
தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனிதந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

உயிரியல் - விலங்கியல்

நைல்நிமல முதலநாம் ஆணடு

தமிழ்நாடு அரசு விமலயில்லநாப் ெநா்நூல் வழங்கும் திட்த்தின் கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை
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II

தமிழ்நாடு அரசு

முதல்ெதிப்பு - 2018
திருத்திய ெதிப்பு - 2019, 2020, 2022

(புதிய ெநா்த்திட்த்தின்கீழ 
சவளியி்ப்ெட் நூல்)

ைநாநிலக் கல்வியியல் ஆரநாய்ச்சி 
ைறறும் ெயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2018

ெநா்நூல் உருவநாக்கமும் 
சதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ெநா்நூல் ைறறும் 
கல்வியியல் ெணிகள் கழகம்

நூல் அச்ெநாக்கம்

க ற க  க ச ட ற
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� ெச�ைன-600 006 �

மா
�

ல
� 

க�
�

�
ய� ஆரா�� ம�
	 ப�

�� �



வ
ன

	.  

அ��ைடயா� 
எ�லா	 உைடயா� 

www.textbooksonline.tn.nic.in

XI Std Biology-Zoology Chapter-1 TM.indd   2 20/01/2022   15:28:22



III

ப�ொருளடக்கம்

உயிரியல் - விலங்கியல்

மின்னூல் ைதிப்பீடு

அலகு �ொடத்தலலப்பு்கள்
�க்க 
எண்

மொ்தம்

அலகு I 

ெநா்ம் 1 உயிருலகம் 01
ஜூன்

ெநா்ம் 2 விலங்குலகம் 16

அலகு II 

ெநா்ம் 3 திசு அளவிலநான கட்மைப்பு 44 ஜூன்

ெநா்ம் 4 விலங்குகளின் உறுப்பு ைறறும் உறுப்பு 
ைண்லங்கள்

56 ஜூமல

அலகு III 

ெநா்ம் 5 செரித்தல் ைறறும் உடகிரகித்தல் 86 ஜூமல

ெநா்ம் 6 சுவநாெம் 106
ஆகஸ்ட

ெநா்ம் 7 உ்ல் திரவங்கள் ைறறும் சுறந்றநாட்ம் 125

ெநா்ம் 8 கழிவு நீக்கம் 151 செப்்ம்ெர்

அலகு IV 

ெநா்ம் 9 இ்ப்செயர்ச்சி ைறறும் இயக்கம் 173
அக்ந்நாெர்

ெநா்ம் 10 ்ரம்பு கடடுப்ெநாடு ைறறும் ஒருங்கிமைப்பு 194

ெநா்ம் 11 நவதிய ஒருங்கிமைப்பு 224 ்வம்ெர்

அலகு  V 

ெநா்ம் 12 வணிக விலங்கியலின் நெநாக்குகள் 246 டிெம்ெர்
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வகுப்ெம்ற நிகழவுகள் கறநெநாமர மையப்ெடுத்தி அவர்களின் 
தி்றமன நைம்ெடுத்தும் ந்நாக்கம் சகநாண்து.

ைநாைவர்களின் நிமனவநாற்றல், சிந்தித்தல் ைறறும் புரிதமல 
ைதிப்பீடு செய்தல்

கணினி வழி மூலங்களுக்கநான ெடடியல்

ெநா்த் தமலப்நெநாடு சதநா்ர்பும்ய நைலும் விவரங்கமள 
அறிவதறகநான நூல்களின் ெடடியல்

வீச்சுக் சகநாள்ளளவு 
சிமரத்சதநாகுப்பில் இருந்து திரும்பும் 
இரத்தத்மதச் ெநார்ந்தது.

ெநா் உள்ள்க்கங்கமள மும்றயநான வரிமெயில் கறெதறகநாக, 
அவறறுக்கிம்நயயநான சதநா்ர்மெ விளக்கும் ெ்ம்

அறிவியல் செநாறகளுக்கநான விளக்கம்

ெநா்ங்கள் சதநா்ர்ெநாக ைநாைவர்கள் நைலும் அறிந்துசகநாள்ள 
சைய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழி

ைநாைவர்களின் கணினி ெநார் அறிவுத்தி்றமன நைம்ெடுத்துதல்

வியத்தகு உணமைகள், ைநாைவர்களின் உயிரியல் சிந்தமனமய 
வளர்க்கும் உமரயநா்மலப் நெநான்்ற வினநாக்கள்

குறிப்பிட் ெநா்ங்கநளநாடு சதநா்ர்பும்ய நவமலவநாய்ப்புகமள 
ெடடியலி்ல்

மதிப்பீடு

வாய்ப்புகள் 

பாரறவ  
நூல்கள்

இறைய 
இறைப்புகள்

IV

உள்ள்க்கம் ைறறும் கூடுதல் செய்திகமள தருெமவ.குறிப்பு

நகநாடெநாடடின் ைகத்துவத்மத நைலும் புரிந்துசகநாள்ள 
ைநாைவர்களின் செயல்ெநாடுகளுக்கநான வழிகநாடடுதல் வழங்குதல்.செயல்பாடு

ஒவசவநாரு ெநா்த்தின் முகப்பிலும், கறநெநாரின் ஆர்வத்மதத் 
தூணடும் வமகயிலநான கருத்துப்ெ்ம் சகநாடுக்கப்ெடடுள்ளது.

பாட உள்்ளடக்கம்

இந்நூலின் 
பயன்பாட்டு 

வழிகாட்டி

கருத்து வறைபடம்

உடனடி பதில் 
விறனக் குறியீடு

ெநா்த்தின் அமனத்துக் கூறுகமளயும் சவளிப்ெடுத்துகி்றது

கறைலின்  
ந�ாக்கஙகள்

கற்றல் தி்றமன நைம்ெடுத்துவதறகநான கநாடசித் நதநாற்றம் 
தரப்ெடடுள்ளது.

வி்ளக்க  
வறைபடம்

ஒரு ்ெமரப் ெறறிய சி்றப்புச் செய்திகள் அல்லது ெநா் உள்ள்க்கத் 
நதநாடு  சதநா்ர்பும்ய அன்்றநா் நிகழவுகமள அறிமுகம் செய்தல்.

ெநா் உள்ள்க்கத்நதநாடு சதநா்ர்பும்ய அன்்றநா் நிகழவுகள்,  
சிந்தமனத் தூண்ல் ைறறும் கூடுதல் தகவல் துணுக்குகள்.

தனி ்ெர்  
ஆய்வு

செரிந்து 
செளிநவாம் 

ICTெகவல் சொடரபு 
சொழில்நுட்பம்
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VIII

உயிரியல் - விலங்கியல்

நைல்நிமல முதலநாம் ஆணடு
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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

உலகிலுள்ள அத்தனை உயிரிைங்களும் 
கூட்டா்கச் சேர்ந்து வடாழ்கின்றை. இதில் 
ஏ்றக்குன்றய 8.7 மில்லியன சிற்றிை உயிரிைங்கள 
இப்புவியில் பரவியுள்ளது எை மதிப்பீடு 
சேயயப்படடுள்ளை. நிலவடாழ் உயிரிைங்களில் 86 
ே்தவீ்தமும் ்க்ல் வடாழ்வைவற்றில் 91 ே்தவீ்தமும்  
இனனும் ்கண்டுபிடிதது வி்ளக்்கப்படடு, 
படடியல்படுத்தப்ப் சவண்டியுள்ளது எனறு ஒரு 

உயிருல்கம்
�ொட உள்ளடக்கம்

1.1   உயிரின உலகின் பல்வகைத் தன்கமை
1.2  ்வகைபபபாட்டின் ததக்வ
1.3    ்வகைபபபாட்டியல மைற்றும் 

ததபாகுபபகமைவியல
1.4  மூன்று தபருலை ்வகைபபபாடு
1.5  ்வகைபபபாட்டு படிநிகலைள்
1.6  தபயரிடும் முகைைள்
1.7  சிற்றினக் தைபாட்பபாடு
1.8    ்வகைபபபாட்டுக் ைலவிக்ைபான ைருவிைள்

ஆயவு ச்தரிவிக்கின்றது. மனி்தன மற்்ற 
உயிரிைங்கன்ள வி் சமம்பட் நினலயில் 
இருந்்தடாலும் உணவுத ச்தனவக்்கடா்கத 
்தடாவரங்கன்ளயும், விலஙகு்கன்ளயும், ேடார்ந்ச்த 
வடாழசவண்டி உள்ளது. விவேடாய 
சவனலக்்கடா்கவும், ச்தடாழனமக்்கடாவும் மற்றும் பி்ற 
சபடாரு்ளடா்தடாரப் பயன்களுக்்கடா்கவும் மனி்தன 
விலஙகு்கன்ளப் பயனபடுததுகி்றடான. எைசவ 
விலஙகு்கன்ளப் புரிந்து ச்கடாளவதும் அவற்றின 
்தனித்தனனம்கள, வடாழி்ம், ந்தன்த முன்ற்கள 
மற்றும் அவற்றின பரிணடாமத ச்தடா்ர்பு்கன்ளப் 
பற்றி அறிந்து ச்கடாளவதும் மி்கவும் 
அவசியமடாை்தடாகும். உயிரிைங்களின 
பல்லுயிர்்தனனம, வன்கப்படாடடின ச்தனவ, 
வன்கப்படாடடின வன்க்கள, வன்கப்படாடடியலின 
படிநினல்கள, சபயரிடும் முன்ற்கள மற்றும் 
வன்கப்படாடடிற்கு உ்தவும் ேடா்தைங்கள 
சபடான்றவற்ன்ற இப்படா்ம் வி்ளக்குகி்றது.

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

பல்சவறு வன்கப்பட் உயிரிைங்கள 
வடாழ்வ்தற்்கடா்க எண்ணற்்ற வடாழ்வி்ங்கன்ள 
இப்புவி ச்கடாண்டுள்ளது. துருவப்பகுதியில் 
உள்ள பனிப்படான்ற்கள மு்தல் சவப்ப நீர் 

அலகு – I   �ொடம் – 1

• உயிரினப பல்வகைத் 
தன்கமையின் 
முக்கியத்து்வத்திகனப 
பற்றி அறிந்து 
தைபாள்ளுதல.

• ்வகைபபபாட்டின் 
ததக்வகயப புரிந்து தைபாள்ளுதல.

• விலங்குைகை ்வகைபபடுத்து்வதற்ைபாை 
்வகைபபபாட்டியலின் முக்கியத்து்வத்கத 
புரிந்து தைபாள்ைச் தெயதல மைற்றும் 
இனத்ததபாடர்பு ததபாகுபபகமைபபியல ெபார்ந்த 
ஆர்்வத்திகன உரு்வபாக்குதல.

• தபயரிடு முகையின் அடிபபகட 
விதிைகையும் அதன் பயன்ைகையும் 
அறிந்து தைபாள்ைச்தெயதல.

்கற்றலின் ந�ொக்கம்:

“ஒட்டுதமைபாத்த இயற்கைகயயும், அதன் 
அழகையும் மைற்றும் அகனத்து உயிரிைகையும் 

அர்வகைபபதத நம் தபரும் ைடகமையபாகும்”  
- ஆலபர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
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னவததிருப்பன்தப் படார்ததிருப்சபடாம். அச்த 
சபடால் பல்சபடாருள அங்கடாடியில் மளின்கப் 
சபடாருட்களும், அழகு ேடா்தைப்சபடாருட்களும், 
சபடாம்னம்களும், எழுது சபடாருட்களும், 
தினபண்்ங்களும் மற்றும் சில ்கருவி்களும் 
அலமடாரியில் நீளவடாடடிலும் குறுக்குவடாடடிலும் 
வரினேயடா்க அடுக்்கப்படடுள்ளன்தப் 
படார்ததிருப்சபடாம். அப்படி இல்னலசயனில் 
குறிப்பிட் சபடாருன்ளத ச்த் நு்கர்சவடாரும், 
விற்பனையடா்ளர்்களும் அதி்க சநரதன்தச் 
சேலவி் சவண்டியிருக்கும். அன்தப்சபடானச்ற 
நூல்கங்களில் அறிவியல் ்கடடுனர்கள, 
குழந்ன்த்களுக்்கடாை ்கன்த்கள, புதிைங்கள 
மற்றும் சுயேரின்த்கள சபடான்ற நூல்்கள 
வரினேக்கிரமமடா்க அடுக்்கப்படடிருக்கும். 
ஆைடால், அன்தப் சபடால உயிரிைங்கன்ள 
வன்கப்படுத்த முடியடாது. எைசவ, அ்தற்குரிய 
புதிய வழிமுன்ற்கன்ள உருவடாக்கி அ்தனைச் 
ேடாததியமடாக்கும் சேயல்முன்றசய 
வன்கப்படுதது்தல் ஆகும். எளிதில் ்கடாணக்கூடிய 
பண்பு்களின அடிப்பன்யில் உயிரிைங்கன்ளக் 
குழுக்்க்ளடா்கப் பிரிப்பச்த வன்கப்படுதது்தல் 
ஆகும். இவவடா்றடாை அடிப்பன் படிநினல்கன்ள 
குறிக்கும் அறிவியல் சேடால் வன்கபடாடடுத 
ச்தடாகுப்பு (Taxon) எைப்படும்.  
(Taxon – Singular). பல்சவறு மட்ங்களில் உள்ள 
உயிரி்களின படிநினல்கன்ள குறிப்பிடும் சேடால் 
ச்க்்டான ஆகும். எடுததுக்்கடாட்டா்க 
விலஙகுல்கததில் ஊர்வை, படாலூடடி்கள 
சபடான்ற பலசேல் உயிரி்கள பல்சவறு 
மட்ங்களில் அனமந்துள்ளை. விலஙகு்களின 
பண்பு்கன்ள அடிப்பன்யடா்கக் ச்கடாண்டு 
அனைதது உயிரி்களும் பல ச்க்்டாக்்க்ளடா்க 
வன்கப்படுத்தப்படடுள்ளை. இவவடாறு 
விலஙகு்கன்ள வன்கப்படுததும் அறிவியல்  
வன்கப்படாடடியல் (Taxonomy) எைப்படும். 
வன்கப்படாடடியல் ஆயவு்களுக்கு விலஙகு்களின 
வ்ளர்ச்சி நினல்களு்ன கூடிய சவளிப்பு்ற 
மற்றும் உடபு்ற அனமப்பு்களும் உயிரி்களின 
சூழலியல் பற்றிய ்த்கவல்்களும் 
ச்தனவப்படுகின்றை. ஏசைனில், இனவசய 
வன்கப்படாடடியலுக்கு அடிப்பன்யடா்க 
அனமகின்றை. எைசவ, பண்பறி்தல், 
அன்யடா்ளம் ்கடாணல், சபயரிடு்தல் மற்றும் 
வன்கப்படாடு சேய்தல் ஆகியனவ 
வன்கப்படாடடியலின அறிவியல் படிநினல்க்ளடா்க 
அனமந்துள்ளை.

ஊற்று்கள வனர, ஆழம் குன்றந்்த ்க்ற்பரப்பு 
மு்தல் ஆழ்்க்ல் வனர, அதி்க மனழப்சபடாழிவு 
ச்கடாண்் சவப்ப மண்்லக் ்கடாடு்கள மு்தல் 
வ்றண்் படானலவைம் வனரயுள்ள அனைததுப் 
பகுதி்களிலும் ்தடாவரங்களும், விலஙகு்களும் 
வடாழ்கின்றை. இவவன்கயடாை பல்சவறுபட் 
சூழ்நினல மண்்லங்களில் சவற்றி்கரமடா்க 
வடாழ்வ்தற்ச்கற்ப சிற்றிைங்கள பல்சவறுபட் 
்த்கவனமப்பு்கன்ளப் சபற்றுள்ளை. 

சூழ்நினல மண்்லம் (Ecosystem) எைப்படுவது 
்தடாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்கள சபடான்ற 
உயிர்க்்கடாரணி்களுக்கும் ்தடாது உப்புக்்கள, 
்தடபசவப்ப நினல, மண், நீர் மற்றும் சூரிய ஒளி 
சபடான்ற உயிரற்்ற ்கடாரணி்களுக்கும், 
இன்சயயுள்ள ச்தடா்ர்பு்கன்ளக் குறிப்ப்தடாகும்.  
பல்சவறு வன்கப்பட் சிற்றிைங்கள ஒரு 
குறிப்பிட் சூழ்நினல மண்்லததில் வடாழ்வச்த 
பல்லுயிர்்தனனம (Biodiversity) எைப்படுகி்றது. 
பல்லுயிர்்தனனம என்ற சேடால்னல மு்தன 
மு்தலில் அறிமு்கப்படுததியவர் வடால்்ர் சரடாேன 
(Walter Rosen, 1985) எனபவர் ஆவடார். இச்சேடால் 
E.D. வில்ேன எனபவரடால் வனரயறுக்்கப்பட்து. 

உயிரி்களின் �ண்பு்கள் 

உயிரிைங்கள பல்சவறு வன்கப்பட் 
்தனிப்பண்பு்க்ளடால் உயிரற்்றனவ்களிலிருந்து 
சவறுபடுகின்றை. சேல்்க்ளடாலடாை உ்லனமப்பு, 
உணவூட்ம், சுவடாேம், வ்ளர்சின்த மடாற்்றம், 
வ்ளர்ச்சி, உணர்வு்களுக்கு ஏற்ப வினைபுரி்தல், 
இ்ப்சபயர்ச்சி, இைப்சபருக்்கம், ்கழிவுநீக்்கம், 
்த்கவனம்தல் மற்றும் உ்ல் ேமநினலப்சபணு்தல் 
(Homeostasis) சபடான்றனவ உயிரி்களின முக்கிய 
பண்பு்க்ளடாகும். உயிரிைங்களில் ்கடாணப்படும் 
நுண்ணிய பண்பு்கன்ளக்கூ்க் ்கண்்றிந்து 
அவற்ன்ற ஆவணப்படுததியதில் எண்ணற்்ற 
அறிவியலடா்ளர்்கள மற்றும் 
வன்கபடாடடியலடா்ளர்்களுக்கு சீரிய பஙகுண்டு. 
உயிரிைங்கன்ள வன்கப்படுத்தவும், 
அவற்றிற்கின்சய உள்ள ச்தடா்ர்பினை 
அறியவும் அவர்்களின கூர்ந்்தடாயசவ சபரிதும் 
உ்தவுகி்றது. 

1.2  ்வகைபபபாட்டின் ததக்வ (Need for 
classification)

பல இ்ங்களில் குறிப்பிட் வன்கயிலும், 
வரினேயிலும், சபடாருட்கள அடுக்கி 

XI Std Biology-Zoology Chapter-1 TM.indd   2 20/01/2022   15:28:29



3

சபயரிடடு, வரினேப்படுததி, படாது்கடாதது 
ஆவணப்படுததுவ்தடாகும். இதுமடடுமினறி 
சிற்றிைங்களின பரிணடாம வரலடாறு, 
சூழ்நினலச்தடா்ர்பு, சூழ்நினல ்த்கவனமப்பு்கள 
மற்றும் சிற்றிைங்களுக்கு இன்சயயுள்ள 
ச்தடா்ர்பு்கள ஆகியைவற்ன்றயும் இத்தன்கய 
இைதச்தடா்ர்பு ச்தடாகுப்பனமவியல் வழி ஆயவு 
சேயயப்படுகின்றை. 

கநரநாலஸ் லின்நனயஸ் 
்வீன வமகப்ெநாடடியலின் 
தந்மத எனப்ெடுகி்றநார்.  
வமகப்ெநாடடியல் என்ெது 

உயிரினங்கமளப் செயரிடடு 
வமகப்ெடுத்துவதநாகும்.  இதறகநான கீழி்றங்கு 
ெடிநிமலமய உண்நாக்கியநத இவரின் 
முக்கிய ெங்களிப்பு ஆகும். தறசெநாழுது 

இதில் நெருலகு (Domain), 
உலகம் (kingdom). சதநாகுதி, 
வகுப்பு, வரிமெ, குடும்ெம் , 
நெரினம் ைறறும் சிறறினம் 
என எடடு ெடிநிமலகள் 
உள்ளன.

வல்கப்�ொட்டின் வரலொறு (History of 
Classification)

ச்தடா்க்்கக் ்கடாலததில் விலஙகு்கன்ள, நனனம 
பயக்கும் விலஙகு்கள மற்றும் தீனம பயக்கும் 
விலஙகு்கள எைப் பிரித்தடார்்கள. ச்தடானனமயடாை 
வன்கப்படாடடியலினபடி வீடடுவிலஙகு்கள, 
வைவிலஙகு்கள, ஊர்வை, ப்றப்பை மற்றும் 
்க்ல்வடாழ் விலஙகு்கள எை ஐந்து பிரிவு்க்ளடா்க 
விலஙகு்கள பிரிக்்கப்பட்ை. ச்தடா்க்்கக் ்கடாலததில் 
வடாழி்ம் மற்றும் பு்றதச்தடாற்்றம் சபடான்ற 
அடிப்பன்ப் பண்பு்கள மடடுசம 
வன்கப்படாடடிற்குக் ்கணக்கில் எடுததுக் 
ச்கடாள்ளப்பட்ை. 

மு்தன மு்தலில் அரிஸ்டாடில் (கி.மு. 384 -322) 
்தனனுன்ய நூலடாை ‘விலஙகு்களின வரலடாறு’ 
(History of Animals) எனும் இலததீன நூலில் 
விலஙகு்கன்ள வன்கப்படுததியுள்ளடார். அவர் 
உயிரிைங்கன்ளத ்தடாவரங்கள, விலஙகு்கள எை 
இரு வன்க்க்ளடா்கவும் இ்ப்சபயர்ச்சியின 
அடிப்பன்யில் ந்ப்பை (்தனரவடாழ்வி்கள), 
ப்றப்பை (்கடாற்றுவடாழ்வி்கள) நீந்துவை 

வல்கப்�ொட்டின் அடிப்�லட ந்தலவ :

• சநருஙகிய ச்தடா்ர்புன்ய இைங்கன்ளக் 
்கண்்றிந்து சவறுபடுதது்தல்.

• சிற்றிைங்களுக்கின்சய உள்ள 
சவறுபடாடு்கன்ள அறிந்து ச்கடாளளு்தல்.

• உயிரி்களின பரிணடாம வ்ளர்ச்சினயப் புரிந்து 
ச்கடாளளு்தல்.

• பல்சவறுபட் ச்தடாகுப்பு்களுக்கின்சய 
உள்ள ச்தடா்ர்னப வி்ளக்கும் வன்கயில் 
மரபுதச்தடாகுதி ச்தடா்ர்பு மரதன்த (Phylogenetic 
tree) உருவடாக்கு்தல்.

• உயிரிைங்கன்ளப் பற்றித ச்தளிவடா்க அறிந்து 
ச்கடாளளு்தல்.

1.3    ்வகைபபபாட்டியல மைற்றும் 
ததபாகுபபகமைவியல (Taxonomy 
and Systematics)

வன்கப்படாடடியல் (Taxonomy) – (கிசர. Taxis – 
வரினேப்படுதது்தல், Nomos ேட்ம்) எைப்படுவது 
உலகிலுள்ள ்தடாவரங்கள, விலஙகு்கள மற்றும் 
நுண்ணுயிரி்கன்ள இைங்கண்்றிந்து, சபயரிடடு, 
வி்ளக்கி வன்கப்படுததுவது்ன, உயிரிைங்கன்ள 
முன்றயடா்க வரினேப்படுததுகின்ற ஒரு அறிவியல் 
பிரிவடாகும். அ்கஸடின னபரமஸ டி ்கடாண்ச்டால் 
(Augustin Pyramus de Candole, 1813) எனபவர் 
வன்கப்படாடடியல் என்ற சேடால்னல மு்தன 
மு்தலில் அறிமு்கப்படுததிைடார். வன்கப்படாடடியல் 
எனபது நனகு வனரயறுக்்கப்பட் ்தததுவம், 
விதிமுன்ற மற்றும் சேயல்முன்ற்கன்ளயும் 
ச்கடாண்டு உருவடாக்்கப்பட் ்கருததியல் 
பிரிவடாகும். அரிஸ்டாடில் ‘படாரம்பரிய 
வன்கப்படாடடியலின ்தந்ன்த’ எை 
அனழக்்கப்படுகி்றடார். ்கசரடாலஸ லினசையஸ 
நவீை வன்கப்படாடடியலின ்தந்ன்த’ எைப்படுகி்றடார்.

இனதப்தொடர்பு ப்தொகுப்�லமவியல் 
(Systematics) (கிநர. System முல்ற / 
Sequence- வரிலைப்�டுதது்தல்)

வன்கப்படாடடியல் மற்றும் இைதச்தடா்ர்பு 
ச்தடாகுப்பனமவியல் ஆகிய இரண்டின சநடாக்்கமும் 
ஒசர வி்தமடாைனவ. அ்தடாவது வனரயறுக்்கப்பட் 
விதி்களின அடிப்பன்யில் உயிரிைங்கன்ள 
வன்கப்படுததுவ்தடாகும். இைதச்தடா்ர்பு 
ச்தடாகுப்பனமவியலின முக்கிய ்கடாரணி 
உயிரிைங்கன்ள அன்யடா்ளம் ்கண்டு வி்ளக்கி, 
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வன்கப்படாடடிற்கு இவர் எடுததுக் ச்கடாண்்்தடால் 
இவரின வன்கப்படாடு சிக்்கலடாை்தடா்கசவ 
இருந்்தது. படாலூடடி்கள, ஊர்வை, ப்றனவ்கள, 
மீன்கள, மற்றும் பூச்சி்கள எை இயற்ன்கயின 
அனைதது அனமப்பு்கன்ளயும் உள்ள்க்கிய 
ஒனன்ற சவளியி் சவண்டும் எனபச்த ஜடான 
சரயின சநடாக்்கமடாகும். ஸவீ்ன நடாடன்ச் ேடார்ந்்த 
நவீை வன்கப்படாடடியலின ்தந்ன்தயும் நவீை 
இைதச்தடா்ர்பு ச்தடாகுப்னப நிறுவியவருமடாை  
்கசரடாலஸ லினசையஸ (Carolus Linnaeus)  
(கி.பி. (சபடா.ஆ) 1707 -1788) அறிவியல் 
அடிப்பன்யிலடாை வன்கப்படாடடு முன்றனயயும், 
இருசேடாற்சபயரிடு முன்றனயயும், 
உருவடாக்கிைடார். அதுசவ இனறு வனர சில 
மடாறுபடாடு்களு்ன பயனபடாடடில் உள்ளது.

 மு்தல் வனர எளிதில் அறியக்கூடிய ஒரு 
பண்னபசயடா அல்லது சில பண்பு்கன்ள 
மடடுசமடா ்கவைததில் ச்கடாண்டு உயிரிைங்கன்ள 
வன்கப்படுததிைர். ்கடாலப்சபடாக்கில் 
உயிரிைங்களின பண்பு்கள குறித்த அறிவு 
சபருகிய்தன வின்ளவடா்க அதி்க அ்ளவிலடாை 
பண்பு்கன்ள வன்கப்படுத்தக் ்கருதிைர். 
பு்றப்பண்பு்கள, உள்ளனமப்பியல் மற்றும் 
உயிரி்களின ்கருவியல், ஆகியவற்றிலிருந்து 
சப்றப்பட் ச்தடா்ர்பு்கள மற்றும் ஒற்றுனம்களின 
அடிப்பன்யிசலசய படாரம்பரிய வன்கப்படாடடின 
படிநினல அனமந்துள்ளது. இதிலிருந்து ேற்று 
மடாறுபட் எண்ணிக்ன்க அடிப்பன்யிலடாை 
வன்கப்படாடு 1950 இல் உருவடாைது. இம்முன்றயில் 
உயிரிைங்களுக்கு இன்யிலடாை ஒற்றுனம 
மற்றும் சவற்றுனம்களின அ்ளனவப் 
புளளியியல் அடிப்பன்யில் மதிப்பீடு சேயது, 
பி்றகு உயிரி்களின எண்ணிக்ன்க அ்ளவிலடாை 
ச்தடா்ர்பு்கன்ளக் ்கணினி மூலம் பகுப்படாயவு 
சேயது அ்தைடிப்பன்யில் உயிரிைங்கள 
வன்கப்படுத்தப்பட்ை. இ்தன பினைர் 
உயிரிைங்களுக்கு இன்சய உள்ள பரிணடாம 
மற்றும் மரபியல் ச்தடா்ர்பு்கன்ள 
அடிப்பன்யடா்கக் ச்கடாண்டு உருவடாக்்கப்பட் 
வன்கப்படாடு மரபுதச்தடாகுதி ச்தடா்ர்பு (Phylogenetic) 
அல்லது கி்ளடாடிஸடிக் வன்கப்படாடு (Cladistic 
classification) எைப்படுகி்றது. இது சபடாது 
மூ்தடான்தயர்்கன்ளப் சபற்றுள்ள்தன 
அடிப்பன்யில் உருவடாக்்கப்பட் பரிணடாம 
வன்கப்படா்டாகும். இ்தன மூலம்  பல்சவறு 
சிற்றிைங்களுக்கு இன்சயயுள்ள ஒற்றுனம 
சவற்றுனம்கன்ள உணர்ததும் மரபுதச்தடாகுதி 

(நீர்வடாழ்வி்கள) எனறும் வன்கப்படுததிைடார். 
இரத்தததின அடிப்பன்யில் (Enaima) 
(இரத்தமுன்யனவ) மற்றும் (Anaima) 
(இரத்தமற்்றனவ) எை இருவன்க்க்ளடா்கப் பிரித்தடார்.

அரிஸ்டாடிலின வன்கப்படாடடு முன்றயடாைது 
சில வனரயன்றக்குடபடடு இருந்்த்தடால் பல 
விலஙகு்கள இவரது வன்கப்படாடடிற்குள 
அ்ங்கவில்னல. எடுததுக்்கடாட்டா்க, 
்தவன்ள்களின ்தனலப்பிரடன்யடாைது நீரில் 
பி்றந்து வ்ளரும் சபடாது சேவுள்கன்ளப் 
சபற்றுள்ளது. ஆைடால், அனவ வ்ளர்ந்து 
உருமடாற்்றம் அன்ந்்த பினபு நிலததில் வடாழ 
நுனரயீரனலப் சபறுகி்றது. எைசவ, அனவ்க்ளடால் 
நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரண்டிலும் வடாழ 
முடிகி்றது. இ்தனை எவவடாறு வன்கப்படுததி 
அ்தற்்கடாை இ்தன்த நிர்ணயம் சேயவது? 
இ்ப்சபயர்ச்சினய அடிப்பன்யடா்கக் ச்கடாண்் 
அவரது வன்கப்படாடடில் ப்றக்கும் தி்றன என்ற 
ஒசரசயடாரு பண்னப மடடும் எடுததுக்ச்கடாண்டு 
ப்றனவ்கள, சவௌவடால் மற்றும் ப்றக்கும் 
பூச்சி்கள அனைதன்தயும் ஒசர ச்தடாகுதியின கீழ் 
வன்கப்படுததிைடார். மடா்றடா்க, சநருப்புக்ச்கடாழி, 
ஈமு மற்றும் சபஙகுயின சபடான்றனவ ப்றக்கும் 
தி்றைற்்ற ப்றனவ்கன்ளப் ப்றனவயிைததில் 
சேர்க்்கவில்னல. ஆைடாலும் இவரது 
வன்கப்படா்டாைது 2000 ஆண்டு்களுக்கு சமல் 
அ்தடாவது கி.பி. 1700 வனர புழக்்கததில் இருந்்தது.

அரிஸ்டாடிலிற்குப் பி்றகு அவரது மடாணவரடாை  
திசயடாபிரடாஸ்ஸ (Theophrastus)  
(கி.மு. (சபடா.ஆ.மு) 372-287) எனபவர் 
அரிஸ்டாடிலின வன்கப்படாடடியல் ஆயவு்கன்ளத 
்தடாவரங்களில் ச்தடா்ர்ந்்த்தடால் அவர் 
‘்தடாவரவியலின ்தந்ன்த’ எை அனழக்்கப்படுகி்றடார். 
நீண்் ்கடாலததிற்குப் பின 16ம் நூற்்றடாண்டில் 
வடாழ்ந்்த ஆஙகில இயற்ன்க அறிஞர் ஜடான சர 
(John Ray, கி.பி. 1627-1785) பல முக்கிய 
ஆயவு்கன்ள எழுதி சவளியிட்டார். அதில் 
வன்கப்படாடடின அடிப்பன் அலகு சிற்றிைம் 
எை உறுதிப்படுததியது அவரது முக்கிய 
பங்கடாகும். 1682ல் இவர் சவளியிட் ‘சமச்தடா்ஸ 
பி்ளடானட்டாரம் சநடாவடா’ (Methodus Plantarum Nova) 
எனும் நூல் 18,000 ்தடாவர இைங்கன்ள 
உள்ள்க்கியிருந்்தடாலும் அதில் சிற்றிைங்கள 
குறித்த ்த்கவல்்கள மி்கக் குன்றவடா்கசவ 
இருந்்தை. ச்தடா்க்்கக்்கடால வன்கபடாடடியலரின 
்கருததுக்கு எதிரடா்கப் பல்சவறுபட் பண்பு்கன்ள 
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மரபு வழித ச்தடா்ர்பு்கன்ள அடிப்பன்யடா்கக் 
ச்கடாண்டு சமடானிரடா (Monera), புசரடாடடிஸ்டா 
(Protista), பூஞனே்கள (Fungi), பி்ளடானச் (Plantae) 
மற்றும் அனிமடாலியடா (Animalia) எை ஐந்து 
உல்கங்கள பிரிக்்கப்படடுப் சபயரி்ப் 
படடுள்ளை. ஐந்து உல்கங்களின பல்சவறு 
பண்பு்களின ஒப்பீடடு ச்தடாகுப்படா்க அட்வனண 
1.1ல் ச்கடாடுக்்கப்படடுள்ளது.

வன்கப்படாடடு முன்றயின நீண்் பயணததில் 
DNA மற்றும் RNA மூலக்கூறு்கன்ளக் கூ் 
அன்யடா்ளம் ்கண்டு அ்தைடிப்பன்யில்  
உயிரி்கள வன்கப்படுத்தப்படுகின்றை. மூலக்கூறு 
ச்தடாழில் நுடபம் (Molecular techniques) மற்றும் 
உயிர்சவதிய பகுப்படாயவு்கள (Biochemical Assays) 
ஆகியனவ புதிய வன்கயடாை ‘மூனறு சபருல்க 
வன்கப்படாடடு முன்ற’ (Three Domain) 
உருவடாக்்கததிற்கு வழி வகுததுள்ளது.

1.4  மூன்று தபருலை ்வகைபபபாடு 
(Three Domains of life) 

 ஜீன்களுக்கு இன்சய உள்ள சவறுபடாடடினை 
அடிப்பன்யடா்கக் ச்கடாண்டு ்கடார்ல் சவடாஸ  
(Carl Woese, 1977) மற்றும் அவரது குழுவிைரின 
முயற்சியடால் முப்சபருல்க ச்கடாடபடாடு 
முனசமடாழியப்பட்து. இதில் உலன்க வி் 
(kingdom) சபருல்கம் உயர் வன்கப்படாடடு 
நினலயடா்கச் சேர்க்்கப்படடுள்ளது. சபடாதுவடா்க 
இம்முன்ற புசரடாச்கரிசயடாடடு்கன்ள படாக்டீரியடா 
மற்றும் ஆர்க்கியடா (Archaea) என்ற இரு 
பிரிவு்க்ளடா்கப் பிரிப்பன்த வலியுறுததுகி்றது. 
அதுமடடுமினறி எல்லடா யூச்கரிசயடாடடு்கன்ளயும் 
யூச்கரியடா (Eukarya) என்ற சபருலகிற்குள ச்கடாண்டு 
வருகி்றது. சபடாதுவடா்கப் படாக்டீரியடானவ வி் 
ஆர்க்கியடா யூச்கரியடாவு்ன சநருஙகிய ச்தடா்ர்பில் 
உள்ளது. படாக்டீரியடாவின சேல்சுவரின உள 

அனமப்பிலிருந்தும் படாக்டீரியடா மற்றும் 
யூச்கரிசயடாடடு்களின ேவவின உள்ளனமப்பு 
மற்றும் rRNA வன்க்களிலிருந்தும் ஆர்க்கியடா 
சவறுபடுகின்றது.

மூன்று நெருலகங்கள்
கநார்ல் நவநாயிஸ், (1977)

ஆர்க்கியநா  
(எக்ஸ்ட 

ரிநைநாஃமெல்ஸ்) 
சைத்தநனநாசஜன்கள், 
நேநலநாஃமெல்ஸ் & 
சதர்நைநாஅஸிந்நா 

ஃமெல்ஸ்

ெநாக்டீரியநா 
மெயநனநா 

ெநாக்டீரியநா ைறறும் 
யூெநாக்டீரியநா (ெயன் 

ைறறும் தீங்கு 
தருெமவ)

யூநகரியநா 
(யூநகரிநயநாடடுகள்) 

புநரநாடடிஸ்்நா, 
பூஞமெ, தநாவரங்கள் 
ைறறும் விலங்குகள்

ச்தடா்ர்பு மரம் (Phylogenetic tree) 
உருவடாக்்கப்பட்து. இவவன்கயில் பரிணடாமத 
ச்தடா்ர்பு்கன்ள கி்ளடாச்டாகிரடாம் எனனும் மர 
வனரப்ததின மூலம் வி்ளக்குவன்த எர்னஸட 
சஹ்கல் (Ernst Haeckal) அறிமு்கப்படுததிைடார். 

ஒரு ச்தடாகுப்பில் உள்ள அனைதது 
உயிரிைங்களின உ்லில் ்கடாணப்படும் 
மூ்தடான்தயர் பண்பு்களும், இப்பண்பு்களிலிருந்து 
அனமப்பு மற்றும் சவனல்களில் ஏற்பட் 
மடாறுபடாடு்களிைடால் உருவடாை புதிய 
பண்பு்களும் (Derived characters) இவவன்கபடாடடில் 
்கருததில் ச்கடாள்ளப்பட்ை. பரிணடாமததின 
்கடாரணமடா்கத ச்தடானறிய பல புதிய பண்பு்கள, 
புதிய துனணச் சிற்றிைங்கள உருவடாவ்தற்குக் 
்கடாரணமடாைது. கி்ளடாச்டாகிரடாமின ஒவசவடாரு 
பரிணடாமப் படிநினலயும் ஒரு கின்ளனய 
உருவடாக்கியது. அக்கின்ளயில் உள்ள 
விலஙகு்கள அனைததும் புதிய பண்பு்கன்ளப் 
சபறுகின்றை. இப்பண்பு்கன்ள ஒரு குறிப்பிட் 
இ்ததிற்குக் கீசழ உள்ள கின்ள்களில் ்கடாண 
இயலடாது.

இவவடாறு மூ்தடான்தயர் பண்பு்களில் இருந்து 
சவறுபடும் ஒத்த அல்லது சப்றப்பட் புதிய 
பண்பு்களின அடிப்பன்யில் உயிரிைங்களுக்கு 
இ்மளிதது அனமத்தடால் இைவ்ளர்ச்சி மரம் 
அல்லது கி்ளடாச்டாகிரடாம் உருவடாகி்றது. 

வன்கப்படாடடின அடிப்பன்யில் உயிரிைங்கள 
இரண்டு அல்லது மூனறு உல்கங்க்ளடா்கப் 
பிரிக்்கப்படடிருந்்தை. பினபு அது நடானகு, ஐந்து, 
ஆறு என்றடாகித ்தற்சபடாழுது ஏழு உல்கங்க்ளடா்கப் 
பிரிக்்கப்படடுள்ளை. R.H. விடச்்கர் (R.H. Whittaker, 
1969)  உருவடாக்கியுள்ளடார். இதில் சேல்லனமப்பு, 
உணவூட் முன்ற, இைப்சபருக்்கமுன்ற, மற்றும் 

படம் 1.1   கி்ளாநடாகிைாமிறகு எடுத்துக்காட்டு  
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சநடாய உண்்டாக்்கக் கூடியைவடா்கவும் உள்ளை. 
பயன்தரும் புநரநாமெநயநாடிக் படாக்டீரியடாக்்களும் 
(Probiotic bacteria), தீஙகு பயக்கும் ந்நாயூக்கி 
ெநாக்டீரியநாக்களும் (Pathogenic bacteria) அதி்க 
அ்ளவில் பரவிக் ்கடாணப்படுகின்றை. 
னேயசைடாபடாக்டீரியடாக்்கள எைப்படும் 
ஆக்ஸிஜனை உற்பததி சேயயக்கூடிய நீலப் 
பச்னேப் படாசி்கள புவியின ச்தடா்க்்கக் ்கடாலமடாை 
ஜிசயடாலடாஜிக் ்கடாலததில் ஆக்ஸிஜனை உற்பததி 
சேய்த்தன மூலம் புவினயக் ்கடாற்்றற்்ற 
சூழலிலிருந்து ்கடாற்றுள்ள சூழலுக்கு மடாற்றியதில் 
முக்கிய பங்கடாற்றியுள்ளை.

3. ந�ருலகு - யூந்கரியொ (Eukarya)

சேல்்களில் உண்னமயடாை உட்கருனவயும் 
ேவவிைடால் சூழப்பட் சேல் 
உளளுறுப்பு்கன்ளயும் ச்கடாண்டுள்ளனவ 
யூச்கரிசயடாடடு்கள எைப்படும். இ்தன 
உட்கருவில் ஹிஸச்டான புர்ததது்ன கூடிய 
வரினேயடா்க அனமந்்த DNAக்்கன்ள ச்கடாண்் 
குசரடாசமடாசேடாம் ்கடாணப்படுகின்றது. சமலும், 
னேடச்டாப்பி்ளடாேததில் 80S வன்க 
னரசபடாசேடாம்்களும், பசுங்கணி்கம் மற்றும் 
னமடச்டா்கடாண்டரியங்களில் 70S வன்க 
னரசபடாசேடாம்்களும் உள்ளை. இப்சபருலகின 
கீழ் வரும் உயிரி்கள புசரடாடடிஸ்டா, பூஞனே்கள, 
்தடாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்கள எைப் 
பிரிக்்கப்படடுள்ளை.

1987ல் நகவலியர் – ஸ்மித் (Cavalier – Smith) 
எனபவர் ஆறுல்க வன்கப்படாடடினை ஏழுல்க 
வன்கப்படா்டா்க (Seven Kingdom System) மடாற்றிைடார். 
இவவன்கபடாடடின படி புசரடாச்கரிசயடாட்டா 
மற்றும் யுச்கரிசயடாட்டா எை இரண்டு சி்றப்பு 
உல்கங்க்ளடா்கவும் (Super Kingdoms), மற்றும் ஏழு 
உல்கங்க்ளடா்கவும் பிரிக்்கப்பட்ை. இவற்றில் 
யூபடாக்டீரியடா மற்றும் ஆர்க்கிபடாக்டீரியடா எை 
இரண்டு புசரடாச்கரிசயடாடிக் உல்கங்களும் 
புசரடாடச்டாசேடாவடா, குசரடாமிஸ்டா (நி்றமுள்ள) 
பூஞனே்கள, ்தடாவரங்கள மற்றும் விலஙகு்கள 
எை ஐந்து யூச்கரிசயடாடடிக் உயிரிைங்களும் 
அ்ஙகும்.

1.5  ்வகைபபபாட்டு படிநிகலைள் 
(Taxonomic Hierarchy) 

உயிரி்களின வன்கப்படாடடியலில் உல்கம், 
ச்தடாகுதி, வகுப்பு, வரினே, குடும்பம், சபரிைம் 
மற்றும் சிற்றிைம் எை ஏழு சபரும் படிநினல்கள 
அனமந்துள்ளை. இன்தத்தவிர துனண உல்கம், 

1. ந�ருலகு - ஆர்ககியொ (Domain Archaea)

ஒரு சேல் உயிரி்க்ளடாை புசரடாச்கரிசயடாடடு்கள 
இவவன்கபடாடடில் அ்ஙகும். இனவ எரிமனல 
வடாயப்பகுதி, சவந்நீரூற்று்கள, துருவப் 
பனிப்படா்ளங்கள சபடான்ற ேடா்த்கமற்்ற 
சூழ்நினல்களிலும் வடாழும் தி்றனுன்ய்தடால் 
இனவ எக்ஸ்டரிநைநாஃமெல்ஸ் எை 
அனழக்்கப்படுகின்றை. இனவ ்தைக்குத 
ச்தனவயடாை உணனவச் சூரிய ஒளி மற்றும் 
ஆக்ஸிஜனினறி எரிமனல ேடாம்பலிருந்து வரும் 
னஹடரஜன ேல்னபடு மற்றும் சவறு சில 
சவதிப்சபடாருட்கன்ளப் பயனபடுததித 
்தயடாரிததுக் ச்கடாளகின்றை. இவற்றுள சில 
உயிரி்கள மீதச்தன வடாயுனவ (சமத்தசைடாஜன) 
உற்பததி சேயகின்றை. உப்புத்தனனமயுள்ள 
சூழ்நினலயில் வடாழும் சில உயிரிைங்கள 
சஹசலடாஃனபல்்கள எைவும் அதி்க சவப்பம் 
மற்றும் அமிலத்தனனமயில் வடாழும் 
உயிரிைங்கள சதர்நைநாஅஸிந்நாமெல்கள் 
எைவும் அனழக்்கப்படுகின்றை. 

ததரமைஸ் அக்கு்வபாடிைஸ் 
எனும் பபாக்டீரியம் உயர 
த ்வ ப ப நி க ல க ய த் 
தபாங்கும் திறன் தைபாண்டது. 

DNA  பபாலிமைதேஸ் த�பாதியபானது  
முதலில இநத பபாக்டீரியபாவிலிருநது 
பிரித்ததடுக்ைபபட்்டது. இநத 
த�பாதியபானது DNA  �ைல தபருக்ைம் 
�க்டதபற உதவும் PCR (பபாலிதமைதேஸ் 
சங்கிலி விகன) ததபாழில நுட்பத்தில 
பயன்படுத்தபபடுகிறது.

2. ந�ருலகு - �ொகடீரியொ 

இனவயனைததும் புசரடாச்கரிசயடாடடு்கள 
வன்கனயச் சேர்ந்்தனவ. ச்தளிவடாை உட்கருவும், 
ஹிஸச்டான்களும் கின்யடாது. குசரடாசமடாசேடாம் 
வட் வடிவ DNA வடா்க ்கடாணப்படுகி்றது. 70S 
வன்க னரசபடாசேடாம்்கன்ளத ்தவிரச் ேவவிைடால் 
சூழப்பட் சேல் உறுப்பு்கள எதுவும் கின்யடாது.  
(Peptidoglycans) ச்கடாண்் சேல்சுவனரப் 
சபற்றுள்ளை. சபரும்படாலடாைனவ 
சின்தப்பனவ்க்ளடா்கவும் (Decomposers), சில 
ஒளிச்சேர்க்ன்கயின மூலம் உணவு 
்தயடாரிப்பனவயடா்கவும் (Photo synthesizers) சில 
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 ப்தரிந்து ப்தளிநவொம்

்தயிர் புசரடானபசயடாடிக்கிற்்கடாை சி்றந்்த 
மூலமடாகும்.  இந்்த நனனம சேயயும் படாக்டீரியடா 
உ்ல் நலதன்த சமம்படுததுகின்றது.  
எ.்கடா. சலக்ச்டாசபசில்லஸ சிற்றிைம்.

நினல, பிரிவு, துனணப்பிரிவு, துனணதச்தடாகுதி, 
சி்றப்பு வகுப்பு (Super class), துனண வகுப்பு, சி்றப்பு 
வரினே (Super order) துனண வரினே, சி்றப்பு 
குடும்பம், (Super family) துனண குடும்பம் (Sub family) 
மற்றும் துனண சிற்றிைம் (Sub species) எைப் பல 
இன்நினல படிநினல்களும் சேர்க்்கப்படடுள்ளை. 

மூவுலகக் நகநாடெநாடடு மும்ற (The Three Domain System)

ஏழுலக வமகப்ெநாடடு மும்ற (The Seven – Kingdom System)

ஆறு உலகக் நகநாடெநாடடு மும்ற  (The Six  Kingdom System)

பாக்டீரியா ஆரக்கியா புநைாடிஸடா பூஞறெ பி்ளான்நட அனிமாலியா

யூபாக்டீரியா ஆரகி-
 பாக்டீரியா

புநைாட்நடா-
நொவா குநைாமிஸடா பூஞறெ பி்ளான்நட அனிமாலியா

ஆரக்நகயா பாக்டீரியா யூக்நகரியா

ெநாரம்ெரிய  ஐந்துலக நகநாடெநாடடு மும்ற (The Traditional Five  Kingdom System)

புநைாடிஸடா பூஞறெ பி்ளான்நட அனிமாலியாநமானிைா

 பண்புகள் நமானிைா புநைாடிஸடா பூஞறெகள் ொவைஙகள் விலஙகுகள்

 செல்வறக புநைாநகரிநயாட் யூநகரிநயாட் யூநகரிநயாட் யூநகரிநயாட் யூநகரிநயாட்

 செல்சுவர   உண்டு உண்டு இல்றல

திசு மறறும் 
உறுப்பு அறமப்பு

பல செல் மறறும்
திசுக்க்ளால் 
ஆனறவ

திசு, உறுப்பு மறறும் 
உறுப்பு மண்டல 

அறமப்பு
செல்லால்
ஆனறவ 

செல்லால்
ஆனறவ உடலறமப்பு

உைவூட்ட 
முறை

ென்னூட்ட மறறும் 
ொரந்துண்ணும் 

ஊட்ட முறை

ென்னூட்ட மறறும் 
ொரந்துண்ணும் 

ஊட்ட முறை

ொரந்துண்ணும் 
ஊட்ட முறை

ொரந்துண்ணும் 
ஊட்ட முறை

ென்னூட்ட 
முறை

அட்டவறை  - 1.1   ஐந்து உலக வறகப்பாடு (FIVE KINGDOM CLASSIFICATION)

செல்லுநலாஸ 
அறமப்பு அறைது

சிலவறறில் 
உண்டு

சிறறினம் (Species)

வன்கப்படாடடியலின அடிப்பன் அலகு 
சிற்றிைமடாகும். பு்றதச்தடாற்்றப் பண்பு்களில் 
ஒனறுபட் ஆைடால் இைப்சபருக்்கப் பண்பு்களில் 
்தனினமப்படுத்தப்பட் இைப்சபருக்்கத 
தி்றனுன்ய சேய்கன்ள உண்்டாக்கும் உயிரிைங்கள 
சிற்றிைம் எைப்படும். இதில் சில விதிவிலக்கு்களும் 
்கடாணப்படுகின்றை. சநருஙகிய ச்தடா்ர்புன்ய சில 
சிற்றிைங்களுக்கின்சய இைக்்கலப்பு 

சேயயும்சபடாது மலடடுத்தனனமயுன்ய சேய்கள 
உருவடாகின்றை (ப்ம் 1.2). 

ந�ரினம் (Genus)

ஒரு சபடாது மூ்தடான்தயரிலிருந்து ச்தடானறிய 
சநருஙகிய ச்தடா்ர்புன்ய இைங்கள சபரிைம் 
எைப்படுகி்றது. சபரிைததில் ஒசர ஒரு இைம் 
்கடாணப்பட்டால் அது நைநாநனநாம்ப்பிக் 
நெரினம் (Monotypic genus) எைப்படும். 
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ச்கனிச் குடும்பமும், ஃசபலிச் குடும்பமும், 
்கடார்னிசவடாரடா என்ற வரினேயில் 
னவக்்கப்படடுள்ளை.

வகுப்பு (Class)

சபடாதுவடாை பண்பு்கள சிலவற்ன்றக் ச்கடாண்் 
ஒனறுக்ச்கடானறு ச்தடா்ர்புன்ய ஒனறு அல்லது 
அ்தற்கு சமற்பட் வரினே்களின ச்தடாகுப்சப 
வகுப்பு எைப்படும். எடுததுக்்கடாட்டா்க மனி்தன, 
மனி்தக் குரஙகு, குரஙகு சபடான்றனவ படாலூடடி்கள 
வகுப்பில் உள்ளை. நடாய, பூனை சபடான்ற 
்கடார்னிசவடாரடா வரினேனயச் ேடார்ந்்த விலஙகு்களும் 
இவவகுப்பில் அ்ஙகும். 

ப்தொகுதி (Phylum)

ஒத்த ்தனிததுவப் பண்பு்களின அடிப்பன்யில் 
சில வகுப்பு்கள உயர் படிநினலயடாை ச்தடாகுதி 
எனப்தன கீழ் னவக்்கப்படுகின்றை. மீன்கள, 
இருவடாழ்வி்கள, ஊர்வை, ப்றனவ்கள மற்றும் 
படாலூடடி்கள சபடான்ற வகுப்பு்கள வன்கப்படாடடில் 
அடுத்த உயர்படிநினலயடாை முதுகுநடாணி்கள 
எனும் ச்தடாகுதினய உருவடாக்குகின்றை. 
இவவகுப்பு்கன்ளச் ேடார்ந்்த உயிரி்கள முதுகுநடாண், 
முதுகுப்பு்றக் குழல் வடிவ நரம்பு வ்ம் சபடான்ற 
சபடாதுவடாை பண்பு்களில் ஒததிருப்ப்தடால் 
அனைதன்தயும் சேர்தது இனவ 
முதுகுநடாணுள்ளனவ எனும் ச்தடாகுதியில் 
னவக்்கப்படடுள்ளை.

எடுததுக்்கடாட்டா்க, அயலூரஸ எனனும் சபரிைம் 
(Genus Ailurus) சிவப்பு படாண்்டா (Ailurus fulgens) 
எனும் ஒசர ஒரு சிற்றிைதன்தக் ச்கடாண்டுள்ளது. 
அச்தசபடானறு ஒரு சபரிைததில் ஒனறுக்கும் 
சமற்பட் சிற்றிைங்கள ்கடாணப்படுவது 
ெநாலிம்பிக் நெரினம் (Polytypic genus) எைப்படும் 
எ.்கடா. பூனை்கள ஃசபலிஸ எனனும் சபரிைததில் 
அ்ஙகியுள்ளை. இதில் ஃசபலிஸ ச்டாமஸடிக்்கடா, 
(வீடடுப்பூனை), ஃசபலிஸ மடார்்கரிட்டா 
(வைப்பூனை) மற்றும் ஃசபலிஸ சில்வஸடரிஸ 
(்கடாடடுப்பூனை) சபடான்ற சிற்றிைங்கள உள்ளை.

குடும்�ம் (Family)

இக்குழுவில் ஒனறுக்ச்கடானறு ச்தடா்ர்புன்ய 
சபரிைங்கள உள்ள்ஙகியுள்ளை. இ்தற்கு 
குடும்பம் எனறு சபயர். சபரிைம் மற்றும் 
சிற்றிைங்கன்ள ஒப்பிடுன்கயில் அனவ குன்றந்்த 
அ்ளவு ஒற்றுனம ச்கடாண்்னவ. (எ.்கடா) ஃசபலிச் 
குடும்பதன்தச் ேடார்ந்்த சபரிைம் ஃசபலிஸ 
(பூனை்கள) மற்றும் சபரிைம் படாந்தீரடா (சிங்கம், 
புலி மற்றும் சிறுதன்த) ஆகியனவ.

வரிலை (Order)

சில சபடாதுவடாை பண்பு்கன்ளக் ச்கடாண்் ஒனறு 
அல்லது அ்தற்கு சமற்பட் பல குடும்பங்களின 
ச்தடாகுப்பு வரினே எைப்படும். ஒசர மடாதிரியடாை 
ஒனறு அல்லது பல குடும்பங்கள இனணந்து 
வரினேனய உண்்டாக்குகி்றது. எடுததுக்்கடாட்டா்கக் 

உயிரிகளுக்கிறடயான  இனக்கலப்பு
ஆண் குதினரனய சபண்்கழுன்தயு்ன 

இைக்்கலப்பில் ஈடுபடுததும் சபடாது 
மலடடுத்தனனமயுன்ய ஹினனி (Sterile 
Hinny)  உருவடாகி்றது. 

ஆண் ்கழுன்தனய சபண்குதினரயு்ன 
இைக்்கலப்பில் ஈடுபடுததும் சபடாது 
மலடடுத்தனனமயுன்ய  ச்கடாசவறுக் 
்கழுன்த (Mule)  உருவடாகி்றது.

ஆண் சிங்கதன்த சபண் புலியு்ன 
இைக்்கலப்பில் ஈடுபடுததும் சபடாது 
மலடடுத்தனனமயுன்ய னல்கர் (Liger)  
உருவடாகி்றது.

ஆண் புலினய சபண் சிங்கதது்ன 
இைக்்கலப்பில் ஈடுபடுததும் சபடாது 
மலடடுத்தனனமயுன்ய ன்்கடான (Tigon) 
உருவடாகி்றது.

படம் 1.2  மலட்டு வாரிசுகள்

ஹின்னி 

றலகர

நகாநவறுக் கழுறெ 

றடகான்
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மனிெனின் வறகப்பாட்டு படிநிறல
உலகம்

விலஙகுலகம் (அனிமாலியா) - பலசெல் சகாண்ட யூநகரிநயாடிக் உயிரினஙகள்

வரிறெ
பிறைநமட்டா – முன்நனாக்கிய பாரறவ சகாண்ட கண்கள் மறறும்

பறறும் விைல்கற்ளக் சகாண்டறவ 

வறக / வகுப்பு
பாலூட்டிகள் – உடல் முழுதும் உநைாமஙகள் உறடயன, பால் சுைப்பிகள் 

சொகுதி
முதுகு �ாணிகள்:  முதுகு �ாண் அல்லது முதுசகலும்புத் சொடருறடய விலஙகுகள்

குடும்பம்
ந�ாமினிநட – ெட்றடயான முகம் மறறும் றபனாக்குலர பாரறவ 

சகாண்ட பிறைநமட்டுகள்

நபரினம்
ந�ாநமா - சபரிய மூற்ளயுடன் கூடிய நிமிர நிறல 

ந�ாமினிட்கள்  

சிறறினம்
ந�ாநமாநெப்பியன்ஸ -  இரு கால்க்ளால் 

�டக்ககூடிய அறிவு கூரறம

உல்கம் (Kingdom)

எல்லடாத ச்தடாகுதியில் உள்ள விலஙகு்களும் 
ஒனறினணக்்கப்படடு விலஙகுல்கம் எனும் 
வன்கப்படாடடியலின உச்ேப்படிநினலயில் 
உள்ள்க்்கப்படடுள்ளது.

1.6     தபயரிடும் முகறைள் 
(Nomenclature) 

கிேடா (Giza), இனிமீன (Inimene), எம்சபரி (Emberi), 
மனைடா (Manna), ச்தடாஆனைடா (Doanna), 

 யுமடாசைடா (Umano)

நிச்ேயமடா்க எல்லடாவன்கயிலும் இந்்தச் சேடாற்்கள 
உங்களுக்குப் புதியனவயடா்க இருக்கும். ஆைடால் 

சதன் இந்தியநாவில் தறநெநாது 
கணடுபிடிக்கப் ெடடுள்ள சிறறினங்கள் 
இந்தியநாவில் நைறகு சதநா்ர்ச்சி 
ைமலப்ெகுதியில் ைநாறுெட் புதிய வமகத் 
தவமள ஒன்று ஆகஸ்ட 2017ல் அறிவியல் 
அறிஞர்களநால் கண்றியப்ெட்து.  இது 
ஒளிரும் தன்மையு்ன் கூடிய ஊதநா 
நி்றத்து்னும், கணமைச்சுறறி இளநீல  நி்ற 
வமளயத்து்னும் ைறறும் கூரிய ென்றி 
மூக்கு நெநான்்ற அமைப்மெயும் 
சகநாணடுள்ளது.  2014ல் நைறகுத் சதநா்ர்ச்சி 
ைமலயில் உயிரிழந்த ் நாக்்ர். சுப்பிரைணியம் 
பூெதி  (Herpetologist)  அவர்களின்  நிமனவநாக 
இந்த தவமள  ்நாசிக்கநாசெடரநாக்கஸ் பூெதி 
எனப் செயரி்ப்ெடடுள்ளது. 

ஜுமல 2017ல் தமிழ ்நாடடின் 
சகநாம்க்கநானல் ஏரியில், ஈெநான் 
என்்ற 9 வயது ைநாைவன் 

்ன்னீரில் வநாழக்கூடிய புதிய 
வமக சஜல்லி மீமனக் 
கண்றிந்தநான்.
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உயிரியலின முக்கியப் சபடாறுப்பு்களில் 
ஒன்றடாகும். சபயரிடு்தல் எனபது 
வன்கப்படாடடியலின முடிவல்ல. ஆைடால் 
உயிரிைப்பல்வன்கனம ேடார்ந்்த ்த்கவல்்கன்ள 
உருவடாக்குவ்தற்கு இது அவசியமடாை்தடாகும். 

உயிரி்களின படிநினலயில் உள்ள அனைதது 
வன்கப்படாடடுத ச்தடாகுதியின எல்லடா 
மட்ங்களிலும் உள்ள அனைதது 
உயிரிைங்களுக்கும் சபயரிடு்தல் இ்தன 
முக்கியப் பணியடாகும். அகில உல்க விலஙகியல் 
சபயரிடு்தல் ேட்ததின (International Code of 
Zoological Nomenclature - ICZN) வழி்கடாடடு்தலின 
அடிப்பன்யில் விலஙகு்களுக்குப் 
சபயரி்ப்படுகின்றை. இவவன்கயில் அறிவியல் 
சபயர்்கள ஒவசவடாரு உயிரிக்கும் ஒசர ஒரு 
சபயர் எனபன்த உறுதிப்படுததுகின்றது.

இருபைொற ப�யரிடும் முல்ற (Binomial 
Nomenclature)

உல்க அ்ளவில் அறிவியல் அறிஞர்்கள 
அனைவரடாலும் ஏற்றுக் ச்கடாள்ளப்பட் 
விதி்களின அடிப்பன்யில் உயிரியலடா்ளர்்கள 
உயிரிைங்களுக்குப் சபயரிடுகின்றைர். 
ஒவசவடாரு சபயரும் இருபகுதி்கன்ளக் 
ச்கடாண்்து. மு்தல் பகுதி சபரிைப் சபயனரயும் 
இரண்்டாவது பகுதி சிற்றிைப் சபயனரயும் 
குறிக்கி்றது. இவவடா்றடா்க இரு சேடாற்்க்ளடால் 
சபயரிடும் முன்ற இருசெநாற செயரிடும் மும்ற 
எைப்படும். இது லினசையஸ அவர்்க்ளடால் 
பிரபலப்படுத்தப்படடு உல்கம் முழுவதும் 
உயிரியலடா்ளர்்க்ளடால் நன்முன்றப்படுத்தப்படடு 
வருகி்றது. (எ.்கடா.) இந்தியத ச்தசியப் ப்றனவயடாை 
மயில்- ெநாநவநா கிரிஸ்ந்ட்ஸ், எனறும் 
இந்தியத ச்தசிய விலங்கடாை புலி ெநாந்தீரநா 
ம்க்ரிஸ் எனறும், ்தமிழ்நடாடடின மடாநிலப் 
ப்றனவயடாை மர்க்தப் பு்றடா ெநால்நகநாெநாப்ஸ் 
இன்டிகநா எனறும் சபயர் சபறுகின்றை. 

முப்ப�யரிடும் முல்ற (Trinominal 
Nomenclature)

ஹக்ஸலி (Huxley) மற்றும் ஸடரிக்சலண்ட 
(Stricklandt) ஆகிசயடார் இம்முன்றனய 
அறிமு்கப்படுததிைர். Trinomen என்றடால் மூனறு 
சபயர்்கள எனறு சபடாருளபடுகி்றது.  

இனவ அனைததும் சவளிநடாடடு சமடாழி்களில் 
மனி்தனைக் குறிக்கும் சேடாற்்கள ஆகும். 
்தற்சபடாழுது உலகில் ஆ்றடாயிரம் சமடாழி்கள 
உள்ளை. எைசவ ஒவசவடாரு விலஙகும் 
ஆ்றடாயிரததுக்கும் சமற்பட் சபயர்்க்ளடால் 
அனழக்்கப்ப்லடாம். அனைதது சமடாழி்கன்ளயும் 
ஒரு மனி்தன ்கற்றிருக்்க முடியடாது. எைசவ, 
உல்கம் முழுவதும் ஏற்றுக்ச்கடாள்ளக் கூடிய 
அறிவியல் அடிப்பன்யிலடாை சபயரிடும் 
முன்ற்கன்ள உருவடாக்்க சவண்டிய ச்தனவ 
ஏற்பட்து. விலஙகு்களுக்கும், வன்கப்படாடடு 
குழுக்்களுக்கும், அறிவியல் முன்றயில் சபயரிடடு 
அனழக்்கக்கூடிய முன்ற சபயரிடும் முன்ற 
எைப்படும். எடுததுக்்கடாட்டா்க, உல்க அ்ளவில் 
சஹடாசமடா சேப்பியனஸ எனனும் சபயர் 
மனி்தனைக் குறிக்கி்றது. ஒவசவடாரு உயிரியின 
சி்றப்புப் பண்பு்கன்ள நன்றடா்கப் 
புரிந்துச்கடாள்ளவும் சநருஙகிய ச்தடா்ர்புள்ள 
சிற்றிைங்களுக்கின்சய உள்ள உ்றவு்கன்ள 
அறிந்து ச்கடாள்ளவும் வன்கப்படாடும் 
குழுவடாக்்கமும் (Grouping) உ்தவுகி்றது. 
உயிரிைங்களுக்கு இன்சய உள்ள ஒத்த மற்றும் 
மடாறுபட் பண்பு்களின அடிப்பன்யில் ஒரு 
ச்தரிந்்த சிற்றிைதன்த வரினேப்படுததுவதில் 
சபயரிடு்தல் முக்கியப் பஙகு வகிக்கி்றது. ஒரு 
உயிரியின பு்றதச்தடாற்்றம், மரபுத்த்கவல்்கள, 
வடாழி்ம், உணவூட் முன்ற்கள, ்த்கவனமப்பு்கள, 
மற்றும் பரிணடாமம் சபடான்ற பல பண்பு்கன்ள 
அவவுயிரிக்குப் சபயரிடும் முன ்கவைததில் 
ச்கடாள்ள சவண்டும். 

சபயரிடும் முன்ற்கன்ளயும், வன்கப்படுததும் 
முன்ற்கன்ளயும் உருவடாக்கு்தல் முன்றனம 

இ ை ய ை ம ல ப் ெ கு தி யி ல் 
கண்றியப்ெட் புதிய 
க நா ட டு ப் ெ ்ற ம வ க் கு 
இந்தியநாவின்ெ்றமவயியல் 

வல்லு்ர் ்நாக்்ர். ெலீம் அலி அவர்களின் 
நிமனவநாக சூதீரநா ெலீைலீமய (Zoothera 
salimalii)  எனப் செயரி்ப்ெடடுள்ளது. 
இந்திய ெழந்தின்னி சவளவவநாலுக்கும், 
லநாடடிச்ன்ஸ்  ெலீைலீமய (Latidens  
salimalii)  என்று செயரி்ப்ெடடுள்ளது.
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அ்தடாவது சபரிைப் சபயர், சிற்றிைப் சபயர் 
மற்றும் துனண சிற்றிைப் சபயர் எை மூனறு 
சபயர்்கன்ள இனணதது ஒரு உயிரிைததிற்குப் 
சபயரிடு்தல் முப்சபயரிடும் முன்ற ஆகும். ஒரு 
சிற்றிைததிலுள்ள உறுப்பிைர்்களுக்கின்சய மி்க 
அதி்க அ்ளவில் மடாறுபடாடு்கள ்கடாணப்பட்டால் 
முப்சபயரிடும் முன்ற பயனபடுத்தப்படுகி்றது. 
இம்மடாறுபடாடு்களின அடிப்பன்யில் 
சிற்றிைததின உடகுழுவடா்கத துனண சிற்றிைம் 
பிரிக்்கப்படுகி்றது. எைசவ இருசேடாற் சபயரில், 
துனண சிற்றிைததின சபயரும் சேர்க்்கப்படுவது 
எனபது இரு சேடாற்சபயர் முன்றயின 
நீடசியடா்கசவ ்கரு்தப்படுகி்றது. 

தநாவரங்களின் சிறறினம் 
(Species Plantarum,1753)  
ைறறும் இயறமகயின் 
மும்றமைகள் (Systema 

Naturae)  (ெத்தநாவது ெதிப்பு1758) ஆகிய 
புத்தகங்களில் லின்நனயஸ் அவர்கள் 
குறிப்பிடடிருந்த குறிப்புகளின் 
அடிப்ெம்யில் உயிரியல் செயரிடும் மும்ற 
(Biological Nomenclature) என்்ற 
செநால்லிலிருந்து இரு செயரிடும் மும்ற 
(binomial)  என்்ற   செநால் உருவநாக்கப்ெட்து. 
இமவநய செரும்ெநாலநான தநாவரம் ைறறும் 
உயிரின வமககளின் தறகநால உயிரியல் 
செயரமைப்பிறகு சதநா்க்கப்புள்ளி ஆகும்.

 ப்தரிந்து ப்தளிநவொம்
நீங்ைள் �பான்கு ைபாலைள், இரு ைணைள், 

ஓரிகை த்வளிசதசவி மை்டல 
உதேபாமைங்ைளபால மூ்டபபட்்ட, பபால 
சுேபபிைகளக் தைபாண்ட ஒரு உயிரிகயப 
புதிதபாைக் ைண்டறிநதபால அதகன எநதத் 
ததபாகுதியில க்வபபீரைள்? எவ்வபாறு 
இருதசபாற் தபயரிகனச சூட்டுவீரைள்?

இப்சபயர்்கள அனைததும் ேடாயவு எழுத்தடால் 
அச்ேடிக்்கப்ப்சவண்டும். ன்கயடால் 
எழு்தப்பட்டால் அடிக்ச்கடாடி் சவண்டும். இதில் 
சபரிைப்சபயரின மு்தல் எழுதது மடடும் சபரிய 
ஆஙகில எழுததில் இருக்்க சவண்டும். சிற்றிைம் 
மற்றும் துனணச் சிற்றிைம் ஆகியவற்றின 
சபயர்்கள ஆஙகிலச் சிறு எழுதது்க்ளடாசலசய 

ச்தடா்ங்கப்ப்சவண்டும். (எ.்கடா.) இந்திய 
வீடடுக்்கடா்கததின சபயர் ்கடார்வஸ 
ஸப்ச்ளனச்னஸ ஸப்ச்ளனச்னஸ (Corvus 
splendens splendens). சபரிைப்சபயரும் சிற்றிைப் 
சபயரும் ஒன்றடா்க இருக்கும் படியடாை  
சபயரிடும் முன்றக்கு ்நாடந்நாமனமி எனறு 
சபயர். (எ.்கடா.) நடாஜடா நடாஜடா (இந்திய நடா்கம் –  
Naja naja) .

ப�யரிடுவ்தற்கொன அடிப்�லட விதி்கள் 
(Rules of Nomenclature) 

•  அறிவியல் சபயனர அச்சிடும் சபடாது 
ேடாயவடாை எழுதது்கன்ளப் பயனபடுத்த 
சவண்டும். ன்க்க்ளடால் எழுதும் சபடாது 
ஒவசவடாரு சேடால்னலயும் இன்சவளிவிடடு 
அடிக்ச்கடாடி் சவண்டும். 

•  சபரிைப் சபயரின மு்தசலழுதது சபரிய 
எழுத்தடால் எழு்தப்ப்சவண்டும். 

•  சிற்றிைப் சபயர் சிறிய எழுத்தடால் 
எழு்தப்ப்சவண்டும். 

•  இரு சவவசவறு உயிரி்களின அறிவியல் 
சபயர்்கள ஒன்றடா்க இருக்்கடாது.

•  உயிரிைததின அறிவியல் சபயனர எழுதும் 
சபடாது அ்தனைக் ்கண்்றிந்து வி்ளக்கிய 
அறிவியல் அறிஞரின சபயனரசயடா அல்லது 
அவரது சுருக்்கமடாை சபயனரசயடா அன்தப் 
பதிவு சேய்த ஆண்டு்ன சேர்தது எழு்த 
சவண்டும். எ. ்கடா. சிங்கம் – ஃசபலிஸ லிசயடா 
லின., 1758 அல்லது ஃசபலிஸ லிசயடா L ., 1758. 

•  சிற்றிைதன்தக் ்கண்்றிந்்த அறிஞரின 
சபயனர அவவிைததிற்கு னவக்கும் சபடாது 
சிற்றிைப் சபயர் i, ii அல்லது ae உ்ன 
முடியசவண்டும். 

எடுததுக்்கடாட்டா்க நிலத்தடியில் வடாழும் சிர்டச்டா 
்டாக்ன்லஸ (Cyrtodactylus) என்ற பல்லி அ்தனைக் 
்கண்்றிந்து சபயரிட் அறிஞரடாை வர்த கிரி 
எனபவர் சபயரில் சிர்டச்டா ்டாக்ன்லஸ 
வர்தகிரினய எைப்சபயரி்ப்பட்து.

1.7  சிற்றினக் தைபாட்பபாடு 
(Concept of species)

சிற்றிைம் எனபது 
வன்கப்படாடடின அடிப்பன் 
அல்கடாகும். சிற்றிைம் என்ற 
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சேடால் ஜடான சர எனபவரடால் உருவடாக்்கப்பட்து. 
1693ம் ஆண்டில் சவளியடாை அவருன்ய 
்தடாவரங்களின சபடாது வரலடாறு (Historia Generalis 
Plantarum (மூனறு ச்தடாகுதி்கள) என்ற நூலில் 
சபடாது மூ்தடான்தயரி்மிருந்து உருவடாை, 
பு்றதச்தடாற்்றததில் ஒத்தனமந்்த உயிரிைக்குழுசவ 
சிற்றிைம் ஆகுசமை அவர் வி்ளக்கியுள்ளடார். 
்கசரடாலஸ லினசையஸ ்தனனுன்ய இயற்ன்கயின 
முன்ற (Systema naturae) எனனும் நூலில் சிற்றிைம் 
எனபது வன்கப்படாடடின அடிப்பன் அலகு  
எை குறிப்பிடடுள்ளடார். பு்றதச்தடாற்்றததிலும் 
உ்ற்சேயலியலிலும் ஒத்த பண்பு்கன்ளக் 
ச்கடாண்டு, ்தங்களுக்குள இைப்சபருக்்கம் 
சேயது இைப்சபருக்்கததி்றன ச்கடாண்் 
வழிதச்தடான்றல்்கன்ள உருவடாக்கும் உயிரிைத 
ச்தடாகுதி சிற்றிைம் எை வனரயறுக்்கப்படடுள்ளது. 
1859ல் ேடார்லஸ ்டார்வின ‘சிறறினங்களின் 
நதநாற்றம்’ (Origin of Species) என்ற நூலில் இயற்ன்க 
ச்தர்வின மூலம் சிற்றிைங்களுக்கு இன்சயயடாை 
பரிணடாமத ச்தடா்ர்பு்கன்ள வி்ளக்கியுள்ளடார்.

1.8  ்வகைபபபாட்டுக் ைலவிக்ைபான 
ைருவிைள் (Tools for Study of 
Taxonomy)

்தடாவரங்களுக்கும் விலஙகு்களுக்கும் 
சவவசவ்றடாை வன்கப்படாடடுக் ்கருவி்கள 
இருக்்கலடாம். ்தடாவர வன்கப்படாடடிற்குத 
்தடாவரப்ப்தைங்கள எைப்படும் சஹர்சபரியமும், 
்தடாவரவியல் ச்தடாட்ங்களும் ்கருவி்க்ளடா்கப் 
பயனபடுகின்றை. விலஙகு்களின 
வன்கப்படாடடிற்கு அருங்கடாடசிய்கம், 
வன்கப்படாடடுத தி்றவுச்கடால்்கள (Taxonomical keys) 
விலஙகியல் பூங்கடாக்்கள மற்றும் ்க்ல்  
பூங்கடாக்்கள சபடான்றனவ பயனபடுகின்றை. 
சநரடி ்க்ளப்பணி, ஆயவு சேய்தல், அன்யடா்ளம் 
்கடாணு்தல், வன்கப்படுதது்தல், படாது்கடாத்தல் 
மற்றும் ஆவணப் பதிவு சேய்தல் சபடான்றனவ 
வன்கப்படாடடிற்்கடாை ்கருவிக் கூறு்க்ளடாகும். சில 
முக்கிய வன்கப்படாடடு ்கருவிக் கூறு்கள பற்றி 
இஙகு விவரிக்்கப்படடுள்ளது. 
�ொரம்�ரிய வல்கப்�ொட்டு ்கருவி்கள்  
(The Classical taxonomical tools) 

வமகப்ெநாடடு தி்றவுநகநால்கள் (Taxonomical Keys) 

இனவ உயிரிைங்களுக்கின்சய உள்ள ஒற்றுனம 
சவற்றுனம்கன்ள ஒப்பிடடு ஆரடாயந்து 
உருவடாக்்கப்பட்னவ ஆகும். ஒவசவடாரு 

வன்கப்படாடடு நினலக்கும் ஒரு ்தனி வன்கயடாை 
தி்றவுச்கடால் ்கடாணப்படுகி்றது.

்வண்டலூர விலங்கு ைபாட்சி சபாகல 
எனபபடும் அறிஞர அணைபா 
விலங்கியல பூங்ைபா தசன்கனயின்  
ததன்தமைற்குப பகுதியில தபபாதுமைக்ைள் 
பபாரக்வக்ைபாை உரு்வபாக்ைபபட்்டது.  இது 
ஏறத்தபாழ 1500 ஏக்ைர பேபபளவில 
விரி்வக்டநதுள்ளது.  இது இநதியபாவின் 
மிைபதபரிய விலங்கியல பூங்ைபாக்ைளில 
ஒன்றபாைத் திைழ்கிறது.  இபபூங்ைபாவில 
2553 ்வகையபான தபா்வே, விலங்கு, 
சிற்றினங்ைள் பபாதுைபாக்ைபபடுகின்றன.

அருங்கநாடசியகம் (Museum)

ப்தப்படுததி னவக்்கப்பட் ்தடாவர, விலஙகு்களின 
ச்தடாகுப்பு உயிரியல் அருங்கடாடசிய்கம் 
எைப்படும். இது ்கண்டு உணரவும், ்கற்்கவும் 
பயனபடுகி்றது. மரபற்றுப் சபடாை (Extinct) 
மற்றும் உயிரு்ன உள்ள விலஙகு்களின 
மடாதிரி்கள வழியடா்க அவவுயிரி்கன்ளப் பற்றி 
அறிந்து ச்கடாள்ள இது உ்தவுகின்றது.

விலங்கியல் பூங்கநாக்கள் (Zoological Parks)

மனி்த சமற்படார்னவயு்ன கூடிய படாது்கடாப்படாை 
வைப்பகுதியில் ்கடாடடு விலஙகு்கன்ள 
னவததிருத்தல் விலஙகியல் பூங்கடாக்்கள 
எைப்படும். விலஙகு்களின உணவு 
முன்ற்கன்ளயும் ந்தன்த முன்ற்கன்ளயும் அறிந்து 
ச்கடாள்ள இனவ உ்தவுகின்றை. 

க்ல் பூங்கநாக்கள் (Marine Parks)

இஙகுப் படாது்கடாப்படாை சூழலில் ்க்ல் வடாழ் 
உயிரி்கள னவக்்கப்படடுள்ளை.

அச்சி்ப்ெட் வமகப்ெநாடடு கருவிகள் (Printed 
Taxonomical Tools)

அன்யடா்ள அடன்்கள, வி்ளக்்கங்கள, ்க்ள 
வழி்கடாடடி்கள மற்றும் வி்ளக்்கக் குறிப்சபடு்கள 
ஆகியை இவவன்கயில் அ்ஙகும்.

மூலககூறு அளவிலொன வல்கப்�ொட்டு 
்கருவி்கள் (Molecular Taxonomical Tools)

புதிய ச்தடாழில் நுடபங்களின வ்ளர்ச்சி, 
படாரம்பரிய வன்கப்படாடடுக் ்கருவியிலிருந்து 
மூலக்கூறு அ்ளவிலடாை வன்கபடாடடுக் 
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(Species Identified Automatically – spiders, wasp and bee 
wing characters – SPIDA) - ்தடானியஙகி முன்றயில் 
சிற்றிைங்கள ்கண்்றியப்படும் (சிலந்தி்கள, 
கு்ளவி மற்றும் ச்தனீ)

(Honey bee wing identification- Draw wing) - 
ச்தனீக்்களின சி்றகு்கன்ள னவததுக் ்கண்்றி்தல்.
புதிய வமகப்ெநாடடியல் கருவிகள்  
(Neo taxonomical tools):

சேல் நுண்ணுறுப்பு்களின மூலக்கூறு 
அனமப்பு்கன்ள மினைணு நுண்சணடாக்கி வழி 
ப்ததின மூலம் அறி்தல்.

்்த்மதயியலின் அடிப்ெம்யிலநான கருவிகள் 
(Ethology of taxonomical tools):

உயிரி்களின ந்தன்தப் பண்பு்களின 
அடிப்பன்யில் அவற்ன்ற வன்கப்படுதது்தல் 
ஆகும். எ.்கடா. ப்றனவ்களின ஒலி, உயிசரடாளி 
உமிழ்்தல் (Bioluminescence) சபடான்றனவ.

மின்னியல் ைொர்ந்்த வல்கப்�ொட்டு 
்கருவி்கள் (e-Taxonomic Resources)
இலண்்னில் உள்ள இயற்ன்க 
அருங்கடாடசிய்கத்தடால் வடிவனமக்்கப்பட் 
INOTAXA எனும் மினனியல் ேடார்ந்்த மூலததில், 
சிற்றிைங்களின ்கணினி ேடார்ந்்த ப்ங்களும் 
வி்ளக்்கங்களும் ்தரப்படடுள்ளை. (INOTAXA means 
Integrated Open Taxonomic Access).

  பபா்டச சுருக்ைம்

பூமியின பல்வன்கயடாை வடாழி்ங்களில் 
பல்சவறுபட் உயிரி்கள வடாழ்கின்றை. உயிரற்்ற 
சபடாருட்களிலிருந்து சவறுபடுகின்ற பல்சவறு 
வன்கயடாை சி்றப்பு பண்பு்கன்ள உயிரி்கள 
சபற்றுள்ளை. எளிதில் அன்யடா்ளம் ்கண்டு, 
உணரக்கூடிய பண்பு்களில் உள்ள 
ஒற்றுனம்கன்ளக் ச்கடாண்டு, உயிரிைங்கன்ளக் 
குழுக்்க்ளடா்க வன்கப்படுததுவச்த வன்கப்படாடு 
ஆகும். உயிரிைங்கன்ள அறிவியல் ரீதியடா்க 
முன்றயடா்க வரினேப்படுததுவச்த 
வன்கப்படாடடியல் ஆகும். ஐந்துல்க வன்கப்படாடன் 
R.H விடச்்கர் முனசமடாழிந்்தடார். ்கடார்ல் சவடாயீஸ 
மற்றும் அவரது குழுவிைர் மூனறு சபருல்கக் 
ச்கடாடபடாடன் உருவடாக்கிைர். உல்கம், ச்தடாகுதி, 
வகுப்பு, வரினே, குடும்பம், சபரிைம் மற்றும் 
சிற்றிைம் ஆகிய ஏழு வன்க்கள 
வன்கப்படாடடியலின படிநினல்கள ஆகும். 
விலஙகிைததிற்கு அல்லது வன்கப்படாடடியல் 
குழுவிற்கு அறிவியல் சபயரிடும் சேயசல 

்கருவி்கன்ள உருவடாக்்க உ்தவியுள்ளை. அதி்கத 
துல்லியம் மற்றும் நம்ப்கத்தனனம ஆகியனவ 
இம்முன்ற்களின சி்றப்பம்ேங்க்ளடாகும். 
கீழ்க்்கண்் முன்ற்கள வன்கப்படாடடியலில் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றை. 

ஒரு உயிரியின டி.என.ஏ வில் உள்ள குறுகிய 
மரபுக் குறியீடு்கன்ள னவததுக் ச்கடாண்டு 
அவவுயிரிைம் குறிப்பிட் சிற்றிைதன்தச் 
ேடார்ந்்த்தடா எனறு அறிய டி.என்.ஏ வரிக்குறியீடு 
(DNA barcoding) ச்தடாழில் நுடபம் உ்தவுகி்றது. 
ஒரு மரபு குழுமததில் உள்ள 
ஜீன்களுக்கின்சயயடாை ஒற்றுனம 
சவற்றுனம்கன்ள, டி.என.ஏ வரினே அனமப்பு 
மூலம் ்கண்்றிய டி.என்.ஏ கலப்பு ஆக்கம்  
(DNA hybridization) எனும் ச்தடாழில் நுடபம் 
உ்தவுகி்றது. டி.என.ஏ வில் உள்ள சி்றப்பு 
அனமப்பு்கன்ள அறிந்து ஒப்பிடுவ்தன மூலம், 
உயிரினய அன்யடா்ளம் ்கடாண, டி.என.ஏ சரன்க 
அச்சி்ல் ச்தடாழில்நுடபம் (DNA Finger printing) 
உ்தவுகி்றது. ஒத்தனமவு டி.என.ஏ 
மூலக்கூறு்களின வரினே அனமப்பில் உள்ள 
சவற்றுனம்கன்ள, டி.என.ஏ மடாதிரி்கன்ளப் பல 
துண்்ங்கள ஆக்குவ்தன மூலம் அறிய இயலும். 
இம்முன்றக்கு வனரயறுக்்கப்பட் 
துண்்ங்களின பல்சவறு ்தனனம்களின 
பகுப்படாயவு (Restriction Fragment Length 
Polymorphisms Analysis) எனறு சபயர். ஒற்ன்ற 
ஜீனைசயடா அல்லது ஜீனின பகுதினயசயடா 
படாலிமசரஸ ேஙகிலி வினைனய(PCR) 
பயனபடுததி, சபருக்கி பின அ்தனை 
வன்கபடாடடுக் ்கருவியடா்க பயனபடுத்தலடாம்.

சிறறினங்்கலளக ்கண்டறியும் 
்தொனியங்கி ்கருவி்கள் (Automated Species 
Identification Tools):

இம்முன்ற ்கணினி ேடார்ந்்த ்கருவி்கன்ள 
உள்ள்க்கிய்தடாகும். அனவ: 

(Digital Automated Identification system - DAISY ) – 
்தடானியஙகி டிஜிட்ல் ்கண்்றியும் முன்ற .

(Automated Leafhopper Identification system- ALIS) - 
்தடானியஙகி இனல்தடாவி ்கண்்றியும் ச்தடாகுப்பு.

(Automatic Bee Identification system-ABIS) -   
்தடானியஙகி ச்தனீ ்கண்்றியும் ச்தடாகுப்பு.
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வன்கப்படாடடியலுக்்கடாை ்கருவி்க்ளடாகும். அதி்கத 
துல்லியம் மற்றும் நம்ப்கத்தனனமக்்கடா்க 
மூலக்கூறு ச்தடாழில் நுடபங்களும் 
வன்கப்படாடடியல் ்கருவி்க்ளடா்கப் 
பயனபடுத்தப்படுகின்றை.

‘சபயரிடு்தல்’ ஆகும். ஒவசவடாரு அறிவியல் 
சபயரும், சபரிைப் சபயர், சிற்றிைப் சபயர் எை 
இருசபயர் கூறு்கன்ளக் ச்கடாண்்்தடாகும். சநரடி 
்க்ளப்பணி, ஆயவு, அன்யடா்ளம் ்கடாணல், 
வன்கப்படுதது்தல், படாது்கடாத்தல் மற்றும் 
ஆவணப்படுதது்தல் ஆகியனவ முக்கியமடாை 

  மதிப்பீடு:

1.  உயிருள்ளனவ 
உயிரற்்றனவ்களிலிருந்து 
எவவடாறு சவறுபடுகின்றை? 
அ) இைப்சபருக்்கம் 
ஆ) வ்ளர்ச்சி 
இ) வ்ளர்சின்த மடாற்்றம் 
ஈ)  சமற்குறிப்பிட் அனைததும்

2.  ஒத்த பண்பு்களின ்தரதன்தப் சபற்்ற 
உயிரிைக்குழு -------- ஆகும். 
அ) சிற்றிைம் ஆ) வன்கபடாடடுத ச்தடாகுதி
இ) சபரிைம் ஈ) குடும்பம்

3.  ்தரதன்தப் பற்றி ்கரு்தடாமல், வன்கப்படாடடின 
ஒவசவடாரு அலகு -------- ஆகும்.
அ) ்டாக்ேடான  ஆ) வன்க
இ) சிற்றிைம்  ஈ) ஸடசரயின

4. கீழ்க்்கண்்வற்றுள எது ேம்தரததில் இல்னல 
அ) பினரசமட்டா  ஆ) ஆர்தச்தடாப்டீரடா
இ) டிப்டிரடா  ஈ) இனசேக்்டா

5.  எந்்த வன்கப்படாடடு ்கருவி ்டாக்ேடான பற்றிய 
முழுவிவரங்கன்ளக் ச்கடாண்டுள்ளது?
அ) வன்கப்படாடடுத தி்றவுச்கடால் 
ஆ) சஹர்சபரியம் 
இ) ்தடாவரம்  
ஈ) சமடாசைடாஃகிரடாப்

தசயலபபாடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

இச்சேயல் திட்ததின முக்கிய சநடாக்்கம் எனைசவன்றடால் 
படா்ங்கன்ளப் படிப்ப்தற்கு முன ச்கடாடுக்்கப்படடுள்ள ப்ங்கன்ள 
நனகு உற்றுசநடாக்கி அவற்றின பண்பு நலன்கன்ள அறிந்து 
ச்கடாண்்்தன அடிப்பன்யில் ஒவசவடாரு விலஙகும் எந்்த  வகுப்னபச் 
சேர்ந்்தது எனறு  வரினேப்படுத்த சவண்டும். விலஙகு்களின 
ஒவசவடாரு வகுப்பிற்கும் ஒரு பண்பினைக் குறிப்பி்சவண்டும்.

மடாணவர்்கன்ளப் பளளி வின்ளயடாடடுத தி்லுக்கு 
அனழததுச்சேனறு னம்தடாைததில் ்கடாணக்கூடிய முதுகுநடாணற்்ற 
உயிரிைங்கன்ள இைம் ்கண்டு அவற்றின முக்கியப் பண்பு்கன்ள 
வரினே படுத்தச் சேயய சவண்டும்.

வ.எண் விலஙகின சபயர் ச்தரிந்்த பண்பு வகுப்பு வடாழி்ம்

1
2
3
4
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9.  பயன்தரும் படாக்டீரியடானவ சநடாயூக்கி 
படாக்டீரியடாவிலிருந்து சவறுபடுதது்க. 

10.  ச்கடாசவறு்கழுன்த (Mule) ஏன மலடடுத்தனனம 
உன்ய்தடா்க உள்ளது?

11.  ஃசபலிச்குடும்பததின ஐந்து முக்கியப் 
பண்பு்கன்ள எழுது்க.

12.  சிற்றிைக் ச்கடாடபடாடடில் ேடார்லஸ ்டார்வினின 
பஙகு யடாது?

13.  யடானை்களும் வைவிலஙகு்களும் மனி்த 
வடாழ்வி்ததில் நுனழயக் ்கடாரணம் எனை?

14.  விலஙகு ்கடாடசிச் ேடானலக்கும் வைவிலஙகு 
ேரணடாலயததிற்கும் உள்ள சவறுபடாடு யடாது?

15.  நவீை மூலக்கூறுக்்கருவி்கன்ள ச்கடாண்டு 
விலஙகு்கன்ள அன்யடா்ளம் ்கண்டு, 
வன்கப்படுத்தலடாமடா?

16.  உயிரியியல் படா்ததில் இலததீன மற்றும் 
கிசரக்்கப் சபயர்்களின பயனபடாடடின 
முக்கியததுவதன்த வி்ளக்கு்க.

6.  பல்லுயிர் ்தனனம என்ற ப்ததன்தச் சூடடியவர் 
யடார்? 

அ) வடால்்ர் சரடா்ன ஆ) எ.ஜி.்டானஸசல
இ) அரிஸ்டாடில் ஈ) எபி.டி.்கடாண்ச்டால்

7.  கி்ளடாச்டாகிரடாம் எனபது கீழ்க்்கண்் 
பண்பு்கன்ளக் ச்கடாண்டுள்ளது. 

அ) உ்ற்சேயலியல் மற்றும் உயிர்சவதியியல் 
ஆ)  பரிணடாமப் பண்பு்கள மற்றும் மரபுவழிப் 

பண்பு்கள
இ)  பல்லுயிர் ்தனனம மற்றும் இைதச்தடா்ர்பு 

ச்தடாகுப்பனமவு
ஈ) சமற்குறிப்பிட் ஏதுமில்னல

8.  மூலக்கூறு வன்கப்படாடடின ்கருவியில் இது 
அ்ஙகியுள்ளது. 
அ) டி.என.ஏ & ஆர்.என.ஏ
ஆ)  னமடச்டா்கடானடிரியடா மற்றும் 

எண்ச்டாபி்ளடாேவனல 
இ) சேல்சுவர் மற்றும் பி்ளடாஸமடா புசரடாடடின 

ஈ) சமற்கூறிய அனைததும்

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

பரிைாம வ்ளரச்சிப் பாறெறய 
அறிந்து சகாள்நவாமா!

படிகள்
1. 	 ககொடுககப்பட்டிருககும்	உரலி	/	விரரவுககுறியீட்ரடப	்பயன்படுத்தி	,	“Play	Game”	எனற	க்பொத்்ொரைச்	

கசொடுககிய	பின	கசொந்	அல்லது	்பள்ளி	“id”		ல	உள்நுரையவும்.		அப்படியிலர்ல	எனில	“Guest	Pass”		எனனும்	
க்பொத்்ொரைப	்பயன்படுத்தி	உள்நுரையவும்.	பிறகு	DEEP	TREE	எனறு	எழு்ப்பட்டிருப்பர்ச்	சுட்டியின	
உ்வியொல	கசொடுககிப	்பரிணொம	வளர்ச்சி	கசயல்பொட்டிரை	ஆரம்பிககவும்.

2.  த்டுதிரரயில	ஒரு	வி்லங்கின	க்பொதுபக்பயரர	“SEARCH”	ல	உள்ளிட்டவுடன	த்ொனறும்	அட்டவரணயில	
க்பொருத்்மொை	க்பயரரத்	த்ர்நக்டுககவும்.

3.   	குறிபபிட்ட	சிறறிைத்தின	வரகப்பொட்டிரையும்	வி்லங்கு்லகத்தின	்படிநிர்லரயயும்	அறிநது	ககொள்ளவும்.
4.  	இரண்டு	இைங்கரள	ஒபபீடு	கசயய		திரரயின	அடிப்பகுதியில	இருககும்	RELATE	என்பர்ச்	கசொடுககவும்.				

அத்	த்பொல	இரண்டு	இைங்களின	உறவிரைப	்பறறி	க்ரிநது	ககொள்ள	DNA		என்பர்ச்	கசொடுககவும்.

இறையச்செயல்பாடு Deep Tree 
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இப்புவியில் பல மில்லியன் கணகககான 
விலங்கினங்கள் உள்்ளன. விலங்குகள்ள 
வளகப்படுத்காமல் அவறளறைப்பறறி 
அறிந்துகககாள்வது குழப்பதள் ஏறபடுததும். 
நகாள்்்காறும் புதுப்புது விலங்கினங்கள் 
கண்டுபிடிககப்படுகின்றைன. அவறளறை 
அளையகா்ளங்ககாணவும், அவறறுககுப் 
கபயரிைவும், அ்றகுரிய முறையான இருப்பிட 
நிறைறய (Systematic Position) ்்ரந்க்டுதது 
ஒதுககவும் வளகப்பகாட்டியல் ் ்ளவயகான்காகும். 
கநருங்கிய க்காைரபுளைய பண்புகளின் 
அடிப்பளையி்ல்ய விலங்குலகம் 
வளகப்படுத்ப்படுகின்றைது. விலங்குகள் 
யூ்கரி்யகாட், பலகெல் அளமப்பு, ெகாரந்துண்ணும் 
உணவூட்ை முளறை கககாண்ை உயிரிகள் 
்பகான்றைவறளறை விலங்குலகம் கககாண்டுள்்ளது. 
ஏறைத்காழ 36 க்காகுதிகள்ளக கககாண்ை 
விலங்குலகததில் 11 க்காகுதிகள் மு்ன்ளமத 

க்காகுதிகள் ஆகும். இதில் ஏறைத்காழ 99% 
உயிரிகள் முதுககலும்பறறைளவக்ளகாகும். 
மறறைளவ முதுககலும்புளையளவ. 
முதுகுநகாளணப் கபறறிருத்ல் அல்லது 
கபறைகாதிருத்லின் அடிப்பளையில் 
முதுகுநகாணுளையளவ மறறும் முதுகு 
நகாணறறைளவ என இரு கபரும் பிரிவுக்ளகாக 
விலங்குகள் பிரிககப்பட்டுள்்ளன.

2.1.  வகைப்பாட்டின் அடிப்கைைள் 
(Basis of Classification) 

பல கெல் உயிரிகள் வளகளயச் ்ெரந்் 
விலங்குகள், அளமப்பு மறறும் கெயல் ் ன்ளமயின் 
அடிப்பளையில் ்வறுபட்டிருந்்காலும் 
கெல்லடுககளமவு, கட்ைளமப்பு நிளல, 
உைறகுழியின் ் ன்ளம கண்ைங்கள் கபறறுள்்ளளம 
அல்லது கண்ைங்களில்லகாளம, முதுகுநகாண் 
மறறும் உறுப்பு மண்ைலங்களின் அளமப்பியல் 
்பகான்றை சில கபகாதுவகான அடிப்பளை 
பண்புகள்ளயும் கபறறுள்்ளன.

2.1.1.  கட்டமைப்பு நிமைகள் (Levels of 
organisation) 

விலங்குலகதள்ச் ்ெரந்் விலங்குக்ளளனததும் 
பலகெல்க்ளகால் ஆனளவ. ் மலும் இளவ பல்்வறு 
வளக கெல் கட்ைளமப்புகள்ள உளையன. பல 
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விைங்குைகம்
பா்டஉள்்ள்டககம் 

2.1.   வகைப்பாட்டின் அடிப்கைைள்
2.2.  விலங்குலை வகைப்பாடு
2.3.  முதுகுநபாணற்றகவ
2.4.  முதுகுநபாணுகையகவ

சிட்டு குருவிைள் அழிந்து வரும் விலங்கினப ்ட்டியலில் இைம் 
ப்றறுள்்ளதபால் அதகனப ்றறிய விழிபபுணரகவ ஏற்டுத்தும் 

வகையில் மபாரச் 20 உலைச் சிட்டுக்குருவி தினமபாைக் 
பைபாணைபாைப்டுகி்றது. (வீட்டு சிட்டு குருவி - Passer domesticus)

• வகைப்பாட்டின் ததகவகய 
உணரந்து பைபாள்்ளச் பெயதல்

• விலங்கினத் பதபாகுதியின் 
முக்கியப ்ணபுைக்ளப 
புரிந்துபைபாள்்ளச் பெயதல்

கற்றலின் ந�ாககம்:
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ககாணப்படுகிறைது. இவவகாறைகான திசு உருவகாககம், 
உைல் கட்ைளமப்பு பரிணகாமததின் மு்ல் 
நிளலயகாகும். (றைட்ா – குழியுடலிகள்).

உறுப்பு அ்ளவிைான கட்டமைப்பு (Organ 
level of organisation)

குறிப்பிட்ை பணிளயச் கெயவ்றககாகப் 
பல்்வறுபட்ை திசுககள் ஒன்றிளணந்து 
உறுப்புகள்ள உருவகாககுகின்றைன. திசு 
அ்ளவிலகான கட்ைளமப்ளப விை முன்்னறிய 
அ்ளவகான உறுப்பு கட்ைளமப்பு மு்ன் மு்லகாக  
தடறடப்புழுககளிலும் மறறும் பிறை உயர 
க்காகுதிகளிலும் கவளிப்பட்ைது. 

உறுப்பு ைண்டை அ்ளவிைான கட்டமைப்பு 
(Organ system level of organisation)

்ட்ளை புழுககள், உருள்ள புழுககள், 
வள்ள்ளெயுைலிகள், கணுகககாலிகள், 
கமல்லுைலிகள், முட்்்காலிகள் மறறும் முதுகு 
நகாணிகள் ்பகான்றை உயரநிளலயிலுள்்ள 
விலங்குகள் மிகச் சிறைந்், திறைனுளைய 
கட்ைளமப்ளப கவளிப்படுததுகின்றைன. இவவளக 
விலங்குகளில், நடு அடுககின் பரிணகாமத 
்்காறறைத்கால் உைறகட்ைளமப்பு அதிகச் சிககலகான 
அளமப்புளைய்காக ஆனது. இந்் விலங்குகளில் 
திசுககள் ஒருங்கிளணந்து உறுப்புகள்ளயும், 
உறுப்பு மண்ைலங்கள்ளயும் உருவகாககுகின்றைன. 
ஒவகவகாரு மண்ைலமும் ஒவகவகாரு பணி்யகாடு 
க்காைரபு கககாண்டு இருககிறைது. இவவளகயில் 
உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான கட்ைளமப்பு 
கவளிப்படுத்ப் படுகின்றைது. அதிகச் 
சிறைப்புத்ன்ளம வகாயந்் நரம்பு மறறும் 
உணரகெல்கள் உறுப்பு மண்ைலங்களின் 
கெயல்கள்ள முழுளமயகாக ஒன்று ்ெரந்து 
ஒருங்கிளணககின்றைன. இத்ன்ளம சில 
விலங்குகளில் எளிளமயகான்காக்வகா சிலவறறில் 
அதிகச் சிககல் உளைய்காக்வகா, விலங்குகளின் 
்ன்ளமக்கறபக ககாணப்படுகிறைது.

எடுததுகககாட்ைகாக, ்ட்ளைப் புழுககளின் 
கெரிமகான மண்ைலததில் ஒ்ரகயகாரு 
கவளிப்புறைததுள்ள மட்டும் ககாணப்பட்டு அது்வ 
வகாயகாகவும், மலததுள்ளயகாகவும் 
கெயல்படுவ்கால் அ்ன் கெரிமகான மண்ைலம் 
முழுறைபெைாச் பெரிைான ைணடைம் 
எனப்படுகிறைது. உருள்ளப் புழுககள் மு்ல் 
முதுகுநகாணிகள் வளர வகாய மறறும் மலததுள்ள 
என இரு்வறு துள்ளகள் கெரிமகான மண்ைலததில் 

கெல் உயிரிகளின் உைலில் உள்்ள கெல்கள் 
்னியகாக இயங்க இயலகாது. என்வ, அளவ 
பணிகள்ளப் பகிரந்து கககாள்கின்றைன. பலகெல் 
உயிரிகளில் கெல்கள் பணிக்கறப 
்னித்னியகாக்வகா அல்லது ஒ்ரவளகயகான 
கெல்கள் ஒன்றிளணந்து திசுககள், உறுப்புகள் 
மறறும் உறுப்பு மண்ைலங்க்ளகாக்வகா 
உருவகாகின்றைன.

செல் அ்ளவிைான கட்டமைப்பு (Cellular 
level of organisation)

அடிப்பளை அ்ளவிலகான கட்ைளமப்ளப 
கைறபஞ்சுகளில் ககாணலகாம். இவறறின் கெல்கள் 
்்ளரவகான நிளலயில் இளணந்துள்்ள்கால் 
உண்ளமயகான திசுககள் உருவகாகவில்ளல. 
அ்காவது அளவ கெல் அ்ளவி்ளகான கட்ைளமப்ளப 
கவளிப்படுததுகின்றைன. பல்்வறுபட்ை 
பணிகள்ளச் கெயவ்ற்கறப கெல்கள் பல 
வளகயகாக ்வறுபட்டுள்்ளன. என்வ அவறறில் 
பணிப்பகிரவு ககாணப்படுகின்றைது. 
கைறபஞ்சுகளின் கவளியடுககில் ்ட்ளையகான 
பினககாறெட பெலகள் ககாணப்படுகின்றைன. இளவ 
உயிரியின் அ்ளவு மறறும் வடிவதள் 
நிரணயிககின்றைன. உள்்ளடுககில் பகாயகனாறெட 
அல்லது கறெயிறை கழுத்துப்ெடறட பெலகள் 
ககாணப்படுகின்றைன. சுவகாெம் மறறும் 
உணவூட்ைததிறகுப் பயன்பை ஏதுவகாக 
கடறெஞ்சுகளின் உைல்வழி்ய கெல்கின்றை 
நீ்ரகாட்ைதள் உருவகாககும் ்வளலளயக 
கககாய்னகாளெட் கெல்கள் கெயகின்றைன.

 செரிந்து செளிந�ாம்
ஸபாஞ்சுகள் நபான்்ற (தும்ளயு்டலிகள்) 
விைங்குகளில் �ரம்புத் திசு, ெமெத்திசு 
ஆகியம� காணப்படு�து இல்மை. இது எமெ 
உணர்த்துகி்றது?

திசு அ்ளவிைான கட்டமைப்பு (Tissue level 
of organisation)

சில விலங்குகளில், ஒ்ர வி்மகான ்வளலகள்ளச் 
கெயகின்றை கெல்கள் ஒருங்கிளணந்து திசுளவ 
உண்ைகாககுகின்றைன. நரம்புகெல்களுைன் உணர 
கெல்கள் இருப்ப்கால் திசுவிலுள்்ள கெல்கள் 
ஒருங்கிளணந்து இயங்கிப் கபகாதுப்பணிகள்ளச் 
கெயகின்றைன. இவவளகயிலகான கட்ைளமப்பு 
ஈரடுககு விலங்குக்ளகான நி்ைரியகா க்காகுதியில் 
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ககாணப்படுவ்கால் இது முழுறையான பெரிைான 
ைணடைம் எனவும் அளழககப்படுகிறைது.

அள்ப் ்பகான்்றை இ்த்தச் சுறகைாடட 
ைணடைத்தில திைநத மறறும் மூடியவறக என 
இருவளககள் உள்்ளன. திறைந்் வளக சுற்றைகாட்ை 
மண்ைலததில் இரத் நகா்ளங்களின்ளமயகால் 
இரத்ம் திசு இளைகவளியில் நிரம்பிக 
ககாணப்படும். (எ.ககா. கணுகககாலிகள், 
கமல்லுைலிகள், முட்்்காலிகள் மறறும் 
வகால்நகாணிகள்). மூடிய வளக சுற்றைகாட்ை 
மண்ைலததில் இரத்ம் பல்்வறு அ்ளவுளைய 
இரத்க குழகாயகளின் வழி்ய கெலுத்ப்படுகிறைது 
(்மனி, சிளர, இரத் நுண்நகா்ளங்கள்). வள்ள்ளெப் 
புழுககள், ்ளலநகாணிகள் மறறும் 
முதுகுநகாணிகளில் இவவளக சுற்றைகாட்ை மண்ைலம் 
ககாணப்படுகிறைது.

2.1.2.  ஈரடுககு ைறறும் மூ�டுககு 
கட்டமைப்பு (Diploblastic and 
Triploblastic organisation)

கருவ்ளரச்சியின் ்பகாது திசுககள் மறறும் 
உறுப்புகள், இரண்டு அல்லது மூன்று 
கருமூலப்பளை (Embryonic germ layer) 
அடுககுகளிலிருந்து ்்கான்றுகின்றைன. ்்காறறைம் 
மறறும் கருவ்ளரச்சியின் அடிப்பளையில் ஈரடுககு 
மறறும் மூவடுககு விலங்குகள் என இரண்டு 
வளகக்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளன. புறைப்பளை 
மறறும் அகப்பளை என இரு அடுககுகள்ளக 
கககாண்ை விலங்குகள் ஈ்டுககு விைங்குகள் என 
அளழககப்படுகின்றைன. இதில் புறைப்பளையிலிருந்து 
்மறபுறைத்்காலும் அகப்பளையிலிருந்து குைறசுவர 
அடுககும் (Gastrodermis) ்்கான்றுகின்றைன. புறைப்பளை 
மறறும் அகப்பளைககு இளையில் மகாறுபகாடு 
அளையகா் மீகொகளியா அடுககு ககாணப்படுகிறைது. 
(எ.ககா) பவ்ளம், கெல்லி மீன், கைல் ெகாமந்தி.

சில விலங்குகள் வ்ளரகரு புறைப்பளை, அகப்பளை, 
நடுப்பளை என மூன்று கருமூல அடுககுகள்ளக 
கககாண்டுள்்ளன. இவவளக விலங்குகள் மூவடுககு 
விைங்குகள் என அளழககப்படுகின்றைன.

கபரும்பகாலகான மூவடுககு விலங்குகள் உறுப்பு 
மண்ைல அ்ளவிலகான கட்ைளமப்பிளனக 
கககாண்டுள்்ளன. (எ.ககா.) ்ட்ளை புழுககள் மு்ல் 
முதுகு நகாணிகள் வளர.

2.1.3.  ெைச்சீர் அமைப்பு மும்றகள்: 
(Patterns of symmetry)

ஒரு அச்சின் எதிகரதிர முளனப் பகுதிகளில் ஒ்ர 
மகாதிரியகான உைலின் பகுதிகள்ளப் கபறறுள்்ள 
்ன்ளம ெைச்சீர் அறைப்பு எனப்படும். இது 
விலங்குகளின் கருவ்ளரச்சி முளறையின் 
அடிப்பளையி்ல்ய அளமகிறைது. எளிளமயகான 
உைலளமப்பு கைறபஞ்சுகளில் ககாணப்படுகிறைது. 
(பைம் 2.2) ெமச்சீர அளமப்பு இல்லகா்்கால் 
இவவிலங்குகள் ெைச்சீ்றைறவ ஆகும். இத்ளகய 
விலங்குகளில் நிரந்்ரமகான உைலளமப்்பகா 
வடிவ்மகா ககாணப்பைகாது. என்வ, இளவ 
ஒழுங்கறறை வடிவததில் ககாணப்படுகின்றைன. உைல் 
ளமயததின் வழியகாகச் கெல்லும் எந்்ப் பி்ளவும் 
இவவுயிரிகளின் உைளல இரு ெமபகுதிக்ளகாகப் 
பிரிகககாது (எ.ககா. கைறபஞ்சுகள்) இவவளக 
ெமச்சீரறறை ்ன்ளம கமல்லுைலிகள்ளச் ்ெரந்் 
முதிரந்் வயிறறுக ககாலிகளிலும் (நதள்கள்) 
ககாணப்படுகிறைது.

ெமச்சீர ்ன்ளமயுளைய விலங்குகள் உைல் 
உறுப்புகள்ள இளணயகாகப் கபறறுள்்ளன. 
அ்காவது உைலின் ளமய அச்சின் வழியகாகச் 
கெல்லும் கறபளனக்ககாடு உைளல இரு 
ெமபகாகங்க்ளகாகப் பிரிககும். அச்சின் 
இருபககங்களில் ஒ்ர வளகயகான உைலுறுப்புகள் 
ககாணப்படும். ளமய அச்சின் வழியகாகச் கெல்லும் 
எந்் ஆரக்ககாடும் இரு ெமபகுதிகள்ள 
கககாடுத்கால் அது ஆ்ச்ெைச்சீர் (Radial symmetry) 
எனப்படும். ஆரச்ெமச்சீருளைய விலங்குகளில் 
்மல்பகுதி மறறும் அடிப்பகுதிகள் ககாணப்படும். 
ஆனகால் முதுகுப்புறை, வயிறறுப்புறை பகுதிக்்ளகா 
வலது மறறும் இைது பகுதிக்்ளகா ககாணப்பைகாது. 
இவவளக உயிரிகளின் உறுப்புகள் ளமய 
அச்ளெச் சுறறிலும் வட்ைவடிவில் 
அளமந்திருககும். இது ஈரடுககு விலங்குகளின் 
முககிய ெமச்சீர்ன்ளம ஆகும். (எ.ககா.) கைல் 
ெகாமந்தி ்பகான்றை நி்ைரியன்கள் மறறும் பவ்ளம் 

 அ.  ஈரடுக்கு                       ஆ மூவடுக்கு 
படம் 2.1 வளர்ச்சி அடுக்குகள் 
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படம் 2.2 கடறபஞ்சுகளின் சமச்சீரற்ற தன்்ம 

படம் 2.4 சீப்பு ஜெல்லிமீனின் ஈராரச் சமச்சீர்மப்பு

படம் 2.5 பூச்சிகளில் இருபக்க சமச்சீர்மப்பு

இரண்டு இளண ெமச்சீரப் பககங்கள்ளக 
கககாண்ை விலங்குகள் ஈரகாரச் ெமச்சீர அளமப்பு 
உளையளவ எனப்படுகின்றைன (பைம் 2.4).

டி்னகாஃ்பகாரகா ்பகான்றை விலங்குகளில் 
ஆரச்ெமச்சீருைன் இருபகக ெமச்சீரும் 
இளணந்து ககாணப்படுகிறைது. இ்றகு ஈ்ா்ச் 
ெைச்சீர் (Biradial symmetry) எனப்கபயர. உயிர 
வளகயில் இரண்டு வளக ெமச்சீர ்்ளங்கள் 
(plane) மட்டு்ம உள்்ளன. ஒன்று நீள்வெ அச்சு 
மறறும் ெகாயவு அச்சு வகாககிலும், மறகறைகான்று 
நீள்வெ அச்சு மறறும் கிளைமட்ை அச்சு 
வகாககிலும், அளமந்துள்்ளன (எ.ககா. சீப்பு 
கெல்லிமீன்-புளூ்ரகாபிரகாககியகா).

ளமய அச்சின் வழி கெல்லும் ்ககாடு அல்லது 
்்ளம் உயிரிளய இரு ெமப் பகுதியகாகப் பிரித்கால் 
அது இருெகக ெைச்சீ்றைப்பு (Bilateral symmetry) 
எனப்படும்(பைம் 2.5). ்மம்பட்ை ெமச்சீர ்ன்ளம 
கககாண்ை இவவளமப்பு மூவடுககு உயிரிகளில் 
உணவு ்்ைவும், இளண்்ைவும், 
எதிரிகளிைமிருந்து ்ப்பிககவும் உ்விச் 
கெயகிறைது. முதுகுப்புறைம் மறறும் வயிறறுப்புறைம், 
முன், பின் முளனகள், இைது, வலது பககங்கள் 
ஆகிய பகுதிகள்ளக கககாண்ை விலங்குகள் இரு 
பககச் ெமச்சீருளையளவயகாக இருககின்றைன. 
இத்ளகய விலங்குகளின் உணரச்சி மறறும் 
மூள்ள அளமப்புகள் விலங்கின் 
முன்முளனப்பகுதியில் குவிந்துள்்ள்கால் ்னித 
்ளலயகாககம் (Cephalisation) நளைகபறறுள்்ளது. 

2.1.4. உ்டறகுழி (Coelom)

விலங்குகளில், அளமந்துள்்ள உைறகுழியகானது 
விலங்குகள்ள வளகப்பகாடு கெயவதில் 
முககியததுவம் கபறறுள்்ளது. கபரும்பகாலகான 
விலங்குகளில் உைறகுழியகானது உைறசுவருககும் 
உணவு குழலுககும் இளையில் அளமந்துள்்ளது 
(பைம் 2.6). இ்ன் சுவர பகுதி நடு அடுககினகால் 
ஆககப்பட்ை்காகும். உைலில் உைறகுழிளய 
கபறறிரகா் விலங்குகள் உடறகுழியறைறவ 
(Acoelomates) எனப்படும். இதில் உைறகுழி 
இல்லகா்்கால் உைல் ெறறுத திைத ்ன்ளமயுைன் 
உள்ளுறுப்பு சூழ்குழியறறு (Perivisceral cavity). 
ககாணப்படுவ்கால் உள்ளுறுப்புகளின் 
சு்ந்திரமகான இயககதள்த ்டுககிறைது  
(எ.ககா. ்ட்ளைபுழுககள்).

சில விலங்குகளில், உைறகுழி முழுளமயும் நடு 
அடுககு எபிதிலிய சுவரிளனப் கபறறிருகக 

படம் 2.3 ஆரச்சமச்சீர் மறறும் ஐநதாரச் சமச்சீர் அ்மப்பு

ஆரச்சமச்சீர் 
(கடல் சாமநதி)

ஐநதாரச் சமச்சீர் அ்மப்பு 
( நடசத்திர மீன்)

(பைம் 2.3) ஆனகாலும் முட்்்காலிகள் வகுப்ளபச் 
ெகாரந்் மூவடுககு கட்ைளமப்புளைய 
விலங்குகளில் ஐந்்காரச் ெமச்சீர ்ன்ளம 
ககாணப்படுகிறைது. (Pentamerous radial symmetry).
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வில்ளல. மகாறைகாக, நடு அடுகககானது 
புறைப்பளைககும் அகப்பளைககும் நடுவில் உள்்ள 
பகுதியில் ஆங்ககாங்்க சிறு ளபகள் ்பகான்று 
ககாணப்படுகின்றைன. இவவளகயகான உடறகுழி 
கொலி உடறகுழி (Pseudocoel) எனவும், அதில் 
நிரம்பியுள்்ள திரவம் கொலி உடறகுழி தி்வம் 
(Pseudocoelmic fluid) எனவும் அளழககப்படுகிறைது. 
இத்ளகய உைறகுழிகள்ளப் கபறறுள்்ள 
விலங்குகள் ்பகாலி உைறகுழி விலங்குகள் 
(Pseudocoelomates) எனப்படும். (எ.ககா. உருள்ளப் 
புழுககள்) நீரமச் ெட்ைகமகாகவும் உள்ளுறுப்புகள் 
சு்ந்திரமகாகச் கெயல்பைவும், ஊட்ைப் 
கபகாருட்கள்ள எளி்காகக கைததுவ்றகும் ்பகாலி 
உைறகுழி திரவம் பயன்படுகிறைது.

நடு அடுககினுள் உருவகான உைறகுழி 
முழுவதும் திரவம் நிரம்பிக ககாணப்படும் இ்ன் 
சுவர கபரி்ைகானியம் எனப்படும் நடு அடுககு 
எபிததீலிய கெல்க்ளகால் ஆனது. இது்வ 
உணறையான உடறகுழி (Eucoelom) ஆகும். 
இ்ளனப் கபறறுள்்ள விலங்குகள் உண்ளம 
உைறகுழி உளையளவ (Eucoelomates (அ) Coelomates) 
என அளழககப்படுகின்றைன. உைறகுழி உருவகாகும் 
்ன்ளமயின் அடிப்பளையில் றெகொசீகைாகைட 
(Schizocoelomate), மறறும் என்டிக்ாசீகைாகைட 
(Enterocoelomate) என இரு வளகக்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளன (பைம் 2.7). நடுப்பளை 
பி்ளவுபடுவ்கால் உருவகாகின்றை உைறகுழிளய 
உளைய விலங்குகள் றெகொசீகைாகைடடுகள் 
என அளழககப்படுகின்றைன. (எ.ககா. 
வள்ளத்ளெப்புழுககள், கணுகககாலிகள் மறறும் 
கமல்லுைலிகள்) அ்்்பகான்று, மூலககுைலின் 
(ஆரககன்டிரகான்) நடுப்பளை ளபகளிலிருந்து 
உருவகாகும் உைறகுழி என்டக்ாசீகைாம் எனவும் 
அ்ளனப் கபறறுள்்ள விலங்குகள் 
என்டிக்ாசீகைாகைடடுகள் எனவும் 

அளழககப்படுகின்றைன. (எ.ககா. முட்்்காலிகள், 
அளரநகாணிகள் மறறும் முதுகு நகாணிகள்).

படம் 2.7 றெகொசீகைாகைட ைறறும் 
என்டிக்ாசீகைாகைடகளின் வளர்ச்சி

ை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. கண்டைாககம் ைறறும் முதுகு�ாண 
(Segmentation and notochord)
சில விலங்குகளின் உைல், உள்ளும் புறைமும், 
வரிளெயகாக ஒ்ர மகாதிரியகான பல பகுதிக்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டிருககும் ்ன்ளம்ய கணடைாககம் 
(Metamerism) எனப்படும். இககண்ைங்களில் சில 
உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் ககாணப்படும் 
எளிய கண்ை அளமப்பு வள்ளத்ளெப்புழுககளில் 
ககாணப்படுகிறைது. இதில் அடுத்டுத் கண்ைங்கள் 
ஒ்ர மகாதிரியகான அளமப்பில் ககாணப்படும். 
ஆனகால் கரப்பகான் பூச்சி ்பகான்றை 
கணுகககாலிகளில் ஒவகவகாரு கண்ைமும் 
அளமப்பிலும் கெயலிலும் ்வறுபடுகிறைது.

படம் 2.6 விலங்குகளில் காணப்படும் உடறகுழியின் விளக்கப்படம்

 செரிந்து செளிந�ாம்
நபாலி உ்டறகுழிமய வி்ட உணமையான 
உ்டறகுழி எந்ெ�மகயில் நைைானது?
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படம் 2.8 . ஜபாதுப்பண்புகள் அடிப்ப்டயிலான விலங்குலகத்தின் வ்கப்பாடு

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 ்ங்கள் கரு வ்ளரச்சிககாலததின் 
ஏ்காவது ஒரு நிளலயில் முதுகுநகாளணப் 
கபறறிருந்்கால் அவவிலங்குகள் முதுகுநாண 
உறடயறவ (Chordates) எனப்படும். சில 
விலங்குகளின் கருவ்ளரச்சியின்்பகாது நடு 
அடுககிலிருந்து உருவகான ்ண்டு ்பகான்றை 
அளமப்பு முதுகுப்புறைததில் ககாணப்படுகிறைது. இது 
முதுகுநாண (notochord) என்று அளழககப்படும். 
முதுகுநகாளணப் கபறறுள்்ள ்ன்ளமயின் 
அடிப்பளையி்ல்ய விலங்குகள் 
முதுகுநகாணுளையளவ என்றும் (எ.ககா. 
்ளலநகாணிகள், வகால்நகாணிகள், மீன்கள் மு்ல் 
பகாலூட்டிகள் வளர) முதுகுநகாணறறைளவ 
(துள்ளயுைலிகள் மு்ல் அளரநகாணிகள் வளர) 
என்றும் இரண்டு வளகக்ளகாகப்   
பிரிககப்பட்டுள்்ளன.

2.2  விலங்குலை வகைப்பாடு 
(Classification of Kingdom 
Animalia)

உைல் கட்ைளமப்பின் அடிப்பளையில் 
விலங்குலகம், பகாரகா்ெகாவகா மறறும் 
யூகமட்ைகா்ெகாவகா என இரு துளண உலகங்க்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளன.

1. ொ்ாகொவா (Parazoa) 

கைறபஞ்சு ்பகான்றை விலங்குகள் பல கெல்க்ளகால் 
ஆனளவ. எனினும் கெல்கள் ்்ளரச்சியகாக 
இளணந்துள்்ளது. உண்ளமயகான திசு்வகா 
உறுப்்பகா, உருவகாகவில்ளல.

2. யூபைடடாகொவா (Eumetazoa)

பலகெல்கள்ளக கககாண்ை இவவிலங்குகளில் 
நன்கு வ்ளரச்சியளைந்் திசுககள் உறுப்பகாக்வகா, 
உறுப்பு மண்ைலமகாக்வகா உருவகாகியிருந்்கால் 
அளவ யூகமட்ைகா்ெகாவகா (Eumetazoa) எனப்படும். 
இவவளக உயிரிகள் ஆரச்ெமச்சீருளையளவ 
(Radiata) மறறும் இருபகக ெமச்சீருளையளவ 
(Bilateria) என இரு வளகப்பகாட்டு நிளலகள்ளக 
கககாண்டுள்்ளன.

நிமை 1. ஆரச்ெைச்சீரும்டயம� (Radiata)

பல கெல் விலங்குகளில் சில விலங்குகள் 
புறைப்பளை மறறும் அகப்பளை என இரண்டு 
அடுககுகள்ள மட்டும் கபறறுள்்ளன. இரண்டு 
அடுககுகளுககும் இளை்ய கெல்லி ்பகான்றை 
மீ்ெகாகிளியகா ககாணப்படுகிறைது. இளவ 
ஆரச்ெமச்சீருளைய்காகவும் ஈரடுககு 
்ன்ளமயுளைய்காகவும் ககாணப்படுகின்றைன.  
(எ.ககா. நி்ைரியன்க்ளகான கைல்ெகாமந்தி, கெல்லி 
மீன்) மறறும் டி்னகாஃ்பகாரகள் (சீப்பு 
கெல்லிகள்).
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நிமை: 2  இருபகக ெைச்சீரும்டயம� 
(Bilateria)

ஆரச்ெமச்சீருளைய விலங்குகள்ளத ்விர மறறை 
பலகெல் விலங்குகள் அளனததும் 
மூவடுககுகள்ளயும் உறுப்பு அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்ளபயும், இருபகக ெமச்சீர 
்ன்ளமயுைனும் ககாணப்படும். இரு பகக 
ெமச்சீருளைய விலங்குகள் வகாய உருவகாகும் 
்ன்ளமயின் அடிப்பளையில் 
பு்ரகாட்்ைகாஸ்ைகாமியகா மறறும் 
டியூட்டி்ரகாஸ்ைகாமியகா என இரு பிரிவுக்ளகாகப் 
(Division) பிரிககப்பட்டுள்்ளன.

பிரிவு: 1. புநராடந்டாஸந்டாமியா 
 (கிநர. புநராடந்டா - முெல்; ஸந்டாமியம் - �ாய்)
கருக்ககா்ள துள்ளயிலிருந்து வகாய உருவகாகும் 
பலகெல் விலங்குகள் 
பு்ரகாட்்ைகாஸ்ைகாமியகாககள் எனப்படும். இது 
உைறகுழி உருவகாகும் ் ன்ளமயின் அடிப்பளையில் 
உைறகுழியறறைளவ (Acoelomata), ்பகாலி 
உைறகுழியுளையளவ (Pseudocoelomata) மறறும்  
ளெ்�காசீ்லகா்மைகா (Schizocoelomata) என மூன்று 
துளணப் பிரிவுக்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளன.

பிரிவு: 2 டியூடடிநராஸந்டாமியா 
(கிநர. டியூடடிரான் - இரண்டாம் நிமை ஸந்டாமியம் - �ாய்)

பலகெல் விலங்குகளில் கருக்ககா்ளத 
துள்ளயிலிருந்்்கா அல்லது கருக்ககா்ள துள்ளககு 
அருகிலிருந்்்கா மலததுள்ளயும், கருக்ககா்ளத 
துள்ளளய விட்டுத தூரததிலிருந்து வகாயும் 
உருவகானகால் அவவிலங்குகள் 
டியூட்டி்ரகாஸ்ைகாம்கள் எனப்படும். இதில் 
என்டி்ரகாசீ்லகா்மட்ைகா (enterocoelomata) எனும் 
ஒ்ர துளணப்பிரிவு மட்டும் ககாணப்படும். 
இவறறில் மூலககுைலிலிருந்து உருவகாகின்றை 
என்டி்ரகாசீல் என்னும் உண்ளமயகான உைறகுழி 
ககாணப்படுகிறைது.

2.3  முதுகுநபாணற்றகவ (Non 
Chordates - Invertebrata)

2.3.1 சொகுதி: தும்ளயு்டலிகள் (Porifera)

(இல. ்பகா்ரகாஸ: துள்ள, ஃகபர்ர : கபறறுள்்ளது)
(L.poros-pore ; ferre-to bear)

உைல் முழுகக துள்ளகள்ள உளைய இவறளறைப் 
கபகாதுவகாகக கைறபஞ்சுகள் என அளழப்பர. 

இளவயளனததும் நீரவகாழ் விலங்குகள் ஆகும். 
கபரும்பகாலகானளவ கைல் நீரில் வகாழ்வன. 
எனினும் சில நன்னீரில் வகாழககூடியன. எளிய 
வளக பலகெல் உயிரிக்ளகான இளவ ஓரிைததில் 
ஒட்டி வகாழ்பளவ. கெல் அ்ளவிலகான 
அளமப்புளையளவ எனினும் இவறறில் 
கெல்கள் ்்ளரவகாக்வ இளணந்துள்்ளன. 
இவவிலங்குகளின் உைல் ெமச்சீரறறுக 
ககாணப்படும். நீ்ரகாட்ை மண்ைலமகான காலவாய் 
ைணடைம் இவவுயிரிகளின் சிறைப்புப் பண்பகாகும். 
ஆஸடியகா (Ostia) எனப்படும் துள்ள வழியகாக 
கவளிப்புறை நீர உைலினுள் நுளழந்து 
ஸபகான்ஞ்்ெகாசீல் எனும் ளமயக குழிளய 
அளைகிறைது. பின் அங்கிருந்து ஆஸகுலம் (Osculum) 
வழியகாக கவளி்யறறைப்படுகிறைது. உணவூட்ைம், 
சுற்றைகாட்ைம், சுவகாெம் மறறும் கழிவு நீககம் ஆகிய 
அளனததுச் கெயல்களுககும் இந்நீ்ரகாட்ைம் 
பயன்படுகிறைது. பகாயகனாறெடடுகள் அல்லது 
கழுததுப்பட்ளை கெல்கள் எனப்படும் சிறைப்பு 
்ன்ளம கககாண்ை களெயிளழ கெல்கள் 
ஸபகான்ஞ்்ெகாசீல் மறறும் ககால்வகாய பகுதிகளில் 
பரவிக ககாணப்படுகிறைது. ககால்சியம் மறறும் 
சிலிககான் முட்க்ளகா்லகா அல்லது 
ஸபகாஞ்சினகா்லகா அல்லது இரண்டும் கலந்்்கா 
ஆன ெட்ைகம் உைலுககு உறுதுளணயகாக உள்்ளது. 
கெல்உள் மறறும் ்�கா்லகா்ெகாயிக (Holozoic) 

படம் 2.9 சில து்ளயுடலிகள்

ளெகககான் ள�ய்லகானீமகா

ெகாலினகா யூப்்ளககைல்லகா
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உணவூட்ை முளறை ககாணப்படுகிறைது. இளவ 
அளனததும் இருொல உயிரிகள் (Hermaphrodites) 
ஆகும். அ்காவது, ஆண், கபண் இனச் கெல்கள் 
ஒ்ர உயிரிலிருந்து ்்கான்றும். பைாடடு விடுதல 
அல்லது பெம்யூல (Gemmule) உருவகாககம் மூலம் 
பகாலிலகா இனப்கபருககமும், இனச் கெல்கள்ள 
உருவகாககு்ல் மூலம் பகாலினப் கபருககமும் 
நளைகபறுகிறைது. ொ்ன்றகமுைா, 
ஆம்பிபிளாஸ்டுைா ்பகான்றை பலவளக 
லகாரவகாககள்ளக கககாண்ை மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சி நளைகபறுகிறைது.

எடுத்துககாடடு: ளெகககான் (ஸளகஃபகா-Scypha), 
ஸபகான்ஜில்லகா (நன்னீர கைறபஞ்சு) 
யூஸபகான்ஜியகா (குளியல் கைறபஞ்சு), 
யூப்்ளககைல்லகா (வீனஸ பூககூளை) (பைம் 2.9). 

2.3.2 சொகுதி: நிந்டரியா (Cnidaria)

(கி்ர. ்நகாகை– முட்கள் அல்லது கககாட்டும் 
கெல்கள்) (G.knode-needle or sting cells)

சீலன்ட்்ரட்டுகள் (குழியுைலிகள்) என 
அளழககப்பட்ை நி்ைரியகாககள் அளனததும் நீர 
வகாழ் உயிரிக்ளகாகும். ஓரிைததில் ஒட்டி்யகா, 
ஒட்ைகாமல் ்ன்னிச்ளெயகாக்வகா, ்னித்்கா, 
கூட்டுயிரியகாக்வகா வகாழும் இளவ, 
ஆரச்ெமச்சீருளைய விலங்குகள் ஆகும். இ்ன் 
உைல் நிகடாறெட (Cnidocytes) அல்லது 

நிகடாபிளாஸ்ட (Cnidoblasts) எனும் கககாட்டும் 
கெல்கள்ளயும் உணரநீட்சிகளில் பநைடகடாசிஸ்ட 
(nematocyst) எனப்படும் கககாட்டும் கெல்கள்ளயும் 
கககாண்டுள்்ள்கால் இ்றகு நி்ைரியகா எனப் 
கபயரிைப்பட்டுள்்ளது. ஒட்டிககககாள்ளு்ல், 
பகாதுககாப்பு, இளரபிடித்ல் ஆகிய பணிகளுககு 
நி்ைகாபி்ளகாஸடுகள் பயன்படுகின்றைன. 
ஈரடுககுகள்ளக கககாண்ை இளவ திசு அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்ளபப் கபறறை மு்ல் க்காகுதி 
விலங்குக்ளகாகும்.

கெரித்ல் மறறும் சுற்றைகாட்ைம் ஆகிய இரு 
பணிகள்ளயும் கெயயும், வயிறைறைககுழி (அ) 
சீைணடி்ான் (Coelenteron), உைலின் 
ளமயப்பகுதியில் அளமந்துள்்ளது. இககுழி, 
ள�ப்்பகாஸ்ைகாம் (Hypostome) (அல்லது) வகாய 
எனும் கபருந்துள்ள மூலம் கவளி்ய திறைககிறைது. 
உணளவப் கபறு்ல், கழிவு நீககம் ஆகிய இரண்டு 
பணிகளும் வகாய வழி்ய நளைகபறுகின்றைன. கெல் 
கவளி கெரித்ல், கெல் உள் கெரித்ல் ஆகியளவ 
ககாணப்படுகிறைது. வளலப் பின்னல் அளமப்பகாகப் 
பரவியுள்்ள, மிக எளிய நரம்புமண்ைலம் உள்்ளது. 
பவ்ளம் ்பகான்றை நி்ைரியகாககளில் ககால்சியம் 
ககாரப்னட்ைகால் ஆன ெட்ைகம் உள்்ளது. 
இதக்காகுதி விலங்குகள் ொலிப் (Polyp) மறறும் 
பைடுொ (Medusa), எனப்படும் இருவளக 
உைலளமப்புகள்ளப் கபறறுள்்ளது. இதில் பகாலிப் 
குழல் வடிவ அளமப்புைன் நிளலயகாக ஓரிைததில் 
ஒட்டி வகாழும் ்ன்ளமயுளையது. (எ.ககா: ள�ட்ரகா, 
ஆைம்சியகா). குளைவடிவம் கககாண்ை கமடுெகா, 

 குறிப்பு
க்டல் அடிப்பகுதி பை�மகப்பட்ட க்டல்�ாழ் 
விைங்குகளின் இருப்பி்டைாக உள்்ளொல் 
அதிலிருந்து க்டல் ொர்ந்ெ புதிய ைருந்துகள் 
கணடுபிடித்ெல் பணியில் சபரும் �்ளர்ச்சி 
கணடுள்்ளது.  புறறுந�ாய், ைநைரியா 
நபான்்ற�றம்ற ெடுககும் உயிர் 
மூைககூறுகள் ெனித்து 
பிரித்செடுககப்படடு ச�றறிகரைாக 
நொெமன செய்யப்படடுள்்ளன.

ந�ர்முக ைறறும் ைம்றமுக �்ளர்ச்சியின் 
�ன்மை தீமைகம்ள ஒப்பிடுக.

 செரிந்து செளிந�ாம்

படம் 2.10 சில நிடடரியாக்கள்

ஆைம்சியகா கபன்னகாட்டுலகா

மியகான்ட்ரினகா ளபெகாலியகா
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நீந்தித திரியும் ்ன்ளமயுளையது. இ்ன் வகாழ்களக 
சுழறசியில் பைடடாபெனிசிஸ் (Metagenesis) அல்லது 
பகால்-பகாலிலி ்ளலமுளறை மகாறறைம் (Alternations of 
generations) ககாணப்படுகிறைது. அ்காவது பகாலிப், 
பகாலிலகா ்ளலமுளறைளயயும், கமடுெகா, 
பகாலினப்கபருகக ்ளலமுளறைளயயும் 
கவளிப்படுததுகின்றைன. ஆக்வ பகாலிப் பகாலிலகா 
இனப்கபருககததின் மூலம் கமடுெகாளவயும், 
கமடுெகா பகால் இனப்கபருககததின் மூலம் 
பகாலிப்ளபயும் உருவகாககுகின்றைன. மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சி நளைகபறுகிறைது. குறறிளழகள்ள 
உளைய பிளானுைா என்னும் லகாரவகா பருவம் 
ககாணப்படுகிறைது.

எடுத்துககாடடுகள்: ளபெகாலியகா (Physalia) 
(்பகாரததுகீசியப் ் பகாரவீரன்), ஆைம்சியகா (Adamsia) 
(கைல் ெகாமந்தி), கபன்னகாட்டுலகா (Pennatula) (கைல் 
்பனகா) மியகான்ட்ரினகா (Meandrina) (மூள்ள 
பவ்ளம்) (பைம் 2.10).

2.3.3  சொகுதி : டிநனாஃநபாரா (Ctenophora) 

(கி்ர.டி்னகா : சீப்பு; ்பகாரகாஸ: கபறறுள்்ளளம) 
(G.Ktenos-comb; phoros-bearing)

இதக்காகுதிளயச் ்ெரந்் விலங்குக்ளளனததும் 
கைல்வகாழ் உயிரிக்ளகாகும். திசு அ்ளவிலகான உைல் 
கட்ைளமப்ளபப் கபறறுள்்ள இளவ, ஈ்ா்ச் 
ெைச்சீ்றைப்புறடய ஈரடுககு விலங்குகள் ஆகும். 
எனினும் இ்ன் மீ்ெகாகிளியகா நி்ைரியகாவிலிருந்து 
மகாறுபட்டுள்்ளது. ஏகனனில் மீ்ெகாகிளியகாவில் 
அமி்பகாளெட்டுகளும் கமன்்ளெ கெல்களும் 
உள்்ளன. இைப்கபயரச்சிககுப் பயன்படும் எட்டு 
வரிளெயிலகான குறுயிளழகளுைன் கூடிய 
கவளிப்புறைச் சீப்புத்கட்ளைப் கபறறுள்்ள்கால், 
ககாம்ப் பெலலி (சீப்பு வடிவம்) அல்லது கடல 
வாதுறை (Sea walnuts) என்று அளழககப்படுகிறைது. 
உயிரிகளிலிருந்து ஒளி உருவகாகும் உயிப்ாளிர்தல 
பண்பு, டீ்னகாஃ்பகாரவின் சிறைப்புப் பண்பகாகும். 
நிமட்்ைகாசிஸட்டுகள் இல்லகா் நிளலயில், இளவ 
சிறைப்புத ்ன்ளம வகாயந்் ைாஸ்கஸா (Lasso cells) 
பெலகள் அல்லது பகாகைாபிளாஸ்ட (Colloblasts) 
பெலகறளப் கபறறுள்்ளன. இளவ இளரளயப் 
பிடிககப் பயன்படுகின்றைன. கெல் உள் கெரித்ல் 
மறறும் கெல் கவளி கெரித்ல் ஆகியளவ 
நளைகபறுகின்றைன. இருபகால் உயிரிக்ளகான 
இவவிலங்குகளில் பகால்இனப்கபருககம் மட்டு்ம 
நளைகபறுகிறைது. புறைககருவுறு்ளலத க்காைரந்து, 
மளறைமுகக கருவ்ளரச்சி நளைகபறுகிறைது. 

புளூ்ரகாபிரகாககியகாவில் உள்்ளள்ப்்பகாலச் 
சிடிப்பிட ைார்வா (Cydippid) பருவம் 
ககாணப்படுகிறைது. (எ.ககா.) புளூ்ரகாபிரகாககியகா 
(பைம் 2.11).

எடுத்துகாடடுகள்: புளூ்ரகாபிரகாககியகா மறறும் 
டீ்னகாபி்ளகானகா.

2.3.4.  சொகுதி: பி்ளாடடிசெல்மின்ெஸ 
(ெடம்ட புழுககள்) 

(கி்ர. பி்ளகாட்டி: ்ட்ளையகான, க�ல்மின் : 
புழுககள்) (G.Platy-broad or flat; helmin-worm)

முதுகுப்புறை – வயிறறுப்புறைவகாககில் ்ட்ளையகான 
உைலளமப்ளபப் கபறறுள்்ள்கால் இளவ ்ட்ளை 
புழுககள் எனப்படுகின்றைன. இளவயளனததும் 
உறுப்பு அ்ளவிலகான உைறகட்ைளமப்புைன் கூடிய 
உைறகுழியறறை, இருபககச் ெமச்சீருளைய மூவடுககு 
விலங்குகள் ஆகும். ஓர்ளவு ்ளலயகாககததுைன் 
ககாணப்படும் இப்புழுககள் ஒறளறைத திளெயில் 
நகரும் ்ன்ளமயுளையளவ. கபரும்பகாலும், மனி்ன் 
உள்ளிட்ை விலங்குளில் ஒடடுணணிகளாக 
வகாழ்கின்றைன. இந்் ஒட்டுண்ணிகளில் உள்்ள 
கககாககிகளும், உறிஞ்சிகளும் ஒட்டுறுப்புக்ளகாகச் 
கெயல்படுகின்றைன. இவவளக உயிரிகளில் 
கண்ைங்கள் இல்ளல. ஆனகால் சில உயிரிகள் மட்டும் 
்பகாலியகான உைறகண்ைங்கள்ளப் கபறறுள்்ளன. 
சில ஒட்டுண்ணிப் புழுககள் விருந்்்காம்பியின் 
உைலிலிருந்து உணவூட்ைப் கபகாருட்கள்ள 
்நரடியகாகத ்்கால்பரப்பின் வழியகாக உறிஞ்சிக 
கககாள்கின்றைன. எனினும், கல்லீரல் புழு ்பகான்றை 

படம் 2.11 டீடனாடபாரா - புளூடராபிராக்கியா

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd   24 09/12/2021   12:27:48



25

்ட்ளைப்புழுககள் முழுளமயறறை கெரிமகான 
மண்ைலதள்க கககாண்டுள்்ளன. கழிவுநீககமும், 
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபகாடும் சிறைப்புத்ன்ளம 
வகாயந் ,் கழிவு நீககச் கெல்க்ளகான சுடர் பெலகளால 
(Flame cells) நளைகபறுகின்றைன. இருபகால் உயிரிக்ளகான 
இவறறில் உட்கருவுரு்ல் நளைகபறுகிறைது. 
மி்ாசீடியம், ஸ்கொக்ாசிஸ்ட, ரீடியா, பெர்கககரியா 
்பகான்றை பல லகாரவகாககள்ளக கககாண்ை மளறைமுக 
வ்ளரச்சி ககாணப்படுகிறைது. இவறறின் வகாழ்களகச் 
சுழறசியில் ெைகரு நிறையும், (Polyembryony) 
பி்ள்னரியகா ் பகான்றை விலங்குகளில் இைப்பு மீடடல 
பண்பும் ககாணப்படுகின்றைன.

எடுத்துகாடடுகள்: டீனியகா (நகாைகாபுழு), 
ஃ்பசி்யகாலகா (கல்லீரல் புழு), சிஸ்ைகா்ெகாமகா 
(இரத்ப் புழு (பைம் 2.12).

2.3.5  சொகுதி ஆஸசகல்மின்ெஸ 
(உரும்ளப் புழுககள்)  
(Phylum: Aschelminthes- Round Worms)

(கி்ர. ஆஸகஸ குழி; 
க�ல்மின்்ஸ - புழுககள்) 
(G.Askes-cavity; helminths-worms)

கநமட்்ைகாைகா என்று முன்னர அளழககப்பட்ை 
இதக்காகுதி புழுககள், ் ற்பகாது ஆஸககல்மின்்ஸ 
என அளழககப்படுகின்றைன. இப்புழுககளின் உைல் 
கவட்டுத ்்காறறைததில், வட்ை வடிவில் 
ககாணப்பட்ை்கால் உருள்ளப்புழுககள் என்று 
அளழககப்படுகின்றைன. இவவளக புழுககள் 
்னித்்கா அல்லது நீர, நிலத ்காவரங்கள் மறறும் 
விலங்குகளில் ஒடடுணணியாககவா 
வகாழககூடியளவ. இருபகக ெமச்சீருளைய 
மூவடுககு உயிரிக்ளகான இளவ உறுப்பு மண்ைல 
அ்ளவிலகான உைறகட்ைளமப்ளபயும் ்பகாலி 
உைறகுழிளயயும் கககாண்ைளவ. கியூட்டிகிள் 
எனப்படும் ஒளி ஊடுருவும் ்ன்ளமயுளைய 
கடினமகான, பகாதுககாப்பகான பகாைாென் ெவ்வினால 
இளவ மூைப்பட்டுள்்ளன. இவறறின் உைலில் 
கண்ைங்களில்ளல. முழுளமயகான வ ்ளரச்சியளைந்் 
கெரிமகான மண்ைலததில், நன்கு வ்ளரச்சியளைந்் 
வகாய, ் ளெயினகாலகான க்காண்ளை மறறும் மலவகாய 
ஆகியளவ உள்்ளன. கழிவுநீககம் ப்ன்னட 
சு்ப்பிகளால (Rennet glands) நளைகபறுகிறைது. இளவ 
ஒருபகால் உயிரிகள். என்வ ஆண் கபண் 
புழுககளுககிளை்ய பகால் ்வறுபகாட்டு ்ன்ளம 
உண்டு. கபகாதுவகாகச் சில கபண் புழு ஆண் 
புழுளவவிைச் ெறறு நீண்ை்காகக ககாணப்படும். 

படம் 2.13 சில உரு்ளப் புழுக்கள்

அஸககாரிஸ யகாளனகககால் புழு கககாககிப் புழு

படம் 2.12 சில தட்ட புழுக்கள்
பி்ள்னரியகா கல்லீரல் புழு நகாைகாப்புழு
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இைப்கபயரச்சிககுப் பயன்படுகிறைது. இவவளக 
உயிரிகளின் நீண்ை உைல்பரப்பு பல கண்ைங்க்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளது. அ்ற்கறப உைலின் 
உட்புறைமும் கண்ை இளைச்சுவரகால் பல 
கண்ைங்க்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளன. இந்நிகழ்்வ 
கண்ைங்க்ளகாககம் அல்லது பைடடாபைரிெம் 
(Metamerism) எனப்படும். இ்ன் உைறசுவரில் உள்்ள 
வட்ை மறறும் நீள்வெத்ளெகள் இைப் 
கபயரச்சிககுப் பயன்படுகின்றைன. நீரிஸ ்பகான்றை 
நீரவகாழ் விலங்குகளில் ொ்கொடியா எனப்படும் 
பகக இளணயுறுப்புககள் நீந்துவ்றகுப் 
பயன்படுகின்றைன. மண்புழு, அட்ளை ்பகான்றை 
வள்ள்ளெப்புழுககளில் றகடடின் என்னும் 
கபகாரு்ளகாலகான முட்கள் மறறும் உறிஞ்சிகள் 
இைப்கபயரச்சிககுப் பயன்படுகின்றைன. 
ஹிகைாகுகளாபின், மறறும் குகளாக்ாகுரூரின் 
்பகான்றை சுவகாெ நிறைமிகள்ளக கககாண்ை மூடிய வளக 
இரத்ச் சுற்றைகாட்ை மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. 
நரம்பு மண்ைலததில் ஓரிளண நரம்பு கெல் 
திரள்கள் ககாணப்படுகின்றைன. இளவ வயிறறுப்புறை 
இரட்ளை நரம்பு வைததுைன் பகக நரம்புக்ளகால் 
இளணககப்பட்டுள்்ளன. மண்புழு ்பகான்றைளவ 
இருபகால் உயிரிக்ளகாகவும் நீரிஸ மறறும் அட்ளை 
்பகான்றைளவ ஒருபகால் உயிரிக்ளகாகவும் உள்்ளன. 
பகால்முளறை இனப்கபருககம் ககாணப்படுகிறைது. 
கருவ்ளரச்சி ்நரடியகான்காக்வகா அல்லது 
டக்ாககாஃகொர் ்பகான்றை லகாரவகாககளுைன் கூடிய 
மளறைமுகமகான்காக்வகா ககாணப்படுகிறைது. 

எடுததுகககாட்டுகள்: லகாம்பிட்்ைகா மகாரிட்டிளய 
(Lampito mauritii) (மண்புழு) நீரீஸ (Neries) 
ஹிருடி்னரியகா ( (Hirudinaria) (அட்ளை) (பைம்.2.14).

அகககருவுறு்ல் நளைகபறும் இப்புழுககளில் 
கபரும்பகாலகானளவ முட்ளையிைக கூடியளவ (எ.ககா. 
அஸககாரிஸ). சில புழுககளில் ்காயுள் முட்ளை 
வ்ளரச்சி நளைகபறும் (Ovoviviparous). (எ.ககா. 
உச்ெரீரியகா). ்நரடியகான அல்லது மளறைமுக 
வ்ளரச்சி ககாணப்படுகிறைது.

எடுத்துகாடடுகள் : அஸககாரிஸ லும்பிரிககாயைஸ 
(Ascaris lumbricoides) (உருள்ளப் புழுககள்), 
என்ட்்ரகாபியஸ கவரமிகுலகாரிஸ (Enterobius 
vermicularis) (ஊசிபுழு) உச்ெரீரியகா பகான்கிரகாப்டி 
(Wuchereria bancrofti) (யகாளனகககால் புழு) 
ஆன்ளக்லகாஸ்ைகாமகா டி்யகாடி்னல் (Ancylostoma 
deuodenale) (கககாககிப்புழு) (பைம் 2.13).

2.3.6  சொகுதி : அன்னலி்டா (�ம்ள 
ெமெ புழுககள்) (Phylum:Annelida- 
(Segmented worm)

(இல. அன்னூலஸ - வள்ளயம் மறறும் கி்ர. 
எடி்யகாஸ - வடிவம்) (L.annulus-a ring, and G.edios-
form)

பரிணகாமததில் கண்ைங்களுளைய மு்ல் 
விலங்குகள் வள்ள ்ளெப் புழுககள் ஆகும். இளவ 
நீரி்லகா, நிலததி்லகா, ்னிதது வகாழும் 
்ன்ளமயுளையன. எனினும் சில 
ஒட்டுண்ணியகாகவும் வகாழ்கின்றைன. அளனததும் 
இருபகக ெமச்சீருளைய மூவடுககு விலங்குகள் 
ஆகும். றெகொசீகைாமிக வறக உைறகுழியுைன் 
உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான உைறகட்ைளமப்ளபக 
கககாண்ைளவ. உைறகுழி திரவததுைன் கூடிய 
உைறகுழி ஒரு நீர் ெடடகைாகச் கெயல்பட்டு 

உணவுகம்ளப் சபறு�தில் ெமையாககம் எவ�ாறு பயன்படுகி்றது?

 செரிந்து செளிந�ாம்

யகாளனகககால் வியகாதி (ஃளப்லரியகாஸிஸ): ம்லரியகாவிறகு அடுத்ப்படியகாக 
இந்தியகாவின் மிகப்கபரிய சுககா்கார பிரச்ெளனயகான இ்ளன கி.மு. 6-ம் நூறறைகாண்டில் 
வகாழ்ந்  ்சுஷ்ரு்கா என்பவர சுஷ்ரு  ்ெம்ஹி்கா என்னும் நூலில் பதிவு கெயதுள்்ளகார.  

அ்  ் ்பகான்று கி.பி.7ம் நூறறைகாண்டில் வகாழ்ந்  ் மகா்வகரகா என்பவர இந்்நகாயிளனயும், ்நகாளய 
குணப்படுததும் முளறைகள்ளயும் 'மகா்வ நி்கானகா’ எனும் நூலில் வி்ளககியுள்்ளகார.  இது ்றகபகாழுதும் 
பயன்பகாட்டில் உள்்ளது.  1709-ல் கி்ளரக என்பவர கககாச்சியில் யகாளனகககாளல மலபகார ககால்கள் 
என்றைளழத்கார.

கல்கத்காளவ ெகாரந்  ்லூயிஸ 1872-ல் மு்ல் மு்லில் புறைப்பரப்பிலுள்்ள இரத்ததிலிருந்து ளமக்ரகா 
ளப்லரியகாளவக கண்ைறிந்்கார.

 குறிப்பு
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படம் 2.14. சில வ்ளத்சப்புழுக்கள்
மண்புழு நீரீஸ அட்ளை

2.3.7  சொகுதி : கணுககாலிகள் 
(Phylum:Arthropoda)

(கி்ர. ஆரத்ரகாஸ : கணு; ்பகாைஸ - ககால்கள்)  
(G.arthros-jointed; podes-feet)

விலங்குலகததின் கபரிய க்காகுதி கணுகககாலிகள் 
ஆகும். இதில் 2-10 மில்லியன் எண்ணிகளக 
கககாண்ை பூச்சிகள் எனும் கபரிய பிரிவு உள்்ளது. 
இளவ கண்ைங்களுைன் கூடிய இருபககச் 
ெமச்சீருளைய, மூவடுககு விலங்குகள் ஆகும். 
்மலும் இவவுயிரிகள் உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்ளபயும், றெகொசீகைாம் வளக 
உைறகுழிளயயும் கககாண்ைளவ, இளவ 
கணுககளுைன் கூடிய இளணயுறுப்புகள்ளப் 
கபறறிருககின்றைன. இவறறின் மூலம் இைப் 
கபயரச்சி, உணவூட்ைம் மறறும் உணரவறி்ல் 
ஆகியளவ நளைகபறுகின்றைன. உைல் 
பகாதுககாப்பிறகும் நீரிழப்ளபத ்டுககவும், 
புறைச்ெட்ைகததினகால் உைல் மூைப்பட்டுள்்ளது. இது 

அவவப்்பகாது நளைகபறும் ் ்காலுரித்ல் நிகழ்வின் 
மூலம் புதுப்பிககப் படுகிறைது. இந்நிகழ்வு 
கதாலுரித்தல (Moulting) அல்லது எகறடசிஸ் (Ecdysis) 
எனப்படும். உைல் ்ளல, மகாரபு மறறும் வயிறு என 
மூன்று பகுதிக்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளது. 
உைறகுழியில் ஹீகைாலிம்ப் என்னும் திரவம் 
ககாணப்படுகிறைது. சுவகாெ உறுப்புக்ளகாகச் கெவுள்கள், 
புத்தகச் பெவுள்கள், புத்தக நுற்யீ்லகள் ைறறும் 
மூச்சுகுைல (Trachea) ஆகியளவ இவவளக 
விலங்குகளில் ககாணப்படுகின்றைன. ்மலும் இளவ 
திறைந்் வளக இரத் ஓட்ைமண்ைலதள் 
கககாண்டுள்்ளன. உணர உறுப்புகக்ளகாக 
உணரநீட்சிகள், கண்கள், ்பகான்றைளவ 
ககாணப்படுகின்றைன. இதில் கண்கள் எளிய 
கண்க்ளகாக்வகா அல்லது கூடடுககணகளாககவா 
ககாணப்படுகின்றைன. உைல் ெமநிளல உறுப்பகான 
ஸ்ைட்்ைகாசிஸட்டுகளும் (எ.ககா. கிரஸ்ைசியகா) 
உண்டு. ைலபீஜியன் குைலகள், ெச்றெ சு்ப்பிகள் 
மறறும் காகெல சு்ப்பிகள் மூலம் கழிவுநீககம் 

படம் 2.15  சில கணுக்காலிகள்

இறைகால் துறைவி நண்டு கவட்டுககிளி

்்ள் சிலந்தி லிமுலஸ 
(உயிரவகாழ் புள்ப்படிவம்)
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நளைகபறுகிறைது. கபகாதுவகாக இளவ ஒருபகால் 
உயிரிக்ளகாகும். கபரும்பகாலும் அகககருவுறு்ல் 
நளைகபறுகிறைது. முட்ளையிடும் ்ன்ளமயுளைய 
இவவுயிரிகளில் ்நரடியகான மறறும் மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சி ககாணப்படுகிறைது. இ்ன் வகாழ்களக 
சுழறசியில் பல லகாரவகாககள் நிளலளயத க்காைரந்து 
வ்ளர உருமகாறறைம் (Metamorphosis) நளைகபறுகிறைது.

எடுத்துககாடடுகள் : லிமுலஸ (Limulus) (அரெ 
நண்டு – வகாழும் புள்படிவம்), பகாலம்்னயஸ 
(Palamnaeus) (்்ள்), யூ்பகுரஸ (Eupagurus) (துறைவி 
நண்டு), கலபிஸமகா (lepisma) (கவள்ளி மீன்), ஏபிஸ 
(Apis) (்்னீ), மஸககா (Musca) (வீட்டு ஈ).

்நகாயககைததிகள் (Vectors) அனகாபிலிஸ, 
கியூலகஸ, ஏடிஸ (கககாசுககள்).

கபகாரு்ளகா்கார முககியததுவம் வகாயந்் பூச்சிகள் 
ஏபிஸ (்்னீ), பகாம்பிகஸ (பட்டுப்பூச்சி) லகாகசிபர 
(அரககு பூச்சி), ்லகாகஸைகா (கவட்டுகிளி) 
(பைம்.2.15).

சிைந்திப்படடு நூைானது, அநெ 
குறுகக்ளவு சகாண்ட எஃமக 
வி்ட ஐந்து ை்டங்கு உறுதியானது.  
சபன்சில் அ்ளவு சகாண்ட 

இமையானது நபாயிங் 747 விைானத்மெ இழுத்து 
நிறுத்ெககூடியது என குறிப்பி்டப்படடுள்்ளது.  
ைனிெனால் உரு�ாககப் பட்ட மிக உறுதியான 
சகவைர் (Kevlar) என்னும் பாலிைருககு ஈ்டான 
�லிமை சகாண்டது சிைந்திப் பட்டாகும்.

2.3.8 சொகுதி : சைல்லு்டலிகள் (Mollusca)

(இல. கமகாலஸகஸ - கமல்லுைலிகள்)  
(L. molluscs-soft bodied)

இது விலங்குலகததின் இரண்ைகாவது கபரிய 
க்காகுதியகாகும். இதில் உள்்ளைங்கியுள்்ள 
உயிரிகளில் சில நீரிலும் (நன்னீர அல்லது கைல் நீர) 
மறறும் சில நிலததிலும் வகாழும் ்ன்ளமயுளையன. 
உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான உைறகட்ைளமப்ளபக 
கககாண்ைளவ. ஒறளறை ஓடுைலிகள்ளத (எ.ககா. ஆப்பிள் 
நதள்) ்விரப் பிறை அளனதது கமல்லுைலிகளும் 
இருபகக ெமச்சீருளையளவ. இளவ உைறகுழியுைன் 
கூடிய மூவடுககு உயிரிகள் ஆகும். கண்ைங்க்ளறறை 
உைல் ்ளல, ்ளெயகாலகான பகா்ம், உள்ளுறுப்புத 
க்காகுப்பு என மூன்று பகுதிக்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளது. உைல் முழுவதும் 

ககால்சியததினகாலகான கடின ஓட்டினகால் 
மூைப்பட்டுள்்ளது. உள்ளுறுப்புத க்காகுதியகானது 
கமன்ளமயகான ்்கால் ்பகான்றை அளமப்பகால் 
மூைப்பட்டுள்்ளது. இ்றகு கைன்டில என்று கபயர. 
உள்ளுறுப்பு க்காகுப்பிறகும் ்மன்டிலுககும் 
(pallium) இளைப்பட்ை இளைகவளி ்மன்டில் 
இளைகவளி (mantle cavity) எனப்படும். இதில் 
எண்ணறறை இறைகு வடிவ, சுவகாெததிறகுப் பயன்படுகிறை 
டினிடியா (Ctenidia) எனப்படும் கெவுள்கள் 
ககாணப்படுகின்றைன. முழுளமயகான கெரிமகான 
மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. வகாயில் அரம் ்பகான்றை 
ளகட்டினகாலகான குறுககு வரிளெயில் அளமந்் 
பறகள்ளக கககாண்ை ் ாடுைா (Radula) எனும் அளமப்பு 
ககாணப்படுகிறைது. இரட்ளை ஓடுளைய 
கமல்லுைலிகளில் (எ.ககா. முதது சிறபி) ரகாடுலகா 
ககாணப்படுவதில்ளல. ்ளலயின் முன்பககததில் 
உணரநீட்சிகள், கண்கள் மறறும் ஆஸ்ஃபிக்டியம் 
(Osphradium) ஆகிய உணர உறுப்புகள் 
ககாணப்படுகின்றைன. இரட்ளை ஓடுளைய 
கமல்லுைலிகளிலும் வயிறறுக ககாலிகளிலும்  
(எ.ககா. ஆப்பிள் நதள்) நீரின் ்ரதள்க 
கண்ைறிவ்றகு ஆஸஃபி்ரடியம் பயன்படுகிறைது. 
கழிவு நீககம், கநஃப்ரீடியததின் மூலம் 
நளைகபறுகிறைது. ஆக்ைகாபஸ, கெபியகா (cuttle fish) 
மறறும் கணவகாய மீன் (squids) ்பகான்றை 
்ளலகககாலிகள் ் விர அளனதது கமல்லுைலிகளிலும் 
திறைந்்வளக இரத் ஓட்ை மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. 
இவறறின் இரத்ததில் ்காமிரதள்க கககாண்ை 
ஹிகைாறெயனின் எனப்படும் சுவகாெ நிறைமி 

படம் 2.16. சில ஜமல்லுடலிகள்

நதள்  (ஒறளறை ஓடுைலிகள்) ஆக்ைகாபஸ

கணவகாய மீன் சிப்பி உயிரி 
(இரட்ளை ஓடுைலிகள்)
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ககாணப்படுகிறைது. முட்ளையிடும் வளகளயச் ்ெரந்் 
இளவ ்னிப்பகால் உயிரிக்ளகாகும். பவலிெர் ைார்வா 
(Veliger) நிளலயுைன் கூடிய மளறைமுகக கருவ்ளரச்சி 
ககாணப்படுகிறைது. கவலிெர லகாரவகா என்பது 
டக்ாககாகொர் (Trochophore) ைார்வாலின் மகாறுபட்ை 
நிளலயகாகும்.

எடுத்துககாடடுகள்: ளபலகா (Pila) (ஆப்பிள் 
நதள்), லகாகமல்லிைன்ஸ (Lamellidens) (மட்டிகள்), 
பிங்கட்ைைகா (Pinctada) (முததுசிப்பி), கெப்பியகா 
(Sepia) (கணவகாய மீன்), லகாலி்ககா (Loligo) (ஸகுயிட்), 
ஆக்ைகாபஸ (Octopus) (்பய மீன்) (பைம்.2.16).

பை�ணண கூம்பு �டி� 
�த்மெ – நகானஸ ைார்நைாரியஸ (Conus 
 marmoreus) (marbled cone snail) இககூம்பு �டி� 
�த்மெயானது ச�ளிநயறறும் அபாயகரைான 
�ச்சு, பார்ம� நகா்ளாம்றயும் ெமெ ைறறும் 
�லிப்பு சு�ாெத்ெம்ட ஆகிய�றம்ற 
உண்டாககி ைரணத்மெ ஏறபடுத்தும்.  
இெமன குணப்படுத்ெககூடிய எதிர்�ச்சு 
கிம்டயாது.

2.3.9.  சொகுதி : எககிநனாச்டர்நைட்டா 
(முடநொலிகள்)  
(Phylum Echinodermata)

(கி்ர. எககி்னகாஸ : முட்கள் ; கைர்மகாஸ : 
்்கால்) (G.Echinos-spiny; dermos-skin)

இளவயளனததும் கைல்வகாழ் உயிரிக்ளகாகும். 
முதிர விலங்குகள் ஆரச்ெமச்சீர ்ன்ளமளயயும் 
லகாரவகாககள் இருபகக ெமச்சீர ்ன்ளமளயயும் 
கககாண்டுள்்ளன. உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்பிளன உளைய இவவிலங்குகள், 
நடுஅடுககிலிருந்து ்்கான்றிய ககால்சியததினகால் 
ஆன முடகளுடன் கூடிய புைச்ெடடகம் 
கககாண்டுள்்ள்கால் முட்்்காலிகள் என 
அளழககப்படுகின்றைன. குழல் ககால்கள் அல்லது 
்பகாடியகா எனப்படும் ககால்களுைன் கூடிய 
நீர்ககுைல ைணடைம் அல்லது ஆம்புகைக்ல 
ைணடைம் இதக்காகுதியின் மிக முககியப் 
பண்பகாகும். இது இைப்கபயரச்சி, உணளவப் 
பிடிததுக கைத்ல் மறறும் சுவகாெம் 
ஆகியவறறிறகுப் பயன்படுகிறைது. வயிறறுப் 
புறைததில் வகாயப்பகுதிளயயும் முதுகுப்புறைததில் 

மலததுள்ளளயயும் கககாண்டுள்்ள முழுளமயகான 
கெரிமகான மண்ைலதள்க கககாண்டுள்்ளன. 
நரம்பு மண்ைலமும் உணரவு மண்ைலமும், 
முழுளமயகாக வ்ளரச்சியளைய வில்ளல. ்னிக 
கழிவுநீகக மண்ைலம் கிளையகாது. இ்யம் மறறும் 
இரத்க குழல்க்ளறறை திறைந்்வளக இரத் ஓட்ை 
மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. ்னிப்பகால் 
உயிரிக்ளகான இவறறில் பகாலினப் கபருககமும் 
புறைக கருவுறு்லும் நளைகபறுகின்றைன. இளவ 
இருபகக ெமச்சீருளைய ்னிதது நீந்தும் 
லகாரவகாககளுைன் கூடிய மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சிளயக கககாண்ைளவ. சில 
முட்்்காலிகளில் இைப்பு மீடடல பண்புைன் 
கூடிய தன்னுறுப்பு துணடிப்பு தன்றை (Autotomy) 
ககாணப்படுகிறைது (எ.ககா. நட்ெததிர மீன்). 

எடுத்துககாடடுகள் : ஆஸட்ரியஸ (Asterias) 
(நட்ெததிர மீன் (அ) கைல் நட்ெததிரம்), எககினஸ 
(Echinus) (கைல் குப்பி), ஆன்டி்ைகான் (Antedon) 
(கைல் அல்லி), குககு்மரியகா (Cucumaria) (கைல் 
கவள்்ளரி), ஒஃபியூரகா (Ophiura) (உளையும் 
நட்ெததிரம்), (Brittle star) (பைம்.2.17). 

2.3.10  சொகுதி : செமிகார்ந்டட்டா 
(அமர�ாணிகள்)  
(Phylum : Hemichordata)

(கி்ர. க�மி : அளர ; ககார்ை : நகாண்) (G. hemi-half; 
chorde-string)

அளர நகாணிகள் முன்னர முதுகுநகாணிகளின் 
துளணத க்காகுதியகான முன் முதுகுநகாணிகள் 
என்னும் பிரிவின் (Prochordata) கீழ் 

உளையும் நட்ெததிரம்

படம் 2.17. சில முடடதாலிகள்

நட்ெததிரமீன்

கைல் கவள்்ளரி கைல்குப்பி
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எடுத்துககாடடுகள்: பல்னகாகி்ளகாெஸ(Balanoglossus), 
ெகாக்ககாகி்ளகாெஸ (Sachoglossus), ளை்ககா்ைரகா 
பி்்ளவகா (Ptychodera flava) (்மிழ்நகாட்டின் குருெளை 
தீவுப்பகுதிகளில் ககாணப்படும் இந்திய 
அளரநகாணிகள்). (பைம் 2.18).

