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ഇൻകെക്ിയസ് ൈകയൊകെക്രൊസിസ് 
അഥവൊ വൊൽചീയൽ ക�ൊഗം

എന്ൊണ് ഇൻകഫക്ഷിയസ് 
ൈറയൊകനറ്രൊസിസ്
കെമ്മീനകുരളകുകെ വൊൽ ൈസിെകുരകള ബൊധി-
ക്കുന്ന സൊം്രൈിര മവറസ് റരൊഗൈൊണ് 
ഇൻകഫക്ഷിയസ് ൈറയൊകനറ്രൊസിസ്. 
കവളകുത്തകും െകുവന്നനിറത്ിെകുള്ള വൊ-
ൽഭൊഗങ്ങറളൊെകുരൂെി കെമ്മീനകുരൾ െകത്ൊ-
െകുങ്ങകുന്നകു. 2002-ൽ ്ബസമീെിെകും 2006-ൽ 
ഇൻറഡൊറനഷത്യയികെ ജൊവയികെ വനൊൈി 
കെമ്ിനിെകുൈൊണ് ഈ റരൊഗം ആദത്യൈൊയി 
രകണ്ത്ിയത്. അെകുത്ികെ ഇൻകഫക്ഷിയസ് 
ൈറയൊകനറ്രൊസിസിക്റെ ്െതത്യക്ഷത്യൈൊയ 
െക്ഷണങ്ങൾ െിെ ഇന്ത്യൻ ഫൊൈകുരളിൽ 
രണ്ത്ിയിട്ടകുണ്്

റരൊഗൊണകു
ആർ എൻ എ ജനിതരഘെനയകുള്ള റ്ൊട്ടി-
വിരികെ ഫൊൈിെിയിൽക്ട്ട ഇൻകഫക്ഷിയസ് 
ൈറയൊകനറ്രൊസിസ് മവറസ്ആണ് റരൊഗ-
രൊരണം

റരൊഗെക്ഷണങ്ങൾ 
്രൈരെിതൈൊയ െെനം, രകുളത്ിൽ സജമീ-
വൈൊരൊതിരിക്കുര, രൂെകുതെൊയി രകുറളൊ-
െരിതെത്ിൽ വന്നകുക്ൊങ്ങകുര തമീ് 
എെകുക്ൊതിരിക്കുര കവളകുത്തകും െകുവന്ന-
നിരത്ിെകുള്ള വൊൽ ഭൊഗങ്ങൾ രൂെകുതെൊയ 
എഫ് സി ആർ നിരക്കുരൾ കെമ്മീനകുരൾ 
രൂട്ടംരൂട്ടൈൊയി െത്കു തകു െങ്ങകുര 
(രകുറഞ്ഞനിരക്ിെകുള്ള നമീണ്കുനിൽക്കുന്ന) 
40-70% വകര ൈരണനിര കക്പ കട്ടന്നകുള്ള 
അധിരച്ൂെ് , െൊവണം ശം കെമ്മീനകുരകള 
രൂെകുതൽ സമ്ർദത്ിെൊ ക്ി റരൊഗത്ിന് 
രൊരണൈൊരകുന്നകു.

കവളകുത്തകും െകുവന്നനിരത്ിെകുള്ള വൊൽഭൊഗങ്ങറളൊെകുരൂെിയ കെമ്മീനകുരൾ

കവളകുത്തകും െകുവന്ന-നിറത്ിെകുള്ള വൊൽ ഭൊഗങ്ങൾ
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എങ്ങകന രകണ്ത്കും 
കനസ്റഡ് െി സി ആർ കെസ്റ് ൈസിൽ, 
െിറഫൊയ്് ഓർഗൻ എന്നിവയകുകെ 
െിറസ്റൊെൊറത്ൊളജിക്ൽ കെസ്റ്

റരൊഗസം്രൈണം
റരൊഗബൊധയകുള്ള കെമ്മീനകുരളിൽ നിന്നകും 
തള്ളകച്മ്മീനിൽ നിന്നകു രകുഞ്ഞകുങ്ങളിറെക്കും

റരൊഗ്െതിറരൊധൈൊർഗങ്ങൾ 
ക�ൊഗം  വന്നു രഴിഞ്ൊൽ 
്പതിക�ൊധൈൊർഗങ്ങൾ ൈൊ്തം െല്പദം 
പി സി ആർ  കെസ്റനു കചയന്ു ക�ൊഗ 
ൈനുക്തൈൊയ തള്ളകചമ്ീെനുരൾ 
്പജെെത്ിെനു ഉപകയൊഗിക്നുര 
   P15 റസ്റ ജിൽ ഉള്ള െി സി ആർ 

കെസ്റിെൂകെ കനഗ്മീകവന്ന് ഉറ്ിച് 
റെൊസ്റ െൊർവ ൈൊ്തം നിറക്ഷെിക്കുര 

    ്െറതത്യരം തയൊറൊക്ിയ ജെസംഭരണിരൾ, 
െക്ഷിരകളയകും റരൊഗവൊെരകരയകും 
തെയകുന്ന വിവിധതരം കഫൻസകുരൾ 
എന്നിവ ആവശത്യരതരൾ ആണ.്

   കെൊതകുവൊയ ജെറ്സൊതസകുരൾ 
ഒഴിവൊക്കുര, അകല്ലങ്ിൽ ജെം 
ശകുദ്മീരരിച്കു ഉെറയൊഗിക്കുര. 

   ശകുദ്മീരരിച് ഫൊം സൊൈ്ഗിരളകും 
അതകുറെൊകെ തകന്ന അണകുനൊശം കെയക്ു 
ൈൊ്തം റജൊെിക്ൊകരയകും ഫൊൈിനകുള്ളിൽ 
ഉെറയൊഗക്െകുത്കുര.

   നല്ല അര്ൊരൾച്ർ 
ൈ ൊ ന ദ ണ്ഡ ങ്ങ ൾ ക് നകു സ ര ി ച്കു ള്ള 
രൃഷിരമീതിയകും, ശകുദ്മീരരിച് ജെം, 
അനിവൊരത്യൈൊയ തമീ് എന്നിവ നൽരി 
കെമ്മീനകുരളകുകെ ആറരൊഗത്യസ്ിതി 
ഉറ്ൊക്കുര

്െറതത്യര ്ശദ്ക്്
െകുതിയ റരൊഗങ്ങൾ ്െതത്യക്ഷൈൊരകുറ്ൊൾ 
ഏ്വകും അെകുത് അധിരൊരക്ട്ട 
റരൊഗസ്ിതമീരരണ െൊബകുൈൊയി 
ബന്ധക്ട്ട് ഉെറദശം റതെകുര. 2017-2018 
ൽ ആ്ന്ധൊ്െറദശിെകും, തൈിഴൊ് ട്ടിെകും 
ഇൻകഫക്ഷിയസ് ൈറയൊകനറ്രൊസിസ് ഐ 
സി എ ആർ -സിബ സ്ിതമീരരിച്ിട്ടകുണ്്. 
ഏകതങ്ിെകുംതരത്ിെകുള്ള റരൊഗെക്ഷണരൾ 
രണ്ൊൽ, ജമീവനകുള്ള കെമ്മീൻഉരകള ആർ 
എൻ എ റെ്ർ എന്ന െൊയിനിയിൽ സൂക്ഷിച്കു 
ഇൻകഫക്ഷിയസ് ൈറയൊകനറ്രൊസിസ് കെസ്റ് 
കെയ്ൊൻ CIBA യിറെറക്ൊ അഥവൊ അെകുത്കുള്ള 
റരൊഗസ്ിതമീരരണ അര്െൊബകുരളിറെറക്ൊ 
അയറക്ണ്തൊണ്. റരൊഗംനിർണയിച്കു 
രഴിഞ്ഞൊൽ ഫൊൈകുരൾ ബ്മീച്ിങ് ൌഡർ 
ഉെറയൊഗിച്് ജെം ശകുദ്ിരരിച്കു റവണ് 
രൊെയളവിനകു റശഷം െകുറത്കുവിെകുര.


