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பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல் 
உயிரியல் 

12. தாவர உள்ளமைப்பியல் ைற்றும் தாவர செயலியல் 
 

திசுக்கள் 
ததால் அல்லது புறத்ததால் திசுத்சதாகுப்பு 

 ஒரு தாவரத்தின் சவளிப்புற அடுக்கு புறத்ததாலாகும். இவற்றில் பல சிறிய துமளகள் 
காணப்படுகின்றன. இமவ புறத்ததால்துமள (ஸ்தடாதைட்டா) எனப்படும். 

 தண்டு ைற்றும் இமலகளின் சவளிப்புற சுவரில் கியூட்டிக்கிள் என்ற சைழுகுப்படலம் 
காணப்படுகிறது. கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்தபாக்கிமன தடுக்கிறது. 

 புறத்ததாலில் பல செல்களாலான வளரிகள் (டிமரக்தகாம்கள்) ைற்றும் தவர்த்தூவிகள் 
காணப்படுகின்றன. 
 
 
 

இந்த வமலதளம் TNPSC ததர்விற்கு தயார் செய்யும் நண்பர்களுக்கு உதவும் தநாக்கத்தில் 
தமிழக அரசின் புதிய ெைச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்திலிருந்து பாடக்குறிப்புகள் வழங்குப்பட்டுள்ளது. 
தைலும் இதில் 5000 க்கும் தைற்பட்ட Objective Type Questions வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள ைாதிரித் 
ததர்வுகளில் நீங்கள் பயிற்சி சபறலாம். சதாடர்ந்து புதிய பாடக்குறிப்புகளும் வழங்க இருக்கிதறாம்…. 
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திசுத்சதாகுப்பு திசுக்கள் பணிகள் 
தளத்திசுத்சதாகுப்பு பாரன்மகைா - 

குதளாரன்மகைா - 
தகாலன்மகைா - 
ஸ்கிளிரன்மகைா - 

 உணவு தெகரித்தல் 
 ஒளிச்தெர்க்மக 
 பாதுகாப்பு 
 உறுதித்தன்மை 

வாஸ்குலார் 
திசுத்சதாகுப்பு 

மெலம் - 
 
புதளாயம் - 

 நீர் ைற்றும் கனிைங்கமள 
கடத்துதல். 

 உணவுப் சபாருட்கமள 
கடத்துதல் 

 
இருவித்திமலத் தாவரதவரின் உள்ளமைப்பு 

1. எபிபிளைா – தவரின் சவளிப்புற அடுக்கு எபிபிளைா அல்லது மரதொசடர்மிஸ் எனப்படும். 
இதில் புறத்ததால் துமளகள் ைற்றும் கியூடிக்கிள் காணப்படவில்மல. ஒரு செல்லால் ஆன 
தவர்த்தூவிகள் காணப்படுகிறது. இது ‘மரதொசடர்மிஸ்’ அல்லது ‘மபலிசபரஸ் அடுக்கு’ 
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 
2. புறணி – இது பல அடுக்கு செல் இமடசவளிகளுடன் கூடிய சநருக்கமின்றி அமைந்த 
பாரன்மகைா செல்களால் ஆனது.  
3. அகத்ததால் – புறணியின் கமடசி அடுக்கு அகத்ததாலாகும். இது பீப்பாய் வடிவ 
செல்களால் ஆனது. 
4. ஸ்டீல் – அகத்ததாலுக்கு உட்புறைாக காணப்படும் அமனத்து பகுதிகளும் ‘ஸ்டீல்’ 
எனப்படுகிறது. இதில் சபரிமெக்கிள், வாஸ்குலார் கற்மறகள் ைற்றும் பித் ஆகியமவ 
அடங்கியுள்ளன. 
அ. சபரிமெக்கிள் – அகத்ததாலுக்கு உட்புறைாக காணப்படும் ஒரு அடுக்கு பாரன்மகைா 
செல்களாகும். பக்கதவர் இதிலிருந்துதான் ததான்றுகின்றன. 
ஆ. வாஸ்குலார் சதாகுப்பு – வாஸ்குலார் கற்மறகள் ஆரப்தபாக்கு அமைவில் உள்ளன. 
மெலம் சவளிதநாக்கியமவ ைற்றும் நான்குமுமனக் சகாண்டமவ.  
இ. பித் – இளம் தவர்களில் நடுவில் பித் காணப்படும். முதிர்ந்த தவர்களில் பித் 
காணப்படுவதில்மல. 

 
 
 



Vetripadigal.com 

3 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

ஒருவித்திமலத் தாவரதவரின் உள்ளமைப்பு 
1. எபிபிளைா அல்லது மரதொசடர்மிஸ் – பாரன்மகைா செல்களால் ஆனது. இதில் 
புறத்ததால் துமளகள் ைற்றும் கியூட்டிக்கிள் காணப்படவில்மல. 
2. புறணி – இது பாரன்மகைா செல்களால் ஆனது. இமவ நீர் ைற்றும் உணவிமனச் 
தெமிக்கின்றன. 
3. அகத்ததால் – புறணியின் கமடசியடுக்கு அகத்ததால் ஆகும். அகத்ததாலில் 
காஸ்தபரியன் பட்மடகள் ைற்றும் வழிச் செல்கள் காணப்படுகின்றன.  
4. ஸ்டீல் – அகத்ததாலுக்கு உட்புறைாக அமைந்த அமனத்து திசுக்களும் தெர்ந்து ஸ்டீல் 
எனப்படும். இது சபரிமெக்கிள், வாஸ்குலார்த் சதாகுப்புகள், பித் ஆகியவற்மறக் 
சகாண்டுள்ளது. 
அ. சபரிமெக்கிள் – பாரன்மகைா செல்களால் ஆனது. பக்கவாட்டு தவர்கள் இதிலிருந்து 
ததான்றுகின்றன. 
ஆ. வாஸ்குலார் திசுக்கள் – வாஸ்குலார் திசுக்கள் ஆரப்தபாக்கு அமைவில் உள்ளன. 
பலமுமனகமளக் சகாண்ட புதராட்தடாமெலக் கூறுகள் காணப்படுவதால் இமவ 
பலமுமன மெலம் எனப்படும். மெலம் சவளிதநாக்கியமவ. 
இ. பித் – மையப்பகுதியில் பித் காணப்படுகிறது. இங்கு தரெம் தபான்ற சபாருள்கள் 
தெமிக்கப்படுகின்றன. 
 

ஒருவித்திமல ைற்றும் இருவித்திமல தாவரதவர் – தவறுபாடுகள் 
 
வ.எண் திசுக்கள் இருவித்திமலத் தாவரதவர் ஒருவித்திமலத் 

தாவரதவர் 
1. மெலக்கற்மறகளின் 

எண்ணிக்மக 
நான்குமுமன மெலம் பலமுமன மெலம் 

2. தகம்பியம் காணப்படுகிறது (இரண்டாம் நிமல 
வளர்ச்சியின் சபாழுது ைட்டும்) 

காணப்படவில்மல 

3. இரண்டாம் நிமல 
வளர்ச்சி 

உண்டு  இல்மல 

4. பித் அல்லது 
சைட்டுல்லா 

இல்மல உண்டு 
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இருவித்திமல, ஒருவித்திமலத் தாவரத்தண்டு – தவறுபாடுகள் 
 

வ.  
எண் 

திசுக்கள் இருவித்திமலத் தாவரதண்டு ஒருவித்திலத் தாவரதண்டு 

1. புறத்ததாலடித்
ததால் 

தகாலன்மகைா ஸ்கிளிரன்மகைா 

2. தளத்திசு புறணி, அகத்ததால் 
சபரிமெக்கிள் ைற்றும் பித் என 
தவறுபட்டு காணப்படுகிறது. 

இவ்வாறான தவறுபாடு 
காணப்படவில்மல 

3. வாஸ்குலார் 
கற்மற 

1. குமறவான எண்ணிக்மக    
  ைற்றும் ெை அளவுமடயமவ 
2. வமளய வடிவில் உள்ளது. 
3. திறந்தமவ 
4. கற்மற உமற இல்மல 

1. அதிகைான எண்ணிக்மக 
ஓரங்களில் சிறியதாகவும் 
மையத்தில் சபரியதாகவும் 
உள்ளது. 
2. சிதறிக் காணப்படுகிறது. 
3. மூடியமவ 
4. கற்மற உமற உண்டு 

4. இரண்டாம் 
நிமல வளர்ச்சி 

உண்டு சபரும்பாலும் இல்மல 

5. பித் உண்டு இல்மல 
6. சைடுல்லரி 

கதிர்கள் 
உண்டு இல்மல 

 
இருவித்திமல தாவர இமலயின் அமைப்பு 

1. தைல்புறத்ததால் – ஓரடுக்கு சநருக்கைான பாரன்மகைா செல்களால் ஆனது. 
தைல்புறத்ததாலின் சவளிப்புறத்தில் கியூடிக்கிள் படலம் உள்ளது. இமலத்துமளகள் 
குமறவான எண்ணிக்மகயில் காணப்படுகின்றன. 
2. கீழ்புறத்ததால் – இதில் பல இமலத்துமளகள் உள்ளன. ஒசவாவாரு இமலத்துமளயும் 
பசுங்கணிகத்துடன் கூடிய இரண்டு காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இமலத்துமளகள் 
நீராவிப்தபாக்கு நமடசபற உதவி புரிகின்றன. 
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3. இமலயிமடத்திசு – தைல்புறத்ததாலுக்கும் கீழ்புறத்ததாலுக்கும் இமடதய காணப்படும் 
தளத்திசு இமலயிமடத்திசு அல்லது மீதொபில் எனப்படும். இதில் பாலிதெட் பாரன்மகைா 
ைற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்மகைா என இருவமக செல்கள் உள்ளன. 
அ. பாலிதெட் பாரன்மகைா – இச்செல்கள் பசுங்கணிகங்களுடன் காணப்படுகின்றன. 
இச்செல்கள் ஒளிச்தெர்க்மக பணிமய தைற்சகாள்கின்றன. 
ஆ. ஸ்பாஞ்சி பாரன்மகைா – இவ்வடுக்கு பாலிதெட் பாரன்மகைா கீதழ அமைந்துள்ளது. 
இது வாயு பரிைாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. 
வாஸ்குலார் கற்மறகள் – ஒன்றிமணந்தமவ, ஒருங்கமைந்தமவ ைற்றும் மூடியமவ. 
வாஸ்குலார் கற்மறயில் மெலம் தைல்புறத்ததாமல தநாக்கியும், புதளாயம் கீழ்புறத்ததாமல 
தநாக்கியும் அமைந்துள்ளது. 
 

இருவித்திமல, ஒருவித்திமல தாவர இமலயின் – தவறுபாடு 
 
வ.எண் இருவித்திமலத் தாவர இமல ஒருவித்திமல தாவர இமல 

1. தைல்கீழ் தவறுபாடு சகாண்ட இமல. இருபக்கமும் ஒத்த 
அமைப்புமடய இமல 

2. இமலயிமடத்திசுவில் பாலிதெட் 
பாரன்மகைா ைற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்மகைா 
என்ற தவறுபாடு காணப்படுகிறது. 

காணப்படவில்மல. 

 

கணிகங்கள் 
மூன்று முக்கியைான கணிகங்கள் உள்ளன. 
1. பசுங்கணிகம் (குதளாதராபிளாஸ்ட்) – பச்மெநிறமுமடய கணிகம் 
2. வண்ணக்கணிகம் (குதராதைாபிளாஸ்ட்) – ைஞ்ெள், சிவப்பு, ஆரஞ்ச் நிறமுமடய  
  கணிகம். 
3. சவளிர்க்கணிகம் (லியூக்தகாபிளாஸ்ட்) – நிறைற்ற கணிகம் 

பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு 
1. உமற – பசுங்கணிகம் இமடசவளியுடன் கூடிய உள் ைற்றும் சவளிச்ெவ்வுகளால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. 
2. ஸ்ட்தராைா – ெவ்வின் உட்புறம் தைட்ரிக்ஸ் என அமழக்கப்படும் ஸ்ட்தராைா பகுதி 
உள்ளது. இதில் புரதச்தெர்க்மகக்கு ததமவயான DNA, 70S மரதபாதொம் ஆகியமவ 
உள்ளன. 
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3. மதலக்காய்டு – ஸ்ட்தராைாவில் இமடசவளியுடன் கூடிய மபதபான்ற தட்டுவடிவ 
அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதற்கு ‘மதலக்காய்டு’ என்று சபயர். பல மதலக்காய்டுகள் 
ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கி மவக்கப்பட்ட நாணயம் தபான்று உள்ளது. இது ‘கிரானம்’ 
என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
4. கிரானா – பல கிரானாக்கள் ஒன்தறாசடான்று கிரானா சலசைல்லா அல்லது ஸ்ட்தராைா 
சலசைல்லாவால் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. மதலக்காய்டில் ஒளிச்தெர்க்மககான நிறமிகள் 
உள்ளன. 

ஒளிச்தெர்க்மக நமடசபறும் இடங்கள் 
 பசுந்தாவரங்களில் ஒளிச்தெர்க்மகயானது இமலகள், பசுமையான தண்டுகள் ைற்றும் 
ைலர்சைாட்டுகள் ஆகிய உறுப்புகளில் நமடசபறுகிறது. 

