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      = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp. 
rf;fuhk;ghisak;> vyr;rpg;ghisak;>  

jpUr;nrq;NfhL(t)> ehkf;fy; - 637 202 

            nry;: 99655-31727, 99655-35967 

             ,uz;lhk; ,ilg;gUtj; Nju;T etk;gu; -2019  
            TENTATIVE ANSWER KEY 

tFg;G : 12k; tFg;G          Njjp : 11.11.19 
ghlk;  : tpyq;fpay;      kjpg;ngz;fs; : 50  

tpdh 
vz; 

tpil Fwpg;G kjpg;ngz;f
s; 

 gFjp - m 10 x 1 = 10 
rhpahd tpiliaj; Njh;e;njLj;J vOJf. 
1.  இ) கரும்ாலக்கழிவுகள் 1 

2.  ஆ) லைக்ளாஸ் ளாரின் A – டிலபக்ளகாடெர்நா ாலிஸ்ளாபம் 1 

3.  ஆ) ாக்ளெட் டாதித்தல் 1 

4.  இ) நபபுப் டாறியினல் ஒப்புதல் குழுநம் 1 

5.  அ) அ நற்றும் ஆ ைரி. ஆ, அ விற்கா ைரினா விக்கநாகும். 1 

6.  ஈ) ADA குலாடு 1 

7.  ஈ) கிர்ந்து யாழுதல் 1 

8.  அ) உயிரி நலவு 1 

9.  அ) ைார்ஸ் ல்ென் 1 

10.  அ) துவி ண்டு நற்றும் கெல் ைாநந்தி  - உதவி டறும் யாழ்க்லக 1 

 gFjp – M (VNjDk; ehd;F tpdh vz;.14 fl;lhak;) 4 x 2 = 8  
11.   இரு ளயறு சிற்றிங்களுக்கு இலெளன  உள்  இவ்யலகத் டதாெர்பில் ஒரு 

சிற்றிம் ‚ஒட்டுண்ணி‚ வும் நற்டான்று ‚விருந்ளதாம்பி‚ வும் 

அலமக்கப்டும்.  

 ஒட்டுண்ணி, விருந்ளதாம்பிலனப் ாதிப்தன் மூம் லெகிது. 

1 
 
 
 
1 

12.   நண்ணின் தாய்ப்டாருா ாலகளிலிருந்து நண் உருயாகின்து.  

ாலகள், காநிலக் காபணிகால் சிலதவுற்று நண்ணாக நாறுகிது.  

இலய மூநண் ப்டும். 

 நண் உருயாக்கம் நண்ணின் ளதாற்ம் ப்டும். 

 
1 
 
 

1 
13.  இனற்லகனாக உள் அல்து நபபினல் நாற்ம் டைய்னப்ட்ெ நுண்ணுயிரிகலக் 

டகாண்டு, நாசுடுத்திகல குலப்தும் அழிப்தும் உயிரினத் தீர்வு ப்டும். 

 
2 

14.  ஒரு லிட்ெர் நீரிலுள் அலத்து கரிந டாருட்கலயும் ஆக்சிஜளற்ம் 

டைய்யதற்கு ாக்டீரினாயால் னன்டுத்தப்டும் ஆக்சிஜன் அளய ‛உயிரின 

ஆக்சிஜன் ளதலய‛ ப்டும். 

 
 
2 
 

15.  ான்கு யலகனா லைா ளைாதலகள் உள்.   

 ளபடி லைா  

 நலமுக லைா  

 இலெனடுக்கு லைா  

  ளாட்டியிடும் லைா  

 
1 
 
 
1 
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16.   விங்கு காக்கம் ன்து  ஒரு உயிரியிலிருந்து நபடாத்த  

உயிரிகல இனற்லக முல அல்து டைனற்லக முலயில் உருயாக்குயது 

ஆகும்.   

 இனற்லகயில்  உயிரிங்கள் காக்கம் னும் ாலிலி இப்டருக்க 

முலலன ளநற்டகாள்கின். 

1 
 
 
 
1 

17.   டீைல் ஞ்சின்களில் ந்த நாற்மும் டைய்னாநல் ளனாடீைலப் 

னன்டுத்தாம். 

 டட்ளபாலினம் ைார்ந்த டீைல் ரிடாருல ஒப்பிெம் ளாது தூன ளனாடீைல் ஒரு 

ச்ைற், உயிரின சிலதவிற்கு உள்ாகக் கூடின குலந்த அவு காற்று 

நாசுடுத்திகலக் டகாண்ெ ரிடாருாகும். 

1 
 
 
1 
 

18.   டரும்ாா  டைல் உயிரிகளில் காணப்டும் ளயறுாடு அலெனாத 

டைல்கள் ‚தண்டு டைல்கள்‚ ஆகும்.   

 இலய  நலமுகப்பிரிவுகளுக்கு உட்ட்ொலும் தங்கது ளயறுாடு 

அலெனாத் தன்லநலனத் டதாெர்ந்து பாநரித்து யருகின். 

