
தடுததல்: எளிமையான செயல்முமை ‒ நீண்ட கால 
நனமை

இந்த பரிச�ர்தனைகளின் ச�ரககம் என்ை? 
பச�ிளம் �ிசுககளுககரை முன்பரிச�ர்தனை 
வரயிலரகக கண்டறியபபடும் பிறவி ச�ரயகள் 
�ிகிசன� அளிககபப்டவிலனலயயைில பலசவறு 
உ்டல உறுபபுகளுககு கடுனையரை பர்திபபு, 
முககியைரக மூனள வளரச�ி பர்திபபு அலலது 
கடுனையரை ச�ரய்ய்தரற்று சபரன்றவற்னற 
ஏற்படு்்தலரம். எைினும் �ிசு பிறந்த ஆரம்ப  
�ரடகளில இநச�ரயகனள அவற்றின் அறி குறி
கள் ச்தரன்றும் முன்ைர கண்டறிய முடியரது. 
பச�ிளம் �ிசுவரைது பரிச�ர்தனை ய�யயபப்ட 
விலனலயயைில ச�ரயககரை மு்தல அறிகுறிகள் 
யபரும்பரலும் �ிசு பிறந்த �ில ைர்தஙகள் அலலது 
வரு்டஙகள் கழி்து்தரன் ய்தன்ப்ட் துவஙகும். 
இ்தைரல �ிகிசன�யும் ்தரை்தைரகசவ அளிககப 
படும். எைசவ இநச�ரயகளிைரல ஏற்படும் 

 �ிரந்தர ச�்த்்திலிருநது �ிசுககனளப  பரதுகரகக 
பிறந்த �ில �ரடகளிசலசய �ிகிசன�னய்  
துவஙகுவது ைிகவும் முககியம். அ்தி�வீை முனற
களின் துனை யகரணடு ய�யயபபடும் "பச�ிளம் 
�ிசுககளின் முன்பரிச�ர்தனை" �ிசு பிறந்த �ில 
�ரடகளிசலசய குறிபபிட்ட �ில பிறவி ச�ரயக
னளக கண்டறிய உ்தவுகிறது. இ்தற்கு ச்தனவப
படுவது �ிசு பிறந்த மூன்றரம் அலலது �ரன்கரம் 
�ரள் அ்தன் கு்திககரலில இருநது எடுககபபடும் 
ஒரு �ில துளிகள் இர்்தம் ைடடுசை. ஓர வடி
கடடி கரகி்தபபடடியில இந்த இர்்த் துளி கள் 
ச�கரிககபபடடு எஙகள் ஆயவுகூ்ட்்திற்கு 
அனுபபபபடும். அஙசக அனவ மூலம் �ிசுவிற்கு 
கீசழ கரைபபடும் பிறவி ச�ரயகள் உள்ளைவர 
எை ஆயவு ய�யயபபடும்.



பரிசொதமனயில் கண்டைியபபடும் சநாயகள்

1. ஃபெனைல்கீட�ோன்யூரியோ (PKU)
�ிகிசன�யளிககரைல வி்டபபட்டரல இந்த வளர�ின்த 
ைரற்ற ச�ரய, யபரதுவரக வளரும் குழநன்தககு 
கடுனையரை மூனள பர்திபனப எற்படு்துகிறது 
ைற்றும் பர்திககபபட்டவரகளுககு வரழ�ரள் முழு
வதும் ய்தர்டர பரரைரிபபு ச்தனவபபடும். ஆைரல, 
பிறந்த மு்தல �ில வரரஙகளிசலசய இககுனற
பரடு அன்டயரளம் கரைபபடடு, யபரரு்்தைரை 
உைவுமுனறயரல �ிகிசன�யளிககபபடுைரைரல, 
குழநன்த உ்டல �ல்து்டன் இருககும். 
PKU ச�ரயரைது யபரதுவரக �ரம் உடயகரள்ளும் 
அனை்து விலஙகு ைற்றும் ்தரவர புர்தஙகளின் 

