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अनुक्रमणिका 

णनिेदन 
 

आधुधनक शासे्त्र, ज्ञानधवज्ञाने, िंत्र आधण अधियाधंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं, त्याचप्रमाणे िारिीय प्राचीन 
संस्कृिी, इधिहास, कला इत्यादी धवषयािं मराठी िाषेला धवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयथ यावे हा मुख्य उदे्दश लक्षाि घेऊन साधहत्य-संस्कृिी मंडळाने वाङ्मय–धनर्ममिीचा धवधवध कायथक्रम 
हािी घेिला आहे. मराठी धवश्वकोश, मराठी िाषेचा महाकोश, वाङ्मयकोश, धवज्ञानमाला, िाषािंरमाला, 
आंिरिारिी–धवश्विारिी, महाराष्ट्रेधिहास इत्यादी योजना या कायथक्रमाि अंििभथि केल्या आहेि. 
 

२. मराठी िाषेला धवद्यापीठीय िाषेचे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकधरिा मराठी धवज्ञान, ित्त्वज्ञान, 
सामाधजक शासे्त्र आधण िंत्रधवज्ञान या धवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्यावि माधहिीने युक्ि अशा गं्रर्ाचंी 
रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकिा आहे. धशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी िाषेचा धवकास होईल ही 
गोष्ट िर धनर्मववादच आहे. पण मराठी िाषेचा धवकास होण्यास आणिंीही एक साधन आहे आधण िे साधन 
म्हणजे मराठी िाषेि धनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीवनाच्या िाषेिच ज्ञान व संस्कृिी याचें 
अधधष्ठान ियार व्हाव ेलागिे. जोपयिंि माणसे परकीय िाषेच्याच आश्रयाने धशक्षण घेिाि, कामे करिाि व 
धवचार व्यक्ि करिाि िोपयिंि धशक्षण सकस बनि नाही, संशोधनाला परावलंधबत्व राहिे व धवचाराला 
अस्सलपणा येि नाही. एवढेच नव्हे िर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानधवज्ञानापासभन सवथसामान्य माणसे वधंचि 
राहिाि. 
 

३. वरील धवषयावंर केवळ पधरिाषाकोश अर्वा पाठ्यपुस्िके प्रकाधशि करून धवद्यापीठीय 
स्िरावर अशा प्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्ि होणार नाही. सवथसामान्य सुधशधक्षिापंासभन िो 
प्रज्ञाविं पधंडिापंयिंि मान्य होिील अशा गं्रर्ाचंी रचना व्हावयास पाधहजे. मराठी िाषेि खकवा अन्य िारिीय 
िाषामंध्ये धवज्ञान, सामाधजक शासे्त्र व िंज्ञधवज्ञान या धवषयाचें प्रधिपादन करावयास उपयुक्ि अशा 
पधरिाषा-सभची खकवा पधरिाषा-कोष ियार होि आहेि. पधिमी िाषानंा अशा प्रकारच्या कोशाची गरज 
नसिे, याचे कारण उघड आहे. पधिमी िाषािं ज्या धवद्याचंा संग्रह केलेला असिो, त्या धवद्याचंी पधरिाषा 
सिि वापराने रूढ झालेली असिे. त्या शबदाचें अर्थ त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या 
लक्षाि येिाि, धनदान त्या त्या धवषयािंील धजज्ञासभंना िरी िे माहीि असिाि. अशी स्स्र्िी मराठी खकवा 
अन्य िारिीय िाषाचंी नाही. पधरिाषा खकवा शबद याचंा प्रधिपादनाच्या ओघाि समपथकपणे वारंवार प्रधिधष्ठि 
लेिंािं व गं्रर्ािं उपयोग केल्याने अर्थ व्यक्ि करण्याची त्याि शक्िी येिे. अशा िऱ्हेने उपयोगाि न आलेले 
शबद केवल कोशाि पडभन राधहल्याने अर्थशभन्य राहिाि. म्हणभन मराठीला आधुधनक ज्ञानधवज्ञानाचंी िाषा 
बनधवण्याकधरिा शासन, धवद्यापीठे, प्रकाशनसंस्र्ा व त्या त्या धवषयाचें कुशल लेिंक यानंी मराठी 
गं्रर्रचना करणे आवश्यक आहे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यानाि ठेवभन मंडळाने जो बहुधवध वाङ्मयीन कायथक्रम आिंला आहे त्यािील 
पधहली पायरी म्हणभन सामान्य सुधशधक्षि वाचकवगाकधरिा, इंग्रजी न येणाऱ्या कुशल कामगाराकधरिा व 
पदवी–पदधवका घेिलेल्या अधियंत्याकंधरिा सुबोध िाषेि धलधहलेली धवज्ञान व िंत्रधवषयक पुस्िके 
प्रकाधशि करून स्वल्प धकमिीि देण्याची व्यवस्र्ा केलेली आहे. मंडळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शारीरधवज्ञान, जीवशास्त्र, आयुवेद, गधणि, ज्योधिषशास्त्र, िौधिकी, रेधडओ, अणुधवज्ञान, सासं्ख्यकी, 
स्र्ापत्यशास्त्र, वनस्पधिशास्त्र इत्यादी धवषयावंर ३१ दजेदार पुस्िके धवज्ञानमालेि प्रकाधशि केली आहेि. 
वस्त्रोद्योग, प्रकाशधचत्रणकला, गणकयंते्र, रंग, कृधत्रम धागे, कािडी-काम, पुस्िक-बाधंणी, मोटर-
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दुरुस्िी, वैमाधनक धवद्या, अवकाशयान, सािंर-धनर्ममिी इत्यादी इिर अनेक धवषयावंरील पुस्िके ियार 
होि आहेि. 
 

५. मंडळाच्या धवज्ञानमालेि डॉ. मो. रा. देवधलधिंि “प्राधणजन्य मानवी रोग” हे पुस्िक प्रकाधशि 
करण्यास मंडळास आनंद होि आहे. पशुवैद्यकशास्त्राि पशुपक्षयापंासभन माणसास होणाऱ्या रोगाधवषयी 
धलिंाण बरेचसे असले िरी िे सवथ परिाषेि व त्यािही फारसे िांधत्रक व धकचकट स्वरूपाचे आहे. हे 
पुस्िक “पशुवैद्यका”च्या या धवधशष्ट शािंेवर सोप्या मराठीि माधहिी देणारे असल्यामुळे सवथसामान्य मराठी 
वाचकानंा िे उपयुक्ि ठरेल अशी आशा आहे. 
 
वाई : लक्षमणशास्त्री जोशी 
२९ नोव्हेंबर, १९७४. अध्यक्ष, 
कार्मिकी पौर्मणमा, ८ अग्रहायण १८९६ महाराष्ट्र राज्य साधहत्य–संस्कृधि मंडळ. 
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“शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ।” 
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दोन शब्द 
 

ज्या पुस्िकाच्या प्रकाशनाशी माझा र्ोडा फार संबंध आला आहे त्याधवषयी मीच काही धलहावं हे 
र्ोडंसं अप्रस्िुिच. िरी परंिु स्वयंपाक ियार होि असिाना स्वयंपाकघराि लुडबुडणाऱ्या माणसाला 
ज्याप्रमाण ंएिंाद्या पदार्ाच्या धनर्ममिीि धकिी श्रम पडिाि याची कल्पना असिे परंिु पदार्थ िंाणाराला िी 
असभ शकणार नाही. ह्या लुडबुडणाऱ्या माणसाची माझी िभधमका असल्यामुळं श्री. देव यानंा हे पुस्िक 
धलधहण्यासठी धकिी श्रम कराव ेलागले याची मला पभणथ कल्पना आहे, – िी वाचणाराला येणार नाही. 
 

पुस्िकाचा धवषय शास्त्रीय, आधण म्हणभनच िे आकषथक िाषेि धलधहण ंकठीण. कोठेही सत्याला 
मुरड घालभन चालणार नाही. धशवाय नुसिेच आरािंडे, कोष्टकं, धन धनिळे सत्य ठोकळपणानं साधंगिलं िर 
िे सवथसाधारण माणसाला वाचनीय होणार नाही. ह्या सवथ गोष्टी धवचाराि घेऊन श्री. देव यानंी िे र्ोड्याशा 
आलंकाधरक पण आकषथक िाषेि धलधहण्याचा प्रयत्न केला आहे, व िो संपभणथपणे साध्य झाला आहे असा 
माझा धवश्वास आहे. 
 

मराठी िाषेिील ह्या धवषयावरील पधहल्यावधहल्या पुस्िकाच ंवाचक स्वागि करिील अशी आशा 
करिो. 
 
पुणे, ७–२–१९६६ — श्री. गं. दीणिि 
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ऋिाईि कुबेर 
 

आमच्या संस्रे्चे सेवाधनवृत्त प्रमुिं डॉ. एस्. जी. दीधक्षिानंी ‘झुनोसेस’च्या आकाशवाणीच्या 
िाषणास मंजुरी देऊन धन “ह्याच धवषयावर पुस्िक धलहा” एवढं मला सागंभन याि अधधक लक्ष घािलं 
नसिं— 
 

िरी त्याचं ं नुकसान नव्हिं, परंिु माझ्याकडभन डॉ. दीधक्षिानंी हे काम पभणथ करून घ्यायच ं जणभ 
ठरवलं होिं! मला वारंवार या ‘पुस्िक प्रकल्पा’च्या कल्पनेची आठवण ं देऊन. त्यानंी हा धवचार जागृि 
ठेवला. मी, जे धलधहलं, िे त्यानंी सारं वाचलं, वाटलं धिर्ं, वगेळं-आगळं सुचधवलं देिंील धन पधरष्ट्करण 
केलेलं धलिंाण पुन्हा ं वाचलं. या माझ्या अवघ्या साहसाला साहाय्यिभि अवघे िेच आहेि, स्विः 
नामाधनराळे राहभन, माझ्या या लहान प्रयत्नाच ंमोठं कौिुक करण्याची त्याचंी ‘स्स्र्िप्रज्ञाचंी िाषा’ स्स्िधमि 
करणे अन् धवनम्रही! अशा ऋणाचंी शवेटी होिे, िोळ्या मनाच्या सप्िपािाळांि दडवभन ठेवावी अशी, 
सप्िस्वगाच्या उंचीची र्ोर कृिज्ञिा! कुबेरालाही, कल्पना नसलेल्या अशा अनेक ऋणाचंा मी धनी आहे, मी 
ऋणाईि आहे, मी ऋणाईि कुबेर आहे! 
 

— एम्. आर. देि 
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लक्ष्मिरेषेपाशी 
 

आजच्या धवज्ञानयुगाि, पशुवैद्यकाचं्या के्षत्रािही, अनेक अंगोपागंाचंा अभ्यास सुरू आहे. राईएवढ्या 
धवषयावर पवथिप्राय गं्रर् होि आहेि, कालपयिंिच्या ‘उपशािंा’ं आज स्विंत्र शास्त्राच रूप घेिा आहेि, धन 
शोध िर सुरूच आहेि........ 
 

अशा शोधापंैकी नव्यानं प्रकाशाि येणारी पशुवैद्यकाची एक महत्त्वाची शािंा “Zoonoses” ची! 
 

पशुपक्षयािंभन माणसािं येणाऱ्या व माणसानंा जडणाऱ्या अनेक संसगाचे धवधवध अंगानंी अध्ययन व 
अन्वषेण करणारी ही शािंा आहे. 
 

अनेक वषांपासभन अंिराि आिथिेनं जपलं होिं की, या धवषयावर “मराठीधचये नगरीि” 
पुस्िकरूपानं धलहाव.ं िे अंशरूपानं धलहाव.ं िे अंशरूपानं का होईना, आज प्रधसद्ध होिय, या आनंदाि 
पभणानंदाच्या सुिंाि मी आहे असं नव्हे– अंशरूपानं मी म्हणिो त्याच ंकारण “झुनोसेस” च ं धवश्वात्मक 
स्वरूप मला माहीि आहे, अन् माझं मयाधदि धवश्वही मला ज्ञाि आहेच! त्यािही पुस्िकाचे प्रत्यक्ष लेिंन व 
प्रकाशन याि बरीच वषिं गेलीि. माझ्याच वैयस्क्िक अडचणीमुळे िो धवलंब आहे. असो. 
 

हे पुस्िक धवद्वज्जड गं्रर् नाही, क्रधमक पुस्िक नाही िर समाजािील सवथ घरासंाठी एक पधरचायक 
लेिंन आहे. कुठलाही गं्रर्ाचा मुळाबरहुकभ म अनुवाद नाही. िाषािंर नाही िर धवधवध वचेक माधहिीच एक 
शास्त्रीय संके्षपी धववचेन आहे. 
 

सारी हयाि गमावभन शास्त्रज्ञ जे कमाविाि धन जे ऋण समाजास करून जािाि, िे ऋण 
समाजासही समजायला हव.ं धवज्ञानगंगेि, “Eureka” च्या बेहोषीि शास्त्रज्ञ यरे्च्छ डंुबि असिाना, 
ओसंडभन वाहणारा हा गंगौध सवथ वाचकवगापयिंि पोहोचला पाधहजे. आजच्या अमयाद धावत्या जगािं, 
आधण आपल्या ‘अल्प आयुष्ट्याि, “अवघ्याधच शास्त्राचंा करीन अभ्यास” म्हटलं िर माणसाला केवळ 
अशक्यप्राय होईल. 
 

अर्ाि ‘झुनोसेस’ चे हे पधरचायक पुस्िक असावे हाच हेिु होिा. रोगप्रसार व संसगथमागांचा मागोवा 
येिला आहे. माणसाच्या आजाराची लक्षण ंव त्यावर उपचार यावर िर देऊ म्हटलं िर िे माझं के्षत्र नव्हे. 
याि अन्य काही उणीवा असल्यास जरूर कळवाव्याि. माणसाच्या हािभन चुका घडिाि एवढेच 
त्याच्याधवषयीच अचभक सत्य आहे! 
 

वाचकानंा हा धवषय कुिुहलाचा कमी परंिु उपयोगाचा अधधक वाटल्यास आधण पशुवैद्यकीय आधण 
मानवी वैद्यकीय के्षत्रािभन या ‘झुनोसेस्’ साठी स्विंत्र संशोधन व धविाग महाराष्ट्रराज्याि सुरू झाल्यास, 
“क्लेशः फलेन धह पुननथविा ंधवधते्त ।” असं मलाही आनंदाने म्हणिा येईल. 
 

या धवषयाला “मुिंधरि” करण्याच ंपधहलं श्रेय पुणे आकाशवाणीकडे जािंय्! माझे सुहृद श्री. पी. 
वाय् जोशी आधण डॉ. धदनकर श्रोत्री यानंी वारंवार प्रोत्साहन धदले. िसेच माझे स्नेही “सृधष्टज्ञान”चे श्री. 
लेले, धचत्रकार श्री. चदं्रकािं पाटील याचंी बहुमोल मदि धमळाली. साधहत्य संस्कृिी मंडळाचे सधचव श्री. 



 

 

अनुक्रमणिका 

राजाध्यक्ष याचें सदैव सहाय्य धमळि होिे, मानसेवी संपादक श्री. संुठणकर यानंीही पधरश्रम घेिलेि. पुणे 
धवद्यापीठाच्या जयकर गं्रर्ालयाची दालनं माझ्यासाठी िुंली होिी. धकिी जणाचंी, धकिी रीिीने, मदि या 
पुस्िकासाठी लािली! त्या साऱ्याचंा, मी मनोमनी ऋणाईि आहे. गं्रर्पे्ररक, गं्रर्लेिंक िी अव्यक्ि, अनंि 
शस्क्ि......शवेटी मी िर धननाम– “धनधमत्त–मात्र”— 
 
कार्मिकी एकादशी, 

एम्. आर. देि २५–११–१९७४ 
गणेशखिंड, पुणे ७. 
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“एिम् प्रिर्गििम् िक्रम्” 
 

“We are fond of each other, because our ailments are same” —J. Swift. 
 

युधधधष्ठराच्या कुत्र्यापासभन िो मालधकणीच्या ‘अंधक’ि झालेल्या आजच्या Tommy पयिंि, 
‘सेनयोरुियोमथध्ये’ र्ाबंलेल्या रर्ाच्या घोड्यापंासभन िो आजच्या ‘रेस’च्या अश्वधवश्वापयिंि अन् गोकुळाच्या 
त्या धिंल्लारापंासभन िो आजच्या ‘डेअरीज्’पयिंि, प्राण्याचं ंजग, सुधारत्या माणसाच्या गरजेनुसार सुधारिंय्! 
त्याचं्या जािी (Breeds) ठरल्याि, धन हव्या त्या जािींची धनपज वाढलीय, दुधाचे रिीब वाढलेि िशी 
दुििी जनावरं धन त्याचंं दभधही वाढलंय. मासंाच्या मेंढ्या, लोकरीच्या मेंढ्या, िंाण्याच्या कोंबड्या धन 
अधधक अंडी देणाऱ्या कोंबड्या, साराच आलेिं वाढिा आहे; अन् त्या वाढीला उिरिी कमान माहीि नाही. 
 

मनुष्ट्य धन प्राणीजगाच्या संगिीला आिा एक आगळी रंगि आलीय्. प्रीिीच्या गधणिाचे धहशोब जरा 
वगेळे असिाि. परस्पराचं्या साधिध्याि युगं लोटलीि िरी जवळीक अजभन हवीच असिे, धन युगायुगाचंा 
असा एकेक धदवस मोजला िरी वाटिं... िंरं िर असंच वाटिं, हे धदवसाचंं मोजमाप हवं िरी कशाला? 
अशा मोजमापाला न मोजणारं हे साहचयथ आहे. प्राण्याचें धन माणसांचे संबंध इ. स. पभवी ३००० वषांपासभन 
की त्याआधी... ह्याचंा दािंला दािंवा असं म्हणणारे कुणी नाही, िो कुणाला नकोय् इिकं हे प्राणीजग 
आमच्याि एकरूप झालंय्! 
 

गोपींचे (िेव्हाचे) घाट धन घट फुटलेि, िरी िे दुग्ध-स्स्नग्धस्मृिींचे ओघळ अजभनही ओले आहेि. 
गिथमन्र्रा कण्वकन्येस अडधवणारी “गर्मिणी कुणी मृगी” आजही धकत्येक सासरी जाणाऱ्या मृगाक्षींना 
रडविेय्... धन क्रौंचवधानं [“मा धनषाद प्रधिष्ठा ंत्वं अगमः शाश्विी समाः । यत्क्रौंचधमरु्नादेकं अवधधः काममोधहिम् ॥”] स्फुरलेल्या 
रामायणाच्या... पारायणानंिरही प्रश्न उिा राहिो, क्रौंचवधानंच एवढं रामायण का घडलं? 
 

जसं व्याधाच्या धशकारीनं झालेल्या क्रौंचवधानं, हळव्या समवदेनेपोटी रामायण जन्माला आलं, िसं 
आजही एक वेगळं रामायण ियार होिंय... 
 

व्याधाच्या धशकारीनं नव्हे, िर व्याधीला बळी पडलेल्या क्रौंचयुगुलापासभन त्याच घरािील 
जडलेल्या बाधेपासभन झालेल्या बोधाच.ं.. प्राधणसंपकाचं, धन म्हणभन त्याच्यापासभन माणसास येणाऱ्या 
संसगाच ंनवीन शास्त्रीय रामायण आज जन्माला येिंय्!... 
 

प्राणी िर इिके मुके की वेदनाच काय, त्याचंा मृत्यभही त्यानंी मुकेपणािच स्वीकारलाय्. “आम्ही 
मरिोय िे कुठल्या बाधेनं, एवढं िरी बघा हो.” हेच काय, परंिु “आम्ही संपिो, आम्ही जािो” एवढंदेिंील 
सागंिा येि नाही... ह्या वेदनेिच िे अंिधान होिाहेि. 
 

अन् प्राण्याचं्या दुधािुपाच्या, मासंघासाच्या आनंदाि आम्ही इिके बेहोष होिो की, “ठीक, हे कळप 
गेलेि ना, दुसरे कळप आणभ...” 
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अन् ह्या कैफाि, का न कळे, प्राण्याचें रोग माणसानंाही होिाि, ह्या शक्यिेची आशकंाही मनाला 
धशवली नव्हिी! अमृिाबरोबर हलाहल जन्मिं हे ठाऊक होिं, परंिु दुग्धामृिािच मृत्युदायी रोगजंिभ 
असिाि हे नव्हिं माहीि. 
 

“मला कडकडभन िेटभ  दे रे–” म्हणभन (लोिंंडी) िीमाचहंी चभणथ करणाऱ्या धृिराष्ट्राच्या पे्रमळ (!) 
धमठीसारिें हे प्राधणज िंाद्यािािील प्राण्याचं्याच रोगाचे छुपे जंिभ नव्हिे माहीि! 
 

घरािला कुत्रा सुि बसभन िंाईनासा झाला की घरच्यानंा घास जाि नाही, धिर्ं कुत्रा दगावला िर 
अश्रभ नाही र्ाबंायचे; परंिु त्याच धपसाळलेल्या अवस्रे्ि, त्याच रोगाच,ं त्याच मागानं त्याच घरच ं (वा 
शजेारच)ं माणभसही दगावलं िर... कल्पनाच सहन होि नाही ही! 
 

परंिु ही कल्पना नव्हे, रहस्यरंजन नव्हे, िर सत्याच्या अंजनानं िरी उघड्या डोळ्यानंी हे रहस्य 
जाणाव ंकी,— 
 

अशा प्राण्याचं्याच रोगानंी, माणसं केवळ ‘लागली’ नाहीि िर काही रोगानंी लागलीच 
आटोपलीि– देवाघरी गेलीि!... धन अशा दुघथटना अनेक वळेी अनेक धठकाणी घडल्याि ... घडिाहेि ... 
यालाच झुनोसेस (Zoonoses) म्हणिाि! 
 

त्याचं्या िोळ्या, धनरागस डोळ्यािं मभर्मिमंि कारुण्य एकवटभन सारे प्राणी एकच िीक मागिाहेि– 
“अहो, कुठं आमचं साधं सोधशक जीवन अन् कुठं हे िीव्र सासंर्मगक रोग?...वाचवा, ह्या रोगापंासभन 
आम्हालंा वाचवा...” 
 

“Live and let live” हे ित्त्व जर यर्ार्थ होि असेल िर इर्ं... प्राणी जर जीवनाची िीक मागिील 
िर िीही माणसासंाठी...केवळ आमच्यासाठी. 
 

नदी वाहिे िी नागरी जीवनाला ‘जीवन’ देि देि. साधुसंि जगिाि िे अवघ्या धवश्वाची खचिा दभर 
करणाऱ्या खचिनािच...अन् पाळीव प्राण्याचं ं धवश्व जगिं िे साऱ्या िकेुच्या जगाला दोन वळेी दोन 
(सुिंाचे) घास िरधवण्यासाठीच!... 
 

प्राणी स्विः धनदोष आहेि, धन असेच ‘झुनोसेस’च्या जाचािभन मुक्ि ठेवले, धनरोगी राधहले, धन 
वाढवलेि िर धारोष्ट्ण दुधाि, गो-मािेचा पे्रमळ पान्हा पभवथवि आहे. मारल्या गेलेल्या शळे्या-मेंढ्यानंा, 
माणसानंा मासंघास देिाना– स्विः िभक जाळभन बाळाला िरधवणाऱ्या आईचा आनंद आहे. एवढंच नव्हे िर 
ह्या आनंदाच्या पुनःप्रत्ययासाठी धिच्याच हाडामासंाच्या धन मभठिर अधधक मासं घेऊन आलेल्या पुढच्या 
धपढ्या माणसाच्या िकेुपुढं हजर राहिील. अंडी संपिील, िरी कोंबड्या नाही संपायच्या. 
 

अंडी उघडा की ... नव्हे अंडी स्विःच उघडभन, धपल्लं येिाहेि, िी िुमच्याचसाठी ... िुमच्याकडे 
...! ‘एवम् प्रवर्मििम् चक्रम’ धकत्येक वषांपासभन चालभ  आहे धन धकत्येक युगं चालायचयं्! हे कुणी र्ाबंवभ 
म्हटलं िरी र्ाबंणार नाही. परंिु िंरं म्हणजे असं कुणी म्हणणारच नाही....! आिा बदल घडेल िो 
एवढाच की, ‘झुनोसेस’नं जी चक्रगिी मंदावि होिी, त्या ‘झुनोसेस’ची दुष्टचकं्र िेवढी नष्ट होिील. 
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पुन्हा चक्र नव्या वेगानं धफरिच राहील. िे िसं ठेवण्याचा एक अव्यक्ि आदेशच िर नसेल जणभ— 
 

“एवम् प्रवर्मििम् चक्रम् नानुविथयिीह यः । 
अघायुखरधद्रयारामो मोधं पार्थ सजीवधि ॥” 

[गीिा, ३-१६] 
 
ह्या श्लोकाचा? नाही िर धनरर्थक धजणं इर्ं जगायचंय् कुणाला? लािं मोलाचं मानवी आयुष्ट्य असं 
‘झुनोसेस’च्या रुग्णशय्येवर नाही जगणार... नव्हे, िे धजणचं नव्हे, त्यापेक्षा मृत्यभ ...? छेः!— 
 

“अनन्ि आमुची ध्येयासस्क्ि, अनंि अन् आशा ...” अशा मृत्युंजय धनधारापुढं ‘झुनोसेस’चा व्यत्यय 
आम्ही कालत्रयी होऊ देणार नाही ... िर त्याआधी ‘झुनोसेस’चाच अंि होईल! ... ह्या धनियानं आम्ही 
‘झुनोसेस’चा सामना देणार आहोि ... ज्याला सामोरं जायच ंत्याची केवळ िोंडओळिंच नको िर त्याची 
शक्िी, त्याच ंप्राबल्य, त्याचं दौबाल्य, ... सारं ओळिंायला हव!ं 
 

िद्विच, धवघािक ‘झुनोसेस’चा घाि धन धनःपाि करण्यासाठी, त्याचंी साद्यनि हकीगि, माधहिी, 
आवश्यकच. जन्माबरोबर, त्याच ‘झुनोसेस’चा जनक ठरलेल्या वैद्यकाचाही जन्मेधिहासदेिंील इर्ं 
अस्र्ायी होणार नाही. 
 