1 
 
 
1 

 gFjp – , (VNjDk; ehd;F tpdh vz;.22 fl;lhak;) 4x3=12 

19.   பிப்பு வீத அதிகரிப்ால் இக்கூட்ெ அவு அதிகரிக்கிது.  பித்தல், 

டாரித்தல், முலத்தல் அல்து பிவுறுதல், ஆகின டைல்களின் காபணநாக 

புதின உயிரிங்கள் உருயாயலத டயளிப்டுத்துயளத பிப்பு வீதம் ஆகும்.   

 இப் டருக்கத்தின் இபண்டு முக்கின காபணிகள் கருவுறும் தின் நற்றும் 

இப்டருக்கத் தின் ஆகினலய ஆகும்.  பிப்பு வீதத்லத சீபலநக்கப்ொத 

பிப்பு வீதம் மூம் டயளிப்டுத்தாம்.  சீபலநக்கப்ொத பிப்பு வீதம் ன்து 

ஒரு குறிப்பிட்ெ காத்தில் ஒரு டண் உயிரிக்குப் பிக்கும் உயிரிகளின் 

ண்ணிக்லக ஆகும். 

 பிப்பு வீதம் (b) = 
குறிப்பிட்ட காலத்தில் பிறப்பு எண்ணிக்கக

சராசரி  இனக்கூட்டம்  

 
1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

20.   சி ைநனம், விங்கிங்கள் இெம்டனர்ந்து டைல் இனாத சூமலில், சூமல் 

அழுத்தத்திலிருந்து விடுெ டைனற் நிலத்தன்லநலன 

ளநற்டகாள்கின்.   

 சி கபடிகள் குறிர்காங்களில் குளிர் உக்கத்லதயும்,  

 சி த்லதகள் நற்றும் மீன்கள் டயப்ம் டதாெர்ா பிபச்சிலகளிலிருந்து 

ளநற்டகாள்கின். 

1 
 
 
1 
 
1 

21.   சி குமந்லதகளில், ADA குலாட்லெ, ம்பு நஜ்லஜ நாற்று சிகிச்லை 

மூம் குணப்டுத்தாம்.  இதில், குலாடுலென ளாய்த்தலெ டைல்கல 

டகாலெனாளிெமிருந்து டப்ட்ெ நா ளாய்த்தலெ 

டைல்கலக்டகாண்டு திலீடு டைய்னப்டுகிது.  சி ளானாளிகளில், டாதி 

திலீட்டு சிகிச்லை முலனாக, டைனல்நில ADA ளானாளியின் உெலில் 

டைலுத்தப்டுகிது. 

  நபணு சிகிச்லையின்ளாது, ளானாளியின் இபத்தத்திலிருந்து 

லிஃளாலைட்டுகள் பிரித்டதடுக்கப்ட்டு, ஒரு ஊட்ெ யர்ப்புஊெகத்தில் 

யர்க்கப்டுகிது.  ADA டாதி உற்த்திக்குக் குறியீடு டைய்யும் நா, 

டைனல்நில நனித நபணுயா ADA cDNAலய டபட்ளபாலயபஸ் 

கெத்தியின் உதவியுென் லிம்ளாலைட்டுகளுக்குள் டைலுத்தப்டுகிது.  

இவ்யாறு நபபுப்டாறியினல் டைய்னப்ட்ெ லிம்ஃளாலைட்டுகள் மீண்டும் 

ளானாளியின் உெலினுள் டைலுத்தப்டுகிது.   

 

 

 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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 இலய, சி காளந உயிர்யாழ்யதால் குறிப்பிட்ெ கா இலெடயளியில், நபபுப் 

டாறியினல் டைய்னப்ட்ெ லிம்ளாலைட்டுகல மீண்டும் மீண்டும் டைலுத்திக் 

டகாள் ளயண்டும்.  லும்பு நஜ்லஜயிலிருந்து டுக்கப்ட்ெ ADA 

நபணுக்கல ஆபம்கட்ெ கருநில டைல்களுக்குள் டைலுத்துயதன் மூம் 

இந்ளாலன நிபந்தபநாகக் குணப்டுத்த இனலும். 

 
 
1 
 
 
 
 

22.   

உெற்டைல் நபணு சிகிச்லை இச்டைல் நபணு சிகிச்லை 

சிகிச்லைனளிக்கும் நபணுக்கள் 

உெற்டைல்களுக்குள் 

நாற்ப்டுகின். 

சிகிச்லைனளிக்கும் நபணுக்கள் 

இச்டைல்களுக்குள் 

நாற்ப்டுகின். 

லும்பு நஜ்லஜ டைல்கள், இபத்த 

டைல்கள், ளதால் டைல்கள் ளான் 

டைக்ளுக்குள் நபணுக்கள் 

டைலுத்தப்டுகிது. 

அண்ெடைல்கள் நற்றும் விந்து 

டைல்களுக்குள் நபணுக்கள் 

டைலுத்தப்டுகின். 

பிந்லதன தலமுலக்கு ண்புகள் 

கெத்தப்டுயதில்ல. 

பிந்லதன தலமுலக்கு ண்புகள் 

கெத்தப்டுகின். 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

23.   ளசில்ஸ் துரிஞ்சினன்சிஸ் ன்து நண்ணில் யாழும் ாக்டீரினம் ஆகும்.  

