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അര്യൂട്് കെപ്പക്ൊപൊ്്കി്യൊ്ിര് 
കെക്രൊസിസ ്(എ എച് പി ൻ ഡി)

െിർ എ. ബി. എന്ന വിഷ ജനിതര ഘെരൈൂെം 
സ്ഭൊവ വത്യതിയൊന സംഭവിച് വിബറെികയൊ 
െൊരൊെമീകൈൊെി്ികക്സ് എന്ന ബൊകമ്ീരിയ 
കെമ്മീക്റെ കെ്ക്ൊ െൊൻ്രിയൊസിൽ 
ഉണ്ൊക്കുന്ന നിറ്രൊസിസ് റരൊഗൈൊണ് അരത്യൂട്ട് 
കെ്ക്ൊെൊ്്കിയൊ്ിര് കനറ്രൊസിസ്. ആദത്യ 
35 ദിവസ ത്ിനകുള്ളിൽ ഈ റരൊഗത്ൊൽ 
കെമ്മീനകുരൾ െകത്ൊെകുങ്ങകുന്നകു.എന്നൊൽ 
നൊളിതകുവകര ഇന്ത്യൻ കെമ്മീനകുകരളിൽ ഈ 
റരൊഗകത് രകണ്ത്ിയിട്ടില്ല

ഇന്ത്യൻ കെമ്മീൻ രൃഷിക്കു എ 
എെ് െി ൻ ഡി ഭമീഷണിയകുകണ്ൊ?
ഈ റരൊഗം ൈൂെം ഇന്ത്യയകുകെ അയൽ 
രൊജത്യങ്ങൾ ആയ മെന, ബംഗ്ൊറദശ് ഉൾക്കെ 
രിഴക്ൻ ഏഷത്യൻ രൊജത്യങ്ങളിൽ വത്യൊെരൈൊയ 
സൊ്ത്ിര നഷ്ടം കെമ്മീൻ രൃഷിയിൽ 
ഉണ്ൊകയതിനൊൽ ഇന്ത്യൻ കെമ്മീൻ 
രൃഷിയകും ഈ റരൊഗത്ിക്റെ നിഴെിൽ 
ആണ് ആകയതിനൊൽ ശൊ്്മ്ീയ സകുരക്ഷൊ 
ക്രൈമീരരണങ്ങളകുകെ ആവശത്യരത തികരച്കും 
ഈ ഘട്ടത്ിൽ അനിവൊരത്യൈൊണ്.

ഏത് തരം കെമ്മീനകുരളിൽ ഇ എച്് 
െി ബൊധിക്കുന്നകു?
രൊര അഥവൊ മെഗർ കെമ്മീൻ (െിനയസ് 
കൈൊറനൊറഡൊൺ), വന്നൊൈി (െിനയസ് 
വന്നൊൈി) എന്നിവകയ ബൊധിക്കുന്നതൊയി 
റരഖക്െകുത്ിയിട്ടകുണ്്.

റരൊഗനിർണയം
   ആദത്യ 35 ദിവസത്ിനകുള്ളിൽ ഈ റരൊഗ-

ത്ൊൽ കെമ്മീനകുരൾ െകത്ൊെകുങ്ങകുന്നകു
   രെകുത് റരൊഗബൊധയകുള്ള കെമ്മീനകുരൾ 

അഴറൈറിയ ഭൊഗറത്ക്കു നമീങ്ങകുന്നകു 
   ൈൃദകു വൊയ െകുറംറതൊെകുരൾ, ഭൊഗിരൈൊയി 

ഒഴിഞ്ഞ രകുെെകുരൾ 
   അൈർത്ിയൊൽ കെൊട്ടൊത്തകും വിളർ-

ച്യകുള്ള, കെറകുതകും െകുരകുങ്ങിയതകു ൈൊയ 
കെ്ക്ൊ െൊൻ്രിയൊസ്

   കെ്ക്ൊ െൊൻ്രിയൊ സിൽ രറകുത് 
െൊെകുരളകും വരരളകും െിെറ്ൊൾ 
രണ്കുവരകുന്നകു.

A. വിബറെികയൊ െൊരൊെമീകൈൊെി്ികക്സ് 

B റരൊഗബൊധയകുള്ള കെമ്മീനകുരൾ
C  കെ്ക്ൊ െൊൻ്രിയൊസിക്റെ െിറസ്റൊ 

െൊറത്ൊളജി

റരൊഗനിർണയം
്െറതത്യരറരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതിനൊൽ 
റരൊഗകത് റവഗത്ിൽ ൈനസിെൊക്ൊൻ 
രഴിയകുന്നകു. െിർ എ. ബി. ജനിതരകത് 
അെിസ്ൊന കെെകുത്ി െി സി ആർ കെസ്റകുരൾ 
വിരസി്ികച്െകു ത്ിട്ടകുണ്് കെ്ക്ൊ 
െൊൻ്രിയൊസിക്റെ െിറസ്റൊ െൊറത്ൊളജിയകും 
റരൊഗനിർണയത്ിന് സെൊയരൈൊണ്
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റരൊഗനിയ്ന്ണം
   ്െതിദിന നിരമീക്ഷണം ആദത്യ ആഴ്ച-

രളിൽ െതിവൊക്കുര
   കെമ്മീൻ ഫൊൈകുരകള ശൊ്്മ്ീയൈൊയി 

തയൊറൊക്ിയൊൽ ഒരകു െരിധിവകര റരൊ-
ഗൈകുണ്ൊരകുന്ന ബൊകമ്ീരിയരകളയകും 
മവറസകുരകളയകും നിയ്ന്ണ വിറധ-
യൈൊക്ൊം

   ്െറതത്യരം തയൊറൊക്ിയ ജെസംഭര-
ണിരൾ, െക്ഷിരകളയകും റരൊഗവൊെ-
രകരയകും തെയകുന്ന വിവിധതരം 
കഫൻസകുരൾ എന്നിവ ആവശത്യരതരൾ 
ആണ്.

   റരൊഗം സ്ിതമീരരിച്ൊൽ കെൊതകുവൊയ 
ജെറ്സൊതസകുരൾ ഒഴിവൊക്കുര, 
അകല്ലങ്ിൽ ജെം ശകുദ്മീരരിച്കു 
ഉെറയൊഗിക്കുര

   െി സി ആർ കെസ്റ് കെയക്ു റരൊഗൈകുക്തൈൊയ 
രകുഞ്ഞകുങ്ങകള ൈൊ്തം നിറക്ഷെിക്കുര.

   നഴ ്സറിയിൽ വളർച്കയത്ിയ കെമ്മീൻ 
രകുഞ്ഞകുങ്ങൾ നിറക്ഷെ ത്ിനൊയി 
ഉെറയൊഗിക്ൊവകുന്നതൊണ്

   നിറക്ഷെ െരിധിരൾ െൊെിച്കുള്ള 
രൃഷിയകും, അനകുറയൊജത്യൈൊകയതകും, റവണ് 
അനകുെൊതത്ിൽ ഉള്ള കെമ്മീൻ തമീ  ്യകുകെ 
ഉെറയൊഗവകും വിജയരരൈൊയ രൃഷിയകുകെ 
ഭൊഗൈൊണ്

   റ്െൊബിറയൊട്ടിര ്ബൊകമ്ീരിയ രളകും ബറയൊ-
റ്ളൊരകും, തിെൊെിയ ഉെറയൊഗിച്കുള്ള രൂ-
ട്ടകുരൃഷിയകും, റിസർരകുറെ്റി അകല്ലങ്ിൽ 
സമീററൊ എറര്് ്ചഞ് ് രൃഷി രമീതിരളകും 
റരൊഗം നിയ്ന്ിക്ൊൻ രഴിയകുന്നവയൊണ്

്െറതത്യര ്ശദ്ക്്
റരൊഗത്ിക്റെ ഏകതങ്ിെകും ്െൊരംഭ 
െക്ഷണങ്ങൾ രണ്ൊൽ ഉകെകന ഐ സി 
എ ആർ -സിബയകുൈൊയി ബന്ധക്െകുര. 
ഇന്ത്യയിൽ റിറ്ൊർട്ട് കെയ്ൊത്തിനൊൽ 
സകുസ്ിരവകും സൂക് ഷ്മവകും ആയ റരൊഗം 
നിർണയം ആവശത്യൈൊണ്. റരൊഗം നിർണയം 
രഴിഞ്ഞൊൽ ഫൊം ബ്മീച്ിങ് ൌഡർ 

ഉെറയൊഗിച്് അണകുനശമീരരണം നെത്കുര, 
റശഷം ഡി-റ്ൊറിറനഷൻ നെത്ി ഫൊൈികെ 
ജെം െകുററത്ക്കു രളയകുര


