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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா

• பறப்பன வகுப்பில் பறலவகள் இடம்கபற்றுள்ளன.

• மற்ற விலங்குகளிடம் இல்லாத தனிப் பண்பாக இலவ இறகுகலளப் 
கபற்றுள்ளன.

• பறலவகலளப் பற்றிய படிப்பு  ஆர்னித்தாலஜி அல்லது பறலவயியல் எனப்படும்.

• ஓர் இலை கால்கலளயும், ஓர் இலை இறக்லககலளயும் கபற்றுள்ள 
பறலவகள், பறக்கும் முதுககலும்பியாகும்.

• காற்று கவளியில் இலவ பறப்பதற்கு ஏற்றவாறு அலவகளின் புற, அக 
அலமப்புகள் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன.

• புறாக்களில் ஏறத்தாழ 500 க்கும் மமற்பட்ட சிற்றினங்கள் உலகம் முழுவதும் 
பரவிக் காைப்படுகின்றன.

• இந்தியாவில் மட்டும் ஏறத்தாழ 10 சிற்றினங்கள் உள்ளன.

• ககாலம்பா லிவியா எனும் புறா இந்தியா முழுவதும் பரவிக் காைப்படுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்
• இயற்லகயாகமவ புறாக்களின் உடலலமப்பு காற்று 

வாழ்க்லகக்கு ஏற்ப கச்சிதமான, படகு வடிவம் 
ககாண்டது.

• உடலானது தலல, கழுத்து, உடல் மற்றும் வால் என 
நான்கு பிரிவுகலளக் ககாண்டது.

• உடலின் முன் பகுதியில் உள்ள தலல மகாளவடிவத்தில் 
அலமந்துள்ளன.

• தலலயின் முன்பகுதியில் மமல், கீழ்த் தாலடகளின் 
நீட்சியால் உருவாக்கப்பட்ட கூர்லமயான அலகுப்பகுதி 
உள்ளது.

• மமல் மற்றும் கீழ்த்தாலடகளில் பற்கள் கிலடயாது.

• மமல் அலகின் அடிப்புறத்தில் ஓர் இலை 
புறநாசித்துலளகள் உள்ளன.

• புறநாசித்துலளகளின் மமல் சியர் என்னும் உைர்ச்சிமிகு 
பருத்த கமன்லமயான மதால் உள்ளது.

• கதளிவான உருண்லட வடிவிலான தலலயின் 
பக்கவாட்டில் அலமந்த கண்கள் காைப்படுகின்றன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்
• மமலிலம, கீழிலம மற்றும் ஒளி ஊடுருவும் தன்லம ககாண்ட 

நிகடிமடட்டிங் சவ்வு ஆகியவற்றால் கண்கள் 
பாதுகாக்கப்படுகிறது.

• கண்ைிற்குச் சற்று பின்புறத்தில் கசவித்துலள காைப்படுகிறது.

• இது குட்லடயான புறச்கசவிக்குழல் வழிமய கசவிப்பலறலய 
அலடகிறது.

• நீண்ட உருலள வடிவம் ககாண்ட வலளயும் கழுத்து உடல் 
பகுதியுடன் தலலலய இலைக்கின்றது.

• கதிர்வடிவ உடல் பகுதியில் ஓர் இலை இறக்லககள் மற்றும் ஓர் 
இலை கால்கள் உள்ளன.

• உடலின் பின்புறத்தின் இறுதிப் பகுதியில் வயிற்றுப்புற கபாதுக் 
கழிவலறத்துலள உள்ளது.

• வால் பகுதியின் முதுகுப்புறத்தில் உள்ள குமிழ் மபான்ற 
பாப்பில்லாவில் எண்கைய்ச் சுரப்பி அல்லது யூமராபிஜியல் 
சுரப்பி காைப்படுகிறது.

• இது மட்டுமம பறலவகளில் காைப்படும் ஒமர மதால் 
சுரப்பியாகும்.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்

• இப்பகுதியில் சுரக்கும் எண்கைய் மபான்ற வழவழப்பான 
சுரப்பு, இறக்லகயில் ஏற்படும் உராய்விலன தடுக்கவும், 
இறகுகலளத் தூய்லமயாக லவக்கவும் உதவுகிறது.

• பறக்கும்மபாது வால் திலசத்திருப்பியாகச் கசயலாற்றுகிறது.

• முன்னங்கால்கள் இறக்லககளாக மாறுபாடு அலடந்துள்ளன.

• இறக்லக மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. மமற்லக

2. கீழ்க்லக

3. லக

• ஒவ்கவாரு இறக்லகயிலும் மூன்று விரலுக்கு ஈடான 
நகங்களற்ற நீட்சிகள் காைப்படுகின்றன.

• பறக்காத மவலளகளில் உடலின் பக்கவாட்டில்  Z வடிவில் 
மடித்து லவக்கப்படும் இறக்லககள் பறக்கும் மபாது 
விரிவலடயும்.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- புறப்பண்புகள்

• முன்னங்கால்கள் பறப்பதற்கு எதுவாக 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளதால் ஓய்வு மநரத்தின் மபாமதா 

அல்லது நடக்கும் மபாமதா இதன் பின்னங்கால்கள் 

இரண்டும் உடலின் முழு எலடயிலனத் தாங்க 

ஏதுவாக உடலின் முன்புறத்தில்  அலமந்துள்ளது.

• உடலின் கவப்பநிலல எப்மபாதும் சரீாக உள்ளதால் 

இலவ கவப்பம் மாறா விலங்குகளாகும்.
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மலலப்புறா 
ககாலம்பா லிவியா

புறச்சட்டகம்

• புறப்படலத்திலிருந்து உருவான கூர்லமயான நகங்கள், கசதில்கள் 
மற்றும் இறகுகள் ஆகியலவ புறாவின் புறச்சட்டகமாக உள்ளன.

