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மரபும் பரிணாமமும் 

பாரம்பரியமும் வேறுபாடுகளும் 

 பசு ஈன்ற கன்றறயும், பூறை ஈன்ற பூறைக் குட்டிறையும் உற்றுந ோக்குங்கள். பசுக் 
கன்நறோ, பூறைக் குட்டிநைோ தன் பபற்நறோரிடமிருந்து நதோலின்  ிறம், வடிவம் ஆகிை 
பண்புகளில் நவறுபட்டுள்ளது. அறவ பபோதுவோக, அந்த இளம் சந்ததிகள் அவர்களின் 
பபற்நறோறை ஒத்து இருப்பதில்றல. பபற்நறோர் இடத்திலுள்ள பைம்பறைப் பண்புகள் ஜனீ்கள் 
மூலம் ஒரு சந்ததிைிலிருந்து அடுத்தடுத்த சந்ததிகளுக்கு கட்த்தப்படுகின்றை. எைநவ எந்த 
இரு  பர்கநளோ, ப ருங்கிை உறவிைர்கநளோ ஒருவர் மற்றவர் நபோல அச்சு அசலோக ஒத்து 
மற்றவர் நபோல அச்சு அசலோக ஒத்து இருப்பதில்றல. ஒவ்பவோரு சந்த்திைிலும் இவ்வோறு 
கடத்தப்படும் பண்பு மோறுபோடுகநள, நவறுபோடுகள்(Variation) எைப்படும். மைிதர்களிலும் 
இத்தறகை நவறுபோடுகள் பலவற்றறக் கோணலோம். 

பாரம்பரியம் 

 இைப்பபருக்கச் பசைலிைோல்  உருவோக்கப்பட்ட தறலமுறற, தன் உடல் 
அறமப்பு,பசைலிைல்  ிகழ்வுகளில் கடத்துதல் விதிமுறறகள் இவற்றற உறுதிபசய்கின்றை. 

 ஒரு தறலமுறறைிலிருந்து அடுத்த தறலமுறறக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுதறல 
போைம்பரிைம் எைலோம். புறத்நதோற்றம், உடல் உள்ளறமப்பு, உடற்பசைலிைல், இைப்பபருக்கம் 
நபோன்றறவ கடத்தப்படும் பண்புகள் ஆகும். 

 தோய், தந்றத இருவரும் தங்களின் மைபுப் பபோருளோை டி.என்.ஏ (DNA) மூலம் பண்பு 
கடத்துதலில் சமபங்கிறைக் பகோள்வதன் மூலம் முக்கிைப் பங்கோற்றுகின்றைர். 

 கிரிகர் நஜோகன் பமண்டல் (1822-1884) இத்தறகை போைம்பரிை கடத்துதறல முதன் 
முதலோக பவளிைிட்டோர். ஆஸ்திரிை  ோட்டுத் துறவிைோை பமண்டல், தன் மட்த்தில் உள்ள 
நதோட்டத்தில் வளர்த்த, நதோட்டப் பட்டோணிச் பசடிைில் (றபசம் சட்றடவம்) பல 
நவறுபோடுகறள உறடை பண்புகறளக் கண்டறிந்தோர். இப்பண்புகறளக் கலப்பு பசய்து 
கோணுவதில் ஆர்வம் பகோண்டோர். பமண்டல், நதோட்ட பட்டோணிச் பசடிைில் கண்டறிந்த 
நவறுபட்ட பண்புகள். 

 விறத வடிவம் : உருண்றட / சுருக்கம் 
 விறத  ிறம்  : மஞ்சள் / பச்றச 
 மலரின்  ிறம் : ஊதோ/ பவள்றள 
 கைி வடிவம்  : முழுறமைோைது / சுருங்கிைது 
 மலரின் அறமவிடம் : நகோணம்/ நுைி 
 தண்டின் உைைம் : ப ட்றட / குட்றட 
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மமண்டலின் ஒரு பண்புக் கலப்பு 

 பமண்டல் தம் ஆய்வுக்கு உைைம், குட்றட எை இரு வறக பட்டோணிச் பசடிகறள 
(றபசம் சட்றடவம்) பைன்படுத்திைோர். அவ்விரு பசடிகறளயும் தன் மகைந்தச்நசர்க்றகக்கு 
உட்படுத்தி அவர் அவற்றின் வளர்ச்சிறை இரு ஆண்டுகளோக பதோடர்ந்து உற்றுந ோக்கிைோர். 
உைைமோை பட்டோணிச் பசடிைின் அடுத்தடுத்த சந்ததிகள் உைைமோைதோகவும், 
குட்றடைோைதோகவும் பதோடர்ந்து பண்பு மோறுபோடு இன்றி கோணப்பட்டது. எைநவ பமண்டல் 
பசடிைின் இப்பண்பு கோைணமோக அவற்றிற்கு தூை பண்புகள் பகோண்ட பசடிகள் எை 
பபைரிட்டோர். 
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 இத்தூை இைப் பபற்நறோர்களோை ப ட்றட/குட்றடச் பசடிகறளக் கலப்பு பசய்து 
அவற்றின்மூலம் பபறப்பட்ட விறதகறளக் கணக்கிட்டோர். 

