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થેઈેરીઓસીસ: પશઓુમાાં જોળા મલતો અગત્યનો પ્રજીળજન્ય રોગ 
શઓુભાાં થતો થેઈરેયીઓવીવનો યોગ રોશીના યોજીલી પ્રજીલથી થતો યોગ છે. ખાવ કયીને જવી, 
શોરસ્ટેઈન ફ્રીજીમન જેલી વલદેળી ગામો કે વાંકયણ શઓુભાાં આ યોગ વલળેત: જોલા ભે છે. આ યોગ 
ઈતયડીઓ દ્વાયા પેરામ છે. થેઈરેયીઓનો યોગ થેઈરેયીઆ ાયલા, થેઈરેયીઆ એન્યરેુટા, થેઈરેયીઆ મટુાન્વ, 
થેઈરેયીઆ રોયેન્વી જેલી થેઈરેયીઆની પ્રજાવતઓથી થામ છે. થેઈરેયીઆ ાયલાથી થતો યોગ ઈસ્ટકોસ્ટ 
પીલય જ્માયે થેઈરેયીઆ એન્યરેુટા દ્વાયા થતો યોગ વાભાન્મત: ટ્રોીકર થેઈરેયીઓવીવના નાભે ઓખામ છે. 
યોગગષ્ઠ શઓુના ળયીયભાાંથી ઈતયડીઓ રોશી ચવૂતી લખતે આ યોગના પ્રજીલાણુાં ગ્રશણ કયે છે. જે ઈતયડીના 
ળયીયભાાં વલકાવ ાભે છે. જ્માાંથી તેઓ ઈતયડીનાાં મખુાાંગભાાં એકવિત થામ છે. રોશી ચવૂલાની પ્રરિયામાનાાં 
વભમે, ઈતયડીના મખુાાંગભાાં યશરેા પ્રજીલની આલી અલસ્થા તાંદુયસ્ત શનુાાં ળયીયભાાં દાખર કયે છે. જ્માાંથી 
તેઓ ોકનાાં રીમ્પોવાઈટ (શે્વતકણ)ભાાં  દાખર થઈ ભેાોવાઈજોન્ટ અને ભાઈાોવાઈજોન્ટ એટરે કે  
રીમ્પોવાઈટના કોદ્રવ્મભાાં ભોટી અને નાની પ્રજીલની વલકવીત અલસ્થાઓ ફનાલે છે. જે આગની જીલનચા 
પણૂણ કયલા ભાટેની પ્રરિયામાભાાં ભશત્લના છે. ભાઈાોવાઈઝોન્ટ રૂે રીમ્પોવાઈટ (શે્વતકણ)ભાાં વલક્સવત ાભેર 
અલસ્થા યસતકણભાાં દાખર થામ છે.આલાાં ોકને ઈતયડી જ્માયે રોશી ચવૂલા ભાટે કયડે છે ત્માયે તેનાાં 
ળયીયભાાં યસતકણભાાં યશરે પ્રજીલની અલસ્થા દાખર થામ છે. જે ઈતયડીભાાં વલકાવ ાભી, મખુાાંગો દ્વાયા અન્મ 
તાંદુયસ્ત શનેુ પેરાલે છે. વિ-ોક ઈતયડીઓ દ્વાયા થત ુાં જીલનચા ણ આ યોગભાાં  ભશત્લનો પાો બજલે 
છે.  

 આ યોગભાાં શનુાાં ળયીયનુાં ઉષ્ણતાભાન ૪૦-૪૧.૭ °વે. સધુી લધે  છે. રવવકાગ્રાંવથઓ સઝુી જામ છે. 
ખાવ  કયીને યીીવીપેરવ એેન્ડીક્યરેુટવ નાભની ઈતયડી શનુાાં કાનનાાં બાગે, ગાનાાં બાગે અને 
પ્રીસ્કેપ્યરુય શાડકાાંની જગ્માએ ચોંટેરી શોમ છે. ત્માાંની રવવકાગ્રાંવથઓ પ્રજીલની વલકાવ ાભતી અલસ્થાને 
અનરુક્ષીને સજુી જામ  છે. યાંત ુવભગ્રતમા ળયીયની દયેક રવવકાગ્રાંથીઓ સજુી જામ છે. યીીવીપેરવ પ્રજાવત 
વવલામની શાઈરોભા, શીભોપાઈવેરીવ, બપુીરવ, ડયભાવેન્ટય જેલી કઠણ કલચલાી અને નયભ કલચલાી 
ઓનીથોડોયવ જેલી અન્મ ઈતયડીઓ ણ આ યોગનો પેરાલો કયે છે. રવવકાગ્રાંથીઓનો વોજો આલલાની 
વાથોવાથ અન્મ રક્ષણોભાાં નાકભાાંથી અને આંખભાાં ાણી ઝયવુાં, આંખનાાં ોંચા અને કાનનુાં સજુી જવુાં, 
હ્યદમનાાં ધફકાયાની ગવત લધી જલી, ઝાડાભાાં ઘણીલાય ગચકણાળ વાથે રોશી આલવુાં અને ખોયાક ઓછો થઈ 
જલાને કાયણે શ ુસુાંકાત ુાં જામ છે. પેપવાભાાં જવોથને કાયણે શ ુમતૃ્યુાં ાભે છે. ભયણોત્તય ચીયપાડ (ોસ્ટ 
ભોટણભ) દયમ્માન ફયો અને મકૃત સજૂી જઈ ભોટાાં થમેરાાં, ીાળ ડતાાં કથ્થઈ યાંગનાાં અને ફયડ થઈ 
તયત જ તટુી જળે તેલા થઈ ગમેર જોલા ભે છે. રવવકાગ્રાંથીઓ અત્માંત સજૂેરી, કીડનીભાાં રોશીની ઝાાંમ 
જેલા રીવોટાઓ, પેપવાભાાં જળોથ જ્માયે છતીની ગશુા, હ્રદમની ફશાયની રિયદલાર અને કીડનીની ત્લચાની 
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અંદય ાણી બયેલુાં જોલા ભે છે. જઠય અને ભોટાાં-નાનાાં આંતયડાભાાં ચાાંદા (અલ્વય) જોલા ભે છે. જેભાાં 
આજુફાજુ રોશીનાાં ટવળમા ફુટેરા વડી જઈ નાળ ાભેરા કોોના લત ુણ જોલા ભે છે.  

 આ યોગનુાં વનદાન રોશીનાાં રિયયક્ષણ દયમ્માન, રોશીભાાંથી ફનાલેરા બ્રડસ્ભીઅય કે જેભાાં થેઈરેયીઆનાાં 
પ્રજીલની વલકવવત અલસ્થા યસતકણભાાં જોલા ભે છે. યાંત ુઆ વનદાનને એનાપ્રાઝ  ભા નાભનાાં અન્મ રોશીનાાં 
પ્રજીલની અલસ્થા જે ણ યસતકણભાાં જોલા ભે છે તેની વાથે વયખા દેખાલાને કાયણે આ યોગભાાં વલળેત: 
વનદાન ભાટે રવવકાગ્રાંવથભાથી પ્રલાશી રઈ, તેનુાં રવવકાનુાં સ્ભીઅય ફનાલી પ્રમોગળાાભાાં સ્ટેઈન કયી 
શ્વેતકણભાાં આ પ્રજીલની ભેાો અને ભાઈાોવાઇઝોન્ટની અલસ્થા આ કોનાાં કોયવભાાં જોલા ભે છે. જેને 
અંગ્રેજીભાાં “કોચ’વ બ્લ ુફોડી” (Koch’s Blue Body) તયીકે ઓખલાભાાં આલે  છે.  આ યોગનાાં વનદાન ભાટે 
આ વવલામ પ્રમોગળાાભાાં અન્મ ઈમ્યનુોરોજીકર યીક્ષણ એલાં ોરીભયેઝ ચેઈન  યીએકળન જેલા અન્મ 
વનદાન દ્વાયા ણ થઈ ળકે  છે. શાર આ યોગ ભાટે નેળનર ડેયી ડેલરભેન્ટ ફોડણના એકભ ઈન્ડીમન 
ઈમ્યનુોરોજીકર, શૈદ્રાફાદ દ્વાયા યક્ષાલેક-ટી નાભની યવી ફજાયભાાં ઉરબ્ધ કયેર છે.  

 વાયલાયના ઉામોભાાં ઓક્સવટેટ્રાવાઈસરીન, બુાયલાકોન, ભેનોસટોન, શરેોપરઝુીનોન જેલી દલાઓ 
ણ લયામ છે. ઈતયડીઓનાાં નાળ ભાટે અનેકાનેક પ્રકાયની ઈતયડીનાળક દલાઓ જેલી કે વાઇયભેથ્રીન, 
ફ્લભેુથ્રીન, યભેથ્રીન, ડેલ્ટાભેથ્રીન લગેયે અને એલયભેસટીન ગ્રુની આઈલયભેસટીન અને ડોયાભેસટીન 
શગુચરિયકત્વક અવધકાયીના ભાગણદળણન મજુફ લાયલી રિયશતાલહ   છે.   
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