• அலகுகள் உைவு உட்ககாள்ளவும், சண்லடயிடவும் மற்றும்
இறகுகலளத் தூய்லம படுத்திக்ககாள்ளவும் உதவுகின்றன.

• கால் நகங்கள் நடப்பதற்கும், மரக்கிலளகலளப் பற்றிப் பிடிக்கவும் 
பயன்படுகின்றன.

• கால் பகுதிகள் கசதில்களாலும் மற்றும் உடல் முழுவதும் 
இறகுகளினாலும் மபார்த்தப்பட்டுள்ளது.

• பறலவகளின் உடல் மீதான இறகுகளின் வரிலச அலமப்பிற்கு
கடரிமலாசிஸ் என்று கபயர்.

• புறாவின் உடலில் மூன்று வலகயான இறகுகள் காைப்படுகின்றன.

1. குழல் தண்டு இறகுகள் – இறக்லககளிலும் வாலிலும் உள்ளன. 
பறப்பதற்கு உதவும்.

2. உருவ இறகுகள் -- உடலல மபார்லவயாக மூடியுள்ளது.

3. இலழ இறகுகள் – உருவ இறகுகளுக்கிலடமயயான பகுதிகளில் 
அலமந்துள்ளன.

• இளங்குஞ்சுகளின் உடல் இலழ இறகு மபான்ற அடி இறகுகளினால் 
மபார்த்தப்பட்டுள்ளது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –குழல் தண்டு இறகின் 
அலமப்பு

• குழல் தண்டு இறகானது ஸ்மகப்பஸ் எனப்படும் 
தண்டுப்பகுதிலயக் ககாண்டுள்ளது.

• இதன் திட மமல்பகுதிக்கு ராக்கிஸ் என்றும் உள்ளடீற்ற 
கீழ்பகுதிக்கு இறகுக் காம்பு அல்லது களாமஸ் என்றும் கபயர்.

• இறகுக் காம்பின் கீழ்புறத்தில் கீழ் அம்பிலிக்கஸ் என்னும் துலள 
உள்ளது.

• இத்துலளகளின் வழியாக இறகுகளின் வளர்ச்சிக்கு மதலவப்படும் 
ஊட்டப் கபாருட்கள் மற்றும் நிறமிப் கபாருட்கள் ஆகியவற்லற 
வழங்கும் மதால் பாப்பில்லாக்கள் கசல்கின்றன.

• குழல் தண்டு இறகின் இறகுக் காம்பு மற்றும் ராக்கிஸ் ஆகியலவ 
சந்திக்குமிடத்தின் சற்று மமல்புறத்தில் மமல் அம்பிலிக்கஸ் 
எனும் இரண்டாவது துலளயுள்ளது.

• இதன் அருகில் கமன்லமயான பின்குஞ்சம் அலமந்துள்ளது.

• இதலன கதாடர்ந்தாற்மபால் ராக்கிஸின் இரு பக்கங்களிலும் 
இறகிலழகள் இலைக்கப்பட்டுள்ளன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –குழல் தண்டு இறகின் 
அலமப்பு

• இறகிலழகளுடன் கூடிய ராக்கிஸ் இறகுப்படலம் 

என்று அலழக்கப்படுகிறது.

• ஒவ்கவாரு இறகிலழயும் அதன் இருபுறங்களிலும், 

இறகிலழக்ககாக்கிகள் ககாண்ட சாய்வான இறகு 

நுண்ைிலழகலளப் கபற்றுள்ளன.

• இந்த நுண்ைிய ககாக்கிகளின் மூலம் ஒரு இறகிலழ 

அடுத்த இறகிலழமயாடு இலனந்து கதாடர்ச்சியான 

இறகுப் படலத்லத உருவாக்குகிறது.

• பறத்தலின்மபாது காற்றில் சிறக்கடித்துச் கசல்ல இது 

உதவுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- அகச்சட்டகம்

• குலறந்த எலடயுடன் கூடிய வலுவான எழும்பலமப்பிலன பறலவகளின் 

அகச்சட்டக எலும்புகள் ககாண்டுள்ளன.

• கபரும்பாலான நீண்ட எலும்புகளில் எலும்பு மஜ்லஜக்குப் பதிலாகக் காற்று 

நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

• இதனால் உடல் எலட குலறகிறது.

• புறாவின் மார்கபலும்பு அல்லது ஸ்கடர்னம் தட்லடயாகவும் அகன்ற 

வடிவலமப்பும் ககாண்டது.

• இதன் வயிற்றுப்புறப்பரப்பில் உள்ள மமடு அல்லது கீல் மபான்ற அலமப்பில் 

பறத்தலுக்கான சக்தி வாய்ந்த தலசகள் இலைக்கப்பட்டுள்ளன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா --- பறத்தல் தலசகள்

• புறாவின் முன்னங்கால்கள் இறக்லககளாக மாறுபாடு அலடந்து பறக்கும்
உறுப்புகளாகியுள்ளன.

• முன்னங்கால்களின் தலசகள் கசய்யும் மவலலக்மகற்ப பல மாற்றங்கலளப் கபற்றுள்ளன.

• பல இலைத் தலசகள் இறகுகளுடன் ஒன்றிலைந்து பறத்தலுக்கு உதவுகின்றன. இதற்கு 
பறத்தல் தலசகள் என்று கபயர்.

• மார்புத் தலசகள் புறாவில் காைப்படும் முக்கிய பறத்தல் தலசயாகும்.

• மார்புத் தலசகளில் கபக்மடாராலிஸ் மமஜர்,கபக்மடாராலிஸ் லமனர் என இரு வலககள் 
உண்டு.