ஒரு பகு்தியரக உள்ள ஃயபனைலனலன் என்ற 
அைிசைர அைில்ன்த உ்டல �ர்தரரைைரக 
ய�ரிைரைம் ய�யவன்த் ்தடுககிறது. ைரறரக 
மூனளககு �சசு்்தன்னைனய ஏற்படு்தும் வளர
�ின்தைரற்ற யபரருடகள் உருவரகுவ்தற்கு வழி
வகுககிறது. குனறந்த அளசவ ஃயபனைலனலன் 
யகரண்ட உைவுமுனறயரைது, இநச�ரயிைரல 
ஏற்படும் பர்திபனப் ்தடுககிறது.
பலசவறு ்தீவிர்்தன்னையு்டன் இருககும் 
இநச�ரய சுைரர 8,000 பச�ிளம் �ிசுககளில 
ஒன்றிற்கு உள்ளது.

2. தைராய்டு சுரப்பு குதைபாடு
பிறவியிசலசய கரைபபடும் குனறவரை 
ன்தரரயடு சுரபபிைரல அனை்து வளர�ின்த 
ைரற்றஙகளும் ைந்தபபடு்்தபபடடு, உ்டல ைற்
றும் மூனள வளரச�ி கடுனையரக பர்திககபபடும். 
எைினும், பிறபபுககு பின் ஹரரசைரன் அளனவ 
்திை�ரி ைர்்தினரகள் மூலம் �ைபபடு்துவது 
 �ர்தரரைைரை வளர�ின்த ைரற்றம் ைற்றும் 
பிள்னளயின் ஆசரரககியைரை வளரச�ிககு 
வழிவகுககும். ன்தரரயடு சுரபபு குனறபரடு பச�ி
ளம் �ிசுககளிைின்டசய அ்திகம் கரைபபடுகிறது. 
பிறககும் 3,500 �ிசுககளில ஒன்றிற்கு இககுனற
பரடு உள்ளது.

3. மீடியம்  செயின்  அதெல்-CoA  டிதைடர-
ஜனேஸ் குதைபாடு (MCAD குதைபாடு)
MCAD குனறபரடு என்பது பிறபபிசலசய ச்தரன்றும் 
யகரழுபபு ்திசுககளிலிருநது யகரழுபபு அைிலஙகனள 
�ீககுவ்தில உள்ள சகரளரறரகும். �ரள்பட்ட படடிைி, 
வரந்தி, வயிற்றுபசபரககு, கரயச�ல சபரன்றனவ 
கரரைைரக (உ.ம். பிள்னளபபருவ்்தில ஏற்படும் 
�ர்தரரைைரை ய்தரற்றுகள்) உ்டலில ச�ைி்து 
னவககபபடடுள்ள யகரழுபபுச�்்தினை உ்டல 
பயன்படு்்த முயலும் சபரது இநச�ரயின் அறி
குறிகள் யவளிபபடும். அனவ தூககைின்னை, 
வரந்தி, உ்டலில �ரககனர குனறவு, ்தன�பபிடிபபு 
ைற்றும் ஆழ�ினல ையககம் சபரன்ற அறிகுறிகள் 
ஆகும். அன்டயரளம் கரைபப்டவிலனலயயைில 
மு்தல �ிகழசவ இறபபில முடியலரம்.

எைினும் ்தகுந்த ்தடுபபு �்டவடிகனககள் மூலம் (உ.ம். 

அ்திக ச�ரம் படடிைி கி்டபபன்த  ்்தவிர்்தல, கரயச�

லு்டன் கூடிய ய்தரற்று இருந்தரல சபரதுைரை அளவு 

ைரவுச�்து உடயகரள்ளு்தல சபரன்றனவ) குைைர

கும் வரயபபு �ிறபபரக இருககும். 

பிறககும் 10,000 �ிசுககளில ஒரு �ிசுவிற்கு 

MACD குனறபரடு உள்ளது.