अस्र्ायी िर नाहीच होणार, परंिु रामायणाइिकाच रघुवशंही धजिका वाचनीय आहे, िसाच 
वैद्यकेधिहासदेिंील इर्ं वाचनीय ठरेल ... ! 
 

☐ 
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िे णदिस....िे णित्र 
 

आधदमानव, मानव असा नव्हिाच. अवस्र्ा धदगंबराची धन वृत्ती धशकारीची. श्वापदाची पावलं 
न्याहाळीि त्याचंी चाहभल घेि धन त्यानंाच हुलकावणी देि त्याला धशकार धमळे. क्षधेुला मासंाची आहुिी 
धमळाली की नजरेच्या अंगाराला धनदे्रची हलकी फंुकर......पुन्हा जाग यावी िी ढोलीजवळच्या प्राण्याचं्या 
आवाजानं खकवा पोटािल्या कोलाहलानं... पुन्हा राकट धन रानटी धशकारी रानािले कोनेकोपरे धफरायचा. 
 

सारं अरण्य त्याचं होिं, अन् िरीदेिंील िे ‘अरण्य’च ना होिं? 
 

मग, चार आधाराच्या खििींवर छप्पर झाकळलं धन माणसाच ं घर ियार झालं, प्रवासाला घोडा 
धमळाला. यज्ञयागाला (िकेुच्याही) ‘अजापुत्र’ धमळाले. “पयं च मे, घृिं च मे” मागणाऱ्या हािानंा गाईनं 
दभध– िभप धदलं... धन धशकारी आिा शिेकरी झाला. 
 

देवानं घरदार धदलं, गुरंढोरं धदली, (हीच त्याचंी संपत्ती) मुलंबाळं धदली. त्यानंा धन त्याला “पुष्टी 
धदली, िुष्टी धदली”......देवानं इिकं धदलं की, काय हव ंहोिं, धकिी हव ंहोिं ह्याची जाणीवही कधी त्याला 
धशवली नाही. मग देवाला अधधक मागायचं िे काय? 
 

िीिीच्या पोटी, आपल्या त्या साऱ्यानंा पोटाशी धरून चार खििींआड लपभन लपवभन िो राहाि होिा. 
दयाळभ देवानं जे धदलं, िे त्यानंच जपावं, सािंाळाव ंम्हणभन देवाची दया िो िाकीि होिा. परंिु ह्या त्याच्या 
आिथ प्रार्थनेिच िो अंिर्महि व्हायचा; कुठल्याशा अचानक आलेल्या रोगराईनं... त्याला जपणारे 
सगेसोयरेही िीच िीच वाट धरायचे.....मृत्यभची वाट! 
 

माणसाच्या िोळ्या मनाला वाटावं, हे असं घडिं िरी कसं? एवढ्या करुणाणथवानं इिकं संुदर जग 
धदलं, जीवन धदलं, िो कसाई होऊन मृत्यभ कसा देईल...? कसा देईल? 
 

नाही, मुळीच नाही; कदाधप शक्य नाही हे! ‘देवाची दृष्टी, अमृिाची वृष्टी’ आहे— ही जी मृत्यभची दृष्ट 
दृष्टी आहे ना, िी ह्याच पापी राक्षसाचंी...... दानवाचंी, नक्कीच; चेटधकणींची,— िभिधपशाच्चाचंी! 
 

रोगाचंी नानाधवध रूपं ही धवधवध नराधम राक्षसाचंीच कुधटल करणी—! िे धदसि नाहीि िरीही 
हविे धफरिाहेि, माश्या आहेि ना, त्याचं्यापेक्षाही ‘अधधक’ आहेि िे [Paracelsus.] .........धदसि नाहीि 
िेच ठीक, धदसलेच िर त्यानंा बघण्याचंही धाडस नाही व्हायच ं माणसाच!ं [Abba Benjamin] प्रत्येक 
रोगाच्या राक्षसाचंी वगेळी नावं— 
 

Ashakku—Consumption—क्षय. 
Namtar—Plague—प्लेग. [बॉधबलोधनयम् नावे.] धन नामोच्चारािच दरारा होिा. 

 
आपल्या बचावासाठी त्या रोगराक्षसाला केवळ शळे्यामेंढ्या, कोंबड्याचं्याच बधलदानाची लाच 

नव्हिी िर वेशीशी क्वधचि धजविं माणभसही पुरला जाई. अशासाठी की, ह्या सार्ीच्या राक्षसानं ह्या बळीच्या 
स्वीकृिीनं िुष्ट व्हाव ं धन गावािच येऊ नये.... परंिु िरीही रोग हटेना, म्हणभन संगीिाच्या साहाय्यानं 



 

 

अनुक्रमणिका 

आराधना केली, िरी ‘ऐकेना’—! रक्ि काढलं, जळवा लावल्याि, चटके धदलेि, फटके मारलेि, की 
अंगाि धशरलेला राक्षस पळभन जाईल म्हणभन........परंिु ह्या कल्पनािंच धकत्येक रोगी बळी पडलेि! 
 

ह्या धन इिर अनेक आटोकाट प्रयत्नानंी रोग जेव्हा आटोक्याि येईना,.... िेव्हा वाटलं की, 
माणसानं केलेल्या पापाबद्दल कोपाधवष्ट झालेल्या देवानं धदलेलं हे प्रायधित्त आहे, अन् हे प्रायधित्त शािं 
धचत्तानं स्वीकाराव ं हेच माणसाचं काम! कुठल्याही डॉक्टरला त्याचं्याधवरुद्ध उपाययोजनेचा कुठलाच 
अधधकार नाही. [Cotton Mathur.] िल्या संिमहंिाच्या पायधुळीनं पावन व्हायच ंएवढाच मागथ. माणभस आिा 
चचथ धन मंधदराचं्या पभजकाचा पुजारी बनला! घोंघावणाऱ्या वाऱ्याच्या गिीि ‘राक्षस’च धाविोय, एवढंच 
नव्हे, स्विःच्या प्रधिध्वनीला राक्षसाचा आवाज मानणाऱ्या ह्या ‘मुक्या धबचाऱ्या’ समाजानं केलेला धकत्येक 
चचथ–देवळाचंा धकिी काळचा घंटानाद हविेच धवरला होिा अन् त्या घंटा यमघंटा (knell) ठरल्या होत्या! 
 

अंगारे, धुपारे नुसिेच धुमसलेि धन काजळलेि. मग ज्योधिषाचें आशीष घेिलेि, त्यानंी धदलेले 
गंडे, िोडे, धागे, सारे बाधंले; िरी सार्ीच्या वणव्याचं गंडािंर काही टळेना. त्या त्या ग्रहाचंी ‘शािंी’ केली, 
ग्रहप्रधिमाचं्या अंगठ्या हािाबोटावंर बाळगल्याि िरी बळावि जाणाऱ्या सार्ी बोटिरही मागं 
हालेनाि........ 
 

त्या काळच्या राजा-महाराजाचंीही मदि घेिली. त्या ‘राजस्पशानं’ [King’s evil = Scrofula = a type of T. 

B. Royal touch राजस्पशाची ही प्रर्ा William Ⅲ नंिर बदं झाली.] िरी रोग हटिील ही कल्पना होिी, पण िी कल्पनाच 
ठरली. काही धनझथराचंं, झऱ्याचं ंधन काही नद्याचं ंपाणी रोगहारक मानलं गेलं, धिर्ं स्नानासाठीच्या गदीिच 
काही हजार बुडभन मेलेि, काहींनी स्नानं केलीि, दानं धदलीि धन दािेही बळी पडलेि. 
 

रोग हटेना, सार् सरेना, पभवी वसलेली गाव ंमात्र ओस धदसायची. 
 

सारे पधवत्र, सारे प्रिावी मानलेले उपाय धनरुपाय ठरले. आसवाचं्या डोळ्यानंी पे्रिकळा झालेली 
नगरी बघावी धन ‘जािस्य धह धु्रवो मृत्युः ।’ ह्या न रुचणाऱ्या सत्याला हंुदक्यानंी होकार द्यावा....उरलेल्या 
चारदोन घरानंी गाव सोडाव ं धन नव्या धठकाणी संसाराचा ‘पुनि हधरः ॐ’ करावा.... सार् ओसरली िर 
पुन्हा जगाव,ं मागील दुःिं धगळभन... जीवदानाच्या आनंदाि नाचाव.ं...नवीन जीव याविे, धन ऋिुचक्राच्या 
भ्रमंिीि पभवथजाचं्या त्याच त्याच पुसटश्या चाकोऱ्यावंरून जीवन व्यिीि कराव.ं.. साि धचरंजीव वाराचं्या 
फेऱ्याि िेच पाढे त्याच िालासुराि आळवाव.े.. ‘नेमेधच येणाऱ्या पावसाळ्या’ि काही िरी पेरावं, धपकेल िे 
िंावं, नाहीच धपकलं िर कंदमुळं....नाही िर पोटच्या मायेनं वाढवलेल्या दारापुढच्या गुराढोरानंा ओल्या 
आसवानंी पोटाि धगळाव.ं...... 
 

परंिु कधी-कधी िर काल साजेंला चरून आलेली जनावरं सकाळी दगावलेली धदसि; अन् काय 
होिंय हे कळायच्या आिच कळपही त्या रोगानं लागलेला धदसे. आिथ हंबरड्यािं रवरं् धवसरायचेि. काल 
सार् देणारा कुत्रा वाऱ्याच्या वगेाि, लाळ गाळीि, सैरावैरा धावे, धदसेल िे चावीि सुटे... दाराशी 
असलेल्या गुरावंरचे रोग घरािही आलेि— घरिर वावरणारे उंदीर पटापट मरि होिे, धन र्ोड्याच 
धदवसािं माणसािंही ह्या सार्ीनं हाहाःकार केला होिा, – एकदा नव्हे, अनेकदा! 
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गुरानंा जोपासलं, िे त्याचं्या दुधािुपासाठी, मासंासाठी, पण हे काय? प्रवासासाठीचा घोडा 
यमाच्या दाराशी का र्ाबंिो? इमानी कुत्रा मालकालाच का ‘धपसाळभन’ सोडिो...? गजाननाच ं वाहन 
मृत्यभच ंवाहन का ठरिं? 
 

ह्या धन अशा अनेक प्रश्नमाधलकानंी अज्ञानान्धारािील जग अधधकच त्रस्ि झालं होिं. हे गौप्य आहे 
िरी काय—? हे शाप का आहेि? शाप आहेि िर का? ह्या सार्ी का? हे रोग का? आमच्या िोंडचा घास 
ओढणारे व प्रसंगी आमचाही घास धगळणारे हे राक्षस कोण? हे िस्मासभर कोण? हे बकासभर कोण? 
 

सारेच हे प्रश्न धवचारीि होिे; उत्तर कोण देणार? 
 

जन्म गेला, िरी जन्ममृत्यभचं रहस्य कुणाला कळलं नव्हिं. कळावं ही कळकळही जागली नव्हिी. 
कुठल्याही दगडाला देवपणाचा शेंदभर फासभन रक्िमासंाचा नैवदे्य देऊन िंभष करण्याच्या प्रयत्नाि स्विःच 
दगड झालेल्या मनावरचे, पभवथसंस्काराचें ‘धशला’लेिं पुसटलेि, िरी कुणी धवसरि नव्हिं. 
 

िेच संस्कर, न धवसरिा, आठवभन आचारािं आणले िरी ह्या आधीव्याधींचा ओघ पसरिच होिा. 
रोगापासभन बचाव व्हावा म्हणभन जीव मुठीि धरून पळणाऱ्या जनिेनं, नव्या वस्िींना सार्ीच्या मगरधमठीि 
धदलं होिं. मेलेल्यानंा मभठमािी देण्यापलीकडे जगणाराचं्या हािाि काही नव्हिं– असणार िरी कसं? 
 

अशरीधरणीच्या आजे्ञि जगणाऱ्या जगाला शरीर काय आहे, त्याच ंकाही शास्त्र असिं,– ही कल्पना 
िरी का यावी? 
 

“Master has spoken” (Magister dik shit) ह्यापलीकडे िे काही बोलि नव्हिे; नव्हे दुसरं 
कुणी काही बोललं, अन् िे सत्य असलंही, िरी िे सत्य आहे हे मानायला िे ियार नव्हिे. ‘Master’ नं 
साधंगिलेल्या ज्ञानाधवरुद्ध बोलणाऱ्या व्यक्िींना वादंगाची िंडाजंगी होिी, कारावास होिा, इिकंच नव्हे 
िर जळिी धचिा होिी! 
 

िरीही ह्या स्िराला न जुमानिा, ह्याच स्िरािंभन, मंत्रजागर धन यज्ञयाग फोल ठरधवणारे, 
कंुडलीच्या गधणिािंभन केवळ शभन्याच्या अंधाराचं वैफल्य दािंधवणारे, अन् नवीन गधणिाला, नवीन 
ग्रहिाऱ्यानंा जन्म देणारे नवीन वैद्यकीय मंत्राचें एडवडथ जेनर धन लुई पािरसारिें उद्गािे उदयास येि 
होिे....नवीन जग, नव्या धवज्ञानाला स्वीकारण्यास आिा धसद्ध होि होिं. कौिुकानं, शोध धन शोधकानंा 
उराशी कवटाळभन, डोक्यावर धरून नाचण्यासाठी– होय, डोक्यावर धरून नाचण्यासाठी! 
 

जन्मजाि शोधकाचंी जाि धनराळी! जगाि राहभनही जगावगेळी, अन् वगेळं जग धनर्ममणाऱ्या 
धवश्वाधमत्राच्या धजद्दीशी मतै्री करणारी...! जे साधं धदसिं, िी त्याचंी साधना, ठरिे धन सामान्यानंा जे 
समजेना, साधेना, िी त्याचंी साध्य ंठरिाि... धजर्ं साऱ्यानंा अंधार धदसिो धिर्ं त्याचं्या नजरेला वगेळीच 
धार येिे,– अंधाराला कापभन जाणारी! ज्या प्रकाशाि आम्ही चालिो िो, त्याचं्या प्रकाशवगेाच्याही पुढं 
धावणाऱ्या, त्याचं्या दृधष्टिेजाचा! अन् आम्ही “हा सभयथ हा जयद्रर्” पाहिो िो त्याचं्याच िास्वरिेनं!! 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशाच िेजाळत्या वैद्यकीय शास्त्रज्ञाचं्या मोधहनीनं मायामोहाच ं िस्म झालं– अंधश्रदे्धच्या 
‘काव्या’िलं भ्रामक आधण भ्रधमष्टाच ं धवश्व ओसरलं, अन् कल्पनाधवलासाि पभजलेल्या ‘कैलासा’आधी, 
आपण जगिो त्या परृ्थवीवरल्या प्रश्नाचं्या गुंिागुंिीच ंआकलन झालं; िी उकलली गेली, धन उत्तराच्या 
ओघाि रूढींचे फत्तर ढासळलेि. चमथचक्षभंच्या नजरेपुढच ंकािड्याच ंआवरण दभर झालं! माणभस िोच होिा, 
परंिु शेंदभर फासलेल्या फत्तरापुढं बसल्यानं आजवर हरवलेला देव, त्याला स्विःमध्ये गवसि होिा. आिा 
िो कस्िुरीमृगासारिंा वडेाधपसा धावणार नव्हिा, धन राजस्पशासाठी मलै न् मैल चालणार नव्हिा. कारण 
त्याच्याच राजस हािाि वैद्यकीय ज्ञानाचा परीस त्याला गवसला होिा, अन् मािीमोलानं मािीि न धमळिा, 
हे मानवी धन पशुधवश्व, प्रगिीच्या बेहोषीि, सुिंाच्या धवश्वासाि जगणार होिं... 
 

हीच पधरसधकमया आिा क्रमाक्रमानं बघभ या. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

“मूिी लहान – भीिी महान” 
 

पाचव्या शिकािील एका धवद्वानानं [Jason Prantensis, quoted by Gordon] ‘रोग हे राक्षस आहेि’ हा 
धसद्धान्ि सागंिाना म्हटलं होिं, “हे न धदसणारे राक्षस सहजपण ं शरीराि प्रवशेिाि, आिड्यानंा पीळ 
पडिाि......शरीराचा नाश करिाि.” 
 

त्यानं ह्या रोगकारक शक्िीला राक्षस म्हटलं एवढंच! परंिु त्याची ही कल्पना मभलिः मुळीच 
चुकीची नव्हिी. 
 

(१) िे आधी शरीराि नसिाि, परंिु बाहेरून रोगजन्य संख्येनं प्रवशेिाि. 
(२) िे डोळ्यानंा धदसि नाहीि. 

 
ह्या कल्पना आजही मान्य आहेि. फक्ि त्या राक्षसानंा ‘रोगजंिभ’ म्हणिो आम्ही! 

 
रोगजंिभ धदसि नाहीि, परंिु िे आम्हालंा त्रस्ि करिाि, मारिाि, त्या अर्ी िे इर्ंच कुठं िरी 

आहेि; आमच्या धनत्याच्या दृष्टीला नसिील धदसि िर दृष्टी िीक्षण करायला हवी. अन् ही शुक्राचायांची 
िीक्षण दृष्टी धदली प्रर्म िी ‘अँर्नी व्हान् धलव्हाहुएक’ (Anthony Von Leeu wen hoek) ह्या ‘डच’ 
शास्त्रज्ञानं. साकळलेल्या पजथन्यजल....र्ेंबानंा काही खिगाचं्या साहाय्यानं बघिाना त्याला धदसलं की, 
काही ‘जीव’ त्याि हालिाहेि......त्या हालचालीि एका आनंद-ऊमीि िो िर उिा र्रर्रला, (अन् 
जगाला नवी ‘हालचाल’ धमळाली; त्याच त्याच्या खिगाचं्या प्रार्धमक सभक्षमदशथकाची पधरणिी आज धवद्युदणु-
अण्वीक्षा [Electron microscope.] पयिंि झालीय–!) धलव्हन् हुएकच्या शोधानं आणिंीही एक फायदा झाला िो 
हा की, त्या शोधासमविे ‘पािर’च्या प्रायोधगक फलधनष्ट्पत्तीनं, त्याआधी प्रचधलि असलेला ‘स्वयंिभ 
सृजना’चा (Theory of spontaneous generation) [जीवाची उत्पत्ती धनजीव वस्िभपासभन (कुजकं मासं) आपोआपच होिे हा 

वाद.] धसद्धान्ि पार धवलयाला गेला ह्याच काळाि. (इ. स. १८३५.) 
 

स्विःला दृधष्टदोष असभनही, जगाचा दृधष्टदोष घालधवणाऱ्या ॲगोस्स्िनो बासीनं Agostino Bassi) 
कवकवगीय ‘कॅल  धसनो’ — ‘Silkworm disease’ ह्यावर संशोधन करून सार् धन संसगथ ह्याचं्या संगिीस 
रोगजंिभंचाच अदृश्य परंिु अिेद्य असा ‘शाधपि दुवा’ आहे हे सुचवभन, सासंर्मगक रोग होिाि कसे ह्याचा पाया 
घािला. हेनलेनं त्याला पुष्टी धदली. 
 

रॉबटथ कॉक नं संसगाधवषयी पाच महत्त्वाचे धसद्धान्ि साधंगिले.¹ त्याच वळेी लुई पािर सासंर्मगक 
रोगाधवषयी मभलगामी धन महत्त्वाच्या रेबीज, धन ॲन्रॅक्स् ह्याच्या प्रधिबधंक लसी शोधीि होिा. शोधिा 
शोधिा त्याचं्यािोविी एक जागधिक कीर्मि-वलय केव्हा प्रकाशमान झालं हे त्याचं्याही लक्षाि आलं नाही. 
मेरी लॉरेन्ट (Mary Laurent) ला त्याच्या पत्नीला, आत्मधवश्वासानं “I will lead you to fame” असं 
म्हणणाऱ्या (लुई) पािरनं कीर्मि धशिंरावर धवराजमान िर केलंच धन जगापुढं अधधक आरोग्याचा, 
दीघायुषी मागथ प्रकाधशि केला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याच प्रकाधशि मागाची वाटचाल करिा करिा एकेक नवीन जंिभचा शोध होई, धन प्रत्येकाच्या 
परस्पराशंी साम्य–िेदाच्या सीमा सुधनधिि होि. माणभस इर्भन धिर्भन एक आहे, अन् िरीही प्रत्येक माणभस 
वगेळा आहे....वगेळा आहे िो कसा, त्याच प्रकारं त्या त्या जंिभंची गुणवैधशष्ट्ये प्रकट होि होिी. 
 

प्रत्येक जीवाणभला नाव आहे, जाि आहे, कुटंुब आहे, पधरवार आहे! रोगजंिभ एक कोषी असले िरी 
त्यानंाही जीवन आहे; जीवनावश्यक सवथच धक्रया एकाच कोषामाफथ ि होि असल्या िरी सवथ धक्रया यर्ासागं 
होिाि, एवढंच नव्हे िर परक्यापोखशदा....प्राण्याच्या कोशाशंी जमवभन घेण्याचं ह्या परििृ वृत्तीच्या पेशींना 
अगदी सहज साधलंय! लाचारीनं घराि धशरून, घरच्यासारिंं वागभन, घरच्या व्यक्िींनाच घराला पारिंं 
करून घराबाहेर घालधवणाऱ्या पाहुण्यासारख्या ह्या पर जािीधवषयी अधधक बोलिाना ‘धर्ओबाल्ड स्स्मर्’ 
(Theobald Smith) च्या धवधानाचा उल्लेिं अवश्यमेव वाटिो... 
 

(१) िे नवीन प्राण्यािं प्रवशेिाि, एवढंच नव्हे िर 
(२) धिर्ं प्रजनन करिाि. 
(३) साित्यासाठी रोग्याच्या मलमभत्र, कफश्वासादी उत्सजथनाद्वारा बाहेर येऊन. 
(४) नवीन प्राणी धमळेिो बाहेरील वािावरणाि, पधरस्स्र्िीि जगभ शकिाि. 
(५) काही काही जंिभ (धरकेट धशया, व्हायरसेस) डास, धपसवा, उवा ह्याचं्या पायानंी, सोंडेनं— 

 
नव्या व्यक्िींच्या शरीरािं प्रवशेभन साित्य धटकधविाि. व्यक्िीच नव्हे िर गाई, बलै, म्हशी, रेडे, घोडे, 
शळे्या, मेंढ्या, कुते्र, माजंर, डुक्कर, उंट, हत्ती, ससा, धमधनधपग्स, कोंबड्या, बदकं, पोपट इ. इ. 
माणसाळलेल्या प्राण्याचंाही िे सरास वापर करिाि. आधण असा वापर करिाना अनेक रोगाचं्या अनेकदा 
सार्ी उद्भवल्याि : “Infectious disease is a manifestation of successful parasitism” ह्या 
‘स्स्मर्’च्या वाक्याची यर्ार्थिा पटिे! अर्ाि हे परिृिाचं्या दृष्टीनं ठीक. परंिु अशा प्राण्याचं्या सार्ीनं 
धकत्येक कळपाचंी, धकत्येक प्राधणसमभहाचंी वािाहि झालेली आहे.— धशवाय पभवथशिकािही ह्या प्राण्याचं्या 
आधीव्याधींच्या माणसास होणाऱ्या बाधेची अंधुकशी िरी कल्पना होिी असं वाटिं. उदाहरणार्थ िंालील 
काव्यपकं्िी 
 

(1) On mules and dogs, the infection first began And last the vengeful arrows fixed in 
man 

— Homer’s Iliad. 
 