• மார்கபலும்பிலிருந்து கதாடங்கும் சக்திவாய்ந்த கபரிய தலசயான கபக்மடாராலிஸ் 
மமஜரின் சுருக்கத்தால் பறத்தலின்மபாது இறக்லககள் கீழிறக்கப்படுகின்றன.

• அடுத்த தலசயான சிறிய, நீளமான கபக்மடாராலிஸ் லமனரின் சுருக்கத்தால் இறக்லககள் 
மமமலற்றப்படுகின்றன.

• ககாரக்மகாபிராக்கியலிஸ் எனும் சிறிய தலச பறத்தலின் மபாது இறக்லககலளக் கீழிறக்க 
மட்டுமின்றி, இறக்லககலளச் சுழற்றவும் உதவுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான மண்டலம்
• நீண்ட சுருண்ட உைவுப்பாலதயில் வாய்க்குழி, கதாண்லட, 

உைவுக்குழல், தீனிப்லப, வயிறு, சிறுகுடல் மற்றும் கபருங்குடல் 
மபான்ற உறுப்புகள் அடங்கும்.

• பற்களற்ற உறுதியான மமல் மற்றும் கீழ்ப்புற அலகுகள் 
வாலயச்சுற்றி அலமந்துள்ளன.

• வாலய அடுத்து அகன்ற வாய்க்குழி உள்ளது.
• வாய்க்குழியின் தலரப்பகுதியில் கபரிய குறுகிய உறுதியான 

நாக்கு இலைந்துள்ளது.
• நாக்கில் பரவலாக உைர்பாப்பில்லாக்களும் எண்ைற்ற 

மகாலழச் சுரப்பிகளும் அலமந்துள்ளன.
• வாய்க்குழியின் பின்புறப் பகுதி கதாண்லடப் பகுதியாகிறது.
• கதாண்லடப் பகுதியிலிருந்து கதாடங்கும் உைவுக் குழலின் 

கீழ்ப்பகுதி அகன்று கமல்லிய சுவருலடய இரண்டு  
கதுப்புகலளக் ககாண்ட தீனிப்லபயாகிறது.

• இப்லபயின் சுவர் மீள்தன்லமயுலடயது.
• இப்லப உைவுப் கபாருட்களின் மசமிப்புப் பகுதியாகச் 

கசயல்படுகிறது.
• உைவுக்குழல் தீனிப்லபலயத் கதாடர்ந்து இலரப்லபயில் 

முடிகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான மண்டலம்
• இலரப்லபயின் முன்புறம் கசரிமான சுரப்பிக்கலளக் ககாண்ட 

புமராகவன்ட்ரிகுலஸ் பகுதியும், பின்புறம் தலசயாலான கவன்ட்ரிகுலஸ் 
அல்லது அலரலவப்லபயும் அலமந்துள்ளது.

• புமராகவன்ட்ரிகுலஸில் உள்ள மகாலழப்படலம் இலரப்லப நீலரச் 
சுரக்கின்றது.

• அலரலவப் லபயின் சுவர் தடித்த, தலசயாலான, எண்ைற்ற குழல் வடிவச் 
சுரப்பிக்கலளக் ககாண்டுள்ளது.

• அலரலவப்லபக் குழிக்குள் பறலவகளால் விழுங்கப்பட்ட சிறிய கற்கள் 
உள்ளன. இலவ இலரப்லப கற்கள் எனப்படும்.

• இக்கற்கள் உைவுப் கபாருட்கலள அலரக்க உதவுகின்றன.
• அலரலவப் லபலயத் கதாடர்ந்து சிறுகுடல் பகுதியுள்ளது.
• இதில் U வடிவ டிமயாடினம் எனும் முன்சிறுகுடலும், இலியம் எனும் 

பின்சிறுகுடலும் அடங்கும்.
• முன்சிறுகுடழின் இருவலளவுப் பகுதியின் இலடயில் கலையம் 

அலமந்துள்ளது.
• கலையம் மற்றும் கல்லீரல் ஆகியலவ கசரிமான சுரப்பிகளாகச் 

கசயல்படுகின்றன.
• கலையத்திலிருந்து மதான்றும் மூன்று கலைய நாளங்களும்

கல்லீரலிலிருந்து மதான்றும் இரு பித்த நாளங்களும் முன்சிறுகுடலில் 
திறக்கின்றன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான மண்டலம்
• இலியத்தின் சுவர்ப்பகுதி எண்ைற்ற குடலுறிஞ்சிகலள ககாண்டுள்ளன.

• இலவ கசரித்த உைவுப் கபாருட்கலள உட்கிரகிக்க உதவுகின்றன.

• இலியம் எனும் பின்சிறுகுடல் சற்று நீளம் குலறந்த கபருங்குடலாக 
கதாடர்கிறது.

• இது மலக்குடல் மற்றும் கபாதுக்கழிவுப்லப என இரு பகுதிகளாக 
மவறுபடுகிறது.

• பின்சிறுகுடலும், மலக்குடலும் இலையுமிடத்தில் திறப்புகளற்ற சிறிய 
ஓரிலை முட்டுப்லப மபான்ற மலக்குடல் நீட்சிகள் அலமந்துள்ளன.

• மலக்குடல் கபாதுக்கழிவுப்லபயில் திறக்கிறது.

• கபாதுக்கழிவுப்லபயில் முன்புற மகாப்மராமடயம் நடுப்புற யூமராமடயம் 
மற்றும் பின்புற புமராக்மடாமடயம் எனும் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன.

• மலக்குடல் மகாப்மராமடயத்தில் திறக்கின்றது.

• கழிவுநீக்க, இனப்கபருக்க நாளங்கள் யூமராமடயத்தில் திறக்கின்றன.

