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రాష్ట్ర విభజన అనుంతరుం ఆుంద్ర ద్రదేశ్ ద్రభుతవ ుం వ్య వ్సాయ మరియు అనుబుంధ రుంగాలలో 

సతవ ర వ్ృద్ధ ి సాధనతో రైతు ఆరికిాభివ్ృద్ధకిి కృషి చేస్తూ  ఉనన ద్ధ . దీనికి రశు సుంవ్రకి రుంగుం 

అనుకూలుంగా ఉనన ుందున ద్రభుతవ ుం ఈ రుంగానిన  అనిన  విధాలా ద్ోతస హుంచు చునన ద్ధ. 

మహాత్మా గాుంధీ కలలు కనన  ద్గామ సవ రాజయ ుం, సురరిపాలనలను నిజుం చేసే ఉదేేశ్య ుంతో గౌరవ్ 

మఖ్య ముంద్ి శ్ర ీ YS జగనా్మ హన్ రెడ్ద ే గారు ఆుంద్రద్రదేశ్ రాష్ట్రుంలో ద్గామ సచివాలయ వ్య వ్సథను 

శ్సాథ ింుంరరు. ద్గామీణ రైతులకు  అతయ ుంత ఉరయోగకరమైన సేవ్లు అుంద్ధసుూనన  రశు సుంవ్రకి శాఖ్కు 

ద్పాధానయ త ఇస్తూ  ద్రతీ ద్గామ సచివాలయుంలో ఒక రశు సుంవ్రకి సహాయకుడ్ద ఉద్యయ గానిన  కల్ప ుంరరు.  

రాష్ట్ర వాయ రూుంగా 9844 రశుసుంవ్రకి  సహాయకుల ోసురలు ముంజూరు చేయబడ్దనవి . ద్రభుతవ ుం ద్రవేశ్ 

పెట్టరన వివిధ రధకాలను  ద్గామసాథ యిలో అరుులకు చేరవేసి, పారరరశ కుంగా అమలు చేయుటకు,  

వ్య వ్సాయ మరియు అనుబుంధ రుంగాల సేవ్లు రైతుల ముంగిటనే అుంద్ధుంచుటకు ద్గామ 

సచివాలయవ్య వ్సథలో భాగుంగా రైతు భరోసా కుంద్ాలు ఏరాప టు చేసారు. వ్య వ్సాయ మరియు 

అనుబుంధరుంగాలకు చుంద్ధన శాఖ్ల ఉద్యయ గులు ఇకక డ్ద నుుండే తమ విధులు నిరవ హసాూ రు.  

 ఇుంటర్మా డ్దయట్ వొక్నల్ మరియు MPVA అర ుతతో ఎుంింకైన రశు సుంవ్రకి సహాయకులకు ఒక 

ఏడాద్ధ పాటు  ( ద్రతీ నెలలో 15 రోజులు శిక్షణా కుంద్రమలోనూ మరో 15 రోజులు సుంబుంధిత రశు వైరయ  

శాలలు  మరియు రైతు భరోసా కుంద్ాలలోను) శిక్షణ ఇవ్వ వ్లసిన ఆవ్శ్య కత  ఉనన ద్ధ.  రశు సుంవ్రకి 

సహాయకులు  రశు ఆరోగయ  సేవ్లు అుంద్ధుంచడమే కాకుుండా ద్రభుతవ ుం అమలుచేసే రధకాలను 

రైతులకు వివ్రిుంచి అుందులో అరుులైన వారిని తగు ర్మిన ద్ోతస హుంచవ్లసి ఉుంటుుంద్ధ. ఎుంింకైన 

రైతులతో రరఖాసుూ చేయిుంచడుం  అద్ధ రైతుకు చేరుంతవ్రకు బాధయ త తీసుకోవ్లసి ఉుండుంద్ధ. దీనితో 

పాటు రశు సుంవ్రకి సహాయకులు  తమ విధులు బాధయ తలను సమరవి్ుంతుంగా నిరవ హుంచడానికి 

అవ్సరమైన శిక్షణ ను ఏడాద్ధ పాటు నిరవ హుంచవ్లసిుంద్ధగా ద్రభుతవ మ జార్మ చేసిన ఉతూరువ లకు 

అనుగుణుంగా శిక్షణ కారయ ద్కమానిన  రూపుంద్ధచి, ానికి అవ్సరమైన శిక్షణా దీింకను తయారు చేసే 

బాధయ తను SMILEకు అరప గిుంచడమైనద్ధ.  రాష్ట్రుంలో రనిచేయుచునన  రశు విజాానoలో  నిషా్ణతులైన రశు 

సుంవ్రకి శాఖ్ అధికారులు, శిక్షకుల సహకారుం తీసుకొని SMILE అి తకుక వ్ సమయుంలోనే ఈ రశు 

సుంవ్రకి సహాయకుల శిక్షణా దీింకను నాలుగు భాగాలు (4 వాల్య ుంలు) గా తయారు చేయడుం 

ద్రశ్oసనీయుం. ఈ ద్రయతన ుంలో SMILE అరనపు సుంరలకుల వారికి  సహకరిుంచిన ద్పాుంతీయ రశు 

సుంవ్రకి శిక్షణాకుంద్ాల అధికారులు,  తద్ధతరులు ద్రసుంశ్నీయులు.  రశు సుంవ్రకి సహాయకులు  

సమరవి్ుంతుంగా తమ విధులు నిరవ రి ూుంచడానికి తగిన విధుంగా  శిక్షణ పూరిూ చేసుకోవ్డుంలో ఈ దీింక 

ఎుంతగాన్మ ఉరయోగరడతుుంరని  ఆశిస్తూ ..  

అభినుంరనలతో....        డా.ఎుం. శ్రనీివాస రావు  

సుంరలకులు (రశు సుంవ్రకి శాఖ్ ) 

 

సంపారకీయం 
మార్గరర్శ కులు : డా. ఎుం. శ్రనీివాస రావు  

                     సుంరలకులు  (రశు సుంవ్రకి శాఖ్ )  

  ఆుంద్ర ద్రదేశ్ , విజయవాడ  

రూరకర్త :      డా. యుండ సిుంహాచలుం  

                  అరనపు సుంరలకులు  (రశు సుంవ్రకి శాఖ్ ) 

           రాష్ట్ర రశుగణ వ్య వ్సాథ రకత  నిరవ హణ యాజమానయ  సుంసథ(SMILE),  విశాఖ్రటన ుం   
 

సహకార్ం : డా. R.మరళీధర్ , ఉరసుంరలకులు(AH) , SMILE, విశాఖ్రటన ుం  
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     డా. S. విజయకుమార శ్రా , ఉరసుంరలకులు(AH), SAHTC, ముండపేట  

            డా. M. చుంద్ర శేఖ్ర్ , సహాయ సుంరలకులు(AH) , SMILE, విశాఖ్రటన ుం 

     డా . A. రామ చుంద్ర రావు, సహాయ సుంరలకులు(AH) , AVH, అచుయ త్మపురుం , విశాఖ్ జిలాా  

     డా. వై.రమేష్ రెడ్ద,ే సహాయ సుంరలకులు(AH) , RAHTC, రెడ్దరిల్ ా 

     డా . సుభాన్ భా్ , సహాయ సుంరలకులు(AH) , RAHTC, బనవాసి  

               డా . ch. నరసిుంహులు , సహాయ సుంరలకులు(AH) , RAHTC, విశాఖ్రటన ుం 

               డా . P.V.వ్ర ద్రసాద్ , సహాయ సుంరలకులు(AH) , RAHTC, కాకినాడ  

               డా . డా. A. శ్రనీివాస రెడ్ద,ి సహాయ సుంరలకులు (AH) , RAHTC, గుుంటూరు  

               డా . T. కిరణ్ కుమార్ reddi , VAS, , RAHTC, రెడ్దరిల్ ా 

      డా . Y. శ్రకీాుం్ , VAS , RAHTC, రెడ్దరిల్ ా

      డా . G. చుంద్ర మోహన్ , VAS,  RAHTC, బనవాసి  

               డా . R. శ్ రి ,  VAS,  RAHTC, బనవాసి 

               డా.  P. శ్రనీివాస రెడ్ద,ి VAS , RAHTC, గుుంటూరు 

     డా . M.వుంకటేశ్వ ర రెడ్ద,ే VAS , RAHTC, గుుంటూరు 

               డా. Ch.S.R. గోపాల కృ్ ా, VAS , RAHTC, కాకినాడ  

     డా . శిర్మ్, VAS, VAS , RAHTC, కాకినాడ  

               డా. S.కిరణ్ కుమార్, VAS , RAHTC, విశాఖ్రటన ుం  

               డా. V. శిర్మ్, VAS, VAS , RAHTC, విశాఖ్రటన ుం 
 

ద్రచుర్ణ :     డా. P.సుుంరర్ రెడ్ద,ే 

               ఉర సుంరలకులు ,  

                ద్రరర మరియు విసూరణ విభాగుం , రశు సుంవ్రకి శాఖ్ , ఆుంద్ర ద్రదేశ్ , విజయవాడ  

సంవత్స ర్ం :   2020 

                                                                         Vol – 1 

రశు శరీర్ శాస్తసతము , రశువులో్ల వాయ ధులు , రశు ఆరోగ్య  

రరిర్క్షణ  

వి్య స్తచిక 

వ్రుస 

సుంఖ్య  

వి్యమ పేజీ సుంఖ్య  

1 రశు నిరాా ణము మరియు శరీర్ ధరా్  శాస్తసతము 7  -  7 
 

2 రశువుశరీర్భాగ్ములు 8  -   9 

3 రశువు త్ల – వివిధ భాగాలు  9  -  12 

4  వెన్నన పూస  –  ఎముకలల్లనిర్కాలు 12-  13 

5 ముందుకాళ్ళు (Fore limb)  –  వివిధ భాగాలు  14  -  18 

6 వెన్నకకాళ్ళు (Hind Limbs)  –  భాగాలు 18  -  20 

7 మగ్జంతువులల్లఅన్నబంధఅవయవాలు   21  -  21 

8 ఆడ జంతువులల్ల అన్నబంధఅవయవాలు  22  -  22 

9 గొద్ె/ మేక - రటము భాగాల శరీర్  22  -  22 
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10 కోడి శరీర్ భాగాల రటము 23  -  23 

11 రంది భాహయ  శరీర్ భాగాలు 24  -  24 

12 శరీర్ంల్లని ముఖయ మైన్ అంత్ర్భాగాలు 24  -  26 

13 జీర్ణ వయ వసథ  26  -  34 

14 ర్క త ద్రసర్ణ విధాన్ము 34  -  42 

15 శాా సకోశ వయ వసథ)Respiratory System) 43  -  46 

16 నాడీవయ వసథ   )Nervous system(  46  -  47 

17 మూద్త్మశ్య వ్య వ్సథ )Uninary system(  48  -  50 

18 పొదుగు 50  -  51 

19 ఆడ రశువు యొకక  జన్నంద్దియ వయ వసథ 52  -  56  

20 మగ్ రశువు యొకక  జజన్నంద్దియ వయ వసథ )Male genital 
system(  

57  -  58 

21 కోళ్లో్ల జీర్ణ వయ వసథ 59  -  61 

22 కోళ్ు ల్ల మూద్త్ మరియు జన్నంద్దియ వయ వసథ 61  -  62 

23 రశువులాో వాయ ధులు – ద్పాధమిక ఆరోగయ ుం – ఆరోగయ మైన మరియు వాయ ధి 

బారిన రడ్దన రశువుల లక్షణమలు 

63  -  64 

24 ఆరోగాయ నిన  ద్రభావితుం చేసే అుంశాలు  64  -  64 
25 రశువులాో సాధారణ ఆరోగయ  స్తచికలు   65  - 67 
26 రశు వాయ ధుల వ్ర్మకీరణ  68  -  70 
27 రశువుల వాయ ధులు – నివారణ  71  -  71 
28 రశువులాో బాక్ట రరియల్ వాయ ధులు   71  -  79 

29 రశువులాో వైరల్ వాయ ధులు  79  -  89 
30 రశువులాో ద్ోటోజోవ్ల్ వాయ ధులు  90  -  94 
31 అుంతర రరానన  జీవులు  94  -  100 
32 శిలుంద్ాల  )ఫుంగల్  (  వాయ ధులు  101  -  102 
33 దూడలలో వాయ ధులు  103  -  106 
34 దూడల ో్ణ – నటరల నివారణ ద్పామఖ్య త  106  -  107 
35 జీరాాశ్య సుంబుంధిత  వాయ ధులు  108  -  110 
36 ద్రతుయ తప ి సుంబుంధిత వాయ దులు  111  -  117 
37 పదుగు వాపు వాయ ధి  117  -  119 
38 జీవ్ ద్కియ సుంబుంధ వాయ ధులు  119  -  125 
39 వి్గుణ జనిత వాయ ధులు   126  -  129 
40 ఖ్నిజ లవ్ణాల లోపాల వ్లన కల్గే వాయ ధులు  129  -  131 
41 విటమిన్ లోపాల వ్లన కల్గే వాయ ధులు  131  -  134 
42  జూనొట్టక్ వాయ ధులు  135  -  137 

43 రశువులకు ద్పాధమిక చికితస   137  -  137 
44 గాయాలలో రకాలు  137  -  138 
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1.రశు నిరాా ణము మరియు శరీర్ ధర్ా  శాస్తసతము 

రశు శ్ర్మర వివిధ భాగాల నిరాా ణమ గూరిే  తెలుపు శాష్టసాూనిన శ్ర్మర నిరాా ణ  శాష్టసూమ 

(Anatomy) అని అుందురు. రశువులలో వివిధ భాగాల రని చేయు విధానాలను తెలుపు 

శాష్టసూమను శ్ర్మర ధరా  శాష్టసూమ (Physiology) అని అుందురు. వివిధ భాగాలు మరియు అవి 

రనిచేయు విధానాలు తెలుసుకొనుట రలా అవ్సరుం. దీనిని బట్టర రశువుల పెరుగురల, ో్ణ, 

వాయ ధులు వ్ుంట్ట వి్యాలను తెలుసుకొనవ్చుే  . అుంతేకాక వాయ ధి అవ్గాహాన, చికితస  మరియు 

శ్ష్టసూ చికితస  లోను ఈ శాష్టసూమల అవ్గాహన అవ్సరమ. ఉతప తుూలను పెుంచుట కొరకు 

మరియు యాజమానయ  చరయ లు వ్హుంచుటకు కూడా రశు నిరాా ణ మరియు శ్ర్మర ధరా  శాష్టసూమ 

ల రరిజాానమ అవ్సరమ 
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2. రశువుశరీర్భాగ్ములు 

శరీర్మున్నఏడు భాగాలుగావిభజంచవచుు  
1 తల (Head) 

2 మెడ (Neck) 

3 ముండెమ(Trunk) 

4 తోక (Tail) 

5 ముందుకాళ్ళు  (Fore Limbs) 

6 వనుకకాళ్ళు (Hind Limbs) 

7 అరనపుఅవ్యవాలు (Accessory Organs) 
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3. రశువు త్ల – వివిధ భాగాలు  
1. ోల్ (Poll) : రెుండకొమా లమధయ వునన ద్రదేశ్మ 

2. కొమా లు ( Horns) : కొమా మరలు(Base of the Horn) 

కొమా శ్ర్మరమ(Body of the Horn) 

కొమా మన (Tip of the Horn) 

3. నుదురు(Fore head) 

4. మఖ్ుం(Face) 
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5. మకుక దూలమ (Bridge of the Nose) 

6. పైపెరవి(Upper Lip) 

7. మట్టర (Muzzle) : 

రెుండమకుక రుంద్ధమలమధయ పైపెరవిపైభాగమనతడ్దగానుుండమెతూనిభాగమ 

8. మకుక రుంద్ధాలు(Nostrils) 

9. మకుక గోడ(Nasal Septum)  

10. న్మరు(Mouth) 

11. ద్కిుంద్ధపెరవి(Lower Lip) 

12. గడిమ(Chin) 

13. రామై ఆఫ్ ద్ధ మాుండ్దబల్ (Rami of mandible):గడిమ నుుండ్ద వనుక వ్రకు వుుండ రవ్డ 

ఎమక లోని భాగమ 

14. జౌలు (Jowl) : రెుండ రవ్డ ఎమకల మధయ  భాగమ 

15. గొుంతు(Throat) 

16. రరోట్టడ ద్పాుంతమ(Parotid Region) 

17. బుగ ీ(Cheek) 

18. చవులు (Ear) : చవిమరలు(Base of the Ear) 

చవిదొరప (Pinna or Flap of the Ear) 

చవిమన(Tip of the Ear) 

19. వలురల్చవి (External Auditory Meatus): చవి లోరల్ఎగుడ, ద్ధగుడగా వుుండ 

వలురల్ భాగమ 

20. కనున (Eye) :  

 పైరెరప (Upper Eye Lid) 

 కిుంద్ధరెరప  (Lower Eyelid) 

 కుంట్టరెరప వుంద్టుకలు (Eye Lashes) 

 లోరల్కాుంథస్ (Inner Canthus) 

 వలురల్కాుంథస్ (Outer Canthus) 

 కుంట్టద్గుడి (Eye Ball) 

 మూడవ్కుంట్టరెరప  (Third Eyelid) 

 కుంజక్ ట రవ్ (Conjuctiva) 
 

కన్నన  

రశువులలో కుంట్ట నిరాా ణమ నుందు ఈ ద్కిుంద్ధ భాగాలు ఉుండను 

 పై కనురెరప  

 ద్కిుంద్ధ కను రెరప   

 పై కనురెరప  కదులుచూ ద్కిుంద్ధ కనురెరప  నిశ్ే లుంగా ఉుండ్ద కుంట్టకి రక్షణ కల్ప ుంచును.ఈ 

కనురెరప ల లోరల వైపునకు కల్యు చోట లోరల్ కాుంథస్ అనియు బైట్ట వైపు 

కల్యుచోట వలురల్ కాుంథస్ అని అుంట్వరు. 

  లోరల్ కాుంథస్ నుందు రశువులలో ఒక ఎద్రట్ట పర వ్ుంట్ట ఆకారుం కుంట్టని శుద్భుం 

చేయుటకు తోడప డను. దీనినే Nictitating membrane (మూడవ్  కనురెరప  ) అని 

అుంట్వరు. 
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 లోరల్ వైపునకు గల కను ద్గుడి నుందు తెలనాి భాగమను స్క్క ీర అనియు నలనాి 

భాగమను కారిన యా అని అుంట్వరు. 

  ఈ కనురెరప లకు గల వుంద్టుకలను Eye lashes అని అుంట్వరు. 

 విధులు:  

o చూచుటకు, 

o  ద్రమారమను రసిగటురటకు,  

o కోళ్లాో ద్గుడి ఉతప ిూకి. 

చెవి 

రశువు చవి యుందు మూడ మఖ్య  మైన భాగాలు కలవు 

1. బాహయ  చవి (External Ear) 

2. మధయ  చవి (Middle Ear) 

3. అుంతర  చవి (Internal Ear) 

 బాహయ  చవి : pinna మరియు External Auditory meatus ను కల్ిం బాహయ  చవి అుంట్వరు. 

 మధయ  చవి : దీని యుందు చవి రుంద్ధమ (tympanic cavity) మరియు tympanic 

membrane ఉుండను. దీనితో పాటు మాల్యస్, ఇుంకస్, శ్సేరింస్  అనే ఎమకలు వినికిడ్దకి 

ఉరయోగరడను. 

 అుంతర  చవి : ఇుందులో కాకియాా మరియు కాకియాా నాడీ ఉుండ్ద మెరడకు కలురబడ్ద 

ఉుండను. 

 విధులు:  పై మూడ భాగాలు కల్ిం వినికిడ్దకి ఉరయోగ రడను. 

పుద్ె(Skull) : 

 దీనిలో కపాల ఎమకలు(Cranial Bones)మరియు మఖ్ఎమకలు(Facial Bones) 

కలవు. 

 పుద్రె ఎమకలలో ద్కిుంద్ధ రవ్డ ఎమక తరప  మిగిల్న ఎమకలు కరలవు. 

వెన్నన ముక /కశేరురండము(Vertebral Column) 

వనున మకలోని చినన చినన ఎమకలను వనున పూసలు అని అుంట్వరు. 

ఒకక వనున పూస మర్కక వనున పూసకు అనుసుంధానమై ఉుంటుుంద్ధ. 
 
 

మెడ(Neck) 

1 కాడ్దద్పాుంతమ(Yoke Place) 

2 ల్గమెుంటమ్ నూకయ్(LigamentumNuchi) 

3 జుగులర్ ఫద్రో (Juglar Furrow): Juglar Vein ఉుంటుుంద్ధ. 

4 ద్టేకియ(Trachea) 

5 గుంగడోలు (Dewlap): జౌలు ద్పాుంతమ నుుండ్ద ద్ిసేక ట్ ద్పాుంతమ వ్రకు వాయ ింుంచు 

చరా మ 
 

4. వెన్నన పూస – ఎముకలల్లనిర్కాలు 
 మెడ వనున పూసలు(Cervical Vertebrae):  మెడ ద్పాుంతుం లోవుుండే వనున పూసలు. 

 వ్క్షీయ వనున పూసలు(Thoracic Vertebrae): వ్క్షద్పాుంతుంలోవుుండేవనున పూసలు. 
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 కట్ట వనున పూసలు(Lumbar Vertebrae) :కట్టద్పాుంతుంలోవుుండేవనున పూసలు. 

 ద్ిక వనున పూసలు(Sacral Vertebrae):ద్ికద్పాుంతుంలోవుుండేవనున పూసలు. 

 అనుద్ిక వనున పూసలు(Coccygeal Vertebrae) : 

అనుద్ికద్పాుంతుంలోవుుండేవనున పూసలు. 
 

వివిధ జుంతువుల లో వనున పూస లోని ఎమకలు  ఈ ద్కిుంద్ధ విరుంగా ఉుండను 
 

 
 

 
 

 

 

 

మెడ వనున పూసలలో మరట్టద్ధ అటో్లస్(Atlas) అని అుంట్వరు.రెుండవ్ద్ధ ఆక్సస స్(Axis) అని 

అుంట్వరు. 

ఊరోస్థథ(Sternum) : ఇద్ధ పడవుగా మృదులాసిథ తో నిరిా తమై ఉుంటుుంద్ధ. 

 ఉరఃకుహరుం యొకక  అడగు భాగమను ఏరప రచును 

 ఇద్ధ 7 ఖ్ుండ్దత్మలతో(Sternebrae)నిరిా ుంచబడ్దఉుండను. వీట్టనిసరరన ద్ేఅనిఅుంట్వరు. 

 మరట్ట ఖ్ుండ్దత్మనిన మాయ నుద్ియుం(Manubrium)అని అుంట్వరు 

 చివ్రి ఖ్ుండ్దతుం రలుచని రలక జిఫాయిడ్(Xiphoid Cartilage)భాగమని అుంట్వరు. 

రకక టెముకలు (Ribs) 

 ఇవి పడవుగా వ్ుంపు ిరిగి వనెన మకకు ఇరు వైపులా ఉుండను 

  ఇవి ఉరఃరుంజరానిన  ఏరప రచును 

 ఆవులలో 13  జతలుఉుండను 

 వీట్టలో 8  జతలుెరరన ల్అనిఅుంట్వరు (Sternal Ribs) 

 మిగిల్న 5  జతలుఎసరరన ల్అనిఅుంట్వరు (Asternal Ribs) 

 శ్ రరన ల్ రిబ్సస  శ్ రరన ుంతో కల్సి ఉుండను కావున వీట్టని ికస డ్ రిబ్సస   (Fixed Ribs)అని 

కూడా అుంట్వరు. 

 మెడ వక్షీయ కటి ద్ిక అన్నద్ిక 

ఆవు 7 13 6 5 15-25 

కోడి 14 7 14  4-9 

కుకక  7 13 7 3 18-25 
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 ఎెరరన ల్ రిబ్సస  శ్ రరన ుంతో కలవ్కుుండా తేల్యాడతూ ఉుండను కావున వీట్టని 

శ్ ా ట్టుం్(Floating Ribs)రిబ్సస  అని కూడా అుంట్వరు. 

 
 
 
 
 
 
 

5. ముందుకాళ్ళు (Fore limb) – వివిధ భాగాలు  

 
 

1. భుజమ(భుజఫలకుం వుుండేద్పాుంతమ) (Shoulder),  

2. భుజపుమన (Point of Shoulder),  

3. చేయి(Arm) (రుండఎమక వుుండే ద్పాుంతమ ),  

4. ముంచయియ (Fore Arm)(ర ని అరిన వుుండద్పాుంతమ ) , Radius ulna 

5. పాయిుంట్ఆఫ్ఎలోో (Point Of Elbow) , 

6. గిటరలు(Digits),  

7. ింలగాిటరలు(Dewclaws). 

ఎముకలు :  

భుజఫలకుం(Scapula) 

 ఇద్ధ ద్ిభుజకారుం లో ఉుండే వడలుప  ఎమక.  

 ఇద్ధ భుజ భాగానిన  ఏరప రుచును. 

 దీని పూరావ ుంత భాగమ రలుచగా , పుట్వకారుంగాను రరాుంత భాగమ కుుంభాకారుంగా 

ముంరుంగా ఉుండను.  
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 దీని ద్కిుంద్ధ భాగమలో శ్ నా్మయిడ్ కావిట్ట అను గుుంత వ్ుంట్ట భాగమ ఉుండను. 
 
 

రండఎముక(Humerus) 

 
 ఇద్ధ ముంరరి కాళ్ు లో ఉుండే రెుండో పడవైన ఎమక. 

 ఇద్ధ శ్స్తథపాకారుంగా వుుంటుుంద్ధ. 

 రుండ ఎమక యొకక  తల భాగమ సేక పుల యొకక  శ్ నా్మయిడ్ కావిట్టలో బుంద్ధుంర బడ్ద 

షోలరాిాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను. 

 డ్దశ్సరల్ భాగమ  ర ని  అరిన  తో కల్సి ఎలోో  జాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను. 
 
 
 

ర్ిన అర్ిన (Radius and Ulna) 

 
 రిన  అనేద్ధ పడవైన ఎమక  

 దీని పూరావ ుంత తలమ కుుంభాకారుంలో నునన గా ఉుండను, రరాుంత తలమ అరిన  

ఎమకతో రెుండ ద్రదేశాలలో తరప  మిగిల్న ద్రదేశ్ముంత్మ కల్సి ఉుండను. 

 అరిన  సరిగా వ్ృద్ధ ికాని ఎమక. 

 రిన  అరిన  ద్పాకిస మల్ భాగమన రుండఎమకతో కల్సి ఎలోో  జాయిుంట్ ను 

ఏరప రేు ను 

 ఇవి డ్దసరల్ భాగమన మణిబుంరకాలతో కల్సి నీ (Carpal joint)జాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను. 
 

మణిబంరకాలు( Carpals) 
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 ఈ మణిబుంరకాలురిన అర ని  మరియు కరభాసిథకకు మధయ  ఉుండను. 

 ఆరు చినన  ఎమకలు రెుండ వ్రుసలలో అమరి ఉుండను. పై వ్రుస లో నాలుగు, ద్కిుంద్ధ 

వ్రుస లో రెుండ ఉుండను. 

 ఆవులో -6,  కుకక లో -7, కోళ్లాో- 2 మణిబుంరకాలు ఉుండను. 

 ఇవి రిన  అరిన , కరభాసిథక తో కల్సి నీ (Carpal joint)జాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను 

కర్భాస్థథక (Metacarpals) 

 
 ఇుందులో పడవు మరియు చినన  కరభాసిూకలు రెుండ ఎమకలు ఉుండను. 

 పడవు ాని యొకక  ష్ణఫ్ర శ్స్తథపాకారుంగా వుుంద్ధ రెుండ ఉరరితలాలు కల్గి ఉుండను. 

 ద్కిుంద్ధ భాగమలో కాుండైల్స  పార అుంగుళ్యయ సథమలతో అనుసుంానమగా ఉుండను. 

 కరభాసిథక మణిబుంరకాల మరియు ర ని  అరిన   తో కల్సి నీ (Carpal joint)జాయిుంట్ 

ను ఏరప రేు ను 

 ద్కిుంద్ధ భాగమలో పార అుంగుళ్యయ సథమలతో కల్సి ఫెటా్వక్ జాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను. 

పారఅంగుళ్యయ సథములు(Phalanges) 

 ఇవి కాళ్ు లో చివ్రి ఎమకలు.  

 ఇవి డ్దజిటలాో ఉుండను.  

 రెుండవ్ మరియు  ఐరవ్ డ్దజిట్స   ద్కుశిుంచి ోయి  డ్యయ శ్కాా (dewclaw) గా ఏరప డను. 

 ఒకొక కక  డ్దజిట్ లేా గిటరకు- 3అుంగుళ్యయ సథమలు ఉుంట్వయి. 
 

ముందుకాళ్ు కీళో్ళ: 

భుజపుకీలు(Shoulder Joint): సాక పుయ లకి మరియు హ్యయ మరస్ మధయ  వునన క్టలు 

ఎలో్ల కీలు(Elbow Joint): హ్యయ మరస్ కు మరియురడ్దయస్ అలాన  కి మధయ  వునన  క్టలు 

మణిబంధకాసతకీలు (Knee Joint) : రిన అర ని , మణిబుంరకాలు మరియు కరభాసిథక కి మధయ  

వునన  క్టలు 

ఫెటో్లక్ కీలు (Fetlock) : కరభాసిథకి మరియు మరట్ట అుంగుళ్యయ సథమ కి మధయ  వునన క్టలు 

పాసటర్నన  కీలు(Pastern) : మరట్ట మరియు రెుండవ్ అుంగుళ్యయ సథమల మధయ  వునన  క్టలు 

కోఫిన్ కీలు ( Coffin) : రెుండవ్ మరియు మూడవ్ అుంగుళ్యయ సథమల మధయ  వునన క్టలు 
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మండెము: ముందుకాళా్ళమరియు వనుకకాళ్ు  మధయ భాగమ 

1. మోపురమ(Hump)మీరవనుకబారెల్ఎతెటూనభాగమ 

2. వీపు(Back) 

3. నడమ(Loin) 

4. ద్కూపు(Croup) 

5. ద్కూపుమన (Point of croup) 

6. ద్ిెక ట్(Brisket) ముందు రెుండ కాళ్ు  మధయ  గుుంద్డని గట్టర భాగమ 

7. కడపు (Belly or Abdomen) 

8. బొడి (Navel) 

9. హుక్ బోన్స  (Hook bones) 

10. పారాలుంబార్ ోస (para lumbar fossa) 

6.వెన్నకకాళ్ళు (Hind Limbs) – భాగాలు 
 రుంప్ (Rump) 

 హప్ మన(Point of Hip) 

 తొడ(Thigh), 

 మోకాల్చిరప (Patellar Region),  

 గజలాు(Groin),  

 బటక్స (Buttocks)(ఆనస్ కిరెుండవైపులా వునన  పెల్వ క్ భాగమ)   

 హప్ బోన్ (Hip bone) (తోకమరలకునేరుగారెుండవైపులాపడచుకువ్చేి నద్పాుంతమ) 

ఎముకలు : 

తుంటిఎముక(Hip Bone) 

 ఇద్ధ వనుక కాళ్ు లో  మరట్ట ఎమక. 

 కుడ్ద మరియు ఎడమ వైపు తుుంట్ట ఎమకలు ద్ిక (Sacral) మరియి ఒకట్ట లేా రెుండ 

అనుద్ిక(coccygeal) వనున పూసల కలయిక వ్లన కట్ట కుహరమ (పెల్వ క్ కావిట్ట) 

ఏరప డను. 
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 ద్రి తుుంట్ట ఎమక మూడ ఎమకలు అనగా శోనయ సిథ(Ileum), ఆసనాసిూ(Ischium), 

జఘనాసిూ(Pubis) తో కల్సి ఏరప డను. 

 Ileum ద్ిభుజాకారుంలో లో ఉుండను. మూడ కోణాలు, మూడ అుంచులు, రెుండ ఉరరి 

త్మళ్యలు ఉుండను. దీని యొకక  బాహయ  కోణమ వడలుప  గా వాయ ింూ చుంద్ధ వుుంటుుంద్ధ 

దీనినే టూబర్ కకస  (Tubercoxae) అని అుంట్వరు. 

 ఇద్ధ తొడఎమక తో కల్సి హప్ జాయిుంట్ ను ఏరప రేు ను  
 
 

తొడఎముక (Femur) 

 
 ఇద్ధ వనుక కాళ్ు లో ఎమకలనిన ుంట్టలో పడవైన ఎమక 

 ఇద్ధ ఏటవాలుగా అమరే బడ్ద ఉుండను. 

 తొడఎమక, మోకాల్చిరప  మరియు అుంతరుాంగిక-జానుక  కల్సి శ్ ట రి ల్ జాయిుంట్ ను 

ఏరప రేు ను. 

 మోకాల్ చిరప  ద్ిభుజాకారుంలో వునన ెసమాయిడ్ ఎమక. ఇద్ధ తోడ ఎమక యొకక  

ద్టోకియా కు ముందు ఉుండను. 
 

అంత్ర్జంగిక–జాన్నక(Tibia and Fibula) 

 
 

 ఇద్ధ రలా బలమైన ఎమక, ఏటవాలుగా ద్కిుంరకి అమరి ఉుండను. 

 దీనిలో పడవైనభాగానిన  బాడ్ద అని అుందురు. దీనికి రెుండ చివ్రాు ఉుండను. 

 ట్టియా పై భాగమ లో రతకమ వ్లె ఉుండను ద్కిుంద్ధ భాగమ లో సనన గా వడలుప గా 

ఉుండను. 



16 
 

 అుంతరుాంగిక-జానుక, చీలముండఎమకలు మరియు ద్రపాాసిథకలు కల్సి హాక్ 

జాయంట్(Hock Joint)ఏరప రేు ను. 
 

చీలమండఎముకలు(Tarsals) 

 
 ఇవి అయిదు పట్టర ఎమకలు  

 ఇవి రెుండ వ్రుసలలో అమరి ఉుండను. పై వ్రుస లో రెుండ ఎమకలు ఉుండను 

(ట్టియల్ మరియు ిబుయ లర్ చీలముండ ఎమకలు)ద్కిుంద్ధ వ్రుసలో మూడ ఉుండను. 

 అుంతరుాంగిక-జానుక, చీలముండఎమకలు మరియు ద్రపాాసిథకలు కల్సి 

హాకాజయంట్(Hock Joint)ఏరప రేు ను. 

 ఆవులో- 5,  కుకక లో-7, కోళా్ళ – ట్టియాతో కల్సిోయి ఉుండను. 

ద్రపాాస్థథక(Metatarsals) 

 ఇద్ధ పడవైన ఎమక. 

 దీనికి నాలుగు ఉరరితలాలు ఉుండను. 

 చినన  ద్రపాధాసిూక చినన ద్ధగా వుుంద్ధ క్షీణిుంచి ఉుండను. 

పారఅంగుళ్యయ సథములు(Phalanges) 

 ఇవి కాళ్ు లో చివ్రి ఎమకలు.  

 ఇవి డ్దజిటలాో ఉుండను.  

 రెుండవ్ మరియు  ఐరవ్ గిటరలు ద్కుశిుంచి ోయి  డయ క ా(dewclaw) గా ఏరప డను. 

 ఒకొక కక  డ్దజిట్ లేా గిటరకు- 3 అుంగుళ్యయ సథమలు ఉుంట్వయి. 
 

వెన్నకకాళ్ు కీళో్ళ 

తుంటికీళో్ళ(Hip Joint):తుుంట్ట ఎమకకు మరియు తొడఎమక కు మధయ నుుండ క్టలు 

కరూూ ర్సంధి(Stifle Joint) :  తొడఎమకకు, మోకాల్చిరప  మరియు అుంతరుాంగిక-జానుక కు 

మధయ నుుండ క్టలు 

హాక్ జాయంట్(Hock Joint):అుంతరుాంగిక-జానుక, చీలముండఎమకలు మరియు ద్రపాాసిథకకు 

మధయ నుుండ క్టలు 

ఫెట్ లాక్ (Fetlock) : కరభాసిథక మరియు మరట్ట అుంగుళ్యయ సథమలుకి మధయ వునన  క్టలు 

పాసటర్నన  కీలు (Pastern) : మరట్టమరియురెుండవ్అుంగుళ్యయ సథమలమధయ వునన  క్టలు 

కోఫిన్ కీలు ( Coffin) : రెుండవ్మరియుమూడవ్అుంగుళ్యయ సథమలుమధయ వునన  క్టలు  
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తోక (Tail) 

1. మరలు (Base) 

2. మధయ భాగమ(Body) 

3. కోనభాగమ (Tip) 

4. కుచుే (Switch of the tail)  

7.మగ్జంతువులల్లఅన్నబంధఅవయవాలు 
ఆనస్ (Anus) : తోక మరలులోవునన   రెక రమ్ బయటకి తెరుచుకొను  ద్పాుంతమ. 

పెర్మనియుం(Perinium): ఆనస్ నుుండ్ద  జననేుంద్ద్ధయ అవ్యవాలవ్రకు వునన భాగమ. 

ద్రక టమ్ (Srotum) :రెుండ తొడల మధయ  ద్కిుంరకు ద్వేలాడతునన  సుంచి వ్ుంట్ట భాగమ , 

దీనియుందు ట్టసిరకల్స  ఉుంట్వయి. 

రూడ్దమెుంటర్మటీటుస (Rudimentary Teats): ద్రక టుం  రెుండ వైపులా వుుండ నాలుగు చినన  

బుడ్దపెలు. 

ర్ / ద్పెవ్యయ స్(Sheath/Prepuce): బొడికు ద్రక టమ్ కు  మధయ  పెనిస్ చుటూర  వునన తోలు. 

ద్పెఫ్యయ సియల్ఆరిఫైస్ (Prepucial orifice): బొడికు వనుకగా ద్పెవ్యయ స్ కు వునన రుంద్ధమ. 

పెనిస్(Penis): ద్రక టమ్ మరయ   నుుండ్ద ద్పెఫ్యయ సియల్ ఆరిఫైస్  వ్రకు కుండర నిరిా తమైన 

అుంగమ. 
 
 

8.ఆడ జంతువులల్ల అన్నబంధఅవయవాలు 
1. ఆనస్ (Anus) 

2. పెర్మనియుం (Perinium) : ఆనస్ నుుండ్ద  జననేుంద్ద్ధయ అవ్యవాల వ్రకు వునన  భాగమ. 

3. మడ్ద (Vulva) :  ఆనస్  ద్కిుంర గల ష్టస్క్ూ మూద్త జననేుంద్ద్ధయ అవ్యవ్మ 

తెరుచుకొనిరుంద్ధమ. 

4. మడ్దపెరవి( Vulval Lips) : మడ్దకి  ఇరువైపులానునన పెరవి  ద్కిుంర భాగమ. 

5. అరప ర్ కమాి ష్యయ ర్(Upper Commisure): రెుండ పెరవుల పై భాగమ ఆనస్ వైపు 

కలుసుకొనుభాగమ. 

6. లోయర్ కమాి ష్యయ ర్ (Lower Commissure): రెుండ పెరవులు ద్కిుంద్ధ భాగమ 

కల్యుద్పాుంతమ. 
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7. శ్కిటాోరిస్(Clitoris): మడ్దనుందు లోయర్ కమాి ష్యయ రుక   కొద్ధేగా పైన గట్టరగానుుండద్పాుంతమ. 

8. వజైనల్  ఆరిఫైస్(Vaginal Orifice): యోని తెరుచుకొను రుంద్ధమ. 

9. యుర్మద్తల్ఆరిఫైస్(Uretheral orifice): యురెద్త్మ తెరుచుకొను  రుంద్ధమ. 

10. పదుగు(Udder) 

9.గొద్ె/ మేక- శరీర్ భాగాల రటము 

 
మఖ్మ, కళ్ళు  , చవులు, రాక్ , లాయన్, రoప్ , ముందుకాళ్ళు , వనుకకాళ్ళు , తోక 

 

10.కోడి శరీర్ భాగాల రటము 
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కోడి భాహయ   శరీర్ భాగాలు 

1. తల: కళ్ళు  , బీక్,  వాటల్స ,  కూoబ్స  ,  మకుక రుంద్ధాలు, ఇయర్ లోబ్స,  

2. మెడ 

3. బాడీ :   రెకక లు,   

 

 

 

 

 

 

11.రంది భాహయ  శరీర్ భాగాలు 

 

12.శరీర్ంల్లని ముఖయ మైన్ అంత్ర్భాగాలు 

 రశువు శ్ర్మరమ నుందు ఉరః కుహరమ, ఉరర కాహారమ, కట్ట కుహరుం, కపాల కుహరమ 

మరియు నాసికా కుహరమలు ఉుంట్వయి. ఉరః కుహరమ నుందు ఊింరి ితుూలు మరియు 

గుుండె ఉుంట్వయి. ఉరర కుహరమ నుందు జీరాాశ్యమ (రూమెన్, రెట్టకులుం,  ఒమేసుం 

మరియు అబోమేసుం ), చినన  పేగులు, పెర ే పేగులు, కాలేయమ, ింత్మూ శ్యమ, శ్ హామ, 

శ్కాోమమ మరియు మూద్త ింుండాలు ఉుంట్వయి. కట్ట కుహరమ నుందు జననేుంద్ద్ధయ వ్య వ్సథ 

ఉుంటుుంద్ధ. పుద్రె లోని ఎమకలు కపాల కుహరమను ఏరప రుసాూయి. దీని యుందు మెరడ 

ఉుండను. 

మెరడమరియువనున పామ, ఊింరిితుూలు, గుుండె , కాలేయమ, శ్కాోమముం, 

శ్ హామమరియుమూద్తింుండాలు శ్ర్మరమలో వుుండే మఖ్య మైన అవ్యవాలు. 
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మెరడుమరియువెన్నన పాము:ఇద్ధ ద్కనియల్ కవిట్ట నుందుుండ్ద నాడ్ద  కణమలతో 

ఏరప డతుుంద్ధ. మెరడ తరువాత నాడీ కణమలతో ఏరప డ్దన త్మడ వ్ుంట్ట అవ్యవ్మను 

వనున పామ అుంట్వరు. ఇద్ధ వనున మకలోని స్పప నల్ కనాల్ నుందు ఉుంటుుంద్ధ. 

విధులు:  

1. వివిధ భాగాలను నియుంద్ిసుూుంద్ధ.  

2. శ్ర్మరముందు పెరుగురల, ద్రతుయ తప ిూ వ్ుంట్ట ద్కియలను ఎుండోష్టకైన్ వ్య వ్సథ వా రా 

నియుంద్ిసుూుంద్ధ. 

3. సప రశ , నొింప , చూడటుం, వినటుం, రుచి వ్ుంట్టవి తెల్యును. 

4. ఊింరిీలే డమ, రక ూద్రసరణ వ్ుంట్ట ద్కియలను నియుంద్ిసుూుంద్ధ. 

5. వి్యాలను  గురుూుంచుకోవ్టుం మరియు సమత్మసిథి  నుందు  శ్ర్మరమనుఉుంచడుం. 

ఊపిరిితుతలు:ఇవి ఉరఃకుహరమనుందు ఉుంట్వయి. ఇవి మెతూగా సాప ుంజి వ్లే ఉుంట్వయి. 

కుడ్ద ఊింరిిిూ ఎడమ ఊింిిూ కుంటే పెరేద్ధగా ఉుంటుుంద్ధ. 

విధులు 

1. శ్ర్మరమనకు కావ్లసిన ఆకిస జన్ ను బయటగాల్నుుండ్దీలుే కోవ్టుం 

2. శ్ర్మరమ నుందు తయారైన కారో న్ డయాకైస డ్ ను బయటకివిసరిసాాూయి 

3. రక ూమ ను సమత్మసిథి లోఉుంచుత్మయి 

గుండె: ఇద్ధ ఉరః కుహరమ లో వుుంటుుంద్ధ. ఇద్ధ శ్ర్మరుం మత్మూనికి అవ్సరమైన రకాూనిన  సరఫరా 

చేసుూుంద్ధ. 4 గదులు వుుంట్వయి. పై రెుండ్దుంట్టని కరికాలు (Auricles)అుంట్వరు. ద్కిుంద్ధ రెుండ 

గదులను జటరికలు (Ventricles) అని అుంట్వరు. వివిధ శ్ర్మర భాగాల నుుండ్ద వీనా కావ్ (vena 

cava) వా రా చడరక ూమ కుడ్ద కశ్రికాకు చేరుతుుంద్ధ. కుడ్ద కరికాకు కుడ్ద జటరికకు మధయ  ద్ిరద్త 

కావ్టమ (Tri cuspid valve) ఉుంటుుంద్ధ. కుడ్ద కరికా నుుంచి కుడ్ద జటరిక చేరిన మల్న రక ూమ 

పుపుస ధమని (Pulmonary Artery) వా రా ఊింరిితుూలకు చేరుతుుంద్ధ. ఊింరిితుూలలో చడ 

రక ూమ నుుండ్ద కారో న్ డయాకైస డ్ బయటకు రుంరబడ్ద ముంచి రక ూమ ఊింరి ితుూల నుుండ్ద 

పుపుస సిర (Pulmonary vein) వా రా ఎడమ కరికాకు చేరుతుుంద్ధ. ఎడమ కరికాకు ఎడమ 

జటరికకు మధయ  ద్ధవ రద్త కవాటమ (Bicuspid Valve/Mitralvalve) ఉుంటుుంద్ధ. దీని వా రా 

ముంచి రక ూమ ఎడమ జటరిక నుుండ్ద వివిధ శ్ర్మర అవ్యవాలకు బృహరేమని(Aorta) వా రా 

చేరవేయబడతుుంద్ధ. 

మూద్త్పిండాలు :  రెుండ మూద్తింుండాలు వుుంట్వయి. కుడ్ద మూద్తింుండమ చివ్రి 

రకక ట్టమక మరియు చివ్రి రెుండ లుంబార్ వనున పూసల ద్కిుంర వుుంటుుంద్ధ. మరియు ఎడమ 

ాని శ్సాథ నమ రుమెన్ బశ్ట్టర ఆధార రడ్ద వుుంటుుంద్ధ. రూమెన్ నిుండగా ఉనన పుప డ 3,4,5లుంబార్ 

వనున పూసల ద్కిుంర వుుంటుుంద్ధ. రూమెన్  ఖాళీగా వునన పుప డ ఇద్ధ కొద్ధేగా ఎడమ వైపుకు 

ఉుంటుుంద్ధ. 

విధులు 

1. శ్ర్మరమ నుందు ఉనన  వ్య ర ిరారాథలను రక ూమ నుుండ్ద సేకరిుంచి మూద్తమ వా రా 

బయటకు రుంపుతుుంద్ధ. 

2. రక ూ రరిమాణమను నియుంద్ిసాూయి 
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3. శ్ర్మర pH నియుంద్ిసాూయి 

4. వివిధ రకాలైన వి్రారాథలను విసరనాకు తోడప డత్మయి. 

5. శ్ర్మరముందునన  వివిధ రకాలైనలవ్ణమలు, అయాన ాగాడతనునియుంద్ిసాూయి. 

 

రశు శరీర్ంల్లని వివిధ వయ వసథలు 

1. జీర ావ్య వ్సథ  

2. రక ూ ద్రసరణ వ్య వ్సథ  

3. శావ స కోశ్ వ్య వ్సథ  

4. నాడీ వ్య వ్సథ  

5. మూద్త్మశ్య వ్య వ్సథ  

6. పడగు నిరాా ణమ – ద్పామఖ్య త  

7. ఆడ రశువు జననేుంద్ద్ధయ వ్య వ్సథ  

8. మగ రశువు జననేుంద్ద్ధయ వ్య వ్సథ  

 

13. జీర్ణ వయ వసథ : 

జీర ాద్కియ వ్య వ్సథ లో జీర ానాళ్మ మరియు ఇతర భాగాలు ఉుండను. జీర ానాళ్మఒక పడవైన 

గొటరుం వ్లే ఉుండను. ఇద్ధ న్మట్ట నుుండ్ద ద్పారుంభమై పాయువుతో అుంతమగును. ఈ నాళ్మ 

అడికొతలో నాలుగు పరలు ఉుండను  

1. శ్శే ా్ ా  పర (Mucosa) 

2. అుంతర శ్శే ా్ ా  పర (Sub Mucosa) 

3. కుండర పర (Tunica Muscularis) 

4. తుంట్వ తవ చమ (Serosa Layer) 

జీర ా నాళ్మ న్మరు, ద్గసవి, ఆహారవాహక, జీరాాశ్యుం, ద్పేగులు మరియు పాయువు ఉుండను. 

ఇతర భాగాలలో కాలేయమ, ింత్మూ శ్యమ, శ్కాోమమ ఉుండను. 

 నోరు (Oral cavity): 

న్మట్టలో నాలుక, రుంత్మలు, ద్గుంధులు ఉుండను. న్మట్టని పెరవులు, కపుప  మరియు అడగు 

భాగాలుగా విభజిుంచవ్చుే . 

పెరవులు : ఇవి బల్్రమైన కుండరాల పరల చేత నిరిా ుంచబడ్దనవి. ఇవి పై పెరవి మరియు 

ద్కిుంద్ధ పెరవిగా విభజిుంచవ్చుే . ఈ రెుండ పెరవులు కలుపు ద్పాుంత్మనిన  కమిశ్ర్స   అని 

అుందురు. పై పెరవి కి మరియు నాశికానికి మధయ  నలగాా వుుండ కుంరర భాగానిన  మట్టర (Muzzle) 

అని అుందురు. 

 కపుూ  : 

దీనిని అుంగిల్ (palate) అని అుందురు. ఇుందులో ముందు భాగమ గట్టరగాను వనుక భాగమ 

మెతూగాను ఉుండను. మెతూట్ట భాగుం ద్కిుంరగా కొుండ నాలుక వలాడతూ ఉుండను.ఆవులలో పై 

రవ్డ లో కోరిక రుంత్మలు ఉుండవు, ఈ ద్పాుంతుం గట్టరగా ముంరుంగా ఉుండను. దీనినే డెుంటల్ 

పాడ్ అని అుందురు.  
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అడగు భాగమ : ఇుందులో నాలుక, లాలాజల ద్గుంధులు మరియు అద్యహనువు ఉుండను. 

 నాలుక (Tongue) : 

ఇద్ధ కుండరాలతో నిరిా ుంరబడ్దన కరల్క కల్గిన భాగమ.ఇద్ధ ఆహారానిన  నమలడానికి, 

మిుంగడానికి మరియు రుచి చూడడానికి తోడప డను. ఇుందులో రూట్,బాడ్ద మరియు అపెక్స  

అను భాగాలు ఉుండను.రూట్ ముంరుంగా వుుండ్ద హాయయిడ్ ఎమకకు అతకబడ్ద ఉుండను. 

అపెక్స  సనన గా, ముండ్దగా మరియు గుుంద్డమగా ఉుండను.ఇద్ధ ద్ీగా ఉుండను. నాలుక యొకక  

అడగు తలమ న్మట్ట అడగు భాగానికి ద్ీనుం ల్ుంగువే అను శ్శే ా్ ా  పర చేత అతకబడ్ద ఉుండను. 

పై తలమలో బుడ్దపెలు ఉుండను. ఇవి నాలుగు రకాలు  

1. ిల్ఫాాుం – నాలుక మతూుం విసూరిుంచి ఉుండను. 

2. ఫుంగిఫాుం – ఇవి పెరే స్పజులో వుుండ్ద  ిల్ఫాాుం బుడ్దపెలు మధయ లో వాయ ింుంచి 

వుుంట్వయి.ఈ బుడ్దపెల లో రుచిని తెల్పే రుచి మగలీు ఉుండను. 

3. లెనిరకుయ లార్- నాలుక మీర ఉబో్బ తుూగా వునన  టోరస్ ల్ుంగువే అను ద్పాుంతమలో 

ఉుండను. 

4. వ్లేటా్ బుడ్దపెలు పెరే స్పజులో వుుండ్ద  వీట్ట చుటూర  గోడ వ్ుంట్టద్ధ ఉుండను.అుందు వ్లన 

వీట్టని సరక ుం వాలేటా్ బుడ్దపెలు అని అుందురు. 

నాలుక యొకక  అడగు భాగమలో ల్ుంగువాల్ ద్గుంధులు ఉుండను. 

లాలాజల ద్గుంధులు : 

1. రరోట్టడ్ ద్గుంధులు: ఇవి ద్ికోణాకరుంగా వుుంట్వయి.పడవుగాఎరుపు-గోధుమ రుంగులో 

ఉుండను.ఇవి సుమారు 100 ద్గా బరువు ఉుండను. ఇవి శ్ రనస ుంస్ డక్ ర (Stensons duct) 

వా రా ద్సావాలను విడరలచేసాూయి. 

2. మాయ నిబిులార్  ద్గుంధులు: రసుపు రుంగులో వుుండ్ద  ఖ్ుండ్దత్మలు కల్గి ఉుండను. ఇవి 

నాలుక అడగు భాగమలో ఇరు వైపులా ఉుండను. ఇవి 30-150 ద్గా బరువు 

ఉుండను.ఇవి వారరన్స  డక్ ర (Whartons duct) వా రా ద్సావాలను వేలువుత్మయి. 

3. సబ్స ల్ుంగువ్ల్ ద్గుంధులు : ఇవి కూడా తమెా లు కల్గి లేత రసుపు రుంగులో 

ఉుండను.ఇవి నాలుకయొకక  అడగు భాగమనకు మరియు ద్కిుంద్ధ రవ్డ కు మధయ  

ద్రదేశ్ుంలో ఉుండను. 

రంతాలు 

రుంత్మలు శ్ర్మరమలో బలమైన నిరాా ణమ. రుంత్మలు పై రవ్డ మరియు ద్కిుంద్ధ రవ్డ లోని 

అల్వ యోలార్ సాకట్స  అను రనున  గూడలలో ఉుండను.పుట్టరన కొనిన  రోజులకు పాల రుంత్మలు 

వ్ృద్ధే చుంద్ధ కొనిన  నెలలకు రాల్ ోవును. వీట్ట శ్సాథ నుంలో శాశ్వ త రుంత్మలు ఏరప డను. రుంత్మలు 

ద్కిద్ధ రకాలుగా ఉుండను  

1. కోరిక రుంత్మలు (Incisors) 

2. చీలేే  రుంత్మలు (canines) 

3. నమిలే రుంత్మలు (premolars and molars) 

 

తాతాక లిక రంతాలు 

దూడలలో 2(0/3   0/0   3/3   0/0 ) 
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కుకక లలో 2(3/3    1/1    3/3   0/0) 

శాశా త్ రంతాలు 

ఆవులలో 2 (0/4    0/0   3/3   3/3)                గొద్రెలు/మేకలు :2 (0/4    0/0   3/3   3/3) 

కుకక లలో 2(3/3     1/1    4/4   2/3) 

రశువుల మరియు జీవాల వ్యసుస  కిుంద్ధ రవ్డలో ఏరప డే కొరిక (Incisors) రుంత్మల ఆధారుంగా 

సుమారుగా నిరయాిుంచవ్చుే . 

రశువులల్ల 

1. మరట్ట నెలలో 8 (4 జతలు) కోరిక పాల రళ్ళు  వ్చేి  వుుంట్వయి. 

2. ఒకట్టనన ర సుంవ్తస రుం వ్యసు నుందు మధయ నుుండ రెుండ కొరిక రళ్ళు  ోయి 

వుుంట్వయి 

3. ఒక సుంవ్తస రుం 10 నెలల వ్యసపుప డ ోయిన రెుండ రుంత్మల శ్సాథ నమలో రెుండ 

శాశ్వ త (మరట్ట జత) రుంత్మలు వ్చేి  ఉుండను. 

4. రెుండనన ర సుంవ్తస రాల వ్యసపుప డ రెుండవ్ జత  శాశ్వ త కొరిక రుంత్మలు వ్చేి  

ఉుండను 

5. మూడ సుంవ్తస రాల వ్యసపుప డ మూడవ్ జత  శాశ్వ త కొరిక రుంత్మలు వ్చిే  

ఉుండను 

6. మూడనన ర సుంవ్తస రాల వ్యసపుప డ నాలవీ్ జత  శాశ్వ త కొరిక రుంత్మలు వ్చేి  

ఉుండను (Full Mouth) 
 

 
జీవాలల్ల 

1. ఒక సుంవ్తస రుం వ్యసపుప డ మరట్ట జత శాశ్వ త రుంత్మలు వ్చేి  ఉుండను 

2. ఒక సుంవ్తస రుం 10 నెలల వ్యసపుప డ రెుండవ్ జత శాశ్వ త రుంత్మలు వ్చేి  ఉుండను 

3. రెుండ సుంవ్తస రాల మూడ నెలల వ్యసపుప డ మూడవ్  జత శాశ్వ త రుంత్మలు వ్చేి  

ఉుండను 

4. మూడ సుంవ్తస రాల వ్యసపుప డ నాలవీ్ జత శాశ్వ త రుంత్మలు వ్చేి  ఉుండను (Full 
Mouth) 

ద్గ్సవి: 

జీర ా వ్య వ్సథ మరియు శావ సకోస వ్య వ్సథ ఒక ావ రమగా వునన  కుండర నిరిా తమైన భాగుం. ఇద్ధ 

గరాటు ఆకారుంలో ఉుండను. ఇద్ధ ఏడ్య రుంద్ాల వా రా ద్కిుంద్ధ వివిధ భాగాలకు సుంబుంధుం 

కల్గి ఉుండను  
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1. నాశికా రుంద్ధాలతో : 2 రుంద్ధాల వా రా   

2. చవులతో : 2 రుంద్ధాల వా రా    

3. న్మట్ట కుహరుంతో : 1 రుంద్ధo వా రా  

4. ఆహార వాహక :   1 రుంద్ధo వా రా 

5. సవ ర పెట్టకతో : 1 రుంద్ధo వా రా 
 

ఆహార వాహక : ఇద్ధ కుండరాలతో నిరిా తమై , ద్గసవి నుుండ్ద జీరాాశ్యుం వ్రకు ఒక నాళ్మ 

వ్లే ఉుండను. దీనిని సరైవ కల్ మరియు థొరాసిక్ భాగాలు ఉుండను. ఇద్ధ సుమారు 90 

ెుం.మీ పడవు 4 ెుం.మీ  వడలుప  ఉుండను. ఇద్ధ ఉరర కుహరుం లోనికి హయాటస్ అను 

రుంద్ధమ వా రా ద్రవేశిుంచును. 
 

ఉరర్ కుహర్ము (Abdominal cavity) 

శ్ర్మర కుహరాలలో ఉరర కుహరుం రలా పెరేద్ధ. 

ఇద్ధ ఉరః కుహరమనకు, కట్ట కుహరమనకు మధయ గా ఉుండను  

ఈ కుహరమనకు ముందు నుందు డయాద్ఫుం అను విభాజక రటలమ, పై భాగమలో కట్ట 

కశేరుకాలు యొకక  కుండారాలు ఉుండను. 

అడగు భాగమన ఉరర కుండరాలు ఉుండను. 

ఉరర కుహరానిన  జిఫాయిడ్ , అుంబుల్కల్ మరియు ద్ింపుయ ిక్ అను మూడ భాగాలుగా 

చేయవ్చుే ను. 
 

 పెరిటోనియం 

      ఇద్ధ ఉరర కుహరమనకు చుటూర  మరియు అుందులోని వివిధ భాగాల చుటూర  కింప  

ఉుండమెతూట్ట పర. ఇద్ధ వివిధ భాగాల కరల్కకు తోడప డను.జీరశా్యమ చుటూర   

వునన పెరిటోనియుంను ఒమెుంటమ్ అని అుందురు.ద్పేగుల చుటురవునన  భాగానిన  మిెుంటరి అని 

అుందురు.ఉరర కుహర గోడలకు మరియు వివిధ భాగాలకు మధయ  ఈ పర మడతలుగా 

ఉుండను .దీనిని  ల్గమెుంట్స  అని అుంరరు .  పెరిటోనియుంలో  ఉనన  ద్రవ్ుంలో నీరు, 

ఎలష్టకోరలైటాు, ద్ోట్టన్, మాద్కోఫెసాు, ఫైద్బోబాాసురీ మరియు ల్ుంోస్పటాు ఉుండను. 

 
 

జీరాణ శయం 

       నెమరు వేయని జుంతువులలో జీరాాశ్యుం  ఒక భాగమ గానే ఉుండను . నెమరు వేయు 

జుంతువులలో ఇద్ధ నాలుగు భాగాలుగా విభజిుంరబడ్ద ఉుండను.  

                        1. రూమెన్ 

     2.రెట్టకులుం  

              3.ఒమేజుం  

                        4.అబోమేజుం 
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1) రూమెన్: ఇద్ధ అనిన  భాగాలలో కనాన  రలా పెరేద్ధ.  ఇద్ధ కుహరుంలో ఎడమ వైపు అుంత్మ 

విసూరిుంచి ఉుండను. రూమెన్ లో రూమినల్ శ్ఫా్యయిడ్ ఉుండను. ఈ ద్రవ్ుంలో బాక్ట రరియాలు, 

ద్ోటోజోవాలు ఉుండను. రూమెన్ యొకక  లోరల్ వైపు ఉనన  శ్శే ా్ ా ోరఫై బుడ్దపెలు ఉుండను. 

వీట్టని పాింలాా లేా ింలరా్స  అని అుందురు. డారస ల్ మరియు వుంటద్్రల్ సుంచులుగా 

విభజిుంరబడ్ద ఉుండను. రూమెన్ లో  రెుండ ఉరరితలాల్, రెుండ అుంచులు మరియు కొనలు 

ఉుండను.  ఎడమ ఉరర కుహర గోడకు, డయాద్ఫుం వైపు ఉనన  తలమను పెరైటల్ తలమ అని 

అుందురు. ఒమేసుం అబోమేసమ్ వైపు ఉనన  ఉరరి తలానిన  విసరల్ తలమ అని అుందురు. 

డయాద్ఫుం వైపు ఉనన  అుంచును డారాస ల్ అని అుందురు.  ఇద్ధ కుుంభాకారుంగా ఉుండను.  ఉరర 

కుహరమ అడగు భాగుం వైపు ఉనన  రూమెన్ అుంచును వుంద్టల్ అని అుందురు .   

      ద్కనియల్ కొన అనునద్ధ డయాద్ఫుం వైపు ఉుండను.  ఇద్ధ ద్కనియల్ ద్ట్వనేస వ ర్స  ద్గూప్ 

అనుగాడ్ద చేత డారాస ల్ మరియు వుంద్టల్ అను రెుండ సుంచులగా విభజిుంరబడ్ద ఉుండను.  

కాడల్ కొన అనునద్ధ ద్పేగులు మరియు శ్బాాడర్ వైపు ఉుండను. ఇకక డ కూడా కాడల్ ద్ట్వనేస వ ర్స  

ద్గూప్ అనుగాడ్ద చేత రెుండ ముండ్ద సుంచులుగా విభజిుంచబడ్ద ఉుండను. 

2) రెట్టకుయ లుం  

  ఇద్ధ అనిన ట్ట కనాన  చినన  భాగమ.  విభాజక రటలమ మరియు కాలేయమనకు మధయ  

ఉుండను. ముంరరి వైపు డారస ల్ సుంచి ఉుండను.లోరల్ వైపు శ్శే ా్ ా  పర తేనెతుట్టర వ్లె 

అమరికా కల్గి ఉుండను . 

3) ఒమేజుం  

       ఇద్ధ ఇుంచుమిుంచు అుండాకృిలో ఉుండను. ఇద్ధ రెట్టకుయ లార్ ఒమేజల్ ఆరిిస్ అను 

రుంద్ధుం వా రా రెట్టకుయ లుం తో ఒమేజో-అబొమేజో ఆరిిస్ అను రుంద్ధుం వా రా అబోమేజుుం కు  

సుంబుంరుం కల్గి ఉుండను. ద్ధని లోరల్ శ్శే ా్ ా  పర సుమారు నూరు ద్కిసుంట్ ఆకారుంలో 

మడతలు కల్గి ఉుండను. 

4)  అబోమేజుుం  
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    దీనిని నిజమైన జీరాాశ్యుం అుందురు.  ద్ధని లోరల్ వైపు శ్శే ా్ ా  పర అరలు అరలుగా 

మడతలు కల్గి ఉుండను.  దీనిని ఫుండస్ మరియు ఫైలోరిక్ అను రెుండ భాగాలుగా 

చేయవ్చుే ను.  దీనిలో మూడ రకాల ద్గుంధులు కలవు. 

 కారియిాక్ ద్గుంధులు : ఇవి ఒమేజో-అబమేజో ఆరిిస్ కు రగరీగా ఉుండను. 

 ఫుండ్దక్ ద్గుంధులు : ఇవి ఫుండస్ ద్పాుంతుం లో ఉుండను. ఇవి పెింస న్మజన్ మరియు 

హైద్డోకాోరిక్ ఆమాానిన  ద్సవిుంచును .  

 పైలోరిక్ ద్గుంధులు : ఇవి పైలోరిక్ ద్పాుంతుం లో ఉుండను. ఇవి మూయ కస్ ను కొద్ధే 

రరిమాణుంలో మరియు ద్ోట్టయో లైట్టక్ ఎుంజైమాను ద్సవిుంచును. 

 నెమరు వేయని జుంతువులలో, జీరాాశ్యానిన   కారియిాక్, ఫుండ్దక్ మరియు పైలోరిక్ అను 

ద్పాుంత్మలుగా విభజిుంచవ్చుే ను. 

చిన్న  ద్ేగులు  

ఇవి ఉరర కుహరమలో కుడ్ద వైపు ఉుండను. పడవైన నాళ్ుం వ్లె వుుండ్ద సరిప ళ్యకారుంలో 

అమరే బడ్ద ఉుండను. ఇద్ధ జీరాాశ్యుం యొకక  పైలోరస్ భాగమలో మరలై ఇల్యో స్క్కల్ 

రుంద్ధమ రగరీ అుంతమగును. 

ఇద్ధ సుమారు 40 ెుం.మీ పడవు 5-6 ెుం.మీ వాయ సార థుం కల్గి ఉుండను.దీనిని మూడ భాగాలుగా 

చేయవ్చుే . 

1. అుంద్త మూలమ (Duodenum) 

2. మధాయ నూరమ  (Jejunum) 

3. శేశానూరమ (Ileum) 

Duodenum S ఆకారమలో వ్ుంపు ిరిగి వుుండ్ద ఇుందులో పైతయ  రస నాళ్మ, శ్కాోమనాళ్మ 

తెరుచుకుుంట్వయి. Jejunum ఎకుక వుగా వ్ుంపులు ిరిగి ఉుండను. Ileum ముంరుంగా వుుండ్ద అుంధ 

నాళ్మ లోకి అుంతమగును. 

ద్పేగుల యొకక  అుంతరిన రాా ణo  లో మూడ పరలు ఉుండను  

1. స్క్రోసా పర 

2. మసుక లర్ పర 

3. మయ కోసా పర   

లోరల్ వైపు వునన  మయ కోసా  పరలో పడచుకొని శూ్మలు ఉుండను. వీట్టని విలెట  ా అని 

అుంట్వరు. ద్పేగులు వ్ుంపు ిరిగి ఒకానికి ఒకట్ట అుంతర యోజకమ (మిెుంద్ట్ట) తో కలర బడ్ద 

ఉుండను. ఈ మిెుంద్ట్ట లో ల్ుంఫ్ ద్గుంధులు (payers patches) సుమారు 20-40 వ్రుకు ఉుండను. 

పెరద ద్ేగులు  

దీని యొకక  వాయ సార థమ 10 ెుం.మీ ఉుండను. దీనిని కూడా మూడ భాగాలుగా విభజిుంచవ్చుే  . 

1. అుంధ నాళ్మ (Caecum) 

2. బృహ ాష్టనూమ (Colon) 

3. పాయువు (Rectum) 

Caecum 75 ెుం.మీ పడవు ఉుండను. ఒక సుంచి వ్లె ఉుండను.Ileum మరియు colon మధయ  

ఉుండను. ఇల్యో స్క్కల్ ఆరిఫైస్ రుంద్ధమ రలా చినన ద్ధగా ఉుండను. colon కూడా 
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సరిప ళ్యకారుంలో అమరి ఉుండను. Rectum యొకక  గోడలు బలుంగా వుుండ్ద సుంకోచ వాయ కోచ శ్కి ూ 

ని కల్గి ఉుండను. 

 

కాలేయము : ఇద్ధ శ్ర్మరమలో అనిన ట్టకుంటే పెరే ద్గుంద్ధ. దీని నుoడ్ద ద్సవిుంచే బైలు ింత్మూశాయుం 

నుందు నిలువ్ ఉుంటుుంద్ధ.  

విధులు  

1. బైలు ఆహారమ జీర ామగుటకు శో్ణకు ఉరయోగ రడతుుంద్ధ. 

2. శ్ర్మరుం లో తయారయ్యయ  వివిధ వి్ రారాథలను వి్ రహతుం చేసుూుంద్ధ.(Detoxification 
organ) 

3. ఇద్ధ ింుండ్ద రారాథలను శ్ల టకాోజన్ గా నిలవ  ఉుంచుతుుంద్ధ. 

4. ఇద్ధ చనిోయిన ఎద్ర రక ూ కణాలనుుండ్ద ఇనుమ ను నిలవ  ఉుంచుతుుంద్ధ  

5. శ్ర్మరమ నుందు తయారైన యూరియా ను యూరిక్ ఆసిడ్ గా మూద్తింుండాల వా రా 

విసరనా చేసుూుంద్ధ. 

6. ఇద్ధ శ్ర్మరముందు తయారైన లాకి రక్ ఆసిడ్ ను శ్గుకాోజు  గా మారుసుూుంద్ధ. 

క్లకోోమము: ఉరర కుహరుం పై భాగమలో కుడ్ద రకక న ఉుండను  

విధులు  

1. ఇద్ధ విడరల చేయు పాుంద్కియట్టక్ జూయ సు లోని ఎుంజైమలు  సహాయుంతో జీర ా ద్కియ 

జరుగును. 

2. ఇద్ధ విడరల చేసిన ఇనుస ల్న్ మరియు శ్గుాకగాన్ అను హారాో న ా ద్రభావ్ుం వ్లన రక ూమ 

నుందు శ్గాూకోజు సమత్మ శ్సిథి  లో నుుండను . 

 క్ల హోము: 

1. ఇద్ధ చని ోయిన ఎద్ర రక ూ కణాలను రక ూమ నుుండ్ద తీసి వేసుూుంద్ధ. 

2. ఇద్ధ శ్ర్మరపు రక ూమ నిలవ  గా ఉరయోగ రడతుుంద్ధ. 

3. ింుండ రశ్నుందు దీని యుందు రక ూ కణమలు తయారవుత్మయి. 

4. దీని యుందు అుంట్టబాడీస్ తయారవుత్మయి. 

14.ర్క త ద్రసర్ణ విధాన్ము 
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శ్ర్మరమ నుుండ్ద చడ రక ూమ బృహసిస ర వా రా కుడ్ద కరికాకు చేరును. కరికా సుంకోచమ 

వ్లన చడ రక ూమ కుడ్ద కరికా-జటరిక వా రా కుడ్ద జటరిక లోనికి చేరును. ఈ రుంద్ధమ రగరీ 

వునన  మూడ కవాట్వల వ్లన రక ూమ మళీు  వనుకకు ద్రవ్హుంచదు.  

కుడ్ద జటరిక యొకక  సుంకోచమ వ్లన చడ రక ూమ పుపుస ధమని ావ రా 

ఊింరిితుూలకు చేరును. ఊింరిితుూల లోని చడ రక ూమ ఆకిస జన్ ను ద్గహుంచి కారో న్ డై 

ఆకైస డ్ వ్ద్ధల్ వేయడుం వ్లన ముంచి రక ూమగా మారును. ఈ విధుంగా శుద్భ రడ్దన రక ూమ 

ఊింరిితుూల నుుండ్ద పుపుస సిరా వా రా ఎడమ కరికాకు చేరును. మళీు  ఎడమ కరికా  సుంకోచమ 

వ్లన రక ూమ ఎడమ జటరిక లోనికి ఎడమ కరికా జటరికా రుంద్ధమ వా రా చేరును. ఈ రుంద్ధమ 

రగరీ వునన  రెుండ  కవాట్వల వ్లన రక ూమ మళీు  వనుకకు ద్రవ్హుంచదు.  

ఎడమ జటరిక యొకక  సుంకోచమ వ్లన ముంచి రక ూమ అయోరర లోనికి ద్రవేశిుంచును. 

తరువాత రశ్క ూమ ద్ేకియో ెఫాల్క్ ద్టుంక్ అను రక ూనాళ్మ వా రా తల భాగానికి, డ్దెుండ్దుం్ 

అయోరర  వా రా శ్ర్మర భాగాలకు, కరోనరి ఆర రర్మ వా రా గుుండె కుండరాలకు సరఫరా అగును.  

ఈ ద్రసరణ వ్య వ్సథలో కుడ్ద జటరిక నుుండ్ద చడ రక ూమ పుపుస ధమని ావ రా 

ఊింరిితుూలకు చేర ద్రసరణ ను రలా నరి రక ూ ద్రసరణ అని అుంట్వరు. అయోరర వా రా గుుండెకు 

ముంచి రక ూమ శ్ర్మర భాగాలకు, చడ రక ూమ శ్ర్మర భాగాల నుుండ్ద బృహసిస ర వా రా గుుండెకు 

చేరడానిన  సిసరమిక్ రక ూ ద్రసరణ అని అుంట్వరు. గుుండె కుండరాలకు కరోనరి ఆర రర్మ వా రా రక ూమ 

సరఫరా అయ్యయ  వ్య వ్సథ ను కరోనరి రక ూ ద్రసరణ వ్య వ్సథ అుంట్వరు. 

ర్క త ీడన్ము: రక ూ నాళ్యలాో ీడనమ వ్లన రశ్క ూమ ద్రవ్హుంచును. దీనిని రక ూ ీడనమ 

అుంట్వరు. ఈ రక ూ ీడనమ అయోరర రగరీ ఎకుక వుగా వుుండ్ద ధమనుల లో రశ్క ూకశ్ నాళికలలో 

రాను రాను తకుక వ్గును. రక ూ ీడనానిన , సిప గోన మోన్మమీటర్ తో కొలుసాూరు. జటరికలు 

సుంకోచమ చుంద్ధనపుడ కల్ల ీడనానిన  సిరరల్క్ ద్పెజర్ అుంట్వరు.  వాయ కోచుం చుంద్ధనపుడ 

కల్గే ీడనానిన  డయా శ్రరల్క్ ద్పెజర్ అుంట్వరు. 

ఈ సిరరల్క్ ద్పెజర్ మరియు డయా శ్రరల్క్ ద్పెజర్ మధయ  తేడాను రల్స  ద్పెజర్ అుంట్వరు.  

మనుష్యలలో సాధారణoగా రక ూ ీడనమ 120/80  

ధమని లోని సరాసరి రక ూ ీడనమ = సిరరల్క్ ద్పెజర్+ డయా శ్రరల్క్ ద్పెజర్/2 

జంతువు  ర్క త ీడన్ము మీ మీ 

పారర్సము 

హార్నట రేట్ 

(నిమిషానిక్స) 

ఆవులలో  134/88 60-70 

కుకక లలో  138/79 70-120 

రుందులలో  169/108 60-80 

గుద్రాలలో  80/50 32-44 

మేకలలో  120/84 70-80 

గొద్రెలలో  114/68 70-80 
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కుుందేలు  110/80 123-304 

కోడ్ద  131/95 178-458 

 

రక ూ  ీడనానిన  నియుంద్ిుంచే కారకాలు :  

 గుుండె యొకక  సుంకోచ వాయ కోరలు : సుంకోరలు ఎకుక వ్గా ఉనన పుప డ రక ూ ీడనుం కూడా 

ఎకుక వ్గాను ఉుండను. సుంకోచ వాయ కోరలు తకుక వ్గా ఉనన పుప డ రక ూ ీడనుం కూడా 

తకుక వ్గాను ఉుండను. 

 రక ూమ యొకక  రరిమాణమ : ఎకుక వ్ రరిమాణుంలో రక ూమ ద్రవ్హుంచితే రక ూ ీడనమ 

కూడా ఎకుక వ్గును. 

 గాడత : రక ూమ ఎకుక వ్ గాడత తో వుుంటే కూడా రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గాను ఉుండను. 

 రక ూ ద్రసరణ లో అవ్రోధమ : రక ూ ద్రసరణ లో ఏదైనా ఆటుంకమ వుుంటే  రక ూ ీడనమ 

ఎకుక వ్గును. రక ూమలో కొవువ  రాశ్రాథలు ధమనుల యొకక  గోడలలో చేరడుం వ్లన ఈ 

ధమనుల గోడలు ముంర మగును . అుందువ్లన రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గును. 

 ధమనుల యొకక  సాగే లక్షణుం తకుక వుగా ఉనన పుప డ రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గాను 

ఉుండను. 

 వ్యసుస  బట్టర రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గాను ఉుండను. 

 విద్శాుంి లేా నిద్ర ోవునపుడ రక ూ ీడనమ తకుక వ్గాను ఉుండను. 

 ఎకుక వ్ ద్శ్మ చేసినపుడ, కోరమ, ఉద్దేకమగా ఉనపుప డ  ఆహారమ జీరమాగునపుడ 

వాయ యామమ చేసినపుడ రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గాను ఉుండను. 

 పాలు ఇచేే  రశువులలో రక ూ ీడనమ ఎకుక వ్గాను ఉుండను. 

 

రక ూమ : 

రక ూమ ద్రవ్ రూరమ లో ఉుండే కణజాలమ. ఈ కణజాలమ లో రక ూ కణాలు మరియు 

ద్రవ్రారాథలు ఉుండను. ఈ ద్రవ్ రారాథల్న   శ్పాాసాా  అని అుంట్వరు. రక ూ కణాలు ద్కిుంద్ధ 

విధాలుగా ఉుండను. 

1. ఎద్ర రక ూ కణాలు  

2. తెల ారక ూ కణాలు 

3. రక ూ ఫలకికలు 
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శ్పాాసాా లోని 91-92% నీరు ఉుండను. రక ూమ లో 55-70% శ్పాాసాా  ఉుండను. దీనిలో నీరు, ఆకిస జన్, 

కారో న్ డై ఆకైస డ్ మరియు నైద్టోజన్ అను వాయువులు ఉుండను. దీనిలో ద్ోటీనులు 

ఆలుో మిన్, శ్గాోబుల్న్, ఫైద్ిన్మజన్, ింుండ్ద రారాథలు శ్గాూకోజు , లాక రజ్ , పైరోవేట్ , ల్ిండ్స  ఫాట్, 

కొల్సరరాల్ మరలగినవి. నాన్ ద్ోటీన్స  నైద్టోజన్ (N.P.N) రాశ్రాథలయిన యూరియ 

ద్కియాట్టనిన్ మరగునవి ఉుండను. అకరో న రారాథలుగా రడ్దయుం, పట్వషియుం, కాల్యిుం, 

మెగిన శియుం, ఇనుమ, శ్కాోరైడ్ , సలేే ట్, ఫాసేే ట్, మాుంగనీస్, కారర్, కోబాల్ర , జిుంక్ మరలగు 

నవి ఉుండను. హారాో న్స  , విటమిన్స  ఇవ్నీన  రక ూమ లో శ్పాాసా లోనే ఉుండను. 

రక ూమ యొకక  భౌిక ధరాా లు : 

 రుంగు: ఎరుపు 

 ఇద్ధ అపారరరశ క రారాథమ  

 సాపేక్ష సాుంద్రత : ఇద్ధ సుమారుగా  1.056 – 1.060  

 గాఢత : ఇద్ధ నీట్ట కుంటే 5-6 రెటాు ఎకుక వుగా ఉుండను  

 ఉరజని స్తచిక (PH) 

 రశువులు – 7.35-7.5  

 కుకక లు -7.32-7.68 

 కోడ్ద- 7.56-7.6 

 మనుష్యలు-7.32-7.5 

 గుద్రుం -7.2 -7.5  

రక ూమ  ఒక రర్మక్ష నాళికలో తీసుకొని ెుంద్ట్టపుయ జ్ చేసినపుడ కణాలు అనిన  అడగు 

భాగమనకు చేరి శ్పాాసాా  పై భాగమన వుుండ్ద ోవును. అడగున చేరిన కణాల శ్సాథ యిని రక ూ 

ఘనరరిమాణమ అని అుందురు. దీనిని హమటోద్కిట్ లేా పాయ క్ ిెల్ వాల్య ుం అుంట్వరు. 

 

 

రక ూ ఘనరరిమాణమ 

జుంజుంతువు  % శ్ర్మర బరువు PCV (Packed cell volume) 

గుద్రుం  9.7% 24-44 

ఆవులు  7.7% 24-46 

గొద్రెలు 8% 24-50 

కుకక లు  7.2% 37-55 

కోడ్ద  8% 27-42 

రుంద్ధ 6.75% 32-50 

 

ఎద్ర్ ర్క తకణాలు 
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ఇవి ద్ధవ పుట్వకారుంగా వుుంట్వయి. ఇుందులో కుంద్రకమ ఉుండదు కాని రక్షులలో , ఒుంట్ట , లామాల 

లో వుుంటుుంద్ధ . దీని యొకక  రరిమాణమ  5 లేక 9  మైద్కాన్స  . ఇద్ధ పడవు ఎమకలలోని 

ఎమకల మజ ా లో తయారగును . ింుండాభివ్ృద్ధే లో కాలేయమలో తయారగును. పుట్టరన 

తరువాత మశ్జలాోనే ఇవి తయారవుత్మయి. రక్షులలో కొనిన  సారాు ఇవి శ్ హామలో తయారగును. 

కొనిన  వాయ దులలో కాలేయమ శ్ హామ లో శో్ ద్గుంధులలో తయారగును. దీని యొకక  జీవిత 

కాలమ 120 రోజులు. ఇవి చనిోయిన తరువాత శ్ హామ లోకి చేరును అకక డ విచేి నన మ 

అగును. 

వీట్టలో హీమోగాోిన్ 9 ద్గామల వ్రకు ఉుండను. దీని వ్లన రక ూమ ఎద్రగా ఉుండను. 

హీమోగాోిన్ లో శ్గాోిన్ ద్ోటీను మరియు హీుం (ఐరన్) ఉుండను. హీమోగాోిన్ ఆకిస జన్ ను  

ద్గహుంచి కణ జాలాలకు అుంద్ధుంచును. 1 ద్గామ హీమోగాోిన్ 1.3 ద్గా ఆకిస జనున  ద్గహుంచును . 

ఎద్ర రక ూ కణాలు రరిరకవ ుం చుంరట్వనికి ి-కాుంపెకా్స  విటమిన్స  , ోల్క్ ఆసిడ్ మరియు కారర్, 

కోబాల్ర . మాుంగనీస్,  ఐరన్ వ్ుంట్ట ఖ్నిజ లవ్ణాలు కావ్లెను. 

రక ూమ లో ఎద్ర రక ూ కణాల సుంఖ్య  ఎకుక వైతే పాల్స్పతీమియా అుంట్వరు. ఎద్ర రక ూ కణాల సుంఖ్య  

తకుక వైతే అనీమియా (రక ూ హీనత ) అుంట్వరు. శ్ర్మరుం ఎకుక వ్గా నీరు కోలోప యినపుప డ కణాల 

సుంఖ్య  పెరుగును దీనిని హీమో కానస ుంద్టే్న్ అుందురు. వివిధ రరిమణాలలో ఎద్ర రక ూ కణాలు 

ఉనన టయాితే ానిని అనైరస్పటోసిస్ అుంట్వరు. 

విటమిన్ ి-12 లోరమ వ్లన ఎద్ర రక ూ కణాలు పెరేవిగా ఉుండను దీనిని మాద్కో స్పట్టక్ 

అనీమియా అుందురు. విటమిన్ ి-12 ను ఎష్టరూనిస క్ ఫాక రర్ అుందురు. విటమిన్ ి -6 ఇనుమ 

లోపాల వ్లన ఎద్ర రక ూ కణాలు చినన విగా ఉుండను. దీనిని మైద్కో స్పట్టక్ అనీమియా అుందురు. 

రక ూ కణాలు పాల్ోయినటాు వుుంటే ానిని హైోద్కోమిక్ అనీమియా అుందురు. ఎద్ర రక ూ కణాలు 

వివిధ రూపాలలో వుుంటే పాయికిలో స్పటోసిస్ అుందురు. రక ూమ లో సాారణుంగా హీమోగాోిన్ 8-

12 ద్గా /డేసిలటర్ గా ఉుండను.  

 క్లపోాసాా  

రక ూమలోని ద్రవ్మను శ్పాాసాా  అుందురు.శ్పాాసాా  యొకక  రుంగు జాిని  బట్టర మారును . 

సాధారణుంగా ఆవులలో లేత రసుపు రచే , గేదెలలో తెలగాా ఉుండను. కరోట్టన్ అను ింలా ుంట్  

వ్లన రసుపు రుంగు వ్చుే ను . ఎద్ర రక ూ కణాలు విచేి నన ుం ఐతే శ్పాాసాా  ఎద్రగా మారును. కామెరాు 

వ్చేి నపుడ రచే గా మారును .ిలురుిన్ అనే రారుిం వ్లన శ్పాాసాా  కు రసుపు రుంగు 

వ్చుే ను. 

ఎద్ర రక ూ కణాలు విచేి నుం అయినపుడ హమోగాోిన్ వలువ్డను. దీనిని రక ూ విచేి ిూ అుంట్వరు. 

రక ూమ లో ఎకుక వ్గా నీరు చేరినపుడ లేా బ్బిసియోసిస్ , లె రోస్పప రోసిస్ వ్ుంట్ట వాయ ధులు 

మరియు కొనిన  వి్ రారాథల వ్లన  ఈ రక ూ విచేి ిూ జరుగును . ఎద్ర రక ూ కణాలు ఒకానికి ఒకట్ట 

అతుకుక ోవ్డానిన  లేా గుుంపులు గుుంపులుగా ఏరప డడానిన  అగుాట్టనే్న్ అుంట్వరు. 
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రక ూ హీనత అనగా రశ్క ూమ లోని ఎద్ర రక ూ కణాల సుంఖ్య  లేా హమోగాోిన్ శాతుం తగడీమ.  

కారణాలు: 

 రక ూ ద్సావ్మ. 

 బ్బిసియోసిస్ , లె రోస్పప రోసిస్ వ్ుంట్ట వాయ ధులకు  గురియినపుడ.  

 ద్ోటీనాు మరియు విటమిన ాలోపాలు ఏరప డ్దనపుడ రక ూమ సరిగా ఏరప డదు. 

 అుంతర రరానన  జీవుల సుంద్కమణ వ్లన.  

ర్క తము యొకక  విధులు  

1. ో్క రారాథలను కణాలకు మరియు కణజాలాలకు అుంద్ధoచును 

2.  మల్న రారేాలను విసరిుాంచుటలో తొడప డను. 

3. రక ూమలోని  ఆకిస జన్ ను కణాల కుఅుంద్ధుంచి కణాలలోని CO2  ను తీసివేయును.  

4. ఉింప రిితుూల నుుండ్ద రక ూమను కణాలకు తీసుకు వళ్ళు ను. 

5.  శ్ర్మర ఉషాోద్గతను ద్కమరరుచును. 

6. హారాో న్ లను  వివిధ ద్గుంధుల నుుండ్ద  సరఫరా చేయును. 

7.  వాయ ధి నిరోధక శ్కి ూని కలుగ చేయును. 

8.  దేహమలో ఆమా ,క్షార గుణమ ను ద్కమరరుచును. 

9. దేహమలో మల్న రారేాలను విసరిుాంచుటకు తోడప డను. 

హీమోగో్లబిన్ : 

ఎద్ర రక ూ కణాలలో ఉుండే ఒక వ్రకాుం, దీనిలో ఐరన్ మరియు ద్ోటీన్ భాగమ ఉుండను. ఈ 

ింలా ుంట్ ను ఫెద్రోహీుం అుంట్వరు. ద్ోటీననాు శ్గాోిన్ అుంట్వరు.సాధారణమగా రక ూమలో 8-12 ద్గా 

ల హమోగాోిన్ /100 మీ.ల ఉుండను.ఆకిస జన్ తో కల్సిన హమోగాోిన్ ను ఆక్టస హెమోగాోిన్ 

రక ూుం అుంట్వరు.ఇద్ధ ధమనుల నుుండ్ద వ్చేే  రక ూమతో ఎకుక వ్గా ఉుండను. కుండరాలలో గల 

హమోగాోిన్ ను మాయోగాోిన్ అుంట్వరు. కారో న్ డై ఆకైస డ్ హమోగాోిన్ యొకక  శాతుం పెరిగే కొదీే 

కుండరాలు రని చేసే సామరథయ ుం  తగి ీో వును. 

మెట్ హమోగాోిన్: 

 ఇద్ధ హమోగాోిన్ లోని ఫెద్రస్ అయోన్ , ఫెద్రిక్ ఐయానాు గా ఆక్టస కరణుం జరగడుం వ్లన 

ఏరప డను. మెట్  హమోగాోిన్ కు ఆకిస జన్ ను ద్గహుంచే  సమరథత ఉుండదు.ఈ మెట్ 

హమోగాోిన్ నైద్టేట్ పాయిజనిుం్ ,సలేా నలమైడ్  పాయిజనిుం్, స్పనైడ్ పాయిజనిుం్ వ్ుంట్ట 

రరిసిథతులలో కనరడను. 

తెలో ర్క తకణాలు:- 

1. వీట్టనే ల్య కోస్పట్స  అని అుంట్వరు. 

2. వీట్టలో హమోగాోిన్ ఉుండదు. 

3. నూయ కియస్ ఉుండను  

4. వీట్ట రరిమాణుం 13 -78 మైద్కాన్స  ఉుండను  

5. వీట్ట స్పటోపాాసాా  లో కణికలు ఉుంట్ట ద్గానుయ లోస్పట్ అని కణికలు లేకుుంటే 

ఏద్గానుయ లోస్పట్ అని అుంట్వరు  
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6. ఎమక మజ ాలో ఉనన  ల్ుంఫాయాడ్ ట్టష్యయ  నుుండ్ద ఎద్గానులోస్పట్స  ఉరభ విుంచును . 

 

రక ూ కణాల వ్ర్మకీరణ 

తెలో ర్క త కణాలు 

 

 

                               ద్గానుయ లోస్పట్స                 ఎద్గానుయ లోస్పట్స            

 

నూయ ద్టోిల్స ,  ఈసిన్మిల్స  , ేరిల్స           ల్ుంోస్పట్స ,    మోన్మ స్పట్స  

న్యయ ద్టోఫిల్సస  :- 

  ఇవి అమీబా ఆకారమలో ఉుండను . వీట్ట కుంద్రకుం 3 లేా 5 తమెా లుగా ఉుండను.నెమరు 

వేయు జుంతువులలో వీట్ట శాతుం తకుక వ్గా ఉుండను వీట్ట స్పటోపాాసాా లో చినన  చినన  కణికలు 

ఉుండను.ఈ కణాలలో ద్గానుయ ల్స  నుుండ్ద లైోజోమ్స  అనే ఎుంజైమ్  బాయ కి రరియాలను 

చుంపును.మరట్ట రక్షక కణాలుగా వీట్టని రరిగణిుంచరరు.వీట్టని ోలమరేో స్  అని అుందురు.ఈ   

ద్గానుయ లోస్పట్స   యొకక  జీవిత కాలుం 2 -3 రోజులు. 

ఈస్థనోఫిల్సస  :- 

 ఇవి రలా తకుక వ్ రోజులు వ్రకు జీవిుంచును .ఇవి రరానన జీవుల వ్లన కల్గే 

వాయ ధులలో అలర్మ ా ,వి్ ద్రయోగమ కల్గినపుడ ఇవి ఎకుక వ్గా వ్సాూయి. ఇవి నూయ ద్టోిల్స  

కుంటే కొుంచుం పెరేవిగా ఉుండను. వీట్ట లోరల పెరే కణికలు ఉుండను ఈసిన్మిల్స  ఆరoజి 

రుంగులో ఉుండను.వీట్ట కుంద్రమ అుంత ఎకుక వ్గా అభివ్ృద్ధి చుంద్ధ ఉుండదు.దీనిలో అుంత 

ఎకుక వ్గా తమెా లు ఉుండవు. ఇవి తకుక వ్ సుంఖ్య  లో ఉుండను. 

 

 

బేసోఫిల్సస  :- 

ఇవి క్షారాతవ o  గల రుంగును ద్గహుంచును .ఇవి రక ూమలో రలా తకుక వ్గా ఉుండను.రక ూమలో 

ఉుండే  ేరిల్స  నే కుండరాలలో ఉుండే మాస్ర ెల్స  అని అుంట్వరు .మాస్ర ెల్స  నుుండ్ద 

హెపారిన్ ఉతప ిూ అగును.ఇవి ఫాగో స్పట్స  గా రని చేయవు.ఇుందులో కణితలు నీలుం రుంగు 

ఉుండను. 

లింఫోసైట్స  : 

  ఇవి నెమరవేయు జుంతువులలో ఎకుక వ్ ఉుంట్వయి.ఇవి ల్ుంఫాయిడ్ ట్టష్యయ  నుుంచి 

తయారగును.దీనిలో కుంద్రకుం పెరేగా ఉుండను. వీట్టలో కణికలు ఉుండవు.ఇవి 10 నుుంచి 12  

గుంటలు జీవిుంచును.ఇవి వాయ ధి నిరోధక రారేాలను ఉతప ిూ చేయును.. 
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మనొసైట్స :- 

ఇవి రక ూమలో రలా తకుక వ్ సుంఖ్య లో ఉుంట్వయి.ఇవి తెల ా రక ూ కణాలు అనిన ట్టలోను రలా 

పెరేవిగా ఉుండను. వీట్టలో కుంద్రకమ రలా పెరేవిగా  ఉుండ్ద మూద్త ింుండమ ఆకారమలో 

ఉుండను.వీట్టకి ఎకుక వ్గా  ఫాయ గోస్పట్టక్ ఆకి రవిటీ కలదు దీర ఘకాల్క వాయ ధుల లో వీట్ట సుంఖ్య  

పెరుగును . ఇవి 170 నిమి్మలు జీవిుంచును. 

ర్క త ఫలక్సకలు:- 

వీట్టనే ద్రుంబోస్పట్స  అని అుంట్వరు. ఇవి ఎమక మజులాోనీ  మెగాకారియోస్పట్స  నుుండ్ద 

ఉరభ విుంచును.ఇవి నూలు కుండె ఆకారుంలో ఉుండను. ఇవి 2-4  మైద్కోన్స   స్పజులో ఉుండను. 

వీట్ట సుంఖ్య   రక ూమలో 2-4 x 103 / కూయ ిక్ మి.మీ. ఇద్ధ రక ూమ గడికటురటకి ఉరయోగరడను. రక ూ 

నాళ్యలను సుంకోచిుంర చేయు ెరటోనిన్ ను ఉతప ి చేయును.ఇవి 2-5 రోజులు వ్రకు జీవిుంచి 

ఉుండను.ఇవి శ్ హామలో విచేి శ్ ూ అగును. 

ర్క తం గ్క్లడడ కట్టటట:-    

  దీనినే కోయాగుయ లే్న్ అని కూడా అుంట్వరు.రక ూ నాళికలుతెగినపుడ లేా గాయుం 

అయినపుడ రక ూ ఫల్కాలు ఒక ాని ఫైన ఒకట్ట గుమి గూడటుం వ్లన అవి విచిి నన ుం అయి 

ద్త్మమోో పాాసిరన్ ను విడరల చేయును. ఇద్ధ కాల్యిుం సమక్షుం లో ద్ోద్తుంిన్ ను ద్త్మoిన్ గా 

మారేు ను. ద్త్మoిన్ ఫైద్ిన్మజన్ ను ఫైద్ిన్ గామారిే  రక ూమను గడి కటురను. ఈ ద్రద్కియ లో 

రక ూమ గడ ికటురటకు V, VI,VIII,X కారకాలు మరియు విటమిన్ K రలా అవ్సరుం.  

ఏంటి కోయాగుయ  లంటో్ట: 

రక ూమ గడి కటరకుుండా ఉుండేుందుకు వాడే రసాయనిక రారాథలను ఆనిరకోయగులెన్రస  అుంట్వరు. 

ఉా : ఆకస లట్స , E.D.T.A ( Ethylene Diamino Tetra Acetate), హెపారిన్, రడ్దయుం సిద్టేట్. 

15.శాా సకోశ వయ వసథ(Respiratory System) 

శావ సకోశ్ వ్య వ్సథలో నాసికాకుహరమ, ద్గసని, సవ రపేట్టక, శావ సనళ్మ, శావ సనాళికలు మరియు 

ఊింరిితుూలు ఉుండను. 

నాస్థకాకుహర్ం (Nostrils ) : 

ఇద్ధ శావ సకోశ్ వ్య వ్సథలోని మరట్ట భాగుం.  ఇద్ధ చినన  గొటరుంవ్లె ఉుండను. నాసిక కుహర 

రుంద్ధాలను రెుండ్దుంట్టని వేరు రరుస్తూ  విభాజకమ (నాసల్ ెపార ) ఉుండను. ఈ కుహరమ 

ఎతా్మ యిడ్  మరియు ఒమర్ అను ఎమకలతో అతుకబడ్ద ఉుండను.  నాసిక కుహరమ యొకక  

అడగుభాగమను రలట్టన్, మాగిలాాా మరియు ద్ింమాశ్గిశా్లాా ఎమకలు ఏరప రచును.  నాసికా 

గోడలలో వుంద్టుకలు మరియు తేమ ఉుండను. 

ద్గ్సని (Pharynx): 

ఇద్ధ జీరవా్య వ్సథకు, శావ సకోశ్ వ్య వ్సథకు ఒక వా రుంగా ఉనన  కుండరనిరిా తమైన భాగమ. 

సా ర్ేటిక (Larynx) : 

ఇద్ధ కుండర-మృదులాసిథతో నిరిా తమై ఉనన  చినన నాళ్మ. ఇద్ధ ద్గసనికి మరియు 

శావ సనాళ్మనకు మధయ  ఉుండను. ఇద్ధ ద్కిుంద్ధ నాలుగు రకాల మృదులాసిథలతో నిరిా తమై 

ఉుండను. 
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శావ సనాళ్మ  )Trachea:(  

ఇద్ధ శ్సిథి సాథ రక శ్కి ూ కల్గి మృదులాసిథతో నిరిా తమై ఉుండను. ఇద్ధ ఒక గొటరమ వ్లే వుుండ్ద సవ ర 

పేట్టక నుుండ్ద మరలై  ఊింరిితుూలలో హైలస్ వ్రే రెుండ కుడ్ద మరియు ఎడమ శావ స 

నాళికలుగా విడ్ద ోవును. శావ స నాళ్మలోని మృదులాసిథ ‘C’ ఆకారమలో సుమారు 50 నుుండ్ద 60 

రిుంగులుగా ఉుండను. ద్ధని పడవు 60 ెుంట్ట. మీటరాు గా వుుండ్ద ఊింరి ితుూలలో ద్రధమ 

మరియు ద్ధవ తీయ శాఖ్లుగా ఏరప డను. వీట్ట నుుండ్ద మళిు  తృతీయ శాఖ్లు ఏరప డ్ద ఇవి మళిు  

శాఖోరశాకలుగా  వీడ్ద అల్వ యోలార్ నాళ్ుం గా  ఏరప డ్ద  ఊింరిితుూల గాల్ గదులలో అుంత 

మగును. 

 ఉరః కుహరుంమ చుటూర  మరియు ఊింరిితుూల చుటూర  రలుచని ోర వుుండను  . శ్పాూరా దీనిని

అుందురు.  

ఊపిరిితుతల:  ఇద్ధ శావ స ద్కియలో రలా మఖ్య మైన భాగుం. ఉరః కుహరుంలో కుడ్ద మరియు 

ఎడమ వైపుగా ఉుండను. ద్రి ఊింరిిిూ మెతూగా సాప ుంజ్ వ్లే వుుండ్ద ఎకుక వ్ శ్సిథి  శ్సాథ రక 

శ్కి ూని కల్గి ఉుండను. ఇద్ధ నీట్ట పై తేలును. ింుంక్ రుంగు లో ఉుండను. 

    ద్రి ఊింరిిిూ శ్ుంఖు ఆకారుంలో వుుండ్ద వివిధ తమెా లుగా చీల్ ఉుండను. 

ద్రిఊింరిిిూకిరెుండఉరరితలాలు, రెుండఅుంచులు, ఒకేస్ఉుండను. 

కుడ్ద ఊింరిితుూలోని 4 తమెా లు ద్కిుంద్ధ విధుంగా వుుండను  

1) అింకల్  

2) కారియిాక్  

3) డయాద్పాగాా ట్టక్  

4) ఆకస సరి లేా ఇుంటర్ మీడ్దయట్  

ఎడమ ఊింరిితుూలోని  3 తమెా లు ద్కిుంద్ధ విధుంగా వుుండను  

1) అింకల్  

2) కారియిాక్  

3) డయాద్పాగాా ట్టక్  

కుడ్ద ఊింరిిిూ ఎడమ ఊింరిిిూ 

1) ఇద్ధ పెరేగా ఉుండను. 

2) నాలుగు తమెా లు వుుండను. 

3) అింకల్ లోబ్స రల పెరదే్ధగా ఉుండను. 

4) ఇుంటర్ మీడ్దయట్ లోబ్స ఉుండను. 

5) అడగు భాగమ ఎకుక వ్ పుట్వకరుంగా 

ఉుండను . 

6) అపెక్స  రల పెరేద్ధగా వుుండ్ద మరియు 

గుుంద్డమగా వుుండను  . 

1) ఇద్ధ చినన ద్ధగా ఉుండను. 

2) మూడ తమెా లు ఉుండను. 

3) అింకల్ లోబ్స రలా చినన ద్ధగా 

ఉుండను. 

4) ఇుంటర్ మీడ్దయట్ లోబ్స ఉుండదు. 

5) అుంత ఎకుక వ్గా ఉుండదు. 
 

6) అపెక్స  మనదేల్ వుుండను. 
 

  

  శావ స ీలుే కోవ్డానిన  ఉరవ స అని అుంట్వరు. గాల్ వ్రలడానిన  నిరవ స అని అుంట్వరు. 

ఈ మత్మూనిన  కల్ిం శావ స ద్కియ చద్కమ అని అుంట్వరు. ఉరవ స నిరవ స మధయ  గల 

సమయానిన  పాస్ అని అుంట్వరు.   

శావ స ద్కియ  

ఒక నిమిష్ణనికి ఎనిన  సారాు శావ సద్కియ జరుగున్మ ానినే శావ సద్కియ రటు అుంట్వరు. గాల్ 

వ్ద్ధల్నపుడ మకుక  రగరీ చేయి పెట్టర చూడడమ వ్లన శావ స ద్కియ ను లెకక  

పెటరవ్చుే ను లేా ద్టేకియాల్ ఆసక ల్ టే్న్ వా రా కూడా లెకక  పెటరవ్చుే  . 6-11 
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ద్రకక ట్టమకుల మధయ  ఆసక ల్ టే్న్ చేసిన యెడల బాగా వినవ్చుే ను. 
 
 
 
 

దేహమలోని శ్బమేలోని శ్సేరతరక ప్ తో వినట్వనిన  ఆసక ల్ టే్న్ అని అుంట్వరు. 

       వివిధజాతులల్ల  శాా సద్క్సయ రేట్ట నిముషాలల్ల  

       రశువులు  12-16  

       గుద్రుం    8-12  

       మేక మరియు గొద్రె 12-20  

       రుంద్ధ  10-16  

       కుకక  14-30  

       ింల్ ా 16-32  
 

సాధారణుంగా జరిగే శావ సద్కియను యూింన యా అుందురు. ఎకుక వ్  సారాు శావ స  

ింలుే కొవాడానిన పాలింన యా అుంట్వరు, తకుక వ్ సారాు శావ స ింలుే  కోవ్డానిన  

ఒల్గోింన యా అుంట్వరు. ీలుే కోవ్డుంఇబో ుంద్ధగా ఉనన  రరిసిథి ని డ్దసిన య అుంట్వరు. 

శావ సద్కియ లేక ోవ్డానిన  ఎింన య అనిఅుంట్వరు. 
 

శాా సద్క్సయల్ల ర్కాలు  

కోసటల్స ర్కము : 

       ఈ శావ స ద్కియలో ద్రకక  టేమకుల కుండరాల కరల్క ఎకుక వ్గా ఉుండను.  

        ఉా: కుకక లలో, ింలాులలో 

అబ్డడమిన్ల్స ర్కము: 

ఇుందులో ఉరర కుండరాల కరల్క ఎకుక వ్గా ఉుండను.  

        ఉా: ఆవులు, గేదెలు, మేకలు. 

కోసాట  – అబ్డడమిన్ల్స : 

         శావ స జరిగినపుడ ద్రకక  టేమకుల మరియు ఉరర కుండరాల కరల్కలు ఉనన చో ానిని 

కోసార  అబిామినల్ అుంట్వరు.  

          ఉా: గుద్రుం, గాడ్దర, మూల్ వాట్టలో  

శాా సద్క్సయన్న నియంద్ించే కార్కాలు : 

1) జాిని బట్టర 

2) ద్బీడ్  

3) వ్యసు  

4) వాయ యాముం  

5) వాత్మవ్రణ ఉషాోద్గత  

6) గరభ సథ రశ్  

        కొనిన  జుంతువులలో శావ సద్కియ జరుగునపుడ నాలుక బయట పెటురకొని శావ సద్కియ జరుగుటను 

పాుంట్టుం్ అనిఅుంట్వరు. వాత్మవ్రణ ఉషాోద్గత ఇతర జుంతువులలో ఎకుక వుగా వునన పుడ 

కూడా ఈరరిసిథి కలుగును వీట్టని పాుంటర్స  అని అుంట్వరు.   

ఆక్సస జన్ ర్వాణా : 

      ింలేే  గాల్లో ఆకిస జన్ యొకక  పారక ీడనుం 159 మి.మీ పారరసమ ఉుండను. గాల్ 

గదులలో ీడనమ 104 మి.మీ పారరసమ ఉుండను. వాయ రన రధిి ావ రా ఆకిస జన్ గాల్ 
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గదులలోనికి ద్రవేశిుంచును. డ్దపుయ జన్ (వాయ రన)ద్రద్కియ వా రానే కారో న్ డై ఆకైస డ్ కూడా గాల్ 

గదుల నుుండ్ద బయటకు వలువ్డను. గాల్ గదులలో కారో న్ డై ఆకైస డ్ పారక ీడనుం 40 మి.మీ 

పారరసమ ఉుండను. ింలేే  గాల్లో ఆకిస జన్20%, కారో న్ డై ఆకైస డ్ 0.03 % ఉుండను. వ్ద్ధలే 

గాల్లో ఆకిస జన్ 16.29% కారో న్ డై ఆకైస డ్ 4.21% ఉుండను.   
 

16.నాడీవయ వసథ ( Nervous system) 

శ్ర్మరుంలోని వివిధ వ్య వ్సథలను నియుంద్ిుంచే వ్య వ్సథను నాడీ వ్య వ్సథ అుందురు.  నాడీ 

వ్య వ్సథలో కుంద్రనాడీ వ్య వ్సథ, రరదీయ నాడీ వ్య వ్సథ మరియు సవ యుం చోద్ధత వ్య వ్సథలుగా 

విభజిుంచవ్చుే ను. కుంద్దీయ నాడీ వ్య వ్సథలో మెరడ మరియు వనున  పామ ఉుండను.  

రరాద్ధయ నాడీ వ్య వ్సథలో కపాలనాడలు మరియు వనున నాడలు కలవు.  సవ యుంచోద్ధత నాడీ 

వ్య వ్సథలో సహనుభూత నాడీ వ్య వ్సథ, రరానుభూత నాడీ వ్య వ్సథలు కలవు.  

          నాడీ వ్య వ్సథలో నిరాా ణాతా క, ద్కియాతా క ద్పామాణికాలను నాడీ కణమ లేా నుయ రాన్ అని 

అుందురు.  ఇుందులో నాడీ దేహమ, త్ముంద్తీకక్షమ (ఎకాాన్) కలవు.  నాడీకణమనకు పైభాగమన 

ఉనన  తుంతువులను తుంద్తీకారకమలు (డెుంష్టడైట్స ) అని అుందురు.  ఇవి రల ఎకుక వ్ 

సుంఖ్య లో ఉుండ్ద పట్టరగా ఉుండను. ఇవి ద్పేరకమలను నాడీకణ దేహమలోనికి 

తీసుకోనవ్చుే ను. నాడీకణ దేహమలో నూయ కియాస్, నూయ రోపాాజమ్ వుుండను. నూయ రోపాాజమ్ 

అనునద్ధ కణ ద్రవ్య మ. ఇుందులో మైటోకాుంద్డ్దయా,గాల్రాారాథలు, ఎుండో శ్పాాసిా క్ రట్టకుయ లమ్, 

రైబోరమ్, ెుంద్టోరమ్స  వుుండను. వీట్టతో పాటు ద్ికొణాకరుంలో  వునన  కణికలు ఉుండను.  

వీట్టని నిసిస బాడీస్ (Nissi Bodies) అని అుందురు.  

 

వెన్నన  పాము (Spinal cord) 

             ఇద్ధ బల్్రుంగా శ్స్తథపాకారుంగా ఉుండ్ద కశేరురుండుంలో ఉుండను.  ఇద్ధ మజాా మఖ్మతో 

మరలై ోరామెన్ మేగన మ్ అను రుంద్ధుం వా రా వలువ్డ్ద ద్ికమ యొకక  ద్పాుంతుం వ్రకు 

విసూరిుంచును.  మరట్ట అనుద్ిక వనున పూస వ్రే దీని యొకక  కోన రల సనన గా ఉుండను.  

దీనిని పైలమ్ ట్టరాి నెల్ అని అుందురు.  వనున  పామ నుుండ్ద 37 జతల నాడలు 

బయలుదేరును.  ఈ నాడలను ద్కిుంద్ధ విధమగా వ్ర్మకీరిుంచవ్చే ను. 

మెడ, వ్క్షీయ, కట్ట, ద్ిక మరియు అను ద్ిక నాడలను విభజిుంరవ్చుే ను.  ద్రి నాడీ 

వనున పామనకు డారస ల్ మరియు వుంద్టల్ రూట్ లతో అతుకబడ్ద ఉుండను.  ద్రతీ రూట్ లో 

అనేక నాడీ ోగులు ఉుండను. డారస ల్ రూట్ లోని నాడీ ోగులు అభివాహ కాగా, వుంద్టల్ రూట్ 

లోని నాడలు అరవాహక నాడలుగా రనిచేయును.  

             వనున  పామ అడికోతతో బూడ్దర రుంగు రారథుం మరయ సథుంగాను ఉుండ్ద ాని చుటూర  

తెలుపు రుంగు రారథుం ముంరమైన పరలుగా ఉుండను.  అడికోతలో బూడ్దరరుంగు రారథుం 

హెచ్ ఆకారుంలో కనిింుంచును.  కొమా వ్లె పై భాగమన పడచుకొని ఉనన  బూడ్దరరుంగు 

రారథుంను డారస ల్ హార్న   అని, ద్కిుంద్ధ భాగమన ఉనన  చినన  కొమా వ్లె ఉనన  భాగానిన  
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వుంద్టల్ హార్న  అని అుందురు.  మధయ భాగుంలో ెుంద్టల్ క్నాల్ ఉుండను.  డారస ల్ హార్న   శ్జాాన 

నాడీగాను, వుంద్టల్ హార్న  అరవాహకగాను రనిచేయును.  

             తెలుపు రారథమ వుంద్టల్, డారస ల్ మరియు లాటరల్ కాలమ్స  అను మూడ భాగాలుగా 

విబజిుంరబడ్ద ఉుండను. ఇుందులోని నాడీకణాల ోగులు శ్జాాననాడీగాను లేా అరవాహక 

నాడలుగాను ఉుండను. ఈ నాడీకణాలు కటరల వ్లే ఉుండను.  దీనిని ద్ట్వక్ ర అని అుందురు.  

వనున పామలో ఈ ద్ట్వక్ ర ఆరోహ  మరియు అవ్రోహణ ద్ట్వక్ లుగా ఉుండను.  

 
 
 
 
 
 
 

17.మూద్తాశయ వయ వసథ(Uninary system) 
ఈ వ్య వ్సథలో మూద్త ింుండాలు, మూద్త వాహని, మూద్త్మశ్యమ మరియు మూద్తమారమీ 

ఉుండను.  

మూద్త్పిండాలు (Kidney) :  

ఇవి చికుక డ గిుంజ ఆకారుంలో ఉుండ్ద కట్ట వనున పూసల ద్కిుంర వుుండను.  ఇద్ధ సుమారు 600-

700 ద్గామల బరువు వుుండను.  రశువులలో ఇవి తమెా లు కల్గి వుుండను. ఎడమ 

మూద్తింుండుం కుడ్దవైపు కనాన  30 ద్గామలు ఎకుక వ్గా ఉుండను.  ఎడమవైపు ఉనన  కిడీన  కొద్ధగేా 

ముందుకు వనుకకు కదులును. 

                 కిడీన  ఉరరితలుంపై ఉనన  రలుచని పరను కాయ పుస ల్ అని అుందురు.  అడికోతలో 

కనిింుంచే వలురల ఎరుపు గోధుమ రుంగు భాగానిన  వ్లక లమ(cortex) అని అుందురు.  లోరల 

లేత రుంగులో ఉుండే భాగానిన  రవ్వ (Medulla) అని అుందురు.  మెడలాాలో ద్ికోణాకారుంలో 

కనిింుంచు భాగాలను ర్మనల్ ింరమిడ్స  అని అుందురు. 

                మూద్తింుండమలో శ్క్ట ూవ్ుంతుంగా రనిచేసే ద్పామాణికానిన  నెద్ఫాన్ (Nephron) అని 

అుందురు. నెద్ఫాన్ లో ఈ ద్కిుంద్ధ భాగాలు ఉుండను. 

1) బౌమన్స  కాయ పూస ల్ 

2) ద్పాకిస మల్ కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్  

3) హేనీసా్ ల్ప్  

4) డ్దసరల్ కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్ 

5) డ్దసరల్ కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్ అను భాగమ కలెకి రుం్ టూయ బ్స అను నాళ్ుం లోనికి 

తెరుచుకొని ఉుండను. బౌమన్స  కపూస య ల్ లో ర్మనల్ ఆశ్ర రరి అనేక శాఖోరశాఖ్లుగా చీల్ 

ఉుండను. దీనిని శ్గాోమరోలస్ అని అుందురు.  కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్స  బాగా వ్ుంపులు 

ిరిగి ఉుంట్వయి.ఇవి ాాపు 12 మిల్ ా మీటర ా పడవు కల్ ీ ఉుండను. ద్పాకిస మల్ 

కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్ కు డ్దసరల్ కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్ కు మధయ  వుుండే వ్ుంపును 

హేశ్నీసా్ ల్ప్ అని అుందురు. ఇుందులో డ్దసేనిుేం్ మరియు అెుండ్దుం్ ల్ుంబ్స ఉుండను. 

కలెకి రుం్ టుబూయ ల్స  అనీన  కల్సి డక్ రఆఫెో ల్నాి గా మారి మెడలాా లోని ర్మనల్ ింరమిడ్స  

లో తెరుచుకొని ఉుండను. బౌమన్స  కాపుస య ల్స  మరియు శ్గాోమరోలస్ కల్ిం మాలే జియన్ 

కారప సల్స  అని అుందురు. ఇవి ిుందువు వ్లె వ్లక లమ కనిింుంచును. 
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మూద్త్వాహిని (Ureter) : ఇద్ధ ద్రతీ కిడ్దన  నుుండ్ద ఒకక కక  నాళ్ుంగా బయలుదేరి 

మూద్తమను మూద్త్మశాయమ నకు  చేరేు ను. ఇద్ధ ద్రతీ కిడ్దన  లో హైలస్ నుందు 

బయలుదేరును. ఇద్ధ 6-8 మి.మీ వాయ సార థమ కల్గి ఉుండను. వురరకుహరుంలో వునాన  నాళ్ 

భాగానిన  అబిామినల్ భాగమ అని కట్ట కుహరుంలో వుుండ భాగానిన  పెల్వ క్ భాగమని 

అుందురు. 

మూద్తాశయము (Urinary Bladder) : ఇద్ధ అుండాకృిలో ఉుండను. దీని యొకక  గోడలు 

ముంరమైన కoడరాలతో నిరిా ుంచ బడ్ద ఉుండను. దీనికి కొుంతవ్రకు వాయ కోచుం చుందు గుణుం 

కలదు. రశువులలో 3-4 లటర ా మూద్త్మనిన  నిలవ చేసుకొను సామరియ ుం కలదు. ఇుందులో 

పూరావ ుంత భాగుం, మధయ సథ భాగుం మరియు రరాుంత భాగాలు ఉుండను. రరాుంత భాగమన 

యురద్త్మతో కలురబడ్ద ఉుండను. 

మూద్తమారమీ (Urethra): దీని వా రా మూద్తమ బయటకు వలువ్డను. ఇద్ధ సుమారు 

10-12 ెుం.మీ పడవు ఉుండను.  

కిడ్దన  రని చేయు విధాన్ం : ర్మనల్ ధమని కిడ్దన  లోనికి ద్రవేశిుంచిన తరువాత అనేక 

శాఖోరశాఖ్లుగా చీలును. దీనిని  శ్గాోమరోలస్ అని అుందురు. శ్గాోమరోలస్ లో ఉనన  రక ూమ 

గరాటు ఆకారుంలో ఉనన  బౌమన్స  కాపుస య ల్స  లోనికి వ్డగటరబడను. ఇుందులో మల్న 

రారాథలు, నీరు, శ్గాూకోసు, లవ్ణాలు (రడ్దయుం, పట్వషియుం, శ్కాోర్మన్) యూరియ మరియు 

ద్కియాట్టనిన్ మరలగునవి ఉుండను.  

  శ్ర్మరమనకు ఉరయోగరడ రారాథలైన  శ్గాూకోసు, లవ్ణాలు మరియు నీరు వ్ుంట్టవి 

కనవ లుయ ట్టడ్ టుబూయ ల్స  హేనీసా్ ల్ప్ నుందు ద్గహుంరబాడను. 

మిగిల్నద్ధ యూరిన్ గా మారి కలెకి రుం్ టుబుయ ల్స  లోనికి చేరును. తరువాత డక్ ర ఆఫ్ బ్బల్నాి , 

మూద్త నాళ్మ వా రా మూద్త్మశాయమలోనికి చేరును. యూరిన్ తయారు కావ్డుం నేద్ఫాశ్న ా

సుంఖ్య  ,  శ్గాోమరోలస్ లోని రక ూ ీడనమ, వ్డగటరబడే రటు మరియు నాళ్యలలోని ిరిగి 

ద్గహుంరబడే రటు మీర ఆధార రద్ధ ఉుంటుుంద్ధ.  
 
 

క్సడీన  విధులు: 

1) శ్ర్మరుంలోని మల్న రారాథలను విసరిుాంచును. 

2) రక ూుంలోని నీట్టశాత్మనిన  ద్కమరరచును. 

3) రక ూుంలోని రసాయనిక రారాథలను ద్కమరరచును. 

4) రక ూుం యొకక  ిం .ద్కమరరచును ను హెచ్.  

5) వి్రారాథలను తీసివేయును. 
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కోళ్లోో్ల:  కోళ్లాో కిడీన లు పడవుగా వుుంద్ధ ఎరుపు-గోధుమ రుంగులో ఉుండను. ఇుందులో కూడా 

మూద్తవాహని , ర్మనల్ మరియు పెల్వ క్ భాగాలుగా విభజిుంచవ్చుే ను. ర్మనల్ భాగమ కిడ్దన  

లోరల వుుండే భాగమ. కిడీన కి వలురలగా ఉుండే వాహకను పెల్వ క్ భాగమని అుంట్వరు. ఇద్ధ 

నేరుగా శ్కాోయక అను భాగమ లోనికి తెరుచుకొని ఉుండను. కోళ్లాో మూద్త్మశ్యుం ఉుండదు. 

కోళ్లాో మూద్తమ మరియు రెటర కల్సి విసరిుాంర బడను. దీనిలో యూరిక్ ఆసిడ్ ఉుండను, 

యూరియ ఉుండదు. 

18.పొదుగు 
పాల ద్గుంధులు రూపాుంతరుం చుంద్ధన చరా  ద్గుంధులు. ఇవి ఉరర కుహరుంలో బయట చరా ుం 

ద్కిుంర ఉుంట్వయి. నాలుగు పాల ద్గుంధులు నాలుగు టీట్స  వా రా బయటకు తెరుచుకొని 

ఉుంట్వయి. వీట్టకి ఇుంగ్వవ నల్ కనాల్ వా రా రక ూనాళ్మలు, నరాలు మరియు ల్ుంఫ్ నాళ్మలు 

పదుగు లోనికి ద్రవేశిసాూయి.  

పదుగు శ్ర్మరానికి అుంట్ట పెటురకోవ్ట్వనికి మూడ ల్గమెుంటాు సహకరిసాూయి.ఒక మీడ్దయన్ 

నస ెప ుంసరి ల్గమెుంట్ మరియు రెుండ లాటరల్ సెప ుంసరి ల్గమెుంటాు. లాటరల్ సెప ుంసరి 

ల్గమెుంటకాి సాగే గుణమ లేదు కాని మీడ్దయన్ సెప ుంసరి ల్గమెుంట్ కు సాగే గుణమ 

వుుండటుం  వ్లన పదుగు నిుండ్దనపుడ టీట్స  పడచుకొని వ్సాూయి. 

పొదుగు నిరాా ణము: 

ద్రతీ ద్గుంధి నుందు పాలను ఉతప ిూ చేయు  కణమలు (Glandular cells) మరియు 

తీసుకొనివళ్ళు  నాళ్మలు (Tubules) ఉుంట్వయి. Glandular cells చినన చినన గుతుూలుగా 

(alveoli) ఏరప డత్మయి. వీట్టచుటూర  myo epithelial cells అను కుండర కణమలు చుట్టరఉుంట్వయి. 

ఈ మయోఎింతీల్యల్ కణాల సుంకోచవాయ కోరల వ్లన ఆల్వ యోలైలో ఉతప ిూఅయిన పాలు 

బయటకివ్సాూయి. ఆల్వ యోలై నుుండ్ద బయటకు వ్చుే నాళ్మలను ట్టరిా నల్ డక్ రస   (Terminal 

ducts) అని అుంట్వరు. కొనిన  ఆల్వ యోలై మరియు టరిా నల్ డక్ రస  కల్సి లోబుయ ల్స   (Lobules) గా 

ఏరప డత్మయి. ట్టరిా నల్ డక్ రస  అనీన  కల్సి కలెకి రుం్ డక్ రస  (Collecting ducts) గా ఏరప డత్మయి. ఈ 
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Collecting ducts అనీన  కల్సి శ్గాాుండ్ సి రర్న (Gland cistern) లోనికి తెరుచుకుుంట్వయి. ఈ శ్గాాుండ్ 

సిెరర్న  teat cistern లోనికి తెరుచుకుని ఉుంటుుంద్ధ. Teat cistern ష్టస్క్రక్ కనాల్ (Streak canal) గా 

మారి టీట్ సిప ుంక రర్ (Teet Sphincter) వా రా బయటకు తెరుచుకుుంటుుంద్ధ. 

పదుగు పెరగాట్వనికి పాల ఉతప ిూ కి Prolactin, Growth Hormone, Estrogen మరియు  

Progesteron అనే హారాో నాు అవ్సరుం. పస్క్రరియర్ ింటుయ టరి ద్గుంధి నుుండ్ద విడరలయ్యయ  

ఆకిస టోసిన్ (Oxytocin) అను హారాో ను ఒక నిమి్ుం లోనే రక ూుం వా రా పదుగు కి చేరి 

మయోఎింతీల్యల్ కణాలసుంకోచ వాయ కోరల ను కల్గిుంచి పాలను బయటకు విడరల 

చేసుూుంద్ధ. ఈ హారాో ను రక ూమ లో కవ్లుం 3-5 నిమిష్ణలు మాద్తమె ఉుంటుుంద్ధ కనుక పాలను 

తొుంరరగా తీయడుం వా రా పాల ఎకుక వ్గా తీయవ్చుే  . 

 
 

 

 

 

19.ఆడ రశువు యొకక  జన్నంద్దియ వయ వసథ 
Female Genital System 

 

ఆడ రశువు యొకక  జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు పెల్వ క్ కావిటీ నుందు ఉుండను. ఆడ 

రశువు యొకక  జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు మఖ్య మగా రెుండ భాగాలుగా విభజిుంచవ్చుే .  

1. అుండాశ్యమ 

2. గొటరపు భాగమ  

గొటరపు భాగమ నుందు 

1. అుండనాళ్ుం (Oviduct or Fallopian tube) 

2. గరాభ శ్యుం (Uterus) 
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3. ెరివ క్స  (Cervix) 

4. వ్జైన (Vagina) 

5. వులవ  (Vulva) 

 

కరిమి లేా కచు  : బైటకు కనిింుంచు జననేుంద్ద్ధయ భాగమిద్ధ. కచే  భాగుం బారుం ింకక  

ఆకారుంలో వుుండ్ద  చీల్క కల్గి వుుంటుుంద్ధ. గేదెలలో చీల్క అుంచుల వుంబడ్ద ిరుస్పన 

వుంద్టుకలు కల్గి వుుంట్వయి. ఆవులలో కచే  డైముండ్ ఆకారుంలో వుుండ్ద నూగు మీసాలవ్లె 

మెతూని రోమాలు కల్గి వుుంట్వయి. కచే  పెరవులు రెుండ అుంట్ట పెటురకొని వుుంట్వయి.   

కచు  పెరవులు :  యోని కుహరుం వలురల్ భాగుంను కింప  వుుంచి గాయాలు తగల కుుండా, 

స్తక్షా  జీవులు ద్రవేశిుంచకుుండా రరసాూయి. 

క్లల ైటోోరిస్ (clitoris): కచే  పెరవులు తెరచి చూడగ కచే  నేలపై ఒక చినన  బొడ్దిం కనిింసుూుంద్ధ. 

దీనిని  శ్క్ టటాోరిస్ అుంట్వరు. ఈ భాగుం ఎకుక వ్ నరమలు కల్గి వుుంటుుంద్ధ. దీనిని త్మకితే 

రశువుకు ఉద్దేకుం కల్గి సహజ సుంరరక  సుంతృింూని అనుభవిసుూుంద్ధ. ఫల్తుంగా యోని 

మరియు గరభ కోశ్ కుండరమలలో మృదువైన సుంకోచ వాయ కోరలు చుంద్ధ విడరల కాబడ్దన 

వీరయ  కణాలు అుండ వాహక వ్రకు ఈద్ధ సునాయాసుంగాచేరుకుుంట్వయి. 

యోని /వజైన్ : కచే  నుుండ్ద యోని కుహరమలోనికి ద్రవేశ్ వా రమ. ఇుంరల్ తొల్ 

భాగమలో మూద్త వా రమ వుుంటుుంద్ధ. మూద్త వా రానికి ద్కిుంర సబ్స యురిద్తల్ 

డైవ్రి రకుయ లమ్ అనబడ ఒక గాడ్ద వునన ద్ధ. మూద్త వా రానికి మీదుగా సేరివ క్స  వ్రకు యోని 

కుహరమ వాయ ింుంచి వుుంటుుంద్ధ. 

సబ్ యురిద్త్ల్స డైవరిటకుయ లమ్: యోని కుహరుం తొల్ భాగుంలో ఈ భాగుం ఒక చినన  గాడ్దలా 

వుుండ్దమూద్త వా రుం కల్గి వుుంటుుంద్ధ. ఇనిస మినే్న్ గన్ ను యోని కుహరమలో ద్రవేశ్ 
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పెట్టరనపుడ తరచుగా ఇనిస మినే్న్ గన్ ఈ గాడ్దలో చికుక కొని మూద్త్మశ్యుం లోకి ద్రవేశిుంచు 

ద్రమారమ కలదు. 

యోని కుహర్ం :వసిరబుయ ల్ నుుండ్ద ెరివ క్స  వ్రకు గల సాగే కుండర నిరిా తమైన ద్పాుంతమ . 

సునిన తమైన కుండరమలు కల్గిన గొటరమ. 6 నుుంచి 8 అుంగుళ్యల పడవు వుుంటుుంద్ధ. ఇద్ధ 

గేదెలలో చినన ద్ధగా వుుండ్ద వ్యసు, ఈతలు పెరిగే కొదీే ఈతలకి ఈతలకి ఈ గొటరుం సాగి 

పెరేద్ధగా మారుతుుంద్ధ. యోని కుహరుం చివ్రి భాగుం నుుండ్ద సరివ క్స  అనబడ బలమైన 

కుండర గొటరుం ఆరుంభమవుతుుంద్ధ. యోని కుహరానికి – సేరివ క్స  ఆరుంభ కూడల్ శ్సథలానిన   

ోరియిో అని అుంట్వరు. ఈ ోరియిో చుటుర  యోని ోర వ్లయాకారమలో ఒక సుంచిలా 

ఏరప డ్ద వుుంటుుంద్ధ. దీనిని ోరిన క్స  అుంట్వరు. ఇనిస మినే్న్ చేయు సమయమలో 

ఇనిస మినే్న్ గన్ మన ఈ ోరిన క్స  పరలలో చికుక కొను ద్రమారమ కలదు. సహజ 

సుంరరక మలో ఆబోతు వీరయ  కణాలను ఈ ోరిన క్స  రగరీలో  ోరియిో చుటుర సక ల్సుూుంద్ధ . 

   యోని కుహరమ పరలలో మూయ కస్ ద్గుందులు వుుంట్వయి. రశువు ఎరకు వ్చుే నపుడ ఈ 

ద్గుందుల నుుండ్ద మూయ కస్ ద్సవిుంచి యోని మారమీుంత్మ తేమ కల్గిుంచి ఆబోతు అుంగమ 

సులభుంగా ద్రవేశిుంచుటకు  ఇనిస మినే్న్  చేయునపుడ గన్ సులభుంగా ోవుటకు 

ఉరకరిసుూుంద్ధ. రశువు ఎరకు వ్చుే  నపుడ యోని పరలకు కుండరాలకు అధిక రక ూద్రసరణ 

కల్గి ఉిో  వుుంట్వయి. ఎర లేని సమయుంలో ఈ మారమీుంత్మ పడ్దగా పాల్ోయి వుుంటుుంద్ధ.  

సెరాి క్స : ఇద్ధ 2-4 అుంగుళ్యలు పడవు ఉుండను. యోని కుహరపు లోరల్ భాగమలో 

ఫారిన క్స  రగరీ ఒక మడ్ద వ్లె ఏరప డ్ద బహర్ వా రుం కల్గి వునన  ెరివ క్స  భాగానిన  ోరియిో 

అుంట్వరు. ోరియిో  అుంటే ఒక భాగుం (ోరని్) అని అరుిం. ఇనిస మినే్న్ చేయునపుడ ఈ 

ోరియిోను బోటని వేల్తో గురిూుంచి గన్ ను గరాభ వా రమ లోకి ద్రవేశ్ పెటరడానికి 

ఉరకరిసుూుంద్ధ.ెరివ క్స  మృదులాసిథ చేత నిరిా తమై ఉుండను. దీని లోరల కుండరమలు 

నిలువుగా మరియు గుుంద్డుంగా అమరే బడ్ద వుుంట్వయి.వీట్టని ెరైవ కల్ రిుం స్  (cervical 

rings) అని అుంట్వరు. ెరివ క్స  నుందు గల ద్గుంధులు జిగురు వ్ుంట్ట రారాథలను ఉతప ిూ 

చేసాూయి. ెరివ క్స  గరాభ శ్య వైపునకు గల వా రమను అుంతర గరభ  వా రమ (internal os) 

అని మరియు వ్జైన వైపు వునన  వా రానిన  బాహయ  గరభ  వా రమ(external os) అని అుంట్వరు. 

ఎర కాలమ లో తరప  మిగిల్న కాలముంత్మ ెరైవ కల్ కనాల్ జిగురు వ్ుంట్ట రారాథల చేత 

మూయబడ్ద వుుంటుుంద్ధ. స్తక్షా  జీవులు లోరల్కి వళ్ు కుుండా కాపాడను. 

గ్రాా శయం : ఇద్ధ కుండరమల చేత నిరిా ుంచిన భాగమ. గరాభ శ్యుం గోడలు మూడ పరలు 

ఉుండను  

1. పెరిటోనియుం : బయట్ట ోర 

2. మయోమెద్ట్టయుం: కుండర నిరిా తమైన భాగమ  

3. ఎుండోమెద్ట్టయుం: లోరల వుుండ సునిన తమైన పర. ఎుండోమెద్ట్టయల్ ద్గుంధులు ఈ 

ోరయుందు ఉుండను. 
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గరాభ శ్యుం నుందు  బాడ్ద అఫ్ ద్ధ యుట్టరస్ (Body of the uterus) మరియు యుట్టరైన్ హర్న స  

(Uterine horns) అను రెుండ భాగాలు ఉుండను. కృద్ిమ గరోో తప ిూ చేయునపుడ వీరయ మను 

బాడ్ద అఫ్ ద్ధ యుట్టరస్ నుందు విడరల చేయవ్లెను. గరాభ శ్యుం ద్బాడ్ ల్గమెుంట్ (Broad 

Ligament) సహాయుం తో కట్ట కుహరమ నుందు ద్వేలాడతూ ఉుండను.  

విధులు:  

 ఎుండోమెద్ట్టయల్ ద్గుంధులు ఉతప ిూ చేయు యుట్టరైన్ మిల్క  ింుండమ పెరుగురలకు 

ఉరయోగరడను. 

 గరాభ శ్యమ ింుండమ పెరుగురలకు కావ్లసిన వాతవ్రణమను ఏరప రేు ను. 

 ఎుండోమెద్ట్టయుం నుందు ఎుండోమెద్ట్టయల్ ద్గుంధులు లేని చోట బుడ్దపెలు (Caruncles) 

70-120 వ్రుకు ఉుండను. ఇవి నాలుగు వ్రుసలలో ఉుండను. మాయ (placenta) 

ోరనుందు వుుండ  బుడ్దపెలు (Cotyledons) మరియు ఎుండోమెద్ట్టయుం  నుందు ఉుండ 

బుడ్దపెలు (Caruncles) మధయ  కలయిక ఏరప డ్ద ింుండమనకు కావ్లసిన ఆహారమ, 

ఆకిస జన్ సరఫరా చేయబడ్ద, ింుండమ నుందు తయారైన కారో న్ డై ఆకైస డ్ మరియు వ్య ర ి

రారాథలు తల్ ారక ూమ లోనికి చేరవేయబడను. 

 గరాభ శ్య  కుండరమలలో సాగే శ్కి ూ ఉుండటచేత ింుండమ పెరిగే కొలద్ధ గరాభ శ్యమ 

పెరుగుతూ ఉుండను. రశువు ఈనే సమయుం లో కుండరమలు సాగుట, మడచుకొనుట 

వ్లన దూడ బయట రడటకు సహాయ రడను. 

 అుండాశ్యుం : (ovary) అుండాశ్యాలు సహజమగా గుుంద్డమగా కాని కోలగా గాని 

యుుండను. ఎడమ వైపు అుండాశ్యమ చినన ద్ధగాను మరియు కుడ్ద అుండాశ్యమ 

కొుంచమ పెరేద్ధ గానూఉుండను. వీట్ట పై వుుండే ద్గాియన్ ఫాల్కల్ మరియు కారప స్ 

లుయ ట్టయుం హారాో ననాు ఉతప ిూ చేయును. 

 అుండనాళ్మ: ఇవి రెుండ వైపులా 1.5-3 అుంగుళ్యల పడవు ఉుండను.ఇవి 3 భాగాలుగా 

విభజిుంరబడ్దన  ఉుండను. 

 1. ఇుంఫనిబిుయ లుం : దీని యుందు సనన ని వుంద్టుకలు “ సిల్యా” ఉుండను. ఇద్ధ గరాటు 

వ్లె ఉుండను. అుండమ విడరలైన వుంటనే ానిని సేకరిుంచి ద్కిుంద్ధ భాగాలకు 

రుంపును. 

 2.ఆుంపులాా: ఇద్ధ నాళ్మ వ్లె లావుగా ఉుండను  

 3.ఇసూమస్ : ఫలదీకరణ ఆుంపులాా ఇసూమస్ జుంక్షన్ నుందు జరుగును  
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20.మగ్ రశువు యొకక  జజన్నంద్దియ వయ వసథ (Male 

genital system) 
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మగ రశువు యొకక  జననేుంద్ద్ధయ భాగమలను మఖ్య  జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు మరియు 

అరనపు జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు గా విభజిుంచవ్చుే  . 

మఖ్య  జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు: 

1. వ్ృ్ణమలు :  

2. ఎిండెడ్దమస్:  

3. వాస్ డ్దఫెరెన్స  మరియు పెనిస్ 

అరనపు జననేుంద్ద్ధయ భాగమలు 

1. ెమినల్ వసికల్స  : ఇవి వీరయ  కణమలకు కావ్లసిన ఆహార రారాథలు (salts) ఖ్నిజ 

లవ్ణాలు అుంద్ధుంచును. 

2. ద్ోశ్సేరట్ ద్గుంధి : మూద్తమ వ్లన యురద్త(urethra) లో ఏరప డ్దన ఆమా గుణమను 

క్షార గుణమనకు మారిే  వీరయ మనకు అనువైన వాతవ్రణమను ఏరప రేు ను. 

3. కౌరర్స  ద్గుంధి   

ద్సోక టం : ఇద్ధ సుంచి వ్లె రశువు వనుక కాళ్ు  మధయ  ఉరరుం ద్కిుంద్ధ భాగమలో ద్వేలాడ తూ 

ఉుండను. దీని యుందు వ్ృ్ణమలు ఉుండను. నాలుగు పరలు ఉుండను. 

1. చరా మ  

2. డారరస్ పర  

3. ఫేషియ 

4. టుయ నిక వ్జైనాల్స్  

వ్ృ్ణమలు ద్రక టుం లోరల ఉుండట వ్లన శ్ర్మర ఉషాోద్గత కుంటే 4-5°F తకుక వుగా 

ఉుండను. 

వృషణములు: ఇవి గుుంద్డమగా లేా కోలగా ఉుంట్వయి. ఇవి జిగురుగా వుుండ టుయ నికా 

వ్జైనాల్స్ పర చే కరప  బడ్ద ఉుంట్వయి. ఒకొక కట్ట 4-5 అుంగుళ్యల పడవు వుుండ్ద 500 ద్గా బరువు 

ఉుంటుుంద్ధ. వీట్ట యుందు ెమినిఫెరస్ టుబుయ ల్స  (semniferous tubules) మరియు లడ్ద్ 

కణమలు (leydig cells) వుుంట్వయి. ెమినిఫెరస్ టుబుయ ల్స  నుందు వీరయ  కణాలు ఉతప ిూ 

జరుగును మరియు లడ్ద్ కణమలు Testosteron అను హారాో న్ ను ఉతప ిూ చేసాూయి. 

ఎిండెడ్దమస్: ట్టసిరస్ నుుండ్ద మెల్కలు ిరిగిన ఒక నాళ్మ బయలుదేరి ఎిండెడ్దమస్ గా 

రూపుందుతుుంద్ధ. 

మూడ భాగాలు ఉుండను  

1. తల (Head) 

2. బాడ్ద (Body) 

3. తోక (Tail): వీరయ కణాల ను  నిలవ  ఉుంచుతుుంద్ధ (Semen Depot) 

ఎిండ్దడ్దమిస్ విధులు: 

 వీరయ మ రరిరకవ మ చుందుట  

 వీరయ మ చికక బడట 

 వీరయ మను రవాణ చేయుట  

 వీరయ మ నిలవ  యుుంచుట  
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పెనిస్ : కొపుయ లే్న్ (Copulation) కు ఉరయోగ రడ జననేుంద్ద్ధయ భాగమ. దీని వా రా 

మూద్తమ బయటకు వ్చుే ను మరియు ఆడ రశువు యొకక  జననేుంద్ద్ధయ వ్య వ్సథ లో 

వీరయ మను ద్రవేశ్ పెటురను. 

మూడ భాగాలు కలవు 

1. అుంకురమ (Root of the penis) 

2. శ్ర్మరమ (Body of the penis) 

3. శిశ్న మ (Glans penis) 

ద్పెపుయ స్ / షీ్ (Prepuce/Sheath): ఇద్ధ penis ను కపుప చు వుుండ రలుచని పర. 

 
 

21.కోళ్లో్ల జీర్ణ వయ వసథ 

కోడ్ద యొకక  జీర ావ్య వ్సథ శాఖాహారులు మరియు ముంసాహారులను ోల్ వుుంటుుంద్ధ. వీట్ట 

యొకక  జీర ావ్య వ్సథ చినన ద్ధగా ఉుండడుం లో ముంసాహారులను ోల్ వుుంటుుంద్ధ, Gizzard నుందు 

ఆహారమ జీర ామయ్యయ  ద్రద్కియ లో శాఖాహారులను ోల్ వుుంటుుంద్ధ.  

భాగాలు: 

1. న్మరు  

2. అనన వాహక  

3. ద్కాప్ 

4. పటర (Proventriculus అుండ్ Gizzard) 

5. చినన  ద్పేగులు (కాలేయమ, శ్కాోమమ మరియు శ్ హామ ) 

6. స్క్కా  

7. పెరే ద్పేగులు  

8. శ్కాోయక  

 నోరు : కోళ్లాో పెరవులు, రళ్ళు  ఉుండవు.ఈ రెుండ్దుంట్ట బదులు పై మరియు కిుంద్ధ 

రవ్డలో గట్టర beak ఉుంటుుంద్ధ. నాలుక ముందుకు పడచుకొని ఉుంటుుంద్ధ.లాలాజలుం 

తకుక వ్గా ఉతప ిూ అవుతుుంద్ధ. 
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 అన్న వాహిక : (Gullet/Oesophagus) దీనికి సాగే గుణమ వుుంటుుంద్ధ.దీని నుుండ్ద ఆహారుం 

న్మట్ట నుుండ్ద ద్కాప్ కి చేరుతుుంద్ధ. 

 ద్కాప్: ఇద్ధ అనన వాహక నుుండ్ద విసూరిుంచిన సుంచి వ్ుంట్ట భాగమ. ఇద్ధ ఆహారమను 

నిలువ్ ఉుంచుటకు మరియు మేత్మగా చేయుటకు ఉరయోగరడతుుంద్ధ. దీని వా రా 

ఆహారమ పటర లోకి చేరుతుుంద్ధ. 

 పొటట : రెుండ భాగాలు కలవు 1. Proventriculus 2. Gizzard 

ద్ోవెంద్ీకుయ లస్ (Proventriculus): ఇద్ధ  ½  -3/4  అుంగుళ్యల  వాయ సార థమ, 1.25 -2  

అుంగుళ్యల పడవు వుుంటుుంద్ధ. ద్కాప్ నుుండ్ద ఆహారమ దీనిలోనికి చేరుతుుంద్ధ. దీని లోరల వునన  

ద్గుంధులు గాష్టసిరక్ జూయ సు మరియు ఆమాాలను ఉతప ిూ చేసుూుంద్ధ. 

గిజర్నడ (Gizzard): బలమైన కుండర నిరిా త భాగమ. ఇద్ధ ఆహారానిన  పూరిూగా చూశ్రుాం 

చేయడానికి తోడప డతుుంద్ధ.(crushing అుండ్ grinding). ఇద్ధ అనిన  అవ్యవాలలోకల ా పెరేద్ధ. 

ఇద్ధ జలెడా వ్లె రని చేసి మెతూట్ట ఆహారానిన  మాద్తమె డ్దయోడ్దనుం కు చేరుసుూుంద్ధ.  

చిన్న  ద్ేగులు : డ్దయోడ్దనుం లోనికి శ్కాోమ రస నాళ్మ మరియు కాలేయుం నుుంచి బైల్ నాళ్మ 

తెరుచుకుుంట్వయి. వీట్టలోని ఎుంజైమా సహాయుంతో ఆహారుంలోని మాుంసకృతుూలు, కొవువ  

రారాథలు అనిన  జీరమా గావిoచబడత్మయి. శ్కాోమమ కోళ్లాో పడవుగా వుుంటుుంద్ధ. కాలేయమ 

మదురు ఎరుపు రుంగు లో వుుంద్ధ రెుండ తమెా లుగా వుుంటుుంద్ధ. ఇద్ధ శ్ర్మరుం లో అి పెశ్రే ద్గుంధి. 

కుడ్ద తమెా లో సుంచి వ్ుంట్ట భాగమ బైల్ ను నిలువ్ ఉుంచుతుుంద్ధ, దీనినే ింత్మూ శ్యుం అని 

అుంట్వరు. శ్ హామ చినన  గుుంద్డట్ట ఎద్రట్ట భాగమ. చినన  ద్పేగులలో ఉుండే villi ఆహారుంలోని 

ో్కాలను శోశిుంచుకొనడానికి తోడప డత్మయి. 

సీకా: చినన  ద్పేగులు మరియు పెరే ద్పేగులు కల్యు ద్పాుంతుంలో 5-7 ఇుంచిల పడవు గల 

ముండ్ద గొటరమ వ్ుంట్ట భాగాలు. ఇవి మలానిన  కొుంత వ్రకు నిలువ్ ఉుంచడానికి మరియు ీచు 

రారాథలను జీరుాం చేయడానికి  తోడప డత్మయి. 

పెరద ద్ేగులు: ఇవి శ్కాోయక (cloaca) లోనికి తెరుచుకుుంట్వయి.ఇుందులో ఉుండే villi కూడా 

ఆహారుంలోని ో్కాలను శోశిుంచుకొనడానికి తోడప డత్మయి. 

క్లకోోయక : ఇద్ధ రెక రుం నుుంచి వ్చేే  మలానిన  మరియు మూద్త ింుండాల నుుండ్ద విసరినాప బడే 

మూద్త్మనిన  రెటర రూరుం లో విసరిుాంచుటకు ఉరయోగరడతుుంద్ధ. కోళ్లాో రెటర లో యూరిక్ ఆసిడ్ 

వుుంటుుంద్ధ. 
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22.కోళ్ు ల్ల మూద్త్ మరియు జన్నంద్దియ వయ వసథ 

భాగాలు 

 అుండాశ్యమ  

 అుండవాహకలు- 

o ఇనే ుండ్దబుయ లుం (infundibulum) 

o మాగన ుం (mangnum) 

o ఇసూమస్ (isthmus) 

o యుట్టరస్ (uterus) 

o వజైన (vagina) 
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పుట్టరనపుడ రెుండ అుండాశ్యాలు అుండ వాహకలు ఉుండను కాని సాధారణగా అనిన  కోళ్లాో 

ఎడమ అుండాశ్యo అుండ వాహకలు మాద్తమే రని చేయును. 

ఇనే ుండ్దబుయ లుం : ఇద్ధ అుండాశ్యమ నుుండ్ద యోక్ ను సుంద్గహుంచును. 

మాగన ుం: ఇద్ధ థిక్అలోు మెన్ ను యోక్ చుటూర  ఉతప ిూ చేయును  

ఇసూమస్: ఇద్ధ షెల్  మేoద్ేన్స  ను ఉతప ిూ చేసుూుంద్ధ  

యుట్టరస్: ఇద్ధ ిన్ అలోు మెన్, షెల్ మరియు షెల్ ింలా ుంట్ ను  ఉతప ిూ చేయును 

వజైన: ఇద్ధ ద్గుడిను పెటేరవ్రకు రటురకుని ఉుంచుతుుంద్ధ 
 

 
కోళ్ోల్ల ద్రతుయ త్ూ ిత వయ వసథ      

       



51 
 

23.రశువులల్ల వాయ ధులు – ద్పాధమిక ఆరోగ్య  రరిర్క్షణ 

 రశువులలో రకరకాల వాయ ధులు రకుతుుంట్వయితావ రా రశువులలో పాల ద్ధగుబడ్ద తగి ీ

ోవ్టమ , రని కొరకు వాడే రశువుల సామరథయ మ తగి ీో వ్టమ , రడి పెయయ లు సరి అయిన 

సమయానికి ఎరకు రాకోవ్టమ , కొనిన సారాు ద్పాణ న్రుం కూడా సుంభవిసాూయి. ద్గామీణ 

రైత్ముంగుం రశువులను ద్రతీ రోజు ఉరయుం, సాయుంద్తుం నిశితమగా గమనిస్తూ  వుుండాల్ . 

తావ రా రశువులలో ఆరోగయ  సమసయ లను ముందుగానే గమనిుంచి తగు చరయ లు తీసుకోవ్చుే ను. 

ఆరోగ్య మైన్మరియువాయ ధిబ్డరిన్రడిన్రశువులలక్షణములు 
 

ఆరోగ్య మైన్రశువులలక్షణములు: 

 చురుకుగావుుండడుం.  

 మేతిుంటుుంద్ధ.  

 కళ్ళు మెరుస్తూ కాుంివ్ుంతుంగాఉుంట్వయి.  

 శ్ర్మరఉషాోద్గత ,నాడీ ,శావ స ద్రద్కియ మరియుపటరకరల్కలుసాధారణమ గావుుంట్వయి.  

 మూద్త విసరనా , పేడ  వేయుట సకాలమలో వుుంట్వయి .  

జబో్బ రడిన్రశువులక్షణాలు: 

 వాయ ధిద్గసూ రశువుముంరతోకలవ్దు, 

 మట్టరపైతడ్దఆరిోయిఉుంటుుంద్ధ, 

 మేతసముంగామేయదు,నేమరువేయదు, 

 కళ్ళు ఎద్రబడ్దవుుంట్వయి .  

 ముంరలోచురుకుగానడవ్కుుండాఉుంట్వయి 

 నీరసుంతోవనుకబడ్దోత్మయి 

 కళ్ళు మకుక లనుుండ్దద్సావాలుకారుత్మయి. 

 శ్ర్మరుంపైవుంద్టుకలునికక పడచుకుుంట్వయి 

 ఎకుక వ్సారాుమూద్తమోసుూుంట్వయి.శ్ర్మరఉషాోద్గతఎకుక వ్లేాతకుక వ్వుుంటుుంద్ధ. 

 చరా మగరుకుగావుుంటుుంద్ధ.మెరుపుకోలోప తుుంద్ధ 

 పటరలోకరల్కలుతగిఉీబో రుంగాఉుంటుుంద్ధ . 

 పేడరలచగాఉుంటుుంద్ధ.కొనిన సారాు మూద్తుంరుంగుమారుతుుంద్ధ 

 పాలద్ధగుబడ్దద్కమేింతగుీతుుంద్ధ .  
 

ఆరోగ్య సంర్క్షణ – ద్పాధమికాంశాలు 
 

1. రశువుల శాలలోగాల్వలుతురుబాగాఉుండాల్ 

2. రరిసరాలలోనీరునిలవ్లేకుుండా చూడాల్. రరిశుద్భమైననీరుఅుందుబాటులోఉుంరల్ 

3. సరైన ో్ణ అుంద్ధుంరల్ 

4. వాయ ద్ధనిరోధకటీకాలుతరప నిసరిగావేయిుంరల్. 

5. గోమారాు ,ద్యమలు ,ఈగలునిరాూ ల్ుంరల్ 

6. రరానన జీవులనివారణాచరయ లుచేరట్వర ల్ . 

7. పేడ , మూద్తమ ఎరప ట్టకపుప డ తీసివేయాల్ .  
 

 

24.ఆరోగాయ నిన ద్రభావిత్ంచేసేఅంశాలు 
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1. రశువుఆరోగయ ుంగా ఉుంటే పాలఉతప ిూబాగుుంటుుంద్ధ 

2. వ్ుంశ్పారుంరరయ ుంగావ్చేే జనుయ  లక్షణాలుఆధారమగా పాలఉతప ిూ 

,బరువుపెరుగురలవుుంటుుంద్ధ . 

3. దూడసాథ యినుుండ్దతీసుకునన జాద్గతూలువ్లనకూడాఆరోగయ ుంద్రభావితుంఅవుతుుంద్ధ 

4. దూడలకుముంచిపౌషిరకఆహారుంఇవ్వ కోతేవాయ ధినిరోధకశ్కి ూతగుీతుుంద్ధ , 

5. ముంచిో్కమేతఅుంద్ధుంచట. 

6. వాయ ధులబారినరడకుుండాచూడడుం, 

7. సకలమలో టీకాలువేయిుంచడుంవ్లన రశువుఆరోగయ మగా వుుంటుుంద్ధ . 
 
 
 
 
 
 
 

25.రశువులల్ల సాధార్ణ ఆరోగ్య  సూచికలు  
ఉష్ణణ ద్గ్త్ , నాడీ , శాా సద్క్సయ , రూమెన్ కరలికలు న్మోదుచేయుట: 

 

ఉష్ణణ ద్గ్త్ :-రశువులలోఉషాోద్గతనమోదుకారయ ద్కమమఅిమఖ్య మైనద్ధ . 

సాధారణమగారశువులలోవివిధకారణాలవ్లనఅనారోగయ మసుంభవిుంచినపుప డమటరమరట్ట

గావాట్టశ్ర్మరఉషాోద్గతలోమారుప లుసుంభవిసాూయి . 

శ్ర్మరఉషాోద్గతలోపెరుగురలలేాతగుీరలగమనిుంచటుంజరుగుతుుంద్ధ. 

 

 

 

 

శ్ర్మరఉషాోద్గతనుకొలవాలుంటేఉషాోద్గత్మమారకమలేాథెరాా మీటర్అవ్సరమతరప నిసరి.సాధా

రణమగాశ్ర్మరఉషాోద్గతనుడ్దద్ీలెల్స యసేాా ఫారెనహీటాోకొలుసాూరు .  

 ఉషాోద్గత  నాడ్ద  శావ స ద్కియ రటు  

ఆవులు  / గేదె 100.5-102  12-36  40-80  

గొద్రెలు 102.5-104  16-34  60-120  

మేకలు 101 -105  20-40  70-135  

కుకక లు 100.5 – 102.5  8-20  70-160  

కోళా్ళ 103.6 -106 12-30 220-360 
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ముందుగారశువునుకొటరమలోజాద్గతూగానియుంద్ిుంచిరశువుయొకక తోకనుపైక్ిూరటురకొనిథెరాా మీ

టర్కయ కక స్క్రలుబలోు నుజాద్గతూగారశువుయొకక రెక రమ్ 

లోరల్కిోనిచేి బలోు నుగురమలోరల్చరా తవ చమనకుతగిలేటటాుచూడాల్ . ఇలాఒక 2 

నిమష్ణలుఉుంచి , 

థెరాా మీటరున బయటకుతీసిపారరసమటరమనుగమనిుంచిఉషాోద్గతనురికారిుచేయవ్లెను.  

నాడీలక్సక ంచుట : 

రశువుయొకక రక ూద్రసరణఆటుోటనాుగమనిుంచట్వనికి, 

రశువుయొకక హృరయసప ుంరనతీరుతెనున లనువిశేషాిుంచట్వనికినాడ్దలెకిక ుంచుటఅతయ ుంతఅవ్

సరమ . 

1 .రశువునుకొటరమలోనియుంద్తణుంలోఉుంచిద్రశాుంతమగాఉుంచవ్లెను . 

2 

.రశువుయొకక తోకనుపైకిలేింతోకయొకక అడగుభాగమలోగలకాక్టస జియలమేనినిచూపుడవేలు

మరియుద్బొటనవేలుతోరటురకొనిధమనిలోగలరక ూద్రసరణవేగానిన గమనిుంచవ్లెను . 

౩. రెుండనిమష్ణలురటురకొనిరక ూనాళ్సప ుంరనను   గమనిుంచిరికారిుచేయవ్లెను. 
 

శాా సద్క్సయరేట్టలక్సక ంచుట : 

రశువులలోశావ సద్కియరటులెకిక ుంచుటఅనునద్ధరశువులయొకక అనారోగయ తీద్వ్తనులెకిక ుంచేఒక

సాధనమ. శావ సద్కియలోబయటకువ్చేే శావ సనిశావ స, లోరల్తీసుకునేశావ సఉరవ స . 

రశువులయొకక ఊింరిితుూలరనితీరునుదీనిావ రాగమనిుంచవ్చుే ను .  

సాధారణమగాచినన వ్యసుస రశువులలోమరియుజవ రతీద్వ్తఅధికమగావునన రశువులలోశావ

సద్కియరటుసాధారణమకనాన అధికమగాఉుంటుుంద్ధ . 

రశువుబాధతోవునన పుప డకూడాశావ సద్కియయొకక వేగమ, గాఢతఅధికమగాఉుంట్వయి. 

రరీక్ష విధాన్ము : 

1 .రశువునుకొటరమలోనియుంద్తణలోఉుంచిద్రశాుంతమగాఉుంచవ్లెను . 
2 

.రశువునుఉద్దేకమనకుగురికాకుుండాద్రశాుంతమగాఉుంచిరశువుయొకక ముంరరితలభాగమన

కుచేరుకొని , నిమరవ్లెను . 

౩. 

రశువుయొకక నాసికారుంద్ధమలవ్రేమనచేిమణికటురవనుకభాగమనుఉుంచిశావ సద్రద్కియను

గమనిస్తూ  2 నిమష్ణలవ్య వ్ధిలోఎనిన సారాునిశావ సచేికిసప రిశ ుంచినద్యలెకిక ుంచవ్లెను 

.ానినిఒకవ్య వ్ధికితగిుీంచిలెకిక ుంచవ్లెను 

పొటటకరలికలు : 

పటరకరల్కలులెకిక ుంచుటరశువుయొకక జీరవా్య వ్సథతీరుతెనున లునుగమనిుంచేఅిమఖ్య మైన

సాధనమ .పటరలోఅిమఖ్య మైనద్ధరూమెన్. 

రూమెనా్మజీరాాశ్యద్రద్కియస్తక్షా జీవులఅనుసుంధానుంలోజరుగుతుుంద్ధ . 

రూమెనక రల్కద్కమబరిమగావుుండ్దఆహారమరెట్టకుయ లుం , ఓమేసుం, 

అబోమేసుం వా రాకద్ధల్జీరుాంఅవ్వ టుంలోమరియుజీరాాశ్యమలోఉతప ిూఅయ్యయ వాయువులను

తేనుపురూరమలో, మరియుపేడా వా రాబయటకురుంపుటలోఉరయోగరడతుుంద్ధ. 

ఈపటరలేారూమెనక రల్కలుశ్ర్మరమయొకక ఉరరకుహరభాగమలోసప ్రమగాగమనిుంచవ్

చుే ను. 
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రరీక్షా విధాన్ము : 

1 .రశువునుకొటరమలోనియుంద్తణలోఉుంచిద్రశాుంతమగాఉుంచవ్లెను . 

2. లుంబార్ వనున పూసకురెుండఅుంగుళ్యలద్కిుంరన, 

ద్ికాసిథఎమకలముందుభాగమలోఏరప డ్దనపారాలుంబారేో సాస అనుభాగమరూమెనక రల్కలకొ

లమానమనకుచకక ట్టద్రదేశ్మ. 

3. ఆపారాలుంబారేో సాస నుందుసరరువ్య కి ూయొకక ిండ్దకిల్నిిగిుంచిసునిన తమగా , 

లోరల్కిసప రిశ ుంచవ్లెను 

.అలాచేయునపుప డలోరలరూమెనొయ కక పరఒకఅలమాద్ధరిగామనిండ్దకిల్నిత్మకుతుుంద్ధ . 

అద్ధఒకఅలగాగురి ూుంచవ్లెను .  

4. ఒకనిమ్మవ్య వ్ధిలో 1 - 3  

అలలువ్చేి నట్టటతాేరూమెనాస ధారణసిథి లోవునన ద్ధగాగురి ూుంచవ్చుే  . 

లోరల్కితీసుకోబడ్దనఆహారరారాథలుఅసుంపూరిూగాజీరుాంఅయినా, రూమెనటీ్టరగావునాన , 

రశువులకువిరచనాసుంబుంధరోగమవునాన ఈపటరకరల్కల తగుీరల 

వా రారోగతీద్వ్తనువిశేషాిుంచవ్చుే ను 
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26.రశు వాయ ధుల వరీగకర్ణ 

 

బ్డకీ టరియల్స   వైర్ల్స    ద్ోటోజోవల్స              రరాన్న జీవుల              ఇత్ర్ములు  

 గొుంతు వాపు   గాల్కుుంటు వాయ ధి  ద్ట్టరన్మ రమియాస్క్స్                       శ్బాోటు  

 జబో  వాపు   రాిస్   బ్బబీషియోసిస్                        అజీరి ూ (ఆమా, క్షార) 

 దొమా  రోగమ   పాక్స     థైలరియోసిస్                     

క్టటోసిస్   

 ద్బుసలాోస్క్స్   I b r                 రడక జబోు   

 ట్ట ి  & జె డ్ద               గరో కోశ్ & పదుగు వాపు  

 

బ్డహయ  రరాన్న  జీవులు    అంత్ర్ రరాన్న జీవులు 

 ిండ్దదులు,                 పటర మరియు కాలేయ జలగ వాయ ధి పేలు 

,ద్యమలు         నుల్ పురుగులు , బదేె పురుగులు  

 ఈగలు, కణుశులు        కొక్క మ పురుగులు
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రశు వాయ ధుల వరీగకర్ణ 

A. అంట్ట వాయ ధులు – 

 1. బ్డకీ టరియల్స వాయ ధులు – 

 1. గొుంతు వాపు వాయ ధి .(H.S.,)  

2. జబో  వాపు వాయ ధి . (B.Q.)  

 3. దొమా  రోగమ  (ANTHRAX),  

 4. ద్బుెలాోసిస్(BRUCELLOSIS), 

5.  మాెటరట్టస్(MASTITIS),  

 6. బొవైను ట్ట.ి (T.B.) , 

 7.జె.డ్ద.( J.D.) 

8. కాఫ్ రక ర్స  (CALF SCOURS),  
 

2. వైర్ల్స వాయ ధులు:  

1. మసరవాయ ధి (Rinder Pest)  

2. గాల్కుుంటు వాయ ధి,(Foot & Mouth). 

3. ఎిమిరల్ జవ రుం.(Ephimeral Fever),  

4. మశూచివాయ ధి,(Sheep Pox)  

5.నీల్నాలుకవాయ ధి, (Blue Tongue)  

6. రిస్ వాయ ధి.(Rabies) ,  

7.IBR వాయ ధి 

8.కాుంగో వాయ ధి 
 

3. రరాన్న జీవుల ాా రా వచేు  వాయ ధులు – 

ఏ. బాహయ  రరానన జీవులు – గోమారాు, జోర్మగలు, పేలు వా రా వ్చేే  వాయ ధులు 

ి. అుంతర రరానన జీవులు – 

1. ఏక కణ జీవులు – ద్ట్టరనొరమియాసిస్, థైలేరియాసిస్, బ్బబీషియోసిస్, కాక్టస డ్దయోసిస్, 

2. ద్టెమటోడ్సస  – ల్వ్ర్ శ్ఫా్యక్, యాుంిరరమ్స   

3. స్థసోటడ్సస  – బదేె పురుగులు  

     4. నెమ టోడ్సస  – ఏల్క పామలు, హీమాుంకోసిస్ 

B. జీర్ణ ద్రద్క్సయ ల్లపాలు: – 

 పాల జవ రుం, 

  క్టటోసిస్,  

 రడక జబోు  ( డౌనర్స  కౌ సిుంద్డోమ్),  

 ఎసిడోసిస్ 

C .విషద్రభావిత్ కార్కాలు  –  

 పామ కరవ్టుం, 

  స్పనైడ్ పాయిసన్ 
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  శ్ ా రోసిస్,  

 ద్కిమి సుంహారక ముందులు 

D.  ద్రమారముల వలన్-  

 విదుయ ్ ష్ణక్, 

 అగిన  ద్రమాాలు,  

 వ్రరలు , 

 రోడి ద్రమాాలు  

E .ఖనిజ లవణ ల్లపాలు- రిక్ట్స  , పైకా, హైో మెగనీషీమియా  

F. గ్రా్ కోశ వాయ ధులు : 

 ఎరకు రాకోవ్టమ (అనీష్ట్రుం ), 

 ిరిగి పరటాుం ,  

 మాయ వేయకోవ్టుం, 

 గరభ  వాతుం , 

 ఈన లేకోవ్టుం  

G.ఇత్ర్   వాయ ధులు:  పదుగు వాపు వాయ ధి, కడపు పుంగు (శ్బాోట్), అజీరి ూ, పారుడ /  

అిసారుం. 
 
 

27.రశువుల వాయ ధులు – నివార్ణ 
రశువుల యజమానులకు పాల ద్ధగుబడ్ద సుంతృింూకరుంగా ఉుండడానికి,  అనవ్సర ఖ్రేు  

తగిుీంచట్వనికి  రశువుల ఆరోగయ  రరిరక్షణ పై అవ్గాహన అవ్సరుం. రశువుల ఆరోగయ ుం సద్కముంగా 

ఉుండాలుంటే ఈ ద్కిుంద్ధ స్తచనలు పాట్టుంరల్. 

1. రశువుల శాలలో గాల్ వలుతురు బాగా ఉుండాల్ . 

2. రరిసరాలలో నీరు చేరకుుండా చూడాల్ . 

3. రరిశుద్భమైన  నీరు అుందుబాటులో ఉుంరల్ . 

4. రచేి  మేతతో పాటు ఎుండగడ్ది కూడా పెట్వర ల్ . 

5. రరానన జీవుల నివారణా చరయ లు చేరట్వర ల్ 

6. వాయ ద్ధ నిరోధక టీకాలు తరప నిసరిగా వేయుుంరల్. 

7. గోమారాు, ద్యమలు, ఈగలు నిరాూ ల్ుంరల్ . 
 

 

28.బ్డకీ టరియల్స వాయ ధులు 
BACTERIAL DISEASES 

 

1. గొంతువాపువాయ ధి (HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA:) 

గొుంతువాపువాయ ధిరశువులకిసుంద్కమిుంచేఅుంటువాయ ధి, ఈవాయ ధిపాశు ెలోామల్లట స్థడా 

(‘pasteurellamultocida’) ‘అనుస్తక్షా జీవులవ్లనకలుగుతుుంద్ధ. సామానయ మగాఈవాయ ధిగేదెలలో 

,ఆవుల లోవ్సుూుంద్ధ. అపుప డపుప డగోద్రెలు, మేకలు, రుందులలోకూడావ్సుూుంద్ధ. ఎకుక వ్గాదూడలు, 

రడిలలోఈవాయ ధివ్సుూుంద్ధ. ఈవాయ ధికల్గిుంచేస్తక్షా జీవులుసామానయ మగాతడ్దనేలలోవుుంట్వయి.  

సాధారణమగావేసవికాలమలోసరిగామేతలేకోవ్డుంవ్లననీరసరడ్దనపుడదూరద్రయా

ణమచేసిఅలసటచుందునపుప డరశువుఎకుక వ్వేడ్దకి,ఎకుక వ్చల్కిగురిఅయినపుప డవానలలో
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తడ్దసి,వేడ్దతగినీపుడఎకుక వ్కాలమతడ్దద్రదేశ్మలలోఉుండటవ్లన, 

వాయ ధినిరోధకశ్కి ూకోలోప వుటవ్లనతడ్దద్రదేశ్మలోనిగడ్దమిేయటమవ్లనగోుంతువాపుస్తక్షా జీవు

లుఉతేూజితమ చుంద్ధవాయ ధికలుగచేయును.  

ఎకుక వ్గాఈవాయ ధితొలకరివానలురడ్దనవుంటనేరశువులలోరావ్ట్వనికిఅసాక రమవుుంద్ధ. 

వానాకాలమలోజోర్మగలు ,ద్యమకాటువ్లనఇతరరశువులకుఈవాయ ధివాయ ింుంచును. 

స్తక్షా జీవులుమేత మరియునీట్ట వా రాశ్ర్మరుంలోనికిద్రవేశిుంచినపుప డఈవాయ ధినికలుగజేయును. 

వాయ ధికనిింుంచినతరువాత 10 రోజులలోసరి అయిన చికితస  అుంద్ధుంచనిచో రశువు మరణిసుూుంద్ధ .  

వాయ ధిలక్షణములు :గొుంతువాపువాయ ధి 3 రకమలుగావుుండవ్చుే ను.   

 రర్అకూయ ట్. 

 అకూయ ట్, 

 ద్కానిక్.  

రర్నఅక్యయ ట్ : 

ఒకొక కక పుప డఎలాుంట్టరోగలక్షణమలుకనిింుంచకఆకసిా కమగారశువులుచనిోవుటజరుగును. 

జాద్గతూగారరిరల్ుంచినపుడహెచుే జవ రుం, వేగపూరితశావ స, కుంట్టనుుండ్దనీరుకారుట, 

నాసికారుంద్రమలనుుండ్దచీమిడ్దకారుటకనిింుంచును. వాయ ధిరకిన 24 

గుంటలలోరశువుచనిోవును.  

అక్యయ ట్:ఇుంకూయ ే్న్ ింరియడ(Incubation Period) 2 నుుండ్ద 5 రోజులు. 

1.తీద్వ్మైనజవ రుం 41 నుుండ్ద 42 డ్దద్ీలుెుంటీద్గేడ( 106నుుండ్ద 107 డ్దద్ీలుఫారన్ హీట్ ) 

2 .కళ్ళు ఎద్రబడ్దనీరుకారును, 

3 . న్మట్టవుంటచుంగకారును.  

 
 

5.గొుంతు కిుంద్ధ భాగమనన్మపుప లతోకూడ్దనవాపులుకల్గియుుండను. 

6.ఈ వాపులు కొనిన సమయమలలోముంరరికాళ్ు కువ్చుే ను. 

7. నాసికారుంద్రమలనుుండ్దచీమిడ్దకారును.  

8 .ఊింరిితుూలలోనెమా చేరును. 

9 .శావ సక్రమైోయిఊింరిఆడకుుండవుుండను.  

10.ఆయాసుంగురకతోరశువు48 గుంటలలోచనిోవును. 
 
 
 

వాయ ధినిర్ణయం:  

1. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర, 

 2. రక ూుంరర్మక్ష వా రా 
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చిక్సత్స : శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి స్తచిుంచిన విధమగా సలాే  ముందులను , 

యాుంట్ట హసరమినులను, నొింప  నివారకాలను ఇచేి   తగు చికితస  అుంద్ధుంరల్. 

వాయ ధినిరోరకచర్య లు:  

 1. వాయ ధిరకినరశువులనుమిగిల్నఆరోగయ వ్ుంతమైనరశువునుుండ్దవేరుచేయుట.  

 2.వాయ ధిరకినద్రదేశ్మలలో ఆరోగయ మయనరశువులనుమేరరాదు  . 

3.ఆరోగయ మగావునన రశువులనువాయ ధిరకినరశువులుమేసినరచేి కబయళ్ు కు 

దూరమగావుుంరల్. 

 4.వాయ ధిరకిన రశువులశాలను 5% ీనాయిల్ లేక 2% ద్కిసాల్ 

ద్కిమిసుంహారకద్ావ్కమతోశుద్భరరరల్. 

 5.వాయ ధితోచనిోయినరశువునుానివ్రేవుుండేచతూచారమను 6 అడగులగోయియ  

తీసిఅుందులో 1అడగుసునన ుంవేసిపాిపెట్వర ల్. 

6.రశువులకుో్కరాేరమేలతోకూడ్దనసద్కమమైనఆహారమఇచేి ఎకుక వ్వేడ్ద, చల్, 

వ్రుింనుుండ్దరక్షణకల్ప ుంరల్. 

7. వాయ ధిరకినరశువులనువేరుగావుుంచిస్తక్షా జీవులనుసుంహరిుంరగలయాుంటీ బయట్టక్ 

ముందులు ఇింప ుంచవ్లెను.  

8 .ఆరోగయ మగావునన రశువులకువ్రిాకాలమలోవాయ ధి 

నిరోధకటీకాలువేయిుంరల్.  

9. కొనిన   ద్పాుంత్మలలోతరుచుఈవాయ ధివ్స్తూవుుంటుుంద్ధ. అట్టరద్పాుంత్మలలోఆయిల్ అడావుంట్ టీకా 

ఇింప ుంరల్. 

10 . గొుంతు వాపు నిరోధక టీకాలవ్లనరశువులలో లొవాయ ధినిరోధకశ్కి ూఒకసుంవ్తస రమపాటు  

వుుంటుుంద్ధ .. అట్టరద్పాుంత్మలలో ద్రి సుంవ్తస రమ ఆయిల్ అడావుంట్ టీకాఇింప ుంరల్. 

టీకా డోసు : 5ml S/c. 
 

2. జబో వాపు( BLACKLEG/QUARTER ILL/BLACKQUARTER) 

రశువులలోజబో వాపుక్లకోాస్తసీటడీయంవవై 

అనేస్తక్షా జీవులవ్లనవ్సుూుంద్ధ.ఈస్తక్షా జీవులుమాుంసకుండరాలుఎకుక వ్గాగలభుజభాగమ

యుందుసిావ్రమఏరప రచుకొనిమాుంసమకుళ్ళు నటాు చేయును. జబో వాపు, రశువులకుద్పాణహాని 

కల్గిుంచేతీద్వ్మైనఅుంటువాయ ధి. సాారణమగాఆరోగయ కరమైనబల్్రమైనరశువులలో 

6నెలలువ్యసుస నుుండ్ద 3 సoవ్తస రమలవ్యసుస గలరశువులలోఈవాయ ధివ్చుే ను. 

ఈవాయ ధివ్రిాకాలమలోసుంభవిుంచును . 

ఈవాయ ధినికల్గిుంచేస్తక్షా జీవులుమట్టరల్ో్నూరచిే కబయళ్ు లోనువుుండను. 

ఈవాయ ధిరశువులకుమట్టరా వ రాకలుషితమైనమేతనీట్ట వా రాశ్ర్మరమలోనికిద్రవేశిుంచివాయ ధినికలు

గజేయును. ఆవులు , ఎడా లలోఎకుక వ్గావ్చుే ను. 

ఎకుక వ్గాబయటకువళిు మేతమేసేరశువులలోఈవాయ ధివ్చుే ను.  

వాయ ధిలక్షణములు:ఇుంకుబా్న్ ీరియడ్ 2 నుుండ్ద 5 రోజులు 

1.తీద్వ్మైనజవ రమ, 104 డ్దద్ీ ఫారెనహీట్  

2. ఆకల్ముంరగిుంచుట, రశువులుమేతమేయకనీరసిుంచుట, 

 3. వేగమైనశావ స,  

4. నొింప వ్లనరశువులు కుుంటుతూ నడసాూయి . 
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6. ఈవాపులుభుజుంపైగానితొడవలురలగానిఉుండను. 

మరటఈవాపులున్మింప తోకూడ్దవేడ్దగాఉుండను. కోద్ధేరోజులతరువాతచలబాడను. 

ఈవాపులునొకిక నటాుయితే, ద్రవ్మవుుండటమ వాలన కుండరాలు కరకరమని శ్బుిం వ్చుే ను .  

రుంద్ధమ చేసి/కోసి 

చూసినచడవాసనతోకూడ్దనలుపురుంగుకల్గినద్రవ్మబుడగలతోబయటకువ్చుే ను. 

వాయ ధిరకిన 24 నుుండ్ద 48 గుంటలలోరశువుచనిోవును. 

వాయ ధినిరాద ర్ణ 

 వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర.  

 వాయ ధిరకినరశువుకుండరాలనుుండ్దద్రవానిన  రరిరుంచుటవ్లన. 
 

చిక్సత్స : 

శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి స్తచిుంచిన విధమగా పెనిస ల్న్ ముందులను  

 నొింప  నివారకాలను ఇచేి   తగు చికితస  అుంద్ధుంరల్.  
 
 

వాయ ధినిరోరకచర్య లు:    

 1.వాయ ధిరకినరశువులనుమిగిల్నఆరోగయ వ్ుంతమైనరశువునుుండ్దవేరుచేయాల్ . 

2.వాయ ధిరకినద్రదేశ్మలకుఆరోగయ వ్ుంతమైన రశువులనురుంరరాదు. 

3.ఆరోగయ మగావునన రశువులనువాయ ధిరకినరశువులుమేసినరచేి కబయళ్ు కు

 దూరమగావుుంరల్. 

4. వాయ ధితగిల్నరశువులశాలను 5% ీనాయిల్ లేక 2% ద్కిసాల్ ద్కిమిసుంహారక 

ద్ావ్కమతోశుద్భరరరల్. 

5. వాయ ధితోచనిోయినరశువునుానివ్రేవుుండేచతూచారమను 6 అడగుల 

గోయియ తీసిఅుందులో 1అడగుసునన ుంవేసిపాిపెట్వర ల్. 

6. రశువులకుో్కరాేరమేలతోకూడ్దనసద్కమమైనఆహారమఇచేి ఎకుక వ్ 

వేడ్ద, చల్, వ్రుింనుుండ్దరక్షణకల్ప ుంరల్. 
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7 .ఆరోగయ మగావునన రశువులకువ్రిాకాలమలోవాయ ధినిరోధకటీకాలువేయిుంరల్.  

కొనిన ద్పాుంత్మలలోతరుచుఈవాయ ధివ్స్తూవుుంటుుంద్ధ. అట్టరద్పాుంత్మలలో ద్రి సుంవ్తస రమ ఆయిల్ 

అడావుంట్ టీకాఇింప ుంరల్. ఈటీకాముందులవ్లనరక ూమలొవాయ ధినిరోధకశ్కి ూ6 నెలల పాటు 

వుుంటుుంద్ధ. 

టీకా డోసు : 5ml S/c. 
 

3.దొమా వాయ ధి/ ANTHRAX  :- 

రశువులలోఈవాయ ధిబ్డస్థలోస్ యాంద్తాస్థస్అనుస్తక్షా జీవులవ్లనకలుగును. 

ఇద్ధఅిభయుంకరమైనవాయ ధి. ఈవాయ ధిఅనిన రకమలరశువులకు వ్చుే ను. 

ఎకుక వ్గాఆవులు,గేరలు,మేకలు, గొద్రెలలోమరియు రుందులలో వ్చుే ను. 

మనుష్యయ లలోకూడవ్చుే ను. ఇద్ధవ్రిాకాలమలోవ్చుే ను. ఆుంద్త్మక్స  

తగల్జవ రమతోచనిోయినరశువులశ్ర్మరమలోనిస్తక్షా జీవులుబయట వాత్మవ్రణుం లోనికి రాగానే 

రప రుస గామారిభూమిపైవుుండను. ఈరప రుస 20 

సుంవ్తస రమలువ్రకుమట్టరలోజీవిుంచియుుండ్దసరియైనరరిసితిులలోఅనుకూల్ుంచినపుప డవాయ ధిక

లుగజేయగలవు.ఆరోగయ మగానునన రశువులుఅట్టరనీట్టనిమేతనుతీసుకునన పుప డరప రుస రశువులశ్ర్మ

రిుంలోస్తక్షా జీవులుగామారిఅభివ్ృద్ధేచుంద్ధఆుంద్త్మక్స  వాయ ధికలుగచేయును. ఈ వాయ ధి రకిన రశువుల 

మాుంసమ ినన  మనుష్యలకు వాయ ధి సుంద్కమిుంచును.  

వాయ ధిలక్షణములు: ఇుంకూయ ే్నిప రియడ( Incubation Perid) 1 నుుండ్ద14 రోజులు 

ఈవాయ ధి 2 రకమలుగావ్చుే ను. 

1. 1. అితీద్వవాయ ధి (PERACUTE) :వాయ ధిలక్షణమలుకనబడకుుండరశువుఅకసిా కుంగా1 

గుంటలోమరణిుంచును. రశువు శ్ర్మర సహజరుంద్ధమలు వా రాగడి కటరని 

నలటా్టరక ూద్సావ్ుంజరుగును. ఈలక్షణమలుకనిింుంచినయెడలఆుంద్త్మక్స  

వాయ ధిగానిరేారిుంచవ్చుే ను. 
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2. తీద్వవాయ ధి (ACUTE) : 

1. తీద్వ్జవ రమ 104 -105 డ్దద్ీలుఫారన్ హీట్  

2. రశువుకుఆకల్ముంరగిుంచిమేతమేయకనీరసిుంచును,  

3. కళ్ళు  ఎద్రబడను . 

4. ఊింరిక్రమగాీలేు ను. గుుండె వేగమగా కొటురకొనును . 

5. నాసికారుంద్ధాలునుుండ్దనీరుకారును. 

6.శ్ర్మరముందు మెడద్కిుంరవాపులుఏరప డను.  

7. చికితస  అుంరనిచో  3-4  రోజులలోరశువుచనిోవును. 
 

వాయ ధినిరాద ర్ణ: 

 వాయ ధి లక్షణాల ఆధారమగా .  

 రక ూద్సావ్మనుస్తక్షా రరిశ ని వా రారర్మరుంచివాయ ధినిరేారణచేయవ్లెను. 

చిక్సత్స : శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి స్తచిుంచిన విధమగా ముందులను 

ఇచేి (పెనిస ల్న్ వ్ుంట్ట యాుంటీ బయట్టక్స  తో ) తగు చికితస  అుంద్ధుంరల్.  

వాయ ధినిరోధకచర్య లు: 

1. నిరేారణజరిగినరశువులకు శ్వ్ రర్మక్ష చేయరాదు .  

2. చనిోయినరశువులచరా మతీయరాదు. 

3. చనిోయినరశువులను 6 అడగులలోతున 1 అడగుసునన ుంవేసిపాిపెటరవ్లెను. 

4. రశువుసహజరుంద్ధమలలోద్కిమిసుంహరకద్ావ్కమలోతడ్దిందూద్ధనివుుంచిపాిపెటరవ్లెను. 

5. వాయ ధితోమరణిుంచినరశువుమిగిల్ే నగడ్దినికాల్ే వేయాల్. 

6. రశువుశాలలనుద్కిమిసుంహరకద్ావ్కమ2 %లైసాల్ ,5% ద్కిసాల్ తోశుద్భరరే వ్లెను. 

7. వాయ ధినికలుగచేయుద్రదేశ్మలనుగురిూుంచివాట్టనిశుద్భరరే వ్లెను.  

8. వాయ ధిరకినరశువులనుముంరనుుండ్దవేరుచేసిచికితస చేయవ్లెను. 

9. వ్రిాకాలమముందుగానేఈవాయ ధివ్చుే ద్రదేశ్మలోఆుంద్త్మక్స  

వాయ ధిటీకాముందులనువేయిుంరల్. 

9.ఇద్ధ వ్రకు వాయ ధి రకిన ద్పాుంత్మలలో ఆరోగయ మగావునన రశువులకుఆుంద్త్మక్స  

రప రుటీకాలుతరప నిసరిగా ఇింప ుంచవ్లెను. టీకాలువేసిన 14రోజులలోవాయ ధినిరోధకశ్కి ూవ్చుే ను. 

ఇద్ధఒకసుంవ్తస రమవ్రకుఉుంటుుంద్ధ. 

టీకా డోసు : 1ml S/c. 
 

4 . క్షయ ( టి.బి): 

                బొవైన్ క్షయ (ట్టి) మైకోబాక్ట రరియుం బోవిస్, (M.bovis) అనేబాయ క్ట రరియా వ్ల ాకల్గే 

దీశ్ర ఘకాల్క వాయ ధి. ఈ వాయ ధి ఆచరణాతా కుంగా అనిన  క్షీరాలను ద్రభావితుం చేసుూుంద్ధ, దీనివ్ల ా

సాధారణుం జవ రమ వ్సుూుంద్ధ. అనారోగయ ుం, రగుీ మరియు చివ్రికి మరణుం. 

వాయ ధి లక్షణాలు : 

 అడపారడపా రగుీ,జవ రుం.  

 ఆకల్ లేకోవ్డుం, 

 బరువు తగడీుం,  

  శో్రస కణుపులు వాచి ఉుంట్వయి  
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వాయ ధి నిరాధ ర్ణ:         1. వాయ ధి లక్షణాల ఆధారమగా 

                          2. సిుంలల్ ఇుంద్ట్వ డేరా ల్ ట్టసుర వా రా రర్మరుంచవ్చుే ను . 

వాయ ధి నియంద్త్ణ: 

 రశువుల రర్మక్ష మరియు వాయ ధి రకిన రశువు లను తొలగిుంచడుం . 

 రశువుల కరల్కల నియుంద్తణలు .  

 వాయ ధి రకిన జుంతువుల పాలను పాశ్ే రైజే్న్ చేయడుం వా రా 

బాయ క్ట రరియానిరాూ ల్ుంచుట .  

 రకిన జుంతువుల చికితస  రలా అరుదుగా జరుగుతుుంద్ధ .అధిక వ్య యుం, సుదీరఘ 

సమయుం వ్లన వాయ ధిని తొలగిుంచడుం రలా క్రుం. 

  5  . రన్నరాా త్ం 

ట్టటనస్  అనేద్ధ అనిన  రకాల రశువులలో సుంభవిుంచే ఒక సాధారణ వాయ ధి. ఇద్ధ రశువులలో రలా 

అరుదు, కానీ వాయ ధి వాయ ింూ రలా తీద్వ్మైన నష్ణరలను కల్గిసుూుంద్ధ. 
 

కారకమ 

శ్కాాష్టసిరడ్దయుం ట్టట్వని అనే బాక్ట రరియ ఉతప ిూ చేసే ట్వకిస న్స (ట్టటన్మలైసిన్ ,ట్టటన్మ సాప సిా న్ ) వ్ల ా

ట్టటనస్ వ్సుూుంద్ధ. ఈ బాక్ట రరియ నేల లో సాధారణుంగా జీవిుంచి ఉుంటుుంద్ధ . 

గాయరడ్దన లేా దెబో ినన  కణజాలుంలోకి కలుషితమైన దుమా  ధూళి వా రా బాయ క్ట రరియా 

ద్రవేశిుంచినపుప డ ఈ వాయ ధి మరలవుతుుంద్ధ. ఆకిస జన్ లేనపుప డ బాయ క్ట రరియా వ్ృద్ధి చుంద్ధ వాయ ధి 

కలుగ చేసుూుంద్ధ  .అవి పెరిగేకొదీ,ే బాయ క్ట రరియా విష్ణనిన  ఉతప ిూ చేసుూుంద్ధ, ఇవి నరాల వుంట 

మెరడకు వాయ ింుంచి ధనురావ తమ యొకక  లక్షణాలను కల్గిసాూయి. కొనిన  సారాు రశువు వితుూలు 

నొకక టపుప డ  సుంరరాభ లాో గాయమ వ్లన  ట్టటనస్ వ్చేే  అవ్కాశ్ుం ఉుంద్ధ. 
 
 

లక్షణాలు  

 ిగుసుకుోవ్డుం,కరలలేక ోవ్డుం  సాధారణుంగా మరట్ట సుంకత్మలు 

 కుండరాల మెల్ిింప నటాు మరియు వ్ణుకు 

 ధనురావ తమ 

 మూడవ్ కనురెరప కు రక్షావాతమ వ్చేి  ముందుకు  

పడచుకు వ్సుూుంద్ధ  

 తోక గట్టరగా మారి  అసిథరుంగా నడసుూుంద్ధ . 

 బాధిత రశువులు సాధారణుంగా ఆకసిా కుంగా కదులుతుుంట్వయి  

లేా చినన  ధవ నులక  ఆుంద్యళ్న చుందుత్మయి. 

 కడపు ఉబో రుం సాధారణుంగా ఉుంటుుంద్ధ  ఎుందుకుంటే రుమెన్ రనిచేయడుం ఆగిోతుుంద్ధ. 
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 తరువాి సుంకత్మలలో రశువు కూల్ోవ్డుం, కాళ్ళు  ిగుసుకుోత్మయి,శావ స కుండరాలు 

ిగుసుకుోవ్డుం వ్లన ఊింరి ఆడక మరణిసాూయి . 

చిక్సత్స  

ద్పారుంభ రశ్లో ఉనన  రశువులు ఇతర రశువుల కుంటే చికితస కు బాగా సప ుంద్ధసాూయి. సుంద్కమణ 

యొకక  ద్పారుంభ రశ్లో ఉుంట్ట ట్టటనస్ ట్వకిస న్  రలా బాగా రని చేసుూుంద్ధ . 

వాయ ధి లక్షణాలు పూరిూగా చూింుంచిన రశువులకు చికితస  అసుంభవ్ుం . 

నివార్ణ 

రరిశుద్భమైన వాత్మవ్రణుంలో శ్ష్టసూచికిత్మస  రరికరాలు  రరి శుద్బ మగా వుుంచటుం వ్లన ట్టట్వనస్ 

ద్రమాానిన  గణనీయుంగా తగిుీంచవ్చుే ను .  
 

29.రశువులల్లవైర్స్ వాయ ధులు 
VIRAL DISEASES 

 1.మసరవాయ ధి (Rinder Pest) 

 2. గాల్కుుంటు వాయ ధి,(Foot & Mouth). 

 3. ఎిమిరల్ జవ రుం.(Ephimeral Fever),  

4. మశూచివాయ ధి,(Pox)  

5 .రిస్ వాయ ధి.(Rabies). 
 
 

 (ముసర్వాయ ధి., చీడపారుడువాయ ధి, పెరదరోగ్ము)Rinder Pest (Cattle Plague):  

ఇద్ధవైరస్ వ్లనకలుగుఅితీద్వ్మైనఅుంటువాయ ధి.అితీద్వ్మైనజవ రమతోపాటున్మట్టలోను, 

జీరాాశ్యుంలోనుపుుండనాుకలుగచేయును. 

రద్ఘగినిముంరయుందుద్రవేశిుంచిరశువులనుచుంపువాయ ధి. ద్రసుూతుం ఈ వాయ ధి భారత దేశ్ుం లో 

ఆరర్న్ జీరో కారయ ద్కమమ వా రా పూరిూగా నివారిుంచబడ్దుంద్ధ .  

వాయ ధి వాయ పిత: 

 ఈవాయ ధికలుషితమైన మేత, నీరు, గాల్ వా రా శ్ర్మరుంలోనికిద్రవేశిుంచి, 

వాయ ధినికలుగజేయును.  

వాయ ధిలక్షణములు: ఇుంకుయ ే్న్ ింరియడ్  6-9 రోజులు. 

1. తీద్వ్మైనజవ రమ, 

2. ఆకల్ముంరగిుంచుట, 

3. రశువుముంరకొడ్దగావుుండట., 

4. కుండాఎద్రబడ్దనీరుకారును. పుసికటురను, 

5. మకుక నుుండ్దద్సావాలు కారును. 

6.న్మరుచడవాసనకల్గిన్మట్టయుందు, మట్టరలోభాగమనరుంట్టచిగుళ్ు పైనపుుండాకనిింుంచును. 

ఈపుుండాగోధుమ, తెలుపువ్రమాకల్గిమటురకొనిననెతుూరు కారును. 

న్మట్టలోపుుండాతవుడచల్నాపుుండవా్లెనుుండను.  

7.పారుడనాలుగవ్రోజునుుండ్దద్పారుంభమైవారుంరద్ధరోజులలోరశువుచనిోవును.పారుడించికారి

చేసినటాుగావుుండ్దఅిచడవాసన, బుంకనెతుూరుజీరకల్గియుుండను.,  

9.రశువుపారుడవ్లనాీరసమచుంద్ధలేవ్లేనిసిిి , ినలేనిసిిి కిమారిపయి 

10రోజులలోమరణిుంచును. 

వాయ ధి నిరాధ ర్ణ  
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 1.చనిోయినరశువునుకోసిచూసినపుడపుర్మ్నాళ్మఎతుూరలమాలుకల్గియుుండను.  

దీనిని జీద్బామారిక ుంగుఅుందురు. 

 2. వాపుకల్గిఉుండను., 

3. రక ూపుజీరలువుుండను. 
 
 
 
 
 
 
 

4. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర, 

5. జవ రమకల్గినరశువుయొకక రక ూమనురర్మరుంచుట వా రా . 

వాయ ధినిరోధకచర్య లు: 

1. వాయ ధిరకినరశువులనుముంచిరశువులనుుండ్దవేరుచేయాల్. 

2. రశువులపాకలను 5% లైసల్ తోశుద్భుంచేయవ్లెను. 

3. రశువులసుంతలులో నిఘా వుుంచవ్లెను . 

4. రశువులుఒకచోటనుుండ్దవేరోకచోటకు 2 వారమలవ్రకువళ్ు కుుండచూడాల్.  

5. ిుండ్దినలేనిరరిసిిి లోతరచూగుంజి, జావ్ద్త్మగిుంరల్.  

 6. చికితస తోపాటురశువునకునీడకల్గినద్రదేశ్మలోగడ్దిరరిచినరకక ఏరాప టు 

చేయాల్. 

7. వాయ ధితగిల్నరశువుకుఉరయోగిుంచినమిగిల్నగడ్దినిదూరుంగాపాిపెట్వర ల్. 

 8. ఆరోగయ మగావునన రశువులకుమసరవాయ ధినిరోధకటీకాలువేయిుంరల్.  

చిక్సత్స :వాయ ధితగిల్నరశువులకుచికితస లేదు. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టరవైరయ ుంచేయాల్.  

1.జవ రతీద్వ్తతగిుీంచుటకుయాుంటీ బయట్టక్ ముందులువాడాల్.  

2. పారుడతగిుీంచుటకుపారుడ ముందు నువాడాల్. 

         3. రశువునీరసిుంచినపుప డగాూకోస్ ెలైనుస్తద్ధముందు వా రానరమలోనికి 

ఎకిక ుంచవ్లెను. 

గ్మనిక: భారత ద్రభుతవ ుం తీసుకునన  చరయ లలో భాగమగా RP వాయ ధి ద్రసుూతుం నిరాూ ల్ుంచ 

బడ్దనద్ధ . అయిననూ ఆసురద్ి లో ఆగని విరోచినాలు , న్మట్ట యుందు పుళ్ళు , అధిక జవ రమ 

కల్గిన రశువులు చికితస  కు వ్చిే నటాు అయితే నమోదు చేసి వైరయ  అధికారికి తెల్య 

రరచవ్లెను . 

2. గాలికుంట్టవాయ ధి (FOOT AND MOUTH DISEASE)Aphthous Fever, గాళ్ళు  

గాల్కుుంటు వాయ ధివైరస్ వ్లనవ్చేే అితీద్వ్మైనఅుంటువాయ ధి. ఈవాయ ధిచీల్నగిటరలుగల 

(Cloven Footed animals)  రశువులలో మాద్తమేవ్చుే ను. గాల్కుుంటువాయ ధిింకారన వైరస్ 

వ్లనకలుగును.గాల్కుుంటువాయ ధికల్గిుంచేవైరస్ లో O,A,C,Asia1,Sat1,Sat2, Sat3  

వ్ుంట్టరకమలుకలవు. 

వాయ ధికార్ణములు: 

 సాధారణుంగాగాళ్ు వాయ ధిరశువులలోజనవ్రి ,ిద్బవ్రి, మారిే ,ఏద్ింయల్ నెలలోవ్చుే ను.  

 ఈవాయ ధిగాల్ వా రా తీద్వ్ుంగావాయ ింుంచును.  

 దేశ్వాళీరశువులకుంటేసుంకరజాిరశువులలోఎకుక వ్న్రమకలగజేయును. 

 దూడలుగాల్ కుుంటు వాయ ధి తగిల్నతల్పాాలుద్త్మగినవుంటనేమరణిుంచును.  
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వాయ ధివాయ పిత:ఈవాయ ధికల్గిుంచేవైరస్ ద్కిమలురశువుయొకక పేడ, నీరుడ, పుంగు, వీరయ మ,పాలు, 

పుుండా, వా రావిసరిుాంరబడ్దవేర్కకరశువునకునీట్ట వా రా, గాల్ వా రా, మేతావ రావ్చుే ను. 
 

వాయ ధిలక్షణాలు:   

1. ఇుంకుే్న్ కాలమ 2 నుుండ్ద 6 రోజులువాయ ధి కి గురి అయ్యయ  శాతమ   80 నుుండ్ద 90 %   

మరణాల శాతమ 1 నుుండ్ద 2%ఉుండను. 

2.జవ రమ 104 నుుండ్ద 106 డ్దద్ీలఫారన్ హీటవ రకుఉుండను.  

3. రశువుమేతమేయదు, నెమరువేయదు, ముంరకొుండ్దగావుుండను. పాలఉతప ిూ తగి ీ

ోవును. 

4. న్మట్టయుందుబొబో లుకనిింoచును, న్మట్టలోనిబొబో లురగిల్పుుండాగామారును, న్మట్ట 

నుుండ్దచుంగకారుచుుండను.  

5. కాల్గిటరలమధయ బొబో లుఏరప డ్దపుుండాగామారి రశువుకుుంటును. 

6. రనిచేయురశువులయుందురనిజేయుశ్కి ూనశిుంచును. 

7. పాలుఇచుే రశువులలోర్కమా లపైన, పదుగు 

పైనబొబో లుఏరప డ్దఅద్ధపదుగువాపునకుారితీయును. 

8. సుంకర జాి రశువుఆయాస రడ్దోవును  (Panting)  గాళ్ళు తగిల్నరశువులచరా మగరుకుబారి, 

వుంద్టుకలుిరుసుగామారిపడ్దగామారునుఇటువ్ుంట్టరశువులుఎుండలోరనిచేయవు.ఆయాసుంతో

బాధరడను. నీడయుందుకూడా "ర్కపుప " చుుండను. ఈరశువులను“పాుంటర్స ”అుంట్వరు.  

9. ఆడరశువులలోగరభ ారణశ్కి ూకోలోప వును. చూడ్దరశువులుఈసుకుోవును.  

10.మేకలు, గొద్రెలు, రుందులలోకూడాఈవాయ ధివ్చుే ను. 

 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ : 

1. పైలక్షణమలుబట్టరవాయ ధినినిరిారిుంచవ్చుే ను. 

2.న్మట్టయుంరల్బొబో లను ,నాలుక పై పరను 50%   శ్గిసారాల్ ద్ావ్కమ ఐసు లో భద్ర రరిచి 

వాయ ధినిరిారణకొరకురుంరవ్లెను.  
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చిక్సత్స : 

1. గాల్కుుంటువాయ ధి కిసరియగుచికితస లేదు. కావునెకుండర్మఇన్ ఫెక్షన్ 

నుుండ్దరక్షణపుందుటకుబోరోగిసారిన్ పేసురను న్మట్టలో , డెకక ల మధయ   పుళ్ు  కు 

పూతగాపూయవ్లెను. 

2.యాుంట్టబయాట్టక్స ముందులుఇవ్వ వ్లెను.ఆక్టస ట్టద్ట్వస్పకినా్20ml. కుండకు 3 నుుండ్ద 4 

రోజులుఇవ్వ వ్లెను 

3. నొింప నితగిుీంచుటకైయాుంటీఇనే ీమేటర్మ, అనలసాిక్స  ముందులుఇవ్వ వ్లెను.  

4.రశువులకుతేల్కగాజీరమాగుఆహరమకొద్ధేగాఉపుప , బ్బలుాం, కల్ింఇచుే టముంచిద్ధ. 

నివార్ణచర్య లు:: 

1.వాయ ధిరకినరశువులనుముంరనుుండ్దవేరుచేయాల్ 

2.రశువులశాలను 5% ద్క్సాల్ నీట్టతోకడ్దగినఈవైరస్ నశిుంచును.  

3.ద్రకక ద్గామమలోగాళ్ు వాయ ధివునన పుడరశువులనుసుంతలకు,జాతరలకుోనివ్వ రాదు.  
 

4.ఆరోగయ ుంగాఉనన రశువులకుగాల్కుుంటువాయ ధినిరోధకటీకాలు 

 మరట్టసారి 2 నెలలవ్యసుస లో వేయిుంరల్ .  

 బూసరర్ డోసుఒకమాసుంతరావ తవేయిుంరల్.  

 ఆతరావ తద్కముంతరప కుుండాద్రిసుంవ్తస రమటీకాముందులువేయిుంరల్.  

 . టీకాముందుమోత్మదు2ml.S/c or i/m.  ఇవావ ల్. 

5.టీకాలువేసినతరువాత 1 నుుండ్ద 3 

వారమలలోవాయ ధినిరోధకశ్కి ూపెుంపుంద్ధరశువులలోవాయ ధిరకకుుండాఉుంటుుంద్ధ.  

6. రశువులకుఈనినతరువాతటీకాలువేయిుంరల్   

7.కలుషితమైనరశువులాణామేతలనుతగలబ్బట్వర ల్.  

8. వాయ ధిరకినఆబోతులు, దునన లనుసుంరరాక నికివినియోగిుంచకూడదు. 

9. పాలనుమరగకాచిమాద్తమేమనుష్యలువినియోగిుంరల్. 

10 . ఈవాయ ధితోబారరడచునన రశువుయొకక పాలనుద్త్మగినలేగదూడలుచనిోవును. 

11 .రశువులకళేబరానిన , లోతైనగొయియ తీసిఅుందులోసునన ుంవేసిపాిపెట్వర ల్. 

లేాకాల్ే వేయాల్త వా రావాయ ధివాయ ింూనిఅరికటరవ్చుే ను. 
 

3.ఎఫిమెర్ల్స ఫీవర్న(కుర్మ వాయ ధి, మూడురోజులజా ర్ం): 

ఈవాయ ధిఅుంటువాయ ధికాదు. ఇద్ధబల్్రమైనఆబోతులు,ఎదేులు, ఆవులలోవ్చుే ను. ఈవాయ ధి  3 

రోజులు మాద్తమే వుుండను . ఈవాయ ధిరకినరశువులునీరసిుంచి, పాలద్ధగుబడ్ద 80% 

వ్రకుతగి ీో వును.  

వాయ ధివాయ పిత: 

 .ఈవాయ ధిఎుండాకాలమలోవ్చుే ను. ఈవాయ ధిగాల్ వా రావాయ ింుంచును.  

వాయ ధిలక్షణములు:  

1.ఇుంకు ే్న్ కాలమ 2 నుుండ్ద 10 రోజులలోఈవాయ ధిబయటకుకనరడను 

 రశువుద్తీద్వ్మైనజవ రమతో(106 డ్దద్ీ f )బాధరడను.  

 రశువుక్టళ్ు నొింప తోనడవ్లేవు,కుండరమలువాపులుకల్గినొింప గావుుండను. 

రశువువ్ణుకుచుుండను. 

 మేతమేయదు, నీరుద్త్మగదు,నెమరువేయదు,రశువునీరసిుంచిోవును. 

  పాల్చుే రశువులలోపాలద్ధగుబడ్దతగి ీో వును. 

 కుంట్టనుుండ్దనీరుకారునుమకుక నుుండ్దచీమిడ్దకారును. 
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 రశువుఆయాసరడను(ర్కపుప చుుండను).  

 నాలవీ్రోజునుుండ్దఆహరమతీసుకొనును, నెమరువేయుటద్పారుంిoచును. 

వారుంరోజులకురశువుపూరిూగాకోలుకొనును. 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ: 1.వాయ ధిలక్షణాలనుబట్టరనిరిారిుంచవ్చుే ను. 

చిక్సత్స : 

1.యాుంట్టబయాట్టక్స ,ఎనాల్సాిక్ముందులుతగుమోత్మదులోరశువైధాయ ద్ధకారి రరయ వక్షణ లో 

ఇవ్వ వ్లెను.  

2 . తేల్కగాజీరమాగుఆహరమఇవ్వ వ్లెను. 
 

4 . రాయ బిస్ :Rabies  )కాట్ట కుకక పిచిు వాయ ధి :( 

ఇద్ధ “ల్సాస వైరస్” వ్ల ాకల్గే జూన్మట్టక్ వాయ ధి . ఇద్ధ 100 శాతుం ద్పాణాుంతకుం . 

కార్కము : 

 అడవి జుంతువు , గిో లాల  వ్లన  రశువులలో సుంద్కమిసుూుంద్ధ . 

 వాయ ధి  రకిన రశువుల వా రా వైరస్ వాయ ింూ చుంరడానికి మరియు రక ూద్రవాహుం వా రా శ్ర్మరుం 

వా రా వాయ ింూ చుంరడానికి లాలాజలుం ద్రధాన పాద్త ోషిసుూుంద్ధ .  

 ఈ వైరస్ వాయ ధిద్గసూ జుంతువు కరిచినపుప డ ఆ లాలాజలమ వా రా శ్ర్మరుంలోకి ద్రవేశిుంచే 

అవ్కాశ్ుం ఉుంద్ధ.  

లక్షణాలు  

ఇవి రెుండ రకాలు :1 . ఉద్గ రూరుం 2 . శాుంత రూరుం  

 
ఉద్గ్ రూరం  

• శ్బేాలకు అిగాసప ుంద్ధుంచడుం  

• ఇతర జుంతువులను కానీ చలనమ లేని వ్సుూవులపై గాని ాడ్ద చేయటుం.సమనవ యమ 

లేని నడక కారణమగా  రడ్దోవ్టుంజరుగుతుుంద్ధ . ించేి గా ,విరర్మతుంగా అరవ్టుం  

•  శ్ర్మర ఉషాోద్గత సాధారణుంగా లేక  కొద్ధేగా ఎకుక వ్ ఉుంటుుంద్ధ  

• వాయ ధిద్గసథ రశువులు మేత, నీరు( హైద్డో ోియా )మటురకోవు .  

• రోగ లక్షణమలు బయటరడ్దన త్మరాసాథ యికి చేరుకొని రక్షవాతుం శ్సిథి  సుంభవిుంచి కొద్ధే 

గుంటలాో మరణిసుూుంద్ధ.  
 

శాంత్ రూరం  

 యజమాని ఆదేశాలను పాట్టుంచదు .  

 వాయ ధి ద్గసూ రశువు అరవ్దు .  

 మగతగా వుుంటుుంద్ధ .  

 కాళా్ళ మడత రడత్మయి. నడసుూనన పుప డ వనుక భాగుం ఊగుతూ ఉుంటుుంద్ధ. 
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 తరుచు గా తోక భాగుం ఒక వైపు ఒరిగి ఉుంటుుంద్ధ. 

 న్మట్ట నుుండ్ద చుంగ కారడుం , ఆవుల్సుూనన టాుగా ఉుండటుం.  

 వారమ రోజులలో రశువు మరణిసుూుంద్ధ .  
 

చిక్సత్స : 

 ముంరసుూ టీకా వేయడుం  తరప  దీనిక చికితస  లేదు. 

 కుకక  కరిచిన వుంటనే శుద్భ మైన నీరు, కారోో లక్ఆసిడ్  సబోు  తో పుుండను ను శుద్భ 

రరరల్.  

 గాయానికి ట్టుంచర్ అయోడ్దన్  పూయవ్లెను .  
 

వాడవలస్థన్ ఇంజెక్షనో్న : Inj.TT,   

ARV టీకా  

నివార్ణ : 

• వాయ ధి లక్షణాలు బహరతీమైన తరావ త చికితస  వ్ృధా  

• కరిచిన 0,3,7,14,28,90 రోజులాో టీకాలు వేయాల్  
 

5. శాా స కోశ వాయ ధి(Infectious bovine rhinotracheitis): 
 

కార్కము : 

ఇనెే రయస్ బోవిన్ రైన్మ ద్ట్వకియైట్టస్ (ఐిఆర్) అనేద్ధ బోవిన్ హెరిప స్ వైరస్ -1 (ిహెచ్వి -1) 

వ్ల ాకల్గే అతయ ుంతఅుంటు శావ సకోశ్ వాయ ధి. శావ సకోశ్ వాయ ధితో పాటు, ఈ వైరస్ కుండకాలక, 

గరభ ద్సావ్ుం, ఎనెస ఫలైట్టస్ మరియు శ్ర్మరమ లో  కూడా  ఇనెే క్షనకాు కారణమవుతుుంద్ధ.IBR వ్లన 

శావ సకోశ్ యొకక  పై భాగమలో తీద్వ్మైన ముంట , ఇనెే క్షన్  కలుగుతుుంద్ధ.  

 
లక్షణాలు 

 అధిక జవ రమ ,రగుీ,   డ్దద్పె్న్, ఆకల్ లేకోవ్డుం, మకుక లో మూయ కస్ పరలు ఎద్రగా 

వుుంట్వయి . అుందుక ఎద్రమకుక   వాయ ధి అని కూడా అుంట్వరు . 

 శ్శే ా్ ా ుం యొకక  హైపెరెమియా , బాహయ  జననేుంద్ద్ధయాల పైన మూడ రోజులాో చీమ తో 

కూడ్దన పకుక లు ఏరప డత్మయి . 

 నాసికా ద్సావాలు , కుండకాలక, కుంట్ట నుుండ్ద నీరు కారుట , కుంట్ట పై ోర కటురట.  

 పాల ఉతప ిూలో తగుీరల , వ్ుంధయ తవ ుం, గరభ ద్సావ్ుం. 

చిక్సత్స  
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వైరల్ వాయ ధులకు ద్రతేయ క చికితస  లేదు. వాయ ధి రకిన జుంతువులను మిగిల్న ముంర నుుండ్ద 

వేరుచేసి, యాుంటీబయాట్టక్స  తో చికితస  చేయాల్.కాయ రియర్ రశువులను గురిూుంచి ముంర నుుండ్ద 

తొలగిుంరల్.యాుంట్ట బయాట్టక్ ముందులు వాడ్ద ఇతర రకమైన వాయ ధులు పడచూరకుుండా 

జాద్గతూ వ్హుంరల్ . 

నివార్ణ 

వాయ ధి నియుంద్తణ టీకాల వాడకుంపై ఆధారరడ్ద ఉుంటుుంద్ధ. BHV-1 సరవ ద్త్మ, అతయ ుంత అుంటుకొనే 

వైరస్ కాబట్టర, దూడలలో నిద్షిక యాతా క రోగనిరోధక శ్కి ూ మాయమైన వుంటనే టీకాలు వేయడుం 

ముంచిద్ధ, సాధారణుంగా నాలుగ్వదు నెలల వ్యసుస  లో టీకాలు వేయిుంరల్ . ఇద్ివాక్స  పేరుతో 

వునన  టీకా ను 2 మిల్ చపుప న  వేసి మూడ నెలల  తరువాత బూసరర్ డోస్ టీకాను వేయిుంరల్ . 
 

6. మసూచి వాయ ధి ( పాక్స  ): 

కౌపాక్స  వైరస్ వ్ల ాకల్గే అుంటు వాయ ధి. ఆరోథపాక్స  వైరస్ జాికి ఈ వైరస్ చుందును . ఈ వైరస్ 

జూన్మట్టక్ రకమ , అనగా ఇద్ధ జుంతువుల నుుండ్ద మానవుడ్ద వ్రకు జాతుల మధయ  వాయ ింూ 

చేయబడతుుంద్ధ . ఈ  వాయ ధి పాలు ింికి నపుప డ వాయ ధి  ఆవుల మనుష్యల చేతులకు  రకట్వనికి 

అవ్కాశ్మ కలదు . 

వాయ పితమరియు లక్షణాలు : 

 జవ రమ .  

 పదుగు  మీర పకుక లు ఏరప డత్మయి . పకుక లు విసకిల్స  గా మారును .  

 కాలద్కమేణ అవి సాక బ్సలుగా ఏరప రుసాూయి.  

 పాలు ింికవారికి జవ రుం రావ్చుే  మరియు చేతులు లేా మఖ్ుం మీర గాయాలు వా రా 

ఈ వాయ ధి రకుతుుంద్ధ .  
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నివార్ణ : 

అనిన  జుంతువులలో వాయ ింూ చుంరకుుండా ఉుండట్వనికి బాధిత జుంతువులను వేరుచేయాల్.  

ద్రతేయ క పాలు ింిక రరికరాల వాడాల్ ;  

పదుగులను ఆరబ్బటరడానికి శుద్భమైన, తువావ ళా్ళ; మరియు పాలు ింిక సిబో ుంద్ధకి శుద్భమైన చేి 

తొడగులు వాడాల్ .  

 

7. బోవైన్న వైర్ల్స  డయారియా( BVD): 

ముంరలోని శావ సకోశ్ మరియు పునరుతప ిూ సమసయ లకు ివిడ్ద ఒక సాధారణ కారణుం. ఇద్ధ 

తరచుగా జుంతువుల ఆరోగయ ుం మరియు ఆరి థక సమసయ లకు కారణమ అవుతుుంద్ధ . 

కార్ణాలు  

బోవిన్ వైరల్ డయ్యరియా అనేద్ధ రశువులు మరియు ఇతర రూమినెుంట ాయొకక  వైరల్ వాయ ధి, ఇద్ధ 

బోవిన్ వైర్ల్స డయేరియా వైర్స్ (బివిడివి) వ్ల ావ్సుూుంద్ధ. 

ివిడ్ద అనేక విధాలుగా వాయ ింూ చుందుతుుంద్ధ . గరాభ శ్యుం నుుండ్ద ింుండుం కు  లేా పుట్టరన 

తరువాత గాని సుంద్కమిసుూుంద్ధ . దీనివ్లన గరభ ద్సావ్ుం, మరణిుంచిన దూడలు జనాి ుంచడుం  లేా 

అనారోగయ మైన దూడలు జనాి ుంచడుం . గరాభ శ్య సుంద్కమణలో జీవిుంచే పుటురకతో వ్చేే  ింుండాలు 

(అనగా, ద్రతయ క్ష-జననాలు) BVDV- రకిన దూడలుగా పుటరవ్చుే . ఈ దూడలలోని ివిడ్దవి 

సుంద్కమణ దూడ యొకక  జీవిత్ముంతుం కొనసాగుతుుంద్ధ, మరియు అవి వ్య వ్సాయ రరిసరాలాో  

నిరుంతరుం ివిడ్దవిని శ్వాూ ిం ూ చేసాూయి . 
 

లక్షణాలు: 

1.  జవ రుం,  

2. ఆకల్ లేకోవ్డుం, 

3. కుంట్ట పుసులు ,నాసికా ద్సావాలు ,  

4. న్మట్ట గాయాలు,  

5. విరచనాలు  

6. తీద్వ్మైన సుంరరాభ లాో దూడ చనిోవ్చుే . 

చిక్సత్స  : రశు వై యా ద్ధకారి  స్తచనల మేరకు సోప రి రవ్ ముందులు, యాుంట్ట బయాట్టక్ ముందులు 

వాడ్ద జబోు  తీద్వ్తను తగిుీంచవ్చుే ను . 
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బోవైన్న వైర్ల్స  డయారియా( BVD): 
 
 
 

30.PROTOZOAL DISEASES 
ఏకకణ రరాన్న జీవులవలన్రశువులకుకలుగువాయ ధులు 

కొనిన ఏకకణజీవులురశువులలోవాయ ధులుకలుగజేయును.  

ఈ ద్కిుంద్ధ ఏకకణ జీవులవ్లనరశువులకుకలుగువాయ ధులు.  

1. కాక్టస డ్దయాస్క్స్  

 2. బ్బబీషీయాస్క్స్ ,దైలరియాసిస్  

3. ద్ట్టరన్మజోమియాసిస్  
 

1.కాకీస డియోస్థస్(COCCIDIOSIS) 

దూడలల్లర్క తద్గాహిణిలేకర్క తవిరేచన్ములు 

కాకీస డియోస్థస్ : కాకిస డ్దయా, ఐమీరియాఅనుఏకకణజీవులువ్లనకలుగును. 

ఈవాయ ధిఅనిన రకమలరశువులలో (ఆవులు, గేదెలు, గొద్రెలు, రుందులు, మేకలు) వ్చుే ను. 

ఎకుక వ్గా 6 నెలలలోపువ్యసుస గలదూడలలో వ్చుే ను. 

వాయ ధివాయ పిత:ఈవాయ ధికలుషితమైనగుడా  మేత,నీరుచేరుటావ రాసుంద్కమిుంచును. 

ఈవాయ ధివ్రిాకాలమ (జూన్-ెపెరుంబరు ) లోవ్చుే ను. వాయ ధిరకిన 5 నుుండ్ద 15 

రోజులలోరశువుచనిోవును. 
 

వాయ ధిలక్షణములు: 

1. జవ రుం.  

2. ఆకల్ముంరగిుంచును. దూడలుబలహీనరడ్దతగి ీో వును.  

3. రక ూ విరోచనమలుకలుగును .ఇవిచడవాసన, జిగురు, బుంకనెతుూరుతోకలసియుుండను. 

కొనిన సమయమలలోపేడనలరాుంగుకల్గియుుండను. 

4. కుంట్టపరపాల్ోయిఉుండను. 

 5. రశువునడమవ్ుంచికడపునొింప కిలోనైయుుండను.  

6. రక ూక్షీణతకలుగును. 

 7. 7-10 రోజులలోదూడచనిోవును. 

 
కాకీస డియోస్థస్(COCCIDIOSIS) 
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వాయ ధినిరాధ ర్ణ: 

1. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర.  

2. పేడనుస్తక్షా రరిశ నిలోరర్మరుంచుటవ్లనకాక్టస డ్దయాద్గుడాకనబడను. 
 

వాయ ధినివార్ణ: 

 1. రశువులశాలలనుశుద్భుంగావుుంరల్. బూజులను తొలగిుంచి చతూను కాల్ే  వేయవ్లెను .  

2. వాయ ధిరాకుుండా వుుండటకుదూడలనుపెరేరశువులనుుండ్దవేరుచేయాల్. 
3. 

కాక్టస డ్దయాద్గుడాఅివ్ృద్ధేచుంరకుుండారశువులుినివ్రల్వేసినచతూనుతీసిదూరుంగాపారవేయా

ల్. 

4. మేత, నీరుమరలగునవిపేడవ్లనకలుషితుంకాకుుండచూడాల్. 

5. దూడకుో్కఆహారమ, శుద్భమైనద్త్మగునీరుఏరాప టుచేయాల్. 

6. వాయ ధిరకినరశువులనువేరుచేసిచికితస చేయిుంరల్. 

చిక్సత్స :శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి ఆద్మప లయుంవ్ుంట్ట ముందులతో  తగు చికితస  

అుంద్ధుంరల్. 
 

2. కుందేటివెద్రిలేకసద్రావాయ ధి (TRYPANASOMIASIS) 

ఆవులు, గేదెలు, గుద్రాలు, ఒుంట్టలు, యుందుమఖ్య మగావ్చుే ను. ఈవాయ ధిద్ట్టరన్మరమ 

అను ఏకకణజీవుల వ్లనవ్చుే ను. ఈవాయ ధిజోర్మగలకాటువ్లనవాయ ింుంరబడచునన ద్ధ. 

వాయ ధివాయ పిత: 

సద్రావాయ ధినికలుగచేయురక ూ 

ఏకకణజీవులునిరుపాయకారులుగారశువులశ్ర్మరుంలోనివ్శిుంచుచూసరియైనఅనుకూలరరిసితిుల

లోరశువులకువాయ ధినికలుగజేసిమరణిుంరచేయును. ఎకుక వ్గారత్మకాలమలోరశువులుపలమ 

దునిన అలసటచుంద్ధనపుడజోర్మగకాటు వా రావాయ ింుంచును.  

వాయ ధిలక్షణములు: 

 తరుచుజవ రుంవ్చుే ను.  ఆకల్ముంరగిుంచును. 

 రశువురోజు ర్కజుకితగినీీరసిుంచిోవును.పాలద్ధగుబడ్దతగి ీో వును. 

 కుంట్టకితెలపారవ్చుే ను. పటరద్కిుంర,కుంటుం ద్కిుంర ,కాళ్ు  రగరీ నీరుచేరును.  

 కొనిన సమయమలలోపారుడసుంభవిుంచును.  రశువువారుంరద్ధరోజులలోచనిోవును. 

తీద్వమైన్వాయ ధిలక్షణములు: 

1. తీద్వ్మైనజవ రుం 104 డ్దద్ీల ఫారన్ హీట్ 

 2. రశువునీరసిుంచి రనిచేయలేకోవుట.  

 3. పాడ్దరశువులలోపాలుపూరిూగాతగుీను.. 

4. కళ్ళు  ఎద్రబడ్ద వుుంట్వయి . 

 5. రశువునిద్ావ్సకిల్గి(మగతగావుుండ్ద) రాట చుటూర ిరుగుతూవుుండను . 

 6. రశువువద్రిచూపులుచూసాూయి .తలనుగోడకుగానివేర్కకానికిగానిఆనిుంచితల కొటురకొనును .  

7. న్మట్టనుుండ్దచుంగరడను.రళ్ళు కొరకుచుుండను. 

9. తరుచుమూద్తవిసరనాచేయును. శావ సక్రమగాఉుండను. 

10. ద్కిుంరరడ్దతనున కొనును. ఒకట్టరెుండరోజులలోసప ృహకోలోప యిచనిోవును. 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ:  

1. వాయ ధిలక్షణాలనుబట్టర.  

 2. రక ూరర్మక్ష వా రా 
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వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

1. రశువులపాకశుద్భమగావుుంరల్. 

2 రశువులపైఈగలువాలకుుండ, బూట్వక్స  మరియు మెలాధియాన్(1 %) ించికారిచేయాల్. 

3.వాయ ధినిరోధిుంచుటకుముందుచరయ గారశువులరక ూమరర్మరుంచిముందులువాడటముంచిద్ధ 

చిక్సత్స :  

శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి సలహా మేరకు ఏుంద్టస్పడ్ ద్ప సాల్ర , ెలైన్ , ల్వ్ర్ 

ముందులు తో చికితస  అుంద్ధుంరల్. 

3.బెబీస్థయోస్థస్(BABESIOSIS ) 

ఈవాయ ధిబ్బబీషియాబైజెమినాఅనురక ూ ఏకకణజీవులవ్లనవ్చుే ను. ఈవాయ ధిఆవులు, 

గేదెలు, గుద్రమలు, గొద్రె,మేక,కుకక లలోచూడవ్చుే ను. ఈవాయ ధిబాహయ  

రరానన జీవులకాటువ్లనసుంద్కమిుంచును.  

Ex: బూిలాస్ ట్టక్  
 
 
 

వాయ ధివాయ పిత:  

 1.బూిలాస్ ట్టక్ వ్లన  

వాయ ధిలక్షణములు: 

1. తీద్వ్మైనజవ రుం 105-107 డ్దద్ీల ఫారన్ హీట్ వ్రకుఉుండను. 

2. జవ రతీద్వ్తతరువాతరక ూమతోకూడ్దనకాీరుంగు కల్గిన మూద్తవిసరనా. 

3. రశువుమేతమేయదు. ఎకుక వ్గానీరుద్త్మగును. 

4. నెమరువేయదు, రశువుముంరకొుండ్దగావుుండను, నీరసిుంచును,మలబరేకమఉుండను. 

5. పాడ్దరశువులలోపాలుపూరిూగాతగి ీో వును .చూడ్దరశువులలోగరభ ద్సావ్మజరుగును. 

6. గుుండెకొటురకొనుచపుప డవినబడను.శావ ససరిగాఆడకుుండాఆయాసరడచుుండను. 

7. కొనిన రశువులలోరక ూక్షీణతవ్లనపటరద్కిుంరనీరుచేరును. 

8. అనీమియా ,కనురెరప లలోరల్ భాగమతెలబాడ్దరక ూహీనతకల్గిఉుండను. 

9. కామెరాు, జవ రుంపైలక్షణమలతోరశువు 10-12 రోజులలోమరణిుంచును. 
 

వాయ ధినిరాద ర్ణ : 

1. వాయ ధిలక్షణాలుబట్టర . 

2. వాయ ధితోవునన రశువురక ూరర్మక్షవ్లన. 

వాయ ధినివారాణ:ిండదులనివారణచరయ లు. 

చిక్సత్స :శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి వారి స్తచనల మేరకు  బ్బరినిల్ , ద్ోజోమిన్ 

ెలైన్ , ల్వ్ర్ ముందులు తో   తగు చికితస  అుంద్ధుంరల్. 

జావ్ త్మగిుంచవ్లెను , రక ూ మారిప డ్ద. 
 

4. ధైలీరియాస్థస్( THELERIOSIS) 

ధైలరియొసిస్ వాయ ధిధైలరియాఆనుయ లేట్వఅనురక ూఏకకణజీవివ్లనకలుగును. 

ఈవాయ ధినికల్గిుంచిజీవులువాయ ధిరకినరశువులఎద్రరక ూకణమలలోజీవిుంచును. 

ఈవాయ ధిసుంకరజాి, విదేరజాిరశువులలోఎకుక వ్తీద్వ్ుంగాఉుండను. 

దేశ్వాళీరశువులలోవేర్కకవాయ ధిసొకినపుడధైలరియాఏకకణజీవులుఉద్ద్ధక ూతచుంద్ధవాయ ధినికలుగచే

యును.  
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వాయ ధిలక్షణములు: 

1. జవ రతీద్వ్త (104-106 డ్దద్ీల ఫారన్ హీట్) 

2. మేతినకోవుట, రశువుచికిక ోవును. కళ్ు వుంటనీరున్మట్టనుుండ్దచుంగకారును 

పాలద్ధగుబడ్దతగి ీో వును. 

3. రక ూహీనతఎనీమియా 

4. భుజమనుందుఉనన ల్ుంపుద్గుంధులువాచును 

5. క్రమైనశావ స 

6. చివ్రిరశ్లోకామెరాు 

7. శావ సఆడకరశువుఒకనెలరోజులలోచనిోవును. 

వాయ ధినిర్ణయం: 

1. వాయ ధిలక్షణాలనుబట్టర మరియు రక ూరర్మక్షచేయిుంరల్ . 

2. ల్ుంపుద్గుంధులనుుండ్దద్రవ్మతీసిరర్మక్షచేసిచూసేూ కాచ్స  శ్బాూ బాడీస్ కనిింుంచును. 

వాయ ధినిరోధకచర్య లు: 

1. ిండదులనివారణచరయ లుతీసుకోవాల్ ,మరియువాయ ధినిరోధక టీకాలు ద్కముం తరప కుుండ 

వేయిుంరల్ .  

చిక్సత్స :  

శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి వారి స్తచనల మేరకు  బ్బరినిల్ , ద్ోజోమిన్ ెలైన్ , 

ల్వ్ర్ ముందులు, ట్టద్ట్వ స్పకినా్ యాుంట్ట బయాట్టక్ ముందులతో  తో   తగు చికితస  అుంద్ధుంరల్. 

జావ్ త్మగిుంచవ్లెను , రక ూ మారిప డ్ద  

31.అంత్ర్ రరాన్న  జీవులు 
1.ఆసాక రియాస్థస్:  ట్వక్షోకారా విటులోరమ్ అనే ఏల్క పామల  మూలుంగా ఏట్వ వేలాద్ధ గేదె 

దూడలు మరణాల బారిన రడతునాన యి  

జీవిత్ చద్కం :గేదెలు లేక ఆవులు ఆసాక రియాసిస్ గుడనాు ినన  తరువాత అవి పటరలోకి వళిు  

అకక డ లారావ  గా మారి అకక డ నుుంచి కాలేయుం,ఊింరిితుూలు ,సవ ర పేట్టక,ఆహారనాళ్ుం నుుండ్ద 

ద్పేగులాోకి వళిు  పెరే పురుగులు గా మారి గుడిీ పెడత్మయి ,కొనిన సారాు ఇతర కణజాలుం లోకి  

వళ్త్మయి ఉా పదుగు లేా మావి పరలాో నివాసుం ఉుండ్ద పాల వా రా దూడలకు కానీ,గరభ ుం 

వా రా ింుండానికి కానీ వాయ ింూ చుందుత్మయి.పదుగు ను చేరుకునన  లారావ లు రశువు ఈనుటకు 3 

వారాల ముందు వ్రకు నిద్ావ్సూలో లో ఉుంట్వయి ,చూడ్ద రశువులు ద్రసవిుంరక పాల వా రా 

లారావ లు  దూడను  చేరుకొని ,రరిణిి చుందుత్మయి. 

లక్షణాలు   

 విరర్మతమైన కడపునొింప  

 రోగ నిరోరక శ్కి ూ రలా తగుతీుుంద్ధ  

 వీరచనాలు ఉుంట్వయి  

 ఎదుగురల  తగి ీో వుట  

 కామెరాు ఉుంట్వయి  

 రక ూ హీనత ఉుంటుుంద్ధ  

 కళ్ు లాో పుసులు కట్టర ధారలుగా నీళ్ళు  కారుతూ ఉుంట్వయి  

 రోమాలు / వుంద్టుకలు విరర్మతుంగా పెరిగి చరా ుం ,ఆరోగయ ుం సరిగా ఉుండదు  

 శావ స రటు పెరిగి ,రగుీ కనిింసుూుంద్ధ . 

చిక్సత్స   

 పైరరజిన్ 200 -300 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు  
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 ఆలో ుండజోల్  2. 5  మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు 

 పైరాుంటల్ పామోయ్యట్  250 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు  

 లెవ్మిరల్ 7.5 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు  
 

2. హిమాంకస్ కాంట్లర్టస్:  దీనినే పటర నటరల వాయ ధి  అుంట్వరు  

• ఇవి 1 నుుండ్ద 3 cm పడవు ఉుండ్ద  ఎరుపు రుంగు లో ఉుంట్వయి , ఆగష్యర  నుుండ్ద అకోరబర్ 

మాసాలాో గాల్లో తేమ ఎకుక వై ,ఉషాోద్గత తకుక వైనపుప డ ఆశిసాూయి  

• అబోమేసుం లో 5-25వేల వ్రకు ఉుంట్వయి ,ఒకొక కక ట్ట 0.05mlరకాూనిన  ీలుసాూయి  

జీవిత్ చద్కం : 

ఆడ పురుగులు అిధి  యొకక  పటరలో గుడిీ పెడత్మయి. అవి పేడ వా రా బయట కు వ్చేి   

L1రశ్గా మారత్మయి(l = లారావ  ) .4 నుుండ్ద 7 రోజులాో బయట వాత్మవ్రణుం లోనే L 2 మరియు L 3 

గా మారత్మయి .ఇవి కొనిన  నెలల వ్రకు వాత్మవ్రణుం లో ద్బతుక గలవు.ఈ  లారావ లు గడ్ది చివ్రకు 

చేరుకుని రశువులు మేసి నపుడ పటరలోకి చేరుకుుంట్వయి. 19 నుుండ్ద 21 రోజులాో ఇవి పెరే 

పురుగులుగా మారి గుడనాు పెడత్మయి . 

లక్షణాలు : 

 రక ూ హీనత  

 రవ్డ ,గొుంతు ,ఉరరుం ద్కిుంర నీరు చేరుతుుంద్ధ , 

 బరువు తగుీట  

 విరచనాలు  

 నీరసుం  

 శ్ర్మరుం లో నీట్ట శాతుం తగుీట  

చికితస  

ల్వామిజోల్      -5 -16 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు. 

3.ఈసోఫేగ్లసోటమం కొలంబియాన్ం: 

ఇవి 15 నుుండ్ద 20 mm పడవుుండ్ద  ఆడ పురుగులు మగవాట్ట కుంటే పడవుగా ఉుంట్వయి  

జీవిత చరిద్త : 

రకావ నికి వ్చేి న ఆడ పురుగులు పెరే ద్పేగులాో ద్గుడనాు పెడత్మయి .అవి పేడ వా రా బయట 

వాత్మవ్రణుం లోకి విసరిుాంచ బడత్మయి .బయటకి రాగానే గుడా  L1 రశ్గా మారత్మయి . వారుం 

రోజులాో L 2 ,L 2 నుుండ్ద L3 గా మారత్మయి . L 3 రశ్ 3 నెలల వ్రకు వాత్మవ్రణుం లో ఎటువ్ుంట్ట 

మారుప లు చుంరకుుండా ఉుండ్ద గడ్ది చివ్రకు వ్చేి  రశువు మేసి నపుప డ గడ్దితో పటరలోకి  

వళ్త్మయి .  

• ద్పేగులాోకి వళిు న లారవ  వాట్టని గట్టరగా రటురకొని శ్సాథ వ్రుం ఏరప రుచు కుని రకాూనిన  ీల్ే  పేగు 

గోడలాో చినన  చినన  కురుపుల్న  కల్గిసాూయి. 

• 5 నుుండ్ద 6 వారాలాో ద్గుడనాు పెడత్మయి . 

• ద్పేగుల గోడలు ముంరుంగా తయారయి ఆహారుం జీరుాం కాదు. 

లక్షణాలు  

• జిగురుగా /ఎద్రగా /ఆకురచే గా ఉనన  విరచనాలు సుంభవిసాూయి. 

• జవ రుం,ఆకల్ తగి ీో వ్టుం ,బరువు తగి ీో వ్టుం ,కడపు  నొింప  . 

4. బద్దద పురుగులు: 

 మనీజియా  ఎక్స ప నాస  అనే బదేె పురుగు  వ్ల ావ్సుూుంద్ధ . ఇవి టేపు లాగా ఉుండ్ద,5 -6 మీటరాు 

పడవు ఉుంట్వయి .జీరాాశ్యుం / చినన  ద్పేవులాో శ్సాథ వ్రుం ఏరప రుచు కుుంట్వయి 
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జీవిత్ చద్కము :ద్పాధమిక అిధి మలమ వా రా గుడా బయట రడత్మయి .ఈ గుడాను 

రశాే రాై ట్స  ిుంట్వయి .అకక డ మెట్వెశోరడ్స  గా మారుత్మయి .మేపు మేయనపుడ మెట్వెశోరడ్స  

ను కల్గిన మైట్స  ,ద్పాధమిక అిధి ినన  తరావ త వాట్టలో రరిణిి చుంద్ధన ెరరడ్స  గా 

మారుత్మయి .ఆపై చినన  ద్పేగులలో ,ింత్మూ శ్య నాళ్మ ,శ్కాోమనాళ్య శ్లాో శ్సిథరరడత్మయి . 

వాయ ధి ఎలా వస్తంది : 

బదేె పురుగులు పెరే రశువులాో పెరే ద్రమారకారులు కావు  .ఆహారుం కోసుం అిధి తో ోటీబడే 

అవ్కాశ్ుం కలదు .ఈ ద్కముంలో అిధి శ్ర్మరుంలో వి్రారాథలను విడరల చేసాూయి .అదే విధుంగా 

వాట్ట రరిమాణుం మూలుంగా పేగు కరల్కకు ఆటుంకుం కలుగుతుుంద్ధ . 

లక్షణాలు :పెరే  గా లక్షణాలు ఏమి ఉుండవు. 

6 నెలల లోపు ఉనన  దూడలాో  లో మలబరేకుం,విరచనాలు,రక ూ హీనత ఉుంటుుంద్ధ. 

చిక్సత్స  : 

 ద్పాజీకావ ుంటల్ 3.75 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు . 

 ఆలెో oడజోల్ 7.5 మి.ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు  

 నికాోసమైడ్  
 

5.పొటట జలగ్లు: ేరాంఫీసోటమం సరైా  అన రరాన్న  జీవి కుుంటలు ,చరువుల ద్రకక  తేమ గల 

ద్పాుంతుంలో ,నతూలు,నాచు ఉనన  ద్పాుంత్మలాో రశువుల్న   మేరడుం వ్ల ాఈ వాయ ధి రకుతుుంద్ధ  

జీవిత్ చద్కం: 

 రరిణిి చుంద్ధన రూమెన్ ,రెట్టకుయ లమ్ నుందు ఉుండ్ద అవి విడరల చేసే ద్గుడనాు పేడ వా రా 

బయటకు రుంపుత్మయి .అనుకూల ఉషాోద్గత ,తగినుంత తేమ ఉనన పుప డ ద్గుడా నుుండ్ద 

మిరాస్క్డ్దయుం లారావ  బయటకు వ్సుూుంద్ధ . 

 ఈ లారావ  నీట్ట నతూను చేరి అలైుంగిక ద్రతుయ తప ిూ వా రా  సరక రియాగ మారుతుుంద్ధ .ఈ రశ్లో 

మాధయ మిక అిధి నుుండ్ద బయట రడతుుంద్ధ .గడ్దిని అుంట్టపెటురకొని ఉనన  సరక రియా మెట్వ 

సరక రియాలుగా మారుత్మయి . 

 ఈ రశ్లో ద్పాధమిక అిధి ని చేరి అరరిరకవ  జలగలుగా ఉుంట్వయి .ఇవి డ్దయోడ్దనమ్ 

,ఆబోమేసమ్ వా రా రూమెన్ ,రెట్టకుయ లుంను చేర్మ అకక డ శ్సిథరరడత్మయి .6 వారాల నుుండ్ద 4 

నెలల లోపు ఇవి రరిణిి చుందుత్మయి . 

లక్షణాలు : 

 దురావ సన తో కూడ్దన విరచనాలు . 

 ఒకొక కక సారి గొుంతు ద్కిుంర వాపు . 

 రశువు ద్కుుంగిోవ్డుం ,డీహైద్డే్న్ , 

 ఆకల్ ముంరగిుంచడుం ,రక ూ హీనత,బరువు కోలోప టుం. 

 పాల ఉతప ిూ రడ్దోవ్టుం , 15-20 రోజులాో రశువు చనిోవ్చుే . 

చిక్సత్స  : 

 ఆకిస కాోజనైడ్ 18 మి .ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు  

 హెకాస కాోరోిన్ 20 మి .ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు 

 ల్వామీరల్ 7.5 మి .ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు 

 నికాోసమైడ్ 160 మి .ద్గా /కి .శ్ర్మర బరువు 
 

6.కార్జపు జలగ్లు: ఫేషియోల హెపాటికఅనే రరానన  జీవి నెమరువేయు జీవుల ద్పాధమిక 

అిధి గాను ,నతూలు మాధయ మిక అిధులుగాను కల్గి కాలేయమ నుందు నివ్సిస్తూ  కలుగజేయు 

వాయ ధి  
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జీవిత్ చద్కం : 

 రరిణిి చుంద్ధన ఫేషియోల ింత్మూ శ్య నాళ్మ నుందు నివ్సిసుూ ఉతప ిూ చేసిన ద్గుడనాు 

మలమ వా రా విసరిసాుూుంద్ధ.అనుకూల ఉషాోద్గత మరియు తగినుంత తేమ ఉనన  రరిసిథతులాో 

పరగబడ్ద మీరాస్క్డ్దయుంగా మారుత్మయి. 

 24-36 గుంటలలో ఈ మిరాస్క్డ్దయుం నతూ శ్ర్మరుం లోనికి ద్రవేశిసాూయి.మాధయ మిక అిధి నుందు 

అనేక అలైుంగిక చద్కాలను పూరిూ చేసుకొనిసరక రియా రశ్ను చరి నతూ నుుండ్ద బయటకు 

వ్సుూుంద్ధ.ఇలా బాహయ  ద్రరుంచుం లోకి అడగిడ్దన సరక రియాలు గడ్దిని ఆుంటీ పెటురకొని 

మేట్వసరక రియాలుగా  మారుత్మయి . 

 ఈ రశ్లో ద్పాధమిక అిధిని చేరి అరరిరకవ  శ్ఫా్యక్ గా మారి  పేగు గోడలను ాట్ట కాలేయమను 

చేరుకుుంటుుంద్ధ.కొనిన  అరరిరకవ  జలగలు పరపాటున ఊింరిితుూలు చేరుకుుంట్వయి . 

 కాలేయమను చేరిన జలగలు 45 వారాల లోరల ిరుగుతూ,ఆకారుంలో మారుప లు 

సుంతరిుంచుకొని రరిణిి చుందుత్మయి .ద్పాధమిక అిధి ని చేరుకునన  10-12 వారాలలో 

ద్గుడనాు పెడత్మయి. 
 
 
 
 
 
 
 

ఎలా వస్తంది : 

 రరిణిి చుంరని జలగలు కాలేయమ నుందు ఉనన పుడ వాట్ట గోడలను అుంట్టపెటురకొని 

రక ూద్సావానిన  కల్గిస్తూ  కాలేయపు వాయ ధిని కలుగజేసాూయి . 

 వాయురహత రరిసిథతులు కల్ప ుంచడుం వ్లన శ్కాాష్టస్క్రడ్దయుం న్మవై ద్కియారలకుంగా మారి 

ఇనెే క్షన్ ,నెద్కోట్టక్ హెరటైట్టస్ ను కలుగజేసాూయి. 

  ింతూశ్య నాళ్మలో రరిణిి చుంద్ధన జలగలు అడగిడ్దన తరావ త ద్కానిక్ హెరటైట్టస్ 

కలుగుతుుంద్ధ .శ్పాాసాా  ద్ోటీశ్నాు కాలేయమ నుుండ్ద లకవుత్మయి .ఈ సుంధరభ ుం గా ద్ోటీన్ 

మోత్మదు తగుీతుుంద్ధ.హైో అలుో మినీమియా కలుగుతుుంద్ధ.ఈ జలగలు రక ూుం ీలుే కోవ్డుం 

వ్లన ఎనీమియా కలుగుతుుంద్ధ. 
 

లక్షణాలు : 

 అకూయ ట్ :ఈ రశ్ నుందు రశువు చనిోతుుంద్ధ ,ద్బికి ఉనన ట్టటతాే రశువు ద్కుుంగి ోయి 

ఉుండడుం ,బలహీనుంగా ఉుండడుం ,ఆకల్ ముంరగిుంచడుం,కుంజక్ ట రవ్ తెలగాా ఉుండడుం. 

 కాలేయమ మీర గట్టరగా అద్ధమితే నొింప  కలుగుతుుంద్ధ .ఈ రశ్లో నాసికా రుంద్ాలు,గురమ 

వా రా రక ూమ కారేు కుుంటూ చనిోవ్డుం జరుగుతుుంద్ధ. 

సబ్ అక్యయ ట్ : 

 జలగలు ఉనన  రశువు బరువును కోలోప తుుంద్ధ . 

 కుంజక్ ట రవ్ తెలగాా ఉుంటుుంద్ధ. 

 గొుంతు ద్కిుంర వాపు ఉుంటుుంద్ధ .(బాట్టల్ జా ) 

తీద్వ రశ: 

 కాలేయుంలో జలగల వ్లన పుళ్ళు  ఏరప డ్ద రక ూనాళ్యలు రగిల్ రక ూ ద్సావ్ుం సుంభవిసుూుంద్ధ . 

 మకుక  న్మట్ట వా రా రక ూద్సావ్ుం సుంభవిసుూుంద్ధ . 

 కడపు ఉబోు తుుంద్ధ .  
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 మేత మేయక 7 రోజులాో చనిోత్మయి రవ్డ ద్కిుంర నీరు చేరుతుుంద్ధ రశువులు  రగుీతుుంట్వయి 

ద్కమేణా శ్ర్మర బరువు తగి ీో తుుంద్ధ. 

చిక్సత్స  : 

రశు వైరయ  అధికారి స్తచన మేరకు  ష్టటైకుాంబ్బుండజోల్ తో చికితస  అుంద్ధుంరల్ .  

7.ర్క తపు జలగ్లు: 

• సిరరరమా ఇుండ్దకా అని ింలవ్బడే రరానన  జీవులు నెమరు వేసే జుంతువులను ఆశిుంచి 

ద్పేగుల యొకక  రక ూ నాళ్యలాో గుడనాు పెడత్మయి .ఈ గుడ ా సమూహుం కణుతులాా మారి రగిల్ 

గుడనాు కడపులోకి రుంింసాూయి ,అకక డ నుుండ్ద పేడ వా రా బయటకి విసరిుాంచ బడత్మయి .  

• బయటకి వ్రే క గుడా  నుుండ్ద మిరాస్క్డ్దయుం లారావ  బయటకి వ్సుూుంద్ధ ,ఇద్ధ మాధయ మిక 

అిధి అయిన నతూ ను ఆశిుంచి తరువాి రశ్ గా మారుతుుంద్ధ ,నతూ లో 1 నుుండ్ద 4 నెలలు 

వ్రకు ఆవాసుం ఉుండ్ద  సరక రియా గా మారి బయటకు వ్చేి  ద్పాధమిక అిద్ధ ని చరా ుం 

వా రా కానీ , ఆహారుం వా రా కానీ చేరుకొని జబుో  ని కల్గిసాూయి . ఇలా రశువు ను ఆశిుంచిన 

రరానన  జీవి ద్పేగుల యొకక  రక ూనాళ్యలని చేరుకుని కణుతులను కలుగ చేసాూయి.  

లక్షణాలు  

 రక ూ హీనత  

 బరువు క్షీణిుంచుట  

 మల బరేకుం  

 నీరసుం 

 విరచనాలు  

 కాలేయుం ను పాడచేసాూయి. 

• కాలేయుం పై చినన  చినన  కురుపులు తయారవుత్మయి. 
 

మవ్వ  బుంి వాయ ధి :    

స్థసోట  సోమా నసేల్స అన రరాన్న  జీవి వలన్ వస్తంది  

ఎస్. నేసేల్ నాసికా శ్శే ా్ ా ుం యొకక  రక ూ నాళ్యలలో నివ్సిసుూుంద్ధ మరియు రశువులలో "గురక వాయ ధి" 

కు కారణమవుతుుంద్ధ. మాధయ మిక అిధి  ముంచినీట్ట నతూ ఇుండోపాాన్మరోి స్ ఎకస టసరస్ వా రా 

నెమరు వేసే జుంతువులకు సుంద్కమిసుూుంద్ధ  

లక్షణాలు  : 

నాసికా కుహరుంలో కాలఫవా్ర్ లాుంట్ట పెరుగురల లేా ద్గానుయ లోమా ఉుంట్వయి , ఇవి "గురక" ధవ ని 

మరియు విరర్మతమైన నాసిక  ఉతస రతీో సుంబుంధుం కల్గి ఉుంట్వయి.  

మకుక  నుుండ్ద ద్సవాలు ఉుంట్వయి 

చిక్సత్స   

శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి వారి స్తచనల మేరకు 

  యాుంతీయోమల్న్ , ల్వ్ర్ ముందులు తో   తగు చికితస   

అుంద్ధుంరల్. 
  

న్త్తల నివార్ణ   
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జలగలు  శ్సాథ నికుంగా ఉనన  చోట, నతూల సుంఖ్య ను  తగిుీంచడానికి, ఇనెే కి రవ్ రశ్లతో రచేి క 

బయళ్ు కు సుంద్కమణ లేా అధికుంగా రకిన రచేి క బయళ్కాు రశువుల మేపును  తగిుీంచడానికి 

నివారణ చరయ లు తీసుకోవాల్ .వక రర్ నతూలు నీట్టలో నివ్సిసాూయి (ఉా. ద్రవాహాలు, సరసుస లు, 

కొలనులు, చితూడ్ద నేలలు, నీట్టపారురల మారీాలు, గుుంటలు, చరువులు, నీరు ద్త్మగుట రుంద్ధాలు 

మరలైనవి). నతూ జనాభాను తగిుీంచడానికి రచేి క బయళ్నాు పడ్దగా వుుంరల్ ,మైలు తుతూుం 

ద్ావ్ణమ తో ించికారి చేయాల్ .ఈ చరయ లు ఒక సమయుంలో కనిింుంచే ఇతర రరానన జీవులతో, 

ఉా. కారపాు జలగలు  (ఫాసియోలా హెపాట్టకా, ఫాసియోలా జైగాుంట్టకా) లేా పటర జలగలు  

(పారాుంిరరమమ్ సరైవ ),రక ూపు జలగలు (సిరర  రమా ఇుండ్దకా ) సుంద్కమణలను నిరోధిసాూయి . 
 

32.శిలీస్తనిదయాల వాయ ధులు (ఫంగ్ల్స వాయ ధులు ) 
ఫుంగస్ యూకారియోట్టక్ జీవుల సమూహుంలో ఒకట్ట , ఇుందులో ఈస్రలు మరియు మౌల్ ివ్ుంట్ట 

స్తక్షా జీవులు, అలాగే మనకు బాగా తెల్సిన పుటరగొడగులు ఉుంట్వయి. ఈ జీవులను 

శిలుంద్ధాలుగా వ్ర్మకీరిుంరరు, ఇద్ధ మకక లు మరియు జుంతువుల ఇతర యూకారియోట్టక్ జీవుల  

నుుండ్ద వేరు చేయబడ్దనద్ధ. శిలుంద్ధాల అధయ యనానికి అుంకితమైన జీవ్శాష్టసూమను మైకాలజీ 

అుంట్వరు  
 

1. రింగాా రా్న : 

ఇద్ధస్తైకోఫైట్లన్ వెద్రుకోసమ్ అన్బడే శిలుంద్రయుం వ్లన వ్సుూుంద్ధ . 

రశువులలో సాధారణ చరా  వాయ ధులలో రిుంగావ ర్ా  ఒకట్ట. రిుంగావ ర్ా  అనేద్ధ వాయ ింూ చుందే అుంటు 

చరా  వాయ ధి, ఇద్ధ స్తైకోఫైటన్ వెద్రుకోసమ్, బీజాుంశ్ుం శిలుంద్ధాలను ఏరప రుసుూుంద్ధ.బీజాుంశ్ుం 

పడ్ద వాత్మవ్రణుంలో సుంవ్తస రాలు సజీవ్ుంగా ఉుంటుుంద్ధ. ఇద్ధ రశువులు మరియు మనిషితో సహా 

అనిన  జాతుల క్షీరాలలో సుంభవిసుూుంద్ధ. 

వాయ పిత: వాయ ధి రకిన జుంతువులను  అుంటుకోవ్డుం వ్లన వాయ ింసుూుంద్ధ  

 
లక్షణాలు : 

1. చరా ుం మీర బూడ్దర రుంగు  నుుండ్ద తెలుపు రుంగు గల పుుండా ఏరప డత్మయి . 

2.సాధారణుంగా వ్ృత్మూ కారుంగా మరియు కొద్ధేగా ఎతుూగా ఉుంట్వయి  

3.దూడలలో సాధారణుంగా కళ్ు  చుటూర , చవులపై మరియు వనుక వైపు, పెరే  రశువుల ఛాతీ 

మరియు కాళ్ు లో ఎకుక వ్గా కనిింసాూయి. 

చిక్సత్స : 
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రిుంగావ ర్ా  సాధారణుంగా చికితస  లేకుుండా సవ యుంగా నయుం అవుతుుంద్ధ. ముందులను  నేరుగా 

గాయుం మీర వేయడుం సాధారణ ద్రద్కియ. ముందులు ద్కస్ర లలోకి ద్రవేశిుంచలేవు; ద్సాక ప్ చేయడుం 

లేా ద్బష్ చేయడుం వా రా ద్కస్ర లను తొలగిుంరల్. ద్పాుంగణానిన  కలుషితుం చేయకుుండా వాట్టని 

సేకరిుంచి కాలాే ల్. గాయాలకు కనీసుం రెుండసారాు, మూడ నుుండ్ద ఐదు రోజుల వ్య వ్ధిలో చికితస  

చేయాల్                                                                                                                      1 .వైటేీ ల్ ియొకక  లేరనుం 

(మనిషిలో అథెాట్ యొకక  పాానికి చికితస  చేయడానికి కూడా ఉరయోగిసాూరు)  

ఓరల్ ష్టగ్వసియోఫుల్వ న్ వాడవ్చుే   

నివార్ణ : 

 ఇనెే కి రవ్ శిలుంద్ధాలకు రరాయ వ్రణుం ద్రధాన వ్నరు. రరాయ వ్రణానిన  సరిగీా శుద్భరరిచి, 

 ద్కిమిసుంహారకుం చేసేూనే రిుం్వార్ా  యొకక  ద్రభావ్వ్ుంతమైన నియుంద్తణ జరుగుతుుంద్ధ. 

 స్తరయ రశాి కి గురికావ్డుం మరియు పడ్ద ద్రదేశాలలో రశువులను వుుంచవ్లెను . అలానే 

రశువులు గుమిగూడట్వనిన తగిుీంరల్ .   
 

 అఫోల ోట్లక్సస కోస్థస్: 

వేరుశ్నగ ింుండ్ద ,ద్రిూగిుంజలు ,మకక జొనన లు ,కొబో రి ,స్పలేజ్ ,తవుడ మరలగు ాణా మడ్ద 

రారిాల పై బూజు చేరడుం వ్ల ాఅఫాాట్వకిస న్ వి్రారిాలు విడరలయి ,రశువులకు ద్పాణహాని 

కల్గిసాూయి . 

వాయ ధి లక్షణాలు : 

 ాణా సుంద్గహుంచవు  

 కళ్ు  నుుండ్ద నీరు కారుతుుంద్ధ , కుంట్ట లో పువువ   వేసుూుంద్ధ. 

 కుంట్ట మయ కస్ పరలు రసుపు రచే గా మారత్మయి. 

 కాలేయమ దెబో  ిుంటుుంద్ధ . 

 తొడ ,రి ,జబో లు మరలైన ద్పాుంత్మలాో చరా ుం ఎరుపు రుంగు కల్ ీఉుండ్ద వుంద్టుకలు 

అకక డకక డ రాల్ మచే లు ఏరప డత్మయి. 

 నుయ మోనియా ,రక ూహీనత ,పాల ద్ధగుబడ్ద తగుీతుుంద్ధ ,విరచనాలు ,డీహైద్డే్న్ ఉుంట్వయి. 

నివార్ణ: 

 బూజు రట్టరన ాణా వాడకుం నియుంద్ిుంరల్. 

 ాణా తడ్ద ,తేమకు గురికాకుుండా జాద్గతూరడాల్. 

 ాణా వాడేముందు వేరుశ్నగను ఎుండబ్బట్టర తేమలేకుుండా చూసుకోవాల్  
 
 
 

 

33.దూడలల్ల వాయ ధులు 

A.తెలోవిరోచన్ము(CALF SCOURS): 

లేగదూడలలోఎసక ర్మషియాకోలై(Escherichia Coli) 

అనబడస్తక్షా జీవులువ్లనతెలటా్టవిరచనాలుకలుగజేసిదూడలునీరసరడ్దచనిోవుటజరుగును. 

ఈవాయ ధిఎకుక వ్గా1-10రోజులవ్యసుస గలదూడలకుమరియుపుట్టరన 12-18 

గుంటలతరువాతకూడరావ్చుే ను. ఈ 

వాయ ధినికలుగజేయుస్తక్షా జీవులుదూడద్పేవులలోవుుండను. 

ఈస్తక్షా జీవులుదూడలపేడ వా రామేతను,నీట్టనికలుషితమచేయును. 

అటువ్ుంట్టకలుషితమైననీరుమేతఆరోగయ మైనదూడలుతీసుకొనినపుప డఈవాయ ధిసుంద్కమిుంచును. 
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వాయ ధికార్ణములు:  

1. మిిమీరిపాలుద్త్మగినలేగదూడలలోఅజీరి ూకల్నీపుప డఈవాయ ధినిసుంద్కమిసుూుంద్ధ . 
 

2.జునున పాలుదూడకుసరిగాఇవ్వ నుందున,దూడనుకట్టరవేయుద్రదేశ్మలుశుద్భతలేకోవుటవ్ల

న.  

3. ఆహరoలో మాుంసకృతుూలుింుండ్దరారమేలులేకోవుటవ్లనవిటమిను  "A" 

,ఖ్నిజలవ్ణమలుచూడ్దతోవునన తల్కాిసరిగాఅుంరకోవుటవ్లనఈవాయ ధిదూడలలోఎకుక వ్గావ్

చుే ను. 

వాయ ధిలక్షణములు:  

1. జవ రమ 104-105 డ్దద్ీలఫారన్ హీట్. 

2. పాలుద్త్మగుటకుఇ్రమ లేకోవుట. 

3. దూడనీరసిుంచుట. 

4.తెలవాిరచనాలులేతరసుపురుంగు 

కల్నీవిరచనాలుఅపుప డపుప డనెతుూరుజీరకల్గిఉుండను.  

చిక్సత్స : 

 శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి తగు చికితస  (యాుంట్టియాట్టక్ పౌడర్ ) 

అుంద్ధుంరల్. 

 ెలైను , ల్వ్ర్ ముందులు వాడాల్.  

 జావ్ త్మగిుంచవ్లెను .  

వాయ ధినిరోరకచర్య లు: 

1.  దూడపుటరగానే 2-3 గుంటలలోజునున పాలుద్త్మగిుంరల్.  

2. మూికిచికక ుంకట్టరమట్టరి నకుుండనిరోద్ధుంరల్. 

3. శ్ర్మర బరువుకు తగినటురగా పాలురట్టరుంరల్. (1 ల./10 కి.లో.శ్ర్మరబరువునకు) 

4. దూడలనుకట్టరవేయుద్రదేశ్మలనురరిశుద్భమగాోడ్దగావుుండాల్. 

5. ష్ణర్క  ల్వ్ర్ నూనె 2000 యూనిటాు (1 ఔనుస )  

మరియుఆుంట్టియోట్టకా ుందులుపుట్టరనదూడలకువారుంరోజులవ్రకువాడటముంచిద్ధ. 

B. దూడలల్ల కోరింత్ రగుగ :  

ఫ్యయ రబాక్ట రరియుం నెద్కోోరుం అనే బాయ క్ట రరియా వ్ల ాసుంభవిసాూయి. దూడ డ్దీూరియా కు  రెుండ 

రూపాలు ఉనాన యి. 

 మరట్ట రూరుం  సరవ సాధారణుంగా తీద్వ్మైనద్ధ  న్మట్ట (న్మరు) సుంబుంధిత లక్షణాలు 

చూింసుూుంద్ధ , సాధారణుంగా 3 నెలల కనాన  తకుక వ్ వ్యసుస  ఉనన  దూడలలో 

కనిింసుూుంద్ధ.  

 రెుండవ్ రూరుం సాధారణుంగా పెరే  దూడలలో కనిింసుూుంద్ధ మరియు సవ రపేట్టకను 

ద్రభావితుం చేసుూుంద్ధ, ఈరెుండ రూపాలు ఫ్యయ రబాక్ట రరియుం నెద్కోోరుం అనే బాయ క్ట రరియా వ్ల ా

సుంభవిసాూయి.  

లక్షణాలు  

నోటి సంబందిత్ లక్షణాలు : 

 ద్పారుంభ రశ్లో చుంర వాపు ఉుంటుుంద్ధ  

 న్మట్ట లోరల్ భాగానిన  రరిరల్ుంచినపుప డ దురావ సన మరియు చుంర వాపు చూింసుూుంద్ధ 

ద్పారుంభుంలో ఉషాోద్గత సాధారణుం కావ్చుే  

 శ్ర్మర  ఉషాోద్గత పెరుగుతుుంద్ధ ,రగుీ, ఆకల్ లేకోవ్డుం.  

 శావ స తీసుకోవ్డుం, నమలడుం మరియు మిుంగడుం లో ఇబో ుంద్ధ. 



83 
 

 ఫారిుంజియల్(ద్గసని) ద్పాుంతుం లో వాపు 

 నాలుక, అుంగిల్ మరియు బుగలీ లోరల్ భాగుంలో లోతైన పూతలు.  
 

సా ర్ేటిక సంబందిత్ లక్షణాలు  

 తేమ  మరియు బాధాకరమైన రగుీ .  

 శ్ర్మర  ఉషాోద్గత పెరగటుం ,ఆకల్ లేకోవ్డుం.  

 శావ స తీసుకోవ్డుం, నమలడుం మరియు మిుంగడుం క్రుంగా వుుంటుుంద్ధ . 

 నుయ మోనియా. 

నిరాద ర్ణ  

 దూడ డ్దీూరియా నిరిారణ సాధారణుంగా శ్కినాికల్ లక్షణాల పై ఆధారరడ్ద ఉుంటుుంద్ధ. 

 శ్శేషా్ణా  రర్మక్ష,  ోస్ర-మారరుం వాయ ధి ని నిరిారిుంచగలదు, మఖ్య ుంగా దూడలలోసవ రపేట్టక 

లోసతవ రమే నిరేారణ చేయవ్చుే  . 
 
 

చిక్సత్స  

 వాయ ధి రకిన జుంతువులను వేరు చేయాల్ . 

 ఆుంట్టబయాట్టక్స  వాడట వా రా ఉరసమనుం పుంరవ్చుే ను. 

నివార్ణ 

 ఫ్యయ రబాక్ట రరియుం నెద్కోోరుం రశువుల ద్పేగులు మరియు రరాయ వ్రణుం లో సాధారణుంగా 

నివాసుం ఉుంటుుంద్ధ . అరరిశుద్భమైన రరిసిథతులలో, మేత తొట్టరలు మరియు మరికి బక్ట ా

వా రా సుంద్కమణ చుందుతుుంద్ధ. ఈ వాయ ధి సుంభవిుంచడానికి ో్కాహారుం సరిగా 

లేకోవ్డుం మరియు చినన  దూడలలో ఉనన  ఇతర వాయ ధులు ఉుండట . 

 రశువులు గుమిగూడడానిన  నివారిుంరల్, రశువులను,రరిసరాలను శుద్భరరచడుం 

మరియు ద్కిమిసుంహారకుం చేయడుం వా రా ఈ అుంటు వాయ ధి వాయ ింూని నివారిుంచవ్చుే .  
 

దూడలల్ల న్యయ మోనియ  

రశువులలో  దూడ నుయ మోనియా ఒక ద్రధాన సమసయ . ఇద్ధ బహుళ్ స్తక్షా  జీవుల వ్లన 

సుంభవిుంచుే ను , మరియు ఒకట్ట నుుండ్ద ఐదు నెలల వ్యసుస  గల దూడలలో 

సరవ సాధారణమైన వాయ ధి. 
 

కార్కాలు : హీమోిలస్ రమన స్, ఇనెే రయస్ బోవిన్ రైన్మద్టేకియైట్టస్ (ఐిఆర్), బొవైన్ 

రెసిప రటర్మ సినీస షియల్ వైరస్ (ఆర్ఎస్వి) మరియు పారాఇన్శ్ఫా్యయెుంజా III వైరస్ (ింఐ 3) తో 

పాటు అనేక ఇతర బాయ క్ట రరియా మరియు మైకోపాాసాా  జాతులు మరియు వైరసాు  కారకాలలో 

ఉనాన యి. 

రరాయ వర్ణ కార్కాలు: తకుక వ్ రరాయ వ్రణ ఉషాోద్గతలు మరియు అధిక తేమ మరియు 

పేలవ్మైన వుంట్టలే్న్ వ్ుంట్ట కారకాలు దూడల పై ద్రతేయ క్ష ద్రభావానిన  చూపుత్మయి .  

వాయ ధి రెుండ రకాలు -రద్ఘ మరియు దీర ఘకాల్క  

లక్షణాలు 

 నీరసుంగా ఉుంట్వయి. శ్ర్మర ఉషాోద్గత అధికమగా ఉుంటుుంద్ధ. 

 ఊింరిితుూల దెబో ినడుం వ్ల ాశావ స వేగమగా తీసుకుుంట్వయి . 

 నాసికా ద్సావాలు కారడుం .రగుీ విరర్మతమగా వ్సుూుంద్ధ.  

 ఆహారుం  తకుక వ్ తీసుకోవ్డుం జరుగును . 
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దీర్ఘకాలిక న్నయ మోనియా:  ద్పారుంభుంలో అనారోగయ  రశ్ లేకుుండా ఉుంటుుంద్ధ మరియు మేత 

తీసుకోవ్టుం లో మారుప  ఉుంటుుంద్ధ, కాని కొుంచుం నాసికా ద్సావాలు ఉుండవ్చుే , కొనిన సారాు 

శావ సకోశ్ రటు మరియు రగుీ పెరుగుతుుంద్ధ. 
 

చిక్సత్స  

యాుంటీబయాట్టక్స , యాుంటీ ఇనే ీమేటర్మ ముందులను వాడట వా రా వాయ ధి తీద్వ్త ను తగిుీంచ 

వ్చుే ను . 

నివార్ణ 

మిగత్మ వ్యసుస  రశువులతో పాటు శాలలాో  దూడలను ఉుంచినపుప డ నుయ మోనియాను 

నియుంద్ిుంచడుం క్రుం. మెరుగ్వన యాజమానయ ుం , వుంట్టలే్న్ మరియు దూడల యాజమానయ ుంలో 

తీసుకునన  జాద్గతూలు  అనీన  నుయ మోనియా ద్రమాానిన  తగిసీాూయి, అలాగే దూడలు  పుట్టరన 

మరట్ట 24 గుంటలాోనే తగిన మతూుంలో మద్రుపాలు  త్మగిుంచేలా చరయ లు తీసుకోవాల్ . 

34.దూడల ోషణ 

దూడలకు ఆహార్ము : 

కొల్లస్తసటమ్(జున్నన పాలు/ముద్రుపాలు ): తగినుంత రోగనిరోధక శ్కి ూని పుంరడానికి అనిన  

దూడలు పుట్టరన అర గుంట నుుండ్ద గుంటలలోపు కొలోష్టసరమ్ ద్త్మగిుంరల్ . పుటురకతోనే కావాల్స న 

ద్రిరోధకాలు లేని దూడలకు మతూుం పెరుగుతునన  కాలుంలో నుయ మోనియా మరియు కాఫ్ రక ర్స  

బారిన రడే ద్రమారుం ఉుంద్ధ. ఏదైనా దూడ ఆరోగయ -నిరవ హణ కారయ ద్కముంలో మఖ్య మైన రశ్ 

విజయవ్ుంతమైన కొలోష్టసరమ్-నిరవ హణ కారయ ద్కముం. 

 దూడకు జునున పాలు సమృద్ధిగా  త్మగిుంరల్. 

 దూడలలో రోగ నిరోధక శ్కి ూ పెరుగుతుుంద్ధ. 

 రోజులో 3-4 విడతలు జునున పాలు ఇవావ ల్. 

 జునున  పాలలో మాుంసకృతుూలు, విటమిన్ ఎ , రోగ నిరోధక శ్కి ూ కారకాలు  ఎకుక వ్ శాతుంలో 

వుుంట్వయి. 

 మలబరేకుం రాకుుండా వుుంటుుంద్ధ. 

 దూడ శ్ర్మర బరువులో 10%  జునున  పాలు రట్వర ల్. 

న్టటల నివార్ణ – ద్పాముఖయ త్ : 

దూడలకు పుట్టరనరప ట్ట నుుండే  కాకుుండా తల్ ాగరభ మలో ఉనన రప ట్టనుుండే నటరల నివారణ పై 

రృషిర పెట్వర ల్ . తల్ ా యొకక  చివ్రి గరభ సథ రశ్లో నటరల నివారణ ముందులు రశువైరయ అధికారి 

సలహా మేరకు రట్టరుంరల్. దూడ పుట్టరన తరువాత ఈ ద్కిుంద్ధ సమయాలలో నటరల నివారణ 

ద్త్మగిుంరల్ .  

మరట్ట మోత్మదు  – 7వ్ రోజు  

రెుండవ్ మోత్మదు – 21వ్ రోజు  

1సుంవ్తస రుం వ్రకు నెలకు ఒక సారి  

తరావ త6  నెలలకు ఒకసారి . 
 

న్టటల నివార్ణ – ద్పాముఖయ త్: 

1. సమయానికి నటరల నివారణ ముందులు ద్త్మగిుంచటుం వ్లన దూడలు ఆరోగయ వ్ుంతమ గా 

పెరుగుత్మయి .  

2. సరి అయిన సమయానికి పెయయ లు ఎర కు వ్సాూయి .  
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3. దూడలలో సమయానికి ముందులు ద్త్మగిుంచటమ వ్లన పటర పెరగటుం , చరా మ 

పలుసు బారటమ , వుంద్టుకలు నికక  బొడచుకోవ్టమ ,కుంట్ట పుసులు కటరటమ వ్ుంట్టవి 

నివారిుంచ వ్చుే ను. 

రరిశుద్భ  అంశములు:  

 దూడ శ్ర్మర బరువులో ఖ్చేి తమగా 10% వ్రుకు పాలు ద్త్మగిుంచవ్లెను. 

వెంటిలేషన్: రశుశాలలాోతరచుగా అమాో నియా వాసన వ్సేూ గాల్ వలుతురు ధారాళ్మగా 

వునన టాు చూడాల్ .  

ోషకాహార్ం: దూడలకు సరిోని ఆహారుం ఇవ్వ డుం వ్ల ాదూడల పెరుగురల మరియు వాట్ట 

రోగనిరోధక శ్కి ూ తగుీతుుంద్ధ. 
 

నటరలనివారణ  – ఉరయోగాలు 

• దూడలు ఆరోగయ ుంగాబలుంగా  , చురుకుగాఉుంట్వయి. 

• వాయ ధినిరోధకశ్కి ూపెుంపుందుతుుంద్ధ. 

• శ్ర్మర బరువు తవ రగా పెరుగుతుుంద్ధ. 

• పునరుతప ిూమెరుగీాఉుంటుుంద్ధ. 

• తవ రగాఎరకువ్చేి పరాుత్మయి. 

• చూలుకటురశాతుంపెరుగుతుుంద్ధ. 

• ఈతలమధయ వ్య వ్ధితగుీతుుంద్ధ. 

• దూడలాోమరణాలశాతుంతగుతీుుంద్ధ. 

• దూడలలో విరచనాలు , నుయ మోనియా తగుీత్మయి.  
 

న్టటలనివార్ణ - కొనిన సూచన్లు 

 సుంవ్తస రానికి  3-4  సారాుముందులుద్త్మగిుంరల్. 

 వ్రిాకాలుంలోనటరల నివారణ ఖ్చేి తుంగాచేయాల్.పేడరర్మక్షచేయిుంచి  , తగుముందులువాడాల్. 

 విచక్షణారహతుంగాముందులువాడకూడదు. 

 ద్రతీవిడతఒకరకుంముందులువాడకూడదు. 
 
 

35.జీరాణ శయ సంబంధిత్ వాయ ధులు 
1. కడుపు ఉబో ర్ం 

ఉబో రుం అుంటే రూమెన్లో వాయువు ఎకుక వ్ మతూుం లో ఉతప ిూ 

అవ్వ డుం . ఈ వాయువు జీరదా్కియ యొకక  సాధారణ ద్రద్కియలో భాగుంగా ఉతప ిూ అవుతుుంద్ధ 

మరియు సాధారణుంగా బ్బల్ే ుం్ (నెమరు వేయుట,తేనుపు  ) వా రా ోతుుంద్ధ. ఈ వాయువు 

బయటకి ోనపుప డ  ఉబో రుం ఏరప డతుుంద్ధ.  

ఉబో రుం రెుండ రకాలు.  

1 . గాయ స్ శ్బాోట్ : ఇద్ధ గొుంతు, ఆహార వాహక లో  అడిరడ్దనపుప డ లేా వాయువును బయటకు 

రుంరలేనపుప డ  సుంభవిసుూుంద్ధ.  

2. నురుగుగల ఉబో రుం(ద్ఫాి శ్బాోట్)  : రూమెన్ లో ఆహార రారాథలు పుల్యటుం వ్లన 

తయారయ్యయ  వాయువులు నురుగులో చికుక కొని బయటకు రాలేవు .ఇద్ధ రూమెన్ ద్రవ్మ పైన 

శ్సిథరమైన నురుగు గా మారి  వాయువు విడరలను అడికుుంటుుంద్ధ. ఇద్ధ రలావ్రకు ఉబో రుం 

యొకక  సాధారణ రూరుం.  కొనిన  రకాల కాయజాి రసుద్గాసాల, కాయ ధానాయ లు , అనన మ 

అధికమగా ినటుం వ్లన నురుగు ఏరప డతుుంద్ధ.  
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లక్షణాలు : 

 ఎడమ ఉరరుం పుంగుతుుంద్ధ ఇద్ధ రలా సప ్రమైన సుంకతుం. ఒకోక సారి రశువు ఆకసిా కమగా 

మరణిసుూుంద్ధ . 

 సాధారణుంగా నొింప , అసౌకరయ ుం మరియు పటర బాగా ఉిో  వుుంటుుంద్ధ . 

 ఉబో రుం అభివ్ృద్ధి చుంద్ధన 15 నిమిష్ణలాో మరణుం సుంభవిసుూుంద్ధ. 
 

నిరాధ ర్ణ : 

1. పైన వివ్రిుంచిన శ్కినాికల్ లక్షణాల ఆధారమగా  

2.రటరమైన రచేి క బయళ్లాో మేింనపుడ  

చిక్సత్స  

 గాయ స్ శ్బాోట్ కోసుం  కడపు గొటరుం పెటరడుం వా రా  గాయ స్ ఉబో రుం ని తగిుీంచచుే . గాయ స్ 

విడరలయాయ క, ఆటుంకానికి కారణుం వతకాల్.కడపు గొటరుం వా రా వాయువు బయిటకు 

ోవ్టమ వ్లుంబ గాయ స్ ఉబో రుం నుుండ్ద ఉరశ్మనుం లభిసుూుంద్ధ. 

 కొనిన  సారాు ఒక ద్టోకార్ మరియు కాయ నుయ లా రుమెన్ వైపుకు గుచుే త్మరు, ఇద్ధ చివ్రి 

ద్రయతన ుంగా మాద్తమే ఉరయోగిుంరల్. 

 నురుగు ఉబో రుం కోసుం, నురుగును చరరగొటేర యాుంటీోమిుం్ ఏజెుంటనాు కడపు గొటరుం 

వా రా ఇవావ ల్. ల్నీస డ్ ఆయిల్ మరియు టరెప ుంటైన్ ఆయిల్  వ్ుంట్టవి  ద్రభావ్వ్ుంతుంగా 

ఉుంట్వయి కాని సమరథవ్ుంతమైన మోత్మదు రలా తకుక వ్గా ఉనన ుందున శ్బాోటోస్క్ల్  వ్ుంట్ట 

ద్ావ్కాలను న్మట్ట వా రా ఇవావ ల్.నురుగు ఉబో రుం సుంభవిుంచినటయాితే, ఆ రచేి క 

బయళ్ు లోని అనిన  రశువులను వుంటనే తొలగిుంచి, అధిక ఫైబర్ డైట్ (ఎుండగడ్ది లేా గడ్ది) 

లో ఉుంరల్. 

నివార్ణ: 

 కాయ ధానాయ లను తగు మోత్మదు లో (5 కిలో ) మేపాల్. 

 ాణాలో ీచు రారథమ 15 -18 శాతమ ఉుండేలా చూడాల్ . 

  రచేి క బయళ్ళు  తడ్దగా ఉనన పుప డ వాట్టని మేరకూడదు . 
 

2.అబోమాసమ్  డిసేూ సాోె ంట్  

అబోమేసమ్ (లేా నిజమైన కడపు) సాధారణుంగా ఉరరుం యొకక  

కుడ్దవైపున జిఫాయిడ్ కారి రలేజ్ వనుక  ఉుంటుుంద్ధ, కానీ వాయువుతో నిుండ్దోయి రూమెన్  

పైభాగానికి పెరుగుతుుంద్ధ, అద్ధ ‘శ్సాథ నద్భుంశ్ుం’ అయినపుప డ  అబోమేసమ్ కుడ్ద (ఆర్డ్దఎ) కనాన  

ఎడమ (ఎల్డ్దఎ) కు శ్సాథ నద్భుంశ్ుం చుందే అవ్కాశ్ుం ఉుంద్ధ. 

కారకమ :  

 సాధారణుంగా రశువులు ఈనిన  తరావ త రలావ్రకు సుంభవిసాూయి. చూడ్ద సమయుంలో 

గరాభ శ్యుం అబోమేసమ్ను శ్సాథ నద్భుంశ్ుం చేసుూుంద్ధ, తావ రా ఈనిన  తరావ త అబోమేసమ్ 

ాని సాధారణ శ్సిథి కి ిరిగి వళా్యల్, కానీ కొనిన సారాు శ్సాథ నద్భుంశ్ుం చుందే ద్రమారుం 

పెరుగుతుుంద్ధ. 
 

లక్షణాలు 

 ఆకల్ లేకోవ్డుం. 

 పాల ద్ధగుబడ్ద తగుీతుుంద్ధ. 

 నెమరు వేయుట తగి ీో వ్డుం . 

 తేల్కపాట్ట విరచనాలు 
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చిక్సత్స  

చికితస కు అబోమేసమ్ను ాని సాధారణ శ్సిథి లోకి మారే డుం అవ్సరుం. 

శ్ష్టసూచికితస  చేయవ్చుే , అయితే ఎలపాుప డ్య అవ్సరుం లేదు. రోల్ుం్ రరేిని  

ఉరయోగిుంచవ్చుే . 

నివార్ణ 

 ఈనిన మరట్ట మూడ నెలలాో  పడ్ద రారాథలు మేత లో ఎకుక వ్ ఉుండేటటాు   చూసుకోవాల్. 

 రశువులు ఈనే సమయుంలో  అధిక బరువు ఉుండకూడదు   

 ముంచి నాణయ మైన మేతతో పాటు అధిక నాణయ త గల ాణా కు  ద్పాధానయ త  ఇవావ ల్ ; 

 ాణా కుంటే సుంపూర ామిద్శ్మ ఆహారానికి ఎకుక వ్ ద్పాధానయ త ఇవావ ల్.  

 ఒట్టరో యిన మరియు ఈనిన మరట్ట మూడ నెలలాో  తీసుకునే ఆహారమ లో మారుప లను 

తగిుీంచుండ్ద. 

 ఆవు కు సౌకరాయ నిన  పెుంచి, ఒిూడ్దని తగిుీంరల్. 

 3.సాధార్ణ అజీర్ణం:  

 సాధారణ అజీరుాం సాధారణుంగా రూమెన్ యొకక  ీహెచ్లో 

ఆకసిా క మారుప తో సుంబుంధుం కల్గి ఉుంటుుంద్ధ, అనగా కారోో హైద్డేటాు వేగుంగా పుల్యడుం 

వ్ల ారూమినల్ ింహెచ్ తగడీుం లేా రూమేన్ యొకక  కరల్కలు తకుక వ్గా వుుండట  మరియు 

తీసుకునన  ాణా కుళిాో వుట వ్లన  రూమినల్ ీహెచ్ పెరుగురల వ్ుంట్ట మారుప ల వ్లన 

రావ్చుే ను .రూమెన్ రనితీరును దెబో తీసే జీరిుాంచుకోలేని ాణా  అధిక మతూుంలో చేరడుం 

వ్ల ా,ధానయ ుం అధికుంగా ినడుం వ్ల,ా రోజువార్మ ాణా ఆకసిా కమగా మారే టుం వ్లన , స్పలేజ్ 

అధికుంగా తీసుకోవ్డుం వ్లన  కూడా ఇద్ధ సుంభవిసుూుంద్ధ. 

లక్షణాలు : 

 మేత మేయదు . 

  పాల ఉతప ిూ తగుీతుుంద్ధ .  

 రూమెన్ గట్టరగా వుుండ్ద కరల్కలు తగుీత్మయి . 
 

 పేడ  సాధారణుంగా రలుచగా ఉుండ్ద మరియు దురావ సన కల్గివుుంటుుంద్ధ . ఒకొక కక సారి 

పారుడ  ఉుంటుుంద్ధ .  

నిరాద ర్ణ :ద్రవ్ుం యొకక  సేకరణ మరియు pH కాగితమ రర్మక్షల వా రా రోగనిరిారణ 

నిరిారిుంచబడ్దుంద్ధ, ఇద్ధ అసాధారణమైన pHలో (<6 లేా> 7), రూమెన్ ద్ోటోజోవా సుంఖ్య  బాగా 

తగి ీోతుుంద్ధ. 

చిక్సత్స :  

 అజీరి ూ కారక ఆహార రారాథలను మేత నుుండ్ద వేరు చేయాల్ . 

 రూమెన్మటోరిక్స  (ఉా., నక్స  వోమికా, అలుాం, ట్వరార ర్ ఎమిట్టక్,) వ్ుంట్టవి వాడాల్.  

 ఎకుక వ్ యూరియా లేా ద్ోటీన్ తీసుకునన టయాితే, రుమెన్ PH ను సాధారణ రరిసిథి కి ిరిగి 

రావ్డానికి వనిగర్ (ఎసిట్టక్ యాసిడ్) ఇవ్వ వ్చేు .  

 రూమినల్ స్తక్షా జీవుల సుంఖ్య  లేారనితీరు తగితీే, ఆరోగయ కరమైన ఆవు నుుండ్ద 4–8 లటర ా

రూమినల్ ద్ావ్కానిన  ( Ruminal Cud) వాయ ధి ద్గసూ రశువునకు ఇవ్వ వ్చుే ను.  

 డీహైద్డే్న్ కు గురైన  రశువునకుఎలష్టకోరలైట్ మరియు యాసిడ్-ేస్ అసాధారణతలను 

సరిచేయడానికి ఓరల్ లేా ఇుంద్ట్వవీనస్ ఎలష్టకోరలైట్ ద్ావ్ణాలు అవ్సరుం కావ్చుే , 
 

36.ద్రతుయ త్ూ ిత సంబంధ వాయ ధులు 
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1 . ద్ూసెలో్లస్థస్  (ఈస్కు ోవువాయ ధి.)BRUCELLOSIS(Bang’s Disease or Contagious Abortion) 

ద్బూెలాోసిస్ అుంటువాయ ధి. ఈవాయ ధిద్బూసిలాా జాి స్తక్షా జీవులవ్లనసుంభవిుంచును. 

వాయ ధిఅనిన రకమలరశువులకుమనుష్యలకుకూడాసుంభవిుంచును. 

1.ఆవు , గుద్రాలలో = ద్బూెలాా  అబారరస్  

2.రుందులు = ద్బూెలాా స్తయిస్  

3.గొద్రెలు = ద్బూెలాా ఓవిశ్  

4. మేకలు : ద్బూెలాా మేల్ట్టనిస స్  

వాయ ధికలుగ్విధాన్ము: 

కలుషితమైననీరుమేతరశువుతీసుకొనన పుప డవాయ ధినికలుగుచేయుస్తక్షా జీవులుశ్ర్మరుంల్ో్చేరి

వాయ ధినికల్గిుంచును. ఎరలోవునన రశువులనుాట్టుంచునపుప డఈవాయ ధినికల్గినకోడెలు 

(ఆబోతులు) వీరయ మ వా రాసహజ సుంరరక ుంవ్లనసుంద్కమిుంచును. ఈవాయ ధిఈగలు, 

ిండదులు వా రాకూడసుంద్కమిుంచును. 

వాయ ధిలక్షణములు: 

1. ఆబోతులలో వ్ృ్మాలు లో  వాపులు.  

2. క్టళ్ళు నొపుప లుకల్గిరశువులుఅనారోగయ ుంచుందును.  

3. పాలుతగి ీో వును.  

4. జవ రమవ్చుే ను, 

5. ఆకల్ముంరగిుంచును, రశువునీరసిుంచును. 

6. రశువులలోద్రతుయ తప ిూకినిరోరమకలుగును. 

7. గరాభ శ్యమచడ్దోయిరశువుగొడిమోతుగామారిోవును. 
 
 

 

 
 

8. చూడ్దరశువులలోగరభ ద్సావ్మకలుగును. ఈగరో ద్సావ్మ 6 లేక 7 

నెలలుచూడ్దసమయమలోజరుగును. 

9. మేకలు,గొద్రెలు మరియు రుందులలో గరభ ద్సావ్మకలుగును 

వాయ ధినిరాద ర్ణ: 

2. వాయ ధి లక్షణాల వా రా.  

3. పాలరర్మక్ష వా రా.  

4. స్క్రుంరర్మక్ష వా రా.  

5. గరో ద్సావ్ద్రవ్మరరిక్ష. 
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చిక్సత్స : శ్సాథ నిక రశు వైరయ  అధికారి ని సుంద్రద్ధుంచి తగు చికితస   (ష్టెరో ర  పెనిస ల్నా్ )  అుంద్ధుంరల్. 
 

వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

1. ఆవులులేకగేదె లుఈనుకాలమలోరరిశుద్భమైనరశువులశాలలోవుుంరల్.  

 2. రశువులముంరలోనిరశువులకుద్బూసిలాావాయ ధిరరిక్షచేయాల్. 

3. వాయ ధికల్గినరశువులనుముంరనుుండ్దతొలగిుంచివాట్టనినాశ్నమచేయాల్. 

4. ద్కొతూగాకొనన  రశువులనువాయ ధినిరిారణచేసిగానిముంరలోకలురకూడదు.  

5. రశువులముంరలోఎకుక వ్శాతుం (5%) వాయ ధికల్గినరశువులువునన పుప డ 6-8   

నెలలుమధయ వ్యసుస గల ఆడ పెయయ  లనిన ట్టకికాఫ్ హూడ్స ీకాలనువేయిుంరల్ . 

6. వాయ ధినిరోధకశ్కి ూకిగానుఆరోగయ కరమైనరశువులకుటీకాముందులనుచేయిుంరల్. 

7. ఈవాయ ధిరకినరశువులపాలనుుండ్దవాయ ధిద్కిమలుమనుష్యయ లలోవాయ ధినికలుగు 

చేయును 
 
 

2 . విద్బియోస్థస్: 

విద్ియోసిస్ అనేద్ధ రశువుల యొకక  మఖ్య మైన  లైుంగిక సుంబుంధ అుంటువాయ ధి. ఇద్ధ 

వ్ుంధయ త్మవ నికి మరియు గరభ ద్సావ్ుం జరగట్వనికి ఒక కారణుం. 

కార్కం: 

 విద్ియోసిస్ కాయ ుంింలోబాక రర్ ీటస్ అనే బాక్ట రరియుం వ్ల ాసుంభవిసుూుంద్ధ మరియు ఈ వాయ ధి  

రకిన ఆబోతుల సహజ సుంరరక మ  వా రా వాయ ింూ చుందుతుుంద్ధ  

 వాయ ధి రకిన తరావ త, ఒక ఆబోతు లక్షణాలు లేని వాయ ధి వాహకమ గా  మిగిల్ోతుుంద్ధ. 

రోగనిరోధక శ్కి ూ తకుక వ్గా వునన  ఒక ముంరలో వాయ ధి ద్రబల్నపుప డ, ఈ వాయ ధి వేగుంగా 

వాయ ింసుూుంద్ధ. 

 చూడ కటుర శాతమ రడ్దోత్మయి.  

  వాయ ధి శాశ్వ త వ్ుంధయ త్మవ నికి ారితీసుూుంద్ధ. 
 
 

వాయ ధి లక్షణాలు 

1. 4 -5   నెలల చూడ్ద రశువులకు గరభ ద్సావ్మ జరుగును .  

2. ఈతల మధయ  కాలమ పెరగతుుంద్ధ . 

3. వ్ుంధయ తవ మ  

నిరాధ ర్ణ :వాయ ధి రకిన రశువుల గరాభ శ్య ద్సావాలను రర్మరుంచుట వా రా మరియు , రక ూమను 

రర్మరుంచుట  వా రా ఈ వాయ ధి నిరిారిుంచబడతుుంద్ధ. 

చిక్సత్స :  

1. రశు వైదుయ ని సలహా మేరకు యాుంట్ట బయాట్టక్ ముందులను వాడవ్లెను . 

నివార్ణ: 

 వాయ ధి నిరిారణ జరిగిన రశువులను ముంర నుుండ్ద వేరుచేయవ్లెను.  

 కొతూగా కొనుగోలు చేసిన ఆబోతులను తగు రర్మక్షలు చేసి వాయ ధిని గురిూుంచవ్లెను .  

3 .లె రోస్పప రోసిస్:  

ఇద్ధ లె రోసిప రా జాికి చుంద్ధన బాయ క్ట రరియా వ్ల ావ్సుూుంద్ధ.  

వాయ ధి కారకమ  : లె రోసిప రా ోమోనా 
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లక్షణాలు : 

 అధిక జవ రుం, రక ూహీనత, ఎద్రట్ట మూద్తుం, కామెరాు మరియు కొనిన సారాు మూడ నుుండ్ద ఐదు 

రోజులలో మరణుం. 

 2 -3 నెలల చూడ్ద కాలమలో గరభ ద్సావ్ుం జరుగును . 

 రశువుల ముంర లో ఒకసారి అధిక మతూమలో గరభ  ద్సావ్మ జరుగును .  

 పాల్చేే  ఆవులు తకుక వ్ పాలను ఉతప ిూ చేసాూయి.  

 పాడ్ద రశువులలో పునరుతప ిూ సమసయ లు సుంభవిుంచును. 
 

చికితస  

 లె రోసిప రోసిస్ ఉనన  జుంతువులకు యాుంటీబయాట్టక్ ముందులు వాడాల్ .  

నివార్ణ : 

 వాయ ధి వాయ ింూ చుంరకుుండా ఉుండట్వనికి రకిన జుంతువులను ఇతరుల నుుండ్ద వేరుచేయాల్. 

 ద్రసారానిన  తగిుీంచడానికి నిరవ హణ రరితులు ఎలుక మరియు ింలాుల  నియుంద్తణ, 

కలుషితమైన నీట్ట ద్రవాహాలు మరియు చరువుల చుటూర   కుంచ వేయడుం.  
 

గ్రా్ కోశ వాయ ధులు : 

1. అనీస్తషటం:  రశువు ఎరకురాకోవ్ట్వనిన  అనీష్ట్రుం అుంట్వరు. రశువు ఆరోగయ ుం రరిసిథి , 

వాత్మవ్రణ ద్రభావ్ుం, హారాో నుల ఉతప ిూ లో తేడాలు, రశువు ో్ణ లో హెచుే తగుీలు  

వ్ుంట్ట అనేక కారణాల వ్లన రశువు సకాలుం లో ఎరకు రాకుుండా వుుంట్వయి. 

నివారణ: 

i)రశుో్ణ పై ద్రతేయ క ద్శ్రి తీసుకోవాల్. విటమిన్ ఏ, డ్ద, ఇ లను ఇుంజక్షన్ రూరుం లో 

ఇవావ ల్. 

ii) ఖ్నిజ లవ్ణ మిద్శ్మమను తగు మోత్మదులో రశువుకు సరఫరా చేయాల్. 

iii)హారాో నుల లోపానిన  సరిద్ధాేల్. 

2. ఎండోమెస్తటైెటటిస్:   రశువు గరభ కోశ్ుం వాచిోయి, యోని నుుండ్ద చీమ బయటకు 

కారుతుుంద్ధ. అుందువ్లన రశువులకు ఎనిన సారాు వీరయ ానుం చేసినా చూలు కటరవు.  

కార్ణాలు:సుఖ్వాయ దులునన  ఆబోతులు/ దునన లతో ాట్టుంచుట, రశువులు 

ఈసుకుోవ్టుం, మావి వ్ుంట్ట సమసయ లు  వ్లన ఈ వాయ ధి వ్సుూుంద్ధ. 

లక్షణాలు: గరభ కోశ్ుం రరిమాణుం పెరిగి వుుంటుుంద్ధ. యోనినుుండ్ద చీమ తో కూడ్దన ద్సావాలు  

కారుతుుంట్వయి. రశువు ిరిగి పరాుతుుంద్ధ. 

 చిక్సత్స :  

i) తీద్వ్తని బట్టర అుంట్టబయోట్టక్స  చికితస  3-5 రోజులు చేయిుంరల్. చికితస  సమయుం లో  

    రశువులు ఎరకు వ్చేి నరప ట్టక్ట వీరయ ానుం చేయకుుండా విద్శాుంి ఇవావ ల్. 

ii) యోని వా రా వ్చేే  ద్సావాలను సేకరిుంచి ద్రయోగశాలలో అుంట్టబయోట్టక్ ెనిస విట్ట ట్టసుర   

చేయిుంచి ఫల్తనుసారుం అుంట్టబయోట్టక్స  తో చికితస  చేయిుంరల్. 

3 .స్థస్థటక్ అండాశయాలు: 
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ఆవులలో , గేదెలలో అుండాశ్య ఉరరితలమ పై నీట్ట ితుూలు ఏరప డట ను 

సిసిరక్ అుండాశ్యాలు అుంట్వరు . హారాో నుల ద్రబావ్మ వ్లన అుండాశ్యమ నుుండ్ద అుండమ  

విడరల ఆగిోతుుంద్ధ . దీని వ్లన  చూడ కటుర శాతమ తగి ీో తుుంద్ధ .  

లక్షణాలు: 

1. అసమతులయ  ఋతుచద్కమమఖ్య  లక్షణమ .  

2. రశువు ఎర కు రాదు . 

3. అధిక లైుంగిక ఉద్దేకమ , నిమేో మానియా.  

4. శ్ రరిల్టీ హుంప్  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 చిక్సత్స : 

 ద్పారుంభుంలో, సతవ ర  చికితస  రలా మఖ్య ుం ఎుందుకుంటే ితుూలు వాట్టకవే 

నిరాూ ల్ుంచబడవు. 

 ఇుందులో ో్క మరియు జీవ్ద్కియ రుగా తల ద్ధదేుబాటుకు  లేా సాధారణ హారాో న్ 

సమతులయ తకు  ారితీసే హారాో న ాచికితస  చేయవ్లెను  . 
 

నివార్ణ:  

సరైన ో్కాలు మేత లో ఉుండేటటాు జాద్గతూ వ్హుంరల్ . నెగట్టవ్ ఎనర్మ ాబాలన్స  ను గమనిస్తూ  

వుుండాల్ . 
 

4 . మాయవేయకోవటం :  

కార్ణాలు: సాారణుం గా  ఈసుకు ోయిన , నెలలు నిుండక ముందే  ద్రసవిుంచిన 

రశువులాో  కనరడతుుంద్ధ . ద్బూెలాోసిస్, ల్స్క్రరియోసిస్, విద్ియోసిస్  వ్ుంట్ట 

అుంటువాయ దులలో , ఇతర  కారణాల  వ్లన రశువులు ఈసుకుోత్మయి. ఈనిన తరువాత 

ద్రికూల రరిసిూతులలో గరోభ కోశ్ చలనాలు లేకోవ్టుం వ్ల ా మాయ బయటకు రావ్టుం 

ఆలసయ ుం అవుతుుంద్ధ . సరైన ో్ణ లేకోవ్టుం వాళ్ు  కూడా మాయ బయటకు రావ్టుం 

ఆలసయ ుం అవుతుుంద్ధ. 

లక్షణాలు : 

మాయ పూరిూగా రడక వేలాడను .  

రశువు అసహనమగా  వుుండను  

జవ రమ , మేత మేయదు  

చిక్సత్స :  

1. రిపాాుంట, ఏకాస పార్ వ్ుంట్ట ముందులను ినిింుంరల్. 
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జాద్గ్త్తలు : 

 దూడను తల్ ారగరీ పాలకు చేరిక చేసి పాలు త్మగునటాు చేయవ్లెను. 

 ఈనిన 24 గుంటల తరువాత మయ రడనిచో రశు వైదుయ ని సుంద్రద్ధుంచవ్లెను.  

 రరిసరాలను రరి శుద్భమగా వుుంచవ్లెను .  

నివార్ణ : 

 చూడ్ద రశువునకు నిరుంతరమగా ో్క మిద్శ్మానిన  , లవ్ణ మిద్శ్మమానిన  ఇవ్వ వ్లెను .  

 కాల్యిుం , Vit a  , ఫాసే రస్ ఇుంజెక్షన్ ద్కమమ తరప కుుండా ఇవ్వ వ్లెను .  

 

 

5 .  ఈన్లేకోవడం: రశువు ఈనలేక ోవ్ట్వనిన   డ్దరరకియా అుంట్వరు.  

సాధారణమగా ముంరరి రెుండకాళ్ళు  ముందు వ్చేి   పైనతల వుుండే భుంగిమలో 

దూడసులభుంగా ఈనుతుుంద్ధ. వేర భుంగిమలో దూడ ఉనన ట్టటతాే సమీర రశువైదుయ నిన  

సుంద్రద్ధుంరల్. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

37.పొదుగువాపు/ MASTITIS OR MAMMITIS: 

పదుగువాపుఅనిన రకమలరశువులలోయాజమానయ  లోరమలు వ్లన 

వ్చుే ను. అధికపాల్చుే ఆవులు, గేరలలోవ్చుే మఖ్య మైనవాయ ధి. ఈవాయ ధివ్లనపాలఉతప ిూ 

10-12% వ్రకుతగుీను. 

పదుగునకుఅజాద్గతూవ్లనగాయమతగిల్నపుప డదూడకొరుకుటవ్లనరశువును ఉనన  

ద్రదేశ్మరరిశుద్భతలేకోవుటవ్లనరశువునకుసరిఅగుద్రకక లేకోవుటవ్లనఎకుక వ్వేడ్ద, 

చల్కిోదుగునుగురిచేయుటవ్లనపాలుపూరిూగాింతకనపుప డస్తక్షా జీవులుపదుగులోచేరిపదు

గువాపుకలుగచేయును. 

పొదుగువాపుఈద్క్సంరసూకా్ష జీవులవలన్సంద్కమించున్న. 

ష్టెరో ర కోకై , శ్ రఫైలోకోకై ,ఇ-కోల్ . 

పొదుగువాపుర్కములు: 
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1. అకూయ ట్ మాెటరట్టస్ (Acute Mastitis)  

2. ద్కానిక్ మాెటరట్టస్,(Cronic (Mastitis)  

3. ఫుంగల్ మాెటరట్టస్,( Fungal Mastitis ) 

4. గాుంద్ీనసాా ెట రట్టస్,(Gang renous Mastitis )  

 5. అలరికాాా ెట రట్టస్ ( Allergic Mastitis)  

వాయ ధిలక్షణములు: 

1. పదుగువాచుట, జవ రుం,  

2.పదుగులోఒకభాగమలేకఅనిన భాగమలుఎద్రగావాచివేడ్దగాఉుండ్దరశువు 

బాధరడచుుండను. 

3.పాలలోచినన చినన గడిలు , పాలు సాుంద్రత మారి మరేలు గా కనిింుంచును. 

4 .కొనిన సమయమలలోపాలురక ూమవ్రమాకల్గి వుుండను .  

5 .దీర ఝవాయ ధినుందుపదుగుగట్టరరడ్దరశువుకుబాధలేకుుండాఉుండ్ద. పాలురావు., 

6 .మరికొనిన ుంట్టలోచనుమనలుగడలిేరప డను (బలరమలవ్లె) పాలుతగుీట,  

విరుగుట, జరుగును. గడిలురగిల్చీమకారును. 

గాుంద్ీనసాే ెటరట్టస్ (Gangrenous Mastitis): 

ఈవాయ ధిలోపదుగుచలగాాఉుండను,వాయ ధిరకిన 3-4 

రోజులలోపదుగునీల్రుంగుగామారును. సామానయ ుంగాఅనిన చనున లకుఈవాయ ధివ్చుే ను. 

కోనిన సమయాలలోచనన లువ్యడ్దోవుటసుంభవిుంచును. 
 
 

ఫుంగల్ మాెటరట్టస్(Fungal Mastitis): 

ఇద్ధతీద్వ్మైనపదుగువాపుకలుగుచేయును. 

పదుగుఒకభాగమలేకఅనిన భాగమలకువాయ ధిరకును. పదుగుగట్టరరడ్దపవును.పాలలాో గడలిు 

కల్గి (విరిగిోయి)  ఉుండను. పాలునీరుగామారును. 
 

అలరిజకాా సైెటటిస్,(Allergic Mastitis): 

 దీనివ్లనపదుగునకుచనులకుఆకసిా కుంగావాపులువ్చుే ను.  

 ఇద్ధఎకుక వ్గానాటు గేరలలో , సుంకరజాిఆవులలోవ్చుే చుుండను. 

ఎకుక వ్గామరట్టఈతలోవ్చుే ను. కొనిన సమయమలలోపాలుింతుకుచుుండగానేవ్చుే ను. 
 

 
 

లక్షణాలు : 

సిరమ లు వాచి , పుుండా ఏరప డత్మయి .  

వై యా నికి సప oద్ధుంచదు .  

వాయ ధినిర్ణయం:  

1. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర.  

2. పాలనురర్మరుంచుటవ్లన. . 

3.పాలనులేబరటర్మరరిక్షచేయుటవ్లన 
(antibiotic Sensitivity test) 

చిక్సత్స : 

1. పదుగు లోరల్కి ఇచేే  ముందులుతో  ( ఇుంద్ట్వ మామరి యాుంటీ బయట్టక్ ముందులు రశు 

వైదుయ ని స్తచన మేరకు వాడాల్ ) 
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2. రశు కుండకు , ఇుంద్ట్వ వీనస్ ముందులతో వైరయ  అధికారి స్తచన మేరకు చికితస  అుంద్ధుంరల్  

వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

1. పాలుింతుకునపుప డచేతులనుయాుంటీ ెింరక్ ( kmno4 1:1000 )లో్నుతోకడగవ్లెను.   

2. పాలుింతుకుటకుముందుతరువాతపదుగునుశుద్భమగాకడగాల్. రరిశుద్భమైన గుడితో 

తుడవ్వ్లేను.    

3. పాలుింతుకునపుప డదూడపాలుద్త్మగునపుప డపదుగునకుగాయమలేరప డకుుండజాద్గతూరడా

ల్. 

4. పదుగువాపువునన వాట్టనివేరుచేసిచికితస చేయిుంరల్. 

 5.రశుశాలలనురరిశుద్భమగావుుంరల్ 
 

38.జీవ ద్క్సయ సంబంధ వాయ ధులు 
 

1.ఆమో జనిత్ అజీరిత : 

రూమెన్ అసిడోసిస్ రశువుల జీవ్ద్కియ వాయ ధి.రూమెన్ యొకక  pH 5.5 

కనాన  తకుక వ్కు రడ్దోయినపుప డ (సాధారణుం 6.5 నుుండ్ద 7.0 వ్రకు) అసిడోసిస్ సుంభవిసుూుంద్ధ. 

రలా సుంరరాభ లాో ీహెచ్ మరిుంత తకుక వ్గా రడ్దోతుుంద్ధ. ీహెచ్ తగడీుం రెుండ ద్రభావాలను 

కల్గి ఉుంద్ధ.  

1.రూమెన్ కరలకుుండా, అటోనిక్ అవుతుుంద్ధ. ఇద్ధ ఆకల్ మరియు ఉతప ిూని తగిసీుూుంద్ధ . 

2.రూమెన్ యొకక  ఆమాతవ ుం యొకక  మారుప  రూమెన్ లో వునన  స్తక్షా జీవుల సుంఖ్య  ను తగిసీుూుంద్ధ 
,   

3 . పెరిగిన ఆమాుం రుమెన్ గోడ వా రా ద్గహుంచబడతుుంద్ధ, ఇద్ధ జీవ్ద్కియ అసిడోసిస్ కు 

కారణమవుతుుంద్ధ, ఇద్ధ తీద్వ్మైన సుంరరాభ లాో ష్ణక్ మరియు మరణానికి ారితీసుూుంద్ధ. 
 

కార్కము: 

 అసిడోసిస్ యొకక  ద్రధాన కారణుం అనన ుం మరియు ఇతర తృణధానాయ లు వ్ుంట్ట వేగుంగా 

జీరమాయ్యయ  కారోో హైద్డేట్ లను ద్రమారవ్శాతుూ అధిక మతూమలో సుంద్గహుంచడమ .  

 ింుండ్ద రారాథలు తవ రగా ఫెరెా ుంట్ అవ్వ టమ వ్లన రశువులను వి్ పూరితమ చేసుూుంద్ధ 

.  తీద్వ్మైన అసిడోసిస్, మరణానికి ారితీసుూుంద్ధ.  

లక్షణాలు 

 రశువులు మేత ినవు , నెమరు వేయవు . 

 రూమేనా్మ కరల్కలు తగి ీో త్మయి . కడపు నొింప  , రళ్ళు  కొరకడమ, కాళ్ళు  తనున కొనుట  

కనిింసాూయి . 

 నలగాా మూయ కస్ తో కూడ్దన విరచనాలు వుుంట్వయి . 

 మూద్తమ శ్సూుంిుంచి , మట్టర తడ్ద ఆరి ోతుుంద్ధ . 

 ఊింరి తీసుకొనుట ఇబో ుంద్ధగా వుుంటుుంద్ధ .  

 రశువులు డీహైద్డే్న్ కు గురి అవుత్మయి.తీద్వ్మైన అసిడోసిస్ తరచుగా మరణానికి 

ారితీసుూుంద్ధ, 

 ఉషాోద్గత , రల్స  రటు తగి ీ మరియు శావ సకోశ్ రటు పెరగవ్చుే . 

 రశువు ఒక వైపు ిరిగి రడ్దోత్మయి . 
 

చిక్సత్స  
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 బాగా తగి ీో యిన రూమినల్ ీహెచ్ సమతులయ మ చేయట్వనికి వ్ుంట రడా (రడాబైకార్ో  

)త్మగిుంరల్ .  

 డెద్కోస టజు నారా ల్ ెలైను ద్ావ్కాలను సిరల వా రా ఎకిక ుంరల్ . B కాుంపెకా్స  ఇుంజెక్షనాు , 

ఎవిల్ , కారి రజోనులు అవ్సరుం మేరకు వాడాల్ . 

నివార్ణ 

 పుల్యబ్బట్టరనాణా , అనన మ రశువులకు ఇవ్వ రాదు .  

 దీనికి ముంచి డైట్ ఫారాు లే్న్ (ఫైబర్ మరియు నాన్ ఫైబర్ కారోో హైద్డేట ాసరైన 

సమతులయ త) తో కూడ్దన ర్న్ అుంద్ధుంరల్ . 

 ఆహారుంలో ీచు రధారమిలు  చేరే డుం వ్ల ానమిలే  సమయుంలో అధిక లాలాజల ఉతప ిూ 

వా రా రూమినల్ అసిడోసిస్ ద్రమాానిన  తగిుీంచవ్చుే ను .  

 రూమెన్ లో ఆమాత్మవ నిన  ఈశ్స్రస , ద్పింయోన్మబాక్ట రరియా, లాకోరబాసిలసా్ మరియు 

ఎుంట్టరోకోకైవ్ుంట్ట వాట్టని ఉరయోగిుంచి తగిుీంచ వ్చుే ను .  
 

2. క్షార్జనిత్ అజీరిత : 

అరల పటరలో క్షారుం రరిమిిని మిుంచి (PH 7.5 కుంటే )ఎకుక వ్ ఉతప ిూ 

అవుతుుంద్ధ.ఆ కారణుంగా ఉతప నన మయ్యయ  రరిసిథి ని క్షారజనిత అజీరి ూ అుంట్వరు . 

 మాoసకృతుూలు అధికుంగా ఉుండే ఆహారమ ినడుం వ్లన,కుళిు ోయిన గడ్ది,ఆహార రారాథల 

వ్ల ా,మరుగు నీరు ద్త్మగటుం వ్లన ,కవ్లుం ఎుండగడ్ది మీరనే మేరడుం వ్లన ,యూరియ 

రరిమిిని మిుంచి ినటుం వ్లన ,క్షారజనిత అజీరి ూ కల్గే అవ్కాశ్ుంవుుంటుుంద్ధ .దీని మూలుంగా 

అరల పటరలో ph 7.5 నుుండ్ద 9.5 వ్రకు పెరగవ్చుే  . 

లక్షణాలు:  

 రూమెన్ లో స్తక్షా  జీవుల సుంఖ్య  గణనీయుంగా తగి ీో యి ఆకల్ ముంరగిసుూుంద్ధ . 

 అరల పటరలో వాయువు తగు మాద్తుంగా తయారవుతుుంద్ధ .న్మట్ట వుంట చుంగ కారటుం,కుంటాో 

నీళ్ళు  కారటుం లాుంట్ట లక్షణాలు కనరడత్మయి. 

 పేడ రలుచగా ఉుండ్ద నాడీ మరియు శావ స ద్కియల వేగుం పెరుగుతుుంద్ధ . 

 నొింప  ఉనన  కారణుంగా పటర మీర తనున కుుంటుుంద్ధ. 

 యూరియ కారణుం గా ఈ అజీరి ూ ఏరప డ్దతే కనుపారలు పెరేగా అవ్వ టుం ,తనున కోవ్టుం,మెడ 

విరుచుకోవ్టుం లాుంట్ట లక్షణాలు కనిింుంచి వైరయ  సహాయమ అుంరకోతే రశువు చనిోయ్య 

ద్రమారుం ఉుంటుుంద్ధ. 

చిక్సత్స  : 

 ముందుగా చలనాి నీరు ద్త్మగిుంరల్.  

 5-10%ఎసిట్టక్ ఆసిడ్ &2%లాకి రక్ ఆసిడ్  నీట్టతో కల్ిం త్మగిుంచవ్చుే ను. 

 RL 500-1500 ml ఇుంద్ట్వ వీనస్ ఇుంజెక్షన్ వా రా ఇవావ ల్. 
 

3. ద్టోమాటిక్ రేటికుయ ల్ల పెరికాెైడటిస్: 

రెట్టకుయ లుం నకు వివ్ధ కారణాల వ్లన గాయాలు ఏరప డ్దనపుప డ   

రెట్టకుయ లోపెరిటోనయిట్టస్ కనరడతుుంద్ధ.  

 రశువులు మెసేటపుప డ లోహ రారాథలను , తీగలను , మేకులను  మరియు  ఇతర 

రారిాలను ద్రమారవ్శాతూూ  తీసుకొనుట వ్లన TRP సుంభవిుంచును .  

కార్ణం: మేకులు  లేా తీగ మకక లు వ్ుంట్ట మిుంగినపుడ అవి   నేరుగా రెట్టకుయ లుంలోకి వళ్యూయి 

లేా రుమెన్లోకి వళ్త్మయి మరియు తరువాత రుమిన్మరెట్టకుయ లర్ మడతపై రెట్టకుయ లుం యొకక  

ద్కానియోవుంద్టల్ భాగుంలోకి రూమినల్ సుంకోరల వా రా తీసుకువళ్త్మయి. 
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 రెట్టకుయ లో-ఒమాసల్ గద్ధ కొద్ధేగా  ఎతుూలో ఉుండట వ్లన , ఇద్ధ రెట్టకుయ లుంలో భార్మ 

వ్సుూవులను నిలుపుకుుంటుుంద్ధ, మరియు తేనెగూడ లాుంట్ట రెట్టకుయ లర్ శ్శే ా్ ా ుం రదునైన 

వ్సుూవులను బుంధిసుూుంద్ధ. రెట్టకుయ లుం యొకక  సుంకోరలు ఆ లోహ  వ్సుూవును గోడలోకి 

ద్రవేశిుంచడానిన  తోడప డత్మయి . తావ రా ఇనర వ్సుూవులు గోడలను గుచుే కునేలా చేసుూుంద్ధ.  

 రెట్టకుయ లుం యొకక  గోడకి చిలాులు రడట వ్లన తీసుకునే ఆహారమ  మరియు బాయ క్ట రరియా 

లక్ అవుతుుంద్ధ , ఇద్ధ పెరిటోనియల్ కుహరానిన  కలుషితుం చేసుూుంద్ధ. ఫల్తుంగా పెరిటోనిట్టస్ 

ఏరప డతుుంద్ధ .ద్కమేిం రెట్టకుయ లుం గోడలో  పరలు అుంటు కుుంట్వయి  .   

 ఈ ఇనర వ్సుూవు  డయాద్ఫుం లోకి చచుే కుోయి, థొరాసిక్ కుహరుంలోకి ద్రవేశిసుూుంద్ధ 

(శ్పాూరైట్టస్ మరియు కొనిన సారాు రలా నర్మ గడిలకు కారణమవుతుుంద్ధ) మరియు పెరికారియిల్ 

(పెరికారెటటి్టస్కు కారణమవుతుుంద్ధ, కొనిన సారాు మయోకారెటటి్టస్ వ్సుూుంద్ధ). అపుప డపుప డ, 

కాలేయుం లేా శ్ హామ కు రుంద్ధాలు ఏరప డవ్చుే . ఫల్తమగా  ెింరసిమియా అభివ్ృద్ధి 

చుందుతుుంద్ధ. శ్ష్టసూ చికితస  లేా వైరయ మ అుంరనిచో రశువు మరణిసుూుంద్ధ.  

లక్షణాలు  

 పాల  ఉతప ిూ  బాగా  తగుతీుుంద్ధ. 

 పేడ వేయదు  

 ఉషాోద్గత తరచుగా సవ లప ుంగా పెరుగుతుుంద్ధ. హృరయ సప ుంరన రటు సాధారణుం లేా 

కొద్ధేగా పెరుగుతుుంద్ధ, మరియు శావ సద్కియ సాధారణుంగా నిసాస రుంగా మరియు వేగుంగా 

ఉుంటుుంద్ధ. 

 ద్పారుంభుంలో, ఆవు వనుకభాగానిన  ఒుంచుతుుంద్ధ ; ఆద్తుత; నడచుటకు అయి్రత; మరియు 

అసౌకరయ మగా ,జాద్గతూగా నడ శ్సుూుంద్ధ . 

 బలవ్ుంతపు ఆకసిా క కరల్కలతో పాటు మలవిసరనా, మూద్త విసరనా, రడకోవ్డుం, లేవ్డుం  

వ్ుంట్టవి మూలుగులతో కూడ్ద ఉుంట్వయి .  
 
 
 
 
 
 
 
 

చిక్సత్స  

 వాయ ధి ద్పారుంభుం లోనే శాష్టసూ చికితస  కానీ ముందుల వా రా గాని చికితస  చేసినట్టటతాే  80%నుుండ్ద  

90% వ్రకు కోలుకునే అవ్కాశాలు ఉనాన యి  . 

 శ్ష్టసూచికితస లో రెట్టకుయ లుం నుుండ్ద వ్సుూవు (ల) ను  రూమెనాటమీ చేసి తొల్గిసాూ రు .ఒక గడి 

రెట్టకుయ లానికి అతుకొక ని  ఉుంటే, ానిన  గుచేి  (ఇద్ధ ఒక గడి అని ధృవీకరిుంచడానికి) 

మరియు తరువాత రెట్టకుయ లుంలోకి వ్చేే లా చూడాల్ . యాుంట్టబయాట్టక్స  ను శ్ష్టసూ చికితస  కు 

ముందే ఇవావ ల్ .  

 బాధిత ఆవులను 1-2 వారాల వ్రకు బయటకి రుంరకూడదు .య్యటవాలుగా (ముందు ఎతుూలో) 

ఉుంచడుం వ్లన స్తద్ధ /మేకు/వైర్ మరిుంత చచుే కుోవ్డానిన  తగిుీంచవ్చుే ను . 

 న్మట్ట వా రా లేా అపుప డపుప డ IV ద్రవాలు మరియు సబ్స కుయ టేనియస్ కాల్యిుం 

బోరోగాూకోనేట్ లేా కాల్యిుం శ్గాూకోనేట్ వ్ుంట్ట సహాయక చికితస ను అవ్సరమైన విధుంగా 

నిరవ హుంరల్.  

నివార్ణ 
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1. లోహపు వ్సుూవులను తొలగిుంచడానికి అయసాక ుంత్మలతో ాణా ను రర్మరుంచి  లోహపు వైరనాు 

తీసివేయాల్ , రశువులను కొతూ నిరాా ణ ద్రదేశాల నుుండ్ద దూరుంగా ఉుంచడుం మరియు పాత 

భవ్నాలు మరియు కుంచలను పూరిూగా తొలగిుంచడుం వ్ుంట్టవి చేయాల్..  

కీటోస్థస్ 

కార్కము : 

క్టటోసిస్ అనేద్ధ జీవ్ద్కియ రుగా త.ఇద్ధ తీసుకునన  ఆహారుం కుంటే అధిక శ్కి ూ అవ్సరుం 

అయినపుప డ  (ఉా. అధిక పాల ఉతప ిూ),తీసుకునన  శ్క్ట ూ మరియు ఖ్రేు కు మధయ  

అసమతులయ తలు ఏరప డ్దనపుప డ  రశువులలో ఇద్ధ  సుంభవిసుూుంద్ధ. క్టటోట్టక్ ఆవులలో తరచుగా 

రక ూుంలో తకుక వ్ శ్గాూకోజ్ (రక ూుంలో చక్క ర)  ఉుంటుుంద్ధ . 

ఉతప ిూకి తోడప డట్వనికి పెరే మతూుంలో శ్ర్మర కొవువ ను శ్కి ూ (శ్గుాకోస్ )వ్నరుగా 

ఉరయోగిుంచినపుప డ, క్టటోన్ బాడీస్ అధిక మతూుంలో  సమీకరిుంచబడత్మయి . కావున క్టటోసిస్ 

వ్సుూుంద్ధ . 

ఆవులాో చూడ్ద చివ్రి రశ్ లో దూడ పెరుగురల ఎకుక వ్గా ఉుండటుం వ్లన శ్కి ూ ఎకుక వ్గా  

కావ్ల్స నుందున క్టటోసిసస ుంభవిుంచే అవ్కాశ్ుం ఉుంటుుంద్ధ   

పాడ్ద ఆవులో, మరట్ట మూడ నెలలాో  తీసుకునన  ఆహరుం  మరియు ఉతప ిూ  మధయ  

అసమతులయ త సుంభవిసుూుంద్ధ, ఎుందుకుంటే ఆవు పాలలో కోలోప యిన శ్కి ూకి సరిోయ్యుంత 

ినలేకోతుుంద్ధ.  

లక్షణాలు 

 పాల ద్ధగుబడ్ద తగుీతుుంద్ధ  

 బరువు తగుీతుుంద్ధ 

 ఆకల్ తగుీతుుంద్ధ 

 చరా ుం సహజత్మవ నిన  కోలోప తుుంద్ధ  

 అసిటోన్ (తీిం వాసన ) శావ స / లేా పాలు వాసన 

 జవ రుం  

 న్మట్ట నుుండ్ద చుంగ  

 కొనిన  సుంరరాభ లాో కాళ్ళు  తనున కుుంటూ ఉుంటుుంద్ధ  

చిక్సత్స  

చికితస  యొకక  లక్షయ ుం శ్ర్మరుంలో శ్గాూకోజ్ శాత్మనిన  పునరురిరిుంచడుం. 

తవ రగా రనిచేసే శ్గాూకోజ్ సింమాెుంట్ వుంటనే అుంద్ధుంరల్ .  

ఉా : Ketonil Gel -200-400mg /animal   
50% DNS -500ml 

నివార్ణ 

 క్టటోసిస్ వ్రే క చికితస  చేయడుం కుంటే , క్టటోసిస్ రాకుుండా నిరోధిుంచడుం రలా మఖ్య ుం. 

నివారణ తగినుంత ఆహారుం మరియు నిరవ హణ రరితులపై ఆధారరడ్ద ఉుంటుుంద్ధ. కరువు లేా 

ఇతర కారణాల వ్ల ాీడ్ లోరుం ఉనన  సమయాలాో, తగినుంత మతూుంలో ింుండ్ద రారిాలు 

అధికుంగా  అుంద్ధుంచడుం రలా అవ్సరుం. ముంచి ాణా ,  నాణయ మైన ఎుండగడ్ది, స్పలేజ్ లేా 

తృణధానాయ లు ఇవావ ల్ . ఈనే ద్కముంలో  పాడ్ద ఆవు శ్ర్మర రరిసిథి  ని రృషిరలో పెటురకొని మేతను 

అుంద్ధుంరల్ . ఈనిన  తరువాత, ఆవు పాల ఉతప ిూలో గరి్ర శ్సాథ యిని చేరుకోగల సామరాథ య నిన  కల్గి 

ఉుంటుుంద్ధ, కాని అధిక  పాల ఉతప ిూకి కావాల్స న శ్క్ట ూ తీసుకునన  మేత  కుంటే ఎకుక వ్గా 

ఉుంట్వయి.అుందువ్ల ాశ్కి ూ సింమాెుంట్ అవ్సరుం మరియు ఇద్ధ ఉతప ిూ, పునరుతప ిూ రనితీరును 

మెరుగురరుసుూుంద్ధ  మరియు క్టటోసిస్ ద్రమాానిన  తగిసీుూుంద్ధ . అుందుబాటులో ఉనన  రచేి క 
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బయళ్ు  నాణయ త మరియు రరిమాణానిన  బట్టర పాల ద్ధగుబడ్ద  గరి్ర శ్సాథ యికి చేరుకునే వ్రకు  

సింమాెుంటనాు ఇవావ ల్. 

అపుప డపుప డ, రలా ఎకుక వ్ ఉతప ిూ చేసే ఆవులు ద్రి సుంవ్తస రుం క్టటోసిస్కు గురవుత్మయి. 

ఈ సుంరరాభ లాో, ఈనిన  తరావ త వుంటనే ద్పపైల్న్ శ్ల టకాాల్ ను ద్త్మగిుంచడుం వ్లన  ఆవులలో 

క్టటోసిస్ను నివారిుంచవ్చుే .  
 

హైో మెగిన సీమియా(ద్గాస్ టేటని) 

పాల్చేే  ఆవులలో  మె నీ షియుం యొకక  కొరత తరచు సుంభవిసుూుంద్ధ,ఎుందుకుంటే వాట్టకి 

మెీన షియుం నిలవ లు  అుందుబాటులో ఉుండవు . తీసుకునన  మేతలో ఉనన  మెీన షియుం రూమెన్ 

(5% నుుండ్ద  30% వ్రకు ) నుుండ్ద ద్గహుంచబడతుుంద్ధ .తకుక వ్ మోత్మదు లో మెీన షియుం 

ధాతువు వుుండట వ్లన ఈ వాయ ధి సుంభవిసుూుంద్ధ .  
 
 
 
 

లక్షణాలు 

 శ్ర్మర ఉషాోద్గత ఎకుక వ్గా ఉుంటుుంద్ధ ,కుండరాలు కరల్కలు ఎకుక వ్గా ఉుంట్వయి .  

 సాధారణుంగా, న్మరు మరియు మకుక  నుుండ్ద నురుగు వ్సుూుంద్ధ , మరియు చనిోయ్య ముందు 

కాళ్ళు  వనుకకు మరియు ముందుకు (పాడ్దుాం్) విసురుతూ నేలను  కొడతుుంద్ధ. 

 ఇతర ఆవులు ఎకుక వ్గా కద్ధల్నపుప డ ఎకుక వ్గా అసాధారణమగా వుల్కిక  రడత్మయి . 

  ద్పారుంభుంలో ద్కిుంర రడ్ద లేచే ద్కముంలో  నిట్వరుగా నిలబడడుం ,ఎగరడుం,రుంక్లు వేయడుం, 

వ్ుంట్టవి చేసుూుంట్వయి . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 చూపుకు , శ్బుేం లేా సప రశ కు అిగా ద్రిసప ుంరనను కల్గి ఉుంటుుంద్ధ మరియు కుండరాల 

నొపుప లు (ట్టటనీ), తనన డుం, కళ్ు ను గుుంద్డుంగా ిరప డుం , తలను  వనుకకు వ్ుంచడుం 

మరియు న్మట్ట నుుండ్ద  నురుగుతో కూడ్దన ద్సావాలు కారుత్మయి..  

 అరగుంటలో మరణుం సుంభవిసుూుంద్ధ. 
 

చిక్సత్స  

 రక ూుంలో మె నీ షియుం పునరురిరిుంచడానికి వేగవ్ుంతమైన చికితస  అవ్సరుం. 

జుగులార్ సిరలోకి మెీన షియుం ద్ావ్ణానిన  ఇుంజెక్ ర చేయడుం ఉతూమ ఫల్త్మలను ఇసుూుంద్ధ కాని 

ద్రమారకరుంగా ఉుంటుుంద్ధ మరియు రశువైదుయ డ మాద్తమే చేయాల్.  
 
 

39.విషగుణజనిత్ వాయ ధులు- నివార్ణ 
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                      పాడ్ద రశువులు ఆరు బయట , రచేి క బయళ్లాో మేపు కు ోయినపుప డ వాట్ట ఆరోగయ  

సమసయ ల నివారణ రట ాజాగరూకత  ఎుంత మఖ్య మో , మేత లో వి్ గుణ సుంబుంధ వి్యాల రట ా

నిఘా కూడా అుంతే అవ్సరమ . కొనిన సారాు మేతలాో వివిధ రకమల వి్తులయ  కారకాల వ్లన , 

ద్కిమి క్టటకాదుల వ్లన ,క్టటకాల విసరితా్మల వ్లన రశువుల యొకక  ో్ణ లో అనుకోని మారుప లు 

చోటుచేసుకుుంట్వయి . ఒకోక సారి అవి రశువుల యొకక  మరణాలకు కూడా ారి తీసాూయి . 

అుందువ్లన రశువుల యొకక  ో్ణ లో వీట్ట రట ాఅతయ ుంత జాగురూకత అవ్సరమ . 
 

రశువులలో కొనిన  రకమల వి్ సుంబుంధ సమసయ లు : 

1. ఆోాటోకిస కోసిస్ 

2. నామ (స్పనేడ)  

3. నైద్టేటు కారకమ 

4. అలర్మలాు  

5. పామ మరియు ఇతర వి్ జుంతువుల కాటు  
 

1.ఆఫోోటోక్సస కోస్థస్:  

 ఈ వాయ ధి సాధారణమగా బూజు రట్టరన ాణా  , నిలువ్ వుుంచబడ్దన గడ్ది, తడ్దచిన గడ్ది వ్ుంట్ట 

రారాథలను రశువు మేసి నటయాితే  ఈ వాయ ధి రావ్ట్వనికి అవ్కాశ్మ కలదు. 

 సాధారణమగా ఆెప ర్మలాాోసిస్ అను శిలుంద్రమ వ్లన వ్సుూుంధి. ఈ శిలుంద్ధమ ఆోా ట్వకిస న్ 

అను వి్రారిానిన ఉతప ిూ చేసాూయి .  

  ఇవి సాధారణమగా వేరుశెనగ, రయాబీన్స , మకక జొనన  మరియు ఇతర తృణధానాయ లు 

పలుంలో లేా నిలవ  సమయుంలో తేమ మరియు ఉషాోద్గతలు  పెరుగురలకు తగినుంతగా 

ఉనన పుప డ వాయ ింూ చుందుత్మయి.  

 బూజు రట్టరన ఆహార రారాథలు రశువులు ద్గహుంచినపుప డ తకుక వ్ వ్య వ్ధిలో  మరణాలు 

సుంభవిసాూయి. 

 తకుక వ్ రరిమాణమలో తీసుకునన పుప డవాుంతులు, నీరసుం ,మభావ్ుంగా ఉుండడుం , 

రక ూద్సావ్ుం మరియు కాలేయమ దెబో  ిని కామెరాు సుంభవిసాూయి. 

  శార్మరిక బలహీనత, ఆకల్ తగి ీో వుట , బరువు తగుీరల మరియు రని  సామరథయ ుం రడ్దోవుట 

కలుగును .  
 
 

నివార్ణ :  

 అఫాాట్వకిస న్ నిలువ్ల కోసుం మేతను  రరయ వేరుంచడుం వా రా, బూజు రట్టరన  కలుషితమైన 

ాణా లను మేరకుుండా నివారిుంచవ్చుే . 

  ధానాయ లను శుద్భరరచడుం వా రా  ధానయ ుంలో మైకోట్వకిస న్ సాుంద్రతను గణనీయుంగా తగిుీంచ 

వ్చుే ను . 
 

2.నాము :(సైనడు) 

 ఇద్ధ కూడా ద్రమారకర కారకమ . లేత జొనన  , పూత రశ్కు రాని జొనన  కుంకులను, తేమతో 

కూడ్దన కుంకులను రశువులు సుంద్గహుంచటమ వా రా ఈ వి్పూరిత కారకమ శ్ర్మరమలో 

ద్రవేశిుంచి రలు ద్రమారకర రరిసిథతులను కల్గిసాూయి.  
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 రశువులలో స్పన్మజెనిక్ శ్ల టకాోస్పడనాు కల్గి ఉనన  మకక లను తీసుకోవ్డుం వ్లన , తీద్వ్మైన 

మరియు దీర ఘకాల్క స్పనైడ్ వి్మ ఒక  కారణుం గా చపుప కోవ్చుే  . జొనన  జాతులైన జానస న్ , 

స్తడాన్ గడ్ది వ్లన కూడా ఈ కారకమ వ్సుూుంద్ధ . ఈ కారకమనే ధూద్రిన్ అుంట్వరు .  
 

లక్షణాలు: 

 జుంతువులు వి్పూరిత మేతను ినన  తరావ త 15-20 నిమిష్ణల నుుండ్ద కొనిన  గుంటలలోపు 

సుంకత్మలు సుంభవిసాూయి . రశువు బతకటమ రలా అరుదుగా కనిప సుూుంద్ధ. వేగవ్ుంతమైన 

శావ సద్కియ రటు కనిింసుూుంద్ధ .  

 వ్యింరి తీసుకొనుట ఇబో ుంద్ధ గా వుుంటుుంధి . శ్కాాసిక్ "ిటరర్ ఆలాో ుండ్ " శావ స వాసన 

ఉుండవ్చుే . లాలాజలుంఅధిక మగా ద్సవిుంచుట , కుంట్టనుుండ్ద నీరు కారుట  మరియు 

మూద్తుం మరియు మల విసరనా  సుంభవిుంచవ్చుే . కుండరాల వ్ణుకు, రశువు తూల్ోతూ 

కోమాకు చేరుకుుంటుుంద్ధ. 

  కూల్ోయ్య ముందు జుంతువులు రలా ఇబో ుంద్ధ రడత్మయి. కొనిన  సుంరరాభ లాో, ఆకసిా క 

మరణుం సుంభవిుంచవ్చుే . కుంట్ట , న్మట్ట లోని శ్శే ా్ ా  పర, నాలుక  స్పన్మట్టక్  (నీల్ రుంగు 

)కావ్చుే . శ్ర్మరమ నుుండ్ద వ్చేే  రక ూమ "చద్ర్మ ఎరుపు" గా మారుతుుంధి . మెరడ కు రక ూ 

సరఫరా నిల్చిోయి మూరి  ోయి మరణుం సుంభవిసుూుంద్ధ.  
 

నివార్ణ : 

 లేత గడ్దిని , ముంచు తో తడ్దచిన గడ్దిని రశువుకు మేరరాదు. రశువుకు గడ్ది మెపే ముందు గడ్ది 

కొనిన  గుంటల పాటు పడ్ద వాత్మవ్రణమ లో ఆరబ్బట్వర ల్ . అనుమానమ వునన  గడ్ది ని 

రరిశోరనలయమనకు రుంిం రర్మరుంరల్ . ఆరుబయట జొనన  గడ్ది ని మేయుట 

నిషేద్ధుంరల్ . 

 స్పనిక్  యాసిడ్ విడరల ఉరయానేన  అతయ ధికుంగా సుంబుంధిత గడ్దిలో వుుంటుుంధి. 

అుందువ్లన తెలవాారు జామన రశువులకు మేపుట నిషేద్ధుంరల్ .  

 రశు వైదుయ ని రరయ వేక్షణ లో హైో ద్ావ్కమ శ్ర్మరమ లో ద్రవేశిుంర చేయటమ వా రా వి్ 

ద్రభావ్మను తగిుీంచ వ్చుే ను.  

3.నైద్టేట్ట కార్కము: 

 నైద్టేట్ను అధిక మోత్మదు లో ఉనన మకక  జాతులలో ధానయ పు గడ్ది (మఖ్య ుంగా ఓట్స , మిలెటా్ 

మరియు రై), మకక జొనన  (మకక జొనన ), పదేుిరుగుడ మరియు జొనన లు ఉనాన యి. 

సాధారణుంగా అధిక నైద్టేట్ సాుంద్రత కల్గిన కలుపు మకక లు ిం్వీడ్, అన్హైద్డస్ 

అమాో నియా మరియు నైద్టేట్ ఎరువులు మరియు సహజుంగా నద్తజని అధికుంగా ఉుండే 

నేలలు మేతలో నైద్టేట్ రరిమానానిన  పెుంచుత్మయి.  

లక్షణాలు : 

పిూ కడపు నొింప , వీరచనాలు , బలహీనత,కుండరాల వ్ణుకు, గరభ  ద్సావ్మ ,లాలాజలుం అధిక 

ద్సావ్మ,న్మరు నీల్ రుంగు లోనికి మారుట, న్మట్ట తో శావ స,కోమా, మరణమ  

నివార్ణ : 

 నైద్టేట్ మూలాలను నిరోధిుంచుండ్ద. మఖ్య ుంగా, రశువులు అపుప డే ఎరువులు చల్నా రచేి క 

బయళ్ ాలోనికి మేపుకు ోకుుండా నిరోధిుంచుండ్ద.  

 అధిక నైద్టేట్ రచేి క బయళ్నాు ఎన్స్పల్ుం్ చేయడుం సాధారణుంగా నైద్టేట్ శ్సాథ యిలను 

సురరత శ్సాథ యికి తగిసీుూుంద్ధ .  
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 అధిక నైద్టేట్ మేతతో పాటు అధిక ధానయ ుం ఆహారుం గా  ఇవ్వ డుం రక్షణాతా క ద్రభావానిన  

కల్గి ఉుంటుుంద్ధ ఎుందుకుంటే కారోో హైద్డేటాు నైద్టేట్ నుుండ్ద స్తక్షా జీవుల ద్ోటీన్ మారిప డ్ద 

ద్రద్కియను మెరుగురరుసాూయి 

5.అలరీజలు : 

సాధారణమగా అకసాా తుూగా రశువుల ాణా కానీ గడ్ది కానీ మారిే నపుప డ రశువులకు అలర్మ ా

కలుగుతుుంద్ధ . వి్గుణ సుంబుంధ క్టటకాలుగాని , జుంతువులు గాని, త్మకినపుప డ కూడా అలర్మలాు 

కలుగుత్మయి . ముందుగా సరి అయిన నిరయామ తీసుకొని రశువులకు సరి అయిన చికితస ను 

వైధాయ ధికారు ల సమక్షమ లో చేయిుంరల్ . 
 

6.జంతువుల కాట్ట : 

పాము కాట్ట :ఇద్ధ రలా ద్రమారకరుం . పామ కాటు లో రక ూ ద్రసరణ వ్య వ్సథను మరియు నాడీ 

వ్య వ్సథను నిర్మవ రయ మ చేసే ద్ోటీనులు వుుంట్వయి . ఒక వేళ్ పామ జాి ని గురిూుంచిన  ానికి 

తగటీుర చికితస  చేసుకోవాల్. లేనిచో  పామ కాటు వేసినపుప డ రెుండ స్తద్ధ మన తో గుచిే న 

ఆనవాళ్ళు  కనిింసాూయి. అటువ్ుంటపుప డ కూడా వైధాయ ధికారి సలహా మేరకు రశువునకు చికితస  

అుంరజేయాల్.  
 

కుకక  కాట్ట : రశువులకు వీధి కుకక ల మరియు ించేి  కుకక ల కాటు వ్లన రైతులు తీద్వ్మైన 

న్రమను చవిచూసాూరు. ించేి  కుకక  కాటు వ్లన రాబీస్ వాయ ధి సుంద్కమితమ జరిగి రశువు 

మరణిుంచే ద్రమారమ వునన ద్ధ . వీధి కుకక ల కాటు వ్లన చరా మ పై చీరుడ మరియు చచుే కు 

ోయ్య గాయాలు ఏరప డ్ద అధిక రక ూ ద్సావ్ుం వ్లన రశువులు మరిణిసాూయి. గాయమ యొకక  

సవ భావానిన  బట్టర వైధాయ ధికారి సలహా మేరకు రశువునకు చికితస  అుంరజేయాల్.  
 

తేనెీగ్ల కాట్ట :  అడవుల సమీపాలలో మరియు రచేి క బయళ్ు లో తేనె తుటరల రట ాజాద్గతూ 

అవ్సరమ . అకసాా తుూగా అధిక సుంఖ్య  లో తేనెటీగ ాడ్ద చేసేూ రశువు మరణిుంచే ద్రమారమ 

వుుంద్ధ. గాయమ యొకక  సవ భావానిన  బట్టర వైధాయ ధికారి సలహా మేరకు రశువునకు చికితస  

అుంరజేయాల్. 
 

40.ఖనిజ లవణాల ల్లరము వలన్ వచేు  వాయ ధులు : 
Sl no ఖ్నిజ లవ్ణుం  లాభుం  లోరుం  చికితస   

1 ఇనుమ  O2సరఫరా  చేయడుంలో 

ఉరయోగ రడతుుంద్ధ  

రక ూ హీనత,చూడ్ద కటరక ోవ్డుం 

,పునరుతప ిూ ఆలసయ ుం ,వాయ ధి 

నిరోధక శ్కి ూ తగడీుం  

రపుప  జాి 

రశుద్గాసా లు ,గడ్ది, 

నువువ ల ింుండ్ద 

చకక లు మకక ల 

ఆకులు  
2 రాగి  హీమోగాోిన్ తయార్మ 

,ఎమకలు రృఢుంగా 

ఉుండటకు 

సహాయరడత్మయి 

,ఎుంజైమా తయార్మకి 

ఉరయోగ రడత్మయి  

వుంద్టుకలు రుంగు మారత్మయి 

,ఎమకలు పెళ్ళసుగా మారత్మయి 

,పాుండరోగుం వ్సుూుంద్ధ ,చూడ్ద కటరక 

ోవ్డుం ,ఆలసయ ుం గా యుక ూ 

వ్యసుస  కు రావ్డుం ,ఎరకు 

రాకోవ్డుం.  

వేరు శెనగ చకక  

,ఆకులు ,గిుంజలు 

,రశుద్గాసుం తవుడ  

3 మాుంగనీసు  ఎుంజైమల ఉతప ిూ  ఎమకుల పెరుగురల శ్సూుంభిసుూుంద్ధ తవుడ 



102 
 

,ట్టుండాన్ జారడుం ,నడవ్లేవు,చూడ్ద 

కటరక ోవ్డుం ,అుండాశ్యాలు 

చినన గా ఉుండడుం ,మూగ ఎర 

,ఎరకు రాకోవ్డుం,గరభ ద్సావ్ుం 

,అవ్లక్షణాల దూడలు పుడత్మయి  

ఆకులు,రచేి మేత 

4 అయోడ్దన్  మాుంసకృతుల 

వినియోగుం లో సహాయ 

రడత్మయి 

,ఎదుగురలకు ,పాడ్ద 

ద్ధగుబడ్దకి ,ఇనుస ల్న్ 

మరియు థైరాకిస న్ 

హారాో న ాఉతప ిూ కి 

ఉరయోగ రడత్మయి  

గాయిటర్ ,వాయ ధి నిరోరక శ్కి ూ 

తగుీతుుంద్ధ ,రశువులు 

లావకుక త్మయి ,మానసిక, శార్మరక 

సమసయ లు ,పునరుతప ిూ 

వ్య వ్సథలలో లోపాలు ,కొద్ధేగా లేా 

మతూుం వుంద్టుకలు ఊడటుం ,గరభ  

ద్సావాలు ,సకాలుంలో ఎరకు 

రాకోవ్డుం ,ిరిగి పరడాుం 

,వుంద్టుకలు లేని ింలలాు పుటరడుం 

,అసాధారణ ఎర లక్షణాలు 

చూింుంచడుం ,మాయవేయక 

ోవ్డుం. 

అయోడ్దన్ ఉపుప  

వాడాల్  

5 కోబాల్ర  విటమిన్ B12 తయార్మలో 

ఉరయోగ రడతుుంద్ధ 

,రక ూ కణాల వ్ృద్ధికి  

ఉరయోగ రడతుుంద్ధ  

పాుండరోగుం ,బరువు తగడీుం 

,ఎదుగురల లోింుంచడుం ,చరా ుం 

ిరుసుగా ఉుండ్ద వుంద్టుకులు 

అసూవ్య సూుంగా ఉుండటుం 

,హీమోగాోిన్ లోింసుూుంద్ధ ,రక ూ హీనత 

,ఆలసయ ుంగా యుక ూవ్యసుస  కు 

రావ్డుం ,గరభ ద్సావాలు ,పునరుతప ిూ 

సమసయ లు  

రోజుకు  2 mg 

ఇవావ ల్  

6 తుతుూనాగుం 
)Zn) 

ింుండ్ద రారాథలు ,మాుంస 

కృతుల వినియోగుం 

లోఉరయోగ రడత్మయి 

,విటమిన్ A వినియోగుం 

లో ఉరయోగరడత్మయి 

,ఇనుస ల్న్ ,థైరాకిస న్ 

ఉతప ిూ లో 

ఉరయోగరడత్మయి  

పేరకరటోసిస్,అుండాశ్యుం లో 

శిసురలు ,పదుగు వాపు సమసయ  

,గిటరల సమసయ లు ,క్టళ్ ావాపులు 

,చూడ్ద కటరక ోవ్డుం ,వాయ ధి నిరోధక 

శ్కి ూ లోింుంచడుం , చరా మ పడ్ద 

బారటమ .  

చకక లు ,తవుడ 

,ధానయ పు గిుంజలు  

7 ెలనియుం  కణజాల రక్షణలో 

ఉరయోగ  రడతుుంద్ధ  

దూడలాో కుండరాల బలహీనత 

,ఆబోతులాో వీరయ  ఉతప ిూ తగడీుం 

,చూడ్ద కటరక ోవ్డుం ,గరభ  ద్సావాలు 

,మాయ వేయక ోవ్డుం వ్ుంట్ట 

పునరుతప ిూ సమసయ లు .దీర ఘ కాల్క 

విరచనాలు ,పెరుగురల 

లోరుం,వాయ ధి నిరోధక శ్కి ూ తగడీుం 

తెల ామచే లు , కారర్ హెయిర్ 

లక్షణమ ,పదుగు వాపు  

వ్ట్టర రశువులు 

రోజుకు 0.3 ppm  

పాడ్ద రశువులకు 

0.7ppm అవ్సరుం  
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8 మాల్బ్బనిమ్  నడమ వ్ుంచి నడసాూయి 

,వుంద్టుకలు ిరుసుగా ఉుంట్వయి 

,పునరుతప ిూ సమసయ లు  

తవుడ 

,ఆకులు,రచేి మేత 

9 ద్కోమియుం  అుండాశ్యాలాో 

ఫాల్కల్స  వ్ృద్ధికి ,LH 

హారాో నాు విడరలకు 

ద్యహర రడతుుంద్ధ  

పునరుతప ిూ సమసయ లు వ్సాూయి  తవుడ 

ఆకులు,రచేి మేత 

 

తవుడ ,నూనె చకక లు ,చట ాఆకులు ,రపుప  జాి రశుద్గాసాలు అుంద్ధసేూ సాధయ మైనుంత వ్రకు 

ఖ్నిజ లవ్ణ లోరుం రాకుుండా ఉుంటుుంద్ధ . 
 

41.విటమినో్న ల్లరము వలన్ వచేు  వాయ ధులు 
 

విటమినాు రెుండ రకాలు 1.నీట్టలో కరిగేవి            2.ద్కొవువ  లో కరిగేవి  

ద్కొవువ  లో కరిగేవి :A,D,E,K 

నీట్టలో కరిగేవి   :B- B1, B2, B6, B12,C 
 

 

విటమిన్A:  

విధులు : 

 వాయ ధి నిరోధక శ్కి ూ పెుంపుంద్ధసుూుంద్ధ  

 కుంట్ట చూపును కాపాడతుుంద్ధ  

 రళ్ు  ను రృఢుంగా ఉుంచుతుుంద్ధ  

 ఎమకలు అభివ్ృద్ధికి ఉరయోగ రడతుుంద్ధ 

 కొమా లు మరియు గిటరల తయార్మకి ఉరయోగ రడతుుంద్ధ 

 ఎింతీల్యల్ పరను రరసుూుంద్ధ.  

 ింుండుం పెరుగురలకు ఉరయోగరడతుుంద్ధ.  

 చరాా నిన  ఆరోగయ ుం గా ఉుంచుతుుంద్ధ .  
 

ల్లరం: 

జునున పాలు ,రచేి  మేత లభయ ుం కానీ సుంధరాభ లాో ాణా ,ఎకుక వ్ ఎుండగడ్ది మేీనపుడ ,ఎకుక వ్ 

నైద్టేటాు ఉనన  రశుద్గాసుం మేింనపుడ రశువులాో ఈ లోరుం ఏరప డతుుంద్ధ . 

లక్షణాలు : 

కళ్ ానుుండ్ద నీరు కారుతుుంద్ధ ,రచీకట్ట వ్సుూుంద్ధ  

బలహీనమైన లేా మరణిుంచిన దూడలు లేా రృషిర లోరుం ఉనన  దూడలు పుడత్మయి  

ఎమకలు ,గిటరలు పెరగవు  

నాడీవ్య వ్సథ మీర ద్రభావ్ుం చూింుంచడుం వ్లనరశువులు తూలుతూ నడసాూయి  

పునరుతప ిూ సమసయ లు వ్సాూయి  
 

చిక్సత్స  : 

రపుప  జాి రశుద్గాసాల్న  ఎకుక వ్గా ఇవావ ల్  

Inj Vit A ఇుంజెక్షన్ ఇవావ ల్ . 

విటమిన్ D 
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స్తరయ  రశాి  లో ఉుండే అి నీల లోహత కిరణాలు చరా ుం మీర రడట  వ్లన విటమిన్ D గా మారి 

కాలేయుం లో నిలవ  ఉుంటుుంద్ధ . 

లాభాలు : 

 కాల్యిుం ,బాసవ రుం,జిుంక్ ,మెీన షియుం ,ఇనుమ వ్ుంట్ట లవ్ణాలు శోషిుంచుకోవ్డుం లో 

సహాయరడతుుంద్ధ . 

 ఎమకల  ఎదుగురలకు ,పాల ద్ధగుబడ్దకి ,పారారరాో న్ సహాయుంతో కాల్యిుం వాడకానికి 

ఉరయోగరడతుుంద్ధ . 
 

లక్షణాలు  : 

రుంత్మలు ,ఎమకలు సరిగా పెరగవు.పునరుతప ిూ సమసయ లు ,బలహీనమైన దూడలు పుడత్మయి 

,పాలు తగడీుం,చూడ్ద రశువులాో ింుండుం ఎదుగురల సరిగా లేకోవ్డుం  
 

చికితస  : 

ద్పదేున , సాయుంద్తుం ఎుండలో ిపాప ల్  

VIT-D injection ఇవావ ల్  
 

విటమిన్ E: 

 ెలనియుం తో కల్సి కణజాలానిన  రరసుూుంద్ధ  

 ఆుంట్టఆకిస డెుంట్ గా  రనిచేసుూుంద్ధ  

 ఆకిస జన్ వినియోగానిన  పెుంచుతుుంద్ధ  

 వాయ ధి నిరోధక శ్క్ట ూ ని ఇసుూుంద్ధ  

  పునరుతప ిూ కి తోడప డతుుంద్ధ . 
 

లక్షణాలు : 

 దూడలాో వైట్ మజిల్స  వాయ ధి వ్సుూుంద్ధ . 

 రశువులు బలహీనుంగా తయారవుత్మయి . 

 రశువులు సరిగీా ఎరకు రావు. 

 చూడ్ద రశువులాో గరభ  ద్సావాలు సుంభవిసాూయి  

మాయ వేయవు  

సబ్స శ్కినాికల్ పదుగు వాపు  
 

చిక్సత్స  : 
Selenium -3mg for 3 days 

దూడలు, రడి పెయయ లు  : Inj Vit e  ఇుంజెక్షన్  
 

విటమిన్ K: 

ఇద్ధ కాలేయుం లో నిలవ  ఉుంటుుంద్ధ . యాుంటీ హమరజిక్ విటమిన్ అుంట్వరు . 

ల్లరం: 

 ఆకల్ ముంరగిుంచడుం 

 రక ూ హీనత  

 బలహీనత  

 రక ూుం సకాలుం లో గటర కటరకోవ్డుం  

చిక్సత్స  : 
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ాణాలో Vitamin K కల్ిం ఇవావ ల్  

కాింల్న్ , Vit k injఇవావ ల్  

విటమిన్ C: 

శ్ర్మర అభివ్ృద్ధికి ఉరయోగరడతుుంద్ధ  

చిగుళ్ు  ఆరోగాయ నికి ,కణజాల అభివ్ృద్ధికి ,గాయాలు మానుటకు ఉరయోగరడతుుంద్ధ .  

విటమిన్-C లోరమ వ్లన సక ర్మవ  వాయ ధి వ్సుూుంద్ధ .  
 
 
Vitamin B- Complex: 

సాధారణుంగా  B విటమినాు రూమెన్ లో తయారవుత్మయి ,ఎపుప డైనా రూమెన్ అజీరి ూ వ్లన కాని 

,విచక్షణారహతుంగా ఆుంట్టబయోట్టక్ లు వాడట వ్లన కాని రూమెన్ లో నివాసముండే స్తక్షా  

జీవులు చనిోవ్డుం లేా క్షీణిుంచుకు ోయినపుప డ ఈ లోరుం సుంభవిసుూుంద్ధ . 
 

SL 
NO 

Name of B vitamin Deficiency Symptoms Treatment  

1 B1- థయామిన్  నరాల బలహీనత  ,వ్ణుకుట , కాళ్ళు

తడబడడుం ,  విరచనాలు 

ినకోవ్డుం ,  

డీహైద్డే్న్  

Thiamin inj  వితూనాలు 

,కక లుమ,కవ్రలు వితూనాల 

,తవుడ గోధుమ  

2 Riboflavin-B2  పెరుగురల లోరుం ,బలహీనత నరాల 

,వుంద్టు కలు రాల్ోవ్డుం  

నూనె చకక లు 

,మకక లు,ఆకులు, ఎకుక వ్గా

ఇవావ ల్ ,Riboflavin10mg/day  

3 Niacin-B3  మేత ినకోవ్డుం , వుంద్టుకలు

రా ల్ోవ్డుం ,వాయ ధులు చరా 

,విరచనాలు ,హీనత రక ూ , పెలదా్గా 

వాయ ధి  

నునె చకక లు ఎకుక వ్గా ఇవావ ల్  
10-mg15/day  

4 Pyridoxine-B6  ఊింరిితుూల వాయ ధులు , నరాల

బలహీనత ,వాయ ధులు చరా 

,విరచనాలు,హీనత రక ూ  

mg100/day  

5 -B12
Cyanacobalamine 

రక ూ హీనత , పునరుతప ిూ బలహీనత

తగడీుం సామరియ ుం  

mcg1000/day  

 
 

42.జూనోటిక్ వాయ ధులు 
 (జుంతువుల నుుండ్ద మనుష్యలకు సుంద్కమిుంచే వాయ ధులు) 

రశుో్ణచేరడతునన రైతులుద్రిరోజుఆవులు/గేదెలు/గొద్రెలు/మేకలు/కోళా్ళమరలైనవాట్టని

ో్ణయాజమానయ ుంలోభాగుంగాత్మకుతూవాట్టరరిసరాలలోరనిచేయవ్లసిఉుంటుుంద్ధ .

కావునజుంతువులనుుండ్దమనుష్యలకుసుంద్కమిుంచేవాయ ధులగురిుంచి )వీట్టనే' జూనోటిక్ వాయ ధులు 

అుంట్వరు(అుందులోమఖ్య మైనజూన్మట్టకావ య ధులుగురిుంచిరైతులుఅవ్గాహననిమితూుంపుందురర

చడమైనద్ధ. 
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వైర్ల్జ నోస్థస్ :రశువులలోమస్తచి, మెరడవాపు, ించేి కుకక కాటు, బరేిూ ీమరలైనవి. 

బ్డయ కీ టరియల్జ నోస్థస్ :ఆుంద్త్మక్స ,ద్బూసేలాోసిస్,క్షయ 

,ధనురావ తుం,సాలోా నెలాోసిసేాో రస్పప రోసిస్,కొల్బాసిలాోసిసాొ రలగునవి. 

ద్ోటోజోవన్యజ నోస్థస్ :అమీియాసిస్,ట్వకోస పాారా సిస్,బాలాుంటీడ్దయోసిసాొ రలగునవి. 

ఫంగ్ల్జ నోస్థస్ :కాయ ుండ్దడ్దయాసిస్ 

రరాన్న జీవులాా రాకలుగుజూనోస్థస్ :

ఎఖైన్మకోకోసిస్,టీనియాసిసిస రరరమియాసిస్,హైడాట్టడోసిస్,ష్టటైకోష్టసార ుంగ్వలోస్క్సాొ రలుగునవి . 

   ముఖయ మైన్ జూనోటిక్ వాయ ధుల వివరాలు  

1.పిచిు కుకక  వాయ ధి:(రేబిస్ వాయ ధి ) ఇద్ధ ించేి కుకక  వా రా వాయ ింూ చుందే అి భయుంకర వాయ ధి 

ఈ వాయ ధిని కలుగజేసే వైరస్ వాయ ధిద్గసూమైన కుకక  ఉమా  లో ఉుండ్ద కాట ా వా రా శ్ర్మరుంలోకి 

ద్రవేశిుంచి వాయ ధిని కలుగజేసుూుంద్ధ. 

శ్ర్మరుంపై పుుండ ఉుండ్ద ానిమీర ించేి కుకక  నాకినా లేక చుంగ రడ్దన ఈ జబోు  వ్సుూుంద్ధ. కుకక  

కరిచిన వారుం నుుండ్ద కొనిన  నెలలలోపు మనుష్యలలో ఈ వాయ ధి లక్షణాలు బయట రడత్మయి. 

మనుష్యలలో ఈ వాయ ధిని హైద్డోోియాఅుంట్వరు. మనుష్యలలోనైనా రశువుల లోనైనా ించేి కుకక  

కరిచిన వుంటనే కాటాురడి ద్రదేశానిన  కారబాల్క్  సబోు  నీళ్లాో రెుండ మూడ సారాు శుద్భుంగా కడ్దగి 

వుంటనే డాక రర్ గారిని సుంద్రద్ధుంచి సరియైన చికితస  చేయిుంరల్. ఆష్టసేరల్యా , నూయ  జీలాుండ్ లో 

పూరిూగా ఈ వాయ ధి నిరోధిుంచ బడ్దనద్ధ  

2.బర్నడ క్లలో విదేశాలనుుండ్ద వ్లస వ్చేే  రక్షులు వా రా :కోళ్ు కు వాయ ింసుూుంద్ధ  ఇద్ధ వైరస్.వ్లన 

రక వాయ ధిమనుష్యలకు గాల్ వా రా ., వాయ ధి రకిన కోళ్ ానుుండ్ద వాయ ింూ చుందుతుుంద్ధమనుష్యలలో  .

జవ రుం, తలనొింప , రగు ీ , వాుంతులు మరలగు లక్షణాలు వాయ ింసాూయిగుడా ., మాుంసుం బాగా 

ఉడ్దకిుంచి ఉరయోగిుంచడుం వా రా వాయ ధి వాయ ింూని అరికటరవ్చుే ను రట్ట్రమైన సాుంకిక .

రరయ వేక్షణ, కోళ్ు  షెడ్ లో వాయ ధి ద్రబలకుుండా అనిన  రకాల ముందు జాద్గతూ చరయ లు తీసుకోవ్డుం 

వ్ల ామన రాష్ట్రుంలో ఈ వాయ ధి ద్రబల లేదు. 

 

3. మెరడువాపు :(జరనీస్ ఎనెస ఫలైటిస్) ఇద్ధ వైరస్ వ్లన 2 నుుండ్ద 15 సుంవ్తస రాల వ్యసు 

వారిలో సుంద్కమిసుూుంద్ధ. రుందు లను మనుష్యయ ల నివాసాలకు దూరమగా  ఉుంరల్. ద్యమలను 

నిరాూ ల్ుంచటమ వా రా ఈ వాయ ధిని నివారిుంచ వ్చుే ను  

4.ద్ూసెలో్లస్థస్: ఇద్ధ మఖ్య ుంగా మనుష్యలు, రశువులు, గొద్రెలు, రుందులు , మేకలలో వ్సుూుంద్ధ .

 ఈ వాయ ధిద్బూెలాా అబారరస్ లేక ద్బూెలాామెల్ట్టనిస స్ అనబడ బాయ క్ట రరియా వ్లన కలుగును .

 వాయ ధి రకిన రశువులలో జవ రుం వ్చేి ఈసుకుోవ్డుం జరుగుతుుంద్ధ. వాయ ధి ద్గసూ మైన రశువుల 

పాలు త్మగడమ వ్లన మనుష్యయ లలో క్టళ్ ానొపుప లు , అధిక జవ రమ , వ్ృ్ణాల వాపు మరలైన 

లక్షణాలు గమనిుంచవ్చుే ను . వాయ ధి రకిన రశువుల పాలను పార వేయాల్.   

 

5. దొమా  వాయ ధి  (ఆంద్తాక్స ): ఈ వాయ ధి బాసిలసా్ఆుంద్త్మసిస్ అనబడ బాక్ట రరియా వ్లన 

కలుగుతుుంద్ధఇద్ధ జుంతువుల నుుండ్ద మనుష్యలకు సుంద్కమిుంచు భయుంకర వాయ ధి ., వాయ ధి రకిన 

రశువుల పటర ఉిో , నలటా్ట రక ూుం కకుక కొని అకసాా తుూగా చనిోత్మయివాయ ధిద్గసూ జుంతువు  .

మాుంసుం ినడుం వా రా లేక వాయ ధిద్గసూ గొద్రెల ఉనిన  లోని దుమా , ధూళిని ీలే డుం వ్లన ఈ 

వాయ ధి మనుష్యలకు రకుతుుంద్ధవాయ ధి రకిన మనుష్యలు జవ రుం ., నిమోనియా బాధరడత్మరు .

వాయ ధిద్గసూ రశువుల మాుంసుం ినకుుండా ఉుండటమ, వాయ ధి రకి మరణిుంచిన రశువుల 
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కళేబరాలను సునన ుంతో లోతుగా పాి పెటరడుం వ్లన ఈ వాయ ధి వాయ ింూని అరికటరవ్చుే ను. 

6. క్షయ వాయ ధి (టి.బి): ఈ వాయ ధి మనుష్యల లోనూ, అనిన  రకాల రశువులు, గొద్రెలు మేకలు 

మరియు రుందులలో వ్సుూుంద్ధ వాయ ధిద్గసూ రశువు ఎకుక వ్గా రగుీతూ ద్కముంగా బకక  చికిక  ోయి 

చనిోత్మయి. వాయ ధిద్గసూ రశువుల మలమూద్తమలలో, ఉమా  మరలగు వాట్ట వ్లన 

కలుషితమైన ఆహారుం తీసుకోవ్టుం వా రాను ,వాయ ధిద్గసూ రశువు పాలు బాగా కాచకుుండా ద్త్మగడుం 

వా రా మనుష్యలకు రకుతుుంద్ధ. 

రశువుల న్నండి మన్నషులకు సంద్కమించే జూనోటిక్ వాయ ధులు నివార్ణ కొర్కు 

1. వ్య కి ూగత శుద్భత పాట్టుంరల్. వాయ ధి బారిన రడ ిపెుంపుడ జుంతువులను త్మకిన తదురరి 

చేతులను యాుంటీెింరక్ లో్నతాో సబోు తో శుద్భుంగా కడకోక వాల్. 

2. రశువులు, జీవాలు ఈసుకు ోయినపుప డ వాట్ట ద్సావాలు మరియు చనిోయిన ింుండాలను 

చేికి అుంటకుుండా తీసి వాట్టని పూడే్ద పెట్వర ల్. 

3. పెుంపుడ కుకక లకు తరప నిసరిగా ఆుంటీరిస్ టీకాలు వేయిుంరల్. 

4. పెుంపుడ జుంతువులు కరిచినపుప డ తవ రగా వైదుయ ని సుంద్రద్ధుంచి టీకాలు వేయిుంచుకోవాల్ 

(రిస్ వాయ ధికి చికితస  లేదు) 

5. మరగ కాచిన పాలు, బాగా ఉడకపెట్టరన మాుంసుం ఆహారుంగా వాడాల్. 

6.  చనిోయిన రశువులు/ జీవాల మాుంసుం ినకూడదు. 

7. ఆుంద్త్మక్స  వాయ ధి లక్షణాలతో చనిోయిన రశువులు, జీవాల కలేబరాలను కోయకూడదు. 

వాట్టని లోతైన గో లో సునన మ లో పూడే్ద వేయాల్. 

8. శుద్భమైన ఆహార నియమాలను పాట్టుంరల్. 

     ఇవ్నీన  పాట్టుంచడుం వ్లన రలా వ్రకు ఈ సుంద్కమిత వాయ ధుల నుుండ్ద మనల్న  మనుం కాపాడ 

కొనవ్చుే ను. మరి మీరు వీట్టని పాట్టుంచడమే కాకుుండా మీ చుటురద్రకక ల వారికి, మీ కుటుుంబ 

సభుయ లకు తెల్య చరప డుం వ్లన ఈ వాయ ధుల నుుండ్ద అుంరరిని కాపాడ్దన వారుం అవుత్మమ. 
 

   43.రశువులకు ద్పాథమిక చిక్సత్స  

రశువులు మరియు జీవాల అనారోగయ  లక్షణమలు, గాయాలు అతయ వ్సర రరిసిథతులు 

కల్గినపుప డ రశువైదుయ నిచే చికితస  అుంద్ధుంచే లోపుగా రైతులు ద్పాథమిక చికితస  రరితులు 

పాట్టుంచి, బాధరడతునన  రశువులకు ఉరశ్మనుం కల్గిుంచవ్చుే ను. 

రశువులకు సరవ సాధారణుంగా గాయాలు కలగడుం, కొమా లు విరగడుం, ఎమకలు విరగడుం, 

చనుకటకాు గాయాలు అవ్వ డుం,కళ్ు కు గాయాలు కావ్డుం , మెయయ  ద్ధగడుం జరుగుతూ ఉుంట్వయి. 

అుంతే కాకుుండా మేత ఎకుక వ్గా ినన పుప డ, కురప  నూరుప ళ్ళు  చేసేటపుప డ గిుంజలు ినడుం 

వ్లన కడపుబో రుం జరుగుతుుంద్ధ. కొనిన సారాు మరుగునీరు ద్త్మగడుం వ్లన విరచనాలు కూడా 

సుంభవిసాూయి. వీట్టకి వుంటనే తగిన చికితస  అుంద్ధుంరల్. లేా అవి మద్ధరి రశువు 

నిరురయోగుంగా మార ద్రమారుం ఉుంద్ధ. రశు వైరయ ుం అుందుబాటులో లేనపుప డ, వైరయ  సహాయుం 

అుంరలేని శ్సిథి లో వాయ ధి తీద్వ్తరుం కాకుుండా కొనిన  ద్రథమ చికితస  చరయ లు పాట్టుంరల్. 

 

44.గాయాల ల్ల ర్కాలు: 

శ్కాోస్ ివ్యుండ్స  : చరా ుం చిటకాుుండా లోరల్ భాగాలు దెబో  ినడుం. 

కుంటూజన్: మదేుగా నుుండ్ద వ్సుూవుల వ్ల ాతగులును. 
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ద్బూయిస్: తకుక వ్ శ్సాథ యి కుంటూజన్ గాయమ. రక ూమ గడి కటురను. 

హెమటోమ: రక ూమ గడి కట్టర గడివ్లె ఏరప డను. 

ఓపెన్ వ్యుండ్స : దెబో  తగలడుం వ్లన చరా మ చిట్ట ారక ూుం కారడుం 

- కోసుకోవ్డుం(Incised) 

- గుచుే కోవ్డుం(Punctured) 

-ఊడ్దోవ్డుం(Avulsion) 

-చీరుకు ోవ్డుం(Abrasion) 

-చరా ుం కొటురకుోవ్డుం(Lacerated) 

చిక్సత్స  

కుంటూజన్ కు ఐసు పాక్ వేయాల్. 

అవ్సరుం బట్టర రశు వైదుయ డని సుంద్రద్ధుంరల్. 

గాయాలన్న శుద్భరర్చుట 

1. కొతూగా ఏరప డ్దన గాయానిన  శుద్భుం చేసి అయోడ్దన్ బాుండేజ్ వేయాల్. 

2. పాత గాయాలకు పట్వషియుం రరాా ుంగనేట్ ద్ావ్కమ(1 :1 000 ) తో శుద్భుం చేయాల్. 

3. రక ూుం కారుతునన పుప డ గాయుం పైన గట్టరగా టీుంకే ర్ అయోడ్దనే పూసిన కటుర కడ్దతే రక ూుం 

ఆగుతుుంద్ధ. శుద్భమైన దూద్ధ పెట్టర రక ూుం కారకుుండా చూడాల్. కొుంచుం సలేా నిలమైడ్ పౌడరు వేసి 

కటుర కట్వర ల్. 

4. పురుగులు రట్టరన గాయాలకు పురుగులు తీసివేసి కరూప ర తైలుం కానీ ఆయిల్ టరప ుంటైన్ కాని 

వేయాల్. లేా స్క్త్మఫలుం ఆకు రసుపు నూరి పురుగులు రట్టరన పుుండకాు రాసినటయాితే పురుగులు 

చనిోయి తవ రగా మానును. ఈగలు వాలకుుండా వేర నూనె రాయాల్. 
 

45.కాలిన్ గాయాలు: 

కొనిన  సుంరరాభ లలో రశువులు, జీవాలు కొట్వర ల లో ఉనన పుప డ అగిన  ద్రమాాలకు 

లోనవుత్మయి. అలాుంట్ట సుంరరాభ లలో ద్రమార శ్సథలుం నుుండ్ద ద్రకక కు తీసుకువ్చేి  మరట 

కాల్న గాయాలకు చలనాి నీట్టతో కడగాల్. కాల్న గాయాలపై దుమా  ధూళి చేరకుుండా మరియు 

ఈగలు వాలకుుండా జాద్గతూలు తీసుకోవాల్. బరాన ల్ వ్ుంట్ట ముందులను వాడాల్ . 

గాయాల చుటూర  వుంద్టుకలను తీసివేయాల్. 

గాయమనకు ఇనెే క్షన్ చేరకుుండా బోరిక్ యాసిడ్ పడ్ద చలాాల్. 

గాయముల కు చేయు ద్రథమ చిక్సత్స  

 గాయాలపై కటుర గుడి నుుంచి గాయుంపై వ్చుే  ద్రవాలను ీలేే లా చేయాల్. 

 గాయుంపై ఉుంచిన కటుర గుడి మరియు దూద్ధని కరలకుుండా ఉుంచుటకు బాుండేజ్ 

వేయవ్లెను. 

 ఇద్ధ సుమారు 5 నుుండ్ద 10 ెుంటీమీటరాు ఉుండవ్చుే ను. 

 అతుకుక నే రట్టర (ఎడహాసివ్ రట్టర ) ను వాడవ్లెను . 
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పురుగు రటిటన్ పుండు 

 శ్ర్మరుంపై గాయాలపై ఈగలు వాల్  గుశ్డా పెడత్మయి.  ఈ గుడా రగిల్ లారావ (మాగట్స )  గా 

మారి గాయుంపై ఉనన  కణజాలానిన  ిుంటూ గాయానిన  పెరేద్ధ చేసాూయి. 

 గాయుంపై నా మేగటుస ను ోరెస ప్స  సహాయుంతో తీసివేయాల్. 

 టరప ుంటైన్ ఆయిల్ లో ముంచిన గాజు గుడిను గాయమ లోరల ఉుంరల్.  

 మేగట్స  చనిోయిన తరావ త వాట్టని తీసి వేయాల్. 

కాడి పుండోు  

బుండా ,నాగల్ లాగే రశువులలో సరైన జోడ్ద లేకోయినపుప డ, రాిండ్ద వ్ల ాకాడ్దపుుండ 

ఏరప డతుుంద్ధ . 

1. కాడ్ద మోింన చోట వుంద్టుకలు రాల్ోయి, కమిల్ నొింప  పెడతుుంద్ధ. ఈ ద్రదేశ్ుంలో రోజూ 

కొుంతసేపు చల ానీట్ట ధార ోయాల్. 

2.కొబో రినూనెలో హారి కరూప రుం కల్ిం ాని మీర పూయాల్. 

3. కమిల్న భాగుం పెరేగా వాచినట్టటతాే అయోడ్దన్ ఆయిుంట్టా ుంట్ పూయాల్. లేా ఆవ్ింుండ్ద 

రలుచట్ట ద్ావ్ణుం గా చేసి వాపు మీర వేయాల్. అద్ధ రగిల్ కారుతుుంద్ధ. తరువాత మామూలు 

గాయాలకు చేసినటాు చికితస  చేయాల్. వాపు తగే ీవ్రకు రని చేయిుంచకూడదు. కాడ్ద వేసేటపుప డ 

కాడ్దని శుద్భుంచేసి వాడాల్. 

కొముా  విర్గ్డం: 

1. వేలాడతునన  కొమా ను  కోసి వేయాల్. 

2. రక ూుం కారకుుండా తెలనాి గుడ ిని తడ్దిం గట్టరగా కటుర కట్వర ల్. కటుర కటరకముందు గాయుం మీర కొుంచుం 

రట్టక పడ్ద(ఆలుం ) చలాాల్. 

3. కొముా   తొడుగు ఊడ్దతే తెలనాి గుడి ీల్కలు తడ్దిం గట్టరగా కటుర కట్వర ల్. కటురమీర రట్టక నీరు 

ోయాల్. తరావ త డాక రర్ తో చికితస  చేయిుంచుకోవాల్. టీుంకే ర్ బ్బుంజయిన్ వేసి కటుర కట్వర ల్ .  

బెణుకులు: 

1. బ్బణికిన చోట వేడ్దనీళ్తాో రోజుకి రెుండ మూడ సారాు కాపాల్. 

2. ఆ తరావ త ల్నమెుంటు టరెప నెట రను  కల్ిం మరనే చేయాల్.  

 

కీక్లళో్ళ తొలుగుట: (డ్దస్ లొక్న్ ) 

1. క్టలు తొలగిన వైపు కాక రెుండవ్వైపు రశువును రడవేసి, క్టలు తొలగిన వైపుకు త్మడ కట్టర జాద్గతూగా 

లాగుతూ, మర్కకరు అరచేితో తొలగిన క్టలును యాసాథ నముందు రడేటటాు చూడాల్. 

2. క్టలు సరేుకునన  తరావ త ల్నమెుంటు టరెప నెట రను మరనే చేసి  రశువుకు విద్శాుంినివావ ల్. ఇుంకా 

నయుం కాకోతే డాక రర్ రగరీికి తీసుక్ళా్యల్. 

కడుపు కుట్టట( కొలిక్ ) 

రశువులు మేత బాగా ిని తగిననిన  నీరు ద్త్మగకోవ్టుం వ్లన గిుంజలు ఎకుక వ్గా ినడుం వ్లన 

జీర ాకోసుం సరిగా రనిచేయక కడపు కుటుర వ్సుూుంద్ధ. 

రశువు నెమరు వేయదు. పేడ పెుంట్టకలుగావేసుూుంద్ధ. రశువులు ముంరకొడ్దగా ఉుంట్వయి.ఎడమ 

డొకక  లో సొటర రడతుుంద్ధ .కడపు నొింప  తో బాధ రడతుుంద్ధ . 

1. రెుండ లటర ానీళ్లాో 50 ద్గామలు ఉపుప  5 ద్గామల సొుంట్ట పడ్ద(నకసావ మికా) కల్ిం 

ద్త్మగిుంరల్. 

2 .కొుంచుం నెమరు వేసి పేడ వేయగానే రుచ మాక్స  ను  రడా ఉపుప  బ్బలుాం లో కల్ిం మూడ నుుండ్ద 
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నాలుగు రోజులు వ్రుసగా ినిింుంరల్. కడపు కుటుర రెుండ రోజులాో నయుం   కానటయాితే డాక రర్ 

గారి చే వైరయ ుం చేయిుంరల్. నక్స  వామీక కల్గిన పడర్ ను వాడాల్ .   

కడుపు ఉబో ర్ం: అరరిశుద్భమైన కలుషితమైన ఆహారమ మేత తీసుకునన పుప డ కడపు 

ఉబో రుం సుంభవిసుూుంద్ధ. 

1.50 ద్గామలు కరూప ర తైలుం 100 ద్గా వేరుశెనగనూనెత్మగిుంరల్ 

2 కడపు ఉబో రుం తగేవీ్రకు మేత వేయకూడదు. జావ్ గాని, గుంజి గాని ద్త్మగిుంరల్. 

3 .ఆ తరువాత 20 ద్గామల సొుంట్ట పడ్ద, 20 ద్గామల వ్ుంట రడా, 20 ద్గామల వామ పడ్ద 40 

ద్గామల రడా ఉపుప  బ్బలుాం లో కల్ిం మరే చేసి ినిింుంరల్. 
 

సాధార్ణ పారుడు: 

యాష్టసిూన్ జెుంటు పడర్ ను 100 ద్గా బ్బలమా  లో కల్ిం ినిింుంరల్ .  ఇుంకా పారుడ కటరకోతే 

డాక రర్ చేత చికితస  చేయిుంరల్. 

 

 

కంటి గాయాలు: 

కుంట్టకి గాయమైనపుప డ కనున  మూసుకుోతుుంద్ధ. కళ్ు  వుంబడ్ద నీరు కారుతుుంద్ధ. చికితస  

చేయకోతే కుంట్టమీర తెలనాి పర ఏరప డ్ద కుంట్ట చూపు ోయ్య ద్రమారుం ఉనన ద్ధ.1 నుుండ్ద 2 శాతుం 

బోరిక్ లో్న్ కుంట్టలో వేయాల్. తగకీోతే డాక రర్ ను సుంద్రద్ధుంరల్.  

బొడుడ వాపు: 

దూడ ఈనిన వుంటనే బొడితెగిన తరావ త గాని అరరిశుద్భమైన రకుతో కానీ శ్ డా్ తో కానీ బొడిను 

కోసినపుడ బొడి వాపు వ్శ్సుూుంద్ధ. బొడి రగరీ వాచి, చీమ కారుతుుంద్ధ. అయోడెక్స  ఆయిుంట్టా ుంట్ 

రాయాల్. అయోడెక్స  రాసిన తరావ త మెతూగా అయిోతుుంద్ధ. పుుండ రగిల్న తరువాత చీమ 

తీసేసి పట్వషియుం రరాా ుంగనేట్ ద్ావ్కుం తో కడగాల్. తరావ త ట్టుంచర్ అయోడ్దన్ ముంచిన 

బాుండేజ్ గుడి ను ఆ ద్రదేశ్మ లో వుుంరల్ .  

 

ఎముకలు విర్గ్డం: 

వైదుయ డ అుందుబాటులో లేనపుప డ వైదుయ డ వ్చేి నుంత వ్రకు రశువుల కరలకుుండా ద్రథమ 

చికితస  ఏరాప టు చేయవ్లెను. విరిగిన ద్రదేశ్మనకు కొుంత పైభాగుం వ్రకు కొుంత ద్కిుంర భాగుం 

వ్రకు రలుచని బరేలు అమరిే  గుడ ితో కట్టర విరిగిన భాగమలను  కరలకుుండా ఉుంచవ్లెను. 

రశువు చన్నన ల మీర పుండోు మరియు రగులుట: 

గోరువచే ని నీట్టలో రరాా ుంగనేట్ లో్న్ కడ్దగి బోరిక్ ఆయిుంట్టా ుంట్ కానీ లేా జిుంక్ ఆకైస డ్ 

ఆయిుంట్టా ుంట్ గాని లొరాకిస న్ ఆుంటీెింరక్ ఆయిుంట్టా ుంట్ రాయవ్లెను. 
 

మాయ రడకోవటం:  

రశువు ఈనిన తరావ త మాయ వేసాూయి. 



111 
 

రశువు ఈనిన తరావ త 24 గుంటల సమయుంలో మాయ వేయకోతే రశు వైదుయ డ ని 

సుంద్రద్ధుంరల్. 

రిపాాుంట్వ ముందు 30 ద్గామలు - బ్బలుాం కల్ిం ినిింసేూ మాయ తొుంరరగా బయటకి వ్సుూుంద్ధ. 

మయేయ  దిగ్డం (ద్ోలాప్స ) 

రశువు గరాభ శ్యమ ఈనక ముందు ఈనిన తరావ త బయటకు వ్చేే ానిని  ద్పలాప్స  అుంట్వరు 

ఇద్ధ రెుండ రకాలు వ్జైనల్ ద్ోలాప్స  ,గరాభ శ్య ద్ోలాప్స   

వ్జైనల్ /యోని  ద్ోలాప్స  : ఇుందులో యోని భాగమ బయటకి వ్చేే సుూుంద్ధ. 

చిక్సత్స  

1. బయట వేలాడతునన  యోనిని  పట్వషియుం రరాా ుంగనేట్ ద్ావ్కుం తో కడగాల్ 

2. ల్కివ డ్ పారాిన్ చేికి రాసుకొని,యోని మీర నారా ల్ సలైను ోసి నెమా ద్ధగా లోరల్కి నెట్వర ల్. 

3. యోని లోరల్కి ల్కి వళిు న తరువాత రశువు రడకోకుుండా ఉుంరల్.  
 

4 .త్మడ కట్టర మెయయ  ద్ధగకుుండా పదుగు ద్కిుంర నుుంచి, కరిమిభాగుం ద్కిుంర నుుంచి త్మడ పైకి లాగి 

కటరవ్లెను.  

5  . ముంరరి కాళ్ళు  లోతుగా వనుక కాళ్ళు  ఎతుూలో వునన టాు చూడాల్ . ర్కపు రరేి వా రా 

నివారిుంచ వ్చుే ను.  

6 .మినరల్ మికస ే ర్(లవ్ణ మిద్శ్మమ) రోజుకి 30 ద్గామలు ినిింుంచి నటయాితే మాయ ద్ధగడుం 

నివారిుంచవ్చుే ను. 

7 .డాక రర్ గారిని సుంద్రద్ధుంచి కాల్యిుం ఇుంజక్షన్ ఇింప ుంరల్ 

గ్రాా శయ ద్పొలాప్స : 

గరాభ శ్యమ బయట్టకి రావ్డుం కొనిన  సుంరరాభ శ్లాో జరుగుతుుంద్ధ. రశువు ఈనిన తదురరి పైన 

తెల్ింన విధుంగా యోని భాగమే కాకుుండా గరాభ శ్యమ పూరిూగా బయటకు వ్చేే సుూుంద్ధ. అలాుంట్ట 

సుంరరాభ లలో గరాభ శ్యమ రలా సునిన తమైనద్ధ కాబట్టర ానికి ధూళి, మట్టర అుంటకుుండా 

చూసుకొని,ఆ భాగమ ఆరకుుండా , రగుళా్ళ ఏరప డకుుండా జాద్గతూలు తీసుకోవాల్. వుంటనే రశు 

వైదుయ ని సుంద్రద్ధుంచి చికితస  చేయిుంరల్. 

ర్క త ద్సావ నియంద్త్ణ : 

                            రశువులలో రక ూ ద్సావ్ నియుంద్తణ అి మఖ్య మైన ద్రద్కియ . సరి అయిన 

సమయమలో రక ూ ద్శావ్మను నిరోధిుంచటుం వ్లన రశువును మరణుం బారిన రడకుుండా 

కాపాడవ్చుే ను . బాహయ  గాయాలను , అుంతరతీ గాయాలు ను రరయ వేరస్తూ  రక ూ ద్సావ్ నిరోరకమ లో 

పాద్త వ్హుంరల్ . శాష్టసూ చికితస  సమయమ లలో ,బాహయ మ గా గాయాలు ఏరప డ్దనపుప డ రక ూ 

ద్శావ్మను నిరోద్ధుంచినపుప డ రశువులలో డీ హైద్డే్న్ కు గురి కాకుుండా కాపాడవ్చుే ను. అధిక 

రక ూ ద్సావ్మ  వ్లన రక ూ ోటు తగిుీంచబడ్ద , గుుండె కొటురకోవ్టమ పెరిగి శావ సద్కియా వేగమ కూడా 

పెరిగి ష్ణక్ నకు గురిఅయియ  రశువు అచేతన శ్సిథి  లో చేరి మరణిుంచే అవ్కాశామ కలదు.  

శ్ర్మరుంలోని వివిధ భాగాలకు రక ూద్సావానిన  నియుంద్ిుంచడానికి వివిధ రరితులు అవ్సరుం. 

శ్ర్మరుంలోని వివిధ భాగాలను రరి క్ రిుంచే మారరీరశ కాలు ఇకక డ ఉనాన యి 
 

 రరదతులు : 

 ఏదేని చోట చినన  దెబో  తగిలనపుప డ రక ూ ద్సావ్మ మరలైనపుప డ ఆ భాగమలో గాయానిన  

అధిమిరట్టర 5 నిమాష్ణలు వుుంచినట ాఅయితే సాధారణ రరిసిూతులలో రక ూ ద్సావ్మ ఆగిోవును 
. 
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 ఇుంకనూ రక ూ ద్సావ్మ ఆగకోయిన ఆ ద్పాుంతమలో కాటన్ మాప్ తో గట్టరగా అద్ధమి పెట్టర 5 

నుుండ్ద 10 నిమష్ణలు వుుంచవ్లెను .. 

 గాయానిన  వేడ్ద నీట్టతో కడగాల్  .గాని నీట్టని చలనాి తరువాత  ,గానీ మకక లు ఐసు  

వుుంచినటాు అయితే  రక ూద్సావానిన  నియుంద్ిుంచ వ్చుే ను . 

  ఇుంకనూ గాయమ నుుండ్ద రక ూమ ఆగని రక్షమలో ల్కివ డ్ నైద్టోజన్ గాయమ పైన  

వేసినటాు అయితే రక ూ ద్సావ్మను అరికటురతుుంద్ధ. కటుర కట్టరనటాు అయితే ద్సావ్మ నివారిుంచ 

బడతుుంద్ధ . 

 

46.అంత్ర్గత్గాయాలు 
శ్ర్మరుంలోబాహయ మగాఏరప డేవివిధరకమలగాయాలవ్లనగానీ , 

బయటవాత్మవ్రణరరిసిథతులవ్లనగానీ,  

శ్ర్మరఅుంతరనిరాా ణమలోవివిధరకమలలోరమలవ్లనగాని , 

స్తక్షా జీవులద్పేరింతమవ్లనగానిఏరప డేగాయాలనుఅుంతరతీగాయాలుఅుంట్వరు . 

ఇుందులోఈద్కిుంద్ధరకమలుకలవు : 

1 .సిసుర 

2 .టూయ మర్ 

3 .అలస ర్ 

4 .హెరిన యా 

5 .గడిలు 
 

1.స్థస్ట : 

ఇవిశ్ర్మరమపైనగానీ, లోరలగానీ , అుంతరాభ గాలలోగానీఏరప డవ్చుే  . ఇద్ధలోరలనీట్టతోగాని , 

చీమతోగాని, గాల్తోగానినిుంరబడ్దరలుచట్టపరతోచుటూరమూయబడ్దనిిూవ్ుంట్టనిరాా ణమ.  

ఇవిసాధారణమగాశ్ర్మరఅుంతరనిరాా ణమలోఏరప డత్మయి . కుండరాలమధయ గాని , కొవువ లొగానీ , 

కొనిన సారాు రరానన జీవులువ్లనగానిఏరప డత్మయి .సాధారణమగాశ్ష్టసూచికితస వా రాగాని , 

ముందులవాడకుం వా రాగానివీట్టనినివారిుంచవ్చుే ను. 
 

2.ట్యయ మర్న :దీనేన కణిిఅుంట్వరు . ఇద్ధరలారళ్సరిపరతోనిరిా తమైవుుంటుుంద్ధ . 

శ్ర్మరమలోరలకణాలు,కణజాలుంఅసాధారణర్మిలోపెరగి  

,ఆసుంఖాయ కమగావ్ృద్ధిచుంద్ధసాధారణకణజాలానిన చుంింవేసిశ్ర్మరానికిహానికలుగచేసాూయి . 

ఇవిశ్ర్మరమలోవునన అవ్యవాలనుబట్టర , 

ద్పాుంత్మలనుబట్టరకణుతులయొకక అసాధారణద్రభావాలుఉుంట్వయి. ఇవిగరాభ శ్యమలలో , 

వ్ృ్ణాలలో , కాలేయమలో , మెరడలో , శ్ర్మరమపైభాగాలలోఏరప డతూఉుంట్వయి . 

వాయ ధిమద్ధరినట్టటతాేకణుతులనుతొలగిుంచినామరలావ్చేే అవ్కాశ్మకలదు 
 

3.అలస రు: 

ఇవిసాధారణమగాజీరవా్య వ్సథలో , ఎకుక వ్గాద్పేవులలోఏరప డత్మయి . 

ఇవికణజాలుంపైఏరప డేపుుండవ్ుంట్టనిరాా ణమ . వి్పూరితఆహారమవ్లనగాని , 

వేడ్దరారాథలువ్లనగాని , ఇతరకారణాలవ్లనగానిఏరప డవ్చుే ను 

.వీట్టనిసుంబుంధితయాుంటీబయట్టకా ుందులతో , పూతముందులతోతగిుీంచవ్చుే ను . అలస రాా నక 

ోతేఅద్ధకణిిగామారఅవ్కాశ్మకలదు 
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4.హెరిన యా: 

 శ్ర్మరమపైభాగుంలోఏరప డేదెబో లవ్లనగాని , 

ఏరయినాగుచుే కోవ్టుంవ్లనగానిశ్ర్మరఅుంతరతీపరలలోరుంద్ధమఏరప డ్దలోరలఅవ్యవా

లుగాని , కుండరాలుగాని , ద్పేవులుగానిఆరుంద్ధమ వా రాబయటకువ్సాూయి .  

 కానీబయటచరా పుపరతోకరప బడ్దబయటకుసిసురలేకకణిిలాద్భమిుంరచేసాూయి . 

వీట్టనితగుర్మిలోవిశేషాిుంచి , హెరిన యాద్ల్ుంగునుకనుగొని ( 

బయటనుుండ్దవ్ిూడ్దకల్గిసేూఆఅవ్యవాలురుంద్ధమ వా రాలోరల్ోత్మయి ) 

హెరిన యాగాగురిూుంచవ్చుే ను . 

 సాారణమగాచినన పెయయ లలోఅుంికాలెురిన యా , మిగిల్నవానిలోద్రక టలెురిన యా , 

అబేామినాలెురిన యాకనిింసాూయి . 

వీట్టనిరశువై యా ధికారితోవిశేషాిుంచితగువైరయ మఅుంద్ధనటాుచూడాల్ . 
 
 
 
 
 
 

5.గ్డడలు ( ఆబెస స్) : ఇవిశ్ర్మరమపైభాగమ లోఏరప డత్మయి. 

రలుచనిపరతోలోరలచీమలేాస్క్రష్టసవే్మగాని , నీరుగానిఉుంద్ధ కరప బడ్దఉుంటుుంద్ధ . 

వీట్టనిసాధారణశ్ష్టసూచికితస వా రాసులభమగావై యా ధికారిసమక్షుంలోతొలగిుంచిఅయోడ్దన్మూఅద్ధనే

యమచేయవ్చుే ను.  
 
 

గాంద్ీన్న 
 

శ్ర్మరమపైభాగమలోఏరప డేవివిధరకమలగాయాలవ్లనగానీ , 

స్తక్షా జీవులవ్లనగానిశ్ర్మరమలోతోక , కాళ్ళు   , చవి వ్ుంట్ట 
చిటరచివ్రిద్పాుంత్మలలోరక ూద్రసరణలోింుంచిఆకిస జన్అుంరకశ్ర్మరకణజాలుంకుళిాో వును . 

దీనినేగాుంద్ీనుఅుంట్వరు. 

సాధారణమగాఅనారోికూస క్షా జీవులవ్లనఏరప డతుుంద్ధ. 

ఇద్ధరెుండరకమలుపడ్దగాుంద్ీను , తడ్దగాుంద్ీను . 
 

పొడిగాంద్ీన్న : సాధారణమగాతోకమరియుచవిచివ్రిభాగాలలోదెబో లుతగలటుంవ్లన, 

రక ూనాళ్మలుకుచిుంచబడ్దరక ూసరఫరానిల్చిోతుుంద్ధత వా రా ఆ భాగుంనకు 

ఆమాజనిసరఫరానిల్చిోతుుంద్ధ . ఫల్తమగాకణజాలుంచనిోతుుంద్ధ . 

చరా మమరియుకణజాలుంలోతేమపూరిూగాశోషిుంచుకోబడ్దకణజాలుంఎుండ్దోతుుంద్ధ 

.కణజాలుంగట్టరగామారిోయిశుషిక o చిోతుుంద్ధ . దీనినిపడ్దగాుంద్ీన్అుంట్వరు . 

ఇద్ధద్రమారకరుంకాకోయినరప ట్టక్టగాుంద్ీనైప భాగమనుశ్ష్టసూచికితస వా రాతొలగిుంచుటముంచిద్ధ  . 
 

త్డిగాంద్ీన్న : 

రశువులశ్ర్మరభాగమలచివ్రిభాగమలోఅుంతరతీగాయాలుమూలమగా 

,రశుయజమానయ మలోనిరకా్షయ ుంవ్లనలోరలస్తక్షా జీవులుచేరివాయ ధినితీద్వ్తరుంచేసాూయి . 

ఫల్తమగాలోరలచీమచేరికణజాలుంకుళిు ోవును . వాయ ధినిరిారణలోఅలసతవ మవ్హుంచినా , 
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సరిగీావాయ ధినివారణరరితులుపాట్టుంచకోయినాలోరలకణజాలుంపాడైోవును , కుళిాో వును. 

దీనినేతడ్దగాుంద్ీనుఅుంట్వరు. ఇద్ధద్రమారకరుం . 

గాుంద్ీనైప భాగమనుశ్ష్టసూచికితస వా రాతొలగిుంచుటముంచిద్ధ  . 
 
 
 

47.గొద్ెలు మరియు మేకలల్ల వచేు  వాయ ధులు 

                    చినన  జీవాలలోఆరోగయ  సుంరక్షణ అతయ ుంత ఆవ్శ్య కమ. గొద్రెలు మరియు మేకల 

పెుంరకుంారులు  సాధారణమగా తకుక వ్ చదువు లేా నిరక్షరాసయ త  తో వుుంట్వరు . దీనిని 

అరనుగా చేసుకొని ముందుల ష్ణప్ వాళ్ళు  మరియు ఇతరులు చేివాటుం చూిం లేని జబోు  నకు , 

వేర వాయ ధులకు వారి యొకక  మిడ్ద మిడ్ద శ్జాానుం తో ముందులు ఇచేి  జీవాల మరణాలకు కారణుం 

అవుతునాన రు . అుందువ్లన చినన  జీవాల సుంరక్షకులకు తగు శ్జాానమ అుంద్ధుంచి వారిని 

జాగారూకులు చేయవ్లెను . ఇుందులో రశు సుంవ్రకి సహాయకుల పాద్త అపారమ .  

ముందుగా వివిధ రకాల వాయ ధుల గూరిే  తెలుసుకుుంామ .  

A. బ్డహయ  రరాన్న  జీవులు: 

చరా ుం యొకక  అనేక రరానన జీవులు (బాహయ  

రరానన జీవులు) వా రా రుమినెుంట్స  ని రకుత్మయి, ఇవి జుంతువుల చరా ుం మరియు రకాూనిన  

ీలుస్తూ  ద్బతుకుత్మయి . రరానన జీవులు వాయ ధులను కల్గిసాూయి, బరువు తగుీత్మయి మరియు 

జుంతువుల మరణానికి ారితీసుూుంద్ధ. రరానన జీవులు ఇతర అుంటువాయ ధులను కూడా 

తీసుకువళ్త్మయి మరియు ఒక జుంతువు నుుండ్ద మర్కక జుంతువుకు వాయ ధులను వాయ ింూ చేసాూయి . ఈ 

వాయ ధులు  కొనిన  సుంరరాభ లాో మరణాలకు ారి తీసాూయి . 

ఈ రరానన జీవులు క్టటకాలలా కనిింసాూయి. ిండదులు  రలా చినన వి మరియు స్తక్షా రరిశ ని 

లేకుుండా చూడలేమ. 

1. ేన్న: (ఏకవ్చనుం లౌస్)  చూడట్వనికి చినన  గా ఉుంటుుంద్ధ. రశువులు, గేదె, గొద్రెలు మరియు 

మేకలకు శ్ర్మరుం, కాళ్ళు  లేా తోక ద్పాుంతుంపై ాడ్ద చేసే వివిధ పేనులతో బారిన రడవ్చుే . 

పేనులు జీవిుంచి, జుటుర లేా ఉనిన  మధయ  చరా ుంపై గుడా పెడత్మయి. 

పేలు పెరేవిగా ఉుంట్వయి. అనిన  పేలు హోస్ర యొకక  రకాూనిన  ిుంట్వయి మరియు తరువాత 

బయట్టకి వ్సాూయి. అవి గుడా పెడత్మయి . కొనిన  పేళ్ళు   ఒక జీవి లో  నివ్సిసుూుండగా, మరికొనిన  

రెుండ లేా మూడ వేరవ రు జీవుల పై జీవిత్ముంతుం నివ్సిసాూయి . 
 

2. గ్లమారోు:(Ticks ) 

 జీవాల చవిలో, శ్ర్మరమ పై  ఎకుక వ్గా శ్సాథ వ్రుం ఉుంట్వయి . చవి లో వుుండటమ  వ్ల ాజీవాలు  

తలని ఎకుక వ్గా విద్ధల్స్తూ  ఉుంట్వయి . వి్ రారాథలు విడరల చేయడుం వ్ల ాజీవుల  వనక 

కాళ్ు  రక్షవాతుం వ్సుూుంద్ధ. 

 గోమారాు రలా మఖ్య మైన రరానన జీవులు. అవి  హోస్రను కొరికి, ాని రకాూనిన  ీలుసాూయి 

మరియు పూరిూగా ఆహారుం తీసుకునన  తరువాత జీవాల శ్ర్మరానిన  వ్ద్ధల్   రచేి క బయళ్లాోకి 

రడ్దోత్మయి , అవి అలా  ఆహారుం తీసుకోకుుండా రలా నెలలు జీవిుంచును  .  

 కొనిన  గోమార ా  కాటుతో జుంతువులు  వి్పూరితమత్మయి   లేా రక్షవాతుం సుంభవిుంచుే ను .  

గోమారాు కొనిన  వాయ ధులను వాయ ింూ చేసాూయి , గోమారాు  వా రా కల్గే వాయ ధులు జీవాల  మరణానికి 

కారణమవుత్మయి. జీవాలు  మాుంసుం, ఉనిన , పాలు మరియు తోలుల నాణయ తను కోలోప త్మయి. 
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 చరా ుం పై దురర ,చరా ుం వాపు మరలగు లక్షణాలు కనిింసాూయి . ఈ గోమారాు సుమారు రోజుకి 

౦.05 ml  రకాూనిన  ీలుసాూయి . దీని వ్లన రక ూహీనత సుంభవిసుూుంద్ధ . 
 

3. పిడుదులు :(Mites ) 

 ిండదులుచవి భుజుం మఖ్ుం ద్పాుంతుంలో నివాసుం ఉుండ్ద దురర ,వాపు ,చీమతో కూడ్దన 

కురుపులు ,చరా ుం పై పలుసు ఏరప డడుం ,రక ూద్సావ్ుం వుంద్టుకలు రాల్ోవ్డుం జీవాలు నీరస 

రడడుం సుంభవిసుూుంద్ధ. 

 ిండదులు(MANGE) మేనాు కు  కారణమవుత్మయి. ఇవి తల, కాళ్ళు , శ్ర్మరుం లేా తోక 

ద్పాుంత్మనికి రకుత్మయి, దీనివ్ల ాచరా ుం గట్టరగా  అవుతుుంద్ధ మరియు జుటుర మరియు ఉనిన  

కోలోప తుుంద్ధ. రకిన ద్పాుంతుంలో దురర వ్లన జుంతువు ఆ ద్పాుంత్మనిన  తరచూ 

గోకుకుుంటుుంద్ధ . 

  రశువు  ఆహారుం సరిగా తీసుకోదు . అుంటువాయ ధులు గొద్రెలలో విలువైన ఉనిన ని కోలోప త్మయి 

మరియు రశువులు మరియు మేకల చరాా నిన  పాడ చేసాూయి . 

4. ేలు: 

 పేలు శ్ర్మరుం పై ఆశిుంచడుం వ్ల ా దురర,గోకడమ  వ్ల ా చరా ుం వాచీ, ఎద్రబడ్ద గాయుం, 

రక ూహీనతకు లోనవ్డుం సుంభవిసుూుంద్ధ. 

 పేను చరాా నిన  కొరుకుట వ్లన రశువులు ఆ ద్పాుంత్మనిన  తరచు గోకుతూ ఉుంట్వయి  

మరియు రశువులు ఎకుక వ్గా చిరాకుగా ఉుంట్వయి . రశువు  బరువు  కోలోప తుుంద్ధ,  

లేా బరువు పెరగదు మరియు పేలవ్మైన శ్సిథి లో కనిింసుూుంద్ధ. 

 పేను మరియు ిండదులు  రెుండ్య ఒక జుంతువు నుుండ్ద మర్కక జుంతువుకు వళ్ు వ్చుే  

కొరకడుం మరియు గోకడుం ఇనెే క్షన్ యొకక  మరట్ట లక్షణాలు .  

మీరు జుంతువును రరిరల్సేూ, పేను లేా పురుగుల వ్ల ాచరా  సమసయ  సుంభవిసుూుంద్య లేద్య మీరు 

చరప గలుగుత్మరు, పేను జుంతువు మీర ఉుంటే మీరు వాట్టని ాని చరా ుం పై కనుగొుంట్వరు, మీరు ఏ 

రరానన  జీవిని  చూడకోతే బహుశా ిండదుల వ్ల ాకల్గే మేనాు అయిఉుంటుుంద్ధ 

5.దోమలు :  

 శ్ర్మరుం పై వాల్ రకాూనిన  ీలుసాూయి  . 

 ద్యమ కాటు ద్పాుంతుం లో దురరను కల్గిసాూయి . 

 రశువులు చికాకు ,అలసట నీరసానికి లోనవ్డుం , 

కొనిన  జబోు లను  వాయ ింూ చేసాూయి  

 మలేరియా , ఫైలేరియా వాయ ధులు వ్సాూయి .  

5. ఈగ్లు:  

 ఆహారానిన  కలుషితుం చేసాూయి. 

 రశువులు చికాకు ,అలసట నీరసానికి లోనవుత్మయి . 

 జోర్మగల వా రా జీవాలాో సద్రా ,మస్తచి వ్ుంట్ట వాయ ధులు వాయ ింసాూయి. 

 ఈగలు పుుండ ాపై వాలడుం వా రా పుుండలో పురుగు ఏరప డతుుంద్ధ .  

మందులు వాడకం 

ముందుల్న  మారిే  ,ెపెరుంబర్ మాసాలలో సుంవ్తస రుం లో కనీసుం రెుండ సారాు ించికార్మ చేయాల్  

 పగవేయడుం  

 డసిరుం్  

 ద్సేప యిుం్ 

 డ్దింప ుం్  

పొగ్వేయడం-వేపాకు ,వాయలకు కలబుంర నీలగిరి ఆకుల్న  



116 
 

డస్థటంగ్-5 % మేలాథియాన్  

ద్సేూ యర్న లో 2 %బుయ ట్వక్స  ద్ావ్ణుం 

డిపిూ ంగ్ : 

 మిగత్మ వాట్టకనాన  మేలైనద్ధసులభ మైనద్ధ . 

 డ్దింప ుం్ చేయడానికి భూమి పైన  2 .5  మీటర ాపడవు 1 మీటర ావడలుప  గొయియ  తీయాల్  

సిమెుంట్ శ్పాాసరరిుం్ చేయిుంరల్ అుందులో నీరు నిుంపాల్ రెుండ వైపులా ఫెనిస ుం్ వేయిుంరల్  

నీరు బయటకి ోవ్డానికి ారి ఉుంరల్. 

 ఈ గొయియ  ముందు భాగుంలో 2  గజాల పడవు ,2 గజాల వడలుప  ,లోతు అర అడగు తో చినన  

గొయియ  ఏరాప టు చేసుకోవాల్  
 
 
 
 

సూచన్లు:  

 తల నీళ్లాో మనగ కుుండా ఉుండాల్. 

 ఈనబోయ్య గొద్రెలకు డ్దింప ుం్  చేయిుంచకూడదు . 

 డ్దింప ుం్ ముందు నీరు ద్త్మగిుంరల్ . 

 చల్ తడ్ద వాత్మవ్రణుం లో చేయకూడదు . 

 ముందు పటేరలును తరావ త పెరే గొద్రెలను చివ్రాో ింలలాను డ్దింప ుం్ చేయిుంరల్  

బ్డహయ  రరాన్న  జీవులు సోకకుండా ఆచరింవలిస న్ రరిశుద్బత్ అంశములు : 

 పాకలాో శుద్భత  

 తేమ ఉుండకూడదు  

 వారుం రోజులకొకసారి సునన ుం చలాాల్  

 నెలకొకసారి బూజు దుల్ిం బాహయ  రరానన  జీవుల ముందుల్న  ద్సేప  చేయాల్ 

 ఉనిన  రెుండ సుంవ్తస రాలకి ఒకసారి కిూరిుంరల్  

చిక్సత్స  

 బ్బుంజైల్ బ్బుంజోయిట్ 

 ఐవ్రా కి రన్ ఇుంజెక్షన్  

 పాకలలో వేపాకు పగ వేయిుంరల్. 

జీవాలో్ల డీవారాి ంగ్ చేయడం వలో లాభాలు: 

• జీవాలు ఆరోగయ ుం గా ,బలుంగా చురుకుగా ఉుంట్వయి  

• వాయ ధి నిరోధక శ్క్ట ూ పెరుగుతుుంద్ధ  

• జీవాలాో మాుంసుం ఉనిన  ద్ధగుబడ్ద నాణయ త పెరుగుతుుంద్ధ  

• పటేరళా్ళ సగటున 2 కిలోల అధిక బరువు పెరిగి ,10 %అధిక రాబడ్ద పుందే అవ్కాశ్ుం ఉుంద్ధ  

• పునరుతప ిూ పెరుగుతుుంద్ధ . 

• మరణాలు తగుీత్మయి .ింశ్లలాు అధిక బరువు తో జనాి సాూయి  

జీవాలో్లన్టటలనివార్ణ 

ద్క .సం  కాలం ద్రధాన్ంగాకనిపించేరరాన్న జీవి మందు ఎంపిక 
1  తొలకరి పటరజలగలు ఫెుంబ్బుండాజోల్ 

2  వ్రిాకాలుం 

ఆగసుర  -

ెపెరుంబర్ 

హమాుంకస్ ల్వామిరల్ 
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3  చల్కాలుం 

అకోరబరు  -

డ్దెుంబర్ 

హమాుంకస్ ఆక్టస కాోజానైడ్ 

ల్వామిరల్ 

4  వేసవికాలుం 

జనవ్రి  - మరిే  

బదేెపురుగులు 

కాలేయపుజలగలు 

ఐవ్రెా కి రష్టనెట రకాాబ్బుండజోల్ 

5  నిుండవేసవి 

ఏద్ింల్  - మే 

బదేెపురుగులు 

పటరజలగలు 

ఐవ్రెా కి రన్ 

ఫెుంబ్బుండాజోల్ 

 

48.జీవాలో్ల సూకా్ష జీవుల వలన్ వచేు  వాయ ధులు 
1.కాలిపుండోవాయ ధి(ఫుద్ట్లట్): 

వయ వహరించేేరోు      : గిటరలపుుండా  , బురరపుుండా  ,  

వ్రిాకాలుంలోరకుతుుంద్ధ,అనిన వ్యసుస లగొద్రెలు,మేకలకురకుతుుంద్ధ.  

బురరనేలలోిరిగినపుప డ, వ్రికోతలతరావ తపలాలాోిరిగినపుప డ వాయ ధి రక ద్రమారమ 

ఉనన ద్ధ. 

లక్షణాలు:  

 జీవాలగిటరలమధయ చరా ుంమెతూబడ్ద ,

వాచి,చిట్టాో తుుంద్ధ,చీమరట్టరనొింప తోముందుకాళ్ు తోలుంతుతుుంట్వయి. 

 వాయ ధితీద్వ్ుంగారకితేగిటరల్డ్దోత్మయి, నడవ్లేకోత్మయి  . వాయ ధిద్గసూముంరలనురరిరల్సేూ ,

వాయ ధిద్గసూజీవాలుకుుంటుతూ, నడవ్లేకముంరవనుకబడ్దోవ్డుంగమనిసాూ ుం. 

చిక్సత్స  

 కాళ్ు ను1 :1000  kmno4 ద్ావ్కమతో తోకడ్దగిఏదైనాఆయిుంట్టా ుంటూప యాల్. 

 యాుంటీ బయోట్టక్ఇుంజక్షనాువ్రుసగా 3-5 

రోజులువేయిుంరల్.కాళ్ు నొపుప లుతగడీానికిఅవ్సరమైనఇుంజక్షనాువేయిుంరల్. 

నివార్ణ:  

 జీవాల్న చితూడ్దనేలలాోఎకుక వ్సేపుిరగనీయకూడదు. 

 సిమెుంటుప టో్వ ్ఏరాప టుచేసి4% రడా కారో  

ద్ావ్ణుంకానిోసి,అుందులోనుుండ్దజీవాల్న ,ద్రిరోజు  5-3 ని   “ లునడ్దింుంరల్ 

2 .చిట్టకవాయ ధి: 

 తొలకరి వ్రిాల సమయమలో ఈ వాయ ధిరకుతుుంద్ధ,సుంవ్తస రుంవ్యసునన గొద్రెలలో 

రకుతుుంద్ధ .శ్కాాష్టస్క్ూడ్దయుం రర్ ద్ీ శ్నెనా్స   అను స్తక్షా జీవి ఈ వాయ ధి కారకమ .   

 “తొలకరిలో ”

పెరిగినరచేి కనుఅిగామేయడుంవ్లశా్ర్మరుంలోఎింస లాన్అనేవి్రారుింవిడరలవ్డుంవ్లా

లక్షణాలుకనిింసాూయి.మేతతీసివేసి ,

ాణానుఆకసాా తుూగామారే డుంవ్లఒాకసారిఎకుక వ్పాలులేామేతనిింలలాకుఅుంద్ధుంచడుంవ్

శ్లశా్ర్మరుంలోఅుంతరరరానన జీవులుఎకుక వ్గాఉుండడుంవ్లవాాయ ధిరకుతుుంద్ధ. 

లక్షణాలు: 

 రాద్ిబావుుండ్దతెలాారసరికలాా ,

ఎకుక వ్సుంఖ్య లోజీవాలుమరణిుంచడుంకనబడతుుంద్ధ.జీవాలుకళ్ు ముందేఎలాుంట్టలక్షణాలు

లేకుుండాహట్వతుూగా  , గాల్లోచుంగునఎగిరిద్కిుంరరడ్దఅకసాా తుూగామరణిసాూయి. 

 జవ రుం ,రళ్ళు కొరకడుం,వ్ణకడుం 

,ిగుసుకొనిోవ్డుంకాళ్ు తోపటరనుతనున కోవ్డుంచటకాుగట్టరగాతలనుఆనిుంచిఉుండడుం,కా
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ళ్ళు ిగిసినడవ్డుం,శావ సక్రమవ్డుంవ్ుంట్టలక్షణాలుకనబడత్మయి.వాయ ధితీద్వ్తరశ్లోఅధిక

విరోచనాలు,కడపునొింప ,ముంరకొడ్దగాఉుండడుం,మేతసరిగీాినకోవ్డుంజరుగుతుుంద్ధ. 

చిక్సత్స  

 సాధారణుంగాచికితస చేసేవ్య వ్ధిఉుండదు. 

 వాయ ధిదీర ఘకాల్కుంగారకినసుంరరాభ లాోమాద్తుంవిరోచనాలుతగడీానికినెబాాన్ 10-15 ద్గా. 

 ఆుంట్టబయోట్టకాుఇుంజెక్షన్ వా రాఇవావ ల్  .డెద్కోస టె స లైద్నక ూనాళ్యలాోకిఎకిక ుంరల్. 

నివార్ణ:  

 ద్రిసుంవ్తస రమ  “ మే ”మాసుంలోచిటుకురోగుంనివారణటీకాలువేయిుంరల్  .బూసరరిోస్  15 

రోజులతరావ తతరప నిసరిగావేయిుంరల్ . 

 తొలకరిలోజీవాలుకడపునిుండామేతమేయకుుండా,కొతూరచిే కను 3-4 

గుంటలుమాద్తమేమేసేలాజాద్గతూరడాల్.గొద్రెింలలాుఅతయ ధికుంగాపాలుద్త్మగకుుండాగమనిుంర

ల్ . 

 పాలుద్త్మగేసిథి నుుండ్దఒకసారిాణాకుమారే కుుండా ,

ద్కమద్కముంగామారుే కుుంటూవళ్యు ల్.తొలకరిలోవ్రిాలకుమలచి,వాడ్దోయినలేతగడ్దినిజీవా

లకువాడకూడదు . 

3 . ఈస్కుోవడం(అబ్డర్షన్స ): 

గొద్రెలు,మేకలాో ,ద్బుెలాా   , లె రోస్పప రా ష్టటైకోమోనియాసిస్ ,విద్ియోమ   “

స్తక్షా జీవులు ,వైరద్రప టోజోవాల వా రాఈవాయ ధిరకుతుుంద్ధ.వాయ ధిద్గసూపటేరలు   /

ోతులుాటడుంవ్ల,ాఈసుకొనిోయినపుప డగరభ ద్సావాలు ,మాయచేకలుషితమైనరరిసరాలు ,

మేత వా రావాయ ధిముంరలోనికిద్రవేశిసుూుంద్ధ. 

లక్షణాలు 

చూడ్దగొద్రెలు,మేకలునెలలునిుండకముందేఈసుకొనిోత్మయి .

ద్బుెలాోసిసావ య ధివ్లమాుంరలోగరభ ద్సావాలుఎకుక వ్సుంఖ్య లోమరియుతరచుగాసుంభవిసాూయి.పు

నరుతప ిూద్రద్కియదెబో ిుంటుుంద్ధ  .మాయరడదు  .గరభ కోశ్ుంనుుండ్దచీమకారుతుుంద్ధ. 

నివార్ణ:  

ోతులు/ోటేరలకాుద్రి  6 మాసాలకొకసారిరశ్క ూరర్మక్షలుచేసి,లైుంగిక వాయ ధులు వునన  జీవాలను 

ముంరనుుండ్దతొలగిుంరల్  .ఈసుకొనిోయిఉనన జీవాలకుకూడారక ూరర్మక్షలుచేయిుంరల్. 
 

4 .దొమా వాయ ధి(ఆంద్తాక్స ): 

 గతుం లో  వాయ ధి రకిన ద్పాుంత్మలలో ఈ వాయ ధి వ్చేే అవ్కాశ్ుంఉుంద్ధ. 

గొద్రెలాోఎకుక వ్గారకుతుుంద్ధ  , మేకలాోతకుక వ్గారకుతుుంద్ధ.  

 బాసిలాాస్ఆుంద్త్మసిస్అనేద్గామాప జిట్టవాో శ్క్ట రరియా వా రారకుతుుంద్ధబాక్ట రరియాలేావాట్టరప రు

లచేకలుషితమైనమేత,నీరుద్త్మగడుంవ్లరాకుతుుంద్ధ. 

చరా ుంతీయడుం,మాుంసుంినడుంవ్ల,ాజీవాలకు,మనుష్యలకుకూడాఈవాయ ధిరకుతుుంద్ధ . 

లక్షణాలు 

 ఒకట్టలేాఅుంతకనాన ఎకుక వ్జీవాలుఅకసాా తుూగాచనిోత్మయి. 

 చనిోయినగొద్రెలు యొకక  సహజ రుంద్ాల ావ రా 

నురగతోకూడ్దననలనాిగడికటరనిరక ూుంద్సవిసుూుంద్ధ. 

 నాలుక,గొుంతుద్కిుంరవాపువ్లశాావ సక్రమవుతుుంద్ధ,కడపునొింప ,రక ూవిరోచనాలుుంట్వయి 

 జవ రమ 104 – 105 డ్దద్ీ F వుుంటుుంద్ధ .  

 జీవాలుమడచుకునిఒకచోటనిలబడ్దఉుంట్వయి . 

చిక్సత్స  
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 చికితస చేసేవ్య వ్ధిఉుండదు.  

 యాుంటీ బయట్టక్ ఇుంజెక్షనాు డాక రర్ గారి రరయ వేక్షణ లో వాడాల్ .  

 మరణిుంచినకళేబరుంతవ రగా కుళిు ోతుుంద్ధ . పటరతవ రగాఉబోు తుుంద్ధ. 

నివార్ణ: 

 టీకాలువాయ ధితరచుగాద్రబలెద్పాుంత్మలాో   ( ద్రిఏట్వెపెరుంబరాా సుంలోవేయిుంరల్ 

,టీకాలువేసేసమయుంలోవ్య కుూలుద్రతేయ కజాద్గతూలుతీసుకోవాల్ ,ఈబాక్ట రరియారప రులునేలలో 

30-20 సుం.లవ్రకుజీవిుంచిఉుండ్ద ,వాయ ధినికలుగ జేసాూయి . 

 కాబట్టరచనిోయినజీవాల్న ఎలాుంట్టరరిసిథతులాోకోయకూడదు  . కాళేబరానిన  

6అడుగులులోతైనగొయియ తీసి ,సునన మవేసి,పాిపెట్వర ల్  . 

 వాయ ధిద్గసూజీవాలుినగామిగిల్ే నగడ్ది  , ాణానుకాల్ే వేయాల్  . 

 కళేబరాలచరా ుం  , మాుంసమకొమా లువినియోగిుంచకూడదు. 
 

వైర్ల్స / సూకా్షా ిసూకా్ష జీవులవలోవచేు వాయ ధులు 
 

1.గొద్ెలల్లమశూచిలేకబొబో వాయ ధి(SHEEP POX): 

ఈవాయ ధిగొద్రెలలోవైరస్ వ్లనవ్చుే తీద్వ్మైనఅుంటువాయ ధి. 

ఈవాయ ధివ్లనగొద్రెలలోఎకుక వ్మరణమలుసుంభవిుంచును.  

వాయ ధివాయ పిత:ఈవాయ ధిఒకగొద్రెనుుండ్దవేర్కకగొద్రెకుఅుంటువ్లనచరా మ వా రామరియుగాల్ వా రా

వాయ ింూచుందును.  

వాయ ధిలక్షణములు:  

1. ఇుంకుయ ే్న్ ింరియడ్( Incubation Period)  2-3 రోజులు. 

2. తీద్వ్మైనజవ రుం106  డ్దద్ీల F 

3.గొద్రెమేతమేయదు, నీరసిుంచిోవును. 

4.కుంట్టనుుండ్దనీరుకారునున్మట్టనుుండ్దచుంగకారును. 

5.మకుక నుుండ్దచీమిడ్దకారును. 

6.శ్ర్మరమపైపకుక లు 

ఏరప డను . ఈపకుక లుఉనిన లేని 

ద్రదేశ్మలోకనబడను.శ్ర్మరముంతయుపకుక లువాయ ింుంచును. 

6. పకుక లుపెరవేైచిికిరసికారును. ఈవాయ ధితోగొద్ర నీరసిుంచి 8-10 రోజులలోమరణిుంచును. 

వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

1. వాయ ధిరకినగొద్రెలనుముంరనుుండ్దవేరుచేయాల్. 

2. గొద్రెలకొటరమలుద్కిమిసుంహారకముందులతోశుద్భరరచవ్లెను. 

3. తేల్కగాజీరమాగుఆహారమఇవావ ల్. 

4. వాయ ధిసొకినగొద్రెలనువేరుచేసిచికితస చేయాల్ 

5. ఆరోగయ మగావునన గొద్రెలకు వాయ ధినిరోధకటీకాలువేయిుంరల్. 

6. షీప్ పాక్స  ఫారా ల్ జెల్ వాక్టస ను డోసు – 1 cc S/c.  

2.మూిపుండోవాయ ధి(కంటేజయస్ఎక్స తమా): 

మూిపుుండవాాయ ధిఅనిఅుంట్వరు.సుంవ్తస రుంపడవునా ,

చల్కాలుంలోఎకుక వ్గారకుతుుంద్ధ.ఎకుక వ్గా 4-5మాసాలవ్యసుస నన గొద్రెలు ,మేకల 

లోఎకుక వ్గారకుతుుంద్ధ  

.గొద్రెలకుంటేమేకలాోఎకుక వ్గారకుతుుంద్ధ.చరా ుంపైగాయాలఅయినపుప డవైరస్ 

వా రారకుతుుంద్ధ. 
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లక్షణాలు 

 మకుక రుంద్ధాలచుటూర ఎద్రగాపకుక లుఏరప డత్మయి  . 

 పకుక లురాిండ్దకిరక ూుంకారి ,పుుండఏరప డ్ద ,పురుగులు 

రడత్మయి.పెరవులుకల్సేచోటఎద్రగామారి ,నలటా్టపకుక లు 

ఏరప డత్మయి  . 

 నాలుకవాచిోతుుంద్ధ.ఊింరిితుూలకువాయ ింుంచినసుంరరాభ లాో 

రగుీతోబాధరడత్మయి. 

 ింలలాుపాలుద్త్మగవు  .పాలుద్త్మగేింలలా వా రాపెరేగొద్రెలు ,మేకలకుోదుగువాపురకుతుుంద్ధ 

చిక్సత్స  

 ముందుగా 1 :1000 పట్వషియుంరరాా ుంగనేటుద్ావ్ణoతోశుద్భుంచేయాల్ ,  2% బోరోగిజారిన్ 

పెసుర న్మట్టకిపూయాల్  . 

 ఈగలుద్వాలకుుండామకుక లు ,

పుుండపాైనవేరనూనెఅాేల్లేాట్వింకూయ ద్రస ప చేయాల్.యాుంటీబయోట్టక్ఇుంజక్షన్ 3-5 

రోజులువ్రుసగావేయిుంరల్నొింప ,వాపుతగడీానికిఅవ్సరమైనఇుంజక్షనాువేయిుంరల్. 

 జీవాలున్మట్టపుుండవా్లమాేతమేయలేక,నీరసుంతోనేఎకుక వ్గామరణిసాూయి  .

కావునజీవాలుమరణిుంచకుుండాజావ్ / అుంబల్ద్త్మగిస్తూ ,సుంరరసేూ ,

రలావ్రకుగొద్రెలు,మేకలువాయ ధిబారినుుండ్దబయటరడత్మయి 

3.గాల్కుుంటువాయ ధి: 

ింకోరన అనే స్తకా్షా ిస్తకశ ా జీవి వా రావాయ ధివ్సుూుంద్ధఇుందులో 0,A,C,Asia,Sat 1,2,3 

స్క్రోటైపాుఉుంట్వయి .ీలేే గాల్ వా రావాయ ింసుూుంద్ధ.కలుషితమైనఆహారుం వా రావాయ ింసుూుంద్ధ. 
 

లక్షణాలు: 

 ఈ స్తకా్షా ి స్తకశ ా జీవిశ్ర్మరుంలోనికిద్పెవేశిుంచిన 1-2రోజులాోవాయ ధిలక్షణాలుకనిింసాూయి.  

 న్మట్టచిగుళా్ళమీర   , పెరవులపై , 

బకక ల్ా య కోసమీరడెుంటలాప య డీా రమరియునాలుకమీరబొబో లుఏరప డత్మయి. 

 జవ రుంఉుంటుుంద్ధ104-

106°F,ఆకల్ముంరగిుంచిరశువునీరసుంగాకనిింసుూుంద్ధన్మట్టలోనిబొబో లురగిల్అుందులోనిద్ర

వ్ుంవ్రిగడ్దరిుంగులోధారలు,ధారలుగాద్కిుంరరడతుుంద్ధ. 

 జవ రుంతగుీమఖ్ుంరట్టరసాధారణసాథ యికిచేరుకుుంటుుంద్ధ.న్మట్టలోపుుండాఉనన కారణుంగామేపుి

నవుపుుండాకాళ్ళు  , పడగుచనుకటురమీరకూడాకనిింసాూయి.బాక్ట రరియా 

పకుక లలోద్రవేశిుంచడుంవ్లనరోగుంమరిుంతతీద్వ్మయ్యయ అవ్కాశ్ుంఉుంద్ధ. 

 చూడ్దగొద్రెలు ఈసుకుోయ్యఅవ్కాశ్ుంఉుంద్ధ.న్మట్టలోరల్ 

పుుండాతగుీమఖ్ుంరట్టరనతరావ తరశువుమేపుినడుంద్పారుంభిసుూుంద్ధ.  

చిక్సత్స : 

 జబోు రడ్దనరశువునుముంరనుుండ్దవేరుచేయాల్.న్మట్టని1 :1000 

పట్వషియుంరరాా ుంగనేష్టటే్వవ్ణుంతోశుద్భరరరల్. 

 గొద్రె నీరసిుంచిోకుుండమెతూనినొింప కల్గిుంచనిరచే గడ్దినివేయాల్.  

 రలుచనిమజిగానుందుకొిూమీరకల్ింఆహారుంగాఇవ్వ వొచుే . 

 పుుండకాుబోరికొప డ్దవనన పూస   / కొబో రినూనె/రసుపుమిద్శ్మానిన ద్వాయాల్. 

 ఆుంట్టబయోట్టక్ఇుంజెక్షనాు రోజులుఇవావ ల్ 
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నివార్ణచర్య లు 

ద్రిగొద్రెకు , మేకకు ద్కముంతరప కుుండగాల్కుుంటువాయ ధినిరోధికటీకాలు  2 

సారాుఇవావ ల్.ఏదైనాద్పాుంతుంలోవాయ ధికనిింుంచినట్టటతాేఆద్పాoతుంలోనిరశువులనువ్ద్ధల్3km 

దూరుంలోఉనన రశువులకుటీకాలువేయిుంరల్. 
 
 
 

4.రిస్(ించేి కుకక  కాటు వాయ ధి): 

రబిోవిరిడేజాికిచుంద్ధనద్ధ.లసావైరస్అనేవైరస్ వా రా వ్సుూుంద్ధ. 

కుకక కాటువ్లవా్సుూుంద్ధ  , నకక లు,ింలాులు,గిో లాలువాయ ింూకిద్యహరరడత్మయి. 

ఇద్ధఒకజూన్మట్టకావ య ధి.రిసావ య ధిలోలక్షణాలురెుండరకాలుగాకనిింసాూయి. 

1.ఫ్యయ రియస్2.డుంబ్స 
 

 శ్బేాలకుఅిగాసప ుంద్ధుంచడుం.ఇతరజుంతువులనుకానీచలనమలేనివ్సుూవులనుగానిాడ్దచే

యటుం. 

 కాల్నడకలోసమనవ యమలేనికారణుంగా రడ్దోవ్టుంజరుగుతుుంద్ధించేి గా 

,విరర్మతుంగాఅరవ్టుం. 

 న్మట్టనుుండ్దచుంగకారడుంఆవుల్సుూనన టాుగాఉుండటుం.  

ద్పాధమిక చిక్సత్స : 

ముందుగాయానిన కారోో లక్ సబోు ( లైఫ్ బాయ్  సబోు  )తో శుద్భరరరల్ 

,కుకక కాటుటీకాలుద్కముంతరప కుుండవేయాల్. ఈ వాయ ధికి చికితస  లేదు .  

నివార్ణ 

వాయ ధిలక్షణాలుబహరతీమైనతరావ తచికితస వ్ృధా 

కాటు ఆనుంతరమ 0,3,7,14,28,90 రోజులాోటీకాలువేయాల్. 
 

5.నీలినాలుకవాయ ధి (క్లూోటంగ్): 

 మూివాపువాయ ధి ,పూతరోగుం ,మూిపుుండాఅనిఅుంట్వరు 

 ద్యమలుఉరృతుంగాఉుండేఆగష్యర ,ెపెరుంబరాా సాలాోవ్సుూుంద్ధ 

 గోద్రెలాోఎకుక వ్గారకుతుుంద్ధ,మేకలాోఅరుదుగారకుతుుంద్ధ. 

 వైరస్ వా రారకుతుుంద్ధ. 

 కూయ ల్కాయిడస్అనేద్యమకాటు వా రాఆరిన తోడోరిస్అనేిండదుల వా రారకుతుుంద్ధ. 

లక్షణాలు: 

 వాయ ధిముంరలోనిసగుంజీవాలకురకి  10 % గొద్రెలుమరణిసాూయిజవ రుం  107F-F 105 .

ఉుంటుుంద్ధ.మూి,పెరవులు,చిగుళ్ళు ,నాలుక,మఖ్ుంవాచి,ఎద్రబడతుుంద్ధ.పుుండాఏరప డత్మ

యి .న్మట్టనుుండ్దనురగతోకూడ్దనచుంగ ,కళ్ళు ,మకుక లువాచిద్సావాలుకారుత్మయి. 

 వాయ ధిచివ్రిరశ్లోనాలుకనీలిర్ంగుగామారుతుుంద్ధ  .

న్మట్టనుుండ్దదురావ సనవ్సుూుంద్ధ.గిటరలపైభాగుంఎద్రగాఅయిోయి,వాచి,చీమరట్టరనడవ్లేక

కుుంటుతుుంట్వయి.మేతినలేకోవ్డుంవ్లజాీవాలునీరసిుంచిబరువుకోలోప యి ,

ఎకుక వ్గామరణిసాూయి. 
 

చిక్సత్స  

యాుంట్టబయోట్టక్ఇుంజక్షనాు 3-5 రోజులువాడాల్  .న్మట్టపుుండనాు  .1 :1000 

పట్వషియుంరరాా ుంగనేటుద్ావ్ణుంతోశుద్భుంచేసి ,బోరోగిజారినూప యాల్. 
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నివార్ణ:  

 వాయ ధినిఅదుపుచేయడానికిరక్షా శ్బాూ టీకాలువేయిుంరల్  ,నివారణచరయ లపైనద్శ్రిచూపాల్ .

వాయ ధితీద్వ్తపైస్తరయ రశాి ద్రభావ్ుంఉుంటుుంద్ధ  .

కాబట్టరవాయ ధిద్గసూజీవాలనునీడలోఉుంచిచికితస చేయిుంరల్  .ముంరలోరుంింుంచకూడదు 

 ఈవాయ ధిద్యమకాటు వా రాద్రధానుంగావాయ ింసుూనుందున,ద్యమలనివారణకువేపాకు ,

కాల్ే ద్యమల్న నివారిుంరల్.  బూట్వక్స  ద్సేప  చేయాల్ .  

 రాద్ివేళ్లాోఎలష్టకి రకలో లోు లుపెడ్దతే ,వలుతురుకుద్యమలఉరృితగుీతుుంద్ధ 

.మాుంసుం,పాల వా రాఈవాయ ధివాయ ింసుూుంద్ధ  . 

 కావునవాయ ధిద్గసూజీవాల్న మాుంసానికికోయగూడదు  .

పాలనుగొద్రెింలలాుద్త్మగకుుండాచూడాల్.గోజాిరశువులకుకూడాఈవాయ ధిరకినరప ట్టకిలక్షణా

లుకనరడవు  .కానిరశువులువాయ ధిద్కిమలనుగొద్రెలకువాయ ింుంరచేసాూయి .

కాబట్టరజాద్గతూగాఉుండాల్. 
 

6.ిం.ిం.ఆర్.వాయ ధి(పెసిరె ిె ప ట్టట్స  డ్దరూమినెుంట్స  (గొటేప ీగు): 

జనవ్రినుుండ్దఆగష్యరమధయ లో  , వేసవిలోవ్సుూుంద్ధ 

.మారిో ల్వాైరసవ లనవాయ ధివ్సుూుంద్ధ .మేకలలో , గొద్రెల లో ఈ వాయ ధి రకుతుుంద్ధ  .

పెరేగొద్రెలకుంటేచినన వాట్టలోఎకుక వ్గారకి,తీద్వ్తఎకుక వ్గాఉుంటుుంద్ధ  .

మరణాలుఎకుక వ్గాఉుంట్వయి.స్తకా్షా ిస్తక్షా జీవులావ రారకుతుుంద్ధ.కొతూగాకొనుగోలుచేసినగొ

ద్రెలు,మేకల్న ముంరలోకల్పేసుంరరభ ుంలోఎకుక వ్గావ్సుూుంద్ధ. 

లక్షణాలు 

 అధికజవ రుం 106 F-108  F 

 జవ రుంద్పారుంభమైన2-3 రోజులతరావ తరలుచట్ట ,

నలుపురుంగుదురాా సన్తోక్యడిన్విరోచనాలు,చిగుళ్ళు ,పెరవులు,నాలుక,న్మరుపైపకుక లుఏ

రప డత్మయి . 

 అవివాచి ,మేతమేయలేకోవ్డుంవ్లా  7 -10రోజులాోచనిోత్మయి .రగుీ ,

రక ూుంలోకూడ్దనచీమిడ్ద,శావ సక్రమవుతుుంద్ధ. 

 చూడ్దగొద్రెలుఈసుకొనిోత్మయి.వాయ ధిరకినముంరలాో50-70% 

జీవాలుమరణిుంచేద్రమారుంఉుంటుుంద్ధ. 

చిక్సత్స  

వాయ ధినిద్పారుంభరశ్లోగురిూుంచిసతవ రచికితస చేయిసేూ 50%జీవాలురరుంచబడత్మయి  .

సాధయ మైనుంతతవ రగాయాుంట్టబయోట్టక్ఇుంజెక్షనాు,వ్రుసగా  3- రోజులువేయిుంరల్. 

నివార్ణ:  

ిం.ిం.ఆర్ .టీకాలుద్రిసుంవ్తస రమజనవ్రిమాసమలోవేయిుంరల్,పాకల్న 5 % ద్క్శాల్ 

తోశుద్భుంచేసేూవైరసన శిసుూుంద్ధ .కాబట్టరవాయ ధినిరాథ రణసరిగీాచేసి ,అవ్సరానిన బట్టర ిం ిం ఆర్ టీకాలు 

0.5 s /c వేయిుంరల్. 
 
 
 

గొద్ెలు , మేకలో్ల ీకాలు - నియమావళి : 
 

ద్క .సుం వాయ ధి పేరు  ఏ మాసమ లో వేయిుంరల్  

1 చిటుక వాయ ధి  మే  
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2 ిం.ిం.ఆర్ వాయ ధి  జనవ్రి  
3 గాల్ కుుంటు వాయ ధి  మారిే  , అకోరబర్ 

4 దొమా  వాయ ధి  ెపెరుంబరాో 
5 మస్తచి వాయ ధి  ెపెరుంబరాో 

 
 

49.కోళ్ు  వాయ ధులు  
సాధారణమగా కోళ్ు కు రక వాయ ధులు :కొక్క రవాయ ధి,కోళ్ళు మశూచి,మేరక్స  వాయ ధి, ఏవియాన్ 

లుకోసిస్ ,(బరిుఫా్య). 
 

1. కొలక ర్వాయ ధి : 

కొక్క రవాయ ధికోళ్ళు లోవైరస్ వ్లనకలుగును. 

ఈవాయ ధిఅనిన వ్యసుస కోళ్ు కుసుంద్కమిుంచును. 

కొక్క రవాయ ధినాడీవ్య వ్సకిు,శావ సవ్య వ్సకిుసుంబుంద్ధుంచినద్ధ. 

కోళ్ు ముంరలోతవ రగావాయ ింుంచివాయ ధిరకినకోళ్ళు ముంరలుముంరలుగాచనిోవును. 

వాయ ధిరకినకోళ్ు లోవాయ ధిద్గససిుంఖ్య  100% మరణమలసుంఖ్య  80-90% వ్రకుఉుండను. 

వాయ ధివాయ పిత:  

1. మకుక నుుండ్దకారుద్రవ్మవ్లన.  

    2.వాయ ధిద్కిమలతోకలుషితమైనమేత, నీరు, గాల్ వా రాసుంద్కమిుంచును. 
 

వాయ ధిలక్షణములు: 1. ఇుంకుయ ే్న్ ింరియడ్ 5-10 రోజులు 

నాలుగువార్ములల్లరలవయస్స గ్లకోడిపిలోలుయందు 

1. కోళ్ళు నీరసిుంచియుుండను.  

2. కోళ్ళు మెడ సాగతీస్తూ  గాల్నిీలుే ను. 

3. గాల్ీలేు నపుడశ్బమిలువ్చుే ను. 

4. మకుక నుుండ్దచికక నిద్రవ్మకారును. 

5. కోళ్ు పారుకొనును. రచే ట్ట, తెలటా్టనీళ్ు విరోచనమలు 

6. కాళ్ు కు,మెడకు,రెకక లకురక్షవాతమకనిింుంచును. 

7.మెడవ్ుంకరలుిరుగుచుుండను. కోళ్ళు రలరలుకొటురను. వాయ ధిరకిన 3-4  

రోజులలోమరణిుంచును. 

పెరుగుతున్న కోళ్ళు , ద్గుడోుపెట్టటకోళ్ళు : 

1. ింలలాలోకనిింుంచులక్షణమలుకనిింుంచును. 

2. రెకక లు, వుంద్టుకలుఊడ్దోవును 

3. ద్గుడాపెటురటబాగారడ్దోవును 

4.రచే ట్టనీళ్ు అిసారవిరోచనమలు 

5.నీట్టనుుండ్దమకుక నుుండ్దచికక ట్టద్రవ్మకారుచుుండను. దీనివ్లనశావ సఇబో ుంద్ధ 

కల్గికొనిన శ్బమేలువినబడచుుండను. 

 6. కాళ్ు కుమెడకురెకక లకురక్షవాతమవ్చుే ను. 
 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ:  

 1.వాయ ధిలక్షణాలుబట్టర, 

2. శ్వ్రర్మక్ష వా రాల్వ్రు, సిప ీను, మెరడను 50% శ్గిజారిన్ ెలైన్లో లేబరటర్మకిరుంపాల్. 
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వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

1. వాయ ధిరకినకోళ్ు నువుంటనేవేరుచేయాల్ . 

2. చనిోయునకోళ్ు నువేరుచేసిలోతైన గుుంతలలోపాిపెటరవ్లెనులేాకాల్ే వేయాల్. 

3. ద్కొతూమనుష్యలనుషెడిలోనికిరానివ్వ కూడదు. 

4. కోళ్ు షెడి వా రమముందుద్కిమిసుంహరకద్ావ్ణమోసినతొట్టరనిఏరాప టుచేయాల్.  

    లోనికివళ్ళు వారుఅుందులోకాళ్ళు కడగుకొనివళ్యు ల్. 

 5. మేతతొట్టరలు, నీట్టతొట్టరలురరిశుద్భమగావుుంరల్. 

 6. షెడిలోనిల్టరరుతీసివేసి, కొతూల్టరరువేయాల్. 

పెరేకోళ్ు ను,చినన కోళ్ు నువేరువేరుగదులలోపెుంరల్. 

7. వాయ ధిరకినకోళ్ు నుముంచికోళ్ు నుచూచుటకువేరువేరుమనుష్యలనుఉుంరల్. 

8.ఆరోగయ మగాఉనన కోళ్ు కువాయ ధినిరోధకటీకాలువేయిుంరల్. కోడ్దింలలాుమరట్ట 

వారుంలోనే F1(RD) టీకాముందుకుంట్టలోగాని,మకుక లోగానివేసేూ 6 వారాలవ్రకురాదు. 

ఆరువారాలవ్యసుస రాగానేమళీు టీకాలువేయిుంరల్ ఇవి R2B (R.D) వాకిస న్ 0.5 ml s /c 

వేయాల్. 1  సుంవ్తస రమవ్రకుఈవాయ ధిరాదు. 

చిక్సత్స ఈవాయ ధికిచికితస అుంటూఏమిలేదు.వాయ ధిఉద్ద్ధక ూతనుతగిుీంచుటకువాయ ధిరకినకోళ్ు నువేరు

చేసిఅవిద్త్మగునీట్టలోఆుంటీబయోట్ి్క్ ముందులుకల్ింద్త్మగిుంరల్. 

2. కోళ్ు మశూచి: 

ఈవాయ ధికోళ్ు లోవైరస్ వ్లనకలుగును. ఇద్ధఅుంటువాయ ధి. ఇద్ధఎకుక వ్గా 5-12 

నెలలువ్యసుస గలకోళ్లాోవ్చుే ను. 

శుద్భతలేకోవుటవ్లన,కోళ్ు సుంఖ్య అధికమైనఈవాయ ధివ్చుే ను. 

వాయ ధివాయ పిత:వాయ ధిరకినకోళ్ళు అుంటువ్లన,సేవ చే గాిరుగురక్షులవ్లన,కలుషిత్మైన్నీరు, 

మేతావ రాఈగలు, ద్యమలురరానన జీవులుగాల్ వా రాఈవాయ ధివాయ ింూచుందును. 

వాయ ధిలక్షణములు: 

 చరా మ వా రా , నీట్ట వా రా,   కనున , మకుక వా రాద్సావాలు . 

 చరా మపైనమఖ్య మగాతలమీరకుంట్టరెరప లమీరతలజుతుూమీరపకుక లుకనిింుంచును. 

 న్మట్టయుందుగొుంతునుందునలటా్టజిగురుకల్గినపరలుకనిింుంచును. 

 కుంట్టపర, మకుక ఎద్రబడనుమకుక రుంద్రమలుచికక ట్టద్రవ్మతొవుుండను.  

 కుంట్టమీర పకుక లుఉుండటవ్లనకుంట్టరెరప లుఅుంటుకోనిోవును.కళ్ళు వాచి 

ఉుండనుకుంట్టచూపునశిుంచును. 

 శావ ససరిగాఆడకక్రమగావుుండను.  

 మేతినకోవుటవ్లనకోళ్ళు బరువుతగి ీో వును. ద్గుడఉాతప ిూతగి ీో వును.  

 శావ ససరిగాఆడకకోళ్ళు చనిోవును. 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ:వాయ ధిలక్షణాలనుబట్టరతేల్కగాగురి ూుంచవ్చుే ను.పాక్స  (పకుక లు)ను  50% 

శ్గిజారినెస లైన్ లోలేబరటరికిరుంింoరల్.  

చిక్సత్స  -నివార్ణ:  

1. వాయ ధిరకినకోళ్ు నువేరుచేసిఆుంటీబయాట్టక్ ముందులునీట్టలోకల్ింఇవావ ల్. 

2. ఆరోగయ మగావునన కోళ్ు కువాయ ధినిరోధకటీకాలుఫౌల్ పాక్స  వాయ క్టస ను పెరేవాట్టకి 7 

వారాలవ్యసుస నుుండ్దవిుం్ వబ్స రరేి . 

దీనివ్లనవాయ ధినిరోధకశ్కి ూ 6 నెలలుఉుంటుుంద్ధ. 

౩. మాెక్స  వాయ ధి,:  

ఇద్ధకోళ్ు లోవైరస్ వ్లనకలుగుఅుంటువాయ ధి. 

ఇద్ధఅనిన వ్యసుస కోళ్ు కువ్చుే ను. ఎకక వ్గా 20 వారాలల్ో్పులోకోళ్ు కువ్చుే ను. 
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వాయ ధివాయ పిత: 

 వాయ ధిరకినకోళ్ు  వ్లన 

 కోళ్ు షెడిలోరరికరమల వ్లన 

 వాయ ధిరకినకోడ్దద్గుడాా వ రా 

 కలుషితమైననీరుమేతావ రా 

వాయ ధిలక్షణములు:  

1. చరా పు లక్షణాలు , 2. కుంట్ట లక్షణాలు, 

2. కుండర మరియు ఎమక సుంబుంద్ధత లక్షణాలు, 4. నాడీ సుంబుంధ లక్షణాలు, 

 5. వేసికుయ లర్ లక్షణాలు 

 కోళ్ళు సరిగామేతినవు. 

 రిఎమకబాగా కనబడను. 

 కోళ్ు కురక్షవాతుంకనిింుంచును. కోళ్ళు ఒకద్రకక కురడ్దోయివుుండను. 

ఒకకాలుముందుకుఒకకాలువనకకురింయుుండను. 

 కొనిన సమయమలలోరెకక లకుతోకకురక్షవాతమవ్చుే ను. 

 కుంట్టపరతెలబాడను. కుంట్టచూపులోింుంచును. 

 కాల్ఎమకముంరమపెరుగును. 

 కొనిన కోళ్ు లోచరా ుంపైకుంతులుఏరప డను.  

 శ్ర్మరుంలోరల్అవ్యవ్మలలోకుంతులుఏరప డను. 

వాయ ధినిరాద ర్ణ :  

1. వాయ ధిలక్షణాలుబట్టర, 

 2. శ్వ్రర్మక్ష వా రా (అవ్యవ్మలలోకుంతులువుుండను.) 

 3. వాపుకల్గిమామూలుతెలుపుతనమమెరుపుతనమకోలోప వును. 

వాయ ధినివార్ణ:  

1. కోళ్ు నురరిశుద్భమైనవాత్మవ్రణమలోపెుంచవ్లెను. 

 2. చనిోయినకోళ్నాుపాిపెశ్టురట లేకకాలుే టముంచిద్ధ. 

 3. కోడ్దఈకలనుపాిపెటురట లేకకాలుే టముంచిద్ధ. 

 4. వాయ ధిఉద్ద్ధక ూతతగుీటకునీట్టయుందు, మేతయుందుఆుంటీబయొట్టక్ ముందులుకలపాల్.  

Ex: ఆరో మైసిన్ ,నేిరన్, ట్టద్రా మైసిన్ 50gm/ 100 kgs ాణాలోకలపాల్., ,. 

వాయ ధినిరోధకీకాలు : ఒకరోజువ్యసుస గలకోడ్దింలలాకు 

Mareksవాయ ధినిరోధకటీకాలువేయాల్.Dose 0.2ml for S/c . 

3. బర్నడ క్లలో వాయ ధి  : ( ఏవీయన్  ఇనేూ ీ ఎుంజా ) 

ఇద్ధకోళ్ు లోవైరస్ వ్లనకలుగువాయ ధి. అనిన వ్యసుస  

కోళ్ు కుఈవాయ ధివ్చుే ను. ఎకుక వ్గా 3-8 నెలలవ్యసుస గలకోళ్ు లోవ్చుే ను. ఈ వాయ ధి జూన్మట్టక్ 

ద్పామఖ్య త కల్గి వుుండను.  ఈ వాయ ధి హెచ్ 5  ఎన్ 1  అను ష్టెరయిన్  వా రా వాయ ింూ చుందును .  

వాయ ధివాయ పిత: 1. వాయ ధిరకినకోళ్ు నుుండ్దగాల్ వా రాసుంద్కమిుంచును. మనుష్యల నుుండ్ద 

మనుష్యలకు వాయ ధి వాయ ింూ చుందుతుుంద్ధ.  

వాయ ధిలక్షణములు:ఈవాయ ధిఅనేకరకమలుగావ్చుే నుఎకుక వ్గాశ్ర్మరావ్యవ్మలకువ్చుే ను.  

1. కోడ్దసరిగామేతమేయదు, బలహీనరడ్దనీరసిుంచిోవును. 

 2. వాట్టల్స  మరియు మకుటమ వాచి నీలమ రుంగు లోనికి మారును . 

3. పారుడ, మకుక  నుుండ్ద ద్సావాలు వుుండను. 

4. ద్గుడాద్ధగుబడ్దతగి ీో వును. ద్గుడా యొకక  పెుంకు మెతూ బడను . 

5. రగుీ మరియు తుమా  లు వుుండను . 
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6. బరాస  వాచి ోవును  

7. శ్ర్మరమ అసమతులయ మగా మారును .  

వాయ ధినిరాధ ర్ణ:   

1. వాయ ధిలక్షణమలనుబట్టర,  

2. శ్వ్రర్మక్ష వా రావాయ ధిరకినఅవ్యవ్మలను( బరాస  ) 10% ఫారా ల్నా్మలేబరటర్మకిరుంపాల్.
  

వాయ ధినివార్ణచర్య లు:  

1. ఈవాయ ధికిచికితస లేదు.  

2. ఈవాయ ధికినివారణకు ఇనేూ ీ ఎుంజా టీకాలువేయిుంరల్ . 

 3. వాయ ధిరకినకొళ్ు  ను లో తైన  గుుంత లో పాి పెటరవ్లెను. లేా కాల్ే  వేయవ్లెను .  

4. వాయ ధి  రకిన కోడ్ద  మాుంసమను ినరాదు . 

5. ముంచిఆరోగయ స్తద్తమలుపాట్టుంరల్. 

3. కాకిస డ్దయాసిస్(కోళ్ు ల్లర్క తవిరేచన్ములు) 

 కోళ్ు లోరక ూవిరచనమలుకాకిస డ్దయాఅనుఏకకణజీవులువ్లనకలుగునుఇద్ధఎకుక వ్గా 3-5 

వారాల వ్యసుస గలకోళ్ు లోవ్చుే ను. ద్గుడాపెటుర కోళ్ు లో కూడ వ్చుే ను. 
 

వాయ ధివాయ పిత:  

1. కోళ్ళు ఎకుక వ్వ్ిూడ్ద కిగురిఅయినపుప డ. 

2. షెడిలోకోళ్ు సుంఖ్య ఎకుక వ్గాఅయినపుప డ. 

3. మేతలోనీళ్ళు సరిగాలేనపుప డ. 

4. షెడిలోల్టరరుతడ్దసిోయినపుప డ. 

5. వాయ ధినిరోధక టీకాలువేసినపుప డ. 

6. కోళ్ళు ఇతరవాయ ధులకుగురిఅయినపుప డ 

7. వాత్మవ్రణమ లో తేమ ఎకుక వ్ అయినపుప డ ఈవాయ ధితరుచువ్చుే ను 

వాయ ధిలక్షణములు:  

1. కోళ్ళు మేతమేయవు. నీరసిుంచియుుండను.  

2. కోళ్ళు తలలుద్కిుంరకివ్ుంచిఉుండను. 

3. కోళ్ళు గుటరలుగుటరలుగాఒకచోటకుచేరును. 

4. ఈకలువాడ్దోయిఉుండను. 

5. రక ూవిరోచనమలుకలుగును 

6. ద్గుడాద్ధగుబడ్దతగి ీో వును. 

7. కొనిన సమయమలలోకోళ్ు లోవిరర్మతమైనమరణమలుసుంభవిుంచును. 

వాయ ధినిరాధ ర్ణ: 

1. వాయ ధిలక్షణాలనుబట్టర.  

2. రెటరలోవాయ ధినికల్గిుంచు Oocytes స్తక్షా రరిశ ని వా రాకనబడటవ్లననిరేారిుంచవ్చుే ను. 

వాయ ధినిరోధకచర్య లు:  

 1. షెడిలోవాయ ధి కారకకోళ్ళు లేకుుండచూసుకోవాల్.  

2. కోళ్ు సుంఖ్య రరిమితుంగాఉుండాల్. 

3. ో్కరారమేలుమేతలోవుుండనటాుచూడాల్. 

4. షెడిలోల్టరరుఎపుప డ్యపడ్దగావుుండాల్. 

5. టీకాలువేయుసమయమలొకోళ్ళు అర్కగయ మగావుుండనటాుచూసుకోవాల్. 
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6.షెడిలోరలబయటరరిశుద్భమగావుుండనటాుచూసుకోవాల్. కావ్ల్సినుంతవలుతురు, 

గాల్వ్చుే నటాుచూసుకోవాల్. 

చిక్సత్స : రశు వై యా ధికారి స్తచన మేరకు ఆుంద్పలయుంతో చికితస  అుంద్ధoరల్ . 
 

50.న్మూనా సేకర్ణ ద్పాముఖయ త్ 
వాయ ధి నిరిారిుంచుటకు , ఆరోగయ  రరయ వేక్షణ కోసుం లేా టీకాలకు ద్రిసప ుంరన కోసుం జుంతువుల 

నుుండ్ద లేా వాట్ట వాత్మవ్రణుం నుుండ్ద నమూనాలను తీసుకోవ్చుే . అనుమానాసప ర అుంటు వాయ ధి 

యొకక  సరైన రోగ నిరిారణ పుంరడానికి, లేా చనిోయిన జుంతువుల నుుండ్ద రలా సరైన  

రారాథలను సేకరిుంచడుం రశు వైదుయ ని రరoగా  అతయ వ్సరుం.  

జుంతువులకు అనవ్సరమైన ఒిూడ్ద లేా న్రుం జరగకుుండా లేా నమూనా సేకరిుంచే వ్య కుూలకు 

ద్రమారుం జరగకుుండా నమూనాలను జాద్గతూగా తీసుకోవాల్. ఉాహరణకు, బాసిలసా్ ఆుంద్త్మసిస్ 

బారిన రడ్దనటాు అనుమానిుంచబడ్దన మృతదేహానిన  తెరవ్కూడదు, కానీ ఒక రక ూపు చుకక ను 

ఉరరితల సిర నుుండ్ద పుంాల్.అెింరకప రితులనుఅవ్లుంిుంచడుంసాధారణుంగామఖ్య ుం ,

మరియునమూనాలమధయ కలుషిత్మనిన నివారిుంచడానికిజాద్గతూతీసుకోవాల్. 

ఉతూమఫల్త్మలకోసుం ,త్మజాకణజాలుంను 

సాధయ మైనవుంటనేసేకరిుంరల్ .నెద్కో సీ కోసుంసమరిప ుంచినలైవ్,జబోు రడ్దనజుంతువులు ,

నమూనాలు   /

స్తక్షా జీవ్రరిశోధనలకోసుం,ఐరలే్న్అధయ యనాలకోసుంరారాథలనుసేకరిుంచి ,

నిరవ హుంచేటపుప డకఠినమైనశుద్భమైనజాద్గతూలుఖ్చేి తుంగాగమనిుంరల్.  

తగిన వాయ ధి నిరిారణ రారాథనిన  పుంద్ధన తరువాత, ానిని వేగుంగా 

పాయ క్ చేసి లేబుల్ చేయాల్ మరియు ద్రయోగశాలకు తవ రగా రుంింుంరల్ . సుంబుంధిత పాయ కిుం్  

నిబుంధనలు పాట్టుంరల్. రారథుం మర్కక ద్రదేశ్ుం( ఇతర రాష్టసరుం )లోని ద్రయోగశాలకు 

రుంరబడ్దతే, ఈ ద్రయోగశాల ముందుగానే సుంద్రద్ధుంరల్. అనిన  నమూనాలతో పాటు సాుంింల్ ,  

సుంబుంధిత  వాయ ధి చరిద్త మరియు అవ్సరమైన రర్మక్షలను  స్తచిుంచే ద్వాతపూరవ క రిోర్ ర  

ఉుండాల్. 

A. న్మూనాల సేకర్ణకు అవసర్మైన్ సామద్గి: 

(1). శుద్భమైన ోరెస ప్స , కతెూర మరియు సాక లెప ల్స . 

 (2). శుద్భమైన సావ బ్సస    

(3). ఐరలే్న్ లేా ఐడెుంట్టిక్న్ కోసుం నమూనాల సేకరణ కోసుం రవాణా మాధయ మానిన  కల్గి 

ఉనన  వైల్స  .  

(4) రవాణా మాధయ ముం అవ్సరుం లేని మలుం, రక ూుం మరియు ఇతర నమూనాల సేకరణ కోసుం 

స్క్సాలు  

(5). కణజాలాలకు ఫారాా ల్న్ ెలైన్ కల్గిన స్క్సాలు హరరలాజికల్ గా రరిరల్ుంచబడత్మయి.  

(6). రక ూ సేకరణ రరికరాలు- స్క్రుం కోసుం సుంకల్తుం లేకుుండా, మరియు ఐరలే్న్ కోసుం యాుంటీ 

కోయాగూయ లెుంటు (ద్రిసక ుంరకుం)తో  

(7). కూల్ బాక్స  (థరాో స్ శ్ఫాాస్క )  

(8 ). ోసురమారరుం మెటీరియల్ కోసుం హెవీ డ్యయ టీ శ్పాాసిరక్ సుంచులు. 

A. ర్క త న్మూనాలు: 

 రక ూ నమూనాలను హెమట్వలజీ కోసుం లేా కలే ర్ మరియు / లేా బాయ క్ట రరియా, వైరసాు లేా 

ద్ోటోజోవా కోసుం ద్రతయ క్ష రర్మక్ష కోసుం తీసుకోవ్చుే , ఈ సుంరరభ ుంలో రకాూనిన  హెపారిన్ వ్ుంట్ట 

యాుంటీ కోయగుయ లెుంటు కలుపుత్మరు. అవి ెరోలజీ కోసుం కూడా తీసుకోవ్చుే ,  
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 ఈ సుంరరభ ుంలో గడికటరని నమూనా అవ్సరుం. రక ూ నమూనా సాధయ మైనుంత శుద్భుంగా ఇుంద్ట్వ 

వీనస్ రరేి  వా రా తీసుకోబడతుుంద్ధ. రశువులలో, జుగులార్ సిర లేా చవి  సిర ఎుంింక 

చేయబడతుుంద్ధ,  

 కోళ్ళు  మరియు రక్షు లలో, రెకక  సిర (ద్బాకియల్ సిర) సాధారణుంగా ఎుంింక చేయబడతుుంద్ధ. 

రకాూనిన  సిరుంజి మరియు స్తద్ధ వా రా లేా స్తద్ధ మరియు వాకూయ మ్ టూయ బ్స వా రా 

తీసుకోవ్చుే . సిర  ద్రదేశ్ుంలో చరా ుం మీర ఉనన  వుంద్టుకలను శ్ డా్ సహాయుంతో 

తొల్గిుంరల్ మరియు 70% ఇథైల్ ఆలక హాల్ తో శుద్భుం చేసి పడ్దగా ఉుంరల్ . 

  స్థా యర్న : మైద్కోరక ప్ శ్ టడా్లో త్మజా రక ూుం యొకక  ెా యీర్ తయారు చేయడుం కూడా 

అవ్సరుం కావ్చుే .ఒక శ్సయాిడ్ ఒక చివ్ర  పై రక ూపు చుకక  వేసి వేర్కక శ్ టడా ాని పై ఆనిుంచి 

జారటటాు చేయలేను . సిా యర్ ఏరప డ తుుంద్ధ . ానిన  ఆరబ్బట్టర , లేబల్ుం్  చేసి తగు 

పాయ కిుం్ చేసి రుంింుంరల్  .  

B.ేడ : 

 త్మజాగా విసరిుాంచిన పేడను , మలాలను ఎనున కోవాల్ . ఒక ద్రత్మయ మాన య రరిి ఏమిటుంటే 

రెక రమ్  (లేా శ్కాోకా) నుుండ్ద సావ బ్స , మూయ కోసల్ ఉరరితలుం నుుండ్ద నమూనా ను జాద్గతూ గా 

తీసుకోవాల్ . కాటన్ సావ బ్స పడ్దగా కానీ లేా రవాణా మాధయ ముంలో కూడా రవాణా 

చేయబడవ్చుే .  

C.చరా్ ం: 

            వసికుయ లర్ రదేురాు ఉతప ిూ చేసే వాయ ధులలో , చరా పు ఇనెే క్షన్ లో లేా చరా ుంలో 

గాయాలు ద్రతేయ కుంగా ఉనన  చోట, గాయాల నుుండ్ద నమూనాలను తీసుకుుంట్వరు. పుుండ యొకక  

ద్సాక ింుం్లు తీసుకోవ్చుే  మరియు అరనుంగా వసికుయ లర్ ద్రవానిన  శాుంింల్ చేయాల్. 

D.జన్నంద్దియ ద్సావాలు :.  

            యోని ద్సావాలను  లేా ద్ింపూయ షియల్ వాషిుం్ వా రా లేా తగిన రర్మక్ష నాల్క లో 

సేకరిుంచి లేబుల్ చేసి పాకిుం్ చేసి ద్రయోగశాలకు రుంింుంరల్.      

E. పాలు: 

            శిరమ  యొకక  కొనను శుద్భరరిచిన తరువాత పాలు నమూనాలను తీసుకోవాల్. పాలు 

నమూనాలను 5  % బొరిక్ ఆసిడ్ లో్ను లో సేకరిుంచి రర్మక్ష నాళిక  లో ద్రయోగయ శాలకు 

రుంింుంచవ్లెను . 
 
 

f.సీర్ం: 

            స్క్రుం నమూనాలు ద్రతేయ కమైన వాకూయ  టైనర్ లో సేకరిుంచి ద్రయోగ శాలకు రుంరవ్లెను . 

1.రక ూ నమూనా సేకరణద్పామఖ్య త: 

 రక ూుంలోఉనన   వివిధకణాలసుంఖ్య నులెకిక ుంచుటకుఉరయోగరడతుుంద్ధమరియుహమోగాోి

నాశ త్మనిన తెలుసుకొనుటకుఇద్ధరలాఅవ్సరుం. 

 వాయ ధిద్గసూరశువులాోవాయ ధినిరిారణకురక ూనమూనారలాఅవ్సరుం 

బాయ క్ట రరియావ్లనగానివైరసవ లనకానిఇతరఏ  అుంతరరరానన జీవులువ్లనకానివాయ ధిరకినటాు

అయితేానినినిరిారిుంచుటకురక ూనమూనాసేకరణరలాఅవ్సరుం. 

 రక ూుంలోఉుండేవివిధరకాలో్కాలశాత్మనిన ఉాహరణకు   కాల్యిుంలేామె నీ షియుం, 

మరలగువాట్టనికనుగొనుటకుఉరయోగరడతుుంద్ధ  

జాిరక ూ నాళ్ుం 

1.ఆవు/గేదె                  చవి ,తోక,జుగులార్  

2.గొద్రె/మేక                   జుగులార్  
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3.కుకక                         ెఫాల్క్ సిర  

4.కోడ్ద                          రెకక   

 ర్క త న్మూనా సేకరించురరధి: 

1. రశువునుకరలకుుండా   కట్టరవేయాల్ 

2.  రక ూసేకరణకుఅనువైనరక ూనాళ్యలు ను ఎుంచుకోవాల్ 

3. ఆద్రదేశానిన శుద్భరరరల్- 

మరట్టగాఆద్రదేశ్ుంలోఉనాన వుంద్టుకలనుకతెూరమరియుేడాస హాయుంతోతీసివేయాల్తరువాతకా

టన్మూ    సిప రిటీూసుకొనిఆద్రదేశానిన శుద్భరరరల్ 

  సిప రిట్   వ్లనరక ూనాళ్ుం  పైకిఉబో్బ తుూగా  సప ్రుంగాకనిింసుూుంద్ధ 

4.రక ూసేకరణకుఅనువైనస్తద్ధని,సిరుంజీ మరియు స్క్సా లేా వైల్ ను   ఎుంచుకోవాల్ 

5. రకాూనిన    సేకరిుంచబోవుభాగానికి  రెుండఅుంగుళ్యలుపైనత్మడతోగాని  ట్వర్మన కిట్ తో 

కానీగట్టరగాిగిుంరల్దీనివ్లనరక ూనాళ్మ 

పైకిఉబోు తుుంద్ధ  మరియుస్తద్ధగుచేి నపుప డజరగకుుండాఉుంటుుంద్ధ. 

6.ఇపుప డ  స్తద్ధనిరక ూనాళ్ుం   లో గుచేి  సిరుంజీ సహాయుంతోరకాూనిన సేకరిుంరల్ 

7. సిరుంజి యొకక  స్తద్ధని నేరుగా పెరిగిన  సిరపై చింప ుంచుండ్ద. మీరు గుచేి న స్తద్ధ  సిరలోకి 

సరిగీా ద్రవేశిుంచినటయాితే, కొద్ధే మతూుంలో రక ూుం సిరుంజి కొనలోకి ద్రవేశిసుూుంద్ధ. ఈ సమయుంలో, 

మీరు సిరుంజి శ్రుాంజర్ వనకిక  లాగాల్ మరియు రక ూుం ద్రవేశిుంచడుం ద్పారుంభిసుూుంద్ధ. 

8.స్తద్ధని తీసివేసి, దీనిన  చేసే ముందు సిరపై ఒిూడ్ద విడరల చేయమని మీ సహాయకుడ్దకి 

చరప ుండ్ద. లేకోతే, మీరు స్తద్ధని చింప ుంచిన చోట నుుండ్ద రక ూుం రావ్డుం ద్పారుంభమవుతుుంద్ధ. 

9. సిరను రుంకే ర్ స్పట్ మీర 30 ెకన ాపాటు ఒిూడ్దని పెటరుండ్ద , ఆపై స్పట్ మీర ఒిూడ్దని 

కొనసాగిుంచడానికి కాటన్ సావ బ్స ఆ ద్పాుంతుం చుటూర  వుుంచ వ్లేను . 

10.వాకుటైనేర్ యొకక   రబో రు శ్సార రరాోకి స్తద్ధని జత చేయుండ్ద. ఈ టూయ బ్స కోసుం పైభాగానిన  

తొలగిుంరల్స న అవ్సరుం లేదు,  

11. సుమారు 20 నిమిష్ణల తరావ త వల్ ద్ట్వప్  మరియు దూద్ధ తొలగిుంచుండ్ద.  రక ూద్సావ్ుం 

జరగకుుండా చూసుకోుండ్ద. 

రక ూుం లో ఉుండే కణాల సుంఖ్య  మరియు హీమోగాోిన్ శాత్మనిన  కనుగొనుటకు యాుంటీ 

కొయాగుయ లెుంటాు వాడాల్ ,అవి సిద్టేట్ ,ఆకాస లేట్ ,మరియు హెపారిన్  ,EDTA (ethylene tetra 
acetic acid) 

సీర్ం సేకర్ణ  

 మతూుం రక ూుం సేకరిుంచిన తరువాత, గద్ధ ఉషాోద్గత వ్రే రక ూుం గడికటరడానికి అనుమిుంచుండ్ద. 

ఇద్ధ సాధారణుంగా 15-30 నిమిష్ణలు రడతుుంద్ధ. గడి ను తీసివేసిన తరువాత పైన ద్ావ్కమ 

మిగులుతుుంద్ధ .ఫల్తుంగా వ్చేే  స్తరరాన ట్టుంట్ నే స్క్రుం అని అుంట్వరు . 

క్లపోాసాా  సేకర్ణ  

మతూుం రకాూనిన  యాుంటీ కొయాగుయ లెుంటు  తో -కూడ్దన రర్మక్ష నాళికలలో సేకరిుంచుండ్ద, ఉా., 

EDTA- చికితస  (లావుండర్ ట్వప్స ) లేా సిద్టేట్-చికితస  (లేత నీలుం ట్వప్స ). హెపారినిస్ ిగొట్వర లు 

(ద్ీన్ ట్వప్స ) ఫల్తుంగా స్తరరాన ట్టుంట్ శ్పాాసాా గా వేరుచేయబడతుుంద్ధ . ెుంద్ట్టఫ్యయ గే్న్ 

తరువాత, పాశ్ే ర్ ింపెట్ ఉరయోగిుంచి ద్రవ్ భాగానిన  (శ్పాాసాా ) వుంటనే శుద్భమైన పాలద్పఫైల్న్ 

టూయ బ్సలోకి బద్ధల చేయడుం మఖ్య ుం. నమూనాలను నిరవ హుంచేటపుప డ 2–8 at C వ్రే 

నిరవ హుంరల్. 

3. ేడ న్మూనా సేకర్ణ చేయు విధాన్ము : 

 అుంతర రరానన జీవి రర్మక్ష కోసుం పేడ, మల నమూనాలను పుర్మ్నాళ్ుం నుుండ్ద సేకరిుంరల్. 

పునరివ నియోగరరచలేని చేి తొడగులు ధరిుంరల్. 
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 చినన  జుంతువుల కుంటే పెరే జుంతువులపేడ  సేకరణ సులభుంగా సాధిుంచవ్చుే . 

 గొద్రెింలలా వ్ుంట్ట చినన  జుంతువులను పుర్మ్నాళ్ుంలోకి తేమగా ఉనన  వేలును చింప ుంచడుం 

వా రా మరియు బాహయ  సిప ుంక రర్ విద్శాుంి తీసుకునే వ్రకు మసాజ్ చేయడుం వా రా పేడ ను 

సేకరిుంరవ్చుే ను. ఒక ముంరను రరిరల్సేూ, రరిసిథతులను బట్టర, యారృచిి కుంగా 

ఎుంచుకునన  లేా రరానన  జీవి  ద్రభావిత జుంతువుల నుుండ్ద నమూనాలను సేకరిుంరల్ 

 పౌష్టలర రర్మక్షలో, రెటరల  నమూనాలను శ్కాోకా నుుండ్ద నేరుగా తీసుకోలేమ. వ్య కి ూగత రక్షుల 

అుంచనా అవ్సరమైతే వాట్టని విడ్దగా కజ్ చేయాల్ మరియు త్మజా రెటరల నమూనా  

సేకరిుంరల్. 

 జుంతువును మలవిసరనా చేయకుుండా చూసేూ భూమి నుుండ్ద నమూనాలను సేకరిుంచవ్చుే . 

ఈ విధుంగా సేకరిుంచిన మలుం రరానన జీవుల రర్మక్షకు 

అనుకూలుంగా ఉుండట్వనికి త్మజాగా ఉుండాల్.ఒక ముంరను రరిరల్సేూ, వివిధ జుంతువుల నుుండ్ద 

సేకరిుంచిన అనేక నమూనాలను సేకరిుంరల్.భూమి నుుండ్ద సేకరిుంచిన మలుం త్మజాగా ఉుండాల్ 

లేకోతే అవి బికివునన  నిమాటోడా తో కలుషితమవుత్మయి.మలుం ద్రమారకర వాయ ధికారక 

(బాయ క్ట రరియా, వైరస్ మరలైనవి) కల్గి ఉుండవ్చుే . తగిన రరిశుద్భత మరియు భద్రత్మ 

విధానాలను అమలు చేయాల్. శ్సాథ నిక ఆరోగయ , భద్రత్మ నిబుంధనలను పాట్టుంరల్. 

 మూత మూసివేసే ముందు కుంటైనర్ను సామరాథ య నికి నిుంరుండ్ద లేా శ్స్క్వా్-శ్గాోవ్ను వీలైనుంత  

రగరీగా ిగిుంచుండ్ద. 

 కుంటైనర్ నుుండ్ద గాల్ని తొలగిుంచుట  రలా మఖ్య ుం ఎుందుకుంటే ఇద్ధ గుడ ాఅభివ్ృద్ధిని 

తగిసీుూుంద్ధ. 

 ద్రి సారి   సేకరిుంచిన పేడ  నమూనా ,  జుంతువు యొకక  గురిూుంపు, తేదీ మరియు సేకరిుంచిన 

ద్రదేశ్ుంతో సప ్రుంగా లేబుల్ చేయాల్. 

 ద్రయోగశాలకురవాణాచేయడానికినమూనాలనుచలనాిపెట్టరలోపాయ కే యాల్ 

4.నాస్థకా ద్సావాలు: 

నాసికా ద్సావాలను శుద్భమైన దూద్ధ లేా గాజుగుడి వ్ష్టసూుంలో సేకరిసాూ రు. దీనిని 4ºC వ్రే రవాణా 

మాధయ ముంలో ద్రయోగశాలకు రవాణా చేయాల్. 

5.మిలేక స కరించు విధాన్ము : 

 టీట్ యొకక  కొనను శుద్భరరచడుం మరియు ఆరబ్బటరడుం  తరువాత పాల నమూనాను 

శుద్భమైన కుంటైనరాో సేకరిుంరల్. 

 పాలు యొకక  మరట్ట చుకక లను పారబోయవ్లెను . నమూనా సేకరణ కు అవి రనికిరావు  

మరియు తదురరి నమూనాలను రర్మక్ష నాళికలలో సేకరిసాూ రు. 

 ెరోలాజికల్ రర్మక్షల కోసుం పాలు ఎపుప డ్య వేడ్ద చేయకూడదు, కుదుపులకు గురి కాకూడదు. 

 5% బోరిక్ ఆమాుం యొకక  మీడ్దయా సుంరక్షణకారిగా రని చేసుూుంద్ధ . 

 చేి తొడగులు ధరిుంచి , టీట్ చివ్ర బాయ క్ట రరియా నుుండ్ద నమూనా కలుషితమయ్యయ  

అవ్కాశాలను తగిుీంచడానికి నమూనా ఎుంింక చేసిన ర్కమా  సిర నుుండ్ద మూడ లేా నాలుగు 

ార ాపాలను తొలగిుంచుండ్ద (ఫారెష్టసిరప్). 

 పదుగు మరియు టీట్స  నుుండ్ద ఏదైనా ధూళి, దుమా  కణాలను ోయ్యలా శుద్భమ  చేయుండ్ద. 

వాయ ధి ద్గసూ  సిరమ డ్దప్తో ద్ిండ్దప్ చేయుండ్ద. ద్రి టీట్ను బాగా ఆరబ్బట్టర  మరియు టీట్ 

ఎుండ్పై ద్రతేయ క రృషిర పెట్టర ఆవుకు ఒక, పడ్ద కాగితుం లేా శ్కాా్ టవ్ల్ ఉరయోగిుంచి ద్ిండ్దప్ను 

తొలగిుంచుండ్ద. 

 సిరమ మరియు పదుగు శుద్భుంగా మరియు పడ్దగా ఉుండేలా రెుండసారాు తనిఖీ చేయుండ్ద. 

 ఆలక హాల్తో తేమతో కూడ్దన గాజుగుడి పాయ డ్తో సిరమ చివ్ర మరియు రుంద్ానిన  జాద్గతూగా 

మరియు గట్టరగా ద్సక బ్స చేయుండ్ద. 
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  ద్రి సిరమ కోసుం ఒక ద్రతేయ క కాటన్ సావ బ్స ను  వాడుండ్ద. కాటన్ సావ బ్స  పూరిూగా శుద్భుంగా 

మరియు తెలగాా ఉుండే వ్రకు సిరమ చివ్ర శుద్భుం చేయడుం కొనసాగిుంచుండ్ద. టీట్ 

చివ్రలను ిరిగి కలుషితుం కాకుుండా ఉుండట్వనికి, పదుగు యొకక  పై భాగుం శుద్భుం చేసి 

తరువాత టీట్  చివ్రనాు శుద్భుం చేయుండ్ద. 

 నమూనా తీసుకునే ముందు సేకరణ స్క్సాను తెరిచి సిరా చివ్రి భాగాన  కుంటైనర్ను 

త్మకనివ్వ కుండ్ద లేా చరా  దుమా  లేా ధూళి కుంటైనర్లోకి ద్రవేశిుంచనివ్వ కూడదు . మూత 

ని నేలపై ఉుంచవ్దేు. మూత ని తలద్కిుందులుగా ఉుంచుండ్ద మరియు  మూత లోరల్ భాగానిన  

త్మకవ్దేు, తావ రా మూత లోరల్ భాగుంలో ఎటువ్ుంట్ట దుమా   కలుషితుం కావు. సేకరణ వైలాోకి 

అనుకోకుుండా ధూళి రడకుుండా ఉుంచడానికి 45 ° కోణుంలో సేకరణ వైల్ ని రటురకోుండ్ద. పాలు 

నేరుగా రడటకు టీట్ ను కలెక్షన్ స్క్సా వైపుకు ిరప ుండ్ద. 

 సిరమ ఎపుప డ్య కలెక్షన్ స్క్సా లేా మూతని త్మకకూడదు. పదుగుకు సమీరుంలో ఉనన  టీట్ 

తో ద్పారుంభిుంచి, పదుగుకు వనుక వైపున ఉనన  సిరమతో సాధయ మైనుంత వేగుంగా నమూనా 

సేకరిుంరల్ . 

 మీరు 3 నుుండ్ద 5 మి.ల పాలు మాద్తమే సేకరిుంరల్. సేకరణ వైల్స  ను పూరిూగా నిుంరవ్దేు . 

సేకరణ వైల్స  ను నిుంరడానికి ద్రయిన సేూ కలుషితమయ్యయ  అవ్కాశ్ుం పెరుగుతుుంద్ధ.  

 జలనిరోధిత( వాటర్ రసిసేూుంట్ మారక ర్)ను ఉరయోగిుంచి నమూనా రర్మక్ష నాల్కలను  లేబుల్ 

చేయుండ్ద. నమూనా పుంద్ధన సేకరిుంచబడ్దన రశువు యొకక  ట్వయ ్ నుంబర్ మరియు నమూనా  

రెుండ్దుంట్టనీ గురిూుంరలని నిరిారిుంచుకోుండ్ద.  

 వుంటనే కలెక్షన్ స్క్సాను ఐస్  మీర ఉుంచుండ్ద మరియు ద్రయోగశాలకు రుంింణీ చేసే వ్రకు 

రిద్ిజిరట్టడ్ లేా ఐస్ మీర ఉుంచుండ్ద. ద్రయోగశాలకు రవాణా చేసేటపుప డ నమూనాలను 

చలబారిచినా లేా ఐస్ మీర ఉుంచినా ఉతూమ ఫల్త్మలు పుంరవ్చుే . 24 గుంటలాో 

నమూనాలను ద్రయోగశాలకు రుంింుంచలేనపుప డ, వాట్టని శ్సూుంభిుంరచేయాల్. 

6.చరా్ పు పొలుస్ల న్మూనా: 

 చరా  నమూనా సాధారణుంగా దురర ,వాసికూయ లార్ , బాహయ  రరానన  జీవుల సుంబుంద్ధత  

వాయ ధులకు ద్పాధానయ త ఇవ్వ బడతుుంద్ధ. ద్రభావిత ఎింథీల్యల్ కణజాలుం సుమారు 2 

ద్గామలు సేకరిుంచి 5 మి.ల ఫాసేే ట్ బఫర్ ిశ్గిసారిన్ లో ద్రయోగశాలకు రుంపాల్. 

 శుద్భమైన సిరుంజి మరియు స్తద్ధని ఉరయోగిుంచి అసురరత వసికిల్స  నుుండ్ద వసికుయ లర్ 

ద్రవానిన  సేకరిుంరల్. 

 ఫుంగల్ ఇనెే క్షన్ కోసుం సిక న్ ద్సాక ింుం స్  (పుుండ యొకక  అుంచు నుుండ్ద), మరియు ఉనిన  

నమూనాలు మరియు వుంద్టుకలు  (లాగడుం వా రా) సేకరిుంచబడత్మయి. 

 సరోక ప్రస , డెమోడెక్స  వ్ుంట్ట పురుగులను గురిూుంచడానికి సిక న్ ద్సాక ింుం్ సాధారణుంగా 

ఉరయోగిసాూరు.  

Step 1:కఠినమైన ఉరరితలుంపై శ్ డా్ యొకక  అుంచుని రదేరదే ద్సాక ప్ చేయడుం వా రా  10 వ్  

సాక లెప ల్ శ్ డా్ను ఉరయోగిుంచుండ్ద. 

Step 2:మినరల్ ఆయిల్ ని  శ్ డా్ మరియు మైద్కోరక ప్ శ్ టడా్ కు, అలాగే ద్సాక ప్ చేయవ్లసిన  

గాయుం కు రాయాల్ 
Step 3: 

ద్సాక ప్ చేసిన తరువాత, మైద్కోరక ప్ శ్ టడా్లోని మినరల్ ఆయిల్లో శ్ డా్లో పేరుకుోయిన చరా పు 

నమూనా లను  కలరుండ్ద, కవ్ర్ శ్సిపా్ప   ను వ్రి ూుంరజేయుండ్ద.  
Step 4: 

డెమోడెక్స  పురుగులు కశ్మలు యొకక  మరలలాో నివ్సిసాూయి, కాబట్టర వాట్ట గురిూుంపుకు ఇతర 

పురుగులను గురిూుంచడానికి ఉరయోగిుంచిన ానికుంటే లోతైన చరా పు ద్సాక ింుం్ అవ్సరుం. 
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చరా ుంపై అలాగే శ్ డా్లో కశ్నాళికల కారడుం గమనిుంచే వ్రకు చరా ుంపై జుటుర పెరుగురల ద్ధశ్లో 

న శ్ డా్ను చురుగీా ీసుకోుండ్ద. చరాా నిన  కిూరిుంచే శ్ డా్ మీర నొకక కుుండా జాద్గతూ వ్హుంచుండ్ద.

 
Step 5: 

ద్సాక ింుం్ మధయ , పురుగులను ఎకుక వ్గా గమనిుంచడానికి  ద్సాక ప్ చేసిన ద్పాుంత్మనిన  అడపారడపా 

రరిక్షా చేయాల్ .  
Step 6: 

సరోక ప్రస  పురుగులు (గజి)ా తో సమూహానిన   గురిూుంచడానికి, మోచేతులు, వుంద్టుకలు లేని గాయాల 

యొకక   ఉరరితల ద్సాక ింుంగనాు చేయవ్లెను . సరోక ప్రస  పురుగులు ష్టసార టమ్ కారిన యుంలో 

నివ్సిసాూయి మరియు ఇవి రలా తకుక వ్ సుంఖ్య లో ఉుంట్వయి. కాబట్టర గజికాి అనుగుణమైన 

ద్పురిటస్ ఉనన  ఏదైనా జుంతువును తగిన అకారిసిడల్ థెరీతో ద్టీట్ చేయాల్.

.  

7.మూద్త్ న్మూనా: 

 మూద్తింుండుం వా రా ద్సవిుంచిన  మరియు మూద్త్మశ్యుంలో సేకరిుంచబడ్దన  

శుద్భమైనమూద్తమను నమూనా కొరకు వాడాల్ . 

 మూద్త్మశ్యుం వా రా విసరనా  అయినపుప డ అద్ధ సాధారణ మూద్త విసరనా స్తక్షా  జీవులతో  

కలుషితుం కావ్చుే . 

 సేకరిుంచిన మూద్త్మనిన  వీలైనుంత తవ రగా శుద్భమైన రర్మక్ష  నాళ్మలో  ఉుంచి లాయ బ్స నకు 

తరల్ుంరల్ .  

రోజు సమయం 

మూద్తుం సేకరిుంచిన రోజు , సమయుం కొనిన  వి్యాలలో మఖ్య మైనద్ధ. 

వాల్య మ్ 

వీలైనుంత ఎకుక వ్ మూద్తుం సేకరిుంరల్. శుద్భమగా , మూద్తవిసరనాలో అుంచనా వేసిన మూద్తుం 

మత్మూనిన  ద్పామాణీకరిుంరల్  
 

51.బట్లా డా: 
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సమీరుంలోని ద్రయోగశాలకు నమూనాను రవాణా చేయడుంలో క్టలక వి్యాలు  

 నమూనాను సాధయ మైనుంతవ్రకు ాని అసలు శ్సిథి కి కనీస క్షీణతతో చూడటమ మరియు 

బట్వవ డా చేయటమ లో ఇబో ుందులను తొలగిుంచడమ . 

 చలనాి మరియు వేడ్ద వాత్మవ్రణమ నకు గురికాకుుండా నివారిుంరల్.  

 నమూనా ద్పాెస్ చేయడానికి ముందు ఏదైనా ఆలసయ ుం ఐనటాు వుుంటే , సాధారణుంగా ద్ిజ్ 

లో భద్ా రరచవ్లెను .  

 నమూనాను సరిగీా పాయ క్ చేసి, రతలకరణ శ్సిథి లో  రుంపాల్, థరాో ఫాాస్క  లేా థరాో కూల్ బాక్స  

వా రా ఉుండాల్. సరైన లేబుల్ుం్ మఖ్య ుం. (ఎటువ్ుంట్ట లక్ లేా ద్ేక్ లేకుుండా) మరియు 

రుంింుంచే ముందు పాయ క్ చేయాల్. వాట్టని 48 గుంటలలోపు రుంింుంరల్ . 

 గురిూుంపు కొరకు  ద్రయోగశాలకు రుంపే ముందు ఏదైనా రారథుం ఉుంటే, ద్రయోగశాల అనుమి 

మరియు సమా ి  పుంరడుం ఎలపాుప డ్య ముంచిద్ధ.  

 నమూనాతో పాటు సమారరుం రుంపాల్.  

 సమారరుం మరియు కస్ హసరర్మ ఎలపాుప డ్య లాయ బ్సకు నమూనాలతో పాటు ఉుండాల్. దీనిన  

కుంటైనర్ వలురల వాటర్ ద్పూఫ్ శ్పాాసిరక్ కవ్రులో ఉుంరల్. వివ్రాలు రాసేటపుప డ, దీనిని 

మారక ర్ తో ద్వాయాల్. 

న్మూనా లాయ బ్ న్కు రంేటరూ డు ఈ క్సంది సమావర్ం త్రూ నిసరిగా జత్ చేయాలి : 

 ట్టల్ోన్ మరియు ఫాయ క్స  నుంబర్తో యజమాని పేరు మరియు చిరునామా. 

 రుంింనవారి పేరు, ోసరల్, ట్టల్ోన్, ఫాయ క్స , ఇ-మెయిల్ చిరునామా. 

 వాయ ధి అనుమానుం & విశే ా్ ణ రర్మక్ష అభయ రి థుంచబడ్దుంద్ధ. 

 జాతులు, జాి, వ్యసుస , ల్ుంగుం మరియు జుంతువు యొకక  గురిూుంపు. 

 నమూనా సేకరణ మరియు సమరిప ుంచిన తేదీ. 

 సమరిప ుంచిన మరియు రవాణా చేసిన నమూనాల జాిత్మ. 

కిుంద్ధ పాయిుంటతాో రరిసిథి  యొకక  చరిద్త: 

 రరిరల్ుంచిన జుంతువుల జాిత్మ మరియు శ్వ్ రర్మక్ష లో కనుగొనన వి. 

 నివేద్ధక తేదీ మరియు అుంతకు ముంరరి ద్రయోగశాల అుంద్ధుంచిన ఫల్త్మలు. 

 ముంరలో సుంద్కమణ వాయ ింూ యొకక  వివ్రణ. 

 మతూమ  జుంతువుల సుంఖ్య , మరణిుంచిన సుంఖ్య , శ్కినాికల్ సుంకత్మలను చూింుంచే సుంఖ్య , 

వ్యసుస , ల్ుంగుం మరియు జాి. 

 శ్కినాికల్ లక్షణాలు  మరియు వ్య వ్ధి. 

 రశు సుంవ్రకి శాఖ్ వా రా ఇవ్వ బడ్దన ీడ్ మరియు ఇచేి న ాణా రరితులు.  

 ఇవ్వ బడ్దన చికితస  వివ్రమలు . 

 టీకాల చరిద్త  

 రశువైదుయ ని   సమారరుం 

వైరల్ వాయ ధుల నమూనాలు మరియు నిలవ   

కర సుం  వాయ ధి  సుంబుంద్ధత నమూనా  రవాణా మారయ ముం  
1 FMD 

 
వసికుయ లర్ ద్రవ్ుం. 

పారుం, నాలుక, న్మట్ట శ్శేసాా మ , ఇటరిజిిటల్ 

సేప స్, టీట్ మరియు పదుగులలో 

రగిల్ోని లేా ఇటీవ్ల చీల్ోయిన 

వసికుయ లర్ గాయుం నుుండ్ద సేకరిుంచిన 

ఎింథీల్యల్ కణజాలుం. 

రక ూుం, గమ్ ద్సాక ింుం స్  ,జత చేసిన స్క్రుం 

50 % శ్గిసారాల్ ెలైన్ 

లేా ఫాసేే ట్ 

శ్గిసారాల్ ని  
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నమూనా 
2. BVD & 

Mucosal 
disease 

డీిద్ినేట్టడ్ రక ూుం, జత చేసిన స్క్రుం 

నమూనాలు. 

చనిోయిన జుంతువులు  : మరియు శ్ హామ

కణుపులు శో్రస మెెుంట్టరిక్.  
 

50 % శ్గిసారాల్ ెలైన్ 

లేా ఫాసేే ట్. 
 

3. నీల్నాలుక  యాుంట్టకోయాలుాంట్, జత చేసిన రక ూుం, 

స్క్రుం నమూనా. 
 

చనిోయిన జుంతువులలో  :శ్ హామ , 

కాలేయుం, ఎమక మజ ామరియు ఐసు  మీర 

మెెుంట్టరిక్ శో్రస న్మడ్. 
 

50 % శ్గిసారాల్ ెలైన్ 
 

4 PPR  :ఉతస ర ీ కుండకాలక , నాసికా మరియు న్మట్ట  

శ్శే ా్ ా ుం, ద్రిసక ుంధక ద్ావ్ణుంలో మతూుం 

రక ూుం మరియు జత చేసిన స్క్రుం నమూనా. 

చనిోయిన జుంతువులలో  :కణుపు శో్రస , 

ఊింరిితుూలు, శ్ హామ మరియు పేగు 

శ్శే ా్ ా ుం. 

50 % శ్గిసారాల్ ెలైన్ 
 

5 S & G Pox సిక న్ పాపుల్స , ద్రభావిత భాగుం నుుండ్ద 

సాక బ్స, ఊింరిితుూలు, శో్రస కణుపులు 

మరియు EDTA లేా బీ కోటులో మతూుం 

రక ూుం. 

ద్రిసక ుంరకుంలో 

రక ూుం, ఇతర 

రారాథలు - 50 %

ెలైన్ శ్గిసారాల్.  

6 క్నైన్  

డ్దస్ ట్టుంరర్  

అధిక ఉషాోద్గత వ్రే రక ూుం, కుంజoట్టవా 

ద్సావాలు , నాసికా ద్సావాలు , చిగుళ్ు  నుుండ్ద 

ద్సాక ప్ చేయడుం,  

చనిోయిన జుంతువుల ఊింరిితుూలు, 

మెరడ, మూద్తింుండాలు, మెడ్దయాసిరనల్ 

శో్రస ద్గుంధులు , కాలేయుం మరియు 

మూద్త్మశ్య నమూనా . 

ఐసు తో కూడ్దన ఐర 

టోనిక్ ద్ావ్కమ  

7 రాబీస్  రశువు యొకక  తల / సిా యర్ మెడలాా  ,

హోప కాుంరస్ మరియు ెరిబ్బలుాం 

నమూనా . 

50 % శ్గిసారాల్ ెలైన్ 

లేా మెరడ యొకక  

భాగుం ఐసు లో రుంర 

వ్లెను  

8 కోళ్ు  

మశూచి  

న్మట్ట అనన వాహక, సవ రపేట్టక & 

శావ సనాళ్ుంపై గాయాల నుుండ్ద పడ్ద సాక బ్స 

లేా తీసిన నమూనా  

10 % ింిఎస్ 

సెప నని్ 
 

9 క్నైను పారా  

ఎుంష్టటైట్స   

హెపారినిస్ ిరక ూుం, మలుం. 

చనిోయిన జుంతువు : మలుం , కాలేయుం, 

శ్ హామ, మూద్తింుండమ, శో్రసమ. 

ఐసు  మీర PBS  

బాయ క్ట రరియాల్ వాయ ధులు – నమూనా లు  

కర సుం  వాయ ధి  సుంబుంద్ధత నమూనా  
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1 ఆుంద్త్మక్స  
 

పెరిఫరెల్  రక ూ సిా యర్ ,సహజ రుంద్ాల వా రా 

ద్సవిుంరబడ్దన రక ూుం, పుద్ట్టఫైడ్ కసు లో - ఆమాుంలో బోరిక్  

నిలవ  చేయబడ్దన చవి మకక   
2   శ్బాాక్ కావ ర రర్ 

 
ద్రభావిత కుండరాల నుుండ్ద ఇుంద్పె్న్ సిా యర్ , ఐసు  

మీర శుద్భమైన కుంటైనరాో వాపు కల్గిన భుజ కుండరాల 

మకక , మరియు సిా యర్  . 

3    ద్బుెలాోసిస్ 
 

 జుంతువు  :స్క్రుం , రక ూుం, పాలు, ఉమా డ్ద ద్రవ్ుం, శో్రస 

కణుపు. 

గరభ ద్సావ్ుం  :మావి , కాట్టల్డాన్స  & యోని ఉతస రమీలు  

ింుండుం  :ద్రవ్ుం ఉరర , ింుండుం కడపు వి్యాలుపటర 

భాగాలు , ఐసు మీర వుుంచబడ్దన ఊ ింరిితుూలు, 

కాలేయుం భాగమ . 

 
5 

 

హెమరజ్ 

  సేింరస్క్మియా 
 

ఆరికుయ లర్ సిర సిా యర్ ,ఎడెమా శ్ఫా్యయిడ్ సిా యర్, హార్ర 

శ్బడా్ సిా యర్. 

50% శ్గిజారల్ రవాణా మాధయ ముంలో గుుండె రక ూుం, శ్పాూరా, 

ఊింరిితుూల నుుండ్ద శుద్భమరరచు 

6 లె రోస్పప రోసిస్ 
 

రక ూుం, స్క్రుం, పాలు మరియు మూద్తుం 

అుంతరతీ అవ్యవాలు  :మూద్తింుండాలు , కాలేయుం,  

ఊింరిితుూలు ఐసు లో రుంపాల్ .    

8 మాసిరట్టస్ 
 

ఐసు లో ద్రి ష్టతైమాసికమ లో5 % బోరిక్ ఆసిడ్ లో  

సేకరిుంచిన పాలు  . 

9 క్షయ 
 

కఫుం, శో్రస కణుపు మరియు వేడ్దచే శ్సిథరుంగా ఏరప డ్దన 

గాయాల నుుండ్ద సిా యర్ , 

గాయాల నుుండ్ద సేకరిుంచిన సావ బ్స , 

శో్రసుంతో ఐసు లో రుంపుట మరియు ఏదైనా అుంతరతీ  

అవ్యువాలు  మరియు అవ్యవాల నుుండ్ద ట్టి 

నాడ్యయ ల్. 

10 ET ,ఐసు మీర రెుండ చివ్రలాో కటరబడ్దన పేగు యొకక  ల్ప్ 

)12 (" , మూద్తింుండాల నుుండ్ద ఇుంద్పె్న్ సిా యర్ , పేగు 

శ్శే ా్ ా ుం నుుండ్ద సిా యర్, కాలేయుం, ఊింరిితుూలు, 

మూద్తింుండాలు, ఐసు లో భద్రరరచబడ్దన, మూద్తుం ) 
 

11 Colibacillosis 
 

రవాణా మాధయ ముంలో శ్కాోయకల్ సావ బ్స , పేగు సావ బ్స 

మరియు గుుండె రక ూ సావ బ్స, పేగు కుంట్టుంట్, మెెుంద్ట్టక్ 

శో్రస కణుపు, కాలేయుం, శ్ హామ, ఐసు లో 

మూద్తింుండమ. 

పౌష్టలర :కాలేయుం, ఊింరిితుూలు, ఎయిర్సాక్, 

అుండవాహక, రచే సొన శాక్ నుుండ్ద సావ బ్స  

12 కోళ్ు  శ్పేగాు  
 

గుుండె రక ూుం, కాలేయుం, ఊింరిితుూలు, శ్ హామ, రవాణా 

మాధయ ముంలో శ్కాోయకా, విెరల్ అవ్యవాలు, ఐసు లో 
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భద్రరరిచిన ఎమక మజ ా సిా యర్ , గుుండె రక ూుం, 

ఎకూస డేట్, కాలేయుం మరియు శ్ హామ సావ బ్స . 

13 కోళ్ు   టైఫాయిడ్   :రక ూుం మతూుం నుుండ్ద రచే సొన గుడి , స్క్రుం, సావ బ్స , 

మెకోనియుం, శ్కాోయకల్ సావ బ్స , పేగు సావ బ్స , విెరల్ 

అవ్యవాలు, పేగు మకక  రెుండ్దుంట్టలోనూ 

కట్టరవేయబడతుుంద్ధ. 

 

ఫుంగల్ వాయ ధులు  

Sl no Disease Material 
1 అెప రిలాాోసిస్ అను 

ఫుంగస్ వ్లన పుటేర 

జబోు  

నుయ మోనిక్ ఊింరిితుూలు, ద్గానుయ లోమాటస్ న్మడ్యయ ల్స ,చవి 

సావ బ్స , సిక న్ ద్సాక ింుం్. 

2 డెరా టోఫైటోసిస్ రకిన వుంద్టుకలు, పుుండ యొకక  అుంచుల నుుండ్ద సాక బ్స 

రారథుం. 
3 కానిడి్దయాసిస్ చరా పు పలుసులు  

 

 
 
 
 
 
 

52.రశువులు ీకాల ద్పాధాన్య త్ 
టీకాలు రశువులలో ఉతప ిూ, సుంత్మన్మతప ిూ లేా మరణానికి కారణమయ్యయ  అనేక రకాల 

వాయ ధులను నివారిుంచగలవు మరియు ఉతప ిూా రులకు ఆరి థక నష్ణరనిన  తగిసీాూయి. 

టీకా కారయ ద్కముం ద్రభావ్వ్ుంతుంగా ఉుంరని నిరిారిుంచడానికి మరియు వ్ధిుంచిన జుంతువులలో 

అవ్శేష్ణలను నివారిుంచడానికి టీకా లేబుల్ స్తచనలను ఎలపాుప డ్య అనుసరిుంరల్. 

1. టీకాలు వేయుట వ్లన అుంటు వాయ ధుల ద్రబలే  ద్రమాాల నుుండ్ద జుంతువులను 

మరియు మానవులను రరుంచ వ్చుే ను మరియు ఇద్ధ సమరథవ్ుంతమైన, 

సౌకరయ వ్ుంతమైన విధానమ . 

2. రశువు  యొకక  సవ ుంత రక్షణ వ్య వ్సథను ఉతేూజరరుసుూుంద్ధ మరియు తరువాత జీవితుంలో 

ఎదురోక గల వాయ ధికారక స్తక్షా జీవుల ద్రభావానిన  బాగా నిరోధిుంచడానికి జుంతువును 

సిరిుం చేసుూుంద్ధ . ఈ టీకాలు వేయుట నిరి ే్ ర అుంటు వాయ ధులు మరియు రశువులలో 

ఇబో ుందులు రాకుుండా నిరోద్ధసుూుంద్ధ . 

3. రశువుల నుుండ్ద ద్రజలకు మరియు రశువు నుుండ్ద రశువులకు అుంటుకొనే జుంతు 

వాయ ధుల వాయ ింూని మరియు వాయ ింూని నివారిుంచడానికి టీకాలు ఒక  సమరథవ్ుంతమైన 

సాధనాలు. 

4. సాధారణుంగా టీకాలు సురరతమైనవి మరియు సమరథవ్ుంతమైనవి మరియు 

అపుప డపుప డ మాద్తమే తీద్వ్మైన దుద్ ప్ భావాలను కల్గిసాూయి. 
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5. ఆహారుం మరియు నీట్టని  ద్ోటీనాు మరియు ఇతర మఖ్య మైన ో్కాలుగా మారే  

సామరాథ య నిన టీకాలు  మెరుగురరుసాూయి . 

6. అుంటువాయ ధుల నివారణకు మరియు నియుంద్తణకు ద్యహరుం చేసుూుంద్ధ  

7. రశు  సుంక్షేమ ద్రమాణాల శ్సాథ రనకు మరేతు ఇసుూుంద్ధ, ఇద్ధ మెరుగ్వన మతూుం ముంర 

ఆరోగాయ నికి ద్యహరుం చేసుూుంద్ధ, ఉతప ిూ సామరథయ ుం పెుంచుత్మయి .  

8. రశువులకు వాడే టీకాలు మానవ్ టీకాలకు వ్రి ూుంచే మాద్ధరిగానే భద్రత మరియు నాణయ త 

ద్రమాణాల ద్రకారుం అభివ్ృద్ధి మరియు ఉతప ిూ చేయబడత్మయి. 

9. ఉతప ిూ ద్రద్కియ లో శ్కి ా్ రమైన రశ్లలో నిరవ హుంచిన అనిన  ఇన్-ద్పాెస్ కావ ల్టీ కుంద్టోల్ 

రర్మక్షలకు అనుగుణుంగా ఉుంటేనే అమా కానికి విడరల చేసాూరు. ోస్ర-ఆథరైజే్న్ 

నిఘా మరియు ఫారాా కోవిజిలెన్స  రిోరి రుం్కు ఇవి లోబడ్ద ఉుంట్వయి. 

10. అభివ్ృద్ధ ిచుందుతునన  దేశాలలో అుంటు వాయ ధుల కారణుంగా రశు మాుంసకృతుూల  

ఉతప ిూలో 20% వ్రకు న్రో కుుండా నిరోధిుంచవ్చుే . 

11. ఇరప ట్టక ఉనన  టీకాలను నిరుంతరుం మెరుగురరచడానికి మరియు పునరావ్ృతమయ్యయ  

లేా అభివ్ృద్ధి చుందుతునన  అుంటు వాయ ధుల సవాళ్నాు ఎదుర్కక నేుందుకు 

ఇన్మన వే్న్ మరియు బయోట్టకాన లజీ అవ్సరుం. 

53.ీకాలుల్లర్కములు 
1. లైవ్ అట్టనూయ య్యట్టడ్ టీకాలు: 

2. ద్కియారహతుం చేసిన టీకాలు:  

3.సబూయ నిట్ టీకాలు: 

i)ట్వకాస యిడ్ టీకాలు 

ii)పాల్సాకరైడ్ టీకాలు 

Iii)కుంజుగేట్ వాయ కిస నాు  

ఆయాస్క్జనలులోటీకాలుసమయానుకూలుంగావేయిుంచినట్టటతాేరశువులురోగాలుబారినరడకుుండా

ఉుంట్వయి . 

మఖ్య మైనరశువాయ ధులు : 

 గొుంతువాపు    చిటుకవాయ ధి 

 చీడపారుడవాయ ధి    దొమా రోగమ 

 జబో వాపు     గాల్కుుంటువాయ ధి 

 వాయ ధితరచుగారక్ద్పాుంత్మలు (ఎుండమిక్) గురిూుంచిఆద్పాుంతరశువులకుఈటీకానువేయిుంరల్ 

 అలానే 10 కి 

.మీరరిధిలోవునాన ద్గామాలలోవునన రశువులుఅనిన ుంట్టకిఒకద్కమరరేిలోటీకానువేయిుంరల్. 

 రశువులకుచరాా నికిమాద్తమేవేయిుంరల్ (సబక ట్ )S/C 

 ఉనన త్మధికారులతోనిరుంతరమూచరిే ుంచిద్కమరరిిలోటీకాలకారయ ద్కముంచేరట్వర ల్ 

 వారాుంతపుసుంతలలోమరియుద్గామాలలోవిరివిగాసభలునిరవ హుంచిటీకాలద్పాధానయ త 

గురిుంచితెల్యజేయాల్. 

వాయ ధినిరోధకీకాలు 

ద్క   .

సం 

వాయ ధి మరటిీకా ూసటర్న త్దురరిీకా ీకావేయుద్ర

ద్క్సయ 

1 గాల్కుుంటు ఒకటవ్నెలలో 45 వ్రోజు ద్రి6నెలలకు కుండకి 

2 గొుంతువాపు 4వ్నెలలో - ద్రి6నెలలకు చరాా నికి 

3 దొమా  4వ్నెలలో - ద్రి6నెలలకు చరాా నికి 
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4 జబో వాపు 5 వ్నెలలో 15 

రోజులుతరువాత 
ద్రి6నెలలకు చరాా నికి 

5  ద్బుెలాోసిస్   4వ్నెలలో - జీవితమ లో ఒక సారి  చరాా నికి 
6 థైలెరియోసి

స్   

4వ్నెలలో  సుంవ్తస రమలో ఒక 

సారి 

చరాా నికి 

7 శావ సకోశ్ 

వాయ ధి 

ఎపుప డైనా మూడ 

మాసాల తరువాత 

 - - 

54.రశువులకు ఇచేు  వివిధ ర్కముల మందులు - విధానాలు 

ఔ్రమల లభయ త , రరిమాణామ, వివిధ శ్ర్మర భాగమలలో అవి ద్రవేశిుంచే తీరు , శ్ర్మరమలో 

అవి ద్గహoచబడే విధానమ , శ్ర్మరమలో రనిచేయు విధానమ , వాట్ట వ్లన శ్ర్మరమలో కల్గే 

వివిధ మారుప లు , వాట్ట వ్లన కల్గే ఉరయోగాలు , అనరిాలు , శ్ర్మరమ నుుండ్ద విసరిుాంబబడె 

విధానమ గురుుంచి విపులమగా వివ్రిుంచే శాష్టసూమే ఔ్ధ శాష్టసూమ  

వివిధ ర్కముల మందులు : 

1 .న్మట్ట వా రా ఇచేే  ముందులు  

2 .కుండరమలు కు ఇచేే  ముందులు  

3 .రక ూ నాళ్మలకు ఇచేే  ముందులు  

4 .చరా మకు ఇచేే  ముందులు  

5 .శ్ర్మర ఉరరితలమనకు ఇచేే  ముందులు  

6 .కుంట్టకి,చవులకు , పదుగు కు , లోరల్ అవ్యువ్మలకు ఇచేే  ముందులు 

వివిధ ఔషధ రూరములు : 

అవ్సరానిన  బట్టర , అవ్కాశానిన  బట్టర రశువులకు వాయ ధి నయమ చేయట్వనికి , ఔ్ధమలు 

సులభమగా ఇచుే టకు ఔ్రమలు వివిధ రూరమలలో ఉుంట్వయి .. రశువులకు అవి ఏ ఏ 

మారమీలలో ఇసాూ రో ఇరప డ తెలుసుకుుంామ . 

1 .ద్రవ్ రూర ఔ్రమలు  

2 .ఘన రూర ఔ్ధమలు  

3 .పారక ఘన రూర ( ఆయిుంటుమెుంటుస  ) 

4 .పేసురలు  

5 .గాల్ తుుంరర ా వా రా (ఎరోసాల్స  ) 

I. నోటి ాా రా ఇచేు  ద్రవ రూర ఔషరములు : 

1 .స్థర్పోు: ఇుందులో నీళా్ళ , మరియు సుంతృీూకరిుంచబడ్దన సిరప్ లు ఉుంట్వయి . ఇుందులో మూల 

రసాయన ఔ్రమతో పాటు సువాసన కల్గిన రసాయనాలను ఉరయోగిసాూరు . మఖ్య మగా పెరే 

రశువులలో , కుకక లతో , గొఱ్ఱెలలో , మేకలలో , ింలాులలో వీట్టని ఉరయోగిసాూరు . 

ఉా: కాల్యిుం , మల్ర విటమిన్ , బీ - కాుంపెకా్షు , యాుంటీ బయోట్టక్ సిరపుప  

2.టింలు ర్నస : 

ఇవిఆలక హాష్టలేావ్ణుంలోకలరబడ్దనరసాయనాలు . వీట్టలోఆలక హాల్ 20 నుుండ్ద 25 

శాతమఉుంటుుంద్ధ . వీట్టలోవ్ృక్షలేాజుంతుసుంబుంధరసాయనరారాథలుఉరయోగిసాూరు . 

ఆలక హాలాోఈరారాథలుఉుండటుంవ్లనఎకుక వ్కాలమసిథరమగావుుంచుకోవ్చుే  . 

A) స్థంపులిటంలు ర్నస  :  
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ఏదైనాఒకఒకఔ్ధరసాయనానిన ఆలక హాలాోకల్ింఉరయోగిుంచినటయాితేవాట్టనిసిుంపుల్రుంక్ే ర్

అుంట్వరు 

ఉా:జిుంజరి రుంక్ే ర్ :500 ద్గాజిుంజిరిన  90 % 

ఆలక హాలున కల్ింఒకలటష్టరేావ్కానిన తయారుచేయవ్చుే  

B)మిద్శమటింలు ర్న: 

ఒకట్టకుంటేఎకుక వ్ఔ్ధరసాయనాలనుఆలక హాష్టలేావ్కుంలోకల్ింఉరయోగిుంచినటయాితేమిద్శ్మ

ట్టుంక్ే ర్అుంట్వరు . 

ఉా :  బ్బుంజైనుట్టుంకే రు - బ్బుంజైను 100 ద్గా , శ్రరర్క స  75 ద్గా , ఆలోస్  35 ద్గా,లను  90 

శాతమఆలక హాలాోకల్ింఒకలటష్టరేావ్కానిన తయారుచేయవ్చుే  . 

సిుంపుల్రుంక్ే రున కడపునొింప తగిుీంచట్వనికి, అజీరి ూలోవిరచనాకారిగాఉుంరయోగిుంచవ్చుే  . 

మిద్శ్మట్టుంక్ే రున యాుంటీెింరక్ , పారాెకి రస్పడ, రక ూద్సావ్ుంకటురటకుఉరయోగిసాూరు 

3. మిలు ర్నస  :  

 ఔ్ధరసాయనాలనునీట్టలోకరిగిుంచితయారుచేసేూమిక్ే ర్స అుంట్వరు. 

 ఇవిమాద్తలకుంటేఎకుక వ్ద్రభావానిన చూపుత్మయి. ముంచిరుచినికల్గిఉుంట్వయి . 

ఇవిన్మట్ట వా రాఉరయోగిుంచేఔ్ాలు . 

 వీట్టనినిర్మతాకాలమలోనేఉరయోగిుంరల్ . ఎకుక వ్కాలుంనిలువ్ 

వుుంచినట్టటతాేసరిగారనిచేయవు . వీట్టనిఉరయోగిుంచేముందుబాగాకల్ింవాడాల్ . 

ఉా : కారాి నటివిా కు ర్న 

జిుంజర్,అనీసి ,అజావ న్ 15 ద్గాచపుప న , పెరప ర్౦.5  

ద్గానీట్టలోకల్ింవాడ్దనట్టటతాేఅజీరి ూతగటీ్వనికిఉరయోగరడతుుంద్ధ . 

4.యాంీజైమోటిక్స  :ఇవిజీరాాశ్యమనుుండ్దఎుంజైమలుఉతప ిూనిసరిచేసి , 

ఆహరుంఅధికమగాజీరమాఅగుటకునివారిసాూయి .ఆకల్నిపెుంరట్వనికివాడత్మరు . 

ఫారాా ల్న్ 15 మీల్,ట్టుంక్ే రిుాంజబ్బర్మస్౩౦మీల్ , కొద్ధేగాఉపుప  , పావులటర్మన ట్టలోకల్ింరూమెన్ కి 

ఇవావ ల్ .  

5.రర్గెటివ్సస : 

ఇవివాడటవ్లనజీరుాంఅయినా , జీరుాంకానిఆహారరారాథలుబలవ్ుంతమగాబయటకువ్సాూయి . 

ఎరస మాస ల్ర 200  ద్గా , కరూప రుం 4 ద్గా , జిుంజిర్ 37  ద్గానీట్టలోకల్ింత్మగిుంరల్ , 
 
 

6.యాస్తస్థటంజెంట్స  : 

ఇవిజీరాాశ్యమలోద్ోటీనులనుగడికట్టరుంచుట వా రా , 

ద్పేవులపైశే ా్ ా పుపరఏరప రచిజీరాాశ్యమలోగలఅధికనీట్టనిబయటకువళ్కాుుండాకాపాడత్మయి , 

లోరలఅవ్యవాలనుుండ్దరక ూద్సావానిన అరికడత్మయి .  

ద్క్టటపౌడరు  100 ద్గా , కాయొలన్ 100 ద్గాకట్వచు 75 ద్గాశుద్భమగాకల్ింనీట్టతోద్త్మగిుంచవ్లెను . 

ఫెద్రసస లేే ట్ , కారరస లేే టనాురక ూద్సావ్నిరోధకారిగావాడవ్చుే ను . 

II.ఘన్ రూర ఔషాలు :  

1 .ట్లబెటో్స   మరియు పిల్సస  : ఇవి ఘన రూరమ లో వుుండే ఔ్ధ మరే. ఇుందులో రసాయనుం 

మరియు ఔ్ధమ ఖ్చేి తూమగా సమతతవ మ కల్గి ఉుండాల్ .ఇవి జీరాాశ్యమ లో 

సులభమగా విడ్దోయి , రనిచేసే గుణమ కల్గి ఉుంట్వయి. 

ఉా: 

1 .బోలస్ : ఇవి గుుంద్డని ఆకారమ లో వుుండే ఔ్ధ మరే , కొనిన సారాు శ్స్తథపాకారమ లో కూడా 

ఉుంట్వయి . వీట్టని సాధారణమగా బ్బలమా తో గాని , గడ్ది తో గాని ినిింసాూరు . 
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2 .గుళికలు : ఈ రకమైన ఔ్ాలు జీలాట్టన్,క్రాట్టన్ ల తో తయారుచేసిన చినన  గొట్వర లలో తగు 

మోత్మదు లో ఉుంట్వయి . ఇవి మేలైనవి. వీట్టలో ఎటువ్ుంట్ట బాహయ  రారాథలు కలురరు.చికాకు 

కల్గిుంచే , చేదుగా వుుండే కొనిన  రకాల ఔ్ధాలను ఈ గుళికల రూరమ లో ఇవ్వ వ్చుే  . 

3 .పౌడరోు : ఇవి బాగా రుంచినటువ్ుంట్ట చినన  చినన  రణువుల మాద్ధరిగా వునన  ఔ్ధ 

రసాయనమలు . వీట్టకి ద్రవ్ రూరమలో వునన  ఔ్ధమలకుంటే శ్సిథరతవ మ ఎకుక వ్ . ఇవి 

సులభమగా జీరాాశ్యమ లో కరిగి రక ూమలో కల్సిోత్మయి . వీట్టని రశువులకు సులభమగా 

ినిింుంచవ్చుే ను . ఒకవేళ్ చేదుగా ఉుంటే బ్బలమాతో ినిింుంచవ్చుే ను. 

ఉా:  

ట్వనిక్ పౌడరు , ఆష్టసిరుంజెుంట్ పౌడరు 
 

III. బ్డహయ ముగా శరీర్ము బయట ఇచుు  ద్రవ రూర ఔషరములు : 

A.ల్లషనో్న : వీట్టని శ్ర్మరమ బయట , బాహయ  శ్శే ా్ ా  పరల వాయ ధులకు వాడత్మరు . వీట్ట వాడకుం 

వ్లన మాధయ మమ ఐన ద్రవ్మ ఆవిరి అయియ  ఔ్ధమ కణజాలుం వా రా ద్గహుంచబడతుుంద్ధ 

ఉా : 

పొట్లషియం పెరాా ంగ్నట్ట ల్లషన్న: ఇద్ధ యాుంటీ ెింరక్ గా , మరియు డ్దస్ ఇనెే క రుంటూ గా రని 

చేసుూుంద్ధ. దీర ఘకాల్క , పురుగు రట్టరన గాయాలను , చీమ గడిలను శుద్భరరుచుటకు 1 :1000 ని ప్ ిూ 

లో వాడత్మరు . 

బోరిక్ ఆస్థడ్స ల్లషన్న : ఒక ద్గా బోరిక్ ఆసిడ్ పౌడర్ ను 100 మీ ల్ సేవ రన జలమ తో కల్ిం 

తయారు చేసాూరు . ఇద్ధ కుంట్ట సుంబుంధిత వాయ ధులైన కుంజుకి రవిటీస్ , కుంట్ట నుుండ్ద నీరు కారుట , 

కళ్ళు  ఎద్రబారుట వ్ుంట్ట లక్షణాలకు వాడత్మరు .  

సాలీస్థలిక్ ఆస్థడ్స ల్లషన్న : 2 ద్గా సాలసిల్క్ ఆసిడ్ పౌడరును 100 మీ ల్ నీట్టతో గాని ఆలక హాల్ 

తో గాని వాడవ్చుే ను. ఇద్ధ చరా  వాయ ధులకు వాడత్మరు .  

IV.పాక్షిక ఘన్ రూర ఔషరములు : 

లిన్మెంటో్ట : ఇవి అర ిఘన , ద్రవ్ రూరమ లో వుుండే ఔ్రమలు. వీట్టని బాహయ మగా వుుండే 

చరా మ పైన రుద్ధే ఉరయోగిసాూరు . వీట్టలో సాధారణమగా కాుంఫర్ ఒక రసాయనుంగా రని 

చేసుూుంద్ధ. వీట్టని తెగిన గాయాల పై వాడకూడదు . 

ఉా  

లిన్మెంట్ట ఆఫ్ ట ూె ంైన్న : 5 ద్గా కరూప రమ , 65 మిల్ టరెప ుంటైను ఆయిలు , సాఫ్ర రపు 75 

ద్గా సేవ రన జలమ 100 మిల్ వురయోగిుంచి దీనిన  తయారు చేసాూరు . 

ఇద్ధ కుండర సుంబుంధ నొపుప ల నివారిణిగా , వాపు తగిుీంచే ఔ్రుంగా ఉరయోగిసాూరు. 

ఆయంటెా ంటో్ట : ఇవి పారక ఘన రూరమ లో వుుండే ఔ్ధమలు . వీట్టని చరా పు పరల పై 

ఉరయోగిుంచ వ్చుే ను  

A)ఎపి డెరాి క్ ఆయంటెా ంట్  

ఇుందులో పెద్టోల్యుం వాక్స  గాని సాఫ్ర రపు గాని ేస్ గా ఉుంటుుంద్ధ . దీనిలో ఔ్ధ మిద్శ్మమ 

ఉుంటుుంద్ధ . వీట్టకి చరా మ లో చచుే కు ోయ్య గుణమ తకుక వ్ . చరా ుం బాహయ  భాగమలో రని 

చేయును .  

ఉా: బోరిక్ ఆసిడ్ ఆయిుంట్టా ుంట్  

B)ఎండోడెరాి క్ ఆయంటెా ంట్ : 

వీట్టలో ేస్ గా వ్ృక్ష సుంబుంధ ఆయిల్ ేస్ గా ఉుంటుుంద్ధ . ఇద్ధ చరా పు అుంతరతీ పరలో 

చచుే కు ోయ్య సామరియ మ కల్గి ఉుంటుుంద్ధ  

ఉా:సాలసిల్క్ ఆయిుంట్టా ుంట్: 

ఎరోసాల్సస  :  
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ఇవి నొింప  నివారణ కారిగా , గాయాలను మానుప టకు వాడత్మరు  

ఉా: ట్వింకూయ ర్ ద్సేప  

ఇంజెక్షన్ ాా రా ఇచేు  ఔషాలు : 

ఇవి స్థసటమిక్ ఔషాాలు 
 
 

కండరాలకు ఇచేు వి :  

రశువు యొకక  మెడ, తొడ , కుండరాలకు స్తద్ధ వా రా ఇచేే  ఔష్ణాలు . రశువులను అదుపు చేయలేని 

సమయమలో ఈ మారమీ వా రా ద్రవ్ రూరమలో ముందులను   సులభమ గా ఇవ్వ వ్చుే ను . 

రశువులకు కావాల్స న రరిమాణమ లో నేరుగా ఇచేే  ఈ ముందులు అవ్యమలోకి తేల్కగా చేరి సాుంతవ న 

కల్గిసాూయి . 

జాద్గతూలు : 

కుండరామలోనికి మాద్తమే ఇవ్వ వ్లెను , రక ూ నాళ్యలోనికి వళ్కాుుండా జాగరతూ వ్హుంరల్ . సిరుంజి యొకక  

శ్రుాంజెరు ను వనుకకు లాగి రక ూమ రాలేరని నిరేారిుంచుకొని ఇుంజక్షను చేయవ్లెను  

ఉా: ఇుంద్ట్వ మాసుక లార్ యాుంటీ బయాట్టక్ ముందులు 

చరా్ పు క్సంర ఇచేు వి : 

వీట్టని సబ్స కుటేనియస్  ముందులు అుంట్వరు . వీట్టని మెడ,డొకాక  ద్పాుంతమలో చరా పు కిుంర ఇసాూరు . ఈ 

ముందులు నెమా ద్ధగా సుంద్గహుంరబడ్ద ఎకుక వ్ కాలమ రనిచేసాూయి . మఖ్య మగా అధికా శాతమ టీకాలు 

ఈమారమీలో ఇసాూరు  

ఉా :గొుంతువాపు టీకాలు , ఐవేరెా కి రన్  ముందులు  

స్థర్లకు ఇచేు వి : 

అతయ వ్సర సమయమలో ఇచేే  ముందులు . వీట్టనే ఐ . వి ముందులు అుంట్వరు . పెర ేరశువులలో 

జుగులార్ వీను కు , చినన  వాట్టలో శేఫాల్క్ / ెఫైనస్ సిరాలకు ఇసాూరు . ఈ రరేి  లో ఇచేి న ముందులు 

ఆి  వేగమగా అవ్సరమైన అవ్యవాలకు చేరుతుుంద్ధ .ఈ రరేి  లో సవ చి మైన ఔ్రమలను 

మాద్తమే ఇసాూరు . మల్నాలు , గాల్ బుడగలు వునన ట్టటతాే ఎుంబాల్జుం వ్చేే  ద్రమారుం కలదు . 

ఉా :రశువులకు ఇచేే  ెలైను ముందులు , కొనిన  రకాల యాుంటీ బయట్టక్ ముందులు 

చరాా నిక్స ఇచేు వి : 

ఈ రకమైన ముందులు కొద్ధ ేమోత్మదు లో చరా పు పరలలోకి ఇసాూరు  

ఉా : టీ.ి టీకాలు , జోన్స  టీకాలు 

పొదుగుకు ఇచేు వి : 

రశువుల పదుగు కు సుంబుంధిత వాయ ధులు వ్చేి నపుప డ , పదుగు వాపు వ్చేి నపుప డ , పదుగును 

యాుంటీ ెింరక్ లో్ను తో శుద్భరరిచి పదుగు యొకక  టీట్ క్నాలు వా రా ముందులు ఇసాూరు . 

ఉా : పెుండ్దష్టసిరన్ ఆయిుంటుమెుంటు  

కీళ్ ోాా రా ఇచేు వి : 

క్టళ్ు కు సుంబుంధిత వాయ ధులు వ్చేి నపుప డ , ఆ వాపు భాగానిన  యాుంటీ ెింరక్ లో్ను తో శుద్భరరిచి 

సిరుంజి వా రా నేరుగా ముందులను ఇసాూరు  

ఉా 

శ్సిరరాయిడ్ ముందులు. 

 

 
 

55.కటో్ట కటేట రరధతులు 
ఎుందుకు చేయాల్ : 
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చరా ుం కాని ఎమకులు కాని లేా శ్ష్టసూ చికితస  తరువాత కాని శ్ర్మరానికి 

ఇనెే క్షన్ అవ్వ కుుండా గాయానిన  కింప  ఉుంచడానికి  కటాు కడత్మరు .రక ూ ద్రవాహానిన  ఆరడానికి,  

గాయరడ్దన ద్పాుంత్మనిన  కు్న్  చేయడానికి, ఇనెే క్షన్ నుుండ్ద రక్షణ కల్ప ుంచడానికి కటాు కడత్మరు 
. 

కటుర ఎలా వేయాల్ .  

కట్టటన్న కటేటటపుూ డు: 

(1) చరా ుం తెగితే రకాూనిన  దూద్ధ  తో తుడ్దచి శుద్భమైన పాయ డ్ లేా శుద్భమైన కటుర గుడి ను  గాయుం 

మీర పెట్టర కటురకట్టర టేప్ లేా బాయ ుండేజిుం్ శ్కాా్ తో కట్వర ల్.టేప్ ఎపుప డ్య గాయుంపై నేరుగా 

వేయకూడదు. 

(2) కటుర రలా గట్టరగా వేయకూడదు, అద్ధ రక ూ ద్రసరణకు అుంతరాయుం కల్గిసుూుంద్ధ. రక ూద్సావ్ుం 

అరెసుర చేసే ఉదేేశ్య ుంతో మాద్తమే ద్పెజర్ కటుర వేయాల్. 

(3) సమరథవ్ుంతుంగా ఉుండట్వనికి కటుర చకక గా కనిింుంరల్స న అవ్సరుం లేదు; అతయ వ్సర 

రరిసిథతులాో, కటుర ాని రూపానికoటే ద్రయోజనుం మఖ్య మైనద్ధ. 

రశువులాో ఎకుక వ్గా కొమా లు విరిగినపుడ ,తోక గాయాలకు ,మరియు శ్ష్టసూ చికితస  ల తరావ త కటాు 

కడతుుంట్వరు. రశు వైదుయ డ్ద ఆదేశ్ుం మేరకు కటురకట్వర ల్. 

(4 ) ఎమకలు విరిగేటపుప డ వదురు బరేలు వేసి శ్పాాసరర్ ఆఫ్ పారిస్ రారమే తో కటరవ్లెను .  

ఇందుల్ల ఐదు రరదతులు ఉనాన య: 

1.స్పప రల్  బాయ ుండేజ్ : సాధారణుం గా ఈ బాయ ుండేజ్ ఎకుక వ్గా కాళ్ు కు  వేసాూరు  

2.రివ్ర్స  స్పప రల్  బాయ ుండేజ్ : ఇద్ధ ల్ుంఫాట్టక్  శ్ ా  తగిుీంచట్వనికి వాడత్మరు . 

3. సరుక య లర్ బాయ ుండేజ్ : ఇద్ధ ఎకుక వ్గా ఉరర భాగుం లో ఎకుక వ్గా వేసాూరు 

4.figure of 8 బాయ ుండేజ్: ఇద్ధ ఎకుక వ్గా క్టళ్ు కు వేసాూరు  

5. హాబుల్ హాక్ : ఇద్ధ వనుక కాళ్ళు  కల్ిం కటురటకు వేసాూరు . 
 
 
 

56.రరిశుద్భస్థథి 
రశువులకొటరమలో , 

రరిసరద్పాుంత్మలలోమరియువ్య కి ూగతమగారశువురటఎాటువ్ుంట్టస్తక్షా జీవులుమరియుఇతరద్కిమి

క్టటకాదులురరిచేరకుుండావుుండేసిథి నిరరిశుద్భసిథి అుంట్వరు.ఏరయినావాయ ధిద్గసూకారకమకానీ , 

వాయ ధిద్గసూరశువునుుండ్దగానివ్చేే విసరకాాల వా రాగానివివిధరకమలుస్తక్షా జీవులురరిసరాలలోని

కిచేరుత్మయి . 

ఇవికొుంతకాలమవాత్మవ్రణమలోఉుండ్దఅవ్కాశ్ుంరరిసిథతులుఏరప డ్దనపుప డశ్ర్మరమలోకిచేరివాయ

ధినికల్గిసాూయి 

బురరగలరరిసరాలు , చమా నిద్రదేశాలు , రశువులవిసరితా్మలు , 

పాతగడ్దమిేటలువేసినద్పాుంత్మలుస్తక్షా జీవాలకునిలయాలు 

.కొనిన రకాలస్తక్షజీవులుతమచుటూరపరలు ,  

కాపూస లుఏరప రచుకొనితమనుత్మమరరుంచుకుుంట్వయి . స్తరయ రశాి గానీ , 

అధికఉషాోద్గతలుగానివాట్టపైద్రసరిుంరచేసినపుప డస్తక్షజీవులునశిుంచబడ్దద్కిమిరహతమగామా

రుత్మయి. 

స్తక్షా జీవులునేరుగావాయ ధినికలుగజేయు సామరథయ మకల్గివునాన  , 

రశువుశ్ర్మరమలోవాయ ధినిరోధకశ్కి ూతకుక వ్గావునాన , 

సామరథయ మతగినీావాయ ధిసులభమగాద్రబలుతోుంద్ధ.సరిగామేతమేయనిరశువులకు, 
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కలుషితమైనఆహారమతీసుకునన వాట్టకినీరునిలువ్వునన ద్రదేశాలలోనివాసమనన రశువులుసు

లభమగావాయ ధులబారినరడత్మయి . 

స్తక్షా జీవులుఅిచినన రరిమాణమలోవుుండటమవ్లనగాల్ వా రా , నీట్ట వా రా, 

వ్సుూవుల వా రా , ఇతరవాహకాలు వా రావాయ ింుంచివాయ ధులనుకలుగచేసాూయి . 

అరరిశుద్భసిథి నుుండ్దరరిశుద్భసిథి కిచేరుకోవ్ట్వనికిఅనేకరకమలరరితులుకలవు .  

అుంటురోగనివారకాలవాడకుం : డ్దస్ఇుంఫెక రనురీవాడకుంవ్లనస్తక్షా జీవులసుంఖ్య బాగాతగిుీంచబడ్ద , 

తవ రితగినవాట్టసుంఖ్య పెరగకుుండాకాపాడత్మయి . ఇవిరరిసర , 

శ్ర్మరమపైనవునాన దురవ సనతగిసీాూయి . 

ఇవివాయ ధినివారణలోనేరుగాపాద్తవ్హుంచవుగానివాయ ధిద్రబలట్వనిన , 

వాయ ధివాయ ింూనిరలవ్రుకుతగిసీాూయి . 

కొనిన రకాలనివారకాలుమాద్తమవాయ ద్ధద్గష్టసూస్తక్షా జీవులసుంఖాయ తగిుీంచుటలోపాద్తవ్హసాూయి. 

వివిధర్కములఅంట్టవాయ ధినిరోధకాలు : 

1 .సూర్య ర్శిా  : స్తరయ రశాి అిద్రధానమైనసహజమైనఅుంటువాయ ధినిరోధకమ. 

రరిశుద్భమైనగాల్తోకూడ్దనస్తరయ రశాి ముంచిఆకిస కరణకారకుంగారనిచేసుూుంద్ధ .దీని వ్లన రలా 

స్తక్షా  జీవులు సహజ సిరేమగా నాశ్నమ అవుత్మయి .  

2 .వేడిగాలి 

:వేడ్దగాల్మరియునిపుప రవ్వ లతోకూడ్దనగాల్మరిుంతఅుంటువాయ ధినిరోధకుంగారనిచేసుూుంద్ధ 

.దీనివ్లన 10 నిమష్ణలలోద్కిమలునశిసాూయి 

.ఆవిరితోకూడ్దనవేడ్దగాల్మరిుంతసమరవి్ుంతమగారనిచేసుూుంద్ధ . వ్ిూడ్దతోకూడ్దనవేడ్దగాల్ 10 

నిమష్ణలలోస్తక్షా జీవులనుచుంపుటలోపాద్తవ్హసుూుంద్ధ . 
 

3 .వాషింగ్లస డా :ఈరారథమనీట్టలోకల్సి ఉద్తుక ్రమైనవాయ ధినిరోధకమగారనిచేసుూుంద్ధ . 

దీనినిద్రయోగశాలలో , డైర్మఫారుంలలో , రరిసరాలను , వ్సుూవులనుశుద్భరరుచుటకువాడత్మరు . 

4 .లైము:సునాన నిన నేలపైచలాుటకు, గోడలనుశుద్భరరుచుటకువాడత్మరు. 

ఇద్ధవాడకుంవ్లననేలలోసామరథయ మపెుంచుటకు ,స్తక్షా జీవులనిరోధకుంగారనిచేసుూుంద్ధ .5 % 

సునాన నిన సాధారణమగారశువులపాకలలో , డైర్మఫారాలలోవాడత్మరు . 

దీనినినీట్టనిశుద్భరరుచుటకుకూడావాడత్మరు .  

5 .పొట్లషియంేరా్ oగ్నట్ట : 

ఈసప ట్టకాలునునీట్టలోకరిగిుంచిఅుంటువాయ ధినివారణకారిణిగావాడత్మరు . 

దీనికివునాన ఆకిస కరణసవ భావ్మవ్లనస్తక్షా జీవులుతవ రగానశిసాూయి. 

దీనినిరచేి గాయాలనుశుద్భరరచుటకు , చీమతోకూడ్దనగాయాలనుశుద్భరరచుటకువాడత్మరు . 

6. ఫినాలా రియుఫారాా లిన్ : 40 % ఫారాా ల్నా రియుీనాలా ుంచివాయ ధినిరోధకులుగారనిచేసాూ యి 

. అుంతరతీగదులను , ద్రయోగశాలలు , శుద్భరరచుటకువాడత్మరు . ఇవిగదులకువాడ్దనతరువాత 

6 నుుండ్ద 8 

గుంటలువ్ద్ధల్వేసితరువాతవేడ్దగాల్తోద్సేప చేసినట్టటతాేఅిశ్కి ూవ్ుంతమైనకారకుంగారనిచేసుూుంద్ధ . 

వీట్టవ్లనఅిఘాడమైనవాసనవ్సుూుంద్ధ 

 రశువులకొట్వర లలో , పాకలోవుుండేమిగిల్యునన గడ్ది, ఇతరరారాథలు , 

జబోు తోవునాన రశువులయొకక మకుక , కనున  , న్మట్ట 

,గరాభ శ్యమమరియుఇతరభాగాలనుుండ్దద్సవిుంచబడ్దనద్సావాలు , 

మలమూద్త్మదులురలాద్రమారకరమైనవి .  
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 వాట్టని ఎుంతతవ రగావీలైతేఅుంతతవ రగాతొలగిుంచివేయవ్లెను. 

ఈరారాథలనుగో లోపాిపెట్టరనాగాని , కాల్ే వేయుటగానిచేయవ్లెను. 

 పడ్దగా , ఎుండగావునాన రారాథలనుచీపురుతోతొలగిుంచినపుప డజాద్గతూవ్హుంరల్. 

స్తక్షా జీవులుగాల్లోకిచేరిసిథరమయ్యయ ద్రమారుంవుుంద్ధ .ఫారాా లెహిైడతోగాని 

పొట్లషియంేరా్ oగ్నట్ట తోగానిశుద్భరరుచవ్లెను . 

 పాకలోవ్య కి ూగతరరిశుద్భతపాట్టుంచుటయ్యగాక , 

ఆరోగయ కరుంగావునన రశువులనుద్కమమతరప కుుండాశ్ర్మరానిన నిమరటమేకాకుుండాద్రతీరోజునీ

ట్టతోశుద్భరరచవ్లెను . వ్రిాకాలుంలోపాకాలనుమరిుంతశుద్భమగాఉుంచవ్లెను .  

 వ్రకిాలుంలోద్రతీరోజురశువులనుకడగవ్లసినఅవ్సరమలేదు .సవ చి మైన , 

తగినుంతముంచినీరుఅుందుబాటులోఉుంరల్ . 

వేళ్కుఅవ్సరమైనరచేి గడ్దినిర్మతాసమయాలలోడీవారిా ుం్ , 

టీకాలకారయ ద్కమమచేసినట్టటతాేరశువులువాయ ధిబారినరడకుుండాఉుంట్వయి. 

57.శస్తసతచిక్సత్స కుమున్నపుసంస్థరధత్ : 

శ్ష్టసూచికితస కురెుండరోజులముందునుుండేరైతును , రశువునునుసిరిమచేయాల్ . 

తకుక వ్ఆహారమఅుంద్ధస్తూ జీరాాశ్యమద్పేవులలోనుుండేజీరమాకానీఆహారానిన బయటకురుంపే

సవ లప విరచనాకారిముందులనుఅుంద్ధుంరల్ . 

ఫల్తమగాశ్ష్టసూచికితస కుముందుఇచేే మతుూముందుసరిగారనిచేసుూుంద్ధ . 

1. రశువులకుశుద్భమైనవాత్మవ్రణమకల్ప ుంరల్ . 

2. రశువునకుశ్ష్టసూచికితస చేసేచోటవాయ ధినిరోధకసనన రితపాట్టుంరల్ . 

3. రశువుయొకక చరిద్తతెలుసుకొనవ్లెను 

4. శ్ష్టసూచికితస యొకక సాధాయ సాధాయ లనురైతునకువివ్రిస్తూ శ్ష్టసూచికితస అనుంతరమవ్చేే ఇ

బో ుందులను ,ముందులవాడకుంగూరిే పూరి ూఅవ్గాహనకల్ప ుంరల్ . 

5. రశువులకుఎలెష్టకోరలైటా ుందులనుెలైనురూరమలోఅుంద్ధస్తూ ఉుంటేరిసుక నునివారిుంచవ్

చుే ను. 

6. సకాలమలోెలైనుముందులనుఇచేి నట్టటతాేనిరలాకరణానిన నివారిుంచవ్చుే ను . 

7. రశువునుసాధారణసిథి లోఉుంచి , 

ఏద్పాుంతమలోఅయితేశ్ష్టసూచికితస కుద్రణాళికరచిుంరమోఆద్పాుంతమలోవునాన అరనపు

వుంద్టుకలను , వీలైతేపూరిూగాతొలగిుంచివేయవ్లెను .  

8. రశువునకుతగుమోత్మదులోవై యా ధికారినిరయాిుంచినమతుూముందునువేసి , 

రశువుయొకక ద్రవ్ర ూనగమనిుంరల్ . 

9. వుంద్టుకలుతొలగిుంచినద్పాుంతమలోశుద్భమగాసబోు తోమరియుయాుంట్టెింరకాో్నుతో 2 

నుుండ్ద 3  సారాుపూయవ్లెను. ఆద్పాుంతమలోఅవ్సరమైనచోిమిరి ముందునుఇవ్వ వ్లెను 
.  

10. వై యా ధికారికిసరిఅయినమాసుక  , టోీ , ఆద్పానుధరిుంచేటటాుసహాయమచేసి, 

శ్ష్టసూచికితస ద్పాుంత్మనిన సరిగావ్ష్టసూమ / ద్డేపుతోకింప ఉుంచవ్లెను .  

శ్ష్టసూచికితస నుగమనిస్తూ ఉుండాల్ . 

శస్తసతచిక్సత్స అన్ంత్ర్ముతీస్కోవాలిస న్జాద్గ్త్తలు : 



145 
 

1. శ్ష్టసూచికితస అనుంతరమ , చికితస జరిగినద్పాుంతమలోఅయోడీను , 

సరికాల్స ప రిటోూశుద్భరరిచి , బాయ ుండేజుడీినుకటురగావేయవ్లెను . 

2. కటురపైనాబ్బుంజైలెో ుంజయష్టటే్వవ్ణానిన వేసికటురనుసిథరమగాఉుంచవ్లెను . 

రశువుఆకటురనుతీసివేయట్వనికిద్రయిుంచకుుండాచూడవ్లెను . 

3. రశువు యొకక రోజువార్మశ్ర్మరఉషాోద్గత, నాడీ, రరయ వేరస్తూ ఉుండవ్లెను . 

4. నిర్మతారశువునకుతగినడోసుయాుంటీబయాట్టకా ుందులనుఇవ్వ వ్లెను .5 నుుండ్ద 7 

రోజులపాటుతగినయాుంటీబయట్టకా ుందులువాడవ్లెను 

5. నిరలాకరణమనునివారిుంచేెలైనుముందులనుద్కమమతరప కుుండావాడవ్లెను . 

6. రశువునకుతగుమోత్మదులోవై యా ధికారినిరయాిుంచినవిధమగాగడ్ది , 

ాణాఅుందేటటాుచూడవ్లెను .  

7. 11  

రోజులఅనుంతరమరశువై యా ధికారికితెల్యచేసివారి వా రాశ్ష్టసూచికితస కుటనాుతొలగిుంచి

ేుండేజువేయవ్లెను . 

రశు వాయ ధి నిఘా అంశములు  

                                       రశువులలో అుంటు వాయ ధుల వాయ ింూ గురిుంచి ద్రసుూత ఆుంద్యళ్నలు సరవ  

సాధారణమ . ద్రసుూత రరిసిూతులలో దేశ్మలో ఎటువ్ుంట్ట ఆరోగయ రరమైన ఆరర వ్సుూుంద్య , 

అుందులో రశువుల వ్లన , రశుతప తుూల వ్లన ఎటువ్ుంట్ట మపుప  వాట్టలాుతుుంద్యనని అతయ ుంత 

జాగరూకత అవ్సరమ .  మఖ్య ుంగా పాుండమిక్ ఇనేూ ీఎుంజా  లేా తీద్వ్మైన అకూయ ట్ 

రెసిప రటర్మ సిుంద్డోమ్ (SARS) వ్ుంట్ట ఊహుంచని (“ఉరభ విసుూనన ”) అుంటువాయ ధులుముంరసుూ 

హెచే రిక మరియు వేగవ్ుంతమైన ద్రిసప ుంరన ద్పామఖ్య తపై రృషిరని పెటర వ్లసిన ఆవ్శ్య కత 

ఉనన ద్ధ .  

                             గణనీయమైన పురోగి సాధిుంచినరప ట్టక్ట, రలా సమసయ లు మిగిల్ ఉనాన యి. 

రాజక్టయ నాయకులలో పెరిగిన అవ్గాహన , అుందుబాటు లో వునన  వ్నరుల వినియోగమ , 

మెరుగ్వన సమనవ యుం మరియు సమారరానిన  రుంచుకోవ్డుం, రశు వైదుయ లకు మరియు 

ద్రజానీకానికి మధయ  మెరుగవుతునన  అవ్గాహన వాయ ధి నిఘా తోడప డే అుంశ్మలు  . కొతూ వాయ ధులను 

ఎదుర్కక నుటకు మరియు వాట్ట  నివారణ  చరయ  కోసుం మరిుంత కఠినమైన వ్య వ్సథ  అభివ్ృద్ధి 

చేయడానికి అరనపు రరిశోధనల అవ్సరమ ఉనన ద్ధ . ద్రరుంచవాయ ర ూుంగా కమూయ నిక్న్స  

మరియు ఇనే రా ్న్ ట్టకాన లజీల పురోభివ్ృద్ధి  కూడా తకుక వ్ సమయమలలో సమారరానిన  

నివేద్ధుంచడానికి అవ్కాశాలను మెరుగురరుసుూoద్ధ . 

   శ్కినాికల్ ఇుంట్టల్జెన్స , న్మట్టఫైబుల్ డ్దస్క్జ్ రిోరి రుం్, లాయ బ్స రిోర్ రస , 

పారలజీ ఫల్త్మలు, రిజిష్టస్క్రలు మరియు డె్ రికారిులకోసుం అనేక రకాల సమద్గమైన  డేట్వ 

వ్నరులు ఉనాన యి. సాుంద్రాయకుంగా, శ్కినాికల్ నివేద్ధకలు రలా మఖ్య మైనవి. సాధారణుంగా 
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రోగకారకానిన  గురిూుంచడానికి రశువుల  నుుండ్ద నమూనాలను ద్రయోగశాలలో రర్మరసాూ రు. 

ఎిండెమియోలాజిక్ రరిశోధన, సుంద్కమణ యొకక  మూలానిన  మరియు అరనపు కారకలను ను 

నిరయాిుంచానికి  మరియు ద్రయోగశాల లో వాయ ధి గురిూుంపుతో పాటు, వాయ ధి నియుంద్తణ చరయ లను 

తెల్యజేయడానికి సహాయరడతుుంద్ధ. కొతూగా గురిూుంచబడ్దన వాయ ధి ని గమనిుంచడానికి , ానిరట ా

చరయ లు తీసుకోవ్ట్వనికి , న్మటీసు ఇవ్వ డానికి నిఘా వ్య వ్సథ  మఖ్య మైనద్ధ.  

                                 రలా దేశాలలో మెరుగురరచబడ్దన వటరన ర్మ డయాగొన సిరక్ ద్రయోగశాలలు 

కూడా ఉనాన యి. ఆుంద్యళ్న కల్గిుంచే అనేక జూన్మట్టక్ వాయ ధులు (ఇతర జుంతు జాతుల నుుండ్ద) 

ద్రబలుతునాన యి  కాబట్టర, రశువైరయ  మరియు మానవ్ వాయ ధి వ్య వ్సథలసమారరుం మరియు 

రోగనిరిారణ వ్నరులనుసమనవ య రరుచుకోవ్టమ  అవ్సరుం. శ్సాథ నిక వైదుయ లపై మాద్తమే 

ఆధారరడకుుండా oie– pvsనివేద్ధకలను నిరుంతరమూ గమనిస్తూ  వుుండాల్.  

రశువులలో  గాల్ కుుంటు వాయ ధి నివారణ రట ా , వాట్ట వాయ ింూ రట ా ద్రజలకు నితయ మ అవ్గాహన 

కల్ప స్తూ  ముందుకూ ోవాల్ . వాయ ధి కారకాలు , వాట్ట ష్టసరయినులు లను గమనిస్తూ  సరి అయిన 

సమయమలో వాయ ధి నిరోధక టీకాలు అనగా ద్రతీ 6 నెలలకు ఒకసారి చపుప న 10 రుండా 

సామూహక వాయ ధి నిరోధక టీకా కారయ ద్కమమ వేయుట జరపాల్  . అలానే కోళ్ు  లో విసూరిుంచే 

ఆవియన్ శ్ఫా్య రట ా ానికి వునన  మనుష్యయ లకు విసూరిుంచే ద్రభావ్మ రట ా ద్రజలలో చైతనయ మ 

తీసుకురావ్టుం ఎుంతో ఆవ్శ్య కమ .  

 

 

58.రశువులకళేబర్ములన్నత్య జంచు  విధాన్ము 
వివిధ రకాల అుంటువాయ ధులు , జూన్మట్టక్ వాయ ధులు  రశువులకు , రశువుల 

నుుండ్దమనుష్యలకురకఅిద్పాణాుంతకమైనవాయ దులు రట ా జాద్గతూలు అవ్సరమ  . ఇటువ్ుంట్ట 

వాయ ధులు కలుగ కుుండా తగు నివారణ చరయ లు పాట్టుంరల్ . సరి ఐన సమయమలో టీకాలు , డీ 

వారిా ుం్ కారయ ద్కమాలు చేరటురట వా రా వాయ ధులను నివారిుంచవ్చుే ను .  
  

 రశువులుద్రధానపాద్తవ్హుంచేరశుో్ణలోమరియువ్య వ్సాయరుంగమలోఈవాయ దుల 

తీద్వ్తఎకుక వ్. రశువులు వా రా , వాట్టఉతప తుూల వా రాజూన్మట్టక్ వాయ ధులు ద్రబలుత్మయి  . 

అరరిశుద్భరరిసరాలలోమరియువిధానాలావ రామాుంసమకోసమరశువులనువ్ధిుంచునపుప డ , 

సరైన రక్షణవిధానాలుఅవ్లుంిుంచకుుండాగొద్రెలనుుండ్దఉనిన ,చరా తీసినపుప డ 

,వాయ ధిద్కిమలతోకలుషితమైన రచేి కబయళ్నాురశువులుమేసినపుప డ అుంటు వాయ ధులు 

రకుత్మయి . ఇటువ్ుంట్ట అుంటు మరియు జూన్మట్టక్ వాయ ధుల వ్లన రశువులు మరణిుంచినటాు 

అయితే వాట్టని సరైన రధిి లో తయ జిుంరల్ . లేనిచో మానవాళి మనుగడ కు ద్రమారుం వాట్టలే ా

అవ్కాశ్మ వునన ద్ధ . 
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వాయ ధినిరాద ర్ణ : 

వాయ ధిరకినరశువుల వాయ ధి లక్షణాలు ఆధారమగా మరియు 

రక ూనమూనాలనుసేకరిుంచిద్రయోగశాలలాోరర్మక్షచేసిఫల్తమనుపుంరవ్చుే ను . 

మరణిుంచినరశువుయొకక రక ూనమూనాలను, 

ద్సావాలనుమరియూమట్టరనమూనాలనుసేకరిుంచివాయ ధినిద్రయోగశాలలోనిరిారిుంచవ్చుే ను.  
 

వాయ ధినివార్ణజాద్గ్త్తలు : 

 వాయ ధి ద్గసూ రశువు భీమా చేసిుంద్ధ అయితే తరప నిసరిగా ోస్ర మారరుం రశు వైదుయ ని 

రరయ వేక్షణలో చేయిుంరల్ . 

 జూన్మట్టక్  వాయ ధులైన ఆుంద్త్మక్స  

వాయ ధితోచనిోయినరశుకళేబరమలనుఎట్టరరరిసిథతులలోకోయరాదు . 

 వాయ ధితోచనిోయినరశుకళేబరమనుపూరిూగాతగులపెటురటగాని 

,గో లోపూడే్ద పెటురటగానిచేయాుంల్. 

 2  మీటరపాడవు  1 మీటరువడలుప  6 

అడగులలోతులోగొయయ నుద్తవివ అుందులోచనిోయినరశువునుపూరిూగాఅుందులోద్ధుంచవ్లె

ను . 

 మరణిుంచినరశువుతోపాటుగామిగిల్నగడ్దిని, రశుద్సావాలను , ద్సావాలతోతడ్దచినగడ్దిని, 

ఇతరరరికరమలునుగో లోవేయవ్లెను. గో లోఅవ్సరమైనుంతసునన మ, 

ఉపుప తోకళేబరమనుపూరిూగాకింప గొయయ నుమూసివేయవ్లెను. 

 గొయయ రరిసరద్పాుంత్మలలోద్రవ్హుంచేనదులుగాని, లడిలుగాని, 

చరువుగానిలేకుుండాజాద్గతూరడాల్. 

చనిోయినరశువుయొకక పాకలోమిగిల్నగడ్దినిపూరిూగాకాల్ే వేయాల్. 

పాకలోసునన మగానిబీచాిుంగౌప డరున చలవా్లెను. 

ఇత్ర్సూచన్లు: 

1.వ్య కి ూగతరరిశుద్భతమరియురరిసరాలరరిశుద్భతపాట్టుంరల్ 

2. జూనొట్టక్ వాయ ధితగుీమఖ్మరటేరవ్రుకుసుంతలోరశువ్ధను, 

మాుంసమద్కయవిద్కయాలనునిల్ింవేయాల్ . 

3.వారాుంతపుసుంతలలోవాయ ధిరట ా,వాయ ధినివారణరటఅావ్గాహనకల్గిుంరల్ . 

4.వాయ ధితోచనిోయినరశుమాుంసమనుఎట్టరరరిసిథతులలోనుినరాదు . 

5.ఏదైనా 

కారణమవ్లనరశువుమరణిుంచినట్టటతాేసతవ రమేరశువైరయ సిబో ుంద్ధకిసమారరుంఅుంద్ధుంరల్.ఏ

రయినాఅనుమానాలుఉనన టాుఅయితేరశువైరయ సిబో ుంద్ధసలహాలుస్తచనలుతీసుకొనితగురరి

తులుపాట్టుంరయాల్. 

6.వాయ ధివునన ద్పాుంత్మలుమరియుచుటురద్రకక ల  10 

కి.మీరరిధిలోవునన అనిన రశువులకురోగనిరోధకటీకాలుతరప నిసరిగావేయిుంరల్. 

7. వాయ ధి నిరోధక టీకాలు ద్గామమలో మరియు చుటూర  రకక ల 10 కి మీ రరిద్ధలో వేయిస్తూ  ద్రి 6 

నెలలకు ఒకక సారి గాని, సుంవ్తస రానికి ఒకక  సార్మ గాని తరప నిసరిగా  5 

సుంవ్తస రాలపాటువేయిుంరల్  .  అదే ఆుంద్త్మక్స  వాయ ధినిరోధకటీకాలు  9 

నెలలకుఒకక సారితరప నిసరిగా  5 సుంవ్తస రాలపాటువేయిుంరల్  .  

8. రశువుచనిోయినద్పాుంత్మనిన ద్కిమిసుంహారకముందులతోశుద్భమచేయిుంరల్  .  
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మృత్దేహానిన త్య జంచుట 

 అుంటు వాయ ధితో మరణిుంచిన జుంతువుల మృతదేహాలను సరైన పారవేయడుం ఇతర 

జుంతువులకు మరియు మానవులకు వాయ ధులు వాయ ింూ చుంరకుుండా నిరోధిుంచడుంలో రలా 

ద్పామఖ్య త ఉుంద్ధ. 

 మృతదేహాలను ద్రవ్హుంచే నీట్ట ద్రవాహుంలో లేా సమీరుంలో జమ చేయడుం వా రా వాట్టని 

ఎపుప డ్య పారవేయకూడదు, ఎుందుకుంటే ఇద్ధ అుంటువాయ ధులను ద్ధగువ్ శ్సాథనాలకు 

తీసుకువళ్ళతుుంద్ధ. 

 అుంటు వాయ ధితో మరణిుంచిన జుంతువు క్టటకాలు, ఎలుకలు మరలైన వాట్టని కొరికటటాు 

షెడలాో ఎకుక వ్సేపు ఉుండట్వనికి అనుమిుంచకూడదు. 

 రశువైదుయ నిచే ఆమోద్ధుంచబడకోతే (అపుప డ కూడా, ద్కిమిసుంహారక ద్రదేశ్ుంలో మాద్తమే) 

ఒక వాయ ధితో మరణిుంచిన జుంతువుల మృతదేహాలను తెరవ్డుం సురరతుం కాదు. అనిన  

మృతదేహాలను ఖ్ననుం చేయడుం వా రా లేా రహనుం చేయడుం వా రా సరిగా తయ జిుంరల్ . 

మృత్దేహానిన  ఖన్న్ం చేయడం: 

 మృతదేహానిన  పారవేయడానికి అతయ ుంత సాధారణ రరిి ఖ్ననుం. 

 తగినుంత లోతుగా మరియు పరుగు ద్రదేశాలకు పారురల లేని మట్టరలో చేసేూ ఇద్ధ 

సహేతుకమైన సురరతమైన రరిి. 

 బాయ క్ట రరియా బీజాుంశాలను ఉరరితలుంపైకి తీసుకువళేు  పురుగులను నివారిుంచడానికి అలాగే 

మాుంసాహార జుంతువులు మృతదేహానిన  తవ్వ కుుండా నిరోధిుంచడానికి లోతైన ఖ్ననుం 

అవ్సరుం. 

 మృతదేహానిన  ద్ట్వలలో శ్ా శానవాట్టకకు తీసుక్ళా్యల్ మరియు ానిని ఎపుప డ్య భూమిపైకి 

లాగడుం వ్ుంట్ట రనులు చయయ రాదు . ద్ట్వల  వా రామృతదేహానిన  అకక డ్దకి తీసుక్ళాేముందు 

అకక డ చేయవ్లసిన రనులు  సిరిుం కావాల్. 

 మృతదేహుం యొకక  ఎతెటూన భాగుం భూమి ఉరరితలుం కుంటే కనీసుం 1.5 మీ లోతులో  

ఉుండనటాు చూడాల్ .  

 చనిోయిన జుంతువులకు ఉరయోగిుంచే గడ్ది , కిుంర రరచిన గడ్ది , ాని మలమూద్త్మలు, ాని 

వా రా మిగిల్ోయిన ీడ్ మరియు చనిోయిన జుంతువులు రడకునన  రడక ,మట్టర రూరుం 

(నేల సిమెుంటు కాకోతే) కూడా మృతదేహుంతో పాటు ఖ్ననుం చేయాల్. 

 మృతదేహానిన  ముంరపాట్ట మట్టర తో కింప  ాని పైన ఇసుక , సునన మ వేసి ాని పైన కొనిన  

పెరే పెరే రాళ్ు తో కింప  ఉుంచుత్మరు. 

మృత్దేహానిన  కాలు డం: 
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 మృతదేహాలను నాశ్నుం చేసే అతయ ుంత మఖ్య మయన  రరిి ఏమిటుంటే, వాట్టని 

తరప నిసరిగా కాలే డుం. రశువుల చనిోయిన  ఉనన  ద్రదేశానికి రగరీలో కాల్ే వేయుట 

ముంచిద్ధ . కాళేబరాలను ఎకుక వ్ లాగకుుండాద్ట్వలలో మాద్తమే తీసుకు వళ్ు వ్లెను .కాలేే  

ముందు శ్సథల నిరేారణ చేసుకోని ముందుగా కుంరకుం తవావ ల్. 

 కుంరకుం కనీసుం 0.5 మీటర ాలోతు ఉుండాల్ 0.5 మీ వడలుప  మరియు 1  మీ పడవులో తవావ ల్ . 

కుంరకుం మరట చకక తో నిుంింఉుండాల్, కొనిన  ఇనుర కడీిలు ానిపై ఉుంచబడత్మయి 

మరియు ానిపై మృతదేహుం ను ఉుంచి ,కలరను కాలే డుం వా రా, మృతదేహుం , 

మృతదేహమనకు సుంబుంద్ధుంచిన  రారాథలుపూరిూగా కాలే బడే టటాు చూడాల్ . 

ఇతర రరేతులు : 

 రటరణాలు మరియు నగరాలాో  సాధారణుంగా జుంతువుల మృతదేహాల భాగాలు పారిద్శామిక 

వినియోగానికి అుందుబాటులో ఉుంట్వయి. వీట్టలో రశువుల చరా మ తొలగిుంచబడత్మయి. 

తీసివేసిన తరువాత, చరా మను సాధారణుంగా యాుంట్టెింరక్ ద్ావ్ణుంలో ముంచడుం వా రా 

శుద్భరరచబడత్మయి  మరియు మిగిల్న మృతదేహుం లో  కొవువ సబోు  తయార్మలో 

ఉరయోగిుంచబడతుుంద్ధ.  
 
 

 
 

 

 

59.వాయ ధి వాయ పిత సమావర్ సేకర్ణ 

                                 వాయ ధి వాయ ింూ లో , అవుట్ ద్ేక్  సుంభవినపుప డ , వాయ ధి ద్రబల్నపుప డ వి్య 

సేకరణ జరపాలనాన  , వాయ ధి నివారణ చరయ లు తెలుకోవాలనన   ద్గామ సియ  లో వి్య సుంద్గహణ 

రలా అవ్సరమ . సమారర సేకరణ ఈ ద్కిుంద్ధ విధమగా జరగాల్.  

ద్పాధమిక సమావర్ము    దిా తీయ క్లసాథ య సమావర్ము 

ిం .ఆర్.ఎ  మి్న్ అుంతోయ రయ  

ోకస్ ేద్గూపు చరే లు కుల, ఆరికి , సామాజిక గణన 

కుటుుంబ ద్పాధమిక సమారరుం    లెకక లు జనాభా  

రరిసరాల సరవ     సమారరుం శాఖ్ల వివిధ  

 

 ద్గామా రుంరయతీ రరిధిలోని అనిన  వారిులు వీధి ద్ట్వనాస క్ ర( నడక ద్గామ ద్గామాలలో /వీధి  ,  

ోకస్ ిద్గూప్ చరే లు నిరవ హుంచటo వా రా , ఇుంట్టుంట్టక్ట వళిు  ద్రజలతో మాటా్వడటమ 

వా రా , ద్గామ శ్సాథ యి సమావేశాల ావ రా కావాల్స న సమారరానిన  సేకరిుంచ వ్చుే ను .  
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 వారిు భాగయ  సావ మయ  మరియు ద్గామీణ శ్సిథి గతుల మద్ధుంపు రరేతుల వా రా ద్రజలను 

మమేకమ చేసి వారి సమారరమ , వాయ ధి వాయ ింూ అుంశ్మలు వారి వా రానే రాబటరవ్చుే ను . 

 ద్రభుతవ మ అరాష్ట్ర చే  నమూనాను సమారర ద్పాధమిక కుటుుంబ స్తచిుంచబడ్దన 

ఉరయోగిుంచి ద్గామ వ్లుంటీర ా వా రా సమారర సేకరణ చేరటరవ్లెను .  

 అనిన  రుంగాలకు సుంబుంద్ధుంచిన సమద్గ సమారరానిన  సేకరిుంచి, భద్రరరిచి వాళ్ు  ద్గామా 

రుంరయితీకి ఒక డేట్వ ేస్ తయారు చేసుకుని భవి య్ ్ అవ్సరాలకు వాడకోవ్చుే ను 

 

 

60.ఇంటింటి సరాే   నిరా్ హించడం 

అనాధలు  ,, కుటుుంబాలు వ్లస, వితుంతువులు, వికలాుంగులు

 ద్రతేయ క ఏవైనా సుంబుంధిుంచిన వ్రీాలకు ద్రతయ క మరలైన గలవారు లోరుం ో్కాహార, వ్ృదేులు

ఇుంట్టుంట్ట కుటుుంబాల ఆయా గురిూుంచినపుడ రుంరయతీ ద్గామ అుంశాలను సరవ  చేయిుంచి 

కావ్లసిన మేర సమారరమ సేకరిుంచ వ్చుే ను.ద్గామీణ రైతులను, రశు ో్కులను 

ఇుంటరూవ య చేయటమ వా రా సమారరానిన  సేకరిుంచి , ద్కోడీకరిుంచి , విశేషాిుంచటుం వా రా ఆయా 

వాయ ధుల ద్రసుూత శ్సిథి  గతులను తెలుసుకొనవ్చుే ను .ఈ ద్రద్కియ రలా సమయానిన  , నిధులను , 

మనవ్ వ్నరులను సమరమిగా వినియోగిుంచ బడను కాబట్టర ద్రద్కియ మత్మూనిన  ఎరప ట్టకపుప డ 

డ్దజిటలైజుచేస్తూ  వుుండాల్ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

భాగ్సాా మయ  విధాన్ంల్ల – ద్గామీణ క్లస్థథిగ్తుల మదింపు  

రరదతులు: 

 ద్గామీణ ద్పాుంత్మలలో అుందుబాటులో ఉనన  వ్నరులు  , సదుపాయమలను మౌల్క, సేవ్లు

 మరియు వేయుటకు అుంచనా చరిే ుంచి భాగసావ మయ ుంతో ద్రతయ క్ష ద్రజల శ్సాథ నిక

మద్ధుంపుద్రద్కియలను ిం ఆర్ ఏ ట్టకిన క్స  అుంట్వరు . ిం ఆర్ ఏ  కొరకు చేయుట

రరేతులను అవ్లుంిుంచాగిన ిం ఆర్ ఏ టూల్స  అుంట్వరు . 
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  అవ్సరాలను వారి సుంబుంధిుంచి రుంరయతీకి ద్గామ ద్రజలు శ్సాథ నికి వా రా రరేతులు ఈ

సమసయ లను  , ద్పాధానయ తలను మరియు సామరాథ య లను, వ్నరులను ఉనన అుందుబాటులో

గురిూుంచి వాయ ధుల నివారణ లో చేరటేర అుంశ్మలు ను  తెల్ిం, వారి సహకారమ కోరి 

సాధిుంచ సాధికారతను ద్ధశ్గా కొనే చేసు తయారు ద్రణాల్కలను కారాయ చరణ తరనుగుణుంగా 

గలుగుత్మరు .  

 ద్గామసాథ యి లో శ్సాథ నిక ద్రజల సహాయోగమను కూడాగటురటకు సమారర సేకరణకు అనువుగా 

వుుండే కొనిన రకల ిం ఆర్ ఏ రరేతులను ఇకక డ చరిే ుంచరమైనద్ధ .  

న్డక రరిశీలనా సామూహిక ద్గామ  

 ఈ రరిి ద్గామమలో వాయ ధుల తీద్వ్తను , వాయ ధి వాయ ింూ అుంశ్మ లను , కారకాలను  

నిమితూ ద్రజావ్సరాల వ్నరులను సహజ ధవివి,   ఉరయోగిుంచు o అుందుబాటులో ఉనన  

భూమిని , 

అమలవుతునన  గురిూుంచి సేవ్లను ద్రభుతవ వివిధ  

అుంచనా వేయుటకు సహాయ రడతుుంద్ధ  

 

  శ్సాథ నిక వా రా చేయడుం నడక ద్గామ సభుయ లు టీమ్ ఫెసిల్టే్న్ ద్రణాళిక రుంరయతీ ద్గామ

ద్గామమలోని చరిే ుంచి ద్రజలతో వాయ ధి నిరూా లన కు అవ్సరమైన సమారరుం సేకరణ 

చేరటర వ్చుే ను . 

రటము చిద్త్ సామాజక : 

 ద్గాముంలోని నమూనా రోడా  ,రుంపులు నీట్ట, మరుగుదొడా, ఇలాు ,  పాఠశాలలు , అుంగనావ డ్ద 

కుంద్ాలు ష్టడైనేజీలు, రుంపులు,  ా , మఖ్య మైన  .  వివ్రాలను మరలగు భవ్నాలు కమూయ నిటీ

ద్రిిుంిసుూుంద్ధ 

 ద్గామమలో పాటు వీట్టతో ఎనిన  రశువులు ఉనాన యి,  ఏ ఏ జాతులు ఉనాన యి, వాయ ధి కారక 

అభియోగాలు ఏమిట్ట , రశు కాముందుల శ్సిూి  గతులు ఏమిట్ట అనన  వి్యాలను దీని ావ రా 

తెలుసుకొనవ్చుే ను. కొ రృషిర ద్రజల శ్సాథ నిక రటమ ఈ కావున ణమను సామాజిక 

ద్రమాణాలను వాసూవికమగా ద్రిిుంిసుూుంద్ధ .  

 

 

 

సహజ వన్రుల .61 చిద్త్రటం (నచుర్ల్స రిసోర్నస  మాయ పింగ్) 
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 రటుం రరేిలో ఈ   చిద్ిుంచటమ   ఉనన అుందుబాటులో ద్గామమలో వా రా

నైసరికీ ద్పాుంతపు( సహజవ్నరులను సవ రూరమ ,, చటాు, పలమలు, అడవులు, భూమి

జరుగుతుుంద్ధ గురిూుంచడుం)  వ్గ్వరా వ్నరులు నీట్ట, చేమలు . ) 

 ద్రజలచే శ్సాథ నిక రటమ ఈ ీయబడట  , వారికి సుంబుంధిుంచి ద్పాుంతమనకు ఆ ావ రా

 ద్రజల సేకరణలో సమారర ద్రిిుంిస్తూ ఎరుకను, అవ్గాహనను ఉనన లోతైన

పూరిూగా భాగసావ మాయ నిన కూడ గటురటకు వీలవుతుుంద్ధ  .ద్గామమలో వాయ ధి వాయ ింూ నివారణ 

 ఈ కు టీుం ఫెసిల్టే్న్ ద్రణాళిక రుంరయతీ ద్గామ చేయటుంలో తయారు ద్రణాళికను

రటమ ఎుంతో వ్యరయోగ రడతుుంద్ధ .  

పై రరేతులే కాక టైమ్ లైను , స్క్జనల్ కాలెుండర్ (ఋతువుల రట్టరక ) వన్  చిద్త రటమలు 

వ్ుంట్ట ఇతర రరతేులను సమారర సేకరణ కోశ్మ వ్యరయోగిుంచుకోవ్చుే ను. 

 

ద్రతేయ క సమూహ చర్ు  )Focus Group Discussion(  

 ద్రతయ క సమూహ చరే  ావ రా ఒక నేరధయ మ ద్రజల గల అనుభవ్మ ను  సమావేశ్ చోట ఒక

చరిే ుంచవ్చుే వి్యమలపై ద్రతేయ క సుంబుంధిుంచిన ద్గామాభివ్ృద్ధేకి రరచి ను .  

 రృ ద్రజల పై సమసయ వా రా చేయటుం ఇలా శ్షిరను సాధయ మగు రరిష్ణక రాలను అరథుం 

చేసుకొనుటకు వీలవుతుుంద్ధ నిరయామలను.    చుంద్ధన వ్రీాలకు విభినన తీసుకొనుటకు  

వీలుగా రుంరయితీ ద్గామా ద్రతేయ క సమూహ చరే లు నిరవ హుంరల్ .  

 ద్రణాళికా ఫెెల్టే్న్ టీుం నకు ద్గామ అభివ్ృద్ధే ద్రణాళికా తయార్మ లో వివిధ వి్యాలను 

అరమి చేసుకొని ద్పాధానయ త లను నిరయాిుంచడమ జరుగుతుుంద్ధ .  

 

ఉాహర్ణకు: రశు సుంవ్రకి సహాయకులు సవ యుం  

సహాయక సుంఘాలు,మహళ్య హెల్ూ వ్రక రాు , 

ఆశా వ్రక రాు తో కూడ్దన ద్రతేయ క సమూహుం వా రా  

శ్సిథి గతులను సుంబుంధిుంచిన సేవ్లకు వైరయ ద్గామమలోని తెలుసుకొనవ్చుే ను. రైతులు , 

వ్య వ్సాయ కూలల కూడ్దన వివిధ సుంబుంధిుంచిన వ్య వ్సాయానికి వా రా చరే సమూహ   

ఉతప తుూలు , జీవ్న్మపాదుల కు సుంబుంద్ధుంచి ద్రణాళికల తయార్మ , అభివ్ృద్ధే పెరుగురలకు 

సహాయ రడతుుంద్ధ .  

క్లస్థథిగ్తుల విశేషోణ  :  

 శ్సిథి గతుల విశే ా్ ణ వా రా వివిధ వి్యాలలో ద్రజలకు అవ్సరాలను, లోటు పాట ాను 

తరనుగుణమగా తీసుకోవాల్స న చరయ లను గురిూుంచుటకు వీలవుతుుంద్ధ .   ద్గామ విశే ా్ ణ ఈ

ద్రణాళిక అభివ్ృద్ధి రుంరయతీ , వాయ ధి నిరాూ లన అుంశ్మలు   రరరరగిన పుందు యుందు

ద్పాధాన్యత్మ అుంశ్మలను నిరయాిుంచుటకు ఆధారమగా నిల్సుూుంద్ధ . 
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క్లస్థథిగ్తులు - విశేషోణ – లక్షాయ లు  

శ్సిథి గతులకు అుంశాల అభివ్ృద్ధి వివిధ సుంబుంధిుంచిన రుంరయతీకి ద్గామ  వారి బడెటా్ 

సేకరణ సమారర సుంబుంధిుంచినద్రసుూత ,   ద్గామ రుంరయితీ లో ద్పాధమిక సేవ్ల నాణయ త 

మరియు అుందుబాటు లో వునన  మౌల్క సదుపాయాలు , వ్సతుల అుంచనా వేయట్వనికి 

వీలు అవుతుుంద్ధ . 

క్లస్థథిగ్తుల విశేషోణ చేయు విధాన్ము: 

   అుందుబాటు లో వునన  ద్పాధమిక  మరియు ద్ధవ తీయ శ్సాథ యి 

సమారరమలను చరే ల వా రా , శ్సిథి గతుల  వా రా  విశేషాిుంచి తరనుగుణమగా  నివేద్ధక 

తయారు చేయవ్లసి ఉుంటుుంద్ధ. ఈ విశే ా్ ణ ద్రజలచే సమారరమను , వాశ్సూవిక సమారరమ 

ను అవ్గాహనా చేసుకొని మబైలు ోను, వబ్స వ్ుంట్ట ట్టకాన లజీ వురయోగమతో చేయవ్లెను . 

విజనింగ్ – ార్శ నిక రద్త్ము త్యారీ  

గురిూుంచిన ద్పాానయ త్ముంశాలపై ద్గామ సభ లోవిసూృతుంగా చరిే ుంచి ఒక ారశ నిక 

రద్తమను తయారు చేసుకోవాల్   . క్టలకమైన అుంశాలపై ద్పాధానయ త లను అనుసరిుంచి 5 

సుంవ్తస రాల ారశ నిక ద్రణాళిక తయారుచేసుకోవాల్ . ఈ ద్రణాళిక వాయ ధి వాయ ింూ నివారణ లో 

భాగమగా ద్గామ రుంరయితీ నిధులను సమరవే్ుంతమగా , సేవ్లను అుంద్ధుంచుట లో నిబరేత 

రటే విధమగా వినియోగిుంరవ్ల్సి వుుంటుుంద్ధ . 

 

 

ద్రణాళిక త్యారిక్స వన్రుల సమీకర్ణ : 

శ్సాథ యి రుంరయతీ ద్గామ లో ద్రణాళికలను తయారు చేయడానికి ముందే ,

ద్గామా రుంరయితీ కి అుందుబాటు లో వునన  అనిన  వ్నరులను గురిూుంరల్ . కవ్లమ ఆరికి 

రరమైన అుంశాల క రరిమితమ కాకుుండా ద్రణాళిక తయార్మక క్టలక వ్నరుల గురిూుంపు అవ్సరమ . 

 సామాజిక వ్నరులు  :సుంసాథ గత బలమ  ,సామరథయ మ సమాజ ,శాుంి , సమాయమలోని

వ్య వ్హరిుంచబడను వ్నరులుగా సామాజిక మరలైనవి ఐకమతయ మ  

 సహజ వ్నరులు :అడవులు ,భూమి,నీరు ,వ్నరులు అుంద్ధుంచే ద్రకృి వ్గ్వరా గాల్  

 మానవ్ వ్నరులు : రుంరయతీకి మరియు ద్రజల నివ్సిుంచే రరిధిలో రుంరయతీ

వ్గ్వరా సుంఘమలు సహాయక సవ యుం మహళ్య ద్రజలుమరియు ఇతర సుంబుంధిుంచిన  

 ఆరికి వ్నరులు  , :ద్గాుంటాు వివిధ అుందే ావ రా ద్రభుత్మవ ల కుంద్రరాష్ట్ర , రుంరయతీ ద్గామ

వ్నరులు ఆాయ సవ ుంత ,వ్గ్వరా విరాళ్మలు ద్రజా  

వన్రుల గురితంపు /అంచనా  

ద్గామ రుంరయతీలోని వివిధ రుంగాల సమారరమను సేకరిుంచిన అనుంతరుం వివిధ మారీాల 

వా రా అుందుబాటులో ఉనన  ఆరికి వ్నరులను మద్ధుంపు చేసుకోవాల్   . రుంరయతీ ద్గామ

ఆధీనుంలోని విభినన  మారీాలను రరిగణన లోనికి తీసుకొుంటూ అుందుబాటులో ఉనన  వివిధ 

వ్నరుల అుంచనాలను తయారు చేసుకోవాల్. 
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62.వాయ ధి వాయ పిత – వాయ ధి ఆద్కమణ క్లసథలాలు – వివర్ణ 

 

వాయ ధి యొకక  ఉరృి సుంద్కమణ వాయ ింూని సులభతరుం చేసుూుంద్ధ. బోవిన్ 

క్షయ అనేద్ధ ఎకుక వ్గా రశువుల పెుంరకుంలో ఉనన  రశువుల వాయ ధి. వాయ ధి ద్పాుంత్మల నిరవ హణ 

మరియు వాయ ధి ఎలా వాయ ింసుూుంద్ధ , ఎలా వాట్టని నియుంద్ిుంరల్ , నిరాూ లన అుంశాలు ఎలా 

చేరట్వర ల్ అనే వి్యాలు రలా క్టలకమ . 

వాయ ధివిసోల టన్ం( ఆవుట్ ద్బేక్) : 

 ఒక నిరి ే్ ర సమయుం మరియు ద్రదేశ్ుంలో ఒక వాయ ధి సుంభవిుంచే ఆకసిా క పెరుగురల. ఇద్ధ ఒక 

చినన  మరియు శ్సాథ నిక్టకరిుంచిన సమూహానిన  ద్రభావితుం చేసుూుంద్ధ లేా మతూుం ఖ్ుండుంలోని 

వేలాద్ధ ముంద్ధ ద్రజలపై ద్రభావ్ుం చూపుతుుంద్ధ. అరుదైన అుంటు వాయ ధి యొకక  నాలుగు 

అనుసుంధాన కసులు వాయ ింూ చుంరడానికి సరిోత్మయి. వాయ ింూలో అుంటువాయ ధులు ఉనాన యి,  

 ఈ రానిన  సాధారణుంగా అుంటు వాయ ధులకు మాద్తమే ఉరయోగిసాూరు, అలాగే రరాయ వ్రణ 

కారకమగా , నీరు లేా ఆహారుం వా రా వ్చేే  వాయ ధి. ఇవి  ఒక దేశ్ుంలోని ద్పాుంత్మనిన  లేా 

దేశాల సమూహానిన  ద్రభావితుం చేయవ్చుే . పాుండమిక్స  ద్రరుంచ వాయ రూుంగా వాయ ింూ 

చుందుతునాన యి. 
 

ర్కాలు: అనక వాయ పిత న్మూనాలు ఉనాన య. 

1. ఇవి ద్రసార రరిి లేా మూలానిన  గురిూుంచడుంలో మరియు భవి య్ తుూలో సుంద్కమణ రటును 

అుంచనా వేయడానికి ఉరయోగరడత్మయి. ద్రిానికి ద్రతేయ కమైన  అుంటువాయ ధి లక్షణమ  లేా 

కస్ చరిద్త  మరియు మరణాల హరర ద్గాుం ఉనాన యి. 
 

సాధారణ మూలుం –రశువులు అనీన   ఒక మూలుం నుుండ్ద సుంద్కమణను పుందుత్మయి  (ఉా. 

కలుషితమైన నీట్ట సరఫరా 

నిరుంతర మూలుం –నిరుంత్మరాయమగా సుంభవిుంచే వాయ ింూ  

పాయిుంట్ రర్స  - ఒకట్ట కుంటే తకుక వ్ సమయమలో ఎకోస ప జర్ సుంభవిుంచే రరేి  

వాయ పిత  

ద్రరరుం -  

 రశువు నుుండ్ద రశువు కు వాయ ింూ వుుండవ్చుే ను : 

 ద్రవ్ర ూనా కారణమగా వాయ ింూ (ఉా., లైుంగిక సుంద్కమణ వాయ ధులు, ో్కాహార లోరుం కారణుంగా 

పెరిగిన ద్రమారుం) 

 జూన్మట్టక్ - అుంటువాయ ధి ఏజెుంట్ జుంతు జనాభాకు చుంద్ధనద్ధ. 

 

A) పాండమిక్స  :  భౌగోళికమగా వాయ ధి  అధిక విసూరణ లో ఉుంటే పాుండమిక్స  విసూరణ గా 

వివ్రిసాూ రు ఒక ద్పాుంతుంలో ఎకుక వ్ కాలుం ఒక వాయ ధి ద్రబలుంగా ఉనన పుప డ, అద్ధ ఆ ద్పాుంతుంలో 

శ్సాథ నికుంగా రరిగణిుంచబడతుుంద్ధ. వాయ ధి యొకక  ద్పాబలయ ుం సమయుం లో విసూృత 

ఒడ్దదుడకులకు లోనైనపుప డ, అధిక ద్పాబలయ ుం ఉనన  కాలుంలో ఇద్ధ అుంటువాయ ధిగా 
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రరిగణిుంచబడతుుంద్ధ. విసూృత భౌగోళిక ద్పాుంత్మలలో ఉనన  అుంటువాయ ధులను పాుండమిక్స  

అుంట్వరు. 

 

B)ఎండమిక్ విసతర్ణ : అుంటువాయ ధి ఒక నిర్మతా భౌగోళిక రరిధిలో ద్రతేయ కమైన జాి లేా నిరి ే్ ర 

జనాభాకు రకినటాు అయితే ానిన  ఎుండమిక్ విసూరణ అుంట్వరు . 

 

C)ఎపిడెమిక్  విసతర్ణ : వాయ ధి యొకక  అుంటువాయ ధి ఒక సమయుంలో  నిరి ే్ ర జనాభా, సుంఘుం 

లేా ద్పాుంతుంలోని పెరే సుంఖ్య లో రశువులకు వాయ ింశ్సుూుంద్ధ . దీనేన  ఎిండెమిక్ విసూరణ అుంట్వరు . 

ఒక అుంటువాయ ధి వాయ ధి ఒక నిరి ే్ ర ద్రదేశ్ుంలో సుంభవిుంచవ్చుే , కానీ అద్ధ ఆ ద్రదేశానికి మిుంచి 

వాయ ింసుూుంద్ధ. ఈ ద్పాబలయ ుం ఒక తరుంగుంలో సుంభవిసుూుంద్ధ,ఈరరిసిథతులలోకసుల సుంఖ్య  గరి్ర 

శ్సాథ యికి పెరుగుతుుంద్ధ మరియు తరువాత తగుీతుుంద్ధ. రరానన జీవి జనాభా అటువ్ుంట్ట అిధేయ 

జనాభాలో ఎకుక వుగా పునరుతప ిూ చేయలేనుందున, మతూుం రశువు జనాభా అుంటువాయ ధి వాయ ధి 

నుుండ్ద రోగనిరోధక శ్కి ూని కల్గి ఉుంటుుంద్ధ. 

 

D)సోూ రాడిక్ విసతర్ణ : తరచుగా కాకుుండా అపుప డపుప డభౌగోళిక రరిసిథతులతో సుంబుంధుం 

లేకుుండా కనిింుంచే వాయ ధులను అపుప డపుప డ వాయ ధులు అుంట్వరు. చదురుమదురు వాయ ధులకు 

ఉాహరణలు ట్టటనస్, రాిస్ మరియు శ్పేగాు. 
 
 

  63.AHIMSA App 
 
 

AHIMSA App: AHIMSA ఆప్ అనునద్ధ ఆుంద్ధ ద్రదేశ్ ద్రభుతవ మ, రశు సుంవ్రకి శాఖ్ 

ఏరాప టుచేసిన అతుయ తూమ ఆప్ లలో ఒకట్ట . ఈ ఆప్ వా రా రశువులకు చికిత్మస  నివారణా 

అుంశ్మలు , వాయ ధి నిరోధక టీకాల కారయ ద్కమమ , నటరల నివారణ కారయ ద్కమమ , రశువులకు 

ట్వయ గులు వేయుట , నమోదు చేయుట , సుంబుంధిత సమారరమను అప్ లోడ చేయుట , రశు 

చికిత్మస లయాలకు సరఫరా చేయబడ్దన ముందుల నమోదు, వాడకమ , మిగిల్యునన  ముందులు , 

కాలమ చల్నా ముందుల తయ జనా వ్ుంట్ట వివ్రమలను సహేతుకమగా నమోదు చేసి 

వాడవ్చుే ను .  

   ఈ ఆప్ నకు ap online  మాద్ధరిగానే ద్రి యూనిట్ ఒక యూజర్ నేమ 

మరియు పాస్ వ్ర్ ివుుంట్వయి . అవి వ్రి ూుంర చేసి లాగిన్ అయియ  వివ్రాలను నమోదు 

చేయవ్చుే ను  
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64.విరతుతల -నిర్ా హణ 
 

“విరతుత”అుంటే ద్రకృి లేా మనిషి చేసిన కారణాల వ్ల ాఉతప నన మయ్యయ  ద్రమార సుంరరభ మ .  

ఏ ద్పాుంతుంలోనైనా విరతుూ, ద్రమారుం, ఒక ఘోరమైన సుంఘటన, లేా ద్రమారవ్శాతుూ లేా 

నిరకా్షయ ుం వ్ల ాగణనీయమైన ద్పాణన్రుం లేా మానవ్ బాధలు లేా న్రుం, మరియు ఆసిూ నాశ్నుం , 

లేా రరాయ వ్రణానికి న్రుం కలుగ బడ్దనా అద్ధ విరతుూ కిుంర రరిగణిుంచ బడతుుంద్ధ . 

విరతుూలు రెుండ రకాలు అవి  

1.సహజ విరతుూలు 2.మానవుడ సృషిరుంచే విరతుూలు  

సహజ విరతుూలు:తుఫానాు ,వ్రరలు ,భూకుంపాలు ,కరువు ,అడవులాో అగిన  ద్రమార  

మానవుడసృషిరుంచేవి :యుాిలు ,రరిద్శ్మలు ,అణు విరప టనాలు 
 

భారతదేశానికి ద్రతేయ కమైన భౌగోళిక-వాత్మవ్రణ రరిసిథతులు ఉనాన యి 8040 కిలోమీటర ాపడవైన 

తీరద్పాుంతుం ఉనన ుందున భారతదేశ్ుం తరుచు తుఫానకాు గురి అవుతుుంద్ధ దీని కారణమగా 

వ్రరలు సుంభవిసాూయి  .ఇుండ్దయన్ మహాసమద్రుం ద్రరుంచుంలో అతయ ుంత తుఫాను సుంభవిుంచే 

ద్పాుంత్మలలో ఒకట్ట. దేశ్ుంలో ద్రి ఏట  16% రుంటలు రుండ్దచగల ద్పాుంతుం కరువుకు గురవుతుుంద్ధ 

. దేశ్ుంలో ఏట్వ 50 మిల్యన ాముంద్ధ కరువు బారిన రడతునాన రు. రహారి / రైలు ద్రమాాలు, 

అగిన  ద్రమాాలు, రసాయన ద్రమాాలు, పారిద్శామిక ద్రమాాలు వ్ుంట్ట విరతుూలను మనిషి 

చేసాూడ. ఆుంద్ర ద్రదేశ్ అనిన  రకాల విరతుూలను ఎదుర్కక ుంటునన  రాష్ట్రుం 

విరతుత నిరా్ హణ 

 దీని అరథుం విరతుూ రాక మనుపు మరియు సుంభవిుంచిన తరావ త అవ్సరమైన లేా 

ద్రయోజనకరమైన చరయ లను ద్రణాళిక తయారుచేసుకొని , ానిన  నిరవ హుంచడుం,మరియు 

మిగత్మ సిబభ ుంద్ధతో సమనవ యుం చేయడుం మరియు ఇద్ధ ఒక  నిరుంతర మరియు సమద్గ 

ద్రద్కియ. 

 ఏదైనా విరతుూ లేా ాని తీద్వ్త లేా రరిణామాల ద్రమాానిన  తగిుీంచుటకు అవ్గాహన 

సరసుస లను ఏరాప టుచేయడుం .మరియు  విరతుూను ఎదురోక వ్ట్వనికి సుంసిరిుంగా ఉుండడుం  

 ఏదైనా బ్బద్ధరిుంపు విరతుూ రరిసిథి  లేా విరతుూకు సతవ ర సప ుంరన రలా అవ్సరుం  

 ఏదైనా విరతుూ యొకక  ద్రభావాల తీద్వ్తను లేా రరిమాణానిన  అుంచనా వేయడుం 

 పునరావాసుం ఏరాప టాు చేయాల్  మరియు విరతుూ తరావ త రరిసిథతులను పునరిన మిుంరల్ . 
 
 

 

65.కరువు 

కరువు అనేద్ధ నీట్ట సరఫరాలో దీర ఘకాల్కుంగా  కొరత ఏరప డడుం అద్ధ వాత్మవ్రణుం (సగటు కుంటే 

తకుక వ్ అవ్పాతుం),వ్లన కాని లేా ఉరరితల నీరు లేా భూగరభ  జలాలు తగుీట వ్లన 

కావ్చుే . 

ఇవి నాలుగు రకాలు  

1. వాత్మవ్రణ కరువు – ఇుందులో తకుక వ్ వ్రపిాతుం నమోదు అగుట వ్లన సుంభవిసుూుంద్ధ సరిోని 

వ్రపిాతుం (-20% నుుండ్ద -60% విచలనుం) .కొనిన  ద్పాుంత్మలాో దీర ఘకాల్కుంగా వ్రిాలు రడవు దీనినే  

ష్టడై  ెప ల్ అుంట్వరు ,కొనిన  సారాు అసమానుంగా నమోదు అగుట వ్లన కుడా వాత్మవ్రణ్ కరువు 

ఏరప డతుుంద్ధ .  

2.వ్య వ్సాయ కరువు - , నేల తేమ తగడీుం  వ్లన రశుద్గాసుం / రుంట లేకోవ్డుం  3.రరాయ వ్రణ 

కరువు - రరాయ వ్రణానికి న్రుం జరిగినపుప డ ఇద్ధ సుంభవిసుూుంద్ధ . 



159 
 

ఉాః రరిద్శ్మలచే విడరలయ్యయ  వ్య రిాలను శుద్భరరచకుుండా చరువులు నదులాోకి విడరల 

చేయడుం వ్లన అ చరువులు కుుంటలు కలుషితమవుత్మయి .అలాుంట్ట నీరు రనికిరానుందున 

రుంటలు రుండ్దుంరరు కారణుంగా కరువు ఏరప డతుుంద్ధ  

 నేల తేమ కరువు – పెరుగుతునన  ఉషోన ద్గతల వ్ల ాభూమి యొకక  తేమ ఎకుక వ్ బాషీప భవ్నుం 

చుందుతుుంద్ధ కారణుంగా ఇద్ధ ఏరప డతుుంద్ధ  

 - హైద్డోలాజికల్ కరువు – భూమి యొకక  వాటర్ టేబుల్ తగడీుం వ్ల ా,ఇద్ధ సుంభవిసుూుంద్ధ 

.రటరణీకరణ ,అధిక వ్య వ్సాయుం,పెరుగుతునన  జనాభా వ్ల ాకూడా ఇద్ధ రావొచుే . 
 

కరువు ను ఎదుర్కక నే రరిి   

ఇుందులో నాలుగు రశ్ లు ఉుంట్వయి 

1.హెచు రిక రశ 

 అుందుబాటులో ఉనన  డేట్వతో  తీద్వ్తను అుంచనా వేయడుం, ద్రభావితయ్యయ  రశువుల జనాభా 

లెకిక నే డుం , MDT (multi disciplinary team )ఏరాప టుచేయడుం , వ్నరులను గురిూుంచడుం 

అతయ వ్సర రశ్: 

అతయ వ్సర ఆద్శ్యుం ఏరాప టు చేయాల్ , ీడ్ కాయ ుంప్ (రశుద్గాసుం ,ాణా నీరు,) అుందేలా 

చూసుకోవాల్ ఆరోగయ  సుంరక్షణ కోసుం హెలుూ కుంప్ లు నిరవ హుంరల్  ,వాయ ధి విసొప టన రరయ వేక్షణ 

రల అవ్సరుం .ఒకవేళ్ ఏదైనా వాయ ధి ద్రభల్తే రశువుల కరల్కలను రరయ వేరసుూుండడుం 

తరప నిసరి  

పున్రావాస రశ 

దెబో ినన  రైతులకు ఆరి థక చేయూతనివావ ల్  మరియు  మౌల్క సదుపాయాల సహాయానిన  

కల్ప ుంరల్  
 

రికవరీ రశ 

విరతుూ నుుండ్ద తెరుకునన తరువాత మరల వ్సేూ ాని యొకక  ద్రభావానిన  తగిుీంచుకునే మారీాల 

ద్ధశ్గా ద్రణాళికలు తయారు చేసి వాట్టని ఆచరిుంరల్ . 
 

కరువు - రరిణామాలు  

- ఉతప ిూ న్రుం  

- రశువుల అమా కుం 

- వాయ ధులు, అుంటువాయ ధులు ద్రభలడుం  

-జీవ్న్మపాధి కోలోప వ్డుం  

- ద్పాణన్రుం  

- ఆరి థక వ్య వ్సథ న్రుం  

- వ్నరుల న్రుం 

 - సహాయక వ్య వ్సథల న్రుం 

కరువు ఉరశ్మన చరయ లు : 

- రశుద్గాసుం నిరవ హణ-ఏకవారికి రశు ద్గసాలు రుండ్దుంరల్  ,నీరు వ్ృధాగా ోయ్య చోట(ాఓవ్ర్ హెడ్ 

ట్వయ ుంక్ ) గడ్ది సాగుచేయుట వ్లన ఎుంతో కొుంత గడ్ది లభయ త ఉుంటుుంద్ధ  

 - నీట్ట నిరవ హణ –ద్గామాలాో నీట్ట తొట్టరలు నిరిా ుంరల్  

- ఆరోగయ  మరేతు- హెల్ూ కాయ ుంప్ లు నిరవ హుంరల్ , అుంటువాయ ధి నిరోధక టీకాలు వేయిుంరల్  

 - కరువు యొకక  ద్రభావ్ుం గురిుంచి అవ్గాహన సరసుస లు  



160 
 

- కరువు సమయాలాో రశువులు చికిక ోవుట వ్లన పాల ఉతూప ి గణనీయుంగా తగి ీో తుుంద్ధ ,కావున 

రైతులు బాధ తో తకుక వ్ ధరకు అమేా సుూుంట్వరు .ఇలాుంట్టవి జరగకుుండా రరయ వేక్షణ చేయాల్  
 

విరతుూ సుంభవిుంచిన తరువాత సవ లప  కాల్క దీర ఘకాల్క ద్రణాళికలు తయారుచేసి వాట్టని 

ఆచరిుంరల్  

సవ లప  కాల్క సహాయక చరయ లు : ఇవి విరతుూ సుంభవిుంచిన తరావ త కొుంత వ్రకు విరతుూ యొకక  

రరిణామాల నుుండ్ద ఎదుర్కక ని మరల యాసాథనానికి వ్చుే టకు ఉరయోగ రడత్మయి. 

-ఏకవారికి రశుద్గాసుం సాగు చేయాల్  

- ీడ్ మరియు రశుద్గాసుం సరఫరా చేయాల్  

- ీడ్ సింమాెుంట ాసరఫరా చేయాల్ ,మరియు వాట్ట ద్పామఖ్య త గూరిే  అవ్గాహన కల్ప ుంరల్  

 - ఖ్నిజ లవ్ణ  మిద్శ్ముం సరఫరా చేయాల్ మరియు వాట్ట ద్పామఖ్య త గూరిే  అవ్గాహన 

కల్ప ుంరల్ 

- ఆరోగయ  కవ్రజ్ – హెల్ూ కాయ ుంప్ లు నిరవ హుంరల్ ,వాయ ధులు ద్రభాల్తే వాట్టని నివారణ, 

నియుంద్తణ రలా అవ్సరుం  

దీర్ఘకాలిక సహాయక చర్య లు: 

- నీట్ట తోట్టరలు నిరాా ణుం చేయాల్  

- రశుద్గాసుం చట ాపెుంరల్ –సుబాబుల్ ,మనగ ,అవిస  

- రశుద్గాసుం బాయ ుంకుల ఏరాప టు చేయాల్  

- మేత వ్ృధాను తగిుీంచుటకు రఫ్ కటరరాు ఉుంచడుం 

- పాతర గడ్ది తయారు చేయుటకు బ్బయిల్ుం్ యుంద్త్మలు సరఫరా చేయాల్  

మేత కొరత తగిుీంచుటకు ద్రత్మయ మాన య ఏరాప టాు చేసుకోవాల్  

అతయ వ్సర రరిసిథతులాో పారిద్శామక ఉర ఉతప తుూలు ఉా :చరుకు బగాస్క్,చరప   ను వాడకోవ్చుే . 

ాణా కు ద్రత్మయ మాన యుంగా అజొల ాను వాడాల్ . 

తుఫానో్న  

"స్పకాోస్" అనే రరుం నుుండ్ద తుఫాను అనే రరుం వ్చేి ుంద్ధ . స్పకాోను అనగా   పామ యొకక  

వ్లయాకార కాయిల్ ల మాద్ధరి అని అరమి .  ఒక ఉ్మాుండల తుఫాను పూరిూగా అభివ్ృద్ధి 

చుంద్ధనపుప డ, 150 నుుండ్ద 1500 కిలోమీటర ాఎతుూలో విసాూ రమైన ఉద్దుతమైన సుడ్దగాల్ 

ఏరప డతుుంద్ధ , ఇద్ధ ఒక కుంద్రుం చుటూర  ిరుగుతూ, సమద్రపు ఉరరితలుం వుంట రోజుకు 300-

500 కిలోమీటర ావేగుంతో అభివ్ృద్ధి చుందుతుుంద్ధ. 

ఇుందులో 4 భాగాలు ఉుంట్వయి 1.కనున   2. హరికన్ గాలుల లోరల్ వ్లయుం 3. గేల్స  యొకక  

ద్పాుంతుం 4. బలహీనమైన తుఫాను గాలుల ద్పాుంతుం. 

ద్రతేయ క వాతావర్ణ బ్బలటినో్న: చద్ధరిన వాత్మవ్రణ కాలుంలో అధిక సమద్ాల అలలు 

మరియు తీరద్పాుంత జలాలాో రవాణా చేయడానికి ద్రతేయ క వాత్మవ్రణుం & సమద్ర బులెట్టనాు జార్మ 

చేయబడత్మయి.ఇుందులో  రెుండ రశ్ల హెచే రిక వ్య వ్సథ ఉుంటుుంద్ధ : ఏదైనా తీరద్పాుంత బ్బల్ర 

తుఫాను లేా అలప ీడనుం బారిన రడే అవ్కాశ్ుం ఉుంట్ట  ద్రతేయ క వాత్మవ్రణ బులెట్టనాు జార్మ 

చేయబడత్మయి.  

"స్పకాోనిక్ అలర్ ర" అని ింలువ్బడే 1 వ్ రశ్ హెచే రిక తీరద్పాుంత్మలలో ద్రికూల వాత్మవ్రణుం 

ద్పారుంభమవుతుుంరని 48 గుంటలు ముందుగానే జార్మ చేయబడతుుంద్ధ. తీరద్పాుంత్మలకు మపుప  

ఉనన పుప డలాా “స్పకాోనిక్ హెచే రిక” అని ింలువ్బడే 2 వ్ రశ్ హెచే రిక 24 గుంటలు ముందుగా 

జార్మ చేయబడతుుంద్ధ. 
 

తుఫాన్న సమయంల్ల మరియు త్రువాత్ తీస్కోవలస్థన్ జాద్గ్త్తలు:  
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1. రడ్దయో లేా టీవీ లో ద్రసారమయ్యయ  హెచే రికలను మరియు తుఫాను యొకక  తీద్వ్తను 

ఎరప ట్టకపుప డ వినాల్ మరియు AIR నుుండ్ద 3 త్మజా వాత్మవ్రణ హెచే రికలను వినుండ్ద. 

సమారరానిన  రైతులకు / ద్రజలకు చేరవేయాల్  

2. కిరోసిన్ నిుండ్దన హరికన్ లాుంతరు & పడ్ద బాయ టర్మలు  శ్ఫాాష్ లైట్ రగరీ ఉుంచుకోవాల్.  

3. లోతటుర ద్పాుంత్మల నుుండ్ద ద్రజలు, రశువులు మరియు ఇతర రశువులను తరల్ుంచుండ్ద. 4. 

రశువులను విపాప ల్ మరియు దూడలు సురరతమైన ద్రదేశ్ుంలో ఉుండాల్.  

5. తుఫాను నెలలు తెల్సినుందున రశువులను అుంటు వాయ ధుల నుుండ్ద ముందుగానే టీకాలు వేసి 

రరుంచవ్చుే .  

6. అతయ వ్సర ముందులు & వాయ కిస నాు అతయ వ్సర రరిసిథతులకు అనుగుణుంగా సుంసథల వ్రే 

సేకరిుంచి సిరిుంగా ఉుంరల్. 

 7. హెడ్ కావ ర రర్స లో రశు వైరయ  సిబో ుంద్ధ తరప నిసరిగా అుందుబాటులో ఉుండాల్ మరియు వారు ఏ 

విధమైన ెలవులకు వళ్కాూడదు, ద్రత్మయ మాన యానిన  ఏరాప టు చేసిన తరావ త అడ్దా నిష్టసేరట్టవ్ 

కారాయ లయుం యొకక  ముంరసుూ అనుమి తీసుకోవాల్. 

8. తుఫాను త్మకిన తరువాత రశువుల మృతదేహాలను పారవేసేుందుకు తగినుంత రరిమాణుంలో 

కిరోసిన్ సిరిుంగా ఉుంరల్. దీని  కోసుం ద్గామ రుంరయతీని సరప ుంచ్ అభయ రి థుంరల్.  

9. తుఫానులు / వ్రరలు దెబో ినన  వుంటనే సిబో ుంద్ధ తమ అధికార రరిధిలోని అనిన  

ద్గామాలను చుటురమట్వర ల్ మరియు వారు రశువుల నష్ణరలను మరియు ఆసురద్ి  భవ్నాలకు 

జరిగిన నష్ణరనిన  ఉనన త అధికారులకు మరియు రెవనూయ  శాఖ్కు నివేద్ధుంరల్. 

 10. కారాయ చరణ ద్రణాళిక ద్రకారుం ఎగువ్ ముండలాలు ద్రభావితుం కాని సిబో ుంద్ధ తుఫాను ద్రభావిత 

ముండలాలు ద్పాుంత్మలకు సహాయరడత్మయి. 

సహాయ శిబిరాల వరద చర్య   

a. వాయ ధుల చికితస  

b. నివారణ టీకాలు నిరవ హుంచడుం  

c. రైతుల విరయ   

డ్ద. రశువుల నష్ణరల గణన  

ఇ. రశు వైరయ  సుంసాథ గత భవ్నాలకు జరిగిన నష్ణరల గణన  

f. రశుద్గాసుం నష్ణరల గణన 

 ద్గా. మృతదేహాలను పారవేయడుం  

h. ో్క రారిాల రుంింణీ. - ద్రిరోజూ తీసుకునన  చరయ ను రరయ వేక్షణ కుంద్ానికి  నివేద్ధుంచడుం, 

అుంటే జిలాా శ్సాథ యి / రాష్ట్ర శ్సాథ యి. రెవనూయ  శాఖ్కు సహాయ శిిరుం  ఆీసులకు  రోజువార్మ 

సమారరుం  నివేరన చేయాల్  
 
 
 

66.వర్ర - అత్య వసర్ వన్రులన్న గురితంచండి: 
వ్రర రరిసిథతుల వి్యుంలో, రశువులను రరుంచడానికి అతయ వ్సర ద్రణాళికలను ఏరాప టు 

చేయాల్ . అతయ వ్సర ద్రణాళికలో మీకు అవ్సరమైన వ్నరుల ోన్ నుంబరాు ఉుండాల్,  

వీట్టలో: 1. ఉద్యయ గులు 2. పరుగువారు 3. రశువైదుయ లు 4. పాయిజన్ కుంద్టోల్ ెుంటర్ 5. జుంతు 

ఆద్శ్యాలు 6. దేశ్ సహకార విసూరణ 7. లైవ్శ్సార క్ రవాణా వ్నరులు . 8. వివిధ ద్పాుంత్మలలో ీడ్శ్సార క్ 

ద్పవైడరాు. శ్సాథ నిక వ్నరులు అధికుంగా లేనటయాితే, ద్పాుంతుం వలురల ఉనన  వ్నరుల కోసుం 

సుంద్రద్ధుంపు సమారరానిన  చేరాే లని నిరిారిుంచుకోుండ్ద 
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వర్ర సంభవించిన్పుడు ఈ ద్క్సంది జాద్గ్త్తలు తీస్కోవాలి  

1. జుంతువులకు గుశ్రి ూుంపును ఇవావ ల్  - వ్రర సమయాలాో రశువులను గురిూుంచుటకు ఇద్ధ బాగా 

ఉరయోగరడతుుంద్ధ. 

2. ద్రమారకరమైన ద్పాుంత్మలలో మేతను రరిమితుం చేయుండ్ద –రరిద్శ్మలు ఉనన  చోట ద్రమారకర 

రసాయనాల ట్వయ ుంక్ లను లేబుల్ చేయాల్. 

3.ఫెన్స  లు బార్ో ్ వైర్ లు ఉనన  చోట రశువులను వళ్ు కుుండా చూడాల్ . 

3. ఆహారుం మరియు నీట్టని సరఫరా చేయాల్. 

 4. ఏరప డే కలుషిత్మలను తొలగిుంచుండ్ద. 
 

1.ద్రమారకర రారాథలను లేబుల్ చేసి, వాట్టని సురరతమైన ద్రదేశ్ుంలో ఉుంచుండ్ద.  

2. రసాయనాలు, ఇుంధనాలు, ఎరువులు మరియు ఇతర కలుషిత్మలను తొలగిుంచి, లక్ల కోసుం 

కుంటైనర్లను తనిఖీ చేయుండ్ద.  

3. వ్రర సమయుంలో లక్ అయ్యయ  అనిన  ద్రమారకర రారాథల జాిత్మను నిరవ హుంచుండ్ద.  

4. రుంటలు, ీడ్ సామాద్గి, నీట్ట వ్నరులు మరియు రచేి క బయళ్లాోకి ోయ్య పాత ఖ్ననుం చతూను 

తొలగిుంచుండ్ద.  

5. ద్ట్టయిలరాు, ద్పపేన్ ట్వయ ుంకులు, రడవ్లు, ీడ్ రతనాలతో సహా చరరగొటేర శిధిలాలుగా మార 

ఏదైనా భద్రరరచుండ్ద లేా తొలగిుంచుండ్ద. అగిన  ద్రమాాల కోసుం తనిఖీ చేయుండ్ద 
 
 

సాధార్ణ ద్రమాాలు:  

1. కలుషితమైన ఆహారుం మరియు నీట్ట సరఫరా 

 2. నీరు నిలబడ్ద ోతుుంద్ధ. 

 3. ద్యమలు  సుంఖ్య  పెరిగిోతుుంద్ధ  కావున వాయ ధుల వాయ ింూ ఎకుక వ్ అయ్యయ  అవ్కాసుం ఉుంటుుంద్ధ. 

4. రశువుల మృతదేహాలు ఎకక డ్దకకక డ రడ్ద ఉుంట్వయి. 

5. రదునైన వ్సుూవులు నీట్ట ద్రవాహుం తో రచేి క బయళ్లాోకి వ్చేి  పేరుకుోత్మయి. 

 6. అనారోగయ  / వాయ ధిద్గసుూలైన జుంతువులు  సుంఖ్య  పెరిగిోతుుంద్ధ. 

7. వ్రరనీట్టతో అడవి జుంతువులు శ్సాథ నద్భుంశ్ుం చుందుత్మయి. 

 8. దెబో ినన  మళ్ ావైరాు , కుంచలు మరియు గేటాు ద్రవాహుం తో కొటురకు వ్సాూయి ,కావున అవి 

కొటురకువ్చేి న రశువులకు గుచేి  దెబో లు కల్గిసాూయి . 

9. బారున ీ మరియు ఇతర నిరాా ణాలు బలహీనమవుత్మయి.  

తుఫాన్న త్రాా త్  

1. గాయాల కోసుం రశువులను రరిరల్ుంచి, వుంటనే చికితస  చేయుండ్ద. 

 2. నుయ మోనియా, ఫుట్ రాట్, లె రోసిప రోసిస్ వ్ుంట్ట వాయ ధుల ద్రబలె సుంకత్మల కోసుం చూడాల్.  

3. ముంర నుుండ్ద జబోు రడ్దన జుంతువులను వేరుచేయుండ్ద . 

4. అనిన  రశువుల టీకాలు ముందుగానే ఉుంచుకోవాల్. 

 5. ద్యమలు మరియు ఈగలు నియుంద్ిుంచడానికి ద్కిమి సుంహారిక  ించికార్మ ముందులు వాడాల్ 

రరిశుద్భమైన ఆహారుం & నీట్ట వ్నరులను ఉుంచుకోవాల్ . కాలు య్ ుం కోసుం ీడ్ను తనిఖీ  

చేయాల్ . కలుషితమైన రారాథలు ఆహారుంగా  ఇవ్వ డుం వ్ల ాజీర ాసమసయ లు వ్సాూయి. 

తుఫాను/వ్రర  ద్రభావ్ుం మగిసిన వుంటనే కలుషితమైన వాయ ధుల నుుండ్ద నివారణ టీకా చేయాల్. 

చనిోయిన మృతదేహాలను కాలే ుండ్ద లేా పాిపెటరుండ్ద. రశువుల మరియు ఇతర నష్ణరల 

యొకక  వివ్రణాతా క నివేద్ధకను ద్రధాన కారాయ లయుం మరియు రెవనూయ  శాఖ్కు రుంపాల్ 
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