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అక్్యట్ హెపటోపాంక్రి యాటిక్ నెక్రి సిస్ వ్్యధి 
(ఎహెచ్ పిఎన్ డి)

ఆరీలు  మారటా లిటి సిండ్రి మ్ (ఇ ఎం ఎస్) గా యింతకముందు పిలువబడే 
అక్్యట్ హెపటోపాంక్రి యాటిక్ నక్రి సిస్ వ్్యధి (ఎహెచ్ పిఎన్ డి), రొయ్యల 
పరిశరి మకు వైరస్ వలన సంభవించని అత్యంత ముఖ్యమైన వ్్యధి ముప్పో. 
ఎహెచ్ పిఎన్ డి స్ధారణంగా రొయ్యలస్గు మొదటి 35 రోజులలో 
స్మూహిక మరణాలు కలుగచేయునదిగా వరి్ణ ంచవచ్్చ.ఈ వ్్యధి పిర్ ఎబ్ 
జను్యవును కలిగన పరి తే్యక జత్ విబ్రి యో పారాహీమోలిటికస్ బ్క్టా రియా 
వలన కలుగుతంది. ఇపపోటివరకు ఈ వ్్యధి ఇంక్ భారతదేశంలో 
కనుగొనబడలేదు.

భారతదేశంలో  ఎహెచ్ పిఎన్ డి యొక్క ముప్పో ఉందా?

ఈ వ్్యధి మొదటిస్రిగా చైెన్లో (2009) నివేదించబడింది. వనువంటనే 
యిది వియతా్నం,మలేషియా, థాయిలండ్ వంటి తూరుపో-ఆసియా 
దేశాలలో రొయ్యల స్గు పరి దేశాలలో విన్శన్ని్న సతృషిటా ంచింది. 2017 లో, యీ 
వ్్యధి బంగాలు దేశ్ నుండి క్డా నివేదించబడింది. అయితే, యిపపోటి వరకు 
వ్్యధి భారతదేశం నుండి నివేదించబడలేదు. అయినపపోటిక్ని ద్ని విపత్త  
సవాభావ్ని్న పరిగణనలోక్ తీసకుంటే, శాసీ్రీ య సంసథి లు మరియు రైతల 
యిదది రి యొకకొ అధిక స్థి యిలో నిఘా మరియు అపరి మత్త త అవసరం.

ఎహెచ్ పిఎన్ డి  రోగ కారకము ఏమిటి?

ఎహెచ్ పిఎన్ డి, పాలు సి్మడ్ నందు పిర్ ఎబ్ టాక్్సన్ (ఫోటోరాబ్డ స్ క్టక 
సంబంధిత టాక్్సన్) ను కలిగన పరి తే్యక జత్ విబ్రి యో పారాహీమోలిటికస్ 
బ్క్టా రియా వలన కలుగుతంది. పిర్ ఎబ్ జను్యవు పిర్- ఎ మరియు పిర్- బ్ 
క్రి మిసంహారక టాక్్సనలు ను ఉతపోత్్త  చేస్త ంది. పిర్- ఎ మరియు పిర్- బ్ టాక్్సనులు  
రండు ఎహెచ్ పిఎన్ డి సంకరి మణకు చాల అవసరమని కనుగొన్్నరు.
ఇటీవలి నివేదికలు వి. క్ంపెబెలిలు  మరియు వి. ఓవనై్స వంటి యితర దగగు రి 
సంబంధమైన బ్క్టా రియా జతలు కొని్న పిర్ ఎబ్ పాలు సి్మడ్ కలిగ వుండి 
ఎహెచ్ పిఎన్ డి కలుగచేయుటకు క్రణం క్వచ్్చనని సూచిస్త న్్నయి.

ఏ రొయ్యల జాతులు పరి భావితమవుతాయి ?

బ్లు క్ టైెగర్ రొయ్యలు (పి. మోనోడాన్) మరియు అమరికన్ వైట్ లెగ్ రొయ్యలు 
(పి. వన్్నమి) రండింటిలోను ఎహెచ్ పిఎన్ డి సంకరి మించవచ్్చను

ఎహెచ్ పిఎన్ డి / ఇ ఎం ఎస్ యొక్క లక్షణాలు 
ఏమిటి?
   స్ధారణంగా రొయ్యల స్గుకు స్టా క్ంగ్ చేసిన మొదటి 35 రోజులు 

లోపల అధిక మరణాలు సంభవిస్్త యి

   మరణంచ్టకు సిదది ంగావున్న రొయ్యలు చెఱువు దిగువనకు 
చేరుతాయి

   రోగ పరి భావిత రోయ్యలలో గులలు  మత్త బడుట మరియు మరియు 
పాక్షి కంగా పూరి్త  లేద్ ఖాళీ జీర్ణ క్శము ఉండవచ్్చ

    వర్ణ దరి వ్యం నషటా ం క్రణంగా తరచ్గా హెపటోపాంక్రి యాటిస్ 
(హెచ్ పి) పాలిపోయి రంగుమారి తెలలు గా కనిపిస్త ంది

టి సి బ్ ఎస్ పేలు టలు లో బ్క్టా రియా పెరుగుదల 

ఎహెచ్ పిఎన్ డి స్క్న రొయ్యలు మరియు హెపటోపాంక్రి యాటిస్ యొకకొ 
హిస్టా పాథాలజీ, సౌజన్యం: లక్ టారి న్

ఎహెచ్ పిఎన్ డి నిర్ధా రణ

ఈ వ్్యధి క్లు నికల్ లక్షణాలు మాతరి మే క్కుండా, హెపటోపాంక్రి యాటిస్ 
ను హిస్టా పాథోలజికల్ పరీక్ష ద్వారా హెపటోపాంక్రి యాటిస్ లో క్షి ణత, 
రంగు మారిపోవుట మరియు బ్క్టా రియా పెరుగుదల వలలు డవుటం వలన 
నిరాధి రణ చేయబడుతంది.ఇటీవల రోగ నిరాధి రణ ర్ఢిచేయుటకు పిర్- ఎ 
మరియు పిర్- బ్ టాక్్సన్ జను్యవును లక్షష్ంగా చేసకున్న ఎపి 4 పైెరైమర్ 
పదధి తలను వుపయోగంచి పిసిఆర్ అభివతృదిధి  చేయబడింది

   రొయ్యలు యొకకొ హెచ్ పి గణనీయంగా, కుంచించ్కుపోయి 
చిన్నగ లేద్ రంగుమారివుంట్ంది

   హెపటోపాంక్రి యాటిస్ ను చేత్ బ్రి టనవేలు మరియు వేళ్ళ మధ్య 
సలభంగా నలుపలేకపోవుట

   హెపటోపాంక్రి యాటిస్ లోపల కొని్నస్రులు  నలలు ని మచ్చలు లేద్ 
చారికలు కనిపించవచ్్చను
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ఎహెచ్ పిఎన్ డి / ఇ ఎం ఎస్ నిరోధిచడం ఎలా?
   చెఱువులు స్టా క్ చేసిన పిమ్మట, కరి మం తపపోకుండా, పరి తే్యక్ంచి 

రొయ్యల స్గు పారి రంభ దశ క్లంలో పరిశీలించాలి

   చెరువు తయారీ యొకకొ ఖచి్చతమైన సూతారి లను పాటించండి 
(ఎండబెటటా డం,దున్నటం,సన్నం చలలు డం మొదలైెనవి). ఇది 
మునుపటి స్గు నుండి అని్న బ్క్టా రియల్ మరియు వైరల్ 
వ్్యధిక్రక్లను నశంపచేయడానిక్ సహాయం చేస్త ంది.

   జీవ భదరి తా చర్యలు ఖచి్చతంగా పాటించాలి. రిజరావాయర్ 
చెఱువులు, పక్షి  వలలు (ఫెని్సంగ్) మొదలైెనవి ఉపయోగంచాలి.

   చెరువులలో స్టా క్ చేసేముందు, రొయ్య పిలలు లను పిసిఆర్ పదది త్ 
ద్వారా ఎ హెచ్ పి ఎన్ డి వ్్యధి నిరాధి రణ పరిక్ష చేయించాలీ.

   అధిక స్ందరి తను నివ్రించాలి.

   అదనప్ మేత వేయడం మన్లి; రొయ్యల మేత సరైన 
మోతాదులో అందించాలి.

   రొయ్యల స్గులో బయోపాలు క్ స్ంకేత్క పరిజఞా నము 
ఉపయోగంచిన ఎ హెచ్ పి ఎన్ డి వ్్యపి్త  నివ్రించడంలో 
తోడపోడుతంది.

   చెరువు తయారీ మరియు స్గు క్లంలో బ్సిలలు స్ మరియు 
లక్టా బ్సిలలు స్ కలిగ ఉన్న పారి బయాటిక్ బ్్యక్టా రియా వ్డకం 
వుపయోగపడవచ్్చ.

   రొయ్యలను త్లపియా (జిలేబ్) చేపలతో పాట్ స్గు 
చెయ్యడం ద్వారా ఉతపోన్నమయే్య ఆకుపచ్చ నీరు

   బ్క్టా రియా రోగక్రక వ్్యధులు సంభవించకుండ తగగు ంచేందుకు 
సహాయం చేస్త ంది.

   రీసరుకొలేటింగ్ లేద్ సన్్న నీటి మారిపోడి పదధి తలు 
అనుసరించదడము వలన వ్్యధి సంఘటనలు నివ్రించవచ్్చ

రైతులు ఏదైన కొత్త  వ్్యధులు నిర్ధా రించడానిక్ సిబా 
ను సంపరి దించాలి.

రైతలు రొయ్యలను చెరువులలో పెంచ్తన్నప్పోడు ఎహెచ్ పిఎన్ డి 
పోలిన లక్షణాలు కనిపించిన యెడల, వ్రు పూరి్త  విచారణ మరియు 
నిరాధి రణ క్సం సిబ్ ను సంపరి దించంవలసినదిగా సలహా ఇవవాడమైనది. 
వ్్యధి యొకకొ లక్షణాలు చూప్తన్న పరి భావిత రొయ్యలనుండి సేకరించి 
తగురీత్లో సంరక్షి ంచబడిన నమూన్లు మాతరి మే పరిశోధన క్రకు 
ఉపయోగకరంగా వుంటాయి. మరణంచిన మరియు ఘనీభవించిన 
నమూన్లు ఈ వ్్యధి నిరాథి రణ పరి క్రి య లో ఉపయోగంచలేము. 
ఇపపోటివరకు భారతదేశం లో ఎహెచ్ పిఎన్ డి నిరాధి రించబడ లేదు కనుక 
ఇ ఎం ఎస్ వంటి కేసలపైె పూరి్త గా లోతైెన పరిశోధనలు అవసరము. 

ఎహెచ్ పిఎన్ డి ర్డియైెన యడల, చెరువులో నీటిని క్లు రినేషన్ ద్వారా 
వ్్యధిక్రక క్రి ములను నశంపచేయాలి. క్లు రినేషన్ చేసిన నీటిని అచేతనం 
చేసిన తరువ్త మాతరి మే, చెఱువు నుంచి బయటకు విడుదల చేయాలి

ఎండిన చెరువు దిగువ భాగం

బయోఫాలు క్