 

 பபற்நறோர் தறலமுறறகளோை (P) தூை ப ட்றட, தூை குட்றட பண்புகளுடன் கூடிை 
பபற்நறோர்கறளக் கலப்பு பசய்ததன்மூலம் பபறப்பட்ட முதல் நசய் தறலமுறறைில் (F1) 
இறடப்பட்ட உைைப் பண்புகறளத் தைோமல், பபற்நறோரின் பண்புகளில் ஒன்றோை ப ட்றடப் 
பணிறை மட்டுநம பகோண்டிருந்தை.  

 இதறைத் தற்கலப்புச் பசய்து, இைண்டோம் நசய் தறலமுறற(F2) பபறப்பட்ட்தும், இதில் 
முதல் தறலமுறறைில் பவளிப்படோத குட்றடப் பண்பு பவளிப்பட்ட்து. இத்தறலமுறறைில் 
பபறப்பட்ட ப ட்றட : குட்றடப் பண்புகள் 3 : 1 என்ற விகிதத்தில் இருந்தை. F1 
சந்ததிைில் பவளிப்படும் பண்பு ஓங்கு பண்பு எைப்படும். பவளிப்படோத (மறறந்துள்ள ) பண்பு 
ஒடுங்கு பண்பு எைப்படும். நமற்கூறிை ஆய்வில், ஒநை ஒரு பண்பிறை மட்டும் பகோண்டு 
(உைைம் – ப ட்றட / குட்றட) ஆய்வு பசய்ததைோல், இதற்கு ஒரு பண்புக் கலப்பு எைப் 
பபைரிட்டோர். 
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 புறத்நதோற்றத்தில் பவளிப்பறடைோக்க் கோணப்படும் பண்புகளோை ப ட்றட அல்லது 
குட்றட, ஊதோ அல்லது பவள்றள  ிறம் நபோன்றறவ புறத்நதோற்றப் பண்புகள் (பநீைோறடப்) 
எைப்படும். இப்பண்புகளுக்குக் கோைணமோை குநைோநமோநசோம் அல்லது ஜனீ் அறமப்பு ஜைீோக்கப் 
பண்பு (ஜநீைோறடப்) எைப்பட்டது. பண்புக் கோைணிகள், ஜனீ்களிைோல்  ிர்ணைிக்கப்படுகின்றை. 

கிரிகர் நஜோகன் பமண்டல் (1822 – 1884) 

 
       பமண்டல் ஒரு ஆஸ்திரிை- அகஸ்தீைிைத் துறவி. தோன் சோர்ந்த துறவி 
மடத்திநலநை பதோடக்கக் கல்வியும், பின்பு விைன்ைோ பல்கறலக்கழகத்தில் 
அறிவிைல், மற்றும் கணிதம் பைின்றோர்.ஆசிரிைர் பைிற்சிச் சோன்றிதழ்த் நதர்வில் 
நதோல்விைறடந்தோலும் இருறடை அறிவிைல் ஆர்வம் குறறைவில்றல. 
மட்த்திநலநை நதோட்டப் பட்டோணிச் பசடிைின் கலப்பிை ஆய்விறை 
நமற்பகோண்டோர். 
        இவறைப் நபோன்நற பட்டோணிச் பசடிைிலும், பிற தோவைங்களுலும் பண்புக் 
கடத்துதறலப் பற்றிப் பிற ஆய்வோளர்கள் ஆய்வுபசய்தநபோதிலும், பமண்டல் 
அறிவிைல், கணிதம் இைண்றடயும் இறணத்துக் கணக்கிடுதறல பவளிைிட்ட பின் 
மைபுவழிக் கட்த்தல் விதிகறள பவளிைிட்டோர். 

   

பாரம்பரியத்தின் இயற்பியல் தன்மம 

 ஜைீோக்கப் பண்புகறள  ிர்ணைிக்கின்ற கோைணிகளுக்கு ஜனீ்கள் என்று பபைர். இறவநை 
போைம்பரிைத்தின் கோைணிகளோகின்றை. ஒரு பண்பின் இரு நவறுபட்ட கோைணிகறளக்(Tt) 
பகோண்டுள்ள ஜனீ் அறமப்புத் தன்றமக்கு அல்லீல்கள் எைப்படும். அல்லீல்கள் 
பவளிப்படுத்தும் பண்பிற்கு அல்லீநலோ மோர்ஃபுகள் என்றும் பபைர். 
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எ.கோ: தோவைத்தின் உைைம்(Tt), விறதைின் வடிவம்(Rr). உைிர்களின் புற அறமப்பின் 
மோறுபோடுகநள நவறுபோடுகறள உருவோக்குகின்றை. 

வேறுபாடுகள் 

  ம்றமச் சுற்றியுள்ள சிற்றிை உைிரிைங்கள் ஒவ்பவோன்றும் ஒன்றுடன்ஒன்று 
மோறுபடுகின்றை. ஒநை சிற்றிைத்றதச் சோர்ந்த உைிரிகளுக்கிறடநை ஆை பண்புகளின் 
மோறுபோடுகள் நவறுபோடு எைப்படும். நவறுபோடுகள் என்பை: 

 சிற்றிை உைிரிைங்களுக்கிறடநை கணப்படும் நவறுபோடு. 
 இரு நவறுபட்ட சிற்றிைங்களுக்கிறடநை கோணப்படும் நவறுபோடு. 
 நபரிைங்களுக்கிறடநை கோணப்படும் நவறுபோடுகள் எை வறகப்படுத்தப்படுகின்றை. 

