பின் ரெைாப்டி்க ெவவின் ெநதிப்பில் 
்காணப்ெடுகிைது. (எ.்கா. பெல் உடைல் மற்றும் 
படைன்டரைடடு்களு்ககிரடைவய) அசிரடைல் வ்காரலன் என்னும் 
�ைம்புணரவு ்கடைத்தியால் பிரணப்பு்க ்கால்வாரயத் 
திைப்ெதன் மூலம் வொடியம், மற்றும் ்கால்சியம் அயனி்கள் 
பெல்லின் உள்வை பெல்கின்ைை. பொடடைாசியம் அயனி்கள் 
பவளிவயறுகின்ைை.

மின்னூடடை்க ்கால்வாய்்கள்(Voltage – gated 
channels) பதாடுதல், அழுத்தம் வொன்ைரவ தரும் 
அதிரவு்களிைால் திைப்ெரவ.

ெவவின் மின்னூடடைத்திைனில் ஏற்ெடும் மாற்ைத்திைால் 
திைப்ெரவ; இதன் இரு வர்க்கைாவை:  
1. வொடியம் – மின்னூடடை்க்கால்வாய்்கள் 
2.பொடடைாசியம்–மின்னூடடை்க ்கால்வாய்்கள்

ஆக்ரஸாசலம்ோவில் உள்ை பல்ரவறு ெவவு 
புேதங்கள் அயனிக் கால்வாய்கைாகச் 
செயல்பட்டுச் ெவவின் வழிரய உள்ளும், 
சவளியும் செல்லும் அயனிகளின் இயக்கத்ளத 
ஒழுங்குபடுத்துகி்றது. (அட்டவளண 10.1)  
(படம் 10.3).

10.3.2.  தூண்டல்கள் கடத்தப்�டுதல் 
(Transmission of 
impulses) :

ஓய்வுநிளல ெவவு மின் 
அழுத்தம் ேற்றும் செயல்படு 
நிளல ெவவு மின் அழுத்தம் 

 குறிப்பு
மின்னூடடத் துகள்கள் நிவலயோற்றல் 
தி்றன் (Potential energy) உவடயவவ. இரு 
பு ள் ளி க ளு க் கி வ ட ப ய ய ோ ை 
நிவலயோற்றபல மின்ைழுத்த பவறு�ோடு 
(Potential difference) ஆகும். இது பவோல்ட 
அல்லது மில்லிபவோல்ட எனும் அலகோல் 
அ்ளவிடப்�டுகி்றது.
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ஆகிய இரு நிளலகளில் தூணடல்கள் கடத்தப்படும் 
நிகழ்வு ேளடசபறுகி்றது.

ஓயவுநிவல ெவவு மின் அழுத்தம்  
(Resting membrane potential) :

ஓய்வுநிளலயில் உள்ை நியூோனின் 
பிைாஸோ ெவவின் பு்ற, அகப் 
பேப்புகளுக்கிளடரயயான மின்னழுத்த 
ரவறுபாரட ஓய்வுநிடல சவவு மின்்னழுத�ம் 
எனப்படும். இநநிளலயில் நியூரிசலம்ோவின் 
சவளிப்பு்றத்திலிருநது உள்ரை வரும் ரொடியம் 
அயனிகளை விட உட்பு்றத்தில் இருநது அதிக 
அைவு சபாட்டாசியம் (K+) அயனிகள் 
சவளிரயறுகின்்றன. இதனால் நியூோனின் 
உட்பு்றம் எதிரமின் தன்ளேளயப் சபறுகின்்றது. 
எத்தளகய தூணடளலயும் கடத்தாேல் ஓய்வு 
நிளலயில் உள்ை ஆக்ஸானின் ெவவின் வழிரய 
சபாட்டாசியம் அயனிகள் (K+) அதிகோக 
ஊடுருவுகி்றது. ஆனால் ரொடியம் அயனிகள் (Na+) 
குள்றவாகரவ ஊடுருவுகின்்றன. அரத ரவளையில் 
எதிரேள்ற மின்னூட்டம் சகாணட புேதங்கள் 
ஊடுருவ அனுேதிக்கப்படுவதில்ளல.
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�டம் 10.4 ேைம்புத்தூண்டல் கடத்தப்�டுதல்

ஆக்ரஸாபிைாெத்தில், எதிரேள்ற 
மின்னூட்டப் புேதங்கள் ேற்றும் சபாட்டாசியம் 
அயனிகளின் (K+) அடரத்தி அதிகோகவும், 
ரொடியம் அயனிகளின் (Na+) அடரத்தி 
குள்றவாகவும். இருக்கும் இதற்கு ோ்றாக, 
ஆக்ஸானின் சவளிப்பு்றத்தில் சபாட்டாசியம் 
அயனிகளின் (K+) அடரத்தி குள்றவாகவும், 
ரொடியம் அயனிகளின் (Na+) அடரத்தி 
அதிகோகவும் இருக்கும். இதனால் உணடாகும் 
அயனிகளின் அடரவு ரவறுபாட்ளட ATP யால் 
இயக்கப்படும் ரொடியம் – சபாட்டாசியம் உநதம் 
(Sodium potassium pump)ெரி செய்கி்றது. இது இேணடு 
சபாட்டாசியம் அயனிகளை உள்ரையும் மூன்று 
ரொடியம் அயனிகளை சவளிரயயும் அனுப்புகி்றது. 
இநநிளலயில், செல்ெவவு முளனப்பியக்கம் 
(Polarized) உளடயதாகி்றது. ஓய்வு நிளலயில், 
நியூோனில் உள்ை மின்னழுத்தம் - 40 mV முதல்  

90 mV வளே ரவறுபட்டாலும் இயல்பு அைவு -70 mV 
ேட்டுரே, ரேற்கணட ேதிப்பிலுள்ை 
எதிரேள்றக்குறியீடு (-), செல் ெவவின் உள்ரை 
எதிரமின் தன்ளே உள்ைளதக் குறிக்கி்றது  
(படம் 10.4).

தெயல்நிவல ெவவு மின்ைழுத்தம் 
(Action Membrane potential)

செல் உடலிலிருநது ஆக்ஸானுக்கு செய்திகள் 
அனுப்பப்படும்ரபாது செயல்நிளல மின்னழுத்தம் 
ரதான்றுகி்றது. மின்முளனப்பியக்க நீக்கம், 
மின்முளனப்பியக்க மீட்சி ேற்றும் 
உச்ெமின்முளனப்பியக்கம் ஆகிய மூன்று 
நிளலகளைச் செயல் நிளல ெவவு மின்னழுத்தம் 
சகாணடுள்ைது(அட்டவளண 10.1).

மின்முவைப்பியக்க நீக்கம் (Depolarization) 

ஒரு ேேம்பிளழ தூணடப்பட்டவுன், ரொடியம் 
மின்னூட்டக்  கால்வாய் தி்றக்கி்றது. 
ஆக்ரஸாசலம்ோ Na+அயனிகளை 
அனுேதிக்கி்றது. அரத ரேேத்தில் சபாட்டாசியம் 
மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடப்படுகி்றது. இதன் 
விளைவாகச் செல் சவளி திேவத்திற்குச் செல்லும் 
சபாட்டாசிய அயனிகளின் வீதத்ளத விட 
ஆக்ரஸாபிைாெத்தினுள் செல்லும் ரொடியம் 
அயனிகளின் வீதம் அதிகரிக்கி்றது. 
இச்செயலினால், ஆக்ரஸாசலம்ோவின் உட்பகுதி 
ரேரேள்ற மின்னூட்டத் தன்ளேளயயும் 
சவளிப்பகுதி எதிரேள்ற மின்னூட்டத்ளதயும் 
சபறுகின்்றன. இவவாறு மின்முளனப்பியக்கத் 
தன்ளேயில் ஏற்பட்ட ோற்்றம், மின்முட்னப்பியக்க 
நீக்கம் எனப்படும். இநநிகழ்வின்ரபாது, 
ரதளவயான அைவு ரொடியம் அயனிகள் 
செல்லினுள் சென்்ற பின், மின்னழுத்தம் உச்ெ 
நிளலளய (-55mV) அளடகி்றது. இதற்கு உசச 
மின்அழுத�ம் (Threshold potential) என்று சபயர. 
இவவுச்ெநிளல மின் அழுத்தத்ளதக் சகாணடு 
வேக் காேணோன தூணடல் அைவிற்கு உச்ெ 
அைவு தூணடல் (Threshold stimulus) என்று சபயர. 
உச்ெ அைளவ விடக் குள்றநத மின்னழுத்தத்தில் 
ேேம்பு செல்கள் எநதசவாரு மின்தூணடளலயும் 
கடத்த முடிவதில்ளல. இவவளக செயரல, ‘உணடு 
அல்லது இல்டல வகாள்டக’ (All or none principle) 
எனப்படும். ரொடியம் அயனிகளின் 
உள்ரைற்்றத்தால், ெவவின் மின்னழுத்தம் மிக 
விளேவாக +45 mV அைவிற்குச் செல்லும். இதற்குக் 
கூரமுட்ன மின்்னழுத� அளவு (Spike potential) 
என்று சபயர.
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மின்முவைப்பியக்க மீடசி (Repolarisation)

கூரமுளன மின்னழுத்த அைளவ அளடநதவுடன் 
ஆக்ரஸாசலம்ோவில் உள்ை ரொடியம் 
மின்னூட்டக்கால்வாய் மூடப்பட்டு, சபாட்டாசியம் 
மின்னூட்டக்கால்வாய் தி்றக்கப்படுகி்றது. இதனால் 
ரொடியம் அயனிகளின் உள்ரைற்்றம் 
தடுக்கப்பட்டுப் சபாட்டாசியம் அயனிகளின் 
சவளிரயற்்றம் சதாடங்குகி்றது. எனரவ 
செல்லினுள் ரேரேள்ற மின்னூட்ட அயனிகளின் 
அைவு குள்றகி்றது, இதனால் மின்னழுத்த அைவு 
மீணடும் ஓய்வு நிளல மின்னழுத்த அைளவ 
ரோக்கிச் செல்கி்றது. எனரவ K+ அயனிகள் 
ஆக்ரஸாசலம்ோளவ விட்டு சவளிரயறுவதால் 
ஆக்ரஸாசலம்ோவின் உட்பு்றம் மீணடும் 
எதிரேள்ற மின்தன்ளேளயப் சபறுகி்றது. 
இச்செயரல மின்முட்னப்பியக்க மீட்சி எனப்படும்.

உச்ெ மின்முவைப்பியக்கம் 
(Hyperpolarization)

மின்னழுத்தம் இயல்பான அைவான – 70mV 
அைளவயும் தாணடி, -90mV அைவிற்குச் செல்லும் 
ரபாது அதிக எதிரேள்றத் தன்ளேயுளடயதாகி்றது. 
இதற்கு உசச மின்முட்னப்பியக்கம் என்று சபயர. 

�டம் 10.5 நியூைொனின செயல் ெவ்வு மினனழுத்தம் 
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இநநிளலயில் மிக சேத்தனோக, சபாட்டாசியம் 
அயனிக்கால்வாய்கள் மூடப்படுவதால் இயல்பான 
முளனப்பியக்கத்ளத அளடநத பின்பும் 
சபாட்டாசியம் அயனிகள் அதிகம் 
உள்ரைறுகின்்றன. எனரவ, சபாட்டாசியம் 
மின்னூட்டக்கால்வாய்கள், மந்� அல்லது 
தசாம்்பல் கால்ொய்கள் (Lazy gates) என்றும் 
அளழக்கப்படுகின்்றன. சபாட்டாசியம் அயனிக் 
கால்வாய் முழுளேயாய் மூடியபின், சேன்படல 

மின்னழுத்தம் இயல்பான ஓய்வு நிளலக்குத் 
திரும்புகி்றது. இச்செயல்களின்ரபாது ரொடியம் 
அயனி மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடிரய இருக்கும் 
(படம் 10.5).

�ரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்�டும் பவகம் 
(Conduction speed of a nerve impulse)

ேேம்புகளில் தூணடல் கடத்தப்படும் ரவகம், 
ஆக்ஸானின் விட்டத்ளதப் சபாறுத்ததாகும். 
ஆக்ஸானின் விட்டம் அதிகோக இருப்பின் 
கடத்தும் ரவகமும் அதிகம். அரதரபால் ேயலின் 
உள்றயற்்ற ஆக்ஸான்களை விட ளேயலின் உள்ற 
உளடய ஆக்ஸான்கள் ரவகோகக் கடத்துகின்்றன. 
ஏசனனில் ரொடியம், சபாட்டாசியம் 
அயனிகளுக்கான கால்வாய்கள் ோன்வியர 
கணுக்களில் அதிகம் உள்ைதால், தூணடல் 
இம்முடிச்சுகளுக்கிளடரய தாவி தாவிச் 
செல்கி்றது. இத்தளகய தூணடல் கடத்தும் 
முள்றக்கு ‘�ாவு�ல் ெழி கெத�ப்்படு�ல்’ (saltatory 
conduction) என்றுசபயர. ேேம்புத்தூணடல்கள் 
1-300 மீ/வி ரவகத்தில் பயனிக்கின்்றன.

வெைோப்சிஸ் �குதியில் தூண்டல் 
கடத்தப்�டுதல் (Synaptic transmission)

இரு நியூோன்கள் ெநதிக்கும் பகுதி நரம்பு சந்திப்பு 
அல்லது டச்னாப்ஸ் (Synapse) எனப்படும். இதன் 
வழியாகத் தூணடல்கள் கடத்தப்படுகின்்றன. 
ளெனாப்ஸில் தூணடளலத் தரும் நியூோன், முன் 
டச்னாப்டிக் நியூரான் என்றும், தூணடளலப் சபறும் 
நியூோன் பின் டச்னாப்டிக் நியூரான் என்றும் 
அளழக்கப்படுகின்்றன. இவவிேணடும் ெநதிக்கும் 
இடத்தில் உள்ை சிறு இளடசவளிக்குச் டச்னாப்டிக் 
பிளவு (Synaptic Cleft) என்று சபயர. இேணடு 
நியூோன்களுக்கு இளடரய உள்ை இவவிளடசவளி 
அளேப்பு ரீதியான இளடசவளியாகவும் செயல் 
ரீதியான பாலோகவும் செயல்படுகி்றது. முன் 
ளெனாப்டிக் நியூோனின் முளனப் பகுதியினுள் 
நரம்புணரவு கெததிகள் (Neurotransmitter) எனும் 
ரவதிப்சபாருைடங்கிய சிறு ளபகள் உள்ைன. 
இதற்கு ‘டச்னாப்டிக் நுண ட்பகள்’  (synaptic vesicles) 
என்று சபயர. ஒரு மின்தூணடல் நியூோனின் 
இறுதிப் பகுதியான முன்ளெனாப்டிக் பகுதிளய 
அளடயும் ரபாது, அங்கு மின் முளனப்பியக்க நீக்கம் 
ேளடசபற்று மின்னழுத்த கால்சியம் அயனிக் 
கால்வாய்கள் (Ca++) தி்றக்கின்்றன. அதனால் 
உள்ரைறும் அதிக அைவு கால்சியம் அயனிகள் 
ளெனாப்டிக் நுணளபகளை  தூணடி அவற்ள்ற 
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முன்ளெனாப்டிக் ெவளவ ரோக்கிச் செலுத்தி 
இளணயும்படி செய்கின்்றன. இங்கு இநநுணளபகள் 
சவடித்து மின்தூணடல்களைக் கடத்தும் 
ேேம்புணரவு கடத்திகள் எக்தஸாடசட்தொசிஸ் 
முள்றயில் ளெனாப்டிக் பிைவினுள் 
விடப்படுகின்்றன. இளவ பின் ளெனாப்டிக் 
நியூோனில் உள்ை குறிப்பிட்ட உணரரவற்பிகரைாடு 
இளணகின்்றன. இதனால், பின் ளெனாப்டிக் 
நியூோனில் ஏற்படும் அயனிகளின் உள்ரைற்்றத்தால் 
புதிய மின்னழுத்தம் ரதான்றுகி்றது. அது தூணடல் 
மின்னழுத்தோகரவா அல்லது தளடசெய்யும் 
மின்னழுத்தோகரவா இருக்கலாம். தூணடல் 
மின்னழுத்தசேனில் பின்ளெனாப்டிக் நியூோனின் 
மின்முளனப்பியக்கத்ளத நீக்கித் தூணடல் கடத்தல் 
சதாடரகி்றது. தளடசெய்யும் மின்னழுத்தசேனில், 
பின்ளெனாப்டிக் ெவவில் உச்ெமின்முளனப்பாக்கம் 
ேளடசபறுகி்றது  (படம் 10.6).

�டம் 10.6 றெனொப்டிக் �குதியில் தூண்டல் 
கடத்தப்�டுதல்

10.4  லேய நைம்புேண்டலம்  
(Central Nervous system - CNS)

கருவைரச்சியின் ரபாது பு்றப்படலத்திலிருநது 
ரதான்றிய ளேய ேேம்பு ேணடலம், மூளை, 
தணடுவடம் ஆகியவற்ள்ற உள்ைடக்கியது ஆகும். 
இம்ேணடலத்ளத ேணளடரயாட்டு எலும்புகளும் 
முதுசகலும்புத்சதாடர எலும்புகளும் 
பாதுகாக்கின்்றன.

10.4.1 மூவ்ள (Brain) 

கட்டுப்பாட்டு ேணடலோகவும், செய்திகளை 
ஒருங்கிளணத்துக் கட்டளையிடும் பகுதியாகவும் 
இருப்பது மூளையாகும். இது தகவல் 
செயலாக்கக் கைோகும். 
மூளைப்சபட்டகத்துக்குள் பாதுகாப்பாக 
ளவக்கப்பட்டுள்ை மூளைளயச் சுற்றி மூன்று 
அடுக்கு மூளை ெவவுகள் காணப்படுகின்்றன. 
மூளைப்சபட்டகத்தின் உட்பேப்பில் பேவியுள்ை 
தடித்த சவளிப்பு்ற உள்ற டூயூராதமட்ெர 
(Duramater) எனப்படும். மூளைரயாடு 

ஒட்டியுள்ை உள்உள்ற ்பயாதமட்ெர (Piamater) 
உள்றயாகும். இளடயில் உள்ை சேல்லிய உள்ற 
அரக்்னாய்டு ்பெலம் (Arachnoid membrane) 
எனப்படும். அேக்னாய்டு படலத்திற்கும் டூயூோ 
ரேட்டருக்கும் இளடரயயுள்ை குறுகிய 
இளடசவளிக்கு டூயூராதமட்ெர கீழ் இடெவெளி 
(Subdural space) என்று சபயர. அேக்னாய்டு 
படலத்திற்கும் பயாரேட்டருக்கும் 
இளடரயயுள்ை இளடசவளி அரக்்னாய்டு கீழ் 
இடெவெளி (Subarachnoid space) என்று சபயர. 

முன்மூளை, ேடுமூளை ேற்றும் பின்மூளை என 
மூளை மூன்று பிரிவுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

முன்மூவ்ள (Fore Brain)

வ்பருமூடள (Cerebrum) ேற்றும் ெயன்வசிஃ்பலான் 
(Diencephalon) ஆகிய பகுதிகளை உள்ைடக்கியது 
முன்மூளையாகும். மூளையின் சபரிய பகுதியான 
சபருமூளை, அறிவின் அமரவிெம் (Seat of intelligence) 
எனப்படும்.

சபருமூளை இரு அடுக்குகைால் ஆனது. 
சவளிப்பு்றத்தில் பு்றணி என்னும் பு்றஅடுக்கும் 
உள்பு்றத்தில் சவள்ளை நி்ற சேடுல்லா பகுதியும், 
ேற்றும் அடி உட்கருக்களும் (Basal nuclei) உள்ைன. 
சபருமூளையின் ரேற்பேப்பு வ்பருமூடளப்புைணி 
(cerebral cortex) எனப்படுகி்றது. சபருமூளையின் 
பு்றணியில் ேயலின் உள்றயற்்ற ேேம்பு செல்கள் 
அதிகம் இருப்பதால் ொம்பல் நி்றோகக் 
காணப்படுகி்றது. சபருமூளைப்பு்றணியில், 
நியூோனின் செல்உடல் சடன்ட்ளேட்டுகள், 
கிளியல் செல்கள் ேற்றும் இேத்த ோைங்கள் 
ஆகியளவ உள்ைன. இதன் ரேற்பேப்பு பல ரேடு 
பள்ைங்களைக் சகாணட ேடிப்புகைாகக் 
காணப்படுகி்றது. ரேடுகள் டகடர (Gyri)  
(ஒருளே - ளகேஸ) என்றும், ளகளேகளுக்கிளடரய 
உள்ை ஆழம் குள்றநத வரிப்பள்ைங்கள் சல்சி 
(Sulci) (ஒருளே - ெல்கஸ) என்றும், ேற்றும் 
ஆழோன பள்ைங்கள் பிைவுகள் (Fissures) என்றும் 

மூவ்ள மறறும் 
தண்டுவடத்தின் சில 
�குதிகள் ெோம்�ல் 
நி்றமோகவும், சில �குதிகள் 

தவள்வ்ள நி்றமோகவும் இருப்�தன் 
கோரணம் என்ை?
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அளழக்கப்படுகின்்றன. ளகளே, ெல்சி ஆகியளவ 
சபருமூளையின் பு்றணி பேப்ளப அதிகரிக்கின்்றன. 
சபருமூளைளய, எட்டுக் கதுப்புகைாக, ெல்சி 
சதாகுப்புகள் பிரிக்கின்்றன. அளவ, தலா ஒரு 
இளண சேற்றிக்கதுப்பு (ஃபிோன்டல்), உச்சிக்கதுப்பு 
(சபளேட்டல்) சபாட்டுக்கதுப்பு (சடம்ரபாேல்) 
ேற்றும் பிடரிக்கதுப்பு (ஆக்சிபிட்டல்) ஆகியளவ 
ஆகும் (படம் 10.7 ேற்றும் அட்டவளண 10.2).

ªïŸP‚ è¶Š¹ à„C‚ è¶Š¹

HìK‚ è¶Š¹

CÁÍ¬÷

î‡´ õì‹

ªð£†´‚ è¶Š¹

�டம் 10.7 ச�ருமூற்ள அறைக்பகொ்ளஙகளின 
கதுப்புகள

அலேபபு பெணிைள்

சேற்றிக் கதுப்பு ேடத்ளத, புத்திக்கூரளே, 
நிளனவாற்்றல், இயக்கம்

உச்சிக் கதுப்பு சோழி, வாசித்தல், 
உணரவறிதல்

சபாட்டுக் கதுப்பு ரபச்சு, ரகட்டல், 
நிளனவாற்்றல்

பிடரிக் கதுப்பு பாரளவ ஒருங்கிளணப்பு

அட்டவலன 10.2 மூலளக் ைதுபபுைளின் பெணிைள்

ஒரு நீள்பள்ைம், சபருமூளைளய ரேலிருநது 
கீழாக இேணடு அளேக்ரகாைங்கைாகப் பிரிக்கி்றது. 
குறுக்காகச் செல்லும் பிைவு சபருமூளைளயச் 
சிறுமூளையிடமிருநது பிரிக்கி்றது. இருசபருமூளை 
அளேக்ரகாைங்களையும் ‘காரப்்பஸ் கதலாசம்’ 
(Corpus callosum) என்னும் ேேம்பிளழத்சதாகுப்பு 
இளணத்துள்ைது. சபருமூளைப்பு்றணி மூன்று 
முக்கியச் செயல் பேப்புகளைக் சகாணடதாகும்.  
(1) உணரசசி்பரப்பு (Sensory area) – இது உச்சிக்கதுப்பு, 
சபாட்டுக் கதுப்பு ேற்றும் பிடரிக்கதுப்பு ஆகிய 
பகுதிகளின் பு்றணிப்பேப்பில் அளேநதுள்ைது. 
இளவ உணரவுத்தூணடல்களைப் சபற்று 
அதற்ரகற்்றபடி கட்டளைகளை இடுகின்்றன.  
(2) இயக்கு ்பரப்பு (Motor areas) – இது 
இயக்குத்தளெகளின் இயக்கத்ளதக் 
கட்டுப்படுத்துகி்றது. இது சேற்றிக்கதுப்பின் பின் 
பகுதியில் காணப்படுகி்றது. (3) இடண ்பரப்பு 

(Association area) – இது நிளனவாற்்றல், செய்தித் 
சதாடரபுகள், கற்்றல் ேற்றும் பகுத்தறிதல் 
ஆகியவற்ள்ற ஒருங்கிளணக்கி்றது. பு்றணியின் 
உட்பகுதியான சேடுல்லா சவள்ளை 
நி்றத்தினாலானது. இது பு்றணிக்கும் 
டயன்செஃபலானுக்குமிளடரய செல்லும் 
ேேம்பிளழகளை சகாணடிருக்கின்்றன (படம் 10.8).

�டம் 10.8 ச�ருமூற்ள அறைக்பகொ்ளஙகளின 
கதுப்புகள

ெயன்வசிஃ்பலான் - இதில் மூன்று இளண 
அளேப்புகள் காணப்படுகின்்றன.
1.  எபிதலாேஸ (Epithalamus) ேேம்பற்்ற திசுக்கைால் 

ஆன இப்பகுதி டயன் செஃபலானின் கூளேப் 
பகுதியில் உள்ைது. இதன் முன் பகுதியில் உள்ை 
இேத்த ோைங்கள் பல ேடிப்புகைாகிக் தகாராய்டு 
ெடலப்பின்்னலாக (Choroid plexus) ோறியுள்ைது. 
ரகாோய்டு வளலப்பின்னலுக்குப் பின் 
எப்பிதலாேஸ சிறு காம்பு பகுதியாக ோறுகி்றது. 
இக்காம்பின் முளனயில் உருணளட வடிவப் 
பீனியல் உறுப்பு (Pineal body) காணப்படுகி்றது. 
இது தூக்கம் ேற்றும் விழிப்பு சுழற்சிளயக் 
கட்டுப்படுத்தும் வமலட்தொனின் என்னும் 
ைாரரோளனச் சுேக்கி்றது.

2.  தலாேஸ (Thalamus) ொம்பல் நி்றப் பகுதியாக 
உள்ை இப்பேப்பு, மூளைத்தணடு, முகுைம் 
ேற்றும் சபருமூளை ஆகியவற்றுக்கிளடரயயான 
தூணடல்களை அடுத்தடுத்துக் கடத்தும் 
ளேயோகச் செயல்புரிகி்றது. தலாேஸினுள், 
செய்திகள் பிரிக்கப்பட்டுத் சதாகுக்கப்படுகி்றது. 
ரேலும் கற்்றல் ேற்றும் நிளனவாற்்றலில் 
தலாேஸ முக்கியப் பங்கு வகிக்கி்றது. உணரச்சி 
ேற்றும் இயக்குச் செயல்களை 
ஒருங்கிளணக்கும் ளேயோகத் தலாேஸ 
விைங்குகி்றது.

3.  ளைப்ரபாதலாேஸ (Hypothalamus) 
டயன்செஃபலானின் தளேப்பகுதியில் 
ளைப்ரபாதலாேஸ அளேநதுள்ைது. 
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ளைப்ரபாதலாேஸின் கீழ்ரோக்கிய நீட்சியான 
இன்ிஃ்பணடிபுலம் (Infundibulum), 
ளைப்ரபாதலாேளஸயும் பிட்யூட்டரிளயயும் 
இளணக்கி்றது. ளைப்ரபாதலாேஸில் உள்ை 
ஓரிளண சிறிய உருணளடயான உறுப்பிற்கு 
மாமில்லரி உறுப்பு (Mammillary bodies) என்று 
சபயர. வாெளன ொரநத அனிச்ளெசெயல் 
ேற்றும் அது சதாடரபான உணரச்சி 
சவளிப்பாடுகளில் இவவுறுப்பு பங்ரகற்கி்றது. 
உடலின் சீோன உள் சமநிடல த்பணல் இதன் 
முதன்ளேப்பணியாகும். ரேலும் உடல் சவப்பம், 
பசி ேற்றும் தாகம் ஆகியவற்ள்றக் 
கட்டுப்படுத்தும் ளேயங்களும் 
ளைப்ரபாதலாேஸில் உள்ைன. 
ளைப்ரபாதலாமிக் ைாரரோன்களைச் சுேக்கக் 
கூடிய ேேம்புொர சுேப்பு செல்களும் ஒரு 
குழுவாக உள்ைன. திருப்தி / திகட்டல் 
ளேயோகவும் (Satiety centre) ளைப்ரபாதலாேஸ 
செயலாற்றுகி்றது.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

த�ருமூவ்ள, தலோமஸ், வைப்ப�ோதலோமஸ், 
�ோன்ஸ், சிறுமூவ்ள மறறும் முகு்ளம் 
ஆகியவற்றோல் மனிதமூவ்ள 
ஆக்கப்�டடிருக்கி்றது. ஒவதவோரு �குதியும் 
சில சி்றப்புத் தன்வமயுவடய �ணிகவ்ளச் 
தெயகின்்றை. ஒரு மனிதன் உயிர வோழ 
மூவ்ளயின் அவைத்து �குதிகளும் அவசியம்.

கீழகண்ட கூறறுகவ்ள விவோதிக்க.
அ)  மூவ்ளயின் ததோடர ஓடட வமயம் எை 

தலோமஸ் அவழக்கப்�டுகி்றது.
ஆ)  முகு்ளம் �ோதிக்கப்�டுவதோல் உயிரி 

உயிரிழக்க ப�ரும். 

லிம்பிக் மண்டலம் (Limbic system)

சபருமூளையின் உட்பகுதியில் லிம்பிக் ேணடலம் 
உள்ைது. நுகரச்சி குமிழ், சிங்குரலட் ளகேஸ, 
ோமில்லரி உறுப்பு, அமிக்தலா, ஹிப்ரபாகாம்பஸ 
ேற்றும் ளைப்ரபாதலாேஸ ஆகியளவ 
லிம்பிக்ேணடல உறுப்புகள் ஆகும். இன்பம், வலி 
ரகாபம், பயம், பாலுணரவு ேற்றும் அன்பு ஆகிய 
உணரவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் இப்பகுதி 
முதன்ளேப் பங்கு வகிக்கி்றது. இதனால் லிம்பிக் 
ேணடலத்ளத உணரசசி மூடள (Emotional brain) 
என்றும் அளழப்பர. ஹிப்ரபாரகம்பசும் 

அமிக்தலாவும் நிளனவாற்்றல் பணியில் முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்்றன (படம் 10.9).

�டம் 10.9 லிம்பிக் மண்டலைம்
மூவ்ளத்தண்டு (Brain Stem) 

தணடு வடத்திற்கும் டயன் 
செஃபலானுக்குமிளடரய உள்ை மூளையின் பகுதி 
மூடளத�ணடு எனப்படும். இதில் ேடுமூளை, 
பான்ஸ வரோலி ேற்றும் முகுைம் ஆகியளவ 
அடங்கியுள்ைன (படம் 10.10).

�டம் 10.10 மூற்ளத்தண்டு
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�டுமூவ்ள (Mid Brain) 

டயன்செஃபலானுக்கும் பான்ஸுக்கும் ேடுரவ 
உள்ை பகுதிரய ேடுமூளையாகும். ேடுமூளையின் 
கீழ்ப்பகுதியில் ஓரிளண நீள்வெ ேேம்புத்திசு 
கற்ள்றகள் உள்ைன. இதற்குப் வ்பருமூடளக் 
காம்புகள் (Cerebral peduncles) என்று சபயர. 
சபருமூளை, சிறுமூளை, பான்ஸ ேற்றும் 
சேடுல்லா பகுதிகளில் முன்னும் பின்னும் 
தூணடல்களை கடத்தும் பணிளயப் சபருமூளைக் 
காம்புகள் செய்கின்்றன. ேடுமூளையின் 
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டயன்செஃபலானில் உள்ை குறுகிய மூன்்றாவது 
சவன்ட்ரிக்கிளினுள் மன்தைாவின் துடள  
(Foramen of Monro) எனப்படும் இளட சவன்ட்ரிகுலார 
துளை வழிரய தி்றக்கி்றது. மூன்்றாவது 
சவன்ட்ரிக்கிள், பின்மூளையில் உள்ை ோன்காவது 
சவன்ட்ரிக்கிளுடன், சில்வியஸ் நாளததின்  
(Aqueduct of sylvius) வழிரய சதாடரபு சகாணடுள்ைது. 
சவன்ட்ரிக்கிளின் கூளேயில் உள்ை இேத்த நுண 
ோைங்கள் இளணநது ரகாோய்டு வளலப்பின்னளல 
உருவாக்குகின்்றன. இது இேத்தத்திலிருநது மூடள 
�ணடுெெத திரெதட� (Cerebro spinal fluid-CSF) 
உற்பத்தி செய்கி்றது. ளேய ேேம்பு 
ேணடலப்பகுதிகளுக்கு மிதத்தல் தன்ளேளய 
இத்திேவம் அளிக்கி்றது. மூளை ேற்றும் 
தணடுவடத்திற்குப் பாதுகாப்பாக அதிரசசி 
�ாஙகியாகவும் இத்திேவம் பயன்படுகி்றது. 
அதுேட்டுேல்லாேல், மூளை செல்களுக்குத் 
ரதளவயான ஆக்ஸிஜன், உணவு ஆகியவற்ள்றத் 
சதாடரநது கடத்துகி்றது. அரத ரவளையில் 
மூளையின் வைரசிளத ோற்்றக் கழிவுகளை 
இேத்தத்திற்கு அனுப்பும் ரவளலளயயும், மூளை 
ோைங்களின் உள் அழுத்தத்ளத நிளலயாகப் 
போேரிக்கும் ரவளலளயயும் மூளை தணடுவடத் 
திேவம் செய்கி்றது.

 குறிப்பு
தெரடபடோனின் அல்லது �ோர எபித�ெஃப்ரின் 
அல்லது இவவ இரண்டின் 
தெயல்நிவலக்குவ்ற�ோபட மை அழுத்தம் 
எைப்�டும். எதிரமவ்ற எண்ணங்கள், 
ஆரவமின்வம, மகிழச்சிவய அனு�விக்க 
இயலோவம, தறதகோவல மைப்�ோன்வம 
ஆகியவவ இக்பகோ்ளோறின் �ண்புகள் 
ஆகும். மை அழுத்த எதிர மருந்துகள் 
பமறகூறிய �ரம்புணரவு கடத்திகளின் 
தெறிவவ அதிகப்�டுத்தும். எைபவ, மை 
அழுத்தம் குணப்�டுத்தக் கூடியபதஆகும். 

10.4.2 தண்டுவடம் (Spinal cord)

தணடுவடம் என்பது நீணட சேலிநத உருளை 
ரபான்்ற அளேப்புளடய ேேம்புத்திசுவாகும். இது 
முதுசகலும்புத் சதாடரினுள் பாதுகாப்பாக 
ளவக்கப்பட்டுள்ைது. மூளைளயப் ரபாலரவ 
மூன்று உள்றகைால் சூழப்பட்டுள்ைது. தணடு 
வடம் மூளைத்தணடில் சதாடங்கி முதுசகலும்புத் 
சதாடரின் கால்வாயின் வழியாக முதலாவது 

முதுகுப்பு்றப்பகுதியில் ோன்கு உருணளடயான 
அளேப்புகள் உணடு. இவற்றுக்குக் காரப்த்பாரா 
குொட்ரிவெமி்னா (Corpora quadrigemina) என்று 
சபயர. இது பாரளவ ேற்றும் ரகட்டல் 
ஆகியவற்றின் அனிச்ளெ ளேயோகச் 
செயல்படுகி்றது.

பின்மூவ்ள (Hind Brain) 

ோம்பன்செஃபலான் பகுதிரய பின்மூளையாகும். 
இதில் சிறுமூடள, ்பான்ஸ் ெதராலி ேற்றும் 
முகுளம் ஆகியளவ அளேநதுள்ைன. சிறுமூளை, 
மூளையின் இேணடாவது சபரிய பகுதியாகும். 
இதில் இேணடு அளேக்ரகாைங்களும் ேடுவில் 
புழுக்கள் வடிவத்திலான வெரமிஸ் (Vermis) 
பகுதியும் காணப்படுகி்றது. தளெகளின் 
இயக்கங்களை ஒருங்கிளணத்துக் கட்டுபடுத்துதல், 
உடலின் ெேநிளலளயக் கட்டுப்படுத்துதல் 
ஆகியளவ சிறுமூளையின் பணிகைாகும். 
சிறுமூளை பாதிக்கப்பட்டால், இயக்கு தளெகளில் 
ஒருங்கிளணநத இயக்கம் பாதிக்கப்படுகி்றது. 

ேடுமூளைக்கும் முகுைத்திற்கும் இளடயில் 
சிறுமூளைக்கு முன்பு்றத்தில் பான்ஸ வரோலி 
அளேநதுள்ைது. பான்ஸ வரோலி சிறுமூளை 
அளேக்ரகாைங்களை இளணக்கும் பாலோகவும், 
முகுைத்ளத மூளையின் பி்ற பகுதிகரைாடு 
இளணப்பதற்கும் உதவுகி்றது.

மூளையின் பின்முளனப்பகுதி முகுைோகும். இது 
தணடுவடத்ளதயும் மூளையின் பல்ரவறு 
பகுதிகளையும் இளணக்கி்றது. 
தணடுவடத்திலிருநது வரும் ெமிக்ளஞகளை 
ஒருங்கிளணத்துச் சிறுமூளை ேற்றும் தலாேஸ 
பகுதிகளுக்கு முகுைம் அனுப்புகி்றது. சுவாெம், 
இளேப்ளப சுேப்பிகள் ேற்றும் இதயோைங்கள் 
ஆகியவற்ள்றக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியத்துவம் 
வாய்நத ளேயங்கள் முகுைத்தில் உள்ைன.

மூவ்ளயின் தவன்டரிக்கிள்கள்  
(Ventricles of the brain) 

மூளையில், திேவம் நிேம்பிய ோன்கு குழிகள் 
காணப்படுகின்்றன. ஒவசவாரு சபருமூளை 
அளேக்ரகாைத்திலும் ‘C’ வடிவில் காணப்படும் 
இக்குழிகள் மு�லாம் ேற்றும் இரணொம் ்பக்க 
வென்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படுகின்்றன. 
இவவிேணளடயும் வ்பலுசிெம் சுெர  
(Septum pellucidum) எனும் சேல்லிய ெவவு பிரிக்கி்றது. 
ஒவசவாரு பக்க சவன்ட்ரிக்கிளும், 
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அல்லது இேணடாவது இடுப்பு முள்சைலும்பு 
வளே நீணடு காணப்படுகி்றது. மீதமுள்ை 
தணடுவட ேேம்புகளின் ரவரகள், முதுசகலும்புத் 
சதாடரிலிருநது சவளிரய்ற ஏதுவாக மிகவும் 
நீணடு அளேநதுள்ைன. இவவாறு சவளிவரும் 
ேேம்புரவரகள் தடித்த கற்ள்றயாக முதுசகலும்புக் 
கால்வாயின் பின் பகுதியில் காணப்படுகின்்றன. 
இது குதிளே வால்ரபான்று ரதாற்்றேளிப்பதால் 
இளவ குதிடர ொல் கற்டை (Cauda equina) என்று 
அளழக்கப்படுகி்றது.

குறுக்குசவட்டுத்ரதாற்்றத்தில், (படம் 10.11) 
தணடுவடத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு ளேயப் 
பிைளவயும் பின்பகுதியில் ஒரு ெல்கஸ எனும் 
சிறிய பிைளவயும் சகாணடுள்ைது. சிறு சிறு 
ரவறுபாடுகளிருப்பினும் சபாதுவாகக் 
குறுக்குசவட்டுத்ரதாற்்றத்தில் தணடுவடத்தின் 
எல்லாப் பகுதிகளும் ஒரே தன்ளேயுளடயது. 
மூளைளயப் ரபால் இல்லாேல் தணடு வடத்தின் 
உட்பு்றம் வணணத்துப் பூச்சி வடிவப் பகுதி 
ொம்பல் பகுதியினாலும், அளதச்சுற்றிலும் 
காணப்படும் சவளிப்பு்றம் சவள்ளை 
பகுதியினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ைது. 
நியூோன்களின் உடல்பகுதி, அவற்றின் 
சடன்டிளேட்டுகள், இளடநியூோன்கள் ேற்றும் 
கிளியால் செல்கள் ஆகியளவ ொம்பல் பகுதியில் 
காணப்படுகின்்றன. சவள்ளைப் பகுதியில், 
ேேம்பிளழ கற்ள்றகள் ேட்டுரேயுள்ைன. ொம்பல் 
நி்றப்பகுதியின் ளேயத்தில் உள்ை கால்வாய் 
மூளைத்தணடுவட திேவத்தால் நிேம்பியுள்ைது. 
ொம்பல் பகுதியின் ஒவசவாரு அளேப்பகுதிளயயும் 

முதுகுப்புைக் வகாம்புப்்பகுதி, ெயிற்றுப்புைக் 
வகாம்புப்்பகுதி மற்றும் ்பக்கொட்டுக் 
வகாம்புப்்பகுதி என மூன்று பகுதிகைாகப் 
பிரிக்கலாம். முதுகுப்பு்ற சகாம்பு பகுதியில் 
இளடநியூோன்களின் செல் உடல் 
காணப்படுகி்றது. இதனுடன் உட்செல் இயக்கு 
ேேம்புகள் இளணகின்்றன. வயிற்றுப்பு்றக்சகாம்பு 
பகுதி எலும்புத்தளெயுடன் இளணயும் 
சவளிச்செல் இயக்கு நியூோன்களின் செல் 
உடளலக் சகாணடுள்ைது. இதயம், 
சேன்தளெகள் ேற்றும் ோைமுள்ை சுேப்பிகள் 
ஆகியவற்றுக்குச் செல்லும் தானியங்கி 
ேேம்பிளழகளின் செல் உடல் பக்க வாட்டு 
சகாம்புப் பகுதியில் ரதான்றுகின்்றன. 
சவள்ளைப்பகுதியில் உள்ை ேேம்பிளழகள் 
இருவளகயான கற்ள்றகளைத் 
ரதாற்றுவிக்கின்்றன. அளவ, உணரச்சி 
தூணடல்களை மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லும் 
தமல் தநாக்கு கற்டைகள் ேற்றும் 
மூளையிலிருநது, தணடுவடத்தின் பல்ரவறு 
பகுதிகளில் உள்ை ேேம்புகளுக்கான இயக்கத் 
தூணடல்களைக் சகாணடுவரும் கீழ் தநாக்கு 
கற்டைகள் ஆகும். தணடுவடம், இரு இடங்களில் 
ெற்ர்ற அகன்று காணப்படுகி்றது. ஒன்று 
கழுத்துப்பகுதியிலும் ேற்ச்றான்று 
லம்பாரொக்ேல் பகுதியிலும் அளேநதுள்ைன. 
கழுத்துப்பகுதியில் உள்ை அகன்்ற பகுதி, 
ளககளையும் லம்பாரொக்ேல் பகுதியில் உள்ை 
அகன்்ற பகுதி, கால் பகுதிகளையும் 
கட்டுப்படுத்துகின்்றன.

�டம் 10.11 தண்டுவடத்தின குறுக்கு சவட்டுத்பதொற்ைம்
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உணரசசி நியூரான்கள் (Sensory Neurons): 
உணரரவற்பியிலிருநது சபற்்ற உணரச்சி 
தூணடளலத் தணடுவடத்தின் முதுகுப்பு்ற ேேம்பு 
ரவரகளின் வழிரய தணடுவடத்தின் ொம்பல் 
பகுதிக்குக் சகாணடு செல்பளவ.

இடெநியூரான்கள் (Inter neurons): இளவ உணரச்சி 
நியூோனிலிருநது இயக்கு நியூோன்களுக்கு 
தூணடல்களை ோற்றுகின்்றன. இச்செயலில் 
ஒன்று அல்லது இேணடு இளடநியூோன்கள் 
பங்ரகற்கின்்றன.

இயக்கு நியூரான்கள் (Motor Neurons): ளேய ேேம்பு 
ேணடலத்திலிருநது சுேப்பிகள், தளெகள் ரபான்்ற 
செயல்படு உறுப்புகளுக்குத் தூணடல்களை 
சகாணடு செல்பளவ.

வசயல்்படு உறுப்புகள் (Effector organs): சபற்்ற 
தூணடலுக்கு ஏற்பச் செயல்படும் தளெகள் 
அல்லது சுேப்பிகள்.

இேணடு விதோன அனிச்ளெச் செயல்கள் 
உள்ைன. அளவ:

1.  நிபநதளனயற்்ற அனிச்ளெசெயல்  
(Unconditioned reflex) : பழக்கப்படாத தூணடலுக்கு 
விளனபுரியும் இச்செய்ளக, பி்றப்புவழிப் 
பணபாகும், இச்செயல்பாட்டிற்குப் பயிற்சிரயா, 
அனுபவரோ, முன்னறிரவா ரதளவயில்ளல. 
(எ.கா) தூசு விழுமுன் மூடிக்சகாள்ளும் கண 
இளேகள், ோசி அல்லது குேல் வளையில் 
அயற்சபாருள் சென்்றவுடன் வரும் தும்ேல் 
ேற்றும் இருேல். 

2.  நிபநதளன அனிச்ளெ செயல் (Conditioned reflex): 
கற்்றலினால் அல்லது அனுபவத்தால் ஏற்படும் 
அனிச்ளெ செயல் நி்பந்�ட்ன அனிசடச வசயல் 
எனப்படும். இது, விலங்குகளின் உடலில் 
இயற்ளகயாக இருப்பதில்ளல. பயிற்சி ேற்றும் 
அனுபவத்தின் காேணோகரவ ேடத்ளத 
பணபுகளில் ஒன்்றாய் இச்செயல் 
ேளடசபறுகி்றது (எ.கா.). உணளவப் பாரக்கும் 
ரபாதும் அதன் ேணத்ளத நுகரும் ரபாதும் 
உமிழ்நீர சுேப்பிகளில் ஏற்படும் கிைரச்சி. 
ேஷய உடற்செயலியலாைோன பாவரலாவ, 
இதளன முதன் முதலில் ோயில் செய்த 
ரொதளனமூலம் நிரூபித்துக் காட்டினார. 
மூளையின் காரசடக்ஸ பகுதி நிபநதளன 
அனிச்ளெ செயளலக் கட்டுப்படுத்துகி்றது.

10.5  அனிச்லெ செயல் ேறறும் 
அனிச்லெவில் (Reflex action 
and Reflex arc)

கணணில் தூசி விழுநதவுடன் இளேகள் 
ேம்முளடய விருப்பத்திற்குக் காத்திோேல் 
உடனடியாக மூடுகின்்றன. சூடான சபாருள் மீது 
ளகபட்டவுடன் ெட்சடனக் ளககளை விலக்கிக் 
சகாள்ளுதல் ரபான்்ற செயல்கள் 
ேம்ளேயறியாேரலரய ேளடசபறுகின்்றன. இது 
எவவாறு ேளடசபறுகின்்றது?
 மூளைக்கும், செயல்படு 
உறுப்புக்குமிளடரய தணடுவடம் இளணப்புப் 
பாலோக இருக்கின்்றது. சில ெேயங்களில், உடனடி 
எதிரவிளன ரதளவப்படும் அவெேகாலங்களில் 
தணடு வடம் மூளைளயப் ரபால் செயல்பட்டுத் 
தாரன இயக்கு தூணடல்களைத் சதாடரபுளடய 
செயல்படு உறுப்புகளுக்கு அனுப்பி 
எதிரவிளனளய ஏற்படுத்தி விடுகி்றது. தணடு 
வடத்தின் இத்தளகய அதிரவகச் செயல்பாரட 
அனிசடசச வசயல் (Reflex action) எனப்படுகி்றது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட தூணடலுக்கு எதிோக 
அதிரவகோகத் திட்டமிடாத சதாடரச்செயல்கள் 
தன்னிச்ளெயாகரவ ேளடசபறுகின்்றன. 
இவவா்றான அனிச்ளெ செயல்பாட்டில் பங்ரகற்கி்ற 
ேேம்பு ொர அளேப்புகளின் சதாகுப்ரப அனிசடச 
வில் (Reflex arc) எனப்படும். இன்சனாரு வளகயில் 
சொல்வதானால், அனிச்ளெச்செயல் 
ேளடசபறுவதற்காக ேேம்பு தூணடல் செல்லும் 
பாளதகளை உள்ைடக்கியரத அனிச்ளெ வில் 
ஆகும் (படம் 10.12).
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�டம் 10.12 அனிச்றெ வில்.

அனிச்வெ வில்லின் தெயல்�டு 
உடத�ோருடகள் (Functional components  
of a reflex arc)

உணரதெற்பி (Sensory Receptor): ஒரு குறிப்பிட்ட 
தூணடளலப் சபற்று எதிர விளனபுரியும் உணரச்சி 
அளேப்பு.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch10.indd   214 06-02-2020   2.48.14 PM



215

வயிற்றுப்பகுதிக்குச் செல்லும் ஓரிளண ேேம்பான 
ரவகஸ ேேம்ளபத்தவிே ேற்்ற மூளை 
ேேம்புகைளனத்தும் தளல ேற்றும் முகம் ொரநத 
பகுதிக்ரக சென்று பணியாற்றுகின்்றன. 

தண்டுவட �ரம்புகள் (Spinal Nerves)

அடுத்தடுத்துள்ை முள்சைலும்புகளுக்கு 
இளடரயயுள்ை துளையின் (Intervertebral foramina) 
வழியாக 31 இளண தணடுவட ேேம்புகள் 
சவளிவருகின்்றன. அளவ சதாடங்கும் பகுதிளய 
அடிப்பளடயாகக் சகாணடு கீழ்க்கணட 
சபயரகளைப் சபறுகின்்றன.

1. கழுத்து ேேம்புகள்  ( 8 இளணகள்)

2. ோரபு ேேம்புகள்   (12 இளணகள்)

3. இடுப்புபகுதி ேேம்புகள் (5 இளணகள்)

4. திருசவலும்பு ேேம்புகள்  (5 இளணகள்)

5. வால்ேேம்புகள்   (1 இளண)

ஒவசவாரு தணடுவட ேேம்பும் உணரச்சி 
ேேம்பாகவும் இயக்கு ேேம்பாகவும் 
செயல்படக்கூடிய கலப்பு ேேம்பாகும். அளவ இரு 
ரவரகைாகத் ரதான்றுகின்்றன.  
1) முதுகுப்பு்றரவரின் பின் பகுதியில் ரதான்றும் 
இளவ தணடுவடத்திற்கு சவளிரய ேேம்பு செல் 
திேள்களைக் சகாணடளவ. ேற்றும்  
2) வயிற்றுப்பு்ற ரவரின் முன்பகுதியில் ரதான்றும் 
இவற்றில் பு்ற ேேம்பு செல் திேள் கிளடயாது.

உடல் �ரம்பு மண்டலம் (Somatic Neural 
System- SNS)

பு்ற ேேம்பு ேணடலத்தின் பகுதியான உடல் 
ேேம்புேணடலம், இயக்கு நரம்பு மணெலம் 
(Voluntary neural system) என்றும் அளழக்கப்படும். 
இளவ எலும்புத் தளெகளின் வழியாக உடல் 
இயக்கத்ளதக் கட்டுப்படுத்தும் ேேம்புகைாகும். 
வரித்தளெகளுக்கு செல்லும் இயக்கு ேற்றும் 
உணரச்சி ேேம்புகள் உடல் ேேம்பு ேணடலத்ளத 
ஏற்படுத்தி உள்ைன. தளெ ேற்றும் உறுப்புகளின் 
விருப்ப இயக்கம் ேற்றும் அனிச்ளெ செயல் 
இயக்கங்கள் ஆகியளவ உடல் ேேம்பு 
ேணடலத்தின் முக்கியப் பணிகைாகும்.

தோனியங்கு �ரம்பு மண்டலம் (Autonomic 
Nervous System - ANS)

தன்ளனத்தாரன நிரவகித்துக் சகாணடு, சுயோய் 
இயங்கும் ேேம்புேணடலத்திற்குத் �ானியஙகு 
நரம்பு மணெலம் என்று சபயர. பு்றேேம்பு 
ேணடலத்தின் பகுதியான, தானியங்கு ேேம்பு 

பு்ற�ரம்பு மண்டலம் (Peripheral Neural 
System)

 ளேயேேம்பு ேணடலத்திற்கு சவளிரய உள்ை 
அளனத்து ேேம்புத்திசுக்களும் பு்ற ேேம்பு 
ேணடலோகும். இதில் ேேம்புகள், ேேம்புசெல் 
திேள்கள், உணவுப்பாளத வளலப்பின்னல்கள் 
(Enteric plexus) ேற்றும் உணரரவற்பிகள் ஆகியன 
உள்ைடங்கியுள்ைன. பல நியூோன்களைக் 
சகாணட ோண ரபான்்ற அளேப்ரப ேேம்பாகும். 
நியூோன்களின் உடல் பகுதிகள் அடங்கிய சிறு 
ேேம்புத்திசு சதாகுப்ரப நரம்பு வசல்திரள் (Ganglion) 
ஆகும். மூளை ேற்றும் தணடுவடத்திற்கு 
சவளிரய இளவ அளேநதுள்ைன. 
உணவுப்பாளதயின் சுவரகளில் பேவலான ேேம்பு 
வளலப்பின்னல் உணடு. இவவளலப்பின்னலில் 
உள்ை நியூோன்களின் வழிரய செரிோன 
ேணடலச் செயற்பாடுகள் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றன. பு்றச்சூழலில் ஏற்படும் 
ோற்்றங்களைப் சபற்று அதற்ரகற்ப விளனபுரிய 
உதவும் சி்றப்பு அளேப்பிற்கு உணரதெற்பிகள் 
(Receptors) என்று சபயர. ளேய ேேம்பு 
ேணடலத்திற்குச் செல்லும் உட்செல் ேேம்புகளில் 
இளவ தூணடல்களை உருவாக்குகின்்றன. 
பு்றேேம்பு ேணடலத்தில் மூளையிலிருநது 
ரதான்றும் 12 இடண மூடள நரம்புகளும் 
(Cranial nerves) தணடுவடத்திலிருநது ரதான்றும்  
31 இடண �ணடுெெ நரம்புகளும்(Spinal nerves) 
அடங்கும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

முதிரச்சி அவடந்பதோரின் உடலில் 
உருவோகும் மூவ்ளத்தண்டுவட திரவத்தின் 
தமோத்த அ்ளவு 150 மிலி ஆகும். இது 
ஒவதவோரு 8 மணி ப�ரத்திறகும் 
புதுப்பிக்கப்�டுகி்றது. ஒரு �ோவ்ளக்கு 
சுமோரோக 500 மிலி மூவ்ளத்தண்டுவட திரவம் 
உற�த்தியோகி்றது. மூவ்ளத்தண்டுவட 
திரவத்திலுள்்ள கழிவுப் த�ோருடகவ்ள 
அகறறி சுத்தம் தெயவதில் பகோரோயடு 

வவலப்பின்ைல் உதவுகி்றது.

மூவ்ள �ரம்புகள் (Cranial nerves)
12 இளண மூளை ேேம்புகள் உள்ைன. அதில் 
முதலிேணடு இளணகள் முன் 
மூளைப்பகுதியிலிருநது ரதான்றுகின்்றன. 
மீதியுள்ை பத்து இளணகளும், ேடு 
மூளைப்பகுதியிலிருநது ரதான்றுவனவாகும். 
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ேணடலத்தின் ேேம்புகள், சேன் தளெகள், 
சுேப்பிகள் ேற்றும் இதயத்தளெ ஆகியவற்றினுள் 
ஊடுருவி அவற்ள்றத் சதாடரநது 
செயல்படளவக்கி்றது. பல்ரவறு உறுப்புகளின் 
தானியங்கு செயல்பாடுகளை ஒருங்கிளணப்பதும் 
கட்டுபடுத்துவதும் இநேேம்பு ேணடலத்தின் 
பணிகைாகும். இம்ேணடலத்ளத 
ளைப்ரபாதலாேஸ தன் கட்டுப்பாட்டில் 
ளவத்திருக்கி்றது.  தானியங்கு ேேம்பு 
ேணடலத்தின் உட்கட்டளேப்பு கீரழ 
தேப்பட்டுள்ைவாறு அளேக்கப்பட்டுள்ைது.

 குறிப்பு
அதமரிக்கப் �யணம் முடிந்து உன் 
�ண்�ன் வீடு திரும்புகி்றோர. வீடடிலுள்்ள 
அவைவரும் அவரின் வருவகக்கோக 
கோத்திருக்கின்்றைர. நீ எவவோறு 
உணரகி்றோய? தோனியங்கி �ரம்பு 
மண்டலத்தின் எப்�குதி முக்கியப் 
�ங்கோறறுகி்றது என்�வதயும் உைது 
உடலில் ஏற�டும் சிறு மோற்றங்கவ்ளயும் 
குறிப்பிடு

முன் �ரம்பு தெல்திரள் நியூரோன் 
(Preganglionic neuron)
இதன் உடல்பகுதி மூளை அல்லது தணடுவடத்தில் 
காணப்படும். ேயலின் உள்றயால் சூழப்பட்ட 
இதன் ஆக்ஸான், மூளை ேேம்பு அல்லது தணடுவட 
ேேம்பிலிருநது பகுதியாக சவளிவநது பின் 
தானியங்கு ேேம்பு செல் திேளில் முடிகி்றது.

தோனியங்கு �ரம்பு தெல் திரள்  
(Autonomic ganglion) 

இச்செல் திேளில் முன் ேேம்பு செல் திேள் 
நியூோனின் ஆக்ஸான்களும், பின் ேேம்பு 
செல்திேள் நியூோன்களின் உடல்பகுதியும் 
அடங்கியுள்ைன. 

பின் �ரம்பு தெல் திரள் நியூரோன் 
(Postganglionic neuron)

இது தானியங்கு ேேம்புசெல்திேளில் இருநது 
சபறும் ேேம்புத்தூணடல்களை வயிற்்றள்றயின் 
செயல்படு உறுப்புகளுக்குக் கடத்துகி்றது.

 தானியங்கு ேேம்பு ேணடலத்தில் ்பரிவு 
நரம்பு மணெலம் ேற்றும் இடண ்பரிவு நரம்பு 
மணெலம் ஆகியளவ உள்ைன.

10.6  உ்ணர்லவப சபெறுதல் ேறறும் 
செயல்முலையாக்ைம் (Sensory 
reception and processing)

உயிரியின் சுற்றுச்சூழலிலும் உடலிலும் ஏற்படும் 
ோற்்றங்களை அறிநது அவற்ள்ற உணே ளவப்பது 
ேேது உணரவறிதல் பணரப ஆகும். தூணடளல 
உணரதல் ேற்றும் தூணடலின் தன்ளே உணரதல் 
ஆகியளவ மூளையில் ேளடசபறுகின்்றன.

 அளேவிடத்ளத அடிப்பளடயாகக் 
சகாணடு உணரரவற்பிகளை இருவளகயாகப் 
பிரிக்கலாம். புைஉணரதெற்பிகள் (Exteroceptors) 
என்பளவ உடலின் ரேற்பேப்ளப ஒட்டி 
அளேநதுள்ைன. ஒலி,ஒளி, சதாடுதல், சுளவ 
ேற்றும் வாெளன நுகரதல் ஆகிய உணரவுகளைப் 
சப்றக்கூடியளவ இவவளகயாகும். வயிற்்றள்ற 
உள்ளுறுப்புகள் ேற்றும் இேத்தோைங்களில் 
உள்ைளவ உடலின் உள்ரை ஏற்படும் 
தூணடல்களை உணேக்கூடியளவ. ஆதலால் 
அவற்ள்ற அக உணரதெற்பிகள் (Interoceptors) 
என்று அளழப்பர. உடல் அளெவு ேற்றும் நிளலளய 
உணேக்கூடிய இயக்க உணரதெற்பிகளும் 
(Proprioceptors) அக உணரரவற்பிகரை. அளவ 
எலும்புத்தளெகள், இளணப்பு ோணகள், 
மூட்டுகள், தளெோணகள் ேற்றும் எலும்பு ேற்றும் 
தளெகளை மூடியுள்ை இளணப்புத்திசுக்களில் 
காணப்படுகின்்றன. தூணடலின் வளகளயப் 
சபாறுத்து உணரரவற்பிகளைக் கீழ்க்கணடவாறு 
வளகப்படுத்தலாம் (அட்டவளண 10.3).

10.6.1  ஒளி உணர உறுப்பு – கண் 
(Photoreceptor – Eye) 

கண பாரளவ உறுப்பாகும். கணணானது, 
ேணளடரயாட்டின் கணரகாை குழியினுள் 
கீழ்க்கணட ஆறு சவளியாரநத தளெகைால் 
(Extrinsic muscle) சபாருத்தப்பட்டுள்ைது. 
அளவயாவன, ரேற்பு்றத்தளெகள் (superior), 
கீழ்பு்றத்தளெகள் (Inferior), பக்கவாட்டுத் தளெகள் 
(Lateral), ேடுப்பு்ற ரேரதளெகள் (Median rectus), 
ரேற்பு்றொய்வு தளெகள் (Superior oblique) ேற்றும் 
கீழ்பு்ற ொய்வு தளெகள் (Inferior oblique). 
இத்தளெகள் கணகளின் இயக்கங்களுக்கு 
உதவுகின்்றன. III, IV ேற்றும் VI ஆகிய மூளை 
ேேம்புகளைக் கணகள் சபறுகின்்றன. கண 
இளேகள், இளேமுடிகள் ேற்றும் புருவங்கள் 
ஆகியளவ கணகளின் துளண அளேப்புகைாகச் 
செயல்பட்டுக் கணகளைப் பாதுகாக்கின்்றன.
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அள்றயானது சலன்சுக்கும் விழித்திளேக்கும் 
இளடயில் அளேநதுள்ைது. இதில் நிள்றநதுள்ை 
சஜல்லி ரபான்்ற பின் கண திரெம் (Vitreous humor) 
கணணின் ரகாை வடிவத்ளத நிளலநிறுத்த 
உதவுகி்றது. விழிசலன்ொனது ஒளி 
ஊடுருவக்கூடிய, இருபு்றமும் குவிநத 
அளேப்புளடய நீணட தூண வடிவ எபித்தீலியல் 
செல்கைால் ஆனது. இநதச் செல்களுக்கு  
வலன்ஸ் நாரகள் என்று சபயர. இச்செல்கள் 
கிரிஸடலின் எனும் புேதத்தால் நிேப்பப்பட்டுள்ைது.

கண்பகோ்ளம் (The eye ball)

கண ரகாைவடிவோனது. இக்ரகாைவடிவ 
கணணின் ஆறில் ஒரு பகுதி ேட்டுரே சவளியில் 
புலப்படும் பகுதியாகவும் மீதமுள்ை பகுதி 
கணரகாைக்குழியினுள் புளதநதும் 
காணப்படுகி்றது. கணரகாைோனது மூன்று 
உள்றகைால் சூழப்பட்டுள்ைது. அளவகள்:

ோரிளழயாலான ஸ்கிளிரா எனும் 
விழிவெளிப்்பெலம் (Sclera), இேத்த ோைங்களைக் 
சகாணட தகாராய்டு எனும் விழி நடுப்்பெலம் 
(Choroid) ேற்றும் ஒளி உணரதன்ளேக் சகாணட 
விழிததிடர (Retina) (படம் 10.14).

ஸ்கிளிரா (Sclera): இது இேத்த ோைங்கைற்்ற 
இளணப்புத்திசுவினால் ஆனது. இது கணணின் 
முன்பு்றம் காரனியாவாகவும், பின்பு்றம் 
சவணளேநி்ற ஸகிளிோ பகுதியாகவும் 
காணப்படுகின்்றது. இேத்தக்குழாய்கைற்்ற, ஒளி 
ஊடுருவக் கூடிய காரனியாவானது தட்ளட 
அடுக்கு எபித்தீலியல் (stratified squamous epithelium) 
செல்கைால் ஆனது. தூசிகைால் காரனியா அதிகம் 
பாதிக்கப்படுவதால் இச்செல்கள் காரனியாளவத் 
சதாடரச்சியாக புதுப்பித்துக் சகாணரட 
இருக்கின்்றன.  ஸகிளிோ காரனியாவின் 
பின்பு்றத்தில் கணணின் சவணளேயான 

கண இளே முடிகள் ேற்றும் கண புருவங்கள், 
சேற்றி வியரளவ, தூசுகள், சூரியஒளி 
ஆகியவற்றிலிருநது கணகளைப் பாதுகாக்கின்்றன. 
கணணிளேகளில் உள்ை முடிகளின் 
அடிப்பகுதியில் காணப்படும் குற்றிளழ சுேப்பிகள் 
அல்லது செரபசியஸ சுேப்பிகள், உரோே 
ஃபாலிக்கிள்களினுள் உோய்ளவத்தடுக்கும் 
எணசணளயச் சுேக்கின்்றன. கண ரகாைத்தின் 
ரேல்பக்கவாட்டு பகுதியில் காணப்படும் 
லாக்ரிமல் சுரப்பிகள் கணணீளேச் சுேக்கின்்றன. 
ஒருோளில் சுேக்கும் கணணீரின் அைவு 1 மிலி 
ஆகும். கணணீரில், உப்புகள், 
ரகாளழப்சபாருள்கள் ேற்றும் பாக்டீரியங்களை 
சிளதக்கும் டலதசாடசம் எனும் சோதி ஆகியளவ 
காணப்படுகின்்றன. 

 கண ரகாைத்தின் சவளிப்பு்றத்ளத சுற்றி 
காணப்படும் சேல்லிய ரகாளழப்படலத்தாலான 
பாதுகாப்பு உள்ற கன்ெஙக்டிொ எனப்படும்  
(படம் 10.13).

�டம் 10.13 மனிதனின கண்

கணணானது முன்பு்ற, பின்பு்ற என இரு 
அள்றகைாக உள்ைன. முன் அள்றயானது ரேலும் 
இரு அள்றகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது முதல் 
அள்ற காரனியாவிற்கும் ஐரிசுக்கும் இளடயிலும், 
இேணடாம் அள்ற ஐரிசுக்கும் விழிசலன்சுக்கும் 
இளடயிலும் காணப்படுகி்றது. இவவிரு 
அள்றகளும் முன்கண திரெம் (Aqueous humor) 
என்்ற திேவத்தால் நிேப்பப்பட்டுள்ைது. பின் 

அட்டவல்ண : 10.3 உ்ணர்மவறபிைளின் வலைைள்

உணரதெற்பி தூணெல் வசயல்்படு உறுப்பு அடமவிெம்

இயக்க உணரரவற்பிகள் அழுத்தம் ேற்றும் 
அதிரவுகள்

அகச்செவியின் காக்ளியா, அளே வட்டக் கால்வாய் 
ேற்றும் யூட்ரிகுலஸ பகுதி

ரவதி உணரரவற்பிகள் ரவதிப்சபாருட்கள் ோக்கிலுள்ை சுளவ அரும்புகள் ேற்றும் ோசி 
எபிதீலியம்

சவப்ப உணரரவற்பிகள் சவப்பம் ரதால்

ஒளி உணரரவற்பிகள் ஒளி கணகளில் உள்ை குச்சி ேற்றும் கூம்பு செல்கள்
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கணணின் முன்பு்றம் தகாராய்டு, குற்றிடழ 
உறுப்்பாகவும்  (Ciliary body) , கணணின் நி்றத்திற்குக் 
காேணோன ஐரிசாகவும் (Iris) 
ோற்்றேளடநதுள்ைது. ஐரிஸ, கணணின் நி்றம் 
உள்ை பகுதியாகும். இது காரனியாவிற்கும் 
சலன்சுக்கும் இளடரய அளேநதுள்ைது. இதன் 
ளேயத்தில் காணப்படும் சிறிய துளை விழிப்்பாடெ 
(Pupil) அல்லது கணமணி எனப்படுகி்றது. 
விழிப்பாளவ வழியாக ஒளியானது கணணினுள் 
செல்கி்றது. ஐரிஸ இருவளகத்தளெகைால் 
ஆக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  வட்டத்தளெகள் – அதிக ஒளிச்செறிவில் 
இத்தளெகள் சுருங்குவதால் விழிபாளவயின் 
அைவு குள்றநது, உள்ரை செல்லும் ஒளியின் 
அைவு கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது.

*  ஆேத்தளெகள் – குள்றநத ஒளிச் செறிவில் 
இத்தளெகள் சுருங்கி விழிப்பாளவயின் அைளவ 
அதிகரிக்கி்றது. இதனால் உள்ரை செல்லும் 
ஒளியின் அைவு அதிகரிக்கி்றது.

சிலியரி உறுப்பில் உள்ை சேன்ளேயான 
குற்றிளழ தளெகள் தூே, கிட்டப் பாரளவக்ரகற்ப 
சலன்சின் குவியத்தன்ளேளய ோற்றுகின்்றன. 
இவவாறு பாரக்கும் சபாருளின் 
சதாளலவிற்ரகற்பக் கண தன் குவியத்தன்ளேளய 
ோற்றிக் சகாள்ளும் இயல்பு கண�கெடம�ல் 
(Accommodation) எனப்படுகி்றது. இதற்குத் தாங்கு 
இளழகள், குற்றிளழ தளெகள் ேற்றும் குற்றிளழ 
உறுப்புகள் உதவுகின்்றன.

குற்றிளழ உறுப்புகளில் உள்ை தாங்கு 
இளழகள் (Suspensory ligaments) விழிசலன்ளெ 

பகுதியாகிக் கணகளைப் பாதுகாக்கின்்றது. 
பின்பு்றம் ஸகிளிோ பாரளவ ேேம்பால் 
ஊடுருவப்படுகி்றது. ஸகிளிோவும், காரனியாவும் 
ரெருமிடத்தில் காணப்படும் ஸக்சலம் கால்வாய் 
(canal of schlemm) அதிகபடியாகச் சுேநத முன் கண 
திேவத்திளனத் சதாடரச்சியாக சவளிரயற்றிக் 
சகாணரட இருக்கின்்றது.

பகோரோயடு உவ்ற (Choroid)

இது இேத்தக் குழல்களையும், நி்றமிகளையும் 
சகாணடிருக்கி்றது. இேத்தக்குழல்கள் கண 
உள்றகளுக்கு உணவளிக்கின்்றன. 
நி்றமிச்செல்கள் ஒளிளய உறிஞசி ஒளி 
உள்எதிசோளிப்ளப தடுக்கின்்றன. 

 குறிப்பு
நி்றப்�ோரவவக்கோை �ோரவவ நி்றமிக்ளோவை:

I.  சிவப்புக் கூம்பு தெல்கள் – இதில் கோணப்�டும் 
எரித்ரோப்சின் என்னும் நி்றமி 560nm 
அ்ளவுவடய நீண்ட அவல நீ்ளங்கள் 
தகோண்ட ஒளிவய உணரகின்்றை.

II.  �ச்வெக் கூம்புகள் – இதில் கோணப்�டும் 
குப்ளோபரோப்சின் என்னும் நி்றமி 530nm 
அ்ளவுவடய �டுத்தர அவல நீ்ளங்கவ்ளக் 
தகோண்ட ஒளிவய உணரகின்்றை.

III.  நீலக் கூம்புகள் – இதில் கோணப்�டும் 
வெயைோப்சின் என்னும் நி்றமி 420nm 
அ்ளவுவடய குவ்றந்த அவல நீ்ளமுவடய 
ஒளிவய உணரகின்்றை.

�டம் 10.14 கண்ணின குறுக்கு சவட்டுத்பதொற்ைம் �டம் 10.15 குச்சி மற்றும் 
கூம்பு செல்கள
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இேத்தக் குழாய்களும் பாரளவ ேேம்பும் 
கணணிற்குள் நுளழகின்்றன. இப்பகுதியில் 
ஒளியுணர செல்கள் கிளடயாது. எனரவ இப்பகுதி 
குருட்டுப்புள்ளி (Blind spot) என்று 
அளழக்கப்படுகி்றது.

கண்ணில் ஏற�டும் 
அழறசி அல்லது 
ததோறறு கோரணமோகக் 
க ன் ெ ங் க் டி வ ோ 
�டலத்திலுள்்ள இரத்தக் 

குழோயகள் தடிப்புறறு சிவப்பு நி்றமோகக் 
மோறி இரத்தம் ததறிக்கும் கண்கள் 
(கன்ெங்க்டிவிடடிஸ் அல்லது (Madras-
eye) எனும் நிவலவய 
உருவோக்குகின்்றை. குறறிவழ 
சுரப்பிகள் �ோக்டீரியங்களின் 
தோக்குதலுக்கு உட�டும்ப�ோது, அவவ 
வலியுடன் கூடிய சீழ நிரம்பிய 
குமிழக்ளோகக் கோணப்�டுகின்்றை. 
இதறகு கண்கடடி என்று த�யர.

ஒரு மனிதனிலிருந்து மறத்றோரு 
மனிதனுக்கு குவ்றந்த நிரோகரித்தல் அல்லது 
நிரோகரித்தல் இல்லோத உடல் உறுப்பு மோற்றம் 
தெயயக் கூடிய ஒபர திசு கோரனியோவோகும். 
இத்திசுவில் இரத்தக் குழோயகள் இல்லோதபத 
இதறகுக் கோரணம்.

அதன் இடத்தில் செங்குத்தாக நிளலநிறுத்த 
உதவுகின்்றது. குற்றிளழ உறுப்பில் உள்ை இேத்தக் 
குழாய்கள் மூலம் சிலியரி உறுப்பு முன்கண 
திேவத்திளன (Aqueous humour) உற்பத்தி செய்கி்றது. 

விழித்திவர (Retina) 

கணணின் உள் உள்றயான விழித்திளே 
இருபகுதிகளைக் சகாணடுள்ைது. அளவ
*  ஒளி உணரதன்ளேயற்்ற நி்றமி  

எபிதீலியங்களைக் சகாணட பகுதி
* ஒளி உணர ேேம்புப்பகுதி.

ஒளிளய உணேக்கூடிய விழித்திளேப்பகுதி 
மூன்று வளக செல்களைக் சகாணடுள்ைது. 
அளவ ஒளியுணர செல்கைான கூம்பு (cone cells) 
ேற்றும் குசசி வசல்கள் (Rod cells) (்பெம் 10.15 
மற்றும் அட்ெெடண 10.4), இருதுருெச வசல்கள் 
(Bipolar cells) ேற்றும் நரம்பு வசல்திரள் வசல்கள் 
(Ganglion cells). விழித்திளேயின் பின்பு்ற ளேயத்தில் 
உள்ை ேஞெள் நி்றப்பகுதி ‘மாக்குலா லூட்டியா’ 
(Macula lutea) எனப்படுகி்றது. இப்பகுதிரய 
சதளிவான பாரளவக்குக் காேணோகும்.

ோக்குலா லூட்டியாவின் ளேயத்தில் ஒரு 
சிறு பள்ைம் காணப்படுகி்றது. இது ிஃத்பாவியா 
வசன்ட்ராலிஸ் (Fovea centralis) என 
அளழக்கப்படுகி்றது. இதில் கூம்புசெல்கள் 
நிள்றநது காணப்படுகின்்றன. கணணின் 
பின்முளனயின் ளேயப்பகுதிக்குச் ெற்றுக் கீழாக 

அட்டவல்ண : 10.4 குச்சி மறறும் கூம்பு தெல்களின் பவறு�ோடுகள்

குசசி வசல்கள் கூம்பு வசல்கள்

இளவகுள்றநத ஒளியில் பாரளவக்கு உதவுகின்்றன. இளவ நி்றங்களை உணேப்பயன்படுகி்றது, 
அதிக ஒளியில் சி்றப்பாக ரவளல செய்கின்்றன.

இதில் சோடாப்சின் எனும் நி்றமி காணப்படுகி்றது. இதில் ரபாட்ரடாப்சின் எனும் நி்றமி 
காணப்படுகி்றது.

சோடாப்சின், ‘ஸரகாட்ரடாப்சின்’ (Scotopsin) எனும் 
புேதமும் சேட்டினால் என்னும் ளவட்டமின் ‘A’ 
ஆல்டிளைடும் இளணநது உருவானது.

ரபாட்ரடாப்சின் (Photopsin), ஆப்சின் எனும் 
புேதமும் சேட்டினாலும் இளணநது 
உருவானது.

விழித்திளேயில் ஏ்றத்தாழ 120 மில்லியன் குச்சி 
செல்கள் உள்ைன.

விழித்திளேயில் 6-7 மில்லியன் கூம்பு 
செல்கள் உள்ைன.

ஃரபாவியாளவ சூழ்நதுள்ை பகுதியில் இளவ 
அதிகோகக் காணப்படுகின்்றன.

இளவ ஃரபாவியா பகுதியில் அதிக செறிவுடன் 
காணப்படுகின்்றன.
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ஒளி உணர 
தெயல்முவ்றகள் 
(Mechanism of Vision)

கணணில் நுளழயும் 
ஒளியானது காரனியா, 
முன்கண திேவம் ேற்றும் 
சலன்ஸ மூலம் விலகலளடநது விழித்திளேயில் 
குவிக்கப்படுகி்றது. இதனால் விழித்திளேயில் 
உள்ை குச்சி ேற்றும் கூம்பு செல்கள் 
கிைரச்சியளடகின்்றன. குச்சி ேற்றும் கூம்பு 
செல்களிலுள்ை நி்றமிப்பகுதியில் சேட்டினால் 
என்னும் ளவட்டமின் A வழிப்சபாருளும், ஆப்சின் 
என்னும் புேதமும் காணப்படுகி்றது. ஒளி 
இவற்றின் மீது படும்ரபாது சேட்டினாளலயும் 
ஆப்சிளனயும் பிரித்து ஆப்சின் புேதத்தின் 
அளேப்பிலும் ோற்்றத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது. 
இம்ோற்்றம் குச்சி ேற்றும் கூம்பு செல்களில் 
செயல்நிளல மின்னழுத்தத்ளத உருவாக்குகி்றது. 
இவவழுத்தோனது இருதுருவச் செல்கள், 
ேேம்பணுத் திேள் செல்கள் வழியாகப் பாரளவ 
ேேம்புக்கும் அங்கிருநது மூளையின் பாரளவ 
உணரபகுதிக்கும் அனுப்பப்பட்டுப் பாரக்கும் 
சபாருைானது உணேப்படுகி்றது.

கண்ணின் ஒளிவிலகல் குவ்ற�ோடுகள் 
(Refractive errors of eye)
வமபயோப்பியோ – கிடடப்�ோரவவ (Myopia)
இதனால் பாதிப்பளடநத ேபோல் அருகில் உள்ை 
சபாருட்களை சதளிவாகப் பாரக்க முடியும். 
சதாளலவில் உள்ை சபாருட்களை சதளிவாகக் 
காண முடிவதில்ளல. கணரகாைம் 
நீணடிருப்பதாலும் விழிசலன்ஸ அதிகோகத் 
தடிப்புற்றிருப்பதாலும் சதாளலவில் உள்ை 
சபாருட்களிலிருநது வரும் ஒளிக்கதிரகள் 
விழித்திளேயின் ேஞெள் பகுதிக்கு (Fovea) 
முன்பாகக் குவிக்கப்படுகி்றது. அதனால் பாரளவ 
சதளிவற்றுக் காணப்படுகி்றது. இக்குள்றபாட்ளட 
நீக்க குழிசலன்ஸ பயன்படுத்தப்படுகி்றது. இது 
சதாளல சபாருள்களிலிருநது வரும் 
ஒளிக்கதிரகளை விரித்துப் பின் விழித்திளேயில் 
விழச்செய்கி்றது.

