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பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?

• உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 

• ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள  ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 

• திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 

• ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

• குறிப்பு : இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும்

ஓர் QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.  

ெபாருளடக்கம்

நுண்ணுயிரியல்
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வியத்தகு உண்ைமகள், மாணவர்களின் உயிரியல் சிந்தைனைய 
வளர்க்கும் உைரயாடைலப் ேபான்ற வினாக்கள்

மாணவர்களின் நிைனவாற்றல், சிந்தித்தல் மற்றும் புரிதைல 
மதிப்பீடு ெசய்தல்

மதிப்பீடு

குறிப்பிட்ட பாடங்கேளாடு ெதாடர்புைடய ேவைலவாய்ப்புகைள 
பட்டியலிடல்

ெதாழில்துைற 

வாய்ப்புகள்

பாடத் தைலப்ேபாடு ெதாடர்புைடய ேமலும் விவரங்கைள 
அறிவதற்கான நூல்களின் பட்டியல்

பார்ைவ 

நூல்கள்

கணினி வழி மூலங்களுக்கான பட்டியல்
இைணய 

இைணப்புகள்

பாடங்கள் ெதாடர்பாக மாணவர்கள் ேமலும் அறிந்துெகாள்ள 
ெமய்நிகர் உலகத்துக்கு எடுத்துச் ெசல்லும் வழி

ேகாட்பாட்டின் மகத்துவத்ைத ேமலும் புரிந்துெகாள்ள 
மாணவர்களின் ெசயல்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் வழங்குதல்.ெசயல்பாடு

இந்நூலின் 

பயன்பாட்டு 

வழிகாட்டி

பாட உள்ளடக்கங்கைள முைறயான வரிைசயில் கற்பதற்காக, 
அவற்றுக்கிைடேயயான ெதாடர்ைப விளக்கும் படம்

கருத்து வைரபடம்

அறிவியல் ெசாற்களுக்கான விளக்கம்ெசாற்களஞ்சியம்

இயல் திட்டவைர பாடத்தின் அைனத்துக் கூறுகைளயும் ெவளிப்படுத்துகிறது

வகுப்பைற நிகழ்வுகள் கற்ேபாைர ைமயப்படுத்தி அவர்களின் 
திறைன ேமம்படுத்தும் ேநாக்கம் ெகாண்டது.

கற்றலின் 

ேநாக்கங்கள்

கற்றல் திறைன ேமம்படுத்துவதற்கான காட்சித் ேதாற்றம் 
தரப்பட்டுள்ளது.

விளக்க 

வைரபடம்

மாணவர்களின் கணினி சார் அறிவுத்திறைன ேமம்படுத்துதல்
தகவல் ெதாடர்பு 

ெதாழில்நுட்பம்
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நுண்ணுயிரியல் துறையின் 

முன்்னேறைங்கள்

இயல்

1

இயல் திட்டவறை

1.1  விண்வெளியில் நுணணுயிரிகள்

1.2  புதிதாக கணடுபிடிககப்படும் நுணணுயிரிகள்

1.3  ந�ாய்த் தடுபபியல்

1.4   மூலககூறு உயிரியல் மற்றும் மர்பணு 

்்பாறியியல்

1.5   நுணணுயிரகளைப ்பயன்படுத்தி 

�ாந�ாதுகள்கள் தயாரித்தல்

1.6  கருவிகள்

மாணவெரகள்  இப்பாடப்பகுதிளயப  ்பயின்ற 

பி்றகு,

 • விண்வெளியில் உள்ள 

நுணணுயிரிகள்ள அறிவெர்.

 • புதிதாக கணடுபிடிககப்படும் 

நுணணுயிரிகள்ளப புரிந்து ்காளவெர்.

 • மர்பணு மாற்றம் அளைந்த 

நுணணுயிரிகள்ளப ்படிப்பர்.

 • நுணணுயிர்கள்ள ்பயன்படுத்தி 

நான�ாதுகளகளின தயாரிபள்ப 

உணர்ந்தறிவெர்.

 • நு ண ணு யி ர் கு ழு ம த் தி ன 

முககியத்துவெத்ளத அறிவெர்.

 • நுணணுயிர்கள்ள இ�ஙகாண 

்பயன்படுத்தப்படும் தானியஙகி 

கருவிகள்ள புரிந்து்காளவெர்.

்கறைல் ்�ோக்கங்கள்
நுணணுயிரியல்  துள்ற  மனித 

குல  நமம்்பாட்டிற்கு  மிகவும் 

முககியமா�து,  ஏ்�னில், 

சில  நுணணுயிரிகள் 

ந�ாய்களுககுக காரணமாகவும், 

சில  �னளமகள் 

தருவெ�வொகவும்  உள்ை�.  நமலும்  இவ்வுலகில் 

�ாம்  வொழவெதற்கு  இளவெ  இனறியளமயாததாக 

விைங்குகின்ற�.  நுணணுயிரிகளின  அளமபபு 

்ெயல்்பாடு,  வொழிடம்  மற்றும்  ்பயன்பாடுகள் 

்பனமுகத்தனளம  வொய்்நதளவெ.  பூமியின  எல்லா 

இடங்களிலும்  காணப்படும்  இளவெகள்,  உயிர 

வொழவெதற்கு  முககியமா�தாக  இருபபினும், 

மனிதரகளின  உயிர  ்கால்லி  ந�ாய்களை 

உணடாககுகின்ற�.  நுணணுயிரிகள் 

்பல  ்தாழிற்ொளல  ்ெயல்முள்றகளின 

அடிப்பளடயாகவும்  விைங்குகின்ற�.  இத்துள்ற 

ொர்நத கல்வி மிகவும் நதளவெயா�து, ஏ்�னில் 

�ம்  உடலின  உள்ளும்,  பு்றமும்  வொழும் 

நுணணுயிரிகளின  எணணிகளக  �ம்  உடலில் 

காணப்படும் உயிரணுககளைவிட அதிகமாகும்.

நுணணுயிரியல்,  நுணணிய  உயிரிகளின 

்பணபுகளை  ்பற்றி  அறியும்  ஒரு  உயிர 

ொர்நத  துள்றயாகும்.இ்நத  வெளரயள்றககு 

்பாகடீரியாககள்  ்்பாரு்நதும்.  ஆ�ால் 

பூஞளெகளும்,  ஆல்ககாலும்  ்்பாரு்நதுமா?இ்நத 

இரு  குழுககளிலுநம  நுணநணாககி  யி�ால் 

்பாரகக  அவெசியமில்லாத  ்்பரிய  உயிரிகளும் 

உள்ை�.  மறுபு்றம்,சில  விலங்குகள்  நிநமாநடட் 

புழுககள்  ந்பான்றவெற்ள்ற  நுணநணாககியி�ால் 

மட்டுநம  ்பாரகக  முடியு்மன்றாலும்  அளவெகள் 

நுணணுயிரியலாைரகள்  கைத்தின  வெரம்புககு 

அப்பாற்்பட்டளவெயாகநவெ  உள்ை�.  ளவெரஸகள் 

நவெறுவிதமா�  சி்றபபு  குணங்களை 

்காணடுள்ை�.  அளவெகள்  மிகவும்  சிறியளவெ 
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2

(உணளமயில்  நுணணுயமா�ளவெ)  ஆ�ால், 

்்பரும்்பாலும் ஏற்றுக்காள்ைப்பட்ட வெளரயள்ற்படி 

அளவெ  உயிரற்்றளவெ  நுணணுயிரியலின 

கருத்தளமவு  குறிபபிடதகக  அைவு  ்பர்நத 

நதாற்்றம்  மற்றும்  உயிரியல்  ்பணபுகளில் 

மாறு்படும்  ்பாகடீரியா,  புநராட்நடாநொவொ  மற்றும் 

ளவெரஸகளை உள்ைடங்ககியுள்ைது.

ஒறறுறை

நுணணுயிரியல்  எனனும்  உயிரியல் 

பிரிவு,  ஒற்றுளமளயயும்,  இணககத்ளதயும் 

்காணடுள்ைது என்பதில் ஐயம் இல்ளல.

இனள்றய  உலகின  முககியத்துவொய்்நத 

நுணணுயிரியலின  சி்றபபு  துள்றகள்  கீநே 

்பட்டியலிடப்பட்டுள்ை�.

 � மருத்துவெம்

 � சுற்றுச் சூேல் அறிவியல்

 � உணவு உற்்பத்தி

 � அடிப்பளட ஆராய்ச்சி

 � நவெைாணளம

 � மருத்துவெ ்தாழிற்ொளல

 � மர்பணு ்்பாறியியல்

்்பாதுமககளிளடநய  பிர்பலமா� 

கரு்நது  என�்வெனில்  நுணணுயிரிகள் 

்தாற்றுகள்  மற்றும்  ்காள்ளை  ந�ாய்களை 

உணடாககுகின்ற�  என்பதாகும்.  உணளம 

என�்வெனில்,  அளர  மில்லியன  அறியப்பட்ட 

்பாகடீரியா சிற்்ற�ங்களில் ஒரு சில நூறு மட்டுநம 

ந�ாய்ளை  ஏற்்படுத்துகின்ற�.  மனிதரகளில் 

்தாற்றிள� அளித்து நுணணுயிரியின உலளக 

ஆதிககம் ்ெய்கின்ற�.

1.1 விண்்வளியில் நுண்ணுயிரி்கள்

்்பரும்்பானளமயா�  விண்வெளி  நுணணுயிரி 

்பரிநொதள�கள்  பூமியிள�  சுற்றிவெரும் 

எ்நதிர  விணகலத்திலும்,  (எடுத்துககாட்டு:  ரஷய 

ொட்டிளலட்  ஃந்பாட்டான)  மற்றும்  ஐநராபபியன 

ரிட்ரீவெபிள்  நகரியர  (EURECA)  (121)  விண்வெளி 

ஓடம்  அல்லது  விண்வெளி  நிளலயம்  ந்பான்ற 

மனிதன  இயககும்  விணகலங்களிலும் 

[எடுத்துககாட்டு:  MIR  மற்றும்  ்பன�ாட்டு 

விண்வெளி நிளலயம் (ISS)] ் ெயல்்படுத்தப்பட்ட�.

MEED  (நுணணுயிரி  சூேலியல்  உ்பகரண 

கருவி) வெைாகத்திலும், உயிரி குவியலிலும் 1970-

ல் அபந்பாநலா  16  மற்றும்  17 னின நிலவு கட்நத 

்பயணங்களில் இரணடு முள்ற மட்டுநம பூமியின 

கா்நத  புலத்திற்கு  அப்பாற்்பட்ட  விண்வெளி 

சூேலுககு நுணணுயிரிகள் ்வெளிப்படுத்தப்பட்ட�.

நுணணுயிரிகள்  எ்நதவித  ்பாதுகாபபும் 

இல்லாமல்  விண்வெளிககு  ்ென்றத�ால் 

அளவெ  அணடம்  மற்றும்  சூரியனின  தீவிர  கதிர 

வீச்சு,  மிக  உயர்நத  ்வெப்பம்  மற்றும்  நுணணிய 

ஈரபபு  விளெ  ந்பான்ற  முற்றிலும்  எதிர்காள்ை 

நவெணடியதாயிற்று.

1.  விண்வெளியில்  உள்ை 

நுணணுயிரிகளின ஆதாரகள் யாளவெ?

2.  ்பாகடீரியாககள் எவ்வொறு விண்வெளியில் 

வொழகின்ற�?

உயர் சிந்தறனே ்்கள்வி்கள்

சில ்பாகடீரியாககைால் சிறு நுணணுயிரிகைாக 

நீணட  காலத்திற்கு  வொே  முடிகின்றது.தீவிர 

சுற்றுச் சூேலில்  நிளலத்து உயிரவொழும்  தி்றந� 

முனந�ாககிய மாசு்படுதலுககு வெழிவெகுககின்றது.

விண்வெளிப்பயணிகளின  விண்வெளியில் 

�டத்தலின  ந்பாது  ்்ப்றப்பட்ட  மாதிரிகளில்  கடல் 

மிதளவெ  உயிரிகள்  மற்றும்  பி்ற  நுணணுயிரிகள் 

அளடயாைங்காணப்பட்ட�.

ஜூன  2016-ல்  நகட்  ருபினஸ  என்பவெர 

முதனமுதலில்  டி.என.ஏ  ளவெ  விண்வெளியில் 

வெரிளெப்படுத்தி�ார.  �ாொ  விண்வெளி  வீரர 

்்பககி  விட்்ஸன,  விண்வெளி  நிளலயத்தின 

நமற்்பரபபில் ளவெககப்பட்டிரு்நத ்்பட்ரி தட்டுகளில் 

குழுககைாக வெைர்நத ்பாகடீரியாவின டி.என.ஏ.ளவெ 

அதிகப்படுத்தி, வெரிளெப ்படுத்தி�ார.

ஜூன  2018–ல்  ந்பராசிரியர  ஜாரஜ்  ஃ்பாகஸ 

மற்றும்  அவெரின  குழுவி�ர  அதிநவெக  விமா�ம் 

உ்நதுதல்  ஆய்வெகத்தின  விணகலம்  ்தாகுபபு 

அள்றகலிரு்நது  ன்பசில்்லஸ்  ந்பரி�த்திள� 

பிரித்்தடுத்த�ர.

அவெரகள் ந்ப. ொஃ்்பனசிஸ FO 3665 மற்றும் 

ந்ப.  பியூமிலஸ  SAFR-032  ஆகிய  இரணடு 

சிறுசிற்றி�ங்களின  மர்பணுத்்தாகுயிள� 

முழுவெதுமா�  வெரிளெப்படுத்தியுள்ை�ர.

நமலும்  அளவெகள்  கதிரவீச்சிற்கு  எதிரப்பாற்்றல் 

்காணடளவெ  எ�வும்  கணடறி்நதுள்ை�ர.
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லாஸ  ஏஞ்ெல்ஸ  ஒரு  �ல்ல  ்ெய்திளய 

இ்நதியாவுககு  அளித்தது.NASA  விஞ்ானிகள் 

அவெரகைால்  புதிதாய்  கணடுபிடிககப்பட்ட 

ஒரு  புதிய  உயிரி�த்திற்கு,  மிகவும் 

விரும்்பப்படும்.APJ  அபதுல்  கலாமின  ்்பயளர 

ளவெத்துள்ை�ர.இ்ந�ாள்  வெளரயிலும்  இ்நத 

புதிய  ்பாகடீரியா  ந்பான்ற  உயிரியா�து 

ெரவெநதெ  விண்வெளி  நிளலயத்திலும்  (ISS) 

மற்றும்  பூமியிலும்  கணடறியப்பட்டு  வெருகின்றது. 

நகாள்களிளடயிலுள்ை  ்பயணப்பணபுககா� 

விஞ்ானிகள்,  NASA  வின  முன�ணி 

ஆய்வுககூடமா�  அதிநவெக  விமா�ம்  உ்நதுதல் 

ஆய்வெகத்தில்,  ISS-ன வெடிகட்டிகளின நமலிரு்நது 

புதிய  ்பாகடீரியத்ளத  கணடுபிடித்த�ர.  அதற்கு 

புகழ்்பற்்ற  விண்வெளி  விஞ்ானியா�  �மது 

முன�ாள்  மள்ற்நத  குடியரசுத்  தளலவெர 

அபதுல் கலாம்  அவெரகளை  ்்பருளமப்படுத்தும் 

வெணணம்,  ்ொலிந்பசில்லஸ  கலாம்  என 

்்பயரிடப்பட்டது.

1.2 புதி்தோ்க ்கண்டுபிடிக்கப்படும் 

நுண்ணுயிரி்கள்

நுணணுயிரிகளும்,  அளவெகள்  உணடாககும் 

ந�ாய்களும்  மனித  இ�த்திற்கு  ஒரு  ்்பரும் 

அச்சுறுத்தலாக  உருவொகியுள்ை�.  மநலரியா 

ந்பான்ற  சில  ந�ாய்கள்,  அளவெ  நதானறிய 

்பேங்காலம்  முதல்  இனறுவெளரயிலும்  ்்பரிய 

ந�ாய்ககிருமிகைாக விைங்குகின்ற�.

 � புதிதா�  �னகுபிடிககப்படும்  ந�ாய் 

்தாற்று,  மனிதரகளில்  காணப்பட்ட 

்தாற்றுகள் எ�ப்படும்.

 � கட்நத  இரணடு  ்பத்தாணடு  காலத்தில் 

அல்லது  வெருகின்ற  காலங்களில் 

அதிகரிககககூடிய ந�ாய் ்தாற்றுகள்

இளவெ  புதிதாகநவெ  அல்லது  மீணடும் 

்வெளிப்பட்டதாகநவொ  மற்றும்  மரு்நதிற்கு 

எதிரப்பாற்்றல் ்காணடதாகநவொ இருககலாம்.

எ்்போலோ

எந்பாலா  ளவெரஸ  ந�ாய்  (EVD)  எந்பாலா  இரத்த 

காய்ச்ெல்  (---)  அல்லது  எந்பாலா  எ�வும் 

அறியப்படும்.  இரத்த  காய்ச்ெலா�து  மனிதரகள் 

மற்றும்  உயர  விலங்குகளிலும்  எந்பாலா 

ளவெர்ஸால் உணடாககப்படும் காய்ச்ெல் ஆகும்.

எந்பாலா,  காய்ச்ெல்  உடம்புவெலி,  வெயிற்றுப 

ந்பாககு  மற்றும்  சில  ந�ரங்களில் உடலின உள் 

மற்றும்  ்வெளிப்பகுதிகளில்  ரத்த  கசிளவெயும் 

ஏற்்படுத்தும்  அரிய,  ஆ�ால்  உயிர  ்கால்லி 

ளவெரஸ  ஆகும்.  இ்நத  ளவெர்ஸா�து,  உடல் 

முழுவெதும் ்பரவி ந�ாய்்யதிரபபு மணடலத்ளதயும், 

உறுபபுகளையும் ் ெயலிகக ் ெய்கி்றது. களடசியாக 

இரத்தம் உள்றய ளவெககும் ் ெல்களின அைவிள� 

குள்றககின்றது.  இது  கடுளமயா�  கட்டுப்படுத்த 

முடியாத ரத்தபந்பாககிற்கு வெழி வெகுககின்றது.

இ்நத  ்தாற்று  ந�ாயி�ால்  ்பாதிககப்பட்ட 

மககளின  90%  இ்றப்பது  உறுதியாகும்.  ெளி, 

ஃபுளுகாய்ச்ெல் அல்லது தட்டம்ளம ளவெரஸகளைப 

ந்பாலநவெ  எந்பாலாவும்  ்பரவெககூடியது.  குரங்கு, 

மனித  குரங்கு  அல்லது  ்பேம்  திணணி வெவ்வொல் 

ந்பான்ற  விலங்குகளிடமிரு்நது  ்தாடுவெத�ால் 

நதால் வெழியாகவும் அல்லது உடலின திரவெங்கள் 

வெழியாகவும்  மனிதரகளுககு  ்பரவுகி்றது. 

இநத  ந்பானறு  எந்பாலாவும்  ஒருவெரிடமிரு்நது 

மற்்்றாருவெருககு எளிதில் கடத்தப்படுகின்றது.

ஃபுளூ  காய்ச்ெல்  அல்லது  பி்ற  ந�ாயிள� 

ந்பால உணர முடியும் இதன அறிகுறிகள் 2 முதல் 

21 �ாட்களுககுள் காணபிககப்படும்.

அளவெ  ்்பாதுவொக  கடுளமயா� 

காய்ச்ெல்,  தளலவெலி,  மூட்டுவெலி  தளெ  வெலி, 

்தாணளட,கரகரபபு,்பலவீ�ம்  வெயிற்று 

வெலி  மற்றும்  ்பசியினளம  ந்பான்றளவெகளை 

உள்ைடககும்.  இது  உடலினுள்ளும்  கண, 

காது,மூககு  ஆகியளவெகளிலும்  இரத்த  கசிளவெ 

ஏற்்படுத்தும். சிலர ரத்தத்துடன ெளி மற்றும் வொ்நதி 

எடுப்பர.  நமலும்,  ரத்த  ந்பதியும்  தடிப்பம்  வெரலாம் 

(்படம் 1.1).

்ப்டம் 1.1:  எந்பாலா ளவெரஸ
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மற்றும்  முதுகுத்தணடு  �ாை  வீககம்  ந்பான்ற 

�ரம்பு  மணடலம்  ொர்நத  நகாைாறுகள்  ஏற்்பட 

அதிகப்படியா� வொய்பபுகள் உள்ை� (்படம் 1.2).

1.3 ்�ோய்த் ்தடுபபியல்

ந�ாய்  தடுபபியல்  என்பது,  ந�ாய்  எதிரபபு 

மணடலத்ளத  ்பற்றிய  ்பாடபபிரிவு  ஆகும்.நமலும் 

இது,  மருத்துவெ  மற்றும்  உயிரியல்  அறிவியலின 

ஒரு முககிய கிளையாகும்.

ந�ாய் எதிரபபு மணடலமா�து, ்பல தற்காபபுச் 

்ெயல்முள்றகைால்  �ம்ளம  ்தாற்றுகளிடமிரு்நது 

்பாதுகாககின்றது.

உடல்  ொர்நத  தளடகள்  (எடுத்துககாட்டு: 

நதால்),  ்தாடகக  நிளல  ்தாற்றிள�த்  தடுகக 

இனறியளமயாதாகும்.  அளவெ  ்பாகடீரியாககளை 

நிளலப்படுத்தககூடிய  மூலககூறுகளை 

்காணட  உமிழநீர  மற்றும்  கணணீர  ந்பான்ற 

உடலி�ால்  சுரககப்படும்  ்்பாருள்கைால் 

ஊககுவிககப்படுகின்ற�.  உள்ைார்நத  நகாளே 

்படல  திசுககள்  (எடுத்துககாட்டு:  நுளரயீரல்) 

சுவொெ  ்பாளதகள்  மற்றும்  குடல்  ்பாளத)  ந�ாய் 

்தாற்றிள�  ஏற்்படுத்தும்  காரணிகளைப  பிடித்து 

ளவெககககூடிய  நகாளேயி�ால் பூெப்பட்டுள்ை�. 

சுவொெப  ்பாளதகளில்,  �கரும்  சிலியாககளைக 

்காணட  முடிகள்  ஒன்றாக  ்ெயல்்பட்டு,  எளிதில் 

்பாதிப்பளடயக  கூடிய  ்பகுதிகளிலிரு்நது 

்தாற்றுகளை ்வெளிநயற்றுகின்ற�.

நதால்,  நகாளே  மற்றும்  சுவொெப  ்பாளதகள் 

ந�ாய்த்  தடுபபுச்  ்ெல்களையும்  ்காணடுள்ை�. 

இளவெ  உடல்  ொர்நத  தளடகளை  மீறி  உள்நை 

நுளேயும் ்தாற்றுகளை அழிககின்ற�.

ந�ாய்த்  தடுபபு  மணடலம்  இரணடு 

பிரிவுகளைக ் காணடது.அளவெ, ந�ாய்த்தாற்றின 

சில  ெமிகள்கைால்  மாற்்றப்படும்  நிளலயா� 

வெழிமுள்றகளை  ்பயன்படுத்தி  (முதல்  நிளல 

்பாதுகாபபு  உருவொதல்)  விளரவொ�  ்்பாது 

எதிர்ெயளல  வெேங்கும்  உள்ைார்நத  ந�ாய்த் 

தடுபபு மணடலம், மற்றும் சி்றப்பா� துல்லியத்துடன 

குறிபபிட்ட  இலககு  ந�ாய்  ்தாற்றுககு  குறிபபிட்ட 

எதிர்ெயளல  (உறுதியா�  ந�ாய்  எதிரபபு 

நிள�வொற்்றல்)  உருவொககககூடிய  ்்ப்றப்பட்ட 

ந�ாய்த்தடுபபு  மணடலம்  ஆகும்.  இரணடு 

மணடலங்களும்  ்�ருககமாக  ஒத்துளேத்து 

்ெயல்்படுகின்ற�.  நமலும்,  ்்ப்றப்பட்ட  ந�ாய்த் 

தடுபபு  மணடலமா�து  அதன  இலககுகைா� 

விைகக  கூடியளவெகளுககு  எதிநர  அதள� ்ப்டம் 1.2:  ஜிகா ளவெரஸ

ஜி்கோ

ஜிகா  ளவெரஸ  ஃபிைாவிவிரிடிநட  எனனும் 

குடும்்பத்ளத  ொர்நத  ளவெரஸ  ஆகும்.இது  ்பகல் 

ந�ரங்களில்  காணப்படும்.  ஏடீஸ  ்காசுககைா�, 

ஏ.  அல்ந்பாபிகடஸ  மற்றும்  ஏ.எஜிபபு 

ந்பான்றவெற்்றால்  ்பரவுகின்றது.  1947-ல்  இது 

முதன  முதலில்  உகாணடா  �ாட்டிலுள்ை  ஜிகா 

எனனும்  காட்டிலிரு்நது  கணடறியப்பட்டதால், 

இதற்கு  ஜிகா  ளவெரஸ  எ�  ்்பயரிடப்பட்டது.

ஜிகா  ளவெர்ஸா�து  ்டங்கு,  மஞெள்  காமாளல 

ஜப்பானீஸ  என்ெஃ்பளலட்டிஸ  மற்றும்  நமற்கு 

ள�ல் ளவெரஸகளுடன ்தாடரபுளடயதாகும்.

ஜிகா  ளவெரஸ  ந�ாய்  அறிகுறிகள்  ஏதும் 

உருவொககாது  காய்ச்ெல்,  தடிபபு  விழி்வெண்படல 

அேற்சி,  தளெ  மற்றும்  மூட்டு  வெலி,  உடற்�லக 

குள்ற்பாடு,  மற்றும்  தளலவெலி  ந்பான்றளவெ 

்்பாதுவொ� கடுளமயாக இல்லாத அறிகுறிகைாகும். 

இளவெ  வெேககமாக  2  முதல்  7  �ாட்கள்  வெளர 

நீடிககககூடும்.

ஜிகா  ளவெரஸகள்  அடிப்பளடயாக  ்வெப்ப 

மணடலப  ்பகுதிகளில்  காணப்படும்  ஏடிஸ 

ந்பரி�த்திள�  ொர்நத  ஏடிஸ  எஜிபடி  ்காசு 

கடிப்பதி�ால்  ்பரவுகி்றது.  இ்நத  ்காசு  வெேககமாக 

்பகல்  ந�ரங்களில்  (அதிகாளல  மற்று  மாளல) 

கடிககும். இது ் டங்கு சிககுனகுனயா மற்றும் மஞெள் 

காய்ச்ெல் ந்பான்ற ந�ாய்களை ்பரபபு ்காசு ஆகும்,

ஜிகா ளவெரஸ தாயிலிரு்நது கரப்பத்திலிருககும் 

சிசுவிற்கும்,  ்பால்  உ்றவி�ாலும்,  இரத்த 

மாற்்றத்தி�ாலும்  இரத்த  ்ெல்கைாலும்  மற்றும் 

உறுபபு மாற்்றதி�ாலும் ்பரவுகின்றது.

ஜிகா  ளவெரஸி�ால்  ்பாதிககப்பட்ட  முதிர 

வெயதுளடயரகளுககும்,  குே்நளதகளுககும் 

குல்லின-்பார ந�ாய்ககுறி ்தாகுபபு,  �ரம்பு ந�ாய் 
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எச்ெரிப்பதற்கும்  அளவெகளுககு  அதன 

எதிர்ெயளல  வெடிவெளமககவும்,  உள்ைார்நத 

ந�ாய்த் தடுபபு மணடலத்ளதநய ொர்நதுள்ைது.

தற்ந்பாது  உருவொககப்படும்  நவெகசினகள் 

களணய  புற்றுந�ாய்  கிசிகளகககா�  மர்பணு 

மாற்்றப்பட்ட  நவெககசின  HIV  ளவெரஸகளுககு 

எதிரா�  ந�ாய்த்  தடுபபு  எதிர்ெயளல 

அதிகரிககும்.

சிகிசறசை ்வகசின்

மூளை்படல  அேற்சிககு  காரணமாக 

்மனிஞநஜாகாகளக  ந�ாய்ககு  எதிராக 

குே்நளதகளைக  காககும்  நவெகசின 

மநலசியாளவெ  தடுககும்  மறுஇளணவு  நவெகசின 

தற்ந்பாது  நதானறிவெரும்  அறிவியலா�து, 

்தாற்று  ந�ாய்களுககு  எதிரா�  புதிய  ்பாதுகாபபு 

காரணிகளையும்,  சிகிச்ளெ  நவெகசினகளையும் 

புத்தாய்வு  ்ெய்ய  ஆராய்ச்சியாைரகளுககு 

உதவுகி்றது.  நவெகசின  உருவொககம்  மிகவும் 

கடி�மா�  ்ெய்லமுள்றயாக  இருபபினும், 

ஜிந�ாமிகஸ ந்பான்ற பி்ற அறிவியல் துள்றகளின 

வெைரச்சிகள்,  புதிய  நவெககின  கருவிகைாய் 

தயாரிபபில் துளணக விைககுகின்ற�.

நகஸ்டல்லானி,  உலகிலுள்ை  எணணற்்ற 

மககளை  காப்பாற்றுவெதில்  நவெகசினகள்  ்்பரும் 

்பங்களிககின்ற�  என்றார.  தடுபபூட்டு்்பாருள்கள் 

்்பரிய  அைவில்  ்்பாது  சுகாதாரத்திற்கு 

்பங்களிககின்ற�.  நமலும்  அளவெ  சி்ற்நத 

்்பாருைாதார  உணரவிள�  உணடு்பணணு 

தற்ந்பாது  தயாரிபபிலுள்ை  கின்ற�  தட்டுபபூட்டு 

்்பாருள்கள்,  ஆநராககியமா�,  எதிரகால 

்பாதுகாபபிற்கா�  ்்பரும்  �ம்பிகளகளய 

வெேங்குகின்ற�.

1.3.1 ்ைோ்னேோகு்�ோனேல் ஆன்டி்போடி்கள்

mAb  அல்லது  mo  Ab  கள்  தனியா�  B-்ெல் 

குநைானிலிரு்நது  உருவொககப்படும்.  ஒத்த 

இமியூந�ாகுநைாபினகள்  ஆகும்.  இ்நத 

ஆனடி்பாடிகள்,  ஒரு  தனி  ஆனடி்ஜனின  நமல் 

காணப்படும்  தனித்துவெமா�  எபிநடாபபுகளை 

அல்லது  இளணபபு  தைங்களை  அளடயாைம் 

காணகின்ற�.

ஒரு  தனி  B  ்ெல்  குநைானிலிரு்நது 

்்ப்றப்பட்டதி�ாலும்,  ஒநர  ஒரு  எபபிநடாபபிள� 

இலககாய்  ்காணடுள்ைத�ாலும் 

நமாந�ாகுநைா�ல்  ஆனடி்பாடிகள் 

்பாலிகுநைா�ல்  ஆனடி்பாடிகளிடமிரு்நது 

நவெறு்படுகின்ற�.

்பாரம்்பரிய  நமாந�ாகுநைா�ல்  ஆனடி்பாடி 

(mAb)  உற்்பத்தி  ்ெயல்முள்றயா�து, 

்்பாதுவொக  (புற்றுந�ாயிலுள்ை  ்ெல்கள்  மற்றும் 

விரும்பிய  ஆனடி்பாடு  உருவொககும்  மணணீரல் 

்ெல்கள்  இளணவி�ால்)  mAb  உருவொககும் 

்ெல்களிலிரு்நது  (கலபபின  ்தாழிநுட்்பம்) 

்தாடங்குகி்றது (எடுத்துககாட்டு B ்ெல்கள்).

இ்நத B ்ெல்கள் ்்பாதுவொக எலிகளிடமிரு்நது 

எடுககப்படுகின்ற�  ்ெல்  இளணவிற்கு  பின 

அதிக  எணணிகளகயிலா�  குநைானகள் 

்பரிநொதிககப்பட்டு,  ஆனடி்ஜன  தனளம  மற்றும் 

இம்யுந�ாகுநைாபிலின  வெகுபபு  ந்பான்றவெற்றின 

அடிப்பளடயில்  நதர்ந்தடுககப்படுகின்ற� 

(்படம் 1.3).

1.3.2 ஸ்்டம் ்சைல்்கள் ைறறும் சிகிசறசை

ஸ்டம்  ்ெல்கள்,  நவெறு  வெளக  ்ெல்கைாக 

நவெறு்பாடு  அளடயககூடிளய  உயிரியல் 

்ெல்கைாகும்.  இளவெ,  ்பல்ெல்  உயிரி�ங்களில் 

காணப்படுகின்ற�. ஸ்டம்  ்ெல்கள்  சி்றபபு  ்ெல் 

வெளககைாக நவெறு்படககூடிய மாறு்பட்ட ் ெல்களை 

்காணடுள்ை�.  ்்பாதுவொக  ஸ்டம்  ்ெல்கள் 

இரணடு ஆதாரங்களிலிரு்நது ்்ப்றப்படுகின்ற�.

எலி எதிர்ெகாள்ளும் ஆன்டிெஜன் 

 மண்ணீரல் ெசல்கள்
ைமேலாமா ெசல்கள்

 இைணவு

ெஹபிரிேடாமா உள்ள

கலைவகள்

எச் ஏ டி ஊடகத்தில் பாசிடிவ்

ெசல்களுக்காக ேதர்ந்துஎடுக்கப்படுதல்

ேமாேனாகுேனானல்

எதிர்ெபாருல்கள்

்ப்டம் 1.3:  நமாந�ாகுநைா�ல் ஆனடி்பாடி
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 • கருத்தியல்  வெைரச்சியினந்பாது, 

பிைாஸநடாசிஸடில்  உருவொகும்  கருககள் 

(எம்ரிநயானிக ஸ்டம் ்ெல்கள்) மற்றும் 

 • முதிர்நத  திசு  இரணடு  வெளககளின 

்பணபுகளும்,  அளவெகளின  ஆற்்றல்  அல்லது 

நவெறு்படககூடிய  தனளமயின  (நதால்,  தளெ, 

எலும்பு  மற்றும்  பி்ற)  அடிப்பளடயில்  அளமயும் 

(்படம் 1.4).

ஸ்டம்  ்ெல்  சிகிச்ளெயா�து,  ஸ்டம் 

்ெல்களை ்பயன்படுத்தி ஒரு ந�ாய் அல்லது ந�ாய் 

நிளலககு  தடுபபு அல்லது சிகிச்ளெ அளிப்பதாகும். 

ஸ்டம் ்ெல்களைக ்காணடு தீவிரமற்்ற மற்றும் 

வொழளவெ அச்சுறுத்தும் ்பல சீரகுளலவுகளுககா� 

சிகிச்ளெநய  ஸ்டம்  ்ெல்  சிகிச்ளெயாகும்.  இ்நத 

ஸ்டம்  ்ெல்கள்  ்பல்நவெறு  ஆதாரங்களிலிரு்நது 

்்ப்றப்பட்டு  �ரம்புத்தளெ  மற்றும்  சிளதவு 

சீரகுளலவு உட்்பட 80 நமற்்பட்ட சீரகுளலவுகளை 

சிகிச்ளெயளிகக உதவுகின்ற�.

குருதியாககம்  (Hematopoietic) சீரகுளலவுகள் 

(எடுத்துககாட்டு: லுநகமியா, தலசீமியா, எ்்பஸடிக 

அனீமியா,  MDS,  சிககல்  ்ெல்  அனீமியா,  நெமிபபு 

சீரகுளலவு  மற்றும்  பி்ற)  எலும்பு  மஜ்ளஜளய 

்பாதித்து,  ்பல்நவெறு  உள்ைார்நத  நகாைாறுகளை 

்வெளிப்படுத்துகின்ற�.

கருவுற்ற முட்ைட

ெமாருலா

இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்

இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள்

நரம்பு ெசல்கள்

ெசல் வளர்ச்சி

எலும்பு தைச

 ெமன் தைச

இதய தைச

உள்

ெசல்லின்

எைட

பிளாஸ்ேடாசிஸ்ட்

கரு

்ப்டம் 1.4:  ஸ்டம் ்ெல்கள்
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வெேங்கிகளிடமிரு்நது  ்்ப்றப்படும்  ஸ்டம் 

்ெல்களைக  (்காடி  இரத்தம்  அல்லது  எலும்பு 

மஜ்ளஜகளிலிரு்நது)  ்காணடு,  குள்ற்பாடா� 

எலும்பு  மஜ்ளஜளய  மாற்றியளமத்து 

நிர்நதரமா� இ்நத சீரகுளலவிள� நமற்்காள்ை 

உதவுகின்ற�.

1.4 மூலககூறு உயிரியல் ைறறும் ைைபு 

்்போறியியல்

மூலககூறு  உயிரியல்  என்பது,  ்ெயல்  மற்றும் 

(வொழவின  மூலககூறுகளின)  கட்டளமபபிள� 

்பற்றிய  அறிவியலாகும்.  இது  புரத  ்தாகுபபு 

மற்றும்  டி.என.ஏ,  ஆர.என.ஏ  உ்றவுகள்  உட்்பட 

்ெல்லின  ்பல்நவெறு  அளலகள்  எவ்வொறு 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற�  எ�வும்  உயிர 

அறிவியல்,  மூலககூறு  உயிரியலா�து,  உயிர 

நவெதியியல், மரபியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் 

ந்பான்ற  துள்றகளுடன  ்தாடரபுளடயது. 

உயிர  நவெதியியலின  ஒரு  சி்றப்பா�  பிரிவொ� 

மூலககூறு  உயிரியல்,  குறிப்பாக  வொழகளக 

்ெயல்முள்றகளுடன  இளணககப்பட்ட 

மூலககூறுகளின  நவெதியியளல  ்படிப்பதாகும். 

மர்பணு  வெழிமுள்றகளைப  ்பயன்படுத்திக 

கட்டப்பட்ட நியுகளிக அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்கள் 

மூலககூறு  உயிரியலில்  முககியமா�ளவெ. 

காரந்பாளைட்நரட்கள்  மற்றும்  லிபபிடுகள் 

ந்பான்ற பி்ற உயிர கூலககூறுகளும் அளவெகளின 

நியுகளிக அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்களுடன உள்ை 

எதிர ்ெயலுககாக ்பயிலப்படுகின்ற�. மூலககூறு 

உயிரியல்,  உயிரணு  உயிரியலிலிரு்நது  ெற்ந்ற 

மாறு்பட்ட  துள்றயாகும்.  உயிரணு  உயிரியலில், 

்ெல்லின அளமபபு (உள்ளுறுபபுகள்), ்ெல்லினுள் 

உள்ை  மூலககூறு  ்பாளதகள்,  மற்றும்  ்ெல் 

வொழகளக சுேற்சிகள் ந்பான்றளவெகளில் கவெ�ம் 

்ெலுத்துகி்றது. 

ைைபு ்்போறியியல்

மர்பணு  ்்பாறியியலா�து,  ஒரு  உயிரி�த்தின 

மர்பணு  அளமபபு  முள்றளய  மாற்றியளமககும் 

்ெயலாகும்.  மர்பணு  சிசிகளக,  அணு  மாற்றுதல், 

்ெயற்ளக  குநராநமாநொம்,  டிரானஸ்்பக்ஸன 

அல்லது  ளவெரஸ  இளணத்தல்  ந்பான்ற 

முள்றகளி�ால்  மாற்்றங்களை  உருவொகக 

முடியும்.  டி.என.ஏ  கடத்தியி�ால்  நதளவெயா� 

மர்பணுககளை  இளணப்பதின  மூலம்  மர்பணு 

உருவொகக  உயிரணுககளை  ளகயாளுதல் 

மரபு  ்்பாறியியல்  ஆகும்.  மர்பணு  ஒரு  குறிபபி 

புரதத்தின  குறியீடாக  இருககும்.  டி.என.ஏ 

வின  ஒரு  சிறிய  ்பகுதி.  மர்பணு,  ஒரு  கடத்தி 

டி.என.ஏககுள்  இளணககப்படுவெத�ால்  ஒரு 

புதிய  கலளவெ  டி.என.ஏ  கடத்தி  உருவொகி்றது. 

இரணடு  ்வெவ்நவெறு  உயிரி�ங்களின  டி.என.ஏ 

துணடுகளை  இளணத்து  உருவொககப்பட்ட 

டி.என.ஏ,  மறுநெரகளக  டி.என.ஏ  எ� 

அளேககப்படுகி்றது.  டி.என.ஏ  மறு  நெரகளக 

நுட்்பத்ளத  ்பயன்படுத்தி  மர்பணு  அளமபபிள� 

மாற்றி  உருவொககப்படும்  உயிரி�ம்  மர்பணு 

மாற்்றப்பட்ட உயிரி�மாகும் (GMO). ்பயன்படுத்திக 

கட்டப்பட்ட நியுகளிக அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்கள் 

மூலககூறு  உயிரியலில்  முககியமா�ளவெ. 

காரந்பாளைநரட்கள் மற்றும் லிபபிடுகள் ந்பான்ற 

பி்ற உயிர கூலககூறுகளும் அளவெகளின நியுகளிக 

அமிலங்கள்  மற்றும்  புரதங்களுடன  உள்ை  எதிர 

்ெயலுககாக  ்பயிலப்படுகின்ற�.  மூலககூறு 

உயிரியல்,  உயிரணு  உயிரியலிலிரு்நது  ெற்ந்ற 

மாறு்பட்ட  துள்றயாகும்.  உயிரணு  உயிரியலில், 

்ெல்லின அளமபபு (உள்ளூறுபபுகள்), ்ெல்லினுள் 

உள்ை  மூலககூறு  ்பாளதகள்,  மற்றும்  ்ெல் 

வொழகளக சுேற்சிகள் ந்பான்றளவெகளில் கவெ�ம் 

்ெலுத்துகி்றது (்படம் 1.5).

ைை்பணு ைோறைப்பட்ட உயிரினேம் (GMO)

உயிரிகளின  மர்பணு  ்�ாதியா�து,  உக்நத 

உடற்கூறு  ்பணபுகளின  ்வெளிப்பாடு  அல்லது 

விரும்பிய உயிரியல் உற்்பத்திகளை ஆதரிப்பதாக 

்ப்டம் 1.5:  மரபு ்்பாறியியல்
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ஆய்வெகத்தில் வெடிவெளமககப்பட்டுள்ை�.  மரபுவெழி 

கால்�ளட  உற்்பத்தி,  ்பயிர  வெைரபபு  மற்றும் 

்ெல்லபபிராணிகளின இ�ப்்பருககம் ஆகியளவெ 

நீணடகாலமாக  ஒரு  இ�த்ளத  நதர்ந்தடுத்து 

விரும்்பத்தகக குணங்களை உளடய உயிரிகளை 

உருவொககுவெதற்கு  ்பயன்படுகின்றது.  மர்பணு 

மாற்்றத்தில்,  மூலககூறு  அைவில்  துல்லியமாக 

மாற்்றப்பட்ட  உயிரி�ங்களை  உற்்பத்தி  ்ெய்ய 

மர்பணு மாற்்றங்கள் மர்பணு ் தாழில்நுட்்பங்களில் 

்பயன்படுத்தப்படுகின்ற�.  வெேககமாக 

மர்பணுககள்  ்தாடர்பற்்ற  மர்பணுககளிலிரு்நது 

மர்பணுககளை  நெரப்பத�ால்  ்பாரம்்பரிய 

நதர்ந்தடுககப்பட்ட  இ�ப்்பருககத்தி�ால் 

்்ப்றமுடியாத  ்பணபுகளுககா�  குறியீடுகள் 

்்ப்றப்படுகி்றது.  மாற்்றப்பட்ட  டி.என.ஏ 

்தாழில்நுட்்பம் மற்றும் இ�ப்்பருகக குநைானிங் 

உள்ளிட்ட  அறிவியல்  முள்றகைால்  GMOககள் 

தயாரிககப்படுகின்ற�.  இ�ப்்பருககக 

குநைானிங்கில்,  குநைான  ்ெய்யப்படநவெணடிய 

்ெல்லிலிரு்நது  உட்கருளவெ  பிரித்்தடுககப்பட்டு, 

ஓம்புயிரியின  சிள�முட்ளடயின  கருநீககப்பட்ட 

ளெட்நடாபிைாெத்தில் இளணககப்படுகி்றது.

உயிர  வெழி  �ாந�ாதுகள்கள்,  ்பல்நவெறு 

்பயன்பாடுகளுககு  ்பயன்படுத்தப்படுகின்ற�. 

அளவெயா�து  குறிபபிட்ட  இடத்தில்  மரு்நதிள� 

வெேங்கும்  கடத்தியாகவும்,  நகனெர  சிகிச்ளெ, 

மர்பணு  சிகிச்ளெ  மற்றும்  DNA  ்பகுப்பாய்வு, 

ஆனடி்பாகடீரியல்  காரணிகள்  உயிர  உணர 

கருவிகள்,  விள�யின  நவெகத்திள� 

அதிகப்படுத்துதல்,  பிரித்்தடுககும்  அறிவியல் 

மற்றும்  கா்நத  அதிரவு  பிம்்பம்  (MRI)  ஆகும்.  ்பல 

நுணணுயிரிகள்,  கரிமமற்்ற  �ாந�ாதுகள்களை 

்ெல்லின உள்நை அல்லது ்வெளிநய உருவொகக 

முடியும். இ்நத ்பகுதி உயிரியல் முள்றயில் ்பல்நவெறு 

�ாந�ா  துகள்களை  உற்்பத்தி  ்ெய்வெது  ்பற்றி 

விவெரிககி்றது.  பினவெருவெ� �ாந�ா துகள்களின 

வெளககள்  ஆகும்.  அளவெ,  உநலாக  �ாந�ா 

துகள்கைா�  தங்கம்,  ்வெள்ளி,  உநலாககலளவெ 

மற்றும்  பி்ற  உநலாக  �ாந�ா  துகள்கள், 

ஆகள்ஸடு �ாந�ா துகள்கள், ஆ� கா்நத மற்றும் 

கா்நத  தனளம அற்்ற ஆகள்ஸடு நுண துகள்கள், 

ெல்ள்பட்  நுணதுகள்கள்,  மற்றும்  பி்ற  ்பலவெளக 

�ாந�ா துகள்கள் ஆகும் (்படம் 1.6).

வெேங்கி  �்பரின  மர்பணுளவெ  ஒத்து  இ்நத 

்ெய்முள்றயில்  கிளடகக்்பறும்  தளலமுள்ற 

ெ்நததிகள்  உள்ை�.  இ்நத  குநைானிங் 

உகதியி�ால்  உருவொககப்பட்ட  முதல்  விலங்கு 

(்ெம்மறி  ஆடு)  வெேங்கி  ்ெல்  உட்கருவில் 

இரு்நது  உருவொககப்பட்டது.  1996  ஆம்  ஆணடு 

்ெம்மறி  ஆடு  டாலி  பி்ற்நதது.  அதன  பின  அதிக 

எணணிகளகயில் பி்ற விலங்குகைா� ்பனறிகள் 

குதிளரகள்  மற்றும்  �ாய்கள்  இ�ப்்பருகக 

கநைானிங்  ்தாழில்  நுட்்பம்  ்காணடு 

உருவொககப்பட்டுள்ைது.  மற்்்றாரு  முள்றயில் 

மாற்்றப்பட்ட  DNA  வில்  இளணககப்படுகி்றது. 

முழு  மர்பணு்தாகுதிளய  மாற்றி  அளமககும் 

்ெயல்முள்றளய  ்காணடு  ஒரு  ்பாகடீரியல் 

மர்பணு ்தாகுதிளய மற்்்றாரு நுணணுயிரியின 

உடல் ்ெல்லுனுள் அல்லது ளெட்நடாபிைாெத்தில் 

மாற்்றம்  ்ெய்யப்பட்டளத  அறிவிககப்பட்டுள்ைது. 

இரு்நதந்பாதிலும்  இ்நத  ்ெயல்முள்றயா�து 

அடிப்பளட அறிவியல் ்பயன்பட்டிற்கு இனறு வெளர 

தளடயில் உள்ைது.

மனித  மர்பணு 

்தாகுபள்ப  விட  அதிக 

சிககலா�  ்பாகடீரியா, 

ளவெரஸ  மற்றும்  பூஞளெ 

குழுமங்களை  மனித 

நுணணுயிர  குழுமம்  ்காணடுள்ைது. 

மனித  நுணணுயிர  குழுமத்ளத  �னகு 

புரி்நது  ்காள்ை  மர்பணு்தாகுபபு 

வெரிளெமுள்றப்படுத்தல்  ்ெய்முள்றகள் 

(Genome  metagenomic  analysis  sequencing 

technologies)  மர்பணு  மாற்்றம்  ்பகுப்பாய்வு 

முள்றகள்  உதவி  ்ெய்கின்ற�.  இது  உடல் 

நுணணுயிர குழுமத்ளத ளகயாளுவெதற்கும் 

குே்நளதப்பருவெ  ந�ாய்களுககு  சிகிச்ளெ 

அளிககவும் இது ்பயன்படுகி்றது.

்ப்டம் 1.6:  நமம்்பட்ட �ாந�ா துகள்கள்
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1.5 நுண்ணுயிர்்கற�ப ்பயன்்படுத்தி 

�ோ்னேோது்கள்்கள் ்தயோரித்்தல்

�ாந�ாதுகள்கள்  100nm  அல்லது  குள்றவொ� 

அைவுளடய  துகள்கைாகும்.  ்வெவ்நவெறு 

வெளககைா�  �ாந�ாதுகள்களை  தயாரிகக 

அதிகமா�  இயற்பியல்,  நவெதியியல்,  உயிரியல் 

மற்றும் கலபபி� முள்றகள் உள்ை�. இயற்பியல் 

மற்றும் நவெதியியல் முள்றகள் �ாந�ாதுகள்களின 

தயாரிபபில் மிக பிர்பலமா�ளவெ. �ச்சு நவெதியியல் 

்்பாருள்களை  ்பயன்படுத்துவெதால்  நவெதியியல் 

முள்றயா�து,  உயிர  மருத்துவெ  ்பயன்பாட்டிற்கு 

கட்டுப்பாடு  உள்ைது.  ஆதலால்,  உயிர 

மருத்துவெ  ்பயன்பாட்டிற்கு  ்பயன்படுத்தப்படும் 

�ாந�ாதுகள்களின  தயாரிப்பா�து 

�ம்்பத்தகக,  �ச்சு  அல்லாத,  சுற்றுச்சூேளல 

்பாதிககாத  முள்றகளை  நமம்்படுத்துவெதால் 

விரிவு்படுத்தப்படுகி்றது.  இ்நத  ந�ாககத்ளத 

்ெயல்்படுத்த  நுணணயிரகளை  ்பயன்படுத்தி 

�ாந�ாதுகள்களை  தயாரிப்பநத  ஒநர  நதரவு 

ஆகும்.

நுணணுயிரிகள்  அதன  சுற்றுச்சூேலில் 

இருககும்  இலககு  அயனிகளை  பிடித்து  அதள� 

உநலாக  அயனி  பின  தனிம  அயனிகைாக 

்�ாதியின உதவியுடன ்ெல் ்ெயல்முள்றகைால் 

�ாந�ாதுகள்களை  தயாரிககின்ற�. 

�ாந�ாதுகள்கள்  உருவொகும்  இடத்திள� 

்்பாருத்து அதள� ் ெல்லினுள் மற்றும் ் ெல்லினபு்ற 

தயாரிபபு  எனறு  வெளகப்படுத்துப்படுகி்றது. 

்�ாதிகளின  துளணயுடன  நுணணுயிர 

்ெல்களிலுள்ை  அயனிகள்  கடத்தப்பட்டு 

�ாந�ாதுகள்கள்  ்ெல்லினுள்  பு்றதயாரிபபு 

முள்றயில்  தயாரிககப்படுகின்ற�.  ்ெல்லினபு்ற 

தயாரிபபு  முள்றயா�து  உநலாக  அயனிகளை 

்ெல்லின  நமற்பு்றத்தில்  சிககளவெத்து 

்�ாதிகளின  உதவியுடன  �ாந�ா  துகள்கள் 

தயாரிககப்படுகின்ற�.

1.6 ்கருவி்கள்

1.6.1 ்கோன்்்போ்கல் நுண்்ணோககி 

(Confocal Miscroscopy)

கானந்பாகல்  நுணநணாககியா�  ்பாரம்்பரிய 

ஒளி  நுணநணாககிளய  காட்டிலும்,  ்பல 

அனுகூலங்களை  வெேங்குகி்றது.  அளவெயா�து 

நமநலாட்டநமா�  ஆேம்  ்காணட  ்பரபபு, 

கண  மள்றவொ�  (கூசுகின்ற)  ஒளியிள� 

்வெளிநயற்றுதல்  மற்றும்  அடர்நத  மாதிரிப 

்்பாருளில்  இரு்நதுவெரும்  சீரா�  ஒளியிள� 

நெகரித்தல்  ந்பான்றளவெ ஆகும். உயிர  மருத்துவெ 

அறிவியலில்,  கானந்பாகல்  நுணநணாககியின 

முககிய  ்பயன்பாடா�து,  ஒனறு  அல்லது  அதிக 

ஃபுநைரெனட்  புநராபபி�ால்  இளணககப்பட்ட 

நிளலநிறுத்தப்பட்ட  அல்லது  உயிருள்ை 

்ெல்கள்  மற்றும்  திசுககளை  பிம்்பம்  ஆககுவெளத 

உள்ைடககியது.

கானந்பாகல்  நுணநணாககியா�து 

கானந்பாகல்  நலெர  ஸநகனிங்  நுணநணாககி 

நலெர  கானந்பாகல்  ஸநகனிங்  நுணநணாககி 

எனறும் வெேககமாக கூ்றப்படலாம். இது ஒளிபிம்்பம் 

்தாழில்நுட்்பம்  ஆகும்.  இ்நத  ்தாழில்நுட்்பம் 

ஒளி  ்தளிவுத்தி்றள�  அதிகரிககவும்  மற்றும் 

பிம்்பம்  உருவொகத்தில்,  இடத்  ்தாடரபுளடய 

ஊசித்  துளையிள�  ்பயன்படுத்தி  நுணணுயிரி 

வெளர்படத்தினில்  நவெறு்பாட்டிள�  அதிகரிககவும் 

்ெய்கி்றது. மாதிரிப்்பாருகளின ்பல இரு ்பரிமாண 

பிம்்பங்கள்  ்பல்நவெறு  நிளலகளில்  பிடித்தல், 

்்பாருளின  உள்நை  முப்பரிமா�  அளமபபுகளை 

மறுகட்டளமபபு  ்ெய்வெதற்கு  வெழி்ெய்கி்றது. 

(இ்நத  ்ெய்முள்ற ஒளி கூறுகள் ஆககுதல்  எனறு 

அறியப்படுகி்றது).

இ்நத  ்தாழில்நுட்்பம்,  ்பரவெலாக  அறிவியல் 

மற்றும்  ்தாழிற்ொளல  குழுமங்களில் 

்பயன்படுத்த்படுகி்றது  மற்றும்  குறிபபிட்ட 

்பயன்பாடுகைா�  உயிர  அறிவியல்  குள்றகடத்தி 

்பரிநொதள�  மற்றும்  ்்பாருள்கள்  அறிவியலில் 

்பயன்படுத்தப்படுகின்ற�.

்பாரம்்பரிய  நுணநணாககியில்,  ஒளியா�து 

அது ஊடுருவி  ்ெல்லும் வெளர  மாதிரிப்்பாருளில் 

்ெல்லுகி்றது.  ஆ�ால்  கானந்பாகல் 

நுணநணாககியில்  குறிபபிட்ட  காலஅைவில்,  ஒரு 

குறுகிய ஆே நிளலயில் குள்றவொ� பிம்்பம்  ஒளி 

மாதிரிப்்பாருளை ந�ாககி குவியப்படுகி்றது.

CLSM  ஆ�து  கட்டுப்பாடு  மற்றும்  மிகவும் 

குள்ற்நத ஆேத்திள� அளடகி்றது.

1.6.2 DNA வரிறசைமுறை அறைபபு

வெரிளெமுள்ற  என்பது  ஒரு  DNA  துணடின 

வெரிளெமுள்றயிள�  கணடறிவொதகும். 

நியூகளிநயாளடட்  வெரிளெயா�து,  அமிந�ா 

அமில  வெரிளெயிள�  தீரமானிககி்றது  மற்றும் 

இதன  ்தாடரச்சியாக,  புரத  அளமபபு  மற்றும் 

நவெளலகளையும்  (புநராட்டிநயாமிகஸ) 
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தீரமானிககி்றது.  DNA  வெரிளெயில்  மாறு்பாடு, 

ஏற்்பட்டால்  அது  மாறு்பட்ட  அல்லது  ்ெயலற்்ற 

புரதத்திள�  ந�ாககி  வெழி்ெய்யும்.  மர்பணு 

ந�ாய்களில் உள்ை திடீர மாற்்றத்திள� கணடறிய 

இது  முககியமா�து  மற்றும்  DNA  சிகிச்ளெ 

நமம்்பாடு  ொர்நத  நிகழவுகளில்  �ம்பிகளகளய 

வெேங்குகி்றது.

வரிறசை்படுத்து்தல் முறை்கள்

1.  சைோங்கர் ற்டடீஆகஸி (பிறைைன் நீடடிபபு 

முறை/சைஙகிலி முடிவு) Sanger didexy (Primer 

extension/Chain termination method)

வெரிளெப்படுத்துவெதற்கு  இது  மிகவும் 

புகழ்்பற்்ற  ்ெயல்முள்றயாகும்.  இது  அதிகம் 

நிளலளமககு  தகு்நதவொறு  மா்றககூடியது, 

மற்றும்  ்்பரிய  வெரிளெமுள்ற  திட்டத்திள� 

அைவீடு ்ெய்கி்றது.

2.  ் ைகசைம் – கில்்பர்ட ்வதியியல் பி�த்்தல் முறை

DNA  வெ�ாது  நவெதிப்்பாருள்  நெரககப்பட்டு, 

வெரிளெமுள்ற ொர்நது நவெதியியல் முள்றயில் 

பிைககப்படுகி்றது.  இ்நத  முள்றயிள� 

அைவீடு ்ெய்வெது எளிதா�தல்ல. இது மிகவும் 

கடி�மா�தாகும்.

ஒரு  குறிபபிட்ட  மர்பணு  ந�ாயா� 

(ைட்டினங்கட்னஸ)  ொர்நத  ஆயிரம் 

நியூகளிநயாளட  மாறு்பாடுகளை 

தீரமானிககின்ற  முககிய  கருவியிள� 

வெேங்குகின்றது. இது ந�ாய்கள் ்பற்றிய �னகு 

புரிதலுககும்  மற்றும்  நமம்்பட்ட  சிகிச்ளெககும் 

உதவி ்ெய்யலாம்.

சுருக்கம்

நுணணுயிரியல் துள்ற மனித குல நமம்்பாட்டிற்கு 

மிகவும்  முககியமா�து,  எ்�னில்,  நில 

நுணணுயிரிகள் ந�ாய்களுககுக காரணமாகவும், 

சில  �னளமகள்  தருவெ�வொகவும்  உள்ை�. 

நமலும்  இவ்வுலகில்  �ாம்  வொழவெதற்கு  இளவெ 

இனறியளமயாததாக  விைங்குகின்ற�. 

நுணணுயிரிகளின  அளமபபு  ்ெயல்்பாடு, 

வொழிடம்  மற்றும்  ்பயன்பாடுகள்  ்பனமுகத்தனளம 

வொய்்நதளவெ.  பூமியின  எல்லா  இடங்களிலும் 

காணப்படும்  இளவெகள்,  உயிர  வொழவெதற்கு 

முககியமா�தாக  இருபபினும்,  மனிதரகளின 

உயிர ்கால்லி ந�ாய்களை உணடாககுகின்ற�. 

்்பரும்்பானளமயா�  விண்வெளி  நுணணுயிரி 

்பரிநொதள�கை  பூமியிள�  சுற்றிவெரும்  எ்நதிர 

விணகலத்திலும்  (எ.கா.)  ரஷய  ொட்டிளலட் 

ஃந்பாட்டான  மற்றும்  ஐநராபபியன  ரிட்ரீவெபிள் 

நகரியர (EURECA) (121) விண்வெளி ஓடம் மற்றும் 

அல்லது விண்வெளி நிளலயம் ந்பான்ற மனிதன 

இயககும் விணகலங்களிலும் 

[(எ.கா.)  MIR மற்றும்  ்பன�ாட்டு விண்வெளி 

நிளலயம்  (ISS)].  நுணணுயிரிகளும், 

அளவெகள்  உணடாககும்  ந�ாய்களும்  மனித 

இ�த்தற்கு  ஒரு  ்்பரும்  அச்சுறுத்தலாக 

உருவொகியுள்ை�.மநலலியா  ந்பான்ற  சில 

ந�ாய்கள்,  அளவெ  நதானறிய  ்பேங்காலம்  முதல் 

இனறுவெளரயிலும்  ்்பரிய  ந�ாய்ககிருமிகைா� 

விைங்குகின்ற�.  ந�ாய்த  தடுபபில் 

என்பத  ந�ாய்  எதிரபபு  மணடலத்ளத 

்பற்றிய  ்பாடபபிரிவு  ஆகும்.  ்்பாருள்கைால் 

ஊககுவிககப்படுகின்ற�  உள்ைா�  நகாளே 

்படல்  திசுககள்  (எடுத்துககாட்டு  நுளரயீரல்) 

சுவொெ  ்பாளதகள்  மற்றும்  குடல்  ்பாளத)  ந�ாய் 

்தாற்றிள�  ஏற்்படுத்தும்  காரணிகளை  பிடித்து 

ளவெககககூடிய நகாளேயி�ால் பூெப்பட்டுள்ை�. 

சுவொெப  ்பாளதகளில்,  �கரும்  சிலியாககளைக 

்காணட முடிகள் ஒன்றாக ்ெயல்்பட்டு, எளிதில் 

்பாதிப்பளடயக  கூடிய  ்பகுதிகளிலிரு்நது 

்தாற்றுகளை ்வெளிநயற்றுகின்ற�. மூலககூறு 

உயிரியல்  என்பது,  ்ெயல்  மற்றும்  (வொழவின 

மூலககூறுகளின)  கட்டளமபபிள�  ்பற்றிய 

அறிவியலாகும். இது புரத ் தாகுபபு மற்றும் டி.என.ஏ 

ஆர என ஏ உ்றவுகள் உட்்பட ்ெல்லின ்பல்நவெறு 

அளலகள்  எவ்வொறு  கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற� 

எ�வும்  உயிர  அறிவியல்,  மூலககூறு 

உயிரியலா�து,  உயிர  நவெதியியல்,  மரபியல் 

மற்றும்  உயிரணு  உயிரியல்  ந்பான்ற 

துளரகளுடன ்தாடரபுளடயது. நுணணுயிரிகள் 

அதன  சுற்றுச்சூேலில்  இருககும்  இலககு 

அயனிகளை  பிடித்து  அதள�  உநலாக  அயனி 

பின தனிம அயனிகைாக ்�ாதியின உதவியுடன 

்ெல்  ்ெயல்முள்றகைால்  �ாந�ாதுகள்களை 

தயாரிககின்ற�.  ஒரு  குறிபபிட்ட  மர்பணு 

ந�ாயா�  (ைட்டினங்கட்னஸ)  ொர்நத  ஆயிரம் 

நீயூகளிநயாளட மாறு்பாடுகளை தீரமானிககின்ற 

முககிய  கருவியிள�  வெேங்குகின்றது.  இது 

ந�ாய்கள்  ்பற்றிய  �னகு  புரிதலுககும்  மற்றும் 

நமம்்பட்ட சிகிச்ளெககும் உதவி ்ெய்யலாம்.
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சுய ைதிபபீடு

சைரியோனே விற்டறயத் ்்தர்ந்்தடுக்கவும்

1.  �ாந�ா துகள்களின அைவு        

அ.  10nm குள்றவொக

ஆ.  100nm அல்லது 

குள்றவொக

இ.  100nm அல்லது அதிகம்

ஈ.  நமலுள்ை 

எதுவுமில்ளல

2.  ஒளியியல்  பிம்்ப  ்தாழில்  நுட்்பத்திற்கு  

      ஒரு உதாரணம்.

அ. CLSM  ஆ. LCSM

இ. அ மற்றும் ஆ  ஈ. TEM

3.  முதனமுதலில்  குநைானிங்  ்தாழில் 

நுட்்பத்தி�ால்  உருவொககப்பட்ட  மர்பணு 

விலங்கு        .

அ. நேலி  ஆ. டாலி

இ. ்பாலி   ஈ. வொலி

4.  EHF என்பது

அ. எந்பாலா இரத்த (ஹீநமாநராஜிக. காய்ச்ெல்

ஆ. எந்பால இருதய காய்ச்ெல்

இ. எந்பால மனித காய்ச்ெல்

ஈ. நமற்கணட எதுவுமில்ளல

5.  ICS என்பது

அ. ்பன�ாட்டு விண்வெளி நிளலயம்

ஆ. இ்நதிய விண்வெளி நிளலயம்

இ. இ்நதிய தரககட்டுப்பாடு நிறுவெ�ம்

ஈ. நமற்்ொன� எதுவும் இல்ளல

பின்வரும் வினேோக்களுககு விற்ட ்தரு்க

1.  விண்வெளி நுணணுயிரகள் ்பற்றி சிறுகுறிபபு 

வெளரக.

2.  நமாந�ாகுநைா�ல்  ஆனடி்பாடிகள்  ்பற்றி 

சுருககமா� விைககம்.

3.  r DNA ்தாழில் நுட்்பம் என்றால் என�?

4.  புதிதாய்  நதான்றககூடிய  நுணணுயிரகள் 

்பற்றி கல்நதாநலாசிககவும்.

5.  �ாந�ாதுகள்கள் மற்றும் மருத்துவெ துள்றயில் 

அதன முககியத்ளத விவெரி.

6.  ஸ்டம் ்ெல்களின முககியத்ளத வெேங்கவும்.

7.  ந�ாய்  ்பரிநொதள�  நுணணுயிரியலில் 

்பயன்படுத்தப்படும்  ்பல்நவெறு 

உ்பகரணங்களை ்பட்டியலிடுக.

8.  மர்பணு மாற்்றம் ்ெய்யப்பட்ட உணவுகள் சிறு 

குறிபபு வெளரக.

9.  வெரிளெப்படுத்துதல் முள்றகள்்பற்றி கூறு.

10.  தடுபபூட்டு்்பாருள் மற்றும் அதன முககியத்ளத 

்பற்றி எழுது.
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நுண்ணோக்கியியல்

இயல்

2

இயல் திட்டவரை

2.1  பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கி

2.2  புப�ா்ஸனஸ் நுணபணாக்கி

2.3  எலக்்ட்ான நுணபணாக்கி

மாணவரகள்  இபோடபேகுதியைப  ேயின்ற 

பி்றகு,

 • பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட, புப�ா்ஸனஸ் 

மற்றும் எலக்ட்ான நுணபணாககியின 

அடிபேடைப ோகஙகட�க கணைறிவர்.

 • ேலபவறு வடகயான ஒளி 

நுணபணாககியின ஒளியியல மற்றும் 

பிம்ேம் உருவத்தின செயலமுடைகட�ப 

புரிந்து சகாளவர்.

 • பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட, புப�ா்ஸனஸ் 

மற்றும் எலக்ட்ான நுணபணாககியின 

அடிபேடைத் தத்துவத்டதயும் செயல 

இயஙகடமபடேயும் அறிவர்.

 • ஒளி மற்றும் எலக்ட்ான 

நுணபணாககியிடன பவறுேடுத்தி 

அறிவர்.

 • பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட, புப�ா்ெனசிஸ் 

மற்றும் எலக்ான நுணபணாககியின 

ேயனோடுகளின மதிபேறிவர.

கற்றல் ்�ோக்கஙகள்
நு ண ப ண ா க் கி ை ா கு ம் . 

இனய்றை  காலக்க்டடத்தில், 

நுணணுயிரிைல்  ஆய்வுக் 

கூடஙகளில்  வழக்கமாக 

மிக  அதிநவீனக்  கூ்டடு 

ஒளி  நுணபணாக்கிகள் 

ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.  சென்ற ஆணடு  நாம்  ஒளி 

நுணபணாக்கிக�ானப பிய்்ட பீல்டு மற்றும் டாரக் 

பீல்டு நுணபணாக்கியைப ேற்றி ேடித்திருநப்தாம். 

இந்த  வருடம்,  நாம்  மற்்ற  ஒளி  நுணபணாக்கி 

வயகக�ானப  பேஸ்  கான்ாஸ்்ட  ேற்றி  ேடிக்க 

உள்ப�ாம்.  பமலும்  மற்ச்றாரு  உைர்த்மான, 

எலக்்ட்ாயன  ஒளி  ஆ்தா்மாக  ேைனேடுத்தும் 

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியை  ேற்றியும்  இந்த 

இைலில் விரிவாக கலநது ஆபலாசிக்கபே்டடுள்�து.

2.1 ்ேஸ் கோனடைோஸ்ட நுண்ணோக்கி

பிரி்டஸ்  ெரனிக்  எனும்  டச்சு  இைற்பிை�ாலர, 

பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கியைக் 

கணடுபபிடித்்தார.  இக்கணடுபபிடிபபிற்கு 

1953-ஆம்  ஆணடில்  அவருக்கு  பநாேல்  ேரிசு 

வழஙகபே்டடது.  இந்த  நுணபணாக்கி உயிருள்� 

செல்யல  உற்று  பநாக்க  வழிவகுக்கி்றது.  இந்த 

நுணபணாக்கி  ்தனித்்தனயமைான  ஒளியிைல் 

ோகஙகய�ப  ேைனேடுத்தி, உயிருள்�  செல்லின 

யெ்டபடாபபி�ாெத்தின  ோகஙகளின  மற்றும் 

நீரின  ஒளி  விலகல்  எணணின  (Refractive 

index)  நுணணிை பவறுோ்டயட  சவளிபேடுத்திக் 

கான்ட்ாஸ்யட உணடாக்குகி்றது.

2.1.1 அடிபேர்டத் தத்துவம்

சோருளின ேல்பவறு ேகுதிகள் ஒளிக் கற்ய்றயில் 

ஏற்ேடும் அடரத்தி மற்றும் ஒளி விலகல் எணணின 

பவறுபோ்டடினால் உணடாகும். ஒளி கற்ய்றயின 

சிறிை  க்டட  நியல  மாற்்றஙகய�,  ஒளியின 

திணணம்  அல்லது  ஒளிரவு  பவறுோடுக�ாக 

கணக�ால்  ோரக்க  முடிைா்த  மிகவும்  சிறிைப 

சோருள்கள்  அல்லது  மருத்துவ  மாதிரிகய�, 

உருசேருக்கபே்டடக்  கா்டசிைாக  அல்லது  ஒளிபேட 

பிம்ேஙக�ால்  உருவாக்கும்.  ்தனித்்தனயமைாக 

வடிவயமக்கபே்டட  ஒளியிைல்  கருவி 

12
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மாற்்றம்  செய்ைபேடுகி்ற  அடிபேயட  ்தத்துவத்தில் 

பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கி செைல்ேடுகி்றது. 

ஒளி  நியல  மாற்்றஙகய�  (Phase  changes-

க்டடம்  மாறுோடு)  மனி்த  கணக�ால்  கணடறிை 

முடிவதில்யல  என்றாலும்  ஒளி  திணணத்ய்த 

அல்லது ஒளிரயவ எளி்தாக கணடறிைலாம்.

2.1.2 ்ேஸ் கோனடைோஸ்ட 

நுண்ணோக்கியின 

(PCM)) ஒளியியல் 

ேோகஙகள் 

ொ்தா்ண  கூ்டடு 

நுணபணாக்கியின  ஒளியிைல்  ோகஙகய� 

போலபவ, பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கியின 

ோகஙகள் ஒத்து உள்�ன. ஒளி ஆ்தா்ம், குவிபோன 

அயமபபு,  சோருள்ருகுவில்யல  அயமபபு  மற்றும் 

கணணருகு  வில்யல  அயமபபுகய�  இந்த 

நுணபணாக்கிக் சகாணடுள்�து (ேடம் 2.1).

பிய்்ட  பீல்டு  நுணபணாக்கியிலிருநது, 

பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கி  பினவரும் 

ோகஙகய�க் சகாணடுள்�்தால் பவறுே்டடுள்�து.

i. அடி்ேர்ட ஆனனுலோர் ர்டயோபைம்

அடிபமயடயின  குவிைத்்த�த்தில்  சோருத்்தபே்டட 

யடைாப்த்தில்  உள்�  வய�ந்த  துய�ைானது 

சோருளில் ஒளி ஊறுவுடுவய்த க்டடுபேடுத்துகி்றது.

இது  நுணபணாக்கியின  குவிபோனுக்கு  கீழ் 

சோருத்்தபே்டடுள்�து.

எபசோழுச்தல்லாம்  ஒளி  (அல்லது  சோதுவாக 

ஏ்தாவது  அயல)  ஒரு  ஊடகத்தில்  இருநது 

மற்ச்றாரு  ஊடகத்திற்கு  செல்லுகி்றப்தா, 

அபசோழுது சில அயலயின ஆற்்றல், ேடுக்தரின 

அப்த  பகாணத்தில்  மு்தல்  ஊடகத்்தால் 

எதிரபி்திேலிக்கி்றது,  மற்றும்  சில  ஆற்்றல் 

விலகலாகி்றது.  ஒளி  குய்றந்த  ஒளிவிலகல் 

எண  உயடை  ஊடகத்தில்  இருநது  அதிக 

ஒளிவிலகல் எண உயடை ஊடகத்திற்கு ஒளி 

செலுத்துயகயில்  (அ்தாவது  கற்றில்  இருநது 

நீரிற்கு)  விலகலானது  180  க்டட  மாற்்றம் 

அயடகி்றது.  ஒப்  க்டடத்தில்  இருக்கும்  ஒளி 

அயலகள்,  ஒனப்றாடு  ஒனறு  பெரந்த  அ்தன 

சமாத்்த திணணத்ய்த அதிகரித்துக்சகாள்கி்றது.

க்டடத்தில்  அல்லா்த  ஒளி  அயலகள்  (மிகச் 

ெரிைாக  அயல  நீ�த்தில்  ஒரு  ோதி)  ஒனப்றாடு 

ஒனறு  ெரிக்டடமுடிைா்த்தால்  திணணமாற்்றம் 

அயடகின்றன.  க்டடத்தில்  அல்லா்த  எவ்வி்த 

அ�வுக்சகாணட  இருள்  அயலநீ�ஙகள்  சில 

அ�வு  நீக்கமயடகி்றது.  ஆ்தலால்  அதிகே்டெ 

ஒளிரயவவிட  குய்றநதும்  இருய�விட 

அதிகமாகவும்  கா்டசிைாகி்றது.  இவ்வா்றாக, 

சவவ்பவறு  ஒளிவிலகல்  எண  சகாணட 

மாதிரி சோருளின ோகஙகள், ஒளி அயலகய� 

ஏ்றக்குய்றை ம்டட மாறுோடு அயடை செய்கி்றது. 

இ்தன  விய�வாக  மாதிரிபசோருள்கள் 

சவவ்பவறு  நியலைானக்  கருயம  நி்றம் 

சகாணடு ஒளிரந்த பினபுலத்தில் காணபேடுகி்றது.

்தகவல் துளி

குவிப்பன்

ஒளிஒளி

அனுலார்
ைடயாபிராம்

விலகலைடயும்
ஒளிக்கதிர்

விலகலைடயாத 
ஒளிக்கதிர்

பி
ம்

ப 
தள

ம்

மாதிரிப்ெபாருள்

ெபாருளருகு
ேபஸ் தட்டு

ே்டம் 2.1:  பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கியின ோகஙகள் 
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இந்த  ஆனனுலார  யடைாப்ம்  சோருய� 

ஒளிஊடுறுவும்  ஒளியைக்  குறுகிை  கற்ய்றைாக 

உணடாக்க உ்தவிச்செய்கி்றது.

ii. ்ேஸ்- தடடு (விளிம்பு விரைவு தடடு 

Diffraction plate அல்லது கட்டம் பினதஙகின தடடு 

Phase retardation plate)

இந்த ்த்டடு சோரு�ருகு வில்யலயின பின குவிைத் 

்த�த்தில்  (Focalplane)  சோருத்்தபே்டடுள்�து. 

இந்த  க்டடத்  ்த்டடு  இ்ணடு  ேகுதிகய�க் 

சகாணடுள்�து.  அதில்  ஒரு  ஒளி  பின்தஙகல் 

சோரு�ால் பூசிபே்டடும் (சமக்னீசிைம் ஃபுளுய்டு) 

இந்த  ்த்டடு  சோரு�ருகு  வில்யலயின  பின 

குவிைத்  ்த�த்தில்  சோருத்்தபே்டடுள்�து.  இந்த 

க்டட  ்த்டடு  இ்ணடு  ேகுதிகய�  சகாணடுள்�து. 

அதில்  ஒனறு  ஒரு  ஒளி  பின்தஙகல்  சோரு�ால் 

பூசிபே்டடும்  (சமக்னீசிைம்  ஃபுய்டு)  பவறு  ேகுதி 

ஒளி பின்தஙகள் சோரு�ால் பூசிபேடாமலும் அயவ, 

ஒளியை உ்டகி்கிக்கலாம். இந்த ்த்டடு ேடுஒளியின 

க்டடத்ய்த (Phase) குய்றக்கி்றது (ேடம் 2.2).

2.1.3 ்ேஸ் கோனடைோஸ்ட 

நுண்ணோக்கியியலின செயல் 

இயஙகரேபபு

ொ்தா்ணமான நுணபணாக்கி  ொைபமற்்றபேடா்த 

செல்களில்  பவறுோ்டயட  உணடாக்க 

முடிவதில்யல.  ஆயினும்,  ொைபமற்்றபேடா்த 

செல்லினுள்  புகும்  ஒளிைானது,  செல்லின 

சவவ்பவறு  ஒளிவிலகல்  எண  மற்றும்  அடரத்தி 

சகாணட  ேகுதிகய�  எதிரசகாள்கி்றது. 

அதிக  ஒளிவிலகல்  எண  சகாணட  ேகுதிக்கு 

ஒளி  கற்ய்ற  கடநது  செல்லுயகயில்,  அ்தன 

இைல்ோன  ோய்தயை  வி்டடு  விலகிச்செல்கி்றது. 

இவ்வயகைான  ஒளி  கதிரகள்  க்டடம்  மாற்்றம் 

அல்லது  க்டடம்  ஒடுக்கத்ய்த  எதிரசகாள்கி்றது. 

குய்றந்த  ஒளிவிலகல்  எண  சகாணட  ேகுதிக்கு 

ஒளி  கற்ய்ற  கடநது  செல்லுயகயில்,  அ்தன 

இைல்ோன ோய்தயை வி்டடு மாற்்றம் அயடைாமல், 

(விலகல்  இல்லாமல்)  இருக்கி்றது.  ேடம் 2.3-ல் 

பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கியின  ஒளி 

ோய்த காணபிக்கபே்டடுள்�து.

எவ்வாறு  பிய்்ட  பீல்டு  நுணபணாக்கியில் 

இருநது  பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கி 

பவறுோடுகி்றது?

உயர் சிநதரை ்கள்விகள்

ஒடுக்கம்  (மாறுோடு  அயடந்த)  மற்றும் 

ஒடுக்கமற்்ற (மாறுோடு அயடைா்த) ஒளி கற்ய்றக்கு 

இயடபை  உள்�  க்டடம்  பவறுோடானது 

இைல்ோன ஒளி கற்ய்றயின அயலநீ�த்தின  1/4 

ஆகும்.  ஒளியின  நுணணிை  க்டட  மாற்்றஙகய� 

மனி்த  கணக�ால்  கணடறிை  முடிைாது.  பேஸ் 

கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கி ்தனித்்த்தனயமைான 

ொ்தனஙகய�க்  சகாணடுள்�து.  அயவ 

ஆனனுலார யடைாப்ம்  மற்றும்  பேஸ்  ்த்டடாகும். 

இயவ  நுணணிை  க்டட(பேஸ்)  மாறுோடுகய� 

ஒளிரவு மாறுோடுக�ாக  மா்றசெய்கி்றது.  அ்தனால் 

இறுதி பிம்ேத்தில் மாறுோடுகளின பவறுோடுகய� 

உருவாக்கபேடுலாம்.  இந்த  மாறுோடுகளின 

பவறுோ்டடியன  எளி்தாக  மனி்த  கணக�ால் 

கணடறிை முடியும்.

�லக�ப�ட க��
½ அைல�ள�

க�ட�����
ெச�ேய�த�

�ைல மா�பா� த��

¼ அைல �ள�
க�ட�����
ெச�ேய�த�

மா��யா�
�லக�ப�ட க��க�

பா���யா

ே்டம் 2.2:  பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கியில் பேஸ் ்த்டடு உணடாக்கும் கான்ட்ாஸ்்ட பவறுோடு
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பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கியில், 

மாறுோ்டயட சே்ற விளிம்புவிய�வு அயலகய� 

(diffracted  rays)  பந்டி  அயலகளில் 

இருநது  பிரித்து  எடுக்கபேடபவணடும்.  இந்த 

பிரித்ச்தடுத்்தயல  அடிபமயட  ஆனனுலார 

யடைாப்ம் செய்கி்றது.

ஆனனுலார  யடைாப்ம்  ஒளியின  உள்ளீடு 

கூம்பியனக்  சகாணடு  மாதிரி  சோருய� 

ஒளி்ச்செய்கி்றது.  சில  கற்ய்றகள்  (பந்டி 

கற்ய்றகள்)  மாதிரி  சோருளின  சமல்லிைப 

ேகுதியைக் கடநது செல்லுயகயில், மாறுோடு ஏதும் 

எற்ேடாமல், பந்டிைாக சோரு�ருகு வில்யலனுள் 

நுயழகின்றன.  மாதிரிசோருளின  அடரவான 

ேகுதியை கடநது செல்லும் ஒளி கற்ய்ற மாறுோடு 

அயடைா்த கற்ய்றகய� விட ்தாம்தமான க்டடத்ய்த 

சகாணடு நுயழகி்றது. மாறுோடு அயடந்த மற்றும் 

மாறுோடு  அயடைா்த  இ்ணடு  ஒளியும்,  இறுதி 

பிம்ேத்ய்த உருவாக்க சோ�ருகுகின பின குவிை 

்த�த்தில்  யவக்கபே்டடுள்�  பேஸ்  ்த்டடியனக் 

கடநது செல்ல பவணடும்.

க்டடத்தின  பவறுோபட  சோருளின  ச்தளிந்த 

புலபேடும்  ்தனயமக்கு  ஆன  மாறுோ்டயட 

வழஙகுகி்றது.  ேடம் 2.4  ஆனது  பேஸ்  மற்றும் 

பிய்்ட பீல்டு நுணபணாக்கிகளின நுணயமைான 

பிம்ேஙகய� ஒபபீடு செய்துள்�து.

2.1.4 ேயனேோடுகள்

 � ொைபமற்்றபேடா்த  உயிருள்�  செல்கய�ப 

ோரக்க  பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கி 

உ்தவிபுரிகி்றது.

 � இது அதிக ஒளி ஊடுருவும் சோருள்கய� மிக 

ச்தளிவாக ோரக்க ்தைார செய்கி்றது.

 � உயிருள்�  செல்களின  ேல்பவறு  ேகுதிகய� 

அதிக  ச்தளிவுத்தி்றனில்  கூரநது  ஆ்ாைப 

ேைனேடுகி்றது.

மா���ெபா��

மா����
ேதாராயமான

�ைள�

¼ அைல�ள�

மா���ெபா��
ஒ����

காண�ப��

ஒ� ஆதர�

மா���ெபா��

ந�வ�

ேப� த �

ஆல� வைளய�

தைடெச�ய�படாத
ஒ� மா��யா� 
மா�றமைடயாத
�ைல

ஒ� ஆதர�

ெமா�தமான 
½ ஒ� �லகலைட�ற�

(மா��)யா�
½ ஒ�
�லகலைட�ற�

ஆல� வைளய�

ேப� – கா��ரா��
��ப�

ே்டம் 2.3:  பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கியின ஒளியிைல் ோய்த
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 � இது  செல்  ேகுபபு  போன்ற  செல்லின 

நிகழ்வுகய� அறிை துயணசெய்கி்றது.

 � இது  அயனத்து  வயகைான  செல்லுலார 

இைக்கஙக�ான  குப்ாபமாபொமல்  மற்றும் 

கயெயியழ  இைக்கஙகய�  காணே்தற்கு 

ேைனேடுகி்றது.

2.2 பு்ைோைெனஸ் நுண்ணோக்கி

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி  எனேது 

மிகவும்  தி்றனவாய்ந்த  ேகுத்து  ஆ்ாய்கி்ற 

நுணபணாக்கிைாகும். இது ஒளி நுணபணாக்கியின 

உருபசேருக்கம்  ்தனயமயுடன  புப�ா்ெனஸின 

கா்டசிேடுத்்தயல ஒருஙகியணத்்தது ஆகும்.

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கிைானது 

ஒரு  வயகைான  ஒளி  நுணபணாக்கிைாகும். 

இதில்  மாதிரிபசோருய�  (Specimen) 

ஒளி்ச்செய்ை  கணகளுக்கு  புலபேடக்கூடிை 

ஒளியை  ேைனேடுத்துவ்தற்கு  ேதிலாக  அதிக 

திணணம்  (குய்றந்த அயலநீ�ம்)  சகாணட ஒளி 

ஆ்தா்த்தியனப  ேைனேடுத்துவது  ஆகும்.  இது 

புப�ா்ெனஸ்  மூலக்கூறுகள்  என  கூறுபேடும். 

புப�ாப்ாபோரியன  தூணடுேடுகி்றது. 

(புப�ாப்ாகுப்ாம் எனறும் அயழக்கபேடுகி்றது).

சோருள்கள்  (புப�ாப்ாபோர)  ஒளியை 

குறிபபி்டட  அயலநீ�த்தில்  உ்டகி்கித்து  மற்றும் 

ஒளியை  அதிக  அயலநீ�த்தில்  சவளியிடும் 

நிகழ்வு  புப�ா்ெனஸின  ்தத்துவமாகும். 

ஆயகைால்  புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி 

ஒளி  நுணபணாக்கியின  உருபசேருக்கம் 

ே்டம் 2.4:  (அ) பிய்்ட பீல்டு நுணபணாக்கியில் ொக்ப்ாயமசிஸ் (ஆ) பேஸ் கான்ட்ாஸ்்ட நுணபணாக்கியில் 

ொக்ப்ாயமசிஸ்

இயல்பு நிைல அடிநிைல
ஆற்றல் மட்டம்

கிளர்ச்சி ஆக்க
ஆற்றல் மட்டம்

ெவளியீட்டு ஒளி

கிளர்ச்சி நிைல 
ஆற்றல் மட்டம்

ே்டம் 2.5:  ஃபுளு்ெனஸின அடிபேயடத்்தத்துவம்

1852-ஆம்  ஆணடில்  இஙகிலாநது 

விஞ்ானி  ெர  ஜாரஜ்.ஜி  ஸ்படாக்ஸ்  மு்தன 

மு்தலில்  புப�ா்ெனயஸ  விவரித்்தார. 

பு்றஊ்தாக்கதிரகள்  கி�ரச்சிைால் 

புப�ாப்ாபோர, ஒளி்ச் செய்ைபே்டட சோழுது 

அது  சிவபபு  ஒளியை  சவளிபேடுத்திைது 

எனேய்தக்  கணடறிந்தார.  புப�ா்ெனஸ் 

சவளிபேடுத்து்தல், எபசோழுதும், கி�ரச்சியுற்்ற 

ஒளியின  அயலநீ�த்ய்த  கா்டடிலும் 

நீ�மான  அயலநீ�த்தில்  நடந்தது  எனேய்த 

ஸ்படாக்  குறித்து  யவத்்தார.  இந்த  நீ�மான 

அயலநீ�த்ய்த  பநாக்கிை  நகரவு,  ஸ்படாக் 

நகரவு எனறு அறிைபேடுகி்றது.

்தகவல் துளி
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ேணபுகளுடன,  புப�ா்ெனஸ் ச்தாழில் நு்டேத்ய்த 

ஒனறு இயணக்கி்றது.

புப�ாப்ாபோர, போ்டடானகய� உ்டகி்கித்து 

எலக்்ட்ானகய�  அதிக  ஆற்்றல்  நியலக்கு 

(கி�ரச்சியுற்்ற  நியல)  இடம்சேை்  வழிசெய்கி்றது. 

எலக்்ட்ானகள் ஆனது,  அ்தன ஆற்்றயல  இழந்த, 

கீழ்்த�  நியலக்கு  (Ground  state)  திரும்புகி்றது, 

புப�ாப்ாபோர  ஒளியை  அதிக  அயலநீ�த்தில் 

உமிழ்கி்றது.  (ேடம் 2.5)  மூனறு  சோதுவான 

புப�ாப்ாபோரஸ்கள்  ேைனேடுகி்றது.  அயவ 

யடஅமிடிபனா- பியனயிஇனபடால் (DAPI) (நிலம் 

உமிழ்வு)

சடக்ஸாஸ் சிவபபு (சிவபபு உமிழ்வு)

ஃேஐடிசி
(ேச்யெ உமிழ்வு)

FITC

2.2.1 அடிபேர்ட தத்துவம்

ஒளி  ஆ்தா்ஙக�ான  செனான  (Xenon)  அல்லது 

சமரக்குரி ஆரக் வி�க்கு, ஒளியை அகன்ற வரியெயில் 

ஆன  அயலநீ�த்தில்  வழஙகுகி்றது.  பு்ற  ஊ்தா 

மு்தல்  அகச்சிவபபு  கதிரகள்  வய்  கி�ரச்சியூ்டடும் 

வடிக்டடியில் பந்டிைாக செலுத்்தபேடுகி்றது.

(கி�ரச்சியூ்டடும்  அயலநீ�த்ய்தத்  ப்தரவு 

செய்்தல்)  இந்த  ஒளிைானது  மாதிரிபசோருய� 

பநாக்கி,  சி்றபபு  கணணாடி  (dicmirror) 

எனறு  கூ்றபேடும்  யடகுப்ாயிக்  கணணாடி 

மூலம்  பி்திேலிக்கபேடுகி்றது.  இது  ஒளியை 

கி�ரச்சியூ்டடும்  அயலநீ�த்தில்  ம்டடுபம 

பி்திேலிக்கும்ேடி  வடிவயமக்கபே்டடுள்�து.  பி்தி 

ேலிக்குபே்டட  ஒளிைானது,  சோருளுருகுகினுள் 

கடநது  புப�ா்ென்ட  திய்யின  மீது 

குவிைபேடுகி்றது.  மாதிரிப  சோருளில்  இருநது 

வரும்  உமிழ்வானது  (Emissions)  மறுேடியும், 

சோரு�ருகு  சலனஸ்க்கும்  பினபு  யடகுப்ாயிக் 

கணணாடியிலும்  ஊடுருவுகி்றது.பமலும் 

அஙபக  பிம்ேத்தின  உருபசேருக்கம்  தி்றயன 

நயடசேறுகி்றது.

இந்த  ஒளி,  ்தயட  வடிக்டடி  மூலம் 

வடிக்டடுபேடுகி்றது. இது உமிழ்வு அயலநீ�த்ய்த 

ப்தரவு  செய்கி்றது  மற்றும்  ஒளி  ஆரக்  வி�க்கில் 

இருநது  வரும்  ப்தயவ  இல்லா்த  ஒளியையும் 

அல்லது  பி்ற  ஆ்தா்ஙக�ான  நுணபணாக்கி 

உதிரிபோகஙகளின  பி்திேலிக்கபேடும்  பி்ற 

ஒளிகய�யும்  வடிக்டடி  சவளிபைற்றுகி்றது. 

இறுதிைாக வடிக்டடபே்டட  புப�ா்ெனஸ் உமிழ்வு 

உணரவி  (detector)  கருவிக்கு  அனுபேேடுகி்றது. 

அஙபக  பிம்ேத்ய்த  இலக்கமாக  (digitized) 

செய்ைலாம்

2.2.2 பு்ைோைெனஸ் நுண்ணோக்கியின 

ேோகஙகள்

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கியின  முக்கிை 

ோகஙகள்,  வழக்கமான  ஒளி  நுணபணாக்கியை 

ஒத்து  இருக்கி்றது.  ஆயினும்,  இ்ணடு  முக்கிை 

பவறுோடுக�ானது  ேைனேடுத்்தபேடும் 

ஒளி  ஆ்தா்ம்  மற்றும்  ்தனிச்சி்றபபு  வடிக்டடி 

கா்ணிகளின ேைனோடு ஆகும் (ேடம் 2.6).

ஒளி ஆதோைம்

புப�ா்ெனஸ் நுணபணாக்கிக்கு அதிக ெக்திமிக்க 

ஒளி ஆ்தா்மான செனான அல்லது சமரக்குரி ஆரக் 

வி�க்கு  ப்தயவபேடுகி்றது.  மற்்ற  மினவி�க்கின 

ஒளியைக்  கா்டடிலும்  சமரக்குரி  ஆரக்  வி�க்கில் 

இருநது  சவளிபைற்்றபேடும்  ஒளிைானது  10-100 

மடஙகு  அதிக  சவளிச்ெமானது  மற்றும்  அகன்ற 

வரியெயில்  அயலநீ�ஙகய�  பு்றஊ்தாக் 

கதிரகள்  ச்தாடஙகி  அகச்சிவபபு  கதிரகள் 

வய்  வழஙகுகி்றது.  சிக்கலான  புப�ா்ெனஸ் 

நுணபணாக்கி  செய்முய்றக்கு  பலெர  அல்லது 

ே்டம் 2.6:  புப�ா்ெனஸ் நுணபணாக்கியின 

ோகஙகள்

ஒளி ஆதாரம்

கிளர்ச்சியுற வடிக்கட்டி

ெபாருளருகு

மாதிரிப்ெபாருள்

கண்ணருகு
ெவளிப்படுத்தும் வடிக்கட்டி

கண்டுபிடிக்கும் கருவி

ைடகிரிய கண்ணாடி

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd   17 12-04-2019   17:00:13
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



18

அதிக  ஆற்்றல்  LED  போன்றயவ  சேரும்ோலும் 

ேைனேடுத்்தபேடுகின்றன.

வடிகடடும் கூறுகள்

ஒரு  குறிபபி்டட  புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி 

மூனறு  வயகைான  வடிக்டடிகய�க்  சகாணட 

உள்�ன.  அயவ  கிளி்ச்சி  வடிக்க்டடி,  உமிழ்வு 

வடிக்டடி  மற்றும்  யடகுப்ாயிக்  கற்ய்ற  பிரிவு 

ஆகும்.

கிைர்ச்சி வடிகடடி: இது  புப�ா்ெனஸ் 

நுணபணாக்கியின  ஒளியூ்டடும்  ோய்தயினுள் 

யவக்கபேடுகி்றது.  சோருள்  அல்லது  ஆரவமான 

மாதிரியில் உள்� புப�ாப்ாபோரின கி�ரச்சியூ்டடும் 

அயலநீ�த்தின வ்ம்பு ்தவிரத்து ஒளி ஆ்தா்த்தில் 

உள்� அயனத்து அயலநீ�ஙகளும் வடிக்டடுவப்த 

இ்தன குறிக்பகா�ாகும்.

உமிழ்வு அல்லது உமிழ் வடிகடடி: 

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கியின,  பிம்ே 

ோய்தயினுள்  யவக்கபே்டடுள்�து.  இ்தன 

பநாக்கமானது  அயனத்து  கி�ரச்சியூ்டடும் 

வ்ம்பு  அயலநீ�த்தியன  வடிக்டடுவதும் 

மற்றும்  வயகமாதிரி  அல்லது  மாதிரிப  சோருளில் 

உள்�  புப�ாப்ாபோரின  உமிழ்வு  வ்ம்பு 

அயலநீ�த்தியன கடத்துவதும் ஆகும்.

ர்டகு்ைோயிக் வடிகடடி அல்லது பிம்ேம் பிரிவு 

கருவி: யடகுப்ாயிக்  வடிக்டடி  அல்லது  பிம்ேம் 

பிரிவு  கருவிைானது,  கி�ரச்சியூ்டடும்  வடிக்டடி 

மற்றும் உமிழ்வு வடிக்டடி இ்ணடுக்கும் இயடயில் 

45°  பகாணத்தில்  சோருத்்தபே்டடுள்�து.  இ்தன 

செைல்முய்றைானது,  வனகமாதிரியில்  உள்� 

புப�ாப்ாபோர  பநாக்கி,  கி�ரச்சியூ்டடும் 

அயலநீ�த்ய்தப  பி்திேலிக்கச்  செய்வது 

மற்றும்  உமிழ்வு  அயலநீ�த்ய்தக்  கணடறியும் 

உணரவியை பநாக்கி கடத்துவதும் ஆகும்.

பு ப � ா ் ெ ன ஸ் 

குளிரந்த  ஒளி  எனறு 

கூ ்ற ப ே டு கி ன ்ற து . 

ஏசனன்றால்  இது 

சவபே  ஆ்தா்ம்  போன்ற 

சவணசுடர  வீசு  எரிகி்ற  ஒளி  வி�க்கில் 

இருந்த வருவதில்யல.

2.2.3 செயல் இயஙகரேபபு (Working 

Mechanism)

உற்றுபநாக்கபேட  பவணடிை  வயகமாதிரியைப 

புப�ா்ென்ட ொைம் சகாணடு ொைம் ஏற்்றபேடு்தல் 

அல்லது  இயணக்கபேடபவணடும்.  பி்றகு 

சமரக்குரி  ஆரக்  வி�க்கில்  இருநது  வருகி்ற 

அதிக  திணணமான  பு்றஊ்தாக்  ஒளியினால் 

அயவ  ஒளியூ்டடபேடபவணடும்.  ஒளிைானது 

கி�ரச்சி  வடிக்டடியின  வழிைாக  செல்லுகி்றது. 

இது  நீல  ஒளியை  ம்டடும்  கடநது  செல்ல 

அனுமதிக்கி்றது.  பி்றகு  நீல  ஒளிைானது 

யடகுப்ாயிக்  கணணாடியைச்  சென்றயடகி்றது. 

அயவ  வயகமாதிரியை  பநாக்கி  கீழ்  பநாக்கி 

பி்திேலிக்கபேடுகி்றது.  புப�ா்ெனஸ்  ொைத்்தால் 

இயணக்கபே்டட  வயகமாதிரி  நீல  ஒளியை 

உறிஞசுகி்றது.(குய்றந்த  அயலநீ�ம்  மற்றும் 

ேச்யெ ஒளியை உமிழ்கி்றது). உமிழபேடும் ேச்யெ 

ஒளிைானது பமல் பநாக்கி நகரநது யடகுப்ாயிக் 

கணணாடி  வழிைாக  கடநது  செல்லுகி்றது.  நீல 

ஒளியை  பினபனாக்கி  பி்திேலிக்க  செய்து, 

ேச்யெ  ஒளியை  ம்டடும்  சோரு�ருகு  சலனசின 

உள்ப� செல்ல அனுமதிக்கி்றது. பி்றகு அது ்தயட 

வடிக்டடியை  அயடகி்றது.  ்தயடவடிக்டடிைானது, 

ேச்யெ  ஒளியை  ம்டடும்  அனுமதிக்கி்றது. 

வடிக்டடபே்டட  புப�ா்ெனஸ்  உமிழ்வு,  உணரவி 

கருவிக்கு  அனுபேபேடுகி்றது.  இஙகு்தான 

பிம்ேத்தியன இைக்கமாக்க முடிைலாம் (ேடம் 2.7).

2.2.4 ேயனேோடுகள் (Applications)

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கிைானது  உயிரி 

மருத்துவ ஆ்ாய்ச்சி மற்்றம் மருத்துவ பநாயிைலில் 

மிகவும்  ெக்தி  வாய்ந்த  செைல்முய்றைாக 

மாறிவி்டடது.

 • புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி  ேலநி்ற 

ொைஙகள்  செல்லுனுள்  உள்ப�  உள்� 

அயமபபுகய�  இயணத்்தல்  மற்றும் 

செல்களின  உடற்கூற்றியன  நியலயியன 

அ�வீடு செய்ை ேைனேடுத்்த அனுமதிக்கி்றது.

 • நிலக்கரித்துணடின  இயழையமபபு  மற்றும் 

க்டடயமபபு  போன்றவற்ய்ற  உற்றுபநாக்க 

உ்தவி செய்கி்றது.

 • மணபோணடத்தின துய�கய� புப�ா்ென்ட 

ொைம் ேைனேடுத்தி அறிைலாம்.

 • மருத்துவ  மாதிரியில்  உள்� 

யமக்பகாோக்டீரிைம்  டீயூேரகுப�ாசிஸ் 

ோக்டீரிைாயவக் கணடறிைலாம்
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எபிஸ்்கோபிக் பு்ைோைெனஸ்

எபிஸ்பகாபிக்  புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கியில் 

கி�ரச்சியூ்டடும்  ஒளிைானது  சோரு�ருகு 

சலனசின  வழிைாக  வயகமாதிரிக்கு  பமலிருநது 

வருகி்றது. இதுபவ ்தற்சோழுது அதிகம் சோதுவான 

புப�ா்ெனஸ் நுணபணாக்கி ஆகும்.

இந்த  நுணபணாக்கியில்  சோரு�ருகு 

சலனசு,  கனசடனெர  மற்றும்  சோரு�ருகுவாக 

செைல்ேடுகி்றது.  குவார்டஸ்  சோரு�ருகு 

சலனசுகள் ஆழமான பு்றஊ்தா கி�ரச்சியூ்டடத்திற்கு 

ப்தயவபேடுகி்றது.

1924–ஆம்  ஆணடு 

டாக்டர  டீ.  ப்ாய் 

எனனும்  பி்ஞசு  நா்டடு 

விஞ்ானி  எலக்்ட்ான 

க ற் ய ்ற க ய � த் 

துரி்தபேடுத்்தேடும்  சோழுது போது அயவகள் 

அயலகய�  போனறும்  மற்றும்  மூலக்கூறு 

மற்றும்  அணுக்கய�  விட  குய்றந்த 

அயலநீ�ம்  சகாணடயவ  எனேய்த 

காணபித்்தார.

ே்டம் 2.7:  (அ)  புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி  (ஆ)  புப�ா்ெனஸ்  ொைத்்தால்  ொைபமற்்றபே்டட  டீயூேரகள் 

பேசில்யல

அட்டவரண 2.1:  ஒளி மற்றும் எல்க்்ட்ான நுணபணாக்கிகளுக்கியடபை ஆன பவறுோடு

வ. எண ஒளி நுண்ணோக்கி எலக்டைோன நுண்ணோக்கி

1. ஒளியூ்டடும் ஆ்தா்ம் ஒளி ஆகும் ஒளியூ்டடும் ஆ்தா்ம் எலக்்ட்ான கற்ய்ற ஆகும்.

2. வழக்கமாக நுணபணாக்கியில் ோரக்கபேடும் 

சோருய� ்தைாரிக்க சில நிமிடஙகளிலிருநது சில 

மனிபந்ம் ஆகும். உயிருள்� அல்லது உயி்றற்்ற 

மாதிரிப சோருய� காணலாம்

வழக்கமாக நுணபணாக்கியினால் ோரக்கபேடும் 

சோருய� ்தைாரிக்க சில நா்டகள்வய் ஆகும். உயி்றற்்ற 

அல்லது உலரந்த மாதிரி சோருள்கய� ம்டடுபம 

ோரக்கமுடியும்.

3. குவிபோன, சோரு�ருகு, மற்றும் கணணருகு 

வில்யலகள் கணணாடியினால் 

்தைாரிக்கபே்டடயவ

அயனத்து வில்யலகளும் மினகாந்த செைலுயடையவ

4. மாதிரிப சோருள் ொைஙக�ால் 

ொைபமற்்றபேடுகி்றது

எலக்்ட்ானகய�ப பி்திேலிக்கச் செய்ை மாதிரிபசோருகள் 

கனத்்த உபலாகத்தினால் பூெபேடுகி்றது.

5. இது குய்றந்த ச்தளிவுத்தி்றயன (0.25μm to 

0.3μm) மற்றும் 500X-1500X உருபசேருக்கத் 

தி்றயனக் சகாணடுள்�து.

இது ஒளி நுணபணாக்கியை விட ஏ்றத்்தாழ 250 முய்ற 

அதிக ச்தளிவுத்தி்றன (0.001μm) மற்றும் உருபசேருக்க 

தி்றன 1,00,000X விட அதிகமாக உள்�து.

6. சவற்றிடம் ப்தயவயில்யல இ்தன செைல்முய்றக்கு சவற்றிடம் 

இனறிையமை்தானவாகும்.

7. கணணருகு வில்யலவின வழிைாக பிம்ேத்ய்த 

கணக�ால் ோரக்க முடியும்.

பிம்ேமானது புப�ா்ெனஸ் திய் அல்லது ஒளிபேட 

்த்டடினில் ்தைாரிக்கபேடுகி்றது.
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2  வயகைான  புப�ா்ெனஸ் 

நுணபணாக்கிகள்  டிைாஸ்பகாபிக் 

புப�ா்ெனஸ்  மற்றும்  எபிஸ்பகாபிக் 

புப�ா்ெனஸ்  டிைரிஸ்பகாபிக்  புப�ா்ெனஸ் 

1911-ஆம்  ஆணடு  பக.  ச்ய்செர்ட  மற்றும் 

ஓ. செய்ம்ஸ்டா்ட,  ்தனனிச்யெைான 

புப�ா்ென்ட  மாதிரிகய�  ேைனேடுத்தி 

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கியை 

வி�க்கினார. மு்தன வயகைான புப�ா்ெனஸ் 

நுணபணாக்கி  கடத்்தபே்டட  ஒளியைப 

ேைனேடுத்திைது.  ஒளி  பி்ாகசிக்கபேடும் 

ஆ்தா்த்திலிருநது  ஒளிைானது  மு்தலில் 

கி�ரச்சியூ்டடும்  வடிக்டடி  வழிைாக  மற்றும் 

அ்தயனத் ச்தாடரநது டாரக்பீல்்ட கனசடனெர 

வழிைாக  வயகமாதிரியில்  ஊடுருவி 

செல்கி்றது.

இது பிம்ேத்தின ேக்க அயமபபில் இருநது 

அதிகபேடிைான  கி�ரச்சியூ்டடும்  ஒளியை 

சவளிபைற்றுகி்றது. 

்தகவல் துளி

2.3 எலக்டைோன நுண்ணோக்கி

செல்லுலார  கூறுக�ான  உ்டகரு,  பி�ாஸ்மா 

ெவ்வு  யம்டபடாகானரிைா  மற்றும்  பவறுசில 

நுணணயமபபுகய�க்  கூரந்தா்ாை  10000X 

உருபசேருக்கம்  ப்தயவபேடுகி்றது.  இ்தற்கு 

ஒளி  நுணபணாக்கியனப  ேைனேடுத்துவதில் 

எந்தசவாரு  ொத்திைகூறும்  இல்யல.  ஒளி 

நுணபணாக்கிகய�  விட  உைர  ச்தளிவு  தி்றன 

சகாணட  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியினால் 

இது  ொத்திைமாக்கபேடுகி்றது.  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியினால்  அதிக  உருபசேருக்க 

தி்றன சே்றலாம்.

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில், 

சோருள்கய�  கூரந்தா்ாை  ஒளிக்கு  ேதிலாக 

குவிந்த எலக்்ட்ான கற்ய்ற ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது. 

ஒளியிைல் நுணபணாக்கியில் ேைனேடுத்்தபேடும் 

400-700nm  அயலநீ�ம்  காணபுறு 

ஒளியை  ஒபபிடுயகயில்  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியில்  0.001-0.01nm  அயலநீ�ம் 

வ்ம்பில்  உள்�  கதீரவீச்ொக  கரு்தபேடும் 

எலக்்ட்ானகள்  இவ்வயக  நுணபணாக்கியில் 

ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.

ஒளியிைல்  நுணபணாக்கிகள்  அதிகே்டெ 

உருபசேருக்கம்  ஆற்்றல்  1000X  ஆகவும், 

0.2μm  ச்தளிவுதி்றயனயும்  சகாணடுள்�ய்த 

ஒபபிடுயககளில்  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில் 

1000000X  முய்ற  உருபசேருக்க  தி்றயனயும், 

0.2μm  ச்தளிவு  தி்றயனயும்  சே்றலாம்.  எனபவ, 

ஒளியிைல்  நுணபணாக்கிகய�  ஒபபிடுயகயில் 

எலக்்ட்ான நுணபணாக்கிகள் ச்தளிவான பிம்ேம் 

மற்றும் அதிக விவ்ஙகய� சகாடுக்கி்றது.

அ்டடவயண  2.1  ஆனது  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியை  ஒளி  நுணபணாக்கியிடம் 

இருநது பவறுேடுத்தி கா்டடுகி்றது.

எலக்டைோன நுண்ணோக்கிகளின 

வரககள்

 • டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கி 

(TEM)

 • ஸ்பகனிங எலக்்ட்ான நுணபணாக்கி (SEM)

 • ஸ்பகனிங  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கி (STEM)

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியை  1931  ல் 

ஏரனஸ்்ட  ்ஸ்கா  மற்றும்  பமக்ஸ்  நால்  எனும் 

இ்ணடு  சஜரமானிைா  ஆ்ாய்ச்சிைா�ரகள் 

கணடுபிடித்்தனர.  பினபு  அவரகளின 

கணடுபிடிபபிற்காக  1986-ல்  பநாேல்  ேரியெ 

சேற்்றனர.  மு்தல்  வயகைாக  வடிவயமக்கபே்டட 

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  டி்ானஸ்மிஷன 

எலக்்ட்ான நுணபணாக்கிபை ஆகும்.

2.3.1 அடிபேர்ட தத்துவம்

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியின  அடிபேயடைான 

்தத்துவம்,  ஒளி  நுணபணாக்கியை  ஒத்துள்�து. 

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  ஒளிக்கு 

ேதிலாக  அதிக  பவக  எலக்்ட்ான  கற்ய்ற 

ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.  எலக்்ட்ான  கனனின 

(Gun)  எதிரமின  (Cathode)  பமற்ே்பபில் 

இருநது  எலக்்ட்ானகள்  உமிழபேடுகி்றது. 

அயவகய�  அதிக  ஆற்்றல்  வாய்ந்த  எலக்்ட்ான 

கற்ய்றக�ாக  மாற்்ற  அதிக  மின  அ�வு 

சகாணடு  பநரமினமுயனயை  (anode) 

பநாக்கி  துரி்தபேடுத்்தபேடுகி்றது.  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியின  அயனத்து  வில்யலகளும் 

மினகாந்த செைல் உயடையவ. மினனூ்டடபே்டட 

எலக்்ட்ானகள்,  காந்தபபுலனுடனும்  காந்த 
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வியெயுடனும்  வியன  செய்து  எலக்்ட்ான 

கற்ய்றயை  குவிைச்செய்கி்றது.  கற்ய்றயின 

வி்டடத்ய்தயும் சோருளின பமல்ேடுகி்ற எலக்்ட்ான 

கற்ய்றயின  குவிைபகாணத்ய்தயும்  குவிபோன 

வில்யல அயமபபு க்டடுபேடுத்துகி்றது.

கடநது செல்லும் (Transmitted) கற்ய்றயைபைா 

அல்லது  விளிம்பு  விலக்க  கற்ய்றயைபைா 

ேைனேடுத்தி  பிம்ேம்  உருவாக்கபேடுகி்றது. 

புப�ா்ென்ட  திய்,  ஒளிபேட  சமனேடலம் 

அல்லது உணரவி  (sensor) போன்ற உருவய்வு 

கருவிகளின  பமல்  உருசேருக்கமயடந்த  பிம்ேம் 

குவிைபேடுகி்றது.

ேோதிரிபசேோருள் தயோரிபபு

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  மாதிரிபசோருள் 

்தைாரிபபு மிகவும் சிக்கலான மற்றும் தி்றயமயுள்� 

ேடிைாகும்.  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியினால் 

ஆய்வு  செய்ைகூடிை  சோருள்க�ானது  நனகு 

ே்தபேடுத்்தபே்டடும், சோருத்்தபே்டடும், முழுயமைான 

நீர  நீக்கபே்டடும்  மிக  சமல்லிை்தாவும்  இருத்்தல் 

பவணடும்.  ேல்பவறு  நுண  உறுபபுகளுக்கு 

இயடயில் உள்� கூரயமைான  பவறுோடுகய� 

அறிை  சோருள்கள்  கணத்்த  உபலாகத்தினால் 

உ்டபுகுத்துயக செய்ைபேடபவணடும்.

சோருள்  குளு்டட்ால்டீயெடு  மற்றும் 

ஆஸ்மிைம்  சட்ட்ாஆக்யஸடுயினால் 

நியலேடுத்்தபே்டடு ோதுகாக்கபேடுகி்றது.

நியலபேடுத்்தபே்டடப  சோருள்  நீரநீக்கம் 

செய்்தபின சநகிழ்யில் (எபோக்ஸி ச்சினில் (epoxy 

resin) ேதிக்கபேடுகி்றது.

நுணசவ்டடுக்கருவின  (ultra-microtome) 

கணணாடி  கூரசமனகத்தி  அல்லது  யவ்த்தின 

உ்தவி சகாணடு சோருள்க�ாபேடுகி்றது.

TEMயில் சோருள் எ்றத்்தாழ 50-100nm அடரவுக் 

சகாணட  சமல்லிைப  ேகுதிக�ாக உள்�து.  இந்த 

கூறுகள் செம்பு ெல்லயடயின பமல் யவக்கபே்டடு 

காரீைம்  அசிபட்ட  (Lead  acetate),  யூ்யனல் 

அசிபட்ட  (Uranylacetate),  ோஸ்போ  டஙஸ்பட்ட 

(phospho  tungstate)  போன்ற  எலக்்ட்ான 

அடரவுக்  சகாணட  சோருள்களில்  சவளிபேடுத்்தப 

ேடுகி்றது. SEM–யில் மதிரிபசோரு்டகள் பந்டிைாக 

பிம்ோக்கபேட  அலுமினிைம்  அடித்்தக்க்டயடயின 

பமல் சோருத்்தபேடுகி்றது.

எலக்்டைோன ேோதிரிபசேோருள்களின இர்டவிரைகள்

எலக்்ட்ான  கற்ய்ற  மாதிரிபசோருளுடன 

இயடவியன  செய்யும்போது  சவவ்பவறு 

வயகக�ான  எலக்்ட்ானகள்  உருவாகின்றன. 

அயவ  மீள்்தக  சி்த்றலான  எலக்்ட்ானகள் 

(Inelastic), மீள்்தகவற்்ற சி்த்றலான எலக்்ட்ானகள், 

இ்ணடாம்நியல  எலக்்ட்ானகள்  மற்றும் 

எதிரசி்த்றபே்டட  எலக்்ட்ானகள்  ஆகும். 

சேரும்ோலும்  அயனத்து  வயகைான 

முதன்ைம எலக்ட்ரான்கள்

பின் சிதறும் எலக்ட்ரான்கள்

ஆகர் எலக்ட்ரான்கள்

சிதறப்படாத (பரவும்) எலக்ட்ரான்கள்

ெநகிழ்தன்ைமயால் சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள்
ெநகிழ்தன்ைமயற்ற சிதறப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள்

இரண்டாம் நிைல எலக்ட்ரான்

ெவப்பம்
எதிர்மின்வாய் ஒளிர்வு

உள் எடுக்கப்பட்ட
எலக்ட்ரான்கள்

மாதிரிப்ெபாருள்

SEM பகுப்பாய்வு

TEM பகுப்பாய்வு

ே்டம் 2.8:  எலக்்ட்ான கற்ய்ற மற்றும் மாதிரி இயடயிலான ச்தாடரபு
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எலக்்ட்ான  இயடவியனகய�  ேைனேடுத்தி 

மாதிரிபசோருளின  அயனத்து  ்தகவல்கய�யும் 

சே்றமுடிைலாம்.  கதிரவீச்சின  அல்லது  உமிழ்ந்த 

எலக்்ட்ானகளின வயகயை  ொரநது  மாதிரியின 

பவறுே்டட ேணபுக�ான இடவயமபபு (topography) 

மூலபசோருளின  கூ்டடயமபபுகய�  முடிவு 

செய்ைலாம்.

பினவரும்  ேடம் 2.8-ல்  எலக்்ட்ான 

கற்ய்ற  சோருளின  இயடவியனகள் 

காணபிக்கபே்டடுள்�து.

டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியில், எலக்்ட்ான கற்ய்ற சமல்லிை 

மாதிரி  சோருளினுள்  கடநது  செல்லுயகயில் 

சோருளுடன  இயடவியன  செய்கி்றது. 

கடநது  செல்லும்  சி்த்றா்த  எலக்்ட்ானகள் 

ே்டம் 2.9:  (அ) TEM (ஆ) TEM-வின ோகஙகள் இ) TEM-யினால் உணடாக்கபே்டட பிம்ேம்

எலக்ட்ரான் 
ஆதாரம்

மாதிரிப்ெபாருள்

ேநர்மின்வாைய

படக்காட்சி 
வில்ைல

புளுரசன்ட்
திைர

இைடநிைல
வில்ைல

ெபாருளருகு
வில்ைல

குவிப்பான்
வில்ைல
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மாதிரிபசோருளின உள்ப� செனறு இயடவியன 

செய்வ்தால் பிம்ேம் உருவாகி்றது.

ஸ்பகனிங  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில் 

உயிரிைல்  மாதிரிகள்  இடவயமபபின 

பமற்ே்பபியன பிம்ேமாக்க முக்கிைமாக இ்ணடாம் 

நியல  எலக்்ட்ானகள்  ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது. 

எலக்்ட்ான  கற்ய்ற,  மாதிரிப  சோருளுடன 

இயடவியன  செய்வதினால்  உணடாகும் 

இ்ணடாம்  நியல  மற்றும்  எதிரசி்த்றபே்டட 

எலக்்ட்ானகள்  ்த்மான  SEM  கருவிகய� 

சகாணடு கணடறிைபேடுகின்றன.

2.3.2 TEM யின செயல் இயஙகரேபபு 

ேறறும் உேகைணயியல்

வழக்கமான  ஒளி  நுணபணாக்கியைப  போனறு 

TEM-யின  ஒளியிைல்  அயமநதுள்�து.  பினவரும் 

ோகஙகய�  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கி சகாணடுள்�து. அயவ

1.  எலக்்ட்ான கன ( (electron Gun)

2.  குவிபோன வில்யல

3.  மாதிரிசோருளின பமயட

4.  சோரு�ருகு  வில்யல  மற்றும்  ஒளி  எறிவு 

வில்யல (Projector lens)

5.  திய்/ஒளிபேட  சமனேடலம்/CCD 

ஒளிபேடக்கருவி (Charged coupled device)

அதிக  மினஅ�வு  மினபனா்டடத்ய்த 

(50,000-100,000  பவால்்ட)  சேற்்றவுடன 

எலக்்ட்ான  கன  சகாணடுள்�  டஙஸ்டன 

இரண்டாம் நிைல
எலக்ட்ரான்

கண்டுபிடிக்கும்
கருவி

எலக்ட்ரான் ஆதாரம்

எலக்ட்ரான் கற்ைற ேநர்மின்வாைய

ேமைடமாதிரிப்ெபாருள்

பின் சிதறப்பட்ட
எலக்ட்ரான்

கண்டுபிடிக்கும்
கருவி ேமைட

காந்த ெலன்ஸ்

ே்டம் 2.10:  (அ) ஸ்பகனிங எலக்்ட்ான நுணபணாக்கி (ஆ) SEM யின ோகஙகள் (இ) SEM யில் காணபேடும் பிம்ேம்
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அட்டவரண 2.2:  SEM மற்றும் TEM மிற்கு இயடபை உள்� பவறுோடு

வ. எண ேணபுகள் SEM TEM

1. எலக்்ட்ான வயககள் மாதிரிப சோருளின பமற்ே்றபபில் 

இருநது  உமிழபே்டட 

சி்த்றபே்டட  எலக்்ட்ானகாய� 

ொரநதுள்�து.

இது  கடநது  செல்லும் 

எலக்்ட்ானகய� ொரநதுள்�து.

2. மாதிரிபசோருள் ்தைாரிபபு மாதிரிபசோருள்  எந்த 

அடரவிலும்  இருக்கலாம்.  அது 

பி�ா்டடினம்  அல்லது  ்தஙகம் 

போன்ற கனத்்த உபலாகத்ய்தக் 

சகாணடு  சமல்லிைப 

ேடலமாக  பூெபேடுகி்றது.  பினபு 

அலுமினிைம்  அடிக்க்டயடயின 

பமல் சோருத்்தபேடுகி்றது.

மாதிரிபசோருள்  ்தைாரிபபிற்கு 

கடின  உயழபபு  ப்தயவ. 

மாதிரிப  சோருய�  சமல்லிை 

கூறுக�ாக  செய்வதினால் 

எலக்்ட்ான  அ்தனுல்  செல்ல 

ஏதுவாக  உள்�து.  பினபு  அது 

TEM  ெல்லயடயின  பமல் 

யவக்கப ேடுகி்றது.

3. ச்தளிவு தி்றன 20nm  வய்  ச்தளிவுதி்றன 

உயடைது

 SEM யை கா்டடிலும் TEM அதிக 

ச்தளிவு  தி்றன  சகாணடது.  1nm 

இயடபவய�  அ�வு  அருகில் 

உள்�  இருபவறு  சோருய� 

ச்தளிவாக்கும்

4.  உருசேருக்கத்தி்றன SEM யின உருபசேருக்கத்தி்றன 

100,000X வய் ஆகும்.

TEM யின உருபசேருக்கத்தி்றன 

5,000,000X வய் ஆகும்.

5. பிம்ேம் உருவா்தல் SEM  முபேரிமாண  பிம்ேத்ய்த 

அளிக்கி்றது.  இ்ணடாம்  நியல 

அல்லது  எதிரசி்த்றபே்டட 

எலக்்ட்ானகய�  சேற்று, 

கணடறிைபே்டடு  கணிபசோறி 

திய்யில் கா்டசிைாக்கபேடுகி்றது.

TEM  2-ேரிமாண  பிம்ேத்ய்த 

அளிக்கி்றது.  கடநது  செல்லும் 

எலக்்ட்ானகள்  புப�ா்ென்ட 

திய்யில்  பமாதுவ்தால்  நிழல் 

பிம்ேம்  உருவாக்கபேடுகி்றது. 

TEM யவ இைக்குேவர  அல்லது 

ஒளிபேடக்கருவியை  சகாணடு 

எடுக்கபே்டட  ஒளிபேடத்தினால் 

பந்டிைாகப  பிம்ேத்ய்த 

ஆ்ாைலாம்.

6. ேைனோடு இடவயமபபு  மற்றும் 

மாதிரிபசோருளின  உள்� 

அணுக்களின  கூ்டடயமபயே 

ேற்றி ேடிக்க SEM ேைனேடுகி்றது.

செைலின  உள்அயமபபு, 

பு்்த  மூலக்கூறின 

அயமபபு,யவ்ஸில்  உள்� 

மூலக்  கூறுகளின  அயமபபு, 

செல்  ெவ்வில்  உள்� 

உயி்ணுக்கூ்டடின  இயழகள் 

மற்றும்  பு்்த  மூலக்கூறின 

சீ்யமபபு  ேடிக்க  TEM 

ேைனேடுகி்றது.

இயழ  அல்லது  எதிரமின  (cathode)  சோருள், 

எலக்்ட்ானகய�  உமிழ்கின்றது.  எலக்்ட்ான 

ஆ்தா்ம்  (Cathode)  மற்றும்  பநரமினமுயன 

்த்டடிற்கும்  இயடயிபல  இருக்கும்  அதிக 

மினஅ�வானது  நியலமின  புலத்ய்த  ஏற்ேடுத்தி 
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அ்தன  வழியினுள்  செல்லும்  எலக்்ட்ானகள் 

துரி்தபேடுத்்தபேடுகின்றன.

சவற்றிடம் உள்� நுணபணாக்கியின தூண 

க்டடயமபபினுள்  உமிழபே்டட  எலக்்ட்ானகள் 

கடநது செய்கின்றன.

வாயுக்க�ால்  சி்த்றடிக்கபேடும்  வலுவான 

எலக்்ட்ானகய�  ்தடுபே்தற்கு  சவற்றிடம்  மிக 

அவசிைமாகும்.  எலக்்ட்ானகய�  மினகாந்த 

செைல்  குவிபோன  வில்யலகள்  மிக  சமல்லிை 

கற்ய்றைாகக்  குவிைச்செய்கி்றது.  பினனர 

எலக்்ட்ான கற்ய்ற மாதிரிப சோருளினுள் செனறு 

பி்றகு மினகாந்த செைல் சோரு�ருகு வில்யலயின 

உள்  செல்கின்றன.  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியில்  மாதிரி  சோரு�ானது 

நுணபணாக்கியின தூண க்டடயமபபின நடுவில் 

அயமக்கபே்டடுள்�து.

சி்த்றடிக்கபேடா்த  எலக்்ட்ானகள்  மாதிரிப 

சோருளின சவவ்பவறு ேகுதிகளின அடரத்தியை 

சோருத்து  ேல்த்பே்டட  கருயம  நி்றத்ய்த 

நுணபணாக்கியின  கீழ்  புப�ா்ென்ட  திய்யில் 

காணபிக்கி்றது.

சி்த்றடிக்கபேடா்த  எலக்்ட்ானகள்  மாதிரிப 

சோருளின சவவ்பவறு ேகுதிகளில் அடரத்தியைப 

சோருத்து  ேல்த்பே்டட  கருயம  நி்ற  பிம்ேத்ய்த 

நுணபணாக்கியின  கீழ்  உள்�  புப�ா்ென்ட 

திய்யில் காணபிக்கி்றது.

பந்டிைான,  ஒளிபேடமாக்கபே்டட  அல்லது 

இலக்கமுய்ற  ேதிபவற்்றபே்டட  பிம்ேத்ய்த 

ஆய்வுசெய்ைலாம்.  ேடம்  2.9-ல்  TEM  வின 

ோகஙகளின அயமபயே காணபிக்கி்றது.

TEM  யை  ேைனேடுத்துவ்தால்  கீழ்காணும் 

்தகவல்கள் சே்றபேடுகின்றன. அயவ,

 • இடவயமபபு:  பமற்பு்றத்தின  அயமபபு 

திசுக் க்டடயமபபு

 • பு்றவடிவயமபபு:  துணடுப  சோருள்களின 

வடிவம் மற்றும் அ�வு 

 • அணுக்களின   ேடிக அயமபபு

 • கூ்டடுபசோருள்  ்தனிமஙகள்  மற்றும் 

அ்தன  ொரபு  அ�வுகள்  ேடம் 2.9  (அ)  TEM 

(ஆ) TEM-வின  ோகஙகள்  இ)  TEM-

யினால் உணடாக்கபே்டட பிம்ேம்.

2.3.3 SEM யின செயல் இயஙகரேபபு 

ேறறும் உேகைணயியல்

1935-ல்  நால்  எனேவர  மு்தன  மு்தலில்  SEM-ஐ 

க்டடயமத்்தார.  இது  செல்கள்,  திசுக்கள்  அல்லது 

துகள்களின  பமற்ே்பபின  முபேரிமாண 

பிம்ேத்ய்த  ஆய்வுசெய்ை  ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது. 

மாதிரிப  சோருள்கய�க் கூறுக�ாக்காமல்  அ்தன 

பமற்ே்பயே ோரக்க SEM அனுமதிக்கி்றது. மு்தலில் 

மாதிரிப  சோருள்கள்  தி்வ  பப்ாபேனினால் 

-180°C-ல்  நியலநிறுத்்தபே்டட  பின, ஆல்கொல் 

சகாணடு  -70°Cல்  நீரநீக்கம்  செய்ைபேடுகி்றது. 

உலரத்்தபே்டட  மாதிரிப  சோருள்கள்  பினபு 

பி�ா்டடினம்  அல்லது  ்தஙகம்  போன்ற  கனத்்த 

உபலாகத்ய்தக்  சகாணடு  சமல்லிை  ேடலமாக 

பூெபேடுகி்றது  சவற்றிடத்தில்  நீர  ஆவிைாக்கபே

டுவதினால்,எலக்்ட்ானகய�ப  பி்திேலிக்கும் 

பமற்ே்பபு வழஙகபேடுகி்றது.

SEM-யில் மாதிரிப சோருள் நுணபணாக்கியின 

தூண  க்டடயமபபின  அடிபேகுதியில் 

யவக்கபேடுகி்றது  மற்றும்  சி்த்றபே்டட  எலக்்ட்ான 

எதிர  சி்த்றடிக்கபே்டட  அல்லது  இ்ணடாம்  நியல 

எலக்்ட்ான  உணரவியை  (electron  detectors) 

சகாணடு பியணக்கபேடுகி்றது.

ஃபபோல்படாஸ்பகாப- 

ஆரிபகமி  அடிபேயடயில் 

காகி்த நுணபணாக்கி

காகி்த ்தாள் மற்றும் வில்யல 

போன்ற  எளிைப  சோருள்கய�க்  சகாணடு 

ஒனறு  பெரபேதில்  ஃபபோல்படாஸ்பகாப 

எனும்  ஒளியிைல்  நுணபணாக்கி 

உருவாக்கபேடுகி்றது  மனுபி்காஷ்  எனனும் 

இநதிை்ால்  இது  உருவாக்கபே்டடது.  இது 

பினவரும்  ோகஙகய�க்  சகாணடுள்�து. 

வில்யல  பமயட,  மாதிரிப  சோருள்  பமயட, 

நகரத்்தல்  வழகா்டடி,  ொய்வுபமயட,  வில்யல 

மற்றும்  கிணணக்குழி  (Cuppler).  இது  140X 

இருநது அதிகே்டெமாக  2400X உருபசேருக்க 

தி்றன சகாணடது.

SEM  யில்  ேல  மினகாந்த  வில்யலகள் 

உள்�ன.  அதில்  குவிபோன  மற்றும்  ஒரு 

சோரு�ருகு  வில்யலயும்  அடஙகும்.  TEM  யவ 

போனறு  பந்டிைாக  பிம்ேம்  உருவாக்காமல், 
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மினகாந்த  வில்யலகள்  எலக்்ட்ான  புப்ாயே 

(Probe)  உருவாக்குகி்றது.  இ்ணடு  குவிபோன 

வில்யலகள்  எலக்்ட்ான  கற்ய்றயின  குறுக்குப 

புள்ளி வி்டடத்ய்த குய்றகின்றன. 

சோரு�ருகு  வில்யலயும்  கூடு்தலாக 

எலக்்ட்ான  கற்ய்றயின  குறுக்குப  புள்ளியை 

குய்றக்கி்றது.  பமலும்  எலக்்ட்ான  கற்ய்ற 

புப்ாயே  போல்  மாதிரிப  சோருளின 

பமற்ே்பபில்  குவிைச்செய்கி்றது.  (ேடம் 2.10) 

இவ்வாறு  சோரு�ருகு வில்யல,  குவிபோயனப 

போனறு  செைல்ேடுகி்றது.  இ்தற்கு  மா்றாக  TEM 

யில்  சோரு�ருகு  வில்யல  உருசேருக்கும் 

செய்கி்றது.  அ்டடவயண 2.2-ல்  SEM  TEM 

மிற்குமான  முக்கிைமான  பவறுோடுகள் 

சகாடுக்கபே்டடுள்�து.

சேரும்ோலான  X-கதிர  அயலமாயலயைக் 

கணடறிநது  மற்றும்  கா்டசிபேடுத்்த  ஆற்்றல் 

பிரியக  நி்றமாயல  மானி  (Energy  dispersive 

Spectrometer-EDS)  எனனும் உணரவி அயமபபு 

SEM யில்  சோருத்்தபே்டடுள்�து. உணரவி கருவி 

ொ்தா்ணமாக  சிலிக்கான அல்லது  சஜரபமனிைம் 

போன்ற குய்ற கடத்திகய� சகாணடுள்�து.

ஸ்பகனிங  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கி  (STEM)  ஸ்பகனிங  மற்றும் 

டி்ானஸ்மிஷன எலக்்ட்ான நுணபணாக்கிகளின 

அடிபேயடத்  ்தத்துவத்ய்த  இயணத்து 

செைல்ேடுகி்றது.  இது  இ்ணடில்  ஏப்தனும்  ஒரு 

வயகைாக  செைல்ேடுத்்தலாம்.  TEM  போனப்ற 

STEM  மும்  மிக  சமல்லிை  மாதிரிப  சோருள்கள் 

ப்தயவபேடுகி்றது.  பமலும்  மாதிரிபசோருள்கள் 

எலக்்ட்ானகய�க் கடநது செல்ல யவக்கி்றது.

இ்ணடாம்  நியல  எலக்்ட்ானகள், 

சி்த்றடிக்கபே்டட  எலக்்ட்ான  கற்ய்ற  X-கதிரகள் 

மற்றும்  எலக்்ட்ானகள்  ஆற்்றல்  இழபபு  போன்ற 

ெமிக்ய்கள் TEM-ல் ச்தாடரபுயடை்தாகவில்யல. 

இவ்வயக  ெமிக்ய்கய�  இைலச்  செய்வப்த 

STEM சகாணடுள்� முக்கிைமான அனுகூலமாகும்.

சுருக்கம்

கணக�ால்  ோரக்க  முடிைா்த  மிகவும்  சிறிை 

சோருள்கள்  அல்லது  மருத்துவ  மாதிரிகய�, 

உருசேருக்கபே்டட  கா்டசிைாக  அல்லது  ஒளிபேட 

பிேஙக�ான  உருவாக்கும்.  ்தனித்்தனயமைாக 

வடிவயமக்கபே்டட  ஒளியில்  கருவி 

நுணபணாக்கிைாகும்.

பிரி்டஸ்  ெரனிக்  எனும்  டச்சு  இைற்பிை�ாலர, 

பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கியை 

கணடுபபிடித்்தார.  இக்கணடுபபிடிபபிற்கு 

1953-ஆம்  ஆணடில்  அவருக்கு  பநாேல்  ேரிசு 

வழஙகபே்டடது.  இந்த  நுணபணாக்கி உயிருள்� 

செல்யல உற்று பநாக்க வழிவகுக்கி்றது.

ொ்தா்ணமான  நுணபணாக்கி 

ொைபமற்்றபேடா்த  செல்களில்  பவறுோ்டயட 

உணடாக்க  முடிவதில்யல.  ஆயினும், 

ொைபமற்்றபேடா்த  செல்லினுள்  புகும்  ஒளிைானது. 

செல்லின  சவவ்பவறு  ஒளிவிலகல்  எண  மற்றும் 

அடரத்தி  சகாணட  ேகுதிகய�  எதிரசகாள்கி்றது. 

அதிக  ஒளிவிலகல்  எண  சகாணட  ேகுதிக்கு 

ஒளி  கற்ய்ற  கடநது  செல்லுயகயில்,  அ்தன 

இைல்ோன  ோய்தயை  வி்டடு  விலகிச்செல்கி்றது. 

இவ்வயகைான  ஒளி  கதிரகள்  க்டடம்  மாற்்றம் 

அல்லது  க்டடம்  ஒடுக்கத்ய்த  எதிரசகாள்கி்றது. 

குய்றந்த  ஒளிவிலகல்  எண  சகாணட  ேகுதிக்கு 

ஒளி  கற்ய்ற  கடநது  செல்லுயகயில்,  அ்தன 

இைல்ோன ோய்தயை வி்டடு மாற்்றம் அயடைாமல், 

(விலகல் இல்லாமல்) இருக்கி்றது.

புப�ா்ெனஸ்  நுணபணாக்கி 

எனேது  மிகவும்  தி்றனவாய்ந்த  ேகுத்து 

ஆ்ாய்கி்ற  நுணபணாக்கிைாகும்.  இது 

ஒளி  நுணபணாக்கியின  உருபசேருக்கம் 

்தனயமயுடன  புப�ா்ெனஸின  கா்டசிேடுத்்தயல 

ஒருஙகியணத்்தது ஆகும்.

செல்லுலார  கூறுக�ான  உ்டகரு,  பி�ாஸ்மா 

ெவ்வு  யம்டபடாகானரிைா  மற்றும்  பவறுசில 

நுணஅயமபபுகய�  கூரந்தா்ாை  10000X 

உருபசேருக்கம்  ப்தயவபேடுகி்றது.  இ்தற்கு 

ஒளி  நுணபணாக்கியனப  ேைனேடுத்துவதில் 

எந்தசவாரு  ொத்திைகூறும்  இல்யல.  ஒளி 

நுணபணாக்கிகய�  விட  உைர  ச்தளிவு  தி்றன 

சகாணட  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியினால் 

இது  ொத்திைமாக்கபேடுகி்றது.  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கியினால்  அதிக  உருபசேருக்க 

தி்றன சே்றலாம்.

கடத்து செல்லும் (Transmitted) கற்ய்றயைபைா 

விளிம்பு  விலக்க  கற்ய்றயைபைா  ேைனேடுத்தி 

பிம்ேம்  உருவாக்கபேடுகி்றது.  புப�ா்ென்டடு 

திய்,  ஒளிபேட  சமனேடலம்  அல்லது  உணரவி 
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(sensor) போன்ற உருவய்வு கருவிகளின பமல் 

உருசேருக்கமயடந்த பிம்ேம் குவிைபேடுகி்றது.

1935-தில்  நால்  மு்தன  மு்தலில்  SEM-ஐ 

க்டடயமத்்தார.  இது  செல்கள்.  திசுக்கள்  அல்லது 

துகள்களின  பமற்ே்பபின  முபேரிமாண 

பிம்ேத்ய்த  ஆய்வுசெய்ை  ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது. 

மாதிரி  சோருள்கய�  கூறுக�ாக்காமல்  அ்தன 

பமற்ே்பயே ோரக்க SEM அனுமதிக்கி்றது. மு்தலில் 

மாதிரி  சோருள்கள்  தி்வ  பப்ாபேனினால் 

-180°C-ல்  நியலநிறுத்்தபே்டட  பின,  ஆல்ொல் 

சகாணடு  -70°Cல்  நீரநீக்கம்  செய்ைபேடுகி்றது. 

உலரத்்தபே்டட  மாதிரி  சோருள்கள்  பினபு 

பி�ா்டடினம்  அல்லது  ்தஙகம்  போன்ற  கனத்்த 

உபலாகத்ய்த  சகாணடு  சமல்லிை  ேடலமாக 

பூெபேடுகி்றது  (இவ்வாறு செய்்தால்)  சவற்றிடத்தில் 

நீர  ஆவிைாக்கபேடுவதினால்,எலக்்ட்ானகய� 

பி்திேலிக்கும் பமற்ே்பபு வழஙகபேடுகி்றது.

ஸ்பகனிங  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கி  (STERM)  ஸ்பகனிங 

மற்றும்  டி்ானஸ்மிஷன  எலக்்ட்ான 

நுணபணாக்கிகளின  அடிபேயட  ்தத்துவத்ய்த 

இயணத்து  செைல்ேடுகி்றது.  இது  இ்ணடில் 

ஏப்தனும்  ஒரு  வயகைாக  செைல்ேடுத்்தலாம். 

TEM  யம  போனப்ற  STEM  மும்  மிக  சமல்லிை 

மாதிரி  சோருள்கள்  ப்தயவபேடுகி்றது.  பமலும் 

மாதிரிபசோருள்கள்  எலக்்ட்ானகய�  கடநது 

செல்ல யவக்கி்றது.

இ்ணடாம்  நியல  எலக்்ட்ானகள், 

சி்த்றடிக்கபே்டட  எலக்்ட்ான  கற்ய்ற  X-கதிரகள் 

மற்றும்  எலக்்ட்ானகள்  ஆற்்றல்  இழபபு  போன்ற 

ெமிக்ய்கள் TEM-ல் ச்தாடரபுயடை்தாகவில்யல. 

இவ்வயக ெமிக்ய்கய� இைலச் செய்வப்த SEM 

சகாணடுள்� முக்கிைமான அனுகூலமாகும்.

சுய ேதிபபீடு

ெரியோை விர்டரயத் ்தர்நசதடுக்கவும்

1.  பி.சி.எம்  ைா்ால் 

கணடுபபிடிக்கபே்டடது

அ. ்ாேர்ட பகாச்

ஆ. பிரி்டஸ் சஸரனிக்

இ. ஜிைாரஜ் ஸ்்டப்ாக்ஸ்

ஈ. அசலக்ஸாணடர பச�ம்மிங

2.  பேஸ்  கான்ட்ாஸ்்ட  நுணபணாக்கி  மற்றும் 

பிய்்டபீல்்ட  நுணபணாக்கிக்கும்  இயடபை 

பவறுோ்டயட ோகம் (கூறுகள்)

அ. சோரு�ருகு

ஆ. நியலத் ்த்டடு (பேஸ் பிப�்டடு)

இ. கணசடனெர

ஈ. கணணருகு

3.  புற்றுக்க்டடிச் செல்கய� எ்தன வழி கணடறிை 

இைலும்

அ. PCM

ஆ. BFM

இ. ஒளிநுணபைாக்கி

ஈ. எலக்்ட்ான நுணபைாக்கி

4.  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  எவ்வூடகம் 

ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.

அ. காற்று  ஆ. நீர

இ. சவற்றிடம்  ஈ. ஒளி

5.             எனேயவ ஸ்பகனிங 

எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  முக்கிைமாக 

ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.

அ. கடத்்தபேடும எலக்்ட்ானகள்

ஆ. பிய்மரி எலக்்ட்ானகள் (மு்தல்நியல)

இ. ஸசகனடர எலக்்ட்ானகள் (இ்ணடாம் நியல)

ஈ.  மீள்்தனயம சகாணட சி்தறும் எலக்்ட்ானகள்

6.  ஸ்பகனிங  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியில்  

     முக்கிைமாக ேைனேடுத்்தேடுகி்றது.

அ. கடநது செல்லும் எலக்்ட்ானகள்

ஆ. மு்தனயம எலக்்ட்ானகள்

இ. இ்ணடாம் நியல எலக்்ட்ானகள்

ஈ. மீள்்தக சி்த்றலான எலக்்ட்ானகன

7.  TEM இல் ேைனேடுத்்தபேடும் சலனஸ் எனேது

அ. சோரு�ருகு சலனஸ்கள்

ஆ. மினகாந்த சலனஸ்கள்

இ. கணணாடி சலனஸ்கள்

ஈ. கணடனஸர சலனஸ்கள்

8.            எனேது ஃபுளு்ஸன்ட 

நுணபணாக்கியில் மாதிரிகய� ஒளி்ச்செய்ை 

(ஒளியூ்டட. ேைனேடுத்்தபேடுகி்றது.

அ. சமரகுரி ஆரக் வி�க்கு

ஆ. சூரிை ஒளி
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இ. டஙஸ்டன வி�க்கு

ஈ. எல்.இ.டி

9.  பின  வரும்  இவற்றில்  எயவ  மாதிரியின 

முபேரிமாண ேடத்தியன சேறுவதில், நமக்கு 

உ்தவுகின்றன.

அ. TEM

ஆ. SEM

இ. கூ்டடு நுணபணாக்கி

ஈ. எளிை நுணபணாக்கி

10.  ஃபளுரு்ென்ட நுணபணாக்கியில் மாதிரியை 

காணே்தற்கு ொைபமற்்ற ேைனேடுத்தும்

அ. அக்ரிடின ொைம்

ஆ. ச்ௌஸீரின

இ. சமத்திலின நீலம்

ஈ. புளுப்ாகுப்ாம்

பினவரும் விைோக்களுக்கு விர்ட தருக

1.  பி.சி எம்மின சகாள்யக ேற்றி எழுதுக

2.  TEM இன சி்றபபு  அம்ெஙகள்  (கூறுகள்)  ேற்றி 

எழுதுக

3.  புளு்ென்ட  நுணபணாக்கியிைலுக்கு 

ேைனேடுத்்தபேடும் ொைஙகய�ப ே்டடிைலிடுக.

4.  புளு்ென்ட நுணபணாக்கியில் ேைனேடுத்தும் 

ேல்பவறு வயகைான வடிக்டடிகள் ைாயவ?

5.  புளுப்ாகுப்ாம்கள் வய்ைறு

6.  ்தடுபபு  வடிக்டடிகளின  செைல்ோடுகள் 

(ேணிகள்) ேற்றி எழுதுக

7.  PCM இன கூறுகள்/ோகஙகள் ேற்றி எழுதுக

8.  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியின  ேைனகள் 

ைாயவ?

9.  TEM  அறிமுகம்  மற்றும்  சகாள்யககள்  ேற்றி 

எழுதுக

10.  புளு்ென்ட  நுணபணாக்கியின  ேைனகய� 

சுருக்கமாக எழு்தவும்

11.  PCM  இன  சகாள்யககள்,  க்டடயமபபு, 

பவயல செய்யும் முய்றகள் ேற்றி வி�க்குக.

12.  எலக்்ட்ான  நுணபணாக்கியின 

சகாள்யககள்  ோகஙகள்  (கூறுகள்)  இைக்க 

முய்றகள் ேற்றி வி�க்குக.
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வேதியியல் முறையில் 

நுண்ணுயிரிகறை கட்டுப்படுத்துதல்

இயல்

3

இயல் திட்்டேறை

3.1   டிஸ்இன்பெக்டனட், ஆனடி்ெப்டிக மற்றும் 

ஆனடிபெயாடிக

3.2   வேதியியல் காரணிகளின 

ஆனடிமமகவராபியல் ்ெயமை பொதிககும் 

காரணிகள்

3.3  வேதிககாரணிகளின ்ெயல்முமை

மாணேரகள்  இப்பொ்டப்பெகுதிமயப்  பெயினை 

பிைகு,

 • டிஸ்இன்பெக்டனட், ஆனடி்ெப்டிக, 

ஆனடிபெயாடிகஸ் பபொன்ற ்ொற்களை 

வளையறுப்பெர்.

 • ஆனடிளைகபைாபியல் பவதி 

்காைணி்களின ்பெரும் குழுக்களையும், 

டிஸ்இன்பெக்டனட் பெயனபொடு்களையும் 

விவரிப்பொர்.

 • ்ெயல் தி்றனுள்டய டிஸ்இன்பெக்டனட் 

்�ார்புள்டய ்காைணி்களை விவரிப்பெர்.

 • ஆனடிபெயாடிககின ் ெயல் முள்ற்களையும், 

வள்க்களையும் ்கலந�ாய்வு ்ெய்வர்.

 • ைருத்துவ ஆய்வ்கத்தில் பெயனபெடுத்� 

கூடிய ஆனடிளைகபைாபியல் கூர் 

உணர்வு பொ�ளையின ்ெய்முள்றளய 

அறிவர்.

 • பவதிசிகிசளெ ைருநது்கள் அல்லது 

ஆனடிபொயடிககிறகு எதிைா்க ப�ாய் 

உண்டாககும் ்காைணி்கள் உருவாககி 

்்காள்ளும் எதிர்ப்பு இயக்க முள்றளய 

அறிநது ்காள்ேர.

கறைல் வ�ோககஙகள்
3.4   ஆனடிமமகவராபியல் வேதிககாரணிகளின 

்பெரும் குழுககள்

3.5   ஆனடிமமகவராபியல் வேதிககாரணிகளின 

மதிப்பீடு

3.6  ஆனடிபெயாடிக

3.7   ஆனடிமமகவராபியல் கூர உணரவு 

வொதமை

3.8  மருந்துகளுககு எதிராை ்ெயல்நுட்பெம்

வ�ாயகள்  பெரவுேமத 

தடுககவும்,  வ�ாய  ்தாற்மை 

நீககவும்,  உணவு  ்பொருள்கள் 

்கடுேமத  தடுககவும், 

உ்டலுககு தீங்கு விமைவிககும் 

நு ண் ணு யி ரி க ம ை 

நீககுேதற்கும்,  நுண்ணுயிரிகமை 

கட்டுப்பெடுத்துதல் மிகவும் அேசியமாகிைது.

இயற்பியல்  மற்றும்  வேதியியல்  காரணிகள் 

மூைம் நுண்ணுயிரிகமை கட்டுப்பெடுத்தைாம். �ாம் 

ஏற்கைவே  பெதிவைாைாம்  ேகுப்பில்  இயற்பியல் 

காரணிகமை  ்காண்டு  நுண்ணுயிர  நீககம் 

எவோறு ்ெயயப்பெடுகினைது எனபெமத பெடித்வதாம்.

வேதியியல்  முமையில்  நுண்ணுயிரிகமை 

கட்டுப்பெடுத்த  டிஸ்இன்பெக்டனட்,  ஆனடி்ெப்டிக, 

ஆனடிபெயாடிக  பெயனபெடுகிைது.  இந்த  பெகுதியில் 

வேதியியல்  காரணிகளின  ்ெயல்பெடும்  விதம் 

மற்றும்  மதிப்பிடுதல்  பெற்றி  விேரிககப்பெடுகிைது. 

வேதிப்  ்பொருள்கமை  பெயனபெடுத்தி,  வ�ாமய 

உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிகமை  கட்டுப்பெடுத்தும் 

்ெயல்முமையாைது  பெை  நூற்ைாண்டுகைாக 

�ம்ட்பெற்று  ேந்துள்ைது.  தற்வபொது,  அதிக 

அைவிைாை வேதிப்்பொருள்கள் நுண்ணுயிர நீகக 

்ெயல்முமையில் பெயனபெடுகினைை.
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வேதிப்்பொருள்கமை  உள்ை்டககிய 

ேரத்தக  ரீதியாை  ்பொருள்கள்  பெல்வேறுப்பெட்்ட 

சூழ்நிமைகளிலும்  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

அமே  ்பொதுோக  அதன  ்ெயல்முமைகளில் 

வேறுப்பெட்டுள்ைது. அமைத்து வ�ாககங்களுககும் 

ஒவர  வேதிகாரணிகள்  சிைந்ததாக  அமமயாது. 

எைவே  பெைேமகயாை  வேதிப்்பொருட்கள் 

கண்டுபிடிககப்பெட்டும்  புதிய  வேதி  வெரமங்கள் 

உருோககப்பெட்்டது்டன  அதன  �ம்டமுமை 

்ெயல்பொட்டு கூர உணரவுன மூைமாக அழிககும் 

தனமமயிமை கண்்டறியப்பெடுகிைது.

3.1 டிஸ்இன்்பக்டனஸ், 

ஆனடி்ெபடிகஸ் மறறும் 

ஆனடி்பயோடிகஸ்

உயிரற்ை  ்பொருள்கள்  அல்ைது  வமற்பெரப்புகளில் 

உள்ை  நுண்ணுயிரிகமை  அகற்றுேது 

டிஸ்இன்பெகென ஆகும்.

“டிஸ்இன்பெக்டனட்”  எனனும்  ்ொல் 

உயிரற்ை  ்பொருள்கள்  அல்ைது  வமற்பெரப்புகளில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும் காரணி ஆகும். ஆைால் இமே 

மனித திசுககளில் �ச்சு தனமமமய உண்்டாககும்.

ஆனடி்ெப்டிக  எனனும்  காரணி 

நுண்ணுயிரிகமை  அழிககும்  அல்ைது 

ேைரச்சிமயத்  தடுககும்  காரணி  எனறு 

குறிப்பி்டப்பெடுகிைது.  ஆைால்  இமே  மனித 

திசுககளில் பெயனபெடுத்துேதற்கு பொதுகாப்பொைது.

ஆனடி்பயோடிகஸ்

ஆனடிபெயாடிகஸ்  எனபெது  நுண்ணுயிரிகைால் 

தயாரிககப்பெடுகினைை.  அமே  பிை 

நுண்ணுயிரிகளின  ேைரச்சிமய  தடுககினைை 

அல்ைது ்கால்லுகினைை.

பினேரும்  அட்்டேமணயில் 

வதமேயற்ை  நுண்ணுயிரிகமை  அழிககும் 

ஆனடிமமகவராபியல்  வேதிகாரணிகள்  சிை 

எடுத்துககாட்டுகள் ்காடுககப்பெட்டுள்ைது.

டிஸ்இன்்பகென ஆனடி்ெபடிகஸ் ஆனடி்பயோடிகஸ்

குவைாரின, 

காப்பெர

பீைால், டிங்ெர 

அவயாடின

்பெனிசிலின, 

ஸ்ட்்ரப்வ்டாமமசின

அட்்டேமண 3.1  நுண்ணுயிரிகமை 

கட்டுப்பெடுத்தும்  வேதிகாரணிகளின 

அடிப்பெம்ட  ்ொற்கமை  குறிப்பிடுகிைது  மற்றும் 

அட்்டேமண 3.2  பொகடீரியாமே  எதிரககும் 

வேதிகாரணிகளின  வேறுபொடுகமை 

விேரிககிைது.

அட்்டேறை 3.1:  வேதியியல் நுண்ணுயிர நீககத்தில் பெயனபெடுத்தப்பெடும் அடிப்பெம்ட ்ொற்கள்

்ெோறகள் விைககம்

டிஸ்இன்பெக ஷன வதமேயற்ை  நுண்ணுயிரிகமை  வதரந்்தடுத்து  அகற்றி  அதன  க்டத்துதமை 

தடுககிைது.  அமே  அவவுயிரிகளின  ேைரசிமத  மாற்ைம்  அல்ைது  உருே 

அமமப்பிற்கு எதிராக ்ெயல்பெடுகிைது. இமே வ�ரடியாக உயிரற்ை ்பொருள்களின 

மீது பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

ஆனடி்ெப்ெஸ் நுண்ணுயிரிகளின  ்ெயல்பொட்டிமை  தடுத்து  அல்ைது  அழித்தல்  அல்ைது 

ேைரச்சிமய தடுப்பெது. உயிருள்ை ்ெல்களின மீது பெயனபெடுத்துப்பெடும் வேதியியல் 

காரணி ஆகும்.

cide- மெட் / cide-்கால்லுதல் ்கால்லும்  வேதியியல்  காரணிமய  குறிப்பெதற்கு  பின  இமணப்பொக 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  பொகடீரிமெட்,  பூஞமெ மெட், மேரி மெட்  மற்றும் ஆல்கி 

மெட்  வபொனைமே  ்பொதுோக  பெயனபெடுத்தும்  ்ொற்கள்  ஆகும்.  ்ெரமி  மெட் 

எனனும்  ்ொல்  ஸ்வபொரகள்மீது  அல்ைாது  ஆைால்  வ�ாமய  உண்்டாககும் 

கிருமிகமை ்கால்லும் காரணி ஆகும். பொகடீரியாவின ஸ்வபொரகமை ்கால்லும் 

காரணி ஸ்வபொரிமெட் ஆகும்.

ஸ்்டாடிக - தடுத்தல் ்பொதுோக  ேைரச்சிமய  தடுககும்  வேதியியல்  காரணி  ஆைது 

நுண்ணுயிரிகமையும்,  பொகடீரியல்  ஸ்வபொரகமையும்,  ்கால்ைாத  காரணி  பின 

இமணப்பொக பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. பொகடீரிவயாஸ்்டாடிக மற்றும் பூஞமெஸ்்டாடிக 

்பொதுோக பெயனபெடுத்தப்பெடும் ்ொற்கள் ஆகும்.
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்ெோல் ்ெயல்்போடு எடுத்துகோட்டு

ஆல்கிமெட் ஆல்காமே ்கால்லும் காரணி காப்பெர ெல்வபெட்

பொகடீரிமெட் பொகடீரியாமே ்கால்லும் காரணி குவை ாவ ர ா ்ெகஸ்டிம்டன 

எத்தைால்

மபெவயாமெட் உயிரி்ெல்கமை ்கால்லும் காரணி மெவபொகுவைாமரட் (பீளிச்)

பெங்மகமெட் பூஞமெகமை ்கால்லும் காரணி எத்தைால்

்ெரமிமெட் வேதிகாரணிகள்  வ�ாய 

உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிகமை 

குறிப்பொக ்கால்லுகினைை

பொரமால்டிமெடு,  ்ேள்ளி, 

்மரகுரி

ஸ்வபொவராமெட் பொகடீரியல்  எண்வ்டாஸ்வபொமர 

்கால்லும் காரணி

குளுட்்டரால்டிமெடு

மேரிமெட் மேரஸ்கமை  ்ெயலிழகக 

்ெயேதால்  அமே  ்பெருககம் 

அம்டயும் தனமமமய இழககிைது.

வ�ரமின ெைமே (�ானகிமணப்பு 

அவமானியம்  உப்புகளின 

அசிவ்டட், குவைாமரட்ஸ்)

அட்்டேறை 3.2:  பொகடீரிசி்டல் மற்றும் பொகடீரிவயாஸ்்டாடிகயின வேறுப்பெடு

்போகடீரிசி்டல் ்போகடீரிவயோஸ்்டோடிக

பொகடீரியாமே  ்கால்லும்  ஆனடிபெயாடிகமக 

பொகடீரிசி்டல் எை குறிப்பி்டப்பெடுகிைது.

பொகடீரியாவின  ேைரச்சிமய  தடுககும்  ஆனடிபெயாடிகமக 

பொகடீரிவயாஸ்்டாடிக எை குறிப்பி்டப்பெடுகிைது.

்ெயைாைது மீைா தனமமயும்டயது ்ெயைாைது மீள் தனமமயும்டயது

பொகடீரியாவின ்ெல்சுேர உருோகமத தடுககும் பொகடீரியாவின DNA இரட்டித்தல் மற்றும் புரத தயாரிப்மபெ 

தடுககும்

விருந்வதாம்பியின  வ�ாய  எதிரப்பு  மண்்டைத்து்டன 

இமணயாது

விருந்வதாம்பியின  வ�ாய  எதிரப்பு  மண்்டைத்து்டன 

இமணந்து  பொகடீரியாவின  ேைரச்சிமயயும் 

இைப்்பெருககத்மதயும் தடுககினைை.

குமைந்தபெட்ெ  பொகடீரிசி்டல்  ்ெறிவு  (MBC)  எனபெது 

வதமேப்பெடும்  மருந்தின  ்ெறிவு  99.99% 

பொகடீரியாவின கூட்்டங்கமை அழிப்பெமத குறிப்பெதாகும்.

குமைந்தபெட்ெ தடுககும் ் ெறிவு (MIC) எனபெது பொகடீரியாவின 

ேைரச்சிமய  தடுககும்  குமைந்தபெட்ெ  மருந்தின  ்ெறிவு 

ஆகும்.

பீட்்டாைாக்டம்  ஆனடிபெயாடிககள்  ்ெப்வைாஸ்வபொரின 

மற்றும் ோனவகாமமசின எடுத்துககாட்டுகைாகும்.

்்டட்ராமெககிளின  ஸ்்ரப்வ்டாமமசின, 

குவைாவராம்்பெனிகல்  மற்றும்  ெல்வபொைமமட்ஸ் 

எடுத்துககாட்டுகைாகும்.

3.2 வேதியியல் கோைணிகளின 

ஆனடிறமகவைோபியல் ்ெயறை 

்போதிககும் கோைணிகள்

டிஸ்இன்பெக்டனட்  அல்ைது  ஆனடி்ெப்டிக 

பெயனபெடுத்தும்்பொழுது, அேற்றின ் ெயல்பொடுகமை 

பொதிககும்  பினேரும்  காரணிகமை  நிமைவில் 

மேத்திருகக வேண்டும்.

அ. ்பயன்படுத்தப்படும் வேதியியல் கோைணிகளின 

ேறக மறறும் ்ெறிவு

்ெரமிமெட்டின  ்ெறிவு  அதிகமாக  இருககும் 

எனில்  அதன  ்கால்லும்  வேகமும்  அதிகமாக 

இருககும்.  இமே  குறிப்பொக  பீைாலிக  ேகுப்மபெ 

ொரந்த  முககியமாை  வெரமங்களின  ்ெறிவு 

குமைந்தால்  அதன  ்ெயல்பொடும்  மிக  விமரவில் 

வீழ்ச்சிம்டயும்.
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ஆ. கோைணிககு ்ேளிப்படுத்தும் வ�ைம்

்பொதுோக  ்ெரமிமெட்டின  ்ெயல்பொடு  வ�ரம் 

அதிகமாக  இருப்பின  அதன  ்ெயற்பொடுகளும் 

அதிகரிககிைது.  வபொதுமாை  ்ேளிப்பெடுத்தும் 

வ�ரம்  ஒரு  ஆற்ைலும்டய  டிஸ்இன்பெகெனுககு 

அேசியமாககுகிைது.

இ. கோைணி ்பயன்படுத்தும் வேறையில் உள்ை 

்ேப்பநிறை

்ேப்பெநிமை  அதிகரிப்பு  ்காள்ளும்  விகிதத்மத 

உயரத்தும்.

ஈ. கரிம ்்போருளின இருபபு

்பெரும்பெைாை ்ெரமிமெட்டியின ்ெயல்பொடு கரிம 

்பொருள்  முனனிமையில்  குமைகிைது,  குறிப்பொக 

உ்டல் திரேங்களில் உள்ை புரதங்கள்.

உ. உயிரினஙகளின எண்ணிகறக

உயிரிைங்களின  எண்ணிகமக  அதிகமாக 

இருப்பின,  அமத  நீககுேதற்கு  வதமேயாை 

வ�ரமும் அதிகமாகும்.

ஊ. உயிரினஙகளின ேறககள் - ஸ்வ்போரகளின 

இருபபு

விதிவிைககாக, ஸ்வபொரகள்  ்பெரும்பொனமமயாை 

டிஸ்இன்பெகெமை எதிரககிைது.

எ. ஆனடிறமகவைோபியல் கோைணிகளின 

்ெயல்முறை

நுண்ணுயிரிகமை  ்காண்டுள்ை  ்பொருளின 

தனமம.

3.3 வேதிககோைணிகளின 

்ெயல்முறை

வேதிககாரணிகளில்  நுண்ணுயிரிகள்  மீது 

பினேரும்  ேழிகளில்  ்ெயல்புரிகிைது.  அமே 

நுண்ணுயிரிகளின மெட்வ்டாபிைாஸ்மிக  ெவவில் 

உள்ை  புரத்மதயும்  ்காழுப்புகமையும்  சிதமே 

ஏற்பெடுத்தைாம்.  அமே  புரதத்தின  முப்பெரிமாை 

வதாற்ைத்திற்ககு காரணமாை மெட்ரென மற்றும் 

ம்டெல்மபெட்  இமணவுகமை  உம்டககிைது 

மற்றும்  நுண்ணுயிரிகளின  ்�ாதிகளின 

அமமப்மபெ  மாற்றி  ்ெயல்பொடுகமை  தம்டச் 

்ெயயைாம்.

நுண்ணுயிரிகளின ேமககள் மற்றும் வ�ாயத் 

்தாற்று காரணிகளுககு எதிராக ்ெயல்புரிேதின 

அடிப்பெம்டயில்  வேதி  டிஸ்இன்பெக்டனட் 

ேகுககப்பெடுகிைது.

உயரநிமை  ்ெரமிமெட்டுகள்  ்ேஜி்டட்டிவ 

்ெல்கள்,  பூஞமெ,  மேரஸ்கள்  மற்றும் 

எண்வ்டாஸ்வபொரகமை  ்கானறு  இறுதியாக 

நுண்ணுயிர நீககம் ்ெயகினைது.

இம்டநிமை  ்ெரமிமெட்டுகள்  அமைத்து 

மேரஸ்கமையும்  ்கால்லுேதில்மை.  அமேகள் 

எண்வ்டாஸ்வபொரகளுககு  எதிராக  குமைந்த 

்ெயமை விமைவிகக கூடியது.

குமைந்தநிமை ்ெரமிமெட்டுகள் சிை உமை 

்காண்்ட  மேரஸ்கள்  மற்றும்  ்ேஜிவ்டட்டிவ 

்ெல்கமை  ்கால்லுகிைது.  ஆைால்  அமேகள் 

எண்வ்டாஸ்வபொரகமை  எதிரககும்  திைன 

அற்ைமே.

3.4 ஆனடிறமகவைோபியல் 

வேதிககோைணிகளின ்்பரும் குழுககள்

்பெரும்  ேமகயாை  வேதியியல்  காரணிகள் 

்பொதுோகப்  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  அதில்  சிை 

்பொதுோக  பெயனபெடுத்தககூடிய  ேகுப்புகள்  கீவழ 

பெட்டியிலி்டப்பெட்டுள்ைது.

1. பீனோல் மறறும் பீனோல் ்கோண்்ட 

வெரமஙகள் (phenol and phenolics)

வேதியியல்  ஆனடி்ெப்டிக  மற்றும் 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  முதனமமயாக  அதிக 

அைவில்  பெயனபெடுத்துேது  பீைால்  ஆகும். 

அறுமே  சிகிச்மெ  அமைகளில்  வ�ாய  ்தாற்று 

ஆபெத்மத  குமைகக  1867-ல்  வொெப்  லிஸ்்டர 

காரபொலிக  ்தளிப்பொமை  பெயனபெடுத்திைார. 

பீைாலின  மாறுபெட்்ட  மூைககூறுகமை 

்காண்டுள்ை  பீைால்  கிமைப்்பொருள்கமை 

பீைால்  ்காண்்ட  வெரமங்கள்  எனறு 

அமழககப்பெடுகிைது. இமே ஆனடி்ெப்டிககாகவும், 

டி ஸ் இ ன ் பெ க ்ட ன ட் க ை ா க வு ம் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகினைை.  பீைால்  ்காண்்ட 

வெரமங்கள்  ்ெல்  ெவமே  வெதப்பெடுத்தியும் 

நுண்ணுயிரிகளின  ்�ாதிகமை  ்ெயல்  இழககச் 

்ெயதும்  புரதங்களின  அமமப்மபெ  மாற்றி 

்ெயகினைது.

கிரிொல்ஸ்கைாை  மைொல்  (Lysol)  பெல்வேறு 

பிஸ்பீைால்ஸ்  ஆை  ்ெகொ  குவைாவராபின 

பீைால் ் காண்்ட வெரமங்கள் ஆகும். இககாைத்தில் 
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பீைால் மற்றும் பீைால் ்காண்்ட வெரமங்கள் ஆை 

கிரொல்,  மெலீைால்  மற்றும்  ஆரவதாபிமைல் 

பீைால்  வபொனைமேகள்  டிஸ்இன்பெக்டனகைாக 

ஆயேகத்திலும்  மற்றும்  மருத்துேமமைகளிலும் 

பெயனபெடுகினைை.

ேரத்தக ரீதியாை டிஸ்இன்பெக்டனட் மைொல் 

(Lysol)  ஆைது  பீைால்  ்காண்்ட  வெரமங்களின 

கைமேவய  ஆகும்.  பீைால்  ்காண்்ட 

வெரமங்கைாைது  டியூபெரகுவைாசி்டைாகவும், 

கரிம  ்பொருள்களின  இருப்பிலும்  திைன 

உள்ைதாகவும், வமற்பெரப்புகளில் பெயனபெடுத்தப்பெட்டு 

பெை  வ�ரங்களுககு  பிைகும்  ்தா்டர  ஆற்ைமை 

்ேளிப்பெடுத்துகிைது.  எனினும்,  இமே 

ஏற்றுத்்காள்ைபெ்டாத  மணம்  மற்றும்  வதால்களில் 

எரிச்ெமை உண்்டாககுபெமேகைாக இருககினைது.

்ெகொகுவைாவராபின  எனபெது  மிக 

பிரபெைமாை  ஆனடி்ெப்டிக  ஆகும்.  ஏ்ைனில் 

வதாலில்  ஒருமுமை  பெயனபெடுத்திப்பெட்்டால் 

்தா்டரந்து  வதால்  பொகடீரியாககமை  நீண்்ட 

வ�ரத்திற்கு  குமைககச்  ்ெயகிைது.  எனினும் 

இமே  மூமை  சிதமே  உண்்டாககுகிைது. 

கிராம்  பொசிட்டிவ  (ஸ்்டமபெவைாகாகமக) 

வ�ாயத்்தாற்றின பெரேமை கட்டுப்பெடுத்த தற்வபொது 

மருத்துேமமைகளில்  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

இது  முககியமாக  வொப்புகளிலும்,  பெமெகளிலும் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  வதால்  சீரகுமைவுகளுககு 

பெயனபெடுத்தககூடிய  பெல்வேறு  ேமகயாை 

ெரும  பொதுகாப்பு  தயாரிப்புகளில்  இதுவே  முககிய 

கைமேயாகும்.

2. ஆல்கஹோல்கள் (Alcohols)

அதிக  அைவில்  பெயனபெடுத்தககூடிய 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  மற்றும்  ஆனடி்ெப்டிகளில் 

ஆல்கொலும்  ஒனைாகும்.  அமே  பொகடீரிசி்டல் 

மற்றும்  பூஞமெசி்டல்  ஆகும்.  ஆைால்  அமே 

ஸ்வபொவராசி்டல் அல்ை. உமையுள்ை மேரஸ்களின 

்காழுப்பு  கூறுகமை  அழிககிைது.  எத்தைால் 

மற்றும் ஐவொபுரபெைால் எனும் இரு ஆல்கொலிக 

்ெரமிமெட்டுகள்  மிக  பிரபெைமாைமே. 

புரதங்களின அமமப்மபெ மாற்றியும் ெவவில் உள்ை 

்காழுப்புகமை  கமரப்பெதிைாலும்  அமேகள் 

்ெயல்புரிகினைை.

70%  ்ெறிவு  ்காண்்ட  எத்தைால்  உகந்தாக 

பெரிந்துமரககப்பெடுகிைது.  ஆைால்  கிருமிகமை 

்கால்லுேதற்கு 60 முதல்  75%  ்ெறிவு ்காண்்ட 

எத்தைால்  பெயனபெடுகிைது.  ்தரமாமீட்்டரகள் 

மற்றும்  சிறு  மருத்துே  கருவிகமை  10  முதல்  20 

நிமி்டங்களுககு  ஆல்கொலில்  மூழ்க  ்ெயேதன 

மூைம் நுண்ணுயிர நீககம் ்ெயயப்பெடுகிைது.

3. ஹவைோஜனகள் (Halogens)

ெவைாென  வெரமங்கள்  பெரந்த  இயங்கு 

எல்மை  ்காண்்ட  வெரமம்  ஆகும்.  அமேகள் 

குமைந்த  �ச்சு  தனமம, குமைந்த விமை மற்றும் 

பெயனபெடுத்துேதற்கு  மிக  எளிதாைதாகவும் 

கருதப்பெடுகிைது.

ெவைாெனகளில்  அவயாடின  மற்றும் 

குவைாரின  முககிய  ஆனடிமமகவராபியல் 

காரணிகைாகும்.  குமைந்த  அைவிைாை  குடிநீமர 

ெவைாவொன  மாத்திமரகள்  ்காண்டு 

நுண்ணுயிர நீககம் ்ெயயைாம்.

அ. அவயோடின

அவயாடின  வெரமங்கள்  பெரந்த  இயங்கு 

எல்மை  வெரமம்  ஆகும்.  அமே  பொகடீரியா, 

மமகவகாபொகடீரியா,  பூஞமெ  மற்றும் 

மேரஸ்களுககு  திைனுள்ைதாக  கருதப்பெடுகிைது. 

ஆல்கொலிக டிங்ெர அவயாடின கிராம் பொசிட்டிவ 

உயிரிகளுககு  எதிராை  அதிகமாை  ஆற்ைமை 

்காண்்டதால்  வதாலின  மீது  ஆனடி்ெப்டிக  ஆக 

பெயனபெடுகிைது.  இது  வதாமை  ொயம்  ஏற்றுகிைது. 

அவயாடின  நுண்ணுயிரிகளின  புரதத்து்டன 

இமணந்து அதன ்ெயமை தம்டச்்ெயகிைது.

ஆ. குவைோறைடு

குடிநீரில்  குமைந்த  நுண்ணுயிரி 

எண்ணிகமகமய  ்தா்டர�து  நிமைநிறுத்த 

குவைாமரடு ோயுகைாவும் பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

அவமானியாவு்டன  ஒனறு  வெரந்த  குவைாரின 

குவைாராமமனஸ்  எனறு  அமழககப்பெடுகிைது. 

அமே  கண்ணாடி  சுேமர  சுத்தம்  ்ெயேதற்கும் 

உணவு  உண்ணும்  பொத்திரங்கமை  சுத்தம் 

்ெயேதற்கும் பெயனபெடுகிைது.

மிக அதிக அைவில் பெயனபெடுத்தும் குவைாரின 

்காண்்ட  டிஸ்இன்பெக்டனகளில்  வொடியம் 

மெவபொகுவைாமரடு  (Naocl)  ஒனறு  ஆகும். 

குமைந்த  ்ெறிவுகள்  (2-500ppm)  ்ேஜிவ்டட்டிவ 

பொகடீரியா,  பூஞமெ,  ்பெரும்பொனமமயாை 

மேரஸ்களுககு  எதிராை  ஆற்ைமை 

்காண்டுள்ைது.

விமரோை  ஸ்வபொவராசி்டல்  ்ெயல் 

ஏைத்தாழ  2500ppm  குமைோக  ்பெைப்பெ்டைாம், 
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ஆயினும்  இச்்ெறிோைது  மிகவும்  அரிப்பு 

தனமம  உம்டயதால்  இதன  பெயனபொடு 

குமைோைதாக  உள்ைது.  அதிக  ்ெறிவு 

்காண்்டமே  ெளிச்ெவவுகள்,  கண்கள்  மற்றும் 

வதாலில்  அரிப்மபெயும்  ஏற்பெடுத்தும்.  ஒளி  மற்றும் 

சிை  உவைாகங்கைால்  குவைாரின  வெரமங்கள் 

விமரோக  ்ெயல்  இழககப்பெடுகிைது.  ஆதைால் 

எப்்பொழுதும்  புதிய  கமரெமை  பெயனபெடுத்த 

வேண்டும்.  மெவபொகுவைாமரடுகமை 

எப்்பொழுதும்  அமிைம்  அல்ைது  அவமானியாவு்டன 

கைப்பெதிைால்  �ச்ொை  குவைாரின  ோயு 

்ேளிவயற்ைப்பெடுகிைது.

இ. அயவ்டோவ்போரஸ் (Iodophores)

அவயாடின  மற்றும்  கரிம  மூைககூறுகளின 

இமணந்த  வெரமம்  மெவ்டாவபொரகள்  எனறு 

அமழககப்பெடும்.  அமேகள்  ்ேஸ்வகாம்டன, 

பீட்்டாம்டன மற்றும் பிரிவிவ்டான வபொனைமேகள் 

உள்ை்டககியுள்ைது.  இமேகள்  அவயாடின 

வபொல்  அல்ைாமல்  வதாலில் குமைந்த  அரிப்மபெயும் 

மற்றும்  வதாலில்  ொயத்மத  ஏற்ைாது.  ஆயவு 

கூ்டங்களில் அகற்ைப்பெடுகினை ொடிககு ்பொதுோக 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  டிஸ்இன்பெக்டன்டாகவும் 

புண்கமை  சுத்தம்  ்ெயேதற்கும் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

4. கனமோன உவைோகஙகள் (Heavy Metals)

பெை  ேரு்டங்கைாக  கைமாை  உவைாகங்களின 

அயனிகைாை  ்மரகுரி,  ்ேள்ளி,  ஆரசினிக, 

துத்த�ாகம்  மற்றும்  ்ெம்புகள்  ்ெரமிமெட்கைாக 

பெயனபெடுத்தப்பெட்டு  ேருகிைது.  அண்மம 

காைங்களில்  குமைந்த  �ச்சு  தனமம  மற்றும் 

அதிக  ்ெயல்திைன  ்காண்்ட  ்ெரமிமெட்கள் 

இமேகளுககு  பெதிைாக  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

்பெரும்பொைாை  கைத்த  உவைாகங்கள் 

பொகடீரிசிடிமை வி்ட அதிக பொகடீரிவயாஸ்்டாடிககாக 

உள்ைது.  அேற்றிலும்  சிை  விதிவிைககுகளுககு 

உட்பெட்்டது.  பிைந்த  குழந்மதகளில்  ஆப்தால்மிக 

்கானிரியாமே  தடுகக  1%  சில்ேர  ம�ட்வரட் 

கமரெல்  கண்களில்  பெைமுமை  இ்டப்பெடுகிைது. 

தீககாயங்களின  மீது  சில்ேர  ெல்பெரடிஅமென 

(silver  sulfadiazine)  பெயனபெடுத்திப்பெடுகிைது. 

ஏரிகளிலும் மற்றும் நீச்ெல்குைங்களிலும் பொசிகளின 

ேைரச்சிமய  தடுகக  காப்பெரெல்வபெட்  திைன  மிகக 

ஆல்கிமெட்்டாக பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

கைத்த  உவைாகங்கள்  உ்டன  புரதத்தின 

ெல்மபெரல்  ்தாகுதி இமணந்து அேற்மை ்ெயல் 

இழககச்்ெயகிைது.  அதிக  ்ெறிவு  ்காண்்ட 

உவைாக  உப்புகளில்  குறிப்பொக  ்மரகுரி,  சில்ேர 

மற்றும் காப்பெர ்ெல்லுககுள் இருககும் புரதங்கமை 

திரள்  ்ெயேதால்  நுண்ணுயிர  ்ெல்கமை 

வெதப்பெடுத்துகினைை  அல்ைது  ்கால்ைவும் 

்ெயகினைை.

பெ ல் வ ே று 

மருத்துேமமைகளில் 

சி ல்ே ரம � ட் வ ர ட் க கு 

பெதிைாக எரித்வராமமசின 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

ஏ்ைனைால்,  இது  கிைாமமடியா  மற்றும் 

்�யசீரியாவிற்கு  எதிராக  திைமமயாக 

்ெயல்பெடுகிைது.

5. �ோனகிறைபபு அம்வமோனியச் வெரமம் 

- குேோட்ஸ் (Quaternary Ammonium 

Compounds - Quats)

வ�ரமின  ெைமே  ்பொருள்களில்  தனிச்சிைப்பொை 

�ானகிமணப்பு  அம்வமானியச்  வெரமம்  மிக 

பெரேைாக பெயனபெடுத்தப்பெடும் வமற்பெரப்பு விமைபெடு 

்பொருள் ஆகும்.

�ானகிமணப்பு  அம்வமானியச் 

வெரமங்கைாைது கிராம் பொசிட்டிவ பொகடீரியாககள் 

மீது  அதிக  திைமையும்,  கிராம்  ்�கட்டிவ 

பொகடீரியாககள்  மீது  குமைோை  திைமையும் 

்ேளிப்பெடுத்துகினைை.  ்ெட்ரிமமட்,  புவராமமட் 

மற்றும்  ்பெனமெல்வகானியம்  குவைாமரடு 

வபொனை காரணிகமை உள்ை்டககியுள்ைது.

இமேகளின  ஆனடிமமகவராபியல் 

்ெயல்பொடுகமை  சிை  வொப்புகளும் 

சூவ்டாவமாைாஸ்  வபொனை  குறிப்பிட்்ட 

உயிரிகளும்  எதிரககினைை.  உணவு 

தயாரிககும்  ்தாழிற்ொமைகளில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  ்ேட்டு  கருவிகமை 

சுத்தப்பெடுத்துேதற்கு  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

வமலும்,  மருத்துேமமணயில்  புண்கமை  சுத்தம் 

்ெயேதற்கும் பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

ொவைான எனும் பிரபெைமாை ஆனடி்ெப்டிகள் 

்ெட்ரிமமடு  மற்ைம்  குவைாவரா்ெச்சிம்டன 

கைமேமய  ்காண்டுள்ைது.  அமே 

கிராம்  ்�கட்டிவ  பொகடீரியாவிற்கு  எதிராக 

்ெயல்புரிகிைது. அமே ஆப்தல்மிக  (கண் மருந்து) 

கமரெமை பெதப்பெடுத்த பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.
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்ெரமிமெடில்  ்ெயல்பொடு,  குமைந்த  �ச்ெ 

தனமம, நீரில் அதிக கமரயும் தனமம, கமரெலில் 

நிமைப்புதனமம  மற்றும்  அரிப்பு  ஏற்பெடுத்தாத 

தனமம  இமே  அமைத்து  பெண்புகைால் 

�ானகிமணப்பு  அம்வமானியா  வெரமங்கள் 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  மற்றும்  தூயமமப்பெடுத்தும் 

காரணிகைாக  பெல்வேறு  பெயனபொடுகமை 

்காண்டுள்ைது. குோட்ஸ் ஆைது பூஞமெ்கால்லி, 

அமீபிசி்டல்  மற்ைம்  உமையுள்ை  மேரஸ்களுககு 

எதிராை  மேரிசி்டைாகவும்  உள்ைது.  அமே 

எண்வ்டாஸ்வபொரகள்  மற்றும்  மமகவகா 

பொகடீயாமே ்காள்ளுேதில்மை.

ோய  கழுவி  மருந்து  உள்ை  குடுமேமய 

நீ  குலுககும்  ்பொழுது,  நுமரகள்  ்காண்டு 

அம்டககப்பெட்டு  இருந்தால்,  ோய  கழுேம் 

மருந்தில் Quat-குோட் இருககைாம்.

தகேல் துளி

6. ஆல்டிறஹடுகள் (Aldehydes)

ஆல்டிமெடுகள் அதிக ் ெயைாககத்மத ் காண்டு 

இருககும்  பெரந்த  இயங்கு  எல்மை  ்காண்்ட 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  ஆகும்.  புரத  அமமப்மபெ 

மாற்றியும்,  நீயூகளிக  அமிைத்திற்கு  வகடு 

விமைவிககம்  ஆனடிமமகவராபியல்  ்ெயமை 

்பெற்றுள்ைது.  ்பொதுோக  பெயனபெடுத்தப்பெடும் 

ஆல்டிமெடுகள்  பொரமால்டிமெடு  மற்றும் 

குளுட்்டரால்டிமெடு  ஆகும்.  பொரமால்டிமெடு 

ேழககமாக  நீரில்  அல்ைது  ஆல்கொலில் 

பெயனபெடுத்துேதற்கு  முன  கமரககப்பெடுகிைது. 

பொரமால்டிமெடு  வமற்பெரப்பு  டிஸ்  இன்பெக்டனட் 

ஆகவும்  புமகயூட்டுப்்பொருைாகவும் 

உயிரற்ை  ்பொருள்களில்  ்தாற்மை 

நீககுேதற்கு  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  2% 

்ெறிவு  ்காண்டு  குளுட்்டரால்டிமெடு  ஒரு 

்ெயல்  மிகு  டிஸ்இன்பெக்டனட்  ஆகும்.  இது 

பொரமால்டிமெடும்ட காட்டிலும் குமைந்த எரிச்ெல் 

மற்றும்  மருத்துேமமையிலும்  ஆயேககூ்ட 

உபெகரணங்கமை  டிஸ்இன்பெக்டனட்  ஆக 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

குளுட்்டரால்டிமெடு  ேழககமாக 

்பொருள்கமை  சுமார  10  நிமி்டங்களில் 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  ்ெயயும்.  ஆைால்  அமைத்து 

ஸ்வபொரகமையும் அழிகக அமேகளுககு 12 மணி 

வ�ரம் ேமர வதமேப்பெ்டைாம்.

இமேகள்  அதிக  வீரியமுள்ை  மூைககூறுகள் 

ஆமகயால்  இமே  நியூகளிக  அமிைம்  மற்றும் 

புரதங்களு்டன  இமணந்து  அமேகமை 

்ெயலிழககச் ் ெயகினைை. இமேகள் அவ�கமாை 

மூைககூறுகளின  குறுககு  இமணவுகமையும் 

காரத்தனமமமயயும்  உருோககி,  ்ெல்கமை 

அழிகினைை. வமலும், ் ெல்லின உள் உறுப்புகளின 

்ெயல்பொடுகமை  இம்டயூரச்  ்ெயகினைை. 

இமேகமை  வேதியியல்  நுண்ணுயிர 

நீககிகைாகவும்,  ஸ்வபொவராசி்டள்கைாகவும் 

பெயனபெடுத்தைாம்.

அறைகள் டிஸ்இன்்பக்டனட் ்ெயதல்

்பொதுோக  ஒரு  காை  கட்்டத்திை  வ�ாய 

்தாற்றும்டய  வ�ாயாளிகள்  தங்கும் 

அமைகள்  ோயு  டிஸ்இன்பெக்டனட் 

காரணிகமை  ்காண்டு  புமகயூட்்டப்பெட்்டை. 

ெல்பெர  எரிககப்பெடும்  ்பொழுது  வதானறுகினை 

ெல்பெரம்ட  ஆகமஸைடு  தான  இந்த 

்ெயல்வ�ாககத்திற்கு  மிகவும்  பிரபெைமாை 

காரணி ஆகும். ஆைால் ொரபு ஈரப்பெதம் 60% 

அல்ைது அதற்கு வமற்பெட்டு இருந்தால் மட்டுவம, 

இச்்ெயல்முமை பெயனுள்ைதாக இருககும்.

தகேல் துளி

7. ேோயுநிறை நுண்ணுயிர நீககம் 

(Gaseous Sterilization)

்ேப்பெத்திைால்  அழியககூடிய  அல்ைது 

மருத்துேமமையில்  உள்ை  அதிகப்பெடியாை 

உபெகரணங்கமை  நுண்ணுயிர  நீககம்  அல்ைது 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  ்ெயேதற்கு  ோயு  நிமை 

டிஸ்இன்பெக்டனட்கள் (ஆல்மகவைட்டிங் காரணி) 

எத்திலின  ஆகமஸைடு,  பொரமால்டிமெடு  மற்றும் 

பீட்்டாபுவராமபெவயாைாகவ்டான  அதிக  அைவில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிை ோயுககள் ஆகும்.

எத்திலின ஆகறஸைடு

எத்திலின  ஆகமஸைடு  10.8°C  ்காதிநிமையக 

்காண்்டது.  இது  தூயமமயாை  நிமையில்  மிக 

எளிதில்  தீப்பெற்றிக்காள்ைககூடியதாகவும், 

்ேடிககக  கூடியதாகவும்  உள்ைது.  ஆைால்  இது 

காரபென  ம்ட  ஆகமஸைடு  உ்டன  கைககப்பெடும 

வபொது அமத மகயாைப்பெடுேதற்கு பொதுகாப்பெைது. 

இது டூபெரகுள் வபெசில்மை மற்ைம் ஸ்வபொரகள் உட்பெ்ட 

அமைத்து  பொகடீரியாககமையும்  ்காள்ளுேதில் 

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd   35 12-04-2019   17:04:17
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



36

அதிக  திைன  ்காண்்டது.  இதன  ்�கிழி  உமை 

உட்பெ்ட  ்பொதியப்பெட்்ட  ்பொருள்களுககுள்  அதிக 

ஊடுருவும்  தனமம  இேற்றிற்கு  இருப்பெதால் 

இது  பெயனுள்ை  நுண்ணுயிர  நீகக  காரணியாக 

்ெயல்பெடுகிைது.  இது  ஆற்ைல்  ோயந்தாக  இருகக 

வேண்டும்  எனில்  ஒவர  சீராை  ஈரப்பெதம்  மற்றும் 

்ேப்பெத்மத கேைமாக கட்டுப்பெடுத்தபெ்ட வேண்டும். 

வதால் மற்றும் ெளிச்ெவவு்டன ் தா்டரபு ் காண்்டால் 

இது அதிக �ச்ெ தனமமமயக ்காண்்டது.

எத்திலின  ஆகமஸைடுலிைால்  நுண்ணுயிர 

நீககம் ்ெயத ்பொருள்கமை �ச்சு நீககுேதற்காை 

அமைகளில்  சிை  �ாட்கள்  மேப்பெதால்  ோயுகள் 

நீககப்பெடுகினைை.  இது  ்தா்டரச்சியாக  இதய 

நுமரயீரல்  கருவிகள்  மற்றும்  காத்தீ்டர  வபொனை 

்�கிழி  ்பொருள்கமை  நுண்ணுயிர  நீகக  ்ெயய 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

தற்்பொழுது  உயிரி 

பொதுகாப்பு  அமைகமை 

சுத்தப்பெடுத்த,  ோயு 

நிமையில்  உள்ை 

ம ெ ட் ர ெ ன 

்பெராகமஸைடு பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

்போரமோல்டிறஹடு

இது  அதிக  பொகடீரிசிடிமை  ்காண்்டது.  ஏைத்தாழ 

50%  ஈரப்பெத்த்தில்  பொரமால்டிமெடு  40% 

பொரமலிைாக  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  இது 

எரிச்ெமை  உண்்டாககுகிைது.  இது  எப்வபொதேது 

ேசிககும்  அமைகள்  மற்றும்  சுோெ  கருவிகமை 

நுண்ணுயிர நீககம் ்ெயய பெயனபெடுகிைது.

பீட்்டோபுவைோற்பயவனோைோகவ்டோன (BPL)

இது  சிை  தருணங்களில்  திரே  நிமையில் 

பெயனபெடுத்தககூடிய  நுண்ணுயிர  நீககம்  ்ெயயும் 

ோயு  ஆகும்.  தடுப்பூட்டு  ்பொருள்,  திசு  கிராப்ட், 

அறுமே  சிகிச்மெ  கருவிகள்  வபொனைேற்மை 

நுண்ணுயிர  நீகக  ்ெயய  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது. 

சுற்றி  அம்டககப்பெட்்ட  இ்டங்கமை  நுண்ணுயிர 

நீககம் ் ெயய ோயு நிமை BPL டிஸ்இன்பெக்டன்டாக 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  இரத்த  பிைாஸ்மா,  நீர 

மற்றும்  பொல்  வபொனைேற்றிற்கு  நுண்ணுயிர 

நீககியாக பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

பீ ட் ்ட ா பு வ ர ாம பெ ய வை ா ை ா க வ ்ட ாமை 

குறுகிய  காை  உட்சுோசிகக  ்ேளிப்பெடுத்தும் 

வபொது  மனிதனின  கண்கள்,  மூககு,  ்தாண்ம்ட 

மற்றும்  சுோெ  குழாயில்  கடுமமயாை  எரிச்ெமை 

உண்்டாககுகிைது.

பெை  மணி  வ�ரங்களுககு  பிைகு  BPL 

சிமதேம்டந்து ் ெயைற்ைதாகிைது. ஆதைால் இமத 

அகற்றுேது  எளிதாைது.  எத்திலின  ஆகமஸைடு 

வி்ட  நுண்ணுயிரிகமை  அழிப்பெதில்  இது  திைன 

்காண்்டது.  ஆைால்  ்பொருள்களில்  ஊ்டருவும் 

தனமம  அற்ைது  மற்றும்  இது  புற்றுவ�ாமய 

உண்்டாககைாம்.  இககாரணங்கைால் 

எத்திலின ஆகமஸைடு  வபொை  BPL அதிக  அைவில் 

பெயனபெடுத்தேதில்மை.

3.5 வேதிகோைணிகளின 

ஆனடிறமகவைோபியல் மதீபபீடு 

(Evaluation of Antimicrobial chemical 

agent)

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணிகமை  வொதமை 

்ெயேது  சிககைாை  நிகழ்வு  ஆகும்.  இதமை 

இரண்டு  ்ேவவேறு  கூட்்டமமப்பு  நிறுேைம் 

ஒழுங்குபெடுத்துகிைது.  ஐககிய  �ாடுகளின 

சுற்று  சூழலியல்  பொதுகாப்பு  நிறுேைமாைது 

டிஸ்இன்பெக்டனகமை  ஒழுங்குப்பெடுத்துகிைது. 

இமே  மனிதரகளுககும்  விைங்களுககும் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  காரணிகள்,  உணவு 

மற்றும் மருந்து  நிரோகத்தின  கீவழ 

கட்டுப்பெடுத்தப்பெடுகினைை.

ஆனடிமமகவராபியல் காரணிகமை வொதிகக 

்பெரும்பொலும்  அமேகளின  வேதிககாரணிகளின 

திைன  மற்றும்  ்ெறிவு  தனமமமய  மதிப்பீடு 

்ெயயும் ஆரம்பெநிமை வதரந்்தடுககும் வொதமை 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.  வேதிககாரணிகளின 

ஆனடிமமகவராபியல்  ்ெயமை  மதிப்பீடு 

்ெயேதற்கு  பினேரும்  மூனறில்  ஏவதனும்  ஒரு 

்பொது  ்ெயல்முமையிமை  பினபெற்ைபெடுகிைது. 

ஒவ்ோரு  ்ெயல்முமையிலும்,  ஒரு  வேதியியல் 

காரணி  வொதமை  நுண்ணுயிரி  எைப்பெடும் 

குறிப்பிட்்ட  ஒரு  நுண்ணுயிரிககு  எதிராக 

வொதிககப்பெடுகிைது.

நுண்ணுயிரிகறை கட்டுப்படுத்தும் 

வேதியியல் முறைகள்

i.  சிை  வேதியியல்  காரணிகள்  உயிருள்ை 

திசுககளிலும்  (ஆனடி்ெப்டிக)  மற்றும் 
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சிை  உயிரற்ை  ்பொருள்களின  மீதும் 

(டிஸ்இன்பெக்டனட்) பெயனபெடுத்தப்பெடுகினைை.

ii.  சிை  வேதியியல்  காரணிகள்  நுண்ணுயிர 

அற்ை நிமைமய.

டிஸ்இன்்பன்டனடின மதிபபீடு

1.  பீைால்  வகாஎபிஷி்யனட்  எனபெது,  ஏவதனும் 

ஒரு  வேதியியல்  டிஸ்இன்பெக்டனடின 

்ெயல்திைமை,  பீைாலின  ்ெயல்திைனு்டன 

ஒவர ேமகயாை உயிரிகளின வமல் ஒவர காை 

அைவிற்கு ஒவர  மாதிரியாை சூழ்நிமைகளில் 

ஒப்பீடு ்ெயேது ஆகும். 

2.  நீர  கைத்தல்  வொதமையில்  ேரிமெயாக 

அடுககப்பெட்டுள்ை  வொதமை  குழாயாைது 

அதிகரிககும்  ்ெறிவுகள்  உள்ை 

டிஸ்இன்பெக்டனயிமை  ்காண்டுள்ைது. 

அதிகமாக  வேதிகாரணிகள்  நீரத்தப்பெட்்டாலும் 

அதன  ்ெயல்திைைாைது  குமைவுைாமல் 

இருந்தால்  அது  அதிகப்பெடியாை  விகிதத்மத 

்காண்டுள்ைது எை கருதப்பெடுகிைது.

3.  ேடிதாள்  முமையில்,  ேட்்டமாை  ேடித்தாள், 

வேதி  காரணிகைால்  �மைத்து 

நுண்ணுயிரிகள்  உட்்ெலுத்தப்பெட்்ட  அகார 

தட்டுகளின  வமல்  மேககப்பெடுகிைது. 

நுண்ணுயிர தம்ட்ெயயப்பெட்்ட ்தளிந்த பெகுதி 

அதன ்ெயல்திைமை குறிப்பிடுகிைது.

அகோர தட்டு முறை (Agar plate method)

அகார  ஊ்டக  தட்டில்  வொதமை  உயிரிகள் 

உட்்ெலுத்தப்பெடுகிைது  மற்றும்  வேதிகாரணி 

அவஊ்டகத்தின  வமல்பெரப்பில்  மேககப்பெடுகிைது. 

வேதி  கமரெல்  முதலில்  உறிஞெப்பெடும்  ேடி 

தாளிவைா  அல்ைது  ேமரயறுககப்பெட்்ட  குழி 

உருமையில்  ஊற்ைப்பெட்டு  அகார  தட்டின 

வமற்பெரப்பில் மேககப்பெடுகிைது.  இனகுவபெஷமை 

்தா்டரந்து,  வேதிகாரணிமய  சுற்றி  நுண்ணுயிர 

தம்ட பெகுதி உள்ைதா எை உற்றுவ�ாககப்பெடுகிைது. 

குறிப்பொக  அமரதி்ட  தயாரிப்புகளுககு  இம்முமை 

தகுந்த முமையில் உள்ைது.

குழோயில் நீர கைத்தல் முறை (Tube dilution 

method)

நீரிைால்  கமரயககூடிய  திரே  ்பொருள்கமை 

ெரியாை  அைவில்  நீரகக  ்ெயது,  தூயமமயாை 

வொதமை  குழாயினில்  குறிப்பிட்்ட  அைவிைாை 

வொதமை உயிரியு்டன உட்்ெலுத்தப்பெடுகினைது. 

குறிப்பிட்்ட  இம்ட்ேளிகளில்  வொதமை 

குழாயிலிருந்து  சிறு  பெகுதி  தூயமமயாை 

ஊ்டகங்கள்  ்காண்்ட  குழாயகளுககு 

மாற்ைப்பெடுகிைது. இதமை இனகுவபெட் ்ெயத பிைகு 

ேைரச்சி உள்ைதா எை உற்றுவ�ாககப்பெடுகிைது.

இந்த ்ெயல் முமையில், நுண்ணுயிமர தம்ட 

்ெயயும்  ்ெயைாைது  பொகடீரிவயாஸ்்டாடிககாக 

அல்ைாமல்  பொகடீரிசி்டவை  எனபெமத 

உறுதிப்பெடுத்துேது  அேசியமாகும்.  இந்த 

அணுகுமுமையாைது, ெரியாை இம்ட்ேளிகளில் 

எடுககப்பெட்்ட  மாதிரிகமை  ்காண்டு  ஒரு  காை 

அைகிற்கு  ்கால்ைப்பெடும்  நுண்ணுயிரிகளின 

எண்ணிகமகமய  உறுதி  ்ெயயப் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

பீனோல் வகோஎபி்ெனட் வெோதறன

வொதமை டிஸ்இன்பெக்டன்டாைது 5 நிமி்டங்கள் 

வமல்  10 நிமி்டங்களுககுள்,  ஒவர  மாதிரியாை 

சூழ்நிமையில்  நுண்ணுயிரிமய  ்கால்லும் 

்ெறிவிமை  பீைாலின  ்கால்லும்  ்ெறிவு்டன 

ேகுப்பெதிைால்  பீைால்  வகாஎபி்ெனட் 

கணககி்டப்பெடுகிைது.  நீரில்  கமரயககூடிய 

டிஸ்இன்பெக்டனகளின  ்ெயல்திைமை  மதிப்பீடு 

்ெயேதற்கு இம்முமை பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

10  ்தா்டர  ேரிமெ  வொதமை  குழாயகளில் 

2மிலி  ோமை  ேடிநீர  எடுககப்பெடுகிைது. 

(பெ்டம் 3.1)  முதல்  வொதமை  குழாயில்  பீைால் 

வெரககப்பெடுகிைது.  பினைர  அதிலிருந்து 

1மிலி  எடுககப்பெட்டு  அடுத்தடுத்த  வொதமை 

குழாயகளுககு  மாற்றி,  ஐந்து  முமர  ேமர 

நீரத்தப்பெடுகிைது.  இவோைாகவே  வியாபெர 

ரீதியாை  டிஸ்இன்பெக்டனும்  நீரத்தப்பெடுகிைது. 

ஸ்்டளபெபலா்காக்கஸ் ஆரியஸ்  அல்ைது 

ொல்பைா்ைல்லா ள்டபி  எனும்  வொதமை 

உயிரிகளின  தூய  ேைரச்சியாைது  வொதமைக 

குழாயகளில்  வெரககப்பெடுகிைது.  37°Cல் 

48  மணி  வ�ரம்  இனகுவபெட்  ்ெயயப்பெட்்ட 

வொதமை  குழாயிலிருந்து  எடுககப்பெட்்ட  துமண 

ேைரச்சிகளின  ேைரச்சிகள்  5,10,15  நிமி்டங்கள் 

இம்ட்ேளியில்  ேைரச்சி  உள்ைதா  இல்மையா 

எை வொதிககப்பெடுகினைை.

5 நிமி்டங்களுககு வமல்  10 நிமி்டங்களுககுள் 

பொகடீரியாமே  ்கால்லும்  அதிகப்பெடியாை 

நீரத்தைாைது  பீைால்  வகாஎபி்ெனட்ம்ட 
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கணககிடுேதற்கு  பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது 

(அட்்டேமண 3.3).

1:90  பீைாலின  நீரத்தலில்  5 நிமி்டங்களில் 

நுண்ணுயிர  ேைரச்சியுள்ை  நிமையிமைக 

காண்பிககினைது,  ஆைால்  10 நிமி்டங்களில் 

நுண்ணுயிர  ேைரச்சி  காைப்பெ்டவில்மை.  அவத 

வபொல்  வொதமை  வேதியின  1:450  நீரத்தலில் 

5 நிமி்டங்களில்  நுண்ணுயிர  ேைரச்சியுள்ை 

நிமையிமைக  காண்பிககினைது,  ஆைால் 

10 நிமி்டங்களில்  நுண்ணுயிர  ேைரச்சி 

காைப்பெ்டவில்மை.  ஆதைால்,  வொதமை 

வேதி  ்பொருளின  பீைால்  வகாஎபி்ென்டாைது 

= 450/90 = 5 

3.6 ஆனடி்பயோடிகஸ் (Antibiotics)

“ஆனடிபெயாடிக”  எனனும்  ்ொல் 

நுண்ணுயிரியிைால்  சுரககப்பெடும்  �ச்சு  அல்ைது 

தம்ட ் ெயயும் ் பொருள்கள் மற்ை நுண்ணுயிரிகமை 

நீர்த்த ேசாதைன

டிஸ்இன்ெபக்டன்ட்

உயிருள்ள வளர்ச்சி

கலைவகைள

ேசர்த்தல்

 5, 10, 15  நிமிடங்களுக்கு

பின் ெவளிப்படுத்தப்பட்ட

வளர்ச்சி

வளர்ச்சி தட்டுகள் மூலம்

உறுதிெசய்து அதன்

முடிவுகைள ஒப்பிடுதல்

நீர்த்த பீனால்

்ப்டம் 3.1:  பீைால் வகாஎபிசி்ெனட் வொதமை

அட்்டேறை 3.3: பீனோல் வகோஎபி்ெனடின 

எடுத்துறைபபு அல்ைது விைககப்ப்டம்

வேதிகோைணி மறறும் 

நீரத்தல் அைவு

துறை ேைரபபில் 

நுண்ணுயிர 

ேைரச்சி 

(நிமி்டஙகள்)

5 10 15

பீனோல்

1:80

1:90

1:100

-

+

+

-

-

+

-

-

-

வெோதறன வேதிப்்போருள்

1:400

1:450

1:500

-

+

+

-

-

+

-

-

-
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ஒடுககுேமத  குறிககும்  “ஆனடிபெவயாஸ்” 

எனனும்  ோரத்மதயிலிருந்து  ேழிேந்ததாகும். 

பெை  ஆராயச்சியாைரகள்  ஆனடிபெவயாமெ 

19ம்  நூற்ைாண்டின  இறுதிேமர  கண்டு 

ஆராயந்தாலும்,  ்பெனிசிலின  கண்டுபிடிப்பிற்ககுப் 

பினபுதான ஆனடிபெயாடிற்காை பெரந்தகனை வத்டல் 

துேங்கியது.

ொதாரண  ெளி 

வபொனை  மேரஸ் 

்தாற்றுகளுககு  எதிராக 

ஆ ன டி பெ ய ா டி க கு க ள் 

் ெ ய ல் தி ை ன 

ோயந்தமேயாக இல்மை.

ேைைோறறுச் ெோர்போன ேைரச்சி

பொல்  எரலிச்  (Paul  Ehrlich)  எனபெேரால் 

கண்டுபிடிககப்பெட்்ட  முதல்  வேதி  சிகிச்மெ 

காரணி,  சிபிலிஸ்  சிகிச்மெககு  பெயனபெடுத்துகிை 

“ொல்ேரென” எனும் மருந்தாகும்.

1929ல்,  அ்ைகஸைாண்்டர  பிைமிங் 

எனபெேரால்  கண்டுப்பிடிககப்பெட்்ட  ்பெனிசிலின, 

முதல்  ஆனடிபெயாடிக  ஆகும்.  இதன 

மருத்துே  வொதமை  1940ல்  �்டத்தப்பெட்்டது. 

ஸ்்ரப்வ்டாமமசீஸ்,  வபெசில்ைஸ்,  ்பெனசிலியம் 

மற்றும்  ்ெப்பெபலாஸ்பபொரியம்  சிற்றிைங்கள் 

ஆனடிபெயாடிககுகமை உருோககுகினைை.

ஆப்பிரிககா  தூகக  வியாதி  ஏற்பெடுத்தும் 

டிரப்வபொவைாவொம்கள்  எதிராக,  1904 

ஆண்டு  எல்ரிச்  கண்்டறிந்த ம்ட  டிரப்பொன 

சிேப்பு  திைமமயாக  உள்ைது  மற்றும் 

இமத  மருத்துே சிகிச்மெயில்  பெயனபெடுத்த 

முடியும்.

தகேல் துளி

சிை  ெமமயங்களில்  ெல்வபொைமமட்ஸ் 

வபொனை  மருந்துகளும்  ஆனடிபெயாடிககுகள் 

எனறு  அமழககப்பெடுகினைை.  இமே 

நுண்ணுயிரிகைால்  உருோககாகப்பெ்டாமல் 

்ெயற்மகயாக  தயாரிககப்பெட்்ட  வேதி  சிகிச்மெ 

காரணிகள் ஆகும்.

ஆனடி்பயோடிககளின ேறக்போடு

்பொதுோக ஆனடிபெயாடிககுகள் கீழ் கண்்டேற்றின 

அடிப்பெம்டயில் ேமகப்பெடுத்தப்பெடுகினைை.

 • இைககு நுண்ணுயிரிகள் குழு

 • ஆனடிமமகவராபியல் இயங்கு எல்மை மற்றும்

 • ்ெயல் திைன

 � இைககு நுண்ணுயிரிகள் குழு அடிப்பற்டயில் 

ேறக்போடு

இைககு நுண்ணுயிரிகள் குழுமே அடிப்பெம்டயாக 

்காண்டு  ஆனடிபெயாடிகமக  ஆனடிபொகடீரியல், 

ஆனடிபெங்கள்  மற்றும்  ஆனடி  மேரல்  எை 

ேமகப்பெடுத்தைாம்.

 � ஆனடிறமகவைோபியல் இயஙகு எல்றை 

அடிப்பற்டயில் ேறக்போடு

ஆனடிமமகவராபியல்  இயங்கு  எல்மை  அல்ைது 

ஆனடிபெயாட்டிக  இயங்கு  எல்மை  எனபெது 

பெைேமகயாை  நுண்ணுயிரிகளி்டத்தில்  ஒரு 

ஆனடிபெயாடிககின  ்ெயல்திைன  ேரம்மபெ 

குறிப்பெதாகும்.  அதாேது,  பெை  ேமகயாை 

நுண்ணுயிரிகளின  ேைரச்சிமய  தம்ட 

்ெயேவதா, ்கால்லுேவதா அல்ைது சிமதககவோ 

்ெயயும்  ஆனடிபெயாடிககின  ேரம்மபெ 

குறிப்பெதாகும்.  தனிப்பெட்்ட  ஆனடிபெயாடிககிற்ககு, 

நுண்ணுயிரிகளின  ஏற்புத்  தனமம  ்ேகுோக 

வேறுபெடுகிைது. இதமை அடிப்பெம்டயாக ்காண்டு 

ஆனடிபெயாடிககுகமை  இரண்டு  குழுககைாக 

ேமகப்பெடுத்தைாம். அமே

்பைநத இயஙகு எல்றை ஆனடி்பயோடிகஸ் (Broad - 

Spectrum antibiotics)

இவேமக  ஆனடிபெயாடிககள்  பெல்வேறு 

ேமகயாை  நுண்ணுயிர  வ�ாய  காரணிகமை 

எதிர்காள்ளும்  திைன  ்காண்்டதால்  பெரந்த 

மருத்துே  பெயனபொடுகமை  ்காண்டுள்ைை. 