4. னேலகனடாசீமியா
சகலகச்டர�ீைியரவரல பர்திககபபட்ட �ிசுகக
ளரல பரல �ரககனரனய (லரகச்டரஸ்) ஜீரைிகக 
முடியரது. பரல உள்ள்டககிய உைவு அந்த �ிசுக
களுககு கடுனையரை கலலீரல, �ிறு�ீரக ைற்றும் 
மூனள பர்திபபுகள், பரரனவக குனறபரடு ஆகிய
வற்னற ஏற்படு்தும். சைலும் �ில �ிசுககள் இறகக
வும் ச�ரி்டலரம். ஆைரல, �ிசு பிறந்த மு்தல �ில 
�ரடகளிசலசய இககுனறபரடு கண்டறியபபடடு, 
யபரரு்்தைரை உைவுமுனற மூலம் �ிசுவிற்கு 
�ிகிசன� அளிககபபட்டரல, அது ஆசரரககிய
ைரக இருககும். 

லரகச்டரஸின் ஓர அஙகைரை சகலகச்டரனை 

முழுனையரக் ்தவிரபபச்த இ்தற்கரை �ிகிசன�

யரகும். சகலகச்டரஸ் ்தரயபபரல, பசுவின் பரல 

ைற்றும் இ்தர உைவுபயபரருடகளில உள்ளது. 

இககுனறபரடு 55,000 �ிசுககளில ஒன்றிற்கு 

உள்ளது. அ்திகைரகக கரைபபடும் வனகனய் 

்தவிர்து சகலகச்டர�ீைியரவில சைலும் இரணடு 

வனககள் உள்ளை, ஆைரல இனவ அரி்தரைனவ 

ைற்றும் ்தீவிரைற்றனவ.

5. அடரினோசஜனிடடல் சின்டனராம் (AGS)
AGSஸிைரல பர்திககபபட்ட �ிசுககளின் �ிறு
�ீரக சைற்படன்டயில ைிகக குனறவரை அளசவ 
கரரடி�ரல உற்ப்்தி ய�யயபபடும். கரயச�
லு்டன் கூடிய ய்தரற்று இருந்தரல இர்்த்்தில 
�ரககனர அளவு குனறநது, உ்டலில உபபுகளின் 
இழபபும் ஏற்படும். ்தவறு்தலரக அ்திகம் ்தயரரிககப
படும் ஆண பரலிை ஹரரசைரன்களரல பர்திக
கபபட்ட யபணகளி்டம் யவளிபபுற்்திலுள்ள 
இை உறுபபுகளின் ஆணனை்்தன்னையு்டைரை 
வளரச�ினய ஏற்படு்துகிறது. ஆணகளின் இை 
உறுபபுகள் �ர்தரரை வளரச�ி யபற்றரலும், 
பருவைன்ட்தல யவகு வினரவிசலசய �ிகழநது, 

வரலாற்று ைீள்பாரமவ

ஐசரரபபரவின் யபரும்பரன்னையரை  �ரடுகனளப 
சபரலசவ சுவிஸிலும் ஆணடுச்தரறும் எலலர 
பச�ிளம் �ிசுககளும் (்தற்�ையம் ஆணடிற்கு 87,000 
�ிசுககள்) குறிபபிட்ட பிறவி ச�ரயகளுககு பரி
ச�ர்தனை ய�யயபபடுகின்றை. ைரு்துவைனை
களின் "பச�ிளம் �ிசு" னையஙகளில பைிபுரியும் 
குழநன்த ைரு்துவரகளின் முனைபபிைரல ைடடு
ைன்றி ய�விலியரகள், ைரு்துவச�ிகள், சுகர்தரரப 
பைியரளரகள் ஆகிய அனைவரின் �ிறந்த பைி
யிைரல, சுவிஸ் முழுவ்திற்குைரை இந்த ்திட்டம் 
1960ல ய்தர்டஙகபபடடு ்தற்சபரன்தய உன்ை்த
ைரை �ினலனய அன்டநதுள்ளது. இந்த ய்தர்டர 
பரிச�ர்தனைகளுககரை ைிகககுனறவரை கட்ட
ை்ன்த ைரு்துவ கரபபீடு ஏற்றுகயகரள்ளும்.



