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எலும்புகளும் , மூட்டுகளும் தசைகள்

ஒரு தப்பபண் பிற்ை தள்

1.நித உடில் 206 எலும்புகள் உள் 

2.எலும்புடன் சுநார் 700 தசச ார்கள் இணக்கப்ட்டுள். 

3.தசசமம் எலும்பும் நது உடின் 50% எசடசன ககாண்டுள்து. 

4.உடல் பதுகப்பு நற்றும் உடசய தங்க எலும்புகள் உதவுகின், 

5.இபண்டு எலும்புகள் இசணமம் இடத்தில் மூட்டுகள் (அ) ஆர்டிகுலயஷன் உள்து. 

6.மூட்டுகள் உடல் இனக்கத்திற்கு உதவுகின், 

7.ஹப்லபகலட்டஸ் எலும்பு முிவு ற்ி கி.ி 14ம் நூற்ாண்டில் கூிார். 

8.பச்சைக் பகம்பு முமவு குமந்சதகளுக்கு ஏற்டும் முழுசநனற் முடியாகும். 

9.இபத்தக் கட்டுகள் மூடி முமவில் கயியன கதரினாது. 

10.சஹப்பர் ப சதய்டிைத்தல் யாய் ிச முிவு ஏற்டுகிது. 

11.பிஸலபதபிில் உடற்னிற்சினின் மூம்கசனல் இமந்த சக கால்கச கசனல்ட 

   சயக்காம். 

12.மூட்டுகில் உள் எலும்புகள் இடம் கனர்தல் மூட்டு நழுவுதல் எப்டும். 

13.நபினல் காபணங்கால் எலும்பு யர்ச்சினில் ஏற்டும் குசாடு படலடபெனிக் (அ) 

   படலடயெக் எப்டும். 

14.சசயாயினல் உசனின் யகீ்கம் ரூலட்டிக் மூட்டு யிசன ஏற்டுத்துகிது. 

15.மூட்டுப்குதி யகீ்கநின்ி சிசதயசடதல் ஆஸ்டில ஆர்த்சடிஸ். 

16.பகௌட் எப்டுயது ப்மரின் யர் சிசத நாற்த்தால் ஏற்டும் மூட்டுயி. 

17.சயட்டநின் D குசாட்டால் குமந்சதகிடம் ரிக்கட்ஸ் யதான்றுகிது. 

18. சயட்டநின் D குசாட்டால் யனதாயர்கிடம் ஆஸ்டிலலயை யதான்றுகிது. 

19.கட், சும ீன் எண்பெய் சயட்டநின் D அடங்கின உணவுப் காமட்கள். 

20இந்தினாயில் யறுசநக் யகாட்டிற்க்கு கீழ் நக்கிசடயன காணப்டும் காதுயா 
குசாடு ரிக்கட்ஸ் 

தசைகள் 

1.தசசகள் யயதி ஆற்ச இனக்கு ஆற்ாக நாற்றுகிது. 
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2.தசச நது உடில் 40% யதாபான எசடனாக உள்து. 

3.தசசத் தூண்டல்கள் நத்தின பம்பு நண்டத்தில் இமந்து யமகிது. 

4.தசச ார்கச சுற்ின தசச நண்டம் சார்க்யகாகம்நா. 

5.தசச ாரில் காணப்டும் கநல்ின இசமகள் சநயனாஃசிரில்கள். 

6. சநயனாஃசிரில்களுக்கு இசடயன காணப்டுயது சார்க்யகாிாசம். 

7.சார்க்யகாநினர் என்து ஓர் தி தசச ார் துண்டு. 

8. சார்க்யகாநினரில் காணப்டும் அடர்த்தினா கற்ச  A கற்ச , அடர்த்தினற் கற்ச 

  I கற்ச.         9.சநயனாசின் A கற்சனில் காணப்டும் புபதம்  

10.I கற்சகள் ஆக்டின் என் காமால் ஆசய. 

11.தசச ார்கின் சுமங்கும் கசனல்கில் ங்கு ககாள்ளும் புபதங்கள் ஆக்டின் ,      
சநயனாசின், டியபாயாசநயனாசின்,டியபாயாின். 

12.தசச ார்களுக்கு யதசயனா ஆற்ல் ATP மூம் கிசடக்கிது. 

13.கமம் இசம கமத்துக் ககாள்சகசன கயினிட்டயர்கள் ஹாகசன் நற்றும் ஹாக்ய. 

14.தசச சுமங்கும் , ீழும் யாதும் A கற்சனின் ீம் நாாது.I  கற்சனின் ீம் 
தசசனின் ீத்திற்கு ஏற்யாறு நாறும். 

15.அசிசடல் யகாசன் தசச சுமக்கத்சத தூண்டும் யயதிப் காமள். 

16.தசச சுமக்கத்தின் அதிக ட்ச தின் 3.5 கி.கி / ச.கசநீ 

17.தசசச் யசார்வு கிசக்யகாஜன் குசயதாலும் ாக்டிக் அநிம் அதிகரிப்ாலும் 
ஏற்டுகிது. 

18.நபண யிசப்பு ஏற்ட காபணம்  ATP மூக் கூறுகள் தசசகில் இல்ாதது. 

19.முமங்கால்க நடக்குதல்,  சக கால்கச அசசத்தல்  சிரித்தல் யான்சய  

   ஐயசாடாிக் தசச சுமக்கத்திால். 

20.ஐயசாகநட்ரிக்  உடற் னிற்சி கரின தசசகின் யர்சிக்கு சிந்தது. 

21.கதாமி;ல் முச சார்ந்த எசட தூக்கும் னிற்சினாரின் தசச மநாக காபணம் 

   ஐயசாகநட்ரிக் தசச சுமக்கநாகும். 

22.பம்பு தசச சந்திப்ில் தூண்டல் கடத்தப்டாததால் சநனாஸ்தீினா கிபாயிஸ் 
ஏற்டுகிது. 

23.சதநஸ் சுபப்ி ீக்கம் சநனாஸ்தீினா கிபாயிஸ் யானில் முக்கினம். 

24 சநனாஸ்தீினா கிபாயிஸ் ஓர் சுன யாய் தடுப்பு குசாட்டு யாய் எவும் 
கூப்டுகிது. 

25.இபத்தத்சத சுத்திகரிக்கும் கசனல் ப்ாஸ்யநாஃிரிசிஸ் எப்டும். 
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