பெரந்த  இயங்கு  எல்மை  ்ெயல்திைன  ்காண்்ட 

ஆனடிபொகடீரியல்  ஆனடிபொயடிககாைது,  கிராம் 

பொசிடிவ  மற்றும்  கிராம்  ்�கடிவ  பொகடீரியாவிற்கு 

எதிராக  ்ெயல்பெடுகிைது.  ளைகப்காபொகடீரியா, 

ரிக்்கட்சியா  மற்றும்  கிைாளைடியாவின  கீழ் 

ேமகப்பெடுத்தப்பெட்்ட வ�ாய காரணிகளுககு இமே 

எதிரப்பொற்ைல் ்காண்டுள்ைை.
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குறுகிய இயஙகு எல்றை ஆனடி்பயோடிகஸ் 

(Narrow – Spectrum antibiotics)

குறுகிய  இயங்கு  எல்மை  ஆனடிபெவயாடிகஸ் 

ஆைது  சிை  குறிப்பிட்்ட  நுண்ணுயிர  வ�ாய 

காரணிகளுககு  எதிராக  ்ெயல்பெடும்  திைமை 

்காண்்டமே.  மற்்ைாரு  ஆனடிபெயாடிககின 

்ெயல்திைமை  ்ேகுோக  எதிர்காள்ளும் 

நுண்ணுயிர  வ�ாயகாரணிகளுககு 

இவேமக  ஆனடிபெயாடிகஸ்  �ல்ை்தாரு 

கட்டுப்பொட்டிமை ேழங்குகிைது. எடுத்துககாட்்டாக: 

ோனவகாமமசீன  எனனும்  குறுகிய  இயங்கு 

எல்மை ஆனடிபெயாடிக ஒரு கிமைவகா்பெப்ம்டடு 

ஆகும்.  ஸ்்டளபெபலா்காக்கஸ், பபெசில்லஸ் மற்றும் 

கிைாஸ்டிரியம்  வபெரிைங்கமை  வெரந்த  கிராம் 

பொசிட்டிவ  ்பெனிசியலிமை  எதிரககும்  திைன 

்காண்்ட  பொகடீரியா  வ�ாயகாரணிகளுககு, 

இமே மிகுந்த ் ெயல்திைன ் காண்்ட பொகடீரிசிடில் 

ஆனடிபெயாடிகஸ் காரணிகள் ஆகும்.

3.6.1 ஆனடி்பயோடிகஸின ்ெயல்முறை 

(Mode of Action of Antibiotics)

ஆனடிபெயாடிகஸ்,  வ�ாய  காரணிகமை  பெை 

ேழிகளில்  அழிப்பெதைால்,  அமேகளின 

்ெயல்முமைகளும்  மாறுபெடுகினைை  (ேழிமுமை 

ேமரபெ்டம்  3.1).  நுண்ணுயிர  வ�ாயககாரணிககு 

எதிராக  ்ெயல்பெடும்  சிை  முககிய  ஆனடிபெயாடிக 

மருந்துகளின  ்ெயல்முமைகள்  கீவழ 

்காடுககப்பெட்டுள்ைது. 

1. ்ெல் சுேர ்தோகுபற்ப தடுத்தல்

மிகவும் வதரந்த்்தடுககப்பெட்்ட மற்றும் சிகிச்மெககு 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  ஆனடிபெயாடிகஸைாைது 

பொகடீரியாவின  ்ெல்  சுேரின  ்தாகுப்மபெ 

இம்டயூறு ்ெயபெமேயாகும். யூவகரிவயாட்டிககின 

்ெல்கமை  ஒப்பிடும்்பொழுது  பொகடீரியாவின 

்ெல்சுேர  தனித்தனமமயாை  அமமப்மபெ 

்பெற்றிருப்பெதைால், இவேமக சிகிச்மெ மருந்துகள் 

அதிக  மருந்தியல்  குறியீம்ட  ்பெற்றுள்ைை. 

்பெனிசிலின,  ்ெப்வைாஸ்வபொரின,  ஆம்பிசிலின, 

்மத்திசிலின  மற்றும்  ோனவகாமமசின 

ஆகியமே,  ்ெல்சுேமர தாககும் முககிய மருந்து 

்பொருள்கைாகும்.

2. புைத ்தோகுபற்ப தடுத்தல்

பெை  மருத்துே  பெயனபொடு  ்காண்்ட 

ஆனடிபெயாடிககுகள்  புவராவகரிவயாட்டிக  மற்றும் 

யூவகரிவயாட்டிக மரவபொவொம்கமை வேறுபெடுத்தி 

அறிந்து புரத ்தாகுப்மபெ தடுககினைை. இவேமக 

மருந்துகளின  மருத்துே  குறியீடு  உயரோக 

இருப்பினும்,  ்ெல்சுேர  ்தாகுப்மபெ  தடுககும் 

மருந்துகமைவி்ட இமே அனுகூைமாைமேயல்ை. 

குறிப்பி்டத்தகக  இவேமக  மருந்துகள்  புரத 

தயாரிப்பின தனிப்பெட்்ட பெடிகமை தம்ட ்ெயேதால், 

மருத்துேத்திற்ககு  பெயனும்டயதாகவும்,  ்ெயல் 

திைன  ்காண்்ட  ஆராயச்சி  கருவிகைாவும் 

பெயனபெடுகினைை.  சிை  மருத்துே  பெயனபொட்டு 

மருந்துகள்  மரவபொவொம்களின  30s  துமண 

ேமக  உ்டனும்,  சிை  50s  துமண  ேமக 

உ்டனும்  இமணகினைை.  எடுத்துககாட்டு: 

ஸ்ட்்ரப்வ்டாமமசின,  குவைாவராம்்பெனிகல், 

்்டட்ராமெககிளின மற்றும் எரித்வராமமசின.

3. நியூகளிக அமிை ்தோகுபற்ப தடுத்தல்

சிை  ஆனடிமமகவராபியல்  மருந்துகள்  அல்ைது 

ஆனடிபெயாடிகஸ்  நியூகளிக  அமிை  தயாரிப்மபெ 

தடுககிைது.  இமே  மற்ை  மருந்துகள்  வபொல் 

குறிப்பிட்்ட  �ச்சு  தனமம  ்காண்்டதில்மை. 

இது  ஏ்ைனைால்,  புவராவகரிவயாட்டிக  மற்றும் 

யூவகரிவயாட்டிககின  நியூகளிக  அமிை  தயாரிப்பு 

இயககமமப்பு ் பெரிய அைவில் மாறுபொடு இல்ைாமல் 

்ெயல்்படும் முறை

்ெல்சுேர 

்தாகுப்பு
புரத ்தாகுப்பு

நியூகளிக 

அமிை ்தாகுப்பு

ேைரசிமத 

ேழிமுமை 

தடுககப்பெடுதல்

்ெல் சுவவு 

தகரதல்

ேழிமுறை ேறை்ப்டம் 3.1:  ஆனடிபெயாடிகஸின ்ெயல்முமை
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இருப்பெது  ஆகும்.  எடுத்துககாட்டு  குயிைால்ஸ் 

வ�ாோமபெவயாசின,  ஆகடிவைாமமசின  மற்றும் 

ரிபொம்சின ஆகும்.

திைன  உள்ை  ்ெறிவில் 

வேதி மருத்துே சிகிச்மெ 

காரணிகள்,  ஒம்பு�ரின 

்ெல்கள்  மற்றும் 

திசுககளுககு  இம்டவய 

ஊடுருவி  ்ெல்லினுள்ை  ஒட்டுண்ணிகமை 

அழிககிைது.

4. ்ெல் ெவ்விறன தகரவு ்ெயதல்

சிை  ஆனடிமமகவராபியல்  மருந்துகள் 

அல்ைது  ஆனடிபெயாடிககள்  ்ெல்  ெவவின  மீது 

விமை  புரிபெமே.  மருத்துே  முககியத்துேம் 

ோயந்த  பொலிமிகசின  இவேமக  மருந்தாகும். 

எடுத்துககாட்டு: பொலிமிகசின B மற்றும் பொலிமிகசின 

E (்காலிஸ்டின).

5. ேைரசிறத மோறை ேழிமுறை தடுத்தல்

சிை  மருத்துே  பெயனபொடு  ்காண்்ட  மருந்துகள் 

எதிர  ேைரசிமதமாற்ை  ்பொருள்கைாக  இருந்து, 

ேைரசிமத  மாற்ை  ேழிமுமையின  ்ெயல்கமை 

தம்ட  ்ெயகிைது.  இவேமக  மருந்துகள் 

ேைரசிமத  மாற்ை  ேழிமுமையில்  இயங்குகினை 

முககிய ்�ாதியு்டன வபொட்டியிட்டு தம்ட்ெயகிைது. 

எடுத்துககாட்டு:  ெல்வபொவைாமமட்ஸ், 

ட்மர்மத்வதாபிரிம்,  ்டாப்வொன  மற்றும் 

ஐவொநியாஜிட் (பெ்டம் 3.2).

3.7 ஆனடிறமகவைோபியல் கூர 

உைரவு வெோதறன (Antimicrobial 

Susceptibility Testing)

ஆனடிமமகவராபியல்  கூர  உணரவு 

வொதமையாைது  வேதி  சிகிச்மெ  முமையில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  ஆனடிமமகவராபியல் 

காரணிகளின  ேமக  மற்றும்  தரத்மத 

உறுதிச்்ெயய  பெயனபெடுத்தப்பெடும் 

வொதமையாகும். மருத்துே ஆயேக கூ்டத்தில் மிக 

முககிய ்ெயல்முமையாைது வ�ாயக கிருமிகளின 

ஆனடிமமகவராபியல்  கூர  உணரமே 

தீரமானிப்பெதாகும். இது திைன மிகு ஆனடிபெயாடிக 

உள்ை நிமையில், வ�ாயக கிருமியின ேைரச்சிமய 

தம்ட ்ெயேமத குறிப்பெதாகும்.

நுண்ணுயிர  எதிர  காரணிகளுககு 

திைனும்டய  வ�ாயககாரணியின  கூர 

்ப்டம் 3.2:  ஆனடிபெயாடிககின ்ெயல்நுட்பெம்

ஆன்டிபயாடிக்கின் ெசயல்நுட்பம்

புரத ெதாகுப்ைப

தடுத்தல் 

நியூக்ளிக் அமில

ெதாகுப்ைப தடுத்தல்

டி.என்.ஏ

ைரேபாேசாம்

ெசல்சுவர்

ெசல் சவ்வு

ேபாலிக்

அமிலம்

ெசல்சுவர்

ெதாகுப்ைப தடுத்தல் ெசல் சவ்விைன

தகர்வு ெசய்தல் வளர்சிைத மாற்ற

வழிமுைற தடுத்தல்
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உணரமே  தீரமானிகக  இரண்டு  முமைகள் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைை. அமே

 • ேட்்டத் தகடு பெரேல் முமை

 • குழாயில் நீர கைத்தல் முமை

ேட்்டத் தகடு ்பைேல் முறை (Disc Diffusion 

Method) (கிரபி ்போயர வெோதறன)

1966-ல்  வில்லியம்  கிரபி  மற்றும்  ஆல்பெரட் 

பொயர  ஆனடிமமகவராபியல்  காரணிகளின 

கூர  உணரமே  அைவி்ட  ஆனடிபெயாடிக  ேட்்டத் 

தகடுகமைப்  (disc)  பெயனபெடுத்தி  நுண்ணுயிர 

தம்டப்பெட்்ட  பெகுதிமய  அைவிடும்  அடிப்பெம்ட 

தத்துேத்மத  முதன  முதலில்  உறுதி  ்ெயதைர. 

மருத்துே  ஆயேகத்தில்  மிக  ்பொதுோை  கூர 

உணரவு  ்ெயல்  முமையாகவும்,  விமரோக 

மற்றும்  நுண்ணுயிரிகளின  கூர  உணரமே 

தீரமானிகக இது தகுந்த முமையாகும்.

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணிகளின 

அறியப்பெட்்ட ்ெறிவுகமை ்காண்்ட ேட்்ட ேடிதாள் 

தகட்டிமை  வொதமை  உயிரி  உட்்ெலுத்தப்பெட்்ட 

அகார  தட்டின  (முல்ைர  ஹின்டன  அகரர) 

வமற்பெரப்பில்  மேககப்பெடுகிைது.  (பெ்டம் 3.3) 

16 மணிலிருந்து 18 மணி வ�ரத்திற்கு இனகுவபெட் 

்ெயத  பிைகு  ஒவ்ோரு  ேட்்ட  ேடிதாள்  தகம்ட 

சுற்றிலும் உள்ை நுண்ணுயிர  தம்ட  ்ெயயப்பெட்்ட 

பெகுதிமய  அைவி்டப்பெடுகிைது.  இனகுவபெஷன 

காைத்தில்  ஆனடிமமகவராபியல்  காரணி 

அகாரினுள்  பெரவி  ்ெறிவு  ொயவு  விகிதத்மத 

உண்டு  பெண்ணுகிைது.  ்ெறிவு  ொயவின  ஒரு 

கட்்டத்தில்  கூர  உணரவு  பொகடீரியாவின 

ேைரச்சியாைது  ஒடுககப்பெடுகிைது  மற்றும்  ேட்்டத் 

தகம்ட  சுற்றிலும்  ேைரச்சி  இல்ைாத  ேட்்டமாை 

பெகுதி காணப்பெடுகிைது.

நுண்ணுயிரியின  ேைரச்சி  தம்டப்பெட்்ட 

பெகுதியின  அைவிமை  குறிப்பிட்்ட  மருந்தின 

பாக்டீரியா வளர்ச்சி

பாக்டீரியா வளர்ச்சியின்ைம

( வளர்ச்சி தைடப்பட்ட பகுதி )
ஆன்டிபயாடிக் 

வட்ட தகடு

அகார் ஊடகம் ,

ெபட்ரிதட்டுகளில் பரப்புதல்

24 மணி ேநரம்

வளர்ச்சி ேநரம்

வளர்ச்சிக்கு பிறகுவளர்ச்சிக்கு முன்

்ப்டம் 3.3:  உணரதிைன மற்றும் ஆனடிபொடிகளுககு எதிவர தடுப்பிமை காண்பிககும் ்பெட்ரி தட்டில் 

உள்ை நுண்ணுயிரகள் 
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மதிப்பெைவு  அட்்டேமணயக  ்காண்டு 

ஒப்பி்டப்பெ்டவேண்டும்.  அவோறு  மருந்திற்கு 

வ�ாய உண்்டாககும் காரணிகமை கூர உணரவு 

(S),  இம்டநிமை  (I)  அல்ைது  எதிரககும்  (R) 

தனமமயும்டயது  எை  ேமகப்பெடுத்துேதற்கு 

ஏதுோக உள்ைது.

மருத்துே  மற்றும்  ஆயேக  தரச்ொனறு 

நிறுேைம் (CLSI-Clinical and Laboratory Standards 

Institute).  இச்்ெயல்  முமைகமை  கட்டுப்பெடுத்தி 

சீரமமப்பு  ்ெயகிைது.  மருத்துே வொதமை முடிவு 

அறிகமகயு்டன  கடுமமயாை  தரககட்டுபொடு 

மற்றும்  உரிமம்  ேழங்குேமதயும்  இமைந்து 

்ெயகிைது.

குழோயில் நீர கைத்தல் முறை (Tube 

Dilution Method)

இம்முமையில்  ்தா்டர  ேரிமெயில்  நீரம 

குழாயிகளிலுள்ை  நீரத்த  ஆனடிமமகவராபியல் 

காரணியு்டன  வொதமை  பொகடீரியா 

உட்்ெலுத்தப்பெடுகிைது.  உட்்ெலுத்தப்பெட்்ட 

ேைரப்புகள்  குறிப்பிட்்ட  வ�ரத்திற்கு  இனகுவபெட் 

்ெயத பின (்பொதுோக 24 மணிவ�ரம்) ஒவ்ோரு 

குழாயகளிலும்  கைங்கிய  ேைரச்சி  உள்ைதா 

இல்மையா எனறு உறுதி ்ெயயப்பெடுகிைது.

�டுத்தரத்திலிருந்து  அதிக  ்ெறிவுள்ை 

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணிமய  ்காண்்ட 

குழாயகளில்  ேழககமாக  ேைரச்சி  அற்ை 

நிமையிருககும் எை எதிரபொககப்பெடுகிைது.

குறைநத்பட்ெ தடுககும் ்ெறிவு (MIC)

்ெயல்திைன  ோயந்த  ஆனடிமமகவராபியல் 

காரணிகளின வீரியத்மத குமைந்தபெட்ெ தடுககும் 

்ெறிவு எனறு கூைப்பெடுகிைது. வ�ாய உண்்டாககும் 

உயிரியின  ேைரச்சிமய  தடுககும்  மிக  குமைந்த 

மருந்தின  அைவிமை  குறிப்பெதாகும்.  ஒவர  சீராை 

அைவு  பொகடீரியாமே  ்காண்டுள்ை குழாயகளில் 

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணியின  ்தா்டர 

நீரத்தமை ் காண்டு குமைந்தபெட்ெ தடுககும் ் ெறிவு 

(MIC)  தீரமானிககப்பெடுகிைது.  இனகுவபெஷனுககு 

பிைகு  குழாயகளில்  கைங்கி  இருந்தால் 

பொகடீரியாவின  ேைரச்சிமய  குறிப்பிடுகிைது 

மற்றும்  கைங்கள்  இல்மை்யனைால் 

பொகடீரியாவின  ேைரச்சி  தடுககப்பெட்டுள்ைது 

எனபெமத குறிப்பிடுகிைது.

‘E’ வெோதறன: (Epsilometer - எபசிவைோமீட்்டர 

வெோதறன)

குமைந்தபெட்ெ  தடுககும்  ்ெறிமே  கண்்டறிேதற்கு 

இது  மற்்ைாரு  வொதமையாகும். 

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணியின  ்ெறிவு 

ொயமே  ்காண்டுள்ை  ்�கிழிதாள்  (strip)  இந்த 

வொதமைககு பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

தாளில்  உள்ை  அைவுவகாமை  பெயனபெடுத்தி 

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணியின  (நீள்ேட்்ட 

ேடிே  தம்டபெகுதி)  தம்டச்்ெயயும்  ்ெறிவு 

கணககி்டப்பெடுகிைது (பெ்டம் 3.4).

குறைநத்பட்ெ ்போகடீரிசி்டல் ்ெறிவு (MBC) 

வெோதறன

MBC  வொதமை  எனபெது  MIC  வொதமை 

வபொனவை  ஒத்திருககிைது,  ஆனடிமமகவராபியல் 

காரணி  வ�ாய  உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிமய 

்கால்லுேதற்கும்  அல்ைது  அதன  ேைரச்சிமய 

தடுப்பெதற்கும்  வதமேயாை  அைமே  தீரமானிகக 

இந்த வொதமை பெயனபெடுத்தப்பெடுகிைது.

MBC  வொதமையில்,  MIC  வொதமை 

குழாயிகளிலிருந்து  எடுககப்பெட்்ட  மாதிரிகமை 

மருந்து  வெரககப்பெ்டாத  ேைர  ஊ்டக  தட்டிற்கு 

மாற்ைப்பெடுகிைது.  இந்த  துமண  ேைரப்பில் 

பொகடீயாககளின  ேைரச்சி  இருககும்  எனில் 

குறிப்பிட்்ட  ஆனடிமமகவராபியல்  மருந்துககு 

்ப்டம் 3.4: E-வெோதறன
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எதிராக ேைரச்சி உள்ைது எை குறிப்பி்டப்பெடுகிைது. 

மருந்தின  குமைந்த  ்ெறிவில்  ேைரச்சி 

இல்மை்யனில்  அச்்ெறிமே  குமைபெட்ெ 

பொகடீசி்டல் ்ெறிவு எை அமழககப்பெடுகிைது.

ஆனடிமமகவராபியல்  காரணியின 

துல்லியமாை  அைவிைால்  வ�ாய  உண்்டாககும் 

நுண்ணுயிரியின  கூர  உணரமே 

தீரமானிப்பெதற்கு குழாயில் நீர கைத்தல் முமையாை 

சிைந்தாக  கருதப்பெடுகிைது.  இருப்பினும்  இம்முமை 

அதிக  வ�ரம்,  ்ெைவு  மற்றும்  ்பெரும்பொைாை 

மருத்துே ஆயேக கூ்டங்களில் ேழககமாை கூர 

உணரவு  வொதமைகளுககு  �ம்டமுமையில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடுேதில்மை.

CRE எனைோல் எனன?

வகராபீைம்  எதிரககும் 

எனடிவராபொகடீரிவயசிமே  குறிககிைது.  இது 

ஆபொத்தாை  வ�ாய  ்தாற்மை  உண்்டாககும் 

பொகடீரியா  குடும்பெம்  ஆகும்.  இறுதியாக 

வமற்்காள்  இ்டப்பெட்்ட  ஆனடிபெயாடிககமை 

எதிரககும்.

தகேல் துளி

3.8 மருநதுகளுககு எதிைோன 

்ெயல்நுட்்பம்

சிை  நுண்ணுயிரிகள்  குறிப்பிட்்ட  மருந்துகமை 

எதிர்காள்ளும்  முமைமய  அறிேதால் 

எளிதாை  சிகிச்மெ  முமை  வதரந்த்்தடுப்பெதற்கு 

மிகவும்  பெயனுள்ைதாக  உள்ைது.  வமலும்  சிை 

நுண்ணுயிரிகள்  மருந்துகளுககு  எதிராக 

எதிர்காள்ளும்  முமைகள்  மாறுப்பெட்்டதாக 

உள்ைது  மற்றும்  தகுந்த  சிகிச்மெககு 

வதரந்த்்தடுகக ஆயேக வொதமைகள் ்பொதுோக 

வதமேப்பெடுகிைது.  வேதிசிகிச்மெ  முமையில் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  காரணியின  ்ெயல்திைன 

ஆைது  வ�ாய  உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிகளின 

கூர  உணரமே  ொரந்துள்ைது.  எனினும் 

ஆனடிபெயாடிக  எதிரப்பொைது  குழுவில்  இருககும் 

நுண்ணுயிரிகைால்  உண்்டாககப்பெ்டைாம்.  வேதி 

சிகிச்மெயின ேரைாைாைது உண்மமயில் மருந்து 

எதிரப்பின  ேரைாறுயு்டன  மிகவும்  ்�ருககமாக 

இமணககப்பெட்டுள்ைது.

எந்த  ஒரு  மருந்தியல்  மருந்துகளும் 

(ஆனடிபெயாடிகஸ்) அமைத்து வ�ாய உண்்டாககும் 

நுண்ணுயிரிகமை  தம்ட்ெயேதில்மை  மற்றும் 

சிை  வ�ாய  உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிகள் 

குறிப்பிட்்ட  ஆனடிபெயாடிககளுககு  எதிரப்மபெ 

இயல்பொகவே  ்பெற்றுள்ைது.  ்ேவவேறு 

ேமகயாை  எதிரப்பு  ்ெயல்நுட்பெத்மத 

பொகடீரியாககள்  மருந்திற்கு  எதிராக  உண்்டாககி 

்காள்கினைை.

ஒரு  குறிப்பிட்்ட  எதிரப்பு  ்ெயல்  நுட்பெமாைது 

ஒவர  ேகுப்பில்  வெரந்துள்ை  மருந்துகளுககு 

ேமரயறுககப்பெ்டவில்மை.  ஒவர  ஆனடிபெயாடிற்கு 

எதிராக  இரண்டு  பொகடீரியாககள்  ்ேவவேறு 

எதிரப்பு ் ெயல்நுட்பெத்மத ஏற்பெடுத்திக ் காள்ைைாம். 

இருப்பினும்,  எதிரப்பு  ்ெயல்நுட்பெங்கைாை 

ஆனடிபெயாடிககளுககு  ஊடுருவும்  தனமம 

குமைப்பு, ்ெல்லுககு ்ேளிவய ஆனடிபெயாடிகமக 

்ேளிக்காணருதல்,  வேதி  மாற்ைத்தின 

ேழியாக  மருந்மத  ்ெயைாற்ைதாககுதல், 

இைகமக  மாற்ைமம்டய  ்ெயதல்  மற்றும்  உயிர 

வேதியியல் ேழித்த்டத்திற்கு எதிரப்மபெ ேைரத்தல் 

வபொனை  மருந்து  எதிரப்புகமை  பொகடீரியாககள் 

்பெறுகினைை (பெ்டம் 3.5).

்மத்திசிலின – எதிரப்பு ஸ்்டமபெவைாகாககஸ் 

ஆரியஸ்  (MRSA)  எனை  பொகடீரியா,  பெை 

ஆனடிபெயாடிககளுககு  எதிரப்பு  ்காண்்டது. 

ஸ்்டமபெவைாகாககஸ் மற்றும் MRSA, பெல்வேறு 

ேமகயாை  பிரச்சிமைகைாை  வதால் 

்தாற்றுகள்  மற்றும்  சீழ்்தாற்று  ்தா்டங்கி 

நிவமானியா,  இரத்த  ஒட்்டத்தில்  ்தாற்றுகள் 

ஏற்பெடுத்தைாம்.

தகேல் துளி

ஆன்டிபயாடிக்

எதிர்ப்பு
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சுருககம்

வேதிககட்டுபொடு  எனபெது  டிஸ்இன்பெக்டனட், 

ஆனடி்ெப்டிக,  ஆனடிபெயாடிக  மற்றும் 

வேதிமருந்தியியல்  ஆனடிமமகவராபியல் 

்பொருட்கமை  பெயனபெடுத்துேமத  குறிப்பெதாகும். 

உயிரற்ை ்பொருட்கள் அல்ைது வமற்பெரப்களிலுள்ை 

எனவ்டாஸ்வபொர  அல்ைாமல்  நுண்ணுயிரிகமை 

அகற்றுேது  டிஸ்இன்பெக்டனட்  ஆகும்.  உயிரற்ை 

்பொருட்கமை  டிஸ்இன்பெக்டனட்  ்ெயயும் 

காரணியாைது  ்பொதுோக  மனித  திசுககளுககு 

பெயனபெடுத்துேது �ச்ொகும். ஒரு நுண்ணுயிரியால் 

தயாரிககப்பெட்்ட  ேைரசிமத  ்பொருள்  மற்ை 

நுண்ணுயிரிகளின  ேைரச்சிமய  தம்ட்ெயய 

அல்ைது  ்கால்லுேது  ஆனடிபெயாடிகஸ் 

ஆகும்.  ்ெயற்மகயாை  வேதிப்்பொருட்களும் 

மருந்தியியல் பெயனபெடுகிைது.

ஸ்்டாடிக  ்ெயலும்டய  காரணி 

நுண்ணுயிரிகளின  ேைரச்சிமய  தம்டச் 

்ெயகிைது.  சி்டல்  ்ெயலும்டய  காரணி 

�ண்ணுயிரிகமை ்கால்லும். வதரந்்தடுககப்பெட்்ட 

�ச்சு தனமம எனபெது விருந்வதாம்பிககு எந்த ஒரு 

தீங்கும்  ஏற்பெடுத்தாமல்  வேதியியல்  ்பொருைாைது 

வ�ாய  உண்்டாககும்  நுண்ணுயிரிமய  மட்டும் 

தம்ட ்ெயேது அல்ைது ்கால்லுேது ஆகும். பெரந்த 

இயங்கு எல்மை ் காண்்ட காரணி பெைேமகயாை 

கிராம்  பொசிட்டிவ  மற்ைம்  கிராம்  ்�கட்டிவ 

பொகடீரியாககளுககு  எதிராை  ்ெயல்திைமை 

்காண்்டது. குறுகிய இயங்கிய எல்மை ்காண்்ட 

காரணியாைது  சிை  கிராம்  பொசிடிவ  மற்றும் 

கிராம்  ்�கடிவ  பொகடீரியாககளுககு  எதிராக 

்ெயல்புரிகிைது.

்ப்டம் 3.5: ஆனடி்பயோடிக எதிரபபு

பாக்டீரியா
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சுய மதிபபீடு

ெரியோன விற்டறயத் வதரந்தடுககவும்

1.  பொகடீரியாமே  ்கால்லும் 

டிஸ்இன்பெக்டனடிமை 

குறிககும்  ்ொல்லிமை 

கண்்டறிக.

அ. பொகடீரிசி்டல்

ஆ. பொகடீரிவயாஸ்்டாடிக

இ. வ�ாய உண்்டாககககூடிய

ஈ. பொகடீரிவயாசிஸ்

2.  கீவழ  ்காடுககப்பெட்டுள்ை 

டிஸ்இன்பெக்டனகளில்  எது  கைத்த 

உவைாகம் அல்ை?

அ. ்ேள்ளி  ஆ. ்மரகுரி

இ. துத்த�ாகம்  ஈ. குவைாரின

3.  கீவழ ் காடுககப்பெட்டுள்ைதில் எது ் மத்மதகள் 

மற்றும் ் �கிழி ் பெட்ரி தட்டுகமை நுண்ணுயிர 

நீககம்  ்ெயேது  எது  மிக  பெயனுள்ைதாக 

உள்ைது?

அ. குவைாரின

ஆ. எத்திலின ஆகமஸைடு

இ. குளுட்்டரால்டிமெடு

ஈ. புை ஊதா கதிரியககம்

4.  விைங்கு திசுககளில் வ�ாய ்தாற்மை தடுகக 

அந்வ�ாய  காரணிமய  ்கால்லுேதற்கு 

அல்ைது  ேைரச்சிமய  தடுப்பெதற்கு   

            பெயனபெடுகிைது.

அ. பொகடீரிவயாஸ்்டாடிக  ஆ. வெனிம்டெர

இ. டிஸ்இன்பெக்டனட்  ஈ. ஆனடி்ெப்டிக

5.  கீவழ  ்காடுககப்பெட்டுள்ை  ்ெரமிமெட்களில் 

எனவ்டாஸ்வபொரகள் அல்ைாமல் ்ேஜிவ்டட்டிவ 

்ெல்கமையும்  சிை  உமை்காண்்ட 

மேரஸ்கமை ் கால்லுேது எமதக குறிககிைது. 

அ. உயரநிமை ்ெரமிமெட்டுகள்

ஆ. இம்டநிமை ்ெரமிமெட்கள்

இ. குமைந்தநிமை ்ெரமிமெட்டுகள்

ஈ. ஸ்்்டரைனட்

6.  ேட்்டத்  தகடு  பெரேல்  முமையில்  வொதமை 

நுண்ணுயிரிககு  எதிராை  வேதி 

டிஸ்இன்பெக்டனட்  ்காண்டுள்ை  தகட்ம்ட 

சுற்றியும்  ்பெரிய  அைவிைாை  நுண்ணுயிர 

தம்ட ்ெயயப்பெட்்ட பெகுதி இருககமாயின அது  

          சுட்டுககாட்கிைது.

அ. கூர உணரவு  ஆ. எதிரப்பு

இ. இம்டநிமை  ஈ. இேற்றில் எதுவுமில்மை

7.  பினேரும் காரணிகளில் எது கண் மருந்மத 

பெதப்பெடுத்துேதற்கு பெயனபெடுகிைது?

அ. ஆல்கொல்

ஆ. �ானகிமணப்பு அம்வமானியச் உப்பு

இ. பீைால்

ஈ. ஆல்டிமெடுகள்

8.  பினேருேைற்றில்  எந்த  வேதி்பொருள் 

ஊடுருவும் ஆற்ைல் அற்ைது?

அ. பீைால்

ஆ. அவயாடின

இ. எத்திலின ஆகமஸைடு

ஈ. பீட்்டாபுவராமபெயவைாைாகவ்டான

9.  பினேருேைேற்றில்  பொலிமிகசின  எந்த 

்ெயமை வமற்்காண்டு நுண்ணுயிரிகளின 

ேைரச்சிமய தம்ட்ெயகிைது?

அ. ்ெல்சுேர ்தாகுப்மபெ தடுத்தல்

ஆ. ்ெல் ெவவிமை தகரவு ்ெயதல்

இ. நியூகளிக அமிை மற்றும்  புரத  ்தாடுப்மபெ 

தடுத்தல்

ஈ. குறிப்பிட்்ட ்�ாதிமய தம்ட ்ெயதல்

10.  பினேருேைேற்றில்  எது  ஸ்வபொவராசி்டல் 

அல்ை?

அ. குளுட்்டரால்டிமெடு

ஆ. எத்திலின ஆகமஸைடு

இ. பொரமால்டிமெடு

ஈ. ஆல்கொல்

பினேரும் வினோககளுககு விற்ட தருக

1.  டி ஸ் இ ன ் பெ க ்ட ன ட் / ஆ ன டி ் ெ ப் டி க /

ஆனடிபெயாடிக ேமரயறு.

2.  பொகடீரிசி்டல்  மற்றும் 

பொகடீரிவயாஸ்்டாடிககாை  வேறுபொடுகள் 

யாமே?

3.  மெவ்டாவபொரகள் எனைால் எனை?
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4.  நுண்ணுயிரிகளுககு  எதிராை 

வேதிகாரணிகளின  ்ெயல்முமைகமை 

விேரி.

5.  ஆனடிமமகவராபியல்  வேதிகாரணிகளின 

்பெரும்குழுககள்  எடுத்துககாட்டு்டன 

ேரிமெப்பெடுத்துக.

6.  டிஸ்இன்பெக்டனட்களும் ஆனடி்ெப்டிகைாகவும் 

பெயனபெடுத்தப்பெடும்  ஆனடிமமகவராபியல் 

வேதிகாரணிகமை எடுத்துககாட்டு்டன தருக.

7.  ோயுநிமை நுண்ணுயிர நீககம் பெற்றி குறிப்பு 

தருக.

8.  ஆனடிமமகவராபியல்  காரணிமய  மதிப்பீடு 

்ெயய பெயனபெடுத்தும் வொதமைமய விேரி?

9.  எவோறு  ஆனடிபெயாடிகஸ்  –  மருந்தியல் 

மருந்துகள்  இைககு  நுண்ணுயிரிகள்  மீது 

்ெயல்புரிகினைது?

10.  ேட்்டத்தகடு  பெரேல்  முமையில்  எவோறு 

நுண்ணயிரியின  ஆனடிபெயாடிக  கூர 

உணரமே மதிப்பீடு ் ெயயப்பெடுகிைது மற்றும் 

அச்வொதமைமய விேரி?

11.  E வொதமை எனைால் எனை? 

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd   47 12-04-2019   17:04:19
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



நுண்ணுயிர்களின்  

வளரசிதை மாற்றம்

இயல்

4

இயல் திட்டவதை

4.1  வளர்சிதை மாற்றம்

4.2  வவதிவிதைகளின் ஆற்றல்

மாணவர்கள்  இப்ாடப்குதிதைப  ்யின்்ற 

பி்றகு,

 • செல்களின் செயல்பாடு்களில ஏ.டி.பி.யின் 

்ங்கு ்ற்றி ்கண்டறிதல.

 • வளர்சிதத மபாற்்றம் ்ற்றி வதையறுததல, 

சிதத மபாற்்றம் (ச்க்ட்பாலிஸம்) மற்றும் 

வளர் மபாற்்றம் (அனபா்லிஸம்) இத்டயய 

உளள அடிப்த்ட யவறு்பாடு்கதள ்ற்றி 

விளக்குதல.

 • ஆக்ஸிஜயனற்்றம், ஒடுக்்கம் 

விதன்கதளப ்ற்றி விளக்குதல.

 • மூன்று வத்கயபான ்பாஸ்பாரியேஷன் 

விதன்கள வழியய ஏ.டி.பியின் 

உருவபாக்்கம் ் ற்றி எடுததுக்்கபாட்டு்களு்டன் 

்ட்டியலிடுதல.

 • ்கபார்ய்பாதைட்யைட், ச்கபாழுபபு, புைதததின் 

சிதத மபாற்்றம் மற்றும் ATP உற்்ததியின் 

வழிதத்டங்்களபான கிதள்கபாதளசிஸ, 

க்சைபஸ சுழற்சி, எேக்ட்ைபான் ்க்டதது 

ெங்கிலி மற்றும் ச்கமிஆஸமபாடிக் 

முத்ற்கள ்ற்றி விளக்குதல.

 • ச�பாதிததல மற்றும் அதன் உற்்ததி 

ச்பாருட்்கள ்ற்றி சதளிவபா்க புரிந்து 

ச்கபாளளுதல.

 • ச�பாதி்களின் (என்தஸம்்கள) 

செயல்பாடு மற்றும் நுணணுயிர்்களபால 

உற்்ததி செயயப்டும் ச�பாதி்களின் 

முக்கியததுவம் ்ற்றி விளக்குதல.

்கற்றல் ந�ாக்கங்கள்
4.3  ஏ.டி.பி.யின் (ATP) உற்த்தி

4.4  கார்வ்தைடுவேட் சிதை மாற்றம்

4.5   TCA சுழறசி – டிதேகார்்ாக்ஸிலிக் அமில 

சுழறசி

4.6  எலக்ட்ோன் கடத்து சங்கிலி

4.7  ககாழுபபு சிதை மாற்றம்

4.8  புேை சிதை மாற்றம்

4.9  க�ாதித்ைல்

4.10  க�ாதிகள்

4.11  நுண்ணுயிர்களின் க�ாதிகள்

4.12  நுண்ணுயிர் க�ாதிகளின் ்ைன்கள்

அதைத்து  உயிரிைங்களும் 

இதடவிடாமல்  கசைல்்ட 

ஆற்றல்  வைதவப்டுகின்்றது. 

வைாற்றத்தில்  எளிை 

உயிரிைங்களாயிருபபினும், 

அதவகளில்  வாழ்விைல் 

க ச ை ல் ் ா டு க ளு க் கு 

வைதவைாை  ்ல்வவறு  கூட்டு  உயிர்  வவதி 

விதைகதள  ககாண்டுள்ளை.  உயிரிைங்களின் 

கசல்களில்  முக்கிைமாக  மூன்று  வதகைாை 

கசைல்்ாடுகள்  �தடக்றுகின்்றை.  அதவ  வவதி 

விதைகள், கடத்து மறறும் இைக்க கசைல்்ாடுகள் 

ஆகும்.

வவதி  கசைல்்ாடுகளில்,  எளிை 

மூலக்கூறுகளிலிருந்து  கூட்டு  மூலக்கூறுகதள 

உற்த்தி  கசயை  ஆற்றல்  வைதவப்டுகின்்றது. 

கடத்து  கசைல்்ாடுகளில்  ஊட்டசசத்துகதள 

எடுத்துச  கசல்லவும்,  கழிவுகதள  அகற்றவும், 

அைனிக்களின்  சமநிதலதை  ்ோமரிக்கவும் 

ஆற்றல்  வைதவப்டுகின்்றது.  இைக்க 

கசைல்்ாடுகளில்,  கசல்களின்  உடறகூறு 
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உருவ  அதமபபு  மாற்றங்களுக்கும்  ஆற்றல் 

வைதவப்டுகின்்றது.

உயிரிைங்கள்  ஓயவாை  நிதலயில் 

இருபபினும்,  கசல்களின்  அடிப்தடைாை 

கசைல்்ாடுகளுக்கு  குறிபபிட்ட  அளவு 

அற்றல்  இன்றிைதமைாைைாகும்.  அதைத்து 

உயிரிைங்களின்  அதமபபுகளும்  கவப்விைக்க 

விதசயிைல்  விதியின்  கீழ்  இைங்குகின்்றை. 

இவ்விதி  ஒரு  கைாகுப்ாக  உள்ள  அதமபபில் 

(ஒரு  கசல்  அல்லது  ைாவேம்)  கசைல்்டும்  ஆற்றல் 

மாற்றத்தை ஆயவு கசயகி்றது. 

மண்டலத்துக்கும்  சூழ்நிதலக்குமிதடவை 

நிகழும்  ஆற்றல்  ்ரிமாற்றம்  ஒன்றுடன்  ஒன்று 

சமநிதலைாகின்்றது.  கசல்களுக்குள்  நிகழும் 

அதைத்து  வவதி  விதைகளிளும்  ஆற்றல் 

மாற்றம்  உள்ளடங்கியுள்ளது.  (எடுத்துக்காட்டு:) 

ஒளிசவசர்க்தக  ்ாக்டீரிைாக்கள்  கதிரிைக்க 

ஆற்றதல  வவதி  ஆற்றலாக  மாறறுகின்்றை. 

உயிருள்ள கசல்களில் கவப்விைக்க விதச மாற்றம் 

என்்து வளர்சசி, இைபக்ருக்கம், ஒளிசவசர்க்தக, 

சுவாசித்ைல்  வ்ான்்ற  கசைல்்ாடுகளுக்கு 

இன்றிைதமைாை  ஒன்்றாகும்.  நுண்ணுயிர்கள் 

கைாடர்ந்து  உயிர்வாழ,  இைபக்ருக்கம் 

அதடை  மறறும்  ஊட்டசசத்தை  க்்ற  வளர்சிதை 

மாற்றத்திைால் ஆற்றல் க்றுகின்்றை. 

வளர்சிதை மாற்ற ்ண்புகளின் அடிப்தடயில் 

நுண்ணுயிர்களின்  சிறறிைத்தையும் 

சூழியிைல்  ைனியிடத்திதையும்  க்ரும்்ாலும் 

வவறு்டுத்ைலாம்.  நுண்ணுயிர்கள்  க�ாதித்ைல் 

மறறும்  உயிர்மண்  வவதி  சுழறசி  கசைல்களில் 

வளர்சிதை  மாற்ற  விதைகதள  கைாடர்ந்து 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

�ாம்  உட்ககாள்ளும் 

உணவில்  �ான்கில் 

மூன்று  ்ங்கு  ஆற்றல் 

க ா ர்வ் ாதைட்வேடில் 

இருந்து க்்றப்டுகின்்றை. 

அதைத்து  உயிரிைங்களுக்கும் 

குளுக்வகாவே ஒரு முக்கிை எரிக்ாருளாகும்.

4.1 வளரசிதை மாற்றம் (Metabolism)

வளர்சிதை  மாற்றம்  என்்து  அதைத்து  உயிர் 

கசல்களுக்குளும்  நிகழும்  வவதிவிதை 

கசைல்கவள  ஆகும்.  ஒரு  வவதி  விதைைாைது 

ஆற்றதல கவளியிடவவா அல்லது உள்களடுக்கவவா 

கசயயும்.  ஆற்றதல  சமநிதலப்டுத்தும்  கசைலாக 

வளர்சிதை  மாற்றம்  கருைப்டுகி்றது.  இவ்வவதி 

விதைகள்  சிதைமாற்றம்  மறறும்  வளர்மாற்றம் 

எை இேண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்ட்டுள்ளை.

சிதைமாற்றம் (Catabolism)

கூட்டுகரிம  க்ாருட்கள்  உதடந்து  எளிை 

க்ாருட்களாக  மாற்றம்  அதடவவை  சிதைமாற்றம் 

அல்லது  சிதைவுறுைல்  என்்ைாகும்.  க்ாதுவாக 

சிதை மாற்ற விதைகள் நீர்்குபபு விதைகளாகும்.

இவ்வவதிவிதை,  க�ாதிகளால் 

ஒழுங்கு்டுத்ைப்ட்டு  ஆற்றதல 

கவளிவைறறுவைால்  எக்ேர்வகனிக் 

விதை  எைப்டுகி்றது.  எடுத்துக்காட்டு: 

கசல்களில்  சர்க்கதேைாைது,  சிதைவதடந்து 

கார்்ன்-தட-ஆக்தேடு  மறறும்  நீோக 

மாற்றதடந்து ஆற்றதல கவளிவைறறுகி்றது.

வளரமாற்றம் (Anabolism)

எளிை  கரிம  க்ாருட்களிலிருந்து  கூட்டு  கரிம 

க்ாருட்கள்  உருவாக்கப்டுவைாவல  (அை்ாலிக்) 

வளர்மாற்றம்  அல்லது  உயிரிைல்  வசர்க்தக 

விதைகள்  எைப்டுகின்்றது.  வளர்மாற்ற 

கசைல்களில் நீர்கவளிவைற்றம் மறறும் உயிரிவசர்தக 

விதைகள்  உள்ளடங்கியுள்ளை  (்டம் 4.1). 

இவ்விதைகள்  க�ாதிகளால்  ஒழுங்கு்டுத்ைப்ட்டு, 

ஆற்றதல  உள்வள  எடுத்துக்ககாள்வைால்,  விதை 

என்்ைால்  என்டர்வகானிக்  எைப்டுகி்றை. 

எடுத்துக்காட்டு: அமிவைா  அமிலங்கலிருந்து  புேைம் 

உருவாைல்.

வளர்மாற்ற  விதைகள்  இைங்க 

வைதவப்டும் ஆற்றதல  சிதைமாற்ற விதைகள் 

வழங்குகின்்றை.  இந்ை  ஆற்றல்  கவளியிடும் 

மறறும்  ஆற்றல்  வைதவப்டும்  இதணபபு 

விதைகள் ஏ.டி.பி  (அடிவைாசின் டிதே ்ாஸவ்ட்) 

மூலக்கூறுகளிைால் சாத்திைமாகி்றது.

4.2 நவதிவிதை்களில் ஆற்றல்

ஒளிசார்பு  உயிரிகள்  ஒளிசவசர்தகயின்வ்ாது 

ஒளிைாற்றதல,  ்ாக்டீரிவைாகுவளாவோபில் 

மறறும்  பி்ற  நி்றமிகளிைால்  ஈர்த்து,  கசல் 

கசைல்்ாடுகளுக்கு வைதவைாை வவதிைாற்றலாக 

மாற்றம்  கசயகின்்றை.  இவ்வதக  ஆற்றல் 

்ாக்டீரிைாக்களின்  கசல்சுவர்,  சவ்வு  மறறும் 
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க�ாதிகள்  உருவாக்கத்திறகும்,  கசல்களின் 

கூறுகள்  ்ழுது்ார்த்ைலுக்கும், இைக்கங்களுக்கும், 

இைபக்ருக்கத்திறகும் வைதவப்டுகின்்றது.

அணுக்களில்  உள்ள  இதணபபுகள் 

உருவாகும்வ்ாவைா  அல்லது 

சிதைவதடயும்வ்ாவைா  வவதி  விதைகளில் 

ஆற்றல்  மாற்றம்  �தடக்ரும்.  வவதிவிதையில் 

இதணபபுகள்  உருவாகும்  க்ாழுது  ஆற்றல் 

வைதவப்டுகின்்றது.  இதுவ்ான்்ற  ஆற்றல் 

வைதவப்டும்  விதை,  ஆற்றல்  உள்வாங்குைல் 

எைபக்ாருள்்டும்  என்டர்வகானிக்  விதை 

எைப்டும்.  அணுக்களில்  இதணபபு  உதடயும் 

க்ாழுது ஆற்றல் கவளிவைற்றப்டுகின்்றது. இதவ 

ஆற்றல்  கவளிவைறறுைல்  எைபக்ாருள்்டும் 

எக்ேர்வகானிக் விதை எைப்டும்.

வ வ தி வி த ை க ளி ன் வ ் ா து 

ஆற்றல்  கவளிவை்றவவா  அல்லது 

உட்ககாள்ளவவாப்டுகி்றது.  அவ்வாறு 

்ைன்்ாட்டிறக்குரிை ஆற்றலின் அளவு விதையின் 

ைனி ஆற்றல் மாற்றம் (∆G) எை குறிபபிடப்டுகின்்றது.

4.2.1 உயர ஆற்றல் ்பா்ஸந்பட்கள்

அடிவைாசின்  டிதே  ்ாஸவ்ட்கள்  என்்ை 

அதைத்து  உயிர்வாழ்  ஆற்றதல  கடத்தும் 

மூலக்கூறுகளில்  இன்றிைதமைாைதவைாகும். 

இதவ சில வவதி விதைகளின் வ்ாது ஆற்றதல 

வசமிக்கின்்றை  மறறும்  ஆற்றல்  வைதவப்டும் 

விதைகளில்  வழங்குகின்்றை.  ATPயில் 

அடிவைாசின் ் குதியில் அடிதைன், ரிவ்ாஸ மறறும் 

மூன்று ்ாஸடவ்ட் குழுக்கள் உள்ளடங்கியுள்ளை. 

சில  ்ாஸவ்ற்றம்  கூட்டுபக்ாருட்கள்  கவளிவை 

உள்ள  இேண்டு  ்ாஸவ்ட்குழுக்களுடன்  நீரிலி 

இதணபபுகளால்  (ஆன்தைட்தேடு  இதணபபு) 

இதணக்கப்ட்டுள்ளை.

உயிர்வவதிவிதை  கசைல்களில்  ்ங்குக்றும் 

சில  உைர்  ஆற்றல்  நியுக்ளிவைாதடட்கள்  கீவழ 

(அட்டவதண 4.1) ககாடுக்கப்ட்டுள்ளை.

அட்டவதை 4.1:  உயிர்வவதிவிதை 

கசைல்களில் ்ங்குக்றும் சில உைர் ஆற்றல் 

நியுக்ளிவைாதடட்கள்

நியுகளிநயாத்டட்களின் 

ல்பயர்கள்
உயிரி உற்பத்தி

யூரிடின் டிதே்ாஸவ்ட்கள் 

(UTP)

்ாலிோக்கதேடு 

(கூட்டு சர்க்கதே)

தசட்டிடின் டிதே்ாஸவ்ட்கள் ககாழுபபு

குவானின் டிதே்ாஸவ்ட்கள் புேைம்

கசல்களுக்குள்  சத்துபக்ாருகள் 

அதிக  ஒடுக்கமதடந்ை  க்ாருள்கலிருந்து 

ஆக்ஸிஜவைற்றம்  அதடந்ை  க்ாருள்களாக 

உதடக்கப்டுகின்்றை.

ஆக்ஸிசவைற்ற  ஒடுக்க  விதைகளின்வ்ாது 

கவளிவைற்றப்டும்  ஆற்றலாைது  கசல்களுக்குள் 

ATPைாக  உருவாகி  இருத்திதவக்கப்டுகின்்றது. 

ஆற்றதல  உள்வாங்கி  ADPைாைது 

்ாஸவ்ட்களுடன்  இதணந்து  ATPைாக 

உருவாகின்்றது.

ATPகள்  கசல்லின்  ஆற்றல்  ைளங்களாக 

கசைல்்டுகின்்றை. இதவ ஆற்றல் இருத்தி தவத்ைல் 

 ஆற்றல் ஆற்றல்  ஆற்றல் ஆற்றல்

ெவப்பம்ெவப்பம்

வளர்மாற்றத்திலிருந்து ெபறும்

ஆற்றல் மற்றும் ெசல்லின் பிற பணிகள்

வளர்மாற்றத்திலிருந்து ெபறும்

ஆற்றல் மற்றும் ெசல்லின் பிற பணிகள்

சிைதமாற்றத்திலிருந்து

ெபறும் ஆற்றல்

சிைதமாற்றத்திலிருந்து

ெபறும் ஆற்றல்

்ப்டம் 4.1:  சிதைமாற்றம் மறறும் வளர்மாற்றம் விதைகள்
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மறறும்  உருவாைல்  கசைல்களாை  ஒளிசவசர்க்தக, 

க�ாதித்ைல்  மறறும்  சுவாசித்ைல்  வ்ான்்ற 

கசைல்்ாடுகளில்  உருவாகின்்றை.  க்ாரும்்ாலும் 

ATPைாைது  ்ாக்டீரிைா  மறறும்  ஆர்க்கிை 

கசல்களில்  கசல்  சுவர்களில்  உருவாகின்்றை 

ஆைால்,  யூவகரிவைாட்களில்  விதைகள் 

தமட்வடாகான்டிரிைாவில் நிகழ்கின்்றை (்டம் 4.2). 

4.2.2 ஆகஸிசநைற்றம் – ஒடுக்கம் 

விதை்கள்

ஆக்ஸிசவைற்றம்  என்்து  அணுக்கள்  அல்லது 

மூலக்கூறுகளிலிருந்து  எலக்ட்ோன்கள் 

இழபபிைால்  ஆற்றல்  கைாடர்ந்து  உருவாகும் 

விதைைாகும்.  ஒடுக்கம்  என்்து  அணுக்கள் 

அல்லது  மூலக்  கூறுகளிலிருந்து  ஒன்று  அல்லது 

அைறக  வமற்ட்ட  எலக்ட்ோன்கள்  க்றுைல் ஆகும். 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  மறறும்  ஒடுக்கமதடைல் 

இேண்டுவம  இதணந்ை  கசைல்கலாகும்.  ஒரு 

க்ாருள் ஆக்ஸிசவைற்றம் அதடயும்,  மறக்றான்று 

அவை சமைத்தில் ஒடுக்கம் அதடயும்.

4.3 ATPயின் உற்பத்தி

ஆக்ஸிசவைற்றம்  மறறும்  ஒடுக்கம் 

விதைகளால்  கவளிவைற்றப்டும்  அதிக 

ஆற்றலாைது  கசல்களுக்குவளவை  ATPகளாக 

ைக்கதவக்க்டுகின்்றை.  ஆற்றதல  உள்வாங்கி 

ADPைாைது ் ாஸவ்ட்களுடன் இதணந்து ATPைாக 

உருவாகின்்றது.  வவதி  கூட்டுப  க்ாருட்களுடன் 

்ாஸவ்ட் வசர்ைல் ்ாஸவ்ற்றம் எைப்டும்.

நுண்ணுயிர்கள்  ADPயிலிருந்து  ATPயிதை 

உருவாக்க  மூன்று  வதகைாை  ்ாஸவ்ற்ற 

விதைகதளப ்ைன்்டுத்துகின்்றை.

4.3.1 சப்ஸடநைட லெவல் ்பா்ஸ்பாரிநெஷன்

இது  ஒரு  வளர்சிதை  மாற்ற  விதை.  இதில் 

்ாஸவ்ற்றமதடந்ை  மறக்றாரு  க்ாருளிலிருந்து 

்ாஸவ்ட்  வ�ேடிைாக  ADPயுடன்  விதைபபுரிந்து 

ATP உருவாகும்.

ஆல்கதலன்  ்ாஸ்வடஸ 

என்்து  கவப் 

உணர்தி்றன்  க்ற்ற 

க�ாதிைாகும்.  இதவ 

்ாலில் ் ாஸசுதேவேேன் 

முத்றகளில்  சுட்டிக்  காட்டும்  க�ாதிைாக 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

4.3.2 ஆகஸிந்டடிவ் ்பா்ஸந்பற்றம்

இது,  எலக்ட்ோன்கள்,  எலக்ட்ோன் 

கடத்திகள்  வரிதசயின்  வழிவை  கரிம 

கூட்டுக்ாருள்களிலிருந்து ஆக்ஸிசனுக்கு அல்லது 

பி்ற  கனிம  மூலக்கூறுகளுக்கு  கடத்ைப்டும் 

பா�ேப�

அ�ைன�

ைரேபா� ச��கைர

்ப்டம் 4.2:  எடிபி யின் அதமபபு
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விதைைாகும்.  எடுத்துக்காட்டு:  NADH  மறறும் 

FADH2.  பின்பு,  எலக்ட்ோன்கள்  கவவ்வவறு 

எலக்ட்ோன் கடத்து வரிசதகளின் வழிவை கசன்று 

ஆக்ஸிசதை  அதடகின்்றை.  ஆக்ஸிசவடடிவ் 

்ாஸ்ாரிவலேன்  விதை  எலக்ட்ோன்  கடத்து 

சங்கிலி  விதையின்  வ்ாது  நிகழ்கின்்றை 

(்டம் 4.3).

4.3.3 ஒளிசநசரகத்க ்பா்ஸ்பாரிநெஷன் 

இவ்விதை ஒளி உள்வாங்கும் நி்றமிகள் ககாண்ட 

கசல்களில் ஒளிவசர்க்தகயின் வ்ாது நிகழ்கின்்றை. 

எடுத்துக்காட்டு:  ஒளிவசர்க்தகயில்,  கார்்ன்தட 

ஆக்தேடு  மற்றம்  நீர்  வ்ான்்ற  குத்றந்ை ஆற்றல் 

ககாண்ட  எளிை  க்ாருட்கள்  ஒளி  அற்றலுடன் 

விதைபுரிந்து  குறிப்ாக  சர்க்கதே  வ்ான்்ற 

கூட்டு  கரிம  க்ாருட்கதள  உருவாக்குவதில் 

ஒளிசவசர்க்தக நி்றமிகள் ்ங்குக்றுகின்்றை.

4.4 ்காரந்பாதைடநைட சிதைமாற்றம்

நுண்ணுயிர்கள் க்ரும்்ாலும் கார்வ்ாதைடுவேட் 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடந்து  ஆற்றதல 

க்றுகின்்றை.  இதவவை  ஆற்றல்  க்றுவதில் 

முைன்தமைாை  ஆைாேமாக  உள்ளை. 

கார்வ்ாதைட்வேட்  மூலக்கூறுகுள்  உதடந்து 

ஆற்றதல  உற்த்தி  கசயகின்்றை.  இைைால் 

வளர்சிதை  மாற்றத்தில்  இசகசைல்  முக்கிைமாக 

கருைப்டுகின்்றை.  கார்வ்ாதைட்வேட்களில் 

குளுக்வகாவே  ஆற்றல்  வழங்கும்  ஆைாேமாக 

கசல்களால் ்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

குளுக்வகாஸிலிருந்து  ஆற்றதல  உற்த்தி 

கசயை  நுண்ணுயிர்கள்  க்ாதுவாக  இேண்டு 

கசைல்்ாடுகதள ்ைன்்டுத்துகின்்றை. அதவ

 • சுவாசித்ைல்

 • க�ாதித்ைல்

4.4.1 லசல் சுவாசித்ைல்

ைச�ேடாேசா�

ஸ���ேர� – ெலவ� 
பா�பா�ேலஷ�

ஸ���ேர� – ெலவ� 
பா�பா�ேலஷ�

ஆ
	ேட��
பா�பா�ேலஷ�

��ேத�

�ைளகாைள��

NADH வ�யாக
எல
�ரா�

கடத�ப���றன

��
ேகா� ைப�ேவ�

ஏ.�.� 

ஏ.�.� 

ைம�ேடாகா���யா�

�ெர��
�ழ��

எல
�ரா� கட�
ச��� ம���
ஆ
	ேடஷ�

பா�பா�ேலஷ�

ஏ.�.� 

NADH - FADH
–வ�யாக எல
�ரா�

கடத�ப���றன

ஏ.�.� 

்ப்டம் 4.3:  ்ாஸ்ாரிவலேன்
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சுவாசித்ைல்  என்்து  கரிம  க்ாருட்கள் 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடந்து  இறுதிைாக 

எலக்ட்ோன்கதளக்  கனிம  க்ாருட்கள்  க்றறு 

ஏ.டி.பிதை உற்த்தி கசயயும் கசைல்முத்ற என்று 

வதேைறுக்கப்டுகின்்றது.  காறறு  சுவாசிகளில் 

இறுதிைாக எலக்ட்ோன்கதள க்றுவது ஆக்ஸிசன் 

மறறும்  காறறற்ற  சுவாசிகளில்  ஆக்ஸிசதை 

ைவிர்த்து  பி்ற  கனிம  க்ாருட்களாை  No3,  So4

2-
 

இறுதிைாக எலக்ட்ோன்கதள க்றுகின்்றை.

காறறு  சுவாசித்ைலின்  வ்ாது  குளுக்வகாஸ 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  மூன்று  முைன்தமைாை 

நிதலகளில் நிகழ்கின்்றது. அதவ 

 • கிதளகாதளசிஸ

 • க்கேபஸ சுழறசி

 • எலக்ட்ோன் கடத்து சங்கிலி

கிதள்காதளசி்ஸ

கிதளகாதளசிஸ  என்்து  சர்க்கதே 

மூலக்கூறுகள்  உதடயும்  கசைல்முத்ற  ஆகும். 

அதவ  க�ாதிகளால்  சிதைக்கப்ட்டு  ஏ.டி.பிதை 

உற்த்தி  கசயகின்்றை.  கிதளகாதளசிஸ  என்்து 

குலுக்வகாோைது  ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து 

த்ருவிக் அமிலமாக மாற்றப்டுகின்்றது. அைவைாடு 

சில  ஏ.டி.பி.  மறறும்  ஆற்றல்  உள்ளடங்கிை 

NADH  தையும்  உற்த்தி  கசயகின்்றை.  இதவ 

புவோவகரிவைாட்கள்  மறறும்  யூவகரிவைாட் 

கசல்களின்  தசட்வடாபிளாசத்தில்  நிகழ்கின்்றை. 

கிதளகாதளசிஸ கசல்களின் தமட்வடாகான்டிரிை 

்குதிதை  ைவிர்த்து  தசட்வடாபிளாசத்தில் 

நிகழ்கின்்றை.  கிதளகாதளசிஸ  விதை 

எம்டன்,  வமைர்ைாப,  ்ாோைாஸ  ஆகிவைாோல் 

கண்டுபிடிக்கப்ட்டது.  ஆதகைால்  இம்மூன்று 

விஞ்ானிகளுக்கு  மரிைாதை  அளிக்கும் 

வ�ாக்கத்ைல்  இசசுழறசி  சுருக்கமாக  இ.எம்.பி 

சுழறசி  என்றும்  குறிபபிடப்டுகின்்றது.  இசசுழறசி 

அதைத்து  ைாவேங்களிலும்,  விலங்குகளிலும், 

நுண்ணுயிர்களிலும்  நிகழ்கின்்றை. 

கிதளகாதளசிஸ  சுழறசிக்கு  ஆக்ஸிசன் 

வைதவப்டுவதில்தல.  இதவ  காறறுள்ள  மறறும் 

காறறில்லா  சூழ்நிதலயிலும்  �தடக்்ற  இைலும். 

கிதளகாதளசிஸ விதை என்்து வரிதசைாக ் த்து 

க�ாதிகளால் விதையூக்கப்டும் விதைைாகும்.

்காறறுள்ள சூழ்நிதெ

குளுக்வகாஸ   த்ருவவட்  CO2 + H2O

கிதளகாதளசிஸ 

O2

சுவாசித்ைல்

்காற்றற்ற சூழ்நிதெ

குளுக்வகாஸ   த்ருவவட்   க�ாதித்ைல் 

வழிவை உற்த்திைாை க்ாருட்கள்

C6H12O6 + 2NAD + 2ADP + 2P 

  2CH3 COCOOH + 2 ATP +

  2NADH + 2H
+

குளுக்வகாஸ  6  கார்்ன்கதள  ககாண்ட 

மூலக்கூறு  மறறும்  த்ருவவட்  என்்து 

3 கார்்ன்கதள  ககாண்ட  மூலக்கூறு  ஆகும். 

ஒரு  குளுக்வகாஸ  மூலக்கூறு  கிதளகாதளசிஸ 

சுழறசியில் நுதழந்து 2 த்ருவவட் மூலக்கூறுகதள 

உற்த்தி  கசயகின்்றை.  ஒவ்கவாரு குளூக்வகாஸ 

மூலக்கூறுகலிருந்து  க்றும்  கமாத்ை  ஆற்றல் 

2 ATP (ஏ.டி.வி) மூலக்கூறுகளாகும்.

கிதளகாதளசிஸ  சுழறசி  இேண்டு 

நிதலகதள உள்ளடங்கியுள்ளை. அதவ 

1.  ஆைத்ை  நிதல/ைைாரிபபு  நிதல/

மூலைை  நிதல  -  இங்கு  ஏ.டி.பி 

ஆைது  உட்ககாள்ளப்டுகி்றது  அல்லது 

எடுத்துக்ககாள்ளப்டுகி்றது.

2.  வழங்கும் நிதல  - இங்கு ATP உற்த்தி 

கசயைப்டுகின்்றை (்டம் 4.4).

ைைாரிபபு  நிதலயில்  இேண்டு  ஏ.டி.

பி.  மூலக்கூறுகள்  ்ைன்்டுத்ைப்ட்டு  பி்றகு 

குளூக்வகாோைது  ்ாஸவ்ற்றமதடந்தும், 

உருமாற்றப்ட்டும்  மறறும்  உதடந்தும் 

இேண்டு  மூன்று  கார்்ன்கதளக்  ககாண்ட 

கூட்டுபக்ாருட்களாை  கிலசோல்டிதைடு 

்ாஸவ்ட்  மறறும்  தடதைடுோக்ஸி  அசிவடான் 

்ாஸவ்ட் எை மாற்றதமகின்்றை.

வழங்கும்  நிதல  அல்லது  ஆற்றதல 

்ாதுகாக்கும்  நிதலயில்,  இந்ை  இேண்டு  மூன்று 

கார்்ன்  மூலக்கூறுகள்  (3C)  ்ல  ்டிகளில் 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடந்து  இேண்டு  த்ருவிக் 

அமில  மூலக்கூறுகள்  ைைாரிக்கப்டுகி்றது 

மறறும்  2 NAD
+
  மூலக்கூறுகள்  NADH 

ஒடுக்கமதடகின்்றை  எைவவ  �ான்கு 

ஏ.டி.பி  மூலக்கூறுகள்  ேபஸடிவேட்  கலவல் 

்ாஸ்ாரிவலேைால் உருவாக்கப்டுகின்்றது.

கிதளக்காதலஸிதச  கைாடங்குவைறகு 

இேண்டு ஏ.டி.பி மூலக்கூறுகள் வைதவப்டுகின்்றை 

மறறும்  சுழறசியின்  இறுதியில்  �ான்கு  ATP 

உருவாக்கப்டுகின்்றை.  எைவவ,  ஒவ்கவாரு 

கிதளகாதளசிஸ க�ாதித்ைல்
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�ைளகாைல��

எ��ட� – ேமய ஹா� – பாரனா� வ�தட�

ெஹ�ேஸாைகேன�

���ேகா� –
பா�ேப� ஜேசாெமேர�

���ேகா�

���ேகா� – 6 - பா�ேப�

�ர�ேடா� -6-பா�ேப�

�ளசரா ைஹ� – 3 - பா�ேப�

�ளசரா ைஹ� – 3 – பா�ேப�
ைஹேராெஜேன�

ைடைஹ�ரா��அ�ேடா�
- பா�ேப�

�ளசரா ைஹ� – 3 – பா�ேப� 

3 - பா�ேபா��சேர�

2 - பா�ேபா�ளசேர�

பா�ேபா�ளசேர�

பா�ேபா�ளசேர� ைகேன�

ேமேனாபா�ேபா��சேர� ��ேட�

ைப�ேவ� ைகேன�

ைப��� அ�ல�

இேனாேல�

ைரேயா�பா�ேப�
ஜேசாெமேர�

�ர�ேடா� 1,6 - ைடபா�ேப�

பா�ேபா�ர�ேடாைகேன�

அ ேடாேனா�

்ப்டம் 4.4:  கிதளகாதளசிஸ ்ாதை

குளூக்வகாஸ மூலக்கூறுகளும் ஆக்ஸிசவைற்றம் 

இேண்டு  ATPக்கள்  கிதளகாதளஸிஸ  வழிவை 

க்்றப்டுகின்்றை.

கிதளகாதளசிஸ  விதைக்கு  அக்ஸிஜன் 

வைதவப்டுகி்றைா?

உயர சிநைதை ந்கள்வி்கள்
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கிதள்காதளஸிசிறகு மாறறு முத்ற்கள்

்ல  ்ாக்டீரிைாக்கள்  குளூக்வகாதே 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  கசயவைறகு  கிதளகாதளசிஸ 

விதைகளுடன் வசர்த்து பி்ற வழித்ைடங்கதளயும் 

ககாண்டுள்ளை.  க்ரும்்ாலும்  ்ாக்டீரிைாக்களில் 

நிகழும் க்ாதுவாை வழிைடங்களாை.

 • க்ன்வடாஸ  ்ாஸவ்ட்  வழிப்ாதை  (அ) 

கைக்வசாஸ வமாவைா ்ாஸவ்ட் ேண்ட் 

வழி்ாதை 

 • என்ட்ைர் – வடாடோப வழி்ாதை

கு ளூ க் வ க ா மீ ட் ட ரி ல் 

் ை ன் ் டு த் ை ப ் டு ம் 

ைாள்களில்  உள்ள 

வ வ தி ப க ் ா ரு ள் 

குளூக்வகாஸ ஆக்ஸிவடஸ 

எைப்டும்.  அதவ  இேத்ை  மாதிரிகளில் 

உள்ள  குளூக்வகாஸ  உடன்  விதைபபுரிந்து 

குளூக்வகானிக் அமிலமாக மாறறுகின்்றை.

4.5 டிதை்கார்பாகஸிலிக அமிெ சுழறசி

டி.சி.ஏ.  சுழறசிதை  முைன்முைல்  1937இல்  சர் 

ைான்ஸ  அடால்ப  க்கேபஸ  கஜர்மன்  எனும் 

உயிர்  வவதியிைலாளர்  என்்வோல்  கைளிவாக 

விவரிக்கப்ட்டது.  இதவ  டிதேகார்  ்ாக்ஸிலிக் 

அமில சுழறசி, சிட்ரிக் அமில சுழறசி, ஆம்பிவ்ாலிக் 

சுழறசி என்றும் கூ்றப்டுகின்்றது. புவோவகரிவைாட் 

கசல்களில்,  சிட்ரிக்  அமில  சுழறசிைாைது 

தசட்வடாபிளாசத்திலும் யூக்வகரிவைாட் கசல்களில் 

இதவ தமட்வடாகான்டிரிைத்திலும் நிகழ்கின்்றை.

இசகசைலில்  குளூக்வகாஸ  வழிபக்ாருளாை 

ககாழுபபு  அமிலங்கள்  மறறும்  அமிவைா 

அமிலங்கள் ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து வரிதசைாக 

்ல்வவறு  க�ாதிகளால்  கட்டுப்டுத்ைப்ட்டு 

கார்்ன்தடைாக்தசடாக  மாற்றப்டுகின்்றை. 

க்கேபஸ  சுழறசில்,  வமறகூறிை  எரிக்ாருட்கள் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து உைர் ஆற்றல் ககாண்ட 

எலக்ட்ோன்கதள  வசகரித்து  கசைல்்டுத்ைப்ட்ட 

ஏலக்ட்ோன்  கடத்திகளாை  NADH  மறறும்  FADH2

 

வழிவை கடத்ைப்டுகின்்றை.

வமலும்  க்கேபஸ  சுழறசிைாைது  ்ல  பி்ற 

மூலக்கூறுகள் உருவாகும் முன்வைாடி ஆைாேமாக 

விளங்குகி்றது.  எைவவ  இசசுழறசி  ஆம்பிவ்ாலிக் 

வழித்ைடம்  (வளர்மாற்றம்  மறறும்  சிதைமாற்றம் 

ஆகிை  இேண்டு  கசைல்களும்  இசசுழறசியில் 

நிகழ்கின்்றை)  எைப்டுகி்றது.  இசசுழறசியிதை 

மூலக்கூறுகள்  உருவாக்குைல்  மறறும் 

சிதைத்ைல்  ஆகிை  இேண்டு  கசைல்களுக்கும் 

்ைன்்டுத்ை்டலாம்.

த்ருவவட் = CoA-SH + NAD
+

த்ருவவட் டிதைடிவோஜிவைஸ கூட்டுக�ாதி

 

அசிதடல் CoA + CO2 + NADH

த்ருவவட்  வ�ேடிைாக  க்கேபஸ  சுழறசியில் 

நுதழவதில்தல.  ைைாரிபபு  ்டிகளில்,  இதவ 

பி்றகு  கார்்ன்  மூலக்கூறுகதள  இழந்து  பின் 

இேண்டு  கார்்ன்கதள  ககாண்ட  கூட்டு 

க்ாருளாக  மாற்றப்டுகின்்றை.  இசகசைல்முத்ற 

கார்்ாக்சில்  நீக்கம்  என்்றதழக்கப்டுகின்்றது. 

இேண்டு கார்்ன்கதள ககாண்ட அசிட்தடல் குழு 

வகாஎன்தசம்  Aயுடன்  அதிக  ஆற்றல்  ககாண்ட 

இதணபபுகளுடன்  இதணந்து  அசிதடல் 

வகாஎன்தசம் (அசிட்தடல் CoA) உருவாக்கப்டும்.

பிடிகைசசி த்ருவவட்  டீதைட்வோஜிவைஸ 

கூட்டிதணவு  (காம்பிளக்ஸ) 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடகி்றது  வமலும்  NAD
+ 

ஒடுக்கமதடந்து  NADH  ஆக  மாற்றப்டுகின்்றது. 

இந்க�ாதிவை  த்ருவவட்  அசிட்தடல்  CoAவாக 

மாற்றமதடவைறகு  காேணமாகும்.  எைவவ 

இந்க�ாதி  கிதளக்காதலசிஸ  வளர்சிதை 

மாற்ற  வழித்ைடத்தை  சிட்ரிக்  அமில  வழித்துடன் 

இதணந்து கசைல்்டுவதில் ்ங்குக்றுகின்்றை.

த ் ரு வ வ ட் 

டிதைட்வ ே ாஜிவைஸ 

குத்ற்ாடுடன்  பி்றந்ை 

குழந்தைகளில் க்ாதுவாக 

வலக்டிக்  அசிவடாசிஸ 

மறறும்  கைாடர்ந்து  குத்றவாை  உணவு 

உட்ககாள்ளுைல்  வ்ான்்றதவகதள 

உண்டாக்குகின்்றை.

த்ருவவட்  டிதைடிவோஜிவைஸ 

அதணவு  எனும்  மூன்று  க�ாதிகள்  ககாண்ட 

கூட்டு  க்ாருளால்  த்ருவவட்  அசிட்தடல் 

CoA  ஆக  மாற்றப்டும்  கசைவல  த்ருவவட் 

டிகார்்ாக்ஸிவலேன் எைப்டும்.

பின்பு  அசிதடல்  CoA  சிட்ரிக்  அமில 

சுழறசியில்  கசல்சுவாசத்தை  வமறககாள்வைறகும். 
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வமலும்  இந்க�ாதி  கிதளக்காதலசிஸ 

விதை  டி.சி.ஏ  சுழறசியுடன்  இதணவைறகும் 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றது (்டம் 4.5).

க்கேபஸ  சுழறசியில்  த்ருவிக்  அமிலம் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்ைதிலிருந்து  அதிக 

வவதி  ஆற்றல்  �த்றந்ை  க்ாருட்களாை 

ATP,  NADH,  FADH2  ஆகிை  க்ாருட்கதள 

உற்த்தி  கசயகின்்றை.  த்ருவிக்  அமிலம்  ஒரு 

கார்்ன்  அணுக்கதள  இழந்து  CO2  ஆகவும் 

மறறும்  NAD
+
  ஒடுக்கமதடந்து  NADH  ஆக 

ஒடுக்கமதடகின்்றது.  இேண்டு  கார்்ன்கதள 

ககாண்ட  அசிதடல்  மூலக்கூறு  வகாஎன்தசம் 

Aவுடன்  இதணக்கப்டுகின்்றது.  அசிட்தடல் 

CoA  வில்  உள்ள  அசிட்தடல்  கைாகுதிதை  4C 

ககாண்ட கூட்டுக்ாருளுடன் (ஆக்ேவலாஅசிவடட்) 

இடமாற்றப்டுகின்்றது.  பின்பு  6C 

கூட்டுக்ாருளாை சிட்வேட்தட உண்டாகுகின்்றது. 

வகாஎன்தசம்A  கவளிவைற்றப்ட்டு  பி்றகு 

மீண்டும்  இதணபபு  விதைகளுக்கு 

கசன்று  மறக்றாரு  அசிட்தடல்  CoAதவ 

உண்டாக்குகின்்றது.  ஆக்ேவலாஅசிட்வடட் 

என்்து  இங்கு  வளர்சிதை  மாற்ற  வழித்ைடத்தில் 

முைல்  விதை்டுக்ாருளாகவும்  மறறும் 

இறுதிக்ாருளாகவும் உள்ளது (ஒரு வதளைத்தை 

உருவாக்குைல்).

ைப�ேவ�

அ��ைட� ேகா.ஏ
ேகா.ஏ

��ேர�

அேகா�ேட�
ஆ�ஸேலாஅ�ேட�

ேமேல� �ைஹ�ேரா�ேன�

ேமேல�

��மேர�

ஸ��ேன�

ஜேசா��ேர�

ஜேஸ��ேர� �ைஹ�ேரா�ேன�

ஸ��ேன�

ஸ��ேன� �ைஹ�ேரா�ேன�

ஸ��ைன� – CoA – � தேட�

ஆைச �� எ�

எ ைச�க�

ேகாய ைச��

வள���ைசமா�ற�ெபா��க�

ம�றவ�க�

ஸ��ைன� – CoA

α - ��ேடா��டேர� 
�ைஹ�ேரா�ேன�

α - ��ேடா��டேர� ���� அ�ல� �ழ�� / �ெர�� �ழ��

��ேர� � ேத�

்ப்டம் 4.5:  க்கேபஸ சுழறசி
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பின் சிட்வேட் உருவாக்கப்டுகி்றது. இசசுழறசி 

கைாடந்து  ஏழு  கவவ்வவறு  க�ாதிகளால் 

விதையூக்கப்ட்டு  ஐவசாசிட்வேட்,  கீட்வடா 

குளூடவேட்,  சக்ஸிதைல்  CoA,  சக்ஸிவைட், 

பியுமவேட்,  மாவலட்  மறறும்  ஆக்ேவலா  அசிவடட் 

வ்ான்்றதவ உண்டாக்குகின்்றை.

க்கேபஸ சுழறசியின் இறுதியில் ஒரு த்ருவிக் 

அமிலமாைது  இேண்டு  CoA,  1ATP  (ேபஸட்வேட் 

்ாஸ்ாரிவலேன்),  3  NADH  மறறும்  1  FADH2 

தவ  உறுவாக்குகின்்றை.  பின்பு  NADH  மறறும் 

FADH2,  எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலிைால் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து  அதிக  ATPகதள 

வழங்குகின்்றை.

4.6 எெகடைான் ்க்டத்து சஙகிலி

எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலி  என்்து  எலக்ட்ோன் 

கடத்திகள் கைாடர் வரிதசயில் உள்ளடங்கியுள்ளது. 

இதில், ஆக்ஸிசவைற்றம் மறறும் ஒடுக்க விதைகள் 

நிகழ்கின்்றை.  இடிசி  (ETC)  ைாைது,  யூவகரிவைாட் 

கசல்களில்,  தமட்வடாகான்டிரிைாவின் 

உள்சவ்வுகளிலும், புவோவகரிவைாட்களில் பிளாஸமா 

சவ்வு அல்லது தசட்வடாபிளாசத்திலும் நிகழ்கின்்றது.

தமட்வடாகான்டிரிைாவின்  உள்சவ்வுகளில் 

க்ாதிந்துள்ள  எலக்ட்ோன்  கடத்திகளின் 

வழிவை  எலக்ட்ோன்கதள  ககாடுப்தவகளாை 

NADH  மறறும்  FADH2  யிடமிருந்து  ஆக்ஸிசன் 

மூலக்கூறுகள்  க்றுகின்்றை.  இசகசைலில், 

புவோடான்கள் தமட்வடாகான்டிரிைாவின் வமட்ரிக்ஸ 

்குதியிலிருந்து  உள்சவ்வுகளுக்கு  இதடயில் 

அழுத்ைப்டுகின்்றை, அவை வ�ேத்தில் O2 மறறும் H
+
 

வுடன் இதணந்து நீர் உருவாகின்்றது (்டம் 4.6).

ஏன்  ஒவ்கவாரு  NADH  3  ATPக்கதளயும் 

மறறும்  ஒவ்கவாரு  FADH2  2  ATPக்கதள 

உருவாக்கின்்றை?

உயர சிநைதை ந்கள்வி்கள்

எலக்ட்ோன்கள்  சங்கிலியின்  வழிவை 

கடந்து  கசல்லும்  க்ாழுது  அவறறின்  ைனி 

ஆற்றல்  அதிகப்டிைாை  ATPைாக  வசமித்து 

தவக்கப்டுகின்்றது.  எலக்ட்ோன்கதள 

கடத்துவைன்  வழிவை  ATPக்கதள  உருவாக்கும் 

கசைல்முத்றவை  ஆக்ஸிவடட்டிவ்  ்ாஸ 

்ாரிவலேன் என்்றதழக்கப்டுகின்்றது. 

சுவாச  சங்கிலி  என்்து  ஒரு  எலக்ட்ோன் 

கடத்து  சங்கிலி  ஆகும்.  இதில்  எலக்ட்ோன் 

இதணகவளா அல்லது ஆகிஸிசவைற்றம் அதடந்ை 

க்ாருட்களிலிருந்து  கவளிவைறும்  எலக்ோன் 

இதணக்வளா  அல்லது  எலக்ட்ோன்கதள 

ககாண்ட  தைட்ேஜன்  அணுக்கவளா 

ஏ.�.�
��ேத�

ைச�ேடா�ேரா� –
ஆ�
ேடா� அைண�

ைச�ேடா�ேரா� b–c1
அைண�

NADH �ைஹ�ேரா�ேன�
அைண�

்ப்டம் 4.6:  எலக்ட்ோன் கடத்து சங்கிலி மறறும் ATPயின் ககமிஆஸ மாட்டிக்
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ஆக்ஸிசன்  ஒடுக்கமதடந்து  நிோகுைலில் 

இதணக்கப்டுகின்்றை.

தமட்வடாகான்டிரிைல் அதமபபில் எலக்ட்ோன் 

கடத்திகள்  மூன்று  ்குதிகளாக  வரிதசைாக 

அதமந்துள்ளை. அதவ

பிநளநவாபுைைங்கள்: இபபுேைம்  பிவளவிதை 

ககாண்டுள்ளை. இதவ ஒரு ரிவ்ாபிவளவினிலிருந்து 

க்்றப்டுகின்்ற  (Vit  B2)  வகாஎன்தசம்  ஆகும். 

பிவளாவவாபுேைங்களில்  ஒரு  முக்கிை  புேைம் 

பிவளவின் வமாவைா நியுக்ளிவைாதடட் ஆகும்.

யுபிகுயிநைான் (ந்காஎன்தசம் Q): இதவ 

சிறிை புேைங்கல்லாை கடத்திகள் ஆகும்.

தசந்டாகுநைாம்்கள்: இபபுேைங்கள் 

இரும்புத்கைாகுதிதை  ககாண்டுள்ளை,  ஒடுக்க 

நிதலயிலும்  மாற்றாக  ஆக்ஸிவைற்றமதடந்ை 

நிதலயிலும்  உள்ளை.  எலக்ட்ோன்  கடத்து 

சங்கிலியில் கசட்வடாகுவோம்களாை Cyt b, Cyt c1, 

Cyt c, Cyt a, Cya3 ஆகிைதவ உள்ளடங்கியுள்ளை.

எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலியின்  முைல் 

்டியில்  உைர்  ஆற்றல்  ககாண்ட  எலக்ட்ோன்கள் 

NADH  லிருந்து  FMNக்கு  மாற்றப்டுகின்்றை. 

உண்தமயில்  இதவ  2e
-
உள்ளடக்கிை 

தைட்ேஜன் FMNக்கு கடத்ைப்டுகின்்றை.

நீர்த்ை  ஊடக்கத்திலிருந்து  கூடுைலாக 

H
+
கதள  எடுத்துச  கசல்கின்்றை.  இைைால் 

முைல்  மாற்றத்தில்  NADHைாைது  NAD
+
ைாக 

அக்ஸிசவைற்றமதடகின்்றது. FMN ைாைது FMNH2 

ைாக ஒடுக்கமதடகின்்றது.

இேண்டாவது ் டியில், FMNH2 ஆைது 2 H
+
கதள 

தமட்வடாகான்டிரிை  சவ்வின்  மறு்க்கத்திறகு 

�கர்த்துகின்்றை  மறறும்  2  எலக்ட்ோன்கள் 

வகாஎன்தசம்  Qவிறக  கடத்தி  கசல்கின்்றை. 

இைைால்  FMNH2  ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து  FMN 

ஆக  மாற்றப்டுகின்்றை.  வகாஎன்தசம்  Qயும் 

கூடுைலாக 2H
+
  நீர்த்ை ஊடகத்திலிருந்து  சவ்வின் 

மறு்க்கத்திறகு கவளிவைறறுகின்்றை.

அடுத்ை்டியில், எலக்க்டோன்கள் கைாடர்சசிைாக 

வகாஎன்தசம்  Qவிலிருந்து  Cyt  b,  Cyt  c1,  Cyt  c, 

Cyt a, Cya3விறகு எடுத்துசகசல்லப்டுகின்்றை.

சங்கிலியில்  உள்ள  ஒவ்கவாரு 

தசட்வடாகுவோம்களும்  எலக்கட்ோன்கதள 

எடுக்கும்க்ாழுது  ஒடுக்கமதடகின்்றை  மறறும் 

எலக்கட்ோன்கதள  ககாடுக்கும்க்ாழுது 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடகின்்றை.

க்கேபஸ  சுழறசியிலிருந்து  க்்றப்டும் 

FADH2  ஆைது  எலக்ட்ோன்களின்  மறக்றாரு 

ஆைாேமாகும்.  இ.டி.சி.யின்  இறுதியில்,  NADH 

ஆைது 3 புவோடான்கதள கவளிவைறறுகின்்றை. 

(3  ATP  உற்த்தி  கசயைல்)  ஆைால்  FADH2 

2 புவோட்டான்கதள மட்டும் கவளிவைறறுகின்்றை. 

(ATP உற்த்தி கசயைல்).

4.6.1 ATPயின் ல்கமிஆ்ஸ மாடடிக 

இயக்கமுத்ற

ATPயின்  உற்த்தி,  ககமிஆஸ  மாட்டிக் 

இைக்கமுத்றயின்  வாயிலாக �த்டல்பறுகி்றது 

எை 1961யில் பீட்டர் மிட்கசல்  என்னும் 

உயிர்வவதியிைலாளோல்  முைல் முைலில் 

முன்கமாழிைப்ட்ட்டது.  ETCயில்,  உைர்  ஆற்றல் 

எலக்ட்ோன்கள்  NADH  யிலிருந்து  எலக்ட்ோன் 

கடத்திகதள கடந்து கசல்லும் க்ாழுது சங்கிலியில் 

உள்ள சில கடத்திகள் புவோட்டான்கதள அழுத்தி 

சவ்விலிருந்து  உள்சவ்வின்  இதடகவளிக்கு 

கடத்துகின்்றை.  ஆைலால்  அடர்த்தி 

கசரிவுக்கு  கூடுைலாக  ஒரு  மின்  சுதம  கசரிவு 

உருவாக்கப்டுகி்றது. உருவாக்கப்ட்ட மின் வவதி 

கசரிவு க்றறுள்ள உள்ளார்ந்ை ஆற்றல் புவோடான் 

�கர்வு விதச எைப்டும்.

புவோட்டான்கள்  புேை வழித்ைடங்கள் வழிைாக 

சவ்வுகதள  கடந்து  கசன்று  ்ேவுகின்்றை.  அதவ 

ஏ.டி.பி.ஏஸ  எனும்  க�ாதியிதை  ககாண்டுள்ளை. 

இப்ாயவு  (ஓட்டம்)  நிகழும்  க்ாழுது  ஆற்றல் 

கவளிவைற்றப்டும்.  பி்றகு  அதவ  க�ாதிகளால் 

்ைன்்டுத்ைப்ட்டு ADP மறறும் ் ாஸவ்ட்டிலிருந்து 

ATP உருவாக்கப்டுகின்்றை. 

சங்கிலியின்  இறுதியில்,  எலக்ட்ோன்கள் 

வமட்ரிக்ஸ  நீர்மத்தில்  உள்ள  புவோட்டான்கள் 

மறறும் O2 இதணந்து நிதே உருவாக்குகின்்றை. 

எைவவ O2 மூலக்கூறுகவள இறுதிைாக எலக்ட்ோன் 

ஏறபிைாகும்.  எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலிைாைது 

ஒளி  ்ாஸவ்ற்ற  கசைல்களிலும்  நிகழ்கின்்றை. 

தசவைா்ாக்டீரிைாவின்  தைலகாயடு  சவ்விலும், 

யூவகரிவைாட்களில்  ்சுங்கனிங்கங்கள் 

(குவளாவோமிளாஸட்கள்)  வ்ான்்ற  ைளங்களில் 

அதமந்துள்ளை (்டம் 4.7).

்காறறுள்ள சுவாசித்ைலின் நமறபு்றப்பாரதவ:

 • எலக்ட்ோன் கடத்து  சங்கிலி வழிவை மீண்டும் 

உற்த்திைாகும்  NAD  மறறும்  FAD  மீண்டும் 
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எல��ர�

்ப்டம் 4.7:  காறறுச சுவாசத்தின் கண்வணாட்டம்

கிதளதெசி்ஸ

1.  குளுக்வகாஸ ஆக்ஸிசவைற்ற அதடந்து த்ருவிக் 

அமிலம் ஆைல்

2. 2NADHயின் ைைாரிபபு

ையாரிபபு ்படி்கள்

2ATP (இ.டி.சியில் ஆக்ஸிவடட்டிவ் ் ாஸ்ாரிவலேன்)

6ATP (இ.டி.சியில் ஆக்ஸிவடட்டிவ் ் ாஸ்ாரிவலேன்)

ையாரிபபு ்படிநிதெ

1. அசிதடல் CoA மறறும் 

2. 2 NADHயின் உற்த்தி 

6ATP (இ.டி.சியில் ஆக்ஸிவடட்டிவ் ் ாஸ்ாரிவலேன்)

கலைப்ஸ சுழறசி 

1.  சக்ஸிதைைல்  CoA  ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து 

சக்ஸினிக் அமிலமாக மாற்றமதடகின்்றது.

2. 6NADHயின் உற்த்தி 

3. 2FADH

2ATP (ேபஸட்வேட் கலவல் ்ாஸ்ாரிவலேன்)

18ATP (இ.டி.சியில் ஆக்ஸிவடட்டிவ் ்ாஸ்ாரிவலேன்)

4ATP (இ.டி.சியில் ஆக்ஸிவடட்டிவ் ்ாஸ்ாரிவலேன்)

1NADH = 3ATP 1FADH2 = 2ATP

அட்டவதை 4.2:  புவோக்வகரிவைாட்களில் சுவாத்ைலின் வ்ாது உருவாக்கப்டும் கமாத்ை ATPகள்
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கிதளகாதளசிஸ மறறும் க்கேபஸ சுழறசியில் 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

 • எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலியில்  கடத்ைப்டும் 

்ல்வவறு  எலக்ட்ோன்கள்  மாற்றமதடந்து 

ஏ்றக்குத்றை  34  ATPக்கதள  உற்த்தி 

கசயகின்்றை.

(10 NADH = 10 x 3 = 30 + 2 FADH2 = 2 x 2 = 4) 

புவோக்வகரிவைாட்களில்  குளுக்வகாஸ 

மூலக்கூ்றாைது  ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடந்து 

கமாத்ைம்  38  ATP  மூலக்கூறுகதள  உற்த்தி 

கசயகின்்றது. ஆைால் யூக்வகரிவைாட்களில் 36 ATP 

மூலக்கூறுகள்  மட்டும்  உற்த்திைாகின்்றை. 

ஏகைன்்றால் யூக்வகரிவைாட்களில் எலக்ட்ோன்கள் 

தசட்வடாபிளாசத்திலிருந்து  தமட்கான்டிரிை 

சவ்விதை  முழுவதும்  கடந்து  கசல்லும்  க்ாழுது 

சில ஆற்றல் இழபபு ஏற்டுகின்்றது.

க்கேபஸ  விதைைாைது  எலக்ட்ோன்  கடத்து 

சங்கிலியிலிருந்து  ைனித்து  கசைல்்டுகின்்றது 

(அட்டவதண 4.2).  அத்ைதகை  பிரித்ைல்  கசைல் 

புவோக்வகரிவைாட்களில் காணப்டுவதில்தல.

C6H12O6 + 6CO2 + 38ADP + 38Pi

  6CO2 + 6H2O + 38ATP

4.7 ல்காழுபபு சிதைமாற்றம்

நுண்ணுயிர்கள்  க்ாதுவாக  கைாடர்ந்து 

்ல்வவறு  ககாழுபபுகளாை  டிதேகிளிசதேடு 

அல்லது  டிதேகிளிசோல்  (கிளசோல்  மறறும் 

ககாழுபபு  அமிலங்கள்,  அதிக  எஸடர்கள்)  ஆற்றல் 

அளிக்கும்  ஆைாேங்களாக  வசமிக்கப்ட்டு  பின்பு 

்ைன்்டுகின்்றை. இதவ நீர் ் குபபிைால் கிளிசோல் 

மறறும் ககாழுபபு அமிலங்களாக நுண்ணுயிர்களின் 

லிவ்ஸ எனும் க�ாதியிைால் மாற்றப்டுகின்்றை. 

பி்றகு  கிளசோலாைது  ்ாஸவ்ற்றம்  மறறும் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து  தடதைோக்ஸி 

அசிவடான்  ்ாஸவ்ட்டாக  மாற்றப்டுகின்்றை. 

பி்றகு அதவ கிதளக்காதளசிஸ வழித்ைடங்களில் 

சிதை  மாற்றமதடகின்்றை.  இதை  கைாடர்ந்து 

டிதேகிளிசோல்  மறறும்  பி்ற  ககாழுபபுகலிருந்து 

க்றும் ககாழுபபு அமிலங்கள் பீட்டா ஆக்ஸிசவைற்ற 

வழித்ைடத்தில்  ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடகின்்றை. 

இவ்வழித்ைடத்தில்  ககாழுபபு  அமிலங்கள் 

சிதைக்கப்ட்டு அசிட்தடல் CoA வாக மாற்றப்ட்டு 

(2C  துண்டுகள்)  பி்றகு  அதவ  TCA  சுழறசியில் 

நுதழகின்்றை.

குமிழ்கள்  காணப்டுவது  வகட்டவலஸ 

இருத்ைதல  முடிவில்  உறுதிப்டுத்துகி்றது. 

ஒரு  நுண்ணுயிர்  வகட்டவலஸ  க�ாதியிதை 

உற்த்தி கசயயுகமனில். அவறறுடன் தைட்ேஜன் 

க்ோக்தேதட  வசர்க்கும்  க்ாழுது  ஆக்ஸிசன் 

குமிழ்கதள உருவாக்குகின்்றது.

இன்த்றை  காலநிதலயில்  ஒரு 

முக்கிை  சுறறுசூழல்  பிேசசதைகளில் 

க்ட்வோவவதி  கைாழிறசாதல  கைாடர்்ாை 

கசைல்்ாடுகளிலிருந்து  கவளிவரும் 

தைட்வோகார்்ன்  எனும்  வவதிக்ாருட்களால் 

அசுத்ைப்டுத்துைாகும்.  ்ல்வவறு  ்ாக்டீரிைாக்கள் 

இவ்வதக  தைடிவோகார்்ன்கதள  உணவாக 

உட்ககாண்டு மாசு்ாட்தட குத்றக்க இைலும்.

ஸீவடாவமாைாஸ புட்டீடா (ஸீப்ர்்க்) அல்வகனி 

வவாோக்ஸ வ்ார்குகமன்ஸ, தமக்வகா்ாக்டீரிைம், 

பிரிவி்ாக்டீரிைம்,  ஆஸ்ர்ஜில்லஸ,  க்னிசிலிைம், 

கான்டிடா லிவ்ாதலடிகா வ்ான்்ற நுண்ணுயிர்கள் 

க்ாதுவாக  க்ட்வோலிை  க்ாருட்கதள 

சிதைத்ைலில்  முக்கிை  காேணிகளாகின்்றை. 

இவ்வத்க நுண்ணுயிர்கள் முககியமா்க 

்பநயாலைமிடியிலும் சுறறுசசூழல் மாசத்டவதையும் 

குத்றககின்்றை. சிைறிய எண்லைய்கதள 

சிதைப்பதில் முைன்தமயா்க ்பணியாறறுகின்்றை.

4.8 புைை சிதைமாற்றம்

்ல  நுண்ணுயிர்கள்  புேைங்கதள  அைன் 

கார்்ன்  மறறும்  ஆற்றலுக்கு  ஆைாேமாக 

்ைன்்டுகின்்றது.  வ�ாய  உண்டாக்கும் 

நுண்ணுயிர்கள்  புவோடிவைஸ  க�ாதிதை 

சுேக்கின்்றை.  அதவ  புேைங்கள்  மற்றம் 

்ாலிக்ட்தடட்கதள  நீர்்குபபு  கசயது  அமிவைா 

அமிலங்களாக  மாறறுகின்்றை.  பி்றகு  அதவ 

கவளிவைறும்  கசல்களுக்குள்  கடத்ைப்ட்டு 

சிதைமாற்றம்  அதடகின்்றை.  புவோட்டிவைஸ 

(க்ட்டிவடஸ  அல்லது  புவோடிவைஸ) 

புேங்களின்  சிதைவிறகு  உைவிபுரிகின்்றை 

(்டம் 4.8).  இவ்வதக  புேைங்கதள  சிதைக்கும் 

க�ாதிகள்  இறுதிைாக  புேைங்களின்  நீண்ட 

சங்கிலிதை உதடத்து  அமிவைா  அமிலங்களாக 

மாறறுகின்்றை.  இந்க�ாதிகள்  விதைபபுரியும் 

ைளங்களின்  அடிப்தடயில்  புேைங்கள் 

உதடக்கப்டுவைால் அதவ எக்வோக்பபிவடஸ 

மறறும்  எண்வடாக்படிவடஸ  எை 

வதகப்டுத்ைப்டுகின்்றை. இபபுேை சிதைவுறுைல் 
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்ப்டம் 4.8:  புேைம் , கார்வ்ாைடிவேட் மறறும் லிபபிடுகளின் ஒட்டுகமாத்ை வளர்சிதை மாற்றம்

இேண்டு  விதைகளில்  ஈடு்டுத்துகின்்றை. 

அதவ

 • அமிவைாநீக்கம்

 • அமிவைா மாற்றம்

அமிவைாநீக்கம்  என்்து  அமிவைா 

அமிலத்திலிருந்து  அமிவைா  கைாகுதிதை 

நீக்குவைாகும். அமிவைா மாற்றம் என்்து அமிவைா 

அமிலத்திலிருந்து அமிவைா கைாகுதிதை அமிவைா 

அமில ஏறபிகளுக்கு மாறறுவைாகும்.

அமிவைா  நீக்கத்தின்  விதளவாக  வைான்றிை 

கரிம  அமிலங்கள்  த்ருவிக்  அமிலங்களாக 

மாற்றப்டுகின்்றை.  பின்  அதவ  அசிட்தடல் 

CoA  அல்லது  டி.சி.ஏ  சுழறசியின்  இதடப்ட்ட 

க்ாருட்களாக  ஆற்றதல  கவளிவைறறுகின்்றை. 

அமிவைா  நீக்கதிலிருந்து  உருவாை 

அதிக  த�ட்ேஜன்  அவமானிை  அைாைாக 

கவளிவைற்றப்டுகி்றது.

்ல்வவறு  சிதைமாற்ற 

மு த ்ற க ள ா ை 

இேத்ைம்  உத்றைல், 

த ் ரி வ ை ா த ல சி ஸ , 

க ா ம் பி ளி க ம ன் ட் 

கசைல்்டுத்துைல்,  ்ாவகாதேட்வடாசிஸ, 

இேத்ை  அழுத்ை  கட்டுப்ாடு  ஆகிைதவ 

புவோட்டிவைோல் கட்டுப்டுத்ைப்டுகின்்றை

4.9 ல�ாதித்ைல்

1856  இல்  லூயிஸ  ்ாஸசர்  என்்வோல் 

முைன்முைலாக  ஈஸடில்  க�ாதித்ைல்  விதைக்கு 

கசைல்விளக்கமளிக்கப்ட்டது.  க�ாதித்ைல் 

மறறும்  அைன்  �தடமுத்றப  ்ைன்கள் 

்றறிை  கல்விமுத்றவை  தேமாலஜி  எை 

க்ைரிடப்ட்டது.  காற்றற்ற  சூழ்நிதலயில்  மட்டும் 

சிதைவுறுைல்  கசைல்்ாட்டின்  வழிவை  ஆற்றதல 

கவளிவைறறுைவல  க�ாதித்ைல்  எைப்டும். 

சர்க்கதே  அல்லது  பி்ற  கரிம  மூலக்கூறுகள் 
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சிதைவதடந்து  ஆற்றல்  கவளிவைற்றப்டுைல் 

என்றும் வதேைறுக்கப்டுகின்்றை.

இவ்விதைக்கு  அக்ஸிசன்  அல்லது  ETC 

(இடிசி)  வைதவப்டுவதில்தல,  மறறும்  கரிம 

மூலக்  கூறுகள்  இறுதிைாை  எலக்ட்ோன் 

ஏறபிைாக  ்ைன்்டுத்துகின்்றை.  க�ாதித்ைல் 

விதைைாைது  சிறிை  அளவு  ஆற்றல்  மட்டுவம 

கவளிவைறறுகின்்றை.

காறறில்லா  சுவாசிகளில்  NADH 

ஆக்ஸிசவைற்றம்  அதடந்து  NAD
+
  ஆக 

மாற்றமதடவைறகு எலக்ட்ோன் கடத்து சங்கிலிதை 

்ைன்்டுத்துவதில்தல,  எைவவ  க�ாதித்ைல் 

முத்றைாைது  கைாடர்ந்து  NAD
+
  வழிங்குைதல 

்ோமரிக்கவும்  இைல்்ாை  வழித்ைடங்கள் 

்ாதைகள் சரிைாக கசைல்்டவும் மாறறு முத்றைாக 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

ைன்விரும்பி  காறறில்லா  சுவாசிகள் 

காற்றற்ற  சூழ்நிதலயில்  க�ாதித்ைலும் 

காறறுள்ள  க்ாழுது  சுவாசித்ைல்  நிகழ்வுகளும் 

்ைன்்டுத்ை  முடியும்.  க�ாதித்ைலில்  NADH 

மீண்டும்  ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து  NAD
+
 

த்ருவிக்  அமிலம்  ்ல்வவறு  கரிம  அமிலமாக 

மாற்றப்டுகின்்றை.

க�ாதித்ைலின் க்ாழுது, NADH என்்து மீண்டும் 

வகாஎன்தசம்  NAD
+
  ஆக  மாற்றப்டுகின்்றது. 

எைவவ  அதவ  மீண்டும்  கிதளகாதளசிஸ 

சுழறசிக்கு ்ைன்்டுத்ை முடியும் (்டம் 4.9).

கரிம  எலக்ட்ோன்  ஏறபிகளாை  த்ருவவட் 

அல்லது  அசிட்டால்மதைடு  NADHவுடன் 

விதைபபுரிந்து  NAD
+ 
ஆகவும்,  CO2  மறறும்  கரிம 

கதேப்ான்களாை  எத்ைாைல்  வ்ான்்றவறத்ற 

உற்த்தி  கசயகின்்றை.  க�ாதித்ைதல  லாக்டிக் 

அமிலம்  க�ாதித்ைல்  மறறும்  ஆல்கைால் 

க�ாதித்ைல் என்றும் வதகப்டுத்ைலாம்.

அக்யூபிக்ஸ  (நீர் 

ை ை ா ரி ப ் ா ள ர் ) 

அக்யூவ்சிவை  என்்து 

்ல்வவறு  கடுதமைாை 

சுறறுசசூழல்  அதமபபில் 

வாழும்  ்ாக்டீரிைாக்கதள  வசகரிப்ைாகும். 

இதவ  தைட்ேஜன்  ஆக்ஸிசவைற்றம் 

அதடவைால் நீதே உருவாக்குகின்்றை.

4.9.1 ொகடிக அமிெ ல�ாதித்ைல்

கிதளக்காதளசிஸ  சுழறசியின்  க்ாழுது  லாக்டிக் 

அமிலம்  க�ாதித்ைலின்  முைல்  ்டியில்  ஒரு 

குளுக்வகாஸ மூலக்கூறு ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து 

இேண்டு த்ருவிக் அமிலங்கதளயும் ஆற்றதலயும் 

உருவாக்குகி்றது.  ேபாக்ய்டபா்பாசிலேஸ  மறறும் 

ஸசைபய்டபா்கபாக்்கஸ  என்்தவ  லாக்டிக்  அமிலம் 

உற்த்தி கசயயும் ் ாக்டீரிைாக்கள் ஆகும். ் ால பி்றகு 

க�ாதிக்கப்ட்ட  க்ாருட்களாை  ையிர்,  வைாகர்ட் 

்ப்டம் 4.9:  NADH மறறும் NAD யின் உயிர்வவதியிைல் ்ரிமாற்றம்

���ேகா�

2 எ�தனா�

2 அ��டா�ைஹ


2 ைப�ேவ�
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ம��

அ���� அ	ல�
அ��ேடா� -
���டனா�

அ��ேடா�
- ���டனா� பா���யஈ��

எ�தனா� ம�� CO2
 எ�தனா�

ஆ�கஹா��லா��� அ	ல�

���ேகா�

ைப�ேவ�

லா�ேடாேப�ல�
�ெர�ேடாகா�க� �ெர�ேடாைம��

பா� ெபா��க� ஆ�கஹா��
ம�மான�க� பாலாைட க�� ெதா��சாைல

கைர�பா�க�

����� அ	ல�,
���டனா�,
அ��ேடா�,

CO2

்ப்டம் 4.10:  நுண்ணுயிர் க�ாதித்ைல் கசைலிைால் உண்டாை ்ல்வவறு க்ாருட்கள்

மறறும்  ்ாலாதடக்கட்டிைாக  மாற்றப்டுகின்்றை 

(்டம் 4.10).

்ாலில்  உள்ள  லாகட்வடாஸ  க�ாத்ைலின் 

வ்ாது  இப்ாக்டீரிைாக்களால்  லாக்டிக்  அமிலமாக 

மாறறுகின்்றை. அதவ ்ாலில் உள்ள புேைத்துடன் 

கசைல்்ட்டு  வைாகர்டின்  அதமபபு,  புளிபபு  சுதவ 

வ்ான்்ற  ்ண்புகதள  வழங்குகின்்றை.  இங்கு 

வலக்வடஸ  எனும்  க�ாதி  ்ாக்டீரிைாக்களால் 

உற்த்தி  கசயைப்ட்டு  அதவ  லாக்வடாதே 

லாக்டிக் அமிலமாக மாறறுகின்்றது.

ைதச  கசல்களில் 

வலக்டிக்  அமிலம் 

உருவாைலால் ைதசபிடிபபு 

உண்டாகின்்றை.

லைாநமாொகடிக அமிெ ல�ாதித்ைல்

இவ்வதக க�ாதித்ைலில், நுண்ணுயிர்கள் லாக்டிக் 

அமிலத்தை  மட்டும்  உற்த்தி  கசயகின்்றை. 

எைவவ  இதவ  வைாவமாலாக்டிக்  க�ாதித்ைல் 

எைக் குறிபபிடப்டுகின்்றது.

குளுக்வகாஸ + 2ADP + 2P   லாக்டிக் அமிலம்

  + 2ATP

லைடடிநைா அமிெ ல�ாதித்ைல்

இவ்வதக  க�ாதித்ைலில்  நுண்ணுயிர்கள் 

லாக்டிக்  அமிலத்துடன்,  பி்ற  அமிலங்கள்  அல்லது 

ஆல்கைாதலயும்  உற்த்தி  கசயகின்்றை. 

எைவவ  இது  கைட்டிவோலாக்டிக்  க�ாதித்ைல் 

எை  அதழக்கப்டுகின்்றது.  அதவ  கைாடர்ந்து 

க்ன்வடாஸ  ்ாஸவ்ட்  வழித்ைடங்களில் 

்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை.

கசல்கள்  கிதளகாதளசிஸிலிருந்து 

2ATPக்கதள  க்ற்றபின்னும்,  ஏன் 

க�ாதித்ைல் வைதவப்டுவது ஏன்?

உயர சிநைதை ந்கள்வி்கள்
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ஆல்்கைால் ல�ாதித்ைல்

ஆல்கைால்  க�ாதித்ைல்  கிதளகாதளஸில் 

கைாடங்கி 2 த்ருவிக் அமில மூலக்கூறுகள் மறறும் 

2  ATP  மூலக்கூறுகதளயும்  வழங்குகின்்றது. 

பின்பு  2  த்ருவிக்  அமில  மூலக்கூறுகள் 

2 அசிட்டால்டிதைடு மறறும் 2CO2 மூலக்கூறுகள் 

மாற்றப்டுகின்்றை  அ.சிட்டால்டிதைடு 

பின்  NADH  ஆல்  ஒடுக்கமதடந்து 

எத்ைைாலாக  உருவாக்கப்டுகின்்றது.  ஈஸட் 

ோக்வோதமசஸசால்  உற்த்தி  கசயைப்டும் 

எத்ைைால் மறறும் CO2, மது்ாைங்களிலும் மறறும் 

பிதசந்ை மாவிலும் ்ைன்்த்ைப்டுகின்்றை.

4.10 ல�ாதி்கள் (என்தசம்)

வாழ்க்தக என்்து சரிைாக ஒருங்கிதணந்ை ்ல 

்ேந்ை  முக்கிை  வவதிவிதைகதள  உள்ளடக்கிை 

சிக்கலாை வதலபபின்ைல் ஆகும். இவ்விதைகள் 

உயிரிகளின்  உள்வள  விதையூக்கிகள் 

உற்த்திைாவைன்  காேணத்ைால்  ஏற்டுகின்்றை. 

வாழ்க்தக  என்்து  ்ல  ்ேந்ை  முக்கிை 

வவதிவிதைகதள  உள்ளடக்கிைதவ  ஆகும். 

என்தசம் என்்ற கசால் பிரிடரிக் வில்கைன் குன் 

என்்வோல் இவ்வதக உயிரி விதையூக்கிகதள 

குறிக்க  வடிவதமக்கப்ட்டது.  என்தசம்  என்்து 

(என்-உள், தசம்-ஈஸட்) க்ாதுவாக க�ாதிகளின் 

க்ைர்கள்  ‘ஏஸ’  என்று  முடிவதடகின்்றை. 

எ டு த் து க ா ட் டு :   த ச ட் வ ட ா கு வ ே ா ம் 

டிதைடிவோகஜவைஸ.  என்தசம்கதள 

்றறிை  ்டிபவ்  என்தேமாலஜி 

என்்றதழக்கப்டுகின்்றது.

என்தசம்கள்  என்்து  கசல்களுக்குள் 

்ல்வவறு  வளர்சசிதை  உயிர்வவதி  விதைகளில் 

வகுபபு நவதிவிதை வத்க விதை எடுத்துக்காடடு்கள்

ஆக்ஸிவடாரிடக்வடஸ ஆக்ஸிசவைற்றம் 

ஒடுக்கம் இவறறில் 

ஆக்ஸிசன் அல்லது 

தைட்ேஜன்கள் 

எலக்ட்ோன்கதள 

க்றுகின்்றை அல்லது 

இழக்கின்்றை.

Xred + Yox  Xox + Yred தசட்வடாகுவோம் 

ஆக்ஸிவடஸ

லாக்வடட் 

டிைடிவோஜிவைஸ

டிவேன்ஸக்வேஸ கசைல்்ாட்டுக் குழுவின் 

்ரிமாற்றம்

X − P + Y   X + Y − P அசிட்வடட்தகவைஸ 

அலனின் டிைமிவைஸ 

டிவேன்ஸஅமிவைஸ, 

்ாஸவ்ாடிோன்ஸ்வேஸ

தைடிவோவலஸ  

(நீர் ்குபபு)

நீர்்குபபு (நீருடன் 

விதைபபுரிைல்)

X − Y + H2O    

  X − H + Y − OH

லிவ்ஸ, சுக்வேஸ

தலவைஸ நீர்்குபபின்றி 

அணுக்களின் குழுதவ 

அகறறுைல்

X − Y   X + Y அக்ேவலட் 

டிகார்்ாக்ஸிவலஸ 

ஐவசாசிட்வேட், தலவைஸ

ஐவசாகமவேஸ மூலக்கூறுகளில் 

அணுக்களின் 

மறுஒழுங்கதமவு

X − Y − Z   X − Z − Y குளுக்வகாஸ ்ாஸவ்ட் 

ஐவசாகமவேஸ, 

அலானின் கேசிவமஸ

தலவகஸ இேண்டு 

மூலக்கூறுகதள 

இதணத்ைல் (க்ாதுவாக 

ATP உதடந்ைதிலிருந்து 

க்்றப்டும் ஆற்றல் 

்ைன்்டுத்ைப்டுகி்றது).

X + Y + ATP    

  X − Y + ADP + Pi

அசிட்தடல் CoA 

சிந்ைவடஸ, டி.என்.ஏ 

தலவகஸ

அட்டவதை 4.3:  வவதி விதைகளின் அடிப்தடயில் க�ாதிகளின் வதகப்ாடு
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விதையூக்கிகளால்  கசைல்புரியும்  புேைங்கள் 

அல்லது  க்ரிை  உயிர்  மூலக்கூறுகள்  ஆகும். 

ஒரு  க்ாருள்  வவதி  விதைகதள  வவகமாக 

கசைல்்ட  கசயைவும்  ைன்தை  நிேந்ைேமாக 

மாறறிக்ககாள்ளாமல்  இருந்ைவல  விதையூக்கி 

என்்றதழக்கப்டுகின்்றது. க�ாதிைால் ைாக்கப்டும் 

க்ாருள்  ேபஸட்டிவேட்  (ஆேம்்பக்ாருள்) 

எைப்டும்.  பி்றகு  க�ாதிைாைது  ேபஸட்வேட்தட 

பி்ற  கவவ்வவறு  மூலக்கூறுகளாக  மாறறுைவல 

இறுதிபக்ாருள்  எைப்டும்  க�ாதிகள்  ஒரு 

உயிரி  விதையூக்கிளாக  ்ங்காறறுகின்்றை 

(அட்டவதண 4.3).

அ்கபாரி்கஸ பிஸய்பாைஸபால்  தைவோசிவைஸ 

எனும்  க�ாதி  உற்த்தி  கசயைப்டுகின்்றது.  இது 

கமலவைாகஜைஸிஸ விதையில் ஈடு்டுகின்்றை. 

(வைால் மறறும் முடிக்கு நி்றமளித்ைல்).

4.10.1 ல�ாதி்களின் ்பண்பு �ென்்கள்

ல�ாதி்கள்

 • ஆேம்்  க்ாருட்களில்  மிகவும்  குறிப்ாக 

கசைல்்டக்கூடிைதவ.

 • ்லமுத்ற  மீண்டும்  ்ைன்்டுத்ைக் 

கூடிைதவ

 • கசல்களுக்குள் உற்த்திைாகின்்றை. அதவ 

ஜீன்களால் தீர்மானிக்கப்டுகின்்றை.

 • வவதிவிதைகளின்  வவகத்தை 

அதிகரிக்கின்்றை.

 • விதைதை  கைாடங்குவைறகு 

வைதவைாை  கசைல்்டுத்தும்  ஆற்றதல 

குத்றக்கப ்ைன்்டுகின்்றது.

 • ஒரு  உயிரி  விதையூக்கிைாக 

கசைல்்டுகி்றை.

புேைங்கள்  அதமபபில்  �ான்கு  நிதளகதள 

ககாண்டுள்ளை. அதவ

 • முைன்தம  நிதல:  அமிவைா 

அமிலங்களின் வரிதசைாை நிதல.

 • இேண்டாம் நிதல: சீோை சுருள்கள் அல்லது 

மடிபபுகள்  க்பதடடு  இதணபபுகளால் 

இதணக்கப்ட்டுள்ளை.

 • மூன்்றாம்  நிதல:  ஒட்டுகமாத்ை 

்ாலிக்பதடட்களும்  மூன்று 

்ரிமாைங்களாக  தடசல்த்டு 

இதணபபுகளால் இதணக்கப்ட்டுள்ளை.

 • �ான்காம்  நிதல:  இேண்டு  அல்லது 

அைறகு  வமற்ட்ட  ்ாலிக்ட்தடட் 

சங்கிலிகள்  அதைத்து  புேைங்கதளப 

வ்ான்று  க�ாதிகளும்  ஒன்று  அல்லது 

அைறகு வமற்ட்ட அமிவைா அமில சங்கிலி 

கைாகுபபு  ஒன்வ்றாகடான்று  இதணந்ை 

நிதலயில் ககாண்டுள்ளை.

ைகவல் துளி

4.10.2 என்தசமின் அதமபபு

என்தசம்  என்்து  க்ாதுவாக  சுமார்  10,000 

முைல்  ்ல  மில்லிைன்  என்்ற  வேம்பில் 

உள்ளை  குவலாபுலார்  புேைங்கள்.  ஒவ்கவாரு 

என்தசமகளும்  ஒரு  ைனிப்ட்ட  அமிவைா 

அமிலங்கள்  வரிதசயில்  அதமந்துள்ளை.  அதவ 

மடிக்கப்ட்டு  முப்ரிமாணங்கள்  ககாண்ட 

வமற்ேபபு  கட்டதமபத்  க்றுகின்்றை.  இதவ 

கசல்களில்  ்ல்வவறு  க்ரிை  மூலக்கூறுகளில் 

கு த ்ற வ ா ை 

வ க ட் ட வ ல ஸி ன் 

அளவு  மனிைரின்  முடி 

�தேத்ைலில்  முக்கிை 

்ங்காறறுகி்றது.

விைனபுரியூக்கப் பகுதி

ேஹாேலாஎன்ைசம்

ேகாஎன்ைசம்

ேகாபாக்டர்

அப்ேபாஎன்ைசம்

்ப்டம் 4.11:  நுண்ணுயிர்களின் க�ாதிகள்
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்டம் 4.12  ேபஸட்வேட்  மறறும்  என்தசம் 

ஒன்றுடன் ஒன்று விதைபபுரிந்து இறுதிபக்ாருள் 

உருவாைல் 

அவ்என்தசம்  என்்து  க�ாதியின் 

கசைலற்ற  நிதலயில்  உள்ள  வடிவமாகும். 

அது  பின்பு  வகாஃவ்க்டருடன்  இதணவைால் 

கசைல்ைன்தமதை  க்றுகின்்றது.  வகாஎன்தசம் 

என்்து  சிறிை  கரிம  மூலக்கூறுகள்.  அதவ 

அவ்ாஎன்தசம்களுடன்  ைளர்வாக  பிதணபபு 

ககாள்ள  இைலும்.  வமலும்,  அதவ  வவதி 

கைாகுகிதள ஒரு க�ாதியிலிருந்து மறக்றான்றிறகு 

இடமாற்றம் கசயகின்்றை.

வகாஃவ்க்டர்  என்்து  வவதி  கலதவ 

அல்லது உவலாக அைன்கள். அதவ க�ாதிகளின் 

கசைல்தி்றன்களுக்கு  வைதவப்டுகின்்றை. 

எடுத்துக்காட்டு:  NAD
+
  என்்து  தவட்டமின் 

B  யிலிருந்து  க்்றப்ட்டதவ  ஆகும்.  உவலாக 

அைன்களுள்  இரும்பு  (Fe),  கசம்பு  (Cu), 

கமக்னீஸிைம்  (Mg),  வமன்ஙனீஸ  (Mn), ஜிங்  (Zn), 

கால்சிைம் (Ca) மறறும் வகா்ால்ட் (Co) ஆகிைதவ 

சில  வகா்ாக்டர்கள்  ஆகும்.  வகா்ாக்டர்கள் 

அவ்ாஎன்தசம்களுடன்  இறுக்கமாக 

அல்லது  உறுதிைாக  இதணக்கப்டுகமனில் 

அதவ  புவோஸகைட்டிக்  கைாகுதி  எைப்டும். 

இபபுவோஸகைட்டிக்  கைாகுகள்  கரிமங்களாகவவா 

(தவட்டமின், சர்க்கதே, ககாழுபபு வ்ான்்றதவகள்) 

அல்லது கனிமங்களாகவவா (உவலாக அைான்கள் 

வ்ான்்றதவ)  இருக்கும்.  ஆைால்  அதவகளில் 

அமிவைா அமிலங்கள் இல்தல.

ஒரு  முழுதமைாை  க�ாதிைாைது 

அவ்ாஎன்தசம்  மறறும்  அைன்  வகா்ாக்டர் 

உள்ளங்கிைதவ.  இதுவவ,  வைாவலா  என்தசம் 

என்்றதழக்கப்டுகின்்றது.

4.10.3 நுண்ணுயிர ல�ாதி்கள்

்ல நுண்ணுயிர்கள், க�ாதிகதள அதிக அளிவில் 

ஊற்த்தி  கசயது  சுறறியுள்ள  ஊடகத்தில் 

கவளிவைறறுகின்்றை.  நுண்ணியிர்களின்  இந்ை 

சி்றபபு  ்ண்பிதை  ்ைன்்டுத்தி,  அதமவலஸ, 

கசல்லுவலாஸ,  வகட்டவலஸ,  புவோட்டிவைஸ, 

லிபவ்ஸ  வ்ான்்ற  க�ாதிகள்  கைாழில்  ரீதிைாக 

உற்த்தி கசயைப்டுகின்்றை (அட்டவதண 4.4).

ெநாதிகள் ெசயல்பாட்டு

அதிக குரிப்பிடும்

தன்ைமயுைடயது 

ெநாதிகள் / சப்ஸ்ட்ேரட்

காம்ப்ெளக்ஸ்

ெபாருட்கள் (சப்ஸ்ேரட்)

ெசயல் தளம்

இறுதி ெபாருள்

ெநாதி

்ப்டம் 4.12:  க�ாதியிைால் சபஸட்வேட்டில் இருந்து 

இறுதி க்ாருள் உருவாடும் கசைல்முத்ற

சரிைாை  ஆேம்்க்ாருதள  (ேபஸட்வேட்) 

கண்டறிந்து கசைல்்டுகி்றது.

க�ாதிைால்  கசைல்்டும்  மூலக்கூறுகவள 

ஆேம்்க்ாருள்  (ேபஸடிவேட்)  எைப்டும். 

க�ாதிகள்  குறிப்ாக  கசைல்்டகூடிைதவ. 

ஒவ்கவாரு  க�ாதியும்  ஒரு  விதையில்  மட்டும் 

விதையூக்கிைாக கசைல்்டும். க�ாதிைாைது ஒரு 

புேை  ்குதி  அவ்ாஎன்தசம்  எைவும்  மறறும்  ஒரு 

புேைமல்லாை  ்குதி  வகா்ாக்டர்  ஆகிைவறத்ற 

ககாண்டுள்ளது (்டம் 4.11). க�ாதியில் ேபஸட்வேட் 

மூலக்கூறுகள்  இதணந்து  வவதிவிதைகள் 

�தடக்றும்  ்குதிவை  கசைல்புரியும்ைளம் 

எைப்டும்.  ஒவ்கவாரு  கசைல்புரியும்  ைளங்களும் 

குறிப்ாக  அைன்  ேப்ஸட்வேட்களுக்கு  ைகுந்ை 

அதமபபில்  வடிவதமக்கப்டுகின்்றை.  இைன் 

விதளவாக  க்ரும்்ாலாை  க�ாதிகள்  குறிபபிட்ட 

ேபஸட்வேட்களுடன்  மட்டுவம  விதைபபுரிை 

இைலும்.  என்தேம்  ேபஸட்வேடின்  மீது  விதச 

கசலுத்ைப்ட்டு  என்தசம்  ஸபஸட்வேட்  அதணவு 

உருவாை பி்றகு, விதைபுரிந்து இறுதிபக்ாருளாக 

மாற்றப்டுைவல  விதையின்  உள்ளார்ந்ை 

வ�ாக்கமாகும்  (்டம் 4.11).  எடுத்துகாட்டு: சுக்வேஸ 

எனும்  க�ாதி,  நீர்்குப்ால்  விதையூக்கசகசயது 

சுக்வோதச  குளுக்வகாஸ  மறறும்  பிேக்வடாசாக. 

மாறறுகின்்றது.
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அட்டவதை 4.4: நுண்ணுயிர ல�ாதி்களின் ்பயன்்கள்

லைாழிறசாதெ்கள் ல�ாதி்கள் நுண்ணுயிர ஆைாைங்கள் ்பயன்்கள்

மருந்து 

கைாழிறசாதல

• குளுக்வகாஸ

• ஆக்ஸிவடஸ

• ஸகேபவடாதகவைஸ

• புவோட்டிவைஸ

• வகைாகுவளஸ

• க்னிசிலிைம், 

க�ாவடடட்டம்

• ஸகேபவடாகாக்தக

• கிளாஸட்ரிடிைம்

• ஸகடத்வலாகாக்கஸ

• ஆரிைஸ

• சர்க்கதே வ�ாைாளிகளின் 

உடலில் சர்க்கதேயின் 

அளதவ கண்டறிைப்டுகி்றது.

• ஆன்டிவகாைாகுலன்ட் (இேத்ை 

உத்றகவதிரி)

• த்ரிவைாகஜதை 

த்பிரிைாக மாறறிகின்்றது

்ால் ்ண்தண 

கைாழிறசாதல

• வகட்டவலஸ

• லாக்வடஸ

• ஆஸ்ர்ஜில்லஸ த�கர்

• லாக்வடாவ்சில்லஸ

• ்ாலில் உள்ள தைட்ேஜன் 

க்ோக்தேதட நீக்குகின்்றை 

(�சசு நீக்கம்)

• ்ாலின் சுதவதை 

அதிகரிக்கின்்றது.

வ்க்கிங் 

கைாழிறசதல

• அதமவலஸ

• லிபவ்ஸ

• வ்சில்லஸ ேபதடலிஸ

• கான்டிடா லிபவ்ாதலடிகா

• கோட்டிகள் ககடாமல் 

இருக்கும் காலத்தை 

அதிகரிக்கின்்றை.

• பிதசந்ை மாவின் 

ைேத்ைன்தமதையும் 

அதிகரிக்கின்்றை.

்ாலிமர் 

கைாழிறசாதல

• லிபவ்ஸ

• க்ோக்ஸிவடஸ

• கான்டிடா SPP

• ஸீவடாவமாைாஸ

• ்ாலிஎஸடர் ைைாரிபபு 

குறுக்கு இதணபபுகதள 

உருவாக்குகின்்றது

வைால் கைாழிறசாதல • புவோட்டிவைஸ

• லிபவ்ஸ

• வ்சில்லஸ

• ஆஸ்ர்ஜில்லஸ 

சிறறிைங்கள்

• வைாலில் உள்ள முடிகதள 

அகறறுைல், எண்கணயகதள 

நீக்குைல், வைாலிதை 

கமன்தமைாக்குைல்

துணிைகத் 

கைாழிறசாதல

• கியூட்டிவைஸ

• வகால்லாஜிவைஸ

• லாக்வகஸ

• ஸீவடாவமாைாஸ 

சிறறிைங்கள்

• கிளாஸட்டிரிைம் 

ஹிஸவடாதலடிகம்

• ்ருத்தியிதை வையத்ைல், 

கம்்ளி பிரித்ைல், கவளுத்ைல், 

முடிவுறுைல் க�யைப்ட்ட 

துணியில் சாைவமற்றல்

ரீகாம்பிைன்ட் 

டி.என்.ஏ 

கைாழிறநுட்்ம்

• டி.என்.ஏஸ

• தலவகஸ

• எஸகசரிசிைா வகாலி

• ஆக்டிவைாதமசிட்ஸ

• நியுக்ளிவைஸ எனும் க�ாதி 

்ாஸவ்ாதடகைஸடர் 

டி.என்.ஏ (அ) ஆர்.என்.ஏ 

வின் இதணபபுகதள 

உதடக்கின்்றது. டி.என்.ஏ 

உள்ள கவட்டுகதள 

இதணக்கின்்றது.
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இடிவைாைல்லா  சாகாயிைன்ஸிஸ 

என்்து  ஒரு  ்ாக்டீரிைம்  அதவ  க்ட் 

பிளாஸடிக்குகதள  உதடக்கும்  தி்றன் 

ககாண்டதவ.  இப்ாக்டீரிைம்  முைலில் 

க்ட்ஏஸ எனும் க�ாதிதை ்ைன்்டுத்தி க்ட் 

பிளாஸடிக்குகதள  உதடக்கின்்றை.  இதவ 

க்ட் பிளாேடிக் மறுசுழறசி  கசைல்முத்றயில் 

சாத்திைமாக்குகின்்ற  முக்கிைத்துவத்தை 

க்றறுள்ளை.

ைகவல் துளி

லிபவ்ஸ  என்னும் 

க � ா தி ை ா ை து 

டிதேகிளிசதேடு  (ககட்ட 

ககாழுபபு)  மறறும் 

இேத்ைத்தில்  ககாழுபபின் 

அளதவக்  கண்டறிை  ்ைன்்டுகின்்றது. 

லிபவ்ஸ உற்த்தி கசயயும் நுண்ணுயிர்கள், 

கைாழிறசாதல  கழிவுகளிலும்,  எண்கணய 

ைைாரிக்கும்  கைாழிறசாதலகளிலும், 

்ால்்ண்தண  மறறும்  மண் 

எண்கணய  மாசு  ககாண்ட  மண்ணிலும் 

கண்டறிைப்ட்டுள்ளை.

4.10.4 ல�ாதி ஒழுஙகு்படுத்ைல்

ைடுப்பான்:  ஒரு  மூலக்கூறுகள்  க�ாதியுடன் 

இதணந்து  அவறறின்  கசைல்்ாட்தட 

குத்றகுமாயின், அது என்தசம் ைடுப்ான் எைப்டும் 

(வழிமுத்ற வதே்டம் 4.1).  ைடுப்ான்களின் 

எதிோை ்ாதிபபிைால் க�ாதிகளின் விதையூக்க 

விதைகளின்  வவக  விகிைம்  மாறு்டுைவல 

ைதடகசயைல் எைப்டும்.

மீளாத்ைன்தம  ைடுப்ான்கள்  வகாவாலன்ட் 

இதணபபுகளால்  க�ாதிகளின்  ஒரு 

குறிபபிட்ட  கைாகுதிகளில்  கசைல்்டும் 

ைளங்களில்  இதணக்கப்ட்டு  க�ாதியிதை 

கசைலாற்றைாக்குகின்்றை.  மீளும்  ைன்தம 

ககாண்ட  ைடுப்ான்கள்  க�ாதிகளுடன் 

வகாவாலன்ட் இதணபபுகளற்ற முத்றயில் மிகவும் 

எளிதமைாக இதணபபுகளிலிருந்து பிரிக்கப்ட்டு, 

க�ாதிகதள கசைலற்றைாக்குகின்்றை.

வ்ாட்டிவதக ைடுப்ான் என்்து ஒரு க்ாருள் 

குறிபபிட்ட  ஒரு  (ேபஸட்வே)  ஆேம்்  க்ாருதளப 

வ்ான்று உருவ  அதமபபில்  ஒத்திருத்ைல்  ஆகும். 

க�ாதிகளின்  கசைல்  ைளங்களில் ஆேம்்  க்ாருள் 

இதணவைறகு  ்திலாக  அங்கு  ைடுப்ான்கள் 

இதணக்கப்டுகின்்றை.

வ்ாட்டிைற்ற  ைடுப்ான்கள்  என்தசமின் 

கசைல்ைளங்களுக்காக  ஆேம்்  க்ாருளுடன் 

வ்ாட்டியிடுவதில்தல.  அைறகு  ்திலாக, 

அதவ  என்தசமின்  மறக்றாரு  ்குதியில் 

இதணகின்்றை.  வ்ாட்டியில்லாை  ைடுப்ான்கள் 

ைனிவை  க�ாதியுடன்  இதணைாமல்  க�ாதி 

ேபாட்டிகள் தைடப்பான் ேபாட்டிகள் இல்லாத தைடப்பான்

ெநாதியால்

தாக்கப்படும்

ெபாருள்
ெநாதியால்

தாக்கப்படும்

ெபாருள்

தடுப்பான்

தடுப்பான்

ெநாதி A ெநாதி B

்ப்டம் 4.13:  வ்ாட்டி மறறும் வ்ாட்டிைற்ற ைதட

வழிமுத்ற வதை்ப்டம் 4.1:  ைடுப்ானின் வதககள்

ைத்டலசயைல்

மீளும்ைன்தம

வ்ாட்டிமுத்ற

மீளாத்ைன்தம 

வ்ாட்டியில்லாை

அல்வலாஸடீரிக்

கலபபு

வ்ாட்டியின்தம 
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மறறும்  ஆேம்்க்ாருள்  இதணவுகளில்  மட்டும் 

இதணயும் (்டம் 4.13).

நுதேயீேலில்  சிஸடிக் 

த ் மி வ ச ா சி ஸ 

வ � ா ை ா ளி க ளு க் கு 

டி.என்.ஏஸ  க�ாதிக்கு 

கசலுத்தி  வகாதழயின் 

கூழ்நிதல  குத்றக்கப்ட்டு  சுவாசித்ைல் 

எளிதமைாகி்றது.

லசயல்விதளவு ைத்டலசயைல்

கசைல்விதளவு  ைதடகசயைலில்  இறுதிபக்ாருள் 

க�ாதியின்  அல்வலாஸடீரிக்  விதைபபுரியும் 

்குதியில்  முைல்  நிதலயில்  உள்ள  க�ாதியின் 

கசைல்்ாடுகதள  ைடுக்கின்்றை  இசகசைல்்ாடு 

அமிவைா  அமிலங்கள்  உற்த்திைாவதை 

ஒழுங்கு்டுத்ை ் ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை (வழிமுத்ற 

வதே்டம் 4.2).  எடுத்துக்காட்டு: விதையில் 

திரிவைானின்  டிஅமிவைஸ  என்்வை  முைல் 

க�ாதிைாகும்.  அதவ  திரிவைானிதை 

ஐவசாலியூசிைாக  மாற்றமதடைசகசயகின்்றை. 

ஐவசாலியூசின்  திரிவைானின்  டி.அமிவைஸின் 

கசைல்்ாட்தட  கசைல்விதளவு  ைடுப்ான் வழிவை 

ைடுக்கின்்றை.

4.10.5 நுண்ணுயிர ல�ாதி்களின் ்பயன்்கள்

நுண்ணுயிர் க�ாதிகளாைது

 • ஆற்றதல  வசமிக்கவும்,  மாசு்ாட்தட 

ைடுக்கவும் உைவுகின்்றை

 • அதிகம்  குறிபபிட்டதவ,  ைனித்ைன்தம 

வாயந்ைதவ

 • நிதலநிறுத்ைம்  மறறும்  மீண்டும் 

்ைன்்டுத்ைக் கூடிைதவ

 • மலிவாைதவ  (விதல  குத்றந்ைது), 

மறறும் அதிகம் நிதலைாைதவ

 • பிரித்கைடுத்ைல் மறறும் தூயதமப்டுத்துைல் 

(சுத்ைப்டுத்துைல்) எளிதமைாைது

 • மேபிைல்  ரீதிைாக  தகைாளப்ட்டு,  உைர் 

ைேமாை க்ாருள்கள் க்்றப்டுகின்்றை

சுருக்கம்

உயிரிைங்களுக்குள்  �தடக்றும்  அதைத்து 

வவைவிதைகளுவம வளர்சிதை மாற்றம் எைப்டும் 

உயிர்வவதி  வழித்ைடங்கள்  வளர்மாற்றம்  மறறும் 

சிதைமாற்றம் ஆகிை இேண்டிலும் கசைல்்டுவைால் 

ஆம்பிவ்ாலிக்  வழித்ைடங்கள்,  என்்து  இேண்டு 

வ�ாகங்களிலும் கசைல்்டக்கூடிைதவ. சிதைமாற்ற 

விதையிலிருந்து  க்்றக்கூடிை  ஆற்றலாைது 

வளர்மாற்ற  விதைக்கு  ்ைன்்டுத்ைப்டுகின்்றை. 

வவதிவிதைகளுக்காை  ஆற்றல்  ஏ.டி.டியில் 

வசமிக்கப்டுகின்்றை.  வவதிவிதைகள்  ்ல்வவறு 

க�ாதிகளால்  விதையூக்கப்டுகின்்றை. 

க்ரும்்ாலாை  கசல்லின்  ஆற்றலாைது 

கார்வ்ாதைடிவேட்  ஆக்ஸிசவைற்றம் 

அதடவதிலிருந்து  உற்த்தி  கசயைப்டுகின்்றது. 

சுவாசித்ைலின்  வ்ாது  கரிம  மூலக்கூறுகள் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடகின்்றை.  எலக்ட்ோன் 

கடத்து  சங்கிலியிலிருந்து  ஆற்றல்  உற்த்தி 

கசயைப்டுகின்்றை.  காறறுள்ள  சுவாசித்ைலில் 

இறுதியில் O2 மூலக்கூறுகள் எலக்ட்ோன் ஏறபிைாக 

கசைல்்டுகி்றது  காற்றற்ற  சுவாசித்ைலில்  கனிம 

மூலக்கூறுகளாை NO2

-
. SO4

2-
 வ்ான்்றதவவை O2 

மூலக்கூறுகதள ைவிர்த்து.  (எலக்ட்ோன் ஏறபிைாக 

உள்ளை).

வ ழி மு த ்ற  வ த ை ்ப ்ட ம்  4 . 2 :  கசைல்விதளவு 

ைதடகசயைல்

ல�ாதியால் ைாக்கப்படும் ல்பாருள்

இறுதி ல்பாருள் ல�ாதி 1

இத்டப்பட்ட ல்பாருள் 1

 ல�ாதி 2

இத்டப்பட்ட ல்பாருள் 2

 ல�ாதி 3

இத்டப்பட்ட ல்பாருள் 3

 ல�ாதி 4

இத்டப்பட்ட ல்பாருள் 4

இறுதி ல்பாருள்

ல
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சுய மதிபபீடு

சரியாை வித்டதயத் நைரநலைடுக்கவும்

1.  உைர் ஆற்றல் மாற்ற க்ாருட்களின் தி்றன்

அ. அதிக அளவிளாை ைனி ஆற்றதல 

ஏறறுக்ககாள்ளுைல்

ஆ.   அதிக அளவிளாை ைனி 

ஆற்றதல மாறறுைல்

இ.   ைனி ஆற்றதல 

அளவிடுைல்

ஈ.   இவறறில் எதுவுமில்தல

2.  காறறுள்ள  சுவாசித்ைலில்  இறுதிைாை 

எலக்ட்ோன் ஏறபி என்்து

அ. ஆக்ஸிசன்  ஆ. த�ட்ேஜன்

இ. தைட்ேஜன்  ஈ. த�ட்வேட்

3.  ்ைன்்டுத்ைக்கூடிை அல்லது வவதல கசயைத் 

வைதவைாை ஆற்றல் கூ்றப்டுவது

அ. ைனி ஆற்றல்

ஆ. ்ைன்்டுத்ை கூடிை ஆற்றல்

இ. இைக்க ஆற்றல்

குளுக்வகாஸ மூலக்கூறுகளின் முழுதமைாை 

ஆக்சிஜவைற்றம் 3 கைாடர் வரிதசயில் விதைகள் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்டுகின்்றை.

 • கிதளகாதளஸிஸ  தசட்வடாபிளாசத்தில் 

நிகழ்கின்்றை.

 • க்கேபஸ  சுழறசி  தமட்வடாகான்டிரிைா 

வமட்ரிக்ஸ ்குதியில் நிகழ்கின்்றை.

 • எலக்ட்ோன்  கடத்து  சங்கிலி,  (இடிசி) 

(ஆக்ஸிவடடிவ்  ்ாஸ்ாரிவலேன்) 

உள்  தமட்வடாகான்டிரிை  வமட்ரிக்ஸ 

்கதியில்  நிகழ்கின்்றை  காறறு 

சுவாசிகளாை  புவோவகரிவைாட்களில் ஒரு 

குளுக்வகாஸ  மூலக்கூறு  முழுதமைாக 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து  38  ATP 

மூலக்கூறுகதள,  கிதளகாதளசிஸ, 

க்கேபஸ சுழறசி, மறறும் இ.டி.சி யிலிருந்து 

உற்த்தி கசயகின்்றை. யூவகரிவைாட்களில் 

ஒரு குளுக்வகாஸ மூலக்கூறு முழுதமைாக 

ஆ கஸிச வைற ்ற மதட ந் த்திலிருந்து 

36 ATP  மூலக்கூறுகள் 

உற்த்திைாகின்்றை.

காற்றற்ற  சுவாச  நிதலயில், 

குளுக்வகாஸ  மூலக்கூ்றாது  முழுதமைாக 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடைாை  நிதலயில்  அதவ 

க�ாதித்ைல்  விதைக்கு  கசல்கின்்றை.  த்ருவிக் 

அமிலத்திலிருந்து  ்ல்வவறு  கைாழில்  ரீதிைாை 

க்ாருட்கள்  உற்த்திைாகின்்றை.  ககாழுப்ாைது 

விபவ்ஸ  எனும்  க�ாதிைால்  நீர்்குக்கப்ட்டு 

கிளிசோல்  மறறும்  ககாழுபபு  அமிலங்களாக 

சிதைமாற்றப்டுகின்்றை.

ககாழுபபு  அமிலங்கள்  பி்றகு  பீட்டா 

ஆக்ஸிசவைற்றத்ைால்  சிதைமாற்றப்டுகின்்றை. 

புேைங்கள் அமிவைாநீக்கம் மறறும் அமிவைா மாற்ற 

கசைல்முத்றகளால்  அமிவைா  அமிலங்களாக 

சிதைமாற்றமதடகின்்றை.  கார்வ்ாதைடுவேட், 

ககாழுபபு,  புேைங்கள்  அதைத்து  சுவாசித்ைனுக்கு 

எலக்ட்ோன்  மறறும்  புவோனுக்களின் 

ஆைாேமாகும்  நுண்ணுயிரின்  க�ாதிகள் 

உணவு  கசைல்முத்றகள்  ்ைப்டுத்ைல்,  காகிை 

கைாழிறசாதல  மறறும்  அறிவிைல்  ஆோயசசியில் 

அதிக அளவில் ்ைன்்டுத்துகின்்றை.

ஈ. கவப் ஆற்றல்

4.  கிதளகாதளசிஸின்  விதைப்டு  க்ாருள் 

என்்து

அ. த்ருவிக் அமிலம்

ஆ. சிட்ரிக் அமிலம்

இ. குளுக்வகாஸ

ஈ. குளுக்வகாஸ -6-்ாஸவ்ட்

5.  ஈஸடில்  நிகழும்  காறறில்லா  சுவாச 

விதையின் சரிைாை வரிதச

அ.   குளுக்வகாஸ 
தசட்வடாபிளாம்

  த்ருவவட் 

தமட்வடாகான்டிரிைா
 எத்ைைால் + CO2

ஆ.   குளுக்வகாஸ 
தசட்வடாபிளாம்

  த்ருவவட் 

தமட்வடாகான்டிரிைா
 லாக்டிக் + CO2

இ.   குளுக்வகாஸ 
தசட்வடாபிளாம்

  த்ருவவட்  +  

ஆற்றல் 
தமட்வடாகான்டிரிைா

 + CO2 + H2O

ஈ.   குளுக்வகாஸ 
தசட்வடாபிளாம்

  த்ருவவட் 

தமட்வடாகான்டிரிைா
 எத்ைைால் + CO2

6.  ஒவ்கவாரு  குளுக்வகாஸ  மூலக்கூறுகளும் 

ஆக்ஸிசவைற்றமதடந்து      த்ருவிக்  

அமிலம் மூலக்கூறுகள் உற்த்திைாகின்்றை.

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4
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7.  கூறறு  (A)  ேபஸட்வேட்  நிதல 

்ாஸ்ாரிவலேனி  உைர்  ஆற்றல்  ்ாஸவ்ட் 

்ாஸவ்ற்றதடந்ை  க்ாருளிலிருந்து  AD-

Pக்கு  வ�ேடிைாக  மாற்றப்டும்  க்ாழுது  ATP 

உருவாக்கப்டுவைாகும்.

காேணம் (R): ் ாஸவ்ாஈைால் த்ருவிக் அமிலம்

 2 த்ருவிக் அமிலம் 

அ.  A  என்்து  சரி,  A  என்்து  R  Aைால் 

ஆைரிக்கப்டுகின்்றது

ஆ.   A என்்து ைவறு, ஆைால் R என்்து Aைால் 

ஆைரிக்கப்டுவதில்தல

இ. A மறறும் R ஆகிை இேண்டும் ைவறு

ஈ. A என்்து சரி, R என்்து ைவறு

8.  பின்வருவைவறறில் எதவ சரிைாைது

அ.   அவ்ாஎன்தசம் + வகா்ாக்டர் 

  = வைாவலா என்தசம்

ஆ. வைாவலா என்தசம் + வகாஎன்தசம் 

  = அவ்ாஎன்தசம்

இ.   அவ்ாஎன்தசம் + வைாவலாஎன்தசம்

  = வைாவலாஎன்தசம்

ஈ. வகாஎன்தசம் + வகா்ாக்டர்

  = வைாவலாஎன்தசம்

9.  சரிைாக க்ாருந்தியுள்ள இதணதை கண்டறிக:

அ. வகட்டவலஸ – 1. இேத்ை சர்க்கதேயின் 

அளதவ கண்டறிைல்

ஆ. குளுக்வகாஸ  

ஆக்ஸிவடஸ

– 2. H2O2தவ 

சிதைக்கின்்றது

இ. புவோட்டிவைஸ – 3. பிளாஸமாவிதை 

உத்றவித்ைல்

ஈ. வகாைாகுவலஸ – 4. வைால் ைைாரிபபு

10.  கூறறு  A  –  ேபஸட்வேட்கலவல் 

்ாஸ்ாரிவலேைால்  குளுக்வகாஸ  ஆைது 

அக்சிசவைற்ற  த்ருவிக்  அமிலமாகி 

4 ATPக்கதள வழங்குகின்்றை.

கூறறு B - டி.சி.ஏ சுழறசி வழிைாக கமாத்ைம் 

24 ATPக்கள் உற்த்திைாகின்்றை.

அ. கூறறு A ஆைது சரி, B ஆைது ைவறு

ஆ. A மறறும் B ஆகிை இேண்டும் சரி

இ. A என்்து ைவறு, B என்்து சரி 

ஈ. A மறறும் B ஆகிை இேண்டும் ைவறு

2 ADP 2 ATP

பின்வரும் விைாக்களுககு வித்ட ைரு்க

1.  வளர்சிதைமாற்றம் வதேைறு.

2.  சிதைமாற்றம் மறறும் வளர்மாற்றம் இதடவை 

உள்ள வவறு்ாடுகள் ்றறி எழுதுக.

3.  ATP  என்்து  ஆற்றல்  வசமிக்கும் 

கூட்டுபக்ாருளாகும்,  அதவ  எங்கிருந்து 

அற்றதல க்றுகின்்றை.

4.  வைாவலா என்தசம் என்்றால் என்ை?

5.  கசைல் ைளம் என்்றால் என்ை?

6.  ATPயின் அதமபபு ்றறி விளக்குக.

7.  ்ாஸவ்ரிவலேன் வதககள் ்றறி எழுதுக.

8.  வவதிவிதையின்  அடிப்தடயில்  க�ாதியின் 

வதககதள குறிபபிடுக.

9.  க�ாதித்ைல் வதேைறு.

10.  க�ாதித்ைலின்  வதககள்  ்றறி  சில 

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எழுதுக.

11.  க�ாதிகளின் முக்கிைத்துவம் ்றறி குறிபபிடுக.

12.  க�ாதிகளின்  ்குதி  க்ாருட்கள்  ்றறி 

சிறுகுறிபக்ழுதுக.

13.  க�ாதிகள்  ஒழுங்கு்டுத்தும்  இைக்கமுத்ற 

்றறி விளக்குக.

14.  இ.எம்.பி. வழித்ைடம் அல்லது கிதளகாதளடிக் 

வழித்ைடம் ்றறி விளக்கும்.

15.  டி.சி.ஏ சுழறசி ்ற்ற விளக்குக.

16.  எலக்ட்ோன் கடத்து சங்கிலி ்றறி விளக்குக.

17.  ADP  ஆைது  ்ாஸவ்ற்றமதடந்து  ATP 

ஆவைறகு  மூன்று  ்ாஸவ்ற்ற  இைக்க 

முத்றகள் உள்ளை. கீவழ ககாடுக்கப்ட்டுள்ள 

பின்வரும்  விதைகளின்  க்ைர்கதள 

எழுதுக.

 1.  ஒளிைால்  குவலாவோபிலிருந்து  எல்க்ோன் 

கவளிைடப்ட்டு இடிசி வழிவை கடத்ைப்டுகி்றது 

தசட்வடாகுவோம்  C யிலிருந்து 

எலக்ட்ோன்கதள Cyt a விறகு கடத்ைப்டுவது 

என்்து

2. ்ாஸவ்ாஈைால் த்ருவிக் அமிலம்

த்ருவிக் அமிலம்

18.  காறறு சுவாசித்ைலின் நிதலகதள குறிபபிடுக.
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உணவு நுண்ணுயிரியல்

இயல்

5

இயல் திட்டவரை

5.1  உணவு நுண்ணுயிரியல்

5.2  உணவுக் கெட்டுப�ோதல்

5.3  உணவினோல் �ரவும் ப�ோயெள்

5.4  உணவுப் �தப்�டுத்துதல் முறைெள்

5.5  �ோல் நுண்ணுயிரியல்

5.6  �ோலோறைக்ெட்டி

மோணவரெள்  இப்�ோைப்�குதிறயப்  �யினை 

பிைகு,

 • உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் 

ஆதாரஙகளைப் பற்றி அறிந்து ககாள்வர்.

 • உணவில் நுண்ணுயிரிகள 

்வைர்்வதற்கான காரணிகள பற்றி 

புரிந்துக் ககாள்வர்.

 • உணவு ககட்டுபபாதல் பற்றி 

கற்றுக்ககாள்வர்.

 • உணவு பதப்படுத்தும் முளைகளைத் 

கதரிந்துககாள்வர்.

 • உணவு நஞ்ாதல் மற்றும் உணவு 

உளநஞ்ாதல் பற்றி ஒப்பிடுதல் மற்றும் 

கற்று ககாள்வர்.

 • உணவின் மூலம் பரவும் பநாயகளை 

்வளகப்படுத்து்வர்.

 • பாலில் நுண்ணுயிரிகளின் 

மதிப்பைவு மற்றும் தரத்திளனப் பற்றி 

புரிந்துக்ககாள்வர்.

 • பாலாளைக்கட்டி, ப�ாகர்ட் மற்றும் தயிர் 

பபான்ை கநாதித்தல் பால் கபாருளகளை 

பற்றி கதரிந்துக் ககாள்வார்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
5.6  பயோெரட்

5.6  தயிர

5.1 உணவு நுண்ணுயிரியல்

உணவு  நுண்ணுயிரியியல் 

என�து  மிெவும்  �ரநத, 

�யனதருகினை,  உணவு 

தரத்தில் பெடு விறைவிக்கினை, 

சறமக்ெப்�ைோத  உணவு 

மற்றும்  �க்குவ�டுத்தப்�ட்ை 

உணவின  �ோதுெோப்ற�யும் 

�ற்றிய  துறையோகும்.  உணவு  வழிபய  �ரவும் 

நுண்ணுயிரிெளின  அைறவ  ெண்ைறியும் 

திைன  க�ற்றிருத்தோபல  நுண்ணுயிரியோைரின 

முதனறம  ெருவியோகும்.  �ோக்டீரியோெள், 

றவரஸெள்,  பூஞறசெள்,  ஈஸட்ெள், 

ஆல்ெோக்ெள்,  ஒட்டுண்ணிபுழுக்ெள்  மற்றும் 

புபரோட்பைோபசோவோெள்  உணவிலுள்ை 

நுண்ணுயிரிெளில்  அைங்கும்  �ோம் 

உண்ணும்  உணவு  கவவபவறு  வழிெளில் 

நுண்ணுயிரிெளுைன  கதோைரபு  கெோண்டுள்ைது. 

அறவ  �ம்  உணவின  தரத்றத  �ோதிப்ற� 

ஏற்�டுத்தலோம்.  இயற்றெயோெ  கிறைக்கும் 

உணவுெைோன  �ழங்ெள்  மற்றும்  ெோயெறிெள் 

சில  நுண்ணுயிரிெறை  க�ற்றிருக்ெலோம்.  அறவ 

றெயோைப்�டும்ப�ோதும்  �க்குவ�டுத்தப்�டும் 

ப�ோதும்  கூடுதல்  நுண்ணுயிரிெைோல்  அசுத்தம் 

அறையலோம்.  உணவு  நுண்ணுயிரி  வைரச்சிக்கு 

சிைநத  ஊைெமோெ  அறமவதோல்  அறவ 

கெட்டுப�ோவதற்கும்  சிறதவறைவதற்கும் 

ெோரணமோெ உள்ைது.

 • உணவு  ப�ோய  உண்ைோக்கும் 

நுண்ணுயிரிெறை  க�ற்றிருநதோல் 

அவற்றை  உட்கெோள்ளும்  ப�ோது  ப�ோய 

ஏற்�ைலோம்  �ச்சுெறை  உற்�த்தி  கசயயும் 

நுண்ணுயிரிெறை  கெோண்ை  உணறவ 
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உண்ணும்  ப�ோது  உணவு  �ஞசோதல் 

ஏற்�டுகிைது.  ப�ோய  உண்ைோக்கும் 

நுண்ணுயிரி  தவிர  சில  நுண்ணுயிரிெள் 

உணவுப்  க�ோருறை  தயோரிப்�தற்கும் 

�தப்�டுத்துவதற்கும் �யன�டுத்தப்�டுகிைது.

இந்திய உணவு போதுகோப்பு 

மறறும் தை ஆரணயம் 

(FSSAI)  என�து  சுெோதோர 

மற்றும்  குடும்�  �ல 

அறமச்செத்தின  கீழ் 

இயங்கும்  தனனோட்சி  நிறுவனமோகும்.  FSSAI 

நிறுவனமோனது உணவு தரத்தின அைறவயும், 

�ோதுெோப்ற�யும்  உறுதியளிப்�துைன 

அறனத்து வோடிக்றெயோைரெளுக்கும் திருப்தி 

அளிக்கினைது.

5.1.1 உணவுகளின் வரகப்போடு

உணறவக் கீழ்ெண்ைவோறு வறெப்�டுத்தலோம்.

அ. புதிய உணவுகள் (Fresh Food)

இவவறெ  உணவுெள்  கெட்டுப�ோெோமலும் 

�தப்�டுத்தமோலும் இருப்�றவயோகும். எடுத்துெோட்டு 

ெோயெறிெளும்,  �ழங்ெளும்  அறுவறைக்கு 

பினபும்,  இறைச்சிெள்,  இறைச்சி  கவட்டிய  பிைகும் 

உைனடியோெ கெட்டு ப�ோெ வோயப்புள்ைது.

ஆ. பதப்படுததப்பட்ட உணவு

உணவுெளில்  உப்பு,  சரக்ெறர,  அசிட்டிக்  அமிலம் 

மற்றும்  அஸெோரபிக்  அமிலங்ெள்  பசரப்�தோல் 

�தப்�டுத்தப்�டுகிைது.  எடுத்துக்ெோட்டு:  ஜோம், 

ஊறுெோயெள்,  இவவழி  முறைெளினோல் 

உணவுப்க�ோருள்ெள்  கெைோமல்  இருக்கும் 

ெோலத்றத அதிெரிக்கும்.

இ. ்டப்போககளில் அர்டககப்பட்ட உணவு  

(Canned Food)

உணவு  க�ோருள்ெறை  தெர  ைப்�ோவில் 

அறைக்கும்  முறையில்,  உணவுப்க�ோருள்ெள் 

�க்குவ�டுத்தப்�ட்டு  ெோற்றுபுெோத  அழுத்தமோன 

கெோள்ெலனில்  அறைக்ெப்�டுகிைது. 

இம்முறையோனது  உணவு  கெட்டுப�ோெமோல் 

இருக்கும்  ெோலத்றத  1-5  வருைங்ெள்  நீட்டிக்கும். 

எடுத்துக்ெோட்டு: ப�க்கிங் பீனஸ, ஆலிவஸ.

ஈ. பககுவதப்படுததப்பட்ட உணவுகள்

�க்குவப்�டுத்தலின ப�ோது உணவின இயல்பு தனறம 

மோற்ைம்  அறவெளின  நிறல  மோற்ைப்�டுகிைன. 

இதறன  உறையறவத்தல்,  பெனிங்,  ப�க்கிங் 

மற்றும்  உலர  றவத்தல்  ப�ோனை  முறைெளில் 

கசயல்�டுத்தலோம்.  எடுத்துக்ெோட்டு:  ெோறல  உணவு 

தோனிய வறெெள், பெக், பிஸெட் மற்றும் கரோட்டி.

உ. ந�ோதிககப்பட்ட உணவுப்நபோருள்கள்

இவவறெ  உணவுெள்  நுண்ணுயிரிெளின 

க�ோதித்தலுக்கு  உற்�டுத்தப்�டுகினைன. 

எடுத்துக்ெோட்டு: �ோலோறைக்ெட்டி மற்றும் கெஃபீர.

5.1.2 உணவில் நுண்ணுயிரிகளின் 

ஆதோைஙகள்

உணவில்  முதனறம  நுண்ணுயிரி  ஆதோரங்ெள் 

கீழ்ெண்ைவற்றை உள்ைைக்கியது.

1.  மண் மற்றும் நீர

2.  தோவரம் மற்றும் தோவரப் க�ோருள்ெள்

3.  உணவுப் �ோத்திரங்ெள்

4.  மனிதன மற்றும் விலங்குெளின குைல்�ோறத

5.  உணறவக் றெயோளு�வர

6.  விலங்குெளின பதோல் மற்றும் �தனிட்ை பதோல்

7.  ெோற்று மற்றும் தூசி

5.1.3 உணவில் நுண்ணுயிரிகள் 

வளர்ச்சிரய தீர்மோனிககும் கோைணிகள்

�ல  ெோரணிெள்  உணவில்  நுண்ணுயிரிெள் 

வைரவறத  தீரமோனிக்ெ  ெோரணமோெ  உள்ைது. 

இவற்றில்  சில  அெக்ெோரணிெைோெவும்,  சில 

புைெோரணிெைோெவும் உள்ைன.

1. அகககோைணிகள்

pH,  ஈரப்�தம்,  ஆக்ஸிெரண  ஒடுக்ெ  இயல்திைன, 

ஊட்ைச்சத்து நிறல, எதிர நுண்ணுயிரி ஆக்ெக்கூறு 

மற்றும்  உயிரியல்  அறமப்பு  ப�ோனைறவ  அெக் 

ெோரணிெைோகும்.

அ. pH

ஒவகவோரு  நுண்ணுயிரியின  வைரச்சிக்கும் 

குறைநத�ட்ச,  அதிெப்�ட்ச  மற்றும்  உெநத  pH 

பதறவப்�டுகிைது. உணவோனது அதன உள்ைோரநத 

pHறய  சரிகசயயும்  கசயல்நுட்�ம்  இல்லோத 
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ெோரணத்தினோல் நுண்ணுயிர கசல்ெள் உணவின 

pHயினோல்  கவகுவோெ  �ோதிக்ெப்�டுகினைன. 

க�ோதுவோெ  �ோக்டீரியோறவ  ெோட்டிலும்  ஈஸட்ெளும் 

பூஞறசெளும்  அதிெ  அமில  சகிப்பு  தனறமறய 

கெோண்ைறவ.  குறைநத  pH  மதிப்புெள்  (4.5 

கீழ்)  கெோண்ை  உணவுெள்,  �ோக்டீரியோவினோல் 

கெட்டு  ப�ோவதில்றல.  ஆனோல்  அவவுணவோனது 

ஈஸட்ெளிைோலும்.  பூஞறசெளினோலும்  எளிதில் 

கெட்டுப�ோெ  வோயப்புள்ைது.  க�ரும்�ோலோன 

நுண்ணுயிரிெள் pH மதிப்பு 7ல் �னகு வைரும்.

ஆ. ஈைப்பதம்

உணவிறன  உலரத்தி  �தப்�டுத்துவதனோல், 

நுண்ணுயிர வைரச்சிக்குத் பதறவப்�டும் ஈரப்�தம் 

ப�ரடுயோெ அெற்ை�டுகிைது. நுண்ணுயிரியின நீர 

பதறவ, சுற்றுச்சுழலிலுள்ை நீர கசயல்�ோட்டினோல் 

வறரயறுக்ெப்�டுகிைது. நீர கசயல்�ோடு (aw) அபத 

கவப்�நிறலயில் தூய நீர ஆவியின அழுத்ததுைன 

உணவு க�ோருளின நீரோவி அழுத்தத்தின விகிதம் 

என  வறரயறுக்ெப்�டுகிைது.  க�ோதுவோெ,  புதிய 

உணவின நீர  கசயல்�ோடு  0.99  பமல் இருக்கும். 

நுண்ணுயிர  வைரச்சிக்கு  உணவில்  நீர 

கசயல்�ோட்டின (aw) குறைநத�ட்ச மதிப்பு ஏைத்தோழ 

0.86 இருக்ெ பவண்டும்.

இ. ஆகஸிஜநேற்ற ஒடுகக இயல்தி்றன் 

(Oxidation Reduction (O/R) Potential)

ஆக்ஸிஜபனற்ை  ஒடுக்ெ  இயல்திைன  (உணவின 

ஆக்ஸிஜன  இழுவிறச  அல்லது  ஆக்ஸிஜன 

நிறைவற்ை  அழுத்தம்,  அல்லது  குறைத்தல்), 

உணவின  ஆக்ஸிஜபனற்ை  ஆற்ைல்,  உணவில் 

மோற்ைங்ெள்  மற்றும்  எவவறெயோன  உயிரிெள் 

வைரும் என�னவற்றை தீரமோனிக்கிைன.

உணவின  ஆக்ஸிஜபனற்ை  ஒடுக்ெ 

இயல்திைன  கீபழகெோடுக்ெப்�ட்ைறவயோல் 

தீரமோனிக்ெப்�டுகினைன.

i.  அசல்  உணவின  ஆக்ஸிஜபனற்ை  ஒடுக்ெ 

இயல்திைன

ii.  �ஞசு  கெோள்திைன  (உணவின  மோற்ைத்திற்கு 

எதிரகெோள்ளும் ஆற்ைல்)

ஈ. ஊட்ட அளவு

உணவில் உள்ை ஊட்ைத்தின வறெ அதில், எநத 

வறெயோன நுண்ணுயிரிெள் வைர பவண்டும் என 

தீரமோனிப்�தில் முக்கியமோன �ங்கு வகிக்கிைது.

i.  ஆற்ைலுக்ெோன உணவு

ii.  வைரச்சிக்ெோன உணவு மற்றும்

iii.  உணவில் உள்ை துறண க�ோருள்ெள் அல்லது 

ஊட்ைச்சத்து  ப�ோனைறவெள்  நுண்ணுயிர 

வைரச்சிக்கு  பதறவயோன  ஆற்ைறல 

தரு�றவ.

உ. எதிர்நுண்ணுயிர் நேர்மம் (கூடடுப்நபோருள்)

உணவின  நிறலப்பு  தனறம,  நுண்ணுயிர 

வைரச்சிக்கு  எதிரோன  எதிரநுண்ணுயிர 

கசயல்�ோடுெறை  உணவு  இயற்றெயோெபவ 

கெோண்டுள்ைது.  சில  அடிப்�றையோன 

எண்கணயெள் எதிரநுண்ணுயிர கசயல்�ோடுெறை 

க�ற்றுள்ைன. இவற்றில் பூண்டில் உள்ை அலிசின, 

இலவங்ெம் மற்றும் இலவங்ெப்�ட்றையில் உள்ை 

யூஜினோல் அைங்கும்.

2. பு்ற கோைணி: (Extrinsic Factors)

உணறவத்  �ோதுெோக்கும்  சுற்றுச்சூழறலயும், 

உணவில்  உள்ை  நுண்ணுயிரிெறையும் 

�ோதிக்கும்  �னபுெள்  புை  ெோரணிெள்  ஆகும். 

பதக்கிறவக்கும்  இைத்தின  கவப்�ம்,  pH  மற்றும் 

சுற்றுச்சுழலில் உள்ை வோயுெளின அைரவு ப�ோனை 

புை  ெோரணிெைோல்  நுண்ணுயிரிெளின  வைரச்சி 

�ோதிக்ெப்�டுகிைது.

இந்திய உணவு நிறுவேம் 

FCI  என�து  இநதிய 

அரசோல்  உருவோக்ெப்�ட்டு 

இயங்ெப்�டும்  நிறுவனம் 

ஆகும்.  FCI  என�து  1964 

உணவு நிறுவனம் சட்ைத்தின கீழ் நிறுவப்�ட்ைது. 

பின  வருவனவற்றை  அறைவபத  உணவு 

கெோள்றெயின ப�ோக்ெமோகும்.

விவசோயெளின  ஆரவத்றத 

அதிெரிப்�துைன அவரெளுக்கு ஆதரவளிக்ெவும், 

�ோதுெோக்ெவும் கசயகிைது.

5.2 உணவுக நகடடுப்நபோதல்

உணவுக்  கெட்டுப�ோதல்  என�து  மனிதரெைோல் 

உட்கெோள்ை  இயலோத  உணவு  அல்லது  இருதி 

க�ோருறை  உருவோக்கும்  ெண்ெைோல்  கதரிநபதோ 

அல்லது  கதரியோமபலோ  உணவில்  ஏற்�டும் 

மோற்ைம்  ஆகும்.  கெட்டுப்ப�ோன  உணவோனது 

உட்கெோள்�வரின  உைல்  �லத்றத  �ோதிப்�பதோடு 

மட்டுமல்லோமல்  அதிெ  க�ோருைோதோர  ரீதியோன 

இழப்பிறனயும்  உண்ைோக்குகிைது.  உணவுக் 

கெட்டுப�ோவதோல் உணவில் உள்ை ஊட்ைச்சத்துக்ெள் 
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இழக்ெப்�டுவதுைன  அதன  உண்றமயோன  சுறவ 

மற்றும்  அறமப்பில்  மோற்ைம்  உண்ைோகினைன. 

நுண்ணுயிரெளின  கசயல்�ோடுெளினோல் 

உணவு  கமோத்தத்தில்  25%  கெட்டுப�ோவதற்கு 

ெோரணமோெ  இருப்�தோல்  உணவு  �தப்�டுத்தும் 

முறைெளின  பதறவ  இனறியறமயோததோகும். 

உணவு  கெட்டுப்ப�ோதல்  என�து  ஒரு 

நுண்ணுயிரியின  உயிரிபவதி  விறனெளின 

இறணநத  கசயல்�ோடுெளினோல்  நிெழுவதோெ 

ெருதப்�டுகிைது.  இவவறெயோன  கசயல்�ோடுெள் 

�ல்பவறு  வறெயோன  வைரசிறதமோற்ை  சிறதப் 

க�ோருள்ெறை உருவோகி உணவு கெட்டுப�ோவதற்கு 

துறணபுரிகினைன.  உணவு  கெட்டுப�ோதல் 

கீபழயுள்ை சில ெோரணிெறை சோரநதுள்ைன. எனபவ 

உணவு �ல்பவறு வறெெைோெ பிரிக்ெப்�ட்டுள்ைன 

(�ைம் 5.1).

ப்டம் 5.1:  உணவுக் கெட்டுப்ப�ோதல்

i. விரைவில் நகடடுப்நபோக கூடிய உணவுகள்

இவவறெயோன  உணவுெள்  உைனடியோெ 

கெட்டுப்ப�ோெக்கூடியறவ.  எனபவ  இவற்றை 

�யன�டுத்துவதற்கு சிைப்�ோன �தப்�டுத்தல் மற்றும் 

பசமிப்பு  நிறலெள்  பதறவப்�டுகினைன.  �ோல் 

க�ோருள்ெள்,  முட்றை,  இறைச்சி,  மீன,  �ழங்ெள் 

மற்றும்  ெோயெறிெள்  ப�ோனைறவ  விறரவில் 

கெட்டுப்ப�ோெ கூடிய உணவுெள் .

ii. ேறறு தோமதமோகக நகடடுப்நபோகக கூடிய 

உணவுகள் 

இவவறெயோன  உணறவ,  முறையோெ 

�தப்�டுத்தினோல், நீண்ை ெோலத்திற்கு �யன�டுத்த 

இயலும்.  �தப்�டுத்தப்�ட்ை  தோனியங்ெள்,  �ருப்பு 

வறெெள்  மற்றும்  அவற்றின  க�ோருள்ெைோன 

மோவுெள், ரறவ, உலரநத அரிசி மற்றும் �ோப்ெோரன 

ப�ோனைறவ  சற்று  தோமதமோெக்  கெட்டுப்ப�ோெக் 

கூடிய  உணவுெள்  ஆகும்.  இப்க�ோருள்ெள் 

கெைோமல்  இருக்கும்  ெோலம்,  பசமிக்கும்  கவப்�ம், 

ெோற்றின  ஈரப்�தம்  ஆகியவற்றை  சோரநது 

அறமகிைது.  உருறைகிழங்கு,  கவங்ெோயம், 

கெோட்றைெள்,  உறையறவக்ெப்�ட்ை  உணவு, 

மற்றும்  சில  அறைக்ெப்�ட்ை  உணவு  ப�ோனை 

உணவு  க�ோருள்ெறை  ஒரு  வோரத்திலிருநது 

இரண்டு மோதங்ெள் வறர அறை கவப்�நிறலயில் 

எவவிதமோற்ைமும்  ஏற்�ைோமல்  பசமித்து  றவக்ெ 

இயலும். 

iii. நகடடுப்நபோகோத உணவுகள்

இவவுணவுெள்  தவைோெ  றெயோைப்�ைோவிட்ைோல் 

நீண்ை  ெோலம்  வறர  நிறலயோெ  இருக்கும். 

சரக்ெறர,  கவல்லம்,  றைட்ரஜபனற்ை 

கெோழுப்பு,  ெோயெறிெளின  எண்கணய,  க�ய,  முழு 

தோனியங்ெள், �ருப்புெள், முழு கெோட்றைெள், மற்றும் 

�தப்�டுத்தப்�ட்ை  உணவுெள்,  உப்ப�ற்ைப்�ட்ை 

ெோயநத  மீன/இறைச்சி,  அப்�ைம்,  அறைக்ெப்�ட்ை 

உணவு,  ஜோம்  மற்றும்  இனிப்புட்ைப்�ட்ை 

க�ல்லிக்ெோய.  இவவுணவுெள்  ெவனக்குறைவோெ 

றெயோைப்�ைோமல் இருநதோல் நீண்ை ெோலம் அறவ 

கெட்டுப்ப�ோெோது.

5.2.1 உணவுக நகடடுப்நபோவதறகோே 

கோைணஙகள்

உணவு  மற்றும்  நீரில்  ெோனப்�டும்  கிருமிெைோல் 

ப�ோயெள்  உண்ைோெலோம்.  �ோம்  உண்ணும் 

உணவில்  ப�ோயகிருமிெறைக்  கெோண்ை  ஈக்ெள் 

உட்ெோரும்  ப�ோது  அறவ  ப�ோய  கிருமிெறை 

உணவில்  ெைத்துகினைன.  உணவுக் 

கெட்டுப�ோவதற்கு  �ல்பவறு  வறெயோன 

ெோரணிெள் ெோரணமோெ உள்ைன. அறவ,
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 • நுண்ணுயிரிெள்

 • பூச்சிெள்

 • முறையற்ை றெயோளுதல்

 • ெைத்தல்

 • ஒழுங்ெற்ை பசமித்தல்

 • க�ோதியின கசயல்�ோடு (பவதி விறனெள்) 

 • அசுத்தமற்ை நிறல

இயற்பியல்  மோற்ைங்ெைோன  உறைய  றவத்தல், 

எரித்தல், அழுத்த உலரதல் ப�ோனைறவெைோகும். 

கெட்டுப�ோன உணவு, �ல்ல உணவிலிருநது 

நிை  பவறு�ோடு,  உணவு  �தத்தின  பவறு�ோடு 

மற்றும்  ஏற்றுகெோள்ை  முடியோத  சுறவ  அல்லது 

மணம் ப�ோனைவற்ைோல் பவறு�ோடுகினைன. 

1.   கசறிவுமிக்ெ  சிட்ரஸ  ஜீஸ  உணவு 

கெட்டுப�ோதறலத் எவவோறு தடுக்கிைது?

2.   உணவுக்  கெட்டுப�ோவதற்கு  ெோரணமோன 

சில நுண்ணுயிரிெளின க�யரெறை தருெ.

உயர் சிந்தரே நகள்விகள்

5.3 உணவு வழியோக பைவும் ந�ோயகள்

�ச்சு  தனறமயுள்ை  உணவு  அல்லது  நீறர 

உட்கெோள்ளுவதோல்  ப�ோயகதோற்றுெள் 

உண்ைோகும்.  இநப�ோயெறை  உணவு  வழி 

�ரவும்  ப�ோயெள்  என  உலெ  சுெோதோர  றமயம் 

(WHO)  வறரயறுக்கிைது.  உணவு  �ஞசோதல் 

எனனும்  கசோல்  நுண்ணுயிரிெள்  மற்றும் 

அறவ  உண்ைோக்கும்  �ச்சினோல்  ஏற்�டும்  உைல் 

�லக்குறைவிறனயும்  மற்றும்  விருநபதோம்பியின 

உைல் �ோறதயில் ஏற்�டும் ப�ோய கதோற்றிறனயும் 

குறிப்�தோகும். உணவு வழி ப�ோய  கதோற்றுெளின 

வறெப்�டு  வழிமுறை  வறரப்�ைம்  5.1ல் 

கெோடுக்ெப்�ட்டுள்ைது.

அறனத்து  உணவு  வழி  ப�ோயெளும் 

சுெோதோரமற்ை �ழக்ெ வழக்ெங்ெைோல் ஏற்�டுகினைன. 

உணவினோபலோ  அல்லது  நீரினோபலோ  மல  வோய 

வழி  ெைத்தல்  கதோைரநது  நீடிக்கிைது.  பமலும், 

உணவோனது  விருநபதோம்பிெளுக்கிறைபய 

முக்கிய  இறணப்�ோெயுள்ைது.  குழோயெறை 

உறைய  கதோட்டி,  குடிப்�தற்கு  �யன�டுத்த�டும் 

பெோப்ற�ெள்,  ெோயெறிெள்  �ருக்கும்  �லறெெள் 

ப�ோனை உயிரற்ை க�ோருள்ெள் மல வோய வழியோெ 

றவரஸ ப�ோயெள் (எ.ெோ.) 

ப�ோலிபயோ கைப்�டிடிஸ 

A மற்றும் E குைல் இரப்ற� 

அழற்சி

�ோக்டீரியோ ப�ோயெள் 

(எ.ெோ.)ஷிகெல்பலோசிஸிஸ 

(ப�சில்லரி டிகசனரி) 

ெோலரோ புருகசல்பலோஸிஸ

உணவு ப�ோயகதோற்று

உணவு �ஞேோதல்

�ோட்டுலிசம் (எ.ெோ.) 

கிைோஸடிரிடியம் 

�ோட்டுலினம்

மீன �ஞசோதல் (எ.ெோ.) 

ஜிம்பனோடியம்

ஸறைற�பலோெோக்ெல் 

�ஞசோதல் (எ.ெோ.) 

ஸறைக�பலோெோக்ெஸ 

ஆரியஸ

ெோைோன �ஞசோதல் (எ.ெோ.) 

அமோனிைோ

உணவு உள் �ஞசோதல்

�ோக்டீரியோ உணவு 

�ஞசோதல்

பூஞறச உணவு 

�ஞசோதல் (றமக்பெோ)

�ோசி உணவு �ஞசோதல் 

(ற�பெோ)

வழிமுர்ற ப்டம் 5.1:  உணவு �ஞசோதல் வறெெள்
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கதோற்று �ரவ ெோரனமோய அறமகினைன. இரண்டு 

வறெயோன  உணவு  கதோைரபுறைய  ப�ோயெள் 

உள்ைன.  அறவ  உணவு  வழி  ப�ோயகதோற்று 

மற்றும்  உணவு  உள்�ஞசோதல்  அல்லது  உணவு 

�ஞசோதல் ஆகும்.

ப�ோயிறன உண்ைோக்கும் சில சறமக்ெப்�ைோத 

உணவுெறை கூறுெ.

உயர் சிந்தரே நகள்விகள்

5.3.1 உணவு வழி ந�ோயதநதோறறு  

(Food Borne Infection)

உணவு வழி ந�ோயதநதோறறு என்பது, ப�ோய கிருமி 

விழுங்ெப்�ட்டு பினனர ஓம்பு�ரினுள் நுண்ணுயிரி 

வைரநது  திசுெளினுள்  ஊடுருவி  கசல்லுவபதோ 

அல்லது  �ச்சுெறை  கவளிபயற்றுவபதோ 

ஆகும்.  இவவறெயோன  ப�ோயெறைப்�ற்றி 

அட்ைவறண 5.1ல் சுருக்ெமோெ விைக்ெப்�ட்டுள்ைது. 

5.3.2 உணவு �ஞேோதல் (Food Poisoning) 

உணவு  க�ோருள்ெளில்  �ோக்டீரியோவினோல் 

உற்�த்தியோகும்  �ஞசிறனயுறைய  உணறவ 

உட்கெோள்ளும்  ப�ோது  உணவு  உள்�ஞசோதல் 

அல்லது உணவு �ஞசோதல் ஏற்�டுகினைது. உணவு 

�ஞசோதல் என�து உணவில் நுண்ணுயிரிெைோலும் 

மற்றும்  அறவெளின  க�ோருள்ெைோலும்  �ச்சுத் 

தனறமறய கசலுத்துதறல குறிப்பிடுகிைது.

உணவுப்  க�ோருள்ெளின  நுண்ணுயிரிெளின 

வைரச்சியும்  உணவு  உள்  �ஞசோதல்  ஏற்�ை 

ெோரணமோெலோம். உள் �ஞசோதலினோல், உணறவ 

உட்கெோண்ை  உைபன  ப�ோய  அறிகுறிெள் 

அட்டவரண 5.1:  மிெ முக்கியமோன உணவு வழியோெ �ரவும் ப�ோயெள்

வ.

எண். ந�ோய நுண்ணுயிரிகள்
இன்குநபஷன் கோலம் 

மறறும் பண்புகள்

பஙநகறகும் 

முககிய 

உணவுகள்

1. சோல்பமோகனல்பலோசிஸ சோல்பமோகனல்லோ றைபி 

மியூரியம்

சோல்பமகனல்லோ 

எனடிரிடிடிஸ

8 – 48 hrs குைல் �ச்சு 

மற்றும் கசல் �ச்சு

இறைச்சி, 

பெோழியினம், 

முட்றைெள், மீன 

,�ோல் க�ோருள்ெள்

2. பெம்ற�பைோ 

�ோக்டீரிபயோஸிஸ

பெம்ற�பைோ�ோக்ைர 

கஜஜீனி

2 – 10 hrs கவப்�ம் 

நிறலப்பு தனறமயற்ை 

�ச்சு

�ோல் அல்லது 

பெோழியனம் 

க�ோருள்ெள், நீர

3. லிஸடிரிபயோஸிஸ லிஸடிரியோ 

பமோபனோறசபைோஜீனஸ

கவவபவறு ெோலம் 

மூறை உறையழற்சி 

மற்றும் ெருெறலப்புைன 

கதோைரபுறையது

இறைச்சி 

க�ோருள்ெள், �னறி 

இறைச்சி மற்றும் 

�ோல்

4. எஸகசரிஷியோ 

பெோறல, 

வயிற்றுப�ோக்கு மற்றும் 

பெோலிடிஸ

எஸகசரிஷியோ பெோறல

சீபரோறைப் 0157:H7

24-72 hrs 

எனடீபரோைோக்ஸிகஜனிக் 

�ோசிட்டிவ மற்றும் 

க�ெட்டிவ சிறு 

சிற்றினங்ெள் 

கைமரோஜிக் பெோலிடிஸ

சரியோெ 

சறமக்ெப்�ைோத 

மோட்டிறைச்சி

ெைநத �ோல்

5. ஷிகெல்பலோசிஸ ஷிகெல்லோ பசோனி 

ஷிகெல்லோ பிகைக்ஸனரி

24-72 hrs முட்றை க�ோருள்ெள் 

ெளிப�ோனை 

க�ோருள்

6. விப்ரிபயோ 

�ோரோஹீபமோறலடிெஸ

விப்ரிபயோ 

�ோரோஹீபமோறலடிெஸ

16-48 hrs ெைல் உணவு சிப்பி, 

�ண்டு ப�ோனை 

ெைற்வோழ் உயிரி
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பதோனறும். இதற்கு உணவில் நுண்ணுயிரிெளின 

வைரச்சி  அவசியமில்றல.  உணவில்  �ச்சுக்ெள் 

உற்�த்தி,  நுண்ணுயிர  கசல்ெளுைன 

கதோைரபுறையதோெபவோ  அல்லது  கசல்ெளிலிருநது 

கவளியீைோெபவோ உள்ைது.

உணவு �ஞசோதலுக்கு கவவபவறு ெோரணிெள் 

ெோரணமோெ உள்ைது. அறவ,

1.  தோவர உணவு க�ோருள்ெளின நுண்ணுயிரிெள்

2.  விலங்கு  உணவு  க�ோருள்ெளின 

நுண்ணுயிரிெள்

3.  �க்குவப்�டுத்தப்�ட்ை உணவு நுண்ணுயிரிெள்

4.  உணவில்  நிறலயோன  பவதிப்க�ோருள்ெறை 

பசரத்தல்

5.  உணவில்  �தப்�டுத்தப்�டும்  க�ோருறை 

அதிெமோெ பசரத்தல் 

6.  உணவில் அதிெப்�டியோன எண்ணிக்றெயில் 

நுண்ணுயிரிெள் இருத்தல்

7.  நுண்ணுயிரிெைோல்  உண்ைோகும்  கவவபவறு 

�ச்சுவறெெள்

5.4 உணவுப் பதப்படுததபடும் 

முர்றகள்

உணவுெள்  கவவபவறு  முறைெளில் 

�தப்�டுத்தப்�டுகிைன.  அறவ  உணவுக் 

கெைறவப்�தற்கும்  மற்றும்  ப�ோய  உண்ைோக்ெ 

கூடிய  நுண்ணுயிரிெறைக்  குறைப்�தற்கும் 

அல்லது  அெற்றுவத்ற்கும்,  மற்றும்  உணவின 

தரத்றத  �ரோமரித்து  பசமிக்ெவும்,  க�ோதிக்ெவும் 

(packing)  மிெ  முக்கியமோனதோகும்.  உணவுப் 

க�ோதிக்ெப்�டுறெயில்  அல்லது  பினபு 

றெயோை�டுறெயில்,  அதன  தூயறம 

கெைலோம்.  சரியோன  அக்ெறர  இல்லோவிட்ைோல், 

நுண்ணுயிரிெளின  வைரச்சிக்கும்,  ெைத்தலுக்கும் 

உெநத  வோயப்பிறன  அளிக்கும்.  உணவுப் 

�தப்�டுத்தப்�டும்  முறை,  உணறவ  சிைப்பு 

முறையில் பசமிக்கும் கசயல்�ோடு ஆகும். சறமத்த 

அல்லது  சறமக்ெோத  உணறவ  �தப்�டுத்தும் 

கவவபவறு வழிமுறைெள் �ற்றி அட்ைவறன 5.2 

யில் கெோடுக்ெப்�ட்டுள்ைது. 

சில �தப்�டுத்த�டும் முறைெைோவன;

1. உர்றய ரவததல் (Freezing)

உணறவக்  குளிரசோதனப்  க�ட்டியில்  றவக்கும் 

ப�ோது சில தினங்ெள் கெைோமல் இருக்கும். கிருமிெள் 

குளிரநத  இைத்தில்  வைரவது  ெடினம்.  உணவுப் 

க�ோருள்ெைோன  �ோல்,  �ழங்ெள்,  ெோயெறிெள் 

மற்றும் சறமக்ெப்�ட்ை உணவுெறை குளிரசோதன 

க�ட்டியில் �ோம் றவத்து �தப்�டுத்தலோம்.

2. நகோதிகக ரவததல்

இம்முறையினோல்,  �ோம்  உணறவக்  குறுகிய 

ெோலபம  �தப்�டுத்த  முடியும்.  �ோலில்  இருக்கும் 

கிருமிெள்  �ோஸசுறரபேசன  முறையோல் 

கெோல்ல�டுகிைது.  இதில்  �ோல்  சிரிது  ப�ரம் 

கெோதிக்ெ  றவக்ெப்�ட்டு  பின  விறரவோெ 

குளிரவிக்ெப்�டுகிைது.

3. உப்புடுதல் (Salting)

உப்பு  பசரத்து,  ஊறுெோய  மற்றும்  மீனெறை 

�தப்�டுத்துதல்.

4. இனிப்பூடடுதல் (Sweetening)

அதிெைவு  சரக்ெறரறய 

பசரக்கும் ப�ோது,  சரக்ெறர ஒரு 

�தப்�டுத்தியோெ கசயல்�டுகிைது. 

உதோரணமோெ  ஜோம்,  கஜல்லீஸ 

மற்றும்  முரோ�ஸ  (இனிப்பூட்டிய 

க�ல்லிெோய)  ப�ோனைவற்றுைன 

சரக்ெறர  பசரத்து,  நீண்ை 

�ோட்ெள் பசமித்து றவக்ெலோம்.

ப்டம் 5.2:  முரோ�ஸ

5. உலர்தல்

இம்முறையில்  உணவுப்க�ோருள்ெறை 

கவயிலில்  உலரத்துவதோல்  அறவெளில் 

�ோக்டீரியோ  வைரச்சி  தடுக்ெப்�டுகிைது.  மோங்ெோய, 

மீன,  உருறைகிழங்கு  சிப்ஸ  மற்றும்  அப்�ைம் 

ப�ோனை  சில  உணவுப்க�ோருள்  இம்முறையில் 

�தப்�டுத்தப்�டுகிைன.
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6. தகை ்டப்போவில் அர்டததல் (Canning)

இம்முறையில்  உணவிலுள்ை  ெோற்றை  அெற்றி, 

ெோற்றுப்புெோத  தெர  ைப்�ோவில்  உணறவ 

அறைப்�தோல்,  கிருமிெள்  அதில்  வைரோது. 

ெோயெறிெள்,  ெைல்  உணவுெள்  மற்றும்  �ோல் 

க�ோருள்ெள்  ப�ோனைறவ  இம்முறையில் 

�தப்�டுத்தப்�டுகிைன.

உணவுப் பதப்படுததுதலின் �ன்ரமகள்

 • உணவில்  கிருமிெள்  எளிதில்  வைரோது 

மற்றும்  உணவிறன  உண்�தற்கு  மிெவும் 

�ோதுக்ெோப்�ோெ மோற்றுகிைது.

 • �ருவெோல �ழங்ெைோன ஸட்ரோக�ரரி, மோங்ெனி 

ப�ோனைறவலறை  �தப்�டுத்துவதற்கு 

இம்முறை உதவுகிைது.

உணவுப் �தப்�டுத்துதலின தீறமெள்

 • அைவுக்கு அதிெமோன உப்பு  மற்றும்  சரக்ெறர 

பசரப்�தோல்  �தப்�டுத்தப்�ட்ை  உணவு  உைல் 

ஆபரோக்கியத்துக்கு தீங்கு விறைவிக்கும்.

 • சில உணவுப் �தப்�டுத்தப்�டும் முறைெளினோல் 

ஊட்ைச்சத்து இழப்பு ஏற்�ைலோம்.

உணவுப் �தப்�டுத்துதலின தத்துவங்ெள்

1.  உணறவப்  �தப்�டுத்தலுக்ெோன  கவவபவறு 

முறைெள் பினவரும் அடிப்�றை  தத்துவத்றத 

உள்ைைக்கியறவ.

 • நுண்ணுயிரி சிறதறவ  தடுத்தல் அல்லது 

தோமதமோக்குதல்:

 • நுண்ணுயிரிெறை  கவளிபயற்றுதல் 

(asepsis)

 • நுண்ணுயிரிெறை  அெற்றுதல். 

எடுத்துக்ெோட்டு: வடிக்ெட்டுதல்

 • நுண்ணுயிரிெளின  வைரச்சி  மற்றும் 

கசயல்�ோட்றை  தறைச்கசயதல். 

எடுத்துக்ெோட்டு:  குறைநத  கவப்�ம், 

உலரதல்,  ெோற்றில்லோ  சூழ்நிறல  அல்லது 

பவதிப்க�ோருள்ெள்.

 • நுண்ணுயிரிெறைக்  கெோல்லுதல். 

எடுத்துக்ெோட்டு: கவப்�ம் அல்லது ெதிரவீச்சு

2.  உணவு  சிறதறவ  தோமதமோக்குதல்  அல்லது 

தடுத்தல்

 • உணவிலுள்ை  க�ோதிெறை  அழித்தல் 

அல்லது  கசயலிழப்பு  கசயதல்.  எடுத்துக்ெோட்டு: 

பிைோனசிங் (உப்பில் பவெறவத்தல்)

 • சரியோன  பவதி  விறனெறை  தடுத்தல் 

அல்லது  தோமதமோக்குதல்.  எடுத்துக்ெோட்டு: 

ஆனடிஆக்ஸிைனைோல்  (anti  oxidation) 

ஆக்ஸிெரணத்றத தடுத்தல். 

அட்டவரண 5.2:  உணவுப் �தப்�டுத்தலின அடிப்�றை அணுகுமுறைெள்

வ. 

எண்.
அணுகுமுர்ற நேயல்முர்றகளின் உதோைணஙகள்

1. நுண்ணுயிரிெறை 

அெற்றுதல்

நுண்ணுயிெளின அசுத்தத்றத இயற்பியல் வடிக்ெட்டுதல், 

றமயவிலெல் முறைெைோல் தவிரத்தல்.

2. குறைநத கவப்�நிறல குளிர�தனம், உறையறவத்தல்.

3. அதிெ கவப்�நிறல நுண்ணுயிரிெறைப் �ோதி அல்லது முழுறமயோன கவப்�த்தினோல் 

கசயலிழத்தல் (�ோஸசுறரபேசன மற்றும் தெர ைப்�ோவில் 

அறைத்தல்).

4. நீர குறைத்தல் உலரறவத்து கதளிப்�ோன அல்லது கவப்� டிரம்ஸ �யன�டுத்தி 

உணறவ லபயோபிறலபேசன அல்லது உறைய றவத்து 

ெோயறவத்தல் மூலம் நீறர அெற்றி, சில சரக்ெறர அல்லது சரக்ெறர 

பசரத்து ெறரத்து நீறர அெற்ைல்.

5. பவதிப்க�ோருள்ெைோல் 

�தப்�டுத்துதல்

குறிப்பிட்ை தறைகசயயும் க�ோருள்ெறை பசரத்தல் (எடுத்துெோட்டு: 

ெரிம அமிலங்ெள், ற�ட்பரட்ெள், சல்�ரறை ஆக்றஸைடு)

6. ெதிரவீச்சு அயனியோக்கும் (ெோமோெதிரெள்) மற்றும் அயனியோெோத ெதிரவீச்சுெள் 

(UV) �யன�டுத்துதல்.

7. நுண்ணுயிரி சோரநத 

தறைப்க�ோருள்ெள்

�ோக்டீரிபயோசின ப�ோனை க�ோருள்ெறை உணவில் பசரப்�தோல் 

உணவு மூலம் �ரவும் ப�ோயகிருமிெறை தறைகசயதல்.
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3.  பூச்சிெள், விலங்குெள், இயநதிரக் றெயோளுதல் 

ப�ோனைவற்ைோல்  ஏற்�டும்  பசதமறைவறதத் 

தடுத்தல்.

ர்டப்போயடு கோயச்ேல் மறறும் 

தகை ்டப்போவில் அர்டககப்பட்ட இர்றச்சி:

தெர ைப்�ோவில் அறைக்ெப்�டும் நிெழ்வின ப�ோது 

சிறிய  தவறுெள்  ஏற்�ட்ைோல்  அது  றை�ோயடு 

�ரவலுக்கு  வழிவகுக்கிைது.  1964-ம்  ஆண்டு 

கதன  அகமரிக்ெோவில்  ைப்�ோவில்  அறைக்ெப்�ட்ை 

மோட்டிறைச்சி  குபைோரிபனற்ைம்  கசயயப்�ைோத 

நீறர கெோண்டு நுண்ணுயிரி நீக்ெம் கசயயப்�ட்ை 

பின  குளிரவிக்ெப்�ட்ைது.  ைப்�ோக்ெள்  குளிரநத 

ப�ோது கவற்றிைம் பதோனறியது. சில முழுவதுமோெ 

மூைப்�ைோத  ைப்�ோக்ெளில்  சோல்பமோகனல்லோ 

றைபிெள்  விழுநதன,  இநத  கெட்டு  ப�ோன 

க�ோருள்  பினனர  அ�ரதின  (ஸெோட்லோநது) 

உணவு  அங்ெோடியில்  துண்ைோக்ெப்�ட்ைது.  இநத 

துண்ைோக்ெப்�ட்ை  இறைச்சி  கதோைரச்சியோன 

அசுத்தம் அறைநததோெ மோறியது. இதன வோயிலோெ 

க�ரியைவிலோன  எபிகைரமிக்  கதோற்று  400 

மனிதரெறை தோக்கியது. இநத சோல்பமோகனல்லோ 

றைபி  என�து  கதன  அகமரிக்ெோ  சிறு 

சிற்றினமோகும்.  இறுதியோெ  ைப்�ோக்ெறை 

குளிரவிக்ெ  �யன�டுத்திய  அசுத்தமோன  நீர 

தோன  இதற்கு  ெோரணம்  என  ெண்ைறிய�ட்ைது. 

உணவு  உற்�த்தி  மற்றும்  தயோரிப்பின  ப�ோது 

ப�ோய  �ரவுதறலக் 

ெட்டுப்�டுத்த ெவனமோெ 

உணவு  கசயல்முறை 

மற்றும்  றெயோளுதல் 

மிெ  முக்கியம்  என 

வலியுறுத்தப்�ட்ைது.

தெவல் துளி

5.5 போல் நுண்ணுயிரியல்

�ோல்  நுண்ணுயிரியல்  மிெவும்  �ரநத  மற்றும் 

�னமுெ  தனறமக்  கெோண்ை  துறையோகும்.  �ோல் 

க�ோருள்ெளில்  உள்ை  �ோக்டீரியோவனது  ப�ோய 

உண்ைோக்கும்  அல்லது  உணவுக்  கெட்டுப�ோெ 

கசயயும்.  சில  குறிப்பிட்ை  �ோக்டீரியோக்ெள்  �ோலில் 

பசரத்து  க�ோதிக்ெ  கசயவதினோல்  பயோெரட் 

மற்றும் �ோலோறைக்ெட்டி ப�ோனை �ோல் க�ோருள்ெள் 

உற்�த்தி கசயயப்�டுகிைன (�ைம் 5.3).

ப்டம் 5.3:  சுறவயுட்ை �ட்ை தயிர மற்றும் 

�ோலோறைக்ெட்டி

5.5.1 போல்

இைம்  �ோலூட்டிெளின  ஊட்ைத்திற்ெோெ 

�ோலூட்டிெைோல்  சுரக்ெப்�டும்  திரவம்  �ோல்  ஆகும். 

இதில்  கெோலஸட்ரம்  (சீம்  �ோல்) இல்லோததோல் இது 

திரவநிறலயில்  உள்ைது.  �ோலில்  நீர,  கெோழுப்பு, 

புரதம்  மற்றும்  லோக்பைோஸ  உள்ைன.  �ோலில் 

80-85% பெசின புரதம் உள்ைது . �ோலில் மிதமோன 

pH, ப�ோதுமோன அைவு சத்துெள் மற்றும் அதிெைவு 

நீர உள்ைதோல் நுண்ணுயிரிெள் வைரச்சிக்கு �ோல் 

ஒரு சிைநத ஊைெமோகும். �ோல் தூயறம கெடுவதற்கு 

சுற்றுசூழலில்  இருக்கும்  நுண்ணுயிரிெள்  மற்றும் 

�ோல்  ெைக்கும்  முறைெள்  ஆகியறவ  முக்கிய 

ெோரணங்ெைோகும் (வழிமுறை வறரப்�ைம் 5.2).

நயோகர்ட

ஆவியோே 

போல்

க்றந்த போல்

உலர்ந்த 

போல்
கிரீம்

இனிப்பு்டன் 

சுண்்ட 

ரவககப்பட்ட  

போல்

போல் பவு்டர்

போஸ்சுரை 

நஷேன் 

நேயயப்பட்ட 

போல்

போலோர்டக 

கடடி

T,
 p

H
, a

w

T, pH

T, a

T, a
T

T

T

வழிமுர்ற வரைப்ப்டம் 5.2:  ெைநத  �ோலிலிருநது 

க�ைப்�டும் கவவபவறு வறெயோன �ோல் க�ோருள்ெள்
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pH  -  றைட்ரஜன அயனியின கசறிவு

T  -  உயர கவப்�ம்

H  -  குறைக்ெப்�ட்ை நீர அழுத்தம்

aw  -  நீரின கசயல்�ோடு

5.5.2 போலின் பகுதிப்நபோருள்கள் மறறும் 

பண்புகள்

மனிதனுக்கு  �ோல் மிெவும்  சரியோன உணவு என 

ெருதப்�டுகிைது. ஆறெயோல் இது திட்ை உணவிற்கு 

(Diet)  மிெ  முக்கியமோனப்  �குதிப்க�ோருைோகும்.  

இது  ஒரு  மிெவும்  சிக்ெலோன  ெலறவயோகும். 

க�ோதுவோெ  �ோல்  கீழ்ெண்ைவற்றை  கெோண்ைது 

(அட்ைவறண 5.3).

அட்டவரண 5.3: 

வ. எண் போலின் பகுதிப் நபோருள்கள் விகிதம்

1. நீர (திரவம்) 87%

2. திைப்க�ோருள்ெள் 13%

3. கெோழுப்பு 4%

4. புரதம் 3.3%

5. லோக்பைோஸ (�ோல் 

சரக்ெறர)

5%

6. சோம்�ல் க�ோருள் 

(றவட்ைமினெள் மற்றும் 

தோதுப் க�ோருள்ெள்)

0.7%

5.5.3 போலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் 

ஆதோைஙகள்

 • மோட்டின  மடியின  உள்�குதி,  ெோம்பின 

கவளி�குதி  மற்றும்  அறத  கதோைரநத  சூழல், 

�ோல்  ெைத்தல்  மற்றும்  �ோல்  றெயோளும் 

உ�ெரணங்ெள்  ப�ோனைறவ  �ோலிலுள்ை 

நுண்ணுயிரிெளின  முக்கிய  மூனறு 

ஆதோரங்ெைோகும். 

 • கவளிபுைத்திலிருக்கும்  �ோக்டீரியோக்ெள், 

துறையின  வழிபய  கசனறு  மடியின 

உட்�குதிறய அறையலோம். றமக்பரோெோக்ெஸ, 

ஸட்கரப்பைோெோக்றெ  மற்றும்  டிப்தீரியோயடு 

காரீனிபாக்டீரி�ம் பபாவிஸ்  ப�ோனைறவ 

க�ோதுவோெ  ெோணப்�டும்  நுண்ணுயிரிெளின 

ஆகும். 

 • ஆபரோக்கியமோன  மோட்டிலிருநது 

சுெோதோரமோன  முறையில்  ெைக்ெப்�டும் 

�ோலில்  10
2
-10

3
  CFU/ml

-1 
க்கும்  

குறைவோன அைவு நுண்ணுயிரிெள் உள்ைன. 

 • மடியின  கவளிபுைம்  மற்றும்  அதறன 

சுற்றிய  இைமும்,  மோட்டின  க�ோதுவோன 

சுற்றுசூழலிலுள்ை  நுண்ணுயிரிெளினோல் 

மோசறைகினைன.

 • அதிெமோெ  மோசறைநத  ெோம்புெளிலிருநது 

ெரக்ெப்�டும் �ோலில் 10
5
 cfu/ml

-1
 கும் பமற்�ட்ை 

நுண்ணுயிரிெள்  ெோணப்�டுகினைன. 

மனித  ப�ோய  உண்ைோக்கும்  ெோரணிெைோன 

இ.  பகாளல, பகம்ளபபைாபாக்ைர், 

்ால்பமாகனல்லா, பபசில்லஸ் சிற்றினம் 

மற்றும்  கிைாஸ்டிரிடி�ம்  சிற்றினம் 

ப�ோனைறவெளுக்கு  அசுத்தமோன  மோட்டு 

கதோழுவம்  மற்றும்  உரம்,  ஆதோரங்ெைோெ 

விைங்ெலோம். 

 • �ோல்  ெைக்கும்  உ�ெோரணங்ெள்  மற்றும் 

�ோல்  பசமிக்கும்  உ�ெரணங்ெள்,  ெைநத 

�ோலில்  ெோணப்�டும்  நுண்ணுயிரிெளின 

முக்கிய  ஆதோரங்ெள்  ஆகும்.  எடுத்துக்ெோட்டு: 

ளமக்பராகாக்கஸ் மற்றும் என்டீபராகாக்கஸ்.

5.5.4 போலின் நுண்ணுயிரிகளின் 

மதிப்பளவு மறறும் போல் தைப்படுததுதல் 

(Microbiological Standard and Grading  

of Milk)

இநதியோவில்,  ெைநத  �ோலின  தரத்றத  இநதிய 

தரக்ெட்டுப்�ோட்டு  நிறுவனம்  நிரணயிக்ெப்�ட்ைது. 

�ோலின  ெோணப்�டும்  நுண்ணுயிரிெளின  அைவு 

கீபழ கெோடுக்ெப்�ட்டுள்ைது.

 • ெைநத  �ோலில்  பெோலி�ோரம்  (coliform) 

நுண்ணுயிரியின  அைவு  1:100  நீரத்த 

நிறலயில் பெோலி�ோரம் இல்லோமல் இருநதோல் 

திருப்திெரமோனது.

 • தூயறமப்�டுத்தப்�ட்ை  �ோலில்  பெோலி 

நுண்ணுயிரிெளின  அைவு  நீரத்த  நிறலயில்  

1:10 – திருப்திெரமோனது.

போலின் தைம் (Grading of Milk)

�ோலின  தரத்றத  ெண்டுபிடிக்ெ  உதவும் 

அைவீட்டிற்கு  �ோலின  தரம்  �ோரத்தல்  எனறு 

க�யர.  �ோலின  தர  அைவீடு,  �ோல்  உற்�த்தி, 

தூயறமப்�டுத்துதல்  மற்றும்  வினிபயோகித்தல் 

ஆகியவற்றை  க�ோறுத்தது.  இறவ  பமலும் 

சுெோதோரம்,  தூயறமப்�டுத்துதல்,  �ோலில்  உள்ை 
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நுண்ணுயிரிெளின  அைறவப்  க�ோறுத்தது. 

யுறனகைட் ஸபைட்  �ப்ளிக்  கைல்த்  சரவீஸ  (U.S. 

Public Health Service Publication) கவளியிட்டுள்ை 

�ோல் ஆடினனஸ மற்றும் பெோட் தரம் �ோல் மற்றும் 

�ோல் க�ோருளில் ெோணப்�டும் பவதிப் க�ோருள்ெள், 

�ோக்டீரியோ  மற்றும்  கவப்�ம்  இவற்றின  அைவு 

அட்ைவறண 5.4-ல் கெோடுக்ெப்�ட்டுள்ைது.

5.5.5 நமததிலீன் நீலம் ேோய ஒடுகக 

நேோதரே (MBRT)

கமத்திலீன  நீலம்  சோய  ஒடுக்ெ  பசோதறன 

க�ோதுவோெ  MBRT  எனப்�டுகிைது.  இச்பசோதறன 

ெைநத  மற்றும்  �ோஸசுறரபேசன  கசயயப்�ட்ை 

�ோலின  தரத்றதயும்  நுண்ணுயிரிெறையும் 

விறரவோெ  ெண்ைறிவதற்கு  �யன�டுத்தும் 

முறையோகும்.  �ோலில்  ஆக்ஸிஜன  உள்ை  ப�ோது 

நுண்ணுயிரிெளின  கசயல்�ோடுெளினோல்  �ோலில் 

பசரக்ெப்�ட்ை  சோயமோனது  கவளிபயற்ைப்�டுகிைது. 

MBRT பசோதறன �ோலின தரத்றத நிரணயிப்�தற்கு 

�யன�டுத்தப்�டுகிைது. நிைமிழத்தலின பவெத்றத 

க�ோருத்து  �ோலிள்ை  �ோக்டீரியோக்ெளின 

எண்ணிக்றெயும் �ோலின தரத்றத அறிய முடியும். 

�ோலின  தரத்றத  நிரணயிப்�வரோல்  �ோறல 

பமலும்  அடுத்த  கசயல்  முறைக்கு  எடுத்த  கசல்ல 

உதவுகிைது.

நேயமுர்ற

இச்பசோதறன  தூயறமயோன  முறையில் 

கசயயப்�டுகிைது.  தூயறமயோன  MBRT 

பசோதறனக்  குழோயில்  10ml  மோதிரி  �ோல் 

எடுத்துக்கெோள்ை�டுகிைது.  1ml  கமத்திலீன  நீலம் 

சோய ெறரசல் பசரக்ெ�டுகிைது (சோயத்தின அைரத்தி 

0.005%).  குழோயெறை  தூயறமயோன  இரப்�ர 

அறைப்�ோனெறை  கெோண்டு  மூடி,  ெவனமோெ 

பசோதறனக்குழோய  நிறுத்தியில்  றவத்து  ஊநீர 

உள்ை  கதோட்டியில்  37°Cல்  றவக்ெப்�டுகிைது. 

ஆரம்�  இனகுப�ேன  ப�ரத்றதப்  �திவுகசயது, 

நிைம்  இழநத  நீல  நிை  வறையம்  பமற்�குதியில் 

பதங்கும் ப�ோது நிைமிழத்தல் முழுறமயறைநதோெ 

எடுத்துக்கெோள்ைப்�டுகிைது.

முடிவுெறைப்  �திவு  கசயதல்  இனகுப�ேன 

ப�ோது  நிைம்  மோறுதறலப்  பினவருமோறு 

உற்றுப�ோக்ெப்�டுகிைது.

அட்டவரண 5.4:  �ோல் மற்றும் �ோல்க�ோருள்ெளின தர அைவீடுெள்

வ. 

எண்

நபோருள்கள் நவப்பம் போகடீரியோவின் அளவு / 

மிலி

நவதிப்நபோருள்கள் 

மறறும் இதை 

நபோருள்கள்

1. தரம் A ெைநத �ோல் 

தூயறமப்�டுத்துவதற்கு 

முனபு

50°F வறர 

குளிரூட்டுதல் 

மற்றும் அபத 

நிறலயில் 

தூயறமப்�டுத்துதல் 

வறர றவத்து 

இருத்தல்

தனித்த �ோலில் 

மற்ை �ோலுைன 

ெலக்ெோத நிறலயில் 

�ோக்டீரியத்தின அைவு 

10,000/மி.லி மிெோமல் 

இருத்தல்

ப�ோய 

எதிரகெோல்லி 

(உயிர எதிரி  

0.05 அலகு/

மி.லிக்கு 

குறைவோெ)

2. தரம் A �ோல் மற்றும் 

�ோல்க�ோருள்ெள்

45°F க்கு அல்லது 

அதற்கு குறைவோெ 

குளிரூட்ைப்�ட்ை 

நிறலெள்

�ோல் மற்றும் �ோல் 

க�ோருள்ெளின 

�ோக்டீரியத்தின 

அைவு 20,000/

மி.லி பெோலி �ோரம் 

நுண்ணுயிரிெளின 

அைவு 10/மி.லி அைவு 

மிெோமல் இருத்தல்

�ோஸப�ட்டின 

அைவு 1 மி.கி/மி.லி  

அைவுக்கு குறைவோெ.
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அ.  ஏபதனும் மோதிரி 30 நிமிைத்திற்கு இனகுப�ேனில் 

நிைமிழக்குபமனில்,  ஒடுக்ெப்�ட்ை  ப�ரத்றத  MBRT-

30 நிமிைங்ெள் எனறு �திவு கசயயவும்.

