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मारबर्ग व्हायरस (Marburg Virus) 

चचेत असण्याचे कारण:  

• घानाने मारबर्ग विषाणूच्या दोन प्रकरणाांची अविकृत पुष्टी केली आहे, हा इबोलासारखाच अत्यांत सांसर्गजन्य रोर् आहे, 

असे त्याच्या आरोग्य सेिेने साांवर्तले, नांतर मरण पािलेल्या दोन लोकाांची या मवहन्याच्या सुरूिातीस विषाणूसाठी 

सकारात्मक चाचणी घेण्यात आली. घाना येथे घेण्यात आलेल्या चाचण्या १० जुलै रोजी सकारात्मक आल्या, परां तु 

जार्वतक आरोग्य सांघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाांची पुष्टी करण्यासाठी सेनेर्लमिील प्रयोर्शाळेद्वारे 

वनकालाांची पडताळणी करणे आिश्यक होते. 

• घानाने प्राणघातक मारबर्ग विषाणूच्या पवहल्या दोन प्रकरणाांची पुष्टी केली आहे, हा त्याच कुटुांबातील एक अत्यांत 

सांसर्गजन्य रोर् आहे जो इबोलाला कारणीभूत असलेल्या विषाणूमुळे होतो. 

• त्यात म्हटले आहे की, दोन्ही रूग्ाांचा नुकताच दविण अशाांती भार्ातील रुग्ालयात मृतू्य झाला. 

• या मवहन्याच्या सुरुिातीला त्याांचे नमुने पॉवझवटव्ह आले आवण आता सेनेर्लमिील प्रयोर्शाळेने त्याांची पडताळणी 

केली आहे. 

• पविम आविकन देशातील आरोग्य अविकाऱयाांचे म्हणणे आहे की, आता ९८ लोक सांशवयत सांपकग  प्रकरणे म्हणून 

क्वारांटाईनमधे्य आहेत. 

• देशातील आरोग्य अविकाऱयाांना पावठां बा देणाऱया जार्वतक आरोग्य सांघटनेने (डबू्ल्यएचओ) घानाच्या िेर्िान 

प्रवतसादाचे कौतुक केले आहे. 

Marburg Virus: Key Points 

मारबर्ग विषाणू रोर् (एमव्हीडी), ज्याला पूिी मारबर्ग रक्तस्रािाचा ताप म्हणून ओळखले जात असे, हा मानिाांमधे्य एक र्ांभीर, 

बहुिा जीिघेणा आजार आहे. 

 
• या विषाणूमुळे मानिाांमधे्य तीव्र व्हायरल हेमोरॅवजक ताप येतो. 

• सरासरी एमव्हीडी रुग् मृतू्यदर सुमारे 50% आहे. व्हायरस स्ट्र ेन आवण केस मॅनेजमेंटिर अिलांबून मार्ील उदे्रकात 

रुग् मृतू्यचे प्रमाण 24% ते 88% पयंत बदलले आहे. 

• रीहायडर ेशनसह लिकर सहाय्यक काळजी घेणे आवण लिणात्मक उपचाराांमुळे जर्णे सुिारते. व्हायरसला वनष्प्रभ 

करण्यासाठी अद्याप कोणतेही परिानािारक उपचार वसद्ध झाले नाहीत, परां तु रक्त उत्पादने, रोर्प्रवतकारक उपचार 

आवण औषिोपचाराांची शे्रणी सध्या विकवसत होत आहे. 
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• रोसेटस एवजवियाकस, टेरोपोवडडी कुटुांबातील फळाांची िटिाघळे, मारबर्ग विषाणूचे नैसवर्गक यजमान मानले जातात. 

मारबर्ग विषाणू फळाांच्या िटिाघळाांपासून लोकाांमधे्य सांक्रवमत होतो आवण मानि-ते-मानि सांक्रमणाद्वारे मानिाांमधे्य 

पसरतो. 

• सामुदावयक प्रवतबद्धता ही उदे्रकाांिर यशस्वीररत्या वनयांत्रण ठेिण्याची रु्रुवकल्ली आहे. 

What is Marburg Virus? 

मारबर्ग विषाणू हा मारबर्ग विषाणू रोर् (एमव्हीडी) चा कारक एजांट आहे, हा एक रोर् आहे ज्याचे केस मृतू्यचे प्रमाण 88% 

पयंत आहे, परां तु चाांर्ल्या रुग्सेिेसह ते बरेच कमी असू शकते. जमगनीतील मारबर्ग आवण िँकफटग येथे आवण बेलगे्रड, 

सवबगया येथे एकाच िेळी उदे्रक झाल्यानांतर सुरुिातीला १९६७ मधे्य मारबर्ग विषाणूचा रोर् आढळला. 

• मारबर्ग आवण इबोला विषाणू हे दोन्ही वफलोव्हायरीड कुटुांबातील (वफलोव्हायरस) सदस्य आहेत. िेर्िेर्ळ्या 

विषाणूांमुळे होत असले, तरी हे दोन्ही आजार िैद्यकीयदृष्ट्या सारखेच आहेत. दोन्ही रोर् दुवमगळ आहेत आवण उच्च 

मृतू्य दरासह उदे्रक होण्याची िमता आहे. 

• जमगनीतील मारबर्ग आवण िँकफटग आवण १९६७ साली सवबगयातील बेलगे्रड येथे एकाच िेळी झालेल्या दोन मोठ्या 

उदे्रकाांमुळे या रोर्ाची सुरुिातीची ओळख पटली.  

• युर्ाांडाहून आयात केलेल्या आविकन वहरव्या माकडाांचा (सेकोवपथेकस एवथओप्स) िापर करून प्रयोर्शाळेच्या 

कामाशी हा उदे्रक सांबांवित होता. 

•  त्यानांतर, अांर्ोला, डेमोकॅ्रवटक ररपब्लिक ऑफ द काांर्ो, केवनया, दविण आविका (अलीकडील वझम्बाबे्वचा प्रिास 

इवतहास असलेल्या व्यक्तीमधे्य) आवण युर्ाांडामधे्य उदे्रक आवण तुरळक प्रकरणे नोांदिली रे्ली आहेत.  

• २००८ मधे्य, युर्ाांडामिील रोसेटस बॅट िसाहती ांमधे्य राहणाऱया एका रु्हेला भेट देणाऱया प्रिाश्याांमधे्य दोन स्वतांत्र 

प्रकरणे नोांदिली रे्ली होती. 

Marburg Virus: Transmission 

सुरुिातीला, मानिी एमव्हीडी सांसर्ागचा पररणाम हा रोसेटस िटिाघूळ िसाहती ांमधे्य राहणाऱया खाणी वकां िा रु्हाांच्या दीघगकाळ 

सांपकागत रावहल्यामुळे होतो. 

• मारबर्ग सांक्रवमत लोकाांचे रक्त, स्त्राि, अियि वकां िा इतर शारीररक द्रव्याांशी थेट सांपकागद्वारे (तुटलेली त्वचा वकां िा 

शे्लष्मल पडद्याद्वारे) आवण पृष्ठभार् आवण सामग्री (उदा. अांथरूण, कपडे) या द्रिपदाथांनी दूवषत होऊन मानि-ते-

मानिी सांक्रमणाद्वारे पसरतो. 

• सांशवयत वकां िा पुष्टी झालेल्या एमव्हीडी असलेल्या रुग्ाांिर उपचार करताना आरोग्य सेिा कमगचार् याांना िारांिार 

सांसर्ग झाला आहे. जेव्हा सांसर्ग वनयांत्रण खबरदारीचा काटेकोरपणे सराि केला जात नाही तेव्हा रूग्ाांशी वनकटच्या 

सांपकागतून हे घडले आहे. दूवषत इांजेक्शन उपकरणाांद्वारे वकां िा सुई-काठीच्या जखमाांद्वारे सांक्रमण अविक र्ांभीर रोर्, 

िेर्िान खराब होणे आवण शक्यतो, उच्च मृतू्य दराशी सांबांवित आहे. 

• मृत व्यक्तीच्या शरीराशी थेट सांपकग  सािणारे दफन वििी देखील मारबर्गच्या प्रसारणात हातभार लािू शकतात. 

• जोपयंत त्याांच्या रक्तात व्हायरस असतो तोपयंत लोक सांसर्गजन्य राहतात. 

Marburg Virus: Symptoms 

उष्मायन कालाििी (सांसर्ागपासून ते लिणे सुरू होण्यापयंतचे अांतर) 2 ते 21 वदिसाांपयंत बदलते. 

• माबगर्ग विषाणूमुळे होणारे आजार अचानक सुरू होतात, तीव्र ताप, तीव्र डोकेदुखी आवण तीव्र अस्वस्थता. स्नायू दुखणे 

आवण िेदना हे एक सामान्य िैवशष्ट्य आहे.  
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• तीव्र पाणीदार अवतसार, ओटीपोटात िेदना आवण कॅ्रब्लपांर्, मळमळ आवण उलया वतसयाग वदिशी सुरू होऊ 

शकतात. अवतसार एक आठिडा वटकू शकतो. 

•  या टप्प्यािर रुग्ाांच्या वदसण्याचे िणगन "भुतासारखे" रेखाटलेले िैवशष्ट्य, खोल-सेट डोळे (ghost-like” drawn 

features, deep-set eyes) अवभव्यक्ती नसलेले चेहरे आवण अत्यांत सुस्ती दशगविणे म्हणून केले रे्ले आहे.  

• 1967 च्या युरोवपयन उदे्रकात, लिणे सुरू झाल्यानांतर 2 ते 7 वदिसाांच्या दरम्यान बहुतेक रुग्ाांमधे्य खाज न येणारे 

पुरळ हे एक िैवशष्ट्य होते. 

Marburg Virus: Diagnosis 

मलेररया, विषमज्वर, वशरे्लोवसस, मेवनांजायटीस आवण इतर व्हायरल हेमोरॅवजक ताप यासारख्या इतर सांसर्गजन्य रोर्ाांपासून 

एमव्हीडी िैद्यकीयदृष्ट्या िेर्ळे करणे कठीण असू शकते.  

 
मारबर्ग विषाणूच्या सांसर्ागमुळे लिणे उद्भितात याची पुष्टी खालील वनदान पद्धती ांचा िापर करून केली रे्ली आहेत: 

1. अँटीबॉडी-कॅप्प्चर एन्झाइम-वलांक्ड इमु्यनोसॉबेंट परख (ELISA) 

2. प्रवतजन-पकड शोि चाचणी 

3. सीरम नू्यटर लायझेशन चाचणी 

4. उलट टर ान्सवक्रिेस पॉवलमरेस चेन ररएक्शन (आरटी-पीसीआर) परख 

5. इलेक्ट्र ॉन मायक्रोस्कोपी 

6. सेल कल्चरद्वारे व्हायरस आयसोलेशन. 

रुग्ाांकडून र्ोळा केलेले नमुने हा एक अत्यांत जैििोका आहे; अकायगिम नमुन्याांिर प्रयोर्शाळा चाचणी जास्तीत जास्त 

जैविक प्रवतबांिात्मक पररब्लस्थतीत केली पावहजे. राष्टर ीय आवण आांतरराष्टर ीय स्तरािर िाहतूक करताना वतहेरी आिेष्टन प्रणालीचा 

िापर करून सिग जैविक नमुन्याांचे पॅकेवजांर् केले पावहजे. 

Marburg Virus: Treatment and Vaccines 

सध्या एमव्हीडीसाठी कोणतीही लस वकां िा अँटीव्हायरल उपचार मांजूर नाहीत. तथावप, सहाय्यक काळजी - तोांडी वकां िा 

अांतः स्रािी द्रिपदाथांसह रीहायडर ेशन - आवण विवशष्ट लिणाांचा उपचार, जर्णे सुिारते. 
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• विकासाांतर्गत मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज (monoclonal antibodies (mAbs)) आहेत आवण अँटीिायरल जसे की 

रेमडेवसविर आवण फेब्लव्हवपरािीर आहेत जे इबोला व्हायरस रोर् (ईव्हीडी) साठी ब्लक्लवनकल अभ्यासाांमधे्य िापरले 

रे्ले आहेत ज्याांची एमव्हीडीसाठी देखील चाचणी केली जाऊ शकते वकां िा अनुकां पा िापर / विस्ताररत प्रिेश अांतर्गत 

िापरली जाऊ शकते. 

• मे 2020 मधे्य, EMA ने Zabdeno (Ad26.ZEBOV) आवण Mvabea (MVA-BN-Filo) याांना विपणन अविकृतता 

वदली.  

• EVD विरुद्ध Mvabea मधे्य Vaccinia Ankara Bavarian Nordic (MVA) नािाचा एक विषाणू आहे जो झायर 

इबोलाव्हायरस आवण त्याच र्टातील इतर तीन विषाणू (वफलोविररडे) पासून 4 प्रवथने तयार करण्यासाठी सुिाररत 

करण्यात आला आहे.  

• ही लस सांभाव्यतः  MVD विरूद्ध सांरिण करू शकते, परां तु ब्लक्लवनकल चाचण्याांमधे्य वतची पररणामकारकता वसद्ध 

झालेली नाही. 

Marburg Virus: Recorded Outbreaks 

मारबर्ग विषाणूच्या आजारािर पाळत ठेिून आवण जोखमीच्या देशाांना सज्जता योजना विकवसत करण्यासाठी समथगन देऊन 

मारबर्गचा उदे्रक रोखणे हे डबू्ल्यएचओचे उद्दीष्ट आहे.  
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खालील सारणी मारबर्ग विषाणूच्या उदे्रकाच्या वनयांत्रणासाठी सांपूणग मार्गदशगन प्रदान करते: 

वर्ष देश केसेस मतृाांची सांख्या एकूण सांक्रमण दर 

2017 युगाांडा 3 3 100% 

2014 युगाांडा 1 1 100% 

2012 युगाांडा 15 4 27% 

2008 नेदरलँड 1 1 100% 

2008 युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका 1 0 0% 

2007 युगाांडा 4 2 50% 

2005 अांगोला 374 329 88% 

1998 to 2000 काँगो लोकशाही प्रजासत्ताक 154 128 83% 

1987 केननया 1 1 100% 

1980 केननया 2 1 50% 

1975 दक्षिण आफ्रिका 3 1 33% 

1967 युगोस्लाव्हहया 2 0 0% 

1967 जमषनी 29 7 24% 

 

Marburg Virus: Prevention & Control (प्रवतबांि आवण वनयांत्रण) 

चाांर्ले उदे्रक वनयांत्रण केस मॅनेजमेंट, पाळत ठेिणे आवण कॉनॅ्टक्ट् टर ेवसांर्, एक चाांर्ली प्रयोर्शाळा सेिा, सुरवित आवण 

सन्माननीय दफने आवण सामावजक जमिाजमि यासारख्या अनेक हस्तिेपाांचा िापर करण्यािर अिलांबून असते. 

•  सामुदावयक प्रवतबद्धता ही उदे्रकाांिर यशस्वीररत्या वनयांत्रण ठेिण्याची रु्रुवकल्ली आहे. 

• मारबर्ग सांसर्ागच्या जोखमीच्या घटकाांबद्दल जार्रूकता वनमागण करणे आवण व्यक्ती घेऊ शकणारे सांरिणात्मक 

उपाय मानिी सांक्रमण कमी करण्याचा एक प्रभािी मार्ग आहे. 
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