 ஒநை மோதிரிைோை அறமப்றபயுறடை  கல்களோக உைிரிைங்கள் என்றும் 
அறமவதில்றல. போலிலோ இைப்பபருக்க முறற மிக ப ருக்கமோை அறமப்றப உறடை 
உைிரிைங்கறள உருவோக்குவதோல், மிகச்சிறிை அளவிலோை மோற்றங்கறளநை 
ஏற்படுத்துகின்றை. 
 போலிை இைப்பபருக்க முறற உறடை உைிரிகள்,குறிப்பிட்ட  ன்கு பதரிைக்கூடிை 
நவறுபோடுகறள உருவோக்குகின்றை. 
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வேறுபாடுகளின் ேமககள் 
1. உடற்மெல் வேறுபாடுகள் – உடற்பசல்களில் ஏற்படும் நவறுபோடுகள் அடுத்த 
தறலமுறறக்குக் கடத்தப்படுவதில்றல. 
2. இனச்மெல் வேறுபாடுகள் – இைச்பசல்களில் ஏற்படும் நவறுபோடுகள் அடுத்த 
தறலமுறறக்குக் கடத்தப்படுகின்றை. இவ்வறக நவறுபோடுகநள புதுப்புதுச் சிற்றிைங்கள் 
உருவோகவும், பரிணோம வளர்ச்சிக்கும் கோைணிகளோகின்றை. 
 

சோர்லஸ் டோர்வின் (1809 - 1882) 

 
         
 சோர்லஸ் டோர்வி தமது 22 ஆம் வைதில் உைிரிைல் ஆய்வுக்கோகக் 
கடற்பைணத்றத நமற்பகோண்டோர். பதன் அபமரிக்கோ, அதன் கடநலோைத் தீவுகறள 
5 ஆண்டுகளோக உைிரிைல் ஆய்வுக்கோக ஆைோய்ந்தோர். பின், இங்கிலோந்து 
திரும்பிைவுடன் மீண்டும் கடற்பைணத்றத நமற்பகோள்ளோது. தம் 
இருப்பிட்த்திநலநை நமலும் பல ஆய்வுகறள நமற்பகோண்டு பரிணோமக் 
பகோள்றகறை(இைற்றகத் நதர்வு) உருவோக்கிைோர். அப்நபோது அவைோல் உைிரிை 
நவறுபோடுகளின் கோைணத்றத விளக்க இைலவில்றல. 
 
பமண்டலின் விதிகள் இருவருக்குத் பதரிந்திருக்குநமைோைோல், இன்னும் பல 
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பகோள்றககறள பவளிைிட்டிருப்போர். அறிஞர்கள் இவ்விருவரும் ஒருவறை ஒருவர் 
அறிந்திருக்க வோய்ப்பின்றி இருந்தைர். 
       சோர்லஸ் டோர்வின் தமது பரிணோமக் பகோள்றகமூலம்  ன்கு 
அறிந்திருப்பினும், இவருறடை மண்புழுறவயும், மண்வளத் தன்றமயும் 
ஆய்வுகள் மூலமோக, தோம் ஓர் இைற்றக ஆர்வலர் என்று உணர்த்திைிருக்கிறோர். 
 

 
வேறுபாடுகளின் முக்கியத்துேம் 

 பரிணோமத்திற்கு நவறுபோடுகள் ஊன்று நகோல்களோகின்றை. 
 உைிரிைங்கள், சூழ் ிறலக்நகற்பத் தங்கறள மோற்றிக்பகோள்ள வழிவகுக்கின்றை. 

 
கரிம வேதியியல் பரிணாமம் குறித்த லாமார்க்கின் கருத்து 

 
          ஜனீ் போப்றடஸ் லோமோர்க் (1744 – 1829), உடலுறுப்புப் பைன்போடு பற்றிை 
விதி குறித்து விளக்கிைிருந்தோர். இதன்படி, பதோடர்ந்து அதிகப் பைன்போட்டில் 
இருக்கும் உறுப்புகள்  ன்கு வளர்ச்சியுறும் என்றும், பைன்படோ உறுப்புகள் 
 ோளறடவில் பைன் இழந்து சிறுத்துப்நபோகும் என்றும் விளக்கிைிருந்தோர். 
         லோமோர்க் இவ்விதிறை பமய்ப்பிக்க, ஒட்டகச் சிவிங்கிைின் கழுத்றத 
எடுத்துக்கோட்டோக்க் பகோண்டு, உைைமோை மைக்கிறளகளின் இறலகறளப் பறித்து 
உண்பதற்கோக  ீட்டிை கழுத்து,  ோளறடவில்  ீளமோக மோறிைபதன்றும், “நதறவயும் 
எண்ணமுநம” இம்மோற்றத்திற்குக் கோைணபமன்றும் விளக்கிைிருந்தோர்.  

 
 உைிரிைங்கள் வோழ்விைலுக்கோை நபோைோர்ைத்றதத் தோங்கும் தன்றமகறள ஏற்படுத்துக் 
பகோள்கின்றை. 

 உைிரிைங்கள் தங்களுக்பகன்று தைி அறடைோளத்றத ஏற்படுத்திக் பகோள்கின்றை. 
 இவ்வறக நவறுபோடுகள் அறமைோவிட்டோல், பரிணோமம் எனும் அறிவிைல் மோற்றநம 
ஏற்பட்டிருக்கோது. எல்லோ உைிரிைங்களும் ஒநை ஆதிரிைோை அறமப்றபப் 
பபற்றிருக்கும். 
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இயற்மகத் வதர்வுக் மகாள்மக 

 சோர்லஸ் டோர்வின் உலகில் உள்ள உைிரிைங்கறளக் கூர்ந்து ந ோக்கி, உைிரிைங்களின் 
வோழ்விைலுக்கோை நபோைோட்டத்தில், பவற்றி பபறுபறவநை  ிறல ிறுத்தப்படும், என்ற 
இைற்றகத் நதர்வுக் நகோட்போட்றட பவளிைிட்டோர். 