(2) For, all Plagues which earth and air had brooded, first on inferior creatures tried 
their force and last they seized on man. — Dryden 

 
अशा ‘लहान मभिी धन महान् िीिी’च्या ह्या सभक्षमजंिभंना संहारक शक्िी आहे, धन अदृश्य अशी गिी 

आहे. ह्या गिीला वेळीच लगाम नाही घािले िर धडगि नव्हिी– दुगथिीच होिी. धन म्हणभन जेनर, पािर 
आदी शास्त्रज्ञानंी (मनुष्ट्यप्राणाचं्या) धन प्राण्याचं्याही रक्षणासाठी नवी संजीवनी जगापुढं आणली होिी. 
कारण “जनावरं मेलीि, मरेनाि का, जनावरंच िी–” ही पाशवी वृत्ती माणसास कधीही धशवली नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अश्मयुगापासभन िो अणुयुगापयिंिच्या संस्कृिीवर ह्या मुक्या प्राण्याचं्या अनंि त्यागाचे ठसे आहेि. 
माणसाच्या संसाराचं ंओझं आपल्या अंगािंादं्यावर बाळगलं धन माणसाच्या मनाला धवज्ञानासाठी धन अधधक 
ज्ञानासाठी वळे, सवड धन शक्िी धदली. स्विः िक्षय, िंाद्य झालेि, धन धवकासेच्छभ  बुद्धीला पोसलं, 
जोपासलं, स्विःचा जीव धदला, धन वैद्यकीय प्रयोगज्ञानानं माणसाच ंजीवनमान वाढवलं. 
 

माणसाचं्या धन प्राण्याचं्या संगिीची ही कहाणी जरी पुराणी आहे िरी आजही त्याच जागृि िावनानंी 
नवीन आहे, िाजी आहे, िजेलदार आहे. 
 

“जृम्िस्व दन्िस्िे गणधयष्ट्याधम” अशा धनिथय परंिु धनरागस (कौिुकाच्या) बोलाचे, –धचमण्या 
‘िरिा’चे हाि आज नसले िरी पाळीव प्राण्यािं प्रर्म घराशी आलेल्या कुत्र्याला कुरवाळणारे धकत्येक 
बालक जगिर आहेि. माणसाच्या ह्या पधहल्या धमत्राचंी मतै्री आजही वरच्या दजाची आहे. घोडदौडीच ंव 
घोडदौडीमागं (धावणाऱ्या) धवश्वाची शक्िी गाई-म्हशींच्या दुधाि, शळे्यामेंढ्याचं्या मासंाि आहे.... 
धकत्येक शिकापंासभन, वृषिानंी ‘कृधषप्रधान’ देशाच्या उदरिरणाची धुरा आपल्या मानेवर घेिली आहे. 
 

अशा दैनंधदन जीवनाशी आजवर धनगधडि झालेल्या पशुधवश्वाचा आजार का नाही माणसाला बेजार 
करणार? गोठे सुने झालेि, िबेले धरिे झालेि, िर प्रासंधगक आर्मर्क धन हार्मदक दृष्ट्या होणारे नुकसान 
अिोनाि आहे; हे मान्य आहे.... परंिु हे का मान्य आहे?... कारण हे साऱ्यानंा माधहिीच ंआहे, पधरचयाचं 
आहे. 
 

ह्या साऱ्या नुकसानीि आजवर माहीि नसलेल्या एका मुद्द्याची िर घािली िर िीही चटकन 
पटण्यासारिंी आहे. एवढंच नव्हे िर िो मुद्दा ह्या साऱ्या आजवरच्या पधरधचि मुद्द्यांपेक्षाही मोलाचा धन 
आगळ्या धजव्हाळ्याचा आहे! 
 

आधण िो म्हणजे, –नुकत्याच जागधिक आरोग्यसंस्रे्ने आवजभथन साधंगिलेल्या “झुनोसेस”चा! 
 

मभक प्राण्याचं्या संगिीमुळं, प्राण्याचेंच, परंिु माणसािं होणारे सासंर्मगक रोग, म्हणजे ‘झुनोसेस्!’ 
 

ह्या रोगाधवषयीचा धोका बोलका करण्याच ंकायथ ह्या जागधिक आरोग्यसंस्रे्नं केलंय. प्राण्याचं्या 
माणसािं होणाऱ्या संसगाची संख्या आिा दोनशपेेक्षाही अधधक आहे. अशा सार्ींचा वळेीच प्रधिबंध व्हावा 
ह्यासाठी प्रधिपादन केलं...याला प्रधिसाद प्रत्येक कोपऱ्यािभन, प्रत्येकानं धदला पाधहजे. 
 

परंिु प्रधिसाद देणार िरी कोण? कसा?— केव्हा?— 
 

धदलेल्या ‘झुनोसेस’च्या सादाधवषयी पभणथपणे ‘दाद’ घेण्यासाठी प्रर्म बघभ या िर ‘झुनोसेस’ची िी 
प्राधिधनधधक यादी! 
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जीिािुजन्य रोग (Bacterial diseases) 
 
अनुक्रम रोगािे नाि रोगकारक जीिािू ससंगगसबंंणिि प्रािी 

१. ॲन्रॅक्स (काळपुडी, 
प्लीहास्वर) 

रोगकारक जीवाणभ सारे सस्िन प्राणी (गाई, घोडे, शळे्या, मेंढ्या 
इ.) 

२. प्लेग रोगकारक जीवाणभ उंदीर धन कृदंधि प्राणी 
२. अ पािुरेला ससंगथ रोगकारक जीवाणभ कृदंिी प्राणी. 
३. युलारेधमया रोगकारक जीवाणभ कृदंिी प्राणी (िंारी, धबव्हर, ससे इ.) 
४. क्षय (राजयक्षमा) चार जािींचे जीवाणभ गाई, कुते्र, डुक्कर, शळे्या, मेंढ्या, घोडे, पक्षी, 

इ. 
५. ब्रुधसल्लोधसस् िीन जािींचे जीवाणभ गाई, कुते्र, डुक्कर, शळे्या, मेंढ्या, घोडे, पक्षी, 

इ. 
६. ग्लँडसथ जीवाणभ एकिुंरी प्राणी (घोडे, िेंचर, गाढव) 
७. धलस्टेधरयोधसस् जीवाणभ कृदंिी प्राणी, डुक्कर, गाई, शळे्या 
८. लेप्टोस्पायरोधसस् (सासंर्मगक 

कावीळ) 
जीवाणभ कृदंिी, डुकरे, कुते्र, गाई, इ. 

९. प्रत्याविी ज्वर (धरलॅस्प्सगं 
फीव्हर) 

जीवाणभ कृदंिी प्राणी. 

१०. अरुणचमथ (इधरसेपेलास्) जीवाणभ डुक्कर, कोंबडे, टकी, घोडे 
११. स्व्हब्रीओधसस् जीवाणभ गाई, मेंढ्या 
१२. मभषकदंशज्वर जीवाणभ उंदीर, माजंर 
१३. व्हॅवरधहल  फीव्हर जीवाणभ उंदीर, िंारी, गाई इ. 
१४. अिधवषार जीवाणभ गाई, डुक्कर, कुते्र, माजंर, मेंढ्या, उंदीर, इ. 

इ. 
 

णिषािुजन्य रोग (Viral diseases) 
 
१. कीटकििृ मस्स्िष्ट्क कोप 

(Arthropod borne 
encephalitides स्र्लपरत्व े
७–८ प्रकार) 

त्या त्या प्रकारचे 
धवषाणभ 

पक्षीगण, घोडे, मेंढ्या 

२. गाईच्या देवी धवषाणभ गाई 
३. अश्ववगथ सासरं्मगक रक्िक्षय 

Equine infectious anaemia 
धवषाणभ अश्ववगीय प्राणी 

४. Lymphoeytic 
Choreomenigitis 

धवषाणभ उंदीर, कुते्र, वानर 

५. लाळिुंरकुि धन अन्य मुिंदाह (त्या त्या प्रकारचे) रवरं्ी प्राणी, (गाई, म्हशी, शळे्या, मेंढ्या) धन 
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डुक्कर, घोडे 
६. राणीिेंि (त्या त्या प्रकारचे) कोंबडी, पक्षीगण, माजंर, वासरे 
७. धसटाकोधसस् (त्या त्या प्रकारचे) पाळीव पक्षी (पोपट, मनैा इ. इ.) 
८. रेधबज (त्या त्या प्रकारचे) कुते्र, माजंरे, लाबें्र, वटवाघुळ इ. 
९. धरफ्टव्हॅली फीव्हर (त्या त्या प्रकारचे) मेंढी, गाई, गुरं. 
१०. पीिज्वर (त्या त्या प्रकारचे) वानर धन वन्य प्राणी 
 

णरकेिणशयाजन्य रोग (Rickettsial diseases) 
 
१. बोटोन्युइस ज्वर धरकेट धशया कुते्र. 
२. टायफस (दोन प्रकारचा) धरकेट धशया कंृदिी प्राणी. 
३. ‘क्यु’–ज्वर (Q–fever) धरकेट धशया गाई, शळे्या, मेंढ्या इ. 
४. पािालपृषत् ज्वर (Rocky 

Mountain Spotted Fever) 
धरकेट धशया कृदंिी प्राणी, कुत्रा. 

५. धरकेट धशयाजन्य देवी धरकेट धशया उंदीर. 
६. दधक्षण आधिकीय धपसवाजन्य 

रोग 
धरकेट धशया कुते्र. 

७. शुशुगामुशी धरकेट धशया कृदंिी प्राणी. 
 
 
 

परभृिजन्य रोग (Parasitic diseases) 
(Ⅰ) एककोधशन् (Protozoa) 
१. अधमबाचा अधिसार अधमबा कृत्रा, वानर (अगदी िुरळक प्रमाणाि) 

मुख्यिः माणसािंभन माणसािं. 
२. बेल कोलाय् Bal coli डुक्कर 
३. धलश  माधनयॉधसस् िीन जािींचे कुते्र, माजंर, कंृदिी 
४. सुषुस्प्ि रोग दोन जािींचे वन्य धशकारी प्राणी, रवरं्ी प्राणी, हधरण 
५. ‘चगॅ स’चा रोग एककोधशन् माजंर, कुते्र, कंृदिी, वानर इ. 
(Ⅱ) चपटे कृमीचे रोग (Trematodes) 
 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) फॅधशओधलयॅधसस् रवरं्ी प्राणी 
 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) इकायनोस्टोमा जाि कुत्रा, बदक 
 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) गसॅ्रोधडस्कस 

होधमधनस् 
डुक्कर, उंदीर 

 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) पॅरॅगोधनमस् 
वसे्टरमनाय् 

कुत्रा, माजंर, डुक्कर, कंृदिी 
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 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) धसस्टोसोम्स् रवरं्ी प्राणी, डुक्कर, कुत्रा, माजंर 
 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) डायक्रोधसधलयम् 

डेस्न्िधटकम् 
रवरं्ी धन अश्ववगीय प्राणी 

 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) क्लोनार्मकस् 
सायनोस्न्सस् 

कुते्र, माजंर, डुक्कर 

 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) ऑधपस्र्ार्मकस 
फेधलधनयस् 

माजंर, कुत्रा 

 चपटे कृमीचे रोग (जन्ि ससंगथ) हेधटरोफाइस, 
हेधटरोफाइस 

माजंर, कुत्रा 

(Ⅲ) पट्टी कृमी (जंिससंगथ) हायधमनोलोस्प्सस् 
नाना 

उंदीर, घुशी 

 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) स्परगनॅम् मनॅ्सोनाय् उंदीर, माजंर 
 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) डायधफलोब्रोधरयम् 

लॅटम् 
मासे धन मासंाशनी प्राणी 

 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) धटधनया सोधलयम् डुक्कर 
 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) धटधनया सधॅजनेटा गायी 
 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) डायपायधलधडयम् 

कनायनम् 
कुत्रा, माजंर 

 पट्टी कृमी (जंिससंगथ) इकायनोकोकस् 
गॅ्रन्युलोसस् 

कुत्रा धन रवरं्ी प्राणी 

(Ⅳ) गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) रायधकनेला 
स्पायरॅधलस् 

डुक्कर, कंृदिी, मासंाशनी प्राणी 

 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) अन्कायलोस्टोमा कुत्रा, माजंर 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) कॅधपलेधरया धहपॅधटका कंृदिी, कुत्रा, वानर 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) डायाक्टोफाइम् धरनेल कुत्रा, मासा, सस्िन प्राणी 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) गॉर्ोस्टोमा 

स्स्पधनजेरम् 
कंृदिी प्राणी 

 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) मेटॅस्रागंायलस् एप्राय् डुक्कर 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) टॉक्सोकेरा जाि कुत्रा, माजंर 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) रायको. कोलंबी 

फार्ममस् 
सस्िन प्राणी 

 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) खलग वचॅ्युला धसरॅटा कुत्रा धन इिर प्राणी 
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) लोआ लोआ  
 गोलाकार जन्ि (जंिससंगथ) नारू कुत्रा घोडा 
(Ⅴ) सस्न्धपादवगथ 
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किकजन्य रोग (Fungal diseases) 
१. व्यापक लॅधसकासभज (Epi. 

Lymphangitis) 
कवक अश्ववगीय रोग 

२. गजकणथ कवक घोडे, गाई, गुरे, माजंर 
३. ॲस्परधजलोधसस् कवक कुते्र, माजंर, कोंबडे 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
जीिािुजन्य रोग 

(Bacterial diseases) 
 

१. जीिािंूच्या जगाि (पणरिय) 
२. ॲन्रॅक्स 
३. आभासी ज्िर (प्लेग) 
४. ट्युलारेणमया 
५. िय (T. B.) 
६. दोलािल ज्िर (बु्रसेल्लोणसस्) 
७. अश्वगं्रणथरोग (ग्लॅन्डसग) 
८. सांसर्गगक कािीळ (लेप्टोस्पायारोणसस) 
९. अरुििमगरोग 
१०. स्व्हणब्रओणसस् 
११. मूषकदंशज्िर (दोन प्रकारिा) 
१२. णलस्िेणरओणसस 
१३. प्रत्याििी ज्िर 
१४. परीणििािं अन्न (Food Poisoning) 
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जीिािंूच्या जगाि 
 

“Sperms make life, germs mar it. Yesterday they (germs) were invisible but now they 
are neither invisible nor at all invisible—” 
 

जसं जग धदसिं िसं िे नसिं, असं म्हणिाि. म्हणजे त्यापेक्षा वगेळं असिं. िसंच जसं धजिकं जग 
धदसिं िेवढंच जग असिं, असंही नाही. आपण कुठवर बघभ शकिो, धकिी धजज्ञासेनं बघिो–त्यावर 
आपल्या जगाच्या मयादा ठरिाि. धदसिं िे जग संुदर आहे, धन अजभन बघायचयं् िे जग िसंच संुदर नसेल 
िरच नवल! 
 

सभक्षमदशथक यंत्रानं जसंजसं हे सभक्षम जंिभंच ं जग चक्षभंच्या कके्षि येऊ लागलं िसिशी एक एक 
जंिुधवषयाची माधहिी – अनेक प्रकारची माधहिी – एकधत्रि होि गेली. प्रायोधगक पधरणामावंरून काही 
अनुमानं काढली गेलीि, परंिु एकाला पटलं िरी साऱ्यानंा त्या एकानं साधंगिलेल्या प्रयोगाच ं अनुमान 
साधार पटायला हवं; िरच िे सवथमान्य होिं, धन सामान्यापंयिंि धसद्धान्िाच्या स्वरूपाि माडंलं जािं, मानलं 
जािं! त्या त्या जंिभधवषयीच ंधवश्लेषण एकेक शोधक करीि होिा, त्यावर सदोष– धनदोष टीका होिच असे. 
िावभन सुलािंभन धनघालेल्या शोधाला मान्यिाही िशीच धमळायची. सत्यशोधकाला स्िुधिसुमनाचंा वषाव 
होिा िर िंोटा ठरलेल्या शोधाची नोंद ह्याचसाठी होिी की– ह्या रस्त्याला कुणी शहाण्यानं जाऊ नये. 
 

आमच्याच पाठीशी लागभन, आम्हालंाच िईुसपाट करणाऱ्या, धन असा पाठधशवणीचा िंेळ 
िंेळणाऱ्या ह्या सभक्षम (जंिभ) जगाचा, वैद्यकाच ंजग, कुशाग्रबुद्धीनं धन अजेय धजद्दीनं, सभक्षमदशथकाची खिगं 
घेऊन पाठपुरावा करीि होिं! इिकं पाठीशी लागल्यावर, जंिभ धदसल्याचा पुरावा एक काय अनेक लािि 
होिे. (सभक्षमदशथक) खिगाच्या सहस्त्रगुधणि दृधष्टशक्िीनं काही सहस्त्राशं धमधलमीटरचे हे जंिभ नजरेि येि 
होिे. सायंकाळी िारका पाहिाना, “ही पधहली, ही दुसरी, ही धिसरी– आिा धकिी िरी िविाली” असे 
सहजोद्गार बाहेर पडाविे, िसंच ह्या जंिभंच ंझालं! आलेि कुठभन एवढे? िंरं म्हणजे िे होिेच. आम्ही नवी 
दृष्टी घेऊन धिर्ं आलो, िेव्हा पभवी जे अदृश्य होिे िेच आिा धदसलेि. 
 

िारे धिर्ंच असिाि; त्यानंा बघण्याच्या धंुद ‘िारे’िच िे धदसिाि, अंधारािदेिंील! अंधाराि 
प्रकाश ध्येय-िाऱ्याचंाच असिो; कारण त्याचंी प्राप्िी हेच अिीव धन अंधिम आनंदाचे क्षण 
ठरिाि!....िोविालच्या धवज्ञानाच्या अंधाराि जंिुशोधकाच्या (ध्यास घेिलेल्या) नजरेला अनेक जंिभ 
धदसलेि...... 
 

कॉलऱ्याच्या सार्ी १७ व्या शिकापासभन धवशषे होत्या. अपधरधमि हानीपुढं मान िुकधवलेले अश्रभ 
िेवढे धदसायचे...वदेनेचे; परंिु धवफल! त्या पाणावल्या नजरेकडे बघायच ं िरी बघवि नव्हिं. िरी ह्या 
दुःिंाश्रभंच्या उगमाची जागा शोधायची होिी. रॉबटथ ‘स्नो’ (Robert Snow) यानं लंडनमधील 
कॉलऱ्याधवषयी धलधहिाना साधंगिलं होिं (१८४९) की, कॉलरा हा ‘जलवाधहि’ आहे. म्हणजे कॉलरा धन 
धपण्याच ं पाणी ह्याचंा अधि घधनष्ट संबंध आहे. म्हणभन ही अधनष्ट सार्...परंिु त्याच ं हे धवधान त्या काळी 
इिकं मानलं गेलं नाही. रॉबटथ कॉक नं कॉलऱ्याचे जंिभ दािंधवले (१८८३), िेव्हा ह्याची िंात्री झाली. 
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कॉलऱ्याचे जंिभ धदसलेि, ॲन्रॅक्सचे धदसलेि (१८५५ – पॉलेन्डरला), १८६५ मध्ये डॅवेन 
(Davaine) ला धदसलेि, िरी धनधिि घोषणा रॉ. कॉकची (१८७६) ची होिी. 
 

क्षयाचे जंिभ धदसले रॉ. काक लाच १८८२ ि; प्लेगचे धदसलेि अनेकानंा धन ए. येरधसन् ला (A. 
Yersin) (१८९४); धन अशा िऱ्हेनं — मग टायफॉइडचे जंिभ, साल  मोनेला, बु्रसेल्ला अशा अनेक जंिभंची रीघ 
लागली, धन शोध इर्ं संपले नाहीि िर िंरं म्हणजे इर्ंच िे सुरू झाले. 
 

हे जंिभ धदसिाि, त्याचं ं जीवन कशावर आधाधरि आहे? शरीराि त्याचंी वाढ होिे िी कशी? 
कशामुळं? प्रयोगशाळेि हे जंिभ वाढधविा येिील का? कुठल्या द्रव्यावर—? रोगजन्यशक्िी आहे िी 
कशाि—? िी नाहीशी होईल का? त्यानंा मारक शक्िी, रसायनं, ‘संजीवनी’ काही आहेि का? कुठली? 
 

आदी अनेक प्रश्न धवचारून स्विःच त्याचंी उत्तरं शोधिा शोधिा एक स्विंत्र शास्त्र ियार झालं. 
इिकंच नव्हे, िर त्यािील प्रत्येक उपागंाच ं आिा वगेळं शास्त्र मानलं जािंय. जीवाणुशास्त्राचे 
(Microbiology) धविाग पुढीलप्रमाण ं: 
 

(१) कृधषजीवाणुशास्त्र : Agricultural bacteriaology 
(२) वैद्यकीय : Medical bacteriaology 
(३) पशुवैद्यकीय : Veterinary bacteriaology 
(४) उद्योगधंद्याशी संबंधधि : Industrial bacteriaology 
(५) ‘डेअरी’शी संबंधधि : Dairy bacteriaology 
(६) धवषाणुशास्त्र : Virology bacteriaology 
(७) प्रधिकाधरिा शास्त्र : Immunology bacteriaology 

 
असे अनेक धविाग झालेि िरी िे परस्पर-संवादी आहेि; धन परस्पराचं्या सामुधहक प्रगिीनं एकाच 

कोशाि (Cell) लपलेल्या ह्या अनेकधवध कायथशक्िीचं रहस्य हळभहळभ व्यक्ि होिंय. कृष्ट्णाच्या लहानशा 
उघड्या िोंडाि धवश्वाचा साक्षात्कार व्हावा, धन िरीही िे धवश्व पभणथिया उमजभ नये;– िसंच ह्या लहानशा 
एककोशी धवश्वाच्या साक्षात्कारानं िंभप समजलंय, िे एवढं की अजभन िंभप समजायला हव!ं आधण अजभन 
िंभप समजायच ं असलं िरी जे समजलं, त्यािल्या िारािर वैज्ञाधनक धववचेनाच्या िरीस न पडिा, 
समाजास सहज समजेल अशीही काही उपयुक्ि माधहिी आहे की...! रोग हे नधशबाचे िोग नाहीि की 
दैवयोग नाहीि, िर रोग हे सवथव्यापी, जंिभच्या प्रादुिावाच ंदृश्य स्वरूप आहे...हे पायािभि ज्ञान कळल्यावर 
मग बाकी कळस चढलेि. 
 

रोगजंिभंच ं वणथन, त्याचं ं शरीराि व शरीराबाहेरील वणथन, त्याचं्या रंगपद्धिी, प्राणवायभच्या 
धनकडीनुसार धन त्याचं्या धन रक्िजलाच्या परीक्षणानुसार झालेलं वगीकरण धन त्याचंी संसगथपद्धिीदेिंील! 
 

धनसगाि जंिभ आहेि िसं जंिभच्या शरीरप्रवशेालादेिंील काही नैसर्मगक बाधं आहेि. बधंनं आहेि. 
अंगीिभि कािडीच ं हे एक प्रमुिं कायथ आहे. त्वचेचं हे कवचच काही त्वचारोगानं िगंिं, िेव्हा जीवाणभनंा 
प्रवशे सहजसुलि होिो, परंिु अिगं त्वचेिभनही प्रवेश धमळधवणारे ‘बु्रसेल्ला’ जीवाणभ, धसस्टोसोमसारिंे 
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परििृही आहेिच... अिगं काचेिभन नजर पलीकडे जावी िसेच! स्पशथसाधिध्यानं, दभधषि अिपाण्याच्या 
ग्रहणाि रोगाच ंग्रहण लागिं. 
 

धनसगाची नाकेबदंी असली िरीही रोगजंिभ जणभ िल्लिं बुद्धीनं, लािं युक्त्यानंी शरीराि प्रवेश 
करिाि; त्याचंा हा शरीरप्रवशे िो रोग दृश्यरूप होईिोवरच्या काळास “रोगपोषण काळ” म्हणिा येईल. 
 