வைப்�ர தமடபரோப்பியோ – தூரப்�ோரவவ 
(Hypermetropia) 
இதனால் பாதிப்பளடநத ேபோல் சதாளலவில் 
உள்ை சபாருள்களைத் சதளிவாகக் காண 
முடியும். அருகில் உள்ை சபாருள்களைத் 

�டம் 10.16 கண்ணின ஒளிவிலைகல் குறை�ொடுகள
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அறுளவ சிகிச்ளெ மூலம் இக்குள்றபாடு 
நீக்கப்படுகி்றது.

10.6.2  ஒலி உணரபவறபிகள் 
(Phonoreceptors)

ஒலிளய உணரதல்,ெேநிளல ரபணல் என்னும் 
இருசெயல்களை செயல்படுத்தும் உறுப்பாகச் 
செவி செயல்புரிகி்றது. 
அளேப்பின் அடிப்பளடயில் 
பு்றச்செவி, ேடுச்செவி, 
அகச்செவி என மூன்று 
பகுதிகைாகச் செவி 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

புைசவசவி (External Ear): இது செவிேடல், 
பு்றச்செவிக்குழல் ேற்றும் செவிப்பள்ற ஆகிய 
பகுதிகளைக்சகாணடது. குறுத்சதலும்பாலான, 
செவிேடல் ஒலிஅளலகளை ரெகரித்து, 
செவிக்குழலுக்கு அனுப்புகி்றது. வளைநத 
அளேப்புளடய செவிக்குழலானது செவிப்பள்ற 
வளே நீணடு காணப்படுகி்றது. செவிக்குழலில் 
காணப்படும் ேயிரிளழகளும், செருமினல் 
சுேப்பிகள் உற்பத்தி செய்யும் செருசேன் என்னும் 
சேழுகும் தூசிகள் ரபான்்ற சவளிப்சபாருட்கள் 
காதினுள் நுளழவளதத் தடுக்கின்்றன. 
செவிக்குழலின் முடிவில் இளணப்பு திசுவாலான 
செவிப்பள்ற அளேநதுள்ைது. இது சவளிப்பு்றம் 
ரதாலினாலும் உட்பு்றம் ரகாளழப்படலத்தினாலும் 
மூடப்பட்டுள்ைது.
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�டம் 10.17 ஒலி அறலையின �ொறத

நடுசவசவி (Middle ear) என்பது சடம்ரபாேல் 
எலும்பில் அளேநதுள்ை சிறிய காற்று நிேப்பப்பட்ட 
அள்றயாகும். இது சவளிச் செவியிலிருநது 
செவிப்பள்றயாலும் அகச் செவியிலிருநது 
சேல்லிய எலும்பாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. நீள் 

சதளிவாகக் காண முடியாது. கணரகாைம் 
சுருக்கேளடநதிருப்பதாலும் விழிசலன்ஸ 
சேலிநதிருப்பதாலும் அருகில் உள்ை 
சபாருள்களிலிருநது வரும் ஒளிக்கதிரகள் 
விழித்திளேக்கும் பின்னால் குவிக்கப்படுகி்றது. 
அதனால் பாரளவ சதளிவற்றுக் காணப்படுகி்றது. 
இக்குள்றபாட்ளட நீக்கக் குவிசலன்ஸ 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது. அது அருகில் உள்ை 
சபாருள்களிலிருநது வரும் ஒளிக்கதிரகளைக் 
குவித்து விழித்திளேயில் விழச்செய்கி்றது.

பிரஸ்வ�பயோபியோ- தவள்த்ளழுத்து 
(Presbyopia) 

வயதான கண சலன்சுகள் மீள்தன்ளேளயயும் 
விழி தகவளேதளலயும் இழப்பதால் இநநிளல 
ஏற்படுகி்றது. இளதச் ெரி செய்யக் குவிசலன்ஸ 
பயன்படுகி்றது.

அஸ்டிக்மோடிெம் (Astigmatism)

இது ஒழுங்கற்்ற வளைவுப்பேப்ளபக் சகாணட 
காரனியா ேற்றும் சலன்சுகைால் ஏற்படுகி்றது. 
உருளை வடிவக்கணணாடிகளை (cylindrical glasses) 
பயன்படுத்தி இக்குள்றபாட்ளட நீக்கலாம்  
(படம் 10.16).

 குறிப்பு
முன்கண் திரவம், கண்தலன்ஸ், கோரனியோ 
மறறும் விழித்திவர (Retina) தெல்களுக்கு 
உணவு மறறும் ஆக்ஸிெவை 
அளிக்கி்றது. இது எந்த்ளவு உற�த்தி 
தெயயப்�டுகி்றபதோ அபத அ்ளவு 
தவளிபயற்றவும் �டுகி்றது. இதன் மூலம் 
கண் உள் அழுத்தமோை 16 mmHgவய 
நிவலயோகப் �ரோமரிக்க உதவுகி்றது. 
ஸ்க்தலம் கோல்வோயில் (Canal of schlemm) 
ஏற�டும் அவடப்பு கண் உள்அழுத்தத்வத 
அதிகரிக்கி்றது. இந்த அதிகரிக்கப்�டட 
அழுத்தமோைது விழித்திவரவயயும், 
�ோரவவ �ரம்புகவ்ளயும் த�ருக்கி 
அழுத்துகி்றது. இதைோல் கி்ளோக்பகோமோ 
(Glaucoma) என்னும் பகோ்ளோறு ஏற�டுகி்றது.

கண்புவர (Cataract)

விழிசலன்சில் உள்ை புேதங்களில் ஏற்படும் 
ோற்்றத்தால் சலன்ொனது ஒளி ஊடுருவும் 
தன்ளேளய இழநது இநநிளல ஏற்படுகி்றது. 
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வட்டப்பலகணி (Oval window), வட்டபலகணி  
(Round window) எனச் சிறு ெவவினால் ரபாரத்தப்பட்ட 
இரு தி்றப்புகளை இவசவலும்பு பிரிவு 
சகாணடுள்ைது.

ேடுச்செவியில் ஒன்றுடன் ஒன்று 
இளணக்கப்பட்ட சுத்தி (Malleus), பட்டளட (Incus) 
ேற்றும் அங்கவடி (Stapes) என மூன்று 
சிற்ச்றலும்புகள் காணப்படுகின்்றன. சுத்தி 
எலும்பின் ஒரு முளன செவிப்பள்றயுடனும், 
ேறுமுளனயான தளலப்பகுதி பட்டளட 
எலும்புடனும் அளெயும் வளகயில் 
இளணநதுள்ைது. பட்டளட எலும்பானது 
சுத்தியல், ேற்றும் அங்கவடி எலும்புகளுக்கிளடரய 
அளேநதுள்ைது. அங்கவடி எலும்பின் ஒரு முளன 
பட்டளட எலும்புடனும் ேறுமுளன உட்செவியின் 
நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் இளணநதுள்ைது. 
இம்மூன்று எலும்புகளும் ஒலி அளலகளை 
உட்செவிக்கு கடத்துகின்்றன. ேடுச்செவியிலுள்ை 
சதாணளட - செவிக்குழல் என்னும் யூஸரடஷியன் 
குழல் (Eustachian tube) ேடுச்செவிளய 
சதாணளடப்பகுதியுடன் இளணக்கி்றது. இது 
செவிப்பள்றயின் இருபு்றமும் உள்ை 
காற்்றழுத்தத்ளத ெேநிளலப்படுத்த உதவுகி்றது. 

உட்வசவி (Inner ear) திேவத்தால் நிேப்பப்பட்ட 
இருபகுதிகளை சகாணடுள்ைது. அளவ 
எலும்பினாலான சிக்கல் பாளத (Bony labyrinth) 
ேற்றும் ெவவினாலான சிக்கல் பாளத (membranous 
labyrinth) ஆகும். எலும்பினாலான சிக்கல் பாளத 
மூன்று பகுதிகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 
அளவயாவன காக்ளியா, சவஸடிபியூல் ேற்றும் 
அளேவட்டக் கால்வாய்கள். காக்ளியா என்பது 
ேத்ளதச் சுருள் ரபால் சுருணடு காணப்படும். இது 
இேணடு படலங்கைால் மூன்று அள்றகைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. அளவ (1) ஸ்தகலா 
வெஸ்டிபியூடல (Scala Vestibuli), (2) ஸ்தகலா 
டிம்்பானி (Scala tympani) (3) ஸ்தகலா மீடியா  
(Scala media) ஆகும். ஸரகலா சவஸடிபியூளல, 
ஸரகலா மீடியாவிலிருநது சேய்ஸனரஸ 
படலத்தினாலும் (Reisner’s membrane), ஸரகலா 
டிம்பானி ஸரகலா மீடியாவிலிருநது ரபசிலார 
படலத்தினாலும் (Basilar memberane) 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

ஸரகலா சவஸடிபுளல ேற்றும் ஸரகலா 
டிம்பானி ஆகிய இரு அள்றகளும் வ்பரிலிம்ிஃப் 
எனப்படும் சூழ்நிணநீராலும் (Perilymph), ஸரகலா 

மீடியா என்தொலிம்ிஃப் (Endolymph) எனப்படும் 
அகநிணநீர திேவத்தாலும் நிேம்பியுள்ைன. 
காக்ளியாவின் அடிப்பு்றத்தில் ஸரகலா 
சவஸடிபியூல் நீள்வட்டப் பலகணியுடனும்  
(Oval window), ஸரகலா டிம்பானி 
வட்டப்பலகணியுடனும் (Round window) 
சதாடரபுசகாணடுள்ைது (படம் 10.17).
கோரடவட உறுப்பு (Organ of Corti)

ஒலி உணரதன்ளேக் சகாணட காரட்ளட உறுப்பு 
ரபசிலார படலத்தின் ரேல்பு்றம், ஒரு ரேடு 
ரபான்று அளேநதுள்ைது. ரபசில்லார படலத்தின் 
முழு நீைத்திற்கும் ோன்கு வரிளெகளில் 
ஏோைோன ேயிரிளழச் செல்கள் 
காணப்படுகின்்றன. ஒவசவாரு ேயிரிளழச் 
செல்லின் முளனயிலும் ஸ்டீரிதயாசிலியா 
(Stereocilia) எனும் குறுஇளழகள் நீணடு 
காணப்படுகின்்றன.

�டம் 10.18 கொர்ட்றட உறுப்பு
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காரட்ளட உறுப்பின் ரேல்பு்றம் முழுவதும் 
விள்றப்பான கூழ்ே நிளலயிலுள்ை ஒரு படலம் 
கூளே ரபான்று அளேநதுள்ைது. இப்படலம் 
வெக்தொரியல் ்பெலம் (Tectorial membrane) என 
அளழக்கப்படுகி்றது. ஒலி அளலகள் கடத்தப்படும் 
ரபாது காரட்ளட உறுப்பிலுள்ை  ஸடீரிரயாசிலியா 
சடக்ரடாரியல் படலத்தின் மீது சதாடரபு 
சகாள்கி்றது (படம் 10.17).
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ஒலி உணர தெயல்முவ்றகள்  
(Mechanism of hearing)

பு்றச் செவிக்குழல் மூலம் உள்நுளழயும் ஒலி 
அளலகள் செவிப்பள்றயில் பட்டு அளத அதிரவு்றச் 
செய்கின்்றன. இநத அதிரவுகள் ேடுச்செவியின் 
மூன்று சிற்ச்றலும்புகள் மூலம் நீள்வட்டப் 
பலகணிக்குக் கடத்தப்படுகின்்றன. நீள்வட்டப் 
பலகணிளயவிட செவிப்பள்ற 17-20 ேடங்கு 
சபரியதாகயிருப்பதால், செவிப்பள்றளயவிட 20 
ேடங்கு அதிக அழுத்தம் நீள்வட்டப்பலகணியில் 
உணேப்படுகி்றது. இநத அழுத்தத்தால் சபரிலிம்ஃப் 
திேவத்தில் உருவாகும் அழுத்த அளலகள் 
வட்டப்பலகணிளய உள்ளும் பு்றமும் அளெப்பதால் 
ரபசில்லார படலமும் அதனுடன் இளணநத 
காரட்ளட உறுப்பும் ரேலும் கீழும் அளெகி்றது. 
இநநிகழ்ச்சியால் ேயிரிளழச் செல்களின் அடியில் 
உள்ை அயனிக் கால்வாய்கள் ோறி ோறி தி்றநது 
மூடுவதால் செயல் நிளல மின் அழுத்தம் (Action 
potential) உருவாக்கப்பட்டு, செவி ேேம்பு (cochlear 
nerve) மூலம் மூளைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகி்றது. 
அங்கு ஒலியாக உணேப்படுகி்றது.

தெவிகுவ்ற�ோடுகள் ( Defects of ear)

காதுரகைாளே தற்காலிகோனதாகரவா அல்லது 
நிேநதேோனதாகரவா இருக்கலாம். இது 
கீழ்க்கணடவாறு இருவளகயாகப் 
பிரிக்கப்படுகி்றது. 

• கெத�ல் ெடக காது தகளாடம: (Conductive 
deafness) இதற்கு பு்றச்செவிக் குழல்களில் 
சுேக்கும் சேழுகு ஏற்படுத்தும் அளடப்பு, 
செவிப்பள்ற கிழிதல், ேடுச்செவியில் ஏற்படும் 
நீரக்கட்டுடன் கூடிய சதாற்று, ேடுச்செவி 
எலும்புகள் அளெய முடியாத நிளல 
ரபான்்றளவ காேணோக இருக்கலாம்.

• உணர நரம்பு காதுதகளாடம (Sensory – neural 
deafness) இதற்குக் காேணம் காரட்ளட உறுப்பு 
ேற்றும் செவி ேேம்பு, செவிேேம்பு செல்லும் 
பாளத ேற்றும் மூளையின் ரகட்டலுக்கான 
பு்றணிப் பகுதியில் ஏற்படும் ரகாைாறுகரை 
ஆகும்.

உடல்ெமநிவல ப�ணும் உறுப்பு  
(Organ of equilibrium) 

ெேநிளல ரபணுதல் என்பது அளெவுகளை 
உணரும் உணரவின் (Proprioception) ஒரு பகுதியாக 
உள்ைது. உடலின் நிளல, அதன் திளெயளேவு, 

அதன் அளெவுகள் ரபான்்றவற்ள்ற உணரும் 
தி்றன் �ன்்னக உணர�ல் (Proprioception) 
எனப்படுகி்றது.

அகச்செவியில் காக்ளியாவிற்கு அருகில் 
அளேநதுள்ை வெஸ்டிபியூலார வ�ாகுப்பு 
(Vestibular system) (படம் 10.19) உடலின் 
ெேநிளலளயப் பாதுகாக்கி்றது. இதில் 
அகநிணநீோல் நிேப்பப்பட்ட குழல்களும்  
ளபகளும் காணப்படுகின்்றன. இளவ 
சபரிலிம்ஃபினுள் ளவக்கப்பட்டுள்ைன.

இநத இேணடு திேவங்களும் உடல் இருக்கும் 
நிளல ேற்றும் ரவகம் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 
ோற்்றங்களை உணரகின்்றன. காக்ளியாவின் 
அருகில் உள்ை இரு அள்றகைான யூட்ரிக்கிள் 
(Utricle) ேற்றும் சக்குயூல் (Saccule) ஆகியளவ 
மாக்குதல (Maculae) என்னும் ெேநிளல 
உணரரவற்பி பகுதிகளைப் சபற்றிருக்கின்்றன. 
இளவ தளலயின் ரேரரகாட்டு இயக்கத்ளத 
உணேப்பயன்படுகி்றது.

�டம் 10.19 – ெமநிறலை உறுப்பு

 

 ததரிந்து ததளிபவோம்

கீழக்கண்ட �ணிகளில் ஈடு�டும் உடல் 
ெமநிவலப் ப�ணும் உறுப்பின் �ோகங்கவ்ளப் 
த�யரிடுக.

a) உடலின் ப�ரக்பகோடடு இயக்கம்
b) உடலின் நிவலயில் ஏற�டும் மோற்றங்கள்
c) தவலயின் இயக்க சுழறசி. 

ோக்குரலவில் காணப்படும் ேயிரிளழ 
செல்கள் இயக்க உணரரவற்பிகைாகச் 
செயல்படுகின்்றன. இநத ேயிரிளழ செல்கள் 
சஜலாட்டினாலான ஆட்ரடாலித்திக் படலத்தில் 
பதிநதுள்ைன. இப்படலத்தில் கால்சியத்தாலான 
ஆட்தொலித (Otolith) எனப்படும் துகள்கள் 
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நுகரச்சி உறுப்பில் மூன்று வளகயான 
செல்கள் காணப்படுகின்்றன. அளவ (i) ஆதேவு 
செல்கள் (supporting cells) (ii) அடிப்பளட செல்கள் 
(Basal cells) (iii) ஆயிேக்கணக்கான ஊசி வடிவ 
நுகரச்சி உணரரவற்பி செல்கள் (Olfactory receptor 
cells). ேயலினுள்ற அற்்ற இநத உணரரவற்பிகளின் 
சேல்லிய இளழகள் இளணநது நுகரச்சி ேேம்பாக 
(மூளை ேேம்பு I) ோறியுள்ைது. இது நுகரச்சி 
குமிழில் (Olfactory bulb) இளணகி்றது. நுகரச்சி 
மின்தூணடல்கள் இங்கிருநது மூளையின் 
முன்சேற்றி பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு 
அங்கு ேணம் உணேப்படுகி்றது. மூளையின் 
முன்சேற்றி பகுதிக்குச் செல்லும் அரத ரேேம் 
தூணடல்கள் லிம்பிக் சதாகுப்புக்கும் எடுத்துச் 
செல்லப்பட்டு அங்கு ேணத்திற்கான உணரவு 
அடிப்பளடயிலான பதில் செயல் சப்றப்படுகி்றது.

சுவவ உணரவிகள்(Gustatory receptor)

எல்லா உணரவுகளுக்கும் ரேலான ேகிழ்வூட்டும் 
உணரவாகச் சுளவ உணரவு உள்ைது. ோவில் 
காணப்படும் சிறிய புளடப்புகள் ்பாப்பிலாக்கள் 
(papillae) எனப்படுகின்்றன. இளவ ோக்குக்குச் 
சொேசொேப்புத் தன்ளேளயத் தருகி்றது. ோக்கு 
முழுவதும் பேவிக் காணப்படும் பாப்பில்லாக்களில் 
சுளவ சோட்டுக்கள் அதிகம் காணப்படுகின்்றன. 
எனினும் ரேலணணத்தின் சேன்ளேயான பகுதி, 
கன்னத்தின் உள்பேப்பு, சதாணளட பகுதி, 
குேல்வளை மூடி ரபான்்ற பகுதிகளிலும் சுளவ 
சோட்டுகள் குள்றநத அைவில் காணப்படுகின்்றன.

சுளவ சோட்டுகள் குடுளவ வடிவமுளடயளவ. 
இவற்றில் 50-100 வளேயிலான எபிதீலியல் 
செல்கள் காணப்படுகின்்றன. இேணடுவளக 
எபிதீலியல் செல்கள் உள்ைன. அளவ  
1) சுளவ எபிதீலியல் செல்கள் (சுளவ உணரவிகள்) 
(Gustatory cells) 2) அடிப்பளட அல்லது ரபெல் 
எபிதீலியல் செல்கள் (புதுப்பிக்கும் செல்கள்)  
(basal cells) ஆகியளவயாகும். சுளவ எபிதீலிய 
செல்களிலிருநது சவளிவரும் சுளவ நுணஇளழகள் 
(Gustatory hair cells) சுளவத் துளைகளின் வழியாக 
(taste pore) சவளிரய நீட்டிக் சகாணடிருக்கும். இளவ 
உமிழ்நீரில் அமிழ்நது காணப்படுகின்்றன. சுளவ 
உணர செல்களில் உள்ை சுளவ நுண இளழகரை 
சுளவளய உணரும் பகுதியாகும். இச்செல்களில் 
உணரதன்ளே சகாணட சடன்ட்ளேட்டுகள் (Dendrite) 
சுளவக்ரகற்பக் குறிப்புகளை (signal) மூளைக்கு 
அனுப்புகின்்றன. ரபெல் செல்கள், மூலச்செல்கைாக 

காணப்படுகின்்றன. இப்படலம் ேயிரிளழ 
செல்களின் உச்சிப்பகுதிக்கு எளடளயக் கூட்டி 
ேநதத்தன்ளேளய அதிகரிக்கி்றது.

சவஸடிபியூலின் பக்கவாட்டிலும், 
பின்பு்றோகவும் அளேநதுள்ை அளேவட்டக் 
குழல்கள் ஒன்றுக்சகான்று செங்குத்தாக 
அளேநதுள்ைன. இக்குழல்களின் ஒரு முளன 
தடித்துக் காணப்படுகி்றது. தடித்த இப்பகுதி 
ஆம்புல்லா (Ampulla) எனப்படுகி்றது. இதில் 
உணரேயிரிளழகைாலும், ஆதேவு செல்கைாலும் 
ஆன உணரச்சிபகுதி ஒன்றுள்ைது. இதற்கு 
கிரிஸ்ொ ஆம்ப்புல்லாரிஸ் (Crista ampullaris) என்று 
சபயர. இது தளலயின் சுழற்சி இயக்கத்ளத 
உணேப்பயன்படுகி்றது.

ஒ லி ச் த ெ றி வ ோ ை து 
தடசித�ல் (Decibels-
dB) என்்ற அலகோல் 
அ்ளவிடப்�டுகின்்றது. 

ெோதோரணமோக கோது பகட�தறகோை 
ஒலிச்தெறிவு சுழிய dB (0 dB) ஆகும்.  50 dB  
அ்ளவு  ஒலிச்தெறிவோைது ப�சுவவதத் 
ததளிவோகப் புரிந்துக்தகோள்்ள உதவுகி்றது. 
90 dB க்கும் அதிகமோை ஒலிச் தெறிவுள்்ள 
ெத்தங்கவ்ள ததோடரச்சியோக நீண்ட கோலம் 
பகட�தோல் கோதுபக்ளோவம ஏற�டுகி்றது.

10.6.3  நுகர உணரபவறபிகள் 
(Olfactory receptors)

சுளவ ேற்றும் ேணம் இவற்றிற்கான 
உணரரவற்பிகள் தெதிவுணரதெற்பிகள் 
(chemoreceptors)  எனப்படுகின்்றன.  காற்றில் 
களேயக் கூடிய ரவதிப்சபாருட்கள் நுகரச்சி 
உணரரவற்பிகளைத் தூணடுவதால் ேணம் 
உணேப்படுகி்றது.

ோசியள்றகளின் கூளேப்பகுதியில் 
காணப்படும் ேஞெள் நி்றத்தினால் ஆன நுகரசசி 
எபிதீலிய (Olfactory epithelium) திட்டுக்கரை நுகரசசி 
உறுப்புகள் எனப்படுகி்றது. 

நுகரச்சி எபித்தீலியோனது 
கீழ்பு்றம் ரகாளழப்படலத்தாலும், 
ரேல்பு்றம் நுகரச்சி 
சுேப்பிகளைக் சகாணட 
இ ள ண ப் பு த் தி சு க் க ை ா லு ம் 
சூழப்பட்டுள்ைது.
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செயல்பட்டு, புதிய சுளவ எப்பிதீலியல் செல்களை 
உருவாக்குகின்்றன (படம் 10.20).

 குறிப்பு
சுவவ தமோடடு தெல்கள், அவவ இருக்கும் 
இடத்தின் தன்வமயோல் அதிக அ்ளவில் 
உரோயவுகவ்ள எதிரதகோள்கின்்றை. 
பமலும் ததோடரச்சியோக சூடோை, மறறும் 
கோரமோை த�ோருள்கவ்ள அதிகம் 
உடதகோள்வதோலும் அவவ 
�ோதிப்�வடகின்்றை. இருப்பினும், இவவ 
உடலிபலபய பவகமோகப் 
புதுப்பித்தலவடயும் தெல்க்ளோகும். 
இச்தெல்கள் ஒவதவோரு ஏழு முதல் �த்து 
�ோடகளுக்குள் புதிய தெல்க்ளோல் 
ஈடுதெயயப்�டுகின்்றை.

பதோல் – ததோடு உணர உறுப்பு  
(Skin – sense of touch)
ரதால் ஒரு மிகப்சபரிய சதாடு உணரவு 
உறுப்பாகும்.  ரதால் பேப்பு முழுவதும் பேவியுள்ை 
மில்லியன் கணக்கான நுணஉணரரவற்பிகள், 
சதாடுதல், அழுத்தம், சவப்பம், குளிரச்சி, வலி 
ஆகிய உணரவுகளை அறிய உதவுகின்்றன. விேல் 
நுனிகளில் இவவுணரரவற்பிகளின் எணணிக்ளக 
அதிகமிருப்பதால் அப்பகுதி அதிக உணரவுகளை 

�டம் 10.20 – சுறவ உணர்விகள

கணடறிகி்றது. ரதாலில் உள்ை உணரரவற்பிகளில் 
சில (படம். 10.21) கீரழ தேப்பட்டுள்ைன.

�டம் 10.21 பதொல் உணர் பவற்பிகள
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*  எபிசடரமிஸ அடுக்கில் ஆழ்பகுதியிலுள்ை, 
சேன்ளேயான சதாடுதல்களை 
உணேக்கூடியளவ வமரவகல் ெட்டுகள்  
(Merkel disc) ஆகும்.

*  ேயிரக்கால்களைச் சுற்றியுள்ை நுணளபகளில் 
உள்ை உணரரவற்பிகளும். சேல்லிய 
சதாடுதளல உணேக்கூடியளவ.

*  மீஸ்்னரின் துகள்கள் (Meissner’s corpuscles): 
ரதால் பாப்பில்லாக்களில், எபிசடரேல் 
அடுக்கின் கீழ் அளேநதுள்ை இளவ, 
சேன்ளேயான அழுத்தங்களை 
உணேக்கூடியளவ. முடிகைற்்ற ரதால் 
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பகுதிகைான விேல்முளனகள் ேற்றும் 
பாதங்களில் இளவ அதிகமுள்ைன. 

*  ்பாசினியன் துகள்கள் (Pacinian corpuscles): 
முட்ளட வடிவம் சகாணட இளவ, சடரமிஸ 
பகுதியின் ஆழ்பகுதியில் பேவலாக உள்ைன. 
அழுத்தத்தால் ஏற்படும் அதிரவுகளை இளவ 
உணரகின்்றன. ரேலும் வலி, கடினத்தன்ளே, 
சவப்பம் ேற்றும் ரவறுபட்ட சதாடுபேப்புகளை 
உணரும் தன்ளேளயத் தருகின்்றன.

*  ரிஃபினி முட்னகள் (Ruffini endings): சதாடர 
அழுத்தத்ளத உணரும் இளவ சடரமிஸ 
அடுக்கில் உள்ைன.

*  கிராஸ் முட்னக்குமிழ்கள் (Krause end bulbs): 
இளவ சவப்பத்ளத உணரும் சவப்ப 
உணரரவற்பிகள் ஆகும்.

 குறிப்பு

தமலனின் என்னும் பதோல் நி்றமிவய 
தமலபைோவெடடுகள் உற�த்தி 
தெயகின்்றை. தமலனின் நி்றமிகள் 
பதோலுக்கு நி்றத்வத அளிப்�துடன் 
சூரியனின் பு்றஊதோக் கதிரகளிடமிருந்து 
பதோவலப் �ோதுகோக்கின்்றை. பதோல் 
�ரப்�ோைது நி்றமிகவ்ள இழத்தலோல் 
விடடிலிபகோ அல்லது லியூக்பகோதடரமோ 
என்னும் நிவலவமவய உண்டோக்குகி்றது. 
ததளிவோை கோரணங்கள் ஏதுமில்லோமல் 
தவள்வ்ள நி்றத் திடடுகள் உடலில் 
ஏற�டுகின்்றை. இது ததோறறுப�ோயல்ல. 
இது வயது, �ோல் மறறும் இைம் என்்ற எந்த 
�ோகு�ோடும் இல்லோமல் அவைவவரயும் 
�ோதிக்கக்கூடியது. தமலபைோவெடடுகள் 
தமலனின் உற�த்தி தெயயத் தவறும் 
ப�ோது தவண்திடடுகள் ஏற�டுகின்்றை. 

 பொடச் சுருக்ைம்

ேேம்பு ேணடலம் உடல் உறுப்புகளின் அளனத்து 
ரவளலகளையும் ஒருங்கிளணத்து அக ேற்றும் 
பு்றச்சூழல்களில் ஏற்படும் ோற்்றங்களை 
உணரநது அதற்ரகற்ப எதிரவிளன புரிகின்்றது.

ேேம்பு ேணடலத்தில் நியூோன்கள் ேற்றும் 
நியூரோகிளியா என இேணடு வளகச் செல்கள் 
உள்ைன. ளேய ேேம்பு ேணடலத்தின் அளேப்பு 
ேற்றும் பணிகளுக்கான அடிப்பளட அலகு 
நியூோன்கைாகும். 

ளேய ேேம்பு ேணடலத்தில் மூளை ேற்றும் 
தணடுவடம் ஆகியளவ அடங்கும். சபருமூளை, 
ளடயன்செஃபலான், சிறுமூளை ேற்றும் 
மூளைத்தணடு ஆகியளவ மூளையின் 
முக்கியோன பகுதிகள் ஆகும். உள்றகைால் 
சூழப்பட்டுள்ை மூளையானது 
மூளைப்சபட்டகத்தினுள் பாதுகாப்பாக 
ளவக்கப்பட்டுள்ைது. ேத்திய ேேம்பு 
ேணடலத்திற்குத் ரதளவயான பாதுகாப்ளபயும் 
உணவூட்டப் சபாருட்களையும் மூளைத் 
தணடுவடத் திேவம் அளிக்கி்றது. 

முகுைத்தின் சதாடரச்சியாகத் தணடுவடம் 
அளேநதுள்ைது. இது இேணடாவது இடுப்ப 
முள்சைலும்பில் ரகானஸ சேடுல்லாரிஸ 
(conus medullaris) என்னும் அளேப்பாக முடிகி்றது. 
அனிச்ளெ செயலில் ஈடுபடும் அளனத்துக் 
கூறுகளும் அனிச்ளெ வில் எனப்படும்.

மூளையிலிருநது 12 இளண மூளை 
ேேம்புகளும் தணடுவடத்திலிருநது 31 இளண 
தணடுவட ேேம்புகளும் சவளிவருகின்்றன. இளவ 
பு்றேேம்பு ேணடலத்திளன உருவாக்குகின்்றன. 
பு்றேேம்பு ேணடலம் உடல் ேேம்பு ேணடலம் ேற்றும் 
தானியங்கி ேேம்பு ேணடலம் என இேணடாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. உடல் ேேம்பு ேணடலம் சுய 
விருப்பத்துடனும் தானியங்கு ேேம்பு ேணடலம் 
அனிச்ளெயாகவும் செயல்படுகி்றது.

தானியங்கு ேேம்பு ேணடலத்தின் 
சபரும்பகுதி பரிவு ேேம்பு ேணடலம் ேற்றும் 
துளண பரிவு ேேம்பு ேணடலம் என இேணடாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.

அக ேற்றும் பு்றச்சூழல்களில் ஏற்படும் 
ோற்்றங்களைச் சுயஉணரவு அல்லது ஆழ்ேனது 
விழிப்புணரவு மூலம் சப்றளவப்பது உணரவறிதல் 
எனப்படும். தூணடப்படுதல், கடத்தல், 
ேேம்புத்தூணடல் உருவாக்குதல் ேற்றும் 
ஒருங்கிளணத்தல் ஆகிய ோன்கு நிகழ்வுகள் 
உணரவறிதலில் ேளடசபறுகின்்றன.

 எளிய உணரரவற்பிகள் சதாடு உணரச்சி 
(ரதால்) ரபான்்ற உடல்ொரநத உணரவுகளுடன் 
சதாடரபுளடயளவ. சிக்கலான உணரரவற்பிகள் 
சி்றப்புத்தன்ளே வாய்நத உணரரவற்பிகைான 
ேணம், சுளவ, பாரளவ, ரகட்டல் ேற்றும் ெேநிளல 
ரபணல் ரபான்்றவற்றுடன் சதாடரபுளடயளவ.
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  மதிப்பீடு:

I.  சரியா்ன விடெடயத 
த�ரந்வ�டு

1.  காதிலுள்ை எப்பகுதி 
அழுத்த அளலகளைச் 
செயல்நிளல மின்னழுத்தோக ோற்றுகி்றது?  

அ) செவிப்பள்ற ெவவு  
ஆ) காரட்ளட உறுப்பு 
இ) நீள் வட்டப் பலகணி (oval window)  
ஈ) அளேவட்டக் குழல்கள்

2.  கீழ்க்கணடவற்றுள் ெரியான இளணளயத் 
ரதரநசதடு 

அ) உணரவு ேேம்பு – உட்செல்லுதல் 
ஆ) இயக்க ேேம்பு – உட்செல்லுதல்  
இ)உணரவு ேேம்பு – வயிற்றுப்பு்றம் 
ஈ) இயக்கு ேேம்பு – முதுகுப்பு்றம்.

3.  ேேம்பு தூணடல் கடத்தலின் ரபாது ேேம்பு 
ெநதிப்பில் ளெனாப்டிக் ளபகளிலிருநது 
ேேம்புணரவு கடத்திகள் (Neurotransmitter) (P) 
அயனிகளின் (Q) செயல்பாடுகைால் 
சவளியிடப்படுகின்்றன. ெரியான விளடளயத் 
ரதரநசதடு. 

அ) P= அசிட்ளடல் ரகாளலன் Q= Ca++  
ஆ) P=  அசிட்ளடல் ரகாளலன் Q= Na+  
இ) P= GABA  Q= Na+                   
 ஈ) P= ரகாளலன்எஸட்ரேஸ Q= Ca++

4.  A,B  என்்ற இரு செல் வளககளில் படங்களை 
ஆோய்நது ெரியான விளடளயத் ரதரநசதடு.  

அ)  செல் A  என்பது குச்சி செல். இது 
விழித்திளேயின் அளனத்துப் பகுதியிலும் 
காணப்படுகி்றது. 

 ஆ)  செல் A  என்பது கூம்புசெல் இது 
ஃரபாவியாவின் (ேஞெள் தானத்தின்) 
ளேயப்பகுதியில் செறிவாக உள்ைது. 

இ)  செல் B யானது செறிவான ஒளியில் 
நி்றப்பாரளவயுடன் சதாடரபுளடயது.

ஈ)  செல் A  யானது செறிவான ஒளிளய 
உணேக்கூடியது.

5.  கூற்று : Na+ K+ ேற்றும் புேதம் ரபான்்றவற்றின் 
ெேநிளலயற்்ற தன்ளே ஓய்வுநிளல 
மின்னழுத்தளத (Resting potential) 
உணடாக்குகி்றது. 

காேணம்: Na+ K+  ெேநிளலயற்்ற தன்ளேளயச் 
ெரிசெய்ய ேேம்புசெல் மின்னாற்்றளல  
பயன்படுத்திக் சகாள்கி்றது.

அ)  கூற்று ேற்றும் காேணம் இேணடும் ெரி. 
காேணம் கூற்ள்றச் ெரியாக விைக்குகி்றது.

ஆ)  கூற்று ேற்றும் காேணம் இேணடும் ெரி. 
காேணம் கூற்ள்றச் ெரியாக 
விைக்கவில்ளல. 

இ)  கூற்று ெரி, காேணம் தவறு.
ஈ) கூற்று காேணம் இேணடும் தவறு.

6.  ேனித மூளையின் எப்பகுதி உடல் சவப்பநிளல 
கட்டுப்பாட்டுடன் சதாடரபுளடயது?

அ) சிறுமூளை  ஆ) சபருமூளை 
இ) முகுைம்   ஈ) ளைப்ரபாதலாேஸ

7. சுவாெ ளேயம் காணப்படுமிடம் 
அ) முகுைம்   ஆ) ளைப்ரபாதலாேஸ  
இ) சிறுமூளை  ஈ) தலாேஸ

8.  கீழ்க்கணடவற்றுள் சதாகுதி I ல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ை தணடுவட ேேம்புகளையும்  
சதாகுதி II ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை தகுநத 
எணணிக்ளகளயயும் சபாருத்துக.

P. கழுத்துப் பகுதி ேேம்புகள் - i. 5  இளண

Q. ோரபுப்பகுதி ேேம்புகள் - ii. 1  இளண

R. இடுப்புப்பகுதி ேேம்புகள் - iii. 12 இளண

S. வால் பகுதி ேேம்புகள் - iv.  8 இளண
அ. P – IV Q – III R – I S – ii

ஆ. P – III Q – I R – II S – iv

இ. P – IV Q – I R – II S – iii

ஈ.   P – II Q - IV R - I S - iii

9.  செல்லுக்குள் அதிகைவில் காணப்படும் 
ரேரமின் அயனி எது?

அ)  H +        ஆ)K+       இ)Na+         ஈ)Ca++
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10.  கீழ்க்கணட ேேம்புத்தூணடல் சதாடரபான 
கூற்றுகளில் தவ்றானது எது?

(அ)  ஓய்வு நிளல நியூோனில் ஆக்ஸான் படலம் 
K+ அயனிகளை அதிகம் ஊடுருவ 
விடுகின்்றது. Na+ அயனிகளை ஊடுருவ 
விடுவதில்ளல 

(ஆ)  ஓய்வு நிளல நியூோனில் உள்ை ஆக்ஸானின் 
சவளிப்பு்றத்தில் Na+ அயனிகளின் செறிவு 
அதிகோகவும் K+ அயனிகளின் செறிவு 
குள்றவாகவும் உள்ைது.

(இ)  ஓய்வு நிளலயிலுள்ை ஆக்ஸான் 
படலங்களுக்கிளடரய Na+ ேற்றும் K+ உநதம் 
மூலம் அயனிகளின் ரவறுபாடு 
போேரிக்கப்படுகி்றது. இது சவளிரயறும் 
3Na+ அயனிகளுக்கு பதிலாக 2K+ 
அயனிகளை செல்லுக்குள் அனுேதிக்கி்றது.

(ஈ)  ஆக்ஸான் படலத்தின் சவளிப்பேப்பு 
எதிரமின் தன்ளேயுடனும் உட்பேப்பு 
ரேரமின் தன்ளேயுடனும் இருக்கும் ரபாது 
ேட்டுரே ஒரு நியூோன் மின் 
முளனப்பியக்கத்ளதப் சபறும்.

11.  கீழ்கணடவற்றில் ஒன்ள்றத் தவிே மீதி ேயலின் 
உள்றயுடன் சதாடரபுளடயது. அநத ஒன்று எது?

(அ)  ேேம்புத் தூணடல் விளேவாகக்  
கடத்தப்படும்

(ஆ)  ோன்வியர கணு ஆக்ஸான்களில் 
ஆங்காங்ரக இளடசவளிகளை 
ஏற்படுத்துகின்்றன

(இ)  ேேம்புத் தூணடல் கடத்தலுக்காக ஆற்்றல் 
சவளிப்பாடு அதிகரித்தல்

(ஈ)  செயல் மின்னழுத்தம் தாவுதல் வழி 
கடத்தப்படுகி்றது

12.  கூம்பு செல்கள் சதாடரபான பல கூற்றுகள் 
கீரழ தேப்பட்டுள்ைன. அவற்றில் கூம்பு 
செல்கள் பற்றிய ெரியான கூற்றுகள் யாளவ? 
கூற்றுகள்:

I.  அதிக ஒளியில் குச்சி செல்களை விட கூம்பு 
செல்கள் குள்றநத உணரதி்றன் 
சகாணடுள்ைன.

II.  இளவ நி்றங்களை உணேப் பயன்படுகின்்றன.

III.  எரித்ோப்சின் என்னும் ஒளி நி்றமி சிவப்பு 
வணண ஒளிளய உணரகி்றது.

IV.  விழித்திளேயின் ஃரபாவியா பகுதியில் 
காணப்படுகி்றது.

(அ) (iii), (ii)  ேற்றும் (i)    (ஆ) (ii), (iii) ேற்றும் (iv)

(இ) (i), (iii) ேற்றும் (iv)       (ஈ) (i), (ii) ேற்றும் (iv)

13.  கீழ்க்கணட பு்றேேம்பு ேணடலத்தின் பகுதியான 
உடல் ேேம்பு ேணடலம் சதாடரபான 
கூற்றுகளில் தவ்றான கூற்று எது?

(அ)  எலும்புத் தளெகளுக்கு ேேம்புகள் 
செல்கின்்றன.

(ஆ)  இதன் வழித்சதாடர சபாதுவாக விருப்ப 
இயக்கோகும்.

(இ)  இதன் வழித்சதாடரகளில் சில, அனிச்ளெ 
வில் எனப்படுகின்்றன.

(ஈ)  இதன் வழித்சதாடரில் ோன்கு நியூோன்கள்  
உள்ைன.

14.  ஆக்ஸான் படலத்திற்கிளடரயயான 
மின்னழுத்தம் ஓய்வு நிளல 
மின்னழுத்தத்ளதவிட அதிக எதிர 
மின்தன்ளேயுளடயதாகக் காணப்பட்டால் 
நியூோன் எநத நிளலயில் இருப்பதாகக் 
கருதப்படும்?

(அ) மின்முளனப்பியக்க நீக்கம் 

(ஆ) உச்ெ மின்முளனப்பியக்கம் 

(இ) மின்முளனப்பியக்க மீட்சி 

(ஈ) குள்ற மின்முளனப்பியக்கம்

15.  குருட்டுப்புள்ளி எனப்படுவது எது ? ஏன் 
அவவாறு அளழக்கப்படுகி்றது?

16.  ஒருவரின் கணபரிரொதகர அவருளடய கண 
உள்ைழுத்தம் அதிகைவில் உள்ைதாகக் 
கூறுகி்றார. இநநிளலயின் சபயசேன்ன? 
அதற்குக் காேணோன திேவம் எது?

17.  ரதளவயான தூணடுதல் கிளடத்தவுடன் 
செயல்மிகு மின்னழுத்தம் ஏற்படும்.  ஆனால் 
ரதளவக்குக் குள்றவான தூணடுதலில் 
ஏற்படாது.   இக்ரகாட்பாட்டின் சபயர என்ன?

18.  ேல்ல ேணம் ஒருவளே ெளேயலள்ற ரோக்கிச் 
செல்லத் தூணடியது. இதில் உணளவ 
அளடயாைம் கணடு உணரவு தூணடளல 
உணடாக்கும் மூளை பகுதி எது?
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19.  ேனிதரில் காரனியா ோற்று சிகிச்ளெ 
சபாதுவாக நிோகரிக்கப்படுவதில்ளல. ஏன்?

20.  முளனப்பியக்க மீட்சியின் முடிவில் ேேம்பு  
உள்றயானது உச்ெ முளனப்பியக்கத்ளத 
(hyperpolarised)  சபறுகி்றது. ஏன்?

21.  ரகாோய்டு வளலப்பின்னல் மூளை தணடுவடத் 
திேவத்ளதச் சுேக்கி்றது.  அதன் செயல்பாடுகளை 
வரிளெப்படுத்துக.

22.  பரிவு ேேம்பு ேணடலம் என்்றால் என்ன? அதன் 
பகுதிகளை விைக்குக.

23.  லிம்பிக் ேணடலம் ஏன் உணரச்சி மூளை 
எனப்படுகி்றது?  அதன் பகுதிகளைக் கூறு?

24.  தூணடுதல் அடிப்படிப்பளடயில் 
உணரவுறுப்புகளை வளகப்படுத்து.

25. குச்சி ேற்றும் கூம்பு செல்களை ரவறுபடுத்துக.

26.  அளனத்து உணரவு உறுப்புகளிலும் சுளவ 
உணரவு உறுப்பு ேகிழ்வூட்டக் கூடியது 
(Pleasurable). இதனுடன் சதாடரபுளடய 
உணரவிளய படத்துடன் விைக்குக.

27.  ரதாலில் காணப்படும் உணர ரவற்பிகளை 
விைக்குக.
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blood brain barrier
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இறணயச்செயல்�ொடு 

�ைம்பு மண்டைலத்தின் உைலி.
https://www.getbodysmart.com/nervous-system

3D-Brain:

http://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=false&focus=Brain&zoom=false

3D-Ear:

https://www.amplifon.com/web/uk/interactive-ear/index.html

�ரம்பு கடடுப்�ோடு மறறும் ஒருங்கிவணப்பு

�டிகள
1. உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி ‘Nervous System’ என்ை ெ்க்கத்ரதத் திை்க்கவும்.  

்கடடைத்திலிருநது ‘Nervous system organization’   என்ை ெகுதிரயத் பதரிவு பெய்து �ைம்பு 
பெல்லின் தன்னிச்ரெயாை மற்றும் உடைற்பெல் அரமப்பிரைத் பதரிநது ப்காள்ைலாம்.

2. “Back space” பொத்தாரைப் ெயன்ெடுத்தி அல்லது திரையின் வமல் ெகுதியில் ‘Nervous System’ 
எைச் பொடு்ககி Nerve cells” என்று ்கடடைத்தில் வதரவு பெய்து ப்காள்ைவும்.

3. வமற்கூறிய ெடிநிரல்கரைப் ெயன்ெடுத்தி, �ைம்பு மண்டைலத்தின் ெகுதி்கள்   மற்றும் 
ெணி்கரைத் பதரிநது ப்காள்ைலாம்.

4. கீவழயுள்ை ெடைங்களின் துரண்கப்காண்டு, �ைம்புபெல்லினுரடைய வமலும் ெல கூடுதல் 
த்கவல்்கரைத் பதரிநது ப்காள்ைலாம்.

ேைம்பு மண்டலைத்தின 
அறமப்பு மற்றும் 

�ணிகற்ளப் �ற்றித் 
சதரிநது சகொளபவொமொ!

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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இளவ அளனத்துக்கும் உடலில் ேளடசபறும் 
உயிரரவதி ோற்்றங்கரை காேணோகும். இநத 
ோற்்றங்களைப் பின்னிருநது இயக்கும் 
அளேப்பிற்கு நாளமில்லாச சுரப்பிகள் என்று 
சபயர. ரேரல குறிப்பிட்ட ப்றத்தல், பயம், ரகாபம் 
ரபான்்ற உணரச்சிகளின் சவளிப்பாட்டிற்கும், 
அளவ சதாடரபான உயிரரவதி ோற்்றங்களுக்கும் 
காேணம் அட்ரி்னலின் ொரதமான் (Adrenalin) 
ஆகும்.

11.1  நாளமில்லாச் சுைபபிைள்  
ேறறும் ொர்மோன்ைள்.

ேேது உடலில் ேளடசபறும் உடற்செயலியல் 
பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி ஒருங்கிளணக்கும் 
பணிளய ேேம்பு ேணடலமும் ோைமில்லாச் 
சுேப்பி ேணடலமும் ரேற்சகாள்கின்்றன. 
ோைமில்லாச் சுேப்பிகள் சுேக்கும் 
ொரதமான்கள் (ைாரரோன் என்பதற்கு 
தூணடு�ல் என்று சபாருள்) வைரசிளத ோற்்றப் 
பணிகளில் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்்றன. 
ைாரரோன்கள் எனும் ரவதித்தூதுவரகள் 
இேத்தத்தில் ரவதிய ெமிக்ளஞகைாக குறிப்பிட்ட 
சில திசுக்கள் அல்லது சில உறுப்புகளின் ரேல் 
செயல்படுகின்்றன. இத்தகு திசுக்கள் அல்லது 
உறுப்புகளுக்கு முள்றரய இலக்குததிசுக்கள் 

ரதரவு முடிவுகள் சவளிவரும் ரேேம் … சிலருக்கு 
ஆவல்… சிலருக்குத் தயக்கம்… சிலருக்கு பயம்…
ரவறுபட்ட இநத உணரவுகளும் சவளிப்பாடும் 
உடலில் எதனால் ரதான்றுகின்்றன? 
அளதப்ரபாலரவ எதிரபாோத நிகழ்வுகள் 
ேடக்கும் ரபாது உடலில் ேயிரக்கூச்செரிகின்்றரத, 
இதற்குக் காேணசேன்ன? 

அலகு-IV   �ோடம் – 11

பவதிய ஒருங்கிவணப்பு
�ோட உள்்ளடக்கம்
11.1 நகாளமில்லகாச் சுரப்பி்ள் மற்றும் ஹகாரதமகான்்ள்
11.2. மனிே நகாளமில்லகாச்சுரப்பி மண்டலம்
11.3.  நகாளமில்லகாச் சுரப்பி்ளின் மி்் மற்றும் கு்ை 

கெயல்பகாடு்ள் மற்றும் அவற்றுடன் 
கேகாடரபு்டய த்காளகாறு்ள்

11.4 ஹகாரதமகான்்ள் கெயல்படும் விேம்.
குதளகாதேகா எனும் மூப்கபதிர ஹகாரதமகான் 

மக்்ளின் அறிவுததிைன் மற்றும் வகாழ்நகா்ள 
தமம்படுததுகின்ைது

• பல்தவறு நகாளமில்லகாச்  
சுரப்பி்ளின் 
இருப்பிடம் மற்றும் 
அவற்றின் சுரப்புப் 
கபகாருட்்்ள அறிேல்

• ஹகாரதமகான்்ள் 
கெயல்படும்  
விேம் பற்றி ்ற்ைறிேல்

• நகாளமில்லகாச் சுரப்பி்ளின் கு்ை 
மற்றும் மி்் கெயல்பகாடு்ள் 
கேகாடரபகாை த்காளகாறு்்ள 
புரிந்துணரேல்

• இ்ரப்்ப குடற்பகா்ே 
ஹகாரதமகான்்்ளப் பற்றி ்ற்ைறிேல்

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

232
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(Target tissues) அல்லது இலக்கு உறுப்புகள்  
(Target organs) என்று சபயர. ைாரரோன்கள், 
இலக்கு உறுப்புகளின் செயல்களை அதிகரிக்கரவா 
அல்லது குள்றக்கரவா அல்லது ோற்றி 
அளேக்கரவா செய்கி்றது. சுேநத ைாரரோன்கள் 
இேத்தத்தில் நிளலத்து இருப்பதில்ளல, இவற்றின் 
பணி முடிநத பி்றகு கல்லீேலால் செயல்படா 
நிளலக்கு ோற்்றப்பட்டு சிறுநீேகத்தின் மூலம் 
சவளிரயற்்றப்படுகின்்றன. 

ைாரரோன்கள் ேேது உடலில் கரிே 
விளனயூக்கிகைாகவும் துளண சோதிகைாகவும் 
செயல்பட்டு இலக்கு உறுப்புகளில் குறிப்பிட்ட 
பணிகளை ரேற்சகாள்வதால் இளவ 
தெதிததூதுெரகள் (Chemical messengers) 
எனப்படுகின்்றன. இலக்கு உறுப்புகளில் 
ைாரரோன்களுக்கான உணரரவற்பிகள் 
செல்களின் பு்றப்பேப்பிரலா அல்லது 
உட்பகுதியிரலா உள்ைன. பல்ரவறு 
ைாரரோன்கள் பல்ரவறு செல்களுடன் சதாடரபு 
சகாணடாலும் குறிப்பிட்ட ைாரரோனுக்கான 
உணரரவற்பி உள்ை செல்களில் ேட்டுரே 

விளனபுரிநது அச்செல்ளல உடற்செயலியல் 
அடிப்பளடயில் தூணடுகி்றது. ஒரே ைாரரோன் 
ஒரு இலக்குத் திசுசவன்்றாலும் அல்லது பல 
இலக்குத் திசுசவன்்றாலும் அவற்றில் பலதேப்பட்ட 
விளைவுகளை உணடாக்குகின்்றது.

பல ைாரரோன்கள் நீணடகால 
விளைவுகைான வைரச்சி, பூப்சபய்துதல் ேற்றும் 
கரப்பம் ரபான்்றவற்ள்றச் செயல்படுத்துகின்்றன. 
உடலின் பல உறுப்புகள் ேற்றும் உறுப்பு 
ேணடலங்கள் மீது ைாரரோன்கள் தாக்கத்ளத 
ஏற்படுத்துகின்்றன. ைாரரோன்களின் குள்ற 
உற்பத்தி ேற்றும் மிளக உற்பத்தி உடலில் பல 
ரகாைாறுகளைத் ரதாற்றுவிக்கின்்றன. 
ைாரரோன்கள் உடலளேப்பு, உடற்செயலியல், 
ேனநிளல செயல்பாடுகள் ஆகியவற்ள்ற 
ஒருங்கிளணத்து உடல் ெேநிளலளயப் 
ரபணுகின்்றன (Homeostasis). ைாரரோன்களில் 
நீரில் களேயும் தன்ளே சகாணட புேதங்கள் 
அல்லது சபப்ளடடுகள் அல்லது அளேன்கள் 
ேற்றும் சகாழுப்பில் களேயும் ஸடீோய்டுகள் 
ரபான்்றளவ உள்ைன.

11.2 ேனித நாளமில்லாச் சுைபபி 
ேண்டலம் (Human endocrine system)

ேனிதனில் ோைமுள்ை சுேப்பிகள் (Exocrine glands) 
ேற்றும் ோைமில்லாச்சுேப்பிகள் (Endocrine glands) 
என்்ற இரு சுேப்பு ேணடலங்கள் உள்ைன. 
ோைமுள்ை சுேப்பிகள் தேது சுேப்புப் 
சபாருட்கைான சோதிகள், உமிழ்நீர, வியரளவ 
ரபான்்றனவற்ள்றச் சுேநது தத்தம் ோைங்கள் 
வழியாக இலக்கு உறுப்புகளின் பேப்பிற்குக் 
கடத்துகின்்றன. எ.கா. உமிழ்நீர சுேப்பிகள் ேற்றும் 
இளேப்ளப சுேப்பிகள்.

ோைமில்லாச் சுேப்பிகள் சுேப்புப் 
சபாருட்களை (ைாரரோன்களை) சுற்றியுள்ை 
திசுத்திேவத்தில் சவளியிடுகின்்றன. இங்கிருநது 
இேத்தத்தின் வழியாக இலக்கு உறுப்பு உட்பட 
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�டம் : 11.1 �ல்பவறு ேொ்ளமில்லைொச் சுைப்பிகளின 
அறமவிடம்

 ததரிந்து ததளிபவோம்
உடல்ெமநிவலப் ப�ணுதல் (Homeostasis) 
என்�து �ல்பவறு ஒருங்கிவணப்பு 
மண்டலங்கள் மூலம் உடலின் 
உடபு்றச்சூழவல நிவலயோக இருக்கச் 
தெயவதோகும். 
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ேேம்புொர சுேப்பு செல் சதாகுப்புகள் 
(Neurosecretory cells) உள்ைன (படம் 11.2).  இளவ 
உருவாக்கும் ைாரரோன்கள் விடுவிப்புக் 
காேணியாகரவா, தளடசெய்யும் காேணியாகரவா 
செயல்படுகின்்றன.

 குறிப்பு
�ோலூடடிகளில் �ோரஸ் இன்டரமீடியோவின் 
�ங்கு முக்கியத்துவமற்றது.  ஆைோல், பி்ற 
முதுதகலும்பிகளில் இப்�குதி 
சேலமனாலெட் தூண்டும் 
ொர்மோலனச் (MSH)  சுரக்கின்்றது.  
இதன் �ணி பதோலின் நி்றமோற்றத்வதத் 
தூண்டுவது ஆகும்.

மூளையின் அடிப்பகுதியில் உள்ை 
ளைரபாதலாமிக்  ளைரபாஃளபசியல் 
ரபாரட்டல் இேத்தக்குழல் (Hypothalamic hypophyseal 
portal blood vessel) ளைரபாதலாேளஸயும் 
முன்பகுதி  பிட்யூட்டரிளயயும் இளணக்கி்றது.  
இநத இேத்தக் குழல் மூலரே ளைரபாதலாேஸின் 
ைாரரோன்கள் முன்பக்க பிட்யூட்டரியின் 
(Anterior pituitary)  சுேப்ளபக் கட்டுப்படுத்துகின்்றது.  
ளைரபாதலாமிக் ளைரபாளபசியல் அச்சு 
(Hypothalamic hypophyseal axis) என்்ற ேேம்புக் 
கற்ள்ற, ளைரபாதலாேளஸயும் பின்பக்க 
பிட்யூட்டரிளயயும் இளணக்கி்றது.  இநதப் 
பாளதயிலுள்ை ேேம்பு சுேப்பு செல்கள் இரு 
நியுரோ ைாரரோன்களை சுேநது 
நியூரோளைரபாஃளபசிஸ எனும் பிட்யூட்டரியின் 
பின் கதுப்பிற்கு (Posterior pituitary) அனுப்புகின்்றன.  
ளைரபாதலாேஸ உடல் ெேநிளல, இேத்த 

அட்டவல்ண 11.1  ைோரபமோன்களின் பவதித்தன்வம

ெடக தெதிப்்பணபுகள் எடுததுக்காட்டு

அளேன்கள் நீரில் களேயும் தன்ளேயன, 
சிறியன, ளடரோசின் அல்லது 
டிரிப்ரடாஃரபனிலிருநது  
உருவானளவ.

அட்ரினலின், ோர அட்ரினலின், 
சேலரடானின், ேற்றும் ளதோய்டு 
ைாரரோன்.

புேதம்/ 
சபப்ளடடுகள்

நீரில் களேயும் தன்ளேயன. இன்சுலின், குளுக்ககான் ேற்றும் பிட்யூட்டரி 
ைாரரோன்கள்.

ஸடீோய்டுகள் சகாலஸடிோலில் இருநது 
உருவானளவ, சபரும்பாலும் 
சகாழுப்பில் களேவன.

காரடிரொல், ஆல்ரடாஸடீரோன், 
சடஸரடாஸடீரோன், ஈஸட்ரோஜன், 
புரோசஜஸடீரோன்.

உடல் முழுதும் பேவுகின்்றது. பிட்யூட்டரி, 
ளதோய்டு, பாோளதோய்டு, பீனியல், அட்ரினல், 
ளதேஸ ரபான்்றன முழுளேயான ோைமில்லாச் 
சுேப்பிகள் (Exclusive endocrine glands) ஆகும்  
(படம் 11.1). ளைரபாதலாேஸ ேேம்பு ேணடலப் 
பணிகளுடன் ைாரரோன்களையும் உற்பத்தி 
செய்வதால் ேேம்புொர ோைமில்லாச் சுேப்பி 
(Neuro endocrione glands) என்று சபயர 
சபறுகின்்றது. கூடுதலாக களணயம், குடல்பாளத 
எபிதீலியம், சிறுநீேகம், இதயம், 
இனச்செல்சுேப்பிகள் (Gonads) ேற்றும் தாய்ரெய் 
இளணப்புத்திசு (Placenta) ஆகிய உறுப்புகளும் 
ோைமில்லாச் சுேப்பித் திசுக்களையும் 
சகாணடுள்ைதால், இளவ, பகுதி ோைமில்லாச் 
சுேப்பிகள் (Partial endocrine glands) 
எனப்படுகின்்றன (படம் 11.1).

11.2.1. வைப�ோதலோமஸ் (Hypothalamus)

மூளையின் கீழ்ப்பு்ற நீட்சியாக பிட்யூட்டரி 
சுேப்பியின் தணடுப் பகுதியில் முடியும் ஒரு 
கூம்பு வடிவ அளேப்பு ளைரபாதலாேஸ 
ஆகும்.  இது ேேம்பு ேணடலம் ேற்றும் 
ோைமில்லாச் சுேப்பி சதாகுப்ளப இளணக்கி்றது.  
பிட்யூட்டரி சுேப்பி பி்ற ோைமில்லாச் 
சுேப்பிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் தன்ளே 
சகாணடதால் ோைமில்லாச் சுேப்பிகளின் 
அேென் (Master endocrine gland) என்று 
அளழக்கப்பட்டாலும் இது ளைரபாதலாேஸின் 
கட்டுப்பாட்டிரலரய உள்ைது. ளைரபாதலாேஸ, 
விடுவிப்பு  காேணிகள் ேற்றும் தளடசெய்யும் 
காேணிகள் (Releasing factors and inhibiting factors) 
மூலம் பிட்யூட்டரி சுேப்பிளயக் 
கட்டுப்படுத்துகின்்றது.  ளைரபாதலாேஸில் பல 
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அழுத்தம், உடல் சவப்பநிளல ேற்றும் திேவ 
மின்பகுசபாருளின் ெேநிளல ரபான்்றவற்ள்றக் 
கட்டுப்படுத்துகின்்றது. லிம்பிக் ேணடலத்தின் 
பகுதி (உணரவு செயலித்சதாகுப்பு) எனும் 
முள்றயில் பல்ரவறு உணரச்சிவெத் 
துலங்கல்களை (Emotional responses) 
ளைரபாதலாேஸ கட்டுப்படுத்துகின்்றது.

11.2.2  பிடயூடடரி சுரப்பி அல்லது 
வைப�ோவ�சிஸ்   
(Pituitary gland or Hypophysis)

நீள்ரகாை வடிவ பிட்யூட்டரி சுேப்பி மூளையின் 
அடிப்பகுதியில் காணப்படும் ஸபீனாய்ட் எலும்பில் 
உள்ை வசல்லா ெரசிகா (Sella turcica)  என்னும் 
குழியில் அளேநதுள்ைது. இது இன்ிஃ்பன்டிபுலம் 
எனும் சிறிய காம்பு ரபான்்ற அளேப்பால் 
மூளையின் ளைரபாதலாேஸ பகுதியுடன் 
இளணக்கப்பட்டுள்ைது.  இதன் விட்டம் சுோர 

அட்டவல்ண 11.2 லெமபொதலாேஸின் முக்கிய ொர்மோன்ைளும் அவறறின் பெணிைளும்.  
(The major hypothalamic hormones and their functions)

வ. எண் ொர்மோன்ைள் பெணிைள்

1.
ரதவைாடவைாபின் விடுவிப்பு 
 ்ஹாரவமான் (TRH)

ரதைாய்டு தூண்டு ்ஹாரவமான் சுைப்ரெத் 
தூண்டுகின்ைது (TSH).

2.
ப்காைவடைாடவைாபின் விடுவிப்பு   
்ஹாரவமான் (GnRH)

நுண்ரெ பெல்்கரைத் தூண்டும் ்ஹாரவமான் 
(FSH) சுைப்ரெத் தூண்டுகின்ைது.

3.
்காரடிவ்காடவைாபின் விடுவிப்பு  
்ஹாரவமான் (CRH)

அடரிவைா ்காரடடிவ்காடவைாபி்க ்ஹாரவமான் 
(ACTH) சுைப்ரெத் தூண்டுகின்ைது.

4.
வைரச்சி ்ஹாரவமான் விடுவிப்பு  
்ஹாரவமான் (GHRH)

வைரச்சி ்ஹாரவமானின் (GH) சுைப்ரெத் 
தூண்டுகின்ைது. 

5. புவைாலா்கடின் விடுவிப்பு ்ஹாரவமான் (PRH) புவைாலா்கடின் சுைப்ரெத் தூண்டுகின்ைது.

6.
லூடடிரைசிங ்ஹாரவமான் விடுவிப்பு 
்ஹாரவமான் (LHRH)

லூடடிரைசிங ்ஹாரவமான் (LH) சுைப்ரெத் 
தூண்டுகின்ைது.

7.
பமலவைாரெடடு்கரைத்தூண்டும் ்ஹாரவமான் 
விடுவிப்பு ்ஹாரவமான் (MSHRH)

பமலவைாரெடடு்கரைத்தூண்டும் 
்ஹாரவமான் (MSH)  சுைப்ரெத் தூண்டுகின்ைது.

8.
வைரச்சி ்ஹாரவமாரை தரடைபெய்யும்  
்ஹாரவமான் (GH-IH)

வைரச்சி ்ஹாரவமான் சுைப்ரெ  தரடைபெய்யும் 
ெணிரயச் பெய்கின்ைது.

9.
புவைாலா்கடின் தரடைபெய்யும்  
்ஹாரவமான் (PIH) புவைாலா்கடின் சுைப்ரெ தரடைபெய்கின்ைது.

10.
பமலவைாரெடடு்கரைத்தூண்டும் 
்ஹாரவமாரை தரடைபெய்யும் ்ஹாரவமான்

பமலவைாரெடடு்கரைத் தூண்டும் 
்ஹாரவமான் சுைப்ரெ தரடைபெய்கின்ைது.

ஒரு சென்டிமீட்டரும், எளட சுோர 0.5 கிோமும் 
ஆகும்.  பிட்யூட்டரி இருகதுப்புகைால் ஆனது. 
முன்கதுப்பு, சுேப்புத் திசுக்கைால் ஆன 
அடித்னாடெப்த்பாட்பசிஸ் (Adenohypophysis) 
என்றும், பின்கதுப்பு ேேம்புத் திசுவால் ஆன 
நியூதராடெத்பாட்பசிஸ் (Neurohypophysis) என்றும் 
அளழக்கப்படும்.  கரு வைரச்சியின் ரபாது, 
சதாணளடக்குழி எபிதீலியத்தின் உட்குழிவளடநத 
பகுதியான ோத்ரகயின்ளப  (Rathke’s pouch) 
யிலிருநது முன்கதுப்பும், மூளையின் 
அடிப்பகுதியில் இருநது ளைரபாதலாேஸின் 
சவளிநீட்சியாக பின்கதுப்பும் ரதான்றுகின்்றன.  
உள்ைளேப்பியல் அடிப்பளடயில் முன்கதுப்பு 
்பாரஸ் இன்ெரமீடியா (Pars intermedia), ்பாரஸ் 
டிஸ்ொலிஸ் (Pars distalis) ேற்றும் ்பாரஸ் 
டியூ்பராலிஸ் (Pars tuberalis) என்்ற மூன்று 
பகுதிகளைக் சகாணடுள்ைது.  பின்கதுப்பு ்பாரஸ் 
வநரதொசா (Pars nervosa) என்்ற பகுதியால் ஆனது.  
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பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு, ஆறு தூணடும் 
ைாரரோன்களைச் சுேக்கின்்றது.  அளவ, ெளரசசி 
ொரதமான் (GH), ட�ராய்டெத தூணடும் 
ொரதமான் (TSH), அட்ரி்னல் காரவெக்டஸ 
தூணடும் ொரதமான் (ACTH), ிஃ்பாலிக்கிள் 
வசல்கடளத தூணடும் ொரதமான் (FSH),  
லூட்டிட்னசிங ொரதமான் (LH), மற்றும் 
லூட்டிதயாட்ராபிக் ொரதமான் (LTH)  ஆகும்.  
ரேலும், கீழ்நிளல விலங்குகளில் 
சேலரனாளெட்டுகளைத் தூணடும் 
ைாரரோன்கள் எனும் ைாரரோனும் 
சுேக்கின்்றது.  பிட்யூட்டரி சுேப்பியின் பின்கதுப்பு 
ளைரபாதலாேஸின் ேேம்பு சுேப்பு செல்கைால் 
சுேக்கும் ொதசாப்ரஸ்ஸின் (Vasopressin) ேற்றும் 
ஆக்ஸிதொசின் (Oxytocin) என்்ற இரு 
ைாரரோன்களைச் ரெமித்துத் ரதளவயான 
ரபாது சவளிரயற்றுகி்றது.

அடிபைோவைப�ோெஃவ�சிஸில்  சுரக்கும்  
ைோரபமோன்கள் (Hormones of 
Adenohypophysis) 
i.  வ்ளரச்சி ைோரபமோன்  

(Growth hormone - GH)  
இது வசாமட்தொட்தராபிக் ொரதமான் (STH) 
அல்லது வசாமட்தொட்தராப்பின் (Somatotropin) 
என்றும் அளழக்கப்படும்.  இது ஒரு சபப்ளடடு 
ைாரரோன் ஆகும்.  வைரச்சி ைாரரோன் 
அளனத்துத் திசுக்களின் வைரச்சிளயயும், 
வைரசிளத ோற்்றச் செயல்களையும் 
ரேம்படுத்துகின்்றது.  இது காரரபாளைட்ரேட், 
புேதம் ேற்றும் சகாழுப்பு வைரசிளத ோற்்றத்தில் 

த ா க் க த் ள த 
ஏ ற் ப டு த் து வ து ட ன் 
செல்களில் புேத உற்பத்தி 
வி கி த த் ள த 
உயரத்துகின்்றது.  இது 
குருத்சதலும்பு உருவாக்கம் 
(Chondrogenesis) ேற்றும் 
எலும்பு உருவாக்கம்  
(Osteogenesis) ஆகியவற்ள்றத் 
தூணடுவதுடன் டநட்ரென், 
வ்பாட்ொசியம், ்பாஸ்்பரஸ், 
தசாடியம் ரபான்்ற 
தாதுப்புக்களை உடலில் 
நிறுத்திக் சகாள்ைச் 
செய்கின்்றது. அடிரபாஸ 
திசுக்களில் உள்ை 
சகாழுப்பு அமிலங்களை 
விடுவித்துச் செல்களின் 

ஆற்்றல் ரதளவக்கான குளுக்ரகாஸ பயன்பாட்டு 
வீதத்ளதக் குள்றக்கின்்றது.  இவவா்றாக, 
குளுக்ரகாளஸ ேம்பியுள்ை  மூளை ரபான்்ற 
திசுக்களுக்காக அதளனச் ரெமிக்கின்்றது.

ii.  வதரோயவடத் தூண்டும் ைோரபமோன் 
(அ) வதபரோடபரோபின்  (Thyroid stimulating 
hormone -TSH or Thyrotropin) 

இது ஒரு கிடளக்தகாபுர� ொரதமான் ஆகும்.  
இது ளதோய்டு சுேப்பிளயத் தூணடி டிளே 
அரயாரடாளதரோனின் (T3) ேற்றும் ளதோக்ஸின் 
(T4) ஆகியவற்ள்றச் சுேக்கின்்றது. TSH சுேப்பு 
எதிரமடை பின்னூட்ெ முடையில்  
(Negative feedback mechanism) சேறிப்படுத்தப்படுகி்றது. 
ளைப்ரபாதலாேஸின் ளதரோட்ரோபின் 
விடுவிப்பு  ைாரரோன் (TRH) ளதரோட்ரோபின்   
சுேப்ளபத் தூணடுகின்்றது. இேத்தத்தில் 
ளதோக்ஸின் அைவு உயரும்ரபாது 
ளைரபாதலாேஸ ேற்றும் பிட்யூட்டரி மீது 
செயல்பட்டு ளதரோட்ரோபின் சுேப்பிளன 
தளடசெய்கின்்றது.

iii.  அடரிபைோகோரடிபகோடபரோபிக் 
ைோரபமோன்  (Adrenocorticotropic 
hormone-ACTH) 

இது ஒரு வ்பப்டெடு ொரதமான், இது அட்ரினல் 
சுேப்பியின் பு்றணிப் பகுதிளயத் தூணடி குளுக்ரகா 
காரடிகாய்டுகள் ேற்றும் தாதுகலநத 
காரடிகாய்டுகள் உற்பத்திளயத் தூணடுகின்்றது.  
சேலரனாளெட் செல்களில் சேலனின் உற்பத்தி, 
அடிரபாஸ திசுக்களில் இருநது சகாழுப்பு அமில 
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உற்பத்தி ேற்றும் இன்சுலின் உற்பத்தி 
ஆகியவற்ள்ற இநத ைாரரோன் தூணடுகி்றது. 
ACTHன் உற்பத்தி எதிரமடை பின்னூட்ெ முள்றயில் 
சேறிப்படுத்தப்படுகின்்றது.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

பிடயூடடரி சுரப்பி மண்வடபயோடடின் 
ஸ்பீைோயடு எலும்பின் குழிவுப் �குதியில் 
மூவ்ளயின் கீழ அவமந்துள்்ளது.  எைபவ 
இது வைப�ோதலோமஸ் தெரிப்ரி என்றும் 
அவழக்கப்�டுகின்்றது.  கீழ வருவைவறவ்ற 
விவோதிக்கவும்.

அ)  பிடயூடடரி சுரப்பி “�ோ்ளமில்லோச் 
சுரப்பிகளின் அரென்” எைப் த�ோதுவோக 
அவழக்கப்�டுகின்்றது ஏன்?

ஆ)  உடறதெயலியல் �ணிகவ்ள �ரோமரிப்�தில் 
ஒருங்கிவணப்பு அலகோக 
வைப�ோதலோமஸ் மறறும் பிடயூடடரி 
ஆகியைவறறின் �ங்கு என்ை?

இ)  நீரச்ெமநிவலவயப் ப�ணுவதில் பிடயூடடரி 
சுரப்பியின் பின் கதுப்பு 

எவவோறு உதவுகின்்றது?

 குறிப்பு
வோபெோப்ரஸ்ஸினும் ஆக்ஸிபடோசினும் ஒன்�து 
அமிபைோ அமிலங்க்ளோல் ஆைவவ. ஒபர 
மோதிரியோை அமிபைோ அமிலங்கவ்ளக் 
தகோண்ட இவவ இருஅமிபைோ அமிலங்களில் 
மடடும் மோற்றமவடந்துள்்ளை.  எனினும் 
முறறிலும் மோறு�டட உடறதெயலியல் 
விவ்ளவுகவ்ள ஏற�டுத்துகின்்றை.

வாமொபைஸ்ஸின் அமிமனா அமில வரிலெ:
சிஸ்டீன்-வடபரோசின் - ெஃபிவைல் 
அலோவைன்-குளுடடவமன் – 
அஸ்�ோரஜின்-சிஸ்டீன்-புபரோலின் – 
ஆரஜிவைன்-கிவ்ளசீன்

ஆக்ஸிமடாசின் அமிமனா அமில வரிலெ:
சிஸ்டீன்-வடபரோசின்-ஐபெோலியூசின்  
– குளுடடவமன்-அஸ்�ோரஜின்
சிஸ்டீன்-புபரோலின்-லியூசின்  
-கிவ்ளசீன்

iv.  ெஃ�ோலிக்கிள் தெல்கவ்ளத் தூண்டும் 
ைோரபமோன் (Follicle stimulating  
hormone-FSH)

கிடளக்தகாபுர� ைாரரோனான FSH  இன 
உறுப்புகைான அணடகம் ேற்றும் விநதகத்தின்  

பணிகளை சேறிப்படுத்துகின்்றது.  ஆணகளில் FSH, 
ஆணட்தராெனுென் இளணநது 
விநதணுவாக்கத்தின்ரபாது விநது 
நுணகுழலிலுள்ை ெளரசசி எபிதீலியததின் 
(Germinal epithelium)  மீது செயல்பட்டு விநதணு 
உற்பத்தி (Spermatogenesis) ேற்றும் சவளிரயற்்றத்ளதத் 
தூணடுகின்்றது.  சபணகளில் FSH, அணடகத்தின் 
மீது செயல்பட்டு கிோஃபியன்  ஃபாலிக்கிளை 
வைரப்பதுடன் முதிரச்சியளடயவும் தூணடுகி்றது.

v.  லூடடிவைசிங் ைோரபமோன்  
(Luteinizing hormone -LH)

கிடளக்தகாபுர� ைாரரோனான LH, 
இளடயீட்டுச்செல்களைத் தூணடும் ைாரரோன் 
(ICSH)  என்றும் அளழக்கப்படுகின்்றது. ஆணகளில் 
ICSH விநதகத்தின் இளடயீட்டு செல்களின் மீது 
செயல்பட்டு ஆணபால் ைாரரோனான 
வெஸ்தொஸ்டீதரான் (Testosterone) உற்பத்திளயத் 
தூணடுகி்றது.  சபணகளில் LH, FSH  உடன் 
இளணநது ஃபாலிக்கிள் செல்களை முதிரச்சி 
அளடயச் செய்கின்்றது.  அணடம் விடுபடுதல் 
(Ovulation), காரபஸ லூட்டியத்ளத  போேரித்தல் 
ேற்றும் அணெக ொரதமான்களின்  
(Ovarian hormones) உற்பத்திளய ரேம்படுத்தி 
சவளிரயற்றுதல் ரபான்்ற பணிகளை LH  தனித்து 
ரேற்சகாள்கின்்றது. 

FSH ேற்றும் LH ஆகியவற்ள்றச் ரெரத்து 
இ்னப்வ்பருக்க ொரதமான்கள் (Gonadotropins) 
என்பர. இவவிேணடு ைாரரோன்களும் குழநளதப் 
பருவத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்ளல. 
பூப்சபய்துதலுக்கு ெற்று முநளதய காலத்தில்தான் 
இவற்றின் சுேப்பு சதாடங்குகி்றது.

vi.  லூடடிபயோடபரோபிக் ைோரபமோன் / 
லூடடிபயோடபரோபின்  (Luteo tropic 
hormone-LTH)

புேத ைாரரோனான லூட்டிதயாட்தராபின், 
லாக்தொவெனிக் ொரதமான், புதராலாக்டின், 
மம்தமாட்தராபின் ரபான்்ற பல்ரவறு சபயரகைால் 
குறிப்பிடப்படுகின்்றது. இநத ைாரரோன் 
சபணகளில், குழநளத பி்றப்புக்குப்பின் பால் 
உற்பத்திளயத் தூணடுகின்்றது.  பாலூட்டும் 
தாய்ோரகளுக்கு LTH  அதிகரிப்பதால் LH சுேப்பு 
ேற்றும் அணட அணு சவளிரயற்்றம் 
தடுக்கப்படுகி்றது. இது சபணகளின் அணடகத்தில் 
காரப்பஸ லூட்டிய வைரச்சிளயத் தூணடுவதால் 
லூட்டிரயாட்ரோபிக் ைாரரோன் எனப்படுகின்்றது. 
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நியூபரோவைப�ோெஃவ�சிஸ் 
ைோரபமோன்கள் (Hormones of 
neurohypophysis)
ளைரபாதலாேஸின் ேேம்பு சுேப்பு செல்கைால் 
சுேக்கப்பட்டு கீழ்வரும் இரு ைாரரோன்களும் 
நியூரோளைரபாஃளபசிஸில் ரமிக்கப்படுகின்்றன. 

i)  வோபஸோப்ரஸ்ஸின்  அல்லது 
ஆன்டிவடயூரடிக் ைோரபமோன் 
(Vasopressin or antidiuretic hormone-ADH)

சபப்ளடடு ைாரரோனான ADH,  சேஃப்ோன்களின் 
ரெய்ளே சுருள் நுணகுழல் பகுதியில் நீர ேற்றும் 
மின்பகு சபாருட்கள் (Electrolytes) மீை 
உறிஞெப்படுவளத ரேம்படுத்துகி்றது.  இதனால், 
சிறுநீர மூலோன நீரிழப்பு குள்றகி்றது.  எனரவ 
இதற்கு ஆன்டிடெயூரடிக் ொரதமான் (சிறுநீர 
சபருக்சகதிர ைாரரோன்) என்றும் சபயர.  இநத 
ைாரரோனின் மிளக உற்பத்தி, இேத்தக் 
குழல்களைச் சுருங்கச் செய்து இேத்த  
அழுத்தத்ளத உயரத்துகின்்றது.  இதன் குள்ற 
சுேப்பால் டெய்படிஸ் இன்சிபிெஸ் (Diabetes insipidus) 
எனும் மிளக சிறுநீர உற்பத்தி நிளல ஏற்படும்.

ii). ஆக்ஸிபடோசின் (Oxytocin)
இநதப் வ்பப்டெடு ொரதமான் குழநளத 
பி்றப்பின்ரபாது கருப்ளபளய தீவிேோகச் சுருங்கச் 
செய்வதுடன், பால் சுேப்பிகளில் பால் உற்பத்தி 
ேற்றும் சவளிரயற்்றத்ளதத் தூணடுகி்றது.  
ஆக்ஸிரடாசின் என்பதற்கு துரி�ப் பிைப்பு என்பது 
சபாருள்.