இது கிலப ொக்சின் ன் ச்சில டற்றிருப்தால் உயிரினத் தீங்குயிர் 

அந்த ச்சில ளதாற்றுவிக்கும் குறிப்பிட்ெ ஜீல ாக்டீரினாவிலிருந்து 

பிரித்டதடுத்து நபபு டாறியினலின் துலணளனாடு தாயபத்திற்குள் டைலுத்தி 

பூச்சி திர்ப்புத்தின் டகாண்ெ தாயபத்தில ஆய்யார்கள் 

உருயாக்கியுள்ர்.  .கா. Bt-ருத்தி. 

  பூச்சியிங்களுக்கு திபாக டெல்ொ ண்ளொொக்சின் வில புரின யல்து.  

இவ்யலகப் பூச்சிகள் இந்த ச்சுப் டாருட்கல உட்டகாள்ளும்ளாது 

காபத்தன்லநயுள் டைரிநா நண்ெம் கலனாத டிகப் புபதத்தில 

கலபயும் புபதநாக நாற்றுகிது.  இந்த ச்சு குெல் டைல்லுக்குள் புகுந்து 

குெலினக்கத்லத டைனலிமக்கச் டைய்கிது.  இதால் உண்ணுயலத 

நிறுத்தும் பூச்சிகள் ட்டினினால் இக்கின். 
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1 
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24.  மூன்ாம் நில சுத்திகரிப்பு : 

 கழிவு நீலப மீண்டும் னன்டுத்துயதற்கும், நறு சுமற்சி டைய்யதற்கும் 

அல்து இனற்லகனா நீர் நிலகளில் கப்தற்கும் முன்ாகச் 

டைய்னப்டும் இறுதி சுத்திகரிப்ள மூன்ாம் நில சுத்திகரிப்பு 

ப்டும்.  இதால் கழிவுநீரின் தபம் ளநம்டுத்தப்டுகிது.  

இம்முலயிால் லட்பஜன் நற்றும் ாஸ்பஸ் ளான் மீதமுள் 

கனிநச் கூட்டுப் டாருட்களும் நீக்கப்டுகின்.  
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  பு ஊதாக்கதிபகள் நீரின் தபத்லத ாதிக்காநல் அதில் உள் 

நுண்ணுயிரிகல நட்டும் டைனலிமக்கச் டைய்யதால் அலய சிந்த 

டதாற்று நீக்கினாக டைனல்டுகின்.   

 பு ஊதாக்கதிர்களில் ளயதிப்டாருட்கள் இல்ாததால் அது 

தற்ளாலதன குளாரிளற்ம் டைனல்முலக்கு சிந்த நாற்ாக 

அலநயும்.  ளநலும் குளாரினுக்கு திர்ப்புத் தின் டற்றுள் 

நுண்ணுயிர்கா கிரிப்ளொஸ்ளாரிடினம் நற்றும் ஜினார்டினா 

ஆகினயற்லயும் பு ஊதாக்கதிர்கள் டைனலிமக்கச் டைய்கின். 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

25.   ஒற்லடைல்புபதம் ன்லய உண்ணத்தகுந்த ஒரு டைல் நுண்ணுயிரினா 

ஸ்லருலிா ளான்யற்லக் குறிக்கிது.  

  ாசிகள், ஈஸ்ட், பூஞ்லை (அ) ாக்டீரினா ளான்யற்ல தனினாகளயா (அ) 

கந்ளதா (அ) ளைர்த்ளதா யர்த்து அதிலிருந்து கிலெக்கும் புபதத்லத 

உணவின் உட்டாருாகளயா (அ) புபதத்திற்கு நாற்று உணயாகளயா 

டுத்துக் டகாள்ாம்.  இலய நனிதர்கள் உண்தற்கு ற்லய.  

கால்லெத் தீயநாகவும் னன்டுத்தாம். 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 

26.   

   டகான்றுண்ணி இலப 

1. ஒரு விங்கு நற்டாரு விங்லக டகான்று 

உணயாக உட்டகாள்யது டகான்றுண்ணி 

ப்டும். 

டகான்றுண்ணிகால் 

டகால்ப்ட்டு 

உண்ணப்டுலய இலப 

ஆகும். 

2. டகான்றுண்ணி இலபலனவிெ அவில் 

டரினதாகும். 

இலப டகான்றுண்ணிலனவிெ 

அவில் சிறினதாகும். 

.கா. சிங்கம் ஒரு டகான்றுண்ணினாகும். .கா. நான் ன்து சிங்கம் 

நற்றும் புலிகளின் இலபனாகும். 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 பகுதி  -ஈ 4x5=20 

27. 
நண்ணின் ண்புகள்  

1. நண்ணின் னம் (Soil texture) – நண்ணில் உள் துகள்களின்அலயப் 

டாறுத்தது நண்ணின்னம் அலநகிது. நண்துகள்களின்அவின்அடிப்லெயில் 

நணல், யண்ெல் நற்றும் களிநண்  நண்யலககள்காணப்டுகிது.  