ह्या काळाि रोगलक्षण ं धदसि नसली िरी रोगजंिभ शरीराि वाढि असिाि. आषाढी कार्मिकीस 
“अवघी दुमदुमणारी” धवठुरायाची पंढरी, अवघ्या मराठी मनास माहेरासारिंी आहे. खदडीच्या 
टाळमृदंुगाच्या िालाि गावी परििाना धकिी पुण्य गाठी बाधंलं जािं न कळे, परंिु कधी कधी धिर्ं पढंरीस 
‘लागलेला’ आपापल्या गावी आल्यावर कॉलऱ्याची लक्षण ंदािंवभन ‘आटोपिो’ देिंील! ‘वारी’बरोबर घरी 
येईिोचा काळ म्हजेच रोगपोषण काळ! काही िीव्र रोगािं िर हा काळ फारच कमी असिो. जीणथ रोगाि हा 
काळ काही मधहन्याचंा असिो. त्या त्या रोगाची लक्षणं वगेळी असली िरी अनेक रोगाचं्या लक्षणाकंडे लक्ष 
धदल्यास असं धदसेल की, बरीचशी लक्षणं (डोकेदुिंी, र्ंडी, िाप, इ. इ.) बऱ्याच रोगािं असल्यासारिंी 
धदसिाि; िरीही काही रोगािं ओळिंण्याची काही धवशषे रोगसभचक अशी लक्षण ंअसिाि. ह्या लक्षणाचं्या 
मदिीनं धनदान होऊ शकेलही; परंिु िे अचभक धनदान व्हाव ंयासाठी आणिंीही काही परीक्षा आहेि. काही 
जंिभ रक्िर्ेंबािं धदसिाि, काही रक्िजलाि प्रधिकारी बदल घडधविाि, काही कफपरीक्षा, काही 
मलमभत्रपरीक्षा असिाि, काही क्ष-धकरणाचं्याही आहेि. ह्याधशवाय आहेि त्या संवदेनपरीक्षा! क्षय, 
बु्रसेल्लासारख्या जीणथ रोगाचंा शरीराि संसगथ आहे की कसं हे बघण्यासाठी ह्या परीक्षा फारच उपयुक्ि 
ठरल्या आहेि. धशवाय रोग्याच ं रक्ि खकवा इिर उत्सर्मजि वस्िु प्रायोधगक प्राण्याि संसगथ आणवभन 
त्याचं्याि धनर्ममलेल्या रोगाभ्यासानं धनदान अचभकपणं ठरधवण्यास मदि होिे. साऱ्या परीक्षा हािाशी असभनही 
काही वळेी रोग व मृत्यभ इिका झटकन येिो की त्या िात्काळ मृत्यभ आणणाऱ्या धवलक्षण रोगाची ना लक्षणं 
बघिा येि ना त्यावर काही परीक्षा घेिा येि! अशा वेळी उत्तरीय िपासणी मदिीस येिे. [ॲन्रॅक्सचा अपवाद 
सोडभन! ह्या रोगानं मेलेल्या प्राण्याचंी उत्तरीय िपासणी करीि नाहीि.] गेलेल्या व्यक्िींनी पदधचन्हाचं्या आठवणी मागं 
ठेवाव्याि. िसे रोगजंिभ गेलेल्या जीवाच्या अवयवावर त्याचें ठसे उमटवभन जािाि. त्यानंा सारं शरीर हवं 
असलं िरी त्या त्या अवयवाची जीवाणभंना धवशषे आसक्िी असिे. उदा. (१) फुप्फुस धन श्वासमागथ,— (२) 
प्लीहा. 
 

त्या त्या अवयवावर त्याचें सुधनधिि असे रोगट ठसे ठेवभन गेल्यानं हे धनदान होऊ शकिं. उत्तरीय 
िपासणी हे धनदानाच ं साधन नाही, धत्रवार नाही. हे मान्य करूनही, उत्तरीय िपासणीनं रोगाचे धागे 
जुळधवण्यासाठी, सार्ीच्या रोगाि झालेला व होणारा उपयोग दृधष्टआड करिा येि नाही. रोगधनदान धन 
रोगजंिभंच्या शोधाधवषयी रॉबटथ कॉक नं मभलिभि असे पाच धसद्धान्ि साधंगिले आहेि. त्या धनकषाचंा आधार 
घेऊन रोगजंिभंचे शोध होि गेले. रोग कळल्यावर, रोगी वाचवावा कसा ह्याधवषयी प्रयोग झाले – अगदी 
झाडपाल्यापासभन िो आधुधनक पेधनधसधलन, ऑस्क्सटेरासाकधलन् अगदी द्रव्यापंयिंि– साऱ्याचं्या मागची 
िावना–िभधमका एकच की रोगाची पाळंमुळं िंणली जाऊन िो रोगी बरा व्हावा. 
 

रोग बरा होणं हे बरंचसं रोग्यावर अवलंबभन असिं. रोगी अपगं असला िर रोग्याच्या आप्िेष्टावंर! 
रोग होण्याआधीही आपण बधघिलंच की, रोगजंिभ शरीराि धुमसि असिाि. रोग धदसायला लागल्यावरही 
त्वधरि उपचार न केलेि िर दोष कुणाचा? रोग अिंेरच्या अवस्रे्पयिंि बळावल्यावर धन्वंिरी झाला िरी 
‘अिेंरी’स दुबळाच ठरिो. 
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िेव्हा उपाय, औषध, शस्त्रधक्रया, काय म्हणभन जे शक्य असिं िे वेळीच केलं जाव.ं ह्यासाठी, त्या 
वळेेच्या आधी आपण रोगी खकवा नािलगानंी जागायला हव.ं 
 

आधण िंरं िर, ह्याही आधी जागायला हव ंिे असं की ही धनधद्रिावस्र्ाच झाडभन टाकायला हवी. 
सदैव जागृिी अशी की “रोग आपल्यापासभन चार हाि दभर ठेवायचे.” 
 

आजच्या जगाि हे सहज शक्य आहे. िेव्हा रोग्याला उपाय–उपचारही नव्हिे. आज रोग होऊ नये 
ह्यासाठी उपाय आहेि, काही पर्थयं आहेि, काही लशी आहेि— त्याचंा अशा वळेी वापर करून घ्यायला 
हवा. धजर्ं म्हणभन संसगाचा सुगावा लागला खकवा धनदान झालं, िेर्ील लोकानंी संबधंधि 
आरोग्याधधकाऱ्याकडे माधहिी देणं इष्ट नव्हे िर कायद्यानंही क्रमप्राप्िच ठरिं– परंिु कायद्याच्या बंधनाची 
गरज िी काय–? का? दुदैवानं व्यक्िी देवाघरी गेली िर धिच ं“औध्वथदेधहक” िे गेलेल्या व्यक्िीच्या खकवा 
स्विःच्या समाधानासाठी नव्हे िर इिराचं्या स्वास्र्थयधहिाच्या दृष्टीनंही धचिा, र्डगी हे मृिास आवश्यकच 
ठरिं!– हेच प्राण्याचं्या बाबिीि सत्य आहे. सडणाऱ्या, कुजणाऱ्या पे्रिाद्वारा रोग अधधक दभर फैलाविो; 
अधधक प्रबळ होिो. 
 

मेलेली जनावरं, फरफटि ओढि नेऊन, गावाबाहेर फेकली एकदाचंी, की काय संपिं असं नव्हे, 
िर िी गुराचं्या बाबिीिच नव्हे िर स्विःच्या बाबिीिही ‘घोड’चभक ठरिे! 
 

मेलेलं जनावर, फरफटि ओढि नेऊन, गावाबाहेर फेकलं म्हणभन का रोग गावाबाहेर जािो? 
माणभस धजर्ं जािो, जसा जािो, धिर्ं त्याबरोबरच रोगजंिभ (देव नसेल एक वळे) मागं धफरिाहेि. म्हणभन 
प्राण्याचं ंऔध्वथ-देधहकही धििकंच महत्त्वाच ंआहे. 
 

प्राण्यािंील रोगाची माधहिी त्या त्या अधधकाऱ्यानंा द्यायला हवी. कुठल्या रोगाधवषयी माधहिी देण ं
आवश्यक आहे, त्याधवषयी वळेोवळेी ‘राजपधत्रका’ प्रकाधशि होिािच. 
 

घोड्याि “ग्लॅन्डसथ व फार्मस” (Glanders and farcy आधण S. A. H. S.) कोंबड्यािं 
‘साल  मोनेला’चा रोग आदी अशा राजपधत्रक रोगापंैकी काही! 
 

ह्या रोगाचंी िाबडिोब िंबर देण ंजरूर आहे. रोग लपधवल्यानं लपि नाही, लपणार नाही, हे 
आपणच नाही िर शजेाऱ्यालाही जागं करून सागंायला हव.ं कारण शजेाऱ्यावरच ं संकट पुन्हा 
आपल्यालाही घािकी ठरणार नाही कशावरून? 
 

“Love thy neighbour” शजेाऱ्याच्या व पयायानं स्विःच्याही स्वास्र्थयाधवषयी जागृिी ठेवण ं हे 
बहुजनधहिाच ं आहे; व म्हणभन बहुजनानं केवळ समाजाधवषयीच नव्हे िर पशुपक्षयाधंवषयीही हा 
(बायबलमधील) आदेश लक्षाि ठेवायला हवा. कारण पशुपक्षी आपले शजेारीच नव्हेि काय? ह्या 
पाश्वथिभमीवर आिा प्राधणसंसगाचा परामशथ घेऊ या. 

☐ 
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प्लीहाज्िर; काळपुळी (ANTHRAX) 
 

“The whole flock perishes from the disease of one...” Juvenal. 
 

जीवाणुजन्य रोगापंैकी ह्या रोगाची सवथप्रर्म नोंद घेिली गेली. प्रर्म ह्याच रोगाधवरुद्ध प्रिावी लस 
ियार झाली धन वैद्यकशास्त्राचा िरिक्कम पाया घािला गेला. म्हणभन ह्या रोगास अग्रक्रमाचा मान देण्याचं 
औधचत्य! 
 

हा सवथ उष्ट्णरुधधर प्राण्याचंा (धन माणसांचाही) संहारक असा रोग फार वषांचा जुना आहे. इ. स. 
१६१३ मध्ये दधक्षण युरोपाि ह्या रोगानं ६०,००० माणसाचें बळी घेिल्याची नोंद आहे. युरोपापुरिाच नव्हे िर 
जगिरचा हा रोग आहे! 
 

रक्िाि ह्याचे जंिभ इलटथ (Eilert) पॉलेन्डर आदींना जरी आधी धदसले िरी रोगाशी संबधं व 
संशोधनाचा मान त्यानं... 
 

(१) जंिभचं धन रोगाच ंअिभट साहचयथ धसद्ध केल्यानं; 
(२) प्रयोगशाळेि कृधत्रम िंाद्यािावर वाढवभन दािंधवल्यानं रॉबटथ कॉककडेच (१८७६) जािो. 

 
ह्या जंिभचे धवशषे गुणधमथ लक्षाि घेण्यासारिें आहेि. : 

 
(१) ह्यानंा प्राणवायभची धनकड फार असिे. 

 
(२) रोग्याच्या शरीराबाहेर येिाच, स्विः कोष्ठरूपाि (Spores) जाण्याची त्यानंा नैसर्मगक देणगी 

आहे. शरीराि धशरिाि िी शरीरं मारिाि; धन शरीराबाहेर येिाच स्विःिोविी कोष्ठाच ंसंरक्षक कवच असं 
ियार करिाि की, कोष्ठानंा मारण ंअसाध्य नसलं िरी कष्टसाध्य होिं! ह्याधवषयीचे हे बोलके आकडेच बघा 
ना— 
 
  कोष्ठ धनजीव होण्यास आवश्यक 
  िपमान वळे 
(१) उष्ट्णिा (शुष्ट्क कोष्ठ)... 

ओल्या अवस्रे्िील कोष्ठ 
१३५° सेंधट. 

१००°–१३५° सें. 
१० धमधनटे 

५–१० धमधनटे 
(२) काबोधलक आम्ल ५% ... २ धदवस 
 

ह्यावरून एक गोष्ट सहज नजरेि िरिे की, शुष्ट्कावस्रे्िील कोष्ठ दीघथकाल जगभ शकिाि; मरायचं 
म्हटलं िरी! अन् अशीच राधहली िर [Room temp. कक्षा िपमानाि.] २२ िे ४० च्याही अधधक वषांपयिंि ह्याची 
ग्वाही मकॅ कॉलम (Mac Collum) धन उमेनो (Uemeno) ह्यानंी उंदरावर प्रयोग करून धदलेली आहे. 
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“अगार, अगार” (Agar, Agar) नावाच ं कृधत्रम घनरूप िंाद्याि (प्रयोगशाळेि) प्रर्म वापराि 
आणलं िे Lady Heusse नं! ह्या (Agar, Agar) अगारवरील ह्या जंिभंची वाढ मोठी सभचक असिे. ह्या 
वाढीची अनेक प्रकारानंी िुलना केली असली,— िुलनेचा जंिभंना धवधधधनषेध िो काय! 
 

जगिरच ंवास्िव्य, बारमाही वास्िव्य (त्यािल्या त्याि उन्हाळ्याि जोर अधधक वाढिो), धन शळेी, 
मेंढी, कुते्र, डुकर, गाई, म्हशी आदी सवथ पाळीव प्राणी धन प्रसंगी माणभस इिके अनेक रोगग्राही िक्षय 
असल्यावर ह्याच्या प्रसारास अजभन काय हव?ं प्रसाराधवषयी, िर रोग धवधवध प्रकारे पसरिो, ह्यापेक्षा िो 
कुठल्या प्रकारानं पसरि नाही असं नाहीच, असं म्हणणचं अधधक संयुस्क्िक होईल. 
 

ह्याच्या कोष्ठाचंी पभवोक्ि जीवनमयादा लक्षाि घेिल्यावर रोगाची संसगथिीधि अधधकच स्पष्ट होिे. 
 

(१) कािडी धन लोकरीवर धचकटभन राहणारे अदृश्य असे हे कोष्ठ िौगोधलक कक्षा, धदशा न मानिा 
जगिर धफरले, धन गेले धिर्ं पे्रिकळा धदली. 
 

“वसुधैव कुटुम्बकम्” म्हणभन धफरणाऱ्या ह्या रोगजंिभंनी माणसानं वसवलेली कुटुम्बचं नष्ट 
करण्याचा वसा घेिल्यासारिंं वाटिं. कारण कािडी धन लोकर एवढंच नाही िर दाढीच्या ब्रशाशी धचकटभन 
छुपेपणानं ह्यानंी काही धब्रधटश सैधनकाचंा जीव घेिला. प्राणी चीन सैबेधरयािले, अन् त्याच्या केसापंासभन 
केलेल्या ह्या ब्रशाचं्या “केसानंी पधहल्या महायुद्धािल्या धकत्येक सैधनकाचें गळे कापलेि” िंरे! 
 

(२) िंेडभि धन अधशधक्षि लोकानंा ह्या रोगाची लक्षण ंमाहीि नसिाि. (असा काही रोग आहे हेही 
माहीि नसेल कदाधचत्.) जनावर मरावं ह्यासाठी िे हपापलेले नसिाि िसे; परंिु मेलेल्या जनावराची 
कािडी धवकभ न येिील त्या पैशावर हे कामगार जगि असल्यानं, कुठल्या का रोगानं होईना. मेलेलं जनावर 
िे फाडिाि धन कािडी धवकिाि. िे रोग घेिाि धन रोग धवकिाि. अशा रोगानं मेलेल्या जनावराचंी कािडी 
कापणाऱ्या हािापासभन, िो कािडी कमावणाऱ्या हािापयिंि असेच हािािोंडाशी जगणारे अनेक कामगार 
(flayers and tannery workers) ह्या रोगाच्या कामी आले आहेि. दाधरद्र्यानं गाजंलेल्या धन अज्ञानानं 
अंधारािच असलेल्या िंेड्यािल्या ह्या स्वस्ि धन िेवढ्याच महाग सवयी! 
 

कािडी कारिंान्याच्या साडंपाण्यानं न्हालेल्या खकवा ह्या साडंपाण्याला नदीनाल्यानंी वाहभन 
आणलेल्या— काही दलदलीच्या जागा, िर काही काळीची जमीन परंिु धजर्ं दुष्ट्काळाची छाया, अन् धिर्ं 
धफरावीि िुंरया गविाला शोधणारी िंुंटल्या वाढीची जनावरं—! 
 

अशा काही िागानंा (ॲन्रॅक्सचे धजल्हे) म्हणभन ओळिंलं जािं! धन इर्ल्या गविावर जंिुकोष्ठ 
असण्याची सुिराम् शक्यिा असिे; अन् मग गाई, घोडे शळे्या, मेंढ्या आदी वनस्पधिजीवी (आधण वन्य) 
प्राण्यानंाही हा संसगथ सहज पोहोचिो. काही कीटक हा संसगथ पोहोचधविाि. स्विः दभधषि न होिा, अलगद 
धवष-पेला दुसऱ्या हािी द्यावा, र्ेंब अंगावर न साडंभ  देिा— अशा प्रकारे! परंिु हा संसगथ अगदीच गौण आहे. 
कारण वनस्पधिजीवी प्राणी ह्या रोगानं मेले की त्याचंी दुलथ धक्षि पे्रिं धिर्ंच संसगथ पुन्हा पेरिाि. धन ह्याच 
पे्रिावर िाव मारणाऱ्या कुत्र्यामाजंरानंा हा रोग होिो. हत्ती व हधरण हेदेिंील अपवाद नाहीि! 
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हा झाला िंेडुि िागाि व िागािभन पसरणारा संसगथ! िर शहरािल्या िागािील संसगथप्रकाराि 
आणिंी एक आहे िो श्वसनमागाचा संसगथ! दभधषि अिपाण्यानं, जिंमेच्या जंिभ खकवा जंिुकोष्ठाच्या संसगथ 
प्रकाराि ही एक आणिंी िर! कािडी, लोकरीवर असणाऱ्या जंिुकोष्ठानंा श्वसनमागाद्वारा शरीराि प्रवेश 
धमळाल्यास हा “wool sorter’s disease” होिो! 
 

लक्षणपरत्व ेरोग (अ) अधििीव्र, (ब) िीव्र, (क) जीणथ अशा स्वरूपाचे असिाि. िीव्र स्वरूपाचा 
रोग गाई, म्हशी, मेंढ्या आदी प्राण्यािं; िर घोडा, डुक्कर, िंेचर ह्याचं्याि जीणथ स्वरूपाचा असिो. िीव्र 
स्वरूपाची लक्षण ंअशी— 
 

काही काही वळेी िर लक्षणं धदसायच्या आधीच जनावर संपिं. मेल्यावर नाक, िोंड, गुदद्वारावाटे 
रक्ि ओघळिाना धदसिं – कारण हे की ह्या रोगाि रक्ि साकळि नाही, अन् रक्ि साकळि नाही हे ह्या 
रोगधनदानाच ंमहत्त्वाच ंसाधन आहे. अशा रक्िलासं्च्छि जनावराधंवषयी ह्या रोगाची शकंा घ्यावी, कारण 
अशा रोग्याचंी उत्तरीय िपासणी करायची नसिे. कारण रोगप्रसारच अधधक होिो. हा अधििीव्र प्रकार 
अधधकिः मेंढ्यािं आढळिो. 
 

गाईगुरािं ह्या अधििीव्र प्रकारािंेरीज िीव्र व जीणथ प्रकार आहे. िीव्र रोगाि, जनावराि िपमान 
वाढिं, अत्यंि िेदरलेलं धदसिं धन पोटशभळाच्या वदेनेची लक्षण ं(पाय झाडण)ं धदसिाि. मानेवर पोळीच्या 
िागाि पोटािंाली अशी शरीरिर सभज धदसिे. (ही सभज दाबली असिा बोटाच्या िुंणा उमटिाि.) एक-
दोन धदवसािंच जनावर िंाली पडिं– िे उठिच नाही! 
 

घोडे, िंेचर, कुते्र ह्यािं ह्या रोगाचं ंिीव्र रूप धदसि नाही असं नाही; परंिु जीणथ रूप अधधकाशंानं 
धदसिं. िीनही जनावरािं, जबड्याची सभज अन् हीच सभज मानेिंालभन छािीपयिंि पसरिे– हे प्रमुिं लक्षण! 
असं रोगी घोडं ८ धदवसपयिंि कसं बसं िग धरून असिं...अन्यर्ा िीव्र रोगािं िर ३६ िासािंच धनकालाि 
लागिं. कुत्र्यािं देिंील २–३ धदवसािंच मृत्यभ येिो. 
 

जनावराि श्वसन (मागथ) संसगथ नसिो. 
माणसाि— 

 
(१) Wool sorter’s disease : ह्या पभवोक्ि संसगाचा मागथ श्वसनाचाच असल्यानं प्रमुिं लक्षणं 

फुप्फुसदाहाची (Pneumonia) असभन (श्वसनधक्रयेि, िपमानाि वाढ आदी) त्याचं्या कायथशक्ि-ऱ्हासानंस 
मृत्यभ ओढविो. 
 

नावावरून धंद्याच्या संसगाची व साधारण आधधक्य कुठल्या माणसाि असेल ह्याची कल्पना येिेच. 
 

(२) जिंमेद्वारा प्लीहाज्वर— 
 

छोयाशा जिंमेनं िगंलेली कािडी, प्रवशेासाठी जंिभंना जणभ िैंबरखिंडच ठरिे. संसगानंिर 
काही िास खकवा १—२ धदवसािंच लक्षण ंधदसभ लागिाि. 
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ॲन्रॅक्सच्या जंिभंनी दभधषि झालेली जिंम कें द्रमध्यावर िंभपच काळसर असभन धिच्या कडा 
लालसर धदसभ लागिाि. हा बदल काळपुळी वैधशष्ट्यपभणथ असल्यानं ह्या स्वरूपाशी धमळत्या-जुळत्या 
जिंमानंी वळेीच सावध झालेलं ठीक. ह्या जिंमा िंाजधवल्यानं रक्िवाधहन्या खकवा नधलकेद्वारा संसगथ 
शरीरिर पसरिो. वाढलेला िाप, डोकेदुिंी, चेहऱ्यावर म्लानिा धन अंगिर दरदरून घाम, श्वसन कठीण 
होण ंधन चेहऱ्याची ग्लानी वाढण ंही असाध्य रोगाची लक्षण ंठरिाि. अशा रोगी माणसापासभन इिरासं रोग 
(जवळ झोपल्यानंही) होिो. 
 

सहसा लक्षणानंी धनदानाची कल्पना येिेय. ह्याधशवाय— 
 

(१) रक्िपरीक्षा— M’ Fadyean’s M. B. Reaction 
 

(२) Ascoli— precipitation test. 
 

(३) ससे धन धगधनधपग्स ह्या प्रायोधगक प्राण्यािं रोगी जनावराचं रक्ि खकवा संशधयि िंाद्यािाचा 
अकथ  टोचभनही धनदान करिा येिं. 
 

उपाय : प्रार्धमक अवस्रे्िील रोगावर केल्यासच उपयुक्ि ठरण्याची शक्यिा असिे. अधधक 
शक्िीच ं‘पेधनधसधलन’ इंजेक्शन्स फायद्याची ठरिाि. परंिु रोग बरा करण्यापेक्षा िो होऊ न देण ंहेच बरंचसं 
धहिाच ंआहे. त्यासाठी प्रधिबधंक उपाय अगदी सहज अमलाि येण्यासारिंे आहेि. 
 

(१) जीधवि परंिु रोगी जनावरं वगेळी काढावीि. अशा जनावराचं ंदभध सहसा बदंच होिं. परंिु 
रोगी जनावराच्या दुधाि ॲन्रॅक्सचे जीववायभ मोठ्या प्रमाणाि असल्याचा M’ Fadyean चा 
दावा आहे. अन् अशा दुधािभन ‘ॲन्रॅक्स’ फार क्वधचि असला िरी दोन केसेस धमळाल्या 
होत्या. 

 
(२) रोगाची िंबर िाबडिोब पशुवैद्यकीय धविागाि द्यावी. 

 
(३) जनावर मेलं असल्यास त्याच ं रक्ि, मासं, अस्र्ी (हाडापासभन होणाऱ्या िंिानंीही रोग 

फैलाविो.) कािडी, आिडी सारंच रोगप्रसारक असल्यानं रक्िधपपासभ घारी, धगधाडं व 
ह्याचं्यामुळं गुरावंर बसणाऱ्या काही कीटकामुंळं रोगाचं लोण पसरू शकिं. िेव्हा धजर्ं रोग 
धनधिि स्वरूपाि ज्ञाि आहे खकवा धजर्ं रोगाचा साधार खकवा िरीव संशय व्यक्ि होिोय, 
अशा धविागाि िंालील सभचना उपयुक्ि ठरिील. 
जनावराि— 

 
(१) मेलेलं जनावर फाडभ  नये. 

 
(२) िे िंोलवर पुराव ंखकवा जाळावं. 
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(१) मेलेलं जनावर रस्त्यानं फरफटि नेण ं म्हणजे संसगाचा प्रसार करण्यासारिंं आहे. िेव्हा 
मेलेलं जनावर मोठ्या लाकडी फळीवर (जनावराच्या आकारमानाप्रमाण)ं जनावराची पाठ फळीवर बाधंभन 
न्यावयाच.ं (२) जनावराच्या नाका–िोंडाि गुदद्वारादी (orifices) धछदे्र जंिुनाशक द्रव्ययुक्ि कापभस खकवा 
tow आदींनी बदं करावी. (३) िसेच जनावराचं अंग जंिुनाशक द्रव्यािभन बुडधवलेल्या कापडानं 
आच्छादाव.ं (४) जनावराच्या संपकािील गोठ्यािील गवि, चारा, दोर आदी सारं जनावराबरोबरच 
जाळण्या–पुरण्यासाठी पाठधवलं जाव.ं 
 

अशी जनावराची पे्रिवाहक फळी, दोरं– सािंळ्यानंी जोडभन पुरायच्या धठकाणी गावाच्या दभर 
ओढभन नेली जावी. 
 

पुरायचं असल्यास— 
 

(१) िंड्डा ६ िे ९ फभ ट िंोल असावा. २ ½ िे ३ स्के्वअर याडथ घोडे बैल ह्यासंाठी; एक स्वेअर याडथ 
डुक्कर, शळे्या-मेंढ्यासंाठी असा लाबंरंुद िंड्डा असावा. 
 