தமலபடோனின் இரவில் 
சுரக்கும். கண்ணின் 
வி ழி த் தி வ ர யி ல்  
ஒளி �டும் ப�ோது 

தமலபடோனின் உற�த்தி குவ்றகின்்றது.
ெரகோடிய சுழறசி (�ோள் ெோர 

ஒழுங்கவமவு இயக்கம்): இயறவகயின் 
ஒளி மறறும் இருள் ெோரந்த, 24 மணிப�ர 
உயிரியல் தெயல்கள் ததோடர�ோை சுழறசி 
எ.டு., தூக்க - விழிப்பு சுழறசி, உடல் தவப்� 
நிவல, �சி ப�ோன்்றை.

11.2.3 பீனியல் சுரப்பி (Pineal gland) 
ேனிதனில், எபிட்பசிஸ் வசரிப்டர  
(Epiphysis cerebri) அல்லது வகாத்னரியம் (Conarium) 
என்்றளழக்கப்படும் பீனியல் சுேப்பி, மூளையின் 

மூன்்றாவது சவன்ட்ரிகிளின் கீழ்ப்பகுதியில் 
அளேநதுள்ைது.  இது பாேன்ளகோ ேற்றும் 
இளடயீட்டுச் செல்கைால் ஆனது.  இது 
வமலதொனின் (Melatonin)  ேற்றும் வசரதொனின் 
எனும் ைாரரோளனச் சுேக்கின்்றது. 
சேலரடானின் உ்றக்கத்ளதயும், செேரடானின் 
விழிப்ளபயும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம்  ோள்ொர 
ஒழுங்களேவு (Circadian rhythm) இயக்கத்திளனக் 
கட்டுப்படுத்துவதில் இது  முக்கியப்பங்கு 
வகிக்கின்்றது. 

இதனால், ேம் உடலில் தூக்க - விழிப்பு 
சுழற்சி முள்றயாக ேளடசபறுகின்்றது.  ரேலும், 
இன உறுப்புகளின் பால் முதிரச்சி கால அைளவ 
சேறிப்படுத்துதல், உடலின் வைரசிளத ோற்்றம், 
நி்றமியாக்கம், ோதவிடாய் சுழற்சி ேற்றும் 
தளடகாப்பு செயல்கள் ஆகியவற்றிலும் 
சேலரடானின் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்்றது.
11.2.4 வதரோயடு சுரப்பி (Thyroid gland) 
ஓரிளணக் கதுப்புகள் சகாணட, வணணத்துப்பூச்சி 
வடிவம் சகாணட, ளதோய்டு சுேப்பி மூச்சுக் 
குழளலச் சுற்றிக் குேல்வளைக்குக் கீழ் 
அளேநதுள்ைது.  ளதோய்டு சுேப்பி ேேது உடலில் 
உள்ை மிகப்சபரிய ோைமில்லாச் சுேப்பியாகும்.  
இதன் பக்கக் கதுப்புகள் இேணடும் இஸ்துமஸ் 
(Isthmus) எனும் ளேயத் திசுத் சதாகுப்பினால் 
இளணக்கப்பட்டுள்ைது. ஒவசவாரு கதுப்பும் பல 
நுணகதுப்புகைால் ஆனது.  நுணகதுப்புகள் அசினி 
எனும் ஃபாலிகிள்கைால் ஆனளவ.  (ஒருடமயில் 
- அசி்னஸ்) அசினஸ ஒவசவான்றும் 
சுேப்புத்தன்ளேயுளடய கனெதுே (அ) தட்ளடயான 
எபிதீலிய செல்களை சுவோகப் சபற்றுள்ைன. 
அசினஸின் உட்பகுதி ட�தராகுதளாபுலின் 
மூலக்கூறுகள் (Thyroglobulin molecules) சகாணட 
அடரத்தி மிக்க, கூழ்ே, கிளைக்ரகாபுேதக் 
கலளவயால் நிேம்பியுள்ைது (படம் 11.3).

வதரோக்ஸின் உற�த்திக்கு 
அபயோடின் அவசியம்.

இயல்�ோை அ்ளவு 
வதரோக்ஸின் உற�த்திக்கு 

வோரத்திறகு 1 மில்லிகிரோம் அபயோடின் பதவவ. 
அபயோடின் �ற்றோக்குவ்றவயத் தடுக்க �ோம் 
�யன்�டுத்தும் ெோதோரண உப்�ோை பெோடியம் 
குப்ளோவரடில் 1,00,000 �குதிக்கு 1 �குதி 
பெோடியம் அபயோவடடு பெரக்கப்�டுகி்றது.

ளதோய்டு சுேப்பியின் ைாரரோன்கள் 
மு�ன்டம ெளரசிட� மாற்ை ொரதமான்கள் 
(Major metabolic hormones) எனவும் அளழக்கப்படும். 
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ளைரபாதலாேஸ ேற்றும் பிட்யூட்டரியின் மீது 
தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும் ளதோய்டு ைாரரோனின்  
எதிரேள்ற பின்னூட்ட நிகழ்வு கீரழ 
விைக்கப்படோகத் தேப்பட்டுள்ைது (படம் 11.4).

�டம் 11.4 எதிர்மறை பினனூட்டம் - வி்ளக்கம்
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வதரோக்ஸின் அல்லது தடடரோ அபயோபடோ 
வதபரோனினின் (T4) �ணிகள் (Functions of 
thyroxine or tetra iodothyronine - T4)
அடிப்பளட வைரசிளத ோற்்ற வீதம் (BMR)  ேற்றும் 
உடல் சவப்ப உற்பத்திளய ளதோக்ஸின் 
சேறிப்படுத்துகின்்றது.  இது புேத உற்பத்திளயத் 
தூணடி உடல் வைரச்சிளய ரேம்படுத்துகின்்றது. 
ரேலும், எலும்பு ேணடலம் ேற்றும் ேேம்பு ேணடல 
வைரச்சி, இேத்த அழுத்தப் போேரிப்பு, இேத்தக் 
சகாலஸடிோல் அைளவக் குள்றத்தல் 
ஆகியவற்றுக்கு  ளதோக்ஸின் முக்கியோனதாகும். 
இேத்தத்தில் இதன் இயல்பான அைவு, 
இன உறுப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் 
அவசியம் ஆகும். 

 குறிப்பு
ஸ்மபொமைாடிக் ைாய்டர் எனும் முன் 
கழுத்துக் கழவல ஒரு மரபியல் ப�ோய, இது 
வதரோக்ஸின் அல்லது அபயோடின் 
�ற்றோக்குவ்ற ப�ோயல்ல.

ட�தராகால்சிதொனின் ்பணிகள் (Functions of 
thyrocalcitonin (TCT)) : இது ஒரு பாலிசபப்ளடடு 
ைாரரோன் ஆகும்.  இது இேத்தத்தில் உள்ை  
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�டம்11.3 றதைொய்டு சுைப்பியின  அறமப்பு
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ளதோய்டு சுேப்பியின் ஃபாலிகிள் செல்கள், டிடர 
அதயாதொ ட�தரானின் (T3) ேற்றும் ட�ராக்ஸின் 
(வெட்ரா அதயாதொ ட�தரானின் (T4) ஆகிய இரு 
ைாரரோன்களைச் சுேக்கின்்றன.  இளண 
ஃபாலிகுலார (பாோஃபாலிகுலார) செல்கள் அல்லது 
C செல்கள் ட�தராகால்சிதொனின் (Thyrocalcitonin) 
எனும் ைாரரோளனச்  சுேக்கின்்றன.  ளதோய்டு 
ைாரரோனின் இயல்பான உற்பத்திக்கு அரயாடின் 
அவசியோனதாகும்.  ளைரபாதலாேஸில் இருநது 
உருவாகும் ளதரோட்ரோபின் விடுவிப்பு 
ைாரரோன் (TRH) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பான 
அடிரனாளைரபாஃளபஸிளஸத் தூணடித் 
ளதரோட்ரோபிளன (TSH)  சுேக்கின்்றது.  இது 
ளதோய்டு சுேப்பிளயத் தூணடி T3, T4 
ைாரரோன்களைச் சுேக்கச் செய்கின்்றது. 
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கால்சியம் ேற்றும் பாஸரபட் அைளவ 
சேறிப்படுத்துகின்்றது.  இேத்தத்தின் கால்சியம் 
அைளவ குள்றத்து  பாோதாரரோனுக்கு எதிோக 
ளதரோகால்சிரடானின்  செயல்படுகின்்றது.

11.2.5.  �ோரோவதரோயடு சுரப்பி  
(Parathyroid gland)

ேனிதனின் ளதோய்டு 
சுேப்பியின் பின்பக்கச் சுவரில் 
ோன்கு சிறிய பாோளதோய்டு 
சுேப்பிகள் உள்ைன.  
பாோளதோய்டு சுேப்பி, 
முதன்ளே செல்கள்  (Chief cells) 
ேற்றும் ஆக்ஸிஃபில் செல்கள் (Oxyphil cells) என்்ற 
இருவளகச் செல்கைால் ஆனது.  முதன்ளேச்  
செல்கள் பாோளதோய்டு ைாரரோளன (PTH)  ஐ 
சுேக்கின்்றது.  ஆக்ஸிஃபில் செல்களின் பணி 
இன்னும்   கணடறியப்படவில்ளல.

�ோரோவதரோயடு ைோரபமோன் அல்லது 
�ோரோதோரபமோன் (Parathyroid hormone or 
Parathormone-PTH)   
இது இேத்தத்தில் உள்ை  கால்சியத்தின் அைளவ 
உயரத்தும் ைாரரோன் ஆகும்.  இநதப் சபப்ளடடு 
ைாரரோன், இேத்தத்தில் கால்சியம் ேற்றும் 
பாஸபேஸ ஆகியவற்றின் ெேநிளலளயப் 
ரபணுகி்றது. இேத்தத்திலுள்ை கால்சியம் அைவு 
PTH  சுேப்ளப கட்டுப்படுத்துகின்்றது. இநத 
ைாரரோன் எலும்பில் கால்சியம் சிளதளவத் 
தூணடி (Osteoclast) இேத்தத்தில்  கால்சியம் ேற்றும் 
பாஸரபட்டின் அைளவ உயரத்துகின்்றது.       
சிறுநீேக நுணகுழலிலிருநது கால்சியம் மீை 
உறிஞசுதளலயும்,  பாஸரபட் சவளிரயறுதளலயும், 
PTH ரேம்படுத்துகின்்றது. ரேலும், ளவட்டமின் D 
செயல்பாட்ளடத் தூணடிச் சிறுகுடல் 
ரகாளழப்படலம் வழியாகக் கால்சியம் 
உட்கிேகித்தளல உயரத்துகின்்றது.

11.2.6 வதமஸ் சுரப்பி (Thymus gland)  
ளதேஸ சுேப்பியின் ஒரு பகுதி ோைமில்லாச் 
சுேப்பியாகவும் ேறு பகுதி நிணநீர உறுப்பாகவும் 
செயலாற்்றக்கூடியது.  இேட்ளடக் கதுப்புளடய 
ளதேஸ சுேப்பி, இதயம் ேற்றும் சபருநதேனிக்கு 
ரேல் ோரசபலும்பிற்குப் பின் அளேநதுள்ைது 
(படம் 11.5).   ோரத்திசுவாலான காப்சூல் எனும் 
உள்ற இச்சுேப்பிளயச்  சூழ்நதுள்ைது.  
உள்ைளேப்பியல் அடிப்பளடயில் சவளிப்பகுதி 
பு்றணி ேற்றும் உட்பகுதி சேடுல்லா ஆகிய 
இருபகுதிகளைக் சகாணடது. ளதமுலின், 
ளதரோசின், ளதரோபாயடின் ேற்றும் ளதமிக் 

திேவக் காேணி (THF)  ஆகிய ோன்கு 
ைாரரோன்களை ளதேஸ சுேக்கின்்றது.  
செல்வழித் தளடகாப்ளப அளிக்கும்  
ரோய்த்தளடகாப்பு தி்றன் சகாணட  
T லிம்ரபாளெட்டுகளை உற்பத்தி செய்வது 
ளதேஸின் முதன்ளேப்பணியாகும்.
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�டம் 11.5 றதமஸ் சுைப்பியின அறமப்பு

 குறிப்பு  வயதானவர்ைள் அடிக்ைடி 
மநாய்வாய்பபெடுவது ஏன்?

வதமஸ் சுரப்பி தெயலிழப்�தைோல் 
வதபமோசின் உற�த்தி குவ்றகின்்றது.  இதன் 
விவ்ளவோக வயதோைவரகளுக்கு ப�ோய 
எதிரப்�ோற்றல் குவ்றந்து ப�ோய ஏற�டுகி்றது.

11.2.7. அடரிைல் சுரப்பிகள் அல்லது 
சிறுநீரக பமற சுரப்பிகள்   
(Adernal glands – suprarenal glands)

ஓரிளண அட்ரினல் சுேப்பிகள் சிறுநீேகத்தின் 
முன்முளனப்பகுதியில் அளேநதுள்ைன.  எனரவ 
இதற்கு சிறுநீேக ரேற்சுேப்பிகள் என்றும் சபயர.  
உள்ைளேப்பியலின் படி அட்ரினல் சுேப்பியின் 
பு்றப்பகுதிளய பு்றணி அல்லது காரசடக்ஸ என்றும் 
உட்பகுதிளய சேடுல்லா என்றும் பிரிக்கலாம்.  
திசுவியல் அடிப்பளடயில், காரசடக்ஸ மூன்று 
பகுதிகளைக் சகாணடது.  அளவ ரொனா 
குைாேரூரலாொ (Zona glomerulosa), ரொனா 
ஃபாஸிகுரலட்டா (Zona fasciculata)  ேற்றும் ரொனா 
சேடிகுலாரிஸ (Zone reticularis) ஆகும் (படம் 11.6).  
காரசடக்ஸின் சவளிப்பகுதியான சேல்லிய 
ரொனா குரைாேரூரலாொ (சுோர15%) பகுதி தாது 
கலநத காரடிகாய்டு (Mineralocorticoid)  
ைாரரோளனச் சுேக்கின்்றது.  காரசடக்ஸின் 
அகன்்ற ேடுப்பகுதி (சுோர 75%) ரொனா 
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ஃபாஸிகுரலட்டா ஆகும்.  இங்கு 
குளுக்ரகாகாரடிகாய்டுகைான காரடிரொல், 
காரடிரகாஸடீரோன் ைாரரோன்களும் மிகக் 
குள்றநத அைவு அட்ரினல் ஆன்ட்ரோஜன் ேற்றும் 
எஸட்ரோஜன் ைாரரோன்களும் சுேக்கின்்றன. 
சுோர  10% அைவுளடய உட்பகுதியான ரொனா 
சேட்டிகுலாரிஸ, அட்ரினல் ஆன்ட்ரோஜன், 
குள்றநத அைவு எஸட்ரோஜன் ேற்றும் குளுக்ரகா 
காரடிகாய்டுகளைச் சுேக்கின்்றது.

 குறிப்பு  சிரிப்பு உடலுக்கு �ல்லது, 
ஏதைனில் சிரிப்பு, தவகப்பு ைோரபமோைோை 
அடரிைலின் சுரத்தவலக் குவ்றத்து 
�ம்வம இயல்பு நிவலக்கு தகோண்டு 
வருகின்்றது.

அட்ரினல் சுேப்பியின் உள் ளேயப்பகுதியான 
சேடுல்லா நீள்ரகாைவடிவ ேற்றும் தூண வளக 
செல்கைால் ஆனது.  இளவ இேத்த நுணகுழல் 
வளலப்பின்னளலச் சுற்றி அளேநதுள்ைன. 
அட்ரினலின் (எபிசேஃப்ரின்) ேற்றும் 
ோரஅட்ரினலின் (ோர எபிசேஃப்ரின்) ஆகிய இரு 
ைாரரோன்கள் சேடுல்லாப் பகுதியில் 
சுேக்கின்்றன . இளவ இேணடும் ரகட்டரகாலளேன் 
(Catecholamines) வளகளயச் ொரநதளவ.

�டம் 11.6 அட்ரினல் சுைப்பியின அறமப்பு
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அடரிைல் ைோரபமோன்களின் �ணிகள் 
(Functions of adrenal hormones)

குளுக்ரகாஸ அல்லாத சபாருட்களில் இருநது 
குளுக்ரகாஸ உருவாக்கம் (Gluconeogenesis), 

சகாழுப்புச்சிளதவு (Lipolysis) ேற்றும் உயிரகாப்பு 
நிகழ்வான புேதச் சிளதவு (Proteolysis) ஆகிய 
செயல்களைக் குளுக்ரகா காரடிகாய்டுகள் 
செய்கின்்றன. இதயம்,  இேத்தக்குழாய் ேற்றும் 
சிறுநீேகச் செயல்களைப் போேரிப்பதில் 
காரடிரொல் ஈடுபடுகின்்றன.  ரேலும், வீக்கத்திற்கு 
எதிோன விளனகளைச் செய்து ரோய்த்தளடக் 
காப்பு செயளல ேட்டுப்படுத்துகின்்றன. இது 
இேத்தச் சிவப்பணுக்கள் (RBC) உற்பத்திளயத் 
தூணடுகின்்றது.  இதற்கு தளகப்ளப 
எதிரசகாள்ளும்  ைாரரோன் (Stress combat hormone) 
என்று சபயர. தாதுகலநத காரடிகாய்டுகள் 
உடலின் நீர ேற்றும் மின்பகு சபாருட்களின் 
ெேநிளலளய ஒழுங்குபடுத்துகின்்றன.   ரொடியம், 
நீர ஆகியவற்ள்ற மீை உறிஞசி பாஸரபட் 
அயனிகள் சவளிரயற்்றப்படுவதற்கும் மின்பகு 
சபாருட்கள், நீரே அழுத்தம் ேற்றும் இேத்த 
அழுத்தம் ஆகியவற்ள்றப் போேரிக்கவும் 
ஆல்ரடாஸடீரோன் ைாரரோன் உதவுகின்்றது.  
பூப்சபய்துதலின்  ரபாது முகம் ேற்றும் ளக, கால், 
இடுப்புப்பகுதி ரோே வைரச்சியில் அட்ரினல் 
ஆன்ட்ரோஜன் பங்காற்றுகின்்றது.

 குறிப்பு  �ோர அடரிைலின் 
ைோரபமோனின் த�ோதுவோை �ணி மூவ்ள 
மறறும் உடவலத் தூண்டுவதோகும்.  
இந்த ைோரபமோன் விழிப்பு நிவலயில் 
அதிகமோகவும் உ்றக்க நிவலயில் 
குவ்றவோகவும் சுரக்கின்்றது.  மை 
அழுத்தம் ப�ோன்்ற த�ருக்கடி கோலத்தில் 
இதன் சுரப்பு உச்ெ நிவலவய அவடயும்.  
இதறகு ெண்வட (அ)  �்றத்தல்  
எதிரவிவை என்று த�யர.

அட்ரினல் சேடுல்லா, ப்றத்தல், பயம், ெணளட 
ஆகியவற்ர்றாடு சதாடரபுளடய  அட்ரினலின் 
ேற்றும் ோர அட்ரினலின் ைாரரோன்களைச் 
சுேக்கின்்றது.  இது 3F  ைாரரோன் (Flight, Fight & 
Fright hormone)  என்று அளழக்கப்படுகி்றது. 
கல்லீேலில் உள்ை கிளைக்ரகாஜளன சிளதத்து 
குளுக்ரகாஸாக ோற்றுவதுடன் சகாழுப்பு ரெமிப்பு 
செல்களில் உள்ை சகாழுப்ளப, சகாழுப்பு 
அமிலங்கைாகச் சிளதத்து சவளிரயற்றுதளலயும் 
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இன்சுலின் (Insulin)   

சபப்ளடடு ைாரரோனான இன்சுலின், உடலின் 
குளுக்ரகாஸ ெேநிளல ரபணுதலில் முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்்றது. இேத்தத்திலுள்ை 
குளுக்ரகாளஸ  தளெ ேற்றும் சகாழுப்பு ரெமிப்பு 
செல்களுக்குள் செலுத்துவதன் மூலம் இேத்தத்தில் 
ெரக்களே அைளவ குள்றக்கின்்றது. இது 
கிளைக்ரகாஜளன குளுக்ரகாஸாக ோற்றுதல், 
அமிரனா அமிலம் ேற்றும் சகாழுப்பு ஆகியவற்ள்ற 
குளுக்ரகாஸாக ோற்றுதல்  ஆகிய பணிகளின் 
ரவகத்ளதத் தடுக்கி்றது.  எனரவதான் இன்சுலின், 
டெத்பாகிடளசீமிக் ொரதமான் (இேத்தச் 
ெரக்களே குள்றப்பு ைாரரோன்)  எனப்படுகி்றது.

பி ்ள ோ ஸ் ம ோ வி ல் 
இன்சுலினின் அவர 
ஆயுடகோலம் 6 நிமிடங்கள். 
இ ர த் த த் தி லி ரு ந் து 

இன்சுலின் தவளிபய்ற எடுத்துக்தகோள்ளும் 
ப�ரம் 10-15 நிமிடங்கள்.

குளுக்ககோன் (Glucagon)

குளுக்ககான் ஒரு பாலிசபப்ளடடு 
ைாரரோனாகும்.  இது கல்லீேலின் ரேல் 
செயல்பட்டு கிளைக்ரகாஜளன குளுக்ரகாஸாக 
ோற்றுகி்றது (Glycogenolysis).  ரேலும், லாக்டிக் 
அமிலத்திலிருநதும், காரரபாளைட்ரேட் அல்லாத 
மூலக்கூறுகளிலிருநதும் குளுக்ரகாஸ உற்பத்தி 
செய்து (Gluconeogenesis) இேத்தத்தில் ரெரப்பதால் 
குளுக்ரகாஸ அைவு அதிகரிக்கி்றது. 
அதுேட்டுமின்றி, செல்களில் குளுக்ரகாஸின் 
பயன்பாட்டு அைளவயும், குளுக்ரகாஸின் 
உள்ரைறும் அைளவயும் குளுக்ரகாகான் 
தடுப்பதால், இேத்தத்தில் ெரக்களேயின் அைவு 
அதிகரிக்கி்றது.  எனரவ, இநத ைாரரோன் 
டெ்பரகிடளசீமிக் ொரதமான் (இேத்தச் 
ெரக்களேளய உயரத்தும் ைாரரோன்) 
எனப்படுகி்றது.  ோள்பட்ட ளைபரகிளைசீமியா, 
ளடயபடிஸ சேலிட்டஸ என்னும் நீரிழிவு 
ரோய்க்குக் காேணோகி்றது.

11.2.9  இை உறுப்புகள் (Gonads)

விந்தகம் (Testis) 

ஆணகளில் ஓரிளண விநதகங்கள் விநதகப் 
ளபயில் உள்ைன.  விநதகோனது இனப்சபருக்க 

அட்ரினலின் தூணடுகின்்றது.  சேருக்கடி 
காலத்தில்  இதயத் துடிப்பு வீதம் ேற்றும் இேத்த 
அழுத்தத்ளத அட்ரினலின் உயரத்துகின்்றது. 

ரதாலின் சேன்தளெகள் ேற்றும் 
உள்ளுறுப்புத் தேனிகளைத் தூணடி  இேத்த 
ஓட்டத்ளதக் குள்றக்கின்்றது.  எலும்புத் 
தளெகளுக்கு இேத்த ஓட்டத்ளத அதிகரிப்பதன் 
மூலம் எலும்புத்தளெ, இதயத்தளெ ேற்றும் ேேம்புத் 
திசுக்களின் வைரசிளத ோற்்ற வீதத்ளதயும் 
உயரத்துகின்்றது.
11.2.8  கவணயம் (Pancreas)
களணயம் ஒரு கூட்டுச் சுேப்பியாகும். இது 
ோைமுள்ை ேற்றும் ோைமில்லாச் சுேப்புப் 
பணிகளை ரேற்சகாள்கின்்றது.  களணயம் 
இளேப்ளபயின் கீழ் அளேநதுள்ை இளல 
வடிவச்சுேப்பியாகும்.   களணயத்தில் 
அசினித்திசு ேற்றும் லாங்கரைானின் திட்டுகள் 
என்்ற இருவிதத் திசுக்கள் உள்ைன.  அசினி, 
செரிப்பு சோதிகளையும், லாங்கரைானின் 
திட்டுகள் இன்சுலின் ேற்றும் குளுக்ககான் 
ரபான்்ற ைாரரோன்களையும் சுேக்கின்்றன.  
ேனித களணயத்தில் ஒன்று முதல் இேணடு 
மில்லியன் லாங்கரைானின் திட்டுகள் 
உள்ைன.  ஒவசவாரு திட்டிலும் 60% பீட்டா 
செல்களும் 30% ஆல்ஃபா செல்களும் 10% சடல்டா 
செல்களும் உள்ைன.  ஆல்ஃபா செல்கள் 
குளுக்ககாளனயும், பீட்டாசெல்கள் 
இன்சுலிளனயும் சடல்டா செல்கள் 
சொேட்ரடாஸரடடின் என்்ற ைாரரோளனயும் 
சுேக்கின்்றது.

ªðKò º¡CÁ°ì™
ð£H™ô£

ªð£¶ è¬íò
ï£÷‹

¶¬í è¬íò
ï£÷‹

d†ì£ ªê™ & Þ¡²L¡ ²óŠð¶

Þóˆî ¸‡ ï£÷‹

Þóˆî CõŠðµ

ªì™ì£ ªê™ & ªê£ñ†«ì£v«ì®¡ ²óŠð¶

Ý™ð£ ªê™- & °À‚èè£¡ ²óŠð¶

ÜCQ ªê™èœ ñŸÁ‹ ï£÷ ªê™èœ

è¬íò‹

º¡CÁ°ì™

�டம் 11.7 லைொஙகர்ஹொனின திட்டுகள அறமப்பு 
(கறணயம்)
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அண்டகம் (Ovary)  
சபணகளில் ஓரிளண அணடகங்கள் 
அடிவயிற்றின் இடுப்புப் பகுதியில் அளேநதுள்ைது.  
அணடக ஃபாலிக்கிள் செல்கள் ேற்றும் ஸட்ரோோ 
ஆகியவற்ள்ற அணடகம் சகாணடுள்ைது.  
அணடத்ளத (முட்ளட) உருவாக்குவதுடன் 
ஈஸட்ரோஜன் ேற்றும் புரோசஜஸடீரோன் 
ரபான்்ற ஸடீோய்டு ைாரரோன்களையும் 
அணடகம் சுேக்கின்்றது.  பருவம் எய்தும் ரபாது 
(puberty) சபண இன உறுப்புகளின் முதிரச்சி 
ேற்றும் இேணடாம் நிளல பால்பணபுகள் 
வைரச்சியில் ஈஸட்ரோஜன் பங்காற்றுகின்்றது. 
ஈஸட்ரோஜன் புரோசஜஸடிரோனுடன் இளணநது 
ோரபக வைரச்சிளய ரேம்படுத்துவதுடன் 
ோதவிடாய் சுழற்சிளயயும் துவக்குகின்்றது.  
கருப்ளபயில் கரு பதிவதற்கு கருப்ளபளய 
புரோசஜஸடீரோன் தயார படுத்துகின்்றது.  இது 
கரப்பக்காலத்தில் கருப்ளப சுருங்குவளதக் 
குள்றத்து, பால் சுேப்பியின் வைரச்சி ேற்றும்   பால் 
உற்பத்திளயத் தூணடுகி்றது.  கருப்ளபயில் 
ேளடசபறும்  முன்ோதவிடாய் ோற்்றங்களுக்கும் 
தாய் ரெய் இளணப்பு திசு உருவாக்கத்திற்கும் 
புரோசஜஸடிரோன் காேணோக உள்ைது.

 குறிப்பு   மோதவிடோய சுழறசியின் 
முழுதும் FSH, LH, ஈஸ்டபரோென் மறறும் 
புபரோதெஸ்டிபரோன் ைோரபமோன்களின் 
உச்ெத்வதக் கண்டறியவும்.

சிறுநீர கரப்� ஆயவு முவ்ற மூலம் சிறுநீரில் 
hCG (Human chorionic gonadotropin)  
இருப்�வத கண்டறியலோம்.  கருவுற்ற 
ஒன்று அல்லது இரண்டு வோரங்களில் 
சிறுநீரில் hCGயின் இருப்பு புலப்�டும்.

11.2.10  இதய, சிறுநீரக, இவரப்வ� குடல் 
�ோவத ைோரபமோன்கள்(Hormones of heart, 
kidney and gastro intestinal tract)

இதயம், சிறுநீேகம் ேற்றும் இளேப்ளப குடல்பாளத 
பகுதியில் உள்ை திசுக்கள், பகுதி ோைமில்லாச் 
சுேப்பிகைாகச் செயல்புரிகின்்றன.
 இதயத்தின் ஏட்ரியல் சுவரில் உள்ை 
காரடிரயாடிளெட்டுகள் எனும் சி்றப்புத்திசுக்கள் 
ஏட்ரியல் ரேட்ரியூேடிக் காேணி (ANF)  எனும் 
முக்கிய சபப்ளடடு ைாரரோளனச் சுேக்கின்்றது.  

உறுப்பாகவும் ேற்றும் ோைமில்லாச் சுேப்பியாகவும் 
செயல்படுகி்றது.  விநது நுணகுழல்கள் ேற்றும் 
இளடயீட்டுச் செல்கைால் (லீடிக் செல்கள் -  
Leydig cells) விநதகம் ஆக்கப்பட்டுள்ைது.  
இளடயீட்டுச் செல்களில் உற்பத்தியாகும் பல 
ஆணபால் ைாரரோன்கள் ஒட்டுசோத்தோக 
ஆன்ட்ரோஜன் எனப்படுகின்்றது. இதில் 
சடஸரடாஸடீரோன் முக்கியோனதாகும்.

வெஸ்தொஸ்டீதரானின் ்பணிகள்: FSH 
ேற்றும் LH தூணடுதலால்  ஆண இன 
உறுப்புகளின் முதிரச்சிளய சடஸரடாஸடீரோன் 
துவக்குகின்்றது. ரேலும், இேணடாம் நிளல 
பால்பணபுகளின் வைரச்சி, தளெ வைரச்சி, முகம் 
ேற்றும் அக்குள் பகுதியில் ரோேவைரச்சி, 
ஆணகுேல் ேற்றும் ஆணின் பாலிய ேடத்ளதகள் 
ஆகியனவற்ள்ற சடஸரடாஸடீரோன் 
உருவாக்கின்்றது.  இது உடலின் ஒட்டுசோத்த 
எலும்புகளின் எளடளயக் கூட்டுவதுடன் 
விநதணுவாக்கத்ளதயும் தூணடுகின்்றது.

 குறிப்பு  ஹியூமுலின் N (Humulin N): 
மனித இன்சுலின் DNA மறுபெரக்வக 
ததோழில் நுட�ம் (மரபுப் த�ோறியியல்) மூலம் 
உற�த்தி தெயயப்�டுகின்்றது. இது நீரிழிவு 
ப�ோயோளிகளுக்கு ஊசி மூலம் 
தெலுத்தப்�டுகின்்றது. தெரிப்பு 
த�ோதிக்ளோல் தெரிக்கப்�டடு விடும் 
என்�தோல் வோயவழிபய எடுத்துக் 
தகோள்வதில்வல.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
�ோ்ளமில்லோச்சுரப்பிகள் பவதித்தூதுவரகள் 
எனும் சில ைோரபமோன்கவ்ளச் சுரந்து  
உடல் தெயல்கவ்ள கடடுப்�டுத்தி 
ஒருங்கிவணக்கின்்றது.  சில உடறதெயலியல் 
கோரணிக்ளோல் இரத்த ெரக்கவர அ்ளவு 
உயரகின்்றது.
அ)  இரத்த குளுக்பகோஸ் அ்ளவவ 

உயரத்துவதறகோை கோரணிகவ்ளக் 
குறிப்பிடுக

ஆ)  இந்த ைோரபமோனின் பவதித்தன்வம யோது? 
உடலில் இதன் �ங்கிவை விவோதிக்கவும்.

இ)  இந்நிவலவய எவவோறு தவலகீழோக மோற்ற 
இயலும்?
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இேத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும்ரபாது ANF  சுேநது 
இேத்தக் குழல்களை விரிவளடயச் செய்து இேத்த 
அழுத்தத்ளதக் குள்றக்கின்்றது. 

 சிறுநீேகத்தில் வரனின் (Renin), 
எரிததரா்பாயடின் (Erythropoietin) ேற்றும் 
கால்சிட்ரியால் (Calcitriol) எனும் ைாரரோன்கள் 
சுேக்கின்்றன. ஜக்ஸடா கிைாேரூலார செல்களில் 
(Juxta glomerular cells-JGA) சுேக்கப்படும் சேனின் 
இேத்தத்தில் ஆஞசிரயாசடன்சின் உருவாகும் 
ரபாது இேத்த அழுத்தத்ளத அதிகரிக்கின்்றது.  
JGA செல்களில் உருவாகும் ேற்ச்றாரு 
ைாரரோனான எரித்ரோபாயடின் 
எலும்புேஜளஜயில் இேத்த சிவப்பணுக்களின் 
உற்பத்திளய (Erythropoiesis) தூணடுகின்்றது.  
சேஃப்ோனின் அணளேச் சுருள்நுண குழல்  
பகுதியில் சுேக்கும் கால்சிட்ரியால் எனும் 
ைாரரோன் செயல்படு நிளலயிலுள்ை 
ளவட்டமின் D3  ஆகும்.  குடலில் இருநது கால்சியம் 
ேற்றும் பாஸபேஸ உட்கிேகித்தளல 
உயரத்துவதுடன் எலும்பு உருவாக்கத்ளதயும் 
கால்சிட்ரியால் துரிதப்படுத்துகின்்றது.

இவரப்வ� குடல்�ோவத ைோரபமோன்கள் 
(Gastro intestinal tract hormones)

ரகஸட்ரின், ரகாலிசிஸரடாளகனின் (CCK),  
செக்ரிட்டின்  ேற்றும் இளேப்ளபத் தளட சபப்ளடடு 
(GIP) ரபான்்ற ைாரரோன்களை இளேப்ளப 
குடற்பாளதயில் உள்ை சி்றப்பு ோைமில்லாச் 
சுேப்பி செல் சதாகுப்பு சுேக்கின்்றது.  ரகஸட்ரின், 
இளேப்ளப  சுேப்பிகளைத் தூணடி 
ளைட்ரோகுரைாரிக் அமிலம் (HCl) ேற்றும் 
சபப்ஸிரனாஜளனத் தூணடுகின்்றது.  உணவில் 
உள்ை சகாழுப்பு ேற்றும் சகாழுப்பு அமிலத்ளதப் 
சபாறுத்து முன்சிறு குடலில் 
ரகாலிசிஸரடாளகனின் (CCK) சுேக்கின்்றது.  
CCK பித்தப்ளபயின் மீது செயல்பட்டு பித்த நீளே 
முன்சிறுகுடலினுள் சவளியிடுகி்றது.  ரேலும், 
களணய நீர உற்பத்தியாகி சவளிவருவளதயும் 
தூணடுகின்்றது.  களணயத்தின் அசினிசெல்கள் 
மீது செக்ட்ரிடின் செயல்பட்டு நீர ேற்றும் - 
ளபகாரபரனட் அயனிகளைச் சுேநது உணவின் 
அமிலத்தன்ளேளய ேடுநிளலயாக்குகின்்றது.  
GIP இளேப்ளப சுேப்ளபயும் அதன் இயக்கத்ளதயும் 
தடுக்கின்்றது.

11.3. நாளமில்லாச் சுைபபிைளின் குலை 
ேறறும் மிலைச் செயல்பொடுைள் ேறறும் 
அவறறுடன் சதாடர்புலடய 
மைாளாறுைள் (Hypo and Hyper 
activity of endocrine glands and 
related disorders)

ோைமில்லாச் சுேப்பிகளின் குள்ற சுேப்பு  ேற்றும் 
மிளக சுேப்பு  ஆகியளவ பல்ரவறு ரகாைாறுகளை 
உருவாக்குகின்்றன.

குள்்ளத்தன்வம (Dwarfism) 

குழநளதகளில் வைரச்சி ைாரரோன் குள்றவாகச் 
சுேப்பதால் குள்ைத்தன்ளே ஏற்படுகின்்றது.  
இதனால், எலும்பு ேணடல வைரச்சி ேற்றும் பால் 
முதிரச்சி தளடபடுகி்றது .  இவரகள் அதிகபட்ெம்  
4 அடி உயேம் ேட்டுரே இருப்பர (படம் 11.8).

�டம் 11.8 குள்ளத்தனறம

 இரோடெதத் தன்வம (Gigantism)

 குழநளதகளில், வைரச்சி ைாரரோன் உபரியாகச் 
சுேப்பதால் இோட்ெதத் தன்ளே ஏற்படுகின்்றது.  
இதனால், எலும்பு ேணடல வைரச்சி மிளகயாக 
அளேயும் (8 அடி உயேம் வளே). ரேலும்,  ளக, 
கால்கள் வைரச்சிக்ரகற்ப உடல் உள்ளுறுப்புகளின் 
வைரச்சி விகிதம்  இருப்பதில்ளல (படம் 11.9).

 அக்பரோதமகோலி (Acromegaly) 

சபரியவரகளுக்கு வைரச்சி ைாரரோன் 
அதிகரிப்பதால் இநநிளல ரதான்றுகின்்றது. 
அக்ரோசேகாலியின் சில அறிகுறிகைாவன, ளக 
எலும்புகள், கால் பாத எலும்புகள் ேற்றும் தாளட 
எலும்புகள் மிளக வைரச்சி சபறுகின்்றன. ரேலும், 
இன உறுப்புகளின் ஒழுங்கற்்ற செயல்பாடுகள், 
வயிற்றுறுப்புகள், ோக்கு, நுளேயீேல், இதயம், 
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 �டம் 11.9 இைொட்ெதத் தனறம

கல்லீேல், ேணணீேல், ேற்றும் ோைமில்லாச் 
சுேப்பிகைான ளதோய்டு, அட்ரினல் ரபான்்றளவ 
சபரிதாதல் ஆகியளவயும் இநரோயின் 
அறிகுறிகைாகும் (படம் 11.10).

�டம் 11.10 அக்பைொசமகொலி

கிரிடினிெம்(Cretinism) 

குழநளதகளில் குள்றளதோய்டு சுேப்பு காேணோக 
இநநிளல உணடாகின்்றது.  இதனால், குள்றவான  
எலும்புவைரச்சி,  பால் பணபில் முதிரச்சியின்ளே, 

ேனவைரச்சி குள்றதல், தடித்த சுருங்கிய ரதால், 
தடித்த துருத்திய ோக்கு, உப்பிய முகம், 
குட்ளடயான தடித்த ளக ேற்றும் கால்கள் 
ஆகியளவ ரதான்றுகின்்றன.  இதன் பி்ற 
அறிகுறிகள், குள்றநத அடிப்பளட வைரசிளத 
ோற்்றவீதம்,  குள்றநத ோடித்துடிப்பு, குள்றநத 
உடல் சவப்பநிளல, ேற்றும்  இேத்தக் 
சகாலஸடிோல் அைவு அதிகரிப்பு 
ரபான்்றனவாகும் (படம் 11.11).

�டம் 11.11 கிரிடினிெம்
மிக்ஸிடீமோ (Myxoedema) 

�டம் 11.12 மிக்ஸிடீமொ

சபரியவரகளுக்கு ளதோய்டு சுேப்பு  
குள்றவதனால் மிக்ஸிடீோ ஏற்படுகின்்றது. இது  
கல்லின் தநாய் (Gull’s disease) என்றும் 
அளழக்கப்படுகின்்றது. குன்றிய மூளைச்செயல்பாடு, 
நிளனவாற்்றல் இழப்பு, நிதானோன உடலியக்கம், 
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�டம் 11.14 முன கழுத்துக் கழறலை
தடடடனி (Tetany)
பாோளதோய்டு ைாரரோன் (PTH) சுேப்பு 
குள்றவதால் இநநிளல ஏற்படுகின்்றது.  PTH 
குள்றவதால் இேத்தத்தில் கால்சியத்தில் அைவு 
குள்றகின்்றது (Hypocalcemia). இதன் விளைவாக, 
இேத்தப் பாஸரபட் அைவு அதிகரித்து கால்சியம் 
ேற்றும் பாஸரபட் சிறுநீேகத்தின் வழிரய 
சவளிரயறுவது குள்றகின்்றது. வலிப்பு, தாளடகள் 
கிட்டிப்ரபாதல், மிளக இதயத்துடிப்பு வீதம், மிளக 
உடல் சவப்பநிளல, தளெஇறுக்கம் ரபான்்றன 
சடட்டனி ரோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

வை�ர�ோரோ வதரோயடிெம் 
(Hyperparathyroidism) 
இநநிளல PTH அைவு இேத்தத்தில் உயரவதால் 
ரதான்றுகின்்றது.  இதனால், எலும்புகளில் 
தாதுப்புகள் குள்றதல், முடிச்சு உருவாதல், 
எலும்புகள் சேன்ளேயாதல், தளெச்சுருக்க 
செயலிழப்பு, சபாதுவான பலவீனம் ேற்றும் 
சிறுநீேகக் ரகாைாறுகள்  ரபான்்றளவ 
ஏற்படுகின்்றன.

�டம் 11.15 அடிெனின பேொய்

நிதானோன ரபச்சு  ேற்றும் சபாதுவான உடல் 
பலவீனம், உலரநத, சொேசொேப்பான ரதால், 
ரதாலில் ஆங்காங்ரக ேட்டும் உரோேங்கள், 
உப்பிய முகம், பி்றழ்நத இனஉறுப்புச் 
செயல்பாடுகள், குள்றநத அடிப்்படெ ெளரசிட� 
மாற்ை வீ�ம் (BMR) , பசியின்ளே, குள்றநத உடல் 
சவப்ப நிளல ரபான்்றளவ மிக்ஸடீோ ரோயின் 
அறிகுறிகள் ஆகும் (படம் 11.12).

கிபரவின்ப�ோய (Grave’s disease)

ட�தராொக்ஸிதகாசிஸ் அல்லது எக்ஸாப்�ால்மிக் 
காய்ட்ெர (Exopthalmic goitre) எனவும் இநரோய் 
அளழக்கப்படுகி்றது.  ளதோக்ஸின் மிளக சுேப்பால் 
இநரோய் ஏற்படுகின்்றது.    ளதோய்டு சுேப்பியில் 
வீக்கம், அடிப்பளட வைரசிளத ோற்்ற வீதம் 
உயரவு (BMR 50 – 100%),  உயரசுவாெ வீதம்,  உயர 
கழிவு நீக்க  வீதம், மிளக இதயத்துடிப்பு, மிளக 
இேத்த அழுத்தம், மிளக உடல் சவப்பநிளல, 
துருத்தியகணகள், கண தளெகளின் 
செயல்குள்றபாடு ேற்றும் உடல் எளடகுள்றவு 
ரபான்்றளவ இநரோயின் அறிகுறிகள் ஆகும் 
(படம் 11.13).

�டம் 11.13 கிபைவினபேொய்

முன் கழுத்துக் கழவல (Simple goitre)

இது மணெலக்கழடல (Endemic goitre) என்றும் 
அளழக்கப்படும். இது ளதோக்ஸின் சுேப்பு 
குள்றவதால் ஏற்படுகின்்றது.  ளதோய்டு சுேப்பி 
வீங்குதல், சீேத்தில் ளதோக்ஸின் அைவு குள்றதல், 
TSH  சுேத்தல் அதிகரிப்பு ஆகியன முன் கழுத்துக் 
கழளலயின் சில அறிகுறிகைாகும் (படம் 11.14). 
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அடிெனின் ப�ோய (Addison’s disease) 

இநநிளல அட்ரினல் காரசடக்ஸில் இருநது 
குளுக்ரகா காரடிகாய்டுகள் ேற்றும் தாதுகலநத 
காரடிகாய்டுகள் குள்றவாகச் சுேப்பதால் 
ஏற்படுகின்்றது. தளெப்பலமின்ளே, குள்ற 
இேத்தஅழுத்தம், பசியின்ளே, வாநதி, ரதாலில் 
நி்றமிகள் அதிகரிப்பு, குள்றநத வைரசிளத 
ோற்்றம், குள்ற  உடல் சவப்பநிளல, இேத்த அைவு 
குள்றதல், உடல் எளட இழப்பு ரபான்்றன 
இநரோயின் அறிகுறிகைாகும் (படம் 11.15). 
குள்றவான ஆல்ரடாஸடீரோன் உற்பத்தியினால், 
நீர, ரொடியம், குரைாளேடு ஆகியளவ அதிக 
அைவில் சிறுநீரோடு சவளிரயறுகின்்றன. 
சபாட்டாசியத்தின் அைவும் குள்றவதால் நீரிழப்பு 
ஏற்படுகி்றது.

குஷிங்கின் குவ்ற�ோடு  
(Cushing’s syndrome)

இநநிளல பிட்யூட்டரியின் ACTH  மிளகசுேப்பு 
ேற்றும் குளுக்ரகாகாரடிகாய்டு (காரடிரொல்) 
மிளக சுேப்பு ஆகியவற்்றால் ஏற்படுகின்்றது. முகம், 
ேடுவுடல் ேற்றும் பிட்டப்பகுதிகளில்  பருத்த நிளல, 
முகம், ளக, கால்களில் சிவநத நிளல, கன்றிய 
சேல்லிய ரதால், மிளக ரோே வைரச்சி, 
எலும்புகளில் தாதுக்கள் குள்றதல் (Osteoporosis), 
சிஸரடாலிக் மிளக இேத்த அழுத்தம் ரபான்்றன 
இதன் பணபுகள் ஆகும்.  இனப்சபருக்க 
உறுப்புகளின் செயலிழப்பும் இதன் அறிகுறியாகும் 
(படம் 11.16).

�டம் 11.16   குஷிஙகின குறை�ொடு
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வைப�ோகிவ்ளசீமியோ (Hypoglycemia)

இன்சுலின் சுேப்பு அதிகரிப்பதால் இேத்த 
குளுக்ரகாஸ அைவு குள்றகின்்றது. இநநிளலக்கு 
ளைரபாகிளைசீமியா என்று சபயர.  இதனால், 
இேத்தச் ெரக்களே அைவு உணவுக்கு முன்னர 
இருக்க ரவணடிய அைளவக் காட்டிலும் 
குள்றகி்றது.  இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பு, பலவீனம்,  
பயஉணரவு, தளலவலி, குழப்பநிளல, 
ஒருங்கிளணப்பின்ளே, ரபச்சு குை்றல்,  கால், ளக 
வலிப்பு ேற்றும் ரகாோ ரபான்்ற தீவிே 
மூளைத்சதாடரபான ரோய்கள்  ஆகியளவ 
ரதான்றுகின்்றன.

 குறிப்பு
இயல்�ோை இரத்த குளுக் பகோஸ் அ்ளவு

உணவுக்கு  முன்:  70 - 110  மி.கி / தட.லி (100 ml)

உணவுக்குப் பின் : 110 - 140 மி.கி /தட.லி (100 ml)

வை�ரகிவ்ளசீமியோ (Hyperglycemia)

இது ளடயாசபட்டிஸ சேலிட்டஸ எனப்படும் 
ெரக்களே ரோயாகும்.  இன்சுலின் குள்றவாகச் 
சுேப்பதால் இநரோய் ஏற்படுகின்்றது.  இதனால், 
இேத்தச் ெரக்களே அைவு அதிகரிக்கின்்றது. இது 
முதல் வளக ளடயாசபட்டிஸ, இேணடாம் வளக 
ளடயாசபட்டிஸ என இருவளகப்படும். முதல் 
வளக ளடயாசபட்டிஸ இன்சுலின் ொரபு வளக 
எனப்படும்.  உடலின் ரோய்த்தாக்கம் அல்லது 
ளவேஸ தாக்கம் காேணோக இன்சுலின் 
ைாரரோன் சுேப்பு குள்றவதால் இநநிளல 
ரதான்றுகின்்றது.  இேணடாம் வளக 
ளடயாசபட்டிஸ இன்சுலின் ொோ வளக 
எனப்படும்.  இவவளகயில் இன்சுலினுக்கான 
உணரவுத்தி்றன் குள்றவாக இருப்பதால் 
ஏற்படுகின்்றது.  இதற்கு ‘இன்சுலின் எதிரப்பு’  
என்றும் சபயர.  இநரோயின் அறிகுறிகைாவன: 
பாலியூரியா (மிளக சிறுநீரப்ரபாக்கு), 
பாலிஃரபஜியா (மிளகயான உணவு 
உட்சகாள்ளுதல்), பாலிடிப்சியா (அதிகத் தாகம் 
காேணோக மிளகயான நீரேப்சபாருட்கள் 
அருநதுதல்), கீட்ரடாசிஸ (சகாழுப்பு சிளதநது 
குளுக்ரகாஸாக ோறுவதால் ரதான்றும் 
கீட்ரடான்கள்), குளுக்ரகா நிரயாசஜனிசிஸ 
(காரரபாளைட்ரேட் அல்லாத சபாருட்கைான 
அமிரனா அமிலங்கள் ேற்றும் சகாழுப்பில் 
இருநது குளுக்ரகாஸ ரதான்றுதல் ) ஆகியன.
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செயறலை 
குளிர்பொனங்ைலள 
தவிர்க்ைவும்.
வரத்தக ரீதியோை 

குளிர�ோைங்கள் �மது �ோ்ளமில்லோ சுரப்பி 
மண்டலத்வத  சீரழிக்கின்்றை.  இதவை 
அருந்துவதோல் இரத்த ெரக்கவர அ்ளவு 
உயரந்து இரத்த ெரக்கவரவயக் குவ்றக்க 
இன்சுலின் சுரப்வ� உயரத்துகின்்றது.  இந்த 
உயரவவடந்த இன்சுலின் அ்ளவு 
ப�ோயத்தவடகோப்வ� மழுங்கச்தெயது 
உடற�ருமன், இரத்தஓடட குவ்ற�ோடு 
முதலியவறவ்ற ஏற�டுத்துகி்றது.

 வடயோத�டடிஸ் இன்ஸிபிடஸ்  
(Diabetes insipidus)

 இக்குள்றபாடு பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு 
ைாரரோனான வாரொப்ேஸஸின் (ADH) சுேப்பு 
குள்றவதால் ரதான்றுகின்்றது. பாலியூரியா 
ேற்றும் பாலிடிப்சியா ரபான்்றளவ இதன் 
அறிகுறிகைாகும்.

11.4 ொர்மோன்ைள் செயல்பெடும் 
விதம் (Mechanism of hormone 
action)

ைாரரோன்கள் இேத்தத்தின் மூலம் எப்ரபாதும் 
சுழற்சியிரலரய இருநதாலும்  உடலின் 
ரதளவக்ரகற்ப  அதன் அைவு குள்றயரவா, கூடரவா 
செய்கின்்றது.  இதன் உற்பத்தி பின்னூட்ட முள்ற 
மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றது.  இம்முள்றயில், 
ளைரபாதலாேளஸரயா, பிட்யூட்டரிளயரயா  
அல்லது இேணளடயுரோ தூணடி ஒருகுறிப்பிட்ட 
ைாரரோனின் சுேப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றது.  
ரேரேள்ற பின்னூட்ட முள்றயில் ைாரரோன் 
சுேப்பு உயரகி்றது.  எதிரேள்ற பின்னூட்ட 
முள்றயில் ைாரரோன் சுேப்பு குள்றகி்றது.  
இவவளகயில், பின்னூட்ட நிகழ்வானது உடலில் 
ெேநிளலளய ரபணுவதில் முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்்றது.

சபப்ளடடு ைாரரோன்கள், ஸடீோய்டு 
ைாரரோன்கள் ேற்றும் அமிரனா அமிலம் 
ொரநத ைாரரோன்கள்  என ரவதியளேப்பு 
அடிப்பளடயில் ைாரரோன்கள் மூன்று சபரும் 
வளககைாக உள்ைன.

 வ்பப்டெடு ொரதமான்கள், 
பாஸரபாலிபிட் செல்ெவளவ கடக்க இயலாது. 
இளவசெல் பேப்பிலுள்ை உணரரவற்பிகளுடன் 
இளணநது ோற்்றேளடயும் இடோன ரகால்ளக 
உறுப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்்றது.  இது 
முதலாம் தூதுவரகைாகச் செயல்படுகி்றது. 
உணரரவற்பிகளுடன் இளணநத ைாரரோன்கள் 
இலக்கு செல்லுக்குள் நுளழவதில்ளல. ஆனால், 
இதன் விளைவாக  ளெக்ளிக்  அடிரனாசின் 
ரோரனா பாஸரபட் (cAMP) ரபான்்ற இேணடாம் 
தூதுவரகளின்  உற்பத்தி  தூணடப்படுகின்்றன. 
இச்செயல் செல் வைரசிளத ோற்்றத்ளத 
ஒழுங்குப்படுத்துகி்றது. இம் ோற்்றத்திளன 
அடிளனரலட் ளெக்ரலஸ (Adenylate cyclase) எனும் 
சோதி தூணடுகின்்றது. செல்ெவவில் ஒட்டியுள்ை 
ைாரரோன் ேற்றும் செல்லினுள் cAMP-யால்  
ஏற்பட்டுள்ை  விளைவு ஆகியனவற்றின் 
இளடரயயுள்ை சதாடரபு ெமிக்ளஞ சதாடரிளணவு 
(குறியனுப்பல் சபாழிவு) ஆகும். இதன் ஒவசவாரு 
படிநிளலயிலும்  ெமிக்ளஞ சபருக்கேளடய  
வாய்ப்புள்ைது (படம் 11.17).
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�டம் 11.17 ச�ப்றடடு ஹொர்பமொனகள செயல்�டும் விதம்

1.  ஒரு ைாரரோன் மூலக்கூறு செயலிழக்கும் 
முன்னர பல உணரரவற்பிகளுடன் 
இளணயலாம்.

2.  ஒவசவாரு உணரரவற்பியும் பல அடிளனரலட் 
ளெக்ரலஸ சோதிகளைத் தூணடலாம்.  இளவ 
ஒவசவான்றும் மிளகயைவு cAMP-க்களை 
உருவாக்கலாம்.

3.  இவவா்றாக, அதிகஅைவு ெமிக்ளஞ அனுப்புதல் 
ஒவசவாரு படிநிளலயிலும் ரதான்றுகின்்றன.

cAMP-ன்செயளல பாஸரபா ளட எஸடிரேஸ 
(Phospho di esterase) எனும் சோதி முடிவுக்குக் 
சகாணடுவருகின்்றது. இன்சுலின், குளுக்ககான், 
சொேரடாட்ரோபின் ரபான்்ற சபப்ளடடு 
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ஸ்டீைாய்டு சபொருட்ைளின் 
பெயன்பொட்லடத தவிர்க்ைவும்

 வளர்ோறை ஸ்டீைாய்டு 
சபொருட்ைளின் முலையறை 

பெயன்பொடு ைடுலேயான உடல் நலக் 
மைட்லடத தருகின்ைது. இதனால் உயர் 
இைதத அழுததம், இதய மநாய்ைள், ைல்லீைல் 
பொதிபபு, புறறுமநாய், பெக்ைவாதம் 
இைததக்ைட்டிைள் மபொன்ை விலளவுைள் 
மதான்றுகின்ைன.  பிை பெக்ை விலளவுைளாை 
குேட்டல் இல்ணபபுநார் ேறறும் இல்ணபபு 
நாண் பொதிபபுைள், தலலவலி, மூட்டுவலி, 
தலெபிடிபபு, வயிறறுபமபொக்கு உைக்ைப 
பிைச்ெலன முதலியவறலை 
ஏறபெடுததுகின்ைன.

  பொடச் சுருக்ைம்

நாளமில்லாச சுரப்பிகள் :  இச்சுேப்பிகள் சுேக்கும் 
ைாரரோன்களைக் கடத்த ோைங்கள் ஏதும் 
இல்லாத நிளலயில் ரேேடியாக இேத்தத்தில் 
விடுவிக்கப்பட்டு இலக்கு உறுப்புகளைத் 
தூணடுகின்்றன.  ரவதித்தூதுவரகள் அல்லது 
கரிே  விளனயூக்கிகைான இளவ 
உணரரவற்பிகளைக் சகாணட இலக்கு 
உறுப்புகளில் இளணநது செயல்புகின்்றன.

ொரதமான்களின் ்பணிகள்: 
ைாரரோன்கள் இலக்கு உறுப்புகளின் 
செயல்களைத் துரிதப்படுத்தரவா குள்றக்கரவா 
அல்லது ோற்றியளேக்கரவா செய்கின்்றன.  
ைாரரோன்களின் குள்றசுேப்பு அல்லது 
மிளகசுேப்பு உயிரிகளில் பல்ரவறு விளைவுகளை 
ஏற்படுத்துகின்்றன.  ைாரரோன்கள் பல்ரவறு  
உடல் ேற்றும் ேனம் ொரநத பணிகளை 
ஒருங்கிளணத்து உடல்  ெேநிளலப்ரபணுதளல 
நிரவகிக்கின்்றன.  

ளைரபாதலாேஸ ேேம்பு ேணடலத்ளதயும்  
ோைமில்லாச் சுேப்பி ேணடலங்களையும் 
இளணக்கின்்றது. சபருமூளையின் 
டயன்செயலான் பகுதியில் அளேநதுள்ை 
ளைரபாதலாேஸ, விடுவிப்பு ேற்றும் 
தளடசெய்யும் ைாரரோன்கள் மூலம் பிட்யூட்டரி 
சுேப்பிளய கட்டுப்படுத்துகின்்றது. பிட்யூட்டரி 
சுேப்பி, ஆறு ட்ரோபிக் ைாரரோன்களைச் சுேநது 

ைாரரோன்கள் இேணடாம் தூதுவர அளேப்பு 
வழியாகச் செயல்படுவதால் அவற்றின் 
விளைவுகள் குறுகிய காலரே உள்ைன. 

ஸ்டீராய்டு ொரதமான்கள் எளிதில் செல் 
ெவளவக் கடநது, செல்லின் அக உணரரவற்பிகள் 
அல்லது உட்கரு அக உணரரவற்பிகளுடன் 
இளணகின்்றன  (படம் 11.18) .         உணரரவற்பிகளுடன் 
இளணயும் ரவளையில், இளவ, ரவச்றாரு 
உணரரவற்பி-ைாரரோன் கூட்டளேப்ரபாடு 
இளணளவ (receptor – hormone complex (dimerize)) 
உருவாக்குகின்்றன.  இநத ளடேர, DNA  உடன் 
இளணநது DNA  வின் படிசயடுத்தல் நிகழ்ளவ 
ோற்றுகின்்றது.
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�டம் 11.18 ஸ்டீைொய்டு ஹொர்பமொனகள செயல்�டும் விதம்
செல்லின் mRNA ேற்றும் புேதத்தின் அைளவ 

திருத்தி அளேப்பதால் ஆல்ரடாஸடீரோன், 
ஈஸட்ரோஜன், FSH  ரபான்்ற ஸடீோய்டு 
ைாரரோன்களின் விளைவுகள் நீணட காலம் 
உள்ைன. 
அமித்னா அமிலம் சாரந்� ொரதமான்கள் 
கூடுதல் ோறுபாடுகளைக் சகாணடு ஒன்று 
அல்லது இேணடு அமிரனா அமிலங்கைால் 
ஆனளவ. ளதோய்டு ைாரரோன் ளடரோசின் 
ேட்டுேல்லாது, ரேலும் பல அரயாடின் 
அணுக்களைக் சகாணடுள்ைது.

எபிசேஃப்ரின் (அட்ரினலின்) எனும் 
அமிரனாஅமிலம் ொரநத ைாரரோன் சபப்ளடடு 
ைாரரோன்களைப் ரபால் இேணடாம் தூதுவர 
மூலோகரவா அல்லது ஸடீோய்டு ைாரரோன்கள் 
ரபான்று செல்லுக்குள் ரேோக நுளழநரதா 
செயலாற்றுகின்்றது.
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ேேது உடலின் பல்ரவறு உடற்செயல் பணிகளை 
ஒழுங்கு படுத்துகின்்றது. பிட்யூட்டரி சுேப்பியின் 
பின் கதுப்பு சவளிவிடும்  வாரொப்ேஸஸின் 
உடலின் நீர ேற்றும் மின் பகுசபாருட்களை 
ெேநிளலப்படுத்துகின்்றது.  ஆக்ஸிரடாசின் 
குழநளத பி்றத்தலின் ரபாது உதவுகின்்றது.  
பீனியல் சுேப்பியில் சுேக்கும் சேலரடானின் 
உடலின் ோள்ொர சுழற்சிளய 
ஒழுங்குபடுத்துகின்்றது.  ளதோய்டு சுேப்பியில் 
சுேக்கும் ளதோக்ஸின் ஆளுளே ைாரரோன் 
எனப்படுகின்்றது.  இது ேேம்பு ேணடலம் ேற்றும் 
எலும்பு ேணடல வைரச்சிளயத் தூணடுதலுடன் 
அடிப்பளட வைரசிளத ோற்்ற வீதத்ளத (BMR) 
சேறிப்படுத்துகின்்றது.

 பாோளதோய்டு சுேப்பி உடலின் கால்சியம் 
அைளவ ஒழுங்குபடுத்துகின்்றது.  ளதேஸ சுேப்பி 
T செல்களை முதிேச் செய்து செல்வழி ரோய்த்தளட 
காப்ளப ரேற்சகாள்சகாள்வதில் முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்்றது.  களணயச் சுேப்பி இேத்தக் 
குளுக்ரகாஸ ெேநிளலளய இன்சுலின் ேற்றும் 
குளுக்ககான் ைாரரோன்கள் மூலம் 
ஒழுங்குபடுத்துகின்்றது.

 அட்ரினல் காரசடக்ஸ பகுதியில் சுேக்கும்   
தாதுகலநத காரட்டிகாய்டுகள் தாதுப்புக்களின் 
வைரசிளத ோற்்றத்ளத ஒழுங்கு படுத்துகின்்றன.  
குளுக்ரகா காரடிகாய்டுகள் குளுக்ரகாஸ 
வைரசிளத ோற்்றத்ளத ஒழுங்கு படுத்துகின்்றது.  
அட்ரினல் சேடுல்லாவில் சுேக்கும் அட்ரினலின் 
ேற்றும் ோர-அட்ரினலின் ஆகிய இரு 
ைாரரோன்களும் சேருக்கடி சூழ்நிளலளய 
எதிரசகாள்ை உதவுகின்்றன.  எனரவ, இதற்கு 
சேருக்கடி நிளல சுேப்பி என்று சபயர.  ஆணகளின் 
விநதகத்தில் சுேக்கும் சடஸரடாஸடீரோன் 
இனப்சபருக்கப் பணிகளை கட்டுப்படுத்துகின்்றது.  
சபணகளின் அணடகத்தில் சுேக்கும் மூன்று 
ைாரரோன்கைான ஈஸட்ரோஜன், 
புரோசஜஸடிரோன் ேற்றும் ரிலாக்ஸின் 
இனப்சபருக்கப் பணிகளை சேறிப்படுத்துகின்்றது.

 ைாரரோன்களின் குள்றபாடு ேனிதனில் 
கடுளேயான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்்றன.  
இதனால், உடற்செயலியல் ேற்றும் 
உயிரரவதியியல் பணிகளில் ோற்்றங்கள் ஏற்பட்டு  
அக்ரோசேகாலி, குள்ைத்தன்ளே, சடட்டனி, 
ளடயசபட்டிஸ ரபான்்ற குள்றபாட்டு ரோய்கள் 
ரதான்றுகின்்றன.

  மதிப்பீடு:
I.   ெரியான விளடளயத் ரதரநசதடு
1.  உடலின் நிளலயான அகச்சூழ்நிளலளய 

போேரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்்றது. 
அ) ஒழுங்குபடுத்துதல்  
ஆ)  உடல் ெேநிளல 

ரபணுதல் 
இ) ஒருங்கிளணப்பு  
ஈ)  ைாரரோன்களின் 

கட்டுப்பாடு
2.  கீரழ தேப்பட்டுள்ை இளணயில் எது 

முழுளேயான ோைமில்லாச் சுேப்பி 
இளணயாகும்?.
அ) ளதேஸ ேற்றும் விநதகம்  
ஆ) அட்ரினல் ேற்றும் அணடகம்  
இ) பாோளதோய்டு ேற்றும் அட்ரினல் 
ஈ) களணயம் ேற்றும் பாோளதோய்டு

3.  கீழ் வருவனவற்றுள் எநத ைாரரோன் 
பிட்யூட்டரி சுேப்பியின் தாக்கத்தினால் சுேப்பது 
இல்ளல. 
அ) ளதோக்ஸின்  ஆ) இன்சுலின் 
இ) ஈஸட்ரோஜன்  
ஈ) குளுக்ரகாகாரடிகாய்டுகள்

4.  ேனித விநதகத்தில் விநதணுவாக்கம் எதனால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்்றது? 
அ) லூட்டிளனசிங் ைாரரோன் 
ஆ) ஃபாலிக்கிளைத் தூணடும் ைாரரோன் 
 இ)  ஃபாலிக்கிளைத் தூணடும் ைாரரோன் 

ேற்றும் புரோலாக்டின்
 ஈ)  வைரச்சி ைாரரோன்  ேற்றும் புரோலாக்டின்

5.  இேத்தச் சீேத்தில் கால்சியம் அைளவ 
சேறிப்படுத்துவது 
அ) ளதோக்ஸின் ஆ) FSH  
இ) களணயம் 
ஈ) ளதோய்டு ேற்றும் பாோளதோய்டு

6.  அரயாடின் கலநத உப்பு இதளனத் தடுத்தலில் 
முக்கியப்பங்காற்றுகி்றது 
அ) ரிக்சகட்ஸ  ஆ) ஸகரவி 
இ) காய்டர   ஈ) அக்ரோசேகாலி

7.  ரோய்த்தளடக்காப்புடன் சதாடரபுளடய சுேப்பி 
எது? 
அ) பீனியல் சுேப்பி  ஆ) அட்ரினல் சுேப்பி 
இ) ளதேஸ சுேப்பி ஈ) பாோளதோய்டு சுேப்பி

8.  கீழ்வரும் இனவுறுப்பு ைாரரோன்கள் பற்றிய 
கூற்றுகளில் ெரியானளதக் குறிப்பிடவும், 
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அ)  LH துணடுதலால் லீடிக் செல்கள் 
சடஸரடாஸடீரோளன உற்பத்தி 
செய்கின்்றன. 

ஆ)  காரப்பஸ லூட்டியத்தால் சுேக்கப்படும் 
புரோசஜஸடிரோன் குழநளத பி்றப்பின் 
ரபாது பின் இடுப்புத்  தளெோணகளை 
சேன்ளேயாக்குகின்்றது.

இ)  செரரடாலி செல்கள் ேற்றும்  
காரப்பஸ லூட்டியம் ஆகியளவ 
புரோசஜஸடிரோளன உற்பத்தி 
செய்கின்்றன. 

ஈ)  உயிரியல் அடிப்பளடயில் காரபஸ லூட்டியம் 
உருவாக்கும் புரேசஜஸடிரோனும் தாய்ரெய் 
இளணப்புப்படலம் உருவாக்கும் 
புரோரஜஸடிரோனும் ோறுபடுகின்்றது.

9.   வைரச்சி ைாரரோன் மிளக சுேப்பால் 
குழநளதகளுக்குத் ரதான்றுவது.
அ) கிரிடினிெம்  ஆ) இோட்ெதத்தன்ளே  
இ) கிரேவின் ரோய்  ஈ) சடட்டனி

10.  ஒரு கருவுற்்றசபண குழநளதளய சபற்றுள்ைார.  
அக்குழநளத குட்ளடயான வைரச்சி, 
மூளைவைரச்சி குள்றபாடு, குள்றநத 
அறிவாற்்றல் தி்றன், இயல்புக்கு ோ்றான ரதால் 
ஆகிய அறிகுறிகைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இதற்கு காேணம்.

அ)  குள்றநத அைவு வைரச்சி ைாரரோன் 
சுேப்பு

ஆ) ளதோய்டு சுேப்பியில் புற்று ரோய் 
இ) பாரஸ டிஸடாலிஸ மிளகசுேப்பு 
ஈ) உணவில் அரயாடின் பற்்றாக்குள்ற

11.  எநத அளேப்பால் ளைரபாதலாேஸ முன்பகுதி 
பிட்யூட்டரியுடன் இளணநதுள்ைது.

அ).  நியூரோளைரபாளபஸிஸின் 
சடன்ட்ளேட்டுகள்

ஆ)  நியூரோளைரபாளபஸிஸின் ஆக்ஸான்கள்
இ)  சபருமூளைப் பகுதியில் இருநது வரும் 

சவணளே இளழப் பட்ளடகள்
ஈ)  ளைரபாளபசியல் ரபாரட்டல் சதாகுப்பு

12. கீழ்வருவனவற்றுள் ெரியான கூற்று எது? 

அ) கால்சிரடானின் ேற்றும் ளதரோசின்   
      ஆகியளவ ளதோய்டு ைாரரோன்கள். 
ஆ) சபப்சின் ேற்றும் புரோலாக்டின்    
      இளேப்ளபயில் சுேக்கின்்றது. 
இ) செக்ரிடின் ேற்றும் சோடாப்ஸின்ஆகியன  
      பாலிசபப்ளடடு ைாரரோன்கள் ஆகும். 
ஈ)  காரடிரொல் ேற்றும் ஆல்ரடாஸடீரோன் 

ஆகியளவ ஸடீோய்டு ைாரரோன்கள் 
ஆகும்.

13.  கீரழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ை விளடகளில் 
ளதோய்டு சுேப்பி குறித்த வாக்கியங்களில் எது 
தவ்றானது எனக் கணடுபிடி.

(i)  இது RBC உருவாக்க நிகழ்வுகளைத் தளட 
செய்கி்றது.

(ii)  இது நீர ேற்றும் மின்பகுதிகளின் 
போேரிப்புக்கு உதவுகின்்றது.

(iii)  இதன் அதிக சுேப்பு இேத்த அழுத்தத்திளன 
குள்றக்கலாம்.

(iv)  இது எலும்பு உருவாக்க செல்களைத் 
தூணடுகி்றது.

 அ) (i) ேற்றும் (ii)  ஆ) (iii) ேற்றும் (iv) 
 இ) (i) ேற்றும் (iv) ஈ) (i) ேற்றும் (iii)

14.  உடல் ெேநிளலப் ரபணுதல் 
(ரைாமிரயாஸடாசிஸ) பற்றி எழுதுக.

15.  ைாரரோன்கள் என்பளவ ரவதித்தூதுவரகள் 
எனப்படும் – வாக்கியத்திற்கு வலுரெரக்கவும்.

16.  அணட உருவாக்கத்தில் ஈஸட்ரோஜன் பங்ளகக் 
குறிப்பிடுக.

17.  ளதோய்டு சுேப்பியின் அசினி பற்றி எழுதுக.
18.  ளடயாசபட்டிஸ சேலிட்டஸ ேற்றும் 

ளடயாசபட்டிஸ இன்சிபிடஸ ஆகியளவ 
ஏற்படுவதற்கான காேணங்களைக் குறிப்பிடுக.

19.  அக்ரோசேகாலியின் அறிகுறிகளைக் 
குறிப்பிடுக.

20. கிரிடினிெத்தின் அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.
21.  ளதோய்டு சுேப்பி அளேப்ளபப் பற்றி சுருக்கி 

எழுதுக.
22.  அட்ரினல் காரசடக்ஸின் அடுக்குகளையும் 

அதன் சுேப்புகளையும் எழுதுக.
23.  ளைபரகிளைசீமியா ேற்றும் 

ளைரபாகிளைசீமியா - ரவறுபடுத்துக.
24.  ரகாலி சிஸரடா ளகனின் (CCK) பணிகளைக் 

குறிப்பிடுக.
25.  வைரச்சி ைாரரோன் இயல்பான உடல் 

வைரச்சிக்கு முக்கியோனது. இக்கூற்ள்ற 
நியாயப்படுத்தவும். 

26.  பீனியல் சுேப்பி ஒரு ோைமில்லாச் சுேப்பி – 
இதன் பணிளயப் பற்றி எழுதுக.

27.  அட்ரினலின் ைாரரோன் பணிகளை விவாதி.
28.  களணயச்சுேப்பிளய உடலிலிருநது நீக்கினால் 

ஏற்படும் விளைவுகளை நிறுவுக.
29.  சிறுநீேகம் ஒரு ோைமில்லாச் சுேப்பியாக 

எவவாறு செயல்படுகி்றது என்பளத விவரி.
30.  இளேப்ளப குடற்பாளத ைாரரோன்களின் 

பணிகளை விரிவாகக் குறிப்பிடவும்.
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ÜõŸP¡ ²óŠ¹ ñŸÁ‹ «êIŠ¹¢

¬ý«ð£îô£ñú¢:
ïóñ¢¹ ²óð¢¹ ªêô¢è÷¢ ¬ý«ð£îô£ñ¤è¢

õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢è¬÷»ñ¢
¬ý«ð£îô£ñ¤è¢ èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ
ý£ó¢«ñ£ù¢è¬÷»ñ¢ ²óè¢è¤ù¢øù.

ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ºù¢è¶ð¢¹:
àìô¤ù¢ õ÷ó¢ê¢ê¤ ñø¢Áñ¢ ð¤ø

ï£÷ñ¤ô¢ô£ê¢ ²óð¢ð¤è÷¤ù¢ õ÷ó¢ê¢ê¤
ñø¢Áñ¢ èì¢´ð¢ð£´.

¬îó£ò¢¬ì
Éí¢´ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢

(TSH)

Üì¢ó¤«ù£ è£ó¢®«è£
ì¢«ó£ð¤è¢ ý£ó¢«ñ£ù¢

(ACTH)

¹«ó£ô£è¢®ù¢
(PRL)

õ÷ó¢ê¢ê¤
ý£ó¢«ñ£ù¢
(GH) 

Þù¾Áð¢¬ðî¢
Éí¢´ñ¢
ý£ó¢«ñ£ù

¬îó£ò¢´ Üì¢ó¤ùô¢
è£ó¢ªìè¢ú¢

ð£ô¢
²óð¢ð¤è÷¢

â½ñ¢¹ ñø¢Áñ¢
î¤²è¢è÷¢

Üí¢ìèñ¢

ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ð¤ù¢ è¶ð¢¹ 
ï¦ó¢ ñ¦í¢´ñ¢ àø¤ë¢êŠ ð´î¬ô

«ññ¢ð´î¢¶õ¶ìù¢ ñèð¢«ðø¢ø¤ù¢«ð£¶
²¼è¢è ï¤èö¢¬õî¢ Éí¢´è¤ù¢ø¶.

Ýí¢®¬ìÎó®è¢
ý£ó¢«ñ£ù¢ (ADH)

 Ýè¢ú¤«ì£ê¤ù¢

ê¤Áï¦óèè¢
°öô¢è÷¢

è¼ð¢¬ð
ªñù¢î¬êè÷

ð£ô¢
²óð¢ð¤è÷¢

¬îñú¢ ²óð¢ð¤:
T ªêô¢è÷¢ àø¢ðî¢î¤¬òè¢

èì¢´ð¢ð´î¢¶ñ ñø¢Áñ¢
«ï£ò¢èÀè¢ªèî¤ó£ù
î¬ì à¼õ£è¢èñ¢.

Üì¢ó¤ùô¢ ²óð¢ð¤

Üì¢ó¤ùô¢ è£ó¢ªìè¢ú¢:
°Àè¢«è£è£ó¢®è£ò¢´è÷¢ ñø¢Áñ¢ î£¶
èôï¢î è£ó¢®è£ò¢´è÷¢ °Àè¢«è£ú¢
ñø¢Áñ¢ î£¶ð¢¹è¬÷ Þóî¢îî¢î¤ô¢

îè¢è¬õî¢îô¢.

Üì¢ó¤ùô¢ ªñ´ô¢ô£:
Üì¢ó¤ùô¤ù¢ ñø¢Áñ¢ ï£ó¢
Üì¢ó¤ùô¤ù¢ ªï¼è¢è®

êñòé¢è¬÷ âî¤ó¢ªè£÷¢Àîô¢.

Üí¢ìèé¢è÷¢/õ¤ï¢îèé¢è÷¢:
Ýí¢ ñø¢Áñ¢ ªðí¢ Þù

àÁð¢¹è÷¤ô¤¼ï¢¶ ªõ÷¤ò£°ñ¢
ý£ó¢«ñ£ù¢è÷¢, Þóî¢î ²ø¢«ø£ì¢ìñ¢,
ñùõ¦ó¤òñ¢ ñø¢Áñ¢ Þùð¢ªð¼è¢è

ªêòô¢è÷¢ å¿é¢°ð£´.

ð¤ù¢ðè¢èñ¢ 

ð£ó£ ¬îó£ò¢´:
Þé¢° ²óè¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢
è£ô¢ê¤òñ¢  à†AóAˆî™¢
ºè¢è¤òð¢ ðé¢è£ø¢Áè¤ù¢ø¶.

ºù¢
ðè¢èñ¢ 

¬îó£ò¢´:
ì¢¬ó Ü«ò£«ì£¬î«ó£ù¤¡(T

3
)

ñø¢Áñ¢ ¬îó£è¢C¡(T
4
) àìô¤ù¢ Ýø¢øô¢

ñø¢Áñ¢ õ÷ó¢ê¤¬î ñ£ø¢øî¢¬î
ªïø¤ð¢ð´î¢¶îô¢, è£ô¢ê¤«ì£ù¤ù¢

Þóî¢î è£ô¢ê¤òñ¢ Ü÷¬õ ðó£ñó¤î¢îô¢.

