
 

இர�த� ப�றி ப���� அறிவிய� பிரி� - ெஹம�டாலஜி 

இர�த� 

இர�த� எ�ப� திரவ நிைலயி� உ�ள ஒ� இைண�� தி�. ஆனா� சில 

ப��களா� இைண�� தி��களி� இ��� ேவ�ப�கிற�. 

1. இைவ இர�த ெச�களிலி��� உ�ப�தியாவதி�ைல. 

2. எ�த விதமான ெச� பிரி� அைடவதி�ைல. 

3. நா� இைழக� எ��� காண�ப�வதி�ைல. 

இர�த�தி� �ைவ - உ���த�ைம. 

pH7.30 – 7.40. 

நீைரவிட கனமான�. (இர�டைர மட�� அதிக�). 

100 cc இர�த� 20 ml ஆ�ஸிஜைன எ���� ெச���. 

ஆ�களி� ஐ�� �த� ஆ� லி�ட� வைர காண�ப��. 

ெப�களி� நா�� �த� ஐ�� லி�ட� வைர காண�ப��. 

இர�த�தி� �ல���கைள இர�� ஆ�க���களாக பிரி�கலா�. 



 



 

 
 
  
திரவ ஆ�க �� 
பிளா�மா 
 

● ெதளிவான ம�ச� நிற�தி� காண�ப��. 
●  இேலசான கார�த�ைம ெகா�ட�. 
●  இர�த�தி� 55% காண�ப��. 
● இதி� நீரி� சதவீத� 92 % இ �ரத� 7 %ம��� உ�� 1% 
● அ��மி�       -  4.4 %- ச��� பரவ� அ��த�ைத நைட�ைற�ப���� 
● �ேளாபிலி� -  2.3 % - எதி� ெபா�� உ�ப�தி ����. 
● ைப‡�ரிேனாெஜ� -  0.3% - இர�த� உைறவதி� ப�ேக���. 

 
தி�ம ஆ�க �� 
 
 
இர�த சிவ�� அ��க�(RBC) 



 

● எரி�ேராைச��/ஆ�ஸிஜ� பட�/Red  Blood Corpulses 
● உ�க� அ�றைவ. �தலி� உ�வா�� ேபா� உ�க� 

இ����,வள��சி அைட�� ேபா� உ�க�ைவ இழ���. 
● ஆ�களி� எ�ணி�ைக - 5 மி�லிய� / ஒ� கனமி�லிமீ�ட� 
● ெப�களி� எ�ணி�ைக - 4.5 மி�லிய� /ஒ� கனமி�லிமீ�ட� 
● �ழ�ைதகளி� எ�ணி�ைக - 6.5 மி�லிய� / ஒ� கனமி�லிமீ�ட� 
● க�வி� எ�ணி�ைக - 8.5 மி�லிய� / ஒ� கனமி�லிமீ�ட� 
● இ��ற�� �வி�� த�� வ�வி� காண�ப��. 
● 7.8 ைம�ரா� வி�ட� ெகா�ட�. 
● வ�வ�ைத விவரி�தவ� ெக��� ம��� ெப��� 
● 2.5 ைம�ரா� த�ம� ெகா�ட�. 
● ேம� உைறயி� ெபய� :  ேடான� உைற. 
● இதி� உ�ள ஹீேமா�ேளாபி� (HB) எ��� �ரத�தா� சிவ�� 

நிறமாக கா�சி அளி�கி�ற�. இத��  �வாசநிறமி  எ�� ெபய�. 
● இ� ஆ�ஸிஜ� கட�தலி� ப�� எ��பதா� இ� 

ஆ�ஸிஹீேமா�ேளாபி�  எனஅைழ�கப�கி�ற�. 
                       Hb + 4 O2 → HbO5 

● HB எ�ணி�ைக அள��� க�வி : ஷாலி ஹிேமா மீ�ட� 
● ஆ�களி� HB எ�ணி�ைக - 15.8 மி�லி கிரா� / 100 ml 
● ெப�களி� HB எ�ணி�ைக - 13.7 மி�லி கிரா�/ 100 ml 
● �ழ�ைதகளி� HB எ�ணி�ைக - 16.5 மி�லிகிரா� / 100 ml  
● �ல��� எ�ணி�ைக - 68000 டா�ட� 
● �ல��� வா��பா� - C3032 H4816 O872 N780 S8 Fe4 
● 4 �ல��� ஹீ� + 1 �ல��� �ேளாபி� = ஹீேமா�ேளாபி� 
● ஹீ� �ரத� அ�லாத ப�தி, �ேளாபி� �ரத ப�தி ஆ��. 