(२) त्या िंड्याड्याि वरील फळीवरून वाहभन आणलेलं जनावर (फळीसधहि धन ित्संपकािील 
अन्य चारादोरादी वस्िभंसमवेि) धन हळभच िंोलवर िंड्याड्याि सोडावं धन वर चुनकळीच्या र्रानंी िे वरून 
आच्छादभन टाकाव.ं 
 

(३) िंड्याड्यािोविी िारेचं कंुपण घालावं;– कुणी अन्य श्वापदानंी िे उकरून पे्रि फाडभ  नये 
म्हणभन. 
 

(४) ह्या जधमनीकडे अन्य जनावरानंा चरायला सोडभ  नये. 
 

(५) जमीन नंिर ६ मधहने िरी नागंरू नये. 
 

जाळायच ंअसल्यास— 
 

(१) जनावर त्या जागेपयिंि आणण्याची काळजी वरीलप्रमाणचं घ्यावी. 
 

(२) जनावराप्रमाण ं६ िे १० मण लाकडं, रॉकेल आदी सामग्री हवीच. 
 

(३) िंड्डा करून (Crossed trench) खकवा जमीन पषृ्ठिागावरच (surface burning) अशा 
कुठल्याही प्रकारानं जाळिा येईल. 

 
(१) ज्या गोठ्याि जनावर मेलं असेल िेर्ील चारा, गवि आधद वस्िभंची मेलेल्या 

प्राण्याबरोबरच धवल्हेवाट लावावी हे वर साधंगिलंच आहे. 
 

(२) गोठा जंिुनाशक (Lvsol strong solution आदी) द्रव्यानंी धुऊन घ्यावा. 
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(३) िाबडिोब गुराचं्या डॉक्टरानंा िंबर देऊन अन्य प्राण्याचंी िपासणी धन पुढील काळजी व 
व्यवस्र्ा पशुवैद्यकीय अधधकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार अंमलाि आणाव्याि. 

 
(४) दुधाची सवथ जनावरं पशुवैद्यकाच्या देिंरेिंीिंाली ठेवली जाऊन िेर्भन होणारा दभधपुरवठा 

बदं ठेवावा. 
 

(५) (Spore Vaccine) कोष्ठयुक्ि लस धदलेल्या जनावराचं ं मासं टोचल्यावर १–१॥ 
मधहन्यापयिंि िंाण्यासाठी मुक्ि करू नये. टोचल्यावर काही सभज, िाप आदी लक्षणं 
धदसलीच िर मासं वज्यथच कराव.ं 

 
(६) शळे्यामेंढ्याचें केस, लोकरीची पभवथिपासणी (आयाि-धनयािीच्या जागी होणारी) पभणथ 

जागेपणानं व कसभन व्हावी. असंच कािडी धवषयी. 
 

(७) कािडीकारिंान्याि त्या त्या धनजेंिुक पद्धिींचा िंिोिंि अवलंब केला पाधहजे. 
 

(८) अशा कारिंान्याचं ंसाडंपाणी कुठल्याही नदी–नाल्याि सोडभ  नये. धपण्याच्या पाण्याच्या 
प्रवाहाि– नव्हे उगमािही ह्याचा र्ेंब नसावा. माणसाि— 

 
(१) कामगारानंी त्याचें कपडे– कामाकधरिा वगेळे धन बाहेर येिाना– घरी जािानाचे वगेळे 

असे ठेवल्यास उत्तम. 
 

(२) िंाधटकिंान्याि खकवा प्रयोगशाळेि– कारिंान्याि काम करणाऱ्या व्यक्िीचे कपडे 
धुणाऱ्या एका परीट बाईला ही व्यर्ा जडल्याची कर्ा उपलबध आहे. 

 
(३) हाि न धुिा जेवण घेण ंधनधषद्धच मानाव.ं 

 
(४) जिंमाकंडे दुलथक्ष करू नये. 

 
(५) दाढीचा ब्रश उकळभन घ्यावा. 

 
लस योजना— 

 
गुरािं पािरची लसच अधधक वापरिाि. रोगी खकवा संशधयि जनावरािं रक्िजलाचा वापर 

करिाि. 
 

माणसासंाठी प्रिावी लस नाही. पशुसंवधथन, पालन, धन ित्सम के्षत्रािंील गुरानंा जपिा जपिा 
स्विःस हा रोग होणार नाही ह्यासाठी जपायला हव.ं 
 

पािरच्या ॲन्रॅक्सच्या लसीधवषयी र्ोडा उल्लेिं करावासा वाटिो. 
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रॉबटथ कॉक नं रोगकारक जंिभ शोधलेि, अन् रोगहारक शक्िी शोधली िी लुई पािरनं. धवधशष्ट 
पद्धिीनं (Heat killed) ॲन्रॅक्सच्या कोष्ठापासभन ियार केलेल्या लशीचा वापर प्रयोगशाळेिील १४ 
मेंढ्यावंर झाला होिा. िरी पॅधरसवासीयानंा त्याचा पडिाळा हवा होिा. पािरही दुबळ्या धदलाचा नव्हिा. 
अजेय अशा आत्मधवश्वासानं त्यानं िो pouilley le port चा प्रयोग सवांसमक्ष केला. 
 

२४ मेंढ्या, १ शळेी धन ६ गाई घेिल्या. त्यानंा ५ मे १८८१ ला लशीचा पधहला ‘डोस’ धदला. ह्याच 
जनावरानंा पुन्हा १७ मे १८८१ ला िीच लस दुसऱ्यादंा Ⅱ dose धदली; परंिु ३१ मे ला ह्या लशीनं रोग-
रधक्षि प्राण्याबंरोबर पभवी कधीही लस टोचली नसलेली, अशी रोगग्राही जनावरंही टोचलीि. आिा काय 
झालं? जे पािरनं ठासभन साधंगिलं होिं िेच घडलं— 
 

रोगसंरधक्षि (लस टोचलेली) सारी जनावरं धजविं राधहलीि—सारीच जगलीि अन् ही रोगग्राही 
(controls) मेलीि िसा लसीधवषयीचा संशयही मेला! 
 

ह्या सवथसाक्षी धन सफल प्रयोगानं लस योजनेचा असा अटळ धन अढळ पाया ‘लुई’नं िरिक्कम 
केला, की ज्यावर आजच ंरोगरधहि जग जगिंय, वाढिंय! 
 

“While meditating upon diseases I never think of finding a remedy but instead the 
means of preventing it.” 
 

प्रधिबधंाधवषयी बोलिाना ह्यापेक्षा अधधक संुदर धन यर्ार्थ शबद हविे कशाला? पािरनं स्विःची, 
इिरेजनाचंी धन असभयेच्या प्रधिस्पध्यांचीही िंात्री करून धदली की लस व प्रिावी लस ियार कधरिा येिे,– 
होिे. धन प्रधिबधंाच्या एडवडथ जेनरनं रचलेल्या पायावर पािरनं कळस चढधवला धन जणभ ह्यालाच पुन्हा 
अधधक सजवलं, त्यानंच िे ‘रेधबज’च्या लस-संशोधनानं! 
 

☐ 
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प्लेग 
 

“कीं न सदन बाधंावें........” — मोरोपिं 
 

धकिी घरं बाधंली गेलीि, इमले चढलेि, कळस शोिलेि... धन घराचं्या धबळािल्या लहान लहान 
उंदराचं ंबळ एवढं की िी सारी घरं, इमले, काही धदवसािंच मािीला धमळाली. रोम एका धदवसाि नाही 
बाधंभन होि म्हणिाि. परंिु अशा अनेक िपाचंी धन िपस्यानंी बाधंलेली ‘रोम’च काय परंिु जगिरची अनेक 
शहरं र्ोड्या धदवसािंच हादरली. धरणीकंपाचे धके्क वगेळे...! धन सार्ीचे हादरे वगेळे...! प्लेग ही 
त्यापैकीच एक सार्! “प्लेग” ह्या शबदाशी एवढा धवनाश अधिपे्रि आहे की दुसऱ्याच ंअधधकाधधक वाईट 
खचधििाना “Plague be upon You” म्हटलं की सारं (आसुरी) समाधान त्या म्हणणाऱ्या व्यक्िीला 
वाटायच!ं 
 

मानवजािीला एकदा नाही अनेकदा, धन एकाच धठकाणी नाही िर अनेक धठकाणी ह्या प्लेगचे 
हादरे बसलेि. नाव कानावर आलं की शहारल्या हािानंी शहरं सारी कोपरापासभन हाि जोडीि. िरी 
धकत्येक शिकापंासभन येणाऱ्या ह्या लाटेनं एक कोपरा नाही सोडला; धन लाट अनेकदा आली िरी प्रत्येक 
लाटेनं एक कोपरा नाही सोडला; धन लाट अनेकदा आली िरी प्रत्येक लाटेनं धकत्येक हजाराचें बळी 
घेिलेि. घराि पे्रिाशी रडायला कुणी नव्हिं, अन् अशी घरं सोडभन पळभन जाव ं म्हटलं िर घराबाहेर 
धदसायचे िे पे्रिाचें िंच... मर्मिकासाठी मत्यथही का कुणी नव्हिा...! असं लंडनला घडलं. इधजप्िमध्ये 
घडलं, अमेधरकेि झालं, चीनमध्ये धदसलं...फार दभर कशाला खहदुस्र्ानािदेिंील घडलं... १८९६ िे 
१९१७ च्या काळाि ९८,४१,३९६ मेलेि; िर एकया १९०७ सालची मृत्युसंख्या १३,१५,८९२ एवढी आहे. 
ह्यापेक्षा रोगाची िीव्रिा, ियानकिा आणिंी कुठल्या शबदानंी, कुठल्या आकड्यानंी सागंायला हवी...! 
 

“न च खलगं, न च वयः ।” असा काहीही िेदािेद न ठेविा— राहिा सार्ीच्या हािाशी आले िे 
सारेच बघिा गेलेि...धन बघणारेही गेले! 
 

असं हे कुठवर चालणार होिं? 
 

ह्या रोगाच्या संशोधनासाठी िंास ‘कधमशन’ नेमण्याि आलं. कधमशननं ह्या मानवजािीला 
आकाशािल्या बापाजवळ की पािाळािल्या शषेाजवळ नेणाऱ्या जंिभंच्या शोधासाठी आकाशपािाळ एक 
केलं. माणसाच्या मृत्युपभवथ धन मृत्यभनंिरच्या परीक्षा झाल्या, उंदीर फाडले, उंदरावरच्या धपसवा फाडल्या, 
त्यानंा चावायला धदलं, चावण्यापभवीची धन चावल्यानंिरची त्याचंी स्स्र्िी, बदल शोधले, धन धनःसंशय 
धनष्ट्कषथ काढले िे असे : 
 

(१) प्लेग हा “पािुरेला पेस्स्टस” ह्या जीवाणभनंी होिो. 
 

(२) हा रोग िसं म्हटलं िर उंदरािला, परंिु उंदराच्या धपसवा माणसानंा चावल्यावर त्यानंाही 
हा रोग होिो व फैलाविो. 
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(३) ह्या जंिभंना दमट हवा ८०° फॅ. िपमानाच्या कमी िपमान लागिं. दलदलीच्या व गधलच्छ 
जागा अधधक उपकारक ठरिाि. िपमानाचा फरक र्ोडाफार चालिो, परंिु बाष्ट्पसान्द्र 
हवा आवश्यकच! 

 
(४) ७०° िे ८०° फॅ. च्या िपमानाि, धपसवाचं्या पोटािं जंिभ िग धरू शकिाि. धपसवाचं्या 

शरीराि खकवा कंृदिी प्राण्याचं्या (उिीि) कोषसंघाि िे रोगक्षम अवस्रे्ि जगभ शकिाि. 
 

(५) घरािल्या मभषकािच नव्हे िर िंेडोपाडीच्या िंारी धन ित्सम वन (धन) वासी प्राण्यािंही हे 
जंिभ असेच सुप्िावस्रे्ि असिाि. धन त्याचं्या अंगावरील धपसवा जंगलाि गेलेल्या 
माणसानंा चावल्यास, िी माणसं पनु्हा गावाि येिाि िो रोग घेऊनच, धन सार् फैलाविे. 

 
अशा प्रकारच्या सार्ीचा (Sylvatic Plague) िंारीच्या शिंराच्यावर जािींिच नव्हे िर रधशयािील 

Susliks धन Sisels, दधक्षण आधिकें िील Gerbel, दधक्षण अमेधरकेि Cavia, कॅधलफोर्मनयािील Citellus 
जािीच्या िंारी, पे्रअरी कुते्र (माजंरािभनदेिंील) ह्यानंी रोग धदल्याची उदाहरणं आहेि. खहदुस्र्ानािही 
वानराचं्या काही जािींि हा संसगथ धदसभन आलाय. शहरी सार्ींचा उगम वन्य प्राण्याि आहे, असिो हे 
धवधान कल्पनाधवभ्रम नाही. जंगली प्राणी केवळ प्रत्यक्ष हल्ला करूनच जीव नाही घेि, िर अशा अनेक 
रोगजंिभंचे िे जंिुसंचयी बनभन रोगप्रदान करण्याि महत्त्वाचे दुवे ठरले आहे. (रेधबज, पीिज्वर, प्लेग इ. 
इ.) 
 
प्लेग संसगािं िक्र 
 

(१) कंृदिी वन्य प्राण्याि हा संसगथ चालभ  असल्यास हा संसगथ कंृदिी धपसवापंासभन. 
(अ) त्वचासंसगानं, (ब) प्लेगनं मेलेल्या वन्य प्राण्याच्या प्रत्यक्ष हािाळल्यानं, (क) धन 
mucous membrane द्वारा. 

 
(२) माणसाि हा संसगथ येिो. 

माणसािभन माणसाि हा संसगथ माणसाचं्या धपसवादं्वारा : 
(अ) गाठीचा, (ब) फुफ्फुसाचा, (क) अधििीव्र septi caemic प्लेग होिो. 

 
ह्या वन्य प्राण्याचं्या ऋिुधनदे्रच्या काळाि जंिभंची शक्िी अप्रधिहि असिे. धपसवा चालिाि िेव्हा 

त्याचं्या सोंडेिभन जंिभ शरीराि प्रवशेिािच परंिु दभधषि सोंडेवर असलेले जंिभदेिंील संसगास धन रोगास पुरे 
होिाि. धपसवाचं्या पोटाि २०३ धदवसपयिंि जंिभ रोगक्षम असिाि. एकेका उंदरावर १८ िे २० धपसवा 
असिाि, धन एवढ्याचंी िरी जरूर काय? कारण एकेका धपसभि ५००० िे १० कोटीपयिंि जंिभ असभ शकिाि, 
हेच कारण की— बोटी बदंराला लागल्या की प्लेग सुरू होि असे. क्वधचि िर धपसवाचंी दभधषि धवष्ठा 
जिंमेद्वारा संसगथ देिे; न कळि धपसभच पोटाि गेली िरी रोग होिो. 
 

रोगवाही धपसवाचं्या अनेक जािी आहेि. आपल्या देशाि Xenopsylla, Astia and X. Cheopis 
ह्या महत्त्वाच्या आहेि. 
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रोगाच ं हे चक्र लक्षाि आल्यावर रोग चक्राि सापडलेल्या उंदराची, माणसाची काही रोगसभचक 
लक्षण ंआहेि का? िी आहेि िशी बघभ. 
 

उंदीर िर सहसा धजविं सापडि नाही. सापडलाच िर आजारलेला, धन स्विःिोविी धगरक्या 
घेि, मरिानाच धदसिो. उत्तरीय िपासणीि काळसर प्लीहा! 
 

माणसाि (१) जाघेंच्या लधसका गं्रर्ीची सभज [Bubonic plague, “गाठी येणे”.] ७५ टके्क धन मानेच्या 
लधसका गं्रर्ीच्याही सुजेचा प्रकार, (२) धन फुप्फुसदाहाचा, असे दोन प्रकार आढळिाि. 
 

दोनही प्रकार संगिीनं असभ शकिाि. लधसकागं्रर्ीच्या सुजेचा पोषणकाळ साधारण ४ िे ६ 
धदवसाचंा आहे. जाघेंची, बगलेची धन मानेची अशा आधधक्यक्रमानं सभज धदसिे. जाघेंच्या गं्रर्ीच ं सुजेचं 
प्रमाण अधधक असण्याचं कारण उघड आहे की, धपसवानंा उघड्या पायाला अधधक सहजपण ंचावायला 
सापजिं. 
 

रोगाणुरक्ििेच्या प्रकाराि िर सारा धहशोब १८ िासापंासभन ३ धदवसापंयिंिचा नाकािभन रक्िस्त्राव, 
हगवण, कमी िाप धन कमालीची ग्लाधन– न हटणारी! 
 

फुप्फुसदाहाच्या प्रकाराि १०२°–१०५° फॅ. चा िाप, डोकेदुिंी, उलटी धन इिर लक्षणसंघासमविे 
हा रोग येिो. धन ४–५ धदवसािंच सावजाची अिेंर होिे. ह्याि रोग्याची रंु्की दभधषि असिे. त्यामुळं 
प्रसारास धपसवाचंी गरज नसिे. रंु्कीमाफथ ि रोगाचं लोण डॉक्टर, पधरचाधरका ह्यानंाही धमळण्याची शक्यिा 
आहे. 
 

अशा ह्या प्लेगच ंनाव उच्चारण्याचं धैयथ मेषपात्रािंच काय, कुणािच नव्हिं. प्लेग नाममात्र राधहलाय 
धन हा काधळमा बराचसा धुिला गेलाय. धन्यवाद त्या Yersin ला ज्यानं रोगजंिभ दािंवले; त्या John 
Mueller चे ज्यानं DDT च्या वापरानं धपसवा मरिाि हे साधंगिलं; धन उपकार आहेि त्या Haffkine चे ज्यानं 
पधहल्या महायुद्धाि धजच ंमहत्त्व स्पष्ट झालं– अशी लस धदली! 
 

५००० लस टोचलेल्यापंैकी फक्ि १० चा मृत्यभ झाला. प्रधिकारी संजीवनी लािली. धशवाय DDT 
आहेच. अजभन महत्त्वाच ंम्हणजे मभषकानंाच पोषक असं काही बाकी ठेवायला नको; नव्हे मभषकानंाच जीधवि 
ठेवायला नको. मभषकि अशी ANTU, बेधरयम् काबोनेट आदी औषधं आहेिच. 
 

“धछदे्रष्ट्वनर्ा बहुली िवस्न्ि” ह्या संदेशानुसार घराि ‘बीळ’ म्हणभन असायला नको. नळाशी जाळ्या 
असल्यास फायदेशीर ठरेल, घरािलं उरलंसुरलं, कुजकं अि एकाच धठकाणी एकधत्रि करून त्याचा नाश 
करायला हवा. 
 

घराि, शहराि DDT चा वापर शक्य आहे म्हणभन ठीक, वनस्पिीनधजक हे शक्य नसल्यानं वन्य 
कंृदिी धन अशा रोगसंचयी प्राण्याचंा नायनाट केल्यावर रधशयाि धन कॅधलफोर्मनयाि धनधिि फायदा 
झाल्याच ंआढळभन आलंय. 
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बोटीवरून येणाऱ्या ह्या ‘लाटे’ला वेळीच र्ाबंधवणं इष्ट आहे. हा इशारा आिा हवा आहे असं नाही; 
िर ‘बोटी’ धनघिाना ही काळजी घेिाहेि. 
 

फुप्फुसदाहाच्या संसगाची पद्धि साधंगिलीच आहे; त्याचा अर्थ रोग्यास देवाच्या हवाली करावा 
असा नाही, त्याची शुश्रभषा ही जेवढी मानवी िेवढंच ह्या संसगापासभन स्विः जपण ंहे मानवी आहे. 
 

मभषक धवघ्नहत्याच ं वाहन असलं िरी धवघ्नदािा मात्र धनधिि झाला आहे. त्या सुिंकत्या 
गजाननाला ह्याची जाणीव धकिपि आहे न कळे! 
 

ह्या मभषकप्रजेनं मानवी प्रजेवर आणलेल्या हाहाःकाराच्या स्मृिी जागृि असिील िर आजची धपढी 
जशी सुिंी आहे िेच सुिं पुढच्याही धपढ्यानंा देण्याची धुरा आम्ही अंगीकारायला हवी. 
 

आजच्या बगंल्याचंी नक्षी धन त्याचे आकषथक रंग उद्या कदाधचि नसिीलही परंिु घराच्या पायाशी 
उंदराच्या पायानंी, धपसवाचं्या शरीरािल्या ह्या धपसाट वणव्याच्या धठणग्या पार काजळायला हव्याि. 
िेव्हाच उद्याच्या घराघंरािंभन सुिंाच ंहसभ िंेळि राहील, िंेळिं राहील! 
 

‘पािुरेला पेस्स्टस्’चा प्लेग सवथश्रुि आहेच. त्याच जीवाणभच्या कुटंुबािील (Pasteurelia) काही 
उपजािींचाही संसगथ माणसाि होिो; पैकी— 
 

(१) पाश्च्युरेला मल्टोधसडा (P. multocida) 
 

(२) पाश्च्युरेला स्युडोयुबरक्युलोधसस 
(P. Pseudotuberculosis) 

 
पाश्च्युरेला जािीच्या जंिभंनी जनावरािंही िीव्र सार्ीचे रोग होिाि. कोंबड्याचंा ‘कॉलरा’, गाई-

म्हशींचा ‘घटसपथ’, िसंच डुक्कर धन इिर प्राण्यािं समानधमी रोग होिाि. त्या त्या जनावराशंी संबधंधि 
म्हणभन— 
 

कोंबड्याचा कॉलरा — P. aviseptica 
गाईगुराचंा घटसपथ — P. boviseptica 

 
अशी मोठी नामावली प्रचधलि होिी. आिा ह्या अनेक उपजािींचा अनेकत्वाि काही एकत्व आढळल्यानं ह्या 
जीवाणुसमुदायाला P. multocida हे नामाधिधान धदलंय. 
 

त्या त्या जनावराि होणारे रोग साराशंानं साधंगिले. ह्या रोगापंैकी प्रधिबधंक लस ियार केली 
पािरनं कोंबड्याचं्या कॉलऱ्याधवरुद्ध! माणसाि माजंर, कुत्रा, वाघ खकवा ससा ह्याचं्या चाव्यानं अशा 
रोगाच्या २९ केसेस् डॉ. मेयरनं (Meyer K. F.) वणथन केल्या आहेि. ह्याि माजंरापासभन झालेल्या संसगाच ं
प्रमाण अधधक आहे, आधण गंमि ही की, पाश्च्युरेला संसगथ, जनावरादं्वारा माणसािं प्रर्म धसद्ध केला िो 
माजंराच्याच चाव्यामुळं झालेला होिा. (कॅपेल धन होल्मस् ह्या द्वयीचं संशोधन १९३० मधील.) 
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ह्यािील लक्षण चावल्याजागी व्रण होिो. परंिु संबधंधि लधसकागं्रर्ीची सभज नसिे. वदेना फार 
होिाि िरी िाप असा नसिो. मेंदभदाह खकवा अस्स्र्दाह अशा अवस्रे्ला रोग आलाच िर मृत्यभ येिो. परंिु हे 
प्रमाण फारच कमी. 
 

िरी ह्या साऱ्याचं्या चाव्यापासभन बचावण ं धन जनावरासं चावण्यापासभन परावृत्त करणं हाच मोठा 
प्रधिबधं! 
 

हा जंिभंचा प्रादुिाव जवळजवळ सवथ सस्िन प्राण्यािं (धगधनधपग्स्, ससे, डुक्कर, माजंर, गाय, घोडे, 
इ.) धदसभन येिो. धशवाय, कोंबड्या, टकी, कबभिर आदी पक्षयािंही! शोधक म्हणभन Nalaseer and Vignal 
ह्या दोघाचं ंनाव ह्या धनगधडि आहे. 
 

जरी इिक्या धवधवध प्राण्यािं जंिभ असिाि असं म्हटलंय िरी ह्यामुळं होणाऱ्या रोगाच ं धन म्हणभन 
प्राण्यापंासभन माणसािं होणाऱ्या रोगाच ंपयायानं प्रमाण फारच कमी. (हेही नसे र्ोडके!) 
 

डॉ. मेयरच्या अग्रगामी संशोधनाि त्यानंा काही वषांपभवीं युरोपाि १७ रोगी धमळाले. त्या रोगाचं्या 
अभ्यासािभन त्यानंी काही धनष्ट्कषथ काढलेि िे असे : 
 

साधारणिः धिशी-चाधळशीच्या दरम्यान हा रोग होिो. ४–८ धदवसाचं्या आजाराि डोकेदुिंी, िाप 
उलया, कावीळसारिंं चेहऱ्याच ंधफकटपण आदी लक्षण ंधदसिाि. रोगी सहसा जगि नाही. 
 

☐ 
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ट्युलारेणमया (TULARAEMIA) 
 

“Judge not that ye be judged.... Hunt not that ye be hunted......” 
 

काही रोग घराशी चालि येिाि; िर काही रोगाचं्या घराशी आम्हीच चालि जािो. धशकारीच्या 
छंदानं माणभस जंगलाि जािो, धन िोच रोगाची धशकार बनिो. अशा काही रोगापंैकी ‘युलारेधमया’ हा एक 
रोग! 
 