வளரச�ிக குனறபரடன்டயும் ைலடடு்்தன்னை
னயயும் ஏற்படு்துகிறது. 
�ிகிசன� ைிகவும் எளினையரைது. அளவு 
குனறவரக உள்ள ஹரரசைரன்கள் வரயவழியரக 
எடு்துக யகரள்ளபபடுகின்றை. பிறந்த �ிறிது 
கரல்்திசலசய �ிகிசன� ய்தர்டஙகபபட்டரல, 
ச�்தம் எதுவும் ஏற்ப்டரது. இககுனறபரடு, 9,000 
�ிசுககளில ஒன்னற பர்திககிறது.

6. பனயாடினினடஸ் குதைபாடு
இககுனறபரடு பலசவறு வனகயரை பர்திபபுகனள 
ஏற்படு்துகிறது. �ில �ையம் கடுனையரை பர்திபபு
கனளயும், ஏன் இறபனபயும் கூ்ட ஏற்படு்்தலரம். 
பசயரடிைிச்டஸ் என்ற ய�ர்தியம் யபரதுவரக 
உைவு ஜீரைிககபபடும்சபரது பசயரடினை அ்தன் 
பினைககபபட்ட வடிவ்்திலிருநது பிரி் ய்தடு்து, 
அ்தனை உ்டலின் பயன்பரடடிற்கு அளிககிறது. 
ஆைரல, பசயரடிைிச்டஸ் குனறபரடு இருந்தரல, 
இந்த னவட்டைின் இழககபபடுகிறது. பசயரடின் 
பலசவறு வளர�ின்தைரற்ற ய�ர்தியஙகளின் 
ய�யலபரடடிற்கு ைிகவும் அவ�ியைரை்தரகும்.
இஙகும்கூ்ட, ஆரம்ப்்திசலசய குனறபரடன்டக 
கண்டறிநது உ்டைடியரக �ிகிசன�யளிபபது 
ச�்த்ன்த் ்தடுககககூடும். பசயரடிைிச்டஸ் 
குனறபரடடிற்கரை �ிகிசன� ைிகவும் சுலபைர
ைது. இ்தற்கு ்திை�ரி ஒரு பசயரடின் ைர்்தினர 
எடு்துகயகரள்ள சவணடும். இககுனறபரடு 
சகலகச்டர�ீைியர சபரன்சற ைிகவும் பரவலரகக 
கரைபபடுவ்தரகும்.

7. சிஸ்டிக ஃதபப்னராஸிஸ் (CF)
ய�லகளில உபபுபபரிைரற்ற்்தில ஏற்படும் 
ய�யலபரடடுக குனறவிைரல CF ஏற்படுகிறது. 
இ்தைரல கரற்றுபபரன்தகள் ைற்றும்  கனைய்்தில 
சுரபபுகள் யகடடிபபடடு அவற்றின் பிசுபிசுப பு்
்தன்னை அ்திகரிககின்றது. இது �ரடபட்ட கரற்றுப
பரன்த் ய்தரற்று, வளரச�ிக குனறபரடு ஆகிய
வற்னற உண்டரககி, �ிகிசன�யளிககபப்டரைல 
வி்டபபட்டரல கடுனையரை உ்டல�லககுனறனவ 
ஏற்படு்துகிறது. CFசலசய குனறந்த அளவு 
பர்திபனப ஏற்படு்தும், �ில �ையஙகளில யபரிய
வரகளரகும் வனர கூ்ட, கண்டறியபப்டர்த வனக
களும் அறியபபடடுள்ளை. ்தீவிர மூசசுபபயிற்�ி, 
சுவர�பபரன்தகனள இயகக பி�ிசயரய்தரபி 
ைற்றும் ஜீரை ய�ர்தியஙகள், யகரழுபபில கனர
யககூடிய னவட்டைின்கள் உள்ளிட்ட யபரரு்்த
ைரை உைவுமுனற மூலம் உயரந்த வரழகனக் 
்தரம் ைற்றும் ஆசரரககியைரை வளரச�ி உறு்தி 
ய�யயபபடுவது்டன் ச்தனவ இலலரைல ைரு்துவ
ைனையில அனுை்திககபபடும் �ிகழவுகளும் ்தவிரககப
படுகின்றை.
பு்தி்தரகப பிறககும் 3,000 �ிசுககளில சுைரர 
ஒன்னறப பர்திககின்ற, ைிகப பரவலரை பிறவி 
வளர�ின்தைரற்றக குனறபர்டரக CF உள்ளது.