ð¦ù¤òô¢ ²óð¢ð¤:
ªñô«ì£ù¤ù¢ -àìô¤ù¢
àøè¢è õ¤ö¤ð¢¹ ²öø¢ê¤

ïó‹¹ ²óŠ¹ ªê™èœ ADH
ñŸÁ‹ Ý‚R«ì£C¬ù„ ²ó‰¶
H¡ ð¤ì¢Îì¢ìó¤‚° èìî¢¶A¡ø¶ 

¬ý«ð£îô£ñú¤ô¢ ²óè¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢èœ

õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢,
î¬ì ªêŒ»ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢ ñø¢Áñ¢ Ýè¢ú¤«ì£ê¤ù¢.

¬ý«ð£îô£ñú¢ Í¬÷ò¤ù¢ Ýöñ£ù àì¢ð°î¤ò¤ô¢ à÷¢÷¶.  Þõø¢ø¤ù¢ àø¢ðî¢î¤ð¢ ªð£¼ì¢è÷£ù õ¤´õ¤è¢°ñ¢ ý£ó¢«ñ£ù¢èÀñ¢ 
ñø¢Áñ¢ î¬ìªêŒ»‹ ý£ó¢«ñ£ù¢èÀñ¢ ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ²óð¢ð¤¬ò èì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶.  àìô¤ù¢ Ü¬ñð¢¹ Þîó ²óè¢°ñ¢ ï£÷ñ¤ô¢ô£ê¢ 

²óð¢ð¤è¬÷ ð¤ì¢Îì¢ìó¤ ñø¢Áñ¢ ¬ý«ð£îô£ñú¢ å¼é¢è¤¬íï¢¶ èì¢´ð¢ð´î¢¶è¤ù¢ø¶.

õ¤ï¢îèé¢è÷¢

è¬íò‹:
Þ¡²L¡ ñŸÁ‹ °Ù‚èè£¡ 
àŸðˆF ªêŒAø¶. «ñ½‹, 
Þóˆî °À‚«è£v Ü÷¬õ 
ªïPŠð´ˆ¶õ¶ì¡ ¹óî‹, 

ªè£¿Š¹ ñŸÁ‹
è£˜«ð£¬ý†«ó† ªêPˆîL™ 

àî¾Aø¶
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இறணயச்செயல்�ொடு 

�ாைமில்லா சுைப்பி மண்டைலத்தின் உைலி

http://www.e-learningforkids.org/health/lesson/endocrine-system/

�டிகள
1. ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும் உைலி / விரைவு்க குறியீடரடைப் ெயன்ெடுத்தி  Endocrine System  

என்னும் ெ்க்கத்திற்குச் பெல்லவும். பின்ைர Let’s Take a Look என்ை அம்பு்ககுறிரயச் பொடு்ககி 
Next என்ெதரைச் பொடு்க்கவும்.  

2. திரையில் �ாைமில்லா சுைப்பி்களின் பெயர்கள் ப்காடு்க்கப்ெடடிரு்ககும். அவற்றில்  
ஒவபவான்ைா்கச் பொடு்ககிச் சுைப்பி்களின் அரமவிடைம் மற்றும் பெயல்ொடடிரை அறிநது 
ப்காள்ைவும். 

3. ்ஹாரவமானின் பெயர்கரைச் பொடு்ககி அவற்ரைப் ெற்றிய கூடுதல் விவைங்கரைத் பதரிநது 
ப்காள்ைவும்.

4. இவவாறு ஒரு சுைப்பிரயப் ெற்றி அறிநது ப்காண்டை பிைகு,  Main Menu  என்ெதரைச் பொடு்ககி 
முதற்ெ்க்கத்திற்குச் பென்று வமற்்கண்டை அவத பெயல்ொடு்கரைப் பின்ெற்றி இதை சுைப்பி்கரைப் 
ெற்றித்  பதரிநது ப்காள்ைவும்.

ேொ்ளமில்லைொ சுைப்பி 
மண்டலைத்றத ஆைொய்நது 

புரிநது சகொளபவொமொ!

Invisible switches

பவதிய ஒருஙகிறணப்பு

�டி 1 �டி 2 �டி3 �டி 4

* ெடைங்கள் அரடையாைத்திற்கு மடடுவம.
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ஸரகனரகள், சி.டி ஸரகனரகள் ரபான்்ற 
பல்ரவறுவளக, ரோயறியும் ேற்றும் 
சிகிச்ளெயளிக்கும் ேவீன கருவிகளைக் சகாணடு 
இயங்கும் ேவீன ேருத்துவேளனகள் 
அதிகரித்துள்ைன. ேருத்துவ சிகிச்ளெயில், 
ரோயறிதல் ேற்றும் சிகிச்ளெயளித்தல் என்பளவ 
இரு முக்கியக் கூறுகள் ஆகும். ரோளய 
அளடயாைம் கணடு ரோயின் தன்ளேளயத் 
தீரோனிக்கும் முள்ற ‘ரோயறிதல்’ எனப்படும். 

• ்ருவி்ளின் 
அடிப்ப்டக் 
க்காள்்்்யயும் 
இயங்கு மு்ை்யயும் 
புரிந்து க்காள்ளுேல்

• இரதேச் கெல்்்ள 
எண்ணுவேற்கு 
ஹீதமகா்ெட்தடகாமீட்ட்ர 
பயன்படுததுேல்

• இரதேப்பூச்்ெ  உருவகாக்கி கவள்்ள 
அணுக்்ளின் தவறுபட்ட வ்்்்ளப் 
பற்றி  ்ற்று க்காள்ளுேல்.

அலகு-IV   �ோடம் – 12

ெரக்்்ர தநகாய் மற்றும் கிளகாக்த்காமகா்வக் 
்ண்டறிவேற்்காை தநரததியகாை ்ண் ஒட்டு 

கலன்ஸ் உணரவி

கற்றலின் ப�ோக்கம்:

அடிப்�வட மருத்துவக் 
கருவிகள் மறறும் ததோழில் 
நுட�ங்கள்
�ோட உள்்ளடக்கம்

12.1 பரிதெகாே்ை மற்றும் ்ண்்காணிப்புக் ்ருவி்ள் 
12.2 நிழலுரு ்ருவி்ள்
12.3 சிகிச்்ெக் ்ருவி்ள்
12.4 உயிரிய மருததுவத கேகாழில் நுட்பங்்ள் 

ஒரு ேபரின் உடல் ேலத்ளதப் பரிரொதிக்க 
சவப்பநிளலோனி, ஸசடத்தஸரகாப், 
ஸபிக்ரோோரனாமீட்டர ரபான்்ற சில எளிய 
கருவிகளை ேருத்துவரகள் பாேம்பரியோகப் 
பயன்படுத்தி வருகின்்றாரகள். கடநத சில 
ஆணடுகைாக ேருத்துவத் சதாழில் நுட்போனது 
ேன்கு வைரச்சியளடநது ேருத்துவத்துள்றயில் 
சபரும் புேட்சிளய ஏற்படுத்தியுள்ைது. 
ஆட்ரடா அனளலெர, எலக்ட்ரோகாரடிரயாகிோம், 
எலக்ட்ரோஎன்செஃபாரலாகிோம், அல்ட்ோெவுணட் 

 ததரிந்து ததளிபவோம்

செேட்டாலஜி (Haemotology) – இரத்தம் 
ததோடர�ோை ப�ோயகவ்ளக் கண்டறிதல், 
முன்கணித்தல், சிகிச்வெயளித்தல் மறறும் 
தடுப்பு முவ்றகள் ததோடர�ோை 
மருத்துவத்துவ்றயின் ஒரு பிரிவு.

நச்சு இயல் (Toxicology)  – உயிரிைங்கள் 
பமல் பவதிப்த�ோருடகள் ஏற�டுத்தும் 
அ�ோயகரமோை �ோதிப்புகவ்ளயும், 
அவதக்கண்டறியும் முவ்றகவ்ளயும், �ச்சுப் 
த � ோ ரு ட க ளி லி ரு ந் து ம் 
�ஞ்சூடடிகளிலிருந்தும் ஏற�டும் 
தோக்கங்களுக்கு சிகிச்வெயளிக்கும் 
முவ்றகவ்ளயும் தகோண்ட அறிவியல்  
பிரிவு.
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குமிழிகளைக் காதில் ளவத்துக் ரகட்கும் ரபாது 
உள்ளுறுப்புகளின் ஒலி சதளிவாகக் ரகட்கி்றது.  
இவவளக ஸசடத்தஸரகாப் இருவசவி 
ஸ்வெத�ஸ்தகாப் (binaural stethoscope) என 
அளழக்கப்படுகி்றது. உடலினுள் உள்ை 
பிேச்ெளனகளை இனம் காணவும், ரோளயக் 
கணடறியவும் பயன்படும் ஒரு  எளிய, பயனுள்ை 
கருவியாக ஸசடத்தஸரகாப் விைங்குகி்றது 
(படம் 12.1).

ஸ்தடத்தஸ்பகோப்பின் மருத்துவ 
முக்கியத்துவம்

1.  இதயத்தில் ஏற்படும் ொதாேண ேற்றும் 
அொதாேண ஒலிகளையும் இதய வால்வுகள் 
செயல்படும் விதத்ளதயும் கணடறியப் 
பயன்படுகி்றது.

2.  நுளேயீேல் ரோய்கைான ெளிக்காய்ச்ெல், 
நுளேயீேல் வீக்கம், மூச்சுக்குழல் வீக்கம், 
நுளேயீேல் உள்ற வீக்கம் ரபான்்றவற்ள்றக் 
கணடறியலாம்.

3.  இேத்த அழுத்தோனிரயாடு இளணநது இேத்த 
அழுத்தத்ளதக் கணடறிய உதவுகி்றது.

4.  இதய, சுவாெ ேற்றும் குடல் சதாடரபான 
குள்றபாடுகளின் நிளலளேளயத் சதரிநது 
சகாள்ை உதவுகி்றது.

ஸ்பிக்பமோமோபைோமீடடர 
(Sphygmomanometer)

ஸபிக்ரோோரனாமீட்டர  இேத்த அழுத்தத்ளத 
அைக்க உதவும் கருவியாகும். எனரவ, இது இேத்த 
அழுத்தோனி அல்லது இேத்த அழுத்தக் 
கணகாணிப்புக்கருவி அல்லது இேத்த அழுத்த 
அைவீட்டுக்கருவி என அளழக்கப்படுகி்றது. இதில் 
உள்ை இேப்பர பட்ளடயானது ரேற்ளகயில் 
சுற்்றப்படும். இக்ளகப்பட்ளடரயாடு இளணநத 
இேப்பர குழாயின்  ேறுமுளன பாதேெ அைவு 
ரகாலுடன் இளணக்கப்பட்டுள்ைதால் இேத்த 
அழுத்தத்ளத ரேேடியாக  ஒரே சீோக பகுக்கப்பட்ட 
அைவுரகால் வழியாக அைவிட முடிகி்றது. ளகப் 
பட்ளடயினுள் உள்ை காற்றின் அழுத்தத்ளதப் 
படிப்படியாக கூட்டியும், குள்றத்தும் இேத்த 
அழுத்தத்ளதக் கணக்கிடலாம். ரேற்ளகயில் 
முழங்ளக ேடிப்பிற்கு 3 செ.மீ ரேல் அளேயும்படி 
ஸபிக்ரோோரனாமீட்டரின் இேப்பர 
ளகப்பட்ளடளய சேன்ளேயாகச் சுற்றி காற்ள்ற 

பின்பு அநரோய் காேணிளய அகற்றிக் குணேளடய 
ளவக்கும் செயல்பாடுகள் சிகிசடச எனப்படும். 
ேருத்துவ ரொதளனச்ொளல ஆய்வுகள் 
ரோளயச்ெரியாக அறிதலுக்கும், 
சிகிச்ளெயளிக்கவும் ஒரு ேருத்துவருக்கு 
உதவுகின்்றன. 

இவற்றுடன் முன்ரனற்்றேளடநத 
சதாளலத்சதாடரபு சதாழில் நுட்பத்துடன் கூடிய 
சதாளலதூே ேருத்துவம்  (Telemedicine) எனும் 
ேருத்துவ முள்றயானது தற்ரபாது கிோேப்பு்ற 
ேக்களின் ேலவாழ்விற்கான முள்றயாக 
முன்ரனற்்றேளடநது வருகி்றது.

12.1  பெரிமொதலன ேறறும் 
ைண்ைாணிபபுக் ைருவிைள் 
(Diagnostic and Monitoring 
Instruments) 

ஸ்தடத்தஸ்பகோப் (Stethoscope)

ஸசடத்தஸரகாப் என்னும் ேருத்துவக் 
கருவியானது ேனித உடலுக்குள் ரகட்கும் 
ஒலிகைான, இதயத்துடிப்பு, உட்சுவாெம் ேற்றும் 
சவளிச்சுவாெத்தின் ரபாது நுளேயீேலில் ஏற்படும் 
ஒலி, இளேப்ளப, குடல் அளலவு ஒலிகள் ேற்றும் 
கருப்ளபயினுள் கருவின் அளெவினால் ஏற்படும் 
ஒலி ரபான்்றவற்ள்றக் ரகட்டு உணேப்பயன்படும் 
கருவியாகும். தற்ரபாது உள்ை ேவீன மின்னனு 
ஸசடத்தஸரகாப் மூலம் இளேச்ெலான 
சூழ்நிளலயிலும், அதிக ஆளடகள் உடுத்தியிருக்கும் 
நிளலயிலும் கூடத் சதளிவான, துல்லியோன 
உடல் உள் ஒலிகளைக் ரகட்க இயலும். 
ஸசடத்தஸரகாப்பில் ஒரு வட்டு ரபான்்ற  அதிரவு 
உணரவுப் ்பகுதி (Resonator) உள்ைது. இதனுடன் 
ஒரு ேப்பர குழாய் இளணக்கப்பட்டுள்ைது.  
இக்குழாளய இரு காதிலும் சபாருத்திக் சகாள்ை 
ஏதுவாக இரு குமிழிகள் இளணக்கப்பட்டுள்ைன.  
தட்டுரபான்்ற பகுதிளய ோரபின் மீது ளவத்து 

�டம் 12. 1 மருத்துவ ஸ்சடத்தஸ்பகொப் மற்றும் 
மினனணு ஸ்சடத்தஸ்பகொப்
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‘சிஸரடாலிக் அழுத்தம்’ எனவும் சவன்ட்ரிக்கிள் 
தைரவளடயும்ரபாது காணப்படும் அழுத்தம் 
‘டயஸரடாலிக் அழுத்தம்’  எனவும் 
அளழக்கப்படும். 

இயல்பான இேத்த அழுத்த அைவு =  120/80 மி.மீ 
பாதேெம்

சிஸரடாலிக் அழுத்தம் = 120 மி.மீ பாதேெம்

டயஸரடாலிக் அழுத்தம் = 80 மி.மீ பாதேெம்

ஸ்பிக்பமோமோபைோமீடடரின் வவககள்

1.  ளகமுள்ற இேத்த அழுத்தோனி  
(Manual  Sphygmomanometer)

அ)  பாதேெ இேத்த அழுத்தோனி  
(Mercury Sphygmomanometer):  அைவுரகாலில் 
காட்டப்படும் பாதேெ ேட்டங்கள் காட்டும் 
எணகளை (மில்லி மீட்டரில்) ரேேடியாகக் 
கணடு இேத்த அழுத்தத்ளத அைவிடலாம்.

ஆ)  அனிோய்டு இேத்த அழுத்தோனி  
(Aneroid Sphygmomanometer): இது குறிமுள்ளுடன் 
வட்டவடிவில் காணப்படும் எநதிேவளக 
அைவீட்டுக்கருவி ஆகும். பாதேெ 
ோரனாமீட்டளேப் ரபால் இல்லாேல், இதில் 
இேத்த அழுத்தத்ளதக் கணக்கிட அைவு 
திருத்தம் (Calibration checks) ரதளவப்படுகி்றது.

2.  இலக்கமுள்ற இேத்த அழுத்தோனி  
(Digital Sphygmomanometer)

ஏற்றி இேத்த அழுத்தத்ளத கணக்கிடலாம். 
ளகத்தேனியில் இேத்தம் பாயும் ஒலிளய முழங்ளக 
ேடிப்பில் ஸசடத்தஸரகாப்பின் அதிரவு உணரவு 
வட்டுப் பகுதி ளவத்துக் கணடறியலாம். 
ளகப்பட்ளடயினுள் உள்ை காற்றிளன 180 மி.மீ 
பாதேெம் வளே துரிதோக அதிகரித்து பின் 
சேதுவாக காற்று விடுவிக்கப்படுகி்றது. இதனால், 
அழுத்தப்பட்ட தேனியும் சேதுவாக 
விரிவளடவதால் ஒரு சேல்லிய இளேச்ெலுடன் 
(ஊஷ ெப்தம்) தேனியில் இேத்தம் 
பாயத்சதாடங்குகி்றது. இநநிளலயில் 
அைவுரகாலில் காணப்படும் பாதேெ ேட்டம் 
காட்டும் எணணானது  அநரோயாளியின் 
சிஸ்தொலிக் அழுத�ம் ஆகும்.   இவவாறு 
ளகப்பட்ளடயினுள் காற்்றழுத்தத்ளத 
சதாடரச்சியாகக் குள்றத்துக் சகாணரட 
வரும்ரபாது எநநிளலயில் தேனியில் இேத்த 
ஓட்டம் பாயும் ஒலி ரகட்கவில்ளலரயா, அநத 
அைவீடு ெயஸ்தொலிக் அழுத�ம் எனப்படும். 
இேத்த அழுத்தத்ளதச் ெரியாகக் கணிக்க, இரு 
ளககளிலும் அைவிடப்படுகி்றது (படம் 12.2).

 சவன்ட்ரிக்கிள் சுருக்கத்தின் ரபாது 
ஏற்படும் அதிகப்படியான தேனி அழுத்தம் 

(�டம் 12.2 ஸ்பிக்பமொமொபனொமீட்டர் -  �ொதைெம் 
மற்றும்  இலைக்கமுறை

சவள்லள மேல் ெட்லட 
விலளவு  (White coat 
effect) :

 சில ப�ோயோளிகள், 
தவள்வ்ளபமல் ெடவட அணிந்த 
மருத்துவரகவ்ளக் கோணும்ப�ோது �யந்து, 
அதைோல் இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்துக் 
கோணப்�டுவோரகள். எைபவ, இது 
“தவள்வ்ள பமல் ெடவட விவ்ளவு” 
எைப்�டுகி்றது. இவரக்ளது இரத்த 
அழுத்தமோைது மருத்துவமவைச் 
சூழலில் (�யம் கோரணமோக ) அதிகரித்தும் 
மற்ற சூழலில் இயல்�ோகவும் கோணப்�டும்..
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இதில் சிஸரடாலிக் ேற்றும் டயஸரடாலிக் 
அழுத்தோனது அளலவு கணக்கீட்டு கருவியின் 
(Oscillometric detector) மூலம் அைக்கப்படுகி்றது. 
எவவிதப் பயிற்சியும் இன்றி இக்கருவிளயக் 
ளகயாைலாம்.
மருத்துவ முக்கியத்துவம் 

1.  மிளகயழுத்தம், குள்றயழுத்தம் ரபான்்ற 
அபாயகேோன இேத்த அழுத்த நிளலகளைக் 
கணடறிய உதவுகி்றது.

2. இேத்த ஓட்ட நிளலளேளய ேதிப்பிட உதவுகி்றது.

3.  இதயச் செயல்பாடு பற்றிய விைக்கத்ளத 
அளிக்கி்றது.

குளுக்பகோமீடடர (Glucometer)

இேத்த குளுக்ரகாஸ அைளவத் ரதாோயோக 
அைவிட ேற்றும் எங்கும் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய  
எளிய, ளகயடக்கோன ேருத்துவக்கருவி 
குளுக்ரகாமீட்டர ஆகும். இது ஒரு சிறிய மின் 
கலத்தின் உதவியுடன் இயங்கும் இலக்க முள்ற 

கருவி ஆகும். விேலிலிருநது ஒரு துளி இேத்தம் 
எடுக்கப்பட்டு ஒரு ரொதளனப் பட்ளடயில் 
ளவக்கப்படுகி்றது. இப்பட்ளட குளுக்ரகாமீட்டரில் 
சொருகப்படுகி்றது.  குளுக்ரகாமீட்டோனது  இேத்த 
குளுக்ரகாஸ அைளவக் கணக்கிட்டு 
இலக்கங்கைாக  மி.கி / சட.லி அலகுடன்  
திளேயில் காணபிக்கி்றது. சபரும்பாலான 
குளுக்ரகாமீட்டரகள் மின்ரவதி விளனத் சதாழில் 
நுட்பத்திரலா அல்லது நி்றப்பிேதிபலிப்புக் 
சகாள்ளகயின் அடிப்பளடயிரலா 
செயலாற்றுகின்்றன (படம் 12.3).

முக்கியத்துவம் :

1.  ளகயடக்கோனது, எளிதில் தூக்கிச் செல்லக் 
கூடியது.

2.  ோற்பது வினாடிகளுக்குள் முடிவு சதரியும் 
வளகயில் இயங்குகின்்றன.

�டம் 12.3 குளுக்பகொமீட்டர்

�டம் 12.4 தொனியஙகி �குப்�ொய்விகள

3. கணக்கீடு ரதளவயில்ளல.

4.  கருவிளயப் பயன்படுத்த பயிற்சி ரதளவயில்ளல.

இயல்பான இேத்த ெரக்களே அைவுகள் :

இயல்பான அைவு :  70 – 100 மி.கி / சட.லி

சதாடரபின்றி (எப்ரபாதாவது) (Random blood sugar)
எடுக்கப்படும் இேத்த ெரக்களே அைவு: 
80 – 120 மி.கி / சட.லி

உணவுணணா நிளலயில் (Fasting blood sugar) :  
70 – 110 மி.கி / சட.லி

உணவுணட பின் (இேணடு ேணி ரேேம் கழித்து)                  

(Post prandial blood sugar) : 110 – 140 மி.கி / சட.லி

தோனியங்கி �குப்�ோயவி (Autoanalyser)

ஆட்ரடா அனளலெர என்பது கணினி 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் ஒரு கருவி ஆகும். 
பல்ரவறு வளக உயிர-ரவதிப் சபாருட்கைான, 
குளுக்ரகாஸ, யூரியா, சகாலஸட்டிோல், சோதிகள் 
ேற்றும் உடல் திேவத்தினுள் காணப்படும் இதே 
வளக புேதங்கள் ஆகியவற்ள்ற உடனடியாக 
அைவிட இக்கருவி பயன்படுகி்றது. ரவதி 
விளனகளுக்குத் ரதளவயான சவப்பநிளல, 
பரிரொதளனக்குத் ரதளவயான ோதிரிகள், 
களேெல்கள் (ரவதிப்சபாருட்கள்), இவற்ள்ற 
இடோற்்றம் செய்யத் ரதளவயான அளேப்புகள் 
ஆகியளவ இக்கருவியில் 
ஒருங்கிளணக்கப்பட்டுள்ைன. குறிப்பிட்ட 
ோதிரியிலிருநது பலவிதச் ரொதளனகளைச் 
செய்யும் தி்றன்மிக்க அதிேவீன தானியங்கி 
பகுப்பாய்விகள் தற்ரபாது உபரயாகத்தில் உள்ைன 
(படம் 12.4.).
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 குறிப்பு உடல் அணி ேலம்ரபணும் 
கருவிகள் உடலில் அணிவதன் மூலம், உடல் 
ேலம் ரபண உதவும் கருவிகைாக ஸோரட் 
கடிகாேங்கள், உடல் இயக்கேறியும் 
ேணிக்கட்டுப்பட்ளடகள், உடல் தகுதி 
கணகாணிப்பான்கள், தளல கவெத்துடன் 
அணியும் விளைவு ரொதிப்பான்கள், 
முதுகுவலிளய ஏற்படுத்தும் ரதாற்்ற அளேவு 
ரொதிப்பான்கள், கழுத்துப்பட்ளடகள், 
கிடுக்கிப்பிடிப்பான்கள் (Clipons), ஸோரட் 
ஆளடகள், இளழ உட்சபாருத்திகள் ரபான்்றளவ 
செயல் புரிகின்்றன. ரதரவு செய்யப்பட்ட 
உணரவிகளைக் சகாணட இம்ேருத்துவக் 
கருவிகள், பல்ரவறு உடற்செயலியல் குறித்த 
தேவுகளை அவவப்ரபாது பதிவு செய்து, 
அத்தேவுகளை மின்னணு சதாழில் நுட்பத்ளத 
பயன்படுத்திரயா அல்லது தி்றன் ரபசியில் 
(Smard phone) அதற்சகன நிறுவப்பட்ட 
செயலிகள் (App) வாயிலாகரவா ேருத்துவருக்கு 
அனுப்புகின்்றன. உடல் ஆோக்கியத்ளதப் 
ரபணும் இச்செயலிகள் இேணடு பிரிவுகைாக 
உள்ைன. அளவ உடல் செயல்பாடுகளுக்கான 
செயலி ேற்ச்றான்று உடற்பயிற்சிக்கான செயலி. 
உடல் செயல்பாட்டுச் செயலியானது, அளனத்து 
வளக உடல் ஆரோக்கியம், உடல் இயக்கம், 
உடல் ேலம் ேற்றும் அன்்றாட உடல் 
செயல்பாடுகள் ரபான்்றவற்ள்ற கணகாணித்து 
பதிவு செய்கி்றது. உடல் பயிற்சிக்கான 
செயலியானது, ஓடுதல், மிதிவணடி ஓட்டுதல், 
ேடத்தல் ரபான்்ற செயல்பாடுகளின் ரபாது 
உடல்நிளலளயக் கணகாணித்து அளத பதிவு 
செய்கி்றது. 
 உடலில் அணிநதுக் சகாள்ைக்கூடிய 
இம்ேருத்துவ கருவிகள், ோம் எடுத்து ளவக்கும் 
காலடிகளின் எணணிக்ளக, ேடநத தூேம், 
பயன்படுத்தப்பட்ட கரலாரியின் அைவு, இதயம் 
செயல்படும் விதம், இேத்த சகாள்ைைவு, இேத்த 
அழுத்தத்தால் இேத்த நுணகுழல்களின் 
அைவில் ஏற்படும் ோற்்றங்கள், உடல் 
சவப்பநிளல ேற்றும் உ்றக்கத்தின் தன்ளே 
ரபான்்ற செயல்பாடுகளைக் கணகாணிப்பதன் 
மூலம் உடல் ேலம் ரபண உதவுகின்்றன. 
இச்செயலிகள், உடல் நிளலயில் ஏற்படும் 
முன்ரனற்்றத்ளத சதாடரநது கணகாணிப்பதால், 
உடல் எளட, இேத்த குளுக்ரகாஸ அைவு இேத்த 
அழுத்தம், தூங்கும் கால அைவு, அருநதும் 
நீரின் அைவு ரபான்்றவற்றில் ஒருவர தினெரி 
இலக்குகளை ஏற்படுத்திக்சகாள்ை உதவுகி்றது. 

12.2   நிழலுரு ைருவிைள் 
(Imaging Instruments)

எலக்டபரோ என்தெெஃ�ோபலோகிரோம் 
(Electroencephalogram-EEG)

மூளையின் மின்ரனாட்டச் செயல்பாடுகளை 
ேதிப்பீடு செய்யும் ஒரு கருவி இ.இ.ஜி ஆகும். மூளை 
செல்கள் ஒவசவான்றும் மின் தூணடல்கள் மூலம் 
தங்களுக்குள் சதாடரபு சகாள்கின்்றன. இக்கருவி 
மூளையின் மின்ரனாட்ட அளலப்பதிவுகளைத் 
தடம் கணடு பதிவு செய்யும் பணிளயச் செய்கி்றது. 
மூளையின் பு்றணி ேற்றும் கீழ்ப்பு்றணி பகுதிகளில் 
ஏற்படும் மின்ரனாட்டச் செயல்பாடுகளை 
வளேபடப் பதிவாக ோற்றித் தருகி்றது. 
உச்ெநதளலயில் ரேற்பேப்பு மின்வாய்களைப் 
சபாருத்தி இப்பதிவுகள் சப்றப்படுகின்்றன. 
மின்வாய்கள், மூளையிலிருநது உருவாகும் மின் 
தூணடல்களைப் சபற்றுக் கணினிக்கு அனுப்பி 
முடிவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்்றன. 1929-ல் 
சஜரோனிய அறிவியலாைோன தென்ஸ் வ்பரெர 
என்பவர முதன் முதலில் இ.இ.ஜி ளய 
பகுத்தாய்நதவர ஆவார. எனரவ இ.இ.ஜி யில் 
காணப்படும் அளலவடிவப் பதிவுகள் வ்பரெர 
அடலகள் என அளழக்கப்படுகின்்றன. இநத 
அளலகள் ஒத்திளெவானதாகரவா அல்லது 
ஒத்திளெவு அற்்றதாகரவா இருக்கலாம். இதில் 
ோன்கு வளக அதிரசவண அளலகள் / இளெவுகள் 
(ஆல்ஃபா, பீட்டா, சடல்டா ேற்றும் தீட்டா) 
காணப்படுகின்்றன (படம் 12.5).

I¡õ£Œèœ
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�டம் 12.5 இ.இ.ஜி அறலைகள
இ.இ.ஜி யின் மருததுெ முக்கியததுெம் 

1.  மூளையின் செயல்பாடுகளையும் அது ேற்்ற 
உறுப்புகரைாடு சகாணடுள்ை 
ஒருங்கிளணப்ளபயும் அறிநது சகாள்ை இ.இ.ஜி 
பயன்படுகி்றது.
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எக்ஸ-கதிர ஊடுருவும் தன்ளேயுளடயது.  
இவவளக கருவி தற்ரபாது எளிதில் எடுத்துச் 
செல்லக்கூடிய வடிவத்திலும் கிளடக்கி்றது. ேற்்ற 
நிழலறு கருவிகைான MRI ேற்றும் CT 
ஆகியவற்ள்றவிட இது விளல ேலிவானதாக 
உள்ைது.

1895-ல் தெரமோனிய 
இயறபியலோ்ளரோை ெர 
வில்தைம் தகோைோரடு 
ரோன்டதென் என்�வர 

குரூக்கரின் குழோய வழிபய அதிக 
மின்ைழுத்தத்வத தவளிபய்றச் தெயயும் 
ஆயவுகவ்ள பமறதகோண்டிருந்தப�ோது 
X- கதிரகவ்ளக் கண்டறிந்து த�யரிடடோர. 
அவர ஆயவு தெயத அபத அவ்றயில் �ல 
அடிதூரம் தள்ளி இருந்த ப�ரியம் 
பி்ளோடடிபைோெயவைடு திவரயோைது 
ஒளிரவவதக் கண்டோர.

மருததுெ முக்கியததுெம் 

1.  இதய, நுளேயீேல் ரோய்களையும் எலும்பு 
ேற்றும் மூட்டுகளில் ஏற்படும் முறிவுகளையும் 
நிழலுரு வாயிலாகக் கணடறிய உதவுகி்றது.

2.  ரபரியம், அரயாடின் ரபான்்ற ரவதிப்சபாருள்கள் 
அடங்கிய கூட்டுப் சபாருளை உள்ளீடற்்ற 
உறுப்புகள் ேற்றும் இேத்தக் குழல்களில் நிேப்பி 
அவற்றின் நிழலுறுக்களையும் X-கதிரகள் 
மூலம் ரதாற்றுவிக்கப் பயன்படுகி்றது.

3.   பல்லின் X-கதிர வளேபடம்  வாயில் ரதான்றும் 
பிேச்ெளனகளுக்கு காேணோன ரோய்களைக் 
கணடறிய உதவுகி்றது.

4.  ோரபகத்திசுக்களில் சி்றப்பு எக்ஸ-கதிர 
சகாணடு ஆய்வு செய்து அத்திசுக்களின் 
நிழலுருக்களை ரதாற்றுவித்தல் மம்தமாகிராிஃபி 
(Mammography)  ஆகும்.

5.  திசுக்களின் ரேேடி நிழலுருக்களை 
ிஃபுளுதராஸ்தகாப்பி (Fluoroscopy) மூலம் 
கணடறியலாம்.

6.  கதிரவீச்சு சிகிச்ளெ மூலோக புற்றுரோய்க் 
கட்டிகளின் மீது எக்ஸ-கதிரகளைச் செலுத்தி 
புற்றுக்கட்டிகளை சுருங்கக் செய்யலாம். 

மீதயோலி நிழலுரு பதோற்றமோக்கல் 
(Ultrasound imaging) 

ேனிதச் செவிகைால் ரகட்க இயலாத அைவுகளைக் 
சகாணட ஒலி மீவயாலி (Ultrasound)  எனப்படும். 

2.  ேேம்பியல் ேற்றும் உ்றக்கம் சதாடரபான 
குள்றபாடுகளைக் கணடறிய உதவுகி்றது.

3.  அபாயகேோன தளலக்காயங்கள், 
மூளைக்கட்டிகள், மூளை ரோய்த்சதாற்றுகள் 
ரபான்்றவற்ள்ற அறிய உதவும் பயனுள்ை 
கருவியாக விைங்குகி்றது.

4.  கால் ளக வலிப்பு, ேேம்பு ேணடலச் சிளதவு 
ரோய் ரபான்்றவற்ள்றக் கணடறிய உதவுகி்றது.

5.  ரோயாளிகள் மூளைச்ொவு அளடநதுள்ைளத 
ேதிப்பீடு செய்யும் கருவியாகப்  பயன்படுகி்றது.

எக்ஸ்-கதிரகள் (X-rays)
எக்ஸ கதிரகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் 
பதிவானது ஒரு ரோயாளியின் உடல் 
உள்ைளேப்புகளைக் கணடறிய உதவுகி்றது 
(படம் 12.6). எக்ஸ-கதிர என்பது எக்ஸ-கதிர  
குழாயிலிருநது உருவாக்கப்படும் ஒருவளகயான 
மின்காநதக் கதிரவீச்சு ஆகும். 

�டம் 12.6 எக்ஸ்-கதிர் கருவி 
ரோயாளியின் உடல் வழியாக எக்ஸ-கதிர 
செலுத்தப்பட்டுப் பின்பு்றோக,  நிழற்படத்தகட்டின் 
மூலோகரவா அல்லது இலக்கமுள்ற பிடிப்பான் 
வாயிலாகரவா சப்றப்படுகி்றது. ஒவசவாரு 
திசுவும் ரவறுபட்ட அைவுகளில்  
எக்ஸ-கதிரகளை உறிஞசுகின்்றன. 
அடரத்தியான எலும்புகள் அதிகப்படியான 
கதிரவீச்ளெ உறிஞசுகின்்றன. அரத ரேேம் 
சேன்ளேயான திசுக்கள் அதிக அைவு  
எக்ஸ-கதிரகளை ஊடுருவ விடுகின்்றன. இநதப் 
பேப்பு ரவறுபடுத்தலினால் இரு பரிோண  
பிம்போனது ரதாற்றுவிக்கப்படுகி்றது.  
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4.  கட்டிகள், பித்தப்ளப கற்கள், சிறுநீேகக் கற்கள், 
இனப்சபருக்க ோைங்களில் உள்ை தளடகள் 
ரபான்்றவற்ள்ற அறியப் பயன்படுகி்றது.

கம்ப்யூடடட படோபமோகிரோெஃபிக் ஸ்பகனிங் 
(CT Scanning) 

கம்ப்யூட்டட் ரடாரோகிோஃபி என்பது கம்ப்யூட்டட் 
ஆக்சியல் ரடாரோகிோஃபி (CAT அல்லது  
CT ஸரகன்) என்றும் அறியப்படும். கிரேக்க 
வாரத்ளதயான ரடாோஸ என்பதற்கு துணெஙகள் 
என்றும் கிராிஃபி என்பதற்கு எழுதுதல் என்றும் 
சபாருள். இது மருததுெ நிழலுறு வ�ாழில்நுட்்பம் 
ஆகும். இதில் இலக்க முள்ற வடிவச் செயலாக்கம் 
மூலம் உள்ளுறுப்புகளின் முப்பரிோணத்ரதாற்்றம் 
உருவாக்கப்படுகி்றது. அதாவது, முதலில் ஒற்ள்ற 
அச்சுச்சுழளலச் சுற்றி பல இரு பரிோண X-கதிர 
பிம்ப வரிளெகள் எடுக்கப்படுகின்்றன. அது 
பின்னர உள்ளுறுப்புகளின் முப்பரிோணத் 
ரதாற்்றோக ோற்்றப்படுகி்றது (படம் 12.8).

�டம் 12.8 CT ஸ்பகன

எக்ஸ-கதிர கற்ள்றளய உறுப்புகள் தடுக்கும் 
தி்றளன அடிப்பளடயாகக் சகாணடு  
CT உருவாக்கும் தேவுகளைக் கணினியின் ொைேம் 
ஆக்கும் முள்ற (windowing)  மூலம் ோற்றியளேத்துப் 
பல்ரவறு உறுப்புகளின் அளேப்ளப 
விைக்கிக்காட்டலாம்.

மருததுெ முக்கியததுெம்

1.  எலும்புகள், சேன்ளேயான திசுக்கள் ேற்றும் 
இேத்தக் குழல்கள் ஆகியவற்றின் சதளிவான 
நிழலுருக்களைத் தருகி்றது.

2.  உட்காதில் ஏற்படும் காயங்களையும், 
உட்குழிகளையும் அறிய உதவுகி்றது.

3.  புற்றுரோய், இதய ேற்றும் நுளேயீேல் 
குள்றபாடுகளைக் கணடறியப் பயன்படுகி்றது.

பீதஸா-மின்த்னாட்ெ விடளவு என்னும் இயற்பிய 
நிகழ்வு மூலம் மீசயாலி அளலகள் 
உருவாக்கப்படுகின்்றன. எடுத்துக்காட்டாகக் 
காரீய சிரரகாரனட் ரபான்்ற படிகங்கள் மீது 
மின்ொேம் செலுத்தப்படும்ரபாது அப்படிகங்கள் 
கிைரச்சியளடநது பின்பு அதிரவளடநது 
மீசயாலிளய ஏற்படுத்துகி்றன்்றன. இநத 
மீசயாலியானது சீோன அளேப்பு சகாணட 
திசுக்கள் வழிரய செலுத்தப்படும் ரபாது ரவச்றாரு 
திசுளவத் சதாடரபு சகாள்ளும் வளேயில் அது 
தங்கு தளடயின்றிப் பாய்நது செல்கின்்றது. 
இவவாறு பாயும் மீசயாலியானது பகுதியாகரவா 
அல்லது முழுளேயாகரவா, பிேதிபலிக்கப்பட்டு 
உருவாக்கிய படிகங்கைாரலரய மீணடும் 
கவேப்பட்டு மின் ெமிக்ளஞகைாக 
ோற்்றப்படுகின்்றன. இநத மின் ெமிக்ளஞகள் 
குறிக்கும் பிேதிலிப்பு இளடமுகோனது 
அடிக்ரகாட்டிலிருநது விலகிய பிம்பங்களை 
ஆசிலாஸரகாப் திளேயில் ரதாற்றுவிக்கின்்றது 
(படம் 12.7).

�டம் 12.7 அல்ட்ைொபெொனொகிைொஃபி

மருததுெ முக்கியததுெம்

1.  கருவில் வைரும் குழநளதயின் பல்ரவறு 
வைரச்சி நிளலகளை மீசயாலி நிழலுரு மூலம் 
கணடறியலாம்.

2.  வைரும் கருவின் இதய ஒலி இேத்தம் பாய்தல் 
ரபான்்றவற்ள்றக் ரகட்க இக்கருவி உதவுகி்றது.

3.  இதய எதிசோலி வளேபடத் தயாரிப்பின் மூலம் 
இதய பாதிப்புகளை அறிய முடியும். 
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விலங்கு அல்லது ேனிதனுள் மிகக் குள்றநத 
அைவில்   ரேேடியாகச் செலுத்தரவா அல்லது  
நுகேரவா செய்யப்படுகி்றது. பின்பு குறியிடப்பட்ட 
தனிேங்கள் உடலினுள் எங்சகங்குப் பேவியுள்ைன 
என்பது தி்றன் வாய்நத PET  ரகேோக்களினால் 3D  
அைவில் படம்பிடிக்கப்பட்டுக் கணினி உதவியுடன் 
பிம்பங்கள் ஒருங்கிளணக்கப்படுகின்்றன. கணித 
ோதிரிகளைப் பயன்படுத்தி அைவு ரீதியான 
கணிப்புகளுக்குப் பிம்பங்கள் 
உட்படுத்தப்படுகின்்றன. இதன் மூலம் உடலினுள் 
செலுத்தப்பட்ட கதிரியக்க  ஐரொரடாப்புகள் 
அல்லது மூலக்கூறுகள் எநசதநத அைவுகளில் 
வைரசிளத ோற்்றேளடநதுள்ைன  எனக் 
கணடறியலாம்.

மருததுெ முக்கியததுெம்

PET நிழலுரு சதாழில் நுட்பத்ளதத் தி்றம்படப் 
பயன்படுத்தி சபருமூளை பகுதிகளின் இேத்த 
அைவு, இேத்தம் பாய்தல், குளுக்ரகாஸ ேற்றும் 
ஆக்ஸிஜனின் வைரசிளத ோற்்ற வீதங்களைக் 
கணக்கிடலாம்.

கோந்த ஒத்ததிரவு நிழலுருவோக்கம் 

 (Magnetic Resonance Imaging – MRI)

உடலினுள் உள்ை திசுக்களின் நிளல அறிய, 
உடளல ஊடுருவாத ேருத்துவ பரிரொதளனயான 
காநத ஒத்திளெவு நிழலுருவாக்கம் 
ேருத்துவரகைால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகி்றது. 
வழக்கோன ேற்்ற கருவிகைான X- கதிர கருவி,  
CT ரபான்்றளவ ரபால் அல்லாேல், MRI கருவியானது 
அயனியாக்கும் கதிரவீச்ளெப் 
பயன்படுத்துவதில்ளல. MRIயானது வலுவான 
காநதப்புலம் ேற்றும் கதிேளல அதிரசவண 
துடிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, கணினியின் 
உதவியுடன் உள்ளுறுப்புகள், சேன்ளேயான 
திசுக்கள், எலும்புகள் ேற்றும் அளனத்து 
உறுப்புகளின் உள் அளேப்புகள் ஆகியவற்றின் 
விைக்கோன நிழலுருளவத் ரதாற்றுவிக்கின்்றன. 
இக்கருவியின் உதவியால் ஒருவரின் உடல் ஸரகன் 
செய்யப்படும்ரபாது அவேது உடல் திசுக்களுக்குள் 
எநதவித ரவதி ோற்்றங்களும் ஏற்படாதவாறு 
அவவுடலினுள் இயற்ளகயிரலரய காணப்படும் 
ளைட்ேஜன் அணுக்கைானது ரேடிரயா 
அதிரசவண துடிப்புகள் மூலம் 
ேறுசீேளேக்கப்படுகி்றது. அளவ மீணடும் தங்கைது 
பளழய ஒழுங்கிற்குச் செல்லும்ரபாது பல்ரவறு திசு 
வளககளுக்கு ஏற்்றவாறு ளைட்ேஜன் 

4.  முதுகு முள்சைலும்புகளில் ஏற்படும் 
பிேச்ெளனகள் ேற்றும் எலும்பில் ஏற்படும்  
காயங்கள் ஆகியவற்ள்றக் கணடறிய உதவுகி்றது.

5.  எலும்புகளின் தனிே அடரத்திகளை அைவிட 
உதவுகி்றது.

6.  பக்கவாதத்ளத ஏற்படுத்தும் இேத்தக் குழாய் 
அளடப்புகள் ேற்றும் இேத்தக் கசிவுகள் 
மூளையில் உள்ைதா எனக் கணடறியப் 
பயன்படுகி்றது.

�ோஸிடரோன் தவளிவிடும் 
படோபமோகிரோெஃபிக் ஸ்பகனிங் (PET)

PET எனும் ஸரகனிங் முள்றயானது CT ளயப் 
ரபான்ர்ற கணினி மூலம் நிழலுறு ஏற்படுத்தும் 
சதாழில்நுட்பம் ஆகும். CT ளயப் ரபாலல்லாேல் 
பாஸிட்ோன் சவளிவிடும் ரடாரோகிோஃபியானது, 
கதிரியக்கக் குறியீடு (Radio labelled)  செய்யப்பட்ட 
தடங்காண (tracer) மூலக்கூறுகளிலிருநது 
சவளிரயறும் பாஸிட்ோன் அைளவ 
அடிப்பளடயாகக் சகாணடு  கணடறியும் அணுக்கரு 
ேருத்துவச் செய்முள்றயாகும். உடலினுள் 
ேளடசபறும் உயிரியல் விளனகளை அைவிட, 
உடலுக்குள் தடங்காண மூலக்கூறுகள் 
செலுத்தப்பட்டு முழு உடல் நிழலுறுக்கள் 
ரதாற்றுவிக்கப்படுகின்்றன.  இதன் மூலம் எநசதநத 
இடங்களில் அநதத் தடங்காண மூலக்கூறுகள் 
ரெகேோகியுள்ைன எனக் கணடறியலாம்.  
PET ஸரகனிங் மூலம் கிளடக்கும் இநதப் 
பிம்பங்களைக் சகாணடு உடலின் எநசதநதப் 
பாகங்களில் எநத அைவிற்கு வைரசிளத 
ோற்்றங்கள் ேற்றும் உடற்செயல் நிகழ்வுகள் 
நிகழ்நதுள்ைன என்பளதப் பற்றிய தகவல்களை 
அறியலாம். PET கருவியானது 
ளெக்ரைாட்ோனிலிருநது உற்பத்தி செய்யப்படும் 
பாஸிட்ோன் சவளிவிடும் கதிரவீச்சு 
ஐரொரடாப்களைப் (11C, 13N, 15O, 18F) 
பயன்படுத்துகி்றது. இன்ள்றய காலகட்டத்தில்  
18F – ஃப்ளூரோ டிஆக்ஸி குளுக்ரகாஸ (18F - FDG) 
எனும் கதிரவீச்சு தடங்காண மூலக்கூறு 
சபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகி்றது. இது கதிர 
இயக்கக் குறியீடு செய்யப்பட்ட  குளுக்ரகாஸ 
மூலக்கூறு ஆகும். குறியிடப்பட்ட தனிே அணுக்கள் 
ரவதியியல் முள்றப்படி  உயிரியல் 
மூலக்கூறுகைான குளுக்ரகாஸ, அமிரனா 
அமிலங்கள், அம்ரோனியா ரபான்்ற 
சபாருட்களின் உள்ரை இளணக்கப்படும். இநதப் 
பாஸிட்ோன் சவளிவிடும் சபாருட்கள் ரொதளன 
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 MRI மூலம் ரதாற்றுவிக்கப்படும் 
நிழலுருக்களை மின்னணு முள்றயில் குறுநதகடு 
வடிவிரலா, இலக்கமுள்ற சபரும்ரெமிப்பு (digital cloud 
server) மூலக்கணினிகளிரலா ரெமித்து ளவக்கவும் 
இயலும் அச்சுப்பிேதியும் எடுக்க இயலும்.

மருததுெ முக்கியததுெம்
ோரபு, வயிறு, இடுப்புப்பகுதி, சிறுநீரப்ளப, 
இனப்சபருக்க உறுப்புகள், இேத்தக் குழல்கள் 
ேற்றும் நிணநீர முடிச்சுகள் ரபான்்ற பகுதிகளை 
ஆய்வு செய்யப் பயன்படுகி்றது.

MRI பரிரொதளனளயக் கீழ்க்கணட 
ரோயறிதலுக்காகவும் தாங்கள் ரேற்சகாள்ளும் 
சிகிச்ளெ படிநிளலகளைக் கணகாணிக்கவும் 
ேருத்துவரகள் பயன்படுத்துகி்றாரகள்.
1.  ோரபு, வயிற்றுப்பகுதி ேற்றும் இடுப்புப்பகுதி 

கட்டிகளைக் கணடறியலாம். 
2.  கல்லீேல் சதாடரபான ரோய்கள், இளேப்ளப 

வீக்க ரோய், இதய ரோய்கள் குறிப்பாகப் 
பேம்பளே வளக இதய ரோய்கள் 
ரபான்்றவற்ள்றக் கணடறியலாம்.

3.  இேத்தக்குழாய் குள்றபாடுகள், இேத்தக்குழாய் 
வீக்கங்கள் (வாஸகுளலடிஸ) ரபான்்றவற்ள்றக் 
கணடறியலாம்.

4.  கருவுற்்ற சபணணின் கருப்ளபயில் வைரும், 
குழநளதயின்  வைரநிளலளயக் கணடறியலாம். 

5.  காயங்கள், முழங்ளக, முழங்கால், ேணிக்கட்டு 
ரபான்்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் தளெ ோண 
கிழிெல்கள் ஆகியவற்ள்றக் கணடறியலாம்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

தமல்லிய திசுக்கவ்ளயும், இரத்தக் 
குழல்கவ்ளயும் ஆயவு தெயய, கோந்த 
ஒத்ததிரவு நிழலுருவோக்கம் (MRI) ஏன் 
�யன்�டுத்தப்�டுகி்றது?

12.3  சிகிச்லெக் ைருவிைள் 
(Therapeutic 
Instruments)

ப�ஸ்பமக்கர (Pacemaker)

மின்வாய்கள் வழியாக 
மின்தூணடல்களைச் செலுத்தி 
இதயத்தளெகளைச் சுருங்கச்செய்து 
இதயத்துடிப்ளப ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு 
ேருத்துவக்கருவி த்பஸ்தமக்கர ஆகும். 

அணுக்கைானது ஆற்்றளல சவளிப்படுத்துகின்்றன. 
இநத ஆற்்றளல MRI கருவி கவரநது அதற்கு 
ஏற்்றவாறு ஸரகன் செய்யப்பட்ட திசுக்களின் 
படங்களைத் ரதாற்றுவிக்கி்றது (படம் 12.9).

�டம் 12.9 MRI கருவி
 சபரும்பாலான MRI யூனிட்களில் ஒரு 
கம்பிச்சுற்றின் வழியாக மின்ொேத்ளதச் 
செலுத்திக் காநதப்புலம் உருவாக்கப்படுகி்றது. 
அக்கருவியில் உள்ை ேற்்ற கம்பிச் சுருள்கள் 
ேற்றும் பரிரொதிக்கப்படும் ரோயாளியின் உடல் 
பகுதி அருரக உள்ை கம்பிச்சுருள்கள் 
கதிேளலகளை அனுப்பவும் சப்றவும்  
செய்கின்்றன. அக்கம்பிகைால் உணேக் கூடிய   
ெமிக்ளஞகளையும் உருவாக்குகின்்றன. ஆனால் 
ரேேடியாக எவவிதத்திலும் ரோயாளியின் உடலில் 
மின்ொேம் செலுத்தப்படுவதில்ளல. 

 ரேற்படி கிளடத்த ெமிக்ளஞகளைக் 
கணினியானது ஒருங்கிளணத்து 
வரிளெக்கிேேோன  பிம்பங்களை உருவாக்குகி்றது.  
ஒவசவாரு பிம்பமும் உடலின் ஒரு 
துளணப்பகுதிளயக் காட்டுகி்றது. இநத 
நிழலுருக்களை (பிம்பங்களை) பல ரகாணங்களில் 
ஆோய்நது கதிரவீச்சு ேருத்துவர (Radiologist) 
ரோயின் தன்ளே பற்றிய முடிவுகளுக்கு வருகி்றார.

 X-கதிர, CT ஸரகன், மீசயாலி ஸரகன் 
ரபான்்ற நிழலுரு உருவாக்க முள்றகளை விட  
MRI ஸரகன் முள்றயானது பாதிப்பளடநத 
திசுக்களைப் பாதிப்பளடயாத திசுக்களிலிருநது 
சதளிவாக ரவறுபடுத்தி அறிய உதவுகி்றது. 
விைக்கோன MRI நிழலுருக்கள் உதவியுடன் 
உடலின் பல்ரவறு பகுதிகளை ேதிப்பீடு செய்து 
எப்பகுதியில் ரோய் பாதிப்பு உள்ைது என்பளத 
ேருத்துவர இறுதியாகத் தீரோனிக்க இயலுகி்றது.
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ளவக்கி்றது. இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அளேப்பு 
ரோயாளியின் உடலில், காளே எலும்பின் அடியில் 
சபாருத்தப்படுகி்றது. இதன் ஆயுட்காலம் 
முடித்துவிட்டால் மீணடும் திரும்பவும் புதிய 
அளேப்ளபப் சபாருத்திக் சகாள்ைலாம். புதிய 
வளக செயற்ளக ரபஸரேக்கரகள் இேத்தத்தின் 
சவப்பநிளல, சுவாெம், ேற்்ற சில காேணிகள் 
ஆகியவற்ள்றக் கணகாணிக்கவும் இதயத்துடிப்பு 
வீதத்ளதச் ெரிசெய்யவும் பயன்படுகின்்றன.

 இக்கருவியிலுள்ை மின்கலங்கள் 
(ரபட்டரிகள்), அவற்றின் பயன்பாட்ளடப் சபாறுத்து 
5 முதல் 15 வருடங்கள் வளே (ெோெரியாக 6 முதல் 
7 வருடங்களுக்கு) செயல்படக்கூடியளவ. 
ரபஸரேக்கரின் மின்கம்பிகளையும் அவவப்ரபாது 
நீக்கிப் புதிதாகப் சபாருத்த ரவணடியது 
அவசியோகும்.

மருத்துவ பலெர கருவி (Medical laser)

ரலெர என்னும் கருவி, தனித்த ஒத்திளெவான 
அளலநீைத்ளத உளடய மின்காநதக் கதிரவீச்ளெ 
உமிழ்கி்றது. ேருத்துவத்துள்றயில், திசுக்களை 
சவட்டுவதற்கும், உள்றய ளவப்பதற்கும், 
நீக்குவதற்குோகப் பலவிதோக இக்கதிரவீச்சு 
பயன்படுகி்றது. ரலெர (LASER – Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation) அறுளவச் 
சிகிச்ளெயானது அயனியாக்காத கதிர வீச்சுகைால் 
செய்யப்படுகி்றது. எனரவ X-கதிர ேற்றும் 
அயனியாக்கும் கதிரகைால் ஏற்படும் நீணடகால 
ஆபத்துகள் இதில் இல்ளல.

 ரலெர கருவிகைானது பல்ரவறு துடிப்பு 
கால அைவுகள் ேற்றும் ஆற்்றல் அைவுகளில் பல 
அளல நீைக்கதிரகளை (ரலெரகள்) 
உருவாக்குகின்்றன. குமிழ் (Bulb) 
விைக்குகளிலிருநது சவளிப்படும் ொதாேண 
ஒளியானது பல விதோன அளலநீைங்களுடன் 
உள்ைதால், அளனத்துத் திளெகளிலும் பேவுகி்றது. 
அரதெேயம், ரலெர ஒளியானது ஒரு குறிப்பிட்ட 
அளலநீைத்துடன் ேட்டும் காணப்படுகி்றது. 
இதளன சேல்லிய கற்ள்றயாகக் குவிக்கும்ரபாது 
அதிகசெறிவுள்ை ஒளிளய ஏற்படுத்துகி்றது. 
கணினி வழி நிழலுரு உருவாக்கமும், வழிகாட்டும் 
அளேப்புகளும், அறுளவ சிகிச்ளெ 
செயல்முள்றகளைத் துல்லியோக,  விளேவாக, 
கட்டுப்பாடான முள்றகளில் செய்ய வழிவகுக்கி்றது. 
ரலெரகதிரகள் சபாதுவாக ரேரலாட்டோன 
திசுக்கைான, ரதால் ேற்றும் கண அறுளவ 
சிகிச்ளெகளில் பயன்படுகின்்றன. எனினும் சிறிய 

இயற்ளகயான ரபஸரேக்கர ரபாதுோன 
ரவகத்தில் செயல்படாத நிளலயிலும், இதயத்தில் 
உள்ை மின்தூணடல் கடத்தல் அளேப்பில் 
ஏற்படும் இதய அளடப்பாலும் இதயத்துடிப்பில் 
பாதிப்பு ஏற்படும்ரபாது செயற்ளக ரபஸரேக்கர 
அளதச் சீரபடுத்திச் ெரியான இதயத்துடிப்பு 
வீதத்ளத ஏற்படுத்துகி்றது.

 குறிப்பு   த�ோதுவோக, �ோம் ஓயவில் 
இருக்கும்ப�ோது இதயத்துடிப்பு 
குவ்றவோகக் கோணப்�டுகி்றது. இது �ல்ல 
உடல் �லத்வதக் குறிக்கி்றது. ஆைோல் 
இதயத்துடிப்பு மிகவும் குவ்றந்து 
கோணப்�டடோல் அந்த நிவலவமக்கு 
‘பிரோடிகோரடியோ’ என்று த�யர. 
ெோதோரணமோக இதயமோைது நிமிடத்திறகு 
60 முதல் 100 முவ்ற துடிக்கி்றது. ஆைோல், 
பிைாடிைார்டியா(Bradycardia) நிவலயில் 
நிமிடத்திறகு 60 துடிப்புகளுக்கும் 
குவ்றவோகத் துடிக்கி்றது. இதயத்துடிப்பு 
மிக அதிகமோக நிமிடத்திறகு 100க்கும் 
பமல் கோணப்�டடோல் அதன் த�யர 
மடக்கிைார்டியா (Tachycardia)  எைப்�டும்.

வெனு ஏடரியல் 
கணுவோைது ெரியோகச் 
தெயல்�டோத நிவலக்கு ‘சிக் 
வெைஸ் சின்டபரோம்’ (Sick 

Sinus Syndrome-SSS) என்று த�யர. இவதச் 
ெரி தெயவதறகு நிரந்தரப் ப�ஸ்பமக்கர 
கருவி த�ோருத்தும் முவ்ற தெயயப்�டுகி்றது.

 இதில் ஒரு மின்வாயும், இதயத்துடிப்பு 
உற்பத்தி அளேப்பும் காணப்படுகி்றது.  இநத 
இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அளேப்பு இறுக்கோக 
மூடப்பட்ட ஒரு சிறிய சபட்டியினுள் 
லித்தியம்-ைாளலடு மின்கலங்களைக் சகாணடு 
அளேக்கப் பட்டுள்ைது.  இதிலிருநது கிளடக்கும் 
மின்னாற்்றல் ேற்றும் மின்னணு சுற்று ஆகியளவ  
இதயத்துடிப்பு வீதத்ளதயும் மின்தூணடலின் 
துடிப்பு அகலத்ளதயும் ஒழுங்குபடுத்துகின்்றன.

 செயற்ளக ரபஸரேக்கர கருவியானது 
குள்றநத ஆற்்றல் சகாணட மின்துடிப்புகளை 
உருவாக்கி இதயத்துடிப்ளப இயல்பான வீதத்தில் 
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அைவிலான ரலெர உற்பத்திக் கருவிகள், 
மிதோன அைவு ஊடுருவ ரதளவப்படும் 
சிகிச்ளெகைான, என்டாஸரகாப்பி, 
பிோங்ரகாஸரகாப்பி, ரலப்ோஸரகாப்பி, உட்சிளே 
நீக்கம் ரபான்்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

12.4  உயிரிய ேருததுவத 
சதாழில்நுட்பெங்ைள்  
(Biomedical Techniques) 

ஹீபமோவெடபடோ மீடடவரப் �யன்�டுத்தி 
இரத்தச் தெல்கவ்ள எண்ணும் முவ்ற :

ளேயத்தில், எணணும் அள்றகளைக் சகாணட 
ஒரு தடித்த கணணாடித் துணடம் 
ஹீதமாடசட்தொமீட்ெர எனப்படும் கருவியாகும். 
இதில் இரு எணணும் அள்றகள் உள்ைன. 
ஒவசவாரு அள்றயும் 3மி.மீ நீைம் ேற்றும் 3 மி.மீ 
அகலம் சகாணட ரேம்படுத்தப்பட்ட நியூ்பார 
(Neubauer) ரகாடுகளைக் சகாணடளவ. இளவ 
‘மு�ன்டம அடைகள்’ என்று 
அளழக்கப்படுகின்்றன. ஒவசவாரு முதன்ளே 
அள்றயும் 1 மி.மீ நீைம் ேற்றும் 1 மி.மீ அகலம் 
சகாணட 9 ‘இரணொம் நிடல’ அள்றகைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. முதன்ளே அள்றயின் ோன்கு 
மூளலகளிலும் உள்ை அள்றகள் ஒவசவான்றும் 
16 ‘மூன்ைாம் நிடல’ அள்றகைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. இளவ சவள்ளை 
அணுக்களை எணணுவதற்குப் பயன்படுகின்்றன. 
முதன்ளே அள்றயின் ளேயத்தில் உள்ை 
இேணடாம் நிளல அள்ற ேட்டும் 0.2 மி.மீ நீைம் 
ேற்றும் 0.2 மி.மீ அகலம் சகாணட 25 மூன்்றாம் 
நிளல அள்றகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.

இநத மூன்்றாம்நிளல அள்றகள் 
ஒவசவான்றும் 16 மிகச்சிறு அள்றகைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. மூன்்றாம் நிளல அள்றகளில் 
தீட்டப்பட்ட பின்னணி சகாணட அளனத்து 
அள்றகளும் இேத்தத்தட்டுகளை(Platelets) 
எணணுவதற்கு பயன்படுகின்்றன. 25 மூன்்றாம் 
நிளல அள்றகளில் ோன்கு மூளலகளிலும் உள்ை 
4 அள்றகளும் ேத்தியில் உள்ை ஒரு அள்றயும் 
ேட்டுரே சிவப்பணுக்களைக் கணக்கிடப் 
பயன்படுகி்றது (படம் 12.10).

நீரக்கச்தெயயும் திரவம்  (Diluting fluid)

சில குறிப்பிட்ட திேவங்களைச் ரெரத்து இேத்தச் 
செல்கைானது உளடயாேல் பாதுகாக்கப்படுகி்றது. 
‘தெயம்ஸ் திரெம்’ (Hayem’s solution) எனப்படும் 
RBCக்களை நீரக்கச் செய்யும் திேவம் இேத்தத்துடன் 

ெே அடரரவாடு (Isotonic) காணப்படுவதால் 
இேத்தச் சிவப்பணு சிளதவு ஏற்படுவதில்ளல.  
இேத்தத்ளத RBC நீரக்கச் செய்யும் திேவத்துடன் 
ரெரத்து 1:200 ேடங்கு நீரக்கச் செய்து 45 X 
சபாருைருகு சலன்ஸ சகாணடு பாரக்கப்பட்டுச் 
செல்கைானது எணணப்படுகி்றது.
 WBC நீரக்கச் செய்யும் திேவோன ‘ெரக்ஸ் 
திரெம்’ (Turk’s solution) சவள்ளை அணுக்களை 
எணணுவதற்கு உதவுகி்றது.  இதில்  கிரைசியல் 
அசிட்டிக் அமிலமும் சஜன்ஷியன் வயலட் 

«ñ‹ð´ˆîŠð†ì

GÎð£˜

Ýö‹ 0.1 I.e.
1/400 I.e.2

ãŸÁ¬è

â‡µ‹
Ü¬øèœ

GóŠ¹‹
°N

õN‰«î£´‹
î‡´

1 I.e.

ªñ™Lò
è‡í£®ˆ ¶‡ì‹

�டம் 12.10 ஹீபமொறெட்படொமீட்டர், RBC பிப்ச�ட்,  
WBC பிப்ச�ட்
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1.  இேத்தத்தில் உள்ை செல் வளககளைக் 
கணடறியலாம். 

2.  அவற்றின் பு்ற அளேப்ளபக் கணடறியலாம்.
3.  இேத்தத்தில் ஏரதனும் ஒட்டுணணிகள் 

உள்ைனவா எனக் கணடறியலாம்.
4.  ரவறுபட்ட ரோய்களுக்கு ஏற்்றவாறு ேேது உடல் 

செய்யும் பிேதி விளனகளைக் கணடறியலாம்.

�டம் 12.11 இைத்தப்பூச்சு உருவொக்கும் முறை

இரத�ப்பூசசு �யாரிக்கும் ெழிமுடைகள்  
(்பெம் 12.11)
1.  ஒரு தூய்ளேயான கணணாடி வில்ளலளய 

எடுத்துக்சகாணடு அதன் ஒரு முளனயில் 
இருநது 1 செ.மீ தூேத்தில் ஒரு துளி இேத்தத்ளத 
ளவக்க ரவணடும்.

2.  ேற்ச்றாரு  தூய்ளேயான கணணாடி வில்ளலளய 
எடுத்து அதன் ஒரு முளன இேத்தத்துளியில் 
படுோறு 45º ரகாணத்தில் ளவத்து விளேநது, 
ஒரே வீச்சில் ேகரத்தி ஒரு சேல்லிய தீற்்றளல 
(பூச்ளெ) ஏற்படுத்த ரவணடும்.

3.  பூச்சின் மீது லீஷேன் (Leishman’s stain) ொயத்ளதக் 
சகாணடு ொயமிடவும்.

4.  வில்ளலளயச் சிறிது ரேேம் உலேளவத்த பின் 
அதிகப்படியான ொயத்ளதக் கழுவி விட 
ரவணடும்.

5.  இப்ரபாது கணணாடி ேழுவத்ளத 
நுணரணாக்கியில் ளவத்து உற்று ரோக்க 
ரவணடும் (படம் 12.12).

(Gentian violet) திேவமும் கலநதுள்ைது. 
கிரைசியல் அசிட்டிக் அமிலோனது 
சிவப்பணுக்களை ேட்டும் சிளதவளடயச் 
செய்கி்றது. சஜன்ஷியன் வயலட்டானது  
சவள்ளையணுக்களின் உட்கருளவச் 
ொயரேற்றுகி்றது. இவவளகயில் டரக்ஸ 
திேவத்தால் இேத்தம் 1:20 ேடங்கு நீரக்கச் 
செய்து, சவள்ளை அணுக்கைானது  
10 X சபாருைருகு சலன்ஸ சகாணடு 
பாரக்கப்படுகி்றது. எணணப்பட்ட செல்களின் 
எணணிக்ளக  மி.மீ3 எனும் அலகால் 
குறிக்கப்படுகி்றது.

ஹீரோளெட்ரடமீட்டரில் RBC ேற்றும் WBC 
பிப்சபட் என்னும் இரு வளக பிப்சபட்டுகள் 
உள்ைன.

1.  RBC ேற்றும் WBC பிப்சபட்டுகளில் 
தனித்தனியாக 0.5 அைவீடு வளே இேத்தம் 
எடுத்துக்சகாள்ைப்படுகி்றது.

2.  WBC பிப்சபட்டில் WBC நீரக்கச் செய்யும் 
திேவத்ளத 11 என்்ற அைவீடு வளேயிலும் RBC 
பிப்சபட்டில் RBC நீரக்கச் செய்யும் திேவத்ளத 
101 என்்ற அைவீடு வளேயிலும் எடுத்துக் 
சகாள்ைப்படுகி்றது.

3.  பின்பு அநதநதப் பிப்சபட்டுகளை 
கிளடேட்டோகப் பலமுள்ற உருட்டி நீரக்கச் 
செய்யும் திேவமும் இேத்தமும் ேன்கு கலக்கச் 
செய்யப்படுகி்றது.

4.  ஹீரோளெட்ரடாமீட்டரின் எணணும் 
அள்றயின் மீது மூடுவில்ளல (Cover slip) 
சபாருத்தப்படுகி்றது.

5.  இப்ரபாது, பிப்சபடின் நுனியானது எணணும் 
அள்றகளுக்கும் மூடுவில்ளலக்கும் இளடரய 
கவனோக  (WBC  ேற்றும் RBC அள்றகளில் 
முள்றரய) ளவக்கப்பட்டு அநதநத எணணும் 
அள்றகள் இேத்தம் ேற்றும் நீரக்கச்செய்யும்  
திேவக் கலளவயால்  நிேப்பப்படுகின்்றன.

6.  எணணும் அள்றகளிலுள்ை செல்கள் 
படிவதற்காகச் சில நிமிடங்கள் அளெவின்றி 
ளவக்கப்பட்டுப் பின்பு ஹீரோளெட்ரடா 
மீட்டோனது நுணரணாக்கியில் ளவத்து 
எணணப்படுகி்றது.

இரத்தப்பூச்சு (Blood smear)  தயோரிக்கும் 
முவ்ற

ரதாலுக்கடியிலுள்ை இேத்த ஓட்டத்திலிருநது 
எடுக்கப்பட்ட இேத்தத்ளத ஒரு கணணாடி 
வில்ளலயின் மீது உலர பூச்ொக ஏற்படுத்திச் 
ரொதளனச்ொளலயில் பரிரொதிக்கப்படுகி்றது. 
இதன் மூலம்,
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 �டம் 12.12 இைத்தப்பூச்சு

செல் வறகக் 
கணக்சகடுப்பு

நியூட்ரோஃபில் 60-70%

இரயாசிரனாஃபில் 0.5-3%

ரபரொஃபில் 0.1%

ரோரனாளெட் 1-4%

லிம்ஃரபாளெட் 20-30%

�டம் 12.13 சவளற்ள அணுக்களின 
வறகக் கணக்சகடுப்பு

 ததரிந்து ததளிபவோம்

ஒரு மனிதர தீவிரமோை கோயச்ெல், 
தவலவலி மறறும் உடல் பெோரவிைோல் 
�ோதிக்கப்�டடதோல் மருத்துவவர 
அணுகிைோர.  அவருக்கு என்ை விதமோை 
ப�ோயறியும் வழிமுவ்றகவ்ள மருத்துவர 
�ரிந்துவரத்திருப்�ோர? அதறகுப் �யன்�டும் 
மருத்துவக் கருவியின் த�யவர எழுது.

ெடகக் கணக்வகடுப்பு  (Differential Count)

ேன்்றாகச் ொயரேற்்றப்பட்ட இேத்தப்பூச்ளெக் 
சகாணட கணணாடி வில்ளலயில்  உள்ை 
சவள்ளை அணுக்களின் ரவறுபட்ட வளககளைத் 
தனித்தனியாகக் கணக்கிடும் முள்றக்கு 
ெடகக்கணக்வகடுப்பு (DC) என்று சபயர. 
இவவிதம் கணக்கிடப்பட்ட வளககள் 
ஒவசவான்றும் சோத்த எணணிக்ளகயில் 
எத்தளன ெதவீதம் உள்ைது என்பது 
குறிப்பிடப்படுகி்றது (படம் 12.13).

  பொடச் சுருக்ைம்

ரோயாளிகளின் நிளலளேளய உற்று ரோக்கவும், 
அவரகளின் உடல் உறுப்புகளைப் பரிரொதிக்கவும், 
அைவீடுகள் எடுக்கவும், உடலுக்குள் ேருநளதச் 
செலுத்தவும் ரோயறிதலுக்கும் சிகிச்ளெ 
அளிப்பதற்கும் ேருத்துவக் கருவிகள் உதவுகின்்றன.  
இன்ள்றய ேருத்துவ ொதனங்கள், மின்னணு 
முள்றயின் உணரவிகைாகவும், கடத்திகைாகவும், 
ேனிதனால் ளகயாைப்படுவதற்கு எளிதான 
முள்றயிலும், தேவுகள் அல்லது தகவல்களைச் 
ரெமிக்கவும், திளேயில் சவளியீடு செய்வதற்கும் 
ஏற்்ற வளகயில் அளேநத சிக்கலான, ோறுபட்ட 
அளேப்புகைாகும்.  ேவீன மின்னணு 
ஸசடத்தஸரகாப் துல்லியோன கருவி ஆகும்.  இது, 
பு்றச்சூழலில் எவவைவு ஒலி நிள்றநதிருநதாலும், 
ரோயாளி கனத்த ஆளடகள் அணிநதிருநதாலும் 
அவனது உடலினுள் ரதான்றும் ஒலிகளைத் 
சதளிவாகக் ரகட்கப் பயன்படுகி்றது.  ரோயாளியின் 
மிளக இேத்த அழுத்தம், குள்ற இேத்த அழுத்தம் 
ரபான்்ற ரோய் நிளலகளைக் கணடறிய 
ஸபிக்ரோோரனாமீட்டர என்னும் ொதனம் 
பயன்படுகி்றது.  இேத்த குளுக்ரகாஸின் அைளவத் 
ரதாோயோக அைவிட குளுக்ரகாமீட்டர என்னும் 
எளிய, ளகயடக்க ொதனம் உதவுகி்றது.  கணினியால் 
கட்டுப்படுத்தப்படும் கருவியாகச் செயல்படும் 
தானியங்கி பகுப்பாய்வி கருவி, உடல் திேவத்தினுள் 
காணப்படும் பலவித உயிர ரவதியப் சபாருட்கைான, 
குளுக்ரகாஸ, யூரியா, சகாலஸட்டிோல், சோதிகள் 
ேற்றும் பலவித புேதங்கள் ரபான்்றவற்றின் 
அைவுகளை ேதிப்பீடு செய்யப் பயன்படுகி்றது.
 ொதாேண, வழக்கோன ேருத்துவ 
ேளடமுள்றகைால் கணடறிய இயலாத ரோயின் 
தன்ளேகள் அல்லது உறுப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ை 
ரெதங்களை, அவற்றின் அறிகுறிகள் (முற்றிய 
நிளலயில்) சவளிப்படும் முன்ரப, ஆேம்ப 
கட்டத்திரலரய கணடறிய, நிழலுரு ொதனங்கள் 
உருவாக்கித்தரும் ரோயறி நிழலுருக்கள் 
உதவுகின்்றன.  இதன் மூலம் உரிய சிகிச்ளெரயா 
அல்லது அறுளவ சிகிச்ளெரயா ரேற்சகாள்ை 
ஏதுவாகி்றது.  ேனித மூளையின் மின்னியல் 
செயல்பாடுகளை ேதிப்பிட இ.இ.ஜி கருவி 
பயன்படுகி்றது.  மின் காநதக் கதிர வீச்ொன,  
X கதிரகள் ரோயாளியின் உடல் உள்ளுறுப்புகளைப் 
படசேடுக்க உதவுகின்்றன.  கரப்பேளடநத 
நிளலயில், கரு வைரச்சியின் பல்ரவறு 
நிளலகளையும், கருவின் இதய ஒலி, இேத்த ஓட்டம், 
இதய பாதிப்புகள் ரபான்்றவற்ள்றக் கணடறியவும், 
கட்டிகள், பித்தப்ளபக் கற்கள், இனப்சபருக்கப் 
பாளதயில் ஏற்படும் தளடகள் ஆகியவற்ள்றக் 
கணடறியவும் மீசயாலி அளலகைால் 
உருவாக்கப்படும் நிழலுருக்கள் பயன்படுகின்்றன.
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  மதிப்பீடு:

1.  இேத்த அழுத்தத்ளத அைக்கும் கருவி
அ) ஸசடத்தஸரகாப்   
ஆ) ஹீரோளெட்ரடாமீட்டர 
இ) ஸபிக்ரோோரனாமீட்டர  
ஈ) ஹீரோகுரைாபிரனாமீட்டர

2. இேத்தப்பூச்சு இளத அறிய உதவுகி்றது
அ) சோத்த RBC 
ஆ) சோத்த சவள்ளையணு 
இ) ஹீரோகுரைாபின்  
ஈ) வளகக் கணக்சகடுப்பு

3. சிவப்பணுக்களை நீரக்கச் செய்யும் திேவம்
அ) டரக்ஸ திேவம்  ஆ) டாய்ஸான் திேவம் 
இ) ரையம்ஸ திேவம் 
ஈ)  ஃரபாலின் ஃபீனால் 

திேவம்

4.  இயல்பான டயஸரடாலிக் 
இேத்த அழுத்தம்
அ) 80 மி.மீ பாேதேெம் 
ஆ) 100 மி.மீ பாதேெம் 
இ)120 மி.மீ பாதேெம்
ஈ) 140 மி.மீ பாதேெம்

5.  கருவைரச்சிளயக் கீழ்க்காணும் முள்றயில் 
கணடறியலாம்.
அ) அல்ட்ோரொரனாகிோம்  ஆ) X கதிரகள்
இ) ECG  ஈ ) EEG

6.  இதயத்தில் மின் தூணடல் ெரியாக உருவாகாத 
ரபாது ____________  பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

அ) EEG  
ஆ) ரபஸரேக்கர  
இ) தானியங்கி பகுப்பாய்வி  
ஈ) குளுக்ரகாமீட்டர

7. PET  ஸரகன் உபரயாகிப்பது

அ) கதிரவீச்சு ஐரொரடாப்புகள்  
ஆ) பு்ற ஊதாக் கதிரகள் 
இ) மீசயாலி  ஈ) அகச்சிவப்பு கதிரகள்

8.  இேத்தச் சிவப்பணு ேற்றும் 
சவள்ளையணுக்களின் இயல்பான 
அைவுகளைப் பட்டியலிடு.

9. ஒரு ரபஸரேக்கர என்ன செய்கி்றது?

10.  ேற்்ற நிழலுரு கருவிகளை விட CT  எவவிதம் 
ரேம்படுகி்றது?

11.  ஸசடத்தஸரகாப்பின் பயன்களை 
வரிளெப்படுத்து.

12.  MRI செயல்படும் விதத்ளத விைக்குக.

13.  இயல்பான EEG எவவாறு ரதான்றுகி்றது?

14.  அல்ட்ோ ரொரனாகிோமின் ேருத்துவ 
முக்கியத்துவத்ளதக் கூறுக.

15.  PET ஸரகனிங் கருவியின் அடிப்பளடக் 
சகாள்ளக யாது?
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செயல்பொடு:

இரத்த அழுத்த மோறு�ோடுகளின் பின்ைணி என்ை?

இேத்த அழுத்தத்ளத அைக்கும் முள்றளய ஆசிரியர செய்து காணபித்தளத உற்று ரோக்கிய ோணவரகள், 
ெக ோணவரகளுடன் ரெரநது சிறு குழுக்கைாகப் பிரிநது தாங்களும் அப்பயிற்சியிளன செய்து பாரத்து 
இேத்த அழுத்தத்ளத அைக்கும் விதத்ளதக் கற்றுக் சகாள்கி்றாரகள்.  இேத்த அழுத்த ோனிளயக் 
ளகயாணடு அழுத்தத்ளத அைவிடும் முள்றளயத் சதரிநது சகாணட பின், இேத்த அழுத்த அைவுகள் 
ேனிதனின் உடல் ேலத்ளத எவவிதம் பாதிக்கின்்றன என்பளதப் பற்றி பல்ரவ்றாக ஆோய்கி்றாரகள்.
கற்றலின் ப�ோக்கங்கள்:
• இேத்த அழுத்தம் அைக்கும் கருவிகளைப் பற்றி விவரித்தல்.
• குறிப்பிட்ட கருவிளயப் பயன்படுத்தி ஒரு ேனிதனின் இேத்த அழுத்தத்ளத அைத்தல்.

• இேத்த அழுத்தத்தின் இரு கூறுகைான, சிஸரடாலிக் ேற்றும் டயஸரடாலிக் அழுத்தங்களை 
ஸபிக்ரோோரனாமீட்டர மூலம் அைவிட்டு, அவற்ள்ற மி.மீ பாதேெம் என்னும் அலகீட்டால் 
குறிக்கும் செயல்பாட்ளட விவரித்தல்.