ह्याचा संसगथ आपल्या देशाि नसला िरी, आहे त्या देशािंील कर्ा िशी करुण आहे. उत्तर व 
दधक्षण अमेधरका, रधशया, िान्स, इटली, कॅनडा, आदी देशािंभन ह्याचे रोगी धदसभन आले आहेि. प्रर्म 
ह्याचा रोगी कॅधलफोर्मनयािील “युलेर” गावी (१९११) Mccoy ला सापडला. 
 

मभलिः हा जंगलच्या सशाचंा रोग. आपल्या नाही; धिकडे सशाचंी धशकार करण ंहा एक छंद आहे. 
अन् एक धंदाही! जंगली सशाचं्या अनेक जािी, नाना रंग! काहींची धशकार केली जािे मुलायम केसाचं्या 
कािडीसाठी, िर काही पकडले जािाि िंाण्यासाठीही. अशा वन्य शशकािं “कॉटन् टेल” जािीच्या 
सशािं हा रोग प्रामुख्यानं आढळिो. धशवाय िंारी, हधरण, कोल्हा, वन्य उंदीर, ओपोझम् ह्या जंगली, धन 
माजंर, कुत्रा, डुक्कर, मेंढी ह्या पाळीव प्राण्यािं होिो. 
 

जंगलािला संसगथ घराशी येिो िरी कसा? मधाच्या पोळ्याच्या आधमषानं, लाकडाच्या 
ओंडक्याच्या ओढीनं, जंगलािल्या फायद्यामागं धावणाऱ्या मनाला हे माहीि नाही ह्यािच धोका आहे. 
Tularaemia च्या जंिभंचा. जे घरािच नव्हे िर शरीराि प्रवशेिाि! 
 

जंिभंना हाि नाही, पाय नाही, डोळे नाही, दृष्टी नाही, िरी सारी सृष्टी त्याचंी आहे. 
 

िास्न्ससनं ह्या रोगप्रसाराचे धवसाच्यापेक्षाही अधधक प्रकार धवशद केले आहेि पैकी महत्त्वाचे— 
 

(१) गोधचड सशानंा चाविाि. दभधषि रक्िािील हे जंिभ पुन्हा दुसऱ्या प्राण्यानंा चाविाना त्याला 
धदले जािाि. जंगलाि उघड्या अंगानं काम करण्याचा एक जणभ प्रघािच असल्यानं, गोधचडानंा चावण्यास 
सहजसुलि वेळ धन जागा धमळिे. 
 

(२) रोगी सशाचं्या वा मेंढ्याचं्या धवच्छेदनाच्या वेळी पभवीची जिंम असल्यास खकवा त्या वळेी जिंम 
झाल्यास, जिंमेिभन खकवा क्वधचिच जिंमरधहि कािडीिभन संसगथ होिो. 
 

(३) रोगानं मेलेल्या सशानंा िंाल्ल्यानं, कुत्रा, माजंर, डुकराचं्या िोंडावर असलेले जंिु, ह्या 
प्राण्यानंी माणसाला चावल्यावर संसगथ देिाि. एवढंच नव्हे िर कुत्र्या-माजंराच्या पजंामुळं होणाऱ्या 
जिंमाही संसगास पुरेशा होिाि. 
 

(४) अशी रोगी जनावरं नदीि फेकल्यास त्या दभधषि जलपानानंिर; 
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(५) श्वसनाच्या हवबेरोबर दभधषि धवष्ठा शरीराि गेल्यावर; 
 

(६) मेंढ्याची लोकर कुरवाळभन, पुन्हा त्याच हािानंी [ह्या प्रकारानं आणिंीही इिर रोगजंिभसंसगथ होिाि. उदा. 

बु्रसेल्ला आदी.] डोळे चोळल्यास; 
 

(७) अधथपक्व शशाकं मासंाशनानं; 
 

(८) प्रयोगशाळेिभन. 
 

अशा धवधवध प्रकारानंी संसगथ धमळाल्यवर २–३ धदवसािंच रोग दृग्गोचर होिो. र्ंडी वाजभन िाप 
येिो; डोकेदुिंी, उलटी धन लधसकागं्रर्ीला सभज येिे. डोळ्यापासभनचा रोग (प्रकार ६) हा िीव्र स्वरूपाचा 
आहे. नेत्रजलस्त्राव, फुप्फुसदाह, मज्जादाह धन धवषमज्वरासारिंी काहीशी लक्षण ं असिाि— ह्यासाठी 
धनःसंशय धन िेदािेदािीि धनदान प्रायोधगक परीक्षानंीच करण ंउधचि! 
 

रोग झाल्यावर डाय-हायिॉक्सी स्रेप्टोमायधसन आदी इंजेक्शन उपयुक्ि आहे. 
 

प्रयोगशाळेि कामाच्या वळेी गॉगल्स, मुिंवटे धन हािमोजे वापरण ं हे प्रयोगशाळेच्या संधहिेला 
धरून आहे. 
 

माणसािभन माणसाि स्पशथजन्य असा संसगथ होि नाही. धवशषे म्हणजे पाळीव सशािं हा रोग होि 
नाही. 
 

रोगी प्राण्याचंा नायनाट करून अंिदेशीय बधंनं पाळावीि. 
 

☐ 
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TUBERCULOSIS (T. B.) 
 

“T. B. is a by-product of incomplete and ill-formed civilization.” — Dr. Phillips. 
 

िारि हा ८२% िेंड्डिाचंा देश आहे. िरी िंेड्याधंवषयी सम्यग ज्ञान मात्र शहरवासीयानंा नाही. 
शहराच्या धवजेरी झगझगाटाि, धमणधमणत्या काजळत्या झोपड्या नाही धदसि, पक्क्या पाठीचे िरधाव 
धावणारे (धसमेंटचे) रस्िे िंेड्यापयिंि जािािच असं नाही. ‘िंेड्याकडे चला’ हा महत्त्वाचा आदेश अनेकदा 
उच्चारून आम्हीही मोठेपण धमरवलं िरी आम्ही िेंड्याकडे धकिीकदा जािो हा प्रश्नच आहे. िेंड्याि गेलो 
िर धिर्ं र्ाबंिो िे का, धकिी वळे, हाही धवचार वगेळाच आहे. ह्या िंेड्यासंाठी आम्ही काय करिो? ओठाि 
शबद वगेळे धन मुळाि जवळीक वगेळी, ह्याची सागंड जमि नाही. जमली िर धदसेल िे धचत्र बघवणार 
नाही. 
 

आम्ही हे धचत्र आजवर बघि आलो धन िरीही बदलवभ शकलो नाही. म्हणभन धदसिंय िे धचत्र झाकभ न 
वगेळ्या संुदर धचत्राच्या आिासाची नाटकी कलाकुसर आज धकिीही यशस्वी वाटली िरी हीच 
लपवाछपवी, हीच धभळफेक एके धदवशी धुळीचा नेईल हे आिा िरी लक्षाि यायला हव.ं 
 

शहराि प्रकृिीधवषयी पधरसंवाद असिाि. लेिं–आलेिंद्वारा स्वास्र्थय कसं सुधारिंय ह्याची चढिी 
कमान दािंधवली िरी िकेुसाठी धकमान अिही धमळि नाही अशा धकत्येक िंेड्यािं धकत्येक झोपड्या 
आहेि; त्यानंा ह्या “समिोल आहारा”च्या पधरसंवादाच ंसाधंगिलं िर िोल त्याचंा िरी सुटेल नाही िर 
सागंणाऱ्याचा िरी सुटला असं िे म्हणिील. 
 

दाधरद्र्य असं दाही धदशानंा दशागुंळं व्यापभन उरलंय...होय, अन् दाधरद्र्याची प्रजाही फार होिे 
म्हणिाि! पोटाि पुरेसं अि नसिं, नसलं िरी पोटाि हाडामासंाचा गोळा वाढिच असिो. ही वाढिी 
प्रजा...अन् ह्या वाढत्या प्रजेपुढं वाढभन ठेवलेल्या आजाराची एक प्रजा! अिाचा अिाव, िरीही घाम गाळभन 
फार िर एक-दोन रुपये रोज कमधविाना शरीर कमकुवि बनिं. जगण्याच्या आशनंे धन वाढत्या खचिा दभर 
करण्याच्या वेड्याधपशा प्रयत्नाि ही शरीराची झीज लक्षाि नाही येि, धन हळभहळभ असं हे धझजलेलं शरीर 
इिकं दुबथल होिं की, त्याला अदृश्य, लहानशा, अशा जंिभंचाही प्रधिकार करण ं अशक्यप्राय होिं. रोग 
बळावि जािो, हे त्याला कळिं. धजर्ं अफभ  िंायलाही पैसा नाही, धिर्ं औषध िंायला पैसा आणायचा िरी 
कुठभन, ह्या त्याच्या उरािील वदेना औषध सुचधवणाऱ्या डॉक्टरच्या उरश्रावािंभन कानापयिंि गेल्या सरी... 
मनापयिंि कधी ...जाि नाहीि, असं नाही औषधाच्या धचठ्ठ्ठ्या हािाि धरून कपाळाला हाि 
लावण्यापलीकडे त्याचं्या हािाि काही नसिं. रोग बरा होि नाही, दुष्टचक्र सुरूच असिं! 
 

कुणी धवचारील, त्याचं्या दुःिंाची दिंल आम्ही का घ्यावी? 
 

परंिु हे कटुसत्य धलहिाना माझा वैद्यकशास्त्रसंमि एवढाच हेिभ आहे िो कसा िे पुढं धवशद 
होईलच. परंिु िो सागंोपागं सागंिाना ह्या धवषप्राय आर्मर्क धवषमिेच्या धचत्रानं येणारी धवषण्णिा 
धलधहल्यावाचभन नाही राहवि. हा वैषम्याचा ‘देिंावा’ दृधष्टआड करण्याच्या सवईि आम्ही अजभन िो िंऱ्या 
अर्ानं दृधष्टआड करू शकि नाही. 
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आम्ही ही वगथवारी धटकधविो, बाळगिो, धन ह्याच धवषमिेच्या वगथवारीचा आधार रोगजंिभंना छानच 
सापडिो. 
 

गोठे व घर ह्यािं फरक नसणाऱ्या ‘घरा’स जंिभ धशरकाव करिाि. िभक धजर्ं पेटिे व जाळिे धिर्ं 
हा रोगदाह धुमसिो धन हलके हलके रोग बळाविो–िसिशी धदसिाि िी िंंगलेली माणसं, िंोल गेलेले 
डोळे, अहोरात्र िंोकल्यानं बेजार झालेले छािीचे सापळे! हे सापळे बघावसेे वाटि नाहीि. बघवि नाहीि 
म्हणभन बगंल्याच्या दारंधिंडक्या आणिंी घट्ट बंद होिाि. परंिु माणसानं वगथवारी केली म्हणभन जंिभंना 
वगथवारीची धफकीर नसिे. रोगजंिभंना बगंल्याि धशरायला, दारावरची घंटी का वाजवावी लागिे? 
 

हा रोग शहराि नाही–शहरवासीयािं नाही असंही नाही. परंिु स्विःच्या धन सामभधहक धहिासाठी 
िरी ह्या उपेधक्षि धन रोगी समाजाकडे बघायची वेळ आली आहे. धन ह्याच हेिभनं, वदेनेनं हे धलधहलं जािंय! 
ही आिथिा ह्या पीडलेल्या लोकासंाठी जेवढी आहे, िेवढीच आज जे स्वास्र्थयसुिंानं जगिाहेि त्यानंी िसंच 
पुढं जगावं, ह्यासाठी त्याचं्यासाठीही आहे. 
 

दुसऱ्याच्या दुःिंानं दुिंावणारं मन त्याच्या सुिंानं का कधी दुःिंी होईल? 
 

हे (क्षयाच)ं दुःिं कुणाच्या दाराशी येऊ नये, ह्याचसाठी जी पर्थयं आहेि िी साऱ्याचं्या दारापयिंि 
जावीि हाच हे धलधहण्यामागचा हेिभ आहे! 
 

धपढ्यान् धपढ्या चालि आलेल्या धन पुढच्या धपढ्यानंा संसगथक्षमिेचा वारसा देणाऱ्या ह्या 
क्षयबीजाचंी शक्िी िरी आहे कशाि? धिचा प्रधिकार होिो िरी कसा? 
 

‘राजयक्षमा’...! नाव मोठं राजस आहे! पभवी हा रोग धन गुप्ि रोग असण ं हे श्रीमंिीच ं लक्षण 
मानीि... िसं असलं िर िारि फारच धनवान् देश होिा. परंिु आज िारिाचं दाधरद्र्य, इिरानंाही नाही, 
िर सुदैवानं त्यालाही जाणवलंय! अन् त्यािच मधभनमधभन दुष्ट्काळ, अवषथण, अधिवषथण, िभकंप आदी अनेक 
हादऱ्यानंी िारिाच ंराहणीमान कमालीच ंिंालावलंय. ह्यािच रोग उचल िंािाि, धन मृत्युसंख्या वाढिे. 
क्षय का त्याला अपवाद राहील? ‘Arora’च्या अनुमानानं, सबधं रोगाचं्या मृत्युसंख्येि ⅛ मृत्यभ क्षयानं 
होिाि. िारिाि िर धमधनटाला एक मृत्युमुिंी पडिो. धन ह्या एका मृत्यभमागं पाच माणसं ह्याच रोगानं 
‘लागिाि’. ह्यापेक्षा क्षयाची ियानकिा कुठल्या शबदाि सागंावी? 
 

अशा ह्या ियानक क्षयजंिभंच्या चार जािी आहेि : 
 

[(1) Human, (2) Bovine, (3) Avian, (4) Murine.] (१) मानवाचंा, (२) गाई-गुराचंा, (३) पक्षयाचंा, (४) 
कंृदिी Murine. 
 

माणसाच्या जािीनं अर्ािच माणसाि रोग होिो; गाईच्या जािीनं गाईि, धन इिर घोडा, कुत्रा, 
माजंर, डुक्कर, शळेी, मेंढी आदी पाळीव प्राण्यािं धन पुन्हा माणसाि रोग होिो. पक्षयाच्या जािीनं अगदी 
िुरळक प्रमाणाि [पक्षयाचं्या झुनोसेसवरील प्रकरण.] कंृदिी जािीच्या रोगसंक्रमक गुणाधवषयी अजभन धनधििी नाही. 
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क्षयाच्या जंिुशोधनाचा मान धमळवलाय िो Robert Koch नं (१८८२). जंिभच्या ‘acid-
fastism’धवषयी सागंभन रोगाशी संबधं दािंधवला, धन त्याच्यामागं धनमाण झालेल्या धवद्वते्तच्या प्रिेि (aura) 
त्यानं केलें लं प्रमादपभणथ धवधानही काही काळ सत्य मानलं गेलं! त्यानं जाणभनबुजभन हे धवधान केलं असं 
नाही. परंिु न जाणिाही त्यानं हे धवधान का केलं हे कळि नाही! कॉक च ं धवधान होिं : “गाईच्या 
क्षयजंिभमुळं माणसास क्षय होि नाही. क्षयी गायीच ंदभध, मासं, आदी वापरण्यास हरकि नाही”. शवेटी एका 
शास्त्रीय पधरषदेि (१९०७, १९११) त्याचे Koch चा धन M’ Fadyean चे िीव्र मििेद झालेि धन प्रचडं वादळ 
झालं. “वादे वादे जायिे ित्त्वबोधः” ह्यािभन एक महत्त्वाच ंित्त्व नावभन सुलािंभन धनघालं िे हे की, गाईंच्या 
क्षयाचे जंिभदेिंील माणसानंा िो रोग देि होिे, देिाि धन संसगथ— 
 

(१) िंेड्यापाड्यािंभन माणसाि श्वसनद्वारा होऊन फुप्फुसाचंा क्षय होिो. 
 

(२) िंेड्याि धन न िापवलेल्या दुधाद्वारा लहान मुलानंा अधधक होिो. मोठी माणसं अपवाद 
आहेि असं मात्र नाही. 

 
(Price) ‘प्राइस’ ह्या बाईनं १८,००० क्षयरोगाचं्या इधिहासावरून अमोल धनष्ट्कषथ काढलेि िेही 

असेच— 
 

(१) गाईच्या क्षयजंिभंनी माणसाि होणाऱ्या क्षयाच ंप्रमाण १० टक्क्यानं असिं. 
 

(२) साधारणिः १५ वषांपयिंिच्या मुलािं हे प्रमाण अधधक असिं. 
 

ह्याच सुमारास M’Fadyean ला पुष्टीदािंल म्हणभन की काय, धकटासाटोनं जमथनीि, णडगारा 
(degara) इटलीि, धब्रधटश बेटाि ‘णग्रणिथ’ अन् ‘मुन्रो’ ह्यानंी धन िान्समध्ये ‘णसन्झ’नं. माणसाि होणाऱ्या 
क्षयाचा उगम गाईच्या दुधाशी, त्यापासभनच्या लोण्याशी धन मासंाशीदेिंील असिो, हे धनःसंशयपण ं धसद्ध 
केलं धन िेव्हा कॉच् ची स्विःशी झालेली धदशािभल दभर झाली धन समाजाचीही! 
 

िेव्हा धारोष्ट्ण दुधािील दुधाची धार उमजली; गाईच्या जािीचे जंिभ माणसाि मानवी 
क्षयजंिभइिक्याच िीव्रिेनं रोग धनमाण करिाि, माणसाच्या जंिभप्रमाण ंसवथ अवयवािं धदसभन येणारे बदलही 
िसेच घडविाि. धन म्हणभन रोगी जनावराशंी संबधंधि अशा कमथचाऱ्यानंा धन ह्याचं्याशी संबधंधि असलेल्या 
डॉक्टर–नसेस पधरचाधरकानंाही ह्या बाधेची िीिी असिे. हे उमजल्यावर डोळे उघडले; िेव्हा धदसलं की 
गायीचे गोठे अर्ािच ह्या रोगाच ंएक माहेरघर असभ शकिील. अशा क्षयी जनावराचं ंधनमभथलन करणं त्याचं्या 
धन माणसाचं्या धहिाच्या दृष्टीनं कुणीही सुज्ञ नाकबभल करणार नाही. क्षयरोगानं पीडलेल्या त्या त्या देशाचं 
दुधाच्या खकवा आधण मासंाच्या कमी उत्पादनानं होणारं आर्मर्क नुकसान रुपये धन पैसे त्याच्या धहशोबाि 
माडंलं िर कुणाला आियथ धन िेंद वाटेल. परंिु जर काही उत्पि आलंच नाही, कमी आलं िर का व 
धकिी, ह्या व्यापारी मोजदादीच्या संवयीची दाद आम्ही कधीच घेिली नाही. आलं िे िंालं्ल, धन नाही आलं 
िे देवाला धदलं! ह्या ज्ञानी मोठेपणाि आम्ही धकिी हरवभन बसलो हेही आम्हालंा गवसणार नाही. परदेशाि 
दरवषीचे, त्या त्या जनावराचंी हाधन-मृत्यु व त्यामुळं झालेल्या माणसाचं्या हानीची, नुकसानीची, 
आजाराची, मृत्यभंची आकडेवारी, टके्कवारी– सारं कसं व्यवस्स्र्ि धन अद्ययावत् असिं. [ह्याधवषयी “The cost of 

sickness and price of health.” C. E. A. Winslow चा लेिं मननीय आहे.] ह्या धहशबेी वृत्तीनं कालचं नुकसान धकिी व का 
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झालं, त्याचं्या कारणाचंा मागोवा घेऊन त्याचं ंधनराकरण केलं, िर फायदा धकिी झाला, ही सारी िौलधनक 
माधहिी देिा-घेिा येिे, धन शास्त्रीय प्रगिीचा समजेल असा आढावा सामान्यापंयिंि पोहोचिो. शास्त्राि 
प्रयोगाची धसद्धिा आवश्यक आहे. आधण प्रयोगाची पद्धि, पधरणाम सागंिाना आकड्याच्या सागंोपागं 
नोंदीधशवाय त्याचंी सागंिा पुरी होि नाही. 
 

हे एक आकडे आपल्या देशाि दुर्ममळ असले िरी पुढल्या धपढींना ही दुर्ममळिा िासभ नये. त्यासाठी 
आम्ही काही िरीव आधार ियार केला पाधहजे. 
 

आमच्याकडे “गाईंना क्षय होिो” हे आधी आवजभथन सागंायला हंव. होिो िर िो धकिी प्रमाणाि, 
कुठल्या िागाि धन अशा क्षयामुळं माणसािं झालेल्या संख्येची धनधिििा हवी. अर्ाि आज हे अंकशास्त्रानं 
सागंिा नाही आलं िरीही क्षयाचा प्रसार गाईमाफथ ि होिोच, हे शास्त्रोक्ि मि अबाधधि आहे,-राहीलच. 
 

अशी जर गाईपासभन िीिी आहे, िर मग गाईंचा क्षय ओळिंायचा िो कसा? 
 

त्याच्याही पद्धिी आहेि. लक्षण ंिरी बोलकी असिािच. (दुबळं शरीर, ढास, फुप्फुसाचं्या क्षयाि 
नाधसकेिभन स्त्राव इ.) 
 

क्षयाच्या जंिभंपासभन धवधशष्ट पद्धिीनं ियार केलेल्या युबरक्युधलन नामक द्रव्यानं काही 
संवदेनपरीक्षा घेिा येिाि. ‘ग्लँक्डसथ’च्या रोगाच्या वळेीही अशाच प्रकारनं त्या घेिल्या जािाि. (१) 
डोळ्याि, (२) कािडीि (चमाभ्यंिर), (३) कािडीिंाली (अधःचमथ). 
 

रोगी जनावराि टोचलेल्या जागी सभज, िाप आदी लक्षण ठराधवक वेळेि धदसभन येिाि. हे सारं इर्ं 
धलधहलं, िरी ह्याधवषयी धनणथय घेणारे पशुवैद्यकच असल्यानं व हे त्यानंा पभणथिया ज्ञान असल्यानं इर्ं त्याची 
पुनरुक्िी टाळली आहे. 
 

वर धलधहल्याप्रमाण ं बाह्य लक्षणं बोलकी असिाि हे िंरं; परंिु िी बोलकी होिाि त्याआधी 
धकत्येक मधहने, मुकेपणानं जंिभ शरीराि असिाि. धन रक्ि, मभत्र, शणे, दभध, श्वसन, कफ आदी मागांनी 
बाहेर पडि असिाि. गोठ्याचा चारा, पाणी, खििी धन गुरािंी ह्यानंा संसगथ देिा देिा रोग फैलाविच जािो. 
ह्यासाठी वळेोवळेी कळपाचं्या गाईच्या परीक्षा घ्यायला हव्याि. 
 

न्यभयॉकथ मध्ये टाइस नं (Tice) १९४४ मध्ये एक धवचाराहथ घटना साधंगिली आहे. गाईंच्या परीक्षा 
वळेेवर घेिा घेिा, रोगी गाई वगेळ्या काढभन धनरोगी गाईंचा एक कळप वगेळ्याच जागी ठेवला. आिा ह्या 
धनरोगी कळपाची परीक्षा घेिली ह्या आशनंे की इर्ं “यभबरक्युलीन परीक्षा” नकारात्मक धमळेल. परंिु, छे, 
रोगी गाई आढळल्याच. पुन्हा परीक्षा घेिली िरी िेच. असं झाल्यावर प्रश्न आला असं व्हाव ं िरी का? 
साऱ्या संसगाच्या वाटा बदं केल्या िरी हा उपमगथ का?— गाईंचं दाणावैरण करणाऱ्या नोकराचंी जेव्हा 
परीक्षा घेिली िेव्हा आढळलं की एक नोकर गाईच्या क्षयानं पभवी आजारी होिा व sanitorium मधभन परि 
कामावर आला होिा. त्याच्या संसगानं पुन्हा गाईंचा क्षय सुरू झाला होिा. धसगडथसन् नं (Siggurdson) 
गाईचा क्षय → माणसािं → माणसािभन पुन्हा माणसािं असं धसद्ध केलंय् धन ह्या परस्पर संसगाच्या कर्ा 
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लक्षाि घेिा, केवळ गाईंचाच नव्हे, िर प्राण्याशंी काम करणाऱ्या त्या त्या कामगाराचंी वळेोवळेो परीक्षा घेणं 
इष्ट आहे, हे पटेल! 
 

वळेोवळेी अशी परीक्षा घेऊन क्षयरोगमुक्ि कळप वाढधविा येिाि. वासरानंा रोगी गाईचं दभध देिा 
कामा नये. स्िनगं्रर्ींना (udders) दृश्यस्वरूपाची सभज नसिाही हे रोगजंिभ दुधाि आढळिाि. ह्या 
मुद्द्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. म्हणभनच दभध कुठलंही असो, रोगी वा धनरोगी कळपाच–ं िे 
धनरोधगि केल्यावरच वापराि आणावं हे धकिीही आजथवानं साधंगिलं िरी त्याची आिथिा पभणथिेनं व्यक्ि 
होणार नाही. Topley Wilson च ं ठाम मि आहे की– “No raw milk is safe for consumption.” 
[“परीधक्षिाचं अि” प्रकरण.] 
 

