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ఇనెఫెక్ షియస్ మయోనెక్రి సిస్ (ఐ ఎం ఎన్)

ఇనెఫెక్ షియస్ మయోనెక్రి సిస్ అనగా ఏమిటి?

ఇనఫెక్షి యస్ మయోనక్రి సిస్ వైరస్ (ఐ ఎం ఎన్ వి ) వలన కలుగు ఇనఫెక్షి యస్ 
మయోనక్రి సిస్ (ఐ ఎం ఎన్ ) రొయ్యల స్గు పరిశరి మలో పరి బలుతన్న వ్్యధి. 
ఈ వ్్యధి మొదటిస్రి 2002 సం౹౹ బెరి జిలోలు  పసిఫిక్ తెలలు రొయ్యలలో తదుపరి 
2006 లో జవ్ ద్వాపంతో సహా ఇండ్నేషియాలో నమోదు చేయబడింది. పి. 
వన్్నమి స్గులో వున్న చెరువులలో ఈ వ్్యధి వలన కలుగు మరణాలు, 
ఆక్వాకల్చర్ లో గణనీయమైన ఆరిధి క నష్టా లు కలిగస్్త యి. ఐ ఎం ఎన్ 
వి స్క్నందున ఆరిధి క నషటా ం 2002 నుండి 2006 వరకు బెరి జిల్ లో $ 100 
మిలియనులు  మరియు ఇండ్నేషియాలో 2010 న్టిక్ ఒక మిలియన్ డాలరులు గా 
అంచన్ వేయబడింది. ఇటీవల పి.వన్్నమి లో ఐ ఎం ఎన్ వి సంభవించటం 
భారతదేశంలో కొని్న రొయ్యల స్గు పొలలలో నమోదైయింది.

ఇనెఫెక్ షియస్ మయోనెక్రి సిస్ క్  కారణం ఏమిటి?

ఇనఫెక్ షియస్ మయోనక్రి సిస్ వైరస్ (ఐ ఎం ఎన్ వి) అని పిలువబడే ఒక 
వైరస్ వలన ఇనఫెక్ షియస్ మయోనక్రి సిస్ (ఐ ఎం ఎన్ ) కలుగుతంది. 
టోటి కుట్ంబ్నిక్ దగగు రి సంబంధం కలిగన ఐ ఎం ఎన్ వి జంట పోగులు 
కలిగన ఆర్ ఎన్ ఎ వైరస్.

ఐ ఎం ఎన్ వ్్యధి లక్షణాలు ఏమిటి?

రొయ్యలలో చ్రుకుదనం తగగు , నీటి ఉపరితలంపైె దిశా కరి మము 
లేని ఈత పరి వర్త నతో, ఆకసి్మక మేతత్నడంలో తగుగు దల కనిపిస్్త యి. 
దిగువ ఉదర మరియు తోక భాగాలలో తెలలు ని మరియు ఎరుప్ రంగు 
కండర కణ న్శనము చూడవచ్్చ మరియు కణాలు న్శనమైన 
భాగాలోలు  వుడిక్ంచిన రొయ్యలవలే కనిపించవచ్్చ. వ్్యధిక్గురైన 
గుంప్ లో ఎఫ్ సి ఆర్ పెరుగుతంది. మరణాలు అకస్్మత్త గా 
అధికమై అనేక రోజులు కొనస్గంచవచ్్చ. స్గుచేయు పి. వన్్నమి 
లో స్ధారణంగా మరణాలు 40 నుండి 70% వరకు వుంటాయి. 
ఉష్్ణ గరి త లేద్ లవణీయతలో ఆకసి్మక మారుపోలు వంటి ఒత్్త డితో 
క్డిన సంఘటనల తరువ్త వ్్యథి లక్షణాలు ఆకసి్మకంగా 
పారి రంభమవుతాయి. కొని్నస్రులు  వ్్యధి నిరంతరమైన తకుకొవ 
స్థి యి మరణాలతో, ద్ర్ఘ క్లిక దశకు చేరుకుంది

ఎరరి ని దిగువ మరియు తోక విభాగాలతో క్డిన వుడిక్ంచిన రొయ్యలవలే కనిపించే విస్త తృతమైన తెలలు ని కండర కణ న్శనము 

వ్్యధి స్క్న రొయ్యలలో దిగువ ఉదర విభాగాలలో తెలలు ని కండర కణ న్శనము
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“BRACKISHWATER AQUACULTURE FOR FOOD, EMPLOYMENT AND PROSPERITY”

ఐ ఎం ఎన్ వ్్యధి నిర్ధా రణ ఎలా?

ఐ ఎం ఎన్ ని నసటా డ్ ఆర్ టి -పిసిఆర్ పదది త్ని వుపయోగంచి నిరాధి రణ 
చేయబడుతంది. ఐ ఎం ఎన్ ని హిస్టా పాథాలజీ ద్వారా నిరాధి రించవచ్్చ.  
ఐ ఎం ఎన్ వి కొరకు స్టటా రియేటెడ్ కండరాలు, కనేక్టా వ్ కణజలం, హీమోసైట్్స 
మరియు లింఫాయిడ్ అయాయవ పారంకైెమల్ కణాలు పరి ధాన లక్షి త 
కణజలం. ఐ ఎం ఎన్ వి స్వాభావిక లక్షణము స్టటా రియేటెడ్ కండరాల 
తంతవులలో తరచ్గా పరి సఫెటమైన వ్ప్ తోక్డిన క్యాగులేటివ్ 
రకం కండరన్శనం మరియు లింఫాయిడ్ ఆరాగు న్ సిఫెరాయిడ్్స(ఎల్ 
ఓ ఎస్) పేరుకుని వలన లింఫాయిడ పరిమాణములో గణనీయమైన  
పెరుగుదల ముఖ్యంగా గురి్త ంచవచ్్చ.

ఐ ఎం ఎన్ ఎలా  వ్్యపి్త  చందుతుంది?

ఐ ఎం ఎన్ వ్్యధి స్క్న జీవుల మాంస భక్షణం వలన సమాంతర మారగు ం 
ద్వారా సంకరి మిస్త ంది. తలిలు  రొయ్యల నుంచి పోస్టా  లర్వాకు నిలువు 
మారగు ంలో సంకరి మించవచ్్చ. ఆరిటా మియా ఫారి ని్సకన్, బైెవ్ల్వాస్ మరియు 
పాలీక్ట్ క్రి ములు ఐ ఎం ఎన్ రోగ క్రక వ్హక్లుగా పనిచే యవచ్్చ.

ఎలా ఐ ఎం ఎన్ ని నిరోధించడడం/ నివ్రించడం? 
ఐ ఎం ఎన్ కొరకు  చిక్త్స లేదు. అందువల్ల , వ్్యధి 
నివ్రించడానిక్ నివ్రణ మాతరి మే మార్ం.
క్రి ంది ఆచరణాత్మక పదధా తులు వ్్యధిని నివ్రించడానిక్ 
సహాయపడతాయి

   పి.వన్్నమి స్గు వ్యవస్యంలో ఐ ఎం ఎన్ వి వ్్యపి్త  
తగగు ంచడానిక్, ఐ ఎం ఎన్ వి రహిత బ్రి డా్సటాక్ ను 
వుపయోగంచటం సమరథి వంతమైన నివ్రణ చర్య కనీసం 
పిఎల్15 దశలో వున్న పోస్టా  లరావా (పిఎల్) ను మాతరి మే స్టా క్ 
చెయా్యలి, ఒత్్త డి పరీక్షలను వుపయోగంచి ఆరోగ్యంగా వున్న పి 
ఎల్ ను ఎంచ్కొనవలెను మరియు పి ఎల్ ను ఆర్ టి - పీసీఆర్ 
పరీక్ష ద్వారా ఐ ఎం ఎన్ వి నగటివ్ అని నిరాధి రించ్క్ండి. 

   వ్్యధి పరి బలిన పొలలలో టిలిలు ంగ్ మరియు ఐ ఎం ఎన్ వి 
రహిత పి.వన్్నమిని త్రిగ స్టా క్ంగ్ చేయడం వలన వ్్యధి 
ప్నరావతృతమవడాని్న నివ్రించడంలో సహాయ పడతాయి 

   రిజరావాయర్ చెరువులు, పక్షి  మరియు పీత కంచెలు (ఫెని్సంగ్), 
మనుష్్యలు, ఉపకరణాలు మరియు యంతారి ల యొకకొ సరైన 
పారిశుధ్యం ద్వారా ఖచి్చతమైన బయోసకక్్యరీటా  చర్యలు 
పాటించాలి

   మంచి నీటి న్ణ్యత, సరైన మేత యుపయోగము మరియు 
రొయ్యల ఆరోగ్యము కరి మం తపపోక పర్యవేక్షణ మొదలైెన ఉత్త మ 
యాజమాన్య పదధి తలు పాటించాలి

రైతులు ఏదైన కొత్త  వ్్యధులు నిర్ధా రించడానిక్  సిబా 
ను సంపరి దించాలి.

ఐ ఎం ఎన్ వి 2017 మరియు 2018 సంవత్సరాలోలు  ఆంధరి  పరి దేశ్ మరియు 
తమిళన్డులోని రొయ్యల వ్యవస్య స్గు పారి ంతాలోలు  ఐ సి ఏ ఆర్ - 
సిబ్ వ్రు నిరవాహించిన వ్్యధి పరిశోధనలలో కనుగొనబడింది. రైతలు 
రొయ్యలను చెరువులలో పెంచ్తన్నప్పోడు ఐ ఎం ఎన్ వి పోలిన లక్షణాలు 
కనిపించిన యెడల, వ్రు పూరి్త  విచారణ మరియు నిరాధి రణ క్సం సిబ్ ను 
సంపరి దించంవలసినదిగా సలహా యివవాడమైనది. వ్్యధి లక్షణాలను కలిగన 
రోగ పీడిత రొయ్యల నమూన్లు పరీక్ష నిమిత్త ం తగువిధంగా భదరి పరచాలి. 
మరణంచిన మరియు ఘనీభవించిన నమూన్లు ఈ వ్్యధి నిరాథి రణ 
పరి క్రి య లో వుపయోగంచలేము. జీవించివున్న మరియు మరణంచ్టకు 
సిదది ంగావున్న నమూన్లను ఆర్ ఎన్ ఏ లేటర్ లో సేకరించి ఐ ఎం ఎన్ వి 
పరీక్ష కొరకు పంపవచ్్చ. ఐ ఎం ఎన్ వి వంటి కొత్త  వ్్యధులపైె పరి తే్యకమైన 
నిఘా పర్యవేక్షణ దరా్యప్్త తో క్డిన కుషి ణ్ణ మైన సమగరి  విశ్లు షణ పరిశోధనలు 
అవసరము, ఐ ఎం ఎన్ వి ర్డియైెన యెడల, చెరువులో నీటిని క్లు రినేషన్ 
ద్వారా వ్్యధిక్రక క్రి ములను నశంపచేయాలి. క్లు రినేషన్ చేసిన నీటిని 
అచేతనం చేసిన తరువ్త మాతరి మే, చెఱువు నుంచి బయటకు విడుదల 
చేయాలి.

 ఆర్ టి -పిసిఆర్ పదది త్లో రొయ్యల నమూన్ల పరీక్ష A కండర తంతవులలో క్యాగులేటివ్ రకం కండరన్శనం
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