• கபாதுக்கழிவுப்லப கபாதுக்கழிவுப்லபத்துலள மூலம கவளிமய 
திறக்கின்றது.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான சுரப்பிகள்

• வாய்க்குழிச் சுரப்பிகள், உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், இலரப்லபச் 
சுரப்பிகள், கல்லீரல், கலையம் மற்றும் சிறுகுடல் 
சுரப்பிகள் ஆகியலவ புறாவின் கசரிமான சுரப்பிகளாகும்.

• மற்ற பல பறலவயினங்களில் காைப்பட்ட மபாதிலும் 
புறாக்களில் பித்தப்லப காைப்படுவதில்லல.

• ஊட்டப்கபாருட்கலள அதிகம் ககாண்ட பாலாலடக் 
கட்டிலயப்மபான்ற பால் ஆண் மற்றும் கபண் 
புறாக்களால் உருவாக்கப்படுகிறது.

• தனீிப்லப சுவரிலுள்ள எபிதலீியச் கசல்கள் 
சிலதவலடவதால் இப்பால் உருவாகிறது.

• இது புறாவின் வாய்ப்பகுதிக்கு ககாண்டுவரப்பட்டு இளம் 
குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டப்படுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கசரிமான கசயல்பாடு
• புறாக்கள் தானியங்கலள உைவாகக் ககாள்கின்றன.

• இலவகளில் பற்கள் இல்லாத காரைத்தால் விழுங்கப்படும் தானியங்கள் 
உைவுக்குழாய் துலளயின் மூலம் தீனிப்லபலய அலடந்து 
மசமிக்கப்படுகிறது.

• தீனிப்லப சுவற்றில் உள்ள மகாலழச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் மகாலழப்கபாருள் 
மற்றும் வாய்க்குழிச் சுரப்புகளின் சுரப்பு ஆகியவற்றுடன் உைவுப் கபாருள் 
கலப்பதால் கமன்லமயாக்கப்படுகிறது.

• புறாக்களின் உடல் கவதுகவதுப்பும் இச்கசயலுக்குத் துலைபுரிகிறது.

• அடுத்ததாக இலரப்லபக்குள் கசல்லும் உைவு புமராகவன்ட்ரிகுலஸ் 
பகுதியால் சுரக்கப்படும் இலரப்லப நீரால் கசரிக்கப்படுகிறது.

• மமலும் உைவுப் கபாருட்கள் அலரலவப் லபயிலுள்ள சிறு கற்களால் நன்கு 
அலரக்கப்படுகின்றன.

• இவ்வாறு உைவுப் கபாருட்கள் சிறு துகள்களாக்கப்பட்டு, ஓரளவு 
கசரிமானமலடந்து சிறுகுடலுக்குள் கசலுத்தப்படுகின்றன.

• சிறுகுடலிலுள்ள பித்தநீர் மற்றும் கலைய நீரின் மூலம் உைவுப் 
கபாருட்கள் மமலும் கசரிக்கப்பட்டுச் கசரிமானம் முழுலமயலடகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுவாச மண்டலம்

• பறலவகளில் நுலரயீரல் சுவாச முலற நலடகபறுகிறது.

• சுவாச மண்டலத்தில் சுவாசப்பாலத, சுவாச உறுப்புகள் மற்றும் 
காற்றுப்லபகள் ஆகியலவ உள்ளடங்கியுள்ளன.

• பறலவகளில் தலசயாலான உண்லமயான உதரவிதானம் இல்லல.

• சுவாசப்பாலதயில் கவளிநாசித்துலளகள், உள்நாசிப்லபகள், 
குரல்வலளத்துலள, குரல்வலள, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் குரல் ஒலிப் 
கபட்டகம் ஆகியவற்றுடன் சுவாச உறுப்புகளான நுலரயீரல்களும் 
காற்றுப்லபகளும் அடங்கியுள்ளன.

• குரல்வலள மூச்சுக்குழாயில் திறக்கிறது.

• மூச்சுக்குழாய் பல கநருக்கமாக அலமந்த வலளயங்களால் 
வலுவூட்டப்பட்டுள்ளது.

• மூச்சுக்குழலானது இரு மூச்சுக்கிலளக் குழல்களாகப் பிரிந்து 
மமலும் மிகச் சிறிய கிலளக்குழல்களாகி இறுதியாக காற்று 
நுண்ைலறகளாக நுலரயீரல் இரத்த நுண் நாளங்களுடன்
பின்னிப்பிலைந்து காற்றுப் லபகளில் முடிவலடகின்றன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுவாச மண்டலம்
• விலா எழும்புகளுடன் முதுகுப்புறமாக ஒட்டிக் காைப்படும் 

இரண்டு நுலரயீரல்கள் உறுதியான பஞ்சு மபான்ற 
உறுப்புகளாகும்.

• இவற்றில் ஒன்பது காற்றுப்லபகள் உள்ளன.

• கழுத்தின் கீழ்ப்புறம் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக அலமந்த ஓரிலை 
கழுத்துப்புற காற்றுப்லபகள்.

• இரு நுலரயீரல்களுடனும் கதாடர்பு ககாண்ட ஒற்லறக் காலர 
எழும்பிலடக் காற்றுப்லப.

• காலர எழும்பிலடக் காற்றுப்லப நீண்டு மமற்லக எலும்பின் 
காற்றுக்குழிமயாடும் காலர எழும்புக் காற்றுப்லபயுடனும் 
கதாடர்பு ககாண்டுள்ளது.

• ஈரிலை மார்புப்புற காற்றுப்லபகள் மற்றும் ஓரிலை 
வயிற்றுப்புற காற்றுப்லபகள் ஆகியனவாகும்.