असंच गोमासंाच्या परीके्षधवषयी म्हणिा येईल. धजर्ं. (गो-मासंाशन प्रचधलि आहे धिर्ं त्या 
िंाधटकिंान्याि मृत्युपभवथ धन मृत्युपिाि काही परीक्षा असिाि. 
 

(Ante-mortem and post-mortem examination) रोगी जनावराचं्या उत्तरीय िपासणीिील 
अवयवावंरील धदसभन येणारे बदल धनधिि स्वरूपाचे असिाि. परंिु हे उत्तरीय िपासणीच ं धनदान साप 
गेल्यावर िईुस र्ोपटल्यासारिंं होिं; कारण िोपयिंि अनेक प्राण्यािं धन माणसािंही अनेक मागांनी ह्या 
रोगाच ंलोण पोचलेलं असिं. 
 

धुमसणारा अंगार सारं जंगल बेधचरािं करिो; िसा धुमसणारा हा रोग “श्वेि प्लेग” क्षय 
संस्कृिीस काधळमा झालाय्... धन केव्हा संस्कृिीस काजळभन टाकील.... परंिु िो काजळभन टाकील 
त्याआधी त्याच ंउच्चाटन करायला हव!ं माणसाच्या जंिभनं माणसाि होणारी समस्या मोठी आहे.– िशीच 
िर त्याि ह्या गाईंच्या क्षयाची आहे. गाईंचा संसगथ सरळ माणसापयिंि येिोच; िसाच हा कुत्रा, माजंर, 
डुक्कर, घोडे, शळेी, मेंढी ह्यानंा संसगथ देऊन “धफरून” पुन्हा माणसापयिंि पोहोचिो. िेव्हा राइसच ं(Rice) 
धवधान “क्षयी गाई हे आजच्या संस्कृिीस लाचं्छनास्पद आहे.” हे ऐकभ न लाजेनं मान िंाली घालावी लागिे. 
परंिु या धवषादानं मान िंाली न घालिा, अजभनही क्षय न पावणाऱ्या रोगाला, क्षयास नेण्याचे अक्षय प्रयत्न 
एकिानिेनं धन वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, शासकीय धन सवथ िऱ्हेच्या एकजुटीनं सवथ बाजभंनी करायला हविे; 
अन् िसं म्हटलं िर हे काम असाध्य नाही. “When public opinion favours the eradication of bovine 
tuberculosis the task will not be found to be an impossible one.”—ह्या डॉ. ‘सामन्’च्या मिाशी 
सारेच सहमि होिील, केवळ िावनैक्यानं नव्हे िर एकीच्या बळानं केलेल्या प्रत्यक्ष प्रयत्नानं! 
 

परदेशािं असे प्रयोग धन प्रयत्न होऊन गाईचे [T. B. Free Acereditted herds] अशा जािवारीचे 
कळप वाढवले जाि आहेि. अशा कळपाचंा दभध धन मासं पुरवठाही वाढत्या प्रमाणाि आहे. परदेशाकडे बोट 
करून आपण जेव्हा एिंाद्या कायथधसद्धीचा त्याचंा उल्लेिं करिो िेव्हा त्याचं्या कौिुकापेक्षा त्यानंा “नको 
एवढं मोठेपण” आपण देिो की काय अशी कल्पना मनास चाटभन जािे. “नको एवढं मोठेपण” म्हणजे इिकं 
मोठेपण देिो की मग आम्ही त्याचं्यापुढं आम्हा ंस्विःला, अगदीच सामान्य, अगदीच लहान, अगदीच ‘बचे्च’ 
मानिो, धन व्हायचा िोच पधरणाम होिो. 
 

कायाची, शोधाची, संशोधनाची, प्रगिीची धजद्द, बुद्धी, सारी परदेशाि आहे असं वाटिं, धन उरिं 
फक्ि धिकडभन येणाऱ्या आदेशाचं, उदाहरणाचं ंिंिोिंि अनुकरण! काही मभलगामी संशोधन आम्हीही करू 
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शकिो हेच आम्ही धवसरिो. धन त्या आत्मवचंनेि हव ं िे, हव ं िेवढं शास्त्रशुद्ध अनुकरणदेिंील आमच्या 
हािभन होि नाही. 
 

[धवदेशी ज्ञानाचा अव्हेर इर्ं अधिपे्रि नाही. आमच्यािील आत्मवंचना िेवढी नष्ट व्हावी हा हेिभ. धवदेशी ज्ञाधनयाचंा आदर आहेच.] 
“People are great, because we are on our knees. Let us rise.” 
 

क्षयमुक्ि कळप आपल्याकडेही करिा येिील. त्याआधी गुरािं क्षयाच ंप्रमाण धकिी, प्राबल्य धकिी 
हे बघायला हव.ं [Bovine T. B. is a Mcagrely studied subject in India (Arora).] 
 

माणसाच्या (साठी) क्षयाचे अधधकारी व्यक्िींचे वगेळे गं्रर्राज असल्याने त्याधवषयी इर्ं धलधहण्याचं 
मुद्दाम टाळलं आहे. माणसाचं्या क्षयाची लक्षणं साधारणिः आिा सवथश्रुि आहेि. इर्ं एक सभचना िेवढी 
करावीशी वाटिे : 
 

(१) कृश धफक्कट शरीर, (२) र्ोड्या कामानंिरही र्कवा, घाम, (३) िंोकला, (४) सायंकाळी 
िाप असणं, धन कृश शरीर, पचनशक्िी मंदावणं, धन अशा ‘क्षयी िावना’ वाटणाऱ्या व्यक्िींची पभणथ ‘क्ष’-
धकरणादी परीक्षा करून घेिली गेल्यास क्षयाच ं धनदान धनधिि करिा येईल : धन रोगाचा प्रकार धन रोग 
धकिी िीव्रिेनं वाढि गेलाय् ह्या रोग्याच्या अवस्रे्नुसार िसा उपचार िज्ज्ञ डॉक्टर करू शकिील. 
 

क्षयी व्यक्िीचे वळेीच धनदान धन उपचार हे समाजाच्या दृष्टीनं धकिी धहिाच ंआहे हे वेगळं सागंायला 
नको. 
 

इर्ं एक सभचना आणिंी करावीशी वाटिे : 
 

एक समज प्रचधलि आहे की, क्षयाचा सौम्य संसगथ असल्यास नंिर क्षयजंिभशी संबधं आला 
असिाही पभवीच्या संसगानं जी प्रधिकारशक्िी धमळिे िी पुरेशी असिे. त्यानुसार काही व्यक्िी क्षयी गायीचं 
दभध मुद्दाम प्राशन करीि असि–करिाि, –परंिु ही प्रधिकारशक्िी प्राप्ि करण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धि नव्हे. 
 

त्यापेक्षा B. C. G. च्या लसीचा वापर हा अनेक प्रयोगानुंसार धशष्टसंमि धन शास्त्रसंमि ठरला आहे. 
जमथनी धन इिर देशािं, नव्हे आपल्याही देशाि ह्या लसीचा वापर केल्यानं क्षयाच ंप्रमाणही बरंच घटल्याचे 
पुरावे आहेि. रधशयाि िर हे सक्िीचं आहे. 
 

अक्षयाच्यामागं आिथिेनं धावणाऱ्या माणसानं आधी “क्षया”चा नाश करण्यािच त्याचा अक्षयाप्रि, 
अनंिाप्रि उत्कषथ आहे! 
 

☐ 
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दोलािर ज्िर (BRUCELLOSIS) 
 

“To be or not be”....... 
शत्रशुस्त्राच्या धजव्हारी बसलेल्या जबर धावानं, जीव देवाघरी जािो; परंिु कधी कधी घाव असा 

असिो की जीव घेि नाही; परंिु अधभ पगंभ बनवभन जीवघेणी अवस्र्ा करिो! 
 

काही रोगजंिभंचहंी असंच आहे. काही िीव्र रोग िडकाफडकी प्राणज्योि मालविाि. िर काही 
रोग धकत्येक मधहने, नव्हे वष,े रेंगाळिाि; रोगी धवव्हळिो– नीटपण ंजगिा येि नाही म्हणभन! अशा जीणथ 
रोगापंैकी एक, हा बु्रसेना रोग! 
 

ह्या रोगाला “माल्टा ज्वर” (Malta Fever) असं दुसरं नाव आहे. धवज्ञानाि बऱ्याच नावामंागं 
इधिहास असिो. ह्या नावाि एवढंच, की प्रर्म हा रोग माल्टा बेटाि आढळला. साऱ्या कक्षा ओलाडंभन, 
आिा हा जगिरचा रधहवासी असला िरी त्याच्या शोधाची कर्ा मोठी मजेशीर आहे. 
 

माल्टाच ंनाधवक धन सैधनक दल कुठल्याशा रोगानं फारच दुबळं झालं होिं. ‘झधमट’ आदी संशोधन 
मंडळाकडे त्या अज्ञाि रोगाची कारण ंशोधायच ंकाम धदलं होिं. माणसाि हा ‘दोलाचल ज्वर’ का? ही 
साधेंदुिंी का? अन् १५० च्या वर धदसभन येणारी धवधवध प्रकारच्या लक्षणाचंी ही धवलक्षण बाधा आहे िरी 
कुठली? ‘झधमट’च्या आधी धनयुक्ि केलेल्या संशोधन मंडळानं िर साधंगिलं होिं की हा रोग कुठल्याही 
िंाद्यािाद्वारा होि नसावा. मग हा रोग होिो िरी कसा? रोगोपचार िर दभरच, धनदान, ह्या रोगाच ंसम्यक 
धनदान िरी हव ंना! बऱ्याच संशोधनानंिर धदसभन आलं की, 
 

(१) िंेड्यािील िागाि शळेीचं अ-धनरोधगि दभध घेणाऱ्या लोकािं हा रोग ‘अधधक होिा; परंिु 
मोठमोठ्या शहराि धजर्ं धनरोधगि दुधाची सोय होिी, धिर्ं ह्याच ं प्रमाण फारच कमी 
होिं.’ 

 
ज्या बोटीवरून काही शळे्या आल्याि त्यावरील १२ िंलाशापंैकी ८ िंलाशानंा हा रोग जडला 

होिा. िेव्हा वाटलं, शळेीच्या दुधानं िर नसेल ना हा रोग होि? अन् ही आशकंाच एक साधार सत्य ठरली. 
एवढं सोपं परंिु आजवर लपलेलं कारण स्पष्ट करायच ं कायथ जणभ ‘झधमट’कडे (Zammit) (१९०५) 
सोपधवलं होिं. 
 

मग साऱ्या सािंळ्या जुळल्याि, जुळधवल्याि. 
 

ह्या शोधाआधीच गाईच्या गिथपािास कारणीिभि व धिच्या दुधाि आढळलेल्या (Bang बगँ) च.ं Br. 
abortus (१८९६) जंिभधवषयीच ं ज्ञान झालंच होिं. नंिर Traum and Keefer (१९१४) ना डुकरािं 
आढळलेले Br. suis चे जंिभ धन शळेीि आढळलेल्या Br. melitensis चे जीवाणभ एकाच कुटंुबाचे आहेि. 
एवढंच नव्हे िर धिघापंैकी कुणा एका माफथ िही रोग झाल्यास धिघािंही लक्षणसाधम्यथ आहे! Br. 
melitensis नं जडलेला रोग मात्र अधधक िीव्र स्वरूपाचा धन बरा होण्यास कठीण. ह्यािच मज्जासंस्र्ा धन 
हाडापयिंि रोग धिनल्यास अधधक क्लेशकारक! बरा झालाच रोगी िरी पुन्हा संसगथ अशक्य नसिो. 
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त्या त्या जनावरािं हे जंिभ बराच काळ जगिाि. शरीराि प्रवशे झाल्यावर काही मधहनेपयिंि लक्षण ं
धदसि नाहीि. साधारणिः गिाशय, स्िनगं्रर्ी, वळभंि वृषण, साधें धन ित्संबंधी लधसकागं्रर्ींची आसक्िी 
ह्यानंा अधधक असिे. रोगट गाईच्या दुधाि जंिभ दािंवलेि Cotton schraeder ह्यानंी (१९११). २ वषांपयिंि 
(खकवा अधधकही) दुधािभन हे जंिभ बाहेर पडिाि. गाईि गिथपाि झाल्यावर (गिथपाि िीन िंेपेपयिंि होिो) 
धिच्या योधनस्त्रावाि हे जंिभ असिाि; धन ह्या स्त्रावाि मभत्रानं दभधषि अशा गवि, चारा, पाणी ह्यामुळं दुसऱ्या 
प्राण्याि (म्हणजे म्हशी, गाई, वळभ, शळेी, मेंढी, घोडे, कुते्र, माजंरं ह्या प्राण्यािं) हा रोग होऊ शकिो. 
[कोंबड्या धन टकी ह्याचं्याि सापडिाि म्हणभन िे रोगजंिभ संवाहक ठरिाि.] खलगिेद जंिभ मानीि नाही. लहान वासरािं प्रमाण 
कमी असलं िरी िंोंडं धन कालवड (heifers) ह्या रोगग्राही आहेि. 
 

डुकरािंदेिंील गिथपाि, साधेंसभज हीच लक्षण.ं धशवाय नराि कृष्ट्णाची सभज फार असिे. 
 

शळेीि गिथपाि होिािच असं नाही; परंिु स्िनदाह, दुधाला कमी, हगवण, अस्ग्नमादं्य आदी 
लक्षणािंंेरीज अंगाची िाकद धन िकाकी कमी होि जािे. अशा शळे्या धन मेंढ्या ह्या दभध देि नाहीि िर रोग 
देिाि. 
 

केवळ दुधािभन व दुग्धजन्य पनीर आदी पदार्ांिभन संसगथ येिो असं नाही; िर अडलेल्या गाईच्या 
प्रसभिीस मदि करिाना, गिथपािानंिर वार (Placenta) काढिाना, पशुवैद्यक धन पशुसंबधंधि लोकानंा हा 
संसगथ हटकभ न येिो. ह्या पद्धिीनं, अशा प्रकारानं रोग झालेले व त्या रोगानं धकत्येक वषिं जजथर झालेले 
पशुवैद्यक, इिर राज्यापं्रमाण ं महाराष्ट्र राज्यािही आहेि. कॅनडा, िान्स आदी देशाि मेंढ्याशंी धन 
डुकराच्या मासधंद्याशी संबधंधि असलेल्यािं ही धचवट व्याधी धचकटलेली आहे. ह्यावरून एक गोष्ट सुस्पष्ट 
होिे की, ज्याचंा रोगी प्राण्याशी संबधं येिो धन धजिका अधधक जवळचा व अधधक काळपयिंि येिो िे ह्या 
रोगाचे सावज बनिाि. ह्यािही बरीचशी माणसंच कामावर असल्यानं माणसािंील धन धस्त्रयािंील रोगाचंं 
प्रमाण ३ : १ असं होण ंहे अस्वािाधवक नाही. परंिु म्हणभन ह्याि खलगिेद खकवा खलगधनिथर प्रधिकाधरिा असा 
काही मुद्दा नाही, िर रोगजंिभंशी अधधकाधधक संपकथ  एवढाच मुद्दा आहे. हा संपकथ  धनष्ट्काळजीपण ंकाम 
केल्यास होिो आधण अिाधविपणदेंिंील जर या जंिभंचा जिंमेवर, हािावंर, डोळ्यावंर, संपकथ  (धन 
िदनंिर) संसगथ झालाच िरी रोगाची पकड पक्की होिे. (क्वधचि अिगं त्वचेिभन प्रवशे घेण ंत्यानंा अशक्य 
नसिं.) धपचकारीिील ह्या जंिभंचं द्रावण टोचिाना डोळ्यावंर उडभन रोग झाल्याचा Gilman चा पुरावा वरील 
धवधानास पुरेसा व्हावा. 
 

त्या त्या प्राण्याि रोगजंिभ असिाि. परंिु दृश्यिः िे धनरोगी धदसिाि धन जरी त्याचं्या दभध, मभत्रद्वारा 
रोग फैलाविो िरी रोगाधंवषयी समज नव्हे संशयही येि नाही... िर मग रोगाच ंअस्स्ित्व कळाव ंिरी कसं? 
 

प्रार्धमक अवस्रे्ि बाह्य लक्षणाचंा अिाव असला िरी रोगधनदानाची काही साधनं आहेि,– अशी 
की त्यामुळं ह्या रोगाधवषयी धनधिि मि देिा येिं. 
 

ह्या धन अशा प्रकारच्या धुमसत्या, रेंगाळणाऱ्या जीणथ रोगासंाठी ‘संवदेनपरीक्षा’ आहेि. त्याच 
जंिभपासभन केलेल्या धवधशष्ट द्रव्याचंा वापर करिाि. द्रव्य ठराधवक प्रमाणाि (0·1 ml.) टोचल्यावर, काही 
ठराधवक वेळेि (२४ िे ४८ िासापंयिंि) ठराधवक स्वरूपाचे बदल आढळिाि. (टोचलेल्या जागी, माणसास 
सभज, लाली धन िपमानाि वाढ ह्याचं्या कमीअधधक प्रमाणाचं्या आधारानं रोगाधवषयी सागंिा येिं. 



 

 

अनुक्रमणिका 

गायींच्या कळपाि रोगी धन संशयास्पद रोगी अशा गाईंच्या रक्िजलावर प्रसमभहन पद्धिीच्या परीक्षा 
असिाि. परंिु धकत्येक जनावराचं्या रक्िजल परीके्षचा वळे, काल व शक्िीचा अपव्यय वाचवावा म्हणभन 
जमथनीि १९३७ मध्ये (Fleish hauer) (प्लाइश होअर) नं ABR (Abortus Bang Ring) परीके्षचा शोध 
लावला. ही पद्धि सोपी असभन धििकीच धवश्वासाहथ आहे. एक गाईचा कळप घेिला. ह्या कळपाि हा संसगथ 
आहे की नाही हे प्रत्येक प्राण्यावर परीक्षा न करिाही त्या परीके्षनं चटकन् ठरधविा येिे. ह्या कळपाच्या 
साऱ्या गाईंचं दभध एकधत्रि करायच.ं अशा एकधत्रि दुधाचे काही र्ेंबदेिंील परीके्षस पुरेसे होिाि. ह्याच 
जंिभंच्या केलेल्या रंगीि द्रवाबरोबर (Colored antigen) हे एकधत्रि दुग्धर्ेंब धमधश्रि केल्यावर धदसभन 
येणाऱ्या बदलानुसार संसगथ आहे खकवा नाही हे ठामपण ंठरधविा येिं. संसगथ असल्यास मग पुढं कुठल्या 
जनावराि आहे त्याचं्या परीक्षा करायच्याि. नसल्यास त्याचंी गरज नसिे! 
 

गाईंच्या ह्या रोगाचा शोध कसोशीनं करून, सवथ कसोटी पणाला लावभन, धनरोगी प्राण्यानंा आधीच 
(वासराचं्या वयाि) प्रधिबंधक लस [Calf–hood vaccine.] टोचभन वगेवगेळ्या कळपािं वाढवभनदेिंील एकदा 
असं आढळलं की कळप (Brucella) पासभन मुक्ि करण्यास ही आदशथ पद्धि असली िरीही िीि एक दोष 
(नकळि) राधहला होिा, िो म्हणजे ह्या प्रधिबधंधि कळपाचं्यासाठी वापराि येणाऱ्या वळभकडे पार दुलथक्ष 
केलं होिं. 
 

पैदाशीसाठी वापरण्याि येणाऱ्या वळभंचीही (रक्िजलाची) परीक्षा वारंवार घेण ंआवश्यक आहे. 
कारण संयोगाच्या वेळी— 
 

(१) स्विः िे रोगी असिाना रोग दुसऱ्या गाईंना, (२) रोगी गाईच्या संयोगानंिर दुसऱ्या गाईंना 
वळभ संसगथ देिाि. कृधत्रम पैदाशीसाठी घेिल्या जाणाऱ्या व घेिलेल्या वळभंची ह्या रोगाधवषयीची परीक्षा िर 
अगदी आवश्यक आहे. Bull is half the herd हे मान्य झाल्यावर िोच ‘अधा कळप’ जर रोगी ठेवला िर 
साऱ्या कळपाच्या आरोग्याला अधथचदं्र धमळणार नाही िर काय? 
 

गाईगुरं धन शळे्यामेंढ्या ह्यांिंेरीज घोड्याचं्या जिंमािं असलेल्या ह्या जंिभंपासभन माणसािं हा रोग 
झाल्याची उदाहरणं (कमी असलीि िरी) आहेि. 
 

अशा धवधवध मागांनी हा ससंगथ आल्यावर काही धदवसानंंिर नव्हे ९ मधहन्यानंंिरही ह्याची लक्षणं 
माणसाि धदसभ लागिाि. 
 

िसं म्हटलं िर लक्षणं धनधिि स्वरूपाची काहीच नसिाि. कमालीची अशक्ििा, साध्या कामानंही 
येणारा र्कवा, हटणारा परंिु पुन्हा पुन्हा येणारा हटवादी ज्वर, रात्रीिभन सपाटभन येणारा घाम, डोकेदुिंी, 
साधेंदुिंी आदी एक ना अनेक लक्षण ंरोगी सागंिो. िसं म्हटलं िर कुठलीही रोगसभचक नसिाि. र्ंडीनंिर 
िाप येिो, धन नंिर घाम सुटिो ह्यावरून मलेधरयाची शकंा येिे. साधेंदुिंीनं संधधवािाशी संबंध असावा असं 
वाटिं. साधेंदुिंी, िाप, िंोकला आदी लक्षणसंघामुळं पुन्हा वाटिं ‘फ्ल्यभ’ असावा. चढिा उिरिा िाप 
बघभन क्वधचि धवषमज्वराची कल्पना चाटभन जािे. कधी वाटिं िाप सारिंा आहे, िंोकला आहे, रोगीही 
अशक्ि होि चाललाय, क्षयाची िावना आहे की काय? अशा अनेक रोगाचंी शकंा येिे, परंिु ह्या 
‘बु्रसेलोधसस’ची शकंाही मनाि येि नाही. माणसाच्या डॉक्टरानंा गुराचं्या ह्या रोगाच्या प्रसाराच ंप्रमाण धन 
प्राबल्य त्या त्या िागाि धकिी आहे हे माहीि नसिं; धन गुराचं्या व माणसाच्या डॉक्टरानंा स्विःला जरी हा 
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संसगथ जडला िरी त्याची कल्पना लवकर येि नाही. एका माणसाच्या डॉक्टरला स्विःलाच असलेल्या ह्या 
रोगाच ंपाच मधहन्यानंंिर धनदान झालं! 
 

अनेक रोगाशंी लक्षण ं धमळिीजुळिी असल्यानं लवकर धनदान होि नाही. हे दुदैव त्या रोगाचं, 
धविागाच!ं कुठल्याही न हटणाऱ्या िापाबद्दल ह्याधवषयी कल्पना करायला हरकि नाही; अन् धजर्ं, ज्या 
िागाि हा रोग सुरू होिो आहे धिर्ं, धजर्ं धभर आहे धिर्ं अग्नी आहेच ह्या न्यायानं, माणसािंही 
ह्याधवषयीची शक्यिा धरूनच चाललं पाधहजे. धजर्ं माणसािं हा रोग सापडिो धिर्ं त्या त्या िागाच्या गाई, 
म्हशी, शळे्या, मेंढ्या, डुकर ह्याचं्याि खकवा ह्यापंैकी कुणा िरी जािींि हा रोग हमिंास असलाच पाधहजे. 
हेच धवधान नकारात्मक पद्धिीनंही धसद्ध होिं. कारण अमेधरका आदी देशानंी गुराचंा हा रोग अनेक मागांनी 
हटधवला, िर केवळ गुरािंच नव्हे–माणसािंही हा रोग पभणथिया हटला आहे. 
 

आपल्या देशाि पजंाब, काश्मीर, आसाम, बगंाल, मंुबई, राजस्र्ान, गुजराि, केरळ, आंध्र ह्या 
िागाि ह्या रोगाच ंअस्स्ित्व धनधििपण ंआढळलंय. पंजाबाि िर १८४ च्या अधधक रोगी सापडलेि, धन 
बऱ्याचशा लोकािं शळेीच्या जीवाणभचंाच रोग अधधक होिा. ह्या िागाि डॉ. टी. एन्. मारु्र ह्यानंी रोगाचं 
धनदान धन धनराकरण करण्यासाठी धहरीरीनं प्रगिी केलीय. त्यानंी पजंाबािील अधधक संसगाची ही कारणं 
धदली आहेि— 
 

(१) िेर्ील ‘र्ंडाई’च ंदुग्धपान. ह्या पेयाि दभध कच्चं, न िापवलेलं असिं. 
 

(२) िंेड्यािंील बरेच लोक शळेीच्या दुधाचा वापर व व्यापार करीि असल्यानं, उन्हाळ्याि जेव्हा 
दुधाच ं प्रमाण कमी होिं, िेव्हा शळेाच्या दुधाचं, गाईम्हशीच्या दुधाि धमश्रण केलं जािं. अशा दुधाच्या 
पुरवठ्याबरोबर अर्ािच रोगजंिभही पुरधवले जािाि. 
 