2. நண்புலபலந(Porosity) – ஒரு குறிப்பிட்ெகஅவு உள் நண்ணின், 

துகள்களுக்கு இலெளனஉள் இலெடயளி புலபடயளி (Pore space) ப்டும். 

அதாயது புலபடயளிகால் நிபம்பியுள் நண்ணினுலென க 

அவின்ஒட்டுடநாத்த ருநனின்ைதவீதளநநண்புலபலநஆகும்  

3. நண்ணின் ஊடுருய விடும் தன்லந(அ) உட்புகவிடும் தன்லந(Permeability) – 

புலபடயளி ஊொகநீர்மூக்கூறுகள்கர்யலததீர்நானிக்கும் நண்ணின்தன்லந, 

நண்ணின் ஊடுருய விடும் தன்லநப்டும். நண்ணின்ஊடுருய விடும் 

தன்லநபுலபடயளியின்அவிலளபடினாகச் ைார்ந்துள்து. நண்ணின்நீலபப் 

பிடித்து லயக்கும் தின்நண்ணின்ஊடுருய விடும் தன்லநக்கு திர்விகிதத்தில் 

உள்து.  

4. நண்டயப்நில – நண்சூரினனிெமிருந்தும், சிலதயும் 

கரிநப்டாருட்களிலிருந்தும் நற்றும் புவியின்உட்புத்திலிருந்தும் டயப்ஆற்லப் 

டறுகிது. நண்ணின்டயப்நில, விலதகள்முலப்லதயும், 

ளயர்கள்யர்யலதயும் நற்றும் நண்ணில் யாழும் நுண்ணின நற்றும் டரின 

உயிரிங்களின்உயிரினல் டைனல்கலயும் ாதிக்கிது.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

                             
www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

SHRI VIDHYABHARATHI MATRIC HR.SEC SCHOOL.99655-31727 

5. நண்நீர் – நண்ணில் காணப்டும் நீர்முக்கினநா கலபப்ாாகவும், கெத்தும் 

காபணினாகவும் டைனல்டுயது நட்டுநல்ாது நண்ணின்னம், 

நண்துகள்களின்கட்ெலநப்பு ஆகினயற்லயும் பாநரித்து, ல்ளயறு தாயபங்களும் 

விங்குகளும் யாமத்தகுதினா யாழிெங்காகநாற்றுகின். 

 

1 

 (my;yJ) 
  

‘S’ யடிய யர்ச்சி யலவு ‘J’ யடிய யர்ச்சி யலவு 

சி இக்கூட்ெங்களில் 

டதாெக்கத்தில் உயிரிங்கள் 

ண்ணிக்லக மிக 

டநதுயாகவும், பின் 

ளயகநாகவும் உனர்ந்து, பின்பு 

சுற்றுச்சூமல் தலெகளின் 

அதிகரிப்ால் டநதுயாகக் 

குலந்து யர்ச்சி ளயகம் 

ைநநிலலன ட்டிடதாெர்ந்து 

பாநரிக்கப்டுகிது. 

இவ்யலக யர்ச்சி S 

யடியத்லதக் டகாடுக்கின்து. 

ஒரு இக்கூட்ெத்தின்அவு விலபந்து 

டருகிக் டகாண்டிருக்கும் ளாது, 

சுற்றுச்சூமல் தலெ அல்து திடீடபத் 

ளதான்றும் கட்டுப்டுத்தும் காபணிகள் 

ஆகினயற்ால் யர்ச்சி விகிதம் 

உெடினாகத் தலெ டைய்னப்டுகிது. 

இலய J யடிவிா யர்ச்சிலனக் 

டகாடுக்கின். நலமக் காங்களில், 

நிலன பூச்சி யலககளின் 

ண்ணிக்லக உெடினாக 

அதிகரிக்கும்,  
நலமக்காங்களின் முடிவில் அலய 

நலயும்.  
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28.   1970களின் பிற்குதியில் டி.ன். நறுளைர்க்லகத் டதாழில் 

நுட்த்லதப்னன்டுத்தி இன்சுலின் உற்த்தி டைய்னப்ட்ெது. இத்டதாழில் 

நுட்த்தில், நனிதஇன்சுலினுக்கா நபணு,.ளகா  லயின் பிாஸ்மிட்டில் 

நுலமக்கப்டுகிது.  

 ஒரு தலலந யரிலைலன (leader sequence) முன்பும் டகாண்டு அலதத் 

டதாெர்ந்த‘A’ நற்றும் ‘B’ துண்ெங்கள் (ைங்கிலிகள்) நற்றும் அயற்ல 

இலணக்கும் ‘C’ ன்னும் மூன்ாயது ைங்கிலி ஆகினயற்ால் ஆ 

முன்ளாடி ாலிடப்லெடு ைங்கிலினாக முதன்லந-முன்ளாடி இன்சுலின் 

(Pre-Pro Insulin) உருயாகிது.  

 டநாழி டனர்ப்புக்குப்பின் தலலந யரிலையும் ‘C’ ைங்கிலியும் டயட்ெப்ட்டு 

நீக்கடுயதால், ‘A’நற்றும் ‘B’ ைங்கிலிகள் நட்டும் ஞ்சுகின். டி.ன். 

