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1.Activities by the Unit 

1. Academic Development 
 

1.1 Benchmark Statement of Indigenous Medicine  
Head Siddha Medicine contributed in the preparation of subject benchmark statement of In-

digenous medicine which was developed by the QAC of UGC. This benchmark will be submit-

ted to the standing committee of Indigenous Medicine by the QAC. 

 

1.2 Canteen opening ceremony 
New building for the canteen was handed over by the maintenance branch of the University 

of Jaffna to the Unit of Siddha Medicine. This canteen was opened on 22.10.2021 by 

Dr.S.Mohanathas(Chancellor, University of Vavuniya), Mr.S.Edward Reginold(Acting Regis-

trar) and Mr.M.Ganeshalingam(Acting DR Capital works). The Siddha Medical Student Associ-

ation has taken responsibilities to run the canteen. 

1.3 New Assistant Registrar to Unit of Siddha Medicine 
Mr.K.Gnanabasharan, Deputy Registrar Siddha Medicine, has taken sabbatical leave on 

22.10.2021. Mrs. Janaki Aravintharaj has been transferred from Faculty of Engineering as As-

sistant Registrar for Siddha Medicine instead of Mr.K.Gnanabasharan. 

 

1.4 Postgraduate Diploma in Siddha Medicine 
Curriculum for the Postgraduate Diploma in Siddha Medicine was approved in the 458th Sen-

ate held on 23.09.2021. This curriculum was submitted to the Council by the Dean Faculty of 

Graduate studies for the approval. 
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1.5 Cultivation of Antrographis paniculata at Unit of Siddha Medicine  

The Commissioner, Department of Indigenous Medicine Northern Province provided 650 seedlings 

of Antrographis paniculata from the Government Herbal Garden Kalmadu Nagar. The plantation was 

done at the premises of Unit of Siddha Medicine as a trial cultivation. 

1.6 Developed Protocol for COVID-19 and Post COVID Management  

A committee was appointed by the Commissioner of Ayurveda to develop a protocol for Post COVID - 

19 Management for Indigenous Medical Practitioners in primary and secondary care units according 

to the advice of the State Ministry of Indigenous Medicine promotion, Rural and Ayurveda Hospitals 

development and community health. Dr. M.W.S.J.Kumari, Senior Lecturer, Institute of Indigenous 

Medicine, University of Colombo was appointed as the Chairman of the committee and Dr.W.A.L. 

Chandrasiri Waliwita, Dean, Faculty of Graduate Studies, Gampaha Wickramarachchi University of 

Indigenous Medicine was appointed as the team leader of group to design treatment modalities for 

Post COVID - 19 Management for Indigenous medical practitioners. Dr. A. Manoraj was appointed as 

the coordinator for Siddha System of Medicine to prepare treatment modalities of Siddha System of 

Medicine. 
 

Treatment modalities of Siddha System of Medicine for Post COVID - 19 Management was designed 

with the contribution of the Head, and the lecturers of the Unit of Siddha Medicine, University of Jaff-

na with the collaboration of Unit of Siddha Medicine, Trincomalee Campus, Eastern University, the 

Medical Officers who are in clinical practice, and traditional physicians. 
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1.7 Purchasing Cadaver 

Unit of Siddha Medicine conducts dissection of human bodies in the subject of “Udatkootiyal 

Practical ” . Unit has purchased five cadavers from Faculty of Medicine, University of Colom-

bo on 22.11.2021. Now the students are engaging in the practical of Udatkootiyal successful-

ly. 

1.8 Celebration of Pothikai Muni Day 

Agasthiyar Day was celebrated at Unit of Siddha Medicine on 23.11.2021 via Zoom.  

Dr.S.Mohanathas Chancellor was invited as a Chief guest for this occasion. Special Pongal 

Pooja for Agasthiyar Stachu was held by Siddha Medical Students Association. The students 

delivered presentations on “Pothigai Muni” via Zoom.  

At the same day Academic staff visited to the Siddhar Samadhi which was located in the 

Maruvenpulavu. The following Siddhars Samathees were preserved. 

1. Thiruketheeswara Thiruvaasakam  -Sri Sabaratnam Swamikal  

2. Sinnathamby Swamikal 

3. Kadavul Swamikal (Mounakuru Kalavul Swamikal– Murukuppillai Swamikal) 
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1.9 Releasing Newsletter 

Siddha Newsletter Volume 5 Issue I was released by Dr.S.Mohanadas at the Agasthiyar Day  which 

was held on 23.12.2021 at the Unit of Siddha medicine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 3rd International Research Conference on Siddha Medicine (3rd IRCSM) 

1.10.1 Organizing Committee Meeting  

The following logos were designed by the BSMS students and the best logo was selected in the or-

ganizing committee meeting which was held 03.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Advisory Committee Meeting  

Advisory Committee meeting was held on 07.08.2021 via Zoom. The logo, Flyer and Budget for the 

Conference (3rd IRCSM-2022) were finalized. 

Selected Logo 
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1.11 Master Plan Committee Meeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

5th Master Plan Committee meeting of Siddha Medicine was held on 04.08.2021. Developmental ac-

tivities were discussed in that meeting. The following sub committees were formed and conducted 

meetings with the respective Chairpersons. 

a. Herbal Development Center— Dr.(Ms.)T.Thayalini 

b. Siddha Drug Manufacturing Unit— Dr.(Ms.)K.Sounthararajan 

c. Traditional Food Linkage — Dr.(Ms.).N.Nithiyakumar 

d. Center for Kayakalpa  Chikitchai— Dr.T.Vijayakumar 

e. Center for External Therapy– Dr.(Ms.).A.Sritharan 

f. Woman and Child care Unit– Dr.S.Sivashanmugarajah 

g. Siddha Surgical Unit— Dr.(Ms.).S.Sivagnanam 

 

1.11.1 Traditional Food Linkage Committee Meeting 

The Traditional Food Linkage committee meeting was  held on  02.08.2021 via Zoom. 
 

 

 

 

 

 

 

1.11.2 Kayakalpa  Chikitchai Committee  Meeting  

The Kayakalpa  Chikitchai committee meeting was  held on  03.08.2021 via Zoom. 
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1.12  Siddha Medicine Alumni Association Meeting 

The Siddha  Medicine Alumni Association exco meeting was held on 02.08.2021 via Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Research Activities 

Collaborative research with Palmyra Research Institute is carried out at the research laboratory of 

Unit of Siddha Medicine. 
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3. Community Engaging Activity 

3.1 Environmental day  

Second day of the Environmental day was celebrated by the proposed Department of Gun-

apadam of Unit of Siddha Medicine on 02.07.2021 via zoom. 4th BSMS students were guided 

by Dr.(Ms)T.Thayalini and delivered presentation on “ cly; MNuhf;fpaj;jpy; jhdpaq;fspd; 

gq;F”. Nearly 200 participants were actively participated. Prof.G.Mikunthan (Professor in 

Agriculture Biology) was invited as chief guest and Dr.(Mrs)R.Thatparan (BMARI ,Colombo) 

was invited as a moderator for the seminar. Four Students presented different topics based 

on the theme. 

Third day of the Environmental day was celebrated by the proposed Department of Gunapa-

dam of Unit of Siddha Medicine on 11.07.2021 via zoom. 4th BSMS students were guided by 

Dr.(Ms)T.Thayalini and delivered presentation on “ cly; MNuhf;fpaj;jpy; fpoq;Ffspd; 

gq;F”. Nearly 200 participants were actively participated. Prof.G.Mikunthan (Professor in 

Agriculture Biology)was invited as chief guest and Dr.K.Sivadaran  (Medical Officer In charge, 

Ayurveda Hospital, Kirimatiyana) was invited as a moderator for the seminar. Four Students 

presented different topics based on the theme. 



08 

 

  

 

3.2 Series of Weekly seminar on ‘kUj;Jt %ypiffSk; mjd; Kf;fpaj;JtKk;’ 
 

Series of weekly seminar was organized by the Unit of Siddha Medicine from 2020. The following 

topics were delivered by Siddha Doctors and Siddha Students of Unit of Siddha Medicine with the 

guidance of Dr.T.Thayalini. It was very useful to many students and Siddha doctors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ghk;ghl;br;rpj;jh; ghly; 

 

 cs;sq;ifapy; fdpNghy cs;s nghUis 

 cz;ikAld; fhl;lty;y cz;ikf; FUitf; 

 fs;skdk; jd;idj;js;spf; fz;L nfhz;ld;gha;f; 

 fspj;Jf; fspj;Jepd; whlha; ghk;Ng. 

 

Speaker Topic Date Time 

Ms.V.Aaraniya  

2nd Year Student 

MNuhf;fpa tho;tpy; rhj;jhthupapd; 
gq;F  

18.10.2021  04.30 pm - 05.30pm 

 Ms.V. Sanjeya 

 2nd Year Student 

fPo;fha; ney;ypAk; mjd; kUj;Jt 
Fzq;fSk; 

29.10.2021 04.30 pm—05.30 pm 

 Ms.R.Vithurshana  

2nd  Year Student 

gr;rpiyAk; mjd; kUj;Jtg; 
gz;GfSk;  

05.11.2021  06.30 pm - 07.30 pm 

Weekly Seminar on “kUj;Jt %ypiffSk; mjd; Kf;fpaj;JtKk;” 
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3.3 Series of Monthly seminar on Siddharkalum ariviyalum  

First Monthly Seminar (Full moon Day) on “rpj;jh;fSk; mwptpaYk;”  

It is series of seminar planned and initiated to conduct in every month of full moon day which is 

jointly organized by the Unit of Siddha Medicine and Department of  Hindu Civilization of Faculty of 

Hindu Studies University of Jaffna. First monthly seminar was held on 20.10.2021 with the blessing 

of Dr.S.Mohanathas / Chancellor, University of Vavuniya and Dr.(Ms.) S. Srimuralitharan / Dean, Fac-

ulty of Hindu Studies. About 375 participants participated in this seminar via Zoom. 

Second Monthly seminar (Full Moon Day) on “rpj;jh;fSk; mwptpaYk;”  

Second monthly talk on “rpj;jh;fSk; mwptpaYk;”  was held on 18.11.2021 via zoom at Unit of 

Siddha Medicine Dr.R.Gowribalan was invited as the chief guest. Three speakers has delivered 

presentations regarding the Siddhas concepts.  About 385 participants participated in this seminar 

via Zoom. 
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3.4 Diabetic week 2021 

Day 1 of the Diabetic week 

Unit of Siddha Medicine and Government Siddha Medical Officers Union  jointly organized four days 

series of seminars and medical camp in the Northern Province. First day of the diabetic week was 

held on 29.11.2021 via Zoom. Dr.T.Sathiyaseelan / Deputy Provincial Commissioner, Northern 

Province was invited as a chief guest for this day. Head Siddha Medicine briefly described the aim of 

the celebration of the diabetic day. President Government Siddha Medical Officers Union delivered 

the presidential address. Dr.(Ms.) K.Sounthararajan has delivered introductory speech for this ses-

sion and Dr.S.Uthayanan (Base Siddha Ayurveda Hospital, Kappatthurai) had delivered talk on 

“rpj;j kUj;Jtj;jpy; ePupopT”. Many doctors and students were participated and benefited from this 

session. Fruitful discussion were held at the end of the session. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Day 2 of the Diabetic week 

Second day of the diabetic week was held on 30.11.2021 via Zoom. Dr.I.Jebanabaganesan (Medical 

Officer In Charge Siddha Teaching Hospital Kaithady) was invited as a chief guest for this day. Head 

Siddha Medicine has delivered introductory speech for this session and Dr.K.Kanagasuntharam 

(Siddha Drug Manufacturing Unit, Atchuvely) had delivered talk on “ePupopit fl;Lg;gLj;Jk ;     
%ypiffSk; gad;gLj;Jk; KiwfSk;”. Many doctors and students were participated and benefit-

ed from this session. Fruitful discussion were held at the end of the session. 
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Day 3 of the Diabetic week 

Third day of the diabetic week was held on 01.12.2021 via Zoom. Dr.(Mrs)K.Jebanabaganesan 

(Provincial Commissioner Northern Province) was invited as a chief guest for this day. Dr.

(Mrs).V.Sathiyaseelan (Senior Lecturer, Unit of Siddha Medicine) and Dr.T.Sutharman (Free Siddha 

Dispensary, Municipal Nallur) had delivered a descriptive presentation on “ePupopT NehAk; 

gj;jpahgj;jpaKk;”. Many doctors and students were participated and benefited from this session. 

Fruitful discussion were held at the end of the session.  
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Day 4 of the Diabetic week 

Fourth day of the diabetic week was held on 02.12.2021 via Zoom. Dr.(Mrs)R.Srithar (Provincial 

Commissioner Eastern Province) was invited as a chief guest for this day. Dr.(Mrs).T.Vijayakumar 

(Lecturer, Unit of Siddha Medicine)  has delivered introductory speech for this session and Dr.

(Mrs).K.Elilini (Yoga Instructor, Central Siddha Dispensary, Jaffna) had delivered talk on “ePupopT 

NehAk; NahfhrdKk;”. Many doctors and students were participated and benefited from this ses-

sion. Fruitful discussion were held at the end of the session.  

 

Diabetic week medical camp 

A medical camp was organized by the Unit of Siddha Medicine with the collaboration of Govern-

ment Medical Officers Union at Mannar. Siddha Medicines were provided by the Commissioner of 

Indigenous Medicine, Northern Province for conducting medical camp successful. Dr.T.Thayalini, 

Dr(Mrs).V.Sathiyaseelan, Dr(Mrs).K.Sounthararajan, Dr(Mrs).N.Nithiyakumar, Siddha Students and 

Dr.R.Manivannan and his Medical Team were conducted the medical camp. 
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Activities by the SMSA  

02.08.2021- Sports Experience sharing  

Zoom nrayp Clhf vkJ khzth;fsJ tpisahl;L Jiw mDgtq;fs; gfpug;gl;lJ.  

21.10.2021 – jpU%yh; Rthkpfs; FUG+ir  
Zoom nrayp Clhf jpUke;jpuk; $Wk; kUj;Jtf; fUj;Jf;fs; vDk; jiyg;gpy; ,izatop 
fUj;juq;fk; elhj;jg;gl;lJ.  

 
10.10.2021— Ehyf thuk; 
Zoom nrayp Clhf khzth;fs; Ehy;fis thrpg;gjd; gad;fs; njhlh;ghd mDgtq;fs; 
gfpug;gl;ld. 
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15.10.2021- thzp tpoh  
 
15.10.2021 md;W khzt xd;wpaj;jhy; thzp tpoh elhj;jg;gl;lJ Zoom nrayp Clhf  
tp[ajrkpia Kd;dpl;L vkJ khzth;fsJ gl;bkd;wk; elhj;jg;gl;lJ.  

 

 

 

 

 

 

14.11.2021- rpw;Wz;br;rhiy nghWg;Ngw;wy;  

14.11.2021 md;W rpj;jkUj;Jt khzt xd;wpaj;jpdhy; rpj;jkUj;Jt myfpw;fhd rpw;Wz;br;rhiy 
nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. 
 

22.12.2021- ,uj;j jhdk; toq;Fjy; 

2021.12.22 md;W mfj;jpau; jpdj;ij Kd;dpl;L ,uj;j jhdk; toq;Fk; epfo;T ,lk;ngw;wJ. 
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18.11.2021- fhh;j;jpif tpsf;fPL  

18.11.2021 md;W rpj;jkUj;Jt myfpy; fhh;jpif tpsf;fPL nfhz;lhlg;gl;lJ. 

30.12.2021 – xsp tpoh  

xsp tpohthdJ 30.12.2021 md;W khiy rpj;j kUj;Jt myfpd; gpujhd kz;lgj;jpy; 
eilngw;wJ. fNuhy; fPjk;, ftpij, rpw;Wiu Mfpa epfo;Tfs; eilngw;wJ. 
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நது உணயில் திர்-போசோக்கு கூறுகள் (Anti –Nutrients) 

fle;j ,jopd; njhlh;r;rp……… 

cztpd; vjph; Nghrhf;F $Wfshf FSf;NfhrpdNyw;Wfs;, raNehn[dpf; fpisNfhirLfs;, 
,nyf;bd;fs;, xf;rNyl;Lfs;, igl;bf; mkpyk;, rg;Nghdpd;fs;, jdpd;fs; fhzg;gLfpd;wd. ,jpy; 
igl;bf; mkpyk; gpd;tUkhW. 

E. பட்டிக் அநிம் (Phytic acid) IP6 

இபசோன னெபனில் இபோசிப ோல் ககக்சோ போசுபட்று(inositolhexaphosphate)அல்து 

இபோசிட்ப ோல் கோலிபோசுபற்று(inositolpolyphosphate) ன் ஓர் திர்-போச கூோக(anti-

nutrient) யிஞ்ஞோிகலம் நருத்துயர்கலம் கணிக்கின்ர். அபய தோயபங்கில் 

பப ட்டுகோக (Phytates) னெக்கினநோக தோினங்கள், ருப்னகள், யிபதகில் 

கோதிந்திருக்கின். பட்டிக் அநிம் ஒரு போசோக்கு கூோகவும் திர் யிபவுகப 

உண்டுண்ணும் கூோகவும் கசனல்டுயபத ின்யரும் ந்திகில் ோர்ப்போநோ? 

தீபநகள் 

பப ட்டு னேக்கூறுகள்  உ ற் கதோமிற்ோட்டிற்கு  அத்தினோயசினநோ இபட்ப  யலுவுள் 

உபோக அனன்கோ கல்சினம், ோகம், kf;dPrpak;,  இரும்ன போன்யற்ின் உிஞ்சப 

தடுப்து ன் உ லிலிருந்து ககோடுக்குப்ிடி னேம்(chelation) அயற்ப அகற்றுகின்து. அதோல் 

அயற்ின் குபோடு  உ லில்  நோற்ங்கபயும் ற்டுத்துகின்து. 

கல்சினம் குபோட்டிோல் லும்னகள் நிமக்கின். அத்து ன் லும்னப்னபப (osteoporosis) 

உண் ோகின்து. இரும்னச்சத்தின் குபோட்டிோல் இபத்தச்பசோபக (iorn defficiency aneamia). 

kf;dPrpak; குபயிோல் லும்னகள் நிமக்கின். 

 

ன்பநகள்  
 

அோிசி நற்றும் ருப்னzவுகின் னேம் இபத்தத்தில் சீினின் அபய குபக்கின்து. 

பசோற்ிலுள் தயிட்டிலும் அதனு ன் பசர்க்கும் ருப்ிலும் IP6 இருப்தோல் இது 

ப கறுகின்து. பகோயில்கில் க ப ிபசோதநோகக் ககோடுப்தும் இதப ிபோட் பய 

 உண்ணிக்கோம். அடுத்ததோக, அவுக்கதிகநோ கல்சினம் அனன்கப அகற்றுயதோல் 

சிறுீபகங்கில் கற்கள்  உண் ோயபதயும் தடுக்கின்து. IP6 கசிந்த உணவுகள் இருதன 

அப ப்ோன்கள் (Cardiac valves) நற்றும் இபத்தக்குமோய்கின் சுயர்கில்  

நருத்துயர் ித்தி ககபத்திம் ND, MSc (Ag), BSc (Ag), Dip Post Harvest Technology, Postgrad,  

Dip Food Sciences Technology, Post Grad Dip Pharmacology, nutritional Medicine Advocate, ANTA 

னென்ப ோள் நருத்துயினல் யிோிவுபபனோர், நருத்துய யிஞ்ஞோ கல்லூோி, யிக்ப ோோினோ 

ல்கபக் கமகம், கநல்ர்ன், ஆஸ்திபபலினோ. 

னென்ப ோள் யியசோன ன ோதிதி, யிோிவுபபனோர்.கிமக்கிங்பக ல்கபக் கமகம்,  

னென்ப ோள் ிபதிப் ணிப்ோர், கிமக்கிங்பக யியசோன ஆபோய்ச்சி ிபனம், கபடினோறு, 

ஸ்ரீ ங்கோ.  
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அப ப்ோன்கள் (Cardiac valves) நற்றும் இபத்தக்குமோய்கின் சுயர்கில் சுண்ணோம்னச்சத்து 

டியபத (calcification) தடுக்கும்  ஆய்வுகள் கநய்ிக்கின். 

இபக்கிகில் கருநயோக உள் kf;dPrpak; அனன்கள் சிோிற்கு  யனிற்றுப்போக்பக 

உண்டுண்ணுயது நருத்துயர்கள் அிந்தபத. னெக்கினநோக சியப்ோிசிச் பசோற்ில் உள் IP6 

kf;dPrpனத்பத கவ்வுயதோல் அதன் கசனற்ோடு குபயப யதிோல் ருக்கும் ச்பச 

இபக்கிகபோ நபக்கிகபோ இந்ிபபன உண்டு ண்ணுயதில்ப  உண்ணிக்கோம். 

IP6 திர் ஒட்சிபனற்ினோக கசனற்ட்டு இரும்னச் சத்தின் ஒட்சிபனற்த்பத தடுக்கின்து. 

பப ட்டுகள் னற்றுக் கங்கின் யர்ச்சிபன தடுப்து ன் அதன் பம்பயும் 

தயிர்க்கின்தும் ஆய்வுகினூ ோக கநய்ப்ிக்கப்ட்டுள்து. நதில் ற்டும் னப்ிபோந்திபன

(Panic attacks) தடுப்தோகவும் ஆய்வுகள் கசோல்கின். 

 

F. சப்போின்கள்(Saponinns) 
 

sappo அல்து sappon ன் யோர்த்பதகிலிருந்து கப்ட் து. அதோயது தபபக்கும் நற்றும் 

கழுவும் கோருள் ன்தோகும். ஆங்கித்தில் soap ன் யோர்த்பதயும் அதிலிருந்து ிந்தது. 

இபய போசோக்கின் திர் கூறுகோக, உ லிற்கு தீங்கு யிபக்கும் கோருள்கோக  

கணிக்கப்ட் ோலும், சி சப்போின்கள் ம்னெ லில் நருந்தோகவும் கசனற்டுகின்து.  

 

சப்போின்கள்  தோயபக் குடும்ங்கில் யிபதகள், ட்ப , பயர் ன்யற்ில் 

தோயபத்திற்கு தோயபம் யித்தினோசநோ கசிவுகில் கோணப்டுகின்து. அபகநோக 

தோினங்கிலும் அயபபனித்தோயபங்கோ பசோனோஅயபப, ட் ோணிக் க ப 

போன்யற்ிலும், பநபத்தின் கள்ிலும், தீோிலும், மத்திலும், ஒடினலிலும் Falabelliferins 

ன் கனருப ன சப்போின்கள் உண்டு. 

 

ன்பநகள் 
 

ககோஸ்ட்பபோல் நற்றும் சீிச்சத்தின் அபய இபத்தத்தில் குபப்தோகவும், சி யபகனோ 

னற்று போய்கிலிருந்து உ ப ோதுகோப்தோகவும் ஆய்வுகள் கசோல்கின். க்டீோினோக்கப 

திர்க்கும் சக்தியுள்பயனோகவும், போயகற்றும் ஒ தநோகவும், உ பயும் நபதயும் 

அபநதிப்டுத்தும் நருந்தோகவும், உ ப இபநனோக்குயதோகவும், இபத்தம் ககட்டினோக்குயபதத் 

தடுக்கும்  தினும் ககோண் தோக அத்து ன், இருதனத்தின் பநலுள் கநன்சவ்யிட்கு பதபயனோ 

ஒட்சிசின் அபய சீபோக்கவும் கசய்கின்து. இருதனத்திற்கு பயண்டின ஒட்சிசின் கசிபய 

போநோிப்து ன் ோங்கப அகட்டி இபத்த அழுத்தத்பத சநிபப்டுத்துயது ன் 

துடிப்பயும் ஒழுங்கு கசய்கின்து.   

 

சப்போின்கள் ிபந்த உணவுகள் ற்சூத்பதபன தடுக்கும் பயபனில் சிறுீபக கற்கள் 

உண் ோயபதயும் தடுக்கின். அதிநதுப பயர் சித்த நருத்துயத்திலும், ஆயுர்பயதம், சீ 



18 

 

  

 

நருத்துயம் நற்றும் ஆங்கி னேலிபக நருத்துயத்திலும் இ ம் ிடித்திருக்கின்து. இதிலிருக்கும் 

சப்போின் Triterpene glycoside ன் ஒரு யபக பசோனநோகும். இது Glycyrrhiza glabra 

ப்டும் பசிபன(Fabaceae) ன் தோயபக் குடும்த்பதச் பசர்ந்தது.  

 

அதிநதுப பயர் சித்த நருத்துயத்திலும், ஆயுர்பயதம், சீ நருத்துயம் நற்றும் ஆங்கி னேலிபக 

நருத்துயத்திலும் இ ம் ிடித்திருக்கின்து. இதிலிருக்கும் சப்போின் Triterpene glycoside ன் 

யபக பசோனநோகும். இது Glycyrrhiza glabra ப்டும் பசிபன(Fabaceae)ன் தோயபக் 

குடும்த்பதச் பசர்ந்தது. 

இதிலிருக்கும் பசோனங்கள் கிலிசபபசின்(Glycyrrhizin),கிலிசபபசிக் அநிம்(Glycyrrhizic acid-

GLR) ப்டும். GLR பநல் னச்சோக னசும்போது தோந க்கினோக (Anti-inflammatory) 

கசனற்டுகின்து. அபத பபம் பயபசுக்கப கட்டுப்டுத்துயதோல், னெக்கினநோக SARS-COV-2 .  

இதப இன்பன COVID-19 தோக்கத்திற்கு நற் நருந்துகல ன் பசர்த்து போனகற் 

ோயிக்கபயண்டுகந யிஞ்ஞோிகள் கசன் யரு ம் சிோோிசு கசய்திருக்கின்ோர்கள். 

 

கசோி போய்க்கு(Psoriasis) உள்நருந்தோகவும், கயினச்சு நருந்தோகவும் ோயபனில். அத்து ன் 

இபபப்ப நற்றும் கு லில் உண் ோகும் னண்கிட்கும் (Gastric & duodenal ulcers) சிந்த நருந்தோக 

னன்டுகின்து. கிலிசபபசின்(Glycyrrhizin சுயோசங்கில் உண் ோகும் சினகற்வும் 

(expectorant) அத்து ன் தண்ணுனிர் திோினோகவும், தோந க்கினோகவும், ஈபப ோதுகோக்கும் 

பசோனநோகவும் கசனற்டுகின்து. கிலிசபபசின்(Glycyrrhizin) அகற்ப்ட்  சோறு யனிற்ில் 

அநித்தன்பநனோல் ற்டும் ின்போழுக்பக(acid reflux) கட்டுப்டுத்தும். 

 

தீபநகள் 

 

கிலிசபபசின்(Glycyrrhizin) உ லில் உள் கோட் ோசினத்பத அகற்றுயதோல் பசோடினத்தின் கசிவு 

அதிகோிப்தோல் இபத்த அழுத்தம் அதிகோிக்கின்து.இபத்த அழுத்தனெம் உள்யர்கலம், இருதன 

போனோர்கலம் அயதோநோக இருக்கபயண்டும். நருத்துயர்கல ன் பசி அயர்கது 

ஆபோசபப்டி  க்கபயண்டும். கதோ ர்ந்து  ோட்கலக்கு உள்கடுப்தோல்,ஸ்டீபபோய்டு

(Steroids) போன்று கசனல்டுயதிோல் னெகம் யட் நோகி (Mooni face), னெதுகில் கழுத்தின்கீழ் 

சபதிடிப்னம் (Buffalow hump) உண் ோகின்து. இபத்தத்தில் ககோர்டிபசோல்(Cortisol) ப்டும் 

ஒர்கநோின்(Hormone)அவு அதிகோிப்ிோல் குலசபகோசின் அவும் அதிகோித்து ீோிமிபய 

உண் ோக்கும். 

 

G. தின்கள் (Tannins) 

 

இபய பசோன ோீதினோக ீோில் கபபயும் கோலினபோல்கள்(Polyphenol) ப்டும் யபகபன 

பசர்ந்தபய. தோயப உணவுகில் இருப்பய. அபய கோற்ில் உள் ஒட்டிசிசனு ன் பசர்ந்து 

கி ி சோனத்பத உண் ோக்குகின்து. 
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ன்பநகள் 

 

நது உ லிற்கு திர் ஒட்சிபனற்ிகள் னெதிர்யபதத் தடுக்கவும், சுகத்பத தபவும் அத்தினோயசின 

பசோனங்கோக கசனற்டுகின். தின்கள் ஒரு  திபநனோ திர் ஒட்சிபனற்ிககோக 

ோதுகோப்ோர்கோகவும்  கசனல்டுபய. உ லிலுள் தித்தினங்கும் னேக்கூறுகபயும் 

ஒட்சிசன் அனன்கின் கசனற்ோடுகபயும் கட்டுப்டுத்துகின். அத்து ன், தின்கள் 

ககோழுப்ின் யர்சிபத நோற்த்பத சீர் கசய்கின்து ன், ஈபலின் சுகத்பதயும் உ லின் திர்ப்னச் 

சக்திபனயும் கோறுப்ன ன் ிபபயற்றுகின்து. 

தின்கள் தண்ணுனிர்ககோல்லிகோகவும் கசனல்ட்டு க்டீோினோ, பயபசுகள் நற்றும் 

னஞ்சங்கபயும் அமிக்கின் தன்பநயுனெள். தின்கள் பயபசுகபத் தோக்குயதோல் 

பயபசுகிோல் உண் ோகும் தடிநன் கோய்ச்சபயும், அயற்ிோல் யனிற்ிலுண் ோகும் 

ிபச்சபகபயும்  தயிர்க உதவுகின்து. பயது ிடிக்பகனில் பதனிபபன ககோதிீோில் போட்டு 

னேக்கினூ ோக சுயோசங்கிற்குள் ோம் கசலுத்தினபத ிபவு கூருங்கள். 

 

இபத்தத்தில் உள் ககோழுப்னகின் கசிபய குபப்திோல்  அபக உணவுச்சோபகின் 

ச்பசனிப பதீர்(GreenTea) ககோடுப்தும் உண்ணிக்கத்தக்கது. இபத்த ஓட் த்பத 

கட்டுப்டுத்தும். கயட்டுக் கோனங்கிட்கு ோட்டி பயத்தினநோக பகோப்ித்தூள் போடுயதும் 

யிக்கம். ோி கோனங்கலக்கு ஆதினில் ீ ி பந னசுயது ருக்கும் கதோிந்திபோது. பந 

திோல் கசய்னப்ட் து  ம்னென்போர் அதப அிந்து னசினதும் யிந்பதபன. 

 

தீபநகள் 

னபதங்கல னும் பசரும்போது கபபனோத, கசநிோ ப ன னெடினோத னபத வீழ்டிவுகப உண்டு 

ண்ணுகின்து. இரும்ன அனன்கல னும் ிபணந்து  உ ல் உிஞ்ச னெடினோ ிபக்குள் 

தள்லகின் குணோதிசனம் ககோண் பய. அதோல் இபத்தச் பசோபக உ லில் ற்டுகின்து. 

ஆோல் Vitamin C குறுக்கிட்டு இரும்ப உிஞ்சும் ிபக்குத் தள்லகின்து. ோல் யி ோத 

பதீோில் பதசிப்னி பசர்ப்தின் பகசினம் இதுபய. அத்து ன் நது ோபம்ோின சபநனலில் னி 

ோயிப்த்தின் ஓர் அம்சம் கதியோகின்து. தின்கிோல் கதோண்ப  நற்றும் உணவுக்குமோய் 

னற்று போய் ற்டுகின்து, னெக்கினநோக ோக்கு சப்னயர்கலக்கு  கசய்திகள்  இருந்தோலும், 

இல்ப ன்றும், அபய னற்று போபன தடுக்கும் கோபணிகள் வும் ஆய்வுகள் 

கநய்ப்ிக்கின்.  

H. ட்ோிப்சின் கோதினத்பத யலு ,மf;கப்ண்ணும் தோயப பசோனங்கள் tripsin (Protease) inhibitors

-TI 

னபத உணவுகப ோம் உண்ணும்போது ட்ோிப்சின்(Tripsin) ப்டும் னபதங்கப கபபக்கும் 

கோதினம் கபணனக் கங்கில் (Pancreatic cells) சுபக்கின். சி பயபகில் ட்ோிப்சின் 

யனிற்ில் உள் னபதகநன்சவ்வுகப, நற்றும் கபணனக் கங்கபயும், சுயோசம், ஈபல் 

கங்கபயும்  தோக்குகின்து. அதப தடுக்க உ லில் ட்ோிப்சின் கோதினத்பத  
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யலுயிமகப்ன்னும் ஒரு கோதினத்பத (Alpha 1-Antitrypsin-AAT) ஈபல் சுபக்கின்து. சுபப்ின் 

அவு குபயும்போது ட்ோிப்சின், கபணனத்பதயும், ஈபபயும்,யனிற்பயும், சுயோசங்கபயும் 

தோக்கி அமிக்கும். ட்ோிப்சின் கோதினத்பத யலுயிமகப்ன்னும் கோதினம் அயபபனித் 

தோயபங்கில் ிபன உண்டு (ஆோல் நிருக AAT னிின்றும் யித்தினோசநோது). அதன் தோக்கம் 

கசோினோபநன உண்டுண்ணிோலும், அபய நருந்தோக நக்கு ற்டும் சி போய்கப 

தடுக்கவும் உதவுன்து. அயித்தலிோல் TI னின்  கசனல்கள் தப ப்டுகின்.  

ன்பநகள் 

பநப கசோன்துபோல், கபணனச் சுபப்ினின் கங்கப ட்ோிப்சின் அமிப்தோல் அங்கிருக்கும் 

னட் ோ(beta) கங்கலம் அமிக்கப்டுகின். னட் ோ கங்கள் உ லில் குலபகோசின் அபய 

சீர் கசய்ன இன்சுலின் ஒர்பநோப சுபக்கின்து. அயிக்கோத அயபப யபககில் உள் TI 

தோக்கத்பத தடுப்தோல், இன்சுலிின் சுபப்ன தப  ோநல் இபத்தத்தில் குலபகோசின் அபய 

சநன்டுத்துகின்து. ீோிமிவு பதோன்ோது தப ப்டுகின்து. 

கபணனக் கங்கள் வீங்குயபத ண்க்ோினப ட்டிஸ்(pancreatitis)  அபமக்கின்போம். ோட்  

அது கபணனப் னற்று போனோக நோறும் சோத்தினக்கூறுகள் உண்டு.TI உள் சபநக்கோத 

அயபபனிக் கோய்கள் நற்றும் யிபதகப உண்தோல் இந்த ிபபநபன நோற்ோம். 

சுயோசங்கில் உள் கநன்சவ்வுகலம், கோற்பகலம்(Alveoli) ட்ோிப்சின் கோதினத்தோல் 

தோக்கனெறும்போது(Empysema) சுயோசப் பனில் கங்கள் அமிந்து பகோபனோகின்து. தோயப TI  

அதப தடுக்கின்து. 

தீபநகள் 

சபநத்த நிருகப் னபதங்கபயும் தோயபப் னபதங்கபயும்  அயிக்கோத  அயபபனி கோய்கபயும் 

யிபதகபயும்  ச்பசனோக  உண்ணும்போது அதிலிருக்கும் TI  கசோினோபநபன 

உண்டுண்ணுயதோல், யனிற்றுக் பகோோறுகப உண்டுண்ணுகின்து. இங்கு பநப தபப்ட்  

திர் போசோக்கு கூறுகப ப்டி ோம் தயிர்க்கோம் ன்ோல் ின்யரும் யமினெபகபப் 

பகக்ககோள்ோம். 

 ீோில் ல் ககோதிிபனில் அயித்தல், சபநத்தல். 

 தோினங்கபயும், ருப்னகபயும், யிபதகபயும் ீோில் ஊபயத்த ின்ர் 

சபநத்தல். 

 னறு, உலந்து போன் யிபதகப னெபக்கபயத்துச் சபநத்தல். 

 யிபதகப ஊபயத்து அபபத்து னிக்கபயத்தது அப்ம், பதோபச, இட் லி போன்  

தின்ண் ங்கப கசய்தல்.  

 தோினங்கபயும் யிபதகபயும் யறுத்தல் அல்து கோோித்தல்.  

 யிோகிோினில், உப்ில் அல்து னினில் ஊறுகோய்கள் கசய்தல். 
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Please send your feedback & comments to Dr. (Mrs.)T. Thayalini (e-mail: tthayalini@univ.jfn.ac.lk 


