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मंकीपॉक्स व्हायरस 
• मंकीपॉक्स हा मंकीपॉक्स विषाणूमुळे होणारा संसर्गजन्य रोर् आहे जो मानिांसह काही प्राण्ांमधे्य होऊ शकतो. ताप, 

डोकेदुखी, स्नायू दुखणे, विम्फ नोड्स सुजणे आवण थकिा जाणिणे या िक्षणांची सुरुिात होते. यानंतर पुरळ येते 

ज्यामुळे फोड आवण क्रस््टस तयार होतात. िक्षणे वदसू िार्ण्ापासून ते साधारणतः  7 ते 14 वदिसांचा कािािधी 

असतो. िक्षणांचा कािािधी सामान्यतः  दोन ते चार आठिडे असतो. 

• अिीकडे, अमेररकेने नायजेररयातून प्रिास करणाऱ्या िोकांिर पाळत ठेिणे सुरू केिे, ज्यांचा मंकीपॉक्सने संसर्ग 

झािेल्या व्यक्ीशंी संपकग  झािा असािा. 

• हा एक विषाणूजन्य झुनोविक रोर् आहे (प्राण्ांपासून मानिांमधे्य संक्रमण) आवण माकडांमधे्य पॉक्ससारखा आजार 

म्हणून ओळखिा जातो म्हणून त्यािा मंकीपॉक्स असे नाि देण्ात आिे आहे.  

• हे मंकीपॉक्स विषाणूमुळे होते, जो पॉक्सविररडे कुिंुबातीि ऑथोपॉक्स विषाणू िंशाचा सदस्य आहे. 

• विषाणूचा नैसवर्गक यजमान अपररभावषत राहतो. परंतु हा आजार अनेक प्राण्ांमधे्य आढळून आिा आहे. 

• मंकीपॉक्स विषाणूचे स्रोत म्हणून ओळखल्या जाणार् या प्राण्ांमधे्य माकड आवण िानर, विविध प्रकारचे उंदीर (उंदीर, 

उंदीर, खार आवण पे्ररी कुत्र्ांसह) आवण ससे यांचा समािेश आहे. 

उदे्रक 

• १९५८ मधे्य डेमोकॅ्रविक ररपब्लिक ऑफ कााँर्ो (डीआरसी) मधीि माकडांमधे्य आवण १९७० मधे्य मानिांमधे्य, 

डीआरसीमधे्य देखीि याची प्रथम नोदं झािी. 

• 2017 मधे्य, नायजेररयाने शेििच्या पुष्टी झािेल्या प्रकरणानंतर 40 िषाांनंतर, सिागत मोठा दस्तऐिजीकरण केिेिा 

उदे्रक अनुभििा. 

• त्यानंतर अनेक पविम आवण मध्य आविकन देशांमधे्य या आजाराची नोदं झािी आहे. 

लक्षणे 

• संसर्ग झािेल्या िोकांमधे्य पुरळ बाहेर येते जी कांजण्ासारखी वदसते. परंतु मंकीपॉक्समुळे होणारा ताप, अस्वस्थता 

आवण डोकेदुखी हे सहसा वचकन पॉक्सच्या संसर्ागपेक्षा जास्त रं्भीर असतात. 

• रोर्ाच्या सुरुिातीच्या िप्प्यात, मंकीपॉक्सिा चेचक (smallpox) पासून िेर्ळे केिे जाऊ शकते कारण िवसका गं्रथी 

मोठी होते. 

या रोगाचा प्रसार 

• प्राथवमक संसर्ग हा संसर्ग झािेल्या प्राण्ाचे रक्, शारीररक द्रि वकंिा त्वचेच्या वकंिा शे्लष्मि जखमांच्या थेि 

संपकागद्वारे होतो. संक्रवमत प्राण्ांचे अपुरे वशजििेिे मांस खाणे देखीि एक जोखीम घिक आहे. 

• संक्रवमत श्वसनमार्ागच्या स्रािांच्या जिळच्या संपकागमुळे, संक्रवमत व्यक्ीच्या त्वचेच्या जखमांमुळे वकंिा रुग्णाच्या 

द्रिपदाथग वकंिा जखमेच्या सामग्रीद्वारे अिीकडेच दूवषत झािेल्या िसंू्तमुळे मानि-ते-मानिी संक्रमण होऊ शकते. 

• संसर्ग िसीकरणाद्वारे वकंिा पे्लसेंिा (जन्मजात मांकीपॉक्स) द्वारे देखीि होऊ शकतो. 

असुरक्षक्षतता 

• हे िेर्ाने पसरते आवण संसर्ग झाल्यास दहापैकी एकाचा मृतू्य होऊ शकतो. 

उपचार आक्षण लस 

• मंकीपॉक्स संसर्ागिर कोणतेही विवशष्ट उपचार वकंिा िस उपिब्ध नाही. पूिी, मंकीपॉक्स रोखण्ासाठी अाँिी-

स्मॉिपॉक्स िस 85% प्रभािी असल्याचे दशगवििे रे्िे होते. 
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• परंतु 1980 मधे्य जर्ािा चेचकमुक् घोवषत करण्ात आिे त्यामुळे ही िस आता मोठ्या प्रमाणािर उपिब्ध नाही. 

• सध्या, मंकीपॉक्सचा प्रसार व्यिस्थावपत करण्ासाठी कोणतीही जार्वतक व्यिस्था नाही, प्रते्यक देश जेव्हाही तो 

उद्भितो तेव्हा त्याचा प्रादुभागि रोखण्ासाठी संघषग करत असतो. 

वे फॉरवर्ड  

• सुधाररत पाळत ठेिणे आवण प्रवतसाद देणे, रोर्ाबद्दि जार्रूकता िाढिणे आवण िन्य प्राण्ांशी, विशेषतः  माकडांशी 

संपकग  िाळणे. 

• संक्रवमत प्राण्ाच्या संपकागत आिेिे कोणतेही प्राणी अिर् ठेिणे आिश्यक आहे, मानक सािधवर्रीने हाताळिे 

पावहजे आवण 30 वदिसांसाठी माकडपॉक्सच्या िक्षणांचे वनरीक्षण केिे पावहजे. 

• इतर रोर्ांिर पुन्हा िक्ष कें वद्रत करणे महत्वाचे आहे. कोविड-19 मुळे िोक आरोग्य सुविधांमधे्य काळजी घेत 

नसल्यामुळे स्थावनक आजारांच्या नोदंििेल्या प्रकरणांमधे्य घि झािी आहे. 
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