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மனித உடல் 

அறிமுகம் 

மனித உடற்கூறியல் ஒரு செயல்பாட்டு அலகு உருவாக்க மனிதர்களின் 
பாகங்கள் சதாடர்பு சகாள்ளும் விதத்தத தகயாள்கிறது. 

மனித உடலியல் மனிதர்களின் இயந்திர, உயிர்வவதியியல் மற்றும் உடல் 
செயல்பாடுகதளக் தகயாள்கிறது. இது மனித உறுப்புகளின் செயல்பாட்தடப் 
பற்றிய ஆய்வு ஆகும். 

மனித உடலில் அமமப்புகள் 

நரம்பு மண்டலம் : 

 நரம்பு மண்டலம் என்பது நரம்பு திசுக்களால் ஆனது. 

 மனித உடலின் மிக நீளமான செல் - நிரம்பு செல்  

 ( 100  µm ) 

 மூன்று வதகயான உட்கூறுகள் : 

 நியூரான்கள்  

 நியூவராகிளியாக்கள்  

 நரம்பு நாரிதைகள்  

நியூரான்களின் அமமப்பு : 

i. தெட்டான்     

ii.  சடண்ட்தரட்டுகள்               

iii. ஆக்ொன்   

நியூரான்களின் வமககள் : 

   அ. ஒருமுதன நியூரான்கள்  

   ஆ. இருமுதன  நியூரான்கள்  

   இ .  பல முதன  நியூரான்கள்  
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நரம்நாரிமைகளின் வமககள் : 

 தமயலின் உதறயுடன் கூடிய நரம்பு செல்கள்  

 தமயலின் உதறயற்ற  நரம்பு செல்கள் 

 

 

 மமய நிரம்பு மண்டலம்: 

மூமள : உடலின் அதனத்து செயல்பாடுகதளயும் கட்டுப்படுத்தும் தமயம். 

மூமளயின் மூன்று உமறகள் : 

 டியூரா  வமட்டர் (டியூரா -கடினமான , வமட்டர் - ெவ்வு ) 

 அரக்னாய்டு உதற ( அரக்னாய்டு - ெிலந்தி ) 
 தபயா  வமட்டர் (தபயா - சமன்தமயான ) 

மூமளயின் பகுதிகள் : முன் மூதள ,  நடு மூதள ,  பின் மூதள 

முன் மூமள : 

 சபரு மூதள  (செரிப்ரம்) 
 டயன்செஃப்லான் - வமல் புறம்  : தலாமஸ் 

                                     கீழ்புறம்:தைப்வபாதலாமஸ்       

பின் மூமள : 

 ெிறுமூதள  
 பான்ஸ் 
 முகுளம்  

தண்டுவடம்: 

 தண்டுவடமானது குைல் வபான்ற அதமப்பாக முதுசகலும்பின் உள்வள 

முள்சளழும்பித் சதாடரின் நரம்புக் குைலுக்குள் அதமந்துள்ளது. 
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 இது மூவமக ெவ்வுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது . 

 இது முதுசகலும்பின் கீழ்ப்புறத்தில் சதாடக்கி இடுப்சபலும்பின் கீழ்புறம் வதர 

அதமந்துள்ளது. 

  தண்டுவடத்தின் :  கீழ்புறம்   -   ஃ தபலம் சடர்மினவல 

                                             உட்புறம்  -  தமயக்குைல் ( Central Canal ) 

                 வயிற்றுப் புறக்  சகாம்புகள் ( Posterior horns ) , முதுகுப்புறக் சகாம்புகள் 
                                               (Anterior horns)  இதைப்பது  தண்டுவட நரம்பு (Spinal nerves  )               

மூமளத் தண்டுவட திரவம்  

 மூதளயானது ெிறப்பு திரவத்தினுள் மிகுந்த நிதலயில் காைப்படுகிறது. 

 இச்ெிறப்பு திரவம் மூதளத் தண்டுவடத்  திரவம். 

பணிகள் :  

 திடீர் அதிர்வுகளின் வபாது மூதள பாதிப்பதடயாமல் பாதுகாக்கிறது. 

 மூதளக்கான ஊட்டச்ெத்துக்கதள அளிக்கும் பைிதய வமற்சகாள்கிறது. 

  

 புற அமமவு நரம்பு மண்டலம்  

 மூதளயிலிருந்து உருவாகும் நரம்புகள் மூமள நரம்புகள் / கபால நரம்புகள் 

என அதைக்கப்படும். 

 தண்டுவடத்தில் இருந்து உருவாகும் நரம்புகள் தண்டுவட நரம்புகள் . 

 மனிதர்களில் மூமளயிலிருந்து 12 இமண கபால நரம்புகள் உருவாகின்ற  

தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்  

 இவற்தற உள்ளுறுப்பு நரம்பு மண்டலம் என்று அதைக்கப்பட்டுகிறது. 