 
இர�த சிவ�� அ��க� உ�ப�தி 
 

● இைவ சிவ�� எ��� ம�ைஜகளி� உ�ப�தி ஆகி�றன. 
● இைவ விலா எ��� ம��� �� எ���களி� காண�ப�கி�ற�.  

 
  

எ��� 
ம�ைஜ  
 

பிற�த 
 

�ழ�ைத 
 

�ழ�ைத 
வயதானவ�க�  



 

அள�  
 

70 அட  2000 அட  4000 அட 
 

நிற�   Pink  Red  Yellow  
 
 
 

 
 

● RBC �தி��சியைடய 72 மணிேநர� ேதைவ�ப��. 
● ஒ� நிமிட�தி�� இர�� �த� 10 மி�லிய� வைர உ�ப�தி ம��� 

அழி� ஆ��. 
● இத� வா�நா� ஆ� - 120 நா�, ெப� - 110 நா� 
● வா�நா� க�டறிய உத�� ேர�ேயா கதி� இய�க தனிம� �ேராமிய� 51. 
● RBC - ம�ணீரலி� அழி�க�ப�கிற�. ம�ணீர� RBC-� ��கா� 

என�ப�கிற�. 
● இைவ அழி�க�ப�� ேபா�  பிலி�பி�  (ம�ச� நிற�)ää பிலிவிரி�� 

(ப�ைச நிற�) எ�ற நிறமிகளாக மா�ற�ப�கிற�. 
● இைவ கழி�ெபா��க� ம��� சி�நீரி� நிற�தி�� காரணமாக 

அைம�கி�ற�. 
● RBC,WBC எ�ணி�ைக அள��� க�வி : ஹீேமாைச�ேடா மீ�ட� 
● RBC நீ���� திரவ� :  ேஹய�� 
● WBC  நீ���� திரவ� :  ட��� 

 
ேநா�க� 

● பாலிைச�திமியா - இர�த�தி� RBC எ�ணி�ைக அதிகரி�� 



 

● அனிமியா - இர�த�தி� RBC எ�ணி�ைக �ைற� 
● ைஹேபா�ேராமி�அனிமியா - உணவி� இ��� ச�� �ைற�பா� 
● ெப�னிசினிய� அனிமியா - ைவ�டமி� B12 �ைற�பா� 
● ெமகாலாபிளா���அனிமியா - ேபாலி� அமில �ைற�பா� 
● சி�கி�ெச� அனிமியா - மரபிய� �ைறபா� 
● தாலசிமியா - மரபிய� �ைறபா� 
● அ�லா��� அனிமியா - ம��� அதிக� எ����ெகா�வதா� 
● ஹீேமாைல��� அனிமியா - பா�� விஷ� ஏ�வதா� 
● ெச��சிமியா - இர�த�தி� விஷ� கல�பதா� 

பணிக�: 
1. ஆ�ஸிஜைன ெச�க��� கட��த� 
2. கா�ப� ைட ஆ�ைஸைட ெவளி கட��த� 
3. pH சரி ெச�த� 
 
இர�த நிற�: 
Fe– சிவ�� நிற� 
Cu– நீல நிற� 
Mn– பிர�� நிற� 
Mg– நிறமி�ைல 
 
இர�த ெவ�ைள அ��க�(WBC) 

● உடலி� ேபா�பைட வீர�க� /லி�ேகா ைச�� /White Blood Corpusles 
● ெவ�ைள நிற� காரண� HB நிறமி இ�ைல 
● RBC ஐ விட �ைறவான எ�ணி�ைக 
● RBC : WBC = 600 :1 
● எ�ணி�ைக 8000 -10000 / கன மி�லிமீ�ட� 
● ஆ�� கால� 3-4 வார�க� 
● ெதளிவான உ�க�ைவ ெகா�ட அமிபாயி� ெச�க� 

  
                                               WBC 
 

ஒ�ைற உ�க� ெகா�டைவ  மா�� உ�க� ெகா�டைவ 

1. லி�ேபாைச�� 26% 
2. ேமாேனாைச�� 6% 
 

1. ஈசிேனாபி� (அ) அசிேடாபி� 
2.8% 
2. நி��ேராபி� 6% 



 

 3. ேபேசாபி� 0.2% 
 

 
1. லி�ேபாைச�� : (நிணநீ�� ெச�க�) 

● சிறிய அள� ெகா�டைவ 
● 7 ைம�ரா� வி�ட� 
● வா�நா� ��� நா�க� 
● பா��ரிய�கைள அழி�க B ெச�கைள உ�ப�தி ெச�கி�றன. 
● ைவர�கைள அழி�க T ெச�கைள உ�ப�தி ெச�கி�றன. 

2. ேமாேனாைச��/Macro  policeman : (ஒ�ைற ெச�க�) 
● ெபரிய அள� ெகா�டைவ 
● 22 ைம�ரா� வி�ட� 
● வா�நா� 28 நா�க� 
● இற�த ெச�கைள வி��கி ெசரி��� த�ைம ெகா�டைவ. 

  
3. ஈசிேனாபி� (அ) அசிேடாபி� : 

● நி��ளிய� இர�டாக பிள� ப�� இ���� 
● இய�க ச�தி அதிக�. 
● வா�நா� சில மணிேநர� ம��� 

4. நி��ேராபி�  /macro policeman: (ந�வைம� ெச�க�) 
● WBC – � அதிக எ�ணி�ைக ெகா�ட� 
● நி��ளிய� பல பிள� ெகா�ட�. 
● வா�நா� இர�� �த� நா�� நா�க� 
● 10 ைம�ரா� அள� ெகா�ட�. 
● ெநாதிகைள ெகா�� �� கி�மிகைள ெசரி�� வி���� த�ைம 

ெகா�ட�. 
5. ேபேசாபி� : (கரா�சாயேம�பிக�) 
 

● WBC– � �ைற�த எ�ணி�ைக ெகா�ட� 
● வா�நா� 12 �த� 15 நா�க� வைர 
● இைவ ெஹ�பாரி� எ�� ெபா�ளா� இர�த �ழா�க���� இர�த 

உைறதைல த��கி�ற�. 
 

ேவைல : 
 



 

● ெவ�ைள அ��க� ேநா� கி�மிக� தா��தலி� இ��� உடைல 
பா�கா�கி�ற�. 

● உடலி�� கி�மிக� ���தா�ää அைவகைள அழி��ää ெசரி�� வி�� 
த�ைம ெகா�டைவ. 

 
ஆ��ெஜ� : 

● உடலி� உ�ேள ெச��த�ப�ட ஒ� ெபா��ää எதி��� ெபா�� 
உ�வா�க�ைத� ��� அத�ட� �றி�பி�ட �ைறயி� ெவளி�பைடயாக 
விைன�ரி�தா� அ� ஆ��ெஜ� என�ப��. 

 
ஆ��பா� : 

● உடலி� உ�ள நிணநீ� ����க�ää ம�ணீர�ää க�லீர�ää 
எ���ம�ைஜக� ஆகியவ�றி� உ�ள சிற�� ெச�க� இ��ேனா�ேளாபி� 
எ�� �ரத� ெபா��கைள அ�னிய ெபா��களி� ெசயைல �றிய��க 
உ�வா��கி�றன.இைவேய ேநா� எதி��� ெபா�� (அ) ஆ��பா� 
என�ப��. 

ேநா�க�: 
● WBC இர�த�தி� அதிகரி�தா� - ��கிமியா (இர�த����ேநா�) 
● WBC இர�த�தி� �ைற�தா� - ��ேகாபீனியா 

 