 மைபிைல் மோற்றங்களில் நதோன்றும் நவறுபோடுகநள பரிணோமத்றத ஏற்படுத்துகின்றை. 

பரிணாமம் 

 ஏற்கைநவ உள்ள எளிை தன்றம பகோண்ட உைிரிைங்களில் படிப்படிைோக ஏற்படும் 
மோற்றங்கள் மூலம் நமம்பட்ட தன்றம பகோண்ட உைிரிைங்கள் நதோன்றுவறதநை பரிணோமம் 
என்கிநறோம். 

 படிமச் சோன்றுகளின் மூலம், இப்பரிணோமம் மிகவும் பமதுவோக, பல மில்லிைன் 
ஆண்டுகளோக  றடபபறும்  ிகழ்வோகும் என்பறத அறிைலோம். 

 சூழ் ிறல கோைணமோக உைிரிைங்களின் நவறுபோடுகள் பல சிற்றிைப் பைவல்கறள 
ஏற்படுத்திை. 

மனிதனின் பரிணாமம் 

 ஏறத்தோழப் பதிறைந்து மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர், ஆப்பிரிக்கோவில் உடல் 
முழுவதும் உநைோமங்களுடன் கூடிை பகோரில்லோ, சிம்பன்சி குைங்குகள் மைித 
உடலறமப்றபக் பகோண்டிருந்தை. 

 3 – 4 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் மைிதன் நபோன்ற ந ோமிைிட்டுகள்(மைித 
முன்நைோடிகள்) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கோவிற்கு வந்தைர். 

 பபோதுவோக, இவர்கள் பழங்கறள உண்டு வோழ்ந்ததற்கும், கற்களோல் ஆை 
ஆயுதங்கறளப் பைன்படுத்திைதற்குமோை சோன்றுகள் கிறடக்கப் பபற்றுள்ளை. 
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  ோன்கு அடிகளுக்கு மிகோமல் உைைமுறடை இவர்கள்,  ிமிர்ந்த  றட 
பகோண்டவர்களோக்க் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கோவில் வோழ்ந்தைர். இவ்வறகைிைர் மைித இைல்றப 
ஒத்திருந்த ந ோமிைிட்டுகள், ந ோநமோ ப பிலிஸ் (மைிதருக்கு ஒப்போை இைல்பிைர்) 
என்றறழக்கப்பட்டைர். 

 அடுத்து 1.5 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன்ர், :ந ோநமோ எைக்ட்டஸ்” என்னும் 
மோமிச உண்ணிகள் நதோன்றிைர். கிழக்கு மத்திை ஆசிைோவில் ஒரு மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ைர் வோழ்ந்த  ிைோண்டர்தல் மைிதர்கள், தம் உடறல இறலத் தறழகளோல் மறறத்தும், 
இறந்தவர்கறளப் புறதக்கும் வழக்கத்றதயும் பகோண்டு வோழ்ந்திருந்தைர். 

 பதற்கு ஆப்பிரிக்கோவில் நதோன்றிக் கண்டங்கறளக் கடந்து குறிப்பிடத்தக்க இைமோக 
மோறிை, ஆர்க்கி ந ோநமோபசபிைன்கள் உறறபைிக் கோலத்தில் வோழ்ந்தைர். 

 75,000 – 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் தற்கோல ந ோநமோபசபிைன்கள் நதோன்றிைர். 
சுமோர் 18,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் வைலோற்றிற்கு முந்றதைக் கோலத்தில் குறககளில் 
வோழ்ந்தும், நவட்றடைோடியும் வந்தைர். 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் விவசோைத்றத 
அறிந்து, அதறை நமற்பகோண்டும் தைிக் குடிைிருப்புகறள உருவோக்கியும் வோழும் “மைிதப் 
பரிணோமம்” பதோடங்கிைது. 

பரிணாம மரம் 

 உைிரிைங்களின் பரிணோமத்றத எளிதில் புரிந்துபகோள்ள, மைபிைல் மற்றும் 
நதோற்றவிைலில் ஒத்த அல்லது நவறுபட்ட உைிரிகறள, மைபிைல் பண்புகநளோடு பரிணோமம் 
அறடந்தறதக் கற்பறை கலந்த அறமப்பில் வறைைப்படும் அறமப்நப, பரிணோம மைம் 
எைப்படும். 
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மரபுப் மபாறியியல் 

 மைபுப் பபோறிைிைல் என்பது, உைிரிைின் குநைோநமோநசோமின் டி.என்.ஏ(DNA) வில் புதிதோக 
மைபிைல் தன்றமகறளச் நசர்ந்நதோ, குறறந்நதோ, மோற்றம் பசய்வதோகும். இதன் மூலம் 
உைிரிைின் புற அறமப்பில் மோற்றத்றதத் நதோற்றுவிக்க இைலும். இச்பசைல்முறற 
மறுநசர்க்றக டி.என்.ஏ பதோழில்நுட்பம் எைப்படும். இது தற்கோலத்தில் மைபிைல், 
மூலக்கூறுவிைல் மற்றும் உைிர்நவதிைிைலில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிைோல்  ிகழ்ந்ததோகும். 