8. குளுடாரிக அமிலமியா வதே 1 (GA-1)
இந்த வளர�ின்தக சகரளரறு  இருபபவரகளின் 
உ்டலில யபரதுவரக அனை்து  விலஙகுகள் 
ைற்றும் ்தரவரஙகளின் புர்தஙகளில கரைப
படும் னல�ின் ைற்றும் டிரிபச்டரஃசபன் ஆகிய 
அைிசைர அைிலஙகள் வழககைரை முனறயில 
ய�ரிககபபடுவ்திலனல. அ்தன் வினளவரக, 
மூனளனய பர்திககும் �சசு்்தன்னை யகரண்ட 
வளர�ின்தப யபரருடகள் உருவரககப
படுகின்றை. பச�ிளம் குழநன்தகளில இந்த 

 ச�ரயககரை அறிகுறிகள் ய்தரிய வருவ்திலனல. 
இ்தற்கு �ிகிசன� அளிககவிலனல என்றரல, 
இநச�ரய உள்ள குழநன்தகளுககு ்தனல வழக
க்ன்த வி்ட யபரிய்தரக இருககும், கர லப
சபரககில வளரச�ியன்டவது ்தரை்தைரவச்தரடு 
சல�ரை அன�வுக சகரளரறும் ஏற்ப்டலரம். 3 
ைர்தம் மு்தல 3 வயது வனர �ிசுககனள் ்தரககும் 
�ிறிய ய்தரற்றுகள் கூ்ட கடுனையரை எ்திரைனற 
வளர�ின்த �ிகழவுகனள் தூணடி, �ிரந்தர
ைரை அன�வுக சகரளரறுகள் ைற்றும் கடுனை
யரை உ்டல ஊைம் ஆகியவற்னற ஏற்படு்்தி 
வி்டலரம்.
பிர்்திசயகைரை உைவுமுனற ைற்றும் Lகரரைி
ன்டன் ச�ரகனக மூலம் GA1ஐ �ன்றரகக 
னகயரளலரம். வளர�ின்தப பிரச�னைகனள் 
்தடுகக, �ிசுவின் மு்தல �ில வரு்டஙகளுககு �ிறிய 
ய்தரற்றுகனளயும் அவ�ரகரல் ச்தனவயரகக 
கரு்தி ைரு்துவைனையில ச�ர்து �ிகிசன�
யளிகக சவணடும்.

9. னேப்பிள் சிரப் சிறுநீர் ன�ாய் (MSUD)
சைபபிள் �ிரப �ிறு�ீர ச�ரய (MSUD) என்பது 
ஒரு பிறவி வளர�ின்த ச�ரயரகும். இநச�ரய 
உள்ள �ிசுககளின் உ்டலில குறிபபிட்ட புர்த 
மூலககூறுகனள (லூஸின், ஐச�ரலூஸின் 
ைற்றும் சவயலின் ஆகிய அைிசைர அைிலஙகள்) 
வழககைரை முனறயில ய�ரிககபபடுவ்திலனல. 
அ்தன் வினளவரக உ்டலில �சசுபயபரருடகள் 
�ிறுகச �ிறுகச ச�ரநது, பச�ிளம் �ிசுககளின் 
உ்டல�ினலனய யவகுவினரவில பர்திககின்றை.
இ்தில குறிபபரக மூனள வீககம் பற்றி ்தரன் 
ைிகவும் அச�பப்ட சவணடும். இ்தைரல �ிசு 
ஆழ�ினல ையகக்்திற்கு ்தள்ளபப்டலரம். 
�ிகிசன� அளிககபப்டரவிட்டரல, இநச�ரயரல 
ைரைம் ஏற்ப்டலரம். குனறந்த அளவு பர்திபனப 

ஏற்படு்தும் MSUD வனககளும் உள்ளை. 
அவற்றி ைரல ச�ரயரளிகள் அவவளவு கடுனை
யரக பர்திககபபடுவ்திலனல.
பிர்்திசயகைரை உைவுமுனற மூலம் எம்எஸ்யூடி 
(MSUD) ச�ரனயக கடடுபபடு்்த முடியும். பச�ி
ளம் �ிசுககளுககரை முன்பரிச�ர்தனை மூலம் 
அன்டயரளம் கரைபபட்ட ச�ரயரளிகளுககு 
குைைரகும் வரயபபு �ிறபபரக இருககும். 