ஆ.  ஒடுக்ெ  ப�ரத்றத  முழுறமயோெ,  1  மணி 

ப�ரத்திற்கு  ெணக்கிட்டுப்  �திவு  கசயதல் 

பவண்டும். எடுத்துக்ெோட்டு: 0.5 மற்றும  1.5 மணி 

ப�ர இறையில் நிைமிழக்குகமனில் அதறன MBRT 

1  மணி  ப�ரம்  எனப்  �திவு  கசயதல்  பவண்டும். 

அறதப�ோனறு,  1.5  மற்றும்  2.5  மணிப�ரத்திற்கு 

இறையில்  எனில்  MBRT  2  மணிப�ரம்  எனவும் 

�திவு கசயதல் பவண்டும்.

இ.  உைனடியோெ  ஒவகவோரு  �திவுெளுக்கு  பிைகு 

நிைமிழநத  மோதிரிெறைப்  �திவு  கசயதபிைகு 

கவளிபயற்ைவும்  நிைமிழநத  மோதிரிெறைப் 

�திவு  கசயதபிைகு  கவளிபயற்ைவும்.  அதன  பிைகு 

அதனவறர நிைமிழத்தல் கதோைங்ெவில்றல எனில் 

மீதம் உள்ை குழோயெறை  கமதுவோெ  தறலகீழோெ 

றவக்ெவும்.

10 ml பால்

மிக நன்று

தரம்

நன்று தரம்சுமாராக தரம்

5 மணி

ேநரத்திற்கு ேமல்

 37 °C க்கு ெகாதிநீரில்

இன்கு ேபட் ெசய்யவும்

1 ml ெமத்திலீன் நீல

கைரசைல ேசர்தல்

ெமத்திலீன் நீலம்

சரிபார்க்கும்

மாதிரிக்குழாய்3 –4 மணி1 – 2 மணி

மிக ேமாசம்

தரம்

0.5 மணி

ப்டம் 5.4:  கமத்தீலின நீலம் ஒடுக்ெ பசோதறன

அட்டவரண 5.5:  �ோலில் உள்ை நுண்ணுயிரிெளின தரம்

வ. எண். அளவீடு
நமததீலின் நீலம் குர்றப்போன் 

நேோதரே கோல அளவுகள்/மணி
நமோதத அளவு மி.லி

1. மிெ �னறு 5 மற்றும் அதற்கு பமலும்  0.2 மில்லியன அைவுக்கு மிெோமல்

2. �னறு 3 முதல் 4 மணிப�ரம் 0.2 முதல் 0.1 மில்லியன வறர

3. சுமோரோெ 1 முதல் 2 மணிப�ரம் 1 முதல் 5 மில்லியன வறர

4. மிெ பமோசம் 0.5 மணிப�ரம் 5 மில்லியனுக்கு பமல்

பல்நவறு வரகயோே ந�ோதிதத போல் நபோருள்களுககு உதோைணஙகள்:

வரக உதோைணஙகள்

1. லோக்டிக் க�ோதித்தல்

   மீபசோபிலிக்

   கதரபமோபிலிக்

   கதரபியூடிக் 

பமோர, பலோங்பெோஃபில்

கைட்ம்பஜோல்றெமர

பயோெரட், ல�ன

பயோெல்ட், பிஃபிெோரட் அமில அபிலூர �ோல்

2. ஈஸட் – லோக்டிக் க�ோதித்தல்  கெஃபீர, கௌமிஸ, அசிட்பைோபில்லஸ ஈஸட் �ோல்

3. பூஞறச – லோக்டிக் க�ோதித்தல் வில்றல (villi)

தெவல் துளி
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5.6 போலோர்டககடடி (Cheese)

�ோலூட்டிெளின  �ோலிலிருநது  ஏைக்குறைய  2000 

பமற்�ட்ை  வறெெளில்  �ோலோறைக்ெட்டிெள் 

தயோரிக்ெப்�டுகிைது.  8000  ஆண்டுெளுக்கு 

முனப� கதன பமற்கு ஆசியோவில் �ோலோறைக்ெட்டி 

ஆனது  பதோனறியது  என  எண்ணப்�டுகிைது. 

பரோமோனியரெள் கி.மு 60 - A.D 300க்கு இறைப்�ட்ை 

ெோலத்தில் ஐபரோப்பியோவில் �றைகயடுக்கும் ப�ோது 

அவரெள்  �ோலோறைக்ெட்டி  கதோழில்நுட்�த்றத 

பமம்�டுத்த  ஊக்குவித்தனர  மற்றும்  �ல்பவறு 

வறெயோன  புதிய  �ோலோறைக்ெட்டிெறை 

உருவோக்குவறத  தூண்டினர.  �ோலோறைக்ெட்டி 

எனனும்  க�யரோனது  லத்தீன  கமோழி  “சீசஸ” 

(caseus)  எனை  வோரத்றதயிலிருநது உருவோனது 

(�ைம் 5.5).

ப்டம் 5.5:  �ோலோறைக்ெட்டி

இரண்டு  வறெயோன  �ோலோறைக்ெட்டி 

உள்ைன.  அறவ  புதிய  �ோலோறைக்ெட்டி  (fresh 

cheese) மற்றும் முதிரநத �ோலோறைக்ெட்டி  (ripened 

cheese).  கவப்�ம்  அல்லது  அமிலத்றத  கெோண்டு 

�ோல்  திரட்சியோக்ெப்�ட்டு  புதிய  �ோலோறைக்ெட்டி 

தயோரிக்ெப்�டுகிைது.  எடுத்துக்ெோட்டு:  ெோட்பைஜ் 

�ோலோறைக்ெட்டி.  முதிரநத  �ோலோறைக்ெட்டியோனது 

லோக்டிக் அமில �ோக்டீரியல் க�ோதித்தல் மூலமோெவும், 

க�ோதி  மூலமோெவும்  திரட்சியோக்ெப்�ட்டு 

தயோரிக்ெப்�டுகிைது.  தயிர  நீக்ெப்�ட்டு,  உப்பிட்டு, 

தயிரின கதளிநத நீர (whey) பிரித்கதடுக்ெப்�டுகிைது. 

உப்பிட்ை  தயிரோனது  ெட்டு�டுத்தப்�ட்ை  சூழலில் 

றவக்ெப்�டுகிைது.  குறிபிட்ை  �ண்புெைோன 

அறமப்ற�யும் �றுமணத்றதயும் வழங்குவதற்ெோெ 

இச்கசயல்முறையில்  கவவபவறு  பவதியியல் 

மற்றும்  இயற்பியல்  மோற்ைம்  இச்கசயல்முறையில் 

�றைக�றுகிைது.  �ோலூட்டிெளின  �ோல் 

இயற்றெயோெ  முதிரநத  �ோலோறைக்ெட்டியின 

சுறவ மற்றும் மணத்திற்கு தூண்டுதலோெ உள்ைது.

போலோர்டககடடியின் நுண்ணுயிரிகள்

அதிெ  எண்ணிக்றெயிலோன  நுண்ணுயிரிெள் 

�ோலோறைெட்டியின முதிரவு கசயமுறைக்கு முக்கிய 

�ங்கு  வகிக்கிைது.  �ோலோறைக்ெட்டி  தயோரிப்பின 

முதல்  �ோளில்  நுண்ணுயிரிெளின  எண்ணிக்றெ 

ஆரம்�நிறலயில் ஒரு பில்லியனிலிருநது இரண்டு 

பில்லியோனோெ  ெோணப்�டுகிைது.  ஆறெயோல் 

�ோலோறைக்ெட்டி  முதிரும்  ப�ோது  உருவோகும் 

குறைநத ஆக்ஸிஜன, அதிெ அமிலதனறம மற்றும் 

தறைக�ோருள்  இருநதல்  (Inhibitory  Compounds) 

உற்�த்திறய  �ோதிக்கிைது.  இது  முக்கியமோெ  கசல் 

க�ோதிெள், லோக்பைோஸ, கெோழுப்பு மற்றும் புரத்ததில் 

விறன  புரிவதோல்  ஏற்�டுகிைது.  இது  முதிரநத 

�ோலோறைக்ெட்டியின  சுறவறய  உருவோக்குகிைது. 

வோயு  உருவோக்கும்  வைரச்சி  ெலறவயோன 

“புபரோபுபயோனி�ோக்டீரியம்  கசரமோனி”  ஸவீஸ 

�ோலோறைக்ெட்டியில்  ெண்  ப�ோனை  துறைெள் 

மற்றும் சுறவ வழங்குவதற்கு முக்கியமோனது ஆகும் 

(�ைம் 5.6).

ப்டம் 5.6:  சுவிஸ �ோலோறைக்ெட்டி

�ோலோறை  ெட்டியின  தனித்தனறம 

�யன�டுத்தப்�டும்  நுண்ணுயிரிெறை 

க�ோருத்துள்ைது.  �ோலோறைக்ெட்டி  தயோரித்தல் 

ஒன�து �டிநிறலெறை உள்ைைக்கியது.

அ.  �ோறல தயோரகசயதல்

ஆ.  தயிர உருவோதல்

இ.  தூண்ைோக்குதல்

ஈ.  சறமத்தல்

உ.  தயிரின கதளிநத நீறர பிரித்தல்

ஊ. திரளுக்கு உப்பிடுதல்

எ.  தயிறர அழுத்துதல்

ஏ.  நுண்ணுயிரிெள் கசலுத்துதல்

ஐ.  இைம் �ோலோறைக்ெட்டி முதிரவு
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அட்டவரண 5.6:  �ோலோறைக்ெட்டியின வறெெள்

கமனறமயோன �ோலோறைக்ெட்டி

(Soft Cheese) கமனறமயோன,  வழுவழுப்�ோன  மற்றும்  �ோபலடு  நிறைநத 

அறமப்�ோகும்.  கமனறமயோன  �ோலோறைக்  ெட்டியோனது 

உற்�த்தி  கசயல்முறையின  ப�ோது  அழுத்தபமோ  அல்லது 

சறமக்ெபவோ�டுவதில்றல. எடுத்துக்ெோட்டு: பெபமம்க�ரட்

�ோதி கமனறமயோன 

�ோலோறைக்ெட்டி

(Semi-Soft Cheese) �ோதி  கமனறமயோன  �ோலோறைக்ெட்டி,  கமனறமயோன 

�ோலோறைக்ெட்டிறயவிை  மிெ  உறுதியோனது  (நிறலயோன) 

�ோதி  கமனறமயோன  �ோலோறைக்ெட்டியோனது  �ல  வறெப்�ட்ை 

�ோலோறைக்ெட்டிெறை உள்ைைக்கியது. எடுத்துக்ெோட்டு: ைோவோரட்டி

நிறலயோன �ோலோறைக்ெட்டி

(Firm Cheese)
இநத  வறெ  �ோலோறைக்ெட்டி  அறனத்து  பதறவெளுக்ெோன 

�ோலோறைக்ெட்டி  என  ெருதப்�டுகிைது.  இநத  �ோலோறைக்ெட்டி 

தயோரிக்கும்  முறைக்கு  பிைகு  �னைோெ  அழுத்துவதினோல்  அதன 

தயிரின கதளிவு நீர (Whey) நீக்ெப்�ட்டு நிறலயோன �ோலோறைக்ெட்டி 

தயோரிக்ெப்�டுகிைது. எடுத்துக்ெோட்டு: சிைோர �ோலோறைக்ெட்டி

கெட்டியோன �ோலோறைக்ெட்டி

(Hard Cheese)

கெட்டியோன  �ோலோறைக்ெட்டி  50%  குறைவோன  ஈர�தத்றத 

கெோண்டுள்ைது. அது ஈர�தத்றத இழப்�தினோல் மிகுநத சுறவயுைன 

உள்ைது. எடுத்துக்ெோட்டு: பரோமபனோ

நீல �ோலோறைக்ெட்டி

(Blue Cheese)

நீல பூஞறசெறை மோடு, ஆடு மற்றும் கசம்மறியோடுெளின �ோல்ெளுைன 

நீல  �ச்றச  அல்லது  நீல  பூஞறசெள்  உள்ைது.  க�னிசிலியம் 

ரோக்கிப�ோட்டி,  க�.கிலோக்குலம்  ப�ோனை  பூஞறசெளிலிருநது 

ஸப�ோரெள்  எடுக்ெப்�டுகிைது  அல்லது  �ோலோறைக்ெட்டி,  தயிர  உைன 

ப�ரடியோெ  கசலுத்தப்�டுகிைது.  க�னிசிலியம்  ஒவவோறம  உள்ை 

மனிதரெளுக்கு இவவறெ �ோலோறைக்ெட்டி உண்ணுவறத தவிரப்�து 

அறிவுறுத்தப்�டுகிைது (எ. ெோ.) ரோக்கிப�ோட்

போலோர்டககடடியின் வரககள்

� ோ ல ோ ற ை க் ெ ட் டி யி ன 

தி ை த் தி ற ன 

க�ோருத்து  அவற்றை 

�ல்பவறு  குழுக்ெைோெ 

வறெெப்�டுத்த  முடியும். 

அவற்றை  வறெப்�டுத்த 

�ல்பவறு  அறமப்புெள் 

மற்றும்  ஒவகவோரு  அறமப்பிலும்  �ல 

மோறு�ோடுெள் உள்ைன (அட்ைவறண 5.6).

QR CODE

5.7 “நயோகர்ட அல்லது பல்நகரியன் போல்”

பயோெரட் எனை க�யர துருக்கிகமோழியின “ஜீெரட்” 

எனை  வோரத்றதயிலிருநது  உருவோனது.  இது 

தோன  தற்ப�ோது  அதிெ  பிர�லமோன  க�ோதித்தல் 

உணவோகும்.  இது  �ோல்,  ஸகீம்ட்  �ோல்  அல்லது 

சுறவயூட்ைப்�ட்ை �ோலிலிருநது தயோரிக்ெப்�டுகிைது. 

பயோெரட் தயோரிப்�தற்கு �ோல் அசுத்தறமறையோமல் 

இருக்ெ பவண்டும். இறவ தயோரிக்ெ திை அைரத்தி 

(கெோழுப்பு  நீங்ெலோெ)  11-15% இருக்ெ  பவண்டும். 
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இதில் சோதோரணமோெ ெைநத �ோலில் 8% திை �குதி 

உள்ைதோல் அதனுைன ஸகீம் அல்லது முழுறமயோன 

�ோல்  �வுைர  பசரப்�தன  மூலம்  இறத  க�ைலோம். 

மோற்ைமறைநத �றசறய சிறிதைவு பசரப்�தினோல் 

இப்க�ோருறை பமலும் பமம்�டுத்த முடியும். 

இப்�றசயோனது  நீருைன  ஒட்டுகெோண்டும் 

மற்றும்  க�ோருளின  அைரத்திக்கு  வழிகசயகிைது. 

இநநிறலயில் �ோலிலுள்ை கெோழுப்பு க�ோருள்ெளின 

அைவு  ஏைத்தோழ  2mm  இருக்ெ  பவண்டும். 

ஏகனனில்  இது  �ோலின  வழுவழுப்�ோனநிறல 

க�ோருளின நிறலப்புத்தனறம மற்றும் பதோற்ைத்றத 

பமம்�டுத்துகிைது.  பிைகு  �ோலோனது  30 நிமிைங்ெள் 

80-90°C  வறர  கவப்�டுத்தப்�டுகிைது. 

முதனறம  வைரச்சி  ெலறவ  (Starter  culture) 

அதனுைன  பசரக்ெப்�டுகிைது.  கவப்�மோனது 

இம்யூபனோகுபைோபிலினெறை  கசயலிழப்பு  மற்றும் 

அதிெ�டியோன  ஆக்ஸிஜன  கவளிபயற்ைப்�ட்டு 

றமக்பரோஏபரோஃபீலிக்  சூழறல  வழங்குகிைது. 

இச்சுழல்  முதனறம  வைரச்சி  ெலறவயின 

வைரச்சிறய  ஆதரிக்கிைது.  இதன  மூலம்  �ோல் 

பமம்�டுத்தப்�டுகிைது.  இறவ  தவிர  கவப்�மோனது 

தயிரின கதளிநத நீர மற்றும் சீரம் புரதங்ெளுக்ெோன 

கதோைரபிறனத்  தூண்டுகிைது.  பெனின  ஆனது 

பயோெரடின  வழுவழுப்�ோன  தனறமறய 

அதிெரிக்கிைது.  தற்ப�ோது  �ோலோனது  40-43°C 

குளிரவிக்ெப்�ட்டு,  க�ோதித்தறல  அனுமதிக்ெ 

முதனறம  வைரச்சி  நுண்ணுயிரிெைோன 

ஸட்கரப்பைோெோக்ெஸ  சோலிபவரியஸ 

சிறுசிற்றினங்ெள்  கதரபமோபிலிஸ  மற்றும் 

லோக்பைோப�சில்லஸ  கைல்புருக்கி  சிறுசிற்றினம் 

�ல்பெரிெஸ கமோத்தமோெ 2% கெோள்ைைவு நிறலயில் 

(10
-6
-10

-7
  cfu/ml)  �யன�டுத்தப்�டுகிைது.  இநத 

கசயல்முறை  �ோனகு  மணி  ப�ரம்  �றைக�றும். 

இவபவறலயில்  லோக்பைோஸ  லோக்டிக்  அமிலமோெ 

மோறுகிைது. pH அைவு 6.3 – 6.5 இருநது 4.6 – 4.7ஆெ 

குறைக்கிைது.  அதில்  பயோெரடில் உள்ை  சுறவக்கு 

ெோரணம்  அசிட்ைோல்டிறைடு  தோன  ெோரணம்.  அது 

23-41mg/kg-ல் இருக்ெ பவண்டும்.

புதிய, �ழுக்ெோத அல்லது இறைய 

�ோலோறைக்ெட்டி (Fresh, unripened  

or infant cheese) புதிய  �ோலோறைக்ெட்டி  தயோரிக்கும்  ப�ோதும்  அதன  வோழ்�ோளிலும் 

�ழுக்ெோமலும்  முதிரச்சியறையோமலும்  இருத்தல்  பவண்டும்.  புதிய 

�ோலோறைக்ெட்டியின ஆயுட்ெோலம்  மிெ  குறைவு.  (எ.  ெோ.)  பெோட்பைஜ் 

�ோலோறைக்ெட்டி, கிரீம், �ோலோறைக்ெட்டி.

கமல்லிய அல்லது றலட் 

�ோலோறைக்ெட்டி

கமல்லிய  �ோலோறைக்ெட்டி  என�து  கவண்கணயயின  கெோழுப்ற� 

குறைக்கும்  ப�ோது  தயோரிக்ெப்�டுகிைது.  இது  �ோலோறைக்ெட்டிக்கு 

க�ெழ்வுதனறமறய  உருவோக்குகிைது.  முழுறமயோன  கெோழுப்பு 

கெோண்ை �ோலோறைக்ெட்டி ெோட்டிலும் சற்று குறைவோன சுறவயுறையது 

கமல்லிய  �ோலோறைக்ெட்டி  அதிெ  ஈரப்�தத்துைன.  இருப்�தோல்  அதன 

ஆயுட்ெோலம் குறைவு.

எடுத்துக்ெோட்டு:  �ோலோறைக்ெட்டி  உைன  7%  �ோல்  கெோழுப்பு  சீைோர 

உைன 19% �ோல் கெோழுப்பு

�க்குவப்�டுத்தப்�ட்ை 

�ோலோறைக்ெட்டி  

(processed cheese) துரவிய �ோலோறைக்ெட்டி, �ோல், �ோல்ெட்டிெள் அல்லது நீர, உணவு நிைமி 

மற்றும்  சுறவயூட்டிெள் ஆகியவற்றை  ெலநது உருக்குவதன மூலம் 

இவவறெ  �ோலோறைக்ெட்டி  உருவோக்ெப்�டுகிைது.  எடுத்துக்ெோட்டு: 

�ோக்குவப்�டுத்துப்�ட்ை �ோலோறைக்ெட்டி ஸபவோகீஸ (swo kies).
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ப்டம் 5.8:  தயிர

தயிரின் பயன்கள்

 • ஆபரோக்கியமோன  கசரிமோனத்றத 

பமம்�டுத்தும்.

 • ப�ோய தடுப்�ோற்ைறல அதிெரிக்கும்.

 • எலும்புெள் மற்றும் �ற்ெளுக்கு வலுவளிக்கும்.

 • உைல் எறைறய குறைக்ெ உதவும்.

 • அழகுசோரநத  �யனெள்  –  ஆபரோக்கியமோன 

�ைப்�ை�ோன சருமத்றத தடுகிைது.

 • �ருவமுைோ நிறல சுருக்ெங்ெறை தடுக்கும்.

 • ெரும்புள்ளிெள் மற்றும் க�ோடுகுெறை நீக்கும்.

சுருககம்

உணவு  நுண்ணுயிரியில்  என�து  மிெவும் 

�ரநத,  �யனதருகினை,  உணவு  தரத்தில்  பெடு 

விறைவிக்கினை  மற்றும்  சறமக்ெப்�ைோத 

உணவு  மற்றும்  �க்குவ�டுத்தப்�ட்ை  உணவின 

�ோதுெோப்ற�யும்  �ற்றிய  துறையோகும். 

உணவு  வழிபய  �ரவும்  நுண்யிரிெளின 

அைறவ  ெண்ைறியும்  திைன  க�ற்றிருத்தோபல 

முதனறம  நுண்ணுயிரியோைரின  ஈஸட்ெள், 

ஆல்ெோக்ெள்,  ஒட்டுண்ணிபுழுக்ெள்  மற்றும் 

புபரோட்பைோபசோவனெள்  உணவிலுள்ை 

நுண்ணுயிரிெளில்  அைங்கும்  �ோம் 

உண்ணும்  உணவு  கவவபவறு  வழிெளில் 

நுண்ணுயிரிெளுைன  கதோைரபு  கெோண்டுள்ைது. 

உணவு  கெட்டுப�ோதல்  என�து  ெண்ெைோல் 

ெோணக்கூடிய  அல்லது  ெோண இயலோத  ஏபதனும் 

மோற்ைம் மனிதரெைோல் உணறவ உட்கெோள்ைோத 

ப்டம் 5.7:  சுறவயுட்ை �ட்ை தயிர

நகபீஃர் (Kefir)

இது  லோக்டிக்  அமில 

�ோக்டீரியோ மற்றும் மது�ோன 

ஈஸட்  ெலறவயோல் 

த ய ோ ரி க் ெ ப் � டு கி ை து . 

இதற்கு  ெோரணமோன  நுண்ணுயிரிெள் 

�ோலில்  சீரோெ  �ரப்�ைவில்றல.  ஆனோல்  அறவ 

தனித்தனியோன  கெபீஃர  தோனியங்ெைோெ 

பசரக்ெப்�டுகிைது.  கெபீஃரன  என�து  க�ரிய 

அடுக்குெைோெ கூட்டுச்சரக்ெறர ப�ோல்  க�ோருள் 

மடிக்ெப்�ட்டு  ெோலிபிைவர  ப�ோனை  இதழ்ெறை 

உருவோக்குகிைது.  உறையுறைய  ஒபர 

மோதிரியோன  க�ோதித்தல்  லோக்பைோப�சில்லஸ 

கெபீஃரோபனோலோசியனஸ  கெபீஃரோறன 

உருவோக்கும்.  லோக்பைோப�சில்லஸ  கெபீஃபீர 

க�ோருளில்  பதறவப்�டும்  க�ோங்கு  தனறமக்கு 

�ங்ெளிக்கும்.

5.8 தயிர்

தயிர  என�து  �ோல்க�ோருள்  ஆகும்.  இறவ  �ோல் 

திறிதல்  அல்லது  உறைதல்  மூலம்  கரகனட் 

(rennet)  க�ோதி  உைன  அல்லது  உண்ணத்தகுநத 

அமிலப்க�ோருைோன  எலுமிச்றச  சோறு  அல்லது 

வினிெர  �யன�டுத்தி  க�ைப்�டுகிைது.  தயிரின 

கதளிவு நீர (Whey) �குதிறய வடிெட்டியபின புளிக்ெச் 

கசயயபவண்டும். �ோல் அல்லது �தப்�டுத்திய �ோலில் 

லோக்டிக்  அமில  �ோக்டீரியோ  (லோக்பைோப�சில்லஸ 

அசிட்பைோபில்லஸ)  அல்லது  ஈஸட்  �யன�டுத்தி 

இயற்றெயோெபவ தயிறர தயோரிக்ெலோம்.
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இயலோத  நிறல  ஆகும்.  கெட்டுப்ப�ோன 

உணவோனது உட்கெோள்�வரின உைல்  �லத்றத 

�ோதிப்�றைவபதோடு மட்டும் இல்லோமல் மற்றும் அதிெ 

க�ோருைோதோர  ரீதியோன  இழப்பு  உண்ைோகினைது. 

உணவு  கெட்டுப�ோவதோல்  உணவில்  உள்ை 

ஊட்ைச்சத்துக்ெள்  இழக்ெப்�ட்டு  பமலும்  அதன 

உண்றமயோன  சுறவ  மற்றும்  அறமப்பில் 

மோற்ைம்  உண்ைோகினைன.  உணவுப்  க�ோருளில் 

�ோக்டீரியோவின வைரச்சி  அல்லது  �ோக்டீரியோவோல் 

உண்ைோக்ெப்�ட்ை  �ச்சுெள்  உட்கெோள்ளும்  ப�ோது 

உணவு  உள்�ச்சோதல்  அல்லது  உணவு  �ச்சோெ 

ெோரணமோகும். உணவு �ச்சோதல் என�து உணவில் 

�ச்சுத் தனறமறய நுண்ணுயிரிெைோலும் மற்றும் 

அதன  க�ோருள்ெைோலும்  உண்ைோக்குவறத 

குறிப்பிடுகிைது.  உணவுெள்  கவவபவறு 

முறைெளில் �தப்�டுத்தப்�டுகிைது. இறவ உணவு 

கெட்டுப�ோதல்  மற்றும்  ப�ோய  உண்ைோக்ெ  கூடிய 

நுண்ணுயிரிெறை குறைத்தல் அல்லது அெற்றுதல் 

மற்றும்  உணவில்  நுண்ணுயிரியல்  தரத்றத 

�ரோமரித்து  பசமிக்ெவும்  க�ோதிக்ெவும்  (packing) 

மிெ  முக்கியமோனது.ப�ோயகதோற்று  உண்ைோக்கும் 

அல்லது  �ச்சு  தனறமயுள்ை  உணவு  அல்லது 

நீர  உட்கெோள்ளுவதோல்  ப�ோய  உண்ைோகும். 

ப�ோயெறை உணவு  வழி  ப�ோயெள்  என உலெ 

சுெோதர  றமயம்  (WHO)  வறரயறுக்கிைது. 

�ோல்  நுண்ணுயிரியல்  மிெவும்  �ரநத  மற்றும் 

�னமுெ  தனறமக்  கெோண்ை  துறையோகும்.  �ோல் 

க�ோருள்ெளில்  உள்ை  �ோக்டீரியோவனது  ப�ோய 

உண்ைோக்கும்  அல்லது  உணவு  கெட்டுப�ோதல் 

ஏற்�டுத்தலோம்.  சில  குறிப்பிட்ை  �ோக்டீரியோக்ெள் 

�ோலில் பசரத்து க�ோதிக்ெ கசயவதினோல் பயோெரட் 

மற்றும் �ோலோறைக்ெட்டி ப�ோனை �ோல் க�ோருள்ெள் 

உற்�த்தி கசயயப்�டுகிைது.

சுய மதிப்படு

ேரியோே விர்டரயத நதர்ந்நதடுககவும்

1.  உணவில்  நுண்ணுயிரிெளின  முதனறம 

மூலங்ெள் 

(i)  மண் மற்றும் நீர

(ii)  உணவு உ�ெரணம்

(iii)  உணவு றெயோளுதல்

(iv)  ெோற்று மற்றும் தூசி

அ.  (i) மற்றும் (ii)

ஆ.  (ii) (iii)

இ.  (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv)

ஈ.  பமலுள்ை ஒனறுமில்றல

2.  நுண்ணுயிரிெள்  வைர  ஏற்ை  pH  மதிப்பு 

அ.  4.0  ஆ.  7.0

இ.  3.4  ஈ.  9.2

3.  சுத்தமோன  உணவின  aw  மதிப்பு 

அ.  0.99  ஆ.  0.88

இ.  0.77  ஈ.  0.66

4.  உணவில்  நுண்ணுயிரிெள்  வைரவதற்கு 

பதறவயோன குறைநத�ட்ச aw 

ஆெ இருக்ெ பவண்டும்.

அ.  0.99  ஆ.  0.86

இ.  0.78  ஈ.   0.50

5.  க�ோருநதோத இறணறயக் ெண்ைறிெ:

அ.    �ச்சு நுண்மமினறம - 

நுண்ணுயிரிெறை கவளிபயற்றுவது

ஆ.    வடிெட்டுதல் - நுண்ணுயிரிெறை 

அெற்றுதல்

இ.    கவப்�ம் அல்லது ெதிரவீச்சு - 

நுண்ணுயிரிெறை கெோல்லுதல்

ஈ.    பசதத்றத தடுத்தல் - உப்பு நீரில் 

பவெறவத்தல் (பிைோனச்சிங்)

6.  �ோலில்  %  பெசின  புரதம் 

உள்ைது.

அ.  90–95%  ஆ.  80–85%

இ.  60–65%  ஈ.  50–100%

பின்வரும் விேோககளுககு விர்ட தருக

1.  உணவு கெட்டுப�ோதல் எனைோல் எனன?

2.  எளிதில் கெட்டுப�ோகும் உணவுெள் எனன?

3.  உணவு �ஞசோதல் வறரயறு?

4.  உணவு  உள்�ஞசோதல்  அல்லது 

இனைோக்ஸிபெேன வறரயறு?

5.  உணவு  மூலம்  உண்ைோகும்  ப�ோய 

கதோற்றுெள் எனைோல் எனன?
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6.  உணவின நுண்ணுயிரிெளின மூலங்ெறை 

�ட்டியலிடுெ?

7.  உணவு  கெட்டுப�ோவதற்ெோன  முக்கிய 

ெோரணங்ெறை அட்ைவறணப்�டுத்துெ?

8.  உணவு �ஞசோதல் விவரி?

9.  உணவு கெட்டுப�ோதலின �னறமெள் மற்றும் 

தீறமெள் யோறவ?

10.  உணவின  மூலம்  வரும்  �ோக்டீரியோ 

ப�ோயகதோற்று �ற்றி எழுதுெ?

11.  �ோல் - விவரிக்ெவும்.

12.  �ோலின  நுண்ணுயிரிெளின  தரத்திறன 

அட்ைவறண�டுத்துெ.

13.  உணவில்  நுண்ணுயிரிெள்  வைர 

பதறவயோன ெோரணிெள் யோறவ?

14.  உணவு கெட்டுப�ோதவற்ெோன ெோரணங்ெறை 

�ற்றி எழுதுெ?

15.  உணவு  உள்�ஞசோதல்  (Food  intoxication) 

வறெப்�டுத்துெ?

16.  உணவு  �தப்�டுத்தும்  முறைெறை 

�ட்டியலிடுெ?

17.  உணவு  �தப்�டுத்துதலில்  உள்ை  அடிப்�றை 

த்த்துவங்ெள் யோறவ?

18.  உணவு �ஞசோதல் வறெப்�டுத்துெ?

19.  உணவு  வழி  உணவு  உள்�ஞசோதறல 

விவரி?

20.  உணவின மூலம் �ரவும் �ோக்டீரியல் ப�ோறய 

�ற்றி எழுதுெ?

21.  �ோலின �குதிப்க�ோருள்ெறை �ற்றி எழுதுெ?

22.  �ோலின மூலங்ெள் யோறவ?

23.  MBRT �ற்றி எழுதுெ?

மோணவர் நேயல்போடு

பூஞரேகளின் வளர்ச்சிரய அறிதல்

ஒரு  துண்டு  கரோட்டிறய  எடுக்ெவும்.  அதில் 

ஈர�தத்றத ஏற்�டுத்தி பின 3–4 �ோட்ெள் ஒரு 

அறையில் றவக்ெவும். 3–4 �ோட்ெளுக்கு பின 

உற்றுப�ோக்கி �திவு கசயயவும்.

உணவு பதப்படுததுதலின் தததுவதரத 

புரிந்து நகோள்ளுதல்

இரண்டு  ஆப்பிள்  �ழத்றத  எடுக்ெவும். 

ஒரு  ஆப்பிறை  குளிரசோதன  க�ட்டியிலும் 

மற்கைோரு  �ழத்றத  கவயிலிலும்  2–3 

�ோட்ெளுக்கு றவக்ெவும். பின உற்று ப�ோக்கி 

�திவு கசயயவும்.
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த�ொழிற்ொலை நுண்ணுயிரியல்

இயல்

6

இயல் திட்டவலை

6.1   த�ொழிற்ொலை  முக்கியத்துவம்  வொய்ந� 

நுண்ணுயிர்கள் மறறும் அ�ன் த�ொருள்்கள்

6.2  த�ொழிற்ொலை  முக்கியத்துவம்  வொய்ந� 

த�ரவு முலை்கள்

மொணவர்கள்  இப�ொடப�குதிலயப  �யின்ை 

பிைகு,

 • த�ொழிற்ொலை நுண்ணுயிரியலில் 

உள்ள கருத்தியல்கள மறறும் 

நுண்ணுயிரிக்ளொல் �யொரிககப்படுகின்ற 

த�ொழிற்ொலை முககியவத்தும் வொய்ந� 

நுண்ணுயிரகள ்பறறி த�ரி்நது தகொளவர.

 • மு�னலம மறறும் இரண்்ொம் நிலை 

த�ரவு முல்றலய புரி்நதுக தகொளவர.

 • நுண்ணுயிரிகளின சிறுசிறறின தமம்்பொடு 

மறறும் துல்ற ்ொர்ந� �கவல்கல்ள 

த்பறறுக தகொளவர.

 • த�ொதிகைன அலமபபு, உ�ரி ்பொகஙகள 

மறறும் அவறறின ்பணிகல்ள விவரிப்பர.

 • த�ொதித்�ல் ஊ்கம், த�ொதித்�ல் முல்ற, 

த�ொதித்�ல் தமல்த�ொககு முல்ற மறறும் 

த�ொதித்�ல் கீழத�ொககு முல்றகளின 

பினனனியில் உள்ள அடிப்பல் 

�த்துவத்ல� த�ரி்நது தகொளவர.

 • த்பனிசிலின, சிட்ரிக அமிைம், ஒயின 

மறறும் ஒரு த்ல் புர�ம் த்பொன்றவறறின 

�யொரிபபில் ்பயன்படுத்�ப்படும் 

நுண்ணுயிரகளின மதிபபிலன அறி்நதுக 

தகொளவர.

 • நுண்ணுயிரகள நிலைப்படுத்து�ல், 

பினபுைத்தில் உள்ள அடிப்பல்கல்ள 

்பகுப்பொயவர

கற்றல் ந�ொககஙகள்
6.3  சிறுசிறறின தமம்�ொடு்கள்

6.4  த�ொழிற்ொலை முக்கியத்துவம் வொய்ந� 

நுண்ணுயிரி்கலை ��ப�டுத்து�ல்

6.5  த�ொதி்கைன்்கள்

6.6  த�ொழிற்ொலையில் த�னிசிலின் �யொரித்�ல்

6.7  த�ொழிற்ொலையில் ஒரு த்ல் புர�ம் 

�யொரித்�ல்

6.8  த�ொழிற்ொலையில் ஒயின் �யொரித்�ல்

6.9  த�ொழிற்ொலையில் சிட்ரிக் அமிைம் 

�யொரித்�ல்

6.10  நிலைப�டுத்து�ல்

த � ொ ழி ற ் ொ ல ை 

நுண்ணுயிரியல்  என்�து 

அறிவியலின் ஒரு பிரிவொகும். 

இது  த�ொழிற்ொலை 

மறறும்  த�ொருைொ�ொர 

ரீதியில்  முக்கியத்துவம் 

வொய்ந�  �ல்தவறு  த�ொருள்்கலை  �யொரிக்்க 

�யன்�டுத்தும்  நுண்ணுயிரி்கலை 

�றறி  அறிவ�ொகும்.  மனி�ர்கள்  �ை 

நூறைொண்டு்கைொ்க,  �ல்தவறு  உணவுப 

த�ொருள்்கள்  (தரொட்டி,  �ொலைலடக்்கட்டி, 

சுலவயூட்டப�ட்ட  �யிர,  ஊறு்கொய)  மறறும் 

குளிர�ொனங்கள்  (பீர,  ஒயின்)  �யொரிப��றகு 

நுண்ணுயிர்கலை  �யன்�டுத்துகிைொர்கள். 

�ொஸ்ச்ர  த�ொதித்�லின்  ஆரொய்சசி  பிைத்க, 

த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியில்  என்னும் 

பிரிவு த�ரிய அைவில் உருவொனது. த�ொதித்�ல் 

என்ை  வொரத்ல�  ைத்தீனின்  “த�ரவிர” 

(Fervere)  என்னும்  விலன்சத்ொல்லிலிரு்நது 

த�ொன்றியது.  இ�றகு  ’த்கொதித்�ல்’  என்று 

த�ொருள்�டும்.  ஆல்்கஹொல்  �யொரிபபில்,  திரவ 

த�ொருள்  த்கொதிக்கும்  த�ொழுது  ்கரியமிைவொயு 

(CO2  –  ்கொறறு  குமிழ்கள்)  த�ொன்றுகிைது 

(�டம் 6.1) .
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ப்டம் 6.1:  திரொட்ல் ர்ம் த�ொதித்�லில் த�ொன்றும் 

்கொறறு குமிழ்கள்.

6.1 த�ொழிற்ொலை முககியவத்தும் 

வொய்ந� நுண்ணுயிரகள் மறறும் அ�ன் 

தபொருள்கள்

நுண்ணுயிர்கள்,  அ�ன்  வொழக்ல்க  சுழறசியில் 

�ல்தவறு  வல்கயொன  த�ொருள்்கலை  �யொரிக்்க, 

்க்திவொய்ந�  ஆறைலை  த்கொண்டுள்ைன. 

வழிமுலை வலர�டம் 6.1  (நுண்ணுயிர்கள் �கு்ந� 

ஊட்கத்தில்  ்கட்டுப�டுத்�ப�ட்ட  புை்ச  சுழைொல்), 

வைரக்்கப�டும்த�ொழுது,  விலைமதிபபுமிக்்க 

வைரசில�  த�ொருள்்கலை  உருவொகின்ைல� 

்கொட்டுகிைது.  நுண்ணுயிர  த�ொருள்்கள்  முலைதய 

மு�ன்லம மறறும் இரண்டொம் நிலை வைரசில� 

த�ொருள்்கள் என்று வல்கப�டுத்��டுகின்ைன.

மு�ன்லம  வைரசில�  த�ொருள்்கள்  என்�ன, 

நுண்ணுயிரி  த்ல்்கள் அ�ன் வைர்சசி  நிலையில் 

�யொரிக்கும்  த�ொருதைொடு  த�ொடரபு  உலடயது. 

மு�ன்லம  வைரசில�  த�ொருள்்கைொன  அமிதனொ 

அமிைங்கள்,  லவட்டமின்்கள்,  த�ொதி்கள், 

ஆர்கொனிக்  அமிைங்கள்,  லரட்ரஜன்  ்கொர 

இலண்கள்  த�ொன்ைலவ  �ல்தவறு  வல்கயொன 

நுண்ணுயிர்கைொல்  �யொரிக்்கப�டுகின்ைன. 

இ்ந�  மு�ன்லம  வைர்சசில�  த�ொருள்்கள், 

நுண்ணுயிர்களின் வைர்சசிக்கு மி்கவும் அவசியம். 

தமலும்  இலவ  வைர்சசியின்  நிலையின்  ைொக் 

நிலையில் உருவொக்்கப�டுகின்ைது.

இரண்டொம்  நிலைபத�ொருள்்கள், 

நுண்ணுயிர்களின்  தமம்�ொடு,  வைர்சசி 

மறறும்  இனபத�ருக்்கத்தில்  எ்ந�  �ஙகீடும் 

த்யவதில்லை.  இலவ  வைர்சசி  நிலையின் 

இறுதியில்  நிலையொன  நிலையில்  உற�த்தி 

த்யயப�டுகின்ைன. ைொக் நிலைலய  த�ொடர்நது 

ஏற�டும்  ஊட்ட்ச்த்து  �றைொக்குலை  மறறும் 

்கழிவுத�ொருள்  த�ஙகும்  நிலையில்,  அலவ 

உற�த்தியொகின்ைன.  இலவ  த்ல்  த�ொருள்்கள் 

உற�த்தி  மறறும்  இயல்�ொன  வைர்சசியில் 

த�ரடியொ்க  �ஙத்கற�தில்லை.  இலவ  மு�ைொம் 

நிலை  வைரசில�  மொறைத்தின்  இருதி 

த�ொருள்்கைொகும்.  ஊக்்கமரு்நது்கள்  (steroids), 

ஆல்்கொைொயட்ஸ,  ஆண்டி�யொடிக்  த�ொன்ைலவ 

இரண்டொம் நிலை வைரசில� த�ொருள்்கைொகும்.

நுண்ணுயிரி்கைொல்  உற�த்தி  த்யயப�டும் 

மு�ன்லம மறறும் இரண்டொம் நிலை வைரசில� 

த�ொருள்்கள், த�ொழிற்ொலையில் உற�த்தியில் அதி்க 

அைவில்  �யன்�டுகிைது.  மு�ன்லம  வைரசில� 

த�ொருள்்கள்  த�ொல்  அல்ைொமல்  இரண்டொம்  நிலை 

த�ொருள்்கள்  குலை்ந�  அைவிதைதய  உற�த்தி 

த்யயப�டுகின்ைன.  தமலும்,  அவறலை  பிரித்து 

எடுப�து மி்கவும் ்கடினமொகும் (�டம் 6.2).

இன்றியலமயொ� 

வைரசில� 

த�ொருட்்கள் 

அமிதனொ அமிைம் 

நீயூக்ளிதயொலடட்ஸ 

லவட்டமின்்கள்

வைரசில� 

த�ொருட்்கள்

ஆல்்கஹொல் 

அசிட்ைொன் ைொக்டிக் 

அமிைம்

ஆன்டி�யொடிக், 

ஆல்்கைொயட்ஸ, 

ஜிபபிரலின், நிைமி்கள்

உயிர ்கரிம 

ஊக்்கமரு்நது்கள் த�ொருள் 

(Bio organic steroids) 

அமிதனொ அமிைங்கள், 

அஸ்கொரபிக் அமிைம்.

்த்துபதபொருள்கள்

மு�ன்லம வைரசில� 

த�ொருள்்கள் 

இரண்டொம் வைரசில� 

த�ொருள்்கள்

வழிமுல்ற வலைப்டம் 6.1:  த�ொதித்�ல் த�ொழிற்ொலையில் �யொரிக்்கப�டுகின்ை �ல்தவறு வைரசில� த�ொருள்்கள்.
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த�ொழிற்ொலை முககியத்துவம் வொய்ந� தபொருள்கள்:

 • நுண்ணுயிர  த்ல்்கள்  (உயிருள்ை 

அல்ைது  உயிைறை),  நுண்ணுயிர 

உயிரினத்த�ொகுதி,  நுண்ணுயிர 

த்ல்்களின் உட்த�ொருள்.

 • நுண்ணுயிர வைரசில� த�ொருள்்கள்.

 • த்ல்லின்  உள்தை  அல்ைது  த்ல்லின் 

தவளிதய ்கொணப�டும் த�ொதி்கள்.

 • நுண்ணுயிரி்கைொல்  மொறைம்  த்யயப�ட்ட 

கூட்டுப த�ொருள்்கள்.

 • நுண்ணுயிரி்கைொல்  மொறைம்  த்யயப�ட்ட 

கூட்டுப த�ொருள்்கள் மறறும்

யீஸட் ்த்துமிக்்க உணவு 

ஆகும்.  இது  உற�த்தி 

த ்யயப �டும்த� ொழுது , 

த ்க ொ ல் ை ப � டு வ � ொ ல் 

இறுதி  த�ொருள்்களில் 

அலவ  உயிருடன்  ்கொணப�டுவதில்லை. 

இது  ்லமப��றகு  �யன்�டுகிைது.  இது 

�ொைலடக்்கட்டி,  த்கொட்லடப  �ருபபு 

சுலவயுடன்  மறறும்  புளிபபு  �ன்லமலய 

த்கொண்டு  இருக்கும்.  ஈஸட்  ்ொக்தரொலமசிஸ 

த்ரிவிசிதய,  உணவு  ஈஸடொ்க 

�யன்�டுகிைது.  இது  ஒரு  “வீ்கன்”  உணவு. 

இது  த்ரிவூட்டப�ட்ட  (லவட்டமின்்கள் 

த்ரத்தும்) மறறும் த்ரிவூட்டப�டொ� இரண்டு 

மொதிரி்களில் கிலடக்கின்ைன. 

அட்டவலை 6.1:  த�ொழிற்ொலை முக்கியத்துவம் வொய்ந� நுண்ணுயிர்கள்

தபொருள் நுண்ணுயிரகள் பயன்கள்

லவட்டமின் ஸட்தரபத்ொலமசிஸ் லவட்டமின் த்ரமொனம்

ைொக்டிக் அமிைம் ைொகத்ொத்பசில்ைஸ் த்ல்பூருககி தவதியல் விலனபத�ொருள்்கள்

சிட்ரிக் அமிைம் ஆஸ்்பரகில்ைஸ் ல�கர உணவு ��ப�டுத்தும் த�ொருள்

எத்�னொல் ்ொகதரொலமசிஸ் தவதியல் விலனபத�ொருள்்கள் குளிர�ொனங்கள்

த�னிசிலின் த்பனிசிலியம் கிலரத்ொஜீனம் ஆன்டி�யொடிக்

அசிட்டிக் அமிைம் அசிட்த்ொ்பொக்ர வினி்கர, ்கலரப�ொன்

ப்டம் 6.2:  நுண்ணுயிரி்களின் வைர்சசி சுழறசியில் 

உற�த்தியொகும்  மு�ன்லம  மறறும்  இரண்டொம் 

வைரசில� த�ொருள்்கள்

வளர்ச்சி

ல
ாக்

ல
ாக்

ேலக்

முதன்ைம

வளர்சிைத

ெபாருள் உருவாக்கம்

நிைலயான நிைல

இரண்டம்

வளர்சிைத

ெபாருள்

உருவாக்கம்

வளர்ச்சி

ேநரம்

ேலக்

 • டி.என்.எ  மறுத்ரக்ல்க  த�ொழில்நுட்�ம் 

(DNA  Recombinant  Technology) 

வழியொ்க  உருவொக்்கப�ட்ட  மறுத்ரக்ல்க 

த�ொருள்்கள்.  (அட்டவலண 6.1  

த�ொழிற்ொலை  முக்கியத்துவம்  வொய்ந� 

நுண்ணுயிர்கள்).

த�ொழிற்ொலையில்  த�ொதித்�ல் 

மூைம்  வரத்�்கரீதியொன  த�ொருள்்கள் 

�யொரிக்்கப�டுகின்ைன.  அறிவியல்  ரீதியொ்க, 

த�ொதித்�ல்  பிரொணவொயு  இல்ைொ�  சூழலில் 

�லடத�றும்  உயிரியல்  நி்கழவு  என 

வலரயறுக்்கப�டுகிைது (்கொறைறை). த�ொழிற்ொலை 

விதி்களின்  �டி  எ்ந�  ஒரு  த்யமுலையும், 

நுண்ணுயிரி  ்ம்ம�்ந��ட்தடொ  அல்ைது  த�ொடரபு 

�டுத்��ட்தடொ,  வரத்�்க  ரீதியில்  மதிபபீடு  உள்ை 

த�ொருள்்கலை த�றைொல் அது த�ொதித்�ல் ஆகும்.
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த�ொழிற்ொலை  த�ொதித்�ல்,  ்கொறறு  உள்ை 

சூழலில்  அதி்க  அைவில்  நுண்ணுயிர்கலை 

வைரப�து என த�ொருள்�டும்.

�ல்தவறு  நுண்ணுயிரி  த்யல்முலை்கள் 

்கொறறு உள்ை சூழலில் �லடத�றறு, முழுலமயறை 

ஆக்ஸிதனறை  த�ொருள்்கலை  த்கொடுக்கிைது 

(எடுத்துக்்கொட்டு).

i.  வினி்கர  �ொக்டீரியொ  மூைம்  ஆல்்கஹொலில் 

இரு்நது  (வினி்கர)  அசிட்டிக்  அமிைம் 

�யொரித்�ல்.

ii.  ஆஸ�ரகில்ைஸ  ல�்கரில்  த�ொன்ை  சிை 

இலழபபூஞல்்கள் மூைம் இனிபபில் இரு்நது 

சிட்ரிக்  அமிைம்  �யொரித்�ல்.  த�ரும்�ொலும் 

இ்ந�  நுண்ணுயிரியல்  த்யல்முலை்கள் 

்கொறறு  இல்ைொ�  நிலையிலும்  சில�வு 

அலடயொவிட்டொலும்  அலவ,  த�ொதித்�ல் 

என்று குறிபபிடப�டுகின்ைன.

தவதியலில்  1907  ஆம்  ஆண்டு  த�ொ�ல் 

�ரிசு  த�றை  தஜரமன்  �ொட்டின்  எட்வரட் 

பு்ச்னர  த�ொதித்�ல்  என்�து,  ஈஸடின் 

சுரப�ொல்  ஏற�டக்கூடிய  ஒரு  நிகிழவு  என்று 

உறுதி�டுத்தினொர.  தமலும்  அல�  அவர 

ல்தமஸ  என்று  த�யரிட்டொர.  த�ொ�ல்  �ரிசு 

தவன்ை  பி்ச்னர  �ரித்ொல�லனயில்  ஈஸட் 

த்ல்்கள்  இல்ைொ�  அழுத்�ப�ட்ட  ்ொறைொனது 

்ரக்்கலரலய  த�ொதிக்்க  த்யகிைது  என்று 

்கொட்டினொர.  இ்ந�  �ரித்ொ�லனயினொல், 

மு�ன்  மு�லில்  த�ொதித்�ல்,  த்ல்்களுக்கு 

தவளிதய  �டக்்க  முடியும்  என்று  த்யது 

விைக்்கப�ட்ட�ொல்  இக்்கண்டுபிடிபபு  மி்க 

முக்கியமொன�ொ்க தமறத்கொள் ்கொட்டப�ட்டது.

�்கவல் துளி

6.2 த�ொழிற்ொலை முககியத்துவம் 

வொய்ந� நுண்ணுயிரகள் ந�ரவுமுல்ற

நுண்ணுயிர்கள் பிரித்த�டுத்�லுக்கு அடுத்��டியொன 

முலை,  த�ரவுமுலை ஆகும்.  ஒரு  தவறறி்கொரமொன 

த�ொதித்�ல்  நி்கழவுக்கு  நுண்ணுயிரி்களின் 

த�ரவுமுலை மி்க முக்கியமொன �டி ஆகும்.

த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியில் 

�யன்�டுத்�கூடிய  நுண்ணுயிர்கள்  கீழ்கண்ட 

�ண்பு்கலை த்கொண்டு இருக்்க தவண்டும்.

1.  சிறுசிறறினம்  ஆனது  என்�து  அதி்க 

உற�த்தி  திைன்  த்கொண்ட�ொ்க  இருக்்க 

தவண்டும்.

2.  சிறுசிறறினம் நிலையொன உயிரதவதியல் 

மறறும்  மர�ணு  �ண்பு்கலை  த்கொண்டு 

இருக்்க தவண்டும்.

3.  இது  த�லவயறை  த�ொருள்்கலை 

உற�த்தித்யயக் கூடொது.

4.  இது  த�ரிய  அைவில்  உற�த்தி  த்யயும் 

த�ொழுது  எளிதில்  வைரக்்க  கூடிய�ொ்க 

இருக்்க தவண்டும்.

5.  சிறுசிறறினங்கள்  தூயலமத்கடு 

அலடவதில்  இரு்நது  �ன்லனத்�ொதன 

�ொது்கொத்து த்கொள்ை தவண்டும்.

சிறுசிறறினம்  என்�து,  �ொக்டீதயொத�ஜ் 

உட்�ட  மறை  பிை  நுண்ணுயிர்கள்  இல்ைொமல், 

தூய  ்கைலவயொ்க  இருத்�ல்  தவண்டும். 

நுண்ணுயிரி்களிலிரு்நது விரும்��க்்க த�ொருள்்கள் 

உற�த்தி  த்யவ�றகு  இப�ண்பு்கள்  த�ரவு 

த்யயப�ட தவண்டும்.

த�ொழிற்ொலை முககியத்துவம் வொய்ந� 

நுண்ணுயிரகள் பிரித்து எடுத்�ல்

த�ொதித்�லின்  தவறறி,  நுண்ணுயிர்கலை 

�னிலமப�டுத்து�லை  ்ொர்நது  உள்ைது. 

நுண்ணுயிர்கள்  இயறல்க  வொழவிடங்கைொன 

மண்,  ஏரி்கள்,  ஆறறில்  உள்ை  த்ர  அல்ைது 

வழக்்கத்திறகு  மொைொன  வொழவிடங்கள் 

அல்ைது  மறை  சுறறுபபுை்சசுழைொன  அதி்க  �னி 

உள்ை  இடம்,  ்கடல்  மட்டத்தில்  இரு்நது  அதி்க 

உயரமொன  நிைம்,  �ொலைவனம்,  ஆழமொன 

்கடல்  �குதி  மறறும்  த�ட்தரொலிய  நிைங்கள் 

ஆகியவறறிலிரு்நது பிரித்து எடுக்்கப�டுகின்ைன. 

தமலும்,  அலவ  த�ொருள்  உற�த்திக்்கொ்க 

த�ரடியொ்க த்ொதிக்்க�டுகின்ைன. பின்னர அலவ 

�னிலமப�டுத்து�டுகின்ைன  அல்ைது  அலவ 

மர�ணு  மொறைத்திறகு  உட்�டுத்��டுகிைன. 

தவறு�ட்ட முலையில் �ல்வல்க நுண்ணுயிர்கள் 

பிரித்த�டுக்்கப�டுகின்ைன.  த�லவயொன 

த்யல்�ொடு  த்கொண்ட  �ல்தவறு  நுண்ணுயிர்கள் 

தவறுமொதிரியொன  வைர்சசி  மறறும்  த�ொழில் 

முலை்கள்  மூைம்  பிரித்து  எடுக்்கப�டுகின்ைன. 

த�ரவு  முலையொனது  மு�ன்லம 

மறறும்  இரண்டொம்  த�ரவு  முலை்கலை 

உள்ைடக்கியுள்ைன.
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மு�ன்லம ந�ரவுமுல்ற: த�லவயொன 

நுண்ணுயிர்கலை  த�ரவு  த்யயவும், 

த�லவயறை, நுண்ணுயிர்கலை தவளிதயறைவும் 

த்யல்�டுத்�கூடிய  ஆரம்�்கட்ட  �டிநிலை்கலை 

த்கொண்டலவ  மு�ன்லம  த�ரவு  முலை  ஆகும். 

கூட்டுத்�ட்டு  த�ொழில்நுட்�ம்  (Crowded  plate 

technique),  ஆக்தஸொதனொகிரொபி,  (Auxonography) 

த்றிவூட்டல்  வைர்சசி  த�ொழில்நுட்�ம் 

(Enrichment  Culture  Technique)  த�ொன்ை  சிை 

த�ொழில்நுட்�ங்கள்  மு�ன்லம  த�ரவு  முலையில் 

�யன்�டுத்��டுகின்ைன.  ஆன்டி�யொடிக்  உற�த்தி 

த்யயும் நுண்ணுயிர்கள் த�ரவு த்யய கூட்டுத்�ட்டு 

த�ொழில் நுட்�ம் கீதழ விவரிக்்க�ட்டுள்ைது.

கூடடு �டடு த�ொழில்நுடபம்

1.  இது  ஆன்டி�யொடிக்  உற�த்தி  த்யயும் 

நுண்ணுயிர்கலை  த�ரவு  த்யய 

�யன்�டுகிைது.

2.  மண், த�ொடரவரில்யில் நீரத்�ப�டுகிைது.

3.  த�ொடரவரில்யில்  நீரத்�ப�ட்ட  மொதிரி, 

்த்து அ்கொர �ட்டு்களில் �ரப�டுகிைது.

4.  பின்னர  �ட்டுக்்கள்  இன்குத�ட் 

த்யயப�டுகின்ைன.  300  to  400 

குழுக்்கலைக்  த்கொண்ட  �ட்டுக்்கள் 

ஆண்டி�யொடிக்  உருவொக்கும் 

த்யல்�ொடுக்்கொ்க  உறறு 

த�ொக்்கப�டுகின்ைன.

5.  ஒரு குழுவுக்கு ஆன்டி�யொடிக்  த்யல்�ொடு 

உலடய  திைன்,  அக்குழுவிலன  சுறறி 

வைர்சசி  இன்லம  �குதி  இருப�ல� 

லவத்து சுட்டிக்்கொட்டப�டுகிைது.

6.  இ்ந�  த்யமுலை  த்ொ�லன உயிரி்கலை 

�யன்�டுத்தி தமம்�டுத்��டுகிைது.

7.  மண்ணில்  உள்ை  நுண்ணுயிர்கைொல் 

உற�த்தி த்யயப�டக்கூடிய ஆன்டி�யொடிக் 

த்கொண்டு,  த்ொ�லன  நுண்ணுயிர்களின் 

வைர்சசிலய �டுக்்கைொம்.

8.  சிை  குழுக்்கலை  சுறறி  த�ொன்ைக்கூடிய 

வைர்சசி  இன்லம  �குதி்கள்,  அவறறின் 

ஆன்டி�யொடிக் உணரதிைலன  (Antibiotic 

sensitivity) சுட்டிக்்கொட்டுகின்ைன.

9.  வைர்சசி  இன்லம  �குதியின்  விட்டங்கள் 

மில்லிமீட்டரில்  அைக்்கப�டுகின்ைன. 

கூட்டு�ட்டு  த்யமுலை  �டத்தில் 

்கொண்பிக்்கப�ட்டு உள்ைது (�டம் 6.3).

த்றிவூட்டல் �னிலமபபடுத்து�ல்

த்றிவூட்டல்  முலை  என்�து  நுண்ணுயிர்கள் 

வைர்சசிலய  ஆ�ரிக்்க  �கு்ந�  சூழலை 

வழஙகுகிைது.  இது  குறிபபிட்ட  நுண்ணுயிர 

வைர்சசிலய  அனுமதிக்கிைது.  ஆனொல், 

குறி  இைக்கு  இல்ைொ�  நுண்ணுயிர்களின் 

வைர்சசிலய  �டுக்கிைது.  குறி  இைக்கு  உள்ை 

நுண்ணுயிர்களின்  வைர்சசி,  ்கொர�ன் 

ஆ�ொரங்கலை  த்கொண்டு  த்றிவூட்டப�டுகிைது. 

ஒரு  குறிபபிட்ட  கூட்டுப  த�ொருள்்கலை  உற�த்தி 

த்யயும்  நுண்ணுயிர்கலை  �னிலமப�டுத்� 

�யன்�டுகிைது (ஆகடிதனொ லமசீட்ஸ்).

இைண்்டொம் ந�ரவுமுல்ற

மு�ன்லம  த�ரவுமுலையில்  இரு்நது 

�னிலமப�டுத்�ப�ட்ட  நுண்ணுயிர்களின் 

உண்லமயொன  வரத்�்க  ரீதியொன  திைலன 

அறி்நது, பிரித்த�டுக்்க இ்ந� முலை �யன்�டுகிைது.

ஏன்  நுண்ணுயிர்கள்  �ொவர  மறறும் 

விைஙகு  த்ல்்கள்  ்கொட்டிலும்  வணி்க 

ரீதியொன  த�ொருள்்கள்  உற�த்திக்கு 

�யன்�டுத்�ப�டுகிைது?

உயர சி்ந�லை நகள்விகள்

1.  த�ொழிற்ொலையில்  �யன்�டும்  முக்கியமொன 

நுண்ணுயிர்கலை  �னிலம�டுத்� மு�ன்லம 

த�ரவு  முலை  அனுமதிக்கிைது.  தமலும் 

அவவல்கயொன நுண்ணுயிரி்களின் திைனின் 

�்கவல்்கலை  ்கண்டறிய,  இரண்டொம்  த�ரவு 

முலை பின்த�ொடரப�டுகிைது.

2.  மு�ன்லம  த�ரவு  முலையின்  வொயிைொ்க, 

த�ொழிற்ொலை  முக்கியத்துவம்  வொய்ந� 

த�ொருள்்கலை உருவொக்குகின்ை  சிை அல்ைது 

�ை நுண்ணுயிர்கள், பிரித்து எடுக்்கப�டுகிைன. 

ஆனொல்,  �யொரிக்்கப�டும்  த�ொருள்்கள் 

�றறிய  �்கவல்்கள்  குலைவ்க  இருப��னொல், 

இரண்டொம்  த�ரவுமுலை  �லடமுலை்கள் 

�டுத்�ப�டுகின்ைன.  இம்முலையில், 

வரத்�்கரீதியொ்க  �யொரிபபில்  உ�வும் 

திைன்  த்கொண்ட  நுண்ணுயிர்கள்  த�ரவு 

த்யயப�டுகின்ைன.  தமலும்,  அப�ண்பு்கள் 

இல்ைொ�லவ்கள் தவளிதயறைப�டுகின்ைன.

3.  உண்லமயொன திைன் த்கொண்ட த�ொழிற்ொலை 

�யன்�ொடு த்கொண்ட நுண்ணுயிர்கலை த�ரவு 
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த்யய இரண்டொம் த�ரவு முலை்கள் தவண்டிய 

�்கவல்்கலை த்கொடுக்கின்ைன.

4.  இரண்டொம்  த�ரவு  முலை  அ�ன் 

அணுகுமுலையில்  �ரம்்ொர்நதும்  அைவீடு 

்ொர்நதும் இருக்கின்ைது.

5.  இது  ்கொகி�ம்,  தமல்லிய  அடுக்கு  அல்ைது 

மறை  நிைப�குப�ொயவு  (Chromatography) 

த�ொழில்நுட்�ங்கள்  மூைம் 

த்யல்�டுத்�ப�டுகின்ைன.

6.  த�ொருள்்களின் இயறபியல், மருத்துவ உயிரியல் 

�ன்லம்கள் தீரமொனிக்்கப�டுகின்ைன.

7.  இது  நுண்ணுயிர  வைர்சசி  ்கைலவயின் 

தமொத்�  மர�னு  நிலைபபு�ன்லமலய 

்கண்டுபிடிக்கிைது.

8.  இது  ஒறலை  த�ொதித்�ல்  முலையில் 

�யொரிக்்கப�டும்  �ல்தவறு  வல்கயொன 

த�ொருள்்கள் �றறிய �்கவல்்கலை வழஙகுகிைது.

9.  ஒரு  குறிபபிட்ட  ்கைலவயின்  த�ொடரபுலடய, 

வைர்சசி  அல்ைது  த�ொருள்  த்ரமொனத்திறகு 

த�லவயொன உ்க்ந� நிலை்கலை  (Optimum) 

இது தீரமொனிக்கிைது.

10.  இது  த�ொதித்�ல்  ஊட்கத்தின்  அங்கமொன 

�ல்தவறு  �குதி  த�ொருள்்கலை  குறித்து 

�்கவல்்கலை வழஙகுகிைது.

11.  தவவதவறு  நுண்ணுயிர்களின்  த�ொருள் 

உற�த்தி  திைன்  குறித்�  �்கவல்்கலை 

த்கொடுப�தில் இது உ�வி த்யகிைது.

12.  நுண்ணுயிரி்கள்  தவதியியல்  மொறைத்திறகு 

�குதிவொய்ந�லவயொ  அல்ைது  அவறறின் 

த�ொதித்�ல்  த�ொருள்்கலை  அழிக்கின்ைனவொ 

என்�ல� தவளியிடுகிைது.

இரண்டொம் த�ரவுமுலை த்யல்�டுத்� �ல்தவறு 

முலை்கள் உள்ைன.  அலவ,  திடஊட்கம்  த்கொண்ட 

த�ட்ரி�ட்டுக்்கள்  அல்ைது  திரவ  ஊட்கம்  த்கொண்ட 

குடுலவ்கள்  அல்ைது  சிறிய  த�ொதி்கைன்்கள், 

த�ரியகுழு த�ொழில்நுட்�ம் (Giant Colony Technique), 

வடி்கட்டும்  முலை்கள்  திரவ  ஊட்கம்  முலை 

(எரதைன்தமயர  குடுலவலய  �யன்�டுத்தி) 

நீர்மப்படுத்தப்பட்ட மண் கைரசல்

ேதர்வுக்கலைவ ெகாண்ட

ஊடகத்தில் பரவுதல்

சுத்தப்படுத்தப்பட்ட

கண்ணாடி பரவல்

இன்குேபட்

ஸ்ட்ெரப்ேடாைமசிஸ்

சிற்றினக் குழுக்கள்

சுட்டிக்காட்டும் நுண்ணுயிர்

ெகாண்டு ேமல் இடுதல்
உற்பத்தி ெசய்யாத

நுண்ணுயிர்கள்

வளர்ச்சி தைடகளின் பகுதி

உற்பத்தி ெசய்யும்

நுண்ணுயிர்கள்

ப்டம் 6.3:  கூட்டு �ட்டு த�ொழில்நுட்�ம்
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த�ொன்ைலவயொகும்.  இஙத்க  த�ரிய  குழு 

த�ொழில்நுட்�ம் விரிவொ்க விைக்்கப�ட்டு உள்ைது.

தபரிய குழு த�ொழில்நுடபம் 

இதில்,  ்த்து  அ்கொர  ஊட்கம்  த்கொண்ட  த�ட்ரி 

�ட்டு்களின் �டுதவ ஸ்ட்தரபத்ொலமசிஸ் ்கைலவ 

உட்த்லுத்�ப�டுகின்ைது  அல்ைது  குறுக்்கொ்க 

குறுகிய  �ட்லட்கைொ்க  த்கொடிடப�டுகின்ைது. 

பின்னர  �ட்டுக்்களில்  வைர்சசி  ்கொணும்  வலர 

இன்குத�ட் த்யயப�டுகின்ைன. அ்ந� �ட்டுக்்களில் 

கூடியவலரயில் ஸத�ொருதைஷன் �ட்நதிருக்கும். 

ஆன்டி�யொடிக்  கூரஉண்ரவுக்்கொ்க,  (த்ொ�லன 

நுண்ணுயிர்கள்)  த்ொதிக்்கப�டயிருக்கும் 

நுண்ணுயிர சிறுசிறறினங்கள் �ட்டின் முலனயில் 

இரு்நது ஸ்ட்தரட்பத்ொலமசிட்டின் வைர்சசி வலர 

த்கொடிடப�டுகின்ைன. ஆனொல், இடப�டும் த்கொடு்கள் 

வைர்சசிலய  த�ொடொமல்  த�ொடப�டுகின்ைன. 

பின்னர  �ட்டுக்்கள்  த்ொ�லன  நுண்ணுயிர 

வைர்சசிக்்கொ்க  இன்குத�ட்  த்யயப�டுகின்ைன. 

ஸ்ட்தரபத்ொலமசிட்ஸ்  �க்்கத்தில்  உருவொகும் 

ஆன்டி�யொடிக்,  த்ொ�லன  நுண்ணுயிரின் 

வைர்சசிலய  �லட  த்யயப�டுவல�  ்கொண 

முடியும்.  பின்னர,  அலவ  மில்லிமீட்டரில் 

அைக்்கப�டுகின்ைன.  உறறுத�ொக்கும்  அைவுக்கு 

உள்ை  நுண்ணுயிர்கள்  வைர்சசி  இன்லம 

இயஙகுஎல்லை  த்கொண்ட  ஆன்டி�யொடிக்்கலை 

�யொரிக்கும்  ஸட்தரபதடொலமசிட்ஸ்களின் 

வைர்சசியொகும்.  இலவ,  அடுத்�டுத்து 

த்யயப�டும்  �ரித்ொ�லனக்்களுக்்கொ்க  �க்்க 

லவக்்கப�டுகின்ைது (�டம் 6.4).

6.3 சிறுசிறறிை நமம்பொடு

உற�த்தி  சிறுசிறறினங்களின்  தமம்�ொடு 

த�ரிய  அைவில்  விலை  குலைபபிறகு 

வொயபபு்கலை  வழஙகுகிைது.  த�ொதித்�ல் 

த�ொழிற்ொலை்கள்,  த�ொட்டி்கலை  தவறறி்கரமொ்க 

உருவொக்குவ�றகும்  �க்்கலவப�வ�றகும், 

உற�த்தி  சிறுசிறறினங்கலை  த�ொடர்சசியொ்க 

தமம்�ொடு  த்யவல�  ்ொர்நதுள்ைன.  வழக்்கமொ்க, 

தமம்�ொடு்கள்  த�லவயொன  வைரசில� 

த�ொருள்்கலை அதி்க அைவில் உற�த்தி த்யவதில் 

அலம்நது  இருக்கிைது.  உயிரித்  த�ொழில்நுட்�ம் 

�யன்�ொடு்களுக்்கொ்க,  சிறுசிறறினங்களின் 

வைரசில�  ஆறைல்்கள்,  அறிவியல்  மறறும் 

த�ொழில்நுட்�த்தின்  வொயிைொ்க  ல்கயொைப�ட்டு 

தமம்�ொடு  த்யயப�டுகின்ைன.  இலவதய 

சிறுசிறறின தமம்�ொடு என்று குறிபபிடப�டுகிைது.

சிறுசிறறிை நமம்பொடு ந�லவ

இயறல்கயில் ்கொணப�டக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் 

உயிரியல்  ஆரவம்  ்ொர்ந�  சிை  த�ொருள்்கலை 

உற�த்தி  த்யகின்ைன.  இயறல்கயில்  உள்ை 

சிறுசிறறினங்கள்  (wild  strain),  த�ொழிற்ொலை 

�யன்�ொடு  த்கொண்ட  த�ொருள்்கலை  குலைவொ்க 

உற�த்தி த்யகின்ைன. ஆல்கயொல் இயறல்கயில் 

உள்ை  சிறுசிறறினத்தின்  மர�ணு  அலமபபு்கள் 

மொறைம்  த்யப�டுகின்ைன  அல்ைது  அவறறின் 

த�ொதி்கள்  உற�த்தி  ்கட்டுப�டுத்�ப�டுகின்ைன. 

இ�னொல்,  குறிபபிட்ட  த�ொருள்்கள்  அதி்கைவில் 

உற�த்தியொகிைது.  த�ொதி்களின்  �ணி்கள்  குறித்� 

�்கவல்்கள்,  வைர்சசி  �ொல�யில் உள்ை உற�த்தி 

திைன்  குலை்ந�  �டிநிலை்கள்,  உற�த்திலய 

்கட்டுப�டுத்தும்  சுறறு்சசுழல்  ்கொரணி்கள் 

த�ொன்ைலவ  த�ரவுமுலை  த்யல்  திட்டத்ல� 

வடிவலமக்்க உ�வி த்யகின்ைன.

ப்டம் 6.4:  த�ரிய குழு த�ொழில்நுட்�ம்

ேசாதைன நுண்ணுயிர் ெகாண்டு

குறுக்காக ேகாடு இடுதல்

ஸ்ட்ெரப்ேடாமசிஸ் ெசல் எைட

ஆன்டிபயாடிக் ஊடுருவி அகாரில்

ெசல்லுதல்

ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தி மற்றும்

வளர்ச்சிைய அனுமதிக்க

இன்குேபட் ெசய்தல்

தட்டின் ஒரு பகுதியின் குறுக்ேக

ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தி ெசய்யும்

நுண்ணுயிைர ேகாடு இழுத்தல்

ேசாதைன நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி

ேசாதைன நுண்ணுயிரின்

வளர்ச்சிைய அனுமதிக்க

அைடகாக்கம் ெசய்தல்

கூர்உணர்வு ேசாதைன

நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சி

இல்லாத தைடப்பகுதி
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நமம்படுத்�பட்ட சிறுசிறறிைஙகளின் பண்புகள்:

1.  விலை  மலிவொன  மறறும்  சிக்்கைொன 

மூைப  த�ொருள்்கலை  சிைப�ொ்க  எடுத்துக் 

த்கொள்ளு�ல்.

2.  த�ொருள்  விகி�்ச்ொரத்ல�  மொறறு�ல்  மறறும் 

்கழிவு்கள்  அல்ைது  த�ொதித்�ல்  கீழத�ொக்கு 

த்யல் முலையின் உள்ை துலணத�ொருள்்கள் 

தவளிதயறறு�ல்.

3.  த�ொதித்�ல்  நிகிழவின்  த�ொது  த�லவப�டும் 

்கொறறு,  குளிர்ந�  நீர  அல்ைது  ஆறைல் 

த�ொன்ைவறலை  குலைவொ்க  எடுத்துக் 

த்கொள்ளு�ல்.

4.  இறுதிப  த�ொருள்்கலை  பிரித்து  எடுக்்க 

�கு்ந�வொறு  த்ல்  உடல்  அலமபபியல் 

வழஙகு�ல்.

5.  அதி்க  த�ொருள்  அடரவிலன  �ொஙகிக் 

த்கொள்ளுமொறு உருவொக்கு�ல்.

6.  த�ொதித்�ல் த�ரம் குலைத்�ல்.

7.  இயறல்கயொ்க �யொரிக்்கப�ட முடியொ� இயறல்க 

த�ொருள்்கள் அல்ைது உயிரி த்யல்�ொடு த்கொண்ட 

மூைக்கூறு்கலை அதி்கமொ்க உற�த்தி த்ய�ல். 

எடுத்துக்்கொட்டு: இன்சுலின்.

8.  த�ொருள்்கள்  மீட்டு  எடுத்�லை  எளி�ொக்கும் 

வல்கயில் த�ொருள்்கலை தவளியொகு�ல்.

புதரொட்தடொபிைொஸட்  இலணவு  என்�து  இரண்டு  தவவதவைொன  புதரொட்தடொ 

பிைொஸடு்கலை  இலணப��ொகும்.  த்ல்சுவர  அறை  �ொவரம்,  �ொக்டீரியொ,  பூஞல், 

புதரொட்தடொபிைொஸட் ஆகும். த்ல்சுவர, இய்நதிர �ன்லமயொதைொ அல்ைது த�ொதி்களின் 

மூைம்  நீக்்கப�டுகிைது.  புதரொட்தடொபிைொஸடில்,  நீயூக்ளியஸ  (உட்்கரு)  மறறும்  பிை 

புதரொட்தடொபிைொஸமிக் உட்த�ொருள்்கள் புதரொட்டபிைொஸடொ ் வவொல் சூழப�ட்டு உள்ைது.

பாக்ட்ரியல் ெசல்சுவர்

ெநாதிகளிலால்

ெசரிமானம் ெசய்யப்பட்டு

புேராட்ேடாபிளாஸ்ட்கைள

உருவாக்குதல்

திரவத்தில் புேராட்ேடாபிளாஸ்ட் ெசல்கள்

பாலி எத்திலீன் கிைளக்கால் ெகாண்டு

ைகயாளுப்படுதல்

புேராட்ேடாபிளாஸ்ட்

பாக்ட்ரியல் ெசல்

புேராட்ேடாபிளாஸ்ட் இைணவு

குேராேமாேசாம்களின் இரண்டு

துண்டுகள் மறுேசர்க்ைக

மறுேசர்க்ைகயான ெசல்

மறுேசர்க்ைகயான ெசல் 

புதிய ெசல்சுவைர வளர்த்தல்

ெசல்சுவர்

பிளாஸ்மா சவ்வு

குேராேமாேசாம்
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த�ொதுவொ்க  இயறல்கயில்,  சிறு  சிறறினங்கள் 

(wild  strians)  குலை்ந� அைவில் வரத்�்கரீதியொன 

த�ொருள்்கலை  உற�த்தி  த்யகின்ைன. 

ஆல்கயொல் மர�ணு தமம்�ொடு த்யது �ல்ை �யன் 

அளிக்்ககூடிய,  மலிவொன  விலையில்  த�ொருள் 

உற�த்தி  ்கணி்மொன  அைவுக்கு  அதி்கப�டுத்தும் 

வழி்களில்  புது  சிறுசிறறினங்கள்  உருவொக்்கப�ட 

தவண்டும். 

ஒரு  நுண்ணுயிர  மண்ணில்  இரு்நது 

�னிலமப�டுத்�ப�டுகிைது.  அது  குலைவொன 

உற�த்தி  திைன்  த்கொண்டது.  நீ  எவவொறு 

அ�ன்  உற�த்தி  த்யல்�ொட்டிலன 

துரி�ப�டுத்துவொய?

உயர சி்ந�லை நகள்விகள்

நுண்ணுயிர  சிறுசிறறினத்ல�  மர�ணு 

த�ொகுதி அைவில் தமம்�ொடு த்யய உ�வி த்யயும் 

த�ொழில்நுட்�ங்கைொவன: 

1.  திடீர மொறைம் (mutant) த�ரவு த்ய�ல்

2.  மறுத்ரல்க

3.  ஒழஙகு�டுத்துல்

4.  மர�ணு த�ொழில்நுட்�ம்

5.  புதரொட்தடொபிைொஸட் இலணவு

6.4 த�ொழிற்ொலை முககியத்துவம் 

வொய்ந� நுண்ணுயிரகலை 

ப�பபடுத்து�ல்

த�ர்நது  எடுக்்கப�ட்ட  த�ொழிற்ொலை 

முக்கியத்துவம் வொய்ந� நுண்ணுயிர்கள் அவறறின் 

�யன்�ொட்டிறகும், தமலும் �ை ஆரொய்சசிக்கும் அ�ன் 

அ்ல் �ன்லமயில் ��ப�டுத்��ட தவண்டும்.

நுண்ணுயிர்கலை ��ப�டுத்துவ�றகு �ல்தவறு 

முலை்கள்  உள்ைன.  �குதியொன  முலை்கள் 

த�ர்நத�டுக்்கப�டுவது  பின்வருவனறலைதய 

்ொர்ந�து.

அ. நுண்ணுயிர வல்க

ஆ.  ��ப�டுத்தும் முலையினொல் நுண்ணுயிரி்களின் 

உயிரபுத்�ன்லமயில் ஏற�டும் விலைவு

இ. அடிக்்கடி எடுக்்கப�டும் வைர்சசி்கள்

ஈ.  ��ப�டுத்�ப�டும்  நுண்ணுயிர  த�ொல்கயின் 

அைவு

உ. கிலடக்்கப�டும் ஆ�ொரங்கள்

ஊ. ��ப�டுத்துப�டும் முலையின் த்ைவு

பின்வருவை நுண்ணுயிரகலை ப�பபடுத்தும் 

முல்றகள்:

அ. உைரத்து�ல் (Desiccation)

இது,  வைர்சசி  ்கைலவயில்  இரு்நது 

நீலர  தவளிதயறறு�ல்.  உைரத்து�ல் 

ஆக்டிதனொலமசீட்ஸடிலய  (பூஞல்  த�ொன்ை 

�ொக்டீரியொ  த�ொறைம்)  நீண்ட்கொைம்  ��ப�டுத்� 

�யன்�டுகிைது.  நுண்ணுயிர்கள்  மண்,  சிலிக்்கொ 

தஜல்,  ்கொகி�  அட்லட்கள்  த�ொன்ைவறறில் 

உைரத்�லின் மூைம் ��ப�டுத்�ப�டுகின்ைன.

ஆ. அகொர ்ொயவு (Agar slopes)

இதில்,  த்ொ�லனகுழொயிலுள்ை  அ்கொர  ்ொயவில் 

நுண்ணுயிர்களில்  வைருகின்ைன.  அலவ 

5-20°C  தவப�நிலையில் ஆறு  மொ�ங்கள்  வலர 

த்்கரிக்்கப�டுகின்ைன. வைர்சசிக்கு த�லவயொன 

தமற�குதி  மினரல்  எண்தணய  த்கொண்டு 

மூடப�ட்டொல்,  நுண்ணுயிரி்கலை  ஒரு  வருடம் 

வலர த்்கரித்து லவக்்க முடியும்.

இ. திைவ ல�டைஜன் (Liquid nitrogen)

நுண்ணுயிர்கலை  நீண்ட  ்கொைம்  த்்கரித்து 

லவக்்க இதுதவ வழக்்கமொ்க �யன்�டுத்து�டுகின்ை 

த�ொழில்நுட்�ம் ஆகும். த்்கரித்�ல் 196°C குலைவொன 

தவப�நிலையில்  �லடத�றுகிைது.  தமலும்,  ஆவி 

நிலையில் இன்னமும் குலைவொன தவப� நிலையில் 

�லடத�றுகிைது.  திரவ  ல�ட்ரஜனில்  த்மித்து 

லவப��றகு  முன்பு  நுண்ணுயிர்கள்  நிலையொன 

நிலைக்கு  �யொரிக்்கப�ட்டு,  கிலரதயொ  �ொது்கொபபு 

்கொரணியில் இலட நிறுத்�ப�டுகின்ைன.

ஈ. கொயலவத்�ல் (Drying)

இ்ந� முலை முக்கியமொ்க ஸத�ொர உற�த்தி த்யயும் 

நுண்ணுயிர்களுக்கு  �யன்�டுகிைது.  அலவ்கள், 

நுண்ணுயிர  நீக்்கம்  த்யயப�ட்டு,  பின்னர 

உட்த்லுத்துப�ட்டு,  நுண்ணுயிர  வைர்சசிக்்கொ்க 

அலட்கொக்்கம் த்யயப�டுகின்ைன. பின்னர அலவ 

அலை  தவப�நிலையில்  உைரத்�ப�டுகிைன. 

இ�ன்  விலைவொ்க  ்கொய்ந�  மண்  4°–5°Cல் 

த்்கரிக்்கப�டுகிைது.

உ. லைநயொபிலைந்ஷன் (Lyophilization)

இ்ந�  முலை  உலைய  லவத்து  ்கொயலவத்�ல் 

என்றும்  கூைப�டுகிைது.  நுண்ணுயிர  ்கைலவ 
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மு�லில்  தவறறிடத்தில்  ்கொயலவக்்கப�ட்டு 

பின்னர  ்கண்ணொடி  குபபி்களில்  அலடக்்கப�ட்டு, 

உலைவிக்்கப�டுகின்ைன.  விலைகுலை்ந� 

முலையில் த்்கரிக்்க�டுவ�ொலும், எளி�ொ்க ஏறைமதி 

த்யயப�டுவதினொலும் இதுதவ மி்கவும் ஏதுவொன 

த�ொழில்நுட்�ம்  ஆகும்.  ஆனொல்,  உலையலவத்து 

்கொய்ந�  ்கண்ணொடி  குபபி்கலை  திைப�து  மி்கவும் 

்கடினமொனது ஆகும்.  தமலும்,  நுண்ணுயிரி்களின் 

உண்லம �ண்பு்கலை �க்்கலவத்து த்கொள்ை �ை 

துலணக் ்கைலவ்கள் த்ரக்்கப�ட தவண்டும்.

6.5 த�ொதிகைன்கள்

த�ொதி்கைனின்  முக்கியமொன  �ணியொனது, 

நுண்ணுயிர்கள்  குறிபபிட்ட  த�ொருலை 

சிைப�ொ்க  உற�த்தி  த்யவ�றகு  �கு்ந�  சூழலை 

வழஙகுவ�ொகும்.  �ல்தவறு  த�ொதித்�ல் 

நி்கழவு்களுக்கு த�லவயொன, அதி்க அடரத்தியொன 

உயிரியின்  எலட்கலை  �ரொமரிக்கும்  வல்கயில் 

இலவ்கள் வடிவலமக்்கப�டுகின்ைன.

த�ொதி்கைன்  வடிவம்,  ்கட்டலமபபின்  �ரம், 

த்யல்�டும்  வி�ம்  மறறும்  அதி�வீன  நிலை்கள் 

த�ொன்ைலவ்கள்  உற�த்தி  நுண்ணுயிர, 

குறியிைக்கு  த�ொருள்  உற�த்திக்கு  த�லவயொன 

உ்க்ந�  ல்கயொளும்  நிலை்கள்,  த�ொருள்  மதிபபு 

மறறும்  உற�த்தியின்  அைவு்கலை  த�ரிதும் 

்ொர்நதுள்ைன.  எ்ந�  ஒரு  த�ொதி்கைனின்  த்யல் 

திைனும்  �ல்தவறு  ்கொரணி்கலை  ்ொர்நதுள்ைது, 

ஆனொல், இயறபியல் மறறும் தவதியில் ்கொரணி்கள் 

்கைத்�ல்  வீ�ம்,  ஆக்ஸிஜன்  இடமொறைம், 

pH,  தவப�நிலை,  மறறும்  நுலர  உற�த்தி 

த�ொன்ைலவ்கள்  ்கட்டுப�டுத்�தவண்டிய  முக்கிய 

்கொரணி்கள் ஆகும்.

த�ொதித்�ல்  த்யல்முலையில்  நுலர 

்கட்டுப�டுத்தும்  ்கொரணி்கலை 

�யன்�டுத்�ொமல் இரு்ந�ொல் என்னவொகும்?

உயர சி்ந�லை நகள்விகள்

6.5.1 த�ொதிகைனின் அடிபபல்ட 

வடிவலமபபு

த�ொதி்கைன்  ்கட்டலமக்்க  �யன்�டுத்�ப�டும் 

த�ொருள்்கள்  த�ொடர்சசியொன  நீரொவி  நுண்ணுயிர 

நீக்்கத்ல�  �ொங்க  கூடிய�ொ்கவும்,  �்சசு  �ன்லம 

அறை�ொ்கவும்  இருக்்க  தவண்டும்.  அலவ, 

விலனபுரியும்  குடுலவயில்  தவறறிடத்ல� 

�ொஙகும்  வல்கயில்  ்கட்டலமக்்கப�ட  தவண்டும். 

அல்ைொவிட்டொல்,  குளிரவிக்கும்  த�ொழுது 

உலட்நதுவிடைொம்.  உட்�குதி  சீரொனொ�ொ்கவும் 

மறறும்  அரித்�லை  எதிரப��ொ்கவும்  இருக்்க 

தவண்டும் (�டம் 6.5).

்கட்டலமபபிறகு  எவரசில்வர  அல்ைது 

்கண்ணொடி  �யன்�டுகிைது.  வழக்்கமொ்க, 

த�ொதி்கைன்்கள்,  தமற�குதி  மறறும்  கீழ�குதி 

கூம்பு த�ொன்ை அலமபபிலன த்கொண்ட உருலை 

வடிவத்தில் உள்ைன. த�ொதி்கைன், தமலுலையொல் 

கூழப�ட்டு,  ்கொறறிலன  த்லுத்�க்கூடிய 

தூவு்கைத்ல�  (sparger)  த்கொண்டுள்ைது.  ்கைக்கி 

�ண்டு�குதி  (agitation  shaft)  (த்ல்்கள்  மறறும் 

துடுப்பு இயக்கம் ஆரம்பிக்கும்

இயந்திரம்

காற்று ெவளிேயற்றம்

குளிர்ந்த நீர்

உள்ேள ெசல்லுதல்

காற்று

வழங்கும் வழி

குழாய்
காற்று

வடிகட்டி

குளிர்ந்த நீர்

உள்ேள ெசல்லுதல்

துடுப்பியக்கம் 

ெகாண்ட சக்கரம்

ெவப்பம் ெசய்யும் கருவி

குளிர்ந்த நீர்

உள்ேள 

ெசல்லுதல்

ப்டம் 6.5: த�ொதி்கைனின் அடிப�லட வடிவலமபபு
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ஊட்கத்ல� ்கைக்்க) இய்நதிரத்துடன் அடிப�குதியில் 

இலணக்்கப�ட்டுள்ைது (�டம் 6.6). இது pH மறறும் 

தவப�நிலை்கலையும்,  ்கலர்ந�  ஆக்ஸிஜன் 

உணர்கருவி்கலையும்  ஒழுஙகு�டுத்துவ�ற்கொ்க 

அலமக்்கப�ட்டுள்ைது. 

எதிரநுலர  ்கொரணி்கைொன,  விைஙகு  மறறும் 

�ொவர  எண்தணய,  �ன்றிக்  த்கொழுபபு,  த்ொயபீன் 

எண்தணய  த�ொன்ைலவ  நுலரயிலனக் 

்கட்டுப�டுத்�  �யன்�டுத்��டுகின்ைன. 

த�ொதுவொ்க,  திைலமயொன  த்யமுலை்கலை 

்கண்்கொணிபபிறகும்,  �ரவு்கலை 

ல்கய்கப�டுத்துவ�றகும்  �வீன  த�ொதி்கைலுடன் 

்கணிணி  இலணக்்கப�ட்டிருக்கிைது. 

த�ொதி்கலினின் �ொ்கங்கள் மறறும் அ�ன் �ணி்கள் 

அட்டவலண 6.2இல் வழங்கப�ட்டுள்ைன.

6.5.2 த�ொழிற்ொலை உறபத்தியில் 

பயன்படுத்�கூடிய ஊ்டகஙகள்

த�ரும்�ொன்லமயொன  த�ொதித்�லுக்கு  ்ொறு 

(broth)  என்று  குறிபபிடப�டுகின்ை  திரவ 

ஊட்கங்கள்  த�லவப�டுகிைது.  ஆயினும்  சிை 

த�ொதித்�ல்்கள்,  திடபத�ொருலைக்  த்கொண்டும் 

த்யல்�டுத்�ப�டுகின்ைன.  த�ொதித்�ல் 

ஊட்கமொனது  நுண்ணுயிரி்களின்  அலனத்து 

்த்துத்  த�லவலையும்  பூரத்தி  த்யயவும், 

த்யமுலையின்  த�ொழில்  நுட்�  த�ொக்்கங்கலை 

நிலைதவறைவும்  தவண்டும்.  சிை  உட்கங்களில் 

முக்கிய  ்கொர�ன்  ஆ�ொரத்துடன்  விைஙகு 

த்கொழுபபு  மறறும்  �ொவர  எண்தணய  த�ொதுவொ்க 

துலணத்ரபபு்கைொ்க த்ரக்்கப�டுகின்ைன. 

காற்று காற்று

காற்றுகாற்று
ெசலுத்தும் குழாய்

கீேழ ெசல்லும்

வழி

வளர்ச்சி

ஊடகம்

கூட்டும் கருவி

தூவுகலம்

வளர்ச்சி

ஊடகம்

இயந்திரம்

கலக்கி

வாயு

ெவளிேயற்றம்

ப்டம் 6.6:  த�ொதி்கைனின் �ொ்கங்கள்

த � ொ ழி ற ் ொ ல ை 

நு ண் ணு யி ரி ய லி ல் 

�ல்தவறு  வல்கயொன 

த � ொ தி ்க ை ன் 

� யன் �டு த் �கின்ைன . 

அலவ யொவன.

1.  ்கைக்கும் த�ொட்டி த�ொதி்கைன்

2.  த்கொபுர த�ொதி்கைன்

3.  ்கொறறு தூக்கி த�ொதி்கைன் 

4.  அடுக்்கப�ட்ட �டுல்க த�ொதி்கைன்

5.  நீரமநிலை �டுல்க த�ொதி்கைன்

6.  ஒளி த�ொதி்கைன்
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அட்டவலண 6.3  த�ொழிற்ொலை  த�ொதித்�ல் 

த்யல்முலைக்கு  �யன்�டும்  த�ொதுவொன 

த�ொருள்்கலை  ்கொட்டுகின்ைது.  பிை  த�ொழிற்ொலை 

முலை்களில்  இரு்நது  ்கழிவு  த�ொருள்்கைொன 

தமொைொ்ஸ (்கரும்பு்ச்ொறு), லிக்தனொ த்ல்தைொைஸ 

்கழிவுப  த�ொருள்்கள்  மறறும்  த்ொை  த�ொயவூரல் 

நீரமம்  (Cornsteep  liquor)  ஆகியலவ  த�ொதுவொ்க 

த�ொழிற்ொலை  த�ொதித்�லில்  �யன்�டுத்�ப�டும் 

மூைபத�ொருள்்கள் ஆகும்.

்கொர�ன்  மறறும்  ல�ட்ரஜன்  மூைங்கலை 

�விரத்து  பிை  உட்த�ொருள்்கைொன  �னிமங்கள் 

மறறும் லவட்டமின்்கள் த�ொன்ைலவ்கள் வைர்சசி 

்கொரணி்கைொ்க  த�ொழிற்ொலை  த�ொதித்�லில் 

�யன்�டுகிைன.

அட்டவலை 6.2: உறுபபுகள் மறறும் அ�ன் பயன்கள்

வ. எண் உறுபபுகள் பயன்கள்

1. இம்த�ல்ைர (Impeller) (்கைக்கி) ஊட்கத்ல�  த�ொடர்சசியொ்க  ்கைக்குவ�றகும்  ஆல்கயொல் 

த்ல்்கள்  த�ஙகுவதில்  இரு்நது  �டுக்கிைது  மறறும்  ஊட்கம் 

முழுவதும் ஆக்ஸிஜலன வழஙகுவ�றகும்; த�ொதி்கைன் அைவு 

அதி்கரிக்கும் த�ொழுது, ்கைக்கியின் தவ்கம் குலைகிைது

2. தூவு்கைம் (Sparger) (்கொறறு 

த்லுத்தும்) ்கருவி

்கொறறு  வழி  த�ொதித்�ல்  முலைக்கு  தூய  ஆக்ஸிஜலன 

ஊட்கத்திறகு அறிமு்கப�டுத்து�ல்

3. ஒழுஙகு�டுத்துகிை �்கடு (Baffle) 

(சுழி்கள் உலடபபு)

சுழி்கலை உலடக்கிைது மறறும் சீரொன ்கைத்�லை வழஙகுகிைது

4. ்கொறறு வடி்கட்டி உள்நுலழ வளி த�ொதி்கைனுக்கு உள்தை த்ல்லும் முன் ்கொறறிலன வடி்கட்டு�ல்

5. தவளிதயறறு ்கொறறு வடி்கட்டி மொசுபத�ொருள்்கள் பிடித்து லவத்�ல் மறறும் �பபித்�லில் இரு்நது 

�டுத்�ல்

6. தரொட்டொ மீட்டர ்கொறறு மறறும் திரவத்தின் �ொயும் தவ்கத்திலன அைத்�ல்

7. அழுத்�மொணி த�ொதி்கைனின் உள்தை உள்ை அழுத்�ல� அைவிடு�ல்

8. தவப�நிலை துருவி த�ொதித்�ல்  த்யல்முலையில்  �டக்கும்  தவப�நிலை 

மொறைங்கலை ்கண்்கொணி க்ல்க மறறும் அைவிடு த்யய

9. குளிர்ந� தமலுலை ஊட்கத்தின்  தவப�நிலைலய  த்யல்முலை  முழுவதும் 

த�ணு�ல்

10. pH துருவி ஊட்கத்தின் pH ்கண்்கொனித்�ல் மறறும் அைவிடு�ல்

11. ்கலர்ந� ஆக்ஸிஜன் துருவி த�ொதி்கைனின் உள்ை ்கலர்ந� ஆக்ஸிஜலன அைவிடு�ல்

12. நிலை துருவி ஊட்கத்தின் நிலைலய அைவிடு�ல்

13. நுலர துருவி நுலரயின் இருத்�லை ்கண்டுபிடித்�ல்

14. மொதிரி்கள் எடுக்கும் இடம் த்யல்முலை்களின் த�ொது மொதிரி்கலை த�று�ல்

15. வொல்வு்கள் திரவங்கள்  மறறும்  வொயுக்்கள்  �ொயவல�  ஒழுஙகு�டுத்து�ல் 

மறறும் ்கட்டுப�டுத்து�ல்

அதி்க அைவு உற�த்திக்கு �யன்�டும் ஊட்கம் 

கீழக்்கண்ட �ண்பு்கலை த�றறு இருக்்க தவண்டும்.

 • இது மலிவொனொ�ொ்கவும், எளிதில் கிலடக்்க 

கூடிய�ொ்கவும் இருக்்க தவண்டும்.

 • நுண்ணுயிரி்களின்  வைர்சசி 

உற�த்திலயயும்  மறறும்  த�லவயொன 

த�ொருள்்கலை உருவொக்கும் தவ்கத்ல�யும் 

அதி்கரித்�ல் தவண்டும்.

 • த�லவயறை  த�ொருள்்கள் 

உற�த்தியொவல� குலைத்�ல் தவண்டும்.

இது  த�ொழிற்ொலை  உற�த்திக்கு 

த�லவயொன  ்கொர�ன்,  ல�ட்ரஜன்,  ஆறைல் 

மூைங்கள் மறறும் நுண் ஊட்டங்கலை த்கொண்டு 

இருக்்க தவண்டும்.
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அட்டவலை 6.3:  த�ொழிற்ொலை த�ொதித்�லின் த்யல்முலையில் �யன்�டும் சிை த�ொதுவொன மூைபத�ொருள்்கள்

கொரபன் ஆ�ொைம்

தமொை்ஸ

(்கரும்பு்ச்ொறு)

இது  ்ரக்்கலர  த�ொழிற்ொலையின்  துலண  த�ொருள்  ஆகும்.  இது 

்கொரத�ொலஹடிதரட்டின் மலிவொன ஆ�ொரம் ஆகும். இது தமலும் ல�ட்ரஜன் 

த�ொருள்்கள்,  லவட்டமின்  நுண்ணூட்டங்கலை  த்கொண்டுள்ைது.  (எ.்கொ.) 

்கரும்பு மறறும் பீட்ரூட் ்கரும்பு்ச்ொறு

மொல்ட் வடி்ொறு

(மொவூைல்)

�ொரலி மொவிலன ஊர லவத்து கிலடக்கும் நீரம வடி்ொறு

ஸடொர்ச, தடக்ஸடிரின், த்ல்லுதைொஸ அலவ  நுண்ணுயிர்கைொல்  வைரசில�  மொறைம்  த்யய  முடியும்.  இலவ 

த�ொழிற்ொலையில் ஆல்்கஹொல் �யொரிக்்க �யன்�டுகிைது

�யிரின் த�ளி்ந� நீர 

Whey 

�ொல்  த�ொழிற்ொலையின்  துலணபத�ொருைொகும்.  இது  ஆல்்கஹொல், 

லவட்டமின்  B12  ைொக்டிக்  அமிைம்  ஜிப�ரலிக்  அமிைம்,  ஒரு  த்ல்  புர�ம் 

�யொரிபபிறகு �யன்�டுகிைது

தமத்�னொல், எத்�னொல் தமத்�னொல்  என்�து  மலிவொன  மூைபத�ொருைொகும்.  சிை  �ொக்டீரியொ, 

ஈஸட்்கைொல்  மட்டுதம  இது  எடுத்துக்  த்கொள்ைப�டுகிைது.  ஒரு  த்ல்  புர�ம் 

உற�த்திக்கு  தமத்�னொல்  �யன்�டுகிைது.  அசிட்டிக்  அமிை  உற�த்திக்கு 

எத்�னொல் �யன்�டுகிைது

நீரம்கரும்பு்ச்ொறு

(Hydromolasses)

த்ொைத்திலிரு்நது  குளுக்த்கொஸ  உற�த்தி  த்யயும்  த�ொழுது  கிலடக்கும் 

துலணபத�ொருள்

்ல்த�ட்்கழிவு திரவம்

(Sulfite waste liquor)

இது ்கொகி� த�ொழிற்ொலையில் இரு்நது கிலடக்கும் மீ�மொன ் ைல�ட் திரவம். 

இது  ்ொக்்கதரொலமசிஸ  த்ரிவிசிதய  �யன்�டுத்தி  ஆல்்கஹொல்  உற�த்தி 

த்யய �யன்�டுகிைது. தீவனமொ்க �யன்�டும் தடொருைொ யூடிலிஸ வைர்சசிக்கு 

�யன்�டுகிைது

ல�டைஜன் ஆ�ொைம்

்கரிமமறை அம்தமொனியொ உபபு 

மறறும் அதமொனியொ

இது விலை குலை்ந� ல�ட்ரஜன் ஆ�ொரம்

யூரியொ (்கரிமப த�ொருள்) இது ஒரு �ல்ை மறறும் விலை குலை்ந� ்கரிம ஆ�ொரம்

த்ொை த�ொயவூரல் நீரமம்

(Corn steep liquor)(்கரிமம்)

இது  த்ொைத்திலிரு்நது ஸடொர்ச உற�த்தி  த்யயும்  த�ொழுது  த�ொன்றுகிைது. 

இது ்த்துமிக்்க �ை அமிதனொ அமிைங்கலை த்கொண்டு உள்ைது

ஈஸட் வடி்ொறு த�பலடட் லவட்டமின்்கள் அமிதனொ அமிை்ச ்த்துக்்கலை த்கொண்டது

த்ொய உணவு இது  த்ொை  வில�்களின்  இரு்நது  �யொரிக்்கப�டும்  த்ொய  எண்தணய 

உற�த்தியின்  எஞசிய  ்க்டு  இது  ஆன்டி�யொடிக்  உற�த்தியில் 

�யன்�டுத்��டுகிைது

த�பதடொன்்கள் புர�  நீரமசில�வு்கள்  த�பதடொன்்கள்  என்று  கூைப�டுகின்ைன. 

த�பதடொன்்களில்  மூை  ஆ�ொரங்கள்,  இலை்சசி,  �ருத்தி  வில�்கள்  மறறும் 

சூரிய ்கொ்நதி வில�்கலை த�ொன்ைலவயொகும்

�னிமஙகள்

த�ொதுவொ்க  த்கொ�ல்ட்,  �ொமிரம்,  இரும்பு, 

மொங்கனீசு,  மொலிபடினம்  மறறும்  துத்��ொ்கம் 

த�ொன்ைலவ  �னிமங்கைொ்க  வழங்கக்கூடிய 

�ண்ணீரிலும்  மறறும்  மொசுபத�ொருள்்கைொ்க 

ஊட்க  உட்த�ொருள்்களிலும்  ்கொணப�டுகின்ைன. 

எடுத்து்கொட்டு:  த்ொை  த�ொயவூரல்  நீரமம்  அதி்க 

அைவு  �னிமங்கலை  த்கொண்டுள்ைது.  அலவ 

இயல்�ொ்க  சிறு  மறறும்  நுண்ணூட்ட  (Trace 

elements) த�லவ்கலை பூரத்தி த்யகின்ைன. 

லவட்டமின்கள் மறறும் வைரச்சிக கொைணிகள்

�ை  �ொக்டீரியொக்்கைொல்  �ங்களுக்கு  த�லவயொன 

அலனத்து  லவட்டமின்்கலையும்  அடிப�லட 
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�னிமங்களிலிரு்நது  உருவொக்கி  த்கொள்ை 

முடியும்.  சிை  �ொக்டீரியொ,  இலழபபூஞல் 

மறறும்  ஈஸட்்களுக்கு  இலவ்கள்  ஊட்கத்தில் 

துலணபத�ொருள்்கைொ்க  ்கட்டொயம்  த்ரக்்கப�ட 

தவண்டும். த�ொரும்�ொலும் இயறல்கயொன ்கொர�ன் 

மறறும்  ல�ட்ரஜன்  ஆ�ொரங்கள்,  த�லவப�டும் 

லவட்டமின்்கலை  சிறிய  மொசுக்்கைொ்க  ஆ்கக் 

குலை்ந�  அைவில்  த்கொண்டு  உள்ைன  மறறும் 

பிை த�லவயொன வைர்சசிக் ்கொரணி்கள், அமிதனொ 

அமிைங்கள்  நியூக்ளிதயொலடட்,  த்கொழுபபு 

அமிைங்கள்  மறறும்  ஸடீரொல்ஸ  த�ொன்ைலவ 

தூயலமயொ்கவும்  அல்ைது  வணி்கரீதியொன 

்கொரணங்களுக்்கொ்க,  ்றறு  விலை  குலை்ந� 

�ொவர  மறைம்  விைஙகு  வடிகூறு்கைொ்க 

த்ரக்்கப�டுகின்ைன.

முன்நைொடிகள் (Precursors)

சிை  த�ொதித்�ல்்கள்  குறிப�ொ்க,  இரண்டொம்  நிலை 

வைரசில�  த�ொருள்  உற�த்திக்கு  குறிபபிட்ட 

முன்தனொடி்கள்  ்கட்டயமொ்க  த்ரக்்கப�ட 

தவண்டும்.  அலவ  த�லவப�டும்  த�ொழுது, 

அடிக்்கடி  ்கட்டுப�டுத்�ப�ட்ட  அைவிலும்  மறறும் 

தூய  நிலையிலும்  த்ரக்்கப�டதவண்டும் 

எடுத்துக்்கொட்டு  த�னிசிலின்  உற�த்திக்கு 

பிலனயில்  அசிட்டிக்  அமிைம்  அல்ைது  பிலனயில் 

அசிட்டலமட் த்ரக்்கப�டுகிைது.

6.5.3 அதிக அைவு உறபத்தி 

(த�ொழிற்ொலை த�ொதித்�லின் அடிபபல்ட 

படிநிலைகள்)

த�ொதித்�ல்  முலை  மறறும்  த�ொதி்கைனின் 

தவறறி்கரமொன  முன்தனறைத்திறகு  �ல்தவறு 

பிை  துலை்களின்  �ங்களிபபு  த�லவப�டுகிைது. 

குறிப�ொ்க, உயிரி தவதியியல், மரபியல், மூைக்கூறு 

உயிரியல்,  தவதியல்,  தவதியியல்  த�ொறியியல் 

த்யமுலை  த�ொறியியல்,  ்கணி�ம்  மறறும்  ்கணி� 

த�ொழில்நுட்�ம்  த�ொன்ைலவ  ஆகும்.  குறிபபிட்ட 

இயஙகுமுலை,  த�ொதித்�ல்  தமல்த�ொக்கு  முலை 

(USP – Up Stream Processing) மறறும் த�ொதித்�ல் 

கீழத�ொக்கு  முலை  (DSP  –  Down  Stream 

Processing) இரண்லடயும் உள்ைடக்கியது.

6.5.4 த�ொதித்�ல் நமல் ந�ொககு முல்ற

இதுதவ  மு�ல்  �டியொகும்.  இதில்  உயிர 

மூைக்கூறு்கைொன  �ொக்டீரியொ  அல்ைது  மறை 

த்ல்்கள்  த�ொதி்கைனின்  வைரக்்கப�டு�ல்  ஆகும். 

த�ொதித்�ல்  தமல்த�ொக்கு  முலை,  இனொகுைம் 

வைர்சசி  அைவு  அதி்கரிபபு  (Scale-up),  ஊட்கம் 

�யொரித்�ல்,  ஊட்க  நுண்ணுயிர  நீக்்கம்  மறறும் 

த�ொதித்�ல் முலை ஆகியவறலை உள்ைடக்கியது 

(�டம் 6.7).

இைொகுைம் வைரச்சி

1.  உற�த்தி  த�ொதி்கைனின்  உட்த்லுத்�ப�டும் 

வல்கயில் நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்ல்க 

த்யைறை  இருபபு  நிலையிலிரு்நது 

�யன்�டுத்தும்  நிலைக்கு  �யொரிக்்கப�டுவது 

ஆகும்.

2.  இதுதவ  த�ொதித்�ல்  த்யல்முலையின் 

சிக்்கைொன நிலை ஆகும்.

3.  இது  �டிக்்கட்டு  த�ொன்று  வரில்முலையில் 

ஊட்கத்தின் த்கொள்ை அைவிலன அதி்கரித்�ல்.

4.  வழக்்கமொ்க  இனொகுைம்  ஊட்கம்  த�ொருள் 

உற�த்திக்கு  அல்லிடல்  துரி�மொன  த்ல் 

வைர்சசிக்கு ்மன் த்யகிைது.

இைொகுைம் அைவு அதிகரித்�ல்

த�ரிய த�ொதி்கைன் த�ொட்டியில் �யன்�டுத்�ப�டும் 

வல்கயில்  வில�  குழுக்்களின்  வைர்சசி 

�யொரிக்்கப�டுவது ஆகும். தூய இருபபு நிலையில் 

உள்ை  வைர்சசி  குழுக்்களில்  இரு்நது  த�ைப�டும் 

நுண்ணுயிர்கலை,  �ல்தவறு  அடுத்�டுத்� 

த�ொதி்கைனில்  வைரப�ல�  உள்ைடக்கியது 

ஆகும்.  இவவொறு  த்யயப�டுவதினொல், 

த�ொதி்கைனின்  நுண்ணுயிலர  வைரக்கும் 

த�ரம்  குலைக்்கப�டுகிைது.  அ�னொல்  உற�த்தி 

திைன்  அதி்கரிக்்கப�டுகிைது.  த�ைப�டும்  வில� 

ப்டம் 6.7:  த�ொதித்�ல் த்யமுலையின் தமற�ொரலவ 

ெநாதித்தலின் முன்ேநாக்கு

ெநாதித்தலின் பின்ேநாக்கு
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குழக்்களின் வைர்சசி பிைகு த�ொதித்�ல் ஊட்கத்தில் 

உட்த்லுத்�  �யன்�டுகிைது.  ஊட்கத்தின்  தமொத்� 

த்கொள்ைவில்  இனொகுைத்தின்  அைவு  த�ொதுவொ்க 

1–10% இருக்கும்.

த�ொதுவொ்க,  த�ொதித்�ல்  உயிரி  த்யல்முலை 

த�ொழில்நுட்�ங்கள் மு�ைொவ�ொ்க ஆயவுக்கூடத்தில் 

த�ொடங்கப�ட்டு  இறுதியொ்க  த�ொழிற்ொலைலய 

த�ொக்கி  �ை  நிலை்கைொ்க  தமம்�டத்�ப�டுகிைது. 

�ை  நிலை்களில்,  த�ொழிற்ொலை  த�ொதித்�ல் 

த்யல்முலை்கள் தமம்�டுத்�ப�டும் நி்கழவு அைவு 

அதி்கரித்�ல் என்று குறிபபிடப�டுகிைது. மீயூட்டன்ட் 

நுண்ணுயிர்கள்  �யன்�டுத்�  புதிய  த�ொதித்�ல் 

த�ொழில்நுட்�த்ல�  த்யல்�டுத்�  (அைவு  – 

அதி்கரித்�ல்) scale up அவசியமொகும்.

அைவு அதி்கரித்�லின் முக்கிய த�ொக்்கமொனது, 

உ்க்ந� சுறறு்ச சுழைலையும், மறறும் ல்கயொைப�டும் 

நிலைலயயும்  �ை  தவறு�ட்ட  நிலையில் 

தவறறி்கரமொன  த�ொதித்தில்  த�ொழிற்ொலையின் 

த்யல்�ொட்டுக்கு  தமம்�டுத்துவது  ஆகும்.  அஙகு 

ஆரம்� த�ொருள் அடரத்தி, சுழறசி, மறறும் ்கைத்�ல் 

்கொறதைொட்டம்,  ஆறைல்  எடுத்துக்த்கொள்ளு�ல், 

ஆக்ஸிஜன்  ்கடத்�ப�டும்  தவ்கம்  த�ொன்ைலவ 

திட்டமிட்டு்ச  த்யயப�ட  தவண்டியலவ  ஆகும். 

வழக்்கமொன  அைவு  அதி்கரித்�லில்,  த�ொதித்�ல் 

த�ொழில்  நுட்�மொனது  3–4  �டி  நிலை்களில் 

தமம்�டுத்�ப�டுகின்ைது.  ஆரம்�்கட்ட  த�ரவு 

முலையொனது வழக்்கமொன த�ட்ரி�ட்டு்கள் அல்ைது 

எரைன்தமயர  குடுலவயும்  �யன்�டுத்தியும் 

அ�ன்  த�ொடர்சசியொ்க  ல�ைட்  திட்ட�ணிலய 

தமறத்கொண்டு,  த�ொதித்�ல்  த்யல்முலை 

5–200லிட்டர  த்கொள்ைவுக்்கொன  உ்க்ந� 

த்யல்முலை  நிலை்கலை  உள்ைடக்கியது 

(�டம் 6.8). 

இறுதி  நிலையொனது  ஆயவ்கத்தில் 

உருவொக்்கப�ட்ட  த�ொழில்நுட்�த்ல� 

த�ொழிற்ொலைக்கு  மொறறுவல�  உள்ைடக்கியது. 

ஆயவ்கத்தில்  ்ரியொ்க  தவலைத்யகின்ை 

த�ொதித்�ல்  த்யல்முலை,  த�ொழிற்ொலையில் 

தமொ்மொதவொ  அல்ைது  த்யல்�டொமதைொ 

இருக்்கைொம்.  ஆல்கயொல்,  இது  த�ொடர்சசியொ்க 

குறிக்்க�ட  தவண்டும்.  ஆயவ்கத்தில் 

உருவொக்்கப�ட்ட  த�ொதித்�ல்  நிலை்கள் 

்கண்மூடித்�னமொ்க  த�ொழிற்ொலைக்கு 

த�ொருத்துவது ் ொத்தியமில்லை. ஆயவ்க நிலையில் 

குறிப�ொ்க  ஒருவர  குறிபபிட்ட  அைகு  த�ரத்தில் 

அதி்க உற�த்தி த்கொண்ட இறுதி த�ொருளில் �ொன் 

ஈடு�ொடுக்த்கொள்வொர.  ஆனொல்  த�ொழிற்ொலையில், 

இறுதிப  த�ொருள்  உற�த்தியுடன்  அது 

உற�த்தி  த்யயப�டும்  த்ைவீனம்  ்கருத்தில் 

த்கொள்ைப�டுகிைது. 

ஊ்டக �யொரித்�ல் மறறும் நுண்ணுயிர நீககம்

குறிபபிட்ட  த�ொதித்�ல்  உற�த்திக்கு  �கு்ந�வொறு 

அவறறின் த்கொள்ைவுக்கு ஏறைஅைவில் த�ொதித்�ல் 

த்யது முடிக்்க அடிப�லட உட்த�ொருள்்கள் த�ரவு 

த்யயப�ட  தவண்டும்.  ஊட்க  உட்த�ொருள்்கள், 

அசுத்�ம் இல்ைொமல் இருக்்க தவண்டும் ஆல்கயொல் 

�யன்�டுத்�ப�டும்  அலனத்து  உட்த�ொருள்்களும் 

நுண்ணுயிர  நீக்்கம்  த்யயப�ட  தவண்டும். 

த�ரும்�ொலும் நுண்ணுயிர நீக்்கம் தவப�த்திலன 

�யன்�டுத்தி  த்யயப�டுகிைது  மறறும் 

குலை்ந�  அைவில்  பிை  தவதியில்,  இயறபியல், 

(Disinfectants)  முலை்கள்,  மறறும்  ்கதிரவீ்சசு 

(UV  மறறும்  γ  ்கதிர்கள்)  �யன்�டுத்தி  த�ொகுதி 

நுண்ணுயிர நீக்்கம்  (121°C,  20–60 நிமிடங்கள்). 

அப�டியிருக்்க  த�ொடர்சசியொன  நுண்ணுயிர 

நீக்்கமொனது  140°C,  30–120  த�ொடி்கள்  அைவில் 

த்யயப�டுகிைது.  த�ொகுதி  நுண்ணுயிர 

நீக்்கத்தில் அதி்க அைவு ஆறைல் விலரயமொகிைது. 

ஆனொல்  த�ொடர்சசி  நுண்ணுயிர  நீக்்கத்தில்  80–

90%  ஆறைல்  த்மிக்்கப�டுகிைது.  ்கொறறு  மறறும் 

தவப�த்திறகு  கூர  உணரவுலடய  உட்த�ொருள் 

்வவு  வடி்கட்டி்கள்  மூைம்  நுண்ணுயிர  நீக்்கம் 

த்யயப�டுகிைது.

த�ொதித்�ல் த்யல் முல்றகள்

இது  நுண்ணுயிரி்களின்  த�ருக்்கம்  மறறும் 

த�லவயொன  த�ொருளின்  உற�த்திலய 

உள்ைடக்கியது.  த�ொதித்�ல்  முலை,  ஊட்கம் 

அளவு அதிகரித்தல்

ஆய்வக அளவு ைபலட் அளவு

ஆற்றல் மற்றும் அளவு அதிகரித்தல்

ெதாழிற்சாைல அளவு

ப்டம் 6.8:  த�ொழில்  ்ொலை  த�ொதித்�லின்  அைவு 

அதி்கரித்�ல்
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மறறும் வைர்சசி ்ைலவலய அளிக்கும் வல்கலய 

த�ொருத்து பிரிக்்கப�டுகிைது.

i.  த�ொகுதி த�ொதித்�ல் (Batch culture)

ii.  த�ொடர்சசியொன த�ொதித்�ல் (continuous culture)

iii.  ஊட்ட த�ொகுதி த�ொதித்�ல் (Fed batch culture)

i. த�ொகுதி த�ொதித்�ல்

ஊட்கம் மறறும் வைர்சசி்கைலவ ஆரம்�நிலையில் 

த�ொட்டியில்  ஊறைப�ட்டு  பின்னர  மூடப�டுகிைது. 

பின்னர  ஆக்சிஜலன  �விரத்து  எ்ந� 

உட்த�ொருள்்களும்  த்ரக்்கப�டவில்லை.  அமிைம் 

த�ொதித்�ல் �டக்கும் த�ொழுது  pH ஆனது, அமிைம் 

அல்ைது  ்கொரம்  த்ரத்து  ்மன்  த்யயப�டுகிைது. 

ஏற்கனதவ  குறிபபிட்ட  ்கொை  அைவில்  த�ொதித்�ல் 

நிகிழவு  �லடத�ை  அனுமதிக்்கப�ட்டு,  இறுதியில் 

இறுதிபத�ொருள்  அறுவலட  த்யயப�டுகிைது. 

எதிர  நுலர்கொரணிைொன  �லண  எண்தணய 

அல்ைது  த்ொயபீன்  எண்தணய  மூைம் 

்கட்டுப�டுத்�ப�டுகிைது.  உற�த்தியொகின்ை 

தவப�மொனது, த�ொதி்கைலன சுறறி வழங்கப�டும் 

�ண்ணீர  சுழறசி  அலமபபின்  மூைம் 

ஒழுஙகுப�டுத்�ப�டுகிைது.

ii. த�ொ்டரச்சியொை த�ொதித்�ல்

இது  ஒரு  திை்ந�  அலமபபு.  இது  த�ொதி்கைனில் 

த�ொடர்சசியொ்க,  வைர்சசி  ஊட்கம் 

தவளிதயறைப�ட்டும்  பின்னர,  இ�றகு  �திைொ்க 

நுண்ணுயிர  நீக்்கம்  த்யயப�ட்டு  புதிய  ஊட்கம் 

த்கொண்டும் மொறைப�டுவல� உள்ைடக்கியது.

இம்முலையில்  சீரொன  முலையில்  ்கைக்கும் 

விலன்கைங்கலை  உள்ைடக்கிய  கீதமொஸடொட் 

மறறும்  டரபிதடொஸடொட்  த�ொதி்கைன்்கள் 

�யன்�டுத்�ப�டுகிைது. (எ.்கொ.) ஆன்டி�ொயடிக், ்கரிம 

்கலர்ல், பீர, எத்�னொல் மறறும் SCP உற�த்தி.

iii. ஊட்ட த�ொகுதி த�ொதித்�ல்

இது த�ொகுதி மறறும் த�ொடர்சசியொன அலமபபின் 

கூட்டலமபபு  ஆகும்.  இதில்  த�ொதித்�ல்  நிகிழவு 

�டக்கும்  த�ொழுது,  கூடு�ைொ்க  ்த்துபத�ொருள்்கள் 

த�ொதி்கைன்்களின்  த்ரக்்கப�டுகிைது.  இது 

த்யல்�டும்  த�ரத்ல�  நீடிக்கிைது  ஆனொல் 

இறுதிபத�ொருள்,  த�ொகுதி  த�ொதி்கைன்்கலை 

த�ொன்று  உற�த்தி  சுழறசியின்  இறுதியில்  �ொன் 

அறுவலட த்யயப�டுகிைது.

ஏன் த�ொழிற்ொலை த�ொடர்சசியொன வைர்சசி 

்கைலவலய த�ரவு த்யகின்ைன?

உயர சி்ந�லை நகள்விகள்

த�ொதித்�லை  பின்த�ொடர்நது.  உற�த்தி 

த�ொருைொனது த�ொதித்�ல் கீழ த�ொக்கு த்யமுலை 

மூைம்  (Downstream  processing)  அறுவலட 

த்யயப�டுகிைது.

6.5.5 த�ொதித்�ல் கீழந�ொககு முல்ற 

(Down Stream Processing)

த�ொதித்�ல்  அல்ைது  மறைபிை  த�ொழிற்ொலை 

முலை்களின்  உருவொகும்  �யன்�டும் 

த�ொருள்்கலை  பிரித்த�டுக்கும்  �ல்தவறு 

முலைக்கு  த�ொதித்�ல்  கீழத�ொக்கு  முலை 

என்று  த�யர  உற�த்தி  த்ைவிலன  விட 

த�ொதித்�ல்  பின்த�ொக்கு  முலையின்  த்ைவு 

50%  அதி்கமொ்க  உள்ைது.  தமலும்  பின்த�ொக்கு 

முலையின்  ஒவதவொரு  �டி  நிலையிலும்  இறுதி 

த�ொருள்  இழபபு  ஏற�டுகிைது.  ஆல்கயொல்  DSP 

த்யல்முலை்கள்  த்ைவு  குலைவொன�ொ்கவும், 

குலைவொன  �டிநிலை்கலை  த்கொண்ட�ொ்கவும், 

அட்டவலை 6.4: த�ொதித்�ல் நமல்ந�ொககு த்யல்முல்ற மறறும் த�ொதித்�ல் கீழ ந�ொககு த்யல்முல்ற நவறுபொடு

த�ொதித்�ல் நமல்ந�ொககு த்யல்முல்ற (USP) த�ொதித்�ல் கீழந�ொககு த்யல்முல்ற (DSP)

USP  தமொத்�மொ்க,  இனொகுைம்  த்கொள்  மு�ல்  மறறும் 

இனொகுைம் நிலைப�டுத்து�லை த்யகிைது.

த்ைவு  குலைவொன  ஊட்கத்ல�  த�ரவு  த்யவல� 

்ொர்நது உள்ைது.

சிறுசிறறினம்  தமம்�ொடு  மூைம்  உற�த்தி  த�ருக்்கத்தில் 

USP ஈடு�டுகிைது.

அதி்க  ைொ�ம்  மறறும்  உற�த்தி  திைலன  அதி்கரிக்கும் 

வல்கயில்  உ்க்ந�  ஊட்கத்திலன  வழஙகுவதில்  DSP 

்கவனம் த்லுத்துகிைது.

அதி்க  உற�த்திலய  வழங்க  த�ொடர்சசியொ்க,  த�ர்நது 

எடுக்்கப�ட்ட  சிறுசிறறினங்கள்  தமம்�டுத்�ப�டுவது 

USP ஆகும்.

DSP  த�ொதித்�லினின்  (சூழநிலை்கள்)  த்யல்முலை்கள் 

நுண்ணுயிர்களின் வைர்சசிக்த்கொ அல்ைது த�லவயொன 

த�ொருள்்கலை  உற�த்தி  த்யவ�றத்கொ  உ்க்ந��ொ்க 

ஆக்்கப�டுகிைது.
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இருத்�ல்  தவண்டும்.  �ல்தவறு  த்யல்முலை்கள் 

உள்ைடக்கிய  த�ொதித்�ல்  பின்த�ொக்கு 

முலை  ்கொட்டப�ட்டு  உள்ைது  வலர�டம் 6.2). 

அட்டவலண  6.4  த�ொதித்�ல்  தமல்த�ொக்கு 

த்யல்முலை  மறறும்  த�ொதித்�ல்  கீழ  த�ொக்கு 

த்யல்முலை தவறு�ொட்லட விைக்குகிைது.

வழிமுல்ற வலைப்டம் 6.2:  பின்த�ொக்கு த்யல்�ொட்டு முலை்கள்

த�லவயொன த�ொருள், வைர்சசி நீரமக்்கைலவயில் இருத்�ல்

முழுலமயொன நுண்ணுயிர

த்வியுணரொ 

ஒலியின் 

உலடத்�ல் 

்வவூடு�ரவல் 

அதிர்சசி, தவப� 

அதிர்சசி, ்ம்சசீரொ்க 

உலடத்�ல் 

தமொதுவித்�ல், 

்கண்ணொடி 

மணி த்கொண்டு 

அலரத்�ல்

்கொரணங்கள் 

்கரிம ்கலர்ல், 

அழுக்கு நீக்கி

லைத்ொல்ம் 

குளுக்்கதனஸ 

மொதனஸ 

புதரொட்சியஸ

இறுதி த�ொருள்

திட மறறும் திரவங்கள் 

த்கொண்ட நீரமக் ்கைலவ

இயறபியல் 

முலை்கள்

தவதியியல் 

முலை்கள்

த�ொதி்கள் 

முலை்கள்

திட-திரவ பிரித்து 

எடுத்�ல் (மி�த்�ல், து்கள் 

திரட்டல், வடி்கட்டு�ல், 

லமயவிைக்்கல்)

தவளி்கொர்ந� த�ொருள்உள்ைொர்ந� த�ொருள்

த்ல் உலடபபு (இயறபியல் 

தவதியியல் த�ொதி்கள் 

முலை்கள்)

குதரொதமொதடொகிரொபி – 

நிைப�குபபியல் மூைம் தூயலம 

ஆக்கு�ல் (கூழ – வடி்கட்டி�ல், 

அயனி – �ரிமொறைம்) ஈரபபு 

லஹடிரத�ொபிக் ஈரபபு).

வடிவலமத்�ல், ்கொயலவத்�ல், 

உலையலவத்து �டி்கமொக்்கல், 

்கரியலவத்�ல்

அடரத்தியொக்கு�ல் 

(ஆவியொகு�ல் திரவ – திரவ 

பிரித்துஎடுத்�ல் ்வவு 

வடி்கட்டு�ல், வீழ�டிைொக்கு�ல் 

புைத்துறிஞ்ல்)
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6.6 தபனிசிலின் உறபத்தி

த�னிசிலின்  �ர்ந�  இயஙகு  எல்லை  (spectrum) 

ஆன்டி�யொடிக்  ஆகும்.  த�னிசிலின்  இலழப 

பூஞல்யொன  த�னிசிலியம்  த�ொட்தடட்டத்தில் 

இரு்நது  த�ைப�ட்டது  (�டம் 6.9).  த�னிசிலியம் 

கிலரத்ொஜீனம்  என்�து  அதி்க  உற�த்தி  த்யயும் 

சிறுசிறறினம் ஆகும். வணி்கரீதியொன உற�த்திக்கு 

இது  �யன்�டுகிைது.  இ்ந�  சிறுசிறறினம் 

அதி்கம்  நிலையறைது,  ஆல்கயொல்  ஸத�ொர  நீர 

திண்மக்்கைலவ,  அசுத்தும்  அலடவல�விட்டும் 

�டுக்கும்  வல்கயில்  த்யைறை  நிலையில் 

த�ணப�டுகிைது. த�ரும்�ொன்லமயொன த�னிசிலின் 

இலழ்கள்  த்கொண்ட  ்கைலவ்ச்ொறறிலன 

உருவொக்குகின்ைன.  ஆல்கயொல்,  ்கைக்குவது 

்கடினமொனது தமலும் அவறறின் அதி்க குலழலமத் 

�ன்லமயொல்  ஆக்ஸிஜன்  இடமொறைத்ல� 

�லடத்யகிைது. இது குமிழ அடுக்கு ்கொறறு தூக்கி 

த�ொதி்கலை �யன்�டுத்தி �விரக்்கப�டுகிைது. இ்ந� 

த�ொதி்கைன் ஊட்கத்ல� ்கைக்கி, சீரொன ஆக்ஸிஜன் 

�கிரலவ வழஙகுகிைது.

த�னிசிலின் அடிப�லட அலமப�ொன 6 அமிதனொ 

த�னிசிலினிக்  அமிைத்ல�  த்கொண்டது.  இது  

குலைக்்கப�ட்ட  β  ைொக்டம்  வலையத்துடன் 

ல�தயொத்ொலிடின்  வலையத்ல�  த்கொண்டது. 

இது  6வது  இடத்தில்  மொறு�டும்  துலண 

்ஙகிலிலய த்கொண்டது. எ்ந� ஒரு துலண ் ஙகிலி 

முன்தனொடி்களும்  த்ரக்்கப�டொமல்  த�ொதித்�ல் 

த்யல்முலையில் இயறல்கயொன  த�னிசிலின்்கள் 

�யொரிக்்கப�டுகின்ைன.  (எ.்கொ.)  த�னிசிலின்  G 

மறறும் V. துலண ் ங்கலி முன்தனொடி்கள் ்கைலவ 

்ொறு  (broth)  உடன்  த்ரக்்கப�ட்டொல்  விரும்பிய 

த�னிசிலின்  உற�த்தி  த்யயப�டுகிைது  மறறும் 

இது உயிரி த்யறல்க த�னிசிலின் (bio-synthetic) 

என்று கூறுப�டுகிைது.

�ொதி  த்யறல்கயொன  த�னிசிலின்  என்�து 

த�ொதித்�ல்  மறறும்  தவதியில்  அணுகுலையொல் 

�யன்�டக்கூடிய.  த�னிசிலிலன  உற�த்தி 

த்யய  �யன்�டுகிைது.  இது வொயவழியொ்க  எடுக்்க 

முடியும்  மறறும்  கிரொம்  த�்கடிவ  �ொக்டீரியொவிறகு 

எதிரொ்க  த்யல்�டுகிைது.  (எ.்கொ.)  ஆம்பிசிலின். 

�றத�ொழுது  �ொதி  த்யறல்கயொன  த�னிசிலின், 

த்பனிசிலின  ்்நல�யின்  த�ரும்�குதிலய 

ஈடுத்யகிைது.  ஆரம்�்கட்ட  சிறுசிறறினம் 

ப்டம் 6.9: த்பனிசிலியம் த�ொட்த்ட்்ம்

1939  பிைகு  பிைம்பிங  தவலைலய 

�யன்�டுத்தி  தஹொவொடு  புதைொதர 

மறறும்  எரனஸட்ல்யின்  த�னிசிலிலன 

த�ொடி  நிலையில்  தூயலம  த்யய 

த்யற�டுத்தினர.  1941  தவறறி்கரமொ்க 

மனி�லன  குணப�டுத்தினர.  1943  அதி்க 

அைவில் த�னிசிலிலன உற�த்தி த்ய�னர. 

இரண்டொம்  உை்கம்  த�ொரில்  வீரர்களின் 

்கொயங்கைொல்  உண்டொன  �ொக்டீரியல் 

த�ொறறு்கலை  குணப�டுத்�  மி்கபத�ரிய 

அைவில் உ�வி த்ய�து.

�்கவல் துளி

�ொதி  த்யறல்கயொன 

த�னி்லிலன  உற�த்தி 

த்யயும்  முக்கிய 

கு றி க் த ்க ொ ை ொ ன து 

த ம ம் � ட் ட 

�ண்பு்கலை  த்கொண்டு  கூட்டுபத�ொருலை 

உண்டொகுவ�ொகும்.  (எ.்கொ.)  அமிைம் 

நிலைபபு�ன்லம,  த�ொதி்களின்  சில�வுக்கு 

எதிரபபு  அ்கன்ை  இயஙகு  எல்லை 

த்யல்முலை.  நிறுத்திலவத்�ல்  அல்ைது 

இம்தமொல�லைத்ஷன் மூைம்  த�னிசிலின் 

அசிதைஸ  அடுக்கில்  துலண  ்ங்கலி 

(6–APA)  உருவொகுவ�றகு  நீக்்கப�டுகிைது 

த�னிசிலின்  G–6  APA  மறறும்  பிலனயில் 

அசிட்டிக்  மொறறுப�டுகிைது.  பின்னர  இது 

தவதியியல்  முலையில்  அசிதைட்டம் 

த்யயப�ட்டு  �ொதி  த்யறல்கயொன 

த�னிசிலின் உருவொக்்கப�டுகிைது.  �ல்தவறு 

புதிய  த்யறல்க  த�னிசிலின்  உருவொக்்க 

முடியும்.  இயறல்கயொன  த�னிசிலிலனக் 

்கொட்டிலும்  இது  உடனடியொ்க  குடைொல் 

உறிஞ்ப�டுகிைது. (எ.்கொ.) த�னிதிசிலின்.
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த�னிசிலியம்  கிலரத்ொஜீனம்  (NRRL  –  1959) 

குலைவொன  உற�த்தி  த்கொண்டது.  ஆல்கயொல் 

அதி்க  உற�த்தி  சிறறினம்  Q–176  த�றுவ�ற்கொ்க 

அலவ  திடிரமொறைக்  ்கொரணி்கைொன  X-்கதிர்கள், 

UV  ஒளிக்்கதிர்கள்  மறறும்  சிை  த�ொடர்சசியொன 

முலை்கைொல் ல்கயொளுப�ட்டன.

உறபத்தி முல்றகள்

த�னிசிலின்  உற�த்தி  பின்வருகின்ை  ஏத�னும் 

ஒரு முலையில் த்யயப�டுகின்ைது.

1.  தமற�ரபபு வைர்சசி ்கைலவ

2.  மூழகிய த�ொதித்�ல் நிலை

இைொகுைம் உறபத்தி

இைொகுநைஷன் முல்றகள்

த�ொதித்�ல் ஊட்கத்தில் பின் வருகின்ை ஏத�னும் 

ஒரு முலையில் இனொகுதைட் த்யய முடியும்.

1.  உைர்ந�  ஸத�ொர்கலை  �யன்�டுத்தி 

த�ொதித்�ல் ஊட்கத்தில் வில�யிட்ச த்யவது.

2.  �்சசு  �ன்லமயறை  ஈரமொக்கும்  ்கொரணியொன 

த்ொடியம்  ைொரில்  ்ல்த�ட்  லவத்து  ்கைலவ 

�யொரித்�ல்  மறறும்  முலைவிடப�ட்ட 

நுண்ணுயிர்கள்  இனொகுதைட் 

த்யயப�டுகின்ைன.

3.  முலைவிடப�ட்ட  ஸத�ொர்களின்  இரு்நது 

கிலடக்்கப�ட்ட  சிறுதுண்டு்கள்  “வில்லை” 

இனொகுைத்ல� �யன்�டுத்து�ல்.

ைதயொபிலை்டு  (உலையலவத்து  ்கொய்ந�) 

ஸத�ொர்கள்  அல்ைது  உலை்ந�  அ்கொர  ்ொயவில் 

உள்ை ஸத�ொர்கள் நீரில் அல்ைது �்சசு�ன்லமயறை 

நீரமத்�ன்லம  த்கொண்ட  ஈரமொன  ்கொரணியில் 

இலடநிறுத்�ப�டு�ல்.  1:10000  த்ொடியம்  ைொரில் 

்ல்த�ட்

↓
த்கொதுலம �விடு ்கலர்ல் த்கொண்ட ்கண்ணொடி 

குடுலவயில் ஸத�ொர்கள் த்ரக்்கப�டு�ல். பின்னர 

இது அதி்க ஸத�ொருதைஷனுக்்க 5–7 �ொட்்கள் 24°C 

இன்குத�ட் த்யயப�டுகின்ைன.

↓
பின்னர கிலடக்்கப�டும் ஸத�ொர்கள் உற�த்தி 

த�ொட்டிறகு மொறைம் த்யயப�டுகின்ைன

↓
இனொகுதைஷன் த�ொட்டியில் உள்ை 

நுண்ணுயிர்கள் அசுத்�மொ�லுக்கு உட்�ட்ட�ொ 

என்று ்கண்்கொணித்�ல்

உறபத்தி முல்ற

உற�த்தி  த�ொட்டி்கள்,  லமசீலீயல்  வைர்சசியொல் 

இனொகுதைட் த்யயப�டுகின்ைன.

↓

உற�த்தி ஊட்கம், பின்வரும் ஊட்க 

உட்த�ொருள்்கலை த்கொண்டு உள்ைன. 

்கொர�ன் ஆ�ொரம் – ைொக்தடொஸ, ல�ட்ரஜன் 

ஆ�ொரம் – அதமொனியம் ்ல்த�ட், அசிட்தடட் 

அல்ைது ைொக்தடட் (த்ொை      நீரமம் – 

மலிவொன மறறும் எளிய ல�ட்ரஜன் ஆ�ொரம். 

�னிம ஆ�ொரங்கள் ஆன k,p (த�ட்டொசியம் லட 

லஹட்ரஜன் �ொஸத�ட்), Mg, S (தமக்னிசியம் 

்ல்த�ட்), Zn, Cu (்கொப�ர ்ல்த�ட்) (த்ொை நீரமம் – 

சிை �னிமங்கலை வழஙகுகிைது).

↓

முன்தனொடி்கள் (எ.்கொ.) பிலனயில் அசிட்டிக் 

அமிைம்). ஊட்கத்தில் த்ரக்்கப�டு�ல்.

↓

எதிர நுலர ்கொரணி (எ.்கொ.) த்ொைம் அல்ைது 

த்ொயபீன்ஸ எண்தணய) நுண்ணுயிர 

நீக்்கம் த்யவ�றகு முன்பு த்ரக்்கப�டுகிைது. 

த�லவயொன ்கொறதைொட்டம் மறறும் அல்த்�ல் 

வழங்கப�ட்டு, 3–5 �ொட்்கள், 25°C to 26°C 

pH 7 to 7.5 இன்குத�ட் த்யயப�டுகின்ைன.

தபனிசிலின் உறபத்தி

த�னிசிலின்  உற�த்தி  மூன்று  நிலை்களில் 

�லடத�றுகிைது.

மு�ல்நிலை: லமசீலியம்  வைர்சசி 

இ்ந�  நிலையில்  �லடத�றுகிைது  மறறும் 

ஆன்டி�யொடிக்  உற�த்தி  திைன்  குலைவொ்கவும் 

உள்ைது.  அதமொனியொ  தவளிதயறைத்தினொல்  pH 

அதி்கரிக்கிைது.

இைண்்டொம் நிலை: துரி�மொ்க  ைொக்தடொஸ, 

அதமொனியம்,  ல�ட்ரஜன்  எடுத்துக் 

த்கொள்ைப�டுவ�ொல்  இ்ந�  நிலையில்  தீவரமொ்க 

த்பனிசிலின உற�த்தி  த்யயப�டுகிைது. 

லமசீலியல் எலட அதி்கரிக்கிைது மறறும் pH எ்ந� 

மொறைமும் அலடவதில்லை (�டம் 6.10).

மூன்்றொம் நிலை: இ்ந�  நிலையில் 

ஆன்டி�ொயடி்களின்  அடரத்தி  ஊட்கத்தில் 

குலைகிைது.  லமசீலீயம்  �னக்கு�ொதன 

சில�வலட்நது,  அதமொனியொ 

தவளிதயறைப�டுவ�ொல்,  pH  அைவு  ்றறு 

அதி்கரிக்கிைது.
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மீடடு எடுத்�ல் (Recovery)

த�னிசிலின்  த�ொதித்�லுக்கு  பிைகு  ்கைலவ்ொறு, 

சுழலும்  தவறறிடமொன  வடி்கட்டியொல் 

வடி்கட்டப�டுகின்ைன.

↓

லமசீலீயம் பிரித்து எடுக்்கப�டு�ல்

↓

பின்னர ்கைலவ்ச்ொறறில் ்ல்பூயூரிக் அமிைம் 

அல்ைது �ொஸ�ொரிக் அமிைம் த்ரக்்கப�டுகிைது.

↓

த�னிசிலின் – எதிரமின் அயனியொ்க 

மொறைப�டுகிைது.

↓

இது ்கரிம ்கலர்ைொன அலமல் அசிட்தடட், 

தமத்தில் ஜத்ொ பூயூட்லடல் (கீட்தடொன்) 

�யன்�டுத்தி, எதிர மின்்ொர ்கலர்ல் பிரித்�ல் 

்கருவி மூைம் பிரித்து எடுக்்கப�டுகிைது.

↓

த்ொடியம் அல்ைது த�ொட்டொசியம் 

லஹடிரொக்லஸடு த்ரத்து, ்கரிம ்கலர்லில் 

இரு்நது பின்தனொக்கி நீருடன் பிரித்து 

எடுக்்கப�டுகிைது.

↓

நீர மறறும் ்கலர்லுக்கு இலடதய �டக்கும் 

நிலைமொறைம் – த�னிசிலின் தூயலம 

அலடவதில் உ�வி த்யகிைது.

↓

இறுதியொ்க த்ொடியம் அல்ைது த�ட்டொசியம் 

த�னிசிலின் �டி்கம் ஆக்்கப�டுகிைது.

↓

பின்னர நீரொல் ்கழவப�ட்டும் ்கலரய 

லவக்்கப�ட்டும், வணி்க ரீதியொன த�லவக்கு 

�யன்�டுகிைது.

6.7 த�ொழிற்ொலையில் ஒயின் 

�யொரித்�ல்

த�ொதித்�ல்  மூைம்  கிலடக்கும்  ஆல்்கஹொல் 

்கொய்சசி  வடித்�லின்  மூைம்  அடரத்தியொக்்கப�ட்டு, 

வடிக்்கப�ட்ட  ஆல்்கஹொல்  மது�ொனம் 

�யொரிக்்கப�டுகிைது.  மொவூரல்  (malted) 

�ொனியங்கள்  த�ொதிக்்கப�டும்  த�ொது  பீர  அல்ைது 

ஏல்  �யொரிக்்கப�டுகிைது.  ஒயின்  விடிஸ் வினிரொ 

என்ை  சிறறினத்திறகு  உட்�ட்ட  திரொட்ல்யில் 

இரு்நது �யொரிக்்கப�டுகிைது. இது மறை �ழங்கைொன 

குழிபத�ரி  (peach)  த�ரீக்்கொய,  தடன்டிலியன்  பூ, 

மறறும்  த�னில்  இரு்நதும்  �யொரிக்்கப�டுகிைது. 

த�ொதுவொ்க  ஒயின்  16%  ஆல்்கஹொல்  த்கொண்டு 

உள்ைது. பிழியப�ட்ட திரொட்ல்யில் இரு்நது ஒயின் 

�யொரிக்்கப�டுவது  இனொைஜி  (Enology)  என்று 

கூைப�டுகின்ைது.  �ல்தவறு  வல்கயொன  ஒயின் 

கீதழ உள்ை அட்டவலணயில் 6.5 �ட்டியிலிப�ட்டு 

உள்ைது.

சிவபபு  திரட்ல்யின்  த�ொலில்  உள்ை 

சிவபபு  நிைமி  (ஆன்த்த�ொல்னின்)  இரு்நது 

சிவபபு  ஒயின்  பிரித்து  எடுக்்கப�டுகிைது.  சிவபபு 

ஒயின்  �யொரிக்்கப�டும்த�ொழுது,  அலனத்து 

ப்டம் 6.10: த்பனிசிலின உற�த்தி

ெநாதிகலன்கலக்கும்

ெதாட்டி

A ஊடகம் தயாரித்தல் C ெநாதித்தல் D ெபனிசிலின் பிரித்ெதடுத்தல்

நுண்ணுயிர் நீக்கம்

ெசய்யும் கருவி

ெபனிசிலின்

பிரித்ெதடுத்தல்

வடிகட்டி

ஆய்வக கலைவ விைத ெதாட்டி

B இனாகுலம் தயாரித்தல்

ஊடக உட்ெபாருள்கள்
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அட்டவலை 6.5: 

சிவபபு ஒயின் (Red wine) இது சிவபபு நிைமி்கலை த்கொண்டு உள்ைது.

தவள்லை ஒயின் (White wine) இது சிவபபு நிைமி்கள் அறைது.

இைஞசிவபபு ஒயின் (Rose wine) ஒரு குலை்ந� அைவில் சிவபபு நிைமி்கலை த்கொண்டு உள்ைது.

உைர்ந� ஒயின் (Dry wine) இது அதி்க அைவு ஆல்்கஹொல் த்கொண்டது.

இனிபபு ஒயின் (Sweet wine) இது அதி்க அைவு ்ரக்்கலரலய த்கொண்டது.

த்றிவூட்டப�ட்ட ஒயின் (Fortified wine) இது பிை ஆல்்கஹொைொல் த்றிவூட்டப�ட்டது.

ஒளிரவு ஒயின் (Sparkling wine) இது தமம்�டத்�க்்க வல்கயில் ்கொர�ன்லடஆக்லஸடு த்கொண்டுள்ைது.

இயக்்கமறை ஒயின் (Still wine) இது ்கொர�ன்லட ஆக்லஸடறறு ்கொணப�டுகிைது.

்கொய்சசிய ஒயின் (Distilled wine) பிரொ்நதி (ஆல்்கஹொல் அைவு 21%)

தமல் ஒயின் (Table wine) இது குலைவொன அைவில் ஆல்ஹொல் மறறும் ்ரக்்கலரலய த்கொண்டது.

ஆன்த்த�ொல்யனின்  நிைமி்கள்,  வடி்ொறறினொல் 

்கலரக்்கப�டுகின்ைன.  இைஞசிவபபு  (pink) 

ஒயின்,  இைஞ  சிவபபு  திரொட்ல்  அல்ைது  சிவபபு 

திரொட்ல்யில்  இரு்நது  த�ைப�டுகிைது.  இஙகு 

த�ொதித்�ல் 12 to 36 மணி த�ரம் மட்டுதம �டக்கிைது 

மறறும் குலை்ந� அைவிைொன ஆன்த்த�ொல்னின் 

நிைமி்கள்  ்கலரக்்கப�டுகின்ைன.  தவள்லை 

ஒயின்  தவள்லை  திரொட்ல்  அல்ைது  சிவபபு 

திரொட்ல்்களிலிரு்நது  நிைத்திறகு  ்கொரணமொன 

நிைமி நீக்்கப�ட்டு �யொரிக்்கப�டுகிைது.

அக்வொரி  (Aqu-aori) 

என்னும்  த்கொட்�ொடு, 

நீருக்கு  அடியில் 

குறிப�ொ்க  ்கடல்  மறறும் 

நீ ர நி ல ை யி ல் ஒ யி ன் 

��ப�டுத்�ப�டும்த�ொழுது,  அ�ன்  முதிரவுக்கு 

�னித்துவமொன  �ண்பு்கலை  �ங்களிபபு 

த்யயைொம்.

்கடைொனது,  �கு்ந�  சுறறு்சசுழைொன குளிர்ந� 

தவப�நிலை,  சீரொன  அழுத்�ம்  மறறும் 

குலை்ந� தவளி்ச்ம் அல்ைது தவளி்ச்ம் அறை 

சூழல், சீரொன �்கரவு்கலை வழஙகுகிைது.

திரொட்ல்யில்  த�ொதுவொ்க  ்கொணப�டும் 

இயறல்க  நுண்ணுயிர்கள்  ஈஸட்்கள்  ஆகும். 

இயல்புநிலை  மொைொ  (ஈஸட்்கள்)  (wild  type) 

மறறும் வைரக்்கப�ட்ட ஈஸட்்கள் (cultivated yeast) 

இரண்டுதம  ஒயின்  த�ொதித்�லில்  ஈடு�டுகிைது. 

இயறல்க  யீஸட்  த�ொருத்�மொ்க  இல்லை 

ஏதனன்ைொல்  அலவ  அதி்க  ஒயின்  உற�த்தி 

த்யயவில்லை  மறறும்  குலை்ந�  ஆல்்கஹொல் 

�ொஙகியொ்கவும்  இருக்கிைது  மறறும்  த�லவயறை 

கூட்டுபத�ொருள்்கள்  உற�த்தி  த்யவ�ொல்  ஒயின் 

�ரத்ல� �ொதிக்கிைது.

வைரக்்கப�ட்ட ஒயின் யீஸட் ்ொக்்கதரொலமசிஸ 

எலிப்ொயடஸ  வணி்கரீதியொன  உற�த்திக்கு 

�யன்�டுகிைது.  �டம் 6.11  ஒயின்  உற�த்தியில் 

ஈடு�டும் �டி்கலை ்கொட்டுகிைது.

்ொக்்கதரொலமசிஸ  இன்த�ைல்  வடித்�ல் 

(Brewing)  அல்ைது  (அடு�ல்)  (Bakers) 

ஈஸட்  என்று  கூைப�டுகிைது.  இன்த�ைல் 

சிறுசிறறினங்கள்  இரண்டு  குழக்்கைொ்க 

வல்க்கப�டுத்�  முடியும்  அலவ  ஏல் 

சிறுசிறறினங்கள்  (ale)  ்ொககதரொலமசிஸ் 

த்ரதவசிதய மறறும் தை்ர சிறுசிறறினங்கள் 

(்ொககதரொலமசிஸ் த்பஸ்ட்தரொஎனஸ் 

அல்ைது  ்ொககதரொலமசிஸ் கொரல்ஸ்த்பர 

தெனரிஸ்.  ஏல்  சிறுசிறறினம்  ஆனது  தமல் 

த�ொதித்�ல்  சிறுசிறறினம்  ஆகும்.  தை்கர 

சிறறினங்கள் ்ொககதரொலமசிஸ் த்ரிவிசிதய 

மறறும்  ்ொககதரலமசிஸ் யூ்பயனொஸ்  ்கைபபு 

ஆகும்.  தமலும்  இது  அடி  த�ொதித்�ல்  என்று 

குறிபபிடப�டுகிைது.  ்ொக்்கதரொலமசிஸ  ஈஸட், 

�ொக்டீரியொவுடன்  கூட்டு  கூழமநிலைலய 

உருவொக்்க  முடியும்  தமலும்  இலவ 

த்கொம்பு்ரி, த்கஃபிர, ஜின்ஜர பீர �யொரிபபுக்கு 

�யன்�டுகிைது.

�்கவல் துளி
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ப்டம் 6.11:  ஒயின் உற�த்தியில் ஈடு�டும் �டிநிலை்கள்

மாசு உண்டாக்கும் காரணிகள்

ேதைவயான நுண்ணுயிர்கைள

ேசர்த்தல்

பாட்டிலில் நிரப்புதல்

இறுதியான

ஒயின் தயாரிப்பு

ேமேல லாக்டிக்

ெநாதித்தல்

பக்குவப் படுத்துதல்

ேதங்கும் தட்டு

திராட்ைச கூழ்

ெநாகித்தல்

நுண்ணுயிர் நீக்கம்

யீஸ்ட் ேசர்த்தல்

திராட்ைச அழுத்தப்படுதல்

அதிக அளவு ஈஸ்ட்

அதிக அளவு ஈஸ்ட்

சாக்கைரயில் இருந்து

ஆல்கஹால் உற்பத்தி

ஒயின் �யொரிபபில் ஈடுபடும் படிகள்

திரொட்ல்்கள்  ்கொம்பு்கள்  நீக்்கப�ட்டு, 

தூயலமப�டுத்��ட்டு, பிழியப�டுகிைது.

↓

த�லவயறை நுண்ணுயிர்கலை 

்கண்்கொணிக்கும் வல்கயில் தமட்டொல�்ல்த�ட்

த்ரக்்கப�டுகிைது

↓

இயல்பு நிலை ஈஸட் மறறும் �ொக்டீரியொலவ 

த்கொல்லும் வல்கயில் மஸட் (கூழம 

திரொட்ல்) ்ல்�ரலட ஆக்லஸடு த்கொண்டு 

ல்கயொைப�டுகிைது. சிை ்மயங்களில் அல்ைது 

இயறல்கயொன நுண்ணுயிர்கலை அழிக்்க 

�ொஸசுலரத்ஷன் த்யயப�டுகிைது.

↓

கூழம திரொட்ல், ்ொக்்கதரொலமசிஸ எலிப்ொயடஸ 

(2.5%) இனொகுதைட் த்யயப�டுகிைது மறறும் 

த�ரவு த்யயப�ட்ட த�ொதித்�ல்்கள் 50 to 50,000 

்கொைன் (gallon) 20–24°C த்யயப�டுகிைது.

↓

ஒக், சிதமண்ட், ்கல், ்கண்ணொடி, பூ்ப�ட்ட 

உதைொ்கம் த�ொன்ைலவ த�ொதி்கைனொ்க 

�யன்�டுத்�ப�டுகிைது.

↓

த�ொதித்�லுக்கு த�லவயொன தவப�நிலை மறறும் 

த�ரம்; தவள்லை ஒயின் 10–21°C, 7–12 �ொட்்கள், 

சிவபபு ஒயின் 24–27°C, 3–5 �ொட்்கள்.

↓

சிவபபு ஒயின் உற�த்தியில் 3–5 

�ொட்்கள் த�ொதித்�லுக்கு பிைகு, திரொட்ல் 

பிழிவு்ச்க்ல்கயில் (Pomace) இரு்நது 

த�லவயொன அைவு தடனின் மறறும் 

நிைம் பிரித்து எடுக்்கப�டுகிைது மறறும் 

கூடு�ைொன த�ொதித்�லுக்்கொ்க ஒயின் பிரித்து 

எடுக்்கப�டுகிைது.

↓

தரசிங (Racking) சுலவயும், �றுமணத்ல�யும் 

அதி்கரிக்கிைது. இஙகு ஒயின் உள்ைடக்கிய 

ஈஸட் த்ல்்கள் �டிவு்களில் இரு்நது பிரித்து 

எடுக்்கப�டுகிைது.

↓

ஒயின் குலை்ந� தவப�நிலையில் முதிர்சசி 

அலடய உட்�டுத்��டுகிைது. முதிர்சசி நிகிழவு 

குறிப�டத்�க்்க வல்கயில் தவள்லை ஒயிலனக் 

்கொட்டிலும் சிவபபு ஒயினுக்கு நீைமொனது.

↓

ஒயின்்கள் த�ளிவொக்்கப�டும் முலைக்கு 

ல�னிங (Fining) என்று த�யர. ல�னிங ஆனது 

த்கசின், தடனின், லடயொட்மஸ எரத் அல்ைது 

த�ன்தடொல�ட் ்களிமண், ஆஸத�ஸடொஸ, 

வழியொ்கவும், ்வவு வடி்கட்டி த்கொண்டும் 

வடி்கட்டுப�ட்டும் அல்ைது லமயவிை்கலும் 

த்யயப�டுகிைது.

↓

�யொரிக்்கப�டும் ஒயின், �ொட்டில்்கள், 

த�ொட்டி்கள், த�லழ்களிலும் லவக்்கப�டுகிைது.

ஒயின்  �யொரித்து  பிைகு,  �ொட்டில்்களில்  ்கொறறு 

புகுவல�  �டுக்கும்  வல்கயில்  அலடப�ொன் 

�யன்�டுத்�ப�ட  தவண்டும்.  ்கொறறு  இருபபு 

வினி்கர  �ொக்டீரியொ வைர்சசிலய அனுமதிப��ொல் 

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd   111 12-04-2019   17:21:20
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



112

எத்�னொல்  அசிட்டிக்  அமிைமொ்க  மொறைப�டுகிைது. 

ஒயினில்  உள்ை  இறுதி  ஆல்்கஹொல்  அைவு 

திரொட்ல்யின்  ்ரக்்கலர,  த�ொதித்�லின்  நீைம், 

மறறும்  �யன்�டுத்�ப�டும்  சிறுசிறைனத்தின் 

வல்க்கலய ்ொர்நது தவறு�டுகிைது.

ல்மொைஜி “ல்மரஜி” என்றும் கூைப�டுகிைது. 

(கிதரக்்க  தமொழியில்,  த�ொதித்�லில்  தவலை 

த்ய�ல்)  இது  ஒரு  �யன்�ொட்டு  அறிவியல், 

த�ொதித்�லின்  உயிரதவதியல்  முலை்கள் 

மறறும்  �லடமுலை  �யன்�ொடு  �றறி 

�டிப��ொகும்.  இது  த�ொதிக்கும் யூஸட்  மறறும் 

�ொக்டீரியொ த�ரவு த்யவது, சிறறினம் மறறும் 

அவறறின்  இன்த�ைல்  �யன்்களுக்கும், 

ஒயின்  �யொரிபபு,  �ொல்  த�ொதித்�ல்  மறறும் 

பிை  த�ொதித்�ல்  உணவு்கள்  உள்ைடக்கியது 

ல்மரஜிஸட்  என்�து  ல்மரஜி  �றறி 

அறிவது  அல்ைது  அல�  �யிறசி  த்ய�வர, 

(இன்த�ைலில் அறிவொர்ந�வர).

�்கவல் துளி

6.8 த�ொழிற்ொலையில் ஒரு த்ல் 

புை�ம் �யொரித்�ல்

ஒரு  த்ல்  புர�மொனது  நுண்ணுயிர  த்ல்்கள் 

அல்ைது  தூயலமயொன  நுண்ணுயிர  த்ல் 

வைர்சசியில்  (ஒறலை  வைர்சசி)  இரு்நது  பிரித்து 

எடுக்்கப�ட்ட  தமொத்�  புர�த்ல�  குறிக்கிைது.  இது 

புர� இலணப�ொ்க விைஙகு்களுக்கும் மனி�ர்களும் 

�யன்�டுத்� முடியும். மு்நல�ய �ொட்்களில் மத்திய 

ஆபரிக்்கொ  குடியரசில்  உள்ை  �ழஙகுடி்கள்  திருகு 

வடிவைொன  ்தயதனொ்பொகடீயம்  த�யரிடப�ட்ட 

ஸ்ல்பரூலினொ பித்ளொட்த்னசிஸ்  உணவொ்க 

�யன்�டுத்தினொர. �ருவ்கொைத்தில் ்கொய்ந� த�ொன 

குைத்தின் அடிப�குதியில் இரு்நதும், ்ொட் ஏரி (chad 

lake)  சுறறிய ஆழமில்ைொ�  நீர�குதியில் இரு்நதும் 

�ொைங்கைொ்க அவர்கள் த்்கரித்�னர.

பின்னர  அவறலை  சூரிய  தவளி்ச்த்தில் 

்கொயலவத்து  “  டிகி”  (Dihe)  என்று கூைப�டுகின்ை 

சிறிய  த்கக்  �யொரித்�னர.  இரண்டொம் 

உை்கபத�ொரில், உணவில் ஏற�ட்ட  புர�ம் மறறும் 

லவட்டமின்  �றைொக்குலையொல்,  தஜரமொனியர்கள் 

ஈஸட் மறறும் ஜிதயொடிலரககம் தகனடி்ம் என்ை 

த�யரிடப�ட்ட  இலழபபூஞல்லய  உணவொ்க 

�யன்�டுத்� உற�த்தி த்ய�னர.

ஆல்த்க, �ொக்டீரியொ, ஈஸட் மறறும் பூஞல்லய 

த�ொன்ை இவறறின் புர� உட்த�ொருள் வைர்சசிலய 

குறிபபிடம்  வி�மொ்க  “ஒரு  த்ல்  புர�ம்”  என்ை 

வொரல�  மொ்ொசுட்  த�ொழில்நுட்�  லமயம்  சி.எல்.

வில்்ன்  (1966)  என்�வரொல்  உருவொக்்கப�ட்டது. 

இ்ந�  த�யர  த�ரொசிரியர ஸ்கரிம்த்ொ  (MIT,  1967) 

என்�வரொல்  அறிமு்கப�டுத்��ட்டது.  த�ொதுவொ்க 

நுண்ணுயிர்கள்  சூத்ொதமொனஃத்பசிலிஸ் 

சூத்ரதமொனஸ் ஃத்ப்ளவொ குத்ளொரல்ைொ, 

அனொபீனொ, ஸ்ல்பரூலினொ, கி்ளொமித்ொதமொனஸ், 

அகொரிகஸ்  த�ொன்ைலவ  SCP  உற�த்திக்கு 

�யன்�டுத்��டுகின்ைன.  அதி்க  அைவு  SCP 

உற�த்தியின்  �டம் 6.12  ்கொண்பிக்்கப�ட்டு 

உள்ைது.

SCP  உற�த்திக்கு  �ை  முலை்கள்  உள்ைன. 

ஜப�ொனிய  முலையில்,  த்யறல்கயொன  சூரிய 

ஒளிலய  லவத்து  �ட்லடயொன  �ட்டிலும்  மறறும் 

ஆழமறை  குைத்தில்  இய்நதிர  சூழறசியில் ஆல்்கொ 

வைரத்�லும்  அல்ைது  ஆழமொன  குைத்தில் 

(20–30  த்மீ  தமல்  ஆழம்  இல்ைொ�)  இய்நதிரம் 

த்கொண்டும்  உற�த்தி  த்யயப�டுகிைது.  அதி்க 

SCP உற�த்திக்கு உ்க்ந� ஒளி ஒரு முக்கியமொன 

்கொரணியொகும்.  ்ொ�ொரண  சூழநிலையக் 

்கொட்டிலும் உ்க்ந� ஒளியில் 20 மடஙகு தவ்கமொ்க 

ப்டம் 6.12:  அதி்க அைவு SCP உற�த்தி த்ய�ல்
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த்னித்ஸ்மஸ்  வைரும்.  உ்க்ந�  தவப�நிலை 

மறறும் ஒளியின் அடரத்தி மறறும் சிறுசிறறினத்ல� 

த�ொறுத்து  pH  தவறு�டுகிைது.  எடுத்துக்்கொட்டு 

ஸல�ரூலினொ, pH 9.5, தவப�நிலை 25°C–35°C 

வைரக்்கப�டுகிைது.  அட்டவலண 6.6  SCP 

உற�த்தி  �யன்�டுத்��டும்  �ல்தவறு வல்கயொன 

நுண்ணுயிர்கள்  மறறும்  மூைபத�ொருள்்கலை 

(substrate) ்கொட்டுகிைது.

த�ர்நது எடுக்்கப�ட்ட நுண்ணுயிர்கள் தூய 

நிலையில் உட்த்லுத்�ப�டுகிைது (Inoculation)

↓

த�லவயொன ்கொறதைொட்டம் மறறும் குளிர்சசி 

வழங்கப�டுகிைது.

↓

நுண்ணுயிர உயிரி எலட அறுவலடப 

த்யயப�டுகிைது மறறும் து்கள் திரட்டல் 

(floculation) லமய விை்க சுழறசி (centrifugaiton) 

மூைம் மீட்டு எடுக்்கப�டுகிைது.

↓

அறுவலடப த்யயப�ட்ட ஆல்்கொக்்கள் 

நீரவறைப�ட்டு, திை்ந� தவளி மண் �டுல்கயில் 

உைரத்�ப�டுகிைது.

↓

உயிரி எலட �க்குவப�டுத்து�ட்டு மறறும் 

த்மித்து லவப��றகும், �யன்�டுத்துவ�றகும் 

தமம்�டுத்து�டுகிைது.

நுண்ணுயிர்கலை  SCP  உற�த்தி 

�யன்�டுத்துவ�ொல் ஏற�டும் �ன்லம்கள்:

1.  உ்க்ந� வைர்சசி சூழலில் நுண்ணயிரி்கள் 

மி்கதுரி�மொ்க வைர�ல்.

2.  உயர  �ொவர  மறறும்  விைஙகு  புர�த்ல� 

்கொட்டிலும்  நுண்ணுயிர்களின் 

புர�  உள்ைடக்்கம்  �ரத்திலும், 

எண்ணிக்ல்கயுலும் சிைப�ொ்க உள்ைது.

3.  மறதைொரு  வல்கயில்,  �ரவைொன 

மூைபத�ொருள்்கள்  ஆன 

்கழிவுபத�ொருள்்கலை,  SCP  உற�த்திக்கு 

சிைப�ொ்க �யன்�டுத்� முடியும்.

4.  வைர்சசி �டிநிலை்கள் மறறும் த�ொதித்�ல் 

முலை்கள் மி்கவும் எளிலமயொனது.

5.  நுண்ணுயிரி்கள்  எளி�ொ்க  ல்கயொைைொம் 

மறறும்  அவறறின்  மர�ணுக்்கலை 

திைலமயொ்க ல்கயொைைொம்.

SCP  உற�த்தி  த்யயும்  த�ொழுது  மறை 

நுண்ணுயிர்கைொல்  உருவொக்்கப�டும் 

பூஞல்�்சசு அல்ைது ்தயொனொ �்ச்ொல் ்கைப�டம் 

ஆ்கொமல்  �டுக்்கவும்,  ்கட்டுப�டுத்�வும்,  ்கவனம் 

தமறத்கொள்ைப�ட  தவண்டும்.  இது  குலைவொன 

pHயில்  வைரக்கூடிய  இது  பூஞல்யொன 

சிட்டலிக்்கம்  அசித்ொபிைம்  �யன்�டுத்தி, 

இது  ்கட்டுப�டுத்�ப�டுகிைது.  இது  ்ரக்்கலர 

ஊட்கத்திறகு  லஹடிரொக்சிதைஷன்  த்யயப�ட்ட 

அட்டவலை 6.6:  SCP உற�த்திக்கு 

�யன்�டுத்�ப�டும் மூைபத�ொருள்்கள் மறறும் 

நுண்ணுயிர்கள்

நுண்ணுயிரகள் பொகடீரியொ
நுண்ணுயிரகள் 

மூைபதபொருள்கள்

சூதடொதமொனொஸ ஆல்த்கன்

தமத்திதைதமொனஸ தமத்�னொல்

ஈஸட்

தகனடி்ொ யுடிலிஸ்

தைகத்ொ த்பசில்ைஸ் 

்பல்தகரிகஸ்

்ல்ல�ட் திரவம்

�யிரின் த�ளி்ந� நீர

பூஞல்

ஆஸ�ரஜில்ைஸ ல�்கர

டிலரத்கொதடரமொ விரிதட

்கரும்பு்ச்ொறு

லவக்த்கொல்

ஸடர்சசு

ஆல்த்க

ஸல�ரூலினொ தமக்சிமொ

த்னிதடஸமஸ ஆக்டஸ

்கொர�ன் லட ஆக்லஸடு

்கொர�ன் லட ஆக்லஸடு

ஆக்டிதனொலமசீட்ஸ 

த�ொ்கொரடியொ ஆல்த்கன்ஸ

்கொைொன்

அ்கொரி்கஸ ல�ஸத�ொரஸ

தவொல்தவரில்ைொ 

தவல்தவசிதய

மக்கிய உரம்

த�ல் லவக்த்கொல், 

�ருத்தி லவக்த்கொல்

SCP உறபத்தியில் உள்ை படிநிலைகள்

வைர்சசிக்கு,  த�லவயொன,  ்கொர�ன்மூைம், 

ல�ட்ரஜன்,  CO2,  அதமொனியொ  நுண்ணைவு 

�னிமம் த்ரக்்கப�டுகிைது

↓

நுண்ணுயிர நீக்்கம் த்யயப�ட்ட ஊட்கம், 

த�ொதி்கைன் உ�்கொரணி்கள் �யன்�டுத்தி 

அசுத்�மொகு�ைொனது �டுக்்கப�டுகிைது

↓

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd   113 12-04-2019   17:21:20
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



114

சிை வரத்�க ரீதியொை ஈஸ்ட தபொருள்கள் வரில் எண்

வ. எண் தபொருள் நுண்ணுயிரகள் பயன்கள்

1. பீர, ஒயின், ஏல், தரொட்டி ்ொககதரொலமசிஸ் த்ரவிசிதய அடு�ல்  த�ொழிற்ொலை  இன்த�ைல் 

த�ொழிற்ொலை

2. த்ொயொ ்ொறு ்ொகதரொலமசிஸ் ரொகஸி உணவு சுலவயூட்டும் த�ொருள்

3. புளிபபு பிதரன்்சசு தரொட்டி தகனடி்ொ மில்ைரி அடு�ல் (Baking)

4. வரத்�ரீதியொன 

ஆை்கஹொல் (எத்�னொல்)

்ொககதரொலமசிஸ் த்ரிவிசிதய 

குத்ளொவிதரொலமசிஸ் ஃரெலிஸ்

எரித�ொருள், ்கலர்ல்

5. லரத�ொவிதைவின் எரிதமொதீரியம் அசிபி லவட்டமின் துலணபத�ொருள்

6. நுண்ணுயிரி புர�ம் தகனடி்ொ யுடிலிஸ் 

்ொககதரொலமசிஸ் 

லிபத்பொலைடிகொ

த�ட்தரொலிய  த�ொருள்்களில்  இரு்நது 

நுண்ணுயிர  புர�ம்  ்கொகி�  கூழ 

்கழிவு்களிலிரு்நது  விைஙகு  உணவு 

துலணத�ொருள் (ஒரு த்ல் புர�ம்)

�்கவல் துளி

உ்க்ந�ொ்கவும் உண்டொகிைது.  �யொரிக்்கப�டுகின்ை 

சிட்ரிக்  அமிைம்  70%  உணவு  மறறும்  மது�ொனத் 

த�ொழிற்ொலையில்  �யன்�டுத்�ப�டுகிைது.  �ை 

நுண்ணுயிர  சிறு  சிறறினங்கைொன  பூஞல்்கள் 

ஆஸ்்பரஜில்ைஸ் வித்ளவஸ், ஆஸ்்பரகில்ைஸ் 

ல�கர மறறும் டிலரதகொத்ரமொ விரித், ஈஸ்ட் 

தேனசுத�ல்ைொ, ்பொலிமொர்பொ மறறும் தகண்டி்ொ 

லிபத்பொலைடிகொ  த�ொதுவொ்க  சிட்ரிக்  அமிை 

உற�த்தியில் ஈடு�டுகிைது.

சிட்ரிக்  அமிை  �யொரிபபு  பின்வரும்  மூன்று 

முலை்களில் �டத்� முடியும்.

அ.  த்கொஜிமுலை அல்ைது திட நிலை த�ொதித்�ல்

ஆ. திரவ தமற�ரபபு வைர்சசி ்கைலவ

இ. மூழ்கடிக்்கப�ட்ட த�ொதித்�ல்

ஊ்டகம்

்கொரத�ொலஹடிதரட்  மறறும்  ஆல்கீன்ஸ 

�யன்�டுத்தி  சிட்ரிக்  அமிை  �யொரிபபு  �டக்கிைது. 

த�ொதுவொ்க  பீட்ரூட்  ்ரக்்கலர  �ொகு,  ்கரும்பு 

்கரும்பு்ச்ொறு,  சுக்தரொஸ  மறறும்  வரத்�்கரீதியொன 

குளுக்த்கொஸ  ஸடொர்சசு,  லஹடிதரொலைத்ட் 

த�ொன்ைலவ  ்கொரத�ொலஹடிதரட்  ஆ�ொரங்கைொ்க 

�யன்�டுகிைது.  ்கொரத�ொலஹடிதரட்  த�ொருள் 

நீரத்�ப�ட்டும்.  ல�ட்ரஜன்  ஆ�ொரத்துடன் 

்கைக்்கப�டுகின்ைன.  (அதமொனியொ  உபபு  அல்ைது 

யூரியொ)  த்யமுலைலய  த�ொறுத்து  pH  மறறும் 

தவப�நிலைலய ்ரிப�டுத்� த்யயப�டுகிைது.

விைஙகு  உணவு 

த ் ர ப � ொ ்க 

� ய ன் � டு த் � ப � ட் ட 

“புரூடன்”  என்�து  மு�ல் 

வரத்�்கரீதியொன  72% 

புர�ம்  த்கொண்ட  SCP  ஆகும்.  தமத்�னொலில் 

வைரக்்கப�ட்ட  தமத்திதைொபிைஸ 

தமத்திதைொடிரொ�ஸ  என்ை  த�யரிடப�ட்ட 

�ொக்டீரியொவிலிரு்நது  மு�ன்மு�லில் 

“புரூடன்”  �யொரிக்்கப�டுகிைது.  இ்நதியொவில் 

த�சிய �ொவர ஆரொய்சசி லமயம் (NBRI) மறறும் 

மத்திய  உணவு  த�ொழில்நுட்�  ஆரொய்சசி 

நிறுவனம்  (CFTRI)  SCP  உற�த்தியில் 

ஈடு�டுகிைது.  CFTRI-இல்  ்கழிவுநீரில் 

வைரக்்கப�டும்  ஆல்்கொவில்  இரு்நது  SCP 

�யொரிக்்கப�டுகிைது.

்கொகி� ்கழிவு்கலை அனுமதித்து குலை்ந� த்ைவில் 

அசுத்�மறை நிலைலய உருவொக்குகிைது.

6.9 த�ொழிற்ொலை முல்றயில் சிடரிக 

அமிைம் �யொரித்�ல்

சிட்ரிக் அமிைம் சிட்ரஸ �ழங்கள், அன்னொசி�ழத்தில் 

இரு்நது  த�ைப�டுகிைது.  நுண்ணுயிர  த�ொதித்�ல் 

வைர்சசிக்கு  பிைகு  சிட்ரிக்  அமிை  உற�த்தி, 

மலிவொன�ொ்கவும்,  எளிலமயொன�ொ்கவும்,  விலை 
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இைொகுைம் வைரச்சி

உற�த்திக்கு  �யன்�டுத்�ப�டும்  பூஞல் 

சிறுசிறறினங்கள் மண் மறறும் சிலிக்்கொ தஜல்லில் 

ஸத�ொர்கைொ்க  த்மிக்்கப�ட்டு  உள்ைன.  புதி�ொ்க, 

�யொரிக்்கப�ட்ட  நுண்ணுயிர  நீக்்கம்  த்யயப�ட்ட 

80 (Tween 80) த்கொண்ட �ண்ணீரில் ஸத�ொர்கள் 

கிடத்�ப�ட்டு உள்ைன.

சிடரிக அமிை �யொரிபபில் உள்ை படிநிலைகள்

�யொரிபபு ஊ்டகம்

்கொர�ன் மூைங்கள் �யன்�டுத்�ப�டும் சுக்தரொஸ, 

பீட்ரூட்,  ்ரக்்கலர  �ொகு  த�ொன்ைவறறில் 

அதி்க  அைவில்  நுண்  உதைொ்கங்கலை 

த்கொண்டுயிருப��ொல்  அலவ  முன்ன�ொ்கதவ 

ல்கயொைப�ட  தவண்டியது  அவசியமொகிைது. 

ஆல்கயொல்  �யொரிபபு  ஊட்கத்தில்  நுண்ணுயிர 

நீக்்கம்  த்யயப�டுவ�றகு  முன்பு,  இரும்பு 

்யலனடு  (ferro  or  ferri  cyanide)  த்ரக்்கப�ட 

தவண்டும்.  ்கரிமமறை  உபபு்கள்  ்கொர�ன், 

லஹட்ரஜன்,  ஆக்ஸிஜன்,  நுண்  உதைொ்கங்கள் 

ல�ட்ரஜன்  த�ட்டொசியம்  �ொஸ�ரஸ,  ்ல்�ர 

மறறும்  மக்னீசியம்  த�ொன்ைலவ  அலுமினியம் 

அல்ைது  சில்வரொல்  ஆன  ஆழமறை  �ட்டில் 

அல்ைது �ொம்�ொைத்தில் (5–20 ஆழம்) எடுக்்கப�ட 

தவண்டும்.

↓

ஆஸ�ர ஜில்ைஸ ல�்கர ஸத�ொர்கள் 

உட்த்லுத்�ப�டு�ல் த�ொதித்�லுக்்கொ்க 

ஆஸ�ரஜில்ைஸ ல�்கர ஸத�ொர்கள் ஊட்கத்தின் 

தமல் ஊறை�டுகின்ைன.

↓

பின்னர ஊட்கம் 28–30°C தவப�நிலையும் 

மறறும் த�ொரொயமொன ஈரப��த்துடனும் (40–60%) 

மறறும் சுத்�மொன ்கொறறு த்கொண்டு 8–12 �ொட்்கள் 

்கொறதைொட்டம் த்யயப�ட தவண்டும்.

↓

சிட்ரிக் அமிைம் உற�த்தியொனது pH 

�ரித்ொதித்�ல் அல்ைது திரவத்தின் 

தமொத்� அமிைத் �ன்லமலயயும் த்கொண்டு 

தீரமொனிக்்கப�டுகிைது.

↓

த�ொதிக்்கப�ட்ட திரவம் வடி்கட்டப�டுகிைது. 

தமலும் சிட்ரிக் அமிைம் மீட்டு எடுக்்கப�டுவ�றகு 

அலவ �டிமுலை த்யயப�டுகிைது.

சிட்ரிக் அமிை உற�த்தியில் உதைொ்கங்களின் 

நுண்�ொதிபபு.  சிட்ரிக்  அமிை  உற�த்தி, 

அதி்கமொ்க  நுண்  உதைொ்கங்கைொல் 

�ொதிக்்கப�டுகிைது.  குறிப�ொ்க,  இரும்பு  மறறும் 

மொங்கனீசு,  அதி்க  அைவில்  இரு்ந�ொல்,  இது 

சிட்ரிக் அமிை உற�த்திலய �ொதிக்கும். அலவ 

த்ல்்களின் புைத்த�ொறைத்திலன �ொதிக்கிைது 

மறறும்  சிறு  உருண்லட  வடிவிலிரு்நது 

வைரபபு  மொறுகின்ைன.  மீட்டு  எடுத்�ல் 

உற�த்தியொகும்  நிலையிலிரு்நது  உற�த்தி 

த்கொடுக்்கொ� நிலைக்கு மொறு�ல்.

மீடத்டடுத்�ல்

1.  லமசீலியல் அழுத்�ப�டுகிைது.

2.  சுண்ணொம்பு  அல்ைது  த்கல்சியம்  விரிபபு 

த்ரக்்கப�டுவ�ொல்  த்கல்சியம்  சிட்தரட் 

ஏற�டுகிைது.

3.  மறு�டியும்  ்ல்பூயூரிக்  அமிைம் 

த்ரக்்கப�வ�ொல்  மீண்டும்  த்கல்சியம் 

்ல்த�ட் ஏற�டுகிைது.

4.  மீ�ம்  உள்ை  சிட்ரிக்  அமிைக் 

்கலர்ல்  வடி்கட்டப�டுகிைது  மறறும் 

்கழுவப�டுகிைது.  தூயலமயறை  சிட்ரிக் 

அமிைம் தூண்டப�ட்ட ்கொர�ன் த்கொண்டு 

ல்கயொளுப�டுகிைது  மறறும்  இறுதியொ்க 

சுத்�மொன  நிலையில்  சிட்ரிக்  அமிைம் 

த்்கரிக்்கப�டுகிைது.

�்கவல் துளி

பயன்கள்

இது உணவில் இைம் புளிபபு ்கொரொணியொ்க (ஜொம், 

��ப�டுத்�ப�ட்ட  �ழங்கள்,  �ழ  குளிர�ொனங்கள்) 

மறறும்  மரு்நது்ச  த�ொழிற்ொலை்களிலும் 

�யன்�டுகிைது.

1.  உணவு  மறறும்  மது�ொன  த�ொழிற்ொலையில் 

மு�ன்லமயொ்க �யன்�டுகிைது. 

2.  முக்கியமொ்க  உணவு  மறறும்  மது�ொனத் 

த�ொழிற்ொலையில் �யன்�டுத்�ப�டுகிைது.

3.  சிட்தரட் மறறும் சிட்தரட் எஸடர்கள் plasticzers 

ஆ்க  �யன்�டுகிைது  (விைஙகு  த�ொலை 

��ப�டுத்து�ல்). Chelating மறறும் Sequestering 

்கொரணியொ்க �யன்�டுகிைது.
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6.10 நிலைநிறுத்�ம் 

இம்தமொபிலைந்ஷன் (Immobilization) 

இ்ந�  த�ொழில்நுட்�ம்  இயறபியல்  மறறும் 

தவதியல்  முலையில்  �ொவர,  விைஙகு, 

த்ல்்கள்  (Organelles),  த�ொதி்கள்  அல்ைது  மறை 

புர�ங்களின்  (தமொதனொகுதைொனல் எதிரத�ொருள்) 

த�ொன்ைலவ்களின்  நிலைபபு�ன்லமலய 

அதி்கரிக்்கவும்,  ்ொத்தியமொன  நிலையில்  த�ொடர 

�யன்�டுத்துவ�றகு திட (Solid matrix) கூழமத்தில் 

அல்ைது  த்ல்்வவு்களில்  உறுதியொக்  நிறுத்தி 

லவக்்கப�ட �யன்�டுகிைது.

நிலைநிறுத்�ப�ட்ட  த�ொதி  என்�து 

த�ொதியொனது.  அ�ன்  இயறபியல்  ்ொர்நது  �ரபபு 

தவளியின்  ஒரு  குறிபபிட்ட  �குதியில்  அ�ன் 

த�ொதித்�ல்  �ன்லமலய  �க்்க  லவத்தும், 

த�ொடர்சசியொ்கவும் மறு�டியும் �யன்�டுத்� முடியும் 

என்று  வலரயறுக்்கப�டுகிைது.  �குதியொன 

�ொஙகி  மறறும்  நிலைநிறுத்�ல்  த்யல்முலைலய 

த�ர்நதுத�டுப�து  நிலைநிறுத்�ல் 

த�ொழில்நுட்�த்திறகு மி்க அவசியம்.

�ல்தவறு  த�ொருள்்கைொன,  த்ல்லுதைொஸ, 

தடக்ஸடிரொன்,  அ்கொதரொஸ,  தஜைொடின், 

ஆல்புமின்,  �ொலிஸடீரின்,  த்கல்சியம்  அல்ஜிதனட், 

�ொலிஅக்ரிைலமட்,  த்கொைொஜன்  த்கொரொஜீனன் 

மறறும்  �ொலியூரித்த�ன்,  ்கரிமமறை  த�ொருள்்கள் 

(த்ங்கல், மண், ்கண்ணொடி மறறும் த்ரொமிக் ்கொ்ந� 

த�ொருள்) நிலை நிறுத்�திறகு �யன்�டுகின்ைன.

பிலணபபு  ஆனொது  அயனி  இலணபபு, 

இயறபியல்  ஒட்டு�ல்  அல்ைது  �னித்துவமொன 

உயிரி ஒட்டு�ல் மூைம் ஏற�டுகிைது. 

நிலைநிறுத்�ம்  த்யல்முலை்கள்  �ொன்கு 

முலையில் வொ்கப�டுத்��டுகின்ைன.

i.  �ொஙகி  ஒட்டு�ல்

ii.  குறுக்கு  இலணபபு

iii.  த�ொறியில்  �க்்கலவத்�ல்

iv.  த்ரத்�ல் 

தமறத்ொன்ன  அலணத்து  முலை்களிலும் 

த�ொறியில்  �க்்கலவத்�ல்  விரிவொ்க  கூைப�ட்டு 

உள்ைது.

தபொறியில் �ககலவத்�ல்

�ொலிமர  (Polymer)  கூழமத்தில்,  த�ொதி்கள், 

த்ல்்கள்  �ொஙகும்  தமறபுரத்தில்  த�ரடியொ்க 

ஒட்டப�டொமல்,  எளி�ொ்க  சிக்்கலவக்்கப�டுகிைது. 

த�ொறியில்  �க்்க  லவத்�ல்,  உயிரவிலனயூக்கி 

ஆனது  தமொதமொனமர  திரவத்தில்  ்கைக்்கப�ட்டு, 

பின்னர  �ொலிலமலரத்கஷன்  த்யயப�டுவ�ன் 

மூைம்  த்யயப�டுகிைது.  அது  தவப�நிலை 

மொறைம்  அல்ைது  தவதியல்  விலன்கள்  மூைம் 

த்யயப�டுகிைது.  த�ொறியில்  �க்்க  லவத்�லின் 

த்யமுலை விைக்்கப�டம் 6.13.

நிலைநிறுத்�லின் �ன்லமகள்

1.  நிலைநிறுத்�ப�ட்ட  வைரும்  த்ல்்கள்.  �ொதன 

உயிர  த�ருக்்க  த்ல்்கைொவும்  மறறும்  �ொதன 

புத்துயிரளிக்கும் உயிரி விலனயூக்கி்கைொ்கவும் 

த்யல்�டுகிைது.

2.  அலவ நிலையொனது.

3.  இலவ  த�ொடர்சசியொ்க  த�ொகுதி  வைரபபு 

விலன்களிலும்  அல்ைது  த�ொடர்சசியொன 

விலன அலமபபிலும் �யன்�டுகிைது.

நிலைநிறுத்�ப�ட்ட த�ொதி்கள் த�ொழில்நுட்�ம் 

மூைம்  த�ொழிற்ொலையில்  த�ொருள் 

மொறைத்திறகு  ்கொரணமொன  த�ொதி்களின் 

�யன்�ொட்டிலன  அதி்கரிக்்கைொம்.  ஏன் 

்கொரணம் த்கொடு.

உயர சி்ந�லை நகள்விகள்

சுருககம்

த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியலில்  பிரிவு, 

என்�து  த�ொழிற்ொலையில்  �யன்�டுத்�ப�டும் 

நுண்ணுயிர்கள்  �றறி  அறியும்  பிரிவொகும். 

த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியல்  �ொஸசுரின் 

த�ொதி�ல்  நி்கழவுக்கு  பின்  த�ரிய  அைவில் 

த�ொடஙகியது.  �ல்தவறு  மு�ன்லம  மறறும் 

இரண்டொம்  வைரசில�  த�ொருள்்கள் 

தவவதவறு  வல்கயொன  நுண்ணுயிர்கைொல் 

�யொரிக்்கப�டுகின்ைன.  பிரித்து  எடுக்்கப�ட்ட 

சிறுசிறறினம்  �ல்தவறு  முலை்களில்  அதி்க 

உற�த்திக்்கொ்க  மொறைம்  த்யயப�டுகின்ைன. 

(எ.்கொ.)  (புதரொட்தடொபிைொஸம்  இலணவு). 

ஆல்கயொல்  சிறுசிறறின  தமம்�ொடு்கள் 

த�ொதித்�ல்  திைலன  அதி்கப�டுத்துகின்ைன. 

த�ொதித்�ைொனது  �கு்ந�  ்கொரணி்கள்,  த்கொண்டு 

்கட்டப�டுத்�ப�ட்ட  சூழநிலையில்  த�ொதி்கைனில் 

�டக்கிைது.  த�ொதித்�ல்  த்யமுலை்கள் 

தமல்த�ொக்கு  த்யல்முலை  மறறும்  கீழ 
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அ. கூறறு அ மட்டும் உண்லம

ஆ. கூறறு ஆ மட்டும் உண்லம

இ. கூறறு அ மட்டும் ஆ உண்லம

ஈ. கூறறு அ மட்டும் ஆ �வறு

4.  த�ொருத்து்க:

அ.  ைொக்டிக் 

அமிைம்

– 1.  த�னிசிலியம் 

கிலரத்ொஜீனம்

ஆ.  சிட்ரிக் 

அமிைம்

– 2.  ைொக்தடொத� சில்ைஸ 

தடல்பூருக்கி 

இ. த�னிசிலின் – 3. ்ொக்்கதரொலமசிஸ

ஈ. எத்�னொல் – 4.  ஆஸ�ரகில்ைஸ 

ல�்கர

அ. 4  2  1  3

ஆ. 2  4  1  3

இ. 1  3  4  2

ஈ. 2  4  3  1

5.  த�ரவு  முலைக்கு  ஒரு 

எடுத்துக்்கொட்டு

அ. ஒளிப�டவியல்

ஆ. திலரப�டவியல்

இ. ஆக்த்ொதனொகிரொபி

ஈ. தடலிகிரொபி

6.  சிறுசிறறின  தமம்�ொடு  என்ை  த�ொழில்நுட்�ம் 

நுண்ணுயிர  சிறுசிறறினங்கலை 

தமம்�டுத்துவதும்  திைலமயொ்க 

ல்கயொளுப�டுவதும் ஆகும்.

்கொரணம்:  இது  மறுத்ரக்ல்க  மறறும் 

புதரொட்தடொபிைொஸட்  இலணவு  மூைம் 

த்யயப�டுகிைது.

அ.   கூறறு  (அ)  கூறறு  (ஆ)  வொல் 

ஆதிரிக்்கப�டவில்லை

ஆ.  கூறறு  (அ)  கூறறு  (ஆ)  வொல் 

ஆதிரிக்்கப�டுகிைது

இ.  கூறறு (அ) மட்டும் ்ரியொனது

ஈ.  கூறறு (ஆ) மட்டும் ்ரியொனது

7.  த�ொருத்து்க:

அ. த�னிசிலின் – 1.  ஆஸ�ரகில்ைஸ 

ல�்கர

ஆ. ஒயின் – 2.  த�னிசிலியம் 

கிலரத்ொஜீனம்

த�ொக்கு  த்யல்முலை்கலை  உள்ைடக்கியது. 

தமல்த�ொக்கு  த்யல்முலையில்  இனொகுைம் 

�யொரித்�ல்,  அைவு  அதி்கரித்�ல்,  ஊட்கம் 

�யொரித்�ல்,  மறறும்  ஊட்கம்  நுண்ணுயிர 

நீக்்கம்  த�ொன்ைலவ  �லடத�றுகின்ைன. 

கீழத�ொக்கு  த்யல்முலை  த�ொருள்  பிரித்து 

எடுத்�ல்  மறறும்  தூயலமப�டுத்துலை 

உள்ைடக்கியது.  த�ொழிற்லைமுக்கியத்துவம் 

வொய்ந�  த�ொருள்்கைொன  த�னிசிலின்,  ஒயின், 

சிட்ரிக்  அமிைம்,  ஒரு  த்ல்  புர�ம்,  த�ரிய  அைவில் 

நுண்ணுயிர்கள் மூைம் �யொரிக்்கப�டுகின்ைன.

நிலைநிறுத்�ம்  என்�து  இயறபியல்  மறறும் 

தவதியியல்  முலையில்  விைஙகு  த்ல்்கள்  �ொவர 

உறுபபு்கள்  த�ொதி்கள்  மறறும்  பிை  புர�ங்கள் 

திட  கூழமத்தில்  அல்ைது  த்ல்்வவில்  �க்்க 

லவப�து  த�லவயொனது.  நிலைநிறுத்�ப�ட்ட 

த்ல்்கள்  மறு�டியும்  குறிபபிட்ட  சிறிய  அைவு்களில் 

�யன்�டுத்� முடியும்.

சுய மதிபபீடு

்ரியொை வில்டலயத் ந�ர்நத�டுககவும்

1.  எ்ந�  ைத்தீன்  விலன்சத்ொல்லியிரு்நது 

த�ொன்றியது?  த�ொதித்�ல்  என்ை  வொரத்ல�  

       .

அ. வியர

ஆ. தவரவியர

இ. சிதவயர

ஈ. சீர

2.           வைரசில�  த�ொருள்்கள் 

த�ொழிற்ொலை  உற�த்தியில்  குலை்ந� 

அைவில் �யொரிக்்கப�டுகிைது.

அ. இரண்டொம் வைரசில� த�ொருள்

ஆ. மு�ல்நிலை வைரசில� த�ொருள்

இ. மூன்ைொம் நிலை வைரசில� த�ொருள்

ஈ. ்மநிலை வைரசில� த�ொருள்

3.  த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியிலில் 

�யன்�டுத்��டும்  நுண்ணுயிர்கள்  இ்ந� 

�ண்பு்கலை த்கொண்டு உள்ைன.

கூறறு  அ.  சிறுசிறறினம்  நிலையொன 

உயிரதவதியியல்  மறறும்  மர�ணு 

�ண்பு்கலை த்கொண்டு இருக்்க தவண்டும்.

கூறறு ஆ.  அது அதி்க உற�த்திலய  த்யயும் 

சிறு சிறறினம்.
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இ. சிட்ரிக் அமிைம் – 3. த்னிதடஸமஸ

ஈ. ஒரு த்ல்புர�ம் – 4.  ் ொக்்க தரொலமசிஸ 

த்ரவிசிதய

அ) 4  1  2  3 

ஆ) 3  2  1  4 

இ) 2  4  1  3 

ஈ) 2  1  4  3 

8.            வைரசில�  த�ொருள்்கள் 

நிலையொன  நிலை  அல்ைது  வைர்சசி 

நிலையில் முடிவில் உற�த்தியொகின்ைன.

அ. மூன்ைொம் நிலை

ஆ. இரண்டொம் நிலை

இ. மு�ல் நிலை

ஈ. தமறத்ன்ன எல்ைொம்

9.  உண்லமயொன கூறறு: சிவபபு திரொட்ல்யில் 

இரு்நது சிவபபு ஒயின் �யொரிக்்கப�டுகிைது.

்கொரணம்  (R):  நிைமிக்கு  ஆ்நத�ொல்னின் 

்கொரணமொ்க உள்ைது.

1. கூறறு A கூறறு R வொல் ஆதிரிக்்கப�டவில்லை

2. கூறறு A மட்டும் ்ரி

3. கூறறு R மட்டும் ்ரி

4. கூறறு A கூறறு R ஆல் அதி்கரிக்்கப�டுகிைது

10.  சிவபபு  திரொட்ல்  12  மு�ல்  36 மணி 

த�ரம்  த�ொதிக்்கப�டும்  த�ொது        

�யொரிக்்கப�டுகிைது.

அ. சிவபபு ஒயின்

ஆ. இைஞசிவபபு ஒயின்

இ. தவள்லை ஒயின்

ஈ. வயைட் ஒயின்

பின்வரும் விைொககளுககு வில்ட �ருக

1.  த�ொதித்�ல் வலரயறு.

2.  த�ொதி்கைம் என்ைொல் என்ன?

3.  தரகிங என்ைொல் என்ன?

4.  ல�னிங வலரயறு. 

5.  மு�ல்நிலை வைரசில� த�ொருள்்கள் என்ைொல் 

என்ன? ஓர உ�ொரணம் த்கொடு.

6.  இரண்டொம் வைரசில� த�ொருள்்கள் என்ைொல் 

என்ன?

7.  த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியலில் 

நுண்ணுயிர �ண்பு்கள் யொலவ?

8.  மு�ன்லம  த�ரவுமுலை  உ�ொரணத்துடன் 

வலரயறு.

9.  இரண்டொவது  த�ரவு  முலைலம 

உ�ொரணத்துடன் வலரயறு.

10.  கூட்டு �ட்டு முலை த�ொழில்நுட்�ம் விவரி.

11.  த�ரிய  குழு  த�ொழில்நுட்�ம்  –  விவரிவொ்க 

விவரி.

12.  இரண்டொம்  த�ரவு  முலையின்  முக்கிய 

�ண்பு்கலை எழுது்க.

13.  சிறுசிறறின  தமம்�ொடு  என்ைொல்  என்ன? 

தமம்�டுத்�ப�ட்ட  சிறுசிறறினங்களின் 

�ண்பு்கள் யொலவ?

14.  நுண்ணுயிர்கள்  ��ப�டுத்தும்  முலை 

ஏத�னும் ஐ்நது எழுது்க.

15.  த�ொதி்கைனின் �ொ்கங்கலை விவரி.

16.  த�ொதித்�ல்  தமல்த�ொக்கும்  முலை  என்ைொல் 

என்ன?

17.  த�ொதித்�ல்  த�ொக்கும்  முலை  என்ைொல் 

என்ன?

18.  த�ொதித்�ல் தமல் த�ொக்கும் முலை த�ொதித்�ல் 

கீழத�ொக்கும் முலைக்கும் உள்ை தவறு�ொடு.

19.  த�ொதித்�ல்  கீழத�ொக்கு  முலையின்  �டி 

நிலை்கள் யொலவ?

20.  த�ொழிற்ொலை  நுண்ணுயிரியலில் 

�யன்�டுத்�ப�டும்  �ல்தவறு  த�ொதித்�ல் 

ஊட்க உட்த�ொருள்்கலை விவரி.

21.  த�னிசிலின்  �யொரிபபு  –  ஏத�னும்  இரண்டு 

முலை்கள் விவரி.

22.  �ொதி த்யறல்கயொன த�னிசிலின் வலரயறு.

23.  �ல்தவறு வல்கயொன ஒயின்்கள் யொலவ?

24.  சிவபபு  திரொட்ல்யில்  இரு்நது  எவவொறு 

தவள்லை ஒயின் �யொரிப�ொய?

25.  ஒயின் �யொரிபபில் �டிநிலை்கள் விவரி.

26.  SCP உற�த்�யில் உள்ைடஙகிய �டிநிலை்கள் 

எழுது.

27.  சிட்ரிக்  அமிை  �யொரிபபில்  உள்ைடஙகிய 

�டிநிலை்கள் விவரி.

28.  சிட்ரிக் அமிைத்தின் �யன்்கள் யொலவ?

29.  நிலைநிறுத்�ம் வலரயறு.

30.  நிலைநிறுத்திறகு  �யன்�டுத்��டும் 

த�லவயொன த�ொருள்்கள் யொலவ?

மொைவர த்யல்பொடு

மொணவர்கலை  ்்நல�யில்  கிலடக்கும் 

திரொட்ல்�ழத்தில்  இரு்நது  ஒயின்  �யொரிக்்க 

த்ொல்்க.
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மருத்துவ பாக்டீரியாலஜி

இயல்

7

இயல் திட்டவரை

7.1  ந�ோய்தோற்று பண்புக் கூறுகள்

7.2  உட்செல்லும் வழி

7.3  ஸ்பந�ோகோக்கஸ ஆரியஸ

7.4  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ ்பநயோஜீன்ஸ

7.5  ்�சீரியோ ்ெனின்்ஜெடடிஸ

7.6  கோர்னிபோக்டீரியம் டிபதீரிநய

7.7  க்்ோஸடரிடியம் ்டடடனி

7.8  ஷி்கல்�ோ டி்சென்டிரிநய

7.9  செோல்்ெோ்ெல்�ோ ்டபி

7.10  விபரிநயோ கோ�நரெ

7.11  ்ெக்நகோபோக்டீரியம் டியூபர்குந்ோசிஸ

7.12  டிரிபநபோனிெோ போலிடம்

7.13  ்�பநடோஸ்பரெோ இன்டநரெோகன்ஸ

ெோணவர்கள்  இபபோடபபகுதி்யப  பயின்்ற 

பி்றகு,

 • மருத்துவ பாக்டீரியாலஜியின் 

முக்கியத்்தை புரிந்துக�ாளவர்.

 • ததைால், சுவாச கதைாற்று, உணவு நஞசாதைல், 

வயிற்றுதபாக்கு, சீதைதபதி STD மற்றும் 

சூனாடிங் பாக்டீரியாவின் தநாய�ளின் 

தநாய ததைாற்்றத்்தை விவரிபபர்.

 • பல்தவறு பாக்டீரியா கதைாற்று�ளுக்கு 

தச�ரிக்�பபடும் மருத்துவ மாதிரி 

கபாருள�ள மற்றும் ஆயவ� 

பரிதசாதை்ன்ய அறிவர்.

 • தைகுதியான ஆன்டிபயாடிக்கு�்ை 

க�ாண்டு சிகிச்சயளிக்�வும், 

பாக்டீரியாவின் கதைாற்று�்ை தைடுக்கும் 

மு்்ற்ய குறிபபிடுவர்.

கற்றல் ந�ாக்கஙகள்
மருத்துவ பாக்டீரியாலஜி

ெருத்துவ  போக்டீரியோ�ஜி 

என்பது  ந�ோய  வி்்விக்கும் 

போக்டீரியோக்க்் பற்றி படிக்கும் 

ெருத்துவ  நுண்ணுயிரியலின் 

ஒரு  பிரிவோகும்.  இது  ப�வித 

போக்டீரியோ ந�ோய, நதோற்்றம் ந�ோயகளின் ஆயவக 

பரிநசெோத்ெ, சிகிச்செ ெற்றும் தடுபபு மு்்றக்் 

உள்்டக்கியுள்்து.  ரெோபர்ட  கோக்  என்பவர் 

போக்டீரியோ�ஜியின் தந்த எெ கருதபபடுகி்றோர்.

7.1 ந�ாய் த�ாறறு பண்புக்கூறுகள்

ந�ோய  ்தோற்்்ற  உண்டோக்கும் 

நுண்ணுயிரிகளுக்கும்  விருநநதோம்பி 

கோரெணிகளுக்கும்  இ்டயி�ோெ  ்தோடர்நப 

விருநநதோம்பி  ஒடடுண்ணி  ்தோடர்பி்ெ 

தீர்ெோனிக்கின்்றெ.  ந�ோய  நதோற்றுவிக்கும் 

தன்்ெ  என்பது  ஒரு  ந�ோய  வி்்விக்கும் 

நுண்ணுயிரியின்  ந�ோய  உருவோக்கும்  தி்ற்ெ 

குறிபபதோகும்.  வீரியதன்்ெ  என்பது  ஒரு  ந�ோய 

வி்்விக்கும் நுண்ணுரியின் ந�ோய ஏற்படுத்தும் 

தி்ற்ெ குறிபபதோகும். ்செல் ஒடடுதல், ஊடுறுவல் 

(ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ்தோற்று),  போக்டீரியோ  �சசு 

(உள்�சசு  ெற்றும்  ்வளி �சசு), உ்்ற  ்�ோதிகள் 

(புநரெோடடிநயஸ,  ்கோ�ோஜிநெஸ,  ்கோயோகுந�ஸ 

ெற்றும் பி்ற ் �ோதிகள்), ஆகிய்வகள் பதிநெோரெோம் 

வகுபபு போடநூலில் வி்க்கபபடடுள்்ெ.

7.2 உடதசெல்லும் வழி

ஒரு  ்தோற்்்ற  நி்�பபடுத்த  முதலில்  ந�ோய 

வி்்விக்கும்  நுண்ணுயிரி  விருநநதோம்பியின் 

உடலினுள்  நு்ைய  நவண்டும்.  இயல்போெ 

தற்கோபபு  ்செயல்மு்்றகளும்,  தடுபபுகளும் 

(நதோல்,  நகோ்ை,  இ்ையு்டய  எபித்தீலியம், 

்�நசெோ்ைம்)  ந�ோய  வி்்விக்கும் 
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நுண்ணுயிரி,  உடலினுள்  நு்ைவத்ெ 

தடுக்கின்்றெ.

சி�நவ்்களில்  இநத  தடுபபுக்் 

எதிர்க்கும்  நபோது  (நதோலில்  ்வடடு,  புண்,  கடடி, 

சீழ்புண்) அது போக்டீரியோக்களுக்கு நு்ைவோயி�ோக 

அ்ெகின்்றது. சி� போக்டீரியோ ந�ோய உண்டோக்கும் 

நுண்ணுயிரிகள்  தடுபபுக்்  முறியடித்து 

உடலில்  நு்ைய  கூடிய  வீரியதன்்ெயி்ெ 

்கோண்டுள்்ெ.  ஒரு  சி�  போக்டீரியோக்கள் 

அனுகூ�ெோெ வழியில் உள்ந் ்செல்லும் நபோது, 

அ்வ ்தோற்்்ற ஏற்படுத்துகின்்றெ.

்வடடு,  புண்,  சிரெோயபபு  (நதோல்),  உணவு 

உட்கோள்ளுதல்,  சுவோசித்தல்  ஆர்த்நதோநரெோநபோட 

(ஒடடுத்நதோலு்டய  இ்ணபபு  உடல் 

்கோண்ட்வ) கடி, போல்வழி கடத்தல் ெற்றும் ெரெபு 

வழி கடத்துதல் நபோன்்ற்வ ந�ோய வி்்விக்கும் 

நுண்ணுயிரிகளின்  உட்செல்லும்  வழிக்ோகும். 

இ்வகள்  பதி்ென்்றோம்  போடபுத்தகத்தில் 

வி்க்கபபடடுள்்ெ. ப�வித ந�ோய வி்்விக்கும் 

போக்டீரியோக்கள்,  அ்வகளின்  ந�ோய  நதோற்்றம், 

ெருத்துவ  அறிகுறிகள்,  ஆயவக  பரிநசெோத்ெ 

கடடுபபோடு,  தவிர்க்கும்  மு்்ற  ெற்றும்  தகுநத 

ஆன்டிபயோடிக்  சிசிக்்செ  ஆகிய்வகள்  கீநை 

விவரிக்கபபடடுள்்ெ.

7.3 ஸர்டரபநலாகாக்கஸ ஆரியஸ 

(ரபநயாஜனிக் காக்ரக)

நபரிெம்  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ 

்ெக்நரெோகோக்நகசிநய  குடும்பத்்த 

செோர்நதது.  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  என்பது 

நதோல்  ெற்றும்  நகோ்ை  செவ்வின்  இருக்கும் 

இயல்புநி்�  நுண்ணுயிரியோகும்.  ஆெோல்  இது 

ெனிதர்களில்  ஸட்பந�ோகோக்கஸ  ்தோற்றி்ெ 

ஏற்படுத்துகின்்றது.  ‘திரெோட்செ  ்கோத்து’  எெ 

்போருள்படும்  ‘ஸ்ட்பல்’  ெற்றும்  ’்பரி’  எெ 

்போருள்படும்  ‘கோக்கஸ’  ஆகிய்வ  கிநரெக்க 

வோர்த்்தகளிலிருநது  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ 

என்னும்  ்பயர்  ்ப்றபபடடுள்்து.  ெனிதர்களில் 

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  சீழ்  ந�ோய  ்தோற்்்ற 

உண்டோக்கும் ஒரு சிற்றிெெோகும்.

7.3.1 உ்டல் உருவரமப்பு

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸக்குகள்  கிரெோம் 

போசிடடிவ்,  (0.8µm–1.0µm  விடடம்)  நகோ்வடிவ 

கோக்்கயோகும்.  இ்வ  திரெோட்செக்  ்கோத்துக்கள் 

நபோல் சீரெோக அ்ெநதுள்்ெ (படம் 7.1).

அ்வ �கரெ முடியோத ெற்றும் ஸநபோர்கள் அற்்ற்வ. 

சி� சிறு சிற்றிெஙகள் உ்்றயு்டய்வ.

7.3.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

• அ்வ  கோற்று  சுவோசிகள்  ெற்றும்  கடடோய 

கோற்்றற்்ற  சுவோசிகள்  உகநத  ்வபபநி்� 

37°C ெற்றும் உகநத pH 7.4-7.6 ஆகும்.

• இ்வ  பின்வரும்  ஊடகஙகளில்  வ்ர்நது, 

தனித்துவெோெ குழு அ்ெபபுடன் கோணபபடும் 

(அடடவ்ண 7.1 & படம் 7.2).

அட்டவரை 7.1:  பல்நவறு  ஊடகஙகளில் 

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரியஸ  குழு  அ்ெபபு 

்கோடுக்கபபடடுள்்து.

ஊ்டகம் குழு உருவரமப்பு

செத்து அகோர் குழுக்கள் ்ென்்ெயோெ, 

குவிநத ஒளிபுகோ வடடெோக 

உள்்ெ. தஙக ெஞசெள் நி்ற 

நி்றமி்ய (்பரும்போ�ோெ 

சிறு சிற்றிெஙகள்) 

உருவோக்குகின்்றெ.

இரெத்த அகோர் பீடடோ இரெத்தச சி்தவு.

ெோனிடடோல் உபபு 

அகோர் (MSA) 

இது எஸ.ஆரியஸக்கு 

நதர்வு ஊடகம். ெோனிடடோல் 

்�ோதித்திலின் கோரெணெோக 

ெஞசெள் வண்ண குழுக்க்் 

உருவோக்குகி்றது.

7.3.3 வீரியக் காைணிகள்

1.  தபப்டிந்டாகிரளக்கான்:  இது  ஒரு 

கூடடுசசெர்க்க்ரெ  போலிெர்.  இது 

கோம்பிளி்ென்ட  ெற்றும்  அைற்சி 

ப்டம் 7.1:  ஸநட்பந�ோகோக்கஸ ஆரியஸ நிரெோம் 

செோயநெற்்றல்
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்செடநடோகின்களின்  ்வளியீட்ட 

தூண்டுகி்றது.

2.  டீக்காயிக் அமிலம்:  இது  விருநநதோம்பி 

்செல்  நெற்பரெபபில்  கோக்்க  ஒடடுதலுக்கு 

உதவுகி்றது.

3.  புை�ம் A:  இது  ்செல்  விழுஙகுதலுக்கு 

எதிரெோகவும்,  நவதி  தூண்டுதலுக்கு 

கோம்பிளி்ென்டோகவும்  ெற்றும்  இரெத்தக்  தடடு 

கோயத்்தத் தூண்டுவதோகவும் உள்்து.

4.  �ச்சுகள்: 

அ.   இரெத்த  சி்தவு:  இது  சிவபபு  இரெத்த 

்செல்க்்  சி்தக்கும்  ஒரு  ்வளி  �சசு 

ஆகும்.  அ்வ  α ்�சின்,  β ்�சின், 

γ ்�சின் ெற்றும் δ ்�சின் எெ �ோன்கு 

வ்கபபடும்.

ஆ.   லியுக்நகோசிடின்: இது PMNL (போலிெோர்நபோ 

நியுக்கியளிர்  லியுக்நகோ்செடகள்)  ெற்றும் 

ெோக்நரெோபோஜக்் நசெதபபடுத்துகி்றது. 

இ.   குடல்�சசு:  இது  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸி-

ெோல்  உணவு  �ஞசெோதலுக்கு 

வழிவகுக்கி்றது.

ஈ.   எக்ஸநபோலிநயடடிவ்  �சசு:  இநத 

�சசு  எபி்டர்மிஸில்  பி்வு  ஏற்படுத்தி 

்கோபப்ம்  உண்டோக்கும்  ந�ோயக்் 

வி்்விக்கி்றது.

உ.   �சசு  அதிர்சசி  சின்டநரெோம்  �சசு  (TSST). 

இது �சசு அதிர்சசி ந�ோய குறி ்தோகுபபிற்கு 

(syndrome) வழிவகுக்கின்்றது.

5.  த�ாதிகள்:  எஸ.ஆரியஸ,  போக்டீரியோவின் 

வீரியத்தன்்ெ  ்தோடர்போெ  ப�  ்�ோதிக்் 

உற்பத்தி ்செயகி்றது.

அ.   நகோயோகுந�ஸ: இது ெனித பி்ோஸெோ்வ 

உ்்றய ்செயகி்றது. ஃ்பபிரிநெோஜெ்ெ 

ஃ்பபிரிெோக ெோற்றுகின்்றெ.

ஆ.   ஸ்ட்பந�ோ்கநெஸ:  இது 

்பபிரி்ெ சி்தச ்செயகி்றது.

இ.   ் ையலுநரெோனிநடஸ:  இது  இ்ணபபு 

திசுவின்  ையலுநரெோனிக்  அமி�த்்த 

நீரெோல் பகுத்து, அருகில் உள்் ் செல்களுக்கு 

நுண்ணுயிரிக்்  பரெவுவதற்கு 

உதவுகி்றது.

ஈ.   பி்ற  ்�ோதிகள்:  லிபநபஸகள், 

நியுக்ளிநயஸகள்  ெற்றும் 

புநரெோடடிநயஸகள்  நபோன்்ற  ்�ோதிக்் 

எஸ.ஆரியஸ உற்பத்தி ்செயகி்றது.

7.3.4 ந�ாய் ந�ாற்றம்

எஸ.ஆரியஸ  ந�ோயஎதிர்பபு  கு்்றவோெ 

விருநநதோம்பிகளில்  ்போதுவோக  ்தோற்று 

ஏற்படுத்தும் ஒரு செநதர்பபவோத ந�ோய வி்்க்கும் 

நுண்ணுயிரியோகும்.  (எ.கோ.) நசெதெ்டநத 

நதோல்.

பரெவும்  மு்்ற:  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ 

்தோற்்றோெது பின்வரும் வழிகளில் பரெவுகி்றது.

ஏன்  ெருத்துவெ்ெகளில்  ந�ோயோளிகள் 

செநதர்பபவோத  ந�ோய்தோற்றுக்கோெ  அதிக 

ஆபத்தி்ெ ்பற்றிருக்கி்றோர்கள்?

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ 

ஆரியஸில்  ்செல் 

பிரிவோெது  மூன்று 

்செஙகுத்து  செெத்பபரெபபில் 

பிரிவதோல்  அதன்  நசெய 

்செல்கள்  ்�ருக்கெோெ  அருகோ்ெயில் 

வ்ர்நது  திரெோட்செ  நபோன்்ற  ்கோத்துக்க்் 

உருவோக்குகின்்றெ.

ப்டம் 7.2:  MSA நெல் ஸநட்பந�ோகோக்கஸ 

ஆரியஸ யின் குழு பு்றநதோற்்றம்
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இது கீழ்கோணும் ் தோற்றுக்் உள்்டக்கியுள்்து. 

அ்வ நதோல் ்தோற்றுகள். 

ந�ால் ந�ாய் த�ாறறுக்கள்: புண் (கோயம்), தீபபுண் 

ந�ோய  ்தோற்றுகள்  (்வபபத்திெோல்  உண்டோெ 

திசு  நசெதம்),  சீழ்க்்கோபபு்ம்  (Pustules  -  நதோலில் 

சீழ்  ்கோண்ட  சிறிய  ்�வுபபுண்),  ்கோபபு்ம் 

(Furuncles – ெயிர்க்கோல்க்் சுற்றிய சீழ் ் கோண்ட 

புண்),  கண்கடடி  (Styes  -  கண்  இ்ெகளின் 

ெயிர்க்கோல்கள் வலியுடன் வீக்கம் ் கோண்ட நி்�), 

அரெசெபி்்வ  (Carbuncles - நதோலில் கோணபபடும் 

்கோபபு்  ்தோகுதி)  ்செஞ்செோறி  (Impetigo  -  சிறு 

குமிழி உ்டயும் சீழ்க்்கோபபு்ம் ்கோண்ட நதோல் 

நதோய  ்தோற்று),  ்பம்வகஸ  நிநயோ்�டநடோரெம் 

(நதோல் ெற்றும் நகோ்ை செவ்்வ தோக்கும் தன்னுடல் 

தோக்கும் ந�ோயோகும் – auto immune disease).

ஆழமாை ந�ாய் த�ாறறுகள்: 

ஆஸடிநயோ்ெ்�டிஸ  (எலும்புகளின்  அைற்சி), 

டோன்சி்�டிஸ  (அடி�ோக்கு  அைற்சி),  ்பரென்்ஜெஸ 

(அடி  ்தோண்்ட  அைற்சி),  ்செனு்செடிஸ  (மூக்குப 

பக்க வடிகுைல் அைற்சி), ்பரிநயோஸ்டடிஸ (எலும்பு 

உ்்ற அைற்சி), பிரெோன்நகோ நிநெோனியோ (மூசசுக்குைல் 

நு்ரெயீரெல்  அைற்சி),  எம்்பயீெோ  (உடற்குழியினில் 

சீழ் திரெடடு), ்செபடிசீமியோ  (போக்டீரியோ ெற்றும் அதன் 

�சசுக்க்ோல் இரெத்தம் �ஞசெோதல்),  ்ெனின்்ஜெடிஸ 

(மூ்் உ்்ற அைற்சி), எண்நடோகோர்்டடிஸ (இதய 

உள்ளு்்ற அைற்சி), ெோர்பு ெற்றும் சிறுநீரெக சீழ்கடடி 

நபோன்்ற்வ  ஆைெோெ  ந�ோய  ்தோற்றுகளினுள் 

உள்்டஙகிய்வ ஆகும்.

உைவு �ஞசெர்ட�ல்:  ஸ்ட்பந�ோகோக்கல் 

உணவு  �ஞசெோதல்  ஆெது  அசுத்தெ்டவதற்கு 

முன்நப  உருவோெ  என்டிநரெோ�சசு  உண்வ 

உட்கோண்ட  2  –  6  ெணி  ந�ரெத்திற்கு  பி்றகு 

உண்டோக�ோம்.  இது  குெடடல்,  வோநதி  ெற்றும் 

வயிற்றுபநபோக்குகிற்கு வழிவகுக்கும்.

ந�ாநசொநகாமியல் ந�ாய்த�ாறறு: 

ெருத்துவெ்ெயில்  இருநது  ்ப்றபபடும் 

ந�ோய்தோற்றுகளில்  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ 

ஆரியஸ முதன்்ெயோெ கோரெணியோகும். இதுநவ, 

கீழ்சுவோசெப  போ்த  ந�ோய  ்தோற்றுக்கள்,  அறு்வ 

சிசிச்செ  பகுதியில்  ந�ோய  ்தோற்றுக்கள்  ெற்றும் 

ந�ோநசெோநகோமியல்  போக்டீரிமியோ  (இரெண்டோவது 

முக்கிய  கோரெணி),  நிநெோனியோ  ெற்றும் 

கோர்டிநயோநவஸகு�ோர்  ந�ோய  ்தோற்றுக்கள் 

உண்டோக்க முதன்்ெயோக உள்்து.

எக்ஸநபாலிநயடடிவ் ந�ாய்கள்:  இநத 

ந�ோயகள்,  எபி்டர்நெோ்�டடிக்  �சசு 

உற்பத்தியோல்  உண்டோக்கபபடுப்வயோகும். 

இநத  �சசு,  ்வளி  எபபி்டர்மி  அடுக்்க  அடியில் 

இருக்கும்  திசுக்களில்  இருநது  பிரித்்தடுபபதோல் 

்கோபபு்  ந�ோய  உண்டோக  வழிவகுக்கி்றது. 

இநத  �சசுத்தன்்ெயின்  மிகவும்  வியத்தகு 

்வளிபபடோெது நதோல் ் செதில் ந�ோய குறித்்தோகுபபு 

ந�ோய (Scalded Skin Snydrome) ஆகும். ந�ோயோளில் 

வழி உ்டய நதோல் ்வடிபபுகள் உருவோகுவதோல், 

நதோல்  உதிர்தல்  ெற்றும்  நதோல்  நெற்பரெபபு 

்வபபத்தெோல்  ்வநதபுண்்ெ  நபோன்று 

ஒத்திருக்கும் நி்�்ய உண்டோக்குவர்.

ஸர்டரப- 

நலாகாக்ரக

ந�ால் 

த�ாறறுகள்

ஆழமாை 

த�ாறறுகள்

உைவு 

�ஞசொ�ல்

ந�ால் 

எஸநபாலிநயட 

ந�ாய்கள்

�ச்சு அதிர்ச்சி 

சின்நைாம்

ஸர்டரபநலாகாக்கஸ ந�ாய்கரளப் 

பின்வருமாறு வரகப்படுத்�லாம்.

ஸர்டரப- 

நலாகாக்கஸ  

த�ாறறுகள்

ந�ரெடி ்தோடர்பு

ஃநபாரமடஸ 

(உயிைற்ற தபாருள்கள்)

காறறில் பைவும் துளிகள் 

(தும்மல் அல்லது 

இருமல்)
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நதோலின்  வழிநய  ்ப்றபபடும்  ்தோற்றுகள் 

்பரும்போலும் பரெவோத ்தோற்றுகள் ஏன்?

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

 

�ச்சு அதிர்ச்சி ந�ாய் குறித்த�ாகுப்பு �ச்சு: 

இது  TSSS-1லிெோல்  உண்டோக்கபபடுகி்றது. 

உயர்  கோயசசெல்,  கு்்றநத  இரெத்த  அழுத்தம் 

(ைபநபோ்டன்்ஷன்),  வோநதி,  வயிற்றுபநபோக்கு 

ெற்றும்  ்செநநி்ற  நதோல்  ்வடிபபு  நபோன்்றவற்்்ற 

இது ் வளிபபடுத்தும். ் வ்ஜெெல் நடம்போன்க்் 

பயன்படுத்தும்  ்பண்களிடத்தில்  இது  அதிக 

்தோடர்பு்டயது  என்று  அறியபபடுகி்றது,  ஆெோல் 

இது நவறுசி� சூழ்நி்�க்ோலும் உண்டோக�ோம்.

7.3.5 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

மாதிரிப்தபாருள்கள்:  ெருநதுவ  ெோதிரிகள், 

ஸட்பந�ோகோக்கல்  ந�ோய  ்தோற்று  தன்்ெக்கு 

ஏற்்றோர்நபோல்  நசெகரிக்கபபடுகி்றது,  அத்ெ 

அடடவ்ண 7.2ல் ்கோடுக்கபபடடுள்்து.

அட்டவரை 7.2:  ஸ்ட்பந�ோகோக்கல் ந�ோய 

்தோற்றுகளில் நசெகரிக்கபபடும் ெருத்துவ ெோதிரிகள்.

ந�ாய் த�ாறறுகள் மருநதுவ மாதிரிகள்

சீழ் புண்கள் சீழ்

சுவோசெப ந�ோய 

்தோற்றுகள்

எசசில்நகோ்ை

்செபடிசீமியோ இரெத்தம்

்ெனின்்ஜெடடிஸ CSF (மூ்் தண்டுவட 

திரெவம்) 

உணவு �ஞசெ்டதல் ெ�ம், உணவு அல்�து 

வோநதி

ெோதிரி்போரு்்  உடெடியோக  ஆயவுகூடத்திற்கு 

்கோண்டுவரெபபடடு,  ்செயல்மு்்றக்கு 

உள்்ோக்கபபடுகி்றது.

ந�ைடி நுண்நைாக்கியல்:  ெருத்துவ 

ெோதிரிகளின்  கிரெோம்  செோயநெற்்றபபடட  பூசசு 

தயோரித்து அதில் கிரெோம் போசிடிவ் கோக்்க குழுக்கள் 

உள்்்த உற்று ந�ோக்கபபடுகி்றது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு:  நசெகரிக்கபபடட 

ெோதிரிக்்  நதர்வுக்  க�்வ  ஊடகத்தில்  – 

MSA,  உட்செலுத்தி,  அவ்ஊடகத்்த  37°Cக்கு, 

18-24  ெணி  ந�ரெத்திற்கு  இன்குநபட 

்செயயபபடுகி்றது.  அடுத்த  �ோள்  இநத  வ்ர்சசி 

ஊடகத்  தடடுக்களில்  உள்்  போக்டீரியோ 

குழுக்க்் ஆயவு ்செயதும், கிரெோம் செோயநெற்றும் 

மு்்றயிலும், குழுக்களின் அ்ெப்பயும் ெற்றும் 

உயிர்நவதி  நசெோத்ெக்ோெ,  நகடடந�ஸ 

ெற்றும்  ்கோயோகுந�ஸ  நசெோத்ெகள்  ்செயது 

நுண்ணுயி்ரெ அ்டய்ம் ்செயயபபடுகி்றது.

அ. நகட்டநலஸ நசொ�ரை: 

ஸ்ட்பந�ோகோக்்க  நபரிெம் 

நகடடந�ஸ  போசிடிவ்  ஆகும்.  இநத 

நசெோத்ெ  ஸ்ட்பந�ோகோக்்கக்் 

ஸட்ரெபநடோகோக்்களிடம்  (நகடடந�ஸ 

்�கடிவ்) இருநது நவறுபடுத்துகின்்றது.

ஆ. தகாயாகுநலஸ நசொ�ரை: இநத  நசெோத்ெ 

ந�ோயுண்டோக்கும்  சிறுசிற்றிெத்்த 

ந�ோயுண்டோக்கோத  சிறுசிற்றிெத்திடம்  இருநது 

நவறுபடுத்துகின்்றது.  ஸ்ட்பந�ோகோக்்க 

ஆரியஸ  ்கோயோகுந�ஸ  போசிடிவ்  ஆகும் 

(படம் 7.3).

7.3.6 சிகிச்ரசெ

்பன்்செல்  ்பனிசிலின்  என்னும்  ஆன்டிபயோடிக் 

மிக  ்செயல்தி்றனு்டயதோகும்.  பீடடோ 

�ோக்டநெஸ  (சி�  ஸட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரியஸ 

சிறுசிற்்றெஙகள்  தயோரிக்கும்  பீடடோ  �ோக்டநெஸ, 

ப்டம் 7.3: ஸந்டரபநலாகாக்கஸ ஆரியஸைால் 

உண்்டாகும் ந�ால் பு்றந�ாற்றம்
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்பனிசிலியத்தின்  β-�ோக்டம்  வ்்யத்்த 

பி்வு்ற  ்செயயும்)  தயோரிக்கும்  சிறுசிற்றிெத்திற்கு 

க்்ோக்செலின்  பயன்படுத்தபபடுகி்றது.  ்ெத்திசிலின் 

எதிர்பபு  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரியஸ 

(MRSA)  சிறுசிற்றிெத்திற்கு  வோன்நகோ்ெசின் 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

நமறபூச்சுகளின் பயன்பாடு:  கடு்ெ இல்�ோத 

நதோல்  நெற்பு்ற  சீழ்புண்களுக்கு,  நபசிடரெோசின் 

அல்�து  குந்ோைக்சிடின்  நெற்பூசசுகளின் 

பயன்போடு பரிநது்ரெக்கபபடுகின்்றெ. 

கடடுப்பாடு �்டவடிக்ரககள்:  ெருத்துவ 

கருவிக்்  செரியோெ  மு்்றயில்  நுண்ணுயிர் 

நீக்கம்  ்செயய  நவண்டும்.  செரியோெ 

ெருத்துவ  ஆந�ோசெ்ெயின்  அடிபப்டயில் 

ஆன்டிபயோடடிக்குக்்  உட்கோள்்நவண்டும். 

ெருத்துவ  பணியோ்ர்,  ந�ோயுண்டோக்கும்  ஆதோரெம் 

ெற்றும்  கடத்திக்்  இெஙகண்டு,  சிகிச்செ 

அளிக்கபபட நவண்டும்.

7.4 ஸடதைப்ந்டாகாக்கஸ ரபநயாஜீன்ஸ 

(திசு உண்ணும் பாக்டீரியா)

நபரிெம் ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ அதிக எண்ணிக்்க 

ெற்றும் நவறுபடட குழுக்க்ோெ போக்டீரியோக்க்் 

உள்்டக்கியுள்்து.  இநத  போக்டீரியோக்கள் 

பல்நவறு  பகுதியில்  குறிபபோக  நெல்  சுவோசெப 

போ்தயில்  இயல்புநி்�  போக்டீரியோக்க்ோகும். 

இருநநபோதிலும்,  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயோஜீன்ஸ,  மிகவும்  முக்கியெோெ  ெற்றும் 

அதிக ந�ோய உண்டு பண்ணுகி்ற சிற்றிெெோகும். 

்பயர்  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ  வ்்நத  அல்�து 

சுருள்  என்னும்  ்போருள்  தரும்  கிநரெக்க  ்செோல் 

“ஸட்ரெபநடோஸ” இருநது ்ப்றபடடது.

7.4.1 பு்ற வரமப்பியல்

செஙகிலித்  ்தோடர்  வரி்செயோக  நகோ்  அல்�து 

முட்டவடிவ  0.6µm  –  1µm  அ்வு்டய 

போக்டீரியோவோகும்.  இ்வ  �கரும்  தன்்ெயற்்ற 

ெற்றும்  ஸநபோர்க்்  உண்டோக்கோத்வ.  சி� 

சிறுசிற்றிெஙகள் உ்்றயு்டயது (படம் 7.4).

7.4.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

இ்வ  கோற்று  சுவோசிகள்  ெற்றும்  தன்விரும்பி 

கோற்றில்�ோ  சுவோசிகள்  வ்ர்சசிக்கு  நத்வயோெ 

உகநத ்வபபம் 37°C ெற்றும் pH 7.4–7.6 ஆகும். 

இ்வகள்  இரெத்தம்  அல்�து  ஊநீர்  ்கோண்ட 

ஊடகத்தில்  ெடடுநெ  வ்ரும்.  இ்வ  இரெத்த 

அகோரில்  வ்ர்க்கபபடுகி்றது.  இரெத்த  அகோரில், 

குழுக்கள்  சிறியதோகவும், வடடெோகவும்,  போதி-ஒளி 

ஊடுருவும்  தன்்ெ  ்கோண்டும்,  கு்்றநத 

குவிவுடனும்,  குழு்வ  சுற்றிலும்  ்தளிநத  இரெத்த 

சிவபபணுக்கள்  சி்தயுடட  (Haemolysis)  பகுதி 

கோணபபடும்  (படம்  7.5).  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயோஜீனிஸின்  நதர்வுக்  ஊடகம்,  கிரிஸடல் 

்வ�ட இரெத்த ஆகும்.

ப்டம் 7.4:  ஸநட்பந�ோகோக்கஸ 

்பநயோஜீன்ஸலின் கிரெோம் செோயநெற்்றல்

ஆண்டு விஞ்ானிகள் பஙகளிப்பு

1874 திநயோடர் பில்ரெோத் ஸ்ரெபநடோகோக்்க கண்டுபிடிக்கபபடடது.

1844 பிரிடரிக்  ஜீலியஸ 

நரெோசென் போடச

இக்கோக்்ககள் ெனித சி்தவுபபுண்ணிலிருநது 

தனித்்தடுக்கபபடடு  ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயஜென்ஸ எெப ்பயரிடபபடடது.
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7.4.3 ஆன்டிதஜனின் அரமப்பு

உர்ற (Capsule):  ்செல்  விழுஙகுத்�  த்ட 

்செயகி்றது.

தசெல்சுவர்: ்செல்சுவரின்  ்வளி  அடுக்கோெது 

புரெதம்  ெற்றும்  லிபநபோடிக்கோயிக்  அமி�த்்த 

்கோண்டிருபபதோல்,  விருநநதோபபியின் 

்செல்களுடன்  இ்ணக்க  உதவி  ்செயகி்றது. 

�ோன்ஸஃபீல்ட  குழு  பிரித்தலுக்கு  ்செல்  சுவரின் 

்ெய  அடுக்கில்  உள்்  குழுவின்  குறிபபிடட 

C-கோர்நபோ்ைடிநரெட  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

்பநரெோ்ஜெனிக்  (கோயசசெல் ஊக்கி)  ெற்றும்  இரெத்த 

உ்்றச சி்தபபு ்செயல்போடுக்் ்கோண்ட ்செல் 

சுவரின்  உள்  அடுக்கு  ்பபடிநடோகி்்க்கோெோல் 

உண்டோக்கபபடடது.

�ச்சுகள் மறறும் த�ாதிகள்:  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயோஜீன்  பல்நவறுபடட  ்வளி  �சசுக்்யும் 

்�ோதிக்்யும் உற்பத்தி  ்செயது,  போக்டீரியோவின் 

வீரியதன்்ெக்கு  பஙகளிக்கி்றது.  �சசுக்கள் 

ெற்றும்  சிவபபணுச  அழித்தல்  (ஹீநெோ்�சின்) 

இரெண்டு  வ்கயோெ  ஹீநெோ்�சி்ெ 

ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ  உண்டுபண்ணுகி்றது. 

அ்வ  ஸட்ரெபநடோ்�சின்  O  ெற்றும் 

ஸட்ரெபநடோ்�சின் ஐநது ஆகும்.

எரித்நைாதஜனிக் �ச்சு (ரபநைாதஜனிக் 

தவளி�ச்சு): கோயசசெ்� தூண்டுவநத இந�சசின் 

முதன்்ெ  ்செய�ோகும்.  இ்வ  ்செம்புள்ளி 

�சசுக்  கோயசசெ்�  (Scarlet  fever)  உண்டோகும். 

ப்டம் 7.5: இரெத்த அகோரின் நெல் ஸநட்பந�ோகோக்கஸ 

்பநயோஜீன்ஸயின் குழு பு்றநதோற்்றம்

வரகப்பாடு

கோற்று சுவோசிகள் ெற்றும்  தன்விரும்பி கோற்றில்�ோ  சுவசிக்், ஸ்ரெபகோக்்கள் ஹீநெோ�டிக்  பண்புகளின் 

அடிபப்டயில் வ்கபபடுத்தபபடுகின்்றெ.

இரெத்த  அகோர்  வ்ர்  ஊடகத்தின்  நெல்  மூன்று  வ்கயோெ  ஹீநெோ்�டிக்  வி்ெகள் 

உற்்றந�ோக்கபபடுகி்றது.

கோற்று ெற்றும் தன்விரும்பி கோற்்றற்்ற சுவோசி ஸ்ரெபநடோகோக்்க (ஹீநெோ்�டிக் பண்புகளின் 

அடிபப்டயில்)

ஆல்போ ஹீநெோ்�டடிக்

முழு்ெயற்்ற 

ஹீநெோ்�டிக்

பீடடோ ஹீநெோ்�டிக் 

முழு்ெயோெ 

ஹீநெோ�டிக்

கோெோ ஹீநெோ்�டிக்

ஹீநெோ்�டிக்  

இல்்�

சீநைாஜிகல் த�ாகுதிகளின் அடிப்பர்டயில்:

கோர்நப்ைடநரெட  (ஆன்டிஜென்களின்  அடிபப்டயில்  பீடடோ  ஹீநெோ்�டிக்  நுண்ணுயிர்கள்  

20 �ோன்ஸபீல்டு ்தோதிக்ோக வ்கபபடுத்தபபடடுள்்ெ. (A to H and K to V).

ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ  ்பநயோஜென்ஸ  என்பது  பீடடோ  ஹீநெோ்�டிக்  நுண்ணுயிர்கள்  ்தோகுதி  Aவில் 

உள்்டஙகியுள்்ெ.

தகவல் துளி
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நவெற்கடடிகள்  உண்டோக்குவதற்கு  இந�சசு 

கோரெணெோக உள்்து.

த�ாதிகள்: ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயோ்ஜெெசின்  வீரிய  ்செய�க்குரிய 

்வவ்நவறு  ்�ோதிகள்  அடடவ்ண  7.3ல் 

வரி்செபடுத்தபபடடுள்்து.

ஸதைப்ந்டாரகநைஸ

இ்வ  ஆரெம்ப 

இதயத்செச  திசு  இ்றபபு 

ெற்றும்  இரெத்தக்கடடு 

அ்டபபு  கு்்றபோடுகளுக்கு  சிகிச்செ 

அளிக்க சி்ரெ வழியோக ்செலுத்தபபடுகின்்றது. 

ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ  இகியூசிமிலிஸ  என்பநத 

ஸ்ரெபநடோ்கநெோஸின்  ஆதோரெெோகும். 

இ்வ  ந�ோயோளிகளில்  இரெத்தக்கடடுக்் 

உ்டபபதற்கோெ  சிகிச்செக்கு 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றது.

7.4.4 ந�ாய் நிரல

ஸட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரிய்ை  விட  மிக  அதிக 

ஆபத்தோெ  உள்்ோர்நத  ந�ோய  உண்டோக்கும் 

நுண்ணுயிரி ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ ் பநயோஜீன்ஸ 

ஆகும்.  நெலும்,  இது  திசுக்களில்  அதிக  தி்றன் 

்கோண்டுெ பரெவுகி்றது.

க்டத்து�ல் முர்ற: ஸட்ரெபநடோகோக்கல் ந�ோய 

்தோற்று பின்வரும் வழிகளில் கடத்தபபடுகி்றது.

ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

ந�ோய ்தோற்றின் 

கடத்துதல்

ந�ரெடி ்தோடர்பு

உயிரெற்்ற ்போருள் 

(Fomites)

கோற்றில் பரெவும் 

நீர்துளிகள்

கடத்திகள்

ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ந�ோயகளின்  விவரிவோெ 

வ்கபபோடு  வழிமு்்ற வ்ரெபபடம் 7.1ல் 

கோண்பிக்கபபடடுள்்

த�ாதிகள் வீரியத்�ன்ரம

ஸட்ரெடநடோ்கநெஸ 

(ஃ்பபபரிநெோ்�சின்)

இது  ெனிதனின்  ஃ்பபரி  கடடி்ய  சி்தக்கும்  வி்ெ்ய  ஊக்க்வத்து, 

பி்ோஸமிநெோஜெ்ெ  பி்ோஸமிெோக  ெோற்றுகி்றது.  இது  ்�வுபபுண்்ண 

சுற்றிலும் ஃ்பபரின் த்ட்ய உ்டத்து ந�ோய்தோற்று பரெவுவதற்கு து்ண 

்செயகி்றது.

டீ ஆக்ஸி்ரெநபோநியூக்ளிநயஸ இநத ்�ோதி, ்கடடியோெ சீழில் திரெண்டு இருக்கும் ெற்றும் ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

கசிவின் த்ர்நத நீர் தன்்ெக்கு கோணரெெோய இருக்கும். அதிக ப்செ தன்்ெயு்ட 

DNA்வ நீர்க்கச ்செயகி்றது

்ையலுநரெோனிநடஸ இது  திசுவிலுள்்  இருக்கும்  ்ையலுநரெோனிக்  அமித்்த  தகர்பதோல் 

ஸட்ரெபநடோகோக்கல் ்�வுபபுண்்ெ ்செல்லின் இ்ட்வளிகளில் பரெவுவதற்கு 

செோதகம் ்செயகி்றது.

பி்ற ்�ோதிகள் NAD   நடஸ, லிபநபஸ, அ்ெந�ஸ, எஸடிநரெஸ, போஸநபடஸ ெற்றும் நவறு 

்�ோதிகள்.

அட்டவரை 7.3:  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ ்பநயோஜீன்சின் ்�ோதிகளும், அதன் வீரியத்தன்்ெயும்

ஸட்ரெபநடோகோக்கல் ந�ோயகள்

•  சுவோசெப போ்த ந�ோய 

்தோற்றுக்கள்

•  நதோல் ந�ோய 

்தோற்றுகள்

•  ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

�சசு அதிர்சசி 

ந�ோயகுறித்்தோகுபபு

•  ஆைெோெ ந�ோய 

்தோற்றுகள்

•  பி்றபபுறுபபு ந�ோய 

்தோற்றுகள் 

•  கடு்ெயோெ 

ருெோடடிக் கோயசசெல்

•  கடு்ெயோெ 

குந்ோெருந�ோ 

்�ஃப்ரெடடிஸ

சீழ்்தோற்றுள்்  

ந�ோயகள்

சீழ்்தோற்றுஅற்்ற 

நகோ்ோறுகள்

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.1:  ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

ந�ோயகளின் வ்கபபோடு
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சீழத�ாறறுள்ள ந�ாய்கள்

1. சுவாசெப் பார� ந�ாய் த�ாறறுக்கள்

அ. ஸடதைப்ந்டாகாக்கல் த�ாண்ர்டப்புண் (Sore 

thoart): மிகப  ்போதுவோெ  ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

ந�ோய ் தோண்்டபபுண் (Sore thoart – கடு்ெயோெ 

்தோண்்டசசெ்த  அைற்சி  ெற்றும்  ்தோண்்ட 

அைற்சி) ஆகும். வயதில் மூத்த குைந்தகளுக்கும் 

ெனிதர்களுக்கு  ்தோண்்டசசெ்த  அைற்சி  மிக 

்போதுவோெ  ்வளிபபோடோகும்.  ந�ோயக்கோரெணி 

்தோண்்டயில்  இருநது  சுற்றிலும்  உள்் 

திசுக்களுக்கு பரெவுவதோல், செர்விக்கல் அடி்�டடிஸ 

(Cerrinal  adenitis  -  கழுத்தில்  உள்்  நிணநீர் 

முடிசசின்  அைற்சி),  ஓடடிஸ  மீடியோ  (Otitis  media 

–  �டு்செவி  அைற்சி),  குன்சீ  (்தோண்்டசெ்த 

சீழ்பபுண்),  லூடுவிக்  ஏன்ஜிெோ  (நெல்தோ்டச 

சுரெபபி்ய சுற்றிலும் உள்்  சீழ்்கோண்ட அைற்சி), 

நெஸடநடோய்டடடிஸ  (கோதின்  பின்  உள்் 

கன்ெ எலும்பின் அைற்சி).

ஆ. தசெம்புள்ளி �ச்சுக் காய்ச்செல் (Scarlet fever): 

்தோண்்டபபுண்  ெற்றும்  வரெம்பிற்கு  உடபடோத 

நதோலில்  சிவநத  தடிபபுகளுடன்  (erythematous 

rash) இநந�ோய ்வளிபபடுத்தும்.

2. ந�ால் ந�ாய் த�ாறறுகள்

அ. அக்கி (Erysipeals): இது  கடு்ெயோக 

பரெவும்  ்�வுபபுண்ணோகும்.  வயது  முதிர்நத 

ெனிதர்களுக்கு  நதோ�ோெது  மிகப  ்பரிய 

வலி்ெவோயநத  நீர்  வீக்கத்்த  (Oedema) 

கோண�ோம்.

ஆ. சீழக் தகாம்புளம் Impetigo (ஸடதைப்ந்டாகாக்கல் 

ந�ால் சீழந�ாய் - Pyoderma): இவ்வ்க  நதோல் 

ந�ோய  ்தோற்று  குைந்தகளுக்கு  ்பரும்போலும் 

உண்டோகி்றது.  நதோலின்  நெற்பு்ற  ்கோபபு்ம் 

உ்டவதோல்  சி்தவ்டநத  பகுதிகளின் 

நெற்பரெபபில்  சீழ்  மூடப்பற்று  இருக்கும்.  இதுநவ 

முக்கியெோக  கடு்ெயோெ  குந்ோெருந�ோ 

்�ஃப்ரெடடிஸ்செ  (குைந்தகளுக்கு) 

ஏற்படுவதற்கு கோரெணெோய இருக்கி்றது.

இ. த�க்நைாடர்டசிங நபசிடீஸ (Necrotiying 

fasciitis): இது  ஊடுறுவும்  தன்்ெ  ்கோண்ட 

ந�ோய ்தோற்்றோகும். நதோலின் திசு அழுகல், அைற்சி, 

நதோ�டித்திசு  ்கோழுபபு  ெற்றும்  திசுபபட�ம் 

நபோன்்ற  பண்புக்்  இது  உயிருக்கு  ஆபபதோெ 

ந�ோய ்தோற்று.

3. ஸடதைப்ந்டாகாக்கல் �ச்சு அழறசி ந�ாய் 

குறித்த�ாகுப்பு

ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ்பநயோஜினிக் 

்வளி�சசெோெது  ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  �சசு 

அைற்சி  ந�ோய  குறித்்தோகுப்ப  (TSS)  உண்டோக 

வழிவகுக்கி்றது.  இநநி்�  உடலின்  அ்ெத்து 

உறுபபுக்்யும்  நீர்கு்�ய  ்செயகி்றது.  இதுநவ 

இ்றபபிற்கு வழிவகுக்கி்றது.

4. பி்றப்பு ந�ாய் த�ாறறுகள்

நபறு  கோ�த்திற்கு  பின்  ஏற்படும்  அழுகல்  நி்� 

அல்�து குைந்த படுக்்க கோயசசெல் உண்டோக்கும் 

முக்கிய  கோரெணி  ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ 

்பநயோஜீன்ஸ  ஆகும்  (குைந்த  பி்றபபிற்கு 

கருப்பயில்  போக்டீரியோவிெோல்  உண்டோகும் 

ந�ோய ்தோற்று).

5. ஆழமாைத் த�ாறறு

ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ ் பநயோஜீன்ஸ, ் பயீமியோ 

(சீழ்  உண்டோக்கும்  ந�ோய  கோரெணி  இரெத்தத்தில் 

�சசெோக்கும்), ் செபடிசீமியோ (இரெத்த சுற்ந்றோடடத்தில் 

போக்டீரியோ  சுற்றியும்  பகுபப்டயும்  நி்�) 

மூ்், நு்ரெயீரெல், கல்லீரெல் ெற்றும் சிறுநீரெகம் 

நபோன்்ற  உள்உறுபபுகளில்,  சீழ்கடடி்ய 

உண்டோக்க�ோம்.

சீழத�ாறறு அற்ற சிக்கல்கள்

கடு்ெயோெ  ருெோடடிக்  கோயசசெல்  ெற்றும் 

கடு்ெயோெ  குந்ோெருந�ோ  ்�ஃப்ரெடடிஸ 

நபோன்்ற்வ ஸட்ரெபநடோகோக்கஸ ்பநயோஜீன்ஸ 

ந�ோய  ்தோற்றுகளின்  சி�செெயஙகளுக்கு  பின் 

நகோ்ோறுகள் உண்டோகும். இரெண்டு முக்கியெோெ 

சீழ்்தோற்று  அற்்ற  ந�ோயகள்  ஆகும்.  இவ்வ்க 

பின்  நகோ்ோறுகள்  கடு்ெயோெ  ந�ோய  ்தோற்று 

உண்டோெ  1-4  வோரெஙகளுக்கு  பின்  ஏற்படும். 

இது  ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  அ்ெபபுகளுக்கு 

எதிரெோக  ஏற்படும்  மி்ககூர்  உணர்வு  என்று 

�ம்பபபடுகி்றது.

சி்தவ்டயும்  திசுபடலி 

அைற்சி்ய உண்டோக்கும் 

சிறுசிற்றிெத்்த  த்செ 

உண்ணும்  போக்டீரியோ 

(அ)  ்கோல்லும்  போக்டீரியோ 

என்்ற ்பயரிடபபடடுள்்து.
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1. ருமாடடிக் காய்ச்செல்

இது  வைக்கெோெ  ்தோண்்டபபுண்  ெற்றும்  மிக 

ஆபத்தோெ  ஹீநெோ்�டிக்  ஸட்ரெபநடோகோக்கல் 

ந�ோய  ்தோற்றின்  சிக்கல்க்ோல்  ்வளிபபோடோகும். 

ைட்ரெபநடோகோக்்கயிெோல்  உண்டோகும் 

ருெோடடிக் கோயசசெலின் ் செயல்மு்்ற்ய இதுவ்ரெ 

்வளியோக வி்க்கபபடவில்்�. குறுக்கு – வி்ெ 

புரியும்  ஆன்டி்ஜென்,  சி�  ஸட்ரெபநடோகோக்்க 

A  குழுக்களிலும்,  இதயத்திலும்  இருபபதோல், 

ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ந�ோய  ்தோற்றுக்கு 

எதிரெோக  தயோரிக்கபபடும்  எதிர்்போருள்கள், 

இதயத்சிசு  ெற்றும்  இதய  வோல்வு  திசுக்களுடன் 

குறுக்நக  வி்ெ  புரிநது  ்செல்லு�ோர்  அழி்வ 

உண்டோக்கி்றது.

2. கடுரமயாை குநளாமருநலா த�ஃப்ரைடடிஸ

இது  வைக்கெோெ  நதோல்  ந�ோய  ்தோற்றுக்கு  பின் 

ஏற்படும்.  இது  ஒரு  சி�  ்�பரிநடோஜினிக்  வ்க 

(சிறுசிற்றிெஙக்ோல்)  உண்டோகி்றது.  இநத  ந�ோய 

நகோ்ோறு  ஏற்பபட  கோரெணம்,  ்�பரிநடோஜினின் 

ஸட்ரெபநடோகோக்்கயின்  ்செல்  செவ்வும், 

குந்ோெரு�ோர்  அடிபகுதி  செவ்வும்  ஆன்டி்ஜெனிக் 

பண்புக்்  ஒநரெ  ெோதிரி  ்கோண்டுள்்து. 

ஸட்ரெபநடோகோக்்கக்கு  எதிரெோக  உண்டோகும். 

எதிர்்போருள்கள் குந்ோெரு�ோர் அடிபகுதி செவ்வுடன் 

வி்ெ்செயது சி்தக்கி்றது.  சி� ந�ோயோளிகளுக்கு 

க்நரெோனிக்  குந்ோெருந�ோ  ்�ஃப்ரெடடிஸ்செ 

உண்டோக்கி இறுதியோெ சிறுநீரெகம் ்செயலிைக்கி்றது.

ஏன்  சி�  ஸ்பந�ோகோக்கல்  நதோல்  ந�ோய 

்தோற்று,  ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  நதோல்  ந�ோய 

்தோற்்்ற ஒத்திருக்கி்றது.

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

7.4.5 ஆய்வக பரிநசொ�ரைகள்

மாதிரிப்தபாருள்கள்:  ்�பபுண்  இருக்கும் 

பகுதி்யப  ்போருத்து  ெோதிரிப்போருள்கள் 

நசெகரிக்கபபடுகி்றது.  நுண்ணுயிர்  வ்ர்பிற்கு 

்தோண்்ட  து்டபபு,  சீழ்  அல்�து  இரெத்தம் 

்ப்றபபடுகி்றது.  ஊநீரியல்  பரிநசெோத்ெகளுக்கு 

ஊநீர் நசெகரிக்கபபடுகி்றது.

ந�ைடி நுண்நைாக்கியல்: ெருத்துவ ெோதிரிக்் 

்கோண்டு  கிரெோம்  செோயநெற்்றபபடட  பூசசுக்் 

தயோரித்து, அதில் கிரெோம் போசிடடிவ் கோக்்க செஙகிலி 

்தோடரில்  உள்்்த  உற்றுந�ோக்கபபடுகி்றது. 

இது  ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ந�ோய  ்தோற்்்ற 

சுடடிக்கோடடுகி்றது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு:  ெோதிரிப  ்போருள்க்் 

இரெத்த  அகோர்  ஊடகத்தில்  உட்செலுத்தி, 

37°Cக்கு  18-24  ெணி  ந�ரெத்திற்கு  இன்குநபட 

்செயயபபடுகி்றது.  இன்குநபட  கோ�த்திற்கு 

பி்றகு,  இரெத்த  அகோரில்  ஊடகத்தில்  குழுக்க்் 

சுற்றி  பீடடோ  ஹீநெோ்�சிஸ  பகுதி  உள்்்த 

உற்றுந�ோக்கபபடுகி்றது.

நகட்டநலஸ நசொ�ரை:  ஸட்ரெபநடோகோக்்க 

நகடடந�ஸ  ்�கடிவ்  ஆகும். 

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  போக்டீரியோ்வ 

ஸட்ரெபநடோகோக்்கயிடம்  நவறுபடுத்தும் முக்கிய 

நசெோத்ெ இதுவோகும்.

ஊநீரியல்:  ருெோடடிக்  கோயசசெல்  ெற்றும் 

குந்ோெருந�ோ  ்�ஃப்ரெடடிஸசிற்கு 

ஊநீரியல்  நசெோத்ெகள்  ்செயயபபடுகி்றது. 

ஸட்ரெபநடோகோக்்க  �சசுக்களுக்கோெ 

எதிர்்போருளின்  உயர்  அ்வுக்்  ்செயல் 

வி்க்கெளிக்கி்றது.  ஆன்டிஸட்ரெபநடோ்�சின் 

O நசெோத்ெ நி்�யோெ நசெோத்ெ ஆகும். ASO 

்டடடர்,  200  யூனிடடிற்கு  அதிகெோக  இருநதோல் 

அது ஸட்ரெபநடோகோக்கல்  ந�ோய  ்தோற்று முன்நப 

இருநதிருபப்த சுடடிக்கோடடுகி்றது.

7.4.6 சிகிச்ரசெ மறறும் �டுப்பு முர்றகள்

• ்பனிசிலின்  G  ெருநது  நதர்ந்தடுக்கபபடட 

ெருநதோகும்.

• ்பனிசிலினுக்கு  ஒவ்வோ்ெ  உள்் 

ந�ோயோளிகளுக்கு  எரித்ந�ோ்ெசின்  அல்�து 

்செயபோலிக்சின் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

• நி்�யோெ  ருெோடடிக்  கோயசசெல்  ெற்றும் 

குந்ோெருந�  ்�ஃப்ரெடடிஸஸிற்கு 

ஆன்டிபயோடிக் எநத பயனும் அளிபபதில்்�.

• ருெோடடிக்  கோயசசெ்�  தடுபபநத  ஒநரெ  தடுபபு 

மு்்றயோகும்.  இது  ஸட்ரெபநபோகோக்கல் 

மீள்்தோற்்்றயும்,  நெலும்  இதயம் 

சி்தவ்டவ்தயும் தடுக்க�ோம்.

• ருெோடடிக்  கோயசசெலின்  ஆரெம்ப  அறிகுறிக்் 

்கோண்டிருக்கும்  குைந்தகளுக்கு 

்பனிசிலின்  நீண்ட  கோ�த்திற்கு 

்கோடுக்கபபடநவண்டும்.
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கடடுக்கர�: செோக்ந�ட 

உண்ணுதல்  முகபபரு 

உ ரு வ ோ வ ் த 

ஊக்குவிக்கி்றது.

உண்ரம �கவல்: செோக்ந�டடோல்  ெடடும் 

அல்�ோெல்  ெற்றும்  ்கோழுபபுகள்  ்ெழுகு 

நபோன்்ற  சுரெபபி்ய  (சீபம்)  உருவோக்குத்� 

ஊக்குவிக்கி்றது.  அதெோல்  முகபபரு 

உண்டோகி்றது. கு்்றநத ்கோழுபபுகள், போலில் 

்செயத  செோக்ந�ட  ெற்றும்  ்கோழுபபு  அல்�ோத 

செோக்ந�ட  மிடடோயகள்  முகபபருக்க்் 

தூண்டுவதில்்�.  முகபபருவிெோல் 

அவதிபபடுபவர்கள் செோக்ந�ட உண்ணுவ்தத் 

தவிர்க்கோெல்  அவர்கள்  ்கோழுபபு 

உட்கோள்ளுத்�க் கு்்றக்க நவண்டும்.

7.5 ர�சீரியா தமனின்தஜடிஸ 

(தமனின்நஜாகாக்கஸ)

்�சீரியோ  என்னும்  நபரிெம்,  ்�சீரிநயசிநய 

குடும்பத்்தச  செோர்நதது  (படம்  7.6).  இது  மிக 

முக்கியெோெ  ெனித  ந�ோய  கோரெணிக்ோெ 

்�சீரியோ  ்ெனின்்ஜெடிஸ  ெற்றும்  ்�சீரியோ 

்கோநெரியோ்வ  உள்்டக்கியுள்்து. 

்ெனின்நஜெோகோக்கல்  ்ெனின்்ஜெடிஸ்செ 

(மூ்், தண்டுவட கோயசசெல் என்று முன்ெோளில் 

அறியபபடடது),  ்�சீரியோ  ்ெனின்்ஜெடிடிஸ 

உண்டோக்குகி்றது.

்ெனின்்ஜெடிஸ  என்னும்  ்செோல்  கிநரெகக் 

“்ெனிக்ஸ” ெற்றும் “டிடஸ” மு்்றநய செவ்வி்ெ 

ெற்றும்  அைற்சி  என்னும்  ்செோல்லில்  இருநது 

வழிவநதுள்்து.  இநந�ோய  மூ்்  உ்்ற 

அல்�து  மூ்்  தண்டுவட  அைற்சி  ஆகும். 

்வரெசிெோல்  உண்டோகும்  ்ெனின்்ஜெடிஸ்செ 

விட போக்டிரியோவோல் உண்டோகும் ்ெனின்்ஜெடிஸ 

மிகவும் கடு்ெயோெ ந�ோயோகும்.

7.5.1 உ்டல் உருவரமப்பு

இ்வ கிரெோம் ் �கடிவ் டிபந்ோகோக்்ககள் ஆகும். 

இ்ணநதிருக்கும்  கோக்்ககளின்  பக்கஙகள் 

தட்டயோக உள்்து. இ்வ 0.6  µm  –  0.8  µm 

அ்்வ  ்கோண்டது.  புதியதோக  எடுக்கபபடட 

வ்ர்பபில்  இ்வகள்  �கரும்  தன்்ெயற்்ற, 

உ்்றயுள்் உயிரிகள் ஆகும்.  ்�புபபுண்களில் 

இருநது  எடுக்கபபடட  கோக்்க  ்போதுவோக 

்செல்லினுள் கோணபபடுகி்றது (படம் 7.7).

7.5.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

இ்வகள்  கடடோய  கோற்று  சுவோசிகள்,  ஆெோல் 

இ்வகளின்  வ்ர்சசி்ய  5-10%  CO2  ெற்றும் 

அதிக ஈரெபபதத்்த ஊக்குவிக்கி்றது.

இ்வகள் வ்ர்வதற்கு நத்வபபடும் உகநத 

்வபபம் 35°C-36°C ெற்றும் உகநத pH 7.4–7.6 

ஆகும்.  கூர்னிச  சு்வயு்டய  இ்வகளின் 

வ்ர்சசிக்கு  ஊடகத்தில்  ஊடடப  ்போரு்ோக 

இரெத்தம்  அல்�து  ஊநீர்  நசெர்க்கபபடுகி்றது. 

அடடவ்ண  7.4ல்  இ்வகள்  வ்ரும்  ஊடகம் 

ெற்றும்  அதன்  வ்ர்சசி  குழுவின்  பண்புகள் 

்கோடுக்கபபடடுள்்து.

7.5.3 ந�ாய் நிரல

்ெனின்்ஜெோகோக்கல்  ்ெனின்்ஜெயடிஸ 

உண்டோக்கும்  ந�ோய  கோரெணி  ்�சீரியோ 

்ெனின்்ஜெடிஸ ஆகும். இநந�ோயி்ெ சீழ்உ்டய 

ப்டம் 7.6: ர�சிரியா தமனிஞர்டடிஸயின் கிைாம் 

சொயநமற்றல்

�ைள உைற அழ�� எ�றா� எ�ன?
சாதாரண �ைள உைற

ேநா	ெதா�� �ைள உைற

ப்டம் 7.7:  ்ெனின்்ஜெடடிஸ ந�ோயநி்�
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அல்�து  அழுகிய  மூ்்  உ்்ற  அைற்சி  என்றும் 

கூ்றபபடுகி்றது.

குைந்தகளுக்கும்,  இ்வயது 

உ்டயவருக்கும்  இநத  ந�ோய  ்தோற்று  மிகவும் 

்போதுவோெது.  ்ெனின்நஜெோகோக்்க  ெனிதனில் 

ெடடும் ந�ோய உண்டோக்கும் நுண்ணுயிரி ஆகும். 

ெனிதனின்  �ோசித்்தோண்்டயோெது  ்�சீரியோ 

்ெனின்்ஜெயடிடிஸின்  நதக்கும்  பகுதியோகும். 

வழிமு்்ற  வ்ரெபடம்  7.2ல்  ந�ோயநி்� 

க�நதோயவு ்செயயபபடடுள்்து.

ந�ோய ் தோற்றின் ஆதோரெம் – கோற்று வழி நீர்துளிகள்

உள்்செல்லும் வழி – �ோசித்்தோண்்ட

ந�ோய்தோற்றும் பகுதி – மூ்் உ்்ற (meninges)

ந�ோய நுண்ெ ்பருக்க கோ�ம் – 3 �ோடகள்

7.5.4 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

ெோதிரி்போருள்கள்:  CSF  (மூ்்  தண்டுவட 

திரெவம்),  இரெத்தம்,  �ோசி  ்தோண்்ட  து்டபபு 

ெற்றும் இரெத்தபபுள்ளிகளின் து்டபபு நபோன்்ற்வ 

ெோதிரி்போருள்க்ோக  சீழ் உ்டய மூ்் உ்்ற 

அைற்சி ந�ோயோளியிடமிருநது நசெகரிக்கபபடுகி்றது.

ந�ைடி நுண்யநைாக்கியல்:  CSF்ய  ்ெய 

வி�கலுக்கு  உடபடுத்தி,  அதன்  படி்வ  பூசசு 

்செயது  கிரெோம்  செோய  மு்்ற  ்செயயபபடுகி்றது. 

கிரெோம்  ்�கடிவ்  டிபந�ோ  கோக்்க,  முக்கியெோக 

போலிெோர்நபோ  ்செல்களினுள்  ெற்றும்  சீழ் 

்செல்களிலும் கோணபபடுகி்றது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு:  CSF்ய 

்ெயவி�கலுக்கு  உடபடுத்தி  அதன்  படி்வ 

�ோசித்்தோண்்ட  வழியோக  உள்நு்ைநத 

்ெனின்நஜெோகோக்கஸ,  ்ப்�யிெோல்  எபபிதீலியல் 

்செல்லில்  ஒடடிக்்கோள்கி்றது.  செளிசெவ்வில்  உள்் 

எபபிதீயல்  ்செல்க்ோல்  இ்வகள்  விழுஙகபபடடு, 

அருகில்  உள்்  இரெத்தக்  குைோயினுள்  ஊடுருவி 

்சென்று,  எபபிதீலியத்்த  சி்தத்து  ்தோண்்ட 

அைற்சி்ய (Pharyngitis) உண்டோக்குகி்றது.

நெோபப உணர்வு �ரெம்பின், ்வளி �ரெம்பு உ்்றயின் 

வழியோகநவோ  அல்�து  து்ண  அரெக்கிநெோயடு 

இ்ட்வளிக்கு செல்�்ட வடிவ தடடின் வழியோகநவோ 

அல்�து  இரெத்த  ஓடடத்தின்  வழியோகநவோ 

�ோசித்்தோண்்டயில்  இருநது  மூ்்  உ்்ற்ய 

கோக்்க அ்டகி்றது.

இரெத்த  குைோயகளில்  நு்ைநத  ந�ோய  கோரெணி, 

வி்ரெவோக  மூ்்  உ்்றயினுள்  ஊடுருவி 

மூ்்  உ்்ற  அைற்சி்ய  உண்டோக்குகி்றது. 

(குைந்தகளில்  அதிக  நகோ்ோறு  உண்டோகும்). 

கோயசசெல், ்தோண்்டபபுண் (Sore throat), த்�வலி, 

கழுத்துபபிடிபபு,  வோநதி  ெற்றும்  த்செவலிபபு 

(Convulsions) நபோன்்ற ந�ோய நி்� நதோன்றும்.

ந�ோயகோரெணி  ்போது  சுற்ந்றோடடத்தில்  உள்�ஞ்செ 

உற்பத்தி  ்செயது,  இரெத்தக்  குைோயக்்  சி்தய 

்செயவதோல்  இரெத்த�ோ்  தகர்வு,  இரெத்தபநபோக்கு, 

இரெத்தபபுள்ளிகள்  (Petechiae  lesion  -  சிறிய  சிவபபு 

அல்�து  ஊதோ  நி்ற  புள்ளிகள்.  நதோலில்  இரெத்தம் 

வடிவதோல் உண்டோகும்). ஏற்பட கோரெணெோய உள்்து.

சி� ந�ோயோளிகள் திடீ்ரென்்ற ்ெனின்நஜெோகோக்கீமியோ 

(water  house  –  triderichsen  syndrome)  ந�ோயத் 

்தோ்க்ய ்வளிபபடுத்துவர். இது அதிர்சசி பரெவிய 

உள் இரெத்த�ோ் உ்்றதல் ெற்றும் ப�உறுபபுகளின் 

்செயழிபபு  நபோன்்ற  ந�ோய  நதோற்்றத்்த 

உண்டோக்குகி்றது.

கோயசசெல்,  குளிர்,  அதிர்சசி  ெற்றும் ஆழ்ெயக்க  நி்� 

நபோன்்ற  கடு்ெயோெ  தோக்குத்�  ்கோண்டுள்்து. 

வரெம்புக்கு  உடபடோத  உள்  இரெத்ததோ்  உ்்றதல், 

இதய  ்செயழி�பபு,  அடரீெல்  சுரெபபி  சி்தவு  ெற்றும் 

இ்றபபு சி� ெணி ந�ரெத்திற்குள் நிகை�ோம். 

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.2: ்�சீரியோ ்ெனின்்ஜெடிஸசின் 

ந�ோய நி்�

ஊ்டகத்தின் தபயர் குழு அரமப்பு

செோக்ந�ட அகோர் ்பரிய,  செோம்பல்  நி்றத்தில் 

இருநது  நி்றெற்்ற,  ஒளிபுகோ 

குழுக்கள்.

முல்�ர் – ஹிண்டன் 

அகோர்

சிறிய,  வடடெோெ, 

குவிநத  செோம்பல்  நி்ற 

ஒளிபுகும்  குழுக்கள். 

் வ ண் ் ண ந ப ோ ன் ்ற 

திண்ெத்்தயும்  எளிதோக 

நீர்ெப  ்போரு்ோகும் 

பண்்ப  குழுக்கள் 

்பற்றுள்்து.

அட்டவரை 7.4:  வ்ர் ஊடகத்தில் ்�சீரியோ 

்ெனின்்ஜெடிடிஸசின் குழு அ்ெபபு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd   130 12-04-2019   17:24:37
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



131

செோக்ந�ட  அகோரில்  உட்செலுத்தபபடுகி்றது. 

அகோர்  தட்ட,  36°Cக்கு,  5-10%  Co2  உள்் 

நி்�யில்,  18-24  ெணி  ந�ரெத்திற்கு இன்குநபட 

்செயயபபடுகி்றது.

இன்குநப்ஷன்  கோ�த்திற்கு  பின், 

குழுவின்  அ்ெபபு  கிரெோம்  செோயநெற்றுதல் 

ெற்றும்  உயிர்நவதியியல்  வி்ெகள் 

்செயது  ்ெனின்நஜெோகோக்க்செ  அ்டயோயம் 

்செயயபபடுகி்றது.  ்�சீரியோ  ்ெனின்்ஜெடிஸ 

நகடடந�ஸ ெற்றும் ஆக்சிநடஸ  போசிடடிவ் ஆகும் 

(படம் 7.8).

ஆக்ஸிேடஸ்

பாசிடிவ்

ஆக்ஸிேடஸ்

ெநகடிவ்

ப்டம் 7.8:  ஆக்சிநடஸ நசெோத்ெ

7.5.5 சிகிச்ரசெ மறறும் �டுப்பு முர்றகள்

நதர்த்்தடுக்கபபடட ெருநது ் பனிசிலின் - G ஆகும். 

்பனிசிலின்  ஒவ்வோ்ெ  உள்்  ந�ோயோளிக்கு 

குந்ோரெம்பினிக்கோல் பரிநது்ரெச ்செயயபபடுகி்றது.

• நெோநெோநவ�ன்டு  ெற்றும்  போலிநவ�ன்டு 

தடுபபூடடு  ்போருள்  (Capsular 

polysaccharide),  �ல்�  ந�ோய  எதிர்பபு 

செக்தி்ய  குைந்தகளுக்கும்,  முதிர் 

வயது்டயவர்களுக்கும் தூண்ட்செயகி்றது.

• இரெண்டு வயதுக்கு கீழ் உள்் குைந்தகளுக்கு 

கூடடி்ணபபு தடுபபூடடு ்போருள்  (Conjugate 

vaccine) பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

7.6 கார்னிபாக்டீரியம் டிப்தீரிநய

நபரிெம்  கோர்னிபோக்டீரியத்தின்  பல்நவறு 

சிற்றிெஙகள்  இயல்புநி்�  உயிரிக்ோக  நதோல், 

நெல் சுவோசெப போ்த (URT), சிறுநீரெக, இெ்பருக்க 

ெண்ட�ம்  ெற்றும்  உணவு  போ்தயில்  உள்்து. 

இபநபரிெத்தின் மிக முக்கியெோெ உயிரியோெது, 

டிபதீரியோ்வ  உண்டோக்கும்  கோர்னிபோக்டீரியம் 

டிபதீரிநய ஆகும். டிபதீரியோ என்பது ் தோண்்டயில் 

வரெம்புக்கு  உடபடட  செோம்பல்  நி்ற  நபோலி  உ்்ற 

அைற்சி,  �சசு  சுரெத்தலிெோல்  ஏற்படும்  வரெம்புக்கு 

உடபடோத டோக்சிமியோ (இரெத்தத்தில் �சசுப ்போருள் 

இருக்கும்  நி்�)  ெற்றும்  அதிக  தி்றன்  வோயநத 

�சசுப ்போருள் பரெவும் நி்�யோகும்.

கோர்னிபோக்டீரியம்  டிபதீரிநய  என்னும் 

்பயர்  கிநரெக்க  வோர்்தயிலிருநது  “கோர்னி”  தடி 

வடிவவீக்கம்  அல்�து  முடிசசு  கம்பு,  “டிபதீரெோ”  – 

நதோல் என்று ்ப்றபடடது.

7.6.1 உ்டல் உருவரமப்பு

• இ்வ  பிலிநயோெோர்பிக்  தடித்த,  �கரும் 

தன்்ெயற்்ற,  ஸநபோர்க்்  உண்டோக்கோத, 

உ்்றயற்்ற  ெற்றும்  கிரெோம்  போசிடிவ்  ்ெல்லிய 

குசசு வடிவ போக்டீயோகும் (படம் 7.9 அ ெற்றும் ஆ). 

• V அல்�து  L  எழுத்து வடிவஙகளில், கூர்மு்ெ 

நகோணஙகள்  ்கோண்ட  ஒழுஙகு  வரி்செயோக 

அ்ெயபபடட போக்டீயோவோகும். இவ்வ்க ஒழுஙகு 

அ்ெப்ப  சீெ  எழுத்து அல்�து  ்தோல்  எழுத்து 

அ்ெபபு என்்ற அ்ைக்கபபடுகி்றது (படம் 7.10).

• நி்றெோற்்ற  குறுெணிகள்  (metachromatic 

granules),  போக்டீரியோவின்  ஒரு  அல்�து 

இரு  மு்ெகளிலும்  இருக்கும் 

கோரெணத்தோல்  இ்வகள்  தடி  வடிவத்துடன் 

இருக்கின்்றெ.  இநத  குறுெணிகள் 

ப ோ லி ் ெ ட ட ோ ப ோ ஸ ந ப ோ ட டு க ் ோ ல் 

உருவோக்கபபடடது.  இ்வ  ஆற்்றல் 

நசெமிபபுகிடஙகு என்்ற குறிபபிடபபடுகி்றது.

ப்டம் 7.9: அ) கோர்ணி போக்டீரியோ டிபதிரிநய கிரெோம் செோயநெற்்றல்  ஆ) நெடடோகுநரெோெோடிக் குறுெணிக்் 

கோண்பிக்கும் ஆல்பர்டடின் செோயநெற்்றல்
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ப்டம் 7.10:  கோர்ணிபோக்டீரியம் டடட்ெயின் 

கிரெோம் செோயநெற்்றல்

7.6.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

• இ்வ கோற்றுசுவோசிகள் ெற்றும் தன் விரும்பி 

கோற்்றற்்ற  சுவோசிகள்  ஆகும்.  இ்வகளின் 

வ்ர்சசிக்கு உகநத ்வபபம் 37°C ெற்றும் pH 

7.2 நத்வபபடுகி்றது.

• பின்வரும்  வ்ர்சசி  ஊடஙகளில்  இ்வ 

வ்ர்நது, குறிபபிடட வ்ர்சசி குழு அ்ெப்ப 

்வளிபபடுத்தும் (அடடவ்ண:  7.5).

�ச்சு:  வீரியம்  ்கோண்ட  சிறுசிற்றிெத்தின் 

டிபதீரியோ போக்டீரியோவிெோல் தயோரிக்கபபடுகி்ற மிக 

செக்திவோயநத  ்வளி�சநசெ  ந�ோய  உண்டோக்கும் 

தி்றெக்கு கோரெணெோய இருக்கி்றது.

• ஒரு  போக்டீரியோவில்  இருநது  ெற்்்றோரு 

போக்டீரியோவிற்கு ்�நசெோ்ஜெனிக் நபஜிக்ோல் 

(முக்கியெோக  பீடடோ  நபஜ)  கடத்தபபடும்  tox+ 

ெரெபணு  இருபபநத  டிபதீரியோ  போக்டீரியோவின் 

�சசு உண்டோக்கும் தி்றனுக்கு அடிபப்டயோக 

உள்்து.

பண்புகள்

சுெோர் 62,000 டோல்டன் மூ�க்கூறு எ்ட உ்டய 

டிபதீரியோ  �சசு,  ்வபபத்திெோல்  அழியக்கூடிய 

புரெதம்  ஆகும்.  இது  இரெண்டு  துண்டுக்் 

்கோண்டுள்்து.

அ.   துண்டு A  (24,000 டோல்டன்) இது அ்ெத்து 

்�ோதித்தல் ்செயல்போடுக்் ்கோண்டுள்்து. 

ஆ.   துண்டு B (38,000 டோல்டன்) – இது �சசி்ெ 

இ�க்கு  ்செல்களுடன்  இ்ணபபதற்கு 

கோரெணெோக இருக்கி்றது.

தசெயல்முர்ற

புரெத  ்தோகுப்பத்  த்ட்செயவநத,  இநத  �சசின் 

்செய�ோகும்.  குறிபபோக  துண்டு  A,  �ோன்கு  NAD 

முன்னி்�யில்  நீடசி  ஆக்கூறு-2  (EF-2)

்ெ  ்செயலிைக்க  ்செயது,  போலி்பப்டடு 

செஙகிலி  நீடசி்ய  த்ட்செயகி்றது.  இநத  �சசு 

்ெநயோகோர்டியம், அடரீெல் சுரெபபி ெற்றும் �ரெம்பு 

முடிவுகளுக்கு அதிக ஈர்ப்ப ்கோண்டுள்்து.

7.6.3 ந�ாய் நிரல

ந�ோய ் தோற்றின் ஆதோரெம் - கோற்று வழி நீர்துளிகள்

உள்்செல்லும் வழி – நெல் சுவோசெப போ்த

ந�ோய நுண்ெ ்பருக்க கோ�ம் – 3-4 �ோடகள்

ந�ோய  நதோற்றும்  பகுதி  –  வோய  ்தோண்்ட 

இ்ணபபுத்  து்்  –  Faucial  (�ோசி,  ்செவி 

அைற்சி,  விழி  ்வண்பட�ம்,  குரெல்வ்்க்குரிய, 

பி்றபபுறுபபு)  டிபதீரியோ,  மிக  ்போதுவோக  2-10 

வயது்டய குைந்தகளுக்கு உண்டோகும் ந�ோய 

்தோற்்றோகும்.

பபோசியல்  டிபதீரியோ  மிக  ்போதுவோக  வ்க 

ஆகும்.  இநத  ந�ோய  ்தோற்று  ெனிதனில்  ெடடும் 

வ்ரெயறுக்கபபடடது.  இநத  �சசு குறிபபிடட  பகுதி 

ெடடுநெ  அல்�ோது  உட�்ெபபு  முழுவதிலும் 

ஊ்டகம் குழு அரமப்பு

ந�ோஃப்ர்ஸ திரெள் 

ஆெ ஊநீர் ஊடகம்

இ வ் ஊ ட க த் தி ல் 

கோர்னிபோக்டீரியம் டிபதீரிநய மிக 

வி்ரெவில்  வ்ரும்.  குழுக்கள் 

சிறிய,  வடடெோெ,  ்வள்்் 

அல்�து  போந�டு  நபோன்்ற 

ப்பப்பபோெ கோணபபடும்.

்டலூ்ரெட  இரெத்த 

அகோர்

செோம்பல்  அல்�து  கருபபு 

நி்ற  குழுக்கள்.  ்டலூ்ரெட 

ஊடகத்தில்  வ்ரும்  குழுவின் 

அ்ெப்ப  ்போருநது  மூன்று 

முக்கிய  உயிர்வ்ககள் 

உள்்ெ.  அ்வ  கிநரெவிஸ, 

இ்டபபடட  (Intermedius) 

ெற்றும் ்ெடடிஸ ஆகும்.

அட்டவரை 7.5:  வ்ர் ஊடகத்தில் கோர்னிபோக்டீரியம் 

டிபதீரிநயவின் குழு அ்ெபபு
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வி்்வுக்்  ஏற்படுத்தும்  (வழிமு்்ற 

வ்ரெபடம் 7.3).

உள்பைவிய விரளவுகள்

இரெத்த ஓடடத்தில் இநத �சசு பரெவுவதோல் டோக்சீமியோ 

உண்டோகி்றது. �சசெோெது இதய த்செகள், அடரீெல் 

ெற்றும்  �ரெம்பு  முடிவுகளுக்கு  அதிக  ஈர்ப்ப 

்கோண்டுள்்து.  �சசு  இநத  திசுக்களின்  ்செல்கள் 

மீது ்செயல்படுகின்்றது.

2.  டிபதீரிடடிக்  ்ெநயோகோர்்டடடிஸ  (இதய 

த்செ  அைற்சி),  போலிநியூநரெோபதி  (பு்ற�ரெம்புகள் 

பன்படஙகோக  சி்தவ்டதல்),  வோய 

அண்ணபகுதி  பக்கவோதம்  (வோயின்  நெல் 

பகுதி), கண்ணி்ெ செோர்நத த்செகள்.

3.  அடரீெல் சுரெபபி, சிறுநீரெகம் ெற்றும் கல்லீரெலில் 

சி்தவதோல் ெோற்்றஙகள் உண்டோக�ோம்.

7.6.5 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

மாதிரிப்தபாருள்: இரெண்டு ் �வுபபுண் து்டபபுகள் 

நசெகரிக்கபபடுகி்றது.  பூசசு  தயோரிபபதற்கு  ஒரு 

து்டபபும்,  ெற்்்றோன்று  வ்ர்சசி  ஊடகத்தின் 

நெல் ்செலுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

ந�ைடி நுண்நைாக்கியல்:  கிரெோம்  ெற்றும் 

ஆல்பர்ட  செோயஙக்்  ்கோண்டு  பூசசுக்கள் 

செோயநெற்்றபபடுகி்றது.

அ.   கிரெோம்  செோயநெற்்றம்  –  கிரெோம்  போசிடடிவ் 

்ெல்லிய  குசசி  வடிவ  போக்டீரியோ்வ உற்று 

ந�ோக்கபபடுகி்றது.

ஆ.   ஆல்பர்ட  செோயநெற்்றம்  –  தடி  வடிவத்துடன் 

்ெடடோகு-நரெோநெடடிக்  குறுெணிகள்  உற்று 

ந�ோக்கபபடுகி்றது.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு:  ந�ோஃப்ர்ஸ  ஊநீர் 

ஊடகத்தில் ்�வுபபுண் து்டப்ப உட்செலுத்தி, 

37°C  ்வபபநி்�யில்  இரெவு  முழுவதும் 

இன்குநப்ஷன் ்செயதபின், குறிபபிடட பண்புக்் 

உ்டய  நுண்ணுயிர்  குழுக்க்்  உற்று 

ந�ோக்கி, கிரெோம் செோயநெற்்றமு்்றயில் அ்டயோ்ம் 

கோணபபடுகி்றது.

7.6.6 �டுப்பு முர்றகள்

ந�ோயத்தடுபபு  த்டகோபபிெோல்  டிபதீரியோ 

தடுக்கபபடுகி்றது.  மூன்று  ந�ோயத்  த்டகோபபியல் 

மு்்றகள் கி்டக்கபபடுகின்்றெ (அடடவ்ண 7.6).

7.6.7 சிகிச்ரசெ

20,000–100,000  யூனிட  அ்வி்ோெ 

ADS்செ  (எதிர்  டிபதீரியோ  ஊநீர்),  த்செவழியோக 

உட்செலுத்துவது  சி்றநத  சிகிச்செயோகும். 

்பனிசிலி்ெப  பயன்படுத்தி  ஆன்டிபயோடிக் 

சிகிச்செ ்கோடுக்கபபடுகி்றது.

நெல்  சுவோசெப  போ்தயில்  நு்ையும்  போக்டீரியோ, 

அபபகுதியிந�நய  தஙகி,  ்பருக்கம்  அ்டநது 

டிபதீரியோ �ச்செ தயோரிக்கின்்றது.

�சசெோெது  வரெம்புக்கு  உடபடட  சி்தவு 

ெோற்்றஙகளுடன்,  நெற்பு்றத்தில்  அைற்சி 

வி்்வுக்்யும்  உண்டோக்குகி்றது. 

சி்தவ்டநத  எபபிதீலியத்துடன்  இரெத்த 

உ்்றயவு்டய  கசிவு,  லூக்நகோ்செடடுகள், 

இரெத்தச  சிவபபணு  ெற்றும்  போக்டீரியோ  நசெர்நது 

செோம்பல்நி்ற  நபோலி  செவ்்வ  உண்டோக்குகி்றது. 

அதுநவ  டிபதீரியோ  ந�ோய  ்தோற்றின்  தனி 

நதோற்்றெோகும்.

இநத  நபோலிச  செவ்வு  �ோசித்்தோண்்டயில் 

இருநது குரெல்வ்் ெற்றும் மூசசுக்குைல் வ்ரெ 

நீடடு  கோணபபடுகி்றது.  நபோலிசசெவ்விெோல் 

மூசசுக்குைலின்  இயக்க  அ்டபபு  ஏற்படுவதோல் 

மூசசுத்திண்றல் ெற்றும் இ்றபபு நிகை�ோம்.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.3:  டிபதீரியோ  �சசின் 

வரெம்புக்கு உடபடட வி்்வுகள்.

7.6.4 ந�ாய் ந�ாற்றம்

1.  குரெல்வ்்  ்தோண்்ட  அ்டபபு, 

மூசசுத்திண்றல்  (Asphyxia  -  நத்வயோெ 

ஆக்ஸிஜெனுக்கு  கடும்  கு்்றபோடு  ஏற்படும் 

்போது உண்டோகும் மூசசுத்திண்றல் நி்�).
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7.7 கிளாஸடரிடியம் த்டட்டனி

நபரிெம்  கி்ோஸடரிடியம்  ஸநபோர்க்் 

உண்டோக்கும்  கிரெோம்  போசிடடிவ்  கோற்றில்�ோ 

சுவோசெப  போக்டீரியோக்க்்  உள்்டக்கியுள்்து. 

போக்டீரியோவின்  உட�்ெப்ப  விட  ஸநபோர்கள் 

அக�ெோக  இருபபதெோல்  போக்டீரியோக்கள் 

கதிரி்ைத்  நதோற்்றத்்தபநபோல்  பு்டத்த 

நதோற்்றத்்தக் ்கோண்டிருக்கி்றது.

கி்ோஸடரிடியம்  என்னும்  ்பயர்  “கஸடர்” 

கதிரி்ை  என்னும்  ்செோல்லிருநது  ்ப்றபபடடது. 

அந�க  சிற்றிெஙகள்  செோறுண்ணிக்ோக  ெண், 

நீர்  ெற்றும்  சி்தவ்டயும்  தோவரெ  ெற்றும் 

வி�ஙகுகளில்  கோணபபடுகி்றது.  சி�  ந�ோய 

உண்டோக்கும்  உயிரிகள்  ெனிதன்  ெற்றும் 

வி�ஙகுகளின்  குடற்போ்தயில்  இயல்புநி்� 

உயிரிக்ோக உள்்ெ.

ெனிதனின்  மூன்று  முக்கிய  ந�ோயக்ோெ 

்டடடெஸ,  வோயு  �சசுவளித்செ  அழுதுகுந�ோய 

ெற்றும்  உணவு  �ஞசெோதலுக்கு  கோரெணெோெ 

போக்டீரியோக்க்்  நபரிெம்  க்்ோஸடரீடியம் 

உள்்டக்கியுள்்து.  கி்ோஸடரிடியத்தின்  ந�ோய 

உண்டோக்கும் தி்றெோெது அது உற்பத்தி ்செயயும் 

ஆற்்றல் வோயநத ்வளி �ஞசிெோ�ோகும்.

ெருத்துவ  முக்கியத்துவம்  வோயநத 

கி்ோஸடரீடியத்்த  அது  உண்டோக்கும் 

ந�ோயகளின்  அடிபப்டயில்  வ்கபபடுத்த�ோம். 

அ்த அடடவ்ண 7.7-ல் ்கோடுக்கபபடடுள்்து.

7.7.1 உ்டல் உருவரமப்பு

அ்வ  கிரெோம்  போசிடடிவ்  ஸநபோர்க்் 

உண்டோக்கும்  குசசி  வடிவ  போக்டீரியோக்க்ோகும். 

ஸநபோர்கள்  போக்டீரியோவின்  ஒரு  மு்ெயில் 

நகோ்வடிவத்தில் நி்�க்்கோண்டதெோல் நெ்ம் 

அடிக்கும் குசசியி்ெப நபோல் நதோற்்றெளிக்கி்றது. 

இ்வ  உ்்றயற்்ற  �கரும்  தன்்ெயு்டய 

போக்டீரியோக்க்ோகும்.

7.7.2 வளர்ச்சிப் பண்புகள்

• இ்வ  கடடோய  கோற்றில்�ோ  சுவோசிகள். 

இவற்றின் வ்ர்சசிக்கு உகநத ்வபபம் 37°C 

pH ெற்றும் 7.4 ஆகும்.

• இது  செோதோரெணெோெ  ஊடகத்தில்  வ்ரும். 

ஆெோல்  அதன்  வ்ர்சசி்ய  ஊக்குவிக்க 

இரெத்தம்  அல்�து  ஊநீர்  நசெர்க்கபபடுகி்றது. 

பின்வரும்  ஊடகஙகளில்  கி்ோஸடரிடியம் 

்டடடோனி  வ்ர்நது  குழுக்களின்  அ்ெப்ப 

கோண்பிக்கி்றது (அடடவ்ண 7.8).

ஊ்டகம் குழு அரமப்பு

இரெத்த அகோர் α - ஹி ந ெ ோ ் � சி ஸ 

உண்டுபண்ணி  பின்பு 

β-ஹிநெோ்�சிஸசெோக  ெோற்றும் 

(்டடடநெோ்�சிஸசிெோல்)

செ்ெக்கபபடட 

இ்்றசசி செோறு 

(CMB)

வோயு  க�ஙகல்  வ்ர்சசி 

உண்டோகும்.  இ்்றசசி  நீண்ட 

இன்குநப்ஷன் கோ�த்தோல் கரு்ெ 

நி்றெோகி்றது.

அட்டவரை 7.8:  கி்ோஸடரிடியம் ்டடடோ்ெயின் 

வ்ர்சசிப பண்புகள்

தசெயல்மிகு தசெயலற்ற இரைந�

DPT  (மூன்றும்  நசெர்நத  தடுபபூடடுப  ்போருள்) 

பி்றநத  - பின் 4-6 வோரெஙகள் இ்ட்வளியில் 

மூன்று நவ்்களில் 0.5ml அ்வு த்செயினுள் 

்செலுத்தபபடுகி்றது.  DPTவின்  ஊக்குவிபபு 

தடுபபூடடு  ்போருள்,  (Booster)  18  ெோதஙகளில் 

ெற்றும் 5 வயதில் ்கோடுக்கபட நவண்டும்.

500-1000  யூனிட 

அ ் வி ் ோ ெ 

எதிர்  டிபதீரியோ 

ஊநீர்  (ADS) 

ந த ோ � க் க டி யி ல் 

்செலுத்தபபடுகி்றது.

முதல்  அ்வு  டோக்ைோய  ்ட  ஒரு 

்கயிலும்,  அநத  நவ்்யில் 

ADS-்செ  ெற்்்றோரு  ்கயிலும் 

்செலுத்தபபடுகி்றது.

அட்டவரை 7.6:  டிபதீரியோவிற்கோெ ந�ோயத்தடுபபுமு்்ற

உயிரிகள் ந�ாய்கள்

கி்ோஸடரிடியம் 

்டடட்ெ

்டடடோெஸ

கி்ோஸடரிடியம் 

்பர்பரெஞசென்ஸ

வோயு �சசுவளி த்செ 

அழுகுல் ந�ோய

கி்ோஸடரிடியம் 

்போடடிலிெம்

உணவு �ஞசெோதல்

அட்டவரை 7.7:  கி்ோஸடரீயத்திெோல் உண்டோகும் 

ந�ோய ்தோற்றுகள்
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7.7.3 �ச்சுகள்

கி்ோஸடடிரியம்  ்டடடோ்ெ  இரெண்டு 

்வவ்நவ்றோெ �சசுக்் உண்டோக்குகி்றது. அ்வ 

அ.  ்டடடோநெோ்�ஸிஸ (ஹீநெோ்�ஸின்)

ஆ.  ்டடடோநெோஸபோஸமின் (நியூநரெோடோக்ஸின்)

த்டட்டாநைாரலஸின்

• ்வபபம்  ெற்றும்  பிரெோணவோயுவிெோல்  

அழியக்கூடிய �சசு.

• இது  இரெத்த  சிவபபணுக்க்்  சி்தத்து 

நியூநரெோடோக்ஸின்  ்செயல்மு்்றக்்யும் 

்கோண்டது.

த்டட்டாநைாஸபாஸமின்

• ்வபபத்தோல்  அழியக்கூடிய  ெற்றும் 

பிரெோணவோயுவில்  நி்�யோக  இருக்கும் 

ஆற்்றலு்டய நியூநரெோ �சசெோகும்.

• இது  ஒரு  புரெத  �சசெோகும்.  ்டசெல்்படு 

பி்ணபபோல்  இ்ணக்கபபடட  ்பரிய 

போலி்பப்டட  செஙகிலி  (93,000  டோல்டன்) 

ெற்றும்  சிறிய  போலி்பப்டக்கு  செஙகிலி 

(52,000 டோல்டன்) ்கோண்டதோகும்.

தசெயல்முர்ற

்டடடோநெோஸபோஸமின்  ஒரு  நியூநரெோடோக்சின் 

ஆகும்.  இது  சிெோபடிக்  செநதிபபுகளுக்கு  குறுக்நக 

்வளியிடபபடும்  நியூநரெோடரெோன்ஸமிடடோர்ஸ 

(கி்்சீன் ெற்றும் கோெோ – அமிநெோபுயுடரிக் அமி�ம்) 

்வளியிடுவ்த  த்ட்செயகி்றது.  �சசெோெது 

முதுகு  தண்டுசெோர்நத  த்டவி்ெக்க்் 

நீக்கம்  ்செயவதோல்  ெத்திய  �ரெம்பு  ெண்ட�த்தில் 

(CNS)  கடடுபபோடடிற்கு  உடபடோத  தூண்டுதல் 

உண்டோகி்றது.  இதெோல்,  த்செகள்  வி்்றபபோக 

ெற்றும்  இழுபபு  ்கோண்டதோய  ெோறுகி்றது 

(எதிரி்ட  த்ட  இல்�ோததோல்  முதன்்ெ 

இயக்கியும்,  எதிர்ச்செய�ோற்்றலும்  உடன்  நிகழும் 

கோரெணத்தோல்) படம் 7.11.

7.7.4 ந�ாய்நிரல

்டடடோெஸ  அல்�து  பூடடபபடடத்  தோ்ட 

ந�ோ்ய  உண்டோக்கும்  உயிரி,  கி்ோஸடரிடியம் 

்டடடோனி  ஆகும்.  கி்ோஸடபீரியம்  ்டடடோனின் 

ந�ோயநி்�்ய  வழிமு்்ற  வ்ரெபடம்  7.4ல் 

விரிவோக ்கோடுக்கபபடடுள்்து.

ந�ோய்தோற்றின் ஆதோரெம் – ெண், தூசி, ெ�ம்.

உள் ்செல்லும் வழி –  புண் அல்�து கோயஙகளின் 

வழியோக. 

ந�ோய நுண்ெ ்பருக்கக் கோ�ம் – 6-12 �ோடகள்

7.7.5 ந�ாய் ந�ாற்றம்

கோயம்  அல்�து  புண்  இருக்கும்  இடத்தில்  வலி 

ெற்றும்  சிலிர்பபு,  பூடடபபடட  தோ்ட  அல்�து 

டிரெஸெஸ (தோ்டக்் தி்றபபது கு்்றதல் நி்�), 

ரிஸஸ  –  (வோ்ய  அழுத்தெோக  தி்றநதிருக்கும் 

நி்�),  டிஸபோஸியோ  (்ெோழி்யப  புரிநது 

்கோள்வதற்கும்  அல்�து  நபசசு  பழுதோகும்  நி்�) 

ெற்றும் ஆஸ்பஸியோ நபோன்்ற்வ உள்்டஙகும்.

7.7.6 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

மாதிரிப் தபாருள்கள்: புண் து்டபபு, புண் அல்�து 

கோயஙகளில் உள்் திசு அல்�து கசிவு.

நுண்நைாக்கியியல்: கிரெோம்  செோயநெற்்றம் 

மு்்றயில்,  நெ்ம்  அடிக்கும்  குசசி்ெ  நபோல் 

கோணபபடுகி்றது.

ப்டம் 7.11:  ்டடடெஸ – ஒபிஸத்நதோநடோெோஸ

பழஙகர�: துரு 

ஏற்படுத்திய கோயத்திெோல் 

்டடடெஸ  உண்டோகும். 

(எ.கோ.)  துரு  பிடித்த 

ஆனியின் மீது �டபபது.

துரு  பிடிக்கோத  ஆனிக்்க்  கோடடிலும் 

துரு பிடித்த ஆனிகள் ெண்ணிலும் தூசியிலும் 

அதிக  ந�ரெம்  ்வளிபபடுவதோல்  ்டடட்ெ 

என்நடோஸநபோர்க்ோல்  அதிக  அ்வில் 

அசுத்தெ்டகின்்றெ.  துரு  பிடித்த  அல்�து 

துருபிடிக்கோத எநத ஒரு ்போருளும் கோயத்்த 

உண்டோக்க�ோம்.  இதெோல்  கி.்டடட்ெ 

போக்டீரியோ  எண்நடோஸநபோர்கள்  திசுவில் 

உட்செலுத்தபபட�ோம்.  துரு  ெடடுநெ 

்டடட்ெ்ையும் அல்�து அ்தவிட தீவிரெ 

்தோற்்்ற உண்டோக்க�ோம்.
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தசெயல்மிகு ந�ாய்த்�ர்டகாப்பியல் தசெயலற்ற ந�ாய்த்�ர்டகாப்பியல் இரைந� ந�ாய்த்�டுக்பு முர்ற

அ. ்டடடெஸ டோக்செோயடு

ஆ. DPT

ஆன்டி்டடடெஸ சீரெல் (ATS)

ெனித  ஆன்டி்டடடெஸ 

இம்யூநெோகுந்ோபுலின் (HIIG)

்டடடெஸ  டோக்செோயடு  ஒரு 

்கயிலும், HTIG ெற்்்றோரு ்கயிலும் 

்செலுத்தபபடுகி்றது

அட்டவரை 7.9:  ்டடடெஸ ந�ோயத்தடுபபு மு்்ற

கி்ோஸடரிடியம்  ்டடட்ெயின்  ஸநபோர்கள்  புண் 

அல்�து கோயத்்த அசுத்தபபடுத்துவதோல் ்டடடெஸ 

உண்டோகி்றது. ஸநபோர்கள்,  கு்்றநத    O2  அழுத்தம் 

(கோற்றில்�  சுற்றுக்சூைல்)  இருக்கும்  ்போழுது 

மு்்விடுகின்்றெ.

�சசெோெது  தண்டுவடத்தின்  �ரெம்பு  இ்ணபபு 

த்ட்யத்  தடுக்க்செயகி்றது.  இது  �ரெம்பு 

இ்ணபபிற்கு முன் ்செயல்படுகி்றது.

�சசு, உடலின் ்பரும்போ�ோெ இயக்குத் த்செக்்ப 

போதிக்கி்றது.  இதெோல்  கடடுபபோடடிற்கு  உடபடோத 

இறுக்கம்  ஏற்படுவதோல்,  த்செகள்  வி்்றபபு  ெற்றும் 

இழுபபு தன்்ெ உண்டோகி்றது.

குறுகிய  அ்வோெ  ெண்்டஓடடின்  �ரெம்புகள் 

இருபபதோல்  முதல்  அறிகுறிகள்  த்�யிலும், 

கழுத்திலும் ்வளிபபடுகி்றது. ்ெல்லுத்செ (Masseter 

muscles)  முதலில்  போதிபப்டவதோல்  பூடடபபடட 

தோ்ட உண்டோகி்றது.

்வஜிநடடடிவ்  ்செல்கள்  வ்ர்நது  செக்திவோயநத 

்டடடநெோஸபோஸமிஸ  நியூநரெோ  �ச்செ 

தயோரிக்கின்்றெ.  �சசு  தயோரித்த  பகுதியில்  இருநது 

உறிஞசெபபடடு,  இரெத்த  ஓடடத்தில்  நு்ைகின்்றது. 

அது  பின்  இயக்கு  �ரெம்பின்  வழியோக  ெத்திய  �ரெம்பு 

ெண்ட�த்திற்கு  (CNS) நெந�றுகி்றது.

கடு்ெயோெ  நி்�யில்,  முது்கலும்பு  அல்�து 

நீடடுத்த்செயில்  (Extensor  muscles)    தீவிரெெோகும் 

இழுபபிெோல்  ஒபிஸத்நதோநடோெோஸ  அதிகபடியோெ 

முது்கலும்பின்  வ்்வு  சுவோசெப  பக்கவோதத்திெோல் 

இ்றபபு வைக்கெோய உண்டோக�ோம்.

வழிமுர்ற அட்டவரை 7.4:  கி்ோஸடரிடியம் 

்டடட்ெயின் ந�ோய நி்�.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு:  கோற்றில்�ோ சூழ்நி்�யில், 

37°Cல்,  24-48  ெணி  ந�ரெத்திற்கு,  இரெத்த 

அகோரில்  ெருத்துவ  ெோதிரிக்்  இன்குநபட 

்செயயபபடுகி்றது.  வ்ர்சசிக்  குழுக்க்்  கிரெோம் 

செோயநெற்றும்  மு்்றயில்  உறுதி்செயயபபடுகி்றது. 

நெ்ம்  அடிக்கும்  குசசியி்ெப  நபோல் 

நதோற்்றெளிக்கி்றது.  இ்வ  உ்்றயற்்ற  �கரும் 

தன்்ெயு்டய போக்டீரியோக்க்ோகும்.

7.7.7 சிகிச்ரசெ

செத்தம்  ெற்றும்  ஒளியோெது  ்டடடெஸ 

ந�ோயோளிகளுக்கு  வலிப்ப  தூண்ட�ோம், 

ஆ்கயோல் அவர்க்் சி்றபபோெ தனி அ்்றயில் 

்வத்து  சிகிச்செயளிக்கபபடுகின்்றெர். 

்டயோஸிபம்  (0.1-0.2mg/kg)  ஊசி  நபோடுவதோல் 

இழுபபு  கடடுபபடுத்தபபடுகி்றது.  ஆன்டிபயோடிக் 

சிகிச்செயோக  ்பனிசிலின்  அல்�து 

்ெடநரெோனிடோநசெோல்  ெருநதுகள் ஒரு வோரெத்திற்கு 

நெல் ்கோடுக்கபபடுகி்றது.

7.7.8 �டுப்பு முர்றகள்

இ்த  கீழ்்கோடுக்கபபடடுள்்  மு்்றயில்  ்செயல் 

படுத்தபபடுகி்றது.

அ. அறுரவச் சிகிச்ரசெ �டுப்பு முர்ற

ஸநபோர்கள்  மு்்யிடுவதற்கு  செோதகெோெ 

கோற்றில்�ோ  சூழ்நி்�்ய  தடுபபதற்கு  ெற்றும் 

அநநியப  ்போரு்்  இரெத்த  கடடிகள்  சி்தநத 

திசுக்க்் அகற்றுவநத இநத  தடுபபு மு்்றயின் 

ந�ோக்கெோகும்.

ஆ. இம்யூநைா ந�ாய்த்�டுப்பு முர்ற

்டடடெஸ  என்னும்  ந�ோய  தடுக்கக்கூடிய 

ந�ோயோகும்.  மூன்று  வ்ககளில், 

ந�ோயத்  த்டகோபபியல்  உள்்ெ,  அ்வ 

அடடவ்ண 7.9ல் ்கோடுக்கபபடடுள்்து.
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7.8 ஷிதகல்லா டிதசென்டிரிநய  

(சீ�நபசி – நபசில்ரல)

ெனித  குடலில்  ெற்றும்  உயர்  வி�ஙகுகளின் 

குறிபபோெ நபரிெம் ஷி்கல்�ோ ஆகும். ெனிதனில், 

நபசில்�ரி  சீதபநபதி  அல்�து  ஷி்கல்ந�ோஸிஸ 

கோரெணெோெ  ந�ோயகோரெணி  ஷி்கல்�ோ 

டி்்ஷன்டரிநய.  இது  வயிற்றுபநபோக்குடன், 

இரெத்தமும்,  செளியும்  ்கோண்ட  சீழ்நி்�யுடன் 

ெ�த்்த  அடிக்கடி  ்வளிநயற்றும்.  ஷி்கல்�ோ 

நபரிெத்தின் �ோன்கு முக்கிய சிறுசிற்றிெஙகள்:

1.  ஷி்கல்�ோ டி்்ஷன்டரிநய

2.  ஷி்கல்�ோ பி்ோக்ஸி்ெரி

3.  ஷி்கல்�ோ நசெோனி

4.  ஷி்கல்�ோ போயடி

7.8.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

ஷி்கல்�ோ,  குட்டயோெ,  கிரெோம்  ்�கடிவ் 

குசசிகள்,  (0.5µm  X  1-3µm  அ்வு).  அ்வ  �கரும் 

தன்்ெ அற்்ற, ஸநபோர், உருவோக்க  ெற்றும் உ்்ற 

அற்்றது (படம் 7.12).

7.8.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

அ்வ  கோற்றுசுவோசிகள்  ெற்றும்  தன்விரும்பி 

கோற்றுசுவோசிகள்  உகநத  ்வபபநி்� 

37°C  ெற்றும்  pH  ஆெது  7.4  ஆகும்.  அ்வ 

பின்வருகின்்றெ  ஊடகத்தில்  வ்ர்க்க  முடியும் 

ெற்றும்  குழு  பு்றத்நதோற்்றத்தின்  பண்புக்்க் 

கோடடுகி்றது (அடடவ்ண 7.10 ெற்றும் படம் 7.13).

ஊ்டகம் குழு அரமப்பு

செத்து அகோர் குழுக்கள்,  வடடெோெது, 

குழி  ்ென்்ெயோெது 

ெற்றும் ஒளி ஊடுருவும்

்ெக்கோன்கி அகோர் நி்றெற்்ற குழுக்கள்

SS -  அகோர் நி்றெற்்ற குழுக்கள்

அட்டவரை 7.10:  ஷி்கல்�ோ குழுவின் 

பு்றத்நதோற்்றம்

 

கிளாஸடரிடியம் �ச்சு

சிகிச்செக் கோரெணி இயக்கு த்செ சுருக்கத்திெோல் உண்டோகும் குறிபபிடட �ரெம்பு த்செ கு்்றபோடுகளுக்கு, 

மிக அதிகபடியோெ �சசுத்தன்்ெ வோயநத ் போடடுலிெ �சசி்ெக் ் கோண்டு சிகிச்செ அளிக்கபபடுகி்றது. 

1989இல் FDA விெோல் அஙகீகரிக்கபபடட ்போடடுலிெம் �சசு (நபோர்டோக்ஸ) மூன்று கு்்றபோடுகளுக்கு 

வைஙகுபபடுகின்்றது. அ்வ ஸடரெோபிஸெஸ  (கண்கள் குறுக்நக ்செல்லும், பிளிநபநரெோஸபோைம்  (கண் 

த்செகளில் ஒழுஙகற்்ற சுருஙகுதல் ெற்றும் முகத்தின் ஒரு பக்கம் சுருஙகுதல்.

�ோம்  சிரித்தல்  (அ)  புன்ெ்கத்தல்  நபோன்்ற  ்செயல்களின்  நகோபெ்டதல்  ்போழுது உண்டோகும் 

்தோடர்  த்செ  சுருக்கத்்த  நீக்குவதற்கு  நதோல்நிபுணர்கள்  ெற்றும்  பி்ோஸடிக்  அறு்வ  சிகிச்செ 

நிபுணர்கள் 2000 லிருநது நபோடோக்்செ பயன்படுத்த ்தோடஙகிெர்.

தகவல் துளி

ஆன்டிபயோடிக் செோர்நத குடல் 

அைற்சி்ய  உண்டோக்கும் 

கோரெணி  கி்ோஸடரிடியம் 

டிபிசில்  ஆகும்.  இது 

நபோலிச  செவ்வுடன் அல்�து 

நபோலிச  செவ்வுக்ற்்ற  கடு்ெயோெ  குடல் 

ந�ோயோளிகளில்  முக்கிய  பிரெசசெ்ெயோக  இது 

கருதபபடுகி்றது.  ப�  ஆன்டிபயோடடிக்குகள் 

தீஙகுவி்்விபப்வ  என்்றோலும்  குறிபபோக 

லின்நகோ்ெசின்  ெற்றும்  கிளின்டோ்ெசின் 

நபோலிசசெவ்வு குடல் அைற்சி உண்டோக்குவதில் 

வோயபபுகள் அதிகம் உள்்ெ.

ப்டம் 7.12:  ஷி்கல்�ோ கிரெோம் செோயம்
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ஷி்கல்�ோ  டிஸ்சென்டிரிநய, மூன்று வ்கயோெ 

�சசுக்்  உற்பத்தி  ்செயகி்றது.  அ்வ, 

உள்�சசு,  ்வளி�சசு,  வீநரெோ  ்செல்  �சசு.  இநத 

�சசுகளில்  ்செயல்  வி்க்கம்,  அடடவ்ண  7.11 

எடுத்து்ரெக்கபபடடுள்்து.

7.8.4 ந�ாய் நிரல (Pathogenesis)

ஷி்கல்�ோ டி்சென்டரிநயயின் ந�ோய உண்டோக்கும் 

இயக்க  மு்்ற  வழிமு்்ற  வ்ரெபடம்  7.5 

வி்க்கபபடடுள்்து.

ந�ோய்தோற்றின்  ஆதோரெம்  –  ந�ோயோளி  அல்�து 

தோஙகி

்செல்லும் வழி – ெ�-வோய

அட்டவரை 7.11:  ஷி்கல்�ோ  டிஸ்சென்ரிநய 

வின் பல்நவறு �சசுகள்

�ச்சுகள் தசெயல்படும் வி�ம்

உள்�சசு இது தற்சி்தவு பி்றகு 

்வளிநயற்்றபபடுகி்றது.  இது 

குடல் சுவரில் எரிசசெ்� 

்கோண்டு இருபபதோல் அது 

வயிற்றுபநபோக்்க ெற்றும் 

இ்த ்தோடர்நது குடல் புண் 

உண்டோக்குகி்றது.

்வளி�சசு இது ஆற்்றல் மிக்க �சசு ெற்றும் இது 

குடல் �சசெோகவும் �ரெம்பு �சசெகோவும் 

்செயல்படுகி்றது.

குடல்�சசெோக திரெவஙகள் 

நசெர்த்த்� தூண்டுகி்றது.

�ரெம்பு �சசெோக ெத்திய �ரெம்பு 

ெண்ட�த்தில் உள்் சிறிய இரெத்த 

குைோயகளில் உள் என்நடோதிலீயம் 

்செல்க்் நசெதம் ஆக்குகி்றது.

இதன் முடிவோக, 

போலிநியூ்ரெடிஸ ெற்றும் நகோெோ 

ஏற்படுகி்றது.

வீநரெோ ் செல் �சசு இது வீநரெோ ்செல்களில் 

்செயல்படுகி்றது

ந�ோய்தோற்றின் 

இடம் 

்பருஙகுடல்

இன்குநப்ஷன் 

கோ�ம்

48 ெணி ந�ரெத்திற்கும் கு்்றவோக 

(1-7 �ோடகள்)

கடத்தும் மு்்ற உணவு,  ்கவிரெல்,  ெ�ம் ெற்றும் 

ஈக்கள்

7.8.5 மருத்துவ அறிகுறிகள் (Clinical 

Manifestation)

• இரெத்தம்  ெற்றும்  செளி  க�நத  த்ர்நத 

சிறுஅ்வி�ோெ ெ�ம் அடிக்கடி ்வளிநயறுதல்.

• வயிற்று  பிடிபபு  ெற்றும்  ெ�க்சிக்கல்  (ெ�ம் 

கழிபபதில் சிரெெம்).

• கோயசசெல் ெற்றும் வோநதி.

• ஹீநெோ்�டிக் யூரிமிக் ந�ோய (இநத நி்�யோெ 

இயல்பற்்ற  (அ)  அசெதோரெணெோெ  இரெத்த  சிவபபு 

அணுக்கள் சி்தவின் மூ�ம் வி்்கி்றது.

7.8.6 ஆய்வக கண்்டறிவு

மாதிரிப்தபாருள்கள்: தூய ெ�ம் நசெகரித்தல்

ந�ைடி நுண்நைாக்கியியல்: ெ�த்தி்ெக் 

்கோண்ட  செ்�ன் ெற்றும் லுயூநகோல் அநயோடின் 

தயோரிபபு  ்பரிய  எண்ணிக்்கயில்  சீழ்  ்செல்கள் 

ெற்றும் எரித்நதோ்ரெ்செடக்் கோடகி்றது.

வளர்ச்சி கலரவ: ்ெக்கோன்கி  அகோர்  ெற்றும் 

SS  ஊடகத்தில்  உட்செலுத்தபடுவதற்கு  சி்றநத 

மு்்றயோகும்,  செளி  துண்டுகள்,  ்கோண்ட 

ெோதிரிப்போருடகள்  இருநதோல்  பின்ெர்,  இரெவு 

முழுவதும்  37°C  இன்குநபட  ்செயயபபடடு, 

தடடுகள்,  குறிபபிடத்தக்க  குழுக்களுக்கோக 

உற்றுந�ோக்கபபடுகின்்றெ.  பின்ெர்  அ்வ 

கிரெோம்  செோயநெற்கும்  ெற்றும்  உயிர்  நவதியியல் 

வி்ெக்ோல் உறுதிபபடுத்தபடுகி்றது.

ப்டம் 7.13:  SS  அகோரில்  ஷி்கல்�ோலின்  குழு 

பு்றத்நதோற்்றம்
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3.  அ்ெத்து  ஆபத்தோெ  நி்�யிலும் 

ஆன்டிபயோடிக்  நதர்வோெது  ஆெது 

சிறுசிற்றிெஙகளின்  வைக்கெோெ 

கூறுணர்வி்ெ செோர்நதது.

4.  ப� சிற்றிெஙகள் �ோலிடிக்சிக் அமி�ம் ெற்றும் 

�ோர்வ்ோக்சின். கூறுணர்வு ்கோண்டோடுவது.

5.  தனிபபடட  ெற்றும்  சுற்றுபபு்றசசுை்� 

நெம்படுத்துதல்.

6.  ந�ோயோளிகள் ெற்றும் கடத்திகள்,  கண்டறிதல் 

ெற்றும் சிகிச்செ அளித்தல்.

7.9 சொல்தமாதைல்லா ர்டபி 

(ஈபர்த்த�ல்லா ர்டபி)

நபரிெம்  செோல்்ெோ்ெல்�ோ,  நபசில்்�க்்க் 

்கோண்டது.  அ்வ  ெனிதர்களிலும்  ெற்றும் 

முது்கலும்புயி  குடல்களின்  ஒடடுண்ணிக்ோக 

உள்்ெ. இது குடற்கோயசசெ்� வி்்விக்கி்றது, 

்டபோயடு  ெற்றும்  போரெோ்டபோயடு  கோயசசெல் 

உள்்டக்கியது.  இநத  நபரிெத்தின்  மிக 

முக்கியெோெ  நபரிெம்  செோல்்ெோ்ெல்�ோ  ்டபி, 

்டபோயடு கோயசசெ்� உண்டுபண்ணுகி்றது.

7.9.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

செோல்்ெோ்ெல்�ோ  கிரெோம்  ்�கடிவ்  குசசி  (1-3µm 

X 0.5 µm அ்வு). அ்வ �கரும் தன்்ெ ெற்றும் 

சுற்றுக்க்செயி்ை,  உ்்றயற்்ற  ெற்றும்  ஸநபோர் 

உண்டோக்கோத்வ (படம் 7.14).

ப்டம் 7.14:  செோல்்ெோ்ெல்�ோ  ்டபியின்  கிரெோம் 

செோயநெற்்றம்

்�க்நரெோடிக்  எபிதீலியல்  ்செல்கள்,  ்ென்்ெயோகவும் 

எளிதில்  தகர்நது  விைக்கூடியதோகவும்  ெோறுகி்றது 

ெற்றும்  அ்வ  அைகி,  அடுத்து  குறுக்கோக 

நெந�ோடடெோெ குடற்புண்விடடுச ்செல்கி்றது.

வயிற்றுபிடிபபு  ெற்றும்  வலி  நபோன்்ற்வ  குடலில் 

உள்்  திசுக்களின்  பணிகள்  தகர்த்தபடுவதோல் 

ஏற்படுகி்றது.

குடற்வில்்�களின்  சி்தவு  ெற்றும்  உள்்ோர்நத 

அரித்தல்,  இரெத்தகசிவி்ெ  ஏற்படுத்துகி்றது. 

அதிகபபடியோெ  செளிபநபோன்்ற  சுரெபபு,  நபசில்�ரி 

சீதநபதியில் முடிகி்றது.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.5  ஷி்கல்�ோ 

டி்சென்ரிநய ந�ோயநி்�

ஷி்கல்�ோ  டிஸ்சென்டிரிநய  நபசில்�ரி  சீதநபதி்ய 

ஏற்படுத்துகி்றது.  ந�ோயகிருமியோெது,  சுகோதோரெெற்்ற 

உண்வ  விழுஙகுவதின்  மூ�ம்  ஓம்புயிருக்கு 

உள்ந் ்செல்லுகி்றது.

நபசில்்�,  ்பருஙகுட்�  அ்டகி்றது 

ெற்றும்  வில்்�யின்  எபிதீலியல்  ்செல்களில் 

ஒடடிக்  ்கோள்கி்றது.  இது  பின்ெர்  ்செல்களுக்கு 

உள்ந்  ்பருக்கம்  அ்டகி்றது  ெற்றும்  �ோமிெோ 

புநரெோநபசியோலினுள்  ஊடுருவிகி்றது.  ந�ோயகோரெணி 

்பருக்கம்  அ்டயும்்போழுது  �சசுப்போரு்் 

உற்பத்தி ் செயகி்றது. இது வீக்கத்தி்ெ தூண்டுகி்றது 

ெற்றும் அதிகபபடியோெ திசு அழித்த்� தூண்டுகி்றது. 

இது  நெற்புரெ  எபிதிலியல்  ்செல்களில்  ்�க்நரெோஸிஸ 

அல்�து உடற்பகுதி இ்ை அழுகலுக்கு வழி்செயகி்றது.

7.8.7 சிசிச்ரசெ மறறும் �டுத்�ல்

1.  சிக்கல்  அல்�ோத  ஷி்கல்ந�ோஸிஸ  ஆெது 

சுய  வரெம்புக்கு  உடபடடது  அது  வைக்கெோக 

தோெோகநவ செரியோகிவிடும்.

2.  கடு்ெ  வோயநத  நி்�யில்  வோயவழி  உடல் 

நீர் வ்றடசி நீக்கல் சிகிச்செ (ORT) வைஙகுதல்
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7.9.2 வளர்ச்சி

இ்வ  கோற்று  சுவோசி  ெற்றும்  தன்னி்� 

விரும்பும்  கோற்றுசுவோசிகள்  உகநத  ்வபபநி்� 

37°C  ெற்றும்  pH  7.75  ஆகும்.  இ்வ 

பின்வரும்  ஊகடத்தில்  வ்ர்கின்்றெ  ெற்றும் 

குழுக்களின்  பு்றத்நதோற்்றத்தின்  கோடடுகின்்றெ 

(அடடவ்ண 7.12).

ஊ்டகம் குழுவின் பு்றத்ந�ாற்றம்

செத்து அகோர் குழுக்கள்  ்பரிதோெது 

வடடெோெது மிருதுவோெது ஒளி 

ஊடுருவும் தன்்ெ ்கோண்டது

்ெக் / கோன்க்கி 

அகோர்

நி்றெற்்ற  குழுக்கள்  (�ோக்நடோஸ 

்�ோதிக்கோத்வ)

SS -  அகோர் கருபபு  நி்ற  ்ெயம்  ்கோண்ட 

நி்றெற்்ற குழுக்கள்

அட்டவரை 7.12:  ஷி்கல்�ோ குழுவின் 

பு்றத்நதோற்்றம்

7.9.3 ந�ாய் உண்்டாக்கும் தி்றன்

செோல்்ெோ்ெல்�ோ  ்டபி:  ்டபோயடு  கோயசசெ்� 

ஏற்படுத்துகி்றது  ெற்றும்  அதன்  ந�ோயநி்� 

வழிமு்்ற வ்ரெபடம் 7.6 ஆல் வி்க்கபபடடுள்்து.

ந�ாய் த�ாறறு: 

உணவு, ெ�ம், விரெல்கள், ஈக்கள் ்செல்லும் வழி – 

ெ�வோய வழி (உட்செல்லுத்துதல்)

இன்குநப்ஷன் கருவி – 7-14 �ோடகள்

அது அழறசிக்கு உடபட்ட திசுக்கள் 

அழுக�ோகி  ெற்றும்  உதிர்நது  ்டபோயடு 

புண்கள்  ெடடும்  உள்்ெ.  இபபுண்கள்  இரெண்டு 

முக்கியெோெ  சிக்கல்க்்  உண்டோக்குகி்றது 

அ்வகுடல் து்்கள் ெற்றும் இரெத்தகசிவு ஆகும். 

செோல்்ெோ்ெல்�ோ ்டபி.

சொல்நமாதைல்லா ர்டபி வழிமுர்ற வரைப்டம் 

ந�ாய்நிரல

7.9.4 ந�ாய் ந�ாற்றம்

ந�ோயெோது வைக்கெோக த்�வலியில் ஆரெம்பித்து, 

உடல்நசெோர்வு  (அ்செௌகரியம்  உணர்தல்) 

பசியின்்ெ  பூசெபபடட  �ோக்கு,  வயிற்று  பகுதியில் 

அ்செௌகரியம்  கோணபபடடு  ெ�க்சிக்கல்  அல்�து 

வயிற்றுபநபோக்கு.

்கடடுநபோெ  உணவு  ெற்றும்  நீரி்ெ 

விழுஙகுவதின்  மூ�ம்  ந�ோயத்்தோற்று 

்ப்றபபடுகி்றது.

நபசில்்�  சிறுகுட்�  அ்டகி்றது  ெற்றும் 

குடல்வில்்�யின்  எபிதீலியல்  ்செல்களில் 

ஒடடிக்  ்கோள்கி்றது.  பின்ெர்  �ோமிெோ 

புநரெோநபரியோ ெற்றும் து்ண மீயூக்நகோநசெோவில் 

ஊடுருவிகி்றது.  இநத  நபசில்்�கள் 

நியூடநரெோபில்கள்  ெற்றும்  நெக்நரெோநபஜக்ோல் 

விழுஙகபபடுகின்்றெ.  அ்வ  ்செல்லுக்கு 

உள்ந் ்கோல்லுவ்த எதிர்க்கி்றது.

ந�ோயகிருமியோெது  மி்சென்ரிக்  நிணநீர் 

முடிசசுகளின்  உள்ந்  ்செல்கி்றது.  பின்ெர் 

அஙநக ் பருக்கம் அ்டகி்றது. பின்ெர் ் தோரெோசிக் 

குைோய வழிக்ோக இரெத்த ஓடடத்்த அ்டகி்றது.

நி்�யற்்ற  போக்டீரியோவி்ெ  ்தோடர்நது, 

உள்  உறுபபுக்ோெ  கல்லீரெல்,  க்ணயம், 

ெண்ணீரெல்,  எலும்பு  ெஞ்ஞை,  நு்ரெயீரெல், 

நிணநீர் முடிசசு,  சிறுநீரெகம் நபோன்்ற்வ ந�ோய 

்தோற்றுக்கு ஆ்ோகின்்றெ.

நபசில்்�  அதிகெோக,  பித்தப்பயில்  (பித்த 

நீர்)  ்பருக்கெ்டகி்றது,  ெற்றும்  ்தோடோசசியோக 

நபயர்ஸ  திடடுக்கள்  ெற்றும்  இலியத்தி்த 

உள்்டக்கிய குடலில் ்வளிநயற்்றபபடுகி்றது.

அது  அைற்சிக்கு  உடபடட  திசுக்கள்  அழுக�ோகி 

ெற்றும்  உதிர்நது  ்டபோயடு  புண்கள்  ெடடும் 

உள்்ெ.  இபபுண்கள்  இரெண்டு  முக்கியெோெ 

சிக்கல்க்்  உண்டோக்குகி்றது  அ்வகுடல் 

து்்கள்  ெற்றும்  இரெத்தகசிவு  ஆகும். 

செோல்்ெோ்ெல்�ோ ்டபி.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.6:  செோல்்ெோ்ெல்�ோ 

்டபியின் ந�ோய நி்�
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• ்ைபபோடநடோைபந�ோநெோ  ்ெகோ்� 

(கல்லீரெல் ெற்றும் ெண்ணிரெல் வீக்கம், ெோடிபபடி 

்ப்ரெக்சியோ (்தோடர்சசியோெ கோயசசெல்) ெற்றும் 

இ்ஞ  சிவபபு  -  புள்ளிகள்  (இரெண்டோம்  ெற்றும் 

மூன்்றோவது வோரெத்தில்).

7.9.5 ஆய்வக கண்்டறிவு

மாதிரிப்தபாருடகள்:

இரெத்தம்,  ெ�ம்,  சிறுநீர்  நபோன்்ற்வ  ்டபோயடு 

ந�ோயோளிகளிடமிருநது  நசெகரிக்கபபடுகி்றது. 

்போருத்தெோெ  ெோதிரிப்போருடகள்  நதர்வோெது 

ந�ோயின்  கோ�  அ்வி்ெ  செோர்நதது.  இது  ந�ோய 

ஆயவறுதிக்கு மிக முக்கியெோகும் (அடடவ்ண 7.13 

& படம் 7.15).

அட்டவரை 7.13:  ்டபோயடு ெோதிரிப்போருடக்் 

நசெகரித்தல்

ந�ாயின் 

காலஅளவு

மாதிரிப்தபாருடகள் 

ஆய்வு
% பாசிடிவ்டி

1 வது வோரெம் இரெத்த வ்ர்பபு 90

2 வது வோரெம் இரெத்த வ்ர்பபு

ெ� வ்ர்பபு

்வடோல் நசெோத்ெ 

75

50

கு்்றநத 

்டடடர்

3 வது வோரெம் ்வடோல் நசெோத்ெ

இரெத்த வ்ர்பபு

ெ� வ்ர்பபு

80-100

60

80

போக்டீரியோ  குடற்  கோயசசெ்�  கண்டறியும் 

பின்வரும் மு்்றக்் ்கோண்டு உள்்ெ.

• நபசில்்� பிரித்துஎடுத்தல்

• ஆன்டிபோடிகளின் ்செயல்மு்்ற வி்க்கம்

நபசில்ரலத் �னிரமப்படுத்து�ல்:

பின்வரும்  ெோதிரிப்போருடகளிலிருநது, ்டபோயடு 

நபசில்்�  தனி்ெபபடுத்தபபடுகி்றது,  அ்வ 

(7.14) இல் அடடவ்ணபடுத்தபபடடுள்்து.

ஆன்டிபோடிகளின்  ்செயல்வி்க்கம்: 

ஸ்�டுஸ்�டில் O ெற்றும் H ஆன்டிசீரெத்துடன் 

திரெடசி  ஆகுவ்த  ்வத்து  தனி்ெப-

படுத்தபபடடது கண்டறியபடுகி்றது.

ப்டம் 7.15:  SS  அகோரில்  செோல்்ெோ்ெல்�ோ 

்செடியின் குழு பு்றத்நதோற்்றம்

அட்டவரை 7.14:  பல்நவறு ெருத்துவ ெோதிரிப்போருடகளிலிருநது இருநது ்டபோயடு நபசில்்� 

தனி்ெபபடுத்துதல்

மாதிரிப்தபாருள் வளர்ப்பு �னிரமப்படுத்து�ல் முர்றகள்

இரெத்த வ்ர்பபு 5-10ml இரெத்தம், நசெகரிக்கபபடுகி்றது ெற்றும் டோநரெோநகோ்்ட செோறு அல்�து ் பல்செோறில் 

்கோண்ட இரெத்த வ்ர்பபு குடு்வயில் உட்செலுத்தபபடுகி்றது. இரெவு இன்குநப்ஷனுக்கு 

பி்றகு 37°C டோநரெோநகோந்ட நீர்ெ வ்ர்பபு நெக்கோன்கி ஊடகத்தில் து்ண வ்ர்பபோக 

வ்ர்த்தல்.  ்வளிறிய  குழுக்கள்  (�ோக்நடோஸ  ்�ோதிக்கோத)  குழுக்கள்  ்ெோக்கோன்கி 

அகோர்  ஊடகத்தில்  நதோன்றுதல்.  இது  உயிர்நவதியியல்  வி்ெகள்  ெற்றும்  �கரும் 

தன்்ெக்கு பயன்படுகி்றது.

உ்்றதல் வ்ர்பபு  (இரெத்த 

வ்ர்பபுக்கோெ  ெோற்று 

மு்்ற) 

5ml  இரெத்தம்  நுண்ணுயிர்  நீக்கம்  ்செயயபபட  நசெோத்ெக்  குைோயகளில் 

நசெகரிக்கபபடுகி்றது  ெற்றும்  அது  உ்்றதலுக்கு  உடபடுத்தபபடுகி்றது.  நுண்ணுயிர் 

நீக்கம்  ்செயயபபடட  கண்ணோடி  கம்பி  ்கோண்டு உ்்றதல் உ்டக்கபபடுகி்றது.  அது 

ைட்ரெபநடோ்கநெஸ  ்கோண்ட  ்பல்  நீர்ெத்தில்  நசெர்க்கபபடுகி்றது.  இது  இரெத்த 

உ்்றவி்ெ  ஜீரெணக்கி்றது.  ஆ்கயோல்  இதன்  மூ�ம்,  இரெத்த  உ்்றவினிலிருநது 

நபசில்்�கள் ்வளிநயறுகின்்றெ. பி்றகு இது ்ெக்கோன்கி அகோரில் து்ண வ்ர்பபு 

்செயயபபடுகி்றது.

ெ � த் தி லு ள் ் 

நு ண் ணு யி ரி க ் ் 

வ்ர்த்தல்

்ெக்கோன்கி  அகோர்,  DCA,  அல்�து  SS    அகோரில்  ந�ரெடியோக  ெ�  ெோதிரியோெது 

உட்செலுத்தபபடுகி்றது.  பின்ெர்  தடடுக்கள்  37°C  24  ெணிந�ரெம்  இன்குநபட 

்செயயபபடுகி்றது. பின்ெர் குறிபபிடட குழுக்கள் உற்றுந�ோக்கபபடடு கிரெோம் செோயநெற்்றம் 

மூ�ம் பி்றகு இது உறுதி ்செயயபபடுகி்றது.
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திைடசியாக்கு�ல்:

ரவ்டால் நசொ�ரை:

குடற்கோயசசெல்  ்கோண்ட  ந�ோயோளிகளில்  உள்் 

H  ெற்றும்  O  ஆன்டி்ஜெ்ெ  கண்டறியும்  திரெடசி 

நசெோத்ெ  ஆகும்.  முதல்  வோரெத்தின்  க்டசியில், 

சீரெத்தில்  செோல்்ெோ்ெல்�ோ  எதிர்ப்போருடகள் 

நதோன்றுகி்றது  ெற்றும்  குடற்கோயசசெலின்  3-வது 

வோரெத்தில் தீவரெெோக அதிகரிக்கி்றது.

7.9.6 �டுப்பு முர்ற

பல்நவறு வ்கயோெ  தடுபபூடடு  ்போருள்  ெற்றும் 

அவற்றின்  அ்வீடுகள்  அடடவ்ண  (7.15) 

வைஙகபபடடு உள்்து.

அட்டவரை 7.15:  பல்நவறு வ்கயோெ தடுபபூடடு 

்போருள் ெற்றும் அ்வீடு

�டுப்பூடடு 

தபாருள்

அளவீடு

TAB  தடுபபூடடு 

்போருள்

4-6  வோரெ  இ்ட்வளியில் 

0.5ml அ்வுகளில் 2 மு்்ற

்டபூரெல் ஒரு  �ோள்  விடடு  ஒரு  �ோள் 

மூன்று  மு்்ற  வைஙகதல். 

இது  3-5  வருடஙகளுக்கு 

65-96%  போதுகோபபு 

வைஙகுகி்றது.

்டபிம் vi ஒரு மு்்ற (25µg)

சிறுநீர் வளர்ப்பு:

சிறுநீர்  ெோதிரிப்போருள்கள்  ்ெயவி�க்கம் 

்செயயபபடுகி்றது ெற்றும் படிவெோெது ்செறிவூடடல் 

ஊடகத்தில்  ெற்றும்  பி்றகு  நதர்வுக்க�்வயில் 

உட்செலுத்தபபடுகி்றது.

7.9.7 சிகிச்ரசெ மறறும் �டுப்பு 

�டிவடிக்ரககள்

• ந�ோயோளிக்்க்  குணபபடுத்த  ஆன்டி 

போக்டீரியல் சிகிச்செ மிகவும் சி்றபபோக உள்்து.

• ஆம்பிசிலின்,  அநெோசிலின்  ெற்றும் 

நகோடி்ரெெோக்செோநசெோல்,  நபோன்்ற்வ 

்டபோயடு கோயசசெ்�க் குணபபடுத்து மிகவும் 

பயனுள்்தோய உள்்து.

• தற்்போழுது  (Ciprofloxain)  சிபநரெோபு்ோசெசின் 

தோன்  நதர்ந்தடுக்கபபடட  ெருநது  செோக்க்ட 

கழிவுகள்  ்வளிநயற்்றம்  சுத்தெோெ  நீர் 

வைஙகுதல்  ெற்றும்  உணவு  ்செயல்மு்்ற 

ெற்றும்  ்கயோளுதலில்  நெற்போர்்வ 

நபோன்்ற  சுகோதோரெெோெ  �டவடிக்்ககள் 

மூ�ம்  ்டபோயடு  கோயசசெல்  ்வற்றிகரெெோக 

கடடுபபடுத்த முடியும்.

ஏன்  செரியோக  ்க  கழுவுதல்,  ்தோற்று  ந�ோய 

பரெவ்�  கடடுபடுத்துவதற்கு  மிக  முக்கிய 

கோரெணியோக கருதபபடுகி்றது?

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

7.10 விப்ரிநயா காலநை

வ்்நத  குசசி  போக்டீரியோவின்  ஒன்்றோெது 

விபரிநயோ,  இது  ெருத்துவ  போக்டீரியோ�ஜியில் 

முக்கியெோெது.  அ்வகள்  கடல்  சூைல்  ெற்றும் 

உ�கம்  முழுவதும்  நெற்புரெ  நீர்பபகுதியிலும் 

இருக்கி்றது.  இது  விபரிநயோநெசிநய  என்்றக் 

குடும்பத்்தச  செோர்நத்து.  இநத  நபரிெத்தின்  மிக 

முக்கியெோெ உறுபபிெர் ஆகும். விபரிநயோ கோ�நரெ, 

கோ�ரெோவின்  ந�ோயக்கோரெணி  ஆகும்.  விபரிநயோ 

என்்ற வோர்த்்த �த்தின் வோர்த்்தயோெ விபரெநரெ 

என்்ற  வோர்த்்தயிலிருநது  ்ப்றபபடடது  ெற்றும் 

கோ�ரெோ  என்்ற  வோர்த்்த  நகோலி  என்்ற  கிநரெக்க 

வோர்த்்தயிலிருநது  ்ப்றபபடடது.  (இதற்கு 

பித்தெோகுதல் எெ ்போருள்படும் (படம் 7.16).

7.10.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

விபரிநயோ  கோ�நரெ,  கிரெோம்  ்�கடிவ்,  வ்்நத 

அல்�து கெோ வடிவம் (1.5µm X 0.2 – 0.4µm அ்வு) 

உ்்றயற்்ற  நுண்ணுயிரி  ஆகும்.  ஒரு  மு்ெ 

க்செயி்ை  ்கோண்ட  மிகவும்  நவகெோெ  �கர்வு 

்கோண்டது. இநத தனிச சி்றபபோெ �கர்வு, டோர்டிங 

�கர்வு என்று அ்ைக்கபபடுகி்றது. கடு்ெவோயநத 

கோ�ோரெோ  ந�ோயோளிகளிலிருநது  ்ப்றபபடட  செளி 

தகடடின்  ்ென்பட�த்்த  செோயநெற்றும்  ்போழுது 

விபரிநயோக்கள்  இ்ணயோெ  வரி்செயில் 

வரி்செபபடுத்தபபடடுள்்்த  போர்க்க�ோம்.  இது 

ரெோபர்ட கோக்கோல் மீன் நபோன்்ற அ்ெபபு என்று (fish 

in appearance) என்று விவரிக்கபபடடது.

7.10.2 வளர்ச்சி பண்புகள்

விபரிநயோ கோ�ரெோ, உறுதியோெ கோற்று சுவோசிகள். 

இது  கோரெ  ஊடகத்தில்,  உகநத  ்வபபநி்� 

37°C  ெற்றும்  pH  8.2  �ன்்றோக  வ்ரும். 
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இது  உபபு  விரும்போத்வ  ஆ்கயோல்  அதிக 

அடர்த்தி  ்கோண்ட  நசெோடியம்  குந்ோ்ரெடு  (7% 

அதிகெோக) வ்ரெ முடியோது  (படம் 7.17). விபரிநயோ 

கோ�நரெ  வ்ர்க்கபபடும்  சி�  ஊடகஙகள், 

படடியலிடபபடடுள்்ெ (அடடவ்ண 7.16).

அட்டவரை 7.16: 

ஊ்டகம் குழு பு்றத்ந�ாற்றம்

செத்து அகோர் குழுக்கள்  ஈரெபபதத்துடன் 

ஒளி  ஊடுறுவும்  தன்்ெ 

வடடெோெ  தட்ட  ஒளி 

அனுபபபபடும்  ்போழுது 

இ்நீ� நி்றத்துடன் உள்்ெ.

ந ெ க் க ோ ன் கி 

அகோர்

குழுக்கள்  முதலில்  நி்றெற்று 

கோணபபடும்.  நீண்ட  கோ� 

இன்குநப்ஷனில்  இருக்கும் 

பின்  அ்வ  சிவபபோக 

ெோறுகின்்றெ.  இதற்கு 

கோரெணம்  கோ�ம்  தோழ்த்திய 

�ோக்நடோஸ ்�ோதித்தல். 

்தநயோசெல்நபட 

சிடநரெட  ்பல் 

சுக்நரெோஸ  அகோர் 

(pH 8.6)

இது  நதர்வு  ஊடகெோக 

லி ப ரி ந ய ோ ் வ 

த னி ் ெ ப ப டு த் த 

பயன்படுகி்றது. இது சுக்நரெோஸ 

்�ோதித்தோல்  ்பரிய  ெஞசெள் 

குழி  குழுக்க்்  உற்பத்தி 

்செயகி்றது.

ப்டம் 7.16:  விபரிநயோ கோ�நரெ – கிரெோம் செோயநெற்்றம் ப்டம் 7.17:  TCBS  ஊடகத்தில்  விபரிநயோ  கோ�நரெ 

குழுவின் பு்றத்நதோற்்றம்

வி. காலேர

ெசல் ஊட்டச்சத்து இழப்பு

ேகங்கிேலாைசடு

வாங்கி

ெசல் சவ்வு

அதிகரிக்கப்பட்ட

அடினிைலட் ைசக்ேளஸ்

ெசயல் பாடு

காலரா நச்சு
வயிற்றுப்ேபாக்கு

ப்டம் 7.18:  கோ�ரெோ �சசின் ்செயல்மு்்ற வி்க்கம்

7.10.3 கு்டல் �ச்சு

விபரிநயோக்கள்  குடல்  எபிதீலியல்  ்செல்களில் 

்பருக்கம்  அ்டநது,  குடற்�சசி்ெ 

உற்பத்தி  ்செயகி்றது.  அது  கோ�ரெோ  �சசு  என்று 

அ்ைக்கபபடுகி்றது.  இது  குந்ோரெஜென்  என்றும் 

(CT)  அறியபபடுகி்றது.  இநத  �சசு  நதோரெோயெோக 

84,000  டோல்டன்  ெற்றும்  இரெண்டு  ்பரிய 

து்ண  அ�குகள்  குறிபபோக  A  ெற்றும்  B 

ஆகும்.  Aவில்  ஒநரெநயோரு  து்ண அ�கும்  (1A) 

ஆெோல் B வில் 5 து்ண அ�குகளும் உள்்ெ 

(படம் 7.18).
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தசெயல்முர்ற:

• �டுசிறுகுடலின்  (Jejunam)  எபிதீலியல் 

்செல்களில்  நெற்பு்றத்தில்  உள்் 

நகஙகிளிநயோ்செடு (GM) வோஙகி குறி்செல்கள் 

உடன்  குடல்�சசின்  B  அ�கு  ஒடடிக் 

்கோள்கி்றது.

• ்செயல்மிகு து்ணஅ�கு A,  பின்ெர் இ�க்கு 

்செல்களில் நு்ைநது பின்ெர் அ்வ இரெண்டு 

துண்டுக்ோக  பிரிகின்்றெ.  அ்வ  A1 

ெற்றும்  A2.  A2  துண்டோெது  ்செயல்மிகு  A1 

துண்டி்ெ B-துண்டுடன் இ்ணக்கி்றது.

• A1  துண்டோெது,  ்தோடர்சசியோெ,  ்செல் 

அடி்ெ்�ட  ்செக்கந்ஸ  ்�ோதியி்ெ 

தூண்டுகி்றது,  இதன்  ்தோடர்போக  CAMP 

இ�க்கு  ்செல்களில்  நசெகரிக்கபபடுகி்றது.  இது, 

அதிக  அ்வி�ோெ  நீர்  ெற்றும்  மின்ெோற் 

பகு்போருள்  நீர்ெம்  சிறுகுடல்  லூயெனில் 

்கோடடபபடுகின்்றெ.  ஆ்கயோல்  மிகுதியோெ 

நீர்ெ வயிற்றுபநபோக்கில் முடிகி்றது.

7.10.4 ந�ாய்நிரல

விபரிநயோ கோ�நரெயின் ந�ோயநி்� ்செயல்மு்்ற 

கீநை  உள்்  வழிமு்்ற  வ்ரெபடம்  7.7 

விவரிக்கபபடடுள்்து.

ந�ோயத்்தோற்றின் 

ஆதோரெம் 

-  ் கடடுபநபோெ 

உணவு ெற்றும் நீர்

ந�ோய நு்ைவிடம் - ெ�-வோய வழி

ந�ோய ்தோற்றுபகுதி - சிறுகுடல்

இன்குநப்ஷன் கோ�ம் -  கு்்றவோெ ந�ரெம் 

முதல் 5 �ோடகள் 

(வைக்கெோக 2-3  

�ோடகள்)

விபரிநயோ கோ�நரெ. கோ�ரெோ்வ வி்்விக்கி்றது. 

இது ஒரு கடு்ெயோெ வயிற்றுபநபோக்கு ந�ோய 

ஆகும்.

ெனிதனில்,  விபரிநயோ,  ்கடடுபநபோெ  உணவு 

அல்�து நீர் மூ�ம் வோயவழியோக நு்ைகின்்றெ. 

உட்கோள்்பபடட  ந�ோயகிருமிகள் 

இ்ரெப்பயின்  அமி�  தடுப்ப  கடநது 

சிறுகுடலில் ்பருக்கம் அ்டகி்றது.

சிறுகுடலில்,  விபரிநயோ செளி தடுபபில் ஊடுருவி 

ெற்றும் ்ெக்நரெோவில்்�யின் எபிதீலியல் 

்செல்களில் ஒடடிக்்கோண்டு ெற்றும் ்பருக்கம் 

அ்டகி்றது.  விபரிநயோக்கள் கண்டிபபோக, 

நெல் ந�ோயகோரெணி ஆகும் ெற்றும் கடலில் 

ஆைெோக ஊடுருவி ்செல்வதில்்�. ஆ்கயோல் 

போக்டீரிமீயோ இல்்�.  விபரிநயோ கோ�நரெயின் 

வீரீயத்தன்்ெக்கு கோரெணம் கோ�ரெோ �சசு 

(அதன் ்செயல்மு்்ற வி்க்கம்  7.10.3 

விவரிக்கபபடடுள்்து).

நெலும்,  �சசெோெ நசெோடியம் ெற்றும் குந்ோ்ரெடு 

குடலில் உறிஞசெபபடுவ்தத் தடுக்கி்றது.

ந�ோய நி்� ெற்றும் நகோ்ோறுகள் அதிகெோெ 

நீர் ெற்றும் மின்ெோற் பகுபபு்போருள் நீர்ெம் 

கு்்றத்த�ோல் ஏற்படுகி்றது.

்வளிநயற்்றபபடட திரெவம்,  ெணெற்்றது ெற்றும் 

சிறுதுகள் ்கோண்ட செளிக்் ்கோண்டது. 

ஆ்கயோல் இது நசெோறு வடித்த தண்ணீர் 

நபோன்்ற ெ�ம் என்று கூ்றபபடுகி்றது.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.7  விபரிநயோ கோ�நரெயின் 

ந�ோய நி்�

ஒரு�ோளில்  கோ�ரெோவின் 

நபோது  ஒரு  �ோளில்  

20-30 லிடடர் நீர் இைபபு 

ஏற்படுகி்றது.

இ்ரெப்ப  குடல்  அைற்சியில்  கோ�ோரெோ  ஏன் 

மிகவும் கடு்ெ வோயநதது?

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

இயற்்கயோெ விபரிநயோ 

கோ�நரெ  ்தோற்று 

ெனிதர்களில்  ெடடுநெ 

ஏற்படுகி்றது.
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7.10.5 ந�ாய் நிரல

நீர்  இைபபு,  சிறுநீர்பபிடிபபு,  (Anuria)  த்செ  பிடிபபு, 

்கநபோகந�மியோ  (இரெத்ததில்  கு்்றவோெ 

்போடடோசியம்)  ெற்றும்  வ்ர்சி்த  ெோற்்றம் 

அசிநடோஸிஸ  (ஊநீரில்  கு்்றவோெ  அடர்த்தியில் 

்பகோர்பநெடஸ).

7.10.6 ஆய்வக கண்்டறிவு

மாதிரிப்தபாருடகள்: ெ�ம் நசெகரித்தல்

ந�ரெடி  நுண்நணோக்கியல்:  துரிதெோெ 

கண்டுபிடிபபுக்கு இது ஒரு தகுநத மு்்ற கி்டயோது. 

விபரிநயோவின் குறிபபிடட டோர்டிங �கர்வு டோர்க் – 

பீல்ட நுண்நணோக்கியோல் உற்று ந�ோக்க முடியும்.

வளர்ப்பு: ெ�ம்  ெோதிரிப்போருடகள்,  ந�ரெடியோக 

்ெக்கோன்கி  அகோர்  ெற்றும்  TCBS  அகோரில் 

உட்செலுத்தபபடுகி்றது. பி்றகு தடடுக்கள் 37°C இரெவு 

முழுவதும்  இன்குநபட  ்செயயபபடடு,  குறிபபிடட 

குழுக்களுக்கோக  கண்டறியபபடுகின்்றெ. 

குழுக்கள் கிரெோம் செோயநெற்்றம் ெற்றும் ஆக்ஸிநடஸ 

நசெோத்ெ மூ�ம் அ்டயோ்ம் கோணபபடுகி்றது.

7.10.7 ந�ாய்த்�டுப்பு (Prophylaxis)

1. ்போதுவோெ �டவடிக்்ககள்:

• தூய்ரமபடுத்துதிய �ண்ணீரை 

வழஙகு�ல்

• சுற்றுபபு்ற சுகோதரெத்தி்ெ நெம்படுத்துதல்

• ந�ோய  தோக்கபபடடவர்கள் 

தனி்ெபடுத்தபபட  நவண்டும்  ெற்றும் 

அவர்களின்  கழிவு  ்போருடகள்  சுத்தம் 

்செயயபபட நவண்டும்.

2.  தடுபபூடடு  ்போருள்:  இரெண்டு  வ்கயோெ 

வோயவழி  தடுபபூடடு  ்போருடகள்  தற்்போழுது 

பயன்படுத்தபடுகின்்றெ.

• ்கோல்�பபடட  வோயவழி  முழு  ்செல் 

தடுபபூடடு ்போருள்கள்.

• உயிருள்் வோயவழி தடுபபூடடு்போருள்.

7.10.8 சிகிச்ரசெ

1. வாய்வழி நீர் இழப்பு சிகிச்ரசெ: கடு்ெயோெ 

நீர் இைபபு ெற்றும் உபபு பற்்றோக்கு்்ற்ய, 

நீர் இைபபு சிகிச்செயின் மூ�ம் சிகிச்செ 

அளிக்க முடியும் (உ�க சுகோதரெ நிறுவெம் 

பரிநது்ரெத்தலின் படி).

முழு்ெயோெ  கோ�ரெோ 

தடுபபூடடு  ்போருள் 

க ண் டு பி டி க் க ப -

பிடவில்்�.

2. ஆன்டிபயாடிக்: இது  இரெண்டோம்நி்� 

முக்கியத்துவம்  வோயநதோக  உள்்து. 

வோயவழி  ்டடரெோ்செக்கின்,  விபரிநயோ 

்வளிநயற்்றம்  கோ�த்தி்ெ  கு்்றபபதற்கு 

பரிநது்ரெக்கபபடடது.

7.11 ரமக்நகாபாக்டீரியம் 

டியூபர்குநளாசிஸ (டியூபர்கில் 

ப்நபசில்லஸ)

நபரிெம்  ்ெக்நகோபோக்டீரியெோெது  அதன்  தடித்த 

(அடர்நத),  சிக்க�ோெ,  அதிக  ்கோழுபபுகள்  ்கோண்ட 

்ெழுகு  நபோன்்ற  ்செல்  சுவர்க்்க்  ்கோண்டதோல் 

ெற்்ற்வகளிலிருநது  நவறுபடுத்தபபடுகி்றது. 

இநத  அதிக  ்கோழுபபு  உள்்டஙகிய  ்போருடகந் 

(்ெநகோலிக்  அமி�ம்)  அல்�து  நி்றமிைத்த்� 

எதிர்க்கும்  தன்்ெயோெது  (கோர்பல் 

பியூைனுடன்  செோயநெற்றிய  பி்றகு  இபபண்புகள் 

வலுவோெ  அமி�த்தோல்  அளிக்கபபடுகி்றது.  ப� 

்ெக்நகோபோக்டீரியம்  சிற்றிெஙகள்  செோறுண்ணிகள் 

ஆகும்.  ஆெோல்  பல்நவறு  சிற்றிெஙகள்  அதிகம் 

குறிபபோக  ெனிதர்களுக்கு  ந�ோய  உண்டோக்கும் 

நுண்ணுயிர்க்ோக உள்்ெ).

்ெக்நகோபோக்டீரியம் டியூபர்குந்ோசிஸ என்பநத 

கோசெந�ோய  உண்டோக்கும்  ந�ோயகோரெணியோகும். 

இது  ஒரு  உயிர்  ்கோல்லி  ந�ோய  ஆகும்.  இநந�ோய 

வ்ரும்  �ோடுகளில்  ்பரும்போ�ோெ  தீவிரெத்  ்தோற்று 

ந�ோயகளில் முதல் இடத்்த வகிக்கி்றது. TB என்பது 

நு்ரெயீரெல்  ்தோற்றுகளில்  முதன்்ெயோெ்வ 

ஆெோல் உடலின் பி்ற பகுதிகளுக்கு பரெவ�ோம்.

்மக்த�ாபாக்டீரியம்  டியூபர்குந்ோசிஸ  எனும் 

்பயர் பின்வருவெவற்றிலிருநது ்ப்றபபடடுள்்து. 

• ்ெக்நகோபோக்டீரியம்  –  (கிநரெக்க)  – 

போக்டீரியம் நபோன்்ற பூஞ்செ

• டிபூர்குந்ோசிஸ  -  (�த்தின்)  –  வீக்கம் 

அல்�து குமிழ்

7.11.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

இ்வகள் அமி�த்்த கடத்தும் நபசில்்�, செற்று 

வ்்நத  கம்பி  நபோன்்ற,  இ்வ  தனியோகநவோ 

அல்�து  சிறு  குழுக்க்ோகநவோ  இருக்க�ோம். 
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அ்வகள்  தன்்ெயற்்ற்வ,  ஸநபோர்க்ற்்ற, 

உ்்றக்ற்்ற்வ போக்டீரியோவோகும்.

7.11.2 நுண்ணுயிர் வளர்ச்சி பண்புகள்

இ்வகள்  கடடோய  சுவோசிகள்,  உகநத 

்வபபநி்�  என்பது  37°C,  உகநத  pH  என்பது 

6.4-7.0  ஆகும்.  இநநுண்ணுயிரிகள்  �ன்கு 

்செறிவூடடபபடட  வ்ர்சசி  ஊடகத்தில்  �ன்கு 

வ்ரும்  –  அ்வ  ந�ோ்வன்ஸடீன்  ்ஜென்சென் 

வ்ர்  ஊடகம்  ஆகும்.  குழுக்கள்  ஏ்றத்தோை  2-3 

வோரெஙகளில்  நதோன்றுகின்்றெ.  குழுக்க்ோெது 

வரெண்டு,  கடிெெோெ,  உயர்நத  ஒழுஙகற்்ற 

குழுக்களுடன் சுருஙகிய நெற்பரெபபு ்தோடக்கத்தில் 

க்ரீம்  ்வள்்்யிலும்  பி்றகு  ெஞசெ்ோக 

ெோற்்றெ்டகின்்றெ படம் 7.19.

7.11.3 ந�ாய்நிரல

ெனித  கோசெந�ோய  என்பது  இரெண்டு  அ்ெபபோகப 

பிரிக்கபபடடுள்்ெ.  அ்வகள்  முதல்  நி்�  TB  

ெற்றும் இரெண்டோம் நி்�TB வழிமு்்ற வ்ரெபடம் 7.8.

முதல்நி்�  கோசெந�ோயின்  ந�ோயநி்�்ய 

வரி்செ வி்க்கபபடத்தில் வி்க்கபபடடுள்்து.

ந�ோயின் ஆதோரெம் – கோற்று நீர்துளிகள்

இன்குநப்ஷன் கோ�ம் - 3-6 வோரெஙகள்

இரெண்டோம்  நி்�  TB  (பிந்தய  முதன்்ெ 

நி்�  TB)  இ்வ  முதன்்ெ  சி்தவின்  ெறு 

்செயல்போடு தன்்ெயிெோல் அல்�து ்வளிபு்ற ெறு 

்தோற்றிெோல்  உண்டோகி்றது.  இரெண்டோம்  TBயின் 

கடடியோெது ் பரும்போலும் ப�மு்்ற நு்ரெயீரெலின் 

மு்ெ  (உசசி)  பகுதியில்  நதோன்கின்்றெ. 

வி்ெகளின் சி்தவுப்போரு்ோெது திசுக்க்் 

நசெதெ்டயச ்செயது ்பரிய உ்்றபோற் கடடியோக 

உருவோக்குகின்்றெ. அ்வநய கோசெந�ோயசீழ்கடடி 

(கோசெந�ோயகடடி என்று ்பயரிடபபடுகின்்றது).

சி்தநத  உ்்றபோற்கடடி  ெற்றும்  குழிவுகள் 

உள்்  நி்�நய  இரெண்டோம்  நி்�  TBயின் 

இரெண்டு  முக்கிய  ெருத்துவ  நி்�க்ோக 

கோணபபடுகின்்றெ.  இநத  குழிவுகள் 

இரெத்தக்குைோயக்்  உ்டக்க�ோம்,  பி்றகு 

நபசில்்�கள் உடல் முழுவதும்  பரெவி உ்டநது 

சுவோசெபபோ்த  வழியோக  ந�ோய  நுண்ணுயிரிகள் 

கோற்று  ெற்றும்  உமிழ்நீரில்  ்வளிநயறுவதோந� 

இ்வ தி்றநத நி்� கோசெந�ோய எெபபடுகின்்றது 

படம் 7.20.

7.11.4 மருத்துவ அறிகுறிகள்

மூன்று  முதல்  �ோன்கு  வோரெஙகளுக்கு  நெல் 

்தோடர்நது  இரும்பல்,  எ்டகு்்றவு,  கோயசசெல், 

இரெவு வியர்த்தல், பசியின்்ெ.

7.20:  எல்.்ஜெ  நுண்ணுயிர்  வ்ர்  ஊடகத்தின் 

நெல்  ்ெக்நகோபோக்டீரியம்  டியூபர்குந்ோசிஸ 

குழுக்களின் பு்றத்நதோற்்றம்.

டியூபர்கிள்  நபசில்்�கள்  ்போதுவோக 

உயிரிகளுக்கு  சுவோசித்தல்  வழிநய 

நு்ைகின்்றெ. நபசில்்�கள் உள்ளிழுக்கபபடட 

்போழுது,  நபசில்்�  கோற்று்பயின் 

ெோக்நரெோபோஜகளுக்குள்  நு்ைகின்்றெ,  அஙகு 

அ்வ வ்ர்நது இெப்பருக்கெ்டயும்.

ப்டம் 7.19:  அமி�திட  செோயநெற்்றம்  – 

்ெக்நகோபோக்டீரியம் டியூபர்குந்ோஸிஸ

ப்டம் 7.20:  LJ  ஊடகத்தில்  ்ெக்நகோபோக்டீரியம் 

டியூபர்குந்ோஸிஸ குழு பு்றத்நதோற்்றம்
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ஏன்  ்ெக்நகோபோக்டீரியம்  டியூபர்குந்ோசிஸ 

உ�கின் மிக ஆபத்தோெ ந�ோயக்கிருமி?

உயர் சிந�ரை நகள்விகள்

7.11.5 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

மாதிரிப்தபாருள்:  நு்ரெயீரெல்  கோசெந�ோயின் 

்பரும்போலும் வைக்கெோெ ெோதிரி என்பது செளி ஆகும்.

ந�ைடி நுண்நைாக்கியியல்: செளி  (அ)  நகோ்ை 

ெோதிரிப்போருளிலிருநது பூசசு தயோரிக்கபபடடு ஜீல் 

நீல்சென் நுடபத்தோல் செோயநெற்்றபபடுகின்்றது. இ்வ 

எண்்ணய  மூழ்கு  ்போரு்ருகு  ்�ன்ஸின்  கீழ் 

ஆயவு ் செயயபபடுகின்்றெ. அமி� திட செோயநெற்றும் 

மு்்றயில்  நீ�  பின்பு�த்திற்கு  எதிரெோக  அடர் 

சிவபபில் நபசில்்�கள் நதோன்றுகின்்றெ.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு: ெோதிரிப்போரு்்  எல்.

்ஜெ  ஊடகத்தின்  நெல்  உட்செலுத்தபபடடு  37°C 

இல்  இரெண்டு  வோரெத்திற்கு  இன்குநபட  ்செயயும் 

்போழுது ்போதுவோக 2-8 வோரெஙகளில் டியூபர்கிள் 

நபசில்்�கள் வ்ர்சசிய்டகின்்றெ. ஜீல் நீல்சென் 

செோயநெற்்றல்  நுடபத்தோல்  போக்டீரிய  வ்ர்சசி்ய 

உறுதிபபடுத்தபபடுகி்றது.

1. டியூபர்குலின் ந�ால் நசொ�ரை:

ெோன்டோக்ஸ  நசெோத்ெ:  இ்வ  வைக்கெோக 

பயன்படுத்தபபடும் மு்்றயோகும். இசநசெோத்ெயில் 

நு்ரெயீரெலின்  கீழ்ெடல்  பகுதியில்  ்தோடர்நது 

கோணபபடும்  சி்தநவ  கோன்குவியம் 

எெபபடுகின்்றது.  இக்கோன்குவியத்துடன் 

வீஙகிய  ்ை�ோர்  நிணநீர்  முடிசசுக்்நய 

முதன்்ெ  அ்ணவு  (பிரெெரி  கோம்பி்க்ஸ) 

எெபபடுகி்றது.

வசிபபில்�ோத  ெோக்நரெோபோஜகளும்  ்தோற்று 

ஏற்படட  இடத்திற்கு  ஈர்க்கபபடடு  ெற்றும் 

அம்நெக்நரெோபோஜகள் டியூபர்கிள் நபசில்்�க்் 

விழுஙகுகின்்றெ.  நபசில்்�கள்  நிணநீர் 

குைோயகள் வழிநய பக்க நிணநீர் முடிசசுகளுக்கு 

எடுத்துச ்செல்�பபடுகின்்றெ.

நிணநீர்  முடிசசுகளில்,  ்செல்  இ்டயீடோெ 

ந�ோயதடுபபோற்்றல்  தூண்டபபடுகின்்றது.  

CMIயின்  எதிர்்செயல்  நெலும்  நுண்ணுயிரிகள் 

பரெவுவ்த தடுக்க உதவுகின்்றெ.

கடடியில்  சி்தநத  திசுக்கள்  ெற்றும்  இ்றநத 

ெோக்நரெோபோஜக்்  ்கோண்டுள்்ெ.  எெநவ 

இ்வ  கடடியோக  ெோற்்றபபடுகி்றது  எெ 

குறிபபிடபபடுகி்றது.  ்போதுவோக  குறுெணிகள் 

உருவோதல்  என்பநத முதன்்ெ  ்தோற்்்ற ஒரு 

எல்்�க்கு உடபடுத்த நபோதுெோெதோகும்.

்தோற்றின் 10 �ோடகளுக்குள்,  T-லிம்நபோ்செடகள் 

லிம்நபோ்செடக்்  உற்பத்தி  ்செயகின்்றெ. 

அ்வ  ெோக்நரெோபோஜக்்  ்செயல்படுத்தி 

குறுெணிக்்  உருவோக்க  வழிவகுக்கி்றது. 

ந�ோய  ்தோற்றுகளின்  குவியஙக்் 

சுற்றிலும்  நதோன்கின்்றெ.  ்செயல்படுத்தபபடட 

ெோக்நரெோபோஜகள் எபபிதிலியோயடு ்செல்கள் எெக் 

குறிபபிடபபடுகின்்றது.  அ்வ  ஒன்றுடன்  ஒன்று 

இ்ணத்து  ப�  உடகருக்க்்  ்கோண்டு 

்பரிய்செல்கள் உருவோக்கின்்றெ.

சி� �பரில், சி்தவோெ திசுக்கள் பி்றகு ் செய�ற்்ற 

திசுக்கள்  அடர்நத  தழும்போக  உருவோகின்்றது, 

பி்றகு  அ்வ  க்ரெபடிநத்வயோக�ோம். 

சி�  ்செய�ற்்ற  நபசில்்�கள்.  அபபகுதியில் 

நி்�யோக  தஙகி நிற்கின்்றெ,  அ்வ மீண்டும் 

்செயல்தன்்ெ  ்பறும்்போழுது  பிந்தய 

முதன்்ெ கோசெந�ோயி்ெ உண்டோக்குகின்்றெ.

இ்ம்  பருவ  ந�ோயோளிகளில்  கோன்குவியத்தில் 

உள்்  இரெத்த  குைோயகள்  பி்வு  (உ்டபபு) 

ஏற்படுகின்்றது.  பி்றகு  இநத  நபசில்்�கள் 

உடல்  முழுவதும்  பரெவி  ப�  கடடிக்் 

உருவோக்குவ்தநய ்ெ�ரி கோசெந�ோய ஆகும்.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 7.8  முதன்்ெ கோசெந�ோயின் 

ந�ோயநி்�
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5 Tu ்கோண்ட 0.1 மி.லி PPD (தூய்ெயோக்கபபடட 

புரெதப ்போருள்) முன் ்க ெடக்கு பகுதியில் நதோல் 

வழியோக  உட்செலுத்தபபடுகி்றது.  அவ்விடத்்த 

48-72  ெணிந�ரெஙகளுக்கு  பி்றகு  தடித்த 

பகுதி்ய  அ்விட  நவண்டும்  (மிமீ  விடடத்தில்) 

படம் 7.21.

பாசிடடிவ் நசொ�ரை: தடுத்திருத்தலின் விடடம் 10 

மிமீ  அல்�து  அதற்கு  நெல்  இருபப்த  போசிடடிவ் 

எெ கருதபபடுகி்றது.

த�கடடிவ் நசொ�ரை:

தடித்திருத்தலின் அ்வு 5mm அல்�து அதற்கு கீழ் 

எனில் அ்வ ்�கடடிவ் எெ கருதபபடுகி்றது.

2. ஜீன் எக்ஸபர்ட MTB:

இது  ஒரு  தோனியஙகும்  நசெோத்ெ மு்்ற ஆகும். 

இ்வ  ்ெக்நகோபோக்டீரிய  டியூபர்குந்ோசிஸற்கு 

குறிபபிடட  டி.என்.ஏ  ்தோடர்  வரி்செக்்க் 

கண்டறிவதற்கும்,  PCR  மு்்றயோல்  ரிபம்போசின் 

ஆன்டிபயோடிக்  எெ  கண்டறியபபடுகி்றது. 

நசெோத்ெயின்  முடிவுக்்  இரெண்டு  ெணி 

ந�ரெத்திற்குள் ்ப்றமுடியும்.

7.11.6 சிகிச்ரசெ

எதிர்கோசெந�ோய  ெருநதுகள்  இரெண்டு  வ்கயோெ 

கோரெணிக்்  உள்்டஙகியுள்்ெ.  அ்வ 

போக்டீரிசியல்  கோரெணிகள்  –  ரிபோம்போசின்  (R), 

ஐநசெோ்�யோசிட  (H),  ்பரெோசிெ்ெட  (Z), 

ஸட்ரெபநடோ்ெசின்.

பாக்டீரிநயாஸ்டாடிக் காைணிகள்:

TB ந�ோய சிகிச்செ திடடத்திற்கு தீவிரெ நி்�யில் 

இரெண்டு  ெோதஙகளுக்கு  ஐநசெோ்ெயோசிட, 

ரிபோம்போசினின்,  ்பரெசிெ்ெட  ெற்றும் 

ஈதம்பியூடடோல்  நபோன்்ற்வயும்  பின்  �ோன்கு 

ெோதஙகளுக்கு  ஐநசெோ்ெயோசிட,  ரிபோம்போசின் 

நபோன்்ற்வ  ந�ோய  திடட  சிகிச்செ  திடடத்தில் 

ெருநதுக்்  ்கோண்டு  TBயின்  தீவிரெ நி்�யில் 

ந�ோய சிகிச்செ திடடத்தில் அளிக்கபபடுகி்றது.

7.11.7 �டுப்பு மறறும் கடடுபாடடு 

�்டவடிக்ரககள்

பி.சி.ஜி (நபசில்்� – கோல்ெட, கியூரின்) உயிருள்் 

வீரியம்  கு்்றநத  தடுபபூசியி்ெ  நதோலினுள் 

உட்செலுத்துவதோல்  ந�ோயதடுபபோற்்றல் 

வ்ர்சசி்பறுகின்்றது.  இநந�ோய  தடுபபோற்்றல் 

ஏ்றத்தோை பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீடித்திருக்கும்.

பின்வரும்  ்போதுவோெ  அ்்வக்் 

்கோண்டு TB ந�ோயி்ெ தடுக்க முடியும் அ்வ

1.  நபோதுெோெ ஊடடசெத்து

2.  �ல்� சுகோதோரெத்்த பயிற்சி ் செயதல் (்கக்் 

கழுவுதல்)

3.  சுகோதோரெ ��க் கல்வி

4.  இரும்ென் தும்ெல் வரும் ்போழுது துணிக்் 

்கோண்டு  வோயி்ெ  மூடிக்்கோள்் 

நவண்டும்.

  ெோர்ச  24  உ�க 

கோசெந�ோய  திெெோக 

்கோண்டோடபபடுகி்றது.

7.12 டிரிப்நபானிமா பாலி்டம்

டிரிபநபோனிெோ  போலிடம்  ஸ்பநரெோகிடநடசிநய 

எனும்  குடும்பத்்தச  செோர்நததோகும்.  அ்வகள் 

்ெல்லிய  ஸ்பநரெோகீடகள்  �ன்கு  சுைன்று 

கூர்்ெயோெ  மு்ெக்்க்  ்கோண்டுள்்ெ. 

அவற்றில் சி� ெனிதருக்கு ந�ோயி்ெ வோய ெற்றும் 

பி்றபபுறுபபுகளில் இயல்பு நி்� நுண்ணுயிர்க்ோக 

உள்்ெ.  இநந�ோயகிருமிகள்  கடடோய 

ஒடடுண்ணி  ெற்றும்  ந�ோய  டிரிபநபோனிெோவோல் 

ப்டம் 7.21:  ெோன்டோக்ஸ நசெோத்ெ
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உண்டோக்கபபடுவதோல்  டிரிபநபோ்�ெநடோஸஸ 

என்்ற்ைக்கபபடுகின்்றது. டிரிபநபோனிெோ போலிடம் 

என்பநத  சிபிலிஸஸின்  ந�ோய  கோரெணி  ஆகும். 

டிரிபநபோனிெோ  போலிடம்  என்்ற  வோர்்த  கிநரெக்க 

வோர்்தயிலிருநது  ்ப்றபபடடுள்்து.  யோ்தனில் 

(அதோவது)  –  டிரிபநபோஸ  –  சுைற்சி,  நிெோ  –  நூல் 

ெற்றும் போலிடம் – ்வளிர் செோயநெற்்றல்.

7.12.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

இ்வ  ்ெல்லிய,  ்ென்்ெயோெ 

ஸ்பநரெோகிடகள்  கூம்புகின்்ற  (கூர்்ெயோெ) 

மு்ெகளுடன்,  ஏ்றத்தோை  10µm  நீ்ம்  ெற்றும் 

0.1  –  0.2µm  அக�ம் ஆகும்.  இ்வ  ஏ்றத்தோை  10 

சீரெோெ  சுைல்க்்  ்பற்றுள்்ெ,  கூர்்ெயோெ 

ெற்றும்  நகோணஙகள்,  1µm  அ்வில்  சீரெோெ 

இ்ட்வளியில்  ்கோண்டுள்்ெ.  அதன் 

தீவிரெெோக  �கரும்தன்்ெ  (உள்க்செயி்ை), 

உடல்  முழுவதும்  ்�கிழ்தன்்ெயுடன் 

முன்ந�ோக்கியும்,  பின்ந�ோக்கியும்  சுைன்்ற 

சுற்றுத்்  ்வளிபபடுத்துகின்்றெ.  இ்வ 

ஒளி  நுண்நணோக்கியில்  கோண  இய�ோது. 

செோதோரெண  போக்டீரியல்  செோயஙக்்  ஏற்பதில்்�. 

இ்வ  டோர்க்  பீல்டு  நுண்நணோக்கி  அல்�து 

நபஸகோன்டரெோஸட  நுண்நணோக்கி  அல்�து 

நபஸகோன்டரெஸட  நுண்நணோக்கியில்  ெடடுநெ 

கோண  இயலும்.  இ்வ  சில்வர்  உடபுகுத்து 

மு்்றயில் செோயநெற்்ற இயலும் படம் 7.22.

7.12.2 நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு

ந�ோயகிருமி  டிரிபநபோனிெோ  ்செயற்்கயோெ 

வ்ர்சசி  ஊடகத்தில்  வ்ர்க்க  இய�ோது. 

டிரிபநபோனிெோ  போலிடம்  சிறுசிற்றிெம் 

(நிக்நகோல்ஸ சிறுசிற்றிெம்) முயலின் ்டஸடிஸில் 

பரெோெரிக்கபபடுகி்றது.

7.12.3 ந�ாய் நிரல

• ந�ோயத்  ்தோற்றின்  ஆதோரெம்  –  ெனிதர்கள் 

(ந�ோயோளிகள்)

• பரெவும் வழிகள் – போலுறுவு

• ்செல்லும்  வழி  –  சிறு  சிரெோயபபின்  வழிநய/

நதோல் அல்�து செவுகளின் நெல் ்வடடுகள்

• இன்நப்ஷன் கோ�ம் – 10-90 �ோடகள்

டிரிபநபோனிெோ  போலிடம்,  போல்வி்ெ 

ந�ோயோெ  (்வனிரெல்)  சிபிலிஸ  ந�ோயி்ெ 

உண்டோக்குகின்்றெ,  இவற்்்ற  போலு்றவு 

்தோடர்பிெோல்  ்பறுகின்்றெர்.  நுண்ணயிர்கள் 

ெனித  உடலுக்குள்  நதோலின்  நெல்  உள்் 

்வடடுக்கள்  அல்�து  பி்றபபுறுபபு  செவ்வுகளின் 

வழிநய நு்ைகின்்றெ. இன்நப்ஷன் கோ�த்திற்கு 

ஒரு  ெோதத்திற்க  பி்றகு  இநந�ோயின்  ெருத்துவ 

அறிகுறிகள்  (Clinical  disease)  கோணபபடும். 

இவற்றில்  மூன்று  ெருத்துவ  நி்�கள்  வினிரெல் 

சிபிலிஸ  மூன்று  ெருத்துவ  நி்�க்் 

்கோண்டுள்்ெ.  அ்வ  முதன்்ெ,  இரெண்டோம், 

மூன்்றோம் சிபிலிஸ நி்� ஆகும்.

கோந�ோய MDR – TB ெருநதுக்் எதிர்க்கும் 

கோசெந�ோய  என்பது  ரிபோம்போசின்  ெற்றும் 

ஐநசெோெயோசிட  நபோன்்ற  ெருநதுக்் 

எதிர்பபதோகும்.  MDR  –  TB  என்பது  ஒரு 

உ�க்ோவிய பிரெசசெ்ெ குறிபபோக ் ைச.ஐ.வி 

ந�ோயோளி.

XDR  –  TB  –  ்ெக்நகோபோக்டீரியம் 

டியூபர்குந்ோசிஸ  சிறுசிற்றிெஙகளுக்கு 

ஐநசெோெயோசிட  ெற்றும்  ரிபோம்போசினுடன் 

ஏநதனும்  புளூநரெோகுயிநெோந�ோன்  ெற்றும் 

மூன்று  மு்்ற  ஊசியிெோல்  ்செலுத்தபபடும் 

இரெண்டோம் நி்� ெருநதுக்ோெ (இ்வயில் 

ஏநதனும்  ஒன்று  –  கோ்ோ்ெசின், 

நகபபிரிநயோ்ெசின்,  அமிநகரின்) 

நபோன்்ற்வகளுக்கு  தீவிரெெோெ  ந�ோய 

எதிர்பபு டியூபர்குந்ோசிஸ ்பற்றுள்்ெ. 

தகவல் துளி

ப்டம் 7.22:  டோர்க்  –  பீல்ட  நுண்நணோக்கி 

டிரிநபோனிெோ போலிடம்
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மு�ன்ரம சிபிலிஸ:

முதன்்ெ  சிபிலிஸில்  பி்றபபு்றபபுகளின்  நெல் 

்கோபபு்ஙகள் நதோன்றி பி்றகு அ்வ புண்ணோகி, 

நகன்கர்  நி்�  உருவோகுதந�  கடிெெோெ 

நகன்செர் எெபபடும்.

• நகன்கர் என்பது அடர் ் கோழுபபு அமி�ஙக்ோல் 

மூடபபடடிருக்கும்.  அவற்றில்  அதிக 

ஸ்பநரெோகீடஸகள் உள்்ெ.

• நிணநீர்  முடிசசுப  பகுதிகள்  வீக்கத்துடன், 

தனித்து, ரெபபர் நபோன்்ற ் ென்்ெயற்்றதோகவும் 

கோணபபடுகின்்றெ.

• நகன்கர் நதோன்றியிருபபினும் அதற்கு முன்நப 

ஸ்பநரெோகீடஸகள்  நு்ைநத  த்த்திலிருநது 

நிணநீர்  ெற்றும்  இரெத்த  ஓடடத்தின்  வழியோக 

பி்றக  பகுதிகளுக்கு  பரெவுகின்்றெ.  எெநவ 

ந�ோயோளிகள்  இன்குநப்ஷன்  கோ�த்திற்கு 

பி்றகு ்தோற்று ஏற்பட�ோம்.

• நகன்கர்  ்பரும்போலும்  10-40  �ோடகளுக்குள் 

குணெ்டகின்்றெ,  சிகிச்செ  ்ப்றோவிடினும் 

ஒரு  ்ெல்லிய  தழும்புக்்  விடடு 

்செல்கின்்றெ.

இைண்்டாம் நிரல:

முதன்்ெ  சீக்்கோபபு்ஙகள்  குணெ்டநத 

பி்றகு  1-3  ெோதத்தில்  இரெண்டோம்  சிபிலிஸ 

்தோடஙகுகின்்றெ.  இநத  இ்டபபடட  கோ�த்தில், 

ந�ோயோளி  எவ்வித  அறிகுறிக்்யும்யின்றி 

கோணபபடுவோர்.

இரெண்டோம்  நி்�  ்கோபபு்ஙக்ோெது 

ஸ்பநரெோகீடஸகள்  ்பருக்கம்  அ்டநது 

இரெத்தத்தின் வழிநய பரெவலுக்கோெ கோரெணத்தோல் 

நதோன்றுகின்்றெ.  இரெண்டோம்  நி்� 

சிபிலிைோெது  நதோலின்  நெல்  சிவநத  தடிபபுகள், 

்கோபபு்ஙகள், ்தோண்்டயில் உள்் செவ்வுகளில் 

திடடுக்கள் ெற்றும் கோன்்டந�ோெோடடோ (நதோலின் 

மீது  ெருக்க்்ப  நபோன்று  உயரிய  வ்ர்சசி 

உண்டோகுதல்) நபோன்்ற தன்்ெகள் இநநி்�யில் 

நதோன்றுகின்்றெ.

சீழ் ் கோபபு்ஙகளில் அதிக ஸ்பநரெோகீடஸகள் 

கோணபபடுகின்்றெ,  ்பரும்போலும்  ந�ோயோளிகள் 

இரெண்டோம்  நி்�யின்  நபோது  அதிக  ்தோற்றுடன் 

கோணபபடுவர்.

• ்ரெடடி்ெடிஸ  (விழித்தி்ரெயைற்சி) 

மூ்்உ்்றயைற்சி  (்ெனின்்ஜெடிஸ), 

்பரிநயோஸ்டடிஸ,  ்பரிநயோஸ்டடிஸ, 

மூடடுவோதம்.

• ்போதுவோக இரெண்டோம் நி்� சீழ்்கோபபு்ெோெது 

தோெோகநவ  குணெ்டநது  விடும்.  சி� 

ந�ோயோளிகளில்  �ோன்கு  அல்�து  ஐநது  நீண்ட 

கோ�ெோகவும் குணெ்டய  எடுத்துக்்கோள்ளும் 

இரெண்டோம்  சீழ்்கோபபு்ஙகள்  ெ்்றநத 

பி்றகு  உ்றஙகி்ற  அல்�து  ்செய�ற்்ற  நி்� 

உள்்  கோ�த்்தநய  உள்ளு்்ற  நி்� 

எெபபடுகின்்றது. இநநி்�யில் ந�ோயோளியின் 

உடலில்  எவ்வித  ெருநது  அறிகுறிகளும் 

கோணபபடுவதில்்�.  ஆெோல்  அவர்க்து 

ஊநீர் ந�ர்ெ்்றயுடன் கோணபபடும்.

மூன்்றாம் நிரல சிபிலிஸ:

ப�  ஆண்டுகளுக்கு  பி்றகு,  மூன்்றோம்  நி்� 

சிபிலிஸ ்வளிபப்டயோக கோணபபடும். இவற்றில் 

இருதய  இரெத்த  �ோ்ஙகளில்  சி்தவுகளில் 

உள்்டஙகிய்வ்ோெ  ஆனியூரிசிம்ஸ 

(தெனியின் வீக்கம்) கம்நெடடோ (சிறிய ரெபபர் நபோன்்ற 

கடடியோல்  ்ெயத்தில்  சி்தவ்டதல்)  ெற்றும் 

மூ்்  உ்்ற  இரெத்த  குைோயகளில்  ்தோற்றுகள் 

்வளிபபடுதல்  மூன்்றோம்  சிபிலிஸ  சி்தவில்  சி� 

ஸ்பநரெோகிடக்் ்கோண்டுள்்ெ.

சி�  ந�ோயோளிகளில்,  �ரெம்பியல்  சிபிலிஸ 

நபோன்்ற்வக்ோெ  தண்டுவட  பின்திசு 

அழிவு  ந�ோய  அல்�து  ்போதுவோக  பக்கவோதம், 

தன்னி்� ெ்றநத நி்� ஏற்படுதல். இவற்்்றநய 

கோ�ஙகடநது நிகழ்கி்ற சிபிலிஸ அல்�து �ோன்கோம் 

நி்� சிபிலிஸ எெபபடும்.

பி்றப்பில் தபற்ற சிபிலிஸ (கான்தஜனிட்டல் சிபிலிஸ):

கோன்்ஜெனிடடல்  சிபிலிஸில்,  ்தோற்்றோெது 

தோயிடமிருநது  சிசுவிற்கு  ்தோபபுள்்கோடி  தடுபபு 

வழியோக கடத்தபபடுவதோல் ஏற்படுகின்்றது.

பால்விரை அல்லா� சிபிலிஸ:

இ்வ  ெருத்துவர்  அல்�து  ்செவிலியர்கள் 

இநந�ோயோளிகளுக்கு  பரிநசெோத்ெ 

நெற்்கோள்ளும் ந�ரெஙகளில் ந�ரெடி ் தோடர்பிெோல் 

்தோற்று  ஏற்பட�ோம்.  முதன்்ெ  நகன்கர் 

்போதுவோக விரெல்களின் நெல் நதோன்றும்.

7.12.4 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

சிபிலிஸின்  பரிநசெோத்ெகள் 

உள்்ஙகிய்வக்ோெ

அ.  டிரிபநபோனிெோவின் ்செயல்வி்க்கம்

ஆ. ஊநீர்  பரிநசெோத்ெ  (சீரெோ�ோஜிகல் 

பரிநசெோத்ெ)
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ெோதிரிப்போருள்கள்:  நகன்கரிலிருநது  ்கோழுபபு 

அமி�ஙக்் நசெகரித்தல். ஊநீர் பரிநசெோத்ெக்கு 

இரெத்த ெோதிரிக்் (ஊநீர்) நசெகரித்தல்.

டிரிநபானிமாவின் தசெயல்முர்ற விளக்கம்:

அ. ்டார்க்பீல்டு நுண்நைாக்கியியல்: ்கோழுபபு 

அ�ஙகளுடன்  ஈரெபட�ம்  தயோரிக்கபபடடு 

டோர்க்பீல்டு  நுண்நணோக்கியின்  கீழ் 

கோணபபடுகின்்றெ.  டோர்க்  பீல்டு 

நுண்நணோக்கியின்  கீழ்  டிரிபநபோனிெோ 

போலிடெோெது  சுருள்  வடிவத்தில்  �கரும் 

தன்்ெயுடன் நதோன்றுகி்றது.

ஆ. திசுக்களில் டிரிப்நபாைமா: இ்வ  சில்வர் 

உடபுகுத்து்க  செோயநெற்றும்  மு்்றயோல்  கோண 

இயலும் என்்ற உறுதிபடுத்தபபடடுள்்ெ.

ஊநீர் பரிநசொ�ரை:

டிரிப்நபானிமல் அல்லா� பரிநசொ�ரை:

சிபிலிஸிக்கு  தரெெோெ  நசெோத்ெக்் 

உள்்டஙகிய்வக்ோெ

அ)  (VDRL) – போல்வி்ெ ந�ோய ஆரெோயசசி ெற்றும் 

ஆயவு பரிநசெோத்ெ

ஆ)  (VDRL)  –  வி்ரெவோெ  பி்ோஸெோ  ரிநயஜின் 

படம் 7.23.

(VDRL)  அல்�து  RPR  நசெோத்ெ  என்பது 

சிபிலிஸ  ந�ோயி்ெ  கண்டறிவதற்கோக 

நசெோதித்தறியும்  ஆரெம்ப  பரிநசெோத்ெ  ெற்றும் 

இசநசெோத்ெ  சிகிச்செ்ய  ்தோடர்நது 

குணெ்டத்்  நிர்ணயிபபதற்கு  அதிகம் 

பயன்படுகி்றது.

டிரிப்நபானிமல் நசொ�ரை:

டிர்ப்நபானிமல் நசொ�ரை 

உள்ள்டஙகியரவகளாை:

TPHA  –  (டிபி்ைசஏ)  –  டிரிபநபோனிெோ  போலிடம் 

ஹீம்ைஃளூடிநெ்ஷன் நசெோத்ெ

FTA – ABS - புளூரெசென்ட டிரிபநபோனிெல்

ஆன்டிபோடி  அபசெோர்பன்ட  நசெோத்ெ 

இவ்விரெண்டு  நசெோத்ெகளும்  பரிநசெோத்ெ்ய 

உறுதி்செயயும் நசெோத்ெக்ோகும்.

7.12.5 சிகிச்ரசெ மறறும் �டுக்கும் 

முர்றகள்

சிபிலிஸ ஆைம்ப நிரல:

்பன்ை்தன்  ்பன்்செல்  ்பனின்சிலின்,  24 

�டசெம் அ�கு த்செ வழியோக ஒரு நடோஸ அ்வில் 

்செலுத்த நவண்டும்.

• இதற்கு  ெோற்்றோக  டோக்ஸி்செக்ளின்  100mg 

ஒரு �ோ்்க்கு இரெண்டு மு்்ற வோயவழி  15 

�ோடகள் ்கோடுக்க நவண்டும்.

காலந�ாழந� சிபிலிஸில்:

்பன்ைதன்  ்பன்்செல்  ்பனிசின்  24  �டசெம் 

அ�கு,  த்செயூடோக  வோரெம்  ஒரு  மு்்ற  மூன்று 

வோரெஙகளுக்கு ்செலுத்த நவண்டும்.

• ்தோற்று  ஏற்படட  �பரிடம்  போலு்றவு 

்கோள்ளுத்� தவிர்க்க நவண்டும்.

• போலு்றவு  த்டபபோன்க்்ப  பயன்படுத்துல் 

(கோண்டம்)

7.13 தலப்ந்டாஸரபைா இன்்டநைாகன்ஸ

ஸ்பநரெோகிடஸகளின்  நபரிெெோெ 

்�பநடோஸ்பரெோக்கள் �கர்நது ்செயல்படக்கூடிய, 

்ெல்லிய,  பல்நவறு  உருண்ட  சுருளுடன் 

்கோக்கி  நபோன்்ற  மு்ெக்்  ்பற்றுள்்ெ. 

பல்நவறு  ்�பநடோஸ்பரெோக்கள்  (நெலுண்ணி, 

செோறுண்ணியோகவும், ெற்றும் ப� நுண்ணுயிர்கள் 

ஊர்வெ, வீடடு வி�ஙகுகள், ெற்றும் ெனிதர்களில்) 

ந�ோய  உண்டோக்கும்  தன்்ெயு்டயெ 

ஆகும்.  ்�பநடோ  ஸ்பரெோ  நபரிெம்  இரெண்டு 

முக்கிய  சிற்றிெஙக்்  ்கோண்டுள்்ெ. 

அ்வ  தலப்ந்டாஸரபைா இன்்டநைாகன்ஸ 

தலப்ந்டாஸரபைா ரபபிதளக்்ா.

TRUST  –  ்டோலிவிடின் 

சிவபபு  ்வபநெற்்றோத 

ஊநீர்  நசெோத்ெ. 

RPR  நசெோத்ெயின் 

ெ ோற்றிய்ெக்கம்படட 

நசெோத்ெநய இசநசெோத்ெ ஆகும்.

ப்டம் 7.23:  திரித பி்ோஸெோ ரியஜின் நசெோத்ெ
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்�பநடோஸ்பரெோ  இன்டரெோகன்ஸ  என்பநத 

்�பநடோஸ்பநரெோசிஸின்  ந�ோய  கோரெணியோகும். 

இது  ஒரு  வி�ஙகு  வழி  உண்டோகும்  ந�ோய 

ஆகும்.  ்�பநடோஸ்பரெோ  என்பது,  ்�பநடோஸ 

எனும்  �த்தின்  வோர்த்்தயிலிருநது 

்ப்றபபடட்வயோகும். ் �பநடோஸ – ் ென்்ெயோக 

அல்�து  ்ெல்லிய  ெற்றும்  சுரு்ோகவும்  ெற்றும் 

இன்டநரெோகன்ஸ என்பது நகள்வி குறி என்பதோகும் 

(இநத  ஸ்பநரெோகிடடின்  உருவ  அ்ெப்ப 

்போருத்து இதற்கு ்பயர் ்பற்றுள்்து).

7.13.1 பு்றத்ந�ாற்றம்

அ்வ  சுருள் வடிவ  போக்டீரியோக்கள்  (5  –  20µm 

X  0.1µm).  ஒநரெ  உருவமு்டய  ப�  சுருள்க்் 

்பற்றுள்்ெ.  அவற்றின் மு்ெகள்  ்கோக்கி்் 

நபோன்்ற்வ  ெற்றும்  ்கோ்ட  ்கபிடிக்் 

நபோன்று உள்்ெ. இ்வ சுைன்று இயஙகுவதோல் 

�ன்கு �கர்நது ்செயல்படக்கூடிய்வ.

• அவற்்்ற  ஒளி  நுண்நணோக்கியின் 

கீழ்  கோண  இய�ோது,  ்ெல்லிதன்்ெ 

உ்டயது.  ஆத�ோல்  இத்ெ  டோர்க்  பீல்டு 

நுண்நணோக்கி,  நபஸ  கோன்டரெோஸட  ெற்றும் 

எ�க்டரெோன்  நுண்நணோக்கியில்  சி்றபபோக 

உற்றுந�ோக்க�ோம்.

• அ்வ  அனிலின்  செோயஙக்ோல்  கு்்றவோக 

செோயநெற்்றபபடுகின்்றெ.  ஜிம்ைோ  செோயம் 

அல்�து சில்வர் உடபுகுத்து்க நுடபஙக்ோல் 

செோயநெற்்றபபட�ோம் படம் 7.24.

7.13.2 ஆன்டிதஜனிக் அரமப்பு

்�பநடோஸ்பர்கள்  முக்கிய  ஆன்டி்ஜெனிக் 

குறுக்கு வி்ெக்் கோண்பிக்கின்்றெ.

அ.  நபரிெெம் – குறிபபிடட உடலியற் ஆன்டிஜென். 

இ்வ  அ்ெத்து  வ்க  நபரிெஙகளுலும் 

உள்்ெ.

ஆ.  நெற்பு்ற  ஆன்டிஜென்  –  இநத 

ஆன்டிஜென்  ்�பநடோஸ்பரெோக்க்் 

சீநரெோ்தோகுதியோகவும்  ெற்றும் 

சீநரெோவ்கயோக  வ்கபபடுத்துவதற்கு 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றெ.

7.13.3 ந�ாய் நிரல

ந�ோய  ்தோற்றின்  ஆதோரெம்  –  அசுத்தெோெ  நீர் 

நு்ையும்  வழிகள்  –  நதோல்  அல்�து  செவ்வுகளின் 

நெல்  உள்்  ்வடடுகள்  அல்�து  சிரெோயபபுகள் 

வழிநய ்செல்லுதல். இன்குநப்ஷன் கோ�ம்  –  6-8 

�ோடகள்.  ்�பநடோஸ்பரெோ  இன்டநரெோகன்ஸ  – 

வி�ஙகு வழி ந�ோயோெ ் �பநடோஸ்பநரெோசி்ை 

உண்டோக்குகின்்றெ. இ்வ ந�ோயி்ெ கடத்தும் 

வி�ஙகுகளின்  (எலி  ெற்றும்  �ோய).  சிறுநீரெோல் 

அசுத்தெ்டநத  நீருடன்  (நீரில்)  ந�ரெடி  ெற்றும் 

ெ்்றமுக  ்தோடர்பிெோல்  ெனிதர்களுக்கு 

பரெவுகின்்றெ.

• ்�பநடோஸ்பரெோவோெது:  நதோல்  அல்�து 

வோய,  கண்  அல்�து  கன்்ஜெக்டிவோவின் 

செவ்வு  பட�த்தின்  நெல்  உள்்  ்வடடு 

அல்�து  சிரெோயபபுகளின்  வழிநய  உடலினுள் 

நு்ைகின்்றெ.  இன்குநப்ஷன்  கோ�த்தின் 

6-8 �ோடகளுக்கு பி்றகு கோயசசெலின் துவக்கம், 

ந�ோயின்நபோது இரெத்தத்தில் ்�பநடோஸ்பரெோ 

(்செபடிஸிமியோ  நி்�)  3-7  �ோடகளுக்கு 

தஙகியிருக்கும்.

• நுண்ணுயிர்கள்  இரெத்திலிருநது  ெ்்றநது 

கல்லீரெல்,  சிறுநீரெகம்,  ெண்ணீரெல்,  மூ்் 

உ்்றக்கு  பரெவி  த்�வலி  வோநதி  நபோன்்ற 

மூ்்  உ்்றயில்  எரிசசெல்  நபோன்்ற 

பிரெசசெ்ெக்் உண்டோக்குகின்்றெ.

• ந�ோயக்கிருமிகள் உள்ளுறுபபுகளில் நி்�த்து 

தஙகியிருத்தல்  ெற்றும்  ்பரும்போலும்  அதிகம் 

சிறுநீரெகத்தில்  கோணபபடுகின்்றெ.  தீவிரெெோெ 

்�பநடோஸ்பநரெோஸிஸஸில்  (்வயில்ஸ 

ந�ோய)  கோயசசெல்,  ்வண்பட�்தோற்று 

(விழித்தி்ரெ  ்தோற்று),  அல்பிமினுரியோ 

(சிறுநீரில்  அல்பூமின்  கோணபபடுதல்), 

ப்டம் 7.24:  டோடக்  பில்ட  நுண்நணோக்கி 

்�பநடோஸ்பரெோ இன்டர்நரெோகன்ஸ
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ெஞசெள்  கோெோ்�  ெற்றும்  இரெத்தக்கசிவு 

நபோன்்ற்வகள்  ஒன்று  நசெர்நது 

கோணபபடுகின்்றெ.  ்ைபநடோரீெல் 

என்பது  ஒரு  அபோயகரெெோெ  ந�ோய  (சிறுநீரெக 

்செயலிைபபுடன் தீவிரெ கல்லீரெல் போதிபபு).

மருத்துவ நிரல:

• தீவிரெ நி்�யில் உள்் ந�ோயோளிகள் வோநதி, 

த்�வலி,  இ்டபபடட  கோயசசெல்  ெற்றும் 

கண்களில்  தீவிரெ  ்தோற்று  ெஞசெள்  கோெோ்�, 

அல்பிமினூரியோ  (சிறுநீரில்  புரெத  அல்புமின்கள் 

கோணபபடுதல்)  சி�  ந�ரெஙகளில்  நதோலின் 

நெல் பர்மியூரிக் இரெத்தக்கசிவு உண்டோகி்றது.

7.13.4 ஆய்வக பரிநசொ�ரை

்�பநடோஸ்பநரெோசிஸின்  பரிநசெோத்ெகள் 

பின்வரும் வழிகளில் ்செயயபபடுகின்்றெ.

1.  இரெத்தம்  அல்�து  சிறுநீரி்ெ  ந�ரெடியோக 

நுண்நணோக்குதல்.

2.  ந�ோய  கிருமிகளின்  வ்ர்சசி  க�்வயின் 

வழிநய பிரித்்தடுத்தல்.

3.  ஊநீர் நசெோத்ெ

ந�ைடி நுண்நைாக்கியியல்:

இைத்�ம்:  இரெத்ததில்  உள்் 

்�பநடோஸ்பரெோக்க்்  டோர்க்  பீல்டு 

நுண்நணோக்கி  வழிநய  உற்றுந�ோக்க  இயலும். 

இரெத்தப  பரிநசெோத்ெயோெது  முதல்  வோரெத்தில் 

நதோன்றும் ்�பநடோஸ்பரெோ்வ கண்டறிவதற்கு 

பயன்படுகி்றது.  ஏ்ென்்றோல்  இ்வ  �ோடகளுக்கு 

பி்றகு இரெத்தத்தில் ெ்்றநதுவிடுகின்்றெ.

சிறுநீர்: சிறுநீரில்  ்�பநடோஸ்பரெஸ  ந�ோயின் 

இரெண்டோவது  வோரெத்தில்  நதோன்்ற�ோம்  ெற்றும் 

பி்றகு  இ்டபடட  ந�ரெஙகளில்  ஆறு  வோரெஙகள் 

வ்ரெ  உள்்ெ.  ்ெயவி�கல்  ்செயயபபடட 

சிறுநீரின் படிவில் நுண்ணுயிரிக்் டோர்க் பீல்ட 

நுண்நணோக்கியோல் உற்றுந�ோக்க�ோம்.

வளர்ச்சிக்கலரவ: இரெத்தம் (முதல் வோரெம்) ெற்றும் 

சிறுநீர்  (2-6வது  வோரெம்)  கோர்தோபஸ  ஊடகத்தில் 

வ்ர்க்கபபடுகின்்றெ.  ஊடகத்்த  37°Cஇல் 

இரெண்டு �ோடகளுக்கு இன்குநபட ் செயது அதன்பி்றகு 

இரெண்டு வோரெஙகள் வ்ரெ ்வபபத்தின் ்வத்தல் 

நவண்டும்.  ஒவ்்வோரு  மூன்று  �ோடகளுக்கு 

வ்ர்சசிக்  க�்வயில்  ்�பநடோஸ்பரெோ்வ 

டோர்க்  பீல்டு  நுண்நணோக்கியின்  கீழ்  ஆயவு 

்செயயபபடுகின்்றெ.

ஊநீர் நசொ�ரை:  ஊநீர் நசெோத்ெகளில் இரெண்டு 

வ்க  நசெோத்ெகள்  மிகவும்  பயன்படுகின்்றெ. 

அ்வ

அ. ஆைம்ப நசொ�ரை: இசநசெோத்ெகள் 

நபரிெஙகளுக்கு  குறிபபிடட்வ  ெற்றும் 

நபரிெத்தின்  குறிபபிடட  ஆன்டிஜென்க்் 

்கோண்டு  ்செயயபபடுகின்்றது.  (ந�ோய 

உண்டோக்கோத  ்�பநடோஸ்பரெோ்வ 

்பபி்்க்ைடோக்  I-சிறுசிற்றிெம்).  ஆரெம்ப 

நசெோத்ெக்ோெ  –  CFT,  ELISA,  SEI,  HAT 

ெ்்றமுக  IF  ஆகும்.  இசநசெோத்ெகள் 

IgM  ெற்றும்  IgG  ்�பநடோஸ்பரெல் 

எதிர்்போருடக்்க் கண்டறிய இயலும்.

ஆ. சீநைார்டப் குறிப்பிட்ட நசொ�ரை: 

இசநசெோத்ெகள்  குறிபபிடட 

எதிர்்போருடக்்க்  ்கோண்டு 

ந�ோயுண்டோக்கும்  சீநரெோவோர்க்் 

கண்டறிவதன்  வழிநய  ்செயல் 

வி்க்கெளிக்கி்றது.

1.  நெக்நரெோஸநகோபிக் திரெடசி நசெோத்ெ

2.  ்ெக்நரெோஸநகோபிக்  திரெடசியோதல் 

நசெோத்ெ

7.13.5 சிகிச்ரசெ மறறும் �டுப்பு முர்ற

்�பநடோஸ்பரெோக்கள்  ்பனிசிலினிக்கும் 

்டடரெோ்செக்ளினிக்கும் கூர்உணர்வு ்பற்்றது. 

�டுப்பு �்டவடிக்ரககள்: ்கோரிபபெ 

வி�ஙகுக்்க்  (Rodent)  கடடுபபடுத்துதல். 

நீரி்ெத் ்தோற்றுநீக்கம் ்செயதல்.

சுருக்கம்

ந�ோய உண்டோக்கும் தி்றன் (நபத்நதோ்ஜெனிசிடடி) 

என்பது  ந�ோய  கோரெணிகள்  ந�ோய  உண்டோக்கும் 

தி்ற்ெ  ்பற்றிருத்தல்  என்்ற  கறிபபிடபபடுகி்றது. 

கடுவி்செ  �சசுத்  தன்்ெ  (விரு�ஸ) 

(அ) வீரியத்தன்்ெ  என்பது  ந�ோயக்கோரெணிகள் 

ந�ோய  வி்்விக்கும்  தி்ற்ெ  ்பற்றிருத்தல் 

என்பதோகும். பல்நவறு போக்டீரிய ந�ோயகோரெணிகள் 

அதன் ந�ோய நதோற்்ற வ்க ெருத்துவ அறிகுறிகள், 

ஆயவக  பரிநசெோத்ெகள்  கடடுபபோடுகள்,  தடுபபு 

�டவடிக்்ககள்  ெற்றும்  சிகிச்செ  மு்்றகள் 

அத்துடன்  அதற்கோெ  ஆன்டிபயோடிக்குகள்  பற்றி 

கீநை விவோதிக்கபபடடுள்்து. ெருத்துவெ்ெயில் 

்பறுகின்்ற  ்தோற்றுகளில்  S.  ஆரியஸ  என்பநத 

ந�ோய வி்்விபபதில் முன்னி்� வகிக்கின்்றது. 
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க்்ோக்ைோசிளின்  என்பது  பீடடோ  �ோக்டடநெஸக்கு 

எதிரெோக  ்செயல்பட  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

ந�ோய  உண்டோக்கும்  சிற்றிெஙகளில் 

ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரிய்ை  கோடடிலும் 

ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ  ்பநயோ  ்ஜென்ைோெது 

மிகவும்  ஆபத்தோெது  ெற்றும்  அ்வ  திசுக்களில் 

்தோற்்்ற  உள்்ோர்நத  பரெபபும்  தன்்ெ்ய 

்கோண்ட்வ.

ஸட்ரெபநடோகோக்கலின்  கோயசசெ்� 

உண்டோக்குகி்ற  ்வளி�சசெோெது 

ஸட்ரெநடோகோக்கல்  �சசு  அதிர்சசி  ந�ோய 

்தோகுப்ப  (TSS)  உண்டோக்குகி்றது.  ்போதுவோக 

குறுக்கு  வி்ெபுரியும்  ஆன்டிஜென்கள்  சி� 

ஸ்ரெபநடோகோக்்க  ்தோகுதி  Aவில்  இருக்கி்றது. 

எநெவ  ஸ்ரெபநடோகோக்கல்  ்தோற்றுக்க  எதிரெோக 

வி்்விக்கபடும்  எதிர்்போருடக்ோெது 

இருதயதிசு ெற்றும் இருதய வோல்வு திசுக்களுடன் 

குறுக்கு  வி்ெபபுரியக்கூடியோக  இருக்கும் 

இ்வ ்செல்கள் அதித்த்� உண்டோக்குகின்்றெ. 

N. ்ெனின்்ஜெ  என்பது  ்ெனின்நஜெோகோக்கல் 

மூ்்  உ்்ற  அைற்சி்ய  உண்டோக்கும் 

ந�ோயக்கோரெணி  ஆகும்.  நெலும்  சீழ்  உருவோதல் 

(அ) மூ்் உ்்ற அழுகச ்செயதல் எெபபடுகி்றது. 

கி்ோஸடிரிடியம்  ்டடடனி  என்பநத  ்டடடெஸ 

(அ)  தோ்ட  எலும்பு  அ்செவின்றிச  சிக்கல் 

உண்டோக்கும்  ந�ோயக்கோரெணி  ஆகும். 

ஸி்ஜெல்�ோ  நபரிெஙகளில்  �ோன்கு  முக்கிய 

சிற்றிெஙகள்  உள்்ெ  அ்வ  ஸி்ஜெல்�ோ 

டிைன்டரிநய,  ஸி்ஜெல்�ோ  பி்்க்ஸெரி, 

ஸி்ஜெல்�ோ  நசெோனி,  ஸி்ஜெல்�ோ  போயடி,  பல்நவறு 

்�பநடோஸ்பரெோக்கல்  செோறுண்ணிகள்  ஆகும் 

ெற்றும்  பி்ற உயிரிெஙக்ோெ  ்கோரிபபெ,  வீடடு 

வி�ஙகுகள்  ெற்றும்  ெனிதர்களில்  தீவிரெ  ந�ோய 

உண்டோக்கும் கோரெணிக்ோகும்.
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சுய மதிப்பீடு

செரியாை விர்டரயத் ந�ர்நத�டுக்கவும்

1.  பின்வருவெவற்றில்  எந�சசு 

ஸ்ட்பந�ோகோக்கல்  ்கோடு 

்வஞசூடோக்கபபடட நதோல் ந�ோயத்்தோகுப்ப 

உண்டோக்க கோரெணெோகும்?

அ.  எபி்டோநெோ்�டிக் 

�சசு

ஆ.  என்டிநரெோடோக்சின் 

(குடல் �சசு)

இ.  நகோயோகுந�ஸ

ஈ.  ஹீநெோ்�சின்

2.  போக்டீரியோக்களில்  முக்கியெோக  ்தோண்்ட 

புண்்ண உண்டோக்குப்வ எது?

அ.  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ ஆரியஸ

ஆ. ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ ்பநயோ்ஜென்ஸ

இ.  ஹீநெோபிலிஸ இன்ஃபுளூயன்செோ

ஈ.  எஷ்சுரிசியோ நகோ்�

3.  நீர்கூடு  -  பிரிடரிச்சென்  ந�ோயத்  ்தோகுப்ப 

உண்டோக்கும் ந�ோய கோரெணி எது?

அ.  ்�யஸீரியோ ்ெனின்்ஜெடிஸ

ஆ. ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ ்பநயோ்ஜென்ஸ

இ.  டிரிபநபோனிெோ போலிடம்

ஈ.  ஸ்டந�ோகோக்கஸ ஆரியஸ

4.  ்ெடடோகுநரெோெோடிக்  குறுெணிக்் 

்கோண்டுள்்  கிரெோம்  போசிடடிவ்  போசில்்�, 

சீெ  எழுத்துக்க்்  நபோன்்ற  அ்ெபபில் 

கோணபபடும் பண்புக்் ்கோண்ட்வ

அ.  கோர்னிபோக்டீரியம் டிபதிரீயோ

ஆ. ்ெக்நகோபோக்டீயம் டீயுபர்குந்ோஸிஸ

இ.  நபசில்�ஸ ஆநதோரெோசிஸ

ஈ.  கி்ோஸடிரிடியம் ்பர்லிரின்்ஜென்ஸ

5.  நெ்ம்  அடிக்கும்  குசசிகள்  நபோன்்ற 

ஸநபோர்க்்  ்கோண்ட  பண்புக்கூறுகள் 

உ்டயது.

அ.  கி்ோஸடிரிடியம் டிபிக்கில்

ஆ.  கி்ோஸடிரிடியம் ்பர்பிரின்்ஜென்ஸ

இ.  கி்ோஸடிரிடியம் ்போடுலிெம்

ஈ.  கி்ோஸடிரிடியம் ்டடடனி

6.  ஷி்ஜெல்�ோ டி்சென்டிரிநய உண்டோக்குவது

அ.  நபசில்�ரி டி்சென்டிரி  

(சீதநபதி வயிற்றுநபோக்கு)

ஆ.  அமிமிக் டி்சென்டிரி  

(அமிபிக் வயிற்றுநபோக்கு)

இ.  பயணத்தின் நபோது ஏற்படும் 

வயிற்றுபநபோக்கு

ஈ.  ்பருஙகுடல் அைற்சி

7.  குடற்கோயசசெலின்  (்டபோயடின்)  முதல் 

வோரெத்தில்  செோல்நெோெல்�ோ  ்டபி்ய 

பிரித்்தடுக்க  ்போதுவோக  முக்கிய 

ெோதிரியோெது

அ.  இரெத்தம்

ஆ.  சிறுநீர்

இ.  CSF (தண்டுவடத்திரெவம்)

ஈ.  ெ�ம்

8.  பின்வருவற்றில்  எநத  மு்்ற  டி.நபலிடம் 

கண்டறிய பயன்படுத்தபபடுகி்றது

அ.  சில்வர் உடபுகுத்து மு்்ற

ஆ.  டோர்க் பீல்டு நுண்நணோக்கியியல்

இ.  இம்யூநெோ புந்ோரெைன்ஸ செோயநெற்்றல்

ஈ.  நெற்கூறிய அ்ெத்தும்

9.  ்வயிலின்  ந�ோய  பின்வரும்  எவ்வ்க 

போக்டீரியோவோல் உண்டோக்கபபடுகி்றது

அ.  செோல்நெோெல்�ோ ்டபி

ஆ.  எ்்ஷரிசியோ நகோ்�

இ.  ்�பநடோஸ்பரெோ இன்டர்நரெோகன்ஸ

ஈ.  விபரிநயோ கோ�நரெ

10.  பிசிஜி தடுபபூசி என்பது

அ.  உயிருள்் வீரியெற்்ற தடுபபூசி

ஆ.  டோக்ைோயடு

இ.  ்கோல்�பபடட தடுபபூசி

ஈ.  நெற்கூறியவற்றில் எ்வயும் இல்்�

பின்வரும் விைாக்களுக்கு விர்ட �ருக

1.  ஸ்ட்பந�ோகோக்கஸ  ஆரியைோல்  உற்பத்தி 

்செயயபபடும்  �சசுக்கள்  ெற்றும்  ்�ோதிகளின் 

்பயர்க்் படடியலிடுக.

2.  ஸ்ரெபநடோகோக்கஸ  ்பநயோஜன்ஸ 

சீைற்்ற  ்தோற்றுகளின்  சிக்கல்கள்  பற்றி 

சிறுகுறிப்பழுதுக.
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3.  ்ெனின்கஜெோகோக்கல்  தடுபபூசிகள்  பற்றி 

எழுதுக.

4.  டிபதீரியோவிற்கு நெற்்கோள்ளும் ந�ோய  தடுபபு 

பற்றி எழுதுக.

5.  சீதநபதி  ெற்றும் அமிபிக்  நபதிக்கும் இ்டநய 

உள்் நவறுபோட்ட படடியலிடுக.

6.  குடற்கோசசெல் என்்றோல் என்ெ?

7.  செோல்நெோெல்�ோ  ்டபிக்கு  நெற்்கோள்ளும் 

ந�ோயதடுபபு பற்றி எழுதுக.

8.  கோ�ரெோ  �சசின்  ்செயல்படும்  மு்்ற  பற்றி 

எழுதுக.

9.  டியூபர்குலின் ந�ோய நசெோத்ெ பற்றி எழுதுக.

10.  நகன்கர் வ்ரெயறு.

11.  கி்ோஸடரிடியத்தின்  உருவ  அ்ெபபு  பற்றி 

எழுதுக.

12.  நகனிக்நகோ�ோ  கோயசசெல்  பற்றி 

சிறுகுறிப்பழுதுக.

13.  கோசெந�ோயக்கு எதிர் ெருநதுகளின் படடியலிடுக.

14.  எஸ.எஸ.அகோரின் மீது செோல்நெோெல்�ோ ்டபி 

ெற்றும் ஷி்ஜெல்�ோ டிசென்டிரிநயவின் குழுக்கள் 

வ்ர்சசி உருவ அ்ெபபு பற்றி எழுதுக.

15.  ்டபோயடு  கோயசசெலின்  ந�ோயநதோற்்றம்  பற்றி 

விவரிக்கவும்.

16.  நு்ரெயீரெல்  கோசெந�ோயின்  ந�ோயத்நதோற்்றம் 

பற்றி வி்க்குக.

17.  கோசெந�ோயின்  ஆயவக  பரிநசெோத்ெப  பற்றி 

சுருக்கெோக எழுதவும்.

18.  விபரிநயோ கோ�ரெோவின் ந�ோயத்நதோற்்றம் பற்றி 

வி்க்குக.

19.  ்டடடநெோஸபோஸமினின்  ்செயல்படும் 

மு்்றபபற்றி எழுதுக.

20. தோ்ட – எலும்பு பிடிபபு ந�ோயின் ந�ோயநதோற்்றம் 

பற்றி வி்க்குக.

21.  ஸ்ட்பந�ோக்கல்  �சசு  அதிர்சசி 

ந�ோயத்்தோகுபபு (TSS) என்்றோல் என்ெ?

22. ் ெனின்நகோகோக்்கயோெது  நெல் 

்தோண்்டயில்  மூ்்க்கு  நு்ையும்  விதம் 

பற்றி வி்க்குக.

23. வயிற்றுபநபோக்கு  உ்டய  ந�ோயோளிகளில் 

தீவிரெ  ந�ோயோளிக்்த்  தவிர்த்து  பி்றருக்கு 

ஆன்டிபயோடிக்குகள் தவிர்க்கபபடுகி்றது. ஏன்?

24. வி�ஙகுகள் மூ�ம் போக்டீரிய ந�ோய வ்ரெயறு 

ெற்றும் இரெண்டு எடுத்துக்கோடடுகள் தருக.

25. முதன்்ெ சிபிலிஸின் ந�ோயத் நதோற்்றம் பற்றி 

வி்க்குக.

26. கோசெந�ோய  கண்டறிய  பயன்படுத்தபபடும் 

தற்நபோ்தய ஊநீர் மு்்றக்்பபடடியலிடுக.

27. ் ெக்நகோபோக்டீரியம்  டியூபர்குந்ோஸயிஸ 

ந�ோ்வன்ஸடீன் ்ஜென்ைன் ஊடகத்தின் மீது 

குழுக்கள் உருவ அ்ெபபு பற்றி எழுதுக. 
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மருத்துவ ஒட்டுண்ணியியல்

இயல்

8

இயல் திட்்டவரை

8.1  ஒட்டுண்ணி மற்றும் விருந்தோம்பி

8.2 எண்டமீபா ஹிஸ்்டாலிடிக்ா

8.3 ஜியார்டியா லாம்பிலியா

மோணவர்கள்  இப்ோடப்குதியைப  ்யின்ற 

பி்றகு,

 • பல்வேறு வேக்யான 

ஒ ட் டு ண ணி ் க ை யு ம் 

விருந்தாம்பி்கையும் அறிவேர்.

 • மருத்துவே முககியத்துவேம் வோயநத 

ஒட்டுணணி்கை வேக்பபடுத்த 

்லநதா்லாசிபபர்.

 • ஒட்டுணணி ்�ாய்ளின் 

்�ாயத்்தாற்றவேக்கயயும், மருத்துவே 

கூறு்கையும், ்லநதாயவு செயவேர்.

 • ஒட்டுணணி மறறும் ஒட்டுணணி 

புழுக்ளின் ச்ாளகை ்�ாயியல 

கூறு்கையும், ்�ாய ்்டத்தும் 

பாங்கிகனயும் விவேரிபபர்.

 • மருத்துவே மாதிரி சபாருட்்ளில 

இருநது ஒட்டுணணிகயயும், 

ஒ ட் டு ண ணி ப பு ழு க ் க ை யு ம் 

இனங்்ாணும் முக்ற்ள மறறும் 

செயலபாட்டிகன அக்டயாைம் ்ாணபர்.

 • ஒட்டுணணி ்�ாய்ளுக்ான சிகிசகெ 

முக்றகய ்தர்நதரிவேர்.

 • ஒட்டுணணி மறறும் ஒட்டுணணி 

புழுக்ளு்ைால உண்டாகும் 

்�ாய சதாறக்ற தடுக்வும் 

அகத ்ட்டுபபடுத்துவேதற்ான 

�்டவேடிகக்்கை அமலபடுத்துவேர்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
8.4  லீஷ்மனிைோ ்டோ்�ோவோனி

8.5   பிளோஸ்மோடிைம் ்ோல்சி்ோரம் மற்றும் 

பி.யவவோக்ஸ

8.6  அஸ்கோரிஸ லம்பிரி்கோய்டஸ

மருத்துவ  ஒட்டுண்ணியிைல் 

என்து  மனித  உடலினுள் 

அல்லது  உடலின  ்மற்்்றபபில் 

வோழும்  ஒட்டுண்ணியை 

்ற்றியும், அதன  புவியிைல்  ்ரவல் 

்ற்றியும்,  அவ்ஒட்டுண்ணிைோல் 

உண்டோகும்  ்�ோயிய�யும், 

்�ோயின மருத்துவ ் தோற்்றத்யதயும், மனித உடலினுள் 

அவற்றிற்கு  எதிரோ்க  உருவோகும்  எதிர்ச்செையல 

்ற்றியும் ்டிக்கும் ஒரு மருத்துவ அறிவிைல் பிரிவோகும். 

்மலும், அது ்�ோய செோரநத ஆயவக்கூட ்ரி்செோதய�, 

சிகி்சயசெ, தடுபபு மற்றும் ்கட்டுப்டுத்தல் முய்ற்கயளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  ஒட்டுண்ணிைோ�து  ்தோடரநது 

அதன உடல் உருவயமபபு, அதன விருந்தோம்பி்கள், 

அவற்றுடன  அதன  ்தோடரபுமுய்ற்கயள 

மோற்றிக்்்கோண்்ட  இருப்தோல்,  ஒட்டுண்ணியிைல் 

துய்றைோ�து  மோறுதலுக்கு  உட்்ட்டதோ்க 

விளக்குகி்றது.  இக்்கோரணத்தோல்  ஒட்டுண்ணியிைல் 

துய்றைோ�து ்செைல்மிகு ஆயவு ்டிப்ோ்க விளக்குவது 

மட்டும்  அல்லோது,  உயிரித்  ்தோழிற்நுட்்த்யத 

்்கோண்டு  புதிை  மருநது்களின  வளர்சசி,  தடுபபூட்டு 

்்ோருள்்கள்  மற்றும்  ்வறு  வய்கைோ�  ்கட்டுப்ோட்டு 

�டவடிக்ய்க்களுக்்கோ�  எதிர்ோரபபு்கயளயும் 

எழுபபியுள்ளது.

எனினும்,  ஒட்டுண்ணியின  உள்ளோரநத 

சிக்்கலோ� தனயம, விருந்தோம்பியுட�ோ� அதன 

்தோடரபு,  அவற்றின  மோற்்ற முடிைோத  நியலப்ோடு, 

அதன  சுற்று்சசூழலில்  இருக்கும்  ்கடத்தி்கள் 

மற்றும்  ஒட்டுண்ணி்கள்  மி்க  ்ரவலோ்க  வோழும் 

புவியிைல் ்குதியில் இருக்கும் செமூ்க ்்ோருளோதோர 

பிர்சசெய�்கள்  இநத  எதிர்ோரபபு்கயள  குய்றக்்க 

்கோரணமோ்க இருக்கி்றது.
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சில  மருத்துவ  முக்கிைத்துவம்  வோயநத 

மனித  ஒட்டுண்ணி்கயள  ்ற்றி விரிவோ்க  அறிநது 

்்கோள்வதற்கு முனபு, ஒட்டுண்ணி என்றோல் என� 

என்யத ்தரிநது்்கோள்்வோம்.

8.1 ஒட்டுண்ணி மறறும் விருநநதோம்பி

ஒட்டுண்ணிைோ�து  உயிரவோழவதற்கும் 

ஊட்ட்சசெத்திற்கும்  அதன  விருந்தோம்பியை்ை 

செோரநதுள்ளது.  அயவ  விருந்தோம்பியினுள் 

்்ருக்்கமும், வளர்சசியும் அயடகி்றது. விருந்தோம்பி 

என்து  ஒட்டுண்ணி  உயிரவோழவதற்கும், 

தங்குவதற்கும்  இடம்  தரும்  ஒரு  உயிரி  எனறு 

வயரைறுக்்கப்டுகி்றது.  ஒட்டுண்ணியை  விட 

விருந்தோம்பி அளவில் ்்ரிைதோ்க இருக்கும்.

8.1.1 விருநநதோப்பிககும் 

ஒட்டுண்ணிககுமோன ததோ்டர்பு முர்றகள்

பினவருவ� விருந்தோம்பிக்கும் ஒட்டுண்ணிக்கு 

இயடயிலோ� ்தோடரபு்கள் ஆகும். 

 ¾ கூட்டுவோழக்ய்க

 ¾ ்செரநது வோழும் வோழக்ய்க

 ¾ ஒட்டுண்ணித்துவம்

வழிமுய்ற  வயர்டம் 8.1  ஆ�து  விருந்தோம்பி– 

ஒட்டுண்ணி ்தோடரபு வய்க்கயள விவரிக்கி்றது. 

8.1.2 ஒட்டுண்ணிகளின் வரககளும் 

வரகபோடும்

ஒட்டுண்ணிக்கும்  விருந்தோம்பிக்கும்  இயட்ை 

உள்ள  ்தடரபின  தனயமயை  ்்ோருத்தும், 

சுற்று்சசூழல்  ்கோரணி்கயள  ்்ோருத்தும் 

ஒட்டுண்ணி்கள்  பினவரும்  வய்க்களோ்க 

பிரிக்்கப்டுகி்றது.

உ்டல்பு்ற ஒட்டுண்ணி (Ectoparasite): 

இவ்வய்கைோ� ஒட்டுண்ணி்கள் விருந்தோம்பின 

்வளிபு்ற அல்லது ்மற்பு்றத்தில் உள்ள திசுக்்களில் 

வோழ்யவ. (எ.்கோ. ்்ன). இவ் ஒட்டுண்ணி்களோல் 

உண்டோகும் ்தோற்று ்மோயபபு  (infestation) எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

உ்டலக ஒட்டுண்ணி (Endoparasite): 

விருந்தோம்பியின உடலினுள் வோழும் ஒட்டுண்ணி 

உடல்க  ஒட்டுண்ணி  எ�  அயழக்்கப்டுகி்றது. 

உடலுக்குள்  ஒட்டுண்ணியின  நுயழயவ  ்�ோய 

்தோற்று  (Infection)  எனறு  அயழக்்கப்டுகி்றது. 

மனிதனில்  ்�ோய  உண்டோக்கும்  ்்ரும்்ோலோ� 

ஒட்டுண்ணி்களும்,  ஒட்டுண்ணி  புளுக்்களும் 

உடல்க  ஒட்டுண்ணி்களோகும்.  ்மலும், 

உடல்க  ஒட்டுண்ணி்கள்  கீழக்்கண்டவோறு 

வய்க்கப்டுத்தப்ட்டுள்ள�.

 • கட்்டோய ஒட்டுண்ணி (Obligate parasite): 

இவ்்வோட்டுண்ணி  தன  விருந்தோம்பியை 

முழுயமைோ்க  செோரநதுள்ளது.  இயவ 

விருந்தோம்பி இல்லோமல் உயிரவோழ முடிைோது. 

(எ.்கோ.) ்்கோக்கிபுழுக்்கள்.

 • தன் விரும்பி ஒட்டுண்ணி (Facultative parasite): 

இவ்வய்க  ஒட்டுண்ணிைோ�து  செநதரப்ம் 

கியடத்தோல்  ்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும், 

இல்யல்ைனில்  பு்ற்சசெோர்ற்்ற  வோழக்ய்க 

வோழும்.  (எ.்கோ.)  ்�க்கிலிரிைோ  ப்்ௌலரி 

(Naegleria folweri).

 • சநதோப்பவோத ஒட்டுண்ணி:  இவ்வய்க 

ஒட்டுண்ணிைோ�து  தடுப்ோற்்றல்  குய்றயுற்்ற 

விருநநதோம்பி–ஒட்டுண்ணி ததோ்டர்புகள்

கூட்டு வோழக்ய்க/்கிரநது 

உண்ணும் வோழக்ய்க.

• விருந்தோம்பியும் 

ஒட்டுண்ணியும் 

ஒருவருக்்்கோருவர செோரநது 

வோழ்யவ.

• அயவ்களில் எதுவும் 

்ோதிக்்கப்டுவதில்யல.

்செரநது வோழும்/்ைன்்றும் வோழக்ய்க 

முய்ற.

• இவ்வோழக்ய்க முய்றயில் 

ஒட்டுண்ணி மட்டும் �னயம 

அயடநது விருந்தோம்பிைோ�து எநத 

ஒரு தீங்கும் அயடவதில்யல.

• இது தனி்சயசெைோ்க வோழும் தகுதி 

்்கோண்டது.

ஒட்டுண்ணித்துவம்

• இத்்தோடரபின 

்கோரணமோ்க எப்்ோதும் 

விருந்தோம்பிைோ�து 

்ோதிபபுக்குள்ளோகி்றது.

• ஒட்டுண்ணிைோ�து 

தனனி்சயசெைோ்க வோழும் 

தி்ற�ற்்றதோ்க உள்ளது.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 8.1:  விருந்தோம்பி–ஒட்டுண்ணி ்தோடரபு முய்ற்களின வய்க்கள்
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்�ோைோளி்களிடத்தில்  (எயட்ஸ  மற்றும் 

புற்று்�ோைோளி்கள்)  ்�ோயை  உண்டோக்்க 

கூடிையவ.  (எ.்கோ.)  டோக்்செோபிளோஸமோ 

்்கோனடி (Toxoplasma gondii).

 • சூனோட்டிக ஒட்டுண்ணி:  இவ்வய்க 

ஒட்டுண்ணிைோ�து  முதனயமைோ்க 

விலங்கு்களில்  ்�ோயை  உண்டோக்கி 

பின  மனிதர்களுக்கு  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

(எ.்கோ.)   ஃ்்சி்ைோலோ  சிற்றி�ம்  (Fasciola 

species).

 • தறதசயலோன ஒட்டுண்ணி (Accidental 

parasite):  ஒட்டுண்ணிைோ�து  வழக்்கத்திற்கு 

மோ்றோ�  விருந்தோம்பியில்  ்�ோய  ்தோற்ய்ற 

ஏற்்டுத்துமோயின  அயவ  தற்்செைலோ� 

ஒட்டுண்ணி  எ�  அறிைப்டுகி்றது. 

(எ.்கோ.)   எக்கி்�ோ்கோக்்கஸ  கிரோனு்லோசெஸ 

(Echinococcus  granulosus)  மனிதனுக்கு 

தற்்செைலோ்க ்தோற்ய்ற உண்டு்ண்ணும்.

 • அரலவுறு அல்லது ஒழுஙகற்ற ஒட்டுண்ணி 

(Wandering or aberrant parasite):  

விருந்தோம்பியில்  ்�ோய  உண்டோக்்க  கூடிை 

ஒட்டுண்ணி  அவ்விருந்தோம்பியின  ஒரு  சில 

்குதிக்கு  இடம்்்ைரநது  ்சென்றபின  அங்கு 

உயிர  வோழ்லோ  அல்லது  ்மற்்்கோண்டு 

வளர்சசி  அயடைோம்லோ  இருக்குமோயின 

அவ்்வோட்டுண்ணியை  அயலவுறு  அல்லது 

ஒழுங்்கற்்ற  ஒட்டுண்ணி  எ�  அயழக்்கலோம். 

(எ.்கோ.)  மனிதய�  ்தோற்றும்  �ோய 

உருயளபபுழு.

8.1.3 விருநநதோம்பின் வரககள்

நிரலயோன விருநநதோம்பி (Definite host): 

முதிரநத  ஒட்டுண்ணியை  ்்கோண்டுள்ள 

விருந்தோம்பி  அல்லது  ஒட்டுண்ணி  ்ோல் 

இ�ப்்ருக்்க  முய்றயை  ்மற்்்கோள்ளும் 

விருந்தோம்பி  நியலைோ�  விருந்தோம்பி  எனறு 

குறிபபிடப்டுகி்றது.  மனிதன  அல்லது  ்வறு 

உயிரி்கள்  நியலைோ�  விருந்தோம்பிைோ்க 

இருக்்கலோம். (எ.்கோ.) ம்லரிைோயவ உண்டோக்கும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  சிற்றி�த்திற்கு,  ்்கோசு 

நியலைோ� விருந்தோம்பிைோ்க இருக்கி்றது.

இர்டநிரல விருநநதோம்பி (Intermediate 

host):  விருந்தோம்பிைோ�து  ஒட்டுண்ணியின 

இளம்  உயிரி  (லோரவோ  புழு)  நியலயை 

்்ற்றிருநதோ்லோ  அல்லது  ஒட்டுண்ணி  ்ோலிலோ 

இ�்்ருக்்க  முய்றயை  ்மற்்்கோண்டோ்லோ 

மருத்துவ முககியத்துவம் 

வோயநத ஒட்டுண்ணியின் 

தபோது தபயர்

குடல்வோழ  பளோஜி்லட்  - 

ஜிைோரடிைோ இனடஸடி�ோலிஸ

வோயவழி பளோஜி்லட் - டியர்்கோ்மோ�ோஸ 

்ட�க்ஸ

பி்றபபுறுபபு பளோஜி்லட் - டியர்்கோ்மோ�ோஸ 

்வஜி�ோலிஸ

இரத்தம்  மற்றும்  திசு  பளோஜி்லட்  - 

லீஷ்மனிைோ மற்றும் டிரிப்�்செோமோ

குறுயியழ  ்்கோண்ட  பு்ரோ்டோ்செோவோ  – 

்்லினடிடிைம் ்்கோயல

�ோய உருயளபபுழு – டோக்்ஸேசெோ்கோரோ ் ்கனீஸ

பூய� உருயளபபுழு – டோக்்ஸேோ்கோரோ ்்கட்டி

உருயளபபுழு  புழு  –  அஸ்கோரிஸ 

லம்பிரி்கோய்டஸ

்்கோக்கி  புழு  –  ஆனய்க்லோஸ்டோமோ 

டி்ைோடி்�

்கல்லீரல்  தட்யடபபுழு  –  ்்சி்ைோலோ 

்ெப்ோட்டி்கோ

இரத்த  தட்யடபபுழு  –  சிஸ்டோ்செோமோ 

்ெமட்்டோபிைம்

நுயரயீரல்  தட்யடபபுழு  –  ்ோரோ்்கோனிமஸ 

்வஸடரமோனி

்னறி �ோடோபபுழு – டீனிைோ ்செோலிைம் 

மோட்டிய்ற்சசி �ோடோபபுழு – டீனிைோ செோஜி்�ட்டோ

்கண்புழு – ்தலிஷைோ சிற்றி�ம்

நூல்புழு  அல்லது  மனித  ஊசிபபுழு  – 

எனடி்ரோபிைஸ ்வரமிகுலோரிஸ

மனித செோட்யடபபுழு – டியர்சசுரிஸ டியர்சசுரோ

அவ்விருந்தோம்பி  இயடநியல  விருந்தோம்பி 

எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது.  (எ.்கோ.)  ம்லரிைோயவ 

உண்டோக்கும்  பிளோஸ்மோடிைம்  சிற்றி�த்திற்கு 

மனிதன  இயடநியல  விருந்தோம்பிைோ்க 

்செைல்்டுகி்றோன.

ஒட்டுண்ணிரய நதககும் விருநநதோம்பி 

(Reservoir host): ஒட்டுண்ணியைப ்்ற்றிருக்கும் 

விருந்தோம்பி,  எளிதோ்க  ்ோதிக்்கப்டக்கூடிை 

விருந்தோபபிக்கு  ்தோற்ய்ற  ஏற்்டுத்தும் 
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முக்கிைமோ�  ஆதோரமோ்க  இருக்குமோயின 

அவ்விருந்தோம்பி  ஒட்டுண்ணியை  ்தக்கும் 

விருந்தோம்பி  என்றயழக்்கப்டுகி்றது. 

இது  தற்்கோலி்க  விருந்தோம்பி  எனறும் 

அயழக்்கப்டுகின்றது.  (எ.்கோ.)  ்கோலோ  அசெோர 

எனனும்  ்�ோயிக்கு  அதன  ஒட்டுண்ணியை 

்தக்கும் விருந்தோம்பிைோ்க, �ோய ்செைல்்டுகி்றது.

இயறரகயோகநவ ததோறறுககு உட்பட்்ட 

விருநநதோம்பி (Natural host):  ஒரு  சில 

குறிபபிடப்ட்ட  ஒட்டுண்ணி  சிற்றி�த்தி�ோல் 

இைற்ய்கைோ்க்வ  ்தோற்று  உண்டோக்்கப்ட்ட 

விருந்தோம்பி  இைற்ய்கைோ்க்வ  ்தோற்றுக்கு 

உட்்ட்ட விருந்தோம்பி எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது. 

(எ.்கோ.) ்்லனடிைம்  ்்கோலி  எனனும் 

ஒட்டுண்ணிக்கு  ்னறி  இைற்ய்கைோ� 

விருந்தோம்பிைோ்க இருக்கி்றது.

போைோடினிக அல்லது க்டத்தும் விருநநதோம்பி  

(Paratenic host or transport host):  சில 

ஒட்டுண்ணி்கள்  விருந்தோம்பியினுள் 

நுயழநதபின  ்வ்்றோரு  நியலைோ�  அல்லது 

இயடநியல  விருந்தோம்பியை  அயடயும்  வயர 

எநத்வோரு  வளர்சசியும்  அயடைோமல்  ஆ�ோல், 

உயிருடன இருக்குமோயின அயவ ்கடத்தும் அல்லது 

்�ோய  ்கடத்தி  அல்லது  ்ோரோடினிக்  விருந்தோம்பி 

எ� ்்ைரிடப்டுகி்றது.

8.1.4 மருத்துவ முககியத்துவம் வோயநத 

ஒட்டுண்ணிகளின் வரகப்போடு

ஏற்றுக்்்கோள்ளப்ட்ட  மனித  ஒட்டுண்ணியின 

வய்க்ோடோ�து ஒட்டுண்ணியை உடல்க மற்றும் 

உடல்பு்ற ஒட்டுண்ணி எனறும் வய்க்டுத்துகி்றது. 

்மலும்,  உடல்க  ஒட்டுண்ணியை 

பு்ரோட்்டோ்செோவோ  ஒட்டுண்ணி  (ஒரு  ்செல் 

உயிரி்கள்)  மற்றும்  ெல்்மனதிக்  ஒட்டுண்ணி 

(்ல்செல் உயிரி்கள்) எ� வய்க்டுத்தப்ட்டுள்ளது. 

மருத்துவ முக்கிைத்துவம் வோயநத ஒட்டுண்ணி்கள் 

பு்ரோடிஸடோ  மற்றும்  விலங்கு  உல்கத்தின 

கீழ  வய்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளது.  பு்ரோடிஸடோ 

உல்கமோ�து ஒரு ்செல் நுண்ணிை யு்்கரி்ைோட் 

பு்ரோ்டோ்செோவோயவ  உள்ளடக்கியுள்ளது. 

இதற்கு  மோ்றோ்க,  ஒட்டுண்ணி  புழுக்்கள் 

நுண்ணிை,  ்ல்செல்  அயமபய்யும்,  �னகு 

்வறு்டுத்தப்ட்ட  திசுக்்கயளயும்,  சிக்்கலோ� 

உறுபபு்கயளயும்  ்்கோண்டதோல்  விலங்கு 

உல்கத்தின  கீழ  ்செரக்்கப்ட்டுள்ளது.  வழிமுய்ற 

வயர்டம் 8.2யில்  மருத்துவ  முக்கிைத்துவம் 

வோயநத  ஒட்டுண்ணி்களின  வய்கப்ோடு 

்்கோடுக்்கப்ட்டுள்ளது.

8.1.5 ஒட்டுண்ணிகளின் வோழகரக சுழறசி

ந�ர்முக வோழகரக சுழறசி

ஒட்டுண்ணியின  வோழக்ய்க  சுழற்சியில்  அதன 

முழு  வளர்சசிக்கு  ஒ்ர  ஒரு  விருந்தோம்பி 

மட்டும்  ்தயவ்ைனில் இது  ்�ரமு்க  வோழக்ய்க 

எனறு  அயழக்்கப்டுகி்றது.  (எ.்கோ.)  எண்டமீ்ோ 

ஹிஸ்டோயலடிக்  முழுயமைோ�  வோழக்ய்க 

சுழற்சிக்கு மனிதன மட்டு்ம ்தயவ்டுகி்றோன.

மர்றமுக வோழகரக சுழறசி

ஒட்டுண்ணியின வோழக்ய்க சுழற்சியில் தன முழு 

வளர்சசிக்கு,  இரண்டு  அல்லது  அதற்கு்மற்்ட்ட 

விருந்தோம்பி்கள்  ்தயவ்ைனில்  இவ்வய்க 

வோழக்ய்க  சுழற்சி  மய்றமு்க  வோழக்ய்க  சுழற்சி 

எனறு  அயழக்்கப்டுகி்றது.  (எ.்கோ)  ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணிைோ�து  அதன  விருந்தோம்பிைோ� 

மனிதன  மற்றும்  ்்கோசுக்்களில்  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை முடிக்கி்றது.

8.1.6 ஒட்டுண்ணிகளின் பைவுதல் முர்ற 

ஒட்டுண்ணி்களின  ்ரவுதலோ�து  அதன 

ஆதோரத்யத  ்்ோருத்தும்,  ்கடத்தும்  முய்றயை 

்்ோருத்தும்,  ்தோற்று்�ோயின  ்தக்்கத்யதயும் 

செோரநதுள்ளது.

1. ந�ோயததோறறின் ஆதோைம்

அ.  மனிதன்:  ்்ரும்்ோலோ�  ஒட்டுண்ணி 

்�ோய்தோற்றுக்கு  மனித்�  ஆதோரமோ்க 

உள்ளோன.  ஒரு  ்�ோயுற்்ற  மனிதனிடமிருநது 

மற்்்றோரு  மனிதனுக்கு  ்தோற்று  ்ரவும் 

நியல  ஆ�த்்ரோ்்ோ்�ோஸிஸ  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

ஆ.  விலஙகுகள்: ்ல ஒட்டுண்ணி ்�ோய்களுக்கு 

விலங்கு்கள்  ஆதோரமோ்க  உள்ள�. 

விலங்கு்களிடமிருநது  மனிதனுக்கு 

்கடத்தப்டும்  ்�ோய  ்தோற்று  நியல 

சூ்�ோசெஸ எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது.

2. க்டத்தும் முர்றகள்

அ.  உட்தகோள்ளுதல்:  அசுத்தமோ�  உணவு, 

நீர,  ்கோய்கறி்கள்,  அழுக்்கோ�  விரல்்கள் 

அல்லது  மலத்தோல்  அசுத்தமோ�  உயிரற்்ற 

்்ோருட்்கள்  மீது  ஒட்டுண்ணியின  ்தோற்று 
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மருத்துவ ஒட்டுண்ணியியல்

புநைோந்டோநசோவோ (பு்ரோ்டோசூவோலஜி)

உல்கம்-பு்ரோடிஸடோ (ஓர ்செல் உயிரி்கள்)

அமீபோ

(செோதோரணமோ்க அமீ்ோ 

்்ோலி்கோல் அல்லது 

பு்ரோட்்டோபிஸேோமிப 

்ோய்சசெலி�ோல் �்கரும்)

• எண்டமீ்ோ 

ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ

த�மந்டோடுஸ் (உருயள புழுக்்கள்) 

இயவ நீண்ட, செரிநத இருமுய� 

்்கோண்ட, உடல் ்கண்ட்கலற்்ற, 

குறுக்கு ்தோற்்றத்தில் உருயளைோ்க 

இருக்கும் புழுக்்கள்.

• வு்சசீரீரிைோ ்ோனக்கிரோபடி

• அஸ்கோரிஸ சிற்றி�ம்

தசஸ்ந்டோடு (�ோடோபபுழு)

�ோடோ ்்ோன்ற செங்கிலி 

்கண்ட்கயள ்்ற்றுள்ளது

• டீனிைோ ்செோலிைம்

• டீ.செோஜி்�ட்டோ

டிைதமட்ந்டோடு தட்யடைோ்கவும் 

்்ோதுவோ்க இரண்டு தயசெதோர 

உறிஞ்சு்கள் ்்கோண்ட இயல 

வடிவ புழுக்்கள் க்யூட்டி்கள் 

அற்்றயவ. இயவ இரு்ோலி� 

உயிரி ஃ்ோசி்ைோலோ (்கல்லீரல் 

தட்யடபுழு) சிஸட்்டோ்செோமோ 

(இரத்த தட்யடபுழு)

ப்தலஜிநலட் 

ஒனறுக்கு ்மற்ப்ட்ட 

செோட்யட ்்ோன்ற 

்கயசெயியழயை 

்்கோண்டது

குடல் மற்றும் 

இ�ப்்ருக்்க சிறுநீர்க 

பளஜி்லட்

• ஜிைோரடிைோ

• டியர்்கோ்மோ�ோஸ

• இரத்த மற்றும் திசு 

பளஜி்லட்

• வீஷ்மனிைோ

• டிரிப்்�ோ்செோம்

ஸ்நபோநைோநசோவோ 

(்ோலிலோ மற்றும் 

்ோல் இ�ப்்ருக்்க 

நியல்கயள மோறி 

மோறி ்்கோண்டுள்ள 

ஒரு சிக்்கலோ� 

வோழக்ய்க சுழற்சியை 

்மற்்்கோள்ளும்)

• பிளோஸ்மோடிைம்

• டோக்்செோபிளோஸமோ

சீலிநயட்ஸ்

(சீலிைோக்்கயள 

்்கோண்ட சிக்்கலோ� 

பு்ரோ்டோ்செோவோ)

• ்்லனடீடிைம் ்்கோலி

ஒட்டுண்ணி புழுககள் (ெல்்மனதோலஜி)

உல்கம்-விலங்கு (்ல்செல் உயிரி்கள்)

ப்்ோடிதெல்தமன்திஸ் (தட்யடபபுளுக்்கள்)

வழிமுர்ற வரைப்டம் 8.2:  மருத்துவ முக்கிைத்துவம் வோயநத ஒட்டுண்ணி்களின வய்கப்ோடு
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உண்டோக்கும் நியலயை ்்ோன்றயவ்கயள 

உட்்்கோள்ளுவதோல்  ்�ோய  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

இக்்கடத்துதல்  முய்ற  மல-வோய  வழி  எனறு 

குறிபபிடப்டுகி்றது.  (எ.்கோ.)  எண்டமீ்ோ 

ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவின சிஸட்.

ஆ.  நதோல் வழியோக: இது மற்்்றோரு முக்கிைமோ� 

வழிைோகும்.  அசுத்தமோ�  மண்ணில் 

்வறுங்்கோலுடன �டக்கும் ் ்ோழுது ் தோற்ய்ற 

உண்டோக்கும் ்்கோக்கிபுழுவின லோரவோக்்கள் 

்தோல் வழிைோ்க உள் ்செல்கின்ற�.

இ.  க்டத்தியின் வழியோக:  மோற்்றமுயடை  ்�ோய 

நுண்மக் ்கடத்தி்கள் மூலமோ்கவும் மோற்்றமில்லோ 

்�ோய  நுண்மக்  ்கடத்தி்கள்  மூலமோ்கவும் 

ஒட்டுண்ணி  ்�ோய்கள்  ்ரவுகி்றது.  பூ்சசி 

்கடியின மூலமோ்க ்ல ஒட்டுண்ணி ்�ோய்கள் 

்கடத்தப்டுகி்றது.  (எ.்கோ.)  லிஷ்மனிைோ 

எனனும்  ஒட்டுண்ணிக்கு  மணல்பூ்சசி 

(sandfly) ்கடத்திைோ்க ்செைல்்டுகி்றது. 

ஈ.  ந�ர்முக ததோ்டர்பு:  ஒரு  �்ரிடமிருநது 

மற்்்றோரு  �்ருக்கு  ்�ரமு்க  ்தோடரபு 

வழிைோ்க  ்�ோய்கள்  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

ஓரி�்ச்செரக்ய்கைோளர்களுக்கியட்ை  ்ோல் 

ஈடு்ோட்டி�ோல்  அவ்வப்்ோது  எண்டமீ்ோ, 

ஜிைோரடிைோ  மற்றும்  டியரக்்்கோ்மோ�ோஸ 

எனனும் ஒட்டுண்ணி்கள் ்ரவுகி்றது.

உ.  தசஙகுத்தோன க்டத்தல்:  இது  ்�ோயுற்்ற 

தோயிடமிருநது  ்செயக்கு  ்�ோய  ்கடத்தப்டும் 

முய்றைோகும்.  (எ.்கோ.) டோக்்செோபிளோஸமோசிஸ. 

இதுவயர,  �ோம்  ஒட்டுண்ணி்களின 

்்ோதுவோ�  அறிமு்கத்யதயும்,  அதன 

வய்க்ோட்டிய�யும்  ்டித்்தோம்.  இப்்ோது, 

�ோம் மனிதனில் ்தோற்ய்ற உண்டோக்கும் சில 

ஒட்டுண்ணி்கயள ்ற்றி ்டிப்்ோம்.

ஒட்டுண்ணி–ஓர் அறிமுகம்

ஒட்டுண்ணியின ்்ோதுவோ� ்ண்பு்கள்:

1.  அயவ்கள்  நுண்ணளவோ�  ஒரு்செல் 

யூ்்கரி்ைோடு்கள்.

2.  ்செல்  ஒட்டுண்ணியின  சிக்்கலோ� 

உள்அயமபபு்கயள  ்்கோண்டு,  ்செரிமோ�ம், 

இ�ப்்ருக்்கம்,  சுவோசித்தல்  மற்றும் 

்கழிவுநீக்்கம் ் ்ோன்ற ் வவ்்வ்றோ� சிக்்கலோ� 

வளரசியத மோற்்றத்யத ்செைற்்டுத்துகி்றது.

ந�ர்முக வோழகரக சுழறசியுர்டய ஒட்டுண்ணிகள்

புநைோந்டோநசோவோ

 • ஜிைோரடிை ்லம்பிலிைோ

 • டியர்்கோ்மோ�ோஸ ்வஜி�ோலிஸ

 • ்்லினடிடிைம் ்்கோயல

ஒட்டுண்ணி புழுககள்

 • அஸ்கோரிஸ லம்பிரி்கோய்டஸ

 • டிரி்சசுரிஸ டிரி்சசுரோ

 • ஆனய்கக்்லோஸ்டோமோ டி்ைோடி்�

முர்றமுக வோழகரக சுழறசியுர்டய ஒட்டுண்ணிகள்

எண் புநைோந்டோநசோவோ நிரலயோன விருநநதோம்பி இர்டநிரல விருநநதோம்பி

1. பிளோஸ்மோடிைம் சிற்றி�ம் ்்ண் அ�ோபிலஸ ்்கோசு மனிதன

2. டோக்்செோபிளோஸமோ ்்கோண்டி பூய� மனிதன

3. ்செஸ்டோட்ஸ டீனிைோ ் செோலிைம் மனிதன ்னறி

4. ட்ர்மட்்டோட்ஸ ்்சி்ைோலோ 

்ெப்ோட்டி்கோ

மனிதன �த்யத

5. ்�மட்்டோபஸ வு்சசிரீரிைோ 

்்னக்்ரோபடி

மனிதன ்்கோசு

த்கவல் துளி
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3.  ஒவ்்வோரு  ்செல்லும்  யசெட்்டோபிளோசெம் 

(Cytoplasm)  மற்றும்  உட்்கருயவ 

்்கோண்டுள்ளது.

4.  பு்ரோட்்டோ்செோவோ  ஒட்டுண்ணி  அதன 

வோழக்ய்க  சுழற்சியில்  ட்்ரோ்்ோசெோயடு 

மற்றும்  சிஸட்  எனனும்  இரு  நியல்களில் 

்கோணப்டலோம்.

அமீபோ

எளிை வடிவமற்்ற அயமபபுயடை எளிை ஒட்டுண்ணி, 

அமீ்ோவோகும்.  அமீ்ோவின  யசெட்்டோபிளோசெமோ�து 

செவ்வி�ோல்  சூழப்ட்டு  எக்்டோபிளோசெம் 

(பு்றக்்கணிைம்)  மற்றும்  எண்்டோபிளோசெம் 

(அ்கக்்கணிைம்)  எனறு  ்வறு்ோடு  அயடநதுள்ளது 

எக்்டோ  பிளோசெம்  அதனபின  எண்்டோபிளோசெத்தின 

அயசெவின ்கோரணமோ்க அமீ்ோவின ்்ோலி்கோல்்கள் 

உருவோக்்கப்டுகின்ற�.  இப்்ோலி்கோல்்கள் 

இடம்்்ைரதலுக்கும், உணயவ விழுங்குவதற்கும் 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

்�க்கிலிரிைோ ப்்ௌலரி (மூயள உண்ணும் 

அமீ்ோ)  எனறும்  ்வப்விருபபிைோ�து 

தனனிட்யசெைோ்க  வோழும்  அமீ்ோவோகும்  இது 

அவ்வ்்ோதவது  மனித  ்�ோயக்்கோரணிைோ்க 

இருநது  முதனயம  அமீபிக்  மூயள  உய்ற 

வீக்்கத்யத உண்டோக்கும். 

நீரில்  உள்ள  ்�க்கிலிரிைோ  ்வுலரி 

மூக்கு மற்றும் மூக்கு செோரநத  ்குதி்களுக்குள் 

நுயழநது ்மோப் உணரவு �ரம்பு திசுக்்களில் 

்ைனித்து  மூயளயை  ்சென்றையடகின்றது. 

சிஸட்,  டி்ரோ்்ோ்செோயிட்  (அமீ்ோயிட்)  மற்றும் 

இரு  ்கயசெயியழ  ்்கோண்ட  ்�க்கிலிரிைோ 

ப்்ௌலரி  மூனறு  நியல்களோகும்.  மூயளத் 

தண்டுவட திரவத்தில் ்கயசெயியழ ்்கோண்ட 

நியல ்கோணப்டுகி்றது.

ெநக்கிலிரியாசிஸ்

த்கவல் துளி

பிளத்தல்  மற்றும்  அரும்புவிடுதல்  முய்றயில் 

இ�ப்்ருக்்கம் �யட்்றுகி்றது. தனித்து வோழும் 

அமீ்ோ  அல்லது  குடலினுள்  வோழும்  அமீ்ோ  எனறு 

அமீ்ோக்்கள் வய்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளது.

8.2 கு்டலினுள் வோழும் அமீபோ 

எண்்டமீபோ ஹிஸ்ந்டோலிடிககோ

8.2.1 புவியியல் பைவல்

இயவ  உல்கம்  முழுவதும்  ்கோணப்டுகி்றது. 

்மலும்,  இயவ  ்வறு  ்குதி்கயள  ்கோட்டிலும் 

குறிப்ோ்க  ்வப்மண்டலம்  செோரநத  ்குதி்களில் 

அதி்கமோ்க  ்ரவியுள்ள�.  இயவ  சு்கோதோரம் 

்மோசெமோ�  நியலயில்  உள்ள  இடங்்களில் 

்கோணப்டுகின்ற�.

8.2.2 வோழுமி்டம்

எண்டமீ்ோ  ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவின 

ட்்ரோ்்ோசெோயடு  மனித  ்்ருங்குடலின 

்்கோயழப்டலம்  மற்றும்  ்்கோயழப்டலக்  கீழ 

அடுக்கு்களில் வோழும்.

8.2.3 உ்டல் உருவரமப்பு

ட்்ரோ்்ோசெோயடு,  முனசிஸட்  மற்றும்  சிஸட்  எனும் 

மூனறு ்தோற்்ற நியல்களில் எ.ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ 

்கோணப்டுகி்றது.

ட்நைோநபோசோயடு

இது  வளரும்தனயமயுயடை  அல்லது உண்ணும் 

தனயமயுயடை  ஒட்டுண்ணியின  ்தோற்்ற 

நியலைோகும்.  இது்வ  திசுக்்களில்  வோழும்  ஒ்ர 

்தோற்்ற  நியலைோகும்.  இயவ  8–40µ  ்வறு்ட்ட 

அளவிலும், செரோசெரிைோ்க 20 இருநது 30µ அளவிலும் 

்கோணப்டும்.  வழக்்கமோ்க  யசெட்்டோபிளோசெத்யத 

எக்்டோ  மற்றும்  எண்்டோ  பிளோசெமோ்க 

விவரிக்்கப்டுகி்றது.  எண்்டோபிளோசெமோ�து 

உட்்கரு, உணவு ் வற்றிடக் குமிழ, சிவப்ணுக்்கள், 

சில  செயமைம்  ்வள்யளைணுக்்கள்  மற்றும்  திசு 

சியதவு  ்்ோருள்்கயள  உள்  அடக்கியுள்ளது. 

உட்்கருவின  தனித்தனயமைோ�து  செவ்வில் 

செமமோ்கவும்,  சீரோ்கவும்  அயமக்்கப்ட்ட 

கு்ரோ்மட்டிய�யும்.  சிறிை,  மத்தியில் 

அயமக்்கப்ட்ட  ்கோரி்ைோ்செோயமயும் 

(உட்்கருவின  மத்தியி்லோ  அல்லது  விளிம்பி்லோ 

்கோணப்டும்  DNAயவ  உள்ளடக்கிை  அயமபபு) 
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்்கோண்டிருப்தோகும்.  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்களின 

ஊரநது  ்செல்லுதல்  அல்லது  விரல்்்ோன்ற 

அயமப்ோ�  சூ்டோ்்ோடிைோயவ  (்்ோலி்கோல்) 

உண்டு  ்ண்ணுவதோலும்  அதன  சுறுசுறுப்ோ� 

�்கருதயல ்வளிக்்கோட்டுகி்றது.

ஒவ்்வோரு  8  மணி  ்�ரத்தில் 

ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள்  இரண்ட்ற  பிளத்தலோல் 

மூலமோ்க  இ�ப்்ருக்்கம்  ்செயகி்றது. 

ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள்  5  மணி  ்�ரம்  வயர 

37°Cல்  உயிரவோழுகின்றது  மற்றும்  ்வதியிைல் 

நுண்ணுயிர  நீக்்கம்,  ்வப்ம், உலரத்துவதி�ோல் 

அழிக்்கப்டுகின்றது. புதிதோ்க ்கழிக்்கப்ட்ட மலத்தில் 

இருக்கும்  உயிருள்ள  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கயள 

உட்்்கோண்டோலும்,  இயவ்கள்  இயரபய்யில் 

வியரவோ்க  அழிக்்கப்டுகி்றது  ்�ோய  ்தோற்ய்ற 

இயவ்கள் துவக்்க இைலோது. ஆதலோல், வழக்்கமோ்க 

ட்்ரோ்்ோசெோயடு்களி�ோல் ்�ோய்தோற்று ஏற்்டோது.

முன்சிஸ்ட்

ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள்,  குடலின  உட்குழல் 

்குதியில்  செவ்வினுள்  அயடப்ட்ட  நியலைோ்க 

(encystment)  மோற்்றமயடகி்றது.  இம்மோற்்றம் 

மலத்திலும்,  திசு்களிலும்  �யட்்றுவதில்யல. 

அளவில்  சிறிைதோ�  முனசிஸட்  சுமோர  10–20µm 

அளயவ ்்கோண்டுள்ளது. இது வட்டமோ� அல்லது 

முட்யட  வடிவத்யதயுயடைது  எண்்டோபிளோசெம் 

இரத்த  சிவபபு  ்செல்்கள்  மற்றும்  உட்்்கோண்ட 

உணவு  து்கள்்கள்  அற்்றோ்க  உள்ளது  (்டம் 8.1). 

முனசிஸட், டி்ரோ்்ோசெோயடுவின உட்்கரு ்ண்ய் 

தக்்கயவத்துள்ளது.

சிஸ்ட்

முனசிஸட்  தனய�சுற்றி  மி்கவும்  ஒளிக்்கதிர 

வில்க்ச்செயகி்ற  சிஸட்  சுவயர  சுரக்்க  ்செயது 

சிஸடோ்க  மோறுகி்றது.  முதிர்சசி  அயடநத  குவோட்ரி 

நியூகிலி்ைட்  சிஸட்  ்்கோளவடிவ  உடலயமபய் 

்்கோண்டது.  யூனிநியூகிளி்ைடோ்க  இருநது  சிஸட் 

வியரவில்  இரண்டர  பிளத்தயல  ்மற்்்கோண்டு 

ய்நியூகிளி்ைடோ்க  மோற்்றம்  அயடநது  பின 

குவோட்ரிநியூகிளி்ைோடோ்க  வளர்சசிையடகி்றது. 

(்டம் 8.1)  சிஸடின  யசெட்்டோபிளோசெம் 

்தளிவோ்கவும்,  நி்றமற்்ற  ஒளிபுகும்  தனயம 

்்கோண்டும், ட்்ரோ்்ோசெோயடுவின உட்்கரு ் ண்ய் 

தக்்க யவத்தும் ்கோணப்டுகி்றது.

முதிர்சசி அயடநத குவோட்ரிநியூகிளி்ைட் சிஸட், 

மலத்துடன ்வளி்ைற்்றப்ட்டு, மண்ணிலும் மற்்ற 

சுற்று்சசூழலிலும்  ்ல  மோதங்்கள்  வயர  எநத  ஒரு 

வளர்சசியும்  இல்லோது  உயிருடன  வோழகின்றது. 

முதிர்சசி  அயடநத  குவோட்ரிநியூகிளி்ைட்  சிஸட், 

இவ்ஒட்டுண்ணியின  ்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும் 

நியலைோகும்.

8.2.4 எண்்டமீபோ ஹிஸ்ந்டோலிடிககோவின் 

வோழகரக சுழறசி

எண்டமீ்ோ  ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ,  வின  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை  ஒ்ர  விருந்தோபபிைோ�  மனிதனில் 

�யட்்றுகி்றது.

ந�ோயததோறறு நிரல: குவோட்ரிநியூகிளி்ைட் சிஸட்

ந�ோய க்டத்தும்முர்ற:  சிஸடி�ோல்  அசுத்தமோ� 

உணவு மற்றும் நீயர உட்்்கோள்ளுவதோல் ்�ோய 

்கடத்தப்டுகி்றது.

 • உணவு, மற்றும் நீரிடனும் சிஸட் விழுங்்கப்ட்டு 

உணவுப்ோயதயினுள்  நுயழகி்றது.  சிஸட் 

சுவரோ�து  இயரபய்்சசுரபபின  ்செையல 

தடுக்கும்  தி்றன  ்்கோண்டது.  ஆதலோல்,  சிஸட் 

சியதவயடைோமல் சிறுகுடலினுள் நுயழகி்றது 

(்டம் 8.2).

 • ்கோரத்தனயமயுள்ள  சீக்்கம்  (்்ருங்குடல்) 

அல்லது  இலிைத்தின  (பின  சிறுகுடல்)  கீழ 

்குதிக்கு  சிஸட்  வநதயடதவுடன  சிஸடின 

சுவரோ�து  ்கயணைநீரோல்  (Trypsin) 

சியதவயடைப்ட்டு,  அயடப்ட்ட  நியலயில் 

இருநது மோற்்றம் அயடகி்றது (Excystation).

 • யசெட்்டோபிளோசெம் சிஸட் சுவரிலிருநது பிரிநது, 

அமீ்ோ ்்ோன்ற �்கரயவ ்்ற்றுவதோல் சிஸட் 

சுவரில் கிழிசெல் ஏற்்ட்டுகி்றது, அதன வழிைோ்க 

்�ோய உண்டோக்கும் தி்றன 

மற்றும்  வோழவிடத்யத 

்்ோறுத்து  மனிதனில் 

் � ோ ய த் ் த ோ ற் ய ்ற 

உண்டோக்கும்  அமீ்ோக்்கள் 

வய்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளது.

அ. ந�ோய உண்்டோககும் அமீபோ

குடல் அமீ்ோ – எண்டமீ்ோ ஹிஸ்்ோயலடி்கோ

ஆ. ந�ோய உண்்டோககோத அமீபோ

வோயவழி அமீ்ோ  –  எண்டமீ்ோ ஜினஜியவட்டிஸ

குடல் அமீ்ோ – எண்டமீ்ோ ்்கோலி, எண்டமீ்ோ 

�ோ�ோ
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குேராேமடின் 

துண்டு

உட்ெகாண்ட 

உணவு

நான்கு உட்கரு ெகாண்ட 

சிஸ்ட்

ட்ேராேபாேசாயிட்

ப்டம் 8.1:  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோவிடிக்்கோவின டி்ரோ்்ோசெோயடு, முனசிஸட மற்றும் சிஸட்

ட்ேராேபாேசாயிட் 

ட்ேராேபாேசாயிட் 

ப்டம் 8.2:  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோலிடிக்்கோவின வோழக்ய்க சுழற்சி

குவோட்ரிநியூகிலி்ைட் அமீ்ோ ் வளி்ைறுகி்றது. 

இநத  நியலயை  ்மட்டோசிஸட்  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • ்மட்டோ சிஸடில் உள்ள உட்்கரு உட�டிைோ்க 

்குப்யடநது  8 உட்்கருவோகி்றது.  ஒவ்்வோரு 

உட்்கருவும்  யசெட்்டோபிளோத்தி�ோல் 
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சூழப்ட்டு,  8  சிறு  அமீ்ோவோ்கவும்  அல்லது 

்மட்டோசிஸடி்ச  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்களோ்கவும் 

மோற்்றமயடகி்றது.

 • இநத  ்மட்டோசிஸடி்ச  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள் 

சீக்்கம்  மற்றும்  ்்ருங்குடலுக்கு 

எடுத்து்ச்செல்லப்டுகி்றது.  அதன  வழக்்கமோ� 

வோழவிடமோ� ் ்ருங்குடலின ் ்கோயழப்டலக் 

கீழடுக்கு திசுக்்களினுள் நுயழநது அங்்்க்ை 

தங்குகி்றது.

 • ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள்  வளரநது  இரண்ட்ற 

பிளத்தலோல்  ்்ருக்்கமயடகி்றது. 

ஒட்டுண்ணியின  ட்்ரோ்்ோசெோயடு  நியல்ை 

அமிபிைோஸிசின குறிபபிடத்தக்்க ய�புபபுண்்கள் 

உருவோ்க ்கோரணமோய உள்ளது.

 • ்்ருங்குடலில்  சில  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள் 

முனசிஸடோ்கவும்,  சிஸடோ்கவும் 

வளரசிையடநது,  மலத்தின  வழிைோ்க 

்வளி்ைறி வோழக்ய்க  சுழற்்சசியை  மீண்டும் 

்தோடங்குகி்றது.

8.2.5 ந�ோயத்நதோற்றம்

எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ குடற் அமிபிைோஸில் 

மற்றும்  கூடுதல்குடற்  அமிபிைோஸியசெ 

உண்டோக்குகி்றது (வயர்டம் 8.3).

எ. ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ  அறிகுறி்கயள 

உண்டோக்்கோமல்  குடலில்  வோழும்.  ஆ�ோலும், 

அயவ  ்கடுயமைோ்க  ்�ோயை  உண்டோக்கும். 

அமி்ோக்்கள் குடல் சுவற்ய்ற ஊடுருவி�ோல் அமிபிக் 

சீத்்தி  உண்டோகும்.  அமிபிக்  சீத்்தி  எனும் 

நியலைோ�து  குடலில்  சீழபபுண்  ஏற்்டுத்துதல், 

இரத்தம் வடிதல், அதி்க்டிைோ� சீழ உற்்த்திைோதல் 

மற்றும் வயிற்றுப்்ோக்கு ்்ோன்ற ்�ோயபிணியை 

உண்டோக்்கலோம்.

சீழபபுண்  ்்ருங்குடல்  ்குதி்களில் 

வயரைறுக்்கப்ட்டோலும்,  சீக்்கம்  ்குதியில் 

அதி்க்டிைோ்கவும்,  அதற்்கடுத்து  சிக்மோயடு 

மலக்குடல்.  செோரநத  ்குதியிலும்  ்கோணப்டுகி்றது. 

ய�புபபுண்்கள்  குடலில்  ஓர  இடத்தி்லோ  அல்லது 

குடல்  முழுவதுமோ்க்வோ  ்கோணப்டலோம். 

அமீபிக்  சீழபபுண்ணோ�து  குண்டூசியின 

தயல  அளவிலிருநது  ஒரு  அங்குலம்  அல்லது 

அதற்கு்மலோ�  விட்ட  அளயவ  ்்கோண்டுள்ளது. 

சீழபபுண்ணின  வடிவம்,  வட்டமோ்க்வோ  அல்லது 

முட்யடவடித்தி்லோ  இருக்்கலோம்.  குறுக்கு்வட்டு 

்தோற்்றத்தில்,  சீழபபுண்ணோ�து  நீண்ட  ்கழுத்து, 

வோய மற்றும் அடிப்குதி ்்ரிைதோ்கவும் வட்டமோ� 

இருக்கும்  குடுயவ்்ோனறு  ்தோற்்றமளிக்கி்றது, 

(்டம் 8.3ல்  குடுயவ  வடிவ  ்தோற்்றம்  ்்கோண்ட 

சீழபபுண் ்கோண்பிக்்கப்ட்டுள்ளது). சீழபபுண்ணின 

அடி்குதிைோ�து  தயசெ�ோரோல் உருவோக்்கப்ட்டும், 

சியதநத  ்்ோருட்்களோல்  நிரப்ப்ட்டும் 

்கோணப்டுகி்றது.  சீழபபுண்  ்்ோதுவோ்க 

்்கோயழப்டலக் சீழடுக்கு திசுக்்களுக்குள் ஆழமோ்க 

்ரவுவதில்யல.

8.2.6 மருத்துவ தவளிபோடு

்�ோய நுண்ம ் ்ருக்்கோலம் மி்கவும் மோறு்ோட்டுடன 

இருநதோலும்,  ்்ரும்்ோலும்  4  முதல்  5  �ோட்்கள் 

வயர இருக்்கலோம். அறிகுறி்களற்்ற ் �ோய ் தோற்றில் 

எண்்டமீபோ ஹிஸ்ந்டோரலடிககோவின் ந�ோயததோறறு

கூடுதல் கு்டல் அமீபியோஸில்

ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள் முதனயம 

வோழவிடத்யத விட்டு இடற்்்ைரநது 

ய�புபபுண்்கயள ்ல்்வறு உறுபபு்களில் 

உண்டுப்ண்ணுகி்றது. அயவ,

்கல்லீரல் – ்கல்லீரல் அமீபிைோஸில் 

நுயரயீரல் – நுயரயீரல் அமீபிைோஸில்

மூயள – ்்ருமூயள அமீபிைோஸில்

மண்ணீரல் – மண்ணீரல் சீழ்கட்டி

கு்டல் அமீபியோஸில்

ஒட்டுண்ணின முதனயம வோழவிடமோ� 

்்ருங்குடலில் ்�ோய்தோற்று 

வயரைறுக்்கப்டுகி்றது.

வழிமுர்ற வரைப்டம் 8.3:  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோயலடிக்்கோ உண்டு்ண்ணும் ்�ோய்தோற்று
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அறிகுறியுயடை குடல் அமீபிைோஸில்

கூடுதல் குடல் அமீபிைோஸில்்�ோயுற்்ற விருந்தோம்பி

்கடத்தி்கள்அறிகுறி்களற்்ற

வழிமுர்ற வரைப்டம் 8.4:  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவி�ோல் உண்டோகும் ்�ோயின மருத்துவ ்வளிப்ோடு

ப்டம் 8.3:  குடற் அமிபிைோஸிசியின சீழபபுண்

ேமற்புற ஆழமற்ற

சீழ்ப்புண் ஆழமுள்ள சீழ்ப்புண் துைளயிடுதல்

சளி சவ்வு

இரத்த நாளத்தின்னுள்

நுைழதல்

(உட்குழல் ் குதி அமீபிைோஸிதல்) இருநது ஊடுறுவும் 

குடற் அமீபிைோஸிஸ (சீத்்தி, ்்ருங்குடல் அழற்சி, 

குடல்வோல்  அழற்சி,  �்சசுப்்ோருநதிை  அ்கன்ற 

்்ருங்குடல்,  அமீ்்ோமோ)  மற்றும்  ஊடுருவும் 

தனயமைற்்ற  குடற்  அமீபிைோஸிஸ  வயர  ்ரநத 

்�ோய்தோற்று  ்�ரிடலோம்.  வயர்டம் 8.4யில் 

எண்டமீ்ோ  ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவின  மருத்துவ 

்வளி்ோட்யட  வய்கப்டுத்தி  ்கோண்பிக்கின்றது. 

10  முதல்  20  செதவிகிதம்  மனிதர்க்ள  எண்டமீ்ோ 

ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவின  ்தோற்்றோல் 

்�ோயவோயப்டுகி்றோர்கள்.

குடல்  அமீபிைோஸின  ்்ோதுவோ�  ்வளிப்ோடு 

அமீபிக் சீத்்தி ஆகும். தளரவோ� மலம், இயரபய் 

வலி  மற்றும்  இயரபய்  தயசெபபிடுபபு  ்்ோன்ற 

்கடுயமயிரோத அறிகுறி்கயள ்வளிப்டுத்தும்.

அடிவயிற்று  வலி,  இரத்த  மலம்,  ்கோய்சசெல், 

வலிவுணரவு,  மலக்்கோல்வோய  ்கடுபபு வலி  மற்றும் 

்ெப்்டோ்ம்கோ்ல  (Heptomegaly–்கல்லீரல் 

வீக்்கம்)  ்்ோன்ற  அறிகுறி்கள்  ்கடுயமைோ� 

அமீபிக்  சீத்்தி  நியலயில்  ்கோணப்டும்.  இரத்த 

இழபபின ்கோரணமோ்க ்ோதிக்்கப்ட்ட மனிதர்களில் 

இரத்த்செோய்கயை  கூட  ்தோற்றுவிக்்கலோம். 

மருத்துவமய�செோர மற்றும் ஆயவ்க பின�னியின 

அடிப்யடயில்  அமீபிக்  சீத்்தியை,  ்்சிலரி 

சீத்்தியிலிருநது  ்வறு்டுத்தப்ட  ்வண்டும். 

அட்டவயண  8.1லில்  அமீபிக்  மற்றும்  ்்ோசிலரி 

சீத்்தியின  ்கழிமலத்தின  ்வறு்ோடு்கள் 

்்கோடுக்்கப்ட்டுள்ளது.

கூடுதல் கு்டல் அமீபியோஸிஸ்

1.  (கல்லீைல்) Hepatic அமீபியோஸிஸ்:  இது்வ 

மி்க  செோதோரணமோ்க  உண்டோகும்  கூடுதல்குடல் 

ஊடுகுவும்  அமீபிைோஸிஸ  ஆகும்.  ்கல்லீரல் 

சீழ்கட்டி  வழக்்கமோ்க  ்கல்லீரலின  வலது்மல் 

்கதுபபில்  தனித்்தோ  அல்லது  ்னமடங்்கோ்க்வோ 

இருக்்கலோம்  (்டம் 8.4).  அமீபிக்  ்கல்லீரல் 

சீழ்கட்டிைோ�து  மணமற்்ற  ்்கட்டிைோ� 

செோக்கி்லட்  ்ழுபபு  நி்ற  சீயழ  ்்கோண்டுள்ளது. 

அ்சசீழ ஆக்்்கோவி செோஸசீழ  (anchory sauce pus) 

எனறு  அயழக்்கப்டுகி்றது.  அமீபிக்  ்கல்லீரல் 
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அமீபிக சீதநபதி நபசிலரி சீதநபதி

நமகநைோஸ்நகோபிக கண்்டறிவு

மல்கழிவு எண்ணிக்ய்க 6–8 ஒரு �ோயளக்கு 10 முய்றக்கு்மல்

அளவு ஒபபீட்டளவில் அதி்கம் சிறிை

வோசெய� ஏற்றுக்்்கோள்ள முடிைோத துர�ோற்்றம் துர�ோற்்றமற்்றது

நி்றம் அடர சிவபபு பிர்கோசெமோ� சிவபபு

இைல் தனயம மலத்துடன இரத்தமும் ்கலநதிருக்கும் மலம் சீழ இரத்தமினறி ்கோணப்டும்

ரமகநைோஸ்நகோபிக கண்்டறிவு

RBC சிவபபு ்கலநத மஞ்செள் நி்றத்தில் 

குழுக்்களோ்க இருக்கி்றது

RBC ்ரோ்லஸ அயமபபில் பிர்கோசெமோ� 

சிவபபு நி்றத்தில் இருக்கி்றது.

சீழ ்செல்்கள் சிறு அளவிளோ� எண்ணற்்ற

ஒட்டுண்ணி ஹிஸ்டோயலடிக்்கோவி�ோவின 

ட்்ரோ்்ோடோஸடு்கள்

இல்யல

செோர்கோட்-்லடன ்டி்கங்்கள் இருக்கும் இல்யல

அட்்டவரை 8.1:  அமீபிக் மற்றும் ்்சிலரி சீத்்தி மலக்்கழிவின ்வறு்ோடு்கள்

சீழ்கட்டி  தீடீ்ர�  ்தோடங்கும்  உைர்கோய்சசெல், 

வலது  ்மல்  வயிற்ய்ற்ச  செோரநத  வலி  மற்றும் 

்தோடு  வலிவுணரவு  ்்ோன்ற  அறிகுறி்கயள 

்தோடரபு ்்கோண்டதோ்க உள்ளது. அ�்ரோக்சிைோ 

(்சியினயம),  �ோசிைோ  (குமட்டல்  உணரவு), 

வோநதி  எடுத்தல்,  ப்்ட்டிக்  (அதி்கப்டிைோ� 

்செோரவு)  மற்றும்  எயட  குய்றவு  ஆகிையவ 

வழக்்கமோ� அறிகுறி்களோகும்.

2.  நுரையீைல் அமீபியோஸிஸ்: இது மி்கவும் அரிதோ�து. 

ஆ�ோல் இது ்்ருங்குடலில் இருநது ்�ரடிைோ்க 

இரத்தத்தின  ்ரவுதல் வழிைோ்க உண்டோ்கலோம். 

்�ோைோளி்கள்  ்கடுயமைோ�  மோரபுவலி 

மற்றும்  டிஸனிைோ  (dyspnea-மூ்சசுத்திண்றல்) 

வி�ோல்  அவதிப்டலோம்.  ்�ோைோளின  இருமல் 

செளி  செோக்கி்லட்  ்ழுபபு  நி்றத்தில்  இருக்கும். 

இநத  செளியில்  அமீபிக்  ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கயள 

்தளிவு்டுத்திக் ்கோணலோம்.

3.  தபருமூர் அமீபியோஸிஸ்:  இநநியல 

அரித�ோது  சீழ்கட்டி  (ஒற்ய்றைோ்கவும், 

சிறிைதோ்கவும்),  ்்ருமூயள அயரக்்்கோளத்தில் 

அயமநதுள்ளது.  12–72  மணி்�ரத்திற்குள் 

்்ருமூயளயின  ஈடு்ோட்டி�ோல்  அல்லது 

கிழி்டுவதி�ோல்  ்�ோைோளி  இ்றக்்கலோம். 

மூயளயின  திசு்ச  ்செோதய�யில்  அமீபிக் 

ட்்ரோ்்ோசெோயடு இருப்யத அறிைலோம்.

4.  நதோல்சோர் அமீபியோஸிஸ்:  இது  அமீபிக்  சீழ்கட்டி 

துயளயிடுதல்  அல்லது  அறுயவ  சிகி்சயசெ 

புனனில்  அமீ்ோ  ்தோற்று  ஏற்்டுத்துவதோல் 

உண்டோ்கலோம்.  இது  மி்கவும்  அரிதோ�  நியல 

ஆகும்.

5.  சிறுநீைக (Genitourinary) இனதபருகக 

அமீபியோஸிஸ்:  இநநியல  சிறுநீர்கம்  மற்றும் 

இ�ப்்ருக்்க  உறுபபு்கயள  உள்ளடக்கிை 

அமீபிைோஸிஸ  ஆகும்.  இ�ப்்ருக்்க 

உறுபபு  அமீபிைோஸிஸ  அரிதோ�  நியல 

ஆகும்.  அமீபிைோஸிஸ  சீழ்கட்டி  ்டம் 8.5யில் 

்கோண்பிக்்கப்ட்டுள்ளது.

8.2.7 ஆயவக பரிநசோதரன

மோதிரிப்தபோருட்கள்:  முதனயமைோ்க 

்செ்கரிக்்கப்டும்  மோதிரிப்்ோருள்  மலம்  ஆகும். 

இரத்தம்,  மலக்குடல்  ்கசிவு,  எண்்டஸ்்கோபி 

மூலம் ்செ்கரிப்ட்ட மலக்குடல்  சீழ  புண் திசுக்்கள் 

ஆகிையவயும் மற்்ற சில மோதிரிப்்ோருள்்களோகும்.

ப்டம் 8.4:  அமீபிக் ்கல்லீரல் சீழ்கட்டி
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மலத்ரத பரிநசோதிககும் முர்றகள்

அ.  ஈை மவுண்டில் பரிநசோதித்தல்:  குடல் 

அமீபிைோஸிஸ  ்ரி்செோதய�யில்  மலத்தில் 

உள்ள  முதிரநத  குவோட்டணரி  நீயூகிளி்ைட் 

சிஸட்  அல்லது  ட்்ரோ்்ோ்செோயிட்டு்கள்  ்செைல் 

விளக்்கப்டுகி்றது. செயலன, அ்ைோடின அல்லது 

லோக்்டோ பி�ோல் ்கோட்டன புளூ ்்கோண்டு மலம் 

ஈர ்மௌண்ட் ்செயைப்டுகி்றது.

ஆ.  தசறிவு படுத்திய மலத்ரத பரிநசோதித்தல்: 

்ோரமலின  ஈத்தர  ்ைன்டுத்தி  அமீபிக் 

சிஸயட  ்செைல்விளக்்கப்டுத்தும்  முய்ற 

முதனயமைோ�தோகும்.

இ.  சோயநமற்றப்பட்்ட மல பூசரச (smear) 

பரிநசோதித்தல்:  அைன  ்ெமடோக்செலின, 

பீரிைோடிக்  அமில  சிப  செோைங்்கயள  ்்கோண்டு 

செோை்மற்றி  ட்்ரோ்்ோ்செோயிட்டு்கள் 

மற்றும்  சிஸடு்கள்  இருப்யத 

்செைல்விளக்்கப்டுத்துதல்.

அமீபிக் ்கல்லீரல் சீழ்கட்டி  (ALA–Amoebic  liver 

abscess):  உறிஞ்சி  எடுக்்கப்ட்ட  ்கல்லீரல்  சீழில் 

உள்ள  அமீபிக்  ட்்ரோ்்ோ்செோயிட்டு்கயள  ்கண்டு 

்செைல்  விளக்்கப்டுவதன மூலம்  ALA  ஆயவு்றதி 

்செயை்டுகி்றது.

ஊநீரியல்:  ஊநீரில்  உள்ள  அமீபிக் 

அனடி்ெய�  ்கண்டறிை  எயலசெோ  (ELISA 

–Enzyme  Linked  Immuno  Sorbent  Assay) 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

மூலககூறு பரிநசோதரன:  உறிஞ்சி 

எடுக்்கப்ட்ட  ்கல்லீரல்  சீழில்  உள்ள  அமீபிக் 

மர்ணுத்்தோகுதியை  ்கண்டறிை  ்ோலிமி்ரஸ 

செங்கிலி விய� (PCR) ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

இநமஜிங முர்றகள் (உருவரைவு முர்றகள்): 

X-்கதிர்கள்,  ்கோநத  ஒத்ததிரவு  ்தோற்றுருவோக்்கல் 

(MRI)  ஸ்்கன  மற்றும்  ்கணிப்்ோறி  அ்சசு 

்ருவயரவு  (CAT)  ஸ்்கன  ்்ோன்ற  இ்மஜிங் 

முய்ற்கள் ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

சிகிசரச:  அமீபிசிடல்  மருத்து்கயள 

்ைன்டுத்தி  அமீ்ோக்்கயள  முற்றிலுமோ்க 

நீக்குவதும்  மற்றும்  அைனி்கயள  ஈடு்செயவதும் 

அமீபிைோசெவிற்கு்கோ�  சிகி்சயசெ  முய்றைோகும். 

அமீபிைோசிஸ  சிகி்சயசெக்கு  ்ைன்டுத்தப்டும் 

மருநது்கயள கீ்ழ வரியசெ்டுத்தப்ட்டுள்ளது.

 • ்்ரோ்மோயமசின  மற்றும் 

ஐ்ைோ்டோகுயு�ோல்  மருநது்கள் 

திசுக்்களின  ்மல்  அல்லோமல்  குடல் 

உட்குழல்்குதியில் ்செைல்்டுகி்றது.

 • ஈமியடயின,  கு்ளோ்ரோகுயின  ்்ோன்ற 

மருநது்கள் உள்ளோரநத ்�ோய்தோற்றுக்கு 

எதிரோ்க ்செைல்்டுகி்றது.

உட்குழல்்குதியுலும் திசுக்்களிலும் ் செைல்்டும் 

்�ரதிைோ�  மருநது  ்மட்ரனிட்ஸேோல்  ஆகும். 

இது  குய்றவோ�  �்சசுதனயமயும்,  குடல்  மற்றும் 

கூடுதல்  குடல்  அமீபிைோஸிஸ  ்�ோய  ்தோற்றுக்கு 

எதிரோ்கவும் ்செைல்்டுகி்றது.

8.2.8 தடுப்பு மறறும் கட்டுப்போடு

 • அமீபிைோஸியசெ  தவிர்க  ்தயவைோ� 

சு்கோதோர  �டவடிக்ய்க்கயள  ்மற்்்கோள்வ்த 

முக்கிைமோ�தோகும்.  ்செோப  மற்றும் 

நீயர்்கோண்டு  ்கழிவுஅய்ற  ்ைன்டுத்திை 

பினபும்,  உணயவ  ய்கைோளும்  முனபும் 

ய்க்கயள ்கழுவ ்வண்டும்.

 • சுத்தமோ� ்்கோதிக்்கயவத்த நீயர அருநதுதல் 

்வண்டும்.

 • ்கழுவப்டோத  ்ழங்்கள்  மற்றும்  ்கோய்கறி்கயள 

உண்ணுதயல தவிரத்தல் ்வண்டும்.

ப்டம் 8.5:  கூடுதல் குடல் அமீபிைோஸிஸ

ெபருமூைளச் சீழ்க்கட்டி

நுைரயீரல்

அமீபியாஸிஸ்

கல்லீரல் சீழ்க்கட்டி

மண்ணீரல் சீழ்க்கட்டி

குடல் அமீபியாஸிஸ்
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 • மலத்தி�ோல்  அசுத்தமோ�  குடிநீயர 

விநி்ைோ்கம் ்செயவயத தடுக்்க ்வண்டும்.

 • ்�ோயுண்ட  மனிதர்கயள  வியரவோ்க 

்கண்டுபபிடித்து  ்தோடரநது  அமீபிசிடல் 

மருநது்கயள  ்்கோண்டு  சிகி்சயசெைளிக்்க்ட 

்வண்டும்.  இனறு  வயர  மனித 

அமீபிைோஸிஸ  ்�ோயிக்கு  தடுபபூட்டு  ்்ோருள் 

உருவோக்்கப்டவில்யல.

8.3 கு்டல் ப்்ஜிநலட்–ஜியோர்டியோ 

லோம்பிலியோ

(ஜிைோரடிைோ  டி்ைோடி்�ஸிஸ,  ஜிைோரடிைோ 

இன்டஸடி்்க�ோஸ எனறும் அறிைப்டுகி்றது).

8.3.1 புவியியல் பைவல்

இயவ  உல்கம்  முழுவதும்  ்ரவியுள்ள  மி்க 

்்ோதுவோ�  பு்ரோ்டோ்செோவன  ்�ோயக்்கோரணி 

ஆகும்.  இந்�ோைோ�து  குய்றநத  சு்கோதோரம் 

உள்ள  ்குதி்களிலும்,  ்வப்மண்டலம்  மற்றும் 

மித்வப்மண்டல  ்குதி்களிலும்  அதி்க  அளவில் 

்கோணப்டுகி்றது.

8.3.2 வோழுமி்டம்

மனித  முனசிறுகுடல்  (duodenum)  மற்றும் 

�டு்சசிறுகுடல்  (jejunum)  ்குதி்களில்  ஜிைோரடிைோ 

லோம்பிலிைோ வோழுகி்றது. மனித சிறுகுடல் உட்குழல் 

்குதியில்  வோழும்  ஒ்ர  பு்ரோ்டோ்செோவன 

ஒட்டுண்ணி இது்வ ஆகும்.

8.3.3 உ்டல் உருவரமப்பு

இது இரு  ்தோற்்ற  நியல்கயளக்  ்்கோண்டுள்ளது. 

அயவ, 

 • ட்்ரோ்்ோ்செோயட் மற்றும்

 • சிஸட்

ட்நைோநபோநசோயட்

ட்்ரோ்்ோ்செோயட்  ்டனனிஸ  அல்லது 

பூப்நதடிக்கும்  மட்யட  ்்ோன்ற  வடிவத்யத 

்்கோண்டுள்ளது. இது முனபு்றம் வட்டமோ�தோ்கவும் 

பினபு்றம்  கூரயமைோ�தோ்கவும்  இருக்கி்றது. 

டி்ரோ்்ோ்செோயட்  14µ  நீளம்  மற்றும்  7µ  அ்கன்ற 

அளயவ  ்்கோண்டது.  ்மற்பு்றம்  குவிநத்தோ்கவும் 

கீழபபு்றத்தில்.  குடல்  செவ்வில்  ஒட்டுவதற்்கோ� 

குழிவோ� உரிஞ்சும் தட்யடயும் ்்ற்றுள்ளது. இது 

இரு்க்்க்ச  செம்சசீர  உடலயமபய்  ்்ற்றுள்ளது. 

அய�த்து  உடல்  உறுபபுக்்களும்  இயணைோ்க 

உள்ளது.  ஜிைோரடிைோவின  ட்்ரோ்்ோ்செோயட் 

பினவருவ�வற்ய்ற ்்ற்றுள்ளது.

 • ஒர இயண உட்்கருக்்கள்

 • �ோனகு இயண ்கயசெயியழ்கள்

 • ்கயசெயியழ்கயள  ்தோற்றுவிக்கும் 

்ோரோ்்செல்  அடியுறுபபு 

(பிளிப்்்ரோபிளோஸட்)

 • �டுப்குதியில்  இருக்கும்  ஒரு  இயண 

ஆக்்ஸேோஸயடல் (axostyles)

 • பின்க்்கத்தில்  குறுக்்கோ்க  இரண்டு 

வயளநத  குழல்  வடிவ  ்ோரோஅடிவுறுபபு 

அல்லது  யமை  உறுபபு்கள் 

அயமநதுள்ளது.

 • ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள்  �்கரும்  தனயமயை 

்்கோண்டது,  அதன  அயசெவு  நீண்ட 

அ்சசில்  ்மதுவோ்க  இயல  விழுவயத 

்்ோனறிருக்கும் (்டம் 8.6அ).

சிஸ்ட்

ஒட்டுண்ணியின  ்�ோய  உண்டோக்கும்  நியல 

சிஸ்ட  ஆகும்.  சிஸட்  சிறிைதோ்கவும்,  நீள் 

வட்டமோ்கவும், 12µm X 8µm அளவு ்்கோண்தோ்கவும், 

்தளிநத சிஸட் சுவரோல் சூழப்ட்டுள்ளது.

இரண்டு இயணைோ்க இருக்கும் உட்்கருயவ 

அதன  உள்  அயமபபில்  ஒரு  முய�யில் 

்்ற்றுள்ளது  முதிர்சசி  அயடைோத  சிஸட் 

ஒரு  இயண  உட்்கருயவ  ்்கோண்டுள்ளது. 

ஆக்்ஸேோஸயடல்  குறுக்்கோ்க  அயமநது  பிரிவுறு 

்்கோட்யட  சிஸட்  சுவரினுள்  உண்டோக்குகி்றது 

(்டம் 8.6ஆ).

ஜி ை ோ ர டி ை ோ 

ல ோ ம் பி ல ோ ை ோ ய வ 

ஆனடனவோன  லீயுவன 

ெோக்  அவரின  தளரநத 

மலக்்கழிவில்  ்கண்டறிநது 

விளக்்கமளித்தோர.  இது்வ நுண்்ணோக்கியில் 

்ோரக்்கப்ட்ட  முதல்  மனித  ஒட்டுண்ணி 

பு்ரோட்்டோ்செோவோ ஆகும்.
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8.3.4 வோழகரக சுழறசி

ஜிைோரடிைோவின  வோழக்ய்க  சுழற்சி  அதன 

ஒ்ர  விருந்தோம்பிைோ�  மனிதனில்  �டத்திக் 

்்கோள்கி்றது.

ந�ோய உண்்டோககும் நிரல: முதிர்நத சிஸ்ட்

ந�ோய க்டத்தும் முர்ற:  சிஸட்டி�ோல் அசுத்தமோ� 

நீர மற்றும் உணயவ உட்்்கோள்ளுவதோல் மனிதன 

்�ோய  ்தோற்ய்ற  ்்றுகி்றோன.  குழநயத்களுக்கு 

மனிதர்களோல்  ்�ரடிைோ்க  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

ஒரி�்ச  ்செரக்ய்கயில்  ்ோல்  ஈடு்ோடு  ்செயயும் 

ஆண்்களுக்கு  வோய-மலவோய  மற்றும்  வோய-

இ�ப்்ருக்்க  வழிைோ்க  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

உட்்்கோண்ட  அயர  மணி  ்�ரம்  ்கழித்து 

சிஸடோ�து  இரண்டு  ட்்ரோ்்ோ்செோயடு்களோ்க 

்வளி்ைறுகின்ற�.  இயவ  டி்ைோடி�த்தில் 

கூடி்ைறி,  இரண்டோ்ற  பிளத்தல்  முய்றயில் 

்்ருக்்கம்  அயடகின்றது.  பின்�ோயசெட்்டோசிஸ 

(்செல்  அருநதுதல்)  ்செைலோல்  ஊட்டம்  ்்றுகி்றது. 

ட்்ரோ்்ோ்செோயடு்கள்  டி்ைோடி�த்திலும்  (முன 

சிறுகுடல்),  �டுசிறுகுடலின  ்மற்்குதியிலும் 

வோழுகின்றது.

்்ோதுவோ்க ் ்ருங்குடலிலும் முன சிறு குடலிலும் 

அசெோதரமோ�  சூழநியலயில்  நிலவும்  ்்ோழுது 

செவ்வினுள்  அயடக்்கப்ட்ட  நியல  (Encystment) 

உருவோகுகி்றது. ்கழிமலத்தில் சிஸடு்கள் ் வளி்ைறி 

நீரிலும் மண்ணிலும் ்ல வோரங்்களுக்கு உயிருடன 

வோழுகின்றது (்டம் 8.7).

8.3.5 ந�ோய நதோற்றம்

ஜிைோரடிைோ லோம்பிலிைோ திசு்களினுள் நுயழைோது, 

ஆ�ோல்  உறிஞ்சும்  தட்டி�ோல்  உடற்குழி 

எபிதீலிைத்தில் ஒட்டுக் ் ்கோள்கி்றது. குடல்்குதியின 

்செைல்்ோடு்கயள  இயடயூறு  ்செயது,  ்்கோழுபபின 

உள்ளீரபபுக்  குய்ற்ோட்டிற்கு  ்கோரணமோ்க 

இருக்கின்ற�.

8.3.6 மருத்துவ தவளிபோடு

்�ோய  நுண்ம்்ருக்்க  ்கோலம்  மோறு்ட்டயவ. 

ஆ�ோலும்,  ஏ்றத்தோழ இரண்டு வோர  ்கோலம் வயர 

இருக்்கலோம்.  ்�ோய  அறிகுறி்களற்்றது,  ஆ�ோலும் 

சில ்�ோைோளி்களுக்கு வயிற்று தயசெபபிடுபபுக்்கள் 

(abdominal  cramps),  வோயுக்்்கோளோறு  (Flatulence), 

தளரவோ�  குடல்,  அருவருக்்கத்தக்்க  ்கழிமலதுர 

�ோற்்றம்  மற்றும்  ்கடுயமயிரோத  சீரட்டூரிைோ 

(்்கோழுபபு்கலநத  மஞ்செல்நி்ற  மல்கழி்சசெல்) 

ஏற்்டலோம்.

்கழிமலம்  இரத்தமும்  சீழ  அற்்றதுமோ்க, 

அதி்க  அளவிளோ�  செளி  மற்றும்  ்்கோழுபய் 

்்கோண்டுள்ளது.  �ோள்்ட்ட  வயிற்றுப்்ோக்கு 

(chronic  diarrhoea),  உடல்்செோரவு  (malaise), 

குமட்டல்  (nausea),  ்சியினயம  (loss  of  appétite 

for  food),  ்்கோழுபபு  உள்ளீரபபுக்  குய்ற்ோடு, 

யவட்டமின  A  (உயிர்சசெத்து)  மற்றும்  புரதம் 

்்ோன்ற  அறிகுறி்கள்  குயழநத்களிடத்தில் 

உருவோ்கலோம்.  ஜிைோரடிைோ  பித்தபய்யினுள் 

ப்டம் 8.6:  ஜிைோரடிைோ–ட்்ரோ்்ோ்செோயட் மற்றும் சிஸட்

அக்ேஸாஸ்ைடல்

(அ) (ஆ)
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ட்ேராேபாேசாயிட்கள்

ப்டம் 8.7:  ஜிைோரடிைோ லோம்பிலிைோவின வோழக்ய்க சுழற்சி

உட்புகுநதோல்  பித்தநீரக்  குழோய  வலி  (biliary 

colic)  மற்றும்  மஞ்செள்்கோமோயல  (jaundice) 

உண்டோக்்கலோம். 

8.3.7 ஆயவக பரிநசோதரன

மோதிரி தபோருள்கள்: கழிமலம் மறறும் இைத்தம்

மல பரிநசோதரன: மல மோதிரியை ்ரி்செோதித்தல்: 

திடமோ� ்கழிமலத்தில் ஜிைோரடிைோ லோம்மிலிைோவின 

சிஸயடயும், தளரநத ்கழிமலத்தில் ட்்ரோ்்ோசெோயடு 

மற்றும்  சிஸயட  ்கண்டறிவது  ஜிைோடிைோசெஸின 

ஆயவுறுதி ஆகும்.

கழிமலத்தின் நமகநைோஸ்நகோபிக பரிநசோதரன: 

ஜிைோரடிைோ லோம்பிலிைோயவ  ்்கோண்ட மலமோதிரி 

அருவருக்்கத்தக்்க  துர�ோற்்றம்  ்்கோண்டதோ்க 

இருக்்கலோம்.  மலம்  ்வளுத்த  நி்றமோ்க,  ்்கோழுபபு 

்்ோருள் நீரில் மிதநதோற்்்ோல் இருக்கும். 

கழிமலத்தின் ரமகநைோஸ்நகோபிக பரிநசோதரன: 

செயலன  மற்றும்  அ்ைோடின  ்்கோண்டு  மலத்தின 

ஈர  மவுண்ட்  தைோரிபபு்களில்  சிஸயடயும் 

ட்்ரோ்்ோ்செோயிடு்கயளயும் ்கோணலோம்.

ஊநீர் பரிநசோதரன: ஆனடி்ென ்கண்டறியுதலுக்கு 

இமி்�ோகுர்மோட்்டோகிரோபி  இயழ்ட்யட 

்செோதய�  மற்றும்  இமி்�ோ  பு்ளோரசெனஸ 

(Fluroscence)  ்செோதய�  உட�டிைோ்க 

்ைன்டுத்தக்கூடிையவ.  ஜிைோரடிைோவின 

குறிபபிட்ட  ஆனடி்ெய�  ்கண்டறிை  ஆயவ்க 

வரத்க கிட் ELISA கியடக்்ககூடிையவ.

மூலககூறு முர்றகள்:  மலத்தில்  உள்ள 

ஒட்டுண்ணியின  மரபுத்்தோகுதியை  ்செைல் 

விளக்்கமளிக்்க  DNA  பு்ரோப  மற்றும்  ்ோலிமி்ரஸ 

செங்கிலி விய� (PCR) ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

8.3.8 சிகிசரச

்மட்ரனிட்ஸேோல்  மற்றும்  டினிட்ஸேோல் 

்்ோன்றயவ  ்தரநத்்தடுக்்கப்ட்ட  மருநது்கள் 

ஆகும்.
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8.3.9 தடுப்பு மறறும் கட்டுப்போடு

ஜிைோடி்ைோசியஸே தடுக்்க மற்றும் ்கட்டுப்டுத்த,

 • மனித  மலத்யத  செரிைோ�  முய்றயில்  நீக்்கம் 

்செயவதும்,  உடல்�ல்கல்வி,  உணவு  மற்றும் 

தனிப்ட்ட �லவிையல ்்ணுதல் ்வண்டும். 

்கழிவய்றயை, ் ைன்டுத்திை பினபும், உணவு 

உண்ணுவதற்கு  முனபும்  இளஞ்சூடோ� 

நீரி�ோல்  ்செோபபுயவ  ்ைன்டுத்தி ய்க்கயள 

்கழுவ  ்வண்டும்.  உயிருள்ள  சிஸடு்கயள 

அழிக்்க  தண்ணியர  ்்கோதிக்்க  யவப்து 

சி்றநத மற்றும் ்ைனுள்ள முய்ற ஆகும்.

 • ்ோலு்றவி�ோல்  ்�ோய  ்கடத்தப்டுவயத 

குய்றக்்க,  ்�ோைோளி்கள்  ஆ்த்தோ�  ்ோலு்றவு 

முய்ற்கயள தவிரக்்க ்வண்டும்.

 • ஜிைோடிைோஸியசெ  தடுக்்க  எநத  ஒரு  தடுபபூட்டு 

்்ோரு்ளோ  அல்லது  ்ைனுள்ள  ்வதியிைல் 

்�ோய தடுபபு மருந்தோ கியடக்்க்்்றவில்யல. 

8.4 திசு–லீஷநமனியோ 

ந்டோநனோவோனி

லீஷமன  என்ற  அறிவிைல்  அறிஞர,  1903ம் 

ஆண்டில்  இவ்ஒட்டுண்ணியை  முதன  முதலில் 

லண்டனில் ்கண்டு விவரித்தோர. அவரின ்்ை்ர 

அநத ்்ரி�த்திற்கு யவக்்கப்டுள்ளது.

8.4.1 புவியியல் பைவல்

மத்திை  தயரக்்கடல்,  மத்திை  கிழக்கு,  ஆபபிரி்கோ 

மற்றும்  ஆசிைோ  இநதிைோ  உட்்ட  லீஷ்மனிைோ 

சிற்றி�ங்்கள் ்கோணப்டுகி்றது.

8.4.2 வோழுமி்டம்

மனிதன மற்றும் பி்ற ்ோலூட்டி விருந்தோம்பி்களில் 

லீஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோன  ்செல்லுக்குள்்ள 

வோழும்  ்கட்டோை  ஒட்டுண்ணி  ஆகும். 

விருந்தோம்பியின  மண்ணீரல்,  எலும்பு  மஜயெ, 

்கல்லீரல், குடல் ் ்கோயழ செவ்வு மற்றும் குடல்தோங்கி 

(mesenteric) நிணநீர முடி்சசு ் ்ோன்ற ் ரட்டிகு்லோ 

எண்்டோதீலிைல் ் செல்லினுள் ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

்கோணப்டுகின்ற�.

8.4.3 உ்டல் உருவரமப்பு

இவ்்வோட்டுண்ணி  இரண்டு  நியல்களில் 

்கோணப்டுகி்றது.

ஏநமஸ்டிநகோட்:  மனிதன  மற்றும்  பி்ற  ்ோலூட்டி 

விருந்தோம்பி்களில் இநநியல ்கோணப்டுகி்றது. 

இயவ  ்மோ்�ோயசெட்டு்கள்,  ்ோலிமோர்்ோ 

நியூக்கிளிைர  லூக்்்கோயசெட்டு்கள்  அல்லது 

என்டோதிலிைல் ்செல்்களினுள் ்கோணப்டுகி்றது. 

ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  சிறிை,  உருண்யட 

அல்லது  நீள்வட்ட  வடிவத்யதயும்,  2–3µm 

நீள  அளவில்  உள்ளது  (்டம் 8.8).  லீஷமன 

்டோ்�வன  ்ோடி்கள்  (LD  ்ோடி்கள்)  எ�வும் 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

ப்நைோநமஸ்டிநகோட்:  வளர  ஊட்கத்திலும், 

செோண்ட்ஃபயளயின  �டுக்குடலிலும்  இநநியல 

்கோணப்டுகி்றது.  �னகு  வளர்சசிையடைநத 

ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டோ�து  நீண்ட,  ்மல்லிை, 

்கதிரக்்்கோல்  வடிவத்யத  உயடைது.  இயவ 

15µm–25µm  நீளமும்,  1.5µm–3.5µm  அ்கலமும் 

்்கோண்டயவ.  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்  ்செல்லின 

யமை  ்குதியில்  ஓர  உட்்கரு  அயமநதுள்ளது. 

ய்க்�ட்்டோபிளோஸடு  முனபு்ற  முய� 

அருகில்  உள்ளது.  ஒற்ய்ற  ்கயசெயியழைோ�து, 

நுண்யமைோ�தோ்கவும்,  15µm  இருநது  25µm 

அளயவ ்்கோண்டதோ்கவும் உள்ளது (்டம் 8.8).

8.4.4 லீஷநமனியோ ந்டோநனோவோனியின் 

வோழகரக சுழறசி

லீஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோனி  அதன 

வோழக்ய்க  சுழற்சியை  இரண்டு  ்வவ்்வறு 

விரு�்தோம்பியில்  முடித்துக்்்கோள்கி்றது. 

ப்ேராேமஸ்டிேகாட் நிைல

ேகால்ைக

ேகால்ைக

உட்கரு

லஷ்ேமனியா

உட்கரு

ைகனிட்ேடாபிளாஸ்டு

ைகனிட்ேடாபிளாஸ்டு

ைமட்ேடாகாண்ரியா

கைசயிைழ

கைசயிைழ

ைமட்ேடாகாண்ரியா

ஏேமஸ்டிேகாட் நிைல

ப்டம் 8.8:  லிஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோய�யின 

ப்ரோ்மஸடி்்கோட்  மற்றும்  ஏ்மஸடி்்கோட் 

நியல்கள்
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்டம் 8.9ல் அதன முழுயமைோ� வோழக்ய்க சுழற்சி 

்்கோடுக்்கப்ட்டுள்ளது.

விருநநதோம்பி நிரலகள்

மனிதன மற்றும் பி்ற 

்ோலுட்டி்கள் (எ.்கோ. �ோய)

ஏ்மஸடி்்கோட்

பிளி்்ோ்டோமஸ 

(Phlebotomus) ்்ரி�த்யத 

்செரநத செோண்ட்ஃபியள

ப்ரோ்மஸடி்்கோட்

மனிதனில் �ர்டப்தபறும் வ்ர்சசி

இரத்தம்  உறிஞ்சும்  ்்ண்  செோண்ட்ஃபியள 

்கடிப்தோல்,  ஒட்டுண்ணி  மனிதனுக்கும் 

மற்்ற  முது்்கோழுபபு  விருந்தோம்பி்களுக்கு 

்கடத்தப்டுகி்றது.  செோண்ட்ஃபியள  இரத்தம் 

உறிஞ்சும்  ்வயளயில்,  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

்தோல்  ்மற்்ரபபில்  இடப்டுகின்ற�.  இநத 

ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  உட�டிைோ்க 

விருந்தோபபின  நியலைோ�  மோக்்ரோ்்ஜி�ோல் 

விழுங்்கப்ட்டு  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்களோ்க 

உருமோற்்றம் அயடகின்ற�.

மோக்்ரோ்்ஜினுள்  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

இரண்டர  பிளத்தல்  முய்றயில் 

்்ருக்்கமயடகின்றது.  50  இருநது 

200க்கு்மற்்ட்ட ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள் ்்ரிதோகிை 

்செல்லுனுள்  இருக்்கலோம்.  இயவ்கள்  LD 

்ோடி்கள்  எனறு  அயழக்்கப்டுகின்றது.  ்செல்்கள் 

சியதவயடவதோல்  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  அதி்க 

எண்ணிக்ய்கயில் ்வளி்ைறி மற்்ற ்செல்்களுக்கு 

்தோற்ய்ற  உண்டோக்குகி்றது.  பின�ர, 

்செல்லினுள்  இல்லோத  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

உடல்  சுற்்்றோட்டத்தில்  எடுத்து்ச்செல்லப்டுகி்றது. 

ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  பினபு  இரத்தத்தில்  உள்ள 

்மோ்�ோயசெட்டு்கள்,  மண்ணீரல்,  ்கல்லீரல், 

எலும்பு  மஜயெ,  நிணநீர  முடி்சசு்களில்  உள்ள 

்மக்்ரோ்்ஜி்கள்  மற்றும்  பி்ற  ்ரட்டிகு்லோ 

எண்்டோதீலிைல் ்செல்்களினுள் உட்்செல்லுகி்றது.

சோண்ட்ஃப்ர்ளில் �ர்டதபறும் வ்ர்சசி

்்ண்  செோண்ட்பூ்சசி  (இரத்தத்துடன 

உட்்்கோள்ளுகி்றது)  ்கட்டற்்ற 

ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கயளயும்  அத்துடன 

்செல்லினுள்  இருக்கு  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கயளயும் 

செோண்ட்ஃபயளயின  �டுகுடல்  ்குதியில், 

72 மணி  ்�ரத்திற்குள்  ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

்கயசெயியழ்்கோண்ட  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்களோ்க 

உருமோற்்றம்  அயடகி்றது.  இநத 

ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  இரண்டர  பிளத்தல் 

முய்றயில்  ்்ருக்்கமயடகி்றது.  6  லிருநது 

9  �ோட்்கள்  ்கழித்து  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்கள் 

�டுகுடலில்  இருநது  முன்தோண்டயட  மற்றும் 

வோயக்குழிக்கு  இடம்்்ைருகின்ற�.  இவ்வோறு 

்தோற்றுள்ள செோண்ட்ஃபியள எளிதில் ்ோதிப்யடை 

கூடிை  மனிதர்கயள  ்கடிப்தோல்  ்�ோய்தோற்று 

்கடத்தப்ட்டு,  ஒட்டுண்ணியின வோழக்ய்க  சுழற்சி 

மீண்டும் ்தோடருகின்றது.

உள்ளுறுபபு,  லீஷ்மனிைோசிஸ  மூனறு 

முக்கிை  நியலயில்  ்கோணப்டுகி்றது. 

அயவ  ்தோல்  மற்றும்  ்மன்தோல்  செோரநத 

லீஷ்மனிைோசிஸ  ஆகும்.  இந்�ோைோ�து 

உலகிலுள்ள  மி்கவும்  ஏழயமைோ� 

மனிதர்களுக்கும்,  ஊட்ட்சசெத்து  குய்ற்ோடு 

உயடைவர்களுக்கும்,  மக்்கள்்தோய்க 

இடப்்ைர்சசிைோலும்,  அசுத்தமோ� 

வீடு்களோலும்  குய்றவோ�  ்�ோய  எதிரபபு 

அயமப்ோலும்,  ்ணப்ற்்றோகுய்றயி�ோலும் 

சில  மனிதர்கயள  ்ோதிக்கி்றது.  ்கோடு்கள் 

அழிக்்கப்டுவதி�ோலும்,  நீர்தக்்க 

்கட்டுமோ�ங்்களோலும், நீர்ோசெ� திட்டங்்கோலும், 

�்கரமைமோங்குதலும்  ்்ோன்ற  சுற்று்சசுழல் 

மோற்்றங்்களுடன  லீஷ்மனிைோசிஸ 

்தோடரபு  ்்கோண்டுள்ளது.  லீஷ்மனிைோ 

்டோ�ோவய�யின  அய�த்து  எனடமிக் 

்குதி்களிலும் PKLD ்கோணப்டுகி்றது. ஆ�ோல், 

கிழக்கு  ஆபரிக்்கோ  மற்றும்  இநதிை  துயண 

்கண்டங்்களில் 50% PKLD நியலயையும் 10% 

்கோலோ அசெோர நியலயையும் ் �ோைோளியிடத்தில் 

உண்டோக்்கப்டுகி்றது. அடுத்தடுத்த ்்்றப்டும் 

அறிக்ய்கயில் இநதிைோவில் இந்�ோய ்தயவு 

அயடநது வருகி்றது எ� அறிைப்டுகி்றது.

நதோல் சோர்நத லீஷநமனியோசிஸ்

்தோல்  செோரநத  லீஷ்மனிைோசிஸ  ஆ�து 

(கீழத்தயசெ புண்) மற்்ற ஸ்டபய்்லோ்கோக்்கல் 

அல்லது  ஸட்்ரப்டோ்கோக்்கல்  ்�ோய்தோற்று, 

யமக்்்கோ்ோக்டீரிைம்  சீழ  புண்,  ்தோழு 

்�ோய,  பூஞ்யசெ  ்�ோயத்்தோற்று,  புற்று்�ோய, 

திசுமணிக்்கழயலநியல  மற்றும்  ்வப் 

மண்டல  செோரநத  சீழ  புண்  ்்ோன்ற  ்தோல் 

நியல்களுடன ஒத்திற்கும் மருத்துவ இைங்கு 

எல்யலயை ்்கோண்டுள்ளது.

த்கவல் துளி
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ப்டம் 8.9:  லிஷ்மனிைோ ்டோ்�ோவோனி–வோழக்ய்க சுழற்சி

ெபண் சான்ட்பூச்சி

பூச்சிக்கடியின்

ேபாது

மாற்றப்படுகிறது

 ெமட்டாைசக்கிளிக்

ப்ேராேமஸ்டிேகாட்ஸ்

ேமஸ்டிேகாட் புேராைசகிளிக்

ப்ேராேமஸ்டிேகாடுகள் எளிய

பிளவின் மூலமாக ெமட்டாைசகிளிக்

ப்ேராேமஸ்டிேகாடுகளாக

மாற்றமைடகிறது

ஏேமஸ்டிேகாட்

புேராைசகிளிக்

ப்ேராேமஸ்டிேகாடுகளாக

உரு மாற்றமைடகிறது

பாலூட்டிகள்

ேமக்ேராேபஜ் மற்றும்

கிரானுேலாைசடுகளிக்

ப்ேராேமஸ்டிேகாட்டுகள்

விழுங்கப்படுகிறது

புதிய ேமக்ேராேபஜிகைள

ஏேமஸ்டிேகாட்ஸ்கள்

ஏற்படுத்துகிறது

அடிெதாண்ைட சார்ந்த

இடத்திற்கு ப்ேராேமஸ்டிேகாடுகள்

இடம் ெபயர்கின்றது

ேநாயுற்ற ெசல்களிருந்து

ஏேமஸ்டிேகாட்

ெவளிேயறுகிறது

 பூச்சிக்கடியின்

ேபாது

மாற்றப்படுகிறது

 நடுக்குடலில் ஏேமஸ்டிேகாட்

ெவளிேயற்றப்படுகிறது

ப்ேராேமஸ்டிேகாட்

ஏேமஸ்டிேகாட்டுகளாக

உருமாற்றமைடந்து ,

எளிய பிளவு மூலமாக

ெபருக்கமைடகிறது

8.4.5 ந�ோய நதோற்றம்

லீஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோனி  உள்ளுறுபபு 

லீஷ்மனிைோசிஸ  உண்டோ்க  ்கோரணமோய 

இருக்கி்றது.  ்மலும்,  இநத  ்�ோயை  டம்-டம் 

்கோய்சசெல்,  ஆசிைோ  ்கோய்சசெல்,  அசெோம்  ்கோய்சசெல் 

அல்லது குழநயதசெோர மண்ணீரல் வீக்்கம் எனறும் 

அரிைப்டுகி்றது.  லீஷ்மனிைோசிஸ  என்து 

்ரட்டிகு்லோ  எண்்டோதீனிைல்  மண்டலத்தின 

்�ோைகும்.  உள்ளுறுபபின  ்ரட்டிகு்லோ 

எண்்டோதீனிைல் ் செல்்களின அழி்வ உள்ளுறுபபு 

லிஷ்மனிைோசெலின ்�ோய நியலக்கு ்கோரணமோ்க 

உள்ளது.

இநத  நியலயில்  மண்ணீரல்,  ்கல்லீரல் 

மற்றும்  நிணநீர  முடி்சசுக்்கள்  ்்ரிதோகின்ற�. 

எலும்பு  மஜயெைோ�து  விரிவோ�  ்ரட்டிகு்லோ 

எண்்டோதீலிைல்  ்செல்்களின  ்்ருக்்கத்யத 

்வளி்டுத்தியும்,  அடர  சிவபபு  நி்றத்திலும் 

்கோணப்டும்.  சிறுநீர்கமோ�து  ஏ்மஸடி்்கோட்யட 

விழுங்கிை  ்மக்்ரோ்்ஜி்கள்  ஊடுருவிைதோல் 

வீக்்கத்யத ்வளிப்டுத்தும்.

8.4.6 ந�ோய நிரல

ந�ோய நுண்மதபருகக கோலம்

இது  வழக்்கமோ்க  3–6  மோதங்்கள்  அல்லது  சில 

மோதங்்கள்  முதல்  வருடங்்கள்  வயர  இருக்்கலோம். 

உள்ளுருபபு  லீஷ்மனிைோசிஸ  என்து 

தீவிரமோ�  மற்றும்  இ்றபய்  வியளவிக்கும் 

உள்்ரவிை ்�ோைோகும். இநதிைோவில் இந்�ோயை 

்கோலோ–அசெோர  (்்ோருள்–்கருபபு  ்�ோய)  எனறு 

அயழப்டுகி்றது.

்கோய்சசெல்,  ்ெ்்ட்்டோஸபிலி்�ோ்ம்கோ்ல 

(மண்ணீரல்  மற்றும்  ்கல்லீரல்  ஒ்ர 

செமைத்தில்  வீக்்கமயடதல்–்டம் 8.10), 

யெ்ர்கோமோகு்ளோபினனீமிைோ  (ஊநீரில் 

குறிபபிட்டப்ட்ட  இமி்�ோகு்ளோபுளின  அளவு 

அதி்கமோ்க  இருக்கும்  நியல),  லுக்்்கோபீனிைோ, 

த்்ரோம்்்ோயசெட்்டோபீனிைோ  (இரத்தத்தில்  உள்ள 

இரத்த  தட்டுக்்கள்  குய்றப்ோடு),  ்கக்்கக்சிைோ 

(இநநியல அதி்க்டிைோ� உடல் எயடகுய்றயவ 

உண்டோக்கும்), குறிபபிடதக்்க இரத்த்செோய்கயுடன, 

�லிவு மற்றும்  எயட குய்றவு ்்ோன்ற குறிபபிட்ட 

அறிகுறி்கள்  இந்�ோயின  ்வளிப்ோடோகும். 

மூக்கில் இரத்தப்்ோக்கு  (எபபிஸடோக்சிஸ) மற்றும் 

ஈறு்களில்  இருநது  இரத்தம்  வடிதல்  ்்ோன்றயவ 

்்ோதுப்யடைோ�  ்வளிப்ோடோகும்.  இநதிை 

்�ோைோளிக்்களுக்கு ய்க்கள், ் ோதம், வயிற்றுப்குதி, 

்�ற்றி  மற்றும்  வோயை  சுற்றிலும்  உள்ள  ்தோல் 

செோம்்ல்  அல்லது  அடர  நி்றத்தில்  ்கோணப்டுகி்றது. 

இநதிை  ்�ோைோளி்களில்  ்தோல்  ்கருயம 

நி்ற்மற்்றத்தின  ்கோரணத்தி�ோல்  இந்�ோயிக்கு 

்கோலோ–அசெோர என்ற ்்ைர்்றுகி்றது.
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ஆயவக பரிநசோதரன

மோதிரி தபோருள்கள்:  மண்ணீரல்,  எலும்பு 

மஜயெ,  நிணநீர  முடி்சசில்  இருநது  எடுக்்கப்ட்ட 

உறிஞ்சியிழு  ்்ோருள்,  ்கல்லீரல்  திசு்ச  மற்றும் 

பு்ற  இரத்தம்  ஆகிையவ  மோதிரி்்ோருள்்களோ்க 

்செ்கரிக்்கப்டுகி்றது.

நசோதரன முர்றகள்: இது நுண்்ணோக்கிைல் 

மற்றும் நுண்ணுயிர வளரபய் உள்ளடக்கிைது.

1. ந�ைடி நுண்நைோககியல்

லீஷ்மன,  ஜிம்செோ  அல்லது  யரட்  செோைத்தோல் 

செோை்மற்்றப்ட்ட  மண்ணீரல்,  எலும்பு  மஜயெ, 

்கல்லீரல், நிணநீர முடி்சசு மற்றும்  பு்ற இரத்ததின 

பூ்சசு்களில்  லீஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோனியின 

ஏ்மஸடி்்கோட்டு்கள்  (LD  ்ோடி்கள்) 

்செைல்விளக்்கமளிக்்க்டுகி்றது.  மண்ணீரலின 

உறிஞ்சியிழு  ்்ோரு்ள  LD  ்ோடியள  ்கண்டறிை 

உணரதி்றன  மிக்்க  முய்றைோ்க  உள்ளது.  உடல் 

சுற்்்றோட்டத்தில் இருக்கும் ்மோ்�ோயசெட்டு்களில் 

உள்ள LD ் ோடி்கயள ்கண்டறிை, பு்ற இரத்தம் மற்றும் 

்பபி  ்்கோட்டின  (்�ோைோளி்களின  இரத்தத்தின 

மீது உள்ள உய்ற)  பூ்சயசெ  ்செோதய�  ்செயவ்த 

்்ோதுவோ்க ்ைன்டுத்தும் முய்றைோகும்.

2. நுண்ணுயிர் வ்ர்ப்பு

வளர  ஊட்கத்தில்  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்  நியல 

்கண்டறிைப்டுகி்றது.  ப்ரோ்மஸடி்்கோட்டு்கயள 

்செைல்விளக்்கமளிக்்க  திசு  மோதிரி்கயளயும், 

உயிஞ்சியிழு  ்்ோருள்்கயளயும்  NNN 

(்�ோவி,  ்மக்  ்�ல்–நிக்்்கோலி)  ஊட்கத்தில் 

உட்்செலுத்தப்டுகி்றது.  வழிகுய்ற 

வயர்டம் 8.5யில்  ்கோலோ  அசெோரின  ஆயவ்க 

்ரி்செோதய�யை  சுருக்்கமோ்க  ்கலநதோயவு 

்செயைப்ட்டுள்ளது.

சிகிசரச: ்்னடோ்வலனடு ஆனடி்மோனிைல் 

மருநது்க்ள ் தரநத்்தடுக்்கப்ட்ட மருநது்களோகும். 

்்னடோமியடயின,  அம்்்ோடரிசின–B  மற்றும் 

மில்டி்்ோசின  (வோயவழி  மருநது)  ்்ோன்றயவ 

்ரிநதுயர ்செயைப்டுகி்றது.

8.4.7 தடுப்பு மறறும் கட்டுப்போடு

செோண்ட்ஃபயளயின  எண்ணிக்ய்கயை குய்றக்்க 

ஒருங்கிய�நத  பூ்சசிக்  ்்கோல்லி்கயள  (DDT 

மற்றும்  ்மலயத்ைோன)  ்தளிப்தி�ோல் 

்செைல்்டுத்தப்டுகி்றது. ஒட்டுண்ணியை ்தக்கும் 

விருந்தோம்பி்கயள  குய்றக்்க  ்தோற்றுள்ள 

அய�த்து �ோய்கயள ் ்கோல்லுவது செரிைோ�தோகும். 

ப்டம் 8.10:  மண்ணீரல் வீக்்கம்

பின் கோலோ–அசோர் நமறநதோல் வீஷநமனியோசிஸ்: 

(PKDL–Post Kala–Azar Dermal Leishmaniasis)

இது  ்கோலோ–அசெோர  ்�ோயின  சிகி்சயசெக்கு  பின, 

்தோலில்  சீழ  அல்லோத  ய�புபபுண்  உண்டோகும் 

நியலைோகும்.  மு்கத்திலும்,  உடற்்குதியிலும், 

்னமடங்்கோ�,  ்செநநி்ற  தடித்தபுள்ளி்கயளயும், 

குய்றநத  நி்ற்மற்்றம்  ்்கோண்ட  ்தோயல 

்வளிப்டுத்தும் நியலைோகும் (்டம் 8.11).

இநதிை  ்�ோய  நியலயில்  PKDL  ஆ�து 

்வளிப்டோத  இரண்டு  வருட்கோலங்்களுக்கு  பின 

்தோனறி,  பி்றகு ்தோடரநது 20 ஆண்டு்கள் வயர 

நீடிப்தோல் அந்�ோைோளி ்தோற்றுக்கு, நியலைோ� 

ஒட்டுண்ணியை ் தக்கும் விருந்தோம்பி ஆகி்றோன.

ப்டம் 8.11:  பின ்கோலோ–அசெோர ்மற்்தோல் 

லீஷ்மனிைோசிஸ
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தனி�்ர  தடுபபு  முய்ற்களோ்க  தடிம�ோ� 

உயட்கயள  ்ைன்டுத்தல்,  ்டுக்ய்க 

வயல,  செோளரம்  ்கம்பிவயல  அல்லது  பூ்சசி 

விலக்கி்கயள  ்ைன்டுத்தல்,  சுற்று்சசூழயல 

தூயயமைோ்க  யவத்து்்கோள்ளுதல்  ்்ோன்ற 

செோண்டஃபயள்களுக்்கோ�  எதிர  �டவடிக்்க்கயள 

்மற்்்கோள்ளுதல்்வண்டும்.  ்கோலோ  அசெோர 

்�ோயக்கு  எதிரோ்க  தடுபபூட்டு  ்்ோருள் 

கியடக்்கப்்்றவில்யல.

ஒட்டுண்ணி புழு–ஓர் அறிமுகம்

ஒட்டுண்ணி புழுவின் தபோதுவோன பண்புகள்

1.  ஒட்டுண்ணி  புழுக்்கள்  ்ல்செல்  உயிரி்கள். 

இயவ  ்மட்டோ்செோவோ  எனறும்  உல்கத்தில் 

வய்கப்டுத்துப்ட்ட  மூவடுகு்கயளயுயடை 

இரு்க்்க செமசீர விலங்கு்களோகும்.

2.  முது்்கலும்்ற்்ற  இபபுழுக்்கள்  நீண்ட, 

தட்யடைோ�  அல்லது  உருண்யடைோ� 

உடலயமபய் ்்ற்றுள்ளது.

3.  இயவ  முட்யடயிலிருநது,  லோரவோ  மற்றும் 

முதிரநத  நியல்களோ�  உருவோகி்றது. 

வழிமுய்ற  வயர்டம் 8.1யில்  ஒட்டுண்ணி 

புழுக்்களின வய்கப்ோடு விவரிக்்கப்ட்டுள்ளது.

8.5 ஸ்நபோநைோநசோவோ–

பி்ோஸ்நமோடியம்

ஸ்்ோ்ரோ்செோவோ  எனனும் 

ஸ்்ோ்ரோ்செோயிட்டு்கயள  உள்ளடக்கிை  ஸ்்ோர 

்்ோன்ற  ஊசிஸடு்கயள  உண்டோக்குவது 

பு்ரோட்்டோ்செோவோ  ஒட்டுண்ணியின  ்ண்்ோகும். 

்தோகுதி  பு்ரோட்்டோ்செோவோவில்  வய்க்டுத்த்ட்ட 

ஒட்டுண்ணி்களுக்கு  இடம்  ்்ைரதலுக்்கோ� 

தனிப்ட்ட  உறுபபுக்்களோ�  ்கயசெயியழ்ைோ 

அல்லது குறுயியழ்ைோ  இல்யல.  இநத  வகுபபில் 

உள்ள மருத்துவ முக்கிைத்துவம் வோயநத ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணியை  ்ற்றி  இப்ோடப்குதியில் 

விரிவு்டுத்தப்ட்டுள்ளது.

மநலரியோ

ம்லரிைோவின  ்�ோய  நியலைோ�து  இயடப்ட்ட 

்கோய்சசெல்,  குளிர  மற்றும்  �டுக்்கம்  ்்கோண்டது. 

இத்தோலியில், 18 ஆம் நூற்்றோண்டில் இந்�ோயக்கு 

ம்லரிைோ  (மல்–அசுத்த,  எரிைோ-்கோற்று) 

என்ற  ்்ைர  வழங்்கப்ட்டது.  அல்்்ோனஸ 

மி்க  முக்கிைமோ� 

பு ் ர ோ ட் ் ட ோ ் செ ோ வன 

்�ோய  ம்லரிைோ  ஆகும். 

இத�ோல்  ஒவ்்வோரு 

வருடமும்  1.5  மில்லிைன 

இ்றபபு்கள்  உண்டோகி்றது.  ்வவ்்வறு 

ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணி்களின  சிற்றி�ங்்கள் 

ஒ்ர  ்்கோசுவில்  வளர்சசிையடகின்ற�. 

இக்்்கோசு  மனிதனுக்கு  ்கலபபு  ்�ோய 

்தோற்ய்ற  உண்டோக்்கலோம்.  அவ்வோ்றோ்க, 

பி.  ்ோல்சி்ோரம்  உடன  பிளோஸ்மோடிைம் 

யவவோக்ஸ ்்ோதுவோ்க ்கோணப்டுகி்றது.

லோ்வரன  என்வர  1880ல்  ்�ோைோளியின 

இரத்த  சிவப்ணுக்்களிலிருநது,  ம்லரிைோவின 

குறிபபிட்ட  ்கோரணியை  ்கண்டுபிடித்தோர. 

இநதிைோவிலுள்ள  சிக்்கநதிரோ்ோத்  என்ற 

இடத்தில்,  1897ல்  ்ரோ�ோல்டு  ரோஸ  என்வர, 

்்கோசுக்்களில்  ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணியின 

வளர்சசி நியல்கயள அயடைோளம் ்கண்டறிநதோர. 

்்கோசுக்்கயள  ்கட்டுப்டுத்துவதோல்  ம்லரிையவ 

முற்றிலுமோ்க  அழிக்்கவும்,  ்ல்்வறு  ்கட்டுப்ோடு 

�டிவடிக்ய்க்கயள  ்மற்்்கோள்ளவும்  இவரின 

்கண்டுபபிடிபபு வழிவகுத்தது. ரோஸ (1902) மற்றும் 

லோ்வரன  (1907)  இருவரும்  ம்லரிைோயவ 

்ற்றிை  அவர்களின  ்கண்டுபபிடிபபிற்்கோ்க  ்�ோ்ல் 

்ரிசிய� ்வன்ற�ர.

மனித மநலரியோவின் ந�ோயுண்்டோககும் கோைணிகள்

பிளோஸ்மோடிைத்தின  �ோனகு  சிற்றி�ங்்கள் 

மனிதர்களுக்கு  ம்லரிைோயவ  உண்டு 

்ண்ணுகின்ற�. அயவ,

 • பிைாஸ்மாடியம் கவேவோகஸ (வீரியம் 

குக்றநத மூன்று �ா்ட்ளுககு ஒருமுக்ற 

்தான்றும் ம்லரியா ்ாயசெல)

 • பிைாஸ்மாடியம் பாலசிபாரம் (மூன்று 

�ாட்்ளுககு ஒருமுக்ற ்தான்றும் 

ச்ாடிய ம்லரியா ்ாயசெல)

 • பிைாஸ்மாடியம் ம்லரி்ய (வீரியம் 

குக்றநத �ான்கு �ாட்்ளுககு ஒருமுக்ற 

்தான்றும் ம்லரியா ்ாயசெல)

 • பிைாஸ்மாடியம் ஓ்வேல (வீரியம் 

குக்றநத மூன்று �ாட்்ளுககு ஒருமுக்ற 

்தான்றும் ம்லரியா ்ாயசெல)
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இதில், பி. கவேவோகஸ  மற்றும் பி. பாலசிபாரம் 

்்ோதுவோ்க  ்கோணப்டும்  சிற்றி�ங்்கள்  ஆகும். 

பி. பாலசிபாரம்  மற்்ற  ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணியை 

்கோட்டிலும்  அதி்கமோ�  ்�ோய  உண்டோகும் 

தி்றன  ்்கோண்டுள்ளது  எ�  உல்க  சு்கோதோர 

யமைத்தின  2018ஆம்  ஆண்டின  அறிக்ய்க 

்தரிைப்டுத்துகி்றது.

8.5.1 புவியியல் பைவல்

ம்லரிைோ ஒட்டுண்ணி்கள் அய�த்து �ோடு்களிலும் 

்கோணப்டுகி்றது.  இநதிைோவில்  ்தோடரநது 

ம்லரிைோ,  ்்ோது  சு்கோதோர  அ்சசுறுத்தயல 

்்கோடுக்கி்றது.

8.5.2 வோழவி்டம்

மனிதனில்  ்�ோய்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும் 

ஒட்டுண்ணி  முதலில்  ்கல்லீரலின  ்ோரனய்கமோ 

்செல்்களில்  வளர்சசி  நியலயை  ்கடநத  பின�ர, 

இரத்த சிவபபு அணுக்்களுள் தங்கி இருநது, பினபு 

இரத்த  சுற்்்றோற்்றத்தின  வழிைோ்க  அய�த்து 

உறுபபு்களுக்கும் ்்கோண்டு ்செல்லப்டுகி்றது.

8.5.3 க்டத்திகள்

மனித  ம்லரிையவ  60  சிற்றி�ங்்களுக்கு  ்மல் 

்்கோண்டுள்ள  ்்ண்  அ�ோபிலஸ  ்்கோசுக்்களோல் 

்கடத்தப்டுகி்றது.

மனித மநலரியோ ஒட்டுண்ணி–பி்ோஸ்நமோடியம் 

போல்சிபோைம்

மனித  ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணி்களுக்குள் 

பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரம்  மி்க  ்கடுயமைோ� 

்�ோய  உண்டோக்கும்.  அநத  ஒட்டுண்ணி  மூனறு 

�ோட்்களுக்கு  ஒரு  முய்ற  ்தோனறும்  ்்கோடிை 

்கோய்சசெயல உண்டோக்கும்  ்கோரணிைோ்க உள்ளது. 

்�ோயதடுப்ோற்்றல்  இல்லோத  ்�ோைோளி்களுக்கு 

இவ்வய்கைோ� இநத ் �ோய ்கடுயமைோ�தோ்கவும், 

சிகி்சயசெ  அளிக்்க்டோத  நியலயில்  இ்றபய்யும் 

வியளவிக்்க கூடிைதோ்க உள்ளது. 

8.5.4 வோழகரக சுழறசி

ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணி  இரு  ்வறு 

விருந்தோபபி்களில்  (அதன  வோழக்ய்க 

சுழற்சியிய�) ்கடநது ் செல்கி்றது ் மலும், பினவரும் 

இரு நியல்கயள உள்ளடக்கியிருக்கி்றது.

மநலரியோவின் மூன்று வரககள்

1.  வீரிைம்  குய்றநத  மூனறு  �ோட்்களுக்கு 

ஒருமுய்ற  ்தோனறும்  ்கோய்சசெல் 

(பி. யவவோக்ஸ மற்றும் பி. ஓ்வல்)

(எ.்கோ.) திங்்கட் கிழயம – ்கோய்சசெல்

்செவ்வோயகிழயம – ்கோய்சசெல் இல்யல

புதனகிழயம – ்கோய்சசெல்

2.  வீரிைம்  குய்றநத  �ோனகு 

�ோட்்களுக்கு  ஒருமுய்ற  ்தோனறும் 

்கோய்சசெல் (பி. ம்லரி்ை)

(எ.்கோ.) திங்்கட் கிழயம – ்கோய்சசெல்

்செவ்வோயகிழயம மற்றும் புதனகிழயம –  

்கோய்சசெல் இல்யல

விைோழக்கிழயம – ்கோய்சசெல்

3.  ்்கோடிை மூனறு  �ோட்்களுக்கு  ஒரு  முய்ற 

்தோனறும் ்கோய்சசெல் (பி. ் ோல்சி்ோரம்). இதில் 

குளிர நியலைோ�து குறுகிை ்கோலத்திற்கும், 

்கோய்சசெல்  நியலைோ�து  ்கடுயமைோ்கவும் 

நீடித்தும்  இருக்கும்.  இவ்வய்க  ம்லரிைோ 

மி்கவும்  ஆப்தோ�தோ்க  இருக்கி்றது. 

ஏ்�ன்றோல், இது இரத்த நுண்குழல்்களில் 

அயடபபு்கயள  ஏற்்டுத்தி  வலிபபு, 

்்கோமோ,  தீவரமோ�  மூ்சசு  குய்ற  தி்றன 

மற்றும்  இதை  ்செைழிபபு  ்்ோன்ற 

்்கோளோறு்கயள  ஏற்்டுத்துகி்றது. 

அதி்க  எண்ணிக்ய்கயிலோ� 

எரித்்ரோயசெட்டு்கள்  ஒட்டுண்ணி்களோல் 

்ோதிபபு  அயடநது  அழிக்்கப்டுகின்றது. 

இத�ோல்  ்கருயம  நி்றத்தில்  சிறுநீர, 

(Black  Water  Fever)  உள்  இரத்த  �ோள 

சியதவு,  ஹி்மோகு்ளோபுனுரிைோ, 

சிறுநீர்க  ்செைலிழபபு  ்்ோன்றயவ 

உண்டோக்்கப்டுகி்றது.

தகுநத  சிகி்சயசெ  அளிக்்கப்டோத  நியலயில் 

பிளோஸ்மோடிைத்தின  இரண்டு 

சிற்றி�ங்்களோ�  பி. யவவோக்ஸ 

மற்றும்  பி. ஒ்வல்  ்கல்லீரலில்  தங்கி 

்்கோள்கின்ற�.  இவ்வுயிரி்கள்  ்கல்லீரயல 

விட்டு  மீண்டும்  இரத்த  சிவப்ணுக்்களில் 

்�ோய  ்தோற்ய்ற  ஏற்்டுத்தி  அறிகுறி்கயள 

்தோற்றுவிக்கின்ற�.

த்கவல் துளி
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்்கோண்டுள்ளது.  மனிதனில்,  யசெ்ஸேோ்்கோனி 

இரு  இடங்்களில்  �யட்்றுகி்றது.  ஒனறு  இரத்த 

சிவபபு  ்செல்்களில்  (சிவப்ணு்ச  யசெ்ஸேோ்்கோனி 

–Erythrocytic  schizogony),  மற்்்றோனறு  ்கல்லீரல் 

்செல்்களில்  (முன  அல்லது  பு்றசிவப்ணு்ச 

யசெ்ஸேோ்்கோனி–pre  or  exoerthrocytic 

schizogony) அகும்.

அ. முன்-சிவப்பணுச அல்லது பு்றசிவப்பணுச 

ரசந�ோநகோனி

 • சிவப்ணு்ச  யசெ்ஸேோ்்கோனியை  துவக்்க, 

ஸ்்ோ்ரோ்செோயிட்டுக்்கள்  ்�ரடிைோ்க  இரத்த 

சிவபபு  அணுக்்களுக்குள்  நுயழைோமல், 

மனித  தி்சசுக்்களில்  வளர்சசி  நியல்கயள 

்மற்்்கோள்ளுகி்றது.

 • இநத சுழற்சியை பிளோஸ்மோடிைம் யவவோக்ஸ 

சுமோர  8  �ோட்்களுக்கும்,  பிளோஸ்மோடிைம் 

்ோல்சி்ோரம் 6 �ோட்்களுக்கும் பிளோஸ்மோடிைம் 

ஓ்வல் 9 �ோட்்களுக்கும் நீடிக்்க ்செயகி்றது.

 • இநத  முனசிவப்ணு்ச  சுழற்சிைோ�து 

்கல்லீரலில்  உள்ள  ்ோரனய்கமோ  ்செல்்களில் 

�யட்்றுகி்றது.

 • ்கல்லீரல்  ்செல்்களினுள்  நீண்ட  ்கதிரக்்்கோல் 

வடிவ  (spindle  shaped) உடலோ�து வட்டமோ்க 

உறுமோற்்றம் அயடகி்றது.

 • அயவ  அளவில்  ்்ரிைதோகிை  பின, 

அதன  உட்்கரு  அடுத்தடுத்த  பிளத்தல் 

்மற்்்கோள்ளுவதோல்  ்ல  ்செய  உட்்கருக்்கள் 

உண்டோக்்கப்ட்டு,  ஒவ்்வோனறும் 

யசெட்்டோபிளோசெத்தோல் சூழப்டுகி்றது.

 • ஒட்டுண்ணியின  இநத  நியலயை, 

முனசிவப்ணு  அல்லது  பு்றசிவப்ணு்ச 

யசெ்ஸேோனட் அல்லது மீ்ரோ்செோயிட்டு்கள் எ� 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • யசெ்ஸேோனடின  அளவு  ்்ரிதோகுவதோல் 

்ெப்்டோயசெட்டு்களும்  (Heptocyte)  அளவு 

்்ரிைதோகும்  ஆதலோல்,  ்கல்லீரல்  ்செல்லின 

உட்்கரு பு்ற எல்யலக்கு தள்ள்டுகி்றது.

 • ்ல  உட்்கரு  ்்கோண்ட  முதிரநத  ்கல்லீரல் 

நியல  யசெ்ஸேோனடோ�து  ்்கோளவடிவிலும், 

2000–50,000  ஒற்ய்ற  உட்்கரு  ்்கோண்ட 

மீ்ரோ்செோயிட்டு்கயள  உள்ளடக்கிைதோ்க 

உள்ளது.

 • இயவ்கள்,  இைல்்ோ்க  6–15  �ோட்்களுக்குள் 

சியதவயடநது  ஆயிரத்திற்கு  ்மற்்ட்ட 

நிரலயோன விருநநதோம்பி: 

்்ண்  அ�ோபிலஸ 

்்கோசு  (ஒட்டுண்ணியின 

்ோலி�்்ருக்்க  நியல 

�யட்்றுகி்றது.

இ ர ்ட நி ர ல 

விருநநதோம்பி: மனிதன (ஒட்டுண்ணியின ்ோலிலோ 

இ�ப்்ருக்்க நியல �யட்்றுகி்றது). இவ்வோறு 

ம்லரிைோ ஒட்டுண்ணியின வோழக்ய்க சுழற்சியில் 

தயலமுய்ற மோற்்றம் ்கோணப்டுகி்றது. (இரு ்வறு 

விருந்தோம்பி்களில்  ்ோலி�  மற்றும்  ்ோலிலோ 

தயலமுய்ற (்டம் 8.12).

8.5.5 மனிதனில் �ர்டதபறும் சுழறசி 

(போலிலோ நிரல–ரசந�ோநகோனி)

்்கோசுக்்கள்  ்தோயல  துயளயிட்டு  இரத்தத்யத 

உறிஞ்சும்  ்்ோது  ஸ்்ோ்ரோ்செோயிட்டு்கயள 

(்்கோசுவின  உமிழநீர  சுரபி்களில்  இருக்கும் 

ஒட்டுண்ணியின  ்�ோய்தோற்றும்  நியல).  இரத்த 

நுண்குழோய்களுக்குள்  உட்்செலுத்தி  மனித 

்�ோய  ்தோற்ய்ற  உண்டோக்குகி்றது.  ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணி  பிளத்தலி�ோல்  ்்ருக்்கமயடகி்றது. 

இநநி்கழவிற்கு  யசெ்ஸேோ்்கோனி  (யசெ்ஸேோ–

பிளவோக்்க;  ்்கோன-தயலமுய்ற)  எ� 

குறிபபிடப்டுகி்றது.

ஸ்்ோ்ரோ்செோயிட்டுக்்கள் சிறிை நூல் ்்ோன்ற 

வயளநத  மற்றும்  கூரயமைோ�  முய�்கயள 

்்கோண்ட  உயிரி்கள்  ஆகும்.  9–12µ  அளவிய� 

்்கோண்ட  இதய�  ஒளி  நுண்்ணோக்கியில் 

்ோரக்்கப்டும்  ்்ோது  மத்தியில்  நீண்ட 

உட்்கருயவயும், நி்றமற்்ற யசெட்்டோபிளோசெத்யதயும் 

QR CODE

ப்டம் 8.12:  பிளோஸ்மோடிைம் சிற்றி�த்தின 

வோழக்ய்க சுழற்சி

 க��ர� �ைல

�ேராேசா��க�

ைசஸா��

��ைர ேமா�ர
��ைர �ைல

 இரத �ழ��

�ேடாைச�க�ேக���

ைசேகா�
 ஊைகன�

அ�ட�ப� 

ந���ட�

உ����� �ர��

�ேபாேராேசா���
ெகா���� �ழ��

�ேராேபாேசா���
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மீ்ரோ்செோயிட்டு்கயள  இரத்த  ஓட்டத்தில் 

்வளியீடுகி்றது.

 • இயவ்கள்  இரத்த  சிவப்ணு  ்செல்்களில் 

இருநது  ்கல்லீரல்  ்செல்்களுக்கு  திரும்் 

வருவதில்யல.

்கல்லீரல்  திசுக்்களினுள்  இருக்கும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  யவவோக்ஸ  மற்றும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  ஓ்வல்  ஒட்டுண்ணியை 

ஹிப்்�ோ்ஸேோட்டு்கள் எனறு அயழக்்கப்டும்.

ஆ. சிவப்பணு ரசந�ோநகோனி

 • முனசிவப்ணு  யசெ்ஸேோனடு்களிலிருநது 

்வளி்ைறிை மீ்ரோ்செோயிட்டு்கள் இரத்த சிவபபு 

்செல்்களுக்குள் ்செல்லுகி்றது (்ோரோசிட்டிமோ).

 • சுமோர 1.5µm நீளம் ் ்கோண்ட மீ்ரோ்செோயிட்டு்கள் 

்்ரிக்்கோய வடிவத்யத ்்கோண்டுள்ளது.

 • சிவப்ணு்களுக்குள்,  மீ்ரோ்செோயிட்டு்கள் 

அதன உள் உறுபபு்கயள  இழநது  வட்டமோ� 

உடல்  அயமபய்  ்்ற்றுகி்றது.  உட்்கரு 

ஒரு  முய�யிலும்,  யசெட்்டோபிளோசெத்யத 

பு்ற  எல்யலக்கு  தள்ளப்ட்டும்,  குமிழியை 

மத்தியிலும்,  ்்கோண்டதோ்க  மீ்ரோ்செோயடு 

்கோணப்டுகி்றது.  இநத  நியலயை  ்மோதிர 

நியல அல்லது இளம் ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள் எ� 

அயழக்்கப்டுகின்றது.

 • ஒட்டுண்ணி்கள்  சிவப்ணுவின 

ஹீ்மோகு்ளோபிய� உட்்்கோள்கி்றது. இயவ 

ஹீ்மோகு்ளோபிய�  முழுயமைோ்க  சியத 

மோற்்றம் ்செயவதோல் ஹீ்மட்டடின–கு்ளோபின 

நி்றமி மட்டும் விட்டு யவக்்கப்டுகி்றது. 

 • ஒட்டுண்ணியை  ்்கோண்டிருக்கும்  ்செல்்கள் 

சியதவதோல்  ்வளி்ைறிை  ம்லரிைோ 

நி்றமியை  ்ரட்டிகு்லோ  எண்்டோதீலிைம் 

எடுத்துக்்்கோள்கின்ற�.

 • ்மோதிர  நியல  வளரநது  ஒழுங்்கற்்ற  வடிவம் 

்்கோண்டு  அமீ்ோயடு  ்்ோன்ற  �்கரயவ 

்வளி்டுத்துகி்றது.  இது  அமீ்ோயடு  நியல 

எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • அமீ்ோயடு  நியல  ஒரு  குறிபபிட்ட  ்கோல 

்கட்டங்்கள் வயர வளர்சசிையடநததும், அதன 

உட்்கருவும், யசெட்்டோபிளோசெமும் யமட்டோசிஸ 

பிளத்தயள  ்மற்்்கோண்டு,  முதிரநது 

யசெ்ஸேோனட்டு  அல்லது  மீ்ரோசெோயடு்கயள 

உண்டோக்குகி்றது.

 • முதிரநத  யசெ்ஸேோனட்  8  முதல் 

32 மீ்ரோசெோயடு்கயளயும், ஹீ்மோசெோயிய�யும் 

்்கோண்டுள்ளது.  முதிரநத  யசெ்ஸேோனட் 

சியதவயடவதோல்  மீ்ரோசெோயடு்கயள 

சுற்்்றோட்டத்தில் ்வளி்ைறுகி்றது.

 • மீ்ரோசெோயடு்கயள  புதிை  சிவப்ணுவினுள் 

உட்்செனறு  அ்த  ்செைல்முய்றயி�ோல் 

வளர்சசிையடகி்றது.  இநத  சுழற்சி  சிவப்ணு 

யசெ்ஸேோ்்கோனி எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • முதிரநத  யசெ்ஸேோனட்  சியதவயடவதோல், 

அதி்க  அளவிளோ�  ய்்ரோ்ென்கயள 

(்கோய்சசெலூக்கி)  ்வளி்ைற்றுகின்றது.  இது 

ம்லரிைோவின  தனித்துவமோ�  ்கோய்சசெல் 

வலிபபு  (Febrile  paroxysms)  உண்டோ்க 

்கோரணமோகி்றது.

 • பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரத்தின 

சிவப்ணு  யசெ்ஸேோ்்கோனி  எப்்ோழுதும் 

நுண்குழோய்களிளும்,  உள்  உறுபபு்களின 

இரத்த�ோள  ்குதி்களிலும்  �யட்்றும். 

ஆய்கைோல், இநத ் �ோய ் தோற்றில் யசெ்ஸேோனட் 

மற்றும்  மீ்ரோசெோயடு்கள்  ்்ோதுவோ்க  பு்ற 

இரத்தத்தில் ்கோணப்டுவதில்யல.

இ. நகமிட்ந்டோநகோனி

 • சில  சிவப்ணு  சுழற்சி்களுக்கு  பின,  ஒரு  சில 

மீ்ரோசெோயடு்கள்,  டி்ரோ்்ோசெோயடு்களோ்க்வோ 

அல்லது  யசெ்ஸேோண்டு்களோ்க்வோ 

வளர்சசியியடவதில்யல.  ஆ�ோல்,  அயவ்கள் 

்ோலி�  ்வறு்ோட்யட  ்மற்்்கோண்டு 

்்கமிட்்டோயசெடு்களோ்க வளர்சசிையடகி்றது.

 • ்்கமிட்்டோயசெடு்களின  வளர்சசி 

உள்உறுபபு்களுக்குள் �யட்்றுகி்றது. அதன 

முதிரநத  நியல  மட்டு்ம  சுற்்்றோட்டத்தில் 

்தோனறுகி்றது.

 • பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரத்தின  முதிரநத 

்்கமிட்்டோயசெட்டு்கள்  பிய்ற  வடிவம் 

்்கோண்டயவ.

 • ்்ரும்்ோலும்  ்்ண்  ்்கமிட்்டோயசெட்டு்கள் 

்்ரிைதோ்கவும்  அதி்க  எண்ணிக்ய்கயில் 

இருக்கும்.

 • ஆண் மற்றும் ்்ண் ்்கமிட்்டோயசெட்டு்கயள 

முய்ற்ை,  யமக்்ரோ  மற்றும்  ்மக்்ரோ 

்்கமிட்்டோயசெட்டு்கள்  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்ற�.
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 • 10  இருநது  12  �ோட்்களில்,  பிளோஸ்மோடிைம் 

்ோல்சி்ோரத்தின ்்கமிட்்டோயசெட்டு ்தோனறும்.

 • விருந்தோம்பியில் ்்கமிட்்டோயசெட்டு்களி�ோல் 

எநத்வோரு  ்�ோய  அறிகுறியும் 

உண்டோகுவதில்யல,  ஆ�ோல்  அயவ 

்�ோய்தோற்ய்ற  ்கடத்துவதற்கு 

இனறிையமைோதயவைோ்க உள்ளது.

இநதிைோவில்  ்செ்கனரோ்ோத்  ்்்கம்்ட்டுவில் 

செர  ்ரோ�ோல்டு  ரோஸ  ம்லரிைோ  ஆரோய்சசி 

யமைம்  அயமநயிருக்கி்றது.  1955-ல் 

ஒஸமோனிைோ ் ல்்கயல்கழத்துடன இம்யமைம் 

்தோற்றுவிக்்க்ட்டது. இம்யமைத்திற்கு உடல் 

இைக்்கவிைலில்  ்�ோ்ல்  ்ரியசெ  ்வன்ற 

செர  ்ரோ�ோல்டு  ரோஸ  என்வரின  ்்ைரோல் 

அயழக்்கப்டுகி்றது.  ரோஸ  அவர்கள்  சி்றநத 

அறுயவ  சிகி்சயசெ  ்செயை  தகுதியிருநதும் 

்வப்  மண்டல  செோரநத  ்�ோய்களில் 

குறிப்ோ்க  ம்லரிைோவில்  அவரது  ஆரோய்சசி 

ஈரக்்கப்ட்டது.  அவர  ்்்கம்்ட்டு  ரோணுவ 

மருத்துவம்  மற்றும்  ஆரோய்சசி  நிறுவ�த்தில் 

உள்ள  ஆயவுக்கூடத்தில்  ஆரோய்சசிய� 

்மற்்்கோண்டோர.

1897 ஆண்டு ஆ்கஸட்  20-ல்  ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணி  ்்கோசுக்்களில்  உடலில் 

இருப்யத  ்கண்டறிநதோர.  ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணியின  ்கடத்தி,  ்்கோசு  எனறு 

இவரின  ்கண்டுபிடிப்ோ�து  உறுதி 

்செயைப்ட்டது.

த்கவல் துளி

8.5.6 தகோசுவினுள் �ர்டதபறும் சுழறசி 

(போலியல் சுழறசி–ஸ்நபோநைோநகோனி)

 • ்�ோயுற்்ற  மனிதரின  இரத்தத்யத  ்்ண் 

அ�ோபிலஸ  ்்கோசுக்்கள்  உறிஞ்சும்  ்்ோழுது 

ஒட்டுண்ணியின  ்ோலி�  மற்றும்  ்ோலிலோ 

நியல்கயள  உள்்ளடுத்துக்  ்்கோள்கி்றது. 

ஆ�ோல், முதிரநத  ்ோலிைல் நியல்கள் மட்டும் 

வளரும் மற்்றயவ அழிநதுவிடும்.

 • ்்கோசுவின  �டுக்குடல்  அல்லது 

இயரபய்யினுள்  ்்கமீ்டோயசெட்டு்கள் 

தனனி்சயசெைோ்க  விடப்ட்டு  வளர்சசியை 

்மற்்்கோள்ளும்.

 • யமக்்ரோ  ்்கமிட்்டோயசெட்டின  உட்்கரு 

்்ோருள்  மற்றும்  யசெட்்டோபிளோசெம் 

பிளவயடநது,  நீண்ட,  சுறுசெறுப்ோ்க  �்கரும் 

தனயம  ்்கோண்ட,  செோட்யட  ்்ோன்ற  எட்டு 

யமக்்ரோ்்கமிட்டு நியல்கயள உருவோக்கும். 

இநநி்கழவிற்கு  எக்ஸபிளோஜி்ளசென  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரம் 

எக்ஸபிளோஜி்ளசெய�, 15–30 நிமிடத்திற்குள் 

முடிவயடை ்செயகி்றது.

 • ்்ண் ்்கமிட்்டோயசெட்டு்கள் பிளவயடைோமல், 

அதன  உட்்கருயவ  மட்டும்  ஒடுக்கி  முதிரநத 

்்ண் ்்கமிட்டோ்க மோறுகி்றது.

 • ்்ண்  ்்கமிட்யட  ஒரு  யமக்்ரோ 

்்கமிட்  ்கருவு்ற  ்செயவதோல்  யசெ்்கோட் 

உருவோக்குகி்றது.  இரத்தம்  உறிஞ்செப்ட்டு 

20–120  நிமிடங்்களுக்கு  பின,  யசெ்்கோட் 

உருவோகுகி்றது. ஆரம்்த்தில் யசெ்்கோட் �்கரும் 

தனயமைற்்ற  உருண்ட  உடலயமபய் 

்்கோண்டு,  பின  18–24  ்�ரத்திற்குள்,  அது 

்டி்டிைோ்க  நீண்ட  புழுயவ்்ோனறு  �்கரும் 

நியலைோ்க  மோறுகி்றது.  இநநியலயை 

ஊய்க்�ட் எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • ஊய்க்�ட்  இயரபய்யின  சுவரில்  உள்ள 

எபபிதீலிைல்  உட்்குதியை  துயளக்கி்றது. 

புரதத்யத  சியதவு  ்செயைவும்  ்்ோருட்்கயள 

சுரநது,  ்செல்  செவ்விய�  சியதக்கி்றது, 

்செல்  செவ்விற்கு  மி்க  ்�ருங்கிை  ்தோடரபில் 

்சென்ற  பின�ர,  ஊய்க்�ட்  வயிற்று 

அடித்தள்சசெவ்விற்கு கீ்ழ வநதயடகி்றது.

 • அயவ  மீள்தனயம  உள்ள  செவ்யவ 

்்கோண்டு  ்்கோள  வடிவத்யத  உண்டோக்கி 

்்கோள்கி்றது.  இநத  நியலக்கு ஊசிஸட்  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.  ஊசிஸடு  அளவில் 

்்ரிைதோகி, எண்ணிலடங்்க உட்்கரு ் ்ருக்்கம் 

அயடநது  அதி்க  எண்ணிய்கயிளோ� 

அரிவோல்  வடிவ  ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்களோ்க 

வளர்சசிையடை ்செயகி்றது.

 • இயரபய்  சுவரில்  ஊசிஸடு்களின 

எண்ணிக்ய்க, ஒரு சில நூறுக்கும் அதி்கமோ்க 

இருக்கும்.

 • ்�ோயத்்தோற்றின 10வது �ோளில் ஊசிஸடு்கள் 

உயடவதோல்,  ்்கோசுவின  உடற்குழியில் 

ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்கள் ்வளியிடப்டுகி்றது.
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 • ்்கோசுவில்  ்கருபய்  தவிர, 

ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்கள்  ்ல்்வறு 

உறுபபு்களுக்கும்,  திசு்களுக்கும்  சுற்்்றோட்ட 

திரவத்தி�ோல் ்்கோண்டு ்செரக்்கப்டுகி்றது.

 • உமிழநீர்ச  சுரபபி்கயள  ்�ோக்கி  ்செல்லும் 

தனிப்ட்ட இ�க்்கத்யத ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்கள் 

்்ற்றுள்ளது.  ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்கயள 

்்கோண்ட ் ்கோசு, மனிதனுக்கு ் �ோயுண்டோக்குத் 

தி்றய� ்்றுகி்றது.

8.5.7 ந�ோய நிரல

ம்லரிைோவில்  குறிபபிடத்தக்்க  ்�ோயிைல் 

மோற்்றங்்கள்  மண்ணீரல்,  ்கல்லீரல்,  எலும்பு 

மஜயெ, நுயரயீரல், சிறுநீர்கம் மற்றும் மூயளயில் 

முதனயமைோ்க ்கோணலோம்.

கல்லீைல்:  ்கல்லீரல்  ்்ரிைதோகி  ்கோணப்டும். 

இவ்வுறுபபு அதி்க நியலைோ� மற்றும் நி்றமோற்்றம் 

அயடகி்றது.  ்ோரனய்கமோ  ்செல்்களில்  நி்றமி்கள் 

்கோணப்டுகி்றது.

மண்ணீைல்:  மண்ணீரல்  குறிபபிடும்்டிைோ்க 

்்ரிைதோகி  ்கோணப்டுகி்றது.  ்�ோய  ்தோற்று  சில 

்கோலங்்களுக்கு  ்மல்  நீடித்தோல்,  மண்ணீரல் 

வழக்்கமோ்க  செோம்்ல்,  அடர  ்ழுபபு  அல்லது  ்கருபபு 

நி்றமோ்க  கூட  மோ்றலோம்  ்்ோதுவோ்க  இதய� 

“குளிர்கோய்சசெல்  இனிப்ப்ம்”  (ague  cake)  எனறு 

அறிைப்டுகி்றது.

எலும்பு  மஜயெ,  நுயரயீரல்,  சிறுநீர்கங்்கள் 

மற்றும்  மூயள  ்்ரிைதோ்கவும்,  நி்றமோற்்றமும் 

அயடகி்றது.  அயவ்கள்  ஒட்டுண்ணிைோல் 

நிரம்பிை  சிவப்ணுக்்கயள  ்்கோண்டுள்ளது. 

்கோம்பிளி்மண்ட்  தூண்டப்ட்ட  மற்றும் 

தனனுடல்  தோங்குதி்றன  இரத்தசியதவோல்  அதி்க 

எண்ணிக்ய்கயிலோ�  சிவப்ணு  ்செல்்கள் 

அழிவதோல் இரத்த ்செோய்கயை உண்டோக்குகி்றது. 

்கல்லீரல்,  ஒட்டுண்ணியை  ்்கோண்டுள்ள  மற்றும் 

்்கோண்டி்றோத RBC்கயள அதி்கமோ்க அ்கற்றுவதோல் 

இரத்த்செோய்க உண்டோ்கலோம்.

8.5.8 ந�ோய நதோற்றம்

்�ோய  நுண்ம்்ருக்்க  ்கோலம்  ்்ோதுவோ்க 

9–14  �ோட்்கள்  ஆகும்.  அதற்கும்  குய்றவோ்க 

7  �ோட்்களுக்குள்  இருக்்கலோம்.  மி்க  ்்கோடிை 

ம்லரிைோ  நியலயை  பிளோஸ்மோடிைம் 

்ோல்சி்ோரம்  உண்டோக்கும்,  ஆய்கைோல்  மோறு்ட்ட 

்�ோய  அறிகுறி்கள்  ்ோல்சி்ோரம்  ம்லரிைோவுடன 

்தோடரபுயடைது. இதில் பினவருவ� அடங்கும்.

1.  ந�ோய முன்குறி கோலம் (ந�ோயின் ஆைம்பநிரல 

குறிப்பிடு):  குறிபபிட்டோத  அறிகுறி்களோ� 

மயலஸ (உடல்�லமினயம அல்லது ் ்ோதுவோ� 

உடல்  வலுவற்்றதனயமயை  குறிக்கும்  நியல), 

மைோல்ஜிைோ (்கடுயமமிக்்க தயசெ வலி), தயலவலி 

மற்றும்  ப்்ட்டீக்  (்செோரவுணரவு)  ்்ோன்றயவ 

வழக்்கமோ�  ்�ோயின  ஆரம்்நியலயின 

குறிபபீடு ஆகும்.

2.  மநலரியோ வலிப்பு (அ) இசிப்பு (ந�ோயின் 

திடீர் தோககுதல்):  (்�ோயின  திடீர  தோக்குதல்) 

்கடுயமைோ�  ம்லரிைோவின  ்்ோதுவோ� 

்வளிப்ோடு  இது்வ  ஆகும்.  ்கோய்சசெல்,  குளிர 

மற்றும் ரிக்்்கோர (திடீர குளிர மற்றும் உடல்�டுக்்க 

உணரவு்கள்)  ்்ோன்ற  தனித்தனயமைோ� 

அறிகுறி்கயள  இநநியல  ்வளிப்டுத்தும். 

ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணியை  ்்கோண்ட  இரத்த 

சிவப்ணுக்்கள்  சியதவயடவதோல்  ்கோய்சசெல் 

உண்டோகுகி்றது.  ்ோல்சி்ோரம்  ம்லரிைோவில் 

ஒவ்்வோரு  48  மணி்�ரத்திற்கும்  ்கோய்சசெல் 

உண்டோகும்.

இைத்த மோற்ற மநலரியோ

்�ோயுற்்ற  வழங்கி்களிடமிருநது  இரத்ததின 

வோயிலோ்க  ம்லரிைோ  ்கடத்தப்டுகி்றது. 

இனய்றை  ்கோல  ்கட்டத்தில்  இரத்த 

மோற்்றத்தி�ோல்  உண்டோகும்  ம்லரிைோ,  மி்க 

செதோரணமோ்க  இரத்தம்  ்செலுத்துவதி�ோல் 

்கடத்தப்ட்ட  ்�ோய  ்தோற்்றோகும்  எ�  1911ல் 

அறிவிக்்கப்ட்டது.

ம்லரிைோ  ்�ோய்தோற்றுயடை 

வழங்கி  (Donor)  இரத்த  மோற்்றத்தின  ்்ோது 

தற்்செைலோ்க  ம்லரிைோயவ  ்கடத்தலோம். 

இரத்த  வங்கியில்  1–2  வோரங்்களுக்கு 

ஒட்டுண்ணி  உயிருடன  இருக்்கலோம். 

இநநியலயில் மீ்ரோ்செோயிட்்களோல் ் �ரடிைோ்க 

இரத்த  ்செல்்களினுள்  ்�ோயத்்தோற்ய்ற 

உண்டோக்்கலோம்.  முன  எரித்்செோயசெட்டிக் 

யசெ்செோ்்கோனி  மற்றும்  ஹிப்்�ோ்ஸேோட்டு 

நியல்கள் ்கோணப்டுவதில்யல.

த்கவல் துளி
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3.  இரத்த  ்செோய்க  (இரத்தத்தில்  ஆ்ரோகிைமோ� 

சிவப்ணு்கள்  ்்ோதுமோ�  அளவில்  இல்லோத 

நியல).

4.  ் ெப்ோட்்டோ  ஸபீலி்�ோ  ்ம்கோ்ல  (ஒ்ர 

செயமைத்தில்  ்கல்லீரல்  மற்்றம்  மண்ணீல் 

இரண்டும் ்்ரிைோதோகும் நியல). 

2015  ்ம  மோதத்தில்  �டத்தப்ட்ட  உல்க 

சு்கதோரோ  செய்யில்  ம்லரிைோவோக்்கோ� 

உல்களோவிை  ்செைல்  திட்டம்  2016–2030 

ஏற்றுக்்்கோள்ளப்ட்டது.  எல்லோ  �ோடு்கள் 

எடுக்கும்  முைற்சியை  ஊக்்கப்டுவதற்்கோ்க 

விரிவோ�  ்கட்டயமபபு  வழி்கோட்டியை  இது 

வழங்குகி்றது.  2030-ல்  உல்கலோவிை 

குய்றநத  ம்லரிைோ  ்தோற்று  மற்றும்  90% 

இ்றபபு விகித அளயவயும் இலக்்கோ்க ் ்கோண்டு 

இநத ்செைல்திட்டம் இைங்குகி்றது. 

த்கவல் துளி

குறிபபிட்டோத  அறிகுறி்களோ்க  தயலவலி, 

இடுபபு  மற்றும்  ய்க-்கோல்  உறுபபு்களில்  வலி, 

குமட்டல், மற்றும் வழக்்கத்யத விட அதி்க்டிைோ� 

குளிர்சசிைோ�  உணரவு  ்வளிப்டுத்தப்டும். 

ஐ்்ோ்�டீரிமிைோ  (இரத்தத்தில்  ்செோடிைத்தின 

அளவு  மி்க  குய்றவோ�  நியல)  ்கடுயமைோ� 

(மற்றும் சிக்்கலற்்ற) ம்லரிைோவில் உண்டோகும்.

8.5.9 கடுரமயோன போல்சிபோை 

மநலரியவின் பின்நகோ்ோறுகள்

1. கருப்பு நீர் கோயசசல்: (Black water fever)

இது  மீண்டும்  மீண்டும்  உண்டோகும்  ்ோல்சி்ோர 

ம்லரிைோ  ்�ோய்தோற்றுக்கு  ்்ோதிை  அளவு 

குயய�யின  ்்கோண்டு  சிகி்சயசெைளிக்்க்டோமல் 

இருநதோல்  ்வளிப்டும்  ்�ோயகுறித்்தோகு்ோகும். 

இநதநியல  ஹீ்மோகு்ளோமினீமிைோ  தனித்து 

(இரத்த  பிளோஸமோவில்  ஹீ்மோகு்ளோபின 

தனித்து  மிகுதிைோ்க  இருக்கும்  நியல) 

மற்றும்  ஹீ்மோகு்ளோபினுரிைோ  (சிறுநீரில் 

ஹீ்மோகு்ளோபின தனித்து ்கழியும் நியல) உடன 

்தோடரபுயடைது. இநநியலயில் சிறுநீரோ�து அடர 

சிவபபிலிருநது  ்கருயமைோ�  ்ழுபபு  நி்றத்தில் 

இருப்தோல்,  இந்�ோைக்  குறித்்தோகுபய் 

பிளோக்  வோட்டர  ்கோய்சசெல்  எனறு  அறிைப்டுகி்றது 

(்டம் 8.13).  சிறுநீரோ�து  ்மத் ஹீ்மோகு்ளோபின 

அல்லது ஆக்ஸிஹீ்மோகு்ளோபின ் ்ோன்ற தனித்த 

ஹீ்மோகு்ளோபின  ்்கோண்டிருப்தோல்  அது, 

்கறுபபு  நி்றத்துடன  இருப்தற்கு  ்கோரணமோகி்றது. 

சிறுநீர்கம்  ்செைல்  இழப்தோல்  உட�டி  மரணம் 

உண்டோகி்றது.

2. தபருமூர் மநலரியோ

முதிர  வைதுயடைவர்களுக்கு  ்கடுயமைோ� 

ம்லரிைோவின  மி்க  ்்ோதுவோ�  ்வளிப்ோடு 

்்ருமூயள  ம்லரிைோவோகும்.  ்்ருமூயள 

ம்லரிைோ தீடீ்ர� உண்டோ்கலோம். இநநியலயில், 

4–5 �ோட்்கள் ்கோய்சசெல், ்்ோதுவோ்க ்கோலம் ்கழித்த 

ஆழமைக்்கநியல,  தயசெவலியுள்ள  அல்லது 

தயசெவலிைற்்ற  மருத்துவ  ்வளிப்ோட்யட 

்்கோண்டுள்ளது.  இது  ்கடுயமைோ�  தயலவலி, 

180°Fக்கு  ்மலோ�  அதி்க  ்கோய்சசெல்  மற்றும் 

ம�நியல  மோற்்றம்  ்்ோன்ற  குறிபபிட்ட்ட 

அறிகுறி்கயள  ்வளிப்டுத்துகி்றது.  மரணம்  சில 

்�ரத்திற்குள் நி்கழலோம். ் ோல்சி்ோர ம்லரிைோவின 

்வறு சில ஆ்த்தோ� பின்்கோளோறு்கள் குளிருற்்ற 

ம்லரிைோ  (Algid  malaria)  மற்றும்  ்செபடி்செமிக் 

ம்லரிைோ ஆகும்.

3. உயிரைப்நபோககும் மநலரியோ (Pernicious malaria)

்்ரனீசிைஸ  ம்லரிைோ  எனனும்  ்செோல், 

1–3  �ோட்்களுக்குள்  சிகி்சயசெைளிக்்க்டோத 

பிளோஸ்மோடிைம் ்ோல்சி்ோரத்தின ்�ோய ்தோற்றில் 

உண்டோக்கும் ்தோடர நி்கழயவ குறிப்தோகும்.

ப்டம் 8.13:  ்கருபபு நீர ்கோய்சசெலின சிறுநீர

சாதரண சிறுநீர் காணப்படுகிறது
பிளாக்வாட்டர் காய்ச்சல் மேலரியா

ேநாயாளியின் சிறுநீர் 
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4. இைத்தநசோரக

ம்லரிைோ  ்�ோயி�ோல்  அவதி்டும்  ்�ோைோளி 

சில  ்�ோய  ஆரம்்நியல  குறிபபீடு்களுக்கு  பின 

தற்்கோலி்க  இரத்த்செோய்கக்கு  உள்ளோகி்றோர. 

பிளோஸ்மோடிைம்  யவ்வக்ஸ  மற்றும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  ம்லரி்ைவி�ோல் 

உண்டோகும். இரத்த  சிவபபு  ்செல்்களின குய்றபபு, 

பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரம்  ம்லரிைோவில் 

அதி்கப்டிைோ்க  உள்ளது.  இளம்  மற்றும்  முதிரநத 

இரத்த  சிவப்ணுக்்கயள,  பிளோஸ்மோடிைம் 

்ோல்சி்ோரம்  உட்்செல்வதோலும்,  இரத்த  சிவப்ணு 

்செல்்களின  ்�ோய  ்தோற்று  விகிதம்  அதி்கமோ்க 

இருப்தி�ோலும் இது உண்டோ்கலோம்.

இரத்த  மோற்்ற  ம்லரிைோவில்  எநத  நியல 

்�ோயை உண்டோக்கும்?

உயர் சிநதரன நகள்விகள்

8.5.10 திரும்பத் நதோறறுதல் 

(Recrudescence)

சில  செமைங்்களில்  பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரம் 

மற்றும்  பிளோஸ்மோடிைம்  ம்லரி்ை 

்�ோய்தோற்றின  முதனயம  ்�ோய  தோக்்கத்திற்கு 

பினபு,  ்�ோய  அறிகுறி்களற்்ற  ்செைலற்்ற  நியல 

்தோன்றலோம்.  சில  ஒட்டுண்ணி்கள்  ்தோடரநது 

சிவப்ணு்களில்  வோழநதிருநது  ்டிப்டிைோ்க 

எண்ணிக்ய்கயில்  அதி்கமயடநது,  புதிை 

ம்லரிைோ  தோக்குதயல  உண்டுப்ண்ணலோம். 

முதனயம ்�ோய  தோக்்கப்ட்ட சில வோரங்்களுக்கு 

பின�ர,  ்செைலற்்ற  ்கோலநியலக்கு  வழக்்கமோ்க 

உண்ணோ்கலோம்.  ஒட்டுண்ணியின  சிவப்ணு 

சுழற்சி  ்தோடரநது  நீடிக்கும்  தி்றய� 

திரும்்த்்தோற்றுதல்  (recrudescence)  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.  பிளோஸ்மோடிைம் 

்ோல்சி்ோரம்  ்�ோய  ்தோற்றில் திரும்்த்்தோற்றுதல் 

1–2 வருடங்்களில்  ்கோணலோம்.  பிளோஸ்மோடிைம் 

ம்லரி்ை  ்�ோய  ்தோற்றில்,  திரும்்த்்தோற்றுதல் 

50 ஆண்டு்கள் நீண்ட ்கோலம் வயர இருக்்கலோம்.

8.5.11 பி்ோஸ்நமோடியம் ரவவோகஸ்

மனிதன  மற்றும்  ்்கோசு்களில்  �யட்்றும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரத்தின  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை ் ்ோல் பிளோஸ்மோடிைம் யவவோக்ஸின 

வோழக்ய்க  சுழற்சியும்  ஒத்து  இருக்கி்றது. 

பிளோஸ்மோடிைம்  யவவோக்ஸில்  விதிவிலக்்கோ்க, 

மய்றநதிருக்கும்  திசு  நியலைோ�து,  ்கல்லீரல் 

்ோரனய்கமோவில்  ஹிப்்�ோ்ஸேயிட்டு்களோ்க 

உள்ளது.

யவவோக்ஸ ம்லரிைோவில் மீண்டும் சீர்்கடோ� 

நியலக்கு  இநத  ஹிப்்�ோ்ஸேயிட்டு்கள் 

்கோரணமோகி்றது.  ஹிப்்�ோ்ஸேயிட்டு்கள் 

ஒட்டுண்ணின உ்றங்கு நியல்கள் ஆகும். இயவ 

ஒற்ய்ற  உட்்கருயவ  ்்கோண்ட  4µm–6µm  விட்ட 

அளவுயடை  ஒட்டுண்ணி்கள்.  இயவ்கள்  குறுகிை 

உ்றங்கு  நியலக்கு  பின,  ்செைல்தி்றமனுயடை 

திசு யசெ்ஸேோனட்டோ்க  மோற்்றமயடகி்றது.  மீண்டும் 

சீர்்கட்டோ� நியலயை உண்டோ்க முதனயம ் �ோய 

தோக்்கத்திற்குபின,  3  ஆண்டு்கள்  இயட்வயள 

அல்லது  அதற்கு்மலோ்க  எடுத்துக்்்கோள்ளும். 

பிளோஸ்மோடிைம்  யவவோக்ஸின  மீ்ரோசெோயடு்கள் 

இளம் சிவப்ணு மற்றும் ்ரட்டிகு்லோ யசெடு்கயள 

மட்டு்ம தோக்குகி்றது.

8.5.12 மருத்துவ தவளிப்போடு

மனிதனில்  ம்லரிைோயவ  உண்டோக்கும் 

பிளோஸ்மோடிைம்  யவவோக்ஸ  மி்க  ்ரவலோ� 

்ரவியுள்ள சிற்றி�ம் ஆகும். எனினும், ்ோல்சி்ோரம் 

ம்லரிைோயவ  ்்ோல்  அல்லோமல்,  யவவோக்ஸ 

ம்லரிைோ  குய்றநத  தீவிர  தனயமயும்,  குய்றநத 

இ்றபபு  நியலயும்  ்்கோண்டது.  அட்டவயண 8.2ல் 

்ோல்சி்ோரம்  ம்லரிைோவுடன  யவவோக்்கஸ 

ம்லரிைோவின ் �ோயத்்தோற்றின ் செைல்முய்றயை 

ஒபபீடு ்செயது விவரிக்்கப்ட்டுள்ளது.

8.5.13 ஆயவக பரிநசோதரனகள்

ம்லரிைோவின  ஆயவுறுதி  பினவருவ�வற்ய்ற 

உள்ளடக்கியுள்ளது,

அ. ஒட்டுண்ணயின ஆயவுறுதி

ஆ. ஊநீரிைல் ஆயவுறுதி

இ. மூலக்கூறு ஆயவுறுதி

ஒட்டுண்ணியின் ஆயவுறுதி–

நுண்நைோககியினோல் ஒட்டுண்ணிரய 

தசயல்வி்ககம் தசயதல்.

மோதிரிதபோருள்–இைத்தம்

ம்லரிைோயவ  உறுதி்டுத்த  தங்்கதரம்  எ� 

்கருதப்டும்  செோை்மற்்றப்ட்ட  இரத்த  பூ்சசுயவ 
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அட்்டவரை 8.2:  ்�ோயத்்தோற்றின ்செைல்முய்ற ஒபபீடு-பிளோஸ்மோடிைம் ்ோல்சி்ோரம் மற்றும் 

பிளோஸ்மோடிைம் யவவோக்ஸ

நிரல பி்ோஸ்நமோடியம் போல்சிபோைம் பி்ோஸ்நமோடியம் ரவவோகஸ்

முன சிவப்ணு யசெ்ஸேோ்்கோணி இநநியல ஆறு �ோட்்களுக்கு 

நீடிக்கும். ஒவ்்வோரு 

யசெ்ஸேோட்டும் ஏ்றத்தோழ 

40,000 மீ்ரோசெோயடு்கள் வயர 

உருவோக்கும்.

எட்டு �ோட்்களுக்கு நீடிக்கும். 

ஒவ்்வோரு யசெ்ஸேோட்டும் 

ஏ்றத்தோழ 12,000 மீ்ரோசெோயடு்கள் 

வயர உருவோக்கும்.

சிவப்ணு யசெ்ஸேோ்்கோணி ஒவ்்வோரு  சுழற்சியும்  36–48 

மணி்�ரம்  நீடிக்கும்.  முதல் 

உடல்  ்வப்  உ்சசெ  அளவு 

்�ோய்தோற்றின  12-வது 

�ோளில்  உண்டோகும்.  முதனயம 

தோக்குதல் (்ோதிபபு) 10–14 �ோட்்கள் 

்தோடரும்.

ஒவ்்வோரு சுழற்சியும் 

48 மணி்�ரம் நீடிக்கும். 

முதல் உடல் ்வப் உ்சசெ 

அளவு ்�ோய்தோற்றின 16-வது 

�ோளில் உண்டோ்கலோம். 

முதனயம தோக்குதல் (்ோதிபபு) 

3–4 வோரங்்கள் ்தோடரும்.

்்கமிட்்டோ்்கோணி ்�ோய்தோற்றின 21வது �ோளில் 

்்கமிட்்டோயசெடு்கள் பு்ற 

இரத்தத்தில் ்கோணப்டுகி்றது.

்�ோய்தோற்றின 16வது �ோளில் 

்்கமிட்்டோயசெடு்கள் பு்ற 

இரத்தத்தில் ்கோணப்டுகி்றது.

பு்ற சிவப்ணு யசெ்ஸேோ்்கோணி இநநியல இல்யல சீர்்கட்டோ� 

நியல ஏற்்டோது.

இருக்கும், மூனறு வருடங்்கள் 

வயர ்தோடலோம். சீர்்கட்டோ� 

நியல ்லமுய்ற ஏற்்டலோம்.

தரம்  ்்கோண்ட  ்கண்ணோடி  �ழுவத்தில்  உள்ள 

இரத்தத்யத  இரண்டோவது  �ழுவத்யத  ்்கோண்டு 

(Spreader  slide)  30°–45°  ்்கோணத்தில் 

கியடமட்டமோ�  ்ரபபுய்கயில்  வோல்்்ோல் 

உருவோகி ்மல்லிை பூ்சசு தைோரிக்்கப்டுகி்றது.

இவ்வோறு  தைோரிக்்கப்ட்ட  ்மல்லிை  பூ்சசு, 

்கோற்றி�ோல் உலரத்தப்ட்டு, ஆல்்கெோல் ் ்கோண்டு 

நியலநிறுத்தப்ட்டு,  பின  ்ரோ்மன்�ோஸகி 

செோைங்்களோ�  லீஷ்மன,  ஜிம்செோ  அல்லது  JSB 

(ெஸவநத்  சிங்  மற்றும்  ்ட்டோசெோரஜீ)  செோைங்்களில் 

ஏ்தனும் ஒனய்ற ் ்கோண்டு செோை்மற்்றப்டுகி்றது.

்மல்லிை பூ்சசு்கள்,

அ.  ஒட்டுண்ணி்கயள  ்கண்டறிவதற்கும், 

மற்றும்

ஆ.  ் �ோய்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும் 

ஒட்டுண்ணியின  சிற்றி�ங்்கயள 

தீரமோனிப்தற்கும் ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

அ்டர்த்தியோன பூசசு

இயவ மூனறு ் செோட்டு இரத்தத்யத ஏ்றத்தோழ 10 மிமீ 

சிறு ்குதியில் ்ரப்ப்ட்டு தைோர ்செயைப்டுகி்றது. 

அடரத்திைோ�  ்டரவு  உலரத்தப்டுகி்றது. 

ப்டம் 8.14:  இரத்த பூ்சசு

அடர்த்தியான 

பூச்சு

வழக்்கமோ�  ஒளி  நுண்்ணோக்கியை  ்்கோண்டு 

அறிவ்த. பு்ற இரத்திலிருநது இரண்டு வய்கைோ� 

பூ்சசுக்்கள் தைோரிக்்கப்டுகின்ற�. அயவ ்மல்லிை 

மற்றும் அடரத்திைோ� பூ்சசுக்்கள் ஆகும் (்டம் 8.14). 

்மோதிர நியல்கள் மற்றும் ்்கமீட்்டோ யசெட்டு்கள் 

மி்க செோதோரணமோ்க பு்ற இரத்தில் ்கோணப்டுகி்றது.

தமல்லியபூசசு

இயவ  விரல்முய�யில்  இருக்கும்  நுண்குழல் 

இரத்தத்தில்  இருநது  தைோரிக்்கப்கி்றது.  �ல்ல 
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இநத  பூ்சசெோ�து  சியதவயடநத  இரத்த 

சிவபபு  ்செல்்கயள  அடரத்திைோ�  அடுக்்கோ்க 

்்கோண்டுள்ளது.  இது  ்மத்த�ோல்  ்்கோண்டு 

நியலநிறுத்தப்டுவதில்யல.

்மல்லிை  பூ்சசுயவ்்ோல்வ  அடரத்திைோ� 

பூ்சசும்  செோை்மற்்றப்டுகி்றது.  அடரத்திைோ�  பூ்சசு 

்்ற்றுள்ள  அனுகூலமோ�து,  ஒட்டுண்ணி்கயள 

ஒருமு்கப்டுத்துவது  ஆகும்.  ஆய்கைோல் 

இது  ஆயவுறுதியின  உணரதி்றய� 

அதி்கப்டுத்துகி்றது. அடரத்திைோ� பூ்சசுக்்கள்;

அ.  ஒட்டுண்ணி்கயள ்கண்டறிவதற்கும்

ஆ.  ஒட்டுண்ணி்கயள  ்்கோண்டுள்ள 

சிவப்ணு்செல்்கயள  அளயவ 

அறிவதற்கும், மற்றும்,

இ.  ம்லரிைோவின  நி்றமி்கயள  ்செைல் 

விளக்்கமளிக்்கவும் ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

புந்ோைசன்ஸ் நுண்நைோககியல்

இநத  முய்ற  முக்கிைமோ்க  ்களஆயவுகூடத்தில் 

்்ருநதிரள்  மக்்களுக்கு  ்�ோயப்ோதிபபு  ஆயயவ 

்மற்்்கோள்ள  ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.  இரத்த 

பூ்சசு்கயள செோை்மற்்ற பு்ளோரசெனட்டு செோைங்்களோ� 

அக்கீரிடின  ஆரஞ்சு  ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது. 

அது  DNAயவ  பு்ளோரசெனட்டு  ்்சயசெைோ்கவும், 

யசெட்்டோபிளோசெ  RNAயவ  சிவப்ோ்கவும் 

செோை்மற்கி்றது.

QBC (குவோன்டிந்டடிவ் பப்பி நகோட் ஸ்மியர்)

ம்லரிைோ  ஒட்டுண்ணியை  ்கண்டறிவதற்கு 

இது்வ  கூர  உணரவுயடை  முய்றைோகும். 

இம்முய்றயில்  பு்ளோரசெனட்  செோைம்  தடவ்ட்ட 

நுண்புயழக்குழோயில் (Capillary  tube) இரத்தத்யத 

்செ்கரித்து அதய� யமை விலக்்கல் (centrifugation) 

்செயைப்டுகி்றது.  யமைவிலக்்கல்  ்செயதபின 

நுண்புயழக்  குழோயில்  இருக்கும்  இரத்தத்தின 

மீதுள்ள  உய்றயை  (்பவி  ்்கோட்)  பு்ளோரசெனட் 

நுண்்ணோக்கி�ோல்  உற்று்�ோக்்கப்டுகி்றது. 

அக்கீரிடின ஆரஞ்செோல் செோை்மற்்றப்ட்ட ம்லரிைோ 

ஒட்டுண்ணி்கள் ஒளிர ் ்சயசெைோ்க ்கோணப்டுகி்றது.

ஊநீரியல் ஆயவுறுதி

மருத்துவ  ஆயவுறுதிக்கு  இது  உதவி்கரமோ�து 

அல்ல.  இது  முக்கிைமோ்க  ்்கோள்யள  ்�ோயிைல் 

அளவீடு  மற்றும்  இரத்த  மோற்்றத்தி�ோல் 

உண்டோகும்  ம்லரிைோவில்  ்�ோய்தோற்றுள்ள 

வழங்கியை அயடைோள  ்கோ�வும்  ்ைன்டுகி்றது. 

மய்றமு்க இரத்த திரட்சி ் செோதய� (IHA), மய்றமு்க 

பு்ளோரசெனட்  எதிர்்ோருள்  ்செோதய�  (IFA) 

மற்றும்  எயலசெோ  (ELISA)  ்்ோன்ற  ்செோதய�்கள் 

ஊநீர  உள்ள  எதிர்்ோருயள  ்கண்டறிை 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

வியரநது  ஆனடி்ெய�  அறிவதற்்கோ்க 

ஓரி�  �்கல்  எதிரப்்ோருள்  (monoclonal 

antibody)  ்்கோண்ட ஆழதண்டு  (dipstick),  அட்யட 

(card)  மற்றும்  ்்யழ  (cassette)  ்்ோன்ற 

ஆயவ  ்செோதய�  ்்ட்டி்கள்  வரத்த்க  ரீதிைோ்க 

கியடக்்கக்கூடிைதோ்க இருக்கின்ற�.

இநத ் செோதய�்கள் நி்றப்குபபிைல் முய்றயின 

அடிப்யடயில்,  ஆனடி்ெய�  ்கண்டறிை 

்ைன்டுகி்றது.  இ்ச்செோதய�்கள்  ்ைன்டுத்தி 

15  நிமிடங்்களுக்குள்  பிளோஸ்மோடிைத்யத 

்கண்டுபிடிக்்கலோம்.

மூலககூறு ஆயவுறுதி

ம்லரிைோயவ  ஆயவுறுதி  ்செயை  DNA  ப்ரோப 

மற்றும் PCR ் ்ோன்ற முய்ற்கள் அதி்க கூரஉணரவு 

்்கோண்டயவ ஆகும். அடரத்திைோ� இரத்த பூ்சயசெ 

்கோட்டிலும் இது அதி்க கூர உணரவு ் ்கோண்டதோகும். 

சிற்றி�ங்்கயள  இ்ச்செோதய�யில்  குறிபபிட்டு 

அறிைலோம்.

மற்்ற  ்செோதய�்களோ�  ஹீ்மோகு்ளோபுலின 

அளவிடுதல்,  ்கடுயமைோ�  ்ோல்சி்ோரம் 

ம்லரிைோவில்  ்மோத்த  WBC  மற்றும்  இரத்த 

தட்டுக்்களின  எண்ணிக்ய்க  ்கருபபு  நீர  ்கோய்சசெல் 

சிறுநீரில் உள்ள ஹீ்மோகு்ளோபிய� ்செோதிப்து 

்்ோன்றயவ்கயள உள்ளடங்கியுள்ள�.  சிறுநீர்க 

்செைலிழபபு  நியலயில்  இரத்த  யூரிைோ  மற்றும் 

ஊநீர  கிரிைோடினின  அளவு  ்கண்்கோணிக்்கப்ட 

்வண்டும்.

8.5.14 சிகிசரச

கு்ளோ்ரோகுயின,  குவிய�யின, 

ய்ரி்மத்தயமயின  மற்றும்  ்டோக்சியசெகிளின 

்்ோதுவோ்க ்ைன்டுத்தப்டும் மருநது்களோகும்.

8.5.15 தடுப்பு மறறும் கட்டுப்போடு

ம்லரிைோயவ  ்கட்டுப்டுத்த  எடுக்்கப்டும்  தடுபபு 

�டவடிக்ய்க்கள், ்�ோயுற்்ற மனிதர்கயள சிகி்சயசெ 

்்்ற்செயவயதயும்,  ம்லரிைோவின  ்ரவுதயல 

குய்றக்்க ்செயவயதயும் செோரநதிருக்கி்றது.
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்்கோசுக்்களின  எண்ணிக்ய்கயை 

்கட்டுப்டுத்த DDT  (யடகு்ளோ்ரோ யடபிய�யில் 

ட்யரகு்ளோ்ரோ  மீ்தன)  அல்லது  மோலதிைோன 

்்ோன்ற  பூ்சசிக்்்கோல்லி  மருநது்கள் 

்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

்்கோசுவயல,  ்ோது்கோப்ோ�  உயட்கள் 

அணிவது  மற்றும்  ்்கோசுக்்கயள  விரட்டும் 

்்ோருள்்கயள  செரிைோ�  முய்றயில் 

்ைன்டுத்துவதோல் ்்கோசு ்கடியை தடுக்்கலோம்.

8.6 நிமட்ந்டோடு–அஸ்கோரிஸ் 

லம்ப்ரிகோயத்டஸ்

8.6.1 புவியியல் பைவல்

உல்கம் முழுவதும் ்ரவியுள்ள இபபுழு, மனிதனின 

மி்க ்்ோதுவோ� ஒட்டுண்ணி புழுவோகும்.

8.6.3 உ்டல் உருவரமப்பு

முதிர்நத புழு

அஸ்கோரிஸ  லம்பரி்கோய்டஸ  மண்புழுயவ 

ஒத்திருப்தோல்  சிலசெயமைங்்களில்  குழப்த்யத 

ஏற்்டுத்தும்.  இலத்தின  ்மோழியில்  இதன 

குறிபபிட்ட  ்்ைரோ�  லம்பரி்கோயிடிஸ  என்து 

மண்புழு  எ�  ்்ோருளோகும்.  ்டம் 8.15  ல் 

அஸ்கோரிஸ  லம்பரிக்்கோய்டஸின  ்்ண்  மற்றும் 

ஆண் புழுக்்கயள ்கண்பிக்்கப்ட்டுள்ளது.

 • இயவ்கள்  ்்ரிை  உருயளவடிவ, 

கூரயமைோ�  முய�்கள்  ்்கோண்ட 

புழுக்்களோகும்.  இபபுழுவின  பின  முய� 

்குதியை  ்கோட்டிலும்  முனமுய�  ்குதி 

்மல்லிைது.

 • முதிரநத புழுக்்கள் ஓர ஆண்டுக்கு குய்றவோ� 

ஆயுட்்கோலத்யத  ்்ற்றுள்ளது.  மனித 

ஒட்டுண்ணிப புழுக்்களில் இது்வ மி்கப்்ரிை 

குடல் நிமட்்டோடு ஒட்டுண்ணிபபுழுவோகும். 

ஆண் புழு

 • ்்ண்  புழுக்்கயள  விட  ஆண்  புழுக்்கள் 

சிறிையவ.

 • ஆண்  புழுவின  வோல்-்குதி  (பினமுய�) 

வயிற்றுபபு்றமோ்க வயளநது, ஒரு ்்கோக்கியை 

்்ோனறு  இரண்டு  வயளநத  புணரும்  ஆண் 

உறுபய் ்்ற்றுள்ளது.

தபண் புழு

 • ஆண் புழுயவ விட ்்ண் புழு ்்ரிைதோ்கவும் 

(20–40  ்செ.மீ),  தடிம�ோ்கவும்  (3–6  மி.  மீ) 

உள்ளது.

 • ்்ண்  புழுவின  பினமுய�  ்�ரோ்க 

மற்றும்  கூம்பு  வடிவத்துடன  உள்ளது. 

புழுவின  அடிமுய�  ்குதியில்  இருக்கும் 

மலவோய,  முன்ரபபில்  குறு்கலோ  துயளைோ்க 

தி்றக்்கப்ட்டுள்ளது.

 • ்கருவோய உடலின முனபு்றம் மற்றும் மூனறில் 

�டுப்குதி  செநதிபபில்  அயமநதுள்ளது. 

புழுவின  குறு்கலோ�  இப்குதிக்கு  ்கருவோய 

இயடயிருக்்கம்  (Vulvar  waist)  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.

 • ்்ண்  புழுவோ�து  ஒரு  �ோளுக்கு  2,00,000 

முட்யட்கள் வயர இடும்.

ெபண் ஆண்

ப்டம் 8.15:  முதிரநத புழுக்்கள்–அஸ்கோரிஸ 

லம்பரி்கோய்டஸ

மனித  குடலில்  வோழும் 

மி்கப  ்்ரிை  ்�மட்்டோடு 

ஒட்டுண்ணி  அஸ்கோரிஸ 

லம்ரி்கோய்டஸ  எனனும் 

உருயள புழு ஆகும்.

1989ல்  “்லன்செட்”  ்செயதித்தோள் 

்கட்டுயரைோ�து  உல்க  முழுவதில் 

உள்ள  மக்்களிடத்தில்  இருக்கும்  எல்லோ 

உருயள  புழுக்்கயளயும்  ஒனறின  பின 

ஒன்றோ்க  அடுக்கி�ோல்  50  முய்ற  உலய்க 

சுற்றிவயளக்்கலோம்  எ�  கூறுகி்றது. 

மண்ணி�ோல்  ்கடத்தப்டும்  குடல் 

்�மட்்டோடு்கயள ஜி்ைோஎல்மிநதிஸ எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது.
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முட்ர்ட

 • புழுக்்கள் இரண்டு வய்கைோ� முட்யட்கயள 

மலத்தில் ்வளி்ைற்றுகின்ற�.

கருவுற்ற முட்ர்ட

 • ்கருவுற்்ற  ்்ண்  புழுக்்கோளோல்  ்கருவுற்்ற 

முட்யட்கள் உருவோக்்கப்டுகின்ற�.

 • முட்யட்கள்  45µm  நீளமும்,  35µm  இருநது 

50µm விட்ட அளயவயும், வட்டமோ� அல்லது 

நீள் வட்டவோ� வடிவத்யத ்்கோண்டுள்ளது.

 • ய்யில்–செோை்மற்்றப்ட்ட  முட்யட்கள்  தங்்க 

்ழுபபு நி்றத்தில் ்தோனறுகின்ற�.

 • ்வளிபு்ற  ்வண்பு்றத்த  ்மலுய்றயை 

்்கோண்ட தடித்த சீரோ� ்ம்லோட்டோல் முட்யட 

சூழப்ட்டுள்ளது  (்மல்  ்தோயலயுயடை 

முட்யட்கள் - corticated eggs). சில முட்யட்கள் 

இவ்்வளிபு்ற  ்ம்லோயட  இழக்கின்ற�. 

அவ்வய்க  முட்யட்கயள  ்மல்்தோலற்்ற 

முட்யட்கள்  (de  corticated  eggs)  எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது (்டம் 8.16).

 • முட்யட  இரு  துருவத்திலும்  ்மலிநத  பிய்ற 

வடிவோ� ் குதியையும், ் ்ரிை ்கண்டங்்களற்்ற 

அண்டத்யதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. செோதோரண 

உபபு  நிய்றயுற்்ற  ்கயரசெலில்  முட்யட்கள் 

மிதக்கும்.

ஏன  புழுக்்களின  முட்யட்கள்  மிதக்கின்ற� 

அல்லது மூழகுகின்ற�?

உயர் சிநதரன நகள்விகள்

கருவு்றோ முட்ர்ட

்கருவு்றோத  ்்ண்  புழுக்்கள்  கூட  முட்யட்கயள 

்வளி்ைற்றுகின்ற�. இநத ்கருவு்றோ முட்யட்கள் 

நீளமோ்கவும், குறுகிை மற்றும் நீள்வட்ட வடிவமோ்க 

இருக்கும்.

எல்லோ ஒட்டுண்ணி புழுக்்கயள விட இது்வ 

அதி்க  எயட  உள்ளது.  சுமோர  80µm  ×  105µm 

அளயவ ்்கோண்டதோகும்.

இனெபருக்கப் 

துவாரம்

ப்டம் 8.16:  அஸ்கோரிஸ லம்பரி்கோய்டஸசின ்கருவுற்்ற மற்றும் ்கருவு்றோ முட்யட
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செோதோரண  உபபு  நிய்றயுற்்ற  ்கயரசெலில் 

இம்முட்யட்கள் மிதப்தில்யல.

8.6.4 வோழகரக–சுழறசி

அஸ்கோரிஸ  லம்பரி்கோய்டஸ  அதன  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை  ஒ்ர  விருந்தோம்பிைோ�  மனிதனில் 

முடித்துக்்்கோள்கி்றது (்டம் 8.17).

ததோறறு உண்்டோகும் நிரல: கருவுற்ற முட்ர்டகள்

மலத்தில்  ்வளி்ைறிை  ்கருவுற்்ற  முட்யட்கள் 

உட�டிைோ்க  ்தோற்ய்ற  ஏற்்டுத்துவதில்யல. 

அயவ சில்கோலம் மண்ணில் வளர்சசிையடகி்றது. 

அவ்வளர்சசிைோ�து  வழக்்கமோ்க  10–40  �ோட்்கள் 

வயர இருக்்கலோம்.

இவ்்வயளயில்  ்கருவோ�து  இருமுய்ற 

உருமோற்்றம்  அயடநது,  ்தோற்ய்ற  ஏற்்டுத்தும் 

உருள்தடி உருவ இளம் உயிரிைோ்க (Rhabditiform 

larva) மோற்்றம் அயடகி்றது. 

ந�ோய க்டத்தும் முர்ற

உருயளபபுழுவின ்கரு முட்யட்களோல் அசுத்தமோ� 

உணவு,  நீர  அல்லது  செயமக்்கோத  ்கோய்கறி்கயள 

உட்்்கோள்ளுவதோல்  மனிதன  ்தோற்ய்ற 

்்றுகி்றோன.

உட்்்கோண்ட  முட்யட்கள்  முன  சிறுகுடயல 

அயடநதவுடன,  உயட்டுவதோல்  இளம்  உயிரி 

்வளிப்டுகி்றது. இநத இளம்உயிரி்கள் குடல் சுவயர 

ஊடுருவி, ்்ோரடல் சுற்்்றோட்டத்தி�ோல் ்கல்லீரலுக்கு 

்்கோண்டு  ்செல்லப்டுகி்றது.  அயவ  ்கல்லீரலில் 

3  இருநது  4  �ோட்்கள்  வோழும்.  பினபு,  இயவ்கள் 

வலப்க்்க இதைத்திற்கும், நுயரயீரலுக்கும் ்்கோண்டு 

்செல்லப்டுகி்றது.  நுயரயீரலில் இயவ்கள் வளரநது, 

இருமுய்ற உருமோற்்றமும் அயடகின்ற�.

10–15  �ோட்்கள்  வயர  வளர்சசிையடநத  இளம் 

உயிரி்கள் நுயரயீரல் நுண்குழோய்கயள துயளயிட்டு 

நுயரயீரல்  ்கோற்றுபய்யை வநதயடயி்றது.  ்மலும், 

இயவ்கள் சுவோசெ ் ோயதயின வழிைோ்க ் தோண்யடக்கு 

்செனறு பின சிறுகுடயல வநதயடகி்றது.

சிறுகுடலில்  இளம்உயிரி்கள்  இறுதிைோ்க 

உருமோற்்றமயடநது,  முதிரநத  புழுக்்களோ்க 

வளர்சசிையடகின்ற�. இயவ்கள் சுமோர 6 இருநது 12 

வோரங்்களில் ் ோலி� முதிர்சசி அயடகின்ற�. புழுக்்கள் 

முட்யட்கயள  மலத்தின  வழிைோ்க  ்வளி்ைற்றி 

வோழக்ய்க சுழற்சியை மீண்டும் ்தோடரகி்றது.

8.6.5 ந�ோயத்நதோற்றம்

விழுங்கப்படுகிறது

ப்டம் 8.17:  அஸ்கோரிஸ லம்பிரி்கோய்டஸசின வோழக்ய்க சுழற்சி
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மனிதனில்  அஸ்கோரிஸ  லம்பரி்கோய்டஸயின 

்�ோய்தோற்ய்ற  அஸ்கோரிைோசிஸ  எனறு 

அறிைப்டுகி்றது. ் �ோயத்்தோற்்ற வியளவு்கள் முதிரநத 

புழுக்்களோல் கீழ்கண்ட வழி்களில் உண்டோ்கலோம்.

அ)  புழுக்்களின  சுயம  அதிமோ்க  இருக்கும் 

்�ரங்்களில்  ஊட்டசெத்து  வியளவு்கள் 

வழக்்கமோ்க  ஏற்்டலோம்.  புழுக்்களின 

எண்ணிக்ய்க  மி்கப்்ரிை  அளவில்  (சில 

செமைம் 500க்கு ்மல்) இருக்கும் ்்ோது அயவ 

செரிைோ�  ்செரிமோ�த்திற்கும்,  உணயவ 

உறிஞ்சுதலுக்கும் இயடயூறு ்செயகின்ற�.

புரத–ஆற்்றல்  ஊட்டக்குய்ற்ோட்டிற்கும், 

விட்டமின A ் ற்்றோக்குய்றக்கு அஸ்கோரிைோசிஸ 

்ங்்களிக்கி்றது.

ஆ)  முதிரநத புழுக்்களின வளரசியத ் ்ோருள்்களோல் 

�்சசு  வியளவு்கள்  ஏற்்ட  ்கோரணமோ்க 

உள்ளது.  அஸ்கோரிைோஸின  ஒவ்வோயமப 

்்ோருள்்களி�ோல்  ்கோய்சசெல்,  ஒவ்வோயம, 

்தோல் தடிபபு மற்றும் விழி்வண்்டல அழற்சி 

்்ோன்ற ஒவ்வோயமயை ்வளிப்டுத்துகி்றது.

இ)  இைக்்க  வியளவு்க்ள  அஸ்கோரிைோசெஸின 

மி்க  முக்கிை  ்வளிப்ோடோகும்.  ்கடுயமைோ� 

்தோற்றில் முதிரநத  புழுக்்களோல் குடல்  ்ோயத 

அயடபபு  குறிப்ோ்க  இலிைத்தில்  வீக்்கம் 

ஏற்்டுத்துகி்றது.

ஈ)  ் வற்றிட  அஸ்கோரிைோசிஸ  (சுற்றி  திரியும் 

புழுக்்கள்)  முதிரநத  ஆண்  புழுக்்களோல் 

உண்டோக்்கப்டுகி்றது.  இயவ்கள் 

அயமதிைற்று  சுற்றி  திரியும்  புழுக்்களோகும். 

விருந்தோம்பியின  உடல்  ்வப்ம்  39°C 
அதி்கமோகும்  ்்ோழுது  இம்மோதிரிைோ� 

புழுவின சுற்றி திரியும் ்்ோக்கு நி்கழுகின்றது. 

குடலினுள்  ்மலும்  கீழுமோ்க  புழுக்்கள் 

சுற்றி  திரியும்.  புழுக்்கள்  பித்த�ோளம்  அல்லது 

்கயணை �ோளத்தினுள் ்செல்வதோல், பித்த�ோள 

அயடபபு  அல்லது  ்கயணை  அழற்சியை 

உண்டோக்கும். இயவ ்கல்லீரலில் நுயழநதோல், 

்கல்லீரல்  சீழ்கட்டி  உருவோ்க  வழிவகுக்கும். 

உணவுக்குழோய  வழி  ்ம்லறி�ோல்,  வோய 

அல்லது மூக்கின வழிைோ்க ்வளிவரலோம்.

இபபுழுக்்கள்  மூ்சசுக்குழோய  வழிைோ்க  ஊரநது 

நுயரயீரலினுள்  நுயழநது  மூ்சசு  அயடபபு  அல்லது 

நுயரயீரல்  சீழ்கட்டியை  உண்டு  ்ண்ணலோம். 

புழுக்்கள்  கீழ்�ோக்கி  இடம்  ்்ைரநதோல்,  குடல்வோல் 

அழற்சியை  உண்டோக்்கலோம்  சிறுநீர்கத்திற்கும் 

இபபுழுக்்கள்  ்சென்றயடைலோம்.  “இளம்  உயிர  இடம் 

்்ைரத்தல்”  (Larva  migrans)  எனனும்  ்செோல்லோ�து 

உடலின  ்ல்்வறு  ்குதி்களுக்கு  இவ்வுயிரி்கள் 

இடம்்்ைரதயல குறிப்தோகும்.

இநதிை  �ோட்டில் 

இருக்கும்  ஒவ்்வோரு 

குழநயத்களும்  புழுக்்கள் 

அற்்ற  குழநயத்களோ்க 

வளரவதற்கு  ்தசிை 

குடற்புழு  நீக்குதல்  தி�ம்  (பிபரவரி 10) 

முைற்சிக்கி்றது. இநத, மி்க ் ்ரிை ் ்ோது சு்கோதோர 

திட்டத்தி�ோல்  அதி்க  எண்ணிக்ய்கயிலோ� 

குழநயத்களுக்கு  குய்றநத  ்கோலக்்கட்டத்தில் 

இத்திட்டம்  ்செனறு  அயடகி்றது.  உல்க 

அளவில்  836 மில்லிைனுக்கு  ்மல் 

எண்ணிக்ய்கயிளோ�  குழநயத்கள் 

ஒட்டுண்ணி  புழுக்்களின  ்�ோய  ்தோற்றுக் 

ஆப்நதோ� நியலயில் உள்ள�ர.

உல்க சு்கோதோர அயமபபின அறிக்ய்கயின 

்டி இநதிைோவில் 1 முதல் 14 வையத உயடை, 

241  மில்லிைன  குழநயத்கள்  ஒட்டுண்ணி 

குடல்  புழுக்்களின  ்�ோய  ்தோற்று 

அ்ோைத்திற்கு ஆளோகியுள்ள�ர.

8.6.6 ந�ோய நிரல

ந�ோயநுண்ம தபருகக கோலம்: 60–70 �ோட்கள்

முதிரநத  புழுக்்களோல்  உண்டோகும்  ்�ோய 

நியலைோ�து  அறிகுறி்களற்்ற  நியலயில்  இருநது 

்கடுயமைோ�  மற்றும்  ஆ்த்தோ�  ்தோற்ய்ற 

உண்டோக்்கலோம்.  அஸ்கோரிைோசெஸின  ்�ோய 

நியலக்கு முதிரநத  புழுக்்கள் அல்லது இடம்்்ைரும் 

இளவுயிரி்கள் ்கோரணமோ்க இருக்்கலோம்.

இ்டம்தபயரும் இ்வுயிரிக்ோல் உண்்டோகும் 

அறிகுறிகள்:  ்்ோது  சுற்்்றோட்டத்தில்  நுயழநதோல் 

மூயள, தண்டுவடம், இதைம், சிறுநீர்கத்தில் இயடயூறு 

மற்றும் அஸ்கோரிஸ நி்மோனிைோயவ ஏற்்டுத்தலோம்.

முதிர்நத புழுகக்ோல் உண்்டோகும் அறிகுறிகள்: 

்ரவலோ�  அல்லது  இயரபய்யின  ்மல்  ்குதியில் 

வலி,  இயரபய்  தயசெபபிடிபபு,  இயரபய்  வீக்்கம் 

(குறிப்ோ்க குழநயத்களில்), ்கோய்சசெல், குமட்டல், வோநதி 

மற்றும்  உருயளபுழுவின  முட்யட்களும்  முதிரநத 
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புழுக்்களும்  மலத்தில்  ்வளி்ைறுதல்  ்்ோன்ற 

அறிகுறி்கள் ்கோணப்டும்.

8.6.7 ஆயவக நசோதரன

்செ்கரிக்்கப்ட்ட  மோதிரி  ்்ோருள்்கள்:  ்கழிமலம், 

எ்சசில்்்கோயழ மற்றும் இரத்தத்தில். ஒட்டுண்ணியை 

்கண்டறிதல்.

முதிர்நத புழு: ்வறுங்்கண்்களோல ்�ோைோளியின 

்கழிமலத்தில்  அல்லது  எ்சசில்்்கோயழயில்  முதிரநத 

புழுக்்கயள  ்கண்டறிைலோம்.  ஊ்டோலி  (ultra–

sound)  அல்லது  அ்க்�ோக்கியி�ோல்  (endoscope) 

்கயணை மற்றும் பித்த �ோளத்தில் உள்ள புழுக்்கயள 

்கண்டறிைலோம்.

இ்வுயிரிகள்:  இயரபய்செோர  ்கழுவு்்ோருள் 

அல்லது  எ்சசில்்்கோயழயில்  இளவுயிரி்கயள 

்கண்டறிைலோம்.  மோர்்க  X-்கதிர  நுயரயீலின 

வடித்்தடுதயல ்கோண்பிக்்கலோம்.

முட்ர்டகள்:  மலத்தில்  முட்யட்கள்  இருப்யத 

்கண்கூடோ்கக்  ்கண்டறிைலோம்.  செோை்மற்்றப்ட்ட 

பின  மலத்தில் இருக்கும்  ்கருவுற்்ற  மற்றும்  ்கருவு்றோ 

முட்யட்கயள  ்கண்டறிைலோம்.  முனசிறுகுடலின 

உறிஞ்சு்்ோருளோ�  பித்தத்ததில்  முட்யட்கள் 

இருப்யத ்தளிவு்டுத்தலோம். 

இைத்த பரிநசோதரன

்�ோய்தோற்றின  ்தோடக்்க  ்கோலத்தில்  முழு  இரத்த 

எண்ணிக்ய்க  ்செோதய�யில்  ஈசி்�ோபிலிைோ 

்வளிப்டலோம்.

ஊநீரியல் நசோதரனகள்

அஸ்கோரிஸ எதிர்்ோருள்்கயள IHA, IFA மற்றும் ELISA 

மூலம் ்கண்டறிைலோம்.

8.6.8 சிகிசரச

ஆல்்்னட்செோல் மற்றும் ்ம்்னட்செோல் மருநது்கள் 

்்ோதுவோ்க ்ைன்டுத்தப்டுகி்றது.

8.6.9 தடுப்பு மறறும் கட்டுப்போடு

அ.  தனி�்ர �லவிைல் மற்றும் சு்கோதோர ்மம்்ோட்டிற்கு 

செரிைோ� சு்கோதோரக் ்கல்வி வழங்்கப்ட ் வண்டும்.

ஆ.  செயமக்்கோத  ்்சயசெ  ்கோய்கறி்கள்,  உணவு 

தோைரிபபு்களின மற்றும் ் ழங்்களில் மலமுட்யட்கள் 

இருக்கு்மனில்  அவற்ய்ற  உண்ணுவயத 

தவிரக்்க ்வண்டும்.

இ.  ் �ோய  ்தோற்றுள்ள  மனிதன  குறிப்ோ்க 

குழநயத்களுக்கு சிகி்சயசெ அளிக்்கப்ட்வண்டும். 

்ள்ளி குழநயத்களுக்கு குடற்புழு நீக்்கம் ் செயவ்த 

அஸ்கோரிைோசியசெ  ்கட்டுப்டுத்துவதற்்கோண 

்ைனுள்ள முய்றைோகும்.

சுருககம்

மருத்துவ ஒட்டுண்ணியிைல் என்து மனிதர்களுக்கு 

்�ோய  ்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும்  ஒட்டுண்ணி்கயள 

்ற்றி  ்டிக்்கம்  துய்றைோகும்.  அவற்்றோல் உண்டோகும் 

்�ோய  மற்்றம்  மருத்துவ  ்வளிப்ோட்யடயும் 

உள்ளடக்கிைது. இது ்மலும், ்�ோயிய� ்கண்டறியும் 

்ல  ஆய்கவ  முய்ற்கயளயும்,  ்�ோய  தடுபபு  மற்றும் 

சிகி்சயசெயை  ்ற்றிைதும்  ஆகும்.  ்ல்  ்வ்ற்ட்ட 

ஒட்டுண்ணி்கலும்  விருந்தோம்பி்களும்  உள்ள�. 

ஒட்டுண்ணி  உயிரவோழவதற்கும்  ஊட்ட்சசெத்திற்கும் 

அதன  விருந்தோம்பியை்ை  செோரநதுள்ளது. 

ஒட்டுண்ணிக்கும்  விருந்தோம்பிக்குமோ�  ்தோடரபு 

கூட்டு  வோழக்ய்க,  ்ைன்்றும்  வோழக்ய்க  அல்லது 

ஒட்டுண்ணித்துவ  வோழக்ய்க  முய்ற்களோ்க 

இருக்்கலோம்.

மருத்துவ  முக்கிைத்துவம்  வோயநத 

ஒட்டுண்ணி்கள்  விலக்கு  மற்்றம்  பு்ரோடிஸடோ 

உல்கத்தில்  வய்கப்டுத்தப்ட்டுள்ளது.  உல்கம் 

பு்ரோடிஸடோவோ�து  நுண்ணிை  ஒரு  ்செல் 

யூ்்கரி்ைோட்டோ�  பு்ரோட்்டோ்செோவோயவ 

உள்ளடக்கியுள்ளது.  இதற்கு  மோ்றோ்க,  ்ல்செல், 

்கண்்கோளல் ்ோரக்்ககூடிை, �னகு ்வறு்ோடு அயடநத 

திசுக்்கள் மற்றும் சிக்்கலோ� உறுபபு்கயள ்்கோண்ட 

ஒட்டுண்ணி  புழுக்்கள்,  விலங்கு  உல்கத்யத 

்செரநத்து.  குடற்  ்�ோய  ்தோற்ய்ற  உண்டோக்கும் 

எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோயலடிக்்கோ  மற்றும் ஜிைோரடிைோ 

லோம்பிலிைோ  லீஷ்டனிைோஸியசெ உண்டு்ண்ணும் 

ஒரு  ்செல்  லீஷ்மனிைோ  ்டோ்�ோவோனியையும் 

பு்ரோட்்டோ்செோவோ உள்ளடக்கியுள்ளது.

ஸ்்ோ்ரோசெோயட்டு்கயள  ்்கோண்டுள்ள  ்்ண் 

அ�ோபிலஸ  ்்கோசுக்்களோல்  ்கடத்தப்டும்  ்�ோய 

ம்லரிைோ.  இது  பு்ரோ்டோ்செோவோ  ஒட்டுண்ணி 

பிளோஸ்மோடிைம்  சிற்றி�ங்்களோல்  உண்டோகும். 

மனிதனுக்கு  �ோனகு  பிளோஸ்மோடிைத்தின 

சிற்றி�ங்்கள்  ்�ோயை  உண்டோக்கும்.  அயவ, 

பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரம்,  பிளோஸ்மோடிைம் 

யவவோக்ஸ,  பிளோஸ்மோடிைம்  ம்லரி்ை  மற்றும் 

பிளோஸ்மோடிைம் ஓவ்ல ஆகும்.

அஸ்கோரிஸ  லம்பிரி்கோய்டஸ  எனறும்  ்ல்செல், 

குடல்புழு  மனிதனில்  அஸ்கோரிைோசிஸ  எனறும் 

்�ோயை உண்டோக்குகி்றது. சிறுகுடலில் அயவ ் �ோய 

்தோற்ய்ற  ஏற்்டுத்துகி்றது.  அஸ்கோரிைோசிஸ  என்து 

மி்க செோதோரண உருண்யடபுழு ்�ோய ்தோற்்றோகும்.
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சுய மதிப்பீடு

சரியோன விர்டரயத் நதர்நததடுககவும்

1.  ஒட்டுண்ணியின  ்ோலிலோ  இ�ப்்ருக்்க 

முய்றயை  ்மற்்்கோள்ளும்  விருந்தோம்பி  

        ஆகும்.

அ.  நியலைோ� 

விருந்தோம்பி

ஆ.  இயடப்ட்ட 

விருந்தோம்பி

இ.  ்தக்கும் விருந்தோம்பி

ஈ.  ்�ரத்திைோ� 

விருந்தோம்பி

2.  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோலிடிக்்கோயவ  ்்ோருத்த 

மட்டில் கீ்ழ ்்கோடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்களில் 

எது செரிைோ�து?

அ.  அதற்கு சீஸட் நியல இல்யல 

ஆ.  அது ்�ோயுண்டோக்்கோது

இ.  இயவ மல-வோய வழிைோ்க 

்கடத்தப்டுவதில்யல

ஈ.  மனித ்்ருங்குடலில் ட்்ரோ்்ோசெோயடு்கள் 

வோழகின்ற�

3.  ஒட்டுண்ணிைோல்  ்தோடரநது  ்தோற்றுக்கு 

ஆளோ்க  கூடிை  விலங்கு்கயள        

விலங்கு்கள் எனறு அயழப்டுகி்றது.

அ.  நியலைோ�  ஆ. இயடப்ட்ட

இ.  ்தக்கும்  ஈ. ஒட்டுண்ணி

4.  எநத  உடல்  ்குதிக்கு  யசெ்ஸேோனடு்கள் 

நுயழகின்ற�?

அ.  இரத்த ஓட்டம்  ஆ. மண்ணீரல்

இ.  வோய  ஈ. ்கல்லீரல்

5.  லீஷ்மனிைோ  உயிரி  மனிதனிற்கு  

        வி�ோல் ்கடத்தப்டுகி்றது.

அ. செோண்டு பூ்சசி  ஆ. ்டஸடி பூ்சசி

இ. ்்கோசு  ஈ. ்ரடுவிட் பூ்சசி

6.  தடுப்ோற்்றல்  குய்றயுற்்ற  ்�ோைோளிடத்தில்  

         ஒட்டுண்ணி  ்�ோயிய� 

உண்டோக்்கலோம்.

அ.  எண்டமீ்ோ ஹிஸ்டோலிடிக்்கோ

ஆ.  டோக்்செோபிளோஸமோ ்்கோனடி

இ.  அஸ்கோரில்

ஈ.  டீனிைோ

7.  கீழவரும் எநத ஒட்டுண்ணி ்�ோய்தோற்்றோல், 

உள்ளீரபபுக்  ்�ோைக்  குறித்்தோகுபிற்கு 

்கோரணமோகி்றது?

அ.  அமீபிைோஸிஸ

ஆ.  அஸ்கோரிைோஸிஸ

இ.  ்்கோக்கிபுழு ்தோற்று

ஈ.  ஜிைோரடிைோஸிஸ

8.  மனித  குடலில்  குடயவ  வடிவம்  ்்கோண்ட 

கீழ்கட்டி       வுடன ்தோடரபுயடைது.

அ.  ஜிைோரடிைோஸிஸ  ஆ. அமீபிைோஸிஸ

இ.  லீஷ்மனிைோ  ஈ. செோ்கோஸ ்�ோய

9.  நுண்்ணோக்கியில்  லியூவன  ெோக் 

மலக்்கழியவ  உற்று்�ோக்கி,  ்கண்டறிநத 

முதல்  ஒட்டுண்ணி  உயிரியிடன  ்தோடரபு 

்்கோண்ட ்�ோய         ஆகும்.

அ.  செோ்கோஸ ்�ோய  ஆ. ஜிைோரடிைோஸிஸ

இ.  ம்லரிைோ  ஈ. அஸ்கோரிைோசிஸ

10.  அஸ்கோரிஸ  லம்பிரி்கோய்டஸசின 

்்ோதுப்்ைர         ஆகும்.

அ.  உருயள புழு  ஆ. ஊசி புழு

இ.  �ோடோ புழு  ஈ. செோட்யட புழு

பின்வரும் வினோககளுககு விர்ட தருக

1.  லீஷ்மனிைோசெஸின  எநத  ஆயவ்க 

்கண்டுபபிடிபபு்கள் அதய� உறுதி ் செயகி்றது?

2.  அமீபிைோஸிஸ  எவ்வோறு  ஆயவுறுதி 

்செயைப்டுகி்றது?

3.  சிஸயட  உட்்்கோண்டயத  ்தோடரநது, 

எண்டமீ்ோ  ஹிஸ்டோலிடிக்்கோவின 

வோழக்ய்க சுழற்சி ைோது?

4.  அமீபிைோஸிசின மருத்துவ ்வளிப்ோடு ைோது?

5.  அமீபிைோஸியசெ  ஆயவுறுதி  ்செயவதற்கு 

நுண்்ணோக்கியின ்ங்கு என�?

6.  ALA என்றோல் என�?

7.  எவ்வோறு  அஸ்கோரிஸ  ்்ண்  புழு  ஆண் 

புழுவிலிருநது ்வறுப்டுகி்றது?

8.  ஏன சில ஒட்டுண்ணி்கள் ஒ்ர விருந்தோம்பில் 

அதன  முழுயமைோ�  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை  ்மற்்்கோள்ளோமல்,  நியலைோ� 

மற்றும்  இயடப்ட்ட  விருந்தோம்பி்கயள 

்தரந்தடுக்கி்றது?
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9.  ்தக்்கம்  மற்றும்  ்ோரோடிமனிக் 

விருந்தோம்பி்களுக்கு  இயட்ைைோ� 

்வறு்ோடு்கள் ைோது?

10.  ஏன  ம்லரிைோவில்  ்்கோசுக்்கள்  நியலைோ� 

விருந்தோம்பி்களோ்க ்செைல்்டுகி்றது?

11.  14  வைது  சிறுவன 

மருத்துவரின  அறிவுயர 

மற்றும் ் ரி்செோதய�யின 

்டி  மோதிரி்்ோருளோ� 

மலத்யத  செோதோரண 

உபபு  நிய்ற  ்கயர்சசெல் 

மிதத்தல்  ்செோதய�க்கு 

உட்்டுத்தப்ட்டது.  இநத 

்செோதய�யின  முடிவு  நுண்்ணோக்கியின 

கீழ  ்கோண்பிக்்கப்ட்டுள்ளது.  அநத 

ஒட்டுண்ணயின  முட்யடயை  ்கண்டுபிடித்து 

அயத ்ற்றி கூறு்க.

12.  ஜிைோரடிைோவின  ட்்ரோ்்ோசெோயட்யட  ்டம் 

வயரநது விவரி.

13.  பிளோஸ்மோடிைம்  ்ோல்சி்ோரத்தின  சிவப்ணு 

நியலயை விளக்கு்க.

14.  ்்கோடிை  ம்லரிைோவோல்  ்ோதிக்்கப்ட்ட 

்�ோைோளக்கு குயிய�ன ்்கோண்டு செரிைோ� 

முய்றயில்  சிகி்சயசெ  அளிக்்கப்டவில்யல 

என்றோல், என� பின ்்கோளோறு்கள் ஏற்்டும்?

15.  மனிதய�  ்தோற்றும்  40cm  நீளம்  வளரும் 

்்ரிை  உருயளபுழுவின  வோழக்ய்க 

சுழற்சியை விவரிக்்கவும்.

16.  எநத  ஒட்டுண்ணிக்கு  ்்கோசு  நியலைோ� 

மற்றும்  இயடப்ட்ட  விருந்தோம்பிைோ்க 

உள்ளது?

17.  கீ்ழ  ்்கோடுக்்கப்ட்டுள்ள  ்த்தியில் ்்கோடிட்ட 

இடங்்கயள நிரபபு்க.

மனித ந�மட்ந்டோடு ந�ோயததோறறு

ஒட்டுண்ணி தப்றப்பட்்டது மனிதரன போதிககும் பகுதி க்டத்தல் வழி

அஸ்கோரிஸ 

லம்பிரிய்டஸ

முட்யட்கயள 

உட்்்கோள்ளுவதோல்
          

மனிதரிடமிருநது 

மனிதனுக்கு
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முன்னுரை

பூஞ்சை்ைப் பற்றி அறிை 

உதவும் உயிரிைலின் 

பிரிவு ்ைக்காலஜி என்று 

அ்ைக்ப்படுகிறது. கிரேக் 

வகார்த்தயிலிருந்து பபறபட்ட 

"்ைகஸ்" என்பது ்காளகான் என்றும் "ரலகா்ஸ்" 

என்பது படி்ததல் என்று பபகாருளபடும். ைரு்ததுவ 

்ைக்காலஜி என்பது ைனிதர்ளின் பூஞ்சை 

ப்காள்ள ர�காயிைல், சுற்றுகசூைல், ர�காய் 

நி்ல, ர�கா்ைக ்ண்டறிதல் ைற்றும் சிகிச்சை 

ஆகிைவற்்ற பற்றிை படிப்பகாகும். ரேைணட 

ரேகஸ் சைகாரபகாேகாட, (1864-1936) என்பது ைரு்ததுவ 

்ைக்காலஜியின் தந்்த ஆவகார.

9.1  விருந்தோம்பி–ஒட்டுண்ணி 

ததோடர்பின் அடிப்பரடயில் 

பூஞரசைகளின் வரகப்போடு

விருந்ரதகாம்பி-ஒடடுணணி பதகா்டரபின் 

அடிப்ப்்டயில் பூஞ்சை்ள மூன்று வ்்்ளகா்ப் 

பிரிக்ப்படடுளளன.

அ.  ்பயன்த்பறும்  வோழ்கரக  முரை: இந்த 

பதகா்டரபில் பூஞ்சை ைடடும் �ன்்ை 

அ்்டந்து விருந்ரதகாம்பிைகானது எந்த தீங்கும் 

அ்்டவதில்்ல.

ஆ.  ்பகிர்நது  வோழும்  கூட்டுயிரி  வோழ்கரக: 

பூஞ்சையும் விருந்ரதகாம்பியும் ஒன்றுப்கான்று 

சைகாரந்து வகாழப்வ

இ.  ஒட்டுண்ணித்துவம்: இ்தபத்டரபில் பூஞ்சைைகால் 

விருந்ரதகாம்பிைகானது பகாதிப்புககுளளகாகிறது.

பேந்த அளவிலகான, எந்த சூைலிலும் வகாழவ்தப் 

பபகாரு்தது ைனிதர்ளுககு ர�காய் உண்டகாககும் 

பூஞ்சை்்ள வ்்ப்படு்ததலகாம்.

அ.  ் �ோய்  உண்டோ்ககும்  பூஞரசை:  ரதகாலின் 

இைல்புநி்ல நுணணுயிரி்்ள பபகாரு்தது 

ர�காய் பதகாற்று ஏற்படு்ததும் திறன் 

ப்காணடுளளது.

மருத்துவ ரம்ககலோஜி

இயல்

9

இயல் திட்டவரை

9.1   விருந்தோம்பி - ஒட்டுண்ணி ததோடர்பின் 

அடிப்படடயில் பூஞடசைகளின் வடகப்போடு

9.2   ் தோலின் ்ேற்பரபபு பூஞடசை ்�ோயகள்

9.3  ்தோல் அடி டேக்கோசிஸ்

9.4  உள்்ோர்நத டேக்கோஸிஸ்

9.5  சைநதர்ப்பவோத டேக்கோஸிஸ்

ைகாணவர்ள இப்பகா்டப்பகுதி்ைப் பயின்ற 

பிறகு,

 • ேருத்துவ  முககியத்துவம்  வோயநத 

பூஞடசைகளின் வடகப்போட்டியல் அடேபபு 

ேறறும் வடககட் ்படித்தறிவர்.

 • பூஞடசை  ்�ோயகளின்  ்�ோய  ்தோற்றம், 

்�ோய  தவளிப்போடு,  சிகிசடசை  ேறறும் 

தடுபபுமுட்றகட் அறிவர்.

 • பூஞடசை  ்�ோயோளிகளிடத்தில்  இருநது 

்சைகரிககப்படும்  ேோதிரிபத்போருட்கட் 

டகயோளுவது ேறறும் அதன் மூலககூறு 

்பரி்சைோடைடய அறிவர்.

 • ்ேம்்படுத்தப்பட்ட  உகதிகட் 

்பயன்்படுத்து  மிகவும்  த்போதுவோை 

்�ோயததோறட்ற  உண்டோககும் 

பூஞடசைடய கண்டறிவர். வ்ர்நதுவரும் 

�ோடுகளில்  த்போதுவோக  கோணப்படும் 

பூஞடசையின்  ்�ோயததோறட்ற 

தடுப்பதறகோை  ேறறும்  சிகிசடசைககோை 

விழிபபுணர்டவ த்பறுவர்.

கறைல் ்�ோ்ககஙகள்

195

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd   195 12-04-2019   17:38:03
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



196

ஆ.  சைநதர்ப்பவோத  பூஞரசை:  விருந்ரதகாம்பியின் 

ர�காய் எதிரப்பு தன்்ை கு்றயும் பபகாழுது 

பூஞ்சைைகானது ர�காய் பதகாற்்ற ஏற்படு்ததும்.

இ.  �ச்சுத்தன்ரமயுரட  பூஞரசை:  ர�காைகாளி்ள 

அசு்ததை்்டந்த உண்வ அருந்திை பிறகு 

உ்டல் �லமின்்ை அல்லது  இற்ததல் 

ஏற்படுவதற்கு பூஞ்சைைகால் உற்ப்ததி 

பசைய்ைப்படும் �சசு்ரள ்காேணைகாகும்.இ்வ 

�சசு்த தன்்ையு்்டை பூஞ்சை்ளகாகும்.

ஈ.  ஒவவோரம  ஏற்படுத்தும்  பூஞரசைகள்: 

பூஞ்சை்ளகால் சுேக்ப்படும் அலரேன்்ளகால் 

ஒவவகா்ை வி்ன்ள ைனிதர்ளில் 

ஏற்படுகிறது.

9.1.1  ரம்க்கோசிஸ் (Mycoses) (பூஞரசை 

்�ோய்)

ைரு்ததுவ முககிை்ததுவம் வகாய்ந்த 

பூஞ்சை்ளினகால் உண்டகாகும் ர�காய்்்ள 

்ைகர்காஸிஸ் என அ்ைக்ப்படுகிறது. குறிபிட்ட 

பகுதியில் பூஞ்சையின் ஈடுப்பகாடடின் அடிப்ப்்டயில் 

்ைகர்காசிஸ் பின்வருைகாறு வ்்ப்படு்ததப் 

படுகின்றன.

அ. ரதகால்ரைல்புற ்ைகர்காசிஸ்

ஆ. ரதகால் ்ைகர்காசிஸ்

இ. ரதகாலடி ்ைகர்காசிஸ்

ஈ. உளளகாரந்த ்ைகர்காசிஸ்

உ. ரதகால்ரைல்புற ்ைகர்காசிஸ்

அ.  இந்த ர�காய்்த பதகாற்றகானது ரதகாலின் பவளிப்புற 

அடுககு்ள ைற்றும் அதன் இ்ணயுறுப்பு்ளில் 

ைடடும் ்காணப்படும். எடு்ததுக்காடடு: 

ரைலகாசிசிைகா ைற்றும் பிைடேகா ர�காய் பதகாற்று்ள

ஆ.  ரதகால் ் ைகர்காசிஸ் : இந்த ர�காய்்த பதகாற்றகானது 

எபிப்டரமிஸ்ஸின் ஆைைகா் விரிவ்்டந்து 

முடி ைற்றும் �்ங்்ளுககுள பேவுகிறது. 

எடு்ததுக்காடடு: ப்டரைர்டகாஃ்பர்டகாசிஸ்

இ.  ரதகாலடி ்ைகர்காசிஸ்: இந்த ர�காய்்த 

பதகாற்றகானது, அடி்தரதகால், ரதகாலடி ைற்றும் 

த்சை்ளுககும் அதிரசசி்ேைகான ்காை்ததின் 

வழிரை பேவுகின்றது.எடு்ததுக்காடடு: 

்ைசிர்டகாைகா.

ஈ.  உளளகாரந்த ் ைகர்காசிஸ் இந்த ர�காய்்த பதகாற்று 

நு்ேயீேலில் பதகா்டங்கி, பின்னர உளளகாரந்த 

உறுப்பு்ளுககு பேவுகின்றது. இது சைந்தரப்பவகாத 

பூஞ்சை பதகாற்றினு்டன் இ்ணந்து ஆைைகான 

்ைகர்காசிஸ் என அ்ைக்ப்படுகின்றது. 

எடு்ததுக்காடடு: கிரிப்ர்டகா்கார்காசிஸ்

உ.  சைந்தரப்பவகாத ்ைகர்காசிஸ் இந்த 

ர�காய்்தபதகாற்றகானது, தனி�பர்ளின் 

ர�காபைதிரப்பு நி்ல ைகாறும் ரபகாது 

ஏற்படுகிறது. இது ர�காபைதிரப்பற்ற ைற்றும் 

ர�காபைதிரப்பு ஒடுங்கிை ர�காைளி்ளின் 

பபகாதுவகா் ்காணப்படுகிறது. எடு்ததுக்காடடு: 

ர்ன்டிடிைகாசிஸ்

ஏ்ைோரம்ககோலஜி

ஏரேகா்ைக்காலஜி என்பது ் காற்றினில் பேவப்கூடிை 

பூஞ்சை்ள ைற்றும் அ்வ்ளின் வ்்்்ளயும் 

சூைலிலுளள ஒவவகா்ை பூஞ்சை ஸ்ரபகார்ளின் 

பருவ்கால ைகாறுபகாடு்்ளயும் பற்றிை படிப்பகாகும்.

்ைக்காலஜி ஆய்வ்ங்்ளின் 

பதகாழிலகாளர்்ளச சைகாரந்த சில பூஞ்சை ர�காய் 

்காேணி்ள உளளன. இவற்்ற தவிரக் பகாது்காப்பு 

�்்டமு்ற்ள ைற்றும் உப்ேணங்்ள பகாது்காப்பு 

அளவு்ள அல்லது உயிர ்காககும் அளவு்ள(BSI) 

பைன்படு்ததப்படுகின்றன. கு்றந்த ஆப்தது 

நுணணுயிரி்ளுககு BSI-I பைன்படு்ததப்படுகிறது. 

ரைலும் மி்வும் ஆப்தது ர�காய் ்ேணி்ளுககு BSI-

4 பைன்படு்ததப்படுகிறது.

இநதியோவில்

அதரவண ரவதகா ரபகான்ற ஆரிை ஆவணங்்ளில் 

பண்்ட �கா்ரி்்ததிலிருந்ரத பூஞ்சைபதகாற்று்ள 

குறிப்பி்டப்படடுளளது. ்ைசீடர்டகாைகா என்பது 

ை்லைடி என பபகாருளபடும் பகாதவீக்ம் என 

விவரிக்ப்பட்டது. 1942–இல் இது ைது்ே 

ைகாவட்ட்த்தச சைகாரந்த ேகான்கில் என்பவேகால் 

்ணடுபிடிக்ப்படடு "ைதுேகா பகாதம்" என்று 

பபைரி்டப்பட்டது.

த்வல் துளி

9.1.2  பூஞரசைகளின் ்பண்பு

பூஞ்சை்ள, சைகாறுணணி இைல்பு கூடடுயிர 

அல்லது ஒடடுணணி பெடடிரேகாடரேகாபிக 

உயிரினங்்ளகாகும். அ்வ அழுகும் தகாவே 

பபகாருள்ள ைற்றும் ைணணில் ் காணப்படும். ர�காய் 

பதகாற்றி்ன உண்டகாககும் புறரதகாற்ற பணபு்ள 

பூஞ்சை்ளின் பசைல் அ்ைப்பு இனப்பபருக்ம், 

ஊட்டசசை்தது ரத்வ ைற்றும் பவப்ப ்்டைகாரஃபிசைம் 

கீரை ப்காடுக்ப்படடுளளன.
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i  புை்தோறை ்பண்புகள்:

பூஞ்சை்ள �ன்கு வ்ேைறுக்ப்பட்ட பசைல் சுவர 

ைற்றும் சைவவினகால் சூைப்பட்ட உளளுறுப்பு்்ளக 

ப்காண்ட யுர்ரிரைகாட்ள ஆகும். பசைல் 

சுவர பகாலிசைகாக்்ேடு்ள ைற்றும் ்்டின் 

ஆகிைவற்்றக ப்காணடுளளது. இந்த பூஞ்சை்ள 

அளவிலும், வடிவ்ததிலும் ரவறுபடுகின்றன.

அ.  ஈஸ்ட: ஈஸ்ட்ள என்பது ஒருபசைல் உயிரி்ள 

ஆகும் அ்வ பகாலிலகா மு்றைகால் 

இனப்பபருக்ை்்டவரத அரும்புவிடுதல் 

அல்லது பிள்ததல் என்று அறிைப்படுகிறது. 

பசைல்லகானது மு்னப்பு்ள வளரசசிபபற்று, 

விரிவ்்டந்து, தகாய் பசைல்லிருந்து பிரிகின்றன. 

இந்த ஈஸ்ட பசைல்்ள உருவகாககும் 

சைங்கிலி ரபகான்ற ரபகாலி ்ெபகாக்ள 

எனப்படுககின்றன. சில ஈஸ்ட பசைல்்ள பகாலின 

பசைைல்மு்றைகால் இனப்பபருக்ை்்டகின்றன. 

எடு்தது்காடடு: கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் 

நிரைகாபகாரபைன்ஸ் பேரம் குைகாய் என்பது 

ர்ன்டி்டகாவில் ்காணப்படும் தனி்ததுவைகான 

ரதகாற்றைகாகும் சில ைரு்ததுவ முககிை்ததுவைற்ற 

இைல்பு கூடடுயிரிைகா் (Commensal) உளளன.

ஆ.  இ்ைப் பூஞ்சை்ள (Mold): இ்ைப் 

பூஞ்சைைகானது உசசியில் நீடசிை்்டந்து, 

ஒன்று்டன் ஒன்று இ்ணந்த திேள்்ள 

உருவகாககி வளரவது ்ைசீலிைம் 

என்ற்ைக்ப்படுகின்றது. கி்ள்்ளக 

ப்காண்ட து்ள்ள ்ெப்பகாக்ள எனப்படும் 

ரைற்புற்ததில் வளரும் ்ெப்பகாக்ள 

பவஜிர்டடடிவ ்ெப்பகாக்ள என்று 

கூறப்படுகின்றது.இ்வதகான் சை்ததுக்்ள 

உறிஞசிவதற்கு ்காேணைகாகும். ரைற்புற்ததின் 

ரைரல நீணடு வளரும் ்ெப்பகாக்ள ஏரிைல் 

்ெப்பகாக்ள எனப்படுகின்றன. அ்வ 

ப்கானிடிைகா எனும் சிறப்பகான இனப்பபருக் 

அ்ைப்பு்்ள உருவகாககுகின்றன.

இ்ைப்பூஞ்சை்்ள உங்்ளகால் வீடடில் 

வளரக் முடியுைகா?

உயர் சிநதரை ்கள்விகள்

பூஞ்சையின் பசைல் புற்தரதகாற்ற்ததி்ன பபகாறு்தது 

�கான்கு வ்்ைகா் வ்்ப்படு்ததப்படுகின்றன.

ஈஸ்ட்கள்: இ்வ ஒரு பசைல் உயிரி்ள ஆகும். 

இ்வ அரும்பு விடுதல் மூலைகா் பபருக்ம் 

அ்்டகின்றன. (ப்டம் 9.1அ ைற்றும் ஆ)

எடு்ததுக்காடடு கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் நிரைகாபகாேைன்ஸ் 

(ர�காய் உண்டகாககுப்வ) சைகாக்ரேகா்ைசிஸ் 

பசைரவிசிரை (ர�காய் உருவகாக்காத்வ).

ஈஸ்ட்  ்்போன்ை  பூஞரசை:  இந்தப் பூஞ்சை்ள 

அரும்பு விடுதல் மூலம் இனப்பபருக்ம் 

பசைய்கின்றன. ஆனகால் பிரிவதில்்ல ஆ்்ைகால் 

நீடசி அ்்டந்து ரபகாலிைகான ்ெப்பகாக்்ள 

உருவகாககின்றன. எடு்ததுக்காடடு ர்ணடி்டகா 

சிற்றினம் (ர�காய் உண்டகாககுப்வ).

இரைபபூஞரசை:  இந்த பூஞ்சை்ள 

ஸ்ரபகார்்ள உற்ப்ததி பசைய்கின்றன. இது 

மு்ளவிடடு பவஜிர்டடடிவ ்ெப்பகாக்்ள 

உருவகாககுகின்றன. (ப்டம் 9.2) (எ.்கா.) 

ப்டரைர்டகா்படஸ், ஆஸ்பரஜில்லஸ், பபனிசிலிைம், 

மியூக்ர.
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்படம் 9.1: (அ) ஈஸ்டின் புறரதகாற்றம்

்படம் 9.1: (ஆ) நுணரணகாககியின் ஈஸ்ட
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ரடமோர்பி்க  பூஞரசை:  இ்ைபூஞ்சைைகா்வும், 

இந்த பூஞ்சைைகானது 37°C பவப்பநி்லயில் 

ஈஸ்்டகா்வும் ைற்றும் 25°C பவப்பநி்லயில் இரு 

நி்ல்ளிலும் இருககின்றன. இந்த நிகிழவு 

பூஞ்சை ்்டைகாரபிசைம் என்று அறிைப்படுகிறது. 

(ப்டம் 9.3) எ.்கா.) ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ைகா 

ர்ப்சுரலட்டம், பிளகாஸ்ர்டகா்ைசிஸ் ப்டரைகாடிடிஸ்.

்்பயோயிடு பூஞரசை(Phaeoid  fungi): பபரும்பகாலகான 

ர�காய் உண்டகாககும் பூஞ்சை்ள ்்டைகாரபிக 

பூஞ்சை்ள ஆகும். இ்வ அ்டரந்த ்ரு்ைைகான 

்ெப்பகாக்்ள ப்காணடுளளன. இ்வ 

டிரைடிசிரைஸ் பூஞ்சை்ள என அறிைப்படுகின்றன. 

சில ஈஸ்ட ரபகான்றும் ைற்றும் அ்வ ்ருப்பு 

ஈஸ்டு்ள என்று அறிைப்படுகின்றன.

தவஜி்டட்டிவ  அரமபபுகள்: இனப்பபருக்ம் 

தன்்ை இல்லகாத பல அ்ைப்பு்ள பவஜிர்டடடிவ 

்ைசீலிை்ததகால் உருவகாக்ப்படுகின்றன. ஆனகால் 

பூஞ்சை்ள ரவறுபடுவதற்கு இது மி் முககிைம் 

ஆகும். (எ.்கா.) கிளகாமிர்டகாஸ்ரபகார்ள ைற்றும் 

ஆர்தரதகாரேகாஸ்ரபகார்ள. கிளகாமிர்டகாஸ்ரபகார்ள 

தடி்தத சுவரு்டன் பகாத்ைகான நி்லயி்ன 

எதிரப்காளப்வ ைற்றும் பிற பசைல்்்ள வி்ட 

பபரிதகான்வ. ஆர்தரதகாரேகாஸ்ரபகார்ள தடி்தத 

சுவரப்காண்ட பசைவவ் ஸ்ரபகார்ள ஆகும். இ்வ 

முதிரசசி அ்்டயும் அப்புறப்படு்ததப்படுகின்றன.

(ii) தசைல் அரமபபு:

அ.  ் கபசூல்:  பூஞ்சை கூடுதலகான பசைல்ல் 

பகாலிசைகாகடி்ேடி்ன ர்ப்சூல் 

வடிவ்ததில் உற்ப்ததி பசைய்கின்றன. (எ.்கா) 

கிரிப்ர்டகாக்காக்ஸ்

ஆ.  தசைல்சுவர்: பூஞ்சைைகானது பிளகாஸ்ைகா சைவவுககு 

பவளிரை பல்ரவறு அடுக்ளகான உறுதிைகான 

பசைல்சுவ்ேக ப்காணடுளளது. பசைல் சுவர 

்்டடினகால் தைகாரிக்ப்படடுளளது. இது 

நீரில் ்்ேைகாத ரெகாரைகாபகாலிைேகாலகான N 

அசிட்்டல் குரளகார்காசை்ைனகால் ஆனது. 

்்டடின் உற்ப்ததி ப�காதி தகான் ்்டடி்ன 

உயிரை வழி உருவகாக்்ததிற்கு ்காேணைகாக 

உளளது.

இ.  பிளோஸ்மோ  சைவவு  (Plasma  lemma): 

்சைடர்டகாபிளகாஸ்மிக சைவவு அல்லது 

பிளகாஸ்ைகா சைவவு சிக்லகான ்சைடர்டகாசைகா்ல 

உளள்டககிைது. இது கி்ளகர்காபுேதம், 

லிப்பிடு்ள ைற்றும் எரர்காஷ்டிேகாலில் 

ப்காண்டது.

ஈ.  ரசைட்்டோசைோல்  (Cytosol): ்சைடர்டகாசைகால் என்பது 

்ைடர்டகா்காணடிரிைகா, ்ைகரேகாடியூபல்ஸ் 

்ேரபகாரசைகாம்்ள, ர்கால்்் உறுப்பு்ள. 

இேணடு அடுககு எணர்டகாபிளகாஸ்மிக 

பேடடிகுலம் ைற்றும் உட்ரு்வ ப்காண்டது. 

பூஞ்சையின் உட்ருவகானது சைவவகால் 

சூைப்பட்டது ைற்றும் பபரும்பகான்்ைைகான 

பசைல்லுலகார DNA ்வ ப்காண்டது.

(iii) பூஞரசை இைபத்பரு்ககம்

ஸ்ரபகார்ள இனப்பபருக்்ததில் முககிை பங்கு 

வகிககின்றன. அ்வ பகாலிலகா அல்லது பகாலின 

பசைல் பகுப்பு்ளகாய் இருக்லகாம்.

்படம் 9.2: நுணரணகாககியின் ஈஸ்ட ைற்றும் 

இ்ைபூஞ்சை்ள

்படம் 9.3: ்்டைகாரபிக புஞ்சை

25°C 37°C
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அ.  ்போலிலோ இைபத்பரு்ககம் (Asexual Reproduction): 

பகாலிலகா இனப்பபருக்ைகானது அரும்புவிடுதல், 

பிள்ததல் அல்லது ்ைட்டகாசிஸ்்ஸை 

உளள்டககிைது. பூஞ்சைைகானது ஒன்றுககும் 

ரைற்பட்ட ஸ்ரபகார்்ள உற்ப்ததி பசைய்கின்றன. 

அ்வ ்ைகரேகாஸ்ரபகார்ள (Micro conidia) 

ைற்றும் ரைகரேகா ஸ்ரபகார்ள (Macro conidia). 

ஸ்ரபகாேஞசிை்ததிற்கு உளரள ்காணப்படும் 

ஸ்ரபகார்ள ஸ்ரபகாேஞசிரைகா ஸ்ரபகார்ள 

என்றும், ைற்றும் பவளிரை ரதகான்றககூடிை 

ஸ்ரபகார்ள ப்கானிடிரைகா ஸ்ரபகார்காள 

என்று அ்ைக்ப்படுகின்றன (ப்டம் 9.4). 

ப்கானிடிைகாவின் அ்ைப்்பப் பபகாறு்தது அ்வ 

நுனிர�காககிை, கீழ ர�காககிை ைற்றும் பூககும் 

கி்ள்ளகா் வ்்ப்படு்ததப்படடுளளன.

ஆ.  ்போலிை  இைபத்பரு்ககம்  (Sexual  Reproduction): 

குறிப்பகா் பகாலின இனப்பபருக் 

பசைைல்மு்றைகானது பிளகாஸ்ரைகார்மி 

(பிளகாஸ்ைகா இ்ணவு) ர்ரிரைகார்மி (இரு 

உட்ரு இ்ணவு) ைற்றும் மிைகாசிபஸைகா ஒற்்ற 

்ைை ைேபு உருவகாக்ம்) ரபகான்ற்வ்்ள 

ப்காண்டது.

இ.  மலட்டு  தன்ரமயோை  ரமசீலியோ: ைலடடு 

தன்்ை ்ைசீலிைகாக்ள ரவ்ைகா் 

வளேககூடிை இ்ைப்பூஞ்சை்ளகாகும். 

இ்வ ஸ்ரபகார்ள அல்லது ப்கானிடிைகா்வ 

உற்ப்ததி பசைய்வதில்்ல. இ்வ ைருந்துவ 

முககிை்ததுவம் வகாய்ந்த்வ இவற்்ற 

்ண்டறிவது ்டினம் ஆகும்.

ஈ.  வளர்ச்சி  மறறும் ஊட்டம்  (Growth  and  nutrition): 

பூஞ்சைைகானது எல்லகா இ்டங்்ளிலும் 

்காணப்படுகின்றன ்�டேேன் ைற்றும் 

்காரரபகா்ெடரேட இருக்்யில் உ்டனடிைகா் 

வளருகின்றன. ைரு்ததுவ முககிை்ததுவம் 

வகாய்ந்த பூஞ்சை்ள மீரசைகாபிலிக ஆகும். 

பபரும்பகான்்ைைகான ர�கா்ை உண்டகாககும் 

'பூஞ்சை்்ள' ஆய்வ்்ததில் வளேசபசைய்ை 

உ்ந்த பவப்பநி்லைகானது 25°C–37°C ஆகும். 

பூஞ்சை்ள அமில்ததன்்ையில் வளருவ்த 

விரும்பிகிறது.

அ்ன்தது பூஞ்சை்ளும் பிறச சைகாரபு தன்்ை 

ப்காண்ட ்ரிை சை்ததுக்ள ரத்வைகாய் உளளது. 

அ்வ அவற்றின் சை்ததுக்்ள உறிஞசுகின்றன 

ைற்றும் உணவி்ன விழுங்குவதில்்ல. ைருந்துவ 

முககிை்ததுவம் வகாய்ந்த பூஞ்சை்ள தன் விரும்பி 

ஒடடுணணி்ள ஆகும். இ்வ ர�காயி்ன 

உண்டகாக் முடியும் அல்லது இறந்த ்ரிை 

பபகாருட்ளின் ரைல் இ்வ உயிர வகாழகின்றன.

9.2 ்தோலின் ்மற்பைபபு பூஞரசை 

்�ோய்கள்

ரைற்பேப்பு ரதகால் பூஞ்சை ர�காய் பதகாற்று்ள, 

ரதகாலின் ரைல் அடுககு ைற்றும் அவற்றின் ரைல் 

்படம் 9.4: பூஞ்சையின் பகாலிலகா ஸ்ரபகார்ள

Sporongiosphere
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உறுப்பு்ளகான முடி, �்ங்்ள ரபகான்றவற்்ற 

உளள்டககிைது. ர�காய் ்காேணிைகானது 

எபிப்டரமிஸ் அல்லது முடியின் சுப்ேகா பகாலிககுலகார 

பகுதியில் குடிரைறுகின்றன. ைற்றும் ஆைைகான 

அடுககு்ளில் இ்வ ஊடுருவதில்்ல. ரதகாலின் 

ரைற்பேப்பு பதகாற்றுககு ரைலசீசிைகா (Malassezic) 

ரபரினம் தகான் ்காேணைகாகும்.

ரைலசீசிைகா பரஃபபர என்பது லிப்ரபகாபீலிக 

ஈஸ்ட ஆகும். மிதைகான இே்தத முதுப்லும்பி்ளின் 

ரதகாலிலுளள ப்காழுப்பு சுேப்பியின் ்ைன்சைகால் 

ஆகும். இைல்பகா் சில குறிப்பிட்ட நி்ல்ளில் 

ரதகாலில் பிடடிரிைகாசிஸ் பவரசி்காலர, பசைரபகாரிக 

ப்டரை்்டடடிஸ், அர்டகாபிக ப்டரை்்டடடிஸ், 

ரைலசீசிைகா பகாலிகுலிடடீஸ் ைற்றும் உளளகாரந்த 

ர�காய்்த பதகாற்று்ள ஏற்படும்பபகாழுது இது ர�காய்்த 

பதகாற்றகா் ைகாறலகாம்.

ரைககுலகார, எதி்ததிரைட்டஸ், நுணணிை 

பசைதில்்ளு்டன் அதி் அல்லது கு்றவகான நிறமி 

ப்காண்ட ்�வுபுண்ள ரபகான்ற்வ்ள இதன் 

அறிகுறி்ளகாகும்.

டீனியோ  ர�்கைோ  ரதகாலின் ரைற்பேப்பு 

பதகாற்றுககு டீனிைகா ்�கேகா ரபரினம் தகான் 

்காேணைகாகும். ெகாரர்ட பவரனிககி (Hortaea 

Werneckii) என்பது ரபைகாட பூஞ்சை ஆகும். இது 

உளளங்்் ைற்றும் ்கால்்ளில் ர�காய் பதகாற்்ற 

உண்டகாககுகின்றன. அது பபகாதுவகா் டீனிைகா 

்�கேகா பகால்ைகாரிஸ் ைற்றும் டீனிைகா ்�கேகா 

பிளகான்்டகாரிஸ் என குறிப்பி்டப்படுகின்றன. 

அறிகுறி்ளகானது பழுப்பு நிற்ததிலிருந்து ்ருப்பு 

நிற பசைதில்்ள அற்ற ரைககுலகார ்�வுபுண்ள 

உளளங்்் ரதகாலிலும் ைற்றும் எப்பபகாழுதகாவது 

உளளங்்கால்்ளில் ஏற்படுகிறது.

பியட்ைோ  (Piedra) முடியின் தணடு பகுதியின் 

ரைற்பேப்பில் ர�காய் பதகாற்்ற ஏற்படு்ததுகிறது. 

பிைடேகா என்னும் பசைகால் ஸ்ர்டகான் என்னும் 

ஸ்பகானிை பைகாழி பசைகால்லிருந்து வழி வந்தது. ர�காய் 

உண்டகாககும் பூஞ்சை ைற்றும் முடிசசு்ளின் 

பணபு்்ள சைகாரந்து பிைடேகா இேணடு வ்்்ளகா் 

உளளன.

்ருப்பு பிைடேகா, பிைடேகா ெகாரர்டவினகால் 

ைற்றும் பவள்ள பிைடேகா ஆகிை்வ 

டி்ேர்காஸ்ரபகாேனகால் ஏற்படுகின்றன. 

பிைடேகா்வ அதன் வடிவம், அளவு ைற்றும் முடியின் 

்கார்டகஸ் பகுதியில் சுற்றி ் காணப்ப்டகூடிை பூஞ்சை 

முடிசசு்ளில் நிறமி்்ள சைகாரந்து வ்்ப்படு்தத 

முடிைலகாம்.

9.2.1  தடர்ம்டோர்பட்்டோசிஸ்

ப்டரைர்டகா்படர்டகாசிஸ் என்பது ரதகாலில் 

அதி்ைகா் ்காணப்படும் பூஞ்சை ர�காய்பதகாற்று 

ஆகும். இது ைனித ைற்றும் விலங்்ளின் ரதகால், முடி 

ைற்றும் �்்ததி்ன பகாதிககிறது. பூஞ்சைைகானது 

ரதகாலின் ப்ேகாடடி்னன் திசுக்ள ைற்றும் 

அவற்றின் து்ண உறுப்பு்ளில் நு்ைை முடியும். 

அ்வ கூட்டகா் ப்டரைப்டகா்படடிஸ் அல்லது 

டீனிைகா அல்லது ப்டரதகாை்ே ர�காய் பதகாற்று 

என்று அறிைப்படுகிறது. ப்டரைர்டகா்படடிஸ் 

என்பது பைன்ப்டல தடுப்பு சுவேற்ற இ்ை பூஞ்சை 

ஆகும். அவற்றின் புற்தரதகாற்ற பணபு்்ள சைகாரந்து 

அ்வ மூன்று முககிை ஒழுங்்ற்ற ரபரினங்்ளகா் 

வ்்ப்படு்ததப்படடுளளன.

டிரை்கோர்பட்டோன் (ரதகால், முடி ைற்றும் 

�்ங்்ளில் பதகாற்்ற உண்டகாககுகின்றன.)

ரம்க்ைோஸ்்்போைம் (ரதகால் ைற்றும் முடி்ளில் 

பதகாற்்ற உண்டகாககுகின்றன).

எபிதடர்்மோர்பட்டோன் (ரதகால் ைற்றும் �்ங்்ளில் 

பதகாற்்ற உண்டகாககுகின்றன).

ைனிதர்்ள தகாககும் பூஞ்சை இனங்்ள 

ஆன்்தரேகாரபகாபிலிக என கூறப்படுகின்றன.

பூஞ்சை இனங்்ள வீடடு ைற்றும் ்காடடு 

விலங்கு்ள, பற்வ்ள, இருப்பி்டைகாககி 

ப்காளப்வ்்ள சூபிலிக என கூறப்படுகின்றன.

ைணணில் ்காணப்படும் பூஞ்சை சிற்றினங்்ள 

ஜிரைகாபிலிக ப்டரைர்டகா்படஸ் என்று 

அறிைப்படுகின்றன.

ப்டரைர்டகா்பட்ளின் அதகாேங்்ள எ்வ?

உயர் சிநதரை ்கள்விகள்

9.2.2  ்�ோய் நிரல மறறும் ்�ோயியல்

இறந்த ப்ேகாடடி்னன் திசுவில் 

ப்டரைர்டகா்படடு்ள வளருகின்றன. ைற்றும் 

ப்ேகாடடிரனகா்லடடிக புரேகாடடிரைஸ் ப�காதி்ள 

உற்ப்ததி பசைய்ைப்படடு அ்வ உயிருளள 

பசைல்்ளில் நு்ைவதற்கு வழிசபசைய்கிறது. பூஞ்சை 

வளரசி்த பபகாருட்ள எரி்ததீைகா, குமிழ ைற்றும் 

சீழப்காப்பளம் ரபகான்றவற்்ற ர�காய் பதகாற்று 

பகுதியில் வி்ளவிககின்றன. ைணணில் 

்காணப்ப்டககூடிை சில ப்டரைர்டகா்படடு்ள 
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சைகாப்ரேகா்பட சிற்றினங்்ள ைணணில் ் காணப்படும் 

ப்ேகாடடின் சி்தவு்்ள ஜீேணியிககிறது ைற்றும் 

விலங்கு்ளின் ப்ேகாடடின் திசுக்்ள அழிப்பதில் 

திறன் வகாய்ந்தது.

9.2.3  மருத்துவ தவளிப்போடு

உ்டல் பகுதியில் எங்கு பகாதிப்பு ஏற்படுகிறது 

என்ப்த பபகாறு்தது ப்டரைர்டகா்படர்டகாசிஸ் 

ைரு்ததுவ பவளிப்பகாடு்்ள டீனிைகா அல்லது 

ப்டரதகாை்ே என அ்ைக்ப்படுகிறது. 

பின்வருவன பபகாதுவகா் ப்டரைர்டகா்படடு்ளகால் 

உண்டகாக்ப்படும் ைரு்ததுவ நி்ல்ள ஆகும்.

1. டீனிைகா ர்ப்டீஸ்: த்ல முடியிலுளள 

தணடு பகுதியில் ஏற்படும் பதகாற்றகாகும். 

இது அைற்சிைகா் (எ.்கா ர்ரிைகான் ரபவஸ்) 

அல்லது அைற்சிைற்ற (்ரும்புளளி, ரசைப்ரேகாடிக 

ப்டரை்்டடடிஸ்) பதகாற்றுககு உளளகான 

முடி்ள பபகாழிவற்று ைற்றும் சைகாம்பல் 

நிற்ததில் ரதகாற்றைளிககும். பகாலிகுலர 

து்ளயில் முடிைகானது உ்்டக்ப்படடு 

உ்்டந்த முடியு்டன் ்ரும்புளளிரைகாடு 

அரலகாரபசிை்த திடடு்்ள உருவகாககுகிறது. 

இது ட்ேர்கா்பட்டகான் சிற்றின்ததகால் 

ஏற்படுகிறது (ப்டம் 9.5அ).

2  டீனியோ கோர்்்போரிஸ்: இது உ்டலின் கிளகாபேஸ் 

ரதகாலில் (முடி்ளற்ற) பகுதியில் ஏற்படும் 

பதகாற்றகாகும். பதகாற்று ஏற்பட்ட பகுதியில் 

எரி்ததிரைட்டஸ் பசைதில் ப்காப்பளங்்ள 

கூர்ைைகான விளிம்பு்டன் ரைரலகாங்கிை 

எல்்ல்்ள்ளு்டன் ரதகாற்றம் அளிககிறது. 

இது ட்ேர்கா்பட்டகான் ேப்ேம் என்னும் 

பூஞ்சைைகால் உண்டகாக்ப்படுகிறது 

(ப்டம் 9.5ஆ).

3.  டீனியோ  இம்த்பரி்கட்டோ:  கிளகாபேஸ் 

ரதகாலில் பசைதில்்ளு்டன் ஒரு்ைை 

வ்ளைங்்்ள உருவகாககிறது. இது ரதகால் 

தடி்தது ைடிப்பு மிகுதிககு வழிபசைய்கிறது. 

இது ட்ேர்கா்பட்டகான் ்கான்பசைன்டிரி்ம் 

என்னும் பூஞ்சைைகால் உண்டகாக்ப்படுகிறது.

4.  டீனியோ  கிளோடியோ்டோைம்:  வைக்ைகா் 

ைல்யு்தத வீேர்ளுககும் ைற்றும் வி்ளைகாடடு 

வீேர்ளுககும் பபகாதுவகா் ஏற்படு்ததககூடிை 

பதகாற்றகாகும். ் ், ் ழு்தது, த்ல ைற்றும் உ்டல் 

பகுதியில் ப்காப்பளங்்ள ்காணப்படுகிறது. 

இது ட்ேர்கா்பட்டகான் ்டகான்சுேன்ஸ் எனும் 

பூஞ்சைைகால் உண்டகாக்ப்படுகிறது.

5.  டீனியோ  இன்்கோகினிடோ:  இது ஊக் 

ைருந்தகால் ஏற்படுகின்ற டீனிைகா ஆகும். 

ரைற்புற எதிரப்பு பூஞ்சை ைருந்து்ளு்டன் 

்காரடிர்கா ஊக் ைருந்து்ளு்டன் ரசைர�து 

தவறுதலகா் பைன்படு்ததப்படும்ரபகாது இது 

ஏற்படுகிறது.

6.  டீனியோ  ்்பசி்ய:  இது தகாடி்ை தவிர்தது 

மு்்ததில் உளள ரதகாலில் பதகாற்்ற 

ஏற்படு்ததும். எரி்ததிரைட்டஸ் வ்ளை 

தழும்பு்்ள ஏற்படு்ததிகின்றன. இதுவும் 

டீனிைகா இன்ர்காகினி்டகாவின் ஒரு 

வ்்ைகாகும்.

7.  டீனியோ  ்போர்்்ப:  இது மு்்ததிலுளள மீ்சை 

ைற்றும் தகாடி்ளில் ஏற்படுகின்ற பதகாற்று 

ஆகும். இது பகாரபஸ் அரிப்பு என்றும் 

கூறப்படுகிறது. ட்ேர்கா்பட்டகான் 

பைன்்டகாகிரேகா்படஸ், ட்ேர்கா்பட்டகான் 

ருப்ேம் ைற்றும் ்ைகரேகாஸ்ரபகாேம் ர்னீஸ் 

ரபகான்ற்வ்ளகால் பதகாற்று ஏற்படுகிறது. 

டீனிைகா ர்ப்டீஸ் டீனியோ கோர்்்போரிஸ் டீனியோ பீடிஸ்

்படம் 9.5: ்டரைர்டகாஃ்படடு்ளின் ைரு்ததுவ நி்ல்ள
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மு்்ததில் பசைதில்்ளு்டன் எரி்ததிரைட்டஸ் 

திடடு்ள ரதகான்றுகின்றன. இ்வ 

பகாலிகுலட்்ட்சை உருவகாககிறது.

8  டீனியோ  பீடிஸ்:  இது பகாதம், விேல், ைற்றும் 

விேல் இடுக்ளில் ஏற்படும் பதகாற்றகாகும் 

(ப்டம் 9.5இ). இது அதி் ர�ேம் (Shoe) 

சூ ரபகாடுபவர்ளுககு பேவலகா் 

்காணப்படுகிறது. இது "அ்தலடஸ் பூட" என்றும் 

அறிைப்படுகிறது. எரி்ததிைகா அரிப்பு, ைற்றும் 

எரிசசைல் ப்காண்ட பசைதில்்ளு்டன் கூடிை சிறிை 

ப்காப்பளங்்ளிலிருந்து பைல்லிை திேவம் 

பவளிரைறுதல் ரபகான்ற்வ ஏற்படுகின்றன.

9.  டீனியோ  குருரீஸ்:  இது இறுக்ைகான 

ஆ்்ட்்ள அதி் ர�ேம் அணியும் 

ைனிதர்ளில் வயிறும் பதகா்்டயும் 

ரசைருமி்ட்ததில் ஏற்படும் பதகாற்றகாகும். 

எரி்ததிரைட்டஸ், கூர்ைைகான ஒேங்்ள 

ப்காண்ட ப்காப்பளங்்ள "ேகாக அரிப்பு" 

என அறிைப்படுகிறது. ட்ேர்கா்பட்டகான் 

ருப்ேம், எபிப்டரைகா்பட்டகான் 

பிளகாகஸைம் ரபகான்ற்வ்ள பதகாற்்ற 

ஏற்படு்ததுகின்றன.

10.  டீனியோ  மோனும்:  இது உளளங்்் 

ரதகாலில் ஏற்படும் பதகாற்றகாகும். அதி் 

ப்ேகாடர்டகாசி்ஸை உளளங்்்யில் 

ஏற்படு்ததுகிறது. ட்ேர்கா்பட்டகான் 

பைன்்டகாகிரேகா்படஸ், ட்ேர்கா்பட்டகான் 

ருப்ேம் ைற்றும் எபிப்டரைகா்பட்டகான் 

பிளகாகஸைம் ரபகான்ற்வ்ளகால் பதகாற்று 

ஏற்படுகின்றன.

11.  டீனியோ  உன்குயிைம்:  இது �்ே்ததில் 

ஏற்படுகின்றன பதகாற்றகாகும். பதகாற்றகானது 

�்ம் முழுவதும் பேவி �்ம் ரை்்டயில் 

பதகாற்று்்ள ஏற்படு்ததுகிறது. �்்ததில் 

ஒளி ஊடுருவகாத பவண்ைைகான 

அல்லது ைஞசைள நிற தடிப்பகானகா் 

ரதகான்றுகிறது. ட்ேர்கா்பட்டகான் 

பைன்்டகாகிரேகா்பட்டகான், ட்ேர்கா்பட்டகான் 

ருப்ேம் ைற்றும் எபிப்டரைகா்பட்டகான் 

பிளகாகஸைம் ரபகான்ற்வ்ளகால் பதகாற்று 

ஏற்படு்ததுகின்றன. (ப்டம் 9.6) முககிை 

ப்டரைர்டகா்படடு்ளின் ்ைகரேகாஸ்ர்காப்பிக 

உற்றுர�காக்்ல ்காடடுகிறது.

9.2.4  ஆய்வக கண்டறிவு

i.  மோதிரிப த்போருட்கள்

ரதகால் சீேகாய்வு்ள, முடி ைற்றும் �்ம் ைகாதிரி்ள 

ரசை்ரிப்படுகிறது.

அ.  ் �ைடி ஆய்வு

ைகாதிரிப்பபகாருட்ள 10% KOH ைவுண்டககு 

உடபடு்ததப்படுகின்றன. ைகாதிரிப் பபகாருள 

ரசை்ரிப்பதற்கு முன்பு ஆல்்ெகால் ப்காணடு 

பதகாற்று நீக்ம் பசைய்ைப்படுகின்றன.

ஆ.  பூஞரசை வளர்ச்சி

ைகாதிரி்ள ்சைகரலகா‘ெகசி்ைட 

ஆன்டிபைகாடிக ப்காண்ட SDA அ்கார 

ஊ்ட்்ததில் உடபசைலு்ததப்படுகிறது. 25°C-35°C 

பவப்பநி்லயில் இன்குரபட பசைய்ைப்படுகின்றன. 

பின்பு பூஞ்சையின் வளரசசி்ை ்ண்டறிைலகாம்.

ப்டரைர்டகா்படடு்ளின் மூன்று 

ரபரினங்்ளகான ட்ேர்கா்பட்டகான், 

்ைகரேகாஸ்ரபகாேம் ைற்றும் எபிப்டரைகா்பட்டகான் 

(அட்டவ்ண 9.1) ்காணபிக்ப்படடுளளது.

்ைகரேகா ைற்றும் ரைகரேகா ப்கானிடிைகா, 

அவற்றின் வடிவம், ஸ்ரபகார உற்ப்ததி 

்ெபகாக்ள அ்ைவி்ட்த்த பபகாறு்தது(சுருள 

்ெப்பகா, ேகாகப்ட ்ெப்பகா முடிசசு பபகடின் 

உ்டல்ைப்்பப் பபகாறு்தது ்ண்டறிைப்படுகிறது.

ii. சிைபபு ததோழில்நுட்்பம்'

1.  ஊட்ஸ் விள்ககு ஆய்வு

ைரு்ததுவ ைகாதிரிப் பபகாருட்ள ஊடஸ் விளககுககு 

உடபடு்ததப்படு்ததப் படுகின்றன. ஊடஸ் 

்ணணகாடி 9% நிக்ல் ஆக்ஸைடுயு்டன் ரபரிைம் 

சிலிர்ட்்ட ப்காண்டது. இது 365 nm அ்லநீளம் 

ப்காண்ட புற ஊதகா ்திர்்ள ்்ட்ததுகிறது.

இது ைகாதிரி பபகாருட்ள உற்ப்ததி பசைய்யும் 

புளுரிசைன்ட்்ட ்காடடுகிறது.புளுேபசைன்ஸ் 

ஆனது பவளிரபச்சை, தங்்நிற ைஞசைள 

ைற்றும் பவளசிவப்பு ரபகான்ற புளுேபசைன்்ள 

இருககின்றன.இந்த பதகாழில் நுடப்த்த 

பைன்படு்ததி ்ைகரேகாஸ்ரபகாேம் சிற்றினம் 

ைற்றும் ட்ேகர்காஸ்ரபகாேகான் சிற்றின்த்த 

ரவறுப்படு்ததுதலகாம்.

தடர்ம்டோர்பட்டுகள் மனிதர்களில் எவவோறு 

ததோறறுதரல ஏற்படுத்திகிைது?

ப்டரர்டகா்படர்டகாசிஸ் என்பது 

வைக்ைகான பதகாற்று ர�காைகாகும். இது 

ப்டரைர்டகா்படடு்ளகால் ஏற்படு்ததுப்படுகிறது. 

இது திசுக்ளிலுளள ப்ேகாடடி்ன 

உ்்டககிறது

த்வல் துளி
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வ. எண் தடர்ம்டோர்பட்ஸ் ்ம்க்ைோ தகோனிடியோ ரம்க்ைோ 

தகோடியோ

்ம்க்ைோஸ்்கோபி்க ்தோறைம் 

்ம்க்ைோஸ்்கோபி்க ்தோறைம் 

SDA

1. ட்ேர்கா்பட்டகான் அரிது, பைல்லிை சுவர 

பைன்்ைைகான

அதி்ம்

2. ்ைகரேகாஸ்ரபகாேம் அதி்ைகான தடிைகான 

சுவர

அரிது

3. எபிப்டரரைகா்பட்டகான் அதி்ைகான பைல்லிை.

சுவர

இல்்ல

அட்டவரை 9.1: ப்டரைர்டகா்படஸின் ்ைகரேகாஸ்ர்காபிக ைற்றும் ரைகரேகாஸ்ர்காபிக பணபு்ள

அ. ஆ.

ஈ. உ.

இ.

்படம் 9.6: ்டரைர்டகாஃ்படடு்ளின் LPCB ஈே பைளன்ட

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd   203 12-04-2019   17:38:13
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



204

2.  முடி துரடப்போன் மோதிரி ததோழில் நுட்்பம்

இது நுணணுயிர நீக்ம் பசைய்ைப்பட்ட முடி 

து்்டப்பகா்ன ப்காண்ட த்ல பகுதியில் 

ரதய்க்படுவ்த உளள்டககிைது. ைற்றும் இது 

அதற்்கான ஊ்ட்்ததில் உடபசைலு்ததப்படுகிறது. 

ஊ்ட் தடடு்ள 25°C-35°C பவப்பநி்லயில் 

இன்குரபட பசைய்ைப்படுகிறது. பின்பு பூஞ்சையின் 

வளரசசி்ை ்ண்டறிைலகாம்.

அட்டவ்ண 9.1 ப்டரைர்டகா்படஸின் 

்ைகரேகாஸ்ர்காபிக ைற்றும் ரைகரேகாஸ்ர்காபிக 

பணபு்ள

3.   முடி துரள ்சைோதரை

T பைன்்டகாகிரேகா்படஸ் ைற்றும் T ருப்ேம் 

ஆகிை இேண்்டயும் ரவறுபடு்ததப் 

பைன்படுகிறது. T பைன்்டகாகிரேகா்படஸினகால் 

ர�காய் பதகாற்றககுடபட்ட முடியின் தணடு 

பகுதியில் ஆப்பு வடிவம் ரபகான்ற து்ள்ள 

உற்றுர�காக்ப்படுகின்றன.

4.  யூரி்யஸ் ்சைோதரை

இது T பைன்்டகாகிரேகா்படஸ் ைற்றும் T 

ருப்ேம் இ்வ்்ள ரவறுபடு்ததுகிறது. T 

பைன்்டகாகிரேகா்பட்ஸை யூரிரைஸ்்ை 

்ெடரேகா்லஸ் பசைய்து ஆழந்த சிவப்பநிறைகா் 

ைகாறி பகாசிடடிவ முடி்வ ்காடடுகிறது.

iii.  சிகிச்ரசை

ஒயிட பீல்டு ்ளிம்பு எல்லகா வ்்ைகான டீனிைகா 

பதகாற்றுககும் பைன்படு்ததப்படுகிறது. �்ம் ைற்றும் 

த்லப்பகுதியில் ஏற்படும் பதகாற்றுககு வகாய்வழி 

கி்ேரசைகாபல்வின் பைன்படுகிறது. ரைலும் 

இடேர்காரசைகானகால் ைற்றும் ப்டரபிரனகா்பன் 

வைங்்ப்ப்டலகாம்.

9.3  ்தோல் அடி ரம்க்கோசிஸ் 

(Subcutaneous Mycoses)

ரதகாலின் அடிப்பகுதி திசுக்ளின் புற அதிரசசி 

உடபசைலு்ததுவதினகால் பதகாற்று ஏற்பட்ட 

இ்ட்ததில் ்�வுப் புண்ள ரதகான்றுவது 

ரதகால் அடி ்ைகர்காசிஸின் தனிபணபு 

ஆகும். எடு்ததுக்காடடு: ்ைசீடர்டகாைகா, 

குரேகாரைகாபிளகாஸ்ர்டகா்ைகர்காசிஸ் ைற்றும் 

்ேரனகாஸ்ரபகாரேகாடிரைகாசிஸ் ஆகும்.

9.3.1  ரமசீட்்டோமோ

்ைசீடர்டகாைகா என்பது ரதகால் ைற்றும் 

ரதகாலடி திசுக்ளகான த்சை�கார ைற்றும் 

எலும்பு்்ள உளள்டககிை பகுதியில் பைதுவகா் 

நீடிக்கூடிை �காளபட்ட குறுைணி ்டடி ரபகான்ற 

ர�காய்பதகாற்றுதகான் ்ைசீடர்டகாைகா ஆகும்.

்ைசீடர்டகாைகா வைக்ைகா் ைதுேகாபகாதம் அல்லத 

ைதுேகா ்ைகர்காசீஸ் என கூறப்படுகிறது. 

(ப்டம் 9.7). அ்வ இேணடு வ்்்ளகா் 

வ்்ப்படு்ததப்படுகின்றன.

i. பூஞ்சைைகால் ஏற்படுப்வ யூ்ைசீடர்டகாைகா

ii.  உைர பகாகடீரிைகா வகுப்பகான 

ஆகடிர்கா்ைசீடஸினகால் ஏற்படுப்வ 

ஆகடிரனகா்ைசீடர்டகாைகா என பபைரி்டப்பட்டன.

9.3.2  ்�ோய்நிரல மறறும் ்�ோயியல்

்ைசீடர்டகாைகாவிற்்கான ர�காய் ்காேணி ைணணில் 

்காணப்படுகிறது. இது ரதகாலடி திசுக்ளில் 

எதிரபகாேதவிதைகான முள கு்ததுவதனகாலும் 

்காைம் ஏற்படுவதனகாலும் இந்ர�காய் ஏற்படுகிறது. 

சிறிை ்காைம் ைற்றும் ரதகால் சீேகாய்வு ப்காண்ட 

விவசைகாயிக்ளுககு வைக்ைகா் ்காணப்படுகிறது. 

்காதில் ஏற்படும் ் ைசீடர்டகாைகாவிற்கு ் காது பைழு்் 

எடுக் பைன்படு்ததப்படும் து்்டப்பகான்்ள 

்காேணைகாகும்.

்ைசீடர்டகாைகா என்பது பதகாழில் ரீதிைகான 

ர�காைகா?

உயர் சிநதரை ்கள்விகள்

9.3.3  ரமசீட்்டோமோவின் வரககள்

்ைசீடர்டகாைகா அதன் ர�காய் ்காேணி்ை 

பபகாறு்தது ஏரேகாபிக ஆகடிரனகா்ைசீடஸ் 

்படம் 9.7: ைதுேகா பகாதம்
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(ஆகடிரனகா்ைசீடர்டகாைகா) ைற்றும் பைன்ப்டலம், 

ரபயிைகாட பூஞ்சை (யூ்ைசீடர்டகாைகா)

9.3.4  மருத்துவ தவளிப்போடு

ைரு்ததுவ நி்லைகானது ்�வுபுண்ளின் ்காலம் 

ைற்றும் குறுைணி்ளின் அளவு, அ்ைப்பு ைற்றும் 

நிற்ததி்ன சைகாரந்தது. வீங்கிை ் �வுபுண்ளு்டன் 

திேவம் பவளிரைறி இேண்டகாம் பகாகடீரிைல் 

பதகாற்றுககு வழிபசைய்கிறது.

பின்வருவன ்ைசீடர்டகாைகாவின் பணபு்ள ஆகும்.

i.  ் டடி ரபகான்ற வீக்ம்

ii.  புண குழியிலிருந்த சீழ அதி்ைகா் வடிவது

iii.  குழியில் குறுைணி அல்லது குறுைணி்ள 

்காணப்படுகின்றன

9.3.5  ஆய்வக கண்டறிவு

i. மோதிரிப த்போருட்கள்

்ைசீடர்டகாைகாவின் ைரு்ததுவ ைகாதிரிப் பபகாருள 

வைக்ைகா் குறுைணி்ள, சீழ பவளிரைற்றம் 

அல்லது உ்டல் திசுக்ள ரசை்ரிப்படுகின்றன.

அ. ்�ைடியோை ஆய்வு

கிேகாம் ரசைகாத்ன, ஜீல் நீல்சைன் சைகாைரைற்றுதல், 

LPCB ைற்றும் KOH ைவுணட ரபகான்ற்வ்ள 

உயிரி்ை உற்றுர�காக் பைன்படு்ததப்படுகிறது.

குறுைணி்ளகானது �சுக்ப்படடு, ்ழுவப்படடு 

பல்ரவறு ஊ்ட்்ததில் வளரக்ப்ப்டரவணடும். 

�சுககிை குறுைணி்ள பரிரசைகாதிக்ப்படுகிறது 

(ப்டம் 9.8).

KOH நிரலப்படுத்துதல்

யு்ை்காடிக குறுைண்ள ்ெபகாவு்டன், 

பபரிை உருண்்டைகான உப்பிை பசைல்்ள 

கிளகாமி்டகாஸ்ரபகாரஸ் இருந்தும் இல்லகாைலும் 

்காணப்படுதல். ஆகடிரனகா்ை்காடிக குறுைணி்ள 

பைல்லிை ்ம்பி்ளகா் ்காக்் அல்லது ரபசில்லரி 

அ்ைப்பு்டன் ்காணப்படுகின்றன.

கிைோம் சைோயம்

ஆகடிரனகா்ைசீர்டகாரைகா குறுைணி்ள கிேகாம் 

பகாசிடிவ, கி்ள்ளு்டன் கூடிை பகாகடீரிைகாவி்ன 

்காடடுகின்றன.

ஜீல்- நில்சைன்

ர�கா்காரடிைகா சிற்றினங்்ள இளஞ சிவப்பு அமி்ட 

தி்ட இ்ைரபகான்ற பகாகடீரிைகா்வ ்காடடுகின்றன.

ஆ.  வளர்பபு

ஆன்டிபைகாடிக்ள இல்லகாைல் சைகாதகாேண சை்லன் 

ப்காணடு �சுக்ப்பட்ட குறுைணி்ள பலமு்ற 

்ழுவப்படடு சைபபகாபேட ப்டகஸ்டரேகாஸ் அ்கார 

(SDA), இே்தத அ்கார, குலகாவன்ஸைடின்-ேகான்சைகான் 

ஊ்ட்ம் ைற்றும் மூ்ள இருதை- வடிசைகாறு அ்கார 

உடபசைலு்ததப்படுகின்றன. பின்னர தடடு்ள 

பல்ரவறு நுணணுயிரி்ளுக்கா் 25°C-37°C 

ைற்றும் 44°Cககு இன்குரபட பசைய்ைப்படுகின்றன.

ii. சிகிச்ரசை

1. யூ்ைசிடர்டகாைகாவிற்கு சிகிச்சை அளிக் 8-24 

ைகாதங்்ள 200 மிகி கீடர்டகாகுரனகாரசைகால் 

ைற்றும் 100 மிகி இடேகாகுரனகாரசைகால் 

வைங்்ப்ப்டரவணடும்.

2. சைல்பரனகா்ைடு, ப்டடேகா்சைககிளின் 

ஸைடபேப்டர்டகா்ைசின், அைகாகிசிலின் 

ஆ்டிரனகா்ைசீடர்டகாவிற்கு சிகிச்சை 

அளிக் வைங்்ப்படுகிறது

்படம் 9.8: ்ைசிர்டகாைகா ஆய்வ் பரிரசைகாத்ன

அ. ஆ. இ.
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9.4  உள்ளோர்நத ரம்க்கோஸிஸ் 

(Systemic mycoses)

உளளகாரந்த ்ைகர்காஸிஸ் ்்டைகாரபிக 

பூஞ்சைைகால் ஏற்படுகின்றன. இந்த ர�காய் 

பதகாற்று்ள, ஸ்ரபகார்்ள உளளிைப்பதகால் 

பபறப்படுகிறது. இந்த பதகாற்று்ள சுவகாசை 

ைண்டல்த்த உளள்டககிைது. இ்வ 

தன்்ன்ததகாரன ்டடுப்படு்ததிகப்காளப்வ 

ைற்றும் அறிகுறி்ள அற்ற்வ. அறிகுறி அற்று 

்காணப்பட்டகால் இது உ்டலின் ைற்ற உறுப்பு்ளுககு 

இே்தத ஓட்ட்ததின் மூலம் பேவுகிறது. இந்த 

ர�காய் பதகாற்று்ள, உண்ைைகான பூஞ்சை 

கிருமி்ளகால் ஏற்படு்ததபடுகின்றன. உளளகாரந்த 

ைற்றும் சைந்தரப்பவகாத ர�காய்பதகாற்று்ள மு்றரை 

ஆைைகான ்ைகர்காஸிஸ் (பூஞ்சை்த பதகாற்றி்ன) 

வி்ளவிககின்றன.

இந்த நுணணுயிர்ள பூஞ்சை ஊ்ட்்ததில் 

வளரும் பபகாழுது இ்ைப்பூஞ்சைைகா்வும், 

திசுக்ளில் வளரும் பபகாழுது ஈஸ்ட்ளகா்வும் 

இருககின்றன. உளளகாரந்த ்ைகர்காஸிஸ் 

எடு்ததுக்காடடு்ள ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ைகாஸிஸ் 

ைற்றும் பிளகாஸ்ர்டகா்ைகர்காஸிஸ் ஆகும்.

9.4.1  ஹிஸ்்டோபிளோஸ்்மோஸிஸ்

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாஸில் என்பது 

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ைகா ர்ப்சுரலட்டம் என்ற 

்்டைகாரபிக பூஞ்சைைகால் ஏற்படு்ததப்படுகிறது. 

பூஞ்சைைகானது பேடடிகுரலகா எணர்டகாதீலிைல் 

ைண்டல்ததில் உளரள உளள பசைல்்ளில் உயிர 

வகாழகின்றன. அ்வ ரைகரேகாபகாஜ் ைற்றும் 

பபரிை பசைல்்ளின் உளரள வளருகின்றன. இந்த 

ர�காை்தபதகாற்று "்டகாரலிங்ஸ் ர�காய்" என்றும் 

அறிைப்படுகிறது.

9.4.2  ்�ோய்நிரல மறறும ்�ோயியல்

ப்கானிடிைகா அல்லது ்ைசிலிைல் துணடு்ள 

உள இழுக்ப்படடு ைற்றும் நு்ேயீேலில் உளள 

குழிநி்றந்த ரைகரேகாபகாஜ்்ளில் ஈஸ்டு்ளகா் 

ைகாறும்பபகாழுது, ஹிர்ப்சுரலட்டம் ர�காய்்த பதகாற்று 

வளருகிறது அல்லது ரைம்படு்ததப்படுகிறது. 

நீளவட்ட ஈஸ்ட பசைல்்ள, T லிம்ரபகா்சைட்ளகால் 

துரிதப்படு்ததப்பட்ட ரைகரேகாபகாஜி்ன பசைைல் 

இைக்ச பசைய்து குறிப்பிட்ட இ்ட்ததில் குறுைணி 

்டடி அைற்சி்ை உண்டகாககுகின்றன.

ெ. ர்ப்சுரலட்டம் ஒரு ்்டைகாரபிக பூஞ்சை 

நிைகாைப்படு்தது்?

உயர் சிநதரை ்கள்விகள்

9.4.3  மருத்துவ தவளிப்போடுகள்

பபரும்பகாலும் அறிகுறி்ள அற்ற்வ. அறிகுறி்ள 

பவளிப்பகாடு அல்லது அறிகுறி்ளு்டன் 

ர�காய் ரதகான்றுவது ப்கானிடிைகாவிற்கு 

உடபடு்ததப்படுவதின்

பசைறிவு ைற்றும் ஒம்பு�ரின் பசைல் ர�காய் 

தடுப்பகாற்றலி்ன சைகாரந்தது ஆகும். ர�காைகானது 

பின்வருைகாறு வ்்ப்படு்ததப்ப்டலகாம்.

1. தீவிேைகான நு்ேயீேல் சைகாரந்த 

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாஸிஸ் ்காய்சசைல், 

த்லவலி, குளிர விைர்வ, ைகாரபுவலி, 

இருைல் ைற்றும் மூசசு்ததிணறல் (dysponea).

2. �காளபட்ட நு்ேயீேல் சைகாரந்த 

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாஸிஸ்: உதடு்ள, 

மூககு, வகாய் குேல்வ்ள ைற்றும் கு்டல் 

ரபகான்றவற்றில் சீழபுணணகா்்ததக் ்�வுப் 

புண்ள ஏற்படுதல்.

3. ரதகால் ர்கா்ைல் சைகாரந்த 

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாஸிஸ் ர்கா்ை்�வுப் 

புண்ள ரதகால், வயிற்றுப்பகுதி சுவர ைற்றும் 

பதகாண்்டயில ஏற்படுதல்.

4. பேவிை ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாசிஸ் ்காய்சசைல் 

இே்தத ரசைகா்் உயிே்கு்றபகாடு (anoxia) 

பவள்ள அணு கு்றப்பகாடு நி்லைகான 

்ல்லீேல், ைணணீேல் வீக்ம் ைற்றும் பல 

நிணநீர சுேப்பி்ள பபருக்ம்.

9.4.4  ஆய்வக கண்டறிவு

i. ைகாதிரிப்பபகாருள்ள சைளி, எலும்பு ைஜ்்ே 

நிணநீர முடிசசு்ள, ரதகால் ர்கா்ைப்ப்டலம் 

சைகாரந்த ்�வுப் புண்ள ைற்றும் புற 

இே்தத பைணப்டலம் ரபகான்ற்வ 

ரசை்ரிக்ப்படுகின்றன.

அ.  ர�ேடி ஆய்வு

எலும்பு ைஜ்்ே ைற்றும் புற இே்தத்ததில் 

இருந்து பைல்லிை ைற்றும் அ்டர்ததிைகான ப்டலம் 

தைகாரிக்ப்ப்ட ரவணடும் ைற்றும் ்கால்ர்காபுரளகார 
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பவள்ள ஜிம்சைகா அல்லது ்ேட சைகாைங்்ள 

ப்காணடு சைகாைரைற்றப்ப்ட ரவணடும்.

பூஞ்சைைகானது, சிறிை, நீளவட்ட ஈஸ்ட ரபகான்ற 

பசைல்்ளகா் விட்ட்தது்டன் ஒற்்ற உட்ரு அல்லது 

பல உட்ரு பசைல்்ள ைற்றும் எப்ரபகாதவது, பபரிை 

(giant) பசைல்்ளில் உளரளயும் உளளன.

பூஞரசை வளர்ச்சி

ைரு்ததுவ ைகாதிரிப் பபகாருட்ள சைகாப்ேகாட 

ப்டகஸ்டரேகாஸ் அ்கார (SDA) ஊ்ட்்ததில் ைற்றும் 

மூ்ள இருதை வடிசைகாறு (BHI) ஊ்ட்்ததில் 

ஆன்டிபகாைடிக ைற்றும் அசிடி்்டரைகான் 

உடபசைலு்ததப்படடு 25°C ைற்றும் 37°C 

பவப்பநி்லயில் இன்குரபட பசைய்ைப்படுகிறது. 

சைகாப்ேகாட ப்டகஸ்டரேகாஸ் அ்கார ஊ்ட்்ததில் 

குழுக்ளகானது, பவளிறிை (albino) அல்லது 

பழுப்பு நிற்ததில் ரதகான்றுகின்றன. பவளிறிை 

வ்்்ள பவள்ள நிற்தது்டன் ரைல் 

ர�காககிை ்ெபகாக்்ள ப்காண்ட்வ பழுப்பு 

வ்்ைகானது தட்்டைகான குழுக்ள இளம்பழுப்பு 

அல்லது அ்டரபழுப்பு நிற குழுக்ளகா் 7 �காட்ளில் 

இருககும். ரைலும் 37 டிகிரி இல் இன்குரபட 

பசைய்யும் பபகாழுது குழுக்ள குறுைணி்ளில் 

இருந்து பசைகாேபசைகாேப்பகான சைளிப்ரபகான்று ைற்றும் 

14 �காட்ளில், பகால்- ஏடு நிறைகானது இளம் பழுப்பு 

நிற்ததில் இருந்து, பழுப்பு நிறைகா் ைகாறுகிறது

ii. சிகிச்ரசை

பேவககூடிை ைற்றும் பிற திேவ்ததன்்ை 

ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ைகாஸிககு சிகிச்சை அளிக் 

ஆம்ரபகாப்டரிசின் B- வைங்்ப்படுகிறது.

9.5  சைநதர்ப்பவோத ரம்க்கோஸிஸ்

சைந்தரப்பவகாத ைண்டல பூஞ்சை பதகாற்று்ளகானது 

ர�காைகாளி்ளில் உ்டலில் பவளிப்ப்்டைகா் 

பதரிைகாத (உளளகாரந்த) ர�காய்தகாக் நி்லயில் 

்காணப்படுகின்றன. இது விருந்ரதகாம்பி்ளில் 

ர�காய் உண்டகாககும் திறன் அற்ற அல்லது அசு்ததம் 

உண்டகாககும் பூஞ்சை்ளகால் உண்டகாக்ப்படுகிறது. 

புற்றுர�காய், இே்ததப்புற்று ர�காய் ரபகான்ற 

அக்காேணி்ள அல்லது ர�காய் எதிர்ப கு்றக்ச 

பசைய்யும் சிகிச்சை ைற்றும் எயிடஸ் ரபகான்ற 

புறக்காேணி்ளகால் சைந்தரப்பவகாத பதகாற்று்ள 

ஏற்படுகிறது எடு்ததுக்காடடு்ள: ர்ன்டிடிைகாஸிஸ், 

கிரிப்ர்டகாக்காகர்காசிஸ், ்சைர்கா்ைகர்காசிஸ் 

ரபகான்ற்வ்ள ஆகும்.

9.5.1  ்கன்டிடியோஸிஸ்

ர்ன்டிடிைகாஸிஸ் என்பது பபகாதுவகா் ைனிதர்ளில் 

்காணப்படும் பூஞ்சைர�காய் ஆகும். அ்வ உ்டலின் 

சைளிசைவவு ரதகால், �்ம் ைற்றும் உளளுறுப்பு்்ள 

பகாதிப்ப்்டைச பசைய்கின்றன. ர்ன்டி்டகா 

அல்பி்ன்ஸ் என்று அ்ைக்ப்படும் பூஞ்சை 

ரபகான்ற ஈஸ்ட்ளகால் உண்டகாக்ப்படுகின்றது. 

பதகாற்றகானது குறுகிை தீவிே அல்லது நீண்ட 

்கால ர�காைகா்வும் ரைற்புற அல்லது ஆழந்த 

பதகாற்றகா்ரவகா இருக்லகாம். இ்வ முககிைைகா் 

ர�காய் எதிரபகாற்றல் கு்றவகான நி்லயில் 

உளள �பரில் இேண்டகாம் நி்ல பதகாற்று்ளகா் 

்காணப்படும்

ர்ன்டி்டகா ஆல்பி்ன்ஸ் 

பூ ஞ ் சை ் ர ள 

பபரும்பகாலகான பிறப்புறுப்பு 

( ர ை கா னி க கு ை கா ய் ) 

ப கு தி ் ளி ல் 

ஈஸ்ட பதகாற்றுககு ்காேணைகாகின்றன. 

இைற்்்யிரலரை பிறப்புறுப்பு பகுதி்ள 

ஈஸ்டி்ன சைரி சைைநி்லயிலும், அதனு்டன் 

ர்ன்டி்டகா ைற்றும் பகாகடீரிைகாக்்ள 

ப்காணடுளளன. சில பகாகடீரிைகாக்ளகான 

(லகாகர்டகாரபசில்லஸ்) ஈஸ்டின் 

அதி் வளரசசியின் மீது பசைைல்படடு 

தடுக்ப்படுகின்றன. எனரவ அதன் சைைநி்ல 

த்ர்தபதறிை முடியும்.

்�ோய் உருவோதல் மறறும் ்�ோயியல்

ர�காயுண்டகாககும் திறன் ப்காண்ட சில 

�சசு்ததன்்ை மிக் ்காேண்ளகான �சசுக்ள 

ப�காதி்ள ைற்றும் ஒடடுதல் ரபகான்ற்வ்ள 

்காேணைகாகின்றன. புரேகாடடிரன்ஸை உற்ப்ததி 

பசைய்வதகால் நுணணுயிர்ள எபிதீலிை பசைல்்ள 

அல்லது எணர்டகாதீலிை பசைல்்ளின் மீது 

ஒடடிகப்காளகின்றன. பிறகு ர்ன்டி்டகாவின் 

ஈஸ்டபசைல்்ள விருந்ரதகாம்பியின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

திசு்வ தகாககுகின்றன. ைற்றும் அவவி்ட்ததில் 

குழு வளரசசி அ்்டகின்றன. அல்லது அ்வ 

ஆைைகா் பசைன்று விருந்ரதகாம்பியின் திசுக்்ள 

தகாககி பல்ரவறு ைரு்ததுவ அறிகுறி்்ள 

உண்டகாககுகின்றன.
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மருத்துவ தனிச்சிைபபுகள்

ர்ன்டி்டகா சிற்றினங்்ள உ்டலின் சைளி 

சைவவு ரைற்பேப்பில் இைல்பு கூடடுயிரி்ளகா் 

்காணப்படுகின்றன. அ்வ சைகாத்ைகான 

சூழநி்லயி்ன அ்்டயும் பபகாழுது 

ர�காயுண்டகாககுகின்றன. இப்பூஞ்சை்ள ரபகான்ற 

ஈஸ்ட்ள சைளிசசைவவு ைற்றும் ரதகால் பேப்பில் 

குழுவளரசசி அ்்டகின்றன. விருந்ரதகாம்பியின் 

ர�காய் எதிரப்பு்ததிறன் கு்றயும் பபகாழுது 

அ்வ ஆழந்த திசுக்ளுககுள நு்ைகின்றன. 

அ்வ்ள சைகாதகாேண ்�வுப்புணணகா் இருந்து 

ைண்டலங்்ளில் பதகாற்று்்ள உண்டகாககி 

வகாழவில் அசசுரு்தத்ல ஏற்படு்ததலகாம்.

ைரு்ததுவ பவளிப்பகாடு்ளில் ர்ன்டிடிைகாஸிஸ் 

இேணடு பபரும் பிரிவு்ளகா் பிரிக்ப்படடுளளன, 

அ்வைகாவன

1.  ததோறறுகிை ்�ோய்கள்

அ. சைளிச்சைவவு ்தோல் சைோர்நது ஈடு்படுதல்

i.  வோய்  ்கன்டிடியோசிஸ் பபகாதுவகா் ர்ன்டி்டகா 

அ்ைப்பு்ள வகாய்குழிவின் ரைல் (வகாயில் 

பவணப்டரவு வகாய்குழியின் சைளிசசைவவு்ள மீது 

பல், ஈறு்ள, �காககு மீது பதகாற்று்ள ஏற்படுதல், 

சைளிசைவவு்ளின் ப்டலம் சிவப்பு ரபகாதல் அப்பகுதி 

வேணடு, உரலகா்ச சு்வ ைற்றும் பதகாற்று ஏற்பட்ட 

இ்ட்ததில் எரிசசை்ல உண்டகாககுகின்றன (ப்டம் 9.9).

ii.  உைவுப்போரதயில் ்கன்டிடியோசிஸ்

ர்ன்டிடிைகாக்ள உணவுகுைலின் ரைல் 

தங்கி வளரசசி அ்்டந்து உணவுகுைல் 

அைற்சி உண்டகாககுதல். இ்வ பபரும்பகாலும் 

அறிகுறி்ளற்று அல்லது வயிற்றின் ரைல் 

்ைைப்பகுதி அல்லது பதகாண்்டயில் எரிசசைலு்டன் 

வலி ஏற்படு்ததலகாம்.

ஆ.  ் தோல் அைறசி

i. குைநரத  அரையோரட  (ரடயோ்பர்) ரதகால் 

அைற்சி ர்ன்டி்டகா ரதகால் அடுககு்ள மீது 

தங்கி வளரசசி அ்்டந்து ரதகால் அைற்சி்ை 

உண்டகாககுகின்றன. ர்ன்டிடிைகாசிஸ் ஆனது 

பவண ப்காப்புள குமிழ்ள எரி்ததிேரைட்டஸ் 

சிவந்த தடிப்பு்்ள உருவகாககுகின்றது. 

இ்வ குைந்்த்ளில் பபகாதுவகா் ்காணப்படும் 

பதகாற்றகானது அ்ணைகா்்ட ரதகால் அைற்சி 

அல்லது தடிப்பு்ள என்ற்ைக்ப்படுகிறது.

ii. இரட உைோய்வு: இ்வ ர்ன்டி்டகா பதகாற்றினகால் 

ரதகாலின் ைடிப்பு்ளில் ஏற்படும் அைற்சி ்�வுபுண 

ஆகும்.

இ.  உள்ளோர்நத ஈடு்போடுகள்

ர்ன்டி்டகாக்ள பல்ரவறு உறுப்பு்ளில் தங்கி இே்தத 

ஓட்ட்ததின் வழிரை பசைன்று பல்ரவறு ைரு்ததுவ 

பவளிப்பகாடு்்ள உண்டகாககுகின்றன. ைரு்ததுவ 

பணபு்ளகான சிறுநீர பகா்தக ர்ன்டிடிைகாசிஸ், 

ர்ன்டிடுரிைகா, எணர்டகா்காரடிடிஸ், நு்ேயீேல் 

ர்ன்டிடிைகாசிஸ், மூடடுவகாதம், எலும்பு சீழ 

அைற்சி, மூ்ளஉ்ற அைற்சி (பைனின்்ேடிஸ்) 

ர்ன்டிடீமிைகா (இே்தத்ததில் ர்ன்டிைகா 

பசைப்டிசீமிைகா (இே்தததில் சீழ)

2.  ஒவவோரம ்�ோய்கள்

ர்ன்டிடிைகாவின் வளரசி்த ைகாற்ற 

பபகாருட்ளினகால் ஒவவகா்ை்்ள 

பவளிப்படு்ததுகின்றன. ரதகால் ஒவவகா்ை்ளகான 

உடரிர்ரிைகா, ரதகால் தடிப்பு (எசிைகா) மூசசுககுைகாய் 

ஆஸ்துைகா.

ஆய்வக ்பரி்சைோதரை

i.  மோதிரிகள்:

பதகாற்றில் ஈடுபடும் இ்ட்ததின் அடிப்ப்்டைகா் 

ப்காணடு வகாய், பவ்ேனகா(்ருப்்ப 

வகாய்குைகாய்) சைளி ரபகான்றவற்றிலிருந்த ைகாதிரி்ள 

ரசை்ரிக்ப்டுகின்றன.

அ. ்�ைடி ்பரி்சைோதரை:

கிேகாம் சைகாைரைற்றல் LPCB ைற்றும் KOH ஈே 

பைௌன்ட ரபகான்ற மு்ற்ள ஈஸ்ட பசைல்்்ள 

்காடசிப்படு்தத பைன்படுகின்றது.

ஈஸ்ட பசைல்்ள ரதகாேகாைைகா் 4-8 அரும்பு 

விடுதல் ைற்றும் ரபகாலிைகான ்ெப்பகாக்ள 

உற்றுர�காக்ப்படுகின்றது.
்படம் 9.9: வகாய் ர்ன்டிடிைகாசிஸ்
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ஆ. பூஞரசை வளர்பபு

ைரு்ததுவ ைகாதிரி்்ள சைகாப்ேகாட ப்டகஸ்டரேகாஸ் 

அ்காரில் ஆன்டிபைகாடிக்ளு்டன் 25°C ைற்றும் 37°C 

(ப்டம் 9.10) இன்குரபட பசைய்த வளரக் இைலும். 

குழுக்லகானது 3-4 �காட்ளில் பகால் ஏடு நிற்ததில் 

பைன்்ைைகான ப்சைரபகான்று ரதகாற்றைளிகின்றன.

ர்ன்டி்டகாவின் சில சிற்றினங்்ளகான ர்ன்டி்டகா 

ஆல்பி்ன்ஸ், ர்ன்டி்டகா லிப்ரபகா்லடி்கா, 

ர்ன்டி்டகாகரூசி, ர்ன்டி்டகா கிளகாப்ரே்டகா.

ii  சிைபபு ்சைோதரைகள்

தெர்ம் குைோய் ்சைோதரை (Germ tube test)

ர்ன்டி்டகா சிற்றின்ததின் வளரசசி ் ல்வ்ை ஆடு 

அல்லது ைனித ஊநீரு்டன் வி்னப்புரிந்து 37°C ககு 

2 முதல் 4 ைணி ர�ே்ததிற்கு இனகாகுரலட பசைய்ை 

ரவணடும். ்ல்வ திேவ்ததின் ஒரு துளி்ை 

ஸ்்லடின் மீது ்வ்தது ்ண்டறிைப்படுகின்றது. 

ஈஸ்ட பசைல்்ளிருந்து நீணடு குைகாய் ரபகான்ற 

நீசசி்ள ்காணப்படுகின்றன. பேரம் குைகாயின் 

பசைைல் விளக்ம் பேனகால்டஸ்–பிேகார்ட நி்ழவு 

என அறிைப்படுகிறது.

உயிரி்வதி ்சைோதரை

சைரக்்ே ப�காதி்ததல் ைற்று உடகிேகி்ததல் 

ரசைகாத்ன்ள ர்ன்டிடிைகாவின் சிற்றினங்்்ள 

்ண்டறிைவதற்கு பைன்படுகின்றன. 

ர்ன்டி்டகாஆல்பி்ன்ஸ், குளுகர்காஸ் ைற்றும் 

ைகால்ர்டகா்ஸை ப�காதிக்ச பசைய்கின்றன.

9.5.2  கிரிப்டோகோ்க்கோஸிஸ்

கிரிப்ர்டகா்காகர்காஸிஸ் என்பது ்டு்ை வகாய்ந்த, 

சிறிது, ்டு்ை வகாய்ந்த, அல்லது �காளபட்ட 

பூஞ்சை ர�காய் ஆகும். இது கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் 

நிரைகாபகாரைன்ஸ் என்று உ்ற ஈஸ்டனகால் 

உண்டகாக்ப்படுகிறது. இது ைனிதர ைற்றும் 

விலங்கு்ளுககு ர�காய் உண்டகாககுகிறது. இது 

சைந்தரப்பவகாத ர�காய்்தபதகாற்றிக்கா் நு்ேயீே்லப் 

பகாதிககிறது. இே்தத ஒட்ட்ததின் வழிைகா் உ்டலின் 

பல்ரவறு பகுதி்ளுககு பேவி, குறிப்பகா் ை்ததிை 

�ேம்பு ைண்டல்ததி்ன பகாதி்தது பைனின்ர்கா 

என்சைப்லடடிஸ் (மூ்ள வீக்ம்) வி்ளவிககிறது.

கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் என்ன ஏற்படு்ததுகிறது? 

பைனின்பேடடிஸ் (மூ்ள உ்ற) பல்ரவறு 

கிருமி்்ள உளள்டககிை பகாகடீரிைகா, 

பூஞ்சை,ைற்றும் ்வேஸ்்ளகால் உண்டகாக் 

முடிைலகாம். Q இேணடு வ்்ைகான பூஞ்சை்ள 

கிரிப்ர்டகா்காக்ல் பைனின்பேடடிஸ் 

(மூ்ள உ்ற வீக்ம்) ஏற்படு்தத முடியும். 

அ்வ கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் நிரைகாபகாரைன்ஸ் 

ைற்றும் கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் ர்டடி என்று 

கூறுப்படுகிறது. இது, ஆரேகாககிைைகான 

ைனிதர்ளின் அரிதகான ர�காய்.

த்வல் துளி

்�ோய் நிரல மறறும் ்�ோயியல்

சிறிை வடிவம் அல்லது பபசிடிரைகா ஸ்ரபகார்ள, 

உளளிழுக்ப்படும் பபகாழுது, கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் 

ர�காய் பதகாற்றகானது ஏற்படுகிறது. ர�காய் 

தடுப்பு ைண்டலம் பலவீனம் அ்்டயும் 

வ்ே, பூஞ்சைைகானது பசைைலற்ற நி்லயில் 

நு்ேயீேலில் இருக்லகாம். பிறகு அ்வ ை்ததிை 

�ேம்பு ைண்டல்ததிற்கு ைற்றும் உ்டலின் பல்ரவறு 

பகுதி்ளுககும் பேவ முடியும்.

்படம் 9.10: ர்ன்டி்டகா (அ) ரைகரேகாஸ்ர்காப்பிக புறரதகாற்றம் (ஆ) ்ைகரேகாஸ்ர்காப்பிக புறரதகாற்றம் 

(இ) பேரம் குைகாய்
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மருத்துவ தவளிப்போடுகள்

கிரிப்ர்டகா்காகர்காஸின் ைரு்ததுவ பவளிப்பகாடு்ள 

உ்டலில் உளள பகுதி்ை சைகாரந்தகாகும்.

i.  நுரையீைல் சைோர்நத கிரிப்டோகோ்க்கோஸிஸ்

நு்ேயீேல் கிரிப்ர்டகா்காகர்காஸிஸ் பபகாதுவகா் 

சுவகாசைப்பகா்தரை பூஞ்சையின் சிறுது்ள்ள 

உளரள நு்ைவதற்கு வழிைகா் உளளது. அதன் 

பதகா்டரசசிைகா் பிற நு்ேயீேல் பகுதி்ளுககும் 

பேவுகிறது. வறடடு இருைல், கு்றவகான ைகாரபுவலி, 

அல்லது ்காய்சசைல் அற்றும், நு்ேயீேல் முழுவதும் 

சிறிை வழுவழுப்பகான து்ள்ள இருப்பது இதன் 

அறிகுறி்னகாகும்.

ii. மத்திய �ைம்பு மண்டலம் கிரிப்டோகோ்க்கோஸிஸ் 

ை்ததிை �ேம்பு ைண்டலம் கிரிப்ர்டகா்காகர்காஸிஸ் 

மூ்ள ைற்றும் மூ்ள உ்றயில் ஏற்படும் 

பதகாற்று பைனின்ர்காஎன்சை்பலகாடிஸி்ன 

(மூ்ள உ்றஅைற்சி) ஏற்படு்ததுகிறது. 

மூ்ள தணடுவ்ட திேவதி்ததில் ்காணப்படும் 

்�டேேன் ஆதகாேங்்ளகான அஸ்பகாேஜின் 

ைற்றும் கிரிைடிவின் ஈஸ்ட வளரசசி்ை 

பசைறிவூடடுகிறது. அறிகுறி்ளகானது, குைட்டல், 

த்லசுற்றல் பலவீனைகான நி்னவகாற்றல், 

ைங்கிைபகார்வ, ைற்றும் ஒளி்ை ்ண்டகால் 

அசசைம் ஏற்படுதல் ரபகான்ற்வைகாகும். பபரிதகான 

து்ள்ளு்டன் கூடிை பசைரிபேல் ்�வுப் புண்ள 

கிரிப்ர்டகா்காகர்காைகா என்று அ்ைக்ப்படுகின்றன.

iii.  உள்ளுறுபபுகள் சைோர்நத கிரிப்டோகோ்க்கோஸிஸ்

வைக்ைகா் இந்த ர�காய் பதகாற்றகானது, 

முதன்்ைைகான இ்ட்ததில் இருந்து ்ண�ேம்பு்ள 

ைற்றும் மூ்ள உ்ற்ளுககுள பிேரவசிககிறது. 

ைண்்ட ஒடடினுள ஏற்படும் அழு்தததின் 

வி்ளவகா் ர�காைகாளின் ்ணபகார்வ 

இைப்பு ஏற்படுதல் இேணடு வ்்ைகான 

தனி்ததுவைகான ்ணபகார்வ இைப்பு்ள உளளன. 

அ்வைகான்வ வி்ேவகா் ்ணபகார்வ இைப்பு 

(12 ைணி ர�ே்ததிற்குள) ைற்றும் பைதுவகான ்ண 

பகார்வ இைப்பு(சில வகாேங்்ள முதல் ைகாதங்்ள)

ஆய்வக கண்டறிவு

i.  மோதிரிப த்போருள்கள்

ஊநீர, மூ்ளதணடுவ்டதிேவம் ைற்றும் பிற உ்டல் 

திேவம் ைகாதிரி்ள ரசை்ரிக்ப்படுகின்றன.

அ. ்�ைடி ்பரி்சைோதரை

10% நிகரேகாசின், அல்லது இந்திைன் இங்க 

சைகாைரைற்றம், கிேகாம் சைகாைரைற்றம், ைற்றும் LPCB ஈஸ்ட 

பசைல்்்ள ்காணப்பைன்டுபடு்ததப்படுகின்றன.

உயிரதிசு பபகாருட்ள அமில- சிவ ைற்றும் 

ர்காரைகாரிஸ் பை்ததில்ைன் சில்வர சைகாைம் 

ப்காணடு சைகாைரைற்றபடடு திசுக்ளில் உளள 

பூஞ்சை பசைல்்்ள உற்று ர�காக்லகாம். 

தனி்ததுவைகான வட்ட வடிவில் வழுவழுப்பகான 

உ்ற்ளு்டன் கூடிை உருண்்டைகான 

அரும்புவிட்ட ஈஸ்ட பசைல்்்ள பகாரக் முடியும். 

(ப்டம் 9.11அ) கிேகாம் பகாசிடிவ அரும்புவிடும் ஈஸ்ட 

பசைல்்ள கிேகாம் சைகாைரைற்றம் மூலம் பசைய்து 

்காடடுப்படுகிறது.

ஆ.  பூஞரசை வளர்பபு

ைரு்ததுவ ைகாதிரி்்ள சைகாப்ேகாட ப்டகஸ்டரேகாஸ் 

அ்கார, பற்வ வி்த அ்காரில் (BSA) 

வளரக் முடியும். அவற்்ற 37°C இன்குரபட 

பசைய்ைப்படுகின்றன. குழுக்ள ஆனது SDA 

ஊ்ட்்ததில் வழுவழுப்பகா், பகால் ஏடு நிற்ததில் 

இருந்து பழுப்பு நிறககுழுக்ளகா் உளளன. 

(ப்டம் 9.11 ஆ) BSA ஊ்ட்்ததில் ஆேம்பபபகாருளகானது 

பிரனகாரலகாஆகஸிர்டஸ் ப�காதியினகால் 

பைலனினகா் ைகாற்றப்படுவதகால் குழுக்ள பழுப்பு 

நிறைகா் (Brown) உளளன (ப்டம் 9.11இ).

்படம் 9.11: கரிப்ர்டகா்காக்ஸ் (அ) உ்ற சைகாைரைற்றம் (ஆ) SDA ரைல் (இ) BSA ரைல்
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ii.  சிகிச்ரசை:

1. ஆம்ரபகாப்டரிசின் B புளு்சைடர்டகாசின் 

தூணடுதல் ைற்றும் பேகாைரிப்பு சிகிச்சை்கா் 

இ்ணந்து ப்காடுக்ப்படுகின்றன.

2. புளுகர்காரனகாசைகால் பரிந்து்ேக்ப்படுகிறது.

சுரு்ககம்:

விருந்ரதகாம்பி-ஒடடுணணி பதகா்டரபின் 

அடிப்ப்்டயில் பூஞ்சை்ள மூன்று வ்்்ளகா்ப் 

பிரிக்ப்படடுளளன. ்ைக்காலஜி ஆய்வ்ங்்ளின் 

பதகாழிலகாளர்்ளச சைகாரந்த சில பூஞ்சை ர�காய் 

்காேணி்ள உளளன. இவற்்ற தவிரக் 

பகாது்காப்பு �்்டமு்ற்ள ைற்றும் உப்ேணங்்ள 

பகாது்காப்பு அளவு்ள அல்லது உயிர ்காககும் 

அளவு்ள(BSI) பைன்படு்ததப்படுகின்றன. 

த்ல முடியிலுளள தணடு பகுதியில் ஏற்படும் 

பதகாற்றகாகும். இது அைற்சிைகா் (எ.்கா ர்ரிைகான் 

ரபவஸ்) அல்லது அைற்சிைற்ற (்ரும்புளளி, 

ரசைப்ரேகாடிக ப்டரை்்டடடிஸ்) பதகாற்றுககு 

உளளகான முடி்ள பபகாழிவற்று ைற்றும் சைகாம்பல் 

நிற்ததில் ரதகாற்றைளிககும். ைரு்ததுவ ைகாதிரிப் 

பபகாருட்ள ஊடஸ் விளககுககு உடபடு்ததப்படு்ததப் 

படுகின்றன. ஊடஸ் ்ணணகாடி 9% நிக்ல் 

ஆக்ஸைடுயு்டன் ரபரிைம் சிலிர்ட்்ட ப்காண்டது. 

ர்ன்டிடிைகாசிஸ் ஆனது பவண ப்காப்புள 

குமிழ்ள எரி்ததிேரைட்டஸ் சிவந்த தடிப்பு்்ள 

உருவகாககுகின்றது. இ்வ குைந்்த்ளில் 

பபகாதுவகா் ்காணப்படும் பதகாற்றகானது 

அ்ணைகா்்ட ரதகால் அைற்சி அல்லது தடிப்பு்ள 

என்ற்ைக்ப்படுகிறது

சுய மதிபபீடு

சைரியோை விரடரயத் 

்தர்நததடு்ககவும்

1. ைரு்ததுவ ்ைக்காலஜியின் தந்்த

 ஆவகார

அ.  பகாஸ்சசைர

ஆ.  ரேைணட ேகாககுபவஸ் சைகாப்ேகாட

இ.  ேகாபரட ர்காச

ஈ.  ஆண்டன் டி பகாரி

2. ஆழந்த ்ைகர்காசிஸி-ன் ஒரு உதகாேணம் 

 ஆகும்.

அ.  உளளகாரந்த ஆ.  (சைந்தரப்பவகாத)

இ.  இேணடு ஈ. இ்வரைகாதுமில்்ல

3. ்்டைகாரபிக பூஞ்சை்ளின் ஒரு உதகாேணம்

 ஆகும்

அ.  ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ைகா

ஆ.  மியூக்ர

இ.  கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ்

ஈ. இ்வரைதுமில்்ல

4. ரபயிய்ட (Phaeoid) பூஞ்சை்ள  

என்றும் அ்ைக்ப்படுகின்றன.

அ.  ் ருப்பு ஈஸ்ட ஆ.  பவள்ள ஈஸ்ட

இ.  ரைகால்ட்ள ஈ. இ்வரைதுமில்்ல

5. டினீைகா பகாரரப (Tinea Barbae) 

எனவும் அ்ைக்ப்படுகிறது

அ.  ரசைற்றுப்புண ஆ. ஆன்ர்கா்ைகர்காசிஸ்

இ.  பகாரபரஸ் இடச ஈ. இ்வரைதுமில்்ல

6. ்ணணீர வடிவ ்ைகரேகார்கான்டிைகா

ல் ்காணப்படும்.

அ.  T. பைன்்டகாகரேகாஃ்படடு்ள

ஆ.  T ேப்ேம்

இ.  T. பவரர்காசைம்

ஈ.  இ்வரைதுமில்்ல

7.  ைதுேகா பகாதம் 

என்ற்ைக்ப்படும்.

அ. பிய்டேகா ஆ. டினிைகா பபடிஸ்

இ. ்ைசீர்டகாைகா ஈ. இ்வரைதுமில்்ல

8.  ்டகாரலிங் ர�காய் 

என்ற்ைக்ப்படும்.

அ. கிரிப்ர்டகா்காக்ஸிஸ்

ஆ. ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாஸிஸ்

இ. ர்ன்டிடிைகாசிஸ்

ஈ. இ்வரைறுமில்்ல

9.  மூலம் அ்ணைகா்்ட 

தடுப்பு்ள (Diaper rash) ஏற்படுகிறது.

அ. ப்டரரைர்டகா்படஸ்

ஆ. ஹிஸ்ர்டகாப்பளகாஸ்ரைகாைசிஸ்

இ. ர்ன்டிடிைகாசிஸ்

ஈ. இ்வரைதுமில்்ல
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10.  ன் பசைைல்விளக்ம் 

ரினகால்டஸ் –ப்ேகாட நி்ழவு என்ற்ைக்ப்படும்.

அ. ஆர்தரேகாஸ்ரபகார

ஆ. களகாமிர்டகாஸ்ரபகார

இ. பேரம்குைல்

ஈ. இ்வரைதுமில்்ல

பின்வரும் விைோ்ககளு்ககு விரட தருக

1. ்ைக்காலஜி (Mycology) வ்ேைறு

2. விருந்ரதகாம்பி ஒடடுணணி பதகா்டரப்புமு்ற 

என்ன?

3. �சசுதன்்ையு்்டை பூஞ்சை்ள எ்வ?

4. ்ைர்காஸிஸின் வ்்்்ளப் பற்றி 

விவகாதிக்வும்?

5. ஏரேகா்ைக்காலகாஜி (Aeromycology) 

வ்ேைறு

6. ரபகாலி்ெப்ரபகா (Pseudohyphae) என்றகால் 

என்ன?

7. ்்டைகாரபிக பூஞ்சை்ள என்றகால் என்ன?

8. பூஞ்சையின் பவஜிடர்டடிவ அ்ைப்பு பற்றி 

சுருக்ைகான குறிப்பு வ்ே்?

9. பூஞ்சை்ளின் இனப்பபருக்ம் பற்றி எழுது்

10. புஞ்சை்ளின் வ்்ப்பகாடு்்ளப் பற்றி 

சிறுகுறிப்ப வ்ே்?

11. ரதகால் பூஞ்சை்ளின் ைரு்ததுவ அம்சைங்்ள 

ைகா்வ?

12. ப்டரதகாை்ே்த பதகாற்று வ்ேைறு?

13. ப்டரைர்டகா்பட்ளின் ்ைகரேகாஸ்ர்காபிக 

ைற்றும் ரைகரேகாஸ்ர்காப்பிக புறரதகாற்ற்ததின் 

அடிப்ப்்டயில் ரவறுபடு்தது்.

14. ைதுேகா்ைகர்காசிஸ் என்றகால் என்ன?

15. ்ைசீர்டகாைகாவின் வ்்ப்பகாடு பற்றி 

சிறுகுறிப்பு வ்ே்?

16. ஆைைகான ்ைகர்காஸிஸ் வ்ேைறு?

17. ஹிஸ்ர்டகாபிளகாஸ்ரைகாசிஸ்-ன் ைரு்ததுவ 

அம்சைங்்்ள விரிவகா் விவரி?

18. சைந்தப்பவகாத ்ைகர்காசிஸ் என்றகால் என்ன?

19. ர்ன்டிடிைகாசிஸின் ஆய்வ்க ்ண்டறித்ல 

விவகாதிக்வும் ?

20. பேரம் குைகாய் வ்ேைறு?

21. ரதகால் சைகாரந்த அைற்சி என்றகால் என்ன?

22. பைனிங்ர்கா என்பசைஃபகாலிடிஸ் குறிப்பு 

வ்ே்?

23. உ்றயு்்டை ஈஸ்ட என்றகால் என்ன?

24. கிரிப்ர்டகா்காக்ஸிஸ்-ன் ைரு்ததுவ அம்சை்த்த 

சுருக்ைகா் எழுது்?

25. ர்ன்டிடிைகா ைற்றும் கிரிப்ர்டகா்காக்ஸ் 

ரவறுபடு்தது்?
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மருத்துவ வவரலாஜி
இயல்

10

இயல் திட்டவவர
10.1  வைரஸ்களின் பரிமாணத்தாற்றம்
10.2  வைரஸ்கவை ைைரததல்
10.3  ஹெரபஸ வைரஸ
10.4  ஹெபபடிடிஸ வைரஸ
10.5  ்ரபிஸ வைரஸ
10.6  மனித ்�ாய் தடுபபாற்றல் குவ்றக்கும் 
வைரஸ (எச்.ஐ.வி)
10.7  ஆர்பா வைரஸ

மாணைர்கள்  இபபாடபபகுதிவைப  பயின்்ற 
பி்றகு,

 • மனிதர்களுக்கும் விலங்கு்களுக்கும் 
வரும் ந�ோய், வவரஸ்களின் 
முக்கியத்துவம், ப�ோதுவோ்க நதோன்றும் 
வவரஸ பதோற்று, மற்றும் �ோது்கோப்பு 
ந�ோன்்றவற்வ்ற அறிவர.

 • வவரஸ்களின் வவ்க்கள், வடிவவமப்பு 
மற்றும் வளரத்தல் �ற்றி பதரிந்துப்கோள்வர.

 • ந�ோய் நதோன்றும் வவ்க்கள், 
மருத்துவ அம்்சங்்கள், சிகிசவ்ச மற்றும் 
ந�ோய்த்தோக்குதல் �ற்றிய ஆய்வு்கவள 
அறிவர.

 • மோதிரி்களின் ப்சயலோக்்கங்்களின் 
ந்ச்கரிப்பு மற்றும் ந�ோய் மூலக்கூறு்கவள 
்கண்டறிவர.

கற்றல் ந�ாககஙகள் வைரஸ்கள்  ஒருைவ்க 
நியூக்ளிக்  அமிலதவத  
(ஆர.  என்.  ஏ  அல்லது  டி. 
என்.  ஏ)  மரபணுவைக் 
ஹ்காண்டிருக்கும்  ்�ாய்த 
ஹதாறறு  ்காரணி்கள்  ஆகும். 
இவை  20nm  முதல்  300nm 
ைவர விடடம் ஹ்காண்டவை. ஹெல்்கள் பு்ராடடீன் 
உவ்றயிடப படடிருக்கும் (சிலைறறில் இநத உவ்ற 
ஹ்காழுபபு்கைால்  சூழபபடடிருக்கும்).  வைரஸ 
ஹதாறறின்  முழு  அலகு  விரிைான்  எனபபடுகி்றது.  
வைரஸ்கள்,  ்கடடாைமா்க  ஹெல்லினுள்  ைாழும் 
ஒடடுண்ணி்கள்  ஆகும்.  அவை  உயிருள்ை 
ஹெல்்களில்  மடடு்ம  ஹபருக்்கமவடகின்்றன.  
வைரஸ்கவைபபறறிை  படிபபு  வைராலஜி  ஆகும்.  
மாரடடினஸ  ஹபய்ஜிரின்ங்    வைராலஜியின் 
தநவதைா்க அறிைபபடுகி்றார.

10.1  வவரஸகளின் பரிமாணத் ந�ாற்றம்
வைரஸ்களின்  ்தாற்றம்  பறறி  ஹதளிைா்க 
அறிைபபடாவிடடாலும், முக்கிை ்தாற்றததின் இரு 
்்காடபாடு்கள்  சுருக்்கமா்க ஹ்காடுக்்கபபடடுள்ைன.

1.  வைரஸ்கள்  ஓம்புயிரியின்  ஹெல்  மரபணு 
பா்கங்்கைான  நியூக்ளிக்  அமிலததிலிருநது   
(ஆர.  என்.  ஏ  அல்லது  டி.  என்.  ஏ)  ஹப்றபடடு, 
ஹபருக்்கமவடநது,  தானா்க  பரிணாமம் 
அவடநதிருக்்கலாம்.

2.  வைரஸ்கள் ஹபரும்பாலும் ஹெல்லினுள் ைாழும் 
ஒடடுண்ணி்களின்  சிவதநத  ைடிைங்்கைா்க 
இருக்்கலாம்.
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பு்றந�ாற்றம்:

அைவு
வைரஸ்கள், பாக்டீரிைாவைவிட மி்க சிறிைவை்கள். 
ைடிக்்கடடபபடக்கூடிை  வைரஸ்கள்  மாறுபடும் 
அைவில்  மாருபாடு்கவை  ஹ்காண்டுள்ைன.  
இவை்களில்,  ஹபரிை  அம்வம  வைரஸின்  அைவு 
300nm ஆகும்.  20nm ஹ்காண்ட ‘பார்ைா’ வைரஸ 
மி்கச்சிறிை வைரஸ ஆ்க அறிைபபடடுள்ைது.

அவமப்பு மறறும் வடிவம்
விரிைான்்கள்,  ்்கபசிட  எனபபடும்  பு்ராடடீன் 
உவ்றயினால்  சூழபபடடிருக்கும்  நியூக்ளிக் 
அமிலதவத  ஹ்காண்டுள்ைன.    நீயூக்ளிக்  அமிலம் 
மறறும் ் ்கபசிட இவணநது  ‘நியூக்ளி்ைா ் ்கபசிட’ 
என  அவழக்்கபபடுகின்்றது.    ்்கபசிட  ஹபரும் 
எண்ணிக்வ்கயிலான ்்கப்ொமிைர்கைாலானது.  
நியூக்ளிக்  அமிலதிவத  தீங்கு  விவைவிக்கும் 
்காரணி்களிடமிருடநது பாது்காபபதும், ஓம்புயிரியின் 
ஹெல்்களின்  ்மறபரபபின்  மீது  உடனடிைா்க 
ஒடடிக்ஹ்காண்டு  வைரஸ  மரபணுவை 
அறிமு்கபபடுததுைதும், ் ்கபசிட்களின் பணி்கைாகும் 
(படம்  10.1).  இவை  இ்்காெஹீடரல்  (்கன  ெதுரம் 
்பான்று)  மறறும்  திருகு  சுருள்  என  இரண்டு 
ைவ்கைான  ெமச்சீர்கவை  ஹ்காண்டுள்ைன. 
வைரிைன்்கள் உவ்ற உள்ைவை அல்லது உவ்ற 
இல்லாதவை  (naked).  அரும்பாதலின்்பாது, 
இனபஹபருக்்கபபடட  வைரஸ்கள்,  தங்்களின் 
உவ்றயிவன,  ஓம்புயிரியின்  ஹெல்  ெவ்விலிருநது 
ஹபறறுக்ஹ்காள்கின்்றன.  உவ்றைானது 
லிப்பாபு்ராடடீனாலானது.  இதில்,  லிபபிட 
ஓம்புயிரியின்  ஹெல்லில்  இருநதும்,  பு்ராடடீன் 
வைரஸ்களிடமிருநதும்  ஹப்றபடுகின்்றன. 
ஹபப்லாமர்கள்  என்னும்  புரத  துவணைலகு்கள், 
உவ்ற  ்மறபரபபில்  கூரமுவன்கள்  ்பால 
்காணபபடலாம்.
வைரஸ்கள்்களின்  ஒடடு  ஹமாதத  ைடிைம் 
்ைறுபாடு்கவை ஹ்காண்டது. ஹபரும்பான்வமைான 
விலங்கு்களின்  வைரஸ்கள்  ்தாராைமா்க 
உருண்வடைா்க  உள்ைன.  சில  வைரஸ்கள் 
ஒழுங்்கற்ற பிலி்ைாமாரபிக் ைடிைததில் உள்ைன. 
்ரபீஸ வைரஸ்கள் துபபாக்கி குண்டு ைடிைததிலும், 
எ்பாலா வைரஸ �ாரிவழ ைடிைததிலும் மறறும் 
அம்வம  வைரஸ்கள்  ஹெங்்கல்  ைடிைததிலும் 
இருக்கின்்றன.

உைற

ேகப்சிட்

நியூக்ளிக்

அமில

ைமயம்

ேகப்ேசாமியர்

நியூக்ளிேயாேகப்சிட்

ேமட்ரிக்ஸ் புரதம்

நியூக்ளிேயாேகப்சிட்

ெகாழுப்பு உைற

கிைளேகாபுரதம்

கூர்முைன

10.1 ைவரஸ் அைமப்பு

நவதிப்பணபுகள்
வைரஸின்  புரதமானது,  ஆன்டிஜினிக் 
தனிததன்வமயிவன  தீரமானிக்கின்்றது.  சில 
வைரஸ்கள் சிறிை அைவு ்கார்பாவெ்ரட்கவை 
ஹ்காண்டுள்ைன.  ஹபருபாலான  வைரஸ்கள்  
ஹ�ாதி்கள்  ஹபறறிருக்்காது  ஆனால்  ஹரட்ரா 
வைரஸ்கள்  ்பான்்ற  தனிததனவம  ைாய்நத 
ஹ�ாதிவை  ஹ்காண்டுள்ைன.  இது  .  சில 
வைரஸ்கள் சிறிை அைவு ்கார்பாவெ்ரட்கவை 
ஹ்காண்டுள்ைன.  ஹபருபாலான  வைரஸ்கள்  
ஹ�ாதி்கள்  ஹபறறிருக்்காது  ஆனால்  ஹரட்ரா 
வைரஸ்கள்    RNA  ொரநத  DNA  பாலிஹம்ரஸ 
அல்லது டரான்ஸ க்ரிப்டஸ ் பான்்ற தனிததனவம 
ைாய்நத  ஹ�ாதிவை  ஹ்காண்டுள்ைன.  இது  RNA 
வை DNA ைா்க படிஹைடுக்்க உதவுகி்றது.

எதிர்பாற்றல்:
சூரிை  ஒளி,  பு்ற  ஊதா  ்கதிர்கள்  மறறும் 
அைனிைக்கும்  ்கதிரவீச்சு  ஆகிைவை்கள் 
வைரஸ்கவை  ஹெைலிழக்்க  ஹெய்கின்்றன.  
ஹபராக்வெடு,  ஹபாடடாசிைம்  ஹபரமாங்்க்னட, 
மறறும்  ெப்பாகு்ைாவரட்கள்  ்பான்்ற 
ஆக்ஸிஜ்னற்ற  ்காரணி்கள்  பைனுள்ை  வைரஸ 
கிருமி �ாசினி்கள் ஆகும். 

்கரிம  அ்ைாடின்  ்கலவை்கள்  தீவிரமான 
வைரஸ  ஹ்கால்லி்கைாகும்.  குடிநீரில்  கு்ைாரின் 
்ெரபபதனால்  ஹபரும்பாலான  வைரஸ்கள் 
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ஹ்கால்லபபடுகின்்றன.  ஆனால்  அதன் 
ஹெைல்தி்றன்,  ்கரிம  ஹபாருளின்  இருததலினால் 
மாறுபடலாம்.  ஹெபபவடடடிஸ  வைரஸ  மறறும் 
்பாலி்ைா  வைரஸ  ்பான்்ற  சில  வைரஸ்கள், 
கு்ைாரி்னெனுக்கு எதிரபாற்றல் ஹ்காண்டவை.

பாக்டீரிைாவுக்கு எதிரான 
ஆ ண் டி ப ் ை ா ட ்க ள் , 
வைரஸ்களுக்கு  எதிரா்க 
முறறிலும் பைனற்றவை.

வவரஸகளின் பபருககம்
வைரஸ  இரடடிததலுக்கு  ்தவைைான  மரபணு 
த்கைல்,  வைரஸின்  நியூக்ளிக்  அமிலததில் 
உள்ைது.  ்மலும்  இரடடிததலானது  ஓம்புயிரியின் 
ஹதாகுதல் முவ்றயிவன ொரநதுள்ைது.

வைரஸின்  ஹபருக்்கல்  சுழறசி,  ஆறு 
படி  நிவல்கைா்க  பிரிக்்கபபடலாம்.  அவை,  1. 
இவணததல் 2. ஊடுருைல் 3. உவ்ற நீக்குதல் 4. 
உயிர்ைதிப  ஹபாருள்  ்ெரக்வ்க  5.  முதிரச்சி  6. 
ஹைளியீடு
1. இவணத்�ல்
சீரற்ற  ்மாதலினால்,  விரிைான்்கள்  ஹெல்்களுடன் 
ஹதாடரபு  ஹ்காள்ைலாம்.  ஆனால்  ஓம்புரிக்கும், 
அவை்களுக்கும்  இவட்ை  இணக்்கம்  இருநதால் 
மடடு்ம  இவணததல்  �வடஹபறும்.  ஹெல்லின் 
்மறபரபபில்  வைரஸ  இவணைதற்கான 
குறிபபிடட ஏறபி தைம் இருக்்க ்ைண்டும்.
2. ஊடுருவல்
பாக்டீரிைா ்கடுவமைான ஹெல் சுைவர ஹ்காண்டது. 
வைரஸ  நியூக்ளிக்  அமிலம்  மடடு்ம  சிக்்கலான 
ைழிமுவ்ற்களினால்  ஹெல்லினுள்  ஹெல்கி்றது. 
விலங்கு  ஹெல்்களில்  ்கடுவமைான  ஹெல்  சுைர 
இல்வல.  அதனால்  முழு  வைரஸ  ஹெல்லினுள் 
நுவழைலாம்.  ்மலும்  வைரஸ  து்கள்்கள், 
ஃ்ப்்காவெ்டாசிஸ ்பான்று விழுங்்கபபடலாம்.

வை்ராபிக்சிஸ  எனபபடும்  ஒரு 
ஹெைல்முவ்றயினால் உவ்றயுள்ை வைரஸ்களின் 
உவ்ற  ஓம்புயிரியின்  பிைாஸமா  ெவ்வி்னாடு 
இவணநது  வெட்டாபிைாொததில்  நியுக்ளி்ைா 
்காபசிடவட ஹைளியிடுகி்றது.
3. உவ்ற நீககு�ல்
வைரஸின்  நியூக்ளியிக்  அமிலதவத 
்காபசிடடிலிருநது ஹெல்லுள்்ை ஹைளியீடு ஹெய்தல். 

ஹபரும்பாலான  வைரஸ்களில்,  உவ்ற  நீக்குதல், 
ஒம்புயிரியின்  வல்ொ்ொம்்களின்  ஹெைலினால் 
பாதிபபவடயும்.
4. உயிர் நவதிப் பபாருள் நேர்கவக
ஹதாகுபபு,  இவணபபு  மறறும்  ஹைளியீடு  ்பான்்ற 
பல்்ைறு  நிவல்களில்  ்தவைபபடும்  வைரஸ 
நியூக்ளிக்  அமிலம்,  ்காபசிட  புரதம்  மறறும் 
ஹதாதி்கவை  வைரஸால்  ஒருங்கிவணக்்க 
முடியும். கூடுதலா்க சில ஹரகு்லடடர புரதங்்களும் 
ஹதாகுக்்கபபடுகின்்றன.

ஹபரும்பாலான  டி.என்.ஏ.  வைரஸ்கள் 
அவை்களின் நியூக்ளிக் அமிலதவத ஒம்புயிரியின் 
ஹெல்  ்கருவில்  ஒருங்கிவணக்கின்்றன. 
ஹபரும்பாலான  ஆர.என்.ஏ  வைரஸ்கள் 
அவனதது  கூறு்கவையும்  வெட்டாபிைாெததில் 
ஒருங்கிவணக்கின்்றன.
உயிர  ்ைதிபஹபாருள்  ்ெரக்வ்கைானது,  கீ்ழ 
ஹ்காடுக்்கபபடடுள்ை படிநிவல்கவை ஹ்காண்டது.
(i)   வைரஸ நியூக்ளிக் அமிலததிலிருநது ஆர.

என் ஏவிவன படிஹைடுததல் ஹெய்தல்
(ii)   எம்.ஆர.என்  ஏவிலிருநது  ஒவ்ஹைாரு 

புரததவதயும் ஹமாழிஹபைரததல் ஹெய்தல்.
(iii)  வைரஸ நியூக்ளிக் அமிலம் இரடடிததல்
(iv)   ஹபருக்்கமவடநத விரிைான் ்காபசிட்களின் 

பா்கங்்கைான  ்கடடவமபபு  புரதங்்கவை 
ஹதாகுததல்.

5. முதிர்ச்சி
நியூக்ளிக்  அமிலம்  மறறும்  புரதங்்கள் 
ஹதாகுக்்கவல  ஹதாடரநது  ஹபருக்்கமவடநத 
விரிைான்்களின்  ஒருங்கிவணபபு  நி்கழ்கி்றது. 
இது  ஓம்புயிரியின்  உட்கரு  அல்லது 
வெட்டாபிைாெததில் �வடஹபறுகி்றது.  ஹெரபிஸ 
மறறும்  அடி்னா  வைரஸ்கள்  உட்கருவில் 
ஒருங்கிவணக்்கபபடுகின்்றன.  பி்காரனா  மறறும் 
அம்வம  வைரஸ்கள்  வெட்டாபிைாெததில் 
ஒருங்கிவணக்்கபபடுகின்்றன.
6. பவளியீடு
  பாக்டீரிைாவில்  ்காணபபடும் 
ஹபருக்்கமவடநத  வைரஸ்கள்  ஹதாறறுள்ை 
பாக்டீரிைாவிவன  ஹெல்வல  பிைநது 
ஹைளி்ைறுகின்்றன.  ஆனால்  விலங்கு்களில் 
்காணபபடும்  வைரஸ்கள்  ஹபாதுைா்க  ஹெல்வல 
பிைக்்காம்ல்ை  ஹைளி்ைறுகின்்றன. 
ஹெல்லுக்குள்  நுவழைது  முதல்  ஹபருக்்கமவடநத 
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விரிைா்கள்  முதிரநது  ்காணபபடுைது  ைவர 
எக்கிளிடஸ  நிவல  ஆகும்.  வைரஸ்கவை 
ஹெல்்களுக்குள்  பாரக்்க  முடிைதில்வல.  வைரஸ 
்காணாமல் ்பாகி்றது. (படம் 10.2) 

விராயிடகள்
விராயிட்கள்  சிறிை  ெ்கபபிவணபபினால் 
மூடபபடட  ைடடமான  ஒறவ்ற  இவழ  RNA 
மூலக்கூறு்கைாகும்.  அவை  ்கார  இவண்களுடன் 
rod  ்கம்பி  ்பான்று  ்காணபபடும்.  விராயிட்கள் 
இரடடிததலுக்கு  ஒம்புயிரியிவன  ொரநதுள்ைன. 
அவை  சில  தாைர  ஹதாறறு  ்�ாய்்களுக்கு 
்காரணமா்க விைங்குகின்்றன.

பிரிைான் பிரிைான்்கள் சிறிை, புரதததிைாலான 
ஹதாறறு  ்காரணி்கைாகும்.  இவை  பலவிதமான 
மூவை சிவதவு ்�ாய்்கள்  (எ.்கா. குரூஸஃஹபல்ட) 
மறறும் பரம்பவர முதுவம ம்றதி ் பான்்றவை்கவை 
்தாறறுவிக்கின்்றன.

10.2 வவரஸகவை வைர்த்�ல்
வைரஸ்கள்  ஹெல்லினுள்  ைாழும்  ்கடடாை 
ஒடடுண்ணி  என்பதால்,  அவல்கவை 
உயிரற்ற  ைைரச்சி  ஊட்கங்்களில்  ைைரக்்க 
முடிைாது.  வைரஸ்கவை  ைைரக்்க  மூன்று 
முவ்ற்கள்  பைன்படுததபபடுகின்்றன.  அவை 
விலங்கு்களுக்குள்  இனாகு்லஷன்  ்கருவுற்ற 
முடவட அல்லது ஹெல் ைைரபபு.

i)  விலஙகுகளுககுள் இனாகுநலஷன் 
மனி� வவரஸகவை வைர்ச்சி 
பேயவ�றகு பயன்படுத்� முககியமாக 
முவ்றயாகும். இது மனி� ஆர்வைர்களில், 
இனாகுநலஷன் பேயயப்பட்டன.

விலங்கு்களுக்குள்  இனாகு்லஷன்,  இது 
மனிதனில்  ்�ாய்  உண்டாக்கும்  வைரஸ்கவை 
ைைரச்சி  ஹெய்ைதறகு  பைன்படுததபபடட 

படம் 10.2 வைரசின் ைாழ்க்வ்க சுழறசி
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முநதிை்கால  முவ்றைாகும்.  லான்ஸஹடன்நீைர 
மறறும்  பாபபர  (1909),  ்பாலி்ைா  வைரஸவெ 
தனிவமபபடுதத  குரங்கு்கவை  பைன்படுததினர.  
குட பாஸடர  (1931), ்கருவுற்ற ்்காழி முடவடவை, 
வைரஸ்கள்  ைைரபபுக்கு  பைன்படுததினார. 
்கருவுற்ற  முடவட,  வைரஸ  ைைரபபதறகு  பல 
தைங்்கவை ைழங்குகின்்றது.

உைர  விலங்கு்கள்  மடடு்ம,  வைரஸ்கள் 
ைைரபபதறகு உ்கநதவை ஆகும்.  வைராலஜியில் 
பரைலா்க  பைன்படுததபபடும்  விலங்கு 
சுண்ஹடலி்க்ை ஆகும்.

ii ) கருவுற்ற முடவ்டகள் 
a) நகாரிநயாஆலண்டாயிக ேவ்வு (AM)
  ்்காரி்ைா  அலன்டாயிக்  ெவ்வில்  ஹெய்ைபபடும் 
இனாக்கு்லஷன்  வ�வுபபுண்்கவை  (Pocks) 
உருைாக்கும். ஹைவ்்ைறு வைரஸ்கள் ஹைவ்்ைறு 
விதமான  வ�வுபபுண்  ்தாற்றததிவன 
உவடைவை (எ.டு) ைரி்்காலா ைக்சினிைா 
b) அலன்்டாயிக குழி
அலண்டாயிக்  குழியில்  ஹெய்ைபபடும் 
இனாகு்லஷனால்  உடஹெலுததுலால் 
இன்ஃபுளுைன்ொ  மறறும்  சில  பாராவமக்்ஸா 
வைரஸ்களின்  அதி்கபபடிைான  ைைரச்சிவை 
ஹப்றலாம்.
c) ஆம்னிநயாடிக திசுப்வப
ஆம்னி்ைாடிக்  திசுபவபயினில்  ஹெய்ைபபடும் 
உடஹெலுததுதலால்,  இன்ஃபுளுைன்ொ 
வைரஸ்கவை  முதல்நிவல  தனிவமபபடுதத 
பைன்படுகின்்றன.

d) மஞேள் கரு திசுப்வப
கிைாவமடி்ை  மறறும்  ரிக்்கடசி்ை  ்பான்்ற 
சில  வைரஸ்கவை  ைைரபபதறகு  மஞெள்  ்கரு 
திசுபவபயினுள் உடஹெலுததுதல் பைன்படுகின்்றது. 
இன்புளுைன்ொ  வைரஸக்கு  எதிரான  தடுபபூடடு 
ஹபாருள்  தைாரிபபதறகு  ஆலண்டாயிக் 
உடஹெலுததுதல் பைன்படுகின்்றது (படம் 10.3)

iii) திசு வைர்ப்பு
வைரலாஜியின்  முதல்  திசு  ைைரபபு  ஸடீன்ஆரட 
மறறும்  அைரின்  ெ்காக்்கைால்  (1913),  முைலின் 
்கருவிழி துண்டு்களில் ைாக்சீனிைா வைரசிற்கா்க 
பராமரிக்்கபபடடது.  பாக்டீரிைாவினால்  ஏறபடும் 
மாசு, ஹபரிை தவடைாகும் இதில் பைன்படுததபபடும் 
பலவிதமான ைைரச்சி ஊட்கங்்கைாைன:
a) உறுப்பு வைர்ச்சி
சில வைரஸ்கவை தனிவமபபடுதத உறுபபு்களின் 
சிறு துண்டு்கள் பராமரிக்்கபபடலாம்.
(எ.டு)  ்கருவிழி  வைரஸ  ஹதாண்வட  ைவைை 
உறுபபு ைைரச்சியில் ைைரக்்கபபடும் (சுைாெபாவத 
்�ாய் ஹதாறறு்கள்)
b) விரிவான வைர்ச்சி
துண்டாக்்கபபடட  திசுக்்களின்  துண்டு்கள் 
‘விரிைா்க’  ைைரகின்்றன.  இது,  திசு  ைைரபபு 
எனவும்  அவழக்்கபபடுகி்றது.  (எ.டு)  அடினாய்ட 
திசு விரிவு்களில் ைைரக்்கபபடும் அடி்னாவைரஸ 
்கருவுற்ற முடவடயில் வைரஸ ைைரபபு 

10.3 ்கருவுற்ற முடவடயில் வைரஸ ைைரச்சி
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ம�� ைவர�
�� ேகச� ேநா� ைவர�
ஏ�ய� அ�ேனாைவர�

ம�� ைவர�
கா�� ���ைப

��ைட ம�ச�க�� உ�ெச�� த�

ஆ��யா�� உ�ெச�� த�

ேகா�ேயாஆல�டா��
���ட�
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iv) பேல் வைர்ச்சி
திசுக்்கள்  ஹதாதி்களின்  ஹெைலா்லா  அல்லது 
இைரபு ஹெைல்முவ்றயினா்லா ஹெல் பா்கங்்கைான 
பிரிக்்கபபடுகின்்றன. அவை ்கன்று ்கருவின் ஊநீர 
ஆன்டிவப  மறறும்  சுடடி்காடடி  ஃபீனால்  சிைபபு) 
ைைரச்சி  ஊட்கததில்  இவடநிறுததபபடுகி்றது. 
இநத ஊட்கம் படடில்்கள், குழாய்்கள் மறறும் ்படரி 
தடடு்களில்  விநி்ைாகிக்்கபபடுகி்றது.  ஹெல்்கள் 
்கண்ணாடி  ்மறபரபபில்  ஒடடிக்ஹ்காண்டு, 
இன்கு்பஷனுக்கு  பின்  பகுக்்கபபடடு  ஹமல்லிை 
ஒறவ்ற  அடுக்்கா்க,  ஹெல்்கைான  விரிபபுப்பால 
்மறபரபபிவன  ஒரு  ைாரததிறகுள் 
முடிவிடுகின்்றன.  ஹெல்  ைைரச்சி  மூன்று 
ைவ்கபபடும். அவை,
a) மு�ன்வம பேல் வைர்ப்பு
இதல்  ொதாரண  ஹெல்்கள்  உடலிலிருநது 
எடுக்்கபபடடு,  ைைரக்்கபபடுகின்்றன  அவல்கள் 
இநத ைைரச்சி முவ்றயில் குவ்றநத அைவில் ைைர 
தி்றன் ஹபற்றவை. எ.டு. குரங்கு சிறுநீர்கம், மனித 
்கரு சிறுநீர்கம், ்்காழிகுஞசு ்கரு ஹெல் ைைரச்சி.
b) இரடவ்ட வமய பேல் சிறு சிறறினஙகள்
இவை  ஹதாடர  துவணைைரபபில்,  இரடவட 
கு்ரா்மா்ொம்  எண்வணயும்,  சீ்ராைாரா 
ைவ்கவையும் ைரம்புக்குடபடட எண்ணிக்வ்கயில் 
தக்்கவைததுக்  ஹ்காள்கின்்றன.  (எ.டு)  மனித 
ஃவப்ராபிைாஸட
c) ப�ா்டர் பேல் வைர்ப்பு
இவை  புறறு்�ாய்  ஹெல்்களிடமிருநது  ஹப்றபபடட 
ஹதாடரநது ைைரச்சிைவடை கூடிை ஒறவ்ற ைவ்க 
ஹெல்்கைாகும்.  (எ.டு) ஹெல்லா, ஹெப – 2 மறறும் 
KB ஹெல் ைைரபபு
ஹெல் ைைரபபில் வைரஸ ைைாச்சிவை ்கண்டறிதல்
ஹெல்  ைைரபபில்  வைரஸ்களின்  ைைரச்சியிவன 
கீ்ழ உள்ை முவ்ற்களில் ்கண்டறிைலாம்.
1. வேடந்டாபபதிக விவைவு
பல வைரஸ்கள் அவை ைைரும் ஹெல் ைைரச்சியில் 
உருைவமபபு  மாற்றங்்கவை  ஏறபடுததுகின்்றன. 
வெட்டாஹபதிக் விவைவு (PE) வை விவைவிக்கும் 
வைரஸ்கள்  வெட்டாப்தாஜினிக்  வைரஸ்கள் 
எனபபடும்.
2. வைர்சிவ� மாற்ற �வ்ட
ொதாரண  ைைரச்சியில்  ஹெல்லின்  ைைரசிவ்க 
மாற்றததினால் ஊட்கமானது அமிலத தன்வமைா்க 

மாற்றமவடகி்றது.  இதவன  ஊட்கததிலுள்ை 
சுடடிக்்காடடி (ஃபீனால் சிைபபு) நி்றதவத ஹ்காண்டு 
்கண்டுபிடிக்்கலாம்.
3. இரத்� இவணத்�ல்
இரதததவத திரடச்சி ஹெய்ைக்கூடிை வைரஸ்கவை 
ஹெல்  ைைரச்சியில்  ைைரக்கும்்பாது, 
அவை  இருபபவத  ெம  ஹபருச்ொளி்களின் 
எரிக்ராவெட்கவை ்ெரபபதனால் ்கண்டறிைலாம்.
எரித்ராவெட்கள்,  ைைரச்சியில்  ஹபருக்்கமவடயும் 
வைரஸ ஹெல்்களின் ் மறபரபபில் ஒடடி ஹ்காள்ளும். 
இது்ை ‘இரதத இவணததல்’ எனபபடும்.
4. இவ்டயூறு பேய�ல் 
ஹெல்  ைைரச்சியில்    வெ்டாபா்தாஜினிக் 
இல்லாத  வைரஸ்களின்  ைைரச்சிைானது 
வெ்டாபா்தாஜினிக்  வைரஸ்கவை  ஹ்காண்டு 
்ொதிக்்கலாம்.
முதல்  வைரஸசின்  ைைரச்சிவை  இரண்டாைது 
வைரஸ “இவடயூறு ஹெய்து” தவட ஹெய்யும்.
5. மாற்றம்
்கடடி்கவை  உண்டாக்கும்  வைரஸ்கள்  ஹெல் 
மாற்றதவதயும்  ஹதாடரபு  தவட  இழபபிவனயும் 
ஊக்்கபபடுததுகின்்றன.  அதனால்  ைைரச்சிைானது 
மவல  ்பால  குவிநது,  ்காணபபடும்.  இவை  ‘சிறு 
்கடடி்கவை’ உருைாக்குகின்்றன.
6. இமியுநனா ஃபுளுரேன்ஸ
வைரசினால்  பாதிக்்கபபடட  ைைரச்சி்களிலுள்ை 
ஹெல்்கள்,  ஃபுளுரென்ட  இவணக்்கபபடட 
ஆண்டி  சீரம்  பைன்படுததி  ொை்மற்றபபடடு, 
வைரஸ  ஆண்டிஜன்  உள்ைனைா  என  UV 
நுண்்ணாக்கியில் உறறு ்�ாக்்கபபடுகின்்றன.

10.3 பெர்ப்பஸ வவரஸ
இநத  ஹெரபபீஸ  வைரஸ  குடும்பமானது 
நூறறுக்கும்  ்மறபடட  உவ்றயுவடை  டி.என்.
ஏக்்கவை  ஹ்காண்டு  இருக்கி்றது.  இது  மனிதர்கள் 
மறறும் விலங்கு்கவை பாதிக்கி்றது.

வடிவம்
ஹெரபபீஸ  வைரஸ  இ்்காெ்ெடரல்  162 
்்கப்ொமீர்கவை  ஹ்காண்டு  மறறும்  ்�ரான  
இரடவட  இவழ  டி.என்.ஏ  மரபணுவை  
உள்பகுதியில் ஹ்காண்டிருக்கும் . இநத நியூக்ளி்ைா 
்்கபசிட,  ொஸடஹெல்லில்  இருநது  ஹப்றபபடட 
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லிபபிட  உவ்றைால்    சூழபபடடது.  இநத  உவ்ற 
்மறபரபபு  கூரமுவன்கவை  ஹ்காண்டுள்ைது. 
(படம் 10.4) உவ்றக்கும்  ்்கபசிடடுக்கும் இவட்ை 
உள்ைது. இநத உவ்ற ஹ்காண்ட விரிைான் அைவு 
200nm  ஆ்கவும்  உவ்றைற்ற  விரிைன்  100nm 
விடடம் ஹ்காண்டவை.
����ேயா ேக���

இ� அ���
ெகா�� உைற

�.எ�.ஏ

ெபா�ைவ சா��த

ேம�பர�� ைள�ேகா�ரத�
gD

ேம�பர�� ைள�ேகா�ரத�
gB

ேம�பர�� ைள�ேகா�ரத�
gH, gL

ேம�பர�� ைள�ேகா�ரத�
gC

10.4 ஹெரபபீஸ ைைரபபு சிம்பிஸ வைரஸ அவமபபு

வவகப்பாடு
இநத  ஹெரபபஸவிரி்ட  குடும்பம்,  உயிரிைல் 
அடிபபவடயில்  பிரிநது  உடல்  மறறும் 
மரபணு  பண்பு்களின்  அடிபபவடயில்    மூன்று 
துவணக்குடும்பங்்கைா்க வை்கபபடுததபடடுள்ைது.
10.1 மனி� பெர்ப்பீஸ வவரஸகளின் வவககள்

இனங்்கள்
பபயர் பபாதுப்பபயர்

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 1

மனித சிம்பலாக்ஸ 
வைரஸ ைவ்க1

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 2

மனித சிம்பலாக்ஸ 
வைரஸ ைவ்க 2

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 3

்ைரிஸில்லா 
்ஸாஸடர வைரஸ

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 4

எபஸடின்-பார 
வைரஸ

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 5

வெட்டா ஹம்க்லா 
வைரஸ

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 6

மனித B ஹெல் 
லிம்்பாடராபிக் 
வைரஸ

மனித ஹெரபபஸ 
வைரஸ ைவ்க 7

 ஆர. ்்க. வைரஸ

i) ஆல்பா பெர்ப்பஸ வவரஸகள்
குறுகிை   இரடடிததல் சுழறசி    (12-18 மணி்�ரம்) 
மறறும்  பல்்ைறு  ஒம்பு�ர்கவை    ஹ்காண்டது. 
இவை்கள் உணரவு ் ்கங்லிைாவின் மவ்றமு்கமா்க 
உண்டாக்குகின்்றன. (எ.்கா) ஹெரபபஸ சிம்பைக்ஸ 
வைரஸ மறறும் ்ைரிஸில்லா ்ஸாஸடர வைரஸ 
ஆகும்.
ii) பீட்டா பெர்ப்பஸ வவரஸகள்
இவை்கள்  ஹமதுைான  இரடடிததல்  ஹ்காண்டது. 
24  மணி  ்�ரததிறகும்  ்மறபடட  இது 
குறிபபிடட  ஒம்பு�ர்கவை  ஹ்காண்டது 
ஃவபப்ராபிைாஸட்களின்ல �ன்கு ைைரும் இவை 
உமிழ்  நீர  சுரபபியில்  மறறும்  பி்ற  உறுபபு்களில் 
மவ்றமு்க  ஹதாறறிவன உண்டுபண்ணும்.  (எ.்கா) 
‘வெட்டா்ம்கா்லா வைரஸ’
iii) காமா பெர்ப்பஸ வவரஸகள் 
குறிபபிடட  ஒம்பு�ர்கவை  ஹ்காண்டது.  இவை்கள், 
லிம்்பாகிைாஸட  ஹெல்்களில்  இரடடிததல் 
ஹெய்கின்்றன. இவை B அல்லதுT லிம்்பாவெடஸடு 
குறிபபா்க  உள்ைது  மறறும்    ஹதாறறிவன 
நிணநீர  திசுக்்களில்  மவ்றமு்க  ்காறறிவன 
உண்டுபண்ணுகி்றது.  எடுததுக்்காடடுள்: 
எபஸடின்-  பார  வைரஸ.  எடடு  ைவ்கைான 
ஹெரபபஸ    வைரஸ்களில்  உள்ைன.  இைறறின் 
முதன்வம ஒம்பு�ர்கள் மனிதர்கைாகும். இவை்கள் 
மனித  ஹெரபில்  வைரஸ  ைவ்க1  -  8  என்று 
நிைமனம் ஹெய்ைபபடடுள்ைது.

1. பெர்ப்பஸசிம்ப்ைகஸ
இநத  ஹெரபபஸ  சிம்பைக்ஸ  வைரஸ  (HSV)  
ஹதாற்றானது, இைறவ்கைா்க்ை மனிதனில் மடடும் 
ஏறபடுகி்றது.  இவை,  ஆனால்  ்ொதவனக்கூட 
விலங்கு்களில்  பரி்ொதவன்�ாய்    ஹதாறறிவன 
உருைாக்்க முடியும். இவை இரண்டும் ைவ்கபபடும். 
HSV ைவ்க  1  (மனித  ஹெரபபஸ வைரஸ ைவ்க 
1  அல்லது  HSV  ைவ்க  1)  ைாய்  பகுதிவை  சுறறி 
்காணபபடும்  ஹ்காபபைங்்களின் வ�வுபபுண்்களில் 
இருநது  தனிவமபபடுததப  படடும்,  மறறும்  ்�ரடி 
ஹதாடரபு அல்லது ்�ாய்  தாங்கியினால்    பரபபடும் 
நீரததுளியின்  மூலம்  பரவுகி்றது.  HSV  ைவ்க-2 
விறகு  (மனித  ஹெரபபஸ  வைரஸ  ைவ்க  -2 
அல்லது  HSV  ைவ்க  -2)    பி்றபபு  உறுபபு  ்�ாய் 
ஹதாறறுக்கு  ்காரணமாகும்.  ்மலும்  பி்றபபு 
உறுபபின் ைழிைா்க ்கடததபபடுகி்றது.
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ந�ாய நிவல
ஹபரும்பாலும் மனிதனின் ைழக்்கமா்க ்காணபபடும் 
வைரஸ  ஹதாறறு  ஹெரபபஸ  சிம்பலக்ஸ  ஆகும். 
இந்�ாய் ஹதாறறின் ஆதாரங்்கள் உமிழ்நீர ்தால் 
வ�வுப புண்்கள் அல்லது சுைாெ சுரபபி்கள் ஆகும். 
ைவ்க இரண்டில் ்கடததுதல், ஹ�ருங்கிை ஹதாடரபு 
மூலம் ஏறபடுகி்றது மறறும் ஹஜனிடடல் ஹெரபபஸ, 
பி்றபபு உறுபபின் ைழிைா்க பரைலாம்.

இநத  வைரஸின்    ்தால்  அல்லது  ெளி 
ெவ்வு்களில்  ஏறபடும்  பாதிபபின்  ைழிைா்க 
நுவழகி்றது மறறும் குறிபபிடட பகுதியில் ஹபருக்்கம் 
அவடநது. ஹெல்லிருநது ஹெல்லுக்கு பரவுகி்றது. இநத 
ஹெரபபஸ  வ�வுபபுண்்கள்  ஹமல்லிை  சுைருடன்  
ஹ்காபபுைங்்களின்  புண்்கைா்க இருக்கும் இது ைடு 
இல்லாமல் குணமவடயும்.
மருத்துவ பவளிப்பாடுகள்
இதன்  மருததுை  ஹைளிபபாடு்கள்  ்�ாய்  ஹதாறறு 
பகுதிவை  ொரந்த  உள்ைது.  மாலும்,  ைைது, 
விருந்தாம்பியின்  ்�ாஹைதிரபபு,  மறறும் 
ஆன்டிஹஜனிக்  ைவ்க  ஹபாறுத்த  அவமகின்்றது. 
அவை்கள்

1.  ்தால் ொரநத ்�ாய் ஹதாறறுக்்கள்
2. ்்காவழ ொரநத ்�ாய் ஹதாறறு்கள்
3. ்கண் ொரநத ்�ாய் ஹதாறறு்கள்
4. �ரம்பிைல் அவமபபு ்�ாய் ஹதாறறு்கள்
5. உள்ளுறுபபு ்�ாய் ஹதாறறு்கள்
6. பி்றபபு உறுபபு ்�ாய் ஹதாறறு்கள்

ஆயவக பரிநோ�வன

நுணநணாககி 

வ�வுபபுண்்கள் மறறும் ஹ்காபபுைங்்களில் இருநது 
தைாரிக்்கபபடட பூச்சின் பரபபில் 1% நீரம திரைமான 
ஹடால்யூடின்  நீலம்  “O”  விவன  ஹ்காண்டு  15  
ஹ�ாடி்கள், ொைம் ஏற்றபபடடு.  ்கண்ணாடி ்பான்்ற 
க்்ரா்மடடின் உவடை (T Zanck ஹெல்) பலக் கூறு 
உட்கருக்்கவை  ஹ்காண்ட  ஹபரிை  ஹெல்்கள் உறறு 
்�ாக்்கபபடுகின்்றன. 

வவரஸ �னிவமப்படுத்து�ல்

எலி  மறறும்  ்்காழி  முடவட  ்கருவின்  (CAM) 
உடஹெலுததபபடுைது  உணரச்சி  அற்றது. 
முதன்வம மனித சிறுநீர்க ்கரு, மனித ஆம்னிைான் 
ஹெல்்கள்  எளிதில்  பாதிபபவடைக்கூடிைவை 
ஆனால்  மனித  இருமை    வபப்ராபிைாஸட்கள், 

ஹ்காபபை    திரைங்்கள்,  முதுகுததண்டு  திரைம் 
மறறும்  உமிழ்நீர  மறறும்  துவடபபான்்கவை 
பைன்படுததலாம்.

சீராலஜி:

்�ாய்தஹதாறறு  ஆரம்பிதத  சில  �ாட்களில் 
எதிரபஹபாருள் ் தான்றுகின்்றன. ஆன்டிபாடி்களின் 
வடடடர  அதி்கரிபபு  எவலொ,  நியூடரவல்ெஷன் 
அல்லது  ்காம்பிளிமண்ட  நிவலநிறுததம் 
்ொதவனயின் மூலம் விைக்்கபபடலாம்.

கீநமாப�ரபி

்கண்  மறறும்  ்தால்  ஹதாறறுக்கு  இன்டாக்ஸி 
யுரனின்    உப்ைா்கபபடுகி்றது.  ஏவெக்்ைாவிர 
மற்றம்  விடாராபின் ஆழமான மற்றம் உள்ைாரநத 
ஹதாறறு்களுக்கு ைழங்்கபபடுகின்்றன.

2 . நவரிபெல்லா நொஸ்டர்:
1889-ஆம்  ஆண்டு,  ்ைான்  ்பா்்க, 
்ைாரிஹெல்லா  (சின்னம்வம)  மறறும்  ஹெரபபஸ 
்ஸாஸடர,  ஆகிை  இரண்டு  ஒ்ர  வைரஸ 
ஹதாறறின்  ்ைறுபடட  ஹைளிபபாடு்கள்  என்று 
பரிநதுவரநதார.  ஆவ்கைால்  இநத  வைரஸ 
்ைரிஹெல்லா  ்ஸாஸடர வைரஸ  (VZV)    என்று 
அவழக்்கபபடுகி்றது.  ்�ாய்தடுபபாற்றல்  அற்ற 
மனிதர்களில்,  முதன்வம  ்�ாய்த  ஹதாறறிவன 
ஹதாடரநது சின்னம்வமயும், ஹெரபபஸ ்ஸாஸடர  
என்பது மவ்றைான வைரஸ ஹதாறறு்கள் விவன 
ஆகும்.  ்�ாய்  தடுபபாற்றல்,  ்�ாய்  ஹதாறறின் 
ஹபாழுது ஏறபடுகி்றது.

VZV  அதன்  பு்றத்தாற்றததில்,  ஹெரபபஸ 
சிம்பைக்ஸ  ஒததிருக்கும்.  இது  மனித 
வபபி்ராபிைாஸட  ஆம்னிைன்  ஹெல்்கள்,  ஹீலா 
ஹெல்்கள் ்கலவையில் ைைரக்்க முடியும் ஹபரும்பாலும் 
(சின்னம்வமைானது)  ்கடுவமகுவ்றநத  மறறும் 
ைழக்்கமா்க  சிறுைைதில்  ஏறபடும்  ்�ாய்த 
ஹதாற்றாகும்.    இநத  ்�ாைானது  எநத  ைைதிலும் 
ஏறபடலாம்.

3. வேடந்டாபமகாலா வவரஸ (CMV)
முன்னாளில்  வெட்டா  ஹம்க்லா  வைரஸ்கள் 
(MV)  உமிழ்நீர  சுரபபி  வைரஸ்கள்  என்று 
அறிைபபடுகின்்றன. பரைலா்க ்காணபபடும். மனித 
மறறும்  விலங்கு்களின்  ஹெரபபஸ  வைரஸ 
குழுைாகும்.  இந்�ாைானது,  உட்கருவின் 
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படிைங்்கள்  மறறும் வீக்்கம்  ஹ்காண்ட ் �ாய்ஹதாறறு 
ஹெல்்கவை  ஹ்காண்ட  பண்பு்கவை  ஹ்காண்டது. 
1926-ஆம்  ஆண்டு  வெட்டாஹம்காலிைா,    சீவம 
ஹபருச்ொளி  மறறும்  குழநவத்களின்  உள்ை 
உமிழ்நீர சுரபபில் ஏறபடட வைரஸ ஹதாறறினால் 
ஏறபடலாம்.  வைரஸ  ்காரணி  உமிழ்நீர  சுரபபி 
வைரஸ என்று அவழக்்கபபடுகின்்றன.

ஹ ெ ர ப ப ஸ 
கிைாடிைா்டாரம்  ்தால் 
ஒன்்்றாடு ஒன்று ஹதாடரபு 
ஹ்காள்ளும்.  ்பாது 
ஏறபடுகி்றது.  நீங்்கள் 

ஹெரபபஸ  பனிபபுண்்கவை      ஹ்காண்ட 
ஒருைரின்  உதடடிவன  முததம்  மிடடால், 
நீங்்களும் ஹதாறறுக்கு  உண்டாக்்கபடுலாம்.

CMV  என்பது  ஹெரபபீஸ  வைரஸ 
குடும்பததின்  ஹபரிை  வைரஸ  ஆகும்.  150-
200nm அைவு ஹ்காண்டது.

த்கைல் துளி

4. எப்ஸடின் – பார் வவரஸ (EBV)
  ைைரக்்கபபடட  லிம்்பாமா  ஹெல்்களில்  இருநது 
பல்்ைறு  ைவ்கைான  வைரஸ்கள்  ஹதளிைான 
‘பைண  வைரஸ்கள்’    தனிவமபபடுததபபடடன. 
1964-ஆல்  எபஸடின்  பார  மறறும்  அச்்ொங்கு 
்பான்்்றார  புதிை ைவ்க  ஹெரபபஸ வைரவஸ 
்கண்டறிநதனர. EB வைரஸ என்று ஹபைரிடபபடட 
இவை, B - லிம்்பாவெட ஹெல்்கவை பாதிக்கி்றது. 
மனிதர்கள்  மடடும்  சில உைர விலங்கு்களின்  B- 
ஹெல்்கள் இநத வைரஸசுக்கு ைாங்கி்கவை (CD 21 
மூலக்கூறு்கள்) ஹ்காண்டு உள்ைன.

ைழக்்கமா்க,  ்�ாய்தஹதாறறின்  ஆதாரம், 
்�ாய்ஹதாறறு  உவடை  �பர்களின்  உமிழ்நீர 
ஆகும். அைர்கள் வைரஸ்கவை ைாய் ஹதாண்வட 
சுரபபு்களில்  ஹைளி்ைறறுகின்்றனர.ஹ�ருக்்கமான 
ைாய்  ஹதாடரபு  ஆன  முததமிடுதல்  அதி்கமான 
்�ாய்  ்கடததலுக்கு  இருக்்கலாம்.  ்�ாய் 
ஹதாறறுவடை  ்மா்னா  நியூக்ளி்ைாஸின் 
்காரணமா்க  ்கருதபபடடு,  முததமிடுதல்  ்�ாய் 
என்று கூ்றபபடுகி்றது.

5. மனி� பெர்ப்பஸ வவரஸ வவக 6,7,8
ஹெரபபஸ  வைரஸ  முதன்முதலில்  1986  –ஆம் 
ஆண்டு    நிணநீர  ஹெல்்கள்  ஹபருக்்க  ்�ாைால் 
பாதிக்்கபபடட மனிதர்களின் ஹைளிபபு்ற இரதததில் 
இருநது  தனிவமபபடுததபபடடது. இது மனிதன் B 
லிம்்பா  டிராபிக் வைரஸ  என்்ற கூ்றபபடடு  HHV 
-6  என்று  ஹபைரிடபபடடது.  1990  ஆம்    ஆண்டு 
HHV-7  ஆனது  ஆ்ராக்கிைமான  �பர்களில் 
உள்ை  ஹைளிபபு்ற  CD  4  ஹெல்்களில்  இருநது 
தனிவமபபடுததபபடடன.  இது  உமிழ்நீர  மூலம் 
பரபபடுகின்்றன.    1994  ஆம்  ஆண்டு  DNA 
அடுக்கு்கள்,  AIDS  ்�ாைாளி்களின்  ்கா்பாஸிஸ 
ொர்்கா்மாவினால்  பாதிக்்கபபடட  திசுக்்கள் 
புதிை  ைவ்க  வைரஸிவன  குறிததது  என 
அறிைபபடடு, HHV என்று ஹபைரிடபபடடது. பின்னர 
எயிடஸ  ்�ாைால்  பாதிக்்கபபடாத  ்கா்பாஸிஸ 
ொர்்கா்மாவில் இருநது இது ்கண்டறிைபபடடது. 
இது ்கா்பாஸிஸ ொர்்காமா- ொரநத ஹெரபபஸ 
வைரஸ (KSHV) என்று குறிபபிடபபடுகி்றது.

HSV-  ஆனது  உங்்கள் 
ஆ யு ட ்க ா ல த தி வ ன 
குவ்றக்குமா?
ஹெரபபஸ  ்�ாய் 

ஹதாறறினால்  பாதிக்்கபபடடால்  உங்்களின் 
ெமுதாை,  மன�லம்  மறறும்  தாம்பதை 
ைாழ்க்வ்க சிக்்கலாகும். ஆனால் அது மி்கவும் 
ஆபததானதல்ல.  ஹஜனிடடல்  ஹெரபபஸ 
இருநதால்  HIV    ஹதாறறு  ஏறபடுைது 
மி்கவும்  எளிதானது  மற்றபடி  ஆயுட்காலம் 
குவ்ற்கபபடாது.

10.4 பெப்பவ்டடிஸ வவரஸகள்:
்கல்லீரலின்  முதன்வம  வைரஸ  ்�ாய்  ஹதாறறு 
“வைரஸ  ஹெபபவடடிஸ”  எனும்  ஹொல்லால் 
குறிபபிடபபடுகி்றது.ஹெபபவடடிஸ  வைரஸ்கள்  
ைவ்க  A,  B,  C,  D,  E    மறறும்  G  ஆகிைைறவ்ற 
உள்ைடக்கிைது.  டி.என.ஏ  வைரஸஸான 
ஹெபபவடடிஸ    B  தவிர  மற்றவை  அவனததும்  
ஆர.என்.ஏ வைரஸ்கைாகும்.

இரண்டு  ைவ்கைான  வெபபவடடிஸ 
வைரஸ்கள்  அறிைபபடடுள்ைன.  முதல்  
ைவ்கைானது  முக்கிைமா்க  குழநவத்கள்  மறறும் 
இைம்  ைைதுவட்ைாவர  மல  -  ைாய்    ைழிைா்க 
பாதிக்கும்.  இது  ்�ாய்  ஹதாறறு  உண்டாக்கும் 
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அல்லது  ்�ாய்  ஹதாறறுவடை  அல்லத  ைவ்க 
A  ஹெபபவடடிஸ  என  அவழக்்கபபடுகி்றது. 
இரண்டாைது  ைவ்க  A  ைானது  முக்கிைமா்க 
ஊநீர  அல்லது  இரததம்  மாற்றததின்  ைழிைா்க 
்கடததபபடுகி்றது. அவை ்ொ்மா்லா்கஸ ஊநீர 
மஞெள் ்காமாவல, ஊநீர ்கல்லீரல் அழறசி, இரதத 
மாற்ற ்கல்லீரல் அழறசி அல்லது ைவ்க B  ஆகும்.

வவக A பெப்பவ்டடிஸ வவரஸ (HAV)
இது  27nm  சுற்றைவுள்ை  சிறிை  உவ்றைற்ற 
வைரஸ,  பிக்்்காரனா  வைரஸ  குடும்பதவதச் 
ொரநதது ஆகும். இதறகு “என்டீ்ரா வைரஸ 72” 
என  ைழங்்கபபடடது.    HAV  யின்  புதிை  ்பரினம் 
ஹெபப்டாவைரஸ  என    அங்கீ்கரிக்்கபபடடது. 
மனித ஹெபபவடடில் வைரவஸ ஆய்வுகூடததில் 
மனிதன் மறறும் சிமிைன் ஹெல் ைைரபபு முவ்றயில் 
ைைரக்்க முடியும்.

HAV  மல  -  ைாய்  ைழிைா்க  பரவும். 
உடஹ்காள்ளுதலால் ்�ாய் ஹதாறறு உண்டாக்கும். 
வைரஸானது  குடல்  எபிதீலிைததனுள் 
ஹபருக்்கமவடநது  மறறும் இரததததின்    ைழிைா்க 
்கல்லீரவல  ஹென்்றவடகி்றது.  ஒருமுவ்ற 
மஞெள்  ்காமாவல  உருைானால்,  இது  மலததில் 
்கண்டறிைது அரிதாகும். இதன் இன்கு்பென் ்காலம் 
2-6 ைாரங்்கள் ஆகும் இதன் மருததுை ஹைளிபபாடு 
இரண்டு  நிவல்கவைக்  ஹ்காண்டது.  அவை 
்�ாயின் முன்  நிவல  மறறும்  மஞெள்  ்காமாவல 
(icteric stage) நிவல ஆகும். ்கடுவமைான ்காய்ச்ெல், 
உடல் ைலி, பசியின்வம, குமடடல், ைாநதி மறறும் 
்கல்லீரல்  ஹதாடுைலி  ஏறபடும்.  இவை்கள்  மஞெள் 
்காமாவல  ைநதவுடன்  ஹபாதுைா்க  குவ்றநது 
விடுகின்்றன.  4  முதல்  6  ைாரங்்கள்  ைவரக்கும் 
ஹமதுைா்க  குணமவடயும்.  இநத  ்�ாைானது 
குழநவத்களில் மிதமா்க ்காணபபடும். ஹதாறறுள்ை 
உணவு,  நீர  அல்லது  பாலின  ைழி்ை  ைவ்க    A 
ஹெபபவடடிஸ  ஏறபடுகின்்றது.  அதி்க  மக்்கள் 
ஹ�ரிெல் மறறும் சு்காதார குவ்றபபாடு இதனுவடை 
பரவுதலுக்கு உதவுகி்றது.

ஆயவக பரிநோ�ன
வைரஸ  அல்லது  அதனுவடை  ஆன்டிபாடிவை 
ஹெைல்  விைக்்கச்  ஹெய்தினால்  ைவ்க  A 
ஹெபபவடடிஸ ஆய்வு  பரி்ொதவன ஹெய்ைலாம். 
மல  ொலிறுருநத  எடுக்்கபபடட  வைரஸ்கவை 
இன்கு்பஷன்  ்காலம்    முடிவில்  இம்யூ்னா 
எலக்டரான் நுண்்ணாக்கியினால் ்காணலாம்.

IgM எதிர HAV ஆன்டிபாடிைானது இன்கு்பஷன் 
்கால  முடிவில்  ்தான்றி  4-5  மாதங்்களில் 
மவ்றநதுவிடும்.  IgG  ஆனது  3-4  மாதங்்களில் 
அதி்கைவில்  ்காணபபடடு,  ைாழ்�ாள்  முழுைதும் 
நிவலைா்க  ஹதாடரநது  ்காணபபடுகி்றது.  IgM 
மறறும் IgG ஆன்டிபாடி்கவை ்கண்டறிைதறகு்கான 
எவலொ ஆய்வு்கருவி ஹபடடி்கள்  உள்ைன.

மனித இருமை ஹெல் ைைரச்சியில் ைைரக்்கபபடட 
பாரமலினால்  ஹெைல்இழக்்கச் ஹெய்ைபபடட படி்காரம் 
்ெரக்்கபபடட  தடுபபு  பூடடுபஹபாருள்  மி்கவும் 
பாது்காபபானது மறறும் தி்றன் ைாய்நதது. ் தாலினுள் 
இரண்டு  முவ்ற  ைழங்்கபபடுகி்றது.  பாது்காபபு 
ஊசிவை ஹெலுததிை 4 ைாரங்்களில் ஹதாடங்குகி்றது. 
10 முதல் 20 ைருடங்்கள் பாது்காபபு நீடிக்கும். இதறகு, 
குறிபபிடட எதிர வைரஸ மருநது இல்வல.

வவக B பெப்பவ்டடிஸ வவரஸ (HBV)
ைவ்க  B  ஹெபபவடடிஸ  (HBV)  வைரஸ,  42nm 
டி.என்.ஏ  வைரஸுடன்  ஹைளி  உவ்றயிவன 
ஹ்காண்டது  மறறும்  உள்அவமபபு  27nm 
விடடம்  ஆகும்.  இது  வைரஸ  மரபணு  ஹதாகுபபு 
மறறும்  டி.என்.ஏ  பாலி்ம்ரஸ  ஹ�ாதியிவன 
உள்ைடக்கிைது.  இது  ஹெபபாடனா  விரி்ட 
குடும்பததிவன  ொரநதத  HBV    ஹெபபாடனா 
வைரஸ  ைவ்க  -1  ஆகும்.  ஆஸதி்ரலிைா 
ஆன்டிஹஜன் ஊநீர ஹெபபாடினுடன், இவணநது 
்காணபபடலாம்.  இதுதான்  HBV  வின்  ்மறபு்ற 
உடஹபாருள்,  ஆவ்கைால்  ஹெபபாவடடிஸ  B  
்மறபு்ற ஆன்டிஹஜன் (HBS Ag) எனபபடுகி்றது.

மூன்று ைவ்கைான து்கள்்கள் பாரக்்கபபடடன. 
அவை்களில்  அதி்கம்  ்காணபபடடது  22  nm 
விடடம்  ஹ்காண்டது  ்்காைைடிை  து்கள்்கள் 
ஆகும்.  இரண்டாைது  ைவ்கைான  து்கள்்கள் 
இவழ  அல்லது  குழாய்  ைடிைததுடன்  22nm 
ஹ்காண்டது.  இரண்டும்  ஆன்டிஹஜனிக்்கா்க,  ஒ்ர 
மாதிரிைானவை  மூன்்றைாது  து்கள்  குவ்றைான 
எண்ணிக்வ்கயின்,  இரடவட  சுைர  ்்காை 
ைடிைததுடன்  இநத  து்கள்  தான்  முழுவமைான 
ஹெபபாடிடிஸ B  வைரஸ இது ்டன் து்கள் (Dane 
pasticle)  என்று அறிபபடுகி்றது.

்மறபு்றததில்  ஹைளிபபடுததபபடும் 
உவ்ற  புரதங்்கள்  ஹெபபாடிடிஸ  B  ்மறபு்ற 
ஆன்டிஹஜன்்கவை    ஹ்காண்டு  உள்ைது.  HBS 
ஆன்டிஹஜன்  2  முக்கிை  பாலிஹபபவட்கவைக் 
ஹ்காண்டு  உள்ைன.  அதில்  ஒன்று 
கிவைக்்காசிலி்ஷன் ஹெய்ைபபடடுள்ைது.
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10.5  ஹெபபாவடடிஸ B  வைரஸ அவமபபு
நியூக்ளி்ைா  ்்கபசிட  அல்லது  உள்  அவமபபு 
ஹெபபாவடடிஸ  ஆன்டிஹஜன்்கவைக்  ஹ்காண்டு 
உள்ைது  ( உள்ைது  (HBcAg A)  (படம்  10.5).  (படம் 
10.5)  மூன்்றாைத  ஆன்டிஹஜன்  ஹெபபாடிஸ  B  e 
ஆன்டிஹஜன்    என்று கூ்றபபடுகின்்றது  (HBe  Ag). 
இது  ்கவரைக்கூடிைத  து்கள்்கைற்ற  நியூக்ளி்ைா 
்்கபசிட புரதம் ஆகும். 

நியூக்ளி்ைா  ்்கபசிஸிடடு,  இரண்டு  ்�ர 
இவழ நியூக்ளி்ைா ்்கபசிஸிடடு   வைரஸ மரபுத 
ஹதாகுதியிவன  உள்ைடக்கி  ைடடைடிவிலான 
இரண்டு ் �ர இவழ டி.என்.ஏ ஹ்காண்டது. அதில் ஒர 
இவழைானது  முழுவமைற்றது (+ இவழ). டி.என்.ஏ 
ைானத பகுதிைா்க இரடவடஇவழைா்கவும் மறறும் 
பகுதிைா்க ஒறவ்ற இவழைா்கவும் ்தான்றுகி்றது. 
+  இவழ்ைாடு  ்ெரநது  இருபபது  வைரஸ 
டி.என்.ஏ  பாலிஹம்ரஸ  ஆகும்.  இது  டி.என்.ஏ 
ொரநத டி.என்.ஏ  பாலிஹம்ரஸ மறறும் ஆர.என்.ஏ 
ொரநத  ரிைரஸ  டிரான்ஸகிரிப்டஸ  பணி்கவைக் 
ஹ்காண்டது.  இநத  பாலி்மஹரஸ  ஹ�ாதிைானது 
பாசிடிவ்  இவழயில் உள்ை  இவடஹைளி்ை  இநத 
பாலிஹமஹரஸ  ஹ�ாதி  ெரிஹெய்ை  முடியும்  மறறும் 
மரபணு  ஹதாகுபபிவன  இது  முழுவமைான 
இரடவட இவழைா்க  ைழங்குகி்றது.

இைறவ்கைான  ்�ாய்த  ஹதாறறு  மனிதரில் 
மடடும்தான்  ்காணபபடுகி்றது.  அவை  வைரஸ 
்கடததி்களில்  பராமரிக்்கபபடுகி்றது.  அைர்களின் 
இரததததின் நீண்ட  �ாட்கைா்க சுறறும் வைரஸ்கள் 
உள்ைன.  ்மலும்,  இரண்டு  ைவ்கைான 
்கடததி்கள்   உள்ைன. அவை அதி்க அைவு ்�ாய் 
ஹதாறறு  உண்டாக்கும்  நுடபமான  ்கடததி்கள் 
மறறும்  ொதாரண  ்கடததி்கைாகும்.  முநவதைக் 

்கடததிைானது அதி்க HBsAg ஆன்டிஹஜன், டி.ன்.ஏ 
பாலிஹம்ரஸ,  மறறும்  HBV வைரஸ்கவை  அதன் 
இரதத  ஒடடததில்  ஹ்காண்டு  உள்ைது.  எளிை  
்கடததி்கள்  குவ்றைான  ்�ாய்ஹதாறவ்றயும், 
குவ்றநத  HBs  Ag  வடடடர்கவையும்,  இரதததில் 
ஹ்காண்டுள்ைது.

HBV, இரதத ைழி வைரஸ ஆகும். மறறும் ் �ாய் 
ஹதாற்றானது  ஹபற்்றார,  பாலிைல்  மறறும்  பி்றபபு 
மாதிரி்களின் ைழி்ை ்கடததபபடுகி்றது. வைரஸ பி்ற 
உடல்  திரைங்்கள்  மறறும்  ஹைளி்ைற்றங்்கைான, 
உமிழ்நீர, தாய்பபால், விநது நீர,  புணரச்சி உறுபபு 
சுரபபு்கள்  ,சிறுநீர,  பிததநீர  மறறும்  மலததில் 
்காணபபடலாம்.  இைறறில்  விநதுநீர  மறறும் 
உமிழ்நீர ைழக்்கமா்க அதி்கம்   ்�ாய்ஹதாறறிவன 
்கடததுபவை ஆகும். ்�ாய் ்கடததி்களின் இருநது 
ஹப்றபபடும்  இரதததினால்  அதி்க  அைவிலான 
்�ரிைதஹதாறறு  உண்டாக்்கபபடுகி்றது.  ஆ்க்ை  
இரததம்  ைழங்கு்ைாரின்  இரதததிவனப 
பரி்ொதபபது ைலியுறுததபபடுகி்றது.
்�ரடி  ஹதாடரபு  ்�ாய்ஹதாறறு  ்தால் 
ஹ்காபபைங்்கைான  ்தால்,  பவட  ஹைடடுக்்காய்ம், 
சிராய்பப்கள்  ைழிப  பரைலா்க  ைைரநதுைரும் 
�ாடு்களில்  உள்ை  இைங்்ககுழநவத்களில் 
்காணபபடுகி்றது.

அவை  மருததுை  மறறும்  இரதத  ைங்கியின் 
மருநதுை  ஊழிைர்கள்,  இரததம்  சுததம்  ஹெய்யும் 
்கருவி,  முடி  திருததுபைர்கள்,  ஹபடி  ்ைவல 
ஹெய்பைர்கள்  ்பான்்ற  சில  குழுக்்களிலும் 
மறறும்  ்ைவல்களிலும்  இநத  ஹதாறறிக்கு  அதி்க 
ைாய்பபு்கள் உள்ைன.

இன்கு்பஷன்  ்காலம்  1  முதல்  6  மாதம் 
ஆகும். இதன் ஹதாடக்்கம், குவ்றநத ைைரச்சியுடன் 
்காய்ச்ெல்  அல்லாமல்  இருக்கும்.  அதி்க  ்கல்லீரல் 
பாதிபபு,  மூடடுைலி  (arthralgia),  ்தால்  அரிபபு 
(urticaria)  மறறும்  கு்ைாமரு்லாஹ�பவரடடிஸ  
ஏறபடலாம்.

இவை  ஏ்றததாை  90    அல்லது  95  %  ைைது 
முதிந்தார்களில்  ்காணபபடும்.  ்கடுவம  ைாய்நத 
ஹெபபாவடடிஸ  B  ்�ாய்    ஹதாறறுக்  ஹ்காண்ட 
்�ாைாளி்கள்,    1-2  மாதங்்களில் மீள்ைர.  ்மலும், 
உடலில் இருநது வைரஸ ஹைளி்ைற்றபபடுகி்றது. 
்�ாைாளி்கள் அறிகுறி்கள் அற்ற ்கடததி்கைா்க்ைா 
்மம்படுததிைா்க்ைா  அல்லது  ஹதாடரநது 
மீள்ஹதாறறு  அல்லது  �ாள்படடக்  ்கல்லீரல் 
்�ாைாளி்கைா்க்ைா இருக்்கலாம்.
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ஆயவக கண்டறிவு:

சீராலஜி 
ஹெபபாடடி  B  ்கண்டறிைதல்  என்பது,  வைரஸ 
குறிபபு்கவை  சீராலஜிக்்கல்  முவ்றயில்  ஹெய்து 
்காடடுைவத  ொரநதாகும்.  ்�ாய்  ஹதாறறு 
ஏறபடடவுடன்  ்கண்டறியும்  ைவ்கயில்  முதன் 
முதலில்  இரததததில்  ்காணபபடும்  குறிபபு  ஆனது 
HBsAg  ஆகும்.  இது  இரதத  ஓடடததில்  ்�ாய் 
அறிகுறி்கள்  ்காணபபடும்  ்காலம்  (  2  -  6  மாதம்) 
ைவர  இருக்கும்.ஆன்டி  HBs  தான்  பாது்காபபு 
ஆன்டிபாடி ஆகும்.

HBAg இரதத ஒடடததினால் ஹெைல் விைக்்கம் 
ஹெய்ைபபட  இைலாது.  ஏஹனன்்றால்  இது  HBs  Ag 
உவ்றக்குள்  உள்்ை    சூழபபடடுள்ைது.  ஆனால் 
HBsAg    ்தான்றி  ஒன்று  அல்லது  இரண்டு 
ைாரங்்களுக்கு  பின்னரதான்,  ஆன்டிபாடிைான 
ஆன்டி HBc ்தான்றுகி்றது.  ஆன்டி HBc ைாழ்�ாள் 
முழுைதும்  ்காணபபடுைதால்  இது  பைனுள்ை 
சுடடிக்்காடடிைா்க HBv ஹதாறறுக்கு முன்னதா்க்ை 
ஹெைல்படுகி்றது.

தறஹபாழுது  டி.என்.ஏ  பரி்ொதவனக்கு 
பைன்படுததபபடும்    மூலக்கூறு  முவ்ற்கைா்க  
மூலக்கூறு    டி.என்.ஏ,    டி.என்.ஏ  ்கலபபினம் 
மறறும் PCR அதி்க உணரதி்றன் மறறும் அைவீடு 
ஹ்காண்டது.

ந�ாய �டுப்பு மருந்தி்டல்
ஹெைலற்ற  மறறும்  ஹெைல்மிகு  ்�ாய்  தடுபபு 
முவ்ற்கள்  உள்ைன.ஹெைல்மிகு  ்�ாய்தடுபபு 
மருநதிடல்  மி்கவும்  தி்றன்  ைாைநதது. 
தறஹபாழுது  விரும்பபபடும்.  தடுபபூடடு  ஹபாருள் 
்பக்்கர  (அடுமவன)  ஈஸடில்    மரபணு  ஹதாழில் 
நுடபததின்  ைாயிலா்க    ைாயிலா்க  HBv  வின்  S 
ஜீன்  கு்ைான்  ஹெய்தது  ஆகும்.  சி்றபபு  தடுபபூடடு 
ஹபாருள்  அவனததும்    சி்றபபு  தடுபபூடடு  ஹபாருள் 
அவனததும்  HBsAg  ஆன்டிஹஜனின்  அவனதது 
ஆன்டிஹஜனிக் உடகூறு்கவைக் ஹ்காண்ட (முன்S1, 
முன்S2  மறறும்  S)  உருைாக்்கபபடடது.  ்கடுவம 
ைாய்நத  HBv  ஹதாறறுக்கு  குறிபபிடட    ஆன்டி 
வைரஸ சிகிச்வெ இல்வல.

10.5 நரபீஸ வவரஸ
பாலுடடி்கள், ஊரைன, ப்றவை்கள், மீன்்கள், பூச்சி்கள் 
மறறும்  தாைரங்்களிடததில்  ்�ாய்ஹதாறறிவன 
உண்டாக்கும்.  வைரஸசு்கவை  ்ரா்டா  விரி்ட 
என்்ற  குடும்பம் உள்ைடக்கி உள்ைது.  மனிதனில் 
இநத ்�ாய் நீர்கண்டு அச்ெம் (hydrophobia)  என்று 
அவழக்்கபபடுகி்றது.  ்�ாைாளி  நீவர  ்கண்டு 
அச்ெம்  ஹ்காள்ைதால்  இபஹபைர  ஹபற்றது.  நீங்்காத 
தா்கம்  இருநத்பாதிலும்,  நீவர  அருநத  முடிைாத 
நிவலயில் ்�ாைாளி இருபபர.

்ரபீஸ  ்�ாய்  ஹதாறறு  உவடை 
விலங்கு்களின்  மூவையில்  ்ரபீஸ  வைரஸ 
இருபபவத  பாஸச்ெர  ்கண்டறிநதார. 
வைரஸிவன  முைலின்  மூவையினுள்  ஹதாடர 
ைைரபபு  ஹெய்ைதால்  நிவலைான  வைரஸ 
ஹெைல்விைக்்கபபடுகி்றது.இதவன ஹதாடரநது ஊசி 
ைழி  உடஹெலுததைதினால்  ்�ாய்தடுபபாற்றால் 
ைழங்குகி்றது.  நிவலைான  வைரசினால்  ்�ாய் 
ஹதாறறுண்டான  முைலிடமிருநது  மூவைத 
தண்டுைடத  துண்டு்கவை  உலரததி  தடுபபூடடு 
ஹபாருள்  தைாரிக்்கபபடுகின்்றது.
ஹைறிபிடிதத  �ாயினால்    ஹ்காடுரமா்க  ்கடிபபடடு  
்கடுவமைான  அபாை  ்ரபிஸவெ  உருைாக்்கம் 
நிவலயில்  இருநத  ்ஜாெப  மிஸெர  9  ைைது 
சிறுைனுக்கு  பாஸெர,  நிவலைான  ்�ாய்தடுபபு 
ஹபாருவை  13  முவ்ற  உடஹெலுததினார. 
அச்சிறுைன்  உயிர  பிவழததுக்ஹ்காண்டார. 
இநநி்கழ்வு மருநதுததுவ்ற ைைரச்சியில் சி்றபபான 
்கடடமா்க இருநதது.

பு்றத்ந�ாற்றம்
்ரபிஸ வைரஸ துபபாக்கி குண்டின் ைடிைமுவடைது 
அதில் ஒரு முவன ைடடமான அல்லது கூம்பா்கவும் 
மறறும்  மறஹ்றாரு  முவன  ெமதைமா்க  அல்லது 
குழிைானத்காவும் உள்ைது. வைரஸின் லிப்பாபுரத 
உவ்ற  குமிழ்  ்பான்்ற  கூரமுவன்கவை 
ஹ்காண்டுள்ைது.  இது  கிவைக்்்காபுரம்  G-  யினால் 
உண்டாக்்கபபடடது. இது்ை ்�ாய் ்தாற்றததிறகும், 
வீரிை  தன்வமக்கும்,  ்�ாய்  தடுபபாற்றலுக்கும் 
்காரணமா்க உள்ைது. உவ்றயின் கீழ் கூழ்ம (Matrix_M)  
புரத  அடக்கு உள்ைது.  இது வைரஸின்    குழிைான  
முவனயில் உள்மு்கமா்க  மடிநதுள்ைது.ெவ்வு  படலம் 
குமிழிவை  ்பால்  ஹைளிபபடுததபபடடுள்ைது.  இநத 
வைரஸின்  மரபுக்கூ்றானது  கூறு்கள்  அல்லாத 
்�ரிவழ RNA ஆகும். (படம் 10.6)
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மனிதன் அல்லது விலங்குத ஹதாறறில் இருநத 
தனிவமபபடுததபபடட வைரஸ்கவை ஹதரு(Street) 
வைரஸ  என்று  ைவரைறுக்்கபபடுகி்றன. 
ஹைறிபிடிதத  �ாயின்  ்கடியினால்  மனிதனுக்கு 
்கடததபபடும்  ்ரபிஸ  ்�ாயிவன  பழங்்காலததில் 
இருநது  அறிைபபடுள்ைது.  ்ரபிஸ  என்றும்  ஹபைர 
லததின்  ஹமாழியில்    பிததுபபிடிதத  என்னும் 
ஹபாருள் தரும் ் ரபிடஸ என்றும் ஹொல்லில் இருநது 
ஹப்றபபடடுள்ைது.
ெமஸகிருத  ஹொல் ரூட  ஹரபாஸ  என்பது    “ஹைறி” 
என்று ஹபாருள்படுகின்்றது.

ந�ாயநிவல
ஹைறி  பிடிதத  �ாயின்  ்கடி  அல்லது  மற்ற 
விலங்கு்களினால்  மனித  ்�ாய்தஹதாறறு 
(ஹபாதுைா்க) உண்டாகி்றது. ்காைததில் விலக்கின் 
உமிழ்நீரில் உள்ை வைரஸசு்கள் இடபபடுகின்்றன. 
(படம்  10.7)  அறிதா்க,  �க்குதல்  அல்லது 
தூசிபபடலம்  ்பான்்றைறறிறகு  ்கடிததல்  அல்லாத 
ஹைளிபபடுைதால் ்�ாய் ஹதாறறு உண்டா்கலாம்.

48-72  மணி்�ரததிறகு  வைரஸசு்கள் 
்காைததல்  இடபபடட  பகுதியில்  உள்ை  தவெ்கள், 
இவணபபு  திசுக்்கள்  அல்லத  �ரம்பு்களில் 
ஹபருக்்கமவடகின்்றன.  இது  �ரம்பு  முடிவுளில் 
ஊடுருவி,  ஆக்்ஸாபிைாெததினுள்  பைணிததுத 
தண்டுைடம்  மறறும்  மூவைக்கு  ஏ்றததாழ 

ஒரு  மணி்�ரததிறகு  3  மிமீ  ்ை்கததில் 
ஹென்்றவடகி்றது.  வைரஸ்கள்  ஹபருக்்கமவடநது 
உமிழ்நீர  சுரபபி  உடபட  பல்்ைறு  உடல் 
பா்கங்்களுக்கு  வமைததிலிருநது  பு்ற்�ாக்கிச் 
ஹெல்கி்ற �ரம்பு்களின் ைழிைா்க பரவுகின்்றது.

இது  உமிழ்நீர  சுரபபி்களில்  ஹபருக்்கமவடநது 
உமிழ்நீரில்  சிநதபபடுகின்்றது.  உடலில்  இருக்கும் 
ஒவ்ஹைாரு திசுக்்களுக்கும் வைரஸ ஹென்்றவடநத 
பரவுகி்றது.  மனிதனில்    ைழக்்கமா்க  ்�ாய் 
இன்கு்பஷன் ்காலம் குறுகிை 7 �ாட்கள் அல்லது 
1-3 மாதங்்கள் அல்லது நீடிதது 3 ைருடங்்கள் கூட 
இருக்்கலாம்.

மு்கம் அல்லது தவலயில் ்கடியுண்ட �பருக்கு, 
்�ாய்  நுண்ம  ஹபருக்்க்காலம்  குறுகிைதா்கவும், 
்கால்்களில்  ்கடியுண்ட  �பருக்கு  நீண்ட  ்�ாய் 
நுண்மஹபருக்்க  ்காலம்    ஹபாதுைா்க  இருக்கும். 
இது  வைரஸ  மூவைக்கு  ஹென்்றவடயும் 
ஹதாவலவிவன  ஹபாருதது  இருக்்கலாம்.  ்�ாய் 
நுண்ம  ஹபருக்்க  ்காலம்  முதிர  ைைதுவடைைவர 
விட குழநவத்களுக்கு குறுகிைதா்க உள்ைது.

்�ாய்முன்  அறிகுறி,  ்கடுவமைா்க  மூவை 
அழறசி  நிவல,  ஆழ்மைக்்கம்  மறறும்  இ்றபபு 
்பான்்றவை  இந்�ாயின்  �ான்கு  நிவல்கள் 
ஆகும்.  ஆரம்ப  ்கால  அறிகுறி்கைான  ்காய்ச்ெல், 
தவலைலி  உடல்�லக்குவ்றவு  ்ொரவு  மறறும் 
பசியின்வம  ்பான்்றைறவ்ற  ஹைளிபபடுததும் 
்மலும்  பரபரபபு,  குழபபம்,  எரிச்ெலுறுததும் 

ேம���� �ரத�

ஆ�.எ�.ஏ பா�மேர�

பா�ேபா�ரத�

�ைள�ேகா�ரத� �� �ைன��ேபா�ரத உைற

�ழ� ைரேபா����ேயா �ரத�
RNA + ����ேயா�ரத�
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தன்வம,  பதடடம்,  தூக்்கமின்வம  அல்லது  மன 
அழுததம்  ்பான்்றவையும்  அறிகுறி்கைாகும். 
�ரம்பிைல்  நிவலைானது  மிவ்கச்  ஹெைல் 
பாடடுடன்  (hyperactivity)  துைங்குகி்றது.  தவெ 
இறுக்்கம்  தண்ணீர  அருநத  முைறசி  ஹெய்ைதால், 
ைலிவமவையும்  ஹ்காண்டத  ஹதாண்வட  மறறும் 
குரல்ைவைப  பகுதி அவடததல் அல்லது கூச்ெலிட 
ஹெய்கி்றது. ் �ாைாளி்கள் தண்ணீவரக் ்கண்டா்லா 
அல்லது  தண்ணீர  ெததம்  ்்கடடா்லா  அச்ெதவத 
ஹைளிபபடுததுைர.

விலஙகுகளின் ந�ாயத்ப�ாறறு
�ாய்்களில், ் �ாய் இன்கு்பஷன் ்காலம் ைழக்்கமா்க 
3-6  ைாரங்்கள்  ஆகும்.  ஆனாலும்  10  �ாட்களில் 
இருநத  1ைருடம் ைவர கூட  நீடிக்்கலாம்.   ஆரம்ப 
அறிகுறி்கைா்க  ்�ாய்  ஹதாறறுவடை  விலங்கு்கள் 
விழிபபானப  பதற்றமான  அவமதிைற்ற  மறறும் 

்கறபவனைான  ஹபாருள்்களுக்கு  உறுமுகின்்ற 
குணதவத ஹைளிபபடுததும் ்மலும்           ்கடிபபடட 
இடதவத  அரிததும்  அல்லது  �ாைால்  அல்லது 
�க்்கவும் ஹெய்யும்.

்�ாய்முன்  அறிகுறி  நிவலக்கு  பின்,  2-3 
�ாட்கள்  அழிதது,  ்�ாைானது  ஹைறிக்ஹ்காண்ட 
அல்லது  ஊவமைவ்க  ்ரபிஸ  ைவ்க்கைா்க 
உருைாகும்.  ஹைறிக்ஹ்காண்ட  ைவ்கயில் 
தூண்டுதல்  ஏதும்  இல்லாமல்  �ாய்்கள்  ்கடிக்கும். 
அதன்  கீழ்  தாவட  தைரநது  அதன்  ைழி்ை 
ைாயிலிருநது ைரும் உமிழ்நீர  ைழியும் பக்்கைாதம், 
தவெைலிபபு பின் மரணம் ஹதாடரும். ஊவமைவ்க 
்ரபிஸ ைவ்கயில், விலங்கு  பக்்கைாத நிவலயில் 
உணைருநத  முடிைாமல்  ஒழுங்கின்றிச்  
அமரநதிருக்கும்.  ஏ்றததாழ  60  ெதவீத  ஹைறி 
பிடிதத  �ாய்்கள்  உழிழ்நீரில்  வைரஸ்கவை 
ஹைளி்ைறறும்.  ்�ாய்  ஹதாறறிை  ஹைறிபபிடிதத 
�ாய் ைழக்்கமா்க 3-5 �ாட்களில் இ்றநது விடும்.
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ஆயவக  பரிநோ�வன
மனித  ்ரபிஸ  ்கருவிழி  பூச்சுக்்கள்  மறறும் 
ஆய்வுக்்கான  ்தால்  ஆகிைன  ்ொதவனக்்கா்க 
மாதிரி ஹபாருள்்கைாகும்.

்ரபிஸ  வைரஸ  ஆன்டிஹஜன்்கவைப 
பரி்ொதிதது  ஹெைல்விைக்்கம்  அளிக்்க 
இமு்னாபு்ைாரென்ஸ  ஹபரும்பாலும் 
பைன்படுததபபடும் முவ்றைாகும்.

பு்ைாரசின்  ஐ்ொத்ைாவெ்னடடுடன் 
இவணநத ஆன்டி்ரபிஸ ஊநீர ் �ரடி இம்மியூ்னா 
பு்ைாரென்ஸில் பைன்படுததபபடுகி்றது.

முவையில்  உள்ை  ஹ�க்ரிதிரள்்கள்  (  Negri 
bodies)  ஹெைல்விைக்்கபபடுததபபடுகி்றது. 
மூவை,தண்டுைட  திரைம்,  உமிழ்நீர  மறறும் 
சிறுநீர  பைன்படுததி,  சுண்ஹடலியின்  மூவையின் 
உடஹெலுததி, வைரஸ்கவை தனிவமபபடுததலாம். 
சுண்ஹடலியில்  ்�ாய்  அறிகுறி்கவை 
கூரநதாராய்நது  அதன்  இ்றபபிறகு  பின்  மூவை 
ஆராய்பபடுகி்றது.

விலஙகு நரபிஸ
்ரபிசினால்  இ்றநத  விலங்கின்  முழு  உடவல 
ஆய்ை்க கூடததிறகு ஹ்காண்டு ஹெல்லாம். அ்கற்றபடட 
மூவைவை,  உயிரிைல்  ்ொதவன  மறறும் 
நுண்்ணாக்கி  ஆய்வு்களுக்கு  பைன்படுததலாம். 
ஹ�க்ரி  திரள்  மி்க  அதி்கமான  இருக்கும்  மூவை 
பின்பு்ற  ்மடு  (hippocampus)  மறறும்  சிறுமூவைப 
பகுதி  ஹபரும்மைவு  ்ெ்கரிக்்கபபடுகி்றது.  கீழ்ைரும் 
்ொதவன்கள் ஆய்ை்கததில் ஹெய்ைபபடுகி்றன.

1.   ் ரபிஸ வைரஸ ஆன்டிஹஜன் - இம்மியூ்னா 
பு்ைாரெனிஸினால்  ஹெைல்விைக்்கம் 
ஹெய்ைபபடுதல். 

2.  உடஹபாருள்்கள்  ஹெைல்விைக்்கம் 
ஹெய்ைபபடுகின்்றன.  ஹெல் 
வெட்டாபிைாெததினுள்,  ைடடமான 
அல்லது  நீள்முடவட  ைடிை  ்ப்ொபில், 
குறுமணி்கள்  தன்வம  ஹ்காண்ட  3.27nm 
அைவுவடை ஊதாநி்ற இைஞசிைபபு ஹ�க்ரி 
திரள் ்காணபபடுகி்றது. 

எதிர்நரபிஸ �டுப்பூடடு பபாருள்கள்
  எதிர்ரபிஸ  தடுபபூடடுஹபாருள்்கள்  இரண்டு 
முக்கிை  ைவ்க்கைா்க  பிரிக்்கபபடடுள்ைது.  அவை 
�ரம்பு ொரநத (Neural) மறறும் �ரம்பு ொராத (non - 
neural) தடுபபூடடுஹபாருள்்கள் ஆகும்.

�ரம்பு ோர்ந்� �டுப்பூடடுப்பபாருள்
நிவலபபடுததபபடட ்ரபிஸ வைரஸினால் ்�ாய் 
ஹதாறறு  உண்டாக்்கபபடட  விலங்கு்களின்  �ரம்பு 
திசுக்்களின்  ்கலவை  ஆகும்.  பின்ைருபவை 
மாற்றம் ஹெய்த தடுபபூடடுஹபாருள்்கள் ஆகும்.

1.  சிம்பில்  தடுபபூடடுபஹபாருள்:  இவ்ைவ்க 
தடுபபூடடுஹபாருள்்கள்  1911  ஆம்  ஆண்டில் 
சிம்பில்  என்பைரால்  உருைாக்்கபபடடது.  இது 
நிவலபபடுததபபடட  வைரஸினால்  ்�ாய் 
ஹதாறறு  உண்டான  ஆடடின்  5%  மூவை  
்கலவை ஆகும்.

இதவன  பீனால்  ஹ்காண்ட  370C  யில் 
நிவலபபடுததும்  ஹபாழுது  உயிருள்ை  வைரஸ 
ஹெைலிழக்்கபபடுகி்றது.

2)  பீடடா பு்ராவப்னா லா்கபீடடா பு்ராவப்னா 
லாக்்டான்  (BPL)  தடுபபூடடுபஹபாருள் 
ஹெைலிவழக்்கச்ஹெய்யும்  ்காரணிைா்க  
பீனாலுக்கு  பதிலா்க  பீடடா  பு்ராபிை்னா 
லாக்்டான் பைன்படுததபபடுகி்றது.

3) பி்றநத குழநவதயின் மூவை தடுபபூடடுபஹபாருள்

இவ்ைவ்க  தடுபபூடடுஹபாருள்  குழநவத  எலி, 
சுண்ஹடலி  அல்லது  முைல்  ்பான்்றைறறின் 
மூவைவை  பைன்படுததி  உருைாக்்கபபடடவை. 
இநதிைாவில்  இநத  தடுபபூடடுபஹபாருள் 
பைன்பாடடில் ொததிைமானதா்க இல்வல.

வமலீலுடன்  ஹதாடரபுவடை  அடிபபவட  புரதமான 
மூவைஉவ்ற  அழறசிவை  உண்டுபண்ணும் 
்காரணி மூவை திசுவில் இருக்கின்்றது.

�ரம்பு ோரா� �டுப்பூடடுப்பபாருள்கள்
�ரம்பு ோரா� �டுப்பூ்டடுப்பபாருள்கள் இவறவ்ற 
உள்ை்டககியுள்ைது

1.  முடவட தடுபபூடடுபஹபாருள்
2. திசு  ைைரபபு தடுபபூடடுபஹபாருள்
3. துவணைலகு தடுபபூடடுபஹபாருள்

பேயலற்ற ந�ாய �டுப்பு மருந்தி்டல்
உணரதி்றன்  தூண்டல்  அபாைமற்ற  மனித 
்ரபிஸ  இமி்னாகு்ைாபுளின்  (HRIG) 
பைன்படுததபபடுகி்றது.  ஆனால்  இவை  HIV 
மறறும்  ஹெபபவடடிஸ  வைரஸ  ஹதாறறு 
அற்றவை என்பவத உறுதி ஹெய்ைபபடடு இருததல் 
்ைண்டும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd   227 12-04-2019   17:45:34
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



228

விலஙகுகளுககான �டுப்பூடடுப்பபாருள்
ஹதாறறுக்கு  ஹைளிபபடுைதறகு  முன், 
விலங்கு்களுக்கு  ஹெைலுள்ை  ்�ாய்தடுபபு 
மருநதா்க ஹெறிநத ஹெல்   ைைரபபு தடுபபூபஹபாருள் 
ஹ்காடுக்்கபபடுகி்றது.  ஹெைல்  இழக்்கபபடட 
வைரஸ்கள்  ஒ்ர  முவ்ற  ்தாலினுள் 
உடஹெலுததிை  பின்  �ல்லஹதாரு  பாது்காபவப 
ைழங்குகி்றது.  பி்றநது  12  ைார  ைைதிலும்  பின் 
1-3  ைருட  இவடஹைளிக்கு  மறஹ்றாரு  முவ்றயும் 
உடஹெலுததபபடுகி்றது.

நரபிஸககான குறிப்பிட்ட சிகிச்வே
உடனடிைா்க  ்காைதவத  சூடிடுைதினால் 
வைரஸ்கவை அழிக்்க உதவுகி்றது. ் மறபரபபில் 
ஆன்டி்ரபிஸ  ஊநீவர  பைன்படுததலாம். 
சீழ்தஹதாறவ்ற  தடுக்்க  ஆன்டிபைாடிக்ஸ 
மறறும்  ஆன்டிஹட்டனஸ  �டிைடிக்வ்க்கள் 
்மறஹ்காள்ைபபடுகி்றது.

த்கைல் துளி

10.6  மனி� ந�ாய எதிர்ப்பு குவ்றபாடு 
வவரஸ

  (HIV)  மனித  இம்யூ்னா  ஹடபிஸிைன்ஸி 
வைரஸஇ  ஹெச்.ஐ.வி  என்பது  மனித 
்�ாய்  எதிரபபு  குவ்றபாடு  வைரஸ  என 
அவழக்்கபடுகி்றது.  ஹரட்ராவிரி்ட    குடும்பததின் 
துவண  ஹதாகுதிவை  ொரநத  ஹலன்டிவைர்ஸ 
எய்டஸின் ்�ாய்்க ்காரணிைாகும்

ஹெச்.ஐ.வி  உடனடிைா்க  ்கண்டறிதல் 
�ான்்காைது  நிவலச்  ்ொதவன்கவைக் 
்காடடிலும்  இரததததில்  ஹெச்ஐவிவை 
்கண்டறிை  உதவுகின்்றது  இது  வைரஸின் 
புரதங்்கள்  ஹெச்ஐவிவை  ்கண்டறிை 
உதவுகின்்றது  இது  வைரஸின்  புரதங்்கள் 
HIV-1  P24    ஆன்டிஜன்்கவை  அவடைாைம் 
்காணவும்,  ஆன்டிபாடி்கவை  ்காடடிலும் 
இரததில் உடனடிைா்க ்தான்றுகின்்றன 

த்கைல் துளி

கட்டவமப்பு:
ஹெச்.ஐ.வி  என்பது  ்்காைைடிை  உவ்றயுள்ை 
வைரஸ  ஏ்றக்குவ்றை  90-120  nm  அைவு 
ஹ்காண்டது. நியுக்ளி்ைா ்்கபஸிடானது ஹைளிபு்ற 

இ்்காஷாஹெடரல்  ைடிைம்  மறறும்  உள்்ை 
கூம்பு ைடிை   வமைபபகுதியும் ரி்பாநியூக்ளி்ைா 
புரதங்்கள்  உவ்றயிலடக்கி  வைக்பபடடுள்ை. 
மரபணுைானது  இரடவட  வமை,  ஒதத  ஒறவ்ற 
இவழ  பாசிடடிவ்  உணர    ஆர.என்.ஏ  �்கல் 
வைரஸானது  ஒரு  ஹெல்லிவன்�ாய்தாக்்கம் 
்மறஹ்காள்ளும்ஹபாழுது  வைரஸின்    ஆர.
என்.ஏ  ைானது  எதிரமவ்ற  டி்ரன்ஸகிரிப  ்டஸ 
ஹ�ாதிைால்  ஹபைரதஹதழுபபடுகி்றது.  முதலாைதா்க 
ஒறவ்ற  இவழ  டி.என்.ஏ  ைா்கவும்  அதன் 
பி்றகு  இரண்டவட  இவழ  டி.என்.ஏ  ைா்கவும் 
(பு்ராவைரஸ)  மாற்றபபடுகின்்றன  அவை  பி்றகு 
உயிரிைன் ஹெல்லுலுள்ை கு்ராஹமா்ொம்்களுடன் 
ஒருங்கிவணக்்கபபடுகின்்றன.  வைரஸின் 
உவ்றப  புரதங்்கைானது உவ்றயிலிருநது  நீண்டு 
கூரமுவன்கள்  ்பான்று  உள்ை  அவமபபானது 
பாதிபபவடயும்  விருந்தாம்பியின்  ஹெல்்களின் 
்மல்  உள்ை    பாதிபபவடயும்  விருந்தாம்பியின் 
ஹெல்்களின்  ்மல்  உள்ைCD4    ஏறபி்கள்  மீது 
இவணகின்்றன.வைரஸின் மரபணுக்்கள் மறறும் 
ஆன்டிஜன்்கள்  HIV  யின்  மரபணுதஹதாகுதியில் 
மூன்று ்கடடவமபபு மரபணுக்்கவை  ஹ்காண்டுள்ைது 
( gag.pol ener) அத்னாடு வைரஸிறகு பி்ற குறிபபிட 
மரபணுக்்கைான  ்கடடவமபபு  ்கவைற்ற  மறறும் 
ஒழுங்குபடுததும் மரபணுக்்கவை ஹ்காண்டுள்ைன. 
இம்மரபணுக்்களின்  இபஹபருக்்கம்  ்கடடவமபபு 
மறறும்  ஒழுங்குபடுததும்  மரபணுக்்கள்  ஆகிை 
இரண்டு்ம ஆண்டிஜன்னா்க  ஹெைல்படுகின்்றன.

�ேரா��ேய�

�வ�� �ரா����ேட�

இ���ேர�

ேம���� �ரத


ஊ� ச��
�ைள�ேகா�ரத
 gp 41

ந���
�ைள�ேகா�ரத
 gp 120

ைவர� ஆ�.எ�.ஏ
�ேனா


பா�ேபா���
உைற
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அ������
�ரத
 p7

10.8  ஹெச்.ஐ.வி அவமபபு
வைரஸின்  மரபணு  மறறும் ஆன்டிஹஜன்்கள், 

HIV  மரபணுதஹதாகுதி  மூன்று  அவமபபு 
மரபணுக்்கவை  ஹ்காண்டுள்ைது.  அவை  gaa  
pol  மறறும்  enr  ஆகும்.  வைரஸின்  குறிபபிடட 
சீரபபடுததும்  மறறும்  அவமபபு  அல்லாத 
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மரபணுக்்கவையும் ஹபறறுள்ைது. அவமபபு மறறும் 
அவமபபு அல்லாத இநத மரபணுக்்களின் குறிபபிடட 
ஹபாருள்்கள் ஆன்டிஹஜன்்கைா்க பணிஹெய்கி்றதன.

அவமப்பு  புர�ஙகவை குறியீ்டப்படும் 
மரபணுககள்
1.  gag  மரபணு  இநத  மரபணு  வைரஸின்  புரத 
உவ்ற மறறும் உள்ைவமபவப தீரமானிக்கி்றது.   
என்னும் முன்்னாடி புரதம்,         மறறும்   என்று 
மூன்று புரதங்்கைா்க பிைைவடகின்்றன.   எனும் 
முக்கிை  உள்ைவமபபு  ஆன்டிஹஜவன  ஊநீரில் 
்கண்டறிைலாம்.

2.  env  மரபணு_____  கிவைக்்்காபுரததவத 
ஹைளி  உவரயின்  gp160  யின்  தைாரிபபிவன 
தீரமானிக்கி்றது.  Gp160  புரதம்  gp120  மறறும் 
gp41 பு்றமா்க பிைைவடகின்்றன.

3.  Pol  மரபணு_____  பாலிமி்ரஸ  ரிைரஸ 
டிரான்ஸகிரிப்டஸ  மறறும்  பு்ராடடி்ைஸ, 
என்்டா  நீயூக்கி்ைஸ  ்பான்்ற  பி்ற  வைரஸ 
ஹ�ாதி்கவை குறியீடு ஹெய்கி்றது. இது முன்்னாடி 
புரதமா்க ஹைளிபபடுததி பின்பு    மறறும்     
்பான்்ற புரதங்்கைா்க பிைைவடகின்்றன.

ந�ாய ந�ாற்றம்
்�ாய் ஹதாற்றானது மனிதனின் இரததம் அல்லது 
திசுக்்களுக்குள்  வைரஸ்கள்  ்கடததபபடுைதினால்  
உண்டாக்்கபபடுகி்றது.    வைரஸ  தகுநத 
விருந்தாம்பி ஹெல்லான CD4 லிம்்பாவெடடு்கவை 
குறிபபா்க ஹதாடரபுஹ்காள்ளும். வைரஸின் ைாங்கி 
CD4  ஆன்டிஹஜன்  ஆகும்.  ஆவ்கைால்,  CD4 
ஆன்டிஹஜன்்கவை  ஹ்காண்டுள்ை  அவனதது 
ஹெல்்கவையும்  ஹதாறவ்ற  உண்டாக்கும். 
ஹைளியுவ்ற  கிவைக்்்கா  புதர  gp120  யினால் 
CD4 ைாங்கியுடன் வைரஸ குறிபபிடட  இவணபபு 
ஹ்காள்கி்றது.  gp41  லடததி  ெவ்வினால்  ஹெல் 
பிவணபபு  �வடஹபறுகி்றது.  விருந்தாம்பியின் 
ஹெல்  ெவ்வுடன்  பிவணநத  வைரஸ,  பின்  அதன் 
மரபணு  ஹதாகுதிவை  ஹைளிபபடுததி  ஹெல்லினுள் 
அ்கைைபபடுததபபடுகி்றது.

சிைரஸ டிரான்ஸகிரிப்டஸ ஹ�ாதி வைரஸின் 
RNAவை படிஹைடுதது இரடவட இவழ DNAைா்க 
மாற்றமவடைஹெய்கி்றது.  இன்டிகி்ரஸ  என்னும் 
ஹ�ாதி  வைரஸின் இரடவட இவழ DNA வை  ் �ாய் 
ஹதாறறுவடை  ஹெல்லின்  மரபணுஹதாகுதியுடன் 
ஒருங்கிவணகி்றது.  இதனால்  மவ்றநதிருக்கி்ற 
்�ாய் ஹதாறவ்ற உண்டாக்குகி்றது.

HIV  ்�ாய்  ஹதாறறின்  முதன்வம 
்�ாய்  நிவலைானது  CD4  அல்லதுT4 
லிம்்பாவெடடு்களுக்கு  அழிவை 
உண்டாக்குைதாகும்.  T4  ஹெல்்கள் 
எண்ணிக்வ்கயில்  குவ்றகி்றது.  ்�ாய் 
ஹதாறறுவடை  T4    ஹெல்்கள்  ைழக்்கமான 
எண்ணிக்வ்கயில்  இன்டரலூக்கின்  -2  ்காமா 
இன்டரஹபரான் மறறும் பி்ற லிம்்பாவென்ஸ்கவை 
ஹைளியிடுைதில்வல. இது்ை  ொரநத ்�ாய்தடுபபு 
எதிரஹெைல் ஒடுக்்கததிறகு ்காரணமா்க உள்ைது.

ந�ாய பவளிப்பாடு
HIV ் �ாய் ஹதாறறின் இறுதிநிவல AIDS எனபபடும்.
1. கடுவமயான HIV ந�ாய ப�ாறறு
்�ாய்  ஹதாறறு  ஏறபடட    3-6  ைாரங்்களில் 
்�ாைாளி்கள்  குவ்றநத  நிவல  ்காய்ச்ெல், 
உடல்்ொரவு,  தவலைலி  மறறும்  ்தால் 
தடிபபுடன்  நிணநீரசுரபபி  ்�ாய்  அறிகுறிவை 
ஹைளிபபடுததுைர.  ஆரம்ப்கால  ்�ாய்நிவலயில் 
எதிரஹபாருள்்கள்  ைழக்்கமா்க  இருபபதில்வல 
(Negative) ஆனால் ்�ாய்நிவலயில் ஹதாடரச்சியில் 
எதிரஹபாருள்்கள் உருைாக்்கபபடும்(Positive) இநத 
நிவலவை ஊநீர  மாற்ற  ்�ாய்  (Sero  conversion 
illness) என்று அவழக்்கபபடுகி்றது.
2. அறிகுறிகைற்ற அல்லது மவ்றந்திருககும் 
ந�ாயப�ாறறு
HIV  யினால்  பாதிக்்கபபடட  அவனதது 
்�ாைாளி்களும்  பல  ஆண்டு்களுக்கு  ்மலா்க 
அறிகுறி்கைற்ற ் �ாய்தஹதாறவ்ற ஹைளிபபடுததுைர. 
்�ாய் ஹதாடரில் ஹைவ்்ைறு நிவலவை ்கடக்கி்றது. 
அவை CD4 லிம்்பாவெட்டாபீனிைா (இரததததில் 
லிம்்பாவெடடு்களின்  எண்ணிக்வ்க  குவ்றநத 
நிவல)  ொதாரணமான  ெநதரபைாத  ்�ாய் 
ஹதாறறுக்்கள்,  AIDS  ஹதாடரபுவடை  அவணவு 
(ARC-related  complex),  இறுதியில்  AIDS  –ல் 
முடிைவடயும் நிவல ஆகும்.
3.  ஹதாடரச்சிைா்க  நிவலததிருக்கும்  ைரம்புக்கு 
உடபடாத லிம்்பாஅடி்னாபதி  (  PGL- Persistent 
generaliged  lymphadenopathy)  ையிறு  ஹதாவட 
இவணவிடததில்  இருக்கும்  நிணநீர  முடிச்சு்கள், 
குவ்றநத படெம் 1 cm நீக்்கம் அவடநது, ஹதாடரநது 
3 மாத ்காலததிறகு நிவலததிருக்கும்.
4. AIDS ப�ா்டர்புவ்டய அவணவு (ARC) 
HIV யினால் பாதிக்்கபபடட இவ்ைவ்க ் �ாைாளி்கள் 
்�ாய்எதிரபபு  குவ்றபாடடுடன்  இருபபர.  ்மலும் 

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd   229 12-04-2019   17:45:35
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



230

ொதாரண  ெநதரபைாத  ்�ாய்ஹதாறறு்கைால் 
பாதிக்்கபபடுைர.  எடுததுக்்காடடு  ைாய் 
்்கன்டிடிைாசிஸ,  ொல்்மாஹனல்்லாஸிஸ 
அல்லது டியூபரகு்லாசிஸ.
5. AIDS 
இது்ை குவ்றநத ்�ாய் எதிரபபு தி்றன் ஹ்காண்ட 
்�ாைாளியின் ்கவடசி நிவல ்�ாய் நிவலைாகும். 
இநநிவலைானது  ்ை்கமா்க  பரைக்கூடிை 
புறறு  மறறும்  ெநதரபைாத  ்�ாய்  ஹதாறறிறகு 
ைழிைகுக்கும்.
அ) பபாதுவான அறிகுறிகள் 
ை்றடடு  இரும்மல்,  மூச்சுததிண்றல்  மறறும் 
்காய்ச்ெல்.    வைரஸ  அல்லது  பூஞவெ்களினால் 
உண்டாகும்  நி்மானிைா  (கிரிப்டா்காக்்கஸ 
மறறும் ஹிஸ்டாபிைாஸமா)
ஆ) இவரப்வப –கு்டல் பாவ� அவமப்பு
ைாய்  ஹமன்படரவு  ைாய்  அழறசி  (  (Stomatitis) 
ஈறு  சுழறசி  (gingivitis)  நுண்்காம்பு  ஹமன்படலம் 
(hairy  leukoplatia)  அவ்ைவ்்பாழுது  ைாயினுள் 
உண்டாகும். உணவுக்குழாய் ் ்கண்டிடிைாசினால், 
விழுங்குைதில்  தவட  ஏறபடக்  ்காரணமாகி்றது. 
கிரிப்டாஸ்பாரடிைம் என்றும் குடல் ் �ாய்்காரணி 
AIDS ்�ாைாளி்களுக்கு ஹதாறவ்ற உண்டாக்கும். 
ொல்்மானால்  வம்்காபாக்டீரிைா  CMV  மறறும் 
அடி்னா  வைரஸ்கள்  ஹதாறவ்ற  உண்டாக்கும். 
ஆண்  ஓரினச்  ்ெரக்வ்கைாைர்களுக்கு  ்்க(Gay 
Bowel’s Syndrome) குடல் ்�ாய்தஹதாவ்கைானது 
ஹபாதுைானது ஆகும்.
இ) மத்திய �ரம்பு மண்டலம்
  மததிை  �ரம்பு  மண்டலததில் 
குறிபபிடததக்்க  டாக்்ொபிைாஸமாசிஸ  மறறும் 
கிரிப்டா்காக்்கஸ  என்றும்  ெநதரபைாத 
்�ாய்ஹதாறவ்ற  உண்ணடாக்கும்CNSல்  திசுவில் 
நிணநீர புறறு ைழக்்கமானது.
ஈ) நவகமாக  பரவும் புறறு
  ஆண்  ஓரினச்  ்ெரக்வ்கைாைர்களில் 
்க்பாசிஸொர்்காமா  ்காணபபடுகி்றது. 
ொடகின்ஸ  லிம்ஃ்பாமா  மறறும்  ொடகின்ஸ 
அல்லாத  லிம்ஃ்பாமா  ைவ்க  புறறு்கடடி்கள் 
ஹபாதுைா்க ்காணபபடும்.
உ) ந�ால் ோர்ந்�
  ஹெரபபில்  ்்கண்டிடிைாஸிஸ,  ்தால்  அழறசி 
(Dermatitis)  ஹெஞஹொறி  (Impetigo)  ்பான்்றவை 
ஹபாதுைான ்தால் ொரநத வ�வுபபுண்்கள் ஆகும்.

மூவைத்ந�யவு ( Dementia)
   மததிை �ரம்பு மண்டலததில் ்�ரடிைான  
ஹெல்லில்  ்�ாய்  ்தாறறுவிதது  சிவதவை 
உண்டாக்கு.  இது  இரதத  மூவை  தவடைரவன  
்கடநது  மூவை  வீக்்கதவத  உண்டாக்கி 
மூவைத்தய்விறகு ைழிைகுக்கி்றது.
7. குழந்வ�களில் எயடஸ (AIDS)
   ்கரபபததில்  இருக்கும்  ்கருவிறகு 
வைரஸ  ்கடததபபடுகி்றது.  ்�ாய்  ஹதாறறுள்ை 
பல  குழநவத்கள்  ஒரு  ைருடததிறகு  ்மல்  உயிர 
ைாழ முடிைாது. குழநவத்கள் ்�ாய்  ஹதாறறிவன 
இரதத மாற்றம் அல்லது இரதத  ஹபாருள்்களினால் 
ஹப்றலாம்.

ஆயவ பரிநோ�வன
   ஹெச்.ஐ.வி. ் �ாய் ஹதாறறுக்்கான ஆய்ை்க 
பரி்ொதவன்கள் கீ்ழ ஹ்காடுக்்கபபடடுள்ைன.
அ) இம்யூ்னாலாஜி்கல் ்ொதவன
  i)  ஹமாதத  ஹைள்வை  அணுக்்கள் 
மறறும்  லிம்்பாவெடடு்களின்  எண்ணிக்வ்க 
அறிைபபடடு,  ஹைள்வை  அணுக்குவ்றபபாடவட 
ஹெைல்  விைக்்கபபடுகி்றது.  ஹபாதுைா்க 
லிம்்பாவெடடு்களில்  எண்ணிக்வ்க 2000/mm3  
குவ்றைா்க இருக்கும்.
  ii)    இரதத  தடடு்களின்  குவ்றபாடு 
(Thrombocytopenia)  இரதத  தடடு்களின் 
எண்ணிக்வ்கயினால் உறுதிபபடுததபபடும்.
iii) உைர அைவிைான IgG மறறும் IgA
ஆ)  ஹெச்.ஐ.வி  ்�ாய்  ஹதாறறிற்கான  குறிபபிடட 
்ொதவன்கள் 
1) ஆன்டிஹஜன் ்கண்டறிதல்
  இரதத  மாற்றம்  ்பான்்ற  ஒறவ்ற  ஹபரிை 
ஹதறறில்,  வைரஸ  ஆன்டிஜன்்கள்  இரண்டு  ைார 
அைவில் இரததததில் ்காணபபடலாம். இரததததில் 
்தான்றும்  வைரஸ  சுடிக்்காடடி  முக்கிைமான 
உள்ைவமபபு ஆன்டிஜன்   ஆகும்.
2) பாலிமி்ரஸ ெங்கிலி எதிரவிவன்கள்
  இது  மி்க  முக்கிைமான  மறறும்  குறிபபிடட 
உணரதி்றன்  ்ொதவன  ஆகும்.  இரண்டு 
ைவ்கைான  மி்க  முக்கிைமான  மறறும்  குறிபபிடட 
உணரதி்றன்  ்ொதவன  ஆகும்.  இரண்டு 
ைவ்கைான  PCR  பைன்படுததபபடுகி்றது.  அவை  
DNA-PCR மறறும் RNA –PCR ஆகும்.
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3) எதிரஹபாருள் ்கண்டறிதல்
  அதி்கஅைவில்  பைன்படும்  மறறும்  மி்க 
எளிை  ஹெைல்முவ்றைானது  எதிரஹபாருள்்கவை 
ஹெைல் விைக்்கபபடுததுைதாகும்.
    ்�ாய்  ஹதாறறு  உண்டான  2-8 
ைாரங்்களில்  இருநது  சில  மாதங்்களுக்குபின் 
எதிரஹபாருள்்கள்  ்காணபபடுகின்்றன.  இநத 
்கால்கடடததில்,  ்�ாைாளி  அதி்க  ்�ாய்  ஹதாறறு 
உவடைைரா்க  இருபபர.  இநத  சீ்ரா  ஹ�்கடடிங் 
்�ாய் ஹதாறறு நிவலவை இவடக்்காலம் (Window 
period)  என்று  அறிைபபடுகி்றது.  எவலொ  மறறும் 
ஹைஸடரன் பிைாட ்ொதவன்கள் எதிரஹபாருவை 
்கண்டறிை  பைன்படுததபபடும்  ்ொதவன்கள் 
ஆகும்.
சிகிச்வெ
  AIDS  –ன்  சிகிச்வெ  பின்ைருைனைறவ்ற 
உள்ைடக்கியுள்ைது.
1)  ்�ாய்  ஹதாறறு்கள்  மறறும்  ்கடடி்களுக்்கான 
தடுபபு மருநது மறறும் சிகிச்வெ 
2) ஹபாது ்மலாண்வம 
3) இம்யு்னா மீடஹடடுபபு �டைடிக்வ்க 
4) குறிபபிடட ஆண்டி HIV ்காரணி்கள் சி்டாவுடின், 
வடட்னாவென்  ொல்சிடவபன்,  மறறும் 
லாமிவுவடன்  ்பான்்ற  ஹெைலூக்்கம்  உவடை 
மருநது்கள் கிவடக்கின்்றன.
்மலும்  ொக்குவுனாவிர,  ரி்டானாவிர 
இன்டினாவிர ் பான்்ற பு்ரடடி்ைஸ தடுபபான்்கள் 
்பான்்றவை  ஒருமு்க  சிகிச்வெைா்க்ைா 
அல்லது  பலவித  ்ெரபபு்கைா்க்ைா 
பைன்படுததபபடுகின்்றன.

10.7 அர்நபா வவரஸ (Arbo Virus)
  ஆர்பா  வைரஸ்கள்,  முதுஹ்கலும்பு  ைாசி்களின் 
வைரஸ்கள்  ஆகும்.  இவை  உயிரிைல்  ரீதிைா்க 
ஹெ்மா்டாபா்கஸ  பூச்சி  ்கடததி்கள்  மூலம் 
்கடததபபடுகி்றது.  இவை  இரததம்    உறிஞசும் 
பூச்சி்களில்  ஹபருக்்கம்  அவடகி்றது.  மறறும் 
அவை  ்கடிததலின்  ைழிைா்க  முதுஹ்கலும்பு 
விருந்தாம்பி்களில்  ்கடததபபடுகி்றது.  அர்பா 
வைரஸ்கள்  உல்கம்  முழுைதும்  பரவி  உள்ைது. 
அர்பா  வைரஸ்கள்  ்�ாய்    உண்டாக்குைவத 
ஹபாறுதது  (மஞெள்  ்காய்ச்ெல்)  வைரஸ  பிரிதது 
எடுக்்கபபடட இடததிவன ஹபாறுதது (வ்கைொனூர 
்காடு ்�ாய்) அல்லது ்�ாயின் ைடடார ஹமாழியில் 

(சிக்குன்குனிைா)  என்றும்  ஹபைரிடபபடடுள்ைன. 
இவை  ்டா்கா,  ஃபி்ைவி  புன்ைா,  ரி்ைா,  
மறறும்  ரஸ்டா  வைரஸ்கள்  குடும்பங்்கைா்க 
ைவ்கபபடுததபபடடுள்ைன.  அர்பா  வைரஸ்கள் 
அ்கன்்ற  அைவினான  விருந்தாம்பி்கைா்க  பல 
விலங்கு்கள்  மறறும்  ப்றவை்கள்  சிறறினங்்கவை 
உள்ைடக்கிைவை ஆகும்.  அர்பா வைரஸ்களின் 
முக்கிைமான    ்கடததி்கள்  ஹ்காசுக்்கள்,  அதவனத 
ஹதாடரநது உண்ணி்கள் ஆகும்.
     வைரஸ  ஆனது,  பூச்சி  ்கடததியின் 
்கடிததலின்  ைழிைா்க  உடலில்  நுவழகி்றது. 
ஹரடடிகு்லா  என்்டாதிலிைல்  அவமபபு  அல்லது 
்கல்லீரலில்  ஹபருக்்கம்  அவடநத  பி்றகு,  ்ைறுபடட 
்கால  அைவு்களில்  வைரீமிைா  �வடஹபறுகி்றது. 
அல்லது  வைரஸ  ஆனது    குறியிலிக்கு 
உறுபபு்களுக்கு  ்கடததபபடுகி்றது.  மூவை 
அழறசியில்  மததிை  �ரம்பு  மண்டலததிறகும், 
மஞெள்  ்காய்ச்ெலில்  ்கல்லீரலுக்கும்,  இரதத  ்கசிவு 
(்காய்ச்ெல்)  ்்கபில்லரி  என்்டா  தீலிைததிறகும் 
்கடததபபடுகி்றது.
    மருததுை  அறிகுறி்கைானது,  ்காய்ச்ெல், 
அல்லது  ்காய்ச்ெல்  அற்ற  தடிபபு்கவை  கூடிை 
மூவை அழறசி இரதத உவ்றதல், ்காய்ச்ெல் மறறும்  
உள்ைாரநத ்�ாய், மஞெள் ்காய்ச்ெல் ஆகும்.
்கண்டறிதல் ஆனது வைரஸ தனிவமபபடுததுதல் 
அல்லது சீராலஜி முவ்றயில் நிவல�ாடடபபடுகி்றது. 
பால்  மனம்  மா்றாத  அல்லது    உறிஞசுகி்ற 
சுண்ஹடலியில்  மாதிரி்கைானது  ஹெரிஹபல்லததில் 
உள்்ை  உடஹெலுததபபடுகி்றது.  விலங்கு 
ஆனது  ஆபததான  மூவை  உவ்ற 
அழறசியிவன  உண்டாக்குகி்றது.  வைரஸ்கள் 
ஆனது,  திசு,  ைைரச்சி  அல்லது  முடவடயில் 
இருநது  தனிவமபபடுததபடலாம்.  பிரிதது 
எடுக்்கபபடடவை்கள்  இரதத  திரடசி  தடுததல், 
்காம்பிஹமண்ட  நிவலநிறுததம்,    ஹஜல்  வீழ்படிவு, 
இம்யூ்னாபு்ைாரென்ஸ  எவலொ  மூலம் 
்கண்டறிைபடுகி்றது.  வைரஸ  ஆனது  பூச்சி 
்கடததி்கள்  மறறும்  ்தக்்க விலங்கு்களில் இருநது 
தனிவமபபடுததபபடுகின்்றன.

ந்டாநகா  வவரஸகள், 
்டா்்கா வைரஸ்கள், ்்காைைடிை உவ்ற உள்ை 
வைரஸ்கள்  அதன்  விடடம்  50-70nm  ஆகும். 
ஒறவ்ற  இவழ  RNA  மரபுபஹபாருள்  ஹ்காண்டது. 
வைரஸ  ஆனது.  ஒம்பு�ர  ஹெல்்களில்  உள்ை 
வெட்டாபிைாெததில்  ஹபருக்்கம் அவடநது,மறறும் 
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அரும்பு  விடுதல்  மூலமா்க  ஒம்பு�ரின்  ஹெல் 
ெவ்வு  ைழிைா்க  ஹைளி்ைற்றபபடுகி்றது. 
்டா்்கா  வைரஸ-ஹபைரானது  ்டா்்கா  என்்ற 
ைாரதவதயில் இருநத ஹப்றபபடடது.Toga    என்பத 
்ராமானிை  விைக்கு  ்பான்்ற  அவமபபு  என்று 
ஹபாருள்படும்.  இது  வைரஸஉவ்றயிவன 
குறிபபடுகி்றது.

ஆல்பா வவரஸ 
ஆல்பா வைரஸ ்பரினமானது முன்னதா்க குருப 
A அர்பா வைரஸ என  ைவ்கபபடுததபபடடது. இது 
ஹபைர ஆல்பா வைரஸ என்று விைரிக்்கபபடுகி்றது. 
்பரினம்  ஆல்பா  வைரஸ    32  சிறறினங்்கவை 
ஹ்காண்டது.  அதில்  13  மனிதர்களுக்கு  ஹதாறறு 
ஏறபடுததும்.  அவனததும்  ஹ்காசு  ைழிைா்க 
பரவுகின்்றன (Morquito borne)

10.7.1 சிககுன் குன்யா வவரஸ
முதன்முதலில்  இநத  வைரஸ  ஆனது,  1952-ல் 
தான்ொனிைா ஏடிஸ அஜிபடி ஹ்காசுக்்களின் மனித 
்�ாைாளி்களில்  இருநத  தனிவமபபடுததபபடடது 
(படம் 10.9) சிக்குன்குன்ைா என்்ற ஹபைர ்�ாயின் 
ைடடார  ஹமாழியில்  இருநது  ஹப்றபபடடது.  இநத 
்�ாயில் அதி்கபபடிைான எலும்பு இவணபபு்களில் 
ஏறபடுைதால்  ்�ாைாளி்கள்  மடங்கிை  நிவலயில் 
உட்காரநது இருபபர.
1913-ஆம்  ஆண்டில்  இநதைாவில்  உள்ை 
்கல்ததா  ஹென்வன  மறறும்  பி்ற  பகுதி்களில் 
முதலில்  ்தான்றிைது.  இநத  ்�ாயில்  திடீர 
்காய்ச்ெல்,  எலும்பு  இவணபபு்களில் ைலி,  லிம்்பா 
அடி்னாபதி  (நிணநீர  சுரபபி  ்�ாய்)  மறறும் 
்கண்விழி ஹைண்படல அழறசி ்காணபபடுகின்்றன. 
ஹைண்ஹ்காபபைத  தடிபபு  பரைலா்க  ்காணபபடும் 
குறிபபா்க  ்காய்ச்ெல்    இரடவடநிவல  (Biphasic) 
ஆகும்.  ்காய்ச்ெல்  1  முதல்  6  மாத்கங்்கள்  ்கழிதது  
மறுபடியும் ்தான்றும்  இதன் ்கடததிைானது ஏடிஸ 
அஜிபடி ஆகும்.  எநத  ஒரு விலங்கும்    ்தக்கிைா்க 
ஹெைல்படுைதில்வல.  வைரஸக்கு  எதிரான 
எதிரபஹபாருட்கள்  குதிவர,  மாடு  மறறும்  பி்ற 
ைைரபபு விலங்கு்களிடம் இருநது ஹப்றபபடுகி்றது.

ஃநபைவி வவரஸ
    ஃ்பைவி  விரி்ட  குடும்பம்  ஒ்ர 
்பரினமான, ஃ்பைவி வைரஸிவன ஹ்காண்டது. 
இது  ஆல்பா  வைரஸ்கவை  விட  மி்கவும்  சிறிைது 
40nm    விடடம்  ஹ்காண்டது.  இங்கு  60க்கும் 

்மறபடட  ்கணுக்்காலி்கள்  ைழி  ஃ்பைவி 
வைரஸ்கவை  உள்ைன.  அவை  இரண்டு 
ைவ்கைா்க ைவ்கபபடுததபபடட உள்ைது.

10.9  ஏடிஸ எஜிபடி
  ஹ்காசுக்்கள்    ொரநத  மறறும்  உண்ணி  
ொரநத  வைரஸ்கைா்க  ைவ்கபபடுததபபடடு 
உள்ைன.  ஹ்காசுக்்கள்  ொரநத    வைரஸ்கள்  குழு 
முவை  அழறசி  வைரஸ  என்று  அறிைபபடுகி்றது. 
அவை  புனித  லூயிஸ  மூவை  அழறசி  வைரஸ, 
இல்குயிஸ வைரஸ, ் மறகு வ�ல்  வைரஸ முர்ர 
பள்ைததாக்கு  மூவை  அழறசி  வைரஸ  மறறும் 
ஜபபானிை மூவை அழறசி ஆகும்.
  உண்ணி ொரநத மூவை அழறசி இரண்டு 
ைவ்கைா்க   ைவ்கபபடுததபபடடு உள்ைன. அவை 
உண்ணி    ொரநத  மூவை  அழறசி  வைரஸ்கள் 
மறறும் உண்ணி ொரநத இரதத ்கசிவு ்காய்ச்ெல். 

10.7.2 ப்டஙகு
ஹடங்குவின்  ஹபைர  சுைாெஹிலி  கி  ஹடங்்கா 
ஹபப்பா ஆகும்.  (இதறகு,  திடிஹரன்று  ்பய்்கைால் 
பிடிக்்கபபடுதல்  என்று  ஹபாருள்.  ஹடங்கு  ்காய்ச்ெல் 
அறிகுறி்கள் சிக்குன்குனிைா ்காய்ச்ெல் அறிகுறிவை 
ஒதது    உள்ைது.  �ான்கு    ைவ்கைான  ஹடங்கு 
வைரஸ்கள் உள்ைன.    அவை  DE1,  DE2,  DEN3, 
DEN4  ஆகும்.

ஹடங்கு  ்காய்ச்ெலுக்கு  மி்க  சி்றநத  வீடடில் 
ஹெய்ைபபடும் தீரவு எது?

உயர் சிந்�வன நகள்விகள்

3 முதல்14 �ாட்கள் ைவர   இன்கு்பட ஹெய்தபின் 
ஹடங்கு  ்காணபபடுகி்றது.  அதன்  அறிகுறி்கள் 
ஆனது  திடீஹரன்று  ்காய்ச்ெல்,  தவலைலி 
ஹரட்ராபல்புலாரைலி,  ைழிஹைண்படல  அழறசி,  
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அடடைவண 10.2 ஹடங்கு மறறும் சிக்குன்குன்ைா ்ைறுபாடு்கள்

வ. எண ்காரணி்கள் சிக்குன்குன்ைா  டெங்கு

1. கெத்தி ஏடிஸ் எஜிப்டி ஏடிஸ் எஜிப்டி

2. வைரஸ்  டெோகோ விரிடெ (ஆல்ோ வைரஸ்)  பிடேவி விரிடெ (பிடேவி வைரஸ்)

3. இன்குட்ஷன் 
கோலம்

3-7 நோடகள்  4-7 ைோரங்கள்

4. அறிகுறிகள் சிக்குன்குன்்ோ கடுவை்ோன 
கோய்ச்சலுென்  ட�ோெங்கும் ைலி  
அதிகைோக இருக்கலோம். ைற்ற 
ட்ோதுைோன அறிகுறிகேோன 
�வலைலி, �வ்சைலி எலும்பு 
இவைப்புகள் வீக்கம், ைறறும் 
�டிப்பு கடுவை்ோன டநோயிவன 
ட�ோெர்ந்து பின்ைரும்  ைோ�ங்களில 
சில டநோ்ோளிகள் நிவலத்� அலலது 
மூடடுைோ� அறிகுறிகவே ைறு்டியும் 
டகோண்டு இருத்�ல.

டெங்கு என்்� கடுவை்ோன கோய்ச்சல 
டகோண்ெ டநோய ஆகும்.
கோய்ச்சல நிவல
 2-7 நோடகள் கோய்ச்சலும் நீடிக்கும் 
�வலைலி கண்ணின் பின்பு்றத்தில ைலி, 
எலுப்பு இவைப்பு ைலி ,�வ்ச ைறறும் 
எலும்பு ைலி, �டிப்பு கடுவை்ற்ற இரத்� 
கசிவு (மூக்கு அலலது ஈறுகள்).
ஆ்த்�ோன நிவல
 24-48 ைணி டநரங்கள் நீடிக்கும் 
ட்ரும்்ோலோன டநோ்ோளிகள் 
டநோயிலிருந்து மீள்ைர் ைறறும் ஆ்த்�ோே 
டநோயினில ைருத்துைைவனயில 
அனுைதிக்கப்்ெலோம்.
மீள் நிவல
 48-72 ைணி டநரங்கள் பிேோஸ்ைோ கசிவினில 
உள்ே பு்ற  திரைம்  ்டிப்்டி்ோக மீண்டும் 
உறிஞ்சுப்்டு�ல சிறுநீர்ட்ோக்கு (Diereris) 
இரத்� ஒடெம் நிவலப்்டுத்�ப்்டெ பின் 
டநோ்ோளி �றகோலிைோக குவ்றந்�  இ�்த் 
துடிப்பு டகோண்ெவை்ோக ைோ்றலோம்.

5 முக்கி் 
அறிகுறிகள்

அதிகப்்டி்ோன ைலி எலும்பு 
இவைப்புகளில ஏற்டு�ல

இரத்� கசிவு ைறறும் சுைோசித்�ல 
அட்சௌகரி்ம்

6 ஆ்த்தில உள்ே 
ந்ர்

குழந்வ� பி்றக்கும் ட்ோழுது,  
ை்�ோன டநோ்ோளிகள் ஏறகனடை 
ைருத்துை சிகி்சவ்சயில உள்ே 
ந்ர்கள்

சில டநோ்ோளிகள், உயிருக்கு ஆ்த்�ோன 
விவேவுகவே உருைோக்கலோம். ைறறும் 
ைருத்துைைவன சிகி்சவ்ச ட�வைப்்டும் 
ஒவடைோரு குறிப்பிடெ டெங்கு 
வைரஸ்கேோல டநோயத் ட�ோறறுக்கு 
ஆேோனோல, அந்� குறிப்பிடெ 
வைரஸ் முழுைதும் டநோய �டுப்்ோற்றல  
ைழங்கப்்டுகி்றது.
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்�ாய்ஹதாறறு  நிணநீர  முடிச்சு  ்�ாய்  மறறும் 
சிைநத நி்றபபுள்ளி ஹ்காண்டதடிபபு ஆகும்.  குறிபபா்க 
இநத ்காய்ச்ெல் (இருநிவல) ( bi phasic sadle back)  
மறறும்  5-7  �ாட்கள்  ைவரநீடிதத  இருக்கும்  
ஹடங்குைானது  இரதத்கசிவு  ஹைளிபபாடு்கைா்க 
ஹடங்கு  இரதத  ்கசிவு  ்காய்ச்ெல்  அல்லது  அதிரச்சி 
்�ாைா்க ஹடங்கு அதிரச்சி ்�ாய்க்குறி ஹதாகுபபா்க 
திவீரமா்க இருக்்கலாம்.
   ஹடங்கு  வைரஸ  ஆனது,    ஒரு  �பரிடம் 
இருநத  மறஹ்றாரு  �பருக்கு  ஏடிஸ  அசிபடி 
ஹ்காசுவினால்  ்கடததபபடுகி்றது.  இன்கு்பஷன் 
்காலம்  8-10  �ாட்கள்.  அவனதது  �ான்கு 
ைவ்க  ஹடங்கு  வைரஸ்கள்  ்கண்டறிைபபடடன 
இரததததல் உள்ை  ஹடங்கு வைரஸ ஆனது,  ஒரு 
�பரிடம் இருநத மறஹ்றாரு �பருக்கு அடிஸ அசிபடி 
ஹ்காசுவினால்  ்கடததபபடுகி்றது.  இரததததல் 
உள்ை  Igm  ஆன்டிபாடி்களின்  ஹெைல்விைக்்கம் 
ஆரம்பக்்கடட  ்கண்டறிதவல  ைழங்குகின்்றன.  
Igm  எவலொ  ்ொதவன  �ம்பததக்்க 
பரி்ொதவனவை  ைழங்குகி்றது.  ஹடங்கு  மறறும் 
சிக்குன்குன்ைா  ்ைறுபாடு்கள்  அடடைவண  10.2 
ைழங்்கபபடடுள்ைது.

எநத பழம் இரதத தடடுக்்கவை அதி்கரிபபதில் 
சி்றநதது?
மாதுைம்பழம்  மறஹ்றாரு  சி்றநத  பழம் 
இரதததிடடுக்்கவை  அதி்கரிக்்க  இவத  நீங்்கள் 
உண்ண  ்ைண்டும்.  இநத  சிைநத  பழததின் 
விவத்கள்  இரும்பு  ெததுக்்கவை  ஹ்காண்டு 
உள்ைது.  குவ்றைான  இரதத  தடடுக்்கவை 
ஈடுஹெய்ை  இது    அைசிைமான  தனிமம்  ஆகும். 
மாதுவை  பழமானது  அைறறின்  ஆ்ராக்கிைம் 
மறறும்  மருததுை  பண்பு்களுக்்கா்க  பண்வடை 
்காலததில்  இருந்த  பைன்படுததபபடடு 
ைருகின்்றது.

த்கைல் துளி

10.7.3 ஜிகா வவரஸ
ஜி்கா  வைரஸ  என்பது  ஹ்காசுவின்  ைழி்ை 
பரவும்  பி்ைவி  வைரஸ  ஆகும்.  அவை  1947  –
இல்  உ்காண்டா  எனும்  இடததில்  குரங்கு்களில் 
்கண்டறிைபபடடது.  ஜி்கா  வைரஸானது  ப்கல் 
்�ரததில்  ஹெைல்படும்  ஏடிஸ  ஹ்காசுக்்காைன 
ஏடிஸ  எஜிபடி  மறறும்  ஏடிஸ  அல்்பாடடி்கஸ 
்பான்்றவை்கைால்  பரவுகி்றது.    இதஹதாறறு்கள் 

ஜி்கா ்காய்ச்ெல் அல்லது ஜி்கா வைரஸ ் �ாய் என்றும் 
அவழக்்கபபடுகின்்றன.  ஜி்கா  என்பது  ஹடங்கு, 
மஞெள்  ்காய்ச்ெல்,  ஜபபானிை  மூவைக்்காய்ச்ெல், 
்மறகு  வ�ல்  ்பான்்றவை்களுடன் 
ஹதாடரபுவடைது.
  ஜி்கா  வைரஸ  என்பது  உவ்றயுள்ை 
மறறும்  இ்்காஸாஹெடரல்,  பிரிவு்கைற்ற 
ஒறவ்ற  இவழ்கவை  ஹ்காண்ட  பாசிடடிவ்  ்�ர 
உணர  +  ஆர.என்.ஏ  மரபணுத  ஹதாகுதி்கவை 
ஹ்காண்டுள்ைது.  ்�ர  +  உணர  ஆர.என்.ஏ 
மரபுதஹதாகுதிைானது      ்�ரடிைா்க  வைரஸின் 
புரதங்்கைா்க  ஹபைரபபவடகின்்றன.  ஆர.என்.ஏ 
மரபணுதஹதா்கதிைானது ்கடடவமபபற்ற புரதங்்கள் 
மறறும்  B  ்கடடவமபபு  புரதங்்கவை  குறியீடு 
ஆக்குகின்்றன.  ்கடடவமபபு  புரதங்்களில்  ஒன்று 
உவ்ற்கவை  உருைாக்குகின்்றது.  ஆர.என்.ஏ  
மரபணுதஹதாகுதிைானது  நியூக்ளி்்காசிட்கவை 
12KDa  ்காபசிட  புரதங்்களின்  �்கல்்களுடன் 
உருைாகின்்றது.
  வைரஸின்  மரபணுதஹதாகுதி  இரடடிததலானது 
ஒறவ்ற இவழ ஆர.என்.ஏ விலிருநது இரடவட இவழ 
ஆர.என்.ஏ உருைாகுதவலச் ொரநதது. ் �ர உணர 
ஆர.என்.ஏ  (SS  ஆர.என்.ஏ  (+)  மரபணுதஹதாகுதி 
படிஹைடுததல்  மறறும்  இரடடிததவலத  ஹதாடரநது 
வைரஸின்  mஆர.என்.ஏ  மறறும்  புதிை  ss  RNA 
RNA (+) மரபணுதஹதாகு்கள் ைழங்குகின்்றன.

ந�ாய ந�ாற்றம் மறறும் மருத்துவ 
பணபுகள்
  ஜி்கா  வைரஸானது  ஹ்காசுவில்,  �டுகுடல் 
பகுதி  எபிததிலிை  ஹெல்்கள்  மறறும்  உமிழ்நீர 
�ாைச்  ஹெல்்களில்  இரடடிபபவடகின்்றன. 
5-10  �ாட்களுக்குப  பி்றகு,  வைரஸ 
ஹ்காசுவின்  உமிழ்நீரில்  ஹதன்படுகின்்றது.   
ஹ்காசுவின்  உமிழநீர  மனித  ்தாலினுள் 
உடஹெலுததபபடும்  ஹபாழுது,  வைரஸானது  
்மல்்தாலின்  ஹ்கரடடி்னாவெட்கள்,  ்தாலில் 
வபப்ராபிைாஸடு்கள்,  மறறும்  லாங்்கரொன் 
ஹெல்்களிலும்  ஹதாறறுண்டாக்கும்.  வைரஸின் 
்�ாய்்தாற்றமானது  நிணநீர முடிச்சு்கள் மறறும் 
இரதத  ஓடடததுடன்  பரவி,  ஹதாறவ்ற  ஹதாடரச் 
ஹெய்ைதா்க அனு்கமானிக்்கபபடுகி்றது. 
    ஜி்கா  வைரஸானது  ஹதாறறுண்டாக்்கம் 
ஹ்காசுக்்களின்  ்பரினமான  ஏடிஸ  முக்கிைமா்க, 
ஏடிஸ  எஜிபடி  எனும்  ஹ்காசு  ்கடிபபதால் 
முதன்வமைா்க  ஹதாறவ்ற  பரபபுகின்்றன. 
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ஹ்காசுக்்கள்  ஹபாதுைா்க  ப்கல்  ்�ரங்்கைான  
அதி்காவல  மறறும்  பிறப்கல்  அல்லத  மாவல 
்ைவலயில் அதி்கம் ்கடிக்கின்்றன.

ENV ைடம�

M �ரத�

��� ச�

�ேனா� ஆ�.எ�.ஏ

C �ரத�

10.10.  ஜி்கா வைரஸ
  இவ்ைவ்க  ஹ்காசுக்்க்ை  ஹடங்கு 
சிக்்கண்குன்ைா, மஞெள் ்காய்ச்ெல் ்பான்்றைறவ்ற 
பரபபகின்்றன.  ்மலும்  ஜி்கா  வைரஸ, 
்கருவுறறிருக்கும்  நிவலயில்  தாயிடமிருநது 
சிசுவிறகும், பாலு்றவின் ைழி்ையும் ,இரதத மறறும் 
இரததம்  ொரநத  ஹபாருட்கள் மாற்றலிலும், உறுபபு 
மாற்றததின் ்பாதும் ்கடததபபடுகின்்றன. 
  ஜி்கா  வைரஸ  ்�ாயின்  இன்கு்பஷன் 
்காலமானது 13-14 �ாட்கள் என மதிபபிடுகின்்றது. 
ஜி்கா  வைரஸினால்  ஹதாறறுண்டாக்்கபபடட 
ஹபரும்பான்வமைான  மக்்களின்  உடலில் 
எவ்வித  அறிகுறி்களும்  ்தான்றுைதில்வல. 
ஹபாதுைா்க  மிதமா்க  ்காணபபடும்  அறிகுறி்கைான 
்காய்ச்ெல்,  சிைநத  தடிபபு்கள்,  விழிஹைண்படல 
அழறசி  தவெ  மறறும்  மூடடு்களில்  ைலி,  உடல் 
்ொரவு  மறறும்  தவலைலி  ்பான்்றவை்கள்  2-7 
�ாட்களுக்கு  இருக்கும்.  ஜி்கா  ்காய்ச்ெல்  (ஜி்கா 
வைரஸ  ்�ாய்  எனவும்  அவழக்்கபபடுகி்றது) 
என்்ற  உடல்�லக்குவ்றபாடு  ஜி்கா  வைரஸால் 
உண்டாகி்றது.  ்கருவுறறிருக்கும்  ஹபாழுது 
உண்டாகும்  ஜி்கா  ஹதாற்றானது,  ைைரும்  சிசு 
மறறும்  பச்சிைங்குழநவத்களில்    சிறிை  தவல, 
பி்றவிக் குவ்றபாடு்கவை, சிக்்கல்்கைான ்கருஇழபபு 
குழு குவ்றபிரெைம் ் பான்்றைறவ்ற ஏறபடுததலாம்.
 ஆய்ை்க பரி்ொதவன
இரததம்  அல்லது  சிறுநீர,  விநது  ்பான்்ற  பி்ற 
உடல்  திரைங்்களில்  வைரஸ  ஹெய்ல்  விைக்்கம் 
ஹெய்ைபபடுகி்றது.  பல்ைவ்கைான  பாலூடடி 
மறறும்  பூச்சி  ஹெல்  ைைரபபில்  ஜி்கா  வைரஸ்கள் 

�ன்கு  ைைரகி்றது.  நியூக்ளிக்  அமில  ஹபருக்்கம் 
்ொதவனயில்,  பல்ைவ்கைான  பாலூடடி  மறறும் 
பூச்சி  ஹெல்  ைைரபபில்  ஜி்கா  வைரஸ்கள்  �ன்கு 
ைைரகி்றது. நியூக்ளிக் அமில ஹபருக்்கம் ்ொதவன 
(NAAT- Neckeic aid Amplitication test)   ஹ்காண்டு 
ஜி்கா வைரஸ அவடைாைபபடுததபபடுகி்றது. ECISA 
மறறும்  PCR  வர  ஹ்காண்டு  ஜி்கா  ஆன்டிஹஜன் 
்கண்டறிைபபடுகி்றது. ஜி்கா எதிரஹபாருவை MAC-
ELISA  (IgM  Antibody  capture?  ELISA)  மறறும் 
PRNT  (  Plaque  reduetion  newtraligation  test) 
்ொதவன்கவை ஹ்காண்டு ்கண்டறிைபபடுகி்றது.

�டுப்பு மறறும் சிகிச்வே
    ப்கல்  மறறும்  பிறப்கல்  ்ைவல்களில் 
ஹ்காசு  தடுபப்த,  ஜி்கா வைரஸ  ்�ாய்  ஹதாறவ்ற 
்கடடுபபடுதத  முக்கிைமா்க  �டைடிக்வ்கைாகும். 
ஹ்காசு்களின்  இனபஹபருக்்கம்  ஹெய்யும் 
இடங்்கவை  ஆறறுை்த  முக்கிைமானதாகும். 
லாரைாஹ்கால்லி்கள் மறறும் பூச்சி    ஹ்கால்லி்கவை 
பைன்படுததி ஹ்காசு்களின் ஹதாவ்கவையும், ்�ாய் 
பரவுைவதயும்  குவ்றக்்க  சு்காதார  அதி்காரி்கள் 
அறிவுறுததலாம்.  ஜி்கா  வைரஸ  ஹதாறறிக்கும் 
அல்லத அதன் ஹதாடரபுள்ை ் �ாய்்களுக்கு சிகிச்வெ 
கிவடக்்கஹப்றவில்ல. இநத ்�ாவை தடுபபதற்கான  
எநதஹைாரு  ்�ாய்  தடுபபூடடுஹபாருள்  இதுைவர 
கிவடக்்கபஹப்றவில்வல.  ஜி்கா  தடுபபூடடு 
ஹபாருளின்  தைாரிபபு  தற்பாத  முக்கிை  ஆய்வில் 
உள்ைது.

ஆயவக ந�ாயறி�ல் 
  வைரஸ தன் அபரிமிதமான ஹெைல்பாடு்கவை 
இரததம், மறறும் ஏவனை உடல் திரைங்்கள் ்மலும் 
சிறுநீர  மறறும்  விநத  பாலூடடிைவ்க்கள்  மறறும் 
பூச்சி ஹெல்ை ைரி்களிலும் ஹபருகுகி்றது.  NAHT என 
அவடைாைபபடுததபபடும் ஷி்கா வைரஸ –நியூக்ளிக் 
ஆளிட ஆம்புளிபி்்கென் ஆய்வு, ஷி்கா ஆன்டிஹஜன் 
ELISA  மறறும்  PCR  ல்  ்கண்டறிைபபடடது.  ஷி்கா 
ஆன்டிபாடி  IgM  MAC  எலிொவில்  ்கண்டறிைபபடடு, 
IgG  வப  எலிொ  மறறும்  PRNT  பி்ைக்  ரிடக்ஸன் 
நியூடரி வல்ஸென் ஆய்வு. 

�டுப்பு மறறும் சிகிச்வே 
  ஹ்காசுக்்கடிக்கு எதிரா்க பாது்காபபின்்பாது 
்காவலயிலும்  முன்மாவலயிலும்  ஷி்கா  வைரஸ 
ஹதாறறுக்ஹ்கதிரா  முக்கிை  முன்  எச்ெரிக்வ்க 
�டைடிக்வ்க ் தவை. இக்ஹ்காசுக்்கள் முடவடயிடும் 
பகுதி்கவை  அழிபபது.  ஆ்ராக்கிைம்  ொரநத 
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சுய மதிப்பீடு
ேரியான விவ்டவயத் ந�ர்ந்ப�டுத்து 
எழுதுக:
1.  மி்கச்  சிறிை  வைரஸின்  ஒரு 

உதாரணம்___________ஆகும்.
அ) பாக்ஸ வைரஸ

ஆ) பார்ைா வைரஸ 

இ) ்ரபீஸ வைரஸ

ஈ) HIVவைரஸ

2.  CPEன் விரிைாக்்கம்__________
அ) வெட்டாபைாஸமிக் எஃஹபக்டஸ
ஆ) வெட்டாபாத்தாஹஜனிக் எஃஹபக்டஸ
இ) வெட்டாபாததக் எஃஹபக்டஸ

அதி்காரி்களின்  ஆ்லாெவனபபடி  முடவடப 
புழுக்்கவைக்  ஹ்கால்லும்  பூச்சி்கவை  ைைரதது 
பரைவிடடு  ஹ்காசுக்்களின்  எண்ணிக்வ்கவை 
குவ்றதது ் �ாய் பரைாமல் தடுபபது, ஷி்கா வைரஸ 
ஹதாறறுக்கும்,  ஹதாறு  ொரநத  ்�ாய்்களுக்கும் 
சிகிச்வெ  என்பது  கிவடக்்கவில்வல.  இதுைவர 
எநதத  தடுபபூசியும்,  முன்  தடுபபு  சிகிச்வெ 
முவ்ற்களும்  ஷி்கா  வைரஸ  ஹதாறறுக்கு 
்கண்டுபிடிக்்கபபடவில்வல.  ஷி்கா  தடுபபூசி 
்கண்டுபிடிக்கும்  முைறசியில்  சில  ஆய்வு  ஹெைல் 
ொரநத முைறசி்கள் �வடஹபறுகின்்றன. 

சுருககம்
வைரஸ்கள்்களின்  ஒடடு  ஹமாதத  ைடிைம் 
்ைறுபாடு்கவை ஹ்காண்டது. குடிநீரில் கு்ைாரின் 
பாக்டீரிைா ்கடுவமைான ஹெல் சுைவர ஹ்காண்டது. 
வைரஸ  நியூக்ளிக்  அமிலம்  மடடு்ம  சிக்்கலான 
ைழிமுவ்ற்களினால்  ஹெல்லினுள்  ஹெல்கி்றது. 
விலங்கு  ஹெல்்களில்  ்கடுவமைான  ஹெல்  சுைர 
இல்வல.  அதனால்  முழு  வைரஸ  ஹெல்லினுள் 
நுவழைலாம்.  ்ெரபபதனால்  ஹபரும்பாலான 
வைரஸ்கள் ஹ்கால்லபபடுகின்்றன. ஹபரும்பாலான 
டி.என்.ஏ.  வைரஸ்கள்  அவை்களின்  நியூக்ளிக் 
அமிலதவத  ஒம்புயிரியின்  ஹெல்  ்கருவில் 
ஒருங்கிவணக்கின்்றன.  விலங்கு்களுக்குள் 
இனாகு்லஷன்  மனித  வைரஸ்கவை  ைைரச்சி 

ஹெய்ைதறகு பைன்படுதத முக்கிைமா்க முவ்றைாகும். 
பல வைரஸ்கள் அவை ைைரும் ஹெல் ைைரச்சியில் 
உருைவமபபு  மாற்றங்்கவை  ஏறபடுததுகின்்றன. 
இநத  ஹெரபபீஸ  வைரஸ  குடும்பமானது 
நூறறுக்கும்  ்மறபடட  உவ்றயுவடை  டி.என்.
ஏக்்கவை  ஹ்காண்டு  இருக்கி்றது.  இது  மனிதர்கள் 
மறறும்  விலங்கு்கவை  பாதிக்கி்றது.1964-
ஆல்  எபஸடின்  பார  மறறும்  அச்்ொங்கு 
்பான்்்றார  புதிை ைவ்க  ஹெரபபஸ வைரவஸ 
்கண்டறிநதனர. IgM எதிர HAV ஆன்டிபாடிைானது 
இன்கு்பஷன்  ்கால  முடிவில்  ்தான்றி  4-5 
மாதங்்களில்  மவ்றநதுவிடும்.  ஹெச்.ஐ.வி  என்பது 
்்காைைடிை  உவ்றயுள்ை  வைரஸ  ஏ்றக்குவ்றை 
90-120  nm  அைவு  ஹ்காண்டது.  HIV  ்�ாய் 
ஹதாறறின்  முதன்வம  ்�ாய்  நிவலைானது  CD4 
அல்லதுT4  லிம்்பாவெடடு்களுக்கு  அழிவை 
உண்டாக்குைதாகும்.  ஆர்பா  வைரஸ்கள், 
முதுஹ்கலும்பு  ைாசி்களின்  வைரஸ்கள்  ஆகும். 
இவை  உயிரிைல்  ரீதிைா்க  ஹெ்மா்டாபா்கஸ 
பூச்சி  ்கடததி்கள்  மூலம்  ்கடததபபடுகி்றது.  �ான்கு  
ைவ்கைான ஹடங்கு வைரஸ்கள் உள்ைன.  அவை 
DE1, DE2, DEN3, DEN4  ஆகும். ஜி்கா வைரஸினால் 
ஹதாறறுண்டாக்்கபபடட  ஹபரும்பான்வமைான 
மக்்களின்  உடலில்  எவ்வித  அறிகுறி்களும் 
்தான்றுைதில்வல. இதுைவர எநதத தடுபபூசியும், 
முன் தடுபபு சிகிச்வெ முவ்ற்களும் ஷி்கா வைரஸ 
ஹதாறறுக்கு ்கண்டுபிடிக்்கபபடவில்வல.

ஈ) இவை்ைதுமில்வல
3.  வெட்டாஹம்கா்லா வைரஸ்கள்________

என்றும் அவழக்்கபபடும்.
அ) உமிழ்நீர சுரபபிவைரஸ
ஆ) ஹ�ஞெக் ்கவணைச் சுரபபி (வதமஸ) 

வைரஸ
இ) �ாைமில்லாச்சுரபபி (என்்டாக்வரன்) 

வைரஸ
ஈ) இவை்ைதுமில்வல

4.  __________பைணி  (passenger) 
வைரஸ்களின் ஒரு உதாரணம் ஆகும்.
அ) HIV வைரஸ
ஆ) EB வைரஸ
இ) ்ரபீஸ வைரஸ
ஈ) இவப்ைதுமில்வல
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5.  __________ஹ�ாதி  மூலம்  �ழுவுதல் 
(elution) ஹெைல்முவ்ற ஏறபடுகி்றது.
அ) நியூராமி்டஸ
ஆ) ஐ்ொஹம்ரஸ
இ) பாலிம்ரஸ
ஈ) இவை்ைதுமில்வல

6.  பீடடா  பு்ராபபி்ைாலாக்்டான்  (BPL) 
தடுபபூசி_______க்்கா்க  ஹ்காடுக்்கபபடுகி்றது.
அ) HIV
ஆ) இன்ஃபளூஹைன்ொ வைரஸ
இ) ்ரபீஸ வைரஸ
ஈ) இவை்ைதுமில்வல

7.  ஹ்காசு  மூலம்  பரவும்  மறறும்  உண்ணி 
மூலம்  பரவும்  வைரஸ்களின்  ஒரு 
உதாரணம்__________ஆகும்.
அ) ஹடங்கு வைரஸ
ஆ) ஃபைாவி வைரஸ
இ) சிக்குன் குன்ைா வைரஸ
ஈ) இவை்ைதுமில்வல

கீழவருவனவறறுககு விவ்டயளி:
1.  வைராலஜி �ச்சுயிரிைல் என்்றால் என்ன?
2.  விரிைான் ைவரைறு.
3.  மி்கபஹபரிை வைரஸ எது?
4.  நூக்ளி்ைா்காபசிட என்்றால் என்ன?
5.  வைரல்  ஹபருக்்கததில்  உள்ைடங்கிை 

படி்களின் சுருக்்கமான குறிபபு ைவர்க.
6.  வை்ராஹபக்சிஸ என்்றால் என்ன?
7.  முதிரச்சியு்றா  ்�ாய்ஹதாறறு  (Abortive 

infection) ைவரைறு.

8.  பிரிைான்்கள் (Prions) என்்றால் என்ன?
9.  வைரஸ ொகுபடியின்  (Cultivation) சிறுகுறிபபு 

ைவர்க.
10.  வெட்டா்பத்தாஹஜனிக் வைரஸ என்்றால் 

என்ன?
11.  ஹெரபபிஸ வைரஸின் ைவ்கபபாடு.
12.  HSV-1 மறறும் HSV- 2 வை விைாதிக்்க.
13.   VZV விரிவுபடுதது.
14.   EB வைரஸ என்்றால் என்ன?
15.  ்டன் து்கள் (Dane Particle) ைவரைறு.
16.   HBV-ன் ஜீ்னாம் அவமபபு.
17.   ்ரபீஸ வைரஸ-ன் அவமபவப விைக்கு.
18.  ஹைறிமிகு  (Furious)  மறறும்  ஊவம  (Dumb) 

்ரபீஸ என்்றால் என்ன?
19.  ஹ�க்ரி து்கள்்கள் ைவரைறு.
20. ் ரபீஸ-ன் தடுபபூசி பறறி விைாதிக்்க.
21.  வைரல் மரபணு மறறும் HIV ஆன்டிஜன் பறறி 

குறிபபு ைவர்க.
22. HIV-ன்  மருததுை  அம்ெங்்கவைப  பறறி 

எழுது்க.
23. HIV-ன்  ஆய்ை்கக்  ்கண்டறிதவலபபறறி 

எழுது்க.
24. அர்பா வைரஸ ைவரைறு.
25. ஹெரஹமாராஜிக்  ்காய்ச்ெலின்  அறிகுறி்கவை 

எழுது்க.
26. சிக்குன்  குன்ைா  வைரஸ  பறறி  சிறு  குறிபபு 

ைவர்க.
27. ஹ்காசு மூலம் பரவும் வைரஸ பறறி எழுது்க.
28. ஜி்கா  (zika)  வைரஸின்  அவமபவபப  பறறி 

எழுது்க.
29. ஜி்கா ்காய்ச்ெல் என்்றால் என்ன?
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என குறிப்பிடப்்படுகிறது. ந�ோய் 

எதிர்ப்பு மணடலமோனது 

ஒருவரின் ச�ோந்த உடல் 

ச�ல்லிற்கும், அன்னிய 

ச�ல்லிறகு இடடநய ஆன 

நவறு்போடடட அடடயோளம் 

கணடுசகோடு, திறன்்படி தீஙடக விடளவிகக 

கூடியட்த அழிககும் ்பணிடய ச�ய்கிற்த. 

(ந�ோய்்த்தடுப்புககுடற ந�ோயோனது உடலினது 

்தோககும் உயிரியுடன் ந்போரோடும் திறடன 

குறிககிறது. ஆடகயோல் ந�ோய் ச்தோற்றிககு அதிக 

்போதிப்ட்ப உணடோககுகிறது).

ச�ன்ற வருடம் �ோம் ந�ோய்்தடுப்பு 

மணடல்ததின் முககிய கூறுகடளயும் அ்தன் 

்பணிகடளயும் விரிவோக கலந்தோநலோசி்தந்தோம். 

இந்த இயலோனது உடல்�லம் மற்றும் ந�ோயில் 

ந�ோய்்தடுப்பு மணடல்ததின் ்பஙகிடய ்பற்றி 

கூறுகிறது.

11.1  ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி 

எதிர்வினைகள்

ஆன்டிசெனுககும் ஆன்டி்போடிககும் இடடநய 

ஆன எதிர்விடனகடள, ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி 

எதிர்விடனகள் என்று அடைககப்்படுகிறது. Ag-Ab 

எதிர்விடனகள் என இட்த �ருககமோககலோம். 

இந்த விடனகள் ்தோது�ர் ந�ோய்்த்தடுப்்போற்றலுககு 

அடிப்்படடயோக உள்ளது. ஆன்டிசென் மற்றும் 

ஆன்டி்போடி விடனச�ய்து ந�ோய்்தடுப்்போற்றல் 

அடைவு உணடோகிறது.

Ag + Ab ------------> Ag − Ab அடைவு

ஆன்டிசென் மற்றும் ஆன்டி்போடிககு 

இடடநயயோன விடனயோனது மிகவும் 

குறிப்பிட்தககது. பூடடு-�ோவி அடமப்புடன் 

ஒப்பிடப்்படுகிறது. ஆன்டி்போடியுடன் 

ஒடடிகசகோள்ளும் ஆன்டிசெனின் ஒரு ்பகுதிநய 

எபிடநடோப் அல்லது ஆன்டிசெனிக தீர்மோகிககும் 

ந�ாய்த்தடுப்பியல்

இயல்

11

இயல் திட்டவனை

11.1 ஆன்டிசென்-ஆன்டி்போடி எதிர்விடனகள்

11.2 சவஸடர்ன் பிளோட ச�ய்முடற, ச்தோழிலநுட்பம்

11.3 மிடக கூர்உைர்வு விடனகள்

11.4 உறுப்புமோற்றம்

11.5 ந�ோய்்த ்தடுப்பு/மருநதீடு்தல்

11.6  புதுப்பிககப்்படட ந்தசிய ந�ோய்்த்தடுப்பு 

மருநதீடும் ்படடியல் குறிப்ந்படு

மோைவர்கள் இப்்போடப்்பகுதிடயப் ்பயின்ற 

பிறகு,

 • ஆன்டிஜென்-ஆன்டிபாடி எதிர் 

வினைகனை புரிந்துக் ஜகாள்ளுவர்.

 • ஜவஸ்ட்ரன் பிைா்டடு ஜெயல்நு்டபத்தின் 

அடிபபனைத்த்துவத்னதை அறிவர்

 • மினகக்கூர் உணர்னவ பற்றி படிபபர் 

 • உறுபபுமாற்்றம் பற்றிய தைகவல்கனை 

ஜபறுவர்

 • ந�ாயத்தைடுபபு/புதுபபிக்கபப்டை நதைசிய 

ந�ாயத்தைடுபபு மருந்தீடும் ப்டடியல் 

குறிபநபடுவின் மதிபபரிவர். 

கற்றல் ந�ாககஙகள்

அறிமுகம்

நுணணுயிரிகள் (்போகடீரிமோ, பூஞட� மற்றும் 

ஒடடுணணிகடள ந்போன்ற உயிரி), டவரஸகள், 

புற்றுந�ோய் ச�ல்கள் மற்றும் �ச்சுகடள ந்போன்ற 

அன்னிய ஆன்டிசென்களிடமிருநது ந்தோல், சுவோ� 

்போட்த, குடல் ்போட்த மற்றும் பிற உடல் ்பகுதிகடள 

்போதுககோககும் ்பணிடய ச�ய்யவும் ச�ல்கள் 

மற்றும் புற்த ச்தோகுப்ட்ப ந�ோய் எதிர்ப்பு மணடலம் 

238
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கோரணிகள் என்று அடைககப்்படுகிறது. ஆன்டிசென் 

உடன் ஒடடிகசகோள்ளும் ஆன்டி்போடியின் ஒரு 

்பகுதிநய ்போரோநடோப் அல்லது ஆன்டிசெனிக 

தீர்மோகிககும் ்பகுதி என்று அடைககப்்படுகிறது. 

ச்பரும்்போலோன ஆனடி்போடிகள் இரணடு ஒடடும் 

்பகுதிகடளயும் மற்றும் IgM ஆன்டி்போடி 5-10 

ஒடடும் ்பகுதிகடளக சகோணடுள்ளது.

இம்யூநைாபுளுநைாசன்ஸ்

ஆன்டி்போடிகள் புளுநரோ�ன்ஸ �ோயஙகளோன 

புநளோநரோசீன்ஸ அல்லது நரோநடோமின் உடன் 

கலககப்்படும் ந்போதுஅடவ கதிர்வீச்ட� 

உமிழ்கின்றன. புளுநரோ�ன்ஸ �ோய்ததுடன் 

இடைககப்்படட ஆன்டிப்்போடிகள் கதிர்வீச்ட� 

உமிழ்யும் ்த்ததுவ்தட்த “இம்யூநனோபுளூநரோ�ன்ஸ” 

அடைககப்்படுகிறது. இந்த விடனடய 

புளுநரோ�ன்ஸ நுணநைோககியில் �ன்கு 

உற்றுந�ோகக முடியும். இது திசுககளிலுள்ள 

ஆன்டிசென்கடள குறிப்பிடவும், கணடறியவும் 

்பயன்்படுகிறது.

இன்யூநைாபுளுநைாசன்ஸ் வனககள்

 • ந�ரடி முடற

 • மடறமுக முடற

 • �ோன்டவிச் முடற

ந�ைடி முன்ற

இந்த முடறயில், புநளோர�ணட �ோய்த்தோல் 

இடைககப்்படட ஆன்டி்போடி சமல்லிய திசுப் 

்பகுதியில், ந�ரடியோக ச�லு்த்தப்்படுகிறது. 

இடைககப்்படட ஆன்டி்போடி குறிப்பிடட 

ஆன்டிசென்னுடன் ஒடடிக சகோள்கிறது. இ்தடன 

புளுநரோ�ன்ஸ நுணநைோககியில் ்போர்கக 

முடியும்.

மன்றமுக முன்ற

இம்முடறயில், இடைககப்்படோ்த ஆன்டி்போடிகள் 

சமல்லிய திசுப்்பகுதிகளுடன் ந�ரடியோக ச�லு்ததும் 

ந்போது குறிப்பிடட ஆன்டிசெனுடன் ஒடடுக 

சகோள்கிறது. பின்பு புளுநரோ�ன்ஸ �ோய்ததுடன் 

இடைககப்்படட ஆன்டி்போடி திசுககளில் 

ந�ர்ககப்்படுகிறது. எதிர் ஆன்டி்போடியோனது 

ஏற்கனநவ ந�ர்்த்த அல்லது இடைககப்்படோ்த 

ஆன்டி்போடி உடன் குறிபிட்த்தகக வடகயில் 

இடைகிறது (்படம் 11.1).

சான்டவிடச் முன்ற

ஒரு குறிப்பிடட ஆன்டிசென்ககு எதிரோக 

உற்்ப்ததியோகும் ச�ல்களின் எணணிகடகடய 

ந�ோதிகக இந்த இம்யூநனோபுளநரோ�ோன்ஸ முடற 

்பயன்்படுகிறது. இம்முடறயில் லிம்ந்போஃட�டகள் 

எ்த்தனோல் உடன் நிடலநிறு்த்தப்்படுகிறது. இந்த 

நிடலநிறு்த்தப்்படட ச�ல்கள், நிநமோகோககஸ 

ஆன்டிசெனின் ்போலி�ோககடரடுகளுடன் 

ந�ர்ககப்்படுகிறது. இந்த ஆன்டிசென் 

நிநமோகோககல் ஆனடிசெனுககு எதிரோக 

உற்்ப்ததி ச�ய்யும் ஆன்டி்போடிகடள உருவோககும் 

லிம்ந்போட�டடுகளுடன் இடைகிறது. இப்ந்போது 

புளுநரோ�ன்ஸ ஆனடி்போடி ந�ர்ககப்்படுகிறது. 

ஆன்டி்போடிகளுககு இடடயில் ஆன்டிசென் 

�ோன்டவிடச் ந்போன்று இருககும்.

எனைசா (ELISA)

எடல�ோ (ELISA–Enzyme Linked Immuno Sorbent 

Assay) என்்பது ச்பப்டடடுகள், புர்தஙகள், 

ஆன்டி்போடிகள் மற்றும் ஹோர்நமோன்கள் ஆகியவற்டற 

கணடறியவும் மற்றும் அளவிடவும் ்பயன்்படு்த்தப்்படும் 

்தடடு �ோர்ந்த மதிபீடடு ச�யல்முடற நுட்பமோகும். இது 

என்ட�ம் (ச�ோதி) இம்யூநனோ ச�யல்முடற நுட்பம் 

(EIA) என்றும் அறியப்்படுகிறது.

ெச�

ேநர� மைற�க

ஆ��ஜ�

�த�ைம �ைல ஆ��பா�

இர	டா� �ைல ஆ��பா�

�ேளாேரா�ேபா�
ெச�

ப்டம் 11.1: இமியுநனோபுளுர�ன்ஸ முடறகள்
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1971 ஆம் ஆணடு ஸடோகநகோம் 

்பல்கடலககைகம் சுவீடன் �ோடடிடனச் �ோர்ந்த 

பீடடர் ச்பர்ல்சமன் மற்றும் இவோ இஙவோல், 

விளகக்ததிற்கு பிறகு, எடல�ோவோனது, 

கடரககூடிய ஆன்டிசென் மற்றும் 

ஆனடி்போடிகடள மதீப்பீடு ச�ய்யும் அடமப்பின் 

ந்தர்வோக மோறிவிடடது. ஆன்டி்போடி உற்்ப்ததிககோன 

அடன்தது மதிப்பீடுகளும் சவளியிடடப் 

ச�ய்யப்்படட ஆனடி்போடி ஆன்டிசென்னுடன், 

இடடவிடன ச�ய்யப்்படடட்த அளவீடு ச�ய்வட்த 

�ோர்ந்தது.

அடிப்பன்ட ்த்ததுவம்

ELISA அடிப்்படட ்த்ததுவம் மிகவும் எளியது. 

ச்போதுவோக இந்த ்பரிந�ோ்தடன டமகநரோ டடடர் 

்தடடுகளில் �ட்த்தப்்படுகிறது (்படம் 11.2 டமகநரோ 

டடடடர் ்தடடு). ஆன்டிசென்கள் கணடுபிடிகக்பட 

நவணடும் என்றோல் ஆன்்போடிகள் டமகநரோ 

டடடடர் ்தடடுகளில் நிடலநிறு்த்தப்்பட 

நவணடும் மற்றும் எதிர்மோரோக (Vice-versa). 

ந�ோ்தடன வடகமோதிரி, டமகநரோ டடடர் 

்தடடுகளில் ந�ர்ககப்்பட நவணடும். ந�ோ்தடன 

வடகமோதிரியில் ஆன்டிசென் அல்லது ஆன்டி்போடி 

கோைப்்படடோல் அஙகு ஆன்டிசென் ஆன்டி்போடி 

விடனகள் இருககலோம். (நிடலநிறு்த்தம் 

ச�ய்யப்்படட ஆன்டி்போடி அல்லது ஆன்டிசென்). 

பிறகு, ச�ோதி இடைககப்்படட ஆன்டி்போடி விடன 

கலடவயில் ந�ர்ககப்்படுகிறது. இது, ந�ோ்தடன 

ஆன்டிசென் அல்லது ந�ோ்தடன ஆன்டி்போடியின் 

FC ்பகுதியுடன் ஒடடிக சகோள்கிறது.

ஜ�ாதி அனமப்பு உள்்ள்டககியது

1. ச�ோதி–குதிடர முள்ளஙகி ச்பரோஸகிநடஸ 

(HRP). ஆல்கடலன் ்போஸ்பநடஸ ந்போன்றடவ 

குறிப்பிடட ஆன்டி்போடியுடன் இடைககப்்படு்தல் 

அல்லது ந�ர்ககப்்படு்தல்.

2. குறிப்பிடட ஆரம்்ப ச்போருள்: ச்பரோகஸிநடஷககு 

O–பிடனயில் டடஅமிநனோ டடனஹடிநரோ 

குநளோடரடு.

 • ஆல்கடலன் ்போஸ்பநடஷககு 

P-ட�டநரோபிடனயில் ்போஸந்பட

ஆன்டிசென் ஆன்டி்போடி விடனககு 

பிறகு ஆரம்்ப ச்போருள் ந�ர்ககப்்படு்தல். 

ஆல்கடலன் ்போஸ்பநடஷகோக இருககும் 

ச்போழுது, ச�ோதியோனது ஆரம்்ப ச்போருடள 

டஹடிநரோடலஸ ச�ய்து மஞ�ள் நிற 

கூடடுப்ச்போருடள வைஙகுகிறது (்படம் 11 .3) . 

நிற்ததின் திணைமோனது, ந�ோ்தடன 

வடகமோதிரியில் உள்ள ஆன்டிசென் அல்லது 

ஆன்டி்போடியின் அளவிடன �ோர்ந்த்தோகும். 

இது எடல�ோ வோசிப்பி கருவி மூலம் அளவீடு 

ச�ய்ய முடியும் (்படம் 11 .4 எடல�ோ வோசிப்பு 

கருவி).

வனககள்

வடகயோன எடல�ோ மதிப்பீடு ்பரிந�ோ்தடனகள் 

உள்ளன அடவ ந�ரடி எடல�ோ, மடறமுக 

எடல�ோ, �ோன்டவிச் எடல�ோ மற்றும் ந்போடடி 

எடல�ோ (்படம் 11.5).

ப்டம் 11.2: டமகநரோ டடடடர் ்தடடு ப்டம் 11.4:  எடல�ோ வோசிப்பு கருவி
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i. ந�ைடி எனைசா

சுடல�ோ ்தடடின் குழிப்்பகுதியில் ஆன்டிென் ஆனது 

நிடலப்்படு்த்த்படுகிறது. பிறகு ஆன்டிென் ஆனது, 

ஆன்டி்போடியுடன் ந�ரடியோக இடைககப்டட 

ச�ோதிகளோன HRP மூலம் கணடு அறியப்்படுகிறது. 

குடறவோன ்படிகடள ந்தடவப்்படுவ்தோல் ந�ரடி 

எடல�ோ கணடறி்தல் மற்ற எடல�ோ டவககோடடிலும் 

மிகவும் விடரவோனது ஆகும். குடறந்த 

அளவில் விடனயூககிகள் (Reagents) மற்றும் 

்படிநிடலகள் ந்தடவப்்படுவ்தோல இந்த மதிப்பீடு 

குடறந்த அளவில் ்தவறகளுககு உட்படுகிறது. 

அப்்படிசயன்றோல், குனுககு விடனபுரியும் 

இரணடோம் ஆன்டி்போடி ந்தடவப்்படுவிதில்டல. 

இறுதியோக, ஆன்டிசெனுககு ஆன ந�ோய்்தடுப்பு 

எதிர்ச்ச�யல் ்பகு்த்தோய்வு ச�ய்யப்்படுவ்தற்கு ந�ரடி 

எடல�ோ ச�யல்முடற குறிப்்போக ்பயன்்படுகிறது.

ii. மன்றமுக எனைசா

மடறமுக எடல�ோ, ஆன்டி்போடிடய கணடறிய 

்பயன்்படுகிறது. அறியப்்படட ஆன்டிசென் டமகநரோ 

டடடர் ்தடடில் பூ�ப்்படுகிறது. ந�ோயோளியின் ஊநீரில், 

ஆன்டிசென்னுககு எதிரோக குறிப்பிடட ஆன்டி்போடி 

இருந்தோல், அந்த ஆன்டி்போடி ஆன்டிசென்னுடன் 

ஒடடிக சகோள்ளும். இன்குந்பஷன் ச�ய்்த 

பிறகு குழிகள்–கிைறுகள். கழுவப்்படுகின்றன 

மற்றும் எதிர் மனி்த கோமோ குநளோபுலின் (HGG) 

இடைககப்்படுகிறது. எதிர் HGG ஆன்டிசென், 

ஆன்டி்போடி அடைவுடன் விடன ச�ய்ய முடியும். 

இறுதியோக, ச�ோதிககு ந்தடவயோன ஆரம்்ப 

ச்போருள் (substrate) ந�ர்ககப்்படுகிறது. இது 

ச�ோதியினோல் டஹடிரோடலசிஸ (நீநரற்றப்்படடு) 

ச�ய்யப்்படடு நிற்ததிடன உருவோககுகிறது.

iii. சான்டவிச் எனைசா

�ோன்டவிச் எடல�ோ, ஆன்டிசென்டன கணடறிய 

்பயன்்படுகிறது. அறியப்்படட ஆன்டி்போடி டமகநரோ 

டடடடர் ்தடடுகளில் பூ�ப்்படுகிறது. ந�ோ்தடன 

ஆன்டிசென் ஒவசவோரு கிைறிலும் (அ) குழியிலும் 

ந�ர்ககப்்படுகிறது. மற்றும் ஒடடப்்படட அல்லது 

சூைப்்படட ஆனடி்போடியுடன் விடனபுரிய 

அனுமதிககப்்படுகிறது.

ந�ோயோளியின் ஊநீர், குறிப்பிடட ஆன்டி்போடிககு 

எதிரோக ஆன்டிசென்டனக சகோடு இருந்தோல், 

ஆன்டிசென் ஆனது ஆன்டி்போடியுடன் ஒடடிக 

ெவ��� ஒ�

ெபா��

ெநா�யா� தா�கப�� ெபா��

ெநா� இைண�க�

இர�டா� �ைல ஆ��பா�

�த�ைம �ைல ஆ��பா�

இல�� �ரத�

ப்டம் 11.3: எடல�ோ அடிப்்படட ்படி நிடலகள்

ேபா�� எைலசாசா��� எைலசாமைற�க எைலசாேந�க எைலசா

�தலா� 
ைல
எ	ெபா��

இர�டா� 
ைல 
எ	ெபா��
���ைண��

�ைண��
எ	ெபா��

ெபா�ளா�
தா�க�ப � ெபா��

ெபா�ளா�
தா�க�ப � ெபா��

ெபா�ளா�
தா�க�ப � ெபா��

ெபா�ளா�
தா�க�ப � ெபா��

ப்டம் 11.5: எடல�ோவின் வடககள்
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சகோள்ளும். கழுவப்்படட பின்பும், குறிப்பிடட 

ஒடடப்்படட (bound) ஆன்டிசென் மற்றும் ஆன்டி்போடி 

குழியில் அல்லது கிைற்றில் நிடலச்பற்று இருககும். 

இரணடோம் ஆன்டி்போடியோனது ந�ர்ககப்்படுகிறது. 

மற்றும் ஒடடப்்படட ஆன்டிசென்னுடன் 

விடனபுரிய அனுமதிககிறது. நிற விடனயிடன 

அளவீடு ச�ய்ய ஆரம்்ப ச்போருள் ந�ர்ககப்்படுகிறது.

iv. நபாடடி எனைசா

இது ஆன்டிசென்டனக கணடு அறிய 

்பயன்்படுகிறது. ஆன்டிசென்டனக சகோணட 

மோதிரியுடன் மு்தலில் ஆன்டி்போடி இன்குந்பட 

ச�ய்யப்்படுகிறது. ஆன்டிசென் மற்றும் ஆன்டி்போடி 

அடைவோனது, ஆன்டிசென்னோல் பூ�ப்்படட 

டமகநரோ டடடர் கிைற்றில் அல்லது குைோயில் 

ந�ர்ககப்்படுகிறது. மோதிரியில் அதிக ஆன்டிசென்கள் 

கோைப்்படடோல் கிைற்றில் அல்லது குழியில் பூ�ப்்படட 

ஆன்டிசென்நனோடு ஒடடிகசகோள்ள குடறந்த 

அளவிநலநய (கடடற்ற அல்லது ்தன்னிச்ட� 

அல்லது சு்தநதிர–free antibody), கிடடகககூடிய்தோய் 

இருககும் மு்தன்டம ஆன்்போடிககு (எதிரோன் 

அல்லது) குறிப்பிட்த்தகக. ச�ோதியோல் 

இடைககப்்படட இரணடோம் ஆன்டி்போடியிடன 

ந�ர்ப்்ப்தோல், கிைறு அல்லது குழியில் ஒடடப்்படட 

மு்தன்டம ஆன்டி்போடியின் அளவிடன தீர்மோனிகக 

்பயன்்படு்த்த முடியும். இது ஆன்டிசென்டனக 

கணடறியும் அளவியல் ந�ோ்தடன ஆகும்.

பயன்பாடு

எடல�ோ ந�ோ்தடனயோனது HIV டலம் ந�ோய், 

உயிடரப்ந்போககும் இர்த்த ந�ோடக, ரோககி மடலப் 

புள்ளி கோய்ச்�ல், நரோடடோ டவரஸ, ஸகுவோமஸ ச�ல் 

கோர்சிநனோமோ சிபிலிஸ, டோகநஸோபிளோஸ மோஸிஸ, 

நவரிச�ல்லோ ந�ோஸடர் டவரஸ (சின்னம்டம 

உணடு ்பணணும்) மற்றும் ஜிகோ டவரஸகடள 

கணடறிய இந்த ந�ோ்தடன ்பயன்்படு்த்தப்்படலோம்.

11.2  ஜவஸ்்டான் பி்ளாட ஜ்தாழில்நுடபம்

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ �வவு மீது, ச்பரிய 

மூலககூறுகள் நிடலநிறு்த்த்பட நவணடும் 

அல்லது ஒடடப்்படட நவணடும். (எ.கோ.) மிகவும் 

எளி்தோக ்பல்நவறு ்பகு்த்தோயவும் ச�யல்முடறககு, 

பிளோடடிஙடக உட்படு்த்த முடியலோம். 

மு்தன் மு்தலில் உருவோககப்்படட பிளோடடிங 

ச்தோழில்நுட்பம் �்தர்ன் பிளோடடிங ஆகும். இது 

DNA மூலககூறுகடள ்பகு்த்தோய்வு மற்றும் 

்பதிவு ச�ய்வட்த எளி்தோககியது. பின்னர் இந்த 

ச�யல்முடற RNA மற்றும் புர்தஙகடள ்பகுப்்போய்வு 

ச�ய்வ்தற்கு நீடிககப்்படடது. அடவ விளஙகோ 

வோர்்தட்தகளோன (Jargon terms) முடறநய�ோர்்தன் 

மற்றும் சவஸடர்ன் பிளோடடிங, என்்பட்த ச்பற்றுக 

சகோணடது.

சவஸடர்ன் பிளோடடிஸ, இம்யூநனோ பிளோடடிங 

என்றும் அறியப்்படுகிறது. ஏசனன்றோல் இது 

புர்த்தட்த கணடறிய, ஆன்டி்போடிகடள 

்பயன்்படு்ததுகின்றது. சவஸடோன் பிளோட என்்பது 

அளவீடு ந�ோ்தடன ஆகும். இது மோதிரியில் உள்ள 

புர்த அளவுகடள தீர்மோனிகக ்பயன்்படுகிறது.

அடிப்பன்ட ்த்ததுவம்

சவஸடர்ன் பிளோடடிங ச்தோழில்நுட்பம் புர்தக 

கலடவயில் இருநது குறிப்பிடட புர்த்ததிடன 

கணடறிய ்பயன்்படு்த்த்படுகிறது. இந்த முடறயில், 

மு்தலில் மோதிரியிலிருநது புர்தஙகள் பிரி்தது 

எடுககப்்படுகிறது. பிரி்தது எடுககப்்படட புர்தஙகள், 

்போலி அகரிலடமடடு செல் எலகடநரோந்போரிஸிஸ 

(அ) மின்னோர்்பகுப்்போய்வு (PAGE) 

உட்படு்த்த்படுகிறது. மின்ஆற்றடல ச�யல்்படு்ததி, 

புர்தஙகள், ்போலி அகரிலடமடலில் இருநது 

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ கோகதி்தற்கு கட்த்த்படுவது 

நிடறநவற்றப்்படுகிறது. கதிரியகக ச்போருள்களோல் 

இடைககப்்படட குறிப்பிடட ஆன்டி்போடி அந்த 

�வவினுள் ந�ர்ககப்்படும் ச்போழுது, அது குறிப்பிடட 

கோம்பிசமன்டரி அல்லது ஈடு ச�ய்கின்ற புர்த்ததுடன் 

ஒடடிக சகோள்கிறது. இறுதியோக, �வவினுள் நமல் 

உள்ள புர்தம் �ோயநமற்றம் அல்லது எடல�ோ 

ச�ய்முடற (அ) ச்தோழில்நுட்பம் மூலம் கணடறிய 

முடியலோம்.

படிகள்

படி–I:

புர்தஙகடள பிரி்தது எடு்த்தல் வைககமோக 

சவஸடர்ன் பிளோடடிங ந�ோ்தடன அதிகமோக 

்பயன்்படு்த்தப்்படும். புர்த மோதிரி ச�ல் சிட்தவுகள் 

ஆகும். ச்போதுவோக ச�ல்லில் இருநது 

புர்தமோனது இயநதிரம் அல்லது நவதியியல் 

ச்போருடகள் இயநதிரம் அல்லது நவதியியல் 

ச்போருடகள் ந�ர்ககப்்படுவதின் மூலம் பிரிநது 

எடுககப்்படுகிறது. இது ச�ல்கடள சிட்தகக முடியும். 

பிரி்தச்த்த்தல் ்படி என்்பது திசு ்தயோரிப்பு என்று 

வடரயறுககப்்படுகிறது. புர்தஙகளின் இயல்பு 
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மோற்ற்ததிடன ்தடுகக புநரோடிநயஸ ்தடுப்்போன்கள் 

்பயன்்படு்த்த்படுகிறது. ஸப்டநரோஸநகோபி 

(Spectroscopy)டய ்பயன்்படு்ததி புர்த மோதிரி 

்பகுப்்போய்வு ச�ய்யப்்படுகிறது மற்றும் கிளிரோல் 

சகோணட நிரப்்படட buffer மூலம் நீர்்த்தப்்படுகிறது. 

இது மோதிரியோனது கிைற்றில மூழ்கி இருப்்ப்தற்கு 

உ்தவி ச�ய்யும். புநரோநமோட்தமோல் பூளுவிடன 

டிரோஙசிங tracking டடயோக ்பயன்்படு்த்த்படுகிறது 

மற்றும் மோதிரியின் �கரும் ்தன்டமடய 

கணகோணிகக ்பயன்்படுகிறது.

படி–II: ஜெல் மின்ைார் பகுப்பாயவு

புர்த மோதிரியோனது, SDS–PAGE குழியில் 

அல்லது கிைற்றில் கிட்த்தப்்படுகிறது. ந�ோடியம் 

நடோசடசில் �ல்ந்பட ்போலி அகரிலடமட செல் 

மின்னோர்்பகுப்்போய்வு. புர்தஙகளோனது, அவற்றின் 

மின்னூடடம், iso மின்னூடட புள்ளி, மூலககூறு 

எடட அல்லது இடவ அடன்ததின் கூடடடமப்பின் 

அடிப்்படடயில் பிரி்தது எடுககப்்படுகிறது. புர்தஙகள் 

ச�கடிவ �ோர்ஜ் ஆகும். ஆடகயோல் அடவ 

மின்னூடட மின்�ோரம் வைஙகப்்படடச்போழுது 

்போசிடிவ (ந�ர்மின்) முடனககு, ச�ல்லுகின்றன. 

சிறிய புர்தஙகள் ச்பரிய புர்தஙகடள விட 

விடரவோக �கரும்.

படி–III: பி்ளாடடிங

பிளோடடிங ஆனது, செல்லில் இருநது புர்தஙகள், 

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ கோகி்த்ததிற்கு 

புர்தஙகள், ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ 

கோகி்த்ததிற்கு ்தநநுகி விடளவின் (Capillary 

action) மூலம் கட்த்தப்்படுகின்றது என்்பட்த 

குறிப்பிடுகிறது. ்தற்ச்போழுது ச�யல்முடறயின் 

நவக்ததிடன அதிகரிகக மின்னூடட பிளோடடிங, 

ச�ய்யப்்படுகின்றது. மின்னூடட பிளோடடிஙகில் 

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ �வவோனது செல் மற்றும் 

வடி்தோள் ந்படைககு இடடயில் �ோணடவிச் 

ச�ய்யப்்படுகிறது. பிறகு, மின்னூடட மின்�ோரம் 

செல்லின் வழிநய ச�லு்த்தப்்பவ்தோல் புர்தமோனது, 

�வவுககு கட்த்தப்்படுகிறது.

படி–IV: 

மு்தன்டம ஆன்டி்போடி ந�ர்ககப்்படுவ்தற்கு முன்பு 

நகசின் அல்லது ச்போடவவன் சீரம் ஆல்புமீடன 

(BSA) ்பயன்்படு்ததி ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ 

�வவோட்த, குறிப்பிட முடியோ்த நிடறவோககநவோ 

அல்லது மடறககநவோ முடியும்.

சவஸடர்ன் பினோடடிஙகில் இந்த ்தடு்த்தல் 

்படி மிகவும் முககியமோனதும். ஏசனனில், 

ஆன்டி்போடிகளும் புர்தம் ஆட்தல், அடவயும் 

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ கோகி்த்ததில் ஒடடிக 

சகோள்வ்தற்கு வோய்ப்பு உணடு.

படி–V: மு்தன்னம மறறும் இைண்டாம் ஆன்டிபாடி 

ஜகாணடு னகயா்ளப்படு்தல்

மு்தன்டம ஆன்டி்போடியோனது, விரும்்ப்தகக 

புர்த்ததிறக, குறிப்பிட்த்தகக வடகயில் உள்ளது. 

ஆடகயோல் அது ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி 

அடைவிடன உருவோககுகிறது. இரணடோம் 

ஆன்டி்போடியோனது, ச�ோதியோல் 

இடைககப்்படடது மற்றும் அது மு்தன்டம 

ஆன்டி்போடிககு எதிரோனது. (எதிர்–ஆன்டி்போடி). 

ஆடகயோல் இது ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி 

இடைவுடன் ஒடடிக சகோள்ள முடியும். 

ஆலகடலன் ்போஸ்படநடஸ அல்லது குதிடர 

முன்னஙகி ச்பரோகஸிநடஸ இரணடோம் 

ஆன்டி்போடியுடன் இடைககப்்படுகிறது.

படி–VI: ்தகுதியாை சப்ஸ்டநைட (ஆைம்ப ஜபாருள்) 

ஜகாணடு னகயாளுப்படு்தல்

இறுதியோக, விடனயின் கலடவ, குறிப்பிடட 

�ப்ஸடநரட சகோணடு இன்குந்பட ச�ய்யப்்படுகிறது. 

ச�ோதியோனது �ப்ஸடநரடடடடமற்றி கணகளுககு 

புலப்்படககூடிய நிறிமி ச்போருடள வைஙகுகிறது. 

அ்தனோல், �வவில், நிற்ததின் ்படடடயிடன ்போர்கக 

முடியலோம் (்படம் 11.6).

பயன்பாடு

1. சகோடுககப்்படட மோதிரியில் உள்ள புர்த்ததின் 

அளவு மற்றும் அடர்்ததி சவஸடர்ன் பிளோடடிங 

மூலம் தீர்மோனிககப்்படுகிறது.

2. ஊநீரில் உள்ள டவரஸ அல்லது ்போகடீரியோ 

எதிரோன ஆன்டி்போடிகடள கணடறிய இது 

்பயன்்படுகிறது மற்றும் ந�ோய் கணடறிவுககும் 

உ்தவி ச�ய்கிறது.

3. சவஸடர்ன் பிளோடடிங ச்தோழில்நுட்பம், 

HIV–ககு உறுதிப்்படு்ததும் ந�ோ்தடன ஆகும். 

இது ந�ோயோளியின் ஊநீரில் உள்ள எதிர் HIV 

ஆன்டி்போடிகடள கணடறியப்்படுகிறது. 

4. குடற்போடு புர்தஙகடள கணடறிய 

்பயன்்படு்தல்.
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11.3  மினக கூர் உணர்வு 

(Hypersensitivity)

உைர்திறனுடடய �்பர், ஆன்டிசென்னுககு 

இரணடோவது முடறயோக சவளிப்்படும் 

ச்போழுது, மிடகப்்படு்த்தப்்படட ்தடுப்்போற்றல் 

எதிர்ச்ச�யலினோல் கடுடமயோக அறிகுறிகடளயும் 

நமலும் மரை்ததிற்கும் கூட வழிவகுககும் 

நிடலடய மிடக கூர் உைர்வு என்று 

வடரயறுககப்்படுகிறது. இட்த ச்போதுவோக 

ஒவவோடம என்றும் குறிப்பிடப்்படுகிறது. 

ஒவவோடம அல்லது மிடக கூர் உைர்டவ 

உணடோககும் ச்போருடள ஒவவோப்ச்போருள் 

(allergens) என்று அறியப்்படுகிறது. (எ.கோ.) 

மருநதுகள், உைவு ்பணடஙகள், ச்தோற்று 

உணடோககுகிற நுணணுயிரிகள், இர்த்த மோற்றம் 

மற்றும் நவதிப்ச்போருள்களுடன் ச்தோடர்பு.

மினக கூர் உணர்வு வினைகளின் 

வனகப்பாடு (கூம்ஸ் மறறும் ஜகல் 

வனகப்பாடு)

வடக I: உடனடி மிடககூர் உைர்வு (அநடோபி 

அல்லது அனோட்பலோகடிக)

வடக II: எதிர்ச்போருள் �ோர்ந்த மிடக கூர் உைர்வு

வடக III: ்தடுப்்போற்றல் கூடடடனவு �ோர்ந்த மிடக 

கூர் உைர்வு

வடக IV: ச�ல் �ோர்ந்த அல்லது கோலம் ்தோழ்்ததிய 

மிடக கூர் உைர்வு

வனக I: உ்டைடி மினககூர் உணர்வு (அந்டாபி 

அல்ைது அைானபைாகடிக)

குறிப்பிடட ஆன்டிசெனுககு மீணடும் 

சவளிப்்படுவ்தோல் இவவடக மிடககூர் உைர்வு 

தூணடப்்படுகிறது. (ஆன்டிசென்) உடசகோள்ளு்தல், 

உடசுவோசி்த்தல், உடச�லு்தது்தல் அல்லது ந�ரடி 

ச்தோடர்பினோல் உள் நுடையலோம். இவவிடன 

ந்தோல், கணகள், �ோசி ச்தோணடட மற்றும் 

இடரப்ட்ப–குடல் ்போட்தடயயும் உட்படு்த்தலோம். 

இவவிடன IgE எதிர்ச்போருள்களோல் 

ச�யலோககப்்படுகிறது (்படம் 11.7).

IgE எதிர்ப்ச்போருள்கள், மோஸட ச�ல்கள் மற்றும் 

ந்பந�ோபில் இருககும் அ்தன் வோஙகிகளுககு 

மிக அதிக ஈர்ட்ப சகோணடுள்ளது. மோஸட 

ச�ல் தூணடலுககு IgE வோஙகிகளின் குறுககு 

இடைப்பு முககியமோனது. Ca++ உள்நள 

்போய்வ்தோல அதிகரிககப்்படுவ்தோல், மோஸட ச�லின் 

1.  �ரத மா��கைள  SDS – PAGE �

ைவ�� ம��� ���ப�

6.  ெக�இ��னச� HRP ெபா��ட
�ளா� உட இ�ேப� ெச�ய�ப��
ெமபடல�� ��
ெவ��ப��த�ப��ற�

ெவ�ட �லா�

5.  ���ட�ப�ட இர�டா� �ைல
எ��ெபா���� �����ட
¡தைம எ��ெபா��ட
ச¢£னா
 இ�ேப� 
ெச�ய�ப��ற�

4.   இல¥� �ரத��ட
�����ட ¡தைம எ��ெபா��
ச¢¦ட இ�ேப�
ெச�ய�ப��ற�

ெஜ


ச¢¦

2.  �ப��பா
 ��¥க�ப�ட �ரத
ப��கைள PVDF ச¢£��
ெச���த


3.  ந��ைல �ரத�ைத 
ெகா�� ச¢£ைன
அைட�த


ப்டம் 11.6: சவஸடோன் பிளோட ச்தோழில்நுட்பம்
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மணி்த்தரிளோககம் நீககமடடய (degranulation) 

முற்்படச�ய்கிறது. ந்பந�ோபில் மற்றும் மோஸட 

ச�ல்கள் மருநதிடல் விடன்படு ச்போருள்ன 

ஹிஸடோடமன் மற்றும் டரிப்நடஸகடள 

சவளியிடுகிறது. இது அைற்சி எதிர்ச்ச�யடல 

உணடோககுகிறது. இந்த எதிர்ச்ச�யலோனடவ 

உடனடியோனது (ச�ோடிகளிலிருநது 

நிமிடஙகளுககுள்). ஆ்தலோல், இட்த உடனடி 

மிடக கூர் உைர்வு என்று குறிப்பிடப்்படுகின்றது. 

இந்த விடன குறிப்பிடட இடம் �ோர்நந்தோ அல்லது 

உள்்பரவிய்தோகவும் இருககலோம்.

தூசிககாயச்சல் (Hay fever)

ச்போதுவோக, ஒவவோடம மூககைற்சி (�ோசியைற்சி) 

(Allergic rhinitis) தூசிககோய்ச்�ல் என்று 

அறியப்்படுகிறது. சுற்றுகுைலில் இருககும் 

மகரந்த தூள், வலுவோன வோ�டன சகோணட 

வோ�டன்ததிரவியம், தூசி அந�க மனி்தர்களுககு 

இ்தனோல் இவவிடன உருவோவதில்டல 

ந்போன்றடவகளுடன் உடலின் ந�ோய் எதிர்ப்பு 

மணடலம் உைர்திறன் ச்போறுவ்தோலும் அதிக 

எதிர் வடனகளோலும் ஒவவோடம மூககைற்� 

உருவோகிறது. உைர்திறன் உடடய மனி்தன், 

ஒவவோடம ச்போருடள உடசுவோசிப்்ப்தோல் 

உடலில் ந�ோய் எதிர்ப்பு மணடலம் அதினுடன் 

விடனச�ய்து, தும்மல் மற்றும் இருமல் (புடட்த்த 

வீஙகிய கண இடமகள்) ந்போன்ற அறிகுறிகடள 

சவளிப்்படு்த்தலோம்.

வனக II: எதிர்ஜபாருள் சார்்ந்த மினக கூர் 

உணர்வு

இவவடகயோன மிடக கூர் உைர்வு விடனகளில், 

ந�ோயோளின் ச�ல் நமற்்பறப்பில் உள்ள உடல் 

ஆன்டிசெனுககு ந�ோய் எதிர்ப்பு எதிர்ச்ச�யலோனது, 

எதிர்ச்போருள்கடள ்தயோரிககச்ச�ய்கிறது. 

இட்த ச�ல் �ச்சு மிடக கூர் உைர்வு 

எனவும் அறிப்்படுகிறது. இது ்பலவடகயோன 

உறுப்புகடளயும், திசுககடளயும் ்போதிப்்படடய 

ச�ய்யலோம். இவவடக ஆன்டிசென்களுடன் 

IgG மற்றும் IgM எதிர்ச்போருள்கள் இடைவ்தோல் 

ந�ோய்்தடுப்பு கூடடடமப்புகள் உருவோககுகின்றன. 

இது சிலோசிகல் கோம்பிளிசமணட ்தட்தட்த 

தூணடியும் அன்னிய ஆன்டிசெடன வைஙகும் 

ச�ல்கடளயும் அகற்றுகிறது. இந்த விடன சில 

மணிந�ர்ததில் இருநது �ோடகள் வடர சவளி்படும் 

(்படம் 11.8).

APC

B cell

IgE
தயா���

மா�� ெச�,
ேபேசா��

அள	ெஜ�

IgE வா��

IL-4
IL-5
IL-13

��ம�க� ��க� 
��டைம� , 

���ேசா�ைரச� , 
�ேரா�டா�ளா��� , PAF

•  ���ழ� ���
•  ெச�த��� ம��� ��வைட�த
• ��க�
• �வ�த�
• அ��த�

TH2

TCRஉத� ெச�க���
வழ��த�

அள	ெஜ�

வைக I ஆன����� ைஹப	ெப����� (க�ைமயான)

ப்டம் 11.7: வடக I மிடக கூர் உைர்வு
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மரு்நதுகள் தூணடிய இை்த்தச்சின்தவு நசானக 

(Haemolytic anaemia)

ச்பனிசிலின், ச�ப்்பஸந்போரின் மற்றும் 

ஸடிசரப்நடோடமஸின் ந்போன்ற குறிப்பிடட 

மருநதுகள் RBCயின் நமற்்பரப்பில் உள்ள 

புர்த்ததுடன் குறிப்பிடும் ்தன்டம இல்லோமல் 

உள்ளீர்ப்்ப்தோல், ஹப்டன்–்தோககி கூடடடமப்பு 

ந்போன்று கூடடடமப்ட்ப உறுவோககுகிறது. சில 

ந�ோயோளிகளில் இந்த கூடடடமப்பு, எதிர்ச்போருள் 

உருவோககுவட்த தூணடுகிறது. இவவடக 

எதிர்ச்போருள்கள் RBCயின் நமல் இருககும் 

மருநதுகளுடன் இடைநது, கோம்பினிசமணட 

தூணடிய இர்த்தச்சிட்தடவ ஏற்்படு்ததுவ்தோல் 

தீவிரமோகும் இர்த்தச்ந�ோடகடய உணடோககும். 

இந்த மருநதுகள் தூணடிய இர்த்தச்சிட்தவு 

ந�ோடகயோனது, வடக II மிடக கூர் உைர்வு 

விடனயின் எடு்ததுககோடடோகும்.

வனக III: ்தடுப்பாற்றல் கூட்டனைவு சார்்ந்த மினக 

கூர் உணர்வு

அதிக அளவிளோன ஆன்டிசென் உடலுககுள் 

நுடையுமோயின் உடல் அதிக கூர் ந�ோககு 

எதிர்ச்போருள்கடள (ஆன்டி்போடிகள்) ்தயோர் 

ச�ய்கிறது. இந்த ஆன்டிசென்கள் மற்றும் 

ஆன்டி்போடிகள் இடைநது, ந�ோய்்தடுப்்போற்றல் 

கூடடடமப்பு என்னும் கடரயோ்த கூடடடமப்ட்ப 

உருவோககுகின்றன. இந்த கூடடடமப்புகடள, 

நமகநரோ்போஜிகள் முழுடமயோன அகற்றுவதில்டல. 

இந்த கூடடடமப்பு, திசுககளின் மிகச்சிறிய ்தநதுகி 

மற்றும் சிறுநீரகஙகள், நுடரயீரல், ந்தோல் ந்போன்ற 

உறுப்புகளில் ஒடடிகசகோள்கின்றன (்படம் 11.9). 

இந்த ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி கூடடடமப்பு 

கிளோசிகல் கோம்பிளிசமன்ட ்தட்தட்த தூணடி 

நுணகுைடல விரிவடடச�ய்கிறது. கோம்பிளிசமன்ட 

புர்தம் மற்றும் ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி 

கூடடடமப்பு அப்்பகுதிககு லூகநகோட�டடுகடள 

கவரச�ய்கிறது. லூகநகோட�டடுகள், அ்தன் 

சகோல்லும் கோரணிகடள சவளிநயற்றி, மிடகயோன 

அைற்சிடய ஊககுவிககிறது. இது திசு இறப்பு 

மற்றும் இர்த்தப்ந்போககிற்கு வழிவகுககலோம்.

ஆர்்தஸ் எதிர்வினை (Arthus reaction)

இது ஆர்்தஸ என்்பவரோல் மு்தலில் உற்று 

ந�ோககப்்படடது. இது ந்தோலில் உணடோகும் குறிப்பிடட 

இடம் �ோர்ந்த ந�ோய்்தடுப்்போற்றம் கூடடடமப்பின் 

எதிர்விடனயோகும். குதிடர ஊநீர் மற்றும் 

ஆன்டிெஜன்

Fc வாக்கி

மனித ெசல் ABO – ெபாருத்தமில்லாத இரத்தமாற்ற விைனகள்
மருந்தால் தூண்டப்பட்ட இரத்தேசாைக

ஹப்ேபரின் தூண்டப்பட்ட துேராம்ேபாைசட்ேடாபீனியா

வைக II விைன

காப்பினிெமன்ட்
ெசயலூக்கம்

மற்றும்
ெசல் சிைதவு

ெகால்லும் T ெசல்

ப்டம் 11.8: வடக II மிடக கூர் உைர்வு
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முடடடயின் ஆலபுமின் ந்போன்ற ஆனடிசென்கள் 

ஆர்்தஸ எதிர்விடனடய தூணடுகின்றன. ந்தோல் 

சிவ்த்தல், ்தடி்த்தப்்பகுதி, நீர் வீககம், இர்த்தப்ந்போககு 

மற்றும் திசுஅழுகல் ந்போன்ற ்தனி்த்தன்டமகடள 

சவளிப்்படு்ததும். இந்த எதிர்விடன, 

ஆன்டி்போடிகள் அதிக்படியோக இருககும் ச்போழுது 

உணடோகும். ஆன்டிசென் உடச�லு்த்தப்்படடு 

2–8 மணிந�ர்ததிற்கு பிறகு ந்தோன்றும் மற்றும் 

ஏறககுடறய 12–24 மணி ந�ர்ததிற்கு நீடி்தது 

இருககும். அடடவடை 11.1யில் உடனடி மற்றும் 

கோலம் ்தோழ்்ததிய மிடக கூர் உைர்விற்கு இடடநய 

உள்ள நவறு்போடுகடள வரிட�ப்்படு்ததுகிறது.

வனக IV: மினக கூர் உணர்வு: ஜசல் சார்்ந்த 

காைம் ்தாழ்்ததிய மினக கூர் உணர்வு

இவ எதிர்விடனயோனது இரணடில் இருநது 

மூன்று �ோடகள் வடர நீடி்தது சவளிப்்படுவ்தோல், 

வைககமோன இ்தடன கோலம் ்தோழ்்ததிய மிடக 

கூர் உைர்வு என்று அடைககப்்படுகிறது. 

கோ�ந�ோய் (Tuberculosis) மற்றும் ச்தோழுந�ோய் 

(Leprosy) ந்போன்ற ச்தோற்று ந�ோய்களிலும், 

்பல ்தன்னுடல் ்தோஙகு ந�ோய்களின் 

ந�ோய்்தந்தோற்ற்ததிற்கு வடக IV மிடக கூர் 

உைர்வு ச்தோடர்புடடயது.

T-லிம்ந்போட�டடுகள், நமோநனோட�டடுகள் 

மற்றும் நமகநரோந்பஜிக. இந்த எதிர்விடனயில் 

்பஙகுசகோள்கின்றன. ச�ல் �ச்சு T ச�ல்கள் 

(Cytotoxic T–cells) ந�ரடி சிட்தடவ 

உணடோககுகிறது. அவவோறு T-உ்தவி ச�ல்கள் 

ட�டநடோடகன்ஸகடள சுரகக ச�ய்து 

நமோநனோட�டடுகடளயும், நமகநரோந்பஜிகடள 

ச�யற்்படு்ததி ச்பரும் அளவிளோன சிட்தடவ 

உணடோககுகின்றன (்படம் 11.10).

டியுபர்ககுலின் எதிர்வினை (நமன்ட்டாகஸ் 

எதிர்வினை–Mantoux reaction)

டியு்பர்குல் ந்பசிடலடய ஏற்கநனவ சகோணடுள்ள 

�்பருககு சிறிய அளவிளோன டியு்பர்ககுலின் 

ந்தோலினுள் உடச�லு்த்தப்்படும் ச்போழுது 

இவவடகயோன எதிர்விடன உணடோகும். இது 

உைர்திறனோன T ச�ல், டியு்பர்குல் ்போகடிய்ததுடன் 

இடடவிடன ச�ய்யும் ந்தோலின் நமல் மிகவும் 

கோலம் கடநது, அ்தோவது 48-72 மணி ந�ர்ததிற்கு 

பிறகு சவளிப்்படு்த்தப்்படும்.
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ப்டம் 11.9: வடக III மிடக கூர் உைர்வு
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கால� தா���ய �ைக���வ��

 B ம��� T ெச� ��ட�ப�ட ெச� �ைத�

CD8+
CTLs

ெச� ெகா��த� �� �ைத�

�� ஆ��ெஜைன
 வழ��� APC

இய�� ��

CD4+
T cell

CD8+
T cell

ைச�ேடாைக��� அழ��

�� ேசத�

ப்டம் 11.10: வடக IV கோலம் ்தோழ்்ததிய மிடக கூர் உைர்வு

அட்டவனண 11.1: உடனடி மற்றும் கோலம் ்தோழ்்ததிய மிடக கூர் உைர்வுகளுககு இடடநய உள்ள நவறு்போடுகள்

வ. எண உ்டைடி மினக கூர் உணர்வு காைம் ்தாழ்்ததிய மினக கூர் உணர்வு

1. இது நவகமோக ந்தோன்றி மடறயும். இது சமதுவோக ந்தோன்றி நீணட ந�ரம் நிடல்தது 

இருககும்.

2. இது எந்த ஒரு உள்ச�ல்லும் வழியில் 

ஆன்டிசென் அல்லது ஹப்சடனினோல் 

தூணடப்்படுகிறது.

இது ந�ோய்ச்தோற்று, ந்தோலினுள் ஆன்டிசென் 

உடச�லு்ததும் ச்போழுது அல்லது adjurant உடன் 

ந்தோல ச்தோடர்பினோல் தூணடப்்படுகிறது.

3. இந்த எதிர்விடன எதிர்ச்போருடள 

தூணடும் B-ச�ல் எதிர் ச�யடல 

�ோர்நதுள்ளது.

இந்த எதிர்விடன T-ச�ல் எதிர் ச�யடல 

�ோர்நதுள்ளது.

4. ஊநீருடன் இயல்்போன மோற்றம் 

நிகழ்்த்தலோம்.

ஊநீருடன் மோற்றம் ச�ய்ய முடியோது. ஆனோல் 

லிம்ந்போட�டடுகளுடன் நிகழ்்த்தலோம்.

5. கூறுைர்டவ நீககுவது எளிது. ஆனோல் 

நீணட ந�ரம் நிடலககோது.

கூறுைர்டவ நீககுவது மிக கடினம். ஆனோல் நீணட 

ந�ரம் நிடல்ததிருககும்.

11.4  உறுப்புமாற்றம் (Transplantation)

உயிருள்ள ச�ல்கள், திசுககள் அல்லது 

உறுப்புககடன உடலின் ஒரு ்பகுதியில் இருநது 

மற்சறோரு ்பகுதிகநகோ அல்லது ஒரு �்பரிடம் 

இருநது மற்சறோரு �்பருகநகோ மோற்று ச�ய்வட்த 

உறுப்பு மோற்றம் என்று அறியப்்படுகிறது. திசு 

அல்லது உறுப்பு, ஒரு ்பகுதியில் இருநது நீககப்்படடு 

மற்சறோரு ்பகுதியில் டவப்்பது ஒடடு (graft) என்று 

ச்போதுவோக அடைககப்்படுகிறது.

ஒரு �்பரிடமிருநது அல்லது சவவநவறு 

�்பருககு ஒடடிடன வைஙகும் �்பர் வைஙகிஙகும் 

�்பர் வைஙகி (donor) என்றும் ஒடடிடன 

ச்போரு்பவர் விருநந்தோம்பி அல்லது ஏற்பி (recipent) 

என்று அடைககப்்படுவர். ஒடடு அதின் இயல்்போன 
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உடற்கூறு இருப்பிட்ததிநலநய டவககப்்படடோல் 

அந்த ச�யல்முடறடய ஆந்தோடோபிக உறுப்பு 

மோற்றம் என்று அடைககப்்படுகிறது. ஒடடு 

உடற்கூறின் இயல்்போன இட்ததில் இல்லோமல் 

நவறு ்பகுதியில் டவககப்்படடோல் அந்த 

ச�யல்முடறடய சஹடடிநரோடோபிக உறுப்பு 

மோற்றம் என்று அடைககப்்படுகிறது.

அந�க இறுதிகடட உடல் உறுப்பு 

ச�யழிப்பிற்கு உறுப்புமோற்றம் ஒன்று மடடுநம 

சிகிச்ட� நிடலயோகும். மரு்ததுவ �டடமுடறயில், 

ஏற்பியின் ச�யல்்போடு மற்றும் உடற்கூறு 

குடறப்்போடடட மீணடு வருவ்தற்கு உறுப்பு மோற்றம் 

்பயன்்படு்த்தப்்படுகிறது. இன்டறய கோலகடட்ததில் 

சிறுநீரகஙகள், இ்தயம், கல்லீரல், நுடரயீரல், 

கையம் மற்றும் எலும்பு மஞடெ ந்போன்றடவ 

்பரவலோக உறுப்பு மோற்றம் ச�ய்யப்்படுகிறது.

உறுப்பு மாற்ற்ததின் முன்றகள்

 • ்தன்  ஒடடு்தல்  (Auto  grafting):  ஒருவரின் திசு 

உடலின் ஒரு ்பகுதியில் இருநது மற்சறோரு 

்பகுதிககு இடமோற்றம் ச�ய்வது ்தன் ஒடடு்தல் 

எனப்்படும்.

 • ஓரிை  ஒடடு்தல்  (Allo  grafting):  ஒரு 

மனி்தனிடமிருநது மற்சறோரு மனி்தனுககு 

உறுப்புகள் அல்லது திசுககடள இடமோற்றம் 

ச�ய்வது ஓரின ஒடடு்தல் எனப்்படும்.

 • நவறறிை  ஒடடு்தல்  (Xeno  grafting): 

ஒரு உயிரின்ததிலிருநது மற்சறோரு 

உயிரின்ததிற்கு, உறுப்புகள் அல்லது 

திசுககடள இடமோற்றம் ச�ய்வது நவற்றின 

ஒடடு்தல் எனப்்படும் (்படம் 11.11).

ஒடடு ஏறறுகஜகாள்ளு்தல்

மர்பணு ஒநர மோதிரி உள்ள �்பர்களுககு இடடநய 

ச�ய்யப்்படும் உறுப்பு மோற்ற்ததில் ஒடடு ச்தோடர்நது 

ச�யல்புரிநது ஆநரோககியமோக, அதின் இயல்்போன 

்பகுதியில் இருககிறது. ஒடடு திசு உயிருடன் 

இருககுமோயின் அடவ ஏற்றுகசகோணட்தோகும். 

இந்த ச�யல்முடறடய ஒடடு ஏற்றுகசகோள்ளு்தல் 

என்று அடைககப்்படுகிறது.

ஒடடு நிைாகரிப்பு

மர்பணு நவறோன �்பர்களுககு இடடநய உறுப்பு 

மோற்றம் ச�ய்யும் நிடலயில், ஒடடு திசு இறககவும் 

சிட்தயவும் ச�ய்கிறது. ஒடடு திசு இறககுமோயின், 

அது நிரோகரிககப்்படட்தோகும். இந்த ச�யல்முடறடய 

ஒடடு நிரோகரிப்பு என்று அடைககப்்படுகிறது. இது 

இரணடு வடகப்்படும், இடவ 

i.  ஒடடுககு எதிரோன விருநந்தோம்பியின 

எதிர்விடன (Host–Verses Graft 

Reaction–HVG)

ii.  விருநந்தோம்பிககு எதிரோன ஒடடுவின் 

நிரோகரிப்பு

ஒடடு திசு ஆன்டிசென்கள், விருநந்தோம்பியின் 

ந�ோய் எதிர்்போற்றல் ச�யடல தூணடுகின்றன. 

இவவடக ந�ோய் எதிர்ச�யடல விருநந்தோம்பி–

ஒடடு எதிர்விடன என்று அடைககப்்படுகிறது.

ஓரிை ஒடடு நிைாகரிப்பு

ஓரிை ஒடடு நிைாகரிப்பின் வனககள்

 • குறுகிய நிரோகரிப்பு: விடரவோன 

ஒடடு நிரோகரிப்பு. இ்தற்க கோரைம், 

ட்தநமோட�டடுகள் மற்றும் 

B-லிம்ந்போட�டடுகளின் தூணடு்தல்களோல்

 • கடுடம மீறிய நிரோகரிப்பு: இது மிக விடரவோன 

நிரோகரிப்பு ஆகும். இ்தற்க கோரைம், 

விருநந்தோம்பின் ஊநீல் முனநர இருககும் 

்தோது�ோர் எதிர்ச்போருள் ஆகும்.

விருநந்தோப்பி முன்ட்தய ஒடடினோல் 

உைர்திறனோககப்்படட விடனவினோல் இந்த 

நிரோகரிப்பு நிகைலோம்.

ப்டம் 11.11: ஒடடு்தலின் வடககள்

த� ஒ��த�

த� நப���

ஓ�ன��� ஒ��த�

ஒேர மா�� இ�லாத

���ன�க��� இைடேய

ேவ�� ஒ��த�
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மடறநது நகடுவிடளவிககும் நிரோகரிப்பு 

விருநந்தோப்பி முன்ட்தய ஒடடினோல் 

உைர்திறனோககப்்படட விடனவினோல் இந்த 

நிரோகரிப்பு நிகைலோம்.

 • மடறநது நகடுவிடளவிககும் நிரோகரிப்பு: 

இந்த மடறவோன நிரோகரிப்பிற்கு கோரைம், 

குநளோமிருலஸ �வவு ந்போன்ற திசுககளின் 

நமல் ந�ோய்்தடுப்பு கூடடடமப்பு ்படிவ்தோல் 

ஆகும். இமிநனோ புநளோர�ன்ஸிஸ 

சகோணடு சிறுநீரக்ததில் இந்த நிடலடய 

ச�யல்விளககமளிககலோம்.

ஓரிை ஒடடு நிைாகரிப்பின் ஜசயல் 

இயககமுன்ற

்தடுப்பாற்றல் ஜ்தா்டர்வு

ஒடடு திசு ச்போருந்தப்்படும் ந்போது, அது 

விருநந்தோம்பியின் இடம் �ோர்ந்த நிைநீர் 

முடிச்சுகளின் உள்ளோக ச�ல்லோம். திசு 

ஆன்டிசென்கள் விருநந்தோம்பியின் 

லிம்ந்போட�டடுகளுடன் ச்தோடர்பு சகோள்கின்றன. 

உைர்திறனோன T ச�ல்கள் மற்றும் 

ச�ல்�ச்சு எதிர்ச்போருள்கள் விருநந்தோம்பியில் 

உருவோககப்்படுகின்றன. இது ஒடடு நிரோகரிப்ட்ப 

�டடமுடறப்்படு்ததுகின்றன.

மு்தல் கட்ட நிைாகரிப்பு

மர்பணு ஒநர மோதிரி உள்ள �்பர்களுககு இடடநய 

உறுப்பு மோற்றம் ச�ய்யப்்படும் ச்போழுது, மு்தல் 

மூன்று �ோடகளுககு விருநந்தோம்பி இடமிருநது 

இர்த்தம் ச்பற்று இயல்பு நிடலயில் இருககும். 

ஆனோல், 5-வது �ோளில், உைர்திறனோன T 

ச�ல்கள், நமகநரோந்பஜிகள் மற்றும் சில பினோஸமோ 

ஒடடினுள் ச�ல்கின்றன. இ்தனோல் ஒடடில் அைற்சி 

உணடோகி, திசு அழுகலுககு வழிவகுககிறது. இது 

ஆன்டிசெனுக எதிரோன மு்தன்டம ந�ோய்்தடுப்பு 

எதிர் விடனடய ஒ்தது உள்ளது.

இைண்டாம் கட்ட நிைாகரிப்பு

ஏற்கனநவ ச்போரு்த்தப்்படட ஒடடட நிரோகரி்த்த 

மனி்தனில், மற்சறோரு ஒடடட ச்போரு்த்தப்்படும் 

ச்போழுது இரணடோம் கடட நிரோகரிப்பு உணடோகிறது. 

இது ஆன்டிசெனுககு எதிரோன இரணடோம் நிடல 

ந�ோய்்தடுப்பு எதிர் விடனடய ஒ்தது உள்ளது.

ஜசல்க்ளால் ஜசயலூககப்பட்ட ஜசல்�ச்சு எதிர்வினை

ஓரின ஒடடிற்கு எதிரோக ஏற்்படும் மு்தல் கடட நிரோகரிப்பு, 

முககியமோக ச�ல்களோல் ச�யலூககப்்படட ந�ோய் 

்தடுப்பு எதிர் விடனகளோல் உணடோககப்்படுகிறது. 

தூணடப்்படட ந�ோய் ்தடுப்்போற்றல் ச�ல்�ச்சு ச�ல்கள் 

இந்த ச�யல்முடற உள்ளடககியுள்ளது. இவவடக 

ச�ல்களின் ஊககுவிப்பினோல் இன்டர்ச்பரோன்கள் 

ஒடடட சிட்தவுற ச�ய்கிறது.

எதிர்ஜபாரு்ளால் ஜசயலூககப்பட்ட ஜசல்�ச்சு 

எதிர்வினை

முககியமோன ்தோது�ோர் ச�யலூககப்்படட ந�ோய்்தடுப்பு 

எதிர்ச�யலோல் (இரணடோம் கடட நிரோகிப்ட்ப) 

உணடோககப்்படுகிறது. இவவடகயோன கடுடம 

மீறிய நிரோகரிப்ட்ப எதிர்ச்போருள்களோல் 

உணடோககப்்படுகிறது. இந்த எதிர்விடனடய 

கோம்பிளிசமன்ட, நமகநரோந்பஜிகள் மோஸட 

ச�ல்கள், இர்த்த்தடடுககள், B ச�ல்களோல் 

ந்போன்றடவகளோல் ஏற்்படு்த்தப்்படுகிறது.

விரு்நந்தாம்பிககு எதிைாை ஒடடுவின் நிைாகரிப்பு 

(GVH)

சிலநவடலகளில் ஒடடு்ததிசு விருநந்தோப்பின் 

ஆன்டிசெனுககு எதிரோக ந�ோய்்தடுப்பு 

எதிர்ச�யடல சவளிப்்படு்ததும். இந்த வடக 

ந�ோய்்தடுப்பு எதிர்ச�யடல, விருநந்தோம்பிககு 

எதிரோன ஒடடுவின் நிரோகரிப்பு என்று 

அடைககப்்படுகிறது. இந்த நிகழ்வோனது கீழ்வரும் 

நிடலகளில் ஏற்்படும்,

 • விருநந்தோம்பினுள் ஒடடு இருகக நவணடும் 

மற்றும் விருநந்தோம்பி ஒடடட நிரோகரிகக 

கூடோது.

 • ந�ோய் ்தடுப்பு ்தகுதிவோய்ந்த (Competent) 

T ச�ல்கடள ஒடடு ச்பற்றிருகக நவணடும்.

 • விருநந்தோம்பியின் திசுமோற்ற 

ஆன்டிசெனிடமிருநது ஒடடின் ஆன்டிசென் 

நவறுப்்படடு இரு்த்தல் நவணடும்.

ச்போதுவோக திசு மோற்றம் 

ச�ய்்த இ்தய்ததின் துடிப்பு 

இயல்்போன இ்தய்தட்த 

விட �ற்று நவகமோக 

துடிப்்ப்தற்கு கோரைம், 

அறுடவ சிசிச்ட� ச�ய்யும் ச்போழுது இ்தய 

�ரம்புகள் சவடடப்்படுவ்தோல் ஆகும்.

ஒடடின் ஜசயல் இயககமுன்ற

விருநந்தோப்பியின் நிைநீர் உறுப்புகளில் 

லிம்ந்போட�டடுகள் திரன்னோகுவ்தோல் 
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விருநந்தோப்பியின் லிம்ந்போட�டடுகள் 

ஊககுவிகக்படுகின்றன. ஊககுவிககப்்படட 

லிம்ந்போட�டடுகள் விருநந்தோப்பியின்T ச�ல்டல 

ச�யலூடடுகின்றன. ச�யலூடடப்்படட T ச�ல் 

நமலும் B ச�ல்கடள ச�யலூடடுகின்றது. 

ச�யலுடடப்்படட B ச�ல் விருநந்தோப்பியின் சுய 

ஆன்டிசென்வுடன் எதிர்ச�யல் ச�ய்து சிட்தடவ 

உணடோககுகிறது.

ஒடடு நிைாகரிப்னப ்தவிர்்தது எப்படி?

ஒடடு நிரோகரிப்ட்ப ்தவிர்க திசுமோற்றம் ச�ய்வ்தற்கு 

முன் பின்வருனவற்டற ச�ய்ய நவணடும்.

 • இர்த்த மற்றும் Rh வடக ச�யல்்படு்த்தப்்பட 

நவணடும்.

 • HLA வடகயீடு ச�ய்ய நவணடும்.

 • ந�ோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ஒடுககும் மருநதுகள் 

சகோடுககப்்பட நவணடும்.

 • ்தகுதியோன ஒடடு ்பயன்்படு்த்தப்்பட நவணடும்.

11.5  ந�ாய்தடுப்பு மரு்நதி்டல்/ந�ாய 

்தடுப்பு மரு்நந்தற்றல்

ந�ோய்்தடுப்பியலின் (ந�ோய் ்தடுப்பு முடறயின்) 

்தநட்த எடவர்டசென்னர் என்்பவர் ஆவோர். அவர் 

்பசு அம்டம டவரஸிலிருநது ச்பரியம்டமககு 

ந�ோய்்தடுப்பு மருநட்த உருவோககினோர். 

்தடுப்புமருநது (நவகஸின்) என்்பது ஒரு 

ச்போருடள உடலினுள் அறிமுகப்்படு்ததி 

(உடச�லு்ததி) சில ந�ோய்கிருமிகளோல் உருவோகும் 

ந�ோயிடன ஏற்்படோமல் ்தடுககச் ச�ய்வ்தோகும். 

நவகஸினில் இறந்த (அ) உயிருள்ள ந�ோய் 

விடளவிககும் நுணணுயிர்கள், ஆனோல் 

அடவ வீரியம் குடறந்த நுணணுயிர்களோகும் 

(ச�யற்டகயோக ்பலவீனப்்படு்த்தப்்படடடவ) 

(அ) (ஆற்றலிைககச்ச�ய்யப்்படடடவ). ந�ோய்ககு 

எதிரோக ஒரு ்தனி�்படர ்போதுகோப்்பதில் ந�ோய்்த 

்தடுப்பு முடற திடடஙகள் (நிகழ்ச்சி) மற்றும் புதிய 

்தடுப்புமருநதுகளின் வளர்ச்சியோனது ஒரு முககிய 

்பஙகோற்றுகின்றன.

(்தடுப்பு மருநந்தோற்றமோனது ்தனி�்பருககு 

குறிப்பிடட ந�ோய் உணடோககும் நுணணுயிடரப் 

்போதுகோப்்போக சவளிப்்படு்தளினோல் நிடறவோக 

்தன் ்பணிடய நமற்சகோள்கிறது, ச�யற்டகயோக 

அவரின் ந�ோய்்தடுப்்போற்றல் அதிகரிககின்றன).

்தடுப்பூசிகள் இவறறிலிரு்நது 

்தயாரிககப்படுகின்்றை

 • உயிருள்ள நுணணுயிர்கடள ச்தோடர்ச்சியோக 

டகயோளப்்படுகின்றன. எனநவ அடவ 

்பலவினமடடநது ந�ோய் விடளவிககும் 

திறடன இைககின்றன.

 • இறந்த நுணணுயிர்கள்

 • நுணணுயிர்களின் சில ்போகஙகள் (கூறுகள்) 

அல்லது அடவ உற்்ப்ததி ச�ய்யும் சில 

ச்போருடகளோளும் ந�ோய் எதிர்்போற்றடல 

உருவோகக இயலும்.

்தடுப்பு மரு்நதின் (்தடுப்பூசிநயற்ற்ததின்) 

ஜகாள்னககள்

ஒரு �ச்�ற்ற எதிர்ந்தோன்றிகள் (ஆன்டிென்) 

்தயோரிப்பிடன ்பயன்்படு்த்தலினோல் 

ச்தோற்றுணடோககும் நுணணுயிர்களுககு 

எதிரோக ஒரு நிடனவு எதிர்ச�யல் 

விடளவுகடள தூணடுவதினோல் ்போதுகோப்்போன 

ந�ோய்்தடுப்்போற்றடல வைஙகுவந்த ்தடுப்பு 

மருநந்தற்றலின் மு்தன்டமயோன இலககோகும்.

்தடுப்பு மருநந்தற்றலில் மு்தன்டமயோன 

இலககு என்்பது ஒரு �ச்�ற்ற ஆன்டிென் 

்தயோரிப்புகடள ்பயன்்படு்ததுவ்தோல் நிடனவு 

எதிர்ச�யல் தூணடப்்படடு ஒரு ்போதுகோப்்போன 

ந�ோய் எதிர்்போற்றடல வைஙகுவ்தோகும். இடவ 

அ்தற்குரிய வடகயில் எதிர்ச்போருள் மற்றும் 

ச�ல்வடக ்தடுப்்போற்றடல உருவோககுவதில் 

இன்றியடமயோ்த்தோகும்.

ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடலின் விடளவினோல் 

உற்்ப்ததியோன எதிர்ச்போருளோனது 

நுணணுயிர்களின் புறச்ச�ல்கள் மற்றும் 

அ்தன் ச்போருடகடள எதிர்்தது ச�யல்்படுவதில் 

மு்தன்டமயோனடவ (எ.கோ.) �ச்சுககள். தூணடப்்படட 

எதிர்ச்போருடகடளப் ந்போன்று பிறரிடம் ச்பறப்்படடு 

ச�லு்த்தப்்படும் எதிர்ச்போருளும் ஒநர விடளடவப் 

ச்பற்றுள்ளன.

ந�ோய்்தடுப்பு மருந்தற்றலினோல் தூணடப்்படும் 

ச�ல் இடடப்்படட ந�ோய்்தடுப்்போற்றலோனது 

குறிப்்போக உடச�ல் ்போகடீரிய மற்றும் டவரஸ 

ச்தோற்றுகள் மற்றும் பூஞட�்த ச்தோற்றுகடள 

்தடுப்்பதில் முககியமோகும்.
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ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடல் திடட்ததின் 

இறுதியோன இலககு என்்பது ந�ோயிடன 

முழுடமயோக ஒழிப்்ப்தோகும்.

இ்தற்கு ந�ோய் ச்தோற்றோனது மனி்தர்களிட்தது 

மடடுநம கோைப்்படடு விலஙக சுற்றுசூைல் ந�ோய் 

ந்தககின் ஏதுதிலலோமல் எந்த ஒரு ந�ோய்குற 

ந்தோற்றமும் அல்லது மனி்த கட்ததி நிடல இல்லோமல் 

இருப்்பது அவசியமோகும் (ந்தடவப்்படுகிறது)

ஒரு �்பரிடமிருநது மற்ற �்பருககு ந�ோய் 

்பரவு்தடல ்தடுகக குழுவினரிடடநய அதிக 

அளவில் ந�ோய்்தடுப்்போற்றடல ஏற்்படு்ததி ச்தோற்டற 

நீககு்தல் அவ�யிமோகும்.

எளிதில் ்போதிப்்படடயககூடிய மககடள 

ந�ோய்்தடுப்பு மருநந்தற்றலுககும் அதிக அளவிளோன 

அடிப்்படட வ�திகள் ந்தடவப்்படுகிறன்றன 

இச்ச�யலின விடளவோல் ச்பரியம்டம ந�ோய் 

முற்றிலும் ஒழிககப்்படடது. நமலும் �ோம் 

ந்போலிநயோடவ ஒழிப்்ப்தற்கு அருகோடமயில் 

உள்நளோம்.

்தடுப்பு மரு்நதின் வனககள்

உயிருள்ள வீரியமறற் ்தடுப்பு மருந்த இநந�ோய் 

்தடுப்பு மருந்தகள் ்பலவீன மோககப்்படட 

ந�ோய் உணடோககும் நுணணுயிர்களின் 

மோறியடமககப்்படட சிற்றினஙகள் 

சகோணடுள்ளன. அடவ உடலில் ச்பருககமடடயும் 

திறன் மற்றும் ஆன்டிசெனிக ்தன்டமயுடன் 

ந்போதிய அளவு ந�ோய்்தடுப்பு ச�யல் விடளடவ 

தூணடும்்படவயோகும். (எ.கோ.) வோய்வழி ந்போலிநயோ 

்தடுப்பு மருநது.

ஜெடடிநைாநைாகஸ் ்தடுப்பு மரு்நது

இடவ மனி்தர்களில் அல்லோமல் 

விலஙகுகளில் மடடுநம ந�ோயுணடோகககூடிய 

சிற்றினஙகளிலிருந்த ்தயோரிககப்்படட உயிருள்ள 

வீரியமற்ற ்தடுப்புபூசிகளின் ச்தோடுப்்போகும். 

்தடுப்பூசியில் உள்ள நுணணுயிர்களுடன் குறுககு 

விடனப்புரியம் ஆன்டிசென்கடள ்பகிர்நது 

சகோள்ளும் ந�ோய் உணடோககும் உயிரிகளுககு 

எதிரோக ்போதுகோப்்போன ந�ோய் ்தடுப்்போற்றடல 

வைஙகுகின்றது.

(எ.கோ.) ்பசு அம்டம டவரஸோனது மனி்தரில் 

ஏறப்டும் ச்பரியம்டம ந�ோயககு எதிரோக 

்போதுகோப்்பளிககின்றன.

சகோல்லப்்படட ச�யலிைககப்்படட ்தடுப்பு 

மருநதுகள் இ்த்தடுப்பு மருநதுகளின் ச்தோகுப்்போனது 

்போகடீரியோககள் அல்லது டவரஸகள் நவதி 

சிகிச்ட� அல்லது சவப்்ப்த்தோல் சகோல்லப்்படடு 

அல்லது ச�யலிைககப்்படடு ்தயோரிககப்்படுகிறது.

துனண அைகு ்தடுப்பு மரு்நது

ஆன்டிசெனிக தீர்மோனிககும் கோரணிகள் எபிநடோப் 

(நுணணுயிரியின் மிக குறிப்பிடட ்பகுதி என்்பது 

இந்த ்தடுப்பு மருந்த ்தயோரிகக ்பயன்்படுகின்றது.

டி.என்.ஏ ்தடுப்பூசிகள்

நுணணுயிரியின் ஆன்டிசென்களுககோன ஜீன்கள் 

உடலினுள் ச�லு்த்தப்்படும் ச்போழுது சில ச�ல்கள் 

டி.என்.ஏ டவ எடு்ததுக சகோள்ளும். டி.என்.ஏ பிறகு 

அச்ச�ல்கடள ஆன்டிசென் மூலககூறுகடள 

உருவோகக கடடடளயிடுகின்றது. அச்ச�ல்கள் 

ஆன்டிசென்கடள சுரந்த அ்தன நமற்்பரப்பில் 

சவளிப்்படு்ததுகின்றன. உடலின் சுய ச�ல்கள் 

பிறகு ்தடுப்பு மருநதுகடள உருவோககும் 

நிடலயஙகளோகின்றன.

்தடுப்பு மரு்நன்த ஜசலு்ததுவ்தன் வழிகள்

அைமோன அடி்தந்தோல் 

அல்லது ்தட� வழிநய

- ச்பரும்்போலோன 

்தடுப்பூசிகள் 

வோய்வழி - வோய்வழி ந்போலிநயோ 

்தடுப்பு மருநது

ந்தோலினுள்நள - பி.சி.ஜி ்தடுப்பு மருநது

வடுவோககு்தல் - ச்பரியம்டம ்தடுப்பூசி

உள்�ோசியின் வழிநய - உயிருள்ள விரியமற்ற 

இன்புளூயன்�ோ டவரஸ

ந�ாய ்தடுப்பு மரு்நதுதி்டலின் வனககள்

1. ச�யலற்ற ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடல்

2. ச�யல்மிகு ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடல்

1.  ஜசயைற்ற (ஜசயைறு) ந�ாய ்தடுப்பு மரு்நதி்டல்

ச�யலற்ற (ச�யலறு) ந�ோய் ்தடுப்பு மருநதிடல் 

என்்பது உடலின் ந�ோய எதிர்ப்பு மணடல்தட்த 

எதிர்ககோமல் உருவோககு்தல் ஆகும். இடவ

ஊநீர் அல்லது கோமோருநலோவுலிடகடள 

முன்ந்ப ந�ோய் எதிர்ப்பு ச்பற்ற �்பரிடமிருநது ந�ோய் 
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்தடுப்்போற்றல் இல்லோ்த �்பருககு ச�லு்த்தப்்படுவ்தோல் 

ச்பறப்்படுகிறது.

ச�யலற்ற ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடல் 

என்்ப்த முன்ந்ப உருவோன ஆன்டி்போடிகடள 

சிடரவழியோகநவோ அல்லது ்தட� வழியோகநவோ 

ச�லு்ததுவ்தோகும்.

டிப்தீரியோ அல்லது சடடடனஸ ந்போன்ற 

சில ச்தோற்றுகளுககும் மற்றும் ்தற்ச�யலோக 

சஹப்்படடடிஸபி ந்போன்ற ந�ோய்கிருமிகடள 

எதிர்சகோள்ளும் ச்போழுதும் இடவ விடவன 

்போதுகோப்்பளிப்்ப்தற்கோக ்பயன்்படு்த்தப்்படுகின்றது.

ந�ோய் எதிர்்போற்றல் குடறவோன ்தனி�்பருககு 

்போதுகோப்பு வைஙகுவதில் ்பயன்டு்த்தப்்படுகின்றது.

ஜசயைற்ற இயறனகயாை ந�ாய ்தடுப்பு மரு்நதி்டல்

இவவடக ்தடுப்்போற்றல் பிறப்பிற்கும் முன்பும் 

பின்பும் ்தோயிடமிருநது ச்பறப்்படுகின்றது 

இ்த்தடுப்்போற்றல் முன்பு ்தோய் ந�ய் இடைப்பு திசு 

விைநய ்தோயின் ஆன்டி்போடிகள் ்தோயிடமிருநது 

சிசுவற்கு கட்த்தப்்படுகின்றன (அடடவடை 11.2).

(எ.கோ.) பிறப்பிற்கு பிறகு, ்தோய்்போல் வழியோக 

ஆன்டி்போடிகள் (IgA) கட்த்தப்்படுகின்றன.

ஜசயைற்ற ஜசயறனகயாை ந�ாய ்தடுப்பு மரு்நதி்டல்

மனி்தர் அல்லது விலஙகுகளிடமிருநது 

முன்ந்ப ்தயோரிப்்படட ஆன்டி்போடிகள் சகோணட 

ஊநீடர ்பயன்டு்ததி உடச�லு்த்தப்்படுவ்தோல் 

இநந�ோய்்தடுப்்போற்றல் வளர்ச்சி ச்பறுகின்றது.

இவவடக ந�ோய்்தடுப்்போற்றலோனது சடடடனஸ 

(இரைெனனி) ்தடடம்டம, ந்போன்ற தீவிர 

கடுடமயோன ச்தோற்றுகளுககு எதிரோக உடனடி 

்போதுகோப்பு வைஙகுவ்தற்கு ்பயன்்படுகின்றது.

2.  ஜசயல்மிகு ந�ாய்தடுப்பாற்றல் மரு்நதி்டல்

ச�யல்மிகு ந�ோய்்தடுப்்போற்றல் என்்பது 

நுணணுயிரின் ச்போருடகள் சகோணட 

்தடுப்புமருநதுககளோனது துடை யூககி உடநனோ 

அல்லது இல்லோமநலோ உடச�லு்ததுவ்தோல் 

வளர்ச்சிச்பறுகினறது. அ்தன் வழிநய 

ந�ோய் உணடோககும் நுணணுயிர்களுககு 

எதிரோகநீணட கோல ந�ோய்்த்தடுப்்போற்றடல ச்பற்று 

்போதுகோப்்பளிககின்றன.

்தற்கோல்ததில் ்தடுப்பு மருநதுகடள இயல்்போக 

ச�லு்ததும் வழி யோச்தனில் ்தட�வழியோகநவோ 

அல்லது ந்தோலுககடியிநலோ ச�லு்த்தப்்படுகின்றன.

ந்போலிநயோ மற்றும் �ோலநமோல்லோ ்தடுப்பு 

மருநதுகளுககு �ரியோக உடச�லு்ததும் 

முடறயோனது வோய்வழி ந�ோய்்தடுப்பு மருநதிடல் 

ஆகும. இப்பினும் வோய்வழி ந�ோய்்தடுப்பு 

மருநதியலுககு அதிக விழிப்புைர்டவ 

ஏற்்படு்தது்தநல ச்பரும்்போலோன ந�ோய் ்தடுப்பு 

மருநதிடலுககு சிறப்பு வோய்ந்தது எனலோம். 

அட்டவனண 11.2:  ஜசயைற்ற ந�ாய ்தடுப்பு மரு்நது

ஜ்தாறறு
எதிர்ஊநீரின் (ஆைடிசீைம்) 

ஆ்தாைம்
 குறிப்பிடு்தல்

சடடனஸ ந�ோய்்தடுப்பு ச்பற்ற மனி்தர் பிநட்தய ந�ோய் சவளி்போடு (்தடுப்பு 

மருநதுகளுடன் பிநட்தய சவளிப்்போடு)

டிப்தீரியோ குதிடர பிநட்தய சவளிப்்போடு

�ச்சு-வோயு ்தட� அழுகல் ந�ோய் குதிடர பிநட்தய சவளிப்்போடு

ச்போடுலிஸம் குதிடர பிநட்தய சவளிப்்படு

நவரி�ல்லோ ஜீஸடர் ந�ோய் எதிர்ப்பு ச்பற்ற மனி்தர் ந�ோய் எதிர்ப்பு குடற்போடுடடயவரில் 

பிநட்தய சவளிப்்போடு

நரபீஸ ந�ோய் எதிர்ப்பு ச்பற்ற மனி்தர் பிநட்தய சவளிப்்போடு (்தடுப்பு மருநதுகளுடன்)

சஹப்்படடடடிஸ பி ந�ோய் எதிர்ப்பு ச்பற்ற மனி்தர் ந�ோய்்தடுப்பு பிநட்தய சவளிப்்போடு

சஹப்்படடடடிஸ ஏ ஒன்ந�ர்ககப்்படட மனி்த Ig ந�ோய்்தடுப்பு

்தடடம்டம ந�ோய் எதிர்ப்பு ச்பற்ற மனி்தர் ந�ோய் ்தடுப்பு

்போம்புகடி குதிடர கடிககு பின்

சில ்தன்னுடல் ்தோககு ந�ோய் ஒன்றுந�ர்ககப்்படட மனி்த Ig கடுடமயோன இர்த்த ்தடடணுககள் குடற்போடு 

மற்றும் நீயூடநரோபில் அணுககல் குடற்போடு
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அடன்தது ச்தோற்றுக கோரணிகளும் �ளி ்படல்ததில் 

வழிநய உள் நுடைகின்றன.

ச�யல்மிகு இயற்டகயோன ந�ோய்எதிப்பு 

மருநதிடலோனது உடலில் ந�ோய்எதிர்ப்பு 

மணடல்ததின் ச�யல்்போடடட அதிகரி்தது 

ஆன்டி்போடிகள் உற்்ப்ததியில் ஈடு்படுகிறது. 

மரு்ததுவ மற்றும் துடை மரு்ததுவ ச்தோற்றுகள் 

ஆகிய இரணடிலும் இந்த ்தடுப்்போற்றல் 

அடடயப்ச்பறுகின்றது.

ச�யல்மிகு ச�யற்டகயோன ந�ோய்்தடுப்பு 

மருநதிடல் என்்பது ்தடுப்பு மருநது அல்லது 

டோகளோய்டுகடள உடச�லு்ததுவ்தோல் 

அடடயப்ச்பறுகின்றது.

ஆணடிென் ்தயாரிப்புகள்

ச்பரும்்போலோன ்தடுப்பு மருநது வீரியமற்ற 

நுணணுயிர்கள், சகோல்லப்்படட நுணணுயிர்கள், 

ச�லிைககப்்படட �ஞசுககள் துடை 

ச�ல்லக்ததுணடுகள், �மீ்ப்ததில் ஆன்டிசென்களின் 

மர்பணுககடள சகோணட டவரல் கட்ததிகள் 

மற்றும் டி.என்.ஏ மடடும் சகோணடுள்ளன. எனநவ 

்தடுப்பு மருநதுகள் ந�ோய் எதிர்ப்பு மணடல்ததின் 

அ்தோவது ச�ல்�ோர்/்தோது �ோர்ந்த இயகக முடறகள் 

(அடடவடை 11.3) இலககோக சகோணடிருகக 

நவணடும்.

துனண யூககிகள் (அடசுவன்ட)

சிறிய மூலககூறுகடள சகோணடுள்ள உயிரற்ற 

ந�ோய்்தடுப்புமருநதின் திறடன ஊககுவிகக சில 

கோரணிகள் ந்தடவப்்படுகின்றன.

இ்ததுடையூககிகள் நுணணுயிரிகள், 

ச�யற்டகயோன, உள்ளோர்ந்த ்தயோரிப்புகடள 

உள்ளடஙகியுள்ளது.

இடவகள் துடையூககி ச�யடல 

சகோணடுள்ளது. ஆனோல் ்தற்ச்போழுது 

அலுமினியம் அல்லது கோல்சியம் உப்புகள்ள் 

மடடும் மனி்தர்களுககு ச்போதுவக 

்பயன்்படு்த்தப்்படுகின்றன.

துடையூககியோனது, ஆன்டிசென்கடள 

சமதுவோக சவளிநயற்றவும் ஆன்டிசெனகளின் 

ஒழுஙகடமப்ட்ப ்போதுகோககவும், ஆன்டிென் 

வைஙகும் ச�ல்களின் இலககு மற்றும் ச�ல் �ச்சு 

லிம்ந்போட�டகடள தூணடவும் ச�ய்ய நவணடும்

அட்டவனண 11.3: ்தடுப்பு மருநதில் ்பயன்்படு்ததும் ஆன்டிசென்கள்

ஆன்டிஜென்களின் வனக

எடு்ததுககாடடு

னவைஸ் பாகடீரியா

இயல்்போன சஹடிநரோநலோகள் நவகஸீனியோ (்பசுஅம்டம)

உயிருள்ள வீரியமற்ற நுணணுயிர்கள் ்தடடம்டம (மீ�ல்ஸ) பி.சி.ஜி

புடடோளம்டம (மம்ஸ) டட்போய்டு (புதிய)

ருச்பல்லோ

ந்போலிநயோ

மஞ�ள் கோய்ச்�ல்

நவரிச�ல்லோ நஸோஸடர்

முழுடமயோன சகோல்லப்்படட நுணணுயிரி நரபீஸ ச்பர்டூசிஸ

ந்போலிநயோ (�ர்க) டட்போய்டு

இன்புளூயன்�ோ கோலரோ

ச�யலிைககப்்படட �ச்சு (டோகஸோய்டு) டிப்தீரியோ

சடடடனஸ

கோலரோ (புதிய)

உடறயுடடய ்போலிஸோககடரடு சமனின்நகோககோககஸ

நியூநமோகோககஸ

நமற்புற ஆன்டிென்கள் சஹப்்படடடிஸ

சஹப்்படடடிஸ B
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அட்டவனண 11.4: ந்தசிய ந�ோய்்தடுப்பியல் அடடவடை

வ. எண ்தடுப்பு மரு்நது ஜசலு்த்தப்படும் வயது அதிகபடச வயது ஜசலு்த்தப்படும் வழி

1. பி.சி.ஜி பிறந்தவுடன் 1 வயதிற்குள் ந்தோலினுள்

2. சஹப்்படடடடிஸ பி 

பிறந்தவுடன் அளவு

பிறந்தவுடன் 24 மணி 

ந�ர்ததினுள்

்தட�யினுள்

3. OPV-O பிறந்தவுடன் மு்தல் 15 

�ோடகளுககுள்

வோய்வழி

4. OPV 1, 2, 3 6-வது வோர்ததில்

10-வது வோர்ததில்

14-வது வோர்ததில்

5 வயது வடர வோய்வழி

5. ச்பன்டோநவலன்ட 1, 2, 3 

டிப்தீரியோ ச்பர்டூசிஸ சடடடனஸ+ 

சஹப்்படடடடிஸ B+ Hib

6-வது வோர்ததில்

10–வது வோர்ததில்

14–வது வோர்ததில்

5 வயது வடர வோய்வழி

6. ச�யலிைககப்்படட ந்போலிநய 

்தடுப்பு மருநது

6 மற்றும் 14–வது வோரம் 1 வயதிற்குள் ்தட�யினுள்

7. நரோடடோடவரஸ 

(ந்தடவப்்படுசமனில்)

6-வது வோர்ததில்

10-வது வோர்ததில்

14-வது வோர்ததில்

1 வயதிற்குள் வோய்வழி

8. நியுநமோகோககஸ 

இடைககப்்படட ்தடுப்பு மருநது

6-வது வோர்ததில்

10-வது வோரம்

9-வ்த மோ்தம் முடிந்த 

பிறகு (ஊகக அளவு)

1 வயதிற்குள் ்தட�யினுள்

9. மி�ல்ஸ/ரூச்பல்லோ மு்தல் 

அளடவ

9-வது மோ்தம் 

முடிந்தபிறகு

5 வயதிற்குள் ந்தோலின் கீழ் அல்லது 

ந்தோலுககடியில்

10. டி.பி.டி ஊகக அளவு II 16-24 மோ்தஙகள் 7 வயதிற்குள் ்தட�யினுள்

11. OPV–ஊககி 16-24 மோ்தஙகள் 5 வருடஙகள் வோய்வழி

12. டி.பி.டி.ஊககி -2 5-6 வருடஙகள் 7 வருட்ததிற்குள் ்தட�யினுள்

13. TT 10 வருடஙகள் மற்றும் 

16 வருடஙகள்

16 வருடஙகள் ்தட�யினுள்

11.6  புதுப்பிககப்பட்ட ந்தசிய 

ந�ாய்தடுப்பு மரு்நதி்டல் திட்ட 

அட்டவனண

ந�ோய்தடுப்பு மருநதிடல்/ ்தடுப்பு மருநந்தற்றமோனது 

உடலில் இயற்டகயோக ந�ோய்ச்தோற்றுககளுககு 

ஏற்்படும் ச�யல்விடனவு ந்போன்று உடலில் ச�யல் 

விடளடவ உணடோககும் (அடடவடை 11.4) 

எனநவ ந�ோயினோல்-உடல் �லமின்டம 

ஏற்்படுவ்தற்கு முன்ந்ப ந�ோய்தடுப்பு மருநதிடல் 

அல்லது ந�ோய் ்தடுப்பு மருநதுகள் உடடல 

ந�ோயிலிருநது ்போதுகோககிறது. உடன் �லம் 

மற்றும் �லவோழ்வின் மீது ச்தோற்று ந�ோய்களோல் 

உணடோகும் விடளடவ குடறககு ந�ோய்்தடுப்பு 

மருநதிடல் உ்தவிச�ய்கின்றன.

ந�ோய் ்தடுப்பு மருந்தற்ற்ததினோல் உலகின் 

சில ்பகுதிகளில் சில ந�ோய்கள் முற்றிலுமோக 

நீககப்்படடுள்ளன. நமலும் சில ந�ோய்கள் 

�ன்கு கடடுப்்படு்த்தப்்படடுள்ளன. ந�ோய்்தடுப்பு 

மருநந்தற்ற்தட்த ்தடுப்்பதினோல் எபிசடமிக ந�ோய் 

்பரவு்தல் நிடலகள் உணடோகலோம்.
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சுருககம்

நுணணுயிரிகள் (்போகடீரிமோ, பூஞட� மற்றும் 

ஒடடுணணிகடள ந்போன்ற உயிரி), டவரஸகள், 

புற்றுந�ோய் ச�ல்கள் மற்றும் �ச்சுகடள ந்போன்ற 

அன்னிய ஆன்டிசென்களிடமிருநது ந்தோல், சுவோ� 

்போட்த, குடல் ்போட்த மற்றும் பிற உடல் ்பகுதிகடள 

்போதுககோககும் ்பணிடய ச�ய்யவும் ச�ல்கள் 

மற்றும் புற்த ச்தோகுப்ட்ப ந�ோய் எதிர்ப்பு மணடலம் 

என குறிப்பிடப்்படுகிறது. ஆன்டிசெனுககும் 

ஆன்டி்போடிககும் இடடநய ஆன எதிர்விடனகடள, 

ஆன்டிசென்–ஆன்டி்போடி எதிர்விடனகள் என்று 

அடைககப்்படுகிறது. Ag-Ab எதிர்விடனகள் என 

இட்த �ருககமோககலோம். இந்த விடனகள் ்தோது�ர் 

ந�ோய்்த்தடுப்்போற்றலுககு அடிப்்படடயோக உள்ளது. 

ஆன்டிசென் மற்றும் ஆன்டி்போடி விடனச�ய்து 

ந�ோய்்தடுப்்போற்றல் அடைவு உணடோகிறது. 

ட�டநரோ ச�ல்லுநலோஸ �வவு மீது, ச்பரிய 

மூலககூறுகள் நிடலநிறு்த்த்பட நவணடும் 

அல்லது ஒடடப்்படட நவணடும். (எ.கோ.) மிகவும் 

எளி்தோக ்பல்நவறு ்பகு்த்தோயவும் ச�யல்முடறககு, 

பிளோடடிஙடக உட்படு்த்த முடியலோம். 

மு்தன் மு்தலில் உருவோககப்்படட பிளோடடிங 

ச்தோழில்நுட்பம் �்தர்ன் பிளோடடிங ஆகும். இது 

DNA மூலககூறுகடள ்பகு்த்தோய்வு மற்றும் ்பதிவு 

ச�ய்வட்த எளி்தோககியது. உயிருள்ள ச�ல்கள், 

திசுககள் அல்லது உறுப்புககடன உடலின் ஒரு 

்பகுதியில் இருநது மற்சறோரு ்பகுதிகநகோ அல்லது 

ஒரு �்பரிடம் இருநது மற்சறோரு �்பருகநகோ மோற்று 

ச�ய்வட்த உறுப்பு மோற்றம் என்று அறியப்்படுகிறது. 

திசு அல்லது உறுப்பு, ஒரு ்பகுதியில் இருநது 

நீககப்்படடு மற்சறோரு ்பகுதியில் டவப்்பது ஒடடு 

(graft) என்று ச்போதுவோக அடைககப்்படுகிறது. 

ந�ோய் ்தடுப்பு மருந்தற்ற்ததினோல் உலகின் 

சில ்பகுதிகளில் சில ந�ோய்கள் முற்றிலுமோக 

நீககப்்படடுள்ளன. நமலும் சில ந�ோய்கள் 

�ன்கு கடடுப்்படு்த்தப்்படடுள்ளன. ந�ோய்்தடுப்பு 

மருநந்தற்ற்தட்த ்தடுப்்பதினோல் எபிசடமிக ந�ோய் 

்பரவு்தல் நிடலகள் உணடோகலோம்.
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சுய மதிப்பீடு

சரியாை வின்டனய்த ந்தர்்நஜ்தடுககவும்

1. ஆன்டி்போடி         விடனபுரிந்த 

திரடசிடய வைஙகுகிறது.

அ. துகள் ஆன்டிசென்

ஆ.  நஹப்டன் மற்றும் 

ஆன்டிசென்

இ.  ஆன்டி்போடி மற்றும் 

க ட ர ய க கூ டி ய 

ஆன்டிசென்

ஈ. ்தோஙகி மற்றும் எதிர்ப்ச்போருள்

2. அனோபிலோகஸிஸ        குறிககிறது

அ. உடனடியோ மிடக கூர் உைர்வு

ஆ. குடறந்த கூர் உைர்வு

இ. கோலம் ்தோழ்்ததிய மிடக கூர் உைர்வு

ஈ. ்தற்�ோர்பு கூடடுைர்வு

3.            அநடோபி �டககிறது

அ. வீடடு்த தூசி

ஆ. முடடட

இ. மகரந்த தூள்

ஈ. நமற்ச�ோன்ன எதுவுமில்டல

4.       வடக II விடனயில் ஈடு்படுகிறது

அ. IgG ஆன்டி்போடி

ஆ. IgG மற்றும் Igm ஆன்டி்போடி

இ. Igm ஆன்டி்போடி

ஈ. IgE ஆன்டி்போடி

5. ஆன்டிசென் வைஙகும் ச�ல்களோக      

ச�யல்்படுகிறது.

அ. நமகநரோந்பஜ்கள்

ஆ. சிவப்பு இர்த்த அணுககள்

இ. T ச�ல்கள்

ஈ. �ளி �வவு

6. ச�ல்விைஙகு்தல்      ச�யல்முடறயோல் 

அதிகப்்படு்த்தப்்படுகிறது.

அ. ச�ல் அருநது்தல்

ஆ. ஆப்�டன ந�ஷன்

இ. ச�ல் உள்இை்த்தல்

ஈ. நமற் ச�ோலின் எதுவும் இல்டல

7.         ஆன்டி்போடிகடள உற்்ப்ததி 

ச�ய்கின்றன.

அ. T ச�ல்கள் ஆ. B ச�ல்கள்

இ. TS ச�ல்கள் ஈ. பிளோஸமோ ச�ல்கள்

8. ச�பின்         ்தடுப்பூடடு ச்போருள்

அ. உடச�லு்தது்தல் ஆ. மறுந�ர்கடக

இ. வோய்வழி ஈ. துடை அலகு

9.            உடச�லு்த்தப்்படும் 

ந்போலிநயோ ்தடுப்பு ஊடடு ச்போருள்

அ. �ோக ஆ. TAB

இ. �பின் ஈ. BCG

10. குைவோக ச�ய்யப்்படும் ந�ோய் ்தடுப்பு 

மருநதீடு்தல்       ந�ோய் ்தடுப்்போற்றல் 

என்று அடைககப்்படுகிறது.

அ. இடைககப்்படட ஆ. ச்போதுவோன

இ. குறிப்பிடட ஈ. மநட்த

பின்வரும் விைாககளுககு வின்ட ்தருக

1. ஆன்டிசென் வைஙகல் என்ற வோர்்தட்தயில் 

இருந்த நீ என்ன புரிநது சகோணடோய்?

2. ந�ோய் உணடோககும் திறன் 1 வடரயறு

3. ஜபாரு்ததுக

i.

ii.

iii.

iv.

MMR - துடைஅலகு ்தடுப்பூடடுப் ச்போருள்

�ோக - மு்த்தப்பூடடுப் ச்போருள்

HBV - மறுந�ர்கடக ்தடுப்பூடடுப் ச்போருள்

�ோபின் - சகோல்லப்்படட ்தடுப்பூடடுப் ச்போருள்

4. அடடணுநவஷன் என்றோல் என்ன?

5. உ்தோரைகளுடன் �ச்சுகடள விவரி.
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நுண்ணுயிர் மரபியல்

இயல்

12

மாணவர்கள் இப்ாடப்குதியைப ்யின்ற 

பி்றகு,

 • மரபணு, மரபணு த�ொகுதி, 

மரபுக் குறியீடு, ஜீன�ொட்டைப்பு, 

பீன�ொட்டைப்பு, மியூடடைஜன் மற்றும் 

அதிதீவிர புறதன�ொற்றம் ஆகியவற்்ற 

வ்ரயுறுத�ல்.

 • படிதயடுத�ல் மற்றும் தமொழிதபயரத�்ை 

விவரித�ல்.

 • மொற்றங்கள் மற்றும் அ�ன் வ்்க்க்ை 

வ்்கப்படுததி மியூடடைன்டு்கள் எவவொறு 

உருவொகின்ற� என்ப்� புரிந்து 

த்கொள்ளு�ல்.

 • இயல்பு மற்றும் இரசொய� 

மியூடடைன்டு்களின் நடைவடிக்்்க 

மு்ற்க்ை அறி�ல்.

 • ஏமிஸ் னசொ�்�யின் தசயல்மு்ற்ய 

குறிப்பிடடு அ�ன் னநொக்்கத்� 

இ�ம்்கொணு�ல்.

 • மரபணு ்கடைத�ல் வழிமு்ற்க்ை 

ஒப்பிடு�ல்.

 • மரபணு தபறியியலில் பயன்படுத�ப்படும் 

குனைொனிங ்கடைததி்களில் வ்்க்க்ை 

அறி�ல்.

 • அந்நிய டி.என்.ஏ ்கடைத�லில் பிைொஸ்மிட்கள் 

மற்றும் பொக்டீரினயொஃனபஜ்கள் எவவொறு 

பயன்படுகின்ற� என்ப்� விவரித�ல்.

 • மறுனசரக்்்க டி.என்.ஏ த�ொழில்நுடபததில் 

்கடடுப்பொடடு தநொதி்களின் பங்்க 

விைக்கு�ல்.

 • ்கடடுப்பொடடு தநொதி்களின் வ்்க்க்ை 

அறி�ல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
இயல் திட்டவரர

12.1 மர்ணு ்கருத்து

12.2 ்டியைடுத்்தல்

12.3 மரபுக் குறியீடு

12.4 யமாழி ய்ைரபபு

12.5 மாற்றத்தின வய்க்கள்

12.6 மியூடடனடு்கள் உருவாக்்கம்

12.7 மரபுப ய்ாருள் ்கடத்்தல்

12.8 மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்ம்

12.9 ்கடத்தி்கள் வய்க்கள் மறறும் ்ண்பு்கள்

12.10 ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள்

12.11 மர்ணு ய்ாறியிைலின ய்தாழில்நுட்ங்கள் 

12.1 மரபணு கருத்து

மர்ணு என்து உயிர வாழும் 

அயமபபு்களின அடிப்யட 

்த்கவல் அலகு ஆகும். மர்ணு 

ய்தாகுதி (Genome) என்து 

ஒரு யேல்லின அயைத்து 

மர்ணுக்்கள் மறறும் 

மர்ணு்களின ேமிக்யஞை்கள் 

ஆகும். மர்ணுக்்களில் உள்்ள ்த்கவல் வ்ளரசிய்த 

மாற்றம், ்கடடயமபபு, நுண்ணுயிரி்களின வடிவம் 

ஆகிைவறய்ற தீரமானிக்கும் மூலக்கூறு்க்ளா்க 

மாற்றப்டுகி்றது. ய்தாடர நி்கழ்வு்க்ளால் 

மர்ணு யவளிப்டுத்்தப்டுகி்றது. ஒரு மர்ணு 

என்து யேைல்்டும் உயிரிைல் ய்ாருட்கய்ள 

உருவாக்்கத் ச்தயவைாை ்த்கவயலக் குறியிடும் 

(encodes) டி.என.ஏவின ஒரு ்குதி (அல்லது, சில 

ேந்தரப்ங்களில் ஆர.என.ஏ) எை உயிரசவதிைல் 

ரீதிைா்க வயரைறுக்்கலாம். வழக்்கமா்க இறுதியில் 

புர்தசம ்தைாரிக்்கப்டுகி்றது. அயைத்து 
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மர்ணுக்்களும் புர்த ்தைாரிபபில் ஈடு்டுவதில்யல, 

அ்தறகு ்திலா்க சில மர்ணுக்்கள் rஆர.என.ஏ 

மறறும் tஆர.என.ஏ யவ குறியிடுகின்றை.

மூலக்கூறு உயிரிைலுயடை மத்திை 

ய்காள்ய்கைாைது மூனறு முக்கிை 

யேைல்முய்ற்கய்ள உள்்ளடக்கிைது. 

மு்தனயமைாைது இரடடித்்தல், அதில் ஒசர 

மாதிரிைாை நியூக்ளிசைாடயடடு அடுக்கு்கய்ளக் 

ய்காண்ட சேய் டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கய்ள 

உருவாக்்க ்தாய் டி.என.ஏயவ பிரதி எடுத்்தல். 

டி.என.ஏவின ்கார அடுக்கில் உள்்ள ்த்கவல் ஒரு 

ஆர.என.ஏ மூலக்கூறு மூலம் புர்த மூலக்கூ்றா்க 

பிரதி எடுக்்கப்டுகி்றது. இரண்டாவது 

்டியைடுத்்தல்: டி.என.ஏவிலிருநது mஆர.என.ஏ 

உருவாகு்தல். இது ஒரு குறிபபிடட மர்ணுக்கு 

ய்தாடரபுயடை ்குதி ச்தரநய்தடுக்்கப்டடு 

ஒரு ஆர.என.ஏ ஒருஙகியணக்்கப்டும் 

யேைல்முய்றைாகும்.மூன்றாவது யமாழி ய்ைர்தல்: 

ஒரு ஆர.என.ஏ அடுக்கிலிருநது ஒரு அமிசைா 

அமில அடுக்கு உருவாவ்தாகும். ஆர.என.ஏ வில் 

குறியிடப்டட மரபிைல் ்த்கவல், ஒரு குறிபபிடட 

அமிசைா அமிலங்களின வரியே ய்காண்ட 

ஒரு ்ாலிய்பயடடா்க யரச்ாசோம்்களில் 

யமாழிய்ைரக்்கப்டுகின்றது. ஒரு ்ாலிய்பயடடு 

ேஙகிலியின அமிசைா அமில வரியே, டி.என.ஏ 

்கார அடுக்கிைால் தீரமானிக்்கப்டுகி்றது. 

12.2 படியயடுத்்தல்

ஆர.என.ஏ ்தைாரிபபின முக்கிை அம்ேமாைது, 

டி.என.ஏ மூலக்கூறு இரடயட இயழைா்க 

பிரதியைடுக்்கப்டடாலும். டி.என.ஏவின ஏச்தனும் 

ஒரு குறிபபிடட ்குதியில் ஒசர ஒரு இயழ மடடும் 

அசோ்க யேைல்்டும். ஆர.என.ஏ மூலக்கூ்றா்க 

பிரதியைடுக்்கப்டட டி.என.ஏ இயழ ச்காடிங 

அல்லது உணரவு இயழ எைப்டும்.

ஆர.என.எ ய்தாகுப்ாைது ஐநது ்தனித்துவமாை 

நியல்கய்ளக் ய்காண்டது (்டம் 12.2).

1. தூண்டி ஏறபு (Promoter Recognition): ஒரு 

குறிபபிடட ்கார அடுக்கினுள் (20-200 ்கார நீ்ளம்) 

டி.என.ஏவுடன பியணக்்கப்டும் ஆர.என.ஏ 

்ாலிமசரஸ் ஆைது தூண்டி எைப்டுகி்றது. 

TATAAT அடுக்்காைது (அல்லது கிடடத்்தடட ஒசர 

அடுக்கு) ய்ரும்்ாலும் பிரிப�வ் ய்டடி (Pribnow 

Box) அல்லது 10்குதி எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது. 

இது எல்லா புசராச்கரிசைாடடு ய்தாடரி்களின 

்குதிைா்கக் ்காணப்டும்.

்ாக்டீரிைம் இ.ச்காயவயின ஆர.என.எ 

்ாலிமசரஸ் ஐநது புர்த துயண அலகு்கய்ளக் 

ய்காண்டது. அதில் �ானகு துயண அலகு்கள் 

யமை ய�ாதி (core enzyme) (ஆர.என.ஏவுடன 

நியூக்ளிசைாயேடு டயர்ாஸ்ச்ாடடு்கள் 

DNA

உ�க�

இர���த�
�.எ�.ஏ இர����ற 

ப�ெய	�த�
ஆ�.எ�.ஏ உ�ப�� 

ெமா�ெபய���
�ரத உ�ப�� 

�ரத� 

(+) உண�  ஆ�.எ�.ஏ

�ரத� 

ைரேபாேசா�க�

ைசேடா�ளாச�

ஆ�.எ�.ஏஆ�.எ�.ஏ

�.எ�.ஏ  

தகவ�

தகவ�

தகவ�

ப்டம் 12.1: மூலக்கூறு உயிரிைலின மத்திை ய்காள்ய்க
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இயணவய்த ஊக்்கப்டுத்துகி்றது) மறறும் 

ஐந்தாவது துயண அலகு, σ துயண அலகு 

ஆகிைவறய்ற உள்்ளடக்கிைது.

2. (Local Unwinding of DNA) டி.என.ஏ 

பிரி்தல் �யடய்றறு ஒரு தி்றந்த தூண்டி 

கூடடயமபியை (open promoter complex) 

ஆர.என.ஏ ்ாலிமசரஸ் உருவாக்குகி்றது.

3. மு்தல் நியூக்ளிசைாயேடு டயர்ாஸ்ச்ட 

ஆைது ்ாலிமயரசேஷனின ஆரம்் ்த்ளத்தில் 

யவக்்கப்டடு (ஆரம்் பியணபபு ்த்ளத்தின 

அருகில்) உருவாக்்கம் ய்தாடரகி்றது.

4. ஆர.என.ஏ ்ாலிமசரஸ் டி.என.ஏவுடன சேரநது 

�்கரநது, வ்ளரும் ஆ.என.ஏ ேஙகிலியுடன 

ய ர ச ் ா நி யூ க் ளி ச ை ா ட ய ட டு ்க ளு ட ன 

சேரக்கி்றது.

5. ஆ.என.ஏ ்ாலிமசரஸ், முடிவு ேஙகிலி 

வரியேயைச யேனறு அயடகி்றது. புதி்தா்க 

உருவாக்்கப்டட ஆர.என.ஏ, ்ாலிமசரஸ் 

ஆகிை இரண்டும் யவளியிடப்டுகி்றது. 

இரண்டு வய்கைாை இறுதி நி்கழ்வு்கள் 

அறிைப்டுகின்றை. அயவைாவை, சுை 

நிறுத்துதுல் (self-terminating) (்கார அடுக்ய்க 

மடடும் ோரநத்து) மறறும் நிறுத்்தல் Rho புர்தம் 

இடம்ய்று்தல் ச்தயவப்டுகி்றது.

்டியைடுத்்தல் உயடை இரண்டாவது சுறறின 

ய்தாடராக்்கமாைது மு்தல் சுறறின முடிவுக்்கா்க 

்காத்திருக்்கத் ச்தயவயில்யல, ஏயைனில் 

ஒரு முய்ற ஆ.என.ஏ ்ாலிமசரஸ் 50-60 

நியூக்ளிசைாயடடு்கய்ள உருவாக்கிைதும் தூண்டி 

கியடக்்கபய்றறுவிடுகி்றது. ்ாக்டீரிைாவில் 

ய்ரும்்ாலாை mஆர.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் 

உருவாை சில நிமிடங்களில் சிய்தக்்கப்டும். 

இசசிய்தவு ச்தயவப்டா்த மூலக்கூறு்கய்ளக் 

ய்கவிட யேல்்கய்ள ஊக்்கப்டுத்துகி்றது. 

புசராச்கரிசைாடடு்களில் ய்ாதுவா்க 

mஆர.என.ஏ மூலக்கூறு்களில் ்ல்சவறு 

்ாலிய்பயடடு ேஙகிலி்களுயடை அமிசைா அமில 

அடுக்கு்களுக்்காை ்த்கவல் அடஙகியிருக்கும். 

இவ்வா்றாை மூலக்கூறு ்ாலிசிஸ்டரானிக் mஆர.

என.ஏ எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது. ஒரு ஒறய்ற 

்ாலிய்பயடடு ேஙகிலியை ஒரு ்கார அடுக்கு 

குறிைாக்்கம் யேய்வ்தறகு சிஸ்டரான (cistron) எனும் 

யோல் ்ைன்டுத்்தப்டுகின்றது. ்ாலிசிறடரானிக் 

mஆர.என.ஏ மூலக்கூறு ய்காண்டிருக்கும் 

மர்ணுக்்கள் (்டம் 12.3) அவ்வபச்ாது 

வ்ளரசிய்த மாற்ற ்ாய்தயின யவவ்சவறு 

்குதி்க்ளா்க குறியிடப்டும். எ.்கா., இ.ச்காயலயில் 

ஹிஸ்டியடன (histidine) உருவாக்்கத்திறகுத் 

ச்தயவைான ்த்து ய�ாதி்களும் ஒரு mஆர.என.ஏ 

மூலக்கூறில் குறியிடப்டுகின்றது.
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நீளுதல்
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பாலிமேரஸ்
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டிரான்ஸ்கிரிப்ட் 

முடிவு 

துவக்கம்

( ஆர்.என்.ஏ பாலிமேரஸ் இைணதல் ) 

டி.என்.ஏ

படிெயடுத்தல்

பகுதி 

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட

ேவண்டிய மரபணு 

ப்டம் 12.2: ்டியைடுத்்தலின முக்கிை நி்கழ்வு்கள்

ப்டம் 12.3: ்ாலிசிறடரானிக் mஆர.என.ஏ
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புசராச்கரிசைாடடு்களில் mஆர.என.ஏ ஆைது 

்டியைடுத்்தல் உயடை உடைடி ்தைாரிபபு (மு்தனயம 

்டியைடுத்்தல்) ஆகும். மா்றா்க யூச்கரிசைாடடு்களில் 
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மு்தனயம டரானஸ்கிரிபடு mஆர.என.ஏ வய்க 

மாற்றப்ட சவண்டும். ஆர.என.ஏ யேைலாக்்கம் 

எைப்டும் இம்மாற்றம் இரு வய்க நி்கழ்வு்கய்ளக் 

ய்காண்டது யடரமினியின (termini) மாற்றம் மறறும் 

குறியீடடு அடுக்கு்களுக்குள் (exons) ்திநதிருக்கும் 

யமாழிய்ைரக்்கப்டா்த அடுக்கு்கய்ள (introns) 

யவடடியைடுத்்தல். mஆர.என.ஏ மூலக்கூறுகுள் 

அயமக்்க உ்தவும் இனடரான்கள் யவடடியைடுத்்தல் 

மறறும் குறியீடடு அடுக்கு்கள் இயண்தல், ஆர.என.ஏ 

பி்ளபபு (ஆர.என.ஏ Splicing) எைப்டும். அசை்கமா்க 

அயைத்து யூச்கரிசைாடடு டரானஸ்கிரிபடு்களிலும் 

இனடரான்கள் ்காணப்டும். ஆைால் ஈஸ்ட ச்ான்ற 

சு்தநதிரமா்க வாழும் ஒரு யேல் யூச்கரிசைாடடு்களில் 

அரி்தா்கசவ இருக்கும். சில ்ாக்டீரிைா 

மர்ணுக்்களில் இனடரான்கள் இருக்கும்.

rஆர்.என்.ஏ மறறும் tஆர்.என்.ஏ உறபத்தி

யரச்ாச�ாமல் ஆர.என.ஏ மறறும் tஆர.என.ஏ வும் 

மர்ணுக்்களிலிருநது ்டியைடுக்்கப்டுகின்றை. 

இந்த மூலக்கூறு்களின உற்த்தி ்ாக்டீரிைல் 

mஆர.என.ஏவின உற்த்தியைப ச்ானறு 

ச�ரடிைாை்தல்ல. இ்தன முக்கிை வித்திைாேம் 

ைாய்தனில், இந்த ஆ.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் 

ய்ரிை மு்தனயம ்டியைடுத்்தலிலிருநது 

பிரித்ய்தடுக்்கப்டுகின்றை. குறிபபிடட உைரந்த 

ஆர.என.ஏ ய்ரிை ்டியைடுத்்தலிலிருநது rஆர.

என.ஏ மறறும் tஆர.என.ஏயவ பிரித்ய்தடுக்கி்றது, 

மற்ற ய�ாதி்கள் tஆர.என.ஏ வின மாற்றப்டட 

அடுக்கு்கய்ள உற்த்தி யேய்கி்றது.

12.3 மரபுககுறியீடு

ஒரு tஆர.என.ஏ மூலக்கூறு mஆர.என.ஏ ்கார 

வரியேயை இைம்்காண்கி்றது. tஆர.என.ஏ 

மூலக்கூறு்க்ளால் வாசிக்்கப்டும் யமாழி, 

மரபுக் குறியீடு எைப்டும், இயவ ஒரு mஆர.

என.ஏ மூலக்கூறு மறறும் குறிபபிடட அமிசைா 

அமிலங்களின மூனறு அடுத்்தடுத்்த ்காரங்களின 

ய்தாடரவரியே்களுக்கு இயடசைசைாை 

உ்றவு்களின ய்தாகுப்ாகும். ஒரு குறிபபிடட அமிசைா 

அமிலத்துக்கு ய்தடரபுயடை ஒரு ஆர.என.ஏ ்கார 

அடுக்கு (3 ்காரங்களின ய்தாகுபபு) ச்காடான 

எைப்டும். மரபுக்குறியீடு என்து அயைத்து 

ச்காடான்களின ய்தாகுபபு ஆகும். புர்தங்களில் உள்்ள 

20 அமிசைா அமிலங்கய்ளக் குறிபபிட டி.என.ஏ 

வின �ானகு ்காரங்கள் மடடுசம உ்தவுகி்றது, 

அ்தைால் ஒவ்யவாரு அமிசைா அமிலத்துக்கும் 

சில ்காரங்களின இயணபபு ச்தயவப்டுகி்றது. 

மரபுக் குறியீடு ய்தளிவு்டுத்்தப்டுவ்தறகு 

முனைர, எல்லா ச்காடான்களும் அச்த அ்ளவு 

்காரங்கய்ளக் ய்காண்டிருக்ப்்தா்கக் ்கரு்தப்டடால், 

ஒவ்யவாரு ச்காடான்களும் குய்றந்த ்டேம் 

மூனறு ்காரங்கய்ளக் ய்காண்டிருக்்க சவண்டும். 

இருமடஙகு ்காரங்கய்ளக் ய்காண்ட ச்காடான்கள் 

ச்ாதுமாை்தா்க இருக்்காது. ஏயைனில், �ானகு 

்காரங்கள் 16 ச்காடான்கய்ள (42=16 pairs) 

மடடுசம உருவாக்கும், ஆைால் 20 அமிசைா 

அமிலங்கள் உள்்ளை. மும்மடஙகு ்காரங்கள் 

ச்ாதுமாை்தா்க இருக்கும். ஏயைனில் 43=64 

ச்காடான்கய்ள உருவாக்்க முடியும். மரபு 

ச்காடாைது (Genetic code) மூனறு ச்காட்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்கும் (Triplet code), மற்றம் எல்லா 64 

ோத்திைமாை ச்காடான்களும் சில ்த்கவல்்கய்ள 

சுமநது யேல்லும். ்ல்சவறு ச்காடான்கள் 

அச்த அமிசைா அமிலத்ய்தக் குறிக்கின்றை. 

சமலும், mஆர.என.ஏ மூலக்கூறு்கய்ள 

யமாழிய்ைரக்கும்ய்ாழுது ச்காடான்கள் 

பியணவதில்யல. ஆைால் வரியேைா்க 

்ைன்டுத்்தப்டுகின்றை. ய்ரும்்ாலும் எல்லா 

உயிரிைல் அயமபபு்க்ளாலும் அச்த மரபுக்குறியீடு 

்ைன்டுத்்த்டுகின்றது. அ்தைால் ய்ாதுவாைது 

எைப்டுகி்றது. (யமடசடாச்கானடரிைா மறறும் 

சில அோ்தாரண நுண்ணுயிரி்கள் விதிவிலக்கு). 

ச்காடான்கள் வழக்்கமா்க 5 முயை இடது 

்க்்கத்தில் எழு்தப்டுகின்றை. அடடவயண 12.1ல் 

முழு குறியீடும் ்காடடப்டடுள்்ளது.

குறியீடடின் அம்்சஙகள்

 • 61 ச்காடான்கள் அமிசைா அமிலங்கய்ள 

ஒத்திருக்கும். �ானகு ச்காடான்கள் ேமிக்யஞை்கள் 

ஆகும். அயவ மூனறு முடிவு ச்காடான்கள் – 

(UAA, UAG, UGA) – AUG. ஆரம்் ச்காடான 

(initation condon) அமிசைா அமில மிச்தாயைன 

ஐக் குறிக்கின்றது. அரி்தா்க, சில மற்ற ச்காடான 

(எ-டு. GUG) யமாழிய்ைரபய் ய்தாடஙகுகி்றது. 

ோ்தாரண tஆர.என.ஏ மூலக்கூறுக்கு நிறுத்்தல்/

முடிவு ச்காடான்க்ளாை UAA, UAG அல்லது 

UGAவிறகு நிரபபு்தலாை ஆனடி ச்காடான 

இருக்்காது, (ஆர.என.ஏவிலுள்்ள மூனறு 

்காரங்களின வரியே்கள் mஆர.என.ஏவின ஒரு 

ச்காடான வரியேயில் ்கார இயணபபு யேய்ை 

முடியும்) அ்தைால் இவ்வய்க ச்காடான்கள் 

நிறுத்்தல்/முடிவு சிக்ைல்்கள் எைப்டும்.
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12.4 யமோழி யபயர்ப்பு (Translation)

ஆர.என.ஏ வாைது 

மூலக்கூறின 5 முயையில் 

ய்தாஙகி 3 முயை ச�ாக்கி 

யமாழி ய்ைரக்்கப்டுகி்றது. 

்ாலிய்பயடடு்கள் உற்த்தி 

அமிசைா முயையில் 

துவஙகி ்காரச்ாக்ய�ல் 

முயையை ச�ாக்கி, அமிசைா அமிலங்கய்ள 

ஒன்றன பின ஒன்றா்க ்காரச்ாக்�ல் முடிவில் 

சோத்து்க ய்காண்சட �யடய்றுகி்றது. ஒரு 

mஆர.என.ஏ வின அயைத்து ்கார அடுக்கு்களும் 

்ாலிய்பயடடு்களின அமிசைா அமில 

அடுக்கு்க்ளா்க யமாழிய்ைரக்்கப்டுவதில்யல. 

்ாலிய்பயடடு உற்த்தியின ய்தாடராக்்கமாைது 

நூற்றக்்கணக்்காை நியூக்ளிசைாயடடு்கய்ள 

ஆ.என.ஏவின 5-P முயையிலிருநது 

துவஙகுகி்றது. மு்தல் ்ாலிய்பயடடு ேஙகிலியை 

குறியிடும் ்குதிக்கு முனைர உள்்ள யமாழி 

 • குறியீடாைது அதி்க நிய்றவுத்்தனயமயுயடைது. 

அ்தாவது ஒரு அமிசைா அமிலத்திறகு ஒனறுக்கு 

சமற்டட ச்காடான்கள் குறியிடுகி்றது. 

டரிபசடா்ன மறறும் மீதிசைாயைன மடடுசம 

ஒரு ச்காடாைால் குறிபபிடப்டுகி்றது. ஒசர 

அரத்்தமுள்்ள ச்காடான்கள் ய்ாதுவா்க 

மூன்றாவது ்காரத்தில் சவறு்டும் (சீயரன, 

வியுயேன மறறும் அரஜியைன ்தவிர).

மு
த

ல்
 எ

ழு
த்

து

மு
ண்

ற
ா
வ

து
 எ

ழு
த்

து

இரண்டாவது எழுத்து

20 அமிந�ோ அமிலஙகளின் 

சுருகககுறியீடு

அமிசைா 

அமிலங்கள்

மூனறு எழுத்து 

சுருக்்ககுறியீடு

Alanine Ala

Arginine Arg

Asparagine Asn

Aspatic acid Asp

Aspartic acid & 

Asparagine

Asx

Cysteine Cys

Glutamine Gln

Glutamic acid Glu

Glutaine or 

Glutamic acid

Glx

Glycine Gly

Histidine His

Isoleucine IIe

Leucine Leu

Lysine Lys

Methionine Met

அட்டவரை 12.1: ்டியைடுத்்தலின முக்கிை நி்கழ்வு்கள்

1. மூனறு நூக்ளிசைாடயடடு்க்ளாை A, U 

மறறும் C யிலிருநது 64 ச்காடான்களில் 

எத்்தயை உருவாக்்க முடியும்?

2. ச்காடான்கள் �ானகு ்காரங்கள் நீ்ளமா்க 

இருபபின, ஒரு மரபுக் குறியீடடில் 

எத்்தயை ச்காடான்கள் இருக்கும்?

உயர் சிந்தர� நகள்விகள்
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ய்ைரக்்கப்டா்த ஆர.என.ஏவின ் குதி லீடர (leader) 

என்றயழக்்கப்டுகி்றது. இது சில ேந்தர்ங்களில் 

புர்த உற்த்தி விகி்தத்ய்த ் ாதிக்கும் ்கடடுப்டுத்தும் 

(regulatory) அடுக்கு்கய்ளக் ய்காண்டிருக்கும் 

(்டம் 12.4). 

யமோழியபயர்ப்பின் முககிய நிகழ்வுகள்

1. ஒரு mஆர.என.ஏ, யரச்ாச�ாம் எனும் 

புர்த உற்த்தி து்களுயடை சமறப்ரபபில் 

பியணகின்றது.

2. tஆர.என.ஏ – அமிசைா அமில கூடடு்கள் 

(அமிசைா அயேல் tஆர.என.ஏ 

உருவாக்்கத்்தால் யேய்ைப்டடது) அடுக்்கா்க, 

ஒன்றன பின ஒன்றா்க, யரச்ாச�ாமுடன 

இயணநதிருக்கும் mஆர.என.ஏ 

மூலக்கூறுடன இயணகி்றது.

3. ய்பயடடு இயணபபு்கள் வரியேைா்க 

அடுக்்கப்டட அமிசைா அமிலங்களுக்கு 

இயடசை உற்த்திைாகி்றது.

4. இறுதிைா்க tஆர.என.ஏ மறறும் அத்துடன 

சேரநதிருக்கும் அமிசைா அமிலங்களுக்கும் 

ப்டம் 12.4: 

CA U

CA U

A U C
C CG G A A

AU U U UG G GG

CAU

CAU

CA

CA U

A C
C CCA A A A A

AU U UU UG G G G G

A C
C CCA A A A A

AU U UU UG G G G G

A C
C CCA A A A A

AU U UU UG G G G G

A C
C CCA A A A A

AU U UU UG G G G G

A C
C CCA A A A A

AU U UU UG G G G G

CA U

CAU

எ��ேகாடா�

��� ேகாடா�

Key:

C = Cytosine

U = Uracil

mRNA

ேகாடா�

எ��ேகாடா�

1

1

6

4

5

3

ெப�ய ம�ற� �
ய ைரேபாேசாம�
�ைண அல�க� ஒ� ெசய�பா��
ைரேபாேசா� உ�வாக��காக
இைண��றன  

உ�வ�� �ஆ�எ�ஏ ேஜா�க��
Anticodon அ��த mRNA codon
உட� �வ� tRNA.

�வக t.RNA
ஒ� ஆர�ப
ேகாட�ட�
�ைண�ற� 

�வ� t.RNA ைரேபாேசாைம ��� �ல��ற�
ைரேபாேசா� ஒ� ேகாடா� அள� நக��ற� ;
t.RNA ¡�தாக ெவ�¢ப�ட ேகாடா�ட� இைண�ற� ;
ப� 3 ம�¤� 5 ம¤ப�¦� நைடெப¤�ற�

�§ைமயான ¨�க�

mRNA உட� இைண©� �¢ேபாஸ� இயக��� ¨�க�

வள��
¡ரதmஆ�.எ�.ஏ 

உ�வ�� mRNA எ��ேகாடா� �வ�
t.RNA �� அ��த mRNA ேகாடா�ட�
இைண�ற� 

mRNA ஆன�
இயக�

ைரேபாேசா� mRNA �«�ள ���
ேகாடாைன அைட©த�ட� ¡ரத
உ�ப�� ¬¤�த¢ப��ற� 

A = அ�ைன�

G = �வா°�

�
ய
�ைண அல�  

ஆர�ப
ேகாடா� 

¡�ய
ெப¢ைட�
இைண¢¡ 

mஆ�.எ�.ஏ

�வ� t.RNA 

அ±ேனா அ±ல� 

mRNA
இைண¢¡
தள� 

�
ய
�ைண அல�  

ெப�ய
�ைண அல�  

�வ� t.RNA 

அ±ேனா அ±ல�

mRNA இைண¢¡ தள� 

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd   263 12-04-2019   17:53:37
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



264

இயடசை உள்்ள சவதிைல் இயணபபு 

உயடக்்கப்டடு முடிக்்கப்டட புர்தம் 

அ்கற்றப்டுகி்றது.

 • tஆர.என.ஏ மூலக்கூறின (்டம் 12.5) 3 

முயைைாைது அமிசைா அமிலத்திறகு 

ய்தாடரபுயடை குறிபபிடட mஆர.

என.ஏ ச்காடானுடன ே்கபியணபபில் 

இயணக்்கப்டுகி்றது.

 • ஒரு அமிசைா அமிலம் ஒரு tஆர.என.ஏ 

மூலக்கூறுடன இயணயும்ச்ாதும், 

அது அசிசலட யேய்ைப்டடது (acylated) 

அல்லது ோரஜ் யேய்ைப்டடது (charged) 

எைப்டுகின்றது.

 • புசராச்கரிசைாடடு மறறும் யூச்கரிசைாடடு 

ஆகிை இரண்டலும் ்ாலிய்பயடடு 

உற்த்தியின துவக்்கத்தின ஒரு முக்கிை 

அம்ேமாைது ஒரு குறிபபிடட tஆர.

என.ஏ மூலக்கூறு ய்தாடராக்்கத்ய்த 

்ைன்டுத்துவ்தாகும். புசராச்கரிசைாடடு்களில் 

இந்த tஆர.என.ஏ மூலக்கூறு மாற்றம் 

யேய்ைப்டட அமிசைா அமிலம் N-ஃ்ாரயமல் 

மீத்திசைாயைன (fmet) உடன அசிசலட 

(acylate) யேய்ைப்டுகி்றது. இந்த tஆர.

என.ஏ ய்ரும்்ாலும் tஆர.என.ஏ FMET ஆ்க 

யேைல்்டுகி்றது. tஆர.என.ஏ FMET மறறும் tஆர.

என.ஏ MET ஆகிை இரண்டுசம AUG ச்காடயண 

அஙகீ்கரிக்கி்றது, ஆைால் tஆர.என.ஏFMET 

மடடுசம ய்தாடராக்்கத்துக்கு ்ைன்டுகின்றது. 

அயைத்து புசராச்கரிசைாடடிக் புர்தங்களும் 

உருவாக்்கத்தினச்ாது அமிசைா முயையில் 

FMET ஆ்கசவ இருக்கின்றை. எனினும் 

இந்த அமிசைா அமிலத்திலிருநது அடிக்்கடி 

ஃ்ாரயமல் பிரிக்்கப்டுகி்றது அல்லது முழு 

அமிலம் நீக்்கப்டுகி்றது.

 • யமாழிய்ைரபபு ் குதியின வழக்்கமாை வடிவம் 

்ாலியரச்ாசோம் அல்லது ்ாலிசோம் ஆகும், 

அஙகு்தான யரச்ாசோம் உடன mஆர.என.ஏ 

மூடப்டடு இருக்கி்றது.

ரி்டன்்டன்ஸி மறறும் வோபுல் 

ரைப்நபோதிஸிஸ்(Redundancy and 

wobble hypothesis)

ஒரு ச்காடானுயடை மூன்றாவது ்காரத்தின 

அயடைா்ளம் ச்தயவைற்ற்தா்கத் ச்தானறுகி்றது. 

(ஒரு ச்காடானின மு்தல் ்காரம் 5 முயையிலும் 

இருக்கும்). வாபுல் ச்காடானின மூன்றாவது 

நியலக்கு மு்தல் இரண்டு நியல்கய்ளவிட 

குய்றவாை ்கடுயமைாை ச்தயவ்கள் இருப்ய்த 

குறிபபிடடார. மு்தல் இரண்டு ்காரங்கள் வாடேன 

மறறும் கிரிக் விதி்களின ்டி யேைல்்ட சவண்டும் 

(A உடன U, அல்லது G உடன C), ஆைால் 

மூன்றாவது ்கார இயண யவவ்சவறு வய்கைா்க 

இருக்்கலாம் (எ.௧ா. G உடன U). அந்த சில 

ஆனடிச்காடான்களின நிய்றவு முய்றயை வாபுல் 

யைபச்ாதிஸிஸ் விவரிக்கி்றது (எடுத்து்காடடா்க, 

ஆனடிச்காடான்களின மு்தல் ்குதி U மறறும் 

G ய்காண்டிருக்கும் ச்காடான்கள் ்ல்சவ்ற 

ச்காடான்களுடன இயணை முடியும் (்டம் 12.6).

12.5 மோற்றஙகளின் வரககள்

டி.என.ஏவின ்கார அடுக்்காைது ஒரு புர்தத்துயடை 

அமிசைா அமில அடுக்ய்க தீரமானிக்கி்றது. 

ஒவ்யவாரு புர்தத்தின சவதிைல் மறறும் இைறபிைல் 

்ண்பு்கள் அ்தன அமிசைா அமில அடுக்கு மூலமா்க 

தீரமானிக்்கப்டுகி்றது. அ்தைால் ஒரு அமிசைா 

அமில மாற்றம், ஒரு புர்தத்துயடை யேைல்்ாடயட 

மாற்றசவா அல்லது முறறிலும் யேைல்்டவிடாமல் 

யேய்ைசவா முடியும். ஜீசைாயடப என்து ஒரு 

உயிரிைத்துயடை மர்ணு அயமப்ாகும். 

பீசைாயடப என்து உயிரிைத்தில் ்காணக்கூடிை 

்ண்்ாகும் மர்ணுவின யேைல்்ாடடு வடிவம் 

தீவிரத்்தனயம புரத்ச்தாற்றம் (wildtype) எனறு 

கூ்றப்டும், ஏயைனில் இது முனகூடடிசை 

இைறய்கயில் ்காணப்டும் வடிவம் ஆகும்.

ப்டம் 12.5: tஆர.என.ஏ

C C

G G G C C A U A GGAU C C

5′ 3′
A

U

3′

5′

m ஆ�.எ�.ஏ 

அ�ேனா அ�ல� 

T வைளய� 
D வைளய� 

எ
	ேகாடா� வைளய� 

எ
	ேகாடா�

ேகாடா�
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திடீரமாற்றம் (Mutation) என்து டி.என.ஏ 

மூலக்கூறில் உள்்ள ்கார இயணபபு்களின அடுக்கு 

மாற்றம் யேய்ைடப்டும் யேைல்முய்ற ஆகும். 

திடீர மாற்றமாைது ஒரு ஒறய்றக்்கார அடுக்கு 

்திலிடு்தல், இயணத்்தல், அல்லது நீக்கு்தல் ஆ்க 

இருக்்க முடியும். இைறய்க ்கதிரவீசசின விய்ளவு 

அல்லது இரடடித்்தலின பியழ்கள் அல்லது 

்ரிசோ்தயைக்்கா்க மியூடடஜன்கள் ்ைன்டுத்தி 

தூண்டாப்டுவது உள்ளிடட ்காரணங்க்ளால் 

்தனனிசயேைா்க மாற்றம் �யடய்்றலாம்.

திடீரமாற்றம் இரண்டு ய்ாதுவாை பிரிவு்க்ளா்க 

பிரிக்்கப்டுகி்றது:

1. ்கார இயணபபு ்திலீடடு மாற்றம் டீ.என.

ஏவின ஒரு ்கார இயணபபுக்குப ்திலா்க 

மறய்றான்றால் நிரப்ப்டுவதில் ஈடு்டும்.

ஒரு டிரானஸிஷன மாற்றம் என்து ஒரு 

பியூரின-பிரிமிடின ்கார இயணபபிலிருநது 

சவறு பியூரின-பிரிமிடின ்கார இயணபபுக்கு 

ஏற்டும் மாற்றமாகும். (்டம் 7அ) 

எ.௧ா. ATயிலிருநது GC, CGயிலிருநது TA

ஒரு டிரானஸ்யவரேன மாற்றம் என்து 

(்டம் 7ஆ) ஒரு பியூரின –பிரிமிடின ்கார 

இயணபபிலிருநது ஒரு பிரிமிடின – பியூரின 

்கார இயணபபுக்கு ஏற்டும் மாற்றமாகும். 

ATயிலிருநது TA, CGயிலிருநது GC.

2. ்கார இயணபபு சேரத்்தல் (insertion) அல்லது 

நீக்கு்தல் ஒரு ்கார இயணபபு சேரக்்கப்டுவது 

அல்லது அ்கற்றப்டுவதில் ஈடு்டுவ்தாகும். ஒரு 

புர்த மரபுக்குறியீடடிலிருநது ஒனறு அல்லது 

ஒனறுக்கு சமற்டட ்கார இயணபபு்கள் 

சேரக்்கப்டடாசலா அல்லது நீக்்கப்டடாசலா, 

ஒரு mஆர.என.ஏ வின வாசித்்தல் முய்ற, 

(reading frame) மாற்றத்தின கீழ்நியலயை 

(downstream) மாறறி அயமக்்க முடியும். ஒரு 

்கார இயணபபு சேரத்்தல் அல்லது நீக்கு்தல், 

எ.௧ா. mஆர.என.ஏ வின கீழ்நியல வாசித்்தல் 

முய்றயமயை ஒரு ்கார அ்ளவிறகு மாற்றம் 

யேய்கி்றது, அ்தைால் அந்த ேரி அல்லா்த அமிசைா 

அமிலங்களில் திடீரமாற்ற ்த்ளத்திறகு (mutation 

site) அடுத்த்்தா்க ்ாலிய்பயடடு ேஙகிலியுடன 

ப்டம் 12.6: வாபுல் யைச்ாதீஸிஸ்
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ஒேர மாதிரியான

லியூசின்

tஆர்.என்.ஏ

சாதாரண இைணதல் ேவாபுல் இைணதல்

இந்த காரங்கள் மூன்றாவதாகேவா

அல்லது வாபுலாகேவா இருந்தால்

mRNA ேகாடானின் இடம்

எதிரிேகாடானின் முதல் இடத்தில் 

இருக்கும் காரங்கள்ைளக் ெகாண்ட

tRNA வால் இந்த ேகாடான் கண்டறியபடலாம்

இந்த காரங்கள்

முதலாவதாகேவா அல்லது

வாபுலாகேவா இருப்பின்,

mRNA வின் ேகாடானின்

இடம்

பிறகு எதிரிேகாடானின்

ஒன்றாவது இடத்தில்

இருக்கும் காரங்கள்ைளக்

ெகாண்ட tRNA வால்

இந்த ேகாடான்

கண்டறியபடலாம்

m ஆர்.என். m ஆர்.என்.

ப்டம் 12.7: (அ) டிரானஸிஷன மாற்றங்கள் (ஆ) டிரானஸ்யவரஷன மாற்றங்கள்
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ஒ� சாதாரண மரப��� ப���� வ�ைச 

�ரா��ஷ� மா	ற� ( AT ����� GC உதாரணமாக 

�ரா�ெவ�ச� மா	ற� (CG ����� GC உதாரணமாக இ� ) 

மா	ற� ெச�ய�ப�ட மரப� வ�ைச 
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ஃபுநரம் ஷஃப்ட மோற்றம்

 • புதிை முடிவு நியல ச்காடான்கய்ள 

உருவாக்்கலாம், விய்ளவா்க சுருக்்கப்டட 

புரத்த்ய்த ய்காடுக்்கலாம்.

 • ோ்தாரண முடிவு நியல ச்காடாயை வாசித்்தல் 

விய்ளவா்க ோ்தாரண புரத்த்ய்த விட நீ்ளமாை 

புர்தத்ய்தக் ய்காடுக்்கலாம்.

 • அல்லது ஒரு புரத்த்தின அமிசைா அமில 

அடுக்ய்க முறறிலும் மாறறி அயமக்்கலாம்.

புள்ளி மோற்றஙகள் (point mutations)

ஆவை ஒறய்ற மாற்றங்கள், அது வாசிபபு 

முய்றயமயை ் ாதிக்்காது, அ்தாவது, ஒரு ஒறய்றக் 

ச்காடானில் ஒரு ஒறய்ற மாறு்தல் மடடுசம 

யேய்ைப்டும், மறறும் மற்றயவ அயைத்தும் 

ய்தாந்தரவு யேய்ைப்டாது.

மாற்றங்கள் புர்தங்களின அமிசைா அமில 

அடுக்கு்களின விய்ளவு ்டி வயரைறுக்்கப்டலாம். 

அயவ 

1. ஒரு ்தவ்றாை உணரவுத் தி்றன மாற்றம் 

(missense mutation) (்டம் 12.9அ) என்து 

ஒரு மர்ணு திடீர மாற்றத்தில் டி.என.ஏவின 

ஒரு ்கார இயணபபு மாற்றம் ஒரு mஆர.என.

ஏல் உள்்ள ச்காடாயை மாறறுவ்தாகும். 

ஆய்கைால் ஒரு வித்திைாேமாை அமிசைா 

அமிலம் ்ாலிய்பயடடினுள் சேரக்்கப்டுகி்றது.

2. ஒரு ய்ாது (neutral) மாற்றம் என்து ஒரு 

மர்ணு திடீரமாற்றத்தில் டி.என.ஏவின ஒரு 

்கார இயணபபு மாற்றம் ஒரு mஆர.என.ஏல் 

உள்்ள ச்காடாயை மாறறி அயமக்கி்றது. 

அ்தன விய்ளவா்க யமாழிய்ைரபபு யேய்ைப்டட 

அந்த ்த்கவலிலிருநது புர்தத்தின யேைல்்ாடடில் 

்காணத்்தக்்க மாற்றம் எய்தயும் அமிசைா அமில 

்திலீடு உற்த்தி யேய்ைாது. ஒரு ய்ாது 

மாற்றம் (்டம் 12.9ஆ) ்தவ்றாை உணரவு 

தி்றன மாற்றத்தின துயணக்குழு ஆகும். அதில் 

ஒரு வித்திைாேமாை அமிசைா அமிலத்துக்கு 

புதிை ச்காடான குறியிடுகி்றது, அது அேல் 

மாற்றத்துக்கு சவதிைல் ேமநியலைாகும். 

அ்தைால் புர்தங்கள் யேைல்்ாடயட ்ாதிக்்காது. 

ஆய்கைால் பீசைாயடப மா்றாது.

3. ஓயேயில்லா (silent) மாற்றம் (்டம் 12.9இ) 

ஆைது ்தவ்றாை உணரவுதி்றன மாற்றத்தின 

துயணக்குழு ஆகும். ஒரு மர்ணுவின 

்கார இயணபபு மாற்றம் mஆர.என.ஏவின 

1970ல் சைாவரட யடமின மறறும் 

(Howard Temin) சடவிட ச்ல்டிசமார 

(சடவிடச்ல்டிசமார) ஆகிசைார சுைமா்க, 

யரடசராயவரஸ்்கள் அவறறின ஆர.

என.ஏ ஜீசைாமின டி.என.ஏ பிரதி்கய்ள 

உற்த்தி யேய்ைப ்ைன்டுத்தும் ்தயலகீழ் 

டிரானஸ்கிரிபசடஸ்-ஐ ்கண்டறிந்தைர. இந்த 

ய�ாதியை டி.என.ஏ பிரதியைக் ்கடடயமக்்கப 

்ைன்டுத்்தலாம், இது ஏச்தனும் ஆர.

என.ஏவின நிரபபு்தல் டி.என.ஏ (cDNA) 

எைப்டும். இவ்வாறு மர்ணுக்்கள் அல்லது 

மர்ணுக்்களின ய்ரும்்ானயமைாை 

்குதி்கள் mஆர.என.ஏ விலிருநது உற்த்தி 

யேய்ைப்டுகி்றது Diagram pending
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ஆ�.எ�.ஏ பா� (A) வா� 

ஓ�ேகா ைரம� ைவர	 �வ�	
�ரா�	 ���ேட	

ேஹ�� �� 

்த்கவல் துளி

சேரக்்கப்டுகி்றது. இவ்வய்க மாற்றம் 

ஃபிசரம் ஷஃபட மாற்றம் (்டம் 12.8) எனறு 

அயழக்்கப்டுகி்றது. ய்ாதுவா்க யேைல்்டா்த 

புரத்த்ய்த ய்காடுக்கும்.
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ச்காடாயை மாறறி அயமக்கும் ச்ாது 

�யடய்றும், அச்த அமிசைா அமிலம் புரத்த்தில் 

சேரக்்கப்டுகி்றது. இதில் புர்தம் நிசேைமா்க 

தீவிரத் ்தனயம பு்றத்ச்தாற்ற (wild type 

function) யேைல்்ாடயட ய்காண்டிருக்கும்.

4. ஒரு அரத்்தமற்ற மாற்றம் (nonsense mutation) 

(்டம் 12.9d) என்து ஒரு மர்ணு திடீர 

மாற்றத்தில் உள்்ள டி.என.ஏ வின ்கார 

இயணபபு மாற்றமாைது, ஒரு mஆர.என.ஏவில் 

உள்்ள ச்காடாயை. ஒரு முடிவு ச்காடாைா்க 

மாறறுவ்தாகும் (உணரவற்ற ச்காடான) 

(UAG, UAA அல்லது UGA) உண்வற்ற 

மாற்றம் முதிரா்த ேஙகிலி முடிவிறகு 

்காரணமாகி்றது, அ்தைால் முழுயமைான 

்ாலிய்பயடடு்களுக்கு ்திலா்க, ோ்தாரண 

்ாலிய்பயடடு துண்டு்கய்ளவிட குய்றந்த 

நீ்ளமுள்்ள துண்டு்கள் உருவாகின்றை. 

முனசைாக்கி மாற்றங்கள் ஜீசைாயடபய் தீவிரத் 

்தனயம புரத்ச்தாற்ற மியூடனடடு்களிலிருநது 

மாறறுகி்றது மறறும் பினசைாக்கி மாற்றங்கள் 

ஜீசைாயடபய் மியூடனடடிலிருநது தீவரத் 

்தனயம பு்றத்ச்தாற்றமா்க மாறறுகி்றது. அல்லது 

ஓர்ளவு தீவிரத் ்தனயம பு்றத்ச்தாற்றமா்க 

மாறறுகி்றது. பினசைாக்்கப்டட ஒரு உயிரிைம் 

ப்டம் 12.8: ஃபசரம்ஷஃபட மாற்றங்கள் 

Met

T A T A T TA C A A GA C CC C

A T A T A AT G T T CT G GG A

Stop

A U A U A AU G U U CU G GG A

Extra A

Extra U

3′
5′

5′

3′

3′

5′

Met Lys Leu Ala

T T T T TA A A C TC G AC C

A A A AT T T G AG C TG G

A

U

A A A AU U U G A

...
...G C UG G

3′
5′

5′

3′

3′

5′

Met Lys

T T T T TA A A A AC C GC C

A A A A AT T T T TG G CG G

Phe Gly

3′

3′

A A A A AU U U U UG G CG G

5′3′

mRNA

5′

5′

அ���ர �றதேதா�ற� 

���த�

காேபா�ைஸ� �ைன 

�ட�ப�ட�

�ட�ப�ட�

ஃ�ேர��ஃ�� ஏ�ப���� உடன� அ�தம�ற ( 1 கார இைண�� ெச��த� ) ஃ�ேர��ஃ�� ஏ�ப���� உடன� ��த� ��ெஸ�� ( 1 கார இைண�� ���த� )

�.எ�.ஏ அ�� இைழ 

�ரத�

அ�ேனா �ைன 

ப்டம் 12.9: (அ) மிசயேனஸ் (ஆ) ய்ாது (இ) ஓயேயில்லா (ஈ) அரத்்தமற்ற மாற்றம் முய்றசை

A A A A T A C G T G C A
U U U U A U G C A C G U

Phe Tyr Ala Arg

Phe Tyr Gly Arg

Phe Tyr Gly Arg

A A A A T A C C T G C A
U U U U A U G C A C G U

A A A A T A C C T G C A

Phe Tyr Gly Arg

A A G A T A C C T G C A
U U C U A U G C A C G U

Polypeptide synthesis ceasesPhe

A A A A T T C C T G C A
U U U U A A G C A C G U

U U U U A U G C A C G U

B   நடுநிைலயான மாற்றம் D   அர்த்தமற்ற திடிர் மாற்றம் 

சாதாரண டி.என்.ஏ 

சாதாரண

பாலிெபப்ைடடு 

அச்சு

டி.என்.ஏ

இைழ 

டி.என்.ஏ

மியூடன்ட்

டி.என்.ஏ இைழ அச்சு

மாற்றம் இல்லாத பாலிெபப்ைடடு

அமிேனா அமில வரிைச

மியூடன்ட்

டி.என்.ஏ இைழ அச்சு

மியூடன்ட்

டி.என்.ஏ இைழ அச்சு

மியூடன்ட் டி.என்.ஏ

மியூடன்ட்

டி.என்.ஏ இைழ அச்சு

மியூடன்ட் டி.என்.ஏ

சற்று ேவறுபட்ட அமிேனா

அமில வரிைச 

மியூடன்ட் டி.என்.ஏமியூடன்ட் டி.என்.ஏ

A    மிச்ெசன்ஸ் திடிர் மாற்றம் 

சற்று ேவறுபட்ட

அமிேனா அமில வரிைச 

C     ஓைசயில்லா மாற்றம் 

நிறுத்தல்

ேகாடான் 
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பினசைாக்கி (revertant) எைப்டும். திடீர 

மாற்றத்தின விய்ளவு்கள் ஒரு ்தணிப்ான 

மாற்றத்்தால் (suppressor) குய்றக்்கப்டுகி்றது 

அல்லது ஒழிக்்கப்டுகி்றது. ்தணிப்ான மாற்றம் 

என்து அேல் மாற்றத்தில் இருநது சவறு்டட 

்த்ளத்தில் �யடய்றுவது ஆகும். ்தணிப்ான 

மாற்றம் ஆரம்் மாற்றத்துயடை விய்ளவு்கய்ள 

மய்றக்கி்றது அல்லது ்திலீடு யேய்கி்றது, ஆைால் 

அேல் மாற்றத்ய்த பினசைாக்்கச யேய்ைாது.

12.6 மியூ்டன்கள் உருவோககம்

மியூடனட எனும் யோல் டி.என.ஏ ்கார அடுக்ச்கா 

அல்லது பீசைாயடபச்ா மாற்றம் யேய்ைப்டட ஒரு 

உயிரியைக் குறிபபிடுகி்றது. மியூடனட என்து 

ஒரு உயிரிைத்தில் இைறய்கயில் ்காணப்டும் 

ஜீசைாயடபபிலிருநது சவறு்டுவது.

மியூடனட உயிரிைத்துயடை உருவாக்்கத்தின 

யேைல்்ாடு மியூடடயஜனிஸிஸ் எைப்டும். 

இைறய்கைாவும் ்ரிசோ்தயைக்கூடத்திலும், 

்ரிசோ்த்கரின எவ்வி்த உ்தவியுமினறி 

மாற்றம் ்தனனிசயேைா்க �யடய்றும். 

இது ்தனனியேயேைாை மியூடடயஜனிசிஸ் 

(spontaneous mutagenesis) எைப்டும். 

்தனனிசயேைாை மியூடடயஜனிஸிலுக்கு இரண்டு 

மி்க முக்கிைமாை வழிமுய்ற்கள் உள்்ளை. அயவ,

1. இரடடித்்தலின ச்ாது நி்கழும் ்தவறு்கள்.

2. ்காரங்களின ்தனனிசயேைாை ்திலீடு்கள்.

மியூடடஜன்கய்ளப ்ைன்டுத்தி ்ரிசோ்தயை 

மூலமா்க மாற்றங்கய்ளத் தூண்டலாம். 

மியூடடஜன்கள் மாற்றத்ய்த ஏற்டுத்தும் 

மு்கவர்கள் ஆகும். 

மியூ்டஜன் மறறும் அவறறின் �்டவடிகரக 

முர்ற

இயறபியல் மியூட்டஜன்கள்: UV கதிர்வீச்சு

UV ஒளி மோற்றத்ர்த ஏறபடுத்துகி்றது. ஏயைனில் 

டி.என.ஏவின பியுரின மறறும் பிரிமிடின ்காரங்கள் 

பு்ற ஊ்தா (ultra violet) வரம்பில் (254 to 260nm) 

ஒளியை ்லமா்க உறிஞ்சும். இந்த அயலநீ்ளத்தில் 

UV ஒளி, டி.என.ஏவில் ச்ாடசடாய்கடிமக்்கல் 

மாற்றங்கய்ள ஏற்டுத்துவ்தன மூலமா்க புள்ளி 

மாற்றங்கய்ளத் தூண்டுகி்றது. ஒசர இயழயில் 

அடுத்்தடுத்்த பிரிமிடின மூலக்கூறு்களுக்கு 

இயடயில் அோ்தாராணமாை சவதிைல் 

இயணபபு்கய்ள உருவாக்கு்தல் அல்லது 

இரடயடச சுழலுயடை எதியரதிர இயழ்களில் 

உள்்ள பிரிமிடின்களுக்கு இயடசை 

அோ்தரணமாை சவதிைல் இயணபபு்கய்ள 

உருவாக்குவது டி.என.ஏவில் UV ்கதிரவீசசுயடை 

ஒரு விய்ளவாகும். இந்த இயணபபு ய்ரும்்ாலும் 

அடுத்்தடுத்்த ய்தமின்களுக்கு இயடசை 

தூண்டப்டடு, ய்தமின யடமர்கள் (்டம் 12.10) 

உருவாகும், ய்ாதுவா்க TT எைப்டும், இந்த 

வழக்்கத்திறகு மா்றாை இயணத்்தல் டி.என.ஏ 

இயழயில் ஒரு வீக்்கத்ய்த ஏற்டுத்தி எதிர 

இயழயில் A′க்்களுக்கு (A′s) ய்தாடரபுயடை 

T’க்்கள் ோ்தாரணமா்க இயணவய்த ய்தாந்தரவு 

யேய்கி்றது. UV தூண்டப்டட மர்ணு சே்தம் 

ேரி யேய்ைப்டவில்யலயைனில், விய்ளவா்க 

மாற்றங்கள் அல்லது யேல் இ்றபபு ச�ரலாம்.

ப்டம் 12.10: UV தூண்டப்டட டி.என.ஏ சே்தம்

5′

3′

AA

A A

A A

AA

TT

T T

T T

TT

�.எ�.ஏ ேசத�ப��த�ப��ற� 

�ைத

��ைதய
	ல ஒ� 

1.  ைடெம� உ�வா�ற� 

2.  ைடெம� ச�ெச ய�பட� 

3.  சாதாரண இைன��
���� இைன�க�பட� 
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நவதியல் மியூட்டஜன்கள்

சவதிைல் மாற்றங்கள் இைல்்ா்க நி்கழும் 

இரோைை மாற்றம் யேய்றய்க ய்ாருள்்கய்ள 

உள்்ளடக்கிைது. �டவடிக்ய்க்களின 

வழிமுய்ற்கய்ள அடிப்யடைாக் ய்காண்டு 

மியூடடஜன்கய்ள யவவ்சவறு குழுக்்க்ளா்க பிரிக்்க 

முடியும். அயவைாவை,

i. டி.என.ஏ வில் ோ்தாரணமா்க ்காணப்டும் 

்காரங்களுக்கு ஒத்்த ்காரங்கள் ்கார 

அைலாக் ஆகும். ோ்தாரண ்காரங்கய்ளப 

ச்ாலசவ, ்கார அைலாகு்கள் ோ்தாரணமா்க 

மறறும் அரி்தா்க இைஙகு ேமநியல்களில் 

உைரத்திருக்கும். ஏயைனில் ோ்தாரண 

ய�டரஜன ்காரைங்கய்ள ்கார அைலாகு்கள் 

ஒத்திருக்கும், அயவ ோ்தாரண ்காரங்களுக்கு 

்திலா்க டி.என.ஏல் இயணக்்கப்டலாம். எ.௧ா. 

5 - புசராசமாயுராசில் (5-Bu). 5-Bu அ்தன மி்க 

ய்ாதுவாை நியலயில் இயணக்்கப்டடால், 

அடியைனுடன இயணகி்றது. இரடடித்்தலின 

ச்ாது அ்தன அரி்தாை நியலக்கு மாற்றம் 

யேய்ைப்டடால், மா்றா்க குவாயைனுடன 

இயணகி்றது, 5-Bu-G ்கார இயணபபு 

T-A ்கார இயணபபுக்கு ்திலா்க ஒரு C-G 

்கார இயணபபுக்குள் தீரமானிக்்கப்டுகி்றது. 

இந்த யேைல்முய்ற மூலம் TAவிலிருநது 

CGக்கு டிரானஸிஷன மாற்றம் உருவாகி்றது 

(்டம் 12.11). 

எல்லா ்கார அைலாக்கு-

்களும் மியூடடஜன்கள் 

அல்ல. உ்தாரணமா்க, 

AZT (அசிசடாய்தமிடின), 

அஙகீ்கரிக்்கப்டட மரு-

நது்களில் ஒனறு, எய்டஸ் ச�ாைாளி்களுக்கு 

ய்காடுக்்கப்டுவது, ஒரு ய்தமிடின அைலாக் 

ஆகும். ஆைால் இது ஒரு மியூடடஜன அல்ல, 

ஏயைனில் இது ்கார இயண மாற்றங்கய்ள 

ஏற்டுத்்தாது.

ii. ்காரம் மாறறும் மு்கவர்கள் (Base Modifying 

Agents) என்ை ்காரங்களுயடை சவதிைல் 

வடிவத்ய்தயும் ்ண்பு்கய்ளயும் மாறறி 

அயமப்்தன மூலமா்க மியூடடஜன்க்ளா்க 

யேைல்்டும் இரேைாைம் ஆகும். மூனறு 

வி்தமாை மியூடடஜன்கள் அவறறின யேைல்்ாடு 

வழிைா்க அறிைப்டு்யவ ஆவை:

1. ஒரு அமிசைா நீக்்க மு்கவர: (Deaminating agent) 

ய�டரஸ் அமிலம் அமிசைா குழுக்்கய்ள (-NH2) 

்காரங்க்ளாை குவாயைன, யேடசடாசின 

மறறும் அடியைன ஆகிைவறறிலிருநது 

அ்கறறுகி்றது. யேடசடாசியை ய�டரஸ் 

அமிலத்துடன சிகிசயே யேய்து அமிசைா 

குழுயவ யேடசடாசினிலிருநது நீக்குகி்றது, 

இது யுராசிலா்க மாறி விய்ளவா்க டிரானசிஷன 

மாற்றம் ஏற்டுகி்றது (்டம் 12.12அ).

ப்டம் 12.11: 5-BU-ன மியூடடயஜனிக் விய்ளவு்கள்

Add 5 BU

�.எ�.ஏ
இர���த� 

5BU ேச��த� 

5BU � ��டெஜ�� நடவ��ைக 

AT ����� – GC  �ரா��ஷ� �ரா��ஜ�

GT – ����� – AT �ரா��ஷ� �ரா��ஜ� 

�.எ�.ஏ
இர���த� 

�.எ�.ஏ
இர���த� 

�.எ�.ஏ
இர���த� 

5BU – சாதாரண
�ைல��

இைன�க�ப�த� 

5BU – சாதாரண
�ைல��

இைன�க�ப�த� 

�.எ�.ஏ
இர���த� 

5BU சாதாரண
�ைல�� ����த� 

5BU – ஆன�
ேர��ைல�� நக�த� 

5BU – ஆன�
ேர��ைல�� நக�த� 

�.எ�.ஏ
இர���த� 

�ரா��ஷ� மா�ற�
( GC �� ப�லாக,இ� AT 
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2. யைடராக்ஸிலாயமன (NH2 OH) என்து ஒரு 

யைடராக்ய�லிங மியூடடஜன ஆகும். அது 

குறிப்ா்க யேடசடாசினுடன வியைைாறறி, 

யைடராக்ய�ல் குழுயவ (OH) சேரப்்தன 

மூலம் திருத்்தம் யேய்கி்றது, அ்தைால் அது 

குவாயைனுடன இயணவ்தறகுப ்திலா்க 

அடியைனுடன ்தனிைா்க இயணை முடியும் 

(்டம் 12.12ஆ). யைடராக்ஸிலாயமைால் 

தூண்டப்டட மாற்றங்கள் CG-TA 

மாற்றமா்கசவ இருக்்க முடியும்.

3. யமத்திமீத்ச்தன ேல்ஃச்ாசைட (MS) 

ச்ான்ற அல்ய்கசலடடிங மு்கவர்கள் 

்ல இடங்களில் ்காரங்கள் மீது அல்கில் 

குழுக்்கய்ள அறிமு்கப்டுத்துகி்றது. 

உ்தாரணமா்க mms உடைாை சிகிசயேக்குப 

பின, சில குவாயைன்கள் 06 -மீத்ய்தல் 

குவாயைன உற்த்தி யேய்ை 6- ஆக்ஸிஜனில் 

மீத்ய்தசலட யேய்ைப்டுகி்றது. மீத்ய்தசலடடட 

குவாயைன யேடசடாசியைக் ்காடடிலும் 

ய்தமினுடன இயணநது GC லிருநது AT 

டிரானசிஷன்கய்ளத் ்தருகின்றது (்டம் 12.12இ).

iii. இர்டநவரை முகவர்கள்: (Intercalating agents): 

எடுத்துக்்காடடு: அக்ரியடன, பசராஃப்ளவின 

எதிடிைம் புசராயமடு. இயவ டி.என.ஏ இரடயடச 

சுழலின ஒனறு அல்லது இரண்டு இயழ்களிலும் 

உள்்ள அடுத்்தடுத்்த ்காரங்களுக்கு இயடசை 

்தம்யமச உடயேருகிக் ய்காள்கின்றை. இ்தன 

்காரணமா்க இயடயவளி மு்கவருக்கு எதிரா்க 

புதிை டி.என.ஏ இயழக்குள் கூடு்தல் ்காரம் 

ஒனறு நுயழக்்கப்ட சவண்டும் (்டம் 12.13a). 

இயடயவளி மு்கவர்கள் கூடடு்தசலா அல்லது 

குய்றத்்தசலா யேய்ை முடியும்.

ஏம்ஸ் ந்சோ்தர� (The Ames Test): 

உள்ைோறறுலுர்டய புறறுந�ோயுன்்டோககும் 

கோரணிகளுர்டய ஒரு திரரயி்டல் (A screen for 

potential carcinogens)

ஒவ்யவாரு �ாளும் �ாம் மருநது்கள், 

அழகுோ்தைப ய்ாருள்்கள் உணவுச 

சேரக்ய்க்கள், பூசசிக்ய்கால்லி்கள் மறறும் 

ய்தாழில்துய்ற ்கலயவ்கள் ச்ான்ற ்ல்சவறு 

வய்கைாை இராோைைங்கள் யவளிப்ாடயட 

எதிரய்காண்டு வருகிச்றாம். இவறறில் ்ல 

இராோைைங்கள் மியூடடஜனிக் விய்ளவு்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்்கலாம், மார்ணு ச�ாய்்கள் மறறும் 

புறறுச�ாய் உட்ட. சில ்தயடயேய்ைப்டட 

இரோைண ச்ார மு்கவர்களும் (warfare agents) 

(எ.௧ா. ்கடுகு வாயு) மியூடடஜன்கச்ள ஆகும்.

்ல இரோைைங்கள் ்கழயல (tumor) 

அல்லது புறறுோர (cancerous) வ்ளரசசிக்கும் 

்காரணமாகும் மற்றங்கய்ளத் தூண்டுகின்றை. 

இவ்வய்க இரோைை மு்கவர்கள் இராோைை 

புறறுச�ாயுண்டாக்கும் ்காரணி்கள் 

என்றயழக்்கப்டும். (chemical carcinogens) 

விலஙகுளில் இராோைணங்களின 

புறறுச�ாயுண்டாக்கும் தி்றயை அறிை அவறய்ற 

ச�ரடிைா்கப ்ரிசோதிப்து அதி்கமாை 

ச�ரத்ய்தயும் ்ணவிரைத்ய்தயும் ஏற்டுத்துகி்றது.

எனினும் ய்ரும்்ாலாை இராோைை 

புறறுச�ாய்க் ்காரணி்கள், மியூடடஜன்கள் எனும் 

உண்யமயை புரூஸ் ஏமிஸ் ஒரு எளி்தாை, 

துரி்த, ்ணசயேலவில்லா்த மியூடடஜன்களுயடை 

மய்றமு்க மதிபபீடயட உருவாக்்க வழியேய்்தது. 

ய்ாதுவா்க ஏமிஸ் சோ்தாயை, இராோைைம் 

ப்டம் 12.12: மூனறு ்கார �டவடிக்ய்கயை மாறறிையமக்கும் ்காரணி்கள்

அேல் ்காரம் மியூடடஜன
மாறறிையமக்்கப்டட ்கார  

இயணபபு கூடடு

்கணிக்்கப்டட 

டிரானசிஷன

யேடசடாசின
ய�டரஸ் அமிலம் (H2NO) 

யுராசில்  அடியைன CG TA

யேடசடாசின

யைடராக்ய�லாயமன  

(NH2OH) 

யைடராக்ய�ல் அமிசைா 

யேடசடாசின  

அடியைன

CG TA

குவாயைன

மீத்ய்தல்மித்ச்தன ேல்ஃச்ாசைட  

(MMS) (அல்ய்கசலடடிங ்காரணி)  
ஓ-மீத்ய்தல்குவாயைன 

 ய்தமின
CG TA
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ப்டம் 12.13: இனடர்காசலடடிங ்காரணி்க்ளால் ஏற்டும் மாற்றங்கள்

T A G T C G A A T G A

5′

5′3′

5′

5′3′

5′

3′

5′

3′

3′

5′

3′

5′

3′

3′

T A G T C G A A T G A

A T C A G C  T T A C T

T A G T C   A T G A

A T C A G T T A C T

T A G T C A T G A

A T C A G T A C T

A T C A G  T T A C T

(a) ேசர்த்தல் மூலம் மாற்றம் 

அச்சு டி.என்.ஏ இைழ 

அச்சு டி.என்.ஏ இைழ 

மூலக்கூறின்

இன்டர்காேலட்டிங் காரணி 

புதிய டி.என்.ஏ இைழ 

(b) நீக்குதல் மூலம் மாற்றம் 

புதிய டி.என்.ஏ இைழ 

இன்டர்காேலட்டிங்காரணி

இன்டர்காேலட்டிங் காரணி

நீக்கத்திற்குப் பிறகு புதிய இைழ 

புதிய இைழயின்

அடுத்தடுத்த இரட்டிப்பு 

விைளவு : ஒரு கார இைண ( CG )

ெசாருகுதல் காரணமாக

ஃப்ேரம் ஷஃப்ட் மாற்றம் 

ேதாராயமாக ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட

காரம் இன்டர்காேலட்டிங்

காரணிக்கு - ஏதிராக

நுைழக்கப்பட்டது ; இங்க

காரணமானது G ஆகும் 

ஒரு சுடடிக்்காடடிைா (indicator) என்ய்த 

சுடடிக்்காடடுகி்றது. இரோைைங்கள் ்ாக்டீரிைம் 

ோல்சமயைல்லா யடஃபிமியுரிைத்தின மியூடடனட 

சிறறிைங்கய்ள அதிதீவிர பு்றத்ச்தாறறுத்துக்கு 

(wild type) பினசைாக்்கச யேய்யும் தி்றனுயடை்தா 

என்ய்த ஏமிஸ் சோ்தயை மதிபபீடு 

யேய்கி்றது. ோ.யடஃபிமியுரிைத்தின மியூடடனட 

சிறறிைமாைது ஹிஸ்டியேனுக்குத் (his-) 

்தறோரபுயடைது (auxotrophic) அ்தாவது இ்தன 

வ்ளரசசிக்கு ஹிஸ்டியடன ச்தயவப்டுகி்றது 

மறறும் ஹிஸ்டியரன இல்லாயமயில் வ்ளர 

முடிைாது. சோ்தயை யேய்ைபட சவண்டிை 

இராோைைம் ்கலந்த ்ற்றாகுய்றைாை 

ஹிஸ்டியடன ஊடக்த்தில் மியூடடனட சிறறிைம் 

வ்ளரக்்கப்டுகி்றது. இராோைைம் ்கலக்்கப்டா்த 

்கடடுப்ாடடு ்த்ளம் ஒன்றம் அயமக்்கப்டுகி்றது. 

அயட்காத்்தலுக்்கப பினைர ்கடடுப்ாடடு 

்த்ளத்தில் his- சிறறிைத்தின ்தனனிசயேைாை 

பினசைாக்கு்தல் விய்ளவா்க சில ்காலனி்கள் 

இருக்்கலாம். ்கடடுப்ாடடு ்த்ளங்கய்ள 

ஒபபிடுய்கயில், சோ்தயை ்த்ளத்தில் அதி்கரித்்த 

எண்ணிக்ய்கயில் ்காலனி்கள் இருந்தால், அது 
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மியூடனடடு்கள் ்தனியமப்டுத்து்தல் மறறும் ்கண்டறி்தல்: ஒருமுய்ற மாற்றங்கள் தூண்டப்டட 

பி்றகு, அவறய்றப ்டிக்்க சவண்டுமாயின அவறய்றக் ்கண்டறிை சவண்டும். ய்தரிவுயேய்்தல் 

மறறும் தியரயிடல் �யடமுய்ற்கள் வரலாறறு ரீதியில் விருப்ப்டட மியூடடனட்கய்ள ஒரு மாற்றம் 

யேய்ைப்டட மக்்கள் ய்தாய்கயில் ்ல்வய்கக் ்கலயவயிலிருநது ்தனியமப்டுத்்த மரபிைலர்களுக்கு 

உ்தவுகி்றது.

ஒரு குறிபபிடட உயிரிைத்துயடை மியூடடனடடு்கய்ள ்தனியமப்டுத்தும் ச்ாது, ஒருவர 

அ்தனுயடை ோ்தாரண அல்லது தீவிர புரத்ச்தாற்றத்ய்த அறிை சவண்டும். அ்தைால் மாற்றப்டட 

பீசைாடயடபய் அஙகீ்கரிக்்க முடியும். ஒரு ய்ாருத்்தமாை ்கண்டறி்தல் முய்றயும் மியூடனட 

பீசைாயடபய் அறியும் ்டிபபில் ச்தயவப்டுகி்றது. ்ாக்டீரிைா மறறும் மற்ற ஒரு ்ண்டு 

உயிரிைங்களின ்கண்டறி்தல் முய்ற்கள் ச�ரடிைாையவ ஏயைனில் இது பினையடயும் மாற்றமா்க 

(recessive mutation) இருந்தாலுசம, ஏச்தனும் புதிை எதிருரு (allele) உடைடிைா்க ்காணப்டும். 

மியூடனடடு்களின ்கண்டறி்தல் ச�ரடிைா்கவும் சிக்்கலா்கவும் இருக்்க முடியும். உ்தாரணமா்க, �்கல் 

பூசு்தல் நுட்ம் (replica plating technique) ஆக்ச�ாடசராபிக் மியூடடனரு்கய்ள ்கண்டறிை உ்தவுகி்றது. 

(ஒரு குறிபபிடட உயிரசவதிைல் ்கலயவயின உற்த்தியில் மியூடடனடடு்களின குய்ற்ாடு). �்கல் 

பூசு்தல் நுட்ம், மியூடடனட மறறும் தீவிர பு்றத்ச்தாற்ற சிறறிைங்கள், ஒரு குறிபபிடட உயிரிோரந்த இறுதி 

்தைாரிபபு இல்லாமல் அவறறின வ்ளரும் ்தனயையை அடிப்யடைா்கக் ய்காண்டு சவறு்டுத்தும். 

(்டம்) உ்தாரணத்துக்கு ஒரு யலசின ஆக்சோடசராபபு, யலசின சேரக்்கப்டட ஊட்கத்தில் வ்ளரும், 

ஆைால் யலசின ச்ாதுமாை்தா்க இல்லா்த ஊட்கத்தில் வ்ளராது, ஏயைனில் இது அமிசைா அமிலத்ய்த 

உருவாக்்க முடிைாது.
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ைல�ைன ெகா�� உள�
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இரோைைம் மியூடடனட சிறறிைங்கய்ள அதிதீவிர 

பு்றத்ச்தாற்றமா்க (wild type) பினசைாக்கிைய்தக் 

குறிக்கி்றது. இந்த இரோைைம் புறறுச�ாயூடடும் 

்காரணி்கய்ள ஒத்த்்தா்க இருக்கி்றது. ்டம் 12.14 

ஏம்ஸ் ்ரிசோ்தயை ்டிநியல்கய்ள 

்காண்பிக்கி்றது.

Site Specifc  mutagenesis 

ம று ச ே ர க் ய ்க 

ய ்த ா ழி ல் நு ட ் த் து ட ன 

யேட ஸ்ய்சிஃபிக் 

மியூடடயஜனிசிஸ் மூலம் 

சோ்தயைக் குழாயில் உள்்ள குறிபபிடட 

நியல்களில் ஒரு மர்ணுயவ மாறறுவ்தறகு 

முடியும், பினைர யேல்லுக்குத் திரும்பும் 

மாற்றப்டட மர்ணுயவ மீண்டும் உடயேலுத்்த 

மறறும் பீசைாயடபபிக் மாற்றங்கய்ள ஆராைவும் 

முடியும். இவ்வய்க ய்தாழில் நுட்ங்கள் மூலம் 

மரபிைலா்ளர்கள், உ்தாரணமா்க, அறிைப்டா்த 

மர்ணுக்்களின யேைல்்ாடு்கள் மறறும் 

மர்ணுவின யவளிப்ாடு உள்்ளடஙகிை 

குறிபபிடட வரியே்கய்ள அறிை உ்தவுகி்றது.

12.7 மரபணு யபோருள் க்டத்்தல்

ோ்தாரணமா்க, மர்ணுக்்கள் மறறும் அயவ 

குறிக்கும் ்ண்பு்கள் ்தாயிலிருநது ேந்ததிக்கு 

்கடத்்தப்டுகின்றை. இது யேஙகுத்து மர்ணு 

ப்டம் 12.14: ஏமிஸ் சோ்தயையின ்டிநியல

க���பா�

சா�ேமாென�லா ���ன� , எ� �ைர�ர� சா� ம��� ச
ேத��க�ப�ட ���டஜ�
ஆ�யவ�ைற ஒ�றாக� கல�க�� ச
ேத��க�ப�ட ���டஜ� க���பா�
 மா�����
�  த���க�ப��ற� 

ச
ேத��க�ப�ட
�ட�மா�ற�  

சா�ேமாென�லா ���ன�
( �����
ேதைவ�ப��ற� ) 

சா�ேமாென�லா ���ன�
( �����
ேதைவ�ப��ற� ) 

அ�க எ���ைக�லான ���க� ,
ச
ேத�க�ப�ட ���டஜ� மா�ற�ைத
ஏ�ப���வைத� ப�
�ைர��ற� 

ஒ��� த��
����கா��க� –
இ�� �ைறவான

¡ைல��
இய�பான

�¢� மா�ற�

ஒ� வழ���ற�
கலைவ அ
த ெநா�க�

ெசய�ப��தலா�
மரப¥ ச��

மா�ற� கார�

எ��ைர�ர�
சா� 

ேப���� கலைவகைள த���க�
histidine இ�லாத தக�க�.

ஒேர நா°� ஊ���
பா�¢�யா வள�²� அ³ம��க.

டி.என்.ஏ ்சரிய்சய்தல் (DNA repair):

புசராச்கரிசைாடடு்கள் மறறும் யூச்கரிசைாடடு்கள் இரண்டிலும் ்ல்சவறு வய்கைாை டி.என.ஏ 

சேத்த்ய்தக் ய்கைாளும் ்ல ேரியேய்்தல் அயமக்ள் உள்்ளை. எல்லா அயமபபு்களும் திருத்்தம் யேய்ை 

ய�ாதி்கய்ளப ் ைன்டுத்துகின்றை. இந்த ேரியேய்்தல் அயமபபு்கள் இல்லாவிடில் புண்்கள் குவிக்்கப்டடு 

அந்த யேல் அல்லது உயிரிைம் மரணிக்்க ச�ரிடும். எல்லா புண்்களும் ேரியேய்ைப்டுவதில்யல, 

ஆைால் குய்றவாை எண்ணிக்ய்கயில் மாற்றங்கள் ஏற்டுகி்றது. மியூடடஜன்களின அதி்கமாை 

அ்ளவு்களில், ேரியேய்்தல் அயமபபு்க்ளால் எல்லா சேத்த்ய்தயும் ேரியேய்ை முடிவதில்யல, விய்ளவா்க 

யேல் மரணம் நி்கழலாம். �ாம் ேரி யேை்தல் அயமபபு்கய்ள அவறறின யேைல்்ாடு்கள் அடிப்யடயில் 

்ல்சவறு பிரிவு்க்ளா்கப பிரிக்்கலாம். சில அயமபபு்கள் சே்தயடந்த ்குதி்கய்ள, சேத்த்ய்த 

பினசைாக்்கச யேய்வ்தன மூலம் ேரி யேய்கி்றது. இவ்வய்க ேரியேய்்தல் ச�ரடி ேரியேய்்தல் அல்லது 

ச�ரடி பினசைாக்்கல் எைப்டும். மற்ற அயமபபு்கள் சே்தப்டுத்்தப்டட ்குதி்கய்ள யவடடியைடுத்துப 

பின அந்த இயடயவளியில் புதிை டி.என.ஏயவ உற்த்தி யேய்வ்தன மூலமா்க ேரியேய்கி்றது. டி.என.ஏ 

அயமபபு்களில் சில:

• டி.என.ஏ ேரி்ாரத்்தல் மூலமா்கச யேய்ைப்டும் ேரிபய்ாருத்்தம் இல்லா இடத்தில் ரிபச்ர. (mismatch 

repair)

• பு்றஊ்தாக்்கதிர்க்ளால் தூண்டப்டட பிரிமிடின இரடயடைர்க்ளால் (dimers) ேரியேய்்தல் – 

ச்ாடசடாரிைாக்டிசவஷன அல்லது ஒளி ரிபச்ர.

• ்காரத்ய்த யவடடி ரிபச்ர (Base excision repair)

• நூக்கிளிசைாயடடயட யவடடிரிபச்ர (Neucleotide – Excision Repair)
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்கடத்்தல் எைக் கூ்றப்டும். (Vertical Gene Transfer). 

்ாக்டீரிைா மறறும் சில ்தாழ்ந்த யூச்கரிசைாடடு்கள் 

டி.என.ஏயவ இச்த ்ரம்்யரயின ஒரு 

யேல்லிலிருநது மறய்றானறுக்குக் ்கடத்துவதில் 

்தனித்்தனயம உயடையவ. ஒசர ்ரம்்யரயில் 

இரண்டு யேல்்களுக்கியடயில் �யடய்றும் 

மர்ணு. ்ரிமாற்றம் கியடமடட மர்ணு ்கடத்்தல் 

(horizontal) எைப்டும். டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன, 

டிரானஸ்டக்ஷன மறறும் ்கானஜீச்கஷன ச்ான்ற 

வழிமுய்ற்கள் இைறய்கைா்க �யடய்றறு 

மர்ணு சவறு்ாடு மறறும் மர்ணு மறுசேரக்ய்க 

ஆகிைவறய்றக் ய்காண்டுவரும். இந்த 

மரபுக்்கடத்்தல் வழிமுய்ற்கள் யேல்்களுக்குள்ச்ள 

விரும்்த்்தக்்க மர்ணுயவ உடபுகுத்துவ்தறகு 

மர்ணு ய்ாறியிைலிலும் ்ைன்டுத்்தப்டுகின்றது. 

ஒரு அநநிை மர்ணுயவ உள்நுயழப்து அல்லது 

டி.என.ஏ மறுசேரக்ய்க மர்ணு ய்ாறியிைலில் 

்ைன்டுத்்தப்டும் ஒரு ய்தாழில்நுட்மாகும்.

உயிரி ய்தாழில்நுட்த்தின ஒரு 

முக்கிைமாை ்ணிைாைது, யேல்்களில் அநநிை 

மர்ணுயவ உடயேலுத்துவ்தாகும். மர்ணு 

்கடத்்தல் யேைல்்ாடடின தி்றயைச ோரநச்த 

குச்ளானிஙகின யவறறி இருக்கும். மி்கவும் 

ய்ாதுவா்க ்ைன்டுத்்தப்டும் டி.என.ஏவின 

மர்ணு ்கடத்்தல்்கள் டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன, 

்கானஜீச்கஷன, டிரானஸ்டக்ஷன, 

எலக்டசராய்ாசரஷன, யலபச்ாஃய்க்ஷன 

மறறும் டி.என.ஏவின ச�ரடிக் ்கடத்்தல் ஆகும். 

்கடத்்தல் முய்றயின ச்தரவு விருநச்தாம்பி 

யேல்யலச ோரநச்த இருக்கும் (்ாக்டீரிைா, பூஞ்யே, 

்தாவரம், விலஙகு). ்டம் 12.15 டி.என.ஏ ்கடத்்தல் 

முய்ற்கய்ளக் ்காடடுகி்றது. 

12.7.1 டிரோன்ஸ்ஃபர்நமஷன்

டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன என்து ஒரு யேல்லின 

சுறறுபபு்றங்களிலிருநது ச�ரடிைா்க 

உடய்காள்ளு்தல், இயணத்்தல் மறறும் யவளிபபு்ற 

மரபுபய்ாருள் யவளிப்ாடடிைால் (யவளிபபு்ற 

டி.என.ஏ) ஏற்டும் மரபு மாற்றல் (genetic alteration) 

ஆகும். சில ்ாக்டீரிைா இைங்களில் இைறய்கைா்க 

ப்டம் 12.15: டி.என.ஏ ்கடத்்தல் முய்ற்கய்ளக் ்காடடுகி்றது

குறிபபு: டிரானஸ்ஃய்க்ஷன எனும் வாரத்ய்த யூச்கரிசைாடடிக் யேல்்களுக்குள் ்ல்சவறு இைறபிைல் மறறும் 

சவதிைல் முய்ற்களில் டி.என.ஏயவக் ்கடத்்த ்ைன்டுத்துவ்தாகும். 

டி.என்.ஏ க்டத்்தல் முர்றகள்

1. ்கானஜீச்கஷன

2. ்ாக்டீரிைல் 

டிரானஃ்ாரசமஷன

3. டிரானஸ் ய்சிஷன

4. ஃச்ஜ் டிரானஸ்டக்ஷன

5. யரடடசராயவரல் 

டிரானஸ்ட்கஷன

6. அக்சரா ்ாக்டீரிைம் 

ஊட்கத்தில் ்கடத்து்தல்

1. யமக்சரா இனஜக் ஷன

2. பசராடசடாப்ளாஸ்ட 

ஃபயுஷன

3. ச்ாலிஸ்டிக் 

ஃடரானஸ்ஃ்ரசமஷன

1. ்கால்சிைம் ்ாஸ்ச்டமுய்ற 

மூலம் டி.என.எ ்கடத்்தல்.

2. ்ாலிய்தலீன கிய்ள்கால் 

்ைன்டுத்துவ்தன மூலம் 

டி.என.ஏ ்கடத்்தல்.

3. DEAE ்ைன்ாடு - 

டி.என.ஏ ்கடத்துக்கு 

யடக்ஸ்டரான

4. லிபச்ாச�ாம் ஊட்கத்தில் 

்கடத்்தல்

1. எலக்டசராச்ாசரஷன

2. எலக்டசராஃபியூஷன

டி.என்.ஏ க்டத்்தலின் இயறரக முர்றகள்

இயறபியல் முர்றகள்

மின் முர்றகள் 

(Electrical Methods)

ய்சயறரக முர்றகள்

நவதியியல் முர்றகள்
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டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன �யடய்றுகி்றது. 

ஆைால் மற்ற யேல்்களில் யேைறய்க முய்றயில் 

�யடய்்றவும் முடியும். டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன 

�யடய்்ற, ஒரு ்ாக்டீரிைாவாைது ஒரு ்தகுந்த 

நியலயில் இருக்்க சவண்டும் ்தகுதி என்து 

சுற்றசசுழலிருநது யவளிபபு்ற டி.என.ஏயவ எடுத்துச 

யேல்ல இைலும் நியலைாகும் ்தகுதிைாைது 

(competence) இரண்டு வடிவங்க்ளா்க உள்்ளது. 

அயவ இைறய்க மறறும் யேைறய்க ஆகும். 

ய�ருக்்கமாை ய்தாடரபுயடை இைங்களிலிருக்கும் 

டி.என.ஏவில் டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன சி்றப்ா்க 

�யடய்றும். இைறய்கத் தி்றனுயடை ்ாக்டீரிைா 

புர்த இைநதிரங்கய்ள (machinery) சுமக்கும் 

மர்ணுக்்களின ய்தாகுபபு்கய்ள டி.என.ஏவின 

யேல் ேவ்வு வழிைா்க ய்காண்டுவருவ்தற்கா்க 

்கடத்துகி்றது.

டி.என.எ உடய்காள்ளும் முய்ற்களில் கிராம் 

்ாஸிடிவ் மறறும் கிராம் ய�்கடில் யேல்்கள் 

மூலமா்க சில வித்திைாேங்கள் உள்்ளை. எனினும், 

அயவ ய்தாடரபுயடை புர்தங்கய்ள உள்்ளடக்கிை, 

சில ய்ாதுவாை அம்ேங்கய்ளப ்கிரநது 

ய்காள்கின்றை.

டி.என.ஏ மு்தலில் ஒரு டி.என.ஏ 

வாஙகியின (DNA receptor) ்தகுதி யேல்்களின 

சமற்ரபபில் பியணநது ய்காண்டு டி.என.ஏ 

டிரானஸ்யலாச்கஸ் வழிைா்க யேடசடாப்ளாஸ்மிக் 

ேவ்யவக் ்கடநது யேல்கி்றது. ஒறய்ற இயழ 

டி.என.ஏ மடடுசம ்கடநது யேல்லாம், ஆய்கைால் 

ஒரு இயழ இந்த இந்த யேைல்முய்றயில் 

நூக்ளீஸ்்க்ளால் குய்றக்்கப்டடு இடமாற்றம் 

யேய்ைப்டட ஒறய்ற இயழ டி.என.ஏ ்ாக்டீரிைல் 

குசராசமாசோம்்களுக்குள் இயணக்்கப்டலாம். 

்டம் 12.16 டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன வழிமுய்ற்கய்ளக் 

்காடடுகி்றது.

யேைறய்க ்தகுதிைாைது ஆய்வ்க 

�யடமுய்ற்களில் தூண்டப்டலாம், இது யேல்யல 

டி.என.ஏ வுக்கு குறுக்்கா்க ஊடுருவச யேய்யும். 

ய்ாதுவா்க, யேல்்கள் யடசவலனட ச்கேன்கள் 

ய்காண்ட ்கயரேலில் அயட்காக்்கப்டும், மி்கப 

ய்ாதுவா்க, ச்கல்சிைம் குச்ளாயரடு ்கயரேலில் 

குளிர நியலயில், பினை யவப் அதிரவின 

ஒரு துடிபபுக்கு (A pulse of heat shock) 

யவளிப்டுத்துப்டும் ்தகுதி அஙகீ்காரத்துக்கு 

எலக்டசராய்ாசரேன மறய்றாரு முய்றைாகும். 

இந்த முய்றயைப ்ைன்டுத்தி, யேல்்கள் 10-

20 kv/cm மினபுலம் (electric field) மூலம் 

சுருக்்கமா்க அதிரவுக்கு உட்டுத்்தப்டு யேல் ேவ்வு 

துய்ளயிடப்டுகி்றது. அந்த துய்ள வழிசை டி.என.ஏ 

பி்ளாஸ்மிட உள்நூயழை முடியும். மின அதிரவுக்குப 

பி்றகு துய்ள்கள் வியரவில் யேல்்களுயடை ேவ்வு 

ேரியேய்்தல் வழிமுய்ற்க்ளால் மூடப்டுகின்றை.

ப்டம் 12.16: டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன வழிமுய்ற

1. டி.என.ஏ பியணபபு 2. ஒரு இயழ குய்றத்்தல் 

3. ss டி.என.ஏ நுயழ்தல் 4. விருநச்தாம்பி 

குசராசமாசோமுக்குள் இயண்தல்

12.7.2 கோன்ஜீநகஷன்

்ாக்டீரிைல் ்கானஜீச்கஷனின ஆரம்் ஆ்தாரம், 

சஜாஷீவா லீடரய்ரக் (Joshua ledasberg) 

மறறும் எடவரட ட. டானடம் (Edward L. 

Tanterm) ஆகிசைர 1946ல் நி்கழ்த்திை ஒரு 

்ரிசோ்தயையிலிருநது ்காணபய்ற்றது. பினைர 

1950ல், ய்ரைாட சடவிஸ் (Beஆர.என.ஏrd Davis) 

்கானஜீச்கஷனுக்கு யேல்்களுயடை உடல் ய்தாடரபு 

அவசிைமாைது எனும் ஆ்தாரத்ய்தக் ய்காடுத்்தார. 

்கானஜீச்கஷனின ச்ாது, இரணடு உயிருள்்ள 

ச்க்டீரிைா ஒன்றா்க சேரநது (ஒரு ய்காடுப்வர 

+ ஒரு ஏறபி) யேடசடாபி்ளாஸ்மிக் ஒறய்ற 

இயழ டி.என.ஏயவக் ்கடத்துகி்றது. (ய்காடுக்கும் 

யேல்லிலிருநது ஏறபிக்கு).

ஏறபி யேல்லுக்கு உள்ச்ள, குசராசமாசோமுடன 

புதிை டி.என.ஏ இயணைலாம் (அரி்தா்க) அல்லது 

சு்தநதிரமா்க இருக்்கலாம் (பி்ளாஸ்மிடயட ச்ால). 

்ாக்டீரிைல் ஜீைஸ் உயடை யேல்்களுக்கு 

மத்தியில் டிரானஸ்ஃ்ரசமேன �யடய்றும்ச்ாது, 

யேல்்களுக்கு மத்தியில் யவவ்சவறு 

்ாக்டீரிைா இைங்களிலிருநது ்கானஜீச்கஷன 

�யடய்றுகி்றது. ்கருவறு்தல் (fertility) அல்லது 

F ்காரணி என்றயழக்்கப்டும். பி்ளாஸ்மிட 

்கானஜீச்கஷனில் முக்கிை ்ஙகு வகிக்கி்றது. 

F ்காரணிைாைது சுமார 100 கிசலா்காரங்கள் 

நீ்ளமாைது மறறும் ்கானஜீச்கஷனின ச்ாது 
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யேல் இயணப்க்கு ய்ாறுப்ாை மர்ணுக்்கள் 

மறறும் குறிபபிடட ்ாக்டீரிைல் சிறறிைங்களுக்கு 

இயடயில் பி்ளாஸ்மிட ்கடத்து்தலுக்குப 

ய்ாறுப்ாகி்றது. F ்காரணி (a) tra ்குதிைால் 

(tra ஆப்ரான / மர்ணுக்்கள் ்கடத்்தல்) 

யேய்ைப்டடது: F ய்லஸ் மறறும் டி.என.ஏ 

்கடத்்தயலக் குறியிடும் மர்ணுக்்கள், (b) யேருகும் 

வரியே (insertion sequence): விருநச்தாம்பி 

யேல் குசராசமாசோமுக்குள் பி்ளாஸ்மிட 

ஒருஙகியணபபுக்கு உ்தவும் மர்ணுக்்கள். 

இ்தைால் F ்காரணி, ஒரு எபிசோம் ஆகும். 

எபிசோம் – ்ாக்டீரிைல் குசராசமாசோமுக்கு 

யவளிசை வாழக்கூடிை அல்லது அ்தறகுள் 

ஒருஙகியணக்்கப்டக்கூடிை ஒரு மரபுப ய்ாருள்.

F
+
 × F

-
 சேரக்ய்கயின ச்ாது (்டம் 12.17அ) 

அல்லது ்கானஜீச்கஷனின ச்ாது F ்காரணி 

உருடடல் - வடடம் (rolling circle) வழிமுய்ற 

மூலம் இரடடிக்கி்றது அல்லது. ஒரு பிரதி ஏறபிக்்க 

�ரக்கி்றது. டி.என.ஏ ்கடத்்தலின ்கால்வாய் 

யவறறு F ய்லஸ் ஆக்சவா அல்லது ய்தடரபு மீது 

உருவாை ஒரு சி்றபபு ்கானஜீச்கஷன ்காலமா்க 

இருக்்கலாம். இரடயட இயழ டி.என.ஏ உற்த்தி 

யேய்ை நுயழயும் இயழ பிரதி எடுக்்கப்டும். 

F ்காரணியை, ்ல்சவறு இடங்களில், 

பிைாஸ்மிட மறறும் விருநச்தாம்பி 

குசராசமாசோம்்கள் ஆகிை இரண்டிலும் 

்காணப்டும் ஒத்தியேவு (homologous) யேருகு்தல் 

வரியே்களுக்கு இயடசை �டக்கும் மறுசேரக்ய்க 

மூலம் ்ாக்டீரிைல் குசராசமாசோமுக்குள் 

ஒருஙகியணக்்க முடியும். ்ாக்டீரிைல் 

குசராசமாசோமுடன F ்காரணி இயணயும்ச்ாது 

Hfr யேல் உருவாகி்றது. ஒஙகியணக்்கப்டடச்ாது, 

F பி்ளாஸ்மிட்களுயடை tra அப்ரான 

யேைல்்டடுக்ய்காண்சட இருக்கும். பி்ளாஸ்மிட 

ய்லி உற்த்தியை இைக்்க முடியும், உருடடல் 

– வடடம் இரடடித்்தயல �டத்்த முடியும், மறறும் F
-
 

ஏறபி யேல்லுக்கு மரபுப ய்ாருய்ள ்கடத்்த முடியும். 

F
+
 யேல்்களுடன ஒபபிடும் ச்ாது குசராசமாசோமல் 

மரபுக் ்கடத்்தல் தி்றன அதி்க அ்ளவில் 

யவளிப்டு்தலிைால் HFR சிறறிைம் எைப்டுகி்றது. 

(F
+ 

யேல்்களில் சு்தநதிர F ்காரணி அரி்தா்க மரபுக் 

்கடத்்தயலச யேய்கி்றது எைசவ குய்றவாை 

இயடயவளியில் மறுசேரக்ய்க �யடய்றுகி்றது). 

குசராசமாசோம் முழுயமைா்கப ்கடத்்தப்டாவிடில் 

்காரணி அரி்தா்க மரபுக் ்கடத்்தயலச யேய்கி்றது 

எைசவ குய்றவாை இயடயவளியில் 

மறுசேரக்ய்க �யடய்றுகி்றது. ்டம் 12.17ஆ HFR 

யேல் உருவாக்்கத்ய்த ்காடடுகி்றது. HFR யேல் F 

யேல்லுடன பியணயும்ச்ாது, குசராசமாசோம் 

முழுயமைா்கப ்கடத்்தப்டாவிடில் ்டம் 12.17இல் 

வி்ளக்கிைது ச்ானறு F
-
 ஏறபி F

+ 
ஆ்க மா்றாது. 

ய்ாதுவா்க இசயேைல்்ாடு முடிவ்தறகு முன 

இயணபபு உயடநது விடும். ஆய்கைால், முழு F 

்காரணிைாைது ய்ாதுவாக்க் ்கடத்்தப்டாது, மறறும் 

ஏறபி F
- 
ஆ்கசவ இருக்கும்.

F பி்ளாஸ்மிட ஒரு எபபிசோம் என்்தால், 

அது குசராசமாசோயம விடடுச யேல்லலாம் 

(இயணபபிலிருநது விலகிச யேல்வது). 

சிலச�ரங்கள் இசயேைல்முய்றயினச்ாது 

பி்ளாஸ்மிட, யவடடியைடுத்்தலில் ஒரு பியழ 

ஏற்டுத்தி ஒரு F
′
 குசராசமாசோம் ய்ாருய்ள 

உருவாக்்க ஒரு ்குதியை ச்தரநய்தடுக்கி்றது. 

12.17ஈ F′ உருவாக்்கத்ய்தக் ்காடடுகி்றது. F
′
 

× F
-
 ்கானஜீச்கஷனின ச்ாது (்டம் 12.17ஈ) 

ஏறபி F
′
 ஆகி பி்ளாஸ்மிடடால் இரண்டு மர்ணு 

ய்தாகுபபு்கள் ்கடத்்தப்டடயமைால் ஓர்ளவு 

இருமைமாக்்கப்டுகி்றது. (partially diploid).

்கானஜீச்கஷனுயடை இைறய்க நி்கழ்வு 

இபய்ாழுது மர்ணு ்கடத்்தலுக்்காவும் 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்த்துக்்காவும் 

சுரண்டப்டுகி்றது. ய்ாதுவா்க, பி்ளாஸ்மிட்கள் 

்கானஜீச்கடடிவ் யேல்்ாடு்கய்ள இழந்தயமைால், 

அயவ ஏறபி யேல்்களுக்கு டி.என.ஏயவப ் ரிமாற்றம் 

யேய்ை இைலாது. எனினும், ்கானஜீச்கடடிவ் 

்ண்பு்கள் ய்காண்ட ஒசர பி்ளாஸ்மிட்கய்ள 

்தைாரிக்்கவும் ்ைன்டுத்்தவும் முடியும்.

12.7.3 டிரோன்ஸ்்டக்ஷன்

டிரானஸ்டக்ஷன என்து யவரஸ்்க்ளால் 

்ாக்டீரிைல் மர்ணுக்்கள் ்கடத்்தப்டுவ்தாகும் (எ.௧ா. 

்ாக்டீரிசைஃச்ஜ், ்ாக்டீரிைல் யவரஸ்்கள்) மரபுக் 

்கடத்்தலில், ்ாக்டீரிசைாஃச்ஜின ்ஙய்கடுபய் 

புரிநதுய்காள்்ள ்ாக்டீரிசைாஃச்ஜின வாழ்க்ய்கச 

சுழறசியின விரிவாை வி்ளக்்கத்ய்தக் கீசழ 

்காணலாம். விருநச்தாம்பி யேல்யல ்ாதித்்த 

பினைர, ஒரு ்ாக்டீரிசைாஃச்ஜ் அவ்வபச்ாது 

விருநச்தாம்பியைக் ்கடடுப்ாடடில் எடுத்துக் 

்கடடாைப்டுத்தி யவரய� ்ல பிரதி்கள் எடுக்்கச 

யேய்கி்றது. இறுதியில் விருநச்தாம்பி ்ாக்டீரிைம் 

யவடித்து அல்லது சிய்தநது புதிை ஃச்ஜ்்கய்ள 

யவளியிடுகி்றது. இந்த இைபய்ருக்்க சுழறசி 

யலடடிக் சுழறசி (lytic cycle) எைப்டுகி்றது. 

ஏயைனில் இது விருநச்தாம்பியின சிய்தவில் 
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ப்டம் 12.17: ்கானஜீச்கஷன வழிமுய்ற (அ) F
+
 × F

-
 (ஆ) HFR பிேல் உருவாக்்கம் (இ) HFR × F

-  

(ஈ) F
+
 உருவாக்்கம் (உ) F′ × F

-

Hfr F– F–

X X

Hfr

Hfr F–

F– F–F’ F’

A

F’ F’ 

Merozygot

F–Hfr

a
b

d

e

c

F+ cell F– cell

F+ cell F– cell

F factor

எஃ� ெச�Hrf ெச�

F+ ெச� Hrf ெச�

பா���யா
�ேராேமாேசா�

�ேராேமாேசா�
�ேராேமாேசா�

இைணத�
�ழா�

இைணத�
�ழா�

இர�டா��ைல F '
�ைரம� எஃ� '

ெதா��பாள�
�எ ஏ

�ேராேமாேசா�

எஃ� '�ளா���

எஃ� '�ளா���

�ேராேமாேசா� �எ ஏ

X

F

F �ளா��� �ேராேமாேசா�

ெகா���� ெச� ஒ� ஏ�� ெச��ட 
அத  ைபல��ட� ேச��� ெகா��ற�

ெச�க� ஒ ேறா�  ம�ெறா �
ெதாட�� ெகா�� றன�

�ளா��� �.எ .ஏ �  ஒ� இைழ
ஏ���� கட�த�ப��ற�

ஏ�� ஒ� ெச�லாவத�� ஒ� �ர��த�
இைழைய உ�ப�� ெச��ற�; ெடானா�
ஒ� �ர��த� இைழைய உ�ப�� ெச��,
அத  �¡ைமயான �ளா���ைட
¢�ெட���ற�.

ஒ�£�ைண�த
எஃ� �ளா���

ஒ�£�ைண�த
எஃ� �ளா���

கட�� ெச��� இைட¤� நட��ற�
F கார¦ ம��� �ேராேமாேசா�

F கார¦ ஒ�£�ைண�க�ப�ட�
�ேராேமாேசா��.

இைண§ ைபல�
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முடிவயடகி்றது. யலடடிக் சுழறசசி (்டம் 12.18) 

�ானகு ்கடடங்கய்ளக் ய்காண்டது.

1. இயணபபு – யவரஸ் து்கள் ்ாக்டீரிைல் 

சமற்ரபபில் ஒரு குறிபபிடட ஏறபி ்த்ளத்தில் 

இணக்்கப்டுகி்றது.

2. ஊடுருவல் – மரபுப ய்ாருள், அடிக்்கடி இரடயட 

இயழைா்க இருப்து, யேல்லுக்குள் நுயழகி்றது. 

3. உயிரி உற்த்தி - உறிஞ்சு்தல் மறறும் 

உடுறுவலுக்குப பினைர, யவரஸ் 

குசராசமாசோம் ்ாக்டீரிைத்ய்தக் 

்கடடாைப்டுத்தி யவரஸ் நூக்ளிக் அமிலம் 

மறறும் புர்தத்ய்த உருவாக்்கச யேய்கி்றது.

4. ேங்கமித்்தல் – யவரஸ் கூறு்களிலிருநது 

ஃச்ஜ்்கள் ஒனறு கூடடப்டுகின்றை. 

யவரஸ்்களின புர்த பூசசுக்குள் ஃச்ஜ் நூக்ளிக் 

அமிலம் நிரப்ப்டுகி்றது.

5. யவளியிடு்தல் – யேல் சிய்தவு மூலம் முதிரந்த 

யவரஸ்்கள் யவளியிடப்டுகின்றை.

ெதா�� ( உ���த�
ம��� �ைள�த� )

ம�ெதா��

ெச� ைல
	  

ஃேப� �.எ�.ஏ இர���த� 
 உ��ட� வ�ட� ) 

ஃேப� �.எ�.ஏ �ழ�
 

ஃேப� தைலக�, வா�க�,
ம��� �.எ�.ஏ

ப்டம் 12.18: யலடடிக் சுழறசி

யலடடிக் சுழறசசியைப ்ைன்டுத்தி 

இைபய்ருக்்கம் யேய்யும் ்ாக்டீரிைல் யவரஸ்்கள் 

வீரிைமுள்்ள ்ாக்டீரிசைாஃச்ஜ்்கள் (எ.௧ா. 

T ஃச்ஜ்்கள்) எனறு அயழக்்கப்டுகி்றது, 

ஏயைனில் அயவ விருநச்தாம்பி யேல்யல அழித்து 

விடுகின்றை. லாம்டா ஃச்ஜ் ச்ான்ற ்ல டி.என.ஏ 

ஃச்ஜ்்களின ஜீசைாம், உறிஞ்சு்தல் மறறும் 

ஊடுறுவலுக்குப பி்றகு அ்தன விருநச்தாம்பியைக் 

்கடடுப்டுத்துவதில்யல மறறும் அ்தயை 

அழிப்தில்யல. அ்தறகுப ் திலா்க யவரல் ஜீசைாம் 

விருநச்தாம்பி யேல்லுக்குள்ச்ளசை இருநது 

்ாக்டீரிைல் குசராசமாசோமுடன இைபய்ருக்்கம் 

யேய்ைப்டுகி்றது. ்ாதிக்்கப்டட ்ாக்டீரிைா நீண்ட 

்காலங்களுக்கு ய்ருகிை பினனும் ோ்தாரணமா்கத் 

ச்தான்றலாம்.  ஒவ்யவாரு இவ்வா்றாை 

்ாதிக்்கப்டட ்ாக்டீரிைாவும் அ்தற்காை 

ய்ாருத்்தமாை சூழ்நியல்களில் ஃச்ஜ்்கய்ளயும் 

சிய்தவு்கய்ள உருவாக்்க முடியும். ஃச்ஜ் மறறும் 

அ்தன விருந ச்தாம்பிக்கும் இயடயிலாை உ்றவு 

யலசோயஜனி (lysogeny) எனறு அயழக்்கப்டும. 

்டம் .12.19

ெதா�� ( உ���த�
ம��� �ைள�த� )

ெச� �
	 

ெச� �
	 

�ேராேமேப� உ�வா�க���காக
ஃேப� �.எ�.ஏ ஒ���ைண�த� 

ஃேப� �.எ�.ஏ �ழ�� 

ஃேப� �.எ�.ஏ �ழ�� 

ைலேசாெஜ��
�ேளா� 

ப்டம் 12.19: யலசோயஜனி

சில சூழ்நியல்களில் ஃச்ஜ் து்கள்்கய்ள 

உருவாக்கும் ்ாக்டீரிைா யலசோயஜன்கள் 

அல்லது யலசோயஜனிக் ்ாக்டீரிைா எைப்டும். 

யலசோயஜனியை நிறுவ இைலும ஃச்ஜ்்கள் 

மி்தமாை (temperate) ஃச்ஜ்்கள் எைப்டும்.

விருச்தாம்பியை அழிக்்காமல் 

விருநச்தாம்பிக்குள் நியலத்திருக்கும் யவரஸ் 

ஜீசைாமின மய்றந்த வடிவம் புசராஃச்ஜ் 

(prophage) எைப்டும்.

புசராஃ்ஜ் ய்ாதுவா்க ்ாக்டீரிைல் 

ஜீசைாமுக்குள் ஒருஙகியணக்்கப்டடிருக்கின்றை. 

சில ச�ரங்களில் ஃச்ஜ் இைபய்ருக்்கம் UV 

்கதிரவீசசு அல்லது மற்ற ்காரணி்களின யவளிப்ாடு 

மூலம் ஒரு யலசோஜீயைஸ் வ்ளரபபில் 

ய்தாடஙகுகி்றது. (triggered in a lysogenized culture). 

பினைர யலசோசோம்்கள் அழிக்்கப்டடு புதிை 

ஃச்ஜ்்கள் யவளியிடப்டுகின்றை. இந்த நி்கழ்வு 

தூண்டு்தல் (induction) எைப்டும். (்டம் 12.20).

சில ச�ரங்களில் ்ாக்டீரிைல் மர்ணுக்்கள் 

யவரஸ் வாழ்க்ய்கச சுழறசியில் ஏற்டட 

்தவறு்கா்ளல் ஃச்ஜ் ச்கபசிடுக்குள் 

இணக்்கப்டுகின்றை. இவ்வய்க மர்ணுக்்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்கும் யவரஸ் பினைர மறய்றாரு 

ச்க்டீரிைத்துக்குள் ய்தாறறு ஏற்டுத்துகி்றது, இ்தன 

விய்ளவா்க ஒரு ச்க்டீரிைத்திலிருநது மறறுதுக்கு 

மர்ணுக்்கய்ளக் ்கடத்துகி்றது. டிரானஸ்டக்ஷன 

மரபுப ்ரிமாற்றம் மறறும் ்ாக்டீரிைாவின 

மறுசேரக்ய்க ஆகிைவறறின மி்கப ய்ாதுவாை 

�டவடிக்ய்கைா்க இருக்்கலாம். டிரானஸ்டக்ஷன 

மி்க வித்திைாேமாை இரண்டு வய்கப்டும்.
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1. ய்ாதுயமப்டுத்்தப்டட டிரானஸ்டக்ஷன 

(Generalized)\

2. சி்றபபு டிரானஸ்டக்்கஷன (special)

ய்ாதுயமப்டுத்்தப்டட டிரானஸ்டக்ஷன: 

(்டம் 12.21அ) வீரிைமுள்்ள மறறும் மி்தமாை 

(temperate) ஃச்ஜ்்களில் யலடடிக் சுழறசியின 

ச்ாது �யடய்றும் இது ்ாக்டீரிைல் ஜீசைாமின 

எந்த ்குதியையும் ்கடத்்த முடியும். ேங்கமிக்கும் 

நியலயின ச்ாது, யவரல் குசராசமசோம்்கள் 

புர்த ்காபசிட்களுக்குள் நிரப்ப்டும்ச்ாது 

்தவறு்தலா்க ்குதிைா்கக் சிய்தக்்கப்டட ச்க்டீரிைல் 

குசராசமாசோம்களின சீரற்ற துண்டு்களும் 

நிரப்ப்டலாம். விய்ளவா்க யவரஸ் து்கள்்கள் 

அடிக்்கடி டி.என.ஏயவ மறய்றாரு ச்க்டீரிைல் 

யேல்லினுள் யேலுத்துகின்றன. ஆைால் ஒரு யலடடிக் 

சுழறசசியைத் துவங்காது. ஒருமுய்ற டி.என.ஏ 

உடயேலுத்்தப்டடதும், ்கடத்்தப்டட மர்ணுக்்கய்ளப 

்ாது்காக்்க ஏறபி யேல்லின குசராசமாசோமுக்குள் 

இயணைலாம். சுமார 70 மு்தல் 90% ்கடத்்தப்டட 

டி.என.ஏ இயணக்்டடிருக்்காது ஆைால் 

அவ்வபச்ாது உயிரவாழவும் ்தனயைத் ்தாசை 

யவளிப்டுத்்தவும் முடியும். எனினும், ்கடத்்தப்டட 

டி.என.ஏ சிய்தக்்கப்டடால் மர்ணு ்கடத்்தல் 

ச்தால்விையடயும்.

சி்றப்பு டிரோன்ஸ்்டக்ஷன் ்தடுக்்கப்டட 

டிரானஸ்டக்ஷன (்டம் 12.21ஆ) எனறும் கூ்றப்டும் 

்ாக்டீரிைல் ஜீசைாமின குறிபபிடட ் குதி்கள் மடடுசம 

ஃச்ஜால் சுமநது யேல்லப்டுகி்றது. ஒரு புசராஃச்ஜ் 

தூண்டப்டும்ச்ாது சிலேமைங்களில் விருநச்தாம்பி 

குசராசமாசோம் யவடடியைடுத்்தலாைது 

முய்றைற்ற்தா்க �யடய்றுகி்றது. முடிவு ஃச்ஜ் 

ஜீசைாம் இயணபபு ்த்ளத்துக்கு ்க்்கத்தில் 

்ாக்டீயில் குசராசமாசோமுயடை ்குதி்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்கும். இந்த ஃச்ஜ் மறய்றாரு 

ச்க்டீரிைத்ய்தத் ய்தாறறும்ச்ாது, இது சடாைார 

ச்க்டீரிைத்திலிருநது ஃச்ஜ் டி.என.ஏ உடன 

Cell lysis

ம�ெதா��

ெதா�� ( உ���த�
ம��� �ைள�த� ) 

ஃேப	 �.எ�.ஏ �ழ�� 

UV ஒ� �ழ�� 

ெச� ��  ேராஃேப	 உ�வா�க���காக
ஃேப	 �.எ�.ஏ ஒ���ைன�த� 

Phage தைலக�,
வா�க�, ம��� �.எ�.ஏ.

ைலேசாெஜ��
�ேளா� 

ெச� ைல��  

ஃேப	 �.எ�.ஏ இர���த� ( உ��ட� வ�ட� ) 

ப்டம் 12.20: யலசோயஜன தூண்டு்தல்

்ாக்டீரிைா, யவரஸ்்கள் மறறும் 

யூச்கரிசைாடடு யேல்்களின 

குசராசமாசோம்்கள் ஜீசைாயமச சுறறி 

�்கரும் டி.என.ஏ துண்டு்கய்ளக் ய்காண்டது. 

இந்த �்கரு்தல் டிரானஸ் ய்ாசிஷன எைப்டும் 

இந்த யேைல்்ாடடுக்குத் ச்தயவைாை 

மர்ணுக்்கய்ள ஏநதிச யேல்லும் டி.என.ஏ 

துண்டு்கள் மறறும் இ்தனவிய்ளவா்க �்கரும் 

குசராசமாசோம்்கள் டிரானஸ்ச்ாேபிள் 

கூறு்கள் அல்லது டிரானஸ்ச்ாோன்கள் 

எைப்டும். டிரானஸ்ச்ாோன்கள் குதிக்கும் 

மர்ணுக்்கள் (jumping genes) எைவும் 

கூ்றப்டும், ஏயைனில் அயவ ஒரு டி.என.

ஏவிலிருநது மறய்றானருக்கு குதிக்்க முடியும், 

இ்தைால் யேல்லில் மாற்றம் ஏற்டும். இயவ 

1951ல் ்ார்ரா யமக்கிளினடாக் (Barbara 

Meclintock) ஆல் ்கண்டுபிடிக்்கப்டடயவ. 

அவரின இந்தக் குறிபபிடத்்தக்்க ்கண்டுபிடிபபு 

அறிவிைல் ேமூ்கத்்தால் ்ல வருடங்களுக்கு 

பு்றக்்கணிக்்கப்டடது. 1983ல் அவர ச�ா்ல் 

்ரிசு ய்ற்றார.

்த்கவல் துளி
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ெபா� �ரா��ட�� 
பா���ய� ெச�ைல
ஃேப
 ெதா���ற� 

ஏ�� ெச� �ேராேமாேசா����
�ைலயான மரப� கட த� 

ேசதமைடத பா���ய� ெச� ,
ஃேப
 ெவ��பா� ம��� ��ய
ெச� ெதா�� 

ைவர� ேக��� உ�ப �
ம��� ஒ���ைண�� 

பா���ய�
�.எ�.ஏ அ�� 

ப்டம் 12.21: (அ) ய்ாது டிரானஸ்டக்ஷன (ஆ) சி்றபபு டிரானஸ்டக்ஷன

�ற�� �ரா��ட�� 

�ேராேமாேசா��� ஃேப

�.எ�.ஏ இைண�ற� 

�ேராஃேப
 �ைத�� பா���யா
�ேராேமாேசா�� ��ைட

எ �� ெகா�ற� 

ைவர� �.எ�.ஏ இர��த�
ம��� பா���ய� �.எ�.ஏ அ��

ைவர� கா��� உ�ப�
ம��� ஒ�� � த� 

பா���ய� ெச� ேசத� ,
ஃேப
 ெவ��பா  ,
ம��� ��ய ெச� ெதா�� 

ஏ�� ெச� �ேராேமாேசா���
�ைலயான மரப� கடத�
ம��� கட�� ெச��த� 

a. 

b. 
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்ாக்சடரிைல் மர்ணுயவக் ்கடத்துகி்றது. இங்க 

புசராஃச்ஜ் ்த்ளத்துக்கு அருச்க இருக்கும் ் ாக்டீரிைல் 

மர்ணுக்்கள் மடடுசம ்கடத்்தப்டுகின்றை. 

அ்தைால் இந்த டிரானஸ்டக்ஷன சி்றப்ாைது 

எைப்டும்.

12.8 டி.என்.ஏ மறுந்சர்கரக 

ய்தோழில்நுடபம்

யமக்சராபிைல் யஜனிடிக்ஸ் உயடை �யடமுய்ற 

்ைன்ாடு்களில் ஒனறும் அதிலிருநது ச்தானறும் 

ய்தாழில்நுட்மும் மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்மாகும். ஒரு உயிரிைத்துயடை 

மரபுத் ்த்கவல் அ்தன நூக்ளிக் அமில ஜீசைாயம 

ச�ரடிைா்க மாறறுவ்தன மூலம் சவண்டுயமனச்ற 

மாற்றம் யேய்ைப்டுவது மர்ணு ய்ாறியிைல் 

(genetic engineering) எைப்டும் மறறும் 

்ல்சவறு முய்ற்கள் மூலம் நிய்றசவற்றப்டுவது 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்ம் எனறு 

அறிைப்டுகி்றது. மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்ம் முறறிலும் புதிை ஆராய்சசி்களுக்கும் 

�யடமுய்ற உயிரிைலுக்கும் (applied biology) 

தி்றவுச்காலா்க இருக்கி்றது. ஆய்கைால் இது 

உயிரிய்தாழில்நுட்த்தின ஒரு அத்திைாவசிைமாை 

்குதிைாகும், இது இபச்ாது வியரவாை வ்ளரசசி 

மறறும் முனசைற்றத்தின விதிவிலக்்காை 

நியலக்கு உட்டுத்துப்டுகி்றது. ய்ாதுவா்க, 

மறுசேரக்ய்க என்து ஒனறு அல்லது அ்தறகு 

சமற்டட நூக்ளிக் அமில மூலக்கூறு்கள் 

மாறறிையமக்்கப்டும் அல்லது ஒரு புதிை 

நூக்ளிசைாடயடடு வரியேயை உருவாக்்க 

இயணயும் யேைல்முய்றைாகும், ய்ாதுவா்க 

இரண்டு ்தாய்்களில் உள்்ள மரபய்ாருள், ஒரு 

புதிை வித்திைாேமாை ஜீசைாயடப ய்காண்ட 

மறுசேரக்ய்க குசராசமாசோயம உருவாக்்க 

இயணக்்கப்டுகி்றது. மறுசேரக்ய்கயின விய்ளவு, 

மர்ணுக்்களின ஒரு புதிை ஒழுங்கயமபபு 

அல்லது மர்ணுக்்களுயடை ்குதி்கள் மறறும் 

ஒரு பீசைாயடபபிக் மாற்றத்துடன சேரநது 

�யடய்றும்.

மர்ணு ய்கைாளு்தல் (manipulation) 

்ல்சவறு மறறும் சிக்்கலாை ய்தாழில்நுட்ங்கய்ள 

உள்்ளடக்கிைது எனினும், மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்த்தின அடிப்யடக் ய்காள்ய்க்கள் 

நிைாைமா்க எளிது, மறறும் கீழ்வரும் நியல்கய்ள 

உள்்ளடக்கிைது.(்டம் 12.22)

ெகாடுக்கும் டி.என்.ஏ 

விரும்பிய டி.என்.ஏ துண்டு 

பிளாஸ்மிட் டி.என்.ஏ 

லிேகஸ்

ெவட்டு பிளாஸ்மிட் டி.என்.ஏ 

மறுெசர்க்ைக டி.என்.ஏ 

விருந்ேதாம்பி

ெசல்லுக்குள் நுைழதல் 

ெபருக்கம்

குேளான்களின் ேதர்வு 

குேளானிங்

ெசய்யப்பட்ட

மரபணு மூலம்

குறியிடப்பட்ட புரதம் ர்வு 

கட்டுப்பாட்டு

எண்ேடாநூக்ளீஸ் 

கட்டுப்பாட்டு

எண்ேடாநூக்ளீஸ் 

ப்டம் 12.22:  மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்த்தின அடிப்யடக் ய்காள்ய்க்கள்

1. உற்த்தி ்த்ளத்தில் இருநது (சடாைார) டி.என.

ஏயவத் ்தனியமப்டுத்து்தல்.

2. டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள உற்த்தி யேய்வது 

மறறும் டி.என.ஏவுயடை விரும்பிை 

துண்டு்கய்ளத் ச்தரவு யேய்்தல்.

3. ச்தரவு யேய்ைப்டட டி.என.ஏயவ மறுசேரக்ய்க 

டி.என.ஏ அல்லது ய்கயமரிக் (உற்த்தி 

்த்ளத்தில் இருநது (சடாைார) டி.என.ஏயவத் 

்தனியமப்டுத்து்தல். டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள 

உற்த்தி யேய்வது மறறும் டி.என.

ஏவுயடை விரும்பிை துண்டு்கய்ளத் ச்தரவு 

யேய்்தல். ச்தரவு யேய்ைப்டட டி.என.ஏயவ 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ அல்லது ய்கயமரிக் 

(chimeric) டி.என.ஏ உருவாக்்கத்திற்கா்க ஒரு 
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குச்ளானிங ்கடத்தி (cloning vector) உள்ச்ள 

யேருகுவது.

4. மறுசேரக்ய்க ்கடத்தி்கய்ள (vector) 

விருநச்தாம்பி யேல்்களுக்குள் உள்ச்ள 

புகுத்துவது (எ.௧ா. ்ாக்டீரிைா).

5. மறுசேரக்ய்க மூலக்கூறு்கள் அடஙகிை 

குச்ளான்கய்ள ச்தரவு யேய்து ய்ருக்குவது.

6. விரும்பிை விய்ளய்ாருய்ள (product) உற்த்தி 

யேய்ை மர்ணுக்்கய்ள யவளிப்டுத்துவது.

மூலக்கூறு உயிரிைலின்டி குச்ளானிங 

என்து ஒரு மர்ணு ச்ான்றவறறில், டி.என.ஏ 

துண்யட ்ல பிரதி்க்ளா்கச யேய்வ்தாகும். 

மர்ணுக்்கய்ளப ச்ான்ற, சுத்்தமாை டி.என.

ஏயவ அதி்க அ்ளவு்களில் உற்த்தி யேய்வய்த 

குச்ளானிங ோத்திைமாக்குகி்றது, பினைர 

சமபபிங, வரியேப்டுத்து்தல், மாறறு்தல் மறறும் 

யேல்்கய்ளக் ்கடத்து்தல் ஆகிையவ அடஙகிை 

்ல்சவறு வழி்களில் ய்கைா்ளப்டுகி்றது. 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்த்தில் 

குச்ளானிங முய்ற்களின ஒரு சமற்ாரயவ 

்டம் 12.23ல் ்காடடப்டுகி்றது.

டி.என்.ஏ துண்டுகள் உற்பத்தி

(கட்டுப்பாட்டு என்ேடாநூக்ளிஸ் ெசரிமானம் ,

cDNA உற்பத்தி கட்டுப்பாட்டு PCR ,

இரசாயன உற்பத்தி

ஒரு குேளானிங் கடத்திக்குள் ெசருகுதல்

மழுங்கிய முைனகள் அல்லது

ஒத்திைசந்த முைனகைளக்

கட்டுதள் ேஹாேமாபாலிமர் ெடய்லிங் ,

ெதாடுப்பி மூலகூறுகள் )

விருந்ேதாம்பி ெசல்களுக்குள் நுைழதல்

(டிரான்ஸ்ஃப்ர்ேமஷன் , டிரான்ஸ்ஃெபக்ஷன் ,டிரான்ஸ்டக்ஷன் )

ேதர்வு ெசய்தல் அல்லது திைரயிடல்

ைஹப்ரிடிேசஷன் , PCR , இம்முேனாெகமிக்கல் முைறகள்

புரதம் – புரதம் ெதாடர்புகள் , ெசயல்பாட்டு நிப்புதல் )

ப்டம் 12.23: மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்த்தின குச்ளானிங உத்தி்கள் ஒரு 

சமற்ாரயவ

12.9 க்டத்திகள் (vectors), அ்தன் 

வரககள் மறறும் பண்புகள்

்கடத்தி்கள் குச்ளான யேய்ைப்ட சவண்டிை 

ஒரு அநநிை டி.என.ஏ துண்யட ஏநதிச 

யேல்லும் டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் ஆகும். 

அயவ குச்ளானிங வா்கைம் ஆகும். (எ.௧ா.) 

பி்ளாஸ்மிட்கள், ்ாக்டீரிசைாச்ஜ்்கள், ்காஸ்மிட்கள், 

ஃ்கிமிட்கள் (phagemids) மறறும் யேைறய்க 

குசராசமாசோம்்கள். ்கடத்தியின வய்க்கள் அயவ 

ய்காண்டுள்்ள மூலக்கூறு ்ண்பு்கள் மறறும் 

ஒவ்யவானறிலும் குச்ளான யேய்ைக்கூடிை டி.என.

ஏவிை அதி்க்டே அ்ளவு ஆகிைவறய்றக் ய்காண்டு 

சவறு்டும்.

ஒரு உயர்நிரல க்டத்தியின் (ideal vector) 

பண்புகள்

1. சிறிை அ்ளவில் இருக்்க சவண்டும்.

2. ஒனறு அல்லது அ்தறகு சமற்டட வயரைய்ற 

்த்ளங்கய்ளக் (restriction) ய்காண்டிருக்்க 

சவண்டும்.

3. சுை இரடடித்்தல்.

4. ஒரு இரடடித்்தல் அடுக்கு யமைத்ய்த (ori) 

ய்காண்டிருக்்க சவண்டும்.

5. மர்ணு குறிப்ான்கள் (genetic markers) 

இருக்்க சவண்டும் (ஏறபி யேல்்களுக்குள் 

்கடத்தியின இருபய்க் ்கண்டறிை).

பிைோஸ்மிட குநைோனிங க்டத்திகள்

்ாக்டீரிைல் பி்ளாஸ்மிட்கள் ஆவை யேல்்களில் 

்தனனிசயேைா்க இரடடிக்கும் கூடு்தல் 

குசராசமாசோமல் கூறு்கள் ஆகும். அவறறின 

டி.என.ஏவாைது பி்ளாஸ்மிட இரடடித்்தலுக்கும் 

(ori sequence) பி்ளஸ்மிட்களின மற்ற 

யேைல்்ாடு்களுக்கும் ச்தயவைாை அடுக்கு்கய்ளக் 

ஏந்தச யேல்லும், வடடமாை மறறும் இரடயட 

இயழ ய்காண்ட்தாகும். (குறிபபு: ஒரு சில 

்ாக்டீரிைா ச�ரிைல் (linear) பி்ளாஸ்மிட்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்கும். (எ.௧ா. ஸ்டயரபசடாயமயேஸ் 

இைங்கள், ய்ாயரல்லிைா ்ரக்யடாஃய்ரி). 

பி்ளாஸ்மிட்களின அ்ளவு 1 மு்தல் 500 kb வயர 

சவறு்டும். பி்ளாஸ்மிட்கள் மு்தல் குச்ளானிங 

்கடத்தி்க்ளாகும். சுமார 570kb டி.என.ஏ 

துண்டு்கள் பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங ்கடத்தி்களில் 

தி்றம்்ட குச்ளானிங யேய்ைப்டடயவ 
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பி்ளாஸ்மிட்கள் யேைல்்டுத்துவ்தறகு 

எளி்தாையவ. அயவ ்தனியமப்டுத்துவ்தறகும் 

தூய்யமப்டுத்துவ்தறகும் எளி்தாையவ, 

மறறும் அயவ டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன மூலமா்க 

்ாக்டீரிைாவுக்குள் மறுநுயழவு யேய்ை முடியும். 

இைறய்கைா்கக் ்காணப்டும் பி்ளாஸ்மிட 

்கடத்தி்கள் அரி்தா்க ஒரு உைரநியலக் ்கடத்தியின 

(ideal vector) அயைத்துப ்ண்பு்கய்ளயும் 

ய்காண்டு இருக்கும். பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங 

்கடத்தி்கள் இந்த இைறய்க பி்ளாஸ்மிட்களின 

வழித்ச்தான்றல்்க்ளாகும், மறறும் இயவ டி.என,ஏ 

குச்ளானிஙகிறகு ்ைன்டும் அம்ேங்கய்ளக் 

ய்காண்டு வடிவயமக்்கப்டடிருக்கி்றது.

எடுத்துககோடடு: PBR 322 (ச்ாலிவர மறறும் 

சராடரி்கஸ் (322 Bolivar and Rodriguez) ஆல் 

்கண்டறிைப்டட பி்ளாஸ்மிட) மறறும் PUC19 

(்கலிச்ாரனிைா ்ல்்கயலக்்கழத்திலிருநது 

வந்த பி்ளாஸ்மிட). யைரய்ரட ச்ாைர மறறும் 

ஸ்டானலி ச்காயைன ஆகிசைார 1973ல் ஒரு 

்தயவ்ளயிலிருநது டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள ஒரு 

இ.ச்காயலயின சிறறிைத்துக்குள் PSC101, 

்கடத்திைா்க மர்ணு ரீதியில் மாற்றம் யேய்ைப்டட 

பி்ளாஸ்மிட்கய்ளப ்ைன்டுத்தி மாற்றம் யேய்வது 

ோத்திைமாகும் என்ய்தக் ்காடடிைர. இது 

யஜனியடக் எனும் மு்தல் நிறுவைம் டி.என.ஏ 

மறுசேரக்ய்கயின வணி்கமைமாக்்கலுக்கு 

அற்ணிக்்கப்ட அடித்்த்ளமாய் அயமந்தது.

்டம் 12.24அ மறறும் 12.24ஆ பி்ளாஸ்மிட 

குச்ளானிங யவக்டார்க்ளாை PUC 19 மறறும் 

PBR 322 ஆகிைவறறின மரபு வயர்டத்ய்தக் 

்காடகி்றது.

ப்டம் 12.24: (அ) PUC 19 (ஆ) PBR 322

pUc19 �ேளா�� கட��

பல �ேளா�� தள� ( பா

�க	)

இர���த�வ�ைச ைமய�

ஆ�� 
 த��பா�ற� மரப�

கால�ேடா ேட� மரப�� ப��

EcoRI

Pstl

(AmpR)

pBR322
(4361 bp)

BamHI

Sall

Pvull

ஆ�����
த��பா�ற�

இர��த�வ�ைச
ைமய�

ெட�ராைச���
த��பா�ற�
(TetpR)
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பிைோஸ்மிடகளின் வரககள்:

1. குய்றந்த பிரதி எண்

2. அதி்க பிரதி எண்

3. ்கானஜீச்கடடிவ் பி்ளாஸ்மிட்கள் 

்ாக்டீரிைல் ்கானஜீச்கஷனுக்கு 

வேதிைாை மரபுக் ்கடத்தி்களின 

ய்தாகுபய் ஏநதிச யேல்கி்றது.

4. ்கானஜீச்கடடிவ் அல்லா்த 

பி்ளாஸ்மிட்கள் மரபுக் ்கடத்தி்கய்ளக் 

ய்காண்டிருப்தில்யல.

5. ்கடுயமைாை பி்ளாஸ்மிட்கள் 

(stringent plasmids) வயரைறுக்்கப்டட 

எண்ணிக்ய்கயில் (1-2 percell) இடம்ய்றும்.

6. ்த்ளரவாை பி்ளாஸ்மிட்கள் (Relaxed 

plasmids) ஒவ்யவாரு யேல்லிலும் அதி்க 

எண்ணிக்ய்கயில் ்காணப்டும்.

7. F பி்ளாஸ்மிட்கள் ஒரு யேல்லிலிருநது 

இனயைானறுக்கு அவறய்றச சுைமாக்க் 

்கடத்துவ்தறகு மர்ணுக்்கய்ளக் 

ய்காண்டிருக்கும்.

8. R பி்ளாஸ்மிட்கள் நுண்ணுயிர 

ய்கால்லி்களுக்கு (antibiotics) 

எதிராை ்தடுப்ாற்றயலக் ய்காண்ட 

மர்ணுக்்கய்ள ஏநதிச யேல்கின்றை. 

்த்கவல் துளி
2. amp R (அம்பிசிலின ்தடுப்ாற்றல்) ச்தரவு 

குறிப்ான (selective marker) ய்காண்டது.

3. இது ஒரு ்குதியில் ்ல ்தனித்துவமாை 

வயரைய்ற ்த்ளங்கய்ளக் ய்காத்்தா்கக் 

ய்காண்டது, ்னமடங்காை (multiple) 

குச்ளானிங ்த்ளம் (mcs – multiple cloning site) 

அல்லது ்ாலிலிங்கர எைப்டும்.

4. MCS ஆைது E. Coli β – ச்கலக்சடாஸிசடஸ் 

(lac Z+) மர்ணுவின ஒரு ்குதிக்குள் 

யேரு்கப்டுகி்றது. ்டம் 12.25 எவ்வாறு ஒரு 

பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங ்கடத்தியினுள் ஒரு 

டி.என.ஏ துண்யட நுயழக்்க முடியும் (PUC 19 

ச்ால்) என்ய்த வி்ளக்குகி்றது. 

போகடீரிநயோஃநபஜ் குநைோனிங 

க்டத்திகைோக

அயவ ்ாக்டீரிைாவிறகுள் இரடடிக்கும் 

யவரஸ்்க்ளாகும். ஒரு ஃச்ஜ் ஆைது ஃச்ஜ் 

மர்ணுக்்களுக்கு ்ாதிபபு ஏற்டுத்்தாமல் ஃச்ஜ் 

டி.என.ஏவுக்குள் ஒரு அநநி் டி.என.ஏயவப 

பி்ளவு்டுத்துவ்தால் ்கடத்தியைப ச்ால யேைல்்ட 

முடிகி்றது. ஃச்ஜ், ்ாக்டீரிைல் யேல்்களில் ய்தாறறு 

ஏற்டுத்தும் ச்ாது இயைபய்ருக்்கம் யேய்யும் 

(அநநிை டி.என.ஏயவ இரடடிக்கி்றது) .

ஒறய்ற மறறும் இரடயட இயழ 

ஃச்ஜ் ்கடத்தி்கள் ஆகிை இரண்டுசம 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்த்தில் 

்ைன்டுத்்தப்டுகின்றை. (எடுத்துக்்காடடு: 

ஃச்ஜின வழித்ச்தான்றல்்க்ளால் சுமார 45 kb 

நீ்ளமுள்்ள துண்டு்கய்ளக் ஏநதிச யேல்லமுடியும். 

Pl ்ாக்டீரிசைாஃச்ஜ் 95 kb வயரயுள்்ள 

துண்டு்கய்ளச சுமநது யேல்லும்). 

3’ 3’

3’

5’

5’

5’

lacZ+ gene
(part)

ampR ampR ampR

�ளா��� (PUC19)
�.எ�.ஏ
��
க�  

�ளா��� ஆ������� த
�பா�றைல
அ��� ெசய�பா
ைடய
β - ேகல�ேடா�ேட� ஜ

உ�வா�க ���� 

பா���க�� க�
�பா�
 �ளா��� ஆ����� த
�பா�றைல
அ���ற�, ஆனா� ெசய�பா
ைடய

β - ேகல�ேடா�ேட� ஜ
உ�வா�க ��யா�

பா��க�ப�ட lacZ
மரப¢£� �.எ�.ஏ
ெச��த� 

ப்டம் 12.25: ஒரு மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ மூலக்கூறு உற்த்தி யேய்வ்தற்கா்க ஒரு டி.என.ஏ துண்யட 

பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங ்கடத்தி்கள் (PUC 19) யேருகு்தல். DNA molecule

பிைோஸ்மிட குநைோனிங க்டத்தி PUC 19 

2,686-bp ரயக யகோண்்டது மறறும் கீழ்வரும் 

அம்்சஙகரைக யகோண்்டது:

1. இது அதி்க பிரதி எண் ய்காண்டது; டி.என.

ஏவுயடை குச்ளான யேய்ைப்டட துண்யட ்ல 

பிரதி்கள் உடைடிைா்க ்தைாரிக்்க முடியும்.
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ேகப்சிட்

டி.என்.ஏ  

தைல

கழுத்து

வால்

இைணக்கும்

புரதம் 

அடித்தட்டு

வால் நார் 

ப்டம் 12.26: ஃச்ஜ் λ ்கடடயமபபு

ஃச்ஜ் (்டம் 12.26) ஒரு ்தயல மறறும் 

ஒரு வால் அடஙகிைது (இரண்டும் புர்தங்கள்) 

்தயலப்குதியில் அயமநதிருக்கும் டி.என.ஏ, சுமார 

50kb யுள்்ள ச�ரிைல் மூலக்கூறு ஆகும். ஒவ்யவாரு 

டி.எனஏ.வின முயையிலும், ச்காயைசிவ் 

(Cos) முயை்கள் எைப்டும் ஒறய்ற இயழ 

விரிவாக்்கங்கள் இருக்கும். இ.ச்காயலக்்க வால்ப 

்குதியுடன இயணபபு ஏற்டுவ்தால், ஃச்ஜ் 

அ்தன டி.எனஏயவச யேல்லுக்குள் யேலுத்துகி்றது. 

இ.ச்காயலயின உள்ச்ள, ஃச்ஜ் ச�ரிைல் டி.என.ஏ 

சுழற்றப்டடு ஒரு வடடமாை டி.என.ஏ (circular 

DNA) உருவாக்்கத்துக்்கா்க Cos முயை்கள் மூலம் 

இயணக்்கப்டுகி்றது. ஃச்ஜ் டி.என.ஏவுக்கு இரு 

விதி்கள் உள்்ளை – யலடடிக் சுழறசசி மறறும் 

யலசோயஜனிக் சுழறசசி (்டம் 12.27)

சுமார 50% ஃச்ஜ் டி.என.ஏ மடடுசம அ்தன 

ய்ருக்்கம் மறறும் மற்ற யேைல்்ாடு்களுக்குத் 

ச்தயவப்டுகி்றது. ஆய்கைால் 50% (அ்தாவது 20kb 

வயர) ஃச்ஜ் டி.என.ஏவில் எவ்வ்ளவு முடியுசமா 

அவ்வ்ளவு, குச்ளானிங ்ரிசோ்தயை்களின 

்ைன்ாடடுக்்கா்க ஒரு சடாைார டி.என.ஏ 

வால் மாறறிையமக்்கப்டுகி்றது. எனினும் ்ல 

வயரைய்ற ்த்ளங்கள் ஃச்ஜில் ்காணப்டும், அயவ 

்தைக்குத்்தாசை ஒரு ய்ாருத்்தமாை ்கடத்திைா்க 

இருக்்காது. λ அடிப்யட ஃச்ஜ் ்கடத்தி்கள் மி்கக் 

குய்றக்்கப்டட எண்ணிக்ய்கயிலாை வயரைய்ற 

்த்ளங்கய்ளக் ய்காண்ட இைறய்க ஃச்ஜின 

திருத்்தங்க்ளாகும்.

cos

ைல��� �ழ�� 

இர���த�

ைலேசாெஜ�� �ழ�� 

வ�டமான �.எ�.ஏ 

ஃேப� ேப�ேக�� 

ஃேப� �க�க� 

 �ேதா�� ேசத� இர���த�

ெவ��
ஒ��ைண�த� 

இ.ேகாைல �ேராேமாேசா� 

�ள�

ப்டம் 12.27: ஃச்ஜ் λ வாழ்க்ய்க சுழறசி
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ஃச்ஜ் ்கடத்தி்கய்ளப ்ைன்டுத்துவதின 

முக்கிை �னயமλ, ஃச்ஜ்க்குள் அநநிை டி.என.

எயவ நிரப் முடியும் (invitro packaging), பினைர 

மி்கத் தி்றம்்ட விருநச்தாம்பி யேல்லுக்குள் 

யேலுத்்தப்ட முடியும் (குறிபபு: டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன 

ச்தயவயில்யல). ்டம் 12.28 ஒரு ஃச்ஜ் எவ்வாறு 

குச்ளானிஙகிறகு ்ைன்டுகி்றது என்ய்தக் 

்காடடுகி்றது.

கோஸ்மிடகள்: பி்ளாஸ்மிட மறறும் ்ாக்டீரிசைாஃ்ஜ் 

ஆகிை இரண்டிலும் உள்்ள ் ண்பு்கய்ளக் ய்காண்ட 

்கடத்தி்கள் ்காஸ்மிட்கள் ஆகும். ்காஸ்மிட்கய்ள, 

பி்ளாஸ்மிட்களுடன ஃச்ஜ் டி.என.ஏவின 

ஒரு துண்யட Cos ்த்ளம் உட்ட கூடடுவ்தன 

மூலம் நிரமாணிக்்க முடியும். ்காஸ்மிட்களின 

�னயமைாைது, அயவ பி்ளாஸ்மிட்களுடன 

ஒபபிடுய்கயில் அநநிை டி.என.ஏ (35-45 kb) 

உயடை ய்ரிை துண்டு்கய்ள ஏநதிச யேல்லும்.

ஃபோஜ்மிடகள் (phagemids): ஃ்ாஜ்மிட்கள் 

பி்ளாஸ்மிட மறறும் ஃச்ஜ்்களின ்கலயவைாகும் 

மறறும் பி்ளாஸ்மிடடா்கசவா அல்லது ஃச்ஜா்கசவா 

யேைல்்ட முடியும். அயவ பி்ளாஸ்மிட மறறும் 

λ ஃச்ஜ் ஆகிை இரண்டுயடை இரடடித்்தலின 

யேைல்்ாடடுத் ச்தாற்றங்கய்ளக் (functional 

origin of replication) ய்காண்டிருப்்தால் அயவ 

ேரிைாை இ.ச்காயலயில் (பி்ளாஸ்மிடடா்க அல்லது 

ஃச்ஜா்க) ்ரவ முடியும்.

ய்சயறரக குநரோநமோந்சோம் க்டத்திகள்: 

யேைறய்க குசராசமாசோம்்கள் ஆவை, சிறிை 

குசராசமாசோம்்கய்ள ஒத்திருக்கும், மறுசேரக்ய்க 

டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கய்ள உருவாக்கி, மி்கபய்ரிை 

டி.எனஏவின துண்டு்களுக்கு இடமளிக்கும் 

குச்ளானிங கிடத்தி்கள் ஆகும்.

1. ஈஸ்ட யேைறய்க குசராசமாசோம் YAC ஒரு 

யேைறய்க டி.என.எ ஆகும். அயவ அநதிை 

டி.என.ஏவின மி்கபய்ரிை துண்டு்கய்ள 

0.2 மு்தல் 2.0 mbக்கியடயில் (குறிப்ா்க 

மனி்த டி.என.ஏ) ஏறறுக் ய்காள்ளும். 

இரடடித்்தல் வரியேயின ச்தாற்றம் மறறும் 

ச்தரிவுயேய்ைப்டட குறிப்ான்களுக்கு 

கூடு்தலா்க இயவ யேனடசராயமரிக் மறறும் 

டீசலாயமரிக் ்குதி்கய்ளக் ய்காண்டிருக்கும், 

எைசவ ஒரு ஈஸ்ட குசராசமாசோயமப ச்ால் 

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏயவப ்ராமரிக்்க 

முடியும்.

ப்டம் 12.28: ஒரு ஃச்ஜ் λ ் ைன்டுத்தி குச்ளானிங

( (

cos
cos

Recombinant DNA

+

இேகா RI இேகா RI 

இேகா RI 

இேகா RI 
இேகா RI இட� �ைள 

�ைத�த� ேச��த�,
ெச�
த� 

ம�ேச��ைக �.எ�.ஏ 

ெதா�ற���ய ஃேப�க   

இ.ேகாைல ெதா�� 

λ ேப�ேக�� அைம�� 
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2. போகடீரியல் ய்சயறரக குநரோநமோந்சோம்கள் 

(BACs): BACS டி.என.ஏயவ ஏறறு ஏ்றத்்தா்ள 

சுமார 300kb டி.என.ஏ யேருகு்தயல BACs 

ஏறறுக்ய்காள்்ள முடியும்.

ஒரு ஜீசைாமிக் 

நூல்கம் என்து 

ஒரு உயிரிைத்தின 

ஜீசைாமில் ஒவ்யவாரு 

டி.என.ஏ வரியேயின 

குய்றந்த்டேம் ஒரு பிரதியைக் ய்காண்ட 

ஒரு குச்ளான்களின ய்தாகுபபு. புத்்தங்கய்ளக் 

ய்காண்ட நூல்கங்கய்ளப ச்ால், ஜீசைாமிக் 

நூல்கங்கள் ஒரு சி்றந்த ்த்கவல் மூலம் 

ஆகும். இதில் ்த்கவல்்கள் ஜீசைாம்்கய்ளப 

்றறிைது. cDNA நூல்கங்கள் மறறும் 

ஜீசைாமிக் நூல்கங்களின குறிபபிடட 

வரியே்கள், குறிபபிடட எதிரபய்ாருட்கள் 

்ைன்ாடு, cDNA நுண்ணாய்வு்கள் மறறும் 

ஒலிச்காநூக்ளிசைாயடடு நுண்ணாய்வு்கள் 

அடஙகிை அணுகுமுய்ற்களின எண்ணிக்ய்க 

வாயிலா்க இைம்்காணப்டுகின்றது. 

அடிப்யடக் ்கடத்தி்கள் மனி்த 

யேல்்களுக்குள் அயைத்து அ்ளவு்களுயடை 

முழு நீ்ள மனி்த மர்ணுக்்கய்ள 

பிரேவிக்்கவும் யவளியிடவும் ஒரு 

�ம்்்கமாை அயமபய் அளிக்கி்றது மற்றம் 

மனி்த குசராசமாசோம் யேைல்்ாடயடத் 

தீரமானிக்்க ஒரு ்கருவிைா்கவும் உள்்ளது. 

மற்ற ்கடத்தி்கய்ளப ச்ால குய்றந்த அ்ளவு 

குச்ளானிங தி்றன பிரசேயை இல்யல. 

இந்த மரபுக்்கடத்்தல் வழிமுய்ற்கள் 

யேல்்களுக்குள்ச்ள யவரல் ்கடத்தி மூலம் 

விருநச்தாம்பி குசராசமாசோம்்களுக்குள் 

ஒ ரு ங கி ய ண க் ்க ப ் டு ்த ன 

்காரணமா்க ோத்திைமாை யேருகு்தல் 

மியூடடயஜனிசிய�த் ்தவிரக்கி்றது.

மனி்த ஜீசைாம் வரியேப்டுத்்தலின ஒரு 

முக்கிை ்ஙகு BAC மறுசேரய்க ய்தாகுபபு 

்ைன்ாடடின மூலம் நிய்றசவற்றப்டடது. 

BACs என்ை ஒரு இைறய்க பி்ளாஸ்மிடடுயடை 

இரடடித்்தல் ச்தாற்றமாை F ்காரணி, ஒரு MCS, 

ஒரு ய்தரிவுயேய்ைப்டட குறிப்ான மறறும் சில 

ச�ரங்களில் மற்ற அம்ேங்கய்ள உள்்ளடக்கிை 

்கடத்தி்கள் ஆகும்.

பிைோஸ்மிட ஷடடில் க்டத்திகள்: (Plasmid 

Shuttle Vectors): பி்ளாஸ்மிட ்கடத்தி்கள் ஒனறு 

அல்லது இரண்டு யவவ்சவறு விருநச்தாம்பி 

உயிரிைங்களில் இரடடிக்்க குறிப்ா்க 

வடிவயமக்்கப்டடயவ, (இ.ச்காயல மறறும் 

ஈஸ்ட்களில்) இயவ ஷடடில் ்கடத்தி்கள் எைப்டும். 

இரண்டு விருநச்தாம்பி்களுயடை இரடடித்்தல் 

ச்தாற்றங்கள் ஒரு பி்ளாஸ்மிடடில் இயணக்்கப்டும்.

எகஸ்பிரஷஷன் க்டத்திகள்: ஒரு 

எக்ஸ்பிரஷஷன ்கடத்திைாைது குச்ளான 

யேய்ைப்டட மர்ணு அல்லது மர்ணு்களின 

்டியைடுத்்தல் மறறும் ்கடத்து்தயல அனுமதிக்்கத் 

ச்தயவைாை ஒழுஙகுமுய்ற (regulatory) 

வரியே்கள் (ய்தாடரி வரியே) அடஙகிை ஒரு 

குச்ளானிங ்கடத்திைாகும். எக்ஸ்பிரஷஷன 

்கடத்தி்கள் விருநச்தாம்பியில் ்ைன்டுத்்தப்டட 

பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங ்கடத்தி்களின 

அவசிைமாை வழித்ச்தான்றல்்க்ளாகும். அயவ 

மாற்றப்டட விருநச்தாம்பி்களில் குச்ளான 

யேய்ைப்டட மர்ணுவால் குறியிடப்டட 

புர்தத்ய்த உற்த்தி யேய்ைப ்ைன்டுகி்றது. 

உ்தாரணமா்க, உயிரிய்தாழில்நுட் ய்தாழிறோயல 

எக்ஸ்பிரஷஷன ்கடத்தி்கள் மறறும் ய்ாருத்்தமாை 

விருநச்தாம்பியைப ்ைன்டுத்தி மருத்துவ 

யேைல்்ாடுயடை புர்தங்கய்ள உற்த்தி யேய்கி்றது.

12.10 கடடுப்போடடு ய�ோதிகள் 

(Restriction enzymes)

1960்களில் சுவிஸ் நுண்ணுயிரிைல் ஆய்வா்ளராை 

யவரைா அபய்ர (Werner Arber) மறறும் அயமரிக்்க 

நுண்ணுயிர ஆய்வா்ளர்க்ளாை ைாமில்டன ஸ்மித் 

(Hamilton Smith) மறறும் சடனிைல் �ா்தனஸ் (Daniel 

Nathans) ஆகிசைார ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கய்ளக் 

்கண்டறிந்தைர. இந்த ்கண்டுபிடிபபிற்கா்க மூவரும் 

1978ல் உடலிைல் மறறும் மருத்துவத்திற்காை 

ச�ா்ல் ் ரியேப ் கிரநது ய்காண்டைர. ்கடடுப்ாடடு 

ய�ாதி்கள் அல்லது ்கடடுப்ாடடு எனடாநூக்ளீஸ்்கள் 

என்ை, டி.என.ஏ ய்கைாளு்தலுக்கு மி்க 

முக்கிைமாை ய�ாதி்களின ய்தாகுபபு்கள் ஆகும். இது 

மர்ணு ய்றியிைலால் ்ைன்டுத்்தப்டக்கூடிை 

ஒரு முக்கிைமாை மூலக்கூறு ்கருவிைாகும். இயவ 

ஒரு டி.என.ஏ மூலக்கூறின ஒரு குறிபபிடட ்கார 

அடுக்ய்க அஙகீ்கரித்து இரண்டு யவடடுக்்கய்ள 

உருவக்கி ஒவ்யவானறிலும் ஒனறு 3′-OH மறறும் 

5′-P terminiயை உற்த்தி யேய்யும் ்ாக்டீரிைல் 

ய�ாதி்கள் ஆகும். இயவ மு்தலில் இ.ச்காயலயில் 
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்கண்டுபிடிக்்கப்டடை. இ.ச்காயல யவரல் டி.என.

ஏயவ யவடடி ்தனயைப்ாது்காக்்க ்கடடுப்ாடடு 

ய�ாதி்கய்ள உற்த்தி யேய்கி்றது. விருநச்தாம்பி 

இ.ச்காயல டி.என.ஏ மீத்ய்தசலட யேய்ைப்டட 

உடன அ்தன சுை ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி மூலம் 

்ாது்காக்்கப்டுகி்றது. இநய�ாதி்கள் யவரல் 

இரடடித்்தயல ்தடுப்்தால் ்கடடுப்ாடு எனும் 

வாரத்ய்த இநய�ாதி்களுடன சேரக்்கப்டுகி்றது. 

மு்தலில் ்கண்டுபிடிக்்கப்டட ்கடடுப்ாடடு 

எனசடாநூக்ஸீஸ் Hind IIஆகும்.

ஒரு ்கடடுப்ாடடு ய�ாதிைால் யவடடப்டும் 

டி.என.ஏவின ்த்ளம் அஙகீ்கரித்்தல் வரியே எைக் 

கூ்றப்டும். ்கடடுப்ாடடு எனசடாநூக்ளீஸ்்கள் 

4-8 நூக்ளீசைாடயடடு்களின ஒரு குறிபபிடட 

வரியே மறறும் யவடடுடன டி.எனஏயவ 

குறிப்ா்க அஙகீ்கரிக்்க முடியும். ஒவ்யவாரு 

்கடடுப்ாடடு வரியேயும் இரண்டு மடிபபுக் 

குறியீடடு ேமசசீரயம ய்காண்டது. அ்தாவது, 

ஒசர நூக்ளிசைாடயடடு அடுக்கு டி.என.ஏவின 

இரு இயழ்களிலும் எதியரதிர தியே்களில் 

ஏற்டும். இந்த அடுக்கு்கள் ச்லினடசராம்கள் 

எைப்டும், ஏயைனில் அயவ ஒன்றா்க இரு 

தியே்கய்ளயும் வாசிக்கும் (முனசைாக்கி மறறும் 

பினசைாக்கி). ய்ரும்்ானயமைாை ்கடடுப்ாடடு 

எனசடாநூக்ளீஸ்்கள் – (குறிப்ா்க வய்க II) 

்கடடுப்ாடடு வரியேக்குள் வயரைறுக்்கப்டட 

்த்ளங்களில் டி.என.ஏயவ யவடடுகி்றது. வய்க 

II ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள் இரண்டு ஒறய்ற 

இயழ முறியவ உண்டாக்குகி்றது. ஒவ்யவாரு 

இயழயிலும் ஒரு முறிவு. இம்முறிவு்கள் இரண்டு 

சவறு்டட சீரயமபபு்கய்ளயுயடைது.

1. இரு முறிவு்களும் ேமசசீர யமைத்திலிருக்கும் 

(கூரயமைாை (blunt) அல்லது மழுஙகிை (flush) 

மூயை்கள்) அல்லது

2. முறிவு்கள் ஒத்தியேந்த முயை்கய்ள (cohesive 

end) உருவாக்கி ேமசசீர வரியேயைச கூறறி 

ேமசசீரா்க யவக்்கப்டுகி்றது. (்டம் 12.29) 

்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள் மூலம் யேய்ைப்டட 

இருவய்க. பி்ளவு ்த்ளத்ய்தக் ்காடடுகி்றது. 

அம்பு, பி்ளவு ்த்ளத்ய்தக் குறிக்கும். ச்காடிடட 

வரி வரியேயின ேமசசீரயமைமாகும். 

(அடடவயண 12.2)

( ் டம் 12.29) ்கடடுப்ாடடு pg 490 ய�ாதி்கள் மூலம் 

யேய்ைப்டட இருவய்க்கள். அனபு (arrow) பி்ளவு 

்த்ளத்ய்தக் குறிக்கி்றது. ச்காடிடட வரி வரியேயின 

ேமசசீர யமைமாகும்.

மறுந்சர்கரக டி.என்.ஏ ய்தோழில்நுடபத்தின் 

பயன்போடு

அ.  மருத்துவப ்ைன்ாடு ய்காண்ட புர்தங்க்ளாை 

சோமசடாஸ்டாடி, இனசுலின, மனி்த வ்ளரசசி 

ைாரசமான மறறும் இனடரஃய்ரான 

ஆகிைவறறின உற்த்தி. இது மனி்த 

வரக
ய�ோதிகள் எண்ணிகரக 

மறறும் துரை அலகுகள்
பிைவு ்தைம் எடுத்துககோடடு போகடீரியல்

I அஙகீ்கரித்்தல் பி்ளவு மறறும் 

மீத்ய்தசலஷனுக்்காை 

ஒனறுடன 3 துயண 

அலகு்கள்

அஙகீ்கரித்்தல் 

்த்ளத்தில் இருநது 

1000bp

Eco K1 

Cfr A1

இ.ச்காயல சிடசராச்க்டர 

ஃபரனடி

II இரண்டு யவவ்சவறு 

ய�ாதி்கள் பி்ளவுக்்கா்க 

அல்லது அஙகீ்கரித்்தல் 

வரியேயை மாறறி 

அயமக்்க

அஙகீ்கரித்்தல் 

ச்ால ஒசர 

மாதிரிைாை 

அல்லது 

அஙகீ்கரித்்தல் 

்த்ளத்துக்கு அருச்க

Eco R1 Alu I

-

இ.ச்காயல

ஆரத்ச்தா ச்க்டர 

லியூடடிைஸ்

III 2 துயண அலகு்களுடன 

ஒனறு

அ ங கீ ்க ரி த் ்த ல் 

்த்ளத்தில் இருநது 

24-26 bp

Hinf III

Pst II

ஹீசமா ய்லஸ் 

இனஃபளூயவனச� 

பராவியடன சிைா 

ஸ்டுவாரடி

அட்டவரை 12.2: ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்களின வய்க்கள் மறறும் ்ண்பு்கள்
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திசுக்்களின மீது ோரநது இருத்்தயலக் 

குய்றத்து குய்றந்த அ்ளவு உற்த்தி 

பிரசேயைக்கு தீரவளிக்கி்றது.

ஆ.  யேைறய்கத் ்தடுபபு மருநது்களின 

முனசைற்றம். உ்தாரணமா்க, மசலரிைா 

மறறும் சரபீஸ் ்தடுபபுமருநது்கள், ஒரு 

மறுசேரக்ய்க யை்ாடிடிஸ் ்தடுபபுமருநது 

ஏற்கைசவ வணி்கரிதிைா்க கியடக்கி்றது.

இ.  மர்ணு சிகிசயே.

ஈ.  ய்தாறறு ச�ாய்்கய்ளக் ்கண்டறி்தல்.

உ.  ் ாக்டீரிைா, பூசயே மறறும் ்ண்்டட ்ாலூடடி 

யேல்்கள் ஆகிை முக்கிைமாை ய்ாருள்்கய்ள 

்ைன்டுத்தி ய்தாழிறோயல்களில் 

முக்கிைமாை ய�ாதி்கய்ள உற்த்தி யேய்்தல்.

12.11 மரபுப் யபோறியியலின் 

ய்தோழில்நுடபஙகள்

மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ 

ய்தாழில்நுட்ம் அல்லது 

மர்ணு ய்கைாளு்தலில் 

்ல்சவறு ய்தாழில்நுட்ங்கள் 

்ைன்டுத்்தப்டுகின்றை. மி்க, 

அதி்கமாை ்ைன்டுத்்தப்டும். 

ய்தாழில்நுட்ங்கள் ஆை 

அக்சராஸ் யஜல் எயலக்டசராச்ாயரஸிஸ், நூக்ளிக் 

அமிலங்கய்ளத் ்தனியமப்டுத்்தல் மறறும் 

தூய்யமப்டுத்து்தல், நூக்ளி்க அமிலம் உறிஞ்சும் 

(blotting), ய்தாழில்நுட்ங்கள், டி.என.ஏ அடுக்கு்தல், 

டி.என.ஏவின இரோைை உற்த்தி, மர்ணு மாற்றல் 

முய்ற்கள், ் ாலிமசரஸ் ேஙகிலி எதிரவியைைாற்றல், 

மர்ணும் நூல்கத்ய்த வடிவயமத்்தல், நூக்ளிக் 

அமிலங்களின சரடிசைாசலடிபிளிங ச்ான்றவறறில் 

சில இஙச்க விவாத்தி்கப்டுகின்றை.

12.11.1 அகநரோஸ் யஜல் 

எயலகடநரோநபோயரசிஸ்

எயலக்டசராச்ாயரசிஸ் என்து ஒரு மினபுலத்தில் 

மினனூடடப்டட மூலக்கூறு்கய்ளக் குறிக்கும். 

எதிரமினனூடடமுற்ற மூலக்கூறு்கள் 

ச�ரமினமுயையை ச�ாக்கி �்கரகின்ற 

ச்ாது ச�ரமினசைற்ற மூலக்கூறு்கள் 

எதிரமினமுயை ச�ாக்கி �்கரகின்றை. 

யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் ஒரு வழக்்கமா்க 

்ைன்டுத்்தப்டும் குறிபபிடட டி.என.ஏ 

துண்டு்களின பிரித்்தல், தூய்யமப்டுத்்தலுயடை 

்குத்்தாய்முய்ற ய்தாழில்நுட்மாகும். (analytical 

technique). யஜல் ஆைது ்ாலீஆக்ரிலாயமடாசலா 

அல்லது அக்சரா�ாசலா இைற்றப்டடது. 

்ாலிஆக்ரிலாயமடு யஜல் எலக்டசராச்ாயரஸிஸ் 

சிறிை டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள பிரித்ய்தடுக்்கப 

்ைன்டுகி்றது. அக்சராஸ் எலக்டசராச்ாயரஸிஸ் 

ப்டம் 12.29: ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள் மூலம் யேய்ைப்டடஇருவய்க யவடடுக்்கள்

சம��� வ�ைச��ேம�
ெவ���க  

(a) சம��� வ�ைசைய� ��� சம��ராக
ைவ�க�ப�ட ெவ���க 

���க
���க�ப�த� 

���க
���க�ப�த� 

ஃேப� – ைள ல���க ஒ��ைச� – �ைன ல���க 

(b)
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100 ்கார இயணபபு்களிலிருநது 20kb 

இயணபபு்கள் வயர உள்்ள அ்ளவு்களிலாை 

டி.என.ஏ துண்டு்கள் பிரிக்்கப ்ைன்டுகின்றது.

யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிய� ஆர.என.ஏ 

பிரித்ய்தடுத்்தலுக்கும் ்ைன்டுத்்தலாம். அக்சராஸ் 

யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் அலகு (்டம் 12.30அ) 

ல் வயர்டமா்கக் ்காடடப்டடுள்்ளது.

படிகள் (Steps)

1. யஜல் ஒரு முயையில் குழி்களுடன (wells) 

அயமக்்கப்டுகி்றது.

2. யஜல் ஒரு ஆய்வுக்்கருவியில் யவக்்கப்டடு 

்தாங்கல் ்கயரேலால் (buffer solution) 

மூடப்டடிருக்கும்.

3. ்டுயைடுபபி ோைத்துடன டி.என.ஏ மாதிரி்களும் 

யஜல் குழி்களில் யவக்்கப்டும்.

4. மின விநிசைா்கம் ய்தாடங்கப்டடு யஜல் ஆைது 

்டியைடுபபி ோைம் வயரயில் ஓடி யஜல்லின 

முயையை அயடகி்றது.

டி.என.ஏ எதிர மினனூடடப்டடது என்்தால், 

டி.என.ஏ துண்டு்கள் ச�ரமினமுயை ச�ாக்கி யஜல் 

வழிைா்க �்கரகின்றது. டி.என.ஏவின இடம்ய்ைரவு 

விகி்தமாைது அ்ளவு மறறும் வடிவத்ய்தச 

ோரநதுள்்ளது. ய்ாதுவா்க ய்ரிையவ்கய்ள விட 

சிறிை ச�ரிைல் துண்டு்கள் சவ்கமா்க �்கரும். 

எைசவ யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிய� டி.என.ஏ 

துண்டு்கய்ள அவறறின அ்ளயவ அடிப்யடைா்கக் 

ய்காண்டு பிரிக்்க வேதிைா்க ்ைன்டுத்்த முடியும். 

டி.என.ஏவின ்டயட்கய்ள எத்திடிைம் புசராயமடு 

்கயரேலில் யஜல்யல ஊ்றசயேய்வ்தன முலம் 

்கண்டறிை முடியும். யஜல்யல உய்றையவக்கும் 

முனைர உருகிை அ்கசராசுடன எத்திடிைம் 

புசராயமயட சேரக்்கலாம். அல்டரா வையலட 

்கதிரவீசசு மூலம் யேய்்டுத்தும் ச்ாது டி.என.ஏ ்கார 

இயண்கள் எத்திடிைம் புசராயமடுடன சேரநது 

ஆரஞ்சு ஃபச்ளாரயேனய� யவளியிடுகி்றது. சமலும் 

இவ்வழியில் அக்சராஸ் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் இல் 

பிரிக்்கப்டட டி.என.ஏ துண்டு்கள் அயடைா்ளம் 

்காணப்டுகின்றை. ்டம் 12.30ஆ 

ஆைது யமத்திலினய்சேக்ரிஆல்யமடு 

அலகு்களுடன ஆக்ரில் அயமடு 

சமாசைாயமர்களின குறுக்கு இயணக்்கப்டடு 

இைற்றப்டுகி்றது. யஜல் இன துய்ள அ்ளவு 

சமாசைாயமர்களின யமாத்்த யேறிவு மறறும் 

குறுக்கு இயணபபு்கய்ளச ோரந்த்தாகும். நி்ளத்தில் 

ஒரு நூக்ளிசைாடயடடு அ்ளவு சவறு்டும் 

ஒறய்ற இயழ டி.என.ஏ மூலக்கூறு பிரித்்தலில் 

்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது. இநச�ாக்்கத்துக்கு 

அ்கசராஸ் யஜல்யல ்ைன்டுத்்த முடிைாது. 

இது அ்கசராஸ் யஜல்்கய்ளக் ்காடடிலும் 

்ாலிஆக்ரிலாயமடு யஜல்்கள் சிறிை துய்ள 

அ்ளவு்கய்ளக் ய்காண்டுள்்ள்தால் 10-1500bp 

துல்லிைமாை டி.என.ஏ பிரித்்தயல அனுமதிக்கி்றது.

1.  ஒரு PCR ்தைாரிபபின அ்ளயவத் 

தீரமானிக்்க யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் 

எவ்வாறு உ்தவுகி்றது என்ய்த வி்ளக்கு்க.

உயர் சிந்தர� நகள்விகள்

ப்டம் 12.30: (அ) அ்கசராஸ் யஜல் எலக்டசராச்ாரசிஸ் அலகு (ஆ) டி.என.ஏ எலக்டசராச்ாயரசிஸ் யஜல்
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குச்ளானிங யேய்ைப்டட மர்ணுக்்கள் 

மறறும் டி.என.ஏ வரியே்கள், ஏற்ாடு்கய்ளத் 

தீரமானிக்்க மறறும் ்கடடுப்ாடடு 

்த்ளங்களின குறிபிடட ்குதி்கள் அடிக்்கடி 

்குப்ாய்வு யேய்ைப்டுகின்றை. ்குப்ாய்வு 

யேைல்முய்றைாைது ்கடடுப்ாடடு 

ய�ாதி்களுடன டி.என.ஏவின பி்ளவு, அய்தத் 

ய்தாடரநது முடிவாை டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள 

அ்கசராஸ் யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் மூலம் 

பிரித்்தல் ஆகிையவ அடஙகிைது. டி.என.ஏ 

துண்டு்களின அ்ளவு்கள் ்கணக்கிடப்டடு, 

்கடடுப்ாடடு வயர்டங்கய்ள நிரமாணிக்்க 

இைலும் ்ல டி.என.ஏ துண்டு்கள் ஜீசைாமிக் 

டி.என.ஏயவப பி்ளப்்தன மூலம் ஒரு 

்ரவலாை அ்ளவு்களின வரம்ய்க் 

்காடடுகி்றது, விய்ளவா்க யஜல்லில் டி.என.ஏ 

துண்டு்கய்ளத் ய்தாடரசசிைா்கப பூசுகின்றது.

இந்த நி்கழ்வில், குறிபபிடட மர்ணு 

துண்டு்கள், ே்தரன ப்ளாடடிங, டி.என.ஏ 

துண்டு்களுடன ஒரு குறிபபிடட ய்ைரிடப்டட 

நுண்ணாய்யவ ்கலபபு யேய்்தல் மறறும் 

்கலபபிைங்கய்ளக் ்கண்டறி்தல் ஆகிைவறறின 

மூலம் ேவ்வு வடி்கடடிக்கு அவறய்ற 

இடம்மாற்றவ்தன மூலம் மடடுசம ்காடசிப்டுத்்த 

முடியும். இச்த ச்ான்ற �யடமுய்ற – 

�ார்தன ப்ளாடடிங – யேல்்களிலிருநது 

்தனயமப்டுத்்தப்டட ஆர.என.ஏக்்களின அ்ளவு 

மறறும் அ்ளயவ்கய்ள (quantities) ்குப்ாய்வு 

யேய்ைப ்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது.

்த்கவல் துளி

12.11.2 போலிமநரஸ் ்சஙகிலி எதிர்விர� 

(PCR)

PCR ய்தாழில்நுட்ம் உயிரிைல் மூலக்கூறு, 

மருத்துவம் மறறும் உயிரிய்தாழில் நுட்ம் ஆகிை 

்ல ்குதி்களில் விதிவிலக்்கா்க மதிபபுமிக்்கது 

எை ஏற்கைசவ நிரூபிக்்கப்டடுள்்ளது. PCR 

ய்தாழில்நுட்ம் உயிரிய்தாழில்நுட்ம் மீது 

சி்றந்த �யடமுய்ற முக்கிைத்துவமும் ்தாக்்கமும் 

ய்காண்டது. 1983 மறறும் 1985க்கு இயடயில் 

அயமரிக்்க உயிரசவதியிைலா்ளர ச்கரி முல்லிஸ் 

PCR ய்தாழில்நுட்த்ய்த உருவாக்கிை்தன மூலம் 

ய்ரிை அ்ளவிலாை குச்ளானிங யேய்ைப்டா்த ஒரு 

டி.என.ஏ துண்டு உருவாக்்கம் ோத்திைமாைது. 

1993ல் முல்லிஸ் அவருயடை ்கண்டுபிடிபபுக்்கா்க 

சவதியிைலுக்்காை ச�ா்ல் ்ரியேப ய்ற்றார. 

PCR ஒரு யேல் இல்லா்த மிய்கபபு ய்தாழில்நுட்ம் 

(cell free amplification technique).

்டம் 12.31 PCR ய்தாழில்நுட்ம் எவ்வாறு 

யேைல்்டுகி்றது என்ய்தக் ்காடடுகி்றது. PCR 

மூலம் ஒரு குறிபபிடட டி.என.ஏ அடுக்ய்க ய்ருக்்க 

(அதி்க்ளவு உருவாக்்க) கீழ்வருவைவறய்றக் 

ய்காண்ட ஒரு எதிரவியைக் ்கலயவ 

ச்தயவப்டுகி்றது (அவ்வபச்ாது 100 யமசரா 

லிடடர).
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ப்டம் 12.31: PCR-ன ்டிநியல்கள்

1. TARGET DNA - டி.என.ஏ இலக்கு.

2. இரண்டு பியரமர்கள் – இயவ யேைறய்க 

ஓலிச்காநூக்ளிசைாடயடடு்கள், ய்ாதுவா்க 

சுமார 20 நூக்ளிசைாடயடடு்கள் நீ்ளம். இயவ 

இலக்கு வரியேக்குப ்க்்கவாடயட ஒத்்த 

அடுக்கு்களுயடை துண்டு்கள் ஆகும்.

3. ய்தரசமாஸ்சடபிள் டி.என.ஏ ்ாலிமசரஸ் – 

PCR ய்தாழில்நுட்த்தில் ஈடு்டும் இரண்டு 

பிர்லமாை ய�ாதி்கள் ய்தரசமாய்லிக் 
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்ாக்டீரிைம் ய்தரமா� அக்வாடி்கஸ் இல் இருநது 

Tag ்ாலிமசரஸ் மறறும் ய்தரமாச்காக்்கஸ் 

லிடயடாராலிஸில் இருநது vent ்ாலிமசரஸ் 

ஆகும். PCR ய்தாழில்நுட்த்தில் ஈடு்டும் இந்த 

்ாலிமசரஸ்்கள் உைரந்த யவப்நியல்களில் 

யேைல்்டக் கூடிைது.

4. �ானகு டிஆக்ஸியரச்ாநூக்ளிசைாயேடு 

டயர்ாஸ்ச்டடு்கள் (dNTPs) (dCTP, dATP, 

dCTTP, dTTP)

Tag ்ாலிமசரஸ் 

ே ரி ் ா ர த் ்த ல் 

எனசடாநூக்ளீஸ் (3′ – 

5′) யேைல்்ாடயடக் 

ய்காண்டிருக்்கவில்யல 

PCRன ்தைாரிபபு்களில் இ்தைால் பியழ்கள் 

ஏற்டலாம். ேரி்ாரத்்தல் யேைல்்டு 

ய்காண்ட மற்ற சில ய்தரசமாஸ்சடபிள் 

டி.என.ஏ ்ாலிமசரஸ்்கள் அயடைா்ளம் 

்காணப்டடுள்்ளை. எ.்கா Tma டி.என.ஏ 

்ாலிமசரசு ய்தரயமாசடா்கா மாரிடாைாவில் 

இருநது.

PCR இன் படிகள்

1. இைல்புநீக்்கம் (DENATURATION): ய்ருக்்கப்ட 

சவண்டிை அடுக்ய்கக் ய்காண்ட இலக்கு 

டி.என.ஏ அ்தன நிரபபு இயழ்களில் 94°C – 

95°C யவப்நியலயில் யவப் இைல்புநீக்்கம் 

யேய்ைப்டுகி்றது.

2. சேரத்்தல் (Anealing): யவப்நியல 37°C 

– 55°Cக்கு குய்றக்்கப்டடு அ்தைால் 

பியரமர்கள் யைடரஜன பியணபபு அல்லது 

இலக்கு வரியேயின இரு ்க்்கங்களிலும் 

டி.என.ஏ சேரக்்கப்டுகி்றது. அதி்க்ளவில 

பியரமர்கள் இடம்ய்றுவ்தால் இலக்்காை 

டி.என.ஏ இயழ்கள் ோ்தாரணமா்க ஒனறுடன 

மறய்றானறு சேரவய்தவிட பியரமர்களுடன 

சேரக்்கப்டுகின்றை.

3. நீடடிபபு (Extension): டி.என.ஏ 

்ாலிமசரஸ்்கள் பியரமர்கய்ள நீடடித்து 

டி ஆ க் ஸி ய ர ச ் ா நூ ளி ச ை ா ய ே டு 

டயர்ாஸ்ச்டடு்கய்ள 70°C – 75°C 

யவப்த்ய்த ்ைன்டுத்தி இலக்கு டி.என.ஏ 

வரியேயின பிரதி்கய்ள உற்த்தி யேய்கி்றது.

மூனறு ் டி – சுழறசி (step cycle) (்டம் 12.32) இலக்கு 

டி.என.ஏவின பிரதி்கய்ள அதி்க எண்ணிக்ய்கயில் 

ய்றுவ்தற்கா்க மீண்டும் மீண்டும் �டக்கி்றது. ஒரு 

சுழறசசியின முடிவில், இரு இயழ்களிலும் உள்்ள 

இலக்கு வரியே்கள் பிரதி எடுக்்கப்டுகின்றை.

இயல்மாற்றம் 

நீளுதல் ேசர்த்தல்

ப்டம் 12.32: PCR சுழறசியின மூனறு ்டி்கள்  

மூனறு ்டி சுழறசசி மீண்டும் மீண்டும் 

�டக்கும்ச்ாது மு்தல் சுழறசசியிலிருநது �ானகு 

இயழ்கள் ஒளி துண்டு்கய்ள உற்த்தி யேய்ை 

பிரதி எடுக்்கப்டுகின்றை. மூன்றாவது சுழறசி 16 

்தைாரிபபு்கய்ள ய்காடுக்கி்றது. ச்காட்ாடட்ளவில், 

20 சுழறசசி்கள் சுமார ஒரு மில்லிைல் இலக்கு 

டி.என.ஏ வரியே்கய்ள உற்த்தி யேய்கி்றது. 

PCRன ஒவ்யவாரு சுழறசசியும் 3–5 நிமிடங்கள் 

எடுத்துக் ய்காள்கி்றது.

PCR ய்தாழில்நுட்ம் ்தறச்ாது ்தானிைஙகிைா்க 

ஒரு சி்றப்ா்க வடிவயமக்்கப்டட இைநதிரம் 

மூலம்�டத்்தப்டுகி்றது. (PCR இைநதிரம் 

்டம் 12.33) PCR இைநதிரங்கள் ்தறச்ாது 

முழுயமைாை ்தானிைஙகி மறறும் நுண்யேைலி 

்கடடுப்ாடு ய்காண்டது (Microprocessor 

Controlled). ஒரு ேமைத்தில் 96 மாதிரி்கள் வயர 

அயவ உற்த்தி யேய்ைலாம். PCR இைநதிரங்கள் 

25 சுழறசசி்கள் சமறக்ய்காண்டு 10
5
 முய்ற்கள் சில 

57 நிமிடங்கள் டி.என.ஏயவப ய்ருக்்க முடியும். 

PCR, ஆராய்சசி மறறும் வணி்க அரஙகில், 

்ல ்ைன்ாடு்கய்ளக் ய்காண்டது. இதில், 

குச்ளானிங அல்லது வரியேப்டுத்து்தலுக்்கா்க 
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குறிபபிடட டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள உற்த்தி 

யேய்வது, குறிபபிடட மர்ணு குய்ற்ாடு்கய்ளக் 

்கண்டறிை டி.என,ஏயவப ய்ருக்கு்தல், குற்றவிைல் 

விோரயணயில் ய்கசரய்கப்திவுயேய்ை டி.என.

ஏயவப ய்ருக்கு்தல் உள்ளிடடயவ அடஙகும்.

PCR ய்தாழில்நுட்ம் ய்தாடறசிைா்க முனசைறி 

வருகி்றது. PCRன ்ல்சவறு வடிவங்கள் 

கியடக்்கப ய்றுகின்றை. PCR �யடமுய்ற்களில் 

ஆர.என.ஏயவயும் தி்றம்்ட ்ைன்டுத்்தலாம். ஆர.

என.ஏ மி்கச சிறிை அ்ளவில் இடம் ய்றறிருந்தாலும் 

யேல்லுலார ஆர.என.ஏ்கள் மறறும் ஆர.என.ஏ 

யவரஸ்்கய்ள ஆய்வு யேய்ைலாம். (மி்கச சில 100 

பிரதி்கய்ள ்டியைடுத்துபய்ருக்்க முடியும்). அ்ளவு 

PCR யவராலஜி மறறும் மர்ணு உணரயவ (gene 

impression) ஆய்வில் மி்கவும் மதிக்்கத்்தக்்க்தாகும். 

சூழ்நியலயுயடை குறிபபிடட ச்தயவ்கய்ள 

ய்ாருத்து PCR திருத்்தப்டுகி்றது. இ்தைால் அேல் 

PCRல் ் ல சவறு்ாடு்கள் உள்்ளை. உ்தாரணங்கள் 

ய�ஸ்டட PCR, ்தயலகீழ் PCR (inverse PCR), 

்தயலகீழ் ் டியைடுத்்தல் PCR (Reverse transcription 

PCR), யடம் குவானடிசடடிவ் PCR, RAPD, RFLP, 

AFLP.

ப்டம் 12.33: PCR எநதிரம்
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PCR மறறும் குச்ளானிங ஆகிை இரண்டுசம 

ஒரு டி.என.ஏ வரியேயின ்ல பிரதி்கய்ள 

உற்த்தி யேய்ை அனுமதிக்கின்றை. 

ஒரு டி.என.ஏ அசசினய்ருக்்கத்துக்கு 

குச்ளானிஙய்கக் ்காடடிலும் PCRஐப 

்ைன்டுத்துவதின �னயம்கள் ைாயவ?

ேரி்ாரத்்தல் �டவடிக்ய்க ய்காண்ட 

ஒரு டி.என.ஏ ்ாலிமசரயே PCRல் 

்ைன்டுத்துவ்தன �னயம்கள் ைாயவ?

உயர் சிந்தர� நகள்விகள்

12.11.3 மூலககூறு குறிப்போன்கள் 

(Molecular Markers)

ஒரு மூலக்கூறு குறிப்ான ்கண்டறிநது 

அயடைா்ளப்டுத்்தபகூடிை ஜீசைாமின ஒரு 

டி.என.ஏ வரியேைாகும். மர்ணு திருத்்தங்களின 

விய்ளவா்க (மாற்றங்கள், யேருகு்தல், குய்றத்்தல்). 

ஒரு ஜீசைாமின ஒரு குறிபபிடட ்குதியிலுள்்ள 

்காரக் ்கலயவ யவவ்சவறு யேல்்களில் 

யவவ்சவ்றா்க இருக்்கலாம். இந்த வித்திைாேங்கள், 

ஒருசேர குறிபபிடடு அயடைா்ளம் ்காணக்கூடிை 

(mapped and identified) ்ாலிமாரஃபி�ம்்கள் 

எைப்டும். DNA குறிப்ான்கள் ஜீசைாம்்களில் 

மர்ணு சவபபிஙகிறகு மி்கவும் ்ைனுள்்ள்தா்க 

இருக்கி்றது. RFLPS (Restriction Fragment 

Length Polymorphism), VNTRS (Mini Satellites or 

Variable Tandem Repeats), STRS (Microsatellites 

or Single Tandem Repeats). SNPS ( ஒறய்ற 

நூக்ளிசைாடயடடு ் ாலிமாரபி�ம்) ஆகிை டி.என.ஏ 

வரியே்களின வய்க்கய்ளக் குறிப்ான்க்ளா்கப 

்ைன்டுத்்த முடியும் இந்த குறி்ான்கள் ச�ாய் 

்கண்டறி்தல் மறறும் டி.என.ஏ ய்கசரய்க ்திவு 

ஆகிைவறறில் ்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது. 

RELP ஆைது டி.என.ஏ வரியே சவறு்ாடு்கய்ள 

அடிப்யடைா்கக் ய்காண்டு ்ாலிமாரஃபி�த்ய்தக் 

்கண்டறிை ்ைன்டுத்்தப்டட மு்தல் ய்தாழில்நுட்ம் 

ஆகும். RELP ஆைது ஜீசைாமிக் டி.என.

ஏவின மாற்றம் மறறும் மறுசேரக்ய்க்களின 

விய்ளவா்க திருத்்தப்டட ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி 

்த்ளங்கய்ள முக்கிை அடிப்யடைா்கக் ய்காண்டது. 

RELP ஆய்வின சமற்ாரயவ ்டம் 12.34அல் 

ய்காடுக்்கப்டடுள்்ளது. இந�யடமுய்ற 

அடிப்யடயில், ஜீசைாமிக் டி.என.ஏயவத் 
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்தனியமப்டுத்து்தல், ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்க்ளால் 

அ்தன யேரிமாைம், எல்க்டசராச்ாயரசிஸ் மூலம் 

பிரித்ய்தடுத்்தல் மறறும் இறுதிைா்க குச்ளான 

யேய்ைப்டடு ய்ைரிடப்டட ஆய்வு்களுடன 

அயட்காத்்தல் மூலம் ்கலபபிைம் (்டம் 12.34ஆ) 

உருவா்தல் ஆகிையவ உள்்ளடஙகிைது.

்கடடுப்ாடடு ்த்ளங்கள் இடம்ய்று்தல் ய்ாருத்து, 

யவவ்சவறு நீ்ளங்கள் ய்காண்ட டி.என.ஏ 

துண்டு்கள் யவவ்சவறு ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள் 

்ைன்டுத்தி உற்த்தி யேய்ை்டுகின்றை. 

்டம் 12.34ஆல் இரண்டு மூலங்களிருநது 

(sources) இரண்டு டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் 

(A மறறும் B) ்காடடப்டடுள்்ளை. A மூலத்தில், 

இ.ச்காஆரஒன ஆல் யேரிக்்கக்கூடிை ்கடடுப்ாடடு 

்த்ளத்தின இழபய்த் ்தரக்கூடிை ஒரு மாற்றம் 

�யடய்றுகி்றது.

இ்தன விய்ளவா்க, Hind III ய�ாதிைால் 

டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் யேரிக்்கப்டும் ச்ாது, 

பிரிக்்கப்டட டி.என.ஏ துண்டு்களில் எந்த 

வித்திைாேமும் இருப்தில்யல. எனினும், ECORI 

ய�ாதியுடன மூல A டி.என.ஏ மூலக்கூறு்கள் 

யேரிக்்கப்டுவதில்யல அச்தச�ரம் மூல B டி.என.ஏ 

மூலக்கூறு யேரிக்்கப்டுகி்றது. இது ்ாலிமாரஃபிக் 

பிரித்்தல் முய்றயை விய்ளவாக்க் ய்காடுக்கி்றது.

சீரற்ற யபருககம் போலிமோர்ஃபிக டி.என்.ஏ 

(RAPD) PCR ய்ருக்்கத்தின அடிப்யடயில் 

ஒரு மூலக்கூறு குறிப்ாை ஆகும். 

RAPDன ஒரு சமற்ாரயவ ்டம் 12.35ல் 

சித்திரிக்்கப்டடுள்்ளது. ஜீசைாமிலிருநது 

்தனிப்டுத்்தப்டட டி.என.ஏ யேைலிழக்்கச 

யேய்ைப்டடு பியரமர்களுடன சேரக்்கப்டுகி்றது 

மறறும் PCR மூலம் ய்ருக்்கப்டுகி்றது. ஒறய்ற 

ப்டம் 12.34: (அ) RFLP அய்வு ்தாவர இைபய்ருக்்கத்தில் ஒரு மூலக்கூறு குறிப்ாைா்க இடம்ய்றுவது ஒரு 

சமறப்ாரயவ. (ஆ) மூலக்கூறு குறிப்ாைா்க RFLP ஆய்வின ஒரு திடட பிரதிநிதித்துவம்.

�ேனா�� DNA த�ைம�ப��த�ப�த

DNA ெசய	ைற

அக� ெஜ எல��ேராேபாெர��
�ல� � �ெத��த
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எ�ேடா���ஸா
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�ேளா� ெச�ய�ப��
ெபய ட�ப�ட ஆ��க� அைடகா�த
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பாலிமார்ஃபிக்

முைற

ெநாதியுடன்
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ெநாதியுடன்

EcoR1

ெஜல் எலக்ட்ேராேபெரசிஸ்

கட்டுப்பாட்டு ெநாதியால்

ெசரிமானம் 
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ெப��க�ப�ட தயா���க�
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ப்டம் 12.35: சிரற்ற ய்ருக்்கம் ்ாலிமாரஃபிக் 

டி.என.ஏ (RAPD) molecular marker
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குறுகிை ஒலிச்காநூக்ளிசைாயடடு பியரமர்கள் 

(ய்ாதுவா்க 10-்கார பியரமர்கள்) ்தனனிசயேைா்க 

ச்தரநய்தடுக்்கப்டடு ஜீசைாமின டி.என.ஏ 

துண்டு்கள் ய்ருக்்கத்ய்தச யேய்ை முடியும். (ஜீசைாம் 

முழுவதும் ்ரவி இருக்்கலாம்). ய்ருக்்கப்டட 

்தைாரிபபு்கள் எலக்டசராச்ாயரசிஸில் பிரிக்்கப்டடு 

இைம்்காணப்டுகின்றை.

ஜீசைாமில் நூக்ளிசைாடயடடு 

திருத்்தங்களின அடிப்யடயில், ய்ருக்்கப்டட 

டி.என.ஏ வரியே்களின ்ாலிமாரஃபிேம்்கள் 

சவறு்டும், இயவ யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் 

சமல் ்டயட்க்ளா்க இைம்்காணப்டுகின்றை. 

யவவ்சவறு மூலங்களிலிருநது வரும் ஜீசைாமிக் 

டி.என.ஏ யவவ்சவறு ய்ருக்்க முய்ற்கய்ளத் ்தரும், 

அ்தாவது, RAPD்கள். 

டி.என்.ஏ ்த்டயவிய அல்லது டி.என்.ஏ சுயவிவரமிடு்தல்:

்தடைவிைல் (DNA fingerprinting) என்து �வீை மருத்துவ ்தடைவிைல் �யடமுய்றயின இனய்றை 

மர்ணு துப்றி்தல் ஆகும். ்தடைவிைலின அடிப்யடக் ய்காள்ய்க்கள் விரிவா்க வி்ளக்்கப்டடுள்்ளை.

ஒவ்யவாரு �்ரின ஜீசைாமின அயமபபு ்தனித்்தனயம வாய்ந்தது. சமாசைாயேச்காடிக் 

ஒத்்த இரடயடைர்கள் (ஒறய்ற ்கருத்்தரித்்தல் ்கருமுடயடயிலிருநது உருவாகும் இரடயடைர்கள்) 

மடடுசம விதிவிலக்கு. ்தனித்துவமாை ஜீசைாம் அயமபபின இைல்பு, ஒரு ்தனி�்ரின குறிபபிடட 

அயடைா்ளத்துக்கு ஒரு �ல்ல வாய்ய் அளிக்கி்றது. ்தடைவிைல் என்து ஒரு ்தனி�்ரின டி.என.ஏவின 

ய�டசராஜீைஸ் ்கார வரியேயின ்குப்ாய்வு ஆகும்.

மூலமு்தலாை ்தடைவிைல் ய்தாழில்நுட்ம் ஆயலக் யஜஃபரிஸ் (Alec jaffreys) ஆல் 1985ல் 

உருவாக்்கப்டடது. ்தடைவிைல் என்து ய்ாதுவா்க ்ைன்டுத்்தப்டுவது என்றாலும், டி.என.ஏ 

சுைவிவரமிடு்தல் (DNA profiling) எனும் ய்ைர விரும்்த்்தக்்க்தா்க உள்்ளது. இது சமம்்டுத்்தப்டட 

ய்தாழில்நுட்த்துடன கூடிை டி.என.ஏ வரியேப்டுத்து்தல் மூலம் ய்ரிை ய்ரிை அளிவிலாை 

சோ்தயை்கய்ள சமறய்காள்்ளலாம் என்ற உண்யமைாகும்.

்த்டயவியலின் பயன்போடுகள்:

்தடைவிைலின ச்தயவப்டும் டி.என.ஏ அ்ளவு குறிபபிடத்்தக்்க சிறிை்தாகும். இரத்்தக் ்கய்ற்கள், உடல் 

திரவங்கள், முடி இயழ அல்லது ச்தால் துண்டு்களிலிருநது மி்கசசிறிை அ்ளவு டி.என.ஏ ச்ாதுமாை்தாகும். 

்தட்ளைவில் உ்சைா்கத்திற்கா்க இந்த டி.என.ஏயவப ய்ருக்்க ்ாலிமசரசு ேஙகிலி எதிரவியை 

்ைன்டுத்்தப்டுகி்றது. டி.என.எ சுைவிவரமிடு்தல் அதி்க்ளவு ்ைன்ாடு்கய்ளக் ய்காண்டது. 

அவறறுள் ய்ரும்்ாலாையவ மருத்துவ ்தடைவிைல் ய்தாடரபுயடைது. சில முக்கிைமாையவ கீசழ 

்டடிைலிடப்டடுள்்ளை.

• குற்றவாளி்கள், ்கற்ழிபபுவாதி்கள், திருடர்கள் ச்ான்றவர்கய்ள அயடைா்ளப்டுத்து்தல்.

• ய்றச்றாருக்குரிை சமா்தல்்களின தீரவு.

• குடிசைற்ற சோ்தயை்கள் மறறும் வழக்கு்களில் இ்தன ்ைன்ாடு.

ய்ாதுவா்க, ேநச்த்கப்டும் �்ரின (அல்லது குடிவரவு சமா்தல்்களின ய்றச்றாரில் ஒருவர) டி.என.

ஏயவச சே்கரித்து ஒபபீடடு மாதிரியுடன (ஒரு குற்றத்தில் ்ாதிக்்கப்டட, அல்லது ஒரு சிவில் வழக்கில் 

ய�ருஙகிை உ்றவிைர) அய்தப ய்ாருத்துவ்தன மூலம் சமறய்காள்்ளப்டுகி்றது.

்த்கவல் துளி

1970்களில் அயமரிக்்க 

மூலக்கூறு உயிரிைலா்ளர்க்ளாை 

ஆலன M சமக்�ம் (Allam M. Maxam) 

மறறும் வால்டர கில்பரட (Walter gilbert) 

மறறும் ஆஙகில உயிரிைலாய்வா்ளர 

ஃபயரடரிக் சேங்கர (Frederick Sanger) 

டி.என.ஏ வரியேப்டுத்து்தலின சில மு்தல் 

ய்தாழில்நுட்ங்கய்ள உருவாக்கிைர. கில்்ரட 

மறறும் சேங்கர 1980 சவதியிலு்கான ச�ா்ல் 

்ரியேப ்கிநதுய்காண்டைர. டிஆக்ஸி 

யேைல்முய்ற டி.என.ஏயவ வரியேப்டுத்்த 

்ைன்டும் யேைல்முய்ற்களுள் ஒன்றாகும். 

்த்கவல் துளி
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சுருககம்

மர்ணு என்து வாழும் அயமபபு்களின அடிப்யடத் 

்த்கவல் அல்க ஆகும். ஜீசைாம் என்து ஒரு 

யேல்லின அயைத்து மர்ணுக்்கள் மறறும் மர்ணு 

சிக்ைல்்களின ய்தாகுபபு ஆகும். ஒரு நி்கழ்வு்களின 

வரியே மூலம் மர்ணு யவளிப்டுத்்தப்டுகின்றது. 

மூலக்கூறு உயிரிைலின மத்திைக் ய்காள்ய்கைாைது, 

மூனறு ய்ரும் யேைல்்ாடு்கய்ள உள்்ளடக்கிைது. 

அயவ இரடடித்்தல், ்டியைடுத்்தல், யமாழிய்ைரத்்தல், 

யேமயேஞ்ேர ஆர.என.ஏவில் (mஆர.என.ஏ) 

குறியிடப்டட மரபுச யேய்தி. ஒரு குறிபபிடட அமிசைா 

அமிலங்களின வரியேயுயடை ்ாலிய்பயடடா்க 

யரச்ாசோம்்களின யமாழிய்ைரக்்கப்டுகின்றை. 

ஒரு குறிபபிடட அமிசைா அமிலங்கய்ள ஒத்்த ஒரு 

ஆர.என.எ ்கார அடுக்கு (3 ்காரங்களின ய்தாகுபபு) 

ஒரு ச்காடான எைப்டும். மரபுக் குறியீடு (Genetic 

code) என்து அயைத்துக் ச்காடான்களின 

ய்தாகுப்ாகும். மரபுக்குறியீடு என்து ஒரு மூனறு 

ச்காடுயடைது மற்றம் அயைத்து 64 ோத்திைமாை 

ச்காடான்களும் சில ்த்கவல்்கய்ள ஏநதிச யேல்லும். 

ச்காடாைது மிகுந்த நிய்றவுத்்தனயம ய்காண்டது 

(Highly redundant).

்ாலிய்பயடடு்கள் அமிசைாமுயையில் 

ய்தாடஙகி ்காரச்ாக்ய�ல் முயை ச�ாக்கி, 

்காரச்ாக்ய�ல் முடிவில் அமிசைா அமிலங்கய்ள 

ஒன்றன பின ஒன்றா்க சேரப்்தன மலம் 

உற்த்திைாகி்றது. ்ாலிய்பயடடு உற்த்திைன 

துவக்்கத்தின ஒரு முக்கிை அம்ேமாைது 

புசராச்கரிசைாடடு்கள் மற்றம் யூச்கரிசைாடடு்கள் 

ஆகிை இரண்டும், ஒரு குறிபபிடட துவக்்க tஆர.

என.ஏ மூலக்கூய்ற ்ைன்டுத்துவ்தாகும்.

மாற்றம் (Mutation) என்து ஒரு டி.என.ஏ 

மூலக்கூறின ்கார இயணபபு்களின அடுக்கு்கய்ள 

மாறறி அயமக்கும் யேைல்முய்றைாகும். 

மாற்றங்கள் ்கார இயண ்திலீடு மாற்றம் மறறும் 

்கார இயண சேரத்்தல் அல்லது நீக்கு்தல் எை 

பிரிக்்கப்டும்.

ஃபசரம் ஷஃபட மாற்றம் ய்ாதுவா்க ஒரு 

யேைல்்ாடல்லா்த புர்தமா்கம். ஒரு ்கார இயணயைச 

சேரத்்தல் அல்லது நீக்கு்தல், உ்தாரணமா்க, mஆர.

என.ஏவின கீழ்நியல வாசித்்தல் அயமபய் ஒரு 

்கார அ்ளவுக்்க �்கரத்துகி்றது. அ்தைால் ேரிைல்லா்த 

அமிசைா அமிலங்கள் மாற்றத் ்த்ளத்திறகு பி்றகு 

்ாலிய்பயடடு ேஙகிலியுடன சேரக்்கப்டுகி்றது. 

புள்ளி மாற்றங்கள் (point mutations) வாசித்்தல் 

அயமபய் ்ாதிக்்கா்த ஒறய்றக்்கார மாற்றமாகும். 

அ்தாவது, மாற்றமாைது ஒரு ஒறய்றக் ச்காடானில் 

ஒரு ஒறய்ற மாற்றத்ய்த மடடும் ஏற்டுத்துகி்றது.

மாற்றங்கய்ள புர்தங்களின அமிசை அமில 

வரியே்களின மீது அவறறின விய்ளவு்களின 

்டி வயரைறுக்்கலாம். அயவ மிசயேனஸ் மாற்றம் 

ஓயேயில்லா மாற்றம் �ானயேனஸ் மாற்றம் ஆகும். 

முனசைாக்கு மாற்றங்கள் ஜீசைாயடபய் அதிதீவிர 

பு்றத்ச்தாற்ற (wild type) த்திலிருநது மியூடடனடடுக்கு 

மாறறும். ்தயலகீழ் மாற்றங்கள் (reversion or back 

mutations) ஜீசைாயடபய் மியூடடனடடிலிருநது 

அதிதீவிர பு்றத்ச்தாற்றத்துக்கு அல்லது ்குதிைா்க 

தீவிர பு்றத்ச்தாற்றத்துக்கு மாறறும்.

மியூடடனட என்து டி.என.டிவின ்கார வரியேசைா 

அல்லது பீசைாடயடபச்ா மாற்றம் யேய்ைப்டட ஒரு 

உயிரைத்ய்தக் குறிக்கும் யோல்லாகும். மியூடடனட 

உயிரிைத்ய்தக் உருவாக்்கத்தின யேைல்்ாடு 

மியூடடயஜனிசிஸ் ஆகும். இராோைைம் மியூடடஜைா 

என்ய்த அறிை ஏமிஸ் சோ்தயை ஒரு சுடடிக்்காடடி 

(indicator) ஆகும்.

்கடப்ாடடு ய�ாதி்க்ளாவை ஒரு டி.என.ஏ 

மூலக்கூறில் ஒரு குறிபபிடட ்கார வரியேயை 

அஙகீ்கரித்து இரண்டு யவடடுக்்கய்ள உருவாக்கி 

ஒவ்யவாரு இயழயிலும் 3′OH மறறும் 5′-P termini 

ஐ உற்த்தி யேய்யும் ்ாக்டீரிைல் ய�ாதி்க்ளாகும்.

மறுசேரக்ய்க டி.என.எ ய்தாழில்நுட்ம் 

அல்லது மர்ணு ய்கைாளு்தலில் ்ல்சவறு 

உத்தி்கள் ்ைன்டுத்்தப்டுகின்றை. அடிக்்கடி 

்ைன்டுத்்தப்டும் வழிமுய்ற்கள், அ்கசராஸ் யஜல் 

எலக்டசராச்ாயரசிஸ், நூக்ளிக் அமிலங்கய்ள 

்தனியமப்டுத்்தல் மறறும் தூய்யமப்டுத்்தல், 

நூக்ளிக்அமிலம் உறிஞ்சும் நுட்ம், டி.என.ஏ 

அடுக்கு்தல், டி.என.ஏவின இரோைை உற்த்தி 

மர்ணு ்கடத்்தல் வழிமுய்ற்கள் ்ாலிமசரஸ் 

ேஙகிலி எதிரவியை, மர்ணு நூல்கக் ்கடடயமபபு, 

நூக்ளிக் அமிலங்களின சரடிசைாசல்லிங 

ஆகிையவ ஆகும். யஜல் எலக்டசராச்ாயரசிஸ் 

என்து குறிபபிடட டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள 

பிரித்ய்தடுக்்க மறறும் தூய்யமப்டுத்்த வழக்்கமா்கப 

்ைன்டுத்்தப்டும் ்்கப்ாய்வு நுட்மாகும். PCR 

ஒரு யேல் அல்லா்த ய்ருக்்கல் நுடமாகும். இலக்கு 

டி.என.எவின பிரதி்கய்ள அதி்க எண்ணிக்ய்கயில் 

ய்்ற மூனறு ்டி சுழறசி திருப்த் திரும்் 

�யடய்றுகி்றது.

ஜீசைாம்்களின மர்ணு வயர்டத்து்க 

(genetic mapping) டி.என.ஏ குறிப்ான்கள் 

(Marker’s) மி்கவும் ்ைனுள்்ள்தா்க இருக்கி்றது. 
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RFLPக்்கள் (யரஸ்டரிக்ஷன ஃபராக்யமனட 

யலனத் ்ாலிமாரபிேம்்கள்), VNTR்கள் (மினி 

ோடடில்யலட்கள் அல்லது சவரிைமிள் 

�ம்்ர சடனடம் ரிபபீடஸ்), STR்கள் 

(யமக்சராோடடியலட்கள் அல்லது சிம்பிள் 

சரண்டம் ரிபபீட்கள்), SNP்கள் (சிங்கள் 

நூக்ளிசைாயடடு ் ாலிமாரஃபி�ம்்கள்) ஆகிையவ 

டி.என.ஏ வரியே்களின வய்க்க்ளாகும், இவறய்ற 

குறிப்ான்க்ளா்கப ்ைன்டுத்்தலாம். இவ்வய்க 

குறிப்ான்கள் ச�ாய் ்கண்டறி்தல் மறறும் டி.என.ஏ 

்தடைவிைலில் ்ைன்டுத்்தப்டுகின்றை.

சுய மதிப்பீடு

்சரியோ� விர்டரயத் ந்தர்நய்தடுககவும்

1. ஒரு tஆர.என.ஏ மூலக்கூறு 

ய ே ை ல் ் ா ட டி ற கு 

கீழ்க்்காணும் ்ண்பு்களின 

எது அவசிைம்?

அ. ஒரு ச்காடானின 

அஙகீ்காரம்

ஆ. ஒரு ஆைடிச்காடானின அஙகீ்காரம்

இ. ஒரு அமிசைா அமிலத்திலிருநது 

மறய்றானய்ற சவறு்டுத்திக் ்காடடும் 

தி்றன

ஈ. டி.என.ஏ மூலக்கூறின அஙகீ்காரம்

2. UCG, UGG, மறறும் UAU விலிருநது வரும் 

ஒரு ஒறய்றக் ்கார மாற்றம் மூலமா்க 

உருவாக்்கப்டும் ேஙகிலி முடிவு ச்காடான 

எது?

அ. UAA ஆ. UAG 

இ. UGA ஈ. AUG

3. பினவரும் ்கார இயண மாற்றங்களின எயவ 

நியலமாற்றங்கள் (transitions)?

அ. AT → TA   

ஆ. AT → GC 

இ. a மறறும் b ஆகிை இரண்டும்  

 ஈ. GC → AT

4. UV ஒளி ய்ாதுவா்க ஒரு வழிமுய்ற மூலமா்க 

மாற்றங்கய்ள ஏற்டுத்துகி்றது. அ்தைாது

அ. டி.என.ஏவில் ஒரு இயழ உயட்தல்

ஆ. டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள நீக்கு்தல்

இ. ய்தமின டிம்மர்கய்ளத் தூண்டி 

அவறய்ற நியலபய்்றச யேய்்தல்

ஈ. டி.என.ஏ துண்டு்கய்ள ்தயலகீழாக்கு்தல்

5. புர்த உற்த்்தயில் ச�ரடிைா்கப 

்ைன்டுத்்தப்டும் மர்ணு ்த்கவலின வடிவம்

அ. DNA ஆ. mஆர.என.ஏ    

இ. rஆர.என.ஏ ஈ. tஆர.என.ஏ

6.  ஒரு ஆனடிச்காயை 

ஒவ்யவான்றா்கக் ்காடடும்

அ. யுச்கரிசைாடடு mஆர.என.ஏக்்கள்

ஆ. ்கடத்தி ஆர.என.ஏக்்கள்  

(transfer ஆர.என.ஏs)

இ. யரச்ாசோமல் ஆர.என.ஏக்்கள்

ஈ. mஆர.என.ஏக்்கள்

7.  எக்�ான்கள் மறறும் 

இனடரான்கய்ளக் ய்காண்டிருக்கும்

அ. யுச்கரிசைாடடிக் mஆர.என.ஏக்்கள்

ஆ. rஆர.என.ஏக்்கள்

இ. tஆர.என.ஏக்்கள்

ஈ. பியரமர்கள்

8. lac+ குறியீடு என்து

அ. ஜீசைாயடபபு ஆ. பீசைாயடபபு

இ. a & b இரண்டும் ஈ. ஏதுமில்யல

9. புர்த உற்த்தியை  அடுக்கு 

நிறுத்துகி்றது.

அ. UAA ஆ. UAG  

இ. UGA ஈ.  சமற்கண்டயவ 

அயைத்தும்

10. மு்தனயம ஆரம்் ச்காடான எந்த அமிசைா 

அமிலத்ய்த ஒத்துள்்ளது?

அ. வாயலன ஆ. ஆரஜியைன

இ. மீத்திசைாயைன ஈ. ஐசோலியுசின

11. ஒரு புசராச்கரிசைாடடிக் யரச்ாசோமில் 

நூக்ளிசைாபுர்த துயண அலகுயடை 

எண்ணிக்ய்க.

அ. 2 ஆ. 4 இ. 5 ஈ. 6

12. ஒரு நீக்கு்தல் �யடய்றும் ச்ாது ஒரு 

புரத்த்திலுள்்ள ஒரு ஒறய்ற அமிசைா அமிலம் 

நீக்்கப்டுகி்றது. எவ்வ்ளவு ்கார இயண்கள் 

நீக்்கப்டுகின்றை?

அ. 1 ஆ. 2 இ. 3 ஈ. 4
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13. ்கானஜீச்கஷனின ச்ாது பி்ளாஸ்மிட்கள் 

எ்தற்க உட்டுத்்தப்டுகின்றை.

அ. தீடடா இரடடித்்தல் 

ஆ. சராலிங வடட இரடத்்தல்

இ. சிக்மா இரடடித்்தல் 

ஈ. ்காம்மா இரடடித்்தல்

14. ஒரு பி்ளாஸ்மிட இைஙக்க்கூடிை்தா்க ஆைால் 

்கானஜீச்கடடிவ் அல்லாத்்தா்க இருபபின, அது 

எனை யேைல்்ாடயட இழக்்கக்கூடும்?

அ. ஆனடிய்ைாடடிக் எதிரபபு

ஆ. ்கருவுறு்தல்

இ. ச்காலிகிசைாயஜனிக்

ஈ. ்கடடுப்ாடடு அடுக்கு்கள்

15. சுறறுபபு்றத்திலிருநது உய்றைற்ற டி.என.ஏ-

யவ எடுத்துக்ய்காள்ளு்தல் என்து 

 எைப்டும்.

அ. டிரானஸ்டக்ஷன

ஆ. ்கானஜீச்கஷன

இ. டிரானஸ்ஃ்ரசமஷன

ஈ. யலசிஸ்

16. F பி்ளாஸ்மிட ஒரு யேல்யல   

ஆ்கச யேய்கி்றது.

அ. யடாைார ஆ. ஏறபி

இ. எதிரபபு ஈ. இயவசைதுமில்யல

17. பினவருவைவறறில் எது குசராசமசோமல் 

டி.என.ஏயவ இடமாறறுவதில் அதி்கத் 

தி்றனுயடைது?

அ. F
1
 யேல் ஆ. F

2
 யேல்

இ. Hfr யேல் ஈ. R
1
 யேல்

18. கீழ்வருவைவறறில் எது உண்யமைாை 

வாக்கிைம்?

அ. புர்தம் மடடுசம ஒரு மர்ணு 

யவளிபய்ாருள்

ஆ. ஒரு யேைல்்ாடடு மர்ணுவின 

யவளிபய்ாருள் புர்தமாகும் 

அல்லது ்ல்சவ்ற ஆர.என.ஏ 

மூலக்கூறு்களுயடை பிரிவு்களில் 

ஒன்றா்க இருக்்கலாம்.

இ. ்காரச்ாயைடசரட மடடுசம ஒரு 

மர்ணு யவளிபய்ாருள் 

ஈ. ய்காழுபபு்கள் (lipid) மடடுசம ஒரு மர்ணு 

யவளிபய்ாருள்

19. டி.என.ஏ  ஆ்கப 

்டியைடுக்்கப்டுகி்றது.

அ. mஆர.என.ஏ ஆ. tஆர.என.ஏ

இ. sஆர.என.ஏ ஈ huஆர.என.ஏ 

20. பினவருவைவறறில் எது அயைத்து 

புசராச்கரிசைாடடிக் ய்தாடரி்களில் ஒரு 

்குதிைா்கக் ்காணப்டும்.

அ. பிரிபச�ாவ் ய்டடி

ஆ. யஷன டல்்கரசரா அடுக்கு

இ. AUG அடுக்கு

ஈ. UAG அடுக்கு

பின்வரும் வி�ோககளுககு விர்ட ்தருக

1. ஆர.என.ஏ உற்த்தியின தியே எனை?

2. குறியீடடு இயழ வயரைறு (coding strand)

3. ஒரு mஆர.என.ஏ மூலக்கூறில் 

யமாழிய்ைரக்்கப்டா்த ்குதி எது? 

4. ஒரு �ானகு எழுத்து ச்காடில் எத்்தயை 

ச்காடான்கள் அடஙகியிருக்கும் ?

5. மு்தனயம ஆரம்் ச்காடான எது மறறும் அது 

எந்த அமிசைா அமிலத்துக்கு ய்தாடரபுயடைது?

6. ்கடடுப்ாடடு எனசடாநூக்ஸீஸ்்கள் 

்ாக்டீரிைாவில் இைறய்கைா்கசவ 

்காணப்டும். அயவ எந்த ்காரணத்துக்்கார 

யேைல்்டும்?

7. குச்ளான யேய்ைப்டட டி.என.ஏயவப 

்ரபபுவ்தறகு ்ைன்டும் ்ல வய்கைாை 

குச்ளானிங யவக்டார்கள் (்கடத்தி்கள்) 

உள்்ளை. இ.ச்காயலயில் ்ைன்டுத்்தப்டும். 

ஒர வய்க குச்ளானிங ்கடத்தி ஒரு பி்ளாஸ்மிட 

்கடத்திைாகும். ஒரு பி்ளாஸ்மிட ்கடத்தியில் 

எனஎனனை அம்ேங்கள் மறுசேரக்ய்க 

டி.என.ஏ மூலக்கூறு்களின ்கடடயமபபுக்கும், 

குச்ளானிங யேய்வ்தறகும் ்ைனுள்்ள்தா்க 

அயமகின்றை?

8. ஷடடில் ்கடத்தி என்றால் எனை மறறும் அது 

எ்தற்க ்ைன்டுகி்றது?

9. PCR ஐப ்ைன்டுத்தி டி.என.ஏ துண்்கய்ளப 

ய்ருக்்க எனயைனை ்த்கவல் மறறும் 

ய்ாருள்்கள் ச்தயவப்டுகின்றை?

10. ய்ாரும்்ானயமைாை PCR 

எதிரவியை்களில், மி்க உைரந்த 

யவப்நியலயில் (ய்தாதிநியல) குய்றந்த 
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்கால அ்ளவு ்தாங்கக்கூடிை ஒரு டி.என.ஏ 

்ாலிமசரசு ்ைன்டுத்்தப்டுகின்றது. 

எ்தைால்?

11. ஒரு mஆர.என.ஏ வின 

நூக்ளிசைாடயடடு்களின வரியே 5′-AUG-

ACCCA UUCA UUGG UCUC GUUUAG-3′. 
ஆகும். இந்த MRAயவ யரச்ாசோம்்கள் 

யமாழிய்ைரப்்தா்க அனுமானித்து, முடிவு 

்ாலிய்பயடடு ேஙகிலி எத்்தயை அமிசைா 

அமிலங்கள் நீ்ளம் ய்காண்ட்தா்க இருக்்கம் 

எை எதிரப்ாரக்்கலாம்?

12. ஒரு புரத்தின N-முயைைாைது Met-

H i s - A r g - L y s - V a l - H i s - C y s - G l y 

வரியேயைக் ய்காண்டது. ஒரு மூலக்கூறு 

உயிரிைலாய்வா்ளர புர்தத்தின இந்த 

்குதியைக் குறியிடும் ஒரு டி.என.எ 

ேஙகிலியை உருவாக்்க விரும்புகி்றார. 

இந்த ்ாலிய்பயடடு-ஐ எத்்தயை டி.என.எ 

வரியே்கள் குறியிட முடியும்?

13. ஒரு ச�ாய் ய்தாறறிை ்ாக்டீரிைம் பசராயஜனி 

ஃச்யஜ யவளியிடும் யேைல்முய்றயை 

வி்ளக்கு்க.

14. குறியீடடு இயழ (coding strand) வயரைறு.

15. ஒரு மிஸ்ய�னஸ் மறறும் ஒரு �ானயேனஸ் 

மாற்றம் சவறு்டுத்து்க.

16. எந்த வழிமுய்ற மூலம் 5-்சராமுராசில் 

மாற்றங்கய்ளத் தூண்டுகி்றது.

17. ்கானஜீச்கடடிவ் என்ய்த வயரைறு.

18. எவ்வா்ற F
+
 யேல்லிலிருநது Hfr யேல் 

சவறு்டுகி்றது?

19. F
+
 பி்ளாஸ்மிட்கள் எவ்வாறு 

உற்த்திைாகின்றை?

20. யலசோயஜன வயரைறு.

21. ்கடடுப்ாடடு ய�ாதி்கள் இரு வய்கைாை 

யடரமினி்கய்ள உற்த்்த யேய்கின்றை. 

அயவ ைாயவ?

22. ்காஸ்மிட்கய்ள வி்ளக்கி அவறய்ற 

்ைன்டுத்துவ்தால் விய்ளயும் �னயம்கய்ள 

வி்ளக்கு்க.

23. குச்ளானிங டி.என.ஏ துண்டில் 

்ாக்டீரிசைாஃச்ஜின உ்சைா்கத்ய்த 

வி்ளக்கு்க.

24. எக்ஸ்பியரஷஷன ்கடத்தி்கள் என்றால் 

எனை?

25. பி்ளாஸ்மிட குச்ளானிங (யவக்டார) ்கடத்தி 

PUC19-ஐ வயர்டம் மூலம் விவரி.

26. எவ்வாறு ்கானஜீச்கஷனுயடை இைறய்க 

நி்கழ்வு அநநிை மர்ணு ்கடத்்தலுக்கு 

உ்தவுகி்றது?

27. மறுசேரக்ய்க டி.என.ஏ ய்தாழில்நுட்த்தில் 

உள்்ள நியல்கய்ள வரியேப்டுத்து்க.

28. RAPD மறறும் RFLP விவாதிக்்கவும்.
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செய்முறை

நுண்ணுயிரியல்
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வகுப்பு 12 நுண்ணுயிரியல் செய்முறை றையயடு

செய்முறைைள்:

1. தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட் –இல் கிராம் சாயமமற்றுதல்.

2. LPCB பயனபடுத்தி ஈர மமௌனட்டினால் பூஞ்ச்ய (ஆஸ்மபர்ஜில்்லஸ் / மியுக்கர் ்ரமசாபஸ்) 

அ்ையாளம் ்காணுதல்.

3. இரத்தத்்த வ்்கபபடுத்துதல் 

4. இரத்தம் சாயம் ஏற்றுதல்

5. ம்கட்ைம்லஸ் (catalase) மசாத்ன

6. ்வைால் (WIDAL) மசாத்ன (நழுவச் மசாத்ன)

7. மவர் முடிச்சு்களிலிருந்து ்ரமசாபியம் மற்றும் அதன தனி்மபபடுத்துதலின மசயல்விளக்கம்.

ஸ்பாட்டர்ஸ:

I A) மபாதிரிப்ச்பாருள்ைள்:

1. பயிறு தாவரங்களின மவர் முடிச்சு்கள்

2. மவர்க்கை்்லத் தாவரத்தின டிக்கா இ்்லப புள்ளி

3. ்காளான

4. மணல் பூச்சி

5. அஸ்்காரிஸ்

II B) நழுவம்:

1. எனைமீபா ஹிஸ்மைாலிடிட்்காவின சிஸ்ட்

2. மபனசிலியம் இனங்கள்

3. ்மகமராஃபி்லாரிமய

4. அஸ்்காரிஸ் ்லம்பிரி்காயமைஸ்்களின முட்்ை

5. நாஸ்ைாககின மெட்டிமராசிஸ்ட்்கள்

6. அமி்ல திை மபசில்்்ல (Acid Fast Bacilli)

III C. ஸ்பாட்டர்:

1. கிர்பி மபாயர் (Kirby Bauer Technique) ஆனடிபயாட்டிக உணர்வுத்திறன மசயமு்ற அ்மபபு

2. அமி்லம் மற்றும் வாயு உற்பத்தி்யக ்காட்டும் சர்க்க்ர மநாதித்தல் குழாய

3. அ்கமராஸ் மெல் எ்லகட்மராமபாமரசிஸ் (மினனாற்பகுபபு) ்கருவி

4. ம்கட்டுப மபான உணவு

செய்முறை யேர்வுகைபான மபாதிரி வினபா

I. முேனறம செய்முறை (ஏயேனும் ஒனறு):  9X1=9 மதிப்ச்ண்ைள்

1. ம்காடுக்கபபட்டுள்ள மாதிரியில் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்) ்காணபபடும் பாகடீரியாவின கிராம் 

வி்ன தன்ம்ய தீர்மானிக்கவும்.

2. ம்காடுக்கபபட்டுள்ள பூஞ்ச ஆஸ்மபர்ஜில்்லஸ் அல்்லது மியூக்கர் அல்்லது ்ரமசாபஸ் அதன 

நுணமணாககிப பணபு்களின அடிபப்ையில் எனப்தக இனம்்காணவும்.

3. ம்காடுக்கபபட்டுள்ள இரத்த மாதிரியின இரத்தப வ்்க்ய தீர்மானிக்கவும்.
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4. ஃபீல்ட்ஸ் சாயத்்த பயனபடுத்தி இரத்தத்்த சாயமமற்றி எரித்மரா்சட்டு்கள் மற்றும் 

லியூகம்கா்சட்டு்க்ளக ்கணைறியவும்.

5. ம்காடுக்கபபட்ை வளர்பபு ம்கட்ைம்லஸ் பாசிட்டிவா எனப்த ்கணைறியவும்.

II. ஸ்பாட்டர்ஸ

 A) மாதிரி - 2 மதிபமபண்கள்

 B) நழுவம் - 2 மதிபமபண்கள்

 C) ஸ்பாட்ைர் - 2 மதிபமபண்கள்

1. ேயிர் / இடலி மபாவு / ஈஸட ஆகியவறறை சைபாண்டு கிரபாம் ெபாயயமறறுேல்:

யநபாகைம்:

 ம்காடுகபபட்ை மாதிரியில் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்) உள்ள பாகடீரியாவின கிராம் தன்ம்ய 

கிராம் சாயமமற்றுதல் மசயல்மு்றயில் உறுதி மசயதல்.

அடிப்்ற்ட ேத்துவம்:

 கிராம் சாயமமற்றபடும் வி்னயின அடிபப்ையில் பாகடீரியாக்கள் கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் 

மந்கடிவ் எனற இரணடு மபரிய குழுக்களா்க பிரிக்கபபடுகிறது. கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியா்வவிை, 

கிராம் பாசிடிவ் தடிமனான மபபடிமைாகி்னக்க்ள ம்காணடுள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் 

பாகடீரியா்வ விை கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியாவின மசல் சுவரின ம்காழுபபு பகுதி அதி்கமா்க 

உள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியா இரணடும் கிரிஸ்ைல் ்வ்லட் 

எனனும் முதன்மயான சாயத்்த ஏற்று ஊதா நிறத்தில் ்காணபபடும். நிறம் நீக்கம் மசயவதால், 

கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியாவின து்ள்கள் மற்றும் ஊடுருவுத்திறன அதி்கமாகுவதால் கிரிஸ்ைல் 

்வ்லட் – அமயாடின கூட்ை்மபபு மவளிமயறுகிறது. மமலும், கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியா இறுதி 

சாயமான சாஃபரனி்ன ஏற்று சிவபபு நிறமா்க ்காணபபடும். எனமவ, கிராம் சாயமமற்றிய பின 

பாகடீரியா்வ நுணமணாககியில் உற்று மநாக்கபபடும்மபாழுது, கிராம் பாசிடிவ் பாகடீரியா 

ஊதா நிறத்திலும், கிராம் மந்கடிவ் பாகடீரியா சிவபபு நிறத்திலும் ்காணபபடுகினறன.

யேறவயபானப் ச்பாருள்ைள்:

1. சுத்தமான நழுவம்

2. இனாகும்லஷன வ்ளயம் (்நகமராம் வ்ளயம்)

3. ம்காடுக்கபபட்ை மாதிரிபமபாருள் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்)

4. கிரிஸ்ைல் ்வ்லட்

5. கிராம்ஸ் அமயாடின

6. நிறம் நீககி (அசிமைான அல்்கொல்)

7. சாபரானின

8. வா்்ல வடிநீர் 

செய்முறை:

1. ம்காடுக்கபபட்டுள்ள நுணணுயிர் வளர்ப்ப ஒரு வ்ளயம் முழுக்க எடுத்து நழுவத்தின மமல் 

்வக்கவும்.

2. ஒரு பூச்்ச (Smear) தயார் மசயது, அ்த மவபபம் ம்காணடு நி்்லநிறுத்தவும்.

3. பூச்்ச ஒரு நிமிைம் கிரிஸ்ல் ்வ்லட் ம்காணடு நிறபபவும்.‘

4. பின நழுவத்்த மமதுவா்க ்கழுவவும்.

5. ஒரு நிமிைத்திற்கு கிராம்ஸ் அமயாடி்ன பூச்சின மமல் இைவும்.

6. பின நழுவத்்த நீரினால் ்கழுவவும். அசிமைான ஆல்்கொல் ம்காணடு நிறம் நீக்கவும்.

7. உைனடியா்க நழுவத்்தக ்கழுவவும்.
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8. ஒரு நிமிைத்துககு சாபரனின ம்காணடு பூச்்ச நிறபபவும்.

9. ்கழுவிய பின ்காற்றில் உ்லர விைவும்.

10. உயர் திறன மற்றும் எணமணய மூழகு மபாருளாருகு ம்காணடு நழுவத்்த உற்று மநாக்கவும்.

11. ்கணைறிந்த்த பதிவு மசயயவும்.

்்டம்: (ஏயேனும் ஒரு ்்டம்)

    

ைண்்டறிேல் அட்டவறண: (ஏயேனும் ஒரு வடிவம் மறறும் ெபாயம்)

வரிறெ 

எண்.

புைத்யேபாறைவியல்

(Morphology)
சீரறமப்பு

றெடய்டபாபிளபாெம் 

நிைம்

பினனணி 

நிைம்

ச்பாருள் 

விளகைம்

1 குச்சி வடிவம் (bacilli)
தனித்த 

சஙகிலி்கள்
ஊதா நிறமற்றது கிராம் பாசிடிவ்

2
நீள் முட்்ை வடிவ 

ஈஸ்ட் மசல்்கள்

தனித்த 

அரும்பு்கள் 

(budded)

ஊதா நிறமற்றது கிராம் பாசிடிவ்

முடிவு:

 ம்காடுக்கபபட்ை மாதிரிபமபாருளில் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்) உள்ள பாகடீரியா்வ கிராம் சாயமமற்றும் 

மு்றயில் சாயமமற்றிய பின அ்வ கிராம் பாசிடிவ் சஙகிலி மதாைரில் உள்ள குச்சி வடிவ பாகடீரியா என 

அறியபபட்ைது.

2. LPCB ் யன்டுத்தி ஈர சமௗனடினபால் பூஞ்றெறய (ஆஸச்ர்ஜில்ேஸ 

/ மியூைர் / றரயெபா்ஸ) அற்டயபாளம் ைபாணுேல்

யநபாகைம்:

  ்லாகமைாபீனால் ்காட்ைன புளூ சாயத்்த பயனபடுத்தி ஈர மமௌணட் மு்றயினால் ம்காடுக்கபபட்ை 

பூஞ்ச்ய / (ஆஸ்மபர்ஜில்்லஸ் அல்்லது மியூக்கர் அல்்லது ்ரமசாபஸ்) நுணமணாககி பணபு்களின 

அடிபப்ையில் அ்ையாளம் ்கணைறிதல்.

அடிப்்ற்டத்ேத்துவம்:

 இ்ழ பூஞ்சயின ்மகமராஸ்ம்காபிக புறத்மதாற்றப பணபு்களான வடிவம், அளவு மற்றும் 

ஸ்மபார்்கள் மற்றும் ்ெபபாவின சீர்மபபு ஆகியவற்றினால் இனம் ்காணபபடுகிறது. பூஞ்ச 

யூம்கரிமயாட்டு்களாகும். அ்வ ஒரு மசல் ஈஸ்டில் இருந்து ப்லமசல் உயிரியான ்காளான வ்ர 

உள்ளைககியது. இ்வ ஸ்மபார்்க்ள உற்பத்தி மசயவதன வாயி்லா்க இனபமபருக்கம் மசயகினறன.

 ஆஸ்மபர்ஜில்்லஸ், மியூக்கர் மற்றும் ்ரமசாபஸ் ஆகிய்வ மபாதுவான பூஞ்சயாகும். அ்வ்கள் இ்ழ 

வடிவ ்ெபபாக்க்ள ம்காணைன ்ெபபாக்களின மதாகுபபு ்மசீலியம் எனபபடும்.்லாகமைாபீனால் 

்காட்ைன புளூசாயத்்த பயனபடுத்தி ஒரு எளிய ஈர மமௌனட் மசயல்மு்றயினால் ஸ்மபார்்கள் மற்றும் 

்ெபபாக்களின புறத்மதாற்றத்்த இனம்்காண முடியும்.
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 இச்சாயத்தில் உள்ள பீனால் உயிரி்ய ம்கால்லுகிறது. ்லாகடிக அமி்லம் பூஞ்சயின அ்மப்ப 

பாது்காககிறது. பூஞ்ச மசல் சுவ்ர ்காட்ைன புளூசாயம் சாமமற்றுகிறது.

பூஞ்றெ றஹப்்பாவின ்ண்புைள் ஸய்பார்ைளின ்ரவல்

ஆஸ்மபர்ஜில்்லஸ் சிற்றினம் இ்ைசுவருள்ள ம்கானிடிமயாஸ்மபார் 

ம்கானிடியா்வத் தாஙகுகிறது.

மியூ்கர் மற்றும் ்ரமசாபஸ் 

சிற்றினம்.

இ்ைசுவரற்ற ஸ்மபாராஞசிமயாமபார் 

ஸ்மபாராஞசிமயாஸ்மபார் 

ம்காணை ஸ்மபாராஞசியத்்தத் 

தாஙகுகிறது

யேறவயபானப்ச்பாருடைள்:

 சுத்தமான நழுவம்

 மமல்லியக்கணணாடி சில்லு (cover slip)

 ஃமபார்மசபஸ் (இடுககி்கள்)

 பூஞ்ச பிரிககும் ஊசி்கள்

 வாவ்்ல வடிநீர்

 ்லாகமைா பீனால் ்காட்ைன புளூ சாயம்

செய்முறை:

1. சுத்தமான நழுவத்்த எடுத்துகம்காள்ளவும்.

2. ஒரு மசாட்டு தணணீ்ர நழுவத்தின மமல் ்வக்கவும்.

3. ஃமபார்மசபஸ் உதவியுைன பூஞ்ச ்மசீலியத்்த நழுவத்தின மமல் உள்ள தணணீரில் 

்வக்கவும்.

4. இ்ழ்க்ளப (்ெபமபா) பூஞ்ச பிரிககும் ஊசியால் பிரிக்கவும்.

5. ஒரு துளி ்லாகமைாபீனால் ்காட்ைன புளூ சாயத்்த மசர்க்கவும்.

6. ்காற்றுக குமிழி உருவாத்்லத் தவிர்த்து மமல்லிய ்கணணாடி சில்லு்வ அதன மீது 

்வக்கவும்.

7. கு்றந்த திறன மற்றும் உயர்ந்த திறன மபாருளருகு வில்்்லயின வழிமய உற்று 

மநாக்கபபைமவணடும்.

8. ்கணைறிந்த்த ம்காணடு பூஞ்ச்ய அ்ையாளம் ்காணபபை மவணடும்.

்்டம்:

   

ைண்்டறியப்்ட்டறவ:

 ஸ்மபாராஞசியா்வத் தாஙகும் இ்ழ வடிவ ்ெபமபா ்கணைறியபபட்ைது.

முடிவு:

 ம்காடுக்கபபை மாதிரியில் உள்ள பூஞ்ச்க்ள ்கணைறிய ்லாகமைாபீனால் பயனபடுத்தி ஈர 

மமௌனட் மசயயபபட்ைது. ஸ்மபாராஞசிமயாஸ்மபார்்க்ளத் தாஙகும் ஸ்மபாராஞசியம் ம்காணை 
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்ெபமபா ்கணைறியபபட்ைது. ஆ்்கயால், பூஞ்ச மியூக்கர் சிற்றினத்்த ஒத்துள்ளது எனறு 

அறியபபட்ைது.

3. இரத்ேத்றே வறைப்்டுத்துேல்:

யநபாகைம்:

 நழுவ திரட்சி மசாத்ன (Slide Agglutination Test) ம்காணடு ம்காடுக்கபபட்டுள்ள இரத்த மாதிரியின 

வ்்க்ய தீர்மானித்தல்.

அடிப்்ற்டத் ேத்துவம்:

 ஒரு நபரிலிருந்து மற்மறாரு நபருககு இரத்த மாற்றம் மசயவதற்கு முன, இரத்த வ்்கபபடுத்துதல் 

அடிபப்ையானதாகும். மபற்மறார் சர்ச்்ச மற்றும் மருத்துவம் சார் சட்ை பிரச்ச்ன்க்ள தீர்பளிக்க 

இது பயனுள்ளதாகும். இரத்த சிவபபு (RBC) அணுக்கள் இரத்த வ்்க ஆனடிமெ்ன ம்காணைது. 

இரத்த வ்்க ஆனடிென்களின எதிர்பமபாருள்்கள் (antibodies) இரத்த பிளாஸ்மாக்களில் 

இருககினறன. இரத்தத்்த வ்்கபபடுத்துவதற்கு ஆனடிமென ்காரணியாகிறது. மபாதுவா்க 

ஆனடிமென்க்ள ம்காணடு இரத்த வ்்க உறுதிமசயயபபடுகிறது. ஒரு நபரின RBCக்கள், 

அதன மதாைர்பு்ைய ஆனடிசீரத்துைன ்க்லக்கபபடும்மபாது, ஆனடிமென எதிர்பமபாருள் 

எதிர்வி்ன்களினால் திரட்சி உணைாகிறது.

யேறவயபானப் ச்பாருடைள்:

1. இரத்த மாதிரி உ்றயாத இரத்தம்

2. சுத்தமான பஞசு

3. சுத்தமான ்லானமசட் அல்்லது நுணணுயிர் நீக்கம் மசயத ஊசி

4. சுத்தமான உ்லர்ந்த ப்ச படியாத நழுவம் அல்்லது மவள்்ள ஓடு

5. பல் குச்சி்கள் (tooth picks)

6. குறியீடு மபனா

7. வணி்க ரீதியில் கி்ைககும் ஆனடி A  சீர (sera), ஆனடி B  சீரா, ஆனடி D சீரா

செய்முறை:

1. ஸ்பிரிட் ம்காணடு நுணணயிர் நீக்கம் மசயதபின விர்்லக குத்தவும்.

2. இரத்தத்்த A, B மற்றும் D எனக குறியீைபபட்ை நழுவத்தின மமல் ஒவ்மவாரு துளியா்க 

்வக்கவும்.

3. A, B மற்றும் D ஆனடிசீரத்்த மு்றமய A, B மற்றும் Dயில் ஒரு துளி மசர்க்கவும்.

4. ஒவ்மவான்றயும் தனித்தனி பல்குச்சி்க்ள பயனபடுத்தி ்க்லக்கவும்.

5. இரணடு நிமிைங்கள் ்காத்திருந்து பின பி்ணதல் எதிர்வி்ன்யக ்கவனிக்கவும். அபபடி 

ஏமதனும் இருபபின நுணமணாககியில் உற்று மநாககி உறுதி மசயயவும்.

6. முடிவு்க்ள விளககி அறிக்்க பதிவீடு மசயயவும்.

விளகைம்:

1. திரட்சி A யில் இருபபின இரத்தப பிரிவு A ஆகும்.

2. திரட்சி  Bயில் ்காணபபட்ைால் இரத்தபபிரிவு B ஆகும்.

3. A மற்றும் B இரணடிலும் திரட்சி இருந்தால் இரத்தபபிரிவு AB ஆகும்.

4. A மற்றும் B இரணடிலுமம திரட்சி இல்்்ல எனில் இரத்தப பிரிவு O ஆகும்.

5. திரட்சி D ்காணபபட்ைால் இரத்த வ்்க Rh(D) பாசிட்டிவ் ஆகும்.

6. Dயில் திரட்சி இல்்்ல எனில் இரத்தப வ்்க Rh(D) மந்கட்டிவ் ஆகும்.
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்்டம்: (ஏயேனும் ஒனை முடிறவப் ச்பாருத்து).

ைண்்டறியப்்ட்டது: (இரத்தப பிரிவின வ்்க்யக ம்காணடு மாறுபடும். ஒரு உதாரணம் கீமழ 

ம்காடுக்கபபட்டுள்ளது). A, B மற்றும் Dயில் திரட்சி ்காணபபட்ைது.

முடிவு:

 ம்காடுபபட்ை இரத்த வ்்க்ய நழுவ திரட்சி மசாத்னயினால் (Slide Agglitination Test) AB+ve 

எனறு ்கணைறியபட்ைது.

4. இரத்ேத்றேச் ெபாயயமறறுேல்:

யநபாகைம்: 

 இரத்தபபூச்சு்ய (blood smear) தயார் மசயது, ஃபீல்ட்ஸ் சாயம் ம்காணடு சாயமமற்றி அதில் 

எரித்மரா்சட்டு்கள் மற்றும் லூயூகம்கா்சட்டு்க்ள ்கணைறிதல்.

 அடிபப்ைத் தத்துவம்:

   எரித்திமரா்சட்டு்கள் மற்றும் இரத்த தட்டு்க்ள ்கணககீடு மசயயவும், லூயூகம்கா்சட்டு்களின 

மவறுபாடு மற்றும் அதன புறத்மதாற்றத்்த மதிபபீ மசயயவும் இரத்த பூச்சு பயனபடுத்தபபடுகிறது. 

மத்வ எனில், இரத்த தட்டு்கள் மற்றும் லூயூகம்கா்சட்டு்களின எணணிக்்க்ய மதிபபீடு 

மசயயவும் பயனபடுத்தபபடுகிறது. மமலும் இது பிளாஸ்மமாடியம் மபானற இரத்ததில் இருககும் 

ஒட்டுணணி்க்ள ஆயவுமசயவதற்கும் பயனபடுத்தபபடுகிறது.

 பீல்ட்ஸ் சாயம் எனபது மராமமனாஸ்கி சாயம் ஆகும். இது இரத்த மாதிரிப மபாருள்்க்ள 

வி்ரந்து மசயமு்ற படுத்துவதற்கு பயனபடுத்தபபடுகிறது. இது மமல்லிய மற்றும் இரத்த 

பை்லத்்த சாயமமற்றுவதற்கு பயனபடுகிறது. பீல்ட்ஸ் சாயம் இரு மவறுபபட்ை சாயங்க்ள 

ம்காணடுள்ளது. (பீல்ட்ஸ் சாயம் A  மற்றும் பீல்ட்ஸ் சாயம் B). பீல்ட்ஸ் சாயம் A எனபதில் பாஸ்மபட் 

மசறிவு மாறாதாஙகி ்க்ரச்சலில் மமத்திலீன புளூ மற்றும் அசூர் ்க்ரயபபட்டுள்ளது. இதுமவ 

பீல்ட்ஸ் சாயத்தின ்கார கூறாகும். பீல்ட்ஸ் சாயம் B ஆனது மசறிவு மாறாதாஙகி ஈமயாசின Y்ன 

ம்காணடுள்ளது. இது சாயத்தின ்கார கூறாகும். இந்த சாயத்தின ்கார மற்றும் அமி்ல கூறு்கள், 

மசல்்களுககு பயனபடுத்தபபடும் மபாது மவவ்மவறு நிறங்க்ள மதாற்றுவிககிறது. இ்வ 

நி்்லநிறுத்தியா்க பயனபடுத்தபபடும். மமத்தனால், நழுவத்தில் எந்தமவாரு கூடுதல் மாற்றங்கள் 

நி்கழ அனுமதிபபதில்்்ல. புற இரத்த மவள்்ள மசல்்களின ்கார கூறு (்சட்மைாபிளாசம்) அமி்ல 

சாயத்தால் சாயமமற்றபபடுகிறது. மசல்லின அமி்ல கூறு்களான உட்்கருவில் உள்ள நியூகளிக 

அமி்லம் ்கார சாயத்்த ஏற்று நி்லத்தில் இருந்து ஊதாவா்க நிறமமற்றபபட்டு ்காணபபடும். 

மசல்்களில் நடுநி்்ல கூறு்கள் பீல்ட்ஸ் சாயம் A மற்றும் B இரணைனாலும் சாயமமற்றபபட்டு 

இருககும்.

யேறவயபான ச்பாருடைள்:

1. பஞசு

2. ஸ்பிரிட்

3. இரத்த மாதிரி
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4. சுத்தமான நழுவங்கள்

5. மமத்தனால் நி்்லபபடுத்தும் மபாருள்

6. பீல்ட்ஸ் சாயம் A மற்றும் பீல்ட்ஸ் சாயம் B

செய்முறை:

1. ஸ்பிரிட் ம்காணடு நுணணுயிர் நீக்கம் மசயதபின விர்்லக குத்தவும்.

2. நழுவத்தின ஒரு மு்னயிலிருந்து, சுமார் 1-2 மச.மீ அளவில் சிறு இரத்தத் துளி்ய ் வக்கவும்.

3. தாமதிக்காமல் மற்மறாரு நழுவத்்த 45° ம்காணத்தில் அந்த துளியுைன மதாைர்பு ம்காள்ள 

்வக்கவும்.

4. அ்த சுமார் 2மச.மீ2 அளவிற்கு பரபபவும். (இரத்த பை்லத்்த ஒளி ஊடுருவும் அளவிற்கு 

மமல்லியதா்கப பரபபவும்).

5. மமல்லிய இரத்த பை்லத்்த ்காற்றில் உ்லர்த்திய பின, ஒரு நிமிைத்துககு மமத்தனாலில் மூழ்கச் 

மசயயவும் அல்்லது ஒரு நிமிைத்துககு மமத்தனால் ம்காணடு நி்்லபடுத்தவும்.

6. நழுவத்்த ஃபீல்ட் சாயம் A-ல் 2-3 மநாடி்களுககு மமல் இட்டும் மூழ்கச் மசயயவும்.

7. பினபு தழுவத்்த அ்த வா்்ல வடிநீர் (distilled water) ம்காணடு ்கழுவவும்.

8. நழுவத்்த ஃபீல்ட் சாயம் B-ல் 2-3 மநாடி்களுககு மமல் இட்டும் மூழ்கச் மசயத பின வா்்ல 

வடிநீர் ம்காணடு ்கழுவவும்.

9. இபமபாழுது பூச்்ச ்காற்றில் உ்லர ்வத்த பின நுணமணாககியில் உற்றுமநாக்கபபை 

மவணடும்.

்்டம்:

     

ைண்்டறியப்்ட்டறவ:

செல்லின வறை றெடய்டபாபிளபாெத்தின 

நிைம்

உடைருவின நிைம் துைள்ைளின நிைம்

RBC இளஞசிவபபு (pink) - -

WBC’s 

(லூயூகம்கா்சட்டு்கள்)

- - -

நியூட்மராஃபில் இளஞசிவபபு (pink) நீ்லம் இளம் ஊதா

ஈசிமனாஃபில் இளஞசிவபபு (pink) நீ்லம் ஆரஞசு

மபமசாஃபில் இளஞசிவபபு (pink) நீ்லம் அைர் நீ்லம் ்கருபபு 

லிம்மபா்சட் நீ்லம் ஊதா -

முடிவு:

 பீல்ட்ஸ் சாயம் பயனபடுத்தி இரத்தம் சாயமமற்றபபட்ைது. அதில் எரித்மரா்சட்டு்கள் மற்றும் 

லூயூகம்கா்சட்டு்கள் நுணமணாககியில் உற்று மநாக்கபபட்ைன.
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5. யைட்டயேஸ (Catalase) யெபாேறன:

யநபாகைம்:

 ம்காடுக்கபபட்ை நுணணுயிர் வளர்பபு ம்கட்ைம்லஸ் பாசிட்டிவா எனப்த ம்கட்ைம்லஸ் மசாத்ன மசயது 

அறிதல்.

அடிப்்ற்டத் ேத்துவம்:

 ்ெட்ரென மபராக்ஸைடுவிலிருந்து (H2O2) ஆகஸிெ்ன மவளிபபடுத்த வி்னயூககியா்க 

மசயல்படும ம்கட்ைம்லஸ் மநாதி நுணணுயிர் வளர்பபில் இருபப்த அறிய ம்கட்ைம்லஸ் 

மசாத்ன மசயல் விளக்கமளிககிறது. ஸ்மை்பம்லா்காக்்க மபானற ம்கட்ைம்லஸ் உற்பத்தி 

மசயயும் பாகடீரியாவில் இருந்து. ஸ்ட்மரபமைா்காக்்க மபானற ம்கட்ைம்லஸ் உற்பத்தி மசயயாத 

பாகடீரியாவிைம் இருந்து மவறுபடுத்த இந்த மசாத்ன பயனபடுத்தபபடுகிறது.

 ்ெட்ரென மபராக்ஸைடு மநாதியானது வி்னயூக்க மசயது அ்த ஆகஸிென மற்றம் நீரா்க 

பிளவுர மசயகிறது. நுணணுயிர் வளர்பபில் ம்கட்ைம்லஸ் மநாதி இருபப்த அறிய சிறிதளவு 

நுணணுயிர் வளர்பபி்ன H2O2னுைன வி்ன புரிய மசயயும்மபாழுது, ஆகஸிென குமிழி்கள் 

மவ்கமான மவளிமயறினால் ம்கட்ைம்லஸ் மநாதி இருபப்த உறுதிமசயய்லாம். நுணணுயிர் 

வளர்பபானது குமி்ழ மவளிமயற்றமம்லா அல்்லது வலு இழந்த குமி்ழ்ய மவளிமயற்றினாம்லா 

அ்வ ம்கட்ைம்ல மநாதி்ய உற்பத்தி மசயயவில்்்ல எனப்த உறுதிமசயய்லாம். 24 

மணிமநரத்திற்கு மம்லான வளர்ப்ப இச்மசாத்னககு பயனபடுத்தககூைாது.

யேறவயபானப் ச்பாருடைள்:

1. நழுவங்கள்

2. நிகமராம் வ்ளயம் அல்்லது பல்குச்சி

3. 24 மணிமநர வளர்பபு

4. 3% ்ெட்ரென மபராக்ஸைடு

5. ட்ராபபர்

செய்முறை:

நழுவ முறை:

1. நிகமராம் வ்ளயம் அல்்லது பல் குச்சி்ய பயனபடுத்தி ஒரு சிறிய அளவி்லான நுணணுயிர் 

குழு்வ, சுத்தமான உ்லர்ந்த ்கணணாடி நழுவத்தின மமற்பரபபில் ்வக்கவும்.

2. ஒரு துளி 3% H2O2்வ ்கணணாடி நழுவத்தில் உள்ள வளர்பபினமமல் ்வக்கவும்.

3. ஆகஸிென குமிழி்கள் உருவாவ்த உற்று மநாக்கவும்.

்்டம்:

     

ைண்்டறியப்்ட்டறவ:

 (வளர்ப்ப மபாருத்து ஏமதனும் ஒன்ற குறிபிடு்க).

்பாசிடடிவ்:

 ஏராளமான குமிழி்கள் உருவாக்கபபட்ைது, சுறுசுறுபபான மசயலில் குமிழதல்.
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எடுத்துகைபாடடுைள்:

 ஸ்மைஃ்பம்ல்காக்்க, எஸ்சரிஸ்சியா ம்கா்்ல, எனமைமராபாகைர், கமளபசிமயல்்லா, ஷிம்கல்்லா, 

எர்சினியா, சூமைாமமானஸ்.

சநைடடிவ்:

 சி்ல குமிழி்கள் உருவாக்கபபட்ைது அல்்லது குமிழி்கள் இல்்்ல.

எடுத்துகைபாடடுைள்:

 ஸ்ட்மரபமைா்காக்கஸ் மற்றும் எனடிமரா்காக்கஸ் சிற்றினம்.

முடிவு:

 ம்காடுக்கபபட்ை நுணணுயிர் வளர்பபு ம்கட்ைம்லஸ் பாசிட்டிவ் எனற ம்கட்ைம்லஸ் மசாத்னயால் 

அறியபபட்ைது.

6. றவ்டபால் யெபாேறன (நழுவமுறை யெபாேறன):

யநபாகைம்:

 ம்காடுக்கபபட்டுள்ள ஊநீரில் சால்மமாமனல்்லா ஆனடிென்களுககு எதிரான எதிர்மபாருள்்க்ள 

(antibodies) ்வைால் மசாத்னயினால் மசயல் விளக்கம் அறிதல்.

அடிப்்ற்டத் ேத்துவம்:

 ்வைால் மசாத்ன எனபது குைற்்காயச்சல் அல்்லது ்ைபபாயடு ்காயச்ச்்லக பரிமசாதிக்க 

பயனபடுத்தபபடும். ஒரு ஊநீரியல் (Serological) மசாத்னயாகும். ்ைபபாயடு அல்்லது 

குைற்்காயச்ச்்ல சால்மமாமனல்்லா எனட்டிரி்கா (சால்மமாமனல்்லா ்ைபி அல்்லது 

ஸைால்மமாமனல்்லா பாரா்ைபபி) எனனும் கிராம மந்கட்டிவ் உணைாக்கபபடுகிறது. 

சால்மமாமனல்்லா அவற்றின மசல் சுவரில் O-ஆனடிெ்னயும் ்க்சயி்ழயில் 

H-ஆனடிெ்னயும் மபற்றிருககிறது. மதாற்றுதலின மபாது இந்த ஆனடிென இரத்தத்தில் 

மவளிபபடுத்தபபடும் குறிபபிட்ை எதிர்மபாருள்்க்ள உற்பத்தி மசயய உை்்ல ஊககுவிககிறது. 

ஆனடிென – ஆனடிபாடி அ்ணவி்ன ்கணைறியும் மசாத்ன ஆகும். ்ைபபாயடினால் 

பாதிக்கபபட்ை மநாயாளின ஊநீரில் உள்ள குறிபபிட்ை எதிர்மபாரு்ள ்கணைறிய ்வைால் 

மசாத்ன பயனபடுத்தபபடுகிறது. இந்த குறிபபிட்ை எதிர்மபாருள்்க்ள மநாயமதாற்றிய (்காயச்சல்) 

ஆறு நாட்்களுககுப பின மநாயாளியின சீரத்தில் ்கணைறிய்லாம்.

 சால்மமாமனல்்லா ்ைஃபி மசல் சுவரில் O ஆனடிெ்னயும் ்க்சயி்ழயில் H ஆனடிெ்னயும் 

மபற்றிருககும். சால்மமாமனல்்லா பாரா்ைஃபி A மற்றும் S ்ைஃபி Bயும் கூை அவற்றின மசல் 

சுவரில் O ஆனடிெ்னப மபற்றிருககும். ஆனால், அவற்றின ்க்சயி்ழயில் மு்றமய AH மற்றும் 

BH ஆனடிென ம்காணடுள்ளது. ்வைால் மசாத்னயானது ம்கால்்லபபட்ை சால்மமாமனல்்லா 

பாகடீரியாவின ்க்ல்வ.  குறிபபிட்ை ஆனடிென்களான O,H,AH மற்றும் BH-்ச, மநாயாளியின 

ஊநீருைன ்க்லபபதினால் குறிபபிட்ை ்ைஃபாயடு எதிர்மபாருள்்க்ளக ்கணைறியும் திரட்சியாதல் 

மசாத்னயாகும். 

யேறவயபான ச்பாருள்ைள்:

1. புதியதா்க எடுக்கபபட்ை சீரம்

2. சாயமமற்றபபட்ை சால்மமாமனல்்லா ஆனடிென்க்ள ஐந்து குபபி்களில் (vials) ம்காணை 

முழு்மயான ஆயவுக ்கருவிப மபட்டி.

• சா.்ைஃபி _____________ O ஆனடிென

• சா.்ைஃபி _____________H ஆனடிென

• சா.பாரா்ைஃபி _____________AH ஆனடிென

• சா.பாரா்ைஃபி _____________BH ஆனடிென

 ்வைால் பாசிட்டிவ் ்கட்டுபபாடு: (ஒபபீடு)

்வைால் மசாத்ன அட்்ை அல்்லது நழுவம் குச்சி
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செய்முறை:

• ்வைால் மசாத்ன்ய இருமு்ற்களில் மசயய முடியும் - ஒனறு, நழுவத்்த பயனபடுத்தி 

வி்ரவான மசாத்ன மற்றும் மற்மறானறு குழாயாய மசாத்ன. இதன முடிவு்கள் ஒரு இரவு 

இனகுமபஷனுககு பினனர் கி்ைக்கபமபற்லாம்.

விறரவபான நழுவ யெபாேறன:

1. ஆயவுக ்கருவிப மபட்டியில் ம்காடுக்கபபட்டுள்ள ்கணணாடி நழுவம் அல்்லது மசாத்ன 

அட்்ை்ய நனகு சுத்தம் மசயது அ்த உ்லர்த்தவும்.

2. மசாத்ன அட்்ையில் உள்ள வட்ைங்க்ள (1,2,3,4,5&6) O, H, AH, BH, மந்கட்டி்ல ்கனட்மரால், 

பாசிட்டிவ் ஒபபீடு எனப குறியிைவும்.

3. ஒரு துளி நீர்த்தபபைாத மசாத்ன சீரத்்த ஒவ்மவாரு குறியிைபபட்ை நானகுவட்ைத்திலும் (1,2,3 

& 4) (அதாவது O, H, AH and BH) ்வக்கவும், மற்றும் வட்ைம் 5-ல் மந்கட்டி ஒபபீடு சீரத்்தயும், 

வட்ைம் 6-ல் பாசிட்டிவ் ஒபபீடு சீரத்்தயும் ்வக்கவும்.

4. ஒரு துளி  O, H, AH மற்றும் BH ஆனடிெ்ன மு்றமய 1,2,3 மற்றும் 4 எனறு குறியிட்ை 

வட்ைங்களில் இைவும். வட்ைம் 5-ல் ஆனடிென மசர்க்கவும்.

5. தனித்தனி பயனபாட்ைாளர் குச்சியால் ஒவ்மவாரு வட்ைத்திலுள்ள மபாரு்ளயும் ்க்லந்து 

வட்ைத்தின முழுப பகுதி்யயும் நிரபபமாறு பரபபவும்.

6. மசாத்ன அட்்ை்ய ஒரு நிமிைம் வ்ர முனனும் பினனுமா்க அ்சய மசயது திரட்சி்ய 

உற்று மநாக்கவும்.

்்டம்:

     

ைண்்டறியப்்ட்டறவ:

 ஒரு நிமிைத்திற்குள் O மற்றும் H எனறு குறிபபிட்ை வட்ைத்தில் திரட்சி ்கணைறியபபட்ைது. இது ஊநீர் 

மாதிரியில், சால்மமாமனல்்லா ் ைஃபி ஆனடிென்களுககு எதிரான எதிர்பமபாருள்்கள் உள்ள்த 

குறிககி றது.

 எதிர்மபாருளு்ைய ்ைட்ைர் (titre) அளவு மதிபபீட்டிற்்கான குழாய மசாத்ன அல்்லது அளவீட்டு 

நழுவச் மசாத்ன்யத் (quantitiative slide test) மதாைரவும்.

முடிவு:

 துரிதமான நழுவ திரட்சி ்வைால் மசாத்ன்ய பயனபடுத்தி எதிர்மபாருள்்கள் 

்கணைறியபபட்ைன. சால்மமாமனல்்லா ்ைஃபியின O மற்றும் H ஆனடிென்களுககு எதிரான 

எதிர்மபாருள்்கள் சீரத்தில் ்கணைறியபபட்ைன.

7. யவர்முடிச்சுைளிலிருககும் றரயெபாபியத்றே 

செயல் விளகைம் செய்து அேறன ேனிறமப்்டுத்துேல்:

யநபாகைம்:

 மவர்முடிச்சு்களில் இருககும் ்ரமசாபியத்்த கிராம் சாயமமற்றும் மு்றயின மசயல் விளக்கம் 

மசயது அவற்்ற ஒரு சத்து ஊை்கத்தில் தனி்மபபடுத்த மசயதல்.
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அடிப்்ற்டத் ேத்துவம்:

 தட்்ைபபயிறு, துவ்ர, உளுந்து மபானற பயிறு தாவரங்கள் ்ரமசாபியத்தால் உருவான மவர் 

முடிச்சு்க்ளக ம்காணடிருககும். மணணில் உள்ள ்ரமசாபியம் பயிறு தாவரத்தின மவருககுள் 

நு்ழந்து முடிச்சு்க்ள உருவாககி கூட்டுயிரி இணக்கத்்த (symbiotic association) நிறுவுகினறது. 

தாவரத்துககு பயனளிக்கககூடிய ்நட்ரெ்ன ்ரமசாபாகடீரியா நி்்லபபடுத்துகிறது. 

்ரமசாபியமானது பயிறு தாவரங்களின மவர் முடிச்சு்களில் பாகடீராயடு்களா்க உருவாககி 

N2்ன நி்்லபபடுத்துகிறது. ் ரமசாபியத்்த எளிதா்க தனி்மபபடுத்தி ஆயவ்கத்தில் வளர்க்க 

முடியும். ்ரமசாபியா எனபது ்ப-மபா்லார், மசப-மபா்லார் மற்றும் சுற்று ்க்சயி்ழ்க்ள 

ம்காணடு ந்கரும் கிராம்-மந்கட்டிவ் குச்சி வடிவ பாகடீரியா ஆகும்.

 ்ரமசாபியம் ஈஸ்ட் எகஸ்ட்ராகட் மமட்னிமைால் அ்காரில் நனகு வளர்கிறது (YEMA). ஊை்கத்தில் 

்காஙம்கா சிவபபு மசர்த்ததால் மவள்்ளயான, ஒளி புகும், பளபபளககும், முழு விளிம்பு ம்காணை 

சிறிய குழுக்கள் உ்ைய ்ரமசாமியா்வ, சிவபபு நிறம் ம்காணை குழுக்க்ள உருவாககும் 

அகமராபாகடீரியம் மற்றும் பிற பாகடீரியாவில் இருந்து மவறுபபடுத்துகிறது.

யேறவயபானப் ச்பாருள்ைள்:

1. ஏமதனும் பயிறு தாவரத்தின மவர் முடிச்சுக்கள் (மவளிர் சிவபபு)

2. ்காஙம்கா சிவபபு, ஈஸ்ட் எகஸ்ட்ராகட், மமட்னிைால் அ்கார் (pH 6.8 – 7.0)

மமனிட்ைால்  10.0g

k2HPO4   0.5g

MgSO4-7H2O  0.2g

NaCL   0.1g

ஈஸ்ட் எகஸ்ட்ராகட்  1.0g

CaCO3   3.0g

அ்கார்   25.0g

்காஙம்கா சிவபபு  (1% நீர்மம்)

2.5ml    (1.0g in 100ml)

வா்்ல வடிநீர்  1000.0ml

3. இனாகுமபஷன வ்ளயம் (இனாகுமபஷன வ்ளயம் (inoculation loop)

4. புனமசன பர்னர், / ்லாமினார் சுத்தமான ்காற்று ஓட்ைம் மபட்டி

5. நழுவங்கள் மற்றும் ்கணணாடி ்கம்பி

6. YEMACR ஊை்கம் ம்காணை மபட்ரி தட்டு்கள்

7. நுணணுயிர் நீககிய வா்்ல வடிநீர்

8. 95% ஆல்்கொல் மற்றும் 0.1% HgCl2

செய்முறை:

1. குழாய தணணீரின மமதுவான ஓட்ைத்தின கீழ மவர் அ்மப்பக ்கழுவவும், முடிச்சு்கள் 

அபபடிமய இருககுமாறு ்கவனித்துக ம்காள்ளவும்.

2. மவளிர் சிவபபு முடிச்சு்க்ளத் மதர்வு மசயது அவற்்ற நீக்கவும்

3. ஒரு நிமிைத்திற்கு முடிச்சு்க்ள 95% எத்தனாலில் ்கழுவவும் பினபு 0.1% HgCl2 ்வத்து 

்கழுவவும்.

4. ஐந்து நிமிைங்கள் ்கழித்து முடிச்சு்க்ள நீககி நானகு முதல் ஐந்து தை்வ நுணணுயிர் நீககிய 

வா்்ல வடிநீரால் ்கழுவவும்.

5. நழுவத்தின மமல், ஒரு துளி நுணணுயிர் நீககிய வா்்ல வடிநீரில் முடிச்்ச ்வத்து 
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தூய்மயான ்கணணடி ராடு அல்்லது ஒரு தட்்ையான மு்ன ம்காணை இடுககி்ய 

ம்காணடு அ்த நசுக்கவும்.

6. இந்த ்க்லஙகிய ்க்ல்வ்ய இனாகும்லஷன வ்ளயம் முழுக்க எடுத்து YEMACR அ்கார் 

தட்டு்களின மமல் ம்காடு்க்ளயிட்டு உட்மசலுத்தி குறியிை பை மவணடும்.

7. 2-3 நாட்்களுககு, இருளான சூழநி்்லயில் (28°-30° C-ல்) இனகுமபஷன மசயது குழுக்க்ள 

அ்ையாளம் ்காண்லாம்.

8. மீதமுள்ள நசுக்கபபட்ை மபாருட்்க்ளயும் கிராம் சாயமமற்றபபட்டு கிராம் மந்கட்டிவ் 

மபசில்்்ல்ய நுணமணாககியில் உற்று மநாக்கபபடுகிறது.

்்டம்:

\

ைண்்டறியப்்ட்டறவ: 

கிரபாம் ெபாயம்

உயிரினம் புைத்யேபாறைம் வரிறெ றெடய்டபாப்ளபாெத்தின 

நிைம்

பிணணனி 

நிறம்

ச்பாருள் 

விளகைம்

மவர் முடிச்சிலிருந்து 

எடுக்கபபட் 

்ரமசாபியம்

குச்சிவடிவ 

(மபசில்்்ல)

ஒற்்ற சிவபபு நிறமற்றது கிராம் 

மந்கட்டிவ்

-3 நாட்்களுககு அ்ற மவபபநி்்லயில் இனகுமபஷன மசயத பின YEMAவில் ் ரமசாபியத்தின குழுபபணபு்கள்:

அளவு  - 2-4mm

வடிவம்  - வட்ைம்

நிறம்  - மவள்்ள

விளிம்பு  - முழுவதும்

ஏற்றம்  - குவிந்த, உயர்ந்த

ஒளிர்வு  - அ்ர ஒளிபுகும்

அ்மபபு  - பாம்லடு மபானற

நி்்லத்தன்ம- வழவழபபான

கிராம் வி்ன - கிராம் மந்கட்டிவ்

ந்கருதல் - மவ்கமா்க ந்கருதல்

முடிவு:

 மவர் முடிச்சுவின ்கசிவி்ன கிராம் சாயமமற்றம் மசயதலில் கிராம் மந்கட்டிவ் குச்சி வடிவ பாகடீரியாக்கள் 

இருபப்த மவளிபபடுத்துகிறது. தனி்மபடுத்தபபட்ை பினனர் YEMA உளை்கத்தில் ்ரமசாபியா 

குழுபபணபு்கள் அறியபபட்ைன. அ்வ மவள்்ள, பாம்லடு மபானற வழவழபபான குழுக்களா்க உள்ளன.
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ஸ்பாட்டர்ைள் (Spotters)

II A) மபாதிரிப்ச்பாருள்ைள்

1. ்யிறு ேபாவரஙைளின யவர் முடிச்சுைள்:

• தட்்ைபபயிறு, துவ்ர மபானற பயிறு தாவரங்கள் ்ரமசாபியத்தினால் உருவான மவர் 

முடிச்சு்க்ளக ம்காணடிருககும்.

• மணணில் உள்ள ்ரமசாபியம், பயிறு தாவரங்களின மவர்்களினுள் நு்ழந்து முடிச்சு்க்ள 

உருவாககி, பகிர்ந்து – உணணும் கூட்டுயிரி வாழக்்க மு்ற்ய உருவாககுகிறது.

• பாகடீரியா தாவரங்களிலிருந்து சத்துக்க்ளப மபறுகினறன.

• (்ரமசாபாகடீரியா) தாவரங்களுககு நன்மயளிககும் விதமா்க ்நட்ரெ்னப 

நி்்லபபடுத்துகிறது.

2. யவர்கை்டறேத்  ேபாவரத்தின டிகைபா இறே புள்ளி:

• டிக்கா இ்்லப புள்ளி மநாய மவர்க்கை்்ல இ்்லயில் ்காணபபடும் ஒரு வ்்கயான பூஞ்ச 

மநாயாகும்.

• இந்மநாய மசர்்காஸ்மபாரா மபர்மசாமனாட்ைா எனும் பூஞ்சயினால் உணைாகிறது.

• இ்்லயில் மமற்பரபபில் பழுபபு புள்ளி்க்ளச் சுற்றி மஞசள் ஒளிவட்ைம் மதானறும்.

• இ்்ல்ய பதபபடுத்தி நுணமணாககியில் உற்று மநாககினால் பூஞ்சசிதல்்க்ள மசயல் 

விளக்கம் அளிக்க முடியும்.

3. ைபாளபான:

• ்காளான ஒரு சாறுணணி (சாபமராஃ்பட்டிக) பூஞ்ச ஆகும்.

• மபசிடிமயாஸ்மபார்்களிலிருந்து முதன்ம ்மசீலியம் வளர்கிறது.
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• இது அதி்க புரதம் ம்காணடுள்ளது மற்றும் உணணத்தக்க ்காளான்கள் உணவா்கப 

பயனபடுத்தபபடுகிறது.

• உதாரணம்: அ்காரி்கஸ் சிற்றினங்கள் மற்றும் புமளாமராட்ைஸ் சிற்றினங்கள்.

4. மணல் பூச்சி (ெபானடஃபிறள):

• ஒரு மநாய மதாற்று்ைய மணல் பூச்சி ்கடிபபதினால் லீஷ்மானியா மைாமனாவானி மதாற்்ற 

பரபபுகிறது.

• மபண மணல் பூச்சி இரத்த உறிஞசுதலின மபாது இரத்தத்திலுள்ள தனித்த ஏமமஸ்டிம்காட்டு்க்ள 

மபா்ல மசல்லினுள்மள உள்ள ஏமமஸ்டிம்காட்டு்க்ளயும் உறிஞசுகிறது.

• பூச்சியின நடுகுைலில், ஏமமஸ்டிம்காட்டு்கள் ்க்சயி்ழ ம்காணை புமராமஸ்டிம்காட் ஆ்க 

மாறுகிறது (flagellated promastigote). 

5. அஸைபாரிஸ:

்்டம் 8.16 புழு மடடும்

      

• அஸ்்காரிஸின முதிர்ந்த புழுக்கள் மனிதர்்களின சிறு குைலில் வாழுகினறன.

• அ்வ கூர் மு்ன்களு்ைய மபரிய உரு்ள வடிவ புழுக்கள். இதன முன மு்னயானது 

பின மு்ன்யக ்காட்டிலும் மமல்லியதா்க இருககும்.

• முதிர்ச்சி அ்ைந்த ஆண புழு மபண புழுக்க்ள விை சிறியதா்க இருககும்.

II B) நழுவம் (ஸறேடு):

6. என்டமீ்பா ஹிஸய்டபாலிடிைபாவின சிஸட:

• சிஸ்ட் ஆனது எனைமீபா ஹிஸ்மைாலிடி்காவின மூனறு நி்்ல்களில் ஒனறாகும்.

• ஒரு முதிர்ந்த சிஸ்ட் நானகு உட்்கரு ம்காள வடிவ உைல் ம்காணைதாகும்.
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• முதிர்ந்த சிஸ்ட்டு்கள் மநாய மதாற்று்ைய நபரின ம்லத்தில் மவளிமயற்றபபடுகினறன.

• குைல் அமீபியாஸிஸ் ்கணைறிதலுககு  ம்லத்திலுள்ள சிஸ்டு்க்ள மநரடி ஈரமமௌணட் 

பரிமசாத்னச் மசயயபபடுகிறது.

7. ச்னசிலியம் சிறறினஙைள்:

• மபனசிலியம் குழுக்கள் முதலில் மவள்்ள மற்றும் பஞசு மபானறதா்கவும் பினனர் நிறமி 

ஸ்மபார்்க்ள உருவாககி, பச்்ச அல்்லது நீ்லபபச்்ச நிறமா்க மாறும்.

• ம்கானிடிமயாஸ்மபார்்கள் நீணடு, கி்ளககும் பிய்்லட்ஸ்்க்ள உருவாககுகிறது.

• இ்வ ஸ்மைரிகமமட்ைா்வ உருவாககி அதில் சஙகிலி மதாைரா்க நீள்முட்்ை அல்்லது ம்காள 

வடிவம் ம்காணை, 1-2µm அளவு்ைய ம்கானிடியா்வ ம்காணடுள்ளது.

8. றமகயரபாபியேரியய:

• உச்மசரிரியா பானகராஃபடி எனனும் நிமட்மைாடினால் (உரு்ளபபுழு) உணைாக்கபபடும், 

மநாய பிம்லரியாஸிஸ் ஆகும். இபபுழு நிணநீர் உறுபபு மற்றும் மதா்லடி திசுக்களில் 

தஙகுகினறன.

• மபண புழுக்கள் முதல் நி்்ல ்லார்வாக்கள் எனறு அ்ழக்கபபடும் ் மகமராஃபி்லாரிமய-்வ 

மவளியிடுகினறன இ்வ்க்ள புற இரத்தத்தில் ்கணைறிய்லாம்.

• நுணமணாககி பரிமசாத்னயினால் ்மகமராஃபி்லாரிமய்வக ்கணைறிவது மி்க 

வழக்கமான ந்ைமு்றயாகும்.

• இரத்த மாதிரி்ய அைர்த்தியான பூச்சு ஆ்க மசயது (Smear) அ்த ஜிம்சா சாயமமற்றபபடுகிறது.

• ்லார்வாக்கள் சுமார் 290 ்மகரான்கள் நீளமும், 6-7 ்மகரான்கள் அ்க்லமும் உ்ையது.

9. ஆஸைபாரிஸ ேம்பிரிைபாய்ச்டஸசின முடற்ட:

்்டம் 8.16 ைருவுறை முடற்ட ்்டம் மடடும்

• இ்வ மநாய மதாற்றி விருந்மதாம்பியின ம்லத்தில் மவளிமயறுகிறது.

• பித்த நிறமியினால் பழுபபு நிறமானது.
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• ்கருவுற்ற முட்்ை்கள் வட்ைமா்கவும், தடித்த மமல் ஒட்்ைக ம்காணடிருககும் (Chitinous).

• ்கருவுறாத முட்்ை்கள் நீணடு, ்கருவுற்ற முட்்ை்க்ள விை மபரியதா்க இருககும்.

• அசுத்தமான தணணீர் அல்்லது உண்வ மனிதன உட்ம்காணைால் அஸ்்காரியாசிஸ் 

ஏற்படுகிறது.

• ம்லத்திலுள்ள முட்்ை்க்ள நுணமணாககியினால் ்கணைறிவது குைல் அஸ்்காரியாசிஸ் 

பரிமசாத்ன மு்றயில் மி்கப மபாதுவான மு்றயாகும்.

10. நபாஸ்டபாககின சஹடடியரபாசிஸடைள் (Heterocysts of Nostoc):

• இ்வ நாஸ்ைாக, அனபீனா மபானற சி்ல இ்ழயு்ைய நீ்லபபச்்ச பாசி்களில் (Algae) 

உருவாக்கபபடுப்வ ஆகும். இது தடித்த மசல்சுவர் ம்காணை சிறபபான ்கட்ை்மபபு ம்காணை 

ஆகும்.

• இ்வ மு்னயிம்ல அல்்லது மவஜிமைட்டிவ் மசல்்களுககு இ்ையிம்லா, து்ள்களினால் 

இ்ணந்திருககும்.

• இ்வ வளிமணை்ல ்நட்ரெ்ன நி்்லபபடுத்தும் தளமாகும்.

• இ்வ உணவுப மபாருள்்க்ள மசமிககும் இைமா்க மசயல்படுகிறது.

III C. ஸ்பாட்டர்:

11. அமிே தி்ட ய்சில்றே (Acid fast bacilli):

• அமி்ல திை மபசில்்்ல அதன மசல் - சுவர்்களில் ்மம்காலிக அமி்லம் ம்காணை்மயால் 

எளிதில் சாயமமற்படுவதில்்்ல எனினும் ஒரு மு்ற சாயத்்த எடுத்துகம்காணைால் எளிதில் 

அ்த இழபபதில்்்ல.

• ஜீல் – நீல்சனின ்கார்பல் ஃபகசின – (Zeihl – Nelson’s carbol fuchsin) எனும் சிறபபு மு்ற 

அமி்லதிை மபசில்்்ல்ய சாயமமற்றுவதற்கு பயனபடுத்தபபடுகிறது.

• அமி்ல திை மபசில்்்ல சி்கபபு நிறமா்கவும் அமி்ல திை சாயமமற்்காத்வ இரணைாம் சாயத்்த 

(மமத்திலீன புளூ) ஏற்று நீ்ல நிறத்தில் ்காணபபடுகிறது.

• ்மகம்காமபகடீரியம் டியூபர்கும்லாசிஸ் அமி்ல திை சாயமமற்கும் பாகடிரியாவாகும்.
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12. ஆனடி்யபாடிக உணர்திைன ேடடு – கிர்பீ ய்பாயர் செய்முறை:

• மவவ்மவறு ஆனடி்மகமராமியல் ்காரணிககு எதிரா்க நுணணுயிரி்களின உணர்திற்ன 

உறுதிமசயவதற்கு கிர்பீ மபாயர் மசயல்மு்ற பயனபடுத்தபபடுகிறது.

• முல்்லர் ஹினைன அ்கார் தட்டின மமற்பரபபில், மவ்கமா்க வளரும் மசாத்ன பாகடீரியாவின 

நி்்லயான ்க்ல்வ்ய உட்மசலுத்தபபடுகிறது.

• உட்மசலுத்தபபட்ை தட்டின மமற்பரபபில் ஆனடிபயாடிக வட்ை த்கடு ்வக்கபபடுகிறது.

• ஆனடிபயாடிககு எதிரான நுணணுயிரியின உணர்திறன அளவி்ன அறிய வளர்ச்சி 

த்ைமசயத பகுதி அல்்லது வளர்ச்சியுள்ள பகுதி்ய அளவீடு மசயவதால் உறுதிச் 

மசயயபபடுகிறது.

13. அமிேம் மறறும் வபாயு உற்த்திறயக ைபாடடும் ெர்கைறர சநபாதித்ேல் குழபாய்:

• குறிபபிட்ை சர்க்க்ர்களான ்லாகமைாஸ், ் சம்லாஸ், மனிட்ைால் மற்றும் மவறு சர்க்க்ர்க்ள 

மநாதிக்க மசயயும் தூய பாகடீரியா வளர்பபின திற்ன மசாதிக்க, புமராமமாகிமரசால் ஊதா 

(Bromocresol purple) எனனும் சுட்டிக்காட்டும் சாயத்்த ம்காணை ்கார்மபா்ெட்மரட் நீர்ம 

ஊை்கம் பயனபடுத்தபபடுகிறது.

• சுட்டிக்காட்டும் சாயம் ஊதா நிறத்தில் இருந்து மஞசள் நிறமா்க மாறுவது அமி்லம் உற்பத்தி்ய 

உறுதிமசயகிறது.

• மைர்ொம் குழாயில் ்காற்றுக குமிழி இருபப்த வாயு உற்பத்தி்ய உறுதிமசயகிறது.

• எஸ்மசரிசியா ம்கா்்ல ்லாகமைா்ச மநாதிக்கச் மசயவதினால் அமி்லம் மற்றும் வாயு 

உற்பத்தியாகுகிறது.
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14. அையரபாஸ செல் மினனபாற ்குப்பு (எேகடயரபாய்பாசரசிஸ) ைருவி:

• மினனாற்பகுபபு எனபது மினனூட்ைபபட்ை மூ்லககூறு்கள் மினபு்லத்தில் ந்கர்த்்லக குறிபபிடுகிறது.

• எதிர் மினனூட்ைபபட்ை மூ்லககூறு்கள் மநர்மின மு்ன மநாககி ந்கரும் மபாது, மநர் மினனூட்ைபபட்ை 

மூ்லககூறு்கள் எதிர்மினமு்ன மநாககி இைம் மபயர்கிறது.

• மெல் எ்லகட்மராமபாமரசிஸ் குறிபபிட்ை டி.என.ஏ துணடு்கள் பிரித்தல் மற்றும் தூய்மபபடுத்துதல் 

ஆகியவற்றுககு வழக்கமா்கப பயனபடுத்தபபடும் பகுபபாயவு மசயல்மு்ற ஆகும்.

• டி.என.எ எதிர் மினனூட்ைபபட்ைது எனபதால், டி.என.ஏ துணடு்கள் மநர்மின மு்ன மநாககி மெல் வழிமய 

ந்கர்கிறது. இைம்மபயர்தல் விகிதம் டி.என.ஏ வின அளவு மற்றும் வடிவத்்தச் சார்ந்மத உள்ளது.

15.  சைடடுப்ய்பான உணவு:

• உணணககூடிய உணவு தரம் கு்றந்து, மமாசம்ைவ்த உணவு ம்கட்டுபமபாதல் மசயல்பாடு 

எனபபடுகிறது.

• ம்கட்டுபமபான உணவு அல்்லது அசுத்தமான உண்வ உணபதன வி்ளவா்க உணவு நச்சாதல் 

ஏற்படுகிறது.

• மநாதி்கள், ஆகஸிமைஷன மற்றும் நுணணுயிரி்களின தாக்கத்தால் உணவு்கள் ம்கடுகினறன.

• இ்வ பாகடீரியா, மமால்ட், ஈஸ்ட், ஈரபபதம், மவபபநி்்ல மற்றும் மவதி எதிர்வி்ன ஆகிய்வ 

உள்ளைஙகியது.
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பாடநூல் வல்லுநர்
முனைவர் இளஞ்செழியன் மாணிக்கன்
பபராசிரியர் மற்றும் தனைவர் 
Dr. ALM PG IBMS., ்சென்னை பல்்கனை்கழ்கம், 
்சென்னை.

பமைாயவாளர்்கள்
முனைவர் செ. இனிதா லீபபைான் எபன்சி
முதல்வர் மற்றும் ்கல்வி ஒருங்கினைபபாளர், 
தூய பால் ம்களிர் ்கனை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, 
தூய பால் ந்கர், தடா்கம் சொனை, ப்காயம்புத்தூர்.

்செல்வி பானுபர்கா 
உதவி விரிவுனரயாளர், (நுண்ணுயிரியல்), 
டாகடர் எம்.ஜி.ஆர். ஜாைகி ்கனை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, 
்சென்னை.

திருமதி மஞசுளா பதவி ப.
துனைத் தனைவர், உதவி விரிவுனரயாளர், (நுண்ணியிரியல்), 
பகதவசசெைம் நினைவு ம்களிர் ்கல்லூரி, 
்்காரட்டூர், ்சென்னை.

திருமதி செங்கீதா
துனைத் தனைவர், உதவி பபராசிரினய, (நுண்ணியிரியல்),  
ம்காைட்சுமி ம்களிர் ்கனை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, 
்சென்னை.

நுண்ணுயிரியல் மேல்நிலை இரண்்டாம் ஆண்டு
நூைாசிரியர்்கள் மற்றும் பமைாயவாளர்்கள்

்கனை மற்றும் வடிவனமபபுக குழு
வனரபடம்
்ஜய்ரீ அன்பழ்கன் 
வடிவனமபபு
வின்பமக ்சொல்யூஷன்ஸ், ்சென்னை
அட்னட வடிவனமபபு
்கதிர் ஆறுமு்கம்
தரக ்கட்டுபாடு
ப. அருண் ்காமராஜ் 
கி. ்ஜரால்டு வில்சென்
ஒருங்கினைபபு
ரபமஷ் முனிசொமி
தட்டசசெர்்கள்
சுபரஷ் மணி, பத்மாவதி, ்க. நா்கபவலு

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கண்ட் பமபலித்பதா தாளில் அசசிடபபட்டுள்ளது. ஆப்செட் 
முனையில் அசசிட்படார்:

்கல்வி ஒருங்கினைபபாளர்
ஏஞசெலின் ரூபி.ஞா.
உதவிப பபராசிரியர்
மாநிைக ்கல்வியியல் ஆராயசசி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், ்சென்னை.

நூைாசிரியர்்கள்
்்கஜைட்சுமி சு.
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரினய (நுண்ணுயிரியல்). 
்கா.பா.சு. அரசு ்பண்்கள் பமல்நினைபபள்ளி, 
்செங்குன்ைம், திருவள்ளூர்.

ராமசெந்திரன் ந.
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரியர் (நுண்ணுயிரியல்), 
அரசு பமல்நினைப பள்ளி, ப்காவூர்,  
்காஞசிபுரம்.

மணிபம்கனை ப்க.
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரினய (நுண்ணுயிரியல்), 
அரசு மாதிரி பமல்நினைப பள்ளி, 
னசெதாபபபட்னட, ்சென்னை.

பாமிைா பாத்திமா ஹா.
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரினய (நுண்ணுயிரியல்), 
்ஜயப்காபால் ்கபராடியா அரசு பமல்நினைப பள்ளி, 
திரு்வற்றியூர், திருவள்ளுர்.

பர்வின் ஜீைத் அன்வர்
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரினய (நுண்ணுயிரியல்), 
புனித பமரிஸ் ்பண்்கள் பமல்நினைப பள்ளி, 
்பரம்பூர், ்சென்னை.

்ஜயபிரியா த.
முதுநினை பட்டதாரி ஆசிரினய (நுண்ணுயிரியல்),
அரசு பமல்நினைபபள்ளி, 
நந்திவரம், ்காஞசிபுரம்.

்கல்வி ஆபைாசெ்கர் மற்றும் வல்லுநர்
முனைவர் ்பான். குமார்
இனை இயககுநர் (பாட திட்டம்), 
மாநிைக ்கல்வியியல் ஆராயசசி  மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், 
்சென்னை.

வினரவுக குறியீடு பமைாண்னமக குழு
R. ்ஜ்கன்நாதன்
இனடநினை ஆசிரியர் 
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநினைப பள்ளி,
்கபைசெபுரம், பபாளூர், திருவண்ைாமனை மாவட்டம்.
J.F. பால் எட்வின் ராய
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநினைப பள்ளி,
ராசிபபட்டி, பசெைம்.
ம. முருப்கசென்
பட்டதாரி ஆசிரியர், 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ்பத்த பவளாண் ப்காட்ட்கம்,
முத்துபபபட்னட, திருவாரூர்.
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