நறுளைர்க்லகத்டதாழில் நுட்த்தால் உருயாக்கப்ட்டு நனிதனுள் 

டைலுத்தப்ட்ெமுதல் நருந்துப்டாருள் இன்சுலின் ஆகும்.  

 1982 ல் ைர்க்கலபளாலனக் குணப்டுத்துயதற்காக இந்த 

இன்சுலிலப் னன்டுத்த அனுநதினளிக்கப்ட்ெது. 1986ல் 

‘ஹியுமுலின்’ (Humulin) ன்னும் யணிகப் டனளபாடு, ைந்லதயில் நனித 

இன்சுலின் விற்ல டைய்னப்ட்ெது. 
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புதினதலமுலத் தடுப்பூசிகல உருயாக்கடி.ன். நறுளைர்க்லகத் டதாழில் நுட்ம் 

னன்டுகிது. இம்முலயின் மூம், ாபம்ரினத் தடுப்பூசி உற்த்தி 

முலகளிலிருந்தயபம்புகலக் கெக்கஇனலும்.  

யமக்கநா லெமுலகளில் உற்த்தி டைய்னப்டும் தடுப்பூசிகளுென் ஒப்பிடும்ளாது, 

நறுளைர்க்லகத் தடுப்பூசிகள் சீபா தபத்துென் குலயா க்கவிலவுகலக் 

டகாண்டுள். நறுளைர்க்லகத் தடுப்பூசிகளின் ல்ளயறு யலககாய:  

i) துலண அகு தடுப்பூசிகள்  

ii) யலு குலக்கப்ட்ெநறுளைர்க்லகத் தடுப்பூசிகள்  

iii) டி.ன். தடுப்பூசிகள்  

துலண அகு தடுப்பூசிகள் (Subunit vaccines)  

ளாயுண்ொக்கும் உயிரிலன, முழு உயிரினாகப்னன்டுத்தாநல், அவ்வுயிரியின் 

குதிகல நட்டும் னன்டுத்தித் தனாரிக்கப்டும் தடுப்பூசிகளுக்கு ‘துலண அகு 

தடுப்பூசிகள்’ ன்று டனர். புதினயலகதுலண அகு தடுப்பூசிகள் தனாரிக்கடி.ன். 

நறுளைர்க்லகத் த�ட ாழில் நுட்ம் ற்தாகும். இம்முலயில், ளாயுண்ொக்கும் 

உயிரியிலுள்புபதங்கள், டப்லெடுகள் நற்றும் அயற்றின் டி.ன்.க்கள் 

ஆகினகூறுகள் னன்டுத்தப்டுகின். தனாரிப்பில் தூய்லந, 

நிலப்புத்தன்லநநற்றும் ாதுகாப்ா னன்ாடு ஆகினலயஇவ்யலகத் 

தடுப்பூசிகளின் ன்லநகாகும்.  

யலு குலக்கப்ட்ெநறுளைர்க்லகத் தடுப்பூசிகள் (Attenuated recombinant vaccines)  

நபபினல்பு நாற்ப்ட்ெளாயுண்ொக்கி உயிரிகளில் (ாக்டீரினாஅல்து லயபஸ்) 

அயற்றின் ளாயுண்ொக்கும் தன்லநநீக்கப்ட்டு 

தடுப்பூசிகாகப்னன்டுத்தப்டுகின். ாக்டீரினாஅல்து லயபஸ்கல 

நபபுப்டாறியினல் நாற்ம் மூம் உயிருள்தடுப்பூசிகாகப்(live vaccines) 

னன்டுத்தாம். இத்தலகனதடுப்பூசிகள் ‘யலு குலக்கப்ட்ெநறுளைர்க்லகத் 

தடுப்பூசிகள்’ ப்டும்.  

டி.ன். தடுப்பூசிகள் (DNA vaccines) டி.ன். தடுப்பூசிகல நபபினல் ளாய்த்தடுப்பு 

முலனாகப்னன்டுத்தும் ஒரு புதினஅணுகுமுல1990ல் லெமுலக்கு யந்தது. 

டி.ன். மூக்கூறுகள் மூம் உெலில் தலெகாப்பு விலகள் தூண்ெப்டுகின். 

‘திர்ப்டாருள் தூண்டி புபதத்திற்கு’ (antigenic protein) குறியீடு டைய்யும் ஒரு 

நபணுலயடி.ன். தடுப்பூசி டகாண்டுள்து. இந்தநபணுலயபிாஸ்மிட்டுக்குள் 

டைலுத்தி, பின்ர்ஒரு இக்கு விங்கின் உெல் டைல்களுக்குள் 
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ஒன்றிலணனச்டைய்னப்டுகிது. உள்ளடைன்அந்தடி.ன்., திர்ப்டாருள் தூண்டி 

மூக்கூறுகல உருயாக்கடைல்களுக்கு உத்தபவிடுகிது. அவ்விதம் 

உருயாக்கப்ட்ெமூக்கூறுகள் டைல்களுக்கு டயளிளனகாணப்டுகின். டைல்கால் 

உருயாக்கப்ட்டு, சுதந்திபநா மிதந்து டகாண்டிருக்கும் இம்மூக்கூலக் காணும் 

நது தலெகாப்பு, தது யலுயா திர்ப்ல, திர்ப்டாருள் உருயாக்கத்தின் மூம் 

டதரிவிக்கிது. டி.ன். தடுப்பூசினால் ளாலன உருயாக்கஇனாது. டனில், இது 

ளாயுண்ெக்கும் நபணுவின் ஒரு குதி கல்கலளனடகாண்டுள்து. 