2.4.  த�பாகுதி:  முதுகுநபாணுகையகவ  
(Phylum : Chordata)

(கி்ர. ககார்ை: நகான்) (G.Chorde – string)

மீன்கள், இருவகாழ்விகள், ஊரவன, பறைப்பன 
மறறும் பகாலூட்டிகள் ்பகான்றை நன்கு அறியப்பட்ை 
விலங்குகள்ளயும், ைான்ஸ்பைட (ஆம்பியகாகெஸ) 
மறறும் டியூனி்கட்டுகள் (அசிடியன்) ்பகான்றை 
ஓர்ளவு அறியப்பட்ை விலங்குகள்ளயும் கககாண்ை 
கபரிய க்காகுதி முதுகுநகாணுளையளவ ஆகும். 
அளனதது முதுகுநகாணுளைய விலங்குகளும் 
்னது வகாழ்களக சுழறசியில் ஏ்காவது ஒரு 
நிளலயில் மூன்று அடிப்பளைப் பண்புகள்ளப் 
கபறறிருககும் (பைம் 2.19).
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படம் 2.19. மாதிரி முதுகுநாணி

அளவயகாவன;

1.  நரம்பு வைததிறகுக கீழகாகவும் உணவுப்பகாள்ககு 
்மலகாகவும் நீண்ை ் ண்டு ் பகான்றை முதுகுநாறை 
கபறறிருககும் இது க்கான்ளமயகான 
அகச்ெட்ைகமகாகும். லகாம்ப்்ர மறறும் 
லகான்ஸகலட் ்பகான்றை விலங்குகளில் இது 
வகாழ்நகாள் முழுவதும் ககாணப்படும்.  முதிர 
முதுககலும்பிகளில் இது பகுதியகாக்வகா 
அல்லது முழுளமயகாக்வகா முதுககலும்புத 
க்காைரகாக மகாறறீடு கெயயப்படுகிறைது.

2. முதுகுநகாணிறகு ்மலகாகவும், முதுகுபுறை 
உைறசுவருககு கீழகாகவும் அளமந்துள்்ள  ந்ம்பு 
வடைானது குழல்வடிவததிலும்  உள்ளீைறறும், 

ளவககப்பட்டிருந்்ன. ஆனகால் இப்்பகாது 
முட்்்காலிகளுககு கநருககமகான ஒரு 
்னிதக்காகுதியகாக, முதுகுககலும்பறறைளவயில் 
ளவககப்பட்டுள்்ளன. இவவளக விலங்குகள் 
முதுகுநாணுள்ளறவ மறறும் முதுகுநாைறைறவ 
ஆகிய இருபிரிவுகளின் ெணபுகறளயும் 
பெறறுள்ளன. 

இதக்காகுதியில் கமன்ளமயகான புழு ்பகான்றை 
உைலளமப்ளபக கககாண்ை விலங்கினங்கள் 
குளறைவகான எண்ணிகளகயில் உள்்ளன.  கைல் நீரில் 
வகாழும்  வள்ளவகாழ் உயிரிக்ளகான இளவ கபகாதுவகாக 
நகாககுப் புழு அல்லது அககாரன் புழு என்று 
அளழககப்படுகின்றைன. உண்ளமயகான 
உைறகுழிளயக கககாண்ை மூவடுககு உயிரிக்ளகான 
இவவின விலங்குகள் உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்பும் இருபகக ெமச்சீரளமப்பும் 
உளையனவகாகும். உருள்ள வடிவமகான இ்ன் உைல் 
மூன்று கபரும்பிரிவுகள்ள உளையளவ. அளவ: 
முன்முளனயினுள்்ள புக்ாகொஸிஸ், (Proboscis) 
குட்ளையகான பட்ளை (அ) கழுதது பகுதி (Collar) 
மறறும் நீண்ை உைல் பகுதி (Trunk) ஆகியனவகாகும். 
கபரும்பகாலகான அளரநகாணிகள் குறுயிளழ ஊட்ை 
முளறைளய ்மறகககாள்வன. எளிய மறறும் திறைந்் 
வளக சுற்றைகாட்ை மண்ைலம் (அ) முதுகுப்புறை 
இ்யததுைன் கூடிய லகாககுனகா என்னும் 
சிறறிளைககுழி வளக ககாணப்படுகிறைது. 
க்காண்ளையில் திறைககும் ஒரு இளண கெவுள் 
பி்ளவுகள் மூலம் சுவகாெம் நளைகபறுகிறைது. 
பு்ரகா்பகாஸிஸ பகுதியில் ககாணப்படும் ஒறளறைப் 
பு்ரகா்பகாசிஸ சுரப்பி (அ) கி்ளகாமருலஸ மூலம் 
க ழி வு நீ க க ம் 
நளைகபறுகிறைது. எளிய 
நரம்பு மண்ைலததுைன் 
கூடிய இளவ 
்னிப்பகால் உயிரிகள் 
ஆகும். இவறறில்  பகால் 
இ ன ப் க ப ரு க க மு ம் 
கவளிககருவுரு்லும் 
க கா ண ப் ப டு கி றை து . 
இவறறின் வகாழ்களக 
சுழறசி டார்கனரியா 
(Tornaria) லகாரவகாவுைன் 
கூடிய மளறைமுகக 
க ரு வ ்ள ர ச் சி ள ய க 
கககாண்ை்காகும். படம் 2.18 அ்ரநாணி (எ.கா) 

பலடனாகிளாசஸ்
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அடடவறை – 1 .  
முதுகுநகாணுளைய மறறும் முதுகு நகாணறறை விலங்குகள் – பண்புகளின் ஒப்பீடு

முதுகுநாணுறடயறவ முதுகுநாைறைறவ

முதுகுநகாண் உண்டு. முதுகுநகாண் இல்ளல.

முதுகுபுறை உள்ளீைறறை ஒறளறை  நரம்பு வைம் உண்டு. ஓர இளண வயிறறுபுறை திை நரம்பு வைம் உண்டு.

க்காண்ளை கெவுள் பி்ளவுகள் ககாணப்படுகின்றைன. கெவுள் பி்ளவுகள் இல்ளல.

இ்யம், வயிறறுப்புறைததில் ககாணப்படுகிறைது.
இ்யம் இல்ளல, இருந்்கால் அது முதுகுப்புறைததி்லகா, 
பககவகாட்டி்லகா அளமந்துள்்ளது.

மலததுள்ளககுப் பின் அளமந்் வகால் 
ககாணப்படுகிறைது (Post anal tail).

அத்ளகய வகால் இல்ளல.

உணவு குழல் நரம்பு வைததிறகுக கீ்ழ 
ககாணப்படும்.

உணவுககுழல் நரம்பு வைததிறகு ்மலகாகக 
ககாணப்படும்.

திரவம் நிரம்பியும்,  ககாணப்படுகிறைது. இது 
உைறகெயல்பகாடுகள்ள ஒருங்கிளணககப் 
பயன்படுகிறைது. உயர முதுகுநகாணிகளில் நரம்பு 
வைததில் முன்முளன பருதது மூள்ளயகாகவும் 
பின்பகுதி ்ண்டுவைமகாகவும் மகாறியுள்்ளது. 
முதுககலும்புத க்காைரகால் ்ண்டுவைம் 
பகாதுககாககப்பட்டுள்்ளது.

3.  அளனதது வளக முதுகுநகாணுளைய 
விலங்குகளிலும், வகாழ்களகச் சுழறசியின் 
ஏ்காவது ஒரு நிளலயில் க்காண்ளை பெவுள் 
பிளவுகள் (Pharyngeal gill slits (or) cleft) 
ககாணப்படுகின்றைன. முதுகுநகாணுளைய 
விலங்குகள் அளனததிலும் 
கருவ்ளரச்சியின்்பகாது க்காண்ளை சுவரகளில் 
வரிளெயகாகச் கெவுள்பி்ளவுகள் ககாணப்படும். 
நீரவகாழ் விலங்குகளில், இவவளக 
கெவுள்பி்ளவுகள் இரத் நுண்நகா்ளங்களுைன் 
கூடிய இளழவடிவ கெவுள்க்ளகாக மகாறி, 
சுவகாெததிறகு உ்வுகின்றைன. நிலவகாழ் 
முதுகுநகாணிகளின் கருவ்ளரச்சியின் ்பகாது 
கெயல்பைகாச் கெவுள்பி்ளவுகள் ்்கான்றிப் 
படிப்படியகாக மளறைகின்றைன. ்மறகண்ை 
பண்புகளுைன் கூடிய முதுகுநகாணுளையளவ 
அளனததும் இருபகக ெமச்சீரளமப்பு, உைறகுழி 
மறறும்  மூவடுககுகள்ளயுளைய  விலங்குகள் 
ஆகும். உறுப்பு மண்ைல அ்ளவிலகான 
உைறகட்ைளமப்பு உளைய இவவிலங்குகளில் 
மலததுள்ளககுப் பின் அளமந்துள்்ள 

வகாலிளனப் கபறறுள்்ளன. லகான்ஸகலட் ்விர  
மறறை முதுகுநகாணிகளில் ளம்யகாகெனிக 
இ்யததுைன் கூடிய மூடிய வளக இரத் ஓட்ை 
மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. 

 செரிந்து செளிந�ாம்
எலலபா முதுகு நபாணிைளும், வபாழ்வின் 
ஏ�பாவத�பாரு நிகலயிலபாவது, த்றறுள்்ள 
மூன்று த்பாதுப்ண்புைக்ளப ்ட்டியலிடுை.  
முதிர்ந� விலங்குைளில மேறைண்ை மூன்று 
்ண்புைளில இரண்டின் நிகல யபாது?

2.4.1.  துமணத் சொகுதி : 
யூநராகார்ந்டட்டா (�ால் �ாணிகள்) 
(அ) டியூனிநகட்டா (உம்றயு்டலிகள்)  
(Subphylum: Urochordata or Tunicata)

(கி்ர. யூ்ரகா –வகால், இல. ககார்ை -  நகாண்) (G.Oura –  
A tail; L.Chord – cord)

இப்பிரிவில் உள்்ள விலங்குகள் அளனததும் 
கைலில் வகாழ்வன. இளவ கபகாதுவகாகக கைல் 
பீச்சுககுழல் (Squirts) என அளழககப்படுகின்றைன. 
கபரும்பகாலும் ஓரிைததில் ஒட்டிவகாழும் 
்ன்ளமயுைளயன. சில உயிரிகள் மட்டும் கைல் 
நீரில் மி்ந்து அல்லது நீந்தி வகாழும் 
்ன்ளமயுளையன. இளவ ்னியுயிரியகாக்வகா 
அல்லது கூட்டுயிரியகாக்வகா வகாழககூடியளவ. 
கண்ைங்க்ளறறை உைளல டியூனிக (Tunic) அல்லது 
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்பகான்றைவறளறை வகாழ்நகாள் முழுளமயும் 
கககாண்டுள்்ளன. இளவ, இ்யமறறை, மூடிய இரத் 
ஓட்ை மண்ைலம் கககாண்ைளவ. 
புக்ாடகடாபநஃப்ரீடியா மூலம் கழிவு நீககம் 
நளைகபறுகிறைது. ஆண் கபண் உயிரிகள் 
்னித்னியகானளவ புறைககருவுறு்ல் 
நளைகபறுகிறைது.  ்னிதது நீந்தும் அம்கைாசீட 
ைார்வாவுடன் கூடிய மளறைமுகக கருவ்ளரச்சி 
ககாணப்படுகிறைது. 

எடுத்துககாடடுகள்: பிரகாங்கி்யகாஸ்ைகாமகா 
(ஆம்பியகாகெஸ அல்லது லகான்சி்யகாகலட்)  
(பைம் 2.21).

படம் 2.21 த்லநாணிகளுக்கான எடுத்துக்காடடு
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ஆம்பியகாகெஸ

2.4.3 துமண சொகுதி : 
முதுசகலும்பும்டயம� (Vertebrata)

(இல. கவரடிபிரஸ :  முதுககலும்பு) (L.Vertebrus- 
back bone)

முதுககலும்பிகள் என்பது உயர முதுகுநகாணிகள் 
என்றும் அளழககப்படுகிறைது.  இளவ கருவ்ளரச்சி 
நிளலயில் மட்டு்ம முதுகுநகாளணப் கபறறுள்்ளன. 
முதிர விலங்குகளில் இது குருதக்லும்பு அல்லது 
எலும்பிலகான முதுககலும்பு க்காைரகால் மகாறறீடு 
கெயயப்படுகிறைது. அ்னகால் அளனதது 
முதுககலும்பிகளும் முதுகுநகாணுளையளவ ஆகும். 

கைஸட் (Test) என்னும் உளறை மூடியுள்்ளது. முதிர 
விலங்குகள் ளப ்பகான்றை அளமப்புைன் 
ககாணப்படுகின்றைன. உைறகுழி கிளையகாது, ஆனகால், 
க்காண்ளைளயச் சுறறி ஏட்ரியம் ககாணப்படுகின்றைது.  
லகாரவகாககளின் வகால் மட்டும் முதுகுநகாண் 
கபறறுள்்ள்கால், யூ்ரகாககார்ைட்ைகா (வகால் 
நகாணிகள்) என்று அளழககப்படுகின்றைன. திறைந்் 
வளக இரத் ஓட்ை மண்ைலம், முழுளமயகான 
கெரிப்பு மண்ைலம், குழல்வடிவ வயிறறுப்புறை 
இ்யம் ஆகியவறளறையும் இளவ கககாண்டுள்்ளன. 
கெவுள் பி்ளவுகள் மூலம் சுவகாசிககின்றைன. 
முதுகுநகாளணப் ்பகான்்றை முதுகுபுறை குழல்வடிவ 
நரம்புவைமும் லகாரவகாககளில் மட்டும் உள்்ளது. 
முதிர உயிரிகளில் ஒறளறை முதுகுப்புறை நரம்புகெல் 
திரள் (Single dorsal ganglion) ககாணப்படுகிறைது. 
கபரும்பகாலகானளவ இருபகால் உயிரிகள் ஆகும். 
முதுகுநகாணிகளின் பண்புகளுைன் ்னிதது நீந்தும் 
்ளலப்பிரட்ளை லகாரவகாவுைன் கூடிய மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சி ககாணப்படுகிறைது.  பின்கனாககு வளர் 
உருைாறைம் (Retrogressive metamorphosis) என்னும் 
சிறைப்புப் பண்ளபயும் இளவ கபறறுள்்ளன. 

எடுத்துககாடடுகள்: அசிடியகா (Ascidia), ெகால்பகா 
(Salpa), ்ைகாலி்யகாலம் (Doliolum) (பைம்.2.20).

2.4.2.  துமண சொகுதி: 
செஃபநைாகார்ந்டட்டா 
(ெமை�ாணிகள்)  
(Subphylum: Cephalochordata)

(இல. கெப்லகா : ்ளல ; கி்ர. ககார்ைகா : நகாண்)  
(L.Cephalo-‘head’ ; G. chord - ’cord’)

ஆழம்  குளறைவகான கைல் நீரில் வகாழும் இளவ, வள்ள 
வகாழ் உயிரிக்ளகாகும். மீன்கள்ளப் ்பகான்றை சிறிய 
உைலளமப்ளபப் கபறறுள்்ள உைறகுழியுளைய 
விலங்குக்ளகாகும். முதுநகாணிகளின் முககிய 
பண்புக்ளகான முதுகுநகாண், முதுகுபுறை குழல்வடிவ 
நரம்புவைம் மறறும்  க்காண்ளை கெவுள் பி்ளவுகள் 

படம் 2.20 சில வால் நாணி உயிரிகள்

ெகால்பகாஅசிடியகா ்ைகாலி்யகாலம்
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இவவகுப்ளபச் ெகாரந்் அளனதது விலங்குகளும் 
க்கான்ளமயகான, ்காளைக்ளறறை கவப்பம் மகாறும் 
விலங்குகள் ஆகும். இவறறில் சில உயிரிகள்  
மீன்களின் ்மல்புறைததில் ஒட்டுண்ணியகாக 
வகாழககூடியளவ. உைல் நீண்டு ஒல்லியகாகவும் 
விலகாங்கு ்பகான்றும் ககாணப்படுகிறைது. 
சுவகாெததிறககன 6 மு்ல் 15 இளண கெவுள் 
பி்ளவுகள் ககாணப்படுகின்றைன. வகாய 
வட்ைமகாகவும் ்காளைக்ளறறும் உறிஞ்சும் 
்ன்ளமயுைனும் ககாணப்படுகிறைது. ஈரளறை 
இ்யததுைன் கூடிய மூடிய இரத் ஓட்ை 
மண்ைலம் ககாணப்படுகிறைது. இளணயுறுப்புகள் 
கிளையகாது.  இவவளக விலங்குகளில் 
குருதக்லும்பிலகான மண்ளை ஓடும், 
முதுககலும்புத க்காைரும் உள்்ளன. கைலில் 
மட்டு்ம வகாழககூடிய்காக இருப்பினும் 
இனப்கபருககததிறககாக நன்னீர ்நகாககி வலளெ 
்பகாகும் ்ன்ளம (Anadromous migration) 
கககாண்ைளவ. இனப்கபருககததிறகுப் பின் சில 
நகாட்களி்ல்ய இறைந்துவிடும். அவறறின் 
முட்ளைகளிலிருந்து கவளிவரும் அம்கைாசீட 
ைார்வா, (Ammocoete) வ்ளர உருமகாறறைததிறகுப் 
பின் மீண்டும் கைலுககுத திரும்பும்.

எடுத்துககாடடுகள் : கபட்்ரகாளமெகான் (லகாம்ப்்ர) 
மறறும் மிகசின் (�காக மீன்கள்) (பைம் 2.22).

படம் 2.22 சில வடட வாயின விலங்குகள்

்லம்ப்்ர �காகமீன்

2.4.5  �குப்பு :  குருத்செலும்பு மீன்கள் 
(Class:Chondrichthyes)

(கி்ர. ககான்ட்்ரகாஸ  குருதக்லும்பு : இகதிஸ : 
மீன்கள்) (G.chondros-cartilage;ichthys-fish)

கைல் வகாழ் மீன்க்ளகான இவறறின் அகச் 
ெட்ைகங்கள் குருதக்லும்பினகால் ஆனளவ. 
வகாழ்நகாள் முழுளமயும் முதுகுநகாளண 
கககாண்டுள்்ளன. புறைப்பைலததிலிருந்து உருவகான 
பிளகாய்டு பெதிலகள் ்பகாரத்ப்பட்ை கடினமகான 
்்கால் ககாணப்படுகிறைது. அக மறறும்  புறை 
அளமப்பில் ெமச்சீரறறை ்ன்ளமயுளைய 

ஆனகால் அளனதது முதுகுநகாணுளையளவகளும் 
முதுககலும்பிகள் அல்ல. முதுககலும்பிகள் 
துடுப்புகள் அல்லது ககால்கள் ்பகான்றை 
இளணயுறுப்புகள்ளப் கபறறிருககின்றைன.  
கெதில்கள், இறைகுகள், உ்ரகாமம், கூரநகங்கள், 
நகங்கள் ்பகான்றை பகாதுககாப்பு புறைச்ெட்ைங்க்ளகால் 
்்கால் மூைப்பட்டுள்்ளது. இளவ நுளரயீரல்கள், 
வகாயத க்காண்ளைககுழி, ்்கால் மறறும் கெவுள்கள் 
மூலம் சுவகாசிககின்றைன. இரண்டு, மூன்று மறறும் 
நகான்கு அளறைகளுைன் கூடிய ்ளெயகாலகான 
வயிறறுப்புறை இ்யம் ககாணப்படுகிறைது. கழிவு 
நீககமும் ஊடு கலப்பு ஒழுங்குபகாடும்  
சிறுநீரகங்களின் மூலம் நளைகபறுகின்றைன.

துளணதக்காகுதியகான முதுககலும்புளையளவ , 
்காளையுளையளவ (Gnathostomata) மறறும் 
்காளையறறைளவ (Agnatha) என இரு பிரிவுக்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளது. ்காளையறறை பிரிவின் கீழ் 
உள்்ள விலங்குகள், மீன்கள்ளப் ்பகான்று நீரில் 
வகாழும் ்ன்ளமயுளையளவ. இளணயுறுப்புகள் 
அறறைளவ.  முதிர நிளலயில் முதுகுநகாண் 
ககாணப்படுகிறைது. ்காளையுளைய பிரிளவச் ்ெரந்் 
உயிரிகள் ்காளைகள், இளணயகான 
இளணயுறுப்புகள் ஆகியவறளறைப் கபறறுள்்ளன. 
இதில் முதுகுநகாண் முழுளமயகாக்வகா அல்லது 
பகுதியகாக்வகா முதுககலும்புத க்காைரகாக 
மகாறறீடு கெயயப்பட்டுள்்ளது. ் காளையறறைளவயின் 
கீழ் வட்ைவகாயின (ளெக்்ளகாஸகைகா்மட்ைகா) 
எனும் ஒ்ர வகுப்பும் ்காளையுளையளவகளில் 
(Gnathostomata), மீன்கள் (Pisces) மறறும் நகான்கு 
ககாலிகள்  (Tetrapodes) என இரு ் மல் வகுப்புகளும் 
அைங்கியுள்்ளன.  நகான்கு ககாலிகள் நீரநில 
வகாழ்வன,  ஊரவன,  பறைப்பன மறறும் 
பகாலூட்டிகள் எனும் நகான்கு வகுப்புகள்ளக 
கககாண்டுள்்ளன. கெவுள்கள் மூலம் சுவகாசிககக 
கூடிய நீந்துவ்றகு இளண துடுப்புகள்ளக 
கககாண்ை, நீர வகாழ் மீன்களின் வளககள் 
அளனததும் மீன்கள் (Pisces) என்னும் ்மல் 
வகுப்பில் அைங்கும். இம்்மல் வகுப்பில், 
குருதக்லும்பு மீன்கள் (Chondrichthyes) மறறும் 
எலும்பு மீன்கள் (Osteichthyes) என்னும் இரு 
வகுப்புகள் உள்்ளைங்கியுள்ன.

2.4.4. �குப்பு : �ட்ட �ாயின  
(Class: Cyclostomata)

(கி்ர. ளெக்்ளகாஸ : வட்ைம்; ஸ்ைகா்மட்ைகா - வகாய) 
(G.cyklos-circle; stomata –mouth)
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பைடடி்ாபெர்ககல (heterocercal) வகால்துடுப்பு 
ககாணப்படுகிறைது. வயிறறுப்புறைததில் ககாணப்படும் 
வகாயினுள், மகாறுபகாைளைந்் பி்ளககாயடு 
கெதில்க்ளகாலகான பறகள் பின்்னகாககி வள்ளந்து 
ககாணப்படுகின்றைன. ஆறறைல் மிகக ்காளைகள்ளக 
கககாண்ை இளவ, கககான்றுண்ணி விலங்குகள் 
ஆகும். இறைவடிவ பெவுள்களால சுவகாெம் 
நளைகபறுகிறைது. இவவிலங்குகளுககு கெவுள்மூடி 
கிளையகாது. ஈரளறை இ்யததிளனயும், 
மீகொபநஃப்ரிக வளக சிறுநீரகதள் உளைய 
கழிவுநீகக மண்ைலதள்யும் கககாண்ைளவ. 
யூரியகாளவக கழிவுப்கபகாரு்ளகாக கவளி்யறறைக 
கூடிய இவவளக மீன்கள், உைல் திரவததின் 
ஊடுகலப்பு அைரததியின் ெமநிளலளயப் 
பரகாமரிப்ப்றககாகத ்ம் இரத்ததில் யூரியகாளவச் 
்ெமிககக கூடியளவ. இளவயளனததும் 
குட்டியீனககூடிய, உைல் கவப்பம் மகாறும் 
விலங்குகள் ஆகும். ஆண், கபண் உயிரிகள் 
்னித்னியகானளவ. இதில் ஆண் மீன்களின் 
இடுப்பு துடுப்பில், அகக கருவுறு்லுககு உ்வ, 
புணர உறுப்பு ககாணப்படுகிறைது.

எடுத்துககாடடுகள் : ஸ்ககாலி்யகாைகான் (Scoliodon) 
(சுறைகா), ட்ளரககான் (Trygon) (கககாட்டும் திருகளக), 
பிரிஸடிஸ (Pristis) (இரம்பமீன்) (பைம் 2.23).

2.4.6.  �குப்பு :  எலும்பு மீன்கள் 
(Class:Osteichthyes)

(கி்ர. ஆஸடியகான் : எலும்பு;  இகதிஸ -மீன்) 
(G.osteon-bone;ichthys – fish)

நன்னீர மறறும் கைல் நீரில் வகாழும் மீன்கள் 
இவவகுப்பில் அைங்கியுள்்ளன.  கதிர வடிவ 
உைளலயும் எலும்பினகால் ஆககப்பட்ை 
அகச்ெட்ைதள்யும் உளையளவ. இவவுயிரிகளின் 
்்கால், ககனாய்டு, றெகளாய்டு அல்லது டீனாய்டு 
வளக கெதில்க்ளகால் மூைப்பட்டுள்்ளது. 
இருபககங்களிலும் உள்்ள கெவுள் மூடிக்ளகால் 
மூைப்பட்ை நகான்கு இளண இளழவடிவ 
கெவுள்கள் சுவகாசிககப் பயன்படுகின்றைன. 
உணவுககுழலுைன் இளணககப்பட்ை அல்லது 
இளணககப்பைகா் ககாறறுப்ளபகள் 
ககாணப்படுகின்றைன. இப்ளபகள்,  ககாறறுப் 
பரிமகாறறைததிறகும் (நுளரயீரல் மீன்கள்), 
திருகளக மீன்களில் மி்ளவத ்ன்ளமளயக 
கககாடுககவும் பயன்படுகின்றைன. வயிறறுப் 
புறைததில் அளமந்் ஈரளறைகள்ளக கககாண்ை 
இ்யததிளனயும் அ்மகானியகாளவக கழிவுப் 
கபகாரு்ளகாக கவளி்யறறும் மீ்ெகாகநஃப்ரிக 
சிறுநீரகததிளனயும் பகக்ககாட்டு உணர உறுப்பு 
மண்ைலததிளனயும் இளவ கபறறுள்்ளன. ஆண் 
கபண் உயிரிகள் ்னித ்னியகானளவ. 
புறைககருவுறு்ல் நளைகபறும் இவவுயிரிகள் 
முட்ளையிடுவனவகாகும்.  

எடுத்துககாடடுகள் : எக்ெகாசீட்ைஸ (Exocoetes) 
(பறைககும் மீன்கள்), ஹிப்்பகா்கம்பஸ 
(Hippocampus) (கைறகுதிளர), ்லபி்யகா (Labeo) 
(்ரகாகு), கட்லகா (Catla) (கட்லகா), எககினிஸ  
(Echeneis) (உறிஞ்சி மீன்), டீ்ரகாபில்லம் 
(Pterophyllum) (்்வள் மீன்) (பைம் 2.24).

படம் 2.23 சில குருத்ஜதலும்பு மீன்கள்

சுறைகா இரம்ப மீன் திருகளக மீன்

படம் 2.24 சில எலும்பு மீன்கள்
பறைககும் மீன் கைல் குதிளர ்்வள் மீன் ககண்ளை உறிஞ்சி மீன்
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2.4.8.  �குப்பு : சரப்டிலியா (ஊர்�ன) 
(Class: Reptilia)

(இல. கரப்்ர அல்லது கரப்ைம் - ஊரவன)  
(L.repere or reptum-to creep or crawl)
கபரும்பகாலகானளவ ்ளரயில் வகாழககூடியளவ. 
இ்ன் உைல் உலரந்் உறுதியகான ்்காலகால் 
மூைப்பட்டுள்்ளது.  ் ்காலின்  புறைப்பைலததிலிருந்து 
உருவகான கெதில்களும், சிறு சுவகாெத ்கடுகளும் 
உள்்ளன. மூன்று அளறைகள்ளக கககாண்ை இ்யம் 
ககாணப்படுகின்றைது எனினும்  மு்ளலகளில் 
நகான்கு முழுளமயகான அளறைகள்ளக கககாண்ை 
இ்யம் ககாணப்படுகிறைது. இவவகுப்பு ்ெரந்் 
விலங்குகள் உைல் கவப்பம் மகாறும்  
அம்னிகயாடடுகள் ஆகும். கபரும்பகாலகான 
ஊரவன விலங்குகள் ஓடுளைய முட்ளைகள்ள 
இடுகின்றைன (Cleidoic egg). கருவ்ளரச்சியின் ்பகாது 
அம்னியான் (Amnion), அைன்டாய்ஸ் (Allantois), 
ககாரியான் (Chorion) மறறும் கருவுைவுப்றெ 
(Yolksac) ்பகான்றை கருசூழ் பைலங்கள் (Embryonic 
membranes) உருவகாகின்றைன. யூரிக அமிலதள்க 
கழிவு கபகாரு்ளகாக (Uricotelic) கவளி்யறறும் 
கமட்ைகாகநஃப்ரிக சிறுநீரகதள்ப் கபறறுள்்ளன. 
ஆண், கபண் உயிரிகள் ்னித்னியகானளவ. 
உட்கருவுரு்ல் நளைகபறும் இவவிலங்குகள் 
அளனததும் முட்ளையிடும் ்ன்ளமயுளையளவ. 

படம் 2.26 சில ஊர்வன உயிரிகள் 

நகாகம்

மு்ளல பச்்ெகாந்தி

டிரகாக்ககா (பறைககும் பல்லி)

எடுத்துககாடடுகள்: கீ்லகான் (Chelone) (நீரகாளம), 
கைஸடி்ைகா (Testudo) (நில ஆளம), 
க�மிைகாகளைலஸ (Hemidactylus) (வீட்டுபல்லி), 
ககமீலியகான் (Chameleon) (பச்்ெகாந்தி), கக்லகாட்ைஸ 
(Calotes) (ஓணகான்), ட்ரகா்ககா (Draco) (பறைககும் 
பல்லி), கு்ரகாக்ககாடிலஸ (Crocodilus) (மு்ளல), 
நச்சுப்பகாம்புகள். நகாெகா (Naja) (நகாகம்), பங்ககாரஸ 
(Bangarus) (கட்டு விரியன்), ளவப்பரகா (Viper) – 
கண்ணகாடி வீரியன் (பைம் 2. 26).

2.4.7  �குப்பு : இரு�ாழ்விகள்   
(Class : Amphibia)

(கி்ர. ஆம்பி – இரண்டு; ளப்யகாஸ : உயிர)  
(G. amphi-both; bios-life)

இருவகாழ்விகள், நீர மறறும் நிலம் ஆகிய இரு 
வகாழிைங்களிலும் வகாழககூடிய விலங்குகள்ளக 
கககாண்ை மு்ல் நகான்கு ககாலி, முதுககலும்பிக்ளகாகும். 
உைல் கவப்பம் மகாறும் ்ன்ளம கககாண்ைளவ. 
இவவிலங்குகளின் உைல்பகுதி ்ளல மறறும் உைல் 
என இரண்டு பகுதிகள்ளக கககாண்ைது. கபரும்பகாலும் 
ஈரிளண ககால்கள்ளக கககாண்டுள்்ளன. இளவ 
வகாலுை்னகா, அல்லது வகாலற்றைகா ககாணப்படும். 
நிறைமிகள்ளயும் சுரப்பிகள்ளயும் கககாண்ை ஈரமகான 
்்கால், கெகாரகெகாரப்பகாக்வகா, அல்லது 
வழவழப்பகாக்வகா ககாணப்படும். இளமகள்ளயுளைய 
கண்கள்ளயும், டிம்பகானிக ெவவகால் ஆன 
ககாதுகள்ளயும் கககாண்ைளவ. ்்கால், கெவுள் அல்லது 
நுளரயீரல் வழியகாகச் சுவகாெம் நளைகபறுகிறைது. 
இ்யததில் மூன்று அளறைகள் உள்்ளன. யூரியகாளவக 
கழிவு கபகாரு்ளகாக கவளி்யறறும் இளவ 
மீ்ெகாகநஃப்ரிக வளக சிறுநீரகதள்க கககாண்ைளவ. 
ஆண், கபண் உயிரிகள் ்னித்னியகாக உள்்ளன. 
புறைக கருவுறு்ல் நளைகபறுகிறைது.  இவவிலங்குகள் 
அளனததும் முட்ளையிைக கூடியளவ. மளறைமுகக 
கருவ்ளரச்சி ககாணப்படுகிறைது. குளிர் உைககம் 
(hibernation) மறறும் ககாறட உைககம் (aestivation) ஆகிய 
சிறைப்புத ் ன்ளமகளும் உண்டு.

படம் 2.25  சில இருவாழ்விகள்

்வள்ள

ெலமகாண்ைர

்்ளர

இகதி்யகாஃபிஸ 
(சிசீலியன்கள்)

எடுத்துககாடடுகள்: புயூ்பகா (Bufo)  (்்ளர), 
ரகானகா (Rana)  (்வள்ள), ள�லகா (Hyla) (மரத்வள்ள), 
ெலமகாண்ட்ரகா (Salamandra) (ெலமகாண்ைர), 
இகதி்யகாஃபிஸ - ககால்க்ளறறை இருவகாழ்விகள் 
(Ichthyophis)  (பைம் 2.25).
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2.4.9 �குப்பு : ப்றப்பன (Class : Aves)

(இல. ஏவஸ : பறைளவ) (L.Avis-bird)

பறைளவகளின் மிக முககியமகான பண்பு இறைகுகள் 
மறறும் அ்ன் பறைககும் திறைன் ் பகான்றைளவயகாகும். 
கநருப்பு ் ககாழி, கிவி மறறும் கபங்குயின் ் பகான்றை 
பறைகக இயலகா் பறைளவகள் ்விர மறறைளவகளில் 
முன்னங்ககால்கள் இறைகளகக்ளகாக மகாறுபகாடு 
அளைந்துள்்ளன. நைககவும், ஓைவும், நீந்்வும், 
மரககிள்ளகள்ளப் பறறிப் பிடிககவும் ஏறறைவகாறு 
பின்னங்ககால்கள் ்கவளமப்ளபப் கபறறுள்்ளன. 
வகாலின் அடியில் உள்்ள எண்கணய சுரப்பி 
அல்லது பிரீன் (Preen) சுரப்பிளயத ்விர உலரந்் 
்்காலில் ்வகறைந்் சுரப்பிகளுமில்ளல. 
புறைப்பைலததிலிருந்து ் ்கான்றிய புறைச்ெட்ைகததில் 
இறைகுகள், கெதில்கள், ககால் நகங்கள் மறறும் 
அலகின் ்மல் ககாணப்படும் கடின உளறை 
ஆகியளவ உள்்ளன. முழுவதும் எலும்பகாககம் 
கெயயப்பட்ை ககாறறைளறைகளுைன் கூடிய  
(Pneumatic bone) (நுைாடடிக எலும்பு) நீண்ை 
எலும்புகள் அகச்ெட்ைகமகாக உள்்ளன. பறைத்ல் 
்ளெக்ளகான பெககடா்ாலிஸ் கைெர்  
(Pectoralis major) மறறும் பெககடா்ாலிஸ் றைனர் 
(Pectoralis minor) ஆகியளவ நன்கு வ்ளரச்சி 
கபறறுள்்ளன. பஞ்சு ்பகான்றை கநகிழும் 
்ன்ளமயுளைய நுளரயீரல் சுவகாெ உறுப்பகாக 
கெயல்படுகிறைது. சுவகாெததிறகுத துளணயகாக 
உள்்ள ககாறறுப் ளபகளுைன் நுளரயீரல்கள் 
க்காைரபு கககாண்டுள்்ளன. இ்யம் நகான்கு 
அளறைகள்ளக கககாண்ைது. இளவ கவப்பம் மகாறைகா 
விலங்குகள் ஆகும். வலளெ்பகா்ல் மறறும் 

கபற்றைகார பரகாமரிப்பு ்பகான்றை பண்புகள் 
்மம்பட்டுக ககாணப்படுகின்றைன.  இவறறில் 
சிறுநீரகப்ளப கிளையகாது.

இளவ  ஒருபகால் உயிரிகள் ஆகும். ்மலும் 
பகால் ்வறறுளம (அ) பகால் ஈருரு அளமப்பு 
சிறைப்பகாக அளமந்துள்்ளது. ஆண் பறைளவகளில் 
ஓரிளண விந்்கங்களும் கபண் பறைளவகளின் 
இைது பககததில் ஒறளறை அண்ைகமும் 
ககாணப்படுகிறைது. வலது பகக அண்ைகம் குளறை 
வ்ளரச்சியுைன் ககாணப்படும். பறைளவகள் 
அளனததும் முட்ளையிடுபளவ ஆகும். 
ஓடுளைய இம்முட்ளைகள் பைகாபைசித்தல 
வளகளயச் ெகாரந்்து. உட்கருவுறு்ல் 
நளைகபறுகிறைது. 

பகாடும் பறைளவ
படம் 2.27 சில ப்ற்வகள்

கபன்குயின்

மரக்ப்புறைகா
(்மிழகததின் மகாநிலப் 

பறைளவ)

பிணந்தின்னிககழுகு

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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எடுத்துககாடடுகள்: ககாரவஸ (Corvus) 
(ககாகம்), கககாலம்பகா (Columba) (புறைகா), 
சிட்ைகாககுலகா (Psittacula) (பச்ளெ கிளி), ப்வகா 
(Pavo) (மயில்), ஏப்டி்னகாளைட்ஸ (Aptenodytes) 
(கபன்குயின்), நி்யகாப்ரகான் (பிணந்திண்ணி 
கழுகு), ெகால்்ககாபகாப்ஸ இன்டிககா (Chalcophaps 
indica) (மரக்ப் புறைகா – ்மிழ்நகாடு மகாநிலப் 
பறைளவ) (பைம் 2.27).

த�பாபபி பிமைபாஹீயி (பிட்மைபாஹீயி 
கைமைபாரஸ்)

சொப்பி பிந்டாஹீயி நியூகினியின் 
ைமைககாடுகளில் காணப்படும் பாடும் 
ப்றம�யாகும்.  ஆ�ணப்படுத்ெப்படடுள்்ள 
�ச்சுப்ப்றம�களில் இதுந� முெைா�ொகும். 
நொநைாபடராநகா்டாகசின் என்னும் �ரம்பு 
�ச்ொனது இப்ப்றம�யின் நொல் ைறறும் 
இ்றகுகளில் காணப்படுகின்்றன.  இந்�ச்ொனது 
இப்ப்றம�மயத் சொடுந�ாருககு 
ைரத்துப்நபாெல் ைறறும் நொலில் குத்து�து 
நபான்்ற கூச்ெ உணர்ம�யும் 
ஏறபடுத்துகின்்றன.

2.4.10. �குப்பு : பாலூடடிகள்  
(Class: Mammalia)

(இல. கமம்்ம : பகால் சுரப்பி) (L. Mamma-Breast)

இளவ பல்்வறு வளகபட்ை வகாழிைங்களில் 
வகாழும் ்ன்ளம கககாண்ைன. உைல் முழுளமயும் 
்ரகாமங்க்ளகால் மூைப்பட்டுள்்ளது. இது 
பகாலூட்டிகளின் ்னித்ன்ளம ஆகும். சில 
பகாலூட்டிகள் பறைத்ல் மறறும் நீரில் 
வகாழ்வ்றககான ்கவளமப்புகள்ளப் 
கபறறுள்்ளன. ொல சு்ப்பிகறளப் கபறறிருத்ல் 
இதக்காகுதி உயிரிகளின் மிகமுககியமகான 
இன்கனகாரு ்னிச்சிறைப்புப் பண்பகாகும். 

நைப்ப்றகும், ஓைவும், ்காவுவ்றகும், 
வள்ள்்காண்ைவும், நீந்்வும், மறறும் பறைககவும் 
ஏறறை ்கவளமப்புகள்ளக கககாண்ை  ஈரிளணக 
ககால்கள் உள்்ளன.  ்்காலில் வியரளவ, வகாெளன 
மறறும் எண்கணய சுரப்பி ்பகான்றை பலவளகச் 
சுரப்பிகள்ளயும் கபறறுள்்ளன. கககாம்புகள், 
முட்கள், கெதில்கள், பறறும்  கூரநகங்கள், 
நகங்கள், கு்ளம்புகள் மறறும் எலும்பகாலகான 
புறைப்பைலத ்கடுகள் ்பகான்றை, 
புறைச்ெட்ைகங்கள்ளயும் கபறறுள்்ளன.

தீகககாடான்ட (Thecodont), பைடிக்ாடான்ட 
(Heterotont) மறறும் றடபிகயாடான்ட (Diphyodont) 
வளக பறகள் ககாணப்படுகின்றைன.  புறைகெவிமைல் 
(Pinnae) ககாணப்படுகின்றைது. நகான்களறைகள்ளக 
கககாண்ை இ்யதள்யும், இைது சிஸைமிக 
வள்ளளவயும் சுற்றைகாட்ைமண்ைலததில் 
கககாண்ைளவ. முதிரந்் இரத்ச் சிவப்பணுககள் 
வட்ை வடிவததில் இருபுறைமும் குழிந்து 
ககாணப்படும். மறறை விலங்குகள்ள விை, அதிக 
நுண்ணறியும் திறைன் கககாண்ை கபரிய மூள்ளயும்,  
யூரியகாளவக கழிவுப் கபகாரு்ளகாக கவளி்யறறும் 
(யூரிகயாகடலிக) கமட்ைகாகநஃப்ரிக வளக 
சிறுநீரகமும் கககாண்ைளவ. இவவகுப்பில் 
அளனததும் உைல் கவப்பம் மகாறைகா 
விலங்குக்ளகாகும். ஆண், கபண் உயிரிகள் 
்னித்னியகானளவ. உட்கருவுரு்ல் 
நளைகபறுகிறைது.

எடுத்துககாடடுகள்: முட்ளையிடும் 
பகாலூட்டிகள் : ஆரனி்்காரிங்கஸ 
(Ornithorhynchus) (பி்ளகாடிபஸ). குட்டி ஈனும் 
பகாலூட்டிகள் : ்மக்ரகாபஸ (Macropus) 
(கங்ககாரு), டீ்ரகாபஸ (Pteropus) (பறைககும் நரி), 
கமகககாகககா (Macaca) (குரங்கு), ்கனிஸ (Canis) 
(நகாய), ஃகபலிஸ (Felis) (பூளன), எலிபஸ 
(Elephas) (யகாளன) ஈககுவஸ (Equus) (குதிளர), 
கைல்பினஸ (Delphinus) (ைகால்பின்), 
பலினகாப்டிரகா (Balaenoptera) (நீலததிமிங்கிலம்),  
பகான்தீரகா ளைகிரிஸ (Panthera tigris) (புலி), 
பகாந்்ர லி்யகா  (Panther leo) (சிங்கம்), ் �கா்மகா 
்ெப்பியன்ஸ (Homo sapiens) (மனி்ன்)  
(பைம் 2.28).

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd   37 09/12/2021   12:28:45



38

  ்பாைச் சுருகைம்

விலங்குலகததில் பல்ரப்பட்ை விலங்கு 
சிறறினங்கள் அைங்கியுள்்ளன. அ்காவது சிறிய 
ஒட்டுண்ணி உருள்ளப்புழுககள் மு்ல் 
மிகப்கபரிய பகாலூட்டியகான நீலததிமிங்கிலம் 
வளர இதில் அைங்கும். அடிப்பளை பண்புக்ளகான, 
பல்்வறு நிளல கட்ைளமப்புகள், ஈரடுககு, 
மூவடுககுத ்ன்ளம, ெமச்சீர நிளல, உைறகுழி, 
கண்ைங்க்ளகா்ல், முதுகுநகாண் ்பகான்றைளவ 
விலங்கு உலகதள் வளகப்படுதது்லுககுத 
துளணபுரிகின்றைன. இளவ ்விர, ஒவகவகாரு 
க்காகுதிககும், வகுப்புககும் உரிய சிறைப்புப் 
பண்புகளும் வளகப்பகாட்டில் பயன்படுகின்றைன.

முதுகுநகாணறறைளவ மறறும் முதுகுநகாண் 
உளையளவ என இரு கபரும் பிரிவுக்ளகாகப் 
பிரிககப்பட்டுள்்ளன. முதுகுநகாளணக 
கககாண்டிரகா் விலங்குகள் முதுகு நகாணறறைளவ 
என்று அளழககப்படுகின்றைன. முதுகுநகாண் 

படம் 2.28 பாலூடடிகளுக்கான எடுத்துக்காடடுகள்

குரங்குகள் யகாளன திமிங்கிலம்

பி்ளகாடிபஸைகால்ஃபின் கங்ககாரு

கவௌவகால்
கெதிள்களுளைய 
எறும்புததின்னி ்்வகாங்கு

மறறும் அ்ன் முதுகுப்புறைமகாக அளமந்் நரம்பு 
வைம், கெவுள் பி்ளவுகள் ்பகான்றை பண்புகளுைன் 
முதுகுநகாணிகள் ககாணப்படுகின்றைன. 
விலங்குலகமகானது, துள்ளயுைலிகள், 
குழியுைலிகள், டீ்னகாஃ்பகாரகா, ்ட்ளைப் 
புழுககள், உருள்ளப் புழுககள், வள்ளத்ளெப் 
புழுககள், கணுகககாலிகள், கமல்லுைலிகள், 
முட்்்காலிகள், அளரநகாணிகள் மறறும் 
முதுகுநகாணுள்்ளளவ ஆகிய பதி்னகாரு 
க்காகுதிக்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளன. 
ககார்ைட்ைகா எனும் கபரிய க்காகுதியில் 
யூ்ரகாககார்ைட்ைகா, கெஃப்லகாககார்ைட்ைகா மறறும் 
கவரட்டிபி்ரட்ைகா எனும் மூன்று துளணத 
க்காகுதிக்ளகாகப் பிரிககப்பட்டுள்்ளன. 
துளணதக்காகுதி முதுககலும்பிகள் 
(கவரடிபி்ரட்ைகா) ஆனது ்காளையறறைன மறறும் 
்காளையுளையன எனப்படும் ்காளைகளுைய 
மீன்கள் மறறும் நகான்கு ககாலிக்ளகான 
இருவகாழ்விகள், ஊரவன, பறைளவகள் மறறும் 
பகாலூட்டிகள் ஆகியவறளறை உள்்ளைககிய்காகும்.
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இந்தியப் பறைளவயியல் ஆரகாயச்சியின் பி்காமகன் இந்தியப் பறைளவ 
மனி்ன் என்றைளழககப்படும் ெலீம் கமகாயெஜுதீன் அப்துல் அலி 
அவரகள் ஆவகார. 1896ல் நவம்பர 12 ஆம் நகாள் பம்பகாயில் பிறைந்், 20 
ஆம் நூறறைகாண்டின் மதிப்பு மிகுந்் திறைன் வகாயந்், இந்திய இயறளக 
ஆரவலரகாக வ்ளரந்்கார. 1987 ஆம் ஆண்டுெூன் 20ம் நகாள் மளறைந்்கார. 
அவர இ்ளம் வயதி்ல்ய, அ்காவது 10 வயது ஆகும்்பகா்் 
பறைளவகளின் மீது மிகுந்் ஆரவம் கககாண்டிருந்்கார. 
பறைளவகள்ளப்பறறிப் பல புத்கங்கள் எழுதி இந்தியப் 
பறைளவயியளல உலகறியச் கெய்கார. ‘இந்தியப் பறைளவகளின் 
புத்கம்’ (Book of Indian Birds) மறறும் ‘இந்திய, பகாகிஸ்கான் 
பறைளவகளின் ளக்யடு’ (Hand Book of Birds of India and Pakistan) ஆகிய 
இரு முககியமகான புத்கங்கள் இவரகால் எழு்ப்பட்ைளவயகாகும். 
‘ஒரு குருவியின் வீழ்ச்சி’ (Fall of a Sparrow) எனும் அவரின் சுயெரிள் 
பறைளவகளுைனகான அவரது க்காைககதள்யும் வகாழ்களக 
அனுபவங்கள்ளயும் விவரிககிறைது. 1958ல் பதமபூ�ன் விருள்யும் 1976ல் பதம விபூ�ன் விருள்யும் 
அவருககு அளிதது இந்திய அரெகாங்கம் அவளரக ககௌரவித்து. 1985ல் மகாநிலங்க்ளளவ உறுப்பினரகாக 
நியமிககப்பட்ைகார. ்னது புத்கங்களின் மூலம் ஆயிரககணகககான மககள்ளப் பறைளவயியல் மீதும் 
இயறளக வரலகாறு மீதும் ஆரவம் கககாள்்ளச் கெய்கார. கபரும்பகாலகான இன்ளறைய சுறறுச் சுழல் 
ஆரவலரகள் ் ங்க்ளது உத்வகதள்/ ஆரவதள்ச் ெலீம் அலியின் புத்கங்கள்ளப் படித்்ன் மூலம் 
கபறறைகாரகள். இந்திய அரசு, 1990ல் அவளர ்மலும் ககௌரவப்படுததும் வி்மகாக ‘ெலீம் அலி 
பறைளவயியல் மறறும் இயறளக வரலகாறு ளமயம்’ (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History – 
SACON) எனும் ் ்சிய அ்ளவிலகான ஆரகாயச்சி ளமயததிறகு அவரது கபயளரச் சூட்டி, அம்ளமயதள்த 
்மிழ் நகாட்டிலுள்்ள ் ககாயம்புததூரில் நிறுவியது. SACON, இந்திய அரசின் சுறறுச்சூழல், வனம் மறறும் 
பருவநிளல மகாறறை அளமச்ெகததின் ஆ்ரவுைன், சிறைப்பகான ஆரகாயச்சி ளமயமகாகத திகழ்கிறைது. 
இம்ளமயததின் அளனதது ஆரகாயச்சிகளும் கெயல்பகாடுகளும் இந்தியப் பல்லூயிரத ்ன்ளம 
பகாதுககாப்பு க்காைரபகாகவும் குறிப்பகாகப் பறைளவகளின் பல்லுயிர்ன்ளம பறறியும் முழு ஈடுபகாட்டுைன் 
க்காைரந்து நளைகபறறு வருகிறைது. SACON ளமயததின் ளமயககட்டிமகானது ் ககாயம்புததூரிலிருந்து 24 
கி்லகாமீட்ைர க்காளலவில் வை்மறகில் அளமந்துள்்ள நீலகிரி உயிரியல் பூங்ககாவில் மரங்கள் அைரந்் 
ஆளன கட்டி வனப்பகுதியில் அளமந்துள்்ளது. ஆரகாயச்சிகள் மூலமகாக இந்தியப் 
பல்லுயிரத்ன்ளமளயயும் அ்ன் க்காைர பயன்கள்ளயும் பகாதுககாத்ல், கபகாதுமககளுகககாக, 
பறைளவகள்ள ளமயமகாகக கககாண்ை கல்விளயப் ் பகாதிதது அவறளறைப் பகாதுககாககும் பணியில் ஈடுபைச் 
கெய்ல் ்பகான்றைளவ SACON ளமயததின் பணிகள் ஆகும். பல்லுயிரத ்ன்ளமயின் அளனததுக 
கூறுகள்ளப் பறறியும் இயறளக வரலகாறு பறறியும் ஆரகாயச்சிகள் SACON ளமயததில் நளைகபறறு 
வருகிறைது. இம்ளமயம் க்காைங்கி 25 ஆண்டுகளுககுள் 50ககும் ் மறபட்ை ஆயவகா்ளரகள், பறைளவயியல் 
மறறும் உலக்ளகாவிய ஆரகாயச்சி இ்ழ்களில் இம்ளமயததின் மூலம் ஆரகாயச்சிக கட்டுளரகள் 
கவளியிட்டு வருகின்றைனர. SACON ளமயம் இப்பகுதியில் ஒவகவகாரு ஆண்டும் நைததி வரும் புகழ் 
கபறறை இயறளக கல்விததிட்ைமகானது ஆயிரககணகககான மககள் மனதிலும் குறிப்பகாகப் பள்ளிக 
குழந்ள்களிைததிலும் இயறளகயின் ்மல் மறறும் பறைளவகள் ்மல் ்நெதள் வ்ளரப்ப்காக 
அளமகிறைது. ‘குழந்ள்களின் சூழியல் கூட்ைளமப்பு’ மறறும் ‘ெலீம் அலி ்ககாப்ளபகககான இயறளக 
க்காைரபகான ்பகாட்டிகள்’ SACON ளமயததின் புகழ் வகாயந்் நிகழ்ச்சிக்ளகாகும். இம்ளமயததின் “ெலீம் 
அலி இயறளகயகா்ளரகள் ்பரளவ” கபகாதுமககள் பறைளவ ்நகாககல் ளமயமகாக மிளிரகிறைது.

(மூலம்: SACON (2018))

தனிநபர்  
ஆய்வு
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தெயல்பாடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

கநாககங்கள்: 
பிறை உயிரிகளிைமிருந்து அவறளறை ்வறுபடுததும் சில உயிரினத க்காகுப்புகளின் பண்புகள் கீ்ழ 
கககாடுககப்பட்டுள்்ளன.  ஒரு கி்ளகா்ைகாகிரகாளம உருவகாககி தீரளவக கண்ைறிந்து அளவ எவவி்ம் 
கபகாதுவகான முன்்னகாடிளயக கககாண்டுள்்ளன என்பள்யும் அவறறுககிளை்யயகான 
பரிணகாமதக்காைரபின் வீச்ளெயும் பகுத்காயவு கெயக.

பெய்முறை (Procedure)
ெடிநிறை - 1.  உனது பகாைநூளலப் படிதது கீழ்கககாணும் விலங்குகளின் பண்புகள்ளக கண்ைறிக. 

குறிப்பிைப்பட்ை பண்ளப அவவுயிரினம் கபறறிருந்்கால் ்ரவு அட்ைவளணயில் ‘X’ 
குறியிைவும்.

ெடிநிறை - 2.  ் ரவு அட்ைவளணயின் கீழ், கவன்பைம் (Venn diagram) வளரந்து அதில் ்னிப்பட்ை 
விலங்குகளின் பண்புகள்ளத க்காகுதது, அவறறுள், அளவ பகிரந்து கககாள்ளும் 
கபகாதுவகான பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

ெடிநிறை - 3.  கவன் பைதள்ப் பயன்படுததி ஒரு கி்ளகா்ைகாகிரகாம் வளரந்து அவவிலங்குகளின் 
முன்்னகாடிகள்ள வி்ளககு்ல்.  இப்பைம் விலங்குகள் ககாலப்்பகாககில் ்ங்க்ளது 
பண்புகளில் கககாண்டிருந்் கபகாதுத்ன்ளமளயப் பிரதிபலிப்ப்காக இருகக ்வண்டும். 

ெடிநிறை - 4.  கவன் பைம் வளரந்து, கககாடுககப்பட்ை ஒரு விலங்கு எவவி்ம் மறறை விலங்்ககாடு 
பண்புகள்ளப் பகிரந்துள்்ளது என்பள்க கி்ளகா்ைகாகிரகாம் வளரந்து வி்ளககுக.

க்காகுப்புகள் பண்புகள் கங்ககாரு ்லம்ப்்ர குரங்கு ்வள்ள மனி்ன் ஆளம மீன்

எண் 1 முதுகுப்புறை நரம்பு வைம்  
முதுகு நகாண்

எண் 2 இளண உறுப்புகள், 
முதுககலும்புத க்காைர

எண் 3 இளணக ககால்கள்

எண் 4 பனிககுைம் (Amnion)

எண் 5 பகால் சுரப்பி

எண் 6 ்காய ்ெய இளணப்புத திசு

எண் 7 கிழிககும் பறகள்

கமகாத் ‘X’ குறியீடுகள்
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  ைதிப்பீடு:

1.  நி்ைரியகாவில் ககாணப்படும் 
ெமச்சீர அளமப்பு 
அ) ஆர
ஆ) இருபகக
இ) ஐந்்ளறைகளுளைய ஆர
ஈ) ெமச்சீரறறை

2.  கைல் ெகாமந்தி ெகாரந்துள்்ள க்காகுதி 
அ) பு்ரகாட்்ைகா்ெகாவகா ஆ) ்பகாரிஃகபரகா  
இ) சீகலன்டி்ரட்ைகா ஈ) எகி்னகாகைர்மட்ைகா

3.  ் ட்ளைப்புழுககளில் ககாணப்படும் கழிவு நீககச் 
கெல்கள் 
அ) பு்ரகாட்்ைகாகநஃப்ரிடியகா 
ஆ) சுைர கெல்கள்
இ) கெகாலி்னகாளெட்டுகள்
 ஈ) இளவ அளனததும்

4.  கீழ்கககாணும் எந்் உயிரியில் ‘சுயக கருவுறு்ல்’ 
நளைகபறுகிறைது? 

அ) மீன் ஆ) உருள்ளப்புழு 
இ) மண்புழு ஈ) கல்லீரல் புழு

5.  மண்புழுககளின் கநஃப்ரீடியகாககள் கீழ்கககாணும் 
உறுப்பு கெயயும் அ்் கெயளலச் கெயகிறைது. 

அ) இறைகாலின் கெவுள்கள்  
ஆ) பி்ள்னரியகாவின் சுைர கெல்கள் 
இ) பூச்சிகளின் சுவகாெககுழல் 
ஈ) ள�ட்ரகாவின் கநமட்்ைகாபி்ளகாஸட்டுகள்

6.  இவறறுள் எது உண்ளமயகான உைறகுழிளயக 
கககாண்ைது? 
அ) அஸககாரிஸ ஆ) கபரிட்டிமகா 
இ) ளெககான் ஈ) டீனியகா ்ெகாலியம்

7.  கண்ை அளமப்பு இ்ன் முககியப்பண்பு  

அ) வள்ளத்ளெப் புழுககள்  ஆ) முட்்்காலிகள் 
இ) கணுகககாலிகள்           ஈ) குழியுைலிகள்

8.  கபரிட்டிமகாவில் இைப்கபயரச்சி இ்ன் 
உ்வியுைன் நளைகபறுகிறைது.

அ) வள்ளயத ்ளெகள் 
ஆ) நீ்ள வகாட்டுத்ளெகள் மறறும் சீட்ைகாககள்  
இ)  வள்ளயத்ளெகள், நீள்வகாட்டுத்ளெகள் 

மறறும் சீட்ைகாககள்
ஈ) பகார்பகாடியகா

9.  இயறளகயில், மிக அதிக எண்ணிகளகயில் 
சிறறினங்கள்ளக கககாண்ை உயிரிகள்

அ) பூச்சிகள் ஆ) பறைளவகள்  
இ) ஆஞ்சி்யகாஸகபரம்கள் ஈ) பூஞ்ளெகள்

10.  இவறறுள் எது கிரஸ்ைஷிய உயிரி? 

அ) இறைகால் ஆ) நதள் 
இ) கைறெகாமந்தி ஈ) ள�ட்ரகா

11.  கரப்பகான் பூச்சியின் சுவகாெ நிறைமி.

அ) ஹீ்மகாகு்்ளகாபின் 
ஆ) ஹீ்மகாெயனின்  
இ)  ஹீ்மகாஎரிதரின் 
ஈ) ்மறகண்ை எதுவும் இல்ளல

12.  எதக்காகுதி உயிரிகளின் புறைச்ெட்ைகம் 
ளகட்டினகாலகான கியூட்டிகிள்ளக 
கககாண்டுள்்ளது? 

அ) வள்ளத்ளெப் புழுககள்
ஆ) துள்ளயுைலிகள்
 இ) கணுகககாலிகள் 
ஈ) முட்்்காலிகள்

13.  பககக்ககாட்டு உணரவு உறுப்புகள் இதில் 
ககாணப்படுகிறைது. 

அ) ெலமகான்ைர ஆ) ்வள்ள 
இ) ்ண்ணீர பகாம்பு ஈ) மீன்

14.  ககால்க்ளறறை இருவகாழ்வி

அ) இததி்யகாஃபிஸ ஆ) ள�லகா 
இ) ரகானகா ஈ) ெலமகான்ைர

15.  நகான்கு அளறை இ்யம் இதில் ககாணப்படும். 

அ) பல்லி  ஆ) பகாம்பு  இ) ்்ள்  ஈ) மு்ளல

16.  இவறறுள் கபகாருத்மறறை இளணளயத 
்்ரந்க்டு.

அ) மனி்ரகள்  – யூரி்யகாகைலிக 
ஆ) பறைளவகள் – யூரி்ககாகைலிக 
இ) பல்லிகள்   –  யூரி்ககாகைலிக 
ஈ) திமிங்கிலம்  - அம்்மகா்னகாகைலிக

17.  கீழ்க ககாண்பளவகளில் எது முட்ளையிடும் 
பகாலூட்டி?

அ) கைல்ஃபினஸ ஆ) ்மக்ரகாபஸ 
இ) ஆரனி்்காரிங்கஸ ஈ) ஈகுவஸ
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25.  மூடிய மறறும் திறைந்்வளக இரத் ஓட்ை 
மண்ைலதள் ஒப்பிடுக.

26.  பி்ளவு உைறகுழிளய (Schizocoelom)  உணவுப்பகாள் 
உைறகுழியுைன் (Enterocoelom) ஒப்பிடுக.

27.  கருவ்ளர நிளலயில் உள்்ள மூல உைறகுழியகானது 
பின்னகாளில் எவவி்ம் மகாறுகிறைது?

28.  கீ்ழயுள்்ள விலங்குகள்ள உறறு ்நகாககிக 
கீழ்ககண்ை வினகாககளுககு விளையளி.

அ)  விலங்ளகக கண்ைறிந்து அ்ன் கபயளரக 
கூறு.

ஆ)  இவவுயிரியில் நீ ககாணும் ெமச்சீர்ன்ளம 
எத்ளகயது?

இ)  இவவுயிரியில் ்ளலக ககாணப்படுகிறை்கா?
ஈ)  இவவிலங்கில் எத்ளன அடுககுகள் 

உள்்ளன?
உ)  இவவிலங்கின் கெரிமகான மண்ைலததில் 

எத்ளன திறைப்புகள் ககாணப்படும்?
ஊ)  இவவிலங்கில் நரம்பு கெல்கள் 

உள்்ளனவகா?

29.  கீழ்கககாணும் கெகால் க்காகுப்பில் (பண்புகளில்) 
க்காைரபில்லகா் வகாரதள்ளயப் (பண்ளப) 
கண்டுபிடிதது ககாரணதள்க கூறுக.   
முதுகுநகாண், ்ளலயகாககம், முதுகுப்புறை நரம்பு 
வைம் மறறும் ஆரச்ெமச்சீர.

30.  ஏன் ்ட்ளைப்புழுககள் உைறகுழியறறைளவ என 
அளழககப்படுகின்றைன?

31.  சுைர கெல்கள் என்றைகால் என்ன?

18.  நு்மட்டிக (ககாறறைளறை கககாண்ை) எலும்புகள் 
ககாணப்படும் உயிரி. 

அ) பகாலூட்டிகள் ஆ) பறைளவகள் 
இ) ஊரவன ஈ) கைறபஞ்சுகள்

19.  ெரியகான இளணளயத ்்ரந்க்டுததுப் 
கபகாருததுக.

வரிளெ – I வரிளெ – II

(p) நதள் (i) ்பய மீன்

(q) கைன்ைகாலியம் (ii) ளகைகான்

(r) கீட்்ைகாபிளூரகா (iii) ஆப்பிள் நதள்

(s) ஆக்ைகாபஸ (iv) ்ந்் 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.  கீழ்ககண்ை எதக்காகுதியில் முதிர உயிரகள் 
ஆரெமச்சீரளமப்ளபயும், லகாரவகாககள் 
இருபகக ெமச்சீரளமப்ளபயும் கககாண்டுள்்ளன? 

அ) கமல்லுைலிகள்
ஆ) முட்்்காலிகள்
இ) கணுகககாலிகள்
ஈ) வள்ளத்ளெப் புழுககள்

21.  எந்் இளண ெரியகாகப் கபகாருத்ப்பட்டுள்்ளது? 

அ) ஃளபெகாலியகா – ்பகாரததுகீசியப் பளைவீரன்
ஆ) கபன்னகாடுலகா – கைல் விசிறி
இ) ஆைம்சியகா -  கைல் ்பனகா
ஈ) ககார்ககானியகா – கைல் ெகாமந்தி 

22.  ஸபகாஞ்சின் மறறும் முட்கள் (spicules) எவவி்ம் 
கைறபஞ்சுகளுககு முககியததுவம் வகாயந்்ளவ?

23.  கபரும்பகாலகான விலங்குகளில் ககாணப்படும் 
கபகாதுவகான நகான்கு பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

24.  ் ங்க்ளது கருவ்ளரச்சியின் ்பகாது ஒரு 
குறிப்பிட்ை நிளலயில் அளனதது முதுககலும்பி 
கருககளிலும் ககாணப்படும் கபகாதுவகான 
பண்புகள்ளப் பட்டியலிடு.
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இ்ணயச்ஜசயல்பாடு 

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

Cladogram

படிகள்
1.  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள  உரலி / விரரவுக குறியீட்டின் மூலம் த�ொன்றும் திரரயில் உள்ள,  “Play Game” 

என்னும் க்பொத�ொரை அழுததி உங�்ளது க�ொந� அல்லது ்பளளி “id”  இல் உளநுரையவும்.  அப்படியில்ரல 
எனில் “Guest Pass”  என்னும் க்பொத�ொரைப ்பயன்்படுததி  இந�ச் க�யல்்பொட்டிரை ஆரம்பிக�லொம். 

2.   ஆரம்்ப�ட்்டததில் இரண்டு இைங�ளின் ்பண்பு�ள க�ொடுக�ப்பட்டிருககும்.  க�ொடுக�ப்பட்்ட சிறிய வட்்டததில் 
சுட்டியின் உ�வியு்டன் அ�ரை இழுததுப க்பொருத�வும்.

3.   சுட்டிரயப ்பயன்்படுததிக க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்பண்பு�ர்ள இழுதது �ரியொை சிறிய வட்்டததில் க்பொருத�வும்.

4.    நீங�ள �ரியொ�ப க்பொருததிவிட்்டொல் இந� விர்ளயொட்்டொைது அடுத� �ட்்டததிற்குச் க�ல்லும். இ�ரைச் 
�ரியொ�ப க்பொருத�வில்ரல எனில் மீண்டும் இந�ச் க�யல்்பொட்டிரை ஆரம்பிதது ்பண்பு�ர்ளக �ற்றுக 
க�ொளளும்வரரத க�ொ்டரவும். 

Cladogram பறறித் 
ஜதரிநது ஜகாள்டவாமா !

* ்ப்டங�ள அர்டயொ்ளததிற்கு மட்டுதம.

32.  கருதது வளரபைம் 

க்காகுதி கநமட்்ைகாடுகளின் பண்புகள்ள 
வி்ளககும் கீழ்ககண்ை கெகாறகள்ளப் 
பயன்படுததி ஒரு கருதது வளரபைம் வளரக. 
உருள்ளப்புழுககள், ்பகாலி உைறகுழி 
உளையளவ, உணவுப்பகாள், கியுட்டிகள், 
ஒட்டுண்ணி, பகால்்வறுபகாட்டுத ்ன்ளம.

33.  டிரக்ககாஃ்பகார லகாரவகா ககாணப்படும் க்காகுதி 
யகாது?

34.  முதிர உயிரி டியூனி்கட்டுகளில் ்கக 
ளவககப்பட்டுள்்ள முதுகு நகாணிகளின் 
பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

35.  ் ற்பகாது  வகாழும் ் காளைக்ளறறை மீன்களிலிருந்து 
குருதக்லும்பு மீன்கள்ள ்வறுபடுததிக 
ககாட்டும் பண்புகள்ள எழுதுக.

36.  எலும்பு மீன்களின் மூன்று முககிய 
பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

37.  மீன்களில் ககாணப்படும் ககாறறுப் ளபகளின் 
பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

38.  ஊரவன உயிரிகள் நில வகாழ்களக கவறறிகககான 
அவறறின் பண்புகளின் பங்கீடு யகாது?

39.  பறைளவகளின் அகச் ெட்ைகததின் ்னிததுவம் 
வகாயந்் பண்புகள்ளக குறிப்பிடுக.

40.  முட்ளையிடும் மறறும் குட்டி ஈனும் கபண் 
விலங்குகளின் முட்ளைகளும் அவறறின் 
குட்டிகளும் முளறை்ய ெம எண்ணிகளகயில் 
இருககுமகா?  ஏன்?
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அலகு – II   பாடம் – 3

பல செல் உயிரிகளில் செல்கள் தனித்து 
இயங்குவதில்்ல, மாறாக அ்வ இறுககமான 
செல் கூட்ட்மவுகளாக இ்ைந்து பணிபுரிந்து 
வாழ்கினறன.  தனிபபட்ட செல்கள் ஒவசவானறும் 
நமது உ்டலின ெமநி்ல பபணுவதறகாகவும் 
உ்டல் முழுவதறகும் நன்மயளிககவும் சிறபபான 
பணிக்ள பமறசகாள்கினறன.  செல் சிறபபுறுதல் 
சதளிவாக உள்ளது.  த்ெ செல்களின அ்மபபும் 
செயல்களும் பதால் செல்களிலிருந்து 
மாறுபடுகினறன. செல் சிறபபுறுதல் 
ஒருங்கி்ைந்த மு்றயில் உ்ட்லச் செயல்ப்ட 

திசு அளவிலான கடடமைப்பு
பாடஉளளடககம் 

3.1.  விலங்கு திசுக்கள்
3.2.   எபிதீலியத் திசு
3.3.   இணைப்புத்திசு
3.4.   தணைத்திசு
3.5 நரம்புத்திசு

Learning Objectives:

• பண்பு அம்ைங்்களின் 
அடிப்பணையில் பல்்வேறு 
திசுக்கணை மாைவேர்கள் 
அணையாைம் ்கண்டு 
க்காள்ளுதல்.

• திசுக்களின் விைக்கங்்கள், 
அவேற்றின் அணமவிைம், 
பணி்கள் மற்றும் மாறுபாடு்கணை 
மாைவேர்கள்  புரிந்து க்காள்ளுதல்.

• தணைத்திசுக்கள், இணைப்புத்திசுக்கள் 
மற்றும் நரம்புத் திசுக்களின் 
முககியத்துவேம் பற்றிப் புரிந்து 
க்காள்ளுதல்.

கற்றலின் ந�ாககம்:
அனுமதிககிறது.  ஒத்த அ்மபபு்்டய,  
சபாதுவான அல்லது சதா்டர்பு்்டய செயல்க்ள 
ஒனறுபடடுச் செய்யும் ஒபே வ்கயான செல் 
சதாகுதிகள் திசுக்கள் எனறு அ்ைககபபடும்.

திசுககள் குறிபபிட்ட விகிதத்திலும் 
வடிவ்மபபிலும் இ்ைந்து, நு்ேயீேல், இதயம், 
இ்ேப்ப, சிறுநீேகங்கள், அண்டகங்கள், 
விந்தகங்கள் மறறும் இனனபிற உறுப்பு்களாக 
உருவாகியுள்ளன.  எனபவ, திசுககள் 
உயிரினங்களின் ்கட்டமைப்பு (Living fabric) என 
அ்ைககபபடுகினறன.  இேணடு அல்லது அதறகு 
பமறபட்ட உறுபபுகள் இ்ைந்து சபாதுவான 
இயறபியல் மறறும் பவதியியல் செயல்பாடுக்ளச் 
செய்தால் அ்வ உறுப்பு ைண்டலங்கள்  
(Organ systems) எனறு அ்ைககபபடுகினறன.  
(எ.கா.) செரிமான மண்டலம், சுவாெ மண்டலம், 
இேத்த ஓட்ட மண்டலம், கழிவுநீகக மண்டலம் 
பபானற்வ.  சபரும்பாலான உறுபபுகளில், 
பவறுபட்ட திசுககள் பல விதங்களில் அ்மந்து 
அவவுறுபபின அ்மப்பயும் செயல்க்ளயும் 
தீர்மானிககினறன.  திசுவியல் (Histology) எனனும் 
திசுகக்ளப பறறிய அறிவியலானது சமாத்த 
உள்ள்மபபியல் பறறிய அறிவிய்ல நி்றவு 
செய்கிறது.  இவவிரு பிரிவுகளும் இ்ைந்து 
உறுபபு செயலியலின புரிதலுககு அ்மபபு 
ரீதியான அடித்தளத்்த அளிககினறன.

ைபீைம்லூசிைம் எனும் பிரதிபலிககும் திசு அடுககு, 
பூணை ்பான்்ற கபரும்பாலாை விலங்கு்களில்  

இரவு ்நரப்பாரணவேணய ்மம்படுத்துகி்றது.
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விலங்கு திசுக்களின் வக்கபாடு

எபிதீலியத்திசு   இகைப்புத்திசு தகைத்திசு நரம்புத்திசு

கூட்டுத் திசுக்கள்
1. தடமட வடிவ செலகள

2. கன ெதுர வடிவ செலகள
3. தூண் வடிவ செலகள

4. குறு இமை சகாண்ட செலகள

5. சபாய் அடுககு செலகள

1. சகராடடின் நிரம்பியமவ

2. சகராடடின் அற்றமவ

தட்கடை வடிவ        ்கனைதுர வடிவ       தூண் வடிவ

எளிய திசுக்கள்

இகடைநிகலஅடுககு

சைல்கள் சைல்கள் சைல்கள்

படம் 3.1 மனிதத்திசு வகைைள்
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3.1 விலங்கு திசுக்கள் (Animal tissues)
செல்களின அளவு, வடிவம் மறறும் செயல் 
ஆகியவறறின அடிபப்்டயில் விலங்கு திசுககள் 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளன.  நானகு வ்க 
அடிபப்்ட திசுககள் பி்ைககபபடடு அல்லது 
ஒனறு்டன ஒனறு இ்ைந்து நமது உ்டல் 
கட்ட்மககபபடடுள்ளது.  அ்வயாவன, 
எபிதீலியத் திசு (உ்ற), இ்ைபபுத் திசு (ஆதேவு) 
த்ெத்திசு (இயககம்) மறறும் நேம்புத் திசு 
(கடடுபபாடு). (ப்டம் 3.1).

3.2 எபிதீலியத் திசு  (Epithelial tissue)
உ்டலின பமறபேபபிலும் உ்டறகுழியி்னச் 
சுறறிலும் காைபபடும் செல் வரி்ெயானது 
எபிதீலியத்திசு எனபபடும்.  உ்டலின பமறபேபபில் 
இத்திசுவானது உ்ற பபானறும், சமல்லிய ப்டல 
எபிதீலியமாகவும், சுேபபு எபிதீலியமாகவும் 
காைபபடுகிறது.  பாதுகாபபு, உறிஞ்சுதல், 
வடிகடடுதல், கழிவு நீககம், சுேபபு மறறும் 
உைர்வறிதல் பபானற பணிக்ள எபிதீலிய 
திசுககள் செய்கினறன.  செல்களின அ்மபபில் 
உள்ள மாறுபாடுக்ளப சபாறுத்து எபிதீலிய 
திசுககளானது எளிய எபிதீலியம் மறறும் கூடடு 
எபிதீலியம் (அல்லது) அடுககு எபிதீலியம் என 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளது.

 எளிய எபிதீலியம்  (Simple epithelium) 
ஓேடுககு செல்களால் ஆனது.  உறிஞ்சும், சுேககும் 
மறறும் வடிகடடும் உறுபபுகளில் இ்வ 
காைபபடுகினறன.  எளிய எபிதீலியமானது 
தட்்ட வடிவ எபிதீலியம், கனெதுே வடிவ 
எபிதீலியம், தூண வடிவ எபிதீலியம், குறு இ்ை 
சகாண்ட எபிதீலியம் மறறும் சபாய் அடுககு 
எபிதீலியம் என பமலும் 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளது (ப்டம் 3.2). சமல்லிய 
தட்்டயான ஓேடுககு செல்களால் ஆன, 
ஒழுங்கறற விளிம்புக்ளக சகாண்ட எபிதீலியம் 
தடம்ட வடிவ எபிதீலியம் ஆகும்.  இ்வ, சிறுநீேகக 
கிளாமருலஸகளிலும், நு்ேயீேல்களின 
காறறுப்பகளிலும், இதயம், இேத்தககுைல்கள், 
மறறும்  நிைநீர் நாளங்களில் உ்றயாகவும் 
பாதுகாபபு பத்வபப்டாத இ்டங்களில் ஊடுருவல் 
எல்்லயாகவும் வடிகடடும் பேபபுகளாகவும் 
செயல்புரிகினறன.  

 ஓேடுககு, கனெதுே வடிவச் செல்க்ளக 
சகாண்ட்வ ்கனசதுர வடிவ எபிதீலியம் (Cuboidal 
epithelium) ஆகும்.  இ்வ சபாதுவாக, சிறுநீேகக 
குைல்களிலும், நாளங்களிலும், சிறிய சுேபபிகளின 
சுேபபுப பகுதிகளிலும், அண்டகப பேபபுகளிலும் 
காைபபடுகினறன. சுேத்தலும் உறிஞ்சுதலும் 
இதன முககியப பணியாகும்.  

படம் 3.2  எபிதீலியத்திசு வகைைள்
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 வட்ட மறறும் நீள்வட்ட உடகரு்வச் 
செல்லின அடிபபகுதியில் சகாண்ட உயேமான 
ஓேடுககுச்செல்களால் ஆன்வ தூண வடிவ 
எபிதீலிய சசல்்கள் (columnar epithelial cells) ஆகும்.  
இ்ேப்பயில் இருந்து மலககு்டல் வ்ே உள்ள 
செரிமான மண்டலப பகுதியின அகவு்றயில் 
இ்வ காைபபடுகினறன.  இவவு்றயில் உள்ள 
செல்கள், உறிஞ்சும் தன்மயு்்டய செல்களின 
உச்சிபபேபபில் மைக்ராவில்மல எனனும் 
நீடசிகளாகவும், பாதுகாபபிறகான 
உயவுத்தன்மயு்்டய பகா்ைப சபாரு்ளச் 
சுேககும் ்்காப்மபை வடிவசசசல்்களா்கவும்  
(Goblet Cell)  இேணடு வ்கயாக மாறுபாடு 
அ்்டந்துள்ளது.  உறிஞ்சுதல் மறறும் பகா்ை, 
சநாதி பபானற சபாருள்க்ளச் சுேத்தல் ஆகிய 
பணிக்ள இ்வ பமறசகாள்கினறன.  கருப்ப,  
அண்ட நாளங்கள், தூண வடிவ செல்களின 
உச்சிபபேபபில் குறுயி்ைகள் காைபபட்டால் 
அச்செல்கள் குற்றிமை ச்காண்ட எபிதீலியம் 
(Ciliated epithelium) என அ்ைககபபடுகினறன. 
சிறுநீர் நாளம், சிறிய சுவாெககுைல்கள் ஆகிய 
உறுபபுகளின அகவு்றயில் காைபபடும் குறு 
இ்ை எபிதீலிய (Ciliated epithelium) செல்கள் தம்  
குறு இ்ைக்ள அ்ெத்துக பகா்ை திேவத்்த 
உந்தித்தள்ளுகினறன. குறு இமை அற்்ற 
எபிதீலியைானது (Non - ciliated epithelium) 
செரிபபுபபா்த, பித்தப்ப மறறும் சில 
சுேபபிகளின சுேபபு நாளங்களில் காைபபடுகிறது.  

 சபைாய் அடுககு எபிதீலிய சசல்்கள்  
(Pseudo-stratified epithelial cells) தூண வடிவத்திலும் 
ெமமறற அளவுகளிலும் காைபபடும்.  இவவ்க 
எபிதீலியம் ஓேடுககினால் ஆனது.  ஆனாலும் 
பார்பபதறகுப பல அடுககுகள் பபானறு 
பதாறறமளிககிறது.  இதறகுக காேைம் இதன 

செல்களில் உள்ள உடகருககள் சவவபவறு 
மட்டங்களில் காைபபடுகினறன, எனபவ இ்வ  
சபாய் அடுககு எபிதீலியம் என 
அ்ைககபபடுகினறன.  பாதுகாபபு, சுேபபு, 
உறிஞ்சுதல் ஆகிய்வ இதன பணிகளாகும்.    
இவவ்கயில் உள்ள குறு இ்ை வடிவ எபிதீலிய 
செல்கள் சுவாெக குைல்களிலும் சுவாெப 
பா்தயிலும் உ்றயாக உள்ளன.  குறுஇ்ை 
அறற வ்ககள் எபிடிடிமிஸ, சபரிய 
சுேபபிகளின குைல்கள் மறறும் ஆணகளின 
சிறுநீர் நாளம் பபானற இ்டங்களில் உ்றயாகக 
காைபபடுகினறன. 

 குறிப்பு
முககிய எபிதீலியத் திசு சீர்குமலவுகள
எகசீைா, நொரியாசிஸ், எபிதீலிய புறறுந�ாய் 
ைறறும் கடுமையான ஆஸ்துைா.

சுரப்பு எபிதீலியம் (Glandular epithelium)

சில கனச் ெதுே வடிவ மறறும்  தூணவடிவ 
எபிதீலிய செல்கள் சுேபபுத் சதாழி்லச் 
செய்வதறகாகச் சிறபபுறறுக காைபபடுகினறன.  
அவவ்க செல்கள் சுேபபு எபிதீலியம் (Glandular 
epithelium) (ப்டம் 3.3) என அ்ைககபபடுகினறன.  
அ்வ  தனித்த சுேபபு செல்க்ளக சகாண்ட ஒரு 
செல் சுேபபிகள் எனவும் (எ.கா. உைவுபபா்தயில் 
காைபபடும் பகாப்ப வடிவச் செல்), கூட்டமான 
செல்க்ளக சகாண்ட பல செல் சுேபபிகள் எனவும் 
(எ.கா. உமிழ் நீர் சுேபபிகள்) 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளன.  தங்களது சுேபபுக்ள 
சவளிபயறறும் பணபின அடிபப்்டயில் 

சுரப்பு எபிதீலியம்

 நாளமுள்ள சுரப்பி்கள்நாளமிலலாச் சுரப்பி்கள்

அகைப்பின் 
அடிப்பகடையில      

1. எளிய சுரப்பிகள 
2. கூடடு சுரப்பிகள

சுரப்பு அலகு்களின் 
அடிப்பகடையில

சுரககும் வழிமுகையின் 
அடிப்பகடையில

ஒரு சைல சுரப்பி்கள் பல சைல சுரப்பி்கள்

1. குைல வடிவ சுரப்பிகள 
2. மப வடிவ சுரப்பிகள 
3. குைற மப வடிவ சுரப்பிகள

1. மீநராகிமரன் 
2. ந�ாநலாகிமரன் 
3. அநபாகிமரன்
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சுேபபிகள், நாளமுள்ள மறறும் நாளமில்லாச் 
சுேபபிகள் என இரு வ்ககளாகப 
பிரிககபபடடுள்ளன.  பகா்ை, உமிழ்நீர், காதின 
சமழுகுச் சுேபபு, எணசைய், பால், செரிபபு 
சநாதிகள் மறறும் இதே செல் சபாருடகள் 
நாளமுள்ள சுரப்பி்கள் மூலம் சுேககபபடுகினறன.  
இ்வ குைல்கள் (அ) குைாய்கள் மூலம் 
சவளிபயறறபபடுகினறன.  இதறகு மாறாக, 
நாளமில்லாச் சுேபபிகள் குைல்க்ளக 
சகாணடிருபபதில்்ல.  அ்வ, ஹார்பமானகள் 
எனறு அ்ைககபபடும் தங்களது சுேபபுக்ள, 
அச்சுேபபி்ய ந்னத்துக சகாணடிருககும் 
திேவத்தினுள் பநேடியாகச் சுேககினறன. 

நாளமுள்ள சுேபபிகள், ஒரு செல் மறறும் பல செல் 
சுேபபிகள் என வ்கபபடுத்தபபடடுளளன. 
இவறறுள் பல செல் சுேபபிகள் அவறறின 
அ்மபபின அடிபப்்டயில் எளிய சுரப்பி்கள் 
(Simple glands) மறறும் கூடடுசசுரப்பி்கள்  
(Compound glands) என வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளன.  
இ்வ சுேபபு அலகுகளின அடிபப்்டயில், குைல் 
வடிவ (Tubular), மபை வடிவ (Alveolar) மறறும் 
குைல்மபை வடிவ (Tubulo Alveolar) சுேபபிகள் என 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளன. சுேககும் 
வழிமு்றயின அடிபப்்டயில், நாளமுள்ள 
சுேபபிகள் மீ்ராகிமரன் (Merocrine), 

 சதரிந்து சதளிநவாம்

அடுககு எபிதீலியமானது பதய்மானத்்த 
தடுபபதறகும் பாதுகாபபிறகாகவும் 
கட்டபபடடுள்ளது. எளிய எபிதீலியம் 
எவவ்கயில் இதிலிருந்து பமம்பட்டது?  

்�ா்லாகிமரன் (Holocrine) மறறும் 
அ்பைாகிமரன் (Apocrine) சுேபபிகள் என 
வ்கபபடுத்தபபடடுள்ளன.  

 கூடடு எபிதீலியம் எனப்வ பல அடுககு 
செல்களால் ஆன்வ.  இ்வ சுேத்தலிலும் 
உறிஞ்சுதலிலும் சிறிதளபவ பங்குசகாள்கினறன 
(ப்டம் 3.4). கூடடு எபிதீலியம் அடுககுகளாகபவா 
அல்லது இ்்டநி்லயிபலா காைபபடுகினறன. 
இவறறின முககியப பணி பவதிய மறறும் 
இயறபிய அழுத்தங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல் 
ஆகும்.  கூடடு எபிதீலியமானது பதாலின 
உலர்ந்த பேபபுகளின மீதும் வாய்ககுழி, 
சதாண்்ட உமிழ்நீர் சுேபபிககுைல்,  க்ைய 
நாளம் ஆகியவறறின ஈேமான உள் 
பேபபுகளிலும் பேவியுள்ளன. நானகு வ்கயான 
கூடடு எபிதீலியம் காைபபடுகினறன.  
அ்வயாவன,  அடுககு தட்்ட எபிதீலியம், 
கனெதுே வடிவ எபிதீலியம், தூண வடிவ 
எபிதீலியம் மறறும் இ்்டநி்ல எபிதீலியம்.  
பதாலின உலர்ந்த எபிச்டர்மிஸ மீது காைபபடும் 
ச்கராடடின் நிரம்பிய வம்க, ஈேபபதமான 
உைவுககுைல், வாய் மறறும் சபண 
இனபசபருகக உறுபபு ஆகியவறறில் 
காைபபடும் ச்கராடடின் அற்்ற வம்க என 
அடுககுததடம்ட எபிதீலியம் இரு வ்கபபடும். 
அடுககு கனெதுே வடிவ எபிதீலியமானது 
வியர்்வ சுேபபிககுைல்கள், பால் சுேபபிகள் 
ஆகியவறறில் காைபபடுகிறது.  அடுககு 
தூணவடிவ எபிதீலியைானது சதாண்்ட, ஆண 
சிறுநீர் நாளம் மறறும் சில சுேபபிகளின 
நாளங்களின உள்ளு்ற என, நமது உ்டலில் ஒரு 
சில குறிபபிட்ட இ்டங்களில் மடடுபம 
காைபபடுகிறது. இம்டநிமல எபிதீலியைானது  
(Transitional epithelium) சிறுநீர்நாளம், சிறுநீர்ப்ப, 
சிறுநீர் புறவழியின சில பகுதிகள் ஆகியவறறில் 
காைபபடுகிறது.  இவவ்க எபிதீலியம் 
நீடசிய்்டயவும் தளேவும் செய்து உறுபபுக்ளப 
பாதுகாககிறது.

படம் 3.4 கூட்டு எபிதீலியம்
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படம் 3.3  சுரப்பு எபிதீலியம்
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 எபிதீலியத்தின அ்னத்துச் செல்களும் 
சிறிதளவு, செல்லி்்டப சபாருளால் 
ஒனறி்ைககடடுபபடடுள்ளன.  சபரும்பாலான 
விலங்கு திசுககளில் சிறபபு இ்ைபபுகள் (அ) 
ெந்திபபுகள் (Specialized Junctions) எனனும் 
அ்மபபுகள் செல்களுககி்்டபய அ்மபபுரீதியான 
மறறும் செயல்ரீதியான பி்ைபபுக்ள 
ஏறபடுத்துகினறன. எபிதீலியத் திசுககளிலும் 
மறறும் இதே வ்கத் திசுககளிலும் மூனறு 
வ்கயான செல் ெந்திபபுகள் காைபபடுகினறன.  
அ்வ, இறுககமான ெந்திபபுகள், ஒடடும் 
ெந்திபபுகள் மறறும் இ்்டசவளி ெந்திபபுகள் ஆகும்.  
செல்லில் உள்ள சபாருடகள் கசிந்து 
சவளிபயறிவி்டாமல் தடுபபதறகு இறுக்கைான 
சந்திப்பு்கள் (Tight junctions) உதவுகினறன.  அருகருபக 
அ்மந்துள்ள செல்க்ள ஒடடும் சந்திப்பு்கள் 
(Adhering junctions) பி்ைககினறன.  அருகருபக 
உள்ள செல்களின ் ெடப்டாபிளாெத்்த இ்ைத்து 
அச்செல்கள் ஒனறுகசகானறு சதா்டர்பு சகாள்ளும் 
பணி்ய இம்டசவளி சந்திப்பு்கள் (Gap Junctions) 
செய்கினறன.  இதன மூலம் அயனிகள் சிறிய, சில 
ெமயம் சபரிய மூலககூறுகள் க்டத்தபபடுதல் 
ொத்தியமாகிறது.

3.3  இகைப்புத்திசு (Connective tissue):

உ்டல் முழுவதும் பேவிககாைபபடும் இ்ைபபு 
திசுவானது கருகபகாளத்தின நடு அடுககிலிருந்து 
பதானறியதாகும். இது தளர்வான 
இ்ைபபுத்திசுககள் மறறும் அ்டர்வான 
இ்ைபபுத் திசுககள் மறறும் 
சிறபபு வ்க இ்ைபபுத் 
திசுககள் என மூனறு 
வ்கயாக காைபபடுகினறன. 
இ ் ை ப பு த் தி சு க க ளி ன 
முககியப பணி பி்ைத்தல் 
மறறும் ஆதேவு, பாதுகாத்தல், 
பாதுகாபபு உ்றயாக அ்மதல் மறறும் 
சபாருடக்ளக க்டத்துதல் பபானற்வயாகும்.

 சதரிந்து சதளிநவாம்
1. உனது ஆள்காடடி விேல் தவறுதலாக 
சவடடுபபட்டால் உன உ்டலில் எனன 
வ்கயான இ்ைபபுத்திசு பாதிககபபடும்?

2. சகாழுபபுப சபாருடகள் பெமிககபபடடு 
அடிபபபாஸ திசுககளாக உள்ளன.  அதில் 
ஏபதனும் நிறம் உள்ளதா?  ஏன?

இமைப்புத்திசுவின் கூறுகள 
(Components of connective tissue)

அ்னத்து இ்ைபபுத்திசுககளும் நாரி்ைகள், 
அடிபப்்டப சபாருடகள் மறறும் செல்கள் 
எனனும் மூனறு முககியக கூறுக்ளக 
சகாணடுள்ளன. நாரிமை்கள் எனபபடும் 
இ்ைபபுத்திசுககள் தாங்கு அ்மபபாக 
உள்ளன. இ்ைபபுத்திசுவின தளத்தில் மூனறு 
வ்க நாரி்ைகள் காைபபடுகினறன.  
அ்வயாவன, சகாலாஜன, எலாஸடிக மறறும் 
சேடிகுலார் நாரி்ைகள். மு்றயான 
இ்ைபபுத்திசு (Connective tissue proper)  
இருவ்கபபடும். அ்வயாவன தளரவான 
இமைப்புததிசுக்கள் (ஏரிபயாலார், அடிபபாஸ 
மறறும் சேடடிகுலார்) மறறும் அ்டரவான 
இமைப்புத திசுக்கள் (அ்டர்ந்த சீோன, அ்டரந்த 
சீேறற மறறும் மீள் தன்மயு்்டய திசுககள்).  
சி்றப்பு வம்க இமைப்புத திசுக்கள் எனப்வ 
குருத்சதலும்பு, எலும்பு, இேத்தம் ஆகியவற்ற 
உள்ள்டககிய்வயாகும்.

தளர்வான இமைப்புத்திசுககள  
(Loose connective tissues)

இவவ்க திசுககளில் உள்ள செல்களும் 
நாரி்ைகளும், அ்ே திேவ வடிவத்தில் 
காைபபடும் அடிபப்்டப சபாருடகளில் 

இகைப்புத்திசுக்கள்

தளரவான 
இகைப்புத்திசு                             

அடைரவான இகைப்புத்திசு                             சிைப்பு வக்க 
இகைப்புத்திசு

1. ஏரிநயாலார் திசு 1. அடர்வான சீரான திசு 1.குருத்சதலும்பு

2. அடிப்நபாஸ் திசு 2. அடர்வான சீரற்ற திசு 2.எலும்பு

3. சரடடிகுலார் திசு 3. மீளதன்மை திசு 3. இரத்தம்
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தளர்வாக அ்மந்துள்ளன. எடுத்துககாட்டாக, 
ஏரிபயாலார் இ்ைபபுத் திசுவானது 
எபிதீலியத்திறகு  தாங்கு ெட்டமாகவும், 
சூழ்ந்துள்ள உ்டல் திசுககளுககு நீர், உபபு 
பபானறவற்றத் பதககி ்வககும் இ்டமாகவும் 
அ்மவதால் ‘திசுதிேவம்’ எனப சபாருத்தமாக 
அ்ைககபபடுகிறது. இதில் 
ஃ்பபபோபிளாஸடடுகள், பமகபோஃபபஜகள் 
மறறும் மாஸட செல்கள் ஆகிய்வ 
காைபபடுகினறன (ப்டம் 3.5). 

பதாலுககு அடியில் காைபபடும் 
அடிப்்பைாஸ் திசுவானது, அ்மபபிலும் 
செயலிலும் ஏரிபயாலார் திசு்வ ஒத்து 
காைபபடுகினறது. 

அடிபபாஸ (அ) சகாழுபபுசெல்கள் எனப 
சபாதுவாக அ்ைககபபடும் 
அடிப்்பைாமசடடு்கள் இத்திசுககூட்டத்தில் 90% 
பமபலாங்கிக காைபபடுகினறன.  இத்திசுவில் 
உள்ள செல்கள் பநேடியாகக சகாழுப்பயும், 
பயனபடுத்தபப்டாத இதே அதிகபபடியான 
உைவுப சபாருடக்ளயும் சகாழுபபாக 
மாறறித் திசுககளில் பெமித்து ்வககினறன.  
அடிபபபாஸ திசுவானது வளர்சி்த மாறறம் 
மிகுந்த இ்டம் எனப்த அதில் உள்ள 
அதிகபபடியான இேத்தககுைாய்கள் (இேத்த 
ஓட்டம்) உைர்த்துகினறன.  நாம் உைவுணைாத 
நி்லயில் இச்செல்கள் எரிசபாருளாக அ்மந்து 
ஆறற்ல உருவாககி, வைங்கி நமது வாழ்்வப 
போமரிககினறன.  பதாலடித்திசுவாகவும், 
சிறுநீேகம், கணபகாளம், இதயம் ஆகிய 
உறுபபுக்ளச் சூழ்ந்தும் அடிபபபாஸ திசுககள் 
காைபபடுகினறன. அடிபபபாஸ திசுககள் 
சவள்மளக ச்காழுப்பு (அ) சவள்மள 
அடிப்்பைாஸ் திசு என அ்ைககபபடுகிறது.  
எணைறற ்மடப்டாகாணடரியாகக்ளக 
சகாண்ட அடிபபபாஸ திசுவானது 

பைழுப்புச்காழுப்பு (அ) பைழுப்பு அடிப்்பைாஸ் திசு 
என அ்ைககபபடுகிறது.  
சவள்்ளகசகாழுபபானது ஊட்டச்ெத்துகக்ளச் 
பெகரித்து ்வககும் இ்டமாக உள்ளது. அபத 
ெமயம் இேத்த ஓட்டத்்தயும் உ்ட்லயும் 
சவபபபபடுத்தும் அ்மபபாகப பழுபபு 
நிறகசகாழுபபு செயல்படுகிறது.  பிறந்த 
குைந்்தகளின உ்டலில், நடுககத்்த 
ஏறபடுத்தாமல் சவபபம் உறபத்தி செய்யும் 
செயலில் பழுபபு நிறக சகாழுபபு ஈடுபடுகிறது.

சரடடிகுலார இமைப்புத திசுவானது 
ஏரிபயாலார்  இ்ைபபுத் திசு்வ ஒத்திருந்தாலும் 
அதன தளபசபாருளானது ஃ்பபபோபிளாஸட 
எனனும் சேடடிகுலார் செல்களால் 
நிேபபபபடடுள்ளது.  நிைநீர் கணுககள், 
மணணீேல், எலும்பு மஜ்ஜ பபானற 
உறுபபுகளில் இேத்தச் செல்களுககு 
(சபரும்பாலும் லிம்பபா்ெடடுகள்) 
அகச்ெட்டகமாகவும் (ஸ்ட்ராைா) இந்த 
இ்ைபபுத்திசு பயனபடுகிறது.
அடர்வான இமைப்புத்திசு (Dense 
connective tissue): (மும்றயான 
இமைப்புத்திசு) 
அ்டர்வான இ்ைபபுத்திசுவில் நாரி்ைகளும் 
ஃ்பபபோபிளாஸடகளும் சநருககமாக 
அ்மககபபடடுள்ளன.  நாரி்ைகள் 
அ்மந்திருககும் மு்றயான, மு்றயறற 
பாங்கி்னப சபாறுத்து இந்த இ்ைபபுத் 
திசுவானது அ்டர்வான – சீோன இ்ைபபுத்திசு 
(Dense Regular Connective Tissue) எனவும்  அ்டரவான 
- சீரற்்ற இமைப்புததிசு (Dense Irregular Connective 
Tissue) எனவும் அ்ைககபபடுகிறது.  அ்டரந்த 
சீரான இமைப்புததிசுவில் முககியப 
சபாருளாகக சகால்லாஜன இ்ைகள் 
காைபபடுகினறன. இ்வ இ்ையாக அ்மந்த 
த்ெககற்றகளுககும் சில மீள்தன்மயு்்டய 
இ்ைகளுககும் இ்்டயில் அ்மந்துள்ளன.  

படம் 3.5  தளரவவான இகைப்புத்திசுகைள்
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வ்ளயும் தன்மயு்்டயதாகவும் அழுத்தத்்தத் 
தாங்கககூடியதாகவும் உள்ளன. இத்திசுவின 
செல்கள் (கானடபோ்ெடடுகள்) அ்வகளால் 
உருவாககபபட்ட தளத்திசுவில் உள்ள சிறிய 
குழிகளுககுள் சபாதிந்து காைபபடுகினறன.  
(ப்டம் 3.6) முதுசகலும்பிகளின கருநி்லயில் 
காைபபடும் சபரும்பாலான 
குருத்சதலும்புகளானது சபரியவர்களானதும் 
எலும்புகளாக  மாறறபபடுகினறன. சபரியவர்களில் 
மூககின நுனிபபகுதி, சவளிககாது இ்ைபபுகள், 
செவிம்டல், அடுத்தடுத்த முள்சளலும்புகளுககு 
இ்்டபபட்டபகுதி, ்க, கால்கள் ஆகிய பகுதிகளில் 
குருத்சதலும்பு காைபபடுகினறன.

 கடினமான, வ்ளயும் தன்ம அறற, 
கால்சியம் உபபுகளாலும், சகால்லாஜன 
இ்ைகளாலும் வலுவூட்டபபட்ட தளபசபாரு்ளக 
சகாண்ட அ்மபபுகள் எலும்பு்கள் ஆகும்.   
உ்டலுககுச் ெட்டகமாக அ்மந்து உருவத்்த 
அளிககககூடிய அ்மபபாக இ்வ உள்ளன.  
சமன்மயான திசுகக்ளயும் உறுபபுக்ளயும் 
பாதுகாத்து ஆதேவு அளிககும் அ்மபபுகள் 
எலும்புகள் ஆகும். லாககு்ன (lacunae) எனபபடும் 
குழிகளில் ஆஸடிபயா்ெடடுகள் எனபபடும் 
எலும்பு செல்கள் காைபபடுகினறன. கால்களில் 
உள்ள நீளமான எலும்புகள் உ்டலின சமாத்த 
எ்்ட்யத் தாங்கும் பணி்யச் செய்கினறன.  
எலும்புத்த்ெகபளாடு இ்ைந்து உ்டலின 
இயககத்திறகு இ்வ உதவுகினறன.  சில வ்க 
எலும்புகளில் உள்ள எலும்பு மஜ்ஜயில் இருந்து 
இேத்தச் செல்கள் உருவாகினறன. 

 இேத்தம் எனபது பிளாஸமா, 
சிவபபணுககள், சவள்்ளயணுககள், தட்்டச் 
செல்கள் ஆகியவற்றகசகாண்ட திரவ 
இமைப்புததிசுவாகும்.  இதய இேத்தககுைல் 
மண்டலத்தில், ஊட்டபசபாருடகள், கழிவுப 
சபாருடகள், சுவாெ வாயுககள் ஆகியவற்ற உ்டல் 
முழுதும் க்டத்தும் ஊ்டகமாக இேத்தம் உள்ளது. 
7வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து பமலும் 
கறபீர்கள்.

 சதரிந்து சதளிநவாம்
நுணபைாககி வழியாக ஒரு திசு்வ உறறு 
பநாககுகிறாய்,  அதில் வரியு்்டய கி்ளகளான 
செல்கள் ஒனறு்டன ஒனறு இ்ைந்து 
சதனபடுகினறன.  நீ பார்ககும் அத்திசு 
எவவ்கயானது?

இதில் உள்ள முககியசெல்வ்க 
ஃமபைப்்ராபிளாஸ்ட ஆகும். இது, 
எலும்புத்த்ெ்யயும் எலும்புக்ளயும் 
இ்ைககிறது.  பமலும் இது  ஒரு குறிபபிட்ட 
தி்ெயிலிருந்து அளிககபபடும் இழுவி்ெ 
அழுத்தத்்தத் தாங்கும் வ்கயில் 
அ்மந்துள்ளது.  இவவி்ைபபுத் திசுவானது 
எலும்புத் த்ெகபளாடு எலும்்ப இ்ைககும் 
த்ெ நாணகளிலும் (Tendon) எலும்பி்ைபபு 
நார்களிலும் (Ligament) காைபபடுகினறன. 
எலும்பி்ைபபு நார்கள் ஒரு எலும்்ப மறபறார் 
எலும்பு்டன இ்ைககினறன.

சீேறறு அ்மந்த தடித்த சகால்லாஜன 
நாரி்ைககற்றகளும், ஃ்பபபோபிளாஸடகளும் 
அ்டரந்த சீரற்்ற இமைப்புததிசுக்கள் எனபபடும்.  
இதில் ஃ்பபபோபிளாஸட வ்க செல்கள் 
முதன்மயான்வயாகும். இது  பல திசுககளில் 
இருந்து வரும் இழுவி்ெ்யத் தாங்கி அ்மபபு 
ரீதியான வலு்வத் தருகிறது.  இதில் சில 
மீள் தன்மயு்்டய நாரி்ைகளும் 
காைபபடுகினறன.  இவவ்க திசுககள் பதாலில் 
ச்டர்மிஸ அடுககில் காைபபடுகினறன.  பமலும் 
சிறுநீேகம், எலும்புகள், குருத்சதலும்புகள், 
த்ெகள், மூடடுகள் மறறும் நேம்புகள் 
பபானறவற்றச் சுறறி நாரி்ை உ்றக்ளயும் 
உருவாககுகிறது.  மீள் தன்மை இமைப்புதிசுககளில்  
மீள் தன்ம நாரி்ைகள் அதிகம் 
காைபபடுகினறன.  இழுககபபட்ட த்ெகள் 
மீணடும் சுருணடு ப்ைய நி்ல்ய அ்்டதல் 
மீள் தன்ம நாரி்ையால் ந்்டசபறுகிறது.  
தமனிகளில் அ்லபபானற துடிபபு்டன இேத்தம் 
பாய்வதறகும் உடசுவாெத்்தத் சதா்டர்ந்து 
ந்்டசபறும் சவளிச்சுவாெத்தில் நு்ேயீேல் 
சுருங்குவதறகும் இவவ்க நாரி்ைகள் தான 
காேைமாகும்.  சபரிய தமனிகளின சுவரிலும், 
முதுசகலும்புத் சதா்டரில் காைபபடும் 
எலும்பி்ைபபு நார்களிலும் சுவாெக குைல் 
சுவர்களிலும் இவவ்க இ்ைபபுத்திசுககள் 
காைபபடுகினறன.

சி்றப்பு வமக இமைப்புத்திசுககள (Special 
connective tissue): 

சிறபபு வ்க இ்ைபபுத்திசுககள் மூவ்கபபடும், 
அ்வயாவன, குருத்சதலும்பு, எலும்பு மறறும் 
இேத்தம்.  குருத்சதலும்பின செல்லி்்டப 
சபாருடகள் உறுதியான்வ.  அபதபநேம் அ்வ 
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படம் 3.6  சிறப்புவகை இகைப்புத்திசுகைள் 

 குறிப்பு
முககிய இகைப்புத்திசு நநாய்கள் 

(பாரம்பரியவக்க):
1.  எலர்ஸ – ்டனலாஸ சினடபோம்   

(Ehler’s – Danlos syndrome) -  மூடடுகள், இதய 
வால்வுகள், உறுபபுகளின சுவர்கள் 
மறறும் தமனியின சுவர்கள் பபானற 
இ்டங்களில் ஏறபடும் சகால்லாஜன 
உறபத்திக கு்றபாடு.

2.  ஸடிகளர் சினடபோம் (Stickler Syndrome) – 
சகால்லாஜன பாதிபபினால் 
முகத்த்ெகளில் ஏறபடும் கு்றபாடுகள்.

3.  ப ே ப ப ்ட ா ம ப ய ா ெ ா ர் ப க ா ம ா 
(Rhabdomyosarcoma)  – த்ல, கழுத்து மறறும் 
சிறுநீேக இனபசபருககப பா்தயில் 
உள்ள சமனதிசுககளில் உருவாகும் 
உயிருககு ஆபத்து வி்ளவிககும் கடடிகள்.

சுயதகடை்காப்பு வக்க இகைப்புத்திசு 
குகைபாடு்கள்

1.  ருமட்டாய்டு ஆர்த்்ேடிஸ  (Rheumatoid 
arthritis) : பநாய் எதிர்பபு செல்கள் 
மூடடுக்ளச்சுறறிக காைபபடும் 
பகுதிக்ளத் தாககி ெவவுக்ள 
வீககம்்டயச் செய்தல்.  இதயம், நு்ேயீேல், 
கணகள் பபானற உறுபபுகளும் 
பாதிபப்்டயும்.

2.  பஜாகேனஸ சினடபோம்  (Sjogren’s syndrome)  
- உமிழ்நீர்  மறறும் கணணீர் சுேபபது 
படிபபடியாக பாதிககபபடுதல். 

3.4 தகைத்திசு
ஒவசவாரு த்ெயும் இ்ை வரி்ெயில் அ்மந்த 
நீண்ட உரு்ள வடிவ இ்ைகளால் ஆனது.  
ஒவசவாரு இ்ையும் ்மபயாஃ்பபரில்கள் 
எனபபடும் பல நுணணிய இ்ைகளால் ஆனது.  
த்ெ இ்ைகள் தூண்டபபடும் பபாது சுருங்கியும் 
மீணடும் தளர்வு நி்ல்ய அ்்டந்தும் ஒரு 
ஒருங்கி்ைந்த மு்றயில் செயல்புரிகினறன.  
சுருககமாக, உ்டல் இயககங்களில் திறம்ப்டச் 
செயல்படுப்வ த்ெகபள ஆகும். த்ெகள் 
மூவ்கபபடும். அ்வ, எலும்புத்த்ெகள்  
(Skeletal muscles), சமனத்ெகள் (Smooth muscles) 
மறறும் இதயத்த்ெகள் (Cardiac muscles) ஆகும்.

படம் 3.7 தகைத் திசுகைள்

 

 எலும்புததமச திசுக்கள் எலும்புகபளாடு 
இறுககமாக இ்ைந்துள்ளன.  எடுத்துககாட்டாக 
இருத்லத் த்ெயில், (Biceps) கற்ற கற்றயாக, 
வரியு்்டய எலும்புத்த்ெ இ்ைகள் இ்ை 
இ்ையாக அ்மந்துள்ளன. 
இ்ைபபுத்திசுவாலான ஒரு தடித்த உ்றககுள் 
பல த்ெ இ்ைககற்றகள் ்வககபபடடுள்ளன.  
9 வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து பமலும் 
கறபீர்கள்.

பாலைரிஸ் தகை (Palmaris muscle)

முைங்்கயில் இருந்து மணிககடடு வ்ே நீளும் 
குறுகிய த்ெகள் பால்மரிஸ த்ெகள் எனபபடும்.  
இத்த்ெகள் குேங்கினங்கள் மேத்தினமீது 
சதாங்குவதறகும்,  பமபலறுவதறகும் (மனிதன 
உடப்ட) பயனபட்டது.  ஆனால், இன்றய 
மனிதர்களில் 11% பபரில் இத்த்ெகள் 

காைபப்டவில்்ல.
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3.5  நரம்புத் திசு (Neural Tissue)
சதா்டர்ச்சியாக மாறிகசகாணடிருககும் 
சூழ்நி்லகபகறப நமது உ்டல் செய்யும் பதில் 
வி்னகள் அ்னத்தும் நேம்புத்திசுவால் 
கடடுபபடுத்தபபடுகினறன.  நேம்பு மண்டலத்தின 
அலகுகளான நியூோனகள் 
எனபபடும் நேம்பு செல்கள் 
நேம்பு மண்டலத்தில் 
காைபபடும் கிளர்ச்சியுறும் 
செல்கள் ஆகும் (ப்டம் 3.8).  
நேம்பு மண்டலத்தின மீதப 
பகுதி்ய நியூபோகிளியா 
செல்கள் ஆககிேமித்துள்ளன. இ்வ நேம்பு 
செல்களுககு ஆதேவாகவும், பாதுகாபபாகவும் 
செயல்படுகினறன.  நமது உ்டலில் உள்ள 
நேம்புத்திசுவின கன அளவில் பாதிககும் பமலாக 
நியூபோகிளியா செல்கள் காைபபடுகினறன.

படம் 3.8 நியூரரவாகிளியவாவுடன் கூடிய நரம்புத்திசு

உயிருள்ள உ்டலிலிருந்து சிறிதளவு திசு (அ) 
திேவம் எடுககபபடடு பநாயின தன்ம, 
காேைங்கள், பநாய் பேவியுள்ள விதம் 
ஆகியவற்றச் பொதித்து அறியும் மு்றககு 
பயாப்சி (Biopsy) எனறு சபயர்.
இறந்த உ்டலின உ்டறகூறுக்ளசவடடி 
எடுத்து இறபபிறகான காேைம் மறறும் பநாய் 
பேவியுள்ள விதம் ஆகியவற்ற ஆோய்ந்து 
கண்டறியும் மு்றககு ஆட்டைாப்சி (Autopsy) 
எனறு சபயர்.
தடைய அறிவியல (Forensic Science) 
து்றயில் குறறங்க்ளத் துபபறிய திசுவியல் 
சதாழில்நுடபங்கள் சவறறிகேமாகப 
பயனபடுத்தபபடடு வருகினறன.

இருமு்னகளும் கூர்்மயாக, கதிர் வடிவத்தில் 
அ்மந்த வரியறற த்ெ இ்ைகள் சைன்தமச்கள் 
எனபபடும்.  (ப்டம் 3.7)  இ்வ செல் ெந்திபபுகளால் 
ஒனறி்ைககபபடடு இ்ைபபுத்திசு உ்றயால் 
கட்டபபடடுள்ளது.  உள்ளுறுபபுகளான இேத்தக 
குைாய்கள், இ்ேப்ப, மறறும் சிறுகு்டல் 
பபானறவறறின சுவர்கள் சமனத்ெகளால் 
ஆன்வ.  சமன த்ெகள் இயங்குத்ெகள் 
(Involuntary muscles) ஆகும். ஏசனனில் அவறறின 
செயல்க்ள பநேடியாகக கடடுபபடுத்த இயலாது. 
நம் நி்னபபிறகு ஏறறவாறு எலும்புத்த்ெக்ள 
இயககுவது பபானறு சமனத்ெக்ள இயகக 
இயலாது.

இதயத்தில் மடடுபம காைபபடும் சுருங்கி விரியும் 
த்ெகள் இதயததமச்கள் எனபபடும்.  
இதயத்த்ெ செல்களில் காைபபடும் பிளாஸமா 
ெவவுக்ளச் செல் ெந்திபபுகள் இ்ைத்து 
அச்செல்க்ள ஒனறு்டன ஒனறு ஒடடிகசகாள்ளச் 
செய்கினறன. சதா்டர்பு ெந்திபபுகள் 
(செல்லி்்டத்தடடுகள்) எனபபடும் அ்மபபுகள் 
சில இ்ைபபி்டங்களில், இதயத்த்ெ 
செல்க்ளக கூட்டமாகச் சுருங்கச்செய்கினறன.  
அதாவது, ஒரு செல் சுருங்குவதறகான 
குறிபபுக்ளப சபறறுச் சுருங்கும்பபாது அதன 
அருகிலுள்ள செல்க்ளயும் பெர்த்துச் 
சுருங்குவதறகுத் தூணடுகிறது.

 குறிப்பு
நரம்பு ைண்டைல நநாய்கள்

1.  பாரகின்ைன் நநாய 

(Parkinson’s disease):  

உ்டல் இயககத்்த பாதிககும் நேம்பு 
மண்டல கு்றபாடு. உ்டல் நடுககங்களும் 
ஏறபடும்
2. அலசீையர நநாய 

(Alzheimer’s disease):

இது ஒரு நாள்பட்ட நேம்புசெல் சி்தவு 
பநாய் ஆகும்.  ெமீபத்திய நிகழ்வுக்ளக கூ்ட 
நி்னவு கூற இயலா்ம, பபசும் சமாழியில் 
கு்றபாடு, ெமநி்லயறற, ஊெலாடும் 
மனநி்ல ஆகிய்வ இந்பநாயின 
அறிகுறிகள்ஆகும்.
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 நேம்பு செல்கள் தகுந்த மு்றயில் 
தூண்டபபடும் பபாது மினனூட்ட மாறுபாடு 
உருவாககபபடுகிறது. இம்மாறுபாடு 
அச்செல்களின பிளாஸமா ெவவின வழியாக 
வி்ேந்து பயணிககிறது.  இந்த மினனூட்ட 
மாறுபாடு இறுதியாக சவளிபபடும் பகுதியான 
நேம்பு செல்லின முடிவில் செனறு அடுத்தடுத்த 
நேம்பு செல்களில் (அ) மறற செல்களில் 
தூணடுத்லபயா அல்லது த்்ட்யபயா 
ஏறபடுத்தலாம் (10 வது அத்தியாயத்தில் இது 
குறித்து பமலும் கறபீர்கள்).

  பாடைச் சுருக்கம்

நமது உ்டல் செல்கள் பல விதங்களில் 
இ்ைந்து எபிதீலியத்திசு, இ்ைபபுத்திசு, 
த்ெத்திசு மறறும் நேம்புத்திசு என 
பவறுபட்ட நானகு வ்கத்திசுகக்ள 
உருவாககியுள்ளன.  இத்திசுககள் சில 
சபாதுவான பணபுக்ளப சபறறிருபபினும் 
அ்வ ஒரு பபாதும் ஒபே வ்கயானதாகக 
கருதபப்டாது.  அ்வ திசுககள் எனனும் 
பார்்வயில் ஒனறுபட்ட்வ. ஏசனனில், 
அடிபப்்டயான சில ஒறறு்மக்ளக 
சகாணடுள்ளன.  திசுககள் தங்கள் தனிபபட்ட 
திற்மயினாலும், கூடடுறவு சயல்பாட்டாலும் 
நமது உ்ட்லப பாதுகாபபாக, 
ஆபோககியமாக நம்்ம உயிரு்டன 
முழு்மயாக ் வத்துள்ளன எனப்த உனது 
மனதில் நி்ல நிறுத்தபவணடும்.

  ைதிப்பீடு
1.  கனெதுே வடிவ எபிதீலியத்தின முககியபபணி.  

 அ) பாதுகாபபு 
 ஆ) சுேபபு
 இ) உறிஞ்சுதல்
 ஈ)  ‘ஆ’ மறறும் ‘இ’

2.  குறு இ்ை சகாண்ட எபிதீலியம் காைபபடும் 
இ்டம். 

 அ) பதால் 
 ஆ) செரிபபுபபா்த
 இ) பித்தப்ப  
 ஈ) மூச்சுககுைல் 

3.  இ்ைபபுத்திசுவின தளபசபாருளில் 
காைபபடும் நாரி்ை யாது?  

 அ) சகாலாஜன 
 ஆ) ஏரிபயாலார் 
 இ) குருத்சதலும்பு
 ஈ) குைல் வடிவ நாரி்ை 

4.  திசுககளுககி்்டயில் சபாருடகள் கசிவ்தத் 
தடுககும் அ்மபபு.

 அ) இறுககமான ெந்திபபுகள் 
 ஆ) ஒடடும் ெந்திபபுகள்  
 இ) இ்்டசவளி ெந்திபபுகள் 
 ஈ) மீள் தன்ம ெந்திபபுகள்.

5.  பிறந்த குைந்்தகளில் உ்டல் நடுககம் 
ஏறபடுத்தாமல் சவபப உறபத்தி செய்து உ்டல் 
சவபபம் அதிகரிபபது எதன மூலம்?

 அ) சவள்்ளக சகாழுபபு 
 ஆ) பழுபபுக சகாழுபபு 
 இ) மஞ்ெள் சகாழுபபு  
 ஈ) நிறமறற சகாழுபபு.

6.  சிலவ்க எபிதீலியங்கள் சபாய்யடுககினால் 
ஆன்வ. இதன சபாருள் எனன?

7.  சவள்்ள அடிபபபாஸதிசு்வப பழுபபு 
அடிபபபாஸ திசுவிலிருந்து பவறுபடுத்து.

8.  இேத்தம் ஏன தனித்துவமான இ்ைபபுத்திசு 
எனற்ைககபபடுகிறது?

9.  மீள் தன்ம நாரி்ைக்ள மீள் தன்ம 
இ்ைபபுத்திசுவினினறும் பவறுபடுத்து.

10.  எபிதீலியத்திசுககளின ஏபதனும் நானகு 
செயல்பாடுக்ளககூறி அச்செயலில் 
ஈடுபடும் திசு்வ எடுத்துககாடடு்டன கூறுக.

11.  இ்ைபபுத்திசுகக்ள வ்கபபடுத்தி 
அவறறின செயல்க்ளத் தருக.

12.  எபிதீலியம் எனறால் எனன? அதனபல்பவறு 
வ்ககளின பணபுக்ளத் தருக.
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சையலபாடு:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.  சபயர் குறிபபி்டபப்டாத திசு நழுவங்க்ள மாைவர்களுககுக காணபித்து அவற்றக கண்டறியச் 

செய்தல்,  இபதபபானறு சபயர் குறிபபி்டபப்டாத திசுவ்கக்ளத் தி்ேயில் காணபித்தும் 
மாைவர்களுககுப பயிறசி அளிககலாம்.  இதனால், நுணபைாககி வழிபய பார்ககபபடும் பலவ்கயான 
திசுகக்ள மாைவர்கள் கண்டறிய ஏதுவாகும்.

2.  கனனத்தின உடபகுதியிலிருந்து எடுககபபட்ட அடுககு தட்்ட எபபிதீலியத்்த உயிரியல் ொயத்்தக 
சகாணடு ொயமிடடு, மாைவர்கள் தாங்களாகபவ நழுவம் தயாரிககும் செயல்திற்னப சபறுதல்.  
மாைவர்கள் உடகனன செல்க்ள ஆய்வு செய்யும் அனுபவத்்த சபறுதல்.

இகையச்ையலபவாடு 

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

The Online Epithelium

படிைள்
1.   “The Online Epithelium’ என்்ற பக்கத்திணை உரலி / விணரவுக குறியீடணடைப் பயன்படுத்தித் தி்றக்கவும்.  

அடடைவணையில் க்கொடுக்கப்படடுள்ள ஏதொவது ஒரு உறுப்பிணைச் க�ொடுககி அநதக குறிப்பிடடை 
உறுப்பில் ்கொைப்படும் எபிதீலிய திசுவிணைப் பற்றி அறிவவொம்.

2.   இநதப் கபொத்தொணைச் க�ொடுககிய பின், சுடடிணயப் பயன்படுத்தி எபிதீலிய திசுணவ 360° யிலும் பொரக்க 
முடியும்.

3.   ஊடைொடும் படைத்தின் மீது உள்ள எணணைச் க�ொடுககிவயொ அல்்லது கீழ் உள்ள படடியலில் உள்ள 
கபயணரச் க�ொடுககிவயொ குறித்த பொ்கத்திணைப் பற்றிய வி்ளக்கத்திணை அறிய்லொம்.

4.  முப்பரிமொை ஊடைொடும் படைத்தின் கீழ் எபிதீலிய திசுக்கள பற்றிய கூடுதல் த்கவல்்கள தரப்படடிருககும். 

எபிதீலிய திசுகைளின் உள் அகமப்பு 
மற்றும் அதன் பணிைகளப் 

பற்றி  இகையத்தில ்தரிந்து 
்ைவாள்ரவவாமவா!

* படைங்கள அணடையொ்ளத்திற்கு மடடுவம.
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• மண்புழு , கரப்பான் பூச்சி, 
தவளை மற்றும் புறபா 
ஆகியவற்றின் 
புறப்ண்புகளைப 
புரிந்துணரதல்.

• ்ல்்வறு உறுபபு 
மண்்டலஙகளின் ்ணிகளைப 
புரிந்துணரதல்

• மண்புழு, கரப்பான் பூச்சி மற்றும் 
தவளை ஆகியவற்றின் கட்டளமபபில் 
உளை ்வறு்பாடுகளை உணரந்து 
்பாரபாட்டல்.

கற்றலின் ந�ோககம்:
செயல்படுவதற்கும் இததகைய ைட்டகைப்புைள் 
ததகவயாகிறது. அவவாறான உறுப்புைகையும் 
அவற்றின் ்பணிைகையும் அறியும் ச்பாருடடு, 
்பரிணாைததின் சவவதவறு ்படிநிகையில உள்ை 
மூன்று விைங்குைளின் புறப்்பண்புைள் ைற்றும் 
அைப்்பண்புைள் ைாணவரைளுக்கு 
அறிமுைப்்படுததப்்படுகிறது. புற அகைப்பியல 
என்்பது சவளிதய ்பாரக்ைக்கூடிய 
வடிவங்ைகையும் ்பண்பிகனயும் 
விைக்குவதாகும். உள்ைகைப்பியல என்்பது 
விைங்குைளின் அை உறுப்புைகைப் ்பற்றி 
அறிவதாகும். இநதப் ்பா்டததில, 
முதுகுநாணற்றகவகயச் தெரநத ைண்புழு 
ைற்றும் ைரப்்பான் பூச்சி, முதுகு 
எலும்புக்டயகவைகைச் தெரநத தவகை ஆகிய 
உயிரிைளின் புறப் ்பண்புைள் ைற்றும் அைப் 
்பண்புைள் விைக்ைப்்படடுள்ைன.

4.1 மண்புழு -லாம்பிட்டா மாரிடடீ

வகைப்ாடடு நிகல

சதாகுதி – வகைததகெ புழுக்ைள் (Annelida)

வகுப்பு – ஆலிதைா கீட்டா (Oligochaeta)

வரிகெ – தேப்தைா்டாக்சி்டா (Haplotaxida)

 த்பரினம் – ைாம்பிடத்டா (Lampito)

சிற்றினம் – ைாரிடடீ (mauritii)

நுண்ணுயிரிைள் முதல நீைத திமிங்ைைம் ஈறாை 
உள்ை உயிரிைள் ்பலதவறு அைவுைளிலும் 
வடிவங்ைளிலும் நன்கு ைட்டகைக்ைப்்பட்ட 
உறுப்புைகையும் உறுப்பு ைண்்டைங்ைகையும் 
ச்பற்றுள்ைன. ்பை செல உயிரிைளில, அடிப்்பக்ட 
(ஏற்ைனதவ ்பா்டம் 3ல விைக்ைப்்பட்ட) 
திசுக்ைைால உருவாக்ைப்்பட்ட உறுப்புைள், 
்பணிைளின் நிமிததைாய் ஒன்றிகணநது உறுப்பு 
ைண்்டைைாகியுள்ைன. ஒவசவாரு உயிரியும் 
்பலைாயிரக்ைணக்ைான செலைைால 
ஆக்ைப்்படடுள்ை நிகையில அவற்கற 
ஒருங்கிகணப்்பதற்கும், ஒருங்கிகணநது 

அலகு – II   போடம் – 4

விலங்குகளின் உறுப்பு  
மறறும் உறுப்பு மணடலங்கள்
போடஉள்்ளடககம் 

4.1  மண்புழு -லபாம்பிட்்டபா மபாரிடடீ
4.2 கரப்பான் பூச்சி - ப்ரிபபிைபெட்டபா அபமரிககபாெபா
4.3  தவளை - ரபாெபா பெக்பா்்டகள்டலபா

ஒவபவபாரு பெயலுககும் ஒரு உறுபபும் மற்றும் 
ஒவபவபாரு உறுபபிற்கும் அதற்்க உரிய பெயல்்பாடும் 

அளெத்து  விலஙகுகளிலும் கபாணப்டுகின்றெ.
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ைண்புழு ஒரு தகரவாழ் உயிரியாகும். முதுகு 
நாணற்றகவைள் பிரிகவச்ொரநத இகவ, 
ஈரப்்பதம் மிக்ை, அழுகிய ைரிைப் ச்பாருடைள் 
நிகறநத ைண்ணின் தைைடுக்குைளில வாழ்வன. 
இரவு தநர உயிரிைைான ைண்புழுக்ைள் ்பைலில 
ைண்கண விழுங்கி, வகைைகை உருவாக்கி 
அதனுள் வாழும் இயலபுக்டயகவ. 
ததாட்டங்ைளில, ைண்தைலுள்ை அதன் ைழிவுக் 
ைடடிைைான ‘நாங்கூழ் ைடடிைகைக்’  
(Worm castings) சைாண்டு அகவைளின் 
இருப்பி்டதகத  நாம் அறியைாம். ைண்புழுக்ைகை 
‘உழவனின் நண்்பன்’ என்று ைருதுவர. ச்பாதுவாை 
இநதியாவில மூன்று வகையான ைண்புழுக்ைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. 

அகவ,

1.  ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ (சைைஸதைாசைக்ஸ 
ைாரிடடீ)

2. ச்பரிதயானிக்ஸ எக்ஸைதவட்டஸ
3.  சை்டாக்பயர த்பாஸதுைா (ச்பரிடிைா 

த்பாஸதுைா)

படம். 4.1 மண்ணின் அடுக்குகளின் அடிபபடடயில் 
மண்புழுவின் வடகபபபாடு

ைண்புழுக்ைகை, ைண்ணின் அடுக்குைளில 
அகவ வாழுமி்டதகத அடிப்்பக்டயாைக் சைாண்டு, 
மூன்று வகைைைாைப் பிரிக்ைைாம். அகவயாவன 
‘எபிஜீயிக்’ (கிதர:பூமியின் தைல) எனப்்படும் 
தைற்்பரப்பு வாழ்விைள், (எ.ைா.) ச்பரிதயானிக்ஸ 
எக்ஸைதவட்டஸ ைற்றும் யூடரிைஸ யூஜினிதய. 

‘அனிசிக்’ (கிதர:பூமியிலிருநது) எனப்்படும் 
ைண்ணின் தைைடுக்குைளுக்குள் வாழும் 
இக்டைட்ட வாழ்விைள், (எ.ைா.) தைம்பிடத்டா 
ைாரிடடீ ைற்றும் ைம்பிரிைஸ ச்டசரஸடரிஸ 

‘என்த்டாஜீயிக்’ (கிதர:பூமியினுள்) எனப்்படும் 
ைண்ணடுக்குைளின் ஆழததில வாழும் 
ைண்புழுக்ைள் எ.ைா:ஆக்்டகீத்டானா தரஸத்டானி.

பு்றதநதோற்றம் (Morphology)

ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ எனும் இனம்  
தமிழ்நாடடில ்பரவைாைக் ைாணப்்படும் 
இனைாகும். நீண்்ட, உருகை வடிவ உ்டல 
அகைப்பு சைாண்்ட இகவ, இரு்பக்ை 
ெைச்சீரகைப்பு சைாண்்டகவயாகும். இவவகை 
ைண்புழு சுைார 80 மி.மீ முதல 210 மி.மீ 
வகரயிைான நீைதகதயும், 3.5 முதல 5 மி.மீ 
வகரயிைான விட்டததிகனயும் உக்டயகவ. 
சவளிறிய ்பழுப்பு நிறம் சைாண்்ட இவற்றின் முன் 
முகனப் ்பகுதியில ஊதா நிறப் பூச்சும் உண்டு. 
இதற்குப் த்பாரஃக்பரின் என்னும் நிறமி 
ைாணப்்படுவதத ைாரணைாகும். புழுவின் நீண்்ட 
உ்டலின் குறுக்ைாைப் ்பை சிறு்பள்ைங்ைைால ஆன 
வகைய வடிவிைான வரிப் ்பள்ைங்ைள் உள்ைன. 
இகவதய, புழுவின் உ்டகைப் ்பை பிரிவுைைாைப் 
பிரிக்கின்றன. இப்பிரிவுைளுக்கு ‘ைண்்டங்ைள்’ 
(சைட்டாமியரைள்) என்று ச்பயர (்ப்டம் 4.2).

 ஒரு ைண்புழுவின் உ்டலில உள்ை 
ைண்்டங்ைளின் எண்ணிக்கை சுைார 165 முதல 190 
வகர ஆகும். புழுவின் முதுகு புறததின் கைய 
நீள்வாடடு அச்சில, அ்டரததியான நிறமுக்டய, 
முதுகுப்புற இரதத நாைததினாைான கையக் 
தைாடு உள்ைது. இனப்ச்பருக்ைத 
துகைைகையுக்டயதால வயிற்றுப் புறப் ்பரப்பு 
சிறப்புக்டயதாகும். உ்டலின் முதல ைண்்டைான, 
பெரிஸ்டோமியத்தின் (Peristomium) கையப் 
்பகுதியில வாய் அகைநதிருக்கிறது. வாயின் 
முன்்பகுதியில. சிறு தகெத சதாங்ைல ஒன்று 
உள்ைது. இதற்குப் பு்�ோஸ்டோமியம் 
(Prostomium) அலைது தைலுதடு என்று ச்பயர. 
ைைவாய் அகைநதுள்ை ைக்டசி ைண்்டம் 
பெஜிடியம் (Pygidium) என்று அகழக்ைப்்படுகிறது. 

 முதிரச்சியக்டநத புழுக்ைளில, 14 முதல 17 
வகரயிைான ைண்்டங்ைளின் சுவர ெற்தற ்பருதது, 
தடிதத ததால சுரப்பிைளு்டன் ைாணப்்படுகிறது. 
இப்்பகுதிக்கு ‘கிகைச்டலைம்’ (Clitellum) என்று 
ச்பயர. ைருமுடக்டைகை உருவாக்ை இப்்பகுதி 
துகணபுரிகிறது. புழுவில கிகைச்டலைம் 
இருப்்பதால அதன் உ்டகை, கிகைச்டலை 
முன்்பகுதி (1 முதல 13 வகரயிைான ைண்்டங்ைள்) 
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கிகைச்டலை ்பகுதி (14 முதல 17 வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்) ைற்றும் கிகைச்டலை பின்்பகுதி  
(18 ஆம் ைண்்டம் முதல இறுதி வகர) என மூன்று 
பிரிவுைைாைப் பிரிக்ை முடிகிறது. முதல ைண்்டம், 
ைக்டசி ைண்்டம் ைற்றும் கிகைச்டலைம் ்பகுதிகயத 
தவிர ைற்சறலைாக் ைண்்டங்ைளிலும் ஒவசவாரு 
ைண்்டததின் கையப்்பகுதியில வகையம் த்பான்று 
கைடடினாைான உ்டல சீட்டாக்ைள் 
ைாணப்்படுகின்றன (்ப்டம் 4.2). ஒவசவாரு 
சீட்டாவும் ததாலில உள்ை சீட்டாவிற்ைான 
க்பயிலிருநது சதா்டங்கி, பின்வகைநது ‘S’ வடிவம் 
சைாண்டுள்ைது. சீட்டாக்ைகை சவளிதய நீட்டவும், 
உள்ளிழுததுக் சைாள்ைவும் முடியும். இவற்றின் 
முதன்கைப் ்பணி இ்டப்ச்பயரச்சியாகும். 

உ்டலின் புறததத, வாய், ைைவாய். 
முதுகுப்புறத துகைைள், விநதுசைாள்க்ப 
திறப்புைள், இனப்ச்பருக்ைத திறப்புைள் ைற்றும் 
சநஃப்ரீடிய துகைைள் (ைழிவு நீக்ைத துகைைள்) 
ஆகிய ்பை புறத துகைைள் உள்ைன. ்பததாவது 
ைண்்டததிலிருநதத முதுகுப் புறத துகைைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. இததுகைைளின் வழியாை 
உ்டற்குழி திரவம் சவளிதயறி உ்டலிகன 
ஈரப்்பததது்டன் கவததுக்சைாள்கிறது. 
அதுைடடுைலைாது உ்டலின் மீதான 

நுண்ணுயிரிைளின் சதாற்றுைளிலிருநதும் 
இததிரவம் ்பாதுைாக்கிறது. 6 வது ைற்றும் 7வது, 
7வது ைற்றும் 8வது, 8வது ைற்றும் 9வது ஆகிய 
ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதய மூன்று இகண சிறு, 
வயிற்றுப் புற ்பக்ைவாடடுத துகைைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. இகவதய விநதுசைாள்க்ப 
திறப்புைள் ஆகும். 14வது ைண்்டததின் வயிற்றுப் 
்பகுதியில ஓரிபை பெண் இனபபெருக்கத் 
துபை்களும் 18 வது ைண்்டததின் ்பக்ை-வயிற்றுப் 
்பகுதியில ஓரிபை ஆண் 
இனபபெருக்கத்துபை்களும் ைாணப்்படுகின்றன. 
ைழிவு நீக்ைததிற்ைான சநஃப்ரீடியததுகைைள், 
எண்ணற்றகவ. சிை முன் ்பகுதி ைண்்டங்ைகைத 
தவிர, உ்டலின் பிற எலைாக் ைண்்டங்ைளிலும் 
உள்ை இததுகைைளின் வழியாை வைரசிகத 
ைாற்றக் ைழிவுைள் சவளிதயற்றப்்படுகின்றன.

 உள்ளுறுப்பு அமமப்பு 

ைண்புழுவின் உ்டற்சுவர மிைவும் 
ஈரததன்கையு்டன், சைலலியதாைவும், 
சைன்கையானதைாவும், ததாலத்பான்றும் மீள் 
தன்கையு்டனும் உள்ைது. இச்சுவரில, கியுடடிகிள், 
எபிச்டரமிஸ, தகெைள் ைற்றும் உ்டற்குழி 
எபிதீலியம் ஆகிய அடுக்குைள் உள்ைன. 

படம் 4.2 லபாம்பிட்்டபா மபாரிடடீ
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அடடவபை – 4.1 லோம்பிட்டோ மோரிடடீ  ைற்றும் பமடோபெயர் ்ெோஸதுமோ ஆகிய சிற்றினங்ைளுக்கு 
இக்டதய புற, அை, ்பண்புைளில ைாணப்்படும் தவறு்பாடுைள்.

வ. 
எண்

்பண்புைள் லோம்பிட்டோ மோரிடடீ  
(Lampito mauritii)

பமடோபெயர் ்ெோஸதுமோ
(Metaphire postuma)

1. வடிவம் ைற்றும் 
அைவு

நீள் உருகை வடிவம்
நீைம் – 80மி.மீ முதல 210மி.மீ வகர
அைைம் – 3.5 மி.மீ முதல 5.0 மி.மீ வகர

நீள் உருகை வடிவம்
நீைம் – 115மி.மீ முதல 130மி.மீ 
வகர அைைம் – 5மி.மீ

2. நிறம் சவளிறிய ்பழுப்பு நிறம் அ்டர ்பழுப்பு நிறம்.

3. ைண்்டங்ைள் 165 முதல 190 ைண்்டங்ைள் சுைார 140 ைண்்டங்ைள் உண்டு

4. கிகைச்டலைம் 14வது முதல 17வது வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்

14 வது முதல 16வது வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்

5. விநது சைாள் க்ப 
திறப்பு

மூன்று இகணைள் 6/7, 7/8, 8/9 
ஆகிய ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதய ைண்்ட 
இக்டப்்பகுதியில

நான்கு இகணைள் 5/6, 6/7,7/8,8/9 
ஆகிய ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதய  
ைண்்ட இக்டப்்பகுதியில

6. சதாண்க்ட 3வது முதல 4வது ைண்்டம் வகர 4வது ைண்்டம் வகர நீளும்

7. உணவுக்குழல 5வது ைண்்டம் 8வது ைண்்டம்

8. அகரகவப்க்ப 6வது ைண்்டம் 8வது – 9வது ைண்்டம்

9. கு்டல 7வது ைண்்டம் முதல ைைவாய் வகர 15வது ைண்்டம் முதல ைைவாய் 
வகர

10. கு்டல பிதுக்ைம்/ 
சீக்ைம் 

இலகை 26வது ைண்்டததில உண்டு

11. ்பக்ைவாடடு 
இதயங்ைள்

8 இகணைள். 6வது முதல 13 வது 
வகரயிைான ைண்்டங்ைள்

3 இகணைள்
7வது முதல 9வது வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்.

12. சதாண்க்டப்
்பகுதி சநஃப்ரீடியா

5வது முதல 9 வது வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்

4 வது முதல 6 வது வகரயிைான 
ைண்்டங்ைள்

13. கைக்தரா 
சநஃப்ரீடியா

14 வது முதல ைக்டசி ைண்்டம் வகர 7 வது முதல ைக்டசி ைண்்டம் 
வகர

14. சைைாசநஃப்ரீடியா 19 வது முதல ைக்டசி ைண்்டம் வகர 15 வது முதல ைக்டசி ைண்்டம் 
வகர

15. ஆண் 
இனப்ச்பருக்ைத 
துகைைள்

18 வது ைண்்டம் 18 வது ைண்்டம்

16. ச்பண் இனப்ச்பருக்ைத 
துகைைள் 14 வது ைண்்டம் 14 வது ைண்்டம்
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எபிச்டரமிஸ அடுக்கில, ஆதரவு செலைள், சுரப்பு 
செலைள், அடிப்்பக்ட செலைள் ைற்றும் உணரவு 
செலைள் ஆகியகவ உள்ைன. உணவுக்குழலுக்கும் 
உ்டற்சுவருக்கும் இக்டதய உள்ை அைன்ற 
உ்டற்குழி நீரைச் ெட்டைைாை செயைாற்றுகிறது. 
உ்டற்குழி திரவததில உள்ை சீதைாதைாகெடடு 
செலைள், இழப்புமீட்டல, தநாய் தக்டக்ைாப்பு 
ைற்றும் ைாயங்ைள் குணைாதல ஆகியவற்றில 
முக்கிய ்பங்ைாற்றுவனவாகும். ைண்புழுவில 
உள்ை உ்டற்குழி திரவம் ்பாலத்பான்றும் , ைாரத 
தன்கையு்டனும் இருக்கும். இதனுள் 
துைள்ைளுக்டய செலைள், (லிதயாகெடடுைள்) 
அமீத்பாகெடடுைள், மியூதைாகெடடுைள் ைற்றும் 
லியூதைாகெடடுைள் ஆகியகவ உள்ைன.

செரிமோன மணடலம்

ைண்புழுவின் உணவு ைண்்டைததில, உணவுப் 
்பாகத ைற்றும் செரிைான சுரப்பிைள் ஆகியகவ 
உள்ை்டங்கியுள்ைன. வாய் முதல ைைவாய் 
வகரயில நீண்்ட தநரான குழைாை உணவுப் ்பாகத 
செலகிறது (்ப்டம் 4.3). வாய், 1வது ைற்றும் 2வது 

ைண்்டங்ைளில உள்ை வோய்ககுழியில் (Buccal 
cavity) திறக்கிறது. வாய்க்குழிகயத சதா்டரநது 
3வது ைற்றும் 4வது ைண்்டங்ைளில தடிதத 
தகெயாைான ப�ோண்படபெகுதி (Pharynx) 
உள்ைது. (்ப்டம் 4.3). இப்்பகுதிகயச் சுற்றிலும்

குடல் பிதுக்கம்.
ச ை ட ்ட ா க ்ப ய ர 
த ்ப ா ஸ து ை ா வி ன்  

26 வது ைண்்டததில ஓரிகண குடக்டயான 
கூம்புவடிவ சவளிப்பிதுக்ைம் 
ைாணப்்படுகிறது. இதற்கு கு்டல 
பிதுக்ைங்ைள் என்று ச்பயர. 22ஆம் ைண்்டம் 
வகர இது நீள்கிறது. ஸ்டாரச் செரிப்்பதற்கு 
உதவும் அகைதைாகைடிக் சநாதிகயச் 
சுரக்கும், செரிைான சுரப்பியாை 
இதுசெயற்்படுகிறது. ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ 
த்பான்ற ்பை வகை ைண்புழுக்ைளில கு்டல 
பிதுக்ைங்ைள் ைாணப்்படுவதிலகை.
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மண்புழு �ன் இடபபெயர்ச்சிககு 
 நீர்ம சடட்கத்ப� ெயன்ெடுத்து�ல்

ச்பாதுவாை ைண்புழுக்ைள் தம் 
இ்டப்ச்பயரச்சிக்கு அவற்றின் 
உ்டல தகெைள், சீட்டாக்ைள் 
ைற்றும் வாய்க்குழி அகற 
ஆ கி ய வ ற் க ற த ய 
்ப ய ன் ்ப டு த து கி ன் ற ன . 
உ்டற்சுவரில எபிச்டரைல 
அடுக்குக்கு கீழ் சவளிவட்டத 
தகெைள் ைற்றும் உள் நீள் 
வெததகெைள் அகைநதுள்ைன.  
வட்டததகெைள் சுருங்கும் 
வகையில ைண்புழுவின் உ்டல 
நீ ை ை ா ன த ா ை வு ம் , 
குறுைைானதாைவும் ைாறுகிறது.  
நீள் வெததகெைள் 
சு ரு ங் கு ம் த ்ப ா து 
உ ்ட ல கு ட க ்ட ய ா ன த ா ை வு ம் 
அைைைானதாைவும் ைாற்றுகிறது.  
இததகெைள் ைாறி ைாறி 
சு ரு ங் கி வி ரி வ த ன ா ல , 
ைண்புழுக்ைள் நைரகின்றன.  
இதற்கு உதவியாயிருப்்பது 
உ்டற்குழி திரவததின் ்பாயும் 
தன்கைதயயாகும்.  எனதவ தான் 
இது நீரைெட்டைம் எனப்்படுகிறது.  
சுருக்ைம் ைற்றும் நீடசிைைால 
வரும் அகை இயக்ைததிற்கு 
வாய்குழி அகற ைற்றும் 
சீட்டாக்ைளின் சநம்புதைால 
த்பான்றசெயலும் உதவுகிறது.
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சதாண்க்ட சுரப்பிைள் ைாணப்்படுகின்றன. 5வது 
ைண்்டததில உள்ை சிறிய குறுைைான 
உணவுக்குழல (Oesophagus) 6வது ைண்்டததில 
உள்ை தகெயாைான அப�பவப பெயில் 
(Gizzard) முடிகிறது. அழுகிய இகைைகையும் 
ைண் துைள்ைகையும் அகரக்ை அப்்பகுதி 
உதவுகிறது.  7 வது ைண்்டததில கு்டல (Intestine) 
சதா்டங்கி ைக்டசி ைண்்டம் வகர நீண்டுள்ைது. 
கு்டலின் முதுகுப்புறச் சுவரில இரதத நாைங்ைள் 
நிகறநத ைடிப்பு ைாணப்்படுகின்றது. இது 
‘டிப்லோ்சோல்’ (Typhlosole) என்று 
அகழக்ைப்்படுகிறது. இம்ைடிப்புைளினால 
கு்டலின் உறிஞ்சும் ்பரப்பு அதிைரிக்கிறது. உள் 
எபிதீலிய அடுக்கில தூண் செலைளும் சுரப்பு 
செலைளும் அ்டங்கியுள்ைன. உணவுப் ்பாகத, 
ைைப் புகழ வழிதய சவளிதய திறக்கிறது.

படம் 4.3 லபாம்பிட்டபா மபாரிடடீயின் செரிமபான 
மண்டலம்

உண்ணப்்பட்ட, ைரிை ச்பாருடைள் நிரம்பிய ைண், 
உணவு ைண்்டைததின் வழிதய செலகையில, 
செரிைான சநாதிைளின் செயல்பாட்டால, 
அதிலுள்ை ச்பரிய, சிக்ைைான மூைக்கூறுைள் 
எளிய, உடகிரகிக்ைக் கூடிய மூைக்கூறுைைாை 
ைாற்றப்்படுகின்றன. கு்டலின் ெவவுவழிதய 
இம்மூைக்கூறுைள் உடகிரகிக்ைப்்படடுப் 

்பயன்்படுததப்்படுகின்றன. செரிக்ைாத ைண் 
துைள்ைள் ைைப் புகழ வழிதய ‘நோங்கூழ் 
்கடடி்கைோ்க’ (Vermicasts) 
சவளிதயற்றப்்படுகின்றன. சதாண்க்டப் ்பகுதி 
சுரப்பு செலைள் (உமிழ் நீர சுரப்பிைள்), கு்டலின் 
சுரப்பு செலைள் ஆகியகவ உணகவச் 
செரிப்்பதற்ைான செரிைான சநாதிைகைச் 
சுரக்கின்றன.

சுவோெ மணடலம்

சிறப்பு சுவாெ உறுப்புைைான செவுள்ைள், 
நுகரயீரலைள் த்பான்றகவ ைண்புழுவில 
கிக்டயாது. உ்டற்சுவரின் வழியாைதவ சுவாெம் 
நக்டச்பறுகிறது. ததாலின் புறப்்பரப்பு, அதிை 
இரதத நாைங்ைகைக் சைாண்டிருப்்பதால ைாற்று 
்பரிைாற்றம் எளிதில நக்டச்பறுகிறது. சவளிக் 
ைாற்றிலுள்ை ஆக்சிஜன் ததாலிகன ஊடுருவிச் 
சென்று இரதததகத அக்டகிறது. அகதப்த்பாைதவ 
ைார்பன் க்டஆக்கஸைடு இரததததிலிருநது 
சவளிதயறுகிறது. ைாற்று ்பரிைாற்றம் நக்டச்பற 
ஏதுவாைக் தைாகழ ைற்றும், உ்டற்குழி திரவததால 
ததால ஈரப்்பததது்டன் கவக்ைப்்படடுள்ைது.

இரதத ஓடட மணடலம்

லாம்பிட்டா மாரிடடீயில, மூடியவகை இரதத ஓட்ட 
ைண்்டைம் உள்ைது. இம்ைண்்டைததில, இரதத 
நாைங்ைள், இரதத நுண் நாைங்ைள் ைற்றும் 
்பக்ைவாடடு இதயங்ைள் ஆகியகவ அ்டங்கியுள்ைன 
(்ப்டம்.4.4). இரண்டு ச்பரிய கைய இரதத நாைங்ைள் 
உணவுக்குழலின் தைலும், கீழும் உ்டல நீைததிற்கும் 
செலகின்றன. அகவ முகறதய முதுகுப்புற 
இரததநாைம், வயிற்றுப் புற இரததநாைம் என்று 
அகழக்ைப்்படுகின்றன. முதுகுப்புற இரதத நாைததில 
உள்ை ஓர இகண வாலவுைள் பின்தனாக்கிய இரதத 
ஓட்டதகதத தடுக்ை உதவுகிறது. வயிற்றுப் புற 
இரததநாைததில வாலவுைள் இலகை. இநநாைம் 
சுருங்கி விரியும் தன்கையற்றது. ஆதைால இரததம் 
பின்தனாக்கிச் செலகிறது.

முதுகுப்புற இரததநாைம், வயிற்றுப் புற இரதத 
நாைதது்டன், உ்டலின் முன்்பகுதியில, எடடு 
இகண இகணப்பு நாைங்ைைால (Commissural 
vessels) (அ) ெக்கவோடடு இ�யங்்கைோல் (Lateral 
hearts) இகணக்ைப்்படடுள்ைன. இகவ 6வது 
முதல 13 வது ைண்்டம் வகரயில அகைநதுள்ைன. 
இகவ உணவுப்்பாகதயின் இருபுறமும் செலலும். 
இவற்றின் மூைம் முதுகுப்புற நாைததிலிருநது 
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உ்டலின் முதுகு ்பரப்பில உள்ைன. சுகவ உணரவிைள் 
(Gustatory receptors) ைற்றும் நுைரச்சி உணரவிைள் 
(Olfactory receptors) வாய்க் குழியில உள்ைன. சதாடு 
உணரவிைள், (Tactile receptors) தவதி உணரவிைள் 
(Chemo receptors) ைற்றும் சவப்்ப உணரவிைள் 
(Thermo receptors) ஆகியகவ புதராஸத்டாமியததிலும் 
உ்டற்சுவரிலும் அகைநதுள்ைன.

 சதரிந்து சதளிநவோம்
ைண், ைாது, மூக்கு த்பான்ற எநத வித தனி 
அகைப்புமின்றி தன் வாழி்டதகத ைண்புழு 
எவவாறு உணரநது சைாள்கிறது?

கழிவு நீகக மணடலம்
உ்டலிலிருநது வைரசிகத ைாற்றச் செயல மூைம் 
உருவாகும் ைழிவுைகை சவளிதயற்றும் 
நிைழ்ச்சிதய ைழிவு நீக்ைம் ஆகும். ைண்புழுவில 
இச்செயல ஒவசவாரு ைண்்டததிலும் உள்ை 
சநஃப்ரீடியா எனும் நுண்ணிய, சுருண்்ட 
இகணக் குழலைள் மூைம் நக்டச்பறுகிறது. 
சநஃப்ரீடியாக்ைள் மூன்று வகைைைாை உள்ைன 
அகவயாவன, (்ப்டம் 4.5).
அ.  ப�ோண்பட (அல்லது) ப்கோத்து பநஃபரீடியோ 

(Pharyngeal or tufted nephridia) – 5வது முதல 
9வது ைண்்டங்ைள் வகர உள்ைன.

ஆ.  நுண் பநஃபரீடியோ (அல்லது) ்�ோல் 
பநஃபரீடியோ (Micronephridia or  
Integumentary nephridia) – 14 வது ைண்்டம் 
முதல உ்டலின் ைக்டசி ைண்்டம் வகரயுள்ை 
இநத சநஃப்ரீடியா, உ்டல சுவதராடு 
இகணக்ைப்்படடுள்ைது. உ்டல ்பரப்பின் 
தைல இகவ திறக்கின்றன.

இ.  பம்கோ பநஃபரீடியோ (அல்லது) இபடச் சுவர் 
பநஃபரீடியோ (Meganephridia or septal 
nephridia) – 19 வது முதல ைக்டசி ைண்்டம் 
வகர உள்ைது. இகவ, ைண்்டங்ைளுக்கு 
இக்டதயயான ைண்்ட இக்டச் சுவரின் இரு 
்பக்ைங்ைளிலும் இகணயாை அகைநது, 
கு்டலில திறக்கின்றன (்ப்டம் 4.5). 

சைைாசநஃப்ரீடியததின் உள்்பகுதியில புனல 
வடிவ  துகை உள்ைது. இதற்கு சநஃப்தராஸத்டாம் 
என்று ச்பயர. இப்்பகுதி முழுவதும் 
குற்றிகழைைால ஆனது. ஒரு 
சைைாசநஃப்ரீடியததின் பநஃப்�ோஸ்டோம் ஒரு 
ைண்்டததிலும் மீதியுள்ை குழல ்பகுதி அடுதத 
ைண்்டததிலும் இருக்கும். குழல ்பகுதி மூன்று 
பிரிவுைகைக் சைாண்்டது. அகவ குற்றிகழைகை 

வயிற்றுப் புற நாைததிற்கு இரததம் 
செலுததப்்படுகிறது. உ்டலின் ்பலதவறு 
உறுப்புைளிலிருநது முதுகுப்புற இரததநாைம் 
இரதததகதப் ச்பறுகின்றது. வயிற்றுப் புற இரதத 
நாைம் ்பலதவறு உறுப்புைளுக்கு இரதததகத 
அளிக்கின்றது. உ்டலின் முன்்பகுதி ைண்்டங்ைளில 
உள்ை இரததச் சுரப்பிைளினால சுரக்ைப்்படும் 
இரததச் செலைளும், ஹீதைாகுதைாபினும், 
பிைாஸைாவில ைகரநது இரததததிற்குச் சிவப்பு 
நிறதகத அளிக்கிறது.

�ரம்பு மணடலம் 

ைண்புழுவின் மூகையானது, இரு ைதுப்புைகைக் 
சைாண்்ட நரம்பு செல திரள்ைளினால ஆனது. 
இதற்கு ‘ப�ோண்பட ்மல் ந�ம்பு பசல் தி�ள்கள’ 
(Supra- pharyngeal ganglia) என்று ச்பயர. புழுவின் 
3 வது ைண்்டததில சதாண்க்டயின் முதுகுப்புறச் 
சுவரின் தைல ்பகுதியில அகவ உள்ைன. 4வது 
ைண்்டததில சதாண்க்டயின் கீழ்ப்்பகுதியில, 
‘ப�ோண்பட கீழ் ந�ம்பு பசல் தி�ள’ உண்டு. 
மூகைகயயும் சதாண்க்ட கீழ் நரம்பு செல 
திரகையும் (Sub - pharyngeal ganglia) ஓர இகண, 
ப�ோண்பட சூழ் இபைபபு ந�ம்பு்கள 
இகணக்கின்றன (்ப்டம் 4.4). இநநரம்புைள் 
்பக்ைததிற்சைான்றாை, சதாண்க்டயின் இரு 
்பக்ைங்ைளில செலவதால உணவுப் ்பாகதயின் 
முன்்பகுதியில நரம்பு வகையம் உருவாகிறது. 
சதாண்க்ட கீழ் நரம்பு செல திரளிலிருநது 
வயிற்றுப் புற இரடக்ட நரம்பு வ்டம் சதா்டங்கிப் 
பின்தனாக்கிச் செலகிறது. ச்பறப்்படும் 
உணரச்சிைகை உணரதல ைற்றும் அதற்தைற்்பத 
தகெைளின் இயக்ைததிற்குக் ைட்டகை 
அனுப்புவது ஆகியவற்கற மூகையும், நரம்பு 
வகையததிலுள்ை நரம்புைளும் தெரநது 
ஒருங்கிகணக்கின்றன.

படம் 4.4 லபாம்பிட்டபா மபாரிடடீயின் இரத்த ஓடட 
மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலம்

ைண்புழுவின் உணரவிைகை, நரம்பு்டன் 
இகணக்ைப்்பட்ட ஒடுங்கிய தூண் செலைளின் குழு 
தூண்டுகிறது. ஒளி உணரவிைள் (Photo receptors) 
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படம் 4.5  லபாம்பிட்டபா மபாரிடடீ -  சநஃபரீடியபாக்களின் வடககள்

இனப்சபருகக மணடலம்

ைண்புழுக்ைள் இரு்பால உயிரிைைாகும். 
அதாவது ஆண், ச்பண் இனப்ச்பருக்ை 
ைண்்டைங்ைள் ஒதர உயிரியில ைாணப்்படும் 
(்ப்டம். 4.6). அவவாறு இருப்பினும், இரு்பால 
உறுப்புைளும் சவவதவறு ைாைங்ைளில 
முதிரச்சியக்டவதால, சுயக் ைருவுறுதல 
தடுக்ைப்்படுகிறது. அதாவது விநதணுக்ைள் 
அண்்டணுக்ைளுக்கு முன்்பாைதவ 
வைரச்சியக்டகின்றன. இவவாறான நிைழ்விற்கு 
பு்�ோடடோன்ட�ஸ (Protandrous) எனப் ச்பயர. 
எனதவ அயல ைருவுறுதல நக்டச்பறுகிறது.

ஆண் இனபபெருக்க மண்டலத்தில், 
இரண்டு இகண விநதைங்ைள் 10வது மற்றும் 
11வது ைண்்டங்ைளில உள்ைன. 
விநதைங்ைளிலிருநது, ஸபெர்மட்டோ்்கோனியோ 
என்னும் இனச்செலைள் ததான்றுகின்றன.  

சைாண்்ட ்பகுதி, சுரப்பு ்பகுதி ைற்றும் தகெப்்பகுதி 
ஆகியன ஆகும். குற்றிகழைகைக் சைாண்்ட 
சநஃப்தராஸத்டாமினால தெைரிக்ைப்்படும் 
ைழிவுப் ச்பாருடைள் குற்றிகழைளின் 
இயக்ைததால, சநஃப்ரீடியததின் தகெப்்பகுதிக்குள் 
ை்டததப்்படுகின்றன. சுரப்பு ்பகுதி 
இரததததிலிருநது ைழிவுைகைப் பிரிதசதடுக்கிறது. 
இறுதியில சநப்ரிடிய துகையின் வழிதய 
ைழிவுைள் கு்டல ்பகுதிக்குள் தள்ைப்்படடு 
சவளிதயற்றப்்படுகிறது. 

சநஃப்ரீடியாக்ைள் தவிர கு்டலின் உ்டற்குழி 
சுவரில ‘கு்ைோ�்்கோஜன்’ (Chloragogen cells) 
எனும் சிறப்பு செலைள் உள்ைன அகவ கு்டலின் 
சுவரிலுள்ை இரததததிலிருநது கநடரஜன் 
ைழிவுப் ச்பாருடைகைப் பிரிதசதடுதது 
உ்டற்குழிக்குள் விடுகின்றன. பின்னர 
அக்ைழிவுைள் சநஃப்ரீடியாக்ைள் மூைம் 
சவளிதயற்றப்்படுகின்றன.
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திறக்கிறது. 7வது, 8வது ைற்றும் 9வது ைண்்டங்ைளில 
ைண்்டததிற்கு ஒரு இகண வீதம் மூன்று இகண 
விந்து ப்கோளபெைள் (Spermathecae) உள்ைன. 
இகவ 6வது ைற்றும் 7வது 
ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதயயும், 7வது ைற்றும் 8வது 
ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதயயும் ைற்றும் 8வது ைற்றும் 
9வது ைண்்டங்ைளுக்கிக்டதயயும் வயிற்றுப் 
புறததில திறக்கின்றன. ைைவியின்த்பாது 
இததுகைைளின் வழியாை விநதணுக்ைள் 
ச்பறப்்படடு, விநது சைாள்க்பயில தெைரிதது 
கவக்ைப்்படுகிறது.

்கலவியின்்ெோது இரு புழுக்ைளுக்கிக்டதய 
விநதணுக்ைள் ்பரிைாறிக் சைாள்ைப்்படுகின்றன. 
இரு ைண்புழுக்ைளும், தகைைகை எதிர 
முகனகைளில கவததவாறு, ஒரு புழுவின் ஆண் 
இனப்ச்பருக்ைததுகை வழிதய வரும் விநது 
அடுதத புழுவின் விநது சைாள் க்பக்குச் செலலும் 
வகையில ச்பாருநதுகின்றன. பின்னர 
விநதணுக்ைள் ்பரிைாறிக்சைாள்ைப்்படுகின்றன. 
கிகைச்டலைததில உள்ை சுரப்பி செலைளினால 
சுரக்ைப்்படுகிற ்கருமுடபட கூடடில் (cocoon) 
முதிரநத விநதணு, அண்்டணு ைற்றும் 
ஊட்டததிரவம் ஆகியகவ தெரக்ைப்்படுகின்றன. 
ைருவுறுதலும் வைரச்சியும், ைண்ணில வி்டப்்படுகிற 
ைருமுடக்டக் கூடடினுள்தைதய நக்டச்பறுகின்றன. 
இது ஒரு வகையான மோறு�ல் அபமந்� 
புறக்கருவுரு�ல்  எனப்்படுகிறது. இரண்டு அலைது 
மூன்று வாரங்ைளுக்குப் பிறகு புதிய, இகைய 
ைண்புழுக்ைள் ைருமுடக்டக்கூடடிலிருநது 
சவளிவருகின்றன. ைண்புழுவின் வைரச்சியின் 
த்பாது இக்டநிகை உயிரிைள் எதுவும் இலைாததால 
இது ஒரு தநரமுை வைரச்சியாகும்.

வோழகமக சுழறசி

ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ இனப் புழுக்ைளின் 
வாழ்க்கை சுழற்சி, ைருமுடக்டயிலிருநது 
சதா்டங்குகின்றது. ைருமுடக்டைள் 
ைருமுடக்டக்கூடுைளில ்பாதுைாப்்பாை 
இ்டப்்படுகின்றன. ைருமுடக்டக்கூடுைளின் 
அக்டைாக்கும் ைாைைான ஏறததாழ 14 முதல 18 
நாடைளுக்குப்பிறகு இைம் புழுக்கள (Juveniles) 
சவளிவருகின்றன. 15 நாடைளில இவவிைம் 
புழுக்ைள் கிபைபடல்லம் அற்ற புழுக்ைைாை 
முதல ்படி வைரச்சிகய அக்டகின்றன (்ப்டம். 4.7). 
இரண்்டாம் ்படி வைரச்சி 15 முதல 17 நாடைள் 
வகர நக்டச்பறுகின்றது. இதன் இறுதியிதைதய 
இகவ கிகைச்டலைதகதப் ச்பறுகின்றன. 
இனப்ச்பருக்ைத திறன் ச்பற்ற முதிரச்சியக்டநத 

இகவ ஈரிகண விநதுப் க்பைளில 
விநதணுக்ைைாை வைரச்சியக்டகின்றன. தைலும், 
விநதைங்ைள், உள்ை அதத ைண்்டங்ைளில 
இரண்டு இகண ‘குற்றிபை வடடங்்கள’  
(Ciliary rosettes) எனப்்படும் விநது புனலைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. ஒவசவாரு ்பக்ைததிலுள்ை 
புனலும் அநதநதப் ்பக்ைததின் நீண்்ட குழைான 
விநது நாைதது்டன் இகணக்ைப்்படடுள்ைது. 
18வது ைண்்டம் வகர செலலும் விந்து நோைம் 
(Vasa deferentia) ஆண் இனப்ச்பருக்ைத துகை 
வழிதய சவளிதய திறக்கிறது. ஆண் 
இனபபெருக்கத் துபையில் இரண்டு இகண 
பீனியல் சீடடோக்கள உள்ைன. ைைவியின்த்பாது 
இகவ ்பயன்்படுகின்றன. 18 ைற்றும் 19வது 
ைண்்டங்ைளின் இக்டதய ஓர இகண பு்�ோஸ்டட 
சு�பபி உள்ைது. இதன் சுரப்்பானது 
விநதணுக்ைகை, ஸபெர்மட்டோ்ெோர்்கள 
எனும் ைடடுக்ைைாை ஒடடுவதற்குப் 
்பயன்்படுகிறது (்ப்டம் 4.6).

படம் 4.6 லபாம்பிட்டபா மபாரிடடீ – இனபசபருக்க 
மண்டலம்

பெண் இனபபெருக்க மண்டலம் என்்பது ஓர 
இகண அண்்டங்ைைால ஆனது. இது புழுவின் 
13வது ைண்்டததில அகைநதுள்ைது. ஒவசவாரு 
அண்்டைமும் விரல த்பான்ற நீடசிைகை உக்டயது. 
அதில நீள் வரிகெயில அண்்டணுக்ைள் உள்ைன. 
அண்்டைததின் அடியில உள்ை அண்்டைப் புனல 
நீண்டு அண்டநோைைாகிறது. இரு்பக்ைமும் உள்ை 
அண்்ட நாைங்ைள் வயிற்றுப் புற ்பகுதியில ஒன்று 
தெரநது 14வது ைண்்டததில ஓரிகண ச்பண் 
இனப்ச்பருக்ைத துகைைளின் வழிதய சவளிதய 
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ைண் புழுக்ைள் ைைவிக்குப்பின் ்பதது நாடைளில 
ைருமுடக்டக்கூடுைகை ைண்ணில இடுகின்றன. 
இவவாறாை, ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ இன ைண் 
புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சி 60 நாடைளில 
முழுகை ச்பறுகிறது.

படம் 4.7 லபாம்பிட்டபா மபாரிடடீ  - வபாழக்டக சுழற்சி

இைபபு மீடடல்: ைண்புழுவின் 
அகனதது  முக்கிய 
உறுப்புைளும் முதல 20 
ைண்்டங்ைளில அகைநதுள்ைன. 

20வது ைண்்டததிற்குப் பின் ைண்புழு 
சவட்டப்்படுதையானால, முன் ்பகுதி, பின்்பகுதிகய 
புதிதாை உருவாக்கிக் சைாள்ளும்.  சவட்டப்்பட்ட 
பின்்பகுதி சிை நாடைளில சிகதநது விடும்.

4.2  ைரப்ான் பூச்சி - 
ப்ரிபபிளபெடடா அபமரிகைாொ

வகைப்ாடடு நிகல
சதாகுதி – ைணுக்ைாலிைள்

வகுப்பு – பூச்சிைள்

வரிகெ – ஆரததாப்டீரா

 த்பரினம் – ச்பரிப்பிைசனட்டா

சிற்றினம் – அசைரிக்ைானா

உைசைங்கும் ்பரவியுள்ை ைரப்்பான் பூச்சி, 
பூச்சி இனததிற்குரிய அகனதது அடிப்்பக்ட 
்பண்புைகையும் ச்பற்றுள்ை உயிரியாகும். 
ச்பாதுவாை இப்பூச்சி அ்டரசிவப்பு ைைநத ்பழுப்பு 
நிறம் அலைது ைருப்பு நிற உ்டகைக் சைாண்்டது. 
இதன் முதல ைாரபுக் ைண்்டததில ைடடும் 
விளிம்பில ்பழுப்புநிறப் ்படக்டைள் ைாணப்்படும். 
இகவ ச்பாதுவாை இரவில உைவும் 

அகனததுண்ணியாகும். ஈரம் மிகுநத ைற்றும் 
சவப்்பைான ச்பாருள் தெமிப்பு ்பகுதிைளிலும், 
குறிப்்பாைச் ெகையல அகறைள், உணவுதானியச் 
தெமிப்புக் கி்டங்குைள், அடுைகன, உணவைங்ைள், 
விடுதிைள், ைழிவுநீர ததங்குமி்டம் ைற்றும் ச்பாது 
இ்டங்ைளிலும் ச்பரிதும் ைாணப்்படுகின்றன. 
ச்பரிப்பிைதனட்டா மிை தவைைாை ஓடும் (Cursorial) 
பூச்சியினைாகும். முடக்டயிடடுக் குஞ்சு 
ச்பாரிக்ைக்கூடிய ஒரு்பால உயிரிைைான இகவ 
ச்பற்தறார ்பாதுைாப்பு ்பணிகய செய்யக்கூடிய 
உயிரிைைாகும். ைாைரா, வயிற்றுப்த்பாக்கு, 
ைாெதநாய் ைற்றும் க்ட்பாய்டு ைாய்ச்ெகை 
உண்்டாக்ைக்கூடிய தீங்கு தரும் நுண்ணுயிரிைகை 
எடுததுச் செலவதால “்நோய்க ்கடத்தி்கள” 
(Vectors) என்றும் இகவ அகழக்ைப்்படுகின்றன.

