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நமந்துப் பொமட்கின் கண்டுிடிப்பு 

இங்கே கேர்வுக்கு ேகுபலர்ேலக்ேே பக்ேன யந்து பபயட்ேள் ற்றும் 

அேனன ேண்டமந்ேலர்ேலம் பேடுக்ேப்பட்டுள்ள்ரன. 

அட்ரினல் சுப்பி 1894 ஸ்ேப்பர் ய 

ஆயலர் 

பிரிட்டன் 

அனஸ்பேச கயக்ேல் 1885 பேல்யர் ஆஸ்ேரி 

பம்பு ழுதடையதொல் உணர்வு குடந்து யி 
நக்கடயத்தல் 

      

அனஸ்பேச ஸ்னபனல் 1898 பீர் பெர்னி 
பதுகுத்ேண்டுலடம் பழுேனடலேல் லய 
மக்ேனலத்ேல் 

      

ஆண்டி டக்ஸன் ேர் பபயள் அமலில் 1890 பபஹ்ரிங் ய 

ேட்டஸகட 
பெர்னி ெப்பன் 

ைொக்சின் ன்து யினொதி கிமநிகட உமயொக்குயது 

அதற்கு திபொக பசனல்டும் நமந்திட தனொரிப்து 

ஆண்டி ைொக்சின் 

      

ஆஸ்பிரின் 1889 ட்ஸர் பெர்னி 
லய நலணி       

ஆயுர்கலேம் 2000-  

1000 

  இந்ே 

பக்டீரி 1683 லூயூபலன்ஹக் பநேர்யந்து 

பக்டீரியெ 1872 பபர்டினண்ட் 

கேஹன் 

பெர்னி 

பக்டீரித்னேப் பற்ம படிக்கும் அமலில்       

பக பேஸ்டிரி (உிர் கலேில்) 1648 கென் பப்டிஸ்பட 

கலன் 

பஹல்பன்ட் 

பின்ஸ் 

இத்ே பிரஸ் கசேரிப்பு (இத்ே கசேரிப்பு நனயம்) 1940 டிரியூ USA 

இத்ேம் ற்றுேல் 1625 ெனீ் பப்டிஸ்ட் 

படன்னிஸ் 

பின்ஸ் 

ேர்டிக் கபஸ்கக்ேர் 1932 .ஸ். னஹன் USA 

ச..டி. ஸ்கேனர் 1968 ேட்ஃப்ன 

கஹன்ஸ்பலீ்ட் 

பிரிட்டன் 

ேகபேப்பி 1493-

1541 
பபசல்லுஸ் ஸ்லிட்சர்யண்டு 

க்ேனடச் பசய்யும் யந்து (க்கரகஃபர்ம்) 1847 கெம்ஸ் சம்ஸன் பிரிட்டன் 

க்கரகனசடின் 1947 பர்க்கஹல்டர் USA 
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னடபிடு ேய்ச்சலுக்ேன யந்து-பக்டீரி ேர் 

பபயள் 

      

ேயää லும்புயக்ே கநய் ேய 1877 பர்ட் கேச் பெர்னி 

இத்ே சுறற்ச (ஓட்டம்) 1628 லில்யம் 

ஹர்லி 
பிரிட்டன் 

ேனக சர்ெரி 1953 பஹன்ம ஸ்லன் USA 

உைில் ததடயனில்ொத சடத கல் தொன்யற்ட 

ின முடனில் அகற்றும் சிகிச்டச 

      

டிப்ேீரி கநய் ேய 1883-

84 
க்பரப்ஸ் ய 

கயப்யர் 

பெர்னி 

யக்ட்க ேர்டி ேப் 1903 லில்யம் 

ய்ன்கேலன் 

பநேர்யண்டு 

இே பசல்படுேனர ேணக்ேடும் ேயலி       

யக்ட்க ன்பசஃப்கயேம் 1929 கஹன்ட் பர்ேர் பெர்னி 

மூடனில் க்ட்ரிக்கல் பசனல்ொடுகடக் 

கண்ைிமம் கமயி 
      

ம்பிரியெ ேயலில் 1792-
1896 

ேரி ர்னஸ்ட் ய 

கலர் பீர் 

ஸ்கடனி 

கம யர்தல் குித்த அியினல்       

ண்கடேரினயெ நரல்ய சுப்பி 1902 பபய்யஸ் ய 

ஸ்டர்யங் 

பிரிட்டன் 

பேல் படஸ்ட் டியூப் குறந்னே 1978 ஸ்படப்கட  ய 

ட்லர்ட்ஸ் 

பிரிட்டன் 

ெனீ் பேப்பி (னிேர் பேடர்பன) 1980 ர்டின் ேனரவ் USA 

புற்றுகநய் சர்ந்ே ெனீ்ேள் 1982 பர்ட் பலய்ன்பர்க் 

ய ற்மலர்ேள் 

USA 

இே ற்று அறுனல சேச்னச 1967 சமஸ்டின் 

பர்னர்டு 

பேன் ஆப்ரிக்ே 

ஹஸ்கடயெ 1771-

1802 
கரி னபேட் பின்ஸ் 

நிகச்சிின பசல் திசுக்கின் யர்ச்சி ற்ினது       

னஹப்கப படர்க் சரிஞ் 1853 அபயக்ஸண்டர் 
வுட் 

பிரிட்டன் 

ஊசி இடணக்கப்ட்ை ிொஸ்டிக் அல்து 

கண்ணொடினிொ சிரிஞ்சி 
      

சறுநீே இந்ேம் 1944 கபல்ஃப் பநேர்யந்து 

பேழுகநய் (பசல்யஸ் பக்டீரி) 1873 ஹன்பசன் நர்கல 

ல்.ஸ்.டி 1943 ஹப்ட்கன் ஸ்லிட்சர்யண்டு 
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சட்டப்பூர்லன கசேனன பயய்சர்ேக் அயத்ேல் ஆன 

ஊச யந்து 

      

கயரி ேய 1880 யகலன் பின்ஸ் 

ர்ஃபின் 1805 ஃப்ரிடரிக் 

பசர்டியூர் 

பெர்னி 

ர்ஃபின் ன்பது லய நலணி ஊச ஆகும்       

நயூயெ 1758-

1828 
ஃப்ன்ஸ் கெஸப் 

ேல் 

பெர்னி 

நம்பில் சம்பந்ேப்பட்ட அமலில்       

அணுக்ேய ேந்ே கேற்மம் 1971 பய்ண்ட் 

டடின் 

USA 

ேமந்ே இயே அறுனல சேச்னச 1953 லல்டன் 

யல்யபஹல் 

USA 

ஓல் ேன்ட் பசப்டிவ் னபல்ஸ் 1955 ேரீகேரி பின்சஸ் 

க் 

USA 

குைின் குதினில் திமும் உணவுப் பொமள் 

பதொைர்ந்து தங்குயதொல் ற்டுயது – குைல் அர்ஜி 
      

பபனிசயன் 1928 அபயக்ஸண்டர் 
ஃபபரம்ங் 

பிரிட்டன் 

நபபு சொர்ந்த திர்பொமள்       

ஃபிசயெ 1757-

66 
அல்பிக்ட் லன் 

ஹல்யர் 

ஸ்லிட்சர்யந்து 

உிர் பபயட்ேரின் பசல்படு சர்ந்ே உிரியன் ஒய 

பிரிவு 

      

பசட்ன் சன் கடகேஃபி 1978 பயௌச 
கசகேகயப் 

USA 

நமத்துயத்தின் ததொற் பதொமில்நுட்ம்- நுண் 

பொமட்கடக் கொண (மூட டிமநர்) 

      

கபிஸ் ேர் பபயள் 1860 லூிஸ் பஸ்டர் பின்ஸ் 

ரீேம்பபனன்ட் டி.ன்.. பேறல் நுட்பம் 1972-

73 
பல் பபர்க்ää 

ஹச்.டபிள்யூ. 

கபர் ஸ். 

கேஹன் 

USA 

ரிபசர்பின் 1949 கெல் லேல் இந்ே 

உர் இத்ே அழுத்ேத்ேற்ேன யந்து       

ஆர்.ஹச். ேணி 1940 ேர்ல் 

யண்ட்ஸ்படய்னர் 
USA 

ஆர்.ஹச்.கொபணி ன்து இபத்த சியப்ணுயில் 

கொணப்டும் நபபு சொர்ந்த பொமள் 

      

பசகயெ 1884-

1915 
பல் ர்யச் ஆஸ்ேரி 
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இத்ே ேலப் பபயட்ேனரப் பற்ம அமலில்       

பபரிம்ன கநய் ஒறப்பு 1980 டபிள்யூ.ஹச்.ஓ. 

அமலிப்பு 

USA 

சன்னம்ன கநய் அறக்ேப்பட்டது       

ஸ்படபேஸ்கேப் 1819 கன் கயனக் பின்ஸ் 

உைில் உமயொகும் சப்தம் ொடித்துடிப்பு சுயொசம் 

கண்ைியது 

      

ஸ்ட்பப்கடனசன் 1944 பசல்ன் 

லக்கன் 

USA 

லும்புயக்ே கநய்க்ேன ேர்ப்பு யந்து       

சந்ேடிக் ஆண்டிென் 1917 யண்ஸ்படய்னர் USA 

படனசன் 1950 ஃபின்கய ய 

ற்மலர்ேள் 

USA 

னேக்ஸன் 1919 ட்லர்ட் ேல்லின் 

பேண்டல் 

USA 

டதபொனிடு சுபப்ினொல் சுபக்கப்டும் முக்கினப் பொமள்       

னேபஸ் லக்ஸன் 1909 கெ. நகேல் பின்ஸ் 

லக்ஸகனசன் (ேடுப்பு யந்து) 1796 ட்லர்ட் பென்னர் பிரிட்டன் 

ீசல்ஸ் ேடுப்பு யந்து 1963 ன்டர்ஸ் USA 

பனின்ெட்டிஸ் ேடுப்பு யந்து 1987 ேர்டன் ட் ல் 

ேன்னட் யப் 

USA 

கபயக ேடுப்பு யந்து 1954 கெனஸ் சல்க் USA 

கபயக பசட்டு யந்து (லய் லறே) 1960 ஆல்பர்ட் சபின் USA 

கபிஸ் ேடுப்பு யந்து 1885 லூிஸ் பஸ்டிர் பின்ஸ் 

சன்னம்ன ேடுப்பு யந்து 1776 பென்னர் பிரிட்டன் 

னலயெ 1892 இலகனவ்ஸ்ே ய 

பபெர்னிக் 

பநேர்யண்டு 

டயபடசப் ற்ி அிமம் அியினல்       

னலட்டன்  1913 ம்ச பேல்யம்ää 

ம். கடலிஸ் 

USA 

னலட்டன் பி1 1936 கனட் ர்பி USA 

னலட்டன் ச 1919 ஃப்கய்யக் 

கஹயஸ்ட் 

நர்கல 

னலட்டன் டீ 1925 பக் ேல்யம் USA 

னலட்டீன் கே 1938 படய்ச டம் USA 

பலஸ்டர்ன் னசன்டிபிக் பேஃப்பி 460-

370  
ஹப்கபேடஸ் ேகக்ேம் 

கே 200-

100  
பேஞ்சய இந்ே 
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