 இவற்றில் உள்ள பரிவு நரம்புகளும்,எதிர்ப் பரிவு நரம்புகளும் ஒன்றுக்சகான்று 

எதிராகச் செயல்பாடு நமது உடல் உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கங்கதளக் ஒழுங்கு 

படுத்துகிறது. 

 இவ்விரு நரம்புகளும் எதிசரதிராகச் செயல்பட்டு நமது உடலில் உள்ள 

உள்ளுறுப்புகதள மிக துரிதமாகச் செயல்பட தவப்பதன் மூலம் உடதல  

ெம நிதலயில் பராமரிக்க உதவுகின்றன. 

நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் : 

 சுரப்பிகள் - ைார்வமான்கள்  
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 நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் சபாருளிதன எடுத்துச் செல்ல நாளங்கள் 

உள்ளன. 

 எ .கா : உமிழ் நீர் சுரப்பிகள்,பால் சுரப்பிகள்,வியர்தவ சுரப்பிகள் 

 மனிதரிலும் பிற முதுசகலும்பிகளிலும் காைப்படும் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்  

 பிட்யூட்டரி சுரப்பி  
 ததராய்டு சுரப்பி  
 பாரா ததராய்டு சுரப்பி   
 இனப்சபருக்கச் சுரப்பிகள்  

 அட்ரீனல் சுரப்பி  
 கதையம்  

 ததமஸ் சுரப்பி 

இதயத்தின் அமமப்பு : 

 மனித இதயம் நுதரயீரலுக்கு இதடயில்,மார்புக்குைியில்,உதரவிதானத்திற்கு 

வமலாக சுற்று இடது புறம் ொய்ந்த நிதலயில் காைப்படுகிறது. 

 இதயம் கார்டியாக் தமெயால் ஆனது மற்றும் சபரிகார்டியல் உமறயால் 

சூைப்பட்டுள்ளது 

மனித இதயம் நான்கு அமறகமளக் சகாண்டது. 

 வமல் அதறகள் இரண்டும் : ஆரிக்கிள்கள்  
 கீழ் அதறகள் இரண்டும் : சவண்ட்ரிக்கிள்கள் 

 இவற்தற பிரிகின்ற இமடச்சுவர் ' செட்பம் ' எனப்படும். 
 இரண்டு ஆரிக்கிள்களும்,ஆரிக்குலார் இமடத்தடுப்பு சுவரினால் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 இரண்டு சவண்ட்ரிக்கிள்களும் , இமட சவண்ட்ரிக்குலார் தடுப்புச் சுவரால் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

வால்வுகள் : 

 வலது ஏட்ரியா சவண்ட்ரிக்குலார் வால்வு (மூவிதழ் வால்வு ) 

 இடது ஏட்ரியா சவண்ட்ரிக்குலார் வால்வு (ஈரிதழ் / மிட்ரல் வால்வு 

 அதரச்ெந்திர வால்வுகள் 

    இரத்த ஓட்டத்தின் வமககள்  

நமது உடலில் இரத்தம் ஆக்ெிஜன் மிகுந்த மற்றும் ஆக்ெிஜன் குதறந்த 

சுற்வறாட்டங்கதளக் சகாண்டது. 



www.bestlearningcentre.in                                                                                 TNUSRB Study Material  

  
 

BEST Learning Center, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambathur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop 

5 

 ெிஸ்டமிக் / உடல் இரத்த ஓட்டம்  

 நுமரயீரல் இரத்த ஓட்டம் 

    இரத்தம்  

 இரத்தம் ெிவப்பு நிறம் சகாண்ட திரவ இதைப்புத் திசுவாகும். 

   இரத்தத்தின் பகுதிப் சபாருள்கள் : 

 பிளாஸ்மா  

 இரத்த ஆக்கக் கூறுகள் 

    பிளாஸ்மா : இராத்தித்தின் 55% 

 உயிரற்ற செல் உட்சபாருள்கதளக் சகாண்டுள்ளது. 

    இரத்த ஆக்கக் கூறுகள் :   

1. இரத்தச் ெிவப்பணுக்கள் ( RBC ) / எரித்வராதெட்டுகள்  
2. இரத்த சவள்தள அணுக்கள் ( WBC ) / லியூக்வகாதெட்டுகள்  

  துகள்கள் உமடய செல்கள் – நியூட்வராஃபில்கள் , ஈெிவனாஃபில்கள், 
வபவொஃபில்கள் 

 துகள்கள் அற்ற செல்கள் – லிம்வபாதெட்கள் , வமாவனாதெட்கள்  
3. இரத்தத் தட்டுக்கள்  / திராம்வபாதெட்டுகள்               

 ,uj;jk; ciwjy; kw;Wk; ,uj;j ,og;igj; தடுக்கும்.                                