பு்றதநதோற்றம்

முதிரநத ைரப்்பான் பூச்சி சுைார 2-4 செ.மீ 
நீைமும் 1 செ.மீ அைைமும் உக்டயது. இவற்றின் 
உ்டல முதுகு - வயிற்றுப் புற அச்சுவாக்கில 
தடக்டயாைவும், இரு்பக்ைச் 
ெைச்சீரகைப்புக்டயதாைவும் உ்டற்ைண்்டங்ைகை 
உக்டயதாைவும் ைாணப்்படுகிறது. உ்டல தகை, ைாரபு 
ைற்றும் வயிறு என மூன்று பிரிவுைைாைப் 
பிரிக்ைப்்படடுள்ைது. 

படம் 4.8 (அ) கரபபபான் பூச்சியின் புறத்்தபாற்றம்  (ஆ) 
்தடலயின் முதுகுபபுற, வயிற்றுப புற ்்தபாற்றஙகள்
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சைாதத உ்டலும் உறுதியான ்பழுப்பு நிறமுக்டய 
கைடடினால ஆன புறச்ெட்டைததால 
மூ்டப்்படடுள்ைது. ஒவசவாரு ைண்்டததிலும் 
ஸகிளிப�டடு்கள எனப்்படும் ைடினைான தடடுைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. இகவ சைலலிய 
மீள�ன்பமயுளை இபைபபு்கள (அ) ஆர்த்்�ோடியல் 
சவ்வு மூைம் இகணக்ைப்்படடுள்ைன. 
முதுகுப்புறமுள்ை ஸகிளீகரடடுைளுக்கு 
‘படர்கிட்கள’ (Tergites) என்றும் வயிற்றுப் புறததில 
உள்ைவற்றிற்கு ‘ஸடர்பனடடு்கள’ (Sternites) என்றும் 
ச்பயர. ்பக்ை வாடடில உள்ை ஸகிளிகரடடுைளுக்கு, 
'புளூப�ட்கள’ (Pleurites) என்று ச்பயர.

 ைரப்்பான்பூச்சியின் தகைப்்பகுதி சிறிய, 
முக்தைாண வடிவமுக்டயது. உ்டலின் நீள்வெ 
அச்சிற்குச் செங்குததாைத தகை அகைநதுள்ைது. 
வாய் உறுப்புைள் அகனததும் கீழ்தநாக்கி 
அகைநதிருக்கும். இததகைய அகைவிற்கு 
‘பைப்ெோ்நத்�ஸ’ (Hypognathous) வகை என்று 
ச்பயர. முன்புறமுள்ை ஆறு ைண்்டங்ைளின் 
இகணவால தகை ஆக்ைப்்படடுள்ைது. தைலும் 
வகையும் தன்கையுக்டய ைழுததின் (்ப்டம் 4.8) 
உதவியால அகனததுப் ்பக்ைங்ைளிலும் தகையால 
அகெய முடிகிறது. இதன் தகைப்்பகுதியில ஓர 
இகண சிறுநீரை வடிவம் சைாண்்ட, அகெயாத 
ஒடடிய கூடடுக்கண்்களும், ஓர இகண 
உணரசைாம்பு நீடசிைளும் ைற்றும் வாய் உறுப்புத 
சதாகுப்புைளும் ைாணப்்படுகின்றன. 

உணரசைாம்புைளில உள்ை உணர செலைள் 
சுற்றுச்சூழல தன்கையிகனத சதா்டரநது 
ைண்ைாணிக்ை உதவுகின்றன. இதன் வாய் 
உறுப்பிலுள்ை இகணயுறுப்புைள், ைடிதது, 
சைன்று உண்ணும் வகைகயச் ொரநதது. இதற்கு 
‘மோன்டிபு்லட’ அலைது ‘ஆர்த்்�ோபடீ�ஸ’ வகை 

என்று ச்பயர. ஒரு ்மலு�டு (Labrum), ஓர இகண 
அப�பவத் �ோபட்கள (Mandibles), ஓர இகணத 
துருவுத்�ோபட்கள (Maxillae), ஒரு கீழு�டு 
(Labium) ைற்றும் நாக்கு (Hypopharynx அலைது 
Lingua) (்ப்டம் 4.9) ஆகியகவ வாய் உறுப்புைளில 
அ்டங்கியுள்ைன.

தகரயில வாழும் பூச்சி 
இனங்ைளிதைதய ைரப்்பான் 
பூச்சிைள் மிை தவைைாை ஓடும் 
தன்கையுக்டயகவ. இதன் தவைம் 

சுைார 5.4 கி.மீ /ைணி.

ைாரபுப் ்பகுதியானது ‘முன்மோர்பு’ 
(Prothorax) ‘நடுமோர்பு’ (Mesothorax) ைற்றும் 
‘பின்மோர்பு’ (Metathorax)க் ைண்்டங்ைைால ஆனது. 
ைாரபுக் ைண்்டங்ைளில ச்பரியது முன்ைாரபுக் 
ைண்்டைாகும். இது தகைப்்பகுதியு்டன் குறுைைான 
்கழுத்துப ெகுதியால (Cervicum) 
இகணக்ைப்்படடுள்ைது. ஒவசவாரு ைாரபுக் 
ைண்்டததிலும் ஓர இகண ந்டக்கும் ைாலைள் 
அகைநதுள்ைன. சைாததம் ஆறு ைாலைகைப் 
ச்பற்றுள்ைதால இவற்றிற்கு ஆறு்கோலி்கள 
(hexapoda) (hexa = ஆறு, poda = ைால) என்று ச்பயர. 
ஒவசவாரு ைாலும் ஐநது ைணுக்ைைால ஆனது. 
அகவ முகறதய ்கோகசோ (ச்பரியது), 
டப�ோக்கோண்டர் (சிறியது), ஃபீமர் (நீண்டு 
அைன்றது), டிபியோ (தடிதது நீண்்டது) ைற்றும் 
டோர்்ஸஸ ஆகும். ைக்டசி ைணுவான ்டாரஸைஸில 
அகெயும் தன்கையுக்டய ஐநது இகணப்புைள் 
உள்ைன. அவற்றிற்கு ‘்ெோ்டோமியர்்கள’ 
அலைது ‘டோர்்சோமியர்்கள’ என்று ச்பயர. 
ைரப்்பான் பூச்சியில இரண்டு இகண இறக்கைைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. எபலட�ோ அலைது 
படகமினோ என்றகழக்ைப்்படும் முதல இகண 

இறக்கைைள் நடுைாரபு 
ைண்்டததில இருநது சதா்டங்கி, 
ஓய்வு நிகையில பின் 
இறக்கைைகை மூடிப் 
்பாதுைாக்கிறது. பின்ைாரபுக் 
ைண்்டததிலிருநது சதா்டங்கும் 
இரண்்டாம் இகண இறக்கைைள் 
்பறததலுக்கு உதவுகின்றன.

ைரப்்பான் பூச்சியின் 
வயிற்றுப்்பகுதி ்பததுக் 
ைண்்டங்ைைால ஆனது. 

படம் 4.9  சபரிபபிளசனடடபா- அ) ்தடல ஆ) வபாயுறுபபுகள்
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அடடவபை – 4.2 ஆண் ைற்றும் ச்பண் ைரப்்பான்  பூச்சிைளுக்ைான தவறு்பாடுைள்
வ. எண் ்பண்புைள் ஆண் ைரப்்பான் பூச்சி ச்பண் ைரப்்பான் பூச்சி

1. வயிறு நீண்்டது ைற்றும் குறுைைானது. குடக்டயானது ைற்றும் அைன்றது.

2. ைண்்டங்ைள் 9- சதளிவான வயிற்றுப் புற 
ைண்்டங்ைள் உள்ைன.

7- சதளிவான வயிற்றுப் புற 
ைண்்டங்ைள் உள்ைன.

3. ைைப்புகழ நீடசி  
(anal style)

ைாணப்்படுகின்றன. ைாணப்்படுவதிலகை.

4. ச்டரைம் 7வது ச்டரைம் 8வது ச்டரைதகத 
மூடியுள்ைது.

7வது ச்டரைம் 8 ைற்றும் 9வது 
ச்டரைங்ைகை மூடியுள்ைது.

5. இனப்ச்பருக்ைப்க்ப 
(brood pouch /genital 
pouch)

ைாணப்்படுவதிலகை. ைாணப்்படுகிறது.

6. உணரசைாம்பு 
நீடசிைள் (antenna)

அதிை நீைம் சைாண்டுள்ைது.  குகறநத நீைம் சைாண்டுள்ைது.

7. இறக்கைைள் ைக்டசி வயிற்றுக் ைண்்டதகதத 
தாண்டியும் நீண்டுள்ைது.

வயிற்றுப் பின்முகன வகர ைடடுதை 
நீண்டுள்ைது.

ஒவசவாரு வயிற்றுக் ைண்்டமும் தைற்புறம் 
ச்டரைததினாலும் கீழ்ப்புறம் ஸபடர்னத்தினாலும் 
ஆக்ைப்்படடுள்ைது. இவற்கறப் ்பக்ைவாடடில 
உள்ை ெவவு த்பான்ற புளூ�ோக்கள 
இகணக்கின்றன.

ச்பண் ைரப்்பான்பூச்சியின் 7வது 
உ்டற்ைண்்டததில உள்ை ஸச்டரனம் தைடு ்ப்டகு 
வடிவம் சைாண்்டது. இது எடடு ைற்றும் 
ஒன்்பதாவது ஸச்டரனதது்டன் தெரநது 
இனபபெருக்கபபெயாை (brood or genital pouch) 
உருவாகிறது. இப்க்பயின் முன்்பகுதி பெண் 
இனபபெருக்கத்துபை (gonopore), விந்து 
ப்கோளபெத்துபை (spermathecal pores) ைற்றும் 
ப்கோல்்லடி�ல் சுரப்பிைகைக் சைாண்டுள்ைது. 
இதன் பின்்பகுதியில ்கருமுடபட அபற (ootheca) 
உள்ைது. இங்கு தான் ைக்கூன் எனப்்படும் 
ைருமுடக்டக்கூடு உருவாகிறது. ஆண் பூச்சிைளில 
இனபபெருக்கப க்பயானது (genital pouch) 
வயிற்றின் பின் ்பகுதியில அகைநதுள்ைது. 
இப்க்பகயச் சுற்றிலும் முதுகுப்புறததில 9 ைற்றும் 
10வது ச்டரைம் தைடுைளும் வயிற்றுப் புறததில 
9வது ஸச்டரனம் தைடும் மூடியுள்ைன. 
இநதப்்பகுதியில முதுகுப்புறததில ைைவாயும், 
வயிற்றுப் புறததில ஆண் இனப்ச்பருக்ைததுகையும் 
அகைநதுள்ைன. ஆண் ைற்றும் ச்பண் உயிரிைளின் 
இனப்ச்பருக்ைததுகைகயச் சுற்றியுள்ை 

ஸகிளீகரடடுைளுக்கு ‘்்கோ்னோ்ெோபெஸிஸ’ 
(Gonapophysis) என்று ச்பயர. 

ஆண் பூச்சியின் 9வது ைண்்ட ஸச்டரனததில 
ஓர இகண சைலலிய குடக்டயான மலவோய் 
நீடசி்கள (anal styles) ைாணப்்படுகின்றன. ஆனால 
ச்பண் பூச்சிைளில இகவ ைாணப்்படுவதிலகை. 
அதத ெையம் ஆண் ைற்றும் ச்பண் பூச்சிைளின் 
10வது ைண்்டததில இகணநத, இகழத்பான்ற ஓர 
இகண மலபபுபைத் �ண்டு்கள (anal cerci) 
ைாணப்்படுகின்றன. இததண்டுைள் ைாற்று ைற்றும் 
நிை அதிரவுைகை உணரும் உறுப்புைகைக் 
சைாண்டுள்ைது. ஆண் பூச்சிைளின் 7வது ைண்்ட 
ஸச்டரனததில உள்ை ஓர இகண ச்பரிய, 
அகெயும் இகணப்பு சைாண்்ட முடக்ட வடிவத 
தைடு (gynovalvular plates) ச்பண் பூச்சியி்டமிருநது 
ஆண் பூச்சிைகை எளிகையாை தவறு்படுதத 
உதவுகிறது.

பூ ச் சி யி ன ங் ை ளி த ை த ய 
மிைவும் சதான்கையான 
விைங்கு ைரப்்பான் 
பூச்சியாகும். இது ஏறததாழ 

320 மிலலியன் ஆண்டுைளுக்கு முன்்பான 
ைாரத்பானிஃச்பரஸ ைாைதகதச் ொரநதது.
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செரிமோன மணடலம்
ைரப்்பான் பூச்சியின் 
செரிைான ைண்்டைைானது 
உ ண வு க் கு ழ க ை யு ம் 
செரிைானச் சுரப்பிைகையும் 
உ ள் ை ்ட க் கி ய த ா கு ம் . 
உ்டற்குழியில அகைநதுள்ை 
உணவுப் ்பாகத மூன்று ்பகுதிைைாைப் 
பிரிக்ைப்்படடுள்ைது. அகவ முகறதய முன்கு்டல, 
நடுக்கு்டல ைற்றும் பின்கு்டைாகும் (்ப்டம். 4.10). 
முன்கு்டல ்பகுதியில வாய்முன்குழி, வாய், 
சதாண்க்ட ைற்றும் உணவுக்குழகைக் 
சைாண்டுள்ைது. இது பின்்பகுதியில க்பத்பான்ற 
தீனிப்க்பயில முடிவக்டகிறது. அது உணகவ 
தெமிக்ை உதவுகிறது. தீனிபபெகயத சதா்டரநது 
அகரகவப்க்ப அலைது பு்�ோபவன்டரிகுலஸ 
அகைநதுள்ைது. இப்க்பயின் சவளி அடுக்கில 
தடிதத வட்டததகெைளும், உள்ைடுக்கில தடிதத 
கியூடடிக்கிளும் தெரநது கைடடின் நிரம்பிய 
்பற்ைள் எனப்்படும் ஆறு தைடுைகை 
உருவாக்கியுள்ைன. உணவுததுைள்ைள் 
அப�பவப பெயில நன்கு அகரக்ைப்்படுகின்றன. 

படம் 4.10 கரபபபான் பூச்சி - செரிமபான மண்டலம்
அகரகவப்க்பகய அடுததுக் குடக்டயான 
குறுைைான சுரப்புத தன்கையுக்டய நடுக்கு்டல 
அகைநதுள்ைது. முன் ைற்றும் நடுக்கு்டல 
இகணயுமி்டததில எடடு, விரல த்பான்ற 
குழலைைாைான ்கல்லீ�ல் நீடசி்கள அல்லது 
வயிற்றுபுற நீடசி்கள (hepatic caecae or enteric 
caecae) அகைநதுள்ைன. நடுக்கு்டலும், 

பின்கு்டலும் இகணயுமி்டததில சுைார 100 - 150 
எண்ணிக்கையில ைஞ்ெள் நிறமுக்டய, சைலலிய 
இகழ த்பான்ற மோல்பீஜியன் நுண்குைல்்கள 
(Malpighian tubules) ைாணப்்படுகின்றன. இகவ 
ஹீதைாலிம்ப் திரவததிலுள்ை 
ைழிவுப்ச்பாருடைகை சவளிதயற்ற 
உதவுகின்றன. பின்கு்டல நடுக்கு்டகை வி்ட 
அைன்றுள்ைது. இது சிறுகு்டல, ச்பருங்கு்டல 
ைற்றும் ைைக்கு்டல என மூன்று ்பகுதிைகைக் 
சைாண்்டது. ைைக்கு்டல, ைைப் புகழ வழியாை 
சவளிதய திறக்கிறது. உமிழ்நீரச் சுரப்பிைள், 
சுரப்புச் செலைள் ைற்றும் ைலலீரல நீடசிைள் 
ஆகியகவ செரிைானச் சுரப்பிைள் ஆகும். ஓர 
இகண உமிழ்நீரச் சுரப்பிைள் தீனிப்க்பயின் 
்பக்ைததிற்சைான்றாை உள்ைன. நடுக்கு்டலிலுள்ை 
சுரப்புச் செலைள் ைற்றும் ைலலீரல நீடசிைள் 
சுரப்பு நீகரச் சுரக்கின்றன.

சுவோெமணடலம்
ைரப்்பான் பூச்சியின் சுவாெ ைண்்டைம் தகரவாழ் 
பூச்சியினங்ைள் அகனதகதயும் வி்டச் சிறப்்பாை 
வைரச்சியக்டநதுள்ைது. (்ப்டம்.4.11). ைரப்்பான் 
பூச்சியின் சுவாெம் ்பை கிகைைகைக் சைாண்்ட 
மூச்சுககுைல்்கள (trachea) மூைம் 
நக்டச்பறுகிறது. 

படம் 4.11 கரபபபான் பூச்சி – மூச்சுக்குழல் மண்டலம் 
– முதுகுபபுறத ்்தபாற்றம்

மூச்சுக்குழலைள் உ்டலின் ்பக்ைவாடடில 
உள்ை 10 துகைைளு்டன் இகணக்ைப்்படடுள்ைன. 
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 சதரிந்து சதளிநவோம்
ைரப்்பான் பூச்சியின் சுவாெ ைண்்டைததில சுவாெ 
துகைைள் ைற்றும் மூச்சுக்குழலைள் ஆகியகவ 
உள்ை்டங்கியுள்ைன.  ைண்புழுவின் சுவாெ 
ைண்்டைதகத வி்ட இது அதிை திறன் உக்டயது 
ஏன்? ைனிதனின் செயலமிகு நிைழ்ச்சியாை உள்ை 
உடசுவாெம் ைரப்்பான் பூச்சிைளில இயலபு 
நிைழ்ச்சியாை இருப்்பது ஏன்?

இததுகைைளுக்கு ஸபெ�ககிள்கள (spiracles) 
அலைது ஸடிக்தைட்டா (Stigmata) அலைது 
சுவோசத்துபை்கள என்று ச்பயர. இநதச் 
சுவாெததுகைைகைத திறக்ைவும் மூ்டவும் 
வாலவுைள் உண்டு. இவவாலவுைகைச் 
சுருக்குததகெைள் இயக்குகின்றன. 
மூச்சுக்குழலைள் ்பை கிகைைைாைப் பிரிநது சிறு 
நுண் குழலைைாை ைாற்றம் அக்டகிறது. 
அவற்றிற்கு மூச்சு நுண்குைல்்கள அலைது 
ட�ககி்யோல்்கள (tracheoles) என்று ச்பயர. 
மூச்சு நுண்குழலைள் முழுவதும் நிறைற்ற 
திரவததினால (ஹீ்மோலிம்ப) 
நிரப்்பப்்படடுள்ைது. இததிரவததின் வழியாைதவ 
ைாற்று ்பரிைாற்றம் நக்டச்பறுகிறது. உ்டல 
தகெைள் அதிைைாைச் செயல்படும் ச்பாழுது 
தகெைளின் ஆக்சிஜன் ததகவகய 
ஈடுசெய்வதற்ைாை இததிரவம் திசுக்ைளுக்குள் 
செலவதால ஆக்ஸிஜன் விரவல துரிதைாை 
நக்டச்பறுகிறது. சுவாெ ைண்்டைததில ைாற்று 
செலலும் ்பாகத:

ஸக்பரக்கிள்  மூச்சுக்குழல
திசுக்ைள்  மூச்சு நுண்குழல

சுறந்றோடட மணடலம்

ைரப்்பான்பூச்சியில திறநத வகை இரதத ஓட்ட 
ைண்்டைம் ைாணப்்படுகிறது. (்ப்டம் 4.12) இரதத 
நாைங்ைள் ெரியாை வைரச்சியக்டயாைல 
உள்ைது. இதன் உ்டற்குழி முழுவதும் நிறைற்ற 
இரததைான ஹீ்மோலிஃம்ப (Haemolymph) 
தக்டயின்றி ஓடிக்சைாண்டிருக்கிறது. 

ைரப்்பான்பூச்சியின் உள்ளுறுப்புைள் 
அகனததும் உ்டற்குழியிலுள்ை ஹீ்மோலிஃம்பில் 
மிதக்கின்றன. நிறைற்ற ஹீதைாலிஃம்பில 
ச்பாதுவாைப் பிைாஸைா ைற்றும் செல விழுங்கும் 
தன்கையுக்டய இரததச் செலைளும் (Haemocytes) 
உள்ைன. ைரப்்பான்பூச்சியின் இதயம் தகெச்சுவர 

சைாண்்ட நீண்்ட குழைாை ைாரபுப்்பகுதி முதல 
வயிற்றுப்்பகுதி வகர நீண்டுள்ைது. இதயம் 
்பதின்மூன்று அகறைகைக் சைாண்டுள்ைது 
ஒவசவாரு அகறயின் இரண்டு புறங்ைளிலும் 
ஆஸடியோ (Ostia) எனும் துகைைள் 
ைாணப்்படுகின்றன. உ்டற்குழியிலுள்ை 
இரததைானது ஆஸடியாக்ைள் மூைம் 
இதயததிற்குள் நுகழநது மீண்டும் தைலதநாக்கி 
உளகுழி்களில் (Sinuses) செலுததப்்படுகிறது. 
ஒவசவாரு ைண்்டததிலும் இதயததின் இரண்டு 
்பக்ைங்ைளிலும் ஒரு தஜாடி முக்தைாண வடிவ 
அலரித்�பச்கள (சைாததம் 13 இகண) 
அகைநதுள்ைன. இததகெைதை இரதத 
ஓட்டததிற்கு முக்கிய ைாரணைாகின்றன. தைலும் 
ைரப்்பான் பூச்சியின் உணர சைாம்பு நீடசியின் 
அடியிலுள்ை துடிககும்பெ (Pulsatile Vesicle) 
இரதததகதப் ்பாய்ச்சுகிறது.

படம் 4.12 கரபபபான்பூச்சி சுற்்றபாடட மண்டலம்

ைரப்்பான் பூச்சிைள் 45 நிமி்டங்ைள் 
வகர சுவாசிக்ைாைல இருக்ை 
முடியும். நீருள் மூழ்கிய நிகையில 
அகரைணி தநரம் வகர 

வாழக்கூடியன.  தன்னு்டலின் நீரிழப்க்ப 
ஒழுங்கு்படுதத அவவப்த்பாது சுவாெதகத 
தற்ைாலிைைாை நிறுததும் ்பண்பும் சைாண்்டன.
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�ரம்பு மணடலம்
ைரப்்பான் பூச்சியின் நரம்பு ைண்்டைததில, 
உைவுககுைல் ்மல் ந�ம்புபசல் தி�ள  
(Supra oesophageal ganglion) (அ) மூகை, 
உைவுககுைல் கீழ் ந�ம்புபசல் தி�ள  
(Sub – oesophageal ganglion), உைவுககுைல் சூழ் 
ந�ம்பு வபையம் (circum-oesophageal ring) ைற்றும் 
ந�ம்புபசல் தி�ள்கபைக ப்கோண்ட வயிற்றுபபுற 
இ�டபட ந�ம்புவடம் (Ganglionated double ventral 
nerve cord) ஆகியகவ உள்ைன (்ப்டம் 4.13).  மூகை 
அலைது உணவுக்குழல தைல நரம்புச்செல 
திரைானது உணரச்சி அறியும் உறுப்்பாைவும் 
(sensory), நாைமிலைாச்சுரப்பி கையைாைவும் 
(endocrine centre) ்பணியாற்றுகிறது. இயக்கு 
கையைாைச் செயல்படும் சதாண்க்டகீழ் நரம்பு செல 
திரள், வாய் உறுப்புைள், ைாலைள் ைற்றும் 
இறக்கைைளின் இயக்ைங்ைகைக் 
ைடடுப்்படுததுகிறது. அகரகவததாக்ட, 
துருவுததாக்ட ைற்றும் கீழுதடடுக் ைண்்டங்ைளின் 
இகண நரம்புச்செல திரள்ைள் இகணநது 
உணவுக்குழல கீழ் நரம்புச்செல திரகை 
உருவாக்கியுள்ைன. 

படம் 4.13  கரபபபான்பூச்சி - நரம்பு மண்டலம்

உணவுக்குழல தைல நரம்புசெல திரள் 
ைற்றும் உணவுக்குழல கீழ் நரம்பு செல திரள் 
ஆகிய இரண்டும் ஓரிகண நரம்பிகணப்்பால 
இகணக்ைப்்படடுள்ைது. இது உணவுக்குழல சூழ் 
நரம்பிகணப்பு என்றகழக்ைப்்படுகிறது. வயிற்றுப் 
புற கையக்தைாடடில செலலும் நரம்புசெல 
திரள்ைகைக் சைாண்்ட இரடக்ட நரம்புவ்டைானது 
தி்டததன்கையுக்டயது. உணவுக்குழல கீழ் 

நரம்புசெல திரளிலிருநது சதா்டங்கும் இநத 
இரடக்ட நரம்புவ்டம் 7வது வயிற்றுக் ைண்்டம் 
வகர நீண்டு ைாணப்்படுகிறது. மூன்று 
ைாரபுக்ைண்்டங்ைளிலும் தைா ஒரு நரம்புசெல 
திரளும், வயிற்றுப்்பகுதியில ஆறு நரம்புச்செல 
திரள்ைளும் உள்ைன.

ைரப்்பான் பூச்சியில உணரசைாம்பு நீடசிைள், 
கூடடுக்ைண்ைள், தைலுதடு, துருவுததாக்ட 
நீடசிைள், கீழுதடு நீடசிைள் ைற்றும் ைைப்புகழத 
தண்டுைள் ஆகியகவ உணர உறுப்புைைாைச் 
செயல்படுகின்றன. உணரசைாம்பு நீடசிைள், 
துருவுததாக்ட நீடசிைள் ைற்றும் ைைப்புகழத 
தண்டுைள் ஆகியவற்றில ப�ோடு உைர்வி்கள 
(Thigmo receptor) உள்ைன. ைணங்ைகை நுைரும் 
நுைரச்சி உணரவிைள் உணர சைாம்பு நீடசிைளிலும், 
சுகவ உணரும் உணரவிைள் அகரகவததாக்ட 
நீடசிைளிலும் கீழுதடடிலும் அகைநதுள்ைன. 

 சதரிந்து சதளிநவோம்
ைணுக்ைாலிைளின் ைண்ைள் கூடடுக்ைண்ைள் என 
அகழக்ைப்்படும்.  இதில ஓம்ைடடிடியம் 
எனப்்படும் எண்ணற்ற ஒதர ைாதிரியான 
அகைப்புைள் உள்ைன.  ஒவசவாரு 
ஓம்ைடடிடியமும் தனிததனி ்பாரகவ 
உணரவியாை செயல்படுகின்றன.  
கூடடுக்ைண்ைளுக்கும் தனிக்ைண்ைளுக்கும் 
இக்டதய உள்ை தவறு்பாடு யாது? ஏன் ைரப்்பான் 
பூச்சியின் சைாகெக் ்பாரகவ, குகறவான 
சதளிவுததிறன் சைாண்்டதாை உள்ைது?

 குறிப்பு

தகலயிலலாமல ைரப்ான்பூச்சி 
உயிர் வாழும்
ைரப்்பான்பூச்சியின் தகைப்்பகுதி நீக்ைப்்பட்ட 
பின்பும் ஒரு வாரம் வகர உயிர வாழும் 
தனிததிறன் ச்பற்றுள்ைது.  திறநத சுற்தறாட்ட 
ைண்்டைததினால வளிைண்்டைததிலுள்ை 
ைாற்றிகன சுவாெத துகைைளின் வழியாை 
தநரடியாை சுவாசிக்கும் முகறகய ச்பற்றுள்ைதத 
இதற்குக் ைாரணைாகும். தகை ைற்றும் வாய்ப் 
்பகுதி இலைாத நிகையிலும், சுவாெச் செயல 
நக்டச்பறுவதால உயிர வாழ்கிறது. ஆனால 
ததகவக்தைற்்ப வாய் வழியாை நீர ைற்றும் உணவு 
அருநத முடியாத ைாரணததினால உயிரிழக்கிறது.
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ைாலின் முதல நான்கு ைணுக்ைளில பவபெ 
உைர்வி்கள (Thermo receptors) உள்ைன. ைாற்று 
ைற்றும் நிை அதிரவுைகை, உணரும் 
்கோர்்டோ்டோனல் (Chordotonal receptor) 
உைர்வி்கள ைைப்புகழத தண்டுைளில 
அகைநதுள்ைன. ைரப்்பான்பூச்சியின் தகையின் 
முதுகுப்புற ்பரப்பில அகைநதுள்ை ஓர இகணச் 
கூடடுக ்கண்்கள ஒளி உைர்வியோ்க (Photo receptor 
organ) செயல்படுகின்றன. ஒவசவாரு ைண்ணிலும் 
சுைார 2000 எளிய ைண்ைைான ‘ஓம்மடடிடியோ’ 
ைாணப்்படுகின்றன. இதன் வழியாைதவ 
ைரப்்பான்பூச்சிைள் ச்பாருளின் ்பை பிம்்பதகத 
உணரகின்றன. இததகைய ்பாரகவக்கு  
பமோபசக ெோர்பவ (முழுகையற்ற ்பகுதிப்்பாரகவ) 
என்று ச்பயர. இப்்பாரகவயில உணரதன்கை 
அதிைமிருப்பினும் குகறவான சதளிவு திறன் 
சைாண்்டதாைதவ உள்ைது.

கழிவுநீகக மணடலம்:

ைரப்்பான் பூச்சியின் முதன்கை ைழிவு 
நீக்ை உறுப்்பாை ைாலபீஜியன் நுண்குழலைள் 
செயைாற்றுகின்றன. உ்டலிலுள்ை கநடரஜன் 
ைழிவுப்ச்பாருடைகை யூரிக் அமிை வடிவததில 
இகவ சவளிதயற்றுகின்றன. யூரிக் அமிைைாைக் 
ைழிவுப்ச்பாருடைகை சவளிதயற்றுவதனால 
ைரப்்பான்பூச்சிைள் யூரி்்கோபடலிக (யூரிக அமில 
நீககி்கள) உயிரிைைாகும். கூடுதைாை, சைாழுப்பு 
உறுப்புைள், பநஃப்�ோபசடடு்கள, கியூடடிகிள 
ைற்றும் யூரி்்கோஸ சுரப்பிைள் ஆகியகவயும் 
ைழிவு நீக்ைததிற்கு உதவுகின்றன.

ந டு க் கு ்ட லு க் கு ம் , 
பின்கு்டலுக்கும் இக்டதயஉள்ை 
நுண்குழலைகை ைாரெலதைா 
ைாலபிஜி என்்பவர முதலில 

விைக்கினார. அப்த்பாது அவற்கற 
வாொசவரிதைாஸ என்று அகழதததார.  
பிற்ைாைததில சைக்ைல என்்பவர அவற்கற 
ைாலபீஜியன் நுண்குழலைள் என்று 
அகழததார.

ைாலபீஜியன் நுண்குழலைள் ச்பாதுவாை 
சைலலிய, நீண்்ட நூலிகழ த்பான்ற வடிவதது்டன் 
ைஞ்ெள் நிறைாைக் ைாணப்்படுகின்றன. 
இக்குழலைள் உணவுப்்பாகதயில நடுக்கு்டல 
ைற்றும் பின்கு்டல ெநதிக்குமி்டததில 
அகைநதுள்ைன. எண்ணிக்கையில 100-லிருநது 

150 வகர உள்ை இநநுண்குழலைள் 6-லிருநது 9- 
சதாகுப்புைைாை உள்ைன. ஒவசவாரு 
நுண்குழலும் சுரப்புச் செலைள் ைற்றும் 
குற்றிகழச் செலைகை (ciliated cells) சைாண்்டகவ. 
இவற்றால தெைரிக்ைப்்படும் ைழிவுைள் பின்கு்டல 
வழியாை சவளிதயற்றப்்படுகின்றன. ைாலபீஜியன் 
நுண்குழலைளில உள்ை சுரப்புச் செலைள் நீர, 
உப்பு, ைற்றும் கநடரஜன் ைழிவுைகை 
ஹீதைாலிம்பிலிருநது பிரிதசதடுதது 
நுண்குழலின் உட்பகுதிக்கு அனுப்புகிறது. 
நுண்குழலின் செலைள் நீர ைற்றும் ைனிை 
உப்புக்ைழிவுைகை மீண்டும் உறிஞ்சுகின்றன. 
அதத ெையததில நுண்ணிகழைள் சுருங்குவதனால 
கநடரஜன் ைழிவுைள் சிறுகு்டல ்பகுதிக்குக் 
ை்டததப்்படடு அதிைப்்படியான நீர 
உறிஞ்ெப்்படுகிறது. மீதமுள்ை ைழிவுப்ச்பாருடைள் 
ைைக்கு்டலுக்குள் செலலும்த்பாது ஏறததாழத 
தி்டததன்கை ச்பற்ற யூரிக் அமிைம், 
ைைக்ைழிவுைதைாடு தெரதது சவளிதயற்றப்்படுகிறது.

இனப்சபருகக மணடலம்:

ைரப்்பான்பூச்சி ஒரு்பால உயிரியாகும். இதில 
ஆண், ச்பண் உயிரிைள் தனிததனியாை உள்ைன. 
இவற்றில இனப்ச்பருக்ை உறுப்புைள் நன்கு 
வைரச்சியக்டநதுள்ைன. ஆண் இனபபெருக்க 
மண்டலத்தில் ஓர இகண விநதைங்ைள், ஓர 
இகண விநது நாைங்ைள், விநது உநது நாைம், 
்கோைோன் வடிவச்சு�பபி (Utricular gland), 
்கோன்கு்ைோ்ெட சு�பபி (Conglobate / phallic gland) 
ைற்றும் புறஆண் இனப்ச்பருக்ை உறுப்பு ஆகிய 
்பகுதிைள் உள்ைன. மூன்று ைதுப்புைகைக்சைாண்்ட 
ஓர இகண விநதைங்ைள் 4 ைற்றும் 6வது 
வயிற்றுக்ைண்்டங்ைளின் ்பக்ைவாடடில, 
்பக்ைததிற்கு ஒன்றாைக் ைாணப்்படுகின்றன  
(்ப்டம். 4.14). ஒவசவாரு விநதைததிலிருநதும் 
உருவாகும் சைலலிய விநதுநாைம் விநதுக்பைள் 
வழியாை விநது உநது நாைததில திறக்கிறது. நீண்்ட 
விநது உநதுநாைம் உயிரியின் ைைப்புகழக்குக்கீழ் 
உள்ை ஆண் இனப்ச்பருக்ைத துகையில 
திறக்கிறது. ்கோைோன் வடிவச்சு�பபி (யூடரிகுலோர் 
சு�பபி) ஆண் இனப்ச்பருக்ை ைண்்டைதது்டன் 
இகணநத ஒரு ச்பரிய துகண இனப்ச்பருக்ைச் 
சுரப்பியாகும். இது விநது உநது நாைததின் முன் 
்பகுதியில திறக்கிறது. விநதணுக்ைகைச் தெமிக்கும் 
விநதுக்பைள் (seminal vesicles), விநது உநது 
நாைததிற்கு வயிற்றுப்்பகுதியில அகைநதுள்ைது. 
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விநதணுக்ைள் விநதுக்பயில ஸ்பரைடத்டாஃத்பார 
என்னும் ைற்கறைைாைச் தெமிக்ைப்்படுகின்றன. 
்கோன்கு்ைோ்ெட சு�பபியும் (ஃெோலிக சு�பபி) 
இனப்ச்பருக்ைத துகையின் அருகில திறக்கின்றன. 
இதன் ்பணி இதுவகர அறியப்்ப்டவிலகை. 
புணரச்சியில துகண புரிவதற்ைாைக் 
கைடடினாைான ெைச்சீரற்ற வடிவம் சைாண்்ட 
ஃ்ெ்லோமியர் ஆண் இனப்ச்பருக்ைத துகை 
அருதை உள்ைன. ஒரு த்பாலி ஆண்குறி உறுப்பும் 
ைாணப்்படுகிறது.

ஓர இகண அண்்டைங்ைள், ைைவிக்ைாலவாய் 
(vagina), இனப்க்ப (Genital pouch), 
ப்கோல்்லடரியல் சு�பபி, விநதுசைாள்க்ப 
(Spermatheca) ஆகியன பெண் ்க�பெோன் பூச்சியின் 
இனபபெருக்க மண்டல உறுபபு்கைோகும். ஓர 
இகண அண்்டைங்ைள் 2 லிருநது 6 வது வயிற்றுக் 
ைண்்டங்ைளின் ்பக்ைவாடடில ்பக்ைததிற்கு ஒன்றாை 
அகைநதுள்ைன. ஒவசவாரு அண்்டைமும் 8 
அண்்டக்குழலைைால ஆனகவ. இதனுள் சதா்டர 

படம் 4.14 கரபபபான் பூச்சி – அ) ஆண் இனபசபருக்க மண்டலம்  ஆ) சபண் இனபசபருக்க மண்டலம்

வரிகெயில வைரச்சியக்டயும் முடக்டைள் 
உள்ைன. ஒவசவாரு அண்்டைததின் 
்பக்ைததிலிருநதும் உருவாகும் அண்்டநாைங்ைள் 
உ்டலின் கையப்்பகுதியில ஒன்றிகணநது 
அண்்டச்பாது நாைம் எனப்்படும் ைைவிநாைதகத 
ததாற்றுவிக்கிறது. ைைவிநாைம் இனப்க்பயில 
திறக்கிறது. ைைவிநாைததின் செங்குததுப் பிைதவ 
ச்பண் இனப்ச்பருக்ைததுகை எனப்்படுகிறது. 
6வது வயிற்றுக்ைண்்டததில உள்ை ஓர இகண 
விநது சைாள்க்பைள் இனப்க்பயின் 
முதுகுப்புறததிலுள்ை கையததுகை வழியாைத 
திறக்கிறது. ைைவியின் த்பாது அண்்டங்ைள் 
இனப்க்பக்குள் விழுகின்றன. பின்னர அங்கு 
விநதுச் செலைைால ைருவுறுகின்றன. நன்கு 
கிகைதத ஓர இகண சவண்ணிறக் 
ப்கோல்்லடரியல் சு�பபி்கள அண்்டைததின் 
பின்்பகுதியில உள்ைது. இச்சுரப்பிதய, 
ைருமுடக்டைகைப் ்பாதுைாக்கும் ஊததிைா எனும் 
ைருமுடக்டக்கூடக்டச் சுரக்கிறது. ்ப்டகு 
வடிவைான இனப்க்ப 7, 8 ைற்றும் 9வது 
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Oriental Cockroach
Brown-banded Cockroach 

German Cockroach
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வயிற்றுக்ைண்்டத தைடுைைால 
உருவாக்ைப்்பட்டதாகும். இனப்க்ப இரு 
அகறைைாைப் பிரிக்ைப்்படடுள்ைது. ைைவிநாைம் 
திறக்கும் அகற இனப்ச்பருக்ை அகற என்றும், 
ைருமுடக்டகூடு உருவாகும் அகற, ைருமுடக்டகூடு 
அகற என்றும் அகழக்ைப்்படுகின்றன. ச்பண் 
பூச்சிைளில 3 இகண கைடடின் ஓடுைள் 
ஒன்றிகணநது தைாதனாத்பாஃக்பசிஸ எனும் 
அகைப்்பாைப் ச்பண் புகழகய சூழ்நதுள்ைது. 
முடபடயீடடுவோயில் (Ovipositor) என்னும் இது 
முடக்டைகை முடக்டக் கூடடிற்குள் செலை வழி 
செய்கிறது (்ப்டம் 4.14).

ைரப்்பான் பூச்சியின் ்கருமுடபடககூடு்கள 
(Ootheca) அ்டரசிவப்பிலிருநது ைரும்்பழுப்பு 
நிறமுக்டயகவ. 12மி.மீ நீைமும்  
16 முடக்டைகையும் சைாண்்ட இக்கூடு, 
ஏதாவசதாரு ச்பாருளின் தைல, குறிப்்பாை 
உணவுப்ச்பாருடைள் அருகில அதிை ஈரப்்பதமிக்ை, 
இடுக்குைள், சவடிப்புைள் அருகில 
ஒட்டகவக்ைப்்படுகிறது. ஒரு ைரப்்பான்பூச்சி தன் 
வாழ்நாைான ஒன்று முதல இரண்்டாண்டுைளில 
சுைார 15-லிருநது 40 ைருமுடக்டக் கூடுைகை 
உற்்பததி செய்கின்றது.

டிப்தைாப்டீரா ்பங்க்த்ட்டா 
சிற்றினதகதச்  தெரநத ைரப்்பான் 
பூச்சிைள் தன் குஞ்சுைளுக்ைாை 
அ்டரததியான ்படிை ்பாகை 

உற்்பததி செய்கின்றன. மியான்ைர, சீனா, ஃபிஜி, 
ேவாய் ைற்றும் இநதியாவில ைாணப்்படும் 
இவற்றின் ்பால, எதிரைாைததில சிறநத 
உணவாை இருக்கும் என்று அறிவியைாைரைள் 
ைருதுகின்றனர.

இக்கூடுைளுக்குள்தைதய சுைார 5-13 
வாரங்ைளுக்கு ைரு வைரச்சியக்டகிறது. இதன் 
ைருவைரச்சி, இறக்கையற்ற ்படிநிகைைகைக் 
சைாண்டிருப்்பதால, ைரப்்பான் பூச்சி 
ெோ�ோபமடடோ்ெோலஸ (Paurametabolus) வகை 
எனப்்படுகிறது. முதிர உயிரிைகை ஒதத  
இறக்கையற்ற வைர்உயிரி்கள (Nymph) வைர 
உருைாற்றததின் வழியாை முதிர உயிரியாகின்றன. 
இவவாறு முதிர உயிரியாை ைாறுவதற்கு முன் 
இறக்கைைைற்ற வைர உயிரி சுைார 13 முகற 
ததாலுரிததுக் (Ecdysis) சைாள்கிறது.
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ைரப்்பான் பூச்சியின் ச்பரும்்பான்கையான 
சிற்றினங்ைள் ்பரவைான வகைைள் ஆகும். 
சைாததமுள்ை சுைார 4600 இனங்ைளில சுைார 
30 சிற்றினங்ைள் ைனித வாழி்டங்ைதைாடு 
சதா்டரபுக்டயன. சுைார 4 சிற்றினங்ைள் தீங்கு 
உயிரிைைாை நன்கு அறியப்்படடுள்ைன. அகவ 
உணவுப்ச்பாருடைகைச் சிகததது ைாெக்டயச் 
செய்கிறது. ைரப்்பான் பூச்சிைள் ்பை ்பாக்டீரியா 
தநாய்ைகைக் ை்டததுகின்றன. அகவ இருப்்பதத 
சுைாதாரக் குகறவிற்ைான அக்டயாைைாைக் 
ைருதப்்படுகிறது. ்பைருக்கு ஆஸதுைா தநாய் 
வருவதற்கும் இப்பூச்சி ைாரணைாகிறது.

4.3  தவகள - 
ராொ பெக்ா்டககடலா 
சுைார 360 மிலலியன் ஆண்டுைளுக்கு முன்பு 
நீரிலிருநது நிைதகத தநாக்கி வாழ வநத 
முதல முதுகு நாணி இருவாழ்விைள் ஆகும். 
சதா்டக்ைததிலிருநதத உைகின் எலைாப் 
்பகுதிைளிலும் ்பரவத சதா்டங்கிய இகவ, 
சவவதவறு இனங்ைைாை தவறு்படடு, இன்று 
சுைார 4500 சிற்றினங்ைைாகியுள்ைன. 
நீரிலும் நிைததிலும் வாழும் தன்கைகயக் 
சைாண்டிருப்்பதால தவகைைள் 
இருவாழ்விைள் (ஆம்ஃபிபியன் கிதர. ஆம்ஃபி 
– இரண்டிலும், ்பயாஸ - வாழ்தல) என 
அகழக்ைப்்படுகின்றன. 

வகைப்ாடடு நிகல
சதாகுதி – முதுகுநாணிைள்
வகுப்பு – இரு வாழ்விைள்
வரிகெ – அனுரா
 த்பரினம் – ரானா
சிற்றினம் – சேக்ஸைாத்டக்க்டைா

இகவயகனததும் மூன்று வரிகெைளில 
உள்ை்டக்ைப்்படடுள்ைன. இவற்றில ச்பரிய 
வரிகெயான அனுராவில ைடடும் சுைார 3900 
சிற்றினங்ைள் உள்ைன. தற்த்பாகதய ைாதிரி 
உயிரியான ரானா சேக்ஸைத்டக்க்டைா 
(இநதியப் ்பச்கெததவகை) ைற்றும் ததகரைள் 
அனுரா வரிகெகயச் தெரநததாகும்.  

தவகைைள் ச்பாதுவாை குைம், 
குடக்டைள், நீதராக்டைள் ைற்றும் ஈரப்்பதைான 
இ்டங்ைளில வாழும். சிறு பூச்சிைள், புழுக்ைள், 
சிறுமீன்ைள், ஓடுக்டய ைற்றும் ஓ்டற்ற 
நதகதைள், த்பான்றகவதய தவகையின் 
உணவாகும். ைருவைரச்சியின் சதா்டக்ைக் 
ைாைம் முழுவதும் நீரிதைதய நக்டச்பறுவதால, 
அகவ சுவாசிப்்பதற்ைாை மீன்ைகைப் த்பாை 
செவுள்ைகைப் ச்பற்றுள்ைன. சுற்றுச் சூழலின் 
சவப்்பநிகைக்தைற்்ப தவகையின் உ்டல 
சவப்்பமும் தவறு்படுவதால, இவவுயிரிைள் 
மோறு பவபெநிபல விலங்கு்கள (Poikilotherms) 
என்றும் அகழக்ைப்்படுகிறது.

படம் 4.15 ்தவடளயின் புறத்்தபாற்றம்
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அடடவபை – 4.3 தவளைகளுக்கும் ததகரைளுக்குமிக்டதயயான தவறு்பாடுைள்

்பண்புைள்

 

தவகைைள்

 

ததகரைள்

குடும்்பம் ரானித்ட ்பஃத்பானித்ட
உ்டல வடிவம் ஒலலியானது ்பருததது
ைாலைள் நீண்்டகவ குடக்டயானகவ
விரலிக்டச் ெவவு சைாண்்ட ்பாதம் உள்ைது இலகை
ததால சைன்கையான ஈரமுள்ை ததால ச்பருமுகிழ்ப்பு த்பான்ற 

சுரப்பிைளு்டன் உைரநதததால
்பற்ைள் தைலதாக்ட ்பற்ைள், தவாைரின் 

்பற்ைள் ஆகியகவ உண்டு
்பற்ைள் இலகை

முடக்டயிடுதல சைாததாை முடக்டைகையிடும் ெரைாை முடக்டைகையிடும்

பு்றதநதோற்றம்

்ப்டகு த்பான்ற தவகையின் உ்டல, நீரில 
நீநதுவதற்கு ஏற்றதாை உள்ைது. முதுகுப்புற 
வயிற்றுப் புற அச்சு வாக்கில தடக்டயாக்ைப்்பட்ட 
தவகையின் உ்டைானது தகை ைற்றும் உ்டல 
எனும் இரு்பகுதிைகைக் சைாண்்டது. உ்டலின் 
தைல த்பாரததப்்படடுள்ை சைன்கையான 
வழுவழுப்பு தன்கை மிக்ை ததால, தைரவாை 
உ்டதைாடு இகணக்ைப்்படடுள்ைது. 
முதுகுப்புறததிலுள்ை ததால, அ்டர ்பச்கெ 
நிறதகதயும், வயிற்றுப் புறததில சவளிறிய 
நிறதகதயும் சைாண்்டது. முக்தைாண 
வடிவிைான இதன் தகையின், முன் 
முகனப்்பகுதி ெற்தற நீண்டு கூரமுைைாகி 
உள்ைது. முன்முகனப்்பகுதியில அைன்ற 
ச்பரிய வாய் அகைநதுள்ைது. 
கூரமுைப்்பகுதியின் முதுகுப்புறததில 
கையக்தைாடடின் இருபுறமும் 
்பக்ைததிற்சைான்றாை புறநாசித துகைைள் 
உள்ைன (்ப்டம்.4.15). புற நாசித துகைக்கு ெற்று 
பின்தன ச்பரிய, ஓர இகணக் ைண்ைள் புக்டதத 
நிகையில ைாணப்்படுகின்றன. இகைைள் 
ைண்ைகைப் ்பாதுைாக்கின்றன. சைாததமுள்ை 
மூன்று இகைைளில தைலிகை அகெவற்றது. 
அகெயக்கூடிய கீழ்இகை ைண்ைகைப் 
்பாதுைாக்கிறது. நீரில இருக்கும் த்பாது 
தவகையின் ைண்ைகை மூன்றாவது இகையான 
ஒளி ஊடுருவக்கூடிய நிக்டித்டடடிங் ெவவு 
்பாதுைாக்கிறது. தவகையின் ைண்ைளுக்குப் 
பின்னால இரண்டு ்பக்ைங்ைளிலும் செவிப்்பகற 

ைாணப்்படுகின்றன, தவகைைளில புறச்செவி, 
ைழுதது ைற்றும் வால ஆகியகவ இலகை. 

வரிபச - அனு�ோ (�வபை்கள 
மற்றும் ் �ப�்கள)

தாவிச் செலவதற்கு ஏற்்ப நீண்்ட 
பின்னங்ைாலைகை தவகையும் 

ததகரைளும் ச்பற்றுள்ைன. தவகைைள், நீர, 
நிைம் ைற்றும் ைரங்ைள் மீதும் வாழ்வன. சிை 
சிற்றினங்ைளில ச்பற்தறார ்பாதுைாப்பு ்பண்பும் 
ைாணப்்படுகிறது.

உ்டல்பகுதியில ஓர இகண 
முன்னங்ைாலைளும் ஓர இகண 
பின்னங்ைாலைளும் உள்ைன. முதுகுப்புறததின் 
பின்முகனயில பின்னங்ைாலைளுக்கிக்டதய 
செரிைான, சிறுநீரை இனப்ச்பருக்ைப் 
ச்பாதுக்ைழிவுப் புகழ (Cloaca) அகைநதுள்ைது. 
குடக்டயான ைற்றும் தடிைனான 
முன்னங்ைாலைள் உ்டல எக்டகயத தாங்ைக் 
கூடியதாை உள்ைது. தாவலின் முடிவில 
தகரயிறங்கும் த்பாது நிைததில ஊன்ற 
இக்ைாலைள் ்பயன்்படுகின்றன. முன்னங்ைாலில 
தைற்கை, முன் கை ைற்றும் கை ஆகிய மூன்று 
்பகுதிைள் உள்ைன. கையில நான்கு விரலைள் 
உண்டு. பின்னங்ைாலைள் நீண்டு ச்பரியதாை 
உள்ைன. இதில சதாக்ட, கீழ்க்ைால ைற்றும் 
்பாதம் என மூன்று ்பகுதிைள் உண்டு. ்பாதததில 
விரலிக்டச் ெவவு சைாண்்ட ஐநது விரலைளும் 

XI Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd   75 24/12/2021   18:32:14



76

ஆறாவது விரல எனக் ைருதப்்படுகிற சிறிய 
புக்டப்பும் ைாணப்்படுகிறது. நீரில 
இருக்கும்த்பாது நீநதுவதற்கும் நிைததில 
தாவிக் குதிப்்பதற்குைான தைவகைப்்பாை 
பின்னங்ைாலைள் அகைநதுள்ைது. தவகை, 
ஓய்வு நிகையில தன் பின்னங்ைாலைகை ‘Z’ 
வடிவததில ைடிதது கவததுக் சைாள்கிறது.

இனப்ச்பருக்ை ைாைங்ைளில தவகைைளில 
்பாலவழி தவறு்பாடடு தன்கை சதளிவாைத 
சதரிகிறது (்ப்டம். 4.16). ஆண் தவகையில, 
ஓரிகண கு�ல் பெயும் (Vocal sac), முன்னங்ைால 
முதல விரலின் கீதழ ்கலவித் திண்டும்  
(Nuptial pad) நன்கு வைரச்சியக்டநதுள்ைன. 
குரலக்ப தவகையின் ைரைர ஒலிகய (croaking 
sound) அதிைப்்படுதத உதவுகிறது. ச்பண் 
தவகைைளில குரலக்ப ைற்றும் ைைவித திண்டு 
ைாணப்்படுவதிலகை.

உள்ளுறுப்பு அமமப்பு

செரிமோன மணடலம்

தவகையின் உணவுப்்பாகத, வாய் முதல 
ைைவாய் வகரயில நீண்டுள்ைது. இது வாய், 
வோய்ககுழி, சதாண்க்ட, உணவுக்குழல, 

இகரப்க்ப, முன் ைற்றும் பின் சிறுகு்டல, 
ைைக்கு்டல, ச்பாதுக்ைழிவுததுகை ஆகிய 
்பகுதிைகைக் சைாண்்டது. உணவுப்்பாகத 
ச்பாதுப்புகழ வழிதய சவளிதய திறக்கிறது 
(்ப்டம்.4.17). அைன்ற, ச்பரிய வாய், 
வாய்க்குழியில திறக்கிறது. �பசயோலோன 
ஒடடும் �ன்பம ப்கோண்ட நோககு, வாய்க்குழியின் 
தகரப்்பகுதியில அகைநதுள்ைது, இது வாயின் 
முன் ்பகுதியில இகணநதும் பின்்பகுதி 
இகணயாைலும் உள்ைது. நாக்கின் நுனி 
பிைவு்பட்ட முகனகயக் சைாண்டுள்ைது.

படம் 4.17 ்தவடளயின்  வபாய்க்குழி
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பூச்சிைள் உள்ளிட்ட இகரகயக் 
ைண்்டவு்டன் மிை விகரவில நீளும் நாக்கில 
இகர ஒடடிக்சைாண்்டவு்டன் நாக்கு உ்டனடியாை 
வாயினுள் இழுக்ைப்்படடு வாய் மூ்டப்்படுகிறது. 
தைலதாக்டயின் உட்பகுதியில, கூரகையான, 
சிறிய ்மல்�ோபடப ெற்்கள ஒற்கற வரிகெயில 
அகைநதுள்ைன. (்ப்டம் 4.17) இகதததவிர 
உள்நாசிததுவாரங்ைளின் அருகில இரண்டு 
சதாகுதி தவாைகரன் ்பற்ைள் (vomerine teeth) 
உள்ைன. கீழ்ததாக்ட ்பற்ைைற்றது.

வாய், வாய்க்குழியிலும், வாய்க்குழி 
சதாண்க்ட வழியாை உணவுக்குழலிலும் 
திறக்கிறது. குடக்டயான உணவுக்குழல 
இகரப்க்பயில முடிகிறது. இகரப்க்பகயத 
சதா்டரநது வரும் கு்டல, ைைக்கு்டல வழியாை 
இறுதியில ச்பாதுைழிவகரயில திறக்கிறது 
(்ப்டம்.4.18). ைலலீரலில சுரக்ைப்்படும் பிதத நீர, 
பிததப்க்பயில தெமிக்ைப்்படுகிறது. ைற்சறாரு 
செரிைானச் சுரப்பியான ைகணயம், ைகணய 
நீகர உற்்பததி செய்கிறது. இதில செரிைான 
சநாதிைள் உள்ைன.

பிைவு்பட்ட நாக்கினால பிடிக்ைப்்பட்ட 
உணவு, இகரப்க்பச் சுவரினால சுரக்ைப்்படுகிற 

படம் 4.16 ஆண் ்தவடளயின் குரல் டபயும், கலவித திண்டும் 
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வோய்ககுழி வழி சுவோசத்தின் த்பாது, வாய் 
மூடியிருக்கும் நிகையில, நாசித துகைைள் 
திறநதிருக்கின்றன. வாய்க்குழியின் தகரப்்பகுதி 
தைலும் கீழும் ஏறி இறங்குகையில நாசித 
துகைைள் வழியாைக் ைாற்று சவளிதயற்றம் 
ைற்றும் உள்தைற்ற நிைழ்வுைள் நக்டச்பறுகின்றன. 
நீண்்ட, சவளிரசிவப்பு நிறதகதயுக்டய க்ப 
த்பான்ற அகைப்பு சைாண்்ட ஓரிகண 
நுகரயீரலைள் ைாரபின் தைற்்பகுதியில 
அகைநதுள்ைன. நாசித துகைைள் வழியாை 
உள்நுகழயும் ைாற்று வாய்க்குழி மூைம் 
நுகரயீரலைகை அக்டகிறது. நுகரயீரலைள் 
மூைம் நக்டச்பறும் சுவாெம் நுப�யீ�ல் சுவோசம் 
(Pulmonary respiration) எனப்்படும். ்்கோபட்கோல 
உறக்கம் (Aestivation) ைற்றும் குளிர்்கோல உறக்கம் 
(Hibernation) ஆகிய நிைழ்வுைளின் த்பாது ததாலின் 
வழியாைச் சுவாெம் நக்டச்பறுகிறது.

இரதத ஓடட மணடலம்

மூன்று அகறைகைக் சைாண்்ட இதயம், 
இரதத நாைங்ைள் ைற்றும் இரததம் ஆகியவற்கறக் 
சைாண்டு தவகையின் இரததச் சுற்தறாட்ட 
ைண்்டைம் அகைநதுள்ைது. பெரி்கோர்டியம் 
எனும் இரடக்டச் சுவர சைாண்்ட ெவவினால 
இதயம் சூழப்்படடுப் ்பாதுைாக்ைப்்படடுள்ைது. 
சைலலிய சுவர சைாண்்ட இரண்டு, இதய தைற்புற 
அகறைளுக்கு ஆரிககிள்கள (ஏடரியம்) என்று 
ச்பயர. தடிதத சுவர சைாண்்ட ஒற்கற இதயக் 
கீழகறக்கு பவன்டிரிககிள என்று ச்பயர. 
இதயததின் முதுகுப்புறததில அகைநதுள்ை, 
சைலலிய சுவருக்டய முக்தைாண வடிவ 
அகறக்குச் பசனஸ வி்னோ்ஸஸ எனப்ச்பயர. 
இதயததின் வயிற்றுப் புறததில குறுக்ைாை, 

படம் 4.18 ்தவடளயின்  செரிமபான மண்டலம்

பைட்�ோகு்ைோரிக அமிைம், ைற்றும் 
இப�பபெ நீரினோல் செரிக்ைப்்படுகிறது. 
ஓரைவிற்குச் செரிக்ைப்்பட்ட உணவான, 
இப�பபெெோகு (Chyme), இகரப்க்பயிலிருநது 
முன்சிறு கு்டலுக்குள் செலுததப்்படுகிறது. 
முன்சிறுகு்டல, ைலலீரலிலிருநது பிதத நீகரயும் 
ைகணயததிலிருநது ைகணய நீகரயும் 
ச்பாதுநாைம் வழியாைப் ச்பறுகிறது. பித்�நீர் 
சைாழுப்க்ப ்பாலைைக்டயச் செய்கிறது. 
ைாரத்பாகேடதரட, புரதம் ைற்றும் 
சைாழுப்க்பச் செரிக்ைக் ்கபைய நீர் உதவுகிறது. 
செரிததலின் இறுதி நிைழ்வு கு்டலில ந்டக்கிறது. 
கு்டல சுவரில உள்ை விரல த்பான்ற 
குடலுறிஞ்சி்கள ைற்றும் நுண்குடலுறிஞ்சி்கள 
செரிதத உணகவ உடகிரகிக்கின்றன. செரிக்ைாத 
தி்டக்ைழிவுைள் மலககுடல் வழியாைப் ச்பாதுக் 
ைழிவகறக்குக் ை்டததப்்படுகிறது. அங்கிருநது 
ச்பாதுக்ைழிவுததுகை வழியாைக் ைழிவுைள் 
சவளிதயறுகின்றன.

சுவோெ மணடலம்

நீரிலும் நிைததிலும் இருதவறு முகறைளில 
தவகைைள் சுவாசிக்கின்றன. நீரில 
இருக்கும்த்பாது, நீரில ைகரநதுள்ை ஆக்ஸிஜன் 
்�ோலின் வழியோ்க வி�வல் முபறயில் ெரிமோற்றம் 
செய்யப்்படுகிறது (Cutaneous respiration). நிைததில 
இருக்கையில, வாய்க்குழி, ததால ைற்றும் 
நுகரயீரல ஆகியகவ சுவாசிக்ைப் 
்பயன்்படுகின்றன. வாய்க்குழி (Buccal respitation) 

மலபபுபை: ்பாலூடடிைளில, 
உணவுப்்பாகதயின் இறுதியில 
செரிக்ைாத உணவுப் 
ச்பாருகை சவளிதயற்ற 

இப்புகழ அகைநதுள்ைது.

பெோதுக்கழிவுத்துபை: குருதசதலும்பு 
மீன்ைள், இருவாழ்விைள், ஊரவன, ்பறப்்பன 
முடக்டயிடும் ்பாலூடடிைள் ஆகியவற்றில 
ைைமும் சிறுநீரும் இததுகை வழியாை 
ச வ ளி த ய ற் ற ப் ்ப டு கி ற து . 
இனப்ச்பருக்ைததிற்ைாைவும் இததுகை 
்பயன்்படுகிறது.

XI Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd   77 24/12/2021   18:32:15



78

ொய்வாை அகைநதுள்ை தடிதத சுவர சைாண்்ட 
ட�ங்்கஸ ஆர்டீரி்யோசஸ (ச்பாது ச்பருநதைனி) 
சவன்டரிக்கிளிலிருநது சதா்டங்குகிறது. இது 
தைசைழும்பி இதயததின் தைற்புறததில இ்டது 
ைற்றும் வைது ச்பருந தைனிைைாைப் பிரிகிறது. 

ஒவசவாரு பெருந்�மனியும், �பலத்�மனி 
(்க்�ோடிட), சிஸடமிக �மனி ைற்றும் நுப�யீ�ல் 
– ் �ோல் �மனி என முப்பிரிவுைைாைப் பிரிகின்றது. 
�பலத்�மனி்கள உ்டலின் முன்புறப் 
்பகுதிைளுக்கு இரதததகத அளிக்கின்றன. 

முதுகுபபுறத ்்தபாற்றம்வயிற்றுபபுறத ்்தபாற்றம்
படம் 4.19 ்தவடளயின் இ்தயம்  - முதுகு மற்றும் வயிற்றுபபுறத ்்தபாற்றம்
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படம் 4.20 ்தவடளயின் இ்தயம் உள்ளடமபபு
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இரததத தடடு செலைள் என மூவகை இரததச் 
செலைளும் உள்ைன. (்ப்டம் 4.21). இரததச் 
சிவப்்பணுக்ைள், சிவப்பு நிற நிறமிகயயும் 
உடைருகவயும் சைாண்டு நீள்வட்ட வடிவில 
உள்ைன. நிறைற்ற சவள்கையணுக்ைள் 
உடைருகவக் சைாண்டு வட்ட வடிவில உள்ைன.

�ரம்பு மணடலம்

தவகையின் நரம்பு ைண்்டைதகத மூன்று 
சதாகுப்புைைாைப் பிரிக்ைைாம். அகவயாவன, 
கைய நரம்பு ைண்்டைம் (CNS), புறநரம்பு 
ைண்்டைம் (PNS) ைற்றும் தானியங்கி நரம்பு 
ைண்்டைம் (ANS). புறநரம்பு ைண்்டைததில  
10 இகண மூகை நரம்புைளும், 10 இகண 
தண்டுவ்ட நரம்புைளும் அ்டங்கும். தானியங்கு 
நரம்பு ைண்்டைதகதப் ்பரிவு நரம்பு ைண்்டைம் 
ைற்றும் இகண்பரிவு நரம்பு ைண்்டைம் என 
தைலும் இரு பிரிவுைைாைப் பிரிக்ைைாம். இகவ 
வயிற்று உறுப்புைளின் தானியங்கு தகெைகைக் 
ைடடுப்்படுததுகின்றன. கைய நரம்பு ைண்்டைம், 
மூகை ைற்றும் தண்டுவ்டதகத 
உள்ை்டக்கியதாகும்.  ைண்க்ட ஓடடிற்குள் மிைப் 
்பாதுைாப்்பாை கவக்ைப்்படடுள்ை மூகைகயச் 
சுற்றிப் ்பயாதைட்டர ைற்றும் டியுராதைட்டர 
எனும் இரு மூகை ெவவுைள்  சூழ்நதுள்ைன. 
மூகையானது முன்மூகை, நடுமூகை ைற்றும் 
பின்மூகை என மூன்று ்பகுதிைைாைப் 
பிரிக்ைப்்படடுள்ைது. இவற்றில ச்பரிதான 
முன்மூகை (Prosencephalon) நுைரச்சி 
ைதுப்புைள், ச்பருமூகை அகரக்தைாைங்ைள், 
டீைன் செஃ்பைான்   ைற்றும் க்டயன்செஃ்பைான் 

ஒவசவாரு ்பக்ைததிலும் உள்ை சிஸ்டமிக் 
தைனிைள் ெற்தற பின்தனாக்கிச் சென்று 
முதுகுப்புற கையப்்பகுதியில ஒன்று தெரநது 
முதுகுபபுறப பெருந்�மனியோகிறது. உ்டலின் 
பின்்பகுதிக்கு இததைனி இரதததகத அளிக்கிறது. 
நுகரயீரல – ததால தைனி, அசுதத இரதததகத 
நுகரயீரலுக்கும், ததாலுக்கும் அனுப்புகிறது. 
உ்டல உறுப்புைளிலிருநது வரும் ஆக்ஸிஜன் 
அற்ற அசுதத இரதததகத, உ்டலின் முன் 
்பகுதியிலிருநது வரும் இரு ் மற்பெருஞ்  சிகரைள் 
ைற்றும் பின் ்பகுதியிலிருநது வரும் ஒரு 
கீழ்பெருஞ்சிப� ஆகியவற்றின் வழியாைச் 
கெனஸ விதனாஸைஸ ச்பறுகிறது. கெனஸ 
விதனாஸைஸ, இதயததின் வைது ஆரிக்கிளுக்கு 
அசுதத இரதததகத அனுப்புகிறது. 
அதததவகையில, இ்டது ஆரிக்கிள், நுகரயீரல 
சிகர வழியாை ஆக்சிஜதனற்றப்்பட்ட இரதததகதப் 
ச்பறுகிறது. சிறுநீரைம் ைற்றும் ைலலீரல த்பாரட்டல 
ைண்்டைங்ைள் தவகையில ைாணப்்படுகின்றன 
(்ப்டங்ைள் 4.19 ைற்றும் 4.20).

 சதரிந்து சதளிநவோம்
்பறகவ ைற்றும் ்பாலூடடிைளில ைாணப்்படும் 
நான்கு அகறைள் சைாண்்ட இதயதகதப் த்பாை 
மூவகறைள் சைாண்்ட தவகையின் இதயம் திறன் 
வாய்நததாை இலகை. ஏன்?

இரததததில சுைார 60 % அைவிற்குத திரவப் 
பிைாஸைாவும், சுைார 40% அைவிற்கு இரததச் 
சிவப்்பணுக்ைள், சவள்கையணுக்ைள் ைற்றும் 

படம் 4.21 ்தவடள - இரத்தச்செல்கள்
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படம் 4.22 ்தவடளயின் மூடள - முதுகு மற்றும் 
வயிற்றுபபுறத ்்தபாற்றம்

ஆகிய ்பகுதிைகைக் சைாண்டுள்ைது. நுைரச்சி 
ைதுப்புைளின் முன்்பகுதி குறுகி தனிததும் 
பின்்பகுதி இகணநதும் ைாணப்்படும். 
இக்ைதுப்புைளுக்குள் நுைரச்சி 
சவன்டரிக்கிள்ைள் எனப்்படும் சிறுகுழிைள் 
உள்ைன. நடுமூகையில  (Mesencephalon), இரு 
ச்பரிய ்பாரகவ ைதுப்புைள் உண்டு. இவற்றில 
உள்ை குழிைளுக்கு ்பாரகவ சவன்டிரிக்கிள்ைள்  
(Optic ventricles) என்று ச்பயர. பின்மூகையில 
(Rhombencephalon), சிறுமூகை ைற்றும் முகுைம் 
ஆகியகவ உள்ை்டங்கியுள்ைன.  சிறுமூகை  
குறுைைான சைலலிய குறுக்கு ்படக்டயாைப் 
பின் மூகையின் தைல ்பகுதியில 
ைாணப்்படுகிறது. இதன் பின் முகுைம் 
அகைநதுள்ைது. இம்முகுைம் ஃச்பாராைன் 
தைக்னம் எனும் ச்பருநதுகையின் வழியாைத 
தண்டுவ்டைாய்த சதா்டரகிறது. 
முதுகுப்புறதததயுள்ை முதுசைலும்புத சதா்டர 
தண்டுவ்டதகதச் சூழ்நது ்பாதுைாக்கிறது  
(்ப்டம் 4.22).

கழிவு நீகக – இனப் சபருகக மணடலம் 

கழிவு நீகக உறுப்புகள்

கநடரஜன் ைழிவுப்ச்பாருடைள் 
சவளிதயற்றம், நீர ைற்றும் உப்பு 
ெைநிகைப்த்பணுதல த்பான்றகவ நன்கு 
வைரச்சியக்டநத ைழிவு நீக்ை ைண்்டைததால 
தைற்சைாள்ைப்்படுகிறது. ஓரிகண 

சிறுநீரைங்ைள், ஓரிகண சிறுநீரை நாைங்ைள், 
சிறுநீரப்க்ப ைற்றும் ச்பாதுக்ைழிவுததுகை 
ஆகியன  இம்ைண்்டைததில அ்டங்கும். அ்டர 
சிவப்பு நிறம் சைாண்்ட,  தடக்டயான, நீண்்ட 
சிறுநீரைங்ைள் உ்டற்குழியில முதுசைலும்புத 
சதா்டரின் ்பக்ைததிற்சைான்றாை 
அகைநதுள்ைன. சிறுநீரைங்ைள் மீ்சோபநஃபரிக 
வகைகயச் ொரநதது. ஒவசவாரு  
சிறுநீரைததிலும் ்பை பநஃப�ோன்்கள எனும் 
செயல அைகுைள் உள்ைன. இகவ 
இரததததிலுள்ை கநடரஜன்  ைழிவுப் 
ச்பாருடைகைப் பிரிதது யூரியாவாை 
சவளிதயற்றுகின்றன. எனதவ தவகைைள் 
யூரி்யோபடலிக  வகை (யூரியோ நீககி) 
உயிரிைைாகும். சிறுநீரைங்ைளிலிருநது 
ததான்றும் ஓரிகண சிறுநீரை நாைங்ைள் 
ச்பாதுக்ைழிவுப்க்பயில திறக்கின்றன. 
அகதப்த்பான்தற, ைைக்கு்டலுக்குக் கீதழ 
சைலலிய சுவருக்டய ஒற்கறச் சிறுநீரப்க்பயும் 
ச்பாதுக்ைழிவகறயில திறக்கிறது.

இனப்சபருகக உறுப்புகள்.

ஓரிகண விநதைங்ைள் ஆண் இனப்ச்பருக்ை 
உறுப்புைைாகும். ஒவசவாரு விநதைமும் 
மீொரக்கியம் (Mesorchium) என்னும் 
ச்பரிடத்டானிய ெவவு ைடிப்புைள் மூைம் 
சிறுநீரைங்ைள் ைற்றும் முதுகுப்புற சுவரில 
இகணக்ைப்்படடுள்ைது விநதைங்ைளிலிருநது 
ததான்றும் விநது நுண்குழலைள் 
பீடடர் ்கோல்வோய்்கள (Bidder’s canal) இறுதியில 
அநதநதப் ்பக்ைததுச் சிறுநீரை நாைங்ைளில 
திறக்கின்றன. இதனால சிறுநீரை நாைம் 
ச்பாதுவான ைழிவுநீக்ை – இனப்ச்பருக்ைப் 
்பாகதயாகிப் ச்பாதுக்ைழிவகறயில திறக்கிறது 
(்ப்டம் 4.23).

ஓரிகண அண்்டைங்ைள் ச்பண் 
இனப்ச்பருக்ை உறுப்புைைாகும்.  (்ப்டம் 4.24) 
மீதொதவரியம் (Mesovarium) என்னும் 
ச்பரிடத்டானிய ெவவு ைடிப்புைள், 
அண்்டைங்ைகை சிறுநீரைங்ைள் ைற்றும் 
முதுகுப்புற சுவரில இகணததுள்ைன. 
சிறுநீரைங்ைளின் ்பக்ைவாடடில ஓரிகண சுருண்்ட 
அண்்ட நாைங்ைள் அகைநதிருக்கின்றன. அண்்ட 
நாைம் ஒவசவான்றும் முன்புறததில 
உ்டற்குழியில திறக்ைக்கூடிய புனல வடிவத 
திறப்க்பயும் (Ostia), ச்பாதுக்ைழிவுப் க்பயில 
திறக்கும் பின் ்பகுதிகயயும் சைாண்டுள்ைன. 
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படம் 4.25 ்தவடளயின் வளர் உருமபாற்றம்

ஆண் தவகைைளில ைாணப்்படுவது த்பாைன்றி, 
ச்பண் தவகைைளில அண்்ட நாைங்ைள் சிறுநீரை 
நாைங்ைளிலிருநது தனிததுக் ைாணப்்படுகின்றன. 
அண்்ட நாைங்ைள், ச்பாதுக்ைழிவுப் க்பயில 

திறப்்பதற்கு முன்்பாைச் ெற்று விரிவக்டநது ஒரு 
அண்்டப்க்பயாை உருவாகியுள்ைது. உயிரியில 
இருநது வைரச்சியக்டநத முடக்டைள், ச்பாதுக் 
ைழிவுததுகை வழியாை சவளிதயற்றப்்படுவதற்கு 

படம் 4.23 ஆண் ்தவடளயின் கழிவு நீக்க – இனப 
சபருக்க மண்டலம்

படம் 4.24 சபண் ்தவடளயின் கழிவு நீக்க – இனப 
சபருக்க மண்டலம்
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எலைா இ்டங்ைளிலும் ்பரவியுள்ை ைண்புழு 
இனைான, ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீயின் உ்டல 
கியூடடிக்கிள் உகறசைாண்்டது. இரு்பக்ை 
ெைச்சீருக்டய இதன் நீண்்ட உ்டல உருகை 
வடிவைானது. கிகைச்டலைததில உள்ை  
14 முதல 17 வது ைண்்டங்ைள் தவிர ைற்சறலைாக் 
ைண்்டங்ைளும் ஒதரைாதிரியானகவ. இநநான்கு 
ைண்்டங்ைள் அ்டரததியான நிறதகதயும், 
தடிததும், சுரப்புச் செலைகைக் சைாண்டும் 
உள்ைன. இகவ ைருமுடக்டக் கூடுைகை 
உருவாக்ை உதவுகின்றன. ஒவசவாரு 
ைண்்டததிலும் இ்டப்ச்பயரச்சிக்ைாை ‘S’ வடிவச் 
சீட்டாக்ைள் ைாணப்்படுகின்றன. 
முடக்டயிலிருநது சதா்டங்கும் வாழ்க்கை 
சுழற்சியில இக்டநிகை உயிரிைள் 
ஏதுமிலைாததால ைண்புழுவின் வைரச்சி 
தநரமுை வைரச்சியாகும். 

பூச்சியினங்ைளின் அடிப்்பக்டப் 
ச்பாதுப்்பண்புைள் அகனதகதயும் ச்பற்று 
உைைசைலைாம் ்பரவியுள்ை உயிரினைானது 
ைரப்்பான் பூச்சியாகும். முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற 
அச்சு வாக்கில தடக்டயாக்ைப்்பட்ட இதன் உ்டல 
இரு ்பக்ைச் ெைச்சீர அகைப்பு ைற்றும் 
ைண்்டங்ைகைக் சைாண்்டது. தகை, ைாரபு, 
வயிறு என உ்டல முப்ச்பரும் பிரிவுைகை 
உக்டயது. சைாகெக் (அ) ்பகுதிப் ்பாரகவ 
சைாண்்ட ஓரிகண கூடடுக்ைண்ைள் ஒளி 
உணரவியாகும். ைாரபுக் ைண்்டததிலுள்ை 
மூன்று ைண்்டங்ைளிலும், தைா ஓரிகண ந்டக்கும் 
ைாலைகைப் ச்பற்றுள்ைன. ்பறப்்பதற்ைாை 
ஈரிகண இறக்கைைள் 2 ஆம் ைற்றும் 3 ஆம் 
ைண்்டங்ைளில அகைநதுள்ைன. வயிற்றுப்்பகுதி 
்பததுக் ைண்்டங்ைளினால ஆனது, 
அைக்ைருவுறுதல முடிநது, ைருவைரச்சியில 
இறக்கையற்ற நிகைைள் உள்ைன. ஆைதவ இது 
்பாராசை்டாத்பாைஸ வகை ஆகும்.

சவப்்பம் ைாறும் வகைகயச் தெரநத 
முதுகுநாணியான, தவகை, நிைம் நீர 
இரண்டிலும் வாழும் தன்கை சைாண்டுள்ைது. 
சைன்கையான ஈரப்்பதைான ததால, 
உடைருகவக் சைாண்்ட இரததச் சிவப்்பணுக்ைள், 
ஆகியவற்கறப் ச்பற்ற தவகைைள் ஒரு்பால 
உயிரிைைாகும். நீரில இ்டப்்படும் முடக்டைள், 
ச்பாரிநது ்பை இைவுயிரி நிகைைகைக் ை்டநது, 
வைர உருைாற்றததிற்குப் பின் முதிரநத 
தவகையாகிறது. எனதவ, இதன் ைருவைரச்சி 
ைகறமுைவைரச்சியாகும்.

முன்பு வகர தற்ைாலிைைாை அண்்டப்க்பயில 
தெமிதது கவக்ைப்்படுகின்றன. தவகையில 
புறக்ைருவுறுதல நக்டச்பறுகிறது. 
ைருவுறுதலுக்குப் பின் சிை நாடைளிதைதய 
ைருமுடக்டைளிலிருநது �பலபபி�டபட 
என்னும் சிறிய வைர் இைவுயிரி்கள (tadpole) 
சவளிவருகின்றன. இகவ உ்டலில 
தெமிக்ைப்்படடுள்ை ைருவுணகவதய 
உணவூட்டததிற்குச் ொரநதுள்ைன. இகவ 
்படிப்்படியாை வைரநதபின் மூன்று இகண 
செவுள்ைகைப் ச்பறுகின்றன. தகைப்பிரடக்ட 
வைரநது முதிரநது ைாற்கற  சுவாசிக்கும், 
ஊனுண்ணும் முதிர தவகையாகிறது  
(்ப்டம் 4.25). இம்ைாற்ற நிைழ்வுைதை  
வைர் உருமோற்றம் எனப்்படும். உ்டலில ைாலைள் 
வைரச்சியக்டகின்றன. வால, செவுள்ைள் 
ஆகியகவ ைகறநது விடுகின்றன. வாய் அைன்று, 
தாக்டைளும் ்பற்ைளும் வைரச்சியக்டகின்றன. 
நுகரயீரல செயல்ப்டத துவங்குகிறது.  இவவாறு 
முதிர தவகை உருவாகிறது.

தவம்ளகளின் சபோரு்ளோதோர 
முககியததுவம்

சூழியல ைண்்டைததிகன நிகைப்்படுததும் 
உணவுச் ெங்கிலியின் முக்கிய அங்ைைாை 
தவகைைள் உள்ைன. எனதவ தவகைைள் 
்பாதுைாக்ைப்்ப்ட  தவண்டும்.

சைாசு உள்ளிட்ட, ைனிதனுக்கு தீங்கு 
விகைவிக்ைக்கூடிய பூச்சிைகை தவகைைள் 
உண்்பதனால பூச்சிைளின் உயிரதசதாகைக் 
ைடடுப் ்படுததப்்படுகிறது. 

இரதத அழுததம் ைற்றும் வயது 
முதிரகவக் ைடடுப்்படுததும் ைருநதுப் 
ச்பாருைாைப் ்பாரம்்பரிய ைருததுவததில 
்பயன்்படுததப்்படுகின்றன.

சுகவயும், அதிை உணவூட்ட ைதிப்பும் 
உக்டயதால அசைரிக்ைா,  ஜப்்பான், சீனா, 
வ்டகிழக்கு இநதியப் ்பகுதிைள் ைற்றும் ்பை 
நாடுைளில தவகைைள் ைக்ைைால  சுகவமிகுநத 
உணவாை உடசைாள்ைப்்படுகின்றன.

  ்ாடச் சுருகைம்

உ்டைகைப்பியல ரீதியாை ைண்புழு, ைரப்்பான் 
பூச்சி ைற்றும் தவகை ஆகியகவ ்பை சிறப்பு 
்பண்புைகைப் ச்பற்றுள்ைன. தமிழ்நாடடின் 
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  மதிபபீடு
1.  ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீ ைண்புழுவின் 

சிறப்புப்்பகுதியான கிகைச்டலைம் 
ைாணப்்படுவது. 

அ) 13 முதல 14 வகர உள்ை ைண்்டங்ைளில 

ஆ) 14 முதல 17 வகர உள்ை ைண்்டங்ைளில 

இ) 12 முதல 13 வகர உள்ை ைண்்டங்ைளில 

ஈ) 14 முதல 16 வகர உள்ை ைண்்டங்ைளில 

2. ைண்புழுக்ைளின் ்பால தன்கை 

அ) தனிப்்பால உயிரிைள் 

ஆ)  இரு்பால உயிரிைள் ஆனால 
சுயைருவுறுதல இலகை

இ)  சுயக் ைருவுறுதல சைாண்்ட இரு்பால 
உயிரிைள் 

ஈ) ைன்னி இனப்ச்பருக்ை உயிரிைள் 

3.  ைண்புழுக்ைள் உயிரவாழ, தன் வலுவான 
தகெைைால பூமிகயத துகைததுச் செலகின்றன. 
அப்த்பாது ைரிைப் ச்பாருடைகையும் 
ைண்கணயும் உடசைாண்டு உ்டலுக்குத 
ததகவயான உணவூட்டப்ச்பாருடைகை 
எடுததுக்சைாள்கின்றன. இநநிகையில, 
ைண்புழுவின் இருமுகனைளும் ெைைாை 
ைண்கண உடசைாள்கின்றன என்்பது ெரியா? 
தவறா? 

 அ) ெரி   ஆ) தவறு

4.  ைரப்்பான் பூச்சியின் தகைப்்பகுதியில 
_________ இகண _________ ைற்றும் 
________ வடிவக் ைண்ைள்உள்ைன.

அ)  ஓர, ைாம்்பற்ற கூடடுக்ைண்ைள், ைற்றும் 
சிறுநீரை வடிவ

ஆ)  இரு, ைாம்புள்ை கூடடுக்ைண்ைள், 
ைற்றும் வட்ட வடிவ

இ)  ்பை, ைாம்்பற்ற கூடடுக்ைண்ைள், ைற்றும் 
சிறுநீரை வடிவ

ஈ)  ்பை,  ைாம்புள்ை கூடடுக்ைண்ைள், 
ைற்றும் சிறுநீரை வடிவ

5.  ச்பரிப்பிைதனட்டாவின் ைாலபீஜியன் 
நுண்குழலைள் அகைநதுள்ை ்பகுதி ைற்றும் 
எண்ணிக்கை. 

அ)  நடுக்கு்டல ைற்றும் பின்கு்டல ெநதிப்பில, 
ததாராயைாை 150.

ஆ)  முன்கு்டல ைற்றும் நடுக்கு்டல 
ெநதிப்பில ,ததாராயைாை 150.

இ  அகரகவப்க்பயிகனச் சூழ்நது 8.

ஈ)  ச்பருங்கு்டல ைற்றும் ைைக்கு்டல 
ெநதிப்பில 8.

6. ைரப்்பான் பூச்சியின் ்பாரகவயின் வகை. 

அ) முப்்பரிைாணம் 

ஆ) இரு்பரிைாணம் 

இ) சைாகெக்

ஈ)  ைரப்்பான் பூச்சியில 
்பாரகவ ைாணப்்படுவதிலகை.

7.  ஆண் ைற்றும் ச்பண் ைரப்்பான் பூச்சியில 
எததகன வயிற்றுக் ைண்்டங்ைள் 
ைாணப்்படுகின்றன.

அ) 10, 10  ஆ) 9, 10 

இ) 8, 10  ஈ) 9, 9

8.  எதில திறநத வகை சுற்தறாட்ட ைண்்டைம் 
ைாணப்்படுகின்றன.

அ) தவகை ஆ) ைண்புழு 

இ) புறா ஈ)  ைரப்்பான் பூச்சி 

9. தவகையின் வாய்க்குழி சுவாெம். 

அ)  நாசித துகைைள் மூடியிருக்கும் த்பாது 
அதிைரிக்கிறது. 

ஆ)  நுகரயீரல சுவாெததின் த்பாது 
நிறுததப்்படுகிறது. 

இ)  ்பறக்கும் ஈக்ைகைப் பிடிக்கும்த்பாது 
அதிைரிக்கிறது.

ஈ)  வாய் திறநதிருக்கும்த்பாது 
நிறுததப்்படுகிறது.
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14.  ைண்புழுகவ அக்டயாைம் ைாணப் 
்பயன்்படும் ்பண்புைள் எகவ?

15. ‘நாங்கூழ் ைடடிைள்’ என்்பது என்ன?

16. ைண்புழுக்ைள் எவவாறு சுவாசிக்கின்றன?

17.  ைரப்்பான் பூச்சிகயத தீங்குயிரி என ஏன் 
அகழக்கின்தறாம்?

18.  அைரி தகெயின் தவகைைகை விைக்ைவும்.

19.  ைரப்்பான் பூச்சியின் கூடடு ைண்ைளில உள்ை 
்பாரகவ அைகுைளின் ச்பயரைகை எழுதுை.

20.  ஆண் தவகை புணரச்சிக்ைாை எவவாறு 
ச்பண் தவகைகயக் ைவரகின்றது?

21.  தவகையில ைாணும் சுவாெ முகறைகைப் 
ச்பயரிடுை.

22.  ைண்புழுவின் ச்பரிஸத்டாமியம் ைற்றும் 
புதராஸத்டாமியதகத தவறு்படுததுை.

23. ைாம்பிடத்டா ைாரிடடீயின் ைண்புழுவில 
கிகைச்டலைம் ைற்றும் விநதுசைாள்க்ப 
துகை ஆகியவற்றின் இருப்பி்டம் யாது?

24. ச்டரைம் ைற்றும் ஸச்டரனம் ஆகியவற்கற 
தவறு்படுததுை.

25. ைரப்்பான் பூச்சியின் தகை கேத்பாதநததஸ 
வகையாகும். ஏன்?

26. தவகை இரததததின் ்பகுதிப்ச்பாருடைள் 
யாகவ?

27. தவகையின் செரிைான ைண்்டைதகதப் 
்ப்டம் வகரநது ்பாைங்ைகைக் குறிக்ைவும்.

28. தவகையின் ஆண் இனப்ச்பருக்ை 
ைண்்டைதகத விைக்குை.

29. தவகையின் ச்பண் இனப்ச்பருக்ை 
ைண்்டைதகத விைக்குை.

30. ஆண் ைற்றும் ச்பண் ைரப்்பான்பூச்சிகய 
தவறு்படுததுை.

10. தவகையின் சிறுநீரைம். 

அ) ஆரக்கிசநஃப்ராஸ 

ஆ) புதராசநஃப்ராஸ 

இ) மீதொசநஃப்ராஸ 

ஈ) சைட்டாசநஃப்தராஸ

11.  தவகையின் தகைப்பிரடக்டயில ைாணப்்படும் 
செவுள்ைள் எகத உணரததுகின்றன. 

 அ)  முன்பு மீன்ைளும் இருவாழ்விைைாய் 
இருநதன.

ஆ)  தவகை ஒதத முன்தனாடிைளிலிருநது 
மீன்ைள் ததான்றின.

இ)  வரும் ைாைததில தவகைைள் 
செவுள்ைகைப் ச்பறும்.

ஈ)  செவுள்ைள் சைாண்்ட 
முன்தனாடிைளிலிருநது தவகைைள் 
ததான்றின.

12.  கீழ்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்கறத 
ததரவு செய்யவும்.

அ)  ைண்புழுவில ஒரு இகண ஆண் 
இனததுகை உள்ைது.

ஆ)  ைண்புழுவின் இ்டப்ச்பயரச்சிக்கு 
நுண்முடைள் ்பயன்்படுகின்றன.

 இ)  ைண்புழுவின் உ்டற்சுவரில 
வட்டததகெைள் ைற்றும் நீள்தகெைள்  
உள்ைன.

 ஈ)  டிப்தைாதொல எனப்்படுவது ைண்புழு 
கு்டலின் ஒரு்பகுதியாகும், 

13.  கீழ்வருவனவற்றுள் ைரப்்பான் பூச்சியின் 
உணரவு உறுப்பு எது?

அ)  உணர நீடசிைள், கூடடுக்ைண்ைள், 
தைலதாக்டநீடசிைள் ைற்றும் 
ைைப்புகழததண்டுைள்

ஆ)  உணரநீடசிைள், கூடடுக்ைண்ைள், 
தைலதாக்டநீடசிைள் ைற்றும் 
ச்டக்மினா

இ)  உணரநீடசிைள், ஓம்ைடடிடியா, 
தைலதாக்ட நீடசிைள், ஸச்டரனம் 
ைற்றும் ைைப்புகழநீடசி

ஈ)  உணரநீடசிைள், ைண்ைள், தைலதாக்ட 
நீடசிைள் ைற்றும் ந்டக்கும் ைாலைளின் 
்டாரஸைஸ ்பகுதி ைற்றும் ைாக்ொ 
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நாம் அனைவரும் உணனவ உட்காள்கிற�ாம். 
கானைச் சிற்றுண்டி எடுத்துக்காள்்ாத 
நினையில் நண்்பகலில் நாம் உணரவது யாது? 
நாம் உண்ணும் உணவு ஆற்�னை அளிப்பதுடன், 
உடல் வ்ரச்சி, மற்றும் ்பழுது்படட திசுககன்ப 
புதுபபித்தல் ஆகியவற்றுககாை ஆற்�னையும் 
கரிமப ்்பாருடகன்யும் அளிககி�து. றமலும் 
நமது உடற்்செயலியல் ்பணிகன் ஒழுங்கு்படுத்தி 
ஒருங்கினணககி�து. காரற்பானைடறரேடகள், 
புரேதங்கள், ்காழுபபுகள் , னவடடமின்கள், தாது 
உபபுகள், நாரப்்பாருடகள் மற்றும் நீர 
ஆகியனவறய நாம் எடுத்துக ் காள்ளும் உணவின் 
உட்்பாருடக்ாக உள்்ை. நாம் தாவரேங்கள் 
மற்றும் விைங்குகளில் இருந்து உணனவப 
்்பறுகின்ற�ாம். நம் உணவிலுள்் ்்பரிய 
மூைககூறுகள் அப்படிறய நமது ்செல்களுககுள் 
நுனைய முடியாது. எைறவ இவற்ன�ப ்பகுத்து 
உடகிரேகிககும் தன்னமகறகற்� சிறிய 
மூைககூறுக்ாக மாற்றுவதற்குச் ்செரிமாை 
மண்டைம் றதனவப்படுகி�து. தாவரேங்கள் 

செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
பாடஉள்ளடக்கம் 
5.1	 செரிமான	மண்டலம்
5.2	 	உணவு	செரித்தல்	மற்றும்	செரிமான	

ச�ாதிகளின்	பங்கு
5.3	 	புர்தம்,	கார்பாஹைட்ரட	மற்றும்	

சகாழுப்புகள்	ஆகியஹை	உடகிரகித்தல்	
மற்றும்	்தன்மயமா்தல்

5.4	 கழிவு	சைளி்யற்்றம்
5.5	 	கார்பாஹைட்ரடகள்,	புர்தங்கள்	மற்றும்	

சகாழுப்புகளின்	க்லாரி	மதிப்பு
5.6	 	உணவூட்ட	மற்றும்	செரிமானக்	குஹ்றபாடுகள்

அலகு – III   பாடம் – 5

• உணவுப்பாஹ்த	மற்றும்	செரிமானச்	
சுரப்பிகஹை	அஹ்டயாைம்	கணடு	அ்தன்	
பகுதிகஹை	விைக்கு்தல்.

• உணவுப்பாஹ்தயின்	
சைவ்ைறு	பகுதிகளில்	
�ஹ்டசபறும்	செரித்தல்	
நிகழ்வுகஹைக்	கற்்றல்.

• செரித்தலில்	ச�ாதிகளின்	
பங்ஹக	அறி்தல்.

• செரிமானக்	குஹ்றபாடுகளுக்கான	
அறிகுறிகஹை	அறி்தல்.

• ஆற்்றல்	உற்பததி,	உ்டல்	கட்டஹமத்தல்	
மற்றும்	பராமரித்தல்	மற்றும்	உ்டல்	
செயற்பாடுகஹை	ச�றிப்படுதது்தல்	
ஆகியைற்றில்	உணவூட்டப்	
சபாருடகளின்	பங்ஹகக்	கற்்றல்.

• உணவூட்டக்	்காைாறுகள்	மற்றும்	
உணவுப்பாஹ்த	்காைாறுகள்	
ஆகியைற்ஹ்றப்	பற்றிய	
விழிப்புணரஹை	ஏற்படுதது்தல்.

உணவூட்டப்	சபாருடகஹை	சபறு்தலும்	
பயன்படுத்தலும்	அஹனதது	உயிரிகளுக்குமான	

அடிப்பஹ்ட	செயலாகும்.

86

்கற்்றலின் ந�ாக்கம்:
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தன்னம ்காண்ட றகானரேப்பற்கள் (canines) (C), 
அனரேத்தலுககாை முன்கனடவாய் ்பற்கள் 
(Premolar) (PM) மற்றும் பின் கனடவாய் ்பற்கள் 
(Molar) (M) எனும் வனககளில் உள்் தன்னமககு 
ஹெட்டிர�ோடோன்ட் (Heterodont) என்று ்்பயர. 
றமற்்படி அனமனவக குறிககும் மனிதனின் 
்பற்சூத்திரேம் 2123/ 2123 x 2 ஆகும். 

கால்சியம் மற்றும் மகனீசியம் ஆகியனவ 
்பற்களின் றமல் ்படிந்து டாரடர (tartar) அல்ைது 
கோல்குலஸ் (Calculus) என்னும் கடிைமாை ்படினவ 
ஏற்்படுத்துகி�து. இந்தப ்படிவிற்குப ்பற்றுப்படைம். 
பிற்க (Plaque) என்று ்்பயர. இந்தப ்படினவ 
நீககாவிடில், ்பல்லின், ஈறு மற்றும் எைாமல் 
்பகுதிகளுககினடயில் உள்் இனட்வளியில் இது 
்பரேவி வீககத்னதத் றதாற்றுவிககும். இதற்கு 
ஈறுவீகக ர�ோய் (Gingivitis) என்று ்்பயர. ஈறுகள் 
சிவந்து ரேத்தக கசிவு ஏற்்படுதல் மற்றும் 
வாயிலிருந்து துரநாற்�ம் வீசுதல் ஆகியனவ 
இந்றநாயின் அறிகுறிகள் ஆகும். உணவு 
்மல்லுதலில் ்பயன்்படும் ்பற்களின் உறுதியாை 
்பகுதி எனோமல் ஆகும்.

தடித்த தனசெயிைாை நாககு, வாய்ககுழியின் 
பின் முனையில் ஒடடியும் முன் முனையில் 
ஒடடாமலும் நன்கு அனசெயும் வண்ணம் உள்்து. 
நாககின் பின்்பகுதி வாய்ககுழியின் 
தனரேப்பகுதியில் ஃபிரினுைம் (Frenulum) என்� 
அனமபபின் மூைம் ஒடடப்படடுள்்து. 
்்பாதுவாகப ்பல்னை தூய்னமப்படுத்தும் 
அனமப்பாை நாககு, உணனவ உள்ற் தள்்வும், 
்மல்ைவும், உமிழ்நீருடன் கைககவும், விழுங்கவும் 
மற்றும் ற்பசெவும் ்பயன்்படும் ஒரு உறுபபு ஆகும். 
நாககின் றமற்்பரேபபில் சிறு முகிழ்பபுகள் 
காணப்படுகின்�ை. சுனவ ்மாடடுககன்யுனடய 
இவற்றுககுப போப்பில்லோ (Papillae) என்று ்்பயர. 

வாய்ககுழி, ்தாண்னட எனும் சிறிய 
்பானதயில் தி�ககின்�து. இது உணவு மற்றும் 
காற்ன�க கடத்தும் ்்பாதுப்பானதயாகும். 
உணவுககுைலும் மூச்சுககுைலும் ்தாண்னடயில் 
தி�ககின்�ை. ்தாண்னடயின் பின்்பகுதியில் 
உள்் கல்லட் (Gullet) எனும் அகன்� 
உணவுககுைல் தி�பபின், வழிறய உணவு 
உட்செலுத்தப்படுகின்�து. மூச்சுககுைலின் 
தி�ப்பாை கிளோட்டிஸின் (Glottis) றமற்்பகுதியில் 
குருத்்தலும்பிைாைாை குரேல்வன் மூடி 
(Epiglottis) உள்்து. இது விழுங்கும் ்செயலின் 

உணனவத் தாறம தயாரிககும் தன்னமயுனடய 
தன்னூடட உயிரிக்ாதைால் (autotrophs) 
அவற்றிற்குச் ்செரிமாை மண்டைம் 
றதனவயில்னை. உணவூடடப ்்பாருடகள், நீர 
மற்றும் மின்்பகு ்்பாருடகன்ப 
பு�ச்சூைலிலிருந்து ்்பற்று இரேத்தச் 
சுற்ற�ாடடத்தின் வழியாகச் ்செல்களில் 
்காண்டு றசெரப்பது ்செரிமாை மண்டைத்தின் 
முதன்னமப ்பணி ஆகும்.

5.1  செரிமான மண்டலம்:  
(Digestive system)

உணவு உட்காள்ளுதல், உணவிலுள்் ்்பரிய 
மூைககூறுகன்ச் சிறிய மூைககூறுக்ாகச் 
சினதத்தல் (்செரித்தல்), இந்த மூைககூறுகன் 
இரேத்தத்தினுள் உடகிரேகித்தல், உடகிரேகிககப்படட 
்்பாருடகன்ச் ்செல் உட்்பாருடக்ாக 
மாற்றுதல் (தன்மயமாதல்) மற்றும் ்செரிககாத 
கழிவுகன் ்வளிறயற்றுதல் ஆகியை 
்செரித்தலின் ்பல்றவறு நினைகள் ஆகும். 
்செரிமாை மண்டைத்தில் உணவுப்பானத மற்றும் 
அதனைச் சொரந்த சுரேபபிகள் உள்்டங்கியுள்்ை.

5.1.1  உணவுப்ாதையின் அதமபபு 
(Structure of the alimentary canal)

நீண்ட, தனசெயாைாை உணவுப்பானதயாைது 
முன்்பககத்தில் வாயில் துவங்கிப பின்்பககத்தில் 
மைத்துன்யில் முடிகி�து. உணவுப்பானதயில் 
வாய், வாய்ககுழி, ்தாண்னட, உணவுககுைல், 
இனரேபன்ப, குடல், மைககுடல் மற்றும் மைத்துன் 
ஆகியை அடங்கும். (்படம் 5.1) வாயாைது 
உணனவப ்்பறும் ்பகுதியாகும் அது 
வாய்ககுழிககுள் தி�ககி�து. வாய்ககுழியில் 
்பற்கள், நாககு ஆகியவற்றின் மூைம் உணவு 
அனரேககப்படுகின்�து. உமிழ்நீரச் சுரேபபிக்ால் 
சுரேககப்படும் உமிழ்நீரில் உள்் ்நாதிகள் , 
றவதிய ்செரித்தனைத் துவககுகின்�ை.

ஒவ்வாரு ்பல்லும் தானட எலும்பில் 
உள்் குழியினுள் ்பதிந்துள்் முன�ககுத் 
தீகரகோடோன்ட் (Thecodont) என்று ்்பயர. மனிதன் 
உட்படப ்பை ்பாலூடடிகள் தன் வாழ்நாளில் 
இருமுன� ்பற்கள் முன்ககும் தன்னமயுனடயை. 
இதற்கு டடபிர�ோடோன்ட் (Diphyodont) என்று 
்்பயர. முதலில் றதான்றும் 20 தற்காலிகப ்பால் 
்பற்கள் (Milk teeth) உதிரந்து பின்ைர 32 நிரேந்தரேப 
்பற்கள் றதான்றும். நிரேந்தரேப ்பற்களில் உளி வடிவ 
்வடடும் ்பற்கள் (Incisors) (I), கூரிய கிழிககும் 
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ற்பாது மூச்சுககுைலுககுள் உணவு ்சென்று 
விடாமல் ்பாதுகாககின்�து. இதன் இருபு�மும் 
டான்சில்கள் (Tonsils) என்னும் இரு 
நிணநீரியத்திசுத் ்தாகுபபுகள் உள்்ை 
(்படம் 5.2).

 உணவுககுைல் ஒரு நீண்ட தனசெயிைாைாை 
குைைனமபபு ஆகும். இது, கழுத்து, மாரபுப்பகுதி 
மற்றும் உதரேவிதாைத்தின் ஊறட ்சென்று J வடிவ 
இனரேபன்பககு உணனவக கடத்தப ்பயன்்படுகி�து. 
உணவுககுைல் இனரேபன்பயில் தி�ககும் தி�பன்ப 
காரடியாக சுருககுத்தனசெகள் ்நறிப்படுத்துகி�து 
(்படம் 5.1). இனரேபன்ப உணனவக கனடயும் ற்பாது 
இந்தச் சுருககுத் தனசெகள் செரியாகச் சுருங்காத 
நினை ஏற்்படடால் அமிைத்தன்னம ்காண்ட 
இனரேபன்ப நீர உணவுக குைலுககுள் மீண்டும் 
நுனைகி�து. இதைால் ்நஞ்சு எரிச்செல் 
ஏற்்படுகி�து. இதற்கு இனரேபன்ப உணவுககுைல் 
பின்ரனோட்ட ர�ோய் (Gastro Oesophagus Reflex Disorder 
- GERD) என்று ்்பயர. 

வயிற்�ன�யின் இடது றமற்்பகுதியில் உள்் 
இனரேபன்ப உணனவச் றசெமிககும் உறுப்பாகும். 
இனரேபன்பயில் கோர்டி�ோக (Cardiac) பகுதி, ஃபன்டிக 
(Fundic) ்பகுதி மற்றும் டபரலோரிக (Pyloric) பகுதி 
எை மூன்று ்பகுதிகள் உள்்ை. இனரேபன்ப 

உணவுககுைலுடன் இனணயும் ்பகுதி காரடியாக 
்பகுதியாகும். இங்கு காரடியாக சுருககுத் தனசெகள் 
உள்்ை. முன் சிறுகுடலுடன் இனணயும் 
இனரேபன்பயின் ்பகுதி டபரலோரிக பகுதி 
எைப்படும். இங்குப ன்பறைாரிக சுருககுத் 
தனசெகள் உள்்ை. இத்தனசெகள் அவவபற்பாது 
இனரேபன்பயிலிருந்து வரும் ஓரே்வு ்செரித்த 
உணனவ முன் சிறுகுடலுககுள் அனுபபுவதுடன் 
சிறுகுடலிலிருந்து உணவு பின்றைாககி 
வருவனதயும் தடுககின்�து. இனரேபன்பயின் 
்காள்்்னவ அதிகரிகக இனரேபன்ப சுவற்றில் 
்பை தனசெ மடிபபுகள் (Gastric rugae) உள்்ை. அதிக 
அ்வு உணவு இனரேபன்பனய அனடயும் ற்பாது 
இம்மடிபபுகள் த்ரந்து அதிக உணவுககு 
இடமளிககின்�ை.

சிறுகுடல் உணவு ்செரித்தனை நின�வு 
்செய்வதுடன் ்செரித்த உணவின் ்பகுதிப 
்்பாருடகன் உடகிரேகிககும் ்பணினயயும் 
்செய்கின்�து. உணவு ்செரிமாை மண்டைத்தின் 
மிக நீண்ட ்பகுதியாை சிறுகுடல், முன் சிறுகுடல், 
இனடச்சிறுகுடல் மற்றும் பின் சிறுகுடல் என்� 
மூன்று ்பகுதிகன்க ்காண்டது. U வடிவ 
முன்சிறுகுடல் (Duodenum) ஏ�த்தாை 25 ்செ.மீ. 
நீ்மும், நீண்ட இடடச்சிறுகுடல் (Jejunum) 

படம் 5.1  மனித உணவு மணடலம்
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்செரிககப்படட உணவினை உட்கி�கிககும் 
ப�ப்புகள் ஆகும். இந்த நீடசிகளின் உட்பகுதியில் 
எண்ணற்� நுண் குடலுறிஞ்சிகள் (Microvilli) 
உள்்ை. இதன் விளிம்பு ‘புருசு விளிம்பு’ ற்பால் 
உள்்தால் உடகிரேகிககும் ்பரேபபு ்வகுவாக 
அதிகரிககின்�து. நுண்குடலுறிஞ்சிகளுடன் 
பின்சிறுகுடலின் றகானைப்படைத்தில் 
றகானைனயச் சுரேககும் றகாபன்ப வடிவ (Goblet) 
்செல்களும் லிம்ற்பானசெடடுகன் உருவாககும் 
நிணநீரத் திசுவாை ரப�ரின் திட்டுகளும்  
(Peyer’s batches) உள்்ை. சிறுகுடலின் 
குடலுறிஞ்சிகளின் அடிப்பகுதியில்  
சககஸ் எண்டிரிகஸ் (Succus entricus) எனும் 
சிறுகுடல் நீனரேச் சுரேககும் லி்பரகன் மடிபபுகளும் 
(Crypts of Leiberkuhn) உள்்ை (்படம் 5.3).

்்பருங்குடலில், பிதுககப்பகுதி, (Caecum) 
ஹபருங்குடல் ்பகுதி (Colon) மற்றும் மலககுடல் 
(Rectum) எனும் மூன்று ்பகுதிகள் உள்்ை. 
சிறுகுடல், ்்பருங்குடலுடன் பிதுககப ்பகுதியில் 
இனணகி�து. இதன் அடிப்பகுதியில் உள்் 
குறுகிய விரேல் ற்பான்� குைல் தன்னம ்காண்ட 
நீடசி குடல்்ோல் (Vermiform appendix) எைப்படும். 
தாவரே உண்ணிகளில் குடல் பிதுககப்பகுதியும் 
குடல் வால் ்பகுதியும் மிகப ்்பரியதாக 
அனமந்துள்்து. இங்குள்் நன்னம ்செய்யும் 
்பாகடீரியாககள் ்செல்லுறைாஸ் ்செரித்தலுககு 

ஏ�த்தாை 2.4மீ நீ்மும் மற்றும் பின்சிறுகுடல் 
(Ileum) ஏ�த்தாை 3.5 மீ நீ்மும் உனடயை. 
முன்சிறுகுடல் சுவரில் உள்் புருன்னர்ஸ் 
சு�ப்பி (Brunner’s gland) றகானை மற்றும் 
்நாதிகன்ச் சுரேககின்�து. சிறுகுடலின் மிக 
நீண்ட ்பகுதியாை பின்சிறுகுடல் ன்ப ற்பான்� 
்்பருங்குடல் பிதுககத்தில் தி�ககின்�து. 
பின்சிறுகுடலின் றகானைப்படைத்தில் 
எண்ணற்� இரேத்த நா்ச் ்செறிவுனடய 
குடலுறிஞ்சிகள் (Villi) உள்்ை. இனவ 

படம் 5.3  சிறுகுடல்-குடல் உறிஞ்சிகள்

படம் 5.2  வாய்க்குழி
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நரேம்பினைக்ால் கடடுப்படுத்தப்படுகின்�து. 
றகானைகீழ்ப்படைம் த்ரவாை இனணபபுத் 
திசுவால் ஆைது. இதில் நரேம்புகள், 
இரேத்தநா்ங்கள், நிணநீர நா்ங்கள் மற்றும் 
சிறுகுடல் சுரேபன்பக கடடுப்படுத்தும் ்பரிவு 
நரேம்புகள் ஆகியை உள்்ை. உணவுப்பானதயின் 
உடசுவரில் உள்் றகானைப்படைம், றகானைப 
்்பாருன்ச் சுரேககின்�து.

செர�ாொ
உள் வடடததசெகள்
சவளி நீள்வாக்கு தசெகள்
ரகாசைக் கீழபடலம்
ரகாசை படலம்
உடகுைல் பகுதி

படம் 5.5  உணவுபபாசதயின் படலஙகள்

5.1.3  செரிமானச் சுரபபிகள்  
(Digestive glands)

நா்முள்் சுரேபபிக்ாை (Exocrine glands) 
்செரிமாைச் சுரேபபிகள் உயிரிய வினையூககிக்ாை 
்நாதிகன்ச் சுரேககின்�ை. உமிழ் நீரச்சுரேபபிகள், 
கல்லீரேல், கனணயம் ஆகியனவ உணவுப 
்பானதறயாடு இனணந்த ்செரிமாைச் சுரேபபிகள் 
ஆகும். இனரேபன்பச் சுவரிலுள்் இனரேபன்ப 
சுரேபபிகள் இனரேபன்ப நீனரேயும், சிறுகுடலின் 
றகானைப ்படைம் சிறுகுடல் நீனரேயும் சுரேககின்�ை.

உ மி ழ் நீ ரி லு ள் ் 
ன்பகார்பறைடடுகள் 
உமிழ்நீரின் PH ஐ  
5.4 முதல் 7.4 வனரே 

னவககின்�து. இந்த அ்வு குன�ந்தால் 
உமிழ்நீரின் அமிைத்தன்னம உயரந்து 
்பற்களின் எைாமல் ்பகுதி கனரேயககூடும்.

உமிழ் நீர்ச் சுரப்பி்கள (Salivary glands)

மனிதனின் வாய்ககுழியில் மூன்று இனண 
உமிழ்நீர சுரேபபிகள் உள்்ை. அனவ 
ரமலண்்ணச் சு�ப்பி (Parotid), கீழ்த்ோடடச் 
சு�ப்பி மற்றும் �ோ்டிச் சு�ப்பி ஆகியைவாகும். 
இவற்றுள் கன்ைப ்பகுதியில் உள்் றமைண்ணச் 
சுரேபபி மிகப்்பரியது. நாககிற்குக கீழ் உள்் 
சுரேபபி நாவடிச் சுரேபபியாகும். றமைண்ணச் 
சுரேபபியின் நா்த்திற்கு ஸ்ஹடன்சனின் �ோளம் 

உதவுகின்�ை. றகாைன் எனும் 
ஹபருங்குடலோனது, ஏறுகுடல், கிடடமட்டககுடல், 
இறங்கு குடல் மற்றும் சிகமோய்டு குடல் என்� 
நான்கு ்பகுதிகன்க ் காண்டது. ் ்பருங்குடலின் 
உட்பகுதியில் உள்் ன்ப ற்பான்� விரிவுகள் 
ெோஸ்டி�ோ (Haustra) (ஒருனமயில் ைாஸ்டிரேம் – 
Haustrum) எைப்படும் (்படம் 5.4).

படம் 5.4  சபருஙகுடல்
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 ‘S’வடிவ சிகமாய்டு குடலின் ் தாடரச்சியாக 
மைககுடல் உள்்து. மைககுடலில் 
மைப்்பாருடகள் ்வளிறயற்�ப்படும் வனரே 
றசெமிககப்படுகின்�து. மைககுடல் மைத்துன்யில் 
தி�ககின்�து. மைத்துன் ஈரேடுககு சுருககுத் 
தனசெக்ால் ஆைது. மைத்துன்னய சுற்றியுள்் 
றகானைப்படைம் ்பை ்செங்குந்தாை மடிபபுக்ால் 
ஆைது. இம்மடிபபுகளில் தமனிகளும் சினரேகளும் 
உள்்ை. இவவிடத்தில் ஏற்்படும் புனடபபுக்ால், 
மூலம் (Piles) அல்ைது ்ைமரோய்டுகள் 
(Haemorrrhoids) றதான்றுகின்�து. 

5.1.2  உணவுப்ாதையின் திசுவியல் 
(Histology of the Gut)

உணவுககுைல் முதல் மைககுடல் வனரேயிைாை 
உணவுப்பானதயின் சுவர நான்கு ்படைங்க்ால் 
ஆைனவ. அனவ ஹசர�ோசோ, ்டச�டுககு, 
ரகோடைகீழப்படலம் மற்றும் ரகோடைப்படலம் 
ஆகியவைவாகும் (்படம் 5.5). ்செறரோசொ எனும் 
்வளியடுககு (உள்ளுறுபபு ்்பரிறடானிய 
அடுககு) (Visceral peritoneum) இனணபபுத்திசு 
மற்றும் ்மல்லிய தடனட எபிதீலிய ்செல்க்ால் 
ஆைது. தனசெ அடுககில் வடடத்தனசெகள், 
நீள்வாககுத் தனசெகள், நரேம்பு வனைபபின்ைல், 
இனணப ்பரிவு மண்டை நரேம்பினைகள் ஆகியை 
உள்்ை. இங்குத் றதான்றும் அனையியககம் 
(Peristalsis) இனணப ்பரிவு மண்டை 

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd   90 09/12/2021   12:46:04



91

 ச்தரிந்து ச்தளிந�ாம்

கல்லீரேலில் உருவாகும் பித்தநீரில் ்செரிமாை 
்நாதிகள் ஏதும் இல்னை ஆைாலும் ்செரித்தல் 
செரியாக நனட்்ப� பித்த நீர அவசியமாகின்�து. 
(குறிப்பாக ்காழுபபு ்செரித்தலில்).
அ) பித்த நீரில் உள்் ்்பாருடகள் யானவ?
ஆ)  ் காழுபபு மற்றும் பி� ஊடடப ்்பாருடகள் 

்செரித்தலில் பித்த நீர எவவாறு உதவுகின்�து?
இ)  ் காழுபபு உடகிரேகித்தலில் பித்த நீர எவவாறு 

உதவுகின்�து?

கதுபபுக்ால் ஆககப்படடுள்்து. இனவ 
ஒவ்வான்றும் கிளிஸ்்ஸனின் உடற  
(Glisson’s capsule) எனும் ் மல்லிய இனணபபுத்திசுப 
்படைத்தால் சூைப்படடுள்்து. கல்லீரேல் 
்செல்களில் சுரேககும் பித்தநீர ்மல்லிய 
தனசெயாைாை பித்தநீரன்பயில் (Gall bladder) 
றசெமிககப்படுகி�து. பித்த நா்மும் (Cystic duct) 
கல்லீரேல் நா்மும் இனணந்து ்்பாதுப பித்த நீர 
நா்த்னத உருவாககுகின்�ை. ்்பாதுபபித்த நீர 
நா்ம் கீழ்றநாககிச் ்சென்று கனணய நா்த்துடன் 
இனணந்து கல்லீரேல் –கனணயப ஹபோது�ோளமோக 
(Hepato-pancreatic duct) உருவாகிச் சிறு 
துன்வழிறய முன் சிறுகுடலில் தி�ககி�து. 
இத்துன், ஓடி சுருககுத் தனசெயால்  
(Sphincter of Oddi) சூைப்படடுள்்து. (்படம் 5.7) 
கல்லீரேல் ்செல்களுககு இைபபு மீடடல் தன்னம 
அதிகம் உள்்தால் 3 முதல் 4 வாரேத்திற்குள் 
்பனைய ்செல்கள் புதிய ்செல்க்ால் 
மாற்றியனமககப்படுகின்�ை. 
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படம் 5.7 கல்லீ�ல் மற்றும் கசணயம்

(Stenson’s duct) என்றும் கீழ்த்தானடச் சுரேபபியின் 
நா்த்திற்கு ்ோர்ட்டனின் �ோளம் (Wharton’s duct) 
என்றும் மற்றும் �ோ்டிச்சு�ப்பி நா்த்திற்கு 
ரிவினிஸ் �ோளம் (Rivinis duct) அல்ைது 
பர்ர்ோலின் �ோளம் (Bartholi’s duct) என்றும் 
்்பயர (்படம் 5.6). இந்நா்ங்கள் வழியாக உமிழ் 
நீர வாய்வழியாக அனடகி�து. உமிழ் நீர 
சுரேபபிகளிலிருந்து நா்்ான்றுககு ஏ�த்தாை 
1000 முதல் 1500 மி.லி. உமிழ்நீர சுரேககி�து.

படம் 5.6  உமிழநீர் சு�பபிகள்

இரரப்ரப சுரப்பி: (Gastric glands)

இனரேபன்பயின் உடசுவரில் இனரேபன்ப சுரேபபிகள் 
உள்்ை. இங்குள்் மு்ன்டம ஹசல்கள் 
(அல்ைது) ஹபப்ட்டிக ஹசல்கள் (Peptic cells) அல்ைது 
டசரமோஜன் ஹசல்கள் (Zymogen cells) இனரேபன்ப 
்நாதிகன்ச் சுரேககின்�ை ரகோப்டப ்டி் 
ஹசல்கள் (Goblet cells) றகானைனயச் சுரேககின்�ை. 
ஹபட�ட்டல் ஹசல்கள் அல்ைது ஆகசின்டிக 
ஹசல்கள் னைடறரோகுற்ாரிக அமிைம் மற்றும் 
னவடடமின் B12 ஐ உடகிரேகிககத் றதனவயாை 
றகசெல்ஸ் உள்்னமக காரேணினயயும்  
(Castle’s intrinsic factor) சுரேககின்�ை.

்கல்லீரல் (Liver)

நமது உடலில் உள்் மிகப்்பரிய சுரேபபியாகிய 
கல்லீரேல் வயிற்�ன�யின் வைது றமல் ்பகுதியில் 
உதரேவிதாைத்திற்குச் செற்றுக கீழ் அனமந்துள்்து. 
கல்லீரேல் இடது மற்றும் வைது எை இரு ்்பரிய 
கதுபபுகன்யும் இரேண்டு சிறிய கதுபபுகன்யும் 
்காண்டது. இககதுபபுகள் உதரேவிதாைத்றதாடு 
இனணககப்படடுள்்து. ஒவ்வாரு கதுபபும் 
கல்லீரேலின் ்செயல் அைகாை ்பை சிறு
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கல்லீரேல் பித்த நீனரேச் சுரேப்பது மடடுமன்றி றமலும் 
்பை ்பணிகன்யும் றமற்்காள்கின்�து. 
அனவக்ாவை,

1.  வயதாை, ்பழுது்படட இரேத்தச் ்செல்கன் 
அழித்தல்

2.  குளுகறகானைக கின்றகாஜன் வடிவத்தில் 
றசெமித்து னவககின்�து அல்ைது கனணய 
ைாரறமான்களின் ்செயல்்பாடடிைால் 
மீண்டும் குளுகறகாைாக இரேத்தத்தில் 
விடுவிககின்�து.

3.  ் காழுபபில் கனரேயும் னவடடமின்கன்யும், 
இரும்ன்பயும் றசெமிககின்�து.

4.  நச்சுப்்பாருடகன்ச் சினதத்து 
நச்சுத்தன்னமயற்�தாக மாற்றுகின்�து. 

5.  யூரியா மற்றும் அவசியமற்� அமிறைா 
அமிைங்கன் உருவாககுவதில் 
்பங்றகற்கின்�து.

்கரையம் (Pancreas)

்செரிமாை மண்டைத்தில் உள்் இரேண்டாவது 
்்பரிய சுரேபபி கனணயம் ஆகும். நீண்ட, மஞ்செள் 
நி�முனடய இது ஒரு கூடடுச் சுரேபபியாகும். 
இதில் நா்முள்் சுரேபபிகளும் மற்றும் 
நா்மில்ைாச் சுரேபபிகளும் உள்்ை. இது முன் 
சிறுகுடலின் ‘U’ வடிவப ்பகுதியின் இரு 
தூம்புகளுககு இனடயில் அனமந்துள்்து. 
நா்முள்் சுரேபபுப ்பகுதியில் சுரேககப்படும் 
கனணய நீரில், கனணய அனமறைஸ், டிரிபஸின், 
கனணய லிற்பஸ் ற்பான்� ்நாதிகள் உள்்ை. 
நா்மில்ைாச் சுரேபபுப ்பகுதியாை 
ைாங்கரைானின் திடடுகளில் (Islets of Langerhans) 
இன்சுலின் மற்றும் குளுகககான் (Glucagon) 
ற்பான்� ைாரறமான்கள் சுரேககின்�ை. கனணய 
நீர றநரேடியாக முன் சிறுகுடலில் கனணய 
நா்த்தின் மூைம் தி�ககின்�து.

 ச்தரிந்து ச்தளிந�ாம்
அங்காடிப ்பகுதிகளில் கினடககும் உணவில் 
உள்் றவதி ்பதப்படுத்திகள் மற்றும் 
்செயற்னக ஊககிகள் ஆகியைவற்ன� 
்படடியலிடவும். றகடு வின்ககும் இத்தகு 
்்பாருடகன் எவவாறு தவிரகக முடியும்.

5.2  உணவு செரிதைல் மற்றும் 
செரிமான ச�ாதிகளின் ்ங்கு 

 (Digestion of food and role of digestive enzymes)

்செரித்தலின்ற்பாது திட உணவுப்்பாருள்கள் 
உடகிரேகித்தலுகறகற்� மற்றும் தன் 
மயமாதலுகறகற்� நினைககு மாற்�ப்படுகின்�து. 
இச்்செயல் ்பகுத்தல் மற்றும் றவதி ்செயல்க்ால் 
நனட்்பறுகின்�து.

�ாய்ககுழியில் உைவு செரித்தல் 
(Digestion in the buccal cavity)

உணவின் மீதாை ்பாரனவ, அதன் மணம், சுனவ 
மற்றும் வாய்க குழியில் உணவுப்்பாருள் 
ஏற்்படுத்தும் ்தாடு தூண்டல் ஆகியவற்�ால் 
தூண்டப்்பற்� அனிச்னசெ ்செயல் உமிழ்நீர 
உற்்பத்தினயத் தூண்டுகி�து. உணனவச் சிறிய 
துண்டுக்ாக உனடத்தல் மற்றும் அனரேத்தல் 
ற்பான்� முதல் நினை ் செரிமாைம் வாய்ககுழியில் 
நனட்்பறுகின்�து. இதற்கு ்மல்லுதல்  
(Mastication) என்று ்்பயர. உமிழ்நீரில், நீர,  
Na+, K+, Cl -, HCO3- ற்பான்� மின்்பகு ் ்பாருடகளும் 
(Electrolytes) டயலின் (Ptyalin) எனும் உமிழ்நீர 
அனமறைஸ், ்பாகடீரிய எதிரபபுப ்்பாரு்ாை 
னைறசொனசெம், மற்றும் உயவுப்்பாரு்ாை 
றகானை (கின்கறகா புரேதம்) ஆகியை உள்்ை. 
உணனவ ஈரேப்படுத்தி, ்மன்னமயாககிக 
குனைத்த நினைககு மாற்றி உயவுத் தன்னமனய 
ஏற்றி எளிதில் விழுங்குவதற்றகற்� தன்னமககு 
உணனவ உமிழ்நீர மாற்றுகின்�து. உணவிலுள்் 
்பாலிசொகனரேடாை ஸ்டாரச்சின் அ்வில் 30% ஐ 
உமிழ்நீர இரேடனடச் செரககனரே மூைககூறுக்ாக 
மாற்றுகி�து. நன்கு அனரேககப்படட 
உணவுப்்பாருடகள் உணவுக கவ்ங்க்ாக 
(Bolus) மாற்�ப்படடுத் ்தாண்னட வழியாக 
உணவுககுைலுககுள் ்செலுத்தப்படும் 
நிகழ்ச்சிககு விழுங்குதல் (Deglutition) என்று 
்்பயர. உணவுக கவ்ம் உணவுக குைலின் 
ஹபரிஸ்டோல்சிஸ் (Peristalsis) என்னும் 
அனையியககம் மூைம் இனரேபன்பனய 
அனடகின்�து. இனரேபன்பககுள் உணவு 
்செல்வனத காரடியாக சுருககுத்தனசெ 
கடடுப்படுத்துகி�து.
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நினைனய அளிப்பதுடன் றகடு 
வின்விககும் ்பாகடீரியா 
மற்றும் பி� கிருமிகன் 
அழித்து உணவு அழுகுதனையும் 
தடுககின்�து. இனரேபன்ப நீரில் 
உள்் றகானை மற்றும் 
ன ்ப க ா ர ்ப ற ை ட டு க ள் 
உயவுப்்பாரு்ாகி, அதிக 
அமிைத்தன்னமயுனடய HCl 
்ப ா தி ப பி லி ரு ந் து ம் 
இனரேபன்பயின் றகானைப ்படை 
எ பி தீ லி ய த் ன த 
்பாதுகாககின்�ை (்படம் 5.8). 
்ரேன்னின் (Rennin) என்னும் 
மற்று்மாரு புரேத்நாதி 
இ ் ங் கு ை ந் ன த க ளி ன் 
இனரேபன்பநீரில் உள்்து. இது 
கால்சியம் அயனிகளின் 
முன்னினையில் ்பால் புரேதமாை 
காசிறைாஜனை காசிைாக 

மாற்றுகி�து. வயது அதிகரிகனகயில், இந்த 
்நாதியின் அ்வு குன�கி�து.

சிறுகுடலில் உைவு செரித்தல் (Digestion 
in the small intestine)

பித்தநீர, கனணய நீர மற்றும் சிறுகுடல் நீர 
ஆகியை சிறுகுடலில் வந்து றசெரகின்�ை. இங்கு 
நனட்்பறும் தனசெ இயககத்திைால் உணவும் 
சிறுகுடலின் ்பல்றவறு சுரேபபுகளும் கைந்து 
்செரித்தனை எளிதாககுகின்�து.

இ�ந்த சிவப்பணுககளின் சினதவிைால் 
உருவாை ஹீறமாகுற்ாபினின் 
்்பாருடகளிலிருந்து உருவாை பித்த நி�மிக்ாை 
பிலிரூபின் (Bilirubin) மற்றும் பிலிஹ்ர்ட்டின் 
(Biliverdin) ஆகியவற்றுடன், பித்த உபபுககள், 
்காைஸ்டரோல் மற்றும் ்பாஸ்ற்பா லிபிட 
ற்பான்�னவகள் பித்த நீரில் உள்்டங்கியுள்்ை. 
ஆைால் பித்தநீரில் ்நாதிகள் இல்னை. பித்த நீர 
உணவிலுள்் ்காழுபன்பப ்பால்மமனடயச் 
்செய்கின்�து. பித்த உபபுகள் ்காழுபபுத் 
துகள்களின் ்பரேபபு இழுவினசெனயக குன�த்துச் 
சிறு திவனைக்ாக மாற்றுகின்�ை. றமலும் 
பித்தநீரோைது லிற்பஸ் ்நாதினயத் தூண்டிக 
்காழுபன்பச் ்செரிககச் ்செய்கின்�து. 

இனரேபன்பயிலிருந்து சிறுகுடலுககுள் 
நுனையும் இனரேபன்பப்பாகில் (Chyme) மீதம் 

இரரப்ரபயில் உைவு செரித்தல் 
(Digestion in the stomach)

இனரேபன்பயில் 4 முதல் 5 மணி றநரேம் தங்கியுள்் 
உணவு ்தாடர அனையியககத்தின் மூைம் 
இனரேபன்ப நீருடன் கைந்து கனடயப்படுகி�து. 
இதைால் உணவு இனரேபன்பப்பாகு (Chyme) 
என்னும் கூழ்ம நினைனய அனடகி�து. தானியங்கு 
அனிச்னசெ்செயல் மூைம் இனரேபன்ப நீர சுரேபபு 
ஓரே்விற்குக கடடுப்படுத்தப்படுகி�து. உணவு 
வாயினுள் இருககும் ்்பாழுறத இனரேபன்பநீர 
சுரேபபு துவங்குகி�து. இனரேபன்ப நீரில் 
னைடறரோகுற்ாரிக அமிைமும் மற்றும் ்பை 
முன்ஹனோதிகளும் (Proenzyme) உள்்ை. 

 ச்தரிந்து ச்தளிந�ாம்
இனரேபன்பயில் HCl சுரேககாவிடடால்  
நிகழ்வது யாது?

்செயல்்படாத முன்்ைாதியாை 
்்பபஸிறைாஜனை, ்செயல்்படும் ்நாதியாை 
்்பபஸிைாக னைடறரோகுற்ாரிக அமிைம் (HCl) 
மாற்றுகி�து. ்்பபஸின் (Pepsin) உணவிலுள்் 
புரேதத்னதப புறரோடிறயாஸ்க்ாகவும் 
்்பபறடான்க்ாகவும் (்்பபனடடுகள்) 
மாற்றுகி�து. னைடறரோ குற்ாரிக அமிைம் 
உணனவ அமிைத்தன்னம (pH 1.8) யுடன் இருககச் 
்செய்து ்்பபசின் ்செயல்்பாடடிற்கு உகந்த 

படம் 5.8 இச�பசபயில் உணவு செரிததல்
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உள்் ்செரிககப்படாத புரேதங்கள் மற்றும் 
ஓரே்விற்குச் ்செரிககப்படட புரேதங்கள் மீது 
கனணயநீரில் உள்் புரேதச்சினதவு ்நாதிகள் 
்செயல்்படுகின்�ை. 

கனணய நீரில் டிரிபஸிறைாஜன், 
ன க ற ம ா டி ரி ப ஸி ற ை ா ஜ ன் , 
கார்பாகஸி்்பபடிறடஸ்கள் கனணய 
அனமறைஸ்கள், கனணய லிபற்பஸ்கள் மற்றும் 
நியூகளிறயஸ்கள் ற்பான்� ்நாதிகள் உள்்ை. 
சிறுகுடல் றகானைப்படைத்திலிருந்து சுரேககும் 
என்டிறரோனகறைஸ் எனும் ்நாதி ்செயல்்படாத 
டிரிபஸிறைாஜனை ்செயல்்படும் டிரிபஸிைாக 
மாற்றுகின்�து. டிரிபஸின், கனணய நீரிலுள்் 
்செயல்்படாத னகறமாடிரிபஸிறைாஜனை 
்செயல்்படும் ்நாதியாை னகறமாடிரிபஸின் ஆக 
மாற்றுகின்�து. 

டிரிபஸின், புரேதங்கன் நீரோற்்பகுத்து 
்பாலி்்பபனடடுகள் மற்றும் ்்படறடான்க்ாக 
மாற்றுகின்�து. னகறமாடிரிபஸின் குறிபபிடட 
அமிறைா அமிைங்களுடன் இனணந்துள்் 
்்பபனடடு பினணபபுகன் நீரோற்்பகுககின்�து. 

கனணய அனமறைஸ், 
கின்கறகாஜனையும் ஸ்டாரச்னசெயும் 
மால்றடாைாக மாற்றுகி�து. கனணய லிற்பஸ் 
்பால்மமாககப்படட ்காழுபபுத் துக்ாை 
டினரேகிளிசெனரேடுகள் மீது ் செயல்்படடு அவற்ன�த் 
தனித்த ்காழுபபு அமிைம் மற்றும் றமாறைா 
கிளிசெனரேடுக்ாக மாற்றுகின்�து. றமாறைா 
கிளிசெனரேடுகள் றமலும் நீரோற்்பகுககப்படடு 
்காழுபபு அமிைம் மற்றும் கிளிசெரோைாக 
மாற்�ப்படுகின்�து. கனணய நீரிலுள்் 
நியூகளிறயஸ்கள், நியூகளிக அமிைங்கன் 
நியூகளிறயானடடுகள் மற்றும் 
நியூகளிறயானசெடுக்ாக மாற்றுகின்�ை.

புருன்ைரின் சுரேபபியின் (Brunner’s gland) 
சுரேபபுப ்்பாருளும் சிறுகுடல் சுரேபபிகளின் 
சுரேபபுப ்்பாருளும் இனணந்து சககஸ் 
என்டரிகஸ் (Succus entericus) எனும் சிறுகுடல் நீனரே 
உருவாககுகின்�து.

சிறுகுடல் நீரில் உள்் ்நாதிக்ாை 
மோல்ரடஸ் லோகரடஸ், சுகர�ஸ் (இன்வரடறடஸ்), 
ஹபப்டிரடஸ்கள், லிரபஸ்கள், நியூகலிர�ோடடரடஸ், 

நியூககிலிர�ோடசரடஸ் ஆகியை பித்த நீர மற்றும் 
கனணயநீரோல் ்செரிககப்படட உணவின் மீது 
வினையாற்றுகின்�ை. 

மால்றடாஸ்  குளுகறகாஸ் + 
குளுகறகாஸ்

சுகறரோஸ் சுகறரேஸ்  குளுகறகாஸ் + 
ஃபிரேகறடாஸ்

ைாகறடாஸ்  குளுகறகாஸ் + 
காைகறடாஸ்

னட்்பபனடடுகள் 
டினரே்்பபனடடுகள்

 அமிறைா 
அமிைங்கள்

நியூகளினடடுகள்  நியூகளிறயானசெடு+  
்பாஸ்்பாரிக அமிைம்

நியூககிளிறயானசெடு  செரககனரே + 
னநடரேஜன் காரேங்கள்

னடகிளிசெனரேடுகள்  
மற்றும்  
றமாறைாகிளிசெனரேடுகள்

 ்காழுபபு 
அமிைங்கள் + 
கிளிசெரோல்

கனணயத்திலிருந்து றதான்றும் 
றகானையும், ன்பகார்பறைட அயனிகளும் 
உணனவக காரேத் தன்னம ்காண்ட ஊடகமாக  
(pH – 7.8) மாற்றிச் ்செரிமாை ்நாதிகள் ்செயல்்பட 
ஏதுவாை சூைனை உருவாககுகின்�ை ் செரித்தலின் 
முடிவில் உணவிலிருந்த அனைத்துப ்்பரிய 
மூைககூறுகளும் அதைதன் சிறிய அைகுக்ாக 
மாற்�ப்படுகின்�ை.

காரற்பானைடறரேடடுகள்  ஒற்ன� செரககனரே
(குளுகறகாஸ், ஃபிரேகறடாஸ், காைகறடாஸ்)

புரேதங்கள்   அமிறைா அமிைங்கள்

்காழுபபுகள்   ் காழுபபு அமிைங்கள், 
மற்றும் கிளிசெரோல்

்செரித்தலின் முடிவில் றதான்றும் எளிய 
்்பாருடகள் இனடச்சிறுகுடல் மற்றும் 
பின்சிறுகுடலில் உடகிரேகிககப்படுகின்�ை. 
்செரிமாைமாகாத மற்றும் உடகிரேகிககப்படாத 
்்பாருடகள் ்்பருங்குடலுககுள் 
்செலுத்தப்படுகின்�து. இனரேபன்ப குடல் 
்பானதயின் ்பல்றவறு ்பகுதிகளின் ்பணிகன் 
நரேம்பு மற்றும் ைாரறமான்கள் கடடுப்படுத்தி 
ஒருங்கினணககின்�ை. இனரேபன்ப மற்றும் குடல் 
சுரேபபுகள் நரேம்புக்ால் தூண்டப்படுகின்�ை. 

மால்றடஸ்

ைாகறடஸ்

்்பபடிறடஸ்

நியூகலிறயானசெறடஸ்

நியூகலிறயானடறடஸ்

லிற்பஸ்கள்

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd   94 09/12/2021   12:46:06



95

்்பாருடக்ாை குற்ானரேடு அயனிகள் 
ஆகியனவ ்்பாதுவாக எளிய விரேவல் மூைம் 
உடகிரே கிககப்படுகின்�ை. இரேத்தத்னத றநாககிய 
இப்்பாருடகளின் ்்பயரச்சி அடரத்தி 
றவறு்பாடடின் அடிப்பனடயிறைறய அனமகின்�து 
என்�ாலும்  ஃபிரோகறடாஸ் ற்பான்� சிை 
்்பாருடகள் றசொடியம் அயனிகன் (Na+) கடத்துப 
்்பாரு்ாகக ்காண்டு உடகிரேகிககப்படுகின்�து. 
இம் முன�ககுப ்்பாருடகள் வழிக கடத்தல் 
என்று ்்பயர. 

உணவூடடப ்்பாருடக்ாை அமிறைா 
அமிைங்கள், குளுகறகாஸ், மற்றும் மின்்பகு 
்்பாரு்ாை றசொடியம் அயனிகள் ற்பான்�னவ 
அடரத்தி றவறு்பாடடிைால் ்செயல்மிகு கடத்தல் 
மூைம் கடத்தப்படுகி�து. கனரேயும் தன்னமயற்� 
்்பாருடக்ாை ்காழுபபு அமிைங்கள், 
கிளிசெரோல் மற்றும் ்காழுபபில் கனரேயும் 
னவடடமின்கள் ஆகியை முதலில் சிறிய, நீரில் 
கனரேயும் டமசிலஸ் (Micelles) எனும் நுண் 
குமிழிக்ாக மாற்�ப்படடு, சிறுகுடல் றகானை 
செவவிைால் உறிஞ்செப்படுகி�து. அங்கு மீண்டும் 

உணவுப்பானதயின் றகானை சுரேபபிகளில் 
உருவாகும் உள்்ாரந்த ைாரறமான்கள் 
்செரித்தல் நீரின் சுரேபன்பக கடடுப்படுத்துகின்�ை.

5.3  புரைம், கார்்ாதைட்ரட 
மற்றும் சகாழுபபுகள் ஆகியதை 
உடகிரகிதைல் மற்றும் 
ைன்மயமாைல்

  (Absorption and assimilation of proteins, 
carbohydrates and fats)

்செரிமாைத்தின் முடிவில் றதான்றும் இறுதி 
வின்்்பாருடகன்க குடலின் றகானைப்பகுதி 
வழியாக இரேத்தம் மற்றும் நிணநீருககுள் 
்செலுத்தும் நிகழ்ச்சிறய உடகிரேகித்தல் எைப்படும். 
சிறுகுடலின் உட்பகுதியில் உள்் உடகிரேகிககும் 
அைகுக்ாை குடலுறிஞ்சிகளின் நடுவில் ைாகடீல் 
என்னும் நிணநீர நுண் குைலும் அதனைச் சுற்றி 
நுண்ணிய இரேத்த நுண் நா் வனையும் உள்்ை. 
உடகிரேகித்தலில், ்செயல்மிகு கடத்தல், இயல்புக 
கடத்தல் மற்றும் ்்பாருடகள் வழிககடத்தல் ஆகிய 
முன�கள் உள்்ை. சிறித்வு குளுகறகாஸ், 
அமிறைா அமிைங்கள் மற்றும் மின்்பகு 

படம் 5.9 செரிததல் மற்றும் உடகி�கிததல் செயல்முசைகள்
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புரேத உன�யால் சூைப்படட ஹகோழுப்பு்த துகளோக 
(Chylomicrons) மாற்�ப்படுகின்�து. பின்ைர 
குடலுறிஞ்சிகளில் உள்் நிணநீர நுண் நா்த்தின் 
வழியாகக கடத்தப்படடு நிணநீர நா்த்தில் 
்செலுத்தப்படுகின்�து. அதன் பின்ைறரே 
இப்்பாருடகள் இரேத்த ஓடட மண்டைத்தில் 
கைககின்�ை. இவவா�ாகக ்காழுபபு 
அமிைங்கள் நிணநீர நா்ம் மூைமாகவும், பி� 
்்பாருடகள் குடலுறிஞ்சியில் உள்் இரேத்த நுண் 
நா்த்தால், ்செயல்மிகு கடத்தல் அல்ைது 
இயல்புக கடத்தல் மூைமாகவும், 
உடகிரேகிககப்படுகின்�ை. நீரில் கனரேயும் 
னவடடமின்கள் எளிய விரேவல் அல்ைது 
்செயல்மிகு கடத்தல் மூைமாகக கடத்தப்படுகி�து. 
ஊடுகைபபு அடரனவப ்்பாருத்து நீர 
உடகிரேகிககப்படுகின்�து (்படம் 5.9).

 உணவு உடகிரேகித்தல், வாய்ககுழி, 
இனரேபன்ப, சிறுகுடல், ்்பருங்குடல் ஆகிய 
்பகுதிகளில் நனட்்பற்�ாலும் ்்பரும்வு 
உடகிரேகித்தல் நனட்்பறும் இடம் 
சிறுகுடறையாகும். எளிய செரககனரே, ஆல்கைால் 
மற்றும் மருந்துப்்பாருடகள் ஆகியனவ 
இனரேபன்பயில் உடகிரேகிககப்படுகின்�ை. சிை 
மருந்துகள் நாககின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்் இரேத்த 
நுண் நா்ங்கள் மற்றும் வாயில் உள்் றகானைப 
்படைத்தால் உடகிரேகிககப்படுகின்�ை. 
்்பருங்குடலும் அதிக அ்வு நீர னவடடமின்கள்,  
சிை தாதுபபுகள் மற்றும் சிை மருந்துப்்பாருடகள் 
ஆகியவற்ன� உடகிரேகிககின்�து.

உடகிரேகிககப்படட ்்பாருடகள் இரேத்தம் மற்றும் 
நிணநீர மூைம் கல்லீரேல் ற்பாரடடல் மண்டைத்தின் 
வழியாகக கல்லீரேனை அனடகி�து. கல்லீரேலில் 
இருந்து உணவூடடப ்்பாருடகள் ்பல்றவறு 
உடற்்பகுதிகளுககுப ்பயன்்பாடடிற்காகக 
கடத்தப்படுகின்�ை. உடகிரேகிககப்படட 
்்பாருடகன் உடலின் அனைத்துத் திசுககளும் 
்பயன்்படுத்தி அவற்ன�ப புறரோடறடாபி்ாசெப 
்்பாருடக்ாக மாற்றும் நிகழ்ச்சி ்ன்ம�மோ்ல் 
(Assimilation) எைப்படும்.
5.4 கழிவு சைளி்யற்்றம் (Egestion)
பின் சிறுகுடலில் இருந்து ்செரிமாைத்தால் 
உருவாகும் கழிவுப்்பாருடகளும் உடகிரேகிகக 
இயைாத ்்பாருடகளும் ்்பருங்குடலில் 
்செலுத்தப்படுகின்�ை. இது ்்பரும்்பாலும் 
நார்்பாருடக்ால் ஆைது. இந்த நார்்பாருடகள் 
்்பருங்குடலில் உள்் இனணவாழ் 

்பாகடீரியாகக்ால் ்பயன்்படுத்தப்படடு 
னவடடமின் K மற்றும் பி� வ்ரசினத மாற்�ப 
்்பாருடகள் உருவாகின்�ை. இப்்பாருடகள் 
்்பருங்குடலில் நீருடன் றசெரத்து 
உடகிரேகிககப்படுகின்�ை. எஞ்சிய 
கழிவுப்்பாருடகள் மைககுடலில் திடநினைககு 
மாற்�ப்படுகி�து. இந்த மைப்்பாருள் ஒரு 
நரேம்புத்தூண்டனை உருவாககி மைத்னத 
்வளிறயற்� றவண்டிய உந்துதனை 
ஏற்்படுத்துகி�து. இதைால் மைத்துன் வழியாக 
மைம் ்வளிறயற்�ப்படுகி�து. இந்நிகழ்ச்சிககு 
மல ஹ்ளிர�றறம் (Egestion or Defaecation) என்று 
்்பயர. இது ஒரு விருப்பத்திற்கு உட்படட 
அனையியகக நிகழ்வாகும். 

்ோதுப்புகள்: இனவ கனிம 
றவதிப்்பாருடகள் ஆகும். கால்சியம், இரும்பு, 
அறயாடின், ் ்பாடடாசியம், மகனீசியம், றசொடியம், 
்பாஸ்்பரேஸ், மற்றும் கந்தகம் ற்பான்�னவ நமது 
உடலின் ்பல்றவறு உடற்்செயல் ்பணிகன் 
ஒழுங்கு்படுத்தத் றதனவயாை தாதுபபுகள் ஆகும். 
உடலுககு அதிக அ்வு றதனவப்படும் 
தாதுபபுககன் முதன்னமத் தாதுபபுகள் 
(றசொடியம், ்பாஸ்்பரேஸ், ்்பாடடாசியம், கால்சியம், 
மகனீசியம், கந்தகம் மற்றும் குற்ாரின்) என்றும் 
குன�ந்த அ்வு றதனவப்படும் தாதுபபுகள் நுண் 
தாதுபபுகள் (இரும்பு, ்செம்பு, துத்தநாகம், 
றகா்பால்ட, மாங்கனீசு, அறயாடின், ஃபுளுரின்) 
எைவும் இரு பிரிவுக்ாகக ்காள்்ைாம். நமது 
உடல் திரேவத்தில் மிக அதிக அ்வில் காணப்படும் 
அயனி றசொடியம் ஆகும்.

5.5  கார்்ாதைட்ரடகள், 
புரைங்கள் மற்றும் 
சகாழுபபுகளின் க்லாரி மதிபபு:

  (Caloric value of carbohydrates, proteins and fats)

நமககுத் றதனவயாை ஆற்�லில்  
50% காரற்பானைடறரேடகளில் இருந்தும்  
35% ்காழுபபுகளில் இருந்தும் 15% புரேதங்களில் 
இருந்தும் ்்பறுகின்ற�ாம். நா்்ான்றுககு  
400 முதல் 500 கிரோம் காரற்பானைடறரேட,  
60 முதல் 70 கிரோம் ்காழுபபு மற்றும் 65 முதல் 
75 கிரோம் புரேதம் நமககுத் றதனவப்படுகி�து. 
வயது, ்பால், உடலுனைபபின் அ்வு, பி� 
காரேணிக்ாை கரப்பம், ்பாலூடடுதல் 
ற்பான்�வற்ன�ப ்்பாருத்து செரிவிகித உணவு 
ஒவ்வாரு தனி மனிதனுககும் றவறு்படுகி�து. 
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சர்ககட� மற்றும் ஸ்டாரச் ஆகியை 
கோர்ரபோடெட்ர�ட்கள் ஆகும். 
காரற்பானைடறரேடடின் கறைாரி மதிபபு  
4.1K கறைாரி/ கிரோம் ஆகும். இதன் 
உடற்்செயலியல் எரிதி�ன் மதிபபு 4 கி.கறைாரி/ 
கிரோம்.

லிபபிடுகள் என்்பை ்காழுபபு அல்ைது 
்காழுபபிலிருந்து ் ்ப�ப்படும் ் ்பாருடக்ாகும். 
இது நம் உடலில் றசெமித்து னவககப்படடிருககும் 
மிகச் சி�ந்த ஆற்�ல் மூைம் ஆகும். ்காழுபபின் 
கறைாரி மதிபபு 9.45 கி. கறைாரிகள் / கிரோம் 
மற்றும் இதன் உடற்்செயலியல் எரிதி�ன் மதிபபு 
9 கி.கறைாரிகள்/ கிரோம் ஆகும்.

அமிரனோ அமிலங்களின் மூைமாை புரேதங்கள், 
உடல் வ்ரச்சி மற்றும் ்செல்களின் ்பழுது 
நீககத்திற்குத் றதனவப்படுகி�து. ஓரே்வு மடடுறம 
பு�்ங்கள் உடலில் றசெமிககப்படுகி�து. 
்்பரும்வு பு�்ங்கள் னநடரேஜன் கழிவுக்ாக 
்வளிறயற்�ப ்படுகின்�ை. புரேதத்தின் கறைாரி 
மதிபபு 5.65 கி.கறைாரி/ கிரோம் மற்றும் 
உடற்்செயலியல் எரிதி�ன் மதிபபு  
4 கி. கறைாரிகள்/ கிரோம் ஆகும். இந்தி� மரு்தது் 
ஆ�ோய்ச்சி கைகம் (ICMR) மற்றும் உைகச் 
சுகாதாரே நிறுவைத்தின் (WHO) ்படி செரோசெரி 
இந்திய மனிதனுககு நா்்ான்றுககுத் 
றதனவப்படும் புரேதம் ஒரு கிறைாகிரோம் 
எனடககு1 கிரோம் ஆகும்.

உணவு கைப்படப 
் ்ப ா ரு ட க ் ா ல் 
தனைவலி, ்பட்படபபு, 
ஒவவானம, புற்�றநாய் 

ற்பான்� ் காடிய வின்வுகள் ஏற்்படுவதுடன் 
உணவின் தரேமும் குன�கின்�து. எலுமிச்னசெ 
சொறுடன் சிடரிக அமிைம் கைத்தல், மி்குடன் 
்பப்பாளி வினத கைத்தல், ்பாலுடன் 
்மைனமன், இயற்னக ்வனிலினுடன் 
்செயற்னக ்வனிலின் மி்காயுடன் சிவபபு 
வண்ணச்சொயம் மஞ்செள் தூளுடன் காரிய 
குறரோறமட மற்றும் காரீய ்டடரோகனசெடு 
கைத்தல் ற்பான்�ை உணவு கைப்படத்திற்கு 
்்பாதுவாை சிை எடுத்துககாடடுக்ாகும்.

5.6  உணவூட்ட மற்றும் செரிமானக் 
குத்ற்ாடுகள்

 (Nutritional and digestive disorders)

்பாகடீரியா, னவரேஸ் மற்றும் ஒடடுண்ணிப 
புழுககளின் ்தாற்று, குடல் ்பானதனய எளிதில் 
தாககும். இதைால் ்்பருங்குடலின் உடசுவர 
்பகுதியில் வீககம் ஏற்்படும். இதற்குக ரகோலிடிஸ் 
(்்பருங்குடல் உடசுவர அைற்சி) என்று ்்பயர. 
மைககுடலில் இரேத்தககசிவு, அடிவயிற்று இறுககம் 
மற்றும் வயிற்றுபற்பாககு ஆகியை இதன் 
அறிகுறிகள் ஆகும்.

புர்த ஆற்்றல் உைவூட்டக குர்றபாடு 
(Protein Energy malnutrition - PEM)

வ்ரும் குைந்னதகளின் உடல் வ்ரச்சிககு 
அதிக அ்வு புரேதம் றதனவப்படுகின்�து. இ்ம் 
்பருவத்தில் உணவில் புரேதம் குன�ந்தால் புரேத 
ஆற்�ல் குன�்பாடுக்ாை ம�ோஸ்மஸ் (Marasmus) 
மற்றும் கு்ோஷி�ோர்கர் (Kwashiorkor) ற்பான்�னவ 
ஏற்்படுகின்�ை. இதன் அறிகுறிக்ாக உைரந்த 
றதால், ்பானை ற்பான்� வயிறு, கால்கள் மற்றும் 
முகத்தில் நீர றகாரத்தல், குன்றிய வ்ரச்சி, 
றரோமநி� மாற்�ம், ்பைவீைம் மற்றும் எரிச்செல் 
றதான்றுகின்�து. மரோஸ்மஸ் தீவிரேமாை புரேதக 
குன�்பாடாகும். இந்நினை உணவில் 
காரற்பானைடறரேட மற்றும் புரேதப 
்பற்�ாககுன�யால் றதான்றுகி�து. இவவிதப 
்பாதிபபுககுள்்ாை குைந்னதகள் 
வயிற்றுபற்பாககு, உடல் ்மலிதல், ்பைவீைம், 
தனசெகளில் ்காழுபபின்னமயால் 
மடிபபுகளுடன் கூடிய றதால் ஆகிய 
அறிகுறிகன்ப ்்பற்றிருப்பர.

ஹசரி�ோடம (அ) அஜீ�்ணம் (Indigestion): 
செரிவரே உணவு ்செரிககாததால் இக குன�்பாடு 
றதான்றுகி�து. எபற்பாதும் வயிறு நின�ந்த 
உணரனவத் தருகி�து. ற்பாதுமாை அ்வு 
்செரிமாை ்நாதிகள் சுரேககானம, ்பட்படபபு, 
உணவு நஞ்சொதல், அதிகம் உண்ணுதல் மற்றும் 
காரேம் மிகக உணவு ஆகியவற்�ால் இந்நினை 
ஏற்்படுகி�து. 

மலச்சிககல் (Constipation): குன�வாை உடல் 
உனைபபு மற்றும் நாரச்செத்து குன�ந்த உணவு 
ஆகியவற்�ால் குடலியககத்தில் குன� ஏற்்படடு, 
மைககுடலில் அதிகறநரேம் மைம் தங்கி விடுவறத 
மைச்சிககல் ஆகும்.
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்பல்றவறு ஆய்வு 
முடிவுகளின் ்படி 
றவதிப்பதப்படுத்திகள் 
மற்றும் ்செயற்னக 

ஊககிகள் மிகக கடுனமயாை வின்வுகன் 
ஏற்்படுத்துகின்�ை. அனவ 
இதயகறகா்ாறுகள், மினக இரேத்த 
அழுத்தம், மைடடுத்தன்னம, இனரேபன்ப 
குடல் றகா்ாறுகள், ்்பண்குைந்னதகள் 
இ்ம் வயதில் பூப்பனடதல், எலும்பு 
்பைவீைம், சிறுநீரேகம் மற்றும் கல்லீரேல் 
்பாதிபபு சுவாசெப்பானத அனடபபு றநாய், 
தனைவலி, ஒவவானம, ஆஸ்துமா, றதால் 
றநாய், புற்றுறநாய் ற்பான்�ை. வீடடுத் 
தயாரிபபு உணறவ சி�ந்தது. அதற்கு மாற்று 
ஏதுமில்னை என்்பனத நினைவில் 
்காள்றவாம்.

்ோந்தி (Vomiting): இது எதிர அனையியகக 
நிகழ்வாகும். றகடு வின்விககும் ்்பாருடகள் 
மற்றும் ்கடடுபற்பாை உணவு, ஆகியனவ 
வயிற்றிலிருந்து வாய் வழிறய ்வளிறயறுவது 
வாந்தியாகும். முகுள்ததில் உள்் வாந்தி 
கடடுப்பாடடு னமயத்தால் இது 
கடடுப்படுத்தப்படுகி�து. குமடடலின் (Nausea) 
்தாடரச்சியாகறவ வாந்தி ்வளிறயற்�ம் 
நனட்்பறுகின்�து.

கல்லீ�ல் அைறசி (மஞ்சள் கோமோடல) 
(Jaundice): இந்நினை கல்லீரேல் ்பாதிப்பால் 
றதான்றுகின்�து. இதைால், சினதந்த 
ஹீறமாகுற்ாபினிலிருந்து வரும் பித்த 
நி�மிகன் இரேத்தத்திலிருந்து பிரிப்பது 
்பாதிககப்படுகின்�து. இந்த நி�மிகள், 
்படிவுக்ாகக கண்கள், றதால் ஆகிய ்பகுதிகளில் 
்படிந்து மஞ்செள் நி�த்னதத் றதாற்றுவிககின்�ை. 
சிை செமயங்களில் ்ை்பாடிடிஸ் னவரேஸ் 
்தாற்�ால், கல்லீரேல் அைற்சி றதான்றுகின்�து.

கல்லீ�ல் சிட்வு ர�ோய் (Liver cirrhosis): நீண்ட 
காைக கல்லீரேல் றநாய்கள் கல்லீரேல் ்செல்கன்ப 
்பாதித்துச் சினதத்து விடுவதால் கல்லீரேல் சினதவு 
றநாய் றதான்றுகின்�து, இதைால், வயிற்�ன� 
இரேத்தககுைல்கள் மற்றும் பித்த நா்ங்களில் 
நாரினைக கடடிகள் றதான்றுகின்�ை. இதற்குக 
டகவிடப்பட்ட கல்லீ�ல் (அ) ்ழும்புடட� 
கல்லீ�ல் என்றும் ்்பயர. இந்நினை 

றநாய்்தாற்று, நஞ்சு உண்ணுதல், ஊடடச்செத்து 
குன�்பாடு மற்றும் குடிப்பைககத்தால் 
றதான்றுகி�து. 

பி்த்க கறகள் (Gall stones): பித்தநீரின் 
இயல்பில் ஏற்்படும் மாற்�த்தால் 
பித்தநீரபன்பயில் கற்கள் றதான்றுகின்�ை. 
பித்தககற்கள் ்்பரும்்பாலும் ்காைஸ்டரோல் 
்படிகங்க்ால் ஆைனவ. இககற்கள் சிஸ்டிக 
நா்ம், கல்லீரேல் நா்ம் மற்றும் கல்லீரேல்-
கனணய நா்ம் ஆகியவற்றில் தனட 
ஏற்்படுத்துவதால் வலி, மஞ்செள் காமானை, 
கல்லீரேல் அைற்சி மற்றும் கனணய அைற்சி 
ஆகியனவ றதான்றுகின்�ை.

குடல்்ோல் அைறசி (Appendicitis): 
குடல்வாலில் ஏற்்படும் வீககம், கடுனமயாை அடி 
வயிற்று வலினய 
உண்டாககுகின்�து. இதைால் 
குடல்வானை அறுனவச் 
சிகிச்னசெ மூைம் நீககிச் 
சிகிச்னசெயளிககப்படுகின்�து. 
சிகிச்னசெ தாமதமாைால் 
குடல்வால் ்வடித்து அடி 
வயிற்றில் ்தாற்று ஏற்்படுகின்�து. இதற்குப 
ஹபரிரடோனிடிஸ் (Peritonitis) என்று ்்பயர. 

சந்துககுடலிறககம் (Hiatus hernia) (அ) 
உதரேவிதாைக குடலி�ககம் (Diaphragmatic hernia): 
இது அனமபபில் ஏற்்படும் மாற்�த்தால் 
றதான்றுவது. இதில் இனரேபன்பயின் றமற்்பகுதி 
சிறித்வு உதரேவிதாைத்திற்கு றமல் துருத்தி 
நிற்கும். இதற்காை காரேணம் செரிவரேத் 
்தரியவில்னை. றமலும் இருமல், வாந்தி, மைம் 
்வளிறயற்�த்தின் ற்பாது ் காடுககப்படும் அதிக 
அழுத்தம், அதிக ்பாரேம் தூககுதல் ற்பான்� 
காரேணங்க்ால் வயிற்றுப்பகுதி தனசெகள் 
்தாடரந்து அழுத்தம் அனடவதால், சிைருககுக 
காயம் அல்ைது பி� ்பாதிபபுக்ால் 
தனசெத்திசுககள் வலுவிைககின்�ை. இதைால் 
உதரேவிதாைக குடலி�ககம் றதான்றுகி�து. 
உதரேவிதாைக குடலி�ககம் உள்்வரகளுககுப 
்்பாதுவாக ்நஞ்்செரிச்செல் றதான்றும். 
இந்நினையில் இனரேபன்பயில் உள்் ் ்பாருடகள் 
உணவுககுைல் அல்ைது வாய்ககுழிககுள் 
மீண்டும் வருகின்�து. இனரேபன்பயின் அமிைம் 
உண்டாககும் அரிபபுத்தன்னமயால் ்நஞ்சு 
எரிச்செல் றதான்றுகின்�து (்படம் 5.10).
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படம் 5.10 ெந்துக்குடலிைக்கம்

்யிறறுப்ரபோககு (Diarrhoea): 
வயிற்றுபற்பாககு, உைகம் முழுவதும் 
காணப்படும் வயிறு – குடல் றகா்ாறு ஆகும். 
சிை செமயங்களில் உணவு மற்றும் நீரின் 
வழியாகப ்பரேவும் ்பாகடீரியா அல்ைது னவரேஸ் 
்தாற்�ால் இது ஏற்்படும். ்தாற்றுயிரிகள் 
்்பருங்குடலின் உடசுவற்ன� 
றசெதப்படுத்துவதால், ்்பருங்குடைால் நீரமப 
்்பாருடகன் உடகிரேகிகக இயைாது. இயல்புககு 
மா�ாக அடிககடி நனட்்பறும் 
குடலியககத்திைால் அதிக முன� 
திரேவத்தன்னமயுடன் கூடிய மைம் ் வளிறயறுவது 
வயிற்றுபற்பாககு எைப்படும். இதற்குச் சிகிச்னசெ 
அளிககவில்னை எனில் நீரிைபபு ஏற்்படும். 
இதற்கு றமற்்காள்்ப்படும் சிகிச்னசெ முன� 
்ோய்்ழி நீர�றறச் சிகிச்டச (Oral rehydration 
therapy) ஆகும். அதாவது, அதிக அ்வு 
நீரமங்கன்ச் சிறுகச் சிறுக 
எடுத்துக்காள்ளுதல் மூைம் உடலில் மறு 
நீறரேற்�ம் ்செய்தல் றவண்டும்.
�யிற்றுப்புண் (Peptic ulcer)

இனரேபன்ப மற்றும் முன் சிறுகுடலினுள் ஏற்்படும் 
றகானைப்படை அரிபபு இனரேபன்பபபுண் ஆகும். 
முன் சிறுகுடல் புண் 25 முதல் 45 வயதிைருககும் 
இனரேபன்பபபுண் 50 வயதுககு 
றமற்்படடவரகளுககும் மிகச் சொதாரேணமாகத் 
றதான்றுகி�து. ஹெலிரகோபோகடர் டபரலோரி 
எனும் ்பாகடீரியத் ்தாற்�ால், ்்பரும்்பாலும் இது 
ஏற்்படுகி�து. கடடுப்பாடற்� ஆஸ்பிரின் அல்ைது 
அைற்சி எதிரபபு மருந்துகள் ஆகியவற்றின் 
்தாடர ்பயன்்பாடடால் வயிற்றுபபுண் 
உண்டாகின்�து. புனகபிடித்தல், குடிப்பைககம், 
கஃபீன் ்பயன்்பாடு மற்றும் மைஅழுத்தம் 
காரேணமாகவும் வயிற்றுபபுண் றதான்�ைாம்.

ஹெலிரகோபோகடர் 
ட ப ர ல ோ ரி 
வ யி ற் று ப பு ண் ன ண 
ஏ ற் ்ப டு த் து கி � து 

என்்பனதக கண்டறிந்த அறிவியைாைரகள் 
�ோபின் ்ோ�ன் (Robin Warren) மற்றும் போரி 
மோர்்ஷல் (Barry Marshall) ஆகிறயாருககு  
2005 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவத்திற்காை 
றநா்பல் ்பரிசு வைங்கப்படடது.

உடல் பருமன் (Obesity): அ்வுககு 
அதிகமாை ்காழுபபு அடிற்பாஸ் திசுககளில் 
றசெரவதால் இந்நினை ஏற்்படுகி�து. இது மினக 
இரேத்த அழுத்தம், இரேத்தககுைைனடபபு இதய 
றநாய் (Atherosclerotic heart disease) மற்றும் நீரிழிவு 
ற்பான்� றநாய்கன்த் தூண்டைாம். 
மரேபுககாரேணங்கள், அதிக உணவு உண்ணுதல் 
நா்மில்ைாச் சுரேபபி அல்ைது வ்ரசினத மாற்�க 
குன�்பாடடிைாலும் உடல்்பருமன் றதான்றுகி�து. 
உடல் பருமன் சுட்டு அல்ைது உடல் எடடக 
குறியீட்டட (BMI) ்காண்டு ்பருமைாதல் அ்னவ 
அறியைாம். இயல்்பாக வ்ரந்த மனிதனின் BMI 
அ்வு 19- 25 ஆகும். BMI 25ககு றமல் இருந்தால் 
அவர உடல்்பருமன் மிககவர ஆவார. கிறைாகிரோம் 
கணககிைாை உடல் எனடனய மீடடர கணககில் 
உள்் உயரேத்தின் மடங்கிைால் வகுத்தால் 
ஒருவரின் BMIஐ அறியைாம். எடுத்துககாடடாக  
50 கிறைாகிரோம் எனடயும் 1.6 மீடடர உயரேமும் 
்காண்ட ஒருவரின் BMI மதிபபு 19.5 ஆகும். 
அதாவது BMI= 50/(1.6)2 = 19.5

உ ண வூ ட ட ப 
் ்ப ா ரு ட க ன ் 
உடகிரேகித்தலுககாை 
றதனவ மற்றும் 

றநாய்ககிருமிக்ாை ்பாகடீரியா, னவரேஸ் 
ற்பான்�ைவற்றின் தாககத்திலிருந்து 
குடற்்பானதனய ்பாதுகாத்தல் ற்பான்� 
முரேண்்பாடாை ்செயல்கன் நித்தமும் 
்செரிமாை மண்டைம் எதிர்காள்கின்�து. 
ஒவ்வாரு நாளும் சுமார 7 லிடடர ்செரிமாை 
திரேவத்னத உணவுப ்பானதககுள் ்செலுத்தி 
அனத மீண்டும் உறிஞ்சுகி�து. இச்்செயல் 
நனட்்ப�ாவிடடால் உடலில் நீர செத்து 
குன�வதுடன் இரேத்த அழுத்தமும் குன�யும்.
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செயல்்ாடு:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ஸடார்ச்சிற்்கான நொ்தரன:-

உணவு மாதிரியுடன் சிைதுளிகள் அறயாடின் கனரேசெனைச் றசெரகக, ஸ்டாரச் இருந்தால் கருநீை 
நி�ம்றதான்றும்.

புர்தததிற்்கான நொ்தரன:-

ஒரு ஆய்வுககுைாயில் சிறித்வு உணவு மாதிரியுடன் 3 மி.லி. நீர றசெரத்து நன்கு கைககிய பின் சிை 
துளிகள் ன்பயூ்ரேட கனரேசெனைச் றசெரகக, புரேதம் இருந்தால் ஊதா நி�ம் றதான்றும்.

குளுகந்காஸிற்்கான நொ்தரன:-

ஒரு ஆய்வுககுைாயில் சிறித்வு உணவு மாதிரியுடன் 3 மிலி. நீரறசெரத்து நன்கு கைககிய பின் சிை துளிகள் 
்்பனிடிகட கனரேசெனைச் றசெரத்து ்காதி நீரில் னவத்து சூடு்படுத்தும் ற்பாது மாதிரியில் உள்் 
குளுகறகாஸின் அ்வுகறகற்்ப ்பச்னசெ முதல் ்செங்கல் சிவபபு வனரே நி�ங்கள் றதான்றிைால் 
குளுகறகாஸ் உள்்தாக அறியைாம்.

 போடசுருககம்.

மனித ்செரிமாை மண்டைமாைது வாய், 
்தாண்னட, உணவுககுைல், இனரேபன்ப, குடல், 
மைககுடல் மற்றும் மைத்துன் ஆகியவற்ன�க 
்காண்டுள்்து. இவற்றுடன் ்செரிமாை துனண 
சுரேபபிக்ாை, உமிழ் நீழ் சுரேபபிகள், இனரேபன்ப 
சுரேபபிகள், பித்தபன்பயுடன் கூடிய கல்லீரேல், 
கனணயம் மற்றும் சிறுகுடல் சுரேபபிகளும் 
காணப்படுகி�து. 

 ்செரித்தல் நிகழ்வாைது உணவு 
உட்காள்ளுதல், உட்காண்ட உணவு சிறு சிறு 
மூைககூறுக்ாக சினதககப்படுதல், அவவாறு 
்செரிககப்படட மூைககூறுகள் இரேத்தத்திற்குள் 
உடகிரேகிப்படுதல், உறிஞ்செப்படட உணவு 
்செல்களின் ்பகுதிப்்பாருடக்ாதல் மற்றும் 
்செரிககப்படாத ்்பாருடகள் 
்வளிறயற்�ப்படுதல் ற்பான்� நிகழ்வுகன் 
உள்்டககியது. 

 உணவாைது, அதிக அ்வில் 
றதனவப்படும் ்்பரு ஊடடச்செத்துககள் மற்றும் 
குன�வாக றதனவப்படும் நுண்ணுடடச் 
செத்துகன்க ்காண்டது. . அவசியமாை 
ஊடடச்செத்துகன் நம் உடைால் உற்்பத்தி 
்செய்யமுடியாது. ஆகறவ அனவ நாம் உண்ணும் 
உணவின் மூைறம ்்ப�ப்பட றவண்டும். 
்காழுபபு, காரற்பானைடறரேடடுகள் மற்றும் 
புரேதங்கள் ்்பரு ஊடடச்செத்துகக்ாகும். 
னவடடமின்கள் மற்றும் தாதுப்்பாருடகள் 
நுண்ணுடடச்செத்துகக்ாகும். 

