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சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) மநனம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னொக 

உருாகி ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் பனாண்ன 

ஆகி இண்டுக்கும் முக்கித்தும் அளிக்கின்நது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன 

ாற்நம் அனச்ெகம்”> சுற்றுச்சூல் பனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் 

முடிபடுக்கும் பெல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் 

உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் பதான்நற்னந பாக்காக 

பகாண்டுள்பது. ெரிாண சுற்றுச்சூல் கல் பனன உர்ந்து> ாடு 

முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> பகாள்னக குப்தாபர்கள்> ஆய்ாபர்கள்> 

கல்விாபர்கள்> ஆாய்ச்சிாபர்கள்> விஞ்ஞானிகள் ற்றும் பதாது 

க்களுக்கும் தன்தடும் பசி ற்றும் ெர்பெ சுற்றுச்சூல் கல்கனப 

பெகரித்து ங்கும் பாக்குடன் இந் அனச்ெகம்> 1982-ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூல் கல் ( ) னங்கனப நிறுவியுள்பது.  ாடு முழுதும் 

68 னங்கள் தல்பறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு 

பெல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள்> பசி ற்றும் ெர்பெ 

சுற்றுச்சூல் கல்கனப பெகரித்ல்> பாகுத்ல்> பெமித்ல்> ற்றும் 

அத்கல்கனப தணாளிகளிபடப தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

பாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பென்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்ெகத்தின் கீழ் பெல்தட்டு 

ரும் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் பனாண்ன” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் பெனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 
 

பதாசிரிர் . முனுசுாமி 
 
 
 

மின்ணஞ்ெல்:  
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

www.envismicrobes.in (தநழழ் தழப்பு) 
„  

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

பகப்பு அட்மை : ச ளர்ட ளடளஸ்யிரிட (Chordopoxvirinae) அம்மந மயபஸ் புத்டதளற் அமநப்பு. 

     (ஆதாபம்: http://footage.framepool.com) 



சளபே க்கம் க்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமில் நுண்ணுனிரிகள் 

 ஒரு குயம („ைம்ர்‟) குடிீரில் ஒரு ககாடி „ாக்டீரினா‟ 

 
 ிபநிக்க மயக்கும் பூஞ்மை பாஜ்ஜினம்!  
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அியினல் அிகயாம் 

 மயபஸ் கிருநிகற் உகம் ைாத்தினநா? 

 
 நிதின் பதல் காய் திரி!! 
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நுண்ணுனிரிகால் ற்டும் காய்கள் 

 அநீினாைிஸ் 

 
 குைல் காய்ச்ைல் (மைானிட்) 
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 06 

சைய்திகள் 

 அகநாக யிமச்ைலுக்கு உதவும் நுண்ணுனிரிகள்! 
 

 ல் நுண்ணுனிரிகம அமித்துயிடும் டிகனாைபன்ட்கள் – 

ஆய்யில் தகயல் 

 
 ிப்ாமகள் ருய ிம நாற்த்திற்கு திபாக காபாடி 

யருகின் 

 
 சுற்றுச்சூமல் ககடும், அமிபம் நித இபம். 
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ைிப்பு சதாகுப்பு : ித்தில் காமகள் அதிப ஓடிால் பதிப 
யிமபம்! 
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சுற்றுச்சூறsலில் நுண்ணுயிரிகள் 
 

 

 

 

குடிீரில் ண்ணற் தண்ணுனிரிகள் (ளக்டீரினள) 

களணப்டுகழன். இதளல் தளன் ீர் சுத்தநளகவும் 

ளதுகளப்ளகவும் உள்து  ஆய்யில் சதரின யந்துள்து. 

குடிீர் குமளய்கில் தளன் இந்த தண்ணுனிரிகள் அதழகம் 

களணப்டுகழன். இமய குமளய்கின் உள்ட ஒபே 

சநல்ழன  த்மத (Biofilm) உபேயளக்கழ, ீர் நளசு  ளநல் 

களக்கழது.  

சுத்தழகரிப்பு ழமனங்கமயி , தண்ணுனிரிகின் 

உதயினளல் குமளய்கில் தளன் குடிீர் அதழகம் சுத்தம் 

ச ய்னப்டுகழது. இது, பந்மதன ஆய்யில் 

கண்டுிடிக்கப் யில்ம. தற்டளமதன ஆபளய்ச் ழனின் 

டளது தழர்ளபளதயிதநளக ஒபே நழல்ழ ழட் ர் ீரில் 80 

ஆனிபம் தண்ணுனிரிகள் இபேப்து சதரின யந்துள்து. இந்த 

ன்மந ச ய்பம் தண்ணுனிரிகின் ச னம சதள ர்ந்து 

கண்களணித்து யந்த டளது தளன் இமய, ீரின் ளதுகளப்புக்கு 

களபணநளக இபேப்து கண்டுிடிக்கப்ட் தளக சுய ீன் 

ல்கமக்கமக ஆபளய்ச் ழனளர் டகத்தரின் ளல் 

சதரியித்தளர்.  

ஒபே குயம (‗ ம்ர்‘) துளய்மநனள குடிீரில் ஒபே 

டகளடிக்கும் அதழகநள ன்மந ச ய்பம் தண்ணுனிரிகள் 

உள். ‗தண்டணளக்கழ‘ (Microscope) பம் ளர்த்தளல் இந்த 

தண்ணுனிரிகின் ணி சதரின யபேம். இந்த ஆபளய்ச் ழனில் 

குடிீர் குமளய்கின் அமநப்ம டநம்டுத்த உதவும்  

கூப் டுகழது. 

சைனற்மக ீர் ைாத்தினநா 

ச னற்மகனளக ீமப உபேயளக்குயது நழகவும் கடிம் 

 ஆபளய்ச் ழனளர்கள் கூறுகழன்ர். இது சதள ர்ள 

ஆபளய்ச் ழகள்  ந்து சகளண்டு தளன் இபேக்கழன். இபண்டு 

மலட்பஜன் அணுக்களும், ஒபே ஆக் ழஜன் அணுவும் 

ட ர்ந்தது தளன் ீர். இந்த இபண்டு யளபக்களும், ிதளக 

கழம க்கக் கூடினமய. ஆளறம் இமத இமணத்து ீமப 

உபேயளக்க படினயில்ம. களபணம், மலட்பஜன் அணு 

தித்து கழம க்களது. ஆக் ழஜன், இபட்ம  அணு யளகத்தளன் 

இபேக்கும். ஒபே அணுமய அதழழபேந்து ிரிக்க படினளது. 

இமதபம் நீழ, இபண்டு மலட்பஜன் அணுமயபம், ஒபே 

ஆக்றழஜன் அணுமயபம் ிரித் சதடுத்தளல், இபண்டும் 

ழமனள ‗க்ட்பளன்கம‘ சகளண்டிபேக்கும். ஒடப அவு 

‗க்ட்பளன்கள்‘ சகளண் மய, தனு னும் யிம 

புரினளது. நீழ இமணத்தளல், தண்ணபீே ன் ட ர்ந்து 

அதழகநள  க்தழ சயிப்டும். களபணம் அணுக்கபே 

இமணவு (Fusion) ற்டும். ச னற்மகனளக ீமப 

உபேயளக்குயதழல், இவ்யவு  ழக்கல்கள் இபேக்கழன். 

ஆளல், இனற்மகனளக ஆயினளகும் க ல்ீர், டநகத்தழன் 

நீது ட்டு குிர்யிக்கப்ட்டு நமம ீபளக பூநழனில் நீண்டும் 

யிழுகழது. அந்த ீமப அட் ழனநளக யணீளக்குயமத 

தயிர்த்து, ளதுகளப்து நழகவும் அய ழனம். 

ஆதாபம் : www.senthilvayal.com 

 

 

 

 

பூஞ்ம கள் நட்டும் இல்மசனன்ளல், இந்த பூநழடன 

இல்ம. ன், ம் படினயில்மனள? அதுதளன் 

உண்மந. பூஞ்ம கள் ற்ழன அ த்தள தகயல்கள் 

இடதள… இனற்மக அன்ம தழமபநமயில்  த்தும் 

கப்ட்  அற்புதங்கில் பூஞ்ம களும் ஒன்று. ளம் 

ளர்க்கும் களளன்கள், பூஞ்ம கின் மம் டளன் 

ளகநளகும். பூஞ்ம கள், பூநழ பழுயதும் 

யினளித்தழபேக்கழன்.  

பூநழனின் ல்ளப் குதழ சூமழறம் உனிர்யளழும் 

அ ளத்தழன  க்தழ சற்மய. இமய. குிர், ி நற்றும் 

சயப்ம்  துவும் இதற்கு சளபேட்டில்ம! தளயபங்கள், 

நழபேகங்கள் ன்று அமத்து உனிரிங்கின் நீதும் 

யபேம் இனல்பும னது. ஆண்டுகளக பூஞ்ம கள், 

தளயப பளஜ்ஜழனத்தழல் மயக்கப்ட்டிபேந்த. ின்ர் தளன், 

பூஞ்ம கள் தளயபத்மதயி  நழபேகங்களு ன் அதழகவு 

ஒத்தழபேந்தது கண்டுிடிக்கப்ட் து. டய, பூஞ்ம கள் 

தி பளஜ்ஜழனநளக ிரிக்கப்ட்டுள். பூஞ்ம கமப் 

ற்ழன அழயினல் ிரிவுக்கு ‗பூஞ்ம னினல்‘ (mycology) ன்று 

சனர். பூஞ்ம கி ம் ச்ம னம் ‗க்டளடபளஃில்‘ 

(Chlorophyll) ப்டும் ச்ம னம் கழம னளது. டய, 

தளயபங்கமப் டளல் உணமயத் தளட 

தனளரித்துக்சகளள் இயற்ளல் படினளது. தளயபங்கின் 

உனிபணுக்கின் சுயர் ச ல்றடளறளல் உபேயளது. 

ஆளல், பூஞ்ம கின் உனிபணு சுயர் ‗மகட்டின்‘ ப்டும் 

பப்சளபேளல் உபேயளது. இந்த மகட்டின் 

நழபேகங்கின் சகளம்பு, படி நற்றும் டநல் ஓடு 

டளன்யற்ழல் களணப்டும். பூஞ்ம கின் உனிபணுக்கள் 

நற்றும் நபணுக்கள் தளயபங்கமயி  நழபேகங்களு ன் 

ஒத்துப் டளகழன். பூஞ்ம கின் உனிபேள் உ ழன் 

சனர் ‗மந வழனம்‘ (mycelium) ப்டும். ‗பூ ண யம‘ 

ஆகும் இந்த யமனளது நபம், உணவுப் சளபேள் ன்று 

தற்குள் டயண்டுநளளறம் புமதந்தழபேக்கும். ஒபே 

மந வழனம் ஒபே றம்ின் அயில் இபேந்து  க்கர் 

பப்வு யமப இபேக்குநளம். மந வழனம் ன்து 

‗மலஃட‘ (hyphae) இமமகள். ஒடப ளில் இமய ஒபே கழ.நீ. 

அவு கூ  யபேம். பூநழனில் 15 ட் ம் பதல் 50 ட் ம் 

யமப பூஞ்ம  யமககள் யளழ்கழன். கண்ணுக்குத் 

சதரினளத தண்ணின அயிழபேந்து  மநல் அவு யமப 

பூஞ்ம கள் களணப்டுகழன். பூஞ்ம கள், கண்ணுக்குப் 

புப் ளநல் ஒபே தற்ளண்டு யமபகூ  ச னற்று 

இபேந்துயிட்டு, ின் யபேம் தழனும னமய. பூ ணம் (அ) 

களளன்களக யிபேத்தழனம பம் டளது தளன் அது ம் 

கண்களுக்குப் புப்டும். பூஞ்ம கள் உணவுக்களக 

நற்யற்மச்  ளர்ந்டத இபேக்கும்.  ழ பூஞ்ம கள், 

நண்ணிழபேந்து உணமய டுத்துக்சகளள்ளும்.  ழ யமக 

பூஞ்ம கள் ி உனிரிங்கமடனள, உனிபற் 

சளபேமடனள உணவுக்களக  ளர்ந்தழபேக்கும். 