• இத்தலகய சிக்கலான அலமப்பு சிறப்பான மதர்ந்த 
சுவாசத்திற்கும், உயர் கவப்பநிலல மபைலுக்கும்
உதவிபுரிகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுவாசம் நலடகபறும் விதம்

• கடினமான எழும்புக் கட்டலமப்பு நுலரயீரல்கலளச் 
சுற்றியிருப்பதால் நுலரயீரல்கள் விரியும் 
தன்லமயற்றதாகக் காைப்படுகின்றன.

• உட்சுவாசம் இயல்பாகவும் கவளிச்சுவாசம் கசயல்மிகு 
நிகழ்வாகவும் உள்ளன.

• சுவசத்தின்மபாது, உடற்சுவரில் உள்ள தலசகளின்
சுருக்கத்தால் மார்கபலும்பு முள்களலும்புத் கதாடலர 
மநாக்கி இழுக்கப்படுகிறது.

• இவ்வியக்கத்தால் வலளயுந்தன்லமயுலடய விலா 
எலும்புகள் வலளவதால், உடற்குழியின் ககாள்ளளவு 
குலறந்து நுலரயீரல்களிலுள்ள காற்று 
கவளிமயற்றப்படுகிறது.

• மாறாக உடற்சுவர் தலசகள் தளர்வலடயும் மபாது
உடற்குழியின் அளவு மீண்டும் பலழய நிலலக்குத் 
திரும்புவதால் காற்று நுலரயீரல்களுக்குள் நுலழகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –குரல் ஒலிப்கபட்டி

• ஒலி உருவாக்கத்தில் குரல்வலளக்கு எந்தப் பங்குமில்லல.

• மூச்சுக்குழாயில் இருந்து இரண்டு மூச்சுக் கிலளக் 

குழல்கள் பிரியும் இடத்தில் பறலவகளுக்ககன்மற

தனித்துவமான குரல் ஒலிப்கபட்டி அல்லது சிரிங்க்ஸ் 

அலமந்துள்ளது.

• ஒற்லற அலறலயக் ககாண்ட குரல் ஒலிப்கபட்டியின் 

சுவர்களில் மூன்று அல்லது நான்கு மூச்சுக்குழாய் 

வலளயங்களும் ஒவ்கவாரு மூச்சுக் கிலளக் குழாயின் 

முதல் வலளயமும் இலைந்து இதற்க்கு வலுவூட்டுகிறது.

• மமலும் காற்று உள் நுலழயும் மபாது இப்லபயின் 

உட்சுவரில் உள்ள மடிப்புகள் அதிர்வலடவதால் ஒலி 

உண்டாக்கப்படுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்
• பறக்கும் மபாது மதலவப்படும் வளர்சிலத மாற்றத் மதலவகளுக்கு 

ஈடுககாடுக்கும் வலகயில் திறன் மிக்க சுற்மறாட்ட மண்டலத்லதப் 
பறலவகள் கபற்றுள்ளன.

• உடல் கவப்பநிலலலயப் மபணுவதிலும் இதன் பங்கு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.

• புறாக்களின் சுற்மறாட்ட மண்டலமானது இதயம் மற்றும் 
இதயத்மதாடு இலைந்த இரத்தக் குழாய்கள் ஆகியவற்லற
உள்ளடக்கியுள்ளது.

• இதயம் மமற்புற இரு ஆரிக்கிள்கள்,கீழ்ப்புற இரு கவன்ட்ரிக்கிள்கள் 
என நான்கு அலறகலளக் ககாண்ட உறுப்பாகும்.

• லசனஸ் விமனாசஸ் காைப்படுவதில்லல.

• இரண்டு முன்மகவல் சிலரகள் என்கிற மமற்கபருஞ்சிலரகளும், 
ஒரு பின்மகவல் சிலர என்கிற கீழ்ப்கபருஞ்சிலரயும் வலது 
ஆரிக்கிளில் திறக்கின்றன.

• நுலரயீரல் தமனி மற்றும் சிஸ்டமிக் தமனி இரண்டும் முலறமய 
இதயத்தின் வலது மற்றும் இடது கவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்து 
இரத்தத்லத எடுத்துச் கசல்கின்றன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்
• இதயத்தின் வலது இடது பகுதிகலள ஒரு 

இலடத்தடுப்புச் சுவர் முழுவதுமாகப் பிரிக்கின்றது.

• வலது ஆரிக்கிள், வலது கவன்ட்ரிக்கிளுடன் வலது 
ஆரிக்குமலா கவன்ட்ரிகுலார் துலளயின் மூலமும், இடது 
ஆரிக்கிள், இடது கவன்ட்ரிக்கிளுடன் இடது ஆரிக்குமலா 
கவன்ட்ரிகுலார் துலளயின் மூலமும் கதாடர்பு 
ககாண்டுள்ளன.

• இரத்த ஓட்டத்லத ஒரு திலசயில் கசலுத்த 
இத்துலளகளில் உள்ள வால்வுகள் பயன்படுகின்றன.

• அதாவது ஆரிக்கிள்களிலிருந்து கவன்ட்ரிக்கிள்களுக்குள் 
மட்டுமம இரத்தம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

• பின்மனாக்கிச் கசல்ல அனுமதிப்பதில்லல.

• வலது ஆரிக்குமலா-கவன்ட்ரிகுலார் துலளயிலுள்ள 
வால்வு ஓரிதழால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

• இது இதயத்தலச நாண்களுடன் இலையாமல் உள்ளது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்

• இடது ஆரிக்குமலா-கவன்ட்ரிக்குலார் துலளயின் வால்வு 
ஈரிதழ்களால் ஆக்கப்பட்டுப் பாப்பில்லரித் தலசகளுடன் 
கார்மடகடன்டிமனக்களால் இலைக்கப்பட்டுள்ளது.

• நுலரயீரல் தமனி வலது கவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்தும், 
கபருந்தமனி வலளவு இடது கவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்தும் 
மதான்றுகின்றன.