    இரத்தத்தின் பணிகள் : 

 சுவாெ வாயுக்கதளக் கடத்துகிறது  

 ைார்வமான்கதளக் கடுத்துகிறது  

 உடலின் நீர்ச் ெமநிதலதயப் பராமரிக்கிறது        

     இரத்த நாளங்கள்  : 

 தமனிகள்   ,   ெிதரகள்   ,   இரத்த நுண் நாளங்கள் (தந்துகிகள் )                                                       

தமனி ெிதர 

வைங்கும் குைாய்கள் சபறும்  குைாய்கள் 

இளஞ்ெிவப்பு நிறத்திதன உதடயது ெிவப்பு நிறத்திதன உதடயது 

உடலின் ஆழ்பகுதியில் அதமந்துள்ளது உடலின் வமற்பகுதியில்  அதமந்துள்ளது 

உள்ளடீு வால்வுகள் கிதடயாது உள்ளடீு வால்வுகள் உண்டு 
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இரத்த வமககள் :  

இரத்த 

வமக 

RBC -யின்  

ஆன்டிசென் 

பிளாஸ்மாவின் 
ஆன்டிபாடி 

வைங்குவவார் சபறுவவார் 

A ஆன்டிசஜன் 
A 

ஆன்டி B A மற்றும் AB A மற்றும் O 

B ஆன்டிசஜன் 
B 

ஆன்டி A B மற்றும் AB B மற்றும் O 

AB ஆன்டிசஜன் 
AB 

ஆன்டிபாடி 
இல்தல 

 
AB 

A,B,AB, மற்றும் 
O(அதனவரிடமிருந்தும் 

சபறுவவார்) 
O ஆன்டிசஜன் 

இல்தல 

ஆன்டி A & B 
உள்ளது 

A,B,AB,O 

(அதனவருக்கும் 

வைங்குவவார்) 

 

O மட்டும் 

 

செரிமான மண்டலம்  

 நாம் உண்ணும் உைவானது தவட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் மட்டுமல்லாது, 

கார்வபாதைர்ந்சதடுகள், புரதங்கள் மற்றும் சகாழுப்புகதளயும் 

சகாண்டுள்ளது.   

 நமது உடலில் செரிமானமானது ஐந்து படிநிதலகளில் நிகழ்கிறது, அதவ  

 உணவு உட்சகாள்ளல் 

 செரித்தல்  

 உட்கிரகித்தல் 

 தன்மயமாதல்  

 மலம் சவளிவயறுதல்  

கைிவு நிக்க மண்டலம்  

 இதவ ெிறுநீமர உருவாக்குகின்றது.  

 ஓரின ெிறுநீரக நாளத்தின் மூலம் ெிறுநீரானது  ெிறுநீரகதிளிருந்து  கடத்தப்பட்டு 

ெிறுநீர்ப் தபல் தற்காலிகமாக வெகரிக்கப்படுகிறது. 

 ெிறுநீரானது ெிறுநீர்ப்தப சுருங்குவதால் ெிறுநீர்ப்  புறவைியின்  வைியாக 

சவளிவயற்றப்படுகிறது.  
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    ெிறுநீரகங்கள்  

 ெிறுநீரகம் அடர் ெிவப்பு நிறம்சகாண்ட அவமர வடிவ உறுப்பாகும். 

 அது சுமார்  11செ.மீ  நீளமும், 5 செ.மீ காலமும் மாற்று 3செ.மீ  பருமனும் 

சகாண்டதாகியிருக்கிறது. 

ெிறுநீரகத்தின் பணிகள்  

 நமது உடலில் நிதறயும் மின்பகுசபாருள்கதள ெமநிதலப்படுத்த உதவுகிறது. 

 இரத்தத்தில் அமில -  கறச்ெமநிமலமய   ஒழுங்குடுகிறது. 

 இனப்சபருக்க மண்டலம் 

ஆண் இனப்சபருக்க மண்டலம்  

 ஆண் இனப்சபருக்க மண்டலத்தில் வித்தகம்( முதன்தம இனப்சபருக்க 

உறுப்பு), விமரப்மப(scrotum), விந்தநாளம்(vas deferens), ெிறுநீர்ப்பூறவைிக் 

குைாய்  (urethra), ஆணுறுப்பு (penis) மற்றும் துணிச் சுரப்பிகள் (acessory glands) 

உள்ளன. 

 ஆணின் உடலில் மிகச் ெிறிய செல் விந்து ஆகும். 

சபண் இனப்சபருக்க மண்டலம்  

 சபண் இனப்சபருக்க மண்டலமானது, அண்டங்கள் (முதன்தம பாலின உறுப்பு), 

கருப்மபக்குைாய், கருப்மப, வயானிக்குைாய் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளடக்கியது. 

 கருமுட்மடதான் மிகப்சபரிய மனித செல் ஆகும். 

 கருமுட்தடயானது உருவாதல் நிகழ்வுக்கு  கருமுட்தட உருவகம்  (Oogenesis) 

என்று சபயர். 

 

 

 

 