ஒட்டுண்ணிகளும்  ழமத நளற்ம் ச ய்பம் உனிரிங்களும் 

ஒன்ழன யளமழகளும் பூஞ்ம  பளஜ்ஜழனத்தழல் இ ம் 

யகழக்கழன். பூஞ்ம  இம் நட்டும் இல்மசனன்ளல் 

 

ஒரு குயம („Tumbler‟) குடிீரில்  

ஒரு ககாடி „ாக்டீரினா‟ 

ிபநிக்க மயக்கும் பூஞ்மை பாஜ்ஜினம்!  
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பூநழனில்  அடி உனபத்தழற்கு கமழவுகள் ழபம்ினிபேக்கும்.  

குப்மகள், யளடின தளயப ளகங்கள் நற்றும் இந்த 

நழபேகங்கள் டளன்மய பூஞ்ம கின் தளக்கத்தளல் 

நறுசுமற் ழ சற்று யநள நண்ணளக நளழயிடும். ீர் 

ழமகில் யளழும் பூஞ்ம கள், அங்கு ட பேம் குப்மகள், 

கமழவு, ண்சணய் டளன்யற்ம சளதழத்து, ீர்ழமமன 

நற் உனிரிங்கள் யளமத் தகுதழபம னதளய் நளற்றும். 

இந்த யமகனில் அமத்து உனிரிங்களும் பூஞ்ம களுக்கு 

க ன்ட்டிபேக்கழன். டய, பூஞ்ம கம ‗பூநழனின் 

சுற்றுச்சூமழன் பதுசகறம்பு‘ ன்று கூளம். ‗Spores‘ 

ப்டும் யித்துகள் பம் பூஞ்ம கள் இப்சபேக்கம் 

ச ய்பம். களளன், பூ ணம் (mold) நற்றும் தமபநம் (Yeast) 

ஆகழனமய பூஞ்ம கின்  ழ யமககள். உகழன் 

நழகப்சரின உனிரிநள ‗டதன் பூஞ்ம ‘ (Honey fungus), 

அசநரிக்களயின் ஓரிகளன் குதழனில் களணப்டுகழது. 2200 

க்கர் பப்யில்  ர்ந்துள் இந்த களளன் களி, 2400 

ஆண்டுகள் மமநனளதளகும். இந்தக் களிமன ஒற்ம 

உனிரிநளகக் கணக்கழட் ளல் இதுடய உகழன் நழகப்சரின 

உனிரிநளகும். இதன் சநளத்த ம  605  ன்களகும். 

உகழன் நழகப்சரின களளன், மலன் தீயில் 

கண் ழனப்ட் து. இதன் ம  500 கழடள. களளன்கள் 

நிதர்களுக்கு ஆடபளக்கழனநள சுமயனள உணயளகும். 

ிசபட், டகக் ஆகழன உணவுத் தனளரிப்ில் ஈஸ்ட் 

னன்டுகழது. நதுளங்கள், அநழங்கள், உணவு ன் 

 ளப்ிடும் குமம் யமக (Sauce) நற்றும் ளளம க்கட்டி 

(Cheese) ஆகழன தனளரிப்புகிறம் பூஞ்ம கள் 

உடனளகப்டுத்தப்டுகழன்.  

 ழ பூஞ்ம கள், சி ழழன் டளன் உனிர்களக்கும் 

நபேந்துத் தனளரிப்ில் உதவுகழன். பூஞ்ம கில் 

தீமநபம் உண்டு. தீன பூஞ்ம கள் உணமயப் 

ளமளக்குகழன். நிதர்கிறம் தளயபங்கிறம் 

டளய்கம உண் ளக்குகழன்.  ழ களளன்கள் 

நிதமடன சகளல்க்கூடின யிரம் சகளண் மய. 
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அறிவில் அறிமலாம் 
 

 

 நீத்தழல் உக சுகளதளப அமநப்பு WHO (The World 

Health Organization) அம்மந  ளம்ிள்கம (நளதழரிகள்) 

ஒமழத்து யிடுங்கள் (―to destroy the smallpox virus once and for all‖) 

ன் அழயிப்ம  ப்தநழல்ளநல் சதரியித்தது. 

நிதர்களுக்கு டளய் யபேகழது அந்த டளய் கழபேநழகம 

ஆய்வு மநனங்கில் தற்கு ளதுகளத்து மயக்க டயண்டும்? 

அதற்கு உக ளடுகள் ச ளல்றம் களபணம் தழபேம் அது 

டயறு யடியில் தளக்கழளல் அயற்ம ஒமழப்தற்கள தடுப்பு 

 யடிக்மகக்கு அது அய ழனம் ன்தளகும்.  

இது சயிப்ம னளக ச ளல்ப் டும் கபேத்து தளன். 

ஆளல் உண்மநனில் மயபஸ் கழபேநழகின் நளதழரிகம 

ளதுகளத்து மயத்துக்சகளள்யது ஒவ்சயளபே ளடும் தழரி 

ளட்டின் டநல் வுயதற்குதளன் ன்து நமக்கப்ட்  

உண்மந.சயயளல்கி ம் இபேந்து நிதர்களுக்கு 

பயினதளக ச ளல்ப்டும்  நீத்தழன உனிர் சகளல்ழ டளய்      

―டளள‖ தழட் நழட்டு பப்ப்ட்டு இபேக்களம் னளர் 

கண் து? தம ச ய்னப்ட்  நபேந்து யமககள்  ர்ய 

 ளதளபணநளக ஊடுபேயி இபேப்துவும் அத்தமகன ஒபே 

 தழகில் ஒன்றுதளன். 80″கில் பற்ழறநளக 

ஒமழக்கப்ட் தளக ச ளல்ப்டும்  ழன்ம்மந நளதழரிகம 

இதுயமப ஒமழக்களததுவும் தழரி ளடு ம் ளட்டின் டநல் 

ிபடனளகழத்தளல் ன் ச ய்யது? இப்டினள யறயள 

களபணங்களும் உண்டு.  

 

டயற்று கழபகங்கில் உனிரிங்கள் இபேக்கழன்யள ன் 

டகள்யிக்கு,  நீத்தழல், 'அஸ்ட்டபளனளஜழ' இதமழல் 

சயினி ப்ட்  கட்டுமப ஒன்று, புதழன டகளணத்தழல் யிக்கம் 

தபேகழது. உனிரிங்கள் டயறு கழபகங்கில் உபேயளக 

ஆபம்ித்தடளடத, நழதநழஞ் ழன சயப்ம் அல்து குிபளல் அமழந்து 

டளனிபேக்களம் ன்று அக்கட்டுமபனில் ஆஸ்தழடபழன டத ழன 

ல்கமக்கமக யிஞ்ஞளிகள் யியரித்துள்ர்.ஒபே கழபகத்தழல் 

உனிரிங்கள் உபேயளகழ, ீடித்து யளம, சூரினன் டளன் 

ட் த்தழபத்தழழபேந்து குழப்ிட்  சதளமயில் அந்த கழபகம் 

சுற்றும் ளமத இபேக்க டயண்டும் ன்து யிண்சயி 
யிஞ்ஞளிகள் யகுத்துள் ஒபே யிதழ. இன்று  ஆனிபம் 

ட் த்தழப கூட் ங்கில், 'உனிர்கள் ய ழக்கத்தக்க' கழபகங்கள் 

இபேப்து கண்டுிடிக்கப்ட்டுள். 

''இயற்ழல் ண்ணற் உனிரிங்கள் இபேக்க டயண்டும் 

ன்று  யிஞ்ஞளிகள் ழமக்கழன்ர். ஆளல்,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 நர்ப்ித்த ஆய்வுக்குழுயின் தமயபள  ளக் ர்.ஆதழத்னள 

ட ளப்பள. டயற்று கழபகங்கில் உனிர்கள் கண்டுிடிக்கப்ட் ளல், 

அமய  ட் ம் ஆண்டுகளுக்கு பன் யளழ்ந்தயற்ழன் 

உ ல்களகடய இபேக்கும் ன்கழளர் ட ளப்பள. அதுவும்கூ , 

ம டள ர்கள் அல்து நிதர்கமப் டளன்  ச ல் 

உனிரிகளக இல்ளநல், தண்ணுனிரிகின் உ ல்களகத்தளன் 

இபேக்கும் ன்கழளர் அயர். 

ஆதாபம்: www.dinamalar.com 

மயபஸ் கிருநிகற் உகம்  

ைாத்தினநா? 

உக ளடுகில் அசநரிக்கள, பஷ்னள (அப்டளமதன) 

இடத களபணத்தழற்களகத்தளன் அந்த நளதழரிகம 

அமழக்களநல் மயத்து இபேந்த. அப்டினளளல் அந்த 

ளடுகள் நட்டும் தளன் நளதழரிகம மயத்து 

 இபேந்தயள ன்ளல் அதுவும்  

 இல்ம சபேம் ளள ளடுகள், 

 மயபஸ் நளதழரிகம ட நழத்து 

 மயத்து இபேக்கழன். இன்னும் 

 ச ளல்ப் டளளல் ப்  மயபஸ் 

 நளதழரிகள் டதளசயளபே 

 களபணங்களுக்களக ட நழத்து மயக்கப் 

ட்டிபேக்கும். அதழகளபப்பூர்யநள தழவுகள் ன்து 

 

உனிர்கள் உபேயளகும் ஆபம் கட் ம் 

ிதழல் அமழபம் 

தன்மநபம னதளகடய இபேக்கும். 

அமய தங்கமச் சுற்ழபள் 

சூமம கழபகழத்து, சயிடனற்றும் 

சுமற் ழமன டயகநளக ழகழ்த்தழ, 
அந்தச் சூமமடன தங்களுக்கு 

ற்தளக ழமப்டுத்தழனளக 

டயண்டும். ஆளல், அது 

 ளத்தழனநளகளநல், உனிர்கள் ஆபம் 

களகட் த்தழடடன அமழந்தழபேக்க 

டயண்டும்,'' ன்கழளர் கட்டுமபமன 

 

கயற்று கிபகங்கில் உனிரிங்கள் இருக்கின்யா?  
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கண்கட்டு யித்மததளன். யிஞ்ஞளிகள் ச ளல்யது ஒபே 

நிதின் டி.ன். நபினல் கூறுகம (GENETIC SEQUENCE) 

அடுத்த அடுத்த தமபமக்கு க த்துகழது (epigenetics !). 

அதன் கட் மநவுகள் டநம்ட்டு சகளண்ட  ச ல்கழது. 

மயபஸ் சதளற்ளல் ளதழக்கப்ட்  ட ட் ளவும் அதழல் 

தழனப்ட்டிபேக்க டயண்டுநல்யள? ன்று டனள ழத்டதளநள 

அதற்கும் யளய்ப்பு இபேக்கழது. உதளபணநளக கழப்தழன 

நம்நழகின் உ ல் தழசுக்கில் இன்பம்  ழன்ம்மந 

கழபேநழகள் இபேக்கழன்  ஒபே ஆய்யழக்மக 

ச ளல்றகழது. மயபஸ்கள் வ்யவு ஆண்டுகளம் 

உனிர்ப்புத் தன்மநடனளடு இபேக்கும் ன்துவும் 

அழயினறக்கு அப்ளற்ட்  யி னநளக இபேக்கழது. ஒபே 

டளய் பற்ளக அமழக்கப்ட் தளக ச ளல்ப்டுயசதல்ளம்? 

ன் டகள்யி ழுகழது. ஆம் ந்த டளபம் பற்ளக 

ஒமழக்கப் யில்ம அந்த கழபேநழகள் டதள ஒபேயடியில்  

―டநளடள‖ ழமனில் இபேக்கழன்.  

யளழ்க்மகனில் ஒபே சுமற் ழ தழபேம் தழபேம் யபேயது 

டள அமய நீண்டு ழுயதும் தயிர்க இனளதது. 

இன்சளன்மபம் ளம் கயத்தழல் சகளண் ளல் 

வ்யவுக்சகவ்யவு ளம் தடுப்பு  யடிக்மக டுத்தளறம் 

அவ்யவுக்கு அவ்யவு டதள ஒபே யடியத்தழல் மயபஸ்கள் 

தம்மந உபேநளற்ழக்சகளள்கழடதள? ன்தும் 

 ழந்தழக்கடயண்டின யி னம். 