மரபுப் மபாறியியலின் நன்மமகள் 

 ஜைீின் அறமப்புகறளயும் அதன் பசைல்போடுகறளயும் அறிந்து பகோள்ளுதல். 
 அதிக அளவில் மைித இன்சுலின் உருவோக்கம், இண்டர்பபைோன் (றவைஸ்களோல் 
போதிக்கப்பட்டபசல்களோல் உற்பத்தி பசய்ைப்படும் றவைஸ்களுக்கு எதிைோை புைதம்), 
மைித வளர்ச்சி  ோர்நமோன், கோல் றடகளின் வோய், குளம்பு ந ோய் (நகோமோரி ந ோய்) 
நபோன்றவற்றிற்கு எதிைோை தடுப்பூசி உற்பத்திச் பசய்தல். 

 விவசோைிகளுக்குப் பைன்படும் வறகைில்,  ிஃப் ஜறீைப் போக்டீரிைோவோக மோற்றி 
ற ட்ைஜறை  ிறல ிறுத்தச் பசய்தல். 

மரபுப் மபாறியியலின் அடிப்பமடத் மதாழில்நுட்பம் 
 மைபுப் பபோறிைிைலின் அடிப்பறடத் பதோழில்நுட்பத்தில் டி.என்.ஏ-றவப் பல 
துண்டங்களோக பவட்டியும், மற்றும் இத்துண்டங்கறள ஒட்டறவக்கும் முறறைோகும். டி.என்.ஏ. 
றவச் சிறு துண்டுகளோக பவட்டவும் இத்துண்டுகறள ஒட்டறவக்கும் ப ோதிகறளயும் 
கண்டறிந்த பின்ைநை, மைபுப் பபோறிைிைல் பபரிதும் வளர்ச்சி அறடந்துள்ளது. 
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 அ)  வறைைறற ப ோதிகள் (அல்லது) பைஸ்ட்டிரிக்ஷன் எண்நடோ   
  ீயூக்ளிநைஸ் என்னும் ப ோதி, ஒரு மூலக்கூறு கத்தரிக்நகோலோகச்  
 பசைல்பட்டு டி.என்.ஏ. றவக் குறிப்பிட்ட பகுதிைில் பவட்டுவதற்கும்,  
 ஆ) டி.என்.ஏ. லிநகஸ் ப ோதி, (மூலக்கூறு பறச) டி.என்.ஏ –வின்   
 பவட்டப்பட்ட துண்டுகறள ஒட்டறவப்பதற்கும் பைன்படுகிறது. 
 

 
  
உயிரித் மதாழில்நுட்பேியலும், குவளானிங்கும் 
 உைிரிைச் பசைல்போடுகளிலும், உைிரித் பதோழில்நுட்பம், மருத்துவம், சுற்றுச்சூழறலத் 
தூய்றமப்படுத்துதலிலும் பைன்படும் புதிை பதோழில்நுட்பம் உைிரித் பதோழில்நுட்பமோகும். 
 இச்பசைல்போசு, சோைோைத் பதோழிற்சோறல, ப ோதித் பதோழில்நுட்பம், ந ோய் எதிர்ப்புப் 
பபோருள் உற்பத்தி, கரிம அமில உற்பத்தி, றவட்டமின், தடுப்பூசி, ஸ்ட்டிைோய்டு, நமோநைோ 
குநளோைல் எதிர்ப்புப் பபோருள்களின் உற்பத்துப் பபரிதும் பைன்படுகிறது. 
ொராயத் மதாழிற்ொமல: ப ோதித்தல் மூலம் பரீ், ஒைின் நபோன்ற ஆல்க ோல் பபோருள்கள் 
உற்பத்திக்குப் பைன்படுகின்றை. 
மநாதித் மதாழில்நுட்பேியல்: ப ோதி என்பது உைிரிைல் விறை ஊக்கிகள் ஆகும். 
பசல்களின் பசைறல நவகப்படுத்துதல் இதன் பணிைோகும். கரிம நவதிைிைலிலும் மருந்து 
உற்பத்தித் பதோழிலிலும் ப ோதிகள் அதிகமோகப் பைன்படுகின்றை. 
உயிர் எதிர்ப்புப் மபாருள்கள்: இறவ நுண்ணுைிரிகளோல் உருவோக்கப்பட்டு, மைித உடலின் 
ந ோய் எதிர்ப்புத் தன்றமறை ஊக்குவிக்கும் வறகைில், உடலின்  ச்சு நுண்ணுைிரிகளுக்கு 
எதிைோக மருந்துப் பபோருள் உற்பத்திைில் பைன்படுகின்றை. 
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கரிம அமிலங்கள் : விைிகர் உற்பத்தி பசய்ை, அசிட்டிக் அமிலம் பைன்படுகிறது. 
 
மேட்டமின்கள்: றவட்டமின்கள் இைற்றகைோக உணவில் கோணப்படுகின்றை. 
இறவ மிகச்சிறிை அளவில் நதறவப்படும் நவதிப்பபோருளோகும். ஆற்றல் ஏதும் அளிக்கோத, 
ஆைோல் ஆற்றல் மோற்றம் மற்றும் வளர்சிறத மோற்ற ஒழுங்குப்படுத்துதலில் பபரிதும் 
பைன்படுகிறது. 
 