ஒளிச்தெர்க்மக நிறமிகள் 
 இரண்டு முக்கிய நிறமிகள் உள்ளன. அமவ முதன்மை நிறமிகள் ைற்றும் துமண 
நிறமிகள் ஆகும். 

 பச்மெயம் a என்பது முதன்மை நிறமியாகும். இந்த நிறமியானது சூரிய ஆற்றமல 
தவதி ஆற்றலாக ைாற்றுகிறது. பச்மெயம் b என்பது துமண நிறமியாகும். இது சூரிய 
ஆற்றமலக் கவர்ந்து முதன்மை நிறமிக்கு அனுப்பும். 

 
ஒளிச்தெர்க்மகயில் சூரிய ஒளியின் பங்கு 
1. ஒளிொர்ந்த விமன அல்லது ஒளி விமன (ஹில்விமன) 

 இது ராபின் ஹில் என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. இந்நிகழ்வு சூரிய 
ஒளியின் முன்னிமலயில் மதலகாய்டு ெவ்வில் நமடசபறுகிறது. ஒளிச்தெர்க்மக 
நிறமிகள் சூரிய ஆற்றமல ஈர்த்து ATP ைற்றும் NADPH2 மவ உருவாக்குகின்றன. 

2. ஒளிொரா விமன அல்லது இருள்விமன  
 இந்நிகழ்ச்சியின் தபாது ஒளிொர்ந்த விமனயில் உண்டான ATP ைற்றும் NADPH2 
உதவியுடன் CO2 ஆனது கார்தபாமைட்தரட்டாக ஒடுக்கைமடகிறது. இது 
பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்தராைா பகுதியில் நமடசபறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி கால்வின் 
சுழற்சி எனவும் அமழக்கப்படுகிறது. இதற்கு சூரிய ஒளி ததமவ இல்மல. 

 சைல்வின் கால்வின் ஒளிச்தெர்க்மகயின் தவதியியல் நிகழ்வுகமளக் கண்டறிந்தார். 
இதனால் இச்சுழற்சி கால்வின் சுழற்சி என சபயரிடப்பட்டது. இதற்காக இவருக்கு 
1961 இல் தநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 

 ATP - அடிதனாமென் ட்மர பாஸ்தபட் 
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 ADP - அடிதனாமென் மட பாஸ்தபட் 
 NAD - நிதகாடினமைடு அடிமனன் மட நியூக்ளிதயாமடடு 
 NADP - நிதகாடினமைடு அடிமனன் மட நியூக்ளிதயாமடடு பாஸ்தபட் 
 சூரிய ஒளிமயப் பயன்படுத்தி செயற்மக ஒளிச்தெர்க்மக நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. 
பாரத் ரத்னா C.N.R. ராவ் அவர்கள் அதத சதாழில் நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தி 
செயற்மக ஒளிச்தெர்க்மக நிகழ்ச்சி மூலம் மைட்ரஜன் எரிசபாருமள உற்பத்தி 
செய்தார்.  

மைட்தடாகாண்ட்ரியா 
 முதன்முதலில் 1857 ஆம் ஆண்டு தகாலிக்கர் என்பவர் வரித்தமெச் செல்களில் 
மைட்தடாகாண்ட்ரியாமவக் கண்டறிந்தார்.  

 இது “செல்லின் ஆற்றல் நாணயம்” என அமழக்கப்படுகிறது. 
 மைட்தடாகாண்ட்ரியாவில் ATP உற்பத்தியாவதால் மைட்தடாகாண்ட்ரியா 

“செல்லின் ஆற்றல் நிமலயம்” என அமழக்கப்படுகிறது. 
மைட்தடாகாண்ட்ரியாவின் அமைப்பு 

 மைட்தடாகாண்ட்ரியாவின் ெவ்வுகள் – உள் ைற்றும் சவளிச்ெவ்வுகளால் சூழப்பட்ட 
ஒரு நுண்ணுறுப்பாகும். ஒவ்சவாரு ெவ்வும் 60 – 70 A0 தடிைனுமடயது.  

 சவளிச்ெவ்வில் காணப்படும் தபாரின் மூலக்கூறுகள் (புரத மூலக்கூறுகள்) 
சவளிமூலக்கூறுகள் செல்வதற்கு கால்வாயாக செயல்படுகிறது. 

 உட்புறச்ெவ்வு பல ைடிப்புகளுடன் காணப்படுகிறது. இமவ ஒரு ததர்வுகடத்து 
ெவ்வாகும். குறிப்பிட்ட சபாருட்கமள ைட்டுதை செல்ல அனுைதிக்கும். இதில் 80 
ெதவிகிதம் புரதம் ைற்றம் லிப்பிடுகள் உள்ளன. 

 கிரிஸ்தட – உட்புறச்ெவ்வில் காணப்படும் விரல் தபான்ற நீட்சிகள் கிரிஸ்தட 
எனப்படும்.  

 ஆக்ஸிதொம் அல்லது F1 துகள்கள் – கிரிஸ்டாவில் பல நுண்ணிய சடன்னில் ராக்கட் 
வடிவ துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இமவ ‘ஆக்ஸிதொம்கள்’ என 
அமழக்கப்படுகின்றன. இமவ ATP உற்பத்தியில் பங்குசகாள்கின்றன. 

 மைட்தடாகாண்ட்ரியாவின் தைட்ரிக்ஸ் – புரதம் ைற்றம் லிப்பிடுகமளக் சகாண்ட ஒரு 
சிக்கலான கலமவயாகும். இதில் கிரப் சுழற்சிக்குத் ததமவயான சநாதிகள், 70S 
மரதபாதொம், tRNA க்கள் ைற்றும் DNA ஆகியமவ உள்ளன. 
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காற்று சுவாெம் 
 இவ்வமக செல்சுவாெத்தில் உணவானது ஆக்ஸிஜன் உதவியால் முழுவதுைாக 
ஆக்ஸிகரணைமடந்து கார்பன் மட ஆக்மைடு, நீர் ைற்றும் ஆற்றலாக 
ைாற்றப்படுகிறது. இந்த சுவாெம் சபரும்பாலான தாவரங்கள் ைற்றும் விலங்குகளில் 
நமடசபறுகிறது. 

 
காற்று சுவாெத்தின் படிநிமலகள் 
அ. கிமளக்காலிஸிஸ் 

 இது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்தகாைானது (6 கார்பன்) இரண்டு மூலக்கூறு மபருவிக் 
அமிலைாக (3 கார்பன்) பிளக்கப்படும் நிகழ்ச்சியாகும். இந்நிகழ்ச்சியானது 
மெட்தடாபிளாெத்தில் நமடசபறுகிறது. இது காற்று ைற்றும் காற்றில்லா சுவாெம் 
இரண்டிற்கும் சபாதுவானதாகும். 

ஆ. கிரப்சுழற்சி  
 இந்நிகழ்வு மைட்தடாகாண்ட்ரியாவின் உட்புறத்தில் நமடசபறுகிறது. 
கிமளக்காமலஸிஸ் நிகழ்ச்சியின் முடிவில் உண்டான இரண்டு மூலக்கூறு 
மபருவிக் அமிலம் முழுவதும் ஆக்ஸிகரணம் அமடந்து கார்பன் மட ஆக்மைடு 
ைற்றும் நீராக ைாறும் இந்த சுழற்சிக்கு கிரப் சுழற்சி அல்லது ட்மர கார்பாக்ஸிலிக் 
அமில சுழற்சி (TCA சுழற்சி) என்று சபயர்.  

இ. எலக்ட்ரான் கடத்துச் ெங்கிலி 
 கிமளக்காலிஸிஸ் ைற்றும் கிரப் சுழற்சியின் தபாது உண்டான NADH2 ைற்றும் 

FADH2 வில் உள்ள ஆற்றலானது இங்கு சவளிதயற்றப்பட்டு அமவ NAD+ ைற்றும் 
FAD+ ஆக ஆக்ஸிகரணைமடகின்றன. இந்நிகழ்ச்சியின்தபாது சவளியான ஆற்றல் 
ADP யால் எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டு ATP ஆக உருவாகிறது. 

காற்றில்லா சுவாெம் 
 காற்றில்லா சூழலில் அதாவது ஆக்ஸிஜன் இல்லாத சூழலில் நமடசபறும் 
சுவாெைாகும். இதில் குளுக்தகாைானது எத்தனாலாகவும் (தாவரங்களில்) அல்லது 
தலக்தடாஸ் ஆகவும் (சில பாக்டீரியாக்களில்) இங்கு ைாற்றப்படுகிறது. 

சுவாெ ஈவு (RQ) 
 சுவாெத்தின்தபாது சவளிதயற்றப்பட்ட கார்பன் மட ஆக்மெடின் அளவிற்கு 
எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் அளவிற்கும் இமடதயயுள்ள விகிததை சுவாெ 
ஈவு எனப்படும். 
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அலகு – 13 
உயிரினங்களின் அமைப்பு நிமலகள் 

 
ஹிருடிதனரியா கிரானுதலாொ  
(இந்தியக் கால்நமட அட்மட) 

 இதன் சதாகுதி வமளதமெப்புழுக்கள் வமகமயச் தெர்ந்ததாகும். 
 இமவ புற ஒட்டுண்ணிகளாகவும், ைனிதன் ைற்றும் விலங்குகளின் இரத்தத்மத 
உறிஞ்சும் ொங்கிதவாரஸ் வமகயினாகவும் உள்ளன. 

 சைட்டாசைரிக் கண்ட அமைப்பு உடலில் காணப்படுகிறது. அட்மடயின் உடல் 33 
கண்டங்கள் அல்லது ‘தொமைட்டுகள்’ என்ற பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 அட்மடயின் முதுகுப்புறத்தில் முதல் ஐந்து கண்டங்களில் ஐந்து இமண கண்கள் 
உள்ளன. 

 உடலின் தைல்பகுதியில் கியூட்டிகிள் அடுக்கு காணப்படுகிறது. 
 அட்மட விருந்ததாம்பியின் ததாலில் மூன்று ஆர அல்லது Y வடிவ காயத்மத 
ஏற்படுத்தி இரத்தத்மத உறிஞ்சுகிறது. அட்மடகள் ‘ஹிருடின்’ என்ற புரதத்மதச் 
சுரப்பதன் மூலம் விருந்ததாம்பியின் இரத்தம் உமறவமதத் தடுக்கின்றன. 

 அட்மடயில் ததால் மூலம் சுவாெம் நமடசபறுகிறது. 
 இரத்த உடற்குழி ைண்டலம் மூலம் அட்மடயில் இரத்தச் சுற்தறாட்டம் 
நமடசபறுகிறது. உண்மையான இரத்தக் குழாய்கள் இல்மல. இந்த உடற்குழி 
திரவைானது ஹீதைாகுதளாபிமனக் சகாண்டுள்ளது. 

 அட்மட, மைய, பக்கவாட்டு ைற்றும் பரிவு நரம்பு ைண்டலங்கமளக் சகாண்டுள்ளது. 
 அட்மடயில் கழிவு நீக்கைானது சநப்ரீடியா எனப்படும் கண்டவாரியாக அமைந்த, 
சிறிய சுருண்ட, இமண குழல்கள் மூலம் நமடசபறுகிறது.  
17 இமண சநப்ரீடியங்கள் உள்ளன. 

 அட்மடயில் அகக் கருவுறுதல் நமடசபறுகிறது. இதமனத் சதாடர்ந்து கக்கூன் 
உருவாகிறது. கக்கூன் முட்மடக்கூடு எனப்படும். முதிர்ந்த அட்மடமயப் தபான்ற 
ததாற்றம் சகாண்ட இளம் அட்மடகள் அதிலிருந்து சவளிவருகின்றன. 

அட்மடயின் ஒட்டுண்ணி தகவமைப்புகள் 
 அட்மடயின் வாயினுள் காணப்படும் மூன்று தாமடகள் விருந்ததாம்பியின் உடலில் 
வலியில்லாத Y – வடிவ காயத்மத உருவாக்க உதவுகின்றன. 
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 உமிழ் நீர்ச் சுரப்பினால் உருவாக்கப்படும் ஹிருடின் என்ற சபாருள் இரத்தத்மத 
உமறய விடுவதில்மல. எனதவ சதாடர்ச்சியாக இரத்தம் கிமடப்பது உறுதி 
செய்யப்படுகிறது. 

 
ஓரிக்தடாதலகஸ் கியூனிகுலஸ் (முயல்) 

 முயலின் உதராைம், வமள நகரங்கள், வியர்மவச் சுரப்பிகள், எண்சணய் சுரப்பிகள் 
ைற்றும் பால் சுரப்பிகள் ஆகியமவ புறத்ததாலின் ைாறுபாடுகள் ஆகும். 

 உடலின் உட்பகுதி குறுக்குத் தடுப்பான உதரவிதானம் மூலம் ைார்பமறயாகவும், 
வயிற்றமறயாகவும் பிரிக்கப்ப்பட்டுள்ளது. ‘உதரவிதானம்’ பாலூட்டிகளில் ைட்டுதை 
காணப்படும் ஒரு சிறப்பு பண்பாகும். 