இரத்த அழுத்த அ்ளவீடடு முவ்றகளின் வரிவெக்கிரம தெயல்�ோடுகள்:
1.  ஒரு ோணவனின் (அவளன ரோயாளியாகக் கருதி) ரேற்ளகயில், இேத்த அழுத்தோனியின் 

காற்றுப்பட்ளடளயப் சபாருத்தவும் (தடித்த ெட்ளட அணிநதிருநதால், ெட்ளடயின் ளகளய ரேற்பு்றோக 
சுருட்டி விடச் சொல்லவும்).  ளகப்பட்ளடயின் அடிப்பகுதி முழங்ளகக்குச் ெற்று ரேலாக இருக்கும்படி 
பாரத்துக் சகாள்ைவும்.

2.  ளகப்பட்ளடயின் அடிப்பகுதியில் அதாவது முழங்ளக ேடிப்பில் உள்ை ளகத்தேணியின் ரேல் 
ஸசடத்தாஸ ரகாப்பின் அதிரவு உணரும் வட்டுப்பகுதி ளவக்கப்படுகி்றது.

3.  ரோயாளின் ளகயில் சுற்்றப்பட்டுள்ை ளகப்பட்ளடயானது ெரியாகப் சபாருநதியிருக்குோறு சீோகச் 
சுற்்றப்பட்டிருக்க ரவணடும்.  இறுக்கோகக் கட்டுதல் கூடாது.

4.  ளகப்பட்ளடயில் காற்ள்ற ஏற்்ற ேற்றும் இ்றக்க உதவும் திருகு (ளகப்பட்ளடயுடன் இளணக்கப்பட்டுள்ை 
இேப்பர உநதத்தின் முளனயில் காணப்படும் திருகு) முழுவதுோக மூடப்பட்டுள்ைளத உறுதி செய்து 
சகாள்ை ரவணடும்.  பின்பு இேப்பர உநதத்ளத பலமுள்ற அழுத்தி, பாதேெ ேட்டம் 200 என்னும் 
அைவீடு காட்டும் வளே, ளகப்பட்ளடயில் காற்ள்ற நிேப்ப ரவணடும்.

5.  ஸசடத்தஸரகாப் மூலோக கவனித்துக்சகாணரட, சேதுவாக திருகிளயத் திருகி, சீோன வீதத்தில் 
காற்ள்ற சவளிரய்றச் செய்ய ரவணடும். பாதேெ ேட்டம் சேதுவாகக் கீழி்றங்கத்துவங்கும்.  ஆனால், 
எவவித ோடித்துடிப்ளபயும் இன்னும் நீ உணேவில்ளல (ரகட்கவில்ளல).

6.  சதாடரச்சியாக, சேதுவாகக் காற்ள்ற சவளிரயற்றிக் சகாணரட, ஸசடத்தஸரகாப்பின் மூலம் நீ 
ரகட்கும் முதலாவது துடிப்பின்ரபாது பாதேெ ேட்டம் காட்டும் அைவீட்ளட ேனதிற்குள் குறித்துக் 
சகாள்ை ரவணடும்.  இதுரவ, ரோயாளியின் சிஸரடாலிக் அழுத்தம் ஆகும்.

7.  ரேலும் சதாடரச்சியாகக் காற்ள்ற சவளிரயற்றிக் சகாணரட ோடித்துடிப்பின் ேங்கிய களடசித்துடிப்பு 
முடியும்ரபாது, பாதேெ ேட்டம் காட்டும் அைவீட்ளடக் குறித்துக் சகாள்ை ரவணடும்.  இதுரவ, 
ரோயாளியின் டயஸரடாலிக் அழுத்தம் ஆகும்.

8.  இேணடு அழுத்தங்களையும் கீழ்க்காணுோறு பதிவு செய்க.  ளகப்பட்ளடயில் மீதமிருக்கும் காற்ள்றயும் 
சவளிரயற்றி அளத ரோயாளியின் ளகயிலிருநது கழற்றி விடவும்.  ஸசடத்தஸரகாப்ளபயும் அகற்றி 
விடவும்.

முடிவுகளின் பதிவுகள்:

 ோணவன் # 1         சபயர ___________

 சிஸரடாலிக் அழுத்தம் ___________      டயஸரடாலிக் அழுத்தம் ___________
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வணிக விலங்கியலின் 
ப�ோக்குகள்
�ோட உள்்ளடக்கம்
13.1 விலங்கியலின் எதிர்கால வகாய்ப்பு்ள்
13.2 மண்புழு வளரப்பு
13.3 பட்டுப்புழு வளரப்பு
13.4 தேனீ வளரப்பு
13.5 அரக்குப் பூச்சி வளரப்பு
13.6 நீரஉயிரி – பயிர வளரப்பு
13.7 நீர வகாழ்உயிரி வளரப்பு
13.8 விலங்கு வளரப்பு மற்றும் தமலகாண்்ம

விலங்குகளைப் பற்றிப் படிக்கும் அறிவியல் 
விலங்கியல் ஆகும். விலங்கியளல தன் வாழ்வியல் 
பணியாக ஒருவன் ஏற்க விரும்பினால், அவன் 
எதிரே விலங்கியலின் பல வளகப் பிரிவுகள் 
ரவளல வாய்ப்புகளுடன் காத்திருக்கின்்றன. 
உடலின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி படிக்கும் 
உடற்செயலியலாைரகள், விலங்கினங்களுக்குப் 
சபயரிட்டு வளகப்படுத்தும் 
வளகபாட்டியலாைரகள், விலங்குகளின் 

அலகு-V   �ோடம் – 13

பசிதேவனுக்கு மீ்ைக் க்காடுதேகால் அது 
அவனுக்கு ஒரு நகாள் உணவு; மீன் பிடிக்்க் 

்ற்றுக் க்காடுதேகால் அவனுக்கு 
வகாழ்நகாகளல்லகாம் உணவு.

• பல து்ை்ளிலும் உள்ள சுய 
தவ்லவகாய்ப்பு்ள் பற்றிய 
விழிப்புணர்வ மகாணவர்ளிடம் 
ஏற்படுததுேல்.

• மண்புழு, தேனீ, அரக்குப்பூச்சி, மீன்்ள், 
்கால்ந்ட்ள் மற்றும் பை்வ்ளின் 
கபகாருளகாேகார முக்கியததுவத்ே 
புரிந்து க்காள்ளச் கெய்ேல்.

• உயிரிைங்்ளின் வளரப்புக்குத 
தே்வயகாை பலவ்் 
உப்ரணங்்ள் மற்றும் கேகாழில் 
நுட்பங்்்ளப் பற்றித கேரிந்து 
க்காள்ளுேல்.

• வளரப்பு மு்ை்்ள தமலகாண்்ம 
கெய்ய ்ற்ைல்.

கற்றலின் ப�ோக்கம்: கருவைரச்சி நிளலகளைப் பற்றி படிக்கும் 
கருவியலாளரகள் என பல வளகயினர உள்ைனர. 
பலவித சி்றப்புப் புலங்கரைாடு சகாட்டிக்கிடக்கும் 
ரவளலவாய்ப்புகளை விலங்கியல் கற்பதன் மூலம் 
ஒருவர சப்றலாம். இவவாறு ஒருவர விலங்கியல் 
பிரிவுகளில் சபறும் ரவளலவாய்ப்பானது 
விலங்குலக ரேலாணளே ேட்டுமின்றி 
அளதப்பாதுகாக்கும் சபாறுப்பிலும் இருப்பளத 
அவருக்கு உணரத்தும். ஒரு விலங்கியலாைர 
தனது பணி நிமித்தோக பல இடங்களுக்கும் 
பயணிக்கலாம். சதாளலக்காட்சி ரெனல்கைான 
ரேஷனல் ஜியாகிோபிக், அனிேல் பிைானட் 
ேற்றும் டிஸகவரி ரபான்்றவற்றில், 
ஆோய்ச்சிக்காகவும், ஆவண 
உருவாக்கத்திற்காகவும் நிள்றய 
விலங்கியலாைரகள் ரதளவப்படுகின்்றனர. 
விலங்குக்காட்சி ொளல, வனவிலங்கு பணிகள், 
தாவேவியல் பூங்காக்கள், விலங்குப் பாதுகாப்பு 
நிறுவனங்கள், ரதசிய பூங்காக்கள், இயற்ளக 
பாதுகாப்புப் பகுதிகள், பல்களலக் கழகங்கள், 
ஆய்வகங்கள், நீரவாழ் உயிரி வைரப்பு, விலங்கு 
ேருத்துவேளனகள், உணணத்தகுநத மீன் 
வைரப்பு, அருங்காட்சியகங்கள், ஆய்வுப்பணிகள், 
ேருநதாக்கவியல் நிறுவனங்கள், கால்ேளட 
ேருத்துவேளனகள் ரபான்்ற இடங்களில் 
விலங்கியலாைரகள் பணிகளில் 
அேரத்தப்படுகி்றாரகள்.

270

TN_GOVT_IX_Zoology_Ch13.indd   270 06-02-2020   2.50.02 PM



271

 அரத ரபான்று நீ ஒரு சதாழில் 
முளனரவாோக ோ்ற விரும்பினால் சபாருைாதாே 
முக்கியத்துவம் வாய்நத பணளண விலங்குகளை 
வைரக்கும் முள்றகளையும், அவற்றின் 
முக்கியத்துவத்ளதயும் அறிநதிருக்க ரவணடும். 
வேலாற்றுக் காலத்திற்கு முன்பிருநரத காட்டு 
விலங்குகளை வீட்டு விலங்குகைாக ோற்றி, 
அவற்ள்றக் கட்டுப்படுத்தி, பல்ரவறு 
ரவளலகளுக்கு ோம் பயன்படுத்திரனாம். ஒரு 
சதாழிற்ொளலயின் சபாருைாதாே சவற்றியானது 
அங்குள்ை விலங்குகள், அவற்றிலிருநது 
கிளடக்கும் சபாருட்கள், முள்றயான உற்பத்தி 
ேற்றும் அடுத்த தளலமுள்ற விலங்குகளை 
உருவாக்குதல் ஆகியவற்ள்றச் ொரநதுள்ைது.

13.1  விலங்கியலின் எதிர்ைால 
வாய்பபுைள்

விலங்கியல் படிப்பதால் சுய ரவளலவாய்ப்புகள் 
கிளடத்து, நீ சதாழில் முளனரவாோக 
உருவாகலாம். வணிக விலங்கியல் என்பது, 
விலங்குகளை, ேனித ேலனுக்காகப் பயன்படுத்தும் 
அறிவியல் ஆகும். சபாருைாதாே நிளலளய 
ரேம்படுத்துவது ேட்டுமின்றி உணவுப் 
பாதுகாப்புக்கும் ரவளலவாய்ப்பு அளிப்பதற்கும் 
விலங்கியல் ரதளவப்படுகி்றது. சபாருைாதாே 
முக்கியத்துவத்ளதப் சபாறுத்து விலங்குகளை 
ோன்கு வளககைாகப் பிரிக்கலாம்.

1.  உணவாகப் பயன்படும் விலங்குகளும் விலங்குப் 
சபாருட்களும்

2.  சபாருைாதாே ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்நத 
விலங்குகள்

3.  அழகிற்காகவும் ேனேகிழ்ச்சிக்காகவும் 
வைரக்கப்படும் விலங்குகள்

4.  அறிவியல் ஆோய்ச்சிகளுக்காகப் பயன்படும் 
விலங்குகள்

13.2 ேண்புழு வளர்பபு (Vermiculture)

ேணபுழு வைரப்பு என்பது, ேணபுழுக்களைக் 
சகாணடு கரிேக்கழிவுகளைச் சிளதவு்றச் செய்து, 
தாவே வைரச்சிக்குத் ரதளவயான ஊட்டச்ெத்து 
நிேம்பிய சபாருட்கைாக ோற்றும் முள்றயாகும். 
சதாடர பயன் தரும் வளகயில், அடுத்தடுத்த 
தளலமுள்றப் புழுக்களை உருவாக்குவது இதன் 
ரோக்கம் ஆகும். அதிகப்படியாக உருவாகும் 
புழுக்களை, ேணபுழு உேோக்கத்திற்ரகா அல்லது 

வாடிக்ளகயாைரகளுக்கு விற்பதற்ரகா 
பயன்படுத்திக் சகாள்ைலாம். ேணபுழு வைரப்பின் 
முதன்ளே ரோக்கம் ேணபுழு உேம் தயாரித்தல் 
ஆகும். சதாழில் நுட்பரீதியாகப் பாரத்தால், 
ோங்கூழ் கட்டிகள் (Castings) என்பளவ, ேணணில் 
உள்ை கரிேக்கழிவுகள் ேணபுழுவால் 
சிளதக்கப்பட்டு, ஊட்டச்ெத்து மிகுநத உடல் 
கழிவாக, சவளிரயற்்றப்படும் சபாருட்கள் ஆகும். 
ேணபுழு உேம் என்பது, ோங்கூழ்கட்டிகள், 
ேணபுழுக்களின் தைப்சபாருள் சிளதவுகள், 
ேற்றும் இதே கரிேப்சபாருட்கள் ஆகியளவ 
அடங்கிய ஒரு கலளவ ஆகும். பயன்பாட்டில் 
உள்ை இவவிரு வாரத்ளதகளும் ேணபுழு 
உேத்ளதக் குறிக்கின்்றன. இேணடுரே 
ேணவைத்ளத அதிகரிக்கச் செய்வதில் ேதிப்பு 
வாய்நதளவ. ேணபுழுக்களைப் பயன்படுத்தி உேம் 
தயாரித்தல், ேணணின் உயிரியத்தீரவாக்கம் 
ேற்றும் பி்ற செயல்பாடுகளைக் சகாணட 
சதாழில்நுட்பங்கள் வெரமிவெக் (சுல்தான் 
இஸோயில், 1992) எனப்படும். 

 சபரும்பாலான ோடுகளில் 
திடக்கழிவுகளை (உயிரியச்சிளதவுக்கு 
உள்ைாகும் ேற்றும் உயிரியச் சிளதவுக்கு 
உள்ைாகாத) முழுளேயாகக் களைதல் என்பது 
ஒரு சபரும் ெவாலாக உள்ைது. ேணவைத்ளதப் 
போேரிப்பதில் ேணபுழுக்கள் முக்கியப் 
பங்காற்றுகின்்றன. எனரவ, இளவ உழெனின் 
நண்பரகள் என்று அளழக்கப்படுகின்்றன. ரேலும், 
இளவ உயிரிய மணெள அடெயாளஙகாட்டிகள் 
என்றும் அளழக்கப்படுகின்்றன. ேணளணத் 
சதாடரச்சியாக, ஆரோக்கியோக ளவத்துக் 
சகாள்ை உதவும் உயிரிகைான பாக்டீரியா, பூஞளெ, 
ஒரு செல் உயிரிகள் ரபான்்றவற்ள்ற ஆதரித்து 
வைேச் செய்வதில் ேணபுழுக்கள் முக்கியோனளவ 
ஆகும். ேணபுழுக்கள் கரிேப் சபாருட்களைச் 
சிளதத்த பின்னர அவற்றின் உடலிலிருநது 
சவளிரயறும் சபாருரை மணபுழு கழிவு (Vermicast) 
எனப்படும். நுணணிய துகள்களையுளடய 
இக்கழிவுப் சபாருைானது நுண துளைகள், 
காற்ர்றாட்டம், நீரவடிகால், ேற்றும் ஈேப்பதத்ளத 
தக்க ளவக்கும் தி்றன் ரபான்்ற குறிப்பிடத்தகுநத 
பணபுகளுடன் சி்றநத கரிே உேோக பயன்படுகி்றது.

 ேணபுழுக்கள் இரு சபரும் 
சதாகுப்புகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. முதல் 
சதாகுப்பில் கரிேப் சபாருட்களை உட்சகாணடு 
ேணணின் ரேற்பேப்பிற்கு மிக அருகில் வாழ்நது 
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இளலேட்குப் சபாருட்களை (humus) உருவாக்கும் 
ேணபுழுக்கள் அடங்கும் . இளவ சபரும்பாலும் 
அடரத்தியான நி்றத்துடன் காணப்படும். 
இவவளகப் புழுக்கரை ேணபுழு உேத் தயாரிப்பிற்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. இேணடாம் சதாகுப்பில், 
இளல ேட்குப் சபாருளை உணடு, நிலத்தில் 
துளைகளை ஏற்படுத்தி வாழும் ேணபுழுக்கள் 
அடங்கும். இளவ ேணளணத் துளைகள் 
நிேம்பியதாக ோற்றி ேட்குப் சபாருட்களை 
ேணணில் கலக்கச் செய்து பேவச் செய்யும் 
பணிளயச் செய்கின்்றன.

 இநதியாவில், உள்ோட்டு (endemic) 
ேணபுழு இனங்கைான சபரிரயானிக்ஸ 
எக்ஸகரவட்டஸ (Periyonyx excavatus), ரலம்பிட்ரடா 
ோரிட்டீ (Lampito mauritii), ஆக்ரடாகீரடானா 
செரரேட்டா (Octochaetona serrata) ரபான்்ற ரவறுபட்ட 
சிற்றினங்கள் ேணபுழு உேத் தயாரிப்பிற்குப் 
பயன்படுகின்்றன. சில ேணபுழு இனங்கள் 
சவளிோடுகளிலிருநது இநதியாவுக்குள் 
அறிமுகம் செய்யப்பட்டளவ. இளவ வெளிநாட்டு 
ெடக என அளழக்கப்படும். எ.கா. ஐசீனியா 
ஃசபட்டிடா (Eisenia fetida), யூடிரிலஸ யூஜீனிரய 
(Eudrilus eugeniae).

மணபுழு உரமாக்கம்

ேணபுழுவானது பி்ற 
உயிரிகளுடன் ரெரநது 
உேக்குழியினுள் உற்பத்தி 
செய்யும் உேரே ேணபுழு 
உேம் எனப்படும். உயேோன 
அல்லது ரேடான இடங்களில் ேணபுழு உேப் 
படுக்ளககள் உருவாக்கப்பட ரவணடும். இதனால் 
நீர ரதங்குவது தவிரக்கப்படும். தளேக்கு ரேல், 
செங்கற்களைக் சகாணடு 3மீ நீைம் x 2 மீ அகலம் 

x1 மீ ஆழம் அைவில் ஒரு சிசேணட் சதாட்டி (குழி) 
ஏற்படுத்த ரவணடும். குழியின் அைளவ 
கச்ொப்சபாருட்கள் கிளடப்பளதப் சபாறுத்து 
ோற்றிக் சகாள்ைலாம். சிசேணட் பாளன அல்லது 
கிணற்று உள்றகள் மிகச்சி்றநதளவ. 
அதிகப்படியான நீளே சவளிரயற்றுவதற்குரிய 
வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க ரவணடும். 
ேணபுழுப் படுக்ளககளை ரேேடியாக சூரிய ஒளி 
படுோறு அளேத்தல் கூடாது. எனரவ 
நிழற்குளடகள் அளேக்கப்பட ரவணடும்  
(படம் 13.1). ேணபுழுப்படுக்ளகயின் முதல் அடுக்கு 
5 செ.மீ உயேத்திற்கு ெேளைக்கற்களும், அதன் 
சதாடரச்சியாக 3.5 செ.மீ உயேத்திற்கு ேணலும் 
நிேப்பப்பட்டு உருவாக்கப்படுகி்றது. இது 
அதிகப்படியான நீளே சவளிரயற்்றப் 
பயன்படுகி்றது.
 ேணபுழுக்கள் எநத ேணணிலிருநது 
எடுக்கப்படுகின்்றனரவா அம்ேணளணயும் 
ேணபுழுப்படுக்ளகயில் ஒரு அடுக்காகக் 
பயன்படுத்தலாம். உள்ளூர ேணணிலிருநது 
எடுக்கப்பட்ட ேணபுழுக்கைாக இருநதால், 
ெேளைக்கற்கள் – ேணல் அடுக்கிற்கு ரேல்,  
15 செ.மீ உயேத்திற்கு உள்ளூர வணடல் ேண 
நிேப்பி அதில் ேணபுழுக்களை விடலாம். 
ஐசீனியா ஃசபடிடா ேற்றும் யூட்ரிலஸ யூஜீனிரய 
ரபான்்ற சவளிோட்டு ேணபுழு வைரப்பில், 
இவவளக ேண அடுக்கு ரதளவயில்ளல. 
இதன்பி்றகு, ேணபுழு படுக்ளகளய செரிக்கப்பட்ட 
உயிரதிேைாரலா (Biomass) அல்லது குளிரநத 
ோட்டுச்ொணத்தாரலா நிேப்ப ரவணடும். 
ேணபுழுப்படுக்ளகயின் அைளவப் சபாறுத்து, 
ஒரு அலகில் எத்தளன ேணபுழுக்கள் விடலாம் 
என்பளதத் தீரோனிக்கலாம். சபரிரயானிக்ஸ 
எக்ஸகரவடஸ, ஐசீனியா ஃசபடிடா அல்லது 

2 meter

3 meter

1 meter

�டம் 13.1 அ) மண்புழு வ்ளர்ப்பு அலைகு ஆ) மண்புழுக்கள
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யூடிரிலஸ யூஜீனிரய ரபான்்ற ேணபுழுக்கள் 
ரேலடுக்கில் விடப்படுகின்்றன. படுக்ளக 
அலகுகளை மூடுவதற்கு ரகாணிப்ளப அல்லது 
அட்ளடகள் அல்லது அகன்்ற இளலகள் 
ரபான்்றவற்ள்றப் பயன்படுத்தலாம். ேணபுழுக்கள் 
ஈேப்பதோன சூழளல விரும்புவதால், அளவ 
உயிரவாழ்வதற்கு நீர ரேலாணளே மிக 
முக்கியோனதாகும். அதிகப்படியான நீரோ, 
மிகக்குள்றநத நீரோ ேணபுழுக்களுக்கு 
உகநததல்ல.

 ேணபுழுக்கள் தங்கைது கழிவுகளை 
ோங்கூழ்க்கட்டிகைாக படுக்ளகயின் ரேற்பேப்பில் 
சவளிரயற்றுகின்்றன. ரேற்பேப்பில் 
ேணபுழுக்கழிவுகள் சதன்பட்டால், அக்குழிகள் 
அறுவளடக்குத் தயாோக உள்ைன என்பளத 
அறியலாம். ோம், உேோக்கலுக்குப் பயன்படுத்திய 
உயிரத்திேள் அைவுக்கு ஏற்்றவாறு உேோக்கல் 
ோட்கள் அளேகி்றது. ேணபுழு உேோனது 
முழுளேயாக அறுவளட செய்யப்பட்ட பின்பு, 
அவவுேத்ளத கூம்பு வடிவில் குவித்து சூரிய ஒளி 
படுோறு சில ேணி ரேேங்கள் ளவத்திருநதால், 
ேணபுழுக்கள் கூம்பு வடிவ உேக்குவியலின் 
அடிப்பு்றத்திற்கு ேகரநது சென்று சகாத்தாகத் 
தங்குகின்்றன. அவற்றிலிருநது ளககைாரலரய 
ேணபுழுக்களைப் சபாறுக்கி எடுக்கலாம். 
இவவிதம் அடிப்பு்றம் தங்கும் ேணபுழுக்களைச் 
ரெகரித்து ரவறு உேோக்கல் குழிகளுக்குப் 
பயன்படுத்தலாம்.

 ேணபுழுப்படுக்ளகயிலிருநது சவளிரயறும் 
நீோனது ரெகரிக்கப்படுகி்றது. இது 
மணபுழுக்குளியல் நீர (Vermiwash) என்னும் 
திேவோகும். இத்திேவத்ளத இளலகளின் மீது 
சதளித்து தாவே வைரச்சிளயயும் ேகசூளலயும் 
அதிகரிக்கலாம். ேணபுழு ஏற்படுத்தும் 
வளைகளிலிருநது (Drilospheres) இத்திேவத்ளதப் 
சப்றலாம். ேணபுழுக்குளியல் நீரில் ஊட்டச்ெத்துப் 
சபாருட்கள், தாவே வைரச்சி ஊக்கிகள் ேற்றும் 
பயனுள்ை நுணணுயிரிகள் ஆகியளவ 
அடங்கியுள்ைன.

வீணாகும் உணவுப் சபாருட்கள் இளல, குப்ளப, 
ேற்றும் உயிரத்திேள் ரபான்்றவற்ள்ற ேணபுழு 
மூலம் ேறு சுழற்சி செய்து ேல்ல தேோன உேத்ளதச் 
சிறுகலன்களில் தயாரிப்பரத சிறுகலன் புழு 
வைரப்பு (அ) வாம்பின் (wormbin) ஆகும். 

மண்புழுவவத் தோக்கும் தீங்குயிரிகளும் 
ப�ோயகளும்

ேணபுழுக்கள் பல வளகப்பட்ட தீங்குயிரிகைால் 
தாக்கப்படுகின்்றன. ேணபுழுப் படுக்ளககள் 
முள்றயாகப் போேரிக்கப் படாததால் 
ரோய்த்தாக்குதல்கள் நிகழ்கின்்றன. எறும்புகள், 
சதள்ளுப்பூச்சிகள், பூோன்கள், ேத்ளதகள், 
உணணிகள், சில வணடுகளின் இைவுயிரிகள், 
ப்றளவகள், எலிகள், பாம்புகள், சுணசடலிகள், 
ரதளேகள், பி்ற பூச்சிகள் ேற்றும் ேணபுழுளவ 
இளேயாக உணணும் விலங்குகள் ஆகியளவ 
ேணபுழுவின் எதிரிகள் ஆகும். எணணற்்ற ஒரு 
செல் உயிரிகள், சில சேேட்ரடாட் புழுக்கள், 
சிலவளகப் பூச்சிகளின் லாரவாக்கள் ரபான்்றளவ 
ேணபுழுக்களில் அக ஒட்டுணணிகைாக 
வாழ்கின்்றன. சதாட்டிகள், தடுப்புகள், அல்லது 
திளேகள் ரபான்்றவற்ள்ற ேணபுழுப் படுக்ளகயின் 
ரேலும், கீழும் ளவப்பதன் மூலம் ரவட்ளடயாடும் 
சபரிய உயிரிகளிடமிருநது ேணபுழுக்களைப் 
பாதுகாக்கலாம்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

மண்புழு உரக்குழியில் சிவப்பு எறும்புகளின் 
தோக்கம் அதிகமோக உள்்ளது. 
பவதிப்த�ோருடகவ்ளப் �யன்�டுத்தோமல் 
சூழல் �டபு முவ்றகவ்ளப் �யன்�டுத்தி இந்த 
தீங்கிவைத் தவிரக்க வழியுண்டோ?

மண்புழு உரத்தின் �ன்வமகள்

விவொயத்தில் கரிே உேங்கள் தரும் ேன்ளேகள் 
பற்றிய விழிப்புணரளவ ேக்கள் 
சபற்றிருக்கி்றாரகள். ேணபுழு உேம் 
ரவைாணளேக்குப் பயன்படும் மிகச்சி்றநத 
இயற்ளக கரிே உேோகும். எனரவ, ேணபுழு 
உேத்ளத ெநளதப்படுத்துதல் தற்ரபாது வைரநது 
வரும், வைோன சதாழிலாகும். கிோேப் பு்றங்களில் 
ேணபுழு உேத்ளத சில்லள்ற விற்பளன செய்து 
வருவாய் ஈட்டலாம். ேணபுழு உேோனது தேோன 
பாக்சகட்டுகளில் அளடக்கப்பட்டு விற்கப்படுகி்றது. 
எல்லா வயதினரும் ேணபுழு உேத்தயாரிப்பிலும் 
விற்பளனயிலும் ஈடுபடுகி்றாரகள். ேணபுழு உே 
விற்பளனயானது ஒரு துளண வருவாய் ஈட்டும் 
சதாழிலாக உள்ைது.
I.  ேணபுழு உேோனது தாவேங்களுக்குத் 

ரதளவயான ஊட்டச்ெத்துகளைப் சபரும் 
அைவில் சகாணடுள்ைது.
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II.  ேணணின் இயல்புத் தன்ளே, காற்ர்றாட்டம், 
நீளேத்ரதக்கி ளவக்கும் பணபு ஆகியவற்ள்ற 
ரேம்படுத்தி ேண அரிப்ளபத் தடுக்கி்றது.

III.  அதிக ஊட்டச்ெத்து சகாணட சூழல் ேட்பு முள்ற 
சீரத்திருத்தத்ளத ேணணுக்கு அளிக்கும் 
சபாருைாக ேணபுழு உேம் உள்ைது. 
ோடித்ரதாட்டம் அளேப்பதற்கும் உதவுகி்றது.

IV.  விளத முளைத்தளலத் தூணடி தாவே 
வைரச்சிளயயும் உறுதி செய்கி்றது. 

13.3 பெட்டுபபுழு வளர்பபு

விலங்கிலிருநது கிளடக்கும் கம்பளிளயத் (wool) 
தவிே, ேனித குலத்திற்கு கிளடத்த இயற்ளகக் 
சகாளடயாக, வணிக இளழயாக விைங்குவது 
பட்டு ஆகும். சூழல் ேட்பு முள்றயான, உயிரிய 
சிளதவளடயக் கூடிய, தன்னிள்றவு உள்ை 
சபாருைாக இருப்பதால் பட்டானது தற்கால 
உலகில் ஒரு சி்றப்பிடத்ளதப் சபற்றுள்ைது. 
பட்டுப்புழு வைரப்பு முள்ற மிக நீணட  
காலத்திற்கு முன்பிருநரத சீனாவில் புழக்கத்தில் 
இருநதுள்ைது என்பளத வேலாற்று ஆதாேங்கள் 
சவளிப்படுத்துகின்்றன. மூவாயிேம் ஆணடுகைாக 
அதன் சதாழில்நுட்பம் அவரகைால் இேகசியோகப் 
பாதுகாக்கப்பட்டு வநதது. பட்டு வரத்தகத்தில் 
பி்றோடுகளைக் காட்டிலும்  
சீனரகள் தனி ொம்ோஜயம் ேடத்தினாரகள். 
ரேளல ோட்டு வேலாற்று ஆய்வாைரகளின் 
கூற்றுப்படி, ேல்சபரி ொகுபடியானது 
சபா.ஆ.மு.140ல் சீனாவிலிருநது திசபத் வழியாக 

இநதியாவிற்குப் பேவியுள்ைது. சீனாவிலிருநதும் 
இநதியாவிலிருநதும் உருவாக்கப்பட்ட சி்றநத 
பட்டு இளழகள் ஐரோப்பிய ோடுகளுக்கு  
எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. வேலாற்று ரீதியாக, 
பட்டுச்ொளல என்று அளழக்கப்பட்ட 7000 ளேல் 
நீைமுள்ை மிக நீணட ொளல பாக்தாத், தாஷகன்ட், 
டோஸகஸ ேற்றும் இஸதான்புல் வழிரய 
சென்று பட்டுப் ரபாக்குவேத்ளத வைரத்தது. 
இன்று, உலகில் 29க்கும் ரேற்பட்ட ோடுகளைச் 
ரெரநதவரகள் பட்டுப்புழு வைரப்பு முள்றளயக் 
ளகயாணடு பல வளகயான பட்டு நூல்களைத் 
தயாரிக்கி்றாரகள், பட்டு உற்பத்தியில்,  
சீனாவிற்கு அடுத்து இேணடாமிடத்தில் இநதியா 
உள்ைது.

 முள்றயான வைரப்பு முள்றகளைப் 
பயன்படுத்தி, வணிக ரோக்கில், 
பட்டுப்புழுவிலிருநது பட்டு உற்பத்தி செய்யும் 
முள்ற ்பட்டுப்புழு ெளரப்பு (Sericulture) எனப்படும். 
ரவைாணளேளய அடிப்பளடயாகக் சகாணட 
சதாழிலாக இது விைங்குகி்றது. இதன் முக்கியக் 
கூறுகைாவன,
i)  பட்டுப்புழுவிற்கு உணவாகப் பயன்படும் தாவே 

வளககளைப் பயிரிடுதல் 
ii) பட்டுப்புழு வைரப்பு
iii) பட்டு நூல் சுற்றுதல் ேற்றும் நூற்்றல்

முதல் இேணடு கூறுகளும் 
விவொயத்துள்றரயாடும், மூன்்றாவது கூறு 
சதாழில் துள்றரயாடும் சதாடரபுள்ைது. 

அட்டவறண 13.1 பெட்டுபபுழுக்ைளின் வலைைள்

ெடடுப்பூச்சி இைங்கள் ெடடு உற்ெத்தி பெய்யும் மாநிலங்கள் ெடடுப்புழு உணவு 
(இரல்கள்)

ெடடு வர்க்கள்

ொம்பி்கஸ் வமாரி 
Bombyx mori

்கர�ாடை்கா, ஆநதிை பிைவதெம், தமிழ�ாடு மல்பெரி மல்பெரி ெடடு

ஆநதவையியா 
அஸ்்ாபமன்சிஸ் 
Antheraea 
assamensis

அஸ்்ாம், வம்காலயா, �ா்கலாநது, 
அருணாெலப் பிைவதெம் மற்றும் மணிப்பூர

ெம்ொ மு்கா ெடடு

ஆநதவையியா 
ரமலிடடைா Antheraea 
mylitta

வமற்கு வங்கம், பீ்ஹார, ஜார்க்கண்ட அரஜஜுன் டை்ர ெடடு

அடடைா்கஸ் ரிசினி 
Attacus ricini

அஸ்்ாம், வம்காலயா, �ா்கலாநது, 
அருணாெலப் பிைவதெம் மற்றும் மணிப்பூர

ஆமண்ககு எரி ெடடு
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முடிநதவுடன் சபண பூச்சி முட்ளடயிடத் 
துவங்குகி்றது. 1 முதல் 24 ேணி ரேேத்திற்கு 
முட்ளடயிடுதல் ேடக்கி்றது. தட்ப சவப்ப 
நிளலகளைப் சபாறுத்து சபண பூச்சியானது  
400 முதல் 500 முட்ளடகளை இடுகின்்றது. இரு 
வளகயான முட்ளடகள் உள்ைன. அளவ, 
வமதுொகப் வ்பாரியும் முட்டெகள் ேற்றும் 
விடரவில் வ்பாரியும் முட்டெகள் ஆகியன ஆகும். 
மிதசவப்ப ேணடலப்பகுதிகளில் வாழும் 
பட்டுப்பூச்சிகள் சேதுவாகப் சபாரியும் 
முட்ளடகளை இடுகின்்றன. இநதியாவின் சவப்ப 
ேணடலப் பகுதிகளில் வாழ்பளவ விளேவில் 
சபாரியும் முட்ளடகளை இடுகின்்றன. இவவளக 
முட்ளடகள் 10 ோட்கள் அளடகாத்தலுக்குப் பி்றகு 
இைம் உயிரியாக (பட்டுப்புழு) சவளிவருகின்்றன. 
இநத இைம் உயிரிகள் சுோர 3 மி.மீ நீைத்தில் 
சவளிறிய சவணளே நி்றத்துடன் 
காணப்படுகின்்றன. இளவ ேன்கு வைரநத தாளட 
வளக வாயுறுப்புகளைக் சகாணடு, ேல்சபரி 
இளலகளை உணகின்்றன.

 1, 2, 3 ேற்றும் 4வது ரதாலுரித்தலின் பின்பு 
பட்டுப்புழுவானது, முள்றரய 2, 3, 4 ேற்றும் 5வது 
இளடநிளல புழுக்கைாக (instars) ோறுகின்்றன 
(படம் 13.3). இதற்கு சபாரித்த ோளிலிருநது  
21 முதல் 25 ோட்கள் ஆகின்்றன. முழுளேயாக 
வைரச்சியளடநத பட்டுப்புழுவானது 7.5 செ.மீ 
நீைத்துடன் உள்ைது. இப்புழுவின் உமிழ்நீர 
சுேப்பிகள் ேன்கு வைரநதபின், கூட்டுப்புழுவாக 
ோ்றத்தயாோகி்றது. இதற்காக, இளவ உணவு 
உணபளத நிறுத்திவிட்டு இளலயின் ஒரு 
மூளலக்குச் சென்று, அவற்றின் உடலில் உள்ை 
பட்டுச்சுேப்பியின் மூலம் ஒட்டும் தன்ளேயுள்ை 
திேவத்ளதச் சுேக்கி்றது. இவவாறு உற்பத்தி 
செய்யப்பட்ட திேவோனது கீழ்த் சதாணளடப் 
பகுதியிலுள்ை சிறிய துளையில் உள்ை 
ஸ்பின்்னவரட் என்னும் பின்னும் அளேப்பின் 
வழிரய சவளிரயறுகி்றது. இவவாறு நூல் 
ரபான்று சவளிவரும் திேவோனது 
காற்றுப்பட்டவுடன் கடினோகி்றது. இநத 
இளழகளைக் சகாணடு அது தன்ளனச்சுற்றி 
உள்றரபான்்ற கக்கூன் எனும் பட்டுக்கூட்ளடக் 
கட்டுகி்றது. சவணளே நி்றத்தில் காணப்படும் 
இக்கூடு அதனுள் உள்ை கூட்டுப்புழுவிற்கு 
படுக்ளகயாக உள்ைது. இதன் சவளிப்பு்ற 
இளழகள் ஒழுங்கற்றும் உட்பு்ற இளழகள் 
ஒழுங்கானதாகவும் உள்ைன. கக்கூன் 
உருவாக்குவதற்காக புழு சுேநத ஒரு 

பட்டுப்புழு வைரப்பில் ஒரு சில பட்டுப்பூச்சி 
இனங்கரை பயன்படுத்தப்படுகின்்றன 
(அட்டவளண 13. 1, படம் 13.2).

�டம் : 13.2 �ட்டுப்புழு வறககள 

மல்ச�ரி �ட்டுப்புழு

எரி �ட்டுப்புழு

முகொ �ட்டுப்புழு

டஸர் �ட்டுப்புழு

�ோம்பிக்ஸ் பமோரியின் வோழக்வகச் சுழறசி

முதிரநத பாம்பிக்ஸ ரோரி பட்டுப்பூச்சியானது  
2.5 செ.மீ நீைத்துடன் சவளிறிய நி்றத்துடன் கூடிய 
சவணளே நி்றத்தில் காணப்படுகி்றது. தடித்த 
உடளலயும் சேலிநத இ்றகுகளையும் 
சபற்றிருப்பதால், சபண பட்டுப்பூச்சியால் ப்றக்க 
இயலாது. இயற்ளகயில் ஆண, சபண உயிரிகள் 
தனித்தனிரய காணப்படுகின்்றன. இவற்றின் 
வாழ்ோைானது 2-3 ோட்கள் ேட்டுரே. 
இக்காலத்தில் இளவ உணவு உட்சகாள்வதில்ளல. 
கூட்டிலிருநது சவளி வநததும் 2 லிருநது 3 ேணி 
ரேேம் ஆண, சபண இனச்ரெரக்ளக ேடக்கி்றது. 
அளவகள் பிரியாவிட்டால், அநநிளலயிரலரய 
இ்றநது விடுகின்்றன. இனச் ரெரக்ளக 
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சதாடரச்சியான இளழ சுோர 1000 முதல் 1200 
மீட்டர நீைம் உள்ைது. கூட்ளடக் கட்டி முடிக்க  
3 ோட்கைாகி்றது. கூட்டுப்புழுப் பருவோனது  
10 முதல் 12 ோட்கள் வளே நீடிக்கி்றது. பின் கூட்ளட 
உளடத்துக்சகாணடு முதிரநத பட்டுப்பூச்சியாக 
சவளிரயறுகி்றது.

  லாரவா நிளலயில் எத்தளன முள்ற 
ரதாலுரிக்கி்றது என்பளதப் சபாறுத்து பாம்பிக்ஸ 
ரோரி பட்டுப்பூச்சியானது மூன்று வளககைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. அளவ, மும்முடை 
த�ாலுரிப்்படெ, நான்கு முடை த�ாலுரிப்்படெ, 
ேற்றும் ஐந்து முடை த�ாலுரிப்்படெ, 
ஆகியளவயாகும். ேல்சபரி வளக பட்டுப்புழுக்கள் 
ஒரு வருடத்தில் எத்தளன முள்ற இனப்சபருக்கத் 
தளலமுள்றளயத் ரதாற்றுவிக்கின்்றன என்பதன் 
(இது தொல்டினிசம் என்று அளழக்கப்படுகி்றது). 
அடிப்பளடயில் மூன்று வளக பட்டுப்புழு இனங்கள் 
கணடறிப்பட்டுள்ைன. அளவ, யூனிதொல்டென் 
(ஆணடுக்கு ஒரு தளலமுள்ற), ட்பதொல்டென் 
(ஆணடுக்கு இரு தளலமுள்றகள்) ேற்றும் 
மல்டிதொல்டென் (இேணடுக்கும் ரேற்பட்ட 
தளலமுள்றகள்) ஆகியளவயாகும்.
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�டம் 13.3 �ொம்பிக்ஸ் பமொரியின வொழக்றக சுழற்சி

�டடுப்புழுவின் உணவுத் 
தோவரங்கவ்ளப் �யிரிடல்

பட்டுப்புழு வைரத்தலின் முதல் 
கூ்றாக, பட்டுப்புழுக்களின் உணவுத் 
தாவேம் பயிரிடல் விைங்குகி்றது. 
பாம்பிக்ஸ ரோரி வளக 
பட்டுபுழுக்களுக்கு உணவாக 
விைங்கும் ேல்சபரி தாவேத்ளதப் 
பயிரிடும் முள்றக்கு தமாரிகல்சர 
(Moriculture) என்று சபயர. 
தற்காலத்தில் பயிரிடக்கூடிய 
ரேம்பட்ட ேகங்கைான விக்டரி  
1, S 36, G2 ேற்றும் G4 ஆகியளவ 
பலவித விவொய – பருவ கால 
நிளலகள் ேற்றும் ரவறுபட்ட ேண 
நிளலகளைத் தாங்கி 
வைேக்கூடியளவ ஆகும். ேல்சபரி 
வைரப்பிற்கு உகநத காலம் ஜுன், 
ஜுளல, ேவம்பர ேற்றும் டிெம்பர 
ஆகும். நிலத்ளதத் தயார செய்தல், 
பதியன்களைத் தயாரித்தல், 
ேடவுத்சதாழில் நுட்பங்கள், 
ேல்சபரி ோற்்றங்கால் போேரித்தல், 
ரோய் ேற்றும் தீங்குயிரி 

ரேலாணளே, பளழய ேல்சபரி தாவேங்களைப் 
பிடுங்கிய பின் புதிய ேல்சபரித் ரதாட்டம் 
அளேத்தல் ஆகியவற்ள்ற உள்ைடக்கியது 
ரோரிகல்ெர ஆகும். தேோன பட்டுக்கூடுகளை 
உருவாக்க ேல்சபரிளய சிறிய ேேம் ரபான்று  
123 - 152 செ.மீ உயேம் வளே 20x20 செமீ அல்லது 
25 x 25 செ.மீ இளடசவளிவிட்டு வைரத்து 
அறுவளட செய்ய ரவணடும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

இந்தியோ �ோன்குவவக �டடுகவ்ள உற�த்தி 
தெயகி்றது. அ) மல்த�ரி �டடு (91.7%)  
ஆ) டஸர �டடு (1.4 %) இ) எரி�டடு (6.4%)  
ஈ) முகோ�டடு (0.5%). இவவ பவறு�டட 
இைங்கவ்ளச் பெரந்த �டடுப்புழுக்க்ளோல் 
உருவோக்கப்�டுகி்றது. இதில், எந்த இைம் 
மிக அதிகமோை மறறும் மிகக்குவ்றந்த �டடு 
உற�த்திவயக் தகோண்டுள்்ளது?

�டடுப்புழு வ்ளரப்பு முவ்ற

பட்டுப்புழுக்களை வைரக்கும் முள்ற இேணடாவது 
கூறு ஆகும். ஒரு ரேடான, நிழலான இடத்தில்  

TN_GOVT_IX_Zoology_Ch13.indd   276 06-02-2020   2.50.04 PM



277

6 மீ x 4 மீ x 3.5 மீ பரிோணங்களுடன் 100 ரோயற்்ற 
முட்ளடத் சதாகுதிகளை ளவத்து வைரக்கும் 
வளகயில், பட்டுப்புழு வைரப்பகம் கட்டப்படுகி்றது. 
இவவைரப்பகத்ளதச் சுற்றிலும் 1 மீ அகல 
இளடசவளி விட ரவணடும். ரபாதுோன அைவு 
ொைேங்களும் காற்ர்றாட்டமும் வைரப்பகத்தில் 
இருக்க ரவணடும். யூஸி ஈக்கள் (Uzi flies) ேற்றும் 
பி்ற பூச்சிகள் நுளழயாதவாறு ளேலான் வளல 
சகாணடு ொைேங்களும் காற்ர்றாட்ட 
இளடசவளிகளும் அளடக்கப்பட்டு இருக்க 
ரவணடும். இளதத்தவிே, ஈேப்பதம் காட்டி 
(Hygrometer), விளெத்சதளிப்பான்கள், வைரப்பு 
ெட்டகங்கள், நுளேத்திணடுகள், சேழுகு 
தடவப்பட்ட பாேஃபின் காகிதங்கள், ளேலான் 
வளலகள், இளலகள் ளவப்பதற்கான கூளடகள், 
ரகாணிப்ளபகள், மூங்கில் தட்டுகள், உலரத்திகள் 
ஆகியளவயும் பட்டுப்புழு வைரப்பிற்கு 
இன்றியளேயாததாகும். பட்டுப்புழு வைரப்பில் 
முக்கிய படிநிளலகைாக வைரப்பகத்ளதக் கிருமி 
நீக்கம் செய்தல், முட்ளடகளை அளடகாத்தல், 
வைேற்்றளவகளை நீக்குதல் (Brushing), இைம் 
லாரவாக்கள் ேற்றும் முதிர லாரவாக்கள் வைரப்பு 
ஆகியளவ உள்ைன.
 ரதரநசதடுக்கப்பட்ட ஆரோக்கியோன 
பட்டுப்பூச்சிகள் 4 ேணி ரேேம் இனச்ரெரக்ளகக்கு 
அனுேதிக்கப்படுகின்்றன. பின்னர, சபண 
பூச்சியானது அடர நி்றமுள்ை பிைாஸடிக் 
படுக்ளகயில் ளவக்கப்படுகி்றது. 24 ேணி ரேேத்தில் 
400 முட்ளடகளைப் சபணபூச்சி இடுகி்றது. பின்பு, 
சபண பூச்சிளய நீக்கிவிட்டு, முட்ளடகளில் 
வைேற்்றளவ, ரோய்த்தாக்குதலுக்கு 
உட்பட்டளவகளைக் கணடறிநது, ரோயற்்ற 
முட்ளடகள் ேட்டுரே சதாழில் ரீதியான 
வைரப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. 7 முதல் 
10 ோட்கள் அளடகாத்தலுக்குப்பின் சிறிய இைம் 
புழுக்கள் சவளிவருகின்்றன. 20°C  முதல் 25°C 
சவப்பநிளல உள்ை வைரப்பகத்தில் ஒரு தட்டில் 
(Tray) அளவ விடப்படுகின்்றன. சிறு துணடுகைாக 
சவட்டப்பட்ட இைம் இளலகள் இளவகட்கு 
உணவாக இடப்படுகின்்றன. 4 முதல் 5 
ோட்களுக்குப்பின் மீணடும் புதிய 
இளலத்துணடுகள் வழங்கப்படுகின்்றன. 
லாரவாக்கள் வைே வைே அளவ புதிய 
இளலகளைக் சகாணட தூய்ளேயான 
தட்டுகளுக்கு ோற்்றப்படுகின்்றன. முழுளேயாக 
வைரநத புழுக்கள் கூடு கட்ட ஆேம்பிக்கின்்றன.  
45 ோட்களில் லாரவாக்கள் முதிரச்சியளடகின்்றன. 

இநநிளலயில், அவற்றின் உமிழ்நீர சுேப்பி 
(பட்டுச்சுேப்பி) யானது கூடு கட்டுவதற்குரிய  
பட்டு இளழளய உற்பத்தி செய்ய ஆேம்பிக்கி்றது.

�டடுக்கூடடின் பின் தெயலோக்க 
முவ்றகள்

பட்டுக்கூட்டிலிருநது பட்டு இளழளயப் பிரித்து 
எடுக்கும் செயல்முள்றகள் இரு நிகழ்ச்சிகளை 
உள்ைடக்கியது ஆகும். அளவ, ஸ்டிிஃப்ளிங (Stifling) 
ேற்றும் ரீலிங (Reeling) ஆகும்.

ஒரு புதுவவகயோை, 
நி்றமுள்்ள �டவட 
உ ரு வ ோ க் க 
சி ங் ை ப பூ ரி லு ள் ள 

மூலபசபொருள் ஆைாய்ச்சி ேறறும் 
சபொறியியல் நிறுவனம், வழக்கமோை 
�டடுநூல் ெோயபமறறும் 
�வடமுவ்றகளுக்கு �திலோக புதிய 
வழிமுவ்றவய உருவோக்கியது. 
உணவூடடத்தில் எளிய மோற்றம் 
தெயவதன் மூலம் (ஒளிரும் 
ெோயபமற்றப்�டட மல்த�ரி இவலகவ்ள 
�டடுப் புழுக்களுக்கு உணவோகக் 
தகோடுப்�தன் மூலம்) �டடுப்புழுக்கவ்ள, 
�ல்பவறு வண்ணங்களுடன் �டடு 
உற�த்தி தெயய வவக்கலோம். நி்றமோைது 
ப�ரடியோக �டடு இவழகளில் ஒன்று 
கலந்து விடுகி்றது.

 பட்டுக்கூட்டினுள் இருக்கும் புழுவிளனக் 
சகால்லும் செயல்பாடுகளுக்கு ஸடிஃப்ளிங் 
என்று சபயர. சகால்லப்பட்ட கக்கூனில் இருநது 
பட்டு இளழளய பிரித்சதடுத்தல் ரீலிங் 
எனப்படும். நூற்்றலுக்கு 8 முதல் 10 ோட்களுக்கு 
முன்பிருநரத பட்டுக்கூடுகள் 
ரெகரிக்கப்படுகின்்றன. பட்டுக்கூட்டினுள் உள்ை 
பூச்சிகள் நீோவி அல்லது உலர சவப்பத்ளதச் 
செலுத்தி சகால்லப்படுகின்்றன. பட்டுப்பூச்சி 
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கூட்ளட உளடத்துக் சகாணடு சவளிவரும் முன்பு 
இளதச் செய்வது அவசியம். அப்ரபாது தான் 
சதாடரச்சியாக உள்ை பட்டு இளழ ரெதோவது 
தடுக்கப்படும். அதன் பின்பு பட்டுக்கூடுகள் 
சகாதிநீரில் (95°C - 97°C சவப்பநிளலயில்)  
10 முதல் 15 நிமிடம் ஊ்றளவக்கப்படுகின்்றன. 
இதனால், அவவிளழகளை இளணக்கும் பளெ 
ரபான்்ற திேவத்ளத சேன்ளேயாக்கி பட்டு 
இளழளய எளிதாகப் பிரிக்கலாம். இநத 
செயல்பாடு தெகடெத�ல் (Cooking) என 
அளழக்கப்படுகி்றது. இவவாறு, ரவகளவக்கப் 
பட்ட பட்டுக்கூடுகளிலிருநது பட்டு இளழயின் 
நுனிளய ளக மூலோகரவ கணடுபிடித்து 
பிரித்சதடுக்கலாம். இவவிதம் சவவரவறு 
பட்டுக்கூடுகளில் இருநது எடுக்கப்பட்ட 
கசசாப்்பட்டிடழகடள ஒன்றிளணத்து நூற்கும் 
ோட்ளடயின் மூலம் நூல் கணடுகைாக 
ோற்்றப்படுகி்றது. ஒவசவாரு 
பட்டுக்கூட்டிலிருநதும் ஏ்றத்தாழ பாதி 
அைவுதான் பின்னுவதற்கு உகநத இளழயாக 
உள்ைன. மீதமுள்ை இளழகள் ்பட்டுக்கழிவு 
ஆகும். இதிலிருநது ஸ்்பன் ்பட்டு 
தயாரிக்கப்படுகி்றது. கச்ொப்பட்டானது பல 
விதங்களில் பதப்படுத்தப்பட்டு அதன் பைபைப்பு 
அதிகரிக்கப்படுகி்றது.

�டடின் �யன்கள்

1.  பட்டு நூல்கள் பட்டுத் துணிகள் தயாரிக்கப் 
பயன்படுகின்்றன. தற்சபாழுது, பட்டு நூலிளன 
இயற்ளக ேற்றும் செயற்ளக இளழகளுடன் 
இளணத்து வெரி்பட்டு, காட்ென்்பட்டு 
ரபான்்றளவ தயாரிக்கப்படுகின்்றன. பட்டு, நி்றம் 
ரெரக்கப்பட்டு ஆளட அலங்காே சபாருட்கள் 
தயாரிக்கப்படுகின்்றன. இளவ சபரும்பாலும் 
எரி அல்லது ஸ்்பன் வளக பட்டிலிருநது 
தயாரிக்கப்படுகின்்றன.

2.  சதாழிற்ொளலகளிலும் இோணுவத் 
துள்றயிலும் பட்டு பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

3.  மீன்பிடி வளலகள், பாோசூட்டுகள், காரட்ரிட்ஜ 
ளபகள், சதாளல சதாடரபு கம்பிகளின் 
ரேலுள்றகள் ேற்றும் கம்பியில்லா 
சதாளலரபசிக் கருவிகள், பநதய காரின் 
டயரகள், வடிகட்டி இளழகள், ேருத்துவத் 
துள்றயில் காயக்கட்டுத் துணிகள் ேற்றும் 
ளதயலிடுவதற்கும் பட்டு பயன்படுகி்றது.

�டடுப்புழு ப�ோயகளும் தீங்குயிரிகளும்

ளவேஸ, பூஞளெ, பாக்டீரியா ேற்றும் ஒரு செல் 
உயிரிகளினால் ஏற்படும் சதாற்றுரோய்கள் 
ேட்டுேல்லாேல் ரவட்ளடயாடும் பூச்சிகள், 
ப்றளவகள் ேற்றும் உயர விலங்குகள் 
ரபான்்றவற்்றாலும் லாபகேோன 
பட்டுத்சதாழிலானது அபாயத்ளத எதிரரோக்கி 
உள்ைது. எறும்புகள், காகங்கள், பருநதுகள், 
எலிகள் ரபான்்றளவ பட்டுப்புழுக்களை உணவாக 
உணபதால் பட்டுத்சதாழிலுக்கு சபருத்த 
ேஷடத்ளத ஏற்படுத்துகின்்றன. புரோட்ரடாரொவா 
சதாகுதிளயச் ொரநத சோசீோ பாம்பிசிஸ  
(Nosema bombycis) என்னும் உயிரி, வ்பப்ரின் (Pebrine) 
என்்ற அபாயகேோன ரோளய பட்டுப்புழுக்களுக்கு 
ஏற்படுத்துகின்்றன. இநரோயானது சபண 
பட்டுப்பூச்சி இடும் முட்ளடகளிலிருநதும், 
பட்டுப்புழு ோசுபட்ட உணளவ உணபதன் 
மூலமும் பேவுகி்றது. முதிரநத லாரவாக்களில் 
ஸட்சேப்ரடாகாக்கஸ ேற்றும் 
ஸசடஃளபரலாகாக்கஸ ரபான்்ற 
பாக்டீரியங்கைால் ிஃப்ளாசவசரி (Flacherie) 
என்னும் ரோய் ஏற்படுகி்றது. சபரிய அைவில் 
பாதிக்கும் ேற்ச்றாரு ரோய் கிராசரி (Grasserie) 
ஆகும். இது, பாம்பிக்ஸ ரோரி நியூக்ளியார 
்பாலிவெட்தராசிஸ் (Bm NPV) ளவேஸ என்்ற 
்பாகுதலாவிரிதெ குடும்பத்தின் துளணத்சதாகுப்பு 
Aயில் உள்ை பாகுரலாளவேஸ மூலம் 
ஏற்படுகி்றது. பூஞளெ ரோய்களுள், வெள்டள 
மஸ்காரடென் (White muscardine) சபாதுவாகக் 
காணப்படும் ரோயாகும். இநரோயானது 
வ்பதெரியா த்பசியா்னா (Beauveria bassiana) எனும் 
பூஞளெயால் ஏற்படுகி்றது.

13.4 மதனீ வளர்பபு
ோகரிகம் ரதான்றிய 
காலத்திலிருநரத ேனிதன் 
தன்ளனச் சூழ்நதுள்ை 
உயிரினங்களை பல்ரவறு 
விதோன ரோக்கங்களுக்குப் 
பயன்படுத்த அவற்ள்ற வைரத்து எணணிக்ளகயில் 
சபருக்கினான். இதில் முக்கிய கணடுபிடிப்பானது 
ரதனீக்கைால் ரெகரிக்கப்பட்ட ரதளன ேனித 
பயன்பாட்டிற்கு சகாணடு வநதது. வணிக ரீதியாக 
ரதனீ உற்பத்தி செய்வற்காக ரதனீக்களை 
பாதுகாத்து வைரக்கும் முள்ற த�னீ ெளரப்பு 
(Apiculture or Bee keeping) எனப்படும். அதிக ரதன் 
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கூடுகளை சகாணட ரதன்வைரப்பிடம் ஏபியரிகள் 
(Apiaries) எனப்படும். ஏப்பிகல்சசர (Apiculture) 
என்னும் சொல் Apis என்னும் இலத்தீன் 
சொல்லிலிருநது வநதது. இதற்கு ரதனீ என்று 
சபாருள். ரதனீ வைரப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் 
சபாதுவான ஐநது இனங்கைாவன: ஏபிஸ 
டாரரெட்டா (Apis dorsata - பாள்ற ரதனீ), ஏபிஸ 
ஃப்ரைாரியா (Apis florae - சின்ன ரதனீ), ஏபிஸ 
இன்டிகா (Apis indica - இநதிய ரதனீ), ஏபிஸ 
சேல்லிசபோ (Apis mellifera - ஐரோப்பிய ரதனீ) 
ேற்றும் ஏபிஸ ஆடம்ரொனி (Apis adamsoni - 
ஆப்பிரிக்க ரதனீ) ரபான்்றளவ ஆகும்.

பதனீக்களின் ெமூக கடடவமப்பு

ரதனீக்களில் ேன்கு கட்டளேக்கப்பட்ட பணி பகிரவு 
முள்ற காணப்படுகி்றது. ேன்கு வைரச்சி சபற்்ற ரதனீ 
கூட்டில் படம் 13.4 ல் காட்டியுள்ைபடி இோணி 
ரதனீ, ஆண ரதனீக்கள் ேற்றும் ரவளலக்காே 
ரதனீக்கள் என மூன்று வளககள் உள்ைன. 
இம்மூன்று வளககளும் தாம் வாழ்வதற்காக 
ஒன்ள்றசயான்று ொரநதுள்ைன. சபாதுவாக, ஒரு 
கூட்டில் ஒரேசயாரு இோணி ரதனீயும் 10,000 முதல் 
30,000 ரவளலக்காே ரதனீக்களும் சில நூறு ஆண 
ரதனீக்களும் (drones) உள்ைன. 

இைொணி பதனீ பவறலைக்கொை பதனீ ஆண் பதனீ
�டம் 13.4 பதனீக்களின ெமூக கட்டறமப்பு

 சபாதுவாக, ஒவசவாரு ரதன் கூட்டிலும் 
இோயல் சஜல்லிளய உணவாக உட்சகாள்ளும் 
ஒரு இோணி ரதனீ (செயல்படும் சபண ரதனீ) 
காணப்படும். வாழ்ோள் முழுளேயும் 
முட்ளடயிடுதரல இதன் முக்கியப் பணியாகும். 
இநத கன்னி இோணி ரதனீயானது ஒரேசயாரு 
முள்ற ேட்டும் ஆணரதனீயுடன் இன ரெரக்ளகயில் 
ஈடுபடும். அதற்காக, இனவிருத்திக் காலோன 
(breeding season) குளிரகாலத்தில் இோணி 
ரதனீயானது பல ஆண ரதனீக்களுடன் கூட்டோக 

ப்றநது செல்லும். இது கலவிப்்பைப்பு (Nuptial flight) 
எனப்படும். இோணி ரதனீ சுேக்கும் சபேரோன்கள் 
எனப்படும் ரவதிப்சபாருைால் கவேப்பட்ட ஆண 
ரதனீயுடன் இனச்ரெரக்ளகயில் ஈடுபடும். 
அப்சபாழுது, ஆண ரதனீயானது கருவுறுதலுக்கு 
ரதளவயான அைவு எணணற்்ற விநதுக்களை 
சவளியிடுகி்றது. ஒரு இோணி ரதனீயானது தனது 
வாழ்ோைான 2 முதல் 4 வருடங்களில் 15 லட்ெம் 
முட்ளடகளை இடுகின்்றது. இோணி ரதனீ 
முட்ளடகளை இடும் தி்றளன இழக்கும் சபாழுது 
ேற்ச்றாரு ரவளலக்காே ரதனீயானது இோயல் 
சஜல்லிளய உணடு புதிய இோணி ரதனீயாக 
ோறும்.

 ரவளலக்காே ரதனீயானது ேலட்டு 
தன்ளேயுளடய சிறிய சபண ரதனீயாகும். ஒரு 
இயநதிேத்தின் முக்கிய கம்பிச்சுருள் ரபால 
அளேநது அளனத்துவிதோன பணிகளையும் 
ரேற்சகாள்ளும் ரவளலக்காே ரதனீ வாழும் அள்ற 
தெடலக்காரதத�னீ அள்ற (worker cells) எனப்படும். 
இத்ரதனீக்கள் முட்ளடயிலிருநது முதிர உயிரியாக 
ோ்ற 21 ோட்கள் ஆகும். இதன் வாழ்ோள்  
6 வாேங்கைாகும். இளவ, தனது வாழ்ோளில் 
பலவளகப்பட்ட பணிகளைச் செய்கின்்றன. தன் 
வாழ்ோளின் முதல் பகுதியில் இோயல் சஜல்லி 
சுேத்தல், இைம் உயிரிகளுக்கு உணவூட்டுதல், 
இோணி ரதனீளய உணவுணண செய்தல், இோணி 
ரதனீளயயும் ஆண ரதனீளயயும் பாதுகாத்தல், 

 குறிப்பு

பதனீயோைது மலரிலிருந்து தைது 
நீண்ட குழல்ப�ோன்்ற �ோக்கிைோல் 
இனிப்புச் சுவவயுவடய பூந்பதவை 
(nectar) உறிஞ்சி வயிறறில் பெகரித்து 
இன்வரபடஸ் என்்ற த�ோதியுடன் பெரத்து 
பதவை உருவோக்குகி்றது. இது பதவைக் 
தகடோமல் �ோதுகோத்து, அவத மருத்துவ 
முக்கியத்துவமுவடயதோக மோறறுகி்றது.
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ரதன், ேகேநதம் ரபான்்றவற்ள்ற ரெமிக்கவும் 
பயன்படுகி்றது.

பதனீ வ்ளரப்பு முவ்றகள்

அதிகத் தேம் வாய்நத ரதளன உருவாக்குவரத 
இதன் முக்கிய ரோக்கோகும். ரதனீ 
வைரப்பவரகள் (Apiculturist) சபாதுவாக 
பழளேயான (Indigenous method ) முள்ற ேற்றும் 
தற்கால முள்ற (Modern method) என இேணடு 
வளகயான முள்றகளை பயன்படுத்துகின்்றனர. 
பழளேயான முள்றயில் சேழுகினாலான 
ரதன்கூட்டிலிருநது ரதன் பிழிநசதடுக்கப்படும். 
பளழய முள்றயில் உள்ை குள்றகளை நீக்கி ரதன் 
கூட்டின் அளேப்ளப ரேம்படுத்தி, புதிய கூடுகள் 
உருவாக்கப்படுகின்்றன. இநதியாவில் இேணடு 
வளக ரதன்கூடுகள் புழக்கத்தில் உள்ைன. 
அளவ: 1. லாஙஸ்ட்தராத ெடக 2. நியூட்ென் ெடக 
இதில் (படம் 13.5)ல் காட்டியுள்ைபடி 
லாங்ஸட்ரோத் ரதன்கூடானது 6 பகுதிகளைக் 
சகாணட ேேத்தாலான அளேப்பு ஆகும். 
அளவயாவன �ாஙகி, அடிப்்பலடக, 
அடெகாப்்படை (Brood chamber), சூப்்பர, உள்உடை, 
தமல்மூடி.

�டம் 13.6 லைொஙஸ்ட்பைொத் பதன கூடு
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�டம் 13.5 பவறு�ட்ட அறைகளுடன 
கூடிய பதனகூட்டின அறமப்பு

ரதன்சேழுளகச் சுேநது ரதன் கூட்டிளன 
உருவாக்குதல், ரதன் கூட்டிளன சுத்தப்படுத்துதல், 
குளிரூட்டுதல், பளடவீேோக செயல்பட்டு 
ரதன்கூட்டிளன பாதுகாத்தல் உள்ளிட்ட 
பணிகளைச் செய்யும் செவிலித் ரதனீயாக 
பணியாற்றுகின்்றன. ேறுபாதியான களடசி  
3 வாேத்தில் ரதன், ேகேநதம், புரோரபாலிஸ ேற்றும் 
நீர ரபான்்றவற்ள்றத் ரதடி ரெகரிக்கின்்றன.

கருவு்றா முட்ளடயில் இருநது உருவாகும் 
ஆண ரதனீயானது ட்ரோன் (Drone) எனப்படும். 
இதன் அள்ற ட்தரான் வசல் எனப்படும். இளவ 
ரதனுக்காக முழுளேயாக ரவளலக்காேத் 
ரதனீக்களைச் ொரநதிருக்கின்்றன. ட்ரோன்களின் 
ஒரே பணி இோணித் ரதனீளய கருவு்றச் 
செய்வதாகும். இதனால், அளவ த�ன்கூட்டின் 
அரசன் (King of the colony) எனப்படுகி்றது. புதிய 
ரதன்கூட்ளட உருவாக்குவதற்காக இோணி 
ரதனீயானது எணணற்்ற ரவளலக்காே 
ரதனீக்களுடன் பளழய கூட்டத்திலிருநது பிரிநது 
செல்லுதல் ஸ்ொரமிங அல்லது வமாய்ததிரள் 
எனப்படும். சோய்த்திேளின் ரபாது 
இோணித்ரதனீளய பின்சதாடரும் ஆண ரதனீ 
இோணி ரதனீயுடன் இனச்ரெரக்ளகயில் ஈடுபட்ட 
பின் இ்றநது விடும்.

பதன் கூடடின் அவமப்பு

ரதனீயின் இருப்பிடம் த�ன் கூடு (hive or comb) 
எனப்படும். ரதன்கூடானது ரவளலக்காேத் 
ரதனீக்களின் வயிற்றிலிருநது சுேக்கும் சேழுகால் 
கட்டப்பட்ட அறுங்ரகாண வடிவ அள்றகைால் 
ஆனது. இநத அள்றகள், ஒரு சபாதுவான 
அடிப்பகுதியில் எதிரஎதிர வரிளெயில் 
அளேநதுள்ைன. ரதன்கூடுகள் பாள்றகள், 
கட்டிடங்கள் ேற்றும் ேேக்கிளைகளில் 
செங்குத்தாகத் சதாங்கிக் சகாணடிருக்கும்  
(படம் 13.4). வைரிைம் பருவத்தில் உள்ை 
ரதனீக்கைானது ரதன்கூட்டின் கீழ் பகுதியிரலா 
ளேயப்பகுதியிரலா உள்ை அடெகாப்்படைகளில் 
(brood cells) காணப்படும். பாள்ற ரதனீக்களில் 
இத்தளகய அளடகாப்பு அள்றகள் அைவிலும், 
அளேப்பிலும் ஒரே ோதிரியாக காணப்படும். 
ஆனால், ேற்்ற இனங்களில் இோணி ரதனீ, ஆண 
ரதனீ ரவளலக்காே ரதனீ என ஒவசவாரு 
வளகக்கும் தனித்தனி அளடகாப்பு அள்றகள் 
காணப்படும் (படம் 13.5). ரதன்கூட்டின் கீழ்பகுதி 
ரதனீக்கள் வைரவதற்கும் ரேற்பு்றப்பகுதியானது 
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ரேற்கணட முக்கிய ொதனங்களுடன் சில துளண 
ொதனங்களும் ரதனீ வைரப்பில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. அளவயாவன 
ராணிதத�னீ விலக்கி (Queen excluder), த�்னடெ 
அடித�ளம் (comb foundation), த�னீ டகயுடை,  த�னீ 
முகததிடர (Bee veil), புடகயுணொக்கி (smoker),   
த�ன் கூட்டு சா�்னம் (Hive tools), மூடியகற்றும் 
கததி, த�னீ தூரிடக (Bee brush), இராணி த�னீடய 
அறிமுகப்்படுததும் கூடு (Queen introducing cage),  
உணவூட்டி, த�ன் பிரிதவ�டுப்்பான், த�ன்கூட்டு 
ொயில் காப்்பான் (Hive Entrance guard). 

ப த னீ க் க ள் 
கூடடோக பெரந்து 
வோழவது எப்�டி என்்ற 
�டிப்பிவைவய �மக்கு 
தகோடுக்கின்்றை. ஒரு 

பதனீ 453.5 மி.லி பதவைச் பெகரிக்க 
�மது புவியின் சுற்ற்ளவவ ப�ோன்று 
இரண்டு மடங்கு தூரம் �யணிக்க 
பவண்டியுள்்ளதன் மூலம் அதன் கடிை 
உவழப்வ� அறிந்து தகோள்்ளலோம்.

பதன் த�ோருடகளும் அதன் த�ோரு்ளோதோர 
முக்கியத்துவமும்
ரதனும் ரதன்சேழுகும் ரதனீ வைரப்புத் 
சதாழிலில் உருவாகும் முக்கிய சபாருட்கைாகும்.

பதன்

ெரக்களேக்கு ோற்்றாக உதவும் முக்கிய 
ஊட்டசபாருள் ரதனாகும். சலவுரலாஸ, 
சடக்ஸட்ரோஸ, ோல்ரடாஸ ேற்றும் சில ெரக்களே 
சபாருட்களுடன் சோதிகள், நி்றமிகள் ொம்பல் 
ேற்றும் நீர ஆகியளவ ரதனின் முக்கிய 
உட்கூறுகைாகும். இது தாவேங்களின் 
பூநரதனிலிருநது உருவான ேணமுள்ை 
இனிப்பான சபாருட்களைக் சகாணடுள்ைது. இது 
ஒரு இயற்ளக உணவு. இதன் சுளவயும், ேணமும் 
ரதனீக்கைால் ரெகரிக்கப்படும் ேகேநதத்ளதப் 
சபாறுத்தது.
 ரோய் தடுப்பானாகவும் 
ேலமிைக்கியாகவும், தூக்கத்ளத உணடாக்கவும் 
பயன்படுத்தப்படும் ரதன் ஆயூரரவத ேற்றும் 
யுனானி ேருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
ரேலும், ரகக், சோட்டி ேற்றும் பிஸகட்டுகள் 
தயாரித்தலில் பயன்படுகி்றது.

பதன்தமழுகு

இேணடு வாே காலம் வைரச்சியளடநத 
ரவளலக்காே ரதனீக்களின் வயிற்றுப் 
பு்றத்திலிருநது இத்ரதன் சேழுகு சுேக்கப்படுகி்றது. 
ரதன் சேழுகானது ேன்கு அளேக்கப்பட்டு, தளல 
சுேப்பிகள் (cephalic glands) சுேக்கும் சுேப்பு நீருடன் 
கலக்கப்பட்டு பிைாஸடிக் ரபான்்ற பிசுபிசுப்பு 
தன்ளேயுள்ை சபாருைாக ோற்்றப்படுகி்றது. 
ரதன்சேழுகிலுள்ை பிசுபிசுப்பான ரவதிப்சபாருள் 
புதராத்பாலிஸ் (Propolis) எனப்படுகி்றது. இது 
ேகேநதத் தூளிலிருநது எடுக்கப்படுகி்றது. தூய 
சேழுகு சவணளே நி்றத்தில் காணப்படும். 
ஆனால், கரோடினாய்டு நி்றமிகளைக் 
சகாணடிருநதால் ேஞெள் நி்றத்தில் காணப்படும்.

 ரதன் சேழுகானது சேழுகுவரத்திகள் 
தயாரிக்கவும், நீர ஒழுகாேல் தடுக்கக் கூடிய 
நீரகாப்புப் சபாருட்கள் தயாரிக்கவும், தளேகள், 
ேேத்தைவாடப் சபாருட்கள், வீட்டு உபரயாகப் 
சபாருட்கள், ரதால் சபாருட்கள் ேற்றும் தணணீர 
குழாய் ரபான்்றவற்ள்ற சேருரகற்்றவும் 
பயன்படுகி்றது. ரேலும், இது ரதனளட அடித்தைத் 
தகடு தயாரிக்கவும் ேருநதுப் சபாருட்கள் 
தயாரிக்கவும் பயன்படுகி்றது.

13.5 அைக்குப பூச்சி வளர்பபு 
(Lac culture)
அேக்குப்பூச்சிகளை வைரத்து அதிகைவில் 
அேக்கிளன உற்பத்தி செய்யும் சதாழில்நுட்பம் 
அரக்கு ெளரப்பு எனப்படும். ெக்காரடியா தலக்கா 
(Tachardia lacca) எனும் பூச்சியிலிருநது அேக்கு 
தயாரிக்கப்படுகி்றது. இப்பூச்சி முன்னர தலக்சிிஃ்பர 
தலக்கா (Laccifer lacca) என்று அளழக்கப்பட்டது. 
இப்பூச்சி மிகச்சிறிய பிசுபிசுப்பான ஊரநது 
செல்லும் செதில் பூச்சி வளகளய ொரநதது. இது 
தன்னுளடய நீணட உறிஞசுகுழளல தாவேத்தின் 
திசுக்களினுள் நுளழத்து ரதளவயான உணளவ 
உறிஞசி வைரும். இது தன் உடலின் பின் 
முளனயிலிருநது சுேக்கும் அேக்கால் தனது 
உடளல மூடி பாதுகாப்ளப ஏற்படுத்திக்சகாள்ளும்.

 கருங்காலி (Acacia catechu), கருரவளல 
(Acacia nilotica) ேற்றும் கும்பாதிரி (Schleicchera oleosa) 
ஆகியளவ அேக்குப் பூச்சிகளின் ஓம்புயிரி 
தாவேங்கைாகும். அேக்கின் தேோனது ஓம்புயிரி 
தாவேத்தின் தேத்ளத ொரநதது. சபண அேக்குப் 
பூச்சிகள் ஆண பூச்சிகள் விட சபரியளவ. சபண 
பூச்சிகள் அதிகைவில் அேக்கு உற்பத்தி 
செய்கின்்றன.
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அரக்கின் வ்பாருளா�ார முக்கியததுெம்
அ) முத்திளே சேழுகு தயாரிக்கவும் ஒளியியல் 
கருவிகளில் ஒட்டும் சபாருைாகவும் அேக்கு 
பயன்படுகின்்றது. ரேலும், இது சி்றநத மின்  
கடத்தாப் சபாருைாக செயல்படுவதால் மின்ொேத் 
துள்றயிலும் அதிகம் பயன்படுகி்றது.
ஆ) காலணி தயாரிப்பிலும் ரதால் சபாருட்களை 
பைபைப்பாக்கவும், ேேப்பூச்சு தயாரிக்கவும் 
பயன்படுகி்றது. 
இ) புளகப்படங்கள், செதுக்கித் தயாரிக்கும் 
சபாருட்கள், சேகிழி வாரப்பு சபாருட்கள் ேற்றும் 
அடுக்குப்பலளகத் தாள் படலம்       தயாரிப்பிலும் 
பயன்படுகி்றது. 
ஈ) தங்க ேளககளின் உள்ளீட்டுப் சபாருைாகவும் 
பயன்படுகி்றது.

ஒடடுண்ணியோக வோழும் 
ஒரு உயிரியின் மீது 
மறத்றோரு ஒடடுண்ணி 
( இ ர ண் ட ோ ம் நி வ ல 
ஒடடுண்ணி) வோழுதல் 

அல்லது ஒடடுண்ணி பமல் 
ஒடடுண்ணியோக வோழும் தன்வம வை�ர 
�ோரவெடடிெம் எைப்�டும்.