தடுப்பூெிகள்:  குறிப்பிட்ட ந ோய்க்கு எதிைோகச் பசைல்படும் பபோருள்களோகும். இறவ ஓர் 
எதிர்ப்புத் தூண்டிைோகச் (ஆண்டிபஜன்) பசைல்பட்டு,  எதிர்ப்புப் பபோருள் (ஆன்டிபோடி) உற்பத்தி 
பசய்ைப்பைன்படுகின்றை. 

எட்ேர்ட் மென்னர்(1749 – 1823) 

 
       எட்வர்ட் பஜன்ைர் 1791ல் தடுப்பூசி என்னும் பசோற்பறோடறை உருவோக்கித் 
தடுப்பூசிக் பகோள்றககறள பவளிைிட்டோர். உைிரித் பதோழில் நுட்பவிைல் மூலம் 
தைோரிக்கப்படும் தடுப்பூசிைில் பசைல் மந்தமோக்கப்பட்ட, அல்லது பகோல்லப்பட்ட 
உைிரிகளுக்குப் பதிலோக, எதிர்ப்புத் நதோன்றிைோக, புைதங்கறளப் பைன்படுத்திைோர். 
இவ்வறகத் தடுப்பூசி ப பறடட்டிஸ் B றவைஸ்களுக்கு (HIV) எதிைோக 
முதன்முதலில் பைன்படுத்தப்பட்டது. 

 
ஸ்டீராய்டுகள்:  ஸ்டீைோய்டுகள் லிப்பிடுகளிலிருந்துப் பபறப்பட்டறவைோகும். 
எ.கோ.றைநசோபஸ் பூஞ்றசகளிலிருந்து பகோலஸ்டிைோல் அடங்கிை பிைட்ைிசநலோன் என்னும் 
ஸ்ட்டிைோய்டு பபறப்படுகிறது. 
 
மாவனாகுவளானல் எதிர்ப்புப் மபாருள்கள்: 
(ஓரிைச் பசல் எதிர்ப்புப் பபோருள்கள்) புற்றுந ோய்க்கு எதிைோகப் பைன்படும் எதிர்ப்புப் 
பபோருள்களோகும். இறவ ற பிரிட்நடோமோ பதோழில்நுட்பம் மூலம் குநளோன் பசல்களோல் 
உற்பத்திச் பசய்ைப்படுகின்றை. 
 
குவளானிங்: குநளோைிங் பசைல் நுட்பத்தின் மூலமோக அறமப்பிலும், மைபுப்பண்புகளிலும் 
ஒத்த உைிரிகறள உருவோக்கும் பதோழில்நுட்ப முறறைோகும். குநளோைிங் மூலமோக 
உருவோக்க்க் கூடிை உைிரி அல்லது உைிரிகள் தமது ஒற்றற மைபுப் பபற்நறோறை மட்டுநம 
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ஒத்துக் கோணப்படும். இச்பசைல் நுட்பத்தின் மூலமோகப் பபற்நறோறை நபோன்ற ஏைோளமோை 
 கல்கறள உருவோக்க இைலும். 
குநளோைிங் பசைல்நுட்பம் உைிருள்ள சிற்றிைங்களுக்கு மட்டுநம பபோருந்தும். குநளோைிங் 
பசைல்நுட்பத்றதக் கோல் றட அறிவிைலில் பைன்படுத்திப் பைனுள்ள விலங்குகளின் 
 கல்கறள விரும்பத்தக்க முதிர்ந்த பசல்களின் மூலம் பகோநளோைிங் பசது பபற முடியும். 
 
குவளானிங் ேமககள் 
1. இைற்றகைோைது : இைற்றக குநளோைிங் இைற்றகைோை முறறைில் நதோன்றுவது. 
2. தூண்டப்பட்ட்து: பசைற்றக முறறைில், உட்கரு மோற்றத்தின் மூலம் பபறப்படுவதோகும். 
எ.கோ. டோலி உருவோக்கம். 
 
ஸ்மடம்மெல் (மூலச்மெல் ) ேளர்ப்பு – உறுப்புச் ெரீமமப்பு 
 ஸ்படம் பசல் வளர்ப்பு எைப்படும் மூலச் பசல்வளர்ப்பு முறற, பைன்போட்டு 
உைிரிைலின் புதிை துறறகளுள் ஒன்றோஉம். மூலச்பசல்கள், மோருபோடு அறடைோத ஒரு பசல் 
குழுமமோகும். இச்பசல்களுக்கு இரு முக்கிைப் பண்புகள் உள்ளை. அறவ: 
1. மூலச்பசல் என்பது மோறுபோடு அறடைோத பசல் குழும்ம் ஆகும். இறவ றமட்டோசிஸ் 
முறறைில் பிளவுற்று, மிக அதிகச் பசல்கறள உருவோக்கும் தன்றமயுறடைை. 
2. மூலச்பசல்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு பசைல் தன்றம உறடை எந்த ஒரு திசுவோகவும் மோறுபோடு 
அறடைக்கூடிைது. எடுத்துக்கோட்டோக இதைத்தறச, இன்சுலிறை உற்பத்தி பசய்யும் 
கறணைத்தில் கோணப்படும் படீ்டோ பசல்கள், மூறளைில் கோணப்படும் சிறப்பு  ைம்புச் பசல்கள் 
( ியூைோன்கள்) நபோன்றவற்றில் பசலுத்தப்பட்டு, வளை ஊக்குவிக்கப்பட்டோல், இறவ சிறப்புத் 
தன்றமயுறடை பசல்களோக மோறும். 
 