• நுலரயீரல் சிலரகள் இடது ஆரிக்கிளில் திறக்கின்றன.

• நுலரயீரல் தமனி வலது கவன்ட்ரிக்கிளுடன் இலையும் 
இடத்தில் மூன்று அலரச்சந்திர வால்வுகள் உள்ளன.

• நுலரயீரல் தமனி இரு கிலளகளாகப் பிரிந்து ஒவ்கவாரு 
நுலரயீரலுக்குள்ளும் நுலழகின்றன.

• பறலவகளில் வலது பக்கப் கபருந்தமனி வலளவு மட்டுமம 
காைப்படுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சுற்மறாட்ட மண்டலம்
• நுலரயீரல் தவிர உடலின் அலனத்துப் பகுதியிலிருந்தும் 

மமற்கபருஞ்சிலர மற்றும் கீழ்கபருஞ்சிலரகளின் வழியாக 
ஆக்சிஜமனற்ற இரத்தத்லத, இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிள் 
கபறுகின்றன.

• வலது ஆரிக்கிளிலிருந்து வலது கவன்ட்ரிக்கிளுக்குள் 
கசன்ற இரத்தம் நுலரயீரல் தமனிக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

• இடது கவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்து புறப்படும் வலது பக்கப் 
கபருந்தமனி உடலின் அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் 
நிரம்பிய இரத்தத்லதக் ககாண்டு கசல்கிறது.

• ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்லத இதயத்தின் வலது பகுதி கபற்று 
நுலரயீரலுக்கு அனுப்புகிறது.

• அலதப்மபாலமவ இதயத்தின் இடப்பகுதி ஆக்சிஜன் நிரம்பிய 
இரத்தத்லதப் கபற்று உடலின் அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 
அனுப்புகிறது.

• இவ்வாறாக, நுலரயீரல் சுற்மறாட்டம் மற்றும் சிஸ்டமிக் 
சுற்மறாட்டம் என முழுலமயான இரட்லட சுற்மறாட்டத்லதப் 
பறலவகள் கபற்றுள்ளன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –தமனி மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –தமனி மண்டலம்
• இதயத்தின் இடது கவன்ட்ரிக்கிளிலிருந்து புறப்படும் 

தமனிவலளவு வலது புறம் வலளந்துள்ளது.

• அவ்வாறு வலளயும் இடத்தில், வலது மற்றும் இடது என 
கபயரிடப்படாத இரு இன்னாமிமனட் தமனிகளாகப் பிரிகிறது.

• இலவ ஒவ்கவான்றலிருந்தும் ஒரு தலலத் தமனியும், ஒரு 
கீழ்கழுத்து தமனியும் உருவாகியுள்ளது.

• தலலத் தமனி இரத்தத்லத அளிக்கிறது.

• கீழ்கழுத்து தமனி இரண்டாகப் பிரிந்து லககளுக்குக் 
லகத்தமனியாகவும், இறக்லகத் தலசகளுக்கு மார்புத் 
தமனியாகவும் இரத்தத்லத அளிக்கின்றன.

• மமலும் முதுகுத்தமனியாக கீழிறங்கும் கபருந்தமனி ஒற்லற 
உட்ற்குழி தமனிக்கிலளலய உருவாக்கி இலரப்லப, 
கல்கலன்றால் குடலின் சில பாகங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 
இரத்தத்லத அனுப்புகிறது.

• முன் மீகசன்ட்ரிக் எனும் ஒற்லறத் தமனி, குடலின் 
கபரும்பகுதிக்கு இரத்தத்லத அனுப்புகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –தமனி மண்டலம்

• சிறுநீரகத்தின் முன் கதுப்பிற்கு ஓரிலை சிறுநீரகத் 
தமனிகளும், கதாலடகளின் முன் பகுதிகளுக்கு ஓரிலை 
கதாலடத்தமனியும், கதாலடயின் பின் பகுதிகளுக்கும் 
கால்களுக்கும் ஓரிலை சயாடிக் தமனிகளும் இரத்தத்லத 
அனுப்புகின்றன.

• ஒவ்கவாரு சயாடிக் தமனியிலிருந்தும் சிறுநீரகத்தின் 
நடுக்கதுப்பிற்கு சிறுநீரக நடுத் தமனியும், பின் கதுப்பிற்குப் 
பின் சிறுநீரகத் தமனியும் இரத்தத்லத அனுப்புகின்றன.

• ஒற்லற பின் மீகசன்ட்ரிக் தமனியானது மலக்குடலுக்கும் 
கபாதுக் கழிவுத்துலளக்கும் இரத்தத்லத அனுப்புகிறது.

• இலையான உள் இலியாக் தமனியானது இடுப்புப்பகுதிக்கு 
இரத்தத்லத அனுப்புகிறது.

• கபருந்தமனியின் இறுதிப்பகுதி வால் தமனியாக 
முடிவலடகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சிலர மண்டலம்
• தலலயின் இரண்டு பக்கங்களிலிருந்து வரும் ஜுகுலார் சிலரகள், 

அந்தந்தப் பக்கத்தின் லகயிலிருந்து வரும் லகச்சிலர மார்புத் 
தலசகளிலிருந்து வரும் மார்புச் சிலர ஆகியவற்றுடன் இலனந்து 
வலது மற்றும் இடது மமற்கபருஞ்சிலர சிலரகளாக மாறுகின்றன.

• ஜூகுலார் சிலரயின் இரு பகுதிகளும் முன்புறமாக குறுக்கான 
இரத்தக் குழலால் இலைக்கப்பட்டுள்ளது.

• இரண்டு இலியாக் சிலரகள் சிறுநீராகத்திற்கு முன்பு ஒன்றிலைந்து 
கீழ்கபருஞ்சிலரயாக மாறியுள்ளன.