13.6  நீர் உயிரி பெயிர் வளர்பபு 
(Aquaponics)

நீர உயிரி பயிர வைரப்பு சதாழில்நுட்போனது, 
நீரவாழ் உயிரி வைரப்பு (Aquaculture) ேற்றும் 
ேணணில்லா தாவே வைரப்பு (Hydroponics) 
ஆகியன இளணநத முள்றயாகும். இம் முள்றயால் 
ேச்சு நீர சவளிரயற்்றம் தடுக்கப்படுகின்்றது. 
ரேலும், இம்முள்றயில் மீன்கைால் உணடாகும் 
கழிவுப் சபாருட்களை ேறுசுழற்சி செய்வதன் 
மூலம் சூழ்நிளல ேணடலத்தின் ெேநிளல 
போேரிக்கப்படுகின்்றது. இத்சதாழில் நுட்பம் ேம் 
ோட்டில் 2013-ல் சதாடங்கப்பட்டது. ஆழ்நீர 
வைரப்பு, ஊடக அடிப்பளட வைரப்பு, 
ஊட்டப்சபாருள் படல சதாழில் நுட்பம் ேற்றும் 
செங்குத்து நீரோட்ட வைரப்பு ரபான்்ற நீர உயிரி 
பயிர வைரப்பு முள்றகள் தற்காலத்தில் 
வழக்கத்தில் உள்ைன.

i) ஆழ்நீர உயிரி ்பயிர ெளரப்பு (Deep water culture) : 
இம் முள்ற மிதளவ அடிப்பளடயிலான 
முள்றயாகும். இம்முள்றயில் நீரில் மிதக்கும் 

மிதளவயில் உள்ை துளைகளில் தாவேங்கள் 
ேடப்படும். அவற்றின் ரவரகள் நீரில் சதாங்கியபடி 
இருக்கும். இநத முள்ற சபரிய வரத்தக ரீதியாகப் 
பலனளிக்கக் கூடியது. இம்முள்றயில் ரவகோக 
வைரும் தாவேங்கள் வைரக்கப்படுகின்்றன.

ii) ஊெக அடிப்்படெ முடை (Media based method) : 
இம்முள்றயில் தாவேங்கள் களிேண குறுளணகள் 
ேற்றும் சேன் களிேண சபாருட்கள் 
ரபான்்றவற்ள்றப் பயன்படுத்தி 
வைரக்கப்படுகின்்றது. இம்முள்ற, வீடுகளில் 
சபாழுது ரபாக்காக ரேற்சகாள்ளும் முள்றயாகும். 
இம்முள்றயில் சபருேைவில் பழவளகத் 
தாவேங்கள், கீளே வளககள், மூலிளகத் 
தாவேங்கள் ரபான்்றன வைரக்கலாம் (படம் 13.7).
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�டம் 13.7 நீர் உயிரி �யிர் வ்ளர்ப்பு – ஊடக 
வ்ளர்ப்பு முறை 

iii) ஊட்ெப்வ்பாருள் ்பெல வ�ாழில் நுட்்பம் (Nutrient 
film technique) : இம் முள்றயில் ஊட்டப் சபாருள் 
நிள்றநத நீோனது குறுகிய சதாட்டி அல்லது PVC 
குழல் வழிரய செலுத்தப்படுகின்்றது. குழாயில் 
உள்ை துளைகளில் தாவேங்கள் ேடப்பட்டு 
அவற்றின் ரவரப்பகுதி குழாயின் நீரோட்டத்தில் 
சதாடும்படி அளேநதுள்ைது.
iv) வசஙகுதது நீதராட்ெ ெளரப்பு (Aqua vertica) :  
இம் முள்ற செங்குத்து நீர உயிரி பயிர வைரப்பு 
என்றும் அளழக்கப்படுகின்்றது. இம்முள்றயில் 
வியக்கத்தக்க அைவு உணவுப் சபாருட்களை 
குள்றநத பேப்பில் சப்றலாம். இம்முள்றயில், 
தாவேங்கள் அடுக்கின் மீது அடுக்காக ரகாபுேம் 
ரபான்று அளேக்கப்படுகின்்றது. நீரோட்டம் 
ரகாபுே அளேப்பின் ரேற்பகுதியிலிருநது 
கீழ்ரோக்கி வருகின்்றது. இம்முள்ற கீளே வளககள், 
ஸட்ோசபரரி ரபான்்ற உறுதியான வைர பேப்பு 
ரதளவப்படாத தாவேங்களை வைரக்க 
உகநததாகும். 
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 ததரிந்து ததளிபவோம்

அ)  மீன் அல்லது மற்ற நீர வோழ 
விலங்குகள் மறறும் தோவரங்கவ்ள 
ஒன்்றோக வ்ளரத்தல் தோவரங்களுக்கு 
மீன்களின் கழிவு ஊடடச்ெத்வதத் 
தருகின்்றது. தோவரங்கள் நீவர 
வடிகடடுகின்்றை. கூடுதலோக, 
�ோக்டீரியோக்கள் அம்பமோனியோ 
ப�ோன்்ற த�ோருடகவ்ள 
சிவதக்கின்்றது. 

ஆ)  மண் இல்லோமல் ஊடடச்ெத்து 
கவரெலில் தோவரங்கவ்ள 
வ்ளரத்தல். நீரில் உள்்ள மீன்கள் 
பதவவயோை ஊடடச்ெத்வதத் 
தருகின்்றது.

பமறகண்ட அ, ஆ இரண்டிறகும் 
த�ோருத்தமோை அறிவியல் த�யரகவ்ளத் 
தந்து அவறவ்ற பவறு�டுத்திக் கோடடு.

நீர உயிரி ்பயிர ெளரப்பு முடையின் நன்டமகள்

நீரதசமிப்பு: இம்முள்றயில், ேறுசுழற்சி முள்றயில் 
நீர ரேலாணளே ேளடசபறுவதால் நீளே 
சவளிரயற்றுவதும் மீணடும் நிேப்புவதும் 
ரதளவப்படுவதில்ளல. 

மண: ேன்னீருடன் ரெரத்து 
அடிேட்ட ேணளண நிேப்பினாரல 
ரபாதும். நீரில் வாழும் 
நுணணுயிரிகள் கழிவுப் 
சபாருட்கைான அம்ரோனியாளவ 
பயனுள்ை ளேட்ரேட்டுகைாக 
ோற்றி தாவேப் பயன்பாட்டுக்கு 
அளிக்கின்்றன. இதனால் ேணணின் 
வைம் பாதுகாக்கப்படுகின்்றது.

பூ ச சி க் வ க ா ல் லி : 
பூச்சிக்சகால்லிகளின் பயன்பாடு 
இம்முள்றயில் தவிரக்கப்படுவதால் 
இது சூழல் ேட்பு முள்றயாகும்.

கடளகள்: இம்முள்றயில் 
தாவேங்கள் வளேயறுக்கப்பட்ட 
சூழலில் வைரக்கப்படுவதால், 
களைச் செடிகள் வைே 
வாய்ப்பில்ளல. எனரவ, ஊட்டப் 
சபாருட்கள் வீணாகாேல் 
முழுளேயாகத் தாவேங்களுக்குக் 

கிளடக்கின்்றது.

மீன்களுக்கா்ன வசயற்டக உணவு : இம்முள்றயில் 
தாவேங்களின் கழிவுகளும் இ்றநத பாகங்களும் 
மீன்களின் உணவாகப் பயன்படுவதால் துளண 
உணவு வழங்குவது குள்றகின்்றது.

வசயற்டக உரப் ்பயன்்பாடு : இம்முள்றயில் 
மீன்களின் கழிவுப் சபாருட்கள் நீரில் களேநது 
தாவேங்களுக்கு கிளடக்கப் சபறுவதால் செயற்ளக 
அல்லது ரவதி உேப் பயன்பாடு 
ரதளவயற்்றதாகின்்றது.

 நீர உயிரி பயிர வைரப்பில் திரலப்பியா, 
ட்சேௌட், ரகாய், தங்கமீன், பாஸ ரபான்்ற மீன் 
வளககள் வைரக்கப்படுகின்்றன. தக்காளி, மிைகு, 
முட்ளடரகாஸ, சவள்ைரி ேற்றும் ரோஜா ஆகிய 
தாவேங்கள் இளண பயிோக வைரக்கப்படுகின்்றன.

13.7 நீர்வாழ் உயிரி வளர்பபு 
(Aquaculture)

நீரவாழ் உயிரி வைரப்பு பல நூற்்றாணடுகைாக 
பல்ரவறு வளககளில் ரபானிசியன்கள் (Phoenicians) 
காலம் முதல் புழக்கத்தில் உள்ைது. ேம் இநதிய 
ோட்டில் நீர வாழ் உயிரி வைரப்பு மிகப்சபரிய 
வைோகக் கருதப்படுகின்்றது. 1911 ஆம் ஆணடு 
தமிழகத்தில் மீன் வைரப்பு குறிப்பிடும்படியான 
கவனத்ளதப் சபற்்றது. நீர வாழ்உயிரி வைரப்பு 
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எனும் அறிவியல் பிரிவு மீன்கள், சேல்லுடலிகள், 
கிேஸரடஷியன்கள் ேற்றும் நீரத் தாவேங்கள் 
ஆகியவற்ள்ற பணளண அளேத்து வைரத்தல் 
என்பதாகும். ஆதாே வைங்கள் அடிப்பளடயில் 
நீரவாழ் உயிரி வைரப்ளப மூன்று வளககைாக 
வளகபடுத்தலாம் அளவ அ) ேன்னீர உயிரி 
வைரப்பு, ஆ) கழிமுக நீர உயிரி வைரப்பு ேற்றும் 
(இ) கடல்நீர உயிரி வைரப்பு ஆகியனவாகும். 
மீன்களை பலவளக ஊடகங்களிலும் 
கணகாணித்து வைரத்தல் மீன் ெளரத�ல் 
(pisciculture) எனப்படும். ஆறுகள், கால்வாய்கள், 
நீரோளடகள், ஏரிகள், சவள்ை நீர ஈேநிலங்கள், 
நீரத்ரதக்கங்கள், குைங்கள், தாங்கல்கள், 
ளகவிடப்பட்ட நீரநிளலகள் ேற்றும் ேன்னீர 
மீன்வைரப்புக்கு உருவாக்கப்பட்ட குைங்கள் 
ஆகியளவ உள்ோட்டு நீர நிளலகள் ஆகும். நீர 
நிளலகளின் pH ெேநிளலயுடனும் உப்புத்தன்ளே 
5 ppt க்கும் குள்றவாக இருத்தல் அவசியம்.

 கழிமுக நீரில் வாழும் மீன்கள் தம் 
வாழ்ோளின் சபரும்பகுதிளய முகத்துவாேங்கள், 
ோங்குரோவ ெதுப்புநிலங்கள் ேற்றும் ஆழம் 
(lagoons) குள்றநத கடற்களேரயாேங்களில் 
கழிக்கின்்றன. வங்காைம் ேற்றும் ரகேைா ஆகிய 
பகுதிகளில் கழிமுக நீரில் வாழும் மீன்கள் 
அதிகம் காணப்படுகின்்றன. 0.5 – 30 ppt 
உப்புத்தன்ளே சகாணட நீரில் விலங்குகளை 
வைரத்தல் கழிமுக உயிரிகள் வைரத்தல் 
எனப்படும். பால் மீன் (Chanos chanos), சகாடுவா  
(Sea bass), ேடளவ (Mullet), கறிமீன் (Pearlspot) 
ரபான்்றளவ கழிமுக நீரில் வைரக்கப்படும் மீன் 
வளககைாகும்.

 கடலில் ேளடசபறும் மீன்பிடி 
செயல்பாடுகள் கெல் மீன்பிடித�ல் எனப்படும். 
இநதியத் துளணக் கணடம் ஏ்றக்குள்றய 5600கி.மீ 
நீை கடற்களேளயப் சபற்றுள்ைது. இநதியாவில் 
பிடிக்கப்படும் கடல் மீன்களில் 80% ரேற்கு 
கடற்களேயிலிருநதும் மீதியுள்ை 20% கிழக்குக் 
கடற்களேயிலிருநதும் பிடிக்கப்படுகின்்றன. 
கானாங்சகழுத்தி, ேத்தி, சு்றா ேற்றும் கடல் 
சகழுத்திகள் ரபான்்றளவ முதல் தே கடல் 
மீன்கைாகும். தமிழ்ோடு கடற்பகுதிகளில் 
குருத்சதலும்பு ேற்றும் எலும்புமீன்கள் ஆகிய 
இேணடு வளக மீன்களும் பிடிக்கப்படுகின்்றன.  
30 - 35 ppt உப்புத்தன்ளேயுள்ை நீரில் மீன்களும் 
பி்ற விலங்குகளும் வைரக்கப்படுதல் கெல் ொழ் 
உயிரிகள் ெளரத�ல் (Mariculture) எனப்படும். 

பால்மீன்கள் (Chanos chanos), ேடளவ மீன்கள் 
ரபான்்றளவ இங்கு வைரக்கப்படுகின்்றன.  
36 - 40ppt உப்புத்தன்ளே சகாணட நீரில் உயிரிகள் 
வைரக்கப்படுதல் மிடக உப்பு நீர உயிரிகள் 
(Metahaline) வைரத்தல் எனப்படும்.  
(எ.கா.) ஆரட்டீமியா ெளலனா. உப்பு நீர இ்றால் 
எனப்படும் கிேஸரடஷியன் பிரிளவச் ரெரநத 
ஆரட்டீமியா ெளலனா உயர ஊடுகலப்பு 
ஒழுங்குபாட்டுத் தி்றளனப் சபற்றிருப்பதால் இளவ 
அதிக உப்புத்தன்ளே சகாணட நீரில் வாழ்கின்்றன.

13.7.1 மீன் வ்ளரப்பு

வ்ளரப்பு மீன்களின் �ண்புகள் 

வைரக்கப்படும் மீன்களின் சி்றப்புப் பணபுகைாவன:

I.  குள்றநத வைரப்பு காலத்தில் அதிக வைரச்சி 
வீதம் சகாணடளவ.

II.  வழங்கும் துளண உணளவ ஏற்றுக்சகாள்பளவ.

III.  சில சபாதுவான ரோய்களை தாங்கும் தி்றன் 
ேற்றும் ஒட்டுணணிகள் தாக்கத்ளத 
எதிரசகாள்ளும் தி்றன் சகாணடளவ.

IV.  கலப்பு மீன் வைரப்பிற்கு உட்படுத்தும் மீன்கள், 
பி்ற இன மீன்களை தாக்காேலும், ேற்்றளவ 
அவற்றின் இயல்பில் குறுக்கிடாேலும் 
இளணநது வாழும் தன்ளேயுளடயனவாக 
இருப்பது அவசியம்.

V.  வழங்கப்படும் உணளவ உடல் சபாருைாக 
ோற்றும் தி்றன் மிகுதியாக இருத்தல் அவசியம்.

ெளரப்பு மீன்களின் ெடககள்

வைரப்பு மீன்களை 3 வளககைாகப் பிரிக்கலாம் 
(படம் 13.8).

அ)  உள்நாட்டு (அல்லது) உள்ளூர நன்னீர மீன் 
ெடககள் (Indigenous or native freshwater fishes) 
(சபருங்சகணளடகைான (Major carps) கட்லா, 
ரலபிரயா ேற்றும் சகழுத்திமீன்). 

ஆ)  நன்னீரில் ொழும் �ன்டம வகாணெ உெர நீர 
மீன்கள் ( பால்மீன், ேடளவ).

இ)  வெளிநாட்டில் இருந்து வகாணடு ெரப்்பட்ெ 
மீன்கள் (ொதா சகணளடகள்) (Common carps).

அளனத்து மீன்களிலும் சபருங்சகணளடகள் 
இநதியாவில் வைரக்க மிகப் சபாருத்தோன 
இனங்கைாக கருதப்படக் காேணங்கள் :
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1.  விலங்கு மிதளவ உயிரிகள், தாவே மிதளவ 
உயிரிகள், அழுகும் களைச்செடிகள், கழிவுகள் 
ேற்றும் நீரத் தாவேங்களை உணணும் தன்ளே.

2.  கலங்கல் தன்ளே அதிகமுள்ை, சிறிதைவு உயர 
சவப்ப நிளலயுளடய நீரிலும் வாழும் தன்ளே.

3. நீரிலுள்ை O2 ோறுபாட்ளட தாங்கும் தி்றன்.

4.  ஓரிடத்திலிருநது ரவச்றாரு இடத்திற்கு சகாணடு 
செல்வது எளிது.

5.  இளவ அதிக உணவூட்ட ேதிப்பு சகாணட 
உணணத் தகுநத மீன்கள் ஆகும்.

மடறவ

�டம் : 13.8 �ல்பவறு வறக ேனனீர் வ்ளர்ப்பு மீனகள

கட்லைொ

சகண்றட

மீன்வ்ளரப்வ� �ோதிக்கும் பு்றக் கோரணிகள்

சவப்பநிளல, ஒளி, ேளழ நீர, சவள்ைம், நீரோட்டம், 
நீரின் கலங்கல் தன்ளே, அமில-காேத்தன்ளே 
(pH), உப்புத்தன்ளே ேற்றும் களேநதுள்ை O2 
ரபான்்ற காேணிகள் மீன்வைரப்ளப பாதிக்கும் 
பு்றக் காேணிகள் ஆகும். ஒளியும், சவப்பநிளலயும் 
மீன் இனப்சபருக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு 
வகிக்கின்்றன.

மீன் �ண்வண �ரோமரிப்பு

ேணணின் தன்ளே, நீரின் தேம், நீோதாேம், நீரின் 
இயற்பியல், ரவதியியல் ேற்றும் உயிரியல் 
காேணிகள் ரபான்்ற மீன்வைரப்பின் பல்ரவறு 
நிளலகளை மீன்வைரக்க விரும்புரவார 
அறிநதிருத்தல் ரவணடும். இனப்சபருக்கம், 
சபாரித்தல், ரபணுதல், போேரிப்பு ேற்றும் இருப்பு 

ளவத்தல் ரபான்்றனவற்ள்ற ெரிவே போேரித்தல் 
ரவணடும். கீழ்க்காணும் பல்ரவறு வளக 
குைங்கள் மீன்களின் பல்ரவறு நிளலகளைக் 
கருத்தில் சகாணடு போேரிப்பிற்காக 
பரிநதுளேக்கப்படுகின்்றது.

இைப்த�ருக்கக் கு்ளம்

மீன் வைரப்பின் முதல்படி நிளல இனப்சபருக்கம் 
ஆகும். இனப்சபருக்கம் ெரியாக ேளடசப்ற 
இனப்சபருக்க குைம் ரதளவப்படுகி்றது. 
இவவளகக் குைங்கள் ஆறு அல்லது இயற்ளக நீர 
வைங்களின் அருகில் உருவாக்கப்படுகின்்றன.

இனப்சபருக்க முள்றகள்: இேணடு வளக 
இனப்சபருக்க முள்றகள் காணப்படுகின்்றன.  
(1) இயற்ளக முள்ற (2) தூணடப்பட்ட 
இனப்சபருக்கம்.

1.  இயறவக முவ்ற இைப்த�ருக்கம் 
(Natural breeding – Bundh breeding) 

இளவ வைரப்பு மீன்களின் இனப்சபருக்கத்திற்காக 
போேரிக்கப்படும் சி்றப்புத் தன்ளே வாய்நத 
குைங்கைாகும். அதிக அைவு ேளழநீளேத் ரதக்கி 
ளவக்கக்கூடிய சபரிய தாழ்ேட்டப் பகுதிகளில் 
இவற்றின் வேப்புகள் அளேக்கப்படுகின்்றன. 
இவவளேப்பின் ஆழம் குள்றநத பகுதிகள் குஞசு 
சபாரிப்பு இடோக பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

2.  தூண்டப்�டட இைப்த�ருக்கம் 
(Induced breeding)

சபாதுவாக, விளத மீன்களை இனப்சபருக்கப் 
பேப்பிலிருநது ரெகரிக்கலாம். ஆனால்,  அளனத்து 
விளத மீன்களும் ஒரே இனத்ளதச் ொரநததாக 
அளேவது ொத்தியேற்்றது. எனரவ தேோன 
விளதமீன்களை உற்பத்தி செய்ய செயற்ளக 
முள்றக் கருவுறுதல் ேற்றும் தூணடல் 
இனப்சபருக்கம் எனும் ரேம்பட்ட சதாழில் 
நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. செயற்ளக 
கருவுறுதல் முள்றயில் மீன்களின் அணட 
செல்களும் விநது செல்களும் ரெகரிக்கப்பட்டு 
செயற்ளக முள்றயில் கருவு்றச் செய்யப்படுகின்்றன. 
செயற்ளக முள்ற கருவுறுதலுக்கு சபண மீனின் 
அடிவயிற்றுப் பகுதிளய ரேோகப் பிடித்து வலது 
ளக சபருவிேலால் வயிற்றின் முன்பு்றத்திலிருநது 
பின்பு்றம் ரோக்கி அழுத்தி முட்ளடகள் தனியாக 
ரெகரிக்கப்படுகின்்றன. ஆண மீனின் 
வயிற்றுப்பகுதி கீழ்ரோக்கி இருக்கும்படி பிடித்து 
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ரேற்கூறிய முள்றயில் விநது செல்கள் 
ரெகரிக்கப்பட்டு, பின்னர, கருவுறுதலுக்காக 
இேணடும் கலக்கப்படுகின்்றன.

 தூணடப்பட்ட இனப்சபருக்கம் 
ளைரபாஃளபரெஷன் (Hypophysation)  முள்றயிலும் 
செய்யலாம். இம்முள்றயில் பிட்யூட்டரி 
ைாரரோனான சகானரடாட்ரோபின் 
ைாரரோளனப் (FSH & LH) பயன்படுத்துவதால் 
மீன்களின் இனவுறுப்புகளின் முதிரச்சி ேற்றும் 
முட்ளட சவளிப்படுதல் தூணடப்படுகின்்றது. 
முதிரநத ஆரோக்கியோன மீனில் இருநது 
பிட்யூட்டரி சுேப்பி எடுக்கப்படுகி்றது. எடுக்கப்பட்ட 
பிட்யூட்டரி சுேப்பிளய 0.3% உப்புக்களேெல் அல்லது 
கிளிெரின் ரெரநது அளேத்து (Homogenising) 
ளேயவிலக்கு சுழலியில் (centrifuge) 8000rpm ல்  
15 நிமிடங்கள் ளேயவிலக்கம் செய்யப்படுகி்றது. 
பின்னர, ரெகரிக்கப்பட்டு வடிகட்டிய பிட்யூட்டரி 
களேெளல மீன்களின் வால் துடுப்பின் 
அடிப்பகுதியில் தளெகளுக்கிளடயிரலா அல்லது 
ோரபுத்துடுப்பின் அடிப்பகுதியில் 
சபரிரடானியத்திரலா செலுத்தி மீன்களில் 
இனப்சபருக்கம் தூணடப்படுகின்்றது. ஆண 
ேற்றும் சபண மீன்களில் இருநது ரெகரிக்கப்பட்ட 
இனச்செல்கள் (விநது ேற்றும் அணட செல்கள்) 
ரெரநது கருவுறுதல் ேளடசபறுகி்றது. கருவுற்்ற 
முட்ளடகள் ரெகரிக்கப்பட்டு ைாப்பா என்னும் 
சபாரிப்பகங்களில் விடப்படுகின்்றன.

மீன்விவதகள்

இனப்சபருக்கக் குைத்தில் இருநது சபன்சிஜால் 
(Benchijal) எனும் எறி வளலளயக் (Shooting net) 
சகாணடு மீன் கருமுட்ளடகள் அல்லது மீன் 
விளதகள் ரெகரிக்கப்பட்டு சபாரிப்புக் குைத்திற்கு 
ோற்்றப்படுகின்்றது.

த�ோரிப்புக்குழி

கருவுற்்ற முட்ளடகள் சபாரிப்புக்குழியில் 
ளவக்கப்படுகின்்றன. சபாரிப்புக்குழி இனப்சபருக்கத் 
தைத்திற்கு அருகில் இருப்பது அவசியம். இநதச் 
சிறிய அளேப்பில் ேல்ல தேோன நீர இருக்க 
ரவணடும். சபாரிப்புக் குழி 2 வளகப்படும். 
சபாரிப்புக்குைம் (Hatcheries) என்பது சிறிய 
குைோகும். இதில் கருவுற்்ற முட்ளடகள் விடப்பட்டு 
சபாரித்தல் ேளடசபறுகின்்றது. சபாரிப்பக ைாப்பா 
(Hapa) என்பது சகாசுவளலத் துணியால் 
உருவாக்கப்பட்ட செவவக வடிவத் சதாட்டியாகும். 

இத்சதாட்டியின் ோன்கு மூளலகளும் மூங்கில் 
கழிகைால் வலுவூட்டப்பட்டு ஆற்றில் 
சபாருத்தப்படும் அளேப்பு ஆகும் (படம் 13.9).

�டம் 13.9 ஹொப்�ொக்களுடன மீன வ்ளர்ப்புக் கு்ளம்

�ோற்றங்கோல் கு்ளம் (Nursery pond)

சபாரித்த இைம் மீன்குஞசுகள் (fries) ைாப்பாவில் 
இருநது ோற்்றங்கால் குைத்திற்கு 
அனுப்பப்படுகின்்றது. இங்கு இளவ வைரநது 
விேலி (Fingerlings) கைாகின்்றன.

�ரோமரிப்புக் கு்ளம் (Rearing pond)

விேலிகள் ோற்்றங்கால் குைத்தில் இருநது 
போேரிப்புக் குைத்திற்கு ோற்்றப்படுகின்்றன. 
குறுகலான நீணட போேரிப்புக்குைத்தில் விேலிகள் 
நீணட தூேம் நீநத இயலும். இக்குைத்தில் 
ேச்சுப்சபாருட்களும் சகான்றுணணிகளும் 
இல்லாளே அவசியம். ரோய் எதிரப்புப் சபாருளைக் 
சகாணடு தூய்ளே செய்யப்பட்ட விேலிகள் இருப்புக் 
குைத்திற்கு ோற்்றப்படுகின்்றன.

இருப்புக்கு்ளம் (Stocking pond)

இருப்புக்குைத்தில் களைகளும் சகான்றுணணி 
மீன்களும் இருக்கலாகாது. ோட்டுச்ொணம் 
சகாணடு (கரிே சதாழுஉேம்) உற்பத்தித் தி்றன் 
ரேம்படுத்தப்படுகின்்றது. ரவதி உேங்களும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

அறுவவட தெயதல் (Harvesting)

அறுவளட செய்தல் என்பது நீரநிளலயில் இருநது 
மீன்களை பிடித்தல் ஆகும். ேன்கு வைரநத 
மீன்களை அறுவளட செய்து ெநளத 
படுத்துகின்்றனர. சிறிய மீன்கள் ரேலும், 
வைரச்சியளடய, இருப்புக் குைத்திற்குள் 
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முள்றயாக ரொதளன செய்தல் அவசியம். 
ஒட்டுணணி தாக்கம் ேற்றும் நுணணுயிரித் 
சதாற்று ரபான்்றனவற்ள்ற சதாடரநது 
கணகாணிப்பது அவசியோகும்.

மீன்களின் த�ோரு்ளோதோர முக்கியத்துவம்

மீன்கள் புேத உணவிற்கான உயரநத  
ஆதாேோகும். இது ேனிதனின் உணவூட்டத் 
ரதளவக்கான பிேதான உணவாகவும் உள்ைது. 
ொரளடன் (ேத்தி), ோக்சகேல் (கானாங்சகழுத்தி), 
டூனா (சூள்ற), சைரரிங் ரபான்்ற மீன் இனங்கள் 
அதிக அமிரனா அமில செறிளவக் 
சகாணடுள்ைன, குறிப்பாக, மீனுக்கு 
ேணேளிக்கும் ஹிஸடிடின் என்னும் அமிரனா 
அமிலத்ளதக் சகாணடுள்ைன. மீன்களில் ஒரேகா 
3 சகாழுப்பு அமிலங்கள் நிள்றநதுள்ைன. 
கால்சியம், சேக்னீசியம், பாஸபேஸ, சபாட்டாசியம், 
இரும்பு, ோங்கனீசு, அரயாடின் ேற்றும் தாமிேம் 
ரபான்்ற தனிேங்களும் உள்ைன. மீன்களில் 
இருநது கிளடக்கும் சில உப சபாருட்கள் கீரழ 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.

 ததரிந்து ததளிபவோம்
மீன்கள், உணவவ மோமிெமோக மோறறும் 
தி்றவமெோலிகள் எைப்�டுவது ஏன்?

மீன் எண்தணய (Fish oil) 

மீன் எணசணய் என்பது ஒரு மிக முக்கிய மீன் உப 
சபாருைாகும். இது மீனின் கல்லீேல் ேற்றும் 
உடலில் இருநது சப்றப்படுகின்்றது. இதில், 
ளவட்டமின் A ேற்றும் D மிகுநதுள்ைது. மீன் 
உடல் எணசணயில் அரயாடின் அதிகம் 
உள்ைதால் ோம் உட்சகாள்ை இயலாது, ஆனால் 
இது ரொப்பு, சபயிணட் ேற்றும் ேறுேணப் 
சபாருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகின்்றது.

மீன்மோவு (Fish Meal) அல்லது மீன் தூள்

மீனின் உடலில் இருநது எணசணய் எடுத்தபி்றகு 
உள்ை கழிவுகளில் இருநது உருவாக்கும் சபாருள் 
மீன் ோவு ஆகும். உலரத்தப்பட்ட இக்கழிவுகளில் 
இருநது பன்றி, ப்றளவகள் ேற்றும் 
கால்ேளடகளுக்கு உணவு தயாரிக்கப்படுகின்்றது. 
மீன் ோவு தயாரித்த பின் எஞசியுள்ை கழிவுகள் 
உேோகப் பயன்படுகின்்றது.

மீணடும் விடப்படுகின்்றன. பல்ரவறு மீன்பிடி 
வளககள் பயன்பாட்டில் உள்ைன. அளவ 
துேத்திப் பிடித்தல், தூணடில் ரபாட்டு பிடித்தல், 
கணணிளவத்து பிடித்தல், மூழ்கு வளல, வீச்சு 
வளல, செவுள் வளல, இழுவளல, ேற்றும் பரஸ 
வளல ஆகியவற்ள்ற பயன்படுத்துதல் 
ரபான்்றளவயாகும். பிடிக்கப்பட்ட மீன்கள் 
குளிரபதனம், ஆழ் உள்ற நிளல முள்ற, உள்றவு 
உலரத்தல், சூரிய ஒளியில் உலரத்தல், உப்பிடல், 
புளகயூட்டல், சபட்டிகளில் அளடத்தல் ஆகிய 
முள்றகளில் பதப்படுத்தப்படுகி்றது.

கூடடு மீன்வ்ளரப்பு (Composite fish farming)

சவவரவறு சிற்றினங்களைச் ொரநத சில 
மீன்களை குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் குைத்தில் 
ஒன்்றாக வைரக்கும் முள்ற கூட்டு மீன் வைரப்பு 
அல்லது பலமீன் வைரப்பு (Polyculture) ஆகும். 
இம்முள்றயின் ேன்ளேகள்

1.  கிளடக்கக் கூடிய சூழ்நிளலக்கூறுகள் 
முழுவளதயும் பயன்படுத்துதல்.

2.   சபாருத்தோன சிற்றினங்கள் ஒன்ள்ற ஒன்று 
பாதிக்காது.

3.  இவவைரப்பில் உள்ை சிற்றினங்களுக்கிளடரய 
ரபாட்டி இருக்காது.

கட்லா கட்லா (Catla catla), ரலபிரயா ரோஹிட்டா 
(Labeo rohita), சிரளேனா மிரகாலா (Cirrhinus mrigala) 
ரபான்்றன கூட்டு மீன் வைரப்பு முள்றயில் 
வைரக்கும் மீன்கள் ஆகும்.

தவளி�ோடடு மீன் வ்ளரப்பு (Exotic fishes)

மீன் வைரப்பிற்காக பி்ற ோடுகளிலிருநது 
சகாணடுவேப்பட்ட மீன்கள் சவளிோட்டு மீன்கள் 
எனப்படும். சவளிோட்டிலிருநது சகாணடு 
வேப்பட்ட மீன்களை உள்ோட்டில் வைரக்கும் 
முள்றக்கு வெளிநாட்டு மீன் ெளரப்பு என்று சபயர.

 சிப்ரினஸ காரபிரயா (Cyprinus carpio), 
ஓரிரயாகுரோமிஸ சோொம்பிகஸ (Oreochromis 
mossambicus) ரபான்்றன இநதியாவில் 
வைரக்கப்படும் சில சவளிோட்டு மீன் வளககள் 
ஆகும்.

ப�ோய பமலோண்வம

ளவேஸ அல்லது பாக்டீரியாவால் ரோய்கள் 
ரதான்றுகின்்றன. நீரின் தேம், காற்ர்றாட்டம், 
உணவூட்டம், மீன்களின் இ்றப்பு ரபான்்றவற்ள்ற 
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இசின்கி்ளோஸ் (Isinglass)

 இசின்கிைாஸ என்பது ஒரு உயரதே சகாலாஜன் 
ஆகும். இது சகணளட ேற்றும் சகழுத்தி ரபான்்ற 
மீன்களின் உலரநத, பதப்படுத்தப்பட்ட 
காற்றுப்ளபகளில் இருநது சப்றப்படும் 
சபாருைாகும். பதப்படுத்தப்பட்ட காற்றுப்ளபகளை 
சகாதிநீரில் களேக்கும் ரபாது ஒட்டும் தன்ளே 
சபற்்ற சஜலாடின் உருவாகின்்றது. ஒயின், பீர, 
வினிகர ரபான்்ற சபாருட்களை சுத்திகரிக்க இது 
பயன்படுகி்றது.

13.7.2 இ்றோல் வ்ளரப்பு

நீர வாழ் கிேஸரடஷியன்களில் மிக 
முக்கியோனது   இ்றால் ஆகும். இது உலகம் 
முழுதும் வைரக்கப்படுகின்்றது. இ்றால் ோமிெம் 
சுளவமிக்கது. இதில், கிளைக்ரகாஜன், புேதம் 
ஆகியன அதிகோகவும் சகாழுப்பு குள்றவாகவும் 
உள்ைது.

இ்றோல் பிடிப்பு வவககள்
1.  ஆழம் குள்றநத நீரில் இ்றால் பிடிப்பு : இம்முள்ற 

ரேற்குக்கடற்களேப்பகுதியின் ஆழம் குள்றநத 
பகுதியில் ரேற்சகாள்ைப்படுகின்்றது.

2.  கழிமுக அல்லது உப்பங்கழிகளில் இ்றால் 
பிடிப்பு: இம்முள்ற ரேற்குக்கடற்களேப் பகுதிகள், 
எணணூர, புலிகட் ஏரி, சில்கா ஏரி, கங்ளக 
ேற்றும் பிேம்ேபுத்திோ ஆறுகளின் முகத்துவாேம் 
ஆகிய பகுதிகளில் ரேற்சகாள்ைப்படுகின்்றது.

3.  ேன்னீர இ்றால் பிடிப்பு: இநதியா முழுவதும் 
உள்ை ஆறுகள் ேற்றும் ஏரிகளில் இருநது 
இ்றால் பிடிக்கப்படுகி்றது.

4.  கடல் இ்றால் பிடிப்பு: பிரனய்டிரய குடும்பத்ளதச் 
ரெரநத கடல் இ்றால்கள் இநதிய கடற்களேப் 
பகுதிகளில் இருநது பிடிக்கப்படுகின்்றன.

இ்றோல் சிறறிைங்கள்
பிரனயஸ இன்டிகஸ (Penaeus indicus), பிரனயஸ 
ரோரனாடான் (Penaeus monodon), 
சேட்டாபிரனயஸ ரடாப்ொனி (Metapenaeus 
dobsoni) ேற்றும் ரேக்ரோபிோக்கியம் 
ரோஸன்சபரஜி (Macrobrachium rosenbergii) ரபான்்ற 
இ்றால் வளககள் நீரநிளலகளில் 
காணப்படுகின்்றன.

�ன்னீர இ்றோல் வ்ளரப்பு
தமக்தராபிராக்கியம் தராஸன்வ்பரஜி 
(படம் 13.10) சபாதுவாக ஆறுகள், வயல்கள், 

குள்ற உப்புத்தன்ளே சகாணட கழிமுகம் ஆகிய 
பகுதிகளில் காணப்படுகின்்றன. ஏரிகள், ஆறுகள் 
ேற்றும் சேல் வயல்களில் இருநது   
ரெகரிக்கப்பட்ட இ்றால்கள் காற்று நிள்றநத 
குைத்தில் (காற்ர்றாட்டம் சப்ற) விடப்படுகின்்றன. 
ஓரிளண இ்றால்கள் இனப்சபருக்கத்திற்காக தனி 
சதாட்டியில் போேரிக்கப்படுகின்்றன. இளவ, 
கலவிக்குப்பின் முட்ளடகளை இடுகின்்றன. 
தகுநத காற்ர்றாட்டத்துடன் கூடிய பல்ரவறு 
அைவுகளில் இனப்சபருக்கத் சதாட்டிகள் 
தயாரிக்கப்படுகின்்றன. சபாரிப்புக்குைத்தில் 24°C 
முதல் 30°C சவப்பநிளலயும் ேற்றும் 7- 8 வளே 
pHம் இருக்குோறு போேரிக்க ரவணடும். 
முட்ளடகள் சபாரிநது முதல் ேற்றும் இேணடாம் 
நிளல லாரவா நிளலளய அளடகின்்றன. 
செயற்ளக உணவு அளிக்கப்படுகின்்றது.  
60 ோட்கள் வயதான 5 செ.மீ நீைமுள்ை இைம் 
இ்றால்கள் ேன்னீர அல்லது குள்றநத 
உப்புத்தன்ளேயுள்ை கழிமுக நீரகுைம் ேற்றும் 
சேல் வயல்களில் வைரக்கப்படுகின்்றன. 
ஆணடுக்கு 2 முள்ற இ்றால்களை அறுவளட 
செய்யலாம்.

�டம் 13.10 பமக்பைொபிைொக்கியம் பைொஸனச�ர்ஜி

கடல் இ்றோல் வ்ளரப்பு
இடத்ரதரவு, நீரின் தேம், ேணணின் தேம், இ்றால் 
விளத கிளடத்தல் ஆகிய காேணிகள் கடல் இ்றால் 
வைரப்பின் சவற்றிளய நிரணயிக்கின்்றன.

�ண்வண தயோர தெயதல்
பாசிகள் வைரவதற்கும் அதளனத் சதாடரநது 
இ்றால்களை இருப்பு ளவப்பதற்கும் குைத்தில் 
உள்ை நீளே சவளிரயற்றி சூரிய ஒளியில் 
தளேப்பேப்ளப உலேச் செய்து, பி்றகு ரலொக 
உழுதலும் அவசியம். உபரி CO2 ஐ நீக்கவும்  
ேற்றும் இ்றால் ரதாலுரிக்கத் ரதளவயான 
கால்சியத்ளத அளிப்பதற்கும் விவொயச் 
சுணணாம்ளப இடுதல் ரவணடும். அரிசித்தவிடு, 
ப்றளவப்பணளணக் கழிவுகள், 
கால்ேளடக்கழிவுகள் ரபான்்ற ஊட்டப் 
சபாருட்களைப் பயன்படுத்தி ேண வைம் 
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கூட்டப்படுகின்்றது. இ்றால்பிடி கருவிகள் ேற்றும் 
கலன்கைான வீச்சுவளல, ளப வளல, இழுவளல 
ேற்றும் தடுப்பு வளல ஆகியவற்ள்றப் பயன்படுத்தி 
இ்றால்களைப் பிடிப்பது சபாதுவாக 
ேளடசபறுகின்்றது. ஓடுநீக்குதல் ேற்றும் குடல் 
நீக்குதல் அல்லது ரவகளவத்து ஓடு நீக்குதல் 
முள்றயில் இ்றால்கள் பதப்படுத்தப்படுகின்்றன.

13.7.3 முதது வளர்பபு
முத்து என்பது சிப்பியின் ஓட்டினுள் உள்ை 
மிகுநத பைபைப்புடன் கூடிய உறுதியான 
ரகாைவடிவப் சபாருள் ஆகும். முத்துச்சிப்பிகள் 
ேகோத் தன்ளேயுளடயனவாகும். ேம் ோட்டில் 
முதன் முதலில் தூத்துக்குடியில் 1973 ல் முத்து 
வைரப்பு ரேற்சகாள்ைப்பட்டது. முத்துச் சிப்பிகள் 
கன்னியாகுேரியின் கடற்பகுதி ேற்றும் கட்ச் 
வளைகுடா பகுதிகளில் காணப்படுகின்்றன. 
பிங்ரடடா (Pinctada) ரபரினத்ளதச் ரெரநத சிப்பிகள் 
உயரதே முத்துக்களை உருவாக்குகின்்றன. 
இவவளக சிப்பிகளை 30ppt உப்புத்தன்ளேயுளடய 
நீரில் ொேம், மிதளவகள் ேற்றும் நீள் கயிற்றில் 
வைரக்கலாம். ேன்னீர ேட்டியான 
சலேல்லிசடன்ஸ (Lamellidens) செயற்ளக முத்து 
வைரப்புக்கு பயன்படுகின்்றன. சபரும்பாலும், 
முத்துச்சிப்பிகள் பாள்ற ேடிப்புகள், இ்றநத 
பவைப்பாள்றகள் ஆகியவற்றில் வைரநது பேநத 
முத்து வங்கிகைாகின்்றன. இவற்்றால் 

உருவாக்கப்படும் உயர ேதிப்பு முத்துக்களுக்கு 
லிஙகா முததுக்கள் (Lingha pearl) என்று சபயர.

முத்து உருவோக்கம்
 ஏதாவது சவளிப்சபாருட்கள் தற்செயலாக 
சிப்பியின் ஓட்டுக்கும் சேன்ரதாலான 
ரேன்டிலுக்கும் இளடரய நுளழநதால் அளவ 
ரேன்டிலில் ஒட்டிக்சகாள்கின்்றன. இதனால் 
ஏற்படும் உறுத்தளலத் தவிரக்க ரேன்டில் 
எபிதீலியம் சவளிப்சபாருளின் மீது ளபரபால் 
சூழ்நது அடரத்தியான ரேக்ரி (Nacre) எனும் 
சபாருளை சதாடரநது சுேக்கின்்றது. 
காலப்ரபாக்கில் கால்சியம் காரபரனட் பல 
அடுக்குகைாகச் சுேநது உறுதியான பைபைப்பான 
முத்து உருவாக்கப்படுகின்்றது. முத்து சபரிதாக 
வைரநததும் சிப்பி இ்றநதுவிடுகின்்றது. பி்றகு 
கவனோக ஓடு நீக்கப்பட்டு முத்துக்கள் ளககைால் 
பிரித்சதடுக்கப்பட்டு பின்னர தேம் 
பிரிக்கப்படுகின்்றது (படம் 13.11).

முத்தின் �குதிப்த�ோருடகள்

(1) நீர : 2 - 4 % 
(2) கால்சியம் காரபரனட் : 90% 
(3) கரிேப்சபாருட்கள் : 3.5 – 5.9 % 
(4) கெடுகள் : 0.1 – 0.8 % 

முத்தின் தரம்

முத்துக்கள் பல்ரவறு வடிவங்களிலும் 
அைவுகளிலும் கிளடக்கின்்றன. 
சவணளே, இைேஞெள், சவளிர சிவப்பு, 
இைம் சிவப்பு ஆகிய நி்றங்களில் உள்ைது. 
வானவில் நி்றத்ளதயுளடய ரகாை வடிவ 
முத்து அரிதாகக் காணப்படுகி்றது. கடலில் 
இருநது கிளடக்கும் உயரதே முத்து லிங்கா 
முத்து ஆகும். ேன்னீரில் இருநது 
உருவாகும் முத்து கடல்நீரில் உருவாகும் 
முத்து ரபால் ேதிப்புளடயதல்ல  
(மிஷோ 1961).

13.8  விலங்கு வளர்பபு ேறறும் 
மேலாண்லே

விலங்கு வைரப்பு என்பது இனப்சபருக்க 
யுக்திகளைப் பயன்படுத்தி 
கால்ேளடகைான பசுக்கள், எருளேகள், 
ஆடுகள் ேற்றும் ப்றளவகளை 
வைரப்பதாகும். ரபாதிய காற்ர்றாட்டம், 
சவப்பநிளல, ரபாதிய சவளிச்ெம், நீர �டம் 13.11 முத்து மற்றும் முத்து உருவொக்கம்
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ேற்றும் ெரியான இடவெதி ஆகிய காேணிகளை 
பால் பணளண ேற்றும் ப்றளவப் பணளண 
அளேக்கும் ரபாது கருத்தில் சகாள்ை ரவணடும். 
விலங்குகள் ரபாதிய கவனத்துடன் ரோய்களில் 
இருநது பாதுகாக்கப்படுதல் அவசியம். பாரளவயிட 
வநதுள்ை கால்ேளட ேருத்துவரின் பதிவுகளைப் 
போேரித்தல் ரவணடும். அதிக உற்பத்தித் தி்றனும் 
ரோய் தடுப்பாற்்றலும் சகாணட இனங்களைத் 
ரதரவுசெய்தல் மிகவும் முக்கியோனது.

விலங்கு இைப்த�ருக்கம்
சதாடக்க காலம் முதல் கால்ேளடகள் ேற்றும் 
அவற்றின் சபாருட்களை ேம்பிரய ேனிதரகள் 
உள்ைனர. சபாதுவாக, அதிக உற்பத்தித்தி்றன் 
உளடய விலங்குகளை இனக்கலப்பு மூலம் 
உருவாக்கி ப்றளவப்பணளண ேற்றும் பால் 
பணளணகளில் போேரிக்கப்படுகின்்றன. சதாடக்க 
காலத்தில் விலங்குகளை அதன் 
சி்றப்புப்பணபுகளின் அடிப்பளடயிரலரய ரதரவு 
செய்து வைரத்து வநதனர. ேேபியல் ேற்றும் 
ேேபுக்கடத்தல் தத்துவங்களை அறிநத பின்னர 
இனக்கலப்பு சதாழில்நுட்ப ஆய்வுகளைப் 
பயன்படுத்தி விலங்குகளை வைரப்பதில் 
சவற்றியளடநது வருகின்்றனர. இனக்கலப்பு 
ஆய்வுகள் ரேற்சகாள்ளும் ரபாது சிக்கலான 
பிேச்ெளனகளை எதிரசகாணடதன் விளைவாக 
உயரநதபட்ெ விரும்பத்தக்க பணபுகளைக் 
சகாணட விலங்கினங்களைரய விலங்கு 
உற்பத்தியாைர ரதரவு செய்கின்்றனர.

 ஒரு இனம் என்பது சபாதுவான அளேப்பு, 
அைவு, ேற்றும் பணபுகள் ரபான்்றவற்றில் ஒத்து 
காணப்படும் ஒரு இனத்சதாகுப்பு ஆகும். 
இனக்கலப்பு செய்யும் ரபாது ரதரவுக்கலப்பின் 
(selective breeding) மூலம் ேேபு வளகயில் ோற்்றம் 
செய்து ரேம்பட்ட புது இனங்களை  
உருவாக்கலாம்.
கலப்பிை உருவோக்கத்தின் ப�ோக்கங்கள்

அ) வைரச்சி வீதத்ளத ரேம்படுத்துதல்.

ஆ)  பால், இள்றச்சி, முட்ளட ரபான்்றனவற்றின் 
உற்பத்திளய உயரத்துதல்.

இ)  விலங்கு உற்பத்தி சபாருட்களின் தேத்ளத 
உயரத்துதல்.

ஈ)  ரோய்களுக்கு எதிோன தடுப்பாற்்றளல 
ரேம்படுத்துதல்.

உ) இனப்சபருக்க வீதத்ளத உயரத்துதல்.

விலங்கு இைப்த�ருக்க வவககள்

விலங்குகளின் இனப்சபருக்கம் உள் இனக்கலப்பு 
ேற்றும் சவளியினக்கலப்பு என இரு வளகப்படும்.

உள் இனக்கலப்பு (Inbreeding): 4 முதல் 6 
தளலமுள்றகளுக்கு ஒரே இனத்தின் 
விலங்குகளுக்கிளடரய இனக்கலப்பு செய்வது 
உள்இனக்கலப்பு எனப்படும்.  உள் 
இனக்கலப்பினால் ஒத்த கருநிளலத்தன்ளே 
(Homozygosity) உயரகின்்றது. இதனால், ஒடுங்கு 
ஜீன்களின் சகாடிய விளைவுகள் 
சவளிப்படுகின்்றன. சதாடர உள்இனக்கலப்பு 
இனப்சபருக்கத் தி்றளனயும் உற்பத்தித் தி்றளனயும் 
குள்றக்கின்்றது. இதன் விளைவாக உள் 
இனக்கலப்பு சதாய்வு / தாழ்வு (Inbreeding depression) 
ஏற்படுகின்்றது. இளதத் தவிரக்க, இனகலப்பு 
செய்யரவணடிய இனத்சதாளகயிலிருநது சில 
விலங்குகளைத் ரதரநசதடுத்து அவற்ள்ற அரத 
இனத்ளதச் ரெரநத, ஆனால், ரேற்கூறிய 
இனத்சதாளகயுடன் சதாடரபில்லாத, ரேம்பட்ட 
வளகயுடன் இனக்கலப்பு செய்யலாம். இது 
இனப்சபருக்கத்தி்றளனயும் உற்பத்தித் தி்றளனயும் 
மீட்க உதவுகின்்றது.

சவளியினக் கலப்பு (Out breeding): ஒரே 
சிற்றினத்ளதச் ரெரநத ெநததி சதாடரபில்லாத 
விலங்குகளுக்கிளடரய இனக்கலப்பு செய்வது 
சவளி இனக்கலப்பு ஆகும். இதில் உருவாகும் 
விலங்குக்கு 4 முதல் 6 தளலமுள்ற வளே சபாது 
மூதாளதயர கிளடயாது. இவவிதக் கலப்பால் புதிய, 
விரும்பத்தக்க பணபுகளும் உயர பணபுகளைக் 
சகாணட புதிய கலப்பின உயிரிகளும் 
ரதான்றுகின்்றன. இதன் மூலம் விரும்பத்தக்க புதிய 
ஜீன்கள் இனத்திற்குள் நுளழக்கப்படுகின்்றன.

i)  வெளிக்கலப்பு  (Outcrossing): சபாது 
மூதாளதயரகைற்்ற, சதாடரபில்லாத ஒரே 
இனத்தின் சவவரவறு விலங்குகளுக்கிளடரய 
கலப்பு செய்வது சவளிக்கலப்பு ஆகும். இதனால் 
சவளிப்படும் இை உயிரிகளுக்கு வெளிக்கலப்பு 
உயிரிகள் என்று சபயர. இம்முள்றளய 
ெோெரிக்கும் குள்றவான உற்பத்தித் தி்றன் 
சகாணட விலங்குகளிளடரய செய்வது 
உகநததாகும்.

ii)  குறுக்குக் கலப்பு(Cross breeding): இது உயரதே 
பணபுகளை உளடய ஒரு இனத்தின் ஆண 
விலங்கு ேற்றும் உயரதே பணபுகளை உளடய 
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IV.  உயரபணபுகள் சகாணட விலங்குகள் 
சதாளலவில் இருநதாலும் அவற்றின் விநது 
நீரேத்ளதக் சகாணடு கருவு்றச் செய்யலாம்.

�ல அண்ட தவளிபயற்ற கரு மோற்ற 
ததோழில் நுட�ம் (Multiple ovulation embryo 
transfer technology - MOET)
 விரும்பத்தக்க பணபுகளைக் சகாணட 
விலங்குகளைப் சபருக்கும் இன்சனாரு முள்ற 
MOET ஆகும். இம்முள்ற, செயற்ளக முள்ற 
விநதூட்டத்தின் சவற்றி வீதம் குள்றவாக இருக்கும் 
தருணத்தில் பயன்படுகின்்றது. இம்முள்றயில், 
ஃபாலிகிள் தூணடும் ைாரரோன் (FSH) 
பசுக்களுக்குச் செலுத்தி நுணளப செல்களின் 
வைரச்சியும் (follicular cells) ேற்றும் ரதரநத 
அணடச்செல் சவளிரயற்்றமும் தூணடப்படுகி்றது. 
இம்முள்ற மூலம் ஒரு சுழற்சிக்கு ஒரு அணடச் 
செல் சவளிரயற்்றப்படுவதற்கு பதில் 6 முதல் 8 
அணடச் செல்கள் (முட்ளட)
சவளிரயற்்றப்படுகின்்றன. இம் முட்ளடகள் 
கவனோக ேேபுத் தாயிடம் இருநது அறுளவ 
சிகிச்ளெயின்றி சவளிரயற்்றப்பட்டு செயற்ளக 
கருவூட்டம் செய்யப்படுகின்்றது. கருவானது 8 -32 
செல் நிளலயில் இருக்கும்ரபாது அது வாடளகத் 
தாயின் கருப்ளபயில் பதியப்படுகின்்றது. மீணடும் 
அடுத்த சுற்று அணட சவளிரயற்்றத்திற்கு 
ேேபுத்தாய் பயன்படுகின்்றது. இநதத் சதாழில் 
நுட்பம் பசுவினம், ஆட்டினம் ேற்றும் 
எருளேயினங்களில் பயன்படுத்தப் படுகின்்றது. 
இத்சதாழில் நுட்பம் அதிக பால் உற்பத்தி செய்யும் 
சபண பசுக்களையும் அதிக இள்றச்சி தரும் ஆண 
காளைகளையும் குள்றநத காலத்தில் உருவாக்கப் 
பயன்படுகின்்றது.

கோல்�வட இைங்கள்

பால்பணளண என்பது பால் ேற்றும் பால் 
சபாருட்கள் உற்பத்திளயயும் அவற்ள்றச் 
ெநளதப்படுத்துதளலயும் உள்ைடக்கியதாகும். 
பால் பணளண செயல்பாட்டில் கால்ேளடகள் 
போேரிப்பு, பால் ரெகரிப்பு, பால், பால்சபாருட்கள் 
பதப்படுத்துதல் ஆகிய செயல்முள்றகள் அடங்கும். 
இநதியாவில் 26 கால்ேளட இனங்களும் 6 எருளே 
இனங்களும் உள்ைன. கால்ேளடகள் அவற்றின் 
பயன்கள் அடிப்பளடயில் 3 வளககைாகப் 
பிரிக்கப்படுகின்்றன. அளவ க்றளவ இனங்கள் 
(Dairy breeds (or) Milch breeds), இழுளவ இனங்கள் 
(Drought purpose breeds), ேற்றும் இரு பயன்பாட்டு 
இனங்கள் (Dual purpose breeds) என்பனவாகும்.

ேற்ச்றாரு இனத்தின் சபண விலங்கு, இவற்றின் 
இளடரய செய்யப்படும் கலப்பு ஆகும். இதனால் 
உணடாகும் தளலமுள்ற உயரதே பணபுகளைக் 
சகாணடு அளேயும் (கலப்பின வீரியம் அல்லது 
கலப்பினத்தி்றன்).

iii)  சிற்றி்னஙகளுக்கிடெதய கலப்பி்னம் வசய்�ல் 
(Interspecific hybridization): இம்முள்றயில் 
இருரவறு சிற்றினங்களைச் ரெரநத ஆண 
ேற்றும் சபண விலங்குகளுக்கு இளடரய 
கலப்பு செய்யப்படுகின்்றது. இதனால் 
உருவாகும் உயிரிகள் சபற்ர்றார பணபுகளில் 
இருநது ோறுபட்டுக் காணப்படும். இளவ 
சபற்ர்றாரகளின் விரும்பத்தக்க பணபுகளைக் 
சகாணடிருக்கலாம். ரகாரவறு கழுளத எனும் 
உயிரி ஆண கழுளத ேற்றும் சபண குதிளே 
இளணவால் ரதான்றுவதாகும்.

கடடுப்�ோடோை இைக்கலப்பு ஆயவுகள்

வசயற்டக விந்தூட்ெம் (Artificial insemination):  
இம் முள்றயில் ஆண உயிரியில் இருநது 
ரெகரிக்கப்பட்ட விநதுநீரேம் ரதரவு செய்யப்பட்ட 
சபண உயிரியின் இனப்சபருக்கப் பாளதயினுள் 
செலுத்தப்படுகின்்றது. இம்முள்றயில் சில 
காளைகள் ேட்டுரே உயரநத பட்ெ பயன்பாட்டிற்கு 
ரபாதுோனது. எனரவ இது சிக்கனோன 
முள்றயாகும்.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

உருகுதல் என்�து நீரமமோகுதல் என்�தோகும். 
விந்து நீரமம் தெயறவக விந்தூடடத்திறகோக 
நீண்ட தூரம் எடுத்துச் தெல்லவும் நீண்ட 
கோலம் பெமித்து வவக்கவும் உவ்றந்த 
நிவலக்கு எடுத்துச்தெல்லப்�டுகின்்றது. 
இதவை தமதுவோக அவ்றயின் 
தவப்�நிவலக்கு தகோண்டுவருதலுக்கு 

உருகுதல் (Thawing) என்று த�யர.

தெயறவக விந்தூடடத்தின் �ன்வமகள்

I.  இது கருவுறுதல் வீதத்ளத உயரத்துகின்்றது.

II.  இதனால் இனப்சபருக்க ரோய்கள் 
தவிரக்கப்படுகின்்றன.

III.  விரும்பத்தக்க பணபுகள் சகாணட காளைகள் 
காயம்பட்டு இருநதாலும் அவற்றிடமிருநது 
விநது நீரேம் ரெகரிக்கலாம்.
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I.  கைடெ இ்னஙகள்: இவவளக ோடுகள் நீணட 
க்றளவக் காலத்துடன் அதிக பால் தரும் 
தன்ளேயுளடயன (எ.கா.) சிநதி, கிர, ொஹிவால், 
சஜரசி, பிசேௌன் ஸவிஸ, ரைால்ஸடீன் 
ஆகியன.

II.  இழுடெ இ்னஙகள்: இவவளக காளைகள் 
இழுளவப் பணிகளுக்கு ஏற்்றன.  
(எ.கா.) காங்ரகயம், ோல்வி.

தவச்சூர இைம் உலக 
கின்ைஸ் �திவுகளின் �டி 
மிகச்சிறிய �சுவிைம் ஆகும்.  
ெரோெரி நீ்ளம் 124 தெ.மீ. ெரோெரி 
உயரம் 87 தெ.மீ 

பதோற்றம் : தவச்சூர கிரோமம், பகோடடயம் 
மோவடடம், பகர்ள மோநிலம், இவவ உண்ணும் 
உணவவ விட அதிக அ்ளவு �ோல் தருவை.

 ததரிந்து ததளிபவோம்

உலக அ்ளவில் அதிக அ்ளவு �ோல் உற�த்தி 
தெயயும் �ோடு இந்தியோவோகும். இந்தியோவில் 
�ல பிர�லமோை �சு மறறும் எருவம 
இைங்கள் உள்்ளை.

இந்தியோவில் �ன்கு அறிமுகமோை சில 
�சுவிைங்கள் கிர, சிவப்பு சிந்தி, ெஹிவோல், 
ைல்லிகர, அமிரதமோகல், கில்லோரி, 
கோங்பகயம், �ரகூர, உம்�்ளச்பெரி, 
புலிக்கு்ளம், ஆலம்�ோடி, தோர�ோரகர, 
ைரியோைோ, கோங்க்தரஜ், ஓங்பகோல், 
கிருஷணோ பவலி மறறும் திபயோனி.

III.  இரு ்பயன்்பாட்டு இ்னஙகள்: இவவளகயில் 
பசுக்கள் அதிக பால் தருவன, ேற்றும் 
காளைகள் இழுளவ ரவளலக்கு உகநதன 
(எ.கா.) ஓங்ரகால், ைரியானா (படம் 13.12).

 வைரும் ேக்கள் சதாளகயின் ரதளவளய 
எதிரசகாள்ை சிறிய அைவில் பணளணயளேத்து 
க்றளவ இனங்களை வைரப்பளத விவொயிகள் 
விரும்புகின்்றனர. ேம்ோட்டில் சவள்ைாடுகளும் 
பால் உற்பத்தியில் துளணபுரிகின்்றன. கங்ளக 
ேற்றும் யமுளன ேதிக்களே பகுதியில் உள்ை 
ஜமுனாபாரி (Jamunapari), பஞொபின் பீடல் (Beetal), 
உத்திேபிேரதெத்தின் பார-பாரி (Bar-bari) ஆகியன 
ேல்ல பால் தரும் பசுவினங்கள் ஆகும்.

கோல்�வடகளின் த�ோதுவோை ப�ோயகள்

ஒரு ேலோன விலங்கு சதாடரநது ேல்ல முள்றயில் 
உணடு, நீர அருநதி ேல்ல முள்றயில் உ்றங்கும் 
தன்ளேயுளடயன, ேலோன கால்ேளடகள் 
சபாலிவுடனும், சுறுசுறுப்பாகவும் மிளக 
விழிப்புடனும் பைபைப்பான ரதாலுடனும் 
காணப்படுகின்்றன. ேலேற்்ற கால்ேளடகள் 
சுறுசுறுப்பின்றி, நிளலயற்்ற தன்ளேயுடன் 
அடிக்கடி தங்களுளடய ரதாேளணளய ோற்றிக் 
சகாணடும் பால் உற்பத்தித்தி்றன் குள்றநதும் 
காணப்படும். முக்கியோன கால்ேளட ரோய்கள் 
ரின்டரசபஸட், கால் ேற்றும் வாய் ரோய், 
பசுஅம்ளே, இேத்தக்கசிவுடன் காய்ச்ெல், 
ஆநத்ோக்ஸ ரபான்்றன.

�ோல் த�ோருடகளின் �யன்கள்

்பால் வ்பாருட்கள்: க்றளவ ோடுகள் சுேக்கும் 
பாலானது பால்ேோக்கப்பட்ட சகாழுப்பு ேற்றும் 
லாக்ரடாஸின் கலளவயாகும். பாலில் உள்ை 
சோதிகைானது பாளலக் காய்ச்சித் 
தூய்ளேப்படுத்தும் ரபாது (Pasteurization) 

கிர் கொஙபகயம் ஓஙபகொல்
�டம் 13.12 �ல்பவறு மொட்டினஙகள 
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அழிக்கப்படுகின்்றது. பாலில் ளவட்டமின் A, B1, B2 

ஆகியன அதிக அைவுகளில் உள்ைன. ளவட்டமின் 
C குள்றவாக உள்ைது. இதன் மிளக உணவூட்ட 
ேதிப்பால் இது குழநளதகளின் முழுளேயான 
உணவாகக் கருதப்படுகின்்றது. பால் 
சபாருட்கைான ரயாகரட், பாலாளடக்கட்டி, 
சவணசணய், ஐஸகிரீம், சுணடியபால், தயிர, பால் 
பவுடர ரபான்்றளவ பாளல பதப்படுத்தி 
தயாரிக்கப்படுகின்்றது. இதனால் பால் பணளணத் 
சதாழில் வேரவற்ளபப் சபறுகின்்றது.

இடைசசி (Meat): இள்றச்சியில் புேதம் அதிகம் 
உள்ைது. ரேலும், இதில் இரும்பு, துத்தோகம், 
செலினியம் ரபான்்ற தனிேங்களும் உள்ைன. 
ேனித உணவிற்குத் ரதளவயான ளவட்டமின்களும் 
இதில் உள்ைன. 

நிலதமலாணடம: கால்ேளடகளின் ரேய்ச்ெல்  
சில ெேயங்களில் களைச்செடிகளைக் 
கட்டுப்படுத்தவும் அவற்றின் வைரச்சிளயக் 
குள்றக்கவும் பயன்படுகின்்றது.

வ�ாழுஉரம்: சதாழுஉேத்ளத விவொய நிலங்களில் 
சதளிப்பதன் மூலம் பயிர உற்பத்தி உயரகின்்றது.

பெைலவ வளர்பபு

Poultry எனும் ஆங்கில வாரத்ளதயானது, 
ரகாழிகள், வாத்துகள், வான் ரகாழிகள், காளட 
ேற்றும் கினி ரகாழிகள் ரபான்்றவற்ள்ற வைரத்தல் 
ேற்றும் எணணிக்ளகளய சபருக்குதல் எனும் 
சபாருளைக் குறிக்கி்றது. சபாதுவாக, 
வணிகரீதியிலான பணளணகளில் ரகாழிகளும் 
வாத்துகளும் வைரக்கப்படுகின்்றன. ப்றளவப் 
பணளணயானது இள்றச்சி, முட்ளட ேற்றும் இ்றகு 
உற்பத்திகளுக்காக உருவாக்கப்படுகி்றது. வணிக 
ரீதியிலான ப்றளவ வைரப்பு லாபகேோன சதாழில் 
ஆகும். இப்பாடப்பகுதியில் ரகாழி ேற்றும் வாத்து 
இனங்களின் வைரப்பு முள்றகளையும் அதன் 
ேன்ளேகளையும் அறியலாம்.

பகோழியிை வவககள்

நூற்றுக்கும் ரேற்பட்ட ரகாழிஇனங்கள் உள்ைன. 
அவற்றின் பயன்பாட்டிளனப் சபாறுத்து 
ரகாழிகளை ஐநது வளககைாகப் பிரிக்கலாம். 
அளவ, முட்ளடயிடுபளவ, கறிக்ரகாழி அல்லது 
இள்றச்சி வளக, இரு பயன்பாட்டு வளக, 
விளையாட்டு வளக ேற்றும் அலங்காே வளக 
ஆகியன (படம் 13.13).

1.  முடவடயிடு�வவ: 

இளவ முட்ளட உற்பத்திக்காகரவ 
வைரக்கப்படுகின்்றன. 

தலக்ைோரன்

இத்தாலியிலிருநது ரதான்றிய ரகாழியினம் 
வலக்ொரன் ஆகும். இது இநதியாவில் வணிக 
ரீதியில் புகழ்சபற்்ற இனோகும். அைவில் 
சிறியதாகவும், அடக்கோன உருவத்துடன் ஒற்ள்றக் 
சகாணளட ேற்றும் கீழ்த்தாளடயில் 
தளெத்சதாங்கலுடனும் காணப்படும். இது 
சவணளே, பழுப்பு ேற்றும் கருப்பு நி்றங்களில் 
காணப்படும். இக்ரகாழியினம் விளேவில் 
முதிரச்சியளடநது 5 முதல் 6 ோதங்களில் முட்ளட 
இடத்துவங்குகின்்றன. எனரவ, வணிகரீதியாக 
பணளணகளில் இளவ விரும்பப்படுகின்்றன. 
வ்றணட பகுதிகளிலும் இது ேன்கு வைரும்.

சிடடகோங்

ரேற்கு வங்கத்தில் முதன்ளேயாகக் காணப்படும் ஒரு 
இனம். இளவ சபான்னி்ற அல்லது சவளிர ேஞெள் 
நி்றத்துடன் உள்ைன. அலகு நீணடும் ேஞெள் 
நி்றத்துடனும் உள்ைது. காது ேடல்களும் கீழ்த்தாளட 
தளெத்சதாங்கலும் சிவப்பு நி்றத்துடன் சிறியதாகக் 
காணப்படும். இளவ முட்ளடயிடுவதில் சி்றநதளவ 
ேற்றும் சுளவ மிகுநதளவ.

2. பிரோயலர வவக (கறிக்பகோழி வவக) :

ரவகோக வைரச்சியளடநது, சேன்ளேயான, 
தேோன இள்றச்சிளயக் சகாடுப்பளவ இவவளகக் 
ரகாழிகள் ஆகும்.

வெள்டள பிளிமத ராக்

இளவ உடல் முழுவதும் சவணணி்ற இ்றகுகளைக் 
சகாணடளவ. இள்றச்சிக்காகப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. இது ஒரு அசேரிக்க 
இன வளக. இது ரவகோக வைேக்கூடியது. 
பணளண வைரப்பிற்கு ஏற்்றது.

3. இரு �யன்�ோடடு இைங்கள் :

இவவளகக் ரகாழிகள் இள்றச்சிக்காகவும் முட்ளட 
உற்பத்திக்காகவும் பயன்படுகின்்றன.

பிரம்மோ
இக்ரகாழிகள் சபரிய திேட்சியான உடலும் 
கனோன எலும்புகளும் ேல்ல இ்றகுகளும் 
ெரியான உடல் அைளவயும் சகாணடளவ. 
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பட்டாணிக்சகாணளட இதன் முக்கியப்பணபாகும். 
இதில் சவளிரநி்ற பிேம்ோ ேற்றும் அடரநி்ற 
பிேம்ோ என இருவளக உணடு.
4. விவ்ளயோடடு வவககள் :
பழங்காலம் சதாட்ரட ரெவற்ெணளட 
விளையாட்டிற்சகன சில ரெவல் வளககள் 
வைரக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.
அசீல்
இவவினக்ரகாழிகள் சவள்ளை அல்லது கருளே 
நி்றத்துடன் உள்ைன. ரகாழிகள் அதிக 
எணணிக்ளகயிலான முட்ளடகளை 
இடுவதில்ளல. ஆனால், அளடகாப்பதில் 
சி்றநதளவ. இநதியாவின் அளனத்து 
ோநிலங்களிலும் காணப்படுகி்றது. இவற்றின் 
ஆக்ரோஷோன ெணளடயிடும் பணபு, உறுதியான 
உடல், கம்பீேோன ரதாற்்றம் ஆகியளவ 
குறிப்பிடத்தக்களவயாகும். இளவ, குள்றநத 
உற்பத்தியாைரகள் என்்றாலும் அவற்றின் 
இள்றச்சியின் தேம் ேன்்றாக உள்ைது.
5. அலங்கோர வவககள் :
முட்ளட ேற்றும் இள்றச்சிக்காக ேட்டுேல்லாேல், 
அலங்காே வளகக்ரகாழிகள், ேட்பு 
விலங்குகைாகவும் வைரக்கப்படுகின்்றன.
சில்க்கி
இவவளகக் ரகாழிகள் சி்றப்பான,  
பட்டுப்ரபான்்ற மிருதுத்தன்ளேயுடன் கூடிய 
இ்றகுப்ரபாரளவயுடன் காணப்படுகின்்றன. 
இவவளகக்ரகாழிகள் கருப்புத்ரதால் ேற்றும் 
எலும்புகளையும், ஊதா நி்றக் காது ேடல்களையும் 
ஒவசவாரு காலிலும் ஐநது விேல்களையும் ேற்்ற 

பணபுகைாகக் சகாணடு காணப்படுகின்்றன. 
சபரும்பாலான ரகாழிகளில் ோன்கு விேல்கள் 
ேட்டுரே உள்ைன. பல்ரவறு வணணங்களில் 
உள்ை இளவ ரகாழிக் கணகாட்சிகளில் காட்சிப் 
சபாருைாக ளவக்கப்படுகின்்றன. சில்க்கி வளக 
ரகாழிகள் அளேதியான சுபாவத்திற்கும் 
ேட்பாகப் பழகும் விதத்திற்கும் சி்றநதளவ. சில்க்கி 
வளகக் ரகாழிகள் செல்லப்பிோணிகைாக 
ளவத்திருக்க ஏற்்றளவ.
�ண்வணக்பகோழி வ்ளரப்பு முவ்றகள்
இள்றச்சிக்ரகாழி ேற்றும் முட்ளடயிடும் 
ரகாழிகளை வைரக்க ரவறுபட்ட முள்றகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. அளவ, கட்டுப்பாடின்றி 
வைரக்கப்படுபளவ, கரிே முள்ற, முற்்றத்தில் 
வைரக்கும் முள்ற, கூணடு வைரப்பு முள்ற ேற்றும் 
வெதியான கூணடு வைரப்பு முள்ற 
ரபான்்றளவயாகும்.
 சபரிய பணளணகளில் கூணடு வைரப்பு 
முள்றயில் ரகாழிகள் வைரக்கப்படுகின்்றன. ேற்்ற 
முள்றகளும் சூழல் ேட்பு முள்றகைாக உள்ைன. 
இம்முள்றகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் 
முட்ளடகள் ெநளதகளில் அதிகம் 
விற்கப்படுகின்்றன.
வ்ளரப்பு முவ்றயின் நிவலகள்
ரகாழி வைரப்பில் சில நிளலகள் உள்ைன.
1)  சிைந்� முட்டெயிடும் தகாழிகடளத 

த�ரந்வ�டுத�ல்: புத்திக்கூரளேயுளடய 
சுறுசுறுப்பான, பைபைப்பான 
சகாணளடகளையுளடய, அதிக பருேன் 
இல்லாத ரகாழிகளைத் ரதரநசதடுக்க 
ரவணடும்.

�டம் 13.13 பகொழிகளின பவறு�ட்ட வறககள
சில்க்கி

பிைொய்லைர் வறக 

பிைம்மொ

சலைக்ஹொர்ன

அசீல்
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2)  முட்டெகடளதத�ரந்வ�டுத�ல்: முட்ளடகளைக் 
கவனோகத் ரதரநசதடுக்க ரவணடும். 
வைளேயான, ேடுத்தே அைவுள்ை, அடர பழுப்பு 
நி்றமுளடய, ஓடுகளுளடய ேற்றும் புதிதாக 
இடப்பட்ட முட்ளடகள் அளடகாத்தலுக்குத் 
ரதரநசதடுக்கப்படுகின்்றன. முட்ளடகளை 
ேன்கு கழுவி சுத்தம் செய்து உலரத்திப் 
பயன்படுத்த ரவணடும்.

3)  அடெகாத�லும் குஞ்சு வ்பாரித�லும்: புதிதாக 
இடப்பட்ட முட்ளடகளிலிருநது குஞசு சபாரித்து 
சவளிவரும் வளே அவற்ள்ற உகநத 
சூழ்நிளலகளில் ளவத்து போேரித்தல் 
அளடகாத்தல் எனப்படும். முழு 
வைரச்சியளடநத ரகாழிக்குஞொனது 
அளடகாத்தல் காலோன 21-22 ோட்கள் கழித்து 
முட்ளடயிலிருநது சவளிவருகின்்றன. இதில் 
இருவளக அளடகாத்தல் உள்ைன. அளவ, 
இயற்ளக ேற்றும் செயற்ளக அளடகாத்தல் 
எனப்படும். இயற்ளக அளடகாத்தல் முள்றயில் 
குறிப்பிட்ட எணணிக்ளகயிலான முட்ளடகளை 
சபண ரகாழி அளட காக்கி்றது. செயற்ளக 
அளடகாத்தலில் இன்குத்பட்ெர என்னும் 
கருவியின் மூலம் அதிக எணணிக்ளகயிலான 
முட்ளடகளை அளட காக்கலாம்.

4)  த்பணிக்காத�ல்: சபாரித்து சவளிவநத சிறிய 
ரகாழிக்குஞசுகளை 4 முதல் 6 வாேங்களுக்கு 
கவனத்துடன் ரேலாணளே செய்யும் முள்ற 
ரபணிக்காத்தல் எனப்படும். இதுவும் 
ரபணிகாக்கும் தன்ளேயின் அடிப்பளடயில் 
இயற்ளக ேற்றும் செயற்ளக முள்ற என இரு 
வளககைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.

�்றவவ வ்ளரத்தலுக்கோை இடவெதி

சவயில், ேளழ ேற்றும் 
சகான்றுணணிகளிடமிருநது ப்றளவகளைப் 
பாதுகாக்க ெரியான இடவெதி அளித்தல் அவசியம். 
இவவிடங்கள் ஈேத்தன்ளேயற்றும், 
எலித்சதால்ளல இல்லாேலும், சுலபோக சுத்தம் 
செய்யக் கூடியதாகவும், நீணடோள் தாங்கக் 
கூடியதாகவும் இருக்க ரவணடும்.

ஊடடப்த�ோருடகள்

ரகாழிகுஞசுகளின் முள்றயான வைரச்சிக்குத் 
ரதளவயான உணவு, நீர, காரரபாளைட்ரேட், 
புேதம், சகாழுப்பு, ளவட்டமின்கள் ேற்றும் தாது 
உப்புகள் ஆகியவற்ள்ற ெரியான அைவில் 
சகாணடிருக்க ரவணடும்.

�்றவவ வ்ளரப்பின் உற�த்திப்த�ோருடகள்

முட்ளடயும், ோமிெமும் ப்றளவ வைரப்பின் 
முக்கிய உற்பத்தி சபாருட்கைாகும். இநதியாவில் 
ப்றளவ வைரப்பின் முக்கிய ரோக்கம் முட்ளட 
உற்பத்திரய. முட்ளடயும், ோமிெமும் அதிகைவில் 
புேதமும் ளவட்டமின்களும் நிள்றநத உணவாகும்.

�்றவவ வ்ளரப்பிைோல் கிவடக்கும் துவண 
த�ோருடகள்

ப்றளவ இ்றகுகள், தளலயளணகள் ேற்றும் 
படுக்ளக விரிப்புகள் (quilts) தயாரிக்க 
பயன்படுகி்றது. ப்றளவ எச்ெத்தில் ளேட்ேஜன், 
சபாட்டாஷ ேற்றும் பாஸரபட் ரபான்்ற உயரெத்து 
சபாருட்கள் நிள்றநதுள்ைதால் மிகச்சி்றநத 
உேோக பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

ப்றளவ வைரப்பகத்திலிருநது உருவாகும் இேத்த 
உணவு, இ்றகுணவு, உபசபாருள் உணவு ேற்றும் 
முட்ளட சபாரிப்பகத்திலிருநது உருவாகும் 
சபாருட்கள் ரபான்்றளவ ோமிெத்திற்காக 
வைரக்கப்படும் விலங்கு ேற்றும் ப்றளவ 
வைரச்சிக்கு ேல்ல உணவாக பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
ரேலும், இப்சபாருட்களில் விலங்குகள் 
வைரச்சிக்குத் ரதளவயான புேதங்கள், சகாழுப்பு 
ளவட்டமின்கள் ேற்றும் அதிகைவிலான தனிே 
ஊட்டங்கள் நிள்றநதுள்ைன.

�்றவவ ப�ோயகள்

ோணிசகட், காக்சிளடரயாசிஸ ேற்றும் ரகாழி 
அம்ளே ரபான்்றளவ ப்றளவகளை தாக்கும் 
சபாதுவான ரோய்கைாகும்.

ப்றளவ வைரப்பின் பயன்கள்

1.  ப்றளவ வைரப்பகம் உருவாக்கவும் ரேலாணளே 
செய்யவும் அதிக மூலதனம் ரதளவயில்ளல.

2.  அதிகைவிலான இடப்பேப்பு ரதளவயில்ளல.

3.  குள்றநத காலத்தில் அதிகைவு லாபம் 
தேக்கூடியது.

4.  புதிய ஊட்ட ெத்து மிக்க சபாருட்களை 
தருகின்்றன. இதற்கு உலக அைவிலான ரதளவ 
அதிகம் உள்ைது.

5.  அதிகைவு ரவளல வாய்ப்பிளன உணடாக்கப் 
பயன்படுகி்றது.
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 குறிப்பு

�ல்பவறு வவகயோை தகோன்றுண்ணிகளின் 
வருவக�றறி �ண்�ரகவ்ள எச்ெரிக்கவும், 
தங்களின் �லம் �றறி தோயக்கு 
அறிவிக்கவும் பகோழிகள் 
தனித்தன்வமயுள்்ள 24றகும் பமற�டட, 
ஒலிகவ்ளக் தகோண்டு தம்முள் ததோடரபு 
தகோள்கின்்றை.

வாதது வளர்பபு

வாத்து நீரில் வாழக்கூடிய ப்றளவயாகும். இது 
ேம்ோட்டு ப்றளவகளில் 6% வைரப்பின 
உயிரத்சதாளகளயப் சபற்றுள்ைது. 20 வளகபட்ட 
வாத்து இனங்கள் இவவைரப்பில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்றன. இநதியன் ேன்னர 
ேற்றும் ளெலட்சேட்டா ரபான்்றளவ ோட்டு 
இனங்களைச் ொரநதளவ. ேஸரகாரி, சபகின், 
அய்ல்ஸபரி ேற்றும் ரகம்சபல் ரபான்்றளவ 
சவளிோட்டு இனங்கைாகும். காட்டு இனோன 
ோலாரடு (அனஸ ரபாஸகஸ) எனப்படும் 
வாத்தினத்திலிருநது வீட்டில் வைரக்கப்படும் 
வாத்தினங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. நீர உயிரி 
வைரப்பியலுடன் ரெரத்து வாத்து  
பணளண அளேப்பது அதிக லாபமீட்டக் கூடியது 
ஆகும்.

வோத்தின் தனி �ண்புகள்

உடல் முழுளேயும் நீர ஒட்டாதன்ளேயுள்ை  
(Oily feathers) இ்றகுகைால் மூடப்பட்டுள்ைது. 
ரதாலின் கீழுள்ை ஓேடுக்கு சகாழுப்புபடலம் 
இ்றகுகளை ஈேத்தன்ளே அளடயாேல் 
பாதுகாக்கி்றது. இளவ காளலயிரலா அல்லது 
இேவிரலா முட்ளடயிடுபளவ. இளவ அரிசித் 
தவிடு, ெளேயலள்ற கழிவுகள், மீன் ேற்றும் 
ேத்ளதகளை உட்சகாள்ைக் கூடியளவ.