டாலி உருோக்கம் 

 
     டோலி என்பது பிைதிைோக்க முறறைில், டோக்டர் ஐைோன் வில்மட் மற்றும் 
அவருறடை உதவிைோளர்களோல் ஸ்கோட்லோண்ட் நைோஸ்லிண்ட் ஆய்வு 
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 ிறுவைத்தில் ஜூறல 1996 ஆம் ஆண்டு உருவோக்கப்பட்ட ஒரு பசம்மறி 
ஆட்டுக்குட்டிைோகும். 
    டோலிறை உருவோக்க, ஆய்வோளர்கள் ஆறு வைதுறடை பிஃன் டோர்பசட் 
பவள்றளச் பசம்மறிைோட்டின் போல்மடிச் பசல்லின் உட்கருறவப் பைன்படுத்திைர். 
      இவ்வுட்கருவின், இருமை (2n) குநைோநமோநசோம்கள், அறைத்து ஜனீ்களுடன் 
இருந்தை. இவற்றறத் தகுந்த முறறைில் போதுகோத்தைர். மற்பறோரு ஆட்டின் 
அண்டம் எடுத்துக்பகோள்ளப்பட்டு, அதனுள் இருக்கும் ஒருமை (n) உட்கரு 
 ீக்கப்பட்டது. 
    போல் மடிைிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட (2n) பசல்லின் உட்கரு, அண்ட்த்தின் 
றசட்நடோபிளோசத்தில் நசர்க்கப்பட்டது. 
   உட்கரு நசர்க்கப்பட்ட அண்ட்த்றத, மற்பறோரு வளர்ப்புத் தோைோை 
பசம்மறிைோட்டின் கருப்றபைில் பதிக்கப்பட்டது. அண்ட்த்தினுள் இறணக்கப்பட்ட 
உட்கருவில் குநைோநமோநசோம்கள் (2n) இருமை  ிறலைில் இருந்ததோல்,இறவ வளை 
ஊக்குவிக்கப்பட்டு, புதிை குநளோைோக உருவோகிப் பிறந்தது. இறத டோக்டர் ஐைோன் 
வில்மட், டோலி எைப் பபைரிட்டோர். 

 
மூலச்மெல்களின் ேமககள் 
மூலச்பசல்கள் இருவறகப்படும். அறவ: 
 
1. கருேின் மூலச்மெல் ேமக: ஆய்வகத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ் ிறலைில், உடலுக்கு 
பவளிநை பசைற்றக முறறைில் கரு உருவோக்கப்பட்டு, அக்கருவிலிருந்து கருவின் 
மூலச்பசல்கள் பபறப்படுகின்றை. 
கருவுருதலுக்குப்பின், பசல் பிரிதலின் மூலம் கருச்பசல்கள் கருக்நகோளமோகின்றை. நவறுபோடு 
அறடைோத பசல் குழுக்கள் தைித்துப் பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றை. இறவநை மூலச்பசல்கள் 
எைப்படுகின்றை. 
 
2. முதிர்ந்த அல்லது உடல் மூலச்மெல்கள்:   மைிதன் மற்றும் உைர் ிறல விலங்குகளின் 
வளர்ச்சி  ிறலைில் எபிதீலிைல் திசு, இறணப்புத்திசு, தறசத்திசு, இைத்தக் குழல், தோங்குத்திசு, 
 ைம்புத்திசு, இைப்பபருக்கத் திசுக்கள் நபோன்ற  ன்கு நவறுபடுத்தப்பட்ட திசுக்களில் 
கோணப்படும் நவறுபோடு அறடைோத பசல்களுக்கு உடல் மூலச்பசல்கள் என்று பபைர். 
இவற்றறப் பதித்து வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்பட்டோல், இறவ பிரிந்து பபருகி வளர்ந்து, 
அநதநபோன்று திசு வளர்ச்சிக்குரிை பசல்களோக மோறும். 
இவற்றின் வளர்ப்பு முறறைோைது, கருவின் முலச்பசல்  ிறல நபோன்றநத ஆகும். 
உடல் மூலச்பசல்கள் பபோதுவோக எலும்பு மஜ்றஜ,  கருச்பசல், பைிக்குட்த் திைவம், 
பதோப்புள்பகோடி இவற்றிலிருந்து பபறப்படுகின்றை. 
நுண்ணுயிர்ப் மபருக்கம் 
 உைிரித் பதோழில்நுட்பவிைல் மிகவும் பைவலோக பைன்படுகிறது. விவசோைம், 
மருத்துவம், உணவுத் பதோழில் நபோன்ற பல பதோழில் அறமப்புகளில் மிகுந்த வோய்ப்புகள் 
உறடைதோகும். 
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அன்றாட ோழ்ேியல் நுண்ணுயிர்ப் மபருக்கத்தின் பயன்பாடு: 
 
தடுப்பூெிகள்: பகோல்லப்பட்ட, அல்லது உைிருள்ள நுண்ணுைிரிகள் மூலம் எதிர்ப்பபோருள்கள் 
பபறப்படுகின்றை. இறவ ந ோய்த் தடுப்போற்றறல ஊக்குவிக்கின்றை. 
உயிர் எதிர்ப்மபாருள்கள்:  நுண்ணுைிரிகளோை பூஞ்றச, போக்டீரிைோ மூலம் பபறப்படும் 
நவதிைிைல் பபோருள்களோகும். ந ோறை ஏற்படுத்தும் உைிரி அல்லது நுண்ணுைிரிகறளக் 
பகோன்று ந ோைிலிருந்து போதுகோக்கிறது. 
 