ஆதாபம்: www.edu.tamilclone.com 

 

 

சகளசுக்கள் ஜஶபளறழக் களத்தழல் இபேந்து யளழ்மய (210 

நழல்ழனன் யபே ங்கள்). தம்ிற்கு னப்ப்ளத 

கயிஞனுநழல்ம, தமயனும் இல்ம.  டபப ன் 

அசக்றளண் மபடன தளக்கழ யழீ்த்தழனிபேக்கழன்  

(323 B.C.ல் நடரினளதளக்கழ இந்தளர்). சகளசுக்கள் இந்த 

உகத்தழன் டநள நள யிங்கு சன்ளல் நிதின் 

பதல் தழரி சகளசுக்கள் தளன். யபே த்தழல் சுநளர் 10 

ட் த்தழற்கும் டநல் நடரினள டளய்கண்டு 

இக்கழன்ர்.  யித யிதநள சகளசு ஒமழப்பு நபேந்துகள் 

கண்டுிடிக்கப்ட் ளறம் ல்ளம் தற்களழகநளகழப் 

டளய்யிடுகழன்.  அயற்ழல் இபேந்து நீண்டு நீண்டும் 

நீண்டும் நிதம தளக்குகழன். 

டீட் (DEET ) சபேம்ள சகளசு யிட்டிகில் னன் 

டுத்தப் டுகழது.  தழர்ப்பு நபேந்தளக ிடகர்ச ன் 

(picaridin)நற்றும் றநழச்ம  பெக்ப் ஸ் ண்சணய் ( lemon-

eucalyptus oil) ஆகழனமய CDC (Centers for Disease Control) ஆல் 

ரிந்துமபக்கப்டுகழது. 

 

சயயளல்கள் சகளசுக்கம ிடித்து 

தழன்தழல்ம.  மயகில் ஈ ிடிப்ளன் யமகமன ட ர்ந்த 

Purple Martins இமயகள் சகளசுமயப் ிடித்தளறம் யிபேம்ி 
உண்சதன்டயள தும்ிகமத் (Dragon fly) தளன்.   நீன்கில் 

டகம்ஸீ் நற்றும் தட் ளம் பூச் ழகள் (தும்ி) சகளசு 

ளர்யளக்கம உண்கழன். 

நிதின் பதல் தழரி சகளசுக்கள் தளன் சில் 

நிதனுக்கு டளய் பப்ி இப்ிற்கு களபணநளகழது  

உக சுகளதளப (WHO) ழறுய ஆய்வு சதரியிக்கழது. 

நடரினள,  ழக்குன்குினள..இப்டளது புதழதளக ஜழகள (zika) 

னும் அஸ்தழபத்தளல் தளக்குதல்  த்துகழது.  ழளடுகள் 

சண்கட கர்நம னளதீங்க  டயண்டுடகளள் 

யிடுத்தழபேக்கழன். ளதழக்கப் ட்  சண்களுக்கு ிக்கும் 

குமந்மதகின் பம சபளம்  ழன்தளக இபேக்கழதளம். 

தழர்கள  ந்ததழமனடன ளதழத்துயிடும்  அந்ளடுகள் 

டுங்கு கழன். ிள்மமனபம் கழள்ி யிட்டு சதளட்டிம 

ஆட்டியிடும் பக ளடுகள்….(சகளசுக்களல் ஜழகள பவுகழதள ? 

ன்தழல் க்கு  ந்டதகநழபேக்கழது ) 

HIV சகளசுக்களல் பவுயதழல்ம. HIV தளக்கப்ட்  

சகளசுக்கின் யனிற்ழல் அமய ச ழத்துயிடுகழன். 

சகளசுக்களுக்கு ஆங்கழத்தழல் ―Mosquito‖ ஸ்ளின 

சநளமழனில் ― ழழன ஈ (அ)  ழழன பூச் ழ‖ ன்று அர்த்தம். 16 ஆம் 

தற்ளண்டில் இபேந்து அந்த சநளமழனில் இந்த யளர்த்மத 

இபேக்கழதளம். ஆப்ிரிக்க சநளமழனில் இமத ―சநளஸீஸ்‖ 

ன்கழன்ர். இங்மகனில் சகளசுமய ―தம்பு‘ ன்று 

யமங்குகழன்ர் 

சகளசுக்கில் 3500 யமககள் இபேக்கழன். அயற்ழல் 

175 யமககள் அசநரிக்களயிறம், ― ழனன் ம கர்‖ (Aedes 

aegypti) ன்து ல்ள இ ங்கிறம் இபேப்து. நடரினள 

கழபேநழகம சுநந்து ச ல்மய அடளசழஸ் ( Anopheles) 

சகளசுக்கில் சண் சகளசுக்கள் தளன் நித 

இபத்தங்கம பே ழக்கழது. அதற்கு பட்ம கம உபேயளக்க 

நித இபத்தம் டதமயனளகழது. 

சகளசு கடித்துயிட் து ன்று ச ளல்றகழடளம் 

உண்மநனில் அமயகளுக்கு ற்கள் இல்ம. அமயகள் 

ீநள தண் தும (proboscis) உழஞ் ழகம மயத்து அமய 

இபத்தத்மத உழஞ்சுகழன்.  தண் உழஞ் ழகம ம் 

உ ழன் டநல் டதளழல் துமனிடும் அடத டபத்தழல் 

இன்சளபே குமல் பம் இபத்தத்தழல் ச் ழம 

உநழழ்கழன். அந்த  ழறு இ த்தழல் சகளஞ் ம் இபத்தம் 

உமதல் ற்டுகழது. அடதளடு நபத்துப்டளதறம் 

ற்டுகழது, அதளல் தளன் அது கடிப்து தழடீசப உணப 

படியதழல்ம.   சபேம்ளறம் அது இபத்தத்மத உழஞ் ழன 

ின்ட நக்கு ரிச் றம் யழபம் உணபப் டுகழது. 

நடரினள தண்கழபேநழகள் அதன் ச் ழல் பம் ம் 

உ ழல் புகுந்து தளக்குதல்  த்துகழன். அதனும ன 

ம மன யி  பன்று ந ங்கு ம பள் இபத்தத்மத 

குடித்துயிடுகழன். ஒபே சண் சகளசுயளது ஒடப 

டபத்தழல் 300 பட்ம கம இடும் தன்மநபம னது. 

இதுநளதழரி ஒபே சண் சகளசுயளது அதன் யளழ்ளில் 

பன்று பம பட்ம கள் இடுகழன். 

ீர் பப்புகின் டநட இ ப்ட்  பட்ம கள் 10 

ளட்கில் ளர்யள, அடுத்து ப்பெள யடியம் சற்று அடுத்த 

 

நிதின் பதல் டளய் தழரி !! 
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 ழ ளட்கில் இக்மக யர்ந்து சகளசுக்களகழன். ஒபே 

சகளசுயின் யளழ்ளள் 2 நளதங்கள்  ழ யமககளுக்கு ஆபள் 3 

நளதங்கள். 

சண் சகளசுக்கள் இக்மகமன சளடிக்கு 500 த மயகள் 

டயகநளக அம க்கழன். களற்ழல் அமயகள் ற்டுத்தும் 

ஒழனளது ஆண் சகளசுக்கம கயர்கழன்.  க்கும் 

டயகம் நணிக்கு 1.5 மநல்கள். 8000 அடி உனபத்தழல் இபேக்கும் 

இநனநமப் குதழகில் கூ  இமய யளழ்கழன். 

அமயகள் அயற்ழன் தமனில் உள் தண் உணர் நனிர் 

களல்கள் பநளக நிதின் பச்சு களற்று நற்றும் யினர்மய 

யள மமன மயத்து துள்ினநளக இபத்தம் உழஞ்சும் 

குதழமன கண்டுிடிக்கழன் அதுநட்டும் அல் சயப் 

அயடீுகமக் சகளண்டும் இக்மக துபத்தழப் ிடிக்கழன். 

அய்டீஸ் (Aedes) யமக சகளசுக்கள் கல் டபத்தழல் இபத்தம் 

உழஞ்சுமய. க்பெசக்ஸ் (Culex) யமக இபயளதும் தன் 

டயமமன துயக்கும். 
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நுண்ணுயிரிகரால் ஏற்படும் ம ாய்கள் 
 
 

ண் நீள லழஸ்ட ளழட்டிக்கள ன் ஒட்டுண்ணினளல் 

உண் ளகும் டளடன அநழினள ழஸ். ண் நழினள 

லழஸ்ட ளழட்டிக்களயளல் ளதழக்கப்டுயர்கில் 10-20 % 

நிதனுக்கு டளமன உண் ளக்கும்.  இது அமணயமபபம் 

ளதழக்கும் ன்ளறம் சயப் நண் ப் குதழனில்  ரினள 

சுகளதளப ய தழனற்று யளழ்யர்களுக்டக இந்டளய் பயளகக் 

களணப்டுகழது. 

நிதர்கின் இமபப்மக் கு ல் யமழனில் ற்டும் 

சளதுயள சதளற்று. தட்சயப் ழமமன யி , டநள நள 

சுகளதளபம் நற்றும்  பதளனப் சளபேளதளப ழமடனளடு 

சபேக்கநள சதள ர்பும னது. இது உகம் பழுயதும் பயி 
களணப்டுகழது. குழப்ளக  வள, சதன் கழமக்கு நற்றும் டநற்கு 

ஆ ழனள, த்தழன் அசநரிக்கள (குழப்ளக சநக் ழடகள) 

ளடுகில் இது சபேம் சுகளதளபப் ிபச் ழமனளக உள்து. 

15 % இந்தழன நக்கள் அநழினள ழ ளல் ளதழக்கப்ட்டுள்ர். 

இந்தழனள பழுயதும் இந்டளய் களணப்டுகழது. 

உனிபேக்கு ஆத்து யிமயிக்கக் கூடின டளனளக 

இபேப்டதளடு, தீயிபநள அநழினள ழஸ் பக்கழனநள  பக 

நற்றும் சளபேளதளப யிமவுகம உண் ளக்கும். 

உமமக்கும் யனதழல் இபேக்கும் யர்ந்த ஆண்கில் 

பயளகக் களணப்டும் இந்டளய் டயமத் தழமத் 

தற்களழகநளகப் ளதழக்கும். டநறம் இந்டளனிளல் 

ளதழக்கப்ட் யர் பழு அயில் குணநளக 2-3 நளதங்கள் கூ  

ஆகளம். டளய்த் தடுப்பு ஆற்ல் குமயளக இபேப்யர்கள், 

ஓரிச்ட ர்க்மகனளர்கள், ஒபே  ழ சயப் நண் ப் 

ிபடத த்தழல் இபேந்து யபேம் அகதழகள், னணிகள் 

ஆகழடனளபேக்கு அநழினள ழஸ் நபேத்துயப் ிபச் ழமகம 

உபேயளக்கும். 

காய் அிகுி 
 நபேத்துய உ ம உள்டளக்கழ யமழனளக டளக்கும் டளது 

அழகுழனற் சதளற்று, யனிற்றுப்டளக்கு, தழடீர்க் கடும் 

சபேங்கு ல் அமற் ழ, யனிற்று உட் வ்யமற் ழ, கு றக்கு 

சயினிள அநழினள ழஸ் ஆகழனமய சதன் ளம். 

 கடும் அநழினள ழ ழல் அடிக்கடி,  ழழது  ழழதளக இபத்தம் 

கந்த நத்து ன் யனிற்றுப் டளக்கு உண் ளகளம். 

 ீடித்த அநழினள ழ ழல், இமபப்மக் கு ல் அழகுழகளும், 

கமப்பும், ம னிமப்பும், ப்டளதளயது களய்ச் றம் 

ற் ளம். 

 ஒட்டுண்ணி ி உறுப்புகளுக்கும் பவும் டளது புக் 

கு ல் அநழினள ழஸ் உண் ளகழது. சபேம்ளறம் 

கல்லீபறக்குச் ச ன்று கட்டிகம உபேயளக்கும். கல்லீபல் 

கட்டினிளல் களய்ச் றம் டநல் யது 

யனிற்றுப்குதழ  யழபம் உண் ளகும். 

 தமபனபீல் உட்தம , இதனம், சபேபம,  ழறுீபகம், 

ிப்பு  ழறுீர் நண் ம், அடியனிற்றுச்  வ்வு, டதளல் ஆகழன 

குதழகிறம் ளதழப்பு உண் ளகளம். யர்ந்த ளடுகில், 

டளய் உள் குதழகில் இபேந்து யபேம் அகதழகளுக்கும், 

ஓரிச் ட ர்க்மக ஆண்களுக்கும், தடுப்ளற்ல் 

அ க்கப்ட் யர்கள் அல்து ழறுயக்களப்ில் 

யளழ்யர்களுக்கும் அநழினள ழஸ் டளய்ப்ளதழப்பு 

ற்டுகழது. 

காபணங்கள் 

 அநழினள ழஸ் ண் நீள லழஸ்ட ளழட்டிக்கள ன் 

ஒட்டுண்ணினளல் உண் ளகழது. ண் நழினள டரித்மதச் 

 ளர்ந்த  ஓபணு  ழற்ழங்கள் நித உ றக்குள் 

யளழ்கழன். ஆளல் அமயனளவுடந டளமன 

உண் ளக்குயதழல்ம.  

 இமய இரு ிமகில் காணப்டும்: யபேனிரி ழம 

நற்றும் கபேயணு ழம. யபேனிரிகள் சபேங்கு ழல் 

சபேகழ கபேயணுக்களகழன். நத்தழன் யமழனளக 

சயிடனழ இமய நிதர்க்குத் சதளற்ம ற்டுத்தும். 

ஈபப்ம பம் குமந்த சயப்பநள நம், ீர், கமழவு ீர் 

( ளக்கம ), நண் ஆகழனயற்ழல் இந்த கபேயணுக்கள் 

சதளற்ம ற்டுத்தும்  ளத்தழனக் கூறு உள்மயகளக 

ழமத்தழபேக்கும். 

ின்யருய பம் இது பவுகிது 

 ஆ  – யளய் யமழ: நிதபேக்கு நிதர் டபடி சதள ர்பு 

அல்து நத்தளல் அசுத்தம் அம ந்த உணவு அல்து ீர் 

பம் பவுகழது. 

 ளழனல் பயல்: குழப்ளக ஆண் ஓரிச் 

ட ர்க்மகனளர்கி ம் யளய்-குதத் சதள ர்ளல். 

 ஈ, கபப்ளன்பூச் ழ, ழ டளன்யற்ளல் சதளற்று 

பவுகழது. 

.லழஸ்ச ளழட்டிக்கள சதளற்ழன் டளனபேம்பும் பேயம் 

சளதுயளக 2-4 யளபங்கள். ஆளல்,  ழ ளட்கில் இபேந்து 

 ஆண்டுகள் யமப கூ  இது டயறு ளம். 

நத்மத யிய ளனத்துக்கு னன்டுத்துயதும் இந்டளய் 

பயக் களபணம் ஆகும். ஓரி /சகளள்ம டளனளகப் பயப் 

சளதுயளக குடிீரில் கமழவு ீர் ( ளக்கம ) கப்டத 

களபணநளகளம். 

காய் கண்ைிதல் 

 கு றக்குள் யளழும் ி ஓபணு உனிர்கில் இபேந்து 

ண் நழினள லழஸ்ட ளழட்டிக்களமய டயறுடுத்தழக் களண 

டயண்டும். நத்தழல் உள் கபேயணுக்கமபம் 

யபேனிரிகமபம் தண்டணளக்கழனின் பம் 

இங்களணுயடத .லழஸ்ட ளழட்டிக்களமயக் கண் ழபம் 

 

அநீினள ழஸ் 
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சளதுயள பம. இயற்ழன் யடியமநப்ம அடிப்ம னளகக் 

சகளண்ட  டயறுளடு களணப்டுகழது. 

 சபேங்கு ல் அகடளக்கு அல்து அறுமய  ழகழச்ம னின் 

டளது கழம க்கும் ஊ ழபழஞ் ல் அல்து தழசுஆய்வு 

நளதழரிகின் பநளகவும் கண் ழனளம். 

காய்திர்ப்பு பம் கண்ைிதல் 

திர்சாருள் கண்டுிடித்தல் 

அ) நப் ரிட ளதமனில் உனிரிகமக் கண்டு ிடிக்க 

படினளயிட் ளல் சளதழ டளய் தழர்ப்புச் ட ளதம (EIA) புக்-

கு ல் டளபள்யர்களுக்கு நழகவும் னனும னது (அதளயது. 

அநீிக் கல்லீபல் கட்டி). 

ஆ) நமபக  ழயப்ணுட ர்க்மக  (IHA) அநீிக் கல்லீபல் கட்டி 

இபேக்கும் ன்  ந்டதகம் உள் டளனளிகளுக்கு தழர்சளபேள் 

கண் ழனப் ளயிட் ளல், 7-10 ளட்கள் கமழத்து இபண் ளம் 

நளதழரி டுக்கப்  டயண்டும். இபண் ளம் நளதழரிபம் ஊரீ் 

நளற்த்மதக் களட் ளயிட் ளல் டயறு ட ளதமகமப் ற்ழ 
கபேத டயண்டினது அய ழனம். 

கண் ழனப் க் கூடின .லழஸ்ட ளழட்டிக்கள — 

சயற்ழகபநள  ழகழச்ம க்குப் ின்  ஆண்டுகளுக்குக் 

குழப்ிட்  தழர்சளபேட்கள் ழமத்தழபேக்களம். டய 

தழர்சளபேள் இபேப்மக் சகளண்டு சதளற்று கடுமநனளதள 

அல்து தற்டளது ற்ட் தள க் குழப்ி  படினளது. 

உைற்காப்பு ஊக்கி (ஆண்டிசஜன்) கண்ைிதல் 

ஒட்டுண்ணிகம கண் ழயதற்கும், டளய் 

உண் ளக்கும் நற்றும் டளய் உண் ளக்களத சதளற்மபம் 

டயறுடுத்தழக் களணவும், தண்டணளக்கழ பம் கண் ழதறக்கு 

துமணனளக உ ற்களப்பு ஊக்கழ கண் ழதல் னனுள்தளக 

இபேக்கும். 

பக்கூறு கண்ைிதல் 

நபணு ளழசநடபஸ் சதள ர்யிம (PCR) – 

டநற்ரிந்துமபப்புக்கள டளய்கண் ழபம் ஆய்யகங்கில் 

(reference diagnosis laboratories), டளய் உபேயளக்கும் 

 ழற்ழங்கில் இபேந்து (,லழஸ்ட ளழட்டிக்கள) டளய் 

உபேயளக்களத  ழற்ழத்மத (.டிஸ்ளர்) டயறுடுத்தழ அழன, 

PCR அடிப்ம னளகக் சகளண்  நதழப்டீுகள் பம் பக்கூறு 

குப்ளய்வு டநற்சகளள்ப்டுகழது. 

கல்லீபல் கட்டி, சபேபம அநழினள ழஸ் ஆகழனயற்மக் 

கண் ழன கதழரினல், டகளஒழனினல். கணிி யமபயி, களந்த 

அதழர்வு ிம்யமபயினல் னன்டுத்தப்டுகழன். 

குத சிசபேங்கு ல் அகடளக்கும், சபேங்கு ல் 

அகடளக்கும் கு ல் அநழினள ழஸ் ற்ழன தகயம அிக்கும். 

காய் கநான்மந 

அழகுழகடளடு கூடின கு ல் சதளற்றுக்களுக்கும் 

புக்கு ல் டளய்க்கும் ஒபே நபேத்துயரின் ஆடள மப்டி 

தண்ணுனிர்க்சகளல்ழகம உட்சகளள் டயண்டும். 

அழகுழகள் உண் ளக்களத .லழஸ்ட ளழட்டிக்கள சதளற்றுள் 

டளனளிகளுக்கு தழர் அநழினள நபேந்துகள் அிக்க டயண்டும். 

இயர்களல் ிபேக்கும் சதளற்று ற்  யளய்ப்புண்டு. 

நபேத்துயம் அிக்களயிட் ளல், ஓர் ஆண்டுக்குள் இயற்றுள் 4-10 

% டளனளக  யபக் கூடும். 

கல்லீபல் உழஞ் ல் – கட்டி சரிதளக இபேந்தளடள (> 12 

ச .நீ), கட்டி உம யது உறுதழ ன்ளடள, நபேத்துய   ழகழச்ம  

டதளல்யி அம ந்தளடள, கட்டி இ து ந ழல் 

 

இபேந்தளடள  கல்லீபல் ஊ ழபழஞ் ல் பம 

னன்டுத்தப்டும். 

ைிக்கல்கள் 

அநீிக் சருங்குைல் அமற்ைினின் ைிக்கல்கள்: 

 தழடீர்கடுந்தளக்கம் அல்து தழசுஇப்பு சபேங்கு ல் 

அமற் ழ. 
 ச் ள நகளசபேங்கு ல். 

 குத டனளி புமபப்புண் 

அநீிக் கல்லீபல் கட்டினால் ற்டும் ைிக்கல்கள் 

 யனிற்று உள்ளும, சஞ்சுக்கூடு, 

இதனசுற்றுச் வ்வு ஆகழனமயகில் இபண் ளம் கட்  

சதளற்று ன் அல்து சதளற்று இல்ளநல் அகச் 

 ழமதவு. 

 உட்தம  அல்து இதனச் சுற்றுச்  வ்வுக்கு டபடி 

பயல். 

 பமக்கட்டி உபேயளதறம் பயறம். 

அநிினாைிஸ்ஸால் உண்ைாகும் ி ைிக்கல்கள் 

 கு ல் தும. 

 இமபப்மக்கு ல் இபத்தக்க ழவு. 

 இறுக்கம் உபேயளதல். 

 கு றட்தழணிப்பு. 

 அடியனிற்று உட்புச் வ்யமற் ழ. 
  வழ் உபேயளதல் 

தடுப்பு பமகள் 

 சளதுயள நற்றும் குழப்ிட்  பமகில் 

அநழினள ழம த் தடுக்கவும் கட்டுப்டுத்தவும் படிபம். 

சாதுயா பமகள் 

1. ீர் யிிகனாகத்மத கநம்டுத்துதல் – கழபேநழ 
ீக்கத்தழற்களக ீரில் ட ர்க்கப்டும் அவு குடளரிளல் 

கபேயணுக்கள் ( ழஸ்ட்) சகளல்ப்டுயதழல்ம. ீமப 

யடிகட்டுதறம், சகளதழக்க மயத்தறம் 

டயதழப்சளபேட்கம யி  அநீினளமயக் 

கட்டுப்டுத்துயதழல் அதழக ன் அிக்கழன். 

2. சுகாதாபம் – நித நத்மதப் ளதுகளப்ளக 

அகற்றம், நங் கமழத்த ின் உணமய மகனளளும் 

பன்பேம் உண்ணும் பன்பேம் மகமன சுத்தழகரிப்தும் 

பக்கழனம். 

3. ாதுகாப்ா உணவு –  மநக்கப் ளத 

களய்கழகமபம் நற்றும் மங்கமபம் சுத்தநள ீபளல் 

கழுய டயண்டும். மங்கின் டதளம அகற் டயண்டும். 

களய்கழகம உண்ணுபன் டயக மயக்க டயண்டும். ஈ, 

கபப்ளன் பூச் ழகமக் கட்டுப்டுத்தழ அயற்ழ ம் இபேந்து 

உணவுகமபம் நற்றும் ளங்கமபம் ளதுகளக்க 

டயண்டும். டளய்க் கபேயணுக்கம சுநப்யர்கள் 

யடீுகிறம், சதபேக் கம கிறம், உணயகங்கிறம் 

உணமயக் மகனளளுகழயர்களக இபேந்தளல் கண் ழந்து 

 ழகழச்ம  அிக்க டயண்டும்; சில் அயர்கட 

சபேம்ளறம் அநழினள ழமறப் பப்புகழயர்கள் ஆகும். 

4. சுத்தம் நற்றும் ாதுகாப்ா உணவு ற்ி 
சாதுநக்கலக்கும் சுகாதாபப் ணினார்கலக்கும் 

சுகாதாபக் கல்யி – சளது ஊ ங்கள் பம், யடீுகிறம் 

ள்ிகிறம் சுகளதளபப் பளநரிப்பு அமநப்புகிறம் 

அடிப்ம னள சுகளதளபக் கல்யி ற்ழன அழமயப் புகட்  
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5. சாதுயா ைபக நற்றும் சாருாதாப யர்ச்ைி – தி 
பளகவும்,  பகநளகவும் ின்ற் டயண்டின தடுப்பு 

பமகள் (உ-ம். மககழுவுதல், தகுந்த பமனில் நிதக் 

கமழவுகம அகற்ல்) சளதுயள  பக சளபேளதளப 

யர்ச் ழ  யடிக்மககின் ஒபே குதழனளக இபேக்க டயண்டும். 

ைாத்தினநாகும் இைங்கில் ல்ாம் ின்ற்ப்ை 

கயண்டின குிப்ா ையடிக்மககள் 

1. அந்தந்தப் குதழகில் அநீினள டளய் ழமமனச்  பதளன 

அயில் கண்களணித்தல். 

2. டளய் டநளண்மநமன டநம்டுத்துதல்:  பதளனம் 

நற்றும் சுகளதளப மநனங்கம உள் க்கழன அமத்து 

சுகளதளப ட மய நட் ங்கிறம் துரித டளய் கண் ழதறம் 

டளதுநள நபேத்துயபம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. அநீினள டநறம் பவுயமத ஊக்குயிக்கும் சூமல்கமக் 

கன்கணித்துக் கட்டுப்டுத்துதல். (உ-ம்: அகதழகள் பகளம், 

சளது ீர் யிழடனளகம்). 

ஆதாபம் : www.ta.nhp.gov.in 

 

 

கு ல் களய்ச் ல் ம ளனிட் களய்ச் ல் ன்றும் 
அமமக்கப்டுகழது. இது  ல்டநளசல்ள ண்ச ரிக்கள 
(Salmonella enteric), ச டபளயளர் ம ி (Serovar Typhi) ஆகழன 
ளக்டீரினளக்கமக் சகளண்  உணமயபம் ீமபபம் 
உட்சகளள்ளுயதளல் உசகங்கும் சளதுயளகக் களணப்டும் 
டளனளகும். இது இந்தழனளயில் பயளக உள்து. 
யமக்கநளகத் சதளற்று ழ ஒன்று அல்து இபண்டு 
யளபங்கில் இட ள அல்து கடுமநனள அழகுழகள் 
களணப்டும். கடுமநனள களய்ச் ல், உ ல்ட ளர்வு, 
தமயழ, நச் ழக்கல் அல்து யனிற்றுப்டளக்கு, நளர்ில் 
 ழயந்த புள்ிகள், நண்ணபீல் கல்லீபல் யகீ்கம் 
ஆகழனமயடன அழகுழகள். கடுமநனள டளய்க்குப் ின் 
இந்டளய் ிபேக்குப் பவும் க்குய ழமமன அம கழது. 
தண்ணுனிர்க்சகளல்ழகளல் இந்டளய்க்கு  ழகழச்ம  அிக்க 
படிபம். 

இபேப்ினும் சளதுயள தண்ணுனிர்க்சகளல்ழ 
நபேந்துகளுக்கு பயளக நபேந்சததழர்ப்பு களணப்டும். 
டளய்ப்பப்பும் ழமனில் உள்யர்கள் உணவுப் 
சளபேட்கமக் மகனளக்கூ ளது. 
காய் அிகுி 

 ல்டநளசல்ள ம ி ளக்டீரினள உ றக்குள் ச ன்று 
ஒன்று அல்து இபண்டு யளபங்களுக்குப் ின் யமக்கநளக 

கு ல் களய்ச் ல் உபேயளகழது. டளனபேம்பும் களம் 
சளதுயளக ஒன்று அல்து இபண்டு யளபங்களகவும்  

 

டளய்க்களம் ளன்கழல் இபேந்து ஆறு யளபங்களகவும் 
இபேக்கும். 

 

 

 

 

 

 

ைல்கநாசல்ா ண்சைரிக்கா (Salmonella enteric) 

பதல் யாபத்தில் 
ழனிங்கும் அதழகக் களய்ச் ல் (103-104 F). 

யளந்தழ (சளதுயளக சரினயர்கம யி  
குமந்மதகளுக்டக இப்ளதழப்பு) 
யட்டு இபேநல் 

பன் தமனில் நந்தநள யழ 
கடுமநனள நக்குமப்ம் (டளனளிக்கு அயர் 
ங்கு இபேக்கழளர் சுற்ழ ன்  க்கழது ன்து 
சதரினளது) 
 1-4 ச .நீ அகம் உள் இஞ் ழயப்பு டதளல் 
ம கள் 

கடுமநனள டளய் இபேப்து டளல் உணர்வு 
இபண்ைாயது யாபத்தில் (அழகுழகள் டநறம் 
கடுமநனளகும்) 

யனிற்று யகீ்கம் 

இதனத்துடிப்பு டயகம் குமதல் 
பன்ாயது யாபத்தில் 

  ழனின்மந 

ம  குமதல் 

உ ல்  க்தழனிமப்பு 

துர்ளற்ம் யசீும், சும்நஞ் ள், ீர் டளன் 

யனிற்றுப்டளக்கு  

யனிறு கடுமநனளக யஙீ்குதல் 

டயகநள சுயள ம் 

கடும் நக்குமப்ம், உணர்யின்மந டளன் கடும் 
நழம.  ழபேக்கு மயபம் கற்மமனபம் 
ிரித்தழன படினளத நடளய் 

 

குைல் காய்ச்ைல் (மைானிட்) 

ைல்கநாசல்ா மைினத்மத நின்துகள் 
நுண்கணாக்கினால்  ஸ்ககன் சைய்னப்ட்ை ைம். 

ைம் ஆதாபம்: www.Nbcnews.com 
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காபணங்கள் 

கு ல் களய்ச் றக்குக் களபணநள ளக்டீரினள 
ச டபளயளர் ம ி (S. typhi) ஆகும். 

நள ம ந்த உணவு, ளம் அல்து ீமப 
உட்சகளள்ளும்டளது இது பவுகழது. ளக்டீரினள உள் 
மதனளயது உண்ணும்டளடதள குடிக்கும்டளடதள அது 
உ றக்குள் ச ல்றகழது. ின் அது கு றக்குள் ச ன்று 
இபத்த ஓட் த்தழன் பம் ழணீர்ச் சுபப்ிகள், ித்தப்ம, 
கல்லீபல், நண்ணபீல் நற்றும் ி ளகங்களுக்குச் 
ச ல்கழது. 
காய்கண்ைிதல் 

நபேத்துயர் கு ல்களய்ச் ல் ன்று  ந்டதகப்ட் ளல் 
அழகுழகள், நபேத்துய யபளறு ஆகழனயற்ம 
டளக்குகழளர். ஆளல் குபேதழதண்ணுனிர் யர்ச் ழ 
ட ளதம படந ம ளய்ட் உறுதழ ச ய்னப்டுகழது. 
குருதிநுண்ணுனிர் யர்ச்ைி ஆய்வு 

ஒபே பழு குபேதழக்கணக்கழ ல் (CBC) அதழக ண்ணிக்மக 
இபத்த சயள்ம உனிபணுக்கமக் களட்டும். பதல் 

யளபத்தழல் ச ய்னப்டும் குபேதழ தண்ணுனிர் யர்ச் ழ 
ஆய்யில் ச டபளயளர் ம ி (S. typhi)  ளக்டீரினளக்கமக் 
களணளம். உ ல் ீர்நங்கள், தழசு, இபத்தம், நம்,  ழறுீர் 
அல்து றம்பு நஜ்மஜனின் நளதழரி ஒன்மத் தகுந்த 
ஊ கத்தழல் யர்க்கும்டளது ளக்டீரினள யர்கழது. 

48-72 நணி டபத்தழல் ளக்டீரினள உள்தள ன்று 
தண்களட்டினளல் ரிட ளதழக்கப்டுகழது. ஸ். ம ிக்கு 
றம்பு நஜ்மஜ தண்ணுனிர் யர்ச் ழ ஆய்டய 
பக்கழனநளதளகும். டளய்கண் ழதறக்கு தண்ணுனிர் 
யர்ச் ழ ஆய்டய பக்கழனநளது ன்ளறம்,  ழ 
டயமகில் இபத்தத்தழல் உள் ம ளனிட் 
ளக்டீரினளமயக் கண் ழன தழர்சளபேள் ஆய்வு அல்து 
இபத்தத்தழல் உள் ம ளனிட் டி.ன்.மயக் களணும் 
ட ளதம ஆகழனமயகளும் னன்டுத்தப்டுகழன். 
ி கைாதமகில் அைங்குய 

 ழ ள  ழறுீர் ட ளதம 

 குழப்ளக ம ளய்ட் ளக்டீரினளவுக்கள ஒிர் 
தழர்சளபேள் ஆய்வு 

 தட் ணு கணக்கழ ல் (குமயளக இபேக்கும்) 
இது ஒபே குழப்புணர்த்தும் நபேத்துயடந. படிவுக்கு 

யபேயதற்கு பன் நபேத்துயமபக் கந்தளடள ழக்கவும். 
தடுப்புபம 

இபே ம ளனிட் தடுப்பு நபேந்துகளுக்கு உரிநம் 
யமங்கப்ட்டுள். 

யாய் யமி தடுப்பு நருந்து: Ty21a (யிடயளட்டி சர்ள 
(Vivotif Berna)  அமமக்கப்டுகழது) 
தடுப்பூைி:  ம ளய்ட் ளழட க்கமபட் Typhim Vi ( டளஃி 
ளஸ்ச் ர் (Sanofi Pasteur) நற்றும் ம சரிக் ழன் ம ிம்-
(Typherix)). 

ைிகிச்மை 

நருந்து:  ழப்டபளஃிளக் ள ழன் (ciprofloxacin) 

டளன்சதளபே ஃபுடளடபளசகளய்ளடளன் (fluoroquinolone). 

ச ஃப்ரினளக்ட ளன் ஓர் ழஃடளட் ளக்ம ம் (ceftriaxone 

orcefotaxime) டளன் பன்ளயது தமபம 
ச டளஸ்டளரின் (cephalosporin) பதன்மநத் டதர்யளகும்.  

 

ஆம்ி ழழன் (ampicillin), குடளபளம்சிக்களல் 
(chloramphenicol), டிமபநீடதளிரிம் (trimethoprim), 

 ல்ஃளநீதளக்ட ளல் (sulfamethoxazole), அநளக் ழ ழழன் 
(amoxicillin)  ழப்டபளஃிளக் ள ழன் (ciprofloxacin) ஆகழன 
தண்ணுனிர்க்சகளல்ழகள் பயளகப் 
னன்டுத்தப்டுகழன். 

இது ஆடபளக்கழனத்மதப் ற்ழ அழந்து சகளள்ளும் 
குழப்ள தகயல்கட.  ழகழச்ம க்கு உங்கள் 
நபேத்துயமபக் கந்தளடள ழக்கவும். 
 ஆதாபம் : www.ta.nhp.gov.in 

சசய்திகள் 

 

 

உக நக்கள் சதளமக, இன்று, 740 டகளடி. இது, 
யபேம், 2050க்குள் டநறம், 200 டகளடி கூடியிடும். இந்த 
கூடுதல், 200 டகளடி டபேக்கு டதமயனள உணவு 
னிர்கள் டதமய ன்ளல், னிர் உற்த்தழ, 70  தயதீம் 
பதல், 100  தயதீம் யமப சபேகழனிபேக்க டயண்டும். 
ஆளல், தற்டளது ஆண்டுக்கு, 1  தயதீம் நட்டுடந னிர் 
உற்த்தழ கூடி யபேகழது. அமழபம் தண்ணுனிரிகள் னிர் 
உற்த்தழமன சபேக்குயதற்களக னன்டுத்தப்டும் 
பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்துகள், உபங்கள் டளன்மய தபேம் 
ன்கமயி , தீமநகட அதழகம் ன் ழம 
ற்ட்டுயிட் து. இதற்கு டயறு  நளற்று யமழகம, 
யிய ளன யிஞ்ஞளிகள் டதடி யபேகழன்ர். அதழல் 
ஒன்று தளன் தண்ணுனிரிகள். நிதின் உ ழல், 3 
ட்ரில்ழனன் தண்ணுனிரிகள் இபேக்கழன். இயற்ழல் 
கணி நளமய, உ றக்கு ன்மந ச ய்னக்கூடினமய. 
இடதடள தளன் தளயபங்கள் ச மழக்கவும்,  
தண்ணுனிரிகள் இபேக்கழன். இமய, உபம், 
பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்துகளல் அமழக்கப்ட்டு யிடுகழன். 
இமத தடுக்க, யிமதனிடடன, ல் தண்ணுனிரிகள் 
சகளண்  தழபயத்மத பூ ழயிட் ளல் ன் ன்று, 
அசநரிக்களயிறள் இண்டிடகள ழறுயம் ஆபளய்ச் ழ 
ச ய்து யபேகழது. ''தளயபங்களுக்கு உதவும் ல் 
தண்ணுனிரிகில், 40 ஆனிபம் தண்ணுனிரிகம அயர்கள் 

அம னளம் கண்டிபேக்கழடளம். இயற்ழல் , இப்டளது 
பயளக அமழத்சதளமழக்கப்ட்டு யிட் . அயற்ம 
நீண்டும் உனிர்ப்ித்து யிமதகின் டநல் பூ ழ 
யிடுடயளம்,'' ன்கழளர், இண்டிடகளயின் தமயர் ட யிட் 
சர்ரி. 

 

 

 

 

 

 

யிமதகள் நீது பூச்சு: தளயபம்  ளர்ந்த 
தண்ணுனிரிகம, இதற்கு பன் ர் ஆபளனந்துள்ர். 
ன்ளறம், அயர்கள் நண்ணில் உள் தண்ணுனிரி 
கமடன ஆபளய்ந்தர். ஆளல், இண்டிடகள டளன்  ழ 

 

அகநாக யிமச்ைலுக்கு உதவும்  

நுண்ணுனிரிகள்! 

7 

http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/


ழறுயங்கட, தளயபங்களுக்குள் இபேக்கும் 
தண்ணுனிரிகம ஆபளய்கழன்.தண்ணுனிரி பூச்சு 
ச ய்னப்ட்  யிமதகள், பமயிடும்டளடத அயற்ழன் 
ற்னன்கம அனுயித்து யர்கழன். யிமச் றம், 10 
 தயதீம் அதழகம் கழம ப்தளக இண்டிடகள சதரியிக்கழது. 
தயிப, தண்ணுனிரினில் ஊழ யபேம் னிர்கள், அதழக 
உப்புள் நண், சூ ள பேயழம டளன்யற்ம 

சுதளரித்து யர்யடதளடு, குமந்த ீர் இபேந்தளறம் ல் 
யர்ச் ழ களண்கழன்.யிய ளன ள ள இந்தழனளயிறம் 
இந்த பம ின்ற்ப்ட் ளல், உணவு உற்த்தழ ழச் னம் 
யிண்மணத் சதளடும். 
 ஆதாபம் : www.dinamalar.com 

 

 

 

யினர்மயக்களகப் னன்டுத்தப்டும் டிடனள பன்ட்கள் 
ப்டும் நணபட்டிகள், உ ல் டளய்கம தழர்க்கும் 
ல் தண்ணுனிரிகம அமழத்துயிடுயதளக ஆய்யில் 
சதரினயந்துள்து. 

ய  கடபளழள நத்தழன ல்கமக்கமக டபள ழரினர் 
டலளர்யத் உள்ிட்  ஆய்யளர்கள் இதுசதள ர்ளக 
 த்தழன ஆய்யில் 17 டர் ஆய்வுக்கு உட்டுத்தப்ட் ர். 

8 ளட்கள் இப்ரிட ளதம  த்தப்ட் து. பதல் 
ளில், ஆய்வுக்கு உட்டுத்தப்ட் யர்கள் யமக்கம்டள 
டிடனள பன்ட் அல்து யினர்மய தழர்ப்ளம 
னன்டுத்தழர். 2 ஆயது ளிழபேந்து, 6 ஆயது ளள் 
யமப மதபம் னன்டுத்தயில்ம. 7,8 ஆயது ளட்கில் 
யமக்கம்டளல் னன்டுத்தழர். 

அயர்கின் அக்குள் குதழனிழபேந்து ரிட ளதம 
நளதழரி ட கரிக்கப்ட்டு ஆய்வுக்கு உட்டுத்தப்ட் து. 

பதல் ளில் டினட ளபன்ட் னன்டுத்தழனயர்கி ம் 
தண்ணுனிரிகள் சயகுயளக அமழந்தழபேப்து சதரினயந்தது. 
னன்டுத்தழனயர்கள் அதம ழறுத்தழன ிகு, 
தண்ணுனிரிகள் குழப்ி த்தக்க அயில் யர்யதும் சதரின 
யந்தது. 

டிடனள பன்ட் நற்றும், யினர்மய தழர்ப்ளன்கள், டளய் 
யிமயிக்கும் தண்ணுனிரிகம தழர்க்கும் டதளல் 
தண்ணுனிரிகம அமழத்து யிடுகழன்  ஆய்யில் 
சதரினயந்துள்து. 

அதளயது, தீமந ச ய்பம் தண்ணுனிரிகம 
அமழப்மத யி , ன்மந ச ய்பம் தண்ணுனிரிகமடன 
இமய அமழத்துயிடுகழன். 
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புதழன ஆய்வுகள் ிப்ளமகள்  ழழன அயில் 
ஆளறம் கணக்கழல் டுத்துக்சகளள்க்கூடின அயில் 
பேய ழம நளற்த்தழற்கு தழபளக டளபளடியபேகழன் 
 கூறுகழன். நழதக்கும் ி நமகள் கசக்டிகட் 
அவு அல்து அதற்கும் சரின அவு உள்மயகள் 
ழத்தழன் ிப்ளம குதழகளக இபேந்த  நனம் 
ளமதுண்டுகம சுபண்டி டுத்து ச ல்கழன். ின்ர் 
க ம ச ன்ம ந்து உபேகத்துயங்கழன ின்ர் அமய 
நழகுந்த அவு இபேம்பு  த்து நற்றும் ி 
உனிர் த்துக்கம அண் ளர்டிகள குதழனில் உனிர் த்து 
குமயளக உள் ீரில் சயியிடுகழன். இமய 
க ழன் உணவு சுமற் ழனின் பதல் ழமனில் இபேக்கும் 
நற்றும் சயப்ம் சயியிடும் கரினநழ யளபமய 
உழந்து சகளள்ளும், ஒிட ர்க்மக ச ய்னக்கூடின 
தண்ணுனிபள ஃமட ளப்ளங்க் ன் யர்யதற்கு 
டதமயனள உனிர் த்மத அிக்கழன். 2003 பதல் 2013 
யமப ட கரிக்கப்ட்  ச னற்மகடகளள் யியபங்கள் 
ிப்ளமகில் இபேந்து தற்றுக்கணக்கள மநல் 
தூபத்தழல் ஃமட ளப்ளங்க் ன்கின் சதளமக அதழக 
அயில் உள்  டச் ர் ஜழடனள னின்றழல் 
ஆய்யளர்கள் இன்று இமணனதத்தழல் 
சயினிட்டுள்ர். இந்த நர்வுகள் (உதளபணநளக 
ஜயரி 2013இல் களட்டினடி ச்ம ன அவுகள் நஞ் ள் 
நற்றும்  ழயப்ளக; கபேமந ழபம னமய டநகங்கள்) 
ிப்ளமகள் க ந்த ச ன் ின்ர் ஒபே நளதம் யமப 
ீடித்து இபேக்கழன்  குழு அழயிக்கழன்து.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டநறம், களற்று நற்றும் சுமல் சநதுயளக கபேம் 
ிப்ளமகி நழபேந்து உனிர்  த்மத டுத்து சகளண்டு 
ட ர்க்களம் (ிப்ளமனின் ய கழமக்கு பமனில் 
உள் நஞ் ள் ழ யடியம் மநனத்தழல் 
களட் ப்ட்டுள்து). பந்மதன க ஆய்யில் கழம த்த 
யியபங்கம உடனளகழத்து, அக்குழு நழகப்சரின 
அவுள் அண் ளர்டிக் ிப்ளமகிழபேந்து 
சயினி ப்ட்  கிநங்கள் நற்றும் ி உனிர் த்துக்கள் 
(18 கழடளநீட் ர்க்கும் அதழகநள) 20%க்கும் அதழகநள 
கரினநழ யளபமய (CO2) உழஞ்சுகழன்  
கூறுகழன்து. பந்மதன ஆய்வுகின்டி அதன் அவு 44 
நழல்ழனன் பதல் 146 நழல்ழனன் சநட்ரிக்  ன் 
யமப ரியளபக்கள் ரிக்கப்டுயது நற்றும் 2013இல் 
ற்ட்  ி சதளமழல்தும ச னல்ளடுகளல் 

உபேயளகும் CO2 ,யின் அவு கணக்கழ ப்ட்  

 

ல் நுண்ணுனிரிகம அமித்துயிடும்  

டிகனாைபன்ட்கள் – ஆய்யில் தகயல் 

ிப்ாமகள் ருய ிம நாற்த்திற்கு  

திபாக காபாடி யருகின் 
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இந்தழனளயில் 17 நளழங்கில் 200 நளயட் ங்கில் 90 
நழல்ழனன் நக்கள் (9 டகளடி நக்கள்) ழத்தடி ீர் 
நள ம ந்துள்தளல் ற்கள், றம்புகள் டளய்கள் 
ற்டும் அளன கட் த்தழல் உள்ர். 

களற்று நற்றும் ீர் நளசு அம யதளல் நக்கள் 
அம பம் துனபேக்கு ணி மயத்தளற்டளல் ங்கு 
டளக்கழனும் குப்ம கூங்கள். அதன் பம் ழகள் 
,சகளசுக்கின் சதளல்மகள், டளய்கள் ங்கு டளக்கழனும் 
ச ங்கு களய்ச் ல் நற்றும் ன்ழ களய்ச் ல். 

சதபேமய சுத்தப்டுத்த ச ன்ம நளகபளட் ழ 
ச யிடும் ச யிம். 200 யளர்டுகில் குப்மகமச் 
ட கரிக்க ச ன்ம நளகபளட் ழ ஒவ்சயளபே யபே பம் 
400டகளடி பைளய் ச யிடுகழது. 

35.3 ில்ழனன் சநட்ரிக்  ன் அவு CO2 மய  ழறு 
யிகழதத்தழல் குமக்கழன்து  சதரினயபேகழது. 
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நித இம் நட்டுநன்ழ உனிரிங்கள் அமத்தும் 
சுற்றுச்சூமம  ளர்ந்டத உனிர் யளழ்கழன். இனற்மக 
தந்த ச ல்யம் சுற்றுச்சூமல். உனிரிங்கள் 
அமத்தழற்கும் இனற்மக தளன் க வுள். நிதனும் 
சுற்றுச்சூமறம் ிரிக்க படினளத இபட்ம னர்கள். 
சுற்றுச்சூமல் ளதழத்தளல் நித  இம் கூண்ட ளடு 
அமழயது தழண்ணம். நிதன் உனிர்யளழ்யதற்கு 
இன்ழனமநனளதயளக யிங்கும் களற்று, ீர், சயப்ம், 
ஆகளனம், பூநழனின் கூறுகள் யளழ்டயளடு யளழ்யளக 
இனற்மக அித்துள்து. அது தளன் சுற்றுப்பு சூமல். 
அது ளதழக்கப்ட் ளல் ீரிழபேந்து கமபனில் தூக்கழ 
டளட்  நீன் டளல் நித இம் அமழந்து யிடும். 

பதளயதளக களற்று நளசுளடு, சபேகழயபேம் 
யளகங்கள் அது தபேம் புமக நண் ம் 
சுயள க்களற்ம நளசுடுத்துயது நட்டுநன்ழ 
யளபநண் த்தழல் தம  உண் ளக்கழ “கழரீன் லவுஸ் 
யிமவு”  சூரினக் கதழர்கம  ழம ச ய்து 
பூநழமனச் சுற்ழ சயப்ப்டுத்தழ, துபேயநண் த்மத 
சூட ற்ழ ிமனக் கமபத்து, க ல் ீமப அதழகப்டுத்தழ 
கபங்கம யிழுங்க களத்தழபேக்கழன்து. ஒபே க்கம் 
சுளநழ, ஒபே க்கம் ழடுக்கம், ஒபே க்கம் ரிநம 
சகளதழப்பு, ஒபேக்கம் சூளயி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்ததளக ீர் நளசுளடு, டத ழன ீர் தன்மந 
ஆபளய்ச் ழனின்டி ழத்தடி ீரில் தற்டளது 5mg/1ழட் ர் 
அவுக்கு புடளமபடு னும் நளசு களணப்டுகழது. 
இபேக்க டயண்டின அவு  1.5mg/ழட் ர் இதளல் 
ற்கில் குமழ யிழுதல், றம்புகில் 
ஸ்தழபத்தன்மநனின்மந. 

 

 

ைிக்கு தடுப்பூைி ப்காது யரும்? 

 

அம்மந, டளழடனள டளன்யற்றுக்சகல்ளம் தடுப்பூ ழ 
யந்துயிட் து.  ளதளபண  ித் சதளல்மக்கு இன்னும் தடுப்பு 

நபேந்மத இந்த யிஞ்ஞளிகளல் கண்டுிடிக்க 

படினயில்ம. அதற்கு களபணம்  ித் சதளற்ம 

உபேயளக்கும், 'மபடள மயபஸ்' பகங்கள் 100க்கும் டநல் 

இபேப்துதளன். ஒவ்சயளபே  ி மயபறஶக்கும் தித்தி 
தடுப்பூ ழ டளடுயது அச ௌகரினநளகவும் நற்றும் ச வும் 

அதழகம். டய, அசநரிக்களயிறள் டநளரி 

ல்கமக்கமகத்மத ட ர்ந்த நபேத்துயர்கள் ஒபே நளற்று 

பமமன பனற் ழ ச ய்துள்ர். பயளக களணப்டும், 50 

 

 

 

 

 

 

 

னளபேக்கும் இந்த ின டனள ம டதளன்ளதது ஆச் ரினநளக 

இபேக்கழது,'' ன்கழளர் இந்த ட ளதமகம டநற்சகளண்  

ஆய்வுக்குழுமய ட ர்ந்த நளர்ட்டின் பர். அடுத்து நித 

தன்ளர்யர்களுக்கு இந்த தடுப்பூ ழ கமயமன ச றத்தழ 
ட ளதழக்க இபேக்கழன்ர் யிஞ்ஞளிகள். ட ளதம 

ித்தளல், இன்னும்  ழ ஆண்டுகில்  ித் 

சதளல்மனிழபேந்து நித கும் யிடுயிக்கப் க்கூடும். 

ஆதாபம் :  www.dinamalar.com 

யமக மபடள மயபஸ்கம 

டளதழன அவு டுத்து  ஒபே 

கமயனளக உபேயளக்கழ, 
அமத ழகள் நற்றும் 

நக்களவ் குபங்குகளுக்கு ஊ ழ 
பம் ச றத்தழர். அந்த 

கமய  தடுப்பூ ழமன, 

 ிமன அந்த யிங்குகில்  

தடுப்து சதரின யந்துள்து. 

''க ந்த, 50 ஆண்டுகில்  

 

சுற்றுச்சூமல் ககடும், அமிபம் 

நித இபம். 
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ஒவ்சயளபேயபேம் தன் யடீ்டில் உணவு, தளயபக் 
குப்மகமத் தயிர்க்க டயண்டும், அயற்ம உபங்களக 
நளற் யடீ்டிடடன ழத்சதளட்டிகள் அமநக்க டயண்டும். 
குப்மகில் டதமயனளயற்ம நறு சுமற் ழ ச ய்ன 
டயண்டும் 10 யபே ங்களுக்கு பன் 2900  ன்கள் 
நளகபளட் ழ குப்ம ட நழப்பு ன்ளல் 2012 ம் யபே ம் 
அது 4500  ன் ட்டிபள்து. ஒவ்சயளபேயபேம் உணர்ந்து 
குப்ம ழர்யளகம் ச ய்தளல் 60% குமத்து யி ளம் 
ன்து உண்மநனள ஒன்று. 

சுற்றுச்சூமல் களக்க ஆண்கள், சண்கள்,  ழறுயர், 
நளணயர்கள், கற்டளர், கல்ளடதளர், ட் தளரிகள், 
சளழனளர்கள், சதளமழல் தும பமடயளர்,  ட்  
யல்றர்கள், ளபளளுநன்  ட் நன் உறுப்ிர்கள், 
அப ழனல்யளதழகள், நளநன், நளகப, ஞ் ளனத்து 
ஆளுர்கள், நளயட் , நளழ உனர் அறயர்கள் பதல் 
ளநப நக்கள் யமப “சுற்றுச்சூமல் யிமழப்புணர்வு” 
டளபளட் ம் ங்டகற்க டயண்டும் அதற்களக. 
யளகப் னன்ளட்ம க்  குமத்துக் சகளள் 
டயண்டும். 
 நழன் ளப ட நழப்மக் கம ிடித்தல் டயண்டும். 
 டதமயனற் டபங்கில் நழன்  ளதங்கம ழறுத்தழ 
மயக்க டயண்டும். 
 ச னற்மக உபங்கமத் தயிர்த்து இனற்மக 
உபங்கமப் னன்டுத்த டயண்டும். 
 ீபளதளபங்கில் கமழவுகள் கக்களநல் ளதுகளக்க 
டயண்டும். 
 நமம ீர் ட கரிப்புத் தழட் ங்கம ச னல்டுத்த 
டயண்டும். 
 ீர் ழமகின் ஓபங்கள், பும்டளக்கு ழங்கள் 
ஆகழன இ ங்கில் நபங்கம யர்த்து ளதுகளக்க 
டயண்டும். 
 தழ க்கமழவு டநளண்மந- குப்மகள், 
ிளஸ்டிக்குகள் பமனளகப் னன்டுத்த சதரிந்து 
சகளள் டயண்டும். 
 ல்றனிர் சபேக்கத்தழன்  ழப்ம உணப டயண்டும். 
 யமகத் தயிப யமககமப்  ளதுகளக்கத் சதரிந்து 
சகளள் டயண்டும். 
 பேயழம நளற்த்தழன் அளனத்மத உணப 
டயண்டும். இதற்களக களற்று நளசுளடு, ீர் நளசுளடு 
கல்யிக்கு பதன்மந யளய்ப்பு அிக்க டயண்டும். 
 க ல் நற்றும் க ற்கமபமனக் களக்க டயண்டும். 
 சுற்றுப்புச்  சூழ்ழமக் கல்யிக்கு யித்தழ ல் 
டயண்டும். 
 சதளமழற் ளமகின் பம் ீர், ழம் 
நள ம யமதத் தடுக்க ழர்யளகத் தழட் ங்கள் 
ச னல்டுத்த டயண்டும். 
 கப யிரியளக்கத்தளல் டயளண்மநக்கு ற்டும் 
அளனத்மத உணப டயண்டும். 
சநளத்தத்தழல் “சுற்றுப்பு சூழ்ழம” சகடுயதளல் 

நித இத்தழற்கு ற்டும் அளனத்மத உணர்ந்து 
யபேபன் களக்க அமயபேம் சதரிந்தழபேக்க டயண்டும். 
ஆதாபம் : www.siragu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

நிதனுக்கு  நநள நதழப்பு சகளடுக்கக்கூடின ஒடப 
உனிரிம் நளடுகள் தளன். அதளல் தளன் மங்களத்தழல் 
அயற்ம க வுளுக்கு ழகபளக உனர்யளக ச ளன்ளர்கள். 

நிதனுக்கு டதமயனள இனற்மகனள ளல், ளல் 
 ளர்ந்த உணவுகம தபக்கூடினது உப யங்கழமன உற்த்தழ 
ச ய்ன டயண்டின ழமனில் உள்டளம். 

குணம் நாறும் ால்: ளம் அன்ள ம் னன்டுத்தும் 
ளல் உகழல் உள் இனற்மகனள ளறளட்டிகளும் 2 
யமக ளம தளன் சுபக்கழன். இது ிதளக ச ரிக்க 
கூடினது. நிதனுக்கு டதமயனள அமத்து 
 த்துகமபம் சகளண் து. ச னற்மக கபேவூட் ல் பம் 
உற்த்தழனளகழ கப்ி நளடுகில் இபேந்து சப்டும் 
ளல் தளன் 1 யமக. இமத உட்சகளள்யதளல் அஜபீணக் 
டகளளறு, நபணு நளற்ங்கள்,  ர்க்கமப டளய், 
புற்றுடளய் யபேகழது. கப்ி நளடுகின் யபேமகக்கு 
பன், ம்நழ ம்  ர்க்கமப டளய் சரினயில் 
ிபச்மனளக இல்ம. நிதனுக்கும் நற் 
உனிரிங்களுக்கும் உட்சகளள் ற்து ளட்டு நளடுகில் 
இபேந்து சப்டும் 2 யமக ளல் தளன். சரின 
ழறுயங்கள் இனற்மக யிய ளனத்தழற்கும் உதவும் ளட்டு 
நளட்டிங்கம அமழப்தற்களக இந்தழனள பழுயதும் 
‗சஜர் ழ‘ பக கப்ி நளடுகம யிிடனளகழத்தர். 
டிப்டினளக கப்ி நளடுகின் ண்ணிக்மக 
சபேகழது. நது கழபளந நக்களுக்கும் கூ  ளட்டு 
நளடுகளுக்கும், சஜர் ழ நளட்டுக்கும் உள் யித்தழனள ம் 
சதரினளநல் டளய்யிட் து. 

யரீினநிக்க பகங்கள்: தநழமகத்தழல் நட்டும் 
ஜல்ழக்கட்டு ன் யபீ யிமனளட்டு இபேந்தமநனளல் 
நது களமகள் களப்ளற்ப்ட்டு யந்த. களமகள் 
துளய்மநனளக இபேக்க டயண்டும் ன்தற்களகடய சுக்கள் 
ட ர்ந்டத களப்ளற்ப்ட்டு யந்த. தற்டளது தநழமகத்தழல் 
சபேகழயபேம் இனற்மக டயளண்  ளர்ந்த யிமழப்புணர்வு, 
சபேம் ழறுயங்கம நறுடிபம் கதழகங்கச் 
ச ய்கழது. தநழமகத்தழல் நட்டும் ளட்டுநளடுகள் நழஞ் ழ 
இபேப்து ப்டி  டதடினடளது தளன், 
ஜல்ழக்கட்டுக்களக ளட்டு நளட்டிங்கம யர்ப்மத 
ஒபே க மநனளகடய கழபளநத்தழர் சகளண்டுள்ர் 
ன்து புப்ட் து. தநழமகத்மத சளறுத்தயமப 
புிக்கும், களங்டகனம், உம்ச்ட ரி, நமநளடுகள், 
சதன்ளண்டி, ஆம்ளடி, ர்கூர் ச ம்நமப, துரிஞ் ல் 
தம, தழபேயண்ணளநம குட்ம பக நளடுகள் உள். 
ரழகர், ஓங்டகளல், டயச்சூர், கழர்,  ளலழயளல், தர்ளர்க்கர், 
சபட்  ழந்தழ ஆகழனமய ம் இந்தழனளயின் ளபம்ரின 
ளட்டுநளடு பகங்கள். 

சகாம்பு பதல் கால் யமப: ளட்டு நளட்டின் 
சகளம்புகள் சூரினஒினில் இபேந்து களல் ழனம், ளஸ்பஸ், 
மயட் நழன் டி டளன்  த்துக்கம கழபகழத்து ளல் 
பநளக இந்த  த்மத இனற்மகனளகடய நக்கு 
அிக்கழது. நீதழ ஞ் ழபள்  த்துக்கம களல் கும்ின் 

யமழனளக ழத்தழல் ட ர்க்கழது. ஆமகனளல் தளன் ளட்டு 

 

ைிப்பு சதாகுப்பு : ித்தில் காமகள்  

அதிப ஓடிால்... பதிப யிமபம்! 
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நளடுகமக் சகளண்டு ம் பன்டளர்கள் உமவுத் சதளமழம 
ச ய்தர். 

'அதழப ஓடிளல் பதழப யிமபம்' ன்து மசநளமழ. 
அந்த களங்கில் யிய ளன அறுயம  படிந்த ின்பு 
ழங்கில் தளங்கள் யர்த்த களம நளடுகம 
ஓ யிட்டு அமத ிடித்து யிடும் யிமனளட்ம  சகளண்டு 
யந்தர். ிகு யந்த களத்தழல் றுதழுவுதல், 
நஞ்சுயிபட்டு, ஜல்ழகட்டு  யமக்கத்தழல் யந்தது. 

ாட்டு நாடும் யியைானபம்: கபேத்தம  
ச ய்னப் ளத களம நளடுகின் யளனில் இபேந்து 
சுபக்கும் உநழழ்ீர் நழகச் ழந்த னிர் யர்ச் ழ ஊக்கழ. 
அதளல் தளன் இன்றும் கழபளநப்புங்கில் டகளயில் 
நளடுகள் தது யனழல் யந்து டநய்ந்தளல், நகசூல் 
அதழகநளக யபேம் ன்று கபேதுகழன்ர். நது ளட்டு 
நளடுகின் கு ழல் தளன் ன்மந ச ய்பம் அதழகநள 
தண்ணுனிர்கள் இபேக்கழன். ளட்டுநளட்டு  ளணம் 
நற்றும் டகளநழனத்தழல் னிர் யர்ச் ழக்கு டதமயனள 
தண்ணுனிரிகள் உள்தளல் யிய ளனத்தழல் பக்கழன ங்கு 
யகழக்கழது. 

ஞ் களவ்னம், த களவ்னம், ஜயீளநழர்தம், 
கஜயீளநழர்தம், அநழர்தகமப ல், பூச் ழயிபட்டி 
டளன்மயபம்  ளணத்தழல் இபேந்து யிபூதழ, ட ளப்பு, த்தழ 
தனளரித்து கூடுதல் ளம் சளம். ஒபே ளட்டுநளடு 
மயத்தழபேக்கும் யிய ளனி தக்கு டதமயனள 10 க்கர் 
ழத்தழற்கு உபம் தனளரிக்களம். 

சகளம்பு  ளண உபம் ளட்டுநளடுகள் இந்திகு 
அதனும ன சகளம்புகம டுத்து அதனுள் நளட்டு 

 

 ளணம், பமகட்டின யதளினம் ஆகழனயற்ம 
நண்ணுக்குள் புமதத்துயி  டயண்டும். ஆறுநளதம் 
கமழத்து அமத டுத்து னிர் யர்ச் ழ ஊக்கழனளக 
னன்டுத்தழளல் ந்தயிதநள பூச் ழதளக்குதறம் இன்ழ 
னிர்கள் ச மழத்து யபேம். அந்தவு சகளம்பு  ளண 
உபத்தழல் களல் ழனம், ளஸ்பஸ், மயட் நழன் டி 
 த்துக்கள் நழகுதழனளக உள். இதம டகளநழனத்து ன் 
கந்து ஊமயத்து மகத் சதிப்ளன் சகளண்டும் 
சதிக்களம். இது நது இத்தழன் இமனளண்மந 
 ளர்ந்தது. அழவு ளர் தத்தழல் ஒன்ளக ழன்று ம் 
ளட்டு நளடுகள் இத்மத களப்டளம். ளட்டு சுநளடுகள் 
ற்ழன யிமழப்புணர்யின் பம் இமத ஒவ்சயளபே யபேம் 
உணபடயண்டும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இவ்யவு சபேமநநழக்க ளட்டுநளடுகம டணிக் 
களத்து, நது யபேங்கள  ந்ததழனிபேக்கு ஞ் ழல்ள 
உணவு கழம க்க  தம் டுப்டளம். 
ஆதாபம் : www.dinamalar.com 

  கபச்ைல் லூனிஸ் கார்ைன் (Rachel Louise Carson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாபம் : www.freetamilebooks.com 

டயமமன உதழத்தள்ியிட்டு இனற்மக ஆபளய்ச் ழ நற்றும் யிஞ்ஞள ழுத்தளபளக நளழளர். பளின் 
மயகளும், நண்புழுக்களும், சநளட்ம த் தமக் கழுகுகளும் அமழந்து யபேயதற்குக் களபணம் 
டிடிடி (DDT) ன்னும் பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்து ன்மத ஆய்வுகள் பம் கண்டுிடித்தளர்.  ழயப்பு றும்புகம 
ஒமழப்தற்கு இந்த பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்து சதிக்கப்டுகழது. தது 4 ஆண்டு கள ஆய்யின் பம் சநௌ 
ய ந்தம் ன்கழ புத்தகத்மத 1962இல் சயினிட் ளர். இயர் 1964ஆம் ஆண்டு புற்றுடளனளல் இந்தளர். இப்புத்தகம் 
சுற்றுச்சூமல் யிமழப்புணர்மய ற்டுத்தழனதளல் நக்கள் டளபளட் ங்கள் ச ய்தர். இதன் களபணநளக டிடிடி 
பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்மத அசநரிக்க அபசு 1974ஆம் ஆண்டில் தம  ச ய்தது. 

பூச் ழக்சகளல்ழ நபேந்துகளல் சுற்றுச்சூமறக்கு நழகப் சரின ளதழப்புகள் 
ற்டுகழன் ன்மத பதன்பதளக உகழன் ளர்மயக்குக் சகளண்டுயந்த 
சண் சுற்றுச்சூமல் அழஞர் கபச்ைல் லூனிஸ் கார்ைன் (Rachel Louise 

Carson) ஆயளர். 20ஆம் தற்ளண்டில் ஆளுமந ச றத்தழன 100 டரில் ஒபேயர் 
 ம ம் த்தழரிமக டதர்ந்சதடுத்துள்து. இயர் ழுதழன சநௌ 
ய ந்தம் (Silent Spring) ன்னும் புத்தகம் க ந்த தற்ளண்டில் தளக்கம் ச ய்த 100 

புத்தகங்கில், சுற்றுச் சூமழல் தளக்கம் ச ய்த இயபேம ன புத்தகபம் ஒன்று 
ன்து குழப்ி த்தக்கது. இயர் 1907ஆம் ஆண்டு அசநரிக்களயில் ஸ்ிரிங்ட ல் 
ன்னும்  ழற்றூரில் ிந்தளர். நமபன் னளஜழ ன்னும் க ல்யளழ் 
உனிர்ச்சூமல் ற்ழன ட் ப்டிப்ம படித்தளர். ஆ ழரினபளக 
ணிபுரிந்துசகளண்ட  ழுதழ யந்தளர். 
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திபய நுண்ணுனிர் உபம் (PPFM) 
 
ளக்டீரினளக்கள் ல்டயறு சூமழல் யளழ்கழன். சநத்மதடளட்டபளிக் ளக்டீரினள (PINK 

PIGMENTED FACULTATIVE METHYLOTROPS - PPFM)  பளநளக இமகம சுற்ழ நற்றும் 
டநற்புத்தழல்  களணப்டும்.   சநத்மதடளட்டபளிக் ளக்டீரினள சநத்மதடள ளக்டீரினள டரித்மதச் 
ட ர்ந்தமய. சநத்மதடளட்டபளிக் ளக்டீரினள யர் ழமத நளற்த்தழளல் சநத்தளல், கரிந 
அநழங்கள் நற்றும் ஆல்கலளல் டளன்  குழப்ிட்  ண்ணிக்மகனிள நளற்று களர்ன் 
பக்கூறுகள் உபேயளக்கப்டுகழன். தளயப இம பப்ில் மநக்டபளநீட் ர் யபம்ில், ல்டயறு 
களர்ன் பங்கள், பக்கழனநளக  ர்க்கமப நற்றும் கரிந அநழங்கம இமத்தும யமழனளக 
சயினிடுகழது. டநறம், ஆயினளகும் களர்ன் பக்கூறுகள், குழப்ளக தளயப ச ல் சுயர் யர் ழமத 
நளற் யிமசளபேள சநத்தளல், இமத்தும யமழனளக சயினி ப்டுகழது. 

சநத்மதடள ளக்டீரினத்தளல் சநத்தளல் உட்சகளள்ப்டுகழது. டநறம் களமனில் 
சநத்தளல் உநழழ்வு அதழகநளக இபேக்கும், சநத்மதடள ளக்டீரினம் அதனும ன  யர் ழமத 
நளற்த்தழற்கு ற் நளழக் சகளள்,  கூடுதல் களர்ன் ஆதளபங்கம இபவு டபத்தழல் னன்டுத்துகழது, 
சநத்தளல் உநழழ்வு  இபவு டபத்தழல் இமத்தும படினிபேக்கும் டளது குமயளக இபேக்கும். 

சநத்மதகா ாக்டீரினாயின் ன்மநகள் 

னிர்களுக்கு னிர் யர்ச் ழ ஊக்கழகள ம ட்ட ளமகின் நற்றும் ஆக்றழன்கம அிக்கழது. 

ரிந்துமபக்கப்ட்ை னிர்கள் 

• அமத்துப் னிர்கள், நபங்கள் நற்றும் பூச்ச டிகள் 

அவு 

• 1 தயிகழதம் (1 ழட் ர் ீரில் 10 நழல்ழ ழட் ர்) பதல் 2  தயிகழதம் (1 ழட் ர் ீரில் 20 நழல்ழ 
ழட் ர்) யமப தழபய தண்ணுனிர் உபம் ரிந்துமபக்கப்டுகழது. 

னன்டுத்தும் பம 

யிமத கர்த்தி 

• ரிந்துமபக்கப்ட்  யிமத அமய 50 நழழ தழபய தண்ணுனிரில் ன்கு கந்து 5 பதல்10 
ழநழ ம் ழமழல் உர்த்தழ ின்பு யிமதக்க டயண்டும். 

இமகில் சதித்தல் 

• களம அல்து நளம டபங்கில் 1  தயிகழதம் பதல் 2  தயிகழதம் தழபய தண்ணுனிமபத் 
தண்ணரீில் கந்து (10 ழட் ர் ீரில் 100 பதல் 200 நழல்ழ ழட் ர்) இமகள் ன்கு 
மபம்டி சதிக்கவும்.னன்டுத்தும் களம் 

னிர்கின் பக்கின யர்ச்ைிக் காங்கள் 

• பூ நற்றும் களய் ிடிக்கும் தபேணம் (அல்து) 30 பதல் 45 ளட்களுக்கு ஒபே பம 
னன்டுத்தவும் 

னன்கள் 

1. யிமத பமப்புத் தழன் அதழகரிக்கழது 

2. ளற்றுக்கின் யர்ச் ழ அதழகரிக்கழது 

3. பூக்கும் களம் நற்றும் களய்கின் அறுயம  களத்மதக் குமக்கழது 

4. மங்கள், களய்கள் நற்றும் யிமதகின் ழம் நற்றும் தபம் அதழரிக்கழது 

5. நகசூல் 10  தயிகழதம் அதழகரிக்கழது 

6. யட் ழ தளங்கும் தழம னிர்களுக்கு அிக்கழது 

குிப்பு 

• இப ளன உபங்கள் நற்றும் பூச் ழக் சகளல்ழ நபேந்துகளு ன் கந்து சதிக்கக் கூ ளது. 

• இப ளன உபங்கள் நற்றும் பூச் ழக் சகளல்ழ நபேந்து சதிப்தற்கு 7 பதல் 10 ளட்களுக்கு 
பன்பு (அ) ின்பு இந்த தண்ணுனிர் தழபய உபத்மதத் சதித்தல் டயண்டும். 

ஆதாபம் : தநழழ்ளடு டயளண் கமக் கமகம் 

 



தழபேசல்டயழ இபனில் ழமனத்தழல் 2016, நளர்ச் நளதம், 13 பதல் 16 ஆம் டததழ யமப 
ழறுத்தப்ட்டிபேந்த “Science Express Climate Action” னும்  ழப்பு இபனிம களணயந்த ள்ி 

நளணயர்கள் நற்றும் சளதுநக்கம ச ன்மப் ல்கமக் கமகத்தழல் ச னல்ட்டுயபேம் "சுற்றுச் 
சுமல் தகயல் மநனத்தழன்"  ளர்ளக திரு. P. திருபருகன் அயர்கள் தண்ணுனிரிகள் நற்றும் 

களழம நளற்ம் ற்ழன யிமழப்புணர்மய ற்டுத்தழளர். 

ஆகபாக்கினநா கண் 

(Healthy eye) 

ீர்நனவு ீர் ஓட் ம்  

(Flow of aqueous humour) 

யடிகளமநப்பு களல்யளய்  

(Drainage canal) 

கண் அழுத்த 

(Glaucoma) 

1.யடிகளமநப்பு களல்யளய் 

தம ப்ட்டு; க ழவு ீமப 

உண் ளக்குகழது 

    (Drainage canal blocked; 

    Build-up of fluid) 

2. அதழக அழுத்தத்தழளல் 
இபத்த ளங்கள் நற்றும் 
ளர்மய பம்புகள் 
ளதழக்கப்டுகழது 

(Increased pressure damages  

Blood vessels and optic nerves) 

கண் அழுத்த (அ) கண்யிமழ யிமப்பு டளய் 