வ்ளரப்பு இைங்கள்

பயன்பாட்டின் அடிப்பளடயில் வாத்தினங்கள் 
மூன்று வளககைாகப் பிரிக்கப்படுகின்்றன. அளவ 
கறிக்காகப் பயன்படும் இனங்கள், முட்ளட 
உற்பத்திக்குப் பயன்படும் இனங்கள், கறிக்காகவும், 
முட்ளடக்காகவும் பயன்படும் இரு பயன்பாட்டு 
இனங்கள் என்பன ஆகும்.

வோத்து வ்ளரப்பின் �ன்வமகள்

இவற்ள்ற நீருள்ை சிறிய புழக்களடப்பகுதிகளிலும் 
வைரக்கலாம். இவற்றிற்கு குள்றவான 
போேரித்தலும் ரேலாணளேயும் ரபாதுோனது. 
இளவ அளனத்து சூழ்நிளலகளிலும் தகவளேத்து 
வாழும் தன்ளே சகாணடளவ. இவவளக 
விலங்குகள், ேல்ல உணவுணணும் தி்றனும் 
வைரும் தி்றன் ேற்றும் ரோய் எதிரப்பு தன்ளேயும் 
சகாணடளவ.

  பொடச் சுருக்ைம்

ேனித ேலவாழ்விற்குப் பயன்படும் விலங்குகள் 
பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு வணிக 
விலங்கியல் ஆகும். இவவிலங்கியல் பிரிவு உணவு 
பாதுகாப்ளபயும், ரவளலவாய்ப்ளபயும் 
உருவாக்குவதன் மூலம் சபாருைாதாேத்ளத 
ரேம்படுத்த உதவுகி்றது. சபாருைாதாே 
முக்கியதுவத்தின் அடிப்பளடயில் விலங்குகள் 
கீழ்க்கணடவாறு வளகபடுத்தப்படுகி்றது.  
(1) உணவுக்காகப் பயன்படும் விலங்குகள்.  
(2) சபாருைாதாே முக்கியத்துவம் வாய்நத 
விலங்குகள். (3) அழகுக்காகப் பயன்படும் 
விலங்குகள். (4) அறிவியல் ஆய்விற்காகப் 
பயன்படும் விலங்குகள். ேணபுழு வைரப்பு 
என்பது ேணபுழுக்களை பயன்படுத்தி கரிே 
உணவு சபாருட்களை சிளதத்து அவற்ள்ற 
நிளலயான தாவே வைரச்சிக்கு ரதளவயான 
ஊட்ட சபாருட்கைாக ோற்றுவதாகும். பட்டு 
வைரப்பு என்பது பட்டு பூச்சியிலிருநது பட்டு 
இளழகளை உருவாக்குவதாகும். ரவைாண 
ொரநத சதாழிலான இது 3 நிளலகளைக் 
சகாணடுள்ைது. பட்டுப் புழுக்களுக்குத் 
ரதளவயான உணவு தாவேங்களை வைரத்தல், 
பட்டு புழுக்களை வைரத்தல், பட்டு இளழகளை 
உருவாக்குதல். ரதன் உற்பத்திக்காக ரதனீக்களை 
வைரத்து போேரித்தரல ரதனீ வைரப்பு அல்லது 
ஏப்பிகல்ெர எனப்படும். அேக்கு பூச்சியிலிருநது 
அேக்கு உருவாக்கப்படுகி்றது.

 அக்குவா ரபானிக்ஸ (நீர உயிரி - பயிர 
வைரப்பு) என்பது நீர உயிரி வைரப்பியலும் 
(aquaculture) நீரதாவே வைரப்பியலும் (hydroponics) 
ரெரநத சதாழில் நுட்போகும். இது மீன்களின் 
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கழிவுசபாருட்களை ேறுசுழற்சி செய்து சூழ்நிளல ேணடலத்ளதச் ெேநிளலப்படுத்தவும், நீரோட்டத்தின் 
ேச்சுதன்ளேளய குள்றக்கவும் பயன்படுகி்றது. நீர உயிரி வைரப்பியல் எனப்படுவது, நீர வாழ் உயிரிகளை 
பற்றிப்படிப்பதாகும். நீரின் ஆதாேவைத்ளத அடிப்பளடயாகக் சகாணடு நீர உயிரி வைரப்பியலானது ேன்னீர 
வைரப்பு, கழிமுக நீரஉயிரி வைரப்பு, கடல்நீர உயிரிவைரப்பு என மூன்று வளககைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இதில் மீன்கள், இ்றால்கள், ேணடுகள் ேற்றும் சிப்பிகள் ஆகியவற்ள்ற வைரத்தல் அடங்கும். விலங்கு 
வைரப்பு என்பது பசு, எருளே, ஆடு, ரகாழி ரபான்்ற பயனுள்ை விலங்குகளை வைரப்பதாகும். இது 
ேனிதனுக்கு அதிகைவில் பயன்படக்கூடியது. பாலும், பால் ொரநத சபாருட்களையும் உற்பத்தி செய்து 
வினிரயாகம் செய்வது பால்ொர சதாழில் (Dairy) எனப்படும். பால்ொர சதாழிலில் கால்ேளடகளை 
முள்றயாக ரேலாணளே செய்வது, பால்சபாருட்களை ரெகரிப்பது, பால்ொரநத சபாருட்களை தயாரிப்பது 
ரபான்்றளவ அடங்கும். ப்றளவ வைரப்பு என்பது ரகாழி, வாத்து, வான்ரகாழி, நீள்கழுத்து வாத்து (geese) 
காளட, கினி ரகாழி ரபான்்ற ப்றளவயினங்களை வைரத்து சபருக்குதல் ஆகும். பயன்பாட்டின் அடிப்பளடயில் 
சபாதுவாக ப்றளவகளை ஐநது வளககைாகப் பிரிக்கலாம். அளவயாவன, முட்ளடயிடுபளவ, கறியினம், இரு 
பயன்பாட்டு இனம், விளையாட்டினம் ேற்றும் அலங்காே இனம் ஆகியளவயாகும்.

சார்லஸ் டாரவின்

தான் உருவாக்கும் நன்லேைலளப பெறறி 
அறியாத இந்த எளிய உயிரி, ேனித 
இனததிறகும் விவொயததிறகும் செய்யும் 
அளபபெறிய பெணிைலள, இந்த ைடினோன 
செயலல அலவைள் இல்லல எனில் 
முன்றிலும் முடியாது என்பெலத நாம் 
அறிமவாம்.

அரிஸ்டாடில்

" ேண்புழுக்ைள் 
புவியின்  
குடல் ஆகும் "

 மதிப்பீடு

1.  கீழ் வருவனவற்றுள் 
ேணபுழு உே உற்பத்தியில் 
சதாடரபற்்றது எது? 
அ) ேண வைத்ளதப் பாதுகாத்தல் 
ஆ) கனிேப் சபாருட்களை சிளதத்தல் 
இ)  துளைகள், காற்ர்றாட்டம் ேற்றும்    

ஈேப்பதத்ளத தக்க ளவத்தல் தன்ளே   
 ரபான்்றவற்ள்ற அளிக்கின்்றது.

ஈ)  உயிரியல் சிளதவுக்குட்படாத கரிேங்களை 
சிளதக்கின்்றது.

i) அ ேற்றும் ஆ ெரி  ii) இ ேற்றும் ஈ ெரி
iii) ஆ ேற்றும் ஈ தவறு iv) அ ேற்றும் இ தவறு

2.  கீழ் வருவனவற்றுள் எது உள்ோட்டு இன 
ேணபுழு அல்ல. 
அ) சபரிரயானிக்ஸ ஆ) ரலம்பிட்ரடா  
இ) யூட்ரிலஸ ஈ) ஆக்ரடா கீரடானா

3. கீழ்வருவனவற்ள்றப் சபாருத்துக.

1.  பாம்பிக்ஸ ரோரி அ) ொம்பா i) முகா

2.  ஆநரேயா 
அஸஸசேன்சிஸ

ஆ) ேல்சபரி ii) எரி

3.  ஆநரேயா 
ளேலிட்டா

இ) அரஜுன் iii) டஸஸார

4. அட்டாகஸ ரிசினி ஈ) ஆேணக்கு iv) ேல்சபரி
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ெரியான ஒன்ள்ற ரதரநசதடு

A) 1-ஆ - iv B) 2 - அ - i 

 C) 3 -இ – iii D) 4 - ஈ - ii

4.  எரிபட்டு_______லிருநது சப்றப்படுகின்்றது.

அ) ரலஸஸிஃசபர ரலக்கா 
ஆ) சோசிோ பாம்பிசிஸ 
இ) அட்டாகஸ ரிசினி 
ஈ) அட்டாகஸ ளேலிட்டா

 5.  கூற்று : கலவிப்ப்றப்பு ஒரு இோணித்ரதனீயுடன் 
பல ஆணரதனீக்கள் ப்றநது செல்லும் ஒரு 
சி்றப்பான ப்றத்தல் நிகழ்வு ஆகும்.

காேணம்: இோணித்ரதனீ ஃசபரோரோன் எனும் 
ைாரரோன் ரவதிப்சபாருளை உற்பத்தி 
செய்கின்்றது. அவவிடத்தில் உள்ை ஆண 
ரதனீக்கள் ஃசபரோரோனால் கவேப்பட்டு 
புணரச்சி ேளடசபறுகின்்றது.

அ)  கூற்றும் காேணமும் ெரி. ஆனால், 
ஒன்றுடன் ஒன்று ெரியாக சதாடரபுப் 
படுத்தப்படவில்ளல.

ஆ)  கூற்றும் காேணமும் தவறு. ஆனால், 
ெரியாக சதாடரபு படுத்தப்பட்டுள்ைன.

இ)  கூற்றும் காேணமும் ெரி ேற்றும் ெரியாக 
சதாடரபு படுத்தப்பட்டுள்ைது.

ஈ)  கூற்றும் காேணமும் தவறு ேற்றும் ெரியாக 
சதாடரபு படுத்தப்படவில்ளல.

6. ரதனீ வைரப்பு இவவாறு அளழக்கப்படுகின்்றது. 

அ) செரிகல்ெர  ஆ) ரலக் கல்ெர  
இ) சவரமிகல்ெர   ஈ) ஏபிகல்ெர

7.  அேக்குப் பூச்சியிளயப் பற்றிய கூற்றுகளில் எது 
தவறு?

அ)  நுணணிய, ஒட்டும் தன்ளேயுள்ை, ஊரநது  
செல்லும் செதில்களுளடய பூச்சி 

ஆ)  தன்னுளடய உறிஞசுகுழளல    
 தாவேத்திசுவினுள் நுளழத்து ொற்ள்ற   
 உறிஞசி வைரகின்்றன.

இ)  அேக்ளக தன் உடலின் பின் பகுதியில்   
 இருநது சுேக்கின்்றது.

ஈ)  ஆண அேக்குப் பூச்சி அதிக அைவில்   
 அேக்கு உற்பத்திக்குக் காேணோகி்றது.

8.  அக்குவாரபானிக்ஸ என்்ற சதாழில் 
நுட்போனது________

அ)  மீன்வைரப்பு ேற்றும் நீர உயிரி வைரப்பு   
 இளணநததாகும்.

ஆ)  நீர உயிரி வைரப்பு ேற்றும் ேணணில்லா   
தாவே வைரப்பும் இளணநதது ஆகும்.

இ)  ேணபுழு வைரப்பும் நீர உயிரி வைரப்பும்   
இளணநதது.

ஈ).  இ்றால் வைரப்பு ேற்றும் நீர உயிரி   
 வைரப்பும் இளணநததாகும்.

9. இ்றால் ொரநதுள்ை வளக

அ) கிேஸரடஷியா ஆ) அன்னலிடா  
இ) சீலன்டிரேட்டா ஈ) எக்கிரனாசடரரேட்டா

10. உள்ோட்டு மீன்வைரப்பு என்பது
அ) ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்தல் 
ஆ) கடற்களே ஓே மீன்பிடித்தல் 
இ) ேன்னீரில் மீன்வைரப்பு ேற்றும் 
      மீன்பிடித்தல் 
 ஈ)  மீனிலிருநது மீன் எணசணய் 

பிரித்சதடுத்தல்

11.  தூணடப்பட்ட இனப்சபருக்க சதாழில் நுட்பம் 
இதில் பயன்படுகி்றது.

அ) கடல் மீன் வைரப்பு 
ஆ) மீன்பிடித்தலில் 
இ) மீன் வைரப்பில் 
ஈ) உள்ோட்டு மீன்வைரப்பில்

12. இஸின்கிைாஸ எதில் பயன்படுத்தப்படுகி்றது?
அ) ஒயின் தயாரித்தல் 
ஆ) ஒயிளன சுத்தகரிக்க 
இ) ஒயிளன வடிகட்டிப்பிரித்தல் 
ஈ) ஒயிளனப் பதப்படுத்தல்

13.  விலங்குகளை வைரத்தல், உணவூட்டம் ேற்றும் 
பாதுகாத்தல், இனப்சபருக்கம் ேற்றும் 
அளவகளின் ரோய்க்கட்டுப்பாடு ஆகியவற்ள்ற 
உள்ைடக்கியரத கால்ேளட வைரப்பாகும். 
வைரநது வரும் ேக்கள் 
சதாளகப்சபருக்கத்திற்கு ரதளவயான 
உணவூட்டத்ளத அளிக்கி்றது. இத்ரதளவ பால், 
முட்ளட, இள்றச்சி ேற்றும் ரதன் ரபான்்ற 
சபாருட்களை அதிகோக உற்பத்தி செய்து 
சபருக்குவதால் பூரத்தி செய்யப்படுகி்றது.
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அ)  ெரியான விகிதத்தில் கால்ேளட வைரப்பதன் 
முக்கியத்துவம் யாது?

ஆ)  உள்ோட்டு கால்ேளட இனங்களுக்கிளடரய  
ேளடசபறும் இனக்கலப்ளபவிட குறுக்கு 
கலப்புச் செய்தல் அதிக ேன்ளேளயத்  
தருகி்றது – விவரி.

இ)  ப்றளவகள் உற்பத்தி ஒளிக்கால அைளவச்  
 ொரநதது – விவரி.

ஈ)  கூட்டு மீன் வைரப்பு அதிக முக்கியத்துவம் 
வாய்நதது விவரி. 

14.  ெரியாக சபாருத்தப்பட்டுள்ை இளணளய 
ரதரவு செய்.

1. முட்ளடயிடுபளவ  –  பிேம்ோ 
2. கறிக்ரகாழி வளக  -  சலக்ைாரன் 
3. இருவளக -  சவள்ளை பிளிேத் ோக் 
4. அலங்காே வளக - சில்க்கி

15. ேணபுழு உேத்தின் பயன்களை எழுதுக.

16.  ரதனீக்களின் மூவளகச் ெமூகக் கட்டளேப்பின் 
சபயரகளைக் கூறு.

17. கீழ் வருவனவற்ள்றப் சபயரிடுக.

 i) ரதன்கூட்டின் மிகப்சபரியத் ரதனீ -

 ii)  சில ஆண ரதனீக்களுடன் புதிய கன்னி 
இோணித் ரதனி கூட்ளடவிட்டுப் ப்றநது 
செல்லுதல் -

18. ரவளலக்காேத் ரதனீக்களின் பணிளயக் கூறு. 

19.  கலவிப்ப்றப்புக்குப்பின் ஆணரதனீக்களில் 
ேளடசபறுவசதன்ன?

20.  பட்டுப்பூச்சியின் சபாருைாதாே 
முக்கியத்துவத்ளதக் கூறு.

21. மீன்களின் உணவூட்ட ேதிப்புகள் எளவ?

22.  இ்றால் வைரப்பின் சபாருைாதாே 
முக்கியத்துவத்ளதக் கூறு.

23.  அேக்குப்பூச்சியின் சபாருைாதாே 
முக்கியத்துவத்ளதக் கூறு.

24.  அேக்குப்பூச்சிகள் வைரும் ஏரதனும் இேணடு 
ேேங்களின் சபயரகளைக் கூறு.

25. குறுக்குக் கலப்பு – வளேயறு.

26.  செயற்ளக முள்ற விநதூட்டத்தின் பயன்கள் 
யாளவ?

27.  கால்ேளட இனப்சபருக்கத்தில் 
ரேற்சகாள்ைப்படும் பல்ரவறு 
சதாழில்நுட்பங்களைப் பற்றி விவாதி.

28. MOET சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்களை விவரி.

29. வாத்தின் தனிப் பணபுகளை விவரி.

30. பட்டுப்புழுவின் வாழ்க்ளகச் சுழற்சிளய விவரி.
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 (Glossary)

அசிரடாஸிஸ (Acidosis) - கீட்ரடாசிஸ விளைவால் கீட்ரடா அமிலங்களின் அடரவு 
உயரநது இேத்தத்தின் pH குள்றயும் தன்ளே அசிரடாஸிஸ 
ஆகும்.

 அசிட்ளடல் சகாளலன் 
(Acetylecholine)

- இது ேேம்பு ேணடலம் முழுவதும் காணப்படும் ேேம்புணரவு 
கடத்தியாகும்.

அசினஸ (Acinus) - செல்கள் வளைய அளேப்பில் அளேநது ஒரு சுேக்கும் 
அலளக ஏற்படுத்துதல்.

அடிப்ரபாளெட் (Adipocyte) - சபரிய சகாழுப்புத்திவளலளய ளேயத்தில் சகாணடு அளதச் 
சுற்றிலும் சேல்லிய விளிம்பாக ளெட்ரடாபிைாெம் அளேநது 
காணப்படும் சபரிய செல் (200 ளேக்ோன் வளே)

அடிப்ரபாஸ திசு (Adipose issue) - அடிப்ரபாளெட்டு சதாகுப்பு

அடிரனாசின் டிளே பாஸஃரபட் (ATP) - இது, அடிளனன், ரிரபாஸ ேற்றும் மூன்று பாஸரபட் 
மூலக்கூறுகள் சகாணட நியுக்ளிரயாளடட் ஆகும்.  உயிரிய 
ேணடலங்களில் ஆற்்றல் பரிோற்்றத்தின் ரபாது இதன் பங்கு 
ளேயோனதாகும்.

அளடகாக்கும் கருவி (Incubator) - நுணணியிரிகள் அல்லது செல்கள் வைரப்பிற்கு 
பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ொதனம்.  இவவைரப்பிற்குத் 
ரதளவயான உகநத சவப்பநிளல, ஈேப்பதம் ஆகியவற்ள்றப் 
போேரித்தல் ேற்றும் கருவியினுள் காரபன் ளட ஆக்ளெடு 
ேற்றும் ஆக்ஸிஜன் அைவுகளைச் ெரிசெய்தல் ஆகிய 
பணிகளைச் செய்கி்றது.

அப்ரோயியா (Apnoea) (மூச்சுத் தளட) - தற்காலிகோகச் சுவாெம் நிறுத்தப்படுதல்

ஆம்புல்லா (Ampulla) - உணரச்சி ேேம்புகளைக் சகாணட ஒவசவாரு அளேவட்டக் 
கால்வாயின் அகன்்ற தி்றப்பு.

இேத்த அழுத்தம் (Blood pressure) - இேத்தக் குழல்களுக்குள் இேத்தம் சுழலும்ரபாது அது 
அக்குழல்களின் சுவரகளில் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்

இருகால் இயக்கம் (Bipedal) - இேணடு கால்கைால் நிற்பது ேற்றும் ேடப்பது

இனச்செல் சவளிரயற்ற்்றம்: 
(Spawning) 

- நீர வாழ் உயிரிகள் முட்ளட ேற்றும் விநதுசெல்களை 
சவளிரயற்றுதல்

ஈரிதழ் வால்வு  (Bicuspid valve) - மிட்ேல் வால்வு எனவும் அளழக்கப்படும்.  இடது 
ஆரிக்கிளுக்கும், இடது சவன்டிரிக்கிளுக்கும் இளடரய 
காணப்படும் இரு கதுப்புகைாலான இடது ஆரிக்குரலா 
சவன்ட்ரிக்குலார வால்வு.

உயிரிய அளடயாைங்காட்டிகள் 
(Biological indicator)

- சுற்றுச் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க நிளலளேகள் நிலவுவளத 
தம்முளடய பணபின் மூலம் சவளிப்படுத்தும் உயிரினங்கள், 
சிற்றினங்கள் அல்லது இனத்சதாளக.

உள்ளுறுப்பு அகற்்றம்: (Evisceration) - எதிரிகளிடமிருநது தன்ளன தற்காத்துக் சகாள்ை 
உள்ளுறுப்புகளை அகற்றிக்சகாள்ளுதல். எ.கா. கடல் 
சவள்ைரி.

TN_GOVT_IX_Zoology_Ch13.indd   300 06-02-2020   2.50.11 PM



301

ஒடியின் சுருக்குத்தளெ
 (Sphincter of oddi)

- சிறுகுடலினுள் ரவட்டரின் புனல் தி்றக்கும் இடத்தில் உள்ை 
சுருக்கத்தளெ

ஓேளடக் குஞசுள்(Brood) - ஒரு முள்ற அளடகாத்தலுக்குப் பி்றகு சவளிவரும் ப்றளவக் 
குஞசுகளைக் சகாணட குடும்பம்.

ஒரு பால் உயிரி (Dioecious) - ஆண இனப்சபருக்க உறுப்புகரைாடு ஆண உயிரி தனியாகவும் 
சபண இனப்சபருக்க உறுப்புகரைாடு சபண உயிரி தனியாகவும் 
இரு ரவ்றாகக் காணப்படல்.

ஃபால்சி ஃபாரம் தளெ ோணகள் 
(Falciform ligamenrt)

- கல்லீேல் கதுப்புகளைப் பிரிக்கி்றது. உதேவிதானத்ரதாடு 
கல்லீேளல இளணக்கி்றது.

 ஃளபரலாசஜனி (Phylogeny) - உடலளேப்பு அல்லது ேேபுப் பணபுகளில் காணப்படும் 
ஒற்றுளேகள் ேற்றும் ரவற்றுளேகளின் அடிப்பளடயில் 
பல்ரவறுபட்ட உயிரியல் சிற்றினங்களுக்கிளடரயயான 
சதாடரளபக் குறிப்பது. இது சதாகுதி வேலாறு எனவும் 
கூ்றப்படுகின்்றது.

கருமுட்ளடக்கூடு (Cocoon) - கிளைசடல்லத்தில் காணப்படும் ளப ரபான்்ற அளேப்பு. 
முட்ளடகளும், விநதணுக்களும் இதனுள் ரெமித்து 
ளவக்கப்படுகின்்றன. கருவுறுதலும் கருவைரச்சியும் இதனுள் 
ேளடசபறுகி்றது.

காற்றுளடோரபு (Pneumothorax) - புளூேல் இளடசவளியில் காற்றுள்ை நிளல. இது 
நுளேயீேல்களைச் சிளதக்கும்.

குடல் உறிஞசி (Villus) - முதுசகலும்பிகளின் குடலின் உள் படலத்தில் காணப்படும் 
விேல் ரபான்்ற நீட்சிகள்

 சகரக்ரிங் வால்வுகள்  
(Valves of kerkring or plical circularis)

- பின் சிறுகுடலில் உள் பகுதியில் உள்ை வளைய வடிவ 
ேடிப்புகள்

சகாட்டாவி (Yawning) - காரபன்-ளட-ஆக்ளஸடு அைவு அதிகரிப்பதனால் ஏற்படும் 
நீணட ரேே உட்சுவாெம்

சகாலாஜன் (Collagen) - மூன்று சுருள் அளேப்பு சகாணட அதிக இழுவிளெத் தி்றன் 
சகாணட புேதம்

ரகட்டரகாலளேன்கள் 
(Catecholamines)

- ேேம்புணரவு கடத்திகைாகச் செயல்படக் கூடிய இயற்ளகயில் 
காணப்படும் அளேன்கள் ரகட்டரகாலளேன்கள் ஆகும்.  
ரகட்டரகால் சதாகுதிளயக் சகாணட இளவ அளேன் 
சதாகுதியுடன் இளணவதால் ரதான்றுவதாகும். எ.கா. 
எபிசேஃப்ரின். 

ரகாப்ளப செல் (Goblet cell) - சுவாெ ேணடலத்திலும், குடலிலும் காணப்படும் 
ரகாளழப்சபாருளைச் சுேக்கும் சி்றப்பான தூண வடிவ 
எபிதீலிய செல்.

ெேக்சகாள்ைைவு சவன்டிரிக்குலார 
சுருக்கம் (Isovolumetric ventricular 

contraction)

- நிளலயானக் சகாள்ைைவு ேற்றும் ோ்றாத நீைம் ஆகியளவ 
ெேக் சகாள்ைைவு எனப்படும்.  சவன்டிரிக்கிள் சுருங்கி 
அளனத்து வால்வுகளும் மூடியிருக்கும் நிளலயில் இேத்தம் 
உள்ரை வேரவா அல்லது சவளிரய்றரவா முடியாது.  
இநநிளலயில் சவணடிரிக்கிள் அள்றகள் நிளலயான 
சகாள்ைைவுடனும், சவன்டிரிக்கிள் தளெகள் ோ்றாத 
நீைத்துடனும் இருக்கும்.
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செயல்பாட்டு சுவாெ சகாள்தி்றன் 
- Functional Respiratory Capacity (FRC) 

- சவளி சுவாெத்திற்கு பி்றகு நுளேயீேலில் உள்ை காற்றின் 
சகாள்ைைவு

டிரிரலாஸஃபியர(Drilosphere) - ேணபுழுவின் சுேப்புகள், வளைரதாணடுதல் ேற்றும் ோங்கூழ் 
கட்டிகள் சவளிரயற்்றம் ரபான்்ற இயக்கங்கைால் ேணணில் 
ஏற்படும் துளைகள்.

டிஃப்ரலாரொல் (Typhlosole) - வளைதளெப்புழுக்களின் (ேண புழுக்கள்) குடலின், முதுகுப்பு்ற 
ளேய அச்சில் உள்ை ேடிப்பு.

டிஸப்ரனாயா (Dyspnoea) - வலியுடன் கூடிய சுவாெம்

டீனிரய ரகாளல (Taenia coli) - சபருங்குடலில் உள்ை நீைவாட்டுத் தளெ இளழகள்

தளலமுள்ற ோற்்றம் (Alternation of 

generation)

- ஒருேய பாலினப் சபருக்கமும் இருேய பாலிலா 
இனப்சபருக்கமும் ஒரு விலங்கின் வாழ்க்ளகச் சுழற்சியில் 
ோறி ோறி ஏற்படுதல்.

தன்னக உணரரவற்பு (Proprioception) - உடலின் நிளல, இயக்கம் ேற்றும் ெேநிளல ரபான்்ற உடலின் 
உட்பு்றத்திலிருநது ரதான்றும் தூணடல்களை உணரும் 
தன்ளே.

ரோய் கடத்திகள் (Vectors) - இளவ ரோளய உணடாக்குவதில்ளல. ஆனால், ஒரு 
ஓம்புயிரியிரிலிருநது ேற்ச்றான்றிற்கு ரோளயப் பேப்புகின்்றன.

நுணமுட்கள்/ சீட்டாக்கள் (Setae) - இளவ சிறியளவ. ேணபுழுவின் உடற் சுவரில் உள்ை குழிகளில் 
காணப்படும். ளகட்டினால் ஆன ‘S’ ரபான்்ற அளேப்புகள். 
இளவ இடப்சபயரச்சிக்கு உதவுகின்்றன. இவற்றுள் சில, ஆண 
இனப்சபருக்கத் துளையின் அருகில் பீனியல் சீட்டாக்கைாக 
ோறிக் கலவியின் ரபாது பயன்படுகின்்றன

பகிேப்பட்ட பணபுகள் (Shared 

character)

- இரு ரவறு விலங்கு வழித்ரதான்்றல்கள் சகாணட சபாதுவான 
பணபு.

பாய்டன் சுருக்கு தளெ 
(Sphincter of boydon)

- களணய ோைத்துடன் இளணயும் முன்பு உள்ை பித்த 
ோைப்பகுதியில் காணப்படும் சுருக்குத் தளெ

பீரஸா எலக்ட்ரிக் விளைவு 
(Piezoelectric effect)

- சில சபாருட்களின் மீது இயக்க அழுத்தத்ளதச் 
செயல்படுத்துவதன் மூலம் அவற்றில் மின் உற்பத்தி 
தூணடப்படும் நிகழ்ச்சி.

புத்தகச் செவுள்கள் (Book gills) - நீரவாழ் லிமுலஸில் உள்ை சுவாெ உறுப்பு

புத்தக நுளேயீேல் (Book lungs) - ரதள், சிலநதி ரபான்்றவற்றின் சுவாெ உறுப்பு

சபரஜரின் அளலகள் (Berger’s Waves) - தலாேஸில் உள்ை ரபஸரேக்கர (மின் உற்பத்தி செய்யும்) 
செல்களின் ஒத்திளெவான ேற்றும் ஒத்தியல்பான மின்னியல் 
செயல்பாடுகைால் ஏற்படும் 7.5 முதல் 12.5 சைரட்ஸ 
அதிரசவண எல்ளலகளுக்குள் ேளடசபறும் ேேம்பு 
ஊெலாட்டம் (அளலகள் வடிவில் பதிவு செய்யப்படுகி்றது).

ோறு சவப்பநிளல உயிரிகள் 
(Poikilotherms)

- சவளிப்பு்ற சவப்பநிளல ோறுதலுக்கு ஏற்ப தங்கைது உடல் 
சவப்பநிளலளயயும் ோற்றிக் சகாள்ளும் பிோணிகள்.
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ோஸட் செல்கள் (Mast cells) - ரபரொஃபிலிக் துகள்களை ளெட்ரடாபிைாெத்தில் சகாணட 
இளணப்புத்திசு.  வீக்கம் ேற்றும் ஒவவாளேயின்ரபாது 
ஹிஸடளேன் ரபான்்ற சபாருட்களை சவளிரயற்றும் தன்ளே 
சகாணடளவ.

மின்காநதக் கதிரவீச்சு 
(Electromagnetic Radiation)

- ேம்ளேச் சுற்றிலும், ரேடிரயா அளலகள், நுண அளலகள், X – 
கதிரகள் ேற்றும் காோ கதிரகள் ரபான்்ற பல்ரவறு 
வடிவங்களில் காணப்படும் ஆற்்றல் வளககளுள் ஒன்று மின் 
காநதக் கதிரவீச்சு ஆகும்.

மீென்ட்ரி (Mesentery) - உணவுப்பாளத உறுப்புகளையும் வயிற்்றள்றயில் உள்ை இதே 
உறுப்புகளையும் தாங்கி நிற்கும் சேல்லிய, இேட்ளடச் சுவர 
உளடய எபிதீலியச் ெவவு.

ரேக்ரோஃரபஜகள் (Macrophages) - ரோரனாளெட்டுகளிருநது சப்றப்படும் ரோசயதிரப்பு செல்கள், 
நுணணுயிரிகளையும், செல் துணுக்குகளையும் செல் 
விழுங்குதல் முள்றயில் அழிக்கும் தன்ளேயுளடயது. 

ரேல்சதாணளட (Hypopharynx) - உருணளட வடிவோனது. ரேல் ேற்றும் கீழ்த்தாளடகளுக்கு 
இளடயில் காணப்படும். பல சிற்றினங்களில் இது ெவவு 
ரபான்றும் உமிழ்நீர சுேப்பியுடன் இளணநதும் காணப்படும். 
உணவு விழுங்குவதற்கு இநத அளேப்பு பயன்படுகி்றது.

லாகுரன (Lacunae) - எலும்பில் காணப்படும் சிறு சவற்றிடங்கள் (அல்லது) 
பள்ைங்கள்

வாஸா சேக்டா (Vasa recta): (ரேர 
குழல்கள்) 

- ஜக்ஸடா கிைாேருலார சேஃப்ோன்களின் குழல் சூழ் இேத்த 
நுண ோைங்கள் சைன்ரலயின் வளைளவ ஒட்டி செல்லும் 
இேத்த ோைங்கள் ஆகும்.

ரவட்டரின் புனல் (Ampulla of vater) - கல்லீேல் களணயப் சபாதுோைம்

ஸகிளிளேட்டுகள் (Sclerites) - கணுக்காலிகளின் (கேப்பான் பூச்சிகள்) சேன்ளேயான 
உடளலப் பாதுகாக்கும் கடினோன, கவெம் ரபான்்ற 
அளேப்புகள். கால்சியப் படிவு (அல்லது) புேதங்களின் 
குறுக்கிளணவால் உருவான வலுவான பு்றச்ெட்டகம்.

ஜக்ஸடா கிைாேருலார அளேப்பு 
(Juxta glomerular apparatus-JGA) 

- சைன்ரல வளைவின் ஏறுதூம்பு அதற்குரிய சேஃப்ோனின் 
கிைாேருலார பகுதிக்கு அருகில் வநது அளேகி்றது. 
இவவிடத்தில் உட்செல் ேற்றும் சவளிச்செல் இேத்த 
நுணோைங்களுக்கு இளடரயயான பிைவுப் பகுதி வழியாக 
இது செல்கி்றது இக்குழல் செல்களும் இேத்த ோை செல்களும் 
சி்றப்பளடநது கிைாேருலார அருகு அளேப்ளப 
உருவாக்குகி்றது.

ஜக்ஸடா சேடுல்லரி சேஃப்ோன்கள் 
(Juxta medullary nephrons)

- இவவளக சேடுல்லா அருகு சேஃப்ோன்களின் கிைாேருலஸகள் 
காரசடக்ஸின் உள்ைடுக்கில் சேடுல்லா பகுதிளய அடுத்து 
காணப்படுகின்்றது. இதன் சைன்ரல வளைவு சேடுல்லாவின் 
ஆழ்பகுதி வளே நீணடுள்ைது. இவவளக சேஃப்ோன்கள் 
அடரத்திமிகு சிறுநீளே உருவாக்குகின்்றது.

ளைபாக்ஸியா (Hypoxia) - ரதளவயான அைவிற்குத் திசுக்கள் ஆக்ஸிஜளன சப்றாத 
நிளல.
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பாடம் 1 : உயிருலகு - Living world

Diversity ெல்லுயிரியல்பு / ெல்லுயிரத்தன்ரம

Systematics இைத்பதாடைரபு பதாகுப்ெரமவு

Hierarchy ெடிநிரல

Nomenclature பெயரிடும்முரை்கள்

Biodiversity ெல்லுயிர தன்ரம

Autotrophic தன்னூடடைம் ஊடடைமுரை

Phylogenentic tree ெரிணாம மைம்

Heterotrophic ொரநதுண்ணி்கள், பிைஊடடை உயிரி்கள்

Thermoacidophiles பவப்ெம் மற்றும்அமிலத்தன்ரமரய தாஙகி 
வைரும் தன்ரம

Tautonymy வெரிைப்பெயரும்/ சிற்றிைப் பெயரும் /                          
ஒவை  மாதிரியா்க இருத்தல்

Bioluminescence உயிர ஒளிரதல்

பாடம்  2  : விலங்குலகம் -  Animal kingdom

Pinacocytes ்கடைற்ெஞ்சு்களின் தடரடையாை  
புைப்ெரடை பெல்்கள்

Diploblastic animals ஈைடு்ககு விலஙகு்கள்

Asymmetryical ெமச்சீைற்ை தன்ரம

Radial symmetry ஆைெமச்சீர அரமப்பு

Biradial symmetrical இரு ஆைெமச்சீர

Para zoa தைரச்சியாை ெலபெல்

Eumetazoa ெல பெல் உயிரி்கள்

Mesoglea மீவொகிளியா

Deutrostomia மூல்ககுழியிலிருநது மலவாய் வதான்றுதல் 

Cnidocytes(or) cnidoblasts ப்காடடும் பெல்்கள்

Polyembryony ெல ்கருநிரல

Haemocoel இைத்தம் உடைற்குழி 

Water vascular system நீர குருதிவயாடடை மண்டைலம்
பாடம்  3  :  திசு அைவிலான கட்டளேப்பு

 Tissue level of organisation

Epithelial tissues எபிதீலிய திசு்க்கள்
Connective tissues இரணப்புத்திசு்க்கள்
Muscular tissues தரெத்திசு்க்கள்
Neural tissues �ைம்புத்திசு
Squamous epithelium தடரடை வடிவ எபிதீலியம்
Cuboidal epithelium ்கைெதுை வடிவ எபிதீலியம்
Columnar epithelium தூண் வடிவ எபிதீலியம்
Ciliated epithelium குறுஇரழ ப்காண்டை எபிதீலியம்
Compound  
epithelium கூடடு

Simple epithelium எளிய
Pseudostratified epithelium பொய் அடு்ககிைால் ஆை எபிதீலியம்
Stratified epithelium அடு்ககு எபிதீலியம்
Histology திசுவியல்
Basic/Primary tissue அடிப்ெரடை திசு 

பாடம்  4  :   விலங்குகளின் உறுப்பு ேற்றும் உறுப்பு ேணடலங்கள் 
Organ and organ system in Animals

Worm castings �ாஙகூழ ்கடடி்கள்

Epigeics வமல்மடடை புழு்க்கள் 

Anecics �டு மடடை புழு்க்கள் 

Endogeics அடிமடடை புழு்க்கள்

Peristomium பெரிஸ்வடைாமியம்

Prostomium புவைாஸ்வடைாமியம்

Pygidium ரெஜிடியம்

Clitellum கிரை படைல்லம்

Seta சீடடைா

Coelomic fluid உடைற்குழி திைவம்

Sperma theca விநது ப்காள்ரெ

Nephridia ப�ஃப்ரிடியா

Genital opening இைப்பெரு்க்கத்துரை

Gizzard அரைரவப்ரெ

Intestinal caeca குடைல் பிது்க்கங்கள்

Hydrostatic skeleton நீரம ெடடை்கம்

Regeneration இழப்பு மீடடைல்

Commissural vessels இரணப்பு �ாைங்கள்

Ganglion �ைம்பு பெல்திைள்

Photoreceptor ஒளி உணரவி

Gustatory receptor சுரவ உணரவி

Olfactory receptor நு்கர உணரவி

Tactile receptor பதாடு உணரவி

Chemoreceptor வவதிஉணரவி

Thermo receptor பவப்ெ உணரவி

Cocoon புழு்ககூடு

Vermiwash மண்புழு பெறிவூடடைப்ெடடை நீர

பாடம்  5  :  செரித்தல் ேற்றும் உட்கிேகித்தல் Digestion & Absorption

Digestive system பெரிமாை மண்டைலம்

Digestive glands பெரிமாை சுைப்பி்கள்

Salivary glands உமிழநீர சுைப்பி்கள்

Liver ்கல்லீைல்

Pancreas ்கரணயம்

Gastro intestinal hormones இரைப்ரெ-குடைல் ்ஹாரவமான்்கள்

Digestive enzymes பெரிமாை ப�ாதி்கள்

Absorption உடகிைகித்தல்

Assimilation தன்மயமாதல்

Protein புைதங்கள்

Carbohydrates ்காரவொர்ஹடவைடடு்கள்

Fats ப்காழுப்புப் பொருள்்கள்

Egestion ்கழிவு பவளிவயற்ைம்

Nutrients உணவூடடைப்பொருள்்கள்

Minerals ்கனிமங்கள்/ தாது உப்பு்கள்

Caloric value ்கவலாரி மதிப்பு
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Malnutrition ஊடடை குரைவு

Indigestion பெரிமாைம்

Constipation மலச்சி்க்கல்

Jaundice ்கல்லீைல் அழற்சி, மஞ்ெள் ்காமாரல

Peptic ulcer இரைப்ரெ புண்

Appendicitis குடைல்வால் அழற்சி

Hiatus hernia குடைல் இை்க்கம்

Autotrophs தன்னூடடை உயிரி்கள்

Electrolytes மின்ெகுபொருள்்கள்
Digestive juice பெரிமாை திைவம்
Heterotroph ொரநதுண்ணி்கள்
Foregut முன்உணவுப்ொரத 
Midgut �டு உணவுப்ொரத 
Hindgut பின் உணவுப்ொரத 
Buccal cavity/oral cavity வாய்்ககுழி
Terminal sulcus முரைப்ெள்ைம்
Cardial portion இரைப்ரெ வமல்ெகுதி
Fundic portion இரைப்ரெ �டுப்ெகுதி
Pyloric portion இரைப்ரெ பின்ெகுதி
Duodenum முன்சிறுகுடைல்
Cardiac sphincter ்காரடியா்க சுரு்ககுத்தரெ
Pyloric sphincter ரெவலாரி்க சுரு்ககுத்தரெ
Regurgitation மீைத்திரும்புதல்
Gastric rugae இரைப்ரெ உடபுை மடிப்பு்கள்
Jejunum �டுச்சிறுகுடைல்
Ileum பின்சிறுகுடைல்
Chyme இரைப்ரெ ொகு
Villi, microirlli குடைல் உறிஞ்சி்கள், நுண்குடைலுறிஞ்சி்கள்
Goblet  cells வ்காப்ரெ வடிவச்பெல்்கள்
Lymphoid tissue நிணநீரத்திசு
Peyer’s patches வெயர திசுத்பதாகுப்பு
Lymphocytes லிம்வொரெடடு்கள்
Crypts கிரிப்டஸ்/ மடிப்பு்கள்
Succus entericus சிறுகுடைல் ொறு
Ceacum பிது்க்கம்
Colon பெருஙகுடைல்
Rectum மல்ககுடைல்
Vermiform appendix குடைல்வால்
Herbivorous animal தாவை உண்ணி்கள்
Symbiotic bacteria இரணவாழ ொ்கடீரியா்க்கள்
Anal mucosa மலவாய் வ்காரழப்ெடைலம்
Anal column cells மலவாய் தூண்பெல்்கள்
Piles/haemorrhoids மூலம்
Serosa பெைஸ் உரை
Muscularis தரெ உரை
Sub mucosa வ்காரழகீழ ெடைலம்
Mucosa வ்காரழப்ெடைலம்
Visceral peritonium வயிற்ைரை பெரிவடைானியம்
Submucosa plexus வ்காரழ கீழ வரலப்பின்ைல்

Biological catalysts உயிர விரையூ்ககி
Parotid வமலண்ணச் சுைப்பி
Subumaxillary gland கீழத்தாரடைச் சுைப்பி
Sub lingual gland �ாவடிச் சுைப்பி
Peptic cells இரைப்ரெ பெல்்கள்
Parietal cells இரைப்ரெ சுவர பெல்்கள்
Falciform ligament அரிவாள் வடிவம்
Hepatic lobules ்கல்லீைல் நுண் ்கதுப்பு்கள்
Ampulla of vater ்கல்லீைல், ்கரணயப் பொது �ாைம்
Mastication பமல்லுதல்
Bolus உணவு்க ்கவைம்
Peristalsis அரலயிய்க்கம்
Lubrication உயவூடடுதல்
Churn ்கரடைதல்
Proenzyme முன்ப�ாதி்கள்
Putrifaction அழுகுதல்
Emulsification ொல்மமாதல்
Absorption உடகிைகித்தல்
Intestinal mucosa குடைல் வ்காரழப்ெடைலம்
Lumen பவற்றிடைப் ெகுதி
Facilitated transpot பொருள்்கள் வழி ்கடைத்தல்
Concentration gradient அடைரத்தி வவறுொடு
Active transport பெயல்மிகு ்கடைத்தல்
Passive transport இயல்பு ்கடைத்தல்
Bartholins duct (or)  
duct of riviris �ாவடிச் சுைப்பி �ாைம்

Cementum ெற்்கள் ஈறுடைன் இரண்ககும் ்கடிைமாைப் 
பொருள்

பாடம்  6 : சுவாெம் (Respiration)

Respiratory volume நுரையீைல் ப்காள்ைைவு
Respirometer சுவாெ அைவி
Spirometer ஸ்ரெவைாமீடடைர
Surfactants வமல்ெைப்பி்கள்
Bio-molecules உயிர மூல்ககூறு்கள்
Respiratory  disorder சுவாெ்கவ்காைாறு்கள் 
Pollutants மாசுெடுத்தி்கள்
Nasopharynx �ாசிப்ெகுதித் பதாண்ரடை
Glottis குைல்வரைத் துரை
Epiglottis குைல்வரை மூடி
Cartilaginous rings குருத்பதலும்பு வரையங்கள்
Alveolus ்காற்று நுண்ணரை
Chocking சுவாெ அரடைப்பு
Trachea மூச்சு்ககுழல்
Bronchus மூச்சு்ககிரை்ககுழல்
Bronchioles மூச்சு்ககிரை நுண்குழல்்கள்

Basement substance ஆதாைப் பொருள்்கள்/
அடிப்ெரடைப்பொருள்்கள்

Conducting zone ்கடைத்தும் ெகுதி
Respiratory zone சுவாெப்ெகுதி
Pressure gradients அழுத்த ெரிவு வாடடைம்
Intercostal muscles விலா எலும்பிரடைத்தரெ்கள்
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Thoracic chamber மாரெரை
Inspiration உடசுவாெம்
Expiration பவளிச்சுவாெம்
Snoring குைடரடை
Residual volume எஞ்சிய ப்காள்ைைவு
Total lung capacity பமாத்த நுரையீைல் ப்காள்ைவு
Inspiratrory capacity உடசுவாெ்க ப்காள்ைைவு
Expiratory capacity பவளிச்சுவாெ்க ப்காள்ைைவு

Vital capacity உயிரப்புத்திைன்

Inspiratory reserve volume உடசுவாெ வெமிப்பு்க ப்காள்ைைவு

Expiratory reserve volume பவளிச்சுவாெ வெமிப்பு்க ப்காள்ைைவு

Partial pressure ெகுதி அழுத்தம்

Partial pressure gradient ெகுதி அழுத்தம் ெரிவுவாடடைம்

Dead space ெயைற்ை இடைம்

Bronchitis மாரபுச்ெளி வ�ாய்

Emphysema நுரையீைல் அரடைப்பு

Reversible manner மீள்விரைத் தன்ரம

Chemosensitive area வவதிஉணரெகுதி

Sputum ெளி

Nasal congestion மூ்க்கரடைப்பு

Sore throat பதாண்ரடை வலி

Fibrosis �ாரத்தரெ வ�ாய்

Carcinogens புற்றுவ�ாய்்க ்காைணி்கள்

Hypoxia ஆ்கசிஜன் ெற்ைா்ககுரை

Heart palpitation இதயப் ெடைெடைப்பு

Nausea வாநதியுணரவு

Anaemia இைத்தவொர்க

Congenital heart disease பிைவி்ககுரை இதய வ�ாய்

HyperbarisimWW மிர்கஅழுத்தத் தன்ரம

Suffocation மூச்சுத்திணைல்

Conjugated protein இரணவுப்புைதம்

Haem  moieties ஹீம் ெகுதியின் ஒரு ொதி

Respiratory quotient சுவாெ்கப்கழு எண்

Cat ions வ�ரமின்அயனி்கள்

Electrostatic attraction மின்னிரல்க ்கவரச்சி

Irritants எரிச்ெலூடடும் பொருள்்கள்

Hiccups வி்க்கல்

Aerobic respiration ்காற்றுரடைச் சுவாெம்

Anaerobic respiration ்காற்ைற்ை சுவாெம்

பாடம்  7  : உடல் திேவங்கள் ேற்றும் சுற்ர்றாட்டம் – Body fluids and 
circulation

Cardiac activity இதயச்பெயல்ொடு்கள்

Cardiac cycle இதய சுழற்சி

Blood coagulating factors இைத்த உரைதல் ்காைணி்கள்

Vasovagal syncope வவ்கஸ் �ைம்பின் அதி்கரித்த பெயலால் 
ஏற்ெடும் மய்க்கம்

Perfusion வமற்ெைவல்

Capillary தநதுகி

Arteriole நுண்தமனி

Hydrostatic pressure இைத்த திைவ அழுத்தம்

Osmosis ஊடு்கலப்பு

Arterial end தமனி முடிவுப் ெகுதி

Venous end சிரை முடிவுப்ெகுதி

Formed elements இைத்தச் பெல்்கள்

Hepatic portal vein ்கல்லீைல் வொரடடைல் சிரை

Hepatic vein ்கல்லீைல் சிரை

Hepatic artery ்கல்லீைல் தமனி

erythropoiesis சிவப்ெணு உருவா்க்கம்

Granulocytes து்களுரடையபவள்ரையணு்க்கள்

Agranulocytes து்கைற்ை பவள்ரையணு்க்கள்

Phagocytic nature விழுஙகும் தன்ரமயுரடைய

Pus சீழ

Inflammatory reaction வீ்க்கம் ஏற்ெடுதல்

Cell mediated immunity பெல்வழி வ�ாய்த்தரடை்காப்பு

Macrophages மா்கவைாஃவெஜ்்கள்

Sinusoids குழிப்ரெஅரடைப்பு

Antigen எதிரப் பொருள்

Antibody எதிரவிரைப்பொருள்

Blood transfusion இைத்தம் பெலுத்துதல்

Trauma விெத்து

Meshwork வரலப்பின்ைல்

Lymph nodes நிணநீர முடிச்சு்கள்

Inguinal பதாரடைப்ெகுதி

Axillaries அ்ககுள் ெகுதி்கள்

Sub clavian vein ெப்கிவைவியன் (அ) சிரை

Lacteals லா்கடியல் �ாைங்கள்

Vasoconstriction இைத்த்ககுழல் சுரு்க்கம் 

Vasodilation இைத்த்க குழல் விரிவரடைதல்

Anastomoses இருவவறு தமனி்கள் இரணப்பிடைங்கள்

Abdominal cramps வயிற்றுப்புைப் பிடிப்பு்கள்

Venules நுண்சிரை்கள்

Uniderectional flow ஒருதிரெ  ஓடடைம்

Ventricular septum பவன்டரிகுலார இரடைத்தடுப்பு

Auricular septum ஆரிகுைார இரடைத்தடுப்பு

Double circulation இைடரடைச் சுற்று ஓடடைம்
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Pulmonary circuit நுரையீைல் இைத்த ஓடடைம்(சுற்வைாடடைம்)

Systemic circuit சிஸ்டைமி்க(அ) உடைல் இைத்த ஓடடைம் 
(சுற்வைாடடைம்)

Papillary muscles ொப்பில்லரித் தரெ்கள்

Pericardial space பெரி்க்காரடியல் குழி

Pericardial fluid பெரி்க்காரடிய திைவம்

Auriculo ventricular valves ஆரி்ககுவலா பவன்டரிகுலார வால்வு்கள்

Inferior vena cava கீழப்பெருஞ்சிரை

Superior vena cava வமற்பெருஞ்சிரை
Pulmonary veins நுரையீைல் சிரை்கள்
Myogenic heart மவயாபஜனி்க வர்க இதயம் 
Depolariation மின்்காநத முரைப்பிய்க்கம்அ்கன்ை நிரல
Tachycardia டைா்ககி ்காரடியா
Brady cardia பிைாடி்காரடியா
Stroke volume(SV) வீச்சு்க ப்காள்ைவு
Semilunar valves அரைச்ெநதிை வால்வு்கள்
Heart rate(HR) இதயத்துடிப்பு வீதம்
Cardiac output (CO) இதயத்திலிருநது பவளிப்ெடும் இைத்த அைவு
sphygmomanometer இைத்தஅழுத்தமாணி
Pulse rate �ாடித்துடிப்பு
Atheroma தமனிச்சுவரில் ப்காழுப்புப்ெடிவு
Hypertension மிர்கயழுத்தம்
Atherosclerosis இதய இைத்த்ககுழல் அரடைப்பு
Brain haemorrhage மூரையில் இைத்த்க ்கசிவு
Cerebral infarction பெருமூரைத் திசுச் சிரதவு
Myocardial infarction இதயத்தரெ �சிவுைல் வ�ாய்
Angina pectoris தீவிை மாரபு வலி
Rheumatoid heart disease ருமாடடி்க இதய வ�ாய்
Rheumatic fever ருமாடடி்க ்காய்ச்ெல்
Varicose veins இைத்த�ாைங்கள்சுருளுதல்
Embolism தமனியில் இைத்த்க ்கடடி அரடைப்பு
Aneurysm தமனி விரிெல், குருதி�ாை ப�ளிவு
Catheter உடபெலுத்தி்க குழாய்
Scaffolding ொை்க்கடடு, தூ்ககி்க ்கடடுதல் 
Pump oxygenator ெம்ப்ஆச்சிஜவைாடடைர (ஆ்கசிஜன்பெலுத்தி)
Resuscitation பெயல் தூண்டைல்
Cessation of breath மூச்சு நிறுத்துதல்

பாடம்  8 - கழிவுநீக்கம்  Excretion

Tubules ப�ஃப்ைான் நுண்குழல்்கள்
Osmoregulation ஒழுஙகுொடு
Ionic regulation அயனி ஒழுஙகுொடு
Ammonotelic அம்வமானியா நீ்ககி்கள்
Uriotelic யூரியா நீ்ககி்கள்
Uricotelic யூரி்கஅமில நீ்ககி்கள்
Flamecells சுடைரச்பெல்்கள்
Green glands ெச்ரெ சுைப்பி்கள்
Tubules நுண்குழல்்கள்
Renal tubule சிறுநீை்க நுண்குழல்
Proximal Convoluted Tubule அண்ரம சுருள் நுண்குழல்

Distal convoluted Tubule வெய்ரம சுருள் நுண்குழல்
Bowman’s capsule பெௌமனின் கிண்ணம்
Hydrostatic pressure நீரம அழுத்தம்
Filtrate வடி திைவம்
Collecting duct வெ்கரிப்பு �ாைம்
Micturition சிறுநீர பவளிவயற்ைம்
Renal failure சிறுநீை்க பெயலிழப்பு
Renal calculi சிறுநீை்க்க ்கற்்கள்
Ultra filtration நுண்வடி்கடடுதல்
Interstial fluid இரடையீடடு திைவம்
Body fluid உடைல் திைவம்
Hypotonic தாழ உப்ெடைரவு
Hypertonic உயர உப்ெடைரவு

பாடம் 9 -  இடப்சபயரச்சி ேற்றும்இயக்கம் (Locomotion and movement) 

Amoeboid movement அமீொ வொன்ை இய்க்கம்
Ciliary movement குறு இரழ இய்க்கம்
Flagellar movement நீளிரழ இய்க்கம்
Muscular movement தரெ இய்க்கம்
Myocytes தரெ பெல்்கள்
Skeletal muscles எலும்புத் தரெ
Visceral muscles உள்ளுறுப்புத் தரெ்கள்
Cardiac muscles இதயத் தரெ்கள்
Tendon தரெ �ாண்
Fascicle, Epimycium, 
Perimycium, Endomycium, 
Sarcolemma

ஃொசிகிள் / தரெயிரழ்க ப்காத்து

Anisotropic bands             (A 
bands) மாறுெடடைதன்ரமயுரடைய ெடரடை்கள்

Isotropic bands (I bands) ஒத்த தன்ரமயுரடைய ெடரடை்கள்
Muscle fibre தரெயிரழ
Myofibril தரெ நுண்ணிரழ
Myo filaments, Meromyocin, 
Troponin, Tropomyosin தரெ �ாரிரழ

Sliding – filament hypothesis ெறு்ககும் இரழ வ்காடொடு
Neuro muscular junction �ைம்பு தரெ ெநதிப்பு
Motor end plate இய்க்க முடிவுத் தடடு
Dark band அடைரத்தி மிகு ெடரடை
Light band அடைரத்தி குரை ெடரடை
Active sites பெயற்ெடு ெகுதி/பெயல் மிகு ெகுதி
Cross bridge குறு்ககுப்ொலம்
Power stroke விரெத்தா்க்கம்
Motor unit இய்க்க அலகு
All or none principle உண்டு அல்லது இல்ரல விதி
Isotonic contraction ெம இழுப்புச் சுரு்க்கம் 
Isometric contraction ெமநீைச் சுரு்க்கம்
Oxidative contraction ஆ்கஸிஜவைற்ை தரெச் சுரு்க்கம்
Glycolytic contraction கிரை்கவ்காஜன் சிரதவு தரெச் சுரு்க்கம்
fast fibres துரித இரழ்கள்
Slow fibres பமதுவாை இரழ்கள்
Skeletal system எலும்பு மண்டைலம்
Hydrostatic skeleton நீரம நிரலச் ெடடை்கம்
Exoskeleton புைச் ெடடை்கம்
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Endoskeleton அ்கச்ெடடை்கம்
Axial skeleton அச்சு்க ெடடை்கம்
Appendicular skeleton இரணயுறுப்புச் ெடடை்கம்
External auditory meatus பவளிச் பெவி்ககுழல்
Ear ossicles பெவிச்சிற்பைலும்பு்கள்
Foramen magnum மண்ரடைவயாடடுப் பெருநதுரை
Neural canal �ைம்பு்க ்கால்வாய்
True ribs உண்ரம விலா எலும்பு்கள்
False ribs வொலி விலா எலும்பு்கள்

Floating ribs மித்ககும் விலா எலும்பு்கள்

Girdle வரையம்

Collar bone ்காரை எலும்பு

Acromion ஏகுவைாமியன்

Olecranon process ஓலிகிைாைன் நீடசி

acetabulum எலும்பு்ககுழி

Pubic symphysis பூப்பெலும்பு இரணவு

Muscle fatigue தரெச் வொரவு

Muscle pull தரெப் பிடிப்பு

Muscular dystrophy தரெச்சிரதவு வ�ாய்

Arthritis மூடடு வலி

Osteoarthritis ஆஸ்டிவயா மூடடு வலி / எலும்பு மூடடைழற்சி

Rheumatiod arthritis ருமாடி்க மூடடுவலி

Gout ப்கௌட / ெடி்கத் வத்க்க வ�ாய்

Osteoporosis எலும்புப்புரை

Parietal bone உச்சி எலும்பு

Temporal bone பொடபடைலும்பு

Frontal bone ப�ற்றி எலும்பு

Sphenoid ஆப்புருவ எலும்பு/ஸ்பீைாய்டு

Occipital பிடைரிஎலும்பு

Ethmoid ெல்லரடை எலும்பு

Maxilla வமல்தாரடை எலும்பு

Zygomatic bone ்கன்ைத்தின் வரையபயலும்பு

Palatine bone அண்ணபவலும்பு

Lacrymal bone ்கண்ணீரச் சுைப்பியண்ரம எலும்பு

Nasal bone மூ்ககினிரடைத்தடபடைலும்பு

Inferior nasal koncha கீழ�ாசி வ்காஞ்ொ

Mandible கீழத்தாரடை எலும்பு

Vomer இரடை�ாசி எலும்பு

Malleus சுத்தி எலும்பு

Incus ெடடைரடை எலும்பு

Stapes அங்கவடி எலும்பு

பாடம் 10 -  ேேம்பு கட்டுப்பாடு ேற்றும் ஒருங்கிளணப்பு
Neural control and Co- ordination 

Neuron நியூைான் (�ைம்பு பெல்)

Sensory neuron உணரவு நியூைான்

Motor neuron இய்ககு நியூைான்

Automatic functions தானியஙகு வவரல்கள்

Afferent neurons உடபெல் நியூைான்்கள்

Efferent neurons பவளிச் பெல் நியூைான்்கள்

Inter neurons இரடை நியூைான்்கள்

Nissles granules நிஸ்ெல் து்கள்்கள்

Node of Ranvier ைான்வியர ்கணு

Myelin sheath மயலின் உரை

Nerve impulse �ைம்புத் தூண்டைல்

Axon hillock ஆ்க்ான் வமடு

Synapsis �ைம்பு பெல் ெநதிப்பு

Synaptic knob �ைம்பு பெல் ெநதிப்பு முடிச்சு

Synaptic vesicles �ைம்பு பெல் ெநதிப்பு ெகுதி நுண்ரெ்கள்

Neurotransmitters �ைம்புணரவு ்கடைத்தி்கள்
Extra cellular fluid பெல்பவளித் திைவம்
Intra cellular fluid பெல்உள் திைவம்
Resting membrane potential ஓய்வுநிரல ெவவின் மின் அழுத்த அைவு
Action potential பெயல்நிரல மின் அழுத்தம்
Polarization முரைப்பிய்க்கம்
Sodium-potassium pump வொடியம்-பொடடைாசியம் உநதம்
Depolarization முரைப்பிய்க்க நீ்க்கம்
Threshold stimulus அவசியமாை குரைநதெடெ தூண்டைல்
Repolarization முரைப்பிய்க்க மீடசி
Spike potential கூரமுரை மின் அழுத்த அைவு
Hyper polarization மிர்க முரைப்பிய்க்கம்
Synaptic cleft �ைம்பு பெல் ெநதிப்பு இரடைபவளி
Exocytosis பெல்பவடித்தல்
All or none principle  உண்டு – இல்ரல வ்காடொடு
Cranial nerves மூரை �ைம்பு்கள்
Olfactory nerve நு்கரச்சி �ைம்பு
Optic nerve ொரரவ �ைம்பு
Trigeminal nerve மு்ககிரை �ைம்பு
Facial nerve மு்க �ைம்பு
Hypoglossal nerve �ாவடி �ைம்பு
Sympathetic nervous system ெரிவு �ைம்பு மண்டைலம்
Para sympathetic nervous 
system

இரணப் ெரிவு �ைம்பு மண்டைலம்

Mechanoreceptors இய்க்க உணரவவற்பி்கள்
Myopia கிடடைப் ொரரவ
Hyper metropia தூைப் ொரரவ
Cataract ்கண்புரை
Proprioception  அரெவு்கரை உணரும் உணரவு
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Neuro secretory cells �ைம்பு சுைப்பு பெல்்கள்

Releasing hormone விடுவி்ககும்்ஹாரவமான்

Inhibiitory homone தரடை பெய்யும்  ்ஹாரவமான்
Hypothalamic hypophyseal 
portal blood vessel

ர்ஹவொதலாமி்க ர்ஹவொஃரெசியல் 
வொரடடைல் இைத்த்க குழல்

Hypothalamic hypophyseal 
axis

ர்ஹவொதலாமி்க ர்ஹவொஃரெசியல் 
அச்சு

Limbic system உணரவுச் பெயலித் பதாகுப்பு

Sella turcica பெல்லா டைரசி்கா

Infundibulam இன்ஃென்டிபுலம்
Anterior lobe முன் ்கதுப்பு
Tropic hormone தூண்டும் ்ஹாரவமான்
Feed back பின்னூடடைம்
பாடம் 12 -  அடிப்பளட ேருத்துவக் கருவிகள் ேற்றும் சதாழில் 

நுட்பங்கள் 
Basic medical instruments and techniques

Diagnostic and monitoring 
Instruments 

ெரிவொதரை மற்றும் ்கண்்காணிப்பு்க 
்கருவி்கள்

Imaging Instruments நிழலுரு ்கருவி்கள்

Therapeutic Instruments சிகிச்ரெ ்கருவி்கள்

Biomedical Techniques உயிரி – மருத்துவ பதாழில் நுடெம்

Stethoscope ஸ்படைத்தஸ்வ்காப்

Sphygmomanometer ஸ்பி்கவமாமாவைாமீடடைர(இைத்த 
அழுத்தமானி) 

Autoanalyser ஆடவடைாஅைரலெர (தானியஙகி 
ெகுப்ொய்வி)

ECG எல்கடவைா்காரடிவயாகிைாம் (இதய 
துடிப்புமின் வரைவி) 

EEG எல்கடவைா என்பெஃொவலாகிைாம்

Ultra sound scanner அல்டைாெவுண்ட ஸ்வ்கைர

CT Scanner ்கம்ப்யூடடைட வடைாவமாகிைாபி ஸ்வ்கைர

Prognosis முன் ்கணிப்பு 

பாடம் 13 -   வணிக விலங்கியலின் ரபாக்குகள் 
Trends in Economic zoology

Apiculture வதனீவைரப்பு

Drone ஆண் வதனீ

Nuptial flight ்கலவிப்ெைப்பு

Pheromone ஃபெவைாவமான்

Fertilization ்கருவுறுதல்

Sterile மலடடுத்தன்ரம

Hive வதன்கூடு/வதைரடை

Nectar பூநவதன்

Propolis புவைாவொலிஸ்/ வதன் பிசின்

Swarming பமாய்த்திைன் (திைண்டு பமாய்த்தல்)

Inoculation வ�ாய்தடுப்பு ஊசிமருநது

Predators ப்கான்றுண்ணி்கள்

Queen Excluder இைாணித்வதனீ தடுப்ொன்

Comb foundation வதன்கூடடு அடித்தைம்

Bee glove வதனீ்கர்கயுரை

Bee veil மு்கத்திரை/ வதன் எடு்க்க உதவும் 
மு்கத்திரை

Hive Tool வதன்கூடடு ொதைம்

Honey extractor வதன்பிழி ொதைம்

Hive entrance guard வதன் கூடடு வாயிற்்காப்ொன்

Antiseptic �ச்சுத்தரடை

Laxative மலமிை்ககி

Sedative மய்க்கமூடடி

Mastication பமல்லுதல்

Hyper parasitism ஒடடுண்ணி வமல் ஒடடுண்ணி வாழ்கர்க

Aquaponics நீர உயிரி ெயிர வைரப்பு

Deep water culture ஆழ நீர வைரப்பு

Media based culture ஊடை்க அடிப்ெரடை வைரப்பு

Nutrient film technique ஊடடைப் பொருள் ெடைல பதாழில் நுடெ முரை

Aqua vertica பெஙகுத்து முரை நீர உயிரி வைரத்தல்

Polyculture ்கலப்பிை மீன் வைரப்பு

Zooplankton விலஙகு மிதரவ உயிரி்கள்

Phytoplankton தாவை மிதரவ உயிரி்கள்

Isinglass இசின்கிைாஸ்

Milch breed ்கைரவ இைம்

Drought breed இழுரவ இைம்

Dual purpose breed இரு ெயன்ொடடு இைம்

Incubator அரடை்காப்பு ொதைம்

Brooding வெணி்க்காத்தல்

Drilospheres மண்புழு ஏற்ெடுத்திய வரை

Reeling பின்னுதல்

Spinning நூற்ைல்

Moriculture மல்பெரி தாவை வைரப்பு

Moulting வதாலுரித்தல்

Diapause type of egg பமதுவா்கப் பொரி்ககும் முடரடை

Non – diapause type of egg விரைவில் பொரி்ககும் முடரடை

Stifling புழு்ககூடரடை ப்கான்று ெதப்ெடுத்துதல்

Brood cells இைம்வதனீ வைர அரை

Smoker புர்கயூடடி

Hive tool வதன்கூடடு்க்கருவி

பாடம் 11 -  ரவதி ஒருங்கிளணப்பு  
Chemical co- ordination and integration

Piloerection மயிரகூச்பெறிதல்

Hormones ்ஹாரவமான்்கள்

Homeostasis உடைல்ெமநிரலப் வெணுதல்
Exclusive endocrinme 
glands முழுரமயாை �ாைமில்லாச் சுைப்பி்கள்

Neuroendocrine glands �ைம்புொர �ாைமில்லாச் சுைப்பி்கள்

Partial endocrine glands ெகுதி �ாைமில்லாச் சுைப்பி்கள்
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மேறபெடிபபுக்ைான சைாள் குறி 
வினாக்ைள்
1. வளகபாட்டியலின் அடிப்பளடயில் சிற்றினம் 

என்பது .......... (PMT - 94)
 அ. பரிணாேத் சதாடரபுளடய இனக்குழு
 ஆ.  உயிரிகளின் வ�ாகுதி ெரலாற்றில் 

அடிப்்படெ அலகு
 இ. பாேம்பரிய பரிணாே வளகப்பாட்டியல்
 ஈ.  பரிணாே அடிப்பளடயில் கருதப்படுகி்ற 

இனக்கூட்டம்

2. இனக்கூட்டத்தில் உள்ைடங்கியது எது? 
(CET - 98)

 அ. ஒரே ரபரினத்ளதச் ரெரத்த குழு
 ஆ. ஒரே இனத்சதாளகளயச் ரெரத்த குழு
 இ.  ஒரே சிற்றினத்ளதச் ரெரநத தனி 

உயிரிகளின் குழு
 ஈ.  ஒன்றுக்வகான்று விட்னபுரியக்கூடிய 

வெவதெறு இ்னத வ�ாடககள்

3. காரல் லின்ரனயஸ இதனால் பிேபலோனார 
(GGSPU - 2002)

 அ.  ேேபுத் சதாகுப்பளேவு என்கி்ற சொல்ளல 
உருவாக்கியதற்காக

 ஆ.  இரு வ்பயரிடும் முடைடய 
அறிமுகப்்படுததிய�ற்காக

 இ.  அளனத்து வளக இயற்ளக முள்ற 
வளகபாட்ளட தநதளேக்காக

 ஈ. ரேற்கணட அளனத்துக்காகவும்

4. கீழ்க்கணட கூற்றில் எநத இனப்சபருக்கம் 
ெரியாகப் சபாருநதுகி்றது (AIMS - 2007)

 அ.  யூக்ளினா குறுக்காக ேகரநது இரு 
ெேப்பிைவில் ஈடுபடுகின்்றன

 ஆ. பாேமீசியத்தின் நீள்வெ ெேப்பிைவு
 இ. அமீ்பாவின் ்பல வசல் பிளத�ல்
 ஈ. பிைாஸரோடியத்தின் இருெேப் பிைவு

5. அளெரபாடும் விலங்குகளின் குடலில் தங்கி 
உயிரிய வாயு உற்பத்தியாகக் காேணோன 
சதான்ளேயான புரோரகரிரயாட் உயிரிகள் (2016)

 அ.  சதரரோ - அசிரடாபில்கள்
 ஆ. வமத�த்னாவென்கள்
 இ. யூபாக்டீரியா
 ஈ. ைரலாபில்கள்

6. கணுக்காலிகளின் சி்றப்புப் பணபுகள்  
(RPMT-2003)

 அ. நீரவாழ் தனி உயிரிகள்
 ஆ.  டகட்டி்னாலா்ன புைசசட்ெகம் மற்றும் 

கணுக்கடளயுடெய கால்கள்
 இ. ோக்கேம்
 ஈ. ரேற்கணட எதுவுமில்ளல

7. சேல்லுடலி என்பது.... (JCECE-2006)
 அ. மூவடுக்கு சகாணடது, உடற்குழி அற்்றது
 ஆ.  மூெடுக்கு வகாணெது, உெற்குழி உடெயது
 இ. ஈேடுக்கு சகாணடது, உடற்குழி அற்்றது
 ஈ. ஈேடுக்கு சகாணடது, உடற்குழி உளடயது

8. ளபலா குரைாரபாொவில் உள்ை 
ஆஸபிரேடியம் என்பது (BHU - 1994, 2000, 2007)

 அ. சவப்ப உணரவி  ஆ. சபரிடிோ
 இ. தெதி உணரவி  ஈ. சதாடு உணரவி

9. இைம்பருவ ைாரரோளன சுேக்கும் 
பூச்சிகளின் ோைமில்லா சுேப்பி எது? 
(UP - CPMT 1995)

 அ. காரத்பாரா அல்தலட்ொ
 ஆ. காரரபாோ அல்பிகன்ஸ
 இ. காரரபாோ ளேசீனா
 ஈ. ரேற்கணட எல்லாம்

10. உச்ெரேரியா காணப்படும் இடம் (UP-CPMT - 
2007)

 அ. நிணநீர முடிசசுகள்  ஆ. நுளேயீேல்
 இ. கண ஈ. இனச்செல் சுேப்பிகள்

11. வீட்டு ஈயின் வாயுறுப்பு (Manipal, 1994, 1999)
 அ. துளைத்து உறிஞசும் வளக
 ஆ. கடித்து உறிஞசும் வளக
 இ. ஒற்றி உறிஞ்சும் ெடக
 ஈ. கடித்து சேல்லும் வளக

12. ஃரபசிரயாலா சைபாடிகாவின் பணபு (AFMC, 
2007)

 அ. இருபால் உயிரி, சுய கருவுறுதல்
 ஆ. இருபால் உயிரி, அயல் கருவுறுதல்
 இ. ஒருபால் உயிரி
 ஈ. (a) மற்றும் (b)

13.  பகுதி Iல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை கழிவு நீக்க 
உறுப்புகளை பகுதி IIல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 
விலங்குகரைாடு சபாருத்துக. ெரியான 
இளணகளுக்கான விளடளய ரதரநசதடுக்கவும்.  
(Karnataka, 2004)

 A. சேப்ரீடியா p. ளைட்ோ
 B. ோல்ஃபீஜியன் குழல்கள் q. அட்ளட
 C. புரோட்ரடா சேப்ரீடியா r. சு்றா
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 D. சிறுநீேகம் s.  உ ரு ள ை ப் 
புழுக்கள்

   t. கேப்பான்பூச்சி
 அ. A = q;   B  =  t;   C  = s;   D  =  r
 ஆ. A = s;    B  =  q;   C  = p;   D =  t
 இ. A = t;    B =  q;   C  = s;   D  =  r
 ஈ. A = q;    B  =  s;   C  = t;   D  =  p

14.  கீழ்க்கணட ஸபாஞசின் செல்வளககளில், 
இன்சனாரு செல்ளல உற்பத்தி செய்வது எது?  
(Punjab, 2004)

 அ. பினாரகாளெட்டுகள் ஈ.சகாலன்ளெட்டுகள்
 இ. தீரொளெட்டுகள்  ஆ. ஆரக்கிதயாடசட்டுகள்

15. கடல் சவள்ைரி எநத வகுப்ளபச் ொரநதது? 
(Punjab, 2007)

 அ. எகினாய்டியா
 ஆ. தொதலாதுராய்டியா
 இ. ஒபியுோய்டியா
 ஈ. ஆஸடிோய்டியா

16.  பச்ரொநதியின் நி்றங்கள் இதரனாடு 
சதாடரபுளடயது (AIIMS, 1995)

 அ. குரோரோ பிைாஸட் ஆ. குரோரோரொம்
 இ. குதராமட்தொ ிஃத்பார ஈ. குரோரோ மியர

17.  கீழ்க்கணடவற்றுள் யூரிக் அமில நீக்கி விலங்கு 
எது (AIIMS 2002)

 அ. ரோகு ேற்றும் தவளை
 ஆ. ஒட்டகம் ேற்றும் தவளை
 இ. ஓணான் மற்றும் காகம்
 ஈ. ேணபுழு ேற்றும் கழுகு

18.  கீழ்க்கணடவற்றுள், பாலூட்டி வகுப்பிற்குள் 
ரெோதது எது? (AIIMS 2007)

 அ. ப்றக்கும் ேரி ஆ. முள்சைலி
 இ. ோரனாட்ரீம் ஈ. லாம்ப்தர

19. பலரனாகிைாெஸஸில் உள்ை கழிவு நீக்க 
உறுப்பு (DPMT 1991, 2008)

 அ. உணரசகாம்பு சுேப்பி  ஆ. சேஃப்ரீடியா
 இ. கழுத்து ோண ஈ. புதராத்பாசிஸ் சுரப்பி

20. ப்றளவ ேற்றும் பாலூட்டிகளின் எநத பணளப 
ஊரவன உயிரிகளும் சபற்றுள்ைன (DPMT, 
1994)

 அ. ஆம்னியான் ஆ. உதேவிதானம்
 இ. சவப்பம் ோ்றா தன்ளே ஈ. ஹிப்பில்

21. பகுதி Iல் அறிவியல் பிரிவும் பகுதி-IIஇல் 
அதற்கான பாடமும் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
ெரியான இளண வரிளெகளை ரதரநசதடுக்க.

 ்பகுதி I ்பகுதி II 
(அறிவியல் பிரிவு) (்பாெப்பிரிவு)

 A ளேகாலஜி p  ப்றளவகளைப் பற்றி 
படித்தல்

 B ஆரனிதாலஜி q  புழுக்களைப் பற்றி 
படித்தல்

 C சைரப்சபடாலஜி  r  மீன்களைப் பற்றி 
படித்தல்

 D இக்தியாலஜி s  பூஞளெகள் பற்றி 
படித்தல்

  t ஊரவன பற்றி படித்தல்
 அ. A = s,  B = p,  C = t,  D = r
 ஆ. A = q,  B = s,  C = r,  D = t
 இ. A = s,  B = t,  C = p,  D = r
 ஈ. A = p,  B = s,  C = r,  D = t

22. கீழ்க்கணட கூற்றுகளில் ெரியானது எது? (AMU 
2003)

 அ.  எல்லா முதுகு ோணுளடயளவகளும் 
முதுசகலும்பிகரை

 ஆ.  எல்லா முதுவகலும்பிகளும் முதுகு 
நாணுடெயடெகதள

 இ.  முதுகு ோணற்்றளவகளில் குழல் வடிவ 
ேேம்புவடம் உணடு

 ஈ.  முதுகு ோணற்்றளவகளில் முதுசகலும்புத் 
சதாடர உணடு

23.  எநத முக்கிய பணபு அளேோண உயிரிகள் 
ேற்றும் முதுகுோண உயிரிகளுக்கும்  
சபாதுவானது (NEET 2017)

 அ. வயிற்றுப்பு்ற குழல் ேேம்புவடம்
 ஆ. வசவுள் பிளவுகள் வகாணெ வ�ாணடெ
 இ. செவுள் பிைவுகள் அற்்ற சதாணளட
 ஈ. முதுகுோண இல்லாளே

24. பகுதி Iல் உள்ை விலங்குகளையும், பகுதி-
IIஇல் உள்ை இேத்ளதத்ளதயும் சபாருத்துக. 