• ஒவ்கவாரு இலியாக் சிலரயும் கால்களிலிருந்து வரும் கதாலடச் 
சிலரகள் சிறுநீரகத்திலிருந்து வரும் கவளிச்கசல் சிறுநீரகச் 
சிலரகள் உடலின் கீழ்பகுதியிலிருந்து வரும் சிறுநீரகப் மபார்ட்டல் 
மண்டலம் ஆகியவற்றின் இலைப்பால் உருவாகிறது.

• கல்லீரல் மபார்ட்டல் மண்டலம் என்னும் அலமப்பில், கல்லீரலில் 
இருந்து வரும் இரத்தமானது மூன்று கல்லீரல் சிலரகள் மூலமாகப் 
கீழ்கபருஞ்சிலர சிலரக்கு வந்து மசர்கிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சிலர மண்டலம்

• வால் சிலர இடது மற்றும் வலது சிறுநீரக மபார்ட்டல் 
சிலரயாகப் பிரிந்து சிறுநீரகத்தினுள் நுலழகிறது.

• சிறுநீரகத்தினுள் நுலழயும் முன் இடுப்புப் பகுதியிலிருந்து 
வரும் உள் இலியாக் சிலரயுடன் இலைகிறது.

• சிறுநீரகப் மபார்ட்டல் சிலரயானது சிறுநீரகம் வழிமய 
கசல்வதால், கால்களிலிருந்து வரும் சயாடிக் மற்றும் 
கதாலடச் சிலரகலளயும் இலைத்துச் சிறுநீராகத்திலிருந்து 
இலியாக் சிலரயாக கவளிமயறுகிறது.

• சிறுநீரக மபார்ட்டல் சிலரகள் சிறுநீரகத்தில் இரத்த நுண் 
நாளங்களாகப் பிரியாமல், சில சிறிய கிலளகலள மட்டும் 
அனுப்புகின்றன. 

• எனமவ பறலவகளில் சிறுநீரகப் மபார்ட்டல் மண்டலத் 
கதாகுப்பு முழுலமயாக வளர்ச்சியலடயவில்லல.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –சிலர மண்டலம்

• வால் சிலரயானது இரண்டு சிறுநீரக மபார்ட்டல் 

சிலரயாக பிரியும் இடத்தில் வால் பின் வயிற்றுச்சிலர 

காைப்படுகிறது.

• இது பறலவகளில் முக்கியத்துவம் கபற்றதாகும்.

• இச்சிலரயானது முன்மனாக்கிச் கசல்லும் வழியில் 

மலக்குடலில் இருந்து சில சிலரகலளயும் கபற்றுக் 

கல்லீரல் மபார்ட்டல் மண்டலத்மதாடு இலைகிறது.

• உறுப்பிலைப்பு திசுவில் இருந்து இரத்தத்லத அனுப்பி 

கல்லீரல் சிலரமயாடு எபிகாஸ்ட்ரிக் சிலர

இலைகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –நரம்பு மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –நரம்பு மண்டலம்

• புறாவின் நரம்பு மண்டலமானது மூலளலயயும் 
தண்டுவடத்லதயும் ககாண்ட மத்திய நரம்பு மண்டலம், புற 
நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் 
ஆகியவற்லறக் ககாண்டதாகும்.

• கீழ்நிலல விலங்குகலள விட, புறாவின் மூலளயானது 
கபரிதாகவும், குட்லடயாகவும் அகன்று மகாள வடிவிலும் 
கபால ஓட்டினுள் காைப்படுகிறது.

• கவளி உலறயான டியூராமமட்டர் மற்றும் உள் உலறயான பயா 
அரக்னாய்டு சவ்வு ஆகிய இரு உலறகளால் மூலள 
மூடப்பட்டுள்ளது.

• இவ்விரு மூலள உலறகளுக்கிலடமய மூலளத் தண்டுவடத் 
திரவம் உள்ளது.

• கபருமூலள அலரக்மகாளங்களின் பின்பகுதி, சிறுமூலளயில் 
இலையும் வலகயில் நீண்டு காைப்படுகிறது.

• விருப்பத்திற்குட்பட்ட உடல் இயக்கங்கள், நிலனவு, நுண்ைறிவு 
ஆகியவற்லறப் கபருமூலள கட்டுப்படுத்துகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –நரம்பு மண்டலம்
• கபருமூலள அலரக் மகாளங்களாலும் சிறுமூலளயாலும் 

லடயன்கசபலானின் முதுகுப்புறப் பகுதி மூடப்பட்டுள்ளது.

• லடயன்கசபலானானது மின் தூண்டலள வாங்கிப் 
கபருமூலளக்குக் கடத்துதல், தானியங்கு நரம்பு 
மண்டலத்லத ஒருங்கிலைத்தல், வலி, கவப்பம் 
மபான்றவற்லற உைர்தல் ஆகிய பைிகளில் பங்கு 
ககாள்கிறது.

• லடயன்கசபலானின் அடிப்புறப் பரப்பில் பார்லவ கயாஸ்மா 
என்னும் பார்லவ நரம்பு குறுக்கலமவு அலமந்துள்ளது.

• கயாஸ்மாவின் பின்புறம் இன்ஃபன்டிபுலம் எனும் நீட்சியில் 
லைப்மபாஃலபசிஸ் எனும் பிட்யூட்டரி இலைந்துள்ளது.

• கபருமூலள அலரக்மகாளங்களும், சிறுமூலளயும் கபரிதாக 
இருப்பதால் கபரிய பார்லவக்கதுப்புகள் பக்கவாட்டில் 
அலமந்துள்ளன.

• பார்லவ லமயங்களாக பார்லவக் கதுப்புகள் உள்ளன.

