
                                                               ISSN-0974-1550 

சுற்றுச்சூல் கல் மம் 
நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ம 

 (நிதியுவி : சுற்றுச்சூல், ணத்துமந ற்றும் கானநிமன ாற்நம் அமச்சகம்,  
இந்தி அசு, புது தில்லி) 

 

செய்தி மடல் 
     

  தாகம் 14                                   இமப்பு - 3                 சசப்டம்தர் - டிசம்தர், 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுச்சூல் கல் மம் 
வினங்கில் துமந,  

சசன்மணப் தல்கமனக்ககம், கிண்டி பாகம், சசன்மண - 600 025  
இமபங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in; www.envismadrasuniv.org; www.envismicrobes.in (மிழ் ததிப்பு) 



 
 
 
 
 

முனணர். சி. அருள்ாசு 
திரு. கு. கருாசாகன் 

  
 
 
 
 
 
 

திரு. கு. கருாசாகன் 

திரு. பதா. திருமுருகன் 

திரு. . சிா அருண் 

திரு. ா. மஷ் 
  
 
 
 
 
 

சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) னம் 

வினங்கில் துனந  

பசன்னணப் தல்கனனக்ககம்  

கிண்டி பாகம் 

பசன்னண - 600 025. 

பானனகல்: +91-44-22300899; 
மின்ணஞ்சல்:  

dzum@envis.nic.in 
enviscoordinator@gmail.com   

 
 
 
 
 
 

   சுற்றுச்சூல், ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம், (இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) மநனம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக 

உருாகி ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன 

ஆகி இண்டுக்கும் முக்கித்தும் அளிக்கின்நது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன 

ாற்நம் அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் 

முடிபடுக்கும் பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் 

உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காக 

பகாண்டுள்பது. சரிாண சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து> ாடு 

முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> பகாள்னக குப்தாபர்கள்> ஆய்ாபர்கள்> 

கல்விாபர்கள்> ஆாய்ச்சிாபர்கள்> விஞ்ஞானிகள் ற்றும் பதாது 

க்களுக்கும் தன்தடும் மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப 

மசகரித்து ங்கும் மாக்குடன் இந் அனச்சகம்> 1982-ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூல் கல் ( ) னங்கனப நிறுவியுள்பது.  ாடு முழுதும் 

68 னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு 

பசல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள்> மசி ற்றும் சர்மச 

சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்ல்> பாகுத்ல்> மசமித்ல்> ற்றும் 

அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு 

ரும் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 

 

முனணர். சி. அருள்ாசு 

 
 
 

மின்ணஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (மிழ் ததிப்பு) 

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்மை : ஷ்சரிச்சினா ககாம (E. Coli) ாக்டீரினா சசம் (SEM), ஸ்சைாினி ஸ்சுல்கர் (Stephanie 

Schuller) ன்யபால் டுக்கப்ட்ை புமகப்ைம்.                                                                       (ஆதாபம்: www.pixels.com) 



பமபேநக்கம் க்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமில் தண்ணுனிரிகள் 

 நண், நிதன் நற்றும் ாக்டீரினாக்கள் 

 தண்ணுனிரிகள் ல்மயனா? சகட்ைமயனா? 
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அியினல் அிகயாம் 

 “ாக்டீரினக் கூட்டுநருந்து" ஆஸ்துநாமயத் தடுக்குநா? 

 நித குைில் காணப்டும் ாக்டீரினாக்கள் 

 

 

03 

 

05 

தண்ணுனிரிகால் ற்டும் காய்கள் 

 கக்குயான் இருநல் 

 ஃிகயி மயபஸ் 
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சசய்திகள் 

 உைல் த்மதப் ாதிக்கும் தபநற் ககன் குடிீர்! 

 காய் திர்ப்பு சக்தி (Immunity) நது உைில் வ்யாறு 

சசனல்சறுகின்து 

 ஓகசான் நண்ைத்மதப் ாதுகாக்கும் துசிச் சசடிகள் 
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சிப்புத் சதாகுப்பு : சதன்ிந்தின கிமக்கு கைகாபப் குதிமனக் 

கைந்த 'யர்தா' புனல் 
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சுற்றுச்சூலில் நுண்ணுயிரிகள் 
 

 

 

பில்சன் அபேஞி, இணஞப் பமசயரிதர், ணபேத்துபக் 

கல்லமரி, பமணம யண்ம ல்கணகனகம், கயபமர்ிதம. 

ணண் படல் ணிடன் பண மக்டீரிதமக்கள் இல்மட 

உதிரிங்கபந இல்ண. ணிடர்கநின் உம்ில் 

பசல்கணந பி மக்டீரிதமக்கள்  ணங்கு அடயகணமக 

உள்ந. ணிட உயல் 68 படல் 72 சடபடீம் 

மக்டீரிதமக்கள். ன்ணண பசய்தக் கூடிதணப ணற்றும் டீணண 
தக்கும் மக்டீரிதமக்கள் ணப ன்பட இன்பம் 

ணக்குத் படரிதமது. பன்று படல் மன்கு சடபடீம்டமன் 

ல் மக்டீரிதமக்கள் ம் உயல் உள்ந. அபற்யன் 

டி.ன்.. (D.N.A) படமர்ச்சயணத ணபத்து உதிர் 

படமனயல்தட்த்டயன் பம் அணப ணனத மக்டீரிதமபம 

அல்து புடயதபம  கண்யதமம். சணீகமணமக 

புடயத பணக மக்டீரிதமக்கள் யணத 

கண்யதப்ட்டுள்ந. ஆமல் அணப ன்ணண 

பசய்பபம அல்து டீணண பசய்பபம ன்டற்கம 

ஆமய்ச்சயணத இன்னும் மம் படமங்கபில்ண. சமசரி 

ணிடன் எபே மக்டீரிதமணப ஆமய்ச்சய பசய்படயபபத 

அபன் பமழ்மள் படிந்து பிடும். பப டமன் அணப 
படமர்ம அடயகணம ஆமய்ச்சயகள் இல்ண. ன்ணண 

பசய்து ம் உபமடு எட்டி பகமண்டிபேக்கும் 

மக்டீரிதமக்கள் ப்பமதுபண அணணடயதமகத் டமன் 

இபேக்கயன். ம்பணமடு இபேப்ணப ம்ணண ன் 

பசய்கயது ன்ணடபம் சயர் ஆமய்ச்சயகநில் 

கண்யந்துள்நர். 'கீமய, ிமட்ிசய' பணககள், உயல் 

உள்ந படணபதில்மட பகமழுப்பு சத்ணட அகற்றுகயன். 

டீணண பசய்பம் மக்டீரிதமக்கணந பகமல்கயன். இணப ம் 

உம்ில் அடயகரிக்க 'புபமதமடிக்' உஞவுகணந சமப்ி 

பபண்டும். டதிர், பதமகர்ட் சமப்ிமம். 

'புபமதமடிக்‟(probiotic) சமர்ந்ட மங்களும் கணகநில் 

கயணக்கயன்.  

சகட்ைது அமினாது: 

     „பயபகம பக்ர் ணபமயன்' மக்டீரிதம அல்சண 

உண்டுண்ணும். குயல் இபேக்கும் அபற்ண 

பழுபதுணமகக் பகமல்பது கடிம். அடற்குப் டயல் ல் 

மக்டீரிதமக்கணந உபேபமக்க பபண்டும். இபற்ண 

ஆய்பகத்டயல் பநர்க்க படிதமது. அல்சர் பமதமநிகள் 

டதிர், பணமர், பதமகர்ட், எபே பணகதம மமண கட்டி 

ஆகயதபற்ண சமப்ிமம். ச்ணசக் கமய்கயகள் அண 

பபக்கமட்டில் சமப்ிமம். கரண, சமட், பகட், டீ்பைட், 

பள்நங்கய, புடயம, ணல்யத்டணன பமன்பற்ணபம் 

சமப்ிமம். ஆமய்ச்சயதமநர்கள் பமய் ணற்றும் பதிற்றுப் 

குடயதில் உள்ந மக்டீரிதமக்கணநபம், அபற்யன் பமய் 

டமக்கம் குயத்தும் ஆமய்ச்சய பசய்துபபேகயன்ர். 

ஆபமக்கயதணம எபே அபணரிக்கரின் பதிற்யல் ந்ட பணக 

மக்டீரிதமக்கள் உள்ந ன்ணடபம் ஆபமக்கயதணம 

எபே சய இந்டயதர்கள், சர்க்கண பமதமநிகநின் பதிற்யல் 

ந்டபணக மக்டீரிதமக்கள் உள்ந ன்ணடபம் ஆமய்ச்சய 
பசய்து பபேகயபன். 'ியபக்ர் அபமசயஸ்' 

மக்டீரிதமக்கள், ற்கநில் டங்கயபள்ந. இடனுன் 

 

படமர்புணத மக்டீரிதமக்கள் பதிற்யலம் இபேக்கமம். 

அபணரிக்க ஆய்பமநர்கள் ஆமய்ச்சயதின்டி உஞவு 

சமப்ிடுபணடப் பமறுத்து மக்டீரிதமக்கள் உபேபமகயன்.  

டீ்சம, ர்கர் பமன்  உஞவுகணநப் பமறுத்தும், 
ணற்றும் இட்ய, படமணச பமன்  உஞவுகணநப் 

பமறுத்தும் மக்டீரிதமக்கள் பபறுடுகயன். ணிடின் 

சுகமடமம், பமய் ஆகயதபற்யல் மக்டீரிதமக்கள் பக்கயத 

ங்கு பகயக்கயன். பமதில் உள்ந மக்டீரிதமக்கள் எபேபிட 

புபமட்டீண உற்த்டய பசய்கயன். இந்ட புபமட்டீகள் 

ற்கநில் உள்ந கசயவு பனயதமக த்டக்குனமய்களுக்குள் 

பசன்மல், பகமழுப்புன் பசர்ந்து டிந்து த்ட ஏட்த்ணட 

குணத்து பிடுகயன். இடமல் ணமணப்பு ற்டும் 

பமய்ப்பும் உள்நது. கமய்கயகள், சமட் சமர்ந்ட உஞவுகள் 

சமப்ிடும் பமது ல் மக்டீரிதமக்கள் அடயகம் 

உபேபமகயன். இது எபே ஆமய்ச்சயதின் படிபில் 

கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்நது. ற்கநில் உள்ந மக்டீரிதம 

பட்டுபமடத்ணட ற்டுத்தும். பமய், பதிற்யல் உள்ந 

மக்டீரிதமக்கள் ணிடின் உயல்  

உமணடகணந ற்டுத்துகயன். இணப 

பதடமபர்களுக்கு பபேம் அல்சரணர் (Alzheimer) ப்டும் 

ணடயபமய்க்குக் கூ கமஞணமக இபேக்கமம்.  டி.ி., 
ப்டும் கமசபமய்க்கு 'ணணக்பகம மக்டீரிதல்„(Myco 

bacterial) ப்டும் எபே மக்டீரிதமடமன் கமஞம் ன்ணட 

மம் அயபபமம். டற்பமது எபே பமய்க்கு  

மக்டீரிதமக்கள் கமஞணமகயகயன் ன்து ஆமய்ச்சயதில் 

கண்யதப்ட்டு பபேகயது. உஞவுடமன் மக்டீரிதமக்கணந 

டீர்ணமிக்கயது. பணமசணம உஞவுகணந சமப்ிடுபடன் 

பம், பதிற்றுக்குள் இபேக்கும் ன்ணண பசய்பம் 

மக்டீரிதமக்கணந படமந்டவு பசய்கயபமம். பப, 

மக்டீரிதமக்கள் ம் டணபதழுத்ணட டீர்ணமிப்து 

ன்மலம் அது உண்ணணடமன். 

அசநரிக்காயில் உணவு   மக்க யமக்கம் முமகள்: 

உகயலள்ந சய இங்கநில் ணக்கள் தமறு பதணட 

கந்தும் பமழ்கயன்ர். ப்மின் எகயமபபம, 

அபணரிக்கமபில் கயபமர்ிதமபில் உள்ந பமணம யண்ம 

குடயகணந பசமல்மம். இங்பக கயணக்கும் சுத்டணம 

கமற்று, ஆபமக்கயதணம, கமய்கயகள் சமர்ந்ட உஞவு, உர் 

பேப்புகள், பணதம உற்திற்சய ஆகயதணபடமன் 

கமஞம். அபணரிக்கர்கள் எபேமணநக்கு பன்று பண ல் 

துக்குகயன்ர். இடமல் ற்கநில் எட்டிபள்ந 

மக்டீரிதமக்கள் சணட, டயசுபிலம் எட்டிக் பகமண்டு 

ிச்ணணத ற்டுத்தும். ற்களுக்கு இணதில் பணல்யத 

ம்பு பகமண்டு மக்டீரிதம கயபேணயகணந சுத்டம் 

பசய்கயன்ர். ஆண்டுக்கு இண்டு பண ற்கணந 
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ணபேத்துபணணதில் சுத்டம் பசய்படற்கு, அபச 

இன்சூன்ஸ் டயட்ம் பம் இபச உடபி பசய்கயது.. 

இந்டயதமபில் இப்பமதுடமன் ணிடர்கநிம் உள்ந 

மக்டீரிதமக்கள் குயத்ட பினயப்புஞர்வு ற்ட்டுள்நது. 

ணிட உயல் உள்ந மக்டீரிதமக்கநில்  பன்று 

படல் மன்கு சடபடீம்டமன் ல் மக்டீரிதமக்கள். 

ணற்ணப சூழ்யணக்பகற் டன்ண ணமற்யக் பகமள்ளும். 

பமய் டயர்ப்பு சக்டய குணந்டமல், அணணடயதமக இபேக்கும் 

இணப பகட்ணபதமக ணமயபிடும். அடிக்கடி 'ஆன்டிதமடிக்' 

ணமத்டயணகள் சமப்ிடுபடமல், ல் மக்டீரிதமக்கள் இந்து 

பிடும். பகட் மக்டீரிதமக்கள் டணதுமக்கய ஆடும். 

சய மக்ர்கள் படமம் பந்டமல் கூ, அடயகணம 

ஆன்டிதமடிக் டபேகயன்ர். டன்ணத்டமப கமத்து 

பகமள்ளும் பணகதில் பமமடும் சக்டய உலக்கு உள்நது. 

பமய் டயர்ப்பு குணபம் பமது படணபப்ட்மல், 

ஆன்டிதமடிக் ணமத்டயணகள் டுக்கமம். சர்க்கண 

பமதமநிகள், ணற் பமதமநிகள் அடிக்கடி ஆன்டிதமடிக் 

டுக்கும்பமது மடயப்ண ற்டுத்தும். 

நண்கண சபணம்: நண்ணில் இருந்து சறும் 

சாருட்கில் நண்ணில் உள் ாக்டீரினாக்களும் 

கசர்ந்கத இருக்கும். கரண, கமய்கயகணநக் கழுபிமலம் 

மக்டீரிதமக்கள் எட்டிக் பகமண்டிபேக்கும். இபற்ண 

சமப்ிடும் பமது பதிற்றுக்குள் பசன்று ன்ணண பசய்பம். 

ணண்ஞில் பணமசணம மக்டீரிதமக்கள் இபேந்டமல், 

பதிற்றுப்பமக்ணகபம் ற்டுத்தும். ணண்பநபம் 

பக்கயதம். ணண்ஞில் உள்ந ல் மக்டீரிதமக்கள் பமன 

பபண்டுபணில், சமத உம் அடயகம் இக்கூமது.  

ஆதாபம் : www.dinamalar.com       

 

 

  

நிட உயல் 10 டிரில்யதன் (1 டிரில்யதன் ன்து 

எபே ட்சம் பகமடி) பசல்கள் இபேப்டமகவும், 23,000 

னீ்கநமல் அணப உபேபமக்கப்ட்டு இபேப்டமகவும் 

ணபேத்துபர்கள் கண்டுிடிதுள்நர். ணது உயல் 100 

டிரில்யதன் மக்டீரிதம பமன் தண்ணுதிரிகள் 

பசயக்கமம் க்  கஞக்கயட்டிபேக்கயமர்கள். அடமபது, ணது 

உல் ணதில் சுணமர் 10 சடபிகயடம் பண மக்டீரிதமபின் 

ண இபேக்கும். ணது உயன் எவ்பபமபே சது அங்குப் 

ப்ிலம் சுணமர் 32 ணயல்யதன் மக்டீரிதம உதிபேன் 

பசயக்கயன். இபற்யன் பணமத்ட ண சுணமர் இண்ப 

கமல் கயபம இபேக்கும். இந்ட தண்ணுதிரிகள் ல்ணபதம? 

பகட்ணபதம?  ன்றுடமன் பிஞ்ஜமிகள் பசமல்க் கூடும். 

ணணச் சயகத்டயல் இபேந்து ஆழ்கல் பண இணப 

பிதமித்டயபேக்கயன். கமற்று, டண்ஞரீ், ணண்  டயலம் 

 

 

 

தண்ணுனிரிகள் ல்மயனா?  

சகட்ைமயனா? 

ீக்கண யணந்டயபேக்கும் தண்ணுதிரிகள் ணிட உண 

ணட்டும் பிட்டு ணபத்டயபேக்குணம ன்? 

தண்ணுதிரிகணநப் ற்யபம் ணிட ஆபமக்கயதத்டயல் 

அபற்றுக்கு இபேக்கும். 

படமர்ணப் ற்யபம் அபற்மல் மடயப்புகள் 

ற்மணல் மதுகமப்துற்யபம் பசன்ண ணபேந்டயதல் 

யபுஞர்  பி.அந்டத்ணமிம் பசயபமம். 

 ”மக்டீரிதம ணட்டுபண தண்ணுதிரி அல். கண்ஞமல் 

மர்க்க படிதமட பூஞ்ணசகள், ஈஸ்ட், ப்பமபமபமபம, 

ஆர்கயதம பமன்பற்ணபம் தண்ணுதிரிகள் ன்ப 

பசமல்பபமம். இபற்ண ணணக்பமஸ்பகமப் பம் ணட்டுபண 

மர்க்க படிபம். மக்டீரிதமக்கள் க்குணத 99 

சடபிகயடம் ணிடனுக்கு ன்ணண பசய்தக்கூடிதணபபத. 

டமங்கள் டங்குபடற்கு இபம் உஞவும் டபேகயன் 

ணிடனுக்குப் ிடயமகப்  ன்ணணகணந இந்ட 

தண்ணுதிரிகள் பசய்கயன்.ணிடின் ீஞத்துக்கு 

உடவுகயன். பமய் டயர்ப்புச் சக்டயணத அடயகரிக்கயன். 

டீணண பசய்பம் மக்டீரிதமணப அனயக்கயன்.  

        உடமஞணமக, மயல் உள்ந „மக்பமபயல்ஸ் 

பகய‟ (Lactobacillus casei), ன்னும் மக்டீரிதம, 

„பயபகமமக்ர் ணபமரி‟ ன்னும் டீங்கு பசய்பம் 

மக்டீரிதமணப அனயக்கயது. ணது படமயல் உள்ந சய 

பணக மக்டீரிதம பூஞ்ணசத் படமற்யல் இபேந்து ம்ணணக் 

கமக்கயன். பமய், பக்கு, படமண்ண ணற்றும் குல்கநில் 

பகமடிக்கஞக்கயல் பசயக்கும் மக்டீரிதம, இட டீணண டபேம் 

மக்டீரிதமணப இபேக்க பிமணல் மதுகமக்கயன். ணிட 

உயன் அணயத்டன்ணண அநணபச் சரமக 

ணபத்டயபேப்டயலம் மக்டீரிதமக்கள் பக்கயத ங்கு 

பகுக்கயன். ணிடனுக்குத் படணபதம கபமரி 

அநபில் 10 சடபிகயடம் கயணக்க இணப பனயபகுக்கயன். 

டமய்ப்மயல் உள்ந க்ணநகமன்ஸ் (Klaikans) ன்னும் 

புடத்ணட ணிட ன்ணம்கநமல் பசரிக்க படிதமது; 

மக்டீரிதமபமல் அது படிபம். ணிடனும் 

தண்ணுதிரிகளும் இணஞந்து பமழும் யணக்கு இது 

சரிதம உடமஞம்.  

ணபட்ணயன் ி2, (ஙி2), ி12 (ஙி12) ணற்றும் ஃபமயக் 

அணயம் பமன்பற்ண ணிட உயல் இபேக்கும் 

தண்ணுதிரிகநமல் ணட்டுபண டதமரிக்க படிபம். 

உயல் இபேக்கும் தண்ணுதிரிகநில் குணமடு 

ற்டும்பமது அடயகணம உல் பேணன் அல்து உல் 

அடயகணமக இணநப்து, இடத பமய்கள், த்டக் குனமய்கநில் 

குணமடுகள் ற்டுபது ணற்றும் குயல் ற்டும் 

பிடணம பமய்கள் ஆகயதணப ற்க் 

கூடும்.ணிடனுக்கு பமய்கணந ற்டுத்துபடயலம் 

தண்ணுதிரிகளுக்குப் பபேம் ங்கு இபேக்கயது. 

„அணீிதமசயஸ்‟ ன்னும் எபே பணக சரடபடய, அணீம ன் 

எபே பசல் உதிரிதமல் பபேபது. ணஃமய்டு, யபணமிதம, 

சயஃியஸ், கமம, கமசபமய், படமழுபமய் 

பமன்பற்றுக்கு மக்டீரிதமபப கமஞம். 

பகம்ணபமமக்ர் (Kempailopaktar) ன்னும் மக்டீரிதம 

உஞணப ஞ்சமக்கயபிடும். சயபேக்கு பமணத ற்டுத்தும் 

அபட தண்ணுதிரி பபறு சயபேக்கு வ்பிடக் பகடுடலம் 

பசய்படயல்ண. ய்ட்ஸ் பமய்க்கம ணபமல் 

 2 

http://www.dinamalar.com/


மடயக்கப்ட்டு பமய் டயர்ப்புச் சக்டய குணபம் பண 

ந்டபிடணம மடயப்ணபம் ற்டுத்டமணல் அப்மபி பபம் 

பூண்டு அணணடயதமக ணிடின் உயல் பசயத்துபபேம் சய 

பணக மக்டீரிதமக்கள், டயர்ப்புச் சக்டய குணந்டவுன் 

பிடணம பமய்கணநபம் பகமடுக்க ஆம்ிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுகமடமணம சூனயல் பசயப்து, தூய்ணணதம 

னக்கபனக்கங்கணநக் கணப்ிடிப்து பமன்பற்மல் 

தண்ணுதிரிகநமல் ற்டும் பமய்த்படமற்யல் இபேந்து 

ம்ணணக் கமத்துக்பகமள்ந படிபம்” ன்கயமர் ணபேத்துபர் 

பி.அந்ட த்ணமன். 

டற்பமடயத பிஞ்ஜமிகள் புட்சயகணம எபே கபேத்ணட 

பபநிதிட்டிபேக்கயமர்கள். தண்ணுதிரிகள் ணிட உயன் ஏர் 

உறுப்மகபப பசதல்டுபடமக அபர்கள் கபேதுகயன்ர். 

இந்ட சணீத்டயத கபேத்ணடப் ற்ய தண்ணுதிரிதல் 

ணபேத்துபர் டமம   ஃிமன்யஸ் கூயதடமபது 

”பமய்த்படமற்று ற்டும்பமது மம் டுத்துக்பகமள்ளும் 

ஆன்டிதமடிக்குகள் பமய் ப்பும் மக்டீரிதமணப அனயக்கும் 

ன்து உண்ணணடமன். ஆமல், அபடமடு பசர்த்து ன்ணண 

பசய்பம் மக்டீரிதமணபபம் டமக்கய அனயத்துபிடும். பப, 

அடயக அநவு ஆன்டிதமடிக் ணபேந்துகணந 

டுத்துக்பகமள்படமல் ணது பமய் டயர்ப்புச் சக்டய குணத 

பமய்ப்மகும் ன்று பக்மஸ் ல்கணக்கனகப் பமசயரிதர் 

பகரி ி. ஃப்மகயல் பசமல்கயமர். ணிடன் ன்பன் எபே 

டி உதிரிம் அல் ன்றும் பபறு தண்ணுதிரிகநமல் 

ஆ சூப்ர் உதிரிம் ன்து பிஞ்ஜமிகநின் கபேத்டமகும்.   

ணது உயல் இபேக்கும்  தண்ணுதிரிகள் 

எட்டுண்ஞிகபநம அல்து பனயப்பமக்கர்கபநம அல். 

ணிடன் ன் கமிதில் பமழும் கூட்டு உதிரிங்கள் 

ன் கபேத்து பன்ணபக்கப்டுகயது. „பச்சர்‟ ணற்றும் 

„சதின்ஸ்‟ பமன் பிஞ்ஜம இடழ்கநில் இதுற்யத 

பிபமடம் சணீ கமங்கநில் பமக கூப்டுகயது. 

 தண்ணுதிரிகள்டமன் ணிட பசல்கநின் பசதல்மட்ண 

எழுங்குடுத்துகயன் ன் கபேத்தும் யவுகயது. எபே 

தண்ணுதிரிதின் குணமட்மல் பமய் ற்டும் பமது 

பமய்க்பகன்று ணபேந்து டபேபணடபி பமய்க்குக் கமஞணம 

தண்ணுதிரிக் குணமட்ண ீக்குபதுடமப 

பமபேத்டணமது?  

ஆன்டிதமடிக்குகணந அநவுக்கு அடயகணமக 

டுத்துக்பகமள்பர்கநின் குயல் உள்ந தண்ணுதிரிகளும் 

அனயபடமல் „க்நமஸ்ட்ரிடிதம் டிஃிணல்‟ (Clostridium tihpisail) 

ன்னும் மக்டீரிதம பபேகய குல் பகீ்கம் பமன் 

உமணடகணந ற்டுத்துகயது. இப்டிப் மடயக்கப்ட்பரின் 

 

குலக்குள் ஆபமக்கயதணம ணிடின் கனயணப ிணம 

பம் பசலத்டயக் குஞணமக்க படிபம் ன்று 

கண்டுிடித்டயபேக்கயமர்கள்.ம்ண பிதமடயகள் னீ்கள் 

பம் அடுத்ட டணபணக்கு அநிக்கப்டுகயன் ன்து 

உண்ணண ன்மலம், டமதிணயபேந்து குனந்ணட 

ிக்கும்பமபட தண்ணுதிரிகளும் அநிக்கப்ட்டு-

பிடுகயன்” ன்கயமர் தண்ணுதிரிதல் ஆமய்ச்சயதமநம 

டமம ஃிமன்யஸ். 

ஆதாபம் : www.kadayanallur.org 

அறிவில் அறிமாம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   இம்ிபானத்திககன ல் ாக்டீரினாக்களுக்கு 

ாம் மகிக்சகாண்ைால் ஆஸ்த்நா காமன ஆபம் 

கட்ைத்திககன யபாநல் தடுத்துயிை முடிமம் 

ன்கின்ர் கைாமயச்கசர்ந்த யிஞ்ஞாிகள். 

ணிட உணபத டம் பமழ்பிணமகக் பகமண்டிபேக்கும் 

பகமடிக்கஞக்கம தண்ணுதிரிகணந ஆமய்ச்சய பசய்துள்ந 

இபர்கள் Science Translational Medicine ன் ணபேத்துப இடனயல் 

இந்ட பிபங்கணந பபநிதிட்டுள்நர்.319 குனந்ணடகணந 

பசமடயத்ட இந்ட பிஞ்ஜமிகள், அபர்கநின் உல்கநில் 

மன்கு பணகதம மக்டீரிதமக்கள் இல்மணல் இபேந்டமல், 

அத்டணகத குனந்ணடகளுக்கு ஆஸ்த்ணம பபேபடற்கம 

பமய்ப்புகள் அடயகம் ன்று கண்யந்துள்நர். 

சரிதம பத்டயல் சரிதம மக்டீரிதமக்கள் ம் 

உல்கநில் இபேத்டப, எவ்பமணண ணற்றும் ஆஸ்த்ணம 

பமணல் டடுப்டற்கம சயந்ட பனய ன்கயன்ர் யபுஞர்கள். 

ணிட உயல், மக்டீரிதமக்கள், பூஞ்ணச ணற்றும் 

ணபஸ்கள், ணிட பசல்கணநக்கமட்டிலம் 10 ணங்கு 

அடயகணமக உள்ந. இந்ட அநபில் தண்ணுதிரிகள் ணிட 

உயல் இபேப்ணட "microbiome ன்ணனக்கும் 

பிஞ்ஜமிகள், இணப ம் உல் ில் பபேம் டமக்கத்ணட 

ற்டுத்டக்கூடிதணப ன்றும் கூறுகயன்ர். 

நித உைில் நித சசல்கமயிை 10 நைங்கு 
அதிகநாக தண்ணுனிரிகள் யாழ்கின் 

    இந்ட ஆய்ணப பணற்பகமண் ிரிட்டிஷ் பகமம்ிதம 

ல்கணக்கனகம் ணற்றும் பமன் கூபர் குனந்ணடகள் 

ணபேத்துபணணணத பசர்ந்ட ஆமய்ச்சயக் குழுபிர், பன்று 

பதடயல் ஆஸ்த்ணம டமக்கும் அமதத்டயல் உள்ந 

குனந்ணடகநின் உயல், microbiome ன்கய 

பமதுச்பசமல்மல் அணனக்கப்டும் எட்டுபணமத்ட 

தண்ணுதிரிகநின் இபேப்ின் ண்ஞிக்ணகணத அந்டக் 

குனந்ணடகள் பன்று ணமடம் யணவுற் பமதும், எபே 

பதணடதணந்ட யணதிலம் எப்ிட்டுப்மர்த்டர். 

“ாக்டீரினக் கூட்டுநருந்து" ஆஸ்துநாமயத் 

தடுக்குநா? 
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இடயல் ந்ட குனந்ணடகநின் உம்ில் Faecali-

bacterium, Lachnospira, Veillonella ணற்றும் Rothia (சுபேக்கணமக Flvr) 

ஆகயத மன்கு பணகதம மக்டீரிதமக்கள் பன்று ணமட 

பதடயல் இல்மணல் இபேந்டபடம, அந்டக் குனந்ணடகளுக்கு 

பன்று பதடமகும் பமது ஆஸ்த்ணம பமய் டமக்குபடற்கம 

பமய்ப்புக்கள் அடயகம் இபேப்டமக, அந்ட குனந்ணடகளுக்கு 

பசய்தப்ட் பச்சயழுப்பு ணற்றும் படமல் எவ்பமணண குயத்ட 

ரிபசமடணகள் பம் கண்யதப்ட்டுள்நது. 

அபட சணதம் இந்ட 4 பணகதம மக்டீரிதமக்கள் எபே 

பதது யம்ப்பற் ிள்ணநகநிம் இல்மணல் இபேப்டமல் 

ஆஸ்த்ணம பமய் பபேபடற்கம ஆத்துத் படரிதபில்ண 

ன்று கூறும் ஆய்பமநர்கள், இந்ட பிதத்டயல் குனந்ணடகள் 

ிந்ட ஆம் ணமடங்கள் ணயகவும் பக்கயதத்துபம் 

பமய்ந்டணப ன்று கூறுகயன்ர். 

இடன் அடுத்ட கட்ணமக இந்ட 4 மக்டீரிதமக்கநின் 

கணபணத, இதுபண த்டணகத கயபேணயபம் படமற்யதிமட 

யக்குட்டிகளுக்கு பசலத்டயதடயல், அந்ட யக்குட்டிகநின் 

சுபமசக்குனமதில் இபேந்து பந்ட பகீ்கம் குணந்டடமகக் 

கண்யதப்ட்டுள்நது. 

குிப்ிட்ை ான்குயமக ாக்டீரினாக்கள் உைில் 

இல்ாத குமந்மதகளுக்கு ஆஸ்த்நா யரும் ஆத்து 

அதிகம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

        குனந்ணடகள் ிந்து சய மட்கபந ஆகும் பபணநதில் 

அபர்கநின் உயல் இந்ட ன்ணண தக்கும் மன்குபணக 

மக்டீரிதக் கணபணத பசலத்துபடன் பம், அபர்களுக்கு 

ஆஸ்த்ணம பபேபணடத் டடுக்க படிபணம ன்பட டங்கநின் 

ீண்கம இக்கமக இபேக்கும் ன்றும் படரிபித்டமர் இந்ட 

ஆமய்ச்சயக் குழுணபச்பசர்ந்ட பமசயரிதர் ஸ்டுபர்ட் ர்பி. 
அபடசணதம் அந்ட பதற்சயக்கு டமங்கள் இன்பம் 

டதமமகபில்ண ன்று கூயத அபர், அந்ட மன்கு 

மக்டீரிதமக்கள் குயத்து பழுணணதமக ஆய்வுபசய்ட ிபக 

டமங்கள் அப்டிதமபடமபே பதற்சயதில் 

இங்கப்பமபடமகவும், ஆஸ்த்ணமணப எனயப்பட டங்கள் 

இறுடய இக்கு ன்றும் படரிபித்டமர். 

     நிடமக ரிச்சல் ணற்றும் பஙீ்கும் டன்ணணபகமண் 

சுபமசக்குனமய்கநிபபத ஆஸ்த்ணம உபேபமகயது. 

சணீ ஆண்டுகநில் ஆஸ்த்ணமபமல் மடயக்கப்ட்பர்கநின் 

ண்ஞிக்ணக அடயகரித்து பபேகயது. ிரிட்ில் டயபமறு 

குனந்ணடகளுக்கு என்று ன் படீத்டயல் ஆஸ்த்ணமபமல் 

மடயக்கப்ட்டுள்நர். 

    ஆஸ்த்ணமவும் எவ்பமணணபம் அடயகரித்து பபேபணட 

பிநக்கும் பமக்கயல் “Hygiene hypothesis", ப்டும் பிதல் 

கபேதுபகமள் என்று பன் ணபக்கப்டுகயது. 

      இந்ட கபேதுபகமநின்டி, பந்ணடத டணபணணதப் 

பம குனந்ணடகள் ிக்கும் பமடயயபேந்து படணபதம 

 

அநபில் தண்ணுதிரிகநின் டமக்கத்டயற்கு னக்கப்மணல், 

பமத்டயப்பமத்டய பநர்க்கப்டுபடமல், அபர்கநின் உயன் 

பமய் டயர்ப்பு கட்ணணப்ிற்கு, உலக்கு ல்து பசய்பம் 

மக்டீரிதமக்கள் ணப; டீங்கு உண்மக்கும் மக்டீரிதமக்கள் 

ணப ன்கய பபறுமட்ணக் கண்யதக்கூடித 

பமய்ப்ில்மணல் பமய்பிடுகயது ன்கய பமடம் பன் 

ணபக்கப்டுகயது. 

ஆஸ்த்நா யபாநல் தடுக்க தடுப்பு நருந்து 

சாத்தினநா ன்கி ஆய்வு ைக்கிது 

சயபசரிதன் அறுணப சயகயச்ணச பம் குனந்ணடகள் 

ிப்டமலம், குனந்ணடகளுக்குத் டமய்ப்மல் புகட்ப்மணல் 

இபேப்டமலம், அந்ட குனந்ணடகநின் உலக்குள் பசல்லம் 

மக்டீரிதமக்கநின் அநவு குணந்துபிடுகயது. 

கர்ப்ிஞிப் பண்களுக்கும், ிந்ட குனந்ணடகளுக்கும் 

தண்ணுதிர்க்பகமல்ய ணபேந்துகள் அநிக்கப்டுபடமலம், 

குனந்ணடகநின் உயல் இபேக்கும் தண்ஞிதிரிகநின் 

ண்ஞிக்ணக மடயக்கப்டுகயது. 

ணிடக்கனயவு தண்ணுதிரிகநின் டமக்கத்ணடக் கண்டு 

டமன் ிணயத்துப் பமய் உள்நடமகக் கூறுகயமர் ிபட் 

ஃின்ப ன்கய ணற்பமபே ஆமய்ச்சயதமநர். 

ணிட உயன் பமய் டயர்ப்பு கட்ணணப்பு ன்து 

ணிடரின் குடப்குடயதில் படயல் யறுபப்டுபடமகவும், 

அடன் ிபக உயல் ி குடயகளுக்கும் அடன் 

பசதற்மடுகள் பிரிவுடுத்டப்டுபடமகவும் ஆய்பின் 

டவுகள் கமட்டுபடமக படரிபிக்கயமர் ிபட் ஃின்ப. 

ம் உல் ல் தண்ணுதிரிகநின் டமக்கத்டயற்கு ந்ட 

அநபிற்கு உட்டுகயபடம அபட அநபில் ஆஸ்த்ணமணப 

டயர்த்து ணக்கு மதுகமப்பு கயணக்கயது ன்து  

ஆண்டுகநமக பசய்தப்ட் ஆய்வுகள் பம் 

படரிதபந்டயபேப்டகமக் கூறுகயமர் மபன் 

ல்கணகனகத்ணடச்பசர்ந்ட பமசயரிதர் பன்ணயன் 

ணமர்ஸ்மன்ட். 

நித உைின் காய் திர்ப்பு சக்தினில் 

ாக்டீரினாக்கள் உள்ிட்ை தண்ணுனிரிகள் முக்கின 

ங்காற்றுகின் 

 

 

 

 

 

 

 

 

இடற்கு எபே சயந்ட உடமஞம், ண்ணஞதில் பநபேம் 
ணமடுகநின் கந்ட மண அப்டிபத குடிப்தும் 

தண்ணுதிரிகணந ணக்கு அடயக அநபில் சயறுபதடயபபத 

அயபகப்டுத்டய ஆஸ்த்ணமணப டடுக்க பல்து ன்கயமர். 

மர்ச்சத்து அடயகம் பகமண் உஞவு பணககள் 

தணதீயல் பகீ்கம் ணற்றும் புண் ற்டுபணடக் குணத்து, 

ஆஸ்த்ணமபின் அயகுயகணந குணக்க உடவுகயது ன்றும் 

அபது ஆய்வு அயவுறுத்துகயது. 
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 பந்ணடத ஆய்வுகள் ல்மபண, எபேபரின் உஞவு, அபர் 

உயல் இபேக்கும் தண்ணுதிரிகநின் அநவு ணற்றும் 

குனந்ணடகநின் படல் ஆண்டு ஆகயத பன்று கமஞிகளுபண 

ஆஸ்த்ணமணப கட்டுப்டுத்துபது அல்து இல்மணல் 

பசய்படயல் பக்கயத கமஞிகநமக இபேக்கயன் ன்ணட 

உறுடய பசய்படமகவும் அபர் கூயமர். 

இந்ட புடயத ஆய்வு அடற்கு பல பசர்ப்டமக 

அணணந்டயபேப்டமகவும், குனந்ணடகள் ிந்டவுன் அந்ட 

படல் சய ணமடங்கள் ணயகவும் பக்கயதணமணப ன்ணட 

உறுடய பசய்படமகவும் கூயமர். 

இதுபண பசய்ட ஆய்வுகள் அணத்டயலம், ஆஸ்த்ணம 

ணற்றும் எவ்பமணணணத டடுப்டற்கம பமதுக்கமஞிதமக 

இபேப்ணப தண்ணுதிரிகள் டமன். பப, குனந்ணடகளுக்கு 

சரிதம பத்டயல் சரிதம தண்ணுதிரிகள் பசலத்டப்டுபது 

ணயக பக்கயதம் ன்றும் கூறுகயமர் அபர். 

நித உைில் உணயின் கமிவு சயிகனறும் 

குதப்குதி ாக்டீரினாக்கள் தான் காய் திர்ப்பு சக்திக்கு 

அத்தினாயசினநாமய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆஸ்த்ணம எபே சயக்கம பமய். ம் குடப்குடயதில் உள்ந 

மக்டீரிதமக்கநின் தட்ணம சணயணபத, ம் உயன் 

பமய் டயர்ப்பு கட்ணணப்பு ப்டி பசதற்டும் ன்ணடக் 

குயப்டமய் உள்நது. பணலம் சயபேக்கு வ்பமறு ஆஸ்த்ணம 

பமய் உபேபமகயது ன்ணடக் கண்யதவும் உடவுகயது 

ன்கயமர் ஆஸ்த்ணம ப பக ன்கய படமண்டு 

யறுபத்ணடபசர்ந்ட ணபேத்துபர் சணந்டம பமக்கர். 

அபட சணதம் ஆஸ்த்ணம பமய்க்கம சயகயச்ணசகள் ணற்றும் 

யந்டத்டீர்வு கமஞப் பபண்டுபணன்மல், இந்ட ஆய்ணபத் 

படமர்ந்து பணலம்  ஆய்வுகள் படணபப்டுபடமகக் கூறும் 

சணந்டம பமக்கர், அப்டி பசய்டமல் டமன் குனந்ணடபறும் 

பற்பமர்களுக்கு இடணப்ற்ய அயவுறுத்ட படிபம் 

ன்றும் படரிபித்டமர். 

ஆதாபம் : http://www.bbc.com 

 

 

 

ணிட குயல் கமஞப்டும் மக்டீரிதமக்கள் உல் 

பேணன், சர்க்கண பமய் உள்நிட்பற்றுக்கு பனயபகுக்கயது 

ன்று பன்ணமர்க் மட்ணச் பசர்ந்ட ணிதல் யபுஞர் 

ி.டீ்ர்சன் கூயமர்.பசன்ணதில் மக்ர் பணமகன் 

சர்க்கண பமய் ணபேத்துபணண சமர்ில் ணபற் 

யகழ்ச்சயதில் பன்ணமர்க்ணகச் பசர்ந்ட மக்ர் டீ்ர்சன்னுக்கு 

பிபேது பனங்கப்ட்து. இண்மம் பணக சர்க்கண பமய் 

குயத்ட ல்பபறு ஆமய்ச்சயகணந இபர் பணற்பகமண்டுள்நமர். 

சர்க்கண பமய் குயத்ட கண்கமஞிப்பு, சயகயச்ணசதில் ல்பபறு 

 

பன்பற்ங்கணந இபது ஆய்வு படிவுகள்  

பசதல்டுத்டயபள்ந. இடணதடுத்து மக்ர் பணமகன்ஸ் 

சர்க்கண பமய் ணபேத்துபணணதின் சமர்ில் ணபறும் 

ஆய்வுக்கு ணத்டயத அசும், பன்ணமர்க் அசும் இணஞந்து 

யடயபடபி அநிக்கவுள்ந. இடற்கம யகழ்ச்சயதில் மக்ர் 

டீ்ர்சன் கூயதடமபது: பன்ணமர்க்கயல் ணபற் 

ஆய்பில் மன்கயல் எபேபரின் குயல் பகமடிக்கஞக்கம 

மக்டீரிதமக்கள் பமழ்ந்து பபேபது படரிதபந்டது. அடன் 

கமஞணமக உல் பேணன், சர்க்கண பமய் ற்டுபடமக 

கண்யதப்ட்டுள்நது. ணிடின் டித்டன்ணணதம 

ணணுக்கநில் ணமற்ங்கணந ற்டுத்ட இதமபிட்மலம், 

பமழ்க்ணக பணணத சுகமடமணமக ணமற்றுபடன் பம் 

மக்டீரிதமக்கள், தண்ணுதிரிகள் உள்நிட்பற்யன் 

டமக்கத்டயல் இபேந்து ஏநவு டற்கமத்துக் பகமள்ந படிபம். 

உற்திற்சயகணந பணற்பகமள்படயன் பம் உயல் உள்ந 

தண்ணுதிர்கநின் டமக்கத்ணடக் குணக்க படிபம். இடன் 

கமஞணமக உல் பேணன், சர்க்கண பமய்க்கம 

பமய்ப்புகணந டபிர்க்க படிபம் ன்மர் அபர். இந்ட 

யகழ்ச்சயதில் மநணம ணபேத்துபர்களும் ணமஞபர்களும் 

கந்துபகமண்ர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாபம் : http://theekkathir.in 

நுண்ணுயிரிகபால் ஏற்தடும் மாய்கள்  

 

 

தணதீயல் ற்டும் கடுணணதம தண்ணுதிர் படமற்று 

பமபத கக்குபமன் இபேணல் ஆகும். அக்கபடிதமட 

கடுணணதம இபேணமல் பச்சுத்டயஞல் உண்மகும். 

பண படமர்ந்து இபேபம்பமது இழுத்து பச்சு பி 

பர்படமல் இழுப்பமய உண்மகயது. இது பபேம்மலம் 

ிந்ட ணற்றும் இநம்ிள்ணநகணநத் டமக்குகயது. குயப்மக 

எபே பததுக்கு உட்ட் குனந்ணடகளுக்கு இது ஆத்டமது. 

கக்குயான் இருநின் முக்கின அிகுிகள்: 

டயடீர் அக்கபடிதமட இபேணல் 

பச்சயழுப்பமணச 

இபேணலக்குப்ின் பமந்டய 
கக்குயான் இருநின் ி அிகுிகில் அைங்குய: 

பக்பகமழுகுடல் அல்து பக்கணப்பு 

தும்ணல் 

கண்கநில் ீபமழுகுடல் 

உர்ந்ட, உறுத்தும் இபேணல் 

படமண்ணபய 
உல்சூடு அடயகரித்டல் 

 
நித குைில் காணப்டும் ாக்டீரினாக்கள் 

 

கக்குயான் இருநல் 
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காபணங்கள்: 

         பமர்பட்பல்ம பர்ட்டிபெசயஸ் (Portettella perttiyucis) 

ன் மக்டீரிதமபமல் கக்குபமன் இபேணல் உண்மகயது. 

கமற்றுப்மணடதின் உட்சுபண தண்ணுதிரிகள் மடயக்கயன். 

தணதீயல் இபேந்து ிரிபம் இபேபபேம் பச்சுக் 

குனமய்கநிலம் பச்சுக்குனயலம் படமற்பய பமய்க்குயகள் 

பபநிப் ஆயல் இபேந்து இபேது மட்கள் ஆகயன். இது 

பமபபேம் கமம் ப்டும். 

ஆய்யகச்கசாதம: பக்குத்படமண்ண பமய்ணமடயரி, 

பமர்பட்-பகங்கவ் ஊகத்டயல் (Bordet-Gengou medium) 

பநமய்வுச் பசமடணக்கு (Culture test) உட்டுத்டப்டுகயது. 

ாிசநகபஸ் சதாைர் யிம (PCR): மயபணபஸ் 

படமர் பிண ன்து பக்கூற்று உதிரிதயன் எபே 

உதிர்பபடயதல் தட்ணமகும். இடயல் எபே டி.ன். துண்டின் 

என்று அல்து எபேசய கல்கள் ணங்கு உபேப்பபேக்கம் 

பசய்தப்டுகயன். இடன் பம் குயப்ிட் டி.ன். 

பரிணசதின் ஆதித்டயல் இபேந்து  ட்சம் கல்கள் 

உபேபமக்கப்டுகயன். 

ஊரீ் முமகள்: பமய்பமய்ப்ட் படல் பன்று 

பமங்களுக்குள் ணட்டுபண பமதமநிதிம் இபேந்து 

மக்டீரிதமணப டுக்க படிபம். இடமல் இடற்குப் ின் 

த்டப்டும் பநமய்வுச் பசமடண, படி எநிபேம் 

டயர்பமபேள் (DFA) ஆய்வு ஆகயதணப தற்றுப் பமகயன். 

ினும், பணலம் எபே பன்று பமத்டயற்கு PCR ஏநவுக்குப் 

தனுள்நடமக இபேக்கும். 

காய் கநாண்மந 

 படமற்பய படல் பன்று பமத்துக்குள் (21 மட்கள்) 

கக்குபமன் இபேணல்  கண்யதப்ட்மல் 

தண்ணுதிர்க்பகமல்ய ணபேந்துகள் பகமடுக்கமம். 

அடயகணம அநவுக்கு ஏய்வு டுக்க பபண்டும் 

 ீர்ச்சத்து குணபணடத் டடுக்க மநணம ீமகமம் 

அநிக்கவும். 

இபேபம்பமது பபநிப்டும் அடயகப்டிதம சநிணதபம் 

பமந்டயணதபம் உனுக்குன் அகற்பபண்டும். இடமல் 

இணப உள்நிழுக்கப்ட்டு பச்சுத் டயஞல் ற்மணல் 

இபேக்கும். 

உருயாகக் கூடின கடுமநனா சிக்கல்கள் யருநாறு: 

 யபணமிதம, தணதீயல் உள்ந டயசுக்கநில் அனற்சய 
ற்டுத்தும் படமற்று 

 ீர்ச்சத்டயனப்பு 

பச்சு பி ற்டும் சயணத்டமல் பச்சு பிடுடயல் 

உண்மகும் டற்கமயகத் டண 

அடயகப்டிதம பமந்டயதமல் ண இனப்பு 

பயப்பு 

ணபேந்து படணபப்டும் அநவுக்கு குணபம் இத்ட 

அழுத்டம் 

டற்கமயக சயறுீர்சுத்டயகரிப்பு படணபப்டும் அநவுக்கு 

சயறுீக பசதயனப்பு 

பச்சுபி ற்டும் சயணத்டமல் பணநக்குப் பமதுணம 

உதிர்பநி கயணக்கமணல் பணந சயணடபணடல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தடுப்புமுமகள்: 

குனந்ணடகள் ிந்து பணபத 6, 10, 14 ணமடங்கநில் 

பன்று டணபகநமகவும்,  16-24 ணமடங்கநிலம் 5-6 

பதடயலம் பசதலூக்கயதமகவும் (Booster doze) 

பகமடுக்கப்டும் டடுப்பு ணபேந்பட கக்குபமன் இபேணலக்கு 

உரித டடுப்பு பணதமகும். 

ஆதாபம் : www.nhp.gov.in 

 

 

 

ப்மித பணநதனற்சய ணிடர்கணநபம் 

பிங்குகணநபம் படமற்றும் எபே ணபல் பமய் ஆகும். 

இது ணிடர்களுக்குக் பகமசுபமல் ப்ப்டுகயது. 

இடமல் பணநணதச் சுற்ய இபேக்கும் பணன்த்டயல் 

அனற்சய உண்மகயது. 

ப்மித பணநதனற்சய (JE) ஃிபநபி ணபசமல் 

(Flavi virus) ற்டுகயது. இது பணநணதச் சுற்யபள்ந 

பணன்த்ணடத் டமக்குகயது. பமதுபமக JE ணபசமல் 

ற்டும் படமற்று இபசமடமகவும் (கமய்ச்சலம் 

டணபயபம்) அல்து படநிபம அயகுயகள் இன்யபம் 

இபேக்கும். ஆமல் 200-ல் எபே பமதமநிக்குத் படமற்று 

பமய் ணயகக் கடுணணதமக இபேக்கும். அடயகக் கமய்ச்சல், 

டணபய, கழுத்து பிணப்பு, டன்ிணதினப்பு, 

ஆழ்ணதக்கம், பயப்பு, பயப்புப் க்கபமடம், ணஞம் 

ஆகயதணப ற்டும். 

காய் குிகள் (Symptoms): 

ப்மித பணநதனற்சயதின் பமபறும் கமம் 5-

15 மட்கள் ஆகும். பபேம்மம படமற்றுக்கள் 

அயகுயகநற்ணப ஆகும் (அடமபது 250-ல் எபே படமற்ப 

பணந அனற்சயதமக பநபேம்). 

ஆபம் அிகுிகில் அைங்குய: 

 அடயகக் கமய்ச்சல்- 38C (100.4F) அல்து அடற்கு 

பணலம் 

 டணபய 
 பமய்பமய்ப் ட் உஞர்வு 

 பதிற்றுப்பமக்கு 

 டணச பய 
 சய அரித பமய் பர்வுகநில் இவ்பமம் 

அயகுயகள் எபேசய மட்கள் ீடிக்கும். ின் கடுணணதம 

அயகுயகநமக ணமறும்: 

 பயப்பு 

 ணயண ணமற்ம். இது சயறு குனப்த்டயல் இபேந்து 

அடயக கக்கம் அல்து ஆழ்ணதக்கணமகவும் ணமறும். 

 
ஃிகயி மயபஸ் 
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 கட்டுப்டுத்ட படிதமட உல் டுக்கம் 

 பச்சயனத்டல் 

 டணச பீம் 

 இதல்புக்கு ணமம டணசதிறுக்கம் (அடய பிணப்பு) 

டுக்கம், பிணப்பு, பணதுபம இதக்கம், க்கபமடம் 

பமன் அணசவுப் ிச்சயணகள், கண்கநின் 

அணசவுகணநக் கட்டுப்டுத்துபடயல் சயக்கல், பகத்டயன் 

டணசகணநக் கட்டுப்டுத்துபடயல் சயக்கல். 

காபணங்கள்: 

ப்மித பணநதனற்சய ஃிபநபி ணபசமல் 

உண்மகயது. இவ்பணக அடயதண்ணுதிரி பிங்குகணநபம் 

ணிடர்கணநபம் மடயக்கும். இது பிங்குகநில் இபேந்து 

ணிடனுக்கு எபே படமற்றுள்ந பகமசுபமல் கத்டப்டுகயது. 

ஆத்துக்கா காபணிகில் அைங்குய: 

 ீங்கள் பசல்லம் இம் 

 பசல்லம் ஆண்டின் கமபம் 

 ீங்கள் ஈடுடும் பசதல்கள் 

குிப்புகள்: www.nhs.uk 

காய் கண்ைிதல்: 

இபத்தப் ரிகசாதம: இத்டத்டயல் கமஞப்டும் 

பமபதடயர்பமபேட்கணந அயத 

இடுப்புப்குதி துமனிைல்: இதுவும் டண்டுப 

டயபத்டயலம், பதுகுத் டண்டு டயபத்டயலம் இபேக்கும் 

பமபதடயர் பமபேட்கணந அயதபப பசய்தப்டுகயது. 

யமபயிகள் ஊடுகதிர்ப் ைங்கள் (Scans):  

மூமனமற்சினாக இருந்தால்: எபே கஞிி பணபிப்ம் 

(CT Scan) இது உண பபவ்பபறு சயறுசயறு பகமஞங்கநில் 

படமர் க்ஸ்-கடயர் ங்கநமக டுத்துத் படமகுத்து  உயன் 

உட்குடயதின் படநிபம ிம்ணமகத் டபேகயது. 

காந்த அதிர்வு யமபயி ிம்ம் (MRI Scan): இது 

பயணணதம கமந்டப் புங்கணநபம் பமபமய 
அணகணநபம் தன்டுத்டய உயன் உட்குடயதின் 

பழுணணதம ிம்த்ணட உபேபமக்குகயது. 

படசயத இணஞத டநம் (NHP),  சுகமடமத்ணடப் ற்யச் 

சயந்ட பணதில் புரிந்து பகமள்ந சுட்டிக்கமட்டும் 

டகபல்கணநத் டபேகயன். ந்ட எபே பமய்கண்யடலக்கும் 

ணபேத்துபத்டயற்கும் ீங்கள் உங்கள் ணபேத்துபணபத ம 

பபண்டும். 

சிக்கல்கள்: 

கீழ்க்கண்ை சிறு சிறு சிக்கல்கள் ற்ைக்கூடும்: 

 கட்டுப்டுத்ட படிதமடபமறு ணககள் டுங்குடல் 

 ஆளுணண ணமற்ம் 

 டணச பயணண இனப்பு; ணககளும் புதபம் பபட்டி 

இழுத்டல். 

 ணயடணம இதமணண கரழ்பபேம் படிபங்கநில் 

கமஞப்மம்: 

 கற்டயல் ணயடணம சயக்கல் 

 எபே பட்டு க்கபமடம் 

 உயன் எபே பும் பீம் அணடல்  

தடுப்புமுமகள்: 

ப்மித பணநதனற்சயணதத் டடுத்துக் கட்டுப்டுத்தும் 

பனயகள்: 

 

(அ) திர் ிமனில் 

பமய்ப்ிகநின் அர்த்டயணதக் கட்டுப்டுத்தும் 

பனயபணகணநக் ணகதமநவும். பகமசுக் கடிதில் இபேந்து 

கமத்துக்பகமள்ளும் பனயபணகணநப் ின்ற்வும். பகமசுக் 

கடிதில் இபேந்து டப்ிக்கத் டகுந்ட ஆணகணந அஞிதவும் 

(குயப்மகக் பகமசு அடயகணமகக் கடிக்கும் பங்கநில்) பகமசு 

டயர்ப்பு ணச, ீர்ணம், சுபேள், பில்ணகணநப் 

தன்டுத்டவும். பூச்சுக்பகமல்யகள் பூசப்ட் 

பகமசுபணணத தன்டுத்டவும். கடணபபம், 

ன்ல்கணநபம் ன்மக படிபிட்டுத் தூங்கவும். 

குயப்மகப் ின் ணமணப் பமழுடயல் அணதில் 

பூச்சுக்பகமல்யகணநத் படநிக்கவும் படீுகநில் பணகணநப் 

பமபேத்டவும். DEET (ணதணீடல்படமலபமணணட்) சயந்ட 

பகமசு பிட்டி ஆகும். இது படநிப்மன், சுபேள்கள், குச்சயகள், 

ணச படிபங்கநில் கயணக்கயது. ப்மித பணநதனற்சய 
டடுப்பு ணபேந்து டடுப்ிற்கு பக்கயதணமடமகும். பன்று 

டணபகநில் பகமடுக்கப்டும் ணபேந்து  ஆண்டுகள் 

மதுகமப்நிக்கும். 

(ஆ) சமுதான ிமனில் 

பபேம் அநபில் பபேகும்பமது ணமத்டயதமன் புணக 

ழுப்புடல். பமய்ப்ிணதக் கண்டுிடிக்க சபடமத 

ணக்களுக்கு உஞர்வூட்ல். பகமசு பபேகுபணடத் டடுக்க 

சுற்றுப்புங்கணநச் சுத்டணமக ணபத்டல். ன்ய 
பநர்ப்ிங்கணநக் குடிதிபேப்புப் குடயதில் இபேந்து 

குணந்டட்சம் 4-5 கய.ணீ. டள்நி அணணக்க பபண்டும். 

அடிடண்ஞரீ் குனமணதச் சுற்ய சயணயண்ட் பூசய படிகமல் 

அணணக்க பபண்டும். 

(இ) னணத்தின் காது தடுத்தல் 

தஞம் பமகும் இத்டயல் இபேக்கும் பமய் 

அமதத்ணட அயத பதவும். ணபேத்துபரிம் ஆபமசண 

பவும். 

(ஈ) கர்ப் காத்தில் தடுத்தல் 

ணபேந்தூட்டித/ீண் மட்களுக்கம பூச்சயபதடயர்ப்பு 

பகமசு பணகணநப் தன்டுத்டவும். 

சி சசய்னக் கூடினமயமம் சசய்னக் கூைாதமயமம்: 

பூச்சய டயர்ப்பு ணபேந்ணட படிதமக பகத்டயல் பூச 

பபண்மம். ணகதில் படய்த்து, ின் பகத்டயல் படய்க்கவும். 

பபட்டுக் கமதங்கள் , புண்கள் ணீது தன்டுத்ட பபண்மம். 

கண்கள், உடடு, பமய் ணற்றும்  கமதுக்குள்ளும் ணபேந்ணடத் 

டபிர்க்கவும். குனந்ணடகள் டமணமகபப ணபேந்ணடப் பூச 

அனுணடயக்க பபண்மம். பபதில் டடுப்புப் ணச பூசுபடமக 

இபேந்டமல் அணட பூசயத அடன் பணல் ணபேந்ணடப் பூசவும். 

ணபேந்ணடப் தன்டுத்டயத ின் ணககணந ன்மகக் 

கழுபவும், ின்பு படமயயபேந்து ணபேந்ணட பசமப்மல் ன்கு 

கழுபவும். பகமசுபிட்டி ணபேந்துப்பட்டிதில் ழுடப்ட் 

ஆபமசணகணநப் ின்ற்வும். 

சிக்கல்கள்: 

    ப்மித பணநதனற்சயக்குத் டிப்ட் ணபேத்துபம் 

துவுணயல்ண. ஆடவு ணபேத்துபபண அநிக்கப்டுகயது. 

பமய் அயகுயகணநக் கட்டுப்டுத்டய சயக்கல்கள் பநமணல் 

டடுக்க படிக்ணககள் பணற்பகமள்நப்டுகயன். படசயத 

இணஞத டநம் (NHP),  சுகமடமத்ணடப் ற்யச் சயந்ட 

பணதில் புரிந்து பகமள்ந சுட்டிக்கமட்டும் டகபல்கணநத் 
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டபேகயன். ந்ட எபே பமய்கண்யடலக்கும் 

ணபேத்துபத்டயற்கும் ீங்கள் உங்கள் ணபேத்துபணபத ம 

பபண்டும். 

ஆதாபம் : www.nhp.gov.in 

சசய்திகள் 
 

 

 

பகன்கநில் பிற்கப்டும் சுத்டயகரிக்கப்ட் குடிீரில் 

டமதுப் பமபேள்கநின் அநவு பணதமகப் 

மணரிக்கப்மடடமல், லம்பு, சயறுீகப் மடயப்புகள் 

அடயகரிக்கும் அமதம் ற்ட்டுள்நது 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 ணிடன் உதிர் பமழ்படற்கு அபசயதணமக உள்ந குடிீரின் 

படணப மளுக்கு மள் அடயகரித்து பபேகயது. கங்கநில் 

ணட்டுணன்ய, கயமணப்புங்கநிலம் குடிீண பிண பகமடுத்து 

பமங்க பபண்டித கட்மதச் சூனல் ற்ட்டுள்நது. இடமல், 

சுத்டயகரிக்கப்ட் குடிீர் ன் பதரில் பகன்கநில் குடிீண 

பிற்ண பசய்பம் யறுபங்கள், பகபர்கநின் ண்ஞிக்ணக 

அடயகரித்து பகமண்ப இபேக்கயது. ஆமல், இந்ட குடிீரின் 

டம் குயத்தும், அடமல் ற்டும் மடயப்புகள் குயத்தும் 

பமதுணக்கநிம் பமடயத பினயப்புஞர்வு இல்ண. 

ல்பபறு பதர்கநில் 20 யட்ர் பகன்கநிலம், ிநமஸ்டிக் 

மக்பகட்டுகநிலம் பிற்ண பசய்தப்டும் குடிீரில் 70 

சடபடீத்டயற்கும் பணல், உஞவுப் மதுகமப்புத் துண யர்ஞதம் 

பசய்துள்ந அடிப்ண அநவுபகமணப் ின்ற்ய  
டதமரிக்கப்டுபடயல்ண த் படரித பந்துள்நது. 

சுத்டயகரிக்கப்ட்டமகக் கூப்டும் ீரில், ணஞம், சுணப, யம், 

கங்கல் (கங்கும் டன்ணண), கம அணயத் டன்ணண (ி.பச் 

அநவு), ீரில் கந்துள்ந டிணம் (டிடிஸ்) ஆகயதபற்றுக்கு 

ணட்டுபண குடிீர் டதமரிப்பு யறுபங்கள் பக்கயதத்துபம் 

அநிக்கயன். பதிற்றுப் பமக்கு ற்டுத்டக் கூடித 

ஈபகமயன் மக்டீரிதம, ணமஃய்டு கமய்ச்சண ற்டுத்டக் 

கூடித ஸ்ட்பப்பம கமகஸ், ஸ்பிபநமகமகஸ் ணபஸ், 

பிப்ரிபதம கமப, பூஞ்ணச, சமல்ணல்ம உள்நிட் 

தண்ணுதிரிகணநக் கட்டுப்டுத்துபடற்கு, டதமரிப்பு 

யறுபங்கநில் தண்ணுதிரி குப்மய்வுக் கூம் 

அணணக்கப்ட்டிபேக்க பபண்டும். இந்டயத ட யர்ஞத 

ஆணஞதத்டயம் சமன்யடழ் பறும் சணதத்டயல், தண்ணுதிர் 

குப்மய்வுக் கூம் அணணக்கப்ட்டுள்நடமகக் கூறும்  

குடிீர் டதமரிப்பு யறுபங்கள், அடன்ின்ர் ஆய்வுக் 

கூத்ணட பணதமகப் தன்டுத்துபடயல்ண க் 

கூப்டுகயது.  

இபடபம, குடிீர் டதமரிப்பு யறுபத்டயல் ஞிபுரிபம் 

ஊனயதர்கநின் சுத்டம், சுற்றுப்புத் தூய்ணண, ணறு  

 

 

தன்மட்டிற்குக் பகமண்டு பப்டும் பகன்கணந சுத்டம் 

பசய்டல் பமன்பற்றுக்கும் பக்கயதத்துபம் 

அநிக்கப்டுபடயல்ண. குயப்மக, 7 யணகநில் டண்ஞரீ் 

சுத்டயகரிக்கப் பபண்டும் ன் அநவுபகமல் 

பபேம்மம யறுபங்கநமல் ின்ற்ப்டுபடயல்ண. 

20 யட்ர் பகன்கநில் டதமரிப்பு யறுபத்டயன் பதர், 

டதமரிப்மநரின் பழு பகபரி, டதமரிப்பு படடய,  
ப்ஸ்ஸ் (ஃபுட் பசஃப்டி ஸ்ண்ர்ட்ஸ் அத்டமரிட்டி ஆப் 

இந்டயதம) ண், ஸ்ஏ ண் பமன் பிபங்கள் 

கண்டிப்மக இம் பற்யபேக்க பபண்டும். ஆமல், 

ல்பபறு இங்கநில் தன்டுத்டப்டும் குடிீர் பகன்கநில் 

இந்ட பிபங்கள் இம் பறுபடயல்ண. கண்கமஞிப்பு 

அபசயதம்: சுத்டயகரிக்கப்ட் குடிீர் டதமரிப்பு ஆண 

படமங்கும் பமது, சம்ந்டப்ட் யறுபம் அணணந்துள்ந 

இத்டயற்கு ற் (பிபசமத யங்கள், குடிதிபேப்புகள் 

அணணந்துள்நடன் அடிப்ணதில்) மபநமன்றுக்கு 

குயப்ிட் அநவு டண்ஞணீ ணட்டுபண யத்டடிதியபேந்து 

டுக்க பபண்டும் ன்டன் அடிப்ணதிபபத அனுணடய 
அநிக்கப்டுகயது. இந்ட அநவுபகமல் ணீப்டுபது குயத்து 

அசு அடயகமரிகள் படமர் கண்கமஞிப்ில் ஈடுடுபடயல்ண. 

இடமல், சுற்றுப்பு பிபசமதிகளும், குடிதிபேப்புகணநச் 

பசர்ந்ட பமதுணக்களும் சம்ந்டப்ட் ஆணகளுக்கு 

டயமக ல்பபறு இங்கநில் பமமட்ம் த்டயக் 

பகமண்டிபேக்கயன்ர். குடிீர் படிகமல் பமரிதம், உஞவுப் 

மதுகமப்புத் துண, இந்டயத ட யர்ஞத ஆணஞதம் ணற்றும் 

ணமசுக் கட்டுப்மட்டு பமரிதத்டயன் சமர்ில் படமர் ஆய்வுகள் 

பணற்பகமண்டு, டீபிக் கண்கமஞிப்ில் ஈடு பபண்டிததும் 

அபசயதணமகயது.லம்பு, எபே யட்ர் குடிீரில் டமதுப் 

பமபேநம பசமடிதணமது 200 ணயல்ய கயமபக்குள் இபேக்க 

பபண்டும். இபடபம, கமல்சயதம் 75 ணயல்ய கயமம், 

பணக்சீயதம் 30 ணயல்ய கயமம், சல்பட் 200 ணயல்ய கயமம், 

குபநமணடு 200 ணயல்ய கயமம் ன் அநவுக்குள் இபேக்க 

பபண்டும். ஆமல், சுத்டயகரிக்கப்ட் குடிீரில் டமதுப் 

பமபேள்கநின் அநவு இந்ட அநபில்  இபேப்டயல்ண க் 

கூப்டுகயது. இதுகுயத்து கமந்டய கயமண கயமணயதப் 

ல்கணக்கனக ணணதிதல் துண உடபிப் பமசயரிணத 

ஸ்ஸ். பிதமஞ்சய கூயதடமபது: 

ீரின் பம் கயணக்கும் கமல்சயதம் சத்து குணந்டமல் 

லம்பு படமர்ம மடயப்புகள் ற்டும். இபடபம, 

பசமடிதம், குபநமணடு உள்நிட் டமதுப் பமபேள்கநின் 

பிகயடமசமம் ணமறுடும் பமது உல் பசமர்வு, சயறுீகப் 

மடயப்புகள் ற் பமய்ப்புள்நது. 

குடிீர் படிகமல் பமரிதம், உள்நமட்சய அணணப்புகள் 

சமர்ில் பியபதமகயக்கப்டும் ீணக் கமய்ச்சயக் குடிப்பட 

உல் ஆபமக்கயதத்டயற்கு சயந்டது. டண்ஞரீ் பம் ற்டும் 

மடயப்புகள் உடிதமகத் படரிதமடடமல், பமதுணக்களும் 

இதுகுயத்து கபணப்டுபடயல்ண. ஆமல், 

டயர்கமத்டயல் ற்டும் அடயக ஆத்துகணந குயத்து 

பினயப்புஞர்வு பபபண்டிஉள்நது. 

48 நணி கப ஆய்வு 

எபே யறுபத்டயல் டதமரிக்கப்டும் சுத்டயகரிக்கப்ட் 

குடிீண 48 ணஞி பம், ஆண பநமகத்டயல் ணபத்து 

கண்கமஞித்து, தண்ணுதிரி குப்மய்வு பசய்து, அடன்  

 

உைல் த்மதப் ாதிக்கும் தபநற்  

ககன் குடிீர்! 
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டத்ணட உறுடயப்டுத்டயத ின்ப பிற்ணக்கு பகமண்டு 

பசல் பபண்டும் ன் பிடயபண உள்நது. இந்ட 

பிடயபணணத பன்ஞி யறுபங்கள்கூ 

ின்ற்றுபடயல்ண. 

படமனயல் பமட்டி கமஞணமக  பகபர்கள் பகன்கணந 

சுத்டம் பசய்தமணலம், சம்ந்டப்ட் டதமரிப்பு ஆணகளுக்கு 

பசல்பணடத் டபிர்த்து, அபேகயல் அணணந்துள்ந ணமற்று 

யறுபங்கநில் டண்ஞணீப் ிடித்து பிற்ண பசய்படமல் 

சுத்டயகரிக்கப்ட் டண்ஞரீின் சுத்டம் பகள்பிக்குயதமக 

உள்நது. 

 
ஆதாபம் :  www.dinamani.com 

 

 

 

. 

 

 மம் உள்பமங்கும் பச்சுக்கமற்று, அபேந்தும் டண்ஞரீ், 

உண்ணும் உஞவு, படமயல்  உள்ந துணநகள் இப்டி 

அணத்டயன் பனயதமகவும் பமணத பிணநபிக்கும் 

மக்டீரிதமக்கள், ணபஸ்கள், தண் கயபேணயகள் பமன்ணப 

ணது உலக்குள் ப்பமதும் தணனதத் டதமமகபப 

உள்ந.ஆமல் இணப அணத்ணடபம் ம் உலக்குள் 

தணனத படிதமணல் டடுக்கும் அற்புட சக்டய என்று ம் 

உலக்கு உள்நது. அடணபத காய் திர்ப்பு சக்தி 
(Immunity) ன்கயபமம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காய் திர்ப்பு சக்தி(Immunity) நது உைில் வ்யாறு 

சசனல்சறுகின்து 

காய் திர்ப்பு சக்தி மூன்று யமகடும் அமய,  

  இதற்ணகதம டயர்ப்பு சக்டய (Innate Immunity),  

 டகபணணக்கப்டும் டயர்ப்பு சக்டய (Adaptive Immunity),  

 உன்மட்டு டயர்ப்பு சக்டய (Passive Immunity)  

 பன்று  டயர்ப்பு சக்டயகள் உள்ந. 

இனற்மகனா திர்ப்பு சக்தி (Innate Immunity) 

இந்ட டயர்ப்பு சக்டய, ிக்கும்பமபட எபேபது உயல் 

அணணபது. ணிட உலக்கு படமல், (Skin) ப்டி எபே 

ணயகப்பரித டடுப்பு சுபர் பமல் உள்நபடம, அணடப் பமபப 

பக்கு, படமண்ண ணற்றும் உஞவு பசல்லம் மணட பமன் 

குடயகநில் உள்பந உள்ந சவ்வுகளும் டடுப்புக் கபசம் பமல் 

பசதல் டுகயன். இந்ட கபசங்கள் ம்ணண பமய் 

கயபேணயகநிம் இபேந்து கமப்மற்க்கூடிதணப. 

அடுத்டடிதமக உலக்குள் தணனபம் பமய்த் படமற்றுக் 

கயபேணயகணந டமக்கய அனயக்கக் கூடிதணபகநம சயள்ம 

அணுக்கள் (Neutrophils, Bosophils, Eosinophils) தூங்காத மை 

 

யபீமப் கால் ம் உலக்குள் பசதல்ட்டுக் 

பகமண்டிபேக்கயன். இணப அணத்தும் ம் உயன் பமய்  

டயர்ப்பு சக்டயகநமகும். 

தகயமநக்கப்டும் திர்ப்பு சக்தி (Adaptive Immunity) 

    இண்மபது பணகதம டகபணணக்கப்டும் டயர்ப்பு 

சக்டய, ம்பணத உல் டன்ண பமய்க் 

கயபேணயகநிணயபேந்து கமப்மற்யக் பகமள்படற்கமக, டமக்கும் 

பமய்களுக்குக் கமஞணம எவ்பபமபே 

பமய்க்கயபேணயகளுக்கும் டகுந்டபமறு பபறுட் பமய் 

டயர்ப்புத் டன்ணணணத உபேபமக்கும். இந்ட பமய் டயர்ப்பு 

சக்டயதில் பக்கயத ங்கு பகயப்து Lymphocytes ன் 

பத்தத்தில் உள் சயள்ம அணுக்கள். 

உைன்ாட்டு திர்ப்பு சக்தி (Passive Immunity) 

உன்மட்டு டயர்ப்பு சக்டய ன்து படணபப்டும்பமது, 

இன்பமபே இத்டயயபேந்து டயர்ப்பு சக்டயணத டற்கமயகணமக 

பறுடல். உடமஞணமக, டமய்ப்மல் அபேந்தும் குனந்ணடக்கு 

டமய்ப்மயல் இத்டணகத பமய் டயர்ப்பு சக்டய டற்கமயகணமக 

கயணக்கயது. ணஞ்சள் கமணமண பமய் டயர்ப்பு ணபேந்து 

ணற்றும் சைட்ைாஸ் காய் (Tettanas disease) திர்ப்பு 

நருந்துகள் இந்ட பமய்கள் பமணல் டடுக்க ணபக்கும். 

திர்ப்பு சக்தி வ்யாறு சசனல்டுகிது?  

பமய்க் கயபேணயகள் தணனபம்பமது, அடண டயர்த்து 

பமரிடுபடற்கம தட்ணம கட்ணணப்பு ணது உயல் 

பசதல்டுகயது. இந்ட பசதல்மட்டின்பமது உதிணுக்கள், 

டயசுக்கள், தண்ணுதிரிகள் அணத்தும் ஸ் 

எத்துணனப்பமடு பிணந்து பசதல்டுகயன். மநணயல்ம 

சுப்ிகள், ணண்ஞீல், லம்புகநின் அடிதில் உள்ந ணஜ்ண 

ஆகயத உறுப்புகள் இந்ட பசதல்மட்டில் பக்கயத ங்கு 

பகயக்கயன். 

பத்தத்தில் உள் சயள்ம அணுக்கள், மதுகமப்பு 

அஞமக பசதல்டுகயன். பபவ்பபறு பணகதம பபடயப் 

பமபேள்களும், சுப்ிகளும் பமய் டயர்ப்பு சக்டயணத 

அடயகரிப்டயல் உறுதுணஞதமக இபேக்கயன். இணப த்டம் 

ணற்றும் யஞீர் பனயதமக தஞித்து, பமய்க்குக் கமஞணம 

கயபேணயகணந அனயக்கயன். 

ம் உயல் உள்ந பமய் டயர்ப்பு சக்டய 24 ணஞி 
பபம் பசதல்டுகயது. அடன் பபேம்மம 

பசதல்மடுகள் ம்ணண அயதமணபபத யகழ்கயன். சய 

பங்கநில் பமய்க்கயபேணயகணந டயர்க்க படிதமணல், 

டயர்ப்பு சக்டய படமல்பிதணபம் பமதுடமன் அடன் 

அயகுயகள் ணக்குத் படரிதத் படமங்குகயன். 

 காய்ச்சல், சி, மூக்கில் ீர் ஒழுகுதல் 

இணபபதல்மம் பமணத டயர்த்து ம் உல் பமமடுகயது 

ன்டற்கம அணதமநங்கபந ஆகும். அப்பமது ற்டும் 

அடயகட்ச பபப்யணடமன் கமய்ச்சமக உஞப்டுகயது. 

சநிதின் பனயதமக கயபேணயகள் அப்பமது பபநிபதற்ப் 

டுகயன். 

 புண், கட்டி, கமதம் பமன்ணப ற்டும்பமது அந்டப் 

குடயதில் பமணத டயர்ப்டற்கம பசல்கள் அடயக அநபில் 

பந்து குபிகயன். இணப, அந்ட புண்ஞின் பனயதமக 

கயபேணயகள் படமற்றுபணடத் டடுக்கயன். 

 சயள்ம அணுக்கில் (Neutrophils, Bosophils, 

Eosinophils), எவ்பபமன்றும் எவ்பபமபே பணகதில் 

 

காய் திர்ப்பு சக்தி (Immunity) நது உைில் 

 வ்யாறு சசனல்சறுகின்து 
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பமன்ணப துத்டமகம் கமல்சயதம் பமன் டயர்ப்பு சக்டயக்கு 

ஆடமணம சத்துக்கணந அடயகரிக்க உடவும். 

 பபடயப்பமபேள்கள் (Chemicals), பூச்சய ணபேந்துகள் 

(Pesticidies) பமன்ணப டிந்ட பமபேட்கள், ணற்றும் 

பண்ஞம் பூசப்ட் பமபேட்கள், டப்டுத்டப்ட் டின் 

பமபேட்கள் பமன்பற்ண உண்ணடத் டபிர்க்க 

பபண்டும். 

 ண்பஞதில் பறுத்ட உஞவுப்ண்ங்கணந உண்ஞக் 

கூமது. அணப உயல் ச்சுத் தன்மநமன (Free 

radicals)உண்மக்குகயது. சர்க்கணதின் அநணப 

கட்டுப்மட்டில் ணபத்டயபேக்க பபண்டும். சர்க்கணதின் 

அநவு அடயகணமமல் உயல் பமய் டயர்ப்புத் டயண 15 

ணஞி பத்டயற்கு குணத்துபிடுகயது. 

 கமி, டீ இபற்ண அநவுக்கு ணீமணல் மர்த்துக்பகமள்ந 

பபண்டும். 

 அடிக்கடி கமய்ச்சல், சநி பமன் உமணடகள் ற்த் 

படமங்கயமல் ணபேத்துபண அணுகய உண 

ரிபசமடயத்துக்பகமள்ந பபண்டும். ணபேத்துப ரிபசமடண 

பம் உலக்கு ன் படணப ன்ணட ணபேத்துபர் 

பணமக அயந்துபகமள்ந படிபம். 

 பமதில்ம பபேபமழ்வு பமன மம் பசய்த பபண்டிதது, 

ம் உயல் உள்ந பமய் டயர்ப்பு சக்டயணத பலபமக்க 

பபண்டும். அடற்கு சரிதம பத்டயல் சநச்சரீ் உணவு 

(Balance diet) உண்டு ல் பமழ்பிதல் னக்கங்கபநமடு 

(Healthy life style) பமழ்பபட. 

ஆதாபம் :  www.panippulam.com 

 

 

 

சுற்றுச்சூனல் ணமசுமடுகநமல் ஏபசமன் த்துக்கு 
ற்ட்டுள்ந மடயப்ண டயர்பகமண்டு அடண மதுகமக்க 
படீுகள்படமறும் துநசயச் பசடிகணந பநர்க்க பபண்டும் 
ன்கயமர் உக சுணண பநர்ச்சயக் குழு யறுபர் 
பக.மசுப்ிணஞிதன். 

ணிடின் உல் உறுப்புகணநப் மதுகமக்கும் 
படமணப் பமன்று, இந்ட பூணயணத சூரிதில் இபேந்து 
பபேம் டீணண டபேம் பு ஊடமக் கடயர்கநில் இபேந்து 
ம்ணண மதுகமப்து ஏபசமன் ம். 

பூணயப் ந்டயன் ணீது பமர்ணப பமர்த்டயததுபம 
ர்ந்துள்ந ஏபசமன் ம் 230 ணய.ணீ. இபேந்து 500 ணய.ணீ. 
பண ணக்கநின் பமழ்க்ணக பணக்கு ற் 
ணமறுடுகயது. இந்டயதமபில் ஏபசமன் த்டயன் அர்த்டய 
280 படல் 300 ணய. ணீ. பண உள்நது. இடன் கமஞணமக 
பூணயதின் சமசரி பபப் யண உதபேகயது. இடமல் 
ிப் ிபடசங்கநில் ி பபகணமக உபேகய கல் ணட்ம் 
உத பனயபகுக்கயது. 

இதுபமன்று ஏபசமன் த்டயல் ற்டும் 

மடயப்புகநமல் சங்கயயத் படமர் பமன் அடுக்கடுக்கம 

பிணநவுகணநபம், ிச்சயணகணநபம் மம் சந்டயக்க 

பபண்டிதிபேக்கும்  ச்சரிக்கயன்ர் பிஞ்ஜமிகள். 

பமய்க்கயபேணயகணந டயர்த்து பமமடுகயன். பமய் 

ப்பமது ற்டுகயது? உயல் பமய் டயர்ப்பு சக்டய 
குணபம்பமது பமய்க் கயபேணயகள் நிடயல் படமற்யக் 

பகமள்கயன். ஊட்ச்சத்துக் குணபிமலம் பமய் 

ற்டுகயன். 

காய் திர்க்கும் தின் குமயதற்கு காபணங்கள் 

ன்? 

ம் உைில் காய் திர்க்கும் தின் குமயதற்கு 

ிமன காபணங்கள் உள். அயற்ில் சி: 

1. கரணம உணணப்பு 

2. ண அழுத்டத்ணடக் பகமடுக்கும் பபணகள் 

3. அர்ய ற்டுத்டக்கூடித சூனயல் பமழ்பது 

4. ணது, பமணடப்பமபேள் னக்கம் 

5. புணகப்னக்கம் 

6. தூக்கணயன்ணண 

7. சர்க்கண பமய் , இணப அணத்தும் பமய் டயர்ப்பு 

சக்டயணத பீப்டுத்டய பமய் டயர்ப்மற்ண 

இல்மணல் பசய்கயது. 

 பமய் படமற்ணத் டபிர்க்க சமக்கண, கனயவு ீர் 

படங்குடல், சமணபதமத்டயல் பகமட்ப்டும் கமய்கய 
ணற்றும் படீ்டு உபதமகக் கனயவுகள் ஆகயதபற்யன் பம் 

நிடமக பமய்க் கயபேணயகள் உபேபமகய ம்ணணத் 

டமக்குகயன். அடமல் மம் டங்குணயத்ணட சுகமடமணமக 

ணபத்டயபேப்து பம் பமய்த் படமற்ணத் டபிர்க்க 

படிபம். 

 ணக குலக்குடல், படமணபசய உபதமகயத்டல், 

கடபின் ணகப்ிடிணத படமடுடல், பமய், பக்ணக ணகதமல் 

படமடுடல் இபற்யன் பம் கயபேணயகள் படமற் 

பமய்ப்புள்நது. இந்ட எவ்பபமபே பசதல்மட்டிற்குப் 

ின்பேம் ணககணந பசமப்பு அல்து பபந்ீர் பகமண்டு 

சுத்டணமக கழுப பபண்டும்.  

 புணக ிடிக்கும் னக்கம் உள்நபர்கள் அடண டபிர்க்க 

பபண்டும். அது உங்கணந ணட்டுணயன்ய உங்கணநச் சுற்ய 
இபேப்பர்கணநபம் மடயக்கும்.  

 ண அழுத்டத்ணடத் டபிர்க்க பபண்டும். 

பகயழ்பமகவும் ணகயழ்ச்சயபனும் இபேக்க னக பபண்டும். 

டபமணல் டயபம் உற்திற்சய பசய்த பபண்டும். 

இடமல் உயல் உள்ந ச்சுத்டன்ணண 

பபநிபதற்ப்ட்டு உயல் பமய் டயர்ப்பு சக்டய 
அடயகரிக்கயது. 

 பமதற் பமழ்வுக்கு ஆழ்ந்த உக்கம் அபசயதணம 

என்று. ஆழ்ந்ட உக்கம் பகமள்ளும் பமது ம் உயல் 

உள்ந இறுக்கங்கள் ணமய பமய் டயர்ப்புத் டயன் பசதல் 

துபமகயது. 

 பமய் டயர்ப்பு சக்டயணத அடயகரிக்க ால், தனிர், சய், 

கசானா ீன்ஸ் இபற்ண அடிக்கடி உஞபில் 

பசர்த்துக்பகமள்ந பபண்டும். பட்ணதின் பபள்ணநக்கபே, 

ணீன் இபற்ண பமத்டயல் பன்று பணதமபது கட்மதம் 

சமப்ி பபண்டும். 

 அணத்து பணகப் னங்களும், கமய்கயகளும் பமய் 

டயர்ப்பு சக்டயணத அடயகரிக்கக்கூடிதணப. இபற்யல் Anti 

oxidants அடயகணமக உள்நது. கண, சூரிதகமந்டய பிணடகள் 

 

ஓகசான் நண்ைத்மதப் ாதுகாக்கும்  

துசிச் சசடிகள் 
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ஏபசமன் த்ணடப் மதுகமக்க ணம் பநர்க்க 

பபண்டும் ன் கபேத்து பமக்கப்ட்டு, ல்பபறு 

இங்கநில் ணக்கன்றுகள் ப்ட்டு பபேகயன். 

இபேப்ினும் ஏபசமன் த்ணடப் மதுகமக்க நிணணதமக 

படீுகள்படமறும் துநசயச் பசடிணத பநர்க்க பபண்டும்  

கந்ட 3 ஆண்டுகநமக ிச்சம இதக்கம் த்டயபம், 30 

ஆதிம் துநசயச் பசடிகணந ணக்களுக்கு பனங்கயபம், 80 

ஆதித்துக்கும் பணற்ட் துநசய குயத்ட சயறு 

பபநிதடீுகணந பபநிதிட்டும் பினயப்புஞர்ணப ற்டுத்டய 
பபேகயமர் டயபேச்சயணதச் பசர்ந்ட உக சுணண பநர்ச்சயக் 

குழுபின் யறுபம பக.மசுப்ிணஞிதன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதுகுயத்து அபர் „டய இந்து‟ டணயழ் மநிடனயல் 

கூயதிபேக்கயமர். 

 ந்ட எபே யகழ்வுக்கும் ின்மல் எபே டயர் யகழ்வு 

இபேக்கயது. மம் தன்டுத்தும் சய, ிரிஜ் ஆகயதபற்யல் 

இபேந்து பபநிதமகும் பமபடமன் ஏபசமன் த்ணடப் 

மடயக்கும் பக்கயத கமஞிதமக உள்நது  பிஞ்ஜமிகள் 

படரிபிக்கயன்ர். 

அபசு நபம், மூங்கில் நபம், துசி சசடி. 

கமற்று ணண்த்டயல் உள்ந கரிதணய பமபணப 

உள்பமங்கயக் பகமண்டு 24 ணஞி பபம் ஆக்சயண 

பபநிதிடுணப அச ணம், பங்கயல் ணற்றும் துநசயச் பசடி. 

இடயல் அச ணம், பங்கயல் ஆகயதபற்ண பநர்க்க பரித 

அநபிம இபம், அடயக ஆண்டுகள் கமத்டயபேக்கவும் 

பபண்டும். 

ஆமல், துநசயணத பநர்க்க சயயத படமட்டிபம், படீ்டின் 

ன்ல் குடயபபண பமதுணமது. பிணட பமட்மலம், 

கன்மக ணபத்டமலம் 2 படல் 4 ணமடங்கநில் பழுணணதம 

ஆக்சயண டபல்து துநசயச் பசடி. 

துநசயச் பசடி 20 ணஞி பம் ஆக்சயணபம் 4 ணஞி 
பம் ஏபசமணபம் பபநிதிடுகயது. எபே துநசயச் பசடி 

அடயகமண 2 ணஞி படல் 6 ணஞி பண ஏபசமண 

பபநிதிடுகயது. துநசய ஏபசமணப் மதுகமப்துன், 4 

ஆதிம் பிடணம பிதமடயகளுக்கு குஞணநிக்கும் 

அபேணபேந்டமகவும் தன்டுகயது. டயந்படமறும் 4 துநசய 
இணணத உட்பகமண்டு பந்டமல் பமய் டயர்ப்புசக்டய 
அடயகணமகய பமய்கள் ம்ணண அண்மது. 

துநசயச் பசடிணத படீுகநில் ணபத்டமல் சுத்டணமக 

இபேக்க பபண்டும் ன் உள்நிட் ிற்பமக்குத்டணம 

பச்சுகணந புந்டள்நிபிட்டு, துநசயணத படீுகள் படமறும் 

பநர்க்க பபண்டும். 

 

 

 

 

ாம் ஒவ்சயாருயரும்.. 

பூணயதில் கரிதணய பமபணப டற்பமதுள்ந 400 ிிம் 

ன் உதரித யணதில் இபேந்து 350 ிிம் ன் 

சமடமஞ யணக்கு குணக்க 72 பகமடி அச ணங்கள் 

அல்து 720 பகமடி பங்கயல் ணங்கள் அல்து 7,200 பகமடி 

துநசயச் பசடிகள் படணப. இடயல் ம் எவ்பபமபேபது 

ங்கநிப்மக எவ்பபமபே படீ்டிலம் 16 துநசயச் பசடிகணந 

பநர்க்க பபண்டும் ன்மர் பக.மசுப்ிணஞிதன். 

ஆதாபம் :  www.tamil.thehindu.com 

 

 

 

டிசம்ர் 12, 2016 அன்று படன்ிந்டயத கயனக்கு கபமப் 

குடயணத 'பர்டம' ப் பதரிப்ட் புதல் கந்து 

பசன்து. இது டணயழ்மடு ணமய டணகம 

பசன்ணணத அடயகமண படப த்டக் கமற்றுன் 

பரிடமகப் மடயத்டது. இது கந்ட 24 ஆண்டுகநில் கமஞமட 

பபேம் புதல்  கபேடப்டுகயது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகமப்புப் ம்: இன்சமட் 3டி பிண்கம் டுத்ட  ம் 

 சுணமர் 140 கயபமணீ/ணஞி பபகம் பகமண்டு பசன்ணக் 

கற்கணணதக் கந்ட இப்புதல் த்ட ணணனணதபம், 

யச்சரிவுகணநபம் ற்டுத்டயதது. ள்நிகள், 

படமனயற்கூங்கள் ணற்றும் பசன்ண பிணம யணதம் 

பமன்ணப பழுதும் பப்ட். படமர் பண்டி (train) 

பசணபபம் மடயக்கப்ட்து. 

டணயழ் மடு, ணற்றும் ஆந்டய ிபடச ணமயத்ணடச் 

பசர்ந்ட ணீபர்கணந கலக்கு பசல்பபண்மம்  

அயவுறுத்டப்ட்ர். இமணுபம், படசயத பரிர் 

யபமஞப் ண ணற்றும் இபே கப்ற்ணதின் கப்ல்கள் 

டதமர் யணதில் ணபக்கப்ட். 

டிசம்ர் 14, 2016 புடன்கயனணண பண பசன்ணதில் 

ணணன ீடிக்கும்  பசன்ண பமிண ஆய்வு ணணதம் 

படரிபித்டது.  

ாதிப்புகள்: 

பசன்ண ணமகத்டயன் ீர்சூழ்ந்ட டமழ்பமப் 

குடயணதச் பசர்ந்ட 15000 ணக்கணந டணயழ் மடு ணமய அசு 

அப்புப்டுத்டயதது.  

10 பர் உதிரினந்துள்நர் ன்றும், 4000 ணங்கள் 

பபபமடு சமய்ந்துபிட் ன்றும் டகபல் 

படரிபிக்கயன். ணயன்சமம் பற்யலம் யறுத்டப்ட்டு 

இபேந்டது. 

சிப்புத் சதாகுப்பு : சதன்ிந்தின கிமக்கு கைகாபப்  

குதிமனக் கைந்த 'யர்தா' புனல் 

11 
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ஆதாபம் : www.newscience.in 

யாிம முன்ியிப்பு: 
பசன்ண பமிண ணணதம் பபநிதிட் பமிண 

பன்யபிப்பு (weather forecast) ின்பபேணமறு: 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆந்டய ணமய படற்குக் கற்கணப்குடயகள், 

இமதசரணம, பக்கு டணயழ்மடு ணற்றும் புதுச்பசரி ஆகயத 

இங்கநில் 12 ணஞி பத்டயற்கு ணணனீடிக்கும்  

படரிபிக்கப்ட்டிபேந்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உள்நாயட்ைங்கள்: 
டிசம்ர் 12, 2016 டயங்கட்கயனணண ணமணதில் இப்புதல் 

பசன்ணணதக் கந்து உள்ணமபட்ங்கணந 
ணணதங்பகமள்ளும்.  
முந்மதன சதன்ிந்தினப் புனல்கள்: 

டிசம்ர் 2015 இல் பசன்ணணதக் கந்ட பபேம் 
புதயமல் சுணமர் 70 பர் உதிரினந்டர். 

டிசம்ர் 2011 இல் மண்டிச்பசரிணதக் கந்ட 
புதயமல் சுணமர் 30 பர் உதிரினந்டர். 

பண 2010 இல் ஆந்டய ிபடச ணமயம் பழுதும் 
ற்ட் புதயமல் 23 பர் உதிரினந்டர். 

விஞ்ஞானிம அறிமாம் 
 

லூனி ாஸ்ச்சர் (Louis Pasteur) 

 

லூயி பாஸ்ச்சர் (Louis Pasteur, டிசம்பர் 27, 1822 – சசப்டம்பர் 
28, 1895) நுண்ணுயிரிலின் தந்தத என்று அதறக்கப்படும் 
வலதியியாரர். வலதி ச ாதித்தல் நிகழ்தல உற்றுவ ாக்கும் வபாது 
நுண்ணுயிரிகதர பற்றி இலர் அறிந்து சகாண்டார். நுண்ணுயிரில் 
துதமயில் இலது பங்கு அரப்பரிது. இலர்  டத்தி ஆய்வுகளின் 
பனாய் பய வ ாய்கள் நுண்ணியிரிகரால் ஏற்படுகின்மன என்று 
அறிந்தார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நுண்ணியிரி இதய நிறுவி மூலருள் இலர் ஒருலாகக் 
கருதப்படுகின்மார். ற்மலர்கள் சபர்டினாண்ட் வகான், ாபர்ட் வகாக் 
ஆலர். 
இலர் சபற்ம விருதுகள்: ம்ஃவபார்ட் விருது (1856, 1892), 

ForMemRS (1869), வகாப்லி விருது (1874), ஆல்பர்ட் வ ாபல் 
விருது (1882), லீயுசலன்வகாக் விருது (1895) 

 
ஆதாபம் : www.ta.wikipedia.org 

இலர்தான் முதன்முதயாக சலறி ாய் 
முதலி சலறிவ ாய் ஏறி வியங்கு-
களின் கடியில் இருந்து காக்க ஒரு தடுப்பூசி 
ருந்ததக் கண்டுபிடித்தார். 

பாலும், குடிக்கும் கள்ளும் எவ்லாறு 
சகட்டுப் வபாகால் இருப்பது என்பதற்காக 
இலர் முன்தலத்த முதம 
இன்று பாஸ்ச்சதவசளன் (பாச்சர்முதம) என்னும் 
சபரில் லறக்காக உள்ரது. இம்முதமயில் 
பாதயச் சூடு சசய்து நுண்ணுயிரிகதரக் 
சகால்லதால் பால் சகடால் இருக்கின்மது. 
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தசுன கம் பிச்சாம் - 2016 

DST - Inspire School Internship Science Camp Students 

Visited Our ENVIS Centre on Dec - 24 to 28, 2016. 