பகுதி I பகுதி II

P ேனிதன் i  பிைாஸோ ேற்றும் செல்கல் 
நி்றேற்்றளவ

Q ேணபுழு
ii  நி்றேற்்ற பிைாஸோ ேற்றும் 

உட்கரு சகாணட இேத்த 
சிவப்பணுக்கள்

R கேப்பான்பூச்சி
iii  நி்றேற்்ற பிைாஸோ ேற்றும் 

உட்கருவற்்ற இேத்த 
சிவப்பணுக்கள்

S தவளை
iv  சிவப்பு நி்ற பிைாஸோ ேற்றும் 

உட்கருவுளடய நி்றேற்்ற இேத்த 
சிவப்பணுக்கள்

v  பிைாஸோ ேற்றும் 
சிவப்பணுக்களில் 
ஹீரோகுரைாபின் உணடு
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 அ. (P-iii),  (Q-iv),  (R-i),  (S-ii)
 ஆ. (P-iv),  (Q-v),  (R-iii),  (S-ii)
 இ. (P-i),  (Q-iv),  (R-ii),  (S-iii)
 ஈ. (P-v),  (Q-iii),  (R-i),  (S-iv)

25. கேப்பான்பூச்சியின் உடற் செல்கள் ளேட்ேஜன் 
கழிவுப்சபாருட்களை இநத வடிவில் 
ஹீரோலிம்ப்பில் விடுகின்்றன. (NEET 2015)

 அ. கால்சியம் காரபரனட்
 ஆ. அம்ரோனியா
 இ. வ்பாட்ொசியம் யூதரட்
 ஈ. யூரியா

26. உடலிலிருநது சவளிரய எடுக்கப்பட்ட 
தவளையின் இதயம் சிறிது ரேேத்திற்கு 
துடித்துக்சகாணரடயிருக்கும். இதற்கான 
மிகச் சி்றநத காேணத்ளத கீழ்க்கணட 
கூற்றுகளிலிருநது ரதரநசதடுக்கவும்.  
(NEET, 2017)

 i  தவளை ஒரு உடல் சவப்பம் ோறும் 
விலங்கு

 ii.  தவளையில் இதயத்திற்கான இேத்த 
சுழற்சி ஏதுமில்ளல

 iii.  இதன் இதயம் ேரயாசஜனிக் வளகளயச் 
ரெரநதது

 iv  இதயம் சுயோக கிைரச்சி அளடயக் 
கூடியது

 அ. iv ேட்டும் ெரி ஆ. i ேற்றும் ii ெரி
 இ. iii மற்றும் iv  ஈ. iii ேட்டும் ெரி

27. சபப்ஸின் டிரிப்ஸினில் இருநது எவவாறு 
ரவறுபடுகின்்றது? (DPMT, 1993)

 அ.  இது புர�தட� அமில ஊெகததில் 
வசரிக்கச வசய்கின்ைது

 ஆ.  இது புேதத்ளத காே ஊடகத்தில் செரிக்கச் 
செய்கின்்றது

 இ.  இது காரரபாளைட்ரேட்ளட அமில 
ஊடகத்தில் செரிக்கச் செய்கின்்றது

 ஈ.  இது காரரபாளைட்ரேட்ளட காே 
ஊடகத்தில் செரிக்கச் செய்கின்்றது

28. ேனிதனில் செல்லுரலாளல செரிக்கச் 
செய்வது (Karataka 1999) 

 அ. சோதி ஆ. இடணொழ் ்பாக்டீரியா
 இ. இளணவாழ் புரோட்ரடாசூவா
 ஈ. ரேற்குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்ளல

29. பற்சூத்திேம் இதளனக் காட்டுகின்்றது 
(MPPMT 2000)

 அ. பற்களின் அளேப்பு
 ஆ.  ரோரனாடான்ட் அல்லது டிஃபிரயாடான்ட் 

நிளல
 இ.  இரு தாளடயிலும் உள்ை பற்களின் 

எணணிக்ளக ேற்றும் வளககளைக் 
குறிக்கின்்றது

 ஈ.  ஒரு ்பாதி �ாடெயில் உள்ள ்பற்களின் 
எணணிக்டக மற்றும் ெடககடளக் 
குறிக்கின்ைது

30. தவ்றான கூற்ள்ற கணடறியவும். (NEET 2015)
 அ.  இடரப்ட்பயின் தகாடழக்கீழ் 

்பெலததிலுள்ள புரன்்னரின் சுரப்பி 
வ்பப்சித்னாெட்ன சுரக்கின்ைது

 ஆ.  குடலின் ரகாளழப்படலத்தில் உள்ை 
ரகாப்ளப செல்கள் (Goblet cells) ரகாளழளய 
சுேக்கின்்றது

 இ.  இளேப்ளப ரகாளழப்படலத்தில் உள்ை 
ஆக்ஸின்டிக் செல்கள் (Oxyntic Cells) HCl-ஐ 
சுேக்கின்்றது.

 ஈ.  களணயத்திலுள்ை அசினி (Acini) 
காரபாக்ஸிசபப்டிரடளஸ சுேக்கின்்றது

31. களணய நீர ேற்றும் ளபகாரபரனட் 
உற்பத்திளயத் தூணடும் ைாரரோன் 
(NEET 2016)

 அ.  தகாலிசிஸ்தொடகனின் மற்றும் 
வசக்ரிடின்

 ஆ. இன்சுலின் ேற்றும் குளுக்ககான்
 இ.  அஞசிரயாசடன்சின் ேற்றும் எபிசேஃப்ரின்
 ஈ. ரகஸட்ரின் ேற்றும் இன்சுலின்

32. ஒரு விளையாட்டுப் பள்ளியில் ரெரக்கப்பட்ட 
இேணடு வயதுளடய குழநளத பல் 
பரிரொதளனக்கு உட்படுத்தப்படுகின்்றது. 
அக்குழநளதக்கு 20 பற்கள் ேட்டுரே 
இருப்பதாக பல் ேருத்துவர அறிகின்்றார. 
அக்குழநளதக்கு எநத வளக பற்கள் இல்ளல. 

 அ. ரகாளேப் பற்கள்
 ஆ. முன் களடவாய்ப் பற்கள்
 இ. பின் கடெொய்ப் ்பற்கள்
 ஈ. சவட்டும் பற்கள்

33. லிபரகூன் ேடிப்பில் உள்ை எச்செல்கள் 
பாக்டீரிய எதிரப்பு ளலரொெளே சுேக்கின்்றது. 
(NEET - 2017) 

 அ. ்பனீத வசல்கள்
 ஆ. ளெரேஸ செல்கள்
 இ. கப்ஃசபர செல்கள்
 ஈ. அரசஜன்டாஃபின் செல்கள்
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34. உயரநதபட்ெ சுவாெத் தி்றனுக்குப் பின் 
நுளேயீேலில் எஞசியுள்ை காற்றின் 
சகாள்ைைவு (JKC MEE 1992, ைரியானா 
PMT - 2003)

 அ. உயிரப்புத் தி்றன் சகாள்ைைவு
 ஆ. எஞ்சிய வகாள்ளவு
 இ. சோத்த நுளேயீேல் சகாள்ைைவு
 ஈ. மூச்சுக் காற்்றைவு

35. நுளேயீேலில் எணணற்்ற காற்று 
நுணணள்றகள் இருப்பதால் (MPPMT - 1995)

 அ.  பஞசு ரபான்்ற அளேப்பும் ஒழுங்கான 
வடிவும் சபறுகின்்றது

 ஆ.  விரெல் முடை மூலம் ொயு ்பரிமாற்ைம் 
நடெவ்பை அதிக சுொசப் ்பரப்பு 
கிடெக்கின்ைது

 இ.  அதிக அைவு உட்சுவாெ காற்ள்றப் சப்ற 
அதிக இடம் கிளடக்கின்்றது

 ஈ. அதிக ேேம்பு வழங்கப்படுகின்்றது

36. CO2 இநநிளலயில் கடத்தப்படுகின்்றது 
(CBSE - 1995)

 அ. இேத்த பிைாஸோவில் களேநத நிளலயில்
 ஆ. காரபானிக் அமில நிளலயில்
 இ.  காரபமிரனா ஹீரோகுரைாபின் வழியாக
 ஈ.  கார்பமித்னா ஹீதமாகுதளாபின் மற்றும் 

கார்பானிக் அமிலமாக

37. இேத்த சிவப்பணுக்களில் உருவான 
ளபகாரபரனட்டுகள் இேத்த பிைாஸோவிற்கு 
வருவதும், பிைாஸோவில் உள்ை 
குரைாளேடுகள் இேத்த சிவப்பணுக்களுள் 
செல்வதும் எநத தத்துவத்தில் 
ேளடசபறுகின்்றது. (ரகேைா 2001, 2003)

 அ. ளபகாரபரனட் ேகரவு
 ஆ. காரபரனற்்றம்
 இ. ெம்்பரகர �ததுெம்
 ஈ. ரேற்கூறிய எதுவும் இல்ளல

38. நுளேயீேலின் உயிரப்புத் தி்றன் (கரோடகா - 
2002) என்பது எது?

 அ.  உட்சுொச தசமிப்புக் வகாள்ளளவு + 
வெளிசசுொச தசமிப்புக் வகாள்ளளவு + 
மூசசுக் காற்ைளவு வகாள்ளளவு 

 ஆ.  உட்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு + 
சவளிச்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு + 
மூச்சுக் காற்்றைவு – எஞசிய சகாள்ைைவு

 இ.  உட்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு + 
சவளிச்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு + 
மூச்சுக் காற்்றைவு + எஞசிய சகாள்ைைவு

 ஈ.  உட்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு + 
சவளிச்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு

39. ஆஸதுோவால் ஏற்படும் நிளல (AIPMT / NEET 
2016)

 அ. நுளேயீேலில் பாக்டீரியல் சதாற்று
 ஆ.  நுடரயீரலில் உள்ள மாஸ்ட் வசல்களின் 

ஒவொடம விட்ன
 இ. மூச்சுக்குழலின் வீக்கம்
 ஈ. நுளேயீேல்களின் திேவம் ரெரதல்

40. புளக பிடிப்பதால் ரதான்றும் ோள்பட்ட சுவாெ 
ரகாைாறு (RC NEET 2016)

 அ. எம்ிஃட்பசீமா 
 ஆ. ஆஸதுோ 
 இ. சுவாெ அமில ரோய்
 ஈ. சுவாெ காேரோய்

41. காற்று நிேப்பப்பட்ட காற்று நுணணள்றகைால் 
ஆன நுளேயீேல்கள் உயரநதபட்ெ 
சவளிச்சுவாெத்திற்குப் பி்றகும் 
ரெதேளடயாதது எப்படி? (NEET 2017)

 அ. உட்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு 
ஆ. மூச்சுக் காற்்றைவு

 இ. சவளிச்சுவாெ ரெமிப்புக் சகாள்ைைவு
 ஈ. எஞ்சிய வகாள்ளளவு

42. இதயத்தூணடல் துவக்கமும் 
சேறிப்படுத்துதலும் எவவாறு 
ேளடசபறுகின்்றது (கரோடகா 1994, CBSE 1995)

 அ.  AV கணு – ஹிஸஸின் தளெக்கற்ள்ற – SA 
கணு – பரகன்ஜி இளழ

 ஆ.  SA கணு – பரகின்ஜி இளழ – AV கணு 
– ஹிஸஸின் தளெக்கற்ள்ற

 இ.  பரகின்ஜி இளழ – AV கணு – SA கணு 
– ஹிஸஸின் தளெக்கற்ள்ற

 ஈ.  SA கணு – AV கணு – ஹிஸ்ஸின் 
�டசக்கற்டை – ்பரகின்ஜி இடழ 

43. இேத்தம் பற்றிய ெரியான கூற்று (APMEE 1996) 
எது?

 அ.  சவள்ளையணுக்கள் சிவப்பணுக்களை 
விட அதிகம்

 ஆ.  சிெப்்பணுக்கள் வெள்டளயணுக்கடள 
விெ அதிகம்

 இ.  சிவப்பணுக்கள் இேத்தத் தட்டுகளை விட 
குள்றவு

 ஈ.  இேத்தத் தட்டுகள் சிவப்பணுக்களை விட 
குள்றவு
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44. எதில் DNA இல்ளல
 அ. முதிரந்� இரத� சிெப்்பணுக்கள்
 ஆ. முதிரநத விநதணு இ. ரோே ரவர
 ஈ. முட்ளட / அணட செல்

45. ECG-ல் P எதளனக் குறிக்கின்்றது? (வாரதா 
2003) 

 அ. ஏட்ரிய சுருக்கத்தின் முடிவு
 ஆ. ஏட்ரிய சுருக்கத்தின் துவக்கம்
 இ. சவன்ட்ரிகிள் சுருக்கத்தின் முடிவு
 ஈ. சவன்ட்ரிகிள் சுருக்கத்தின் துவக்கம்

46.  சேப்ோனில் சிறுநீர உருவாக்கத்தின் ரபாது 
நிகழ்வது (CPMT 1992)
அ. நுண வடிகட்டுதல் ஆ. சுேத்தல் 
இ. மீணடும் உறிஞசுதல் 
 ஈ. தமற்குறிப்பிட்ெ அட்னததும்

47.  சிறுநீேக நுணகுழலில் காணப்படாத பகுதி 
அ. கிைாேருலஸ
ஆ.  சைன்ரலயின் வளைவு 
இ. ரெய்ளே சுருள் நுணகுழல்   
ஈ. தசகரிப்பு நாளம்

48.  நீணட ோள் உணணா விேதம் இருப்பவரின் 
சிறுநீரில் அதிகம் காணப்படுவது (MP PMT 2005)
அ. சகாழுப்பு ஆ. அமிரனா அமிலம்  
இ. குளுக்ரகாஸ    ஈ.  கீட்தொன்கள்

49.  ஆன்ஜிரயா சடன்சிரனாஜன் எனும் புேதத்ளத 
உற்பத்தி செய்து சுேப்பது (AIPMT 2006)
அ. ஜக்ஸரடா கிைாேருலார செல்கள்  
ஆ. ரேக்குலா சடன்ொ செல்கள்
இ.  இேத்த குழாய்களின் எணரடாத்தீலிய 

செல்கள் 
ஈ. கல்லீரல் வசல்கள்

50. சபாருத்தப்பட்ட சிறுநீேகம் ரோயாளியில் 
நிோகரிக்கப்பட காேணம் (Re – AIPMT 2015) 
அ. இயல்பு ரோய்த்தளட பதில்விளன
ஆ. திேவத்ரோய் தளட பதில் விளன
இ.  வசல்ெழி தநாய்த�டெ ்பதில்விட்ன
ஈ. ேநதோன ரோய்த்தளட பதில்விளன

51. கீழ் உள்ைவற்றில் ெரியான வாக்கியம் எது? 
(NEET – 2017)
அ.  சைன்ரல விளைவின் கீழி்றங்கு தூம்பு நீர 

புகா தன்ளேயுளடயது

ஆ.  சைன்ரல வளைவின் ரேல் ஏறும் தூம்பு 
நீர புகும் தன்ளேயுளடயது

இ.  சைன்ரல வளைவின் கீழி்றங்கு தூம்பு 
எசலக்ட்ரோளலட் உட்புகும் 
தன்ளேயுளடயது

ஈ.  வென்தல ெடளவின் தமல் ஏறும் குழல் 
நீர உட்புகாத �ன்டமயுடெயது.

52. சிவப்பு தளெயில் அதிகம் உள்ை விகிதம் எது?  
(JIPMER 2002)
அ. மதயாகுதளாபின்  ஆ. ஆக்டின்  
இ. ளேரயாசின்  ஈ.  அல்புமின்

53. ேகரும் இளழக்ரகாட்பாடு இதன் மூலம் 
விைக்கப்பட்டுள்ைது (NEET – 2015)
அ.  தளெ இளழகள் ஒன்றின் ரேல் ஒன்று 

ேகரும் ரபாது ஆக்டின் இளழகள் 
சுருங்குகி்றது.  ஆனால் ளேரயாசின் 
இளழகள் சுருங்குவதில்ளல

ஆ.  ஆக்டின் ேற்றும் ேரயாசின் இளழகள் 
சுருங்கி ஒன்றின் ரேல் ஒன்று ேகருகி்றது

இ.  ஆக்டின் மற்றும் மதயாசின் இடழகள் 
சுருஙகுெதில்டல.  ஆ்னால் ஒன்றின் மீது 
ஒன்று  நகருகிைது.

ஈ.  தளெ இளழகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று 
ேகரும்ரபாது ளேரயாசின்  இளழகள் 
சுருங்குகி்றது.  ஆனால் ஆக்டின் இளழகள் 
சுருங்குவதில்ளல

54. கீழ்க்கணடவற்றின் ெரியான கூற்று எது? (அ) 
கீழ்க்கணட விளடகளில் அளனத்தும் ெரியான 
கூற்றுகள் சகாணடது யாது?
அ.  உணரச்சி, இயக்கம், ஞாபகம், வாரத்ளதகள் 

பிோணடல் ெதுப்பு கட்டுப்படுத்துகி்றது
ஆ.  பாரளவ ேற்றும் தகவளேதல் பிடரிக்கதுப்பு 

ேற்றும் சேற்றிக்கதுப்புகைால்  
கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

இ.  இயக்கு தளெச் சுருக்கத்ளத சேற்றிக் கதுப்பு 
கட்டுப்படுத்துகி்றது

ஈ.  சவப்பம், சுளவ, சதாடுதல், ேற்றும் வலி 
ரபான்்றளவ உச்சிக் கதுப்பால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

அ. (i),  (ii), (iii) ஆ. (iii),  (iv), (i)
இ. (i),  (iii), (iv) ஈ. (i),  (ii)
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55. வரிளெ I ேற்றும் வரிளெ II  சபாருத்துக.
(Kerala 2005)

வரிளெ I வரிளெ II

p. ADH a பிட்யூட்டரி

 q. ACTH b தாது கலநத 
காரடிகாய்டுகள்

r. அல்ரடாஸடீோன் c  ளடயாசபடிஸ 
சேலிடஸ

s. இன்சுலின் d ளடயாசபடிஸ 
இன்சிபிடஸ

 t. அட்ரினலின் e இேத்த குழாளய 
விரிவளடயச் செய்வது

அ. (p-d), (q-a), (r-c), (s-b), (t-e)
ஆ. (p-a), (q-d), (r-b), (s-c), (t-e)
இ. (p-d), (q-a), (r-b), (s-c), (t-e) 
ஈ. (p-d), (q-b), (r-a), (s-c), (t-e)

56. வரிளெ I ல் உள்ை ோைமில்லா சுேப்பிகளை  
வரிளெ IIல் உள்ை உடற்பகுதிகளுடன்     
சபாருத்துக.  (KCET – 1998)

வரிளெ I வரிளெ II

ோைமில்லா சுேப்பி உடலில் அளேநதுள்ை 
இடம்

a ளதோய்டு சுேப்பி p சிறுநீேகத்தின் 
ரேற்பகுதியில்

b பாோளதோய்டு சுேப்பி q களணயத்தின் உள்ரை

c அட்ரினல் சுேப்பி r குேல் வளையில்

d லாங்கரைான் திட்டுகள் s மூளையின் 
அடிப்பகுதியில்

அ. (a-t), (b-r), (c-p), (d-q)
ஆ. (a-s), (b-t), (c-p), (d-q)
இ. (a-p), (b-q), (c-r), (d-t)
ஈ. (a-q), (b-s), (c-t), (d-p)

57.   எணடிரோரகஸட்ரோனின் பணிகள் என்ன? 
(CBSE-1994)
அ. இளேப்ளபயின் சுேப்ளப தூணடுகி்றது   
ஆ. களணய நீர சுேப்ளபத் தூணடுகி்றது
இ. பித்த நீர நுகரளவ சேறிப்படுத்துகி்றது   
ஈ. இடரப்ட்ப நீர சுரப்்பட� �டெ வசய்கிைது.

58. கீழ்வருவனவற்றுள் ெரக்களேயின் வைரசிளத 
ோற்்றத்தில் பங்ரகற்காத ைாரரோன் எது? (RE 
– AIPMT 2015)
அ. குளுக்ககான்       ஆ. காரடிரொன்   
இ. அல்தொஸ்டீதரான்  ஈ. இன்சுலின்

59. வயதானவரகளில் வைரச்சி ைாரரோன் 
மிளக சுேப்பு,  ரேலும் உடல் உயேத்ளத 
அதிகரிப்பது இல்ளல.  ஏசனனில் (NEET 2017)
அ.  விெடலப் ்பருெததிற்கு பிைகு எபிிஃட்பசிஸ் 

�ட்டுகள் மூடுகிைது   
ஆ.  வயதானவரகளில் எலும்புகள் வைரச்சி 

ைாரரோனுக்கான உணரவுகளை 
இழக்கி்றது

இ.  பி்றநத பி்றகு தளெ ோரகள் வைரவதில்ளல
ஈ.  வயதானவரகளில் வைரச்சி ைாரரோன் 

செயலற்்றதாக ோறுகி்றது.

60. இதய சுழற்சியின்ரபாது உணடாகும் ெப்தத்ளத 
ரகட்பதற்கு ேருத்துவரகள் 
ஸசடத்தஸரகாப்ளப பயன்படுத்துகி்றாரகள்.  
இேணடாவது ஓளெ எப்சபாழுது ரகட்கும்  
(RE – AIPMT-2015)
அ   SA  முடிச்சிலிருநது AV முடிச்சு 

ெமிக்ளஞளய சபறுகி்றது.
ஆ AV வால்வுகள்  
இ.  ஏட்ரியத்திலிருநது இேத்தம் பாய்வதால் 

சவன்ட்ரிகுலார சுவரகள் 
அதிரவளடகி்றது.   

ஈ.  வென்ட்ரிகிளிலிருந்து இரத�ம் இரத� 
குழாய்களுக்குள் ்பாய்ந்� பிைகு பிடைச 
சந்திர ொல்வுகள் மூடுகிைது.
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விலங்கியல்- மேல்நிலல முதலாம் ஆண்டு
செய்முலை லைமயடு

செய்முறை ச�ொது அறிவுறை
மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் அறிவுரை்கரைப் பெறுவதன் மூலம் 
பெய்முரைப் ெகுதியில் மிகுநத ெயன் பெைலாம்.

1.  மாணவர்கள் ்கண்டிப்ொ்க அரைத்து பெய்முரை வகுப்பு்களிலும் 
்கலநது ப்காள்ை வவண்டும்.

2.  இநத பெய்முரை ெயிற்சி ஏடரடை, பெய்முரை வகுப்ெரை்ககு எடுத்துச் 
பெல்ல வவண்டும்.

3.  பெய்முரை வகுப்ெரை்ககுச் பெல்லும் வொது வெைா, பென்சில் (HB), 
அழிப்ொன், அைவுவ்கால் மற்றும் சிறிய ர்க்ககுடரடை வொன்ைவற்ரை 
மை்க்காமல் எடுத்துச் பெல்ல வவண்டும்.

4.  பெய்முரைத் தரலப்பு, வததி மற்றும் ்கண்டைறிநத குறிப்பு்கரை ெதிவு 
பெய்தல் அவசியம்.

5. ஆசிரியர தரும் விை்க்கங்கரை்க கூரநது ்கவனித்தல் வவண்டும்.
6.  ்காடசி்க்கா்க ரவ்க்கப்ெடடிரு்ககும் மாதிரி்கரை உற்றுவ�ா்ககி, 

அவற்றின் வடிவம், நிைம், அைவு வொன்ைவற்ரை குறித்து்க 
ப்காள்வதுடைன், பென்சிலால் ெடைம் வரைநது ொ்கங்கரை்க குறி்க்க 
வவண்டும்.

7.  தாவை வொதரை்கரை ்கவைத்துடைன் பெய்ய வவண்டும். 
மற்ைவர்களின் வொதரை அைவீடு்கரை குறித்து்க ப்காள்ை்ககூடைாது.

8.  நுண்வணா்ககியில் உள்ை பொருள் �ன்கு பதளிவா்க பதரியவில்ரல 
எனில் அரத ஆசிரியரு்ககு ெணிவுடைன் பதரிவி்க்கவும்.

9.  ்காடசி்ககு ரவ்க்கப்ெடடிரு்ககும் மாதிரி்கரை பதாடைவவா, எடு்க்கவவா 
கூடைாது.

10.  �குதி III முதல் VIII வறை உள்ள மொதிரிகள / �டஙகள ப�ொனைவற்றிக்கு 
செய்முறை �திபவட்டில் �டம் வறையத் பதறவயில்றலை. தகுநத 
ஒளி �டஙகற்ள பெகரித்து செய்முறை �திபவட்டில் ஒட்டி 
குறிப்புகற்ள எழுதவும்.
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ோதிரி வினாததாள்

பேைம் – 2½ மணி  
மதிப்ச�ண் – 15

I.  A – வில் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை (ெடைம் / ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி) யாபதை ்கண்டைறிநது  
ெடைம் வரைநது அதன் உள்ைறி ெண்பு்கள் இைண்டிரை எழுது்க. (2)

II.  B – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை விலஙகு திசுரவ (�ழுவம் /ெடைம்/வரைப்ெடைம்)  
யாபதை ்கண்டைறிநது ெடைம் வரைநது இைண்டு குறிப்பு்கரை எழுது்க. (2)

III.  C – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடை எலும்பு / மூடடு யாபதை ்கண்டைறிநது இைண்டு  
குறிப்பு்கரை எழுது்க. (1)

IV.  D – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெடைத்ரத ொரத்து அது எநத வ�ாய் / குரைொடு 
எை்க ்கண்டைறிநது அதன் பெயர மற்றும் மூன்று அறிகுறி்கரை குறிப்பிடைவும். (2)

V.  E – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை மருத்துவ உெ்கைணங்கள் / ்கருவி்கரை  
யாபதை்க ்கண்டைறிநது மூன்று மு்ககியத்துவத்ரத எழுதவும். (2)

VI.  1.  F – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ்கரைெலில் இருநது அவமானியா / யூரியா உள்ைரத 
வொதரையின் மூலம் ்கண்டைறிதல் / உமிழநீரில் அரமவலஸ் பெயல்திைரை்க 
்கண்டைறிதல். (ஏவதனும் ஒன்று). (3)

 2.  G – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை வொதரை / ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி / ெடைங்கள்  
ஆகியவற்ரை உற்றுவ�ா்ககி எழுது்க. (2)

VII.  H – ல் ப்காடு்க்கப்ெடடுள்ை ெதப்ெடுத்தப்ெடடை உயிரி / ெடைங்கரை்க ்கண்டைறிநது 
அவற்றின் பொருைாதாை மு்ககியத்துவத்ரத குறிப்பிடைவும். (1)

  பமாத்தம்     (15)
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ேதிபசபெண் ஒதுக்கீடு

பேைம் – 2½ மணி  
மதிப்ச�ண் – 15

I. ்கண்டைறிதல் - ½, ெடைம் மற்றும் ொ்கம் - ½, உள்ைறி ெண்பு்கள் – 1
  (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).         (2)

II. ்கண்டைறிதல் - ½, ெடைம் மற்றும் ொ்கம் - ½, குறிப்பு்கள் – 1
 (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).         (2)

III. ்கண்டைறிதல் - ½, குறிப்பு்கள் – ½ (ஏவதனும் இைண்டு மடடும்).    (1)

IV. ்கண்டைறிதல் - ½, வ�ாயின் அறிகுறி – 1½ (ஏவதனும் மூன்று மடடும்).    (2)

V. ்கண்டைறிதல் - ½, மு்ககியத்துவம் – 1½ (ஏவதனும் மூன்று மடடும்).   (2)

VI. 1. பெய்முரை – 1, வொதரை - 1, முடிவு – 1.       (3)

 2. பெய்முரை - 1, முடிவு – 1. ./ ்கண்டைறிதல் - 1, ்காைணம் -1    (2)

VII. ்கண்டைறிதல் - ½, பொருைாதாை மு்ககியத்துவம் – ½     (1)

           பமாத்தம்       (15)

குறிப்புகள: செய்முறை றகபயட்டில் சகொடுக்கப்�டொத ச�ொருத்தமொன குறிப்புகள 
உள்ளறிப்�ண்புகள இருப்பின அவற்றை கருத்தில் சகொண்டு கண்டிப்�ொக மதிப்ச�ண் 
வழஙகுதல் பவண்டும்.
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பெகுதி - I (A) 

வ.எண் ேழுவஙகள / �தப்�டுத்தப்�ட்ட உயிரினம் �க்கம்
1 ்கடைற்ெஞ்சு 322

2 ்கடைல் ொமநதி 322

3 புளூவைாபிைா்ககியா 322

4 �ாடைாப்புழு 323

5 அஸ்்காரிஸ் 323

6 மண்புழு 324

7 ்கைப்ொன்பூச்சி 324

8 ஆப்பிள் �த்ரத 324

9 �டெத்திை மீன் 325

10 ெலவைாகிைாெஸ் 325

11 எலி 326

பெகுதி - II (B)

வ.எண் ேழுவஙகள / �டஙகள �க்கம்

1 தடரடை எபிதீலியம் 326

2 தூண்வடிவ எபிதீலியம் 327

3 இைத்த சிவப்ெணு்க்கள் 327

4 இைத்த பவள்ரையணு்க்கள் 327

பெகுதி - III (C)

வ.எண் மொதிரி / �டஙகள �க்கம்

1 வமல்ர்கபயலும்பு 328

2 இடுப்பெலும்பு வரையம் 328

3 விலா எலும்பு்ககூடு 328

4 ெநது கிண்ண மூடடு 329

சபொருளடக்ைம்
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பெகுதி-IV (D)

வ.எண் �டஙகள �க்கம்

1 அடிென் வ�ாய் 329

2 மைாஸ்மஸ் 330

3 எ்க்ாப்தால்மி்க ்காய்டடைர (கிவைவின் வ�ாய்) 330

பெகுதி-V (E)

வ.எண் �டஙகள / உ�கைணஙகள �க்கம்

1 ஸ்படைத்தஸ்வ்காப் 330

2 ஸ்பி்கவமாமாவைாமீடடைர 331

3 குளு்கவ்காமீடடைர 331

4 எல்கடவைா ்காரடிவயா கிைாஃப் (ECG) 331

பெகுதி-VI (F and G)

வ.எண் ஆய்வுகள �க்கம்

1 அவமானியாவிற்்காை ப�ஸ்லரின் ஆய்வு 332

2 யூரியாவிற்்காை ஃபீைால் சிவப்பு ஆய்வு 332

3 உமிழநீர அரமவலசின் பெயல்ொடரடை்க ்கண்டைறிதல் 333

4 ்கண்ணில் உள்ை குருடடு புள்ளிரய ்கண்டைறிதல் 333

5 ்கைப்ொன் பூச்சியின் ஆண் / பெண் ொலிரைத்ரத 
்கண்டைறிதல் 334

பெகுதி-VII (H)

வ.எண் ச�ொரு்ளொதொை முக்கியத்துவம் �க்கம்

1 ்காஙவ்கயம் ்காரை 334

2 நீரஉயிரி-ெயிர வைரப்பு 334

3 வதனீ 335

4 ெடடுப்புழு (ொம்பி்கஸ் வமாரி) 335

XI_Zoology Practical Manual TM.indd   321 06-02-2020   2.51.53 PM



322

 2. ைடல்ொேந்தி

I.  ‘A’ – வில் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள (பெடம் / பெதபபெடுததபபெட்ட உயிரி) யாசதன 
ைண்டறிந்து பெடம் வலைந்து அதன் உள்ளறி பெண்புைள் இைண்டிலன எழுதுை.

 1.  ைடறபெஞ்சு

	 குறிப்புகள்:
• இவை உடல் முழுைதும் துவைகவை ககொணட உயிரினம் ஆகும்.
• இவை நீரில் ைொழும் எளியைவக பல கெல் உயிரினம் ஆகும்.
• நீர�ொடடக் கொல்ைொய் மணடலம் இவ்வுயிரிகளின் சிறப்பு பணபொகும். ஆஸ்டியொ என்னும் துவை 

ைழியொக ஸ்பொஞரஜொசீல் எனும் வமயக்குழிவய அவடயும் நீர், ஆஸ்குலம் ைழியொக 
கைளிரயறுகிறது.

• ககொயரனொவெடடுகள் எனப்படும் கவெயிவைச் கெல்கள் ஸ்பொஞரஜொசீல் மற்றும் கொல்ைொய்ப் 
பகுதியில் ப�விக் கொணப்படுகிறது.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை பதப்படுததப்படட உயிரினம் 
/ படம் கடல்ெொமந்தி ஆகும். இவை நிரடரியொ கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

கண்டறிதல்:

இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் 
கடற்பஞசு ஆகும். இவை 
துவையுடலிகள் கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

	 குறிப்புகள்:
• இவை கெமடரடொசிஸ்டுகள் எனப்படும் ககொடடும் கெல்கவை அைற்றின் உணர்நீடசிகளில் 

ககொணடுள்ைன.
• இவை திசு அைவிலொன உடற்கடடவமப்வப கபற்ற ஈ�டுக்கு உயிரியொகும்.
• கெரிததல் மற்றும் சுற்ரறொடடம் ஆகிய இரு பணிகவை கெய்யும் சீலணடி�ொன் என்னும் குழி உடலின் 

வமயப்பகுதியில் அவமந்துள்ைது. இது வைப்ரபொஸ்ரடொம் என்னும் கபருந்துவை மூலம் கைளிரய 
திறக்கிறது.

• ைவலப்பின்னல் அவமப்புவடய எளிய ெ�ம்பு மணடலம் கொணப்படுகிறது.
• இதன் ைொழக்வக சுைற்சியில் கமடடொகஜனிஸிஸ் எனும் பொல் மற்றும் பொலிலி தவலமுவற மொற்றம் 

கொணப்படுகிறது.
• இதன் கருைைர்ச்சியில் குற்றிவைகவை உவடய பிைொனுலொ எனும் லொர்ைல் பருைம் கொணப்படுகிறது.

 3. புளூமைாபிைாக்கியா

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் 
புளூர�ொபி�ொக்கியொ ஆகும். இவை டிரனொஃரபொ�ொ 
கதொகுதிவயச் ெொர்ந்தவையொகும்.
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கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
ெழுைம் / படம் ெொடொப்புழு ஆகும். இது 
தடவடப்புழுக்கள் கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

குறிப்புகள்:
• புளூர�ொபி�ொக்கியொ திசு அைவிலொன உடல் கடடவமப்வபப் கபற்றுள்ை ஈ�ொ�ச் 

ெமச்சீ�வமப்புவடய ஈ�டுக்கு கடல்ைொழ உயிரிகைொகும். 
• இவை இடப்கபயர்ச்சிக்குப் எடடு ைரிவெயிலொன குறுயிவைகளுடன் கூடிய கைளிப்புறச் 

சீப்புததகடவடப் கபற்றுள்ைன.
• உயிக�ொளிர்தல் டீரனொஃரபொ�வின் சிறப்புப் பணபொகும். 
• நிமடரடொசிஸ்டடுகள் இல்லொத நிவலயில், இவை சிறப்புத தன்வம ைொய்ந்த ககொரலொபிைொஸ்ட 

(Colloblasts) கெல்கவைப் கபற்றுள்ைன. 
• இவ்விலங்குகளில் பொல்இனப்கபருக்கம் மடடுரம ெவடகபறுகிறது. புறக்கருவுறுதவலத கதொடர்ந்து, 

மவறமுகக் கருைைர்ச்சி ெவடகபறுகிறது. சிடிப்பிட லொர்ைொ (Cydippid) பருைம் கொணப்படுகிறது.

குறிப்புகள்:
• இவை முதுகுப்புற ையிற்றுப்புறைொக்கில் தடவடயொன உடலவமப்வபப் கபற்ற மூைடுக்கு உயிரியொகும்.
• இவை கபரும்பொலும் மனிதன் மற்றும் பிறவிலங்குகளில் ஒடடுணணிகைொக ைொழகின்றன.
• இைற்றில் கொணப்படும் ககொக்கிகளும், உறிஞசிகளும் ஒடடுறுப்புகைொக கெயல்படுகின்றன.
• கழிவுநீக்கமும், ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபொடும் சுடர் கெல்கள் மூலம் ெவடகபறுகிறது.

 4. நாடாபபுழு

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் அஸ்கொரிஸ் 
ஆகும். இவை உருவைப்புழுக்கள் கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

குறிப்புகள்:
• இப்புழுக்கள் குறுக்குகைடடு ரதொற்றததில் ைடட ைடிவில் கொணப்படுைதொல் உருவைப்புழுக்கள் 

என அவைக்கப்படுகின்றன.
• இவை ரபொலி உடற்குழி உவடய  மூைடுக்கு உயிரியொகும்.
• கணடங்கைற்ற உடலொனது கியூடடிக்கிள் என்னும் கடினமொன உவறயொல் மூடப்படடுள்ைது.
• முழு ைைர்ச்சி அவடந்த கெரிமொன மணடலம் கொணப்படுகிறது.
• ஆண, கபண புழுக்களுக்கிவடரய பொல் ரைறுபொடு கொணப்படுகிறது.
• கழிவுநீக்கம் க�ன்னட கெல்கள் மூலம் ெவடகபறுகிறது.
• இவை அக ஒடடுணணிகைொக ைொழகின்றன.
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குறிப்புகள்:
• மணபுழுக்கள் மூைடுக்குகவைக் ககொணட 

வெரெொசீரலொரமட உயிரிகள் ஆகும்.
• இைற்றின் நீணட உடலொனது பல கணடங்கைொகப் 

பிரிக்கப்படடுள்ைது. இதற்கு கமடடொகமரிெம் என்று 
கபயர்.

• இைற்றின் உடற்சுைரில் உள்ை நீள் தவெகள், 
ைடடததவெகள் மற்றும் சீடடொக்கள் இடப்கபயர்ச்சிக்கு 
உதவுகின்றன.

• மூடிய ைவக இ�ததச் சுற்ரறொடட மணடலம் 
கொணப்படுகிறது. சுைொெநிறமியொன ஹீரமொகுரைொபின் 
இ�ததப் பிைொஸ்மொவில் கொணப்படுகிறது.

• இது ஒரு இருபொல் உயிரியொகும்

 7. ைைபபொன்பூச்சி 

 8. ஆபபிள் நதலத (லபெலா)

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட  உயிரினம் / படம் 
க�ப்பொன்பூச்சி ஆகும். இவை 
கணுக்கொலிகள் கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் ஆப்பிள் 
ெதவத (வபலொ) ஆகும். இவை கமல்லுடலிகள் 
கதொகுதிவயச் ெொர்ந்தவையொகும்

குறிப்புகள்:
• இவை மூைடுக்குகவைக் ககொணட வெரெொசீரலொரமட விலங்குகள் ஆகும்.
• இவை கணுக்களுடன் கூடிய இவண உறுப்புகவைப் கபற்றுள்ைன. 
• உடலொனது வகடடின் தகடடினொல் ஆன புறெடடகங்கைொல் மூடப்படடுள்ைது. ரதொலுரிததல் 

நிகழவின் மூலம் புறச்ெடடகம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
• மூச்சுக்குைல்கள் மூலம் சுைொெம் ெவடகபறுகிறது.
• மொல்பிஜியன் குைல்கள் மூலம் கழிவுநீக்கம் ெவடகபறுகிறது.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் 
அஸ்கொரிஸ் ஆகும். இவை உருவைப்புழுக்கள் கதொகுதிவயச் ெொர்ந்தவையொகும்.

 6. ேண்புழு
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குறிப்புகள்:
• இவை உடற்குழிகவைக் ககொணட மூைடுக்கு உயிரினங்கள்.
• உடலொனது கொல்சியம் கொர்பரனடடினொலொன கடின ஓடடினொல் மூடப்படடுள்ைது.
• உள்ளுறுப்புகள் ரமன்டில் என்னும் கமன்வமயொன ரதொலொல் மூடப்படடுள்ைது.
• சுைொெமொனது எணணற்ற இறகு ைடிை டினிடியொ எனப்படும் கெவுள்கள் மூலம் ெவடகபறுகிறது.
• ைொய் பகுதியில் அ�ம் ரபொன்ற �ொடுலொ எனும் அவமப்பு கொணப்படுகிறது.
• கழிவு நீக்கம் கெப்ரிடியொக்கள் மூலம் ெவடகபறுகிறது.
• இ�ததததில் ஹீரமொெயொனின் எனும் சுைொெ நிறமி கொணப்படுகிறது.
• கருைைர்ச்சியில் கொணப்படும் இைம் உயிரி, கைலிஜர் லொர்ைொ என அவைக்கப்படுகிறது.

 9. நட்ெததிை மீன்

குறிப்புகள்:
• இைற்றின் ரதொல் முடகள் ரபொன்ற நீடசிகைொல் ஆனது. 
• இைற்றில் நீர்க்குைல் சுற்ரறொடட மணடலம் கொணப்படுகிறது.
• குைல் கொல்கள் மூலம் இடப்கபயர்ச்சி ெவடகபறுகிறது.
• முதிர் உயிரி ஐந்தொ�ச் ெமச்சீர் கபற்றது.
• லொர்ைொக்கள் இருபக்கச் ெமச்சீர் ககொணடது.
• இதயம் மற்றும் இ�ததக் குைல்கைற்ற திறந்த ைவக இ�தத ஓடட மணடலம் கொணப்படுகிறது.
• இைற்றில் தன்னுறுப்பு துணடிப்பு தன்வமயுடன் சிறப்புமிக்க இைப்பு மீடடல் பணவபயும் 

ககொணடுள்ைன.
• கருைைர்ச்சியின் ரபொது உருைொகும் முதல் லொர்ைொ வபபிரனரியொ எனப்படுகிறது.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் 
ெடெததி� மீன் ஆகும். இது 
முடரதொலிகள் கதொகுதிவயச் 
ெொர்ந்தவையொகும்.

 10. பெலமனாகிளாெஸ்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை பதப்படுததப்படட 
உயிரினம் / படம் பலரனொகிைொெஸ் ஆகும். இது  கைமி 
கொர்ரடடடொ கதொகுதிவயச் ெொர்ந்தவையொகும்.

XI_Zoology Practical Manual TM.indd   325 06-02-2020   2.51.54 PM



326

குறிப்புகள்:
• பொல் சு�ப்பிகவைப் கபற்றிருததல் இதகதொகுதியின் சிறப்பு பணபொகும்.
• புறச்கெவிமடல் கொணப்படுகிறது.
• இதயம் ெொன்கு அவறகவை ககொணடது.
• சிறுநீ�கம் கமடடொகெஃப்ரிக் ைவகவயச் ெொர்ந்ததது.
• இது ஒரு கைப்பம் மொறொ (ரைொமிரயொகதர்மிக்), குடடி ஈனும், மொறுபடட (Heterodont) பல் 

அவமப்வபப் கபற்ற விலங்கொகும்.

 1. தட்லட எபிதீலியம்

குறிப்புகள்:
• தடவடைடிை எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய ைவகவயச் ெொர்ந்தது.
• இது கமல்லிய தடவட ைடிை ஓ�டுக்குச் கெல்கைொல் ஆனது. ஒழுங்கற்ற விளிம்புகவைக் ககொணடது.
• இவை சிறுநீ�கக் குரைொமருலஸ்களிலும், நுவ�யீ�ல் கொற்றுப்வபகளிலும், இதயததிலும் 

கொணப்படுகிறது.
• இது ஊடுருைல் எல்வலயொகவும், ைடிகடடும் ப�ப்பொகவும் கெயல்படுகிறது.

II.   ‘B’ யில் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள விலங்குத திசுலவ ைண்டறிந்து அதறைான 
ஏமதனும் இைண்டு குறிபபுைலள எழுதுை.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை ெழுைம் / 
படம் எளிய தடவட எபிதீலிய திசுைொகும்.

குறிப்புகள்:
• இது முதுகுெொணுள்ைவை மற்றும் முதுகுெொணற்றவைக்கு இவடப்படட உயிரியொகும்.
• உருவை ைடிை உடலொனது, புர�ொரபொஸிஸ், கழுததுப் பகுதி மற்றும் உடல் பகுதி என மூன்று 

பகுதிகவைக் ககொணடுள்ைது.
• இவை இருபக்க ெமச்சீர் ககொணட கடல்ைொழ உயிரிகள் ஆகும். 
• இைற்றின் கழிவுநீக்கம் புர�ொரபொசிஸ் சு�ப்பி மூலம் ெவடகபறுகிறது.
• இதில் டொர்ரனரியொ லொர்ைொவுடன் கூடிய மவறமுகக் கருைைர்ச்சிக் கொணப்படுகிறது.
• குைல் ைடிை கதொணவட புறைைர்ச்சி இவ்வுயுரிகளின் தனிசிறப்பு பணபொகும்.

 11. எலி

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் 
எலி ஆகும். இதன் கதொகுதி: 
முதுகுெொணுவடயவை, துவணத 
கதொகுதி: முதுககலும்புவடயவை, 
ைகுப்பு: பொலூடடிகள். வால்

வைாமம் பெவிமடைல்
்கண்
உணர நீடசி
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 2. தூண்வடிவ எபிதீலியம்

குறிப்புகள்:
• தூணைடிை எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய ைவகவயச் ெொர்ந்தது.
• இவை ைடட மற்றும் நீள்ைடட உடகருவை கெல்லின் அடிப்பகுதியில் ககொணட உய�மொன ஓ�டுக்குச் 

கெல்கைொல் ஆனவை.
• இவை இவ�ப்வபயில் இருந்து மலக்குடல் ைவ� உள்ை கெரிமொன மணடலததின் உடபுறததில் 

கொணப்படுகிறது.
• இவை உறிஞசுதல் மற்றும் ரகொவை, கெொதி ரபொன்ற கபொருடகவை சு�ததல் ஆகிய பணிகவை 

ரமற்ககொள்கின்றன.

உட்கரு

அடிப்ெகுதி

பெல்ெடைலம்கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை ெழுைம் / 
படம் எளிய தூணைடிை எபிதீலிய திசுைொகும்.

 3. இைததச்சிவபபெணுக்ைள்

வமற்புை அரமப்புகுறு்ககு பவடடுத் வதாற்ைம்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை ெழுைம் /  
படம் மனித இ�ததச்சிைப்பணுக்கள் ஆகும்.

 4. இைதத சவள்லளயணுக்ைள்

குறிப்புகள்:
• இ�ததச்சிைப்பணுக்கள் ஹிரமொகுரைொபின் என்னும் சிைப்பு நிற சுைொெ நிறமிகவைப் 

கபற்றுள்ைன.
• இந்நிறமி ைொயு பரிமொற்றததிற்கு உதவுகிறது.
• இ�ததச்சிைப்பணுக்கள் எலும்பு மஜவஜயில் உற்பததி கெய்யப்படடு மணணீ�ல் மற்றும் 

கல்லீ�லில் அழிக்கப்படுகின்றன.
• ஆர�ொக்கியமொன ஒருை�து இ�தத சிைப்பணுக்களின் ைொழெொள் ெ�ொெரியொக 120 ெொடகைொகும்.

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை ெழுைம் /  
படம்  மனித இ�தத கைள்வையணுக்கள் ஆகும்

இவயாசிவைாஃபில் வெவொஃபில் நியூடவைால்பில்

லிம்வொரெடவமாவைாரெட

குறிப்புகள்:
• இ�தத கைள்வையணுக்கள் உடகரு உவடய நிறமற்ற, அமீபொ ரபொன்று ெகரும் தன்வம 

ககொணடவை.
• இவை துகள்கள் உவடயவை, துகள்கள் அற்றவை என இ�ணடொக ைவகப்படுததப்படடுள்ைன. 

ரபரெொஃபில், நியூடர�ொஃபில் மற்றும் இரயொசிரனொஃபில் கெல்கள் துகள்கள் உள்ைவை ஆகும். 
ரமொரனொவெடடுகள் மற்றும் லிம்ரபொவெடடுகள் துகள்கள் அற்றவை ஆகும்.

• கைள்வையணுக்கள் ெம் உடவல ரெொய் கிருமிகளிடமிருந்து பொதுகொக்கின்றன.
• இைற்றின் ஆயுடகொலம் 13 முதல் 20 ெொடகள். கைள்வையணுக்கள் நிணநீர் மணடலததில் 

அழிக்கப்படுகின்ன.
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குறிப்புகள்:
• இது கொக்்ொ என்னும் இரு இடும்பகபலும்புகவையும், திருகைலும்பு மற்றும் ைொல் 

முள்கைலும்வபயும் ககொணடுள்ைது.
• இடுப்கபலும்பு ைவையம், எவடவயத தொங்கக் கூடிய உறுதியொன அவமப்பொகும்.
• ஒவ்கைொரு கொக்்ொ எலும்பும் இலியம், இஸ்கியம், பூப்கபலும்பு எனும் மூன்று எலும்புகைொல் 

ஆனது. 
• இவை இவணயும் இடததில் அசிடடொபுலம் எனும் ஆழந்த அவ�க்ரகொைக் குழி கொணப்படுகிறது.
• இப்பகுதியில் கதொவட எலும்பின் தவலப்பகுதி கபொருந்தியுள்ைது.

 3. விலாஎலும்புக்கூடு

மாரபெலும்பு

பமய்விலா எலும்பு

பொய்விலா எலும்பு

மித்ககும் விலா எலும்பு

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடிருக்கும் 
எலும்புக்கூடடுப் பகுதி / படம் மனித விலொ 
எலும்புக்கூடு ஆகும்.

 2. இடுபசபெலும்பு வலளயம்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடிருக்கும் 
எலும்பு / படம் மனித இடுப்கபலும்பு 
ைவையம் ஆகும்.

உள்வாபலலும்பு
சூத்க எலும்பு
இஸ்கியம்

இடுப்பெலும்பு

குறிப்புகள்:
• வககயலும்பு ரதொள்படவடக்கும், முழுங்வகக்கும் இவடயில் கொணப்படுகிறது.
• இவ்கைலும்பின் ரமல்பகுதி, ரதொள்படவடயின் கபொருந்து குழியினுள் (Glenoid cavity) 

கபொருந்தியுள்ைது.
• ரமல் வககயலும்பின் கீழப்பகுதி முன்வக எலும்புகைொன ர�டியஸ் மற்றும் அல்னொ எலும்புகளுடன் 

இவணந்துள்ைது.

III.   ‘C’ ல் சைாடுக்ைபபெட்ட எலும்பு / மூட்டு யாசதன ைண்டறிந்து இைண்டு 
குறிபபுைலள எழுதுை.

 1. மேல் லைசயலும்பு

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடிருக்கும் 
எலும்பு / படம் மனித ரமல் 
வககயலும்பு (Humerus) ஆகும்.

வமல்ர்க எலும்பின் தரலப்ெகுதி

தண்டு

ப்காைைாய்டு ஃொ்ா
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குறிப்புகள்:
• இது 12 இவண விலொ எலும்புகவைக் ககொணடது.
• ஒவ்கைொரு விலொ எலும்பும், முதுகுப்புறம் முதுககலும்புத கதொடருடனும் ையிற்றுப்புறம் 

மொர்கபலும்புடனும் இவணந்துள்ைது.
• ையிற்றுப்புறம் மொர்கபலும்புடன் இவணந்துள்ை முதல் ஏழு இவண விலொ எலும்புகளும் உணவம 

விலொ எலும்புகள் எனப்படுகின்றன.
• 8,9,10ைது இவண விலொ எலும்புகள் ையிற்றுப்புறம் மொர்கபலும்புடன் இவணயொமல் 7ைது விலொ 

எலும்புடன் இவணந்துள்ைன. இவை ரபொலி விலொ எலும்புகள் எனப்படுகின்றது.
• 11 மற்றும் 12ைது இவண விலொ எலும்புகள் மொர்கபலும்புடன் இவணயொமல் இருப்பதொல் இவை 

மிதக்கும் விலொ எலும்புகள் எனப்படும்.

 4. பெந்து கிண்்ண மூட்டு

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடிருக்கும் மூடடு/ 
படம் பந்து கிணண மூடடு ஆகும்.

குறிப்புகள்:
• இது உயவு மூடடு அல்லது தி�ை மூடடு ைவகவயச் ெொர்ந்தது.
• இந்த ைவகயில் பந்து ைடிை மூடடுகள் மற்கறொரு எலும்பிலுள்ை  கிணணைடிைக் குழியினுள் 

கபொருந்திக் கொணப்படுகிறது.
• இவ்ைவக மூடடுகள் அவனதது திவெகளிலும் சுைலக் கூடியது.
• இவ்ைவக மூடடு ரதொள்படவட ைவையததிற்கும் ரமற்வக எலும்பிற்கும் இவடயில் 

கொணப்படுகிறது.

IV.   ‘D’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள பெடதலத பொர்தது அது எந்த மநாய் / குலைபொடு 
எனக் ைண்டறிந்து அதன் சபெயர் ேறறும் மூன்று அறிகுறிைலள குறிபபிடவும்.

 1. அடிென் மநாய்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
படம் அடிென் ரெொவயக் குறிக்கிறது.

குறிப்புகள்:
• அடரினல் சு�ப்பி ரபொதுமொன அைவு ைொர்ரமொன்கவை சு�க்கொததொல் இந்நிவல ஏற்படுகிறது.
• அடரினல் கொர்கடக்ஸ் குவறந்த அைவு குளுக்ரகொகொர்டிகொய்டுகவையும் தொதுகலந்த 

கொர்டிகொய்டுகவையும் சு�ப்பரத இதற்கு கொ�ணமொகும்.
• தவெகள் பலமின்வம, குவறந்த இ�தத அழுததம், பசியின்வம, ைொந்தி, ரதொல் நிறமிகளின் அைவு 

அதிகரிததல் ரபொன்றவை இந்ரெொயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.
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V.   ‘E’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள ேருததுவ உபெைை்ணங்ைள் / ைருவிைலள 
யாசதனக் ைண்டறிந்து மூன்று முக்கியததுவதலத எழுதவும்.

 1. ஸ்சடததஸ்மைாப

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை மருததுை 
உபக�ணம் ஸ்கடததஸ்ரகொப் ஆகும்.

குறிப்புகள்:
• வத�ொய்டு சு�ப்பியின் அதிகப்படியொன கெயல்பொடு கிர�வின் ரெொவய ரதொற்றுவிக்கிறது.
• அடிப்பவட ைைர்சிவத மொற்ற உயர்வு (BMR) (50 – 100%) உயர்சுைொெ வீதம், துருததிய கணகள், மிவக 

இ�தத அழுததம், மிவக உடல் கைப்பநிவல, உயர் கழிவுநீக்க வீதம் ரபொன்றவை இந்ரெொயின் 
அறிகுறிகைொகும்.

• கபொதுைொன அறிகுறிகைொன முவறயற்ற மொதவிடொய் நிகழவு, முடிஉதிர்தல், வத�ொய்டு சு�ப்பி 
வீக்கமவடதல் ரபொன்றவைகைொகும்.

 3. எக்்ாபதால்மிக் ைாய்ட்டர் (கிமைவின் மநாய்)

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை படம் 
எக்்ொப்தொல்மிக் கொய்டடர் ரெொவயக் குறிக்கிறது.

குறிப்புகள்:
• இந்ரெொய் குைந்வதகளில் ஏற்படும் பு�தக்குவறபொடடு ரெொய் ஆகும்.
• இது பு�தக்குவறபொடடொல் ஏற்படும் ஒரு தீவி� ரெொயொகும்.
• இந்நிவல உணவில் கொர்ரபொவைடர�ட மற்றும் பு�தப் பற்றொக்குவறயொல் ஏற்படுகிறது.
• இவ்விதப் பொதிப்புக்கு உள்ைொன குைந்வதகள் ையிற்றுப்ரபொக்கு, உடல் கமலிதல் ரபொன்ற 

அறிகுறிகவைப் கபற்றிருப்பொர்கள்.

 2. ேைாஸ்ேஸ்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
படம் ம�ொஸ்மஸ் ரெொவயக் குறிக்கிறது.

XI_Zoology Practical Manual TM.indd   330 06-02-2020   2.51.56 PM



331

முக்கியத்துவம்:
• ஸ்கடததஸ்ரகொப் இதயம், சுைொெ பொவத, குடல் பொவத இைற்றில் ஏற்படும் ஒலிகவையும், ைைர் 

கருவின் இதயததின் ஓவெகவையும் ரகடக உதவுகிறது.
• இதய ைொல்வுகளின் கெயல்பொடுகள், நுவ�யீ�ல் ரெொய்கைொன ெளி, நுவ�யீ�ல் வீக்கம், மூச்சுக்குைல் 

வீக்கம் ரபொன்றைற்வற அறிய உதவுகிறது.
• ஸ்கடததஸ்ரகொப் ஸ்பிக்ரமொமொரனொமீடடர் உடன் இவணந்து இ�தத அழுததவத கணடறிய 

உதவுகிறது.

 2. ஸ்பிக்மோோமனாமீட்டர்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை மருததுை உபக�ணம் 
ஸ்பிக்ரமொமொரனொமீடடர் (இ�ததஅழுததமொனி) ஆகும்.

முக்கியத்துவம்:
• ஸ்பிக்ரமொமொரனொமீடடர் இ�தத அழுததவத கணடறிய உதவுகிறது.
• மனிதனின் இயல்பொன இ�தத அழுதத அைவு 120/80 mm/Hg.
• இதில் சிஸ்ரடொலிக் அழுததம் 120mm/Hg. இதில் டயஸ்ரடொலிக் அழுததம் 

80mm/Hg.
• இ�தத ஓடட நிவலவமவய மதிப்பிட உதவுகிறது.
• இதயச் கெயல்பொடு பற்றிய விைக்கதவத அளிக்கிறது.

 3. குளுக்மைாமீட்டர்

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை மருததுை உபக�ணம் / 
படம் குளுரகொமீடடர் ஆகும்.

முக்கியத்துவம்:
• இது இ�தத குளுக்ரகொஸ் அைவை ரதொ�யமொக அைவிட உதவும், எளிய வகயடக்கமொன 

கருவியொகும்.
• குளுக்ரகொமீடட�ொனது இ�தத குளுக்ரகொஸ் அைவை கணக்கிடடு இலக்கங்கைொக மி.கி/கட.லி 

அலகுடன் திவ�யில் கொணபிக்கிறது.
• குளுக்ரகொமீடடர் மின்ரைதி விவன கதொழில்நுடபததிரலொ அல்லது நிறப்பி�திபலிப்புக் 

ககொள்வகயின் அடிப்பவடயிரலொ கெயலொற்றுகின்றன.
• இயல்பொன இ�ததச் ெர்க்கவ�யின் அைவு 70 – 110 மி.கி/கட.லி.

 4. எலக்ட்மைா ைார்டிமயா கிைாஃப (ECG)

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை படம் 
எலக்டர�ொ கொர்டிரயொ கி�ொஃப் ஆகும்.
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அறிவன:		மஞெள் மற்றும் பழுப்பு நிறமொற்றம் ரதொன்றுைதொல் ககொடுக்கப்படடுள்ை கவ�ெலில் 
அரமொனியொ உள்ைது எனக் கணடறியப்படுகிறது.

 2. யூரியாவிறைான ஃபீனால் சிவபபு  ஆய்வு

ந�ோக்கம்: ககொடுக்கப்படடுள்ை ரெொதவன கவ�ெலில் யூரியொ உள்ைதொ எனக் கணடறிதல்.
உபகரணஙகள்:  ரெொதவனக்குைொய், ரெொதவனக் கவ�ெல், ரெொதவனக்குைொய் தொங்கி மற்றும் 

பிப்கபட.
நதவவயோன	கவரசல்கள்:  ஃபீனொல் சிைப்பு மற்றும் ககொள்ளு கபொடி (யூரிரயஸ் கெொதி 

அடங்கியது).

 1. அமோனியாவிறைான சநஸ்லரின் ஆய்வு

ந�ோக்கம்: ககொடுக்கப்படடுள்ை கவ�ெலில் அரமொனியொ உள்ைதொ என்று கணடறிதல். 
உபகரணஙகள்: ரெொதவனக்குைொய், ரெொதவனக்குைொய் இடுக்கி மற்றும் தொங்கி. 
நதவவயோன	கவரசல்கள்: கெஸ்லரின் கவ�ெல் மற்றும் ரெொதவனக் கவ�ெல்கள்

சசய்முவை:
1.  ஒரு சுததமொன ரெொதொவனக்குைொயில் 2மிலி ரெொதவனக்கொன மொதிரிக் கவ�ெவல எடுததுக் 

ககொள்ை ரைணடும்.
2. அததுடன் சில துளிகள் கெஸ்லரின் கவ�ெவல ரெர்தது ென்கு கலக்க ரைணடும்.
3.  ஆழந்த மஞெள் அல்லது பழுப்பு நிறம் ரதொன்றுகிறது. இது ககொடுக்கப்படடுள்ை கவ�ெலில் 

அரமொனியொ இருப்பவத உறுதி கெய்கிறது.

VI. 1.  ‘F’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள ைலைெலில் இருந்து அமோனியா / யூரியா 
உள்ளலத மொதலனயின் மூலம் ைண்டறிதல் / உமிழ்நீரில் அலேமலஸ் 
செயல்திைலனக் ைண்டறிதல். (ஏமதனும் ஒன்று).

   2. ‘G’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள மொதலன / பெதபபெடுததபபெட்ட உயிரி / பெடங்ைள் 
ஆகியவறலை உறறுமநாக்கி எழுதுை. ைண்ைளில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் 
சதாலலலவ ைண்டறிதல்./ ைைபபொன் பூச்சியின் பொலினம் ைண்டறிதல்.

முக்கியத்துவம்:
• குறிப்பிடட ரெ�ததில் இதயததில் 

ஏற்படும் மின்னணு கெயல்பொடுகவை 
பதிவிடுைதற்கு பயன்படுகிறது.

• வெனு ஆரிக்குலொர் முடிச்சு என்பது 
ைலது ஆரிக்கிளில் கொணப்படும் சிறப்பு 
ைவக தவெயொகும். இது இதய 
தூணடுதவல கதொடங்குகிறது.

• ECG அவலகள் மின் முவனப்பியக்க 
நீக்கததினொல் (Depolarization) 
ஏற்படுைரதயின்றி இதயச் 
சுருக்கததினொல் ஏற்படுைது இல்வல.

• ஒரு ெொதொ�ண ECG, மூன்று ைவகயொன அவலகவைத ரதொற்றுவிக்கிறது.  அவையொைன  P அவல, 
QRS கூடடவமப்பு மற்றும் T அவல.
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அறிவன:		சிவப்பு	நிைவீழபடிவு	நதோன்றுவதோல்	சகோடுக்கப்பட்டுள்்ள	நசோதவனக்	கவரசலில்	யூரியோ	
உள்்ளது	எனக்	கண்டறியப்படுகிைது.

சசய்முவை:
1.  ரெொதவனக்கொன கவ�ெவல 2 மி.லி அைவு ஒரு சுததமொன ரெொதவனக் குைொயில் எடுததுக் 

ககொள்ை ரைணடும்.
2.  இததுடன் சில துளிகள் ஃபீனொல் சிைப்பு கவ�ெவல ரெர்தது ென்கு கலக்க ரைணடும்.
3. ஒரு சிடடிவக ககொள்ளுப் கபொடிவய இததுடன் ரெர்ததுக் கலக்க ரைணடும்.
4. இதில் ரதொன்றும் சிைப்பு நிற வீழபடிவு, யூரியொ உள்ைவத குறிக்கிறது.

முடிவு: 
 1. என்னுவடய ைலது கணணில் உள்ை குருடடு புள்ளியின் கதொவலவு--------கெ.மீ
 2. என்னுவடய இடது கணணில் உள்ை குருடடு புள்ளியின் கதொவலவு-------கெ.மீ

சசய்முவை:
1. உனது இடது கணவண மூடிக்ககொள்.
2.  ககொடுக்கப்படட படதவத ைலது கணணுக்கு ரெ�ொக 50கெ.மீ முதல் 60கெ.மீ கதொவலவில் 

பிடிக்கவும்.
3.  ககொடுக்கப்படட படததில் உள்ை குறுக்கவமவு குறியீடவட உற்று ரெொக்கவும். உன்னொல் 

அருகிலுள்ை ைடடதவதயும் கொணமுடியும்.
4. படதவத உற்று ரெொக்கிக்ககொணரட அதவன கமதுைொக உன் கணணருரக ககொணடு ை�வும்.
5.  ஒரு குறிப்பிடட கதொவலவில் அந்த படததிலுள்ை ைடடம் உனது கண பொர்வைக்கு புலப்படொது. 

இந்த புலப்படொத புள்ளி குருடடுப் புள்ளி என அவைக்கப்படுகிறது.
6. கதொவலவை பதிவு கெய்துக்ககொள்ைவும்.
7.  இரத ரெொதவனவய உனது மற்கறொரு கணணில் கெய்து பொர். இப்கபொழுது குறுக்கவமவு 

குறியீடடிற்கு பதிலொக ைடடததிற்கு கெய்து பொர்.

 4. உன் ைண்ைளில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் சதாலலலவ ைண்டறிதல்.

அறிவன:		கவரசலில்	ஏறபட்்ட	நிைமறை	தன்வம	மனித	உமிழநீரில்	உள்்ள	அவமநேஸ்	ஸ்்டோர்சவச	
மோல்ந்டோஸோக	மோறறுவதோல்	ஏறபடுகிைது.

 3. உமிழ்நீர் அலேமலசின் செயல்பொட்லடக் ைண்டறிதல்

ந�ோக்கம்: மனித உமிழநீரில் உள்ை அவமரலஸின் கெயல்பொடவடக் கணடறிதல்.
உபகரணஙகள்:  ரெொதவனக் குைொய், உருவைக்கிைங்கு, உ�ல் மற்றும் உலக்வக.
நதவவயோன	கவரசல்கள்:  அரயொடின் கவ�ெல் மற்றும் மனித உமிழநீர்.

சசய்முவை:
1.  ஒரு ரெொதவன குைொயில் மசிதத உருவைகிைங்குச் ெொற்வற எடுததுக்ககொணடு அததுடன் சில 

துளிகள் அரயொடின் கவ�ெவல ரெர்க்க நீல நிறம் ரதொன்றும்.
2.  மற்கறொரு சுததமொன ரெொதவனக் குைொயில் உமிழ நீவ� ரெகரிதது அதிலிருந்து 

1 மி.லி உமிழநீவ� ரெொதவனக் கவ�ெலுடன் ரெர்க்க ரைணடும்.
3. பின்னர் கவ�ெல் நிறமற்றதொக மொறுகிறது.
4. இது உமிழநீரில் அவமரலஸ் இருப்பவத உறுதிப்படுததுகிறது.
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சபோரு்ளோதர	முக்கியத்துவம்:
• தமிழெொடடில் கொங்ரகயம் பகுதியில் ரதொன்றிய இவ்வினம் உழுைதற்கும், ைணடி இழுப்பதற்கும் 

பயன்படும் இழுவை இன மொடுகள் ஆகும்.
• இவ்வினம் தமிழெொடடில் பொ�ம்பரிய விவையொடடொன ஜல்லிக்கடடில் பங்ரகற்கும் புகழைொய்ந்த 

ஒரு இனமொகும்.
• இவ்வினம் இழுவை இனததிற்கொன மிகச் சிறந்த எடுததுகடடொக கருதப்படுகிறது.

 2. நீர்உயிரி-பெயிர் வளர்பபு (Aquaponics)

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை  
கதொழில்நுடப ைவ�படம் நீர்உயிரி-பயிர்  
ைைர்ப்பு ஆகும்.

 1. ைாங்மையம் ைாலள

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை 
படம் கொங்ரகயம் கொவை ஆகும்.

VII.   ‘H’ ல் சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள பெடம்/ வலைபெடம் / பெதபபெடுததபபெட்ட உயிரிலய 
ைண்டறிந்து அவறறின் சபொருளாதாை முக்கியததுவதலத குறிபபிடவும். 

 5.  சைாடுக்ைபபெட்டுள்ள ைைபபொன் பூச்சியின் (ோதிரி / பெடம் / உயிரி) பொலினம் 
ைண்டறிந்து,  ஏமதனும் இைண்டு குறிபபுைள் தருை.

கண்டறிதல்	:

குறிப்புகள்	:
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ைாணி வதனீ

வவரல்காை வதனீ

ஆண் வதனீ

 3. மதனீ

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை  
பதப்படுததப்படட உயிரினம் / படம் ரதனீ ஆகும்.

சபோரு்ளோதர	முக்கியத்துவம்:
•  நீர்உயிரி-பயிர் ைைர்ப்பு என்பது நீர் உயிரி ைைர்ப்பியலும் நீர்தொை� ைைர்ப்பியலும் ரெர்ந்த 

கதொழில் நுடபமொகும்.
•  இது மீன்களின் கழிவுகபொருடகவை மறுசுைற்சி கெய்து சூழநிவல மணடலதவதச் 

ெமநிவலப்படுததுவும், நீர�ொடடததின் ெச்சுதன்வமவய குவறக்கவும் பயன்படுகிறது.
•  இம்முவற மூலம் திரலப்பியொ, தங்கமீன், ககொடுைொ ரபொன்ற மீன்கள் ைைர்க்கப்படுகின்றன.
•  இம்முவறயில் தக்கொளி, மிைகு, கைள்ைரி ரபொன்ற தொை�ங்களும் ைைர்க்கப்படுகின்றன.

 4. பெட்டுபபுழு (பொம்பிக்ஸ் மோரி)

கண்டறிதல்:
இனம் கணடறிய வைக்கப்படடுள்ை படம் படடுப்புழு 
(பொம்பிக்ஸ் ரமொரி) ஆகும்.

சபோரு்ளோதர	முக்கியத்துவம்:
• ரதனீக்களிடமிருந்து கிவடக்கும் முக்கிய கபொருடகள் ரதன் மற்றும் ரதன் கமழுகு ஆகும்.
• ரதன் ெர்க்கவ�க்கு மொற்றொக உதவும் முக்கிய ஊடடப்கபொருள் ஆகும்.
• இது ஒரு கிருமிெொசினியொவும், மலமிைக்கியொகவும் மற்றும் தூக்கமின்வமவய தவிர்ப்பதற்கும் 

பயன்படுததப்படடு ைருகிறது. ரதன் சிதத மருததுைம் மற்றும் யுனொனி மருததுைததிலும் 
பயன்படுததப்படுகிறது.

• ரைவலக்கொ� ரதனீயின் ையிற்றுப்பகுதியில் சு�க்கப்படும் ரதன் கமழுகு கமழுகுைர்ததிகள் 
தயொரிக்கவும் ம�ததைைொடங்கவை கமருகூடடவும் பயன்படுகிறது.

சபோரு்ளோதர	முக்கியத்துவம்:
• பொம்பிக்ஸ் ரமொரியிடமிருந்து கபறப்படும் படடு இவைகள் மல்பரிபடடு என அவைக்கப்படுகிறது.
• இது மல்பரி இவலகவை உணைொக உடககொள்கிறது.
• படடொவடகள், மீன்பிடிக்கும் ைவலகள், பந்தய கொர்களின் ெக்க�ங்கள், மருததுை ஆவடகள் மற்றும் 

பொ�ொசூடடுக்கள் தயொரிப்பதற்கு பயன்படுகின்றன.
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ொடைநூல் குழுத் தரலவர மற்றும் ஆவலாெரை
முரைவர. சுல்தான் அ்கமது இஸ்மாயில்
அறிவியலாைர,  
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆைாய்ச்சி அரமப்பு, பென்ரை.
முரைவர பி.வ்க.்கலிைா
இரணப்வெைாசிரியர, (விலஙகியல் துரை), 
மாநில்க ்கல்லூரி, பென்ரை.

வமலாய்வாைர்கள் 
முரைவர வாரிஸ்்ாங தங்கஃபூ
உதவிப் வெைாசிரியர (விலஙகியல் துரை), மண்டைல ்கல்வியியல் நிறுவைம் (RIE) 
வததிய மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி குழுமம் (NCERT) 
ரமசூர, ்கர�ாடை்கா.

முரைவர. சித்திைவல்கா ைாமெநதிைன்
வெைாசிரியர (ெணி நிரைவு) 
ஸ்படைல்லாவமரி்க ்கல்லூரி, பென்ரை.

முரைவர. ெ. எழிலைசி ொலசுப்பிைமணியன்
இரண வெைாசிரியர மற்றும் துரைத்  தரலவர (ெணி நிரைவு) 
எத்திைாஜ் ம்களிர ்கல்லூரி , பென்ரை.

முரைவர, வீ. உஷாைாணி  
இரண வெைாசிரியர மற்றும் துரைத் தரலவர (ெணி நிரைவு) 
விலஙகியல் துரை, ்காயிவதமில்லத் அைசு ம்களிர ்கரல்க்கல்லூரி, பென்ரை.

வல்லு�ர குழு
முரைவர. ெ. ெைைா, இரணப் வெைாசிரியர (விலஙகியல் துரை) 
்காயிவதமில்லத் அைசு ம்களிர ்கரல்க்கல்லூரி, பென்ரை.

முரைவர பூ. மீைா,இரண வெைாசிரியர (விலஙகியல் துரை),  
மாநில்க ்கல்லூரி, பென்ரை.

முரைவர ஏ. மாலதி, இரண வெைாசிரியர மற்றும் துரைத்தரலவர  
(விலஙகியல் துரை) இைாணி வமரி ்கல்லூரி, பென்ரை.

முரைவர. அருள் ெவ்கா. பைஜிைா வமரி இைா.
இரண வெைாசிரியர (விலஙகியல் துரை) 
அ்கஸீலியம் ்கல்லூரி, வவலூர.

முரைவர. ொ. வின்கின்ஸ் ெநவதாஷ்
உதவிப் வெைாசிரியர (விலஙகியல் துரை) 
அைசிைர ஆடைவர ்கல்லூரி, �நதைம், பென்ரை.

விலைஙகியல் பமல்நிறலை முதலைொம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் வமலாய்வாைர்கள்

்கரல மற்றும் வடிவரமப்பு்க குழு
வரைெடைம்
மவைா்கர
வ்காபு இைாசுவவல்
பிைொ
மாதவைாஜன்
திவயா
ெநதாைம்
தமிழ�ாடு அைசு ்கரல ஆசிரியர்கள்
அைசு ்கவின் ்கரல்க ்கல்லூரி மாணவர்கள்
பென்ரை மற்றும் கும்ெவ்காணம்.
வடிவரமப்பு
In-house.QC- 
ைாவஜஷ் தங்கப்ென் 
கி. பஜைால்டு வில்ென்
ெ. தமிழகுமைன்
சி. பிைொநத்
அடரடை வடிவரமப்பு - ்கதிர ஆறுமு்கம்

விரைவு்ககுறியீடு வமலாண்ரம்ககுழு
இைா. பஜ்க�ாதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.�.நி.ெள்ளி, ்கவணெபுைம், வொளூர , திருவண்ணாமரல.

சூ.ஆல்ெரட வைவன் ொபு, ெ.ஆ, 
அ.உ.நி.ெள்ளி, பெருமாள் வ்காவில் ெைம்ககுடி, இைாம�ாதபுைம்.
வஜ.எப்.ொல் எடவின் ைாய், ெ.ஆ.
ஊ.ஒ.�.நி.ெள்ளி, ைா்ககிப்ெடடி, வெலம்.

ஒருஙகிரணப்பு
ைவமஷ் முனிொமி

ொடை வல்லு�ர மற்றும் ஒருஙகிரணப்ொைர
முரைவர. சுெ. ஷமீம், 
துரண இய்ககு�ர
மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், பென்ரை.

ஒருஙகிரணப்ொைர்கள்
முரைவர. வவ.தா. ொநதி, 
முதுநிரல விரிவுரையாைர 
மாவடடை ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், திரூர.

திருமதி. ொ. பெல்வி, விரிவுரையாைர 
மாநில்க ்கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம் பென்ரை.

ொடைநூல் உருவா்க்க்க குழு
பெல்வி.ெ. மவ்கஸ்வரி, 
விரிவுரையாைர (விலஙகியல்)  
மாவடடை ஆசிரியர ்கல்வி மற்றும் ெயிற்சி நிறுவைம், உத்தமொரையம், வதனீ மாவடடைம்.

முரைவர. சு. ்கவணெொண்டியன்  
முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர – (விலஙகியல்)  
அைசு வமல்நிரலப்ெள்ளி , ொத்தான்குைம், இைாம�ாதபுைம் மாவடடைம் .

முரைவர. வெ. ெவரிமுத்து ரம்கவ்கல்
முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (விலஙகியல்) 
்காரமல் வமல்நிரலப் ெள்ளி, �ா்கரவ்காவில், ்கன்னியாகுமரி மாவடடைம். 

திரு. ஆலன் ்காடபிவை ஆர.வஜாஸ் 
முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (உயிரியல்) 
பென்ரை கிருத்தவ ்கல்லூரி பமடரி்க வமல்நிரலப்ெள்ளி, வெத்துெடடு, பென்ரை. 

திருமதி. ரம. அனுஷா வ்கத்தரீைா பெல்ரலயா
முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரிரய (விலஙகியல்) 
அைசு மாநில ம்களிர வமல்நிரலப்ெள்ளி, எழும்பூர, பென்ரை.

திரு. பல. சிவன் பிள்ரை,
முது்கரல ெடடைதாரி ஆசிரியர (உயிரியல்) 
ொைத் சீனியர வமல்நிரலப் ெள்ளி, அரடையார, பென்ரை.

திருமதி. து.வதவி்கலா,
முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (உயிரியல்) 
டி.ஏ.வி. பெண்்கள் சீனியர வமல்நிரலப்ெள்ளி, வ்காொலபுைம், பென்ரை.

பமாழி பெயரப்பு்க குழுத் தரலவர மற்றும் ஒருஙகிரணப்ொைர
முரைவர ொ. முத்தழகு,  
இரணப்வெைாசிரியர மற்றும் துரைத்தரலவர (ெணி நிரைவு), விலஙகியல் துரை,  
அறிஞர அண்ணா அைசு ்கரல்க ்கல்லூரி, பெய்யாறு, திருவண்ணாமரல மாவடடைம்.

பமாழி பெயரப்ொைர்கள்
திரு. மு. சிவகுரு, முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (விலஙகியல்) 
ஸ்ரீைாமகிருஷ்ண வித்தியாொரல வமனிரலப்ெள்ளி, சிதம்ெைம், ்கடைலூர மாவடடைம்.

திருமதி. பை. அமலி, முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரிரய (விலஙகியல்) 
அைசு வமல்நிரலப்ெள்ளி, ெண்ருடடி, ்கடைலூர மாவடடைம்.

திரு. சு. மவ்கஸ்வைன், முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (உயிரியல்) 
அைசு வமல்நிரலப்ெள்ளி , வஜாகில்ெடடி, விருது�்கர மாவடடைம்.

முரைவர. �. குமணன், முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (விலஙகியல்)  
அைசு ஆதி திைாவிடைர �ல வமல்நிரலப்ெள்ளி 
முள்ைஙகுறிச்சி, புது்கவ்காடரடை மாவடடைம்.

திரு. இைா. �ாவ்கநதிைன், முது்கரலப் ெடடைதாரி ஆசிரியர (விலஙகியல்)  
அைசு வமல்நிரலப்ெள்ளி, �த்தவமடு, தருமபுரி மாவடடைம்.

ொடைப்பொருள் மீைாய்வு
முரைவர மஸ்்ஹர சுல்தாைா, வெைாசிரியர  
மற்றும் துரைத்தரலவர (விலஙகியல்) (ெணி நிரைவு) 
மாநில்க ்கல்லூரி, பென்ரை.

டைா்கடைர ்க. வாசுவதவன்
அைசு உதவி்க ்கால்�ரடை மருத்துவர, பென்ரை.

முரைவர �ா. ெவைாஜினி, உதவிப் வெைாசிரியர  
(விலஙகியல்) ொைதி ம்களிர ்கல்லூரி, பென்ரை.

முரைவர இைா. ெைவணன், உதவிப் வெைாசிரியர  
(விலஙகியல்) டைா்கடைர அம்வெத்்கர அைசு ்கரல்க ்கல்லூரி, வியாெரொடி, பென்ரை.

்கணினி பதாழில்நுடெ ஒருஙகிரணப்ொைர
திரு. அ. அஜய், இரடைநிரல ஆசிரியர 
ஊைாடசி ஒன்றிய �டுநிரலப்ெள்ளி, �நதிமங்கலம், ்கடைலூர மாவடடைம்.

வமற்ெடிப்பு மற்றும் பதாழில் வழி்காடடைல்
முரைவர.வத. ெங்கை ெைவணன், துரண இய்ககு�ர 
தமிழ�ாடு ொடைநூல் மற்றும் ்கல்வியியல் ெணி்கள் ்கழ்கம், 
பென்ரை.

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட வமப்லித்வதா தாளில் அச்சிடைப்ெடடுள்ைது. 
ஆப்பெட முரையில் அச்சிடவடைார:
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