• பீனியல் உறுப்பும் இன்பஃன்டிபுலமும் காைப்படுகிறது.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –நரம்பு மண்டலம்
• துல்லியச் சமநிலலத்தன்லம, பறலவகளுக்குத் மதலவப்படும் அதிக 

ஆற்றல் ககாண்ட தலச ஒருங்கிலைப்பு ஆகியவற்லற 
கவளிப்படுத்தும் விதமாக, சிறுமூலள நன்கு வளர்ந்து அதிக 
மடிப்புகளுடன் காைப்படுகிறது.

• சிறுமூலள பின்புறமாக நீண்டு முகுளத்தின் கபரும்பகுதிலய 
மலறத்துள்ளது.

• முகுளம் கீழிறங்கித் தண்டுவடத்துடன் இலைந்துள்ளது.

• முகுளம் தானியங்கி இயக்கங்கலளக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

• நுகரும் உறுப்புகள் சரியாக வளர்ச்சியுராததால், நுகர்ச்சி கதுப்புகள் 
சிறியதாகக் காைப்படுகின்றன.

• புறநரம்பு மண்டலத்தில் 12 இலை மூலள நரம்புகளும் 38 இலை 
தண்டுவட நரம்புகளும் அடங்கியுள்ளன.

• புறாவின் தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு மற்றும் இலைப்பரிவு 
நரம்பு மண்டலங்கள் உள்ளன.

• இதில் பல நரம்புகளும் நரம்பு கசல் திரள்களும் காைப்படுகின்றன. 

• உைவுப்பாலத, சுவாச மண்டலம், இரத்த சுற்மறாட்ட மண்டலம் 
மற்றும் கழிவு நீக்க இனப்கபருக்க மண்டலங்களுக்கு பரிவு நரம்புகள் 
கசல்கின்றன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –உைர்வு உறுப்புகள்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –உைர்வு உறுப்புகள்
• கண்கள் கபரியலவ மற்றும் நன்கு வளர்ச்சியலடந்தலவ.

• மகாள வடிவானதாக இல்லல.

• ஆனால் இரு புறமும் குவிந்த தன்லமயுலடயலவ.

• ஸ்கிளிராடிக் உலற எழும்புத் தகடுகலளக் ககாண்டுள்ளது.

• பார்லவ நரம்பு கண்ணுக்குள் நுலழயும் இடத்திலிருந்து இரத்தக் 
குழல்கள் நிரம்பிய, நிறமிகளியுலடய இலழ மபான்ற நீட்சி பின் கண் 
அலறயினுள் நீட்டிக்ககாண்டுள்ளது.

• இதற்க்கு கபக்டன் என்று கபயர்.

• கபக்டன் என்பது பார்லவக்கான முக்கியத் தகவலமப்பாக
பறலவகளில் கருதப்படுகிறது.

• கண்மகாள அலசவிற்குக் காரைமான தலசகள் குலறவாக உள்ளன.

• காதுகளில், காக்ளியா நன்கு வளர்ச்சியலடந்துள்ளது.

• இரு யூஸ்மடசியன் குழல்களும் ஒன்றிலைந்து ஒரு சிறு கபாதுத் 
துலளயாக வாய்க்குழியின் கூலரப்பகுதியில் திறக்கின்றன.

• நுகர்ச்சி உைர்வு சரியாக வளர்ச்சி அலடயவில்லல.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கழிவு நீக்க 
இனப்கபருக்க மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கழிவு நீக்க 
இனப்கபருக்க மண்டலம்
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –கழிவு நீக்க மண்டலம்

• தட்லடயான நீண்ட கதுப்புகளுலடய புறாவின் 

ஓரிலைச் சிறுநீரகங்கள், கமட்டாகநஃப்ரிக் 

வலகலயச் சார்ந்தலவ.

• சிறுநீரகக் குழல்கள் பின்புறமாக கசன்று

யூமராமடயம் எனப்படும் கழிவு நீக்கப் புலழயின் 

லமய அலறயில் திறந்துள்ளது.

• சிறுநீராகப்லப இல்லல.

• லநட்ரஜன் கழிவுப் கபாருளான யூரிக் 

அமிலமானது அலரத்திட நிலலயில் 

கவளிமயற்றப்படுகிறது.

• சிறுநீரகத்தின் அடிப்பகுதியில் மஞ்சள் நிற 

நீளமான தீற்றல்களாக அட்ரீனல் உறுப்புகள் 

அலமந்துள்ளன.
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –இனப்கபருக்க மண்டலம்

• நீள் வட்ட வடிவில் உள்ள ஓரிலை 

விந்தகங்கள் கபரிமடானிய மடிப்புகள் மூலம் 

சிறுநீரகங்கமளாடு முன்பகுதியில் 

இலைந்துள்ளன.

• ஓவ்கவாரு விந்தகத்திலிருந்தும் விந்து நாளம் 

மதான்றிப் பின்புறமாகச் கசன்று, அப்பகுதியின் 

சிறுநீர் நாளத்திற்கு இலையாகச் கசன்று 

யூமராமடயத்தில் சிறிய பாப்பில்லாக்களாகத் 

திறக்கின்றன.

• விந்து நாளம் முடிவுறும் இடத்தில் விந்துப்லப

என்னும் அலமப்பாக விரிவலடந்துள்ளது
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மலலப்புறா --- ககாலம்பா லிவியா –இனப்கபருக்க மண்டலம்

• கபண் புறாவின் இனப்கபருக்க உறுப்புகளில் 

ஒமர ஒரு அண்டகம் மட்டும் இடது புறத்தில் 

அலமந்துள்ளது.

• இது பறத்தலுக்குரிய தாகவலமப்பு ஆகும்.

• அண்ட நாளமானது புனல் வடிவத் திறப்பின் 

மூலம் உடற்குழியிலும் பின்புறத்தில் 

யூமராமடயத்திலும் திறக்கிறது.
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