மேட்டமின் B12 :  உைிரித் பதோழில்நுட்ப முறறைில் பபறப்படும் றவட்டமின் B12 , 
பபர்ைஷீிைஸ் இைத்தச் நசோறக ந ோறைக் குணமோக்கப் பைன்படுகிறது. 
 
மநாதிகள்: உைிர் நவதிைிைலில் முக்கிைப் பங்நகற்கும் ப ோதிகள், நுண்ணுைிரிகள் மூலம் 
பபறப்படுகின்றை. எடுத்துக்கோட்டோக அறமநலஸ் ப ோதி, போக்ட்டிரிைோவின், அறமநலோ 
புநைோட்டின்கள் மூலம் பபறப்படுகிறது. 
 
இன்சுலின்: உைிரிைல் பதோழில் நுட்பத்தின் மூலமோக உருவோக்கப்பட்ட இன்சுலின்  ீரிழிவு 
ந ோய் (டைோபடிஸ்) சிகிச்றசக்குப் பைன்படுகிறது. 
 
உயிர் உணரியும், உயிரிச் ெிப்புகளும் 
 உைிர் உணரி என்பது, ப ோதி, எதிர்ப் பபோருல்,  ோர்நமோன்,  ியூக்ளிக் அமிலம், 
உைிரிகளின் பசல்கள் மூலம் நபோர்த்தப்பட்படௌணரியுடன் இறணக்கப்பட்ட ஒரு 
கருவிைோகும்.இக்கருவி உைிரிைல் தூண்டறல மின்தூண்டலோக மோற்றுகிறது.இக்கருவிகள் 
மருத்துவத் பதோழிற்சோறலகளி பைன்படுத்தப்படுகின்றை. 
இக்கருவிகள் மூலம்,  
1. இைத்தக் குளுக்நகோஸ் அளறவக் கணக்கிடலோம். 
2. ந ோயுறுதல் கோைணமோக உருவை, உடலின்  ச்சுத்தன்றமறைக் கணக்கிடலோம். 
3. குடி ீர் மோசுறுதறலக் கண்கோணிக்கலோம். 
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4. உணவின் மணம்,  ைம், சுறவ நபோன்றவற்றற அளவிடவும் பைன்படுத்தலோம். 
உயிரிச்ெிப்புகள்: உைிரித் பதோழில்நுட்பவிைல் மூலமோக, உைிரிச்சிப்புகள் எைப்படும் 
நுண்சிப்புகள் உருவோக்கப்படுகின்றை. எதிர்கோலத்தில், இறவ உைிரிைல் கணிப்பபோறிகறள 
உருவோக்கவும், போதுகோப்புத்துறற, மருத்துவத் துறறைிலும் பபரிதும் பைன்படலோம். 
 
இன்மறய அறிேியல்- மரபணு மருத்துேம் 
 இன்சுலின் சோர்ந்த  ீரிழிவு ந ோய் (டைோபடிஸ்), இன்சுலின் பசலுத்துதல் மூலம் 
குணப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வறக டைோபடிஸ் குறறபோடு உறடை ஜனீ்கள் கறணைத்தில் 
உள்ள படீ்டோ பசல்கள் அழிவுறுதலோல் ஏற்படுகின்றை. உைிரித் பதோழில்நுட்பம் மூலமோகப் 
புதிை ஜனீ் புகுத்துதல் அல்லது ஜனீ் சரிபசய்தல் வறககளில் சிகிச்றச அளிக்கப்பட்டுச் 
சரிபசய்ைப்படுகிறது. 
 மைபணு மருத்துவம் என்பது மைபு வழி ந ோய்க்குறறபோடுகள் அல்லது புற்றுந ோய், 
எய்ட்ஸ் நபோன்ற பபறப்பட்ட ந ோய்க்குறறப்போடுகளுக்குக் கோைணமோக ஜறீைச் சரிபசய்தல் 
மூலநமோ அல்லது புதிை ஜறீைப் புகுத்துதல் மூலநமோ குணப்படுத்துதலோகும். 
 மைபணு மருத்துவத்தில் உடற்பசல்களில் அல்லது இைச்பசல்களில் (விந்து பசல் 
அல்லது அண்டச் பசல் ) கணப்படும் ஜனீ் குறறபோடுகறளக் கண்டறிந்து சரிபசய்ைலோம். 
 
மரபணு மருத்துேத்தின் ேமககள் 
1. உடற்பசல் மைபணு மருத்துவம் – உடற்பசல்களிலுள்ள குறறபோடு உறடை ஜறீை 
 ீக்கிவிட்டு திருத்தப்பட்ட ஜறீை உட்புகுத்தும் முறிைோகும். இம்மோற்றம் அடுத்த 
தறலமுறைக்குக் கட்த்தப்படுவதில்றல. 
2. இைச்பசல் மைபணு மருத்துவம் – பபற்நறோர்களின் ஆண்டம் அல்லது விந்து பசல்கள் 
மோற்றத்திைோல் பசய்ைப்படுவதோகும். இஃது அடுத்த தறலமுறறக்குக் கடத்தப்படுகிறது. 