யடியலநக்கவும் நலியாக உற்த்தி டைய்யதற்கும் டி.ன். தடுப்பூசிகள் ளிதாலய. 

இவ்யாறு புதினடதாழில் நுட்முலகளின் மூம் உருயாக்கப்டும் தடுப்பூசிகள் 

உறுதினா ன்லநகலக் டகாண்டுள். அலயனாய: இக்கு 

புபதஉற்த்தி, நீண்டு நிலககும் ளாய்த்தலெகாப்பு நற்றும் 

குறிப்பிட்ெளாயுண்ொக்கிகளுக்கு திபா தலெகாப்பு விலகல குலந்தச்சு 

விலவுகளுென் விலபயாகத் தூண்டுதல் ஆகின.  

ைாக்களபாலநடைஸ் டைரிவிசிளனனும் ஈஸ்ட்டில், டொலெடிஸ் B புபப்பு 

திர்டாருள் தூண்டிக்கா (HbsAg) நபணுலயகாக்கம் டைய்து, துலண அகு 

தடுப்பூசினாக நறுளைர்க்லகடொலெடிஸ் B தடுப்பூசி உற்த்தி டைய்னப்டுகிது 
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முதல் நில சுத்திகரிப்பு : 

 யடிகட்டுதல் நற்றும் டினலயத்தல் மூம் கழிவு நீரிலிருந்து திெ, கரிந 

துகள்கள் நற்றும் கனிந டாருட்கல பிரித்டதடுப்து முதல் நில 

சுத்திகரிப்பில் அெங்கும். மிதக்கும் குப்லகள் டதாெர் யடிகட்ெல் முலயில் 

பிரித்டதடுக்கப்டுகின்.  
 நண் நற்றும் சிறு கற்கள் டினலயத்தல் முல மூம் நீக்கப்டுகிது. கீளம 

டிந்துள் அலத்து திெப் டாருட்களும் முதல் நில கைலெ 

உருயாக்குகிது. ளநள ளதங்கியிருப்து கங்கல் நீபாகும். முதல் நில 

கழிவு நீர்டதாட்டியிலிருந்து கங்கல் நீபாது இபண்ொம் நில 

சுத்திகரிப்பிற்கு டுத்துக் டகாள்ப்டுகிது.  
இபண்ொம் நிலசுத்திகரிப்பு (அ) உயிரின சுத்திகரிப்பு  

 முதல் நிலயில் உருயா கங்கல் நீர்டரின காற்ளாட்ெமுள் 

டதாட்டிகளுள் டைலுத்தப்டுகிது. அங்கு அலய இனந்திபங்களின் உதவியுென் 

டதாெர்ச்சினாக கக்கப்டுயதால் காற்று உட்டைலுத்தப்டுகிது. இதால் 

காற்று சுயாை நுண்ணுயிரிகள் தீவிபநாக யர்ந்து திபாக(Floc) 

உருயாகின். (இத்திபள் ாக்டீரினாத் டதாகுப்பும் பூஞ்லை இலமகளும் 

இலணந்து யலப் பின்ல் ளான் அலநப்ாகக் காணப்டும்) 

 இந்த நுண்ணுயிரிகள், யர்ச்சியின் ளாது கழிவுநீரில் உள் டரும்ங்கு 

கரிந டாருட்கல உட்டகாண்டு அழிக்கின். இது டருநவில் உயிரின 

ஆக்சிஜன் ளதலயலன(BOD) குலக்கின்து. (BOD- உயிர்ளயதின ஆக்சிஜன் 

ளதலய(அ) உயிரின ஆக்சிஜன் ளதலய) ஒரு லிட்ெர் நீரிலுள் அலத்து கரிந 

டாருட்கலயும் ஆக்சிஜளற்ம் டைய்யதற்கு ாக்டீரினாயால் 

னன்டுத்தப்டும் ஆக்சிஜன் அளய, ‚உயிரின ஆக்சிஜன் ளதலய‛ ப்டும். 

உயிரின ஆக்சிஜன் ளதலய குலயும் யலபகழிவு நீர்சுத்திகரிப்பு 

லெடறுகிது. கழிவு நீரில் உயிரின ஆக்சிஜன் ளதலய அதிகரிக்க 

அதிகரிக்க, கழிவு நீரின் நாசுடுத்தும் தன்லநயும் அதிகரிக்கிது.  

 கழிவு நீரில் உள் உயிரின ஆக்சிஜன்ளதலய குறிப்பிெத் தக்க அவு 

குலந்தவுென் அந்த நீர் கீழ்டியாதல் டதாட்டிக்குள் அனுநதிக்கப்டுகிது. 