10. ேடுதேயாே ஒருங்கிதைநை  ன�ாசயதிர்ப்பு 
குதைபாடு (SCID) ேற்றும் ேடுதேயாே T-செல் 
லிம்ஃனபாபீனியா
கடுனையரை ஒருஙகினைந்த ச�ரயய்திரபபு 
குனறபரடு (SCID) ைற்றும் கடுனையரை 
Tய�ல லிம்ஃசபரபீைியர வில, Tய�லகள் 
உருவரவ்தில சகரளரறு ஏற்படுகிறது. இ்தன் 
வினளவரக, குறுகிய கரலகட்ட்்திற்குள் உயி
ருககு ஆப்்தரை ச�ரய்ய்தரற்றுகள் ைற்றும் 
குறிபபி்ட்்தகக வளரச�ி �ீரகுனலவு ஆகியனவ 
உண்டரகலரம் . �ிகிசன� அளிககபப்டவிலனல 
யயன்றரல, SCID ைற்றும் கடுனையரை Tய�ல 
லிம்ஃசபரபீைியரவரல உயிரிழபபும் ஏற்ப்ட
லரம். குனறவரை பர்திபனப ஏற்படு்தும் 
ைி்தைரை வடிவஙகளும் உள்ளை. ஸ்ய்டம் ய�ல 
ைரற்று �ிகிசன� மூலம் SCID ைற்றும் ்தீவிர 
Tய�ல லிம்ஃசபரபீைியரனவக குைபபடு்்த 
முடியும். பச�ிளம் �ிசுகளுககரை பரிச�ர்தனை
யில இனவ கண்டறியபபடும்சபரது ச�ரயரளிக
ளுககு குைைரகும் வரயபபு அ்திகம்.
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வடிகடடி்்தரளில உலர னவககபபட்ட இர்்தம் 
ஜூரிச குழநன்தகள் ைரு்துவைனையின் "பச�ி
ளம் �ிசு முன்பரிச�ர்தனை ஆயவகம், சுவிஸ்" 
ற்கு அனுபபபபடுகிறது. முடிவுகள் �ில �ரட
களிசலசய கின்ட்துவிடும். யபரும்பரலரை 
குழநன்தகளுககு உள்ளன்தப சபரல, முடிவு
கள் �ர்தரரை �ினலனய சுடடிககரடடிைரல, 
யபற்சறரருககு ்தகவல ய்தரிவிககபபடும் ைற்றும் 
அவரகள் படடியலி்டபபடடுள்ள ச�ரய எதுவும் 
்தஙகள் குழநன்தககு இலனல என்பது ய்தரிநது 
�ிம்ை்தியரக இருககலரம்.
அச்த �ையம், முடிவுகள் அ�ர்தரரை �ினலனய 
சுடடிககரடடிைரல, சைற்யகரணடு பரிச�ர
்தனைகனளச ய�யவ்தற்கு ஏதுவரக யபற்சறரரு
ககு உ்டைடியரக அலலது ைகபசபறு ைரு்துவ
ைனை, �ம்பந்தபபட்ட குழநன்த �ல ைரு்துவர 
அலலது அருகரனையிலுள்ள குழநன்த �ல ைரு்
துவர மூலம் ்தகவல ய்தரிவிககபபடும். எைினும் 
இந்த அ�ர்தரரை முடிவு என்பது, இநச�ரயகள் 

ஒன்றிைரல குழநன்த பர்திககபபடடிருபப்தரக 
அர்்தைரகரது. பல ச�ரஙகளில, அனை்தும் 
�ரியரக இருபபன்த இரண்டரவது பரிச�ர்தனை 
உறு்திய�யதுவிடும். �ில �ரடகள் ைடடுசை 
எடு் துகயகரள்ளககூடிய, ்தீவிர பகுபபரயவு
களின் உ்தவியு்டன் ச�ரனய உறு்தி ய�ய்தரல 
ைடடுசை �ிசுவிற்கு உ்டைடியரக �ிகிசன� 
ய்தர்டஙகபபடும். யபரறுபசபற்றுள்ள குழநன்த 
�ல ைரு்துவர அலலது அருகரனையிலுள்ள குழ
நன்த�ல ைரு்துவைனை ைற்றும் வளர�ின்த ைரற்ற, 
ஹரரசைரன், ச�ரயய்திரபபு குனறபரடுகள் ைற்றும் 
நுனரயீரல ச�ரயகளுககரை னைய்்திலுள்ள 
ைரு்துவ �ிபுைரகளு்டன் ச�ரநது, (�ில �ையம்) 
வரழ�ரள் முழுவதும் சைற்யகரள்ள சவணடிய 
�ிகிசன� ்திட்டைி்டபபடும்.

முனபரிசொதமன சைற்சகாள்ளபபடும் வழிமுமை

அனை்து பரிச�ர்தனை முடிவுகள் ைற்றும் ைீ்த
முள்ள இர்்த ைர்திரி �ீண்ட�ரடகளுககு எஙகள் 
முன்பரிச�ர்தனை ஆயவகஙகளில பரதுகர்து 
னவககபபடும்.
பின்ைரளில பு்தி்தரக் ச்தரன்றும், இந்த இர்்த 
ைர்திரினயப பகுபபரயவ்தன் மூலம் ய்தளிவு 
 யபறககூடிய ச�ரயகளின் கரரைைரக சகள்
விகள் எழுந்தரல, ச�ரயரளியின் யபரறுபசப
ற்றுள்ள ைரு்துவர அ்தனை எஙகளி்டைிருநது 
யபற்றுக யகரள்ளலரம்.
ைீ்தமுள்ள யபரருடகளின் ஒரு பகு்தினய பச�ி
ளம் �ிசு முன்பரிச�ர்தனைனய சைலும் வளரபப
்தற்கும், சைம்படு்துவ்தற்கும், பு்திய ஆரரயச�ி 
முனறகனள பயன்படு்துவ்தற்கு ஏதுவரக அன்த 
ைரற்றி அனைபப்தற்கும் எஙகள்  ஆயவகஙகள் 
பயன்படு்்திக யகரள்ளககூடும். அவவரறிருப
பின், ைர்திரிகள் ைனறகுறியரககபபடடிருககும். 
ைனறகுறியரககம் (encryption) என்பது 

உஙகள் �ிசுனவ அன்டயரளம் கரட்டககூடிய 
அனை்து ்தகவலகனளயும் (யபயர, பிறந்த 
ச்த்தி, சபரன்றனவ) ஒரு �ிரல ய்தர்டர யகரணடு 
ைனறபபது. அன்த் ்திறபப்தற்கரை �ிரற்ய்தர்டர 
�ரவி (key) இருந்தரல ைடடுசை ஒரு குறிபபிட்ட 
இர்்த ைர்திரி உஙகள் �ிசுவினுன்டயது எை 
அறிய இயலும். இந்த �ரவிகள் ைிகவும் ப்்திர
ைரக பரதுகரககபபடடு, பச�ிளம் �ிசு முன்பரிச�ர
்தனை ஆயவக்்தின் ைரு்துவரகளுககு ைடடுசை 
அவற்னற அணுக அனுை்தி அளிககபபடும்.
ஒருசவனள பரிச�ர்தனை முனறகள் சைம்படு்
்தபபடடு, அ்தன் கரரைைரக உஙகள் குழ
நன்தயின் ஆசரரககியம் குறி்து ஏச்தனும் 
பு்தி்தரக கண்டறியபபட்டரல ைனறகுறியரககம் 
�ீககபபடடு உஙகனள் ய்தர்டரபு யகரள்ள 
வழிய�யயபபடும்.

பரிசொதமன முடிவுகள் ைற்றும் ைீதமுள்ள இரதத  
ைாதிரிகமள பாதுகாததல்