काही धठकाणी दभध धनरोधगि करण्याची यंतं्र धबघडल्यास हे दभध म्हणजे Brucella च ंआमंत्रणच 
ठरिं. 
 

मेस्क्सकोि आलेली अशी दभधषि दुधापासभनची सार् ह्याच ंिक्कम उदाहरण आहे. 
 

धदल्लीि एक ‘बु्रसेल्ला’च्या रोगाच्या कारणमीमासेंि हा संसगथ डुकरापासभन आल्याच ं व्यक्ि 
झाल्यापासभन देशाि ह्या संसगाची धकिी मजल आहे िे अजमावभन बघायला हव.ं िंरं म्हणजे डुक्करच नव्हे 
िर गाई, शळे्या, मेंढ्या ह्याचं्याही परीक्षा ह्या दृष्टीनं आवश्यक आहेि. 
 

केवळ शहराच्या दभधशाळेिील जनावराधंवषयी व दभधपुरवठ्याधवषयी जागरूक राधहल्यानं हे काम 
संपेल असं नाही. 
 

शहरच ंजीवन हे िेंड्यािभन येणाऱ्या दुधािुपावर अवलंबभन आहे. िेंड्यापयिंि ह्या रोगाच्या धनदान 
धनमभथलनाधवषयीचा वगे, आदेश त्याच आिथिेनं पोहोचला पाधहजे. महात्मा गाधंीजींनी शळेीच ंदभध घ्यायला 
साधंगिलं िे ह्या ‘बु्रसेल्ला’च्या शळे्याचं ंनव्हे. शळेी ही ‘गरीबाची गाय’ म्हटली िरी गरीब गाईच्या पोटािील 
दुधािील ही रोगबीजं पार नष्ट केली पाधहजेि. त्यासाठी उपाय व प्रधिबधंक उपाय आहेि... 
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जनावराधंवषयी— 
 

(१) वासरानंा (४ िे ८ मधहन्याचं्या) Calfhood Vaccine) द्याव.ं हे देऊन िी वगेळी (रोगी 
कळपापासभन) वाढवावीि. 

 
(२) वळेोवळेी कळपाच्या परीक्षा व्हाव्याि. 

 
(३) शळे्यामेंढ्यािंदेिंील अशा धनरोगी व रोगी वगेवगेळ्या धनवडभन रोगी नष्ट करून, धनरोगी 

िेवढ्या वाढविा येिाि की कसं व ह्यासाठी लस योजना धकिपि यशस्वी ठरेल ह्याधवषयी 
Alton नं १९६१ मध्ये नुकिेच प्रयोग केले आहेि. ह्या लशीधवषयी धनधििी असं लवकरच 
कळाव.े 

 
माणसाि– (१) दभध धनरोधगि करूनच वापरलं जाव.ं ज्या शहराि अशी व्यवस्र्ा नाही धिर्ं िे 

पभणथिया उकळभन प्याव.ं कच्चं दभध, शळेीच ंवा गाईचं कधीही वापराि आणभ नये. 
 

(२) डुकराचं्या, शळे्यामेंढ्याचं्या मासंधंद्याधवषयी संलग्न असलेल्या व्यक्िींनी जिंमाचंी काळजी 
घ्यावी. 
 

(३) पशुवैद्यकानंी गुराचं्या प्रसभिीच्या वळेी काम करिाना रबरी हािमोजे वापराविे. ह्या सभचना 
त्यानंा असिािच. घाईि (जरी ही वळे घाईची असली, असिे, िरी –) ही सभचना धवसरू नये. 
 

(४) प्रयोगशाळेिील संशोधकानंी धन कमथचाऱ्यानंी ह्या जंिभंवर काम करिाना धवशषे काळजी घ्यावी. 
 

(५) गिथपािानंिरच्या मभत्र, स्त्राव आदींनी दभधषि झालेल्या चारापाणी— आदी वस्िभंशी कोंबड्याचंा 
संबधं येऊ देऊ नये. िर ह्या दभधषि वस्िभ िंोलवर पुराव्याि. 
 

(६) गुराशंी संबधं आला असल्यास धन नंिर न हटणारा ज्वर आदी आजार असल्यास, डॉक्टरानंा 
गुराचं्या आलेल्या संबधंाची, दभधषि दुग्धप्राशनाची खकवा ित्सम माधहिी जरूर द्यावी. 
 

(७) पशुवैद्यकानंी माणसाचं्या डॉक्टरानंा ह्या बाबिीि, ह्या धविागाि संसगथ असल्यास जरूर 
जाणीव द्यावी. हे परस्पर सहकायथ आवश्यक आहे. 
 

(८) माणसाि लस आहे िी प्रायोधगक स्वरूपाि— (रधशयाि स्स्मरनॉव्ह Smirnov) १९६१. 
 

लशी धन उपचाराच्या खकवा अत्यंि दुःसह अशा ज्वराच्या जाचािभन जाण्यापेक्षा “मभले कुठारः” ह्या 
न्यायानं, गुराचंाच हा रोग पभणथिया हटवण ं (जरी िो हटवादी आहे िरी) हेच समाजाच्या 
समाजस्वास्र्थयाच्या दृष्टीनं मभलिभि महत्त्वाच ंआहे. ‘दोलाचल’ ज्वराच्या जाळत्या छाया िेव्हाच समाजािभन 
दभर होिील. 

☐  
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अश्वगं्रणथरोग (GLANDERS) 
 

राणा प्रिापचा ‘चेिक’, धशवाजीची ‘कृष्ट्णा’ राणी, लक्षमीबाईचा प्रिापी घोडा, हे सारे शौयाच्या 
स्मृिीि आजही धजविं आहेि. संिाजी, धनाजीच्या दहशिी घोड्याचंी मोगलानंा धदसणारी र्रर्रिी 
प्रधिधबम्ब ंइधिहासाच्या पानावर स्स्र्रावली आहेि. अशाच ... धवज्ञानाच्या इधिहासाि ... ‘गेगर [डॉ. गेगर, 

धवख्याि पशुवैद्यक (vety. Pathologist)]’नं उत्तरीय िपासणीसाठी फाडलेल्या घोड्याची आठवण आजही धजवंि 
आहे. 
 

पशुपालनाची नोकरी खकवा ित्सम धंद्याि गुंिलेले लोक त्यावर उपजीधवका करिाि. 
उपजीधवकेच ं साधनच कं्वधचि जीधविापहार करू शकिं ह्या धवधानाचा पडिाळा धमळिो. घोड्याचं्या 
अश्वगं्रधर्रोगानं कारण हा रोग बव्हंशी पशुवैद्यक, पशुवैद्यकशास्त्राचे धवद्यार्ी, िबेल्यािील कमथचारी ह्यािंच 
आधधक्यानं झाल्याच ंआढळलंय. प्रर्म ह्याचा शोध लागला (१८३०) िो गाढवावर धवच्छेदन करणाऱ्या एका 
पशुवैद्यक धवद्यार्थयाच्या आजारानं! 
 

त्यानंिर एक ना अनेकासं ह्याच प्रकारानं संसगथ जडला. ‘मेंडलसन्’ला (१९५०) सापडलेल्या 
चारही रोग्यािं, त्याचंा घोडा गाढवाशी संसगथ असल्याचा पभवेधिहास होिा. आिाशा ह्याच ंप्रमाण कमी असलं 
िरी ह्याकडे धििक्याच जागरूकपण ंलक्ष पुरधवणं आवश्यक आहे, व असल्यानं त्याधवषयीची आवश्यक िी 
माधहिी लक्षाि घेऊ या : 
 

ग्लॅन्डसथ हा मुख्यिः एकिुंरी प्राण्याचंा (घोडा, गाढव, िंेचर आदी) रोग! कुत्रा, माजंर, उंट ह्यानंा 
होि नाही असं नाही, परंिु गाई धन डुक्कर ह्यानंा मात्र होि नाही. प्रायोधगक प्राण्याि धगधनधपग्ज धन हॅम्स्टर हे 
असे रोगग्राही प्राणी आहेि की ह्याचं्यावरच्या परीक्षा धनणायक ठरिाि. 
 

रोगी घोड्यापासभनचे जंिभ श्वसनद्वारा खकवा दभधषि िंाद्यािाबरोबर पोटाि गेल्यानं खकवा कािडीच्या 
संसगानं हा रोग होिो. िीव्र स्वरूपाि रोगपोषणकाळ काही िासाचंा धन जीणथ रूपाि (Farcy) काही 
धदवसाचंा नव्हे काही मधहन्याचंा असिो. जीणथ रूपाि लधसकावाधहन्या दोरिंंडासारख्या जाडसर धन टणक 
होिाि धन कािडीवर सवथदभर व्रण (ulcer) धदसिाि. ह्यािंदेिंील फुप्फुसािं बदल झालेले असिाि असं 
म’ॅधफधडयन् च ं(M’fadyean) मि आहे. धन अश्वरोगावर त्याचं मि अधधकारात्मक मानलं जािं. 
 

िीव्र स्वरूपाि घोड्याि १०६° फॅ. पयिंि िाप [घोड्याचं सामान्यिः िपमान १०१° फॅ. असिं.] असभन, 
नाकपुड्यावंाटे धचकट असा स्त्राव वाहिाना धदसिो. नाकािील पडदा लालसर धदसिो! लधसकागं्रर्ी व 
लधसकावाधहन्याचंी सभज, फुप्फुसदाह धन त्यामुळं होणारा जलद श्वासोच्छ  वास ही प्रामुख्यानं धदसणारी 
लक्षण.ं 
 

लक्षणािंंेरीज धनदानास महत्त्वाच ं साधन म्हणजे ‘मधलन’ (Mallein) ह्या ग्लॅन्डसथच्याच 
रोगजंिभंपासभन ियार केलेल्या द्रव्याच्या साहाय्यानं करण्याि येणाऱ्या संवदेन परीक्षा. हे प्रर्म Helmann धन 
Kalning ह्यानंी वापराि आणलं! 
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(१) डोळ्यािं औषध घालिाि त्याचप्रमाण ं Mallein चे र्ेंब सोडिाि. ६ िे १२ िासाचं्या 
अवधीि डोळे सुजले, िर घोडं रोगी समजाव.ं 

 
(२) ठराधवक प्रमाणाि (0·1 ml.) ‘मधलन’ हे लहान धसखरजनं डोळ्याच्या िंालच्या पापणीि 

टोचल्यास २४ िे ४८ िासािंच रोगी घोड्यािं डोळ्यािंाली सभज, डोळ्यािंभन पभ-धमधश्रि 
खकवा धपवळसर स्त्राव, आदी बदल धदसिाि. 

 
(३) अधःचमथ इंजेक्शन्— २·५ ml. ‘मधलन’ मानेि धदल्यानं २४ िासािंच मानेवर इंजेक्शनच्या 

जागी सभज येिे. जनावरािं िापही चढिो. धशवाय पधहल्या पद्धिीि घोड्याच्या डोळ्यावर 
धदसभन येणारे सवथ बदल (आपल्या डोळ्यानंा) धदसिाि. 

 
ह्या (पैकी एिंाद्याही) परीके्षच्या साहाय्यानं रोगानं लागलेलं जनावर सहज ओळिंिा येिं. धन 

अशा लागलेल्या जनावरास बाजभला काढिा येिं. उदे्दश त्याला बरं करण्याचा मात्र नसिो, नसावा. कारण 
त्याला नष्ट करणं हे इिर घोड्याचं्या धन माणसाचं्याही दृष्टीनं धहिाच ंठरिं. 
 

कुठल्याही पशुवैद्यकीय मोठ्या रुग्णालयाि येणाऱ्या संशधयि घोड्यावर ही mallein ची परीक्षा 
केली जािे. रोगरधहि ठरलेल्या घोड्यानंाच अश्वधविागाि प्रवशे धदला जािो. 
 

माणसािदेिंील (१) कफश्वसनािभन, (२) रोगी माणसाच ं धवच्छेदन करिाना, एवढंच नव्हे िर 
प्रयोगशाळेि, ह्या जंिभंवर काम करिाना; हा संसगथ जिंम असल्यास त्या जिंमेिभन होिो. ह्या बाबिीि 
Brucella इिकीच दक्षिा घेण ंआवश्यक ठरिं. 
 

माणसािदेिंील िीव्र धन जीणथ स्वरूपाचे रोगप्रकार धदसिाि. िीव्र प्रकारािं १ िे ५ धदवसािंच 
धदसभन येणाऱ्या रोगािं िाप, मळमळ, काधवळीसारिंे डोळे, नाकाच्या आिील पडद्याचंी सभज, अंगिर 
पभधयका धदसिाि. फुप्फुसदाहानं श्वासोच्छ  वास कठीण होिो धन त्यािच श्वास कायमचा हरविो. 
 

जीणथ प्रकार हा िर एक धुमसिा असह्य प्रचार आहे. ह्याि त्वचेवर सभज, नाकािभन स्त्राव धन हळभहळभ 
शरीराचं नाकच धवद्रभप केलं जािं. रोग हटलाच िर हटला, ह्या सुिंाच्या आिासािच पुन्हा रोग उचल 
िंािो, अन् काही वषांपयिंि रोग्यास छळिो. ‘गेगर’च्या पभवोल्लेधिंि बाबिीि त्या डॉक्टरला स्विःस 
स्विःवर अनेक वळेा ं ऑपरेशन्स करून घ्यावी लागलीि. शवेटी एका हािास मुकला धबचारा! प्राणाचं 
हािावर धनिावलं एवढंच! 
 

प्रणिबंिाणिषयी 
 

बु्रसेल्लाच्याधवषयी म्हटलं िसंच ह्याधवषयी म्हणिा येईल की, प्राण्यािील ह्या रोगाच्या 
धनमभथलनावरच माणसािंील ह्या रोगाच ंप्रमाण कमी होण ंअवलंबभन आहे. ‘मधलन’ची परीक्षा प्रत्येक संशधयि 
घोड्यावर करून, रोगी घोड्यानंा नष्ट करून, त्याचं्या संपकानं दभधषि चारा, गवि सारं जाळभन, िबेल्याि 
जंिुनाशकाचंा वापर करायला हवा. प्रत्येक दृश्य अशा रोगी घोड्यामागं त्यानं धकत्येक इिर घोड्यानंा हा 
संसगथ धदलेला असिोच. धन अशा गुप्ि धन अव्यक्ि ‘केसेस’च रोगप्रद ठरिाि. 
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ह्यासाठी आपल्या सरकारनं Glanders and Farcy act चा व्यापक उपयोग केलेला आहे. महाराष्ट्र 
राज्यसरकारच्या पशुसंवधथन िंात्यािील “ग्लॅन्डसथ धन फासी” ह्या रोगासाठी एक अंगीिभि स्विंत्र धविाग 
आहे. ह्यािील कमथचारी मंुबईि, परदेशाहभन येणाऱ्या प्रत्येक घोड्याची मधलनद्वारा परीक्षा घेिाि. धनःसंशय 
धनरोगी घोड्यानंाच मंुबई शहराि प्रवशे धदला जािो. अशा रीिीनं परदेशहभन येण ंशक्य असणारं हे रोगाचं 
लोण र्ोपधवल्यावर आपल्या देशािील रोग नष्ट करणं िेवढं उरिं. िेही त्याच पद्धिीनं करिा येईल. 
िबेल्यािील कामगारानंा ह्या रोगाची संसगथपद्धिीची जाणीव द्यायला हवी. प्रयोगशाळेिील कमथचाऱ्यानंा 
ह्याची जाणीव नसिे असं नाही, परंिु ‘सावधान’चा इशारा िरीही द्यावासा वाटिो. प्रयोगशाळेिभन ह्या रोगानं 
पछाडलेले रोगी िसे काही कमी नाहीि. एका (झनोंस्व्हच) प्रयोगशाळेि एक जंिुयुक्ि काचनधलका 
फुटल्यानं अनेकानंा हा रोगप्रसाद धमळाला होिा. रोगी माणसाचें उपाय, उपचार करिाना स्विःची 
स्विःबद्दल दक्षिा घेण ंआवश्यक आहे. कारण “माणसापासभन माणसापयिंि” ह्या रोगाची धाव आहेच. 
 

ह्या धन इिर दक्षिा लक्षाि घेऊन, आचरणाि आणल्यानं उत्तर अमेधरकेिभन ह्या रोगाच ंउच्चाटन 
झालंय. प्राण्यािील धन पयायानं मनुष्ट्यप्राण्यािील ह्या रोगाच्या धनमभथलनाच ंमभळ आपणही आपल्या देशाि 
पकं्क रुजवभ या! 
 

☐ 
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सांसर्गगक कािीळ (LEPTOSPIROSIS) 
 

“कावीळाची नजर धपवळी असली िरी काधवळीकडे बघणारी नजर धनिळ स्वच्छ हवी.” 
 

सारं चकाकिं िे सोनं नव्हे, िसं सारं धपवळं िेही सोनं नव्हे, िो धपिळी रंग असेल नाही िर कावीळ 
असेल. कावीळ वैयस्क्िक असिे िसंच सासंर्मगक कावीळही आहे! सार्ीच्या रूपाि िर, धजर्ं धजर्ं धदसिो 
त्या ४६ देशाचंी नाव ंदेण्यापेक्षा िो सवथदभर धदसिो असं म्हणणचं योग्य ठरेल. 
 

ह्या रोगाच्या इधिहासाचा मागोवा घेिाना असं धदसभन आलं की, काधवळीच्या बाह्य लक्षणानुंसार 
बरेच लोक, नोगुची (Noguchi) सह, ह्यास पीिज्वर म्हणभन समजि होिे. अन् काहींनी िर ह्या जंिभंनीच 
पीिज्वर होिो, होि असावा, असा समज व्यक्ि केला होिा. पीिज्वराधवषयी (yellow fever) सागंिाना 
पुढे धवशद होईलच की पीिज्वर हा धवषाणुजन्य रोग आहे; िर ह्या काधवळीचे जंिभ ‘जीवाणभ’ (Leptospira) 
असभन िे सभक्षमदशथक यंत्रानं धदसभ शकिाि. पीिज्वर धन सासंर्मगक काधवळ ह्यािंील फरक कळलेि, िेद 
उमगलेि, परंिु रोगलक्षयाचा िेद करिा करिा ‘नोगुची’चे प्राण मात्र गमावले । 
 

काधवळीचे जंिभ वगेळे आहेि, हे धसद्ध झाल्यावर त्याचंं वगेळेपण िे कशाि आहे हे धसद्ध करिाना 
Collier नं साधंगिलं की त्याचं्या (२४) जािी आहेि, धन धशवाय काही उपजािीही, िरीही ह्या जािी– 
उपजािी त्याचं ंत्याचं ंवैधशष्ट्य कायम रािंभन ह्या Leptospira च्या पधरवाराशी, पधरवाराच्या गुणधमाशी, धन 
दृश्य धचत्राशी सुसंवादी आहेि. 
 

िंरं म्हणजे ही जािवारी बरीचशी त्या त्या प्राण्याि त्यानंी केलेल्या रोगामुळं व त्या प्राण्याचं्या 
रोगाि िशा वेगळेपणानं आढळल्यानं झालेली आहे. 
 
उदा.— 
 

उंदराि : Leptospira ictero haemorrhagica. 
कुत्र्याि : Leptospira Canicola. 
गाईि : Leptospira Pomona. etc. etc. 

 
उंदीर, मभषक, घुशी, गाई, बलै, मेंढ्या, कुते्र, कोल्हे, डुक्कर, खचपाझी ह्या प्राण्यािं हा रोग धदसभन 

येिो. िीव्र, कमी िीव्र, अशा रूपािच नव्हे, िर काही दृश्यस्वरूपाि रोग नसिाही, प्राण्याचं्या मलमभत्राद्वारा 
अन् गाईच्या दुधािभनही हे जंिभ उत्सर्मजि होि असिाि. प्राण्यापासभन माणसाि रोग होिो धन माणसापासभन 
माणसाि होिो. अन् प्राण्यापासभनच्या संसगाच्या िऱ्हाही अनेक आहेि— 
 

उंदराि धन प्राण्याि रोग परस्पराचं्या मलमभत्रादी उत्सजथनानं दभधषि झालेल्या िंाद्यािाद्वारा 
(श्वसन, अशनाद्वारा) होिो. दुधाि हे जंिभ असल्याच ंBaker & Little ह्यानंी पटवभन धदलंय. जिंमाधंकि 
खकवा जिंमरधहि अशा कािडीिभनही संसगथ ज्ञाि आहे. ह्यािंेरीज संसगथप्रकार म्हणजे मरुै्नाचा. कुत्र्याि 
ह्या प्रकारचा संसगथ अधधक असण ंहे त्याच्या अधनबिंध स्वैराचारामुळं अस्वािाधवक नाही. धशवाय ह्या रोगानं 
मेलेल्या खकवा रोगी उंदरानंा मारून िंाण्याच्या सवयीनंही हा संसगथ त्याचं्याि होिो. आणिंी म्हणजे, 
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कुत्र्याच्या ‘सवथश्रुि’ लघवी करण्याच्या पद्धिीनं रोग कुठंही धन कुठवरही जाऊ शकेल िो कसा िे सहज 
समजिं. 
 

रोगानं मेलेलं कुतं्र काय, उंदीर काय, कुठलाही प्राणी काय, धजवंि प्राण्याबद्दल असणाऱ्या 
आस्रे्चा प्रश्न सापेक्षी आहे. िेव्हा मेलेल्या प्राण्याचं्या धवल्हेवाटीची काळजी धकिपि असेल ही कल्पना 
सहज येईल. मृिाचंी धवल्हेवाट ही मानवी दृष्टीनं िंरीच परंिु समाजव्यवस्रे्च्या दृष्टीनं अधधक महत्त्वाची धन 
मोलाची कशी िे ह्या रोगाच्या एका वगेळ्याच प्रकारच्या संसगावरून कळेल. 
 

ही मेलेली जनावरं कुठं िरी, रस्त्याच्या कडेला पडिाि. सगळ्या नद्या सागराला धमळिाि. धन 
सारं गढभळ, दभधषि, सारे (स्वच्छ!) अस्वच्छ जलाशय गावच्या नदीला धमळिाि. नदीच्या पाणवठ्याचा 
उपयोग धकिी अनेकधवध आहे हे धवधदिच आहे. त्यािच अशा नदीजलाचे जलाशय (िलाव) 
पोहण्यासाठीही होिाि. ह्या पोहण्याच्या जलक्रीडेच्या आनंदाि हा संसगथ अंिर्महि आहे. ‘अलाबामा’ येर्ील 
काही मेलेल्या डुकरानंी दभधषि अशा िलावाि पोहणाऱ्या १५० माणसािंल्या सार्ीचा वृत्तान्ि coffey नं 
साधंगिला आहे. िसंच धचनो (Chirno) ह्यानं ‘धलस्बन’मधील एका सार्ीचा उगम धपण्याच्या पाण्याशी 
होिा; का िर, हेही पाणी मलमभत्राच्या नळािभन असलेल्या उंदराचं्या धवष्ठेनं दभधषि झालं होिं. ह्या सार्ीि 
२४ टके्क मृत्यभ झालेि (१२६ पैकी). अशा धवधवध संसगानं समाजाला धोका आहे! िसंच िुंद्द 
िंाधटकिंान्यािील लोक, पशुवैद्यक धवद्यार्ी– कमथचारी, मासेमारी धंद्याचे लोक, िंाणीिले, 
मलमभत्रवाहक, नळाशी काम करणारे, बागवान, डेअरीिील कामगार, वराहपालन कमथचारी, कुत्र्याचंी धनगा 
रािंणारे, अशा अनेक प्राण्याशंी ह्या ना त्या नात्यानं संबधं आलेले लोक ह्या संसगाचं सावज बनिाि. दभधषि 
जलाि “पाण्याि पडल्यावर पोहणारे”, धन न पोहणारे सारेच संसगथक्षम असिाि; धन ज्यानंा रोजगारीसाठी 
गुडघािर दलदलीचं काम कराव ं लागिं अशानंा ही बाधा जडिे, ह्याधवषयी ‘टेलर’चा (Taylor) 
अंदमानमधील पुरुषानंा (पुरुषानंाच ही बाहेरची कामं अधधक करावी लागल्यानं) झालेल्या ह्या रोगाचा 
दािंला पुरे आहे. 
 

हे झालं बाहेर पडत्या पाण्याच्या दलदलीधवषयी; परंिु वािानुकभ धलि प्रयोगशाळेिदेिंील अनुकभ ल 
अशी पधरस्स्र्िी ह्या संसगास सापडिे कधी कधी! उहलेन हर्नं (Uhlenhuth) रोगी धगधनधपग्सपासभन 
झालेल्या संसगाधवषयी धलहभन “धोका, सावधान!” म्हणभन ह्या जंिभंच्या संशोधकानंा इशारा धदला आहे 
असंच म्हणाव ंलागेल. रेधिजरेटरच्या शतै्यानं जंिभ “र्ंडