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அனத்து உனிரிங்களுக்கும் கற்று, தண்ணரீ், நற்றும் உனிர் ினமப்தற்க உணவு 

பன் ச பதனயன கூறுகள் பதனய. ங்கள் யமக்கந அடிப்னைனில், ம் 

சுயசம், குடிப்து நற்றும் சப்ிடுயதன் மூம் இந்த கூறுகன உறுதப்டுத்துகபம். 

பதனயன உறுப்புகள் சுற்பட்ை அனநப்பு மூம் ம் உைல் சசல்கள் நற்றும் 

தசுக்களுக்கு சசல்ப்டுகது. 

நித சுற்னநப்பு முனனந நற்றும் அதன் உட்பு உட்பு பக்குயபத்து முனனந 

பன்யற்னப் ற் ம் அனம். 

நித சுற்றோட்ட அமநப்பு 

உைல் ஒவ்சயரு பதனயன உறுப்புகனமம் சுற்மள் ஒரு அனநப்பு. 

அயசனந கங்கனப் பப்புயதற்கக, ஒரு தூதுயருக்கும் தூதருக்கும் ஆதபவு 

பதனயப்டும் னத பதனயப்டுகது. பநலும், நித சுற்னநப்பு முன இந்த 

சகள்னகனில் சசனல்டுகது. 

இதனம் 

யனிற்றுப் குதக்கு இைது க்கநக சது சஞ்சுக்கு அருபக அனநந்துள் தனசக் குமல். 

இது ம் உைன் சதைர்ச்சனக சசனல்டும் நது உைன் நகவும் முக்கனந 

அங்கநகும். நித இதனம் ஆக்ஸஜபற்ப்ட்ை இபத்தம் நற்றும் 

ஆக்ஸஜபற்நனைதல் ஆகனயற்ல் ஈடுட்டுள் ன்கு அனகக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து. பநல் இபண்டு அனகள் ஆட்ரின  அனமக்கப்டுகன். 

நித சுமற்சக்கல் முனனது நீன், ஊர்ய பன் யிங்குகன யிை நகவும் 

பநம்ட்ைது. நித உைல் இபத்தம் இபண்டு முன இதனத்தல் சுமற்றுகது. பய, 

நிதர்கில் புழுக்கள் இபட்னைனர் சுமற்ச ன்று அனமக்கப்டுகன். 

இதனம் அடுக்குகள் 

இதல் மூன்று அடுக்குகள் உள்: 

நறனோக்கோர்டினம் - நபனைப்பு இதன தனச சசல்கள் நற்றும் நர்பு சுயர் நற்றும் டுத்தப 

அடுக்குகன உருயக்குகன். 



 

 

 

இபத்தம் நற்றும் அதன் சுமற்சி 

 

 

எிகோர்டினம் - சசல்கள் சயிப்பு அடுக்னக ிகர்டினம்  அனமக்கப்டுகது 

நற்றும் இபண்ையது அடுக்கு இது சுற்றுப்பு சூழ்ன நற்றும் இதனத்னத 

துகக்கது. 

எண்ட்கோர்டினம் - ண்பைகர்டினம் பகடுகள் இதனத்தன் உள் சுயர். 

1. பரிகோர்டினம் 

இதனத்னதச் சுற் ஒரு ர்ச்சத்து ஒரு யிதந மூடுதக உள்து. இது ஒரு 

தித்துயந சவ்வு நற்றும் உபய்வுகன தயிர்க்க சரிகதரினல் இைத்தல் 

இதனத்னத உனவுகது. சரிகர்டினத்தல் இபண்டு ிபத்தபனக அடுக்குகள் உள், 

 உஞ்சும் அடுக்கு பபடினக இதனத்னத உள்ைக்குகது. 

 ரிட்ைல் பனர் ஒரு குழுயக அனநகது. 

  

2. ஹோர்ட் யோல்கள் 

இதன சுயரில் மூன்று அடுக்குகள் உள்:  

எிகோர்டினம்  - இது இதனத்தன் நகப்சரின அடுக்கு நற்றும் சவ்வு அதன் சநல்ன 

அடுக்னக துகக்கது நற்றும் சயிப்பு அதன் ிரினய உனவுகது.  

நறனோர்கோர்டினம் - இது தனச தனச நற்றும் தனச தசு. இது தடிநன் நற்றும் ங்கிப்பு 

ையடிக்னகக்கு சறுப்ிக்கது.  

எண்றடோக்கோர்டினம் - இது இதனத்தல் உள் பகடுகள் நற்றும் இபத்தம் உனதல் 

நற்றும் இபத்தக் குமய்கன உருயக்குயனதத் தடுக்கது. 

3. ஹோர்ட் றசம்ர்ஸ் 

ன்கு அனகள் கபம குப்ிைப்ட்டுள்:  

 இைது தர்ப்பு 

 யது ட்ரினம் 

 இைது முனனம் 
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 யது முனனம் 

அட்ரினோ சநல்ன, குனய தனச சுயர்கள் நற்றும் ஊசட்ைங்கள் யிை சனதக 

இருக்கும். சரின பம்புகல் இதனத்தற்கு டுத்துச்சசல்ப்டும் இபத்த-சறுதல் 

அனகள் இனய. 

பயன்டிரிிகள் சரின நற்றும் அதக தனசனல் அனகன உந்த நற்றும் இபத்த 

ஓட்ைத்தற்கு சயிபன தள்ளும். இனய இபத்த ஓட்ைத்னத சுத்தகரிக்கும் சரின 

தநிகளுைன் இனணக்கப்ட்டுள். 

யது சயன்ட்ரிக் நற்றும் யது குட்டி இைது அனகன யிை சனது. அயர்கின் 

சுயர்கில் இைது குதமைன் ஒப்ிடுனகனில் குனய தனசகள் இருக்கன், 

பநலும் அவு பயறுடு அயற்ன் சசனல்டுகன அடிப்னைனகக் சகண்ைது. 

யது புத்தல் இருந்து இபத்த ஓட்ைம் யமனக தனபனபீல் சுமற்சனின் ஊைக மம் 

பது, இைது அனகிருந்து இபத்தம் முழு உைலுக்கும் உந்தப்டுகது. 

 

இபத்தம் 

உணவு, ஹர்பநன்கள், ீர், கற்று நற்றும் ி பதனயன சருட்கன உைன் 

ல்பயறு கங்களுக்கு சுற்லும் முக்கன ங்கு யகக்கும் தபய இனணப்பு தசு. இபத்த 

ங்கள் ன்று அனமக்கப்டும் குப்ிட்ை யமகில் இபத்த ஓட்ைம் பவுகது. 

ல்பயறு உைல் கங்களுக்கு இபத்தம் சகடுப்தல் ஈடுட்டுள் உறுப்பு இதனம். இபத்த 

அணுக்கள், இபத்த ிஸ்ந, புபதங்கள் நற்றும் உப்புக்கள் ஒன்க நித இபத்தத்னத 

உருயக்குகன். இபத்த கனய: 

 ிஸ்ந, இபத்தத்தன் தபயப் குதனது 90% தண்ணனீப உருயக்குகது. 

 இபத்த அணுக்கள், இபத்தத்தன் தைந குத. 

மூன்று யனகன இபத்த அணுக்கள் உள், 

இபத்த சியப்ணுக்கள் (RBC) / எரித்றபோமசட்டுகள்: அனய முக்கனநக உைன் 

ல்பயறு குதகளுக்கு ஆக்ஸஜன், உணவு, நற்றும் இதப சருட்கன டுத்துச் 

சசல்கன். இந்த இபத்த அணுக்கள் உைருந்து கமவுகன ீக்குயதன் மூம் 

சசனல்டுகன். 
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பயள்ம இபத்த அணுக்கள் (WBC) / ிறகோமசட்டுகள்: இனய துகப்புக்கு சப்பு. 

அயர்கள் உைல் உள் சயிட்டு துகள்கள் தபக பபை. 

தட்டுக்கள் / த்றபோம்றோமசட்கள்: கனத்தன் அல்து சயட்டுக்கத்தல் பத்தத்னத 

உஞ்சுயதல் ிபட்சட்டுகள் உதவுகன். 

இபத்த குமோய்கள் 

இபத்த ங்கள் இபத்தத்தன் ஒரு குதனிருந்து உைன் சயவ்பயறு குதகளுக்கு 

சசல்லும் னதகள் ஆகும். தநி நற்றும் பம்புகள் உைன் இபத்த ஓட்ை அனநப்பு 

இபண்டு யனகன இபத்த ங்கள். 

 தநிகள் இதனத்தருந்து உைன் ல்பயறு குதகளுக்கு 

ஆக்ஸஜபற்ப்ட்ை இபத்தத்னத அனுப்பும் இபத்தக் குமய்கள் ஆகும். அனய 

தடிந, நீள்தன்னந சகண்ைனய, பநலும் சறுகுமய்கள் ன்று 

அனமக்கப்டும் இபத்தக் குமய்கின் சன ினணனநக ிரிக்கப்டுகன். 

 பம்புகள் இபத்த ங்கக இருக்கன், உைன் ல்பயறு கங்கனச் 

சுத்தகரிப்தற்கக இதனத்தற்கு இபத்தத்னத கனபத்து யிடுகன். அயர்கள் 

சநல்ன, நீள் நற்றும் பதல் பநற்பப்ில் சருக்கநக உள். 

 தசுக்கள் நற்றும் இபத்தம் ஆகனயற்ற்கு இனைனில் உள் இபசன நற்றும் ீர் 

நறுயனத இது அனுநதக்கது. அயர்கள் நக சநல்ன நற்றும் சனயர்கள். 

இபத்த ரிநற்ம் இபத்த தசுக்கள் நற்றும் தனசர்கள் இனைபன 

னைசறுகது. இந்த சசனல்டு பகிரி டுக்னககில் னைசறுகது. 

இனணப்பு தசுக்கள் ப்பதயது கணப்டுகன். 

 சனுசய்டுகள் அனய லும்பு நஜ்னஜ, கல்லீபல் நற்றும் நண்ணனீபனில் 

அனநந்துள் நகக் குனந்த ங்கள். 

ிணீர் 

நித சுற்னநப்பு அனநப்பு ணீர் ப்டும் நற்சரு உைல் தபயம் சகண்ைது. இது 

தசு தபயம் ன்றும் அனமக்கப்டுகது. இது உப்பு, புபதங்கள், ீர் பன்யற்ன 

உள்ைக்கன ஒரு நற் தபயநகும். இது தசுக்கில் உள் உணவு 

இனைசயிகளுக்கு இனைனில் சசல்லுடினகும் உணவு நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

உணவுகன சுற்மம் உஞ்சும். 

இபத்த ோங்கின் அடுக்குகள் 
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இரு தநிகள் நற்றும் பம்புகள் ஆகன மூன்று அடுக்குகள் உள். 

மடோோ இண்டீநோ: இது தநிகள் நற்றும் பம்புகின் உட்பு நற்றும் சநல்ன 

அடுக்குகில் ஒன்கும். இது உட்பு உனிபணுக்கன உள்ைக்கனது. அயர்கள் இபத்த 

ஓட்ைத்துைன் பபடி சதைர்ில் உள்ர். இது தட்னைனது மூன்று அடுக்குகனக் 

சகண்டுள்து. அதயது உள் அடுக்கு, நத்தன அடுக்கு, நற்றும் சயி அடுக்கு. 

ட்யூின நீடினோ: இது தநிகின் தடிந அடுக்குகில் ஒன்கும். கப்ல் தன 

கட்டுப்டுத்த அதன் சசனல்டு ஆகும். இது இனணப்பு தசு நற்றும் சக்கனபடு 

சருட்கள் உள். 

ட்யூின பயிப் டம்: இது கப்ல் தன கட்டுப்டுத்துகது. இது சதி 
ஊைகங்கல் சூமப்ட்டுள்து. இது சகஜன உள்ைக்கனது, பநலும் நீயல் 

ஆதரிக்கப்டுகது. 

  

 