இதால் ாக்டீரினாதிபள் கீளமடிகிது. இந்தப் டிவு டைறிவூட்ெப்ட்ெ கைடு 

(Activated Sludge) ப்டுகிது. அந்த டைறிவூட்ெப்ட்ெ கைடின் ஒரு சிறு குதி 

காற்ளாட்ெமுலென டதாட்டிக்குள் மீ டைலுத்தப்ட்டு, மூ 

நுண்ணுயிரிகாகப் னன்டுத்தப்டுகிது.  

 பிகு மீதமுள் அலத்து டைறிவூட்ெப்ட்ெ கைடுகளும் காற்றில்ா சுயாைகைடு 

சிலதப்ான் ன்னும் டரின டதாட்டியினுள் டைலுத்தப்டுகிது. அதிலுள் 

காற்ற் சுயாைத்லத ளநற்டகாள்ளும் ாக்டீரினாக்கள், கைடிலுள் ாக்டீரினா 

நற்றும் பூஞ்லைலன டைரிநாம் டைய்கின். அவ்யாறு டைரிநாம் 

லெடறும் ளாது ாக்டீரினாக்கள் மீத்ளதன், லெட்பஜன் ைல்லடு நற்றும் 

கார்ன்லெஆக்லைடு யாயுக்கலயலன உற்த்தி டைய்கின். 

இவ்யாயுக்கள உயிரின யாயு (Biogas) லய உருயாக்குகின். ளநலும் 

இந்த உயிரின யாயு ஆற்ல் மூாதாபநாகவும் னன்டுகின்து. 
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(அல்து) 

 உயிரின உபங்கள் ன்து நண்ணின் ஊட்ெச்ைத்து தபத்லத யப்டுத்தக் 

கூடின உயிருள் நுண்ணுயிரிகால் உருயாக்கப்ட்ெதாகும். இலய,  

ஊட்ெச்ைத்துக்கள் நற்றும் ளாதுநா அவு கரிந டாருட்கல யமங்கி 

நண்ணின் அலநப்பு முல, கட்ெலநப்பு, நீர் ளைமிப்புத் தின், ளர்மின் அனனி 

(Cation) ரிநாற் தின் நற்றும் காப அமித்தன்லந(pH) ளான் இனற்பின 

ளயதின ண்புகல அதிகரிக்கச் டைய்கின். ாக்டீரினா, பூஞ்லை நற்றும் 

ைனளா ாக்டீரினா ளான்லய உயிர் உபங்களின் முக்கின மூாதாபங்கள் 

ஆகும்.  

 லட்பஜல நில நிறுத்தும் ாக்டீரினாவிற்கு இலணந்து யாமக்கூடின 

லபளைாபினம் (Rhizobium) சிந்த டுத்துக்காட்டு ஆகும். இந்த ாக்டீரினா, 

னறுயலகத் தாயங்களின்(Leguminous Plants) ளயர் முடிச்சுகளில் டதாற்றி 

யளிநண்ெ லட்பஜல கரிந யடிவில் நிலப்டுத்துகின். 

அளைாஸ்லரில்ம் (Azospirillum) நற்றும் அளைாட்ளொாக்ெர்(Azotobacter) 

ளான்லய தனித்து யாழும் ாக்டீரினாக்கள் ஆகும். இலய யளிநண்ெ 

லட்பஜல நிலடுத்தி நண்ணின் லட்பஜன் அலய 

அதிகப்டுத்துகின்.   

 பூஞ்லைகளும் தாயபங்களின் ளயர்களும் இலணந்து யாழும் அலநப்பு 

லநளகாலபைா (Mycorrhiza) ப்டும். இதில் இலணயாழ் உயிரினா 

பூஞ்லை நண்ணிலிருந்து ாஸ்பலை உறிஞ்சி தாயபங்களுக்கு அளிக்கின்து. 

இத்தலகன இலண யாழ்லய டகாண்டுள் தாயபங்கள், ளயரிலுள் 

ளாயூக்கிகளுக்கு திபா திர்ப்புத்தின், உப்புத்தன்லந நற்றும் யட்சி 

தாங்குதின், தாயபயர்ச்சிலன ளநம்டுத்துதல் ளான் பின்லநகலயும் 

டறுகின்.  

 டுத்துக்காட்ொக குளாநஸ் (Glomus) ன் ளரித்தின்  உறுப்பு 

இங்கள் லநக்ளகாலபைாலய ற்டுத்துகின். ைனளா ாக்டீரினா 

அல்து நீப் சும் ாசிகள் (BGA) ன்லய தனித்து யாழ்ந்து லட்பஜல 

நிலப்டுத்தும் புளபாளகரிளனாட்டிக் உயிரிகள் ஆகும். ஆசில்ளொரினா 

(Oscillatoria), ாஸ்ொக் (Nostoc), அபீா(Anabaena), ளொலிளாத்ரிக்ஸ் 

(Tolypothrix) ஆகினலய ன்கு அறினப்ட்ெ லட்பஜல நிலடுத்தும் 

ைனளா ாக்டீரினாக்கள் ஆகும்.நீர் ளதங்கும் டல் யனல்களில் இயற்றின் 

முக்கினத்துயம் உணபப்டுகிது.  

 இங்கு ைனளாாக்டீரினாக்கள் டருக்கநலெந்து, மூக்கூறு லட்பஜல 

நிலடுத்துகின். ைனளா ாக்டீரினங்கள் இண்ளொல் -3-அசிட்டிக் 

அமிம், இண்ளொல்- 3-பியூட்லெரிக் அமிம், ாப்தலீன் அசிட்டிக் அமிம், 

அமிளா அமிங்கள், புபதங்கள், லயட்ெமின்கள் ளான் 

தாயபயர்ச்சி நற்றும் உற்த்திலன தூண்டும் 

டாருட்கலசுபக்கின். உயிரின உபங்கள் டாதுயாக இனற்லக 

ளயாண்லந முலகளில் னன்டுத்தப்டுகின். இனற்லக 

ளயாண்லந (Organic farming) ன்து இனற்லகனா 

யழிகளில்தாயபங்கல யிர் டைய்தல் நற்றும் விங்குகல யர்த்தல் 

ஆகினயற்ல உள்ெக்கின டதாழில்நுட்ம் ஆகும். இம்முலயில் 

உயிரினல் டாருட்கலப் னன்டுத்தியும் டைனற்லகப் டாருட்கலத் 

தவிர்த்தும் நண்ணின் உற்த்தித் தின் நற்றும் சூழினல் ைநநில 

பாநரிக்கப்டுகிது. ளநலும் இதன்மூம் நாைலெதலும் கழிவுகளும் 

குலகின்து. 
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நபணு நாற் உயிரிகல உருயாக்கும் ல்ளயறு டிநிலகாய : 

 

 விரும்பின நபணுலய அலெனாங்கண்டு அலதத் தனித்துப் பிரித்டதடுத்தல். 

 கெத்திலனத் (டாதுயாக, லயபஸ்) ளதர்ந்டதடுத்தல் அல்து ளபடினாகச் 

டைலுத்துதல். 

 விரும்பின நபணுலய, கெத்தியின் நபணுவுென் இலணத்தல். 

 இவ்விதம் நாற்முற் கெத்திலன, டைல்கள், திசுக்கள், கரு அல்து முதிர்ந்த 

உயிரியினுள் டைலுத்துதல். 

 நபணு நாற் திசு அல்து விங்குகளில் அந்நின ஜீனின் ஒருங்லணப்பு 

நற்றும் டயளிப்ாடு ற்றின டைனல் விக்கம். 

(அல்து) 

 

நபபினல்பு நாற்ப்ட்ெ உயிரிகால் ற்ெ யாய்ப்புள் இெர்ாடுகள் : 

புதின அல்து டகாடின தீங்குயிரிகள் நற்றும் ளாயூக்கிகல உருயாக்குயது, 

நபணு நாற்ப்ட்ெ உயிரிகலக் டகாண்டு இக்கப்பு டைய்யதன் மூம் 

யாழ்ந்து யரும் தீங்குயிரிகளின் விலவுகல ளநலும் ளநாைலெனச் டைனதல். 

 இக்கில் இல்ாச் சிற்றிங்கா நண்ணில் யாழும் உயிரிகள், தீங்கு 

டைய்னத் தாயபங்கள், லயகள் நற்றும் பி விங்குகளுக்கு ஊறு 

விலவித்தல். 

 வியைான/ளயாண் சூழ்நில நண்ெம் உட்ட்ெ உயிரின ைமுதானத்திற்கு 

இலெயூறு டைய்தல். 

 சிற்றி ல்யலகத் தன்லந அல்து சிற்றிங்களுக்குள்ா நபபினல் 

ல்யலகலந ஆகினயற்றில் ைரி டைய்னப்ெ இனாத இமப்பு அல்து 

நாற்ங்கல ற்டுத்துதல். 

 நனித னுக்கு திபா இெர்ாடுகல ற்டுத்துதல். 

 நபபினல்பு நாற்ப்ட்ெஉயிரிகல சுற்றுச்சூமலில் விடுவித்தால் காம் 

தாழ்ந்தும் தாக்கத்லதற்டுத்தாம். டனில், அவ்வுயிரிகள் டருகி, 

ஊடுருவி, பவி, சிளபங்களில் பிஉயிரிகளின் டி.ன். வில் நுலமந்து 

நாற்ங்கல ற்டுத்திெ நீண்ெகாம் ளதலயப்டும். நபபினல்பு 

நாற்ப்ட்ெஉயிரிகள் தற்ளாது யாழும் உயிரிகளில் நாற்ங்கல 

உருயாக்கி அதன் மூம் புதினசிற்றிங்கல உருயாக்கி 

சுற்றுச்சூமலாதிக்கச்டைய்னஇனலும். இத்தகு காபணங்கால் டறிப்டுத்தும் 

ஆலணனத்திர்நபபினல்பு நாற்ப்ட்ெஉயிரிகல சுற்றுச்சூமலில் 

கப்ரிளைாதலக்கு அனுநதி அளிப்தில் மிகவும் கயநாக உள்ர். 
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