 நீரோைது வ்ரசினத மாற்� நிகழ்கவுகளில் 
முககிய ்பங்கு வகிப்பதுடன், உடனை 
நீரிைபபிலிருந்தும் ்பாதுகாககி�து. 
குடல்்பானதயாைது ்பாகடீரியா, னவரேஸ் மற்றும் 
ஒடடிடுண்ணிப புழுகக்ால் மிகுந்த ்பாதிபபுககு 
உள்்ாகும் ்பகுதியாகும். இவற்றின் ்தாற்�ால் 
ஏற்்படும் ்பாதிபபிற்கு ்்பருங்குடல் உடசுவர 
அைற்சி என்று ்்பயர. இதைால் ்்பருங்குடலின் 
உடபு�்படைம் வீககமனடகி�து. வ்ரும் 
குைந்னதகளின் வ்ரச்சிககு அதிக அ்வு புரேதம் 
றதனவப்படுகி�து. குைந்னதகளின் ஆரேம்்ப 
வ்ரச்சி காைத்தில் ஏற்்படும் புரேதககுன�்பாடு, 
அவரகளுககு மரோசுமஸ் மற்றும் குவாஷியாரகர 
ற்பான்� புரேதககுன�ப்பாடடு றநாய்கன் 
ஏற்்படுகி�து. 

  மதிப்பீடு

1. கீழ்வருவைவற்றிலுள்் 
தவ�ாை வாககியத்னதக 
குறிபபிடவும்.

அ) பித்தநீர ்காழுபன்பப ்பால்மமாககுகி�து.
ஆ) னகம் (இனரேபன்பப்பாகு) இனரேபன்பயில் 

உள்் ்செரிககப்படட அமிைத் 
தன்னமயுனடய உணவாகும்.

இ) கனணயநீர லிபபிடகன் ்காழுபபு 
அமிைம் மற்றும் கிளிசெரோைாக மாற்றுகி�து.

ஈ) என்டிறரோனகறைஸ் இனரேபன்பநீர 
சுரேபன்பத் தூண்டுகி�து.
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2. னகம் (இனரேபன்பப்பாகு) என்்பது……?

அ) ்காழுபன்பக ்காழுபபுத் துகள்க்ாக 
மாற்றும் ்செயல்.

ஆ) கிளிசெரோலில் உள்் / னம்செல் 
்்பாருடகன் ்காழுபபுத்துகள்க்ாக 
மாற்றும் ்செயல்.

இ) இனரேபன்பநீர மூைம் ஓரே்வு ்செரித்த 
அமிை உணனவ உருவாககுதல்.

ஈ) நடுககுடல் ்பகுதியில் முழுனமயாகச் 
்செரித்த உணவு நீரமத்னத உருவாககுதல்.

3. கனணய நீர மற்றும் ன்பகார்பறைட 
உருவாதனைத் தூண்டும் ைாரறமான் 

அ)  ஆஞ்சிறயா்டன்சின் மற்றும் எபி்நஃபரின்

ஆ) றகஸ்டரின் மற்றும் இன்சுலின்

இ)   றகாலிசிஸ்றடானகனின் மற்றும் ்செகரிடின்

ஈ) இன்சுலின் மற்றும் குளுகககான்

4. ஒடி (oddi) சுருககுத்தனசெ எதனைப 
்பாதுகாககி�து?

அ) கல்லீரேல் - கனணய நா்ம் 

ஆ) ்்பாதுப பித்த நா்ம்

இ) கனணய நா்ம் 

ஈ) சிஸ்டிக நா்ம்

5. சிறுகுடலில் ்செயல் மிகுகடத்தல் நிகழ்ச்சி 
மூைம் எது உடகிரேகிககப்படுகின்�து.

அ) குளுகறகாஸ் 
ஆ) அமிறைா அமிைங்கள் 

இ) றசொடியம்அயனிகள் 
 ஈ) றமற்கூறிய அனைத்தும்

6. கீழ்வருவைவற்றுள் எந்த இனண தவ�ாைது?

அ) ்்பபசின் – இனரேபன்ப 

ஆ) ்ரேன்னின் –கல்லீரேல்

இ) டிரிபஸின் – சிறுகுடல்

ஈ) டயலின் - வாய்குழி

7. கிளிசெரோல், ்காழுபபு அமிைம் மற்றும் 
றமாறைா கிளிசெனரேடுகன் உடகிரேகிப்பது 

அ) குடல் உறிஞ்சியிலுள்் நிணநீர நா்ங்கள்

ஆ) இனரேபன்ப சுவர

இ) ்்பருங்குடல் 

ஈ) குடலுறிஞ்சியில் உள்் இரேத்த நுண் 
நா்ங்கள்.

8. ்காழுபபு ்செரிமாைத்தின் முதல் ்படி

அ) ்பால்மமாதல் 

ஆ) ்நாதி ்செயல்்பாடு

இ) ைாகடீல்கள் வழிறய உடகிரேகித்தல் 

ஈ) அடிற்பாஸ் திசுககளில் றசெமிபபு

9. எண்டிறரோனகறைஸ் எதனை மாற்றுவதில் 
்பங்றகற்கி�து

அ)  ் ்பபஸிறைாஜனை ்்பபஸிைாக 
மாற்றுதலில்

ஆ)  டிரிபஸிறைாஜனை டிரிபஸிைாக 
மாற்றுதலில்

இ)  புரேதங்கன்ப ்பாலி்்பபனடடுக்ாக 
மாற்றுதலில்

ஈ) காசிறைாஜனை காசிைாக மாற்றுதலில்

10.  கீழ் உள்்ைவற்றுள் ்்பாருந்தாத இனண 
எது?

வரினசெ –I வரினசெ -II

அ)  பிலிரூபின் மற்றும் 
பிலிவிரிடின்

சிறுகுடல் நீர

ஆ)   ஸ்டாரச்னசெ நீரோற் 
்பகுத்தல்

அனமறைஸ்கள்

இ)  ் காழுபபு 
்செரித்தல்

லிற்பஸ்கள்

ஈ) உமிழ்நீர சுரேபபி ்பறரோடிட

11. செரியாை இனணகன் உருவாககுக.

வரினசெ –I  வரினசெ -II

P) சிறுகுடல் - i)  மிகப்்பரிய 
்தாழிற்சொனை

Q) கனணயம் - ii) நீனரே உடகிரேகித்தல்
R) கல்லீரேல் - iii)  மின்்பகு 

்்பாருடகன்க 
கடத்துதல்
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S) ்்பருங்குடல்- iv)  ் செரிமாைம் மற்றும் 
உடகிரேகித்தல்

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 )

12. செரியாை இனணகன் உருவாககுக.

வரினசெ –I வரினசெ -II

P) சிறுகுடல் - i) 23 ்செ.மீ

Q)்்பருங்குடல் - ii) 4 மீடடர

R) உணவுககுைல் - iii) 12.5 ்செ.மீ

S) ்தாண்னட - iv) 1.5 மீ

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 )

13. செரியாை இனணகன் உருவாககுக.

வரினசெ –I வரினசெ -II

P) லிற்பஸ் - i) ஸ்டாரச்

Q)்்பபசின் - ii) காசின்

R) ்ரேன்னின் - iii) புரேதம்

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 )

14. கீழ் வருவைவற்றுள் எது கல்லீரேலின் 
்பணியல்ை.

அ) இன்சுலின் உற்்பத்தி

ஆ) நச்சு நீககம்

இ) கின்கறகாஜன் றசெமிபபு 

ஈ) பித்த நீர உற்்பத்தி

15. அறிக (A): சிறுகுடனைபற்பாைப 
்்பருங்குடலிலும் உறிஞ்சிகள் உள்்ை. 
காரேணம் (R): நீர உடகிரேகித்தல் 
்்பருங்குடலில் நனட்்பறுகின்�து.

அ) A மற்றும் R ஆகியை செரி றமலும் R, A 
்பற்றிய செரியாை வி்ககம் ஆகும்.

ஆ) A மற்றும் R ஆகியை செரி றமலும் R, A 
்பற்றிய செரியாை வி்ககம் இல்னை.

இ) A செரி ஆைால் R தவறு.

ஈ) A தவறு ஆைால் Rசெரி

16. குடலுறிஞ்சி ்பற்றிய தவ�ாை கூற்ன�க 
குறிபபிடவும்.

அ) கு ட ல் நு ண் ணு றி ஞ் சி க ன ் க 
்காண்டுள்்ை.

ஆ) இனவ பு�ப்பரேபன்ப அதிகரிககின்�ை

இ) இவற்றில் இரேத்தத் நுண்நா்ங்களும் 
நிணநீர குைல்களும் உள்்ை.

ஈ) இனவ ்காழுபபு ்செரித்தலில் 
்பங்றகற்கின்�ை

17.  சிறுகுடலில் மடடும் உறிஞ்சிகள் உள்்ை 
ஏன் இனரேபன்பயில் இல்னை?

18 பித்த நீரில் ்செரிமாை ்நாதிகள் இல்னை, 
இருந்தும் ்செரித்தலில் முககியத்துவம் 
்்பறுகி�து ஏன்?

19. ஸ்டாரச் மூைககூறுகள் சிறுகுடனை 
அனடவது முதல் ஏற்்படும் றவதி 
மாற்�ங்கன்ப ்படடியலிடுக.

20. கறைாரி மதிபபின் அடிப்பனடயில் 
புரேதத்திற்கும் ்காழுபபிற்கும் 
இனடயிைாை றவறு்பாடு மற்றும் உடலில் 
இவற்றின் ்பங்கு குறித்து எழுதுக.

21. ்செரிமாை ்நாதிகள் றதனவயின்ற்பாது 
மடடுறம சுரேககின்�து. விவாதிககவும்.
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இசணயசசெயல்பாடு 

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

Let's Digest
செரிமான மணடலம்

படிகள்
1.  கீழ்க்கண்ட உரலி / விரரவு்க குறியீடர்டப் பயனபடுத்தி “Interactive Digestive System” எனனும் 

ப்க்கத்திரைத் திற்க்கவும். “View Digestive System” ஐ ச�ொடு்க்கவும்.
2.   ச�ரிமொை மண்டலத்தின பொ்கங்களுள் ஏதொவது ஒரு பொ்கத்தின மீது சுடடிரய ரவத்துச் 

ச�ொடு்ககிைொல் அநதப் பொ்கத்திரைப் பற்றி அறிநது ச்கொள்்ளலொம்.
3.   “Explore the digestive system” எனனும் சபொத்தொரைச் ச�ொடு்ககி வொய் முதல் மலவொய் 

வரரயுள்்ள பொ்கங்களின ச�யல்முரற்கர்ளப் பற்றித் சதரிநது ச்கொள்்ளலொம்.
4.   ச�யல்பொடடின பபொது ப்கட்கப்படும் ப்கள்வி்களு்ககுச் �ரியொை விர்ட அளித்தொல்  அடுத்த 

படிநிரல்ககுச் ச�ல்லலொம்.  

Do you 
know?

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

Drink 
plenty

of water

Stay 
phyically

active

Manage
stress

Take a 
daily probiotic 

supplement

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

Do you know? The liver is also 
an important detoxi�cation 
organ. It helps to �lter 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 �bre, and 
both support a healthy colon.

Soluble 
�bre soaks 
up toxins 
and waste 
in the 
digestive 
system

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

Gall bladder stores 
bile secretion.

Protease
Helps 
digest
protein

Lipase
Helps 
digest
fats

Amylase
Helps digest
carbohydrates

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

Oesophagus:

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

Liver:

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

Small intestine: 

Most of the nutrients form 
food are digested
and absorbed in the 
small intestine.

Large intestine (Colon):

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

Mouth: 

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

Cardiac sphincter: 

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

Stomach: 

Gastric juice contain HCl and 
gastric enzymes.

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

Pancreas

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

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

Eat a
healthy 

diet

Do you 
know?

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

There are more then 

100 trillion 
bacterial cells in your body.

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

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

1

4

7

7

8

9

9

Digestion begins as
soon as food enters
into the mouth.

DD
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6

செரிததல் 
செயல்முசைகசைப 

பற்றித சதரிந்து 
சகாள்ரவாமா!

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* ப்டங்கள் அர்டயொ்ளத்திற்கு மடடுபம.
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உண்ணும் உணவும், எந்நாளும் சுவநாசிக்கும் 
கநாற்றும், உயிரவநாழ்வில் முக்கிமநானவவ.  
ஏனனனில் உயிரிகளின் பல்்வறு 
உடற்னசெயலியல் னசெயல்பநாடுகளுக்கும் 
்ேவவயநானது ஆற்்றல் ஆகும். அவவநாற்்றல் 
எங்கிருநது வருகி்றது? ் நாம் சுவநாசிக்கும்்பநாதும், 
பின்னரும் ்வடனபறுவனேன்ன? ்மற்கண்டவவ 
னேநாடரபில்்நாே ்கள்விகளநாகத் 
்ேநான்றினநாலும், சுவநாசெத்திற்கும் உணவின் 
மூ்ம் ஆற்்றல் உருவநாக்கபபடுவேற்குமிவட்ய 
உள்ள பிவணபவப அறிநது னகநாள்வது 
்ேவவயநாகும். ஆக்ஸிஜவனப பயன்படுத்திக் 
குளுக்்கநாஸ் ்பநான்்ற உயிர மூ்க்கூறுகள் 
உவடக்கபபட்டு, ஆற்்றல் உருவநாக்கபபடுகி்றது.  
அப்பநாது னவளிபபடும் கநாரபன் வடஆக்வசெடு 
னவளி்யற்்றபபடுகி்றது.  ஆக்வ னசெல்களுக்கு 
ஆக்சிஜன் அளிக்கபபடுவதும் கநாரபன் 
வடஆக்வசெடு உடனடியநாக 
னவளி்யற்்றபபடுவதும் னேநாடரச்சியநாக 
்வடனபறுவது ்ேவவயநாகி்றது.  என்வ 
உயிரவநாழச் சுவநாசெ மண்ட்த்தின் ்ேவவ 
அவசியமநாகி்றது.

சுவாசம்
பாடஉள்ளடக்கம் 

6.1. சுவாசத்தின் பணிகள்
6.2. பல்வறு உயிரிகளில காணபபடும் சுவாச உறுபபுகள்
6.3. சுவாசம் நடைபபறும் முடை
6.4. வாயு பரிமாறைம்
6.5. வாயுககள் கைத்்தபபடு்தல
6.6. சுவாசத்ட்த பநறிபபடுத்து்தல
6.7 ஆகஸிஜன் கைத்து்தலில உள்்ள சிககலகள்
6.8 சுவாச மணைலக ்கா்ளாறுகள்
6.9 புடகபிடித்்தலின் தீய விட்ளவுகள்

அலகு – III   பாடம் – 6

ஆழ்சுவாசத்ட்தயும் சுவாச வீ்தத்ட்தயும் அதிகரிகக 
உைறபயிறசி உ்தவுகிைது.  இ்தன் மூலம் ்தடசகளுககு 
கூடு்தல ஆகஸிஜன் அளிககபபட்டு, திசுககளிலிருந்து 

கூடு்தல காரபன் டைஆகடஸைடு 
பவளி்யறைபபடுகிைது.

Learning Objectives:

• மனி்தனின் வாயு பரிமாறை 
மணைலத்தின் அடமபடப வி்ளககக 
கறைல.

• சுவாச மணைலத்்்தாடு 
ப்தாைரபுடைய 
உறுபபுகள் மறறும் 
திசுககட்ள அறி்தலும் 
பைம் வடை்தலும்.

• வாயுப பரிமாறைம் 
மறறும் வாயு 
கைத்்தபபடு்தல ஆகிய நிகழ்வுகட்ளப 
புரிந்துபகாள்்ளல.

• ஆகசிஜன் கைத்்தபபடு்தல ப்தாைரபான 
சிககலகட்ள அறி்தல.

• புடகப பிடிபபதினால ஏறபடும் தீய 
விட்ளவுகள் குறித்்த அறிடவப பபைல.

்கற்றலின் ந�ாக்கம்:

106
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ேவைவநாழ் வி்ங்குகவளக் கநாட்டிலும் ்வகம் 
மிக்கேநாகும். 

எளிய உடல் அவமபபுவடய கடற்பஞ்சுகள், 
குழியுடலிகள் மற்றும் ேட்வடபபுழுக்கள் 
்பநான்்றவற்றில் வநாயு பரிமநாற்்றம் உடல்  பைபபின் 
வழியநாக எளிய விைவல் முவ்றயில் நிகழ்கி்றது.  
மண்புழுக்கள் ஈைபபேமுவடய ் ேநாலின் மூ்மும், 
பூச்சிகள் மூச்சுக் குழல்களின் (Tracheal tubes) 
மூ்மும் சுவநாசிக்கின்்றன.  நீரவநாழ் 
கணுக்கநாலிகள் மற்றும் னமல்லுடலிகளில் 
னசெவுள்கள் சுவநாசெ உறுபபுகளநாகின்்றன.  
முதுனகலும்பிகளநான மீன்களில் னசெவுள்களும், 
இருவநாழ்விகள், ஊரவன, ப்றபபன மற்றும் 
பநாலூட்டிகளில் இைத்ேக் குழல்கள் நிைம்பிய 
நுவையீைல்களும் சுவநாசெ  உறுபபுகளநாகச் 
னசெயல்படுகின்்றன. ேவவளகள் நுவையீைல்,  
வநாய்க்குழி மற்றும் அவற்றின் ஈைமநான 
்ேநாவ்யும் சுவநாசெத்திற்குப பயன்படுத்துகின்்றன.

6.2.1.  மனித சுவாச மணடலம் (Human 
Respiratory system)

பு்ற்நாசித்துவளகள், ்நாசிக்குழி, னேநாண்வட 
(pharynx)  குைல்வவள (larynx), மூச்சுக்குழல் (trachea), 
மூச்சுக்கிவளக் குழல்கள் (bronchi),  மூச்சுக்கிவள 
நுண்குழல்கள் (bronchioles)  மற்றும் கநாற்று 
நுண்ணவ்றகவள (Alveolus) உவடய நுவையீைல் 
ஆகியவவ மனிேச் சுவநாசெ மண்ட்த்தில் 
அடங்கியுள்ளன (படம் 6.1). பு்ற்நாசிபபகுதி முேல் 
முவன மூச்சுக்கிவள நுண்குழல் வவை உள்ள 
பகுதி கடத்தும் பகுதி ஆகும். கநாற்று நுண்ணவ்ற 
மற்றும் ்நாளங்கள் ஆகியவவ சுவநாசெப பகுதி 
என்று அவழக்கபபடும். கடத்தும் பகுதியிலுள்ள 
சுவநாசெப பைபபுகள் உள்ளிழுக்கபபடும் கநாற்வ்ற 
குளிரவித்தும் னவபபபபடுத்தியும் கநாற்றின் 
னவபபநிவ்வய சீைநாக்குகி்றது. 

பு்ற்நாசித்துவளகள் மூ்ம் கநாற்று, ்மல் 
சுவநாசெபபநாவேக்குள் நுவழகி்றது. அவவநாறு 
நுவழயும் கநாற்்றநானது சுவநாசெபபநாவேயின் 
உள்பட்த்தில் உள்ள மயிரிவழகளநாலும் 
்கநாவழபபட்த்ேநாலும் வடிகட்டபபடுகி்றது.  
னவளி ்நாசித்துவநாைங்கள் ்நாசியவ்றயின் 
வழியநாக ்நாசித்னேநாண்வடபபகுதியில் 
(nasopharynx) தி்றக்கின்்றன. இபபகுதி 
குைல்வவளப பகுதியிலுள்ள 
குைல்வவளத்துவளயின் (glottis) மூ்ம் 
மூச்சுக்குழநாயில் தி்றக்கி்றது. மூச்சுக்குழல், 

முநவேய பநாடங்களில் வளரச்சிக்கும், திசு 
புதுபபித்ேலுக்கும் ்ேவவயநான ஆற்்றவ் உணவு 
எவவநாறு ேருகி்றது என்பது விளக்கபபட்டது. 
ஏற்கன்வ குறிபபிட்டவநாறு குளுக்்கநாஸிலிருநது 
ஆற்்றவ்ப னப்ற ஆக்ஸிஜன் அவசியம்.  என்வ 
இநேப பநாடத்தில் மனிேச் சுவநாசெ மண்ட் 
உறுபபுகள், மூச்சு விடுேல், கநாற்று பரிமநாற்்றமுவ்ற, 
வநாயுக்கள் கடத்ேபபடுேல் மற்றும் சி் சுவநாசெக் 
்கநாளநாறுகள் ஆகியவவ விவரிக்கபபட்டுள்ளன. 

வளிமண்ட்த்திலிருநது ஆக்ஸிஜவன 
உள்ளிழுத்துக் னகநாண்டு, நுவையீைலிலிருநது 
கநாரபன் வடஆக்வஸைவட வளிமண்ட்த்திற்கு 
னவளி்யற்றுவதும் உள்ளிழுக்கபபட்ட 
ஆக்ஸிஜனநானது ன்நாதிகள் உேவியுடன் 
னசெல்களில் உள்ள கரிம உணவூட்டப 
னபநாருட்கவளச் சிவேத்து ஆற்்றவ் 
னவளிபபடுத்துேலும் சுவநாசெம் எனபபடும்.

6.1  சுவாசத்தின் பணிகள் (Respiratory 
functions)

சுவாச மணடலத்தின் ஐந்து முககியப் 
பணி்க்ளாவன:-

i) வளிமண்ட்த்திற்கும் இைத்ேத்திற்கும் இவட்ய 
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கநாரபன் வடஆக்வசெடு 
ஆகியவற்வ்றப பரிமநாற்்றம் னசெய்ேல்.

ii) உடலின் pH அளவவ நிவ்பபடுத்திப்பணுேல்

iii)  உட்சுவநாசெத்தின் ்பநாது உள்ளிழுக்கபபட்ட 
்்நாயூக்கிகள் மற்றும்  மநாசுபடுத்திகளிடமிருநது 
்ம்வமப பநாதுகநாத்ேல்.

iv)  இயல்பநான குைன்நாலிக்கநான குைல் ஒலி 
்நாண்கவள (vocal cords) பைநாமரித்ேல்.

v) னசெல் சுவநாசெத்ேநால் உருவநாக்கபபடும் 
னவபபத்வேச் சுவநாசெத்தின் மூ்ம் னவளி்யற்்றல்.

6.2  பல்வறு உயிரிகளில காணபபடும் 
சுவாச உறுபபுகள்

வி்ங்குகள் ேநாம் வநாழும் முவ்றக்கும் வநாழும் 
சூழலுக்கும் ஏற்ப வநாயு பரிமநாற்்றத்திற்கநான 
சுவநாசெ உறுபபுகவளப ப்வவககளநாகப 
னபற்றுள்ளன. வளிமண்ட்த்தில் உள்ள 
ஆக்ஸிஜவன விட நீரில் கவைநதுள்ள  
ஆக்சிஜனின் அளவு மிகவும் குவ்றவு. என்வ 
ேநான் நீரவநாழ் வி்ங்குகளின் சுவநாசெ வீேம் 
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நுவழகி்றது. நுவையீைலுக்குள் முேல்நிவ் 
மூச்சுக்கிவளக்குழல்கள் ப்முவ்ற பிரிவவடநது 
இைண்டநாம் நிவ் மற்றும் மூன்்றநாம் நிவ் 
மூச்சுக்கிவளக் குழல்களநாகின்்றன. மூன்்றநாம் 
நிவ் மூச்சுக்கிவளக்குழல்கள் மீண்டும் பிரிநது 
முடிவு மூச்சுக்கிவளக் குழல்களநாகவும் சுவநாசெ 
மூச்சுக்கிவளக் குழல்களநாகவும் மநாறுகின்்றன.  

மூச்சுக்குழலின் சுவரில் 
குருத்னேலும்பநா்நான ‘C’ வடிவக் குருத்னேலும்பு 
வவளயங்கள் அவமநதுள்ளன.  
இக்குருத்னேலும்பு வவளயங்கள் சுவநாசெத்தின் 
்பநாது ஏற்படும் அழுத்ே மநாறுபநாடுகளநால் குழல் 
னவடித்துவிடநாமலும் கநாற்று னசெல்லும் ்பநாது 
சிவேநது விடநாமலும் மூச்சுக்குழவ்ப 
பநாதுகநாக்கின்்றன.  மூச்சுக்கிவள நுண் குழல்களில் 
குருத்னேலும்பு வவளயங்கள் இல்வ்.  அநநுண் 
குழல்களின் கடினத்ேன்வம அவற்வ்றச் 
சிவேவவடயநாமல் பநாதுகநாக்கி்றது.  
அ்ே்வவளயில், நுண்குழல்கவளச் சுற்றியுள்ள 
னமன்வமயநான ேவசெகள் சுருங்கி விரிவவடவேநால்  
கநாற்றுபபநாவேயின் விட்டளவு 
மநாற்றியவமக்கபபடுகி்றது.

மூச்சுக்கிவளக்குழல் மற்றும் மூச்சுக்கிவள 
நுண்குழல்களின் சுவரில் உள்ள குறுயிவழ 
எபிதீலியச்  னசெல்கள் ்கநாவழபனபநாருவளச் 
சுைக்கின்்றன.  சுவநாசெபபநாவேயின், ்கநாவழப 
பட்த்திலுள்ள க�ோப்பைச்செல�ள் (goblet cells) 
அதிகக் கிவளக்்கநாபுைேங்கவளக் னகநாண்ட 
வழுவழுபபநான ்கநாவழவயச் சுைக்கின்்றன. 
்கநாவழபபட்த்தில் ஒட்டிக்னகநாண்டுள்ள 
நுண்கிருமிகளும், தூசுப னபநாருட்களும் மூச்சுக் 
குழநாயின் ்மற்பகுதிக்குக் னகநாண்டுவைபபட்டு 
இயல்பநான விழுங்குேலின் ்பநாது அவவ 
உணவுக்குழநாயினுள் அனுபபபபடுகின்்றன. 
னமல்லிய, மீள் ேன்வமயுவடய குைல்வவள 
மூடியநானது உணவு   விழுங்கபபடும் ்பநாது 
உணவுத்துகள் குைல் வவளயினுள் னசென்று 
அவடத்து விடநாமல் ேடுக்கி்றது.  

மூச்சுக்குழல் ஓைளவிற்கு வவளயும் ேன்வம 
னகநாண்ட ப் குருத்னேலும்பு வவளயங்கவள 
உவடயது. அது னேநாண்வடபபகுதியிலிருநது 
மநாரபவ்றயின் ்டுபபகுதி வவை நீண்டு 5வது 
மநாரபு முள்னளலும்புப பகுதியில் வ்து மற்றும் 
இடது முேல்நிவ் மூச்சுக்கிவளக் குழல்களநாகப 
பிரிநது  வ்து மற்றும் இடது நுவையீைல்களுக்குள் 

படம் 6.1 மனிதனின் சுவாச மணடலம்
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சுவநாசெ நுண்குழல்கள் அதிக இைத்ே 
்நாளமுள்ள, னமல்லிய சுவைநா்நான, வநாயுப 
பரிமநாற்்றத் ேளமநான கநாற்றுபவபகளில் (Alveoli) 
முடிவவடகின்்றன (படம் 6.2, 6.3).

கநாற்றுபவபகளில் உள்ள வநாயு 
விைவலுக்கநான செவவு மூன்று அடுக்குகளநால் 
ஆனது.  அவவ, கநாற்றுப வபகளிலுள்ள னமல்லிய, 
ேட்வட எபிதீலியச் னசெல்கள் (Squamous epithelium), 
கநாற்றுபபவபயின் இைத்ே நுண் ்நாளங்களின் 
எண்்டநாதீலியச் னசெல்கள், மற்றும் இவவ 
இைண்டிற்கும் இவட்ய உள்ள அடிபபவடப 
னபநாருட்கள் (Basement substance)  ஆகியவவயநாகும்.  
கநாற்றுபவபயின் னமல்லிய ேட்வட எபிதீலியச் 
னசெல்கள் வவக  I  மற்றும் வவக II னசெல்கவளக் 
னகநாண்டுள்ளன. வவக I,  னசெல்கள் மிக 
னமல்லியவவ ஆே்நால் இேன் மூ்ம் வநாயு 
பரிமநாற்்றம் விரவல மு்ையில துரிேமநாக 
்வடனபறுகி்றது.  வவக II  னசெல்கள் ேடித்ேவவ.  
இவவ கேறபைரபபி�ள் (Surfactant) எனும் 
்வதிபனபநாருவள உற்பத்தி னசெய்து  சுைக்கின்்றன.

படம் 6.2 மனிதச் சுவாசப் பாதத

படம் 6.3  காற்றுப்தபகளின் அதமப்பு

் ம ற் ப ை ப பி க ள் 
(Surfactants) என்பது 
நுண்கநாற்றுப வபயின் 
் ம ற் பு ்ற த் தி ல் 

கநாணபபடும் னமல்லிய, னசெல்களற்்ற, புைேம் 
மற்றும் பநாஸ்்பநாலிபபிடுகளநா்நான, 
பட்மநாகும்.  இது கநாற்று நுண்ணவ்றயின் 
பைபபு இழுவிவசெவயக் குவ்றத்து 
நுவையீைல்கவளச் சிவேவவடயநாமல் 
பநாதுகநாக்கி்றது.  ் மலும் நுவையீைல் வீக்கத்வே 
ேடுத்து சுவநாசெத்வே எளிேநாக்குகி்றது.  
குவ்றபபிைசெவத்தில் பி்றக்கும் குழநவேகளின் 
கநாற்றுபவபகளில் குவ்றவநான அள்வ 
்மற்பைபபிகள் உருவநாக்கபபட்டுள்ளேநால்.  
அக்குழநவேகளுக்கு சிசுமூச்சுத்திண்றல் 
்்நாய்க்குறியீடு’ (Newborn Respiratory Distress 
Syndrome) (NRDS)  ஏற்படுகின்்றது. ஏனனனில் 
கரபப கநா்த்தின் 25வது வநாைத்தில்ேநான் 
கநாற்றுபவப ்மற்பைபபிகள்  
உருவநாக்கபபடுகின்்றன.

சுவநாசெ உறுபபுகளநாகிய நுவையீைல்கள் 
பஞ்சு ்பநான்்ற மிருதுவநான திசு அவமபபநாகும்.   
கநாற்றுபபுக இய்நாே மநாரபவ்றயில் (Thoracic cavity) 
இரு நுவையீைல்கள் வவக்கபபட்டுள்ளன. 
மநாரபவ்றவயச் சுற்றிலும் முதுகுபபு்றத்தில் 
முதுனகலும்புத்னேநாடரும் (Vertebral column), 
வயிற்றுபபு்றத்தில் மநாரனபலும்பும் (Sternum) 
பக்கவநாட்டில் வி்நா எலும்புகளும் (Ribs) மற்றும் 
்மற்குவிநே அவமபபுவடய உேைவிேநானம்  
(Diaphragm) மநாரபவ்றயின் கீழ்பபு்றத்திலும் 
அவமநதுள்ளது. 

நுவையீைல்கவளச் சுற்றியுள்ள புளூைநா 
(Pleura) எனும் இைட்வடச்செவவு, 
மீள்ேன்வமயுவடய ப் அடுக்கு இவணபபுத் 
திசுக்கவளயும் இைத்ே நுண்்நாளங்கவளயும் 
னகநாண்டது. புளூைல் பட்ங்களுக்கிவட்ய 
புளூைல் திைவம் (Pleural fluid) நிவ்றநதுள்ளது.   
நுவையீைல்கள் சுருங்கி விரியும் ்பநாது 
உைநாய்விவனக் குவ்றக்க இத்திைவம் உேவுகி்றது.

சுவாசப் பரப்பின் பணபு்கள:
•  அதிகப பைபபளவவயும் அதிக இைத்ே 

நுண்்நாளங்கவளயும் னபற்றிருக்க ்வண்டும்.

• ஈைத்ேன்வமயுடன் மிக னமல்லிய சுவருவடயேநாக 
இருத்ேல் ்வண்டும்.
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• பு்றச்சூழ்்நாடு ்்ைடி னேநாடரபு னகநாண்டிருத்ேல் 
்வண்டும்.

• சுவநாசெத்தின் ்பநாது கநாற்று எளிேநாக ஊடுருவக் 
கூடியேநாக இருக்க ்வண்டும்.

சுவாச நி்கழ்வின் படி நிலல்கள
I.  வளிமண்ட்ம் மற்றும் நுவையீைல்களுக்கு 

இவட்யயநான வநாயு பரிமநாற்்றம்.

II.  நுவையீைல்களுக்கும் இைத்ேத்திற்கும் 
இவட்யயநான O2 மற்றும் CO2 பரிமநாற்்றம்.

III.  இைத்ேத்தின் மூ்ம் O2 மற்றும் CO2 ஆகியவவ 
கடத்ேபபடுேல்.

IV.  இைத்ேம் மற்றும் னசெல்களுக்கிவட்ய வநாயு 
பரிமநாற்்றம்.

V.  னசெல்கள், ப் உடற்னசெயலியல் னசெயல்கவளச் 
னசெய்ய O2 ஐ எடுத்துக்னகநாள்ளுேலும் CO2 ஐ 
னவளி்யற்றுேலும்.

6.3  சுவாசம் நடைபபறும் முடை 
(Mechanism of breathing)

வளிமண்ட்த்திற்கும் நுவையீைல்களுக்கும் 
இவட்ய ்வடனபறும் கநாற்றுப பரிமநாற்்ற்ம 
மூச்சுவிடுேல் எனபபடுகி்றது. இநநிகழ்வு, 
உட்சுவநாசெம், மற்றும் னவளிச்சுவநாசெம் எனும் 
இருநிவ்களில் ்வடனபறுகி்றது. உட்சுவநாசெம் 
என்பது வளிமண்ட்த்திலுள்ள கநாற்று 

நுவையீைல்களுக்குள் னசெல்வவேயும்,  
னவளிச்சுவநாசெம் என்பது கநாற்று நுண்ணவ்றகளில் 
உள்ள வநாயு நுவையீைல்கவள விட்டு  
னவளி்யற்்றபபடுவவேயும் குறிக்கி்றது (படம் 6.4).

நுவையீைல்களில் ேவசெ்நாரகள் 
கநாணபபடுவதில்வ். ஆனநால் வி்நா 
எலும்பிவடத்ேவசெகள் மற்றும் உேைவிேநானத்தின் 
இயக்கத்ேநால் இவவ சுருங்கி விரிகின்்றன.  
உேைவிேநானம் எனும் திசுபபட்மநானது 
மநாரபவ்றவய வயிற்்றவ்றயிலிருநது பிரிக்கி்றது.  
இயல்பநான நிவ்யில் உேைவிேநானம் 
்மல்்்நாக்கிக் குவிநே நிவ்யில் கநாணபபடுகி்றது.  
வி்நா எலும்பிவடத்ேவசெகள் வி்நா எலும்புகவள 
இயக்குகின்்றன.  னவளி வி்நா   
எலும்பிவடத்ேவசெகள், உள் வி்நா 
எலும்பிவடத்ேவசெகள் மற்றும் உேைவிேநானம் 
ஆகியவற்்றநால் ஒரு அழுத்ே ்வறுபநாடு 
உருவநாக்கபபடுகி்றது.  அ்ே்பநான்று, 
நுவையீைலினுள் உள்ள கநாற்றின் அழுத்ேம் 
வளிமண்ட்க் கநாற்்றழுத்ேத்வே விடக் 
குவ்றவேநால் உட்சுவநாசெம் ்வடனபறுகி்றது. 
நுவையீைல்களுள் உள்ள கநாற்்றழுத்ேம் 
வளிமண்ட்க் கநாற்்றழுத்ேத்வே விட 
அதிகரிபபேநால் னவளிச்சுவநாசெம் நிகழ்கின்்றது. 

உேைவிேநானத் ேவசெகளும் னவளி வி்நா 
எலும்பிவடத் ேவசெகளும் சுருங்கி 
உட்சுவநாசெமநானது துவங்கபபடுகி்றது. இவவநாறு 
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சுருங்குவேநால் வி்நா எலும்புகளும் 
மநாரனபலும்பும் ்மற்பு்றமநாகவும் 
னவளிபபு்றமநாகவும் இழுக்கபபட்டு மநாரபவ்ற 
பக்கவநாட்டிலும் முதுகுபபு்ற வயிற்றுபபு்ற 
அச்சிலும் னபரிேநாகி்றது.  உேைவிேநானத்தின் 
வட்டத்ேவசெகள் சுருங்குவேநால் ்மல்்்நாக்கி 
உயரநதிருநே உேைவிேநானம் ேட்வடயநாகி்றது.  
இநநிகழ்ச்சியநால் மநாரபவ்றயின் ்மல்-கீழ்  
அச்சில் னகநாள்ளளவு கூடுகி்றது.  ்மற்கூறிய 
அவனத்துத் ேவசெச் னசெயல்களநால் நுவையீைலின் 
னகநாள்ளளவு அதிகரிக்கி்றது. இேன் விவளவநாக 

உட்சுவோசெம் ்வளிசசுவோசெம்

உட்சுவநாசெத்தின் ்பநாது சுவநாசெ வமயங்கள் 
தூண்டல்கவள னேநாடங்கி அனுபபுகின்்றன.

உேைவிேநானமும், னவளி வி்நாஎலும்பிவடத் 
ேவசெகளும் சுருங்குகின்்றன.

மநாரபுச்சுவர விரிவவடவேநால் மநாரபவ்றயின் 
னகநாள்ளளவு அதிகரிக்கி்றது.

நுவையீைல்களுக்குள் அழுத்ேம் குவ்றகி்றது.

வளிமண்ட் அழுத்ேத்வேத் கநாட்டிலும் 
நுண்ணவ்றகளின் அழுத்ேம் குவ்றகி்றது.

கநாற்று நுண்ணவ்றகள் விரிவவடவேநால் கநாற்று 
உள் னசெல்கி்றது.

நுண்ணவ்றகள் விரிவவடயும் ்பநாது கநாற்று 
நுண்ணவ்ற அழுத்ேமும் வளிமண்ட் 
கநாற்்றழுத்ேமும் செமமநாகும் வவை கநாற்று 
உள்்ளற்்றபபடுகி்றது.  இேனநால் கநாற்று நுண்ணவ்ற 
பருமனநாகி்றது.

னவளிச்சுவநாசெத்தின் ்பநாது சுவநாசெ வமயங்கள் 
தூண்டல்கவள நிறுத்துகின்்றன

உேைவிேநானம் ேளரச்சி அவடகின்்றன, ஆனநால் உள் 
வி்நாஎலும்பிவடத் ேவசெ சுருங்குகின்்றன.

மநாரபுச்சுவர சுருங்குவேநால் மநாரபவ்றயின்  
னகநாள்ளளவு குவ்றகி்றது.

நுவையீைல்களுக்குள் அழுத்ேம் அதிகரிக்கி்றது.

வளிமண்ட் அழுத்ேத்வேக் கநாட்டிலும் கநாற்று 
நுண்ணவ்றகளில் அழுத்ேம் அதிகரிக்கி்றது.

கநாற்று நுண்ணவ்றகள் சுருங்குவேநால் கநாற்று 
னவளி்யற்்றபபடுகி்றது.

கநாற்று நுண்ணவ்ற அழுத்ேம் வளிமண்ட் 
கநாற்்றழுத்ேத்வேச் செமன்  னசெய்யும் வவை கநாற்று 
னவளி்யற்்றபபடுகி்றது.  கநாற்று நுண்ணவ்ற 
இயல்பு நிவ்க்குத்திரும்புகி்றது.

உட்சுவாசம் மற்றும் பவளிச் சுவாசத்தில் நதடபபறும் நிகழ்வுகள்

நுவையீைலில் உள்ள கநாற்றின் அழுத்ேம் 
வளிமண்ட்த்தின் அழுத்ேத்வேவிடக் குவ்றகி்றது.  
இேவன ஈடுனசெய்வேற்னகன னவளிக்கநாற்று 
சுவநாசெப பநாவேகளின் வழி்ய நுவையீைலினுள் 
நுவழயும்.  இநநிகழ்ச்சி உட்சுவோசெம் எனபபடும்.

உேைவிேநானத்ேவசெகள் ேளவரவவடயும் 
்பநாது உேைவிேநானம்  ்மல்்்நாக்கி உயரநது 
ேன்னுவடய இயல்பநான குவிநே வடிவ நிவ்வய 
அவடவேநாலும்,  உள் வி்நா எலும்பிவடத் 
ேவசெகளின் சுருக்கத்தினநால், கீழ்்்நாக்கி 
இழுக்கபபடுவேநாலும் மநாரபவ்றயின் 
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னகநாள்ளளவு குவ்றநது, நுவையீைல்கள் 
அழுத்ேபபட்டு, நுவையீைலிலுள்ள கநாற்்றழுத்ேம் 
வநாயு மண்ட்க் கநாற்்றழுத்ேத்வே விட 
அதிகரிக்கி்றது.  இேனநால் சுவநாசெபபநாவேயின் 
வழியநாக நுவையீைலிலுள்ள கநாற்று  
னவளி்யற்்றபபடுகி்றது. இநநிகழ்ச்சி 
்வளிசசுவோசெம்  எனபபடும்.

ஒரு ஆ்ைநாக்கியமநான மனிேனின் செைநாசெரி 
சுவநாசெம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 12-16 முவ்றயநாகும்.  
ஒருவரின் நுவையீைல் னசெயல்பநாட்வட 
அறிவேற்கநான மருத்துவக்கணக்கீட்டில் 
சுவநாசெத்தின் ்பநாது பங்்கற்கும் கநாற்றின் 
னகநாள்ளளவவ அளக்க ஸ்பைகரோமீட்்டர் 
(மூச்சீட்டுமநானி) (Spirometer)  எனும் கருவி 
பயன்பநாட்டில் உள்ளது.

 ததரிந்து ததளிநவாம்

நீங்கள் கடல் மட்டத்தி்றகு ்ம்் ஒரு மவ் 
உச்சியில் இருக்கும் ்பநாது, உங்களுக்கு 
குமட்டல் மற்றும் இேயத்துடிபபு அதிகமநாகி்றது. 
இநநிவ் ஏன் ஏற்படுகி்றது? இந்்நாயின் மற்்ற 
அறிகுறிகள் யநாவவ? இேவன ்நாம் எவவநாறு 
ேவிரக்க்நாம்?

6.3.1.  சுவாச நுடையீைல 
பகாள்்ள்ளவுகள் மற்றும் 
பகாள்திைன்கள் 
(Respiratory volumes and capacities)

சுவோசெக் ்�ோள்்ள்ளவு�ள் (Respiratory volumes)  
(படம் 6.5) சுவநாசெத்தின் ஒவனவநாரு நிவ்யின் 
்பநாதும் உள்ள கநாற்றின் னகநாள்ளளவு, பல்்வறு 
சுவநாசெக் னகநாள்ளளவுகளநாகக் குறிக்கபபடுகின்்றது.

•  மூசசுக்�ோறறு அ்ளவு  (Tidal volume -TV) : 
இயல்பநான ஒவனவநாரு சுவநாசெத்தின் ்பநாதும் 
உள்்ளறும் கநாற்று அல்்து னவளி்யறும் 
கநாற்றின் னகநாள்ளள்வ மூச்சுக்கநாற்று அளவு  
ஆகும். மூச்சுக்கநாற்று அளவு  சுமநார 500 மில்லி 
லிட்டர ஆகும். ஒரு செநாேநாைண மனிேனநால் 
ஒவனவநாரு நிமிடமும் சுமநார  6000 – 8000 மில்லி 
லிட்டர அளவுள்ள கநாற்வ்ற உள்ளிழுக்க்வநா 
அல்்து னவளி்யற்்ற்வநா இயலும். கடினமநான 
உடற்பயிற்சியின் ் பநாது மூச்சுக்கநாற்்றளவநானது  
சுமநார 4-10 மடங்கு அதிகரிக்கி்றது. 

•  உட்சுவோசெ கசெமிபபுக் ்�ோள்்ள்ளவு (Inspiratory 
Reserve Volume – IRV): உள்மூச்சின் ்பநாது 
வலிநது  உள்ளிழுக்கபபடும் கூடுேல் கநாற்றின் 
அள்வ உட்சுவநாசெ ்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு 
எனபபடுகி்றது.  இேன் அளவு சுமநார 2500-3000 
மில்லி லிட்டர ஆகும்.

•  ் வளிசசுவோசெ கசெமிபபுக் ்�ோள்்ள்ளவு 
(Expiratory Reserve Volume –ERV):  விவசெயுடன் 
வலிநது னவளி்யற்்றபபடும் கூடுேல் கநாற்றின் 
அள்வ னவளிச்சுவநாசெ ் செமிபபுக் னகநாள்ளளவு 
எனபபடுகி்றது. செநாேநாைணமநாக இேன் அளவு 
1000-1100 மில்லி லிட்டர ஆகும்.

•  எஞ்சிய ்�ோள்்ள்ளவு (Residual Volume – RV):   
விவசெயுடன் னவளி்யற்்றபபட்ட 
னவளிமூச்சிற்கும் பி்றகும் நுவையீைல்களில் 
ேங்கிவிடும் கநாற்றின் அளவு எஞ்சிய 
னகநாள்ளளவு  எனபபடுகி்றது. இேன் அளவு 
சுமநார 1100-1200 மில்லி லிட்டர ஆகும்.

•  சுவோசெத் திைன�ள் (Respiratory Capacities) 
உயிர்பபுத்திைன அல்லது முக்கியத்திைன  
(Vital Capacity- VC): அதிகபட்செமநான ஒரு 
உட்சுவநாசெத்திற்குப பி்றகு  னவளி்யற்்றபபடும்  
கநாற்றின் அதிகப பட்செ னகநாள்ளளவு,  
உயிரபபுத்தி்றன் அல்்து முக்கியத்தி்றன் 
எனபபடும்.  அேநாவது, கநாற்வ்ற அதிகபட்செமநாக 
உள்ளிழுத்துப பின் அதிகபட்செமநாக 
னவளி்யற்றுவது உயிரபபுத்தி்றன் ஆகும்.

உயிரபபுத்தி்றன் =  னவளிச்சுவநாசெ 
்செமிபபுக்னகநாள்ளவு  
+ மூச்சுக்கநாற்று அளவு  
 +  உட்சுவநாசெ ்செமிபபுக் 

னகநாள்ளளவு

 VC = ERV+TV+IRV

•  உட்சுவோசெத்திைன (Inspiratory Capacity – IC): 
இயல்பநான னவளிச்சுவநாசெத்வேத் னேநாடரநது, 
ஒரு மனிேன் உள்ளிழுக்கும் கநாற்றின் னமநாத்ேக் 
னகநாள்ளளவிற்கு உட்சுவநாசெத்தி்றன் என்று 
னபயர.  இது மூச்சுக்கநாற்று அளவு  மற்றும் 
உட்சுவநாசெ ்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு 
ஆகியவற்வ்ற உள்ளடக்கியேநாகும். 

உட்சுவநாசெத்தி்றன் =  மூச்சுக்கநாற்று அளவு  +  
உட்சுவநாசெ 
்செமிபபுக்னகநாள்ளளவு  
(IC = TV+ IRV)
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•  ் வளிசசுவோசெத்திைன (Expiratory Capacity – EC): 
இயல்பநான உட்சுவநாசெத்வேத் னேநாடரநது, ஒரு 
மனிேன் னவளியிடக்கூடிய கநாற்றின் னமநாத்ேக் 
னகநாள்ளளவிற்கு னவளிச்சுவநாசெத் தி்றன் என்று 
னபயர. இது மூச்சுக்கநாற்று அளவு  மற்றும் 
னவளிச்சுவநாசெ ்செமிபபுக் னகநாள்ளளவவ 
உள்ளடக்கியேநாகும். னவளிச்சுவநாசெத்தி்றன் = 
மூச்சுக்கநாற்று அளவு + னவளிச்சுவநாசெ 
்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு. EC = TV+ ERV

•  ் ேோத்்த நு்ரயீரல ்�ோள்்ள்ளவுத்திைன  
(Total Lung Capacity - TLC): விவசெயுடன் 
உள்ளிழுக்கபபட்ட உட்சுவநாசெத்வேத் 
னேநாடரநது நுவையீைல் ஏற்றுக்னகநாள்ளும் 
கநாற்றின் னமநாத்ே அள்வ னமநாத்ே நுவையீைல் 
னகநாள்ளளவுத் தி்றன் எனபபடும்.  இது 
உயிரபபுத்தி்றன் மற்றும் எஞ்சிய னகநாள்ளளவு 
ஆகியவற்வ்ற  உள்ளடக்கியேநாகும்.  இேன் 
அளவு சுமநார 6000 மில்லிலிட்டர ஆகும்.  

னமநாத்ே நுவையீைல்   }னகநாள்ளளவுத்தி்றன்     =
   உயிரபபுத்தி்றன்  

+ எஞ்சிய னகநாள்ளளவு                                  
TLC = VC+ RV

ஆ ் ை நா க் கி ய ம நா ன 
நுவையீைல்கள் ஒரு 
மீ ள் ே ன் வ ம யு வ ட ய 
இவணபபுத் திசுவவப 
னபற்றுள்ளன. இத்திசுவில் 

எ்நாஸ்டின் இருபபேநால் நுவையீைல் திசுவவ 
மீள்ேன்வமயுவடயேநாக்குகி்றது. ஆனநால் 
நுவையீைல் அவடபபு மற்றும் மநாரபுச்செளி 
்்நாயநால் பநாதிக்கபபட்டவரின் 
நுவையீைல்களில் எ்நாஸ்்டஸ் என்னும் 
ன்நாதி எ்நாஸ்டின்கள் மீது னசெயல்பட்டு  
அவற்வ்றச் சிவேத்து விடுவேநால் 
நுவையீைல்கள் மீள் ேன்வமவய இழக்கின்்றன.

•  நிமி்டச சுவோசெக் ்�ோள்்ள்ளவு (Minute Respiratory 
Volume): ஒரு நிமிடத்தில் சுவநாசெபபநாவேயினுள் 
னசெல்லும் கநாற்றின் அளவிற்கு நிமிடச் சுவநாசெக் 
னகநாள்ளளவு என்று னபயர.

இயல்பநான மூச்சுக்கநாற்று அளவு  =  500 மில்லி 
லிட்டர

இயல்பநான சுவநாசெ வீேம் = 12 முவ்ற / நிமிடம் 

படம் 6.5 நுதையீைல் பகாள்்ள்ளவுகள் மற்றும் பகாள்திைன்கள்
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சுவோசெ 
வோயுக்�ள்

பைகுதி அழுத்்தம் மி,மீ, பைோ்தரசெம்

வளிேண்ட்லக் 
�ோறறு

�ோறறு 
நுண்ண்ை

ஆக்ஸிஜனறை 
(அசுத்்த) இரத்்தம்

ஆக்ஸிஜனுள்்ள 
(தூய்ே) 
இரத்்தம்

திசுக்�ள்

O2 159 104 40 95 40

CO2 0.3 40 45 40 45
அடைவடண 6.1 ஆக்ஸிஜன ேறறும் �ோர்பைன ்்டஆக்்ஸைடு (மி.மீ பைோ்தரசெம்) பைகுதி அழுத்்தம் ேறறும் 

வளிேண்ட்ல வோயுக்�ளு்டன ஒரு ஒபபீடு.

என்வ நிமிட நுவையீைல் னகநாள்ளளவு = 
6 லிட்டர/ நிமிடம் (ஒரு ஆ்ைநாக்கியமநான 
மனிேனில்) 

•  பையனறை இ்டம் (Dead space): சுவநாசெ 
மண்ட்த்தினுள் உள்ளிழுக்கபபடும் கநாற்றின் 
ஒரு பகுதி சுவநாசெபபநாவேவய  நிைபபினநாலும் 
வநாயு பரிமநாற்்றப பைபவபச் னசென்று 
்செைநாம்்்ய னவளி்யற்்றபபடுகின்்றது.  
இநேக் கநாற்று, பரிமநாற்்றபபணியில் 
ஈடுபடநாம்்்ய னவளி்யற்்றபபடுகி்றது.  
என்வ இக்கநாற்வ்றப பயனற்்ற இடம் என்று 
அவழபபர. இேன் னமநாத்ேக் னகநாள்ளளவு 
சுமநார 150 மில்லி லிட்டர ஆகும். 

6.4.  வாயு பரிமாற்ைம்  
(Exchange of gases)

கநாற்று நுண்ணவ்றக்ள வநாயு பரிமநாற்்றத்திற்கநான 
முேன்வம சுவநாசெப பைபபநாகும்.  திசுக்களுக்கும் 
இைத்ேத்திற்குமிவட்ய O2 மற்றும் CO2 ஆகியன 
எளிய விைவல் முவ்ற மூ்ம் பரிமநாற்்றம் 
னசெய்யபபடுகி்றது.  இேற்கு O2 மற்றும் CO2  

ஆகியவற்றின் பகுதி அழுத்ே ்வறுபநாடு 
கநாைணமநாகி்றது. கநாற்றில் ப் வநாயுக்கள் 
க்நதுள்ளன.  ஆனநால் ஒவனவநாரு வநாயுவும் 
ேனிபபட்ட அளவில் னகநாடுக்கும் அழுத்ே்ம 
அவவநாயுவின் பகுதி அழுத்ேம் எனபபடும்.  
ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்ேம் pO2  என்றும் 
கநாரபன் வடஆக்வஸைடின் பகுதி அழுத்ேம் pCO2 
என்றும் குறிபபிடபபடுகி்றது. பகுதி அழுத்ே 
்வறுபநாட்டநால், கநாற்று நுண்ணவ்றகளில் உள்ள 
ஆக்சிஜன்  இைத்ேத்திற்குள் னசென்று பின் 
திசுக்கவள அவடகி்றது. அவேப்பநா்்வ 
கநாரபன்  வடஆக்வசெடு திசுக்களிலிருநது 
னவளி்யற்்றபபடுவேற்கநாக இைத்ேத்தின் ஊடநாகக் 
கநாற்று நுண்ணவ்றகவள அவடகி்றது.  திசுக்களில் 
கநாரபன்  வடஆக்வசெடின் கவைதி்றன் 
ஆக்சிஜவனவிட 20-25 மடங்கு அதிகம் என்பேநால் 
கநாரபன்  வடஆக்வஸைடின் பகுதி அழுத்ேம் 
ஆக்சிஜவன விட அதிகமநாக்வ இருக்கும் 
(அட்டவவண 6.1 மற்றும்  படம் 6.6).

படம் 6.6 காற்று நுண்ணதை மற்றும் திசுககளின் 
இதடயே இைத்தத்தின் வழியே ஆகஸிஜன் மற்றும் 

காரபன் தடஆகதசடு பரிமாற்ைம்

Lorem
 

சுவாச நிைமிகள்  
(Respiratory Pigments)
 ஹீநமாகுந்ளாபின் (Haemoglobin)
ஹீ்மநாகு்ளநாபின் இவணவுபபுைே வவகவயச் 
செநாரநேது. இதில் இரும்புச் செத்ேடங்கிய 
நி்றமிபபகுதி 4% ம் நி்றமற்்ற புைேமநான ஹிஸ்்டநான் 
வவக கு்ளநாபின் மீதிபபகுதிவயயும் 
னகநாண்டுள்ளது.  ஹீ்மநாகு்ளநாபினின் மூ்க்கூறு 
எவட 68,000 டநால்டன் ஆகும்.  இதில் உள்ள ் நான்கு 
இரும்பு அணுக்கள் ஒவனவநான்றும் ஒரு 
ஆக்ஸிஜன் மூ்க்கூறுடன் இவணயும் 
ேன்வமயுவடயது.
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கநாற்று நுண்ணவ்றகளில் உள்ள அதிக ஆக்சிஜன் 
பகுதி அழுத்ேம், குவ்றவநான கநாரபன் 
வடஆக்வஸைடு பகுதி அழுத்ேம், குவ்றவநான 
னவபபநிவ் மற்றும் குவ்றவநான வைட்ைஜன் 
அயனி அடரத்தி ஆகியவவ 
ஆக்ஸிஹீ்மநாகு்ளநாபின் உருவநாவேற்கநான 
செநாேகச் சூழ்நாகும்.  அ்ே ்்ைத்தில் திசுக்களில் 
உள்ள குவ்றவநான ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுத்ேம், 
அதிகக் கநாரபன் வடஆக்வஸைடு பகுதி அழுத்ேம், 
அதிக வைட்ைஜன் அயனி அடரத்தி மற்றும் 
அதிக னவபபம் ஆகியவவ 
ஆக்ஸிஹீ்மநாகு்ளநாபினிலிருநது ஆக்ஸிஜன் 
பிரிவேற்கநான செநாேகச் சூழ்நாகும்.

 ததரிந்து ததளிநவாம்

மூக்கின் வழியநாக மூச்சு விடுேல் வநாய் 
வழியநாக மூச்சுவிடுேவ்விட உடல் ்்ம் 
அளிக்கும் - ஏன்?.

ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்ேத்திற்கு எதிைநாக 
ஹீ்மநாகு்ளநாபினின் ஆக்ஸிஜனுடனநான 
னசெறிவு விழுக்கநாட்வட வவைபடத்தில் 
வவையும்்பநாது (‘S’வடிவ) சிக்மநாய்டு 
வவளவுக்்கநாடு கிவடக்கி்றது.  (படம் 6.7) 
இவவவளவிற்கு ஆக்ஸிஜன் ஹீ்மநாகு்ளநாபின்  
பிரிவக வவளவு (Oxygen haemoglobin dissociation 
curve) என்று னபயர.  ஆக்ஸிஜனின் பகுதி 
அழுத்ேம் 10-50 மி,மீ, பநாேைசெம் அளவில் 
இருக்வகயில் னசெங்குத்ேநான ஏற்்றமநாகவும் 
அேற்கு்மல் 70-100மிமீ பநாேைசெம் அளவில் ஒ்ை 
சீைநாகத் ேட்வடயநாகவும் இருபபவே இவவவளவு 
கநாட்டுகி்றது. 

இயல்பநான உடற்னசெயலியல் நிகழ்வின் ்பநாது 
ஆக்ஸிஜன் நிவ்றநே ஒவனவநாரு 100 மில்லி 
லிட்டர இைத்ேமும் சுமநார 5மில்லி லிட்டர அளவு 
ஆக்ஸிஜவனத் திசுக்களுக்கு அளிக்கி்றது.

6.5.2  ்காரபன் லடஆகலஸைடு (Transport of 
CO2) ்கடத்தப்படுதல்

னசெல்களில் ்வடனபறும் வளரசிவே 
மநாற்்றத்தினநால் னவளிபபடும் கநாரபன் 
வடஆக்வஸைவடத் திசுக்களிலிருநது 
நுவையீைலுக்குப பின்வரும் மூன்று வழிகளில் 
இைத்ேம் கடத்துகி்றது.

தமட்ஹீநமாகுந்ளாபின் (Methaemoglobin)

ஹீம் பகுதிபனபநாருளநான, இரும்பு இயல்பநான 
ஃனபைஸ் நிவ்யில் இல்்நாமல் ஃனபரிக் 
நிவ்யில் இருநேநால் அேற்கு 
னமட்ஹீ்மநாகு்ளநாபின் என்று னபயர.   
இேனுடன் ஆக்ஸிஜன் இவணவதில்வ்.  
னபநாதுவநாக இைத்ேச் சிவபபணுக்களின் 
எண்ணிக்வகயில் ஒரு விழுக்கநாட்டிற்கும் 
குவ்றவநாக்வ னமட்ஹீ்மநாகு்ளநாபின்கள் 
உள்ளன.

6.5  வாயுககள் கைத்்தபபடு்தல 
(Transport of gases)

6.5.1 ஆகஸிஜன் ்கடத்தப்படுதல் (Transport 
of oxygen)

இைத்ேச் சிவபபணுவின் ஹீ்மநாகு்ளநாபி்னநாடு 
இவணநே நிவ் மற்றும் பிளநாஸ்மநாவில் கவைநே 
நிவ் ஆகிய இருவழிகளில் ஆக்ஸிஜன் 
மூ்க்கூறுகள் இைத்ேத்தின் வழி்ய 
கடத்ேபபடுகின்்றன.  ஆக்ஸிஜனின் கவைத்தி்றன் 
மிகவும் குவ்றவு என்பேநால் சுமநார 3% ஆக்ஸிஜன் 
மட்டு்ம கவைநே நிவ்யில் கடத்ேபபடுகி்றது.  
மீதி 97% ஆக்ஸிஜன் ஹீ்மநாகு்ளநாபி்னநாடு 
எளிதில் பிரியும் வவகயில் பிவணக்கபபட்டு, 
ஆக்ஸிஹீ்மநாகு்ளநாபின் (HbO2) வடிவத்தில் 
கடத்ேபபடுகி்றது. 

படம் 6.7 ஆகஸிஜன் பிரிதக வத்ளவு

இபபிவணபபின் ்வகவீேத்வே ஆக்ஸிஜனின் 
பகுதி அழுத்ேம் ஒழுங்குபடுத்துகி்றது.  ஒவனவநாரு 
ஹீ்மநாகு்ளநாபின் மூ்க்கூறும் அதிகபட்செம் 
்நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூ்க்கூறுகவள ஏற்கின்்றன.  
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(HCO3) மற்றும் வைட்ைஜன் அயனி(H+) களநாகி்றது.  
இைத்ேத்திலுள்ள சிவபபணுக்களுக்குள் CO2 

நுவழநேதும் அங்கு நீருடன் இவணநது 
கநாரபநானிக் அமி்மநாகி்றது.  இவவிவனக்கு, 
விவனயூக்கியநாகக் கநாரபநானிக் அன்வைட்்ைஸ் 
னசெயல்படுகி்றது.  கநாரபநானிக் அமி்ம் 
நிவ்யநானேல்், ஆே்நால் அது வைட்ைஜன் 
மற்றும் வபகநாரப்னட் அயனிகளநாகப 
பிரிகின்்றது.

கநாரபநானிக் அன்வைட்்ைஸ் இரு வழிகளிலும் 
விவனபுரிய உேவுகி்றது. 

CO2 + H2O கநாரபநானிக் அன்வைட்்ைஸ்  H2CO3

H2CO3 
கநாரபநானிக் அன்வைட்்ைஸ்  HCO3

– + H+

இைத்ேச் சிவபபணுக்களிலிருநது விவைநது 
பிளநாஸ்மநாவிற்குள்  நுவழயும் வபகநாரப்னட் 
அயனிகள் நுவையீைல்களுக்கு எடுத்துச் 
னசெல்்பபடுகின்்றன. pCO2 குவ்றவநாக உள்ள 
கநாற்று நுண்ணவ்றகளில் கநாரபநானிக் 
அன்வைட்்ைஸ் ன்நாதியநானது பின்்னநாக்கிய 
விவனயநாக, வபகநாரப்னட் அயனிகவளக்  
கநாரபன் வடஆக்வஸைடநாகவும் நீைநாகவும் 
மநாற்றுகி்றது. இவவநாறு திசுக்களில் னப்றபபட்ட 
கநாரபன் வடஆக்வஸைடநானது வப கநாரப்னட்டநாக 
மநாற்்றபபட்டு கநாற்று நுண்ணவ்றகவள 
அவடநேதும் மீண்டும் கநாரபன் வடஆக்வஸைடநாக 
விடுவிக்கபபடுகி்றது. ஒவனவநாரு 100 மி.லி 
அசுத்ே இைத்ேமும் சுமநார 4 மி.லி. அளவு கநாரபன் 
வடஆக்வஸைவட னவளி்யற்்றத்திற்கநாகக் கநாற்று 
நுண்ணவ்றகளில் விடுவிக்கி்றது. 

6.6  சுவாசத்ட்த பநறிபபடுத்து்தல 
(Regulation of respiration)

பின் மூவளபபகுதியநான முகுளத்தில் உள்ள 
சி்றபபுத்ேன்வம வநாய்நே சுவநாசெ வமய்ம சுவநாசெச் 
சீரியக்க வமயமநாகும். இது சுவநாசெ நிகழ்வுகவள 
ன்றிபபடுத்துகி்றது. மூவளயின் பநான்ஸ் 
னவ்ைநாலி பகுதியில் உள்ள மூச்செோழுங்கு 
்ேயம், (Pneumotaxic centre) சுவநாசெச் சீரியக்க 
வமயத்தின் பணிகவளச் சீைநாக்கி இயல்பநான 
சுவநாசெம் ்வடனப்றச்னசெய்கி்றது. சுவநாசெச் சீரியக்க 
வமயத்தின் அருகில் கநாணபபடும் ்வதி 
உணரவுப பகுதியநானது கநாரபன் வடஆக்வஸைடு 
மற்றும் வைட்ைஜன் அயனிவயப னபரிதும் 
உணைக்கூடிய பகுதியநாக உள்ளது. 

 குறிப்பு
ஏன சி்லர் குைட்்்ட விடுகிைோர்�ள்?

உ்றக்கத்தில் ்நாம் மூச்சுவிடும்்பநாது 
னமன்அண்ணபபகுதி அதிரவவடவேநால் 
கைகைபபநான ஒலி ஏற்படுகி்றது.  செரியநாக 
மூடபபடநாே சுவநாசெபபநாவேயின் ்மற்பகுதி 
(மூக்கு, னேநாண்வட) மிக குறுக்நாகி 
்பநாதுமநான அளவு கநாற்று நுவையீைல் வழியநாக  
னசெல்வவே ேடுக்கி்றது.  இேனநால் சுற்றியுள்ள 
திசுக்கள் அதிரவவடநது கு்றட்வட ஒலி 
ஏற்படுகி்றது.

I.  பிளநாஸ்மநாவில் கவைநே நிவ்யில் (Dissolved in 
plasma)  சுமநார 7-10 %  அளவி்நான கநாரபன் 
வடஆக்வஸைடு பிளநாஸ்மநாவில் கவைநே 
நிவ்யில் கடத்ேபபடுகி்றது.

II.  ஹீ்மநாகு்ளநாபினுடன் இவணநே நிவ்யில் 
(Bound to haemoglobin) சுமநார 20-25%  கவைநே 
நிவ்யிலுள்ள CO2 இைத்ேச் 
சிவபபணுக்களுடன் இவணநது, அவற்்றநால் 
கநாரபவம்னநா ஹீ்மநாகு்ளநாபின் (HbCO2) 
எனும் கூட்டுபனபநாருளநாகக் கடத்ேபபடுகி்றது.

CO2 + Hb  Hb CO2

III.  இைத்ேப பிளநாஸ்மநாவில் வபகநாரப்னட் 
அயனிகளநாக (As bicarbonate ions in plasma)   
ஏ்றக்குவ்றய 70% அளவி்நான  கநாரபன் 
வடஆக்வஸைடு வபகநாரப்னட் அயனிகளநாக  
இைத்ேத்தின் மூ்ம் கடத்ேபபடுகி்றது.

ஹீ்மநாகு்ளநாபின் மூ்ம் கநாரபவம்னநா 
ஹீ்மநாகு்ளநாபினநாக எடுத்துச் 
னசெல்்பபடுவேற்கு. கநாரபன் வடஆக்வஸைடின் 
பகுதி அழுத்ேமும் ஹீ்மநாகு்ளநாபினின் 
ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்தி்றனும் உேவுகின்்றன.  
கநாரபநானிக் அன்வைட்்ைஸ் எனும் ன்நாதி 
இைத்ேச் சிவபபணுக்களில் அதிகமநாகவும், 
இைத்ேபபிளநாஸ்மநாவில் குவ்றநே அளவிலும் 
உள்ளது.  

திசுக்களில் சிவேவு மநாற்்ற நிகழ்ச்சிகளின் 
விவளவநாக உருவநாகும் கநாரபன் வடஆக்வஸைடின் 
பகுதி அழுத்ேம் அதிகமநாக இருபபேநால் (pCO2)  
இைத்ேத்திற்குள் ஊடுருவிப வப கநாரப்னட் 
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ஒரு மனிேன் கடலின் ஆழத்திற்குச் 
னசெல்லும் ்பநாது அம் மனிேவனச் சூழ்நதுள்ள 
நீரின் அழுத்ேம் அதிகரிபபேன் கநாைணமநாக 
நுவையீைலின் னகநாள்ளளவு குவ்றகி்றது. 
இக்குவ்றவினநால், நுவையீைலுக்குள் உள்ள 
வநாயுக்களின் பகுதி அழுத்ேம் அதிகரிக்கி்றது. 
இேனநால் அதிகளவு ஆக்ஸிஜன் இைத்ே ஓட்டத்தில் 
க்க்கி்றது. இதுஒரு பயனுள்ள விவளவநாக 
இருபபேநாகக் கருேபபட்டநாலும் இன்னனநாரு 
வவகயில் ஆபத்ேநானது. ஏனனனில் 
இநநிகழ்வினநால் வ்ட்ைஜன் வநாயுவும் அதிக 
அளவில் இைத்ேத்தில் க்பபேநால் ்ைட்ரஜன 
ைோர்க�ோஸிஸ (Nitrogen narcosis) என்னும் நிவ் 
உருவநாகி்றது. கடலின் ஆழத்திலிருநது 
உடனடியநாக ்மன்ழும்பி ்மற்பைபபிற்கு 
வரும்்பநாது, அம்மனிேனுக்கு அழுத்ேமீட்சி 
்்நாய் (bends) ஏற்படுகி்றது. அதுமட்டுமல்்நாமல், 
கவைநே நிவ்யிலிருநே வ்ட்ைஜன் 
னவளி்யறுவேநால் இைத்ேத்தில் குமிழ்கள் 
்ேநான்றுகின்்றன. சிறு குமிழ்களினநால் 
பநாதிபபில்வ். ஆனநால் னபரியகுமிழ்கள் இைத்ே 
நுண் ்நாளங்களில் ேங்கி இைத்ே ஓட்டத்வேத் 
ேடுக்க்வநா ் ைம்பு முவனகளில் அழுத்ேத்வே்யநா 
ஏற்படுத்ே்நாம். ேவசெ மற்றும் மூட்டுகளில் வலி 
மற்றும் வநாேம் உள்ளிட்ட ் ைம்பியல் ் கநாளநாறுகள் 
அழுத்்த மீட்சி கைோயோல ஏற்படுகி்றது. ஸகூபைோ 
மூழ்கி�ளுக்கு வ்ட்ைஜன் ்நார்கநாஸிஸ் மற்றும் 
அழுத்ே மீட்சி விடுவிபபு ் ்நாய் (bends) பநாதிபபுகள் 
னபநாதுவநாகக் கநாணபபடுகின்்றன.

கநாரபன் வடஆக்வஸைடு ்ச்்செற்்றத்தின் ்பநாது, 
ஆக்ஸிஜனின் ் ேவவ அதிகரிக்கி்றது. இைத்ேத்தில் 
ஆக்ஸிஜன் அளவு குவ்றயும்்பநாது 
மூச்சுத்திண்றல் ஏற்பட்டுத் ்ேநால் கரு நீ் நி்றமநாக 
கநாணபபடுகி்றது.

6.8  சுவாச மணைலக ்கா்ளாறுகள் 
(Disorders of Respiratory system)

சுற்றுச்சூழல், னேநாழில், ேனி மனிே மற்றும் 
செமூகக் கநாைணிகளநால் ்ம் சுவநாசெமண்ட்ம் 
கடுவமயநாகப பநாதிபபவடகி்றது. மனிேனில் 
கநாணபபடும் ப்வவகச் சுவநாசெக் 
்கநாளநாறுகளுக்கும் இக்கநாைணிக்ள 
கநாைணமநாகும். சுவநாசெ மண்ட்க் குவ்றபநாடுகளில் 
சி் கீ்ழ விளக்கபபட்டிருக்கின்்றன.

கநாரபன் வடஆக்வஸைடும் மற்றும் வைட்ைஜன் 
அயனி சுவநாசெ நிகழ்வின் ்பநாது 
னவளி்யற்்றபபடுகின்்றன. ேமனி வவளவு மற்றும் 
ேவ்த்ேமனியில் (Carotid artery) உள்ள 
உணர்வற்பிகள், சுவநாசெச்சீரிக்க வமயத்திற்குச் 
னசெய்திகவள அனுபபித் தீரவுக்கநான னசெயல்கவளச் 
னசெய்யத் தூண்டுகின்்றன. சுவநாசெச் சீரியக்கத்தில் 
ஆக்ஸிஜனின் பங்கு குறிபபிடத்ேக்க அளவில் 
இல்வ்.

 குறிப்பு
கநாற்றில் துகள் மநாசுபடுத்திகளின் (particulate 
pollutant 2.5) அளவு ்நாளுக்கு ்நாள் அதிகரித்துக் 
னகநாண்டிருக்கி்றது.  இவவ சுவநாசெ ்்நாய்கவள 
ஏற்படுத்துகின்்றன. புவகக்கரியினநாலும், 
புவகயினநாலும் கநாற்று 
மநாசுபடுத்ேபபட்டுள்ளது என்று மத்திய 
மநாசுக்கட்டுபபநாட்டு வநாரியம் (Central Pollution 
Control Board) அறிக்வக னவளியிட்டுள்ளது.  
இவேக்கட்டுபபடுத்தும் னபநாருட்டு 
இநதியநாவின் ப் ்கைங்களில் அழுத்ேபபட்ட 
இயற்வக  எரிவநாயு (Compressed Natural gas)  
எரினபநாருளநாகப பயன்படுத்ேபபடுகி்றது.

6.7  ஆகஸிஜன் கைத்து்தலில உள்்ள 
சிககலகள் (Problems in Oxygen 
transport)

ஒரு மனிேன், கடல் மட்டத்திலிருநது 8000ஆயிைம் 
அடி உயைத்தில் உள்ள இடத்திற்குச் 
னசெல்லும்்பநாது, அங்கு வளிமண்ட் அழுத்ேமும், 
ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுத்ேமும் குவ்றவநாக 
இருபபேநால், அம்மனிேனுக்கு ேவ்வலி, 
குவ்றசுவநாசெம், குமட்டல் மற்றும் ேவ்சுற்்றல் 
்பநான்்ற உ்டனடி ே்்லகைோயக்�ோன (Acute mountain 
sickness) அறிகுறிகள் ்ேநான்றுகின்்றன. ஆக்ஸிஜன் 
ஹீ்மநாகு்ளநாபி்னநாடு குவ்றவநாக இவணவ்ே 
இேற்குக் கநாைணமநாகும். அ்ே இடத்தில் 
நீண்டகநா்ம் வநாழக்கூடிய சூழலில், அேற்்கற்பச் 
சுவநாசெமும், இைத்ேச் சிவபபணு உருவநாக்கமும் 
செரி னசெய்யபபடுகின்்றன. இத்ேவகய சூழவ்ச் 
செமநாளிக்க்வ, சிறுநீைகங்களிலிருநது அதிக அளவு 
எரித்்ைநாபநாய்டின் ைநார்மநான் உற்பத்தி 
னசெய்யபபடுகி்றது. இநே ைநார்மநான், எலும்பு 
மஜவஜவயத் தூண்டி அதிக இைத்ேச் 
சிவபபணுக்கவள உற்பத்தி னசெய்கி்றது.
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ஆஸ்துமா (Asthma)

ஆஸ்துமநாவநால் பநாதிக்கபபட்டவரகளின் 
மூச்சுக்கிவளக் குழல்கள் மற்றும் மூச்சுக்கிவள 
நுண்குழல்கள் குறுகி, உட்சுவர வீக்கத்துடன் 
கநாணபபடும். இேனநால் சுவநாசிபபது கடினமநாகி்றது. 
தூசு, மருநதுபனபநாருட்கள், மகைநேத்துகள்கள், 
சி்வவக உணவுபனபநாருட்களநான மீன்கள், 
இ்றநால்கள், மற்றும் சி் பழங்கள் ்பநான்்றவவ 
ஆஸ்துமநாவவ ஏற்படுத்ேக்கூடிய 
ஒவவோ்ேயூக்கி�ள் (Allergens) ஆகும்.

எம்ஃலபசீமா (Emphysema) (நுலரயீரல் 
அலடப்பு)

எம்ஃவபசீமநா என்பது ்நாள்பட்ட மூச்சுவிடத் 
திணறுகின்்ற நிவ்வயக் குறிக்கும். கநாற்று 
நுண்ணவ்றகளின் னமல்லிய சுவர னகநாஞ்செம் 
னகநாஞ்செமநாகச் சிவேநது வநாயு பரிமநாற்்றத்திற்கநான 
சுவநாசெப பைபபு குவ்றவேன் கநாைணமநாக இந்்நாய் 
ஏற்படுகி்றது. அேநாவது கநாற்று நுண்ணவ்றகள் 
அக்பபடுே்் எம்ஃ்பைசீேோ எனபபடுகி்றது. 
இந்்நாய்க்கநான முக்கிய கநாைணம் 
புவகபபிடித்ே்நாகும். ஏனனனில் இபபழக்கம், 
கநாற்று நுண்ணவ்றகளின் சுவரின் 
சுவநாசெபபைபவபக் குவ்றத்துவிடும்.

மாரபுசசளி ந�ாய் (Bronchitis)

மூச்சுக்குழநாயிவன நுவையீைல்களுடன் 
இவணக்கும் மூச்சுக்கிவளக் குழல்கள் புவக 
மநாசுபநாடு மற்றும் புவகபிடிக்கும் பழக்கம் 
ஆகியவற்றினநால் வீக்கமவடகி்றது. மநாரபுச்செளி 
்்நாயின் அறிகுறிகளநாக இருமல், மூச்சுத்திண்றல் 
மற்றும் நுவையீைல்களில் ்கநாவழபனபநாருள் 
்ேநான்றுேல் ஆகியவற்வ்றக் கூ்ற்நாம்.

நிநமானியா (சளிக்காய்சசல்) – (Pneumonia)

பநாக்டீரியநா அல்்து வவைஸ் னேநாற்றுகளநால் 
நுவையீைல்கள் வீங்கிய நிவ்வய அவடவேற்கு 
நி்மநானியநா அல்்து செளிக்கநாய்ச்செல் என்று னபயர. 
்கநாவழபனபநாருள் (sputum) உற்பத்தி, மூக்கவடபபு, 
மூச்சுத்திண்றல், னேநாண்வடபபுண் ்பநான்்றவவ 
இேன் அறிகுறிகளநாகும்.

்காச ந�ாய் (Tuberculosis)

்ேக்க�ோபைோக்டீரியம் டியூபைர்குக்ல (Mycobacterium 
tuberculae) எனும் பநாக்டீரியத்ேநால் இந்்நாய் 

மனிேனுக்கு ஏற்படுகி்றது. இந்்நாய் னேநாற்று, 
நுவையீைல்கள் மற்றும் எலும்புகவளப பநாதிக்கும். 
மநாரபவ்றக்கும் நுவையீைல்களுக்கும் இவட்ய 
திைவம் ்செரவது, இந்்நாயநால் ஏற்படும் 
முக்கியமநான பநாதிபபநாகும்.

ததாழில் சாரந்த சுவாசக குல்றபாடு்கள 
(Occupational respiratory disorders)

ஒருவர பணிபுரியும் பணியிடத்திற்்கற்ப ஏற்பத் 
னேநாழில் செநாரநே சுவநாசெக் ்கநாளநாறுகள் 
ஏற்படுகின்்றன. கல் அவைத்ேல் அல்்து கல் 
உவடத்ேல், கட்டுமநானத்ேளங்கள் மற்றும் 
பருத்தி ஆவ்களில் பணிபுரி்வநாரக்கு, அங்கு 
னவளியநாகும் தூசுபனபநாருட்கள் சுவநாசெப 
பநாவேவயப பநாதிக்கின்்றன. நீண்ட ்நாட்கள் 
இபனபநாருட்கவளச் சுவநாசிக்க ்்ரிடும் ்பநாது 
நுவையீைலில் வீக்கம் ஏற்பட்டு ்நாரிவழக்கட்டி 
(fibrosis) ்ேநான்றுகி்றது. இந்்நாய் 
நுவையீைல்கவள மிகவும் கடுவமயநாகச் 
்செேபபடுத்தும். மணல்அவைத்ேல் மற்றும் 
கல்்நார நிறுவனங்களில் பணிபுரி்வநார, 
சிலிக்கநாவவ னேநாடரநது சுவநாசிபபேநால் 
முவ்ற்ய சிலிக்க�ோசிஸ (Silicosis) மற்றும் 
அஸ்பைஸக்டோஸிஸ (Asbestosis) என்்ற னேநாழில் 
செநாரநே சுவநாசெ ்்நாய்கள் ்ேநான்றுகின்்றன. 
னேநாழிற்செநாவ்களில் பணிபுரிபவரகள் 
இந்்நாய்கவளத் ேடுக்கும் னபநாருட்டுப 
பநாதுகநாபபு முகத்திவைகவள (Protective masks) 
கண்டிபபநாக அணிநது னகநாள்ள ்வண்டும்.

ஒ வ வ நா வ ம 
ஏ ற் ப ட க் க நா ை ண ம் 
ஒவவநாவமயூக்கிகள் 
(Allergens)  ஆகும். ஒரு 
ம நா சு நி வ ்ற ந ே 

பகுதிக்குள் நுவழநேவுடன் தும்மலும் 
இருமலும் மநாறி மநாறி ்ேநான்றும்.  ஏனனனில் 
்ம் சுவநாசெபபநாவேயில் பநாதிபபு ஏற்பட்ட சி் 
நிமிடங்களுக்குள் ஒவவநாவமயூக்கிகளுக்கு 
எதிைநாக உடல் னசெயல்படுகி்றது. வீக்கத்வே  
ஒவவநாவமயூக்கிகள் தூண்டுகின்்றன.  
ஆஸ்துமநா செநாேநாைணமநாக னவளிபபடும் 
ஒவவநாவமயநாகும்.
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6.9  புடகபிடித்்தலால ஏற்படும் தீய 
விட்ளவுகள் (Effects of smoking)

இன்வ்றய இவளஞரகள் ஆரவக்்கநாளநாறினநால், 
செநாகசெங்கள் னசெய்வேநாய் நிவனத்து 
விவளயநாட்டுத்ேனமநாகப புவகபிடிக்கத் னேநாடங்கி 
இறுதியில் மீளமுடியநாே ் பநாவேக்கு அடிவமயநாகி 
விடுகின்்றனர. 80% நுவையீைல் புற்று்்நாய் 
புவகபிடித்ே்நால் மட்டு்ம ஏற்படுகி்றது என்று 
ஆைநாய்ச்சி முடிவுகள் னேரிவிக்கின்்றன.

புவகயிவ்வய எரிபபேநால் உருவநாகும் 
புவகவய உள்ளிழுபப்ே புவகத்ேல் எனபபடும். 
புவகபிடித்ே்நால் னவளியநாகும் புவகயில் 
ஆயிைக்கணக்கநான தீங்குேரும் ் வதிபனபநாருட்கள் 
க்நதுள்ளன. எடுத்துக்கநாட்டநாக, நிக்்கநாடின், 
ேநார, கநாரபன் ்மநானநாக்வசெட், அம்்மநானியநா, 
கநேக வடஆக்வசெடு மற்றும் மிகச்சிறிய அளவில் 
ஆரசெனிக் ்பநான்்ற னபநாருட்கள் இபபுவகயில் 
அடங்கியுள்ளன. கநாரபன் ்மநானநாக்வசெட் மற்றும் 
நிக்்கநாடின் ்பநான்்றவவ இைத்ேக் குழநாய்கவள 
மிகக்கடுவமயநாகச் ்செேபபடுத்துகின்்றன. 
புவகயிவ்யின் ேநார ்ச்சுப னபநாருள் 
சுவநாசெத்தின் வநாயுப பரிமநாற்்றத்வேப 
பநாதிக்கி்றது. நிக்்கநாடின், புவகபிடித்ேவ்த் 
தூண்டக்கூடிய ்பநாவேபனபநாருளநாகும். இது 
இேயத்துடிபவப அதிகரிபபதுடன், இைத்ே 
்நாளங்கவளக் குறுகச் னசெய்து, மிவகஇைத்ே 
அழுத்ேம் மற்றும் இேய்்நாய்கவள (Coronary heart 
diseases) ்ேநாற்றுவிக்கின்்றது. கநாரபன் 
்மநானநாக்வஸைடு திசுக்களுக்கநான ஆக்ஸிஜன் 
விநி்யநாகத்வேக் குவ்றக்கி்றது. 
புவகபிடிக்கநாேவரகவள விடப 
புவகபிடிபபவரகள் நுவையீைல் புற்று்்நாய், வநாய் 
மற்றும் னேநாண்வடபபுற்று ்்நாயநால் அதிகம் 
பநாதிக்கபபடுகின்்றனர. ்மலும் புவகபிடித்ே்நால் 
வயிறு, கவணயம் மற்றும் சிறுநீரபவப ்பநான்்ற 
உறுபபுகளிலும் புற்று்்நாய் உண்டநாகி்றது. 
அதுமட்டுமல்்நாது விநேணுக்களின் 
எண்ணிக்வகவயயும் குவ்றக்கின்்றது.

புவகபிடித்ேல், சுவநாசெபபநாவே மற்றும் 
கநாற்றுபவபகவளயும் சிவேபபேநால் நுவையீைல் 
அவடபபு மற்றும் ்நாள்பட்ட மநாரபுச்செளி ்்நாய் 
ஆகியவற்வ்ற உண்டநாக்கும். இவவிரு ்்நாய்களும் 
ஆஸ்துமநாவுடன் இவணநது முற்றிய நுவையீைல் 
பநாவே அவடபபு ்்நாய் (Chronic Obstructive Lungs 
Disease- COLD) என அவழக்கபபடுகி்றது. ஒருவர 

புவகபிடித்ே்நால் னவளி்யறும் 85% புவக 
அவைநா்்்ய உள்ளிழுக்கபபடுகி்றது. அவருக்கு 
அருகில் இருபபவரகள் இபபுவகவய 
உள்ளிழுத்து மவ்றமுகப புவகபிடிபபவரகளநாகி 
(Passive smokers) அவரகளும், இேனநால் 
பநாதிக்கபபடுகி்றநாரகள். புவகபிடிக்கும் பழக்கம் 
உள்ளவரகளுக்குத் ேகுநே வழிகநாட்டுேலும் 
கருத்துவையும் (Counselling) வழங்குவேநால் 
இபபழக்கத்திலிருநது அவரகவள மீட்க இயலும்.

  பாைச் சுருககம்
அதிக ஆக்ஸிஜன் க்நே கநாற்வ்ற உள்ளிழுத்து 
அதிகபபடியநான CO2 க்நே கநாற்வ்ற னவளியிடும் 
னசெயலுக்குச் சுவநாசெம் என்று னபயர. உட்சுவநாசெத்தின் 
மூ்ம் உள்ளிழுக்கபபட்ட மநாசுபடுத்திகளும், 
நுண்கிருமிகளும் ்நாசித்துவநாைங்களில் உள்ள 
உ்ைநாமங்கள் மற்றும் ்கநாவழபபட்த்ேநால் 
வடிகட்டபபடுகின்்றன.

சுவநாசெமநானது, உட்சுவநாசெம் மற்றும் 
னவளிச்சுவநாசெம் என இரு நிவ்களில் ்வடனபறுகி்றது. 
இவவிரு நிவ் சுவநாசெங்களும் நுவையீைல்களுக்கும், 
வளிமண்ட்த்திற்கும் இவட்ய நி்வும் அழுத்ே 
்வறுபநாடு கநாைணமநாக்வ ்வடனபறுகி்றது.

ஆக்ஸிஜன், இைத்ேத்தில் உள்ள பிளநாஸ்மநாவில் 
கவைநே நிவ்யிலும், இைத்ேச் சிவபபணுக்களிலுள்ள 
ஹீ்மநாகு்ளநாபினுடன் இவணநே நிவ்யிலும் 
கடத்ேபபடுகி்றது. ஒவனவநாரு ஹீ்மநாகு்ளநாபின் 
மூ்க்கூறுடனும் ்நான்கு ஆக்ஸிஜன் மூ்க்கூறுகள் 
இவணகின்்றன. ஆக்ஸிஜன் பிரிேல் வவளவில் உள்ள 
சிக்மநாய்டு அவமபபு ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்ேன்வம 
அதிகரிபவபக் கநாட்டுகி்றது.

இைத்ேத்தில் கவைநே நிவ்யில் உள்ள CO2, 
ஆனது கநாரபவம்னநா ஹீ்மநாகு்ளநாபின் மற்றும் 
கநாரபநானிக் அமி்மநாக  கவைநே நிவ்யில் 
கடத்ேபபடுகின்்றன. இைத்ேச் சிவபபணுக்களில் 
கநாரபவம்னநா வைட்்ைவஸை விவனயூக்கியநாகக் 
னகநாண்டு, இைத்ேச் சிவபபணுக்களினுள் நீரும்  
கநாரபன் வடஆக்வசெடும் இவணநது வபகநாரப்னட் 
உருவநாகின்்றது. மூவளயின் முகுளத்தில் உள்ள 
சுவநாசெவமயம் சுவநாசெத்வேக் கட்டுபபடுத்துகி்றது.

நுவையீைல் னகநாள்ளளவுகள் மற்றும் நுவையீைல் 
தி்றன்கள் ்பநான்்றவவ இயல்பநான சுவநாசெத்தின்்பநாது 
உட்சுவநாசெத்திலும் னவளிச்சுவநாசெத்திலும் 
உள்ளிழுக்கபபடும் மற்றும் னவளியிடபபடும் கநாற்றின் 
அளவவக் குறிபபிடுகின்்றன. கநாற்றில் க்நதுள்ள 
மநாசுபடுத்திகள், ்்நாயூக்கிகள் மற்றும் இேை 
்வதிபனபநாருட்களநால் ்மது சுவநாசெமண்ட்ம் கடும் 
பநாதிபபுக்குள்ளநாகி்றது. சிகனைட் புவகபபவரகளில் 
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7. உட்சுவநாசெத்தின் ்பநாது உேைவிேநானம்
அ) விரிவவடகி்றது 
ஆ) எநே மநாற்்றமும் இல்வ் 
இ) ேளரநது ்மற்குவிநே அவமபவபப 

னபறுகி்றது 
ஈ) சுருங்கித் ேட்வடயநாகி்றது.

8. இைத்ேத்தின் மூ்ம் நுவையீைலுக்குச் னசெல்லும் 
கநாரபன் வடஆக்வசெடின் நிவ்
அ) கநாரபநானிக் அமி்ம் 
ஆ) ஆக்சிஹீ்மநாகு்ளநாபின்
இ) கநாரபமி்னநாஹீ்மநாகு்ளநாபின் 
ஈ) கநாரபநாக்சி ஹீ்மநாகு்ளநாபின்

9. நுவையீைல்களுக்குள் 1500 மிலி கநாற்று இருக்கும் 
நிவ்
அ) உயிரபபுத்தி்றன் 
ஆ) மூச்சுக்கநாற்று அளவு 
இ) எஞ்சிய னகநாள்ளளவு
ஈ) உள்மூச்சு ்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு

10. உயிரபபுத் தி்றன்என்பது
அ) மூச்சுக்கநாற்று அளவு + உட்சுவநாசெ்செமிபபுக் 

னகநாள்ளளவு
ஆ) மூச்சுக்கநாற்று அளவு + னவளிச்சுவநாசெ 

்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு
இ) எஞ்சிய னகநாள்ளளவு + 

னவளிச்சுவநாசெ்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு
 ஈ) மூச்சுக்கநாற்று அளவு + உட்சுவநாசெ ்செமிபபுக் 

னகநாள்ளளவு +  னவளிச்சுவநாசெ்செமிபபுக் 
னகநாள்ளளவு.

11.   நீண்ட ஆழ்நே மூச்சுக்குபபின் சி் வினநாடிகள் 
்நாம் கநாற்வ்ற சுவநாசிபபதில்வ் இேற்குக் 
கநாைணம் .

அ) இைத்ேத்தில் அதிக CO2 இருபபேநால்.
ஆ) இைத்ேத்தில் அதிக O2 இருபபேநால்.
இ) இைத்ேத்தில் குவ்றவநான CO2 இருபபேநால்.
ஈ) இைத்ேத்தில் குவ்றவநான O2 இருபபேநால்.

12.  புவகபிடித்ேலினநால் கீழ்க்கண்ட எநேப 
னபநாருள் வநாயு பரிமநாற்்ற மண்ட்த்திவன 
பநாதிக்கி்றது.
அ) கநாரபன் ்மநானநாக்வசெடு மற்றும் புற்று ்்நாய் 

கநாைணிகள்
ஆ) கநாரபன் ்மநானநாக்வசெடு மற்றும் நிக்்கநாடின்
இ) புற்று ்்நாய் கநாைணிகள் மற்றும் ேநார
ஈ) நிக்்கநாடின் மற்றும் ேநார

னபநாதுவநாகக் கநாணபபடும் நுவையீைல் புற்று்்நாயும், 
எம்ஃவபசீமநாவும் குணபபடுத்ேமுடியநாே 
்்நாய்களநாகும்.

கடல் மட்டத்திற்கு்மல் அதிக உயைத்தில் 
வளிமண்ட் அழுத்ேம் மிகவும் குவ்றவநாக உள்ளேநால் 
அங்குள்ள மனிேரகள் மவ் ்்நாய்களுக்கு  
(Altitude sickness) ஆளநாகின்்றனர. ்மற்பைபபிகள், 
எம்ஃவபசீமநா, ஆஸ்துமநா, பயனற்்ற இடம் ்பநான்்றவவ 
பற்றியும் இநேப பநாடத்தில் விளக்கபபட்டுள்ளது.

  மதிப்பீடு

1. சுவநாசெத்வேக் 
கட்டுபபடுத்துவது

அ) னபருமூவள 
ஆ) முகுளம் 
இ) சிறுமூவள 
ஈ) பநான்ஸ்

2. எலும்பிவடத் ேவசெகள் இேனிவட்ய 
அவமநதுள்ளன

அ) முதுனகலும்புத் னேநாடர 
ஆ) மநாரனபலும்பு 
இ) வி்நா எலும்புகள்
ஈ) குைல்வவளத் துவள.

3. பூச்சிகளின் சுவநாசெ உறுபபுகள்

அ) மூச்சுக்குழல்கள் ஆ) னசெவுள்கள் 
இ) பச்வசெ சுைபபிகள் ஈ) நுவையீைல்கள்

4. ஆஸ்துமநா ஏற்படக் கநாைணம்

அ) புளூைல் குழிக்குள் இைத்ேப்பநாக்கு 
ஆ) மூச்சுக்கிவள குழல் மற்றும் நுண் குழலில் 

வீக்கம் 
இ) உேைவிேநானச் ்செேம் 

ஈ) நுவையீைல் னேநாற்று

5. ஆக்சிஜன் பிரிவக நிவ் வவளவின் 
வடிவமநானது

அ) சிக்மநாய்டு  ஆ) ்்ரக்்கநாடு 

இ) வவளநேது  ஈ) நீள்செதுை மிவக வவளவு

6. ஒரு செநாேநாைண மனிேனின் மூச்சுக்கநாற்று அளவு

அ) 800 மிலி  ஆ) 1200மிலி 

இ) 500 மிலி  ஈ) 1100-1200மிலி
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13.  பத்தி I இல் ்்நாய்களும் பத்தி II இல் அேற்கநான 
அறிகுறிகளும் ேைபபட்டுள்ளன. செரியநான 
இவணவயத் ்ேரநனேடு

பத்தி- I பத்தி-II

P) ஆஸ்துமநா i) அடிக்கடி உருவநாகும் மநாரபு செளி

Q) எம்ஃவபசீமநா ii)  கநாற்று நுண்ணவ்றகளில் 
னவள்வளயணுக்கள் குழுமுேல்

R) நி்மநானியநா iii) ஒவவநாவம
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.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நுவையீைலில் 
்வடனபறும் வநாயுப பரிமநாற்்றத்வேச் சி்றபபநாக 
விளக்குகி்றது?
அ) சுவநாசெத்தின் ்பநாது கநாற்று 

நுண்ணவ்றக்குள் வநாயு நுவழவதும்  
னவளி்யறுவதும் ்வடனபறுகி்றது.

ஆ) இைத்ே நுண் ்நாளங்களிலிருநது கநாரபன் 
வடஆக்வஸைடு கநாற்று  நுண்ணவ்றயில் 
உள்ள கநாற்றில் விைவிச் னசெல்கி்றது.

இ) இைத்ேம் மற்றும் கநாற்று 
நுண்ணவ்றகளுக்கிவட்ய அடரத்தி 
்வறுபநாட்டின் கநாைணமநாக ஆக்ஸிஜன் 
மற்றும் கநாரபன் வடஆக்வஸைடு விைவிச் 
னசெல்கி்றது.

ஈ) கநாற்று நுண்ணவ்றகளிலிருநது ஆக்ஸிஜன், 
ஆக்ஸிஜனற்்ற இைத்ேத்திற்குள்  விைவிச் 
னசெல்கி்றது.

15. செரியநான இவணவயத் ்ேரநனேடு

 பத்தி- I பத்தி-II
(P) உட்சுவநாசெத்தி்றன் i.  உட்சுவநாசெத்திற்குபபி்றகு 

வலிநது சுவநாசிக்கபபடும் 
கநாற்றின் அதிகப பட்செ 
னகநாள்ளளவு

(Q) னவளிச்சுவநாசெத்தி்றன் ii.  ன வ ளி ச் சு வ நா செ த் தி ற் கு ப 
பி்றகு நுவையீைலில் உள்ள 
கநாற்றின் னகநாள்ளளவு

(R)   உயிரபபுத்தி்றன் 
அல்்து 
முக்கியத்தி்றன்

iii.  ன வ ளி ச் சு வ நா செ த் தி ற் கு ப 
பி்றகு உள்ளிழுக்கபபடும் 
கநாற்றின் னகநாள்ளளவு

(S)  னசெயல்பநாட்டு சுவநாசெத் 
தி்றன்

iv.  உட்சுவநாசெத்திற்குப பி்றகு 
ன வ ளி ் ய ற் ்ற ப ப டு ம் 
கநாற்றின் னகநாள்ளளவு

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. செரியநான இவணவயப னபநாருத்துக.

 பகுதி - I பகுதி - II
(P) மூச்சுக் கநாற்று அளவு i. 1000 முேல் 1100 மி.லி. வவை
(Q) எஞ்சிய னகநாள்ளளவு ii. 500 மி.லி.
(R)  னவளிச்சுவநாசெ 

்செமிபபுக் னகநாள்ளளவு
iii.  2500 முேல் 3000 மி.லி. 

வவை
(S)  உட்சுவநாசெ ்செமிபபுக் 

னகநாள்ளளவு
iv.  1100 முேல் 1200 மி.லி. 

வவை

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.  ேட்வடபபுழு, மண்புழு, மீன், இ்றநால், கைபபநான் 
பூச்சி மற்றும் பூவன ஆகியவற்றின் சுவநாசெ 
உறுபபுகளின் னபயரகவளக் கூறு.

18.  இைத்ே சிவபபணுக்களில் வபகநாரப்னட் 
உற்பத்திவய ஊக்குவிக்கும் ன்நாதியின் 
னபயவைக் கூறு.

19.  கநாற்்றநானது ்நாசியிலிருநது மூச்சுக்குழநாவய 
அவடயப ப் உறுபபுகவளக் கடநது 
னசெல்கி்றது. அவவுறுபபுகளின் னபயரகவள 
வரிவசெபபடுத்து.

20.  உணவு விழுங்கபபடும்்பநாது குைல் வவளவய 
மூடும் சுவநாசெ அவமபபு எது?

21.  மூச்சுக்குழநாயில் கநாற்று னசெல்லும் வழியில் 
எதிரபபுத் தி்றன் மிகவும் குவ்றவு. ஏன்? 
ஏ்ேனும் இைண்டு கநாைணங்கவளக் கூறு.

22.  கடல் மட்டத்திற்கு ்மல் அதிக உயைத்தில் 
நீண்ட்நாள் வநாழ ஒருவரின் உடல் எவவநாறு 
செரினசெய்துனகநாள்கி்றது?

23.  வநாயுக்களின் ஊடுருவல் நுண் கநாற்றுபவப 
பகுதிகளில் மட்டு்ம ்வடனபறுகி்றது. சுவநாசெ 
மண்ட்த்தின் ்வறு எநேப பகுதியிலும் இது 
்வடனபறுவதில்வ். விவநாதிக்கவும்.

24.  சுவநாசெப பநாவேவய விளக்கும் னேநாடர விளக்க 
வவைபடத்வே (flow chart) வவைக.

25.  நி்மநானியநா ஏன் ஒரு ஆபத்ேநான ்்நாயநாகக் 
கருேபபடுகி்றது?

26.  எநேனவநாரு நிவ்யில் ஆக்ஸிஜன் கடத்ேலில் 
சிக்கல்கள் ஏற்படுகி்றது என்பவே விளக்கு.
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²õ£ê ñ‡ìô ð£î¤ð¢¹è÷¢

²õ£ê ñ‡ìô‹ ²ŸÁ„²ö™, ªî£N™, ²ò ñŸÁ‹ êÍè‚ è£óEè÷£™ ªðK¶‹ ð£F‚èŠð†´œ÷¶.
Þ‚è£óEèœ ð™«õÁ ²õ£ê ñ‡ìô‚ «è£÷£Áè¬÷ à‡ì£‚°A¡øù. Cô «è£÷£Áèœ W«ö

M÷‚èŠð†´œ÷ù.

¸¬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£°‹.

 

•    

•   

•   

•   

•  
 

•   

•  
 

•  
 

•  
  

•  
 

¸¬óò¦ó™
Þóî¢î‚è†®

¸¬óò¦óLÁœ
Þóî¢î‚è†®

 

¸¬óò¦óL™
c˜ i‚è‹

²õ£ê‚ °ö™
M‚è‹

¸¬óò¦ó™
i‚è «ï£Œ

¸¬óò¦ó™
i‚è «ï£Œ¸¬óò¦ó™

è£ê«ï£Œˆ ªî£ŸÁ

è£ê«ï£Œ
ð£è¢¯ó¤ò£

è£ø¢Á ªõ÷¤èœ
i‚è‹ ñŸÁ‹

«êî‹

Ýú¢¶ñ£

¸¬ófóô¢
¹ø¢Á«ï£ò¢

¸¬óò¦ó™
²¼‚è «ï£Œ

¸¬óò¦ó™
à¬ø M‚è‹

¸¬óò¦ó™ à¬ø
MƒAJ¼ˆî™

è£ê «ï£Œ

ê÷¤è¢
è£ò¢ê¢êô¢

 

Ý«ó£è¢è¤òñ£ù
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«è£¬ö

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ð£î¤‚èŠð†ì
è£ŸÁŠð£¬î

¸¬óò¦óô¢

¹ø¢Á‚ èì¢®

 

 

 
 

Þòô¢ð£ù
è£ŸÁŠð£¬î

Þòô¢ð£ù
è£ŸÁŠ¬ð

è£ŸÁŠ¬ð
°¼è¬ìîô¢

Þòô¢ð£ù ¸¬óò¦óL™
c˜

«è£˜ˆî™ 

c˜ «è£˜ˆî
è£ŸÁŠ¬ð 

Éò
è£ŸÁŠ¬ð 

c˜ñ‹ Gó‹Hò
è£ŸÁŠ¬ðèœ

²¼é¢è¤ò
è£ŸÁŠð£¬î

²¼ƒAò
¸¬óò¦ó™

 

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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²õ£ê ñ‡ìô ð£î¤ð¢¹è÷¢

²õ£ê ñ‡ìô‹ ²ŸÁ„²ö™, ªî£N™, ²ò ñŸÁ‹ êÍè‚ è£óEè÷£™ ªðK¶‹ ð£F‚èŠð†´œ÷¶.
Þ‚è£óEèœ ð™«õÁ ²õ£ê ñ‡ìô‚ «è£÷£Áè¬÷ à‡ì£‚°A¡øù. Cô «è£÷£Áèœ W«ö

M÷‚èŠð†´œ÷ù.

¸¬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°‹.
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இத்ணேச்பசேல்பாடு 

Respiratory System’s உரலி
https://www.getbodysmart.com/respiratory-system

Schematics of Gas exchange: 
https://www.wisc-online.com/learn/general-education 
/anatomy-and-physiology2/ap2404/respiratory-system-gas-exchange

படிகள்
1.  கீழ்க்கண்ட உரலி / விரரவு்க குறியீடர்டப் பயனபடுத்தி Respiratory System என்ற 

ப்க்கத்திரைத் தி்ற்க்கவும். அட்டவரையில் உள்ள பா்கங்களுள “Nasal cavity” ஐ தேர்வு செய்து 
அேன அரைப்ரபயும் ைற்றும் பணிரயயும் சேரிந்து ச்காள்ளலாம்,

2.  ேற்தபாது ொ்ளரத்தின உரலி்ககு அருத்கயுள்ள  எனனும் சபாத்ோரை அல்லது 
விரெப்பலர்கயில் உள்ள backspace சபாத்ோரைச் சொடு்ககி முனனிரல்ககுச் செனறு Pharynx 
எனபேரைத் சேரிவு செய்து அேன அரைப்ரபயும் பணிநிரலரயயும் சேரிந்துச்காள்ளலாம். 

3.  தைற்்கண்ட வழிமுர்ற்களின படி ஒவசவாரு உறுப்பின அரைப்ரபயும், பணி்கர்ளயும் சேரிந்து 
ச்காள்ளலாம்.

4.  ஒவசவாரு உறுப்பிற்குைாை செயல்பாடடுச் ொ்ளரத்திற்்காை்க கீழப்பகுதியில் கூடுேல் 
ே்கவல்்கள குறிப்பு்க்ளா்கத் ேரப்படடுள்ளை. அவற்ர்றப் பயனபடுத்தி தைலும் பல ே்கவல்்கர்ள 
அறிந்துச்காள்ளலாம். 

சுவாச மணடலத்தின் 
அதமப்தபயும் அதன் 

பணிகத்ளயும் பதரிந்து 
பகாள்யவாமா!

Respiration
சுவாசம்

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* ப்டங்கள அர்டயா்ளத்திற்கு ைடடுதை.
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	 விலங்குகள்	 குறிப்பாகப	 ்பாலூட்டிகள்	
ப்பான்ற	 ப்ரிய	 விலங்குகள்	 மிகவும்	
சுறுசுறுபபுடன	 இயங்குகின்றன.	 விலங்குகள்	
இடபப்யர்ச்சியயச்	 சபார்ந்து	 உணயைப	
ப்றுகின்றன.	இச்பசயல்	ஆற்றயலப	் யன்டுத்தி	
நயடப்றுகி்றது.	 ஆற்றல்	 சம்்ந்்தப்ட்ட	
பசயல்்பாடுகள்	 அயனத்தும்	 நரம்பு	 மணடலம்	
அனுபபும்	 நரம்புத்	 தூணடல்களபால்	
ஒருங்கியணககப்டுகின்றன.	 உயிருககுத்	
ப்தயையபான	 ஆகஸிஜன	 மறறும்	
உணவுபப்பாருட்கயள	 அயனத்து	 உயிருள்ள	
பசல்களுககும்	 ைழங்க	 பைணடும்.	 அங்கு	
நயடப்றும்	ைளர்சிய்த	மபாற்றத்தின	வியளைபாகத்	
ப்தபாறறுவிககப்டும்	 கபார்்ன	 யடஆகயஸைடு	
மறறும்	 கழிவுப	 ப்பாருள்கள்	 ப்பான்றயை	
நீககப்ட	 பைணடும்.	 எனபை,	 பசல்களுககு	
உள்பளயும்,	பைளிபயயும்	ப்பாருட்கயளக	கடத்்த	
ஒரு	 பநர்த்தியபான	 கடத்தும்	 பசயல்முய்ற	
ப்தயைப்டுகின்றது.	 பைவபைறு	 விலங்குகளில்	
பைவபைறு	 முய்றயில்	 இபப்பாருள்கள்	
கடத்்தப்டுகின்றன.	 சிறிய	 விலங்குகளபான	
கடற்ஞ்சுகளிலும்	குழியுடலிகளிலும்	சுறப்றபாட்ட	
மணடலம்	 கியடயபாது.	 ஆனபால்	 அைறய்றச்	

வீச்சுக் க�ொள்ள்ளவு சிரைதகதொகுப்பில் 
இருந்து திரும்பும் இைதததரதச் சொரந்தது.

அலகு – III   பாடம் – 7

உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்்றாடடம்
பாடஉள்்ளடக்கம் 

7.1  உடல் திரவங்கள்
7.2   இரத்தக்குழாய்கள் – ்தமனி்கள், சிரர்கள் மற்றும் 

இரத்த நுண்ாளங்கள்
7.3 சுற்்றாடடப் பார்த்கள் 
7.4 மனி்தச் சுற்்றாடட மணடலம்
7.5 இரடரட சுற்்றாடடம்
7.6 இ்தயச்்செயல்்கரள ்்றிப்படுதது்தல்
7.7 சுற்்றாடட மணடலக் ்்காளாறு்கள்
7.8 இ்தய நுரரயீரல் உயிர்ப்பித்தல்

• உடல் திரவங்களின் 
முக்கியததுவதர்தப் 
புரிந்து ்்காள்ளு்தல்.

• இரத்தச் ்செல்்கள், 
பலவர்க இரத்த 
வர்க்கள் மற்றும் 
இரத்தம் 
உரற்தலுக்்கான  
்காரணி்கரள அரடயாளம் ்கணடு  
விளக்கு்தல்.

• இரத்தக் குழாய்கரள ்வறுபடுததி 
அவற்றின் பணபு்கரள அறி்தல்.

• மனி்தச் சுற்்றாடட மணடலதர்த 
அறிந்து ்்காள்ளு்தல்.

• இ்தயச் சுழற்சிரயப் புரிந்து ்்காணடு 
அர்த எலக்ட்ரா ்கார்டி்யா கிராமின் 
மு்கடு்களுடன் ்்தாடர்பு படுதது்தல்.

• இரத்த ஓடட மணடலததின் 
்்காளாறு்கரள (அசொ்தாரண 
நிரல்கரள) ்கணடறி்தல்.
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சூழ்ந்துள்ள	 நீர்,	 உடறகுழிப	 ்குதிகளுககுள்	
பசனறு	 பைளிபயறும்	 ையகயில்	 அைறறின	
உடலயமபபு	 உள்ளது.	 இ்தனபால்	 உட்சுழலும்	
நீரில்,	அவவுயிரினங்களின	பசல்கள்	்தங்களிடம்	
உள்ள	ப்பாருட்கயள	எளிய	விரைல்	முய்றயில்	
்ரிமபாறிகபகபாள்கின்றன.	 சிககலபான	
உடலயமபய்க	 பகபாணட	 விலங்குகளில்	
ப்பாருட்கயளக	 கடத்்தச்	 சி்றபபு	 திரைமும்,	
ப்ருமளவில்	 ப்பாருட்கயளப	 ப்ரும்	 ்பாய்வு	
முய்றயில்	(Bulk	flow)	வியரந்து	கடத்்த	அைறறின	
உடலினுள்	நனகு	கட்டயமககப்ட்ட	சுறப்றபாட்ட	
மணடலமும்	 உள்ளன.	 அ்தபாைது	 சுைபாசம்,	
உணவூட்டம்	 மறறும்	 கழிவு	 நீககம்	 ப்பான்ற	
உடறபசயலியல்	நிகழ்வுகளுககுப	ப்ரும்	்பாய்வு	
முய்ற	 அடிப்யடயபாக	 அயமகி்றது.	 எளிய	
விரைல்	 முய்றயய	 விட	 இம்முய்றயினபால்	
ப்பாருள்கள்	ப்தபாயலவிலுள்ள	உறுபபுகளுககும்	
வியரைபாக	 எடுத்துச்பசல்லப்டுகின்றன.	
மனி்தனின	 இரத்்த	 ஓட்ட	 மணடலத்தின	 மூலம்	
ஒரு	 மில்லி	 லிட்டர்	 இரத்்தமபானது	 
60	வினபாடிகளில்	இ்தயத்திலிருந்து	்பா்தம்	ையர	
பசனறு	 மீணடும்	 இ்தயத்திறகு	 ைந்து	 பசர்ந்து	
விடுகி்றது.	இப்த	அளவு	இரத்்தம்	விரைல்	முய்ற	
மூலம்	பசல்ல	60	ஆணடுகள்	ப்தயைப்டலபாம்.

சுறப்றபாட்ட	 மணடலத்தின	 மூலம்	
ஆகஸிஜன	 மறறும்	 கபார்்ன	 	 யடஆகயஸைடு	
நுயரயீரல்	 மறறும்	 திசுககளுககியடபய	
்ரிமபா்றப்டுகி்றது.	 ஊட்டப	 ப்பாருள்கள்	
பசரிமபான	 மணடலத்திலிருந்து	 கல்லீரலுககு	
எடுத்துச்	 பசல்லப்டுகி்றது.	 திசுககளிலிருந்து	
கழிவுப	 ப்பாருள்	 இரத்்தத்தின	மூலம்	 எடுத்துச்	
பசல்லப்ட்டு	 இறுதியபாகச்	 சிறுநீரகத்தின	
ைழியபாக	 பைளிபயற்றப்டுகி்றது.	 பமலும்,	
இலககு	 உறுபபுகளுககு	 ஹபார்பமபானகயளக	
கடத்தும்	 ்ணியயயும்	 சுறப்றபாட்ட	 மணடலம்	
பசய்கின்றது.	 உடல்	 திரைங்களின	 சமநியல	
ப்ணு்தல்	 மறறும்	 உடல்	 பைப்நியல	
்ரபாமரித்்தல்	 (பைப்ப	 ்ரிமபாற்றம்)	
ப்பான்றைறய்றயும்	 சுறப்றபாட்ட	 மணடலம்	
பமறபகபாள்கின்றது	(்டம்	7.1). 

இ்தயத்திறகும்	 மூயளககுமபான	 இரத்்த	
ஓட்டத்ய்த	 இரத்்த	 சுறப்றபாட்ட	 மணடலத்தின	
சமநியல	 ஒழுங்கு்பாடு	 (Homeostatic	 regulation)	
நியல	நிறுத்துகி்றது.	 நரம்பு	மணடலத்திலிருந்து	
ப்்றப்டும்	சமிகயஞைகள்,	இரத்்த	அழுத்்தத்ய்தத்	

திடீபரனக	குய்றப்்தபால்,	மூயளககுச்	பசல்லும்	
ஆகஸிஜன	குய்றந்து	மயககம்	 (Vasovagal	 syncope)	
ஏற்டுகி்றது.	இ்தயம்	மறறும்	இரத்்தக	குழபாய்கள்	
ஒனறியணந்து	 பசயலபாறறி	 இம்மபாதிரியபான	
சிககல்கயள	 எவைபாறு	 ்தடுககின்றன	 என்ய்த	
இப்பாடத்தில்	கறகலபாம்.

7.1 உடல் திரவங்கள் (Body fluids)
உடல்திரைம்,	 நீயரயும்	 அதில்	 கயரந்துள்ள	
ப்பாருட்கயளயும்	 உள்ளடககிய்தபாகும்.	 உடல்	
திரைங்கள்	 இருையகப்டும்.	 அயை,	 பசல்லின	
உட்பு்றத்தில்	உள்ள	கசல் உள திைவம் (Intracellular 
fluid),	மறறும்	பசல்லின	பைளிபபு்றத்தில்	உள்ள	
கசல் கவளி திைவம் (Extracellular fluid)	 என்ன	
ஆகும்.	 பசல்	 பைளித்	 திரைங்கயள	 பமலும்	
மூனறு,	ையககளபாகப	பிரிககலபாம்.	அயை,	பசல்	
இயடத்திரைம்	 (Interstitial	 fluid)	 அல்லது	
திசுத்திரைம்	(பசல்யலச்	சூழ்ந்து	கபாணப்டுைது),	
பி்ளொஸ்ொ (இைததததின் திைவப்்பகுதி)	 மறறும்	
நிணநீர்	ஆகியனைபாகும்.	நுண	்தமனிகளிலுள்ள	
இரத்்தம்,	நுண	நபாளங்களில்	்பாயும்ப்பாது	அதிக	
நீர்ம	 அழுத்்தத்துடன	 (Hydrostatic	 pressure)	
உள்ளது.	 இரத்்த	 உந்து	 வியசயபால்	 ஏற்டும்	
இவைழுத்்தம்,	 நீர்	மறறும்	சிறு	மூலககூறுகயள	
இரத்்த	நுண	நபாளச்	சுைர்களின	ைழியபாகத்	திசு	
திரைத்துககுள்	பசலுத்துகி்றது.

இரத்்த	 நுண	 நபாளங்களிலிருந்து	
பைளிபயறி	 திசுத்திரைத்ய்த	 உணடபாககும்	
திரைத்தின	 அளவு,	 இரு	 எதிர்	 அழுத்்தங்களின	
வியளைபாகும்.	 குறிப்பாக	 இரத்்த	 நுண	
நபாளப்டுயகயின	 (Capillary	 bed)	 உள்பள	
கபாணப்டும்	நீர்ம	அழுத்்தம்	நீர்த்தி்றயன	விடக	
குய்றைபானது.	 இந்்த	 அழுத்்தம்	 இரத்்த	 நுண	
நபாளங்களிலிருந்து	 திசுககளுககுள்	 திரைத்ய்தத்	
்தள்ளப	 ப்பாதுமபானது.	 பிளபாஸமபாயைக	
கபாட்டிலும்	திசுதிரைத்தில்	புர்தங்களின	அடர்த்தி	
குய்றைபாகக	கபாணப்டுகி்றது.	இரத்்த	நுணநபாளப	
்டுயகயின	சியர	முயனயில்	உள்ள	நீர்த்தி்றன,	
நீர்ம	 அழுத்்தத்ய்தவிட	 அதிகமபாகக	
கபாணப்டுை்தபால்	 திசுதிரைம்	 இரத்்த	 நுண	
நபாளங்களுககுள்	 பசல்கி்றது.	 இ்தனபால்	 நீர்	
மீணடும்	 இரத்்தத்தினுள்	 இழுககப்டுகி்றது.	
அபப்பாது	 நீரபானது	 பசல்களில்	 உருைபான	
கழிவுபப்பாருட்கயளத்	 ்தனனுடன	 எடுத்துச்	
பசல்கி்றது.
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இரத்தததிலுள்்ள உட்பாருள்்கள் 
(Composition of Blood)

உடல்	 திரைமபான	 இரத்்தம்	 உடலின	 ்ல்பைறு	
்பாகங்களுககுப	 ப்பாருட்கயளக	 கடத்துகி்றது.	
இரத்்தம்,	 திரை	 நியலயிலுள்ள	
இயணபபுத்திசுைபாகும்.	 இது	 பிளபாஸமபா	 எனும்	
திரைப்குதியயயும்	 அ்தனுள்	 மி்தககும்	
ஆககத்துகள்கயளயும்	(Formed	elements)	பகபாணடது.	
பமபாத்்த	 இரத்்தக	 பகபாள்ளளவில்	 
55%	 பிளபாஸமபாவும்,	 45%	 ஆககத்	 துகள்களும்	
(இரத்்த	பசல்கள்)	உள்ளன.	70	கிபலபா	எயடயுள்ள	
மனி்தனில்	 உள்ள	 இரத்்தத்தின	 பகபாள்ளளவு	
ஏ்றத்்தபாழ	5000	மிலி	(5லி)	ஆகும்.

7.1.1 பிளாஸ்ா (Plasma)
பிளபாஸமபாவில்,	 நீர்	 (80-92%)	 மறறும்	 நீரில்	
கயரந்துள்ள	 ப்பாருட்களபான	 பிளபாஸமபா	
புர்தங்கள்,	 கனிமப	 ப்பாருள்கள்	 (0.9%)	 
(Inorganic	 constituents),	 கரிமபப்பாருள்கள்	 (0.1%)	
(Organic	 constituents)	 மறறும்	 சுைபாச	 ைபாயுககள்	
ஆகியயை	 உள்ளடங்கியுள்ளன.	 கல்லீரலில்	
உற்த்தி	பசய்யப்டும்	நபானகு	முககிய	பிளபாஸமபா	
புர்தங்களபாைன	அல்புமின் (Albumin), குள்ளொபுலின் 
(Globulin), புளைொதைொம்பின் (Prothrombin) ்ற்றும் 
ஃர்பப்ரிள�ொஜன் (Fibrinogen)	 ஆகியயை.	
அல்புமின	இரத்்தத்தின	ஊடுகலபபு	அழுத்்தத்ய்த	
(Osmotic	 pressure)	 நிர்ைகிககி்றது.	 குபளபாபுலின,	
அயனிகள்,	 ஹபார்பமபானகள்,	 பகபாழுபபு	
ஆகியைறய்றக	 கடத்துைதுடன	 பநபாபயதிர்பபுப	
்ணியிலும்	உ்தவுகி்றது.	 பமலும்	புபரபாத்ரபாம்பின	
மறறும்	 ஃய்பரிபனபாஜன	 ஆகிய	 இரணடு	
பிளபாஸமபா	 புர்தங்களும்	 இரத்்தம்	 உய்ற்தலில்	
(Blood	 clotting)	 ்ங்பகறகின்றன.	யூரியபா,	அமிபனபா	
அமிலங்கள்,	 குளுகபகபாஸ,	 பகபாழுபபு	 மறறும்	
யைட்டமினகள்	ஆகியன	 பிளபாஸமபாவில்	உள்ள	
�ரி்ப்க்பொருட�்ளொகும்.	 பசபாடியம்,	
ப்பாட்டபாசியம்,	 கபால்சியம்	 மறறும்	 மகனீசியம்	
ஆகியைறறின	குபளபாயரடுகள்,	 கபார்்பனட்டுகள்	
மறறும்	்பாஸப்ட்டுகள்	ஆகியன	பிளபாஸமபாவில்	
உள்ள	கனிமபப்பாருட்களபாகும்.

பிளபாஸமபாவின	 ்குதிப	 ப்பாருள்கள்	
நியலயபானயையல்ல.	 உணவு	 உணட	 பி்றகு,	
கல்லீரல்	 ப்பார்ட்டல்	 சியரயில்	 குளுகபகபாஸின	
அளவு	 மிகவும்	 அதிகரிககி்றது.	 ஏபனனில்,	
குடலிலிருந்து	 குளுகபகபாயஸை,	 பசமித்்தலுககபாக

 குறிப்பு
�ல்லீைல் இருவழி�ளில் இைதததரதப் 
க்பறுகிறது.  �ல்லீைல் த்னி ஆக்சிஜன் நிரறந்த 
இைதததரத இதயததிலிருந்தும், �ல்லீைல் 
ள்பொரட்டல் சிரை�ள, கு்டல் ்ற்றும் இதை 
வயிற்றுப்புற உறுப்பு�ளிலிருந்தும் 
இைதததரதக் �ல்லீைலுக்குக் 
க�ொண்டுவருகின்ற�.  �ல்லீைலிலிருந்து 
�ல்லீைல் சிரை�்ளொல் இைததம் மீண்டும் 

இதயததிற்குக் க�ொண்டு கசல்்லப்்படுகிறது.

கல்லீரலுககு	 அது	 எடுத்துச்	 பசல்கி்றது.	 சிறிது	
பநரத்திறகுப	பி்றகு	இரத்்தத்திலுள்ள	குளுகபகபாஸ	
உறிஞ்சப்ட்டுவிடுை்தபால்	 அ்தன	 அளவு	
்டிப்டியபாகக	குய்றகி்றது.	அளவுககு	அதிகமபாக	
புர்தத்ய்த	 நபாம்	 உட்பகபாள்ை்தபால்	 உருைபாகும்	
உ்ரி	 அமிபனபா	 அமிலங்கயள	 நமது	 உடலில்	
பசமிகக	முடியபாது.	எனபை,	கல்லீரல்	இந்்த	உ்ரி	
அமிபனபா	 அமிலங்கயளச்	 சிய்தத்து	 யூரியபாயை	
உற்த்தி	 பசய்கி்றது.	 கல்லீரல்	 ப்பார்ட்டல்	 சியர	
(Hepatic	 portal	 vein)	 மறறும்	 கல்லீரல்	 ்தமனி	 
(Hepatic	 artery)	 ஆகியைறறில்	 உள்ள	 இரத்்த	
யூரியபாயைக	 கபாட்டிலும்	 கல்லீரல்	 சியரயிலுள்ள	
(Hepatic	 vein)	 இரத்்தம்	அதிக	அளவு	யூரியபாயைக	
பகபாணடுள்ளது.

7.1.2  ஆக்கக கூறு்கள்  
(Formed elements)

இரத்்தச்	 சிைப்ணுககள்	 (Erythrocytes),	 இரத்்த	
பைள்யளயணுககள்	 (Leucocytes)	 மறறும்	இரத்்தத்	
்தட்டுகள்	 (Platelets)	 ஆகியயை	 இரத்்தத்தில்	
கபாணப்டும்	இரத்்தச்	பசல்களபாகும்.

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Red Blood cells) 

இரத்்தச்	பசல்களில்	இரத்்தச்	சிைபபு	அணுககபள	
மிக	 அதிக	 அளவில்	 கபாணப்டுகின்றன.	 ஒரு	
ஆபரபாககியமபான	ஆணின	இரத்்தத்தில்	 ஒரு	 கன	
மில்லி	 மீட்டருககுச்	 ஏ்றத்்தபாழ	 5	 மு்தல்	 5.5	
மில்லியன	 சிைப்ணுககளும்	 ப்ணணின	
இரத்்தத்தில்,	ஒரு	கன	மில்லிமீட்டருககு	ஏ்றத்்தபாழ	
4.5	 மு்தல்	 5.0	 மில்லியன	 சிைப்ணுககளும்	
கபாணப்டுகின்றன.	 இரத்்தச்	 சிைப்ணுவின	
அயமபய்ப	 ்டம்	 7.1	 கபாட்டுகி்றது.	 இரத்்தச்	
சிைப்ணுககள்	ஏ்றத்்தபாழ	7µm	 (யமகபரபாமீட்டர்)	
விட்டமுயடய	மிகச்சிறிய	பசல்களபாகும்.	இரத்்தச்	
சிைப்ணுககளின	 நி்றத்திறகுக	 கபாரணம்	
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எனும்	ஹபார்பமபான	எலும்பு	மஜயஜயில்	இரத்்தச்	
சிைப்ணுககயள	உற்த்தி	(Erythropoiesis)	பசய்யும்	
்தணடு	 பசல்கயளத்	 தூணடி	 (Stem	 cells)	 இரத்்தச்	
சிைப்ணுககயள	உற்த்தி	பசய்ய	உ்தவுகின்றது.	
பிளபாஸமபாவிலுள்ள	 இரத்்தச்	 சிைபபு	
அணுககளுககும்,	 இரத்்தப	 பிளபாஸமபாவிறகும்	
இயடபய	 உள்ள	 விகி்தமபானது	 ஹி்டள்டொகிரிட 
(Haematocrit)	எனும்	பசல்	அடர்த்திக	பகபாள்ளளவு	
(Packed	cell	volume)	அளவிடப்டுகின்றது.

இரத்த ்வள்்்ளயணுக்கள்  
(White blood cells)

இரத்்த	 பைள்யள	 அணுககள்,	
உட்கருககயளகபகபாணட	 நி்றமற்ற,	 அமீ்பாய்டு	
ைடிைம்	 மறறும்	 இயககம்	 உயடயச்	
பசல்களபாகும்.	பமலும்	இயை	ஹீபமபாகுபளபாபின	
மறறும்	 இ்தர	 நி்றமிகளற்றயை.	 ஒரு	 சரபாசரி	
நலமபான	 மனி்தனில்	 ஒரு	 கன	 மில்லி	 லிட்டர்	
இரத்்தத்தில்	 ஏ்றத்்தபாழ	 6000	 மு்தல்	 8000	 இரத்்த	
பைள்யளயணுககள்	 கபாணப்டுகின்றன.	
பைள்யளயணுககளின	ையககயளப	்டம்	7.2ல்	
கபாணலபாம்.	 பைள்யள	 அணுககயளத்	
துகள்களின	 அடிப்யடயில்	 இரு	 முககியப	
பிரிவுகளபாகப	 பிரிககலபாம்.	 அயை,	
து�ள�ளுர்டய கவளர்ளயணுக்�ள 
(Granulocytes)	 மறறும்	 து�ள�்ளற்ற 
கவளர்ளயணுக்�ள	 (Agranulocytes)	 ஆகும்.	
துகள்களுயடய	 பைள்யளயணுககளின	
யசட்படபாபிளபாசத்தில்	 துகள்கள்	
கபாணப்டுகின்றன.	இயை	எலும்பு	மஜயஜயில்	
பைறு்பாடயடந்து	 உருைபாகின்றன.	
துகள்களுயடய	பசல்கயள	மூனறு	ையககளபாகப	
பிரிககலபாம்	 அயை	 நியூட்பரபாஃபில்கள்	
(Neutrophils),	 ஈசிபனபாஃபில்கள்	 (Eosinophils)	
மறறும்	ப்பசபாஃபில்கள்	(Basophils)	ஆகும்.

து்கள்்களு்டய ்வள்்்ளயணுக்கள்:

நியூட்ராஃபில்்கள் (Neutrophils):

நியூட்பரபாஃபில்கள்,	 	 	 கெடடிளைொஃபில்�ள 
எனறும்	 அயழககப்டுகின்றன.	 பமல்லிய	
இயழயபால்	 இயணககப்ட்ட	 3	 அல்லது	 4	
கதுபபுகயளக	 பகபாணட	 உட்கருயைக	
பகபாணடிருப்்தபால்	 இயை	 ்பல்லுரு உட�ரு 
நியூடளைொஃபில்�ள	(Polymorpho	nuclear	cells)	எனறும்	
அயழககப்டுகின்றன.	 பமபாத்்த	
பைள்யளயணுககளில்	 60%-65%	 இவையகயயச்	

அதிலுள்ள	சுைபாச	நி்றமியபான	ஹீபமபாகுபளபாபின,	
யசட்படபாபபிளபாசத்தில்	 கயரந்்த	 நியலயில்	
கபாணப்டுைப்தயபாகும்.	 சுைபாச	 ைபாயுககயளக	
கடத்துைதில்	 ஹீபமபாகுபளபாபின	 முககிய	
்ங்கபாறறுகி்றது.	 அதுமட்டுமினறி	
திசுதிரைத்துடனபான	 ைபாயு	 ்ரிமபாற்றத்திறகும் 
இது	கபாரணமபாகின்றது.	

படம் 7.1 இரத்தச் சிவபபணுவின் அமைபபு

இருபு்றமும்	 குழிந்்த	 ்தனயமயுயடய		
இரத்்தச்	 சிைப்ணுககள்	 அைறறின	
பு்ற்ரபபுககும்	பகபாள்ளளவுககும்	இயடபயயபான	
விகி்தத்ய்த	 அதிகரிககின்றது.	 அ்தனபால்	
பசல்களின	உள்ளும்	பு்றமும்	ஆகஸிஜன	எளி்தபாக	
ஊடுருவுகி்றது.	 இரத்்தச்	 சிைப்ணுககளில்	
உட்கரு,	 யமட்படபாகபாணடிரியபா,	 ரிப்பாபசபாம்கள்	
மறறும்	 அகபபிளபாச	 ையலபபினனல்	 ப்பான்ற	
பசல்	 நுணணுறுபபுகள்	 கபாணப்டவில்யல.	
இ்தனபால்,	 அதிகமபான	 ஹீபமபாகுபளபாபியனத்	
்தனனகத்ப்த	 பகபாள்ை்தன	 மூலம்	 இயை	
பசல்களின	 ஆகஸிஜன	 ஏறபுத்தி்றயன	
அதிகரித்துகபகபாள்கின்றன.	

உடல்	 நலமுள்ள	 மனி்தனில்	
சிைப்ணுககளின	 சரபாசரி	 ைபாழ்நபாள்	 ஏ்றத்்தபாழ	
120	 நபாட்களபாகும்.	 120	 நபாட்கயளக	 கடந்்த	
சிைப்ணுககள்	 மணணீரலில்	
அழிககப்டுகின்றன		எனபை	மணணீரல்	இைததச் 
சிவப்்பணுக்�ளின் இடு�ொடு	 (அல்லது)	 �ல்்லரற 
எனப்டுகி்றது.	ஹீபமபாகுபளபாபினின	ஹீம்	்குதி	
மறு	 ்யன்பாட்டிறகபாக	 எலும்பு	 மஜயஜககுத்	
திரும்புகின்றன.	 ப்ரியைர்களில்,	 ஆகஸிஜன	
குய்றயும்	 பையளயில்,	 சிறுநீரகங்களபால்	
சுரககப்டும்	 எரிதளைொ்பொயடடின்	 (Erythropoietin)	
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சபார்ந்்தயை.	 விழுங்கும் தன்ர்	 (Phagocytic)	
பகபாணட	 இயை,	 கிருமிகளபால்	 ்பாதிககப்ட்ட	
திசுககளின	 உள்ளும்	 பு்றமும்	 அதிக	
எணணிகயகயில்	குழுமுகின்றன.	

படம் 7.2 வவளமளையணுக்களின் வம்க்கள

ஈசி்�ாஃபில்்கள் (Eosinophils):

ஈசிபனபாஃபில்லின	 உட்கருககள்	 இரு	
கதுபபுகயளக	பகபாணடயை.	அைறய்ற	இயணகக	
பமல்லிய	 இயணபய்	 பகபாணடிருககின்றன.	
இயை	 விழுங்கும்	 ்தனயமயற்றயை	 
(Non-phagocytic).	 பமபாத்்த	 பைள்யளயணுககளில்	
2%	-3%	ையர	இவையக	பசல்கள்	உள்ளன.	உடலில்	
சில	 ஒடடுண்ணித கதொற்று மறறும் ஒவவொர் 
ஏற்டும்	 ப்பாது	 இைறறின	 எணணிகயக	
அதிகரிககின்றது.

்ப்�ாஃபில்்கள் (Basophils):

பைள்யளயணுககளில்	 மிகவும்	 குய்றைபான	
எணணிகயகயில்	 (0.5	 -	 1.0%)	 உள்ளயை	
ப்பசபாஃபில்கள்	 ஆகும்.	 யசட்படபா	
பிளபாசத்துகள்கள்	 ப்ரிய்தபாகவும்	
ஈசிபனபாஃபில்கயள	 விட	 எணணிகயகயில்	
குய்றைபாகவும்	 உள்ளன.	 ப்ரிய	 உட்கரு,	 ்ல	
ஒடுககங்களபால்	 ஏற்ட்ட	 கதுபபுகளுடன	
கபாணப்டுகின்றன.	 ஆனபால்,	 அயை	 பமல்லிய	
இயழகளபால்	 இயணககப்டவில்யல.	
ஹிப்்பொரின், கசைள்டொனின் மறறும் 
ஹிஸ்டமின்�ள	 ப்பான்றைறய்ற	 இயை	
சுரககின்றன.	 உடல்திசுவில்	 வீககங்கள்	
ஏற்டுத்தும்	 வியனகளிலும்	 இயை	 முககிய	
்ங்கபாறறுகின்றன.

து்கள்்க்ளற்ற ்வள்்்ளயணுக்கள் 
(Agranulocytes)

நிணநீர்	 சுரபபிகள்	 மறறும்	 மணணீரலில்	
உற்த்தியபாகும்	இவையக	பைள்யளயணுககளில்	
யசட்படபாபிளபாச	 துகள்கள்	 இல்யல.	 இைறய்ற	
லிம்ள்பொரசடடு�ள	 (Lymphocytes)	 மறறும்	
ள்ொள�ொரசடடு�ள	 (Monocytes)	 என	
இருையகயபாகப	 பிரிககலபாம்.	 பமபாத்்த	 இரத்்த	
பைள்யளயணுககளில்	 28%	
லிம்ப்பாயசட்டுகளபாகும்.	 இயை	 ப்ரிய,	
உருணயடயபான	 உட்கருயையும்	 சிறி்தளவு	
யசட்படபாபிளபாசத்ய்தயும்	 பகபாணடயை.	
லிம்ப்பாயசட்டுகள்,	 B-லிம்ப்பாயசட்டுகள்	
மறறும்	 T-லிம்ப்பாயசட்டுகள்	 என	
இருையகப்டும்.	 இவவிரு	 ையக	
லிம்ப்பாயசட்டுகளும்	 பநபாய்	 ்தடுப்பாற்றலில்	
்ங்பகறகின்றன.	 B-பசல்கள்	 பநபாய்	
எதிரப்க்பொருர்ள	 (Antibodies)	 உருைபாககி,	 அயல்	
ப்பாருட்களபால்	 ஏற்டும்	 தீய	 வியளவுகயளச்	
பசயலிழககச்	பசய்கின்றன.	T-	பசல்கள்	கசல்வழி 
ள�ொய் தர்டக்�ொப்பில்	 (Cell	 mediated	 immunity)	
்ங்பகறகின்றன.

்மா்�ா்�டடு்கள் அல்லது 
மாக்ராஃ்பஜ்கள் (Monocytes (or) 
Macrophages):

இயை	 விழுங்கு கசல்�ள	 ஆகும்.	 பமலும்	
மபாஸட்பசல்கயள	 ஒத்்த	 இயை,	 சிறுநீரக	 ைடிை	
உட்கருயைக	 பகபாணடுள்ளன.	 பமபாத்்த	 இரத்்த	
பைள்யளயணுககளில்	இயை	1-3%	ஆகும்.	யமய	
நரம்பு	 மணடலத்திலுள்ள	 மபாகபரபாஃப்ஜகள்,	
ர்க்ளைொகிளியொ	 (Microglia)	 எனறு	
அயழககப்டுகின்றன.	 கல்லீரலின	
ய்ககுழிகளின	 அயடபபுகளில்	 (Sinusoids)	
இயைகளுககு	 ‘�ப்ஃ்பர கசல்�ள’	 (Kupffer	 cells)	
எனறும்,	 நுயரயீரல்	 ்குதியில்	 இயைகளுககுக	
கபாறறு	 நுணணய்ற	 ‘்ொக்ளைொஃள்பஜ�ள’  
(Alveolar	macrophages)	எனறும்		ப்யர்.

இரத்தத ்தடடு்கள் (Platelets)

இரத்்தத்	்தட்டுகள்	திைொம்ள்பொரசடடு�ள	 எனவும்	
அயழககப்டுகின்றன.	 இயை	 எலும்பு	
மஜயஜயிலுள்ள	 சி்றபபு	 பசல்களபான	
பமகபாபகரிபயபாயசட்டுகளபால்	 (Megakaryocytes)	
உற்த்தி	பசய்யப்டுகின்றன.	இயை	உட்கருககள்	
அற்றயை.	 மனி்தனின	 ஒரு	 கன	 மில்லிமீட்டர்	
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இரத்்தத்தில்	 1,50,000	 -	 3,50,000	 ையர	 இரத்்தத்	
்தட்டுகள்	 கபாணப்டுகின்றன.	 இயை	 இைதத 
உரறதலில்	 ஈடு்டும்	 ப்பாருட்கயளச்	
சுரககின்றன.	 இவைணுககளின	 எணணிகயக	
குய்றந்்தபால்	 இரத்்த	 உய்ற்தல்	 பகபாளபாறுகள்	
(Clotting	disorders)	ஏற்ட்டு	உடலில்	அதிகப்டியபான	
இரத்்த	இழபபு	ஏற்டும்.

7.1.3  இரத்த வக்க்கள் 
 (Blood groups)

இதுையர	ABO	மறறும்	Rh	என	இரு	ப்பாதுைபான	
இரத்்த	ையககள்		்யன்பாட்டில்	உள்ளன.

ABO இரத்த வ்்க (ABO Blood groups):

இரத்்தச்	சிைப்ணுககளின	பமறபு்றப	்டலத்தில்	
இருககும்	 அல்லது	 இல்லபா்த	 ஆனடிஜனகளின	
(antigens)	(எதிர்ப	ப்பாருள்)	அடிப்யடயில்	A,	B,	AB	
மறறும்	 O	 என	 நபானகு	 ையககளபாக	 இரத்்தத்ய்த	
ையக	 ்டுத்்தலபாம்.	 A,	 B	 மறறும்	 O	 பிரிவு	
மனி்தர்களின	 இரத்்தப	 பிளபாஸமபாவில்	
இயறயகயபாகபை	 எதிரவிர�ப் க்பொருள�ள 
(Antibodies/	 agglutinins)	 உள்ளன.	 சிைப்ணுவின	
பமறபு்றப	்டலத்தில்	உள்ள	ஆனடிபஜனகளுககு	
அக்ளுடடிள�ொஜன்�ள	 (Agglutinogens)	 எனறு	
ப்யர்.	 அகளுட்டிபனபாஜன	 A	 மீது	 பசயல்்டும்	
எதிர்வியனப	 ப்பாருட்களுககு	ஆனடி	 A	 (Anti	 A)	
எதிர்ப்பாருள்	எனறும்,	அகளுட்டிபனபாஜன	B	மீது	
பசயல்்டு்யை	ஆனடி	 B	 (Anti	 B)	 எதிர்ப்பாருள்	
எனவும்	அயழககப்டும்.	 O	ைகுபபு	இரத்்தத்தில்	
எந்்த	 ஒரு	 அகளுட்டிபனபாஜனும்	
கபாணப்டுைதில்யல.	 AB	 ைகுபபு	 இரத்்தத்தில்	
அகளுட்டிபனபாஜன	A	மறறும்	அகளூட்டிபனபாஜன	
B	ஆகிய	இரணடும்	உள்ளன.	ஆனபால்,	ஆனடி	 A	
மறறும்	 ஆனடி	 B	 எதிர்வியனபப்பாருள்கள்	
கபாணப்டுைதில்யல.	ஆனடிபஜன	மறறும்	எதிர்	
வியனபப்பாருள்	 அடிப்யடயிலபான	 மனி்த	
இரத்்த	 ையககள்	 அட்டையண	 7.1 ல்	
பகபாடுககப்ட்டுள்ளது.	 ABO	 இரத்்த	 ைகுபபு	
முய்றயில்	A,B	மறறும்	O	என	அல்லீலிக	ஜீனகள்	
(Allelic	 genes)	 உள்ளன.	 அயனத்து	 ையக	
அகளுட்டிபனபாஜனகளும்	 சுகபரபாஸ,	 
D- கபாலகபடபாஸ, N-அசிட்யடல்	
குளுகபகபாஸையமன	மறறும்	 11	முயன	அமிபனபா	
அமிலங்கள்	 (terminal	 amino	 acids)	 ஆகிய	
ப்பாருட்கயளக	பகபாணடுள்ளன.	முயன	அமிபனபா	
அமிலங்களின	இயணவு	என்து	அதில்	உள்ள	A	
மறறும்	B	ஜீனகளின	உற்த்திப	ப்பாருள்கயளச்	

சபார்ந்துள்ளது.	 இவவியனயில்	 கிர்ளக்ள�ொஸில் 
டிைொன்ஸக்பளைஸ	(Glycosyl	transferase)	எனும்	பநபாதி	
வியனயூககியபாகச்	பசயல்்டுகி்றது.

அட்டவரை 7.1 
இைதத வர��ளில் கீழக்�ண்டுள்ளவொறு 
ஆன்டிஜன் (Antigen)  ்ற்றும் எதிரவிர�ப் 
க்பொருள�ள (Antibodies)  �ொைப்்படுகின்ற�. 

இைதத 
வகுப்பு

இைததச் 
சிவப்்பணுக்�ளில் 
�ொைப்்படும் 
அக்ளுடடிள�ொஜன்�ள 
(ஆன்டி ஜன்�ள)

பி்ளொஸ்ொவில் 
�ொைப்்படும் 
அக்ளுடடினின்�ள 
(ஆன்டி்பொடி)

A A ஆனடி	B
B B ஆனடி	A
AB AB ஆனடி்பாடிகள்	

இல்யல
O ஆனடிஜன	இல்யல ஆனடி	A	மறறும்	

ஆனடி	B	

Rh �ொைணி (D antigen)	 எனும்	 மறறுபமபாரு	
புர்தம்	இரத்்தச்	சிைப்ணுககளின	பமற்ரபபில்	
ப்ரும்்பாலபான	 மனி்தர்களில்	 (80%)	
கபாணப்டுகி்றது.	 இது	 ரீசஸ	 குரங்கின	 
(Rhesus	monkey)	இரத்்தச்	சிைப்ணுககளில்	உள்ள	
புர்தத்ய்த	 ஒத்துககபாணப்டுை்தபால்	 இயை	 
Rh	 கபாரணி	 எனபப்யரிடப்ட்டது.	 இரத்்தச்	
சிைப்ணுககளின	 பமற்ரபபில்	 இந்்த	 
D	 ஆனடிஜன	 கபாணப்ட்டபால்	 அைர்கள்	 Rh+  
(Rh  உர்டளயொர)	மனி்தர்கள்	எனவும்	D	ஆனடிஜன	
அற்றைர்கள்	Rh- (Rh அற்ளறொர)	மனி்தர்கள்	எனவும்	
கரு்தப்டுைர்.	 ஒருைருககு	 இரத்்தம்	 பசலுத்தும்	
முனபு	 இந்்த	 Rh	 கபாரணி	 ப்பாருத்்தத்ய்தயும்	
(Compatibility)	 ்ரிபசபாதிகக	 பைணடும்.	 ஒரு	 
Rh-்தபாய்,	 Rh+	 கருயைச்	 சுமககும்ப்பாது	
திசுப்க்பொருந்தொநிர்ல	 (Incompatibility	 –	 mismatch)	
ஏற்டுகி்றது.	மு்தல்	கருத்்தரிபபின	ப்பாது	கருவின	
Rh+ ஆனடி	 பஜனகள்	 ்தபாய்பசய்	 இயணபபுத்	
திசுைபால்	 பிரிககப்டுை்தபால்	 ்தபாயின	
இரத்்தத்ப்தபாடு	 அயை	 ப்தபாடர்பு	
பகபாள்ளைபாய்பபில்யல.	 இருந்்தப்பாதும்,	 மு்தல்	
குழந்ய்த	 பி்றபபினப்பாது	 கருவின	 
Rh+ ஆனடிபஜனகளில்	 சிறி்தளவு	 ்தபாயின	
இரத்்தத்தில்	 கலப்்தபால்,	 ்தபாயின	 உடலில்	 
D	 எதிர்வியனப	 ப்பாருள்களின	 உற்த்தி	
ப்தபாடங்குகின்றது.	 அடுத்்த	 குழந்ய்தககபாகக	
கருத்்தரிககும்	 ப்பாது	 Rh-	 ்தபாயிடமிருந்து	 
Rh+	 எதிர்வியனப	 ப்பாருள்கள்	 கருவின	 இரத்்த	
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ஓட்டத்தில்	 கலந்து	 கருவின	 சிைப்ணுககயள	
அழிககின்றன.	 எனபை	 கருைபானது	 இ்றகக	
பநரிடுகி்றது.	 இைததச் ளசொர� (Anaemia)	 மறறும்	
்ஞசள �ொ்ொர்ல	 (Jaundice)	 ப்பான்ற	
குய்ற்பாடுகளபால்	 அககரு	 ்பாதிககப்டுகி்றது.	
கருவின	இரத்்தச்சிைப்ணுககள்	சிய்தந்து	அ்தன	
எணணிகயக	குய்றைது	இ்தறகுக	 கபாரணமபாகும்.	
இந்நியலககு	 எரிதளைொபி்ளொஸள்டொஸிஸ 
ஃபீ்டொலிஸ	 (erythroblastosis	 foetalis)	 எனறு	 ப்யர்.	
இந்நியலயயத்	 ்தவிர்கக	 மு்தல்	 பிரசைத்திறகுப	
பின	 உடனடியபாக	 Rh	 பநகட்டிவ	 ்தபாய்ககு	 
(Anti	D	Antbodies)	D	ஆனடி்பாடிககபான	எதிர்வியனப	
ப்பாருளபான	ளைொக்�ம்	(Rhocum)	எனனும்	மருந்ய்த	
ஊசியின	மூலம்	பசலுத்்த	பைணடும்.

7.1.4  இரத்தம் உகை்தல்  
(Coagulation of Blood)

விரயலத்	 ்தைறு்தலபாக	 பைட்டிக	 பகபாள்ளும் 
ப்பாது,	சிறிது	பநரம்	ையர	இரத்்தம்	பைளிபயறிக	
பகபாணடிருககும்.	 பி்றகு	 சறறு	 பநரத்தில்	 இரத்்த	
பைளிபயற்றம்	 நினறுவிடும்.	 இரத்்தம்	 உய்ற்தல்	
எனும்	 நிகழ்பை	 இ்தறகுக	 கபாரணம்	 ஆகும்.	 ஒரு	
கபாயம்்ட்ட	 இடத்திலிருந்து	 இரத்்தம்	
பைளியபாைய்தத்	 ்தடுககும்	 ப்பாருட்டு	 இரத்்தக 
கட்டி	 (Blood	 clot)	 உருைபாகி	 அதிகமபான	 இரத்்தப	
ப்பாகயக	 நிறுத்தும்	 நிகழ்பை	 இைததம் உரறதல் 
(Coagulation/	clotting	of	blood)	எனப்டுகி்றது.	இரத்்த	
உய்ற்தல்	 நிகழ்வு	 நயடப்றும்	 வி்தம் 
்டம்	 7.3ல்	 கபாணபிககப்ட்டுள்ளது.	 இரத்்தக	
குழபாய்களிலுள்ள	 எணபடபாதீலியம்	
சிய்தையடந்து	 அ்தன	 சுைரிலுள்ள	 இயணபபுத்	
திசுககயள	 இரத்்தம்	 நயனககும்	 ப்பாது,	 இரத்்த	
உய்ற்தல்	 நிகழ்வு	 ஆரம்்மபாகி்றது.	 இயணபபுத்	
திசுககளிலுள்ள	 பகபால்லபாஜன	 இயழகளுடன	
இரத்்தப	 ்தட்டுகள்	 ஒட்டிகபகபாணடு	 இரத்்த	
இழபய்த்	 ்தடுககும்	 சில	 இரத்்த	 உய்ற்தல்	
ப்பாருட்கயள	 (கபாரணிகயள)	 பைளியிடுகின்றன.	
இபப்பாருள்கள்	 இரத்்தத்்தட்டு	 பகபாத்துகளபால்	
ஆன	அயடபய்	ஏற்டுத்தி	உடனடியபாக	இரத்்த	
இழபய்த்	 ்தடுககின்றன.	 இவைபாறு	
திரட்சியயடந்்த	 இரத்்தத்்தட்டுகள்	 அல்லது	
பச்தமயடந்்த	பசல்களபால்	பைளியிடப்ட்ட	இரத்்த	
உய்ற்தல்	 கபாரணிகள்	 (Blood	 clotting	 factors)	
பிளபாஸமபாவிலுள்ள	 இரத்்த	 உய்ற்தல்	
கபாரணிகளுடன	 கலககின்றன.	 பசயல்்டபா	
நியலயிலுள்ள	புபரபாத்ரபாம்பின	எனனும்	புர்தம்,	

�ொல்சியம் அயனி�ள ்ற்றும் ரவட்டமின் K 
ஆகியைறறின	 முனனியலயில்	 பசயல்்டும்

படம் : 7.3 சிம்தவமடந்த இரத்தககுழாயில் நமடவபறும்  
இரத்த உமை்தமை விளைககும் வ்தாடர் வமரபடம்.      

உளளைார்ந்த  இரத்த உமை்தல் நி்கழ்வு
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திரபாம்பினபாக	 மபாற்றமயடகி்றது.	 திரபாம்பின,	
இரத்்தப	 பிளபாஸமபாவில்	 கயரந்்த	 நியலயிலுள்ள	
ஃய்பரிபனபாஜயன,	 கயரயபா்த	 ஃய்பரின	
இயழகளபாககுகின்றன.	 இவவியழகள்	
ஒனறுகபகபானறு	இயணந்து	இரத்்தச்	பசல்கயளத்	
சூழ்ந்து	 ஒரு	 ையலபபினனல்	 அயமபய்	
உணடபாககுகி்றது.	 பமலும்	 ஃய்பரின	
ையலபபினனல்	 கபாயம்்ட்ட	 இரத்்தக	 குழலில்	
குணமபாகும்	ையர	அயடபய்	ஏற்டுத்தி	இரத்்தம்	
பைளிபய்றபாமல்	 ்தடுககி்றது.	 சிறிது	 பநரத்திறகுப	
பி்றகு	 ஃய்பரினில்	 உள்ள	 நுணணியழகள்	
சுருங்கி	 பைளிர்	 மஞ்சள்	 நி்றச்	 சீரம்	 எனும்	
திரைத்ய்த	 ையலபபினனல்	 ைழிபய	
பைளிபயறறுகின்றது. சீைம் (Serum)	 என்து	
ஃய்பரிபனபாஜன	 இல்லபா்த	 பிளபாஸமபா	 ைபாகும்.	
இரத்்த	உய்ற்தயலத்	்தயடபசய்யும்	இைதத உரறவு 
எதிரப்க்பொரு்ளொ� (Anticoagulant)	 ஹிப்பாரின,	
இயணபபுத்	 திசுககளிலுள்ள	 மபாஸட்	
பசல்களினபால்	 உருைபாககப்டுகி்றது.	 இது	 சிறிய	
இரத்்தககுழபாய்களில்	 இரத்்த	 உய்ற்தயலத்	
்தயடபசய்கி்றது.
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7.1.5  நிணநீரின் பகுதிப்பாருட்களும் 
அ்தன் பணி்களும்  (Composition 
of lymph and its function)

இரத்்த	 நுண	 நபாளங்களிலிருந்து	 திசுககளுககுள்	
கசியும்	 90%	 திரைம்	 மீணடும்	 இரத்்த	
நுணநபாளங்களுககுள்பளபய	 நுயழகின்றன.	
எஞ்சிய	 10%	 திரைத்ய்த	 நிைநீர �ொ்ளங்�ள  
(Lymph	 vessels)	 இரத்்தககுழபாய்களுககுக	 பகபாணடு	
பசல்கி்றது.	 நிணநீர்	 நபாளங்களில்	 உள்ள	
திரைத்திறகு	 நிைநீர	 எனறு	 ப்யர்.	 நிணநீர்	
மணடலம்,	ஒரு	சிககலபான	பமல்லிய	சுைருயடய	
குழல்களபாலபான	ையலபபினனல்	(Lymphatic	vessels)	
அயமபய்யும்,	 வடி�டடும் உறுப்பு�ர்ளயும் 
(நிைநீர முடிச்சு - Lymph nodes)	 மறறும்	 அதிக	
எணணிகயகயில்	 பைவபைறு	 நிணநீர்	
உறுபபுகளிலுள்ள	பநபாய்	எதிர்ப்பாற்றல்	்தனயம	
(Lymphocytic	 cells)	 மிகக	 பசல்கயளயும்	
உள்ளடககிய்தபாகும்.	 நிணநீர்	 குழல்கள்	
பமனயமயபான	 சுைரினபால்	 ஆககப்ட்டுள்ளன.	
இயை	 ப்தபால்,	 சுைபாசப்பாய்த	 மறறும்	
உணவுப்பாய்தயில்	உள்ள	இரத்்தக	குழபாய்கயள	
ஒட்டி	 அைறறுககு	 இயணயபாகச்	 பசல்கின்றன.	
இரத்்த	 நுண	 நபாளங்களிலிருந்து	 உடல்	
திசுககளுககுள்	 ப்தபாடர்ந்து	 ஊடுருவும்	
திரைங்கயள	இரத்்தத்திறகுத்	திரும்்ச்	பசலுத்தும்	
குழல்களபாக	நிணநீர்	குழல்கள்	பசயல்்டுகின்றன.	
ஒரு	 நிணநீர்குழலின	 முயனப்குதி	 ்டம்	 7.4ல்	
கபாணலபாம்.

படம் 7.4 திசுததிரவங்கள நிணநீர் நாளைங்களுள வெல்ைல்

நிணநீர்,	 நிணநீர்	 முடிச்சுகள்	 ைழியபாகச்	 பசன்ற	
பி்றகு	 ்தபான	 இரத்்தத்திறகுள்	 பசலுத்்தப்ட	
பைணடும்.	ப்தபாலிலுள்ள	நிணநீர்	குழல்களிலுள்ள	

நிணநீயர	ைடிகட்டும்	நிணநீர்	முடிச்சுகள்,	கழுத்து,	
ப்தபாயட	 மறறும்	 அககுள்	 ்குதி,	 சுைபாச	 மறறும்	
உணவுப்பாய்த	ப்பான்ற	இடங்களில்	அதிகமபாகக	
கபாணப்டுகின்றன.	 நிணநீர்	 முடிச்சுகளிலிருந்து	
பைளிைரும்	 நிணநீர்	 ப்ரிய	 ளச�ரிக்கும் 
�ொ்ளங்�ளுக்குள	 (Collecting	 ducts)	 ்பாய்கின்றன.	
இறுதியபாகக	 கபாயர	 எலும்பின	 (Collar	 bone)	
கீழ்பபு்றமபாகச்	 பசல்லும்	 கீழக்�ழுததுச் 
சிரை�ளின்	 (Subclavian	 vein)	 சியரகளுககுள்	
பசகரிககப்ட்டு	 இரத்்த	 ஓட்டத்தில்	 கலககி்றது.	
நிணநீர்	 முடிச்சுகளில்	 கபாணப்டும்	 குறுகிய	
ர்பக்குழி�ளின்	 (Sinusoids)	 சுைர்ப்குதியில்	
்ொக்ளைொஃள்பஜ�ள	 (Macrophages)	 உள்ளன.	
இரத்்தத்தில்	 நுயழயும்	 பநபாய்ககிருமிகயள	
மபாகபரபாஃப்ஜ	 உ்தவியுடன	 நிணநீர்	 முடிச்சுகள்	
்தடுககின்றன.	 நிணநீரில்	 கபாணப்டும்	
பசல்களுககு	 லிம்ப்பாயசட்டுகள்	 எனறு	 ப்யர்.	
நிணநீரில்	 உள்ள	 இந்்த	 லிம்ப்பாயசட்டுகள் 
்தமனி	இரத்்தத்தின	மூலம்	எடுத்துச்பசல்லப்ட்டு	
மீணடும்	 நிணநீருககுள்	 மறுசுழறசி	
பசய்யப்டுகி்றது.	 சிறுகுடல்	 சுைரிலுள்ள	
குடலுறிஞ்சிகளில்	உள்ள	லபாகடியல்	நபாளங்களில்	
கபாணப்டும்	 நிணநீர்	 மூலம்	 பகபாழுபபுப	
ப்பாருள்கள்	உறிஞ்சப்டுகி்றது.

7.2  இரத்தககுழாய்கள் – ்த்னி்கள், 
சிகர்கள் ்ற்றும் இரத்த 
நுண்ாளங்கள் (Blood vessels – 
Arteries,Veins and capillaries)

இரத்்தத்ய்த	 எடுத்துச்	 பசல்லும்	
இரத்்தககுழபாய்கயள	 மூனறு	 ையககளபாகப	
பிரிககலபாம்.	அயை,	்தமனிகள்,	சியரகள்	மறறும்	
இரத்்த	நுணநபாளங்கள்	ஆகும்.	இரத்்த	குழபாயில்	
உள்ளீடற்ற	அயமபபும்	அய்தச்சுறறி	சிககலபான	
சுைர்ப்குதியும்	 உள்ளன.	 மனி்தனின	
இரத்்தககுழபாயின	 சுைர்ப்குதி	 ப்தளிைபான	
மூனறு	அடுககுகளபாலபானது.	 அயை	 டியூனிக்�ொ 
இன்டீ்ொ	 (உள்ளடுககு),	 டியூனி�ொ மீடியொ  
(நடு	 அடுககு)	 மறறும்	 டியூனி�ொ எக்ஸ்டர�ொ 
(பைளியடுககு)	 ஆகும்.	 உள்அடுககு,	
இரத்்தககுழலின	 எணபடபாதீலியத்திறகு	
உறுதுயணயபாக	 உள்ளது.	 நடுஅடுககில்	 பமன	
்தயசச்பசல்களும்,	 எலபாஸடின	 எனும்	
புர்தத்ய்தக	பகபாணட	பைளிச்பசல்	பமட்ரிகஸைஸும்	
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உள்ளது.	 இவைடுககிலுள்ள	 பமன்தயசகள்	
சுருங்கி	 விரிை்தபால்,	 இரத்்த	 நபாளமும்	 சுருங்கி	
விரிகி்றது.	 பமலும்	 டியூனிகபா	 எகஸடர்னபா	
அல்லது	 டியூனிககபா	 அட்பைனடிஷியபா	 எனும்	
பைளியடுககு,	பகபாலபாஜன	இயழகளபால்	ஆனது.	
இரத்்தக	 குழபாய்களின	 அயமபபு	 ்டம்	 7.5ல்	
விளககப்ட்டுள்ளது.

 குறிப்பு
1.	 	ப்ரிய	புர்த	மூலககூறுகள்	நிணநீர்	நபாளங்கள்	

ைழியபாக	ஊடுருவிச்பசல்ல	முடிைது	ஏன?
2.	 	பிளபாஸமபா	 புர்தங்களபால்	 ்தந்துகி	 சுைர்களின	

ைழியபாக	 ஊடுருை	 இயலபாது	 என்ய்தப	
்பார்த்ப்தபாம்.	 	 அப்டியபானபால்	 புர்த	
மூலககூறுகள்	 எங்கிருந்து	 ைந்்தன	 எனறு	
கருதுகி்றபாய்?

3.	 	குைபாஷியபார்கர்	 எனும்	 பநபாய்	 உணவில்	
மிகககுய்றந்்த	 அளவு	 புர்தம்	 இருப்்தபால்	
ப்தபானறுகின்றது.	இ்தனபால்	இரத்்தபபுர்த	அளவு	
இயல்ய்	விட	மிகவும்	குய்றகின்றது.	இ்தன	ஒரு	
அறிகுறி	 எடிமபா	 எனப்டும்	 நீர்கபகபார்யை	
ஆகும்.	 	இந்நியல	ஏன	ஏற்டுகி்றது	என்்தன	
கபாரணங்கயளத்	்தருக.

்தமனி்கள் (Arteries)
இ்தயத்திலிருந்து	இரத்்தத்ய்த	பைளிபய	எடுத்துச்	
பசல்லும்	 இரத்்த	 நபாளங்களுககுத்	 ்தமனிகள்	
எனறு	ப்யர்.	 ்தமனிகள்	உடலின	ஆழ்்குதியில்	
அயமந்துள்ளன.	 ்தமனிகளின	 சுைர்கள்	 அதிக	
அழுத்்தத்ய்தத்	 ்தபாங்கிக	 பகபாள்ளும்	 ையகயில்	
்தடித்தும்,	 எளிதில்	 சிய்தயபா	 ைணணமும்	
கபாணப்டும்.	 இககுழபாய்களின	 உட்்குதி	
குறுகலபாகவும்,	 ைபால்வுகள்	 அறறும்	 உள்ளன.	
நுயரயீரல்	 ்தமனியயத்்தவிர,	 மற்ற	 ்தமனிகள்	
அயனத்தும்	 ஆகசிஜன	 நிய்றந்்த	 இரத்்தத்ய்த	
எடுத்துச்	 பசல்கின்றன.	 இ்தயத்திலிருந்து	
இரத்்தத்ய்த	 மற்ற	 உறுபபுகளுககு	 எடுத்துச்	
பசல்லும்	 முககிய,	 ப்ரிய	 ்தமனி,	 க்பருந்த்னி 
அல்லது	அளயொரட்டொ	(Aorta)	எனப்டும்.	2.5	பச.மீ	
விட்டமும்	 2மி.மீ	 ்தடிமனும்	 உயடய	
இபப்ருந்்தமனி	்ல	சிறு	்தமனிகளபாகப	பிரிந்து	
திசுககளுககுள்	 ஊட்டத்	 ்தமனிகளபாக	
முடிையடகின்றன.	 ்தமனிகள்	 நுண்தமனிகளபாக	
பிரிகின்றன.	

நுண்தமனிகளுள்	 இரத்்தம்	 நுயழயும்ப்பாது	
அ்தன	 அழுத்்தம்	 85மி.மீ	 ்பா்தரசம்	 (mmHg)	
(11.3Kpa)	ஆகும்.	ஆனபால்	அங்கிருந்து	பைளிபயறி	
இரத்்த	 நுண	 நபாளங்களுள்	 நுயழயும்	 ப்பாது	
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படம். 7.5 இரத்தக குழாய்களின் அமைபபு
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அழுத்்தம்	 35மி.மீ	 ்பா்தரசமபாக	 (4.7Kpa)	
குய்றகி்றது.	(குறிபபு:	1	மி.மீ.்பா்தரசம்	=	0.13	Kpa	
மி.மீ	 ்பா்தரசத்தின	அயனத்துலக	 (அ)	 சர்ைப்தச	
(SI.	 System	 International)	 அலகு	 கிள்லொ ்பொஸ�ல் 
(Kpa)	 எனப்டுகி்றது).	 ்தமனிகளுடன	
இயணந்துள்ள	 நுண்தமனிகள்	 சிறிய,	
குறுகலபான	மறறும்	பமல்லிய	சுைர்	உயடயயை.	
நுண	 ்தமனிகளும்,	 இரத்்த	 நுண	 நபாளங்களும்	
இயணயும்	 இடத்தில்	 சிறிய	 சுருக்குததரச 
(Sphincter)	 அயமந்துள்ளது.	 இது	 இரத்்த	
விநிபயபாகத்ய்த	ஒழுங்கு்டுத்துகி்றது.	்தமனிகள்	
எல்லபா	 இடத்திலும்	 கியளத்து	 நுண	
்தமனிகளபாைதில்யல.	 மபா்றபாக,	 சில	 இடங்களில்	
அயை	 அ�ொஸள்டொள்ொசஸ	 (anastomoses)	
அல்லது	இயணபபிடங்கயள	உருைபாககுகின்றன.

இரத்த நுண் �ா்ளங்கள் (Capillaries)

இரத்்த	 நுண	 நபாளப்டுயககள்	 (Capillary	 beds)	
பமல்லிய	 இரத்்த	 நுணநபாளங்களபால் 
ஆன	 ையலபபினனல்	 அயமப்பால்	
ஆககப்ட்டிருககின்றன.	 அைறறின	 சுைர்கள்	
பமல்லிய,	 ஒறய்ற	 அடுககபால்	 ஆன	 ்தட்யட	
எபிதிலீயச்	 பசல்கயள	 (Squamous	 epithelium)	
பகபாணடயை.	 இைறறில்	 டியூனிகபா	 மீடியபா	
மறறும்	 மீள்்தனயமயுயடய	 நபார்கள்	 ஆகியயை	
கபாணப்டுைதில்யல.	 இரத்்த	 நுண	
நபாளப்டுயககள்	இரத்்தத்திறகும்	திசுககளுககும்	
இயடபய	ப்பாருட்கயளப	்ரிமபாறிக	பகபாள்ளும்	
்தளங்களபாகச்	 பசயல்்டுகின்றன.	 இைறறின	

சுைர்கள்	 அயரச்சந்திர	 ைபால்வுகளபால்	
்பாதுகபாககப்டுகின்றன.	 இந்நபாளங்களுள்	
இரத்்தகபகபாள்ளளவு	 அதிகம்	 எனினும்,	 இரத்்த	
ஓட்டம்	 பமதுைபாகபை	 நயடப்றுகி்றது.	 இரத்்த	
நுணநபாளங்களில்	 கலபபு	இரத்்தம்	 (ஆகஸிஜன	
நியரந்்த	 	 மறறும்	 ஆகஸிஜனற்ற)	
கபாணப்டுகின்றது.	 உடலின	 ்தனயமயயப	
ப்பாறுத்து	 ஒரு	 குறிபபிட்ட	 உறுபபின	
ப்தயைகபகற்,	 இரத்்த	 நுணநபாளப	 ்டுயககள்	
முழுைதுமபாக	 இரத்்தத்்தபால்	 நிரப்	 ்டலபாம்	
அல்லது	 இரத்்த	 ஓட்டம்	 முழுைதுமபாக	
மபாறறுப்பாய்தயில்	பசல்லலபாம்.

சி்ர்கள் (Veins)

பமல்லிய	 சுைரபால்	 ஆன,	 அதிக	 உள்ளீடற்ற	
உட்்குதியயக	 பகபாணட	 இரத்்த	 நபாளங்கபள	
சியரகளபாகும்.	 எனபை,	 இயை	 எளிதில்	 நீளும்	
்தனயமயுயடயயை.	 இைறறில்,	 நுயரயீரல்	
சியரயயத்்தவிரப	 பி்ற	 சியரகளயனத்தும்	
உடலின	்ல	்குதிகளிலிருந்தும்	ஆகஸிஜனற்ற	
இரத்்தத்ய்த	 இ்தயத்திறகு	 எடுத்து	
ைரு்யையபாகும்.	 இந்நபாளங்களில்	 இரத்்த	
அழுத்்தம்	 குய்றவு.	 இ்தன	 அகன்ற	 உட்்குதி,	
எளிதில்	 சிய்தையடயக	 கூடிய	 அகன்ற	
சுைரியனக	பகபாணடது.	்தமனிகயளக	கபாட்டிலும்	
சியரகளின	 இர்டயடுக்கு	 பமல்லியது.	
சியரகளினுள்	உள்ள	அரைச்சந்திை வொல்வு�ள 
இரத்்த	 ஓட்டத்ய்த	 ஒபர	 தியசயில்	 பசலுத்்த	
உ்தவுகி்றது.	 பமலும்	 இவைபால்வுகள்	 இரத்்தம்	
பின்ள�ொக்கிப் ்பொய்வரதயும்	 (Back	 flow)	
்தடுககின்றன.	 இரத்்த	 அழுத்்தம்	 குய்றைபாக	
இருப்்தபால்	 இரத்்த	 மபாதிரிகள்	 எடுககத்	
்தமனிகயள	விடச்	சியரகபள	சி்றந்்தயை.

 ்்தரிந்து ்்தளி்வாம்
கணணின	 கபார்னியபா	 மறறும்	 குருத்ப்தலும்பில்	
இரத்்த	 நுணநபாளங்கள்	 கபாணப்டுைதில்யல.	 ஏன?	
அப்டிபயனில்	 இப்குதிகளுககுத்	 ப்தயையபான	
உணவூட்டப	 ப்பாருள்கள்	 எங்கிருந்து	
ப்்றப்டுகின்றன?

ஏன	இ்தயத்திறகுத்	ப்தபாயலவில்	உள்ள	்தமனிகளின	
சுையர	விட	இ்தயத்திறகு	அருகில்	உள்ள	்தமனிகளின	
சுைர்	அதிக	மீள்	்தனயம	 நபார்கயளக	பகபாணட்தபாக	
உள்ளது.		உனது	கருத்ய்தக	கூறு.

அ � ொ ஸ ள ்ட ொ ள ் ொ ச ஸ 
என்றொல்  என்�?

இருபைறு	 ்தமனிகள்	
இயணயும்	 இடங்கள்	

அ�ொஸள்டொள்ொசஸ	 (anastomoses)	 	 அல்லது	
இயணபபிடங்கள்	 எனப்டுகின்றன.		
ஏப்தனும்	இரத்்தக	குழபாய்	அயடபபு	ஏற்டும்	
ப்பாது	 இயை	 மபாறறுப	 ்பாய்தகளபாகச்	
பசயல்்ட்டு	இரத்்தத்ய்தக	கடத்துகி்றது.	(எ.கபா)	
மூட்டுகளிலுள்ள	 ்தமனிகள்	 எணணற்ற	
அ�ொஸள்டொள்ொசஸ	 	 ்குதிகயளக	
பகபாணடுள்ளன.	 எனபை்தபான	 மூட்டுகள்	
ையளயும்ப்பாது	 	 ஏப்தனும்	 ஒரு	 ்தமனி	
மூடப்ட்டபாலும்	 இரத்்த	 ஓட்டம் 
்தயடயினறிப		்பாய்ைது		ஏதுைபாகி்றது.	
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7.2.1  இ்தயத்தகை இரத்த ்ாளங்கள் 
(Coronary Blood Vessels)

இ்தயத்்தயசகளுககு	உணவூட்டப	 ப்பாருட்கயள	
அளித்து	 அங்கிருந்து	 கழிவுப	 ப்பாருட்கயள	
பைளிபயறறும்	இரத்்த	நபாளங்கபள	இ்தயத்்தயச	
இரத்்த	 நபாளங்களபாகும்.	 அயை	 முய்றபய	
கபரபானரி	்தமனி	மறறும்	கபரபானரி	சியரகளபாகும்.	
இ்தயத்	்தயசகளுககு	இரு	்தமனிகள்	இரத்்தத்ய்த	
அனுபபுகின்றன.	 அயை	 ைலது	 மறறும்	 இடது	
பகபாபரபானரி	 ்தமனிகளபாகும்.	 இயை	
ப்ருந்்தமனியிலிருந்து	 பிரியும்	 மு்தல்	
கியளயபாகும்.	 இத்்தமனிகள்	 இ்தயத்தின	
பமறபு்றம்	 மகுடம்	 ப்பால்	 சூழ்ந்துள்ள்தபால்	
இயை,	கபரபானரி	்தமனி	 (coronary	 artery)	எனவும்	
ப்யர்	ப்ற்றது.	(இலத்தீன	பமபாழியில்	கபரபானரி	
எனில்	 மகுடம்	 –	 corona	 -	 crown).	 ைலது	
பைனட்ரிககிள்	மறறும்	இடது	பைனட்ரிககிளின	
கீழ்ப்குதிககு,	 ைலது	 இ்தயத்்தயச்தமனி	
இரத்்தத்ய்த	அளிககி்றது.	இடது	பைனட்ரிகிளின	
முன	 மறறும்	 ்ககைபாட்டுப	 ்குதிககு	 இடது	
இ்தயத்்தயசத்	்தமனி	இரத்்தத்ய்த	அளிககி்றது.	

 ்்தரிந்து ்்தளி்வாம்
 லபாபபளஸ	விதி	(Law	of	Laplace)		யின	உ்தவியபால்		
இ்தயம்,	மறறும்	இரத்்த	நபாளங்கள்		ஆகியைறறின	
அயமபபு	 மறறும்	 ்ணிகயளப	 புரிந்து	
பகபாள்ளமுடியும்.	 	 இவவிதியின்டி	 இரத்்த	
நபாளச்சுைரின	 விய்றபபுத்	 ்தனயமயபானது	
இரத்்த	 	 அழுத்்தம்	 மறறும்	 இரத்்த	 நபாளத்தின	
ஆரம்	 இைறறிறகு	 பநர்	 விகி்தத்தில்	 இருககும்.
இரத்்த	 நபாளச்	 சுைரில்	 அதிக	 அழுத்்தத்ய்த	
எதிர்பகபாள்ளும்	 இரத்்தககுழபாய்களின	 சுைர்	
குய்றைபான	 அழுத்்தத்ய்த	 எதிர்	 	 பகபாள்ளும்	
நுண்தமனிச்	 சுையர	 விடத்	 ்தடித்துக	
கபாணப்டும்.

7.3  சுற்்ைாடடபபாக்த்கள் 
(Circulatory pathways)

இரு	 ையக	 சுறப்றபாட்ட	
மணடலங்கள்	 உள்ளன.	
அயை	 திறந்த ்ற்றும் மூடிய 
வர�ச் சுற்ளறொட்ட 
்ண்்ட்லங்�ள	 ஆகும்.	 தி்றந்்த	
ையக	 சுறப்றபாட்ட	

மணடலத்தில்	 சுறப்றபாட்டத்	 திரைமபாக	
ஹீபமபாலிம்ய்க	பகபாணடிருககும்.	இது	இரத்்தக	
குழலின	 ைழியபாகப	 ய்ககுழிககு	 இ்தயத்்தபால்	
உந்தி	 அனுப்ப்டுகின்றது.	 இந்்தப	 ய்ககுழி	
ஹீள்ொசில்	 (Haemocoel)	 எனப்டும்.	 தி்றந்்தையக	
சுறப்றபாட்டம்	கணுககபாலிகள்	 (Arthropods)	 மறறும்	
ப்ரும்்பானயமயபான	பமல்லுடலிகளில்	(Molluscs)	
கபாணப்டுகி்றது.	 மூடிய	 ையக	 சுறப்றபாட்ட	
மணடலத்தில்	 இ்தயத்தில்	 இருந்து	
உந்தித்்தள்ளப்டும்	 இரத்்தம்,	 இரத்்த	 நபாளங்கள்	
ைழிபய	 ்பாய்கி்றது.	 இவையக	 சுறப்றபாட்டம்	
ையளத்்தயசபபுழுககள்	(annelids),	்தயலககபாலிகள்	
(cephalopods),	 மறறும்	 முதுபகலும்பிகளில்	
(Vertebrates)	கபாணப்டுகின்றது.

	 அயனத்து	 முதுபகலும்புள்ள	
உயிரிகளிலும்	 ்தயசயபாலபான,	 அய்றகயளக	
பகபாணட	 இ்தயம்	 கபாணப்டுகி்றது.	 மீனகளில்	
இரு	 அய்றகள்	 பகபாணட	 இ்தயம்	 உள்ளது.	
மீனகளின	இ்தயத்தில்	யசனஸ	விபனபாஸைஸ,	ஒரு	
ஆரிககிள்	 ஒரு	 பைனட்ரிககிள்,	 ்ல்்ஸ	
ஆர்டீரிபயபாசஸ	 அல்லது	 பகபானஸ	
ஆர்ட்டீரிபயபாசஸ	ஆகியயை	உள்ளன.	மீனகளில்	
ஒற்ரறச் சுற்ளறொட்டம்	 (Single	 circulation)	
கபாணப்டுகி்றது.	 இருைபாழ்விகளில்	 இரணடு	
ஆரிககிள்களும்,	ஒரு	பைனடிரிககிளும்	உள்ளன.	
இைறறில்	பைனட்ரிககுலபார்	இயடச்சுைர்	இல்யல	
மு்தயலகள்	 ்தவிர்த்்த	 ஊர்ைனைறறில்	 இரணடு	
ஆரிககிள்களும்,	 முழுயமயபாகப	 பிரிககப்டபா்த	
ஒரு	பைனடிரிககிளும்	உள்ளன.	இங்கு	ஆகஸிஜன	
உள்ள	 மறறும்	 ஆகஸிஜனற்ற	 இரத்்தம்	
பைனட்ரிககிளினுள்	 ஒன்றபாகக	 கலந்து	
கபாணப்டும்.	 இ்தறகு	 முழுர்யற்ற இைடர்டச் 
சுற்ளறொட்டம்	 (Incomplete	 double	 circulation)	 எனறு	
ப்யர்.	 ஆகஸிஜன	 கலந்்த	 இரத்்தத்ய்த	 இடது	
ஆரிககிளும்,	 ஆகஸிஜனற்ற	 இரத்்தத்ய்த	 ைலது	
ஆரிககிளும்	 ப்றுகின்றன.	 நுரையீைல் 
சுற்ளறொட்டப்்பொரத ்ற்றும் உ்டல் 
சுற்ளறொட்டப்்பொரத	 (Pulmonary	 and	 systemic	 circuits)	
இருைபாழ்விகளிலும்,	 ஊர்ைனைறறிலும்	
கபாணப்டுகி்றது.	மு்தயலகள்,	்்றயைகள்	மறறும்	
்பாலூட்டிகளில்	இ்தயமபானது	இரு	ஆரிககிள்கள்	
மறறும்	 இரு	 பைனட்ரிககிள்கயளக	 பகபாணடு	
கபாணப்டுகி்றது.	 ஆரிககிள்கள்	 இரணடும்	
ஆரிககுலபார்	 இயடச்சுைரினபாலும்	 (Inter	 auricular	
septum),	 பைனட்ரிககிள்கள்	 இரணடும்	
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பைனட்ரிககுலபார்	 இயடச்சுைரினபாலும்	 
(Inter	 ventricular	 septum)	 பிரிககப்ட்டுள்ளன.	
இ்தனபால்	ஆகஸிஜன	கலந்்த	மறறும்	ஆகஸிஜன	
அற்ற	 இரத்்தம்	 முழுைதுமபாகப	
பிரிககப்ட்டுள்ளது.	 நுயரயீரல்	 மறறும்	 உடல்	
சுறப்றபாட்டம்	 ப்தளிைபாகக	 கபாணப்டுகி்றது.	
இவையகககு	 முழுர்யொ� இைடர்டச் 
சுற்ளறொட்டம்	 (Complete	 double	 circulation)	 எனறு 
ப்யர்.

7.4  ் னி்தச் சுற்்ைாடட ்ணடலம் 
(Human circulatory system) 

ளை்ண்ட டி வீசன்ஸ (Raymond	De	viessens)	என்ைர்	
1706ம்	 ஆணடு	 இ்தயத்தின	 அயமபய்	
விைரித்்தபார்.	 மனி்த	 இ்தயம்	 இ்தயத்்தயச	 
(Cardiac	 muscle)	 எனும்	 சி்றபபுத்்தயசயபால்	
ஆககப்ட்டது.	 மபார்்ய்றயில்	 இரு	
நுயரயீரல்களுககு	 இயடபய	 இடதுபு்றம்	 சறறுச்	
சபாய்ைபாக	 இ்தயம்	 உள்ளது.	 ப்ரியைர்களின	
இ்தயத்தின	 எயட	 ஏ்றத்்தபாழ 
300	கிரபாம்	ஆகும்.	இ்தயம்	ஏ்றககுய்றய	அைரைர்	
மூடிய	 யகயின	 அளவு	 இருககலபாம்.	 இ்தயத்தின	
அயமபபு	 மறறும்	 நீள்	 பைட்டுத்	 ப்தபாற்றத்ய்தப	
்டம்	 7.6	வில்	கபாணலபாம்.	மனி்த	இ்தயம்	 நபானகு	
அய்றகளபாலபானது,	 பமறபு்றம்	 இரு	
ஆரிககிள்கயளயும்,	 (ஏட்ரியங்கள்)	 கீழ்பபு்றம்	
இரு	ப்ரிய	பைனட்ரிககிள்கயளயும்	பகபாணடது.	
்பொப்பில்்லரித தரச�ர்ளக்	 (Papillary	 muscles)	
பகபாணடுள்ள்தபால்	 பைணட்ரிககிள்களின	 சுைர்	
ஆரிககிள்களின	 சுையர	 விடத்	 ்தடித்துக	
கபாணப்டுகி்றது.	இ்தயம்,	ப்ரிககபார்டியம்	எனும்	
உய்றயபால்	 சூழப்ட்டுள்ளது.	 இவைடுககுகளுக	
கியடபய	 உள்ள	 இயடபைளி	 ப்ரிககபார்டியல்	
இயடபைளி	 (Pericardial	 space)	 எனப்டுகி்றது.	
இவவியடபைளியில்	 ப்ரிககபார்டியல்	 திரைம்	
(Pericardial	 fluid)	
நி ய ்ற ந் திரு க கின ்றது .		
இ்தயச்சுைர்	 மூனறு	
அடுககுகளபால்	 ஆனது.	
அயை,	 பைளிபபு்ற	
அடுககபான	 எபிகபார்டியம்	
(Epicardium),	நடுவில்	உள்ள	
ம ப ய பா க பா ர் டி ய ம்	
(Myocardium)	 மறறும்	
உட்பு்ற	எணபடபாகபார்டியம்	
( E n d o c a r d i u m )	
ப ் பா ன ்ற ய ை ய பா கு ம் .	 படம் : 7.6 இ்தயததின் நீளவவட்டுத த்தாறைம்.

பமறபு்ற	 இரு	 ஆரிககிள்களும்	 ஆரிககுலபார்	
இயடச்சுைரினபாலும்	 பைனட்ரிககிள்கள்	
பைனட்ரிகுலபார்	 இயடச்சுைரினபாலும்	
பிரிககப்ட்டுள்ளன.	 இத்்தடுபபுச்சுைர்களின	
மூலம்	 ஆகஸிஜனுள்ள	 மறறும்	 ஆகஸிஜனற்ற	
இரத்்தம்	 ஒன்றபாகக	 கலந்து	 விடபாமல்	
்தடுககப்டுகி்றது.	 ஆரிககிள்கள்,	
பைனட்ரிககிள்களுடன	 ஆரிக்குள்லொ 
கவண்டரிக்கு்லொர துர்ள	 (Auriculo	 ventricular	
aperture)	ைழிபய	ப்தபாடர்பு	பகபாள்கி்றது.	ைலபபு்ற	
ஆரிககுபலபா	 பைணட்ரிககுலபார்	 துயள	 மூவிதழ 
வொல்வி�ொல்	(Tricuspid	valve)	் பாதுகபாககப்டுகி்றது.	
இடது	 ஆரிககுபலபா	 பைணட்ரிககுலபார்	 துயள,	
ஈரிதழவொல்வு	 (Bicuspid	 valve)	 அல்லது	 மிடைல் 
வொல்வி�ொல்	 (Mitral	 valve)	 ்பாதுகபாககப்டுகி்றது.	
இரத்்தத்ய்த	 ஆரிககிள்களிலிருந்து	
பைனட்ரிககிள்களுககு	 மட்டுபம	 பசல்ல	 இந்்த	
ைபால்வுகள்	அனுமதிககின்றன.	 இந்்த	 ைபால்வுகள்	
இரத்்தம்	பினபனபாககிச்	பசல்ைய்தத்	்தடுககின்றன.

நுயரயீரல்	 ்தமனி	ைலது	 பைனடிரிககிளில்	
இருந்து	 ப்தபாடங்கும்	 இடத்திலும்,	 மகபா	 ்தமனி	
இடது	 பைனடிரிககிளிலிருந்து	
ப்தபாடங்குமிடத்திலும்	 அரைச்சந்திை வொல்வு�ள 
(Semilunar	 valves)	 உள்ளன.	 ஒவபைபாரு	 ைபால்வும்	
மூனறு	 அயரச்சந்திர	 ைடிைக	 கதுபபுகயளக	
பகபாணடிருககின்றன.	 பைனடிரிககிளின	
மபயபாகபார்டியல்	்தயசகள்	சீரற்ற	்தயசபமடுகயள	
நீட்சிகளபாகக	பகபாணடுள்ளன.	இ்தறகு	டைக்பகுள்ல 
�ொரனிளய	 (Trabeculae	 corneae)	 எனறு	 ப்யர்.	 இது	
கபார்பட	 படனடிபன	 ஆக	 (Chordae	 tendinae)	
மபாற்றமயடந்துள்ளது.	 அயரச்சந்திர	 ைபால்யை	
மூடவும்	தி்றககவும்	கபார்பட	படனடிபன	உ்தவுகி்றது.	
கபார்பட	படனடிபன	்பாபபில்லரி	்தயசகள்	மூலம்	
பைனடிரிககிளின	 அடிபபு்ற	 உட்சுைரில்	
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இயணககப்ட்டுள்ளன.	 ள்ற்க்பருஞசிரை 
மறறும்	கீழப்க்பருஞசிரை�ள	(Superior,	inferior	vena	
cava)	 உடலில்	 ்ல	 ்குதிகளிலிருந்தும்	 ைரும்	
ஆகஸிஜனற்ற	 இரத்்தத்ய்த	 ைலது	 ஆரிககியள	
பநபாககிச்	 பசலுத்துகின்றன.	 நுயரயீரலிலிருந்து	
ைரும்	ஆகஸிஜன	நிரம்பிய	இரத்்தமபானது	நபானகு	
நுயரயீரல்	சியரகள்	ைழியபாக	இடது	ஆரிககியள	
அயடகி்றது.

7.4.1  இ்தயத துடிபபு ்்தான்ைலும் 
பரவு்தலும்

 (Origin and conduction of heart beat) 

மனி்த	 இ்தயம்	 மபயபாபஜனிக	 ையகயயச் 
பசர்ந்்தது.	 (இ்தயத்	 ்தயசயில்	 உள்ள	
கபார்டிபயபாமபயபாயசட்டுகள்	 முயனபபியகக	
நீககம்	 இயல்்பான,	 சீரபான	 இ்தயத்	 துடிபய்த்	
துைககுகின்றன).	 இ்தயத்தின	 மின	 தூணடல்	
்டிநியலகள்	 ்டம்	 7.7	 ல்	 விளககப்ட்டுள்ளன.	
வியரைபான	 சீரியககம்	 பகபாணட	 இ்தயத்்தயசச்	
பசல்கள்	 இ்தயத்தூணடி	 பசல்கள்	 அல்லது	
ள்பஸள்க்�ர கசல்�ள	 எனப்டும்.	 ஏபனனில்,	
பமபாத்்த	 இ்தயத்தின	 துடிபபு	 வீ்தத்ய்த	
இச்பசயல்கபள	 தீர்மபானிககின்றன.	 இந்்தப	
ப்ஸபமககர்	 பசல்கள்	 வ்லது ரசனு ஏடரியல்  
(SA node) �ணுவில்	 அயமந்துள்ளன.	 ைலது	
ஆரிககிளின	 இடது	 ்குதியில்	 ஆரிக்குள்லொ 
கவண்டரிகு்லொர முடிச்சு	 (AV	 node)	 உள்ளது.	

ஆரிககுபலபா	 பைனட்ரிககுலபார்	 முடிச்சிலிருந்து	
ப்தபானறும்	இரு	சி்றபபு	இ்தயத்	்தயசயியழகளுககு	
ஹிஸஸின் �ற்ரற�ள	(Bundle	of	His)	எனறு	ப்யர்.	
இது	 பைனட்ரிககுலபார்	 இயடச்சுைர்	 ைழியபாகக	
கீழ்பநபாககிச்	 பசனறு	 பைனட்ரிககிளின	 சுைர்	
்குதியில்	 நுணணியழகளபாக	 ்ரவியுள்ளன.	
இ்தறகு	்பரகின்ஜி �ொரிரை	(Purkinje	fibres)	ப்தபாகுபபு	
எனறு	ப்யர்.

ப்ஸபமககர்		பசல்கள்,		மின்முர�ப்பியக்� 
நீக்�ம்	 (depolarisation)	 மூலம்	 பசல்	 சவயைக	
கிளர்ச்சியயடயச்	 பசய்கின்றன.	 பசபாடியம்	
உள்பள	 நுயழை்தபாலும்	 ப்பாட்டபாசியம்	
பைளிபயற்றம்	 குய்றை்தபாலும்	 ப்தபாடககத்தில்	
மினமுயனபபியகக	 நீககம்	 பமதுைபாக	
நிகழ்கின்றது.	 குய்றந்்த	 ்ட்ச	 மினனழுத்்த	 ைழி	
மூலம்	கபால்சியம்(Ca+)	கபால்ைபாயயத்	தூணடுை்தன	
வியளைபாகத்	 துரி்த	 மின	 முயனபபியகக	 நீககம்	
ப்தபானறுகின்றது.	 இ்தனபால்	 கசயல்நிர்ல 
மின்�ழுததம்	 (Action	 potential)	 ப்தபானறுகின்றது.	
ப்ஸபமககர்	 பசல்கள்,	 K+	 பைளிபயற்றத்்தபால்	
மீணடும்	 பமதுைபாக	 மினமுயனபபியககம்	
அயடகி்றது.

இ்தயததுடிப்பு (Heart Beat)

இ்தயம்	 சீரபாகச்	 சுருங்கி	விரி்தல்	 இதயததுடிப்பு 
(Heart	beat)	எனப்டுகின்றது.	இ்தயம்	சுருங்கு்தல்	
சிஸள்டொல் (Systole)	எனவும்,	இ்தயம்	விரிையட்தல்	

ர்டயஸள்டொல் (Diastole)	 எனவும்	
அயழககப்டும்.	 ஒரு	 முதிர்	
மனி்தனின	 இ்தயம்	 நிமிடத்திறகு	 
70 - 72 முரற�ள	துடிககும்.	ஒவபைபாரு	
இ்தயச்	 சுழறசியினப்பாதும்	
ைபால்வுகளின	 இயககத்்தபால்	
உணடபாகும்	 இருையக	 இ்தய	
ஒலிகயள	 ‘ஸக்டததொஸள�ொப்பின்’ 
உ்தவியுடன	 பகட்கலபாம்.	
பைனடிரிககிள்கள்	 சுருங்கும்	 ப்பாது	
மூவி்தழ்	 மறறும்	 ஈரி்தழ்	 ைபால்வுகள்	
மூடிகபகபாள்ை்தபால்	 ‘லப’	 (Lub)	 எனும்	
ஒலி	 ப்தபானறுகி்றது.	 மபா்றபாக	
பைணட்ரிககுலபார்	 சிஸபடபாலின	
முடிவில்	 அயரச்சந்திர	 ைபால்வுகள்	
மூடுை்தபால்	 ‘டப’	 (Dub)	 எனும்	
இரணடபாைது	 ஒலி	 ப்தபானறுகி்றது.	
இந்்த	 இருையக	 இ்தய	 ஒலிகள்	
மருத்துை	 பநபாய்	 அறி்தலில்	
முககியத்துைம்	 ைபாய்ந்்தயை.	
இ்தயத்துடிபபு	 வீ்தம்	 அதிகரிககும்	படம் : 7.7 இ்தயததின் மின் தூணடல் படிநிமை்கள
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நியல	 ்டொக்கி�ொரடியொ	 (Tachycardia)	 அல்லது	
இ்தயமியகத்	 துடிபபு	 எனறும்	 இ்தயத்துடிபபு	
வீ்தம்	 குய்றயும்	 நியல	 பிைொடி�ொரடியொ 
(Bradycardia)	 அல்லது	 இ்தய	 மந்்தத்துடிபபு	
எனறும்	அயழககப்டுகின்றன.

7.4.2  இ்தய இயக்கச் சுழற்சி  
(Cardiac cycle)

இ்தயத்	 துடிபபின	 ப்தபாடககம்	 மு்தல்	 அடுத்்த	
துடிபபின	 ப்தபாடககம்	 ையர	 உள்ள	 நிகழ்வுகள்	
இதய இயக்�ச் சுைற்சி	ஆகும்.	இது	0.8	வினபாடிகள்	
ையர	 நயடப்றுகி்றது.	 கீழ்ககபாணும்	
்டிநியலகளில்	 இ்தய	 இயககச்	 சுழறசியய	 நபாம்	
அறியலபாம்.

்படிநிர்ல-1	 ப ை ன ட் ரி க கு ல பா ர்	
டயஸபடபால்	 (Ventricular	 diastole):	 ஆரிககிள்	
அழுத்்தம்	 பைனட்ரிககிள்	 அழுத்்தத்ய்த	 விட	
உயர்கின்றது.	 இந்நியலயில்	 ஆரிககுபலபா	
பைனட்ரிககுலபார்	 ைபால்வுகள்	 தி்றககின்றன.	
அயரச்சந்திர	 ைபால்வுகள்	 மூடுகின்றன.	 இரத்்தம்	
ஆரிககிள்களில்	இருந்து	பைனட்ரிககிள்களுககுள்	
இயல்்பாகச்	பசல்கின்றது.

்படிநிர்ல-2	 ஆரிககுலபார்	 சிஸபடபால்	
(Atrial	 systole):	 இந்நியலயில்	 ஆரிககிள்கள்	
சுருங்குகின்றன.	 பைனட்ரிககிள்கள்	 ப்தபாடர்ந்து	
்தளர்ந்்த	நியலயிபலபய	உள்ளன	ஆரிககிள்கள்	
சுருங்கி	யடயஸபடபாலிக	முடிவு	பகபாள்ளளயை	
(End	 diastolic	 volume-EDV)	 எட்டும்	 ையர,	 அதிக	
அளவு	 இரத்்தம்	 பைனட்ரிககியள	 பநபாககி	
உந்தித்்தள்ளப்டுகின்றது.	 யடயஸபடபாலிக	
முடிவு	 பகபாள்ளளவு	 இ்தயத்	 ்தயச	 நபார்களின	
நீளத்ய்தப	ப்பாறுத்்தது.	்தயச	நீட்சி	அதிகரித்்தபால்	
EDV	யும்	வீச்சுக	பகபாள்ளளவும்	உயர்கின்றது.

்படிநிர்ல-3	 ப ை ன ட் ரி க கு ல பா ர்	
சிஸபடபால்:	 (ஒத்்தக	 பகபாள்ளளவு	 சுருககம்	 –	
Isovolumetric	 contraction):	 பைனட்டிரிககிளின	
சுருககம்	 ஆரிககுபலபா	 பைனட்ரிககுலபார்	
ைபால்வுகயள	 மூடச்	 பசய்து	 பைனட்ரிகுலபார்	
அழுத்்தத்ய்த	 அதிகரிககின்றது.	 பைனட்ரிககிள்	
சுைரின	 ்தயச	 நபார்களின	 நீளம்	 மறறும்	
பைனடிரிககிளின	 பகபாள்ளளவு	 மபா்றபாமல்	
இரத்்தம்	 ப்ருந்்தமனிககுள்	
பசலுத்்தப்டுகின்றது.

்படிநிர்ல-4	 ப ை ன ட் ரி க கு ல பா ர்	
சிஸபடபால்:	 (பைனட்ரிகுலபார்	 பைளிபயற்றம்	 -	
Ventricular	 ejection):	 பைனட்ரிககிளின	 அழுத்்தம்	

அதிகரிப்்தபால்	 அயரச்சந்திர	 ைபால்வுகள்	
தி்றககின்றன.	 இரத்்தம்	 பினபனபாககிச்	 பசல்ைது	
்தடுககப்ட்டுப	 ப்ருந்்தமனி	 மறறும்	 நுயரயீரல்	
்தமனிகளுககுள்	 பசலுத்்தப்டுகி்றது.	 இந்நியல	
சிஸள்டொலிக் முடிவுக் க�ொள்ள்ளவு	 (ESV)	
எனப்டும்.

்படிநிர்ல-5	 ப ை ன ட் ரி க கு ல பா ர்	
டயஸபடபால்	 (Ventricular	 diastole):	 இந்நியலயில்	
பைனட்ரிககிள்கள்	 விரிையடயத்	
ப்தபாடங்குகின்றன.	்தமனிகளின	இரத்்த	அழுத்்தம்	
பைனட்ரிககிளின	அழுத்்தத்ய்த	விட	உயர்கின்றன.	
இ்தனபால்	அயரச்சந்திர	ைபால்வுகள்	மூடுகின்றன.	
இ்தயம்	 ்டிநியல	 1ன	 நியலயய	 மீணடும்	
அயடகி்றது.

7.4.3  இ்தயததிலிருந்து ்வளிபபடும் 
இரத்த அளவு (Cardiac output)

ஒவபைபாரு	 பைனட்ரிககிளும்	 ஒரு	 நிமிடத்தில்	
பைளிபயறறும்	 இரத்்தத்தின	 அளபை	
இ்தயத்திலிருந்து	 பைளிபயறும்	 இைதத அ்ளவு 
(Cardiac	 output-	 CO)	 ஆகும்.	 இது	 இதயததுடிப்பு 
வீதம்	 (Heart	 rate-	 HR)	 மறறும்	
வீச்சுக்க�ொள்ள்ளவின்	 (Stroke	 volume/SV)	
வியளைபாகும்.	 இ்தயத்துடிபபு	 வீ்தம்	 அல்லது	
நபாடித்துடிபபு	 (Pulse)	 என்து	 ஒரு	 நிமிடத்தில்	
இ்தயம்	 துடிககும்	 எணணிகயகயபாகும்.	
நபாடித்துடிபபு	அழுத்்தம்	=	சிஸபடபாலிக	அழுத்்தம்	
–	டயஸபடபாலிக	அழுத்்தம்.	வீச்சுக	பகபாள்ளளவு	
என்து	 ஒவபைபாரு	 துடிபபின	 ப்பாதும்	 ஒரு	
பைனடிரிககிள்	 பைளிபயறறும்	 இரத்்தத்தின	
அளைபாகும்.	 வீச்சுகபகபாள்ளளவு	
பைனடிரிககுலபார்	சுருககத்ய்தச்	சபார்ந்துள்ளது.	

CO=	HR	X	SV

வீச்சுகபகபாள்ளளவு	 யடயஸபடபாலின	
ப்பாது	 பைனடிரிககிளினுள்	 பசல்லும்	
இரத்்தத்தின	 அளவுககும்	 (EDV)	 பைனடிரிககிள்	
சுருங்கிய	 பி்றகு	 அங்கு	 மீ்தமுள்ள	 இரத்்தத்தின	
அளவுககும்	(ESV)	இயடபய	உள்ள	பைறு்பாட்யடக	
குறிககி்றது.	SV	=EDV-ESV.

ஃப்ைொங்க் – ஸ்டொரலிங் விதிப்்படி இ்தயம்	
சுருங்குை்தறகுச்	 சறறு	 முனனர்	 எந்்த	 அளவுககு	
இ்தயத்்தயசச்	 பசல்கள்	 நீட்சியயடகின்றன	
என்ப்த	வீச்சுக	பகபாள்ளளயைக	கட்டுப்டுத்தும்	
முககியக	கபாரணியபாகும்.
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இ்தயத்திறகு	 திரும்பி	 ைந்து	
பைனடிரிககிள்கயள	விரிையடயச்	பசய்யும்	சியர	
இரத்்தத்தின	 அளபை	 இ்தயத்	 ்தயசகயள	
நீட்சியயடய	 யைககும்	 முககிய	 கபாரணியபாகும்.	
தீவிர	 உடற்யிறசியின	 ப்பாது	 இ்தயத்திறகுத்	
திரும்பும்	 சியர	 இரத்்தத்தின	 வியளைபாக	
வீச்சுகபகபாள்ளளவு	 இரட்டிப்பாகி்றது.	
ப்பாதுைபாக,	இ்தயம்	பைளிபயறறும்	இரத்்தத்தின	
அளவுககும்	 இ்தயத்திறகுத்	 திரும்பி	 ைரும்	 சியர	
இரத்்தத்தின	 அளவுககும்	 இயடபய	 ஒரு	
சமநியலயய	 இ்தயத்தின	 இரத்்தத்ய்த	
பைளித்்தள்ளும்	 தி்றன	 ்ரபாமரிககி்றது.	 இ்தயம்	
ஒரு	இரட்யட	உந்்தம்	அயமபபு	என்்தபால்	அ்தன	
ஒரு	 ்ககம்	 அடுத்்த	 ்ககத்தின	 ப்தபாடர்பு	
இல்லபாமல்	 பசயலிழககக	 கூடும்.	 இ்தயத்தின	
இடது்ககம்	 ்பாதிககப்ட்டபால்	 நுயரயீரல்	
அயடபபு	 ஏற்டும்	 இ்தயத்தின	 ைலது	 ்ககம்	
்பாதிககப்ட்டபால்	 பு்றப்குதிகளில்	 அயடபபு	
ஏற்டும்	 ஃபரபாங்க	 –	 ஸடபார்லிங்	 வியளவு	
இரத்்தத்தின	 பகபாள்ளளவில்	 ஏற்டும்	
அசபா்தபாரணமபான	 அதிகரிபபிலிருந்து	
இ்தயத்ய்தப	்பாதுகபாககி்றது.

 ்்தரிந்து ்்தளி்வாம்
இரத்்த	 அளவு	 திடீபரனக	 குய்றயும்	 ப்பாது	 
வீச்சுக	 பகபாள்ளளவில்	 நிகழ்ைப்தனன?	
வீச்சுகபகபாள்ளளவு	 அதிகரிககுமபா?	 அல்லது	
குய்றயுமபா?	எனககூறு.

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure)

முககியத்	்தமனிகளின	ைழிபய	
இரத்்தம்	 ்பாயும்ப்பாது	
அத்்தமனிகளின	 ்ரபபில்	
ப்தபானறும்	 அழுத்்தபம	 இைதத 
அழுததம்	 (Blood	 pressure)	
எனப்டும்.	 இவைழுத்்தபம	
இரத்்தத்ய்தத்	்தமனிகள்,	சியரகள்	மறறும்	இரத்்த	
நுணநபாளங்களினுள்	சுழலச்பசய்கி்றது.	 இரணடு	
ையகயபான	 இரத்்த	 அழுத்்தங்கள்	 உணடு.	 அயை	
சிஸடபாலிக	 அழுத்்தம்	 மறறும்	 ர்டயஸ்டொலிக் 
அழுததம்	ஆகும்.	இ்தயத்தின	அய்றகள்	சுருங்கும்	
ப்பாது	 ்தமனிகளில்	 ப்தபானறும்	 அழுத்்தம்	
சிஸ்டொலிக் அழுததம்	 எனப்டும்.	 இ்தயத்தின	
அய்றகள்	 ்தளர்ச்சியயடயும்	 பையளயில்,	
்தமனிகளின	 சுைரில்	 கபாணப்டும்	 அழுத்்தம்	 

ர்டயஸ்டொலிக் அழுததம்	 எனப்டும்.	 இரத்்த	
அழுத்்தத்ய்த	 ஸபிக்ள்ொ்ொள�ொமீட்டர 
(Sphygmomanometer)	 எனும்	 இரத்்த	 அழுத்்த	
மபானியபால்	 அளவிடலபாம்.	 இவைழுத்்தத்ய்தச்	
சிஸடபாலிக	அழுத்்தம்	/	யடயஸடபாலிக	அழுத்்தம்	
எனக	குறிபபிடலபாம்.	உடல்	நலத்துடன	இருககும்	
ஒருைரின	இரத்்த	அழுத்்தம்	120/80 மிமீ ்பொதைசம் 
ஆகும்.	

இ்தயத்திலிருந்து	 பைளிபயறும்	
இரத்்தத்தின	அளவு	 (CO)	 மறறும்	அச்சமயத்தில்,	
நுண்தமனிகளின	 சுைரில்	 ப்தபானறும்	 எதிர்பபு	
ஆகியைறறினபால்	 ஏற்டுைது	 சைொசரி த்னி 
அழுததம்	(Mean	arterial	pressure)	எனப்டும்.	சரபாசரி	
்தமனி	அழுத்்தத்ய்த	நியலயபாகப	ப்ணுை்தறகபான	
மு்தனயம	 கட்டுப்பாட்டு	 ைழிமுய்றபய	 அழுதத 
உைரளவற்பி எதிரவிர�யொகும்	 (baroreceptor	
reflex).	 ஒவபைபாரு	 கபாயலயிலும்	 துயில்	
எழும்ப்பாது,	அழுத்்த	உணர்பைறபி	எதிர்வியனச்	
பசயலபாறறுகி்றது.	 ்டுகயகயில்	
்டுத்திருககும்ப்பாது,	 புவியீர்பபு	 வியச	
உடபலங்கும்	சமமபாகப	்ரவியிருககி்றது.	ஆனபால்	
எழுந்து	 நிறகும்	 ப்பாது	 ஈர்பபு	 வியசயின	
கபாரணமபாக,	 உடலின	 கீழ்ப்குதிகளில்	 அதிக	
இரத்்தம்	 பசருகி்றது.	 இ்தனபால்	 இரத்்த	 அழுத்்தம்	
குய்றகி்றது.	 இ்தறகு	 ‘ஆரதளதொஸள்டடடிக் குரற 
அழுததம்’	 (Orthostatic	 hypotension)	 எனறு	 ப்யர்.	
ஆர்த்ப்தபாஸடபாட்டிக	 எதிர்வியன	 ப்பாதுைபாக	
அழுத்்த	 உணர்பைறபி	 எதிர்வியனயயத்	
தூணடுகி்றது.	இது	இ்தயத்திலிருந்து	பைளிபயறும்	
இரத்்தத்தின	 அளயையும்	 பு்றப்ரபபு	
எதிர்பய்யும்	 அதிகரிககி்றது.	 இயையிரணடும்	
பசர்ந்து	 சரபாசரி	 ்தமனி	 அழுத்்தத்ய்த	
அதிகரிககி்றது.

7.4.4  எலகட்ரா்கார்டி்யாகிராம் 
(Electrocardiogram- ECG)

எலகட்பரபாகபார்டிபயபாகிரபாம்	 (ஈ.சி.ஜி)	 என்து	
குறிபபிட்ட	 கபாலத்தில்	 இ்தயத்தில்	 ஏற்டும்	
மினதி்றன	 மபாற்றங்கயளப	 ்திவு	 பசய்யும்	
கருவியபாகும்.	 ப்தபால்,	 யககள்,	 கபால்கள்	 மறறும்	
மபார்புப	் குதியில்	மின	முயனகயளப	ப்பாருத்தி	
மின	தி்றன	்திவு	பசய்யப்டுகி்றது.	ஒரு	இ்தயச்	
சுழறசியில்	 இ்தயத்தின	 மின	 தி்றனில்	 ஏற்டும்	
மபாற்றங்கயள	 இககருவி	 ்திவு	 பசய்கி்றது.	
இ்தயச்	 சுழறசியின	 ப்பாது,	 இ்தயத்துடிபய்த்	
துைககுைது	 ைலது	 ஆரிககிளிலுள்ள	 சி்றபபுத்	
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்தயச	 மடிபபுகளபால்	 ஆன	 யசனு	 ஆரிககுலபார்	
கணுைபாகும்.	 இந்்த	 இயககம்	 அயலயபாக	
இ்தயத்தில்	்ரவுகி்றது.	ஈ.சி.ஜி	யில்	கபாணப்டும்	
அயலகள்	 இ்தயம்	 சுருங்குை்தபால்	 ஏற்டுைது	
அல்ல,	 இது	 முர�ப்பியக்� நீக்�ததொல் 
(Depolarization)	 ஏற்டுை்தபாகும்.	 இ்தயத்்தயச	
சுருங்கத்	துைங்கும்	முனப்,	மினமுயனபபியகக	
நீகக	அயல	ப்தபானறுகி்றது.	ஒரு	 சபா்தபாரண	ஈ.சி.
ஜி	யில்	மூனறு	அயலகள்	கபாணப்டும்.	இது	 P	
அயல	QRS	கூட்டயமபபு	மறறும்	T	அயல	எனக	
குறிககப்டுகி்றது.	PQRST	கூட்டயமபபு	்டம்	7.8	
லும்	 ஈ.சி.ஜி	 கட்ட	 ையர்டம்	 (ECG	 graph),	 
்டம்	7.9	லும்	கபாணபிககப்ட்டுள்ளது.

படம் 7.8 ஈ.சி.ஜி யின் ்கட்ட வமரபடம்

P அ்ல (ஆரிககுலார் 
மின்மு்�ப்பியக்க நீக்கம் – (Atrial 
depolarization)

இவையல	 ஆரிககிளில்	 ப்தபானறும்	
மின்முர�ப்பியக்� நீக்� நிர்லரய	(Depolarisation)	
குறிககும்.	 இது	 ஒரு	 சிறிய	 பமல்	 பநபாககிய	
அயலயபாகும்.	இது	யசனு	ஆரிககுலபார்	கணுவில்	
ப்தபானறிய	 தூணடல்,	 ஆரிககிள்களில்	 ்ரை	
எடுத்துகபகபாள்ளும்	கபாலஅளயைக	குறிககின்றது.	
இரணடு	ஆரிககிள்களின	சுருககத்திறகபான	கபால	
அளவு	0.08 – 0.1 வி�ொடி ஆகும்.	
PQ இ்ட்வளி (ஆரிககு்லா - 
்வன்டரிககுலார் ்கணு ்தாம்தம்) - 
(AV node delay) 

இது	P	அயல	ப்தபானறியது	மு்தல்	QRS	கூட்டயமபபு	
அயலகள்	 ப்தபானறும்	 ையர	 உள்ள	
இயடபைளியபாகும்.	 இந்நியல	 ஆரிககிள்களின

படம் 7.9 ஈ.சி.ஜி யின் ்கட்ட வமரபடததின் நிமை்கள
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மின்முர�ப்பியக்� நீக்� நிர்ல கதொ்டங்கி 
கவன்டரிக்கிள�ளின் மின்முர�ப்பியக்�ம் 
வரை	 குறிப்்தபாகும்.	 ஆரிககிள்களிலிருந்து	
பைனட்ரிககிள்களுககு	 தூணடல்	 கடத்்தப்டும்	
பநரத்ய்த	 இது	 குறிககி்றது.	 (0.12 – 0.21 வி�ொடி) 
இது	 ஆரிககுபலபா	 பைனட்ரிககுலபார்	 முடிச்சு,	
தூணடயலக	கடத்தும்	கபால	அளைபாகும்.

QRS கூடட்மப்பு (்வண்டரிகுலார் 
மின்மு்�ப்பியக்க நீக்க நி்ல)
ஈ.சி.ஜி	 யில்	 ஆரிககுலபார்	 மின் முர�ப்பியக்� 
நீக்� நிர்லரயக்	 கபாட்டும்	 ்தனியபான	 அயல	
ப்தளிைபாகப	 புலப்டபாது.	 ஆரிககுலபார்	 மறறும்	
பைணட்ரிககுலபார்	மின	முயனபபியககம்	 நீககம்	
ஒபர	பநரத்தில்	நயடப்றுகி்றது.	QRS	கூட்டின	கபால	
அளவு	 0.06	 -	 0.09	 வினபாடிகள்	ஆகும்.	 இந்்த	 QRS	
கூட்டயமபபின	 கபால	 அளவு	 P	 அயலயயவிடக	
குறுகியது.	ஏபனனில்,	மினமுயனபபியகக	நீககம்	
்ர்கினஜி	 நபார்கள்	 ைழியபாகப	 ்ரவுகி்றது.	 நீணட	
QRS	 அயல	 ்தபாம்தமபாகத்	 தூணடல்	
கடத்்தப்டுைய்தக	 குறிககின்றது.	 இந்நியல	
கவன்டரிக்கிள வீக்�்ர்டதல்	 (Ventricular	
hypertrophy)	 அல்லது	 ஹிஸஸின	 கறய்ற 
கியளகளில்	 ஏற்ட்டுள்ள	 அயடபபினபால்	
ஏற்டுை்தபாகும்.

ST பகுதி (ST segment):

இப்குதி	 QRS	 கூட்டயமபபிறகும்	 T	 அயலககும்	
இயடபய	 அயமகி்றது.	 பைனட்ரிககிளின	
அயனத்துப	 ்குதியும்	 மின் முர�ப்பியக்�ம் 
அயடந்்தபின	 மீணடும்	 இ்தயத்்தயசயில்	
மின்முர�ப்பியக்� மீடசி	 (Repolarisation)	 நயட	
ப்றும்	முன	ஒரு	சமமட்ட	் குதி	(ST)	உருைபாகி்றது.	
ப்பாட்டபாசியம்	 அயனி	 (K+)	 பைளிபயற்றம்	
குய்றை்தனபால்	 மினமுயனபபியகக	 கபாலம்	
கூடுகி்றது.	 இதுபை	 சமமட்ட	 ்குதிககுக	
கபாரணமபாகும்.	 ST	 ்திவின	 கபால	 அளவு	 
0.09	வினபாடியபாகும்.

T அ்ல (்வண்டரிககுலார் 
மு்�ப்பியக்க நீக்கம் – 
Ventricular Repolarisation):

இது	 பைணட்ரிககிளில்	 ஏற்டும்	 மின	
முயனபபியகக	நீகக	நியலயயக	குறிககி்றது.	இது	
QRS	 கூட்டியன	 விட	 நீணட	 அயல.	 ஏபனனில்,	
கவண்டரிக்கு்லொர முர�ப்பியக்� மீடசியும்,	
பைணட்ரிககுலபார்	முயனபபியகக	நீககமும்	ஒபர	
பநரத்தில்	 நயடப்றுகி்றது.	 T	 அயலயின	 கபால	
அளவு	0.2-0.4	வினபாடிகள்	ஆகும்.

7.5  இரடகடச் சுற்்ைாடடம்  
(Double circulation)

இரத்்தச்	 சுறப்றபாட்டத்ய்த	 மு்தன	 மு்தலில்	
விளககியைர்	 வில்லியம் ெொரவி	 (1628)	 ஆைபார்.	
முதுபகலும்புள்ளயைகளில்	 இரணடு	 ையகச்	
சுறப்றபாட்டங்கள்	 நயடப்றுகின்றன.	 அயை,	
ஒற்ரறச் சுற்ளறொட்டம்	மறறும்	
இைடர்டச் சுற்ளறொட்டம் 
ஆகும்	 (்டம்	 7.10)	 
(அ	மறறும்	ஆ)	மறறும்	7.11.
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படம் 7.11 இரட்மடச் சுறதைாட்டததின் விளைக்க வமரபடம்

	 இ்தயத்தின	ைழியபாக	இரத்்தம்	இருமுய்ற	
சுறறுகி்றது.	 மு்தலபாைது	 சுறறு	 இ்தயத்தின	
ைலதுபு்றமும்	 இரணடபாைது	 சுறறு	 இ்தயத்தின	
இடதுபு்றமும்	 நயடப்றுகி்றது.	 ்பாலூட்டிகளில்	
ப்தளிைபான	 இரட்யடச்	 சுறப்றபாட்டம்	
நயடப்றுகி்றது.	 இ்தயத்தின	 அயனத்து	
அய்றகளும்	 (ஆரிககிள்கள்	 மறறும்	
பைனட்ரிககிள்கள்)	 முழுயமயபாகப	
பிரிககப்ட்டுள்ளப்த	இ்தறகுக	கபாரணமபாகும்.
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சிஸ்டமிக் சுற்ளறொட்டததில்	 ஆகஸிஜன	
பகபாணட	 இரத்்தம்	 இடது	 பைனட்ரிககிளில்	
இருந்து	 ப்ருந்்தமனிககுள்	 பசனறு	 நுண	
்தமனிகள்,	 இரத்்த	 நுண	 நபாளங்கள்	 ைழியபாகத்	
திசுககயள	 அயடகின்றன.	 ஆகஸிஜன	 அற்ற	
இரத்்தம்	 திசுககளில்	 இருந்து	 பசகரிககப்ட்டு	
நுணசியரகள்,	 சியரகள்	 மறறும்	 ப்ரும்	
சியரகள்	 ைழியபாக	 ைலது	 ஆரிககியள	
அயடகின்றது.	நுரையீைல் சுற்ளறொட்டததில்	ைலது	
பைனட்ரிககிளிலிருந்து	 நுயரயீரல்	 ்தமனியின	
மூலம்	 ஆகசிஜனற்ற	 இரத்்தம்	 நுயரயீரயல	
அயடயும்.	 நுயரயீரலிலிருந்து	 ஆகஸிஜன	
பகபாணட	 இரத்்தம்	 நுயரயீரல்	 சியரகள்	 மூலம்	
இடது	ஆரிககியள	ைந்்தயடயும்.	இவைபாறு	ைலது	
பைணட்ரிககிளிலிருந்்த	 இரத்்தம்	 நுயரயீரல்	
ைழியபாக	 மீணடும்	 இடது	 ஆரிககியளச்	
பசன்றயடைய்த	 நுரையீைல் சுற்ளறொட்டம் 
எனகிப்றபாம்.

இரத்்தம்	 ஒனறுடன	 ஒனறு	 கலககபாமல்	
முறறிலுமபாகப	 பிரிககப்ட்டுள்ள	 இவவிரு	
சுறப்றபாட்டங்களும்	முககிய	 பமனயமயுயடயன.	
இச்சுறப்றபாட்டங்கள்	 பைவபைறு	 இரத்்த	
அழுத்்தங்கயளக	 பகபாணடுள்ளன.	
இவபைறு்ட்ட	அழுத்்தங்கள்	ஏன	முககியத்துைம்	
ைபாய்ந்்தயை?	 ைபாயுப்ரிமபாற்றம்	 எளிதில்	
நயடப்்ற	 நுயரயீரலின	 நுணணய்றயிலுள்ள	
இரத்்த	நுணநபாளங்கள்	மிக	 பமனயமயபான்தபாக	
இருத்்தல்	 பைணடும்.	 ஆனபால்,	 	 அதிக	
அழுத்்தத்தில்	இந்்த	இரத்்த	நுண	நபாளங்களுககுள்	
இரத்்தம்	 ்பாயும்ப்பாது	 இந்நபாளங்கள்	
சிய்தையடந்து	 திசுககளில்	 இரத்்தம்	
பசர்ந்துவிடும்	அ்பாயமுள்ளது.	இச்சிய்தவினபால்	
சுைபாச	 ைபாயுககள்	 விரவிப்ரவும்	 ப்தபாயலவு	
அதிகரித்து	 அவைபாயுககளின	 ்ரிமபாற்றத்	 தி்றன	
குய்றயும்.	 எனபை	 நுயரயீரல்	 இரத்்த	 ஓட்டம்	
குய்றைபான	 இரத்்த	 அழுத்்தத்ய்தக	
பகபாணடுள்ளது.	 இ்தறகு	 மபா்றபாக	 உடல்	
சுறப்றபாட்டப்பாய்தககுள்	 இரத்்தத்ய்த	
வியசயுடன	 பசலுத்்த	 அதிக	 அழுத்்தம்	
ப்தயைப்டுகி்றது.	 எனபை	 ்தபான	 இ்தயத்திறகுத்	
ப்தபாயலவில்	 உள்ள	 ்தமனிகயள	 விட	
அருகிலுள்ள	 ்தமனிகளில்	 அதிக	 அழுத்்தம்	
கபாணப்டுகி்றது.	 இவைபாறு,	 ஒரு	 பைறு்ட்ட	
அழுத்்தத்	 ப்தயைகயள	 பூர்த்தி	 பசய்யும்	
ையகயில்	 இந்்த	 இரட்யடச்	 சுறப்றபாட்டங்களின	
அயமந்துள்ளன.

7.6.  இ்தயச் ்ையல்பாடகட 
்்றிபபடுதது்தல்  
(Regulation of cardiac activity)

மனி்தனின	 இ்தயத்துடிப்பானது,	 இ்தயத்தின	
்தயசகளிலிருந்து	 ப்தபானறுை்தபால்	 மனி்த	 இ்தயம்	
்ளயொகஜனிக்	 ையகயயச்	 சபார்ந்்த்தபாகும்.	 நரம்பு	
மணடலம்,	 நபாளமில்லபாச்	 சுரபபு	 மணடலம்	
ஆகியைறப்றபாடு	 (ைளர்சிய்த	 மபாற்றச்	
பசயல்்பாடுகளுககபாக)	 அருகருபக	 உள்ள	
பசல்களுககு	 இயடபயயபான	 சமிக்ரஞை�ளும் 
(Paracrine	 signals)	 இயணந்து	 நுண்தமனிகளின	
விட்டத்தின	 மீது	 ்தபாககத்ய்த	 ஏற்டுத்தி	 இரத்்தப	
்பாய்யையும்	 மபாறறுகி்றது.	 தொனியங்கு �ைம்பு 
்ண்்ட்லம்	 (்ரிவு	 மறறும்	இயணப	 ்ரிவு	 நரம்பு	
மணடலங்கள்)	ைழியபாக	இ்தயச்	 பசயல்்பாடுகள்	
கட்டுப்டுத்்தப்டுகி்றது.	 ்ரிவு	 நரம்பு	 மணடலம்	
நபார்	 –	 எபிபநஃபரியனயும்,	 அட்ரீனல்	 பமடுல்லபா	
எபிபநஃபரியனயும்	 பைளிவிடுகின்றன.	
இயையிரணடும்	 -	 அடரி�ரஜிக் 
உைரளவற்பி�ள்ளொடு	 இயணந்து	
இ்தயத்துடிபபின	 வீ்தத்ய்த	 அதிகரிககின்றன.	
இயணப	 ்ரிவு	 நரம்பு	 மணடலம்	 சுரககும்	
அசிட்யடல்பகபாலின	 ஆனது	 ்ஸ�ொரினிக் 
உைரளவற்பி�ள்ளொடு	 இயணந்து	
இ்தயத்துடிபபின	 வீ்தத்ய்தக	 குய்றககி்றது.	
சிறுநீரகச்	 பசயல்்பாட்யட	 ஒழுங்கு்டுத்தும்	
வொள�ொப்பிைஸஸின்	 மறறும்	
ஆஞசிளயொக்டன்சின்–II	 ஆகியயை	 இரத்்த	
நபாளத்ய்தச்	 சுருககுகின்றன.	 அப்த	 பையளயில்	
�ொடரியூரிடிக் க்பப்ர்டடு	 இரத்்த	 நபாளத்ய்த	
விரிையடயச்	 பசய்கி்றது.	 ஆரிககிளுககு	அதிலும்	
குறிப்பாகச்	 யசனு	 ஆரிககுலபார்	 கணு	 மறறும்	
ஆரிககுபலபா	 பைணட்ரிககுலபார்	 கணு	 ஆகிய	
்குதிகளுககு	 இயணப்ரிவு	 நரம்பு	
மணடலத்ய்தச்	பசர்ந்்த	பைகஸ	நரம்பு	பசல்கி்றது.

7.7  சுற்்ைாடட ்ணடலததின் 
்்காளாறு்கள் (Disorders of the 
circulatory system)

மிர� இைதத அழுததம்	 (Hypertension):	 இது	
மனி்தர்களியடபய	 அதிகம்	 கபாணப்டும்	
பநபாயபாகும்.	 உடல்	 நலமுயடய	 ஒருைரின	 இரத்்த	
அழுத்்தம்	120/80 மி.மீ	் பா்தரசம்	ஆகும்.	சிஸடபாலிக	
அழுத்்தம்	150மி.மீ	் பா்தரசத்ய்த	விட	அதிகமபாகவும்	
டயஸடபாலிக	அழுத்்தம்	90 மி.மீ	்பா்தரசத்ய்த	விட	
அதிகமபாகவும்	நியலயபாக	இருப்து	மிர� இைதத 
அழுததம்	எனப்டுகி்றது.	கட்டுப்டுத்்த	இயலபா்த	

XI Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd   142 20/12/2021   12:05:55



143

நபாள்்ட்ட	மியக	இரத்்தஅழுத்்தம்,	இ்தயம்,	மூயள	
மறறும்	சிறுநீரகங்கயளப	்பாதிககி்றது.	

இ்தயத்த்� ்தமனி ்�ாய் 
(Coronary heart disease)

இககுய்ற்பாட்டில்	 இ்தயத்்தமனிகளின	 உட்பு்றம்,	
்படிவு�ள	 (atheroma)	 ப்தபானறி	 இரத்்தககுழல்கள்	
குறுகலயடயும்.	பகபாலஸட்ரபால்,	நபார்	ப்பாருள்கள்,	
இ்றந்்த	 ்தயசச்பசல்கள்	 மறறும்	 இரத்்தப	
பிபலட்பலட்டுகள்	 (இரத்்த	 ்தட்டுகள்)	
ப்பான்றயைகயளக	 பகபாணட	 அதிபரபாமபா	
உருைபாகு்தல்	அதிளைொஸகிக்லளைொசிஸ	எனப்டும்	
(Atherosclerosis).	அதிகக	பகபாழுபபுப	ப்பாருட்களபால்	
ஆன	 அதிபரபாமபா	 ்தமனிகளின	 உட்பு்றச்சுைரில்	
்பற்றுப் ்படிவு�ள	 (Plaque)	 ்தமனிகளின	
மீள்்தனயமயயக	 குய்றத்து	 இரத்்த	 ்பாய்யையும்	
குய்றககி்றது.	 இப்றறுப்டிவுகள்	 ப்ரி்தபாகி	
இ்தய	இரத்்தக	குழபாய்களுககுள்	இரத்்த	உய்றவுக	
கட்டிகயள	 உருைபாககலபாம்.	 இ்தறகு	 �ளைொ�ரி 
திைொம்்பஸ	 (Coronary	 thrombus)	 எனறு	 ப்யர்.	 இது	
்ொைர்டப்ர்ப	(Heart	attack)	ஏற்டுத்துகி்றது.	

பக்கவா்தம் (Stroke)

்ககைபா்தம்,	மூயளயில்	உள்ள	இரத்்தககுழல்கள்	
பைடிப்்தனபாபலபா	 (மூயள	 இரத்்தககசிவு)	
அல்லது	 மூயளககுச்	 பசல்லும்	 ்தமனியினுள்	
இரத்்தககட்டி	(Thrombus)	அல்லது	்றறுப்டிவுகள்	
ப்தபானறுை்தபாபலபா	 ஏற்டுகி்றது.	 இவைபாறு	
சிய்தையடந்்த	 ்தமனிகள்	 பசல்லும்	
மூயளப்குதிககு	 ப்பாதுமபான	 ஆகஸிஜன	
கியடககபா்த்தபால்	 அப்குதி	 இ்றந்து	 விடுகின்றது.	
(ப்ருமூயள	நசிவு	பநபாய்)	(Cerebral	infarction).

மார்பு முடககு வலி (Angina pectoris) 
(குருதித ்த்டயால் இ்தயத்த்�யில் 
ஏற்படும் வலி)

இ்தயத்்தயச	்தமனி	பநபாயின	ப்தபாடகக	நியலகளில்	
பநபாயபாளிகள்	 இவைலியய	 உணருைபார்கள்.	
அதிபரபாமபா	 கபரபானரி	 ்தமனிகயள	 ஓரளவுககு	
அயடப்்தபால்	 இ்தயத்திறகுச்	 பசல்லும்	 இரத்்த	
அளவு	 குய்றகி்றது.	 இ்தனபால்	 மபார்பில்	 ஒரு	
இறுககம்	 அல்லது	 திண்றல்	 ஏற்ட்டு	
சுைபாசிப்தில்	 சிரமம்	 ஏற்டுகி்றது.	 இது	
கடுயமயபான	 ்ொரபு வலிரய	 (Angina)
ஏற்டுத்துகி்றது.	 இவைலியபானது	 சிறிது	 பநரம்	
ையர	நீடிககி்றது.

இ்தயச்்�யலிழப்பு அல்லது இ்தயத்த்� 
�சிவுறல் ்�ாய்  (Heart failure or Myocardial 
infarction)

இந்நியல	 இ்தயத்்தயச	 சுருங்கு்தலில்	 ஏற்டும்	
குய்ற்பாட்டபால்	 ப்தபானறுகின்றது.	 இதில்	 
ஃப்ைொங்க் – ஸ்டொரலிங் விர்ளவு	 இயல்்பான	
இறுதி	 டயஸபடபாலிக	 பகபாள்ளளவில்	 இருந்து	
கீழ்பநபாககிச்	 பசல்ைதுடன	 ைலது	 பு்றம்	
மபாறுகின்றது.	 பசயலிழககும்	 இ்தயம்,	 குய்றந்்த	
அளவு	வீச்சுகபகபாள்ளளயை	பைளிபயறறுகி்றது.	
இ்தனபால்,	 இ்தயத்்தயசகளுககுச்	 பசல்லும்	
்தமனிககுழல்களில்	 பசல்லும்	 இரத்்த	 ஓட்டம்	
குறிபபிடத்்தகுந்்த	அளவில்	குய்றந்து	விடுை்தபால்	
இ்தயத்	 ்தயசயியழகள்	 இ்றககின்றன.	
இந்நியலககு	 ்ொைர்டப்பு	 அல்லது	 இ்தயத்்தயச	
�சிவுறல் ள�ொய்	 (Myocardial	 infarction)	 எனறு	
ப்யர்.	 இ்தயத்்தயசத்	 ்தமனிகளுள்	 ஏற்டும்	
இரத்்த	 உய்றவுக	 கட்டி	 அல்லது	 திரபாம்்ஸ	
கபாரணமபாக	 இரத்்த	 ஓட்டத்தில்	 ்தயட	 ஏற்ட்டு	
இ்தயத்்தயசகளுககு	 ைழங்கப்டும்	 ஆகஸிஜன	
அளவு	 குய்றகி்றது.	 இது	 இ்தயத்ய்த	
்லவீனப்டுத்துகி்றது.	 இந்நியலககு	 இஸகிமிக் 
இதயள�ொய்	 (Ischemic	 heart	 disease)	 எனறு	 ப்யர்.	
இந்்த	 நியல	 ப்தபாடர்ந்்தபால்	 மபார்பு	 முடககு	 ைலி	
ப்தபானறுகி்றது.	 இப்த	 நியல	 நீடித்்தபால்	
இ்தயத்்தயசகள்	 இ்றந்து	 இ்தயச்பசயலிழபபில்	
முடிகி்றது.

ருமாடடிக இ்தய்�ாய்  
(Rheumatoid Heart Disease)

ருமபாட்டிக	 கபாய்ச்சல்	 ஒரு	 சுயத்	 ்தயடககபாபபு	
குய்ற்பாட்டு	 பநபாயபாகும்.	 ஒருைரின	
ப்தபாணயடப்குதியில்	 ஸடகைப்ள்டொ�ொக்�ஸ 
்பொக்டீரியங்�ள	 ்தபாககுை்தபால்	 இந்பநபாய்	
ப்தபானறுகி்றது.	 ப்தபாறறு	 ஏற்ட்ட	 2 முதல் 4 
ைபாரங்களில்	 ரு்ொடடிக் �ொய்ச்சல்	 ஏற்டுகி்றது.	
இத்ப்தபாறறுககு	 எதிரபாகத்	 ப்தபானறும்	 பநபாய்	
எதிர்வியனபப்பாருள்,	 இ்தயத்ய்தப	
்பாதிககின்றது.	 இ்தனபால்	 மிட்ரல்	 ைபால்வில்	
(ஈரி்தழ்	 ைபால்வு)	 நபார்த்திசு	 முடிச்சுகள்	
ப்தபானறு்தல்,	 நபாரியழ	 இயணபபுத்திசு	 அழறசி	
(Fibrosis	 of	 the	 connective	 tissue)	 மறறும்	
ப்ரிகபார்டியக	 குழியினுள்	 திரைம்	 பசர்்தல்	
ப்பான்ற	வியளவுகள்	ப்தபானறுகின்றன.
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7.8.  இ்தய நுகரயீரல் உயிர்பபித்தல் 
(Cardio Pulmonary 
Resuscitation - CPR)

ளஜம்ஸ இ்லொம் (James Elam) 
மறறும்	 பீட்டர சொஃ்பர  
(Peter	 Safer)	ஆகிய	இருைரும்	
ைபாபயபாடு	 ைபாய்யைத்து	
உயிர்பபித்்தல்	 எனனும்	
முய்றயய	 மு்தனமு்தலில்	
1956-ம்	 ஆணடு	
்யன்டுத்தினர்.	இ்தய	நுயரயீரல்	உயிர்பபித்்தல்	
இது	நீரில்	மூழ்கிவிடு்தல்,	மின்தபாககம்,	அல்லது	
மபாரயடபபு	 ப்பான்ற	 பநருககடி	 பநரங்களில்	
மூச்சும்	 இ்தயத்துடிபபும்	 திடீபரன	 நினறு	
விடும்ப்பாது	 பசய்யப்டும்	 அைசரச்	
சிகிச்யசயபாகும்.	இ்தய	நுயரயீரல்	உயிர்பபித்்தல்	
முய்றயபானது	 இ்தயத்துடிபபு	 நினறுவிட்ட	
ஒருைரின	 ைபாயின	 பமல்	 ைபாய்	 யைத்து	 ஊதிச்	
சுைபாசத்தியன	 மீட்கவும்,	 ்பாதிககப்ட்டைரின	
பநஞ்யச	 அழுத்தி	 முககிய	 உறுபபுகளுககு	
இரத்்த	 ஓட்டம்	 பசல்லவும்	 உ்தவுகி்றது.	
மூயளச்பச்தம்	 அல்லது	 மரணத்ய்த	 ்தவிர்கக	
மூச்சு	 நின்ற	 4-6	 நிமிடங்களுள்	 இம்முய்றயய	
பமறபகபாள்ள	 பைணடும்.	 இ்தய	 நுயரயீரல்	
உயிர்பபித்்தலுடன	 பிறழதுடிப்பு நீக்�மும் 
(Defibrillation)	 பசய்யப்டுகி்றது.	 இம்முய்றயில்	
்பாதிககப்ட்டைருககுச்	 சிறிய	 மின் அதிரச்சி
(Electric	 shock)	 மபார்பு	 மீது	 அளித்து	 இ்தயம்	
ப்தபாடர்ந்து	பசயல்்ட	யைககப்டுகி்றது.

ஒவபைபாரு	 ஆணடும்	 உலபகங்கிலும்	 ்ல	
மில்லியன	 மககள்	 இ்தய	 பநபாய்களினபால்	
்பாதிககப்ட்டு	 இ்றககி்றபார்கள்.	 ்ல	
பநபாயபாளியின	 ஒபர	 நம்பிகயக	 இ்தய	 மபாறறு	
அறுயைசிகிச்யச	மட்டுபம.

 குறிப்பு
சுருள இரத்த நாளைங்கள (varicose veins): சிரை 
�ொ்ளங்�ள அதி�்ொ� விரிவர்டவதொல் 
த்ளரந்து (varicose veins) ள்பொகின்ற�.  
இத�ொல் சிரை�ளில் உள்ள வொல்வு�ள 
இைததம் இதயதரத ள�ொக்கிச் கசல்வரதத 
தடுக்கின்ற�.  சிரை�ள மீளதன்ர்ரய 
இைந்து கூட்ட்ொ�ச் சுருடடிக் க�ொளகின்ற�.  
இததர�ய முடிச்சு�ள க்பொதுவொ�க் 
�ொல்�ள, ்்லக்கு்டல் – ்்லவொய் ்பகுதி�ள 
(மூ்லள�ொய் – haemorrhoids),  உைவுக்குைல் 
்ற்றும் விந்த� �ொ்ளங்�ள (spermatic cord) 
ள்பொன்ற ்பகுதி�ளில்  �ொைப்்படுகின்ற�. 

எம்தபாலிெம்  (Embolism) : எம்ள்பொலிசம் என்்பது 
இைதத �ொ்ளங்�ளில் ளதொன்றும் அர்டப்பு 
ஆகும். உரறந்த இைததத துணுக்கு, எலும்பு 
துணுக்கு, �ொற்றுக்குமிழ ள்பொன்ற இயல்புக்கு 
்ொறொ� க்பொருள�ள இைதத �ொ்ளங்�ளில் 
ளதொன்றும் அர்டப்புக்குக் �ொைைங்�்ளொகும்.  
இந்த அர்டப்பு நுரையீைல், இதயதத்னி 
அல்்லது �ல்லீைலில் தங்கி�ொல் இறப்பு 
ஏற்்படும். 

குருதிநாளைப மபயாக்கம் (Aneurysm)
மி�வும் ்ப்லவீ�ம் அர்டந்துள்ள த்னி 
அல்்லது சிரை�ளின் சுவர�ள விரிந்து ஒரு 
்பலூன் ள்பொன்ற ர்பயொகிறது.  இதற்குக் 
குருதி  �ொ்ளப்ர்பயொக்�ம் என்று க்பயர. 
சிரதயொத நிர்லயிலுள்ள ள்பொது இப்ர்ப 
அருகிலுள்ள திசுக்�ளின் ள்ல் அழுதததரத 
ஏற்்படுததுகிறது,  அல்்லது கவடிக்கும் 
ள்பொது திசுக்�ளில் அதி�ப்்படியொ� இைததப் 
ள்பொக்ர� ஏற்்படுததுகிறது.

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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  பாடச் சுருக்கம்
முதுகுநபாண	 உயிரிகளில்	 பசல்களுககுத்	
ப்தயையபான	 உணவுப	 ப்பாருட்கயளக	
கடத்துை்தறகும்,	 திசுககளிலுள்ள	 ைளர்சிய்த	
மபாற்றக	 கழிவுபப்பாருட்கயள	
எடுத்துச்பசல்லவும்	 சுறப்றபாட்டம்	
ப்தயைப்டுகி்றது.	 	 இரத்்தமபானது	
இ்தயத்திலிருந்து	 இரத்்த	 நுணநபாளங்கள்	மூலம்	
திசுககளுககு	 எடுத்துச்	 பசல்லப்ட்டு	 மீணடும்	
திசுககளிலுள்ள	 இரத்்தம்	 சியரகளின	 மூலம்	
இ்தயத்திறகுள்	பசலுத்்தப்டுகி்றது.		இவைபா்றபான	
சுழறசியின	 ப்பாது	 இரத்்த	 அழுத்்தம்	 சீரபாகக	
குய்றகி்றது.	 	 அதிகப்டியபான	 அழுத்்தத்ய்தத்	
்தபாங்கிகபகபாள்ளும்	 ப்பாருட்டுத்	 ்தமனிகளின	
சுைர்	 ்தடித்து,	 மீள்்தனயமயுயடயயையபாக	
உள்ளன.	 சிறிய	 ்தமனிகள்	 நுண்தமனிகள்	
எனப்டுகின்றது.	 	 இயை	இரத்்த	அழுத்்தத்ய்தக	
குய்றத்துத்	திசுககளுககுள்	இரத்்தம்	்பாய்ைய்தக	
கட்டுப்டுத்துகி்றது.	 	 இரத்்த	 நுணநபாளங்கள்		
சிைப்ணுககள்	மட்டும்	பசல்லும்	அளவு	குறுகிய	
குறுககளவு	 பகபாணட்தபாகும்.	 	 பமலும்	
பசல்களுககியடபய	 ப்பாருட்கயளக	 கடத்தும்	
அளவிறகு	 மிகவும்	 பமல்லிய	 சுையரக	
பகபாணடயையபாகும்.	 	 சியரகளின	 சுைர்கள்	
்தமனிகளின	சுையர	விட	பமல்லியயை.		ஆனபால்	
இயைகள்	 ைபால்வுகயளகபகபாணடு,	 குய்றந்்த	
அழுத்்தத்திலும்	 இ்தயத்திறகுள்	 இரத்்தத்ய்தச்	
பசலுத்தும்	ையகயில்	அயமந்துள்ளன.		

	 இரத்்தம்,	பிளபாஸமபாயையும்,	இரத்்தத்தின	
ஆககக	 கூறுகயளயும்	 பகபாணடுள்ளது.	 	 நுண	
இரத்்தக	 குழபாய்களிலிருந்து	 கசியும்	 இரத்்தப	
பிளபாஸமபா	 திசுத்திரைத்ய்த	 உருைபாககுகி்றது.		
இத்திரைம்	 நிணநீர்ச்	 சுரபபிகளில்	 நிணநீரபாகச்	
பசர்ந்து	மீணடும்	கீழ்கழுத்துச்	சியரகளின	மூலம்	
இரத்்தத்தில்	 கலககி்றது.	 	 திசுத்திரைமும்,	
நிணநீரும்	 	 ஏ்றககுய்றய	 ஒத்்த	 ்குதிப 
ப்பாருட்கயள	பகபாணடுள்ளன.		ஆனபால்	இரத்்தப	
பிளபாஸமபாயை	விடத்	திசு	திரைங்கள்	குய்றந்்தளவு	
பிளபாஸமபா	 புர்தங்கயளக	 பகபாணடயை.			
ஏபனனில்	 பிளபாஸமபா	 புர்தங்கள்	 இரத்்த	
நுணநபாளங்கள்	ைழிபய		கடந்து	பசல்ல	முடியபா்த	
அளவிறகு	 ப்ரிய	 மூலககூறுகளபாகும்.	 இரத்்த	
சிைப்ணுககள்,	 பைள்யளயணுககள்	 மறறும்	
இரத்்தத்	 ்தட்டுகள்	 ஆகிய	 ஆககக	 கூறுகள்	
இரத்்தத்தில்	உள்ளன.	

	 ்பாலூட்டிகளின	இ்தயம்		ைலது	ஆரிககிள்	
இடது	ஆரிககிள்,	 ைலது	 பைனட்ரிககிள்,	 மறறும்	
இடது	பைணட்ரிககிள்	என	நபானகு	அய்றகயளக	
பகபாணட	உறுப்பாகும்.	 	இவைய்றகளுககியடபய	
உள்ள	 ்தடுபபுச்	 சுைர்கள்	 முழுயமயபான	
இரட்யடச்	 சுறப்றபாட்டத்திறகு	 ைழி	 ைகுககி்றது.		
ஐந்து	 	நியலகளில்	நயடப்றும்,	 	இ்தய	இயககச்	
சுழறசி	 ஒரு	 சீரபான	 ப்தபாடர்	 நிகழ்ைபாகும்.		
இ்தயத்துடிபபு,	 யசனு	 ஆரிககுலபார்	 கணு	
எனப்டும்,		இ்தயத்்தயச	சீரியககத்ய்தக	பகபாணட	
ப்ஸபமககரபால்	 ப்தபாடங்கி	 யைககப்டுகி்றது.		
இரத்்தக	 குழபாய்களுள்	 இரத்்தத்்தபால்	
ஏற்டுத்்தப்டும்	 அழுத்்தபம	 இரத்்த	
அழுத்்தமபாகும்.	 	 இவைழுத்்தத்தின	 மூலமபாகபை	
இரத்்தககுழபாய்களுள்	இரத்்த	ஓட்டம்	எளி்தபாகி்றது.

	 இந்தியபாவில்	ஒவபைபாரு	ஆணடும்	இ்தய	
இரத்்தககுழபாய்	பநபாய்களபால்	ஏற்டும்	இ்றபபுகள்	
அதிகரித்துக	பகபாணபட	ைருகின்றன.	இது	அதிகப	
்டியபான	 இ்றபபுகளுககுக	 கபாரணமபாக	
அயமகி்றது.		மியக	இரத்்த	அழுத்்தம்,	இ்தயத்்தயச		
இரத்்தககுழபாய்	 அயடபபு	 பநபாய்,	 இ்தயத்்தயச	
்தமனி	 பநபாய்,	 தீவிர	 மபார்பு	 முடககு	 ைலி,	
இ்தயத்்தயச	 நசிவு்றல்	 பநபாய்	 மறறும்	 ்ககைபா்தம்	
உள்ளிட்டயை	 இ்தய	 இரத்்தககுழபாய்	
பநபாய்களபாகும்.	இ்தய	இரத்்தககுழபாய்	பநபாய்கயளக	
கணடறியும்,	மறறும்	சிகிச்யசயளிககும்	ப்தபாழில்	
நுட்்ங்களபாக,	 இ்தயககுழல்	 ையர்டம்,	
இ்தயத்்தயச	இரத்்தககுழலயடபபு	நீககம்,		மறறும்	
இரத்்தககுழல்	 மபாறறுப்பாய்த	அறுயை	 சிகிச்யச	
ஆகியைறய்றக	 கூ்றலபாம்.	 இரத்்தச்	 சுறப்றபாட்ட	
மணடலம்	ஆகஸிஜன,	 CO2	 கழிவுபப்பாருள்கள்,	
மின்கு	 ப்பாருள்கள்	 மறறும்	 ஹபார்பமபானகள்	
ஆகியைறய்ற	 உடலின	 அயனத்துப	
்பாகங்களுககும்	 கடத்தி	 	 உடல்	 சமநியலயயப	
ப்ணுைதில்	முககிய	்ங்கபாறறுகி்றது.	

  மதிப்பீடு:

1.	 நிணநீரின	்ணி	யபாது?		
அ)		மூயளககுள்	

ஆகசிஜயனக	கடத்து்தல்	
ஆ)	CO2		யை	நுயரயீரல்களுள்	கடத்து்தல்	
	இ)		பசல்லியடத்	திரைத்ய்த	இரத்்தத்திறகுள்	

பகபாணடு	ைருைது.	
ஈ)		இரத்்தச்	சிைபபு	மறறும்	

பைள்யளயணுககயள	நிணநீர்	
கணுவிறகுள்	பகபாணடு	ைருைது.
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2.	 இரத்்த	 உய்ற்தலில்	 ்ங்பகறகும்	 பிளபாஸமபா	
புர்தம்	எது?
அ)	குபளபாபுலின	
ஆ)	ஃய்பரிபனபாஜன	
இ)	அல்புமின	
ஈ)	சீரம்	அயமபலஸ

3.	 இரத்்தம்	உய்ற்தலில்	்ங்பகறகபா்தது	எது?
அ)	ஃய்பரின		 ஆ)	கபால்சியம்	

இ)	இரத்்தத்	்தட்டுககள்		 ஈ)	பிலிரூபின

4.	 நிணநீர்	நி்றமறறுக	கபாணப்டுை்தன	கபாரணம்.
அ)	இரத்்த	பைள்யளயணுககள்	இல்லபா்த்தபால்	
ஆ)	இரத்்த	பைள்யளயணுககள்	இருப்்தபால்	
இ)	ஹீபமபாகுபளபாபின	இல்லபா்த்தபால்	
	ஈ)	இரத்்தச்	சிைப்ணுககள்	இல்லபா்த்தபால்

5.	 கீழ்ககணடைறறுள்	 எ்தன	 பு்றப்ரபபில்	 இது	
இருப்து	 அல்லது	 இல்லபாயமயபால்	 இரத்்த	
ையககள்	உருைபாகி்றது.
அ)	பைள்யளயணுககளின	பு்றப்ரபபில்	

ஆனடிபஜன	இருப்து	(அ)	உள்ள்தபால்
ஆ)	சிைப்ணுககளின	பு்றப்ரபபில்	

ஆனடி்பாடி	இருப்து.
இ)	சிைப்ணுககளின	பு்றப்ரபபில்	

ஆனடிபஜன	இருப்து
ஈ)	பைள்யளயணுககளின	பு்றப்ரபபில்	

ஆனடி்பாடி	இருப்து

6.	 இரத்்தச்சிைப்ணுககளின	 பு்றப்ரபபில்	 A		
மறறும்		B	ஆனடிஜனகள்	உள்ள	ஒரு	ந்ர்	எந்்த	
இரத்்த	ைகுபய்ச்	சபார்ந்்தைர்?
அ)	A	 ஆ)	B

இ)	AB	 ஈ)	O

7 . 	 இயை 	 சிய்தககப்டுை்தபால்	
எரித்பரபாபிளபாஸபடபாஸிஸ	 ஃபீட்டபாலிஸ	
ஏற்டுகி்றது.
அ)	கருவின	இரத்்தச்சிைப்ணுககள்
ஆ)	கரு		இ்தய	இரத்்தக	குழல்	அயடப்பால்	

்பாதிககப்டு்தல்	
இ)	கருவின	இரத்்த	பைள்யளயணுககள்	
ஈ)	கரு	மினமட்டபா	பநபாயபால்	்பாதிககப்டு்தல்.

8.	 இ்தயத்தில்	‘டப’	ஒலி	இ்தனபால்	ஏற்டுகி்றது.
அ)	ஆரிககுபலபா	–	பைனட்ரிககுலபார்	

ைபால்வுகள்	மூடுை்தபால்	
ஆ)	அயரச்சந்திர	ைபால்வுகள்	தி்றப்்தபால்	
இ)	அயரச்சந்திரைபால்வுகள்	மூடுை்தபால்	
ஈ)	ஆரிககுபலபா	பைனட்ரிககுலபார்	ைபால்வுகள்	

தி்றப்்தபால்.

9.	 	இரத்்த	 நுணநபாளங்களுள்	 இரத்்த	 ஓட்டத்தின	
பைகம்	மிகவும்	குய்றைது	ஏன?
அ)		ைலது	பைனட்ரிககியள	விடக	

குய்றந்்தளவு	இரத்்த	பைளிபயற்றத்ய்தக	
பகபாணட	இடது	பைனட்ரிககிள்	மூலம்	
சிஸடமிக	இரத்்த	நுணநபாளங்களுககு	
இரத்்தம்	அளிககப்டுை்தபால்.	

ஆ)	இரத்்த	நுணநபாளங்கள்	இ்தயத்ய்த	விட்டுத்	
்தள்ளியிருப்்தபால்	இரத்்த	ஓட்டம்						
பமதுைபாக	நயடப்றுகி்றது.		

இ)	இரத்்த	நுணநபாளங்களின	பமபாத்்தப	்ரபபு	
நுண்தமனிகளின	பமபாத்்த							
்ரபய்விடப	ப்ரியது.

ஈ)	இரத்்த	நுணநபாளங்களின	சுைர்,	
பசல்களுககுள்	ஆகஸிஜயனப	்ரிமபாறும்						
அளவிறகு	பமல்லிய்தபாக	இல்யல.

உ)	இரத்்த	நுண	நபாளங்களில்	இரத்்தத்ய்தச்	
பசலுத்்த	இயலபா்த	அளவுககு	டயஸபடபாலிக	
அழுத்்தம்	குய்றைபாக	உள்ளது.

10.	 நியனவிழந்்த	நியலயில்	உள்ள	ஒரு	பநபாயபாளி	
அைசரச்	 சிகிச்யசப	 பிரிவிறகுக	 பகபாணடு	
பசல்லப்ட்டு,	 உடனடியபாக	 இரத்்தம்	 பசலுத்்த	
பைணடிய	 நியலயில்	 உள்ளபார்.	 	 ஏபனனில்		
அைரின	இ்தறகு	முந்ய்தய	அைரின	மருத்துைத்	
்தகைல்கயளத்	ப்தரிந்துபகபாள்ளபைபா,	அல்லது	
்தறப்பாது	 இரத்்த	 ையகயய	 ஆரபாயபைபா	
பநரமில்லபா்த	 நியலயில்,	 எந்்த	 ையக	 இரத்்தம்	
அைருககுக	பகபாடுககப்டலபாம்?		
அ)	A-	 ஆ)	AB	
இ)	O+	 ஈ)	O-

11.	 கீழ்பகபாடுககப்ட்டுள்ள	 ்ணிகளில்	
எந்்தப்ணி	 முதிர்ந்்த	 இரத்்தச்	 சிைபபு	
அணுககளபால்	பமறபகபாள்ள	இயலும்?
அ)	புர்த	உற்த்தி	 ஆ)	பசல்	பிரி்தல்	

இ)	லிபபிட்	உற்த்தி	 ஈ)		பசயல்மிகு	கடத்்தல்

12.	 சியரகளின	 இரத்்த	 நுணநபாளப	 ்டுயககளில்		
கபாணப்டும்	ஊடு்ரைல்	அழுத்்தம்		
அ)	நீர்ம	அழுத்்தத்ய்தவிட	அதிகம்	
ஆ)	திரைங்களின	நிகர	பைளிபயற்ற	அளவில்	

முடியும்	
இ)	திரைங்களின	நிகர	உறிஞ்சு்தல்அளவில்	

முடியும்	
ஈ)	எவவி்த	மபாற்றமும்	நிகழவில்யல.
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13.	 ஒரு	 பநபாயபாளியின	 இ்தயத்திலிருந்து	
பைளிபயற்றப்டும்	 இரத்்த	 அளவு	 7500மிலி/	
நிமிடம்,	 வீச்சுகபகபாள்ளளவு	 50	 மிலி	 எனில்	
அைரது	 நபாடித்துடிபபு	வீ்தம்	 (துடிபபு/நிமிடம்)	
எவைளவு?	
அ)	50	 ஆ)	100

இ)	150	 ஈ)	400

14.	 எந்்த	 ஒரு	 குறிபபிட்ட	 பநரத்திலும்,	
சியரமணடலத்தில்	 உள்ள	 	 இரத்்தம்	 ்தமனி	
மணடல	இரத்்தத்ய்த	விட	அதிகம்.	சியரகளின	
எந்்த	 ஒரு	 குறிபபிட்ட	 ்ணபு	 இந்நியலயய	
அனுமதிககி்றது.			
அ)	பமனயமயபான	்தயசகள்	இல்லபாயம
ஆ)	ைபால்வுகள்	இருப்்தபால்	
இ)	சியரகள்	நிணநீர்	முடிச்சுகளுககு	அருகில்	

இருப்்தபால்
ஈ)	பமல்லிய	எணபடபாதீலிய	சுைர்	

இருத்்தலபால்.

15.	 	்தமனி	மறறும்	சியரகயள	பைறு்டுத்து.

16.	 தி்றந்்த	ையக	சுறப்றபாட்டம்	மறறும்	மூடிய	ையக	
சுறப்றபாட்டங்கயள	பைறு்டுத்துக.

17.	 மிட்ரல்	 ைபால்வு	 மறறும்	 அயரச்சந்திர	
ைபால்வுகயள	பைறு்டுத்துக.

18.	 ைலது	 பைனட்ரிககிள்	 சுைர்,	
இடதுபைனட்ரிககிள்	சுையர	விட	பமல்லியது.	
ஏன?

19.	 	ஒருைரின	உணவில்		இரும்புச்சத்து	குய்றைபால்	
ஏற்டும்	வியளவுகள்	யபாயை?

20.	 இ்தயத்துடிபபு	 ப்தபான்றல்	 மறறும்	
கட்டுப்டுத்து்தல்	 நயடப்றும்	 	 முய்றயய	
விைரி.

21.	 நிணநீர்	என்றபால்	எனன?		அ்தன	்யன	யபாது?

22.	 இ்தய	 ஒலிகள்	 என்றபால்	 எனன?	 அயை	
எபப்பாது,	 மறறும்	 எப்டி	
உணடபாககப்டுகின்றன?

23.	 பசபால்	பசபா்தயன:		லிம்ப்பாயசட்டுகள்,	சிைபபு	
பசல்கள்,	 லியுபகபாயசட்டுகள்,	 பிளபாஸமபா,	
எரித்பரபாயசட்டுகள்,	 பைள்யள	 அணுககள்,	
ஹீபமபாகுபளபாபின,	 ஃப்பகபாயசட்,	
பிபளட்டுபலட்டுகள்,	இரத்்த	உய்றவு.
01.	 இரு்ககமும்	குழிந்்த	்தனயம	பகபாணட	

்தட்டுைடிை	பசல்கள்	-

02.	 இைறறில்	ப்ரும்்பாலபானயை	ப்ரிய,	இரு	
கதுபபுகயளக	பகபாணட	உட்கருயைப	
ப்றறுள்ளன	-

03.	 இரத்்தத்தில்	கடத்துை்தறகுப	்யன்டும்	
சிைபபு	பசல்கள்	-

04.	 இரத்்தத்தின	நீர்மப	்குதி	-
05.	 ப்ரும்்பாலபானயை	அமீ்பாயைபப்பால்	

இடம்ப்யர்ந்து,	ைடிைத்ய்த	மபாறறிக	
பகபாள்ளக	கூடியயை	-

06.	 நீர்	மறறும்	முககியக	கயரப்பாருட்கயளக	
பகபாணடது	-

07.	 நபானகு	மபா்தங்கள்	இரத்்தத்தின	
சுறப்றபாட்டத்தில்	இருந்்த	பினனபால்	
கல்லீரலிலும்,	மணணீரலிலும்	
சிய்தககப்டுகி்றது	-

08.	 சிைபபு	பசல்களுககு	அந்நி்றத்ய்த	
அளிப்து	-

09.	 இரத்்தச்	சிைபபு	பசல்களின	இனபனபாரு	
ப்யர்	-

10.	 பஜல்லியபாக	மபாறிய	இரத்்தம்	-
11.	 பசல்யல	உணணும்	பசல்	-
12.	 உட்கருைற்ற	பசல்	-
13.	 நிணநீர்த்திசுவில்	உருைபாகும்	பைள்யள	

அணுககள்	-
14.	 கபாயங்கயள	அயடத்து	இரத்்தபப்பாகயகக	

குய்றப்து	-
15.	 எலும்பு	மஜயஜயில்	உற்த்தி	பசய்யப்டும்	

பசல்	துணடுகள்	-
16.	 இரத்்த	பைள்யளயணுககளின	இனபனபாரு	

ப்யர்	-
17.	 இரத்்தச்	பசல்களுககு	நி்தபானமபாக	

ஆகஸிஜயன	பைளிவிடு்தல்	-
18.	 கபாயம்	்ட்ட	இடங்களில்	இரத்்த	உய்றயை	

உருைபாககுைது	இைறறின	பையல	-

24.		கீபழ	பகபாடுககப்ட்டுள்ள	் டத்திறகு	் பாகங்கயள	
குறிககவும்.
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இமணயச்வெயல்பாடு 

Phases of the Cardiac Cycle’s உரலி
https://www.getbodysmart.com/circulatory-system

படி்கள
1.	 க�ொடுக�ப்பட்டிருககும்	உரலி	/	விரரவுக	குறியீட்ரடைப	்பயன்படுத்தி	Circulatory	System		

எனனும்	்பக�த்திற்குச்	கெல்லவும்.	பின்னர்	�ொணப்படுவ்னவற்றுள்	Phases	of	Cardiac	Cycle	
என்பதர்னச்	கெொடுக�வும்.		

2.	 இதய	சுழற்சியின	்பல்வறு	்படி�ள்	க�ொடுக�ப்பட்டிருககும்.	ஒவகவொன்ொ�	அவற்றில	
க�ொடுக�ப்பட்டிருககும்	Play	க்பொத்தொர்னச்	கெொடுககி	வொலவு�ளின	அரெரவயும்,	
இதயத்தின	இரத்தசுழற்சி	கெயல்பொட்டிர்னயும்	அறிந்து	க�ொள்்ள்லொம்.	

3.	 இறுதியொ�	க�ொடுக�ப்பட்டிருககும்	இயங்குரு	�ொட்சி	மூ்லம்	இதய	சுழற்சியின	முழுரையொ்ன	
கெயல்பொட்டிர்ன	அறிந்து	க�ொள்்ள்லொம்.	Play,	Forward	ைற்றும்	Backward	க்பொத்தொன�ர்ளப	
்பயன்படுத்தி	இதய	கெயல்பொட்டின	நுட்்பத்திர்னத்	கதரிந்து	க�ொள்்ள்லொம்.

4.	 கீ்ழ	க�ொடுக�ப்பட்டுள்்ள	்படைங்�ளின	துரணகக�ொண்டு	இதயத்தின	அரைபபு,	அ்ளவு,	
அர்�ள்,	இதயகவளிவுர்	அரைபபு	்்பொன்வற்றின	த�வல�ர்ளத்	கதரிந்து	
க�ொள்்ளவும்.

உடல் திரவங்கள 
ைறறும் சுழறசிமய 
ஆராயநது புரிநது 

வ்காளதவாைா

Body fluids and circulation
உடல் திரவங்கள ைறறும் சுழறசி

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* ்படைங்�ள்	அரடையொ்ளத்திற்கு	ைட்டு்ை.
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• விலங்குகளின் பல்வேறு 
கழிவு நீகக முறைகறைப் 
புரிந்து ககொள்ளுதல.

• மனித கழிவு நீகக 
மண்டலத்தின் 
அறமப்றபக கறைல.

• கெஃப்்ொனின் அறமப்பு, சிறுநீர் 
உருவேொகும்முறை –கிைொமருலொர் 
வேடிகட்டல, மீை உறிஞ்சுதல மறறும் 
சிறுநீ்கநுண குழலகளின் சு்ப்பு, 
ஆகியவேறறைப் புரிந்துணர்தல.

• கெஃப்்ொன் உள்ளிட்ட சிறுநீ்கத்திறகு 
இ்த்தம் கெலலுதல பறறி பொர்றவே வேழி 
அறிதல.

• சிறுநீ்கம் கதொ்டர்பொன ்ெொயகறை 
அறிதல.

நீரால் சூழ்ந்திருப்பினும் அவைகள் செல்லினுள் 
உள்்ள அயனிகளின் கூட்டவைப்வபை  
க்டல்நீரிலிருந்து வைறுபைடுத்தி பைராைரிக்கின்்றன. 
பைரிணாைத்தின் விவ்ளைாக, திசு அடுக்குகளில் 
பைல்வைறு ைாற்றஙகள் நிகழ்ந்்தன. இ்தன் 
ச்தா்டர்ச்சியாக சி்றப்பைவ்டந்்த பு்றத்திசு பை்டலஙகள் 
உருைாயின. இப்பை்டலஙகள் 
செல்சைளிச்சூழலுக்கும் செல்உள் 
திரைத்திறகும் இவ்டவய ஒரு ்தவ்டவய 
ஏறபைடுத்தின. இ்தனால் செல்சைளித்திரைம் 
உருைாகத் ச்தா்டஙகியது. முதுகுநாணிகளின் 
பைரிணாைத்தின் வபைாது, ஊடுகலப்பு ஒழுஙகுபைாடு 
ைறறும் அயனிகள் சநறிப்பைடுத்து்தல் ஆகியைறறில் 
சபைரும் ைாற்றஙகள் நிகழ்ந்்தன. உைர் நீர், நன்னீர் 
ைறறும் நிலத்தில் ைாழும் உயிரிகளின் பைல்ைவகத் 
்தன்வைக்கு அைறறின் செல்சைளி திரைத்தின் 
உடசபைாருடகவ்ளக் கடடுப்பைடுத்தும் தி்றவன 
காரணைாகும். நிலத்வ்த வநாக்கி ைந்்த உயிரிகள் 
எளிதில் உலர்ந்து  வி்டக்கூடிய அபைாயத்து்டனும் 
அைறறின் ை்ளர்ச்சிவ்த ைாற்ற கழிவுகவ்ள 
வநரடியாக நீரில் சைளிவயற்ற இயலா்த 
நிவலயிலும் இருந்்தன. எனவை, நிலைாழ் 
உயிரிகளில் வநடரஜன் கழிவுப்சபைாருடகவ்ள 
சைளிவயற்ற ைாறறு ைழி அைசியைானது.

சுைார் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ச்தா்டக்க நிவல விலஙகுகள் வ்தான்றின. அவைாறு 
வ்தான்றியவைகள் முறகால ஸபைாஞ்சுகள் வபைான்்ற 
(துவ்ளயு்டலிகள்) க்டல் நீரில் ைாழும் உயிரிகள் 
ஆகும். அைறறின் ஒவசைாரு செல்லும் க்டல் 

கழிவு நீககம்
பாட உள்ளடககம்

8.1 கழிவு நீகக முறைகள்
8.2 மனிதனின் கழிவு நீகக மண்டலம்
8.3 மனிதனில சிறுநீர் உருவேொகும் முறை
8.4  சிறுநீ்கத்தின் பணிகறை கெறிப்படுத்துதல
8.5 சிறுநீர் கவேளி்யறைம்
8.6 கழிவு நீககத்தில பிை உறுப்புகளின்  பங்கு
8.7 கழிவு நீகக  மண்டலக குறைபொடுகள்
8.8 இ்த்த ஊடுபகுப்பு  

அலகு – III   பாடம் – 8

க்டல பைறவேகள் க்டல நீற்க 
குடிப்பதில சிககல ஏதுமிலறல.

கற்றலின் ந�ாககம்:

151
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அயனிகள் ைறறும் நீர்ச்ெைநிவலவயக் 
கடடுப்பைடுத்்த சபைரும்பைாலான உயிரிகள் 
சிறுநீரகத்வ்தவய ொர்ந்துள்்ளன. சில 
விலஙகுகளில், உ்டலின் பு்றத்திசு அவைப்புக்ளான 
செவுள்கள், வ்தால் ைறறும் உணவுப்பைாவ்தயின் 
வகாவழப்பை்டலம் ஆகியவை இவணந்து  
ஊடுகலப்பு ஒழுஙகுபைாடு, அயனிகள் கடடுப்பைாடு 
ைறறும் வநடரஜன் கழிவு சைளிவயற்றம் ஆகிய 
மூன்று ெைநிவல வபைணும் நிகழ்வுகவ்ள 
ஒழுஙகுபைடுத்துகின்்றன.  திசுக்களில் உள்்ள 
ஊடுகலப்பு அழுத்்தத்வ்த, கடடுப்பைடுத்துைவ்த 
ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு ஆகும். உயிரிய 
ெவவுகளின் ைழியாக நீவரக் க்டத்துை்தறகான 
உந்து ெக்தியாக திசுக்களில் உள்்ள ஊடுகலப்பு 
அழுத்்தம் செயல்பைடுகி்றது. உ்டல் திரைத்திலுள்்ள 
அயனிகளின் அ்ளவுகவ்ளக் கடடுபைடுத்துைவ்த 
அயனிகள் கட்டுப்பாடு ஆகும்.  புர்தப்சபைாருள் 
ை்ளர்சிவ்த ைாற்றைவ்டை்தன் விவ்ளைாக 
உறபைத்தியாகும் நச்சுத்்தன்வை சகாண்்ட 
வநடரஜன் கழிவுப் சபைாருள் கழிவு நீக்கம் மூலம் 
சைளிவயற்றப்பைடுகி்றது. வநடரஜன் கழிவுப் 
சபைாரு்ளான அம்வைானியா ைறறும் அ்தன் 
ைாறறுக்ளான யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவை 
சைளிவயற்றப்பைடு்தலும் அயனிகள் ைறறும் 
ஊடுகலப்பு ெைநிவலயும் ஒன்றுக்சகான்று  
ச்தா்டர்புவ்டய செயல்பைாடுகள் ஆகும்.

நன்னீர்ைாழ் முதுசகலும்பிகள் அதிக 
உப்பு்டனும், க்டல்ைாழ் முதுசகலும்பிகள் 
குவ்றைான உப்பு்டனும் ்தஙகளின் உ்டல் 
திரைஙகவ்ள நிர்ைகிக்கின்்றன. ்தவரைாழ் 
விலஙகுகள் சுறறுப்பு்றத்தில் உள்்ளவ்த வி்ட அதிக 
நீவர ்தன் உ்டலில் சபைறறுள்்ள காரணத்்தால் 
நீராவியா்தல் மூலம் நீவர இழக்கும் 
்தன்வையுவ்டயன. க்டல்ைாழ் சைல்லு்டலிகளும், 
சு்றாக்களும் சுறறுச்சூழலில் உள்்ள்தறவகறபை 
்தஙகள் உ்டலின்  ஊடுகலப்பு அ்டர்த்திவய ைாறறிக் 
சகாள்ைன ஆகும். எனவை அவை ஊடுகலப்பு 
ஒத்தமைவானகள் (Osmoconformers) 
என்்றவழக்கப்பைடுகின்்றன. பு்றச்சூழலின்  ்தன்வை 
எப்பைடி இருந்்தாலும் ்தஙகள் உ்டலின்  ஊடுகலப்பு 
அ்டர்த்திவய ைாற்றாைல் நிவலயான அ்ளவு்டன் 
வைத்திருக்கும் (எ.கா. நீர்நாய் (Otter)) உயிரிகள் 
ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவானகள் (Osmoregulators) 
என்று அவழக்கப்பைடுகின்்றன.  

சூழலிலுள்்ள உப்பின் அ்ளவு ைாற்றஙகவ்ள 
ெகித்துக் சகாள்ளும் அ்ளவின் அடிப்பைவ்டயில் 

உயிரிகள் ஸ்டீன�ானேமலன (Stenohaline)   
ைறறும் யூரினேமலன (Euryhaline) என இரு 
பிரிவுக்ளாகப் பிரிக்கப்பைடடுள்்ளன.  சூழலில் 
உள்்ள உப்பின் அ்ளவில் ஏறபைடும் சிறு ஏற்ற 
இ்றக்கஙகவ்ள ைடடுவை ெகித்துக்சகாள்பைவை 
ஸ்டீன�ானேமலன விலங்குகள் எனப்பைடுகின்்றன 
(எ.கா. ்தஙகமீன்). அவ்த சூழலில் உப்பின் அ்ளவில் 
ஏறபைடும் சபைரிய அ்ளவு ஏற்ற இ்றக்கஙகவ்ள 
ெகித்துக்சகாள்பைவை யூரினேமலன விலங்குகள் 
எனப்பைடும் (எ.கா. ஆர்டிமியா, ொல்ைன் ைறறும் 
திவலப்பியா மீன்).

அம்வைானியா, யூரியா ைறறும் யூரிக் அமிலம் 
ஆகியவைவய சபைரும்பைான்வை வநடரஜன் கழிவுப் 
சபைாருடக்ளாகும். க்டல் ைாழ் எலும்பு மீன்களில் 
உள்்ள டவரமீவ்தல் அவைன் ஆக்வஸைடு (TMO), 
சிலந்தியின் குைாவனன் ஆகியவையும், ஹிப்புரிக் 
அமிலம், அல்லன்வ்டானின், அல்லன்்டாயிக் 
அமிலம், ஆர்னிதுரிக் அமிலம், கிரியாடடினின், 
கிரியாடடின், பியுரின்கள், வபைரிமிடின்கள் ைறறும் 
ச்டரின்கள் ஆகியவையும் புர்த ை்ளர்சிவ்த 
ைாற்றத்தின் பி்ற கழிவுப் சபைாருடக்ளாகும்.

8.1  கழிவு நீகக முறைகள்  
(Modes of Excretion )

வநடரஜன் கழிவுப் சபைாருடகவ்ளச் வெகரித்து 
பு்றச்சூழலுக்கு சைளிவயற்ற கழிவு நீக்க 
ைண்்டலம் உ்தவுகி்றது.  இ்தறகாக விலஙகினஙகள் 
பைல்வைறு உத்திகவ்ளக் வகயாளுகின்்றன. 
அமிவனா அமிலஙகளின் சிவ்தவின் வபைாது 
உருைாகும்  அம்வைானியா, நச்சுத்்தன்வை 
மிக்க்தாகும். எனவை அது 
அம்வைானியாைாகவைா, யூரியாைாகவைா 
அல்லது யூரிக் அமிலைாகவைா 
சைளிவயற்றப்பைட்டாக வைண்டும். ஒரு விலஙகு 
்தன் உ்டலில் இருந்து எந்்தைவகயான வநடரஜன் 
கழிவு சபைாருவ்ள சைளிவயற்ற வைண்டும் 
என்பைவ்த அவவிலஙகின் ைாழி்டம் 
தீர்ைானிக்கி்றது. அம்வைானியாவை சைளிவயற்ற 
அதிக நீர் வ்தவைப்பைடுகி்றது.  ஆனால் குவ்றந்்த 
நச்சுத்்தன்வையுவ்டய யூரிக் அமிலத்வ்த 
சைளிவயற்ற மிகக்குவ்றந்்த அ்ளவு நீவர 
வபைாதுைான்தாகும்.  அம்வைானியாவை வி்ட நீரில் 
கவரயும் தி்றன் குவ்றைாக சகாண்்ட யூரியா, 
குவ்றந்்த நச்சுத்்தன்வை உவ்டயது.  அது 
உ்டலினுள் குறிப்பிட்ட வநரம் ைவர இருக்கலாம்.  
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சபைரும்பைாலான வநடரஜன் கழிவுப் சபைாருவ்ள 
அம்வைானியாைாக சைளிவயறறும் உயிரிகள் 
அனைானியா நீக்கிகள் (Ammonoteles) எனப்பைடும்.  
சபைரும்பைாலான மீன்கள், நீர்ைாழ் இருைாழ்விகள் 
ைறறும் நீர்ைாழ் பூச்சிகள் ஆகியவை 
அம்வைானியா நீக்கிகள் ஆகும்.  எலும்பு மீன்களில் 
உள்்ள அம்வைானியா, உ்டல்பைரப்பு ைறறும் செவுள் 
பைரப்புகள் ைழியாக விரைல் மூலம் அம்வைானியா 
அயனிக்ளாக சைளிவயறுகின்்றன.  

ஊர்ைன, பை்றப்பைன, நிலைாழ் நத்வ்தகள் 
ைறறும் பூச்சிகள் ஆகியவை வநடரஜன் 
கழிவுகவ்ள யூரிக் அமிலப் பைடிகஙக்ளாக, 
மிகக்குவ்றைான நீரிழப்பு்டன் 
சைளிவயறறுகின்்றன.  ஆ்தலால் அவை யூரிக் 
அமில நீக்கிகள் (Uricoteles) எனப்பைடும்.  நிலைாழ் 
விலஙகினஙகளில் நச்சுத்்தன்வை குவ்றந்்த யூரியா, 
ைறறும் யூரிக் அமிலம் வபைான்்றவை உறபைத்தி 
செய்யப்பைடுை்தன் மூலம் நீர் வெமிக்கப்பைடுகி்றது. 
பைாலூடடிகளும் நிலைாழ் இருைாழ்விகளும் 
யூரியாவை வநடரஜன் கழிைாக 
சைளிவயறறுகின்்றன இ்தனால் அவை யூரியா 
நீக்கிகள் (Ureoteles) எனப்பைடுகின்்றன.  
ைண்புழுக்கள் ைண்ணில் இருக்கும் வபைாது யூரியா 
நீக்கிக்ளாகவும் நீரில் இருக்கும் வபைாது 
அம்வைானியா நீக்கிக்ளாகவும் உள்்ளன. பை்டம் 8.1 ல்  
பைல்வைறு விலஙகு குழுக்களின் கழிவு நீக்கப் 
சபைாருடகள் ்தரப்பைடடுள்்ளன. 

விலஙகுலகத்தில் பைலைவகயான கழிவு நீக்க 
அவைப்புகள் அவைந்துள்்ளன.  எளிய குழல் 
ைடிவிலான ச்தான்வையான சிறுநீரகஙக்ளான 
புன�ாட்னடா நெஃப்ரீடியா (Protonephridia) ைறறும் 

நைட்டாநெஃப்ரீடியா (Metanephridia) ஆகியவை 
சபைரும்பைாலான முதுகு நாணற்றவைகளில் 
காணப்பைடுகின்்றன. முதுசகலும்பிகள், சிக்கலான 
குழல்வபைான்்ற சிறுநீரகஙகவ்ளப் சபைறறுள்்ளன. 
நா்டாப்புழு வபைான்்ற ்தடவ்டப்புழுக்களில், 
குறறிவழகவ்ளக் சகாண்்ட,  சுடர் நெலகள்  
(Flame cells) எனும் சி்றப்பு செல்கவ்ளக் சகாண்்ட 
புவராடவ்டா சநஃப்ரிடியாக்கள் கழிவு நீக்கப் 
பைணிவயச் செய்கின்்றன. ஆம்பியாக்ஸைஸில் 
நீளிவழகவ்ளக் சகாண்்ட நொலின�ாமெட்டுகள் 
(Solenocytes) அப்பைணிவயச் செய்கின்்றன. 
நிசைடவ்டாடுகளில் ந�னந�ட் நெலகளும், 
(Rennette cells) ைவ்ள்தவெப்புழுக்கள் ைறறும் 
சைல்லு்டலிகளில்  சைட்டாசநஃப்ரிடியாக்கள், 
எனும் குழல் ைடிை கழிவு நீக்க உறுப்புகளும், 
கழிவு நீக்கப் பைணிகவ்ளச் செய்கின்்றன. பூச்சிகளில் 
ைாலபீஜியன நுண்குழலகள் (Malpighian tubues) 
கழிவு நீக்க உறுப்பைாகச் செயல்பைடுகின்்றன.  இ்றால் 
வபைான்்ற கிரஸவ்டஷியாக்களில் பசமெ சு�ப்பி 
(Green glands) அல்லது உணர்நீட்சி சு�ப்பிகள் 
(Antennal glands), கழிவு நீக்கப் பைணிவயச் 
செய்கின்்றன. முதுசகலும்பிகளில் சைவவைறு 
ைவககளில் உள்்ள சிறுநீரகஙகள் சுறறுச் 
சூழலுக்வகறபை ைாறுபைடடு காணப்பைடுகின்்றன.  

சநஃப்ரான்கள் சிறுநீரகத்தின் அவைப்பு 
ைறறும் செயல் அலகாகும். ஊர்ைனைறறில் 
கி்ளாைருலஸ குவ்றைாகவைா அல்லது 
கி்ளாைருலஸ ைறறும் சென்வல ைவ்ளவு ஆகிய 
இரண்டும் இல்லாைவலா இருப்பை்தால் 
மிகக்குவ்றந்்த அ்ளவு நீர்த்்த (்தாழ் உப்பை்டர்வு) - 
(Hypotonic) சிறுநீவர உறபைத்தி செய்கின்்றன.  
பைாலூடடிகள் நீண்்ட சென்வல ைவ்ளவிவனப் 
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படம் 8.1 பல்வேறு விலங்கு குழுக்களின் ்கழிவு நீக்கப் பபொருட்கள்
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சிறுநீரகத்தின் வைல் மூன்று அடுக்குக்ளாக, ரீனல் 
ஃவபைசியா, சபைரிரீனல் சகாழுப்பு உவ்ற ைறறும் நார் 
உவ்ற ஆகிய ஆ்தரவுத்திசுக்கள் அவைந்துள்்ளன.  

படம் 8.3 சிறுநீர்கத்தின் நீள் பவேடடுத்்தொற்றம்

சிறுநீரகத்தின் நீள்சைடடுத் வ்தாற்றத்தில் 
(பை்டம்: 8.3)  சைளிப்பு்ற கார்ச்டக்ஸ, உடபு்ற 
சைடுல்லா ைறறும் சபைல்விஸ பைகுதிகள் 
காணப்பைடுகின்்றன.  சைடுல்லா பைகுதி, சில கூம்பு 
ைடிை திசுத் ச்தாகுப்புகளினால் 
பிரிக்கப்பைடடுள்்ளன. இத்திசுத் ச்தாகுப்புகளுக்கு 
நைடுலலரி பி�மிடுகள் அல்லது சிறுநீ�க 
பி�மிடுகள் என்று சபையர்.  சைடுல்லரி 
பிரமிடுகளுக்கிவ்டவய  நீடசியவ்டந்துள்்ள 
கார்ச்டக்ஸின் பைகுதிகளுக்கு நபர்டினியின 
சிறுநீ�கததூண்கள் (Renal columns of Bertini) என்று 
சபையர்.  சிறுநீரகத்தின் குழிந்்த பைரப்பின் 
உடபைகுதியில் உள்்ள வைடடிறகு சிறுநீ�க மேலம் 
(Renal hilum) என்று சபையர்.  இ்தன் ைழியாக சிறுநீரக 
நா்ளம்,  இரத்்தநா்ளஙகள், நரம்புகள் ஆகியவை 
சிறுநீரகத்தினுள் செல்கின்்றன.  வெலத்தின் 
உடபு்றத்தில் உள்்ள அகன்்ற புனல் ைடிை 
இவ்டசைளிக்கு சிறுநீ�க நபலவிஸ் என்றும்   
அவை சபைறறுள்்ள நீடசிகளுக்கு காலிநெஸ் 
(calyces) என்றும் சபையர். சிறுநீரக சபைல்விஸின் 
ச்தா்டர்ச்சியாக, சிறுநீரக நா்ளம் உள்்ளது.  
காலிசெஸ, சபைல்விஸ ைறறும் சிறுநீரக 
நா்ளஙகளின் சுைர்களில் ைரியற்ற ்தவெகள் 
உள்்ளன. இவை ஒழுஙகவைைாக இயஙகுகின்்றன. 
காலிநெஸ் சிறுநீவரச் வெகரித்து சிறுநீர் நா்ளம் 
ைழியாக அனுப்புகி்றது.  அச்சிறுநீர் ்தறகாலிகைாக 
சிறுநீர்ப்வபையில் வெமிக்கப்பைடுகி்றது. சிறுநீர்ப்வபை 
சிறுநீர் சைளிவிடு நா்ளத்தில் தி்றக்கி்றது.  அ்தன் 
ைழியாகச் சிறுநீர் சைளிவயற்றப்பைடுகி்றது.

சபைறறிருப்பை்தால் அ்டர்த்தி மிகுந்்த (உயர்உப்பை்டர்வு) 
(Hypertonic) சிறுநீவர உறபைத்தி செய்கின்்றன.  
சநஃப்ரானின் சென்வல ைவ்ளவு அ்டர்த்தி மிகுந்்த 
சிறுநீவர உருைாக்கும் ைவகயில் பைரிணாை 
ைாற்றம் அவ்டந்துள்்ளது. க்டல் மீன்களில் உள்்ள 
கி்ளாைருலஸ அற்ற சிறுநீரகஙகளிலிருந்து 
உருைாகும் மிகக்குவ்றைான சிறுநீரின் அ்டர்த்தி 
அம்மீன்களின் உ்டல்திரைத்தின் அ்டர்த்திக்கு  
ெைைான்தாகும். இருைாழ்விகளிலும் நன்னீர் 
மீன்களிலும் சென்வல ைவ்ளவு இல்லா்த்தால் 
நீர்த்்த சிறுநீர் (்தாழ் உப்பு அ்டர்வு) உருைாகி்றது.  

8.2  மனிதனின் கழிவு நீகக மண்டலம் 
(Human Excretory system)

ைனி்த சிறுநீரக ைண்்டலத்தில் ஓரிவண 
சிறுநீரகஙகள், ஓரிவண சிறுநீரக நா்ளஙகள், 
சிறுநீர்ப்வபை ைறறும் சிறுநீர் சைளிவிடு நா்ளம் 
ஆகியவை அ்டஙகியுள்்ளன (பை்டம்: 8.2). 
அ்டர்சிைப்பும் பைழுப்பும் கலந்்த நி்றத்திலுள்்ள 
சிறுநீரகஙகள் அைவர விவ்த ைடிவிலானவை, 
இவை வைல் ையிறறுப்பைகுதியில், கவ்டசி ைார்பு 
முள்ச்ளலும்பிறகும் மூன்்றாைது ையிறறுப்பைகுதி 
முள்ச்ளலும்பிறகும் (Lumbar) இவ்டவய ையிற்றவ்ற 
முதுகுப்பு்ற உடசுைர் பைரப்வபை ஒடடி 
அவைந்துள்்ளன.  இ்டது சிறுநீரகத்வ்த வி்ட ைலது 
சிறுநீரகம் ெறவ்ற ்தாழ்ந்துள்்ளது.

படம் 8.2  மனித ்கழிவு நீக்க மணடலம்.

8.2.1.  சிறுநீரகத்தின் அறமப்பு 
(Structure of kidney)

ஒவசைாரு சிறுநீரகமும் ெராெரியாக 120 கிராம் 
மு்தல் 170 கிராம் ைவர எவ்ட சகாண்்டது.  
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உள்்ளடுக்கு வபைாவ்டாவெடடுகள் (Podocytes) எனும் 
எபிதீலிய செல்க்ளால் ஆனது. னபானடா மெட்டுகள் 
பைா்தைடிை நீடசிகளில் முடிகின்்றன. இந்நீடசிகள் 
கி்ளாைருலஸின் அடிப்பைவ்ட ெவவில் 
ஒடடிக்சகாண்டுள்்ளன.  இந்நீடசிகளுக்கு 
இவ்டவய உள்்ள தி்றப்புகளுக்கு வடிபிளவுகள் 
(Filtration slits) என்று சபையர். 

சிறுநீரக நுண்குழல், சபைௌைானின் 
கிண்ணத்திறகுப் பி்றகு அண்மை சுருள் 
நுண்குழலாகவும் (PCT) பி்றகு சகாண்வ்ட ஊசி 
ைடிைம் சகாண்்ட நேனனலயின வமளவாகவும் 
உருைாகி்றது.  சென்வலயின் ைவ்ளவு என்பைது 
சைல்லிய கீழி்றஙகு தூம்வபையும் ்தடித்்த வைவலறு 
தூம்வபையும் சகாண்்ட்தாகும்.  வைவலறு தூம்பு 
அதிக சுரு்ளவைப்புவ்டய னெயமை சுருள் நுண் 
குழலாக ச்தா்டர்கி்றது (DCT).  இறுதியில் இக்குழல் 
வெகரிப்பு நா்ளத்தில் முடிைவ்டகி்றது. சைடுல்லரி 
பிரமிடுகள் ைறறும் சபைல்விஸ பைகுதிகளின் 
ைழியாக செல்லும் வெகரிப்பு நா்ளம், வைலும் பைல 
வெகரிப்பு நா்ளஙகளு்டன் இவணந்து பைாப்பில்லரி 
நா்ளைாகி்றது.  பாப்பிலலரி ொளம் காலிசெஸ 
பைகுதியில் சிறுநீவர விடுவிக்கி்றது.

சிறுநீரக நுண்குழல்களின், அண்வை சுருள் 
நுண்குழல் (PCT)  ைறறும் வெய்வை சுருள் 
நுண்குழல்கள் (DCT) ஆகியவை சிறுநீரகத்தின் 
கார்டிகல் (பு்றணி) பைகுதியிலும், சென்வலயின் 
ைவ்ளவு சைடுல்லரி பைகுதியிலும் அவைந்துள்்ளன.  

படம் 8.5 (அ) ்கொர்டி்கல பெஃப்ரொன்்கள் மி்க அதி்க 
அளவில பவேளிப்பு்ற ்கொர்படகஸில 
்கொணப்படுகின்்றன. (ஆ) உடபு்ற்கொர்படகஸில  
ஜக்ஸடொ பமடுலலரி பெஃப்ரொன்்கள் முககியமொ்கக  
்கொணப்படுகின்்றன.

8.2.2. நெஃப்ரரானின் அறமப்பு

ஒவசைாரு சிறுநீரகமும் சிக்கலான 
குழல்கவ்ளக் சகாண்்ட ஒரு மில்லியன் 
சநஃப்ரான்க்ளால் ஆனது.  சநஃப்ரான்கள் ்தான் 
சிறுநீரகத்தின் அவைப்பு ைறறும் செயல் அலகு 
ஆகும் (பை்டம் 8.4). ஒவசைாரு சநஃப்ரானிலும் 
ைடிகடடும் பைகுதியான ரீ�ல கார்பெல  
(Renal corpuscle) அல்லது ைாலபிஜியன உறுப்பு 
(Malpighian body) ைறறும் சிறுநீரக நுண்குழல்  
(Renal tubule)  ஆகிய இரு பைகுதிகள் உண்டு.  சிறுநீரக 
நுண்குழல் வெகரிப்பு நா்ளம் என்னும் நீண்்ட 
குழலில் தி்றக்கி்றது. சிறுநீரக நுண்குழல் 
இரடவ்டச் சுைருவ்டய கிண்ண ைடிை அவைப்பைான 
சபைௌைானின் கிண்ணம் எனும் அவைப்பில் 
ச்தா்டஙகுகி்றது.  சபைௌைானின் கிண்ணத்தினுள்  
இரத்்த நுண் நா்ளஙக்ளால் ஆன கிளாைருலஸ் 
(Glomerulus) காணப்பைடுகி்றது.

ªõO„ªê™
¸‡ îñQ

ªð÷ñ£Q¡
A‡í‹

ñ£‚°ô£
ªì¡ú£

¶èœ
ªê™èœ

à†ªê™
¸‡îñQ

A÷£ñ¼ôv
«êŒ¬ñ ²¼œ
¸‡°ö™

Ü‡¬ñ
²¼œ

¸‡°ö™

1

2
3

4

5

ªý¡«ôJ¡
õ¬÷¾

«êèKŠ¹
ï£÷‹

படம் 8.4 பெஃப்ரொனின் அமமப்பு

இது சிறுநீரக நுண்குழலுக்கு ைடிதிரைத்வ்த 
அனுப்புகி்றது (பை்டம் 8.4).  சபைௌைானின் கிண்ணம் 
ைறறும் கி்ளாைருலஸ ஆகியவை வெர்ந்்த 
அவைப்வபை ரீனல் கார்பைெல் (Renal corpuscle) ஆகும். 
கி்ளாைருலஸில் உள்்ள எண்வ்டாதீலியத் திசுவில் 
நிவ்றய நுண்துவ்ளகள் (fenestrae) உள்்ளன.  
கி்ளாைருலஸின் பு்ற அடுக்கு, எளிவையான ்தடவ்ட 
செல்க்ளால் ஆக்கப்பைட்ட சபைவரட்டல் அடுக்காகும்.  
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சபைரும்பைாலான சநஃப்ரான்களின் சென்வலயின் 
ைவ்ளவு குடவ்டயாகவும்,  அ்தன் மிகச்சிறிய பைகுதி 
ைடடுவை சைடுல்லாவினுள் நீடடிக்சகாண்டும் 
இருக்கின்்றது.  இ்தறகு கார்டிகல் சநஃப்ரான்கள் 
என்று சபையர்.  வைறு சில சநஃப்ரான்கள் மிக நீண்்ட 
சென்வலயின் ைவ்ளவு சகாண்்ட்தால் அவை, 
சைடுல்லரி பைகுதியின் ஆழ் பைகுதி ைவர நீண்டு 
அவைந்துள்்ளது.  இத்்தவகய சநஃப்ரான்கள் 
ஜக்ஸ்டா சைடுல்லரி சநஃப்ரான்கள் 
என்்றவழக்கப்பைடுகின்்றன (சைடுல்லா அருகு 
சநஃப்ரான்கள்) (பை்டம் 8.5 அ ைறறும் ஆ).

ந�ஃப்ான்களின் இ்த்த நுண் 
�ா்ளதந்தாகுபபு

சநஃப்ரான்களில் இரு இரத்்த நுண்நா்ளத் 
ச்தாகுப்புகள் உள்்ளன.   ஒன்று கி்ளாைருலஸிலும் 
ைறச்றான்று நுண்குழல்கவ்ளச் சுறறிலும் 
அவைந்துள்்ளது. கி்ளாைருலஸில் உள்்ள இரத்்த 
நுண்நா்ளத்ச்தாகுப்பு ைற்றதிலிருந்து 
வைறுபைட்ட்தாகும். ஏசனனில், இத்ச்தாகுப்பு 
இரத்்தத்வ்த எடுத்துச் செல்லும்வபைாது  உடசெல் 
நுண் ்தைனிக்ளாகவும் (Afferent arterioles) 
சைளிவயறும் வபைாது சைளிச்செல் நுண் 
்தைனிக்ளாகவும் (Efferent arterioles) 
சைளிவயறுகின்்றன. 
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படம் .8.6 பெஃப்ரன்்களின் இரத்த ெொளங்்கள்

இந்்த சைளிச்செல் நுண்்தைனிகள், 
கி்ளாைருலஸிலிருந்து சைளிவயறிய பின், 
நுண்ணிய நா்ளஙக்ளாகப் பிரிந்து சிறு நீரக 
நுண்குழவலச் சூழ்ந்து காணப்பைடுகின்்றன. இவை 
பு்ற நுண்குழல் இரத்்த நா்ளஙகள்  

(Peritubular capillaries) என்று அவழக்கப்பைடுகின்்றன. 
ஜக்ஸ்டா சைடுல்லரி சநஃப்ரான்களில், வைறகண்்ட 
சைளிச்செல் நுண் ்தைனிகள் நீள் கறவ்றயாக, 
சென்வல ைவ்ளவுக்கு இவணயாக நீண்்ட 
நா்ளத்வ்த உருைாக்கியுள்்ளன.   இ்தறகு ைாொ 
சரக்்டா என்று சபையர்.  கார்டிகல் சநஃப்ரான்களில் 
ைாொ சரக்்டா  காணப்பைடுைதில்வல அல்லது 
எண்ணிக்வகயில் குவ்றந்திருக்கும் (பை்டம் 8.6).

 ந்தரிந்து ந்தளிந�ாம்

நெஃப்ரரான்கள் நீண்ட மற்றும் குடற்டயரான 
நென்்ல வறைவுகறைப் 
நெற்றிருப்ெதன் முககியத்துவம் யராது?

8.3  மனிதனில் சிறுநீர் 
உருவராகும் முறை 
(Mechanism of 
urine formation in 
human) 

அமிவனா அமிலஙகள் சிவ்தக்கப்பைடுை்தால் 
உருைாகும் வநடரஜன் கழிவுகள் கல்லீரலில் 
யூரியாைாக ைாற்றப்பைடுகின்்றன. இது 
ஆர்னிதம்தன சுழற்சி அல்லது யூரியா  சுழற்சி 
என்று அவழக்கப்பைடுகி்றது (பை்டம் 8.7). 
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படம் 8.7 ஆர்னித்மதன் சுழறசி

சிறுநீர் உருைாக்கத்தில், கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடு்தல், குழல்களில் மீ்ள உறிஞ்சு்தல் ைறறும் 
குழல்களில் சுரத்்தல் ஆகிய மூன்று செயறபைாடுகள் 
உள்்ளன.
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(i)  கி்ளாமருலார் �டிகட்டு்தல்  
(Glomerular filtration) :

சிறுநீரகத்்தைனி மூலம் இரத்்தம் கி்ளாைருலவஸை 
சென்்றவ்டகி்றது.  இரத்்தத்தில், அதிக அ்ளவு நீர், 
கூழ்ை புர்தஙகள், ெர்க்கவரகள், உப்புகள் ைறறும் 
வநடரஜன் கழிவுப் சபைாருடகள் ஆகியவை 
அ்டஙகியுள்்ளன.  சிறுநீர் உருைா்தலின் மு்தல் 
பைடியான இரத்்தத்வ்த ைடிகடடும் நிகழ்வு 
கி்ளாைருலஸில் நவ்டசபைறுகி்றது. இது ஒரு இயல்பு 
க்டத்்தல் நிகழ்ைாகும்.  கி்ளாைருலஸில் உள்்ள  
இரத்்த நுண்நா்ளஙகவ்ள விடடு சைளிவயறும் 
திரைம் சபைௌைானின் கிண்ணத்வ்த அவ்டகி்றது.  
இத்திரைத்திறகு கி்ளாைருலார் ைடிதிரைம் 
(Glomerular filtrate) என்று சபையர்.  இரத்்த 
பி்ளாஸைாவில் உள்்ள நீர் ைறறும்  சிறிய 
மூலக்கூறுகள் ஊடுருைக்கூடிய சைல்லிய 
ெவவிவனயும் சபைரும்பைரப்வபையும் கி்ளாைருலஸ 
சபைறறுள்்ளது.  உடசெல் இரத்்தநா்ளத்தின் ைழியாக 
அதிக விவெயு்டன் கி்ளாைருலஸைுக்குள் நுவழயும் 
இரத்்தம், சைளிச்செல் இரத்்த நா்ளத்தின் ைழிவய 
சைளிவயறும் வபைாது விவெ அதிகரிக்கி்றது.  
ஏசனனில், உடசெல் இரத்்த நா்ளம், சைளிச்செல் 
இரத்்த நா்ளத்வ்த  வி்ட அகன்்றது. இ்தனால் 
ஏறபைடுத்்தப்பைடும் நீர்ை அழுத்்தம் (Hydrostatic pressure) 
ைனி்தனில் சுைார் 55 mm Hg என 
கணக்கி்டப்பைடடுள்்ளது.

சிறுநீரகஙகள் 24 ைணிவநரத்தில் சுைார் 180லி 
அ்ளவுக்கு கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்வ்த உறபைத்தி 
செய்கின்்றன. இரத்்தத்திலுள்்ள நீர், குளுக்வகாஸ, 
அமிவனா அமிலஙகள் ைறறும் வநடரஜன் கழிவுப் 
சபைாருடகள் ஆகியவை இயல்பைாக கி்ளாைருலவஸை 
ைந்்தவ்டகின்்றன. எனவை ைடிதிரைம் ஏ்றத்்தாழ 
இரத்்தத்திறகு நிகரான உடசபைாருடகவ்ளவய 
சபைறறுள்்ளது. 5nm ஐ வி்ட சபைரிய மூலக்கூறுகள் 
குழல்களுக்குள் நுவழய முடிைதில்வல. 
கி்ளாைருலஸில் ைடிகடடும் ெவவின் ைழியாக 
நீரும், இரத்்தத்திலுள்்ள பி்ற கவரசபைாருடகளும் 
சைளிவய்ற,  இரத்்தத்திலுள்்ள கி்ளாைருலார் நீர்ை 
அழுத்்தவை காரணைாகும்.  கி்ளாைருலார் இரத்்த 
அழுத்்தம்  (ஏ்றத்்தாழ 55 mm Hg)  பி்ற  இரத்்த 
நுண்நா்ளத் ச்தாகுப்புகளில் இருப்பைவ்த வி்ட 
அதிகைான்தாகும். இரத்்த நுண்நா்ளஙகளின் 
பி்ளாஸைா புர்தஙகள் இரண்டு எதிர் விவெகவ்ள 
அளிக்கின்்றன.  கூழ்ை ஊடுகலப்பு அழுத்்தம் 
(Colloidal osmotic pressure) (30 mm Hg) ைறறும்   
கி்ளாைருலார் கிண்ணஙகளில் (capsular) நீர்ை 

அழுத்்தம் (15 mm Hg) எனும் இவை கி்ளைருலார் 
கிண்ணஙகளில்  உள்்ள திரைஙக்ளால் 
உருைாகின்்றது.   இவவிரண்டு அழுத்்தஙகளும் 
வெர்ந்து (30 mm Hg + 15 mm  Hg = 45 mm Hg )  
45 mm Hg  எதிர் அழுத்்தத்வ்த ்தருை்தால் மீ்தமுள்்ள 
அதிகப்பைடியான (10 mm Hg) நிகர அழுத்்தவை  
(Net filtration) சிறுநீரக நுண் ைடிகடடு்தல் 
(Ultrafiltration) நிகழ்வுக்குக் காரணைாக அவைகி்றது.

நிகர ைடிகட்டலுக்கான  
அழுத்்தம்    

=  கி்ளாைருலாரின் நீர்ை 
அழுத்்தம் – (கூழ்ை 
ஊடுகலப்பு அழுத்்தம் + 
கி்ளாைருலர்  
கிண்ணத்தின்  நீர்ை 
அழுத்்தம்)

நிகர ைடிகட்டலுக்கான  
அழுத்்தம்   

=  55 mm Hg – (30 mm Hg + 
15 mm Hg) = 10 mm Hg

 இரண்டு சிறுநீரகஙகளிலும் உள்்ள சைாத்்த 
சநஃப்ரான்கள் ஒரு நிமி்டத்தில் உருைாக்கும் ைடி 
திரைத்தின் சகாள்்ள்ளவை கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடும் வீ்தைாகும்.  முதிர்ச்சியவ்டந்்த 
ைனி்தர்களில் இவவீ்தம் ஒரு நிமி்டத்தில் சுைார்  
120 மி.லி. மு்தல் 125 மி.லி ைவர ஆகும்.  
கி்ளாைருலஸிலிருந்து சபைௌைனின் 
கிண்ணத்திறகுள் நுவழயும் ைடிதிரைம் 
மு்தலநிமல சிறுநீர் எனப்பைடும்.  
கி்ளாைருலஸிலிருந்து இரத்்தம் சைளிச்செல் ்தைனி 
ைழியாக சைளிவயறுகி்றது.  இந்நா்ளத்தில் உள்்ள 
ைரியற்ற ்தவெகளின் சுருக்கத்்தால் இரத்்தநா்ளம் 
சுருஙகுகி்றது.  அட்டைவண 8.1 ல் இரத்்தப் 
பி்ளாஸைாவிலும் கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்திலும் 
உள்்ள சபைாருடகளின் அ்டர்த்தி ்தரப்பைடடுள்்ளது.  
கி்ளாைருலார் ைடிதிரைைானது பி்ளாஸைா 
புர்தத்வ்தத்்தவிர மீதி அவனத்வ்தயும் 
சபைறறிருப்பை்தால் இது இரத்்தப் பி்ளாஸைாவை 
ஒத்துக் காணப்பைடுகி்றது.   

கார்டடிகல் சநஃப்ரான்களில், இரத்்தம் 
சைளிச்செல் ்தைனியிலிருந்து பு்ற நுண்குழல் 
நா்ளத்ச்தாகுப்பிறகு சென்று அஙகிருந்து சிவர 
ைண்்டலத்திறகுள் நுவழகி்றது.  இவைாறு 
செல்லும்வபைாது குழல்கவ்ளச் சுறறியுள்்ள 
இவ்டயீடடு திரைத்திலிருந்து மீ்ள உறிஞ்ெப்பைட்ட 
நீர் ைறறும் பி்ற கவரசபைாருள்கவ்ளக் சகாண்டு 
செல்கி்றது.

}

}
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 ந்தரிந்து ந்தளிந�ாம்

கல்லீ்ல் இறுகக ந�ாயினால் 
பாதிககபபட்ட�ரின் இ்த்தததில் இயல்பான 
அ்ளவ� விடக குவ்றந்்த அ்ளவில் பி்ளாஸமா 
பு்்தஙகளும், இயல்பான கி்ளாமருலார் 
�டிகட்டு்தல் வீ்ததவ்த விட (GFR) அதிகமான 
வீ்தததிலும் காணபபடும்.  பி்ளாஸமா பு்்தததின் 
குவ்றவு கி்ளாமருலார் �டிகட்டு்தல் வீ்ததவ்த 
ஏன் அதிகபபடுததுகி்றது என வி்ளககுக.

சென்வல ைவ்ளவில் உள்்ள கீழிறங்கு 
குழாயின  சுைர்களில் அக்வானபாரினகள் 
இருப்பை்தால் நீர் ஊடுருவிச் செல்லும். ஆனால், 
உப்புக்க்ளால் ஊடுருவிச் செல்ல  இயலாது. 
கீழி்றஙகு தூம்பின் ைழியாக நீர் சைளிவயறுை்தன்  
காரணைாக, வொடியம் (Na+) ைறறும் குவ்ளாவரடு 
(Cl-) அயனிகளின் அ்டர்த்தி ைடிதிரைத்தில் 
அதிகைாக உள்்ளது. 

சென்வல ைவ்ளவின் னைனலறு குழாயின  
சுைர்கள், நீவர அனுைதிப்பைதில்வல.  ஆனால்,  
கவரசபைாருடக்ளான வொடியம் (Na+), குவ்ளாவரடு 
(Cl-) ைறறும் சபைாட்டாசியம் (K+) அயனிகள் 
ஊடுருை அனுைதிக்கி்றது.

னெயமை சுருள் நுண் குழல (Distal convoluted 
tubule) நீவர மீ்ள எடுத்து  குழலுக்குள் 
சபைாட்டாசியத்வ்தச் சுரக்கி்றது. எனவை வெய்வை 
சுருள் நுண்குழல் திரைத்தில் நீர், வொடியம் 
ைறறும் குவ்ளாவரடு ஆகியவை எஞ்சியுள்்ளது.  
இஙகு உ்டலின் வ்தவையின் அடிப்பைவ்டயில் 
சபைாருடகள் மீ்ள உறிஞ்ெப்பைடுைவ்த 
ொர்வைான்கள் சநறிப்பைடுத்துகின்்றன. 
இரத்்தத்தின் pHஐ ஒழுஙகுபைடுத்்த வபைகார்பைவனட 
(HCO3

-)கள் மீ்ள உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது. இரத்்தத்தில் 
சபைாட்டாசியம் ைறறும் வொடியம் அ்ளவுகளின் 
நிவலத்்தன்வையும் இப்பைகுதியில் ்தான் 
முவ்றப்பைடுத்்தப்பைடுகி்றது. 

 குறிபபு  

அககு�ாநபாரின்கள (Aquaporins) என்பவ� நீர் 
ஊடுரு�ச் நெய்யும் பாவ்தகள ஆகும் (ெவ்வு 
கடதது பு்்தம்). இவ� சிறுநீ்க குழல் பகுதி மறறும் 
திசுவிவட தி்�ததின் இவடநய நிலவும் 
ஊடுப்�ல் அழுத்த ந�றுபாடு கா்ணமாக நீர் 
மூலககூறுகள எபிதீலியச் நெல்கள �ழிநய 
கடத்த �ழிநெய்கின்்றன. 

அட்டைவண 8.1 இரத்்த பி்ளாஸைா ைறறும் 
கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்திலுள்்ள சபைாருடகளின் 
அ்டர்த்தி செறிவு

சபைாருள் இரத்்த 
பி்ளாஸைாவில்  
உள்்ள செறிவு /

gdm-3

கி்ளாைருலார் 
ைடிதிரைத்தில் 
உள்்ள செறிவு /  

gdm-3

நீர் 900 900

புர்தஙகள் 80.0 0.05

அமிவனாஅமிலஙகள் 0.5 0.5

குளுக்வகாஸ 1.0 1.0

யூரியா 0.3 0.3

யூரிக் அமிலம் 0.04 0.04

கிரியாடடினின் 0.01 0.01

கனிை அயனிகள்  
(Na+, K+ ைறறும் Cl- )

7.2 7.2

(ii)   குழல்களில்  மீ்ள  உறிஞெபபடு்தல் 
(Tubular reabsorption)

இந்நிகழ்வின் மூலம் ைடிதிரைம் மீண்டும் 
சுறவ்றாட்டத்திறகுள் செல்கி்றது.  ஒரு நாளில் 
உருைாகும் ைடிதிரைத்தின் அ்ளவு சுைார் 170 லி 
மு்தல் 180 லி ைவர ஆகும்.  சிறுநீர் சைளிவயற்றம் 
ஒரு நாளில் சுைார் 1.5 லி ஆகும்.  அ்தாைது, 
ைடிதிரைத்தில் சுைார் 99% குழல்க்ளால் மீ்ள 
உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது.  ஏசனனில், ைடிதிரைத்தில் 
உள்்ள சில சபைாருடகள் உ்டலுக்குத் 
வ்தவைப்பைடுகின்்றன.  இந்நிகழ்ச்சி 
வ்தர்ந்ச்தடுத்து மீ்ள உறிஞ்சு்தல் எனப்பைடும். 
சநஃப்ரானின் நுண் குழல்களின் பைல்வைறு 
இ்டஙகளிலுள்்ள எபிதீலியச்செல்களில் இயல்பு 
க்டத்்தல், செயல்மிகு க்டத்்தல், விரைல் ைறறும் 
ஊடுகலப்பு ஆகிய முவ்றகளில் ஏ்தாைது 
ஒன்றிவன பையன்பைடுத்தி மீ்ள உறிஞ்சு்தல் 
நவ்டசபைறுகின்்றது.

அண்வை சுருள் நுண்குழலில், குளுக்வகாஸ, 
லாக்டிக் அமிலம் (லாக்வ்டட), அமிவனா 
அமிலஙகள், வொடியம் அயனிகள் (Na+) ைறறும் 
நீர் ஆகியவை ைடிதிரைத்திலிருந்து மீ்ள 
உறிஞ்ெப்பைடுகின்்றன. அத்து்டன் வொடியைானது 
னொடியம் -நபாட்டாசியம் உந்தத்தால செயல்மிகு 
க்டத்்தல் மூலம் அண்வை சுருள் நுண்குழலில் 
மீண்டும் உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது. மிகச் சிறிய அ்ளவில் 
யூரியா ைறறும் யூரிக் அமிலமும் மீ்ள 
உறிஞ்ெப்பைடுகின்்றன. அண்வை சுருள் நுண்குழல் 
செல்களில் நவ்டசபைறும் க்டத்்தவலக் 
காடடுகின்்றது.

XI Std Biology-Zoology Chapter-8 TM.indd   158 20/12/2021   12:08:48



159

வெகரிப்பு நா்ளத்தின் ைழிவய நீர் ஊடுருவிச் 
செல்கி்றது.  சபைாட்டாசியம் அயனிகள் நெயல மிகு 
கடத்தல மூலம் குழலினுள் வி்டப்பைடுகின்்றது. 
வைலும், வொடியம் மீ்ள உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது.  
எனவை அ்டர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உருைாகி்றது. 
இப்பைகுதியின் சுைர் ைழியாக நீர் உடசெல்ல 
அக்குைாவபைாரின்கள் காரணைாகின்்றன.  
அக்குைாவபைாரின்கள் என்பைவை  ெவவு ைழி 
சபைாருடகவ்ள க்டத்தும் புர்தைாகும். இவை நீவர 
ஊடுருை அனுைதிக்கும் கால்ைாய்கள் எனப்பைடும்.  

(iii)  குழல்களில் சு்த்தல் (Tubular secretion)

வெடரஜன், சபைாட்டாசியம், அம்வைானியா, 
கிரியாடடினின் ைறறும் கரிை அமிலஙகள் 
ஆகியவை பு்ற நுண்குழல்கவ்ளச் சுறறியுள்்ள 
இரத்்த நுண் நா்ளத் ச்தாகுப்பிலிருந்து குழலில் 
உள்்ள ைடிதிரைத்தினுள் செல்கின்்றன. அண்வை 
சுருண்்ட நுண்குழலில் அதிக அ்ளவில் நீர் 
உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது. சென்வல ைவ்ளவில் 
வொடியம் அயனிகளும் நீரும் பைரிைாற்றம் 
செய்யப்பைடுகின்்றன. பி்றகு  ்தாழ்உப்பை்டர்வு 
(Hypotonic) ்தன்வை சகாண்்ட திரைம்  வெய்வை 
சுருள் நுண்குழவல அவ்டகின்்றது. அதில் யூரியா 
ைறறும் உப்புக்கள் ஆகியவை பு்ற நுண்குழல் 
இரத்்த நா்ளஙகளிலிருந்து வெய்வை சுருள் குழலின் 
செல்களுக்குள் ைந்து வெர்கின்்றன.  இந்நிவலயில் 
உள்்ள சிறுநீரில் ைடிதிரைமும்  சுரக்கப்பைட்ட 
சபைாருடகளும் உள்்ளன.  இது, வெகரிப்பு 
நா்ளத்திறகுள் நுவழயும் வபைாது நீர் 
உறிஞ்ெப்பைடுை்தால், அ்டர்த்தி அதிகைான 
உயர்உப்பை்டர்வு (Hypertonic) ்தன்வை சகாண்்ட 
சிறுநீர் உருைாகி்றது. குழலில் உள்்ள ைடிதிரைத்தில் 
சைளிவி்டப்பைடுகி்ற ஒவசைாரு வெடரஜன் 
அயனிக்கும் ஒரு வொடியம்  அயனி, குழல் 
செல்களினால் உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது. இவைாறு 
சுரக்கப்பைட்ட வெடரஜன், வபை-கார்பைவனடடுகள், 
வபை-பைாஸவபைடடுகள் ைறறும் அம்வைானியா 
ஆகியைறறு்டன் இவணந்து கார்பைானிக் அமிலம் 
(H2CO3) ைறறும் பைாஸபைாரிக் அமிலைாக (H3Po4) 
ைாறுகி்றது. திரைத்திலுள்்ள வெடரஜன்  அயனி 
இவைாறு நிவலபைடுத்்தப்பைட்ட்தால், அவை மீ்ள 
உறிஞ்ெப்பைடுைது ்தடுக்கப்பைடுகி்றது.

 குறிபபு
ஆஸநமாலாரிட்டி – நீரில் கவ்ந்துள்ள 
கவ்நபாருட்களின் அடர்ததிநய 
அககவ்ெலின் ஆஸநமாலாரிட்டி ஆகும்.  
இ்தறகான அலகு மில்லி ஆஸநமால்கள/ 
லி (mOsm / L).

அடர்ததி மிகக சிறுநீர் உரு�ா்தல் 
(Formation of concentrated urine) 

சிறுநீர் எதிவராட்ட முவ்றவய பையன்பைடுத்தி 
சிறுநீரகஙகள், அ்டர்த்தி மிக்க சிறுநீர் உறபைத்திவய 
நிவ்றவைறறுகின்்றன. சென்வல ைவ்ளவின் 
முக்கியப்பைணி, வொடியம் (Na+) ைறறும் குவ்ளாவரடு 
(Cl-) அயனிகளின் அ்டர்த்தியாக்கவல ஆகும். 
சைடுல்லா பைகுதியில் கம�நபாருள் கடததிகள் 
அதிகம் காணப்பைடுை்தால் ைடிதிரைத்தின் 
ஆஸவைாலாரிடடி, கார்ச்டக்ஸ பைகுதியில் 
குவ்றைாகவும் சைடுல்லா பைகுதியில் அதிகைாகவும் 
இருக்கும். இ்தவன, சென்வலயின் ைவ்ளவு 
அவைப்பு, வெகரிப்பு நா்ளஙகள் ைறறும் ைாொசரக்்டா 
ஆகியவை நிர்ைகிக்கின்்றன. இவைவைப்பின் 
காரணைாகவை மு்தல்நிவல சிறுநீரிலுள்்ள 
கவரசபைாருடகள் இவ்டயீடடு திரைத்திறகுள் இ்டம் 
சபையர்கின்்றன.  எனவை சென்வல ைவ்ளவின் 
கீழி்றஙகு தூம்புக்கும் அண்வை சுருண்்ட 
குழலுக்கும் இவ்டவயயான  இவ்டயீடடு திரைத்தின் 
ஆஸவைாலாரிடடி, இரத்்தத்திறகு நிகராக சுைார்  
300 mOsm, ஆக உள்்ளது.  

நேனனல வமளவின கீழிறங்கு தூம்பும் 
னைனலறு தூம்பும் நெயலமிகு கடத்தல மூலம் 
எதின�ாட்ட நபருக்கதம்த (Counter current multiplier) 
உருவாக்குகிறது. ஜக்ஸ்டா சைடுலல்லரி 
சநஃப்ரான்களின் சென்வல ைவ்ளவுகளில் 
உருைாகும் எதிவராட்டப் சபைருக்கம் பை்டம் 8.8 (அ) ல்  
வி்ளக்கப்பைடடுள்்ளது.  

ைடிதிரைம் கீழி்றஙகு தூம்பிறகுள்  நுவழயும் 
வபைாது, குழலின் உடபைகுயில் உள்்ள நீர் இவ்டயீடடு 
திரைத்திறகுள் ஊடுருவுை்தால், இவ்டயீடடு 
திரைத்தின் ஆஸவைாலாரிடடி குவ்றகி்றது. 
இ்தவன ஈடுசெய்யும் வி்தைாக , வைவலறு தூம்பின் 
பைகுதிகள், செயல்மிகு க்டத்்தல் மூலம் இவ்டயீடடு 
திரைப்பைகுதிக்குள் கவரசபைாருடகவ்ள 
அனுப்புகின்்றன. இ்தனால், ஆஸவைாலாரிடடி 
சுைார் 1200 mOsm  அ்ளவிறகு உயர்கி்றது.  எனவை, 
சைடுல்லாவில் நீருக்கும் உப்புக்கும் இவ்டவயயான 
சபைாருத்்தமின்வையின் காரணைாக நவவனவறு 
ஊடுகலப்பு அழுத்த நிமலகமள (Osmotic gradient) 
ஜக்ஸ்டா நைடுலரி நெஃப்�ானகளின, நீண்ட 
நேனனலயின வமளவுகள் ன்தாற்றுவிக்கினறது. 
வெகரிப்பு நா்ளத்தின் யூரியாவிறகான ஊடுதி்றனும் 
வைறகூறிய சைவவைறு ஊடுகலப்பு நிவலகளுக்கு 
உ்தவுகி்றது.  
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வாொ ந�க்டா,  எதின�ாட்டப் பரிைாற்றி 
(Counter current exchanger) ைழியாக சைடுலாவின் 
ஊடுகலப்பு வைறுபைாடவ்ட பைராைரிக்கி்றது. இது 
ஒரு இயல்புக் க்டத்்தல் செயலாகும். ைாொ சரக்்டா, 
மீ்ள உறிஞ்ெப்பைட்ட நீவரயும்  ைறறும் 
கவரசபைாருடகவ்ளயும் சைளிவயறறும் வபைாது 
ஜக்ஸ்டா சைடுலரி சநஃப்ரான்களின், நீண்்ட 
சென்வலயின் ைவ்ளவுக்ளால்  (சைடுல்லாவில்) 
உருைாகும் ஊடுகலப்பு வைறுபைாடவ்ட  
(Osmotic gradient) ைாொ சரக்்டாவின் எதிவராட்ட 
பைரிைாறறி பைாதுகாக்கி்றது. (பை்டம் 8.8 ஆ). ஆனால் 
வாொ ந�க்டாவி�ால னவறுபட்ட ஊடுகலப்பு 
நிமலகமள உருவாக்கமுடியாது. இருப்பினும்  
இவ்டயீடடு திரைத்திலிருந்து உபைரி  உப்புக்கவ்ள 
சைளிவயற்றல் ைறறும் மீ்ள உறிஞ்ெப்பைட்ட நீவர 
சைளிவயறறு்தல் ஆகியைறறின் மூலம் 
சைடுல்லாவை ைாொ சரக்்டா காக்கி்றது.  
கார்ச்டக்ஸ ைறறும் சைடுல்லாவிறகு 
இவ்டவயயான ெந்திப்பில் ைாொசரக்்டா 

சைளிவயறுகி்றது. இந்நிவலயில், இரத்்தத்திறகு 
நிகரான ஊடுகலப்வபை (Iso-osmotic) இவ்டயீடடு 
திரைம் சபைறறுள்்ளது.  

சைளிச்செல் ்தைனியிலிருந்து இரத்்தம் 
சைளிவயறி ைாொ சரக்்டாவிறகுள் நுவழந்பி்றகு 
சைடுல்லாவின் ஆஸவைாலாரிடடி 1200 mOsm 
ைவர அதிகரிக்கி்றது. இ்தனால் கீழி்றஙகு ைாொ 
சரக்்டாவினுள் கவரசபைாருடகள் உள்வ்ள 
எடுக்கப்பைடுைதும் நீர் சைளிவயறுைதும் இயல்பு 
க்டத்்தல் முவ்றயில் நவ்டசபைறுகி்றது.  கார்ச்டக்ஸ 
பைகுதிக்குள் இரத்்தம் நுவழயும்வபைாது இரத்்தத்தின் 
ஆஸவைாலாரிடடி  300 mOsm ைவர குவ்றை்தால், 
இரத்்தத்தில் கவரசபைாருடகள் இழப்பு ஏறபைடடு, 
நீரின் அ்ளவு அதிகரிக்கி்றது.  

சிறுநீர் உருைா்தலில் இறுதி நிவலயாக 
வெகரிப்பு நா்ளத்தில் அ்டர்மிகுந்்த சிறுநீர் 
உருைாகி்றது (Hypertonic). ைனி்தனால், 
ச்தா்டக்கத்தில் உள்்ள ைடிதிரைத்தின் அ்டர்த்திவய 

படம் 8.8 (அ) எதி்ரொடட பபருக்கம் -  ஜக்ஸடொ பமடுலரி பெஃப்ரொன்்களின், நீணட பென்்லயின் வேமளவு்கள் 
பமடுலலரி ஊடு்கலப்பு அழுத்தத்மத ்தொறறுவிககின்்றது. (ஆ) எதி்ரொடட பரிமொறறி – மீள உறிஞ்சப்படட 
நீமரயும் ்கமரபபொருட்கமளயும் பவேளி்யறறும் ்பொது வேொ்சொ பரகடொ பமடுலரி, ஊடு்கலப்பு ்வேறுபொடமடப் 
பொது்கொககின்்றது. 
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வி்ட நான்கு ை்டஙகு அதிக அ்டர்த்தி சகாண்்ட 
சிறுநீவர உறபைத்தி செய்ய முடியும்.

 ந்தரிந்து ந்தளிந�ாம்

தீவி் நீரிழபபு ஏறபடும் ெமயததில் உடலின் 
நீர்ச்ெமநிவலவயப நபணு�தில் ஈடுபடும் 
பல்ந�று உடற நெயலியல்  
�ழிந்தாடர்கவ்ளக  குறிபபிடுக.

8.4.  சிறுநீரகத்தின் ெணிகறை 
நெறிப்ெடுத்துதல் (Regulation of 
kidney function)   

ADH  மறறும் வடயநபட்டிஸ இன்சிபிடஸ

சிறுநீரகப்பைணிகவ்ள வெப்வபைா்தலாைஸ, 
ஜக்ஸ்டா கி்ளாைருலார் அவைப்பு, ைறறும் 
ஓர்ளவிறகு இ்தயம் ஆகியவைகவ்ள உள்்ள்டக்கிய 
ொர்வைான் பின்னூட்ட கடடுப்பைாவ்ட, 
கண்காணித்து சநறிப்பைடுத்துகி்றது.  இரத்்தம் 
ைறறும்  உ்டல் திரைத்தின் சகாள்்ள்ளவு ைறறும் 
அயனிகளின் அ்டர்வுகளில் ஏறபைடும் 
ைாற்றஙக்ளால் வெப்வபைா்தலாைஸில் உள்்ள 
ஊடுகலப்பு உணர்வைறபி தூண்்டப்பைடுகி்றது.  
உ்டலிலிருந்து அதிக அ்ளவில் திரை இழப்பு 
ஏறபைடு்தல் அல்லது இரத்்த அழுத்்தம் அதிகரிப்பு, 
வபைான்்றவைக்ளால் வெப்வபைா்தலாைஸின் 
ஊடுகலப்பு உணர்விகள் உ்டனடியாக 
தூண்்டப்பைடுகின்்றன.  இ்தன் விவ்ளைாக 
நியுவராவெவபைாவபைசிஸ தூண்்டப்பைடடு 
ஆன்டிவ்டயூரிடிக் ொர்வைான் (ADH) எனப்பைடும்  
ைாவஸைாபிரஸஸின் அல்லது சிறு நீர்ப்சபைருக்சகதிர் 
ொர்வைான் சைளியி்டப்பைடுகி்றது.  (வநர்ைவ்ற 
பின்னூட்ட கடடுப்பைாடு).  இ்தனால் வெகரிப்பு 
நா்ளம் ைறறும் வெய்வை சுருள் நுண்குழல்களின் 
செல்பைரப்புகளில், அக்குைாவபைாரின்களின் 
எண்ணிக்வக அதிகரித்து, நீர் மீ்ளஉறிஞ்ெல் 
நவ்டசபைறுகி்றது. அக்குைாவபைாரின்களின் 
எண்ணிக்வக அதிகரிப்பை்தால் குழலின் 
உடபைகுதியிலிருந்து, இவ்டயீடடு திரைத்திறகுள் 
நீர் செல்கின்்றது.  இ்தனால் சிறுநீர்ப்சபைருக்கின் 
(Diuresis) மூலம் ஏறபைடும் அதிக நீரிழப்பு 
்தடுக்கப்பைடுகி்றது.  

அ்ளவிறகதிகைாக பைழச்ொறு அருந்தும்வபைாது 
வெவபைா்தலாைஸில் உள்்ள ஊடுகலப்பு 
உணர்வைறபிகள் தூண்்டப்பை்டா்த்தால் நியூவரா 

வெவபைாஃவபைஸிசில், ைாவஸைாபிரிஸஸின் 
உறபைத்தி குவ்றகி்றது. இது ஒரு எதிர்ைவ்ற 
பின்னூட்ட நிகழ்ைாகும். இந்வநரத்தில், வெகரிப்பு 
நா்ளத்திலுள்்ள அக்குைாவபைாரின்கள் 
வெடவ்டாபி்ளாெத்தினுள் சென்று விடுை்தால், 
வெகரிப்பு நா்ளத்தில் நீர் ஊடுருைல் 
்தடுக்கப்பைடுகி்றது. எனவை, வெகரிப்பு 
நா்ளத்திலுள்்ள நீர் அவனத்தும் 
சைளிவயற்றப்பைடுை்தால், நீர்த்்த சிறுநீர் 
சைளிவயறுகி்றது. இ்தனால், இரத்்தத்தின் அ்ளவு 
நிவலநிறுத்்தப்பைடுகி்றது. ைாவஸைாபிரஸஸின் 
ொர்வைான் சுரப்வபை, எதிர்ைவ்ற ைறறும் 
வநர்ைவ்ற பின்னூட்டம் கடடுப்பைடுத்துகி்றது.  

ADH உணர்வைறபிகள் குவ்றபைாடு இருந்்தாவலா 
அல்லது ADH சுரக்க இயலாவையாவலா நீரிழிவு 
வநாய் (Diabetes  insipidus) உருைாகி்றது.  அதிக 
்தாகம்,  நீர்த்்த சிறுநீர் அதிகைாக சைளிவயறுை்தால் 
ஏறபைடும் நீர் இழப்பு ைறறும் குவ்றைான இரத்்த 
அழுத்்தம் ஆகியவை இந்வநாயின் அறிகுறிகள் 
ஆகும்.

ந்னின் ஆஞசிநயாநடன்சின் (Renin 
angiotensin)

சநஃப்ரானின் உடசெல் ்தைனியில் உள்்ள சி்றப்புத் 
திசுவை  ஜக்ஸ்டா கி்ளாைருலார் அவைப்பு ஆகும்.  
இதில் ைாக்குலா ச்டன்ஸைா  (Macula  densa) ைறறும் 
துகள் செல்கள் காணப்பைடுகின்்றன.  ைாக்குலா 
ச்டன்ஸைா செல்கள் வெய்வை சுருள் குழலில் 
திரைம் பைாய்ைவ்த உணர்கின்்றன. வைலும், இவை 
உடசெல் ்தைனியின் குறுக்க்ளவையும் பைாதிக்கி்றது.  
துகள் செல்கள் சரனின் (Renin) என்னும் 
சநாதிவயச் (Angiotensin Converting Enzyme) 
சுரக்கின்்றன. கி்ளாைருலார் இரத்்த ஓட்டம் 
கி்ளாைருலார் இரத்்த அழுத்்தம் ைறறும் 
கி்ளாைருலார் ைடிகடடும் விகி்தம் ஆகியவை 
குவ்றயும் வபைாது, ஜக்ஸ்டா கி்ளாைருலார் துகள் 
செல்கவ்ளத் தூண்டி சரனின் ொர்வைாவன 
சைளியி்டச் செய்கி்றது. இது பி்ளாஸைா புர்தைான 
ஆஞ்சினயாநடனசின�ாஜம� (கல்லீரலில் 
உறபைத்தி செய்யப்பைடுைது) ஆஞ்சிவயா ச்டன்சின் –I 
ஆக ைாற்ற உ்தவுகி்றது.  ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –I ஐ 
ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –II ஆக ைாற்ற 
ஆஞ்சினயாநடனசின ைாற்று நொதி  
(Angiotensin converting enzyme- ACE)  
பையன்பைடுகி்றது.  வெய்வை சுருள் நுண்குழலின் 
இரத்்த நா்ளஙகவ்ள சுருஙகச்செய்ை்தன் மூலம் 
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இரத்்த அழுத்்தத்வ்த அதிகரிக்க செய்ைது்டன் 
வொடியம் அயனிகள்  உறிஞ்ெப்பைடு்தவலயும்  
ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –II அதிகப்பைடுத்துகி்றது.  

இ்தயம், சிறுநீரகம், மூவ்ள, அடரீனல் 
கார்ச்டக்ஸ ைறறும் இரத்்த நா்ளஙகள் வபைான்்ற 
பைல்வைறு இ்டஙகளில் ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –II 
செயலாறறுகி்றது. ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –IIன் 
தூண்டு்தலால் அடரீனல் கார்ச்டக்ஸில் இருந்து 
ஆல்வ்டாஸடீவரான் சுரக்கி்றது.  இந்்த ொர்வைான், 
வெய்வை சுருள் நுண் குழல் ைறறும் வெகரிப்பு  
நா்ளத்தில் வொடியம் அயனி  மீ்ள உறிஞ்ெப்பைடு்தல், 
சபைாட்டாசியம்  அயனி சைளிவயற்றம் ைறறும் நீர் 
உறிஞ்ெப்பைடு்தல் ஆகியைறவ்ற ஏறபைடுத்துகி்றது.  
இ்தன் விவ்ளைாக, கி்ளாைருலார் இரத்்த அழுத்்தம் 
ைறறும் கி்ளாைருலார் ைடிதி்றன் ஆகியவை 
அதிகரிக்கின்்றன.  இச்சிக்கலான செயல்முவ்றவய 
சரனின்-ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் –
ஆல்வ்டாஸடீவரான் ைண்்டலம்/முவ்ற (RAAS) 
எனப்பைடுகி்றது. பை்டம் 8.9 உ்டல் திரை அ்டர்த்திவய 

சநறிப்பைடுத்து்தலில் பைஙசகடுக்கும் 
ொர்வைான்கவ்ள வி்ளக்கும்.    
ஏட்ரியல் ந�ட்ரியூரிட்டிக கா்ணி  
(Atrial natriuretic factor)

இ்தயத்திலுள்்ள ஏடரியல் 
செல்கள் அதிகைாக 
விரிைவ்ட்தன் காரணைாக 
ஏடரியத்திறகுள் அதிகைாக 
இரத்்தம் பைாய்கி்றது.  இ்தன் 
விவ்ளைாக ஏட்ரியல 
னெட்ரியூரிட்டிக் நபப்மடடு 
சைளிப்பைடுகி்றது.  இது 
சிறுநீரகத்வ்த அவ்டந்து 
அஙகு Na+ அயனிகளின் 
ச ை ளி வ ய ற ்ற த் வ ்த யு ம் 
கி ்ள ா ை ரு ல ஸைு க் கு ள் 
இரத்்தம் பைாய்ைவ்தயும் 
அதிகரிக்கின்்றது.  வைலும் 
இவை இ�த்தக்குழாய 
வி ரி வ ா க் கி ய ா க ச 
(Vasodilator) செயல்பைடடு 
உடசெல் கி்ளாைருலார் 
்த ை னி க வ ்ள 
விரிைவ்டயச்செய்கின்்றன  
அல்லது சைளிச்செல் 
கி்ளாைருலார் ்தைனிகள் மீது 
இ�த்தக் குழாய சுருக்கியாகச 
( V a s o c o n s t r i c t o r ) 
செயல்பைடடு அைறவ்றச் 
சுருஙகச் செய்கின்்றன. 

மு்தன் மு்தலில் கண்்டறியப்பைட்ட நாடரியூரிடிக் 
ொர்வைான்,  ஏடரியல் நாடரியூரிடிக் சபைப்வ்டடு 
(ANP) அல்லது ஏடரியல் நாடரியூரிடிக் காரணி 
(ANF) ஆகும். 

 ந்தரிந்து ந்தளிந�ாம்

ஆஞசிநயாநடன்சின் மாறறு ந�ாதி 
்தவடககா்ணிகள (Angiotensin converting 
Enzyme inhibitors) மிவக இ்த்த அழுத்த 
சிகிச்வெககுப பயன்படுகின்்றது. இவ்�வக 
மருந்துகள மிவக இ்த்த அழுத்த சிகிச்வெ 
முவ்றயில் எவ்�ாறு உ்தவுகின்்றன 
என்பவ்த ஒரு ந்தாடர் வி்ளககபபடம் மூலம் 
வி�ரிககவும்.
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படம்.8.9 உடல திரவே அடர்த்திமய பெறிப்படுத்துதலில பங்ப்கடுககும் 
ெொர்்மொன்்கமள விளககும் வேமரபடம்.
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ஒரு முதிர்ந்்த ைனி்தனிலிருந்து ெராெரியாக 
ஒரு நாவ்ளக்கு 1 லிருந்து  1.5 லி அ்ளவு சிறுநீர் 
சைளிவயறுகி்றது.  இவைாறு உருைாகும் சிறுநீர், 
நீர்மிகுந்்த ைஞ்ெள் நி்ற திரைைாகும். ஓர்ளவு 
அமிலத்்தன்வை (pH 6.0)  சகாண்்ட சிறுநீர் 
்தனித்துை ைாெவன சகாண்்டது.  உண்ணும் 
உணவிறவகறபை சிறுநீரின் pH 4.5 மு்தல் 8.00 ைவர 
ைா்றக் கூடியது. யூவராகுவராம் என்னும் நி்றமிவய, 
சிறுநீர் ைஞ்ெ்ளாக இருப்பை்தறகுக் காரணைாகும்.  
ஒவசைாரு நாளும் சுைார் 25-30 கிராம் யூரியா 
சைளிவயற்றப்பைடுகி்றது. பைல்வைறு ை்ளர்சிவ்த 
ைாற்றக் குவ்றபைாடுகள், சிறுநீரின் 
உடசபைாருடகளின் அ்ளவில் ைாற்றஙகவ்ள 
உருைாக்குைவ்தாடு, சிறுநீரக செயல்பைாடவ்டயும் 
பைாதிக்கி்றது. எடுத்துக்காட்டாக, சிறுநீரில் அதிக 
குளுக்வகாஸ (Glucosuria) ைறறும் கீடவ்டான் 
சபைாருடகள் (Ketonuria) ஆகியவை காணப்பைடுைது 
நீரிழிவு வநாயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

8.6.  கழிவு நீககத்தில் பிை  
உறுப்புகளின் ெங்கு   
(Role of other organs in excretion)

சிறுநீரகஙகவ்ளத் ்தவிர்த்து, நுவரயீரல், கல்லீரல் 
ைறறும் வ்தால் ஆகியவைகளும் வநடரஜன் 
கழிவுப்சபைாருடகளின் சைளிவயற்றத்தில் 
பைஙவகறகின்்றன.  ஒவசைாரு நாளும் சபைருை்ளவு 
நீவரயும், அதிக அ்ளவில் கார்பைன் 
வ்டஆக்வெவ்டயும் (18 லி/நாள்), குறிப்பி்டத்்தக்க 
அ்ளவு நீவரயும் நுவரயீரல் சைளிவயறறுகி்றது.   
கல்லீரல் சுரக்கும் பித்்தநீரில் உள்்ள 
சபைாருடக்ளான பிலிரூபின் ைறறும் பிலிைர்டின் 
ஆகியவையும், சகாலஸடிரால், ஸடீராய்டு 
ொர்வைான்கள், வைட்டமின்கள் ைறறும் 
ைருந்துகள் ஆகியவையும் செரிைான ைண்்டலக் 
கழிவுகவ்ளாடு வெர்த்து சைளிவயற்றப்பைடுகி்றது.

வ்தாலில் உள்்ள வியர்வைச் சுரப்பிகள் 
ைறறும் செவபைசியஸ சுரப்பிகள் ஆகியவை 
அைறறின் சுரப்புகள் மூலம் சில கழிவுகவ்ள 
சைளிவயறறுகின்்றன.  வியர்வை சுரப்பிகள் 
சுரக்கும் வியர்வையின் மு்தறபைணி உ்டவலக் 
குளிரவைப்பைது்தான் என்்றாலும்,  இரண்்டாம் 
பைணியாக வொடியம்,  குவ்ளாவரடு,  சிறிய அ்ளவில் 
யூரியா ைறறும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியைறவ்றயும் 
சைளிவயறறுகி்றது.  செவபைசியஸ சுரப்பிகள் 
சுரக்கும் சீபைம் என்னும் எண்சணய்ப்பைவெயின் 
ைழியாக ஸடீரால்கள், வெடிவராகார்பைன்கள் 
ைறறும் சைழுகு ஆகியவை 

அதுைடடுைல்லாைல் அடரீனல் 
கார்ச்டக்ஸிலிருந்து ஆல்வ்டாஸடீவரான் ைறறும் 
சரனின் சைளிவயற்றத்வ்தயும் குவ்றக்கி்றது. 
இ்தனால் ஆஞ்சிவயா ச்டன்சின் –II அ்ளவு 
குவ்றகி்றது. ஆக, சரனின்- ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் 
ஆல்வ்டாஸடீவரான் ைண்்டலம்  ைறறும் – 
ைாவொப்ரஸஸின் ஆகியைறறுக்கு எதிரான்தாக 
ANF செயல்பைடுகி்றது.

8.5  சிறுநீர்  நவளி்யற்ைம் (Micturition)

சிறுநீர்ப்வபையிலிருந்து சிறுநீர் சைளிவயற்றப்பைடும் 
நிகழ்வை மிக்சுரிஷன் (அ) சிறுநீர் 
சைளிவயற்றைாகும்.  சநஃப்ரானில் உருைாகிய 
சிறுநீர்,  சிறுநீரக நா்ளஙகளின் ைழிவய 
சிறுநீர்ப்வபைவய அவ்டந்து அஙகு வைய நரம்பு 
ைண்்டலத்திலிருந்து, ெமிக்வஞை ைரும் ைவர 
்தறகாலிகைாக வெகரித்து வைக்கப்பைடுகி்றது.  
சிறுநீர்ப்வபை நிரம்பியவு்டன் நீடசி உணர்விகள் 
(Stretch receptors) தூண்்டப்பைடடு சிறுநீர்ப்வபை 
விரிைவ்டகி்றது. இ்தன் விவ்ளைாக இவண பைரிவு 
நரம்பு ைண்்டலத்தின் உணர்ச்சி நரம்புகள் 
ைழியாக  வைய நரம்பு ைண்்டலம் தூண்்டப்பைடடு, 
சிறுநீர்ப்வபை சுருஙகுகி்றது.  அவ்த வைவ்ளயில், பு்ற 
உ்டலின் இயக்கு நரம்புகள் தூண்்டப்பைடுை்தால் 
சிறுநீர்ப்வபையின் சுருக்கத் ்தவெகள் 
மூ்டப்பைடுகின்்றன. சைன்்தவெகள் சுருஙகுை்தால் 
உடபு்ற சுருக்குத்்தவெகள் இயல்பைாகத் தி்றந்து 
சைளிப்பு்ற சுருக்குத்்தவெகள் ்த்ளர்ைவ்டகின்்றன. 
தூண்டு்தல் ைறறும் ்தவ்டபைடுத்து்தல் ஆகியவை 
உச்ெநிவலவய க்டக்கும்வபைாது சுருக்குத் ்தவெகள் 
தி்றக்கப்பைடடு சிறுநீர் சைளிவயறுகி்றது.

 குறிபபு

உடல் நீவ் ்தககவ�பப்தாலும் ADH சு்பபு 
குவ்ற�்தாலும் ஏறபடும் கவ்நபாருள 
இழபபும் உடல் தி்�ததின் ஊடுகலபபு 
அழுத்ததவ்தக குவ்றபப்தால் நீர்த்த சிறுநீர் 
உரு�ாகி்றது.  உபபுச்ெதது நகாண்ட 
எவ்தயும் உண்ணாமல் ந�றும் நீவ் மட்டும் 
அதிக அ்ளவில் பருகும்நபாது உடல் 
தி்�ததின் அ்ளவு விவ்�ாக உயர்ந்து 
ஆஸநமாலாரிட்டி குவ்றகி்றது.  இ்தனால் 
ந�ளிநயறும் சிறுநீரின் அ்ளவு 
அதிகரிககி்றது.  ்தண்ணீர் பருகாமல் 
உபபுத்தன்வமயுவடய நபாருட்கவ்ள மட்டும் 
உண்ணும் நபாது இந்நிவல ்தவலகீழாக 
மாறுகி்றது.
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சிறுநீரகப் பைணிகளும் பைடிப்பைடியாகக்  
குவ்றகி்றது.

யூந்மியா (Uremia) :

இரத்்தத்தில் யூரியா ைறறும் புர்தமில்லா  
வநடரஜன் கூடடுப் சபைாருடக்ளான யூரிக் அமிலம் 
ைறறும் கிரியாடடினின் ஆகியவை அதிகமிருப்பைது, 
யூவரமியாவின் பைண்பைாகும். இரத்்தத்தில் இருக்க 
வைண்டிய யூரியாவின் இயல்பைான அ்ளவு சுைார் 
17-30 மிகி/ 100 மிலி ஆகும். நாள்பைட்ட சிறுநீரக 
செயலிழப்பின்வபைாது யூரியாவின் அ்ளவு 
இரத்்தத்தில் சுைார் 10 ை்டஙகு அதிகரிக்கும்.

சிறுநீ்கக கறகள (Renal calculi)

சிறுநீரகத்தின் சபைல்விஸ பைகுதியில் உள்்ள சிறுநீரக 
நுண்குழல்களில், உருைாகும் ஒரு கடினைான கல் 
வபைான்்ற ச்தாகுப்பு சிறுநீரக கறகள் (அ) 
சநஃப்வராலித்யாஸிஸ என்று அவழக்கப்பைடுகி்றது.   
கவரயும் ்தன்வையுவ்டய வொடியம் ஆக்ஸைவலட 
ைறறும் சில பைாஸவபைட உப்புக்கள் சிறுநீரகத்தில் 
வ்தஙகுை்தால் இவை உருைாகின்்றன. இ்தன் 
விவ்ளைாக சிறுநீரக கு்டல்ைலி (Renal colic pain)   
என்னும் கடுவையான ைலியும் சிறுநீரகத் 
்தழும்புகளும் வ்தான்றும். இ்தவன நீக்க, 
மபலினயான்தானடாமி அல்லது லிதன்தாட்ரிப்சி 
ச்தாழில்நுடபைம் பையன்பைடுத்்தப்பைடுகி்றது. 

 கி்ளாமருநலா ந�ஃபவ்டிஸ 
(Glomerulonephritis)

இந்வநாய் ‘பிம�ட்டின னொய’ (Bright’s disease) 
என்றும் அவழக்கப்பைடும் குழந்வ்தகளில்,  
ஸடசரப்வ்டாகாக்கஸ ்தாக்கத்தின் பின் விவ்ளைாக 
இரண்டு சிறுநீரகஙகளிலும் கி்ளாைருலஸ 
வீஙகு்தல் இந்வநாயின் பைண்பைாகும்.  சிறுநீரில் 
இரத்்தம் சைளிவயறு்தல் (Haematuria), சிறுநீரில் 
பு�்தம் நவளினயறு்தல (proteinuria), உப்பு ைறறும் 
நீர் உ்டலில் வ்தஙகு்தல் ஒலினகாயுரியா (Oligouria)  
மிவக அழுத்்தம் ைறறும் நுவரயீரல் வீக்கம் 
(Pulmonary oedema) ஆகியவை இந்வநாயின் 
அறிகுறிக்ளாகும்.

8.8  இரத்த ஊடுெகுப்பு  
(Haemodialysis)

சிறுநீரகம் செயலிழந்்த வநாயாளிகளின் 
இரத்்தத்திலுள்்ள நச்சுக் கழிவுப் சபைாருடகவ்ள 
நீக்கும் செயல்முவ்றவய இரத்்த ஊடுபைகுப்பு ஆகும்.  
செயறவக சிறுநீரகம் என்்றவழக்கப்பைடும் சிறுநீ�க 
ஊடுபகுப்புக் கருவி (Dialysing machine) வநாயாளியின் 

சைளிவயற்றப்பைடுகின்்றன. உமிழ்நீர் ைழியாகவும் 
மிகச்சிறிய அ்ளவில் வநடரஜன் கழிவுகள் 
சைளிவயறுகின்்றன.

8.7  கழிவு நீகக மண்டல குறைெராடுகள் 
(Disorders related to the Excretory 
system)

சிறுநீர் பாவ்ததந்தாறறு   
(Urinary tract infection )  

சபைண்களின் சிறுநீர் சைளிவிடு நா்ளம் (Urethra)  
மிகக் குடவ்டயானது.  இ்தன்துவ்ள 
ைலத்துவ்ளயின் அருகில் உள்்ளது.  சுகா்தாரைற்ற 
கழிைவ்ற பைழக்க ைழக்கஙகள் ைழியாக 
ைலத்திலுள்்ள பைாக்டீரியாக்கள் எளிதில் சிறுநீர் 
துவ்ளயில் ச்தாறறுகின்்றன. சிறுநீர் சைளிவிடு 
நா்ளத்தில் உள்்ள வகாவழ ச்தா்டர்ச்சியாக 
சிறுநீர் நா்ளம் ைவர காணப்பைடுை்தால் 
சிறுநீர்சைளிவிடு நா்ளத்தில் ஏறபைடும் ச்தாறறு 
சிறுநீர் நா்ளம் ைவர பைரவும். இ்தறகு 
சிறுநீர்நவளிவிடு ொள அழற்சி  (Urethritis) என்று 
சபையர்.  சிறுநீர்ப்வபை ச்தாறறினால் சிறுநீர்ப்வபை 
அழறசி (Cystitis)  ஏறபைடுகின்்றது. வைலும், 
சிறுநீரகஙகளிலும் வீக்கம் ஏறபைடும். இ்தறகு 
உட்சிறுநீ�க அழற்சி (Pyelitis)  என்று சபையர்.  
ைலியு்டன் கூடிய சிறுநீர்ப்வபைாக்கு (Dysuria), 
சிறுநீர் கழிக்கும் அைெரம் (Urinary urgency),   
காய்ச்ெல், சில ெையஙகளில் கலஙகலான 
அல்லது இரத்்தத்து்டன் கூடிய சிறுநீர்ப்வபைாக்கு 
வபைான்்ற அறிகுறிகள் ச்தாறறின் விவ்ளவுக்ளாகும்.  
சிறுநீரகத்தில் அழறசி ஏறபைடும் வபைாது 
முதுகுைலி, ்தவலைலி வபைான்்றவை அடிக்கடி 
ஏறபைடுகின்்றன. இந்நிவலவய எதிர் உயிரி 
ைருந்து பையன்பைடுத்தி குணப்பைடுத்்தலாம்.

சிறுநீ்கச் நெயலிழபபு  
(Renal failure/ kidney  failure)

வநடரஜன் கழிவுப் சபைாருவ்ள சைளிவயற்ற 
சிறுநீரகஙகள் ்தைறுை்தால் யூரியா வபைான்்றவை 
உ்டலில் வ்தஙகி சிறுநீர் சைளிவயற்றம் 
சபைருை்ளவில் குவ்றகி்றது. சிறுநீரக செயலிழப்பு 
இருைவகயாகும். ஒன்று உட�டி நெயலிழப்பு 
(Acute failure) ைறச்றான்று ொள்பட்ட 
நெயலிழப்பு (Chronic failure) ஆகும். உ்டனடி 
செயலிழப்பில், சிறுநீரகஙகள் திடீசரன 
செயலிழந்்தாலும், மீண்டும் மீள்ை்தறகான 
ைாய்ப்புக்கள் அதிகம். நாள்பைட்ட செயலிழப்பில் 
சநஃப்ரான்கள் பைடிப்பைடியாக செயலிழப்பை்தால், 
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உ்டலு்டன் இவணக்கப்பைடும் (பை்டம் 8.10). 
அக்கருவியில் உள்்ள  செல்லுவலாொல் ஆன 
நீண்்ட குழல் ஊடுபைகுப்பு திரைத்்தால் 
சூழப்பைடடிருக்கும். இந்்த அவைப்பு ஒரு 
நீர்த்ச்தாடடியினுள் மூழ்கி இருக்கும்.  
வநாயாளியின் வகத்்தைனியிலிருந்து 
எடுக்கப்பைடும் இரத்்தத்து்டன் ஹிப்பைாரின் வபைான்்ற 
இரத்்த உவ்றவு எதிர்சபைாருள் வெர்த்து 
ஊடுபைகுப்புக் கருவியினுள் செலுத்்தப்பைடுகி்றது. 
செல்லுவலாஸ குழலில் உள்்ள நுண்ணிய 
துவ்ளகளின் ைழிவய சிறுமூலக்கூறுக்ளான 
குளுக்வகாஸ, உப்புக்கள் ைறறும் யூரியா 
வபைான்்றவை நீருக்குள் ைந்துவிடும்.  
அவ்தவைவ்ளயில், இரத்்த செல்கள் ைறறும் புர்த 
மூலக்கூறுகள் இத்துவ்ளயின் ைழிவய ஊடுருை 
இயலாது. இந்நிவல ஏ்றத்்தாழ கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடு்தவலப் வபைான்்ற்தாகும்.  குழல் 
மூழ்கியுள்்ள திரைத்தில் உப்பு ைறறும் 
ெர்க்கவரக்கவரெல் ெரியான விகி்தத்தில் 
உள்்ள்தால், இரத்்தத்திலுள்்ள குளுக்வகாஸ  
ைறறும் அைசியைான உப்புகளின் இழப்பு 
்தடுக்கப்பைடுகி்றது. இவைாறு சுத்்தப்பைடுத்்தப்பைட்ட 
இரத்்தம் மீண்டும் வநாயாளியின் உ்டலுக்குள் 
ஒரு சிவரயின் ைழியாக செலுத்்தப்பைடுகி்றது.
மாறறு சிறுநீ்கம் நபாருதது்தல்   
(Kidney Transplantation) 

சிறுநீரக செயலிழப்பைால் பைாதிக்கப்பைட்ட 
வநாயாளிக்கு, ஆவராக்கியைான 
சகாவ்டயாளியின் சிறுநீரகத்வ்த சபைாருத்துைவ்த 
சிறுநீரக ைாறறு ஆகும்.  சிறுநீரக ைாறறு 

படம் 8.10 இரத்த ஊடுபகுப்மப விளககும் எளிய படம்.

உலகின் ந�றறிக்மான 
மு்தல் சிறுநீ்க மாறறு 
அறுவ� சிகிச்வெ 1954ல், 
நபாஸடனில் உள்ள பீட்டர் 

நபன்ட் பிரிக்ாம் மருதது� மவனயில் 
�வடநபற்றது. இ்ட்வடயர்களுககு 
இவடநய �வடநபற்ற இச்சிகிச்வெவய 
நெய்்த�ர்கள ந�ாெப இ. முர்ந் மறறும் 
குழுவினர் ஆ�ர். 1965 நம மா்தம் 
மும்வபயிலுள்ள கிங எட்�ர்ட் நிவனவு 
மருதது�மவனயில் இந்தியாவின் மு்தல் 
சிறுநீ்க மாறறு அறுவ� சிகிச்வெ 
நெய்யபபட்டது. வ்பர்ந�ஃபந்ாமா 
(Hypernephroma) என்னும் சிறுநீ்கபபுறறு 
ந�ாயால் பாதிககபபட்ட ந�ாயாளிககு 
சிறுநீ்க நெயலிழபபு அல்லா்த பி்ற 
கா்ணஙக்ளால் இ்றந்்த நகாவடயாளியின் 
உடலிலிருந்து எடுககபபட்ட சிறுநீ்கம் 
நபாருத்தபபட்டது. இந்தியாவில் 
உயிருடன் உள்ள நகாவடயாளியின் 
சிறுநீ்கம் 1971ல், டிெம்பர் 1ம் ந்ததியன்று, 
ந�லூர் கிறிதது� மருதது�ககல்லூரி 
மருதது�மவனயில், மருதது�ர்கள 
டாகடர் �ானி மறறும் டாகடர் நமாகன் ்ாவ் 
ஆகிநயா்ால் நபாருத்தபபட்டது.
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 கி்ளாைருலார் ைடிகடடு்தல், குழல்களில் 
மீ்ள உறிஞ்சு்தல் ைறறும் குழல்களில் சுரத்்தல் 
ஆகிய மூன்று  செயல்முவ்றகளின் முடிவில் 
சிறுநீர் உருைாகி்றது.  இரத்்த நுண்நா்ளத் 
ச்தாகுப்பும், சபைௌைானின்  கிண்ணமும் இவணந்்த 
கி்ளாைருலஸில் ைடிகடடு்தல் நிகழ்கி்றது.  
சபைௌைானின் கிண்ணத்திலுள்்ள மு்தல்நிவல  
சிறுநீர் அண்வை சுருண்்ட நுண்குழலுக்குள் 
அனுப்பைப்பைடடு, பின்னர் சென்வல ைவ்ளவின் 
கீழி்றஙகு தூம்பு ைறறும் வைவலறு தூம்புகளுக்குச் 
செல்கி்றது. உயர் உப்பை்டர்த்தியுள்்ள திரைம் 
பின்னர் வெய்வை சுருண்்ட நுண்குழல் ைழியாக 
வெகரிப்பு நா்ளத்வ்த அவ்டகி்றது.  அஙகிருந்து 
சிறுநீர்ப்வபையில் சிறிதுவநரம் ்தஙகிய பின்னர் 
சிறுநீர் நா்ளம் ைழியாக சிறுநீர் சைளிவயறுகி்றது.

 சநஃப்ரானின் வையப் பைகுதியில், சென்வல 
ைவ்ளவு ைறறும் வெகரிப்பு நா்ளத்திறகிவ்டவய 
இரத்்த நா்ளமுள்்ள பைகுதிகளில் சிறுநீர் எதிவராட்ட 
ைண்்டலம் செயல்பைடுகி்றது.

 பைல்வைறு நிவலகளில் சிறுநீரகத்தின் 
பைணிகள் கடடுபைடுத்்தப்பைடுகின்்றன.  கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடும் வீ்தத்வ்த, கி்ளாைருலஸ ைறறும் 
சபைௌைனின் கிண்ணத்திறகிவ்டவயயுள்்ள, கூழ்ை 
ஊடுகலப்பு அழுத்்தம் ைறறும் வகப்சுலின் நீர்ை 
அழுத்்தம் ைறறும் ைடிகடடும் பைரப்பு ஆகியவை 
பைாதிக்கின்்றன.

இருப்பினும், சிறுநீரகம் பி்ளாஸைாவின் மீது 
ைடடுவை செயல்பைடுகி்றது. இருப்பினும், பு்றச்செல் 
திரைத்தில் பி்ளாஸைா ைறறும் இவ்டயீடடு திரைம் 
ஆகிய இரண்டும் காணப்பைடுகி்றது. இந்்த 
இவ்டயீடடு திரைம் ்தான் உ்டலின் உண்வையான 
உள் திரைச் சூழலாகும் வைலும், இவ்டயீடடு 
திரைம் ைடடுவை செல்களு்டன் வநரடித் ச்தா்டர்பில் 
உள்்ளது.  இவைாறு சிறுநீரகஙகள் சநறிப்பைடுத்தும் 
ைறறும் கழிவு நீக்கப் பைணிகவ்ள பி்ளாஸைாவில் 
ந்டத்தி ்தகுந்்த இவ்டயீடடுத் திரை சூழவலப் 
பைராைரித்து செல்கவ்ள செயல்பை்ட வைக்கின்்றன.

 பைல்வைறு ொர்வைான்களும் சிறுநீர் 
பிரி்தலுக்கு உ்தவுகின்்றன. வெகரிப்பு நா்ளத்தின் 
ஊடுருைல் தி்றவன ைாவொப்ரஸஸின் 
திருத்தியவைக்கி்றது. சரனின்-
ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் ைண்்டலம், பைரிவு நரம்பு 
ைண்்டலம், ைறறும் ஆல்வ்டாஸடீவரான் ஆகியவை 
இவணந்து வொடியம், சபைாட்டாசியம், நீர்ை அழுத்்த 
அ்ளவுகவ்ள சநறிப்பைடுத்துகி்றது.

சிகிச்வெயின் சைறறிவய உறுதிப்பைடுத்்த, 
வநாயாளியின் ைாரிசு அல்லது சநருஙகிய 
உ்றவினர்கள், விபைத்து அல்லது பி்ற 
காரணஙக்ளால் மூவ்ளச்ொவு அவ்டந்்தைர்களின் 
சிறுநீரகஙகள் சகாவ்டயாகப் சபை்றப்பைடுகின்்றன.  
சிறுநீரக ைாறறு அறுவை சிகிச்வெயின் 
விவ்ளைாக, திசு நிராகரிப்பு (Tissue rejection) ந்டந்து 
வி்டாைலிருக்க, வநாய்்தவ்ட காப்பு விவனகளுக்கு 
எதிரான ைருந்துகள் ்தரப்பைடுகின்்றன.

  ெரா்டச் சுருககம்

கீழ்நிவல உயிரிகளில் உள்்ள எபிதீலியத் திசுக்கள் 
உ்டல் உள் திரைத்திறகும் சுறறுச்சூழலுக்கும் 
இவ்டமுகைாக அவைந்து ஊடுகலப்புத் ்தவ்டவய 
ஏறபைடுத்துகின்்றன.

செவுள்கள், உணவுப்பைாவ்த ைறறும் பைல்வைறு 
விலஙகுகளின் சி்றப்பைவ்டந்்த கழிவு நீக்க திசுக்கள் 
ஆகியைறறிலுள்்ள பி்ற சி்றப்பைவ்டந்்த எபிதீலிய 
செல்கள் ஊடுகலப்பு ைறறும் அயனிகள் அ்ளவை 
முவ்றப்பைடுத்்த உ்தவுகின்்றன.

விலஙகுகள் கழிவு நீக்கத்தின் மூலம், 
நச்சுத்்தன்வை மிக்க அம்வைானியாவைக் குவ்றந்்த 
நச்சுத்்தன்வை சகாண்்ட சபைாரு்ளாக 
ைாறறுகின்்றன.  விலஙகுகளில் அம்வைானியா 
நீக்கிகள், யூரிக் அமில நீக்கிகள் ைறறும் யூரியா 
நீக்கிகள் ஆகியவை வநடரஜன் கழிவுப் 
சபைாருடகவ்ள சைளிவயறறும் மூன்று முக்கிய 
ைவகக்ளாகும்.  சபைரும்பைாலான நீர்ைாழ் 
விலஙகுகள் அம்வைானியா நீக்கிக்ளாக உள்்ளன.  
ஆனால், நிலைாழ்விகளில் ஊர்ைன ைறறும் 
பை்றப்பைன ஆகியவை யூரிக் அமில நீக்கிக்ளாகவும் 
பைாலூடடிகள் யூரியா நீக்கிக்ளாகவும் உள்்ளன. 
கல்லீரலில் நவ்டசபைறும் ஆர்னித்வ்தன் சுழறசி 
மூலம் யூரியா உறபைத்தியாகி்றது.

 முதுகுநாணற்றவைகளில், புவராடவ்டா 
சநஃப்ரிடியா ைறறும் சைட்டா சநஃப்ரிடியா ஆகிய 
மு்தல்நிவல சிறுநீரகஙகள்  காணப்பைடுகின்்றன.  
பூச்சிகளில், ைால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் 
நீர்ச்ெைநிவலவயப் பைராைரிக்க உ்தவுகின்்றன.  
முதுசகலும்பிகளில் அயனிகள் ைறறும் நீர் 
அ்ளவை சிறுநீரகஙகள் சநறிப்பைடுத்துகின்்றன.  
சிறுநீரகத்தின் செயல் அலகு சநஃப்ரான்கள் 
ஆகும்.  
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நெயல்ெராடு:

அருகிலுள்ள சுகா்தா் வமயததிறகு நென்று, சீறுநீர் பகுபபாய்வு நெய்�வ்தக கூர்ந்து 
க�னிககவும். சிறுநீரின் pH, குளுகநகாஸ, கீட்நடான் மறறும் பு்்தஙகள  ஆகிய�றவ்றக 
கண்டுபிடிகக மூழ்கு அட்வடத துண்டுகள (Dip strips) பயன்படுத்தப படுகின்்றன.  
குளுகநகாவைக கண்டுபிடிகக பயன்படுததும் மூழ்கு அட்வடத துண்டுகள,  
குளுகநகாஸ ஆகஸிநடஸ மறறும் நப்ாகஸிநடஸ என்னும் இ்ண்டு ந�ாதிகவ்ளக 
நகாண்டிருககும்.  இந்்த இ்ண்டு ந�ாதிகளும் மூழ்கு அட்வடயின் நுனியில் 
நெயல்படா நிவலயில் வ�ககபபட்டிருககும்.  இந்்த அட்வட சிறுநீர் மாதிரியினுள  
மூழ்கியிருககும்படி வ�ககபபடுகி்றது.  சிறுநீரில் குளுகநகாஸ இருபபின் நெம்பழுபபு 
நி்ற கூட்டுபநபாருள உரு�ாகும்.  இவ்�ாறு நி்றம் மாறிய அட்வட, �ண்ண 
�வ்படத்தாளுடன் ஒபபிடபபடுகி்றது.  இந்்த நி்ற மாற்றம் அபநபாவ்தவய இரத்த 
குளுக்கராஸ் அடர்வ�க குறிககாது.  

ஒரு�ரின் இ்ண்டு சிறுநீ்கஙகளும் ெரியாகச் நெயல்படா்த்தால் அ�ர் 

இ்த்த ஊடுபகுபபு சிகிச்வெ நபறறு �ந்்தார். பின்னர் சிறுநீ்கச் நெயலிழபபு 

கா்ணமாக மருதது�மவனயில் அனுமதிககபபட்டார். மருதது�ரின் 

ஆநலாெவனககுப பின் அ�ரின் ்தாய் ்தனது சிறுநீ்கஙகளில் ஒன்வ்ற 

மகனுககுத ்த் முன் �ந்்தார். அ�ர்களின் இ்த்த�வக ஒததுப நபான்தால் ந்தாழில் நுட்பக 

குழு மறறும் சிறுநீ்க மாறறு சிகிச்வெ குழுவிடம் ஒபபு்தல் நப்றபபட்டது. 5 மணி ந�்ம் 

அறுவ� சிகிச்வெ �வடநபற்றது. அ�ருககு அழறசித்தவட மருந்துகளும் 

ந�ாய்த்தவடககாபபு மருந்துகளும் (immunosuppressive and anti inflammatory drugs) ்த்பபட்டன. 

அ�ர் சிகிச்வெயிலிருந்து ந்தறி வீட்டுககுத திரும்பினார்.

1. ந�ாயாளி எந்்த ந�ாயால் பாதிககபபட்டிருந்்தார்?

2. சிறுநீ்கதவ்த ்தானமளித்த�ர் ந�ாயாளிககு என்ன உ்றவு?

3.  மாறறு அறுவ� சிகிச்வெ �டததுப�ருககு நெய்யபபட்ட ஒபபிட்டுச் நொ்தவனயின் 

�வக யாது?

4.  சிறுநீ்க மாறறு சிகிச்வெக குழு மறறும் ந்தாழில்நுட்பக குழுவிடமிருந்து எ்தறகாக 

ஒபபு்தல் நப்றபபட்டது?

5.  ந�ாயாளியின் ்தாய் ்தன்னுவடய சிறுநீ்கதவ்த ்தானமளித்தது பறறி உஙகளுவடய 

கருதது என்ன?

்தனி ெபர்  
ஆயவு
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7. சநஃப்ரானின் சுரத்்தலுக்கான பைகுதி எது? 
அயனிகள் மீ்ள உறிஞ்ெப்பைடு்தவல 
சநறிப்பைடுத்தி pH  ெைநிவலப்வபைணும் பைகுதி 
எது?

8. ைனி்த உ்டலில் கி்ளாைருலார் ைடிதிரை 
வீ்தத்வ்த அ்ளவி்ட உ்தவும் கவரசபைாருள் எது?

9. சிறுநீர் சைளிவயற்றத்தில் பைஙவகறகும் 
்தானியஙகு நரம்புைண்்டலப் பைகுதி எது?

10.  சநஃப்ரானின் உடசெல் நுண்்தைனி 
சுருக்கைவ்டந்்தால் கி்ளாைருலார் ைடிதிரை 
வீ்தத்தில் நிகழ்ைச்தன்ன? சநஃப்ரானின் 
சைளிச்செல் நுண்்தைனி சுருக்கைவ்டந்்தால் 
கி்ளாைருலார் ைடிதிரை வீ்தத்தில் 
நிகழ்ைச்தன்ன? சுயசநறிப்பைடுத்து்தல் 
நவ்டசபை்றவில்வல என  கருத்தில் சகாள்க.

11. சிறுநீர் அ்டர்வு சநஃப்ரானின் எப்பைகுதிவயச் 
ொர்ந்துள்்ளது?  

அ) சபைௌைானின் கிண்ணம் 

ஆ) சென்வல ைவ்ளவின் நீ்ளம்

இ) அண்வை சுருள் நுண்குழல் 

ஈ) கி்ளாைருலஸிருந்து வ்தான்றும் இரத்்த 
நுண்நா்ளத்ச்தாகுப்பு

12. பைாலூடடியின் சநஃப்ரானில் சென்வல 
ைவ்ளவு இல்வலசயனில், கீழ்க்கண்்ட எந்்த 
நிவலவய எதிர்பைார்க்கலாம்? 

அ) சிறுநீர் உருைாக்கம் நவ்டசபை்றாது 

ஆ) உருைாக்கப்பைட்ட சிறுநீரின் ்தரம் ைறறும் 
அ்ளவில் எந்்த ைாற்றமும் இல்வல 

இ) சிறுநீர் மிகுந்்த அ்டர்வுவ்டய்தாக இருக்கும்

ஈ) சிறுநீர் நீர்த்துக் காணப்பைடும்

13. சிறுநீர்ப்வபைவயச் சுறறியுள்்ள நீடசி 
உணர்வைறபிகள் முறறிலுைாக நீக்கப்பைடும் 
வபைாது நிகழ்ைச்தன்ன? 

அ) ச்தா்டர் சிறுநீர் சைளிவயற்றம்  

ஆ) சிறுநீர் ச்தா்டர்ந்து  இயல்பைாக 
சிறுநீர்ப்வபையில் வெகரிக்கப்பைடும் 

இ) சிறுநீர் சைளிவயற்றம் 

ஈ) சிறுநீர்ப்வபையில் சிறுநீர் 
வெகரிக்கப்பைடுைதில்வல

  மதிபபீடு:

1. சநஃப்ரானுள் நுவழயும் ஒரு 
துளி நீர் எதிர்சகாள்ளும்  
அ வ ை ப் பு க வ ்ள 
ைரிவெப்பைடுத்துக.

அ) உடசெல் நுண்்தைனி 

ஆ) சபைௌைானின் கிண்ணம் 

இ) வெகரிப்பு நா்ளம் 

ஈ) வெய்வை சுருள் நுண் குழல் 

உ) கி்ளாைருலஸ 

ஊ) சென்வலயின் ைவ்ளவு

எ) அண்வை சுருள் நுண்குழல் 

ஏ) சிறுநீரக சபைல்விஸ

2. பி்ளாஸைாவில் இருந்து சபைௌைானின் 
உடபைகுதிக்குள் நுவழயும் கவரசபைாருடகள்  
எதிர்சகாள்ளும் மூன்று ைடிகட்டல் ்தவ்ட 
காரணிகளின் சபையர்கவ்ளக்  குறிப்பிடுக. 
இரத்்தத்திலுள்்ள எவைவக பைகுதிப்சபைாருடகள் 
இந்்தச் சிறுநீரக பை்டலஙக்ளால் 
சைளிவயற்றப்பைடுகின்்றன?

3. கி்ளாைருலார் ைடிகடடு்தவல துரி்தப்பைடுத்தும் 
விவெகள் யாவை?  கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடு்தலுக்கான எதிர்விவெகள் யாவை?  
நிகர ைடிகடடு்தல் அழுத்்தம் என்்றால் என்ன?

4. கீழ்க்கண்்ட உறுப்புகவ்ளக் கண்்டறிந்து, 
சிறுநீரக உ்டறசெயலியலில் அைறறின் 
முக்கியத்துைத்வ்த வி்ளக்கு. 

அ) ஜக்ஸ்டா கி்ளாைருலார் அவைப்பு 

ஆ) வபைாவ்டாவெடடுகள் 

இ) சிறுநீர்ப்வபையிலுள்்ள சுருக்குத் ்தவெகள் 

5. மீண்டும் உறிஞ்ெப்பைடு்தல் சநஃப்ரானின் 
எப்பைகுதியில் அதிகைாக நவ்டசபைறுகி்றது?

6. சநஃப்ரானின் உடகுழிவுப் பைகுதியால் 
உறிஞ்ெப்பைடும் ஒரு மூலக்கூறு அல்லது 
அயனி செல்லும் சநஃப்ரானின் அடுத்்த பைகுதி 
எது? ைடிகட்டப்பைட்ட ஒரு கவரசபைாருள் 
நுண்குழலால் மீண்டும் உறிஞ்ெப்பை்டா்த 
நிவலயில் அது எஙகு செல்கி்றது?
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14. ஆர்னிவ்தன் சுழறசியின் விவ்ளசபைாருள் 
யாது? 

அ) கார்பைன் வ்டஆக்வஸைடு 

ஆ) யூரிக் அமிலம் 

இ) யூரியா  

ஈ) அம்வைானியா

15. ்தை்றான இவணவயக் கண்டுபிடி.

அ) சபைௌைானின் 
கிண்ணம் 

- கி்ளாைருலார் 
ைடிகடடு்தல்

ஆ) வெய்வை சுருள் 
நுண்குழல்

 - குளுக்வகாஸ 
உறிஞ்ெப்பைடு்தல்

இ) சென்வலயின் 
ைவ்ளவு

- சிறுநீர் அ்டர்வு

ஈ) அண்வை சுருள் 
நுண்குழல்

- Na+ ைறறுை  K+  
அயனிகள் 
உறிஞ்ெப்பைடு்தல்

16. வபைாவ்டா வெடடுகள் காணப்பைடுைது.  

அ) சபைௌைானின் கிண்ண சைளிச்சுைரில் 

ஆ) சபைௌைானின் கிண்ண உடசுைரில் 

இ) சநஃப்ரானின் கழுத்துப் பைகுதியில் 

ஈ) கி்ளாைருலார் இரத்்த நுண்நா்ளஙகளின் 
சுைரில்

17. கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்தில் 
அ்டஙகியுள்்ளவை.

அ) இரத்்தச் செல்களும் புர்தஙகளும் அற்ற 
இரத்்தம்

ஆ) ெர்க்கவரயற்ற பி்ளாஸைா 

இ) புர்தஙகவ்ளக் சகாண்்ட ஆனால் 
செல்க்ளற்ற இரத்்தம் 

ஈ) யூரியாைற்ற இரத்்தம்.

18. கீழ்க்கண்்ட எப்சபைாருள் யூரிக்அமிலத்து்டன் 
இவணந்து சிறுநீரகக் கறகவ்ள 
உருைாக்குகி்றது?  
அ) சிலிக்வகடடுகள்
ஆ) ்தாது உப்புகள்   
இ) கால்சியம் கார்பைவனட 
ஈ) கால்சியம் ஆக்ெவலட

19. சிறுநீர் உருைாக்கத்திறகு குவ்றந்்த அ்ளவு 
நீர்த்வ்தவையுவ்டய உயிரிகள்.  

அ) யூரியா நீக்கிகள்

ஆ) அம்வைானியா நீக்கிகள் 

இ) யூரிக்அமில நீக்கிகள்

ஈ) இரொயன நீக்கிகள்

20. வெய்வை சுருள் நுண்குழல் ைறறும் வெகரிப்பு 
நா்ளஙகளில் ஆல்வ்டாஸடீவரான் செயல்பைடும் 
வபைாது நீர் இ்தன் மூலம் உறிஞ்ெப்பைடுகி்றது.

 அ) அக்குைாவபைாரின்கள்

ஆ) ஸசபைக்டரின்கள் 

இ)  குளுக்வகாஸ க்டத்திகள்

ஈ) குவ்ளாவரடு கால்ைாய்

21. சிறுநீரக நுண்குழல்களில் நீர் மீ்ள 
உறிஞ்ெப்பைடு்தலுக்கு உ்தவும் ொர்வைான் 

அ) வகாலிசிஸவ்டாவகனின்

ஆ) ஆஞ்சிவயாச்டன்சின் II  

இ) ஆன்டி வ்டயூரிடடிக் ொர்வைான்

ஈ) பைான்கிரிவயாவெமின்

22.   ைால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் எதிலுள்்ள 
கழிவுப்சபைாருடகவ்ள சைளிவயறறுகின்்றன. 

அ) ைாய் 

ஆ) உணவுக்குழல்

இ) ஹீவைாலிம்ப் 

ஈ) உணவுப்பைாவ்த (Alimentary canal)

23. உயிரியல் சொறகவ்ள கீழ்க்காணும் 
சொறச்றா்டர்களு்டன் அவ்டயா்ளம் காண்க. 
கழிவு நீக்கம், கி்ளாைருலஸ, சிறுநீர்ப்வபை, 
கி்ளாைருலார் ைடிதிரைம், சிறுநீர் நா்ளஙகள், 
சிறுநீர், சபைௌைானின் கிண்ணம்,  சிறுநீரக 
ைண்்டலம், மீண்டும் உறிஞ்சு்தல், 
மிக்டயூரிஷன், ெவவூடு பைரைல், புர்தஙகள், 
ெைநிவல வபைணு்தல்.

i. சிறுநீர்ப்வபையில் வெகரைாகும் திரைம்.

ii. சபைௌைானின் கிண்ணம் ைழியாக இரத்்தம் 
ைடிகட்டப்பைடும் வபைாது உருைாைது.
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iii. சிறுநீர் ்தறகாலிகைாக வெமிக்கப்பை்டல்.

iv. இரத்்த நுண்நா்ளஙக்ளால் பின்னப்பைட்ட பைந்து.

vi. வ்தவையற்ற சபைாருடகவ்ள உ்டலிலிருந்து 
சைளிவயறறு்தல்.

vii. ஒவசைான்றும் கி்ளாைருலவஸைக் 
சகாண்டுள்்ளது.

viii. சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர்ப்வபைக்கு 
சிறுநீவரச் சுைந்து செல்கி்றது.

xi. சிறுநீர் கழித்்தலுக்கான அறிவியல் சபையர்.

xii. இரத்்தத்திலும், திசு திரைத்திலும் உள்்ள நீர் 
ைறறும் உப்பின் அ்ளவை ஒழுஙகுபைடுத்து்தல்.

xiii. சிறுநீரகஙகள், சிறுநீர் நா்ளஙகள் ைறறும் 
சிறுநீர்ப்வபைவயக் சகாண்டுள்்ளன.

xiv. கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்திலிருந்து 
வ்தவையான (பையனுள்்ள) சபைாருடகவ்ள 
நீக்கு்தல்.

xvii. இரத்்தத்தில் ைடடும் காணப்பைடடு, 
கி்ளாைருலார் ைடிதிரைத்தில் காணப்பை்டா்த 
கவரசபைாருள் எது?

24. யூரிவயாச்டலிக், யூரிவகாச்டலிக் விலஙகுக் 
கழிவுகளின் நச்சுத்்தன்வை, ைறறும் நீர்ப்புத் 
வ்தவைவய எது நிர்ணயிக்கி்றது?  இது எ்தன்  
அடிப்பைவ்டயில் வைறுபைடுகி்றது.  வைறகண்்ட 
கழிவுநீக்க முவ்றகவ்ள வைறசகாள்ளும் 
உயிரிகளுக்கு உ்தாரணம் சகாடு.

25. புவராடவ்டா சநஃப்ரீடியாக்கவ்ள 
சைட்டாசநஃப்ரீடியாக்களி்டமிருந்து வைறுபைடுத்து.

26. இருைாழ்வி  ைறறும் முதிர் உயிரிகள் 
சைளிவயறறும் வநடரஜன் கழிவுப்சபைாருடகள் 
யாவை?

27. ைனி்த உ்டலில் சிறுநீர் எவைாறு 
உருைாக்கப்பைடுகி்றது?

28. பு்றணிப்பைகுதி சநஃப்ரான்கவ்ள 
சைடுல்லாப்பைகுதி சநஃப்ரான்களி்டமிருந்து 
வைறுபைடுத்துக.

29. சிறுநீரகத்திறகு இரத்்தத்வ்த எடுத்துச்செல்லும் 
இரத்்தக்குழாய் எது? எடுத்துச் செல்லப்பைடும் 

இரத்்தம்,  ்தைனி இரத்்தைா? அல்லது சிவர 
இரத்்தைா? 

30. சிறுநீரகத்திலிருந்து ைடிகட்டப்பைட்ட 
இரத்்தத்வ்த  எடுத்துச் செல்லும் 
இரத்்தக்குழாய் எது?

31. குழல்களில் சுரத்்தல் என்்றால் என்ன?  
சிறுநீரக நுண்குழல்க்ளால் சுரக்கப்பைடும் சில 
சபைாருடகளுக்கு உ்தாரணம் சகாடு.

32. இரத்்தக் சகாள்்ள்ளவு கடடுப்பைாடடில் 
சிறுநீரகஙகள் எவைாறு பைஙவகறகின்்றன.  
உ்டலின் இரத்்தக்சகாள்்ள்ளவு ைறறும் ்தைனி 
அழுத்்தத்திறகு இவ்டவய உள்்ள ச்தா்டர்பு 
யாது?

33. சிறுநீரகப்பைணிகவ்ள சநறிப்பைடுத்தும் மூன்று 
ொர்வைான்கள் யாவை?

34. சிறுநீர்ப்சபைருக்சகதிர் ொர்வைானின் பைணி 
யாது? அது எஙவக உருைாக்கப்பைடுகி்றது?  
இ்தன் சுரப்வபை அதிகரிக்கவும், குவ்றக்கவும் 
தூண்டுைது எது?

35. சிறுநீரகத்தின் மீது ஆல்வ்டாஸடீவரானின் 
விவ்ளவு யாது? ைறறும் அது எஙவக 
உருைாகி்றது?

36. சிறுநீரகப் பைணிகவ்ள சநறிப்பைடுத்தும் 
ொர்வைாவனச் சுரப்பைதில் இ்தயத்தின் 
பைஙவக வி்ளக்குக. அந்்த ொர்வைானின் 
சபையர் என்ன?
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இமணயசப்சயலபொடு 

கழிவு நீகக மண்டல இணைய பககத்தின் உரலி:
http://www.biomedheads.com/kidney--nephrons.html

படி்கள்
1. ககொடுககபபட்டிருககும் உரலி / விணரவுக குறியீட்ண்டப பயன்படுத்தி  Biomed heads- Kidney 

பககத்திற்குச் கெலலவும். பின்்னர் சிறுநீரகத்தின் ப்டத்திற்கு அருகிலிருககும் Continue என்்ற 
கபொத்்ொண்ன அழுத்்வும். ஃப்ொஷ் ஊ்டொடு ககொபபிண்னத் ்ரவிரககம் கெயயவும்.  

2. ஊ்டொடும் கெயலபொடிண்னத் க்ொ்டங்குவ்ற்கு, ஃப்ொஷ் ககொபபிண்னத் தி்றந்து, Continue என்்ற 
கபொத்்ொண்ன அழுத்்வும்.

3. திணரயில கொைபபடும் மூலககூறு பட்டியலிலுள்வற்ண்ற ஒவகவொன்்றொகத்  க்ர்ந்க்டுககும் 
கபொது, கெஃபரொன்கள மூலககூறின் ்ன்ணமகககற்ப எவவொறு கெயலபடுகின்்றது என்பண்ப 
புரிந்துகககொள்லொம்  .

4. திணரயின் வலது மூணலயில கொைபபடும் பட்டியலிலுள்வற்ண்றத் க்ர்ந்க்டுககும் கபொது, 
கெஃபரொன்களின் பொகங்கள மற்றும் அ்ன் கெயலபொடுகண்யும் அறிந்துககொள்லொம். 

Efferent
arteriole

Bowman’s
capsule
Macula
densa

Granular
cells

Afferent
arteriole

Glomerulus Distal tubule

Proximal
tubule

1

2
3

4

5

Loop
of

henle

Collecting
duct

்கழிவு நீக்க 
மணடலத்மத 

ஆரொய்ந்து புரிந்து 
ப்கொள்்வேொமொ !

Let go away
்கழிவு நீக்கம்

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* ப்டங்கள அண்டயொ்த்திற்கு மட்டுகம.
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கடினமான அசைவுகளுடன் கூடிய மிகச்சிறந்த 
நடனதச்தயயல்ாம் ரசிததிருக்கிறறாம்.  
விசையாட்டுப் ற�ாட்டிகளில நீச்ைல ற�ாட்டிசயக் 
கண்டு நீச்ைல வீரரின் திறசமசய 
யமச்சியிருக்கிறறாம்.   ஆனால இதுற�ான்ற உடல 
ைாரந்த யையலகளுக்கான அறிவியல 
அடிப்�சடசயச் சிநதிததிருப்ற�ாமா? நம் உடலில 
உளை �லறவேறு ்தசைகள ்தஙகளுக்குளளும் 
எலும்புகளுடன் இசைநதும் யைய்ாற்றி 
இத்தசகய அசைவுகசைக் யகாண்டு வேருகின்றன.  
நம் ்தசைகள, இயக்கம் மற்றும் விசை 
ஆகியவேற்சறத ற்தாற்றுவிக்கும் திறன் ய�ற்றசவே.  
எலும்புமண்ட்ம், நரம்பு மண்ட்ம், ்தசை 
மண்ட்ம் ஆகியவேற்றின் ஒருஙகிசைந்த 
கூட்டியக்கத்தால, உடலின் இத்தசகய, 
யையல�ாடுகள கட்டுப்�டுத்தப்�டுகின்றன. 
எனறவே்தான், கண் இசமகளின் அசைவு மு்தல  
20 கிமீ. நீைம் யகாண்ட மாரத்தான் (யநடுஓட்டம்) 

வேசர �ரநது �ட்ட �் இயக்கஙகசை மனி்தன் ்தன் 
உட்ால றமற்யகாளை முடிகிறது.  உைவு, 
�ாதுகாப்பு, இனப்ய�ருக்கம், 
யகான்றுண்ணிகளிடமிருநது ்தப்பித்தல ஆகிய �் 
காரைஙகளுக்காக உயிரிகள ஓரிடம் விட்டு 
மற்றறார இடததிற்கு நகரநது யகாண்றடயுளைன.  
இச்யையல�ாறட இடப்பெயர்ச்சி (Locomotion) 
எனப்�டும்.  இடப்ய�யரச்சி �ரிைாம 
முக்கியததுவேம் வோயந்தது.

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் 
இயக்கம்
பொட உள்ளடக்கம்
9.1  இயக்கங்களின் வக்க்கள்
9.2  தகை்களின் வக்க்கள்
9.3  எலும்புததகை
9.4  தகை சுருக்கப் புரதங்களின் அகைப்பு
9.5  தகை சுருஙகும் விதம்
9.6  எலும்புத தகை சுருக்க வக்க்கள்
9.7   ைட்ட்க ைண்டலம் ைற்றும்  

அதன் பணி்கள்
9.8  அச்சுச்ைட்ட்கம்
9.9  இகையுறுப்புச் ைட்ட்கம் 
9.10  மூடடு்களின் வக்க்கள்
9.11   தகை ைண்டல ைற்றும் எலும்பு 

ைண்டலககுகைபாடு்கள்
9.12  ததா்டர் உ்டற்பயிற்சியின் நன்கை்கள்

அலகு-IV   பொடம் – 9

எலும்பு ைற்றும் நரம்பு தகை ைண்டலங்களின் 
ஒருஙகிகைப்பால் ‘தாவுதல் ைாததியைாகிைது’

• எலும்புத தகையின் 
அகைப்கபயும் அதன் 
பணி்ககையும் ததா்டர்பு 
படுததுதல்.

• எலும்பு 
ைண்டலததிலுள்ை 
எலும்பு்ககை இனம் ்காைக ்கற்ைல்.

• தகைைண்டலம் ைற்றும் எலும்பு 
ைண்டலக குகைபாடு்ககைப் பற்றிய 
அறிகவ வைர்ததல்.

• ததா்டர் உ்டற்பயிற்சியின் 
நன்கை்ககைப்புரிந்து த்காள்ளுதல்.

• எலும்பு முறிவு்களின் வக்க்ககையும், 
குைைாகும் முகை்ககையும் ்கற்ைல்.

்கற்்றலின் ந�ாக்கம்:
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9.1   இயக்கங்களின் வக்க்கள்  
(Types of movement)

நமது உடலில உளை யைலகளில அமீ�ா ற�ான்ற 
இயக்கம், குறுஇசை இயக்கம், நீளிசை இயக்கம் 
மற்றும் ்தசையியக்கம் எனப் �லறவேறு வேசக 
இயக்கஙகள நசடய�றுகின்றன.

அமீபொ பபொன்ற இயக்கம் (Amoeboid movement):  
றமக்றராஃற�ஜ் ற�ான்ற யைலகள 
றநாயக்கிருமிகசை விழுஙகுவே்தற்காக, ்தனது 
சைட்றடாபிைாைதச்த �யன்�டுததிப் 
ற�ாலிக்காலகசை உண்டாக்கி இவவேசக 
இயக்கதச்த றமற்யகாளகின்றன.

குறுஇழை இயக்கம்  (Ciliary movement): 
இவவேசக இயக்கம் சுவோைப்�ாச்த மற்றும் 
இனப்ய�ருக்கப் �ாச்தயில அசமநதுளை 
குறுயிசை எபிதீலிய யைலகளில நசடய�றுகின்றது.

நீளிழை இயக்கம் (Flagellar movement): ைாட்சட 
ற�ான்ற இயக்க உறுப்பு அல்து நீளிசைகசைக் 
யகாண்ட யைலகளில இவவேசக இயக்கம் 
நசடய�றுகின்றது. விநது யைலகள நீளிசை 
இயக்கதச்த றமற்யகாளகின்றன.

தழை இயக்கம் (Muscular movement):  இவவேசக 
இயக்கம் சககள, காலகள, ்தாசடகள, நாக்கு 
ஆகிய உறுப்புகளில ்தசைகளின் சுருஙகி விரியும் 
்தன்சமயால நசடய�றுகின்றது.

9.2    தகை்களின் வக்க்கள்  
(Types of muscles)

கருவேைரச்சியின் ற�ாது நடுப்�சட யைலகளில 
இருநது ற்தான்றும் சிறப்புததிசுறவே ்தசைகள 
ஆகும்.  ்தசைகள சமறயாசைட்டுகள எனும் 
யைலகைா்ானசவே.  ய�ரியவேரகளின் உடல 
எசடயில 40-50% அைவு ்தசைகள உளைது.  
இந்தச் யைலகள இசைப்புத திசுவோல 
இசைக்கப்�ட்டுத ்தசைததிசுவோகின்றது.  
்தசைகசை எலும்புத்தசைகள, உளளுறுப்புத 
்தசைகள மற்றும் இ்தயத்தசைகள என மூன்று 
வேசககைாகப் பிரிக்க்ாம்.

9.3   எலும்புத் தகை (இயககு தகை) 
(Skeletal or voluntary muscle) 

எலும்புத ்தசைகள, ்தசை நாண்கள (Tendon) 
எனப்�டும் யகால்ாஜன் இசைகள மூ்ம் 
எலும்புகளுடன் இசைக்கப்�ட்டுளைன.  

ஒவயவோரு ்தசையும் ஃ�ாசிகிள எனும் 
்தசையிசைக் கற்சறகைால ஆனசவே.  ஒவயவோரு 
்தசை இசையும் நூறு மு்தல ஆயிரக்கைக்கான 
குச்சி ற�ான்ற அசமப்�ா்ான தழை 
நுண்ணிழை்களால் (ழைபயாஃழபெபரில்்கள்) 
ஆனது.  இசவே  ்தசை இசைக்கு இசையாக 
நீைவோக்கில உளைன. ஒட்டு யமாத்தத 
்தசைசயயும் சூழ்நதுளை இசைப்புததிசு உசற 
எபிழைசியம் (Epimysium) எனப்�டும்.  ஒவயவோரு 
ஃபொசிகிழளயும் (Fascicle)  சுற்றியுளை உசற 
்பெரிழைசியம் (Perimysium) எனப்�டும்.  ஒவயவோரு 
்தசையிசைசயயும் சுற்றியுளை உசற  
எனபடாழைசியம் (Endomysium) ஆகும். நம் 
விருப்�ததின் அடிப்�சடயி்ான நடத்தல, ஓடு்தல, 
நீநது்தல, எழுது்தல ற�ான்ற �ணிகளில 
ஈடு�டுவே்தால இ்தசன இயக்கு ்தசைகள 
என்கிறறாம்.

9.3.1  எலும்பு தசையிசையின் 
நுண்ணசமபபு   
(Structure of a skeletal muscle fibre)

ஒவயவோரு ்தசையிசையும் யமலிந்த நீண்ட 
அசமப்�ாகும்.  ய�ரும்�ா்ானசவே ஒரு முசனறயா 
அல்து இரு முசனகளுறமா கூரியனவோக 
முடிகின்றன.  ்தசையிசையில �் நீளறகாை 
வேடிவே உட்கருக்கள ைார்ப்கா்ெம்ைா (Sarcolemma) 
எனப்�டும் பிைாஸமா ைவவின் கீழ் 
அசமநதுளைன.  ்தசையிசையின் 
சைட்றடாபிைாைம் ைார்ப்காபிளாைம் (Sarcoplasm) 
எனப்�டும்.  இதில கிசைக்றகாறைாம், 
சமறயாகுறைாபின் மற்றும் ைாரறகாபிைாை 
வேச்ப்பின்னல ஆகியன உளைன.  
ழைபயாகுபளாபின என்�து ்தசையிசைகளில 
காைப்�டும் சிவேப்பு நிறச் சுவோை நிறமியாகும். 
இது ஹீறமாகுறைாபின் ற�ான்று ஆக்ஸிஜசன 
கவேரும் ்தன்சமயுசடய இரும்பு அயனிகசைக் 
யகாண்ட சுவோை  நிறமியாகும். இநநிறமி 
ஆக்ஸிஜசனத ற்தக்கிசவேக்கும் ்தன்சம 
யகாண்டது.  கிழளகப்காபைாம் என்�து 
றைமிக்கப்�ட்ட கிசைறகாஜன் துகளகள ஆகும்.  
இது ்தசையிசை யையல�ாட்டிற்குத ற்தசவேயான 
குளுக்றகாசை வேைஙகுகிறது.  ஆக்டின், 
சமறயாசின் ஆகியசவே ்தசையிசைகளில உளை 
்தசைப்புர்தஙகள ஆகும்.

்தசை நுண்ணிசையின் நீைம் முழுவேதும் 
அடுத்தடுத்த அடரததி மிகு மற்றும் அடரததி குசற 
�ட்சடகள காைப்�டுகின்றன (�டம் 9.1). அடரததி 
மிகு A �ட்சடகள (மாறு�ட்ட ்தன்சம யகாண்ட 
�ட்சடகள) மற்றும் அடரததி குசறவோன   
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I �ட்சடகள (ஒத்த ்தன்சம யகாண்ட �ட்சடகள) 
ஆகியன மாறி மாறி றநரததியாக அசமநதுளைன.  
இவவேசமப்ற� ்தசைகளுக்கு வேரிகசைத 
்தருகின்றன. ஒவயவோரு அடரததிமிகு �ட்சடயிலும் 
அடரததி குசறவோன H(Helles) �குதி எனும் 
சமயப்�குதி உளைது.  (‘H’ - யெல்ஸ என்�்தற்கு 
்தளிவான என்று ய�ாருள). ஒவயவோரு  
H  �குதிசயயும் M என்னும்  அடரததி மிகு றகாடு 
யைஙகுததுவோக்கில இரண்டாகப் பிரிகிறது.  
I �ட்சடகளின் நடுவில அடரததியான Z றகாடு    
என்னும் �ரப்பு காைப்�டுகிறது. யஜரமானிய 
யமாழியில Zwischenscheibe என்றால I �ட்சடகளுக்கு  
இசடறய உளை ்தட்டு/றகாடு என்று ய�ாருள.

்தசை நுண்ணிசையில (Myofibrils) சுருஙகும் 
அசமப்�ான ைார்ப்காமியர்்கள் உளைன.  இசவே 
எலும்புத்தசையின் யையல அ்கு ஆகும்.  ஒரு 
ைாரறகாமியர என்�து ்தசை நுண்ணிசையின்  
அடுத்தடுத்த இரு  Z  றகாடுகளுக்கு இசடப்�ட்ட 
�குதியாகும்.  ஒரு ைாரறகாமியரில நடுவில  
A �ட்சடயும் அ்தன் இருபுறமும் �ாதி  
I �ட்சடகளும் உளைன.  ஒவயவோரு 
ைாரறகாமியரிலும் ்தடித்த இசைகள மற்றும் 
யமலலிய இசைகள என்று இரு வேசக இசைகள 
உளைன.  ்தடித்த இசைகள A �ட்சட முழுவேதும்  
நீண்டு காைப்�டுகின்றன.  யமலலிய இசைகள  
I �ட்சடப்�குதியின் முழுநீைப்�குதி மட்டுமின்றி,  
A  �ட்சடயிலும் ஒரு �குதிவேசர நீண்டு 
காைப்�டுகின்றன. ைாரறகாய்ம்மாவின் 
உட்குழிவு குறுக்குவோட்டுக் குைலகசை 
(T-tubules)  உருவோக்குவேதுடன் A மற்றும் I  
�ட்சடகளின்  ைநதிப்புப்�குதியின்  
இசடப்�குதியிலும் நுசைநதுளைன.

9.4   தகைச் சுருக்கப் புரதங்களின் 
அகைப்பு

்தசைச் சுருக்கச் யைய்ானது ்தசையிசைகளில  
உளை ஆகடின மற்றும் ழைபயாசின எனும் 
்தசைப் புர்தஙகசைச் ைாரந்தது (�டம் 9.2). ்தடித்த 
இசைகள சமறயாசின் என்னும் புர்தத்தா்ானது.  
இசவே கற்சறகைாக உளைன. ஒவயவோரு 
சமறயாசின் மூ்க்கூறும் மீறராசமறயாசின் 
எனும் பைாபனா்ைரால் (Monomer) ஆனது.  
ஒவயவோரு மீறராசமறயாசின் மூ்க்கூறும்

குட்சடயான கரததுடன் கூடிய றகாைவேடிவே 
்தச்ப்�குதிசயயும் சிறிய வோல �குதிசயயும் 
யகாண்டது.  குட்சடயான கரததில ்கனைான 
மீபராழைபயாசினும் (HMM) வோல �குதியில 
இெகுவான மீபராழைபயாசினும் (LMM) உளைன. 
்தச்ப்�குதியில ஆக்டின் இசையும் �குதி 
மற்றும் ATP இசையும் �குதி என்ற இரண்டு 
�குதிகள உளைன. றமலும் இவவிடததில ATPசய  
சிச்தக்கும் ATPறயஸ யநாதியும் உளைது.  
இநயநாதி ்தசைச்சுருக்கததிற்கான ஆற்றச் 
ATPசய சிச்தப்�்தன் மூ்ம் அளிக்கின்றது. 

படம் 9.1 எலும்புத்தசையின் கடடசைப்பு படிநிசைகள்

Sarcomere

A I

Z 

Z Z

ZH

I A M

M

Z ZH

ப�ொதுச் பைொல் தகை்களில் அதற்கு ஈடொன 
பைொல்

்ைல் தசையிசை/ தசை நுணணிசை

பி்ளாஸமா ைவ்வு ைார்கந்கா்லம்மா

சைடநடாபி்ளாைம் ைார்கந்காபி்ளாைம்

எணநடா பி்ளாை 
வசலபபின்்னல்

ைார்கந்காபி்ளாை வசலபபின்்னல்
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படம் 9.2 ்தடித்த ைற்றும் மைல்லிய இசைகளின் 
ஆககககூறுகள்

ஒவயவோரு யமலலிய இசையும்,  பின்னிய இரு 
ஆக்டின் மூ்க்கூறுகைால ஆனது.  ஆக்டினில 
குறைாபு்ார ஆக்டின் �குதி (G ஆக்டின்) மற்றும் 
இசை ஆக்டின் �குதிகள (F ஆக்டின்) என இரு 
�குதிகள உளைன. ஒவயவோரு யமலலிய 
இசையும் நீள வோக்கில பின்னிய இரண்டு  
F ஆக்டின் இசைகைால ஆனசவே. F ஆக்டின் 
என்�து றமாறனாயமரிக் G ஆக்டினின் �ாலியமர 
ஆகும். இதில சமறயாசின் இசையும் �குதியும் 
உளைது. யமலலிய இசையில, ஒழுஙகு�டுததும் 
புர்தஙகைான டபராபபொழைபயாசின (Tropomyosin) 

மற்றும் டபராபபொனின (Troponin) ஆகியன 
உளைன.  இசவே ஆக்டின் மற்றும் சமறயாசினுடன் 
இசைநது ்தசைச் சுருக்கதச்தக் ஒழுஙகு 
�டுததுகின்றன.

9.5  தகை சுருஙகும் விதம்  
(Mechanism of muscle contraction)

ைறுககும் இசை ந்காடபொடு  
(Sliding  Filament theory):

இக்றகாட்�ாடு 1954 ஆம் ஆண்டு ஆனடரூ  
F. ஹகஸ்லி (Andrew F. Huxley) மற்றும் பரால்ப 
நீடர்்்கர்க (Rolf Niedergerke) என்�வேரகைால 
உருவோக்கப்�ட்டது.  இக்றகாட்�ாட்டின் �டி  
குறிப்பிட்ட நீைமுசடய ஆக்டின் மற்றும் 
சமறயாசின் இசைகள ஒன்றின் மீது ஒன்றாக 
இசைகிறது.  இ்தன் விசைவோகத ்தசைச்சுருக்கம் 
ஏற்�டுகின்றது.  இநநிகழ்வின்ற�ாது ஆற்றச்ப் 
�யன்�டுத்த�டுகின்றது .  ்தசைச்சுருக்க நிகழ்வோல 
உருவோக்கப்�டும் விசை ஒரு �ளுசவே நகரத்தறவோ 
அல்து எதிரக்கறவோ  �யன்�டுகின்றது.  ்தசை 
சுருக்கததினால உருவோகும் விசை ்தசையின் 
இழுவிழை (Muscle tension) எனப்�டும். �ளு அல்து 
சுசம என்�து ்தசைச் சுருக்கததிற்கு எதிரான 
ஆற்றல அல்து எசட ஆகும். ்தசை சுருக்கம் 
என்�து ்தசைகளில இழுவிசைசய 
ஏற்�டுததுவே்தாகும். இது  ஒரு யையலமிகு 
நிகழ்வோகும்.  ்தசைத ்தைரவு என்�து சுருக்கததின் 
ற�ாது உருவோன இழு விசைசய விடுவித்தல 
ஆகும்.

 சமய  நரம்பு மண்ட்ததிலிருநது இயக்க 
நரம்பு வேழிறய அனுப்�ப்�டுகின்ற நரம்பு தூண்டல 
்தசைச் சுருக்கதச்தத துவேக்குகின்றது.  
்தசையிசையில இயக்க நரம்பும் 
ைாரறகாய்ம்மாவும் இசையுமிடம், நரம்பு தழை 
ைந்திபபு (Neuromuscular Junction) அல்து இயக்க 
முழனததடடு (Motor end plate) எனப்�டும். 
இவவிடதச்த நரம்புததூண்டல வேந்தசடயும் 
ற�ாது அசிட்சடல றகாச்ன் 
விடுவிக்கப்�டுகின்றது. இது ைாரறகாய்ம்மாவில 
யையலநிச் மினனழுதததழத (Action potential) 
உருவோக்குகின்றது.

 இந்த யையலநிச் மின்னழுத்தம், �் 
அயனிக்காலவோயகசைத  திறக்கிறது.  
குறுக்குவோட்டு குைலின் வேழியாகச்  யைலலும் 
யையல மின்னழுத்தததின் விசைவோல அதிக 
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அைவி்ான காலசியம் அயனிகள ைாரறகாபிைாை 
வேச்ப் பின்னலிலிருநது யவேளிறயறுகின்றன.  
இவவோறு அதிகரிக்கின்ற காலசியம் அயனிகள 
யமலலிய  இசையிலுளை ட்றராற�ானின் எனும் 
புர்தததுடன் இசைகின்றன. யமலலிய 
இசையிலுளை (ஆக்டின்) சமறயாசின் 
இசைப்பிடதச்த டபராபபொழைபயாசின 
யவேளிக்யகாைரகிறது. இந்தச் யையலமிகு �குதி 
சமறயாசினின் ்தச்ப்�குதியுடன் றைரநது 
குறுக்குப்�ா்ததிசன உருவோக்குகின்றது.  
குறுக்குப்�ா் உருவோக்கததின்ற�ாது ஆக்டின் 
மற்றும் சமறயாசின் ஆகியசவே இசைநது 

ஆக்றடாசமறயாசின் எனும் புர்த கூட்டசமப்ச� 
உருவோக்குகிறது. இப்ற�ாது, நீராற்�குக்கப்�ட்ட 
ATPக்கைால உருவோகும் ஆற்றச்ப் �யன்�டுததி 
சமறயாசினில உளை ்தச்ப்�குதி 
்தசையிசையின் அச்சுப்�குதிக்கு 90°  றகாைததிற்கு 
வேரும் வேசர சுைலகிறது.  இநநிச்யில ஆக்டின் 
மற்றும் சமறயாசின் இசடறய பிசைப்பு 
ஏற்�ட்டுச் சுருஙகி-விரியும் சுைற்சிசயச் யையல�ட 
சவேக்கிறது.  இ்தசனத ய்தாடரநது வேலிசமயான 
விசையின் ்தாக்கம் உருவோகிறது. சமறயாசினின் 
்தச்ப்�குதியும் அது பிசையும் �குதியும் 90° 
றகாைததிலிருநது 45°க்கு ைாயந்த பின் விசையின் 

படம் 9.3 ்தசைச் சுருககததின் குறுககுப்பபாை சுைற்சி
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படம் 9.4 ்தசைச் சுருககததின் சுருங்கிய நிசை,
 ்தளர்ந்த நிசை 

்தாக்கம் ய்தாடஙகுகிறது. இ்தனால குறுக்குப்�ா் 
அசமப்பு உறுதியான உயரவிசை பிசைப்�ாக 
மாறி சமறயாசின் ்தச்ப்�குதிசய 
சுை்சவேக்கிறது. இவவோறாக சமறயாசின் 
்தச்ப்�குதி சுைன்று இயஙகும் ற�ாது அ்தனுடன் 
இசைந்த ஆக்டின் இசைகள A �ட்சடயின் 
சமயப்�குதிக்கு இழுக்கப்�டுகின்றன.  
சமறயாசின் �சைய நிச்க்கு திரும்பி ADP  
மற்றும் �ாஸற�ட் அயனிகசை  விடுவிக்கின்றன.  
பிறகு ஒரு புதிய ATP மூ்க்கூறு  
சமறயாசினின் ்தச்ப்�குதியில பிசைகிறது.  
இ்தனால குறுக்குப்�ா்ம் உசடகிறது. 
இவவிசைத்தாக்கததின் முடிவில சமறயாசின் 
்தச்ப்�குதியில இருநது ஆக்டின் இசைகள 
விடுவிக்கப்�டுகின்றன. சமறயாசின் மீண்டும் 
சுைன்று அடுத்த ஆக்டிறனாடு இசைநது அடுத்த 
சுருக்க சுைற்சிக்குத ்தயாராகின்றது. (இந்த இயக்க 
மானது �டகில �யன்�டுத்தப்�டும் துடுப்பின் 

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™

இயக்கததுக்கு நிகரானது). ்தசையிசை சுருஙகும் 
வேசர விசைத்தாக்கம் ய்தாடரநது �் முசற 
நிகழ்கின்றது. ஆக்டின் மூ்க்கூறுகசை 
சமறயாசினின் ்தச்ப்�குதி, பிசைதது, உளறை 
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நகரததிப் பின் விடுவிக்கின்றது. இநநிகழ்ச்சி 
ய்தாடரநது நசடய�றுவே்தால யமலலிசைகள 
ைாரக்றகாமியரின் சமயப்�குதிசய றநாக்கி 
நகரகின்றது. இவவோறாகத ய்தாடரநது 
குறுக்குப்�ா்ம் உருவோ்தலும் உசட்தலும் 
்தசையிசைகளில ைறுக்கச் ஏற்�டுததுகின்றன.  
ஆனால, ்தடித்த மற்றும் யமலலிய இசைகளின் 
நீைததில இ்தனால எந்த மாற்றமும் இலச். 
ஆக்டின் இசைகளுடன் இசைந்த Z றகாடுகள 
இரு �க்கததில இருநதும் உளறநாக்கி 
இழுக்கப்�டுவே்தால ைாரறகாமியர நீைம் 
குசறகின்றது.  இ்தன் முடிவில ைாரறகாமியர 
சுருஙகுகிறது. ்தசைகளுக்கான தூண்டல  மற்றும்  
காலசியம் அயனிகளின் ய்தாடர யவேளிறயற்றம் 
ஆகியசவே இருக்கும் வேசர இச்சுருக்க நிகழ்வு 
ய்தாடரநது நசடய�றுகிறது. இயக்கத தூண்டல 
நின்றவுடன்,  காலசியம் அயனிகள 
ைாரறகாபிைாைததினுள மீைச் யைலுத்தப்�டுவே்தால 
ஆக்டின் இசைகளின் யையல�டு �குதியான 
இசைப்பிடம் மசறக்கப்�டுகின்றது. இ்தனால 
மறயாசின் இசைகளின் ்தச்ப்�குதி ஆக்டின் 
இசையுடன் இசைய இய்ாசமயால,  
Z றகாடுகள �சைய நிச்க்குச் யைலகின்றன. 
இ்தற்குத ்தசை ்தைரவேசட்தல என்று ய�யர 
(�டம் 9.3).

9.6  எலும்புத்தகைச் சுருக்க வக்க்கள்  
(Type of skeletal muscle contraction)

்தசைச் சுருக்கம் இரு மு்தன்சம வேசககைாக வேசக 
�டுத்தப்�ட்டுளைன.  அசவே ஐபைாடானிக  
(ைை இழுவிழை சுருக்கம்) சுருக்கம் மற்றும் 
ஐபைா்ைடரிக (ைை நீள சுருக்கம்) சுருக்கம் 
ஆகியனவோகும்.  ்தசையிசைகள சுருஙகும் ற�ாது  
்தசையிசைகளின் நீைம் மற்றும் அவேற்றின் 
இழுவிசைத ்தன்சமயில ஏற்�டும் 
மாறு�ாடுகசைப் ய�ாறுதது ்தசைச்சுருக்கததின் 
வேசக அசமகிறது.

ஐநைாடானிக சுருக்கம் (ைம இழுவிசைச்  
சுருக்கம்) (Isotonic contraction)

(ஐபைா – ைைம், படான – இழுவிழை)

இவவேசக சுருக்கததின்ற�ாது ்தசைகளின் 
நீைததில மாற்றம் ஏற்�டுகின்றது ஆனால  
இழுவிசையில மாற்றம் ஏற்�டுவேதிலச். இஙகு 
உருவோக்கப்�டும் விசையில எந்த மாற்றமுமிலச். 
எ.கா. �ளு தூக்கு்தல, மற்றும் டம்ய�ல தூக்கு்தல.

ஐநைா்மடரிக சுருக்கம் (ைம நீ்ளச்  
சுருக்கம் - Isometric contraction) 

(ஐபைா – ைைம், ்ைடரிக– அளவு (அ) நீளம்)

இவவேசக சுருக்கததின்ற�ாது ்தசையின் நீைததில 
மாற்றமசடவேதிலச் ஆனால இழுவிசையில 
மாற்றம் ஏற்�டுகின்றது. இ்தனால இஙகு 
உருவோக்கப்�டும் விசையிலும் மாற்றம் 
ஏற்�டுகின்றது. எ.கா. சுவேசரக் சககைால 
்தளளு்தல, அதிக எசடயுசடய ச�சயத 
்தாஙகு்தல.

எலும்புததசையிசை்களின் வச்க்கள 
(Types of skeletal muscle fibres)

்தசையிசைகள சுருஙகும் றவேகததின் அடிப்�சடயில 
துரி்தமாகச் சுருஙகும் ்தசைகள மற்றும் 
நி்தானமாகச் சுருஙகும் ்தசைகள என இரு 
வேசககைாகப் பிரிக்க்ாம்.  றமலும் 
்தசைச்சுருக்கததிற்குத ற்தசவேயான ATP- 
உருவோக்கததின் அடிப்�சடயில ஆக்ஸிஜறனற்ற 
(Oxidative) வேசக மற்றும் கிசைக்றகாஜன் சிச்தவு 
(Glycolytic) வேசக எனத ்தசையிசைகள வேசக 
�டுத்தப்�ட்டுளைன.  அதிக அைவு ATP- றயஸ 
யையல�ாடுகசைக் யகாண்ட சமறயாசின் உளை 
்தசையிசை துரிதைா்கச் சுருங்கும் தழையிழை 
என்றும் குசறந்த அைவு ATP றயஸ யையல�ாடுகள 
யகாண்டசவே நிதானைா்கச் சுருங்கும் தழையிழை 
என்றும் அசைக்கப்�டுகின்றன. அதிக 
எண்ணிக்சகயில சமட்றடாகாண்டிரியாசவேயும் 
அதிக அைவு ஆக்ஸிகரை �ாஸற�ட் ஏற்ற  
(Oxidative phosphorylation) திறனும் ய�ற்ற 
்தசையிசைகள ஆகஸிஜபனற்ற இழை்கள் 
எனப்�டுகின்றன.  இவவேசக ்தசை இசைகள 
ஆக்ஸிஜன் மற்றும் உைவூட்டப் ய�ாருட்கசைத 
்தசைகளுக்கு வேைஙகுவே்தற்கு இரத்த ஓட்டதச்தச் 
ைாரநதுளைன.  எனறவே ஆக்ஸிஜறனற்ற வேசக 
்தசையிசைகளுக்கு சிவபபு தழையிழை்கள்  
(Red muscle fibres) என்று ய�யர. ஒரு சி் சமட்றடா 
காண்டிரியாக்களும், அதிக எண்ணிக்சகயில 
கிசைக்றகாச்டிக் யநாதிகளும் மற்றும்  அதிக 
அைவு கிசைக்றகாஜன் றைமிப்பும் யகாண்ட ்தசை 
இசைகளுக்குக் கிழளகப்காழெடிக தழையிழை்கள் 
(Glycolytic fibres) என்று ய�யர.  சமறயாகுறைாபின் 
இல்ா்த ்தசையிசைகள யவேளிர நிறமாக உளைன.  
எனறவே இ்தற்கு ்வண்ழை நி்றத தழையிழை்கள்  
(White muscle fibres) என்று ய�யர.
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எலும்புத் தகை 
கிகைக்்கொஜன் 
�குப்�ொய்வு (SMGA):  
தட்க்ள வீரர்்களின் 
விச்ளயாடடுத தி்றச்ன 

அ்ளவிட தசை்களில் உயிர்ததிசு 
நைாதச்ன (Biopsy) ்ையயபபெடுகி்றது.  
தசை்களில் உள்ள கிச்ளகந்காஜச்ன 
அ்ளவிட உதவும் நிசலயா்ன 
முச்றயாகும்.  ்காற்றில்லா நிசல 
உடற்பெயிற்சியின் நபொது தசையிலுள்ள 
கிச்ளகந்காஜன் தான் ஆற்்றல் 
மூலமாகும். நமலும், உடலில் 
நைமிக்கபபெடடுள்ள கிச்ளகந்காஜனும், 
நீணட ந�ர ்ையல்பொடடுக்கா்ன 
ஆற்்றசலத தரும் வ்ளர்சிசத மாற்்ற 
நி்கழ்வில் பெஙந்கற்கின்்ற்ன.  ஒற்ச்ற 
கிச்ளகந்காஜன் மூலககூறில் ஏ்றததாை 
5000 குளுகந்காஸ அலகு்கள உள்ள்ன.  
இசவ 5000 தனிதத குளுகந்காஸ 
மூலககூறு்களுககுச் ைமமாகும்.

 ்தரிந்து ்தளிநவாம்

்கால்சியம் பிச்ணவதற்்கா்ன இடதசதப 
்பெற்றுள்ள தசையிசை எது? 
்கால்சியததுடன் பிச்ணயும் மூலககூறின் 
்பெயர் என்்ன?

எலும்பு ்தசையிசைகசை றமற்குறிப்பிட்ட 
முசறயில மூன்று வேசககைாகப் பிரிக்க்ாம்.  
அசவே நிதானைான – ஆகஸிஜபனற்ற இழை்கள், 
துரித –ஆகஸிஜபனற்ற இழை்கள் ைறறும் துரித–
கிழளப்காழெடிக இழை்கள் என்�னவோகும்.

1. நிதானைான – ஆகஸிஜபனற்ற இழை்கள்  
(Slow – oxidative fibres):- இவவேசக இசைகளில 
குசறந்த வீ்தததிற்றய சமறயாசின் ATPக்கள 
நீராற் �குக்கப்�டுகின்றன.  ஆனால அதிக 
அைவு ATP க்கசை உருவோக்குகின்றன  
இவவேசக இசைகள நீண்டறநர, ய்தாடர 
யையலகைான நீண்டதூர நீச்ைல, 
ற�ான்றனவேற்றில �யன்�டுகின்றன.  நீண்ட 
தூர ஓட்டப்�ந்தய வீரரின் கால ்தசையில இத்தகு  
்தசையிசைகள அதிக அைவில உளைன.

2. துரித ஆகஸிஜபனற்ற இழை்கள்  
(Fast oxidative fibres):- இவவேசக இசைகளில 
அதிக அைவு சமறயாசின் ATP-றயஸ 
யையல�ாட்டால அதிக அைவு ATP  
உருவோக்கப்�டுகின்றன.  இவவேசக ்தசைகள 
துரி்தச் யையலுக்கு உகந்தன.

3. துரித – கிழளகப்காழெடிக இழை்கள்  
(Fast Glycolytic fibres) கிசைக்றகாச்டிக் 
இசைகளில சமறயாசின் ATPறயஸ 
யையல�ாடு இருந்தாலும் அதிக அைவு 
ATPஉருவோவேதிலச்.  ஏயனனில இ்தன்  
ATPக்களுக்கான ஆ்தாரம் கிசைக்காச்சிஸ 
ஆகும். இவவேசக இசைகள துரி்த, தீவிரச் 
யையலகளுக்கு உகந்தன. எ.கா: குறுகிய 
தூரதச்த அதிக றவேகததில கடத்தல.

 ்தரிந்து ்தளிநவாம்

எல்லா தசை்களும் இயக்கதசத 
ஏற்பெடுததி்னாலும் எலும்புததசை மடடுநம 
இடப்பெயர்ச்சிககு  ்கார்ணமாகும்.  இதன் 
்பொருள என்்ன?

9.7.  ைடட்கைணடலம் ைற்றும் அதன் 
�ணி்கள் (Skeletal 
system and its 
function) :

ைட்டக மண்ட்ம், எலும்புகள 
மற்றும் குருதய்தலும்புகைால 
ஆன ஒரு கட்டசமப்பு ஆகும். 
இது கருவேைரச்சியின் ற�ாது 
நடு அடுக்கிலிருநது  ற்தான்றியது ஆகும். 
எலும்புகள ்தசைகளுடன் யடன்டான் (Tendon) 
எனப்�டும் ்தசை நாண்கைால 
இசைக்கப்�ட்டுளைன. இசவே எலும்பு 
மண்ட்தச்த யநம்புறகால ற�ால இயக்கத 
ற்தசவேயான விசைசய அளிக்கின்றது.  ைட்டக 
மண்ட்ம் கீழ்காண் முசறயில மூன்று 
வேசகப்�டும்.

நீர்ைைடட்கம் (Hydrostatic skeleton): இவவேசக 
ைட்டகமானது (திரவேம் நிசறந்த உட்�குதிசயச் சுற்றி 
்தசைகள சூழ்ந்த அசமப்பு ஆகும்). யமன்சமயான 
உட்சமப்பு யகாண்ட முதுகுநாைற்ற வி்ஙகுகளில 
இது காைப்�டுகின்றது.  (எ.கா. மண்புழு).

பு்றச்ைடட்கம் (Exoskeleton): இவவேசக ைட்டகம் 
முதுகு நாைற்ற உயிரிகளில காைப்�டுகின்றது.  
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இது, உடலின் புறப்�குதியில உளை உறுதியான 
மற்றும் கடினமான �ாதுகாப்பு அசமப்�ாகும். 
(எ.கா.கரப்�ான் பூச்சி).

அ்கச்ைடட்கம் (Endoskeleton) : இவவேசக 
ைட்டகம் முதுயகலும்பிகளின் உடலினுள 
உளைது. எலும்பு மற்றும் குருதய்தலும்புகைால 
ஆன இவவேசமப்பு ்தசைகைால சூைப்�ட்டுளைது 
(எ.கா. மனி்தன்).

மனி்தனில அகச்ைட்டகம் எனும் எலும்பு 
மண்ட்ம் 206 எலும்புகைாலும் மற்றும் 
குருதய்தலும்புகைாலும் ஆனது.  இம் மண்ட்தச்த 
இரு வேசககைாகப் பிரிக்க்ாம்.  அசவே, 
அச்சுச்ைட்டகம் மற்றும் இசையுறுப்புச் ைட்டகம் 
ஆகியனவோகும்.  அச்சுச் ைட்டகததில 80 
எலும்புகளும் இசையுறுப்புச் ைட்டகததில 126 
எலும்புகளும் உளைன (அட்டவேசை-8.1) .

ைடட்க மணடலததின் பெணி்கள

• இவவேசமப்பு உடலுக்கு உறுதியான 
கட்டசமப்ச� அளிப்�துடன் புவியீரப்பு 
விசைக்கு எதிராக உடல எசடசயத 
்தாஙகுகின்றது.  

• உடலுக்கு நிச்யான வேடிவேதச்தத ்தநது 
அ்தசன நிரவேகிக்கிறது.

• யமன்சமயான உளளுறுப்புகசைப் 
�ாதுகாக்கின்றது.  

• காலசியம், �ாஸ�ரஸ ற�ான்ற ்தாதுப்புக்கசை 
றைமிக்கின்றது.  றமலும் மஞைைான எலும்பு 
மஜ்சஜப் �குதியில ஆற்றல மூ்மான 
யகாழுப்ச� (டிசரகிளிைசரடு) றைமிக்கின்றது. 

• எலும்புகறைாடு இசைக்கப்�ட்ட 
்தசைகளுடன் றைரநது யநம்புறகாலற�ால 
யையல�ட்டு இடப்ய�யரச்சிக்குப் 
�யன்�டுகின்றது.  

• அதிக எசடசயத ்தாஙகக்கூடிய வேலுசவேத 
்தருவேதும், இயக்க அதிரவுகசை ஏற்�தும் 
எலும்புகறையாகும்.

• வி்ா எலும்புகள, �ஞசு ற�ான்ற 
முளயைலும்புகளின் �குதிகள மற்றும் நீண்ட 
எலும்புகளின் முசனப்�குதி ஆகிய இடஙகளில 
இரத்தச் சிவேப்�ணுக்கள மற்றும் 
யவேளசையணுக்கள உற்�ததி 
யையயப்�டுகின்றன.

9.8 அச்சுச் ைடட்கம் (Axial skeleton)

இந்தச் ைட்டகம் உடலின் முக்கிய அச்சை 
உருவோக்குகின்றது.  மண்சடறயாடு, நாவேடி 
(ெயாயடு) எலும்பு, முதுயகலும்புத ய்தாடர 
மற்றும் மாரபுக் கூடு ஆகியசவே அச்சுச் ைட்டக 
எலும்புகள ஆகும்.

அ) மணசடநயாடு (Skull) :

மண்சடறயாட்டில  (�டம் 9.5) உளை எலும்புகள 
க�ா் எலும்புகள மற்றும் முகதய்தலும்புகள என 
இரு ய்தாகுப்புகைாக அசமநதுளைன. 
யமாத்தமாக உளை 22 எலும்புகளில க�ா் 
எலும்புகள 8ம் முகதய்தலும்புகள 14ம் அடஙகும்.  
க�ா் எலும்புகள மூசைக்கு உறுதியான 
�ாதுகாப்பு யவேளியுசறசய அளிப்�்தால இ்தற்கு 
மூழளப ்பெடட்கம் (Brain Box) என்று ய�யர.  இ்தன் 
யகாளைைவு சுமார 1500 க.யைமீ. ஆகும்.  க�ா் 
எலும்புகள ச்தயல ற�ான்ற அசமப்பினால  
அசையாமல  இசைக்கப்�ட்டுளைன.  க�ா் 
எலும்புகளில ஓரிசை உச்சி எலும்பு (Parietal) 
ஓரிழை ்பொட்டலும்பு (Temporal) ஆகியசவேயும், 
நுத்ெலும்பு (Frontal), பிடரிஎலும்பு (Occipital), 
எதைாய்டு (Ethmoid), மற்றும் ஆபபுருவ எலும்பு 
(Sphenoid) ஆகியன ்தனி எலும்புகைாகவும் 
உளைன.

ய�ாட்யடலும்பில உளை ய�ரிய துசை 
புறச்யைவித துசையாகும்.  முகதய்தலும்புகளில 
பைல்தாழட்யலும்பு (Maxilla), ்கனனததின 
வழள்யலும்பு (Zygomatic), அண்ை எலும்பு 
(Palatine), ்கண்ணீர்ச்சுரபபியண்ழை எலும்பு 
(Lacrimal), மூககினிழட கீழ் ்காஞைா (Inferior nasal 
concha) மற்றும் மூககினிழடத தட்டலும்பு  
(Nasal) ஆகியசவே இசை எலும்புகைாகவும் 
கீழ்ததாழட்யலும்பு (Mandible)  மற்றும் இழடநாசி 
எலும்பு (Vomer)  ஆகியன ்தனி எலும்புகைாகவும், 
உளைன. இசவேயசனததும் இசைநது 
மண்சடறயாட்டின் முன்�குதிசய உருவோக்கு 
கின்றன. ய்தாண்சடக் குழியின் அடிப்�குதியில  
U வேடிவே ஒற்சற நாவடி (Hyoid) எலும்பு உளைது.  
ஒவயவோரு நடுச்யைவியிலும் சுததி வடிவ (Malleus) 
எலும்பு, பெடடழட (Incus) எலும்பு மற்றும் அங்்கவடி 
(Stapes) எலும்பு ஆகிய 3 சிற்யறலும்புகள உளைன. 
இவேற்றிற்குச் ்ைவிச்சிற்்றலும்பு்கள் என்று 
ய�யர.

றமல்தாசட, றமக்ஸில்ா என்னும் 
றமல்தாசட எலும்புகைாலும் கீழ்த்தாசட, 
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றமன்டிபிள என்னும் கீழ்த்தாசட எலும்புகைாலும் 
ஆனது. க�ா்ததுடன் இசைந்த றமல்தாசட 
அசையும் ்தன்சமயற்றது.  அசையும் ்தன்சம 
யகாண்ட கீழ்த்தாசடயானது ்தசைகள மூ்ம் 
க�ா்ததுடன் இசைநதுளைது.

கண்குழிகள, நாசிப்�ளைம் ஆகியசவே 
மண்சடறயாட்டில உளை முக்கியத துசைகள 
ஆகும்.  ைண்ழடபயாடடு ்பெருந்துழள
(Foramen Magnum) எனும் ய�ரிய துசை 
மண்சடறயாட்டின் பின்புறம் உளைது.  இ்தன் 
வேழியாகறவே மூசையின் முகுைப்�குதி 
்தண்டுவேடமாகக் கீழிறஙகுகின்றது.

ஆ)  முது்்கலும்புத ்தாடர்  
(Vertebral column): 

33 முளயைலும்புகள  ய்தாடரநது வேரிசையாக 
இசைக்கப்�ட்டு உடலின் முதுகுப்புறததில  
முதுயகலும்புத ய்தாடராக உளைது இம் 
முளயைலும்புகள முளயைலும்பு இசடத 
்தட்டுகள (Inter vertebral discs) என்னும் 
குருதய்தலும்புகைால இசைக்கப்�ட்டுளைன 
(�டம் 9.6). மண்சடறயாட்டின் அடிப்�குதியில 
ய்தாடஙகும் இதய்தாடர இடுப்புப் �குதிவேசர 
நீண்டு நடுவுடல �குதிக்குக் கட்டசமப்ச� 
அளிக்கின்றது.  முதுயகலும்புத ய்தாடரிலுளை 
எலும்புகள ஐநது ய�ரும் �குதிகைாகப் 
பிரிக்கப்�டுகின்றன. அசவே ்கழுதது 
முள்்ளலும்பு்கள் (Cervical - 7), ைார்பு 
முள்்ளலும்பு்கள்  (Thoracic - 12), இடுபபு 
முள்்ளலும்பு்கள் (Lumbar - 5) மற்றும் 

திரு்வலும்புபபெகுதி முள்்ளலும்பு்கள் (Sacral - 5),  
(சகக்குைநச்தகளில 5 எலும்புகைாக இருந்த 
திருயவேலும்புப்�குதி ய�ரியவேரகளில ஒறர 
எலும்�ாக இசைநதுளைன.) மற்றும்  
வால் எலும்பு (Coccyx – 1) ஆகியன. (குைநச்தகளில 
இருந்த, 4 வோல முளயைலும்புகள ய�ரியவேரகளில 
ஒன்றிசைநது ஒற்சற வோல எலும்�ாக 
மாறியுளைன).

படம் 9.6 முதுமகலும்புத ம்தபாடர

படம் 9.5 ைனி்தனின் ைணசடயயபாடு 
முன்புறத ய்தபாற்றம் பககவபாடடுத ய்தபாற்றம்
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ஒவயவோரு முளயைலும்பின் சமயததிலும் 
உளளீடற்ற �குதி உளைது. இ்தற்கு 
நரம்புக்கால்வாய் என்று ய�யர. இ்தன் 
வேழியாகறவே ்தண்டுவேடம் யைலகின்றது. மு்தல 
முளயைலும்பு அடெஸ் (Atlas) என்றும் 
இரண்டாவேது முளயைலும்பு அச்சு முள்்ளலும்பு 
(Axis) என்றும் அசைக்கப்�டுகின்றன. மு்தல 
முளயைலும்பு,  பிடரிஎலும்பில காைப்�டும் 
முண்டுப்�குதிறயாடு  (Occcipital condyles) அசையும் 
வேசகயில இசைநதுளைது.

்தண்டுவேடதச்தப் �ாதுகாப்�து, ்தச்சயத 
்தாஙகுவேது, வி்ா எலும்புகள இசையும் 
புளளியாகச் யையல�டுவேது, மற்றும் பின்�க்கத 
்தசைகசை இசைப்�து ஆகியன முதுயகலும்புத 
ய்தாடரின் �ணிகைாகும்.
இ) ைார்்பெலும்பு (Sternum)
்தட்சடயான மாரய�லும்பு வேயிற்றுப்புறததில 
மாரபுக்கூட்டின் சமயப் �குதியில உளைது. இது  
வி்ா எலும்புகள மற்றும் வேயிற்றுப்புறத ்தசைகள 
இசைவே்தற்கு இடமளிக்கின்றது.
ஈ) விொ எலும்புககூடு (Rib cage) 
12 இசை வி்ா எலும்புகள உளைன.  யமலலிய 
்தட்சடயான (�டம் 9.7) ஒவயவோரு வி்ா எலும்பும் 
முதுகுப்புறததில முதுயகலும்புத ய்தாடருடனும் 
வேயிற்றுப்புறததில மாரய�லும்புடனும் 
இசைநதுளைது.  இவேற்றின் முதுகுப்புறததில 
இரு அசையும் இசைவுப் �குதிகள உளை்தால 
இசவே இருதழெக ்்காண்டன (Bicephalic) 
எனப்�டுகின்றன.  மு்தல 7 இசை வி்ா 
எலும்புகள உண்ழை விொ எலும்பு்கள்  
(Vertebro- sternal ribs) அல்து முளயைலும்புகள 
வி்ா எலும்புகள என்று அசைக்கப்�டுகின்றன. 
இசவே முதுகுப்புறததில முதுயகலும்புத ய்தாடரின் 
மாரபு முளயைலும்புகளுடனும் 
வேயிற்றுப்�குதியில மாரய�லும்புடனும் 
செயலின் குருதய்தலும்�ால இசைக்கப் 
�ட்டுளைன. 8, 9, 10 ஆவேது இசை வி்ா 
எலும்புகள றநரடியாக மாரய�லும்புடன் 
இசையாமல 7ஆவேது வி்ா எலும்பின் 
செயலின் குருதய்தலும்பு �குதிறயாடு 
இசைநதுளைது. இ்தற்குப் பபொலி விொ 
எலும்பு்கள் (Vertebro-chondral ribs) என்று ய�யர.  
கசடசி இரு இசைகள (11 மற்றும் 12 ஆவேது 
இசை) வேயிற்றுப் �குதியில ைார்்பெலும்புடன 
இழையாைல் இருபபெதால் இவறறிறகு மிதககும் 
விொ எலும்பு்கள் (Vertebral ribs) என்றும் ய�யர.  
ைார்பு முள்்ளலும்பு்கள், விொ எலும்பு்கள் 
மற்றும் ைார்்பெலும்பு ஆகியவேற்றால வி்ா 
எலும்புக்கூடு உருவோகியுளைது. நுசரயீரல, 

இ்தயம், கலலீரல ற�ான்ற உறுப்புகசைப் 
�ாதுகாப்�துடன் சுவோைததிலும் வி்ா 
எலும்புக்கூடு �ஙறகற்கின்றது. 

படம் 9.7 ைபாரபுககூடு

9.9  இகையுறுப்புச் ைடட்கம் 
(Appendicular skeleton)

சகயயலும்புகள, கால எலும்புகள மற்றும் 
அவேற்றின் வேசையஙகள யகாண்ட ய்தாகுப்பு 
இசையுறுப்புச் ைட்டகம் ஆகும்.  இச்ைட்டகததில 
126 எலும்புகள உளைன.

படம் 9.8 சகமயலும்புகளுடன் ய்தபாள் வசளயம்
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உள்ளங்ழ்க எலும்பு்கள் (Metacarpals) மற்றும் விரல் 
எலும்பு்கள் (Phalanges) ஆகியன உளைன (�டம் 9.8).

ைணிக்கடடு  எலும்பு 
்கொல்வொய்  ்�ொய்  (Carpal 
Tunnel  syndrome  -  CTS) 
மணிக்கடடில் உள்ள 

எலும்பு்களும்  இச்ணபபு �ார்்களும் சிறுதது 
சமய �ரம்சபெ அழுததுகி்றது.  எழுததர், 
்மன்்பொருள துச்றயில் பெணிபுரிநவார், 
்கர்பபிணி்கள மற்றும் அசலநபெசியில் 
்தாடர்ந்து விச்ளயாடுநவார் அல்லது 
்தாடர்ந்து ்ையதி அனுபபுநவார் 
ஆகிநயாருககு இந்ந�ாய ஏற்பெட வாயபபு 
அதி்கமுள்ளது.

யமாத்தததில 8 மணிக்கட்டு எலும்புகள ்த்ா 
4 வீ்தம் இரு வேரிசையாக அசமநதுளைன. 
மணிக்கட்டின் றமற்�குதியில ஒரு காலவோசய 
இது ற்தாற்றுவிக்கின்றது. இ்தற்கு மணிக்கட்டுக் 
காலவோய என்று ய�யர. உளைஙசகயில  
5 உளைஙசக எலும்புகளும் விரலகளில 14 விரல 
எலும்புகளும் உளைன.

படம் 9.9 கபால் எலும்புகளுடன் இடுப்பு வசளயம்

அ) நதாள வச்ளயம் (Pectoral girdle)

சககள ற்தாள வேசையததுடன் இசைநதுளைன. 
இ்குத்தன்சம யகாண்ட இவவேசையம், எல்ா 
திசைகளிலும் றமற்சக அசைய அனுமதிக்கிறது.  
இ்தனால்தான் இவவேைவு அசைவு உடலின் 
றவேயறந்த �குதியிலும் காைப்�டுவேதிலச். 
ற்தாள வேசையம் இரு �குதிகசைக் யகாண்டது 
(�டம் 9.10).  ஒவயவோரு �குதியும் காசரயயலும்பு 
அல்து ்கழுததுப பெடழட எலும்பு (Clavicle or Collar 
bone) மற்றும் பதாள்பெடழட எலும்பு (Scapula) 
ஆகியவேற்றால ஆனசவே.  ற்தாள�ட்சட எலும்பு 
ய�ரிய முக்றகாை வேடிவே எலும்�ாகும். இது 
மாரபுக் கூட்டின் முதுகுப்புறததில  2 மு்தல 7வேது 
வி்ா எலும்புகளுக்கிசடறய அசமநதுளைது.  
இதில உளை ைற்று புசடத்த விளிம்புசடய 
்தட்சடயான விரிந்த அசமப்பு ஏகுபராமியன 
(Acromion process) நீட்சி எனப்�டுகின்றது. 
இநநீட்சிறயாடு காசரயயலும்பு அசையும் 
வேசகயில இசைநதுளைது. ஏகுறராமியன் 
நீட்சியின் கீழுளை �ளைம் ழ்க்யலும்பு ் பொருந்து 
குழிவு (Glenoid cavity) ஆகும்.  இவவிடததில 
றமற்சக எலும்�ான ஹியுமரஸின் ்தச்ப்�குதி 
இசைநது ற்தாள�ட்சட மூட்சட 
உருவோக்குகின்றது.  காசரயயலும்பு இரு 
வேசைவுகசைக் யகாண்ட நீண்ட எலும்�ாகும். 
இசவே �டுக்சகவோட்டில அசமநது அச்சுச் 
ைட்டகதச்தயும் இசையுறுப்புச் ைட்டகதச்தயும் 
இசைக்கின்றன.

ச்க:

சிறப்�ாக இயஙகும் வேசகயில சகயில 30 ்தனி 
எலும்புகள உளைன. ற்தாள�ட்சடக்கும் 
முைஙசகக்கும் இசடறய உளை �குதியில உளை 
எலும்பிற்கு பைறழ்க எலும்பு (Humerus) என்று ய�யர.  
றமற்சக எலும்பின் ்தச்ப்�குதி 
ற்தாள�ட்சடயயலும்பின் சகயயலும்பு 
ய�ாருநதுக்குழிவுப் �குதியுடன் ய�ாருநதியுளைது.  
இ்தன் கீழ்முசனப்�குதி இரு எலும்புகளுடன் 
இசைநதுளைன.  முைஙசகக்கும் 
மணிக்கட்டுக்கும் இசடறய ஆர எலும்பு (Radius) 
மற்றும் அல்னா (Ulna) ஆகிய இரு முன்சக 
எலும்புகள முன்சகயில உளைன. ஒலிகிரனான 
நீடசி (Olecranon process) என்�து அலனாவின் 
றமற்�குதியில உளை நீட்சியாகும்.  இது 
முைஙசகயில உளை கூரசமயான �குதியாகும்.  
சகப்�குதியில ைணிக்கடடு எலும்பு்கள் (Carpals) 
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ஆ) இடுபபு வச்ளயம் (Pelvic Girdle) :

இடுப்பு வேசையம் (�டம் 9.9), அதிக எசடசயத 
்தாஙகும் �டியான, உறுதியான சிறப்பு வோயந்த 
அசமப்�ாகும்.  இசவே காக்ைல எலும்பு எனும் 
இரு இடுப்பு எலும்புகைால ஆக்கப்�ட்டுளைது.  
இவயவேலும்புகள காலகசை அச்சுச் ைட்டகததுடன் 
இசைதது �ாதுகாக்கிறது.  திரு்வலும்பு (Sacrum) 
மற்றும் வா்ெலும்புடன (Coccyx) இசைநது 
றகாப்ச� வேடிவே அசமப்ச� இடுப்பு 
வேசையததிற்குத ்தருகிறது. ஒவயவோரு காக்ைல 
எலும்பும், இலியம் (Ileum), இஸ்கியம் (Ischium) 
மற்றும் பூப்பெலும்பொல் (Pubis) ஆனது.  இந்த 
மூன்று எலும்புகளும் இசைநதுளை �குதியில 
அசிட்டாபு்ம் எனும் ஆழ்ந்த அசரக்றகாைக் குழி 
இடுப்பின் �க்க வோட்டில உளைது.  
இக்குழிப்�குதியில ்தாழட எலும்பின (Femur) 
்தச்ப்�குதி ய�ாருநதியிருப்�்தால, ய்தாசட 
எலும்பு  நன்கு அசைகிறது.  வேயிற்றுப்�குதியில 
இடுப்பு வேசையததின் இரு �குதிகளும் இசைநது, 
நாரிசைக் குருதய்தலும்ச�க் யகாண்ட பூப்பெலும்பு 
இழைழவ (Pubic symphysis) உண்டாக்குகின்றன.

 ்தரிந்து ்தளிநவாம்

இடுபபு வச்ளயம், ்க்னமா்ன மற்றும்  
உறுதியா்ன வச்ளயமாகும்.  இதன் 
அசமபபு அதன் பெணிசய எவ்வாறு பிரதி 
பெலிககி்றது?

இடுப்ய�லும்பின் றமற்�குதியில உளை 
இலியம் எடுப்�ான எலும்�ாகும்.  ஒவயவோரு 
இலியமும் பின்�க்கததில திருயவேலும்புடன் 
உறுதியான இசைப்ச� உருவோக்கியுளைது.  
இஸகியம் ஒரு வேசைந்த �ட்சடயான எலும்�ாகும். 
V வேடிவேப் பூப்ய�லும்பு, முன்�குதியில உளை 
பூப்ய�லும்பு இசைவுடன் அசையும் வேண்ைம் 
ய�ாருநதியுளைது. ஆண்களின் இடுப்பு வேசையம், 
ய�ரிய உறுதியான கனத்த எலும்புகசையுசடய 
குறுகிய ஆைமான அசமப்�ாகும். ய�ண்களின் 
இடுப்பு வேசையம் குசறந்த ஆைமுசடய அகன்ற 
மீள்தன்சமயுசடய அசமப்�ாகும். ய�ண் 
ொரறமான்கைால கட்டுப்�டுத்தப்�டும் இந்த 
அசமப்பு கரப்�கா்ததில உ்தவிகரமாக உளைது.
்கால் :

கா்ானது நிமிரந்த நிச்யில உடல எசடசயத 
்தாஙகும் வேசகயிலும் ஓடும்ற�ாதும் 
குதிக்கும்ற�ாதும் ஏற்�டும் விசைசயத ்தாஙகும் 

வேசகயிலும் 30 எலும்புகசைக் யகாண்ட 
அசமப்�ாகும்.  சக எலும்புகசை விடக் கால 
எலும்புகள ்தடிமனானதும் வேலிசமயானதும் 
ஆகும்.  ஒவயவோரு காலிலும் ய்தாசட, கீழ்க்கால 
மற்றும் �ா்தம் என மூன்று �குதிகள உளைன. 
்தாழட எலும்பொனது (Femur) உடலின் மிக நீண்ட, 
மிகப்ய�ரிய மற்றும் மிக உறுதியான எலும்பு 
ஆகும்.  இவயவேலும்பின் ்தச்ப்�குதி இடுப்பு 
வேசையததில அசிட்டாபு்ம் என்னும் குழியினுள 
ய�ாருநதி இடுப்பு மூட்சட உருவோக்கியுளைது.

டிபியா மற்றும் ஃபிபு்ா எனும் இசை 
எலும்புகள கீழ்க்கால �குதியில உளைன.  கிண்ை 
வேடிவேப் பெடடல்ொ (Patella) எனும் முைஙகால 
சிலலு முைங்்கால் மூடிழய (Knee cap) 
உருவோக்குகின்றது. இது முன்புற முைஙகால 
மூட்சட �ாதுகாக்கிறது றமலும் முைஙகாலின் மீது 
யையல�டும் ய்தாசடத்தசைகளின் யநம்புறகால 
்தன்சமசய றமம்�டுததுகிறது. கால �ா்தததில 
டார்ைஸ் (Tarsus) எனும் 7-கணுக்கால 
எலும்புகளும் ்ைடடாடார்ைஸ் (Metatarsus) எனும்  
5 �ா்த  எலும்புகளும் ஃபபெெஞைஸ்  (Phalanges) 
எனப்�டும் 14 விரல எலும்புகளும் உளைன.  
�ா்தம் நமது உடல எசடசயத ்தாஙகுவேதுடன் 
யநம்புறகால அடிப்�சடயில யையல�ட்டு நடத்தல 
மற்றும் ஓடு்தலின் ற�ாது நமது உடச் 
முன்றனாக்கி நகரததுகின்றது. சகவிரல 
எலும்புகசை விடக் கால விரல எலும்புகள 
சிறியன. 

நீணடசமந்த மாதிரி எலும்பின் அசமபபு 
(Structure of a typical long bone)

நீண்டசமந்த மாதிரி எலும்பில டயாஃச�சிஸ, 
எபிஃச�சிஸ மற்றும் ைவவுகள (�டம் 9.10) ஆகிய 
�குதிகள உளைன. குைலற�ான்ற டயாஃச�சிஸ 
�குதி, எலும்பின் நீள அச்சிசன உருவோக்குகிறது. 
சமயததிலுளை யமடுல்ரி குழி (அ) 
மஜ்சஜக்குழிசயச் சுற்றி ்தடித்த �ட்சடயான 
இறுக்கமான எலும்பு கட்டசமக்கப்�ட்டுளைது. 
எபிஃச�சிஸ என்�து எலும்பின் முசனகைாகும். 
எபிஃச�சிஸின் யவேளிப்புறததில இறுக்கமான 
எலும்புப்�குதியும் உளறை சிவேப்பு எலும்பு 
மஜ்சஜசயக் யகாண்ட �ஞசு ற�ான்ற எலும்புப் 
�குதியும் உளைன. எபிஃச�சிஸ �குதியும், 
டயாஃச�சிஸ �குதியும் ைநதிக்கும் இடம் 
யமடாஃச�சிஸ எனப்�டுகிறது.  இசைப்புப் 
�குதிசயத ்தவிர எலும்பின் யவேளிப்�ரப்பு 
முழுவேதும் இரட்சட அடுக்கா்ான 
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அட்டவேசை 8.1 ைட்டக மண்ட்ததில அடஙகியுளை எலும்புகள (Bones of the skeletal system)
ய�ாருள எலும்பின் ய�யர எலும்புகளின் 

எண்ணிக்சக

எலும்புகளின் யமாத்த 

எண்ணிக்சக

அச்சுச் ைட்டகம்  (80 

எலும்புகள)

மண்சடறயாடு க�ா்ம்

முகதய்தலும்பு

நடுக்காது எலும்பு

நாவேடி எலும்பு

8

14

6 (2x3)

1

29 

முதுகுயகலும்புத 

ய்தாடர

கழுததுப்�குதி

மாரபுப்�குதி

இடுப்புப்�குதி

திருயவேலும்பு

வோய்லும்பு

7

12

5

1 

(5 எலும்புகள 

இசைந்தது).

1

 (4 எலும்புகள 

இசைந்தது)

26 (ய�ரியவேரகள)

மாரய�லும்பு 1 1
வி்ா எலும்புகள 12x2= 24 24

இசையுறுப்பு ைட்டகம் 

(126 எலும்புகள)

சக றமற்சக எலும்பு

ஆர எலும்பு

அலனா

மணிக்கட்டு எலும்புகள

உளைஙசக எலும்புகள

சகவிரல எலும்புகள

1

1

1

8

5

14

(2x30)

60

கால ய்தாசட எலும்பு

டிபியா

ஃபிபு்ா

கணுக்கால எலும்புகள

உளைஙகால 

எலும்புகள

காலவிரல எலும்புகள

முைஙகால சிலலு

1

1

1

7

5

14

1

(2x30)

60

ற்தாளவேசையம் ற்தாள�ட்சட எலும்பு

காசர எலும்பு

1

1

(2x2)

4

இடுப்பு வேசையம் இன்னாமிறனட் 

(இலியம் இஸகியம் 

பூப்ய�லும்பு ஆகியசவே 

இசைந்த ய�யரற்ற 

ஒறர எலும்பு) 

1 (1x2)

2

்ைாததம் எலும்பு்கள் 206
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ய�ரியாஸடியம் எனும் ைவவினால 
சூைப்�ட்டுளைது.  யவேளிநாரிசை அடுக்கு, 
அடரததியான சீரற்ற இைப்புத திசுக்காைல 
ஆனது.  உளைடுக்கான ஆஸடிறயாயஜனிக் 
அடுக்கில எலும்பு உருவோக்க யைலகைான 
ஆஸடிறயாபிைாஸடுகள உளைன. இசவே 
எலும்பின் ்தைப்ய�ாருள கூறுகசையும், எலும்ச� 
சிச்தக்கும் ஆஸடிறயாகிைாஸட் யைலகசையும் 
சுரக்கின்றன. றமலும் ஆஸடிறயாபிைாஸட் 
யைலகைாக மாறக்கூடிய சிறப்�சடயா்த ்தண்டு 
யைலகைான ஆஸடிறயாயஜனிக் யைலகள 
உளைன.  ய�ரியாஸடியததில, நரம்பிசைகள, 
நிைநீர நாைஙகள மற்றும் இரத்த நாைஙகள 
ஆகியசவே அதிகமுளைன. எலும்பின் உட்�ரப்பில 
யமலலிய இசைப்புத திசு ைவவோன 
என்றடாஸடியம் காைப்�டுகிறது. �ஞசு எலும்பின் 
டிரபிகுற் (Trabeculae) மீதும் இறுக்கமான 
எலும்பினுள யைலலும் காலவோயகளின் 
உட்சுவேற்றிலும் என்டாஸடியம் உளைது. 
என்றடாஸடியததில ஆஸடிறயா பிைாஸடுகளும், 
ஆஸடிறயா கிைாஸடுகளும் உளைன.  
எபிஃச�சிஸ மற்றும் டயாஃச�சிஸ 
ஆகியவேற்றுக்கிசடறய எபிஃச�சியல ்தட்டு 
அல்து வேைரச்சித்தட்டு  உளைது.
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படம் 9.10 நீணடசை்ந்த  ைபாதிரி எலும்பின் அசைப்பு

9.10  மூடடு்களின் வக்க்கள்  
(Types of Joints)

உடலில உளை எலும்புப்�குதிகளின் அசனதது 
வேசக இயக்கஙகளுக்கும் மூட்டுகள 
அவேசியமானது.  எலும்புகள இசையும் 
புளளிகளுக்கு மூட்டுகள என்று ய�யர (�டம் 9.11).

சி் ைமயஙகளில மூட்டுகள �ாதுகாப்புப் 
�ணிகசை றமற்யகாளகின்றன.  ்தசைகளில 
உருவோகும் விசைகசைக் யகாண்டு மூட்டுகள 
இயஙகுகின்றன.  மனி்தனின் அன்றாட வோழ்வியல 
யைல�ாடுகளுக்கு இசவேய�ரிதும் உ்தவுகின்றன.  
மூட்டுகள யநம்புறகாலின் சுைல புளளியாக  
யைய்ாற்றுகின்றன.

அசமப்பு அடிப்�சடயில மூட்டுகசை மூன்று 
ய�ரும் பிரிவுகைாகப் பிரிக்க்ாம்.

அ) �ாரிச்ணபபு மூடடு்கள (Synarthroses)

இவவேசக மூட்டுகள அசையா முட்டுகள ஆகும். 
எனறவே எலும்புகளுக்கிசடறய எந்த 
அசைவுமிருக்காது.  மண்சடறயாட்டு 
எலும்புகளில உளை ச்தயல ற�ான்ற மூட்டுகள  
நாரிசைப்பு வேசகயானசவே.

ஆ) குருத்தலும்பு மூடடு்கள 
(Amphiarthroses)

இவவேசக மூட்டுகள சிறி்தைவு அசையும் 
்தன்சமய�ற்றசவே, இவேற்றின் மூட்டுப்�ரப்புகள 
குருதய்தலும்�ால பிரிக்கப்�ட்டுளைன.

எ.கா. முதுயகலும்புத ய்தாடரில உளை 
அடுத்தடுத்த முளயைலும்புகளுக்கிசடறயயான, 
இசைப்பு.

 ்தரிந்து ்தளிநவாம்
நைார்வா்ன ஒரு மா்ணவன், ஒரு 
உசரசய ந்கடடுக ்்காணடிருந்தான் 
30 நிமிடங்களுககுப பி்றகு அவனுககு 
அதில் ஆர்வமிைந்து ்பெரிய அ்ளவிலா்ன 
்்காடடாவி விடடான். ஒரு ைமயததில் 
அவ்னால் வாசய மூட இயலவில்சல. 
கீழ்ததாசடயா்னது தி்றந்த நிசலயில் 
நின்று நபொ்னது. இது எத்னால் �டந்தது 
என்று நிச்னககி்றாய?
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இ)  உயவு மூடடுக்கள அல்லது திரவ 
மூடடு்கள அல்லது சைந்னாவியல் 
மூடடு்கள (Diarthroses joints or synovial 
joints)

இவவேசக மூட்டுகள நன்கு அசையும் ்தன்சம 
யகாண்டசவே. எலும்புகளுக்கு இசடறய உளை 
இசடயவேளிகள சைறனாவியல திரவேத்தால 
நிரப்�ப்�ட்டுளைன. இம்மூட்டுகளின் வேசககள 
கீறை யகாடுக்கப்�ட்டுளைன.

முசை அச்சு 
மூட்டு  (அல்து) 
சுை்ச்சு மூட்டு 
(Pivot joint)

மு்தல கழுதது 
முளயைலும்பு மற்றும் 
அச்யைலும்புக்கிசடயி்ான 
மூட்டு

நழுவு மூட்டு  
(Gliding joint)

மணிக்கட்டு 
எலும்புகளுக்கிசடயி்ான 
மூட்டு

றைை மூட்டு

(Saddle joint)

மணிக்கட்டு எலும்பு மற்றும் 
உளைஙசக எலும்பிற்கும் 
இசடறயயான மூட்டு

�நது கிண்ை 
மூட்டு  
(Ball and socket 
joint)

ற்தாள�ட்சட 
வேசையததிற்கும் றமற்சக 
எலும்புக்கும் இசடயி்ான 
மூட்டு

கீல மூட்டு  
(Hinge Joint)

முைஙகால மூட்டு இசைப்பு

றகாை மூட்டு 
(Condyle/ Angular/ 
Ellipsoid)

ஆர எலும்புக்கும் 
மணிக்கட்டு எலும்புக்கும் 
இசடயி்ான மூட்டு

9.11  தகை ைணடல ைற்றும் எலும்பு 
ைணடலக குகை�ொடு்கள் 
(Disorders of muscular and skeletal 
system)

அ) தசை மணடலக குச்றபொடு்கள 

ழையாஸ்தீனியா கிபரவிஸ்: (Myasthenia gravis)  
நரம்பு ்தசை  ைநதிப்பில அசிட்சடல றகாச்ன் 
யையல�ாடு குசறவே்தால இநநிச் 
ற்தான்றுகின்றது. இது ஒரு சுய்தசடகாப்பு 
றநாயாகும்.  இ்தனால எலும்புத்தசைகளில, ்தசைச் 
றைாரவு, �்மின்சம மற்றும் �க்கவோ்தம் ஆகியன 

ற்தான்றும். ைாரறகாய்ம்மாவில 
அசிட்சடலறகாச்ன் உைரறவேற்பிகசை 
எதிரப்ய�ாருட்கள ்தசடயையவே்தால  ்தசைகளில 
�்மின்சம எற்�டுகின்றது.  இநறநாய முற்றிய 
நிச்யில யமலலு்தல, விழுஙகு்தல, ற�சு்தல, 
சுவோசித்தல ஆகியன கடினமாகும்.

்டடடனி: (Tetany) �ாரச்தராயடு ொரறமான் 
�ற்றாக்குசறயின் காரைமாக உடலில 
காலசியததின் அைவு குசறகிறது. இ்தனாற்றய 
தீவிரத ்தசை இறுக்கம் ஏற்�டுகின்றது. அ்தற்கு  
யடட்டனி என்று ய�யர.

தழைச்பைார்வு (Muscle fatigue) :

ய்தாடரநது �்முசற ்தசைச்சுருக்கம் நசடய�ற்ற 
பின்னர ்தசை றமலும் சுருஙக முடியா்த நிச்சய 
அசடயும். இநநிச்றய ்தசைச்றைாரவோகும். 
்தசைகளில ATP  �ற்றாக்குசற மற்றும் 
ஆக்ஸிஜனின்றி நசடய�றும் குளுக்றகாஸ 
சிச்தவின் விசைவோக றைகரமாகும் ்ாக்டிக் 
அமி்ம் ஆகியசவே ்தசை றைாரவேசடயக் 
காரைஙகைாகும்.

தழைச்்ையலிைபபு (Atrophy) :

்தசைகளின் யையல�ாடுகள குசறவேது அல்து 
முற்றிலும் முடஙகிப்ற�ாகும் நிச் 
்தசைச்யையலிைப்பு எனப்�டும்.  ்தசைகளின் அைவு 
சுருஙகுவே்தால ்தசைகள �்மிைநது விடுகின்றன. 
நீண்ட கா்மாகப் �டுக்சகயில இருக்கும் 
றநாயாளிகள, ்தசைகசைத ய்தாடரநது 
�யன்�டுத்தா்த்தால அசவே வேலுவிைக்கின்றன.

தழைபபிடிபபு (Muscle Pull) :

்தசையில ஏற்�டும் கிழிைற் ்தசைப்பிடிப்பு 
எனப்�டும். வி�தது ற�ான்ற அதிரச்சி இழுப்�ால 
்தசையிசைகளில ஏற்�டும் கிழிவு சுளுக்கு 
எனப்�டும்.  ்தசைகளின் மீள திறசனவிட 
அதிகமாகத திடீயரன இழு�டுவே்தால இநநிச் 
ஏற்�டுகின்றது.  ைரியற்ற நிச்யில நீண்ட றநரம் 
இருக்சகயில அமரவே்தால முதுகுத ்தசைகளில 
்தசைப்பிடிப்பு ஏற்�ட்டு முதுகுவேலி உண்டாகிறது.

தழைச்சிழதவு பநாய் (Muscular dystrophy) :

�் ்தசைறநாயகளின் ஒன்றிசைந்த ய்தாகுப்பு 
்தசைச் சிச்தவுறநாய என்�்தாகும்.  எலும்புத 
்தசைகளின் தீவிரச் யையலிைப்பு, ்தசைகசைப் 
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�்மில்ாமல ஆக்கி, நுசரயீரல மற்றும் இ்தயச் 
யையலிைப்ச� உண்டாக்கி இறுதியில இறப்ச� 
ஏற்�டுததுகிறது.  டச்சீன தழைச் சிழதவு (Duchene 
Muscular Dystrophy -DMD) என்�து ய�ாதுவோக 
காைப்�டும்  ்தசைச் சிச்தவு றநாயாகும். 

ஆ) எலும்பு ைண்டெ குழ்றபொடு்கள் 
(Disorders of skeletal system):

மூடடுவலி (Arthritis) மற்றும் எலும்புப்புசர 
(Osteoporosis) ஆகியன எலும்பு மண்ட்ததில 
ஏற்�டும் முக்கியக் குசற�ாட்டு றநாயகைாகும்.

1. மூடடு வலி (Arthritis) வீக்கம் மற்றும் 
சிச்தவு ஆகியசவே மூட்டுகசைப் �ாதிப்�ற்த 
மூட்டுவேலி எனப்�டும்.  இவேற்றில �் வேசககள 
உளைன. அசவே 

அ) ஆஸ்டிபயாஆர்தழரடிஸ் (Osteoarthritis): 
இது வேயது முதிரவு காரைமாக எளிதில அசையும் 
மூட்டுகளில உளை எலும்பு முசனகளின் 
சிச்தவோல ற்தான்றுகிறது. விரலகள, முைஙகால, 

இடுப்பு, முதுயகலும்புத ய்தாடர 
ற�ான்றவேற்றின் மூட்டுகளில 
இவவி்தப் �ாதிப்பு ற்தான்றுகின்றது.

ஆ) ருைடாய்ட ஆர்தழரடிஸ் 
(Rheumatoid arthritis): மூட்டுகளின் 
இசடறய உளை உயவு (Synovial) 
�ட்ததில அதிகத திரவேம் றைரநது, 
அதிக வேலியுடன் வீக்கம் 
ற்தான்று்தல ருமடாயட் 
ஆரதசரடிஸ ஆகும். இது எந்த 
வேயதிலும் ற்தான்ற்ாம்.  ஆனால 
அறிகுறிகள இயல�ாக 50 வேயதுக்கு 
முன்னர யவேளிப்�டும்.

இ) ் ்கௌட (Gouty arthritis or gout): 
மூட்டுகளில யூரிக் அமி்ம் 
�டிகஙகைாகப் �டிவேது அல்து 
அவேற்சறக் கழிவு நீக்கம் மூ்ம் 
யவேளிறயற்ற முடியா்த நிச்யில 
யகௌட் ற்தான்றுகின்றது.  உயவு 
மூட்டுகளில  இது �டிகின்றது.

2. எலும்புபபுழர (Osteoporosis): 
காலசியதச்த உைவின் வேழியாகப் 
ற�ாதுமான அைவிற்கு 
எடுததுக்யகாளைா்த நிச்யிலும் 
ொரறமான் குசற�ாடு 
காரைமாகவும் இநறநாய ற்தான்று 

கின்றது. இது குைநச்தகளில ரிக்்கடஸ் 
றநாசயயும் வேயது முதிரந்த ய�ண்களில 
ஆஸ்டிபயாைபெசியா றநாசயயும் 
உண்டாக்குகின்றது. இநநிச்யில எலும்�ானது 
யமன்சமயாகவும் எளிதில உசடயும் 
்தன்சமயுசடய்தாகவும் மாறுகின்றது. 
இநநிச்சயப் ற�ாதுமான அைவு காலசியம் 
உட்யகாளைல, சவேட்டமின் D உட்யகாளைல 
மற்றும் ய்தாடரச்சியான உடற்யையல�ாடுகைால 
குசறக்க்ாம். 

9.12  பதொடர் உடற்�யிற்சியின் 
�ன்கை்கள் (Benefits of regular 
exercise): 

உடற்�யிற்சி மற்றும் உடற்யையல�ாடுகசை  
4 அடிப்�சட வேசககைாகப் பிரிக்க்ாம்.   
அசவே ்தாஙகும் ்தன்சம, உறுதித்தன்சம, 

படம் 9.11 மூடடுககளின் வசககள்
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ைமநிச்த்தன்சம  மற்றும் வேசைநது யகாடுக்கும் 
்தன்சம ஆகியனவோகும்.

தாங்கும் தனழை: சுவோைப்�யிற்சிகள, 
சுவோைம் மற்றும் இ்தயச் யையல அைவு 
ஆகியவேற்சற உயரததுகின்றது.  இது இரத்த ஓட்ட 
மண்ட்தச்த ந்முடன் சவேதது உடலின் 
கட்டசமப்ச� றமம்�டுததுகிறது.

உறுதிததனழை உடறபெயிறசி (Strength 
Exercises): இது ்தசைகசை றமலும் 
உறுதியாக்குகின்றது. இது ்தனித்தன்சமயுடன் 
இருக்கவும் அன்றாட யையல�ாடுகைான மாடிப்�டி 
ஏறு்தல மற்றும் சுசமப்ச�கசைத தூக்கு்தல 
ற�ான்றவேற்சறச் யையயப் �யன்�டுகின்றது.

ைைநிழெபபெயிறசி: இது வேய்தானவேரகளிடம் 
ய�ாதுவோகக் காைப்�டுகின்ற ்தவேறி விழுநதுவிடல 
ற�ான்றனவேற்சறத ்தடுக்க உ்தவும் �யிற்சியாகும்.  
�் உடல உறுதிப்�யிற்சிகள உடல 
ைமநிச்சயயும் றமம்�டுததுகிறது.  

வழளந்து ்்காடுககும் தனழைப பெயிறசி: 
மூட்டுகள சு்தநதிரமாக இயஙகுவே்தற்கு ஏற்ற�டி 
உடல ்தசைகள நீட்சியசடய இது உ்தவி யையகிறது

ய்தாடர உடற்�யிற்சியினால �் 
உடற்யையலியல நன்சமகள உண்டு. அசவே:

•  ்தசைகள நீண்டு வேைரவேதுடன் 
உறுதியாகின்றது.

•  இ்தயத ்தசை ஓயவு வீ்தம் குசறகின்றது.

•  ்தசைநாரகளில யநாதிகளின் உற்�ததி 
உயரகின்றது.

•  ்தசைநாரகள மற்றும் ்தசை நாண்கள 
உறுதியசடகின்றன.

•  மூட்டுகள றமலும் வேசையும் 
்தன்சமயசடகின்றது.

•  மாரசடப்பிலிருநது �ாதுகாப்பு கிசடக்கின்றது.

•  ொரறமான்களின் யையல�ாட்சட 
அதிகரிக்கிறது.

•  அறிவோற்றல ய்தாடர�ான �ணிகசை 
றமம்�டுததுகிறது.

•  உடல �ருமசனத ்தடுக்கிறது.

•  ்தன்னம்பிக்சகசயயும் மரியாச்தசயயும் 
அதிகரிக்கிறது.

•  நல் உடற்கட்டு அைகுப்�ண்ச�க் கூட்டும்.

•  ்தரமான வோழ்வுடன் ஒட்டுயமாத்தமாக உடல 
ந்மசடகின்றது.

•  மன அழுத்தம், ்தசகப்பு மற்றும் �்தட்டம் 
ஆகியவேற்சறத ்தடுகிறது.

உடற்�யிற்சி யையயும்ற�ாது வேைரசிச்த 
மாற்ற வீ்தம் அதிகரிக்கிறது.  அ்தற்றகற்� 
்தசைகளில ஆக்ஸிஜன் ற்தசவேயும் அதிகரிக்கிறது.  
இதற்தசவேசய ஈடுயையய அதிக அைவு ஆக்ஸிஜன் 
யகாண்ட இரத்த சிவேப்�ணுக்கள, யையல�டும் 
சமயஙகளுக்குச் யைலகின்றன.  இ்தய துடிப்பும், 
இ்தயததிலிருநது யவேளிறயறும் இரத்தததின் 
அைவும் அதிகமாகிறது.  ்தசைகசையும்  
எலும்புகசையும் உறுதியாக்க, ைரிவிகி்த 
உைவுடன், உடற்�யிற்சியும் முக்கிய 
�ஙகாற்றுகிறது.

  �ொடச் சுருக்கம்

இடப்ய�யரச்சி வி்ஙகுகளின் 
குறிப்பிடத்தக்கய்தாரு �ண்�ாகும். அமீ�ா ற�ான்ற 
இயக்கம், குறுஇசை இயக்கம், நீளிசை இயக்கம் 
மற்றும் ்தசையியக்கம் ஆகியன �லறவேறு இயக்க 
முசறகள ஆகும். எலும்புத்தசைகள, 
உளளுறுப்புத்தசைகள, மற்றும் இ்தயத்தசைகள 
ற�ான்ற மூன்று வேசக ்தசைகள மனி்தனில 
காைப்�டுகிறது. எலும்புகளுடன் ்தசைநாண்கள 
மூ்ம் எலும்பு ்தசைகள இசைக்கப்�ட்டுளைன. 
நுண்றைாக்கி அசமப்பில அடரததி மிகு 
�ட்சடகள மற்றும் அடரததி குசற �ட்சடகள 
எனத ய்தாடரச்சியாகச் சீராக அசமநதுளைசம 
எலும்புத ்தசையின் முக்கிய அசமப்�ாகும். 
்தசைகளின் முக்கியப் �ண்புகைாவேன, 
கிைரச்சிததிறன், சுருஙகும்திறன், கடததும் திறன் 
மற்றும் மீட்சிததிறன் ஆகியனவோகும்.  
ைமநீைச்சுருக்கம் மற்றும் ைம இழுப்புச் சுருக்கம் 
என்ற இருவேசக சுருக்கஙகள ்தசைகளில 
காைப்�டுகின்றன. ைட்டக மண்ட்ம் என்�து 
எலும்புகளும் குருதய்தலும்புகளும் யகாண்ட 
கட்டசமப்�ாகும். ைட்டக மண்ட்ததில, அச்சுச் 
ைட்டகம் மற்றும் இசையுறுப்புச் ைட்டகம் என்ற 
இரு மு்தன்சம வேசககள உளைன. நாரிசைப்பு 
மூட்டுகள, குருதய்தலும்பு மூட்டுகள மற்றும் 
உயவு மூட்டுகள என்ற மூன்று வேசக மூட்டுகள 
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உடலில உளைன.சமயாஸதீனியா கிறரவிஸ, 
்தசைச்சிச்தவுறநாய, யடட்டனி, ்தசைச்றைாரவு, 
்தசைப்பிடிப்பு மற்றும் ்தசைச்யையலிைப்பு ஆகியன 
்தசை மண்ட்க் குசற�ாட்டுடன் ய்தாடரபுசடய 
றநாயகைாகும். மூட்டு வேலி மற்றும் எலும்புப்புசர 
ஆகியன எலும்பு மண்ட்க் குசற�ாட்டு றநாயகள 
ஆகும்.  ஒழுஙகான உடற்�யிற்சி உடச்ச் 
சீராகவும் ந்முடனும் சவேததிருக்கும்.

ஒரு நீண்டசமந்த எலும்பில சடயாஃச�சிஸ, 
எபிஃச�சிஸ மற்றும் ைவவுகள ஆகியசவே 
உளைன. எலும்புகள உறுதியாக இருப்பினும் 
அசவே உசட்தலுக்கும் முறிவுக்கும் உட்�டுகின்றன. 
எளிய எலும்பு முறிசவேச் ைரியைய்தலில நான்கு 
முக்கிய நிச்கள உளைன. இயன் மருததுவேததில 
உடற்�யிற்சிகள மூ்ம் சிகிச்சை அளிக்கப்�ட்டு 
சக, காலகள இயல�ாக இயஙகச் 
யையயப்�டுகின்றன.

  மதிபபீடு:

I.  ைரியா்ன விசடசயத 
நதர்ந்்தடு.

1.  ்தசைகசை உருவோக்கும் அடுக்கு.
அ) புறப்�சட 
ஆ) நடுப்�சட 
இ) அகப்�சட 
ஈ) நரம்பு புறப்�சட

2.  ்தசைகள இவேற்றால ஆனசவே
அ) ்தசைச்யைலகள 
ஆ) லியூக்றகாசைட்டுகள 
இ) ஆஸடிறயாசைட்டுகள 
ஈ) லிம்ற�ாசைட்டுகள

3. எலும்புகறைாடு இசைநதுளை ்தசைகள 
இவவோறு அசைக்கப்�டுகிறன.
அ) எலும்புத்தசைகள 
ஆ) இ்தயத்தசை 
இ) இயஙகு்தசை 
ஈ) யமன்்தசைகள

4. எலும்புத்தசைகசை எலும்புகறைாடு 
இசைப்�து
 அ) ்தசைநாண்கள ஆ) ்தசைநார 
இ) ய�க்டின்  ஈ) ஃச�ப்ரின்

5. ்தசை இசைக் கற்சற இவவோறு 
அசைக்கப்�டுகின்றன.
அ) சமறயாஃச�ப்ரிலகள 
ஆ) ஃ�ாசிக்கிள 
இ) ைாரறகாமியர
ஈ) ைாரறகாப்பிைாைம்

6. ்தசைநாரிலுளை ஆக்ஸிஜசனச் றைமிக்கும் 
நிறமி
அ) சமறயாகுறைாபின் 
ஆ) ட்றராற�ானின் 
இ) சமறயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

7. ்தசைநாரகளின் யையல அ்கு 
அ) ைாரறகாமியர 
ஆ) ைாரறகாபிைாைம் 
இ) சமறயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

8. ்தடித்த இசைகளிலுளை புர்தம்

அ) சமறயாசின் ஆ) ஆக்டின் 
இ) ய�க்டின்  ஈ) லியூசின் 

9. யமலலிய இசைகளிலுளை புர்தம்

அ) சமறயாசின் ஆ) ஆக்டின் 
இ) ய�க்டின் ஈ) லியூசின்

10. அடுத்தடுத்த இரண்டு ‘Z’ றகாடுகளுக்கிசடறய 
உளை �குதி

 அ) ைாரறகாமியர  ஆ) நுண்குைலகள 
இ) சமறயாகுறைாபின்  ஈ) ஆக்டின்

11. ஒவயவோரு எலும்புத்தசையும் இ்தனால 
மூடப்�ட்டுளைது.
அ) எப்பிசமசியம் 
ஆ) ய�ரிசமசியம் 
இ) எண்றடாசமசியம்   
ஈ) செப்ற�ாசமசியம்

12. இது முைஙகால மூட்டுக்கு உ்தாரைம்
அ) றைைமூட்டு 
ஆ) கீலமூட்டு 
இ) முசை அச்சு மூட்டு 
ஈ) நழுவு மூட்டு
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13. மு்தல முளயைலும்பு மற்றும் அச்சு 
முளயைலும்புகளுக்கு இசடறய உளை   
மூட்டின் ய�யசரக் கூறு.
 அ) உயவு மூட்டு 
ஆ) முசை அச்சு மூட்டு 
இ) றைைமூட்டு 
ஈ) கீலமூட்டு

14.  ்தசைச்சுருக்கததிற்கான ATPறயஸ யநாதி 
உளை இடம்
அ) ஆக்டினின் 
ஆ) ட்றராப்ற�ானின் 
இ) சமறயாசின் 
ஈ) ஆக்டின்

15. சைறனாவியல திரவேம் காைப்�டும் இடம்
அ) மூசையின் யவேன்ட்ரிக்கிளகள 
ஆ) ்தண்டுவேடம் 
இ) அசையா மூட்டுகள 
ஈ) நன்கு அசையும் மூட்டுகள

16. யூரிக் அமி்ப் �டிகஙகள றைரவே்தால 
மூட்டுகளில வீக்கம் ற்தான்றுவேது
அ) யகௌட் 
ஆ) மயஸதீனியா கிறரவிஸ 
இ) எலும்புப்புசர
ஈ) ஆஸடிறயாமற்சியா

17. அசிட்டாபு்ம் இதில அசமநதுளைது.
அ) காசர எலும்பு 
ஆ) இடுப்ய�லும்பு 
இ) ற்தாள�ட்சட எலும்பு 
ஈ) ய்தாசட எலும்பு

18. இசையுறுப்புச்ைட்டகம் என்�து
அ) வேசையஙகளும் அச்தச்ைாரந்த 

இசையுறுப்புகளும்
ஆ) முளயைலும்புகள 
இ) க�ா்ம் மற்றும் முளயைலும்புதய்தாடர
ஈ) வி்ாஎலும்புகள மற்றும் மாரய�லும்பு

19. மாக்றராஃற�ஜ்கள யவேளிப்�டுததும் இயக்கம்
அ) நீளிசை
ஆ) குறுயிசை 
இ) ்தசையியக்கம் 
ஈ) அமீ�ா ற�ான்ற இயக்கம்

20. முைஙசகயின் கூரசம �குதி
அ) ஏகுறராமியன் நீட்சி 
ஆ) கிளிநாயடு குழி 
இ) ஓலிகிராைன் நீட்சி 
ஈ) இசைவு

21. �லவேசக இயக்கஙகளின் ய�யரகசைக் கூறுக.

22. ைாரறகாமியரிலுளை ்தசையிசைகளின் 
ய�யரகசைக் கூறுக.

23.  எலும்புத ்தசைகளிலுளை சுருஙகு 
புர்தஙகளின் ய�யரகசைக் கூறுக.

24. எலும்புத ்தசைகசை விைக்கும்ற�ாது 
“வேரியுசடய” என்�து எச்தக்   குறிக்கிறது?

25.  ைம இழுப்பு சுருக்கம் எவவி்தம் 
நசடய�றுகிறது?

26. ைம நீைச் சுருக்கம் எவவி்தம் நசடய�றுகிறது?

27.  க�ா் எலும்புகளின் ய�யரகசைக் குறிப்பிடுக.

28. மனி்த உடலில இசைக்கப்�டா்த எலும்பு எது?

29. அச்சு ைட்டகததில அடஙகியுளை மூன்று 
முக்கியப் �குதிகளின் ய�யரகசைப் 
�ட்டியலிடுக. 

30. யடட்டனி எவவோறு ஏற்�டுகிறது?

31. மரை விசறப்பு எவவோறு ஏற்�டுகிறது?

32. மாரபுக்கூட்சட உருவோக்கும் 
வி்ாஎலும்புகளின் வேசககள யாசவே?

33. இடுப்பு வேசையததிலுளை எலும்புகள 
யாசவே?

34. ்தசைமண்ட்ததின் றகாைாறுகசைப் 
�ட்டியலிடுக.

35. ்தசைச்சுருக்கததிற்கான ைறுக்கு – 
இசைக்றகாட்�ாட்சட விைக்கு.

36. ய்தாடர உடற்�யிற்சி யையவே்தன் நன்சமகள 
யாசவே?
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இசையச்மையல்பபாடு 

எலும்பு மண்டல இணைய பக்கத்தின் உரலி 
https://www.getbodysmart.com/skeletal-system

படிகள்
1. க்கொடுக்கபபட்டிருககும் உரலி / விணரவுக குறியீட்ண்டப பயன்படுத்தி getbodysmart என்னும் 

பக்கத்திற்குச் கெலலவும். திணரயில ்கொைபபடுவனவற்றுள் Skeletal Organisation என்பதணனச் 
கெொடுககி எலும்பு்களின் உள்்ளணமபபு மற்றும் கெயலபொடு்கள் ஆகியவற்ணறை ஆரொய்ந்து அறியவும்.

2. பின்னொ் மீணடும் முந்ணதய Skeletal Organisation பக்கத்திற்குச் கெலலவும். இபகபொழுது Upper 
Limb Bones என்பதணனச் கெொடுககி  clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpal, and hand 
bones பபொன்றை எலும்பு்கண்ளப பற்றி ஆரொய்ந்தறியவும்.

3. பமற்கூறியப படி்கண்ளப பின்பற்றி இன்னும் பல எலும்பு்களின் அணமபபு மற்றும் பயன்பொடு்கண்ள 
அறியவும்.

4. கீபே க்கொடுக்கபபட்டுள்்ள ப்டங்களின் துணைகக்கொணடு எலும்பு மண்டலத்தின் கூடுதல 
த்கவல்கண்ளத் கதரிந்து க்கொள்்ளவும்.

எலும்பு ைணடைதச்த 
ஆரபாய்்நது புரி்நது 
மகபாள்யவபாைபா!

We like to move
இடப்மபயரச்சி ைற்றும் இயககம்

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* ப்டங்கள் அண்டயொ்ளத்திற்கு மட்டுபம.
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• நியூரானின் அமைப்பு 
ைற்றும் ைனித நரம்பு 
ைண்டலம் ஆகியவற்மறைப் 
புரிந்து க�ாள்ளுதல்.

• உணர்வு நரம்பு�ள் ைற்றும் 
இயக்கு நரம்பு�ளின் 
பணி�மை வவறுபடுத்தி அறிதல்.

• நரம்பு தூண்டல் �்டத்தப்படுவமதப் 
புரிந்து க�ாள்ளுதல் ைற்றும் ையலின் 
உமறையின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் 
தாவல் முமறை �்டத்தல் ஆகியவற்மறைக் 
�ற்றைல்

• நரம்பு சந்திப்பு ைற்றும் நரம்புதமச 
சந்திப்பு ஆகியவற்றின் பங்கிமை 
அறிதல்

• மைய நரம்பு ைண்டலத்தின் 
அமைப்மபயும் பணி�மையும் அறிதல்

• �ண, �ாது, நு�ர்ச்சி ைற்றும் சுமவ 
உணர்வி�ள் ைற்றும் வதால் 
ஆகியவற்றின் உணர்வு 
உள்வாங்குதல் ைற்றும் கசயல்படுத்தல் 
ஆகியவற்மறைப் புரிந்துணர்தல்

கற்றலின் ந�ோககம்:

நம் உடல் எவ்வாறு வ்லைச் செய்கிறசென்று 
எபவபவாெவா்து ஆச்ெரியபபடடதுணடவா? நம் 
உடலின் ஒவச்வாரு பகுதியும் ஒவச்வாரு 
வ்லைலயத் செவாடர்ந்து செய்து 
ச�வாணவடயுள்ளது. எத்ெலைவயவா புறச்சூழல் 
�வாரணி�ள மவாறிைவால் கூட நிலைத்து நின்று, 
அபபணி�ல்ளச் சிறபபவா�ச் செய்கிறது. �ண�ள 
நம்லமச்சுற்றியுள்ள சபவாருட�ல்ளக் �வாண 
உெவுகிறது. பல்வ்று ஒலி�ல்ளக் வ�ட� நமது 
�வாது�ள உெவுகின்றை. இெயம் ஒரு 
ஒழுங�லமவ்வாடு விடவாமல் 
இயஙகிக்ச�வாணடிருக்கிறது. நுலரயீரல் �வாற்லற 
்வாஙகு்தும் ச்ளிவயற்று்துமவாய் உள்ளது. 
உடலில் �வாயம் படும்வபவாது �ண�ள �ணணீர் 
விடுகின்றை. உடலின் ஒவச்வாரு செல்லும் 
ஒருஙகிலணந்து பணியவாற்றுகிறது. இச்செயல்�ள 
எல்ைவாம் எவ்வாறு ஒருஙகிலணக்�பபடடு 
ஒழுஙகுபடுத்ெபபடுகிறது என்பது செரியுமவா?

 நரம்பு மணடைமவாைது உடல் முழு்துமுள்ள 
பல்வ்று மணடைங�ல்ளயும் ஒருஙகிலணத்து, 
சிறபபவா�வும் ெலடயின்றியும் செயல்படச் 
செய்கிறது. ஒவச்வாரு சநவாடியிலும் நலடசபறும் 
உடற்செயல்பவாடு�ளில் பஙவ�ற்பது நரம்பு 

அலகு-IV   போடம் – 10

�ரம்பு கட்டுபபோடு மறறும் 
ஒருங்கிணைபபு
போட உள்ளடககம்
10.1. நரம்பு ைண்டலம்
10.2. ைனித நரம்பு ைண்டலம்
10.3.  நியூரான் – நரம்பு ைண்டலத்தின் அமைப்பு 

ைற்றும் கசயல் அலகு
10.4. மைய நரம்பு ைண்டலம்
10.5. அனிச்மச கசயல் ைற்றும் அனிச்மச வில்
10.6.  உணர்மவப் கபறுதல் ைற்றும் கசயல் 

முமறையாக்�ம்

மூமையின் மி� முக்கியைாை தம்டகசய்யும் 
நரம்புணர்வு �்டத்தி �ாைா அமைவைா பியூடம்டரிக் 

அமிலம் (GABA) ஆகும். நரம்பின் கிைர்ச்சித் 
தன்மைமய இது குமறைக்கிறைது.

194
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மணடைவம ஆகும். இரவு ப�ைவா�, நரம்பு 
செல்�ளின் ஊவட செல்லும் மில்லியன் 
�ணக்�வாை தூணடல்�வ்ள இெயத்லெத் துடிக்�ச் 
செய்யவும், சிறுநீர�ம் �ழில் ச்ளிவயற்றவும், 
சுல் மிகு உணல் ்வாய் அறி்துமவாகிய பை 
நி�ழ்வு�ளுக்குக் �வாரணங�்ளவாய் அலமகின்றை. 
இலெக் �ருவிலய ்வாசித்துக் ச�வாணவட பவாடு்து, 
பவாடலை ரசித்ெ்வாவற வீடடு வ்லை�ல்ளச் 
செய்்து எை, ஒவர வநரத்தில் சபறபபடும் 
பை்ல�த் தூணடல்�ளுக்கும் ஏற்ற்வாறு 
செவாடர்ந்து விலையவாற்று்து நரம்பு மணடைத்தின் 
சிறபபவாகும். கூடடு செயல்�்ளவாை, மிதி்ணடி 
ஓடடுெல் அல்ைது பிற ்வா�ைங�ல்ள இயக்குெல் 
வபவான்ற ்ழக்�மவாை வ்லை�்ளவாைவாலும் 
அல்ைது பயிற்சிசபற்றுத் வெர்ந்ெ நுணதிறப 
பணியவாைவாலும் அதில் நரம்பு மணடைத்தின் 
ஒருஙகிலணபபு ஆற்றல் சபரும் பஙகு இருக்கும். 

இபபவாடத்தின் ்ழி, நரம்பு மணடைம் 
அலமந்துள்ள விெம், எவ்வாறு அது அலைத்து 
மணடைங�ல்ளயும் ஒருஙகிலணக்கிறது? மற்றும் 
இபபணி�ளின் பின்புைமவா� உள்ள செல் உள 
நி�ழ்வு�ள என்ை? ஆகிய்ற்லற அறியைவாம்.

10.1. நரம்பு மண்டலம் (Neural system)

நியூரவான்�ள எைபபடும் அதி சிறபபலடந்ெ 
செல்�்ளவால் ஆக்�பபடடது நரம்பு மணடைம் 
ஆகும். இச்செல்�வ்ள பல்வ்று தூணடல்�ல்ள 
சபற்று அென் ென்லம�ல்ளக் �ணடறிந்து, 
செயல்படுத்தி அ்ற்லறக் �டத்துகின்றை. 
கீழ்நிலை முதுகுநவாணற்றல்�ளில் நரம்பு 
்லையவா� எளிய்ல� நரம்பு மணடைம் 
அலமந்துள்ளது. உயர்நிலை விைஙகு�ளில் நன்கு 
்்ளர்ச்சியலடந்துள்ள நரம்பு மணடைம் 
கீழ்க்�ணட மூன்று அடிபபலடப பணி�ல்ளச் 
செய்கின்றை.

• உணர்ச்சியறிெல் பணி�ள  
(Sensory functions): புற மற்றும் அ�ச் 
சூழலிலிருந்து ்ரும் உணர்வு�ல்ள 
உள்வாஙகுெல். 

• இயக்கு பணி�ள (Motor functions): 
மூல்ளயிலிருந்து ்ரும் �டடல்ள�ல்ளப 
சபற்று எலும்பு மற்றும் ெலெ 
மணடைத்துக்கு அனுபபுெல்.

• ெவானியஙகு பணி�ள (Autonomic functions) : 
அனிச்லெ செயல்�ள.

10.2.  மனித நரம்பு மண்டலம் 
(Human neural system) 

மனிெனின் நரம்பு மணடைத்லெ மைய நரம்பு 
ைண்டலம் (Central neural system-CNS ) மற்றும் புற 
நரம்பு ைண்டலம் (Peripheral neural system –PNS) எை 
இரு சபரும் பிரிவு�்ளவா�ப பிரிக்�ைவாம். நரம்பு 
தூணடல்�ல்ள �டத்தும் வ்லைலயச் செய்கிற 
நியூரவான்�ளெவான் நரம்பு மணடைத்தின் 
அடிபபலடச் செயல் மற்றும் அலமபபு அை�வாகும். 
நரம்பு ெவாரவா செல்�்ளவாை நியூவரவாகிளியல் 
செல்�ள நரம்புத் திசுக்�ளுக்கு உறுதுலணயவா� 
உள்ளை.

நியூரவான்�ல்ள, அல் செய்யும் வ்லை�ல்ள 
அடிபபலடயவா�க் ச�வாணடு மூன்று ்ல��்ளவா�ப 
பிரிக்�ைவாம்.

1.  உட்செல் நியூரான்கள் (Afferent neurons): 
உணர்வுறுபபு�ள சபறும் 
நரம்புத்தூணடல்�ல்ள லமய நரம்பு 
மணடைத்திற்குக் �டத்துபல்.

2.  ் ெளிச்செல் நியூரான்கள்  
(Efferent neurons): லமய நரம்பு 
மணடத்திலிருந்து இயக்கு தூணடல்�ல்ள 
செயல்படு உறுபபு�ளுக்கு எடுத்துச் செல்பல்.

3.  இட்ட நியூரான்கள் (Interneurons) : உடசெல் 
மற்றும் ச்ளிச்செல் நியூரவான்�ளுக்கிலடவய, 
லமய நரம்பு மணடைத்தில் இலணபபவா� 
உள்ளல்.

லமய நரம்பு மணடைத்தில் இலணபபுத் 
திசுக்�ள ஏதுமில்லை. ஆெைவால் நியூரவான்�ளுக்கு 
இலடவயயுள்ள செல் இலடச்ளி�ல்ள 
நியூவரவாகிளியவா செல்�ள நிரபபுகின்றை. 
சுற்றியுள்ள நியூரவான்�ளுக்கு உணல் அளிபபது, 

 குறிபபு
மூண்ளயில் ஏறபடும் அந�கப 
புறறுந�ோயகளுககு, கிளியோல் செல்கந்ள 
கோரைமோக உள்ளன. ஏசனனில் �ரம்பு 
செல்கள செல்பகுபபுத் தி்றன் அற்றணை. 
ஆனோல் கிளியோல் செல்கள ச�ோடர்ந்து 
பகுபபணடயும் தி்றணனப சபறறிருபப�ோல் 
மூண்ளயில் ஏறபடும் கட்டிகளுககுக 
கோரைமோக அணமகின்்றன.
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நிலை்வாற்றல் நி�ழ்வில் பஙவ�ற்பது, செல் 
பிரிெல் மற்றும் இழபபு மீடடலின் வபவாது 
வெெமலடயும் செல்�ல்ளப புதுபபிபபது, 
மூல்ளயில் �வாயவமற்படும்வபவாது செவாற்றுயிரவா� 
்ரும் அயல்சபவாருட�ல்ள விழுஙகு்து உளளிடட 
பை வ்லை�ல்ளயும் நியூவரவாகிளியவா செல்�ள 
செய்கின்றை.

10.3.  நியூரான - நரம்பு மண்டலத்தின 
அடமப்பு மற்றும் ்செயல் அலகு 
(Neuron as a structural and 
functional unit of neural system)

நுண அலமபபு ச�வாணட நியூரவான்�ளில் மூன்று 
சபரும் பகுதி�ள உள்ளை. அல் செல்உ்டல் 
(Soma), ச்டன்டமர்டடுகள் (Dendrites) மற்றும் 
ஆக்ஸான (Axon) ஆகியல்யவாகும். செல் உடல் 
பகுதி, வ�வா்ள ்டி்த்திலும் அடிபபலட 
செல்லுக்குரிய அலைத்து உடசபவாருட�ல்ளயும் 
ச�வாணடிருந்ெவாலும், சென்டிரிவயவால்�ள மடடும் 
�வாணபபடு்தில்லை. நியூரவாலை சுற்றியுள்ள 
பி்ளவாஸமவா ெவவிற்கு நியூரிசலம்ைஸா (Neurilemma) 
என்றும் ஆக்்வானின் பி்ளவாஸமவா ெவவிற்கு 
ஆக்்ஸாசலம்ைஸா (Axolemma) என்றும் சபயர். 
செல் உடலில் பை கில்ள�ல்ளக் ச�வாணட 
குடலடயவாை இலழ�ள �வாணபபடுகின்றை. 
இல் சடன்டலரடடு�ள என்று 
அலழக்�பபடுகின்றை. இல் நரம்பு 
தூணடல்�ல்ள செல் உடலை வநவாக்கி 
அனுபபுகின்றை. செல் உடல் மற்றும் 
சடன்டலரடடு�ளில் லெடவடவாபி்ளவாெம் 
�வாணபபடுகிறது. வமலும் நிஸ்ல் துகள்கமைக 
(Nissl’s granules) ச�வாணட என்வடவாபி்ளவாெ ்லையும் 
உள்ளது. 

செல்உடலின் கூம்பு ்டி்ப பகுதியவாை 
ஆக்ஸான ்ை்டடிலிருந்து (Axon hillock) உரு்வாகும் 
நீணட இலழவய ஆக்ஸான (Axon) ஆகும். இென் 
முலைப பகுதி சிறு கில்ள�ல்ளக் ச�வாணடது. 
இயக்கு நியூரவான்�ளில், ஆக்்வான்வமடடிலிருந்து 
ெவான் நரம்புத்தூணடல் வெவாற்றுவிக்�பபடுகிறது. 
ஒரு நியூரவானின் ஆக்்வான் கில்ளத்து பை 
நியூரவான்�வ்ளவாடு செவாடர்பு ச�வாணடுள்ளது. 
நியூரவானின் மற்ற இரு பகுதி�ல்ளப வபவாைவ் 
செல் உடசபவாருட�ல்ளக் ச�வாணடிருந்ெவாலும் 
ஆக்்வானில் வ�வால்ல� உறுபபு�ளும் நிஸ்ல் 
து�ள�ளும் இல்லை. 

ஆக்்வான்�ளில், குறிபபவா�ப புற நரம்பு 
மணடைத்திலுள்ள ஆக்்வான்�ளின் 
வமற்புறத்லெக் கிளியவால் செல்�ளின் ஒரு 
்ல�யவாை ஷிவஸான செல்கள் (Schwann cells) 
சூழ்ந்துள்ளை. இது ையலின உமறமய  
(Myelin sheath) உரு்வாக்குகிறது. ஆக்்வான்�ளில் 
மடடுவம இவவுலற உணடு. சடன்டிலரடடு�ள 
எபவபவாதுவம மயலின் உலற அற்றல் ஆகும். 
ஆக்்வானில் உள்ள மயலின் உலற 
செவாடர்ச்சியவா�க் �வாணபபடு்தில்லை. 
அடுத்ெடுத்ெ ஷி்வான் செல்�ளுக்கிலடவய சிறு 
இலடச்ளி உணடு. இெற்கு ரஸானவியர் கணு 
(Nodes of Ranvier) என்று சபயர். மயலின் 
உலற�ல்ளக் ச�வாணட நீணட நரம்பிலழ�ள மி� 
வ்�மவா�த் தூணடல்�ல்ளக் �டத்துகின்றை. 
மயலின் உலறயற்ற நரம்பிலழ�ளில் 
நிெவாைமவா�வ் தூணடல்�ள �டத்ெபபடுகின்றை 
(படம் 10.1). 

ஆக்்வானின் வெய்லம முலையின் ஒவச்வாரு 
கில்ளயும் குமிழ் வபவான்ற முடிச்சில் முடிகிறது. 

 குறிபபு
மனி� உடலில் உள்ள மிக நீ்ளமோன 
செல்கள நியூரோன்கள ஆகும். 
�ண்டுைடத்திலிருந்து ச�ோடங்கிக 
கோலின் சபருவிரல் ைணர நீண்டுள்ள 
இடுபபு �ரம்நப (Sciatic nerve) உடலின் மிக 
நீண்ட ஆக்ோன் ஆகும். ஒரு செல் 
இணைக்ளோன இ�ன் நீ்ளம் சுமோர் ஒரு 
மீட்டர் அல்லது அ�றகு நமலும் இருககும். 
ணமய �ரம்பு மண்டலத்தின் இணட 
நியூரோன்களின் (Inter neuron)  ஆக்ோன்கள 
அ்ளவில் மிகச் சிறியணை  ஆகும்.

படம் 10.1 நியூரான்
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10.3.1.  �ரம்பு தூண்டலின் ந�ோற்றமும் 
கடத்து�லும் (Generation and 
Conducton of Nerve Impulses)

நரம்பு தூணடல் எவ்வாறு வெவான்றுகிறது 
மற்றும் �டத்ெபபடுகிறது என்பலெ இபபகுதி 
வி்ளக்குகிறது. உணர்வுறுபபு�ள சபறும் 
உணர்வு�ள நரம்பிலழ�ளின் ்ழிவய மின் 
தூணடல்�்ளவா� (துடிபபு�்ளவா�) எடுத்துச் 
செல்ைபபடுகின்றை. நரம்பிலழ�ளில் 
பயணிக்கும் செவாடர் மின் தூணடல்�வ்ள நரம்பு 
தூண்டல் எைபபடும். ஆக்வ்வாசைம்மவாவின் 
உடபுறமுள்ள லெடவடவாபபி்ளவாெத்தில் உள்ள 
செல்உள திர்த்தில் அதி� அ்ளவு சபவாடடவாசியம் 
மற்றும் மக்னீசியம் பவாஸவபடடு�ள உள்ளை. 
இ்ற்றுடன் எதிர்மலற மின்ென்லம ச�வாணட 
புரெங�ளும் பிற �ரிம மூைக் கூறு�ளும்  
(Organic molecules) உள்ளை.  ஆக்வ்வாசைம்மவாவிற்கு 
ச்ளியில் உள்ள செல் ச்ளித்திர்த்தில் அதி� 
அ்ளவு வெவாடியம் குவ்ளவாலரடு, 
லப�வார்பவைடடு�ள, உணவூடடப சபவாருட�ள 
மற்றும் செல்லுக்�வாை ஆக்ஸிஜன் ஆகிய்ற்றுடன், 
�வார்பன் லடஆக்ல்டு மற்றும் 
நியூரவான்�ளிலிருந்து ச்ளிவயற்றபபடும் 
்்ளர்சிலெ மவாற்றக் �ழிவு�ள ஆகியல்யும் 
உள்ளை. இவவிரு திர்ங�ளிலும் எதிர்மலற 
மின்னூடடத் து�ள�ளும் (Anions) வநர்மலற 
மின்னூடடத் து�ள�ளும் (Cations) உள்ளை. 
இத்ெல�ய மின்னூடடத் து�ள�வ்ள தூணடலைக் 
�டத்தும் பணிலயச் செய்ய உெவுகின்றை. 

இது நரம்பு ெந்திப்பு முடிச்சு (Synaptic knob) 
எைபபடும். இெனுள நரம்புணர்வு �டத்தி�ள 
(Neurotransmitters) நிரம்பிய மெனஸாப்டிக மைகள் 
(Synaptic vesicles) உள்ளை. ஆக்்வான்�ள செல் 
உடலிலிருந்து சபறும் தூணடல்�ல்ள நரம்பு செல் 
இம்டசவளி (Interneural space) அல்ைது நரம்பு – 
தமெ ெந்திப்பிற்குக (Neuromuscular junction) 
�டத்துகின்றை. 

 ஆக்்வான் மற்றும் சடன்டலரடடு�ளின் 
எணணிக்ல�யின் அடிபபலடயில் நியூரவான்�ள 
மூன்று ்ல��்ளவா�ப பிரிக்�பபடடுள்ளை  
(படம் 10.2) அல்யவா்ை:

ைல முமன நியூரஸானகள் (Multipolar neurons): 
இவ்ல�யில் ஒரு ஆக்்வானும் இரணடு அல்ைது 
அெற்கு வமற்படட எணணிக்ல�யில் 
சடன்டலரடடு�ளும் இருக்கும். சபரும்பவாைவாை 
இலட நியூரவான்�ள இவ்ல�யிைவ்.

இரு முமன நியூரஸானகள் (Bipolar neurons): 
இவ்ல�யில் ஒரு ஆக்்வான் மற்றும் ஒரு 
சடன்டலரட மடடுவம இருக்கும். �ண�ளின் 
விழித்திலர, உடசெவி மற்றும் மூல்ளயின் 
நு�ர்ச்சிப பகுதி ஆகிய இடங�ளில் இந்ெ ்ல� 
நியூரவான்�ள �வாணபபடுகின்றை. 

ஒரு முமன நியூரஸானகள் (Unipolar neurons) : 
இவ்ல�யில் குடலடயவாை சிறு நீடசியும் ஒரு 
ஆக்்வானும் மடடுவம இருக்கும். மூல்ள நரம்பு�ள 
மற்றும் ெணடு ்ட நரம்பு�ளின் நரம்பு செல் 
திரள�ளில் இல் �வாணபபடுகின்றை. 
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படம் 10.2 நியூரான்்களின் வக்க்கள்
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படம் 10.3 அயனிக் ்காலவாய்கள்
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நரம்பு தூணடலைக் �டத்து்ெற்�வா�வ் 
நியூரவானின் உளளும் புறமும் பல்வ்று �னிம 
அயனி�ள (Inorganic ions) ெமமின்றிபபரவியுள்ளை. 
இந்ெ அயனி�ளின் ெமமற்ற பர்வை 
ஆக்வ்வாசைம்மவாவின் இரு பரபபு�ளுக்கிலடவய 
அடுத்ெடுத்ெ சமன்படை மின்ைழுத்ெ 
வ்றுபவாடலட ஏற்படுத்துகின்றை.

அட்டெடை - 10.1 : ஆக்ஸா்லம்மாவில் உள்்ள அயனிக ்கால்ொய்கள் 
(Ionic channels in the axolemma) 

கசிவுக் கால்ாயகள்: (Leakage channels) இந்த 
அயனிக்கால்ாயகள் , எல்ா நேரஙகளிலும் 
திறநந்த உள்்ளன.

ந�ாடியம் அயனிக் கசிவுக் கால்ாயகள்ள விடப் ப�ாடடாசியம் 
அயனிக் கசிவுக் கால்ாயகளின் எண்ணிக்ளக அதிகம். 
எனந் ஆக்நஸாப்ம்்ா ந�ாடியதள்த விடப் ப�ாடடாசியம் 
அயனிகள்ள அதிகம் அனு்திக்கிறது. ஆக்நஸாப்ம்்ாவின் 
இரு �ரப்புகளுக்கிளடநயயான மின் அழுத்த ந்று�ாடளட 
நிள்ப்�டுத்த இவ்விரு அயனிகளும் ப்தாடர்நது 
ஊடுருவுகின்றன.

பிளைப்புக் கால்ாயகள் – (Ligand – gated 
Channels) ந்திததூண்டலின் அடிப்�ளடயில 
திறக்கவும்,மூடவும் கூடியள்.

மு்தல ஆக்ஸானின் முன் ள�னாப்டிக் �வ்வு ்ற்றும் அடுத்த 
நியூரானின் பின் ள�னாப்டிக் �வ்வின் �நதிப்பில 
காைப்�டுகிறது. (எ.கா. ப�ல உடல ்ற்றும் 
படன்டளரடடுகளுக்கிளடநய) அசிளடல நகாள்ன் என்னும் 
ேரம்புைர்வு கடததியால பிளைப்புக் கால்ாளயத 
திறப்�்தன் மூ்ம் ந�ாடியம், ்ற்றும் காலசியம் அயனிகள் 
ப�லலின் உள்ந்ள ப�லகின்றன. ப�ாடடாசியம் அயனிகள் 
ப்ளிநயறுகின்றன.

மின்னூடடக் கால்ாயகள்(Voltage – gated 
channels) ப்தாடு்தல, அழுத்தம் ந�ான்றள் ்தரும் 
அதிர்வுகளினால திறப்�ள்.

�வ்வின் மின்னூடடததிறனில ஏற்�டும் ்ாற்றததினால 
திறப்�ள்; இ்தன் இரு ்ளகக்ளா்ன:  
1. ந�ாடியம் – மின்னூடடக்கால்ாயகள் 
2.ப�ாடடாசியம்–மின்னூடடக் கால்ாயகள்

ஆக்வ்வாசைம்மவாவில் உள்ள பல்வ்று ெவவு 
புரெங�ள அயனிக் �வால்்வாய்�்ளவா�ச் 
செயல்படடுச் ெவவின் ்ழிவய உளளும், 
ச்ளியும் செல்லும் அயனி�ளின் இயக்�த்லெ 
ஒழுஙகுபடுத்துகிறது. (அடட்லண 10.1)  
(படம் 10.3).

10.3.2.  தூண்டல்கள கடத்�பபடு�ல் 
(Transmission of 
impulses) :

ஓய்வுநிலை ெவவு மின் 
அழுத்ெம் மற்றும் செயல்படு 
நிலை ெவவு மின் அழுத்ெம் 

 குறிபபு
மின்னூட்டத் துகளகள நிணலயோற்றல் 
தி்றன் (Potential energy) உணடயணை. இரு 
பு ள ளி க ளு க கி ண ட ந ய ய ோ ன 
நிணலயோற்றநல மின்னழுத்� நைறுபோடு 
(Potential difference) ஆகும். இது நைோல்ட் 
அல்லது மில்லிநைோல்ட் எனும் அலகோல் 
அ்ளவிடபபடுகி்றது.
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ஆகிய இரு நிலை�ளில் தூணடல்�ள �டத்ெபபடும் 
நி�ழ்வு நலடசபறுகிறது.

ஓயவுநிணல ெவ்வு மின் அழுத்�ம்  
(Resting membrane potential) :

ஓய்வுநிலையில் உள்ள நியூரவானின் 
பி்ளவாஸமவா ெவவின் புற, அ�ப 
பரபபு�ளுக்கிலடவயயவாை மின்ைழுத்ெ 
வ்றுபவாவட ஓய்வுநிமல ெவ்வு மினனழுததம் 
எைபபடும். இந்நிலையில் நியூரிசைம்மவாவின் 
ச்ளிபபுறத்திலிருந்து உளவ்ள ்ரும் வெவாடியம் 
அயனி�ல்ள விட உடபுறத்தில் இருந்து அதி� 
அ்ளவு சபவாடடவாசியம் (K+) அயனி�ள 
ச்ளிவயறுகின்றை. இெைவால் நியூரவானின் 
உடபுறம் எதிர்மின் ென்லமலயப சபறுகின்றது. 
எத்ெல�ய தூணடலையும் �டத்ெவாமல் ஓய்வு 
நிலையில் உள்ள ஆக்்வானின் ெவவின் ்ழிவய 
சபவாடடவாசியம் அயனி�ள (K+) அதி�மவா� 
ஊடுருவுகிறது. ஆைவால் வெவாடியம் அயனி�ள (Na+) 
குலற்வா�வ் ஊடுருவுகின்றை. அவெ வ்ல்ளயில் 
எதிர்மலற மின்னூடடம் ச�வாணட புரெங�ள 
ஊடுரு் அனுமதிக்�பபடு்தில்லை.
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படம் 10.4 நரம்புத்தூணடல ்கடத்்தபபடு்தல

ஆக்வ்வாபி்ளவாெத்தில், எதிர்மலற 
மின்னூடடப புரெங�ள மற்றும் சபவாடடவாசியம் 
அயனி�ளின் (K+) அடர்த்தி அதி�மவா�வும், 
வெவாடியம் அயனி�ளின் (Na+) அடர்த்தி 
குலற்வா�வும். இருக்கும் இெற்கு மவாறவா�, 
ஆக்்வானின் ச்ளிபபுறத்தில் சபவாடடவாசியம் 
அயனி�ளின் (K+) அடர்த்தி குலற்வா�வும், 
வெவாடியம் அயனி�ளின் (Na+) அடர்த்தி 
அதி�மவா�வும் இருக்கும். இெைவால் உணடவாகும் 
அயனி�ளின் அடர்வு வ்றுபவாடலட ATP யவால் 
இயக்�பபடும் வெவாடியம் – சபவாடடவாசியம் உந்ெம் 
(Sodium potassium pump) ெரி செய்கிறது. இது இரணடு 
சபவாடடவாசியம் அயனி�ல்ள உளவ்ளயும் மூன்று 
வெவாடியம் அயனி�ல்ள ச்ளிவயயும் அனுபபுகிறது. 
இந்நிலையில், செல்ெவவு முலைபபியக்�ம் 
(Polarized) உலடயெவாகிறது. ஓய்வு நிலையில், 
நியூரவானில் உள்ள மின்ைழுத்ெம் - 40 mV முெல் 90 

mV ்லர வ்றுபடடவாலும் இயல்பு அ்ளவு -70 mV 
மடடுவம, வமற்�ணட மதிபபிலுள்ள 
எதிர்மலறக்குறியீடு (-), செல் ெவவின் உளவ்ள 
எதிர்மின் ென்லம உள்ளலெக் குறிக்கிறது  
(படம் 10.4).

செயல்நிணல ெவ்வு மின்னழுத்�ம் 
(Action Membrane potential)

செல் உடலிலிருந்து ஆக்்வானுக்கு செய்தி�ள 
அனுபபபபடும்வபவாது செயல்நிலை மின்ைழுத்ெம் 
வெவான்றுகிறது. மின்முலைபபியக்� நீக்�ம், 
மின்முலைபபியக்� மீடசி மற்றும் 
உச்ெமின்முலைபபியக்�ம் ஆகிய மூன்று 
நிலை�ல்ளச் செயல் நிலை ெவவு மின்ைழுத்ெம் 
ச�வாணடுள்ளது (அடட்லண 10.1).

மின்முணனபபியகக நீககம் (Depolarization) 

ஒரு நரம்பிலழ தூணடபபடடவுன், வெவாடியம் 
மின்னூடடக்  �வால்்வாய் திறக்கிறது. 
ஆக்வ்வாசைம்மவா Na+அயனி�ல்ள 
அனுமதிக்கிறது. அவெ வநரத்தில் சபவாடடவாசியம் 
மின்னூடடக் �வால்்வாய் மூடபபடுகிறது. இென் 
வில்ள்வா�ச் செல் ச்ளி திர்த்திற்குச் செல்லும் 
சபவாடடவாசிய அயனி�ளின் வீெத்லெ விட 
ஆக்வ்வாபி்ளவாெத்தினுள செல்லும் வெவாடியம் 
அயனி�ளின் வீெம் அதி�ரிக்கிறது. 
இச்செயலிைவால், ஆக்வ்வாசைம்மவாவின் உடபகுதி 
வநர்மலற மின்னூடடத் ென்லமலயயும் 
ச்ளிபபகுதி எதிர்மலற மின்னூடடத்லெயும் 
சபறுகின்றை. இவ்வாறு மின்முலைபபியக்�த் 
ென்லமயில் ஏற்படட மவாற்றம், மினமுமனப்பியகக 
நீககம் எைபபடும். இந்நி�ழ்வின்வபவாது, 
வெல்யவாை அ்ளவு வெவாடியம் அயனி�ள 
செல்லினுள சென்ற பின், மின்ைழுத்ெம் உச்ெ 
நிலைலய (-55mV) அலடகிறது. இெற்கு  
உச்ெ மினஅழுததம் (Threshold potential) என்று 
சபயர். இவவுச்ெநிலை மின் அழுத்ெத்லெக் 
ச�வாணடு ்ரக் �வாரணமவாை தூணடல் அ்ளவிற்கு 
உச்ெ அ்ளவு தூணடல் (Threshold stimulus) என்று 
சபயர். உச்ெ அ்ளல் விடக் குலறந்ெ 
மின்ைழுத்ெத்தில் நரம்பு செல்�ள எந்ெச்வாரு 
மின்தூணடலையும் �டத்ெ முடி்தில்லை. 
இவ்ல� செயவை, ‘உணடு அல்லது இல்மல 
சகஸாள்மக’ (All or none principle) எைபபடும். 
வெவாடியம் அயனி�ளின் உளவ்ளற்றத்ெவால், 
ெவவின் மின்ைழுத்ெம் மி� விலர்வா� +45 mV 
அ்ளவிற்குச் செல்லும். இெற்குக் கூர்முமன 
மினனழுதத அைவு (Spike potential) என்று சபயர்.
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மின்முணனபபியகக மீட்சி (Repolarisation)

கூர்முலை மின்ைழுத்ெ அ்ளல் அலடந்ெவுடன் 
ஆக்வ்வாசைம்மவாவில் உள்ள வெவாடியம் 
மின்னூடடக்�வால்்வாய் மூடபபடடு, சபவாடடவாசியம் 
மின்னூடடக்�வால்்வாய் திறக்�பபடுகிறது. இெைவால் 
வெவாடியம் அயனி�ளின் உளவ்ளற்றம் 
ெடுக்�பபடடுப சபவாடடவாசியம் அயனி�ளின் 
ச்ளிவயற்றம் செவாடஙகுகிறது. எைவ் 
செல்லினுள வநர்மலற மின்னூடட அயனி�ளின் 
அ்ளவு குலறகிறது, இெைவால் மின்ைழுத்ெ அ்ளவு 
மீணடும் ஓய்வு நிலை மின்ைழுத்ெ அ்ளல் 
வநவாக்கிச் செல்கிறது. எைவ் K+ அயனி�ள 
ஆக்வ்வாசைம்மவால் விடடு ச்ளிவயறு்ெவால் 
ஆக்வ்வாசைம்மவாவின் உடபுறம் மீணடும் 
எதிர்மலற மின்ென்லமலயப சபறுகிறது. 
இச்செயவை மினமுமனப்பியகக மீ்டசி எைபபடும்.

உச்ெ மின்முணனபபியககம் 
(Hyperpolarization)

மின்ைழுத்ெம் இயல்பவாை அ்ள்வாை – 70mV 
அ்ளல்யும் ெவாணடி, -90mV அ்ளவிற்குச் செல்லும் 
வபவாது அதி� எதிர்மலறத் ென்லமயுலடயெவாகிறது. 
இெற்கு உச்ெ மினமுமனப்பியககம் என்று சபயர். 

படம் 10.5 நியூரானின் செயல ெவ்வு மின்்னழுத்்தம் 
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இந்நிலையில் மி� சமத்ெைமவா�, சபவாடடவாசியம் 
அயனிக்�வால்்வாய்�ள மூடபபடு்ெவால் இயல்பவாை 
முலைபபியக்�த்லெ அலடந்ெ பின்பும் 
சபவாடடவாசியம் அயனி�ள அதி�ம் 
உளவ்ளறுகின்றை. எைவ், சபவாடடவாசியம் 
மின்னூடடக்�வால்்வாய்�ள, ைந்த அல்லது 
்ெஸாம்ைல் கஸால்வஸாய்கள் (Lazy gates) என்றும் 
அலழக்�பபடுகின்றை. சபவாடடவாசியம் அயனிக் 
�வால்்வாய் முழுலமயவாய் மூடியபின், சமன்படை 

மின்ைழுத்ெம் இயல்பவாை ஓய்வு நிலைக்குத் 
திரும்புகிறது. இச்செயல்�ளின்வபவாது வெவாடியம் 
அயனி மின்னூடடக் �வால்்வாய் மூடிவய இருக்கும் 
(படம் 10.5).
�ரம்புத்தூண்டல் கடத்�பபடும் நைகம் 
(Conduction speed of a nerve impulse)

நரம்பு�ளில் தூணடல் �டத்ெபபடும் வ்�ம், 
ஆக்்வானின் விடடத்லெப சபவாறுத்ெெவாகும். 
ஆக்்வானின் விடடம் அதி�மவா� இருபபின் 
�டத்தும் வ்�மும் அதி�ம். அவெவபவால் லமயலின் 
உலறயற்ற ஆக்்வான்�ல்ள விட லமயலின் உலற 
உலடய ஆக்்வான்�ள வ்�மவா�க் �டத்துகின்றை. 
ஏசைனில் வெவாடியம், சபவாடடவாசியம் 
அயனி�ளுக்�வாை �வால்்வாய்�ள ரவான்வியர் 
�ணுக்�ளில் அதி�ம் உள்ளெவால், தூணடல் 
இம்முடிச்சு�ளுக்கிலடவய ெவாவி ெவாவிச் 
செல்கிறது. இத்ெல�ய தூணடல் �டத்தும் 
முலறக்கு ‘தஸாவுதல் வழி க்டததப்ைடுதல்’  
(saltatory conduction) என்றுசபயர். 
நரம்புத்தூணடல்�ள 1-300 மீ/வி வ்�த்தில் 
பயனிக்கின்றை.
ணெனோபசிஸ் பகுதியில் தூண்டல் 
கடத்�பபடு�ல் (Synaptic transmission)

இரு நியூரவான்�ள ெந்திக்கும் பகுதி நரம்பு ெந்திப்பு 
அல்லது மெனஸாப்ஸ (Synapse) எைபபடும். இென் 
்ழியவா�த் தூணடல்�ள �டத்ெபபடுகின்றை. 
லெைவாபஸில் தூணடலைத் ெரும் நியூரவான்,  
முன மெனஸாப்டிக நியூரஸான என்றும், தூணடலைப 
சபறும் நியூரவான் பின மெனஸாப்டிக நியூரஸான 
என்றும் அலழக்�பபடுகின்றை. இவவிரணடும் 
ெந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள சிறு இலடச்ளிக்குச் 
மெனஸாப்டிக பிைவு (Synaptic Cleft) என்று சபயர். 
இரணடு நியூரவான்�ளுக்கு இலடவய உள்ள 
இவவிலடச்ளி அலமபபு ரீதியவாை 
இலடச்ளியவா�வும் செயல் ரீதியவாை 
பவாைமவா�வும் செயல்படுகிறது. முன் லெைவாபடிக் 
நியூரவானின் முலைப பகுதியினுள நரம்புணர்வு 
க்டததிகள் (Neurotransmitter) எனும் 
வ்திபசபவாரு்ளடஙகிய சிறு லப�ள உள்ளை. 
இெற்கு ‘மெனஸாப்டிக நுண மைகள்’  (synaptic vesicles) 
என்று சபயர். ஒரு மின்தூணடல் நியூரவானின் 
இறுதிப பகுதியவாை முன்லெைவாபடிக் பகுதிலய 
அலடயும் வபவாது, அஙகு மின் முலைபபியக்� 
நீக்�ம் நலடசபற்று மின்ைழுத்ெ �வால்சியம் 
அயனிக் �வால்்வாய்�ள (Ca++) திறக்கின்றை. 
அெைவால் உளவ்ளறும் அதி� அ்ளவு �வால்சியம் 
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அயனி�ள லெைவாபடிக் நுணலப�ல்ள  தூணடி 
அ்ற்லற முன்லெைவாபடிக் ெவல் வநவாக்கிச் 
செலுத்தி இலணயும்படி செய்கின்றை. இஙகு 
இந்நுணலப�ள ச்டித்து மின்தூணடல்�ல்ளக் 
�டத்தும் நரம்புணர்வு �டத்தி�ள 
எக்்ஸாமெ்ட்்டஸாசிஸ முலறயில் லெைவாபடிக் 
பி்ளவினுள விடபபடுகின்றை. இல் பின் 
லெைவாபடிக் நியூரவானில் உள்ள குறிபபிடட 
உணர்வ்ற்பி�வ்ளவாடு இலணகின்றை. இெைவால், 
பின் லெைவாபடிக் நியூரவானில் ஏற்படும் அயனி�ளின் 
உளவ்ளற்றத்ெவால் புதிய மின்ைழுத்ெம் 
வெவான்றுகிறது. அது தூணடல் மின்ைழுத்ெமவா�வ்வா 
அல்ைது ெலடசெய்யும் மின்ைழுத்ெமவா�வ்வா 
இருக்�ைவாம். தூணடல் மின்ைழுத்ெசமனில் 
பின்லெைவாபடிக் நியூரவானின் 
மின்முலைபபியக்�த்லெ நீக்கித் தூணடல் �டத்ெல் 
செவாடர்கிறது. ெலடசெய்யும் மின்ைழுத்ெசமனில், 
பின்லெைவாபடிக் ெவவில் உச்ெமின்முலைபபவாக்�ம் 
நலடசபறுகிறது  (படம் 10.6).

படம் 10.6 கெ்னாபடிக் பகுதியில தூணடல 
்கடத்்தபபடு்தல

10.4  டமய நரம்புமண்டலம்  
(Central Nervous system - CNS)

�ரு்்ளர்ச்சியின் வபவாது புறபபடைத்திலிருந்து 
வெவான்றிய லமய நரம்பு மணடைம், மூல்ள, 
ெணடு்டம் ஆகிய்ற்லற உள்ளடக்கியது ஆகும். 
இம்மணடைத்லெ மணலடவயவாடடு எலும்பு�ளும் 
முதுச�லும்புத்செவாடர் எலும்பு�ளும் 
பவாது�வாக்கின்றை.
10.4.1 மூண்ள (Brain) 

�டடுபபவாடடு மணடைமவா�வும், செய்தி�ல்ள 
ஒருஙகிலணத்துக் �டடல்ளயிடும் பகுதியவா�வும் 
இருபபது மூல்ளயவாகும். இது ெ�்ல் 
செயைவாக்�க் �்ளமவாகும். 
மூல்ளபசபடட�த்துக்குள பவாது�வாபபவா� 
ல்க்�பபடடுள்ள மூல்ளலயச் சுற்றி மூன்று 
அடுக்கு மூல்ள ெவவு�ள �வாணபபடுகின்றை. 
மூல்ளபசபடட�த்தின் உடபரபபில் பரவியுள்ள 
ெடித்ெ ச்ளிபபுற உலற டூயூரஸா்ை்ட்டர் 

(Duramater) எைபபடும். மூல்ளவயவாடு 
ஒடடியுள்ள உளஉலற ையஸா்ை்ட்டர் (Piamater) 
உலறயவாகும். இலடயில் உள்ள சமல்லிய உலற 
அரகனஸாய்டு ை்டலம் (Arachnoid membrane) 
எைபபடும். அரக்ைவாய்டு படைத்திற்கும் டூயூரவா 
வமடடருக்கும் இலடவயயுள்ள குறுகிய 
இலடச்ளிக்கு டூயூரஸா்ை்ட்டர் கீழ் இம்டசவளி 
(Subdural space) என்று சபயர். அரக்ைவாய்டு 
படைத்திற்கும் பயவாவமடடருக்கும் 
இலடவயயுள்ள இலடச்ளி அரகனஸாய்டு கீழ் 
இம்டசவளி (Subarachnoid space) என்று சபயர். 
முன்மூல்ள, நடுமூல்ள மற்றும் பின்மூல்ள எை 
மூல்ள மூன்று பிரிவு�்ளவா�ப பிரிக்�பபடடுள்ளது.

முன்மூண்ள (Fore Brain)

சைருமூமை (Cerebrum) மற்றும் ்டயனசெெஃைலஸான 
(Diencephalon) ஆகிய பகுதி�ல்ள உள்ளடக்கியது 
முன்மூல்ளயவாகும். மூல்ளயின் சபரிய பகுதியவாை 
சபருமூல்ள, அறிவின அைர்வி்டம் (Seat of intelligence) 
எைபபடும்.

சபருமூல்ள இரு அடுக்கு�்ளவால் ஆைது. 
ச்ளிபபுறத்தில் புறணி என்னும் புறஅடுக்கும் 
உளபுறத்தில் ச்ளல்ள நிற சமடுல்ைவா பகுதியும், 
மற்றும் அடி உ்டகருககளும் (Basal nuclei) உள்ளை. 
சபருமூல்ளயின் வமற்பரபபு சைருமூமைப்புறணி 
(cerebral cortex) எைபபடுகிறது. சபருமூல்ளயின் 
புறணியில் மயலின் உலறயற்ற நரம்பு செல்�ள 
அதி�ம் இருபபெவால் ெவாம்பல் நிறமவா�க் 
�வாணபபடுகிறது. சபருமூல்ளபபுறணியில், 
நியூரவானின் செல்உடல் சடன்டலரடடு�ள, 
கிளியல் செல்�ள மற்றும் இரத்ெ நவா்ளங�ள 
ஆகியல் உள்ளை. இென் வமற்பரபபு பை வமடு 
பள்ளங�ல்ளக் ச�வாணட மடிபபு�்ளவா�க் 
�வாணபபடுகிறது. வமடு�ள மகமர (Gyri)  
(ஒருலம - ல�ரஸ) என்றும், ல�லர�ளுக்கிலடவய 
உள்ள ஆழம் குலறந்ெ ்ரிபபள்ளங�ள ெல்சி 
(Sulci) (ஒருலம - ெல்�ஸ) என்றும், மற்றும் 
ஆழமவாை பள்ளங�ள பி்ளவு�ள (Fissures) என்றும் 
அலழக்�பபடுகின்றை. ல�லர, ெல்சி ஆகியல் 

மூண்ள மறறும் 
�ண்டுைடத்தின் சில 
பகுதிகள ெோம்பல் 
நி்றமோகவும், சில 
பகுதிகள சைளண்ள 

நி்றமோகவும் இருபப�ன் கோரைம் என்ன?
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சபருமூல்ளயின் புறணி பரபலப அதி�ரிக்கின்றை. 
சபருமூல்ளலய, எடடுக் �துபபு�்ளவா�, ெல்சி 
செவாகுபபு�ள பிரிக்கின்றை. அல், ெைவா ஒரு 
இலண சநற்றிக்�துபபு (ஃபிரவான்டல்), உச்சிக்�துபபு 
(சபலரடடல்) சபவாடடுக்�துபபு (சடம்வபவாரல்) 
மற்றும் பிடரிக்�துபபு (ஆக்சிபிடடல்) ஆகியல் 
ஆகும் (படம் 10.7 மற்றும் அடட்லண 10.2).

ªïŸP‚ è¶Š¹ à„C‚ è¶Š¹
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படம் 10.7 சபருமூகை அகரக்்்காைங்களின் 
்கதுபபு்கள்

அடமப்பு பணி்கள்

சநற்றிக் �துபபு நடத்லெ, புத்திக்கூர்லம, 
நிலை்வாற்றல், இயக்�ம்

உச்சிக் �துபபு சமவாழி, ்வாசித்ெல், 
உணர்்றிெல்

சபவாடடுக் �துபபு வபச்சு, வ�டடல், 
நிலை்வாற்றல்

பிடரிக் �துபபு பவார்ல் ஒருஙகிலணபபு

அட்டெடை 10.2 மூட்ளக ்கதுப்பு்களின பணி்கள்

ஒரு நீளபள்ளம், சபருமூல்ளலய வமலிருந்து 
கீழவா� இரணடு அலரக்வ�வா்ளங�்ளவா�ப பிரிக்கிறது. 
குறுக்�வா�ச் செல்லும் பி்ளவு சபருமூல்ளலயச் 
சிறுமூல்ளயிடமிருந்து பிரிக்கிறது. இருசபருமூல்ள 
அலரக்வ�வா்ளங�ல்ளயும் ‘கஸார்ப்ைஸ க்லஸாெம்’ 
(Corpus callosum) என்னும் நரம்பிலழத்செவாகுபபு 
இலணத்துள்ளது. சபருமூல்ளபபுறணி மூன்று 
முக்கியச் செயல் பரபபு�ல்ளக் ச�வாணடெவாகும்.  
(1) உணர்ச்சிைரப்பு (Sensory area) – இது உச்சிக்�துபபு, 
சபவாடடுக் �துபபு மற்றும் பிடரிக்�துபபு ஆகிய 
பகுதி�ளின் புறணிபபரபபில் அலமந்துள்ளது. 
இல் உணர்வுத்தூணடல்�ல்ளப சபற்று 
அெற்வ�ற்றபடி �டடல்ள�ல்ள இடுகின்றை.  
(2) இயககு ைரப்பு (Motor areas) – இது 
இயக்குத்ெலெ�ளின் இயக்�த்லெக் 
�டடுபபடுத்துகிறது. இது சநற்றிக்�துபபின் பின் 
பகுதியில் �வாணபபடுகிறது. (3) இமண ைரப்பு 
(Association area) – இது நிலை்வாற்றல், செய்தித் 
செவாடர்பு�ள, �ற்றல் மற்றும் பகுத்ெறிெல் 

ஆகிய்ற்லற ஒருஙகிலணக்கிறது. புறணியின் 
உடபகுதியவாை சமடுல்ைவா ச்ளல்ள 
நிறத்திைவாைவாைது. இது புறணிக்கும் 
டயன்செஃபைவானுக்குமிலடவய செல்லும் 
நரம்பிலழ�ல்ள ச�வாணடிருக்கின்றை (படம் 10.8).

படம் 10.8 சபருமூகை அகரக்்்காைங்களின் 
்கதுபபு்கள்

்டயனசெெஃைலஸான - இதில் மூன்று இலண 
அலமபபு�ள �வாணபபடுகின்றை.
1.  எபிெைவாமஸ (Epithalamus) நரம்பற்ற திசுக்�்ளவால் 

ஆை இபபகுதி டயன் செஃபைவானின் கூலரப 
பகுதியில் உள்ளது. இென் முன் பகுதியில் உள்ள 
இரத்ெ நவா்ளங�ள பை மடிபபு�்ளவாகிக் ் கஸாரஸாய்டு 
வமலப்பினனலஸாக (Choroid plexus) மவாறியுள்ளது. 
வ�வாரவாய்டு ்லைபபின்ைலுக்குப பின் 
எபபிெைவாமஸ சிறு �வாம்பு பகுதியவா� மவாறுகிறது. 
இக்�வாம்பின் முலையில் உருணலட ்டி்ப 
பீனியல் உறுப்பு (Pineal body) �வாணபபடுகிறது. 
இது தூக்�ம் மற்றும் விழிபபு சுழற்சிலயக் 
�டடுபபடுத்தும் சைல்ட்்டஸானின என்னும் 
ஹவார்வமவாலைச் சுரக்கிறது.

2.  ெைவாமஸ (Thalamus) ெவாம்பல் நிறப பகுதியவா� 
உள்ள இபபரபபு, மூல்ளத்ெணடு, முகு்ளம் 
மற்றும் சபருமூல்ள ஆகிய்ற்றுக்கிலடவயயவாை 
தூணடல்�ல்ள அடுத்ெடுத்துக் �டத்தும் 
லமயமவா�ச் செயல்புரிகிறது. ெைவாமஸினுள, 
செய்தி�ள பிரிக்�பபடடுத் செவாகுக்�பபடுகிறது. 
வமலும் �ற்றல் மற்றும் நிலை்வாற்றலில் 
ெைவாமஸ முக்கியப பஙகு ்கிக்கிறது. உணர்ச்சி 
மற்றும் இயக்குச் செயல்�ல்ள 
ஒருஙகிலணக்கும் லமயமவா�த் ெைவாமஸ 
வி்ளஙகுகிறது.

3.  லஹபவபவாெைவாமஸ (Hypothalamus) 
டயன்செஃபைவானின் ெலரபபகுதியில் 
லஹபவபவாெைவாமஸ அலமந்துள்ளது. 
லஹபவபவாெைவாமஸின் கீழ்வநவாக்கிய நீடசியவாை 

XI Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd   202 20/12/2021   12:11:55



203

இனெஃைணடிபுலம் (Infundibulum), 
லஹபவபவாெைவாமல்யும் பிடயூடடரிலயயும் 
இலணக்கிறது. லஹபவபவாெைவாமஸில் உள்ள 
ஓரிலண சிறிய உருணலடயவாை உறுபபிற்கு 
ைஸாமில்லரி உறுப்பு (Mammillary bodies) என்று 
சபயர். ்வாெலை ெவார்ந்ெ அனிச்லெசெயல் 
மற்றும் அது செவாடர்பவாை உணர்ச்சி 
ச்ளிபபவாடு�ளில் இவவுறுபபு பஙவ�ற்கிறது. 
உடலின் சீரவாை உள் ெைநிமல ்ைணல் இென் 
முென்லமபபணியவாகும். வமலும் உடல் ச்பபம், 
பசி மற்றும் ெவா�ம் ஆகிய்ற்லறக் 
�டடுபபடுத்தும் லமயங�ளும் 
லஹபவபவாெைவாமஸில் உள்ளை. 
லஹபவபவாெைவாமிக் ஹவார்வமவான்�ல்ளச் சுரக்�க் 
கூடிய நரம்புெவார் சுரபபு செல்�ளும் ஒரு 
குழு்வா� உள்ளை. திருபதி / தி�டடல் 
லமயமவா�வும் (Satiety centre) லஹபவபவாெைவாமஸ 
செயைவாற்றுகிறது.

 ச�ரிந்து ச�ளிநைோம்

சபருமூண்ள, �லோமஸ், ணைபநபோ�லோமஸ், 
போன்ஸ், சிறுமூண்ள மறறும் முகு்ளம் 
ஆகியைற்றோல் மனி�மூண்ள 
ஆககபபட்டிருககி்றது. ஒவ்சைோரு பகுதியும் 
சில சி்றபபுத் �ன்ணமயுணடய பணிகண்ளச் 
செயகின்்றன. ஒரு மனி�ன் உயிர் ைோை 
மூண்ளயின் அணனத்து பகுதிகளும் அைசியம்.

கீழகண்ட கூறறுகண்ள விைோதிகக.
அ)  மூண்ளயின் ச�ோடர் ஓட்ட ணமயம் என 

�லோமஸ் அணைககபபடுகி்றது.
ஆ)  முகு்ளம் போதிககபபடுை�ோல் உயிரி 

உயிரிைகக ந�ரும். 

லிம்பிக மண்டலம் (Limbic system)

சபருமூல்ளயின் உடபகுதியில் லிம்பிக் மணடைம் 
உள்ளது. நு�ர்ச்சி குமிழ், சிஙகுவைட ல�ரஸ, 
மவாமில்ைரி உறுபபு, அமிக்ெைவா, ஹிபவபவா�வாம்பஸ 
மற்றும் லஹபவபவாெைவாமஸ ஆகியல் 
லிம்பிக்மணடை உறுபபு�ள ஆகும். இன்பம், ்லி 
வ�வாபம், பயம், பவாலுணர்வு மற்றும் அன்பு ஆகிய 
உணர்வு�ல்ளக் �டடுபபடுத்து்தில் இபபகுதி 
முென்லமப பஙகு ்கிக்கிறது. இெைவால் லிம்பிக் 
மணடைத்லெ உணர்ச்சி மூமை (Emotional brain) 
என்றும் அலழபபர். ஹிபவபவாவ�ம்பசும் 
அமிக்ெைவாவும் நிலை்வாற்றல் பணியில் முக்கியப 

பங�வாற்றுகின்றை (படம் 10.9).

படம் 10.9 லிம்பிக் மணடலம்
மூண்ளத்�ண்டு (Brain Stem) 

ெணடு ்டத்திற்கும் டயன் 
செஃபைவானுக்குமிலடவய உள்ள மூல்ளயின் பகுதி 
மூமைததணடு எைபபடும். இதில் நடுமூல்ள, 
பவான்ஸ ்வரவாலி மற்றும் முகு்ளம் ஆகியல் 
அடஙகியுள்ளை (படம் 10.10).

படம் 10.10 மூகைத்்தணடு
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�டுமூண்ள (Mid Brain) 

டயன்செஃபைவானுக்கும் பவான்்ஸுக்கும் நடுவ் 
உள்ள பகுதிவய நடுமூல்ளயவாகும். நடுமூல்ளயின் 
கீழ்பபகுதியில் ஓரிலண நீள்ெ நரம்புத்திசு 
�ற்லற�ள உள்ளை. இெற்குப சைருமூமைக 
கஸாம்புகள் (Cerebral peduncles) என்று சபயர். 
சபருமூல்ள, சிறுமூல்ள, பவான்ஸ மற்றும் 
சமடுல்ைவா பகுதி�ளில் முன்னும் பின்னும் 
தூணடல்�ல்ள �டத்தும் பணிலயப சபருமூல்ளக் 
�வாம்பு�ள செய்கின்றை. நடுமூல்ளயின் 
முதுகுபபுறபபகுதியில் நவான்கு உருணலடயவாை 
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ச்ன்டரிக்கிளினுள ைன்றஸாவின துமை  
(Foramen of Monro) எைபபடும் இலட ச்ன்டரிகுைவார் 
துல்ள ்ழிவய திறக்கிறது. மூன்றவா்து 
ச்ன்டரிக்கிள, பின்மூல்ளயில் உள்ள நவான்�வா்து 
ச்ன்டரிக்கிளுடன், சில்வியஸ நஸாைததின  
(Aqueduct of sylvius) ் ழிவய செவாடர்பு ச�வாணடுள்ளது. 
ச்ன்டரிக்கிளின் கூலரயில் உள்ள இரத்ெ நுண 
நவா்ளங�ள இலணந்து வ�வாரவாய்டு ் லைபபின்ைலை 
உரு்வாக்குகின்றை. இது இரத்ெத்திலிருந்து மூமை 
தணடுவ்டத திரவதமத (Cerebro spinal fluid-CSF) 
உற்பத்தி செய்கிறது. லமய நரம்பு 
மணடைபபகுதி�ளுக்கு மிெத்ெல் ென்லமலய 
இத்திர்ம் அளிக்கிறது. மூல்ள மற்றும் 
ெணடு்டத்திற்குப பவாது�வாபபவா� அதிர்ச்சி 
தஸாங்கியஸாகவும் இத்திர்ம் பயன்படுகிறது. 
அதுமடடுமல்ைவாமல், மூல்ள செல்�ளுக்குத் 
வெல்யவாை ஆக்ஸிஜன், உணவு ஆகிய்ற்லறத் 
செவாடர்ந்து �டத்துகிறது. அவெ வ்ல்ளயில் 
மூல்ளயின் ்்ளர்சிலெ மவாற்றக் �ழிவு�ல்ள 
இரத்ெத்திற்கு அனுபபும் வ்லைலயயும், மூல்ள 
நவா்ளங�ளின் உள அழுத்ெத்லெ நிலையவா�ப 
பரவாமரிக்கும் வ்லைலயயும் மூல்ள ெணடு்டத் 
திர்ம் செய்கிறது.

 குறிபபு
செரட்நடோனின் அல்லது  �ோர் 
எபிச�ஃபரின் அல்லது இணை இரண்டின் 
செயல்நிணலககுண்றபோநட மன அழுத்�ம் 
எனபபடும். எதிர்மண்ற எண்ைங்கள, 
ஆர்ைமின்ணம, மகிழச்சிணய அனுபவிகக 
இயலோணம, �றசகோணல மனபபோன்ணம 
ஆகியணை இகநகோ்ளோறின் பண்புகள 
ஆகும். மன அழுத்� எதிர் மருந்துகள 
நமறகூறிய �ரம்புைர்வு கடத்திகளின் 
செறிணை அதிகபபடுத்தும். எனநை, மன 
அழுத்�ம் குைபபடுத்�க கூடியந� ஆகும். 

10.4.2 �ண்டுைடம் (Spinal cord)

ெணடு்டம் என்பது நீணட சமலிந்ெ உருல்ள 
வபவான்ற அலமபபுலடய நரம்புத்திசு்வாகும். இது 
முதுச�லும்புத் செவாடரினுள பவாது�வாபபவா� 
ல்க்�பபடடுள்ளது. மூல்ளலயப வபவாைவ் 
மூன்று உலற�்ளவால் சூழபபடடுள்ளது. ெணடு 
்டம் மூல்ளத்ெணடில் செவாடஙகி முதுச�லும்புத் 
செவாடரின் �வால்்வாயின் ்ழியவா� முெைவா்து 
அல்ைது இரணடவா்து இடுபபு முளச்ளலும்பு 

அலமபபு�ள உணடு. இ்ற்றுக்குக் கஸார்ப்்ைஸாரஸா 
குவஸா்டரிசெமினஸா (Corpora quadrigemina) என்று 
சபயர். இது பவார்ல் மற்றும் வ�டடல் 
ஆகிய்ற்றின் அனிச்லெ லமயமவா�ச் 
செயல்படுகிறது.

பின்மூண்ள (Hind Brain) 

ரவாம்பன்செஃபைவான் பகுதிவய பின்மூல்ளயவாகும். 
இதில் சிறுமூமை, ைஸானஸ வ்ரஸாலி மற்றும் 
முகுைம் ஆகியல் அலமந்துள்ளை. சிறுமூல்ள, 
மூல்ளயின் இரணடவா்து சபரிய பகுதியவாகும். 
இதில் இரணடு அலரக்வ�வா்ளங�ளும் நடுவில் 
புழுக்�ள ்டி்த்திைவாை சவர்மிஸ (Vermis) 
பகுதியும் �வாணபபடுகிறது. ெலெ�ளின் 
இயக்�ங�ல்ள ஒருஙகிலணத்துக் �டடுபடுத்துெல், 
உடலின் ெமநிலைலயக் �டடுபபடுத்துெல் 
ஆகியல் சிறுமூல்ளயின் பணி�்ளவாகும். 
சிறுமூல்ள பவாதிக்�பபடடவால், இயக்கு ெலெ�ளில் 
ஒருஙகிலணந்ெ இயக்�ம் பவாதிக்�பபடுகிறது. 

நடுமூல்ளக்கும் முகு்ளத்திற்கும் இலடயில் 
சிறுமூல்ளக்கு முன்புறத்தில் பவான்ஸ ்வரவாலி 
அலமந்துள்ளது. பவான்ஸ ்வரவாலி சிறுமூல்ள 
அலரக்வ�வா்ளங�ல்ள இலணக்கும் பவாைமவா�வும், 
முகு்ளத்லெ மூல்ளயின் பிற பகுதி�வ்ளவாடு 
இலணபபெற்கும் உெவுகிறது.

மூல்ளயின் பின்முலைபபகுதி முகு்ளமவாகும். இது 
ெணடு்டத்லெயும் மூல்ளயின் பல்வ்று 
பகுதி�ல்ளயும் இலணக்கிறது. 
ெணடு்டத்திலிருந்து ்ரும் ெமிக்லஞை�ல்ள 
ஒருஙகிலணத்துச் சிறுமூல்ள மற்றும் ெைவாமஸ 
பகுதி�ளுக்கு முகு்ளம் அனுபபுகிறது. சு்வாெம், 
இலரபலப சுரபபி�ள மற்றும் இெயநவா்ளங�ள 
ஆகிய்ற்லறக் �டடுபபடுத்தும் முக்கியத்து்ம் 
்வாய்ந்ெ லமயங�ள முகு்ளத்தில் உள்ளை.

மூண்ளயின் சைன்ட்ரிககிளகள  
(Ventricles of the brain) 

மூல்ளயில், திர்ம் நிரம்பிய நவான்கு குழி�ள 
�வாணபபடுகின்றை. ஒவச்வாரு சபருமூல்ள 
அலரக்வ�வா்ளத்திலும் ‘C’ ்டிவில் �வாணபபடும் 
இக்குழி�ள முதலஸாம் மற்றும் இரண்டஸாம் ைகக 
சவன்டரிககிள்கள் எைபபடுகின்றை. 
இவவிரணலடயும் சைலுசி்டம் சுவர்  
(Septum pellucidum) எனும் சமல்லிய ெவவு பிரிக்கிறது. 
ஒவச்வாரு பக்� ச்ன்டரிக்கிளும், 
டயன்செஃபைவானில் உள்ள குறுகிய மூன்றவா்து 
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்லர நீணடு �வாணபபடுகிறது. மீெமுள்ள 
ெணடு்ட நரம்பு�ளின் வ்ர்�ள, முதுச�லும்புத் 
செவாடரிலிருந்து ச்ளிவயற ஏது்வா� மி�வும் 
நீணடு அலமந்துள்ளை. இவ்வாறு ச்ளி்ரும் 
நரம்புவ்ர்�ள ெடித்ெ �ற்லறயவா� முதுச�லும்புக் 
�வால்்வாயின் பின் பகுதியில் �வாணபபடுகின்றை. 
இது குதிலர ்வால்வபவான்று வெவாற்றமளிபபெவால் 
இல் குதிமர வஸால் கற்மற (Cauda equina) என்று 
அலழக்�பபடுகிறது.

குறுக்குச்டடுத்வெவாற்றத்தில், (படம் 10.11) 
ெணடு்டத்தின் முன்பகுதியில் ஒரு லமயப 
பி்ளல்யும் பின்பகுதியில் ஒரு ெல்�ஸ எனும் 
சிறிய பி்ளல்யும் ச�வாணடுள்ளது. சிறு சிறு 
வ்றுபவாடு�ளிருபபினும் சபவாது்வா�க் 
குறுக்குச்டடுத்வெவாற்றத்தில் ெணடு்டத்தின் 
எல்ைவாப பகுதி�ளும் ஒவர ென்லமயுலடயது. 
மூல்ளலயப வபவால் இல்ைவாமல் ெணடு ்டத்தின் 
உடபுறம் ்ணணத்துப பூச்சி ்டி்ப பகுதி 
ெவாம்பல் பகுதியிைவாலும், அலெச்சுற்றிலும் 
�வாணபபடும் ச்ளிபபுறம் ச்ளல்ள 
பகுதியிைவாலும் ஆக்�பபடடுள்ளது. 
நியூரவான்�ளின் உடல்பகுதி, அ்ற்றின் 
சடன்டிலரடடு�ள, இலடநியூரவான்�ள மற்றும் 
கிளியவால் செல்�ள ஆகியல் ெவாம்பல் பகுதியில் 
�வாணபபடுகின்றை. ச்ளல்ளப பகுதியில், 
நரம்பிலழ �ற்லற�ள மடடுவமயுள்ளை. ெவாம்பல் 
நிறபபகுதியின் லமயத்தில் உள்ள �வால்்வாய் 
மூல்ளத்ெணடு்ட திர்த்ெவால் நிரம்பியுள்ளது. 
ெவாம்பல் பகுதியின் ஒவச்வாரு 

அலரபபகுதிலயயும் முதுகுப்புறக சகஸாம்புப்ைகுதி, 
வயிற்றுப்புறக சகஸாம்புப்ைகுதி ைற்றும் ைககவஸா்டடுக 
சகஸாம்புப்ைகுதி எை மூன்று பகுதி�்ளவா�ப 
பிரிக்�ைவாம். முதுகுபபுற ச�வாம்பு பகுதியில் 
இலடநியூரவான்�ளின் செல் உடல் �வாணபபடுகிறது. 
இெனுடன் உடசெல் இயக்கு நரம்பு�ள 
இலணகின்றை. ்யிற்றுபபுறக்ச�வாம்பு பகுதி 
எலும்புத்ெலெயுடன் இலணயும் ச்ளிச்செல் 
இயக்கு நியூரவான்�ளின் செல் உடலைக் 
ச�வாணடுள்ளது. இெயம், சமன்ெலெ�ள மற்றும் 
நவா்ளமுள்ள சுரபபி�ள ஆகிய்ற்றுக்குச் செல்லும் 
ெவானியஙகி நரம்பிலழ�ளின் செல் உடல்  
பக்�்வாடடு ச�வாம்புப பகுதியில் வெவான்றுகின்றை. 
ச்ளல்ளபபகுதியில் உள்ள நரம்பிலழ�ள 
இரு்ல�யவாை �ற்லற�ல்ளத் வெவாற்றுவிக்கின்றை. 
அல், உணர்ச்சி தூணடல்�ல்ள மூல்ளக்கு 
எடுத்துச் செல்லும் ்ைல் ்நஸாககு கற்மறகள் 
மற்றும் மூல்ளயிலிருந்து, ெணடு்டத்தின் 
பல்வ்று பகுதி�ளில் உள்ள நரம்பு�ளுக்�வாை 
இயக்�த் தூணடல்�ல்ளக் ச�வாணடு்ரும்  
கீழ் ்நஸாககு கற்மறகள் ஆகும். ெணடு்டம், இரு 
இடங�ளில் ெற்வற அ�ன்று �வாணபபடுகிறது. 
ஒன்று �ழுத்துபபகுதியிலும் மற்சறவான்று 
ைம்பவார்ெவாக்ரல் பகுதியிலும் அலமந்துள்ளை. 
�ழுத்துபபகுதியில் உள்ள அ�ன்ற பகுதி, 
ல��ல்ளயும் ைம்பவார்ெவாக்ரல் பகுதியில் உள்ள 
அ�ன்ற பகுதி, �வால் பகுதி�ல்ளயும் 
�டடுபபடுத்துகின்றை.

படம் 10.11 ்தணடுவடத்தின் குறுக்கு சவட்டுத்்்தாற்றம்
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உணர்ச்சி நியூரஸானகள் (Sensory Neurons): 
உணர்வ்ற்பியிலிருந்து சபற்ற உணர்ச்சி 
தூணடலைத் ெணடு்டத்தின் முதுகுபபுற நரம்பு 
வ்ர்�ளின் ்ழிவய ெணடு்டத்தின் ெவாம்பல் 
பகுதிக்குக் ச�வாணடு செல்பல்.

இம்டநியூரஸானகள் (Inter neurons): இல் உணர்ச்சி 
நியூரவானிலிருந்து இயக்கு நியூரவான்�ளுக்கு 
தூணடல்�ல்ள மவாற்றுகின்றை. இச்செயலில் 
ஒன்று அல்ைது இரணடு இலடநியூரவான்�ள 
பஙவ�ற்கின்றை.

இயககு நியூரஸானகள் (Motor Neurons): லமய நரம்பு 
மணடைத்திலிருந்து சுரபபி�ள, ெலெ�ள வபவான்ற 
செயல்படு உறுபபு�ளுக்குத் தூணடல்�ல்ள 
ச�வாணடு செல்பல்.

செயல்ைடு உறுப்புகள் (Effector organs): சபற்ற 
தூணடலுக்கு ஏற்பச் செயல்படும் ெலெ�ள 
அல்ைது சுரபபி�ள.

இரணடு விெமவாை அனிச்லெச் செயல்�ள 
உள்ளை. அல்:

1.  நிபந்ெலையற்ற அனிச்லெசெயல்  
(Unconditioned reflex) : பழக்�பபடவாெ தூணடலுக்கு 
விலைபுரியும் இச்செய்ல�, பிறபபு்ழிப 
பணபவாகும், இச்செயல்பவாடடிற்குப பயிற்சிவயவா, 
அனுப்வமவா, முன்ைறிவ்வா வெல்யில்லை. 
(எ.�வா.) தூசு விழுமுன் மூடிக்ச�வாளளும் �ண 
இலம�ள, நவாசி அல்ைது குரல் ்ல்ளயில் 
அயற்சபவாருள சென்றவுடன் ்ரும் தும்மல் 
மற்றும் இருமல். 

2.  நிபந்ெலை அனிச்லெ செயல் (Conditioned reflex): 
�ற்றலிைவால் அல்ைது அனுப்த்ெவால் ஏற்படும் 
அனிச்லெ செயல் நிைந்தமன அனிச்மெ செயல் 
எைபபடும். இது, விைஙகு�ளின் உடலில் 
இயற்ல�யவா� இருபபதில்லை. பயிற்சி மற்றும் 
அனுப்த்தின் �வாரணமவா�வ் நடத்லெ 
பணபு�ளில் ஒன்றவாய் இச்செயல் 
நலடசபறுகிறது. (எ.�வா.) உணல்ப பவார்க்கும் 
வபவாதும் அென் மணத்லெ நு�ரும் வபவாதும் 
உமிழ்நீர் சுரபபி�ளில் ஏற்படும் கி்ளர்ச்சி. 
ரஷய உடற்செயலியைவா்ளரவாை பவாவவைவாவ, 
இெலை முென் முெலில் நவாயில் செய்ெ 
வெவாெலைமூைம் நிரூபித்துக் �வாடடிைவார். 
மூல்ளயின் �வார்சடக்ஸ பகுதி நிபந்ெலை 
அனிச்லெ செயலைக் �டடுபபடுத்துகிறது.

10.5  அனிசடசெ ்செயல் மற்றும் 
அனிசடசெவில் (Reflex action 
and Reflex arc)

�ணணில் தூசி விழுந்ெவுடன் இலம�ள 
நம்முலடய விருபபத்திற்குக் �வாத்திரவாமல் 
உடைடியவா� மூடுகின்றை. சூடவாை சபவாருள மீது 
ல�படடவுடன் ெடசடைக் ல��ல்ள விைக்கிக் 
ச�வாளளுெல் வபவான்ற செயல்�ள 
நம்லமயறியவாமவைவய நலடசபறுகின்றை. இது 
எவ்வாறு நலடசபறுகின்றது?
மூல்ளக்கும், செயல்படு உறுபபுக்குமிலடவய 
ெணடு்டம் இலணபபுப பவாைமவா� இருக்கின்றது. 
சிை ெமயங�ளில், உடைடி எதிர்விலை 
வெல்பபடும் அ்ெர�வாைங�ளில் ெணடு ்டம் 
மூல்ளலயப வபவால் செயல்படடுத் ெவாவை இயக்கு 
தூணடல்�ல்ளத் செவாடர்புலடய செயல்படு 
உறுபபு�ளுக்கு அனுபபி எதிர்விலைலய 
ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ெணடு ்டத்தின் இத்ெல�ய 
அதிவ்�ச் செயல்பவாவட அனிச்மெச் செயல்  
(Reflex action) எைபபடுகிறது. ஒரு குறிபபிடட 
தூணடலுக்கு எதிரவா� அதிவ்�மவா�த் திடடமிடவாெ 
செவாடர்ச்செயல்�ள ென்னிச்லெயவா�வ் 
நலடசபறுகின்றை. இவ்வாறவாை அனிச்லெ 
செயல்பவாடடில் பஙவ�ற்கிற நரம்பு ெவார் 
அலமபபு�ளின் செவாகுபவப அனிச்மெ வில்  
(Reflex arc) எைபபடும். இன்சைவாரு ்ல�யில் 
செவால்்ெவாைவால், அனிச்லெச்செயல் 
நலடசபறு்ெற்�வா� நரம்பு தூணடல் செல்லும் 
பவாலெ�ல்ள உள்ளடக்கியவெ அனிச்லெ வில் 
ஆகும் (படம் 10.12).
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படம் 10.12 அனிசகெ வில.

அனிச்ணெ வில்லின் செயல்படு 
உட்சபோருட்கள (Functional components  
of a reflex arc)

உணர்்வற்பி (Sensory Receptor): ஒரு குறிபபிடட 
தூணடலைப சபற்று எதிர் விலைபுரியும் உணர்ச்சி 
அலமபபு.
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மூல்ளபபகுதியிலிருந்து வெவான்று்ை்வாகும். 
்யிற்றுபபகுதிக்குச் செல்லும் ஓரிலண நரம்பவாை 
வ்�ஸ நரம்லபத்ெவிர மற்ற மூல்ள 
நரம்பு�்ளலைத்தும் ெலை மற்றும் மு�ம் ெவார்ந்ெ 
பகுதிக்வ� சென்று பணியவாற்றுகின்றை. 

�ண்டுைட �ரம்புகள (Spinal Nerves)

அடுத்ெடுத்துள்ள முளச்ளலும்பு�ளுக்கு 
இலடவயயுள்ள துல்ளயின் (Intervertebral foramina) 
்ழியவா� 31 இலண ெணடு்ட நரம்பு�ள 
ச்ளி்ருகின்றை. அல் செவாடஙகும் பகுதிலய 
அடிபபலடயவா�க் ச�வாணடு கீழ்க்�ணட 
சபயர்�ல்ளப சபறுகின்றை.

1. �ழுத்து நரம்பு�ள  (8 இலண�ள)
2. மவார்பு நரம்பு�ள  (12 இலண�ள)
3. இடுபபுபகுதி நரம்பு�ள (5 இலண�ள)
4. திருச்லும்பு நரம்பு�ள (5 இலண�ள)
5. ்வால்நரம்பு�ள  (1 இலண)

ஒவச்வாரு ெணடு்ட நரம்பும் உணர்ச்சி 
நரம்பவா�வும் இயக்கு நரம்பவா�வும் 
செயல்படக்கூடிய �ைபபு நரம்பவாகும். அல்  
இரு வ்ர்�்ளவா�த் வெவான்றுகின்றை.  
1) முதுகுபபுறவ்ரின் பின் பகுதியில் வெவான்றும் 
இல் ெணடு்டத்திற்கு ச்ளிவய நரம்பு செல் 
திரள�ல்ளக் ச�வாணடல். மற்றும் 
2) ்யிற்றுபபுற வ்ரின் முன்பகுதியில் வெவான்றும் 
இ்ற்றில் புற நரம்பு செல் திரள கிலடயவாது.

உடல் �ரம்பு மண்டலம் (Somatic Neural 
System- SNS)

புற நரம்பு மணடைத்தின் பகுதியவாை உடல் 
நரம்புமணடைம், இயககு நரம்பு ைண்டலம் 
(Voluntary neural system) என்றும் அலழக்�பபடும். 
இல் எலும்புத் ெலெ�ளின் ்ழியவா� உடல் 
இயக்�த்லெக் �டடுபபடுத்தும் நரம்பு�்ளவாகும். 
்ரித்ெலெ�ளுக்கு செல்லும் இயக்கு மற்றும் 
உணர்ச்சி நரம்பு�ள உடல் நரம்பு மணடைத்லெ 
ஏற்படுத்தி உள்ளை. ெலெ மற்றும் உறுபபு�ளின் 
விருபப இயக்�ம் மற்றும் அனிச்லெ செயல் 
இயக்�ங�ள ஆகியல் உடல் நரம்பு 
மணடைத்தின் முக்கியப பணி�்ளவாகும்.

�ோனியங்கு �ரம்பு மண்டலம்  
(Autonomic Nervous System - ANS)

ென்லைத்ெவாவை நிர்்கித்துக் ச�வாணடு, சுயமவாய் 
இயஙகும் நரம்புமணடைத்திற்குத் தஸானியங்கு 
நரம்பு ைண்டலம் என்று சபயர். புறநரம்பு 
மணடைத்தின் பகுதியவாை, ெவானியஙகு நரம்பு 

பு்ற�ரம்பு மண்டலம் (Peripheral Neural 
System)

 லமயநரம்பு மணடைத்திற்கு ச்ளிவய உள்ள 
அலைத்து நரம்புத்திசுக்�ளும் புற நரம்பு 
மணடைமவாகும். இதில் நரம்பு�ள, நரம்புசெல் 
திரள�ள, உணவுபபவாலெ ்லைபபின்ைல்�ள 
(Enteric plexus) மற்றும் உணர்வ்ற்பி�ள ஆகியை 
உள்ளடஙகியுள்ளை. பை நியூரவான்�ல்ளக் 
ச�வாணட நவாண வபவான்ற அலமபவப நரம்பவாகும். 
நியூரவான்�ளின் உடல் பகுதி�ள அடஙகிய சிறு 
நரம்புத்திசு செவாகுபவப நரம்பு செல்திரள் (Ganglion) 
ஆகும். மூல்ள மற்றும் ெணடு்டத்திற்கு 
ச்ளிவய இல் அலமந்துள்ளை. 
உணவுபபவாலெயின் சு்ர்�ளில் பர்ைவாை நரம்பு 
்லைபபின்ைல் உணடு. இவ்லைபபின்ைலில் 
உள்ள நியூரவான்�ளின் ்ழிவய செரிமவாை 
மணடைச் செயற்பவாடு�ள 
�டடுபபடுத்ெபபடுகின்றை. புறச்சூழலில் ஏற்படும் 
மவாற்றங�ல்ளப சபற்று அெற்வ�ற்ப விலைபுரிய 
உெவும் சிறபபு அலமபபிற்கு உணர்்வற்பிகள் 
(Receptors) என்று சபயர். லமய நரம்பு 
மணடைத்திற்குச் செல்லும் உடசெல் நரம்பு�ளில் 
இல் தூணடல்�ல்ள உரு்வாக்குகின்றை. 
புறநரம்பு மணடைத்தில் மூல்ளயிலிருந்து 
வெவான்றும் 12 இமண மூமை நரம்புகளும் 
(Cranial nerves) ெணடு்டத்திலிருந்து வெவான்றும்  
31 இமண தணடுவ்ட நரம்புகளும் (Spinal nerves) 
அடஙகும்.

 ச�ரிந்து ச�ளிநைோம்

முதிர்ச்சி அணடந்ந�ோரின் உடலில் 
உருைோகும் மூண்ளத்�ண்டுைட திரைத்தின் 
சமோத்� அ்ளவு 150 மிலி ஆகும். இது 
ஒவ்சைோரு 8 மணி ந�ரத்திறகும் 
புதுபபிககபபடுகி்றது. ஒரு �ோண்ளககு 
சுமோரோக 500 மிலி மூண்ளத்�ண்டுைட திரைம் 
உறபத்தியோகி்றது. மூண்ளத்�ண்டுைட 
திரைத்திலுள்ள கழிவுப சபோருட்கண்ள 
அகறறி சுத்�ம் செயைதில் நகோரோயடு 

ைணலபபின்னல் உ�வுகி்றது.

மூண்ள �ரம்புகள (Cranial nerves)
12 இலண மூல்ள நரம்பு�ள உள்ளை. அதில் 
முெலிரணடு இலண�ள முன் 
மூல்ளபபகுதியிலிருந்து வெவான்றுகின்றை. 
மீதியுள்ள பத்து இலண�ளும், நடு 
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மணடைத்தின் நரம்பு�ள, சமன் ெலெ�ள, 
சுரபபி�ள மற்றும் இெயத்ெலெ ஆகிய்ற்றினுள 
ஊடுருவி அ்ற்லறத் செவாடர்ந்து 
செயல்படல்க்கிறது. பல்வ்று உறுபபு�ளின் 
ெவானியஙகு செயல்பவாடு�ல்ள ஒருஙகிலணபபதும் 
�டடுபடுத்து்தும் இந்நரம்பு மணடைத்தின் 
பணி�்ளவாகும். இம்மணடைத்லெ 
லஹபவபவாெைவாமஸ ென் �டடுபபவாடடில் 
ல்த்திருக்கிறது. ெவானியஙகு நரம்பு 
மணடைத்தின் உட�டடலமபபு கீவழ 
ெரபபடடுள்ள்வாறு அலமக்�பபடடுள்ளது.

 குறிபபு
அசமரிககப பயைம் முடிந்து உன் 
�ண்பன் வீடு திரும்புகி்றோர். வீட்டிலுள்ள 
அணனைரும் அைரின் ைருணகககோக 
கோத்திருககின்்றனர். நீ எவ்ைோறு 
உைர்கி்றோய? �ோனியங்கி �ரம்பு 
மண்டலத்தின் எபபகுதி முககியப 
பங்கோறறுகி்றது என்பண�யும் உனது 
உடலில் ஏறபடும் சிறு மோற்றங்கண்ளயும் 
குறிபபிடு.

முன் �ரம்பு செல்திரள நியூரோன் 
(Preganglionic neuron)
இென் உடல்பகுதி மூல்ள அல்ைது ெணடு்டத்தில் 
�வாணபபடும். மயலின் உலறயவால் சூழபபடட 
இென் ஆக்்வான், மூல்ள நரம்பு அல்ைது ெணடு்ட 
நரம்பிலிருந்து பகுதியவா� ச்ளி்ந்து பின் 
ெவானியஙகு நரம்பு செல் திரளில் முடிகிறது.

�ோனியங்கு �ரம்பு செல் திரள  
(Autonomic ganglion) 

இச்செல் திரளில் முன் நரம்பு செல் திரள 
நியூரவானின் ஆக்்வான்�ளும், பின் நரம்பு 
செல்திரள நியூரவான்�ளின் உடல்பகுதியும் 
அடஙகியுள்ளை. 

பின் �ரம்பு செல் திரள நியூரோன் 
(Postganglionic neuron)

இது ெவானியஙகு நரம்புசெல்திரளில் இருந்து 
சபறும் நரம்புத்தூணடல்�ல்ள ்யிற்றலறயின் 
செயல்படு உறுபபு�ளுக்குக் �டத்துகிறது.

 ெவானியஙகு நரம்பு மணடைத்தில் ைரிவு 
நரம்பு ைண்டலம் மற்றும் இமண ைரிவு நரம்பு 
ைண்டலம் ஆகியல் உள்ளை.

10.6  உைரடெப் ்பறுதல் மற்றும் 
்செயல்முடையாக்கம் (Sensory 
reception and processing)

உயிரியின் சுற்றுச்சூழலிலும் உடலிலும் ஏற்படும் 
மவாற்றங�ல்ள அறிந்து அ்ற்லற உணர ல்பபது 
நமது உணர்்றிெல் பணவப ஆகும். தூணடலை 
உணர்ெல் மற்றும் தூணடலின் ென்லம உணர்ெல் 
ஆகியல் மூல்ளயில் நலடசபறுகின்றை.

 அலமவிடத்லெ அடிபபலடயவா�க் 
ச�வாணடு உணர்வ்ற்பி�ல்ள இரு்ல�யவா�ப 
பிரிக்�ைவாம். புறஉணர்்வற்பிகள் (Exteroceptors) 
என்பல் உடலின் வமற்பரபலப ஒடடி 
அலமந்துள்ளை. ஒலி, ஒளி, செவாடுெல், சுல் 
மற்றும் ்வாெலை நு�ர்ெல் ஆகிய உணர்வு�ல்ளப 
சபறக்கூடியல் இவ்ல�யவாகும். ்யிற்றலற 
உளளுறுபபு�ள மற்றும் இரத்ெநவா்ளங�ளில் 
உள்ளல் உடலின் உளவ்ள ஏற்படும் 
தூணடல்�ல்ள உணரக்கூடியல். ஆெைவால் 
அ்ற்லற அக உணர்்வற்பிகள் (Interoceptors) 
என்று அலழபபர். உடல் அலெவு மற்றும் நிலைலய 
உணரக்கூடிய இயகக உணர்்வற்பிகளும் 
(Proprioceptors) அ� உணர்வ்ற்பி�வ்ள. அல் 
எலும்புத்ெலெ�ள, இலணபபு நவாண�ள, 
மூடடு�ள, ெலெநவாண�ள மற்றும் எலும்பு மற்றும் 
ெலெ�ல்ள மூடியுள்ள இலணபபுத்திசுக்�ளில் 
�வாணபபடுகின்றை. தூணடலின் ்ல�லயப 
சபவாறுத்து உணர்வ்ற்பி�ல்ளக் கீழ்க்�ணட்வாறு 
்ல�பபடுத்ெைவாம் (அடட்லண 10.3).

10.6.1  ஒளி உைர் உறுபபு – கண் 
(Photoreceptor – Eye) 

�ண பவார்ல் உறுபபவாகும். �ணணவாைது, 
மணலடவயவாடடின் �ணவ�வா்ள குழியினுள 
கீழ்க்�ணட ஆறு ச்ளியவார்ந்ெ ெலெ�்ளவால் 
(Extrinsic muscle) சபவாருத்ெபபடடுள்ளது. 
அல்யவா்ை, வமற்புறத்ெலெ�ள (superior), 
கீழ்புறத்ெலெ�ள (Inferior), பக்�்வாடடுத் ெலெ�ள 
(Lateral), நடுபபுற வநர்ெலெ�ள (Median rectus), 
வமற்புறெவாய்வு ெலெ�ள (Superior oblique) மற்றும் 
கீழ்புற ெவாய்வு ெலெ�ள (Inferior oblique). 
இத்ெலெ�ள �ண�ளின் இயக்�ங�ளுக்கு 
உெவுகின்றை. III, IV மற்றும் VI ஆகிய மூல்ள 
நரம்பு�ல்ளக் �ண�ள சபறுகின்றை. �ண 
இலம�ள, இலமமுடி�ள மற்றும் புரு்ங�ள 
ஆகியல் �ண�ளின் துலண அலமபபு�்ளவா�ச் 
செயல்படடுக் �ண�ல்ளப பவாது�வாக்கின்றை.
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பின் அலறயவாைது சைன்சுக்கும் விழித்திலரக்கும் 
இலடயில் அலமந்துள்ளது. இதில் நிலறந்துள்ள 
சஜல்லி வபவான்ற பின கண திரவம் (Vitreous humor) 
�ணணின் வ�வா்ள ்டி்த்லெ நிலைநிறுத்ெ 
உெவுகிறது. விழிசைன்ெவாைது ஒளி 
ஊடுரு்க்கூடிய, இருபுறமும் குவிந்ெ 
அலமபபுலடய நீணட தூண ்டி் எபித்தீலியல் 
செல்�்ளவால் ஆைது. இந்ெச் செல்�ளுக்கு  
சலனஸ நஸார்கள் என்று சபயர். இச்செல்�ள 
கிரிஸடலின் எனும் புரெத்ெவால் நிரபபபபடடுள்ளது.

கண்நகோ்ளம் (The eye ball)

�ண வ�வா்ள்டி்மவாைது. இக்வ�வா்ள்டி் 
�ணணின் ஆறில் ஒரு பகுதி மடடுவம ச்ளியில் 
புைபபடும் பகுதியவா�வும் மீெமுள்ள பகுதி 
�ணவ�வா்ளக்குழியினுள புலெந்தும் 
�வாணபபடுகிறது. �ணவ�வா்ளமவாைது மூன்று 
உலற�்ளவால் சூழபபடடுள்ளது. அல்�ள:

நவாரிலழயவாைவாை ஸகிளிரஸா எனும் 
விழிசவளிப்ை்டலம் (Sclera), இரத்ெ நவா்ளங�ல்ளக் 
ச�வாணட ்கஸாரஸாய்டு எனும் விழி நடுப்ை்டலம் 
(Choroid) மற்றும் ஒளி உணர்ென்லமக் ச�வாணட 
விழிததிமர (Retina) (படம் 10.14).

ஸகிளிரஸா (Sclera): இது இரத்ெ நவா்ளங�்ளற்ற 
இலணபபுத்திசுவிைவால் ஆைது. இது �ணணின் 
முன்புறம் �வார்னியவா்வா�வும், பின்புறம் 
ச்ணலமநிற ஸகிளிரவா பகுதியவா�வும் 
�வாணபபடுகின்றது. இரத்ெக்குழவாய்�்ளற்ற, ஒளி 
ஊடுரு்க் கூடிய �வார்னியவா்வாைது ெடலட 
அடுக்கு எபித்தீலியல் (stratified squamous epithelium) 
செல்�்ளவால் ஆைது. தூசி�்ளவால் �வார்னியவா அதி�ம் 
பவாதிக்�பபடு்ெவால் இச்செல்�ள �வார்னியவால்த் 
செவாடர்ச்சியவா� புதுபபித்துக் ச�வாணவட 
இருக்கின்றை.  ஸகிளிரவா �வார்னியவாவின் 
பின்புறத்தில் �ணணின் ச்ணலமயவாை 

�ண இலம முடி�ள மற்றும் �ண புரு்ங�ள, 
சநற்றி வியர்ல், தூசு�ள, சூரியஒளி 
ஆகிய்ற்றிலிருந்து �ண�ல்ளப பவாது�வாக்கின்றை. 
�ணணிலம�ளில் உள்ள முடி�ளின் 
அடிபபகுதியில் �வாணபபடும் குற்றிலழ சுரபபி�ள 
அல்ைது செவபசியஸ சுரபபி�ள, உவரவாம 
ஃபவாலிக்கிள�ளினுள உரவாய்ல்த்ெடுக்கும் 
எணசணலயச் சுரக்கின்றை. �ண வ�வா்ளத்தின் 
வமல்பக்�்வாடடு பகுதியில் �வாணபபடும் 
லஸாகரிைல் சுரப்பிகள் �ணணீலரச் சுரக்கின்றை. 
ஒருநவாளில் சுரக்கும் �ணணீரின் அ்ளவு 1 மிலி 
ஆகும். �ணணீரில், உபபு�ள, 
வ�வாலழபசபவாருள�ள மற்றும் பவாக்டீரியங�ல்ள 
சிலெக்கும் மல்ெஸாமெம் எனும் சநவாதி ஆகியல் 
�வாணபபடுகின்றை. 

 �ண வ�வா்ளத்தின் ச்ளிபபுறத்லெ சுற்றி 
�வாணபபடும் சமல்லிய வ�வாலழபபடைத்ெவாைவாை 
பவாது�வாபபு உலற கனெங்கடிவஸா எைபபடும்  
(படம் 10.13).

படம் 10.13 மனி்தனின் ்கண

�ணணவாைது முன்புற, பின்புற எை இரு 
அலற�்ளவா� உள்ளை. முன் அலறயவாைது வமலும் 
இரு அலற�்ளவா�ப பிரிக்�பபடடுள்ளது முெல் 
அலற �வார்னியவாவிற்கும் ஐரிசுக்கும் இலடயிலும், 
இரணடவாம் அலற ஐரிசுக்கும் விழிசைன்சுக்கும் 
இலடயிலும் �வாணபபடுகிறது. இவவிரு 
அலற�ளும் முனகண திரவம் (Aqueous humor) 
என்ற திர்த்ெவால் நிரபபபபடடுள்ளது.  

அட்டெடை : 10.3 உைர்ெற்பி்களின ெட்க்கள்

உணர்்வற்பி தூண்டல் செயல்ைடு உறுப்பு அமைவி்டம்

இயக்� உணர்வ்ற்பி�ள அழுத்ெம் மற்றும் 
அதிர்வு�ள

அ�ச்செவியின் �வாக்ளியவா, அலர ்டடக் �வால்்வாய் 
மற்றும் யூடரிகுைஸ பகுதி

வ்தி உணர்வ்ற்பி�ள வ்திபசபவாருட�ள நவாக்கிலுள்ள சுல் அரும்பு�ள மற்றும் நவாசி 
எபிதீலியம்

ச்பப உணர்வ்ற்பி�ள ச்பபம் வெவால்

ஒளி உணர்வ்ற்பி�ள ஒளி �ண�ளில் உள்ள குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்�ள
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�ணணின் முன்புறம் ்கஸாரஸாய்டு, குற்றிமை 
உறுப்ைஸாகவும்  (Ciliary body) , �ணணின் நிறத்திற்குக் 
�வாரணமவாை ஐரிெஸாகவும் (Iris) 
மவாற்றமலடந்துள்ளது. ஐரிஸ, �ணணின் நிறம் 
உள்ள பகுதியவாகும். இது �வார்னியவாவிற்கும் 
சைன்சுக்கும் இலடவய அலமந்துள்ளது. இென் 
லமயத்தில் �வாணபபடும் சிறிய துல்ள விழிப்ைஸாமவ 
(Pupil) அல்ைது கணைணி எைபபடுகிறது. 
விழிபபவால் ்ழியவா� ஒளியவாைது �ணணினுள 
செல்கிறது. ஐரிஸ இரு்ல�த்ெலெ�்ளவால் 
ஆக்�பபடடுள்ளது. 

*  ் டடத்ெலெ�ள – அதி� ஒளிச்செறிவில் 
இத்ெலெ�ள சுருஙகு்ெவால் விழிபவால்யின் 
அ்ளவு குலறந்து, உளவ்ள செல்லும் ஒளியின் 
அ்ளவு �டடுபபடுத்ெபபடுகிறது.

*  ஆரத்ெலெ�ள – குலறந்ெ ஒளிச் செறிவில் 
இத்ெலெ�ள சுருஙகி விழிபபவால்யின் அ்ளல் 
அதி�ரிக்கிறது. இெைவால் உளவ்ள செல்லும் 
ஒளியின் அ்ளவு அதி�ரிக்கிறது.

சிலியரி உறுபபில் உள்ள சமன்லமயவாை 
குற்றிலழ ெலெ�ள தூர, கிடடப பவார்ல்க்வ�ற்ப 
சைன்சின் குவியத்ென்லமலய மவாற்றுகின்றை. 
இவ்வாறு பவார்க்கும் சபவாருளின் 
செவாலைவிற்வ�ற்பக் �ண ென் குவியத்ென்லமலய 
மவாற்றிக் ச�வாளளும் இயல்பு கணதகவமைதல் 
(Accommodation) எைபபடுகிறது. இெற்குத் ெவாஙகு 
இலழ�ள, குற்றிலழ ெலெ�ள மற்றும் குற்றிலழ 
உறுபபு�ள உெவுகின்றை.

குற்றிலழ உறுபபு�ளில் உள்ள ெவாஙகு 
இலழ�ள (Suspensory ligaments) விழிசைன்லெ 

பகுதியவாகிக் �ண�ல்ளப பவாது�வாக்கின்றது. 
பின்புறம் ஸகிளிரவா பவார்ல் நரம்பவால் 
ஊடுரு்பபடுகிறது. ஸகிளிரவாவும், �வார்னியவாவும் 
வெருமிடத்தில் �வாணபபடும் ஸக்சைம் �வால்்வாய் 
(canal of schlemm) அதி�படியவா�ச் சுரந்ெ முன் �ண 
திர்த்திலைத் செவாடர்ச்சியவா� ச்ளிவயற்றிக் 
ச�வாணவட இருக்கின்றது.

நகோரோயடு உண்ற (Choroid)

இது இரத்ெக் குழல்�ல்ளயும், நிறமி�ல்ளயும் 
ச�வாணடிருக்கிறது. இரத்ெக்குழல்�ள �ண 
உலற�ளுக்கு உண்ளிக்கின்றை. 
நிறமிச்செல்�ள ஒளிலய உறிஞ்சி ஒளி 
உளஎதிசரவாளிபலப ெடுக்கின்றை. 

 குறிபபு
நி்றபபோர்ணைககோன போர்ணை நி்றமிக்ளோைன:

I.  சிைபபுக கூம்பு செல்கள – இதில் கோைபபடும் 
எரித்ரோபசின் என்னும் நி்றமி 560nm 
அ்ளவுணடய நீண்ட அணல நீ்ளங்கள 
சகோண்ட ஒளிணய உைர்கின்்றன.

II.  பச்ணெக கூம்புகள – இதில் கோைபபடும் 
குந்ளோநரோபசின் என்னும் நி்றமி 530nm 
அ்ளவுணடய �டுத்�ர அணல நீ்ளங்கண்ளக 
சகோண்ட ஒளிணய உைர்கின்்றன.

III.  நீலக கூம்புகள – இதில் கோைபபடும் 
ணெயனோபசின் என்னும் நி்றமி 420nm 
அ்ளவுணடய குண்றந்� அணல நீ்ளமுணடய 
ஒளிணய உைர்கின்்றன.

படம் 10.14 ்கணணின் குறுக்கு சவட்டுத்்்தாற்றம் படம் 10.15 குசசி மறறும் 
கூம்பு செல்கள்
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இரத்ெக் குழவாய்�ளும் பவார்ல் நரம்பும் 
�ணணிற்குள நுலழகின்றை. இபபகுதியில் 
ஒளியுணர் செல்�ள கிலடயவாது. எைவ் இபபகுதி 
குரு்டடுப்புள்ளி (Blind spot) என்று 
அலழக்�பபடுகிறது.

கண்ணில் ஏறபடும் 
அைறசி அல்லது 
ச�ோறறு கோரைமோகக 
க ன் ்ஜ ங் க டி ை ோ 
படலத்திலுள்ள இரத்�க 

குைோயகள �டிபபுறறு சிைபபு நி்றமோகக 
மோறி இரத்�ம் ச�றிககும் கண்கள 
(கன்்ஜங்கடிவிட்டிஸ் அல்லது (Madras-
eye) எனும் நிணலணய 
உருைோககுகின்்றன. குறறிணை 
சுரபபிகள போகடீரியங்களின் 
�ோககு�லுககு உட்படும்நபோது, அணை 
ைலியுடன் கூடிய சீழ நிரம்பிய 
குமிழக்ளோகக கோைபபடுகின்்றன. 
இ�றகு கண்கட்டி என்று சபயர்.

ஒரு மனி�னிலிருந்து மறச்றோரு 
மனி�னுககு குண்றந்� நிரோகரித்�ல் அல்லது 
நிரோகரித்�ல் இல்லோ� உடல் உறுபபு மோற்றம் 
செயயக கூடிய ஒநர திசு கோர்னியோைோகும். 
இத்திசுவில் இரத்�க குைோயகள இல்லோ�ந� 
இ�றகுக கோரைம்.

அென் இடத்தில் செஙகுத்ெவா� நிலைநிறுத்ெ 
உெவுகின்றது. குற்றிலழ உறுபபில் உள்ள இரத்ெக் 
குழவாய்�ள மூைம் சிலியரி உறுபபு முன்�ண 
திர்த்திலை (Aqueous humour) உற்பத்தி செய்கிறது. 

விழித்திணர (Retina) 

�ணணின் உள உலறயவாை விழித்திலர 
இருபகுதி�ல்ளக் ச�வாணடுள்ளது. அல்
*  ஒளி உணர்ென்லமயற்ற நிறமி  

எபிதீலியங�ல்ளக் ச�வாணட பகுதி
* ஒளி உணர் நரம்புபபகுதி.

ஒளிலய உணரக்கூடிய விழித்திலரபபகுதி 
மூன்று ்ல� செல்�ல்ளக் ச�வாணடுள்ளது. 
அல் ஒளியுணர் செல்�்ளவாை கூம்பு (cone cells) 
மற்றும் குச்சி செல்கள் (Rod cells) (ை்டம் 10.15 
ைற்றும் அ்ட்டவமண 10.4), இருதுருவச் செல்கள் 
(Bipolar cells) மற்றும் நரம்பு செல்திரள் செல்கள் 
(Ganglion cells). விழித்திலரயின் பின்புற லமயத்தில் 
உள்ள மஞ்ெள நிறபபகுதி ‘ைஸாககுலஸா லூ்டடியஸா’ 
(Macula lutea) எைபபடுகிறது. இபபகுதிவய 
செளி்வாை பவார்ல்க்குக் �வாரணமவாகும்.

மவாக்குைவா லூடடியவாவின் லமயத்தில் ஒரு 
சிறு பள்ளம் �வாணபபடுகிறது. இது ெஃ்ைஸாவியஸா 
சென்டரஸாலிஸ (Fovea centralis) எை 
அலழக்�பபடுகிறது. இதில் கூம்புசெல்�ள 
நிலறந்து �வாணபபடுகின்றை. �ணணின் 
பின்முலையின் லமயபபகுதிக்குச் ெற்றுக் கீழவா� 

அட்டெடை : 10.4 குச்சி மறறும் கூம்பு செல்களின் நைறுபோடுகள

குச்சி செல்கள் கூம்பு செல்கள்

இல்குலறந்ெ ஒளியில் பவார்ல்க்கு உெவுகின்றை. இல் நிறங�ல்ள உணரபபயன்படுகிறது, 
அதி� ஒளியில் சிறபபவா� வ்லை செய்கின்றை.

இதில் சரவாடவாபசின் எனும் நிறமி �வாணபபடுகிறது. இதில் வபவாடவடவாபசின் எனும் நிறமி 
�வாணபபடுகிறது.

சரவாடவாபசின், ‘ஸவ�வாடவடவாபசின்’ (Scotopsin) எனும் 
புரெமும் சரடடிைவால் என்னும் ல்டடமின் ‘A’ 
ஆல்டிலஹடும் இலணந்து உரு்வாைது.

வபவாடவடவாபசின் (Photopsin), ஆபசின் எனும் 
புரெமும் சரடடிைவாலும் இலணந்து 
உரு்வாைது.

விழித்திலரயில் ஏறத்ெவாழ 120 மில்லியன் குச்சி 
செல்�ள உள்ளை.

விழித்திலரயில் 6-7 மில்லியன் கூம்பு 
செல்�ள உள்ளை.

ஃவபவாவியவால் சூழ்ந்துள்ள பகுதியில் இல் 
அதி�மவா�க் �வாணபபடுகின்றை.

இல் ஃவபவாவியவா பகுதியில் அதி� செறிவுடன் 
�வாணபபடுகின்றை.
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ஒளி உைர் 
செயல்முண்றகள 
(Mechanism of Vision)

�ணணில் நுலழயும் 
ஒளியவாைது �வார்னியவா, 
முன்�ண திர்ம் மற்றும் 
சைன்ஸ மூைம் விை�ைலடந்து விழித்திலரயில் 
குவிக்�பபடுகிறது. இெைவால் விழித்திலரயில் 
உள்ள குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்�ள 
கி்ளர்ச்சியலடகின்றை. குச்சி மற்றும் கூம்பு 
செல்�ளிலுள்ள நிறமிபபகுதியில் சரடடிைவால் 
என்னும் ல்டடமின் A ்ழிபசபவாருளும், ஆபசின் 
என்னும் புரெமும் �வாணபபடுகிறது. ஒளி 
இ்ற்றின் மீது படும்வபவாது சரடடிைவாலையும் 
ஆபசிலையும் பிரித்து ஆபசின் புரெத்தின் 
அலமபபிலும் மவாற்றத்லெ ஏற்படுத்துகிறது. 
இம்மவாற்றம் குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்�ளில் 
செயல்நிலை மின்ைழுத்ெத்லெ உரு்வாக்குகிறது. 
இவ்ழுத்ெமவாைது இருதுரு்ச் செல்�ள, 
நரம்பணுத் திரள செல்�ள ்ழியவா�ப பவார்ல் 
நரம்புக்கும் அஙகிருந்து மூல்ளயின் பவார்ல் 
உணர்பகுதிக்கும் அனுபபபபடடுப பவார்க்கும் 
சபவாரு்ளவாைது உணரபபடுகிறது.

கண்ணின் ஒளிவிலகல் குண்றபோடுகள 
(Refractive errors of eye)
ணமநயோபபியோ – கிட்டபபோர்ணை (Myopia)
இெைவால் பவாதிபபலடந்ெ நபரவால் அருகில் உள்ள 
சபவாருட�ல்ள செளி்வா�ப பவார்க்� முடியும். 
செவாலைவில் உள்ள சபவாருட�ல்ள செளி்வா�க் 
�வாண முடி்தில்லை. �ணவ�வா்ளம் 
நீணடிருபபெவாலும் விழிசைன்ஸ அதி�மவா�த் 
ெடிபபுற்றிருபபெவாலும் செவாலைவில் உள்ள 
சபவாருட�ளிலிருந்து ்ரும் ஒளிக்�திர்�ள 
விழித்திலரயின் மஞ்ெள பகுதிக்கு (Fovea) 
முன்பவா�க் குவிக்�பபடுகிறது. அெைவால் பவார்ல் 
செளி்ற்றுக் �வாணபபடுகிறது. இக்குலறபவாடலட 
நீக்� குழிசைன்ஸ பயன்படுத்ெபபடுகிறது. இது 
செவாலை சபவாருள�ளிலிருந்து ்ரும் 
ஒளிக்�திர்�ல்ள விரித்துப பின் விழித்திலரயில் 
விழச்செய்கிறது.

ணைபபர் சமட்நரோபபியோ – தூரபபோர்ணை 
(Hypermetropia) 
இெைவால் பவாதிபபலடந்ெ நபரவால் செவாலைவில் 
உள்ள சபவாருள�ல்ளத் செளி்வா�க் �வாண 
முடியும். அருகில் உள்ள சபவாருள�ல்ளத் 

படம் 10.16 ்கணணின் ஒளிவில்கல குக்றபாடு்கள்
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அறுல் சிகிச்லெ மூைம் இக்குலறபவாடு 
நீக்�பபடுகிறது.

10.6.2  ஒலி உைர்நைறபிகள 
(Phonoreceptors)

ஒலிலய உணர்ெல், ெமநிலை வபணல் என்னும் 
இருசெயல்�ல்ள செயல்படுத்தும் உறுபபவா�ச் 
செவி செயல்புரிகிறது. 
அலமபபின் அடிபபலடயில் 
புறச்செவி, நடுச்செவி, 
அ�ச்செவி எை மூன்று 
பகுதி�்ளவா�ச் செவி 
பிரிக்�பபடடுள்ளது.

புறச்செவி (External Ear): இது செவிமடல், 
புறச்செவிக்குழல் மற்றும் செவிபபலற ஆகிய 
பகுதி�ல்ளக்ச�வாணடது. குறுத்செலும்பவாைவாை, 
செவிமடல் ஒலிஅலை�ல்ள வெ�ரித்து, 
செவிக்குழலுக்கு அனுபபுகிறது. ்ல்ளந்ெ 
அலமபபுலடய செவிக்குழைவாைது செவிபபலற 
்லர நீணடு �வாணபபடுகிறது. செவிக்குழலில் 
�வாணபபடும் மயிரிலழ�ளும், செருமிைல் 
சுரபபி�ள உற்பத்தி செய்யும் செருசமன் என்னும் 
சமழுகும் தூசி�ள வபவான்ற ச்ளிபசபவாருட�ள 
�வாதினுள நுலழ்லெத் ெடுக்கின்றை. 
செவிக்குழலின் முடிவில் இலணபபு திசு்வாைவாை 
செவிபபலற அலமந்துள்ளது. இது ச்ளிபபுறம் 
வெவாலிைவாலும் உடபுறம் வ�வாலழபபடைத்திைவாலும் 
மூடபபடடுள்ளது.
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படம் 10.17 ஒலி அகலயின் பாக்த

நடுச்செவி (Middle ear) என்பது சடம்வபவாரல் 
எலும்பில் அலமந்துள்ள சிறிய �வாற்று நிரபபபபடட 
அலறயவாகும். இது ச்ளிச் செவியிலிருந்து 
செவிபபலறயவாலும் அ�ச் செவியிலிருந்து 
சமல்லிய எலும்பவாலும் பிரிக்�பபடடுள்ளது. நீள 

செளி்வா�க் �வாண முடியவாது. �ணவ�வா்ளம் 
சுருக்�மலடந்திருபபெவாலும் விழிசைன்ஸ 
சமலிந்திருபபெவாலும் அருகில் உள்ள 
சபவாருள�ளிலிருந்து ்ரும் ஒளிக்�திர்�ள 
விழித்திலரக்கும் பின்ைவால் குவிக்�பபடுகிறது. 
அெைவால் பவார்ல் செளி்ற்றுக் �வாணபபடுகிறது. 
இக்குலறபவாடலட நீக்�க் குவிசைன்ஸ 
பயன்படுத்ெபபடுகிறது. அது அருகில் உள்ள 
சபவாருள�ளிலிருந்து ்ரும் ஒளிக்�திர்�ல்ளக் 
குவித்து விழித்திலரயில் விழச்செய்கிறது.

பிரஸ்ணபநயோபியோ- சைளச்ளழுத்து 
(Presbyopia) 

்யது முதிர்வின் �வாரணமவா� �ண சைன்சு�ள 
மீளென்லமலயயும் விழி ெ�்லமெலையும் 
இழபபெவால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது. இலெச் ெரி 
செய்யக் குவிசைன்ஸ பயன்படுகிறது.

அஸ்டிகமோடிெம் (Astigmatism)

இது ஒழுங�ற்ற ்ல்ளவுபபரபலபக் ச�வாணட 
�வார்னியவா மற்றும் சைன்சு�்ளவால் ஏற்படுகிறது. 
உருல்ள ்டி்க்�ணணவாடி�ல்ள (cylindrical glasses) 
பயன்படுத்தி இக்குலறபவாடலட நீக்�ைவாம்  
(படம் 10.16)

 குறிபபு
முன்கண் திரைம், கண்சலன்ஸ், கோர்னியோ 
மறறும் விழித்திணர (Retina) செல்களுககு 
உைவு மறறும் ஆகஸி்ஜணன 
அளிககி்றது. இது எந்�்ளவு உறபத்தி 
செயயபபடுகி்றந�ோ அந� அ்ளவு 
சைளிநயற்றவும் படுகி்றது. இ�ன் மூலம் 
கண் உள அழுத்�மோன 16 mmHgணய 
நிணலயோகப பரோமரிகக உ�வுகி்றது. 
ஸ்கசலம் கோல்ைோயில் (Canal of schlemm) 
ஏறபடும் அணடபபு கண் உளஅழுத்�த்ண� 
அதிகரிககி்றது. இந்� அதிகரிககபபட்ட 
அழுத்�மோனது விழித்திணரணயயும், 
போர்ணை �ரம்புகண்ளயும் ச�ருககி 
அழுத்துகி்றது. இ�னோல் கி்ளோகநகோமோ 
(Glaucoma) என்னும் நகோ்ளோறு ஏறபடுகி்றது.

கண்புணர (Cataract)

விழிசைன்சில் உள்ள புரெங�ளில் ஏற்படும் 
மவாற்றத்ெவால் சைன்ெவாைது ஒளி ஊடுருவும் 
ென்லமலய இழந்து இந்நிலை ஏற்படுகிறது. 
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்டடபபை�ணி (Oval window), ்டடபை�ணி (Round 
window) எைச் சிறு ெவவிைவால் வபவார்த்ெபபடட இரு 
திறபபு�ல்ள இவச்லும்பு பிரிவு ச�வாணடுள்ளது.

நடுச்செவியில் ஒன்றுடன் ஒன்று 
இலணக்�பபடட சுத்தி (Malleus), படடலட (Incus) 
மற்றும் அங�்டி (Stapes) எை மூன்று 
சிற்சறலும்பு�ள �வாணபபடுகின்றை. சுத்தி 
எலும்பின் ஒரு முலை செவிபபலறயுடனும், 
மறுமுலையவாை ெலைபபகுதி படடலட 
எலும்புடனும் அலெயும் ்ல�யில் 
இலணந்துள்ளது. படடலட எலும்பவாைது 
சுத்தியல், மற்றும் அங�்டி 
எலும்பு�ளுக்கிலடவய அலமந்துள்ளது. 
அங�்டி எலும்பின் ஒரு முலை படடலட 
எலும்புடனும் மறுமுலை உடசெவியின் 
நீள்டடப பை�ணியுடனும் இலணந்துள்ளது. 
இம்மூன்று எலும்பு�ளும் ஒலி அலை�ல்ள 
உடசெவிக்கு �டத்துகின்றை. நடுச்செவியிலுள்ள 
செவாணலட - செவிக்குழல் என்னும் யூஸவடஷியன் 
குழல் (Eustachian tube) நடுச்செவிலய 
செவாணலடபபகுதியுடன் இலணக்கிறது. இது 
செவிபபலறயின் இருபுறமும் உள்ள 
�வாற்றழுத்ெத்லெ ெமநிலைபபடுத்ெ உெவுகிறது. 

உ்டசெவி (Inner ear) திர்த்ெவால் நிரபபபபடட 
இருபகுதி�ல்ள ச�வாணடுள்ளது. அல் 
எலும்பிைவாைவாை சிக்�ல் பவாலெ (Bony labyrinth) 
மற்றும் ெவவிைவாைவாை சிக்�ல் பவாலெ (membranous 
labyrinth) ஆகும். எலும்பிைவாைவாை சிக்�ல் பவாலெ 
மூன்று பகுதி�்ளவா�ப பிரிக்�பபடடுள்ளது. 
அல்யவா்ை �வாக்ளியவா, ச்ஸடிபியூல் மற்றும் 
அலர்டடக் �வால்்வாய்�ள. �வாக்ளியவா என்பது 
நத்லெச் சுருள வபவால் சுருணடு �வாணபபடும். இது 
இரணடு படைங�்ளவால் மூன்று அலற�்ளவா�ப 
பிரிக்�பபடடுள்ளை. அல்  
(1) ஸ்கலஸா சவஸடிபியூமல(Scala Vestibuli),  
(2) ஸ்கலஸா டிம்ைஸானி (Scala tympani)  
(3) ஸ்கலஸா மீடியஸா (Scala media) ஆகும். ஸவ�ைவா 
ச்ஸடிபியூலை, ஸவ�ைவா மீடியவாவிலிருந்து 
சரய்ஸைர்ஸ படைத்திைவாலும் (Reisner’s membrane), 
ஸவ�ைவா டிம்பவானி ஸவ�ைவா மீடியவாவிலிருந்து 
வபசிைவார் படைத்திைவாலும் (Basilar memberane) 
பிரிக்�பபடடுள்ளது.

ஸவ�ைவா ச்ஸடிபுலை மற்றும் ஸவ�ைவா 
டிம்பவானி ஆகிய இரு அலற�ளும் சைரிலிம்ெஃப் 
எைபபடும் சூழ்நிணநீரஸாலும் (Perilymph), ஸவ�ைவா 

மீடியவா என்்டஸாலிம்ெஃப் (Endolymph) எைபபடும் 
அ�நிணநீர் திர்த்ெவாலும் நிரம்பியுள்ளை. 
�வாக்ளியவாவின் அடிபபுறத்தில் ஸவ�ைவா 
ச்ஸடிபியூல் நீள்டடப பை�ணியுடனும்  
(Oval window), ஸவ�ைவா டிம்பவானி 
்டடபபை�ணியுடனும் (Round window) 
செவாடர்புச�வாணடுள்ளது (படம் 10.17).

கோர்ட்ணட உறுபபு (Organ of Corti)
ஒலி உணர்ென்லமக் ச�வாணட �வார்டலட உறுபபு 
வபசிைவார் படைத்தின் வமல்புறம், ஒரு வமடு 
வபவான்று அலமந்துள்ளது. வபசில்ைவார் படைத்தின் 
முழு நீ்ளத்திற்கும் நவான்கு ்ரிலெ�ளில் 
ஏரவா்ளமவாை மயிரிலழச் செல்�ள 
�வாணபபடுகின்றை. ஒவச்வாரு மயிரிலழச் 
செல்லின் முலையிலும் ஸடீரி்யஸாசிலியஸா 
(Stereocilia) எனும் குறுஇலழ�ள நீணடு 
�வாணபபடுகின்றை.

படம் 10.18 ்காரட்கட உறுபபு
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�வார்டலட உறுபபின் வமல்புறம் முழு்தும் 
விலறபபவாை கூழ்ம நிலையிலுள்ள ஒரு படைம் 
கூலர வபவான்று அலமந்துள்ளது. இபபடைம் 
ச்டக்்டஸாரியல் ை்டலம் (Tectorial membrane) எை 
அலழக்�பபடுகிறது. ஒலி அலை�ள �டத்ெபபடும் 
வபவாது �வார்டலட உறுபபிலுள்ள   
ஸடீரிவயவாசிலியவா சடக்வடவாரியல் படைத்தின்  
மீது செவாடர்பு ச�வாளகிறது (படம் 10.17).
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ஒலி உைர் செயல்முண்றகள  
(Mechanism of hearing)
புறச் செவிக்குழல் மூைம் உளநுலழயும் ஒலி 
அலை�ள செவிபபலறயில் படடு அலெ அதிர்வுறச் 
செய்கின்றை. இந்ெ அதிர்வு�ள நடுச்செவியின் 
மூன்று சிற்சறலும்பு�ள மூைம் நீள்டடப 
பை�ணிக்குக் �டத்ெபபடுகின்றை. நீள்டடப 
பை�ணிலயவிட செவிபபலற 17-20 மடஙகு 
சபரியெவா�யிருபபெவால், செவிபபலறலயவிட  
20 மடஙகு அதி� அழுத்ெம் நீள்டடபபை�ணியில் 
உணரபபடுகிறது. இந்ெ அழுத்ெத்ெவால் சபரிலிம்ஃப 
திர்த்தில் உரு்வாகும் அழுத்ெ அலை�ள 
்டடபபை�ணிலய உளளும் புறமும் அலெபபெவால் 
வபசில்ைவார் படைமும் அெனுடன் இலணந்ெ 
�வார்டலட உறுபபும் வமலும் கீழும் அலெகிறது. 
இந்நி�ழ்ச்சியவால் மயிரிலழச் செல்�ளின் அடியில் 
உள்ள அயனிக் �வால்்வாய்�ள மவாறி மவாறி திறந்து 
மூடு்ெவால் செயல் நிலை மின் அழுத்ெம்  
(Action potential) உரு்வாக்�பபடடு, செவி நரம்பு 
(cochlear nerve) மூைம் மூல்ளக்கு எடுத்துச் 
செல்ைபபடுகிறது. அஙகு ஒலியவா� 
உணரபபடுகிறது.

செவிகுண்றபோடுகள ( Defects of ear)
�வாதுவ�்ளவாலம ெற்�வாலி�மவாைெவா�வ்வா அல்ைது 
நிரந்ெரமவாைெவா�வ்வா இருக்�ைவாம். இது 
கீழ்க்�ணட்வாறு இரு்ல�யவா�ப 
பிரிக்�பபடுகிறது. 
• க்டததல் வமக கஸாது ்கைஸாமை: (Conductive 

deafness) இெற்கு புறச்செவிக் குழல்�ளில் 
சுரக்கும் சமழுகு ஏற்படுத்தும் அலடபபு, 
செவிபபலற கிழிெல், நடுச்செவியில் ஏற்படும் 
நீர்க்�டடுடன் கூடிய செவாற்று, நடுச்செவி 
எலும்பு�ள அலெய முடியவாெ நிலை 
வபவான்றல் �வாரணமவா� இருக்�ைவாம்.

• உணர் நரம்பு கஸாது்கைஸாமை (Sensory – neural 
deafness) இெற்குக் �வாரணம் �வார்டலட உறுபபு 
மற்றும் செவி நரம்பு, செவிநரம்பு செல்லும் 
பவாலெ மற்றும் மூல்ளயின் வ�டடலுக்�வாை 
புறணிப பகுதியில் ஏற்படும் வ�வா்ளவாறு�வ்ள 
ஆகும்.

உடல்ெமநிணல நபணும் உறுபபு  
(Organ of equilibrium) 

ெமநிலை வபணுெல் என்பது அலெவு�ல்ள 
உணரும் உணர்வின் (Proprioception) ஒரு பகுதியவா� 
உள்ளது. உடலின் நிலை, அென் திலெயலமவு, 

அென் அலெவு�ள வபவான்ற்ற்லற உணரும் 
திறன் தனனக உணர்தல் (Proprioception) 
எைபபடுகிறது.

அ�ச்செவியில் �வாக்ளியவாவிற்கு அருகில் 
அலமந்துள்ள சவஸடிபியூலஸார் சதஸாகுப்பு 
(Vestibular system) (படம் 10.19) உடலின் 
ெமநிலைலயப பவாது�வாக்கிறது. இதில் 
அ�நிணநீரவால் நிரபபபபடட குழல்�ளும்  
லப�ளும் �வாணபபடுகின்றை. இல் 
சபரிலிம்ஃபினுள ல்க்�பபடடுள்ளை.

இந்ெ இரணடு திர்ங�ளும் உடல் இருக்கும் 
நிலை மற்றும் வ்�ம் ஆகிய்ற்றில் ஏற்படும் 
மவாற்றங�ல்ள உணர்கின்றை. �வாக்ளியவாவின் 
அருகில் உள்ள இரு அலற�்ளவாை யூ்டரிககிள் 
(Utricle) மற்றும் ெககுயூல் (Saccule) ஆகியல் 
ைஸாககு்ல (Maculae) என்னும் ெமநிலை 
உணர்வ்ற்பி பகுதி�ல்ளப சபற்றிருக்கின்றை. 
இல் ெலையின் வநர்வ�வாடடு இயக்�த்லெ 
உணரபபயன்படுகிறது.

படம் 10.19 – ெமநிகல உறுபபு

 

 ச�ரிந்து ச�ளிநைோம்

கீழககண்ட பணிகளில் ஈடுபடும் உடல் 
ெமநிணலப நபணும் உறுபபின் போகங்கண்ளப 
சபயரிடுக.

a) உடலின் ந�ர்கநகோட்டு இயககம்
b) உடலின் நிணலயில் ஏறபடும் மோற்றங்கள
c) �ணலயின் இயகக சுைறசி. 

மவாக்குவைவில் �வாணபபடும் மயிரிலழ 
செல்�ள இயக்� உணர்வ்ற்பி�்ளவா�ச் 
செயல்படுகின்றை. இந்ெ மயிரிலழ செல்�ள 
சஜைவாடடிைவாைவாை ஆடவடவாலித்திக் படைத்தில் 
பதிந்துள்ளை. இபபடைத்தில் �வால்சியத்ெவாைவாை 
ஆ்ட்்டஸாலித (Otolith) எைபபடும் து�ள�ள 
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நு�ர்ச்சி உறுபபில் மூன்று ்ல�யவாை 
செல்�ள �வாணபபடுகின்றை. அல் (i) ஆெரவு 
செல்�ள (supporting cells) (ii) அடிபபலட செல்�ள 
(Basal cells) (iii) ஆயிரக்�ணக்�வாை ஊசி ்டி் 
நு�ர்ச்சி உணர்வ்ற்பி செல்�ள (Olfactory receptor 
cells). மயலினுலற அற்ற இந்ெ உணர்வ்ற்பி�ளின் 
சமல்லிய இலழ�ள இலணந்து நு�ர்ச்சி நரம்பவா� 
(மூல்ள நரம்பு I) மவாறியுள்ளது. இது நு�ர்ச்சி 
குமிழில் (Olfactory bulb) இலணகிறது. நு�ர்ச்சி 
மின்தூணடல்�ள இஙகிருந்து மூல்ளயின் 
முன்சநற்றி பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்ைபபடடு 
அஙகு மணம் உணரபபடுகிறது. மூல்ளயின் 
முன்சநற்றி பகுதிக்குச் செல்லும் அவெ வநரம் 
தூணடல்�ள லிம்பிக் செவாகுபபுக்கும் எடுத்துச் 
செல்ைபபடடு அஙகு மணத்திற்�வாை உணர்வு 
அடிபபலடயிைவாை பதில் செயல் சபறபபடுகிறது.

சுணை உைர்விகள(Gustatory receptor)

எல்ைவா உணர்வு�ளுக்கும் வமைவாை மகிழ்வூடடும் 
உணர்்வா�ச் சுல் உணர்வு உள்ளது. நவாவில் 
�வாணபபடும் சிறிய புலடபபு�ள ைஸாப்பிலஸாககள் 
(papillae) எைபபடுகின்றை. இல் நவாக்குக்குச் 
செவாரசெவாரபபுத் ென்லமலயத் ெருகிறது. நவாக்கு 
முழு்தும் பரவிக் �வாணபபடும் பவாபபில்ைவாக்�ளில் 
சுல் சமவாடடுக்�ள அதி�ம் �வாணபபடுகின்றை. 
எனினும் வமைணணத்தின் சமன்லமயவாை பகுதி, 
�ன்ைத்தின் உளபரபபு, செவாணலட பகுதி, 
குரல்்ல்ள மூடி வபவான்ற பகுதி�ளிலும் சுல் 
சமவாடடு�ள குலறந்ெ அ்ளவில் �வாணபபடுகின்றை.

சுல் சமவாடடு�ள குடுல் ் டி்முலடயல். 
இ்ற்றில் 50-100 ்லரயிைவாை எபிதீலியல் 
செல்�ள �வாணபபடுகின்றை. இரணடு்ல� 
எபிதீலியல் செல்�ள உள்ளை. அல்  
1) சுல் எபிதீலியல் செல்�ள (சுல் உணர்வி�ள) 
(Gustatory cells) 2) அடிபபலட அல்ைது வபெல் 
எபிதீலியல் செல்�ள (புதுபபிக்கும் செல்�ள)  
(basal cells) ஆகியல்யவாகும். சுல் எபிதீலிய 
செல்�ளிலிருந்து ச்ளி்ரும் சுல் நுணஇலழ�ள 
(Gustatory hair cells) சுல்த் துல்ள�ளின் ்ழியவா� 
(taste pore) ச்ளிவய நீடடிக் ச�வாணடிருக்கும். இல் 
உமிழ்நீரில் அமிழ்ந்து �வாணபபடுகின்றை. சுல் 
உணர் செல்�ளில் உள்ள சுல் நுண இலழ�வ்ள 
சுல்லய உணரும் பகுதியவாகும். இச்செல்�ளில் 
உணர்ென்லம ச�வாணட சடன்டலரடடு�ள (Dendrite) 
சுல்க்வ�ற்பக் குறிபபு�ல்ள (signal) மூல்ளக்கு 
அனுபபுகின்றை. வபெல் செல்�ள, மூைச்செல்�்ளவா� 

�வாணபபடுகின்றை. இபபடைம் மயிரிலழ 
செல்�ளின் உச்சிபபகுதிக்கு எலடலயக் கூடடி 
மந்ெத்ென்லமலய அதி�ரிக்கிறது.

ச்ஸடிபியூலின் பக்�்வாடடிலும், 
பின்புறமவா�வும் அலமந்துள்ள அலர்டடக் 
குழல்�ள ஒன்றுக்ச�வான்று செஙகுத்ெவா� 
அலமந்துள்ளை. இக்குழல்�ளின் ஒரு முலை 
ெடித்துக் �வாணபபடுகிறது. ெடித்ெ இபபகுதி 
ஆம்புல்லஸா (Ampulla) எைபபடுகிறது. இதில் 
உணர்மயிரிலழ�்ளவாலும், ஆெரவு செல்�்ளவாலும் 
ஆை உணர்ச்சிபகுதி ஒன்றுள்ளது. இெற்கு 
கிரிஸ்டஸா ஆம்ப்புல்லஸாரிஸ (Crista ampullaris) என்று 
சபயர். இது ெலையின் சுழற்சி இயக்�த்லெ 
உணரபபயன்படுகிறது.

ஒ லி ச் ச ெ றி ை ோ ன து 
சடசிசபல் (Decibels-
dB) என்்ற அலகோல் 
அ்ளவிடபபடுகின்்றது. 

ெோ�ோரைமோக கோது நகட்ப�றகோன 
ஒலிச்செறிவு சுழிய dB (0 dB) ஆகும்.  50 dB  
அ்ளவு  ஒலிச்செறிைோனது நபசுைண�த் 
ச�ளிைோகப புரிந்துகசகோள்ள உ�வுகி்றது. 
90 dB ககும் அதிகமோன ஒலிச் செறிவுள்ள 
ெத்�ங்கண்ள ச�ோடர்ச்சியோக நீண்ட கோலம் 
நகட்ப�ோல் கோதுநக்ளோணம ஏறபடுகி்றது.

10.6.3  நுகர் உைர்நைறபிகள 
(Olfactory receptors)

சுல் மற்றும் மணம் இ்ற்றிற்�வாை 
உணர்வ்ற்பி�ள ்வதிவுணர்்வற்பிகள் 
(chemoreceptors)  எைபபடுகின்றை.  �வாற்றில் 
�லரயக் கூடிய வ்திபசபவாருட�ள நு�ர்ச்சி 
உணர்வ்ற்பி�ல்ளத் தூணடு்ெவால் மணம் 
உணரபபடுகிறது.

நவாசியலற�ளின் கூலரபபகுதியில் 
�வாணபபடும் மஞ்ெள நிறத்திைவால் ஆை நுகர்ச்சி 
எபிதீலிய (Olfactory epithelium) திடடுக்�வ்ள நுகர்ச்சி 
உறுப்புகள் எைபபடுகிறது. 

நு�ர்ச்சி எபித்தீலியமவாைது 
கீழ்புறம் வ�வாலழபபடைத்ெவாலும், 
வமல்புறம் நு�ர்ச்சி 
சுரபபி�ல்ளக் ச�வாணட 
இ ல ண ப பு த் தி சு க் � ்ள வா லு ம் 
சூழபபடடுள்ளது.
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செயல்படடு, புதிய சுல் எபபிதீலியல் செல்�ல்ள 
உரு்வாக்குகின்றை (படம் 10.20).

 குறிபபு
சுணை சமோட்டு செல்கள, அணை இருககும் 
இடத்தின் �ன்ணமயோல் அதிக அ்ளவில் 
உரோயவுகண்ள எதிர்சகோளகின்்றன. 
நமலும் ச�ோடர்ச்சியோக சூடோன, மறறும் 
கோரமோன சபோருளகண்ள அதிகம் 
உட்சகோளை�ோலும் அணை 
போதிபபணடகின்்றன. இருபபினும், இணை 
உடலிநலநய நைகமோகப 
புதுபபித்�லணடயும் செல்க்ளோகும். 
இச்செல்கள ஒவ்சைோரு ஏழு மு�ல் பத்து 
�ோட்களுககுள புதிய செல்க்ளோல் 
ஈடுசெயயபபடுகின்்றன.

ந�ோல் – ச�ோடு உைர் உறுபபு  
(Skin – sense of touch)
வெவால் ஒரு மி�பசபரிய செவாடு உணர்வு 
உறுபபவாகும்.  வெவால் பரபபு முழு்தும் பரவியுள்ள 
மில்லியன் �ணக்�வாை நுணஉணர்வ்ற்பி�ள, 
செவாடுெல், அழுத்ெம், ச்பபம், குளிர்ச்சி, ்லி 
ஆகிய உணர்வு�ல்ள அறிய உெவுகின்றை. விரல் 
நுனி�ளில் இவவுணர்வ்ற்பி�ளின் எணணிக்ல� 
அதி�மிருபபெவால் அபபகுதி அதி� உணர்வு�ல்ள 

படம் 10.20 – சுகவ உணரவி்கள்

�ணடறிகிறது. வெவாலில் உள்ள உணர்வ்ற்பி�ளில் 
சிை (படம். 10.21) கீவழ ெரபபடடுள்ளை.

படம் 10.21 ்்தால உணர ்வறபி்கள்
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*  எபிசடர்மிஸ அடுக்கில் ஆழ்பகுதியிலுள்ள, 
சமன்லமயவாை செவாடுெல்�ல்ள 
உணரக்கூடியல் சைர்சகல் வ்டடுகள்  
(Merkel disc) ஆகும்.

*  மயிர்க்�வால்�ல்ளச் சுற்றியுள்ள நுணலப�ளில் 
உள்ள உணர்வ்ற்பி�ளும். சமல்லிய 
செவாடுெலை உணரக்கூடியல்.

*  மீஸனரின துகள்கள் (Meissner’s corpuscles): 
வெவால் பவாபபில்ைவாக்�ளில், எபிசடர்மல் 
அடுக்கின் கீழ் அலமந்துள்ள இல், 
சமன்லமயவாை அழுத்ெங�ல்ள 
உணரக்கூடியல். முடி�்ளற்ற வெவால் 
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பகுதி�்ளவாை விரல்முலை�ள மற்றும் 
பவாெங�ளில் இல் அதி�முள்ளை. 

*  ைஸாசினியன துகள்கள் (Pacinian corpuscles): 
முடலட ்டி்ம் ச�வாணட இல், சடர்மிஸ 
பகுதியின் ஆழ்பகுதியில் பர்ைவா� உள்ளை. 
அழுத்ெத்ெவால் ஏற்படும் அதிர்வு�ல்ள இல் 
உணர்கின்றை. வமலும் ்லி, �டிைத்ென்லம, 
ச்பபம் மற்றும் வ்றுபடட செவாடுபரபபு�ல்ள 
உணரும் ென்லமலயத் ெருகின்றை.

*  ரெஃபினி முமனகள் (Ruffini endings): செவாடர் 
அழுத்ெத்லெ உணரும் இல் சடர்மிஸ 
அடுக்கில் உள்ளை.

*  கிரஸாஸ முமனககுமிழ்கள் (Krause end bulbs): 
இல் ச்பபத்லெ உணரும் ச்பப 
உணர்வ்ற்பி�ள ஆகும்.

 குறிபபு

சமலனின் என்னும் ந�ோல் நி்றமிணய 
சமலநனோணெட்டுகள உறபத்தி 
செயகின்்றன. சமலனின் நி்றமிகள 
ந�ோலுககு நி்றத்ண� அளிபபதுடன் 
சூரியனின் பு்றஊ�ோக கதிர்களிடமிருந்து 
ந�ோணலப போதுகோககின்்றன. ந�ோல் 
பரபபோனது நி்றமிகண்ள இைத்�லோல் 
விட்டிலிநகோ அல்லது லியூகநகோசடர்மோ 
என்னும் நிணலணமணய உண்டோககுகி்றது. 
ச�ளிைோன கோரைங்கள ஏதுமில்லோமல் 
சைளண்ள நி்றத் திட்டுகள உடலில் 
ஏறபடுகின்்றன. இது ச�ோறறுந�ோயல்ல. 
இது ையது, போல் மறறும் இனம் என்்ற எந்� 
போகுபோடும் இல்லோமல் அணனைணரயும் 
போதிககககூடியது. சமலநனோணெட்டுகள 
சமலனின் உறபத்தி செயயத் �ைறும் 
நபோது சைண்திட்டுகள ஏறபடுகின்்றன. 

 பா்டச சுருக்கம்

நரம்பு மணடைம் உடல் உறுபபு�ளின் அலைத்து 
வ்லை�ல்ளயும் ஒருஙகிலணத்து அ� மற்றும் 
புறச்சூழல்�ளில் ஏற்படும் மவாற்றங�ல்ள 
உணர்ந்து அெற்வ�ற்ப எதிர்விலை புரிகின்றது.

நரம்பு மணடைத்தில் நியூரவான்�ள மற்றும் 
நியூவரவாகிளியவா எை இரணடு ்ல�ச் செல்�ள 
உள்ளை. லமய நரம்பு மணடைத்தின் அலமபபு 
மற்றும் பணி�ளுக்�வாை அடிபபலட அைகு 
நியூரவான்�்ளவாகும். 

லமய நரம்பு மணடைத்தில் மூல்ள மற்றும் 
ெணடு்டம் ஆகியல் அடஙகும். சபருமூல்ள, 
லடயன்செஃபைவான், சிறுமூல்ள மற்றும் 
மூல்ளத்ெணடு ஆகியல் மூல்ளயின் 
முக்கியமவாை பகுதி�ள ஆகும். உலற�்ளவால் 
சூழபபடடுள்ள மூல்ளயவாைது 
மூல்ளபசபடட�த்தினுள பவாது�வாபபவா� 
ல்க்�பபடடுள்ளது. மத்திய நரம்பு 
மணடைத்திற்குத் வெல்யவாை பவாது�வாபலபயும் 
உணவூடடப சபவாருட�ல்ளயும் மூல்ளத் 
ெணடு்டத் திர்ம் அளிக்கிறது. 

முகு்ளத்தின் செவாடர்ச்சியவா�த் ெணடு்டம் 
அலமந்துள்ளது. இது இரணடவா்து இடுபப 
முளச்ளலும்பில் வ�வாைஸ சமடுல்ைவாரிஸ 
(conus medullaris) என்னும் அலமபபவா� முடிகிறது. 
அனிச்லெ செயலில் ஈடுபடும் அலைத்துக் 
கூறு�ளும் அனிச்லெ வில் எைபபடும்.

மூல்ளயிலிருந்து 12 இலண மூல்ள 
நரம்பு�ளும் ெணடு்டத்திலிருந்து 31 இலண 
ெணடு்ட நரம்பு�ளும் ச்ளி்ருகின்றை. இல் 
புறநரம்பு மணடைத்திலை உரு்வாக்குகின்றை. 
புறநரம்பு மணடைம் உடல் நரம்பு மணடைம் மற்றும் 
ெவானியஙகி நரம்பு மணடைம் எை இரணடவா�ப 
பிரிக்�பபடடுள்ளது. உடல் நரம்பு மணடைம் சுய 
விருபபத்துடனும் ெவானியஙகு நரம்பு மணடைம் 
அனிச்லெயவா�வும் செயல்படுகிறது.

ெவானியஙகு நரம்பு மணடைத்தின் 
சபரும்பகுதி பரிவு நரம்பு மணடைம் மற்றும் 
துலண பரிவு நரம்பு மணடைம் எை இரணடவா�ப 
பிரிக்�பபடடுள்ளது.

அ� மற்றும் புறச்சூழல்�ளில் ஏற்படும் 
மவாற்றங�ல்ளச் சுயஉணர்வு அல்ைது ஆழ்மைது 
விழிபபுணர்வு மூைம் சபறல்பபது உணர்்றிெல் 
எைபபடும். தூணடபபடுெல், �டத்ெல், 
நரம்புத்தூணடல் உரு்வாக்குெல் மற்றும் 
ஒருஙகிலணத்ெல் ஆகிய நவான்கு நி�ழ்வு�ள 
உணர்்றிெலில் நலடசபறுகின்றை.

 எளிய உணர்வ்ற்பி�ள செவாடு உணர்ச்சி 
(வெவால்) வபவான்ற உடல்ெவார்ந்ெ உணர்வு�ளுடன் 
செவாடர்புலடயல். சிக்�ைவாை உணர்வ்ற்பி�ள 
சிறபபுத்ென்லம ்வாய்ந்ெ உணர்வ்ற்பி�்ளவாை 
மணம், சுல், பவார்ல், வ�டடல் மற்றும் ெமநிலை 
வபணல் வபவான்ற்ற்றுடன் செவாடர்புலடயல்.
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  மதிபபீடு:

I.  ெரியஸான விம்டமயத 
்தர்ந்சதடு

1.  �வாதிலுள்ள எபபகுதி 
அழுத்ெ அலை�ல்ளச் 
செயல்நிலை மின்ைழுத்ெமவா� மவாற்றுகிறது?  

அ) செவிபபலற ெவவு  
ஆ) �வார்டலட உறுபபு 
இ) நீள ்டடப பை�ணி (oval window)  
ஈ) அலர்டடக் குழல்�ள

2.  கீழ்க்�ணட்ற்றுள ெரியவாை இலணலயத் 
வெர்ந்செடு 

அ) உணர்வு நரம்பு – உடசெல்லுெல் 
ஆ) இயக்� நரம்பு – உடசெல்லுெல்  
இ) உணர்வு நரம்பு – ்யிற்றுபபுறம் 
ஈ) இயக்கு நரம்பு – முதுகுபபுறம்.

3.  நரம்பு தூணடல் �டத்ெலின் வபவாது நரம்பு 
ெந்திபபில் லெைவாபடிக் லப�ளிலிருந்து 
நரம்புணர்வு �டத்தி�ள (Neurotransmitter) (P) 
அயனி�ளின் (Q) செயல்பவாடு�்ளவால் 
ச்ளியிடபபடுகின்றை. ெரியவாை விலடலயத் 
வெர்ந்செடு. 

அ) P= அசிடலடல் வ�வாலைன் Q= Ca++  
ஆ) P=  அசிடலடல் வ�வாலைன் Q= Na+  
இ) P= GABA  Q= Na+                   
 ஈ) P= வ�வாலைன்எஸடவரஸ Q= Ca++

4.  A,B  என்ற இரு செல் ்ல��ளில் படங�ல்ள 
ஆரவாய்ந்து ெரியவாை விலடலயத் வெர்ந்செடு.  

அ)  செல் A  என்பது குச்சி செல். இது 
விழித்திலரயின் அலைத்துப பகுதியிலும் 
�வாணபபடுகிறது. 

 ஆ)  செல் A  என்பது கூம்புசெல் இது 
ஃவபவாவியவாவின் (மஞ்ெள ெவாைத்தின்) 
லமயபபகுதியில் செறி்வா� உள்ளது. 

இ)  செல் B யவாைது செறி்வாை ஒளியில் 
நிறபபவார்ல்யுடன் செவாடர்புலடயது.

ஈ)  செல் A  யவாைது செறி்வாை ஒளிலய 
உணரக்கூடியது.

5.  கூற்று : Na+ K+ மற்றும் புரெம் வபவான்ற்ற்றின் 
ெமநிலையற்ற ென்லம ஓய்வுநிலை 
மின்ைழுத்ெலெ (Resting potential) 
உணடவாக்குகிறது. 

�வாரணம்: Na+ K+  ெமநிலையற்ற ென்லமலயச் 
ெரிசெய்ய நரம்புசெல் மின்ைவாற்றலை  
பயன்படுத்திக் ச�வாளகிறது.

அ)  கூற்று மற்றும் �வாரணம் இரணடும் ெரி. 
�வாரணம் கூற்லறச் ெரியவா� வி்ளக்குகிறது.

ஆ)  கூற்று மற்றும் �வாரணம் இரணடும் ெரி. 
�வாரணம் கூற்லறச் ெரியவா� 
வி்ளக்�வில்லை. 

இ)  கூற்று ெரி, �வாரணம் ெ்று.
ஈ) கூற்று �வாரணம் இரணடும் ெ்று.

6.  மனிெ மூல்ளயின் எபபகுதி உடல் ச்பபநிலை 
�டடுபபவாடடுடன் செவாடர்புலடயது?

அ) சிறுமூல்ள  ஆ) சபருமூல்ள 
இ) முகு்ளம்   ஈ) லஹபவபவாெைவாமஸ

7. சு்வாெ லமயம் �வாணபபடுமிடம் 
அ) முகு்ளம்   ஆ) லஹபவபவாெைவாமஸ  
இ) சிறுமூல்ள  ஈ) ெைவாமஸ

8.  கீழ்க்�ணட்ற்றுள செவாகுதி I ல் 
ச�வாடுக்�பபடடுள்ள ெணடு்ட நரம்பு�ல்ளயும்  
செவாகுதி II ல் ச�வாடுக்�பபடடுள்ள ெகுந்ெ 
எணணிக்ல�லயயும் சபவாருத்து�.

P. �ழுத்துப பகுதி நரம்பு�ள - i. 5  இலண

Q. மவார்புபபகுதி நரம்பு�ள - ii. 1  இலண

R. இடுபபுபபகுதி நரம்பு�ள - iii. 12 இலண

S. ்வால் பகுதி நரம்பு�ள - iv.  8 இலண
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.  செல்லுக்குள அதி�்ளவில் �வாணபபடும் 
வநர்மின் அயனி எது?

அ)  H +        ஆ)K+       இ)Na+         ஈ)Ca++
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10.  கீழ்க்�ணட நரம்புத்தூணடல் செவாடர்பவாை 
கூற்று�ளில் ெ்றவாைது எது?

(அ)  ஓய்வு நிலை நியூரவானில் ஆக்்வான் படைம் 
K+ அயனி�ல்ள அதி�ம் ஊடுரு் 
விடுகின்றது. Na+ அயனி�ல்ள ஊடுரு் 
விடு்தில்லை 

(ஆ)  ஓய்வு நிலை நியூரவானில் உள்ள 
ஆக்்வானின் ச்ளிபபுறத்தில் Na+ 

அயனி�ளின் செறிவு அதி�மவா�வும் K+ 
அயனி�ளின் செறிவு குலற்வா�வும் 
உள்ளது.

(இ)  ஓய்வு நிலையிலுள்ள ஆக்்வான் 
படைங�ளுக்கிலடவய Na+ மற்றும் K+ 
உந்ெம் மூைம் அயனி�ளின் வ்றுபவாடு 
பரவாமரிக்�பபடுகிறது. இது ச்ளிவயறும் 
3Na+ அயனி�ளுக்கு பதிைவா� 2K+ 
அயனி�ல்ள செல்லுக்குள 
அனுமதிக்கிறது.

(ஈ)  ஆக்்வான் படைத்தின் ச்ளிபபரபபு 
எதிர்மின் ென்லமயுடனும் உடபரபபு 
வநர்மின் ென்லமயுடனும் இருக்கும் வபவாது 
மடடுவம ஒரு நியூரவான் மின் 
முலைபபியக்�த்லெப சபறும்.

11.  கீழ்�ணட்ற்றில் ஒன்லறத் ெவிர மீதி மயலின் 
உலறயுடன் செவாடர்புலடயது. அந்ெ ஒன்று எது?

(அ)  நரம்புத் தூணடல் விலர்வா�க்  
�டத்ெபபடும்

(ஆ)  ரவான்வியர் �ணு ஆக்்வான்�ளில் 
ஆங�வாஙவ� இலடச்ளி�ல்ள 
ஏற்படுத்துகின்றை

(இ)  நரம்புத் தூணடல் �டத்ெலுக்�வா� ஆற்றல் 
ச்ளிபபவாடு அதி�ரித்ெல்

(ஈ)  செயல் மின்ைழுத்ெம் ெவாவுெல் ்ழி 
�டத்ெபபடுகிறது

12.  கூம்பு செல்�ள செவாடர்பவாை பை கூற்று�ள 
கீவழ ெரபபடடுள்ளை. அ்ற்றில் கூம்பு 
செல்�ள பற்றிய ெரியவாை கூற்று�ள யவால்? 
கூற்று�ள:

I.  அதி� ஒளியில் குச்சி செல்�ல்ள விட கூம்பு 
செல்�ள குலறந்ெ உணர்திறன் 
ச�வாணடுள்ளை.

II.  இல் நிறங�ல்ள உணரப பயன்படுகின்றை.

III.  எரித்ரவாபசின் என்னும் ஒளி நிறமி சி்பபு 
்ணண ஒளிலய உணர்கிறது.

IV.  விழித்திலரயின் ஃவபவாவியவா பகுதியில் 
�வாணபபடுகிறது.

(அ) (iii), (ii)  மற்றும் (i)    (ஆ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)

(இ) (i), (iii) மற்றும் (iv)       (ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv)

13.  கீழ்க்�ணட புறநரம்பு மணடைத்தின் பகுதியவாை 
உடல் நரம்பு மணடைம் செவாடர்பவாை 
கூற்று�ளில் ெ்றவாை கூற்று எது?

(அ)  எலும்புத் ெலெ�ளுக்கு நரம்பு�ள 
செல்கின்றை.

(ஆ)  இென் ்ழித்செவாடர் சபவாது்வா� விருபப 
இயக்�மவாகும்.

(இ)  இென் ்ழித்செவாடர்�ளில் சிை, அனிச்லெ 
வில் எைபபடுகின்றை.

(ஈ)  இென் ்ழித்செவாடரில் நவான்கு நியூரவான்�ள  
உள்ளை.

14.  ஆக்்வான் படைத்திற்கிலடவயயவாை 
மின்ைழுத்ெம் ஓய்வு நிலை 
மின்ைழுத்ெத்லெவிட அதி� எதிர் 
மின்ென்லமயுலடயெவா�க் �வாணபபடடவால் 
நியூரவான் எந்ெ நிலையில் இருபபெவா�க் 
�ருெபபடும்?

(அ) மின்முலைபபியக்� நீக்�ம் 

(ஆ) உச்ெ மின்முலைபபியக்�ம் 

(இ) மின்முலைபபியக்� மீடசி 

(ஈ) குலற மின்முலைபபியக்�ம்

15.  குருடடுபபுளளி எைபபடு்து எது? ஏன் 
அவ்வாறு அலழக்�பபடுகிறது?

16.  ஒரு்ரின் �ணபரிவெவாெ�ர் அ்ருலடய �ண 
உள்ளழுத்ெம் அதி�்ளவில் உள்ளெவா�க் 
கூறுகிறவார். இந்நிலையின் சபயசரன்ை? 
அெற்குக் �வாரணமவாை திர்ம் எது?

17.  வெல்யவாை தூணடுெல் கிலடத்ெவுடன் 
செயல்மிகு மின்ைழுத்ெம் ஏற்படும்.  ஆைவால் 
வெல்க்குக் குலற்வாை தூணடுெலில் 
ஏற்படவாது.   இக்வ�வாடபவாடடின் சபயர் என்ை?
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18.  நல்ை மணம் ஒரு்லர ெலமயைலற வநவாக்கிச் 
செல்ைத் தூணடியது. இதில் உணல் 
அலடயவா்ளம் �ணடு உணர்வு தூணடலை 
உணடவாக்கும் மூல்ள பகுதி எது?

19.  மனிெரில் �வார்னியவா மவாற்று சிகிச்லெ 
சபவாது்வா� நிரவா�ரிக்�பபடு்தில்லை. ஏன்?

20.  முலைபபியக்� மீடசியின் முடிவில் நரம்பு  
உலறயவாைது உச்ெ முலைபபியக்�த்லெ 
(hyperpolarised)  சபறுகிறது. ஏன்?

21.  வ�வாரவாய்டு ் லைபபின்ைல் மூல்ள ெணடு்டத் 
திர்த்லெச் சுரக்கிறது.  அென் செயல்பவாடு�ல்ள 
்ரிலெபபடுத்து�.

22.  பரிவு நரம்பு மணடைம் என்றவால் என்ை? அென் 
பகுதி�ல்ள வி்ளக்கு�.

23.  லிம்பிக் மணடைம் ஏன் உணர்ச்சி மூல்ள 
எைபபடுகிறது?  அென் பகுதி�ல்ளக் கூறு?

24.  தூணடுெல் அடிபபடிபபலடயில் 
உணர்வுறுபபு�ல்ள ்ல�பபடுத்து.

25. குச்சி மற்றும் கூம்பு செல்�ல்ள வ்றுபடுத்து�.

26.  அலைத்து உணர்வு உறுபபு�ளிலும் சுல் 
உணர்வு உறுபபு மகிழ்வூடடக் கூடியது 
(Pleasurable). இெனுடன் செவாடர்புலடய 
உணர்விலய படத்துடன் வி்ளக்கு�.

27.  வெவாலில் �வாணபபடும் உணர் வ்ற்பி�ல்ள 
வி்ளக்கு�.
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blood brain barrier
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இகணயசசெயலபாடு 

ேரம்பு ்ண்ட்ததின் உரலி.
https://www.getbodysmart.com/nervous-system

3D-Brain:
http://www.brainfacts.org/3d-brain#intro=false&focus=Brain&zoom=false

3D-Ear:
https://www.amplifon.com/web/uk/interactive-ear/index.html

�ரம்பு கட்டுபபோடு மறறும் ஒருங்கிணைபபு

படி்கள்
1. உரலி / விளரவுக் குறியீடளடப் �யன்�டுததி ‘Nervous System’ என்ற �க்கதள்தத திறக்கவும்.  

கடடததிலிருநது ‘Nervous system organization’ என்ற �குதிளயத ப்தரிவு ப�யது ேரம்பு ப�லலின் 
்தன்னிசள�யான ்ற்றும் உடற்ப�ல அள்ப்பிளனத ப்தரிநது பகாள்்ள்ாம்.

2. “Back space” ப�ாத்தாளனப் �யன்�டுததி அல்து திளரயின் ந்ல �குதியில ‘Nervous System’ 
எனச ப�ாடுக்கி Nerve cells” என்று கடடததில ந்தர்வு ப�யது பகாள்்ளவும்.

3. ந்ற்கூறிய �டிநிள்கள்ளப் �யன்�டுததி, ேரம்பு ்ண்ட்ததின் �குதிகள் ்ற்றும் �ணிகள்ளத 
ப்தரிநது பகாள்்ள்ாம்.

4. கீநேயுள்்ள �டஙகளின் துளைக்பகாண்டு, ேரம்புப�லலினுளடய ந்லும் �் கூடு்தல 
்தக்லகள்ளத ப்தரிநது பகாள்்ள்ாம்.

நரம்பு மணடலத்தின் 
அகமபபு மறறும் 

பணி்ககைப பறறித் 
ச்தரிந்து ச்காள்்வாமா!

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* �டஙகள் அளடயா்ளததிற்கு ்டடுந்.
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இவை அவைத்துக்கும் உடலில் நவடபெறும் 
உயிர்ைதி மாற்றங்க்ே ்காரணமாகும். இந்த 
மாற்றங்கவேப் பின்னிருநது இயக்கும் 
அவமப்பிறகு நாளமில்ாச் சுரப்பிகள் என்று 
பெயர. ்ம்ே குறிப்பிடட ெ்றத்்தல், ெயம், ்்காெம் 
்ொன்்ற உணரச்சி்களின் பைளிப்ொடடிறகும், 
அவை ப்தாடரொை உயிர்ைதி மாற்றங்களுக்கும் 
்காரணம் அட்ரினலின் ஹார்மான் (Adrenalin) 
ஆகும்.

11.1  நாளமில்ாச் சுரப்பிகள்  
மற்றும் ஹார்மானகள்.

நமது உடலில் நவடபெறும் உடறபசெயலியல் 
ெணி்கவே ஒழுஙகுெடுத்தி ஒருஙகிவணக்கும் 
ெணிவய நரம்பு மணடேமும் நாேமில்ோச் 
சுரப்பி மணடேமும் ்மறப்காள்கின்்றை. 
நாேமில்ோச் சுரப்பி்கள் சுரக்கும் 
ஹார்மான்கள் (ஹார்மான் என்ெ்தறகு 
தூண்டுதல என்று பொருள்) ைேரசிவ்த மாற்றப் 
ெணி்களில் ்தாக்்கத்வ்த ஏறெடுத்துகின்்றை. 
ஹார்மான்்கள் எனும் ்ைதித்தூதுைர்கள் 
இரத்்தத்தில் ்ைதிய செமிக்வஞை்கோ்க குறிப்பிடட 
சிே திசுக்்கள் அல்ேது சிே உறுப்பு்களின் ்மல் 
பசெயல்ெடுகின்்றை. இத்்தகு திசுக்்கள் அல்ேது 
உறுப்பு்களுக்கு முவ்ற்ய இ்க்குத்திசுக்கள் 

்்தரவு முடிவு்கள் பைளிைரும் ்நரம் … சிேருக்கு 
ஆைல்… சிேருக்குத் ்தயக்்கம்… சிேருக்கு ெயம்…
்ைறுெடட இந்த உணரவு்களும் பைளிப்ொடும் 
உடலில் எ்தைால் ்்தான்றுகின்்றை? 
அவ்தப்்ொே்ை எதிரொரா்த நி்கழ்வு்கள் 
நடக்கும் ்ொது உடலில் மயிரக்கூச்பசெரிகின்்ற்்த, 
இ்தறகுக் ்காரணபமன்ை? 

அலகு-IV  	 பாடம்	–	11

வேதிய	ஒருங்கிணைப்பு
பாட	உள்ளடக்கம்
11.1  நாளமில்ாச் சுரப்பிகள் மற்றும் ஹார்மானகள்
11.2.  மனித நாளமில்ாச்சுரப்பி மண்ட்ம்
11.3.   நாளமில்ாச் சுரப்பிகளின மிகக மற்றும் குகை 

செயல்ாடுகள் மற்றும் அவற்று்டன 
சதா்டரபுக்டய ்காளாறுகள்

11.4  ஹார்மானகள் செயல்டும் விதம்
கு்ளா்தா எனும் மூப்ச்திர ஹார்மான 

மககளின அறிவுத்திைன மற்றும் வாழநாகள 
்மம்்டுத்துகினைது

• ்ல்வறு நாளமில்ாச்  
சுரப்பிகளின 
இருப்பி்டம் மற்றும் 
அவற்றின சுரப்புப் 
ச்ாருடககள அறிதல

• ஹார்மானகள் 
செயல்டும்  
விதம் ்ற்றி கற்ைறிதல

• நாளமில்ாச் சுரப்பிகளின குகை 
மற்றும் மிகக செயல்ாடுகள் 
சதா்டர்ான ்காளாறுககள 
புரிந்துணரதல

• இகரப்க் கு்டற்்ாகத 
ஹார்மானககளப் ்ற்றி கற்ைறிதல

்கற்றலின்	வ�ாக்கம்:
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(Target tissues) அல்ேது இ்க்கு உறுப்புகள்  
(Target organs) என்று பெயர. ஹார்மான்்கள், 
இேக்கு உறுப்பு்களின் பசெயல்்கவே அதி்கரிக்்க்ைா 
அல்ேது குவ்றக்்க்ைா அல்ேது மாறறி 
அவமக்்க்ைா பசெய்கி்றது. சுரந்த ஹார்மான்்கள் 
இரத்்தத்தில் நிவேத்து இருப்ெதில்வே, இைறறின் 
ெணி முடிந்த பி்றகு ்கல்லீரோல் பசெயல்ெடா 
நிவேக்கு மாற்றப்ெடடு சிறுநீர்கத்தின் மூேம் 
பைளி்யற்றப்ெடுகின்்றை. 

ஹார்மான்்கள் நமது உடலில் ்கரிம 
விவையூக்கி்கோ்கவும் துவண பநாதி்கோ்கவும் 
பசெயல்ெடடு இேக்கு உறுப்பு்களில் குறிப்பிடட 
ெணி்கவே ்மறப்காள்ை்தால் இவை 
்ேதித்தூதுேரகள் (Chemical messengers) 
எைப்ெடுகின்்றை. இேக்கு உறுப்பு்களில் 
ஹார்மான்்களுக்்காை உணர்ைறபி்கள் 
பசெல்்களின் பு்றப்ெரப்பி்ோ அல்ேது 
உடெகுதியி்ோ உள்ேை. ெல்்ைறு 
ஹார்மான்்கள் ெல்்ைறு பசெல்்களுடன் ப்தாடரபு 
ப்காணடாலும் குறிப்பிடட ஹார்மானுக்்காை 
உணர்ைறபி உள்ே பசெல்்களில் மடடு்ம 

விவைபுரிநது அச்பசெல்வே உடறபசெயலியல் 
அடிப்ெவடயில் தூணடுகி்றது. ஒ்ர ஹார்மான் 
ஒரு இேக்குத் திசுபைன்்றாலும் அல்ேது ெே 
இேக்குத் திசுபைன்்றாலும் அைறறில் ெே்தரப்ெடட 
விவேவு்கவே உணடாக்குகின்்றது.

ெே ஹார்மான்்கள் நீணட்காே 
விவேவு்கோை ைேரச்சி, பூப்பெய்து்தல் மறறும் 
்கரப்ெம் ்ொன்்றைறவ்றச் பசெயல்ெடுத்துகின்்றை. 
உடலின் ெே உறுப்பு்கள் மறறும் உறுப்பு 
மணடேங்கள் மீது ஹார்மான்்கள் ்தாக்்கத்வ்த 
ஏறெடுத்துகின்்றை. ஹார்மான்்களின் குவ்ற 
உறெத்தி மறறும் மிவ்க உறெத்தி உடலில் ெே 
்்காோறு்கவேத் ்்தாறறுவிக்கின்்றை. 
ஹார்மான்்கள் உடேவமப்பு, உடறபசெயலியல், 
மைநிவே பசெயல்ொடு்கள் ஆகியைறவ்ற 
ஒருஙகிவணத்து உடல் செமநிவேவயப் 
்ெணுகின்்றை (Homeostasis). ஹார்மான்்களில் 
நீரில் ்கவரயும் ்தன்வம ப்காணட புர்தங்கள் 
அல்ேது பெப்வடடு்கள் அல்ேது அவமன்்கள் 
மறறும் ப்காழுப்பில் ்கவரயும் ஸ்டீராய்டு்கள் 
்ொன்்றவை உள்ேை.

11.2 மனித நாளமில்ாச் சுரப்பி 
மண்ட்ம் (Human endocrine system)

மனி்தனில் நாேமுள்ே சுரப்பி்கள் (Exocrine glands) 
மறறும் நாேமில்ோச்சுரப்பி்கள் (Endocrine glands) 
என்்ற இரு சுரப்பு மணடேங்கள் உள்ேை. 
நாேமுள்ே சுரப்பி்கள் ்தமது சுரப்புப் 
பொருட்கோை பநாதி்கள், உமிழ்நீர, வியரவை 
்ொன்்றைைறவ்றச் சுரநது ்தத்்தம் நாேங்கள் 
ைழியா்க இேக்கு உறுப்பு்களின் ெரப்பிறகுக் 
்கடத்துகின்்றை. எ.்கா. உமிழ்நீர சுரப்பி்கள் மறறும் 
இவரப்வெ சுரப்பி்கள்.

நாேமில்ோச் சுரப்பி்கள் சுரப்புப் 
பொருட்கவே (ஹார்மான்்கவே) சுறறியுள்ே 
திசுத்திரைத்தில் பைளியிடுகின்்றை. இஙகிருநது 
இரத்்தத்தின் ைழியா்க இேக்கு உறுப்பு உடெட 
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படம் : 11.1 பல்வேறு நாளமில்ாச் சுரப்பிகளின் 
அமைவிடம்

	தெரிந்து	தெளிவோம்
உடல்சமநிணலப்	 வபணுெல	 (Homeostasis)	
என்பது	 பலவேறு	 ஒருங்கிணைப்பு	
மணடலங்்கள	 மூலம்	 உடலின்	
உட்பு்றச்சூழணல	 நிணலயா்க	 இருக்கச்	
த்சயேொகும்.	
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நரம்புசொர சுரப்பு பசெல் ப்தாகுப்பு்கள் 
(Neurosecretory cells) உள்ேை (ெடம் 11.2).  இவை 
உருைாக்கும் ஹார்மான்்கள் விடுவிப்புக் 
்காரணியா்க்ைா, ்தவடபசெய்யும் ்காரணியா்க்ைா 
பசெயல்ெடுகின்்றை.

	குறிப்பு
பாலூட்டி்களில	 பார்ஸ்	இன்டர்மீடியாவின்	
பங்கு	முககியத்துேமற்றது.	 	ஆனால,	 பி்ற	
முதுத்கலும்பி்களில	 இப்பகுதி	
மம்்�ாசைட் தூணடும் 
ஹார்மாச�ச் (MSH)	 	 சுரககின்்றது.		
இென்	 பணி	 வொலின்	 நி்றமாற்றத்ணெத்	
தூணடுேது	ஆகும்.

மூவேயின் அடிப்ெகுதியில் உள்ே 
வஹ்ொ்தோமிக்  வஹ்ொஃவெசியல் 
்ொரடடல் இரத்்தக்குழல் (Hypothalamic hypophyseal 
portal blood vessel) வஹ்ொ்தோமவையும் 
முன்ெகுதி  பிடயூடடரிவயயும் இவணக்கி்றது.  
இந்த இரத்்தக் குழல் மூே்ம 
வஹ்ொ்தோமஸின் ஹார்மான்்கள் முன்ெக்்க 
பிடயூடடரியின் (Anterior pituitary)  சுரப்வெக் 
்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது.  வஹ்ொ்தோமிக் 
வஹ்ொவெசியல் அச்சு (Hypothalamic hypophyseal 
axis) என்்ற நரம்புக் ்கறவ்ற, 
வஹ்ொ்தோமவையும் பின்ெக்்க 
பிடயூடடரிவயயும் இவணக்கி்றது.  இந்தப் 
ொவ்தயிலுள்ே நரம்பு சுரப்பு பசெல்்கள் இரு 
நியு்ரா ஹார்மான்்கவே சுரநது 
நியூ்ராவஹ்ொஃவெசிஸ் எனும் பிடயூடடரியின் 
பின் ்கதுப்பிறகு (Posterior pituitary) அனுப்புகின்்றை.  

அட்்டவசை 11.1		ஹார்வமான்்களின்	வேதித்ென்ணம

ேகக ்ேதிப்்பண்புகள் எடுத்துக்காட்டு

அவமன்்கள் நீரில் ்கவரயும் ்தன்வமயை, 
சிறியை, வட்ராசின் அல்ேது 
டிரிப்்டாஃ்ெனிலிருநது  
உருைாைவை.

அடரிைலின், நார அடரிைலின், 
பமே்டானின், மறறும் வ்தராய்டு 
ஹார்மான்.

புர்தம்/ 
பெப்வடடு்கள்

நீரில் ்கவரயும் ்தன்வமயை. இன்சுலின், குளுக்்க்கான் மறறும் பிடயூடடரி 
ஹார்மான்்கள்.

ஸ்டீராய்டு்கள் ப்காேஸ்டிராலில் இருநது 
உருைாைவை, பெரும்ொலும் 
ப்காழுப்பில் ்கவரைை.

்காரடி்சொல், ஆல்்டாஸ்டீ்ரான், 
படஸ்்டாஸ்டீ்ரான், ஈஸ்ட்ராஜன், 
பு்ராபஜஸ்டீ்ரான்.

உடல் முழுதும் ெரவுகின்்றது. பிடயூடடரி, 
வ்தராய்டு, ொராவ்தராய்டு, பீனியல், அடரிைல், 
வ்தமஸ் ்ொன்்றை முழுவமயாை நாேமில்ோச் 
சுரப்பி்கள் (Exclusive endocrine glands) ஆகும்  
(ெடம் 11.1). வஹ்ொ்தோமஸ் நரம்பு மணடேப் 
ெணி்களுடன் ஹார்மான்்கவேயும் உறெத்தி 
பசெய்ை்தால் நரம்புசொர நாேமில்ோச் சுரப்பி 
(Neuro endocrione glands) என்று பெயர 
பெறுகின்்றது. கூடு்தோ்க ்கவணயம், குடல்ொவ்த 
எபிதீலியம், சிறுநீர்கம், இ்தயம், 
இைச்பசெல்சுரப்பி்கள் (Gonads) மறறும் ்தாய்்செய் 
இவணப்புத்திசு (Placenta) ஆகிய உறுப்பு்களும் 
நாேமில்ோச் சுரப்பித் திசுக்்கவேயும் 
ப்காணடுள்ே்தால், இவை, ெகுதி நாேமில்ோச் 
சுரப்பி்கள் (Partial endocrine glands) 
எைப்ெடுகின்்றை (ெடம் 11.1).

11.2.1.	ணஹவபாெலாமஸ்	(Hypothalamus)

மூவேயின் கீழ்ப்பு்ற நீடசியா்க பிடயூடடரி 
சுரப்பியின் ்தணடுப் ெகுதியில் முடியும் ஒரு 
கூம்பு ைடிை அவமப்பு வஹ்ொ்தோமஸ் 
ஆகும்.  இது நரம்பு மணடேம் மறறும் 
நாேமில்ோச் சுரப்பி ப்தாகுப்வெ இவணக்கி்றது.  
பிடயூடடரி சுரப்பி பி்ற நாேமில்ோச் 
சுரப்பி்கவேக் ்கடடுப்ெடுத்தும் ்தன்வம 
ப்காணட்தால் நாேமில்ோச் சுரப்பி்களின் 
அரசென் (Master endocrine gland) என்று 
அவழக்்கப்ெடடாலும் இது வஹ்ொ்தோமஸின் 
்கடடுப்ொடடி்ே்ய உள்ேது. வஹ்ொ்தோமஸ், 
விடுவிப்பு  ்காரணி்கள் மறறும் ்தவடபசெய்யும் 
்காரணி்கள் (Releasing factors and inhibiting factors) 
மூேம் பிடயூடடரி சுரப்பிவயக் 
்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது.  வஹ்ொ்தோமஸில் ெே 
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வஹ்ொ்தோமஸ் உடல் செமநிவே, இரத்்த 
அழுத்்தம், உடல் பைப்ெநிவே மறறும் திரை 
மின்ெகுபொருளின் செமநிவே ்ொன்்றைறவ்றக் 
்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது. லிம்பிக் மணடேத்தின் 
ெகுதி (உணரவு பசெயலித்ப்தாகுப்பு) எனும் 
முவ்றயில் ெல்்ைறு உணரச்சிைசெத் 
துேங்கல்்கவே (Emotional responses) 
வஹ்ொ்தோமஸ் ்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது.

11.2.2		பிட்யூட்டரி	சுரப்பி	அலலது	
ணஹவபாணபசிஸ்		 
(Pituitary	gland	or	Hypophysis)

நீள்்்காே ைடிை பிடயூடடரி சுரப்பி மூவேயின் 
அடிப்ெகுதியில் ்காணப்ெடும் ஸ்பீைாய்ட எலும்பில் 
உள்ே செல்ா டரசிகா (Sella turcica) என்னும் 
குழியில் அவமநதுள்ேது. இது இன்ஃ்பன்டிபு்ம் 
எனும் சிறிய ்காம்பு ்ொன்்ற அவமப்ொல் 
மூவேயின் வஹ்ொ்தோமஸ் ெகுதியுடன் 
இவணக்்கப்ெடடுள்ேது.  இ்தன் விடடம் சுமார 

அட்்டவசை 11.2 சஹ்�ாத்ாமஸின முக்கிய ஹார்மானகளும் அவற்றின �ணிகளும்.  
(The major hypothalamic hormones and their functions)

வ. எண ஹார்மானகள் �ணிகள்

1.
தைர�ோடர�ோபின் விடுவிப்பு 
 ஹோரரமோன் (TRH)

தை�ோய்டு தூண்டு ஹோரரமோன் சு�ப்தபைத் 
தூண்டுகின்்றது (TSH).

2.
க�ோனர�ோடர�ோபின் விடுவிப்பு   
ஹோரரமோன் (GnRH)

நுண்தபை கெல�தைத் தூண்டும் ஹோரரமோன் 
(FSH) சு�ப்தபைத் தூண்டுகின்்றது.

3.
�ோரடிர�ோடர�ோபின் விடுவிப்பு  
ஹோரரமோன் (CRH)

அடரிரனோ �ோரடடிர�ோடர�ோபிக் ஹோரரமோன் 
(ACTH) சு�ப்தபைத் தூண்டுகின்்றது.

4.
வைரச்சி ஹோரரமோன் விடுவிப்பு  
ஹோரரமோன் (GHRH)

வைரச்சி ஹோரரமோனின் (GH) சு�ப்தபைத் 
தூண்டுகின்்றது. 

5. புர�ோலோக்டின் விடுவிப்பு ஹோரரமோன் (PRH) புர�ோலோக்டின் சு�ப்தபைத் தூண்டுகின்்றது.

6.
லூடடிதனசிங் ஹோரரமோன் விடுவிப்பு 
ஹோரரமோன் (LHRH)

லூடடிதனசிங் ஹோரரமோன் (LH) சு�ப்தபைத் 
தூண்டுகின்்றது.

7.
கமலரனோதெடடு�தைத்தூண்டும் ஹோரரமோன் 
விடுவிப்பு ஹோரரமோன் (MSHRH)

கமலரனோதெடடு�தைத்தூண்டும் 
ஹோரரமோன் (MSH)  சு�ப்ணபத்	
தூணடுகின்்றது.

8.
வைரச்சி ஹோரரமோதன ைத�கெய்யும்  
ஹோரரமோன் (GH-IH)

வைரச்சி ஹோரரமோன் சு�ப்தபை  ைத�கெய்யும் 
பைணிதைச் கெய்கின்்றது.

9.
புர�ோலோக்டின் ைத�கெய்யும்  
ஹோரரமோன் (PIH) புர�ோலோக்டின் சு�ப்தபை ைத�கெய்கின்்றது.

10.
கமலரனோதெடடு�தைத்தூண்டும் 
ஹோரரமோதன ைத�கெய்யும் ஹோரரமோன்

கமலரனோதெடடு�தைத் தூண்டும் 
ஹோரரமோன் சு�ப்தபை ைத�கெய்கின்்றது.

ஒரு பசென்டிமீடடரும், எவட சுமார 0.5 கிராமும் 
ஆகும்.  பிடயூடடரி இரு்கதுப்பு்கோல் ஆைது. 
முன்்கதுப்பு, சுரப்புத் திசுக்்கோல் ஆை 
அடி்னாகஹப்்்பாக்பசிஸ் (Adenohypophysis) 
என்றும், பின்்கதுப்பு நரம்புத் திசுைால் ஆை 
நியூ்ராகஹ்்பாக்பசிஸ் (Neurohypophysis) என்றும் 
அவழக்்கப்ெடும்.  ்கரு ைேரச்சியின் ்ொது, 
ப்தாணவடக்குழி எபிதீலியத்தின் உடகுழிைவடந்த 
ெகுதியாை ராத்்்கயின்வெ  (Rathke’s pouch) 
யிலிருநது முன்்கதுப்பும், மூவேயின் 
அடிப்ெகுதியில் இருநது வஹ்ொ்தோமஸின் 
பைளிநீடசியா்க பின்்கதுப்பும் ்்தான்றுகின்்றை.  
உள்ேவமப்பியல் அடிப்ெவடயில் முன்்கதுப்பு 
்பாரஸ் இன்டரமீடியா (Pars intermedia), ்பாரஸ் 
டிஸ்டாலிஸ் (Pars distalis) மறறும் ்பாரஸ் 
டியூ்பராலிஸ் (Pars tuberalis) என்்ற மூன்று 
ெகுதி்கவேக் ப்காணடுள்ேது.  பின்்கதுப்பு ்பாரஸ் 
சநர்ோொ (Pars nervosa) என்்ற ெகுதியால் ஆைது.  
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பிடயூடடரியின் முன்்கதுப்பு, ஆறு தூணடும் 
ஹார்மான்்கவேச் சுரக்கின்்றது.  அவை, ேளரச்சி 
ஹார்மான் (GH), கதராயகடத் தூண்டும் 
ஹார்மான் (TSH), அட்ரினல காரசடக்கஸை 
தூண்டும் ஹார்மான் (ACTH), ஃ்பாலிக்கிள் 
செலககளத் தூண்டும் ஹார்மான் (FSH),  
லூட்டிகனசிங் ஹார்மான் (LH), மற்றும் 
லூட்டி்யாட்ராபிக் ஹார்மான் (LTH)  ஆகும்.  
்மலும், கீழ்நிவே விேஙகு்களில் 
பமே்ைாவசெடடு்கவேத் தூணடும் 
ஹார்மான்்கள் எனும் ஹார்மானும் 
சுரக்கின்்றது.  பிடயூடடரி சுரப்பியின் பின்்கதுப்பு 
வஹ்ொ்தோமஸின் நரம்பு சுரப்பு பசெல்்கோல் 
சுரக்கும் ோ்ொப்ரஸ்ஸின் (Vasopressin) மறறும் 
ஆக்ஸி்டாசின் (Oxytocin) என்்ற இரு 
ஹார்மான்்கவேச் ்செமித்துத் ்்தவையாை 
்ொது பைளி்யறறுகி்றது.
அடிவனாணஹவபாஃணபசிஸில	சுரககும்		
ஹார்வமான்்கள	(Hormones	of	
Adenohypophysis)	
i.		ே்ளர்ச்சி	ஹார்வமான்	 
(Growth	hormone	-	GH)		

இது சொமட்்டாட்்ராபிக் ஹார்மான் (STH) 
அல்ேது சொமட்்டாட்்ராப்பின் (Somatotropin) 
என்றும் அவழக்்கப்ெடும்.  இது ஒரு பெப்வடடு 
ஹார்மான் ஆகும். ைேரச்சி ஹார்மான் 
அவைத்துத் திசுக்்களின் ைேரச்சிவயயும், 
ைேரசிவ்த மாற்றச் பசெயல்்கவேயும் 
்மம்ெடுத்துகின்்றது.  இது ்கார்ொவஹட்ரட, 
புர்தம் மறறும் ப்காழுப்பு ைேரசிவ்த மாற்றத்தில் 

்த ா க் ்க த் வ ்த 
ஏ ற ெ டு த் து ை து ட ன் 
பசெல்்களில் புர்த உறெத்தி 
வி கி ்த த் வ ்த 
உயரத்துகின்்றது.  இது 
குருத்ப்தலும்பு உருைாக்்கம் 
(Chondrogenesis) மறறும் 
எலும்பு உருைாக்்கம்  
(Osteogenesis) ஆகியைறவ்றத் 
தூணடுைதுடன் கநட்ரஜன், 
ச்பாட்டாசியம், ்பாஸ்்பரஸ், 
்ொடியம் ்ொன்்ற 
்தாதுப்புக்்கவே உடலில் 
நிறுத்திக் ப்காள்ேச் 
பசெய்கின்்றது. அடி்ொஸ் 
திசுக்்களில் உள்ே 
ப்காழுப்பு அமிேங்கவே 

விடுவித்துச் பசெல்்களின் ஆற்றல் ்்தவைக்்காை 
குளுக்்்காஸ் ெயன்ொடடு வீ்தத்வ்தக் 
குவ்றக்கின்்றது.  இவைா்றா்க, குளுக்்்காவை 
நம்பியுள்ே  மூவே ்ொன்்ற திசுக்்களுக்்கா்க 
அ்தவைச் ்செமிக்கின்்றது.
ii.		ணெராயணடத்	தூணடும்	ஹார்வமான்	
(அ)	ணெவராட்வராபின்		(Thyroid	stimulating	
hormone	-TSH	or	Thyrotropin)	

இது ஒரு கிகளக்்காபுரத ஹார்மான் ஆகும்.  
இது வ்தராய்டு சுரப்பிவயத் தூணடி டிவர 
அ்யா்டாவ்த்ரானின் (T3) மறறும் வ்தராக்ஸின் 
(T4) ஆகியைறவ்றச் சுரக்கின்்றது. TSH சுரப்பு 
எதிரமகை பின்னூட்ட முகையில  
(Negative feedback mechanism) பநறிப்ெடுத்்தப்ெடுகி்றது. 
வஹப்்ொ்தோமஸின் வ்த்ராட்ராபின் 
விடுவிப்பு  ஹார்மான் (TRH) வ்த்ராட்ராபின்   
சுரப்வெத் தூணடுகின்்றது. இரத்்தத்தில் 
வ்தராக்ஸின் அேவு உயரும்்ொது 
வஹ்ொ்தோமஸ் மறறும் பிடயூடடரி மீது 
பசெயல்ெடடு வ்த்ராட்ராபின் சுரப்பிவை 
்தவடபசெய்கின்்றது.
iii.		அட்ரிவனா்கார்டிவ்காட்வராபிக	
ஹார்வமான்		(Adrenocorticotropic	
hormone-ACTH)	

இது ஒரு ச்பப்கடடு ஹார்மான், இது அடரிைல் 
சுரப்பியின் பு்றணிப் ெகுதிவயத் தூணடி குளுக்்்கா 
்காரடி்காய்டு்கள் மறறும் ்தாது்கேந்த 
்காரடி்காய்டு்கள் உறெத்திவயத் தூணடுகின்்றது.  
பமே்ைாவசெட பசெல்்களில் பமேனின் உறெத்தி, 
அடி்ொஸ் திசுக்்களில் இருநது ப்காழுப்பு அமிே 
உறெத்தி மறறும் இன்சுலின் உறெத்தி 
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ஆகியைறவ்ற இந்த ஹார்மான் தூணடுகி்றது. 
ACTHன் உறெத்தி எதிரமகை பின்னூட்ட முவ்றயில் 
பநறிப்ெடுத்்தப்ெடுகின்்றது.

	தெரிந்து	தெளிவோம்

பிட்யூட்டரி	 சுரப்பி	 மணணடவயாட்டின்	
ஸ்பீனாயடு	 எலும்பின்	 குழிவுப்	 பகுதியில	
மூண்ளயின்	 கீழ்	 அணமந்துள்ளது.	 	 எனவே	
இது	 ணஹவபாெலாமஸ்	 த்சரிப்ரி	 என்றும்	
அணழக்கப்படுகின்்றது.	 	கீழ்	ேருேனேறண்ற	
விோதிக்கவும்.

அ)		பிட்யூட்டரி	 சுரப்பி	 “�ா்ளமிலலாச்	
சுரப்பி்களின்	 அர்சன்”	 எனப்	 தபாதுோ்க	
அணழக்கப்படுகின்்றது	 ஏன்?

ஆ)		உடறத்சயலியல	பணி்கண்ள	பராமரிப்பதில	
ஒருங்கிணைப்பு	 அல்கா்க	
ணஹவபாெலாமஸ்	 மறறும்	 பிட்யூட்டரி	
ஆகியனேறறின்	பங்கு	என்ன?

இ)		நீர்ச்்சமநிணலணயப்	வபணுேதில	பிட்யூட்டரி	
சுரப்பியின்	 பின்	 ்கதுப்பு	
எவோறு	 உெவுகின்்றது?

	குறிப்பு
ோவ்சாப்ரஸ்ஸினும்	ஆகஸிவடாசினும்	ஒன்பது	
அமிவனா	 அமிலங்்க்ளால	 ஆனணே.	 ஒவர	
மாதிரியான	 அமிவனா	 அமிலங்்கண்ளக	
த்காணட	இணே	இருஅமிவனா	அமிலங்்களில	
மட்டும்	 மாற்றமணடந்துள்ளன.	 	 எனினும்	
முறறிலும்	 மாறுபட்ட	 உடறத்சயலியல	
விண்ளவு்கண்ள	ஏறபடுத்துகின்்றன.

வா்ைாப்ரஸ்ஸின அமி்�ா அமி் வரிசை:
சிஸ்டீன்-ணடவராசின்	-	ஃபிணனல	
அலாணனன்-குளுட்டணமன்	–	
அஸ்பார்ஜின்-சிஸ்டீன்-புவராலின்	–	
ஆர்ஜிணனன்-கிண்ளசீன்

ஆக்ஸி்்டாசின அமி்�ா அமி் வரிசை:
சிஸ்டீன்-ணடவராசின்-ஐவ்சாலியூசின்	 
–	குளுட்டணமன்-அஸ்பார்ஜின்
சிஸ்டீன்-புவராலின்-லியூசின்	 
-கிண்ளசீன்

iv.		ஃபாலிககிள	த்சல்கண்ளத்	தூணடும்	
ஹார்வமான்	(Follicle	stimulating	 
hormone-FSH)

கிகளக்்காபுரத ஹார்மாைாை FSH  இை 
உறுப்பு்கோை அணட்கம் மறறும்  
விந்த்கத்தின்  ெணி்கவே பநறிப்ெடுத்துகின்்றது.  

ஆண்களில் FSH, ஆண்ட்்ராஜனுடன் இவணநது 
விந்தணுைாக்்கத்தின்்ொது விநது 
நுணகுழலிலுள்ே ேளரச்சி எபிதீலியத்தின் 
(Germinal epithelium)  மீது பசெயல்ெடடு விந்தணு 
உறெத்தி (Spermatogenesis) மறறும் பைளி்யற்றத்வ்தத் 
தூணடுகின்்றது.  பெண்களில் FSH, அணட்கத்தின் 
மீது பசெயல்ெடடு கிராஃபியன் ஃொலிக்கிவே 
ைேரப்ெதுடன் முதிரச்சியவடயவும் தூணடுகி்றது.
v.		லூட்டிணனசிங்	ஹார்வமான்	 
(Luteinizing	hormone	-LH)

கிகளக்்காபுரத ஹார்மாைாை LH, 
இவடயீடடுச்பசெல்்கவேத் தூணடும் ஹார்மான் 
(ICSH)  என்றும் அவழக்்கப்ெடுகின்்றது. ஆண்களில் 
ICSH விந்த்கத்தின் இவடயீடடு பசெல்்களின் மீது 
பசெயல்ெடடு ஆணொல் ஹார்மாைாை 
சடஸ்்டாஸ்டீ்ரான் (Testosterone) உறெத்திவயத் 
தூணடுகி்றது.  பெண்களில் LH, FSH  உடன் 
இவணநது ஃொலிக்கிள் பசெல்்கவே முதிரச்சி 
அவடயச் பசெய்கின்்றது.  அணடம் விடுெடு்தல் 
(Ovulation), ்காரெஸ் லூடடியத்வ்த  ெராமரித்்தல் 
மறறும் அண்டக ஹார்மான்களின்  
(Ovarian hormones) உறெத்திவய ்மம்ெடுத்தி 
பைளி்யறறு்தல் ்ொன்்ற ெணி்கவே LH  ்தனித்து 
்மறப்காள்கின்்றது. 

FSH மறறும் LH ஆகியைறவ்றச் ்செரத்து 
இனப்ச்பருக்க ஹார்மான்கள் (Gonadotropins) 
என்ெர. இவவிரணடு ஹார்மான்்களும் குழநவ்தப் 
ெருைத்தில் உறெத்தி பசெய்யப்ெடுைதில்வே. 
பூப்பெய்து்தலுக்கு செறறு முநவ்தய ்காேத்தில்்தான் 
இைறறின் சுரப்பு ப்தாடஙகுகி்றது.

vi.		லூட்டிவயாட்வராபிக	ஹார்வமான்	/	
லூட்டிவயாட்வராபின்		(Luteo	tropic	
hormone-LTH)

புர்த ஹார்மாைாை லூட்டி்யாட்்ராபின், 
்ாக்்டாசஜனிக் ஹார்மான், பு்ரா்ாக்டின், 
மம்்மாட்்ராபின் ்ொன்்ற ெல்்ைறு பெயர்கோல் 
குறிப்பிடப்ெடுகின்்றது. இந்த ஹார்மான் 
பெண்களில், குழநவ்த பி்றப்புக்குப்பின் ொல் 
உறெத்திவயத் தூணடுகின்்றது.  ொலூடடும் 
்தாய்மார்களுக்கு LTH  அதி்கரிப்ெ்தால் LH சுரப்பு 
மறறும் அணட அணு பைளி்யற்றம் 
்தடுக்்கப்ெடுகி்றது. இது பெண்களின் அணட்கத்தில் 
்காரப்ெஸ் லூடடிய ைேரச்சிவயத் தூணடுை்தால் 
லூடடி்யாட்ராபிக் ஹார்மான் எைப்ெடுகின்்றது. 
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நியூவராணஹவபாஃணபசிஸ்	
ஹார்வமான்்கள	(Hormones	of	
neurohypophysis)
வஹ்ொ்தோமஸின் நரம்பு சுரப்பு பசெல்்கோல் 
சுரக்்கப்ெடடு கீழ்ைரும் இரு ஹார்மான்்களும் 
நி யூ ் ர ா வ ஹ ் ெ ா ஃ வ ெ சி ஸி ல் 
்செமிக்்கப்ெடுகின்்றை. 
i)		ோவ�ாப்ரஸ்ஸின்		அலலது	
ஆன்டிணடயூரடிக	ஹார்வமான்	
(Vasopressin	or	antidiuretic	hormone-ADH)

பெப்வடடு ஹார்மாைாை ADH,  பநஃப்ரான்்களின் 
்செய்வம சுருள் நுணகுழல் ெகுதியில் நீர மறறும் 
மின்ெகு பொருட்கள் (Electrolytes) மீே 
உறிஞசெப்ெடுைவ்த ்மம்ெடுத்துகி்றது. இ்தைால், 
சிறுநீர மூேமாை நீரிழப்பு குவ்றகி்றது. எை்ை 
இ்தறகு ஆன்டிகடயூரடிக் ஹார்மான் (சிறுநீர 
பெருக்ப்கதிர ஹார்மான்) என்றும் பெயர.  இந்த 
ஹார்மானின் மிவ்க உறெத்தி, இரத்்தக் 
குழல்்கவேச் சுருங்கச் பசெய்து இரத்்த  
அழுத்்தத்வ்த உயரத்துகின்்றது. இ்தன் குவ்ற 
சுரப்ொல் கடய்படிஸ் இன்சிபிடஸ் (Diabetes insipidus) 
எனும் மிவ்க சிறுநீர உறெத்தி நிவே ஏறெடும்.
ii).	ஆகஸிவடாசின்	(Oxytocin)
இந்தப் ச்பப்கடடு ஹார்மான் குழநவ்த 
பி்றப்பின்்ொது ்கருப்வெவய தீவிரமா்கச் சுருங்கச் 
பசெய்ைதுடன், ொல் சுரப்பி்களில் ொல் உறெத்தி 
மறறும் பைளி்யற்றத்வ்தத் தூணடுகி்றது.  
ஆக்ஸி்டாசின் என்ெ்தறகு துரிதப் பிைப்பு என்ெது 
பொருள்.

தமலவடானின்	 இரவில	
சுரககும்.	 ்கணணின்	
வி ழி த் தி ண ர யி ல	 
ஒளி	 படும்	 வபாது	

தமலவடானின்	உறபத்தி	குண்றகின்்றது.
்சர்்காடிய	 சுழறசி	 (�ாள	 ்சார்	

ஒழுங்்கணமவு	 இயக்கம்):	 இயறண்கயின்	
ஒளி	மறறும்	இருள	்சார்ந்ெ,	 24	மணிவ�ர	
உயிரியல	த்சயல்கள	தொடர்பான	சுழறசி	
(எ.்கா.)	 தூக்க	 -	 விழிப்பு	 சுழறசி,	 உடல	
தேப்ப	நிணல,	பசி	வபான்்றன.

11.2.3	பீனியல	சுரப்பி	(Pineal	gland)	
மனி்தனில், எபிக்பசிஸ் செரிப்கர  
(Epiphysis cerebri) அல்ேது சகா்னரியம் (Conarium) 
என்்றவழக்்கப்ெடும் பீனியல் சுரப்பி, மூவேயின் 

மூன்்றாைது பைன்டரிகிளின் கீழ்ப்ெகுதியில் 
அவமநதுள்ேது.  இது ொரன்வ்கமா மறறும் 
இவடயீடடுச் பசெல்்கோல் ஆைது. இது 
சம்்டானின் (Melatonin)  மறறும் செர்டானின் 
எனும் ஹார்மாவைச் சுரக்கின்்றது. 
பமே்டானின் உ்றக்்கத்வ்தயும், பசெர்டானின் 
விழிப்வெயும் ஏறெடுத்துை்தன் மூேம் நாள்சொர 
ஒழுங்கவமவு (Circadian rhythm) இயக்்கத்திவைக் 
்கடடுப்ெடுத்துைதில் இது முக்கியப்ெஙகு 
ைகிக்கின்்றது. 

இ்தைால், நம் உடலில் தூக்்க - விழிப்பு 
சுழறசி முவ்றயா்க நவடபெறுகின்்றது. ்மலும், 
இை உறுப்பு்களின் ொல் முதிரச்சி ்காே அேவை 
பநறிப்ெடுத்து்தல், உடலின் ைேரசிவ்த மாற்றம், 
நி்றமியாக்்கம், மா்தவிடாய் சுழறசி மறறும் 
்தவட்காப்பு பசெயல்்கள் ஆகியைறறிலும் 
பமே்டானின் ்தாக்்கத்வ்த ஏறெடுத்துகின்்றது.
11.2.4	ணெராயடு	சுரப்பி	(Thyroid	gland)	
ஓரிவணக் ்கதுப்பு்கள் ப்காணட, ைணணத்துப்பூச்சி 
ைடிைம் ப்காணட, வ்தராய்டு சுரப்பி மூச்சுக் 
குழவேச் சுறறிக் குரல்ைவேக்குக் கீழ் 
அவமநதுள்ேது.  வ்தராய்டு சுரப்பி நமது உடலில் 
உள்ே மி்கப்பெரிய நாேமில்ோச் சுரப்பியாகும்.  
இ்தன் ெக்்கக் ்கதுப்பு்கள் இரணடும் இஸ்துமஸ் 
(Isthmus) எனும் வமயத் திசுத் ப்தாகுப்பிைால் 
இவணக்்கப்ெடடுள்ேது. ஒவபைாரு ்கதுப்பும் ெே 
நுண்கதுப்பு்கோல் ஆைது.  நுண்கதுப்பு்கள் அசினி 
எனும் ஃொலிகிள்்கோல் ஆைவை.  (ஒருகமயில 
- அசினஸ்) அசிைஸ் ஒவபைான்றும் 
சுரப்புத்்தன்வமயுவடய ்கைசெதுர (அ) ்தடவடயாை 
எபிதீலிய பசெல்்கவே சுைரா்கப் பெறறுள்ேை. 
அசிைஸின் உடெகுதி கத்ராகு்ளாபுலின் 
மூ்க்கூறுகள் (Thyroglobulin molecules) ப்காணட 
அடரத்தி மிக்்க, கூழ்ம, கிவேக்்்காபுர்தக் 
்கேவையால் நிரம்பியுள்ேது (ெடம் 11.3).

ணெராகஸின்	 உறபத்திககு	
அவயாடின்	அேசியம்.

இயலபான	 அ்ளவு	
ணெராகஸின்	 உறபத்திககு	

ோரத்திறகு	1	மிலலிகிராம்	அவயாடின்	வெணே.	
அவயாடின்	 பற்றாககுண்றணயத்	 ெடுக்க	 �ாம்	
பயன்படுத்தும்	 ்சாொரை	 உப்பான	 வ்சாடியம்	
குவ்ளாணரடில	 1,00,000	 பகுதிககு	 1	 பகுதி	
வ்சாடியம்	அவயாணடடு	வ்சர்க்கப்படுகி்றது.

வ்தராய்டு சுரப்பியின் ஹார்மான்்கள் 
முதன்கம ேளரசிகத மாற்ை ஹார்மான்கள் 
(Major metabolic hormones) எைவும் அவழக்்கப்ெடும். 
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வஹ்ொ்தோமஸ் மறறும் பிடயூடடரியின் மீது 
்தாக்்கத்வ்த ஏறெடுத்தும் வ்தராய்டு ஹார்மானின்  
எதிரமவ்ற பின்னூடட நி்கழ்வு கீ்ழ 
விேக்்கப்ெடமா்கத் ்தரப்ெடடுள்ேது (ெடம் 11.4).

படம் 11.4 எதிரைமை பின்னூட்டம் - விளககம்
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ணெராகஸின்	அலலது	தடட்ரா	அவயாவடா	
ணெவரானினின்	(T4)	பணி்கள	(Functions	of	
thyroxine	or	tetra	iodothyronine	-	T4)
அடிப்ெவட ைேரசிவ்த மாற்ற வீ்தம் (BMR) மறறும் 
உடல் பைப்ெ உறெத்திவய வ்தராக்ஸின் 
பநறிப்ெடுத்துகின்்றது. இது புர்த உறெத்திவயத் 
தூணடி உடல் ைேரச்சிவய ்மம்ெடுத்துகின்்றது. 
்மலும், எலும்பு மணடேம் மறறும் நரம்பு மணடே 
ைேரச்சி, இரத்்த அழுத்்தப் ெராமரிப்பு, இரத்்தக் 
ப்காேஸ்டிரால் அேவைக் குவ்றத்்தல் 
ஆகியைறறுக்கு  வ்தராக்ஸின் முக்கியமாை்தாகும். 
இரத்்தத்தில் இ்தன் இயல்ொை அேவு, 
இை உறுப்பின் பசெயல்ொடு்களுக்கு மி்கவும் 
அைசியம் ஆகும். 

	குறிப்பு
ஸ்்�ா்ராடிக் காய்டர	 எனும்	 முன்	
்கழுத்துக	்கழணல	ஒரு	மரபியல	வ�ாய,	இது	
ணெராகஸின்	 அலலது	 அவயாடின்	
பற்றாககுண்ற	வ�ாயலல.

கத்ராகாலசி்டானின் ்பணிகள் (Functions of 
thyrocalcitonin (TCT)) : இது ஒரு ொலிபெப்வடடு 
ஹார்மான் ஆகும்.  இது இரத்்தத்தில் உள்ே  
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படம்11.3 மதராய்டு சுரப்பியின்  அமைப்பு
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வ்தராய்டு சுரப்பியின் ஃொலிகிள் பசெல்்கள், டிகர 
அ்யா்டா கத்ரானின் (T3) மறறும் கதராக்ஸின் 
(சடட்ரா அ்யா்டா கத்ரானின் (T4) ஆகிய இரு 
ஹார்மான்்கவேச் சுரக்கின்்றை. இவண 
ஃொலிகுோர (ொராஃொலிகுோர) பசெல்்கள் அல்ேது 
C பசெல்்கள் கத்ராகாலசி்டானின் (Thyrocalcitonin) 
எனும் ஹார்மாவைச்  சுரக்கின்்றை.  வ்தராய்டு 
ஹார்மானின் இயல்ொை உறெத்திக்கு அ்யாடின் 
அைசியமாை்தாகும்.  வஹ்ொ்தோமஸில் இருநது 
உருைாகும் வ்த்ராட்ராபின் விடுவிப்பு 
ஹார்மான் (TRH) பிடயூடடரியின் முன்்கதுப்ொை 
அடி்ைாவஹ்ொஃவெஸிவைத் தூணடித் 
வ்த்ராட்ராபிவை (TSH)  சுரக்கின்்றது.  இது 
வ்தராய்டு சுரப்பிவயத் தூணடி T3, T4 
ஹார்மான்்கவேச் சுரக்்கச் பசெய்கின்்றது. 
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்கால்சியம் மறறும் ொஸ்்ெட அேவை 
பநறிப்ெடுத்துகின்்றது. இரத்்தத்தின் ்கால்சியம் 
அேவை குவ்றத்து  ொரா்தார்மானுக்கு எதிரா்க 
வ்த்ரா்கால்சி்டானின் பசெயல்ெடுகின்்றது.

11.2.5.		பாராணெராயடு	சுரப்பி	 
(Parathyroid	gland)

மனி்தனின் வ்தராய்டு 
சுரப்பியின் பின்ெக்்கச் சுைரில் 
நான்கு சிறிய ொராவ்தராய்டு 
சுரப்பி்கள் உள்ேை.  
ொராவ்தராய்டு சுரப்பி, 
மு்தன்வம பசெல்்கள்  (Chief cells) 
மறறும் ஆக்ஸிஃபில் பசெல்்கள் (Oxyphil cells) என்்ற 
இருைவ்கச் பசெல்்கோல் ஆைது.  மு்தன்வமச்  
பசெல்்கள் ொராவ்தராய்டு ஹார்மாவை (PTH) ஐ 
சுரக்கின்்றது.  ஆக்ஸிஃபில் பசெல்்களின் ெணி 
இன்னும் ்கணடறியப்ெடவில்வே.

பாராணெராயடு	ஹார்வமான்	அலலது	
பாராொர்வமான்	(Parathyroid	hormone	or	
Parathormone-PTH)			
இது இரத்்தத்தில் உள்ே  ்கால்சியத்தின் அேவை 
உயரத்தும் ஹார்மான் ஆகும்.  இந்தப் பெப்வடடு 
ஹார்மான், இரத்்தத்தில் ்கால்சியம் மறறும் 
ொஸ்ெரஸ் ஆகியைறறின் செமநிவேவயப் 
்ெணுகி்றது. இரத்்தத்திலுள்ே ்கால்சியம் அேவு 
PTH  சுரப்வெ ்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது. இந்த 
ஹார்மான் எலும்பில் ்கால்சியம் சிவ்தவைத் 
தூணடி (Osteoclast) இரத்்தத்தில்  ்கால்சியம் மறறும் 
ொஸ்்ெடடின் அேவை உயரத்துகின்்றது. சிறுநீர்க 
நுணகுழலிலிருநது ்கால்சியம் மீே 
உறிஞசு்தவேயும்,  ொஸ்்ெட பைளி்யறு்தவேயும், 
PTH ்மம்ெடுத்துகின்்றது. ்மலும், வைடடமின் D 
பசெயல்ொடவடத் தூணடிச் சிறுகுடல் 
்்காவழப்ெடேம் ைழியா்கக் ்கால்சியம் 
உடகிரகித்்தவே உயரத்துகின்்றது.

11.2.6	ணெமஸ்	சுரப்பி	(Thymus	gland)		
வ்தமஸ் சுரப்பியின் ஒரு ெகுதி நாேமில்ோச் 
சுரப்பியா்கவும் மறு ெகுதி நிணநீர உறுப்ொ்கவும் 
பசெயோற்றக்கூடியது.  இரடவடக் ்கதுப்புவடய 
வ்தமஸ் சுரப்பி, இ்தயம் மறறும் பெருந்தமனிக்கு 
்மல் மாரபெலும்பிறகுப் பின் அவமநதுள்ேது 
(ெடம் 11.5). நாரத்திசுைாோை ்காப்சூல் எனும் 
உவ்ற இச்சுரப்பிவயச் சூழ்நதுள்ேது.  
உள்ேவமப்பியல் அடிப்ெவடயில் பைளிப்ெகுதி 
பு்றணி மறறும் உடெகுதி பமடுல்ோ ஆகிய 
இருெகுதி்கவேக் ப்காணடது. வ்தமுலின், 
வ்த்மாசின், வ்த்மாொயடின் மறறும்  

வ்தமிக் திரைக் ்காரணி (THF)  ஆகிய நான்கு 
ஹார்மான்்கவே வ்தமஸ் சுரக்கின்்றது.  
பசெல்ைழித் ்தவட்காப்வெ அளிக்கும்  
்நாய்த்்தவட்காப்பு தி்றன் ப்காணட  
T லிம்்ொவசெடடு்கவே உறெத்தி பசெய்ைது 
வ்தமஸின் மு்தன்வமப்ெணியாகும்.
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படம் 11.5 மதைஸ் சுரப்பியின் அமைப்பு

	குறிப்பு
 வயதா�வரகள் அடிக்கடி 
்நாயவாயப்�டுவது ஏன?
ணெமஸ்	 சுரப்பி	 த்சயலிழப்பெனால	
ணெவமாசின்	உறபத்தி	குண்றகின்்றது.		இென்	
விண்ளோ்க	 ேயொனேர்்களுககு	 வ�ாய	
எதிர்ப்பாற்றல	குண்றந்து	வ�ாய	ஏறபடுகி்றது.

11.2.7.	அட்ரினல	சுரப்பி்கள	அலலது	
சிறுநீர்க	வமற	சுரப்பி்கள		 
(Adernal	glands	–	suprarenal	glands)

ஓரிவண அடரிைல் சுரப்பி்கள் சிறுநீர்கத்தின் 
முன்முவைப்ெகுதியில் அவமநதுள்ேை.  எை்ை 
இ்தறகு சிறுநீர்க ்மறசுரப்பி்கள் என்றும் பெயர.  
உள்ேவமப்பியலின் ெடி அடரிைல் சுரப்பியின் 
பு்றப்ெகுதிவய பு்றணி அல்ேது ்காரபடக்ஸ் என்றும் 
உடெகுதிவய பமடுல்ோ என்றும் பிரிக்்கோம்.  
திசுவியல் அடிப்ெவடயில், ்காரபடக்ஸ் மூன்று 
ெகுதி்கவேக் ப்காணடது.  அவை ்சொைா 
குோமரூ்ோசொ (Zona glomerulosa), ்சொைா 
ஃொஸிகு்ேடடா (Zona fasciculata)  மறறும் ்சொைா 
பரடிகுோரிஸ் (Zone reticularis) ஆகும் (ெடம் 11.6).  
்காரபடக்ஸின் பைளிப்ெகுதியாை பமல்லிய 
்சொைா கு்ோமரூ்ோசொ (சுமார15%) ெகுதி ்தாது 
்கேந்த ்காரடி்காய்டு (Mineralocorticoid)  

XI_Bio_Zoology_Ch11.indd   232 09/12/2021   13:23:21



233

ஹார்மாவைச் சுரக்கின்்றது. ்காரபடக்ஸின் 
அ்கன்்ற நடுப்ெகுதி (சுமார 75%) ்சொைா 
ஃொஸிகு்ேடடா ஆகும். இஙகு 
குளுக்்்கா்காரடி்காய்டு்கோை ்காரடி்சொல், 
்காரடி்்காஸ்டீ்ரான் ஹார்மான்்களும் மி்கக் 
குவ்றந்த அேவு அடரிைல் ஆன்ட்ராஜன் மறறும் 
எஸ்ட்ராஜன் ஹார்மான்்களும் சுரக்கின்்றை. 
சுமார  10% அேவுவடய உடெகுதியாை ்சொைா 
பரடடிகுோரிஸ், அடரிைல் ஆன்ட்ராஜன், 
குவ்றந்த அேவு எஸ்ட்ராஜன் மறறும் குளுக்்்கா 
்காரடி்காய்டு்கவேச் சுரக்கின்்றது.

	குறிப்பு 

சிரிப்பு	உடலுககு	�லலது,	ஏதனனில		சிரிப்பு,	
ெண்கப்பு	 ஹார்வமானான	 அட்ரினலின்	
சுரத்ெணலக	 குண்றத்து	 �ம்ணம	 இயலபு	
நிணலககு	த்காணடு	ேருகின்்றது.

அடரிைல் சுரப்பியின் உள் வமயப்ெகுதியாை 
பமடுல்ோ நீள்்்காேைடிை மறறும் தூண ைவ்க 
பசெல்்கோல் ஆைது.  இவை இரத்்த நுணகுழல் 
ைவேப்பின்ைவேச் சுறறி அவமநதுள்ேை. 
அடரிைலின் (எபிபநஃப்ரின்) மறறும் 
நாரஅடரிைலின் (நார எபிபநஃப்ரின்) ஆகிய இரு 
ஹார்மான்்கள் பமடுல்ோப் ெகுதியில் 
சுரக்கின்்றை . இவை இரணடும் ் ்கடட்்காேவமன் 
(Catecholamines) ைவ்கவயச் சொரந்தவை.

படம் 11.6 அட்ரினல சுரப்பியின் அமைப்பு
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அட்ரினல	ஹார்வமான்்களின்	பணி்கள	
(Functions	of	adrenal	hormones)

குளுக்்்காஸ் அல்ோ்த பொருட்களில் இருநது 
குளுக்்்காஸ் உருைாக்்கம் (Gluconeogenesis), 

ப்காழுப்புச்சிவ்தவு (Lipolysis) மறறும் உயிர்காப்பு 
நி்கழ்ைாை புர்தச் சிவ்தவு (Proteolysis) ஆகிய 
பசெயல்்கவேக் குளுக்்்கா ்காரடி்காய்டு்கள் 
பசெய்கின்்றை. இ்தயம்,  இரத்்தக்குழாய் மறறும் 
சிறுநீர்கச் பசெயல்்கவேப் ெராமரிப்ெதில் 
்காரடி்சொல் ஈடுெடுகின்்றை.  ் மலும், வீக்்கத்திறகு 
எதிராை விவை்கவேச் பசெய்து ்நாய்த்்தவடக் 
்காப்பு பசெயவே மடடுப்ெடுத்துகின்்றை. இது 
இரத்்தச் சிைப்ெணுக்்கள் (RBC) உறெத்திவயத் 
தூணடுகின்்றது. இ்தறகு ்தவ்கப்வெ 
எதிரப்காள்ளும்  ஹார்மான் (Stress combat hormone) 
என்று பெயர. ்தாது்கேந்த ்காரடி்காய்டு்கள் 
உடலின் நீர மறறும் மின்ெகு பொருட்களின் 
செமநிவேவய ஒழுஙகுெடுத்துகின்்றை. ்சொடியம், 
நீர ஆகியைறவ்ற மீே உறிஞசி ொஸ்்ெட 
அயனி்கள் பைளி்யற்றப்ெடுை்தறகும் மின்ெகு 
பொருட்கள், நீரம அழுத்்தம் மறறும் இரத்்த 
அழுத்்தம் ஆகியைறவ்றப் ெராமரிக்்கவும் 
ஆல்்டாஸ்டீ்ரான் ஹார்மான் உ்தவுகின்்றது.  
பூப்பெய்து்தலின்  ்ொது மு்கம் மறறும் வ்க, ்கால், 
இடுப்புப்ெகுதி ்ராம ைேரச்சியில் அடரிைல் 
ஆன்ட்ராஜன் ெங்காறறுகின்்றது.

	குறிப்பு 

�ார்	 அட்ரினலின்	 ஹார்வமானின்	
தபாதுோன	பணி	மூண்ள	மறறும்	உடணலத்	
தூணடுேொகும்.		இந்ெ	ஹார்வமான்	விழிப்பு	
நிணலயில	 அதி்கமா்கவும்	 உ்றக்க	
நிணலயில	 குண்றோ்கவும்	 சுரககின்்றது.		
மன	 அழுத்ெம்	 வபான்்ற	 த�ருக்கடி	
்காலத்தில	 இென்	 சுரப்பு	 உச்்ச	 நிணலணய	
அணடயும்.	 	 இெறகு	 ்சணணட	 (அ)	 ப்றத்ெல		
எதிர்விணன	என்று	தபயர்.

அடரிைல் பமடுல்ோ, ெ்றத்்தல், ெயம், செணவட 
ஆகியைற்்றாடு ப்தாடரபுவடய  அடரிைலின் 
மறறும் நார அடரிைலின் ஹார்மான்்கவேச் 
சுரக்கின்்றது.  இது 3F  ஹார்மான் (Flight, Fight & 
Fright hormone)  என்று அவழக்்கப்ெடுகி்றது. 
்கல்லீரலில் உள்ே கிவேக்்்காஜவை சிவ்தத்து 
குளுக்்்காைா்க மாறறுைதுடன் ப்காழுப்பு ் செமிப்பு 
பசெல்்களில் உள்ே ப்காழுப்வெ, ப்காழுப்பு 
அமிேங்கோ்கச் சிவ்தத்து பைளி்யறறு்தவேயும் 
அடரிைலின் தூணடுகின்்றது. பநருக்்கடி 
்காேத்தில்  இ்தயத் துடிப்பு வீ்தம் மறறும் இரத்்த 
அழுத்்தத்வ்த அடரிைலின் உயரத்துகின்்றது. 

XI_Bio_Zoology_Ch11.indd   233 09/12/2021   13:23:22



234

ெங்காறறுகின்்றது. இரத்்தத்திலுள்ே 
குளுக்்்காவை ்தவசெ மறறும் ப்காழுப்பு ்செமிப்பு 
பசெல்்களுக்குள் பசெலுத்துை்தன் மூேம் இரத்்தத்தில் 
செரக்்கவர அேவை குவ்றக்கின்்றது. இது 
கிவேக்்்காஜவை குளுக்்்காைா்க மாறறு்தல், 
அமி்ைா அமிேம் மறறும் ப்காழுப்பு ஆகியைறவ்ற 
குளுக்்்காைா்க மாறறு்தல் ஆகிய ெணி்களின் 
்ை்கத்வ்தத் ்தடுக்கி்றது.  எை்ை்தான் இன்சுலின், 
கஹ்்பாகிகளசீமிக் ஹார்மான் (இரத்்தச் 
செரக்்கவர குவ்றப்பு ஹார்மான்)  எைப்ெடுகி்றது.

பி ்ள ா ஸ் ம ா வி ல	
இன்சுலினின்	 அணர	
ஆயுட்்காலம்	6	நிமிடங்்கள.	
இ ர த் ெ த் தி லி ரு ந் து	

இன்சுலின்	தேளிவய்ற	எடுத்துகத்காளளும்	
வ�ரம்	10-15	நிமிடங்்கள.

குளுக்க்கான்	(Glucagon)

குளுக்்க்கான் ஒரு ொலிபெப்வடடு 
ஹார்மாைாகும். இது ்கல்லீரலின் ்மல் 
பசெயல்ெடடு கிவேக்்்காஜவை குளுக்்்காைா்க 
மாறறுகி்றது (Glycogenolysis).  ்மலும், ோக்டிக் 
அமிேத்திலிருநதும், ்கார்ொவஹட்ரட அல்ோ்த 
மூேக்கூறு்களிலிருநதும் குளுக்்்காஸ் உறெத்தி 
பசெய்து (Gluconeogenesis) இரத்்தத்தில் ்செரப்ெ்தால் 
குளுக்்்காஸ் அேவு அதி்கரிக்கி்றது. 
அதுமடடுமின்றி, பசெல்்களில் குளுக்்்காஸின் 
ெயன்ொடடு அேவையும், குளுக்்்காஸின் 
உள்்ேறும் அேவையும் குளுக்்்கா்கான் 
்தடுப்ெ்தால், இரத்்தத்தில் செரக்்கவரயின் அேவு 
அதி்கரிக்கி்றது.  எை்ை, இந்த ஹார்மான் 
கஹ்பரகிகளசீமிக் ஹார்மான் (இரத்்தச் 
செரக்்கவரவய உயரத்தும் ஹார்மான்) 
எைப்ெடுகி்றது. நாள்ெடட வஹெரகிவேசீமியா, 
வடயெடிஸ் பமலிடடஸ் என்னும் நீரிழிவு 
்நாய்க்குக் ்காரணமாகி்றது.

11.2.9		இன	உறுப்பு்கள	(Gonads)

விந்ெ்கம்	(Testis)	

ஆண்களில் ஓரிவண விந்த்கங்கள் விந்த்கப் 
வெயில் உள்ேை.  விந்த்கமாைது இைப்பெருக்்க 
உறுப்ொ்கவும் மறறும் நாேமில்ோச் சுரப்பியா்கவும் 
பசெயல்ெடுகி்றது.  விநது நுணகுழல்்கள் மறறும் 
இவடயீடடுச் பசெல்்கோல் (லீடிக் பசெல்்கள் -  
Leydig cells) விந்த்கம் ஆக்்கப்ெடடுள்ேது.  

்்தாலின் பமன்்தவசெ்கள் மறறும் 
உள்ளுறுப்புத் ்தமனி்கவேத் தூணடி  இரத்்த 
ஓடடத்வ்தக் குவ்றக்கின்்றது.  எலும்புத் 
்தவசெ்களுக்கு இரத்்த ஓடடத்வ்த அதி்கரிப்ெ்தன் 
மூேம் எலும்புத்்தவசெ, இ்தயத்்தவசெ மறறும் 
நரம்புத் திசுக்்களின் ைேரசிவ்த மாற்ற 
வீ்தத்வ்தயும் உயரத்துகின்்றது.

11.2.8		்கணையம்	(Pancreas)

்கவணயம் ஒரு கூடடுச் சுரப்பியாகும். இது 
நாேமுள்ே மறறும் நாேமில்ோச் சுரப்புப் 
ெணி்கவே ்மறப்காள்கின்்றது.  ்கவணயம் 
இவரப்வெயின் கீழ் அவமநதுள்ே இவே 
ைடிைச்சுரப்பியாகும். ்கவணயத்தில் 
அசினித்திசு மறறும் ோங்கரஹானின் திடடு்கள் 
என்்ற இருவி்தத் திசுக்்கள் உள்ேை.  அசினி, 
பசெரிப்பு பநாதி்கவேயும், ோங்கரஹானின் 
திடடு்கள் இன்சுலின் மறறும் குளுக்்க்கான் 
்ொன்்ற ஹார்மான்்கவேயும் சுரக்கின்்றை.  
மனி்த ்கவணயத்தில் ஒன்று மு்தல் இரணடு 
மில்லியன் ோங்கரஹானின் திடடு்கள் 
உள்ேை.  ஒவபைாரு திடடிலும் 60% பீடடா 
பசெல்்களும் 30% ஆல்ஃொ பசெல்்களும் 10% படல்டா 
பசெல்்களும் உள்ேை. ஆல்ஃொ பசெல்்கள் 
குளுக்்க்காவையும், பீடடாபசெல்்கள் 
இன்சுலிவையும் படல்டா பசெல்்கள் 
பசொமட்டாஸ்்டடின் என்்ற ஹார்மாவையும் 
சுரக்கின்்றது.
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படம் 11.7 ்ாஙகரைானின் திட்டுகள் அமைப்பு 
(கமையம்)

இன்சுலின்	(Insulin)			

பெப்வடடு ஹார்மாைாை இன்சுலின், உடலின் 
குளுக்்்காஸ் செமநிவே ்ெணு்தலில் முக்கியப் 
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அணட்கம்	(Ovary)		
பெண்களில் ஓரிவண அணட்கங்கள் 
அடிையிறறின் இடுப்புப் ெகுதியில் அவமநதுள்ேது.  
அணட்க ஃொலிக்கிள் பசெல்்கள் மறறும் ஸ்ட்ராமா 
ஆகியைறவ்ற அணட்கம் ப்காணடுள்ேது.  
அணடத்வ்த (முடவட) உருைாக்குைதுடன் 
ஈஸ்ட்ராஜன் மறறும் பு்ராபஜஸ்டீ்ரான் 
்ொன்்ற ஸ்டீராய்டு ஹார்மான்்கவேயும் 
அணட்கம் சுரக்கின்்றது.  ெருைம் எய்தும் ்ொது 
(puberty) பெண இை உறுப்பு்களின் முதிரச்சி 
மறறும் இரணடாம் நிவே ொல்ெணபு்கள் 
ைேரச்சியில் ஈஸ்ட்ராஜன் ெங்காறறுகின்்றது. 
ஈஸ்ட்ராஜன் பு்ராபஜஸ்டி்ரானுடன் இவணநது 
மாரெ்க ைேரச்சிவய ்மம்ெடுத்துைதுடன் 
மா்தவிடாய் சுழறசிவயயும் துைக்குகின்்றது.  
்கருப்வெயில் ்கரு ெதிை்தறகு ்கருப்வெவய 
பு்ராபஜஸ்டீ்ரான் ்தயார ெடுத்துகின்்றது.  இது 
்கரப்ெக்்காேத்தில் ்கருப்வெ சுருஙகுைவ்தக் 
குவ்றத்து, ொல் சுரப்பியின் ைேரச்சி மறறும்   ொல் 
உறெத்திவயத் தூணடுகி்றது. ்கருப்வெயில் 
நவடபெறும் முன்மா்தவிடாய் மாற்றங்களுக்கும் 
்தாய் ்செய் இவணப்பு திசு உருைாக்்கத்திறகும் 
பு்ராபஜஸ்டி்ரான் ்காரணமா்க உள்ேது.

	குறிப்பு
மாெவிடாய	 சுழறசியின்	 முழுதும்	 FSH,	 LH,	
ஈஸ்ட்வராஜன்	 மறறும்	 புவராதஜஸ்டிவரான்	
ஹார்வமான்்களின்	 உச்்சத்ணெக	
்கணடறியவும்.

சிறுநீர்	்கர்ப்ப	ஆயவு	முண்ற	மூலம்	சிறுநீரில	
hCG	 (Human	 chorionic	 gonadotropin)	 
இருப்பணெ	 ்கணடறியலாம்.	 	 ்கருவுற்ற	
ஒன்று	 அலலது	 இரணடு	 ோரங்்களில	
சிறுநீரில	hCGயின்	இருப்பு	புலப்படும்.

11.2.10		இெய,	சிறுநீர்க,	இணரப்ணப	குடல	
பாணெ	ஹார்வமான்்கள(Hormones	of	heart,	
kidney	and	gastro	intestinal	tract)

இ்தயம், சிறுநீர்கம் மறறும் இவரப்வெ குடல்ொவ்த 
ெகுதியில் உள்ே திசுக்்கள், ெகுதி நாேமில்ோச் 
சுரப்பி்கோ்கச் பசெயல்புரிகின்்றை.
 இ்தயத்தின் ஏடரியல் சுைரில் உள்ே 
்காரடி்யாடிவசெடடு்கள் எனும் சி்றப்புத்திசுக்்கள் 
ஏடரியல் ்நடரியூரடிக் ்காரணி (ANF)  எனும் 
முக்கிய பெப்வடடு ஹார்மாவைச் சுரக்கின்்றது.  

இவடயீடடுச் பசெல்்களில் உறெத்தியாகும் ெே 
ஆணொல் ஹார்மான்்கள் ஒடடுபமாத்்தமா்க 
ஆன்ட்ராஜன் எைப்ெடுகின்்றது. இதில் 
படஸ்்டாஸ்டீ்ரான் முக்கியமாை்தாகும்.

சடஸ்்டாஸ்டீ்ரானின் ்பணிகள்: FSH மறறும் 
LH தூணடு்தோல் ஆண இை உறுப்பு்களின் 
முதிரச்சிவய படஸ்்டாஸ்டீ்ரான் 
துைக்குகின்்றது. ்மலும், இரணடாம் நிவே 
ொல்ெணபு்களின் ைேரச்சி, ்தவசெ ைேரச்சி, மு்கம் 
மறறும் அக்குள் ெகுதியில் ்ராமைேரச்சி, 
ஆணகுரல் மறறும் ஆணின் ொலிய நடத்வ்த்கள் 
ஆகியைைறவ்ற படஸ்்டாஸ்டீ்ரான் 
உருைாக்கின்்றது.  இது உடலின் ஒடடுபமாத்்த 
எலும்பு்களின் எவடவயக் கூடடுைதுடன் 
விந்தணுைாக்்கத்வ்தயும் தூணடுகின்்றது.

	குறிப்பு 

ஹியூமுலின்	 N	 (Humulin	 N):	 மனிெ	
இன்சுலின்	 DNA	 மறுவ்சர்கண்க	 தொழில	
நுட்பம்	 (மரபுப்	 தபாறியியல)	 மூலம்	
உறபத்தி	த்சயயப்படுகின்்றது.	இது	நீரிழிவு	
வ�ாயாளி்களுககு	 ஊசி	 மூலம்	
த்சலுத்ெப்படுகின்்றது.	 த்சரிப்பு	
த�ாதி்க்ளால	 த்சரிக்கப்பட்டு	 விடும்	
என்பொல	 ோயேழிவய	 எடுத்துக	
த்காளேதிலணல.

	தெரிந்து	தெளிவோம்
�ா்ளமிலலாச்சுரப்பி்கள	 வேதித்தூதுேர்்கள	
எனும்	 சில	 ஹார்வமான்்கண்ளச்	 சுரந்து	 
உடல	 த்சயல்கண்ள	 ்கட்டுப்படுத்தி	
ஒருங்கிணைககின்்றது.	 	 சில	
உடறத்சயலியல	 ்காரணி்க்ளால	 இரத்ெ	
்சர்க்கணர	அ்ளவு	உயர்கின்்றது.
அ)		இரத்ெ	 குளுகவ்காஸ்	 அ்ளணே	

உயர்த்துேெற்கான	 ்காரணி்கண்ளக	
குறிப்பிடு்க

ஆ)		இந்ெ	 ஹார்வமானின்	 வேதித்ென்ணம	
யாது?	 உடலில	 இென்	 பங்கிணன	
விோதிக்கவும்.

இ)		இந்நிணலணய	 எவோறு	 ெணலகீழா்க	
மாற்ற	இயலும்?
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இரத்்த அழுத்்தம் அதி்கரிக்கும்்ொது ANF  சுரநது 
இரத்்தக் குழல்்கவே விரிைவடயச் பசெய்து இரத்்த 
அழுத்்தத்வ்தக் குவ்றக்கின்்றது. 

 சிறுநீர்கத்தில் சரனின் (Renin), 
எரித்்ரா்பாயடின் (Erythropoietin) மறறும் 
காலசிட்ரியால (Calcitriol) எனும் ஹார்மான்்கள் 
சுரக்கின்்றை. ஜக்ஸ்டா கிோமரூோர பசெல்்களில் 
(Juxta glomerular cells-JGA) சுரக்்கப்ெடும் பரனின் 
இரத்்தத்தில் ஆஞசி்யாபடன்சின் உருைாகும் 
்ொது இரத்்த அழுத்்தத்வ்த அதி்கரிக்கின்்றது.  
JGA பசெல்்களில் உருைாகும் மறப்றாரு 
ஹார்மாைாை எரித்்ராொயடின் 
எலும்புமஜவஜயில் இரத்்த சிைப்ெணுக்்களின் 
உறெத்திவய (Erythropoiesis) தூணடுகின்்றது.  
பநஃப்ரானின் அணவமச் சுருள்நுண குழல்  
ெகுதியில் சுரக்கும் ்கால்சிடரியால் எனும் 
ஹார்மான் பசெயல்ெடு நிவேயிலுள்ே 
வைடடமின் D3  ஆகும்.  குடலில் இருநது ்கால்சியம் 
மறறும் ொஸ்ெரஸ் உடகிரகித்்தவே 
உயரத்துைதுடன் எலும்பு உருைாக்்கத்வ்தயும் 
்கால்சிடரியால் துரி்தப்ெடுத்துகின்்றது.

இணரப்ணப	குடலபாணெ	ஹார்வமான்்கள	
(Gastro	intestinal	tract	hormones)

்்கஸ்டரின், ்்காலிசிஸ்்டாவ்கனின் (CCK),  
பசெக்ரிடடின்  மறறும் இவரப்வெத் ்தவட பெப்வடடு 
(GIP) ்ொன்்ற ஹார்மான்்கவே இவரப்வெ 
குடறொவ்தயில் உள்ே சி்றப்பு நாேமில்ோச் 
சுரப்பி பசெல் ப்தாகுப்பு சுரக்கின்்றது. ்்கஸ்டரின், 
இவரப்வெ  சுரப்பி்கவேத் தூணடி 
வஹட்ராகு்ோரிக் அமிேம் (HCl) மறறும் 
பெப்ஸி்ைாஜவைத் தூணடுகின்்றது.  உணவில் 
உள்ே ப்காழுப்பு மறறும் ப்காழுப்பு அமிேத்வ்தப் 
பொறுத்து முன்சிறு குடலில் 
்்காலிசிஸ்்டாவ்கனின் (CCK) சுரக்கின்்றது.  
CCK பித்்தப்வெயின் மீது பசெயல்ெடடு பித்்த நீவர 
முன்சிறுகுடலினுள் பைளியிடுகி்றது. ்மலும், 
்கவணய நீர உறெத்தியாகி பைளிைருைவ்தயும் 
தூணடுகின்்றது.  ்கவணயத்தின் அசினிபசெல்்கள் 
மீது பசெக்டரிடின் பசெயல்ெடடு நீர மறறும் - 
வெ்காரெ்ைட அயனி்கவேச் சுரநது உணவின் 
அமிேத்்தன்வமவய நடுநிவேயாக்குகின்்றது.  
GIP இவரப்வெ சுரப்வெயும் அ்தன் இயக்்கத்வ்தயும் 
்தடுக்கின்்றது.

11.3.  நாளமில்ாச் சுரப்பிகளின குசை 
மற்றும் மிசகச் மையல�ாடுகள் 
மற்றும் அவற்று்டன 
மதா்டரபுச்டய ்காளாறுகள் 
(Hypo and Hyper activity of 
endocrine glands and related 
disorders)

நாேமில்ோச் சுரப்பி்களின் குவ்ற சுரப்பு  மறறும் 
மிவ்க சுரப்பு  ஆகியவை ெல்்ைறு ்்காோறு்கவே 
உருைாக்குகின்்றை.

குள்ளத்ென்ணம	(Dwarfism)	

குழநவ்த்களில் ைேரச்சி ஹார்மான் குவ்றைா்கச் 
சுரப்ெ்தால் குள்ேத்்தன்வம ஏறெடுகின்்றது.  
இ்தைால், எலும்பு மணடே ைேரச்சி மறறும் ொல் 
முதிரச்சி ்தவடெடுகி்றது .  இைர்கள் அதி்கெடசெம்  
4 அடி உயரம் மடடு்ம இருப்ெர (ெடம் 11.8).

படம் 11.8 குள்ளததன்மை

 இராட்்செத்	ென்ணம	(Gigantism)

 குழநவ்த்களில், ைேரச்சி ஹார்மான் உெரியா்கச் 
சுரப்ெ்தால் இராடசெ்தத் ்தன்வம ஏறெடுகின்்றது.  
இ்தைால், எலும்பு மணடே ைேரச்சி மிவ்கயா்க 
அவமயும் (8 அடி உயரம் ைவர). ்மலும், வ்க, 
்கால்்கள் ைேரச்சிக்்்கறெ உடல் உள்ளுறுப்பு்களின் 
ைேரச்சி விகி்தம்  இருப்ெதில்வே (ெடம் 11.9).

 அகவராதம்காலி	(Acromegaly)	

பெரியைர்களுக்கு ைேரச்சி ஹார்மான் 
அதி்கரிப்ெ்தால் இநநிவே ்்தான்றுகின்்றது. 
அக்்ராபம்காலியின் சிே அறிகுறி்கோைை, வ்க 
எலும்பு்கள், ்கால் ொ்த எலும்பு்கள் மறறும் ்தாவட 
எலும்பு்கள் மிவ்க ைேரச்சி பெறுகின்்றை. ் மலும், 
இை உறுப்பு்களின் ஒழுங்கற்ற பசெயல்ொடு்கள், 
ையிறறுறுப்பு்கள், நாக்கு, நுவரயீரல், இ்தயம், 
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 படம் 11.9 இராட்்சதத தன்மை

்கல்லீரல், மணணீரல், மறறும் நாேமில்ோச் 
சுரப்பி்கோை வ்தராய்டு, அடரிைல் ்ொன்்றவை 
பெரி்தா்தல் ஆகியவையும் இந்நாயின் 
அறிகுறி்கோகும் (ெடம் 11.10).

படம் 11.10 அக்ராமைகாலி

கிரிடினி்சம்(Cretinism)	

குழநவ்த்களில் குவ்றவ்தராய்டு சுரப்பு ்காரணமா்க 
இநநிவே உணடாகின்்றது.  இ்தைால், குவ்றைாை  
எலும்புைேரச்சி,  ொல் ெணபில் முதிரச்சியின்வம, 

மைைேரச்சி குவ்ற்தல், ்தடித்்த சுருஙகிய ்்தால், 
்தடித்்த துருத்திய நாக்கு, உப்பிய மு்கம், 
குடவடயாை ்தடித்்த வ்க மறறும் ்கால்்கள் 
ஆகியவை ்்தான்றுகின்்றை.  இ்தன் பி்ற 
அறிகுறி்கள், குவ்றந்த அடிப்ெவட ைேரசிவ்த 
மாற்றவீ்தம்,  குவ்றந்த நாடித்துடிப்பு, குவ்றந்த 
உடல் பைப்ெநிவே, மறறும்  இரத்்தக் 
ப்காேஸ்டிரால் அேவு அதி்கரிப்பு 
்ொன்்றைைாகும் (ெடம் 11.11).

படம் 11.11 கிரிடினி்சம்
மிகஸிடீமா	(Myxoedema)	

பெரியைர்களுக்கு வ்தராய்டு சுரப்பு  குவ்றை்தைால் 
மிக்ஸிடீமா ஏறெடுகின்்றது. இது  கலலின் ்நாய 
(Gull’s disease) என்றும் அவழக்்கப்ெடுகின்்றது.
குன்றிய மூவேச்பசெயல்ொடு, நிவைைாற்றல் 
இழப்பு, 

படம் 11.12 மிகஸிடீைா
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படம் 11.14 முன் கழுததுக கழம்
தடட்டனி	(Tetany)
ொராவ்தராய்டு ஹார்மான் (PTH) சுரப்பு 
குவ்றை்தால் இநநிவே ஏறெடுகின்்றது. PTH 
குவ்றை்தால் இரத்்தத்தில் ்கால்சியத்தில் அேவு 
குவ்றகின்்றது (Hypocalcemia). இ்தன் விவேைா்க, 
இரத்்தப் ொஸ்்ெட அேவு அதி்கரித்து ்கால்சியம் 
மறறும் ொஸ்்ெட சிறுநீர்கத்தின் ைழி்ய 
பைளி்யறுைது குவ்றகின்்றது. ைலிப்பு, ்தாவட்கள் 
கிடடிப்்ொ்தல், மிவ்க இ்தயத்துடிப்பு வீ்தம், மிவ்க 
உடல் பைப்ெநிவே, ்தவசெஇறுக்்கம் ்ொன்்றை 
படடடனி ்நாயின் அறிகுறி்கள் ஆகும்.

ணஹபர்பாரா	ணெராயடி்சம்	
(Hyperparathyroidism)	
இநநிவே PTH அேவு இரத்்தத்தில் உயரை்தால் 
்்தான்றுகின்்றது.  இ்தைால், எலும்பு்களில் 
்தாதுப்பு்கள் குவ்ற்தல், முடிச்சு உருைா்தல், 
எலும்பு்கள் பமன்வமயா்தல், ்தவசெச்சுருக்்க 
பசெயலிழப்பு, பொதுைாை ெேவீைம் மறறும் 
சிறுநீர்கக் ்்காோறு்கள்  ்ொன்்றவை 
ஏறெடுகின்்றை.

படம் 11.15 அடி்சனின் ்நாய்

நி்தாைமாை உடலியக்்கம், நி்தாைமாை ்ெச்சு  
மறறும் பொதுைாை உடல் ெேவீைம், உேரந்த, 
பசொரபசொரப்ொை ்்தால், ்்தாலில் ஆங்காங்்க 
மடடும் உ்ராமங்கள், உப்பிய மு்கம், பி்றழ்ந்த 
இைஉறுப்புச் பசெயல்ொடு்கள், குவ்றந்த அடிப்்பகட 
ேளரசிகத மாற்ை வீதம் (BMR), ெசியின்வம, 
குவ்றந்த உடல் பைப்ெ நிவே ்ொன்்றவை 
மிக்ைடீமா ்நாயின் அறிகுறி்கள் ஆகும்  
(ெடம் 11.12).

கிவரவின்வ�ாய	(Grave’s	disease)

கத்ராடாக்ஸி்காசிஸ் அல்ேது எக்ஸைாப்தாலமிக் 
காயட்டர (Exopthalmic goitre) எைவும் இந்நாய் 
அவழக்்கப்ெடுகி்றது.  வ்தராக்ஸின் மிவ்க சுரப்ொல் 
இந்நாய் ஏறெடுகின்்றது.    வ்தராய்டு சுரப்பியில் 
வீக்்கம், அடிப்ெவட ைேரசிவ்த மாற்ற வீ்தம் 
உயரவு (BMR 50 – 100%),  உயரசுைாசெ வீ்தம், உயர 
்கழிவு நீக்்க  வீ்தம், மிவ்க இ்தயத்துடிப்பு, மிவ்க 
இரத்்த அழுத்்தம், மிவ்க உடல் பைப்ெநிவே, 
துருத்திய்கண்கள், ்கண ்தவசெ்களின் 
பசெயல்குவ்றொடு மறறும் உடல் எவடகுவ்றவு 
்ொன்்றவை இந்நாயின் அறிகுறி்கள் ஆகும் 
(ெடம் 11.13).

படம் 11.13 கி்ரவின்்நாய்

முன்	்கழுத்துக	்கழணல	(Simple	goitre)

இது மண்ட்க்கழக் (Endemic goitre) என்றும் 
அவழக்்கப்ெடும். இது வ்தராக்ஸின் சுரப்பு 
குவ்றை்தால் ஏறெடுகின்்றது.  வ்தராய்டு சுரப்பி 
வீஙகு்தல், சீரத்தில் வ்தராக்ஸின் அேவு குவ்ற்தல், 
TSH  சுரத்்தல் அதி்கரிப்பு ஆகியை முன் ்கழுத்துக் 
்கழவேயின் சிே அறிகுறி்கோகும் (ெடம் 11.14). 
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அடி்சனின்	வ�ாய	(Addison’s	disease)	

இநநிவே அடரிைல் ்காரபடக்ஸில் இருநது 
குளுக்்்கா ்காரடி்காய்டு்கள் மறறும் ்தாது்கேந்த 
்காரடி்காய்டு்கள் குவ்றைா்கச் சுரப்ெ்தால் 
ஏறெடுகின்்றது. ்தவசெப்ெேமின்வம, குவ்ற 
இரத்்தஅழுத்்தம், ெசியின்வம, ைாநதி, ்்தாலில் 
நி்றமி்கள் அதி்கரிப்பு, குவ்றந்த ைேரசிவ்த 
மாற்றம், குவ்ற  உடல் பைப்ெநிவே, இரத்்த அேவு 
குவ்ற்தல், உடல் எவட இழப்பு ்ொன்்றை 
இந்நாயின் அறிகுறி்கோகும் (ெடம் 11.15). 
குவ்றைாை ஆல்்டாஸ்டீ்ரான் உறெத்தியிைால், 
நீர, ்சொடியம், கு்ோவரடு ஆகியவை அதி்க 
அேவில் சிறுநீ்ராடு பைளி்யறுகின்்றை. 
பொடடாசியத்தின் அேவும் குவ்றை்தால் நீரிழப்பு 
ஏறெடுகி்றது.

குஷிங்கின்	குண்றபாடு	 
(Cushing’s	syndrome)

இநநிவே பிடயூடடரியின் ACTH மிவ்கசுரப்பு 
மறறும் குளுக்்்கா்காரடி்காய்டு (்காரடி்சொல்) 
மிவ்க சுரப்பு ஆகியைற்றால் ஏறெடுகின்்றது. மு்கம், 
நடுவுடல் மறறும் பிடடப்ெகுதி்களில்  ெருத்்த நிவே, 
மு்கம், வ்க, ்கால்்களில் சிைந்த நிவே, ்கன்றிய 
பமல்லிய ்்தால், மிவ்க ்ராம ைேரச்சி, 
எலும்பு்களில் ்தாதுக்்கள் குவ்ற்தல் (Osteoporosis), 
சிஸ்்டாலிக் மிவ்க இரத்்த அழுத்்தம் ்ொன்்றை 
இ்தன் ெணபு்கள் ஆகும்.  இைப்பெருக்்க 
உறுப்பு்களின் பசெயலிழப்பும் இ்தன் அறிகுறியாகும் 
(ெடம் 11.16).

படம் 11.16   குஷிஙகின் குமைபாடு
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ணஹவபாகிண்ளசீமியா	(Hypoglycemia)

இன்சுலின் சுரப்பு அதி்கரிப்ெ்தால் இரத்்த 
குளுக்்்காஸ் அேவு குவ்றகின்்றது. இநநிவேக்கு 
வஹ்ொகிவேசீமியா என்று பெயர.  இ்தைால், 
இரத்்தச் செரக்்கவர அேவு உணவுக்கு முன்ைர 
இருக்்க ்ைணடிய அேவைக் ்காடடிலும் 
குவ்றகி்றது.  இ்தயத்துடிப்பு அதி்கரிப்பு, ெேவீைம்,  
ெயஉணரவு, ்தவேைலி, குழப்ெநிவே, 
ஒருஙகிவணப்பின்வம, ்ெச்சு குே்றல்,  ்கால், வ்க 
ைலிப்பு மறறும் ்்காமா ்ொன்்ற தீவிர 
மூவேத்ப்தாடரொை ்நாய்்கள் ஆகியவை 
்்தான்றுகின்்றை.

	குறிப்பு
இயலபான	இரத்ெ	குளுக	வ்காஸ்	அ்ளவு

உைவுககு		முன்:		70	-	110		மி.கி	/	தட.லி	(100	ml)

உைவுககுப்	பின்	:	110	-	140	மி.கி	/தட.லி	(100	ml)

ணஹபர்கிண்ளசீமியா	(Hyperglycemia)

இது வடயாபெடடிஸ் பமலிடடஸ் எைப்ெடும் 
செரக்்கவர ்நாயாகும். இன்சுலின் குவ்றைா்கச் 
சுரப்ெ்தால் இந்நாய் ஏறெடுகின்்றது.  இ்தைால், 
இரத்்தச் செரக்்கவர அேவு அதி்கரிக்கின்்றது. இது 
மு்தல் ைவ்க வடயாபெடடிஸ், இரணடாம் ைவ்க 
வடயாபெடடிஸ் எை இருைவ்கப்ெடும். மு்தல் 
ைவ்க வடயாபெடடிஸ் இன்சுலின் சொரபு ைவ்க 
எைப்ெடும். உடலின் ்நாய்த்்தாக்்கம் அல்ேது 
வைரஸ் ்தாக்்கம் ்காரணமா்க இன்சுலின் 
ஹார்மான் சுரப்பு குவ்றை்தால் இநநிவே 
்்தான்றுகின்்றது.  இரணடாம் ைவ்க 
வடயாபெடடிஸ் இன்சுலின் சொரா ைவ்க 
எைப்ெடும்.  இவைவ்கயில் இன்சுலினுக்்காை 
உணரவுத்தி்றன் குவ்றைா்க இருப்ெ்தால் 
ஏறெடுகின்்றது. இ்தறகு ‘இன்சுலின் எதிரப்பு’  
என்றும் பெயர. இந்நாயின் அறிகுறி்கோைை: 
ொலியூரியா (மிவ்க சிறுநீரப்்ொக்கு), 
ொலிஃ்ெஜியா (மிவ்கயாை உணவு 
உடப்காள்ளு்தல்), ொலிடிப்சியா (அதி்கத் ்தா்கம் 
்காரணமா்க மிவ்கயாை நீரமப்பொருட்கள் 
அருநது்தல்), கீட்டாசிஸ் (ப்காழுப்பு சிவ்தநது 
குளுக்்்காைா்க மாறுை்தால் ்்தான்றும் 
கீட்டான்்கள்), குளுக்்்கா நி்யாபஜனிசிஸ் 
(்கார்ொவஹட்ரட அல்ோ்த பொருட்கோை 
அமி்ைா அமிேங்கள் மறறும் ப்காழுப்பில் 
இருநது குளுக்்்காஸ் ்்தான்று்தல் ) ஆகியை.
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மையற்சக 
குளிர�ா�ஙகசள 
தவிரக்கவும்.
ேர்த்ெ்க	 ரீதியான	

குளிர்பானங்்கள	 �மது	 �ா்ளமிலலா	 சுரப்பி	
மணடலத்ணெ	 	 சீரழிககின்்றன.	 	 இெணன	
அருந்துேொல	 இரத்ெ	 ்சர்க்கணர	 அ்ளவு	
உயர்ந்து	 இரத்ெ	 ்சர்க்கணரணயக	 குண்றக்க	
இன்சுலின்	சுரப்ணப	உயர்த்துகின்்றது.		இந்ெ	
உயர்ேணடந்ெ	 இன்சுலின்	 அ்ளவு	
வ�ாயத்ெணட்காப்ணப	 மழுங்்கச்த்சயது	
உடறபருமன்,	 இரத்ெஓட்ட	 குண்றபாடு	
முெலியேறண்ற	ஏறபடுத்துகி்றது.

	ணடயாதபட்டிஸ்	இன்ஸிபிடஸ்	 
(Diabetes	insipidus)

 இக்குவ்றொடு பிடயூடடரியின் பின்்கதுப்பு 
ஹார்மாைாை ைா்சொப்ரஸ்ஸின் (ADH) சுரப்பு 
குவ்றை்தால் ்்தான்றுகின்்றது. ொலியூரியா 
மறறும் ொலிடிப்சியா ்ொன்்றவை இ்தன் 
அறிகுறி்கோகும்.

11.4  ஹார்மானகள் மையல�டும் 
விதம் (Mechanism of hormone 
action)

ஹார்மான்்கள் இரத்்தத்தின் மூேம் எப்்ொதும் 
சுழறசியி்ே்ய இருந்தாலும்  உடலின் 
்்தவைக்்்கறெ அ்தன் அேவு குவ்றய்ைா, 
கூட்ைா பசெய்கின்்றது.  இ்தன் உறெத்தி பின்னூடட 
முவ்ற மூேம் ்கடடுப்ெடுத்்தப்ெடுகின்்றது.  
இம்முவ்றயில், வஹ்ொ்தோமவை்யா, 
பிடயூடடரிவய்யா அல்ேது இரணவடயு்மா 
தூணடி ஒருகுறிப்பிடட ஹார்மானின் சுரப்பு 
்கடடுப்ெடுத்்தப்ெடுகின்்றது.  ்நரமவ்ற பின்னூடட 
முவ்றயில் ஹார்மான் சுரப்பு உயரகி்றது.  
எதிரமவ்ற பின்னூடட முவ்றயில் ஹார்மான் 
சுரப்பு குவ்றகி்றது.  இவைவ்கயில், பின்னூடட 
நி்கழ்ைாைது உடலில் செமநிவேவய ்ெணுைதில் 
முக்கியப் ெங்காறறுகின்்றது.

பெப்வடடு ஹார்மான்்கள், ஸ்டீராய்டு 
ஹார்மான்்கள் மறறும் அமி்ைா அமிேம் 
சொரந்த ஹார்மான்்கள் எை ்ைதியவமப்பு 
அடிப்ெவடயில் ஹார்மான்்கள் மூன்று பெரும் 
ைவ்க்கோ்க உள்ேை.

 ச்பப்கடடு ஹார்மான்கள், 
ொஸ்்ொலிபிட பசெல்செவவை ்கடக்்க இயோது. 
இவைபசெல் ெரப்பிலுள்ே உணர்ைறபி்களுடன் 
இவணநது மாற்றமவடயும் இடமாை ்்கால்வ்க 
உறுப்பு்களுக்கு அனுப்ெப்ெடுகின்்றது. இது 
மு்தோம் தூதுைர்கோ்கச் பசெயல்ெடுகி்றது. 
உணர்ைறபி்களுடன் இவணந்த ஹார்மான்்கள் 
இேக்கு பசெல்லுக்குள் நுவழைதில்வே. ஆைால், 
இ்தன் விவேைா்க வசெக்ளிக் அடி்ைாசின் 
்மா்ைா ொஸ்்ெட (cAMP) ்ொன்்ற இரணடாம் 
தூதுைர்களின் உறெத்தி தூணடப்ெடுகின்்றை. 
இச்பசெயல் பசெல் ைேரசிவ்த மாற்றத்வ்த 
ஒழுஙகுப்ெடுத்துகி்றது. இம் மாற்றத்திவை 
அடிவை்ேட வசெக்்ேஸ் (Adenylate cyclase) எனும் 
பநாதி தூணடுகின்்றது. பசெல்செவவில் ஒடடியுள்ே 
ஹார்மான் மறறும் பசெல்லினுள் cAMP-யால்  
ஏறெடடுள்ே விவேவு ஆகியைைறறின் 
இவட்யயுள்ே ப்தாடரபு செமிக்வஞை ப்தாடரிவணவு 
(குறியனுப்ெல் பொழிவு) ஆகும். இ்தன் ஒவபைாரு 
ெடிநிவேயிலும் செமிக்வஞை பெருக்்கமவடய  
ைாய்ப்புள்ேது (ெடம் 11.17).
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படம் 11.17 மபப்மடடு ைார்ைான்கள் ம்சயலபடும் விதம்

1.  ஒரு ஹார்மான் மூேக்கூறு பசெயலிழக்கும் 
முன்ைர ெே உணர்ைறபி்களுடன் 
இவணயோம்.

2.  ஒவபைாரு உணர்ைறபியும் ெே அடிவை்ேட 
வசெக்்ேஸ் பநாதி்கவேத் தூணடோம். இவை 
ஒவபைான்றும் மிவ்கயேவு cAMP-க்்கவே 
உருைாக்்கோம்.

3.  இவைா்றா்க, அதி்கஅேவு செமிக்வஞை அனுப்பு்தல் 
ஒவபைாரு ெடிநிவேயிலும் ்்தான்றுகின்்றை.

cAMP-ன்பசெயவே ொஸ்்ொ வட எஸ்டி்ரஸ் 
(Phospho di esterase) எனும் பநாதி முடிவுக்குக் 
ப்காணடுைருகின்்றது. இன்சுலின், குளுக்்க்கான், 
பசொம்டாட்ராபின் ்ொன்்ற பெப்வடடு 
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ஸ்டீராயடு ம�ாருட்களின 
�யன�ாட்ச்டத் தவிரக்கவும்

 வளரமாற்ை ஸ்டீராயடு 
ம�ாருட்களின முசையற்ை 

�யன�ாடு கடுசமயா� உ்டல ந்க் 
்கட்ச்டத் தருகினைது. இத�ால உயர 
இரத்த அழுத்தம், இதய ்நாயகள், கலலீரல 
�ாதிப்பு, புற்று்நாய, �க்கவாதம் 
இரத்தக்கட்டிகள் ்�ானை விசளவுகள் 
்தானறுகினை�.  பிை �க்க விசளவுகளாக 
குமட்்டல இசைப்புநார மற்றும் இசைப்பு 
நாண �ாதிப்புகள், தச்வலி, மூட்டுவலி, 
தசைபிடிப்பு, வயிற்றுப்்�ாக்கு உைக்கப் 
பிரச்ைச� முதலியவற்சை 
ஏற்�டுத்துகினை�.

  �ா்டச் சுருக்கம்

நாளமில்ாச் சுரப்பிகள் :  இச்சுரப்பி்கள் சுரக்கும் 
ஹார்மான்்கவேக் ்கடத்்த நாேங்கள் ஏதும் 
இல்ோ்த நிவேயில் ்நரடியா்க இரத்்தத்தில் 
விடுவிக்்கப்ெடடு இேக்கு உறுப்பு்கவேத் 
தூணடுகின்்றை.  ்ைதித்தூதுைர்கள் அல்ேது 
்கரிம  விவையூக்கி்கோை இவை 
உணர்ைறபி்கவேக் ப்காணட இேக்கு 
உறுப்பு்களில் இவணநது பசெயல்புகின்்றை.

ஹார்மான்களின் ்பணிகள்: 
ஹார்மான்்கள் இேக்கு உறுப்பு்களின் 
பசெயல்்கவேத் துரி்தப்ெடுத்்த்ைா குவ்றக்்க்ைா 
அல்ேது மாறறியவமக்்க்ைா பசெய்கின்்றை.  
ஹார்மான்்களின் குவ்றசுரப்பு அல்ேது 
மிவ்கசுரப்பு உயிரி்களில் ெல்்ைறு விவேவு்கவே 
ஏறெடுத்துகின்்றை.  ஹார்மான்்கள் ெல்்ைறு  
உடல் மறறும் மைம் சொரந்த ெணி்கவே 
ஒருஙகிவணத்து உடல்  செமநிவேப்்ெணு்தவே 
நிரைகிக்கின்்றை.  

வஹ்ொ்தோமஸ் நரம்பு மணடேத்வ்தயும்  
நாேமில்ோச் சுரப்பி மணடேங்கவேயும் 
இவணக்கின்்றது. பெருமூவேயின் 
டயன்பசெயோன் ெகுதியில் அவமநதுள்ே 
வஹ்ொ்தோமஸ், விடுவிப்பு மறறும் 
்தவடபசெய்யும் ஹார்மான்்கள் மூேம் பிடயூடடரி 
சுரப்பிவய ்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது. பிடயூடடரி 
சுரப்பி, ஆறு ட்ராபிக் ஹார்மான்்கவேச் சுரநது 

ஹார்மான்்கள் இரணடாம் தூதுைர அவமப்பு 
ைழியா்கச் பசெயல்ெடுை்தால் அைறறின் 
விவேவு்கள் குறுகிய ்காே்ம உள்ேை. 

ஸ்டீராயடு ஹார்மான்கள் எளிதில் பசெல் 
செவவைக் ்கடநது, பசெல்லின் அ்க உணர்ைறபி்கள் 
அல்ேது உட்கரு அ்க உணர்ைறபி்களுடன் 
இவணகின்்றை  (ெடம் 11.18) .         உணர்ைறபி்களுடன் 
இவணயும் ்ைவேயில், இவை, ்ைப்றாரு 
உணர்ைறபி-ஹார்மான் கூடடவமப்்ொடு 
இவணவை (receptor – hormone complex (dimerize)) 
உருைாக்குகின்்றை.  இந்த வடமர, DNA உடன் 
இவணநது DNA  வின் ெடிபயடுத்்தல் நி்கழ்வை 
மாறறுகின்்றது.
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படம் 11.18 ஸ்டீராய்டு ைார்ைான்கள் ம்சயலபடும் விதம்
பசெல்லின் mRNA மறறும் புர்தத்தின் அேவை 

திருத்தி அவமப்ெ்தால் ஆல்்டாஸ்டீ்ரான், 
ஈஸ்ட்ராஜன், FSH ்ொன்்ற ஸ்டீராய்டு 
ஹார்மான்்களின் விவேவு்கள் நீணட ்காேம் 
உள்ேை. 
அமி்னா அமி்ம் ொர்நத ஹார்மான்கள் 
கூடு்தல் மாறுொடு்கவேக் ப்காணடு ஒன்று 
அல்ேது இரணடு அமி்ைா அமிேங்கோல் 
ஆைவை. வ்தராய்டு ஹார்மான் வட்ராசின் 
மடடுமல்ோது, ்மலும் ெே அ்யாடின் 
அணுக்்கவேக் ப்காணடுள்ேது.

எபிபநஃப்ரின் (அடரிைலின்) எனும் 
அமி்ைாஅமிேம் சொரந்த ஹார்மான் 
பெப்வடடு ஹார்மான்்கவேப் ்ொல் இரணடாம் 
தூதுைர மூேமா்க்ைா அல்ேது ஸ்டீராய்டு 
ஹார்மான்்கள் ்ொன்று பசெல்லுக்குள் ்நரா்க 
நுவழந்்தா பசெயோறறுகின்்றது.
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நமது உடலின் ெல்்ைறு உடறபசெயல் ெணி்கவே 
ஒழுஙகு ெடுத்துகின்்றது. பிடயூடடரி சுரப்பியின் 
பின் ்கதுப்பு பைளிவிடும் ைா்சொப்ரஸ்ஸின் 
உடலின் நீர மறறும் மின் ெகுபொருட்கவே 
செமநிவேப்ெடுத்துகின்்றது. ஆக்ஸி்டாசின் 
குழநவ்த பி்றத்்தலின் ்ொது உ்தவுகின்்றது.  
பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கும் பமே்டானின் 
உடலின் நாள்சொர சுழறசிவய 
ஒழுஙகுெடுத்துகின்்றது. வ்தராய்டு சுரப்பியில் 
சுரக்கும் வ்தராக்ஸின் ஆளுவம ஹார்மான் 
எைப்ெடுகின்்றது.  இது நரம்பு மணடேம் மறறும் 
எலும்பு மணடே ைேரச்சிவயத் தூணடு்தலுடன் 
அடிப்ெவட ைேரசிவ்த மாற்ற வீ்தத்வ்த (BMR) 
பநறிப்ெடுத்துகின்்றது.

 ொராவ்தராய்டு சுரப்பி உடலின் ்கால்சியம் 
அேவை ஒழுஙகுெடுத்துகின்்றது.  வ்தமஸ் சுரப்பி 
T பசெல்்கவே முதிரச் பசெய்து பசெல்ைழி 
்நாய்த்்தவட ்காப்வெ ்மறப்காள்ப்காள்ைதில் 
முக்கியப் ெங்காறறுகின்்றது.  ்கவணயச் சுரப்பி 
இரத்்தக் குளுக்்்காஸ் செமநிவேவய இன்சுலின் 
மறறும் குளுக்்க்கான் ஹார்மான்்கள் மூேம் 
ஒழுஙகுெடுத்துகின்்றது.

 அடரிைல் ்காரபடக்ஸ் ெகுதியில் சுரக்கும்   
்தாது்கேந்த ்காரடடி்காய்டு்கள் ்தாதுப்புக்்களின் 
ைேரசிவ்த மாற்றத்வ்த ஒழுஙகு ெடுத்துகின்்றை.  
குளுக்்்கா ்காரடி்காய்டு்கள் குளுக்்்காஸ் 
ைேரசிவ்த மாற்றத்வ்த ஒழுஙகு ெடுத்துகின்்றது.  
அடரிைல் பமடுல்ோவில் சுரக்கும் அடரிைலின் 
மறறும் நார-அடரிைலின் ஆகிய இரு 
ஹார்மான்்களும் பநருக்்கடி சூழ்நிவேவய 
எதிரப்காள்ே உ்தவுகின்்றை.  எை்ை, இ்தறகு 
பநருக்்கடி நிவே சுரப்பி என்று பெயர.  ஆண்களின் 
விந்த்கத்தில் சுரக்கும் படஸ்்டாஸ்டீ்ரான் 
இைப்பெருக்்கப் ெணி்கவே ்கடடுப்ெடுத்துகின்்றது.  
பெண்களின் அணட்கத்தில் சுரக்கும் மூன்று 
ஹார்மான்்கோை ஈஸ்ட்ராஜன், 
பு்ராபஜஸ்டி்ரான் மறறும் ரிோக்ஸின் 
இைப்பெருக்்கப் ெணி்கவே பநறிப்ெடுத்துகின்்றது.

 ஹார்மான்்களின் குவ்றொடு மனி்தனில் 
்கடுவமயாை விவேவு்கவே ஏறெடுத்துகின்்றை.  
இ்தைால், உடறபசெயலியல் மறறும் 
உயிர்ைதியியல் ெணி்களில் மாற்றங்கள் ஏறெடடு  
அக்்ராபம்காலி, குள்ேத்்தன்வம, படடடனி, 
வடயபெடடிஸ் ்ொன்்ற குவ்றொடடு ்நாய்்கள் 
்்தான்றுகின்்றை.

		மதிப்பீடு:
I.   செரியாை விவடவயத் ்்தரநப்தடு
1.  உடலின் நிவேயாை அ்கச்சூழ்நிவேவய 

ெராமரிப்ெது இப்ெடியும் அறியப்ெடுகின்்றது. 
அ) ஒழுஙகுெடுத்து்தல்  
ஆ)  உடல் செமநிவே 

்ெணு்தல் 
இ) ஒருஙகிவணப்பு  
ஈ)  ஹார்மான்்களின் 

்கடடுப்ொடு
2.  கீ்ழ ்தரப்ெடடுள்ே இவணயில் எது 

முழுவமயாை நாேமில்ோச் சுரப்பி 
இவணயாகும்?.
அ) வ்தமஸ் மறறும் விந்த்கம்  
ஆ) அடரிைல் மறறும் அணட்கம்  
இ) ொராவ்தராய்டு மறறும் அடரிைல் 
ஈ) ்கவணயம் மறறும் ொராவ்தராய்டு

3.  கீழ் ைருைைைறறுள் எந்த ஹார்மான் 
பிடயூடடரி சுரப்பியின் ்தாக்்கத்திைால் சுரப்ெது 
இல்வே. 
அ) வ்தராக்ஸின்  ஆ) இன்சுலின் 
இ) ஈஸ்ட்ராஜன்  
ஈ) குளுக்்்கா்காரடி்காய்டு்கள்

4.  மனி்த விந்த்கத்தில் விந்தணுைாக்்கம் எ்தைால் 
்கடடுப்ெடுத்்தப்ெடுகின்்றது? 
அ) லூடடிவைசிங ஹார்மான் 
ஆ) ஃொலிக்கிவேத் தூணடும் ஹார்மான் 
 இ)  ஃொலிக்கிவேத் தூணடும் ஹார்மான் 

மறறும் பு்ராோக்டின்
 ஈ)  ைேரச்சி ஹார்மான்  மறறும் பு்ராோக்டின்

5.  இரத்்தச் சீரத்தில் ்கால்சியம் அேவை 
பநறிப்ெடுத்துைது 
அ) வ்தராக்ஸின் 
ஆ) FSH  
இ) ்கவணயம் 
ஈ) வ்தராய்டு மறறும் ொராவ்தராய்டு

6.  அ்யாடின் ்கேந்த உப்பு இ்தவைத் ்தடுத்்தலில் 
முக்கியப்ெங்காறறுகி்றது 
அ) ரிக்ப்கடஸ்  ஆ) ஸ்்கரவி 
இ) ்காய்டர   ஈ) அக்்ராபம்காலி

7.  ் நாய்த்்தவடக்்காப்புடன் ப்தாடரபுவடய சுரப்பி 
எது? 
அ) பீனியல் சுரப்பி  ஆ) அடரிைல் சுரப்பி 
இ) வ்தமஸ் சுரப்பி ஈ) ொராவ்தராய்டு சுரப்பி

8.  கீழ்ைரும் இைவுறுப்பு ஹார்மான்்கள் ெறறிய 
கூறறு்களில் செரியாைவ்தக் குறிப்பிடவும். 
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அ)  LH துணடு்தோல் லீடிக் பசெல்்கள் 
படஸ்்டாஸ்டீ்ராவை உறெத்தி 
பசெய்கின்்றை. 

ஆ)  ்காரப்ெஸ் லூடடியத்்தால் சுரக்்கப்ெடும் 
பு்ராபஜஸ்டி்ரான் குழநவ்த பி்றப்பின் 
்ொது பின் இடுப்புத்  ்தவசெநாண்கவே 
பமன்வமயாக்குகின்்றது.

இ)  பசெர்டாலி பசெல்்கள் மறறும்  
்காரப்ெஸ் லூடடியம் ஆகியவை 
பு்ராபஜஸ்டி்ராவை உறெத்தி 
பசெய்கின்்றை. 

ஈ)  உயிரியல் அடிப்ெவடயில் ்காரெஸ் லூடடியம் 
உருைாக்கும் பு்ரபஜஸ்டி்ரானும் ்தாய்்செய் 
இவணப்புப்ெடேம் உருைாக்கும் 
பு்ரா்ஜஸ்டி்ரானும் மாறுெடுகின்்றது.

9.   ைேரச்சி ஹார்மான் மிவ்க சுரப்ொல் 
குழநவ்த்களுக்குத் ்்தான்றுைது.
அ) கிரிடினிசெம்  ஆ) இராடசெ்தத்்தன்வம  
இ) கி்ரவின் ்நாய்  ஈ) படடடனி

10.  ஒரு ்கருவுற்றபெண குழநவ்தவய பெறறுள்ோர.  
அக்குழநவ்த குடவடயாை ைேரச்சி, 
மூவேைேரச்சி குவ்றொடு, குவ்றந்த 
அறிைாற்றல் தி்றன், இயல்புக்கு மா்றாை ்்தால் 
ஆகிய அறிகுறி்கோல் ொதிக்்கப்ெடடுள்ேது. 
இ்தறகு ்காரணம்.

அ)  குவ்றந்த அேவு ைேரச்சி ஹார்மான் 
சுரப்பு

ஆ) வ்தராய்டு சுரப்பியில் புறறு ்நாய் 
இ) ொரஸ் டிஸ்டாலிஸ் மிவ்கசுரப்பு 
ஈ) உணவில் அ்யாடின் ெற்றாக்குவ்ற

11.  எந்த அவமப்ொல் வஹ்ொ்தோமஸ் முன்ெகுதி 
பிடயூடடரியுடன் இவணநதுள்ேது.

அ).  நியூ்ராவஹ்ொவெஸிஸின் 
படன்டவரடடு்கள்

ஆ)  நியூ்ராவஹ்ொவெஸிஸின் ஆக்ைான்்கள்
இ)  பெருமூவேப் ெகுதியில் இருநது ைரும் 

பைணவம இவழப் ெடவட்கள்
ஈ)  வஹ்ொவெசியல் ்ொரடடல் ப்தாகுப்பு.

12. கீழ்ைருைைைறறுள் செரியாை கூறறு எது? 

அ) ்கால்சி்டானின் மறறும் வ்த்மாசின்   
      ஆகியவை வ்தராய்டு ஹார்மான்்கள். 
ஆ) பெப்சின் மறறும் பு்ராோக்டின்    
      இவரப்வெயில் சுரக்கின்்றது. 
இ) பசெக்ரிடின் மறறும் பராடாப்ஸின்ஆகியை  
      ொலிபெப்வடடு ஹார்மான்்கள் ஆகும். 
ஈ)  ்காரடி்சொல் மறறும் ஆல்்டாஸ்டீ்ரான் 

ஆகியவை ஸ்டீராய்டு ஹார்மான்்கள் 
ஆகும்.

13.  கீ்ழ ப்காடுக்்கப்ெடடுள்ே விவட்களில் 
வ்தராய்டு சுரப்பி குறித்்த ைாக்கியங்களில் எது 
்தை்றாைது எைக் ்கணடுபிடி.

(i)  இது RBC உருைாக்்க நி்கழ்வு்கவேத் ்தவட 
பசெய்கி்றது.

(ii)  இது நீர மறறும் மின்ெகுதி்களின் 
ெராமரிப்புக்கு உ்தவுகின்்றது.

(iii)  இ்தன் அதி்க சுரப்பு இரத்்த அழுத்்தத்திவை 
குவ்றக்்கோம்.

(iv)  இது எலும்பு உருைாக்்க பசெல்்கவேத் 
தூணடுகி்றது.

 அ) (i) மறறும் (ii)  ஆ) (iii) மறறும் (iv) 
 இ) (i) மறறும் (iv) ஈ) (i) மறறும் (iii)

14.  உடல் செமநிவேப் ்ெணு்தல் 
(்ஹாமி்யாஸ்டாசிஸ்) ெறறி எழுது்க.

15.  ஹார்மான்்கள் என்ெவை ்ைதித்தூதுைர்கள் 
எைப்ெடும் – ைாக்கியத்திறகு ைலு்செரக்்கவும்.

16.  அணட உருைாக்்கத்தில் ஈஸ்ட்ராஜன் ெஙவ்கக் 
குறிப்பிடு்க.

17.  வ்தராய்டு சுரப்பியின் அசினி ெறறி எழுது்க.
18.  வடயாபெடடிஸ் பமலிடடஸ் மறறும் 

வடயாபெடடிஸ் இன்சிபிடஸ் ஆகியவை 
ஏறெடுை்தற்காை ்காரணங்கவேக் குறிப்பிடு்க.

19.  அக்்ராபம்காலியின் அறிகுறி்கவேக் 
குறிப்பிடு்க.

20. கிரிடினிசெத்தின் அறிகுறி்கவேக் குறிப்பிடு்க.
21.  வ்தராய்டு சுரப்பி அவமப்வெப் ெறறி சுருக்கி 

எழுது்க.
22.  அடரிைல் ்காரபடக்ஸின் அடுக்கு்கவேயும் 

அ்தன் சுரப்பு்கவேயும் எழுது்க.
23.  வஹெரகிவேசீமியா மறறும் 

வஹ்ொகிவேசீமியா - ்ைறுெடுத்து்க.
24.  ் ்காலி சிஸ்்டா வ்கனின் (CCK) ெணி்கவேக் 

குறிப்பிடு்க.
25.  ைேரச்சி ஹார்மான் இயல்ொை உடல் 

ைேரச்சிக்கு முக்கியமாைது. இக்கூறவ்ற 
நியாயப்ெடுத்்தவும். 

26.  பீனியல் சுரப்பி ஒரு நாேமில்ோச் சுரப்பி – 
இ்தன் ெணிவயப் ெறறி எழுது்க.

27.  அடரிைலின் ஹார்மான் ெணி்கவே விைாதி.
28.  ்கவணயச்சுரப்பிவய உடலிலிருநது நீக்கிைால் 

ஏறெடும் விவேவு்கவே நிறுவு்க.
29.  சிறுநீர்கம் ஒரு நாேமில்ோச் சுரப்பியா்க 

எவைாறு பசெயல்ெடுகி்றது என்ெவ்த விைரி.
30.  இவரப்வெ குடறொவ்த ஹார்மான்்களின் 

ெணி்கவே விரிைா்கக் குறிப்பிடவும்.
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ºî¡¬ñ ï£÷I™ô£ ²óŠHèO¡ Þ¼ŠHì‹ 
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¤¡(T3)

ñø¢Áñ¢ ¬îó£è¢C¡(T4) àìô¤ù¢ Ýø¢øô¢
ñø¢Áñ¢ õ÷ó¢ê¤¬î ñ£ø¢øî¢¬î
ªïø¤ð¢ð´î¢¶îô¢, è£ô¢ê¤«ì£ù¤ù¢

Þóî¢î è£ô¢ê¤òñ¢ Ü÷¬õ ðó£ñó¤î¢îô¢.

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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இமையச்ம்சயலபாடு 

நோைமிலலோ சு�ப்பி மண்�லத்தின் உ�லி

http://www.e-learningforkids.org/health/lesson/endocrine-system/

படிகள்
1. க�ோடுக்�ப்பைடடிருக்கும் உ�லி / வித�வுக் குறியீடத�ப் பைைன்பைடுத்தி  Endocrine System  

என்னும் பைக்�த்திற்குச் கெலலவும். பின்னர Let’s Take a Look என்்ற அம்புக்குறிதைச் கெோடுக்கி 
Next என்பைைதனச் கெோடுக்�வும்.  

2. தித�யில நோைமிலலோ சு�ப்பி�ளின் கபைைர�ள் க�ோடுக்�ப்பைடடிருக்கும். அவற்றில  
ஒவகவோன்்றோ�ச் கெோடுக்கிச் சு�ப்பி�ளின் அதமவி�ம் மற்றும் கெைலபைோடடிதன அறிந்து 
க�ோள்ைவும். 

3. ஹோரரமோனின் கபைைர�தைச் கெோடுக்கி அவற்த்றப் பைற்றிை கூடுைல விவ�ங்�தைத் கைரிந்து 
க�ோள்ைவும்.

4. இவவோறு ஒரு சு�ப்பிதைப் பைற்றி அறிந்து க�ோண்� பி்றகு,  Main Menu  என்பைைதனச் கெோடுக்கி 
முைற்பைக்�த்திற்குச் கென்று ரமற்�ண்� அரை கெைலபைோடு�தைப் பின்பைற்றி இை� சு�ப்பி�தைப் 
பைற்றித்  கைரிந்து க�ோள்ைவும்.

நாளமில்ா சுரப்பி 
ைணட்தமத ஆராய்ந்து 

புரிந்து மகாள்்வோைா!

Invisible switches
்வேதிய ஒருஙகிமைப்பு

படி 1 படி 2 படி3 படி 4

* பை�ங்�ள் அத�ைோைத்திற்கு மடடுரம.
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வணிக விலங்கியலின் 
ப�ோக்குகள்
�ோட உள்்ளடக்கம்
12.1 விலங்கியலின் எதிர்கால வகாய்ப்பு்ள்
12.2 மண்புழு வளரப்பு
12.3 பட்டுப்புழு வளரப்பு
12.4 தேனீ வளரப்பு
12.5 அரக்குப் பூச்சி வளரப்பு
12.6 நீரஉயிரி – பயிர வளரப்பு
12.7 நீர வகாழ்உயிரி வளரப்பு
12.8 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 – 12

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.
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 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.

12.1  விலங்கியலின் எதிர்கால 
வகாய்ப்பு்ள்

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

12.2 மண்புழு வளரப்பு (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 12.1). ே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

படம் 12.1 அ) மண்புழு வளர்ப்பு அலகு ஆ) மண்புழுக்கள்
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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. 

12.3 பட்டுப்புழு வளரப்பு

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. 

அடடவணை 12.1 பட்டுப்புழுக்ளின் வக்்ள்

பட்டுப்பூச்சி இனங்கள் பட்டு உறபத்தி செய்யும் மாநிலங்கள் பட்டுப்புழு உணவு 
(இலல்கள்)

பட்டு வல்க்கள்

பாம்பிக்ஸ் மமாரி 
Bombyx mori

்கர்ாட்கா, ஆந்திர பிரமேெம், ேமிழ்ாடு மலசபரி மலசபரி பட்டு

ஆந்ேமரயியா 
அஸ்்ாசமன்சிஸ் 
Antheraea 
assamensis

அஸ்்ாம், மம்காலயா, ்ா்கலாந்து, 
அருணாெலப் பிரமேெம் மறறும் மணிப்பூர

ெம்பா மு்கா பட்டு

ஆந்ேமரயியா 
லமலிட்டா Antheraea 
mylitta

மமறகு வங்கம், பீஹார, ஜாரக்்கண்ட் அரஜஜுன் ட்ர பட்டு

அட்டா்கஸ் ரிசினி 
Attacus ricini

அஸ்்ாம், மம்காலயா, ்ா்கலாந்து, 
அருணாெலப் பிரமேெம் மறறும் மணிப்பூர

ஆமணக்கு எரி பட்டு
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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 12.3). 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 12. 1, படம் 12.2).

படம் : 12.2 படடுப்புழு வண்க்கள் 

மல்பரி படடுப்புழு

எரி படடுப்புழு

மு்கா படடுப்புழு

டஸர் படடுப்புழு

�ோ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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படம் 12.3 பாம்பிகஸ் மமாரியின் வாழகண்க 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  
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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 ் ப் பூ ரி லு ள் ள 

மூலப்்பகாருள் ஆரகாய்ச்சி மற்றும் 
்பகாறியியல் 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.

12.4 தேனீ வளரப்பு
ோ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 கூடுகளை சகாணட 
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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 12.4 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. 

இராணி மேனீ மவணலக்கார மேனீ ஆண் மேனீ
படம் 12.4 மேனீக்களின் சமூ்க ்கடடணமப்பு

 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 12.6)ல் காட்டியுள்ைபடி 
லாங்ஸட்ரோத் ரதன்கூடானது 6 பகுதிகளைக் 
சகாணட ேேத்தாலான அளேப்பு ஆகும். 
அளவயாவன �ாஙகி, அடிப்்பலடக, 
அடெகாப்்படை (Brood chamber), சூப்்பர, உள்உடை, 
தமல்மூடி.

படம் 12.6 லாஙஸ்டமராத் மேன் கூடு
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படம் 12.5 மவறுபடட அணை்களுடன் 
கூடிய மேன்கூடடின் அணமப்பு

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 12.5). 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.

12.5  அரககுப் பூச்சி வளரப்பு 
(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.

12.6  நீர உயிரி பயிர வளரப்பு 
(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): 
எனும் 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 12.7).
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படம் 12.7 நீர் உயிரி பயிர் வளர்ப்பு – ஊட்க 
வளர்ப்பு முணை 

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):  
இம்முள்ற 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 
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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.

ரதளவப்படாத தாவேங்களை வைரக்க 
உகநததாகும். 

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.

12.7  நீரவகாழ் உயிரி வளரப்பு 
(Aquaculture)

நீரவாழ் உயிரி வைரப்பு பல நூற்்றாணடுகைாக 
பல்ரவறு வளககளில் ரபானிசியன்கள் (Phoenicians) 
காலம் முதல் புழக்கத்தில் உள்ைது. ேம் இநதிய 
ோட்டில் நீர வாழ் உயிரி வைரப்பு மிகப்சபரிய 
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வைோகக் கருதப்படுகின்்றது. 1911 ஆம் ஆணடு 
தமிழகத்தில் மீன் வைரப்பு குறிப்பிடும்படியான 
கவனத்ளதப் சபற்்றது. நீர வாழ்உயிரி வைரப்பு 
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.

12.7.1 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 12.8).

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).

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd   260 09/12/2021   13:31:35



261

அளனத்து மீன்களிலும் சபருங்சகணளடகள் 
இநதியாவில் வைரக்க மிகப் சபாருத்தோன 
இனங்கைாக கருதப்படக் காேணங்கள்:
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.

மடணவ

படம் : 12.8 பலமவறு வண்க நன்னீர் வளர்ப்பு மீன்்கள்

்கடலா

்்கண்ணட

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 
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ரெகரிக்கப்படுகின்்றன. ஆண மீனின் 
வயிற்றுப்பகுதி கீழ்ரோக்கி இருக்கும்படி பிடித்து 
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 12.9).

படம் 12.9 ஹாப்பாக்களுடன் மீன் வளர்ப்புக குளம்

�ோ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, 
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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.

வைரச்சியளடய, இருப்புக் குைத்திற்குள் 
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.

12.7.2 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 12.10) 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.

படம் 12.10 மமகமராபிராககியம் மராஸன்்பர்ஜி

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.

12.7.3 முத்து வளரப்பு
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 12.11).

முத்தின் �குதிப்த�ோருடகள்

நீர : 2 - 4 % 
கால்சியம் காரபரனட் : 90% 
கரிேப்சபாருட்கள் : 3.5 – 5.9 % 
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).

12.8  விலங்கு வளரப்பு மற்றும் 
தமலகாண்கம

விலங்கு வைரப்பு என்பது இனப்சபருக்க 
யுக்திகளைப் பயன்படுத்தி 
கால்ேளடகைான பசுக்கள், எருளேகள், 
ஆடுகள் ேற்றும் ப்றளவகளை 
வைரப்பதாகும். ரபாதிய காற்ர்றாட்டம், 
சவப்பநிளல, ரபாதிய சவளிச்ெம், நீர படம் 12.11 முத்து மற்றும் முத்து உருவாக்கம்
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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 
ேற்ச்றாரு இனத்தின் சபண விலங்கு, இவற்றின் 
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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.

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.

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd   267 09/12/2021   13:31:39



268

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 12.12).

 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 ்காஙம்கயம் ஓஙம்கால
படம் 12.12 பலமவறு மாடடினங்கள் 
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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.

பறகவ வளரப்பு

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 12.13).

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. 

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd   269 09/12/2021   13:31:40



270

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.

சிலககி
படம் 12.13 ம்காழி்களின் மவறுபடட வண்க்கள்

பிராயலர் வண்க 

பிரம்மா

்லகஹார்ன்

அசீல
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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.

வகாத்து வளரப்பு

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.

  பகாடச் சுருக்ம்

ே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

ேகான் உருவகாககும் நன்கம்களப் பற்றி 
அறியகாே இநே எளிய உயிரி, மனிே 
இனத்திற்கும் விவசகாயத்திற்கும் ்சய்யும் 
அளப்பறிய பணி்கள, இநே ்டினமகான 
்சயகல அகவ்ள் இல்கல எனில் 
முன்றிலும் முடியகாது என்பகே நகாம் 
அறிதவகாம்.

அரிஸ்டாடில்

" மண்புழுக்ள் 
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. 

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.
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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

புத்தகச் செவுள்கள் (Book gills) - நீரவாழ் லிமுலஸில் உள்ை சுவாெ உறுப்பு

புத்தக நுளேயீேல் (Book lungs) - ரதள், சிலநதி ரபான்்றவற்றின் சுவாெ உறுப்பு

ோறு சவப்பநிளல உயிரிகள் 
(Poikilotherms)

- சவளிப்பு்ற சவப்பநிளல ோறுதலுக்கு ஏற்ப தங்கைது உடல் 
சவப்பநிளலளயயும் ோற்றிக் சகாள்ளும் பிோணிகள்.

ோஸட் செல்கள் (Mast cells) - ரபரொஃபிலிக் துகள்களை ளெட்ரடாபிைாெத்தில் சகாணட 
இளணப்புத்திசு.  வீக்கம் ேற்றும் ஒவவாளேயின்ரபாது 
ஹிஸடளேன் ரபான்்ற சபாருட்களை சவளிரயற்றும் தன்ளே 
சகாணடளவ.

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. 
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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 பலலுயிரியலபு / பலலுயிரத்ேன்லம
Systematics இனத்சோடரபு சோகுப்பலமவு
Hierarchy படிநிலல
Nomenclature சபயரிடும்முலை்கள்
Biodiversity பலலுயிர ேன்லம
Autotrophic ேன்னூட்டம் ஊட்டமுலை
Phylogenentic tree பரிணாம மரம்
Heterotrophic ொரந்துண்ணி்கள், பிைஊட்ட உயிரி்கள்

Thermoacidophiles சவப்பம் மறறும்அமிலத்ேன்லமலய ோஙகி 
வளரும் ேன்லம

Tautonymy மபரினப்சபயரும்/ சிறறினப் சபயரும் /                          
ஒமர  மாதிரியா்க இருத்ேல

Bioluminescence உயிர ஒளிரேல

பாடம்  2  : விலங்குலகம் -  Animal kingdom

Pinacocytes ்கடறபஞ்சு்களின் ேட்லடயான  
புைப்பலட செல்கள்

Diploblastic animals ஈரடுக்கு விலஙகு்கள்
Asymmetryical ெமச்சீரறை ேன்லம
Radial symmetry ஆரெமச்சீர அலமப்பு
Biradial symmetrical இரு ஆரெமச்சீர
Para zoa ேளரச்சியான பலசெல
Eumetazoa பல செல உயிரி்கள்
Mesoglea மீமொகிளியா
Deutrostomia மூலக்குழியிலிருந்து மலவாய் மோன்றுேல 
Cnidocytes(or) cnidoblasts ச்காட்டும் செல்கள்
Polyembryony பல ்கருநிலல
Haemocoel இரத்ேம் உடறகுழி 
Water vascular system நீர குருதிமயாட்ட மண்டலம்
பாடம்  3  :  திசு அைவிலான கட்டளேப்பு

 Tissue level of organisation
Epithelial tissues எபிதீலிய திசுக்்கள்
Connective tissues இலணப்புத்திசுக்்கள்
Muscular tissues ேலெத்திசுக்்கள்
Neural tissues ்ரம்புத்திசு
Squamous epithelium ேட்லட வடிவ எபிதீலியம்
Cuboidal epithelium ்கனெதுர வடிவ எபிதீலியம்
Columnar epithelium தூண் வடிவ எபிதீலியம்
Ciliated epithelium குறுஇலை ச்காண்ட எபிதீலியம்
Compound  
epithelium கூட்டு

Simple epithelium எளிய
Pseudostratified epithelium சபாய் அடுக்கினால ஆன எபிதீலியம்
Stratified epithelium அடுக்கு எபிதீலியம்
Histology திசுவியல
Basic/Primary tissue அடிப்பலட திசு 
பாடம்  4  :   விலங்குகளின் உறுப்பு ேற்றும் உறுப்பு ேணடலங்கள் 

Organ and organ system in Animals

Worm castings ்ாஙகூழ ்கட்டி்கள்
Epigeics மமலமட்ட புழுக்்கள் 
Anecics ்டு மட்ட புழுக்்கள் 

Endogeics அடிமட்ட புழுக்்கள்
Peristomium சபரிஸ்மடாமியம்
Prostomium புமராஸ்மடாமியம்
Pygidium லபஜிடியம்
Clitellum கிலள சடலலம்
Seta சீட்டா
Coelomic fluid உடறகுழி திரவம்
Sperma theca விந்து ச்காள்லப
Nephridia ச்ஃப்ரிடியா
Genital opening இனப்சபருக்்கத்துலள
Gizzard அலரலவப்லப
Intestinal caeca குடல பிதுக்்கங்கள்
Hydrostatic skeleton நீரம ெட்ட்கம்
Regeneration இைப்பு மீட்டல
Commissural vessels இலணப்பு ்ாளங்கள்
Ganglion ்ரம்பு செலதிரள்
Photoreceptor ஒளி உணரவி
Gustatory receptor சுலவ உணரவி
Olfactory receptor நு்கர உணரவி
Tactile receptor சோடு உணரவி
Chemoreceptor மவதிஉணரவி
Thermo receptor சவப்ப உணரவி
Cocoon புழுக்கூடு
Vermiwash மண்புழு செறிவூட்டப்பட்ட நீர

பாடம்  5  :  செரித்தல் ேற்றும் உட்கிேகித்தல் Digestion & Absorption

Digestive system செரிமான மண்டலம்
Digestive glands செரிமான சுரப்பி்கள்
Salivary glands உமிழநீர சுரப்பி்கள்
Liver ்கலலீரல
Pancreas ்கலணயம்
Gastro intestinal hormones இலரப்லப-குடல ஹாரமமான்்கள்
Digestive enzymes செரிமான ச்ாதி்கள்
Absorption உட்கிரகித்ேல
Assimilation ேன்மயமாேல
Protein புரேங்கள்
Carbohydrates ்காரமபாலஹட்மரட்டு்கள்
Fats ச்காழுப்புப் சபாருள்்கள்
Egestion ்கழிவு சவளிமயறைம்
Nutrients உணவூட்டப்சபாருள்்கள்
Minerals ்கனிமங்கள்/ ோது உப்பு்கள்
Caloric value ்கமலாரி மதிப்பு
Malnutrition ஊட்ட குலைவு
Indigestion செரிமானம்
Constipation மலச்சிக்்கல
Jaundice ்கலலீரல அைறசி, மஞ்ெள் ்காமாலல
Peptic ulcer இலரப்லப புண்
Appendicitis குடலவால அைறசி
Hiatus hernia குடல இைக்்கம்
Autotrophs ேன்னூட்ட உயிரி்கள்
Electrolytes மின்பகுசபாருள்்கள்
Digestive juice செரிமான திரவம்
Heterotroph ொரந்துண்ணி்கள்
Foregut முன்உணவுப்பாலே 
Midgut ்டு உணவுப்பாலே 
Hindgut பின் உணவுப்பாலே 
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Buccal cavity/oral cavity வாய்க்குழி
Terminal sulcus முலனப்பள்ளம்
Cardial portion இலரப்லப மமலபகுதி
Fundic portion இலரப்லப ்டுப்பகுதி
Pyloric portion இலரப்லப பின்பகுதி
Duodenum முன்சிறுகுடல
Cardiac sphincter ்காரடியாக் சுருக்குத்ேலெ
Pyloric sphincter லபமலாரிக் சுருக்குத்ேலெ
Regurgitation மீளத்திரும்புேல
Gastric rugae இலரப்லப உட்புை மடிப்பு்கள்
Jejunum ்டுச்சிறுகுடல
Ileum பின்சிறுகுடல
Chyme இலரப்லப பாகு
Villi, microirlli குடல உறிஞ்சி்கள், நுண்குடலுறிஞ்சி்கள்
Goblet  cells ம்காப்லப வடிவச்செல்கள்
Lymphoid tissue நிணநீரத்திசு
Peyer’s patches மபயர திசுத்சோகுப்பு
Lymphocytes லிம்மபாலெட்டு்கள்
Crypts கிரிப்ட்ஸ்/ மடிப்பு்கள்
Succus entericus சிறுகுடல ொறு
Ceacum பிதுக்்கம்
Colon சபருஙகுடல
Rectum மலக்குடல
Vermiform appendix குடலவால
Herbivorous animal ோவர உண்ணி்கள்
Symbiotic bacteria இலணவாழ பாக்டீரியாக்்கள்
Anal mucosa மலவாய் ம்காலைப்படலம்
Anal column cells மலவாய் தூண்செல்கள்
Piles/haemorrhoids மூலம்
Serosa செரஸ் உலை
Muscularis ேலெ உலை
Sub mucosa ம்காலைகீழ படலம்
Mucosa ம்காலைப்படலம்
Visceral peritonium வயிறைலை சபரிமடானியம்
Submucosa plexus ம்காலை கீழ வலலப்பின்னல
Biological catalysts உயிர விலனயூக்கி
Parotid மமலண்ணச் சுரப்பி
Subumaxillary gland கீழத்ோலடச் சுரப்பி
Sub lingual gland ்ாவடிச் சுரப்பி
Peptic cells இலரப்லப செல்கள்
Parietal cells இலரப்லப சுவர செல்கள்
Falciform ligament அரிவாள் வடிவம்
Hepatic lobules ்கலலீரல நுண் ்கதுப்பு்கள்
Ampulla of vater ்கலலீரல, ்கலணயப் சபாது ்ாளம்
Mastication சமலலுேல
Bolus உணவுக் ்கவளம்
Peristalsis அலலயியக்்கம்
Lubrication உயவூட்டுேல
Churn ்கலடேல
Proenzyme முன்ச்ாதி்கள்
Putrifaction அழுகுேல
Emulsification பாலமமாேல
Absorption உட்கிரகித்ேல
Intestinal mucosa குடல ம்காலைப்படலம்
Lumen சவறறிடப் பகுதி

Facilitated transpot சபாருள்்கள் வழி ்கடத்ேல
Concentration gradient அடரத்தி மவறுபாடு
Active transport செயலமிகு ்கடத்ேல
Passive transport இயலபு ்கடத்ேல
Bartholins duct (or)  
duct of riviris ்ாவடிச் சுரப்பி ்ாளம்

Cementum பற்கள் ஈறுடன் இலணக்கும் ்கடினமானப் 
சபாருள்

பாடம்  6 : சுவாெம் (Respiration)

Respiratory volume நுலரயீரல ச்காள்ளளவு
Respirometer சுவாெ அளவி
Spirometer ஸ்லபமராமீட்டர
Surfactants மமலபரப்பி்கள்
Bio-molecules உயிர மூலக்கூறு்கள்
Respiratory  disorder சுவாெக்ம்காளாறு்கள் 
Pollutants மாசுபடுத்தி்கள்
Nasopharynx ்ாசிப்பகுதித் சோண்லட
Glottis குரலவலளத் துலள
Epiglottis குரலவலள மூடி
Cartilaginous rings குருத்சேலும்பு வலளயங்கள்
Alveolus ்காறறு நுண்ணலை
Chocking சுவாெ அலடப்பு
Trachea மூச்சுக்குைல
Bronchus மூச்சுக்கிலளக்குைல
Bronchioles மூச்சுக்கிலள நுண்குைல்கள்

Basement substance ஆோரப் சபாருள்்கள்/
அடிப்பலடப்சபாருள்்கள்

Conducting zone ்கடத்தும் பகுதி
Respiratory zone சுவாெப்பகுதி
Pressure gradients அழுத்ே ெரிவு வாட்டம்
Intercostal muscles விலா எலும்பிலடத்ேலெ்கள்
Thoracic chamber மாரபலை
Inspiration உட்சுவாெம்
Expiration சவளிச்சுவாெம்
Snoring குைட்லட
Residual volume எஞ்சிய ச்காள்ளளவு
Total lung capacity சமாத்ே நுலரயீரல ச்காள்ளவு
Inspiratrory capacity உட்சுவாெக் ச்காள்ளளவு
Expiratory capacity சவளிச்சுவாெக் ச்காள்ளளவு
Vital capacity உயிரப்புத்திைன்
Inspiratory reserve volume உட்சுவாெ மெமிப்புக் ச்காள்ளளவு
Expiratory reserve volume சவளிச்சுவாெ மெமிப்புக் ச்காள்ளளவு
Partial pressure பகுதி அழுத்ேம்
Partial pressure gradient பகுதி அழுத்ேம் ெரிவுவாட்டம்
Dead space பயனறை இடம்
Bronchitis மாரபுச்ெளி ம்ாய்
Emphysema நுலரயீரல அலடப்பு
Reversible manner மீள்விலனத் ேன்லம
Chemosensitive area மவதிஉணரபகுதி
Sputum ெளி
Nasal congestion மூக்்கலடப்பு
Sore throat சோண்லட வலி
Fibrosis ்ாரத்ேலெ ம்ாய்
Carcinogens புறறும்ாய்க் ்காரணி்கள்
Hypoxia ஆக்சிஜன் பறைாக்குலை
Heart palpitation இேயப் படபடப்பு
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Nausea வாந்தியுணரவு
Anaemia இரத்ேமொல்க
Congenital heart disease பிைவிக்குலை இேய ம்ாய்
HyperbarisimWW மில்கஅழுத்ேத் ேன்லம
Suffocation மூச்சுத்திணைல
Conjugated protein இலணவுப்புரேம்
Haem  moieties ஹீம் பகுதியின் ஒரு பாதி
Respiratory quotient சுவாெக்ச்கழு எண்
Cat ions ம்ரமின்அயனி்கள்
Electrostatic attraction மின்னிலலக் ்கவரச்சி
Irritants எரிச்ெலூட்டும் சபாருள்்கள்
Hiccups விக்்கல
Aerobic respiration ்காறறுலடச் சுவாெம்
Anaerobic respiration ்காறைறை சுவாெம்
பாடம்  7  : உடல் திேவங்கள் ேற்றும் சுற்ர்றாட்டம் – Body fluids and 
circulation
Cardiac activity இேயச்செயலபாடு்கள்
Cardiac cycle இேய சுைறசி
Blood coagulating factors இரத்ே உலைேல ்காரணி்கள்

Vasovagal syncope மவ்கஸ் ்ரம்பின் அதி்கரித்ே செயலால 
ஏறபடும் மயக்்கம்

Perfusion மமறபரவல
Capillary ேந்துகி
Arteriole நுண்ேமனி
Hydrostatic pressure இரத்ே திரவ அழுத்ேம்
Osmosis ஊடு்கலப்பு
Arterial end ேமனி முடிவுப் பகுதி
Venous end சிலர முடிவுப்பகுதி
Formed elements இரத்ேச் செல்கள்
Hepatic portal vein ்கலலீரல மபாரட்டல சிலர
Hepatic vein ்கலலீரல சிலர
Hepatic artery ்கலலீரல ேமனி
erythropoiesis சிவப்பணு உருவாக்்கம்
Granulocytes து்களுலடயசவள்லளயணுக்்கள்
Agranulocytes து்களறை சவள்லளயணுக்்கள்
Phagocytic nature விழுஙகும் ேன்லமயுலடய
Pus சீழ
Inflammatory reaction வீக்்கம் ஏறபடுேல
Cell mediated immunity செலவழி ம்ாய்த்ேலட்காப்பு
Macrophages மாக்மராஃமபஜ்கள்
Sinusoids குழிப்லபஅலடப்பு
Antigen எதிரப் சபாருள்
Antibody எதிரவிலனப்சபாருள்
Blood transfusion இரத்ேம் செலுத்துேல
Trauma விபத்து
Meshwork வலலப்பின்னல
Lymph nodes நிணநீர முடிச்சு்கள்
Inguinal சோலடப்பகுதி
Axillaries அக்குள் பகுதி்கள்
Sub clavian vein ெப்கிமளவியன் (அ) சிலர
Lacteals லாக்டியல ்ாளங்கள்
Vasoconstriction இரத்ேக்குைல சுருக்்கம் 
Vasodilation இரத்ேக் குைல விரிவலடேல
Anastomoses இருமவறு ேமனி்கள் இலணப்பிடங்கள்
Abdominal cramps வயிறறுப்புைப் பிடிப்பு்கள்
Venules நுண்சிலர்கள்

Uniderectional flow ஒருதிலெ  ஓட்டம்
Ventricular septum சவன்ட்ரிகுலார இலடத்ேடுப்பு
Auricular septum ஆரிகுளார இலடத்ேடுப்பு
Double circulation இரட்லடச் சுறறு ஓட்டம்
Pulmonary circuit நுலரயீரல இரத்ே ஓட்டம்(சுறமைாட்டம்)

Systemic circuit சிஸ்டமிக்(அ) உடல இரத்ே ஓட்டம் 
(சுறமைாட்டம்)

Papillary muscles பாப்பிலலரித் ேலெ்கள்
Pericardial space சபரிக்்காரடியல குழி
Pericardial fluid சபரிக்்காரடிய திரவம்
Auriculo ventricular valves ஆரிக்குமலா சவன்ட்ரிகுலார வாலவு்கள்
Inferior vena cava கீழப்சபருஞ்சிலர
Superior vena cava மமறசபருஞ்சிலர
Pulmonary veins நுலரயீரல சிலர்கள்
Myogenic heart மமயாசஜனிக் வல்க இேயம் 
Depolariation மின்்காந்ே முலனப்பியக்்கம்அ்கன்ை நிலல
Tachycardia டாக்கி ்காரடியா
Brady cardia பிராடி்காரடியா
Stroke volume(SV) வீச்சுக் ச்காள்ளவு
Semilunar valves அலரச்ெந்திர வாலவு்கள்
Heart rate(HR) இேயத்துடிப்பு வீேம்
Cardiac output (CO) இேயத்திலிருந்து சவளிப்படும் இரத்ே அளவு
sphygmomanometer இரத்ேஅழுத்ேமாணி
Pulse rate ்ாடித்துடிப்பு
Atheroma ேமனிச்சுவரில ச்காழுப்புப்படிவு
Hypertension மில்கயழுத்ேம்
Atherosclerosis இேய இரத்ேக்குைல அலடப்பு
Brain haemorrhage மூலளயில இரத்ேக் ்கசிவு
Cerebral infarction சபருமூலளத் திசுச் சிலேவு
Myocardial infarction இேயத்ேலெ ்சிவுைல ம்ாய்
Angina pectoris தீவிர மாரபு வலி
Rheumatoid heart disease ருமாட்டிக் இேய ம்ாய்
Rheumatic fever ருமாட்டிக் ்காய்ச்ெல
Varicose veins இரத்ே்ாளங்கள்சுருளுேல
Embolism ேமனியில இரத்ேக் ்கட்டி அலடப்பு
Aneurysm ேமனி விரிெல, குருதி்ாள ச்ளிவு
Catheter உட்செலுத்திக் குைாய்
Scaffolding ொரக்்கட்டு, தூக்கிக் ்கட்டுேல 
Pump oxygenator பம்ப்ஆச்சிஜமனாட்டர (ஆக்சிஜன்செலுத்தி)
Resuscitation செயல தூண்டல
Cessation of breath மூச்சு நிறுத்துேல

பாடம்  8 - கழிவுநீக்கம்  Excretion

Tubules ச்ஃப்ரான் நுண்குைல்கள்
Osmoregulation ஒழுஙகுபாடு
Ionic regulation அயனி ஒழுஙகுபாடு
Ammonotelic அம்மமானியா நீக்கி்கள்
Uriotelic யூரியா நீக்கி்கள்
Uricotelic யூரிக்அமில நீக்கி்கள்
Flamecells சுடரச்செல்கள்
Green glands பச்லெ சுரப்பி்கள்
Tubules நுண்குைல்கள்
Renal tubule சிறுநீர்க நுண்குைல
Proximal Convoluted Tubule அண்லம சுருள் நுண்குைல
Distal convoluted Tubule மெய்லம சுருள் நுண்குைல
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Bowman’s capsule சபௌமனின் கிண்ணம்
Hydrostatic pressure நீரம அழுத்ேம்
Filtrate வடி திரவம்
Collecting duct மெ்கரிப்பு ்ாளம்
Micturition சிறுநீர சவளிமயறைம்
Renal failure சிறுநீர்க செயலிைப்பு
Renal calculi சிறுநீர்கக் ்கற்கள்
Ultra filtration நுண்வடி்கட்டுேல
Interstial fluid இலடயீட்டு திரவம்
Body fluid உடல திரவம்
Hypotonic ோழ உப்படரவு
Hypertonic உயர உப்படரவு

பாடம் 9 -  இடப்சபயரச்சி ேற்றும்இயக்கம் (Locomotion and movement) 

Amoeboid movement அமீபா மபான்ை இயக்்கம்
Ciliary movement குறு இலை இயக்்கம்
Flagellar movement நீளிலை இயக்்கம்
Muscular movement ேலெ இயக்்கம்
Myocytes ேலெ செல்கள்
Skeletal muscles எலும்புத் ேலெ
Visceral muscles உள்ளுறுப்புத் ேலெ்கள்
Cardiac muscles இேயத் ேலெ்கள்
Tendon ேலெ ்ாண்
Fascicle, Epimycium, 
Perimycium, Endomycium, 
Sarcolemma

ஃபாசிகிள் / ேலெயிலைக் ச்காத்து

Anisotropic bands             (A 
bands) மாறுபட்டேன்லமயுலடய பட்லட்கள்

Isotropic bands (I bands) ஒத்ே ேன்லமயுலடய பட்லட்கள்
Muscle fibre ேலெயிலை
Myofibril ேலெ நுண்ணிலை
Myo filaments, Meromyocin, 
Troponin, Tropomyosin ேலெ ்ாரிலை

Sliding – filament hypothesis ெறுக்கும் இலை ம்காட்பாடு
Neuro muscular junction ்ரம்பு ேலெ ெந்திப்பு
Motor end plate இயக்்க முடிவுத் ேட்டு
Dark band அடரத்தி மிகு பட்லட
Light band அடரத்தி குலை பட்லட
Active sites செயறபடு பகுதி/செயல மிகு பகுதி
Cross bridge குறுக்குப்பாலம்
Power stroke விலெத்ோக்்கம்
Motor unit இயக்்க அலகு
All or none principle உண்டு அலலது இலலல விதி
Isotonic contraction ெம இழுப்புச் சுருக்்கம் 
Isometric contraction ெமநீளச் சுருக்்கம்
Oxidative contraction ஆக்ஸிஜமனறை ேலெச் சுருக்்கம்
Glycolytic contraction கிலளக்ம்காஜன் சிலேவு ேலெச் சுருக்்கம்
fast fibres துரிே இலை்கள்
Slow fibres சமதுவான இலை்கள்
Skeletal system எலும்பு மண்டலம்
Hydrostatic skeleton நீரம நிலலச் ெட்ட்கம்
Exoskeleton புைச் ெட்ட்கம்
Endoskeleton அ்கச்ெட்ட்கம்

acetabulum எலும்புக்குழி
Pubic symphysis பூப்சபலும்பு இலணவு
Muscle fatigue ேலெச் மொரவு
Muscle pull ேலெப் பிடிப்பு
Muscular dystrophy ேலெச்சிலேவு ம்ாய்
Arthritis மூட்டு வலி
Osteoarthritis ஆஸ்டிமயா மூட்டு வலி / எலும்பு மூட்டைறசி
Rheumatiod arthritis ருமாடிக் மூட்டுவலி
Gout ச்கௌட் / படி்கத் மேக்்க ம்ாய்
Osteoporosis எலும்புப்புலர
Parietal bone உச்சி எலும்பு
Temporal bone சபாட்சடலும்பு
Frontal bone ச்றறி எலும்பு
Sphenoid ஆப்புருவ எலும்பு/ஸ்பீனாய்டு
Occipital பிடரிஎலும்பு
Ethmoid ெலலலட எலும்பு
Maxilla மமலோலட எலும்பு
Zygomatic bone ்கன்னத்தின் வலளயசயலும்பு
Palatine bone அண்ணசவலும்பு
Lacrymal bone ்கண்ணீரச் சுரப்பியண்லம எலும்பு
Nasal bone மூக்கினிலடத்ேட்சடலும்பு
Inferior nasal koncha கீழ்ாசி ம்காஞ்ொ
Mandible கீழத்ோலட எலும்பு
Vomer இலட்ாசி எலும்பு
Malleus சுத்தி எலும்பு
Incus பட்டலட எலும்பு
Stapes அங்கவடி எலும்பு
பாடம் 10 -  ேேம்பு கட்டுப்பாடு ேற்றும் ஒருங்கிளணப்பு
Neural control and Co- ordination 

Neuron நியூரான் (்ரம்பு செல)
Sensory neuron உணரவு நியூரான்
Motor neuron இயக்கு நியூரான்
Automatic functions ோனியஙகு மவலல்கள்
Afferent neurons உட்செல நியூரான்்கள்
Efferent neurons சவளிச் செல நியூரான்்கள்
Inter neurons இலட நியூரான்்கள்

Axial skeleton அச்சுக் ெட்ட்கம்
Appendicular skeleton இலணயுறுப்புச் ெட்ட்கம்
External auditory meatus சவளிச் செவிக்குைல
Ear ossicles செவிச்சிறசைலும்பு்கள்
Foramen magnum மண்லடமயாட்டுப் சபருந்துலள
Neural canal ்ரம்புக் ்காலவாய்
True ribs உண்லம விலா எலும்பு்கள்
False ribs மபாலி விலா எலும்பு்கள்

Floating ribs மிேக்கும் விலா எலும்பு்கள்

Girdle வலளயம்

Collar bone ்காலர எலும்பு

Acromion ஏகுமராமியன்

Olecranon process ஓலிகிரானன் நீட்சி
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Nissles granules நிஸ்ெல து்கள்்கள்
Node of Ranvier ரான்வியர ்கணு
Myelin sheath மயலின் உலை
Nerve impulse ்ரம்புத் தூண்டல
Axon hillock ஆக்்ான் மமடு
Synapsis ்ரம்பு செல ெந்திப்பு
Synaptic knob ்ரம்பு செல ெந்திப்பு முடிச்சு
Synaptic vesicles ்ரம்பு செல ெந்திப்பு பகுதி நுண்லப்கள்
Neurotransmitters ்ரம்புணரவு ்கடத்தி்கள்
Extra cellular fluid செலசவளித் திரவம்
Intra cellular fluid செலஉள் திரவம்
Resting membrane potential ஓய்வுநிலல ெவ்வின் மின் அழுத்ே அளவு
Action potential செயலநிலல மின் அழுத்ேம்
Polarization முலனப்பியக்்கம்
Sodium-potassium pump மொடியம்-சபாட்டாசியம் உந்ேம்
Depolarization முலனப்பியக்்க நீக்்கம்
Threshold stimulus அவசியமான குலைந்ேபட்ெ தூண்டல
Repolarization முலனப்பியக்்க மீட்சி
Spike potential கூரமுலன மின் அழுத்ே அளவு
Hyper polarization மில்க முலனப்பியக்்கம்
Synaptic cleft ்ரம்பு செல ெந்திப்பு இலடசவளி
Exocytosis செலசவடித்ேல
All or none principle  உண்டு – இலலல ம்காட்பாடு
Cranial nerves மூலள ்ரம்பு்கள்
Olfactory nerve நு்கரச்சி ்ரம்பு
Optic nerve பாரலவ ்ரம்பு
Trigeminal nerve முக்கிலள ்ரம்பு
Facial nerve மு்க ்ரம்பு
Hypoglossal nerve ்ாவடி ்ரம்பு
Sympathetic nervous system பரிவு ்ரம்பு மண்டலம்
Para sympathetic nervous 
system

இலணப் பரிவு ்ரம்பு மண்டலம்

Mechanoreceptors இயக்்க உணரமவறபி்கள்
Myopia கிட்டப் பாரலவ
Hyper metropia தூரப் பாரலவ
Cataract ்கண்புலர
Proprioception  அலெவு்கலள உணரும் உணரவு
பாடம் 11 -  ரவதி ஒருங்கிளணப்பு  
Chemical co- ordination and integration
Piloerection மயிரகூச்செறிேல
Hormones ஹாரமமான்்கள்
Homeostasis உடலெமநிலலப் மபணுேல
Exclusive endocrinme 
glands முழுலமயான ்ாளமிலலாச் சுரப்பி்கள்

Neuroendocrine glands ்ரம்புொர ்ாளமிலலாச் சுரப்பி்கள்
Partial endocrine glands பகுதி ்ாளமிலலாச் சுரப்பி்கள்
Neuro secretory cells ்ரம்பு சுரப்பு செல்கள்
Releasing hormone விடுவிக்கும்ஹாரமமான்
Inhibiitory homone ேலட செய்யும்  ஹாரமமான்
Hypothalamic hypophyseal 
portal blood vessel

லஹமபாேலாமிக் லஹமபாஃலபசியல 
மபாரட்டல இரத்ேக் குைல

Hypothalamic hypophyseal 
axis

லஹமபாேலாமிக் லஹமபாஃலபசியல 
அச்சு

Limbic system உணரவுச் செயலித் சோகுப்பு
Sella turcica செலலா டரசி்கா
Infundibulam இன்ஃபன்டிபுலம்
Anterior lobe முன் ்கதுப்பு
Tropic hormone தூண்டும் ஹாரமமான்
Feed back பின்னூட்டம்
பாடம் 12 -   வணிக விலங்கியலின் ரபாக்குகள் 

Trends in Economic zoology
Apiculture மேனீவளரப்பு
Drone ஆண் மேனீ
Nuptial flight ்கலவிப்பைப்பு
Pheromone ஃசபமராமமான்
Fertilization ்கருவுறுேல
Sterile மலட்டுத்ேன்லம
Hive மேன்கூடு/மேனலட
Nectar பூந்மேன்
Propolis புமராமபாலிஸ்/ மேன் பிசின்
Swarming சமாய்த்திரன் (திரண்டு சமாய்த்ேல)
Inoculation ம்ாய்ேடுப்பு ஊசிமருந்து
Predators ச்கான்றுண்ணி்கள்
Queen Excluder இராணித்மேனீ ேடுப்பான்
Comb foundation மேன்கூட்டு அடித்ேளம்
Bee glove மேனீக்ல்கயுலை

Bee veil மு்கத்திலர/ மேன் எடுக்்க உேவும் 
மு்கத்திலர

Hive Tool மேன்கூட்டு ொேனம்
Honey extractor மேன்பிழி ொேனம்
Hive entrance guard மேன் கூட்டு வாயிற்காப்பான்
Antiseptic ்ச்சுத்ேலட
Laxative மலமிளக்கி
Sedative மயக்்கமூட்டி
Mastication சமலலுேல
Hyper parasitism ஒட்டுண்ணி மமல ஒட்டுண்ணி வாழக்ல்க
Aquaponics நீர உயிரி பயிர வளரப்பு
Deep water culture ஆழ நீர வளரப்பு
Media based culture ஊட்க அடிப்பலட வளரப்பு
Nutrient film technique ஊட்டப் சபாருள் படல சோழில நுட்ப முலை
Aqua vertica செஙகுத்து முலை நீர உயிரி வளரத்ேல
Polyculture ்கலப்பின மீன் வளரப்பு
Zooplankton விலஙகு மிேலவ உயிரி்கள்
Phytoplankton ோவர மிேலவ உயிரி்கள்
Isinglass இசின்கிளாஸ்
Milch breed ்கைலவ இனம்
Drought breed இழுலவ இனம்
Dual purpose breed இரு பயன்பாட்டு இனம்
Incubator அலட்காப்பு ொேனம்
Brooding மபணிக்்காத்ேல
Drilospheres மண்புழு ஏறபடுத்திய வலள
Reeling பின்னுேல
Spinning நூறைல
Moriculture மலசபரி ோவர வளரப்பு
Moulting மோலுரித்ேல
Diapause type of egg சமதுவா்கப் சபாரிக்கும் முட்லட
Non – diapause type of egg விலரவில சபாரிக்கும் முட்லட
Stifling புழுக்கூட்லட ச்கான்று பேப்படுத்துேல
Brood cells இளம்மேனீ வளர அலை
Smoker புல்கயூட்டி
Hive tool மேன்கூட்டுக்்கருவி
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தமற்படிப்புக்கான ்்காள் குறி 
வினகாக்ள்
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

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd   286 09/12/2021   13:31:43



287

 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

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd   288 09/12/2021   13:31:44



289

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?
a.  உணரச்சி, இயக்கம், ஞாபகம், வாரத்ளதகள் 

பிோணடல் ெதுப்பு கட்டுப்படுத்துகி்றது
b.  பாரளவ ேற்றும் தகவளேதல் பிடரிக்கதுப்பு 

ேற்றும் சேற்றிக்கதுப்புகைால்  
கட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது

c.  இயக்கு தளெச் சுருக்கத்ளத சேற்றிக் கதுப்பு 
கட்டுப்படுத்துகி்றது

d.  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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உயிரியல் - விலங்கியல் 
 தமல்நிகல முேலகாம் ஆண்டு

்சய்முகற க்தயடு

்சயமுணை ்பாது அறிவுணர
மாணவர்கள் கீழக்்காணும் அறிவுலர்கலளப் சபறுவேன் மூலம் 
செய்முலைப் பகுதியில மிகுந்ே பயன் சபைலாம்.

1.  மாணவர்கள் ்கண்டிப்பா்க அலனத்து செய்முலை வகுப்பு்களிலும் 
்கலந்து ச்காள்ள மவண்டும்.

2.  இந்ே செய்முலை பயிறசி ஏட்லட, செய்முலை வகுப்பலைக்கு எடுத்துச் 
செலல மவண்டும்.

3.  செய்முலை வகுப்பலைக்குச் செலலும் மபாது மபனா, சபன்சில (HB), 
அழிப்பான், அளவும்கால மறறும் சிறிய ல்கக்குட்லட மபான்ைவறலை 
மைக்்காமல எடுத்துச் செலல மவண்டும்.

4.  செய்முலைத் ேலலப்பு, மேதி மறறும் ்கண்டறிந்ே குறிப்பு்கலள பதிவு 
செய்ேல அவசியம்.

5. ஆசிரியர ேரும் விளக்்கங்கலளக் கூரந்து ்கவனித்ேல மவண்டும்.

6.  ்காட்சிக்்கா்க லவக்்கப்பட்டிருக்கும் மாதிரி்கலள உறறும்ாக்கி, 
அவறறின் வடிவம், நிைம், அளவு மபான்ைவறலை குறித்துக் 
ச்காள்வதுடன், சபன்சிலால படம் வலரந்து பா்கங்கலளக் குறிக்்க 
மவண்டும்.

7.  ோமன மொேலன்கலள ்கவனத்துடன் செய்ய மவண்டும். 
மறைவர்களின் மொேலன அளவீடு்கலள குறித்துக் ச்காள்ளக்கூடாது.

8.  நுண்மணாக்கியில உள்ள சபாருள் ் ன்கு சேளிவா்க சேரியவிலலல 
எனில அலே ஆசிரியருக்கு பணிவுடன் சேரிவிக்்கவும்.

9.  ்காட்சிக்கு லவக்்கப்பட்டிருக்கும் மாதிரி்கலள சோடமவா, எடுக்்கமவா 
கூடாது.

10.  பகுதி III முேல VIII வணர உள்ள மாதிரி்கள் / படங்கள் மபான்ைவற்றிககு 
்சயமுணை பதிமவடடில படம் வணரயத் மேணவயிலணல. ேகுநே 
ஒளி படங்கணள மச்கரித்து ்சயமுணை பதிமவடடில ஒடடி 
குறிப்பு்கணள எழுேவும்.
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மகாதிரி வினகாத்ேகாள்

மநரம் – 75 நிமிடம்  
மதிப்்பண் – 7½

I.  A – வில ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள (படம் / பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரி) யாசேன ்கண்டறிந்து  
படம் வலரந்து அேன் உள்ளறி பண்பு்கள் இரண்டிலன எழுது்க. (1)

II.  B – ல ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள விலஙகு திசுலவ (்ழுவம் /படம்/வலரப்படம்)  
யாசேன ்கண்டறிந்து படம் வலரந்து இரண்டு குறிப்பு்கலள எழுது்க. (1)

III.  C – ல ச்காடுக்்கப்பட்ட எலும்பு / மூட்டு யாசேன ்கண்டறிந்து இரண்டு  
குறிப்பு்கலள எழுது்க. (1)

IV.  D – ல ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள படத்லே பாரத்து அது எந்ே ம்ாய் / குலைபாடு 
எனக் ்கண்டறிந்து அேன் சபயர மறறும் மூன்று அறிகுறி்கலள குறிப்பிடவும். (1)

V.  1.  F – ல ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள ்கலரெலில இருந்து அமமானியா / யூரியா உள்ளலே 
மொேலனயின் மூலம் ்கண்டறிேல / உமிழநீரில அலமமலஸ் செயலதிைலனக் 
்கண்டறிேல. (ஏமேனும் ஒன்று). (1½)

 2.  G – ல ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள மொேலன / பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரி / படங்கள்  
ஆகியவறலை உறறும்ாக்கி எழுது்க. (1)

VI.  H – ல ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரி / படங்கலளக் ்கண்டறிந்து 
அவறறின் சபாருளாோர முக்கியத்துவத்லே குறிப்பிடவும். (1)

சமாத்ேம்     (7½)
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மதிப்்பண் ஒதுககீடு

மநரம் – 75 நிமிடம்  
மதிப்்பண் – 7½

I. ்கண்டறிேல மறறும் படம் - ½, உள்ளறி பண்பு்கள் – ½
  (ஏமேனும் இரண்டு மட்டும்).         (1)

II. ்கண்டறிேல படம் மறறும் பா்கம் - ½, குறிப்பு்கள் – ½
 (ஏமேனும் இரண்டு மட்டும்).         (1)

III. ்கண்டறிேல - ½, குறிப்பு்கள் – ½ (ஏமேனும் இரண்டு மட்டும்).    (1)

IV. ்கண்டறிேல - ½, ம்ாயின் அறிகுறி – ½ (ஏமேனும் மூன்று மட்டும்).    (1)

V. 1. செய்முலை – ½, மொேலன - ½, முடிவு – ½      (1 ½)

 2. செய்முலை - ½, முடிவு – ½ / ்கண்டறிேல - ½, ்காரணம் -½    (1)

VI. ்கண்டறிேல - ½, சபாருளாோர முக்கியத்துவம் – ½     (1)

           சமாத்ேம்       (7½)

குறிப்பு்கள்: ்சயமுணை ண்கமயடடில ்்காடுக்கப்படாே ்பாருத்ேமான குறிப்பு்கள் 
உள்ளறிப்பண்பு்கள் இருப்பின் அவற்ணை ்கருத்தில ்்காண்டு ்கண்டிப்பா்க மதிப்்பண் 
வழஙகுேல மவண்டும்.
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பகுதி - I (A) 

வ.எண் நழுவங்கள் / பேப்படுத்ேப்படட உயிரினம் பக்கம்

1 ்கடறபஞ்சு 297

2 ்கடல ொமந்தி 297

3 புளூமராபிராக்கியா 298

4 ்ாடாப்புழு 298

5 அஸ்்காரிஸ் 299

6 மண்புழு 299

7 ்கரப்பான்பூச்சி 300

8 ஆப்பிள் ்த்லே 300

9 ்ட்ெத்திர மீன் 301

10 பலமனாகிளாெஸ் 301

11 எலி 302

பகுதி - II (B)

வ.எண் நழுவங்கள் / படங்கள் பக்கம்

1 ேட்லட எபிதீலியம் 302

2 தூண்வடிவ எபிதீலியம் 303

3 இரத்ே சிவப்பணுக்்கள் 303

4 இரத்ே சவள்லளயணுக்்கள் 303

பகுதி - III (C)

வ.எண் மாதிரி / படங்கள் பக்கம்

1 மமலல்கசயலும்பு 304

2 இடுப்சபலும்பு வலளயம் 304

3 விலா எலும்புக்கூடு 305

4 பந்து கிண்ண மூட்டு 305

்பகாருளடக்ம்
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பகுதி-IV (D)

வ.எண் படங்கள் பக்கம்

1 அடிென் ம்ாய் 306

2 மராஸ்மஸ் 306

3 எக்்ாப்ோலமிக் ்காய்ட்டர (கிமரவின் ம்ாய்) 307

பகுதி-V (F and G)

வ.எண் ஆயவு்கள் பக்கம்

1 அமமானியாவிற்கான ச்ஸ்லரின் ஆய்வு 307

2 யூரியாவிற்கான ஃபீனால சிவப்பு ஆய்வு 308

3 உமிழநீர அலமமலசின் செயலபாட்லடக் ்கண்டறிேல 308

4 ்கண்ணில உள்ள குருட்டு புள்ளிலய ்கண்டறிேல 309

5 ்கரப்பான் பூச்சியின் ஆண் / சபண் பாலிலனத்லே 
்கண்டறிேல 309

பகுதி-VI (H)

வ.எண் ்பாருளாோர முககியத்துவம் பக்கம்

1 ்காஙம்கயம் ்காலள 310

2 நீரஉயிரி-பயிர வளரப்பு 310

3 மேனீ 311

4 பட்டுப்புழு (பாம்பிக்ஸ் மமாரி) 311
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I.  ‘A’ – வில் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள (படம் / பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரி) யகா்ேன 
்ண்டறிநது படம் வகரநது அேன் உள்ளறி பண்பு்ள் இரண்டிகன எழுது்.

 1.  ்டற்பஞ்சு

 குறிப்புகள்:
• இளவ உடல் முழுவதும் துளைகளை சகாணட உயிரினம் ஆகும்.
• இளவ நீரில் வாழும் எளியவளக பல செல் உயிரினம் ஆகும்.
• நீரோட்டக் கால்வாய் ேணடலம் இவவுயிரிகளின் சி்றப்பு பணபாகும். ஆஸடியா என்னும் 

துளை வழியாக ஸபாஞரஜாசீல் எனும் ளேயக்குழிளய அளடயும் நீர, ஆஸகுலம் வழியாக 
சவளிரயறுகி்றது.

• சகாயரனாளெட்டுகள் எனப்படும் களெயிளழச் செல்கள் ஸபாஞரஜாசீல் ேற்றும் 
கால்வாய்ப் பகுதியில் பேவிக் காணப்படுகி்றது.

 குறிப்புகள்:
• இளவ சேேட்ரடாசிஸடுகள் எனப்படும் சகாட்டும் செல்களை அவற்றின் உணரநீட்சிகளில் 

சகாணடுள்ைன.
• இளவ திசு அைவிலான உடற்கட்டளேப்ளப சபற்்ற ஈேடுக்கு உயிரியாகும்.
• செரித்தல் ேற்றும் சுற்ர்றாட்டம் ஆகிய இரு பணிகளை செய்யும் சீலணடிோன் என்னும் குழி 

உடலின் ளேயப்பகுதியில் அளேநதுள்ைது. இது ளைப்ரபாஸரடாம் என்னும் சபருநதுளை 
மூலம் சவளிரய தி்றக்கி்றது.

• வளலப்பின்னல் அளேப்புளடய எளிய ேேம்பு ேணடலம் காணப்படுகி்றது.
• இதன் வாழ்க்ளக சுழற்சியில் சேட்டாசஜனிஸிஸ எனும் பால் ேற்றும் பாலிலி தளலமுள்ற 

ோற்்றம் காணப்படுகி்றது.
• இதன் கருவைரச்சியில் குற்றிளழகளை உளடய பிைானுலா எனும் லாரவல் பருவம் 

காணப்படுகி்றது.

 2. ்டல்சகாமநதி

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை பதப்படுத்தப்பட்ட 
உயிரினம் / படம் கடல்ொேநதி ஆகும். இளவ நிரடரியா 
சதாகுதிளயச் ொரநதளவயாகும்.

மபாமராலெட்

ஆஸ்டியம்

ஒட்டும் பரப்பு
ஆஸ்குலம்

லஹப்மபாஸ்மடாம்

உணர நீட்சி்கள்

அடித்ேட்டு

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் 
கடற்பஞசு ஆகும். இளவ 
துளையுடலிகள் சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்.
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 3. புளூதரகாபிரகாககியகா

உணர நீட்சி்கள்

உணர நீட்சி உலை
சீப்பு வரிலெ

வாய்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் 
புளூரோபிோக்கியா ஆகும். இளவ 
டிரனாஃரபாோ சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
ேழுவம் / படம் ோடாப்புழு ஆகும். இது 
தட்ளடப்புழுக்கள் சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்.

குறிப்புகள்:
• புளூரோபிோக்கியா திசு அைவிலான உடல் கட்டளேப்ளபப் சபற்றுள்ை ஈோேச் 

ெேச்சீேளேப்புளடய ஈேடுக்கு கடல்வாழ் உயிரிகைாகும். 
• இளவ இடப்சபயரச்சிக்குப் எட்டு வரிளெயிலான குறுயிளழகளுடன் கூடிய சவளிப்பு்றச் 

சீப்புத்தகட்ளடப் சபற்றுள்ைன.
• உயிசோளிரதல் டீரனாஃரபாேவின் சி்றப்புப் பணபாகும். 
• நிேட்ரடாசிஸட்டுகள் இல்லாத நிளலயில், இளவ சி்றப்புத் தன்ளே வாய்நத 

சகாரலாபிைாஸட் (Colloblasts) செல்களைப் சபற்றுள்ைன. 
• இவவிலங்குகளில் பால்இனப்சபருக்கம் ேட்டுரே ேளடசபறுகி்றது. பு்றக்கருவுறுதளலத் 

சதாடரநது, ேள்றமுகக் கருவைரச்சி ேளடசபறுகி்றது. சிடிப்பிட் லாரவா (Cydippid) பருவம் 
காணப்படுகி்றது.

குறிப்புகள்:
• இளவ முதுகுப்பு்ற வயிற்றுப்பு்றவாக்கில் தட்ளடயான உடலளேப்ளபப் சபற்்ற மூவடுக்கு 

உயிரியாகும்.
• இளவ சபரும்பாலும் ேனிதன் ேற்றும் பி்றவிலங்குகளில் ஒட்டுணணிகைாக வாழ்கின்்றன.
• இவற்றில் காணப்படும் சகாக்கிகளும், உறிஞசிகளும் ஒட்டுறுப்புகைாக செயல்படுகின்்றன.
• கழிவுநீக்கமும், ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடும் சுடர செல்கள் மூலம் ேளடசபறுகி்றது.

 4. நகாடகாப்புழு
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கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் 
அஸகாரிஸ ஆகும். இளவ உருளைப்புழுக்கள் 
சதாகுதிளயச் ொரநதளவயாகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை பதப்படுத்தப்பட்ட 
உயிரினம் / படம் அஸகாரிஸ ஆகும். இளவ 
உருளைப்புழுக்கள் சதாகுதிளயச் ொரநதளவயாகும்.

குறிப்புகள்:
• இப்புழுக்கள் குறுக்குசவட்டு ரதாற்்றத்தில் வட்ட வடிவில் காணப்படுவதால் 

உருளைப்புழுக்கள் என அளழக்கப்படுகின்்றன.
• இளவ ரபாலி உடற்குழி உளடய  மூவடுக்கு உயிரியாகும்.
• கணடங்கைற்்ற உடலானது கியூட்டிக்கிள் என்னும் கடினோன உள்றயால் மூடப்பட்டுள்ைது.
• முழு வைரச்சி அளடநத செரிோன ேணடலம் காணப்படுகி்றது.
• ஆண, சபண புழுக்களுக்கிளடரய பால் ரவறுபாடு காணப்படுகி்றது.
• கழிவுநீக்கம் சேன்னட் செல்கள் மூலம் ேளடசபறுகி்றது.
• இளவ அக ஒட்டுணணிகைாக வாழ்கின்்றன.

குறிப்புகள்:
• ேணபுழுக்கள் மூவடுக்குகளைக் சகாணட ளெரொசீரலாரேட் உயிரிகள் ஆகும்.
• இவற்றின் நீணட உடலானது பல கணடங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. இதற்கு 

சேட்டாசேரிெம் என்று சபயர.
• இவற்றின் உடற்சுவரில் உள்ை நீள் தளெகள், வட்டத்தளெகள் ேற்றும் சீட்டாக்கள் 

இடப்சபயரச்சிக்கு உதவுகின்்றன.
• மூடிய வளக இேத்தச் சுற்ர்றாட்ட ேணடலம் காணப்படுகி்றது. சுவாெநி்றமியான 

ஹீரோகுரைாபின் இேத்தப் பிைாஸோவில் காணப்படுகி்றது.
• இது ஒரு இருபால் உயிரியாகும்

 6. மண்புழு

 5. அஸ்காரிஸ
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உணர நீட்சி
கூட்டுக்்கண்

சடக்மினா

பின் இைக்ல்க

வயிறு

மலப்புலைத் ேண்டு

நுனிப்பகுதி
மடிப்பள்ளம்

சவளி உேடு

உடல

வாய்அம்ப்லிக்்கஸ்

 7. ்ரப்பகான்பூச்சி 

 8. ஆப்பிள் நத்கே (கபலகா)

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட  உயிரினம் / படம் 
கேப்பான்பூச்சி ஆகும். இளவ கணுக்காலிகள் 
சதாகுதிளயச் ொரநதளவயாகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுததப்பட்ட உயிரினம் / படம் ஆப்பிள் 
ேத்ளத (ளபலா) ஆகும். இளவ 
சேல்லுடலிகள் சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்

குறிப்புகள்:
• இளவ மூவடுக்குகளைக் சகாணட ளெரொசீரலாரேட் விலங்குகள் ஆகும்.
• இளவ கணுக்களுடன் கூடிய இளண உறுப்புகளைப் சபற்றுள்ைன. 
• உடலானது ளகட்டின் தகட்டினால் ஆன பு்றெட்டகங்கைால் மூடப்பட்டுள்ைது. ரதாலுரித்தல் 

நிகழ்வின் மூலம் பு்றச்ெட்டகம் புதுப்பிக்கப்படுகி்றது.
• மூச்சுக்குழல்கள் மூலம் சுவாெம் ேளடசபறுகி்றது.
• ோல்பிஜியன் குழல்கள் மூலம் கழிவுநீக்கம் ேளடசபறுகி்றது.

குறிப்புகள்:
• இளவ உடற்குழிகளைக் சகாணட மூவடுக்கு உயிரினங்கள்.
• உடலானது கால்சியம் காரபரனட்டினாலான கடின ஓட்டினால் மூடப்பட்டுள்ைது.
• உள்ளுறுப்புகள் ரேன்டில் என்னும் சேன்ளேயான ரதாலால் மூடப்பட்டுள்ைது.
• சுவாெோனது எணணற்்ற இ்றகு வடிவ டினிடியா எனப்படும் செவுள்கள் மூலம் 

ேளடசபறுகி்றது.
• வாய் பகுதியில் அேம் ரபான்்ற ோடுலா எனும் அளேப்பு காணப்படுகி்றது.
• கழிவு நீக்கம் சேப்ரிடியாக்கள் மூலம் ேளடசபறுகி்றது.
• இேத்தத்தில் ஹீரோெயானின் எனும் சுவாெ நி்றமி காணப்படுகி்றது.
• கருவைரச்சியில் காணப்படும் இைம் உயிரி, சவலிஜர லாரவா என அளழக்கப்படுகி்றது.
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்கரம்

வாய்
ஆம்புமலக்ரல 
பள்ளம்
குைல ்கால்கள்

 9. நட்சத்திர மீன்

 10. பலதனகாகிளகாசஸ

குறிப்புகள்:
• இவற்றின் ரதால் முட்கள் ரபான்்ற நீட்சிகைால் ஆனது. 
• இவற்றில் நீரக்குழல் சுற்ர்றாட்ட ேணடலம் காணப்படுகி்றது.
• குழல் கால்கள் மூலம் இடப்சபயரச்சி ேளடசபறுகி்றது.
• முதிர உயிரி ஐநதாேச் ெேச்சீர சபற்்றது.
• லாரவாக்கள் இருபக்கச் ெேச்சீர சகாணடது.
• இதயம் ேற்றும் இேத்தக் குழல்கைற்்ற தி்றநத வளக இேத்த ஓட்ட ேணடலம் 

காணப்படுகி்றது.
• இவற்றில் தன்னுறுப்பு துணடிப்பு தன்ளேயுடன் சி்றப்புமிக்க இழப்பு மீட்டல் பணளபயும் 

சகாணடுள்ைன.
• கருவைரச்சியின் ரபாது உருவாகும் முதல் லாரவா ளபபிரனரியா எனப்படுகி்றது.

குறிப்புகள்:
• இது முதுகுோணுள்ைளவ ேற்றும் 

முதுகுோணற்்றளவக்கு இளடப்பட்ட உயிரியாகும்.
• உருளை வடிவ உடலானது, புரோரபாஸிஸ, கழுத்துப் 

பகுதி ேற்றும் உடல் பகுதி என மூன்று பகுதிகளைக் சகாணடுள்ைது.
• இளவ இருபக்க ெேச்சீர சகாணட கடல்வாழ் உயிரிகள் ஆகும். 
• இவற்றின் கழிவுநீக்கம் புரோரபாசிஸ சுேப்பி மூலம் ேளடசபறுகி்றது.
• இதில் டாரரனரியா லாரவாவுடன் கூடிய ேள்றமுகக் கருவைரச்சிக் காணப்படுகி்றது.
• குழல் வடிவ சதாணளட பு்றவைரச்சி இவவுயுரிகளின் தனிசி்றப்பு பணபாகும்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் ேட்ெத்திே 
மீன் ஆகும். இது முட்ரதாலிகள் சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் 
பலரனாகிைாெஸ ஆகும். இது  சைமி 
காரரடட்டா சதாகுதிளயச் 
ொரநதளவயாகும்.

புமராமபாசிஸ்

்கழுத்து பட்லட

உடல
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 11. எலி

 1. ேட்கட எபிதீலியம்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம் / படம் 
எலி ஆகும். இதன் சதாகுதி: 
முதுகுோணுளடயளவ, துளணத் 
சதாகுதி: முதுசகலும்புளடயளவ, 
வகுப்பு: பாலூட்டிகள்.

வால

மராமம் செவிமடல
்கண்
உணர நீட்சி

குறிப்புகள்:
• பால் சுேப்பிகளைப் சபற்றிருத்தல் இத்சதாகுதியின் சி்றப்பு பணபாகும்.
• பு்றச்செவிேடல் காணப்படுகி்றது.
• இதயம் ோன்கு அள்றகளை சகாணடது.
• சிறுநீேகம் சேட்டாசேஃப்ரிக் வளகளயச் ொரநததது.
• இது ஒரு சவப்பம் ோ்றா (ரைாமிரயாசதரமிக்), குட்டி ஈனும், ோறுபட்ட 

(Heterodont) பல் அளேப்ளபப் சபற்்ற விலங்காகும்.

குறிப்புகள்:
• தட்ளடவடிவ எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய வளகளயச் ொரநதது.
• இது சேல்லிய தட்ளட வடிவ ஓேடுக்குச் செல்கைால் ஆனது. ஒழுங்கற்்ற 

விளிம்புகளைக் சகாணடது.
• இளவ சிறுநீேகக் குரைாேருலஸகளிலும், நுளேயீேல் காற்றுப்ளபகளிலும், 

இதயத்திலும் காணப்படுகி்றது.
• இது ஊடுருவல் எல்ளலயாகவும், வடிகட்டும் பேப்பாகவும் செயல்படுகி்றது.

II.   ‘B’ யில் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள விலங்குத் திசுகவ ்ண்டறிநது அேற்்கான 
ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பு்கள எழுது்.

உட்்கரு செலபடலம்
கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
ேழுவம் / படம் எளிய தட்ளட 
எபிதீலிய திசுவாகும்.
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 2. தூண்வடிவ எபிதீலியம்

 3. இரத்ேச்சிவப்பணுக்ள்

 4. இரத்ே ்வள்களயணுக்ள்

குறிப்புகள்:
• தூணவடிவ எபிதீலியம் ஆனது எளிய எபிதீலிய வளகளயச் ொரநதது.
• இளவ வட்ட ேற்றும் நீள்வட்ட உட்கருளவ செல்லின் அடிப்பகுதியில் சகாணட உயேோன 

ஓேடுக்குச் செல்கைால் ஆனளவ.
• இளவ இளேப்ளபயில் இருநது ேலக்குடல் வளே உள்ை செரிோன ேணடலத்தின் 

உட்பு்றத்தில் காணப்படுகி்றது.
• இளவ உறிஞசுதல் ேற்றும் ரகாளழ, சோதி ரபான்்ற சபாருட்களை சுேத்தல் ஆகிய 

பணிகளை ரேற்சகாள்கின்்றன.

குறிப்புகள்:
• இேத்தச்சிவப்பணுக்கள் ஹிரோகுரைாபின் என்னும் சிவப்பு நி்ற சுவாெ நி்றமிகளைப் 

சபற்றுள்ைன.
• இநநி்றமி வாயு பரிோற்்றத்திற்கு உதவுகி்றது.
• இேத்தச்சிவப்பணுக்கள் எலும்பு ேஜளஜயில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ேணணீேல் ேற்றும் 

கல்லீேலில் அழிக்கப்படுகின்்றன.
• ஆரோக்கியோன ஒருவேது இேத்த சிவப்பணுக்களின் வாழ்ோள் ெோெரியாக 120 

ோட்கைாகும்.

உட்்கரு

அடிப்பகுதி

செலபடலம்

மமறபுை அலமப்புகுறுக்கு சவட்டுத் மோறைம்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை ேழுவம் /  
படம் ேனித இேத்தச்சிவப்பணுக்கள் ஆகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை ேழுவம் /  
படம்  ேனித இேத்த சவள்ளையணுக்கள் ஆகும்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை ேழுவம் / 
படம் எளிய தூணவடிவ எபிதீலிய திசுவாகும்.

இமயாசிமனாஃபில மபமொஃபில நியூட்மராலபில

லிம்மபாலெட்மமாமனாலெட்
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குறிப்புகள்:
• இேத்த சவள்ளையணுக்கள் உட்கரு உளடய நி்றேற்்ற, அமீபா ரபான்று ேகரும் 

தன்ளே சகாணடளவ.
• இளவ துகள்கள் உளடயளவ, துகள்கள் அற்்றளவ என இேணடாக 

வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. ரபரொஃபில், நியூட்ரோஃபில் ேற்றும் 
இரயாசிரனாஃபில் செல்கள் துகள்கள் உள்ைளவ ஆகும். ரோரனாளெட்டுகள் 
ேற்றும் லிம்ரபாளெட்டுகள் துகள்கள் அற்்றளவ ஆகும்.

• சவள்ளையணுக்கள் ேம் உடளல ரோய் கிருமிகளிடமிருநது பாதுகாக்கின்்றன.
• இவற்றின் ஆயுட்காலம் 13 முதல் 20 ோட்கள். சவள்ளையணுக்கள் நிணநீர 

ேணடலத்தில் அழிக்கப்படுகின்ன.

குறிப்புகள்:
• ளகசயலும்பு ரதாள்பட்ளடக்கும், முழுங்ளகக்கும் இளடயில் காணப்படுகி்றது.
• இவசவலும்பின் ரேல்பகுதி, ரதாள்பட்ளடயின் சபாருநது குழியினுள் (Glenoid 

cavity) சபாருநதியுள்ைது.
• ரேல் ளகசயலும்பின் கீழ்ப்பகுதி முன்ளக எலும்புகைான ரேடியஸ ேற்றும் 

அல்னா எலும்புகளுடன் இளணநதுள்ைது.

 1. தமல் க்்யலும்பு

 2. இடுப்்பலும்பு வகளயம்

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய 
ளவக்கப்பட்டிருக்கும் எலும்பு / படம் 
ேனித ரேல் ளகசயலும்பு (Humerus) 
ஆகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டிருக்கும் 
எலும்பு / படம் ேனித இடுப்சபலும்பு 
வளையம் ஆகும்.

III.   ‘C’ ல் ்்காடுக்ப்பட்ட எலும்பு / மூட்டு யகா்ேன ்ண்டறிநது இரண்டு 
குறிப்பு்கள எழுது்.

மமலல்க எலும்பின் ேலலப்பகுதி

ேண்டு

ச்காரனாய்டு ஃபா்ா

உள்வாசலலும்பு

சூே்க எலும்பு

இஸ்கியம்

இடுப்சபலும்பு
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குறிப்புகள்:
• இது காக்ஸா என்னும் இரு இடும்பசபலும்புகளையும், திருசவலும்பு ேற்றும் 

வால் முள்சைலும்ளபயும் சகாணடுள்ைது.
• இடுப்சபலும்பு வளையம், எளடளயத் தாங்கக் கூடிய உறுதியான அளேப்பாகும்.
• ஒவசவாரு காக்ஸா எலும்பும் இலியம், இஸகியம், பூப்சபலும்பு எனும் மூன்று 

எலும்புகைால் ஆனது. 
• இளவ இளணயும் இடத்தில் அசிட்டாபுலம் எனும் ஆழ்நத அளேக்ரகாைக் குழி 

காணப்படுகி்றது.
• இப்பகுதியில் சதாளட எலும்பின் தளலப்பகுதி சபாருநதியுள்ைது.

குறிப்புகள்:
• இது 12 இளண விலா எலும்புகளைக் சகாணடது.
• ஒவசவாரு விலா எலும்பும், முதுகுப்பு்றம் முதுசகலும்புத் சதாடருடனும் 

வயிற்றுப்பு்றம் ோரசபலும்புடனும் இளணநதுள்ைது.
• வயிற்றுப்பு்றம் ோரசபலும்புடன் இளணநதுள்ை முதல் ஏழு இளண விலா 

எலும்புகளும் உணளே விலா எலும்புகள் எனப்படுகின்்றன.
• 8,9,10வது இளண விலா எலும்புகள் வயிற்றுப்பு்றம் ோரசபலும்புடன் 

இளணயாேல் 7வது விலா எலும்புடன் இளணநதுள்ைன. இளவ ரபாலி விலா 
எலும்புகள் எனப்படுகின்்றது.

• 11 ேற்றும் 12வது இளண விலா எலும்புகள் ோரசபலும்புடன் இளணயாேல் 
இருப்பதால் இளவ மிதக்கும் விலா எலும்புகள் எனப்படும்.

 3. விலகாஎலும்புககூடு

 4. பநது கிண்்ண மூட்டு

மாரசபலும்பு

சமய்விலா எலும்பு

சபாய்விலா எலும்பு

மிேக்கும் விலா எலும்பு

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டிருக்கும் 
எலும்புக்கூட்டுப் பகுதி / படம் ேனித விலா 
எலும்புக்கூடு ஆகும்.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டிருக்கும் மூட்டு/ 
படம் பநது கிணண மூட்டு ஆகும்.
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குறிப்புகள்:
• இது உயவு மூட்டு அல்லது திேவ மூட்டு வளகளயச் ொரநதது.
• இநத வளகயில் பநது வடிவ மூட்டுகள் ேற்ச்றாரு எலும்பிலுள்ை  

கிணணவடிவக் குழியினுள் சபாருநதிக் காணப்படுகி்றது.
• இவவளக மூட்டுகள் அளனத்து திளெகளிலும் சுழலக் கூடியது.
• இவவளக மூட்டு ரதாள்பட்ளட வளையத்திற்கும் ரேற்ளக எலும்பிற்கும் 

இளடயில் காணப்படுகி்றது.

IV.   ‘D’ ல் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள படத்கே பகாரத்து அது எநே தநகாய் / குகறபகாடு 
எனக ்ண்டறிநது அேன் ்பயர மற்றும் மூன்று அறிகுறி்கள குறிப்பிடவும்.

குறிப்புகள்:
• அட்ரினல் சுேப்பி ரபாதுோன அைவு ைாரரோன்களை சுேக்காததால் இநநிளல 

ஏற்படுகி்றது.
• அட்ரினல் காரசடக்ஸ குள்றநத அைவு குளுக்ரகாகாரடிகாய்டுகளையும் 

தாதுகலநத காரடிகாய்டுகளையும் சுேப்பரத இதற்கு காேணோகும்.
• தளெகள் பலமின்ளே, குள்றநத இேத்த அழுத்தம், பசியின்ளே, வாநதி, ரதால் 

நி்றமிகளின் அைவு அதிகரித்தல் ரபான்்றளவ இநரோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

 1. அடிசன் தநகாய்

 2. மரகாஸமஸ

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
படம் அடிென் ரோளயக் குறிக்கி்றது.

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
படம் ேோஸேஸ ரோளயக் 
குறிக்கி்றது.
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குறிப்புகள்:
• ளதோய்டு சுேப்பியின் அதிகப்படியான செயல்பாடு கிரேவின் ரோளய 

ரதாற்றுவிக்கி்றது.
• அடிப்பளட வைரசிளத ோற்்ற உயரவு (BMR) (50 – 100%) உயரசுவாெ வீதம், 

துருத்திய கணகள், மிளக இேத்த அழுத்தம், மிளக உடல் சவப்பநிளல, உயர 
கழிவுநீக்க வீதம் ரபான்்றளவ இநரோயின் அறிகுறிகைாகும்.

• சபாதுவான அறிகுறிகைான முள்றயற்்ற ோதவிடாய் நிகழ்வு, முடிஉதிரதல், 
ளதோய்டு சுேப்பி வீக்கேளடதல் ரபான்்றளவகைாகும்.

குறிப்புகள்:
• இநரோய் குழநளதகளில் ஏற்படும் புேதக்குள்றபாட்டு ரோய் ஆகும்.
• இது புேதக்குள்றபாட்டால் ஏற்படும் ஒரு தீவிே ரோயாகும்.
• இநநிளல உணவில் காரரபாளைட்ரேட் ேற்றும் புேதப் பற்்றாக்குள்றயால் 

ஏற்படுகி்றது.
• இவவிதப் பாதிப்புக்கு உள்ைான குழநளதகள் வயிற்றுப்ரபாக்கு, உடல் சேலிதல் 

ரபான்்ற அறிகுறிகளைப் சபற்றிருப்பாரகள்.

 3. எக்காப்ேகால்மிக ்காய்ட்டர (கிதரவின் தநகாய்)

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
படம் எக்ஸாப்தால்மிக் காய்ட்டர 
ரோளயக் குறிக்கி்றது.

 1. அதமகானியகாவிற்்கான ்நஸலரின் ஆய்வு

தநாக்கம்: சகாடுக்கப்பட்டுள்ை களேெலில் அரோனியா உள்ைதா என்று கணடறிதல். 
உ்பகரணஙகள்: ரொதளனக்குழாய், ரொதளனக்குழாய் இடுக்கி ேற்றும் தாங்கி. 
த�டெயா்ன கடரசல்கள்: சேஸலரின் களேெல் ேற்றும் ரொதளனக் களேெல்கள்

V. 1.  ‘F’ ல் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள ்கரசலில் இருநது அதமகானியகா / யூரியகா 
உள்ளகே தசகாேகனயின் மூலம் ்ண்டறிேல் / உமிழ்நீரில் அகமதலஸ 
்சயல்திறகனக ்ண்டறிேல். (ஏதேனும் ஒன்று).

   2. ‘G’ ல் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள தசகாேகன / பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரி / படங்்ள் 
ஆகியவற்கற உற்றுதநகாககி எழுது். ்ண்்ளில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் 
்ேகாகலகவ ்ண்டறிேல்./ ்ரப்பகான் பூச்சியின் பகாலினம் ்ண்டறிேல்.
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வசய்முடை:
1.  ஒரு சுத்தோன ரொதாளனக்குழாயில் 2மிலி ரொதளனக்கான ோதிரிக் களேெளல 

எடுத்துக் சகாள்ை ரவணடும்.
2. அத்துடன் சில துளிகள் சேஸலரின் களேெளல ரெரத்து ேன்கு கலக்க ரவணடும்.
3.  ஆழ்நத ேஞெள் அல்லது பழுப்பு நி்றம் ரதான்றுகி்றது. இது சகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

களேெலில் அரோனியா இருப்பளத உறுதி செய்கி்றது.

அறிெ்ன:  மஞ்சள் மற்றும் ்பழுப்பு நிைமாற்ைம் த�ான்றுெ�ால் வகாடுக்கப்்பட்டுள்ள கடரசலில் 
அதமானியா உள்ளது எ்னக் கணெறியப்்படுகிைது.

அறிெ்ன:  சிெப்பு நிைவீழ்்படிவு த�ான்றுெ�ால் வகாடுக்கப்்பட்டுள்ள தசா�ட்னக் கடரசலில் 
யூரியா உள்ளது எ்னக் கணெறியப்்படுகிைது.

 2. யூரியகாவிற்்கான ஃபீனகால் சிவப்பு  ஆய்வு

 3. உமிழ்நீர அகமதலசின் ்சயல்பகாட்கடக ்ண்டறிேல்

தநாக்கம்: சகாடுக்கப்பட்டுள்ை ரொதளன களேெலில் யூரியா உள்ைதா எனக் கணடறிதல்.
உ்பகரணஙகள்:  ரொதளனக்குழாய், ரொதளனக் களேெல், ரொதளனக்குழாய் தாங்கி ேற்றும் 

பிப்சபட்.
த�டெயா்ன கடரசல்கள்:  ஃபீனால் சிவப்பு ேற்றும் சகாள்ளு சபாடி (யூரிரயஸ சோதி 

அடங்கியது).

தநாக்கம்: ேனித உமிழ்நீரில் உள்ை அளேரலஸின் செயல்பாட்ளடக் கணடறிதல்.
உ்பகரணஙகள்:  ரொதளனக் குழாய், உருளைக்கிழங்கு, உேல் ேற்றும் உலக்ளக.
த�டெயா்ன கடரசல்கள்:  அரயாடின் களேெல் ேற்றும் ேனித உமிழ்நீர.

வசய்முடை:
1.  ரொதளனக்கான களேெளல 2 மி.லி அைவு ஒரு சுத்தோன ரொதளனக் குழாயில் 

எடுத்துக் சகாள்ை ரவணடும்.
2.  இத்துடன் சில துளிகள் ஃபீனால் சிவப்பு களேெளல ரெரத்து ேன்கு கலக்க 

ரவணடும்.
3. ஒரு சிட்டிளக சகாள்ளுப் சபாடிளய இத்துடன் ரெரத்துக் கலக்க ரவணடும்.
4. இதில் ரதான்றும் சிவப்பு நி்ற வீழ்படிவு, யூரியா உள்ைளத குறிக்கி்றது.

வசய்முடை:
1.  ஒரு ரொதளன குழாயில் ேசித்த உருளைகிழங்குச் ொற்ள்ற எடுத்துக்சகாணடு 

அத்துடன் சில துளிகள் அரயாடின் களேெளல ரெரக்க நீல நி்றம் ரதான்றும்.
2.  ேற்ச்றாரு சுத்தோன ரொதளனக் குழாயில் உமிழ் நீளே ரெகரித்து அதிலிருநது 

1 மி.லி உமிழ்நீளே ரொதளனக் களேெலுடன் ரெரக்க ரவணடும்.
3. பின்னர களேெல் நி்றேற்்றதாக ோறுகி்றது.
4. இது உமிழ்நீரில் அளேரலஸ இருப்பளத உறுதிப்படுத்துகி்றது.

அறிெ்ன:  கடரசலில் ஏற்்பட்ெ நிைமற்ை �ன்டம மனி� உமிழ்நீரில் உள்ள அடமதலஸ் ஸ்ொரசடச 
மால்தொஸாக மாற்றுெ�ால் ஏற்்படுகிைது.
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 4. உன் ்ண்்ளில் உள்ள குருட்டு புள்ளியின் ்ேகாகலகவ ்ண்டறிேல்.

முடிவு: 
 1. என்னுளடய வலது கணணில் உள்ை குருட்டு புள்ளியின் சதாளலவு--------செ.மீ
 2. என்னுளடய இடது கணணில் உள்ை குருட்டு புள்ளியின் சதாளலவு-------செ.மீ

வசய்முடை:
1. உனது இடது கணளண மூடிக்சகாள்.
2.  சகாடுக்கப்பட்ட படத்ளத வலது கணணுக்கு ரேோக 50செ.மீ முதல் 60செ.மீ 

சதாளலவில் பிடிக்கவும்.
3.  சகாடுக்கப்பட்ட படத்தில் உள்ை குறுக்களேவு குறியீட்ளட உற்று ரோக்கவும். 

உன்னால் அருகிலுள்ை வட்டத்ளதயும் காணமுடியும்.
4.  படத்ளத உற்று ரோக்கிக்சகாணரட அதளன சேதுவாக உன் கணணருரக 

சகாணடு வேவும்.
5.  ஒரு குறிப்பிட்ட சதாளலவில் அநத படத்திலுள்ை வட்டம் உனது கண 

பாரளவக்கு புலப்படாது. இநத புலப்படாத புள்ளி குருட்டுப் புள்ளி என 
அளழக்கப்படுகி்றது.

6. சதாளலளவ பதிவு செய்துக்சகாள்ைவும்.
7.  இரத ரொதளனளய உனது ேற்ச்றாரு கணணில் செய்து பார. இப்சபாழுது 

குறுக்களேவு குறியீட்டிற்கு பதிலாக வட்டத்திற்கு செய்து பார.

 5.  ் ்காடுக்ப்பட்டுள்ள ்ரப்பகான் பூச்சியின் (மகாதிரி / படம் / உயிரி) பகாலினம் 
்ண்டறிநது,  ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பு்ள் ேரு்.

கணெறி�ல் :

குறிப்புகள் :

ñôŠ¹¬öˆ
î‡´

ñôõ£Œ c†C
º†¬ìf†´
õ£J™

Ý‡ ªð‡
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 1. ்காங்த்யம் ்காகள

VI.  ‘H’ ல் ்்காடுக்ப்பட்டுள்ள படம்/ வகரபடம் /  பேப்படுத்ேப்பட்ட உயிரிகய 
்ண்டறிநது அவற்றின் ்பகாருளகாேகார முககியத்துவத்கே குறிப்பிடவும். 

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை 
படம் காங்ரகயம் காளை ஆகும்.

Éò c˜

êó¬÷

èN¾ c˜

c«óŸÁ‚ è¼M

î£õóƒèœ ñŸÁ‹ ð£‚¯Kò£‚è÷£™
èN¾èœ ãŸèŠð´A¡ø¶.்கழிவு்கள் ஏற்கப்படுகின்ைது.

தூயநீர

ெரலள

்கழிவுநீர
நீமரறறுக் ்கருவி

வ்பாருளா�ர முக்கியததுெம்:
• தமிழ்ோட்டில் காங்ரகயம் பகுதியில் ரதான்றிய இவவினம் உழுவதற்கும், 

வணடி இழுப்பதற்கும் பயன்படும் இழுளவ இன ோடுகள் ஆகும்.
• இவவினம் தமிழ்ோட்டில் பாேம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டில் 

பங்ரகற்கும் புகழ்வாய்நத ஒரு இனோகும்.
• இவவினம் இழுளவ இனத்திற்கான மிகச் சி்றநத எடுத்துகட்டாக 

கருதப்படுகி்றது.

 2. நீரஉயிரி-பயிர வளரப்பு (Aquaponics)

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை  
சதாழில்நுட்ப வளேபடம் நீரஉயிரி-பயிர  
வைரப்பு ஆகும்.

வ்பாருளா�ர முக்கியததுெம்:
•  நீரஉயிரி-பயிர வைரப்பு என்பது நீர உயிரி வைரப்பியலும் நீரதாவே 

வைரப்பியலும் ரெரநத சதாழில் நுட்போகும்.
•  இது மீன்களின் கழிவுசபாருட்களை ேறுசுழற்சி செய்து சூழ்நிளல 

ேணடலத்ளதச் ெேநிளலப்படுத்துவும், நீரோட்டத்தின் ேச்சுதன்ளேளய 
குள்றக்கவும் பயன்படுகி்றது.
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 3. தேனீ

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை  
பதப்படுத்தப்பட்ட உயிரினம்  / படம் ரதனீ ஆகும்.

ராணி மேனீ

மவலல்கார மேனீ

ஆண் மேனீ

 4. பட்டுப்புழு (பகாம்பிகஸ தமகாரி)

கணெறி�ல்:
இனம் கணடறிய ளவக்கப்பட்டுள்ை படம் பட்டுப்புழு 
(பாம்பிக்ஸ ரோரி) ஆகும்.

வ்பாருளா�ர முக்கியததுெம்:
• ரதனீக்களிடமிருநது கிளடக்கும் முக்கிய சபாருட்கள் ரதன் ேற்றும் ரதன் 

சேழுகு ஆகும்.
• ரதன் ெரக்களேக்கு ோற்்றாக உதவும் முக்கிய ஊட்டப்சபாருள் ஆகும்.
• இது ஒரு கிருமிோசினியாவும், ேலமிைக்கியாகவும் ேற்றும் தூக்கமின்ளேளய 

தவிரப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகி்றது. ரதன் சித்த ேருத்துவம் ேற்றும் 
யுனானி ேருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

• ரவளலக்காே ரதனீயின் வயிற்றுப்பகுதியில் சுேக்கப்படும் ரதன் சேழுகு 
சேழுகுவரத்திகள் தயாரிக்கவும் ேேத்தைவாடங்களை சேருகூட்டவும் 
பயன்படுகி்றது.

வ்பாருளா�ர முக்கியததுெம்:
• பாம்பிக்ஸ ரோரியிடமிருநது சப்றப்படும் பட்டு இளழகள் ேல்பரிபட்டு என 

அளழக்கப்படுகி்றது.
• இது ேல்பரி இளலகளை உணவாக உட்சகாள்கி்றது.
• பட்டாளடகள், மீன்பிடிக்கும் வளலகள், பநதய காரகளின் ெக்கேங்கள், ேருத்துவ 

ஆளடகள் ேற்றும் பாோசூட்டுக்கள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுகின்்றன.

•  இம்முள்ற மூலம் திரலப்பியா, தங்கமீன், சகாடுவா ரபான்்ற மீன்கள் 
வைரக்கப்படுகின்்றன.

•  இம்முள்றயில் தக்காளி, மிைகு, சவள்ைரி ரபான்்ற தாவேங்களும் 
வைரக்கப்படுகின்்றன.
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பாடநூல குழுத் ேலலவர மறறும் ஆமலாெலன
முலனவர. சுலோன் அ்கமது இஸ்மாயில
அறிவியலாளர,  
சுறறுச்சூைல அறிவியல ஆராய்ச்சி அலமப்பு, சென்லன.
முலனவர பி.ம்க.்கலினா
இலணப்மபராசிரியர, (விலஙகியல துலை), 
மாநிலக் ்கலலூரி, சென்லன.

பாடநூல உருவாக்்கக் குழு
செலவி.ப. மம்கஸ்வரி, 
விரிவுலரயாளர (விலஙகியல)  
மாவட்ட ஆசிரியர ்கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், உத்ேமபாலளயம், மேனீ மாவட்டம்.

முலனவர. சு. ்கமணெபாண்டியன்  
முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர – (விலஙகியல)  
அரசு மமலநிலலப்பள்ளி , ொத்ோன்குளம், இராம்ாேபுரம் மாவட்டம் .

முலனவர. மெ. ெவரிமுத்து லமக்ம்கல
முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (விலஙகியல) 
்காரமல மமலநிலலப் பள்ளி, ்ா்கரம்காவில, ்கன்னியாகுமரி மாவட்டம். 

திரு. ஆலன் ்காட்பிமர ஆர.மஜாஸ் 
முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (உயிரியல) 
சென்லன கிருத்ேவ ்கலலூரி சமட்ரிக் மமலநிலலப்பள்ளி, மெத்துபட்டு, சென்லன. 

திருமதி. லம. அனுஷா ம்கத்ேரீனா செலலலயா
முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரிலய (விலஙகியல) 
அரசு மாநில ம்களிர மமலநிலலப்பள்ளி, எழும்பூர, சென்லன.

திரு. சல. சிவன் பிள்லள,
முது்கலல பட்டோரி ஆசிரியர (உயிரியல) 
பாரத் சீனியர மமலநிலலப் பள்ளி, அலடயார, சென்லன.

திருமதி. து.மேவி்கலா,
முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (உயிரியல) 
டி.ஏ.வி. சபண்்கள் சீனியர மமலநிலலப்பள்ளி, ம்காபாலபுரம், சென்லன.

உயிரியல - விலஙகியல மமலநிணல முேலாம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மறறும் மமலாய்வாளர்கள்

்கலல மறறும் வடிவலமப்புக் குழு
வலரபடம்
மமனா்கர
ம்காபு இராசுமவல
பிரபா
மாேவராஜன்
திவ்யா
ெந்ோனம்
ேமிழ்ாடு அரசு ்கலல ஆசிரியர்கள்
அரசு ்கவின் ்கலலக் ்கலலூரி மாணவர்கள்
சென்லன மறறும் கும்பம்காணம்.
வடிவலமப்பு
In-house.QC- 
மவ.ொ. ஜாண்ஸ்மித்
ெ. ேமிழகுமரன்
சி. பிரொந்த்
அட்லட வடிவலமப்பு - ்கதிர ஆறுமு்கம்
விலரவுக்குறியீடு மமலாண்லமக்குழு
இரா. சஜ்க்ாேன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.்.நி.பள்ளி, ்கமணெபுரம், மபாளூர, திருவண்ணாமலல.

சூ.ஆலபரட் வளவன் பாபு, ப.ஆ,
அ.உ.நி.பள்ளி, சபருமாள் ம்காவில பரமக்குடி, இராம்ாேபுரம்.

மஜ.எப்.பால எட்வின் ராய், ப.ஆ.
ஊ.ஒ.்.நி.பள்ளி, ராக்கிப்பட்டி, மெலம்.

ஒருஙகிலணப்பு
ரமமஷ் முனிொமி

பாட வலலு்ர மறறும் ஒருஙகிலணப்பாளர
முலனவர. சுப. ஷமீம், 
துலண இயக்கு்ர
மாநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், சென்லன.

ஒருஙகிலணப்பாளர்கள்
முலனவர. மவ.ோ. ொந்தி, 
முதுநிலல விரிவுலரயாளர 
மாவட்ட ஆசிரியர ்கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனம், திரூர.
திருமதி. பா. செலவி, விரிவுலரயாளர
மாநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனம் சென்லன.

மமலாய்வாளர்கள் 
முலனவர வாரிஸ்்ாங ேஙக்ஃபூ
உேவிப் மபராசிரியர (விலஙகியல துலை), மண்டல ்கலவியியல நிறுவனம் (RIE) 
மேதிய மாநிலக் ்கலவியியல ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி குழுமம் (NCERT) 
லமசூர, ்கர்ாட்கா.
முலனவர. சித்திரமல்கா ராமெந்திரன்
மபராசிரியர (பணி நிலைவு) 
ஸ்சடலலாமமரிக் ்கலலூரி, சென்லன.

முலனவர. ெ. எழிலரசி பாலசுப்பிரமணியன்
இலண மபராசிரியர மறறும் துலைத்  ேலலவர (பணி நிலைவு) 
எத்திராஜ ம்களிர ்கலலூரி , சென்லன.

முலனவர, வீ. உஷாராணி  
இலண மபராசிரியர மறறும் துலைத் ேலலவர (பணி நிலைவு) 
விலஙகியல துலை, ்காயிமேமிலலத் அரசு ம்களிர ்கலலக்்கலலூரி, சென்லன.

வலலு்ர குழு
முலனவர. ப. ெரளா, இலணப் மபராசிரியர (விலஙகியல துலை) 
்காயிமேமிலலத் அரசு ம்களிர ்கலலக்்கலலூரி, சென்லன.
முலனவர பூ. மீனா,இலண மபராசிரியர (விலஙகியல துலை),  
மாநிலக் ்கலலூரி, சென்லன.
முலனவர ஏ. மாலதி, இலண மபராசிரியர மறறும் துலைத்ேலலவர  
(விலஙகியல துலை) இராணி மமரி ்கலலூரி, சென்லன.
முலனவர. அருள் ெம்கா. சரஜினா மமரி இரா.
இலண மபராசிரியர (விலஙகியல துலை) 
அக்ஸீலியம் ்கலலூரி, மவலூர.
முலனவர. ொ. வின்கின்ஸ் ெந்மோஷ்
உேவிப் மபராசிரியர (விலஙகியல துலை) 
அரசினர ஆடவர ்கலலூரி, ்ந்ேனம், சென்லன.

சமாழி சபயரப்புக் குழுத் ேலலவர மறறும் ஒருஙகிலணப்பாளர
முலனவர ொ. முத்ேைகு,  
இலணப்மபராசிரியர மறறும் துலைத்ேலலவர (பணி நிலைவு), விலஙகியல துலை,  
அறிஞர அண்ணா அரசு ்கலலக் ்கலலூரி, செய்யாறு, திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.

சமாழி சபயரப்பாளர்கள்
திரு. மு. சிவகுரு, முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (விலஙகியல) 
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வித்தியாொலல மமனிலலப்பள்ளி, சிேம்பரம், ்கடலூர மாவட்டம்.

திருமதி. சர. அமலி, முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரிலய (விலஙகியல) 
அரசு மமலநிலலப்பள்ளி, பண்ருட்டி, ்கடலூர மாவட்டம்.

திரு. சு. மம்கஸ்வரன், முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (உயிரியல) 
அரசு மமலநிலலப்பள்ளி , மஜாகிலபட்டி, விருது்்கர மாவட்டம்.

முலனவர. ். குமணன், முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (விலஙகியல)  
அரசு ஆதி திராவிடர ்ல மமலநிலலப்பள்ளி 
முள்ளஙகுறிச்சி, புதுக்ம்காட்லட மாவட்டம்.

திரு. இரா. ்ாம்கந்திரன், முது்கலலப் பட்டோரி ஆசிரியர (விலஙகியல)  
அரசு மமலநிலலப்பள்ளி, ்த்ேமமடு, ேருமபுரி மாவட்டம்.
பாடப்சபாருள் மீளாய்வு
முலனவர மஸ்ஹர சுலோனா, மபராசிரியர  
மறறும் துலைத்ேலலவர (விலஙகியல) (பணி நிலைவு) 
மாநிலக் ்கலலூரி, சென்லன.
டாக்டர ்க. வாசுமேவன்
அரசு உேவிக் ்கால்லட மருத்துவர, சென்லன.
முலனவர ்ா. ெமராஜினி, உேவிப் மபராசிரியர  
(விலஙகியல) பாரதி ம்களிர ்கலலூரி, சென்லன.
முலனவர இரா. ெரவணன், உேவிப் மபராசிரியர  
(விலஙகியல) டாக்டர அம்மபத்்கர அரசு ்கலலக் ்கலலூரி, வியாெரபாடி, சென்லன.

மமறபடிப்பு மறறும் சோழில வழி்காட்டல
முலனவர.மே. ெங்கர ெரவணன், துலண இயக்கு்ர 
ேமிழ்ாடு பாடநூல மறறும் ்கலவியியல பணி்கள் ்கை்கம், 
சென்லன.

்கணினி சோழிலநுட்ப ஒருஙகிலணப்பாளர
திரு. அ. அஜய், இலடநிலல ஆசிரியர 
ஊராட்சி ஒன்றிய ்டுநிலலப்பள்ளி, ்ந்திமங்கலம், ்கடலூர 
மாவட்டம்.

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட் மமப்லித்மோ ோளில அச்சிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆப்செட் முலையில அச்சிட்மடார:
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