 முயலில் இருமுமற ததான்றும் பல்லமைப்பு காணப்படுகிறது. சவட்டும்பற்கள், 
முன்கடவாய் பற்கள், பின்கடவாய் பற்கள் என பல்லமைப்பு காணப்படுகிறது. 
இத்தமகய பல்லமைப்புக்கு ‘ைாறுபட்ட பல்லமைப்பு’ என்று சபயர். 

 பல் வாய்ப்பாடு   2    0      3     3                                 2033 
              ( I ---, C --- , PM ---, M --- ) இது பின்வருைாறு எழுதப்படும் …………. 
                 1     0      2     3                                 1023 

 முயலுக்கு தகாமரப்பற்கள் கிமடயாது. முயலின் சவட்டும் பற்களுக்கும், முன் 
கமடவாய்ப் பற்களுக்கும் இமடதயயான இமடசவளிப்பகுதி ‘டயாஸ்டீைா’ அல்லது பல் 
இமடசவளி என அமழக்கப்படுகிறது. 

 முயலில் சுவாெம் ஓரிமண நுமரயீரல்களால் நமடசபறுகிறது. ஒவ்சவாரு நுமரயீரலும் 
ப்ளூரா என்ற இரட்மடச் ெவ்வுகளால் ஆன உமறயால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

 இதயம் சபரிகார்டியம் என்ற இரட்மடச் ெவ்வுகளால் ஆன உமறயால் சூழப்பட்டுள்ளது. 
இதயம் இரு ஆரிக்கிள்கள் ைற்றும் இரு சவண்ட்ரிக்கிள்கள் என நான்கு அமறகமளக் 
சகாண்டது. 
 

அலகு – 14 
தாவரங்களின் கடத்துதல் ைற்றும் விலங்குகளின் சுற்தறாட்டம் 

 

ெவ்வூடு பரவல் (ஆஸ்ைாஸிஸ்) 
 ஒரு அமர கடத்து ெவ்வின் வழியாக கமரப்பான் அல்லது நீர் மூலக்கூறுகள் அதன் 
செறிவு அதிகைாக உள்ள பகுதியிலிருந்து செறிவு குமறந்த பகுதிக்கு கடத்தப்படுவது 
ெவ்வூடு பரவல் எனப்படும். 
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பிளாஸ்ைா சிமதவு (உயிர்ைச் சுருக்கம் – Plasmolysis) 
 ஒரு தாவரச் செல்மல மைபர்டானிக் கமரெலில் மவக்கும்தபாது செல்லிலிருந்து நீர் 
சவளிதயறுவதால் புதராட்தடாபிளாெம் செல் சுவமர விட்டு விலகி சுருங்கிவிடுகிறது. 
இதற்கு ‘பிளாஸ்ைா சிமதவு’ என்று சபயர். 

நீமர உள்சளடுக்கும் உறுப்புகள்  
தவர்த்தூவி 

 ஒரு தாவர தவரின் நுனியில் பல தகாடிக்கணக்கான தவர்த்தூவிகள் 
காணப்படுகின்றன. இமவ ைண்ணிலிருந்து நீமரயும், கனிைங்கமளயும் 
உறிஞ்சுகின்றன. தவரின் புறத்ததால் செல்களின் நீட்சிகதள தவர்த்தூவிகளாகும். 

அப்தபாபிளாஸ்ட் வழி 
 அப்தபாபிளாஸ்ட் வழியில் நீரானது முழுக்க முழுக்க செல்சுவர் ைற்றும் சில 
இமடசவளியின் வழியாகச் செல்கிறது. இவ்வமக கடத்துதலில் நீரானது எவ்வித 
ெவ்விமனயும் கடக்காைல் செல்கிறது.  

சிம்பிளாஸ்ட் வழி 
 இம்முமறயில் நீரானது செல்லின் வழியாக செல்கிறது. அதாவது செல்லின் பிளாஸ்ைா 
ெவ்வில் நுமழந்து மெட்தடாபிளாெத்திமன கடந்து பிளாஸ்தைாசடஸ்தைட்டா வழியாக 
அருகிலுள்ள செல்களுக்கு செல்கிறது. 

நீராவிதபாக்கு 
 தாவரத்தின் புற உறுப்புகளிலிருந்து குறிப்பாக இமலயின் புறத்ததால் துமள வழியாக 
நீரானது ஆவியாக சவளிதயறுவதத நீராவிப்தபாக்கு எனப்படும். ஒவ்சவாரு 
இமலத்துமளயுை இரண்டு காப்புச் செல்களால் சூழப்பட்டள்ளது. இமலத்துமளயானது 
பகலில் திறந்தும் இரவில் மூடியும் காணப்படும். 

ொதரற்றம் (Ascent of sap) 
 தவர்களின் மூலம் உறிஞ்ெப்பட்ட நீர் ைற்றும் கனிைங்கள் தைல் தநாக்கிய கடத்துதல் 
மூலம் தாவரங்களின் பிறபகுதிகளுக்கு செல்வது ொதறற்றம் எனப்படும். ொதறற்றத்தில் 
பல காரணிகள் ஈடுபடுகின்றன. அமவ 

1. தவர் அழுத்தம் 
2. நுண்துமள ஈர்ப்பு விமெ 
3. நீர் மூலக்கூறுகளின் கூட்டிமணவு ைற்றும் ஒட்டிமணவு 
4. நீராவிப்தபாக்கின் இழுவிமெ 
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மெலத்தில் கடத்துதல் 
 தவர்களின் மூலம் உறிஞ்ெப்பட்ட நீரானது தாவரங்களின் அமனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 
மெலக்குழாய்கள் வழியாக கடத்தப்படுகிறது. 

புதளாயத்தில் கடத்துதல் 
 இமலகளின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட உணவானது புதளாயத்தின் வழியாக தெமிக்கும் 
பகுதிக்தகா அல்லது ததமவயான பகுதிக்தகா கடத்தப்படுகிறது. 

 

இரத்தம் 
 இரத்தம் பிளாஸ்ைா எனும் திரவப் பகுதிமயயும் அதனுள் மிதக்கும் ஆக்கக் 
கூறுகமளயும் (இரத்த செல்கள்) சகாண்டுள்ளது. 

பிளாஸ்ைா 
 இரத்தத்தில் 55% பிளாஸ்ைா ஆகும். இது சிறிதளவு காரத்தன்மை உமடயது. 

இரத்தத்தின் ஆக்கக் கூறுகள் 
இரத்த அணுக்கள் மூன்று வமகப்படும். 
1. இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (RBC) அல்லது எரித்தராமெட்டுகள் 
2. இரத்த சவள்மள அணுக்கள் (WBC) அல்லது லியூக்தகாமெட்டுகள் 
3. இரத்த்த் தட்டுக்கள் அல்லது திராம்தபாமெட்டுகள். 

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் 
 இமவ ைனித உடலில் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடிய இரத்த செல்களாகும். இமவ 
எலும்பு ைஞ்மையிலிருந்து உருவாகின்றன.  

 சுவாெ நிறமியான ஹீதைாகுதளாபிமன RBC சகாண்டுள்ளதால் இரத்தம் சிவப்பு 
நிறத்துடன் காணப்படுகிறது.  

 பாலுட்டிகளின் முதிர்ச்சி அமடந்த இரத்த சிவப்பணுவில், செல் நுண்ணுறுப்புகள் 
ைற்றும் உட்கரு காணப்படுவதில்மல.  

 இமவ இருபுறமும் குழிந்த தட்டு வடிவம் உமடயமவ. இவற்றின் வாழ்நாள் 120 நாட்கள் 
ஆகும்.  

 RBC ஆக்சிஜமன நுமரயீரலிலிருந்து திசுக்களுக்கு கடத்துவதில் பங்தகற்கிறது. 
இரத்த சவள்மளயணுக்கள் 

 இரத்த சவள்மளயணுக்கள் நிறைற்றமவ. இவற்றில் ஹீதைாகுதளாபின் 
காணப்படுவதில்மல ைற்றும் உட்கரு சகாண்டமவ. இமவ எலும்பு ைஞ்மை, 
ைண்ணீரல், மதைஸ் ைற்றும் நிணநீர் முடிச்சு தபான்றவற்றில் காணப்படுகின்றன. 
இமவ அமீபா தபான்று நகரக்கூடியமவ. 
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இரத்த சவள்மளயணுக்கள் இரண்டு வமககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
1. துகள்களுமடய செல்கள் 
2. துகள்களற்ற செல்கள் 

துகள்களுமடய செல்கள் 
இமவ மூன்று வமகப்படும். 

1. நியூட்தராஃபில்கள் 
 இமவ அளவில் சபரியமவ, இவற்றின் உட்கரு 2 – 7 கதுப்புகமளக் சகாண்டுள்ளது. 
சைாத்த சவள்மள அணுக்களில் 60 முதல் 65 ெதவிகதிம் வமர நியூட்தராஃபில்கள் 
காணப்படுகின்றன. தநாய்த்சதாற்று ைற்றும் வீக்கத்தின்தபாது இவற்றின் எண்ணிக்மக 
அதிகரிக்கிறது. 

2. ஈசிதனாஃபில்கள் 
 இவற்றின் உட்கரு இரு கதுப்புகமளக் சகாண்டது. சைாத்த சவள்மளயணுக்களில் 2 
முதல் 3 ெதவிகிதம் வமர இவ்வமக செல்கள் உள்ளன. உடலில் சில ஒட்டுண்ணித் 
சதாற்று ைற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் தபாது இவற்றின் எண்ணிக்மக அதிகரிக்கிறது. 
நச்சுகமள அழித்தல் ைற்றும் நச்சு முறிவிமன ஏற்படுத்துவது ஈசிதனாஃபில்களின் 
முக்கிய பணிகளாகும். 

3. தபதொஃபில்கள் 
 தபதொஃபில்கள் கதுப்புமடய உட்கருமவ சகாண்டுள்ளன. சைாத்த 
சவள்மளயணுக்களில் 0.5 முதல் 10 ெதவிகிதம் வமர இவ்வமக செல்கள் உள்ளன. 
வீக்கங்கள் உண்டாகும் தபாது இமவ தவதிப்சபாருள்கமள சவளிதயற்றுகின்றன. 

துகள்களற்ற செல்கள் 
இமவ இரண்டு வமகப்படும். 

1. லிம்ஃதபாமெட்டுகள் 
 சைாத்த சவள்மளயணுக்களில் இமவ 20 முதல் 25 ெதவிகிதம் வமர உள்ளன. மவரஸ் 
ைற்றும் பாக்டீரியா தநாய்த் சதாற்றுதலின் தபாது இமவ எதிர்ப்சபாருமள 
உருவாக்குகின்றன. 

2. தைாதனாமெட்டுகள் 
 இமவ லியூக்தகாமெட்டுகளிதலதய மிகப் சபரியமவ. இமவ அமீபாய்டு வடிவம் 
சகாண்டமவ. சைாத்த சவள்மளயணுக்களில் 5 முதல் 6 ெதவிகிதம் வமர உள்ளன. 
இமவ விழுங்கு செல்களாதலால் பாக்டீரியாமவ விழுங்குகின்றன. 
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இரத்தத் தட்டுகள் அல்லது திராம்தபாமெட்டுகள் 
 இமவ அளவில் சிறியமவ ைற்றும் நிறைற்றமவ. இவற்றில் உட்கரு இல்மல.  
 ஒரு கன மில்லிமீட்டர் இரத்தத்தில் 2,50,000 முதல் 4,00,000 வமர இரத்தத் தட்டுக்கள் 
உள்ளன.  

 இவற்றின் வாழ்நாள் 8 – 10 நாட்களாகும்.  
 இரத்தம் உமறதலில் இமவ முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. காயங்கள் ஏற்படும் தபாது 
இரத்த உமறதமல ஏற்படுத்தி இரத்தப்தபாக்மக தடுக்கின்றன. 

 அனீமியா – இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்மக குமறதல். 
 லியூக்தகாமெட்தடாசிஸ் – இரத்த சவள்மளயணுக்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்தல். 
 லியூக்தகாபினியா – இரத்த சவள்மளயணுக்களின் எண்ணிக்மக குமறதல். 
 திராம்தபாமெட்தடாபினியா – இரத்தத் தட்டுக்களின் எண்ணிக்மக குமறதல். 

 
இரத்த நாளங்கள் – தைனிகள் ைற்றும் சிமரகள் 

 இரத்த நாளங்கள் தைனிகள், சிமரகள் ைற்றும் இரத்த நுண் நாளங்கள் என மூன்று 
வமகப்படும். 

வ. 
எண் 

தைனி சிமர 

1.  இரத்தம் வழங்கும் குழாய்கள் இரத்தம் சபறும் குழாய்கள் 
2.  இளஞ்சிவப்பு நிறத்திமன உமடயது சிவப்பு நிறத்திமன உமடயது. 
3. உடலின் ஆழ்பகுதியில் 

அமைந்துள்ளது. 
உடலின் தைற்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 

4. அதிக அழுத்தத்துடன் கூடிய இரத்த 
ஓட்டம் 

குமறந்த அழுத்தத்துடன் கூடிய இரத்த 
ஓட்டம். 

5.  தைனியின் சுவர்கள் வலிமையான 
தடித்த மீளும் தன்மை உமடயமவ 

சிமரயின் சுவர்கள் வலிமை குமறந்த 
மிருதுவான மீள்தன்மை அற்றமவ. 

6.  நுமரயீரல் தைனிமய தவிர ைற்ற 
அமனத்து தைனிகளும் ஆக்சிஜன் 
மிகுந்த இரத்தத்திமன எடுத்துச் 
செல்கின்றன. 

நுமரயீரல் சிமரயிமன தவிர ைற்ற 
அமனத்து சிமரகளும் ஆக்சிஜன் குமறந்த 
இரத்தத்திமன எடுத்துச் செல்கின்றன. 

7. உள்ளீடு வால்வுகள் கிமடயாது. உள்ளீடு வால்வுகள் உண்டு. 
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சுற்தறாட்ட ைண்டலத்தின் வமககள் 
 விலங்குகள் இரண்டு வமகயான சுற்தறாட்ட ைண்டலத்திமன சகாண்டுள்ளன. அமவ 

1. திறந்த வமக 
 திறந்த வமக இரத்த ஓட்டத்தில், இதயத்திலிருந்து இரத்த நாளங்களில் உள்ள 
குழிகளுக்குள் இரத்தம் உந்தித் தள்ளப்படுகிறது. இக்குழி இரத்த உடற்குழி எனப்படும். 
நுண்நாளங்கள் காணப்படுவதில்மல. எ.கா. கணுக்காலிகள், சைல்லுடலிகள், 
அசிடியன்கள். 

2. மூடிய வமக 
 இரத்த சுற்தறாட்டம் நாளங்கள் மூலம் உடல் முழுவதும் சுற்றி வருகிறது. 
தைனிகளிலிருந்து சிமரக்கு இரத்தம் தந்துகிகள் வழிதய பாய்கின்றது. 
எ.கா.முதுசகலும்பிகள். 

 வில்லியம் ைார்வி “நவீன உடற்செயலியலின் தந்மத” என அமழக்கப்படுகிறார். இவர் 
இரத்த ஓட்ட ைண்டலத்திமனக் கண்டறிந்தார். 

 
ைனித இதயத்தின் அமைப்பு 

 இதயம் கார்டியாக் தமெ எனும் சிறப்பு தமெயால் ஆனது.  
 இதயம் இரண்டு அடுக்கினால் ஆன சபரிகார்டியல் உமறயால் சூழப்பட்டுள்ளது. 
இவ்வடுக்கின் இமடசவளியில் நிரம்பியுள்ள சபரிகார்டியல் திரவம் இதய 
துடிப்பின்தபாது ஏற்படும் உராய்வு ைற்றும் இயக்கத்தினால் ஏற்படும் காயங்களில் 
இருந்து பாதுகாக்கும் உயவுப் சபாருளாக உள்ளது. 

 ைனித இதயம் நான்கு அமறகமளக் சகாண்டது.  
 சைல்லிய தமெயால் ஆன தைல் அமறகள் இரண்டும் ஆரிக்கிள்கள் அல்லது 
ஏட்ரியங்கள் என்றும் தடித்த தமெயால் ஆன கீழ் அமறகள் இரண்டும் 
சவண்ட்ரிக்கிள்கள் என்றும் அமழக்கப்படும்.  

 இரண்டு ஆரிக்கிள்களும், ஆரிக்குலார் இமடத்தடுப்பு சுவரினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  
 உடலின் பல்தவறு பாகங்களிலிருந்தும் ஆக்சிஜன் குமறந்த இரத்தத்திமன முக்கிய 
சிமரகளான தைற்சபருஞ்சிமர, கீழ் சபருஞ்சிமர ைற்றும் கதரானரி மெனஸ் மூலம் 
வலது ஆரிக்கிள் சபறுகிறது.  

 நுமரயீரலிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்திமன இடது ஆரிக்கிள் சபறுகின்றது.  
 வலது ைற்றும் இடது ஆரிக்கிள்கள் முமறதய வலது ைற்றும் இடது 
சவண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இரத்தத்திமன செலுத்துகின்றன. 
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 இதயத்தின் கீழ் அமறகள் சவண்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும். வலது ைற்றும் இடது 
சவண்ட்ரிக்கிள்கள், இமட சவண்ட்ரிக்குலார் தடுப்புச் சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 வலது சவண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து உருவான நுமரயீரல் சபாதுத்தைனி, வலது ைற்றும் 
இடது நுமரயீரல் தைனிகளாகப் பிரிவமடகிறது. வலது ைற்றும் இடது நுமரயீரல் 
தைனிகள் முமறதய வலது, இடது நுமரயீரலுக்கு ஆக்சிஜன் குமறந்த இரத்தத்மத 
செலுத்துகின்றன. 

 இடது சவண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து சபருந்தைனி ததான்றுகிறது. உடலின் அமனத்து 
பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்திமன சபருந்தைனி அளிக்கின்றது. 

 கதரானரி தைனி இதயத்தமெகளுக்கு இரத்தத்மத அளிக்கிறது. 
வால்வுகள் 

 இதயம் மூன்று விதைான வால்வுகமளக் சகாண்டது. 
1. வலது ஏட்ரிதயா சவண்ட்ரிக்குலார் வால்வு 

 இது வலது ஆரிக்கிள் ைற்றும் வலது சவண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இமடயில் 
அமைந்துள்ளது. இது ‘மூவிதல் வால்வு’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. வால்வின் இதழ் 
முமனகள் கார்டாசடன்டிதன என்ற தமெ நீட்சிகளால் சவண்ட்ரிக்கிளின் 
பாப்பில்லரித் தமெகதளாடு சபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 

2. இடது ஏட்ரிதயா சவண்ட்ரிக்குலார் வால்வு 
 இது இடது ஆரிக்கிள் ைற்றும் இடது சவண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இமடயில் 
அமைந்துள்ளது. இது இரண்டு கதுப்பு தபால அமைந்துள்ளதால், ‘ஈரிதழ் வால்வு’ அல்லது 
‘மிட்ரல் வால்வு’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

3. அமரச்ெந்திர வால்வுகள் 
 இதயத்திலிருந்து சவளிதயறும் முக்கியத் தைனிகளில் (சபருந்தைனி, நுமரயீரல் தைனி) 
உள்ள அமரச்ெந்திர வால்வுகள் சவண்ட்ரிக்கிளுக்குள் இரத்தம் பின்தனாக்கி 
செல்வமதத் தடுக்கின்றன. 

முதுசகலும்பிகளின் இதய அமறகள்  
 இரண்டு அமறகள் – மீன்கள்,  
 மூன்று அமரகள் – இருவாழ்விகள் 
 முழுமையுறா நான்கு அமறகள் – ஊர்வன 
 நான்கு அமறகள் – பறமவகள், பாலூட்டிகள் ைற்றும் முதமல (ஊர்வன) 
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இரத்த ஓட்டத்தின் வமககள் 
1 சிஸ்டமிக் அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் 

 இதயத்தின் இடது சவண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து துவங்கி ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்திமன 
உடலின் பல உறுப்புகளுக்கு எடுத்து சென்று மீண்டும் ஆக்சிஜன் குமறந்த 
இரத்தத்திமன வலது ஏட்ரியத்திற்கு சகாண்டு வரும் சுற்தறாட்டத்திமன சிஸ்டமிக் 
அல்லது உடல் இரத்த ஓட்டம் என்கிதறாம். 

2. நுமரயீரல் இரத்த ஓட்டம் 
 வலது சவண்டிரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் நுமரயீரல் தைனியின் மூலம் நுமரயீரமல 
அமடயும். நுமரயீரலிருந்து ஆக்சிஜன் சபற்ற இரத்தம் நுமரயீரல் சிமரகளின் மூலம் 
மீண்டும் இதயத்தின் இடது ஏட்ரியத்மத வந்மதமடயும். இவ்விதம் வலது 
சவண்டிரிக்கிளிலிருந்து நுமரயீரல் வழியாக இரத்தம் மீண்டும் இடது 
சவண்டிரிக்கிமளச் சென்றமடவதத நுமரயீரல் இரத்த ஓட்டை எனப்படுகிறது. 

3. கதரானரி சுற்தறாட்டம் 
 இதயத் தமெகளுக்கு இரத்தம் செல்லுதல் கதரானரி சுழற்சி எனப்படும். இதயத் 
தமெகளுக்கு ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தம் கதரானரி தைனி மூலைாக சபறப்படுகிறது. 

இதயத் துடிப்பு 
 இதயத்தின் ஆரிக்கிள்கள் ைற்றும் சவண்ட்ரிக்கிள்கள் முழுமையாக ஒருமுமற 
சுருங்கி (சிஸ்தடால்) விரிவமடயும் (மடயஸ்தடால்) நிகழ்விற்கு இதயத்துடிப்பு என்று 
சபயர்.  

 இதயைானது ெராெரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 – 75 முமற துடிக்கிறது. 
இதயத் துடிப்பு பரவுதல் 

 ைனித இதயம் ைதயாசஜனிக் வமகமயச் தெர்ந்தது. இதயத்தமெயில் காணப்படும் 
சிறப்புப் பகுதியான மெதனா ஏட்ரியல் கணு (SA) இதயம் சுருங்குவமதத் துவக்குகிறது. 
இது வலது ஏட்ரிய சுவரில் உள்ள தைற்சபருஞ்சிமரத் துமளயின் அருகில் 
காணப்படுகிறது. SA கணுவானது இதயத்தின் தபஸ்தைக்கராக செயல்படுகிறது. 
ஏசனனில் இது இதயத் துடிப்புகளுக்கான மின் தூண்டமலத் ததாற்றுவித்து இதயத் 
தமெகளின் சுருக்கத்மதத் தூண்டுகிறது. 

 ஹிஸ் என்பவர் ஏட்ரிதயா சவண்ட்ரிக்குலார் கற்மறகமளக் கண்டறிந்தார். அதனால் 
இது ஹிஸ் கற்மற என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

நாடித்துடிப்பு 
 இயல்பான நாடித்துடிப்பு ஒரு நிமிடத்திற்கு 70 – 90 முமறகள் ஆகும். 
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இதய சுழற்சி 
 ஒவ்சவாரு இதய சுழற்சியும் 0.8 வினாடிகளில் முடிவமடயும். 
 ஏட்ரியல் சிஸ்தடால் – ஆரிக்கிள்கள் சுருக்கம் (0.1 வினாடி) 
 சவண்ட்ரிக்குலார் சிஸ்தடால் – சவண்ட்ரிக்கிள்கள் சுருக்கம் (0.3 வினாடி) 
 சவண்ட்ரிக்குலார் டயஸ்தடால் சவண்ட்ரிக்கிள்கள் விரிவமடதல் (0.4 வினாடி) 

இதய ஒலிகள்  
 இதய ஒலியானது இதய வால்வுகள் சீரான முமறயில் திறந்து மூடுவதால் ஏற்படுகிறது. 
முதல் ஒலியான ‘லப்’ நீண்ட தநரத்திற்கு ஒலிக்கும். சவண்ட்ரிக்குலார் சிஸ்தடாலின் 
ஆரம்ப நிமலயில் மூவிதழ் ைற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் மூடுவதால் இந்த ‘லப்’ ஒலி 
உண்டாகிறது. இரண்டாவது ஒலியான ‘டப்’ ெற்று குறுகிய காலதை ஒலிக்கும். 
இவ்சவாலியானது சவண்ட்ரிக்குலார் சிஸ்தடாலின் முடிவில் அமரெந்திர வால்வுகள் 
மூடுவதால் ஏற்படுகிறது. 

இரத்த அழுத்தம் 
 தைனிகளின் வழிதய இரத்தம் ஓடும்தபாது அத்தைனிகளின் பக்கவாட்டுச் சுவர் மீது 
இரத்தம் ஏற்படுத்தும் அழுத்ததை இரத்த அழுத்தம் எனப்படும். 

சிஸ்தடாலிக் அழுத்தம் 
 சவண்ட்ரிகுலார் சிஸ்தடால் நிகழ்வின் தபாது இரு சவண்ட்ரிக்கிள் சுருங்குவால் 
இரத்தம் சபருந்தைனிக்குள் மிக தவகைாக செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்வின் தபாது 
ஏற்படும் மிமக அழுத்தம் ‘சிஸ்தடாலிக் அழுத்தம்’ எனப்படும். 

டயஸ்தடாலிக் அழுத்தம் 
 டயஸ்தடால் நிகழ்வின் தபாது இடது சவன்ட்ரிக்கிள்கள் விரிவமடவதன் காரணைாக 
அழுத்தம் குமறகிறது. இக்குமற அழுத்ததை ‘டயஸ்தடாக் அழுத்தம்’ எனப்படும். 

 ஒரு ஆதராக்கியைான ைனிதரில் ஓய்வாக உள்ள நிமலயில் சிஸ்தடாலிக் ைற்றும் 
டயஸ்தடாலிக் அழுத்தைானது 120mmHg அளவில் காணப்படுகிறது. 

 சதாடர்ந்து அல்லது அடிக்கடி இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல் ‘மைபர்சடன்ென்’ 
எனப்படும். குமறவான இரத்த அழுத்த நிமல ‘மைப்தபாசடன்ென்’ எனப்படும். 

ஸ்சடத்தாஸ்தகாப் 
 ைனித உடலின் உள்ளுறுப்புகள் ஏற்படுத்தும் ஒலிகமளக் கண்டறிய ஸ்சடத்தாஸ்தகாப் 
பயன்படுகிறது. 
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ஸ்பிக்தைாைாதனாமீட்டர் 
 இரத்த அழுத்தத்மதக் கண்டறிய உதவும் ைருத்துவ உபகரணம் 
ஸ்பிக்தைாைாதனாமீட்டர் ஆகும். 

 ைாதனாசைட்ரிக் ைற்றும் நவீன எண்ணியல் வமகயிலான உபகரணங்களும் இரத்த 
அழுத்தத்திமன அளக்க உதவும் ொதனங்களாகும். 

 
இரத்த வமககள் 

 காரல் தலண்ட்ஸ்டீனர் (1900) இரத்த வமககமளக் கண்டறிந்தார்.  
இவர் A, B ைற்றும் O இரத்த வமககமள அமடயானம் கண்டறிந்தார்.  

 டிகாஸ்டிதலா ைற்றும் ஸ்டய்னி (1902) AB இரத்த வமகயிமனக் கண்டறிந்தனர். 
 ைனித இரத்தத்தில் சில தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த அக்ளுட்டிதனாசஜன் அல்லது 
ஆன்டிசஜன் ைற்றும் அக்ளுட்டினின் அல்லது எதிர்ப்சபாருள்கள் ஆன்டிசஜன்கள் 
RBC யின் தைற்புற படலத்தில் காணப்படுகின்றன. 

 எதிர்ப்சபாருட்கள் இரத்த பிளாஸ்ைாவில் காணப்படுகின்றன. ஆன்டிசஜன் ைற்றும் 
(ஆன்டிபாடி) எதிர்ப்சபாருள்கள் காணப்படுவதின் அடிப்பமடயில் ைனித 
இரத்தத்திமன A, B, AB ைற்றும் O என நான்கு வமககளாக அறியலாம். இந்த நான்கு 
வமககளில் ஏததனும் ஒரு வமகயிமன ஒரு தனிநபர் சபற்றிருப்பார். 

 ‘A’ வமக - ஆன்டிசஜன் A – RBC யின் தைற்பரப்பில் காணப்படும். ஆன்டிபாடி B இரத்த 
பிளாஸ்ைாவில் காணப்படும். 

 ‘B’ வமக – ஆன்டிசஜன் B – RBC யின் தைற்புறப்பரப்பில் காணப்படும். ஆன்டிபாடி  A – 
இரத்த பிளாஸ்ைாவில் காணப்படும். 

 ‘A B’ வமக – ஆன்டிசஜன் A ைற்றும் B – RBC – யின் தைற்பரப்பில் காணப்படும். 
அதற்கான ஆன்டிபாடிகள் பிளாஸ்ைாவில் காணப்படாது. 

 ‘O’ மவ – ஆன்டிசஜன் A ைற்றும் B - RBC யின் தைற்புரப்பரப்பில் காணப்படாது. 
இருந்ததபாதிலும் அதற்கான ஆன்டிபாடி A ைற்றும் B பிளாஸ்ைாவில் காணப்படும். 

 பல்தவறு வமகயான இரத்த வமககளில் காணப்படக்கூடிய ஆன்டிசஜன் (RBC) 
ைற்றும் ஆன்டிபாடிகள் (பிளாஸ்ைா) 
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இரத்த 
வமக 

RBC - யின் 
ஆன்டிசஜன் 

பிளாஸ்ைாவின் 
அன்டிபாடி 

வழங்குதவார் சபறுதவார் 

A ஆன்டிசஜன் A ஆன்டி B A ைற்றும் AB A ைற்றும் O 
B ஆன்டிசஜன் B ஆன்டி A B ைற்றும் AB B ைற்றும் O 
AB ஆன்டிசஜன் A & B ஆன்டிபாடி 

இல்மல 
AB A,B,AB ைற்றும் O 

(அமனவரிடமிருந்
தும் சபறுதவார்) 

O ஆன்டிசஜன் 
இல்மல 

ஆன்டி A & B 
உள்ளது 

A,B,AB,O 
(அமனவருக்கு
ம் வழங்குதவார்) 

O ைட்டும் 

 
இரத்தம் வழங்குதல் 

 AB இரத்த வமக சகாண்ட நபமர ‘அமனவரிடமிருந்து இரத்தம் சபறுதவார்’ (Universal 
Acceptor) வமக என அமழப்பர். இவர் அமனத்து இரத்த வமகயிமனயும் ஏற்றுக் 
சகாள்வார். 

 O இரத்த வமக சகாண்ட நபமர ‘இரத்தக் சகாமடயாளி‘ (Universal Donor) என 
அமழப்பர். இவர் அமனத்து வமக இரத்த பிரிவினருக்கும் இரத்தம் வழங்குவார். 

Rh காரணி 
 ரீெஸ் இனக்குரங்கின் இரத்தத்மத முயலின் உடலுக்குள் செலுத்தி உற்பத்தியான 
ஆன்டிபாடிகமள சகாண்டு 1940 ல் தலண்ட்ஸ்டீனர் ைற்றும் வீனர் Rh காரணிமயக் 
கண்டறிந்தனர். 

நிணநீர் ைண்டலம் 
 நிணநீர் தந்துகிகளின் செல் இமடசவளியில் நிணநீர் காணப்படுகிறது. இது இரத்த 
பிளாஸ்ைாமவ ஒத்துள்ளது. இதில் மிகக் குமறந்த அளதவ ஊட்டப்சபாருள்கள், 
ஆக்சிஜன், கார்பன்மட ஆக்மெடு, நீர் ைற்றும் WBC ஆகியமவ உள்ளன. 

நிணநீரின் பணிகள் 
 இரத்தம் எடுத்துச் செல்ல இயலாத பகுதிகளுக்கு ஊட்டப்சபாருட்கமளயும் ைற்றும் 
ஆக்சிஜமனயும் வழங்குகிறது. 

 நிணநீரில் உள்ள லிம்ஃதபாமெட்டுகள் உடமல தநாய்த்தாக்குதலிலிருந்து 
பாதுகாக்கின்றன. 
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அலகு – 15 
நரம்பு ைண்டலம் 

 
நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்கள்  

 நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்கள் என்பமவ நரம்பு ைண்டலத்தின் அமைப்பு ைற்றும் 
செயல்ரீதியிலான அடிப்பமட அலகுகள் ஆகும். ைனித உடலின் மிக நீளைான செல் 
நரம்பு செல் ஆகும்.  

நியூதராகிளியா 
 நியூதராகிளியா என்பமவ கிளியல் செல்கள் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. இமவ 
நரைபு ைண்டலத்தின் துமணச் செல்களாக செயல்படுகின்றன. 

 இமவ நியூரான்கள் தபான்று நரம்பு தூண்டல்களின் உருவாக்கத்திதலா அல்லது 
கடத்துவதிதலா ஈடுபடுவதில்மல. 

நியூரான்களின் அமைப்பு 
 நியூரான் என்பது மூன்று பகுதிகமளக் சகாண்டது.  

1. மெட்டான் 2. சடண்ட்மரட்டுகள் 3. ஆக்ொன் 
மெட்டான்  

 மெட்டான் என்பது செல் உடலம் அல்லது ‘சபரிதகரிதயான்’ என்றும் அமழக்கப்படும்.  
 இதன் மைய உட்கருவில் மெட்தடாபிளாெம் நிரம்பியுள்ள பகுதி நியூதராபிளாெம் என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. இதனுள் அளவில் சபரிய துகள்கள் நிரம்பியுள்ளன. இத்துகள்கள் 
நிசில் துகள்கள் எனப்படுகின்றன. 

 நியூரான்கள் பகுப்பமடயும் தன்மையற்றமவ. 
சடண்ட்மரட்டுகள்  

 செல் உடலத்தின் சவளிப்புறைாக பல்தவறு கிமளத்த பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. 
இமவ சடண்ட்மரடுகள் எனப்படுகின்றன. இமவ நரம்புத் தூண்டல்கமள 
மெட்டாமன தநாக்கிக் கடத்துகின்றன. 

ஆக்ொன்   
 ஆக்ொன் என்பது தனித்த, நீளைான, சைல்லிய அமைப்பு ஆகும். ஆக்ொனின் 
முடிவுப்பகுதி நுண்ணிய கிமளகளாகப் பிரிந்து குமிழ் தபான்ற “சினாப்டிக் குமிழ்” 
பகுதிகளாக முடிகின்றது.  

 ஆக்ொனின் பிளாஸ்ைா ெவ்வு, ஆக்தைாசலம்ைா என்றும், மெட்தடாபிளாெம், 
ஆக்தைாபிளாெம் என்றும் அமழக்கப்படும்.  
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 ஆக்ைானின் தைற்பறம் ஒரு பாதுகாப்பு உமறயால் தபார்த்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வுமற 
மையலின் உமற எனப்படும்.  

 இவற்றின் தைற்பறம் ஸ்வான் செல்களால் ஆன உமறயால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 
இவ்வுமற நியூரிசலம்ைா எனப்படும்.  

 மையலின் உமற சதாடர்ச்சியாக இல்லாைல் குறிப்பிட்ட இமடசவளிகளுடன் 
அமைந்திருக்கிறது. இந்த இமடசவளிகள் ‘தரன்வீரின் கணுக்கள்’ எனப்படுகின்றன. 

 சினாப்ஸ் – ஒரு நியூரானிலிருந்து தகவல்கள் ைற்சறாரு நியூரானுக்கு கடத்தப்படுவது 
சினாப்டிக் குமிழ் பகுதியில் சவளிப்படுத்தப்படும் தவதிப்சபாருள் மூலைாக 
நமடசபறுகிறது. இவ்தவதிப்சபாருட்கள் நியூதராடிரான்ஸ்மிட்டர்கள் அல்லது 
நரம்புணர்வு கடத்திகள் எனப்படுகின்றன. 

 
நியூரான்களின் வமககள் 
1. ஒருமுமன நியூரான்கள்  

 இவ்வமக நியூரான்களில் ஒருமுமன ைட்டுதை மெட்டானில் இருந்து கிமளத்து 
காணப்படும். இதுதவ ஆக்ொன் ைற்றும் சடன்டிரானாக செயல்படும். வளர் கருவின் 
ஆரம்ப நிமலயில் ைட்டும் காணப்படும். முதிர் உயிரிகளில் இவ்வமக நியூரான்கள் 
காணப்படாது. 

இருமுமன நியூரான்கள்  
 மெட்டானிலிருந்து இரு நரம்புப் பகுதிகள் இருபுறமும் இமணக்கப்பட்டிருக்கும். ஒன்று 
ஆக்ொனாகவும் ைற்சறான்று சடண்டிரானாகவும் செயல்படும். கண்ணின் 
விழித்திமரயிலும், நாசித்துமளயில் உள்ள ஆல்ஃதபக்டரி எபீதிலியத்திலும் இமவ 
காணப்படும். 

பலமுமன நியூரான்கள்  
 மெட்டானிலிருந்து பல சடண்டிரான்கள் கிமளத்து ஒரு முமனயிலும், ஆக்ொன் ஒரு 
முமனயிலும் காணப்படும். இமவ மூமளயின் புறப்பரப்பான சபருமூமளப் புறணியில் 
காணப்படும். 

நரம்புணர்வு கடத்திகள் (நியூதரா டிரான்ஸ்மிட்டர்கள்) 
 ‘அசிட்மடல்தகாலின்’ எனப்படும், நியூரான்கள் சவளியிடும் தவதிப்சபாருள் ஒரு 
குறிப்பிடத்தகுந்த நரம்புணர்வு கடத்தி ஆகும். 
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ைனித நரம்பு ைண்டலம் 
ைனித மூமள   

 மூமளயானது மூன்று பாதுகாப்பான உமறகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அமவ 
சைனிஞ்ெஸ் அல்லது மூமள உமறகள் எனப்படும். 
1. டியூரா தைட்டர் – (டியூரா – கடினைான, தைட்டர் – ெவ்வு) இது சவளிப்புற   
  தடிைனான ெவ்வுப்படலம் ஆகும். 
2. அரக்னாய்டு உமற – (அரக்னாய்டு – சிலந்தி) என்பது நடுப்புற சைன்மையான  
  சிலந்தி வமலதபான்ற ெவ்வுப்படலம் ஆகும். இது அதிர்வுத் தாங்கியாக  
  செயல்படுகிறது. 
3. மபயா தைட்டர் – (மபயா – சைன்மையான) இது உட்புற சைல்லிய  
  உமறயாகும். இதில் அதிகைான இரத்த நாளங்கள் காணப்படுகின்றன. 

 “சைனிஞ்மெடிஸ்” என்பது மூமள உமறகளில் ஏற்படும் வீக்கம் ஆகும். மவரஸ் 
ைற்றும் பாக்டீரியா தநாய்த் சதாற்று இதற்கு காரணைாகிறது. 

 ைனித மூமள மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமவ  
1. முன் மூமள 2. நடுமூமள 3. பின் மூமள 

1. முன் மூமள 
 முன் மூமளயானது சபரு மூமள (செரிப்ரம்) ைற்றும் டயன்செஃப்லான் என்பமவகளால் 
ஆனது.  டயன்செஃப்லான் தைற்புற தலாைஸ் ைற்றும் கீழ்ப்புற மைப்தபாதலாைஸ் 
சகாண்டுள்ளது. 

சபருமூமள 
 சபருமூமளயானது நீள் வாட்டத்தில் வலது ைற்றும் இடது என இரு பிரிவுகளாக ஒரு 
ஆழைான பிளவு மூலம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பிளவு நடுப்பிளவு (median Cleft) 
எனப்படும். இப்பிரிவுகள் செரிப்ரல் சைமிஸ்பியர்/சபருமூமள அமரக்தகாளங்கள் 
என்று அமழக்கப்படும்.  

 இப்பிரிவுகள் மூமளயின் அடிப்பகுதியில் கார்பஸ் கதலாெம் என்னும் அடர்த்தியான 
நரம்புத் திசுக்கற்மறயால் இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 சபருமூமளப் புறணி அதிகைான ைடிப்புகளுடன் பல சுருக்கங்கமளக் சகாண்டு 
காணப்படும். இவற்றின் தைடுகள் “மகரி” என்றும், பள்ளங்கள் “ெல்சி” என்றும் 
அமழக்கப்படும். 
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தலாைஸ் 
 உணர்வு ைற்றும் இயக்க தூண்டல்கமளக் கடத்தும் முக்கியைான கடத்து மையைாக 
தலாைஸ் செயல்படுகிறது. 

மைதபாதலாைஸ் 
 இது உள்ளார்ந்த உணர்வுகளான பசி, தாகம், தூக்கம், வியர்மவ, பாலுறவுக் கிளர்ச்சி, 
தகாபம், பயம், ரத்த அழுத்தம், உடலின் நீர் ெைநிமல தபணுதல் ஆகியவற்மறக் 
கட்டுப்படுத்துகிறது.  

 இது உடலின் சவப்பநிமலமய ஒழுங்குப்படுத்தும் மையைாக செயல்படுகிறது. தைலும் 
இது பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் முன்கதுப்பு ைார்தைான் சுரப்புகமளக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

2. நடுமூமள 
 இது தலாைஸிற்கும் பின் மூமளக்கும் இமடயில் அமைந்துள்ளது. நடுமூமளயின் 
பின்புறத்தில் நான்கு தகாள வடிவிலான பகுதிகள் உள்ளன. இமவ கார்ப்தபாரா 
குவாட்ரிசஜமினா என அமழக்கப்படும். இமவ பார்மவ ைற்றும் தகட்டலின் 
அனிச்மெச் செயல்கமளக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

3. பின் மூமள 
 பின் மூமளயானது சிறுமூமள, பான்ஸ் ைற்றும் முகுளம் ஆகிய 3 பகுதிகமள 
உள்ளடக்கியது. 

சிறுமூமள 
 சிறு மூமளயானது மையப் பகுதியில் இரண்டு பக்காவட்டு கதுப்புகளுடன் காணப்படும்.  
 இது இயக்கு தமெகளின் இயக்கங்கமளக் கட்டுப்படுத்துதல் ைற்றும் உடல் 
ெைநிமலமயப் தபணுதல் ஆகியவற்மற ஒருங்கிமணக்கிறது. 

பான்ஸ் 
 “பான்ஸ்” என்னும் இலத்தின் சைாழி சொல்லுக்கு “இமணப்பு” என்று சபாருள். இது 
சிறு மூமளயின் இரு புற பக்கவாட்டு கதுப்புகமள இமணக்கும் இமணப்பு பகுதியாக 
செயல்படுகிறது.  

 இது சுவாெம் ைற்றும் உறக்கத்மதக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 
முகுளம் 
 மூமளயின் கீழ்ப்பகுதியான முகுளம் தண்டுவடத்மதயும் மூமளயின் பிற 
பகுதிகமளயும் இமணக்கின்றது.  
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 இது இதயத் துடிப்பிமன கட்டுப்படுத்தும் மையம், சுவாெத்திமன கட்டுப்படுத்தும் சுவாெ 
மையம், இரத்தக் குழாய்களின் சுருக்கத்திமன கட்டுப்படுத்தும் மையம் ஆகிய 
மையங்கமள உள்ளடக்கியது.  

 தைலும் உமிழ்நீர் சுரப்பது ைற்றும் வாந்தி எடுத்தல் ஆகியவற்மற ஒழுங்குப்படுத்துகிறது. 
தண்டுவடம்  

 தண்டுவடைானது குழல் தபான்ற அமைப்பாக முதுசகலும்பின் உள்தள முள்சளலும்புத் 
சதாடரின் நரம்புக் குழலுக்குள் அமைந்துள்ளது.  

 மூமளமயப் தபான்று தண்டுவடமும் மூவமக ெவ்வுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
தண்டுவடத்தின் ொம்பல் நிறப் பகுதியானது ஆங்கில எழுத்தான “H” தபான்று 
அமைந்துள்ளது. 

மூமளத் தண்டுவட திரவம் 
 மூமளயானது சிறப்பு திரவத்தினுள் மிதந்த நிமலயில் காணப்படுகிறது. இச்சிறப்பு 
திரவம் மூமளத் தண்டுவடத் திரவம் என்றமழக்கப்படுகிறது. இத்திரவம் மூமளமய 
அதிர்வுகளில் இருந்து பாதுகாக்கின்றது. 

புற அமைவு நரம்பு ைண்டலம் 
 மூமள ைற்றும் தண்டுவடத்தில் இருந்து உருவாகும் நரம்புகள் புற அமைவு நரம்பு 
ைண்டலத்மத உருவாக்குகின்றன.  

 மூமளயிலிருந்து உருவாகும் நரம்புகள் மூமள நரம்புகள் அல்லது கபால நரம்புகள் என 
அமழக்கப்படும். தண்டுவடத்தில் இருந்து உருவாகும் நரம்புகள் தண்டுவட நரைபுகள் 
என அமழக்கப்படும். 

 ைனிதர்களில் மூமளயிலிருந்து 12 இமண கபால நரம்புகள் உருவாகின்றன. சில கபால 
நரம்புகள் உணர்ச்சி நரம்புகளாக செயல்படுகின்றன. 

தண்டுவட நரம்புகள் 
 தண்டுவடத்தில் இருந்து 31 இமணத் தண்டுவட நரம்புகள் உருவாகின்றன. 

தானியங்கு நரம்பு ைண்டலம் 
 தானியங்கு நரம்பு ைண்டலைானது உள்ளுறுப்பு நரம்பு ைண்டலம் என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது. இவற்றில் உள்ள பரிவு நரம்புகளும், எதிர் பரிவு நரம்புகளும் 
ஒன்றுக்சகான்று எதிராகச் செயல்பட்டு நைது உடல் உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கங்கமள 
ஒழுங்குப்படுத்துகிறது. 

 எலக்ட்தராஎன்செஃப்தலாகிராம் (EEG) என்பது மூமளயில் உண்டாகக்கூடிய மின் 
அதிர்வுகமள பதிவு செய்யும் கருவி. 
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அலகு – 16 
தாவர ைற்றும் விலங்கு ைார்தைான்கள் 

 
தாவர ைார்தைான்கள் 

ஐந்து வமகயான முக்கிய தாவர ைார்தைான்கள் உள்ளன. அமவ 
1. ஆக்சின்கள் 
2. மெட்தடாமகனின்கள் 
3. ஜிப்ரல்லின்கள் 
4. அப்சிசிக் அமிலம்  
5. எத்திலின் 

 இவற்றுள் ஆக்சின்கள், மெட்தடாமகனின்கள் ைற்றும் ஜிப்ரல்லின்கள் தபான்றமவ 
தாவர வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கின்றன. அதத தவமளயில் அப்சிசிக் அமிலம் ைற்றும் 
எத்திலின் தபான்றமவ தாவர வளர்ச்சிமயத் தமட செய்கின்றன. 

ஆக்சின்கள் 
 தாவர ைார்தைான்களில் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமவ ஆக்சின்கள் ஆகும். 
ஆக்சின் என்ற சொல்மல கால் ைற்றும் ைாஜன் ஸ்மித் ஆகிதயார் அறிமுகம் 
செய்தனர். 

 ஆக்சின்கள் தவர் ைற்றும் தண்டின் நுனியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, அங்கிருந்து 
அமவ நீட்சிப் பகுதிக்கு நகர்கின்றன.  

 ொர்லஸ் டார்வின் தகனரி புல் தாவரத்தில் முமளக்குருத்து உமறயானது ஒளியின் 
திமெமய தநாக்கி வளர்வமதயும், வமளவமதயும் கண்டறிந்தார். இந்த ஆதிக்க 
சபாருள் தான் ஆக்சின் என பின்னர் சவண்ட் என்ற அறிைரால் அமடயாளம் 
காணப்பட்டது. 

சவண்ட் – இன் ஆய்வுகள் 
 முமளக்குருத்து உமறயின் நுனியில் இருந்து ஊடுருவிய தவதிப்சபாருதள 
வளர்ச்சிக்குக் காரணம் என்று சவண்ட் முடிவு செய்தார். அந்த தவதிப்சபாருளுக்கு 
“ஆக்சின்” என்று சபயரிட்டார். அதன் சபாருள் வளர்ச்சி என்பது ஆகும். 

ஆக்சின்களின் வமககள் 
1. இயற்மக ஆக்சின்கள் – தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அக்சின்கள்.    
  எ.கா. IAA (இன்தடால் – 3- அசிட்டிக் அமிலம்). 
2. செயற்மக ஆக்சின்கள் – ஆக்சின்கமள ஒத்த பண்புகமளக் சகாண்ட  
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  செயற்மகயாகத் தயாரிக்கப்படும் ஆக்சின்கள் செயற்மக ஆக்சின்கள் என  
  அமழக்கப்படுகின்றன. எ.கா. 2,4D (2,4 மடகுதளாதரா பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம்) 

ஆக்சின்களின் வாழ்வியல் விமளவுகள் 
 ஆக்சின்கள் தண்டு ைற்றும் முமளக்குருத்தின் நீட்சிமய ஊக்குவித்து, அவற்மற 
வளரச் செய்கின்றன. 

 குமறந்த செறிவில் ஆக்சின்கள் தவர் உருவாதமலத் தூண்டுகின்றன. அதிக 
செறிவில் தவர் உருவாதமலத் தமட செய்கின்றன. 

 நுனி சைாட்டுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சின்கள் பக்கவாட்டு சைாட்டுகளின் 
வளர்ச்சியமடத் தமட செய்கின்றன. இதற்கு நுனி ஆதிக்கம் என்று சபயர். 

 ஆக்சின்கமளத் சதளிப்பதால் கருவுறுதல் நமடசபறாைதலதய விமதயிலாக் கனிகள் 
உருவாதல் தூண்டப்படுகிறது. (கருவுறாக்கனியாதல் அல்லது பார்த்திதனாகார்பிக்). 
எ.கா. விமதயில்லா திராட்மெ. 

 ஆக்சின்கள் உதிர்தல் அடுக்கு உருவாதமலத் தமட செய்கின்றன. 
 பிமனல் அசிடிக் அமிலம் ைற்றும் இண்தடால் 3 அசிதடா மநட்மரல் ஆகியமவ 
இயற்மக ஆக்சின்களாகும்.  

 இண்தடால் 3 பியூட்ரிக் அமிலம், இண்தடால் புதராப்பியானிக் அமிலம், நாப்தலின் 
அசிடிக் அமிலம் ைற்றும் 2,4,5 – T (2,4,5 – ட்மரகுதளாதரா பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் 
தபான்றமவ சில செயற்மக ஆக்சின்களாகும். 

மெட்தடாமகனின்கள் 
 தாவர செல்களில் செல் பகுப்பு அல்லது மெட்தடாமகனசிஸ் நிகழ்மவ ஊக்குவிக்கும் 
தாவர ைார்தைான்கதள மெட்தடாமகனின்கள் ஆகும்.  

 இமவ முதலில் சைர்ரிங் மீனின் விந்து செல்களில் இருந்து பிரித்சதடுக்கப்பட்டன.  
 சியாட்டின் என்பது சியா சைய்ஸ் (ைக்காச்தொளம்) தாவரத்தில் இருந்து 
பிரித்சதடுக்கப்பட்ட மெட்தடாமகனின் ஆகும்.  

 மெட்தடாமகனின் ததங்காயின் இளநீரில் அதிகைாகக் காணப்படுகிறது. 
மெட்தடாமகனின்களின் வாழ்வியல் விமளவுகள் 

 ஆக்சின்கள் இருக்கும்தபாது மெட்தடாமகனின்கள் செல்பகுப்மபத் தூண்டுகின்றன. 
 நுனி சைாட்டு இருக்கும்தபாதத பக்காவட்டு சைாட்டின் வளர்ச்சிமய 
மெட்தடாமகனின்கள் ஊக்குவிக்கின்றன. 
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 மெட்தடாமகனின்கமளப் பயன்படுத்தும்தபாது தாவரங்கள் முதுமையாவமத 
தாைதப்படுத்துகிறது. இதற்கு ‘ரிச்ைாண்ட் லாங்க விமளவு’ (Richmond lang effect) 
என்று சபயர். 

ஜிப்ரல்லின்கள் 
 ஜிப்ரல்லின்கதள அதிக அளவு காணப்படும் தாவர ைார்தைான்களாகும். குருதெவா 
என்பவர் சநல் பயிரில் “பக்காதன தநாய்” அல்லது “தகாைாளித்தன தநாமய” 
கண்டறிந்தார். சநல்லின் கணுவிமடப் பகுதியின் இத்தமக நீட்சி ஜிப்ரில்லா 
பியூஜிகுராய் என்னும் பூஞ்மெயால் ஏற்பட்டது. இதற்குக் காரணைான செயல்திறன் 
வாய்ந்த சபாருள் ஜிப்ரல்லிக் அமிலம் என அமடயாளம் காணப்பட்டது. 

ஜிப்ரல்லின்களின் வாழ்வியல் விமளவுகள் 
 தாவரங்களின் மீது ஜிப்ரல்லின்கமளத் சதளிக்கும்தபாது அது கணுவிமடப் பகுதியின் 
அொதாரண நீட்சிமயத் தூண்டுகிறது.  

 சநருங்கிய இமலயடுக்கம் சகாண்ட தாவரங்களின் மீது ஜிப்ரல்லின்கமளத் 
சதளிக்கும்தபாது, திடீசரன தண்டு நீட்சியமடவதும் அதன் சதாடர்ச்சியாக ைலர்தலும் 
நிகழ்கின்றன. இதற்கு ‘தபால்டிங்’ (Bolting) என்று சபயர். 

 ஜிப்ரல்லின்கள் இருபாலிமணந்த தாவரங்களில் (ஓரில்லத் தாவரங்களில்) ஆண் 
ைலர்கள் ததான்றுவமத ஊக்குவிக்கின்றன. 

 விமதகளற்ற கனிமளத் தூண்டுவதில் ஆக்சின்கமளவிட ஜிப்ரல்லின்கள் திறன் 
மிக்கமவ. 

அப்சிசிக் அமிலம் 
 அப்சிசிக் அமிலம் உதிர்தல் ைற்றும் உறக்க நிமலமய ஒழுங்குபடுத்தும் வளர்ச்சி 
அடக்கி ஆகும். இது ‘இறுக்கநிமல ைார்தைான்’ என அமழக்கப்படுகிறது. 

அப்சிசிக் அமிலத்தின் வாழ்வியல் விமளவுகள் 
 அப்சிசிக் அமிலம் (ABA) உதிர்தல் நிகழ்மவ (இமலகள், ைலர்கள் ைற்றும் கனிகள் 
ஆகியமவ கிமளயிலிருந்து தனித்து உதிர்ந்து விடுவது) ஊக்குவிக்கிறது. 

 இது இமலகளில் பச்மெயத்மத இழக்கச் செய்து மூப்பமடவமத ஊக்குவிக்கிறது. 
எத்திலின் 

 எத்திலின் ஒரு வாயு நிமலயில் உள்ள தாவர ைார்தைான். இது ஒரு வளர்ச்சி அடக்கி 
ஆகும்.  
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 இது சபாதுவாக கனிகள் முதிர்ச்சிமடவதிலும், பழுப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 
ஆப்பிள், வாமழ, தர்பூெணி தபான்ற தாவரங்களில் கனிகள் பழுக்கும்தபாது அதிக அளவு 
எத்திலின் உற்பத்தியாகிறது. 

எத்திலின் வாழ்வியல் விமளவுகள் 
 எத்திலின் கனிகள் பழுப்பமத ஊக்குவிக்கிறது. 
 எத்திலின் இருவிமதயிமலத் தாவரங்களில் தவர் ைற்றும் தண்டு நீட்சி அமடவமதத் 
தமடசெய்கிறது. 

 எத்திலின் இமலகள் ைற்றும் ைலர்கள் மூப்பமடவமத விமரபடுத்துகிறது. 
 எத்திலின் இமலகள், ைலர்கள் ைற்றும் கனிகளில் உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தியாமவத் 
தூண்டுகிறது. இதனால் இமவ முதிர்ச்சி அமடயும் முன்னதர உதிர்ந்துவிடுகின்றன. 

 எத்திலின் சைாட்டுகள், விமதகளின் உறக்கத்மத நீக்குகிறது. 
 
ைனிதனின் நாளமில்லாச் சுரப்பி ைண்டலம் 

 நாளமில்லாச் சுரப்பி ைண்டலம் ைற்றும் அதன் செயல்பாடுகமளப் பற்றிய உயிரியல் பிரிவு 
“என்தடாகிமரனாலாஜி” எனப்படும்.  

 தாைஸ் அடிென் என்பவர் “நாளமில்லாச் சுரப்பி ைண்டலத்தின் தந்மத” எனக் 
குறிப்பிடப்படுகிறார்.  

 இங்கிலாந்து நாட்டு உடற்செயலியல் வல்லுனர்களான W.H.தபய்லிஸ் ைற்றும் 
E.H.ஸ்டார்லிங் ஆகிதயார் “ைார்தைான்” என்ற சொல்மல முதலில் 1909 ஆம் ஆண்டு 
அறிமுகப்படுத்தினர். அவர்கள் முதன் முதலில் கண்டறிந்த ைார்தைான் ‘செக்ரிடின்’ 
ஆகும். 

பிட்யூட்டரி சுரப்பி 
 பிட்யூட்டரி சுரப்பி அல்லது மைப்தபாமபஸிஸ் பட்டாணி வடிவிலான திரட்சியான 
செல்களின் சதாகுப்பாகும்.  

 இது மூமளயின் அடிப்பகுதியில் டயன்செபலானின் கீழ்ப்புறத்தில் 
மைதபாதலாைசுடன், பிட்யூட்டரி தண்டின் முலம் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நாளமில்லாச் சுரப்பிகமள ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துவதால் இது “தமலமை சுரப்பி” 
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 
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பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு (அடிதனா-மைப்தபாமபஸிஸ்)  
சுரக்கும் ைார்தைான்கள் 

அ. வளர்ச்சி ைார்தைான் (GH) 
ஆ. மதராய்மடத் தூண்டும் ைார்தைான் (TSH) 
இ. அட்ரிதனா கார்ட்டிக்தகாட்ராபிக் ைார்தைான் (ACTH) 
ஈ. சகானாதடாட்ராபிக் ைார்தைான் (GTH) 
உ. ப்தராலாக்டின் (PRL) 

அ. வளர்ச்சி ைார்தைான் 
 வளர்ச்சி ைார்தைான் என்பது உடல் திசுக்களின் வளர்ச்சி ைற்றும் சபருக்கத்மத 
ஊக்குவிக்கிறது. 

 குள்ளத்தன்மை – வளர்ச்சி ைார்தைான் குமறவான சுரப்பின் காரணைாக இந்நிமல 
குழந்மதகளில் காணப்படுகிறது. 

 அசுரத்தன்மை – குழந்மதகள், வளர்ச்சி ைார்தைான் அதிகைாக சுரத்தல் காரணைாக 
மிமகயான வளர்ச்சி அமடவார்கள். 

 அக்தராசைகலி – சபரியவர்களில், அதிகப்படியான வளர்ச்சி ைார்தைான் சுரத்தல் 
காரணைாக முகம், தமல, மக, கால்கள் ஆகியமவகளில் அதிகைான வளாச்சிமய 
சபற்றிருப்பர். 

ஆ. மதராய்மடத் தூண்டும் ைார்தைான்  
 இந்த ைார்தைான் மதராய்டு சுரப்பியின் வளர்ச்சிமய கட்டுப்படுத்தி அதன் 
செயல்கமளயும் ைார்தைான் சுரத்தமலயும் ஒருங்கிமணக்கும். 

இ. அட்ரிதனாகார்ட்டிக்தகாட்ராபிக் ைார்தைான் 
 இது அட்ரினல் சுரப்பியின் புறணிமயத் தூண்டி ைார்தைான்கள் சுரக்கச் செய்யும். 
தைலும் அட்ரினல் புறணியில் நமடசபறும் புரத உற்பத்தியில் தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்துகிறது. 

ஈ) சகானதடாட்தராபிக் ைார்தைான்கள் 
 ஃபாலிக்கிள் செல்கமளத் தூண்டும் ைார்தைான் ைற்றும் லூட்டிமனசிங் ைார்தைான் 
ஆகிய இரு சகானதடாட்ராபிக் ைார்தைான்களும் இயல்பான இனப்சபருக்க உறுப்பு 
வளர்ச்சிக்கு காரணைாகின்றன. 

1. ஃபாலிக்கிள்கமளத் தூண்டும் ைார்தைான் (FSH) 
 இது ஆண்களில் விந்தணுக்கள் உருவாக்கத்திற்கும், சபண்களில் அண்டச் செல் 
உருவாக்கத்திலும் தூண்டுவிக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது. 
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2. லூட்டிமனசிங் ைார்தைான் (LH) 
 ஆண்களில் லீடிக் செல்கள் தூண்டப்படுவதன் மூலம் ஆண் இனப்சபருக்க 
ைார்தைானான சடஸ்தடாஸ்டிரான் சுரக்க காரணைாகிறது.  

 சபண்களின் அண்டம் விடுபடும் செயலுக்கும், கார்ப்பஸ் லூட்டியம் வளர்ச்சியமடயவும், 
சபண் இனப்சபருக்க ைார்தைான்களான ஈஸ்ட்தராஜன் ைற்றும் புதராசஜஸ்ட்ரான் 
உருவாக்கத்திற்கும் காரணைாக உள்ளது. 

உ) புதராலாக்டின்  
 இது லாக்தடாஜனிக் ைார்தைான் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இது குழந்மதப்தபறு 
காலத்தில் பால் சுரப்பியின் வளர்ச்சி ைற்றும் குழந்மத பிறப்பிற்கு பின் பால் உற்பத்திமய 
தூண்டவும் செய்கிறது. 
 

பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு (நியூதரா- மைப்தபாமபஸிஸ்)  
சுரக்கும் ைார்தைான்கள் 

இரண்டு ைார்தைான்கள் உள்ளன. 
1. வாதொபிரஸ்ஸின் அல்லது ஆன்டிமடயூரிட்டிக் ைார்தைான் (ADH) 
 சிறுநீரக குழல்களில் நீர் மீண்டும் உறிஞ்ெப்படுவமத அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணைாக 
சிறுநீர் மூலம் சவளிதயற்றப்படும் நீர் இழப்மப குமறக்கிறது. 

 இதன் குமறவான சுரப்பு நீர் மீண்டும் உறிஞ்ெப்படுவது குமறவதால் அதிகப்படியான 
சிறுநீர் சவளிதயற்றும் நிமல (பாலியூரியா) உண்டாகிறது. இக்குமறபடு “டயாபடீஸ் 
இன்சிபிடஸ்” எனப்படும். 

2. ஆக்ஸிதடாசின் 
 சபண்களின் குழந்மதப்தபற்றின் தபாது கருப்மபமய சுருக்கியும், விரிவமடயச் 
செய்தும், குழந்மதப்தபற்றுக்கு பிறகு பால் சுரப்பிகளில் பாமல சவளிதயற்றுவதற்கும் 
காரணைாகிறது. 

மதராய்டு சுரப்பி 
 மதராய்டு சுரப்பியானது மூச்சுக்குழலின் இருபுறமும் பக்கத்துக்கு ஒன்றாக இரண்டு 
கதுப்புகளாக அமைந்துள்ளது. இவ்விரண்டு கதுப்புகளும் இஸ்துைஸ் என்னும் சைல்லிய 
திசுக் கற்மறயால் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மதராய்டு ைார்தைான் உற்பத்திக்கு மடதராசின் என்னும் அமிதனா அமிலமும், 
அதயாடினும் காரணைாகின்றன. 
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மதராய்டு சுரப்பியில் சுரக்கும் ைார்தைான்கள் 
அ. ட்மரஅதயாதடா மததரானின் 
ஆ. சடட்ராஅதயாதடா மததரானின் அல்லது மதராக்சின் 

மதராய்டு ைார்தைான்களின் பணிகள் 
 அடிப்பமட வளர்சிமத ைாற்ற வீதத்மத (BMR) பராைரித்து, ஆற்றமல உற்பத்தி 
செய்கிறது.  

 உடல் சவப்பநிமலமய ெைநிமலயில் மவப்பதிலும், மைய நரம்பு ைண்டலத்தின் 
செயல்பாட்டிலும் பங்தகற்கிறது. 

 இது “ஆளுமை ைார்தைான்” என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 
 எட்வர்ட். சகண்டல் என்பார் முதன்முமறயாக மதராக்சின் ைார்தைாமன படிக 
நிமலயில் தனித்து பிரித்தார்.  ஒவ்சவாரு நாளும் மதராய்டு சுரப்பியானது 
மதராக்சிமனச் சுரக்க 120 மியூகிராம் அதயாடின் ததமவப்படுகிறது. 

மதராய்டின் குமறவான சுரப்பின் விமளவுகள் 
மைப்தபாமதராய்டிெம் 

 மதராய்டு ைார்தைான்களின் குமறவான சுரப்பின் காரணைாக இந்நிமல ஏற்படுகிறது. 
எளிய காய்டர், கிரிட்டினிெம், மிக்ஸிடிைா ஆகியமவ மைதபாமதராய்டிெத்தின் 
சவளிப்பாடுகள் ஆகும். 

எளிய காய்ட்டர் 
 உணவில் ததமவயான அளவு அதயாடின் இல்லாத்தால் எளிய காய்ட்டர் ஏற்படுகிறது. 
கழுத்துப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மதராய்டு சுரப்பி வீங்கி காணப்படும் 
இந்நிமல எளிய காய்ட்டர் எனப்படும். இது இையைமலப் பகுதியின் 
சபரும்பான்மையான ைக்களுக்கு இந்நிமல காணப்படுகிறது. 

கிரிட்டினிெம் 
 குழந்மதகளில் குமறவான மதராய்டு ைார்தைான் சுரப்பால் இந்நிமல ஏற்படுகிறது. 
இதன் அறிகுறிகள் குள்ளத்தன்மை, குமறவான ைனவளர்ச்சி, குமறபாடான 
எலும்புகள் வளர்ச்சி ஆகியவனவாகும். இவர்கமள “கிரிட்டின்கள்” என்று அமழப்பர். 

மிக்ஸிடிைா 
 இது சபரியவர்களில் மதராய்டு ைார்தைான் குமறவாக சுரப்பதால் ஏற்படுகிறது. இதன் 
காரணைாக குமறவான மூமள செயல்பாடு, முகம் உப்பிய அல்லது வீங்கிய ததாற்றம், 
உடல் எமட அதிகரிப்பு ஆகியமவ ததான்றும். 
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மைபர்மதராய்டிெம் 
 மதராய்டு ைார்தைான்களின் அதிக சுரப்பின் காரணைாக “கிதரவின் தநாய்” 

(எக்ைாப்தல்மிக் காய்ட்டர்) சபரியவர்களில் உண்டாகிறது.  
 இதன் அறிகுறிகள் துருத்திய கண்கள், (எக்ைாப்தால்மியா), வளர்சிமதைாற்ற வீதம் 
அதிகரித்தல், மிமக உடல் சவப்பநிமல, மிமகயாக வியர்த்தல், உடல் எமட குமறவு, 
நரம்பு தளர்ச்சி ஆகியனவாகும். 

 
பாராமதராய்டு சுரப்பி 

 மதராய்டு சுரப்பியின் பின்புறத்தில் நான்கு சிறிய வட்ட வடிவிலான பாராமதராய்டு 
சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. இச்சுரப்பியின் முதன்மைச் செல்கள் பாராதார்தைான் 
என்னும் ைார்தைாமனச் சுரக்கின்றன. 

பாராதார்தைானின் பணிகள் 
 ைனித உடலில் கால்சியம் ைற்றும் பாஸ்பரஸ் வளர்சிமத ைாற்றத்மத 
ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரத்தத்தில் கால்சியம் அளமவ பராைரிக்கிறது.  

 
கமணயம் (லாங்கர்ைான் திட்டுகள்) 

 கமணயம் இமரப்மபக்கும் டிதயாடினத்திற்கும் இமடயில் காணப்படும் சுரப்பியாகும். 
இது நாளமுள்ள சுரப்பியாக கமணய நீமர சுரக்கிறது. நாளமில்லா சுரப்பியாக 
ைார்தைான்கமள சுரக்கிறது.  

 கமணயத்தின்  ஒரு பகுதியில் சகாத்துக்சகாத்தான செல்கள் காணப்படுகின்றன. 
இமவ லாங்கர்ைான் திட்டுகள் எனப்படுகிறது. இது நாளமில்லா சுரப்பியாக 
செயல்படுகிறது. 

 லாங்கர்ைான் திட்டுகள் ஆல்ஃபா செல்கள் ைற்றும் பீட்டா செல்கள் என்னும் இருவமக 
செல்கமளக் சகாண்டுள்ளன.  

 ஆல்ஃபா செல்கள் குளுக்தகாகான் ைார்தைாமனயும், பீட்டா செல்கள் இன்சுலின் 
ைார்தைாமனயும் சுரக்கின்றன. 

இன்சுலின் 
 குளுக்தகாமைக் கிமளக்தகாஜனாக ைாற்றிக் கல்லீரலிலும் தமெகளிலும் 
தெமிக்கிறது. 

 இரத்தத்தில் குளுக்தகாஸ் அளமவக் குமறக்கிறது. 
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குளுக்தகாகான் 
 கல்லீரலில் தெமிக்கப்பட்ட கிமளக்தகாஜமன குளுக்தகாைாக ைாற்றம் அமடய 
உதவுகிறது. 

 இரத்தத்தில் குளுக்தகாஸ் அளமவ அதிகரிக்கிறது. 
டயாபடீஸ் சைலிடஸ் 
 இன்சுலின் சுரப்பில் குமறபாடு ஏற்படுவதால் உண்டாவது டயாபடீஸ் சைலிடஸ். 
இக்குமறபாட்டின் காரணைாக. 

 இரத்த ெர்க்கமர அளவு அதிகரித்தல் (மைபர்கிமளசீமியா) 
 சிறுநீரில் அதிகப்படியான குளுக்தகாஸ் சவளிதயறுதல் (கிமளக்தகாசூரியா) 
 அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் (பாலியூரியா) 
 அடிக்கடி தாகம் எடுத்தல் (பாலிடிப்சியா) 
 அடிக்கடி பசி எடுத்தல் (பாலிஃதபஜியா) தபான்ற அறிகுறிகள் ததான்றும். 

 
அட்ரினல் சுரப்பி 

 ஒவ்சவாரு சிறுநீரகத்தின் தைற்புறத்திலும் அட்ரினல் சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. இது 
சிறுநீரக தைற்சுரப்பிகள் (Suprarenal glans) என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

 இதன் சவளிப்புறப்பகுதி அட்ரினல் கார்சடக்ஸ் என்றும் உட்புறப்பகுதி அட்ரினல் 
சைடுல்லா என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 

அட்ரினல் கார்சடக்ஸ் சுரக்கும் ைார்தைான்கள்  
அட்ரினல் கார்சடக்ஸ் சுரக்கும் ைார்தைான்கள் கார்டிதகாஸ்டிராய்டுகள் ஆகும். அமவ  
1. குளுக்தகாகார்ட்டிகாய்டுகள் 
        2. மினரதலாக்கார்டிகாய்டுகள் என வமகப்படுத்தப்படுகிறது. 

குளுக்தகாகார்ட்டிகாய்டுகள் 
இமவ சுரக்கும் இரண்டு ைார்தைான் கார்டிதொல் ைற்றும் கார்டிதகாஸ்டிரான். 
கார்டிதொல் ைற்றும் கார்டிதகாஸ்டிரான் 

 இது செல்களில் வளர்சிமத ைாற்றத்மத ஒழுங்குபடுத்துகிறது.  
 கல்லீரலில் கிமளக்தகாஜமன, குளுக்தகாைாக ைாற்றுவமதத் தூண்டுகிறது. 
 இது அழற்சி ைற்றும் ஒவ்வாமை தடுப்புப் சபாருளாக செயல்படுகிறது. 
 அட்ரினல் கார்சடக்ஸ் சுரக்கும் “கார்ட்டிதொல்” ைார்தைான்கள் உடமல உயிர்ப்பு 
நிமலயில் மவத்திருக்கவும், மிகுந்த பாதிப்பு ைற்றும் ைன அழுத்தங்களிலிருந்து மீண்டு 
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வரவும் உதவுகிறது. இதனால் இது “உயிர் காக்கும் ைார்தைான்” என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது. 

மினரதலாக்கார்டிகாய்டுகள் 
ஆல்தடாஸ்டிரான் ைார்தைான் 

 சிறுநீரகக் குழல்களில் தொடியம் அயனிமகமள மீண்டும் உறிஞ்சுதலுக்கு உதவுகிறது.  
 அதிகைான சபாட்டாசியம் அயனிகமள சவளிதயற்றக் காரணைாகிறது. 
 நீர்ை அளவு, ெவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்மற 
ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 
 

அட்ரினல் சைடுல்லா சுரக்கும் ைார்தைான்கள் 
அ. எபிசநஃப்ரின் (அட்ரினலின்) 
ஆ. நார் எபிசநஃப்ரின் (நார் அட்ரினலின்) 

 இவ்விரண்டு ைார்தைான்களும் சபாதுவாக “அவெர கால ைார்தைான்கள்” என்று 
அமழக்கப்படுகிறது.  

 இந்த ைார்தைான்கள் ைன அழுத்தம் ைற்றும் உணர்ச்சி வெப்படும் காலங்களில் 
உற்பத்தியாகின்றன. எனதவ இந்த ைார்தைான்கள் “ெண்மட, பயமுறுத்தும் அல்லது 
பறக்கும் ைார்தைான்கள்” என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. 

அட்ரினலின் (எபிசநஃப்ரின்) 
 கல்லீரல் ைற்றும் தமெகளில் உள்ள கிமளக்தகாஜமன குளுக்தகாைாக ைாற்றுவமத 
ஊக்குவிக்கிறது. 

 இதயத்துடிப்பு ைற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்மற அதிகரிக்கிறது. 
 நுமரயீரமல விரிவமடயச் செய்வதன் மூலம் சுவாெ விகிதத்மத அதிகரிக்கிறது. 
 கண் பாமவமய விரிவமடயச்செய்கிறது. 

 

இனப்சபருக்க சுரப்பிகள் 
விந்தகம் 

 இமவ ஆண்களின் இனப்சபருக்க சுரப்பிகளாகும்.  
 விந்தகம் செமினிஃசபரஸ் குழல்கள், லீடிக் செல்கள் ைற்றும் செர்தடாலி செல்கமளக் 
சகாண்டுள்ளது.  

 லீடிக் செல்கள் நாளமில்லாச் சுரப்பியாக செயல்படுகின்றன. இமவ சடஸ்தடாஸ்டீரான் 
என்னும் ஆண் இனப்சபருக்க ைார்தைாமன சுரக்கின்றன. 

சடஸ்தடாஸ்டீரானின் பணிகள் 
 விந்து செல் உற்பத்தியில் பங்தகற்கிறது. 
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 புரத உற்பத்தியிமனத் தூண்டி தமெ வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கிறது. 
 இரண்டாம் நிமல பால் பண்புகளின் வளர்ச்சிக்கு காரணைாகிறது. 

அண்டகம் 
 சபண் இனப்சபருக்கச் சுரப்பியான அண்டகங்கள் சபண்களின் அடிவயிற்றில் 
இடுப்சபலும்புப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. இமவ சுரக்கும் ைார்தைான்கள் 

அ. ஈஸ்ட்தராஜன் 
ஆ. புதராசஜஸ்டிரான் 

 ஈஸ்ட்தராஜன் ைார்தைான் வளர்ச்சியுறும் அண்டத்தின் கிராஃபியன் செல்களினால் 
சுரக்கப்படுகின்றது. புதராசஜஸ்டிரான் ைார்தைான் அண்டம் விடுபடும்தபாது பிரியும் 
ஃபாலிக்கிள்கள் உருவாக்கும் கார்ப்பஸ் லூட்டியத்தில் உற்பத்தியாகிறது. 

ஈஸ்ட்தராஜனின் பணிகள் 
 இது பருவைமடதலின் உடல் ைாற்றங்கமள ஏற்படுத்துகிறது. 
 அண்ட செல் உருவாக்கத்மதத் துவக்குகிறது. 
 அண்ட பாலிக்கிள் செல்கள் முதிர்வமடவமதத் தூண்டுகிறது. 
 இரண்டாம் நிமல பால் பண்புகள் வளர்ச்சியமடவமத ஊக்குவிக்கிறது. 

புதராசஜஸ்ட்ரானின் பணிகள் 
 இது கருப்மபயில் நமடசபறும் முன் ைாதவிடாய் கால ைாற்றங்களுக்கு காரைணாக 
உள்ளது. 

 கரு பதிவதற்கு கருப்மபமயத் தயார் செய்கிறது. 
 கர்ப்ப காலத்திமனப் பராைரிக்கிறது. 
 தாய்-தெய் இமணப்புத்திசு உருவாவதற்கு அவசியைாகிறது. 

 

மதைஸ் சுரப்பி 
 மதைஸ் சுரப்பி நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் நிணநீர் உறுப்பாகவும் செயல்படுகின்றது. 
 இச்சுரப்பி மததைாசின் என்ற ைார்தைாமன சுரக்கிறது. 

மததைாசினின் பணிகள் 
 தநாய்த்தமடக்காப்பு ைண்டலத்தின் செயல்பாடுகமளத் தூண்டுகிறது. 
 லிம்ஃதபாமெட்டுகள் உருவாதமலயும் தவறுபடுதமலயும் தூண்டுகிறது. 

பினியல் சுரப்பி 
 இதில் சைலட்தடானின் என்னும் ைார்தைான் சுரக்கப்படுகிறது. இந்த ைார்தைான் 

‘காலத் தூதுவர்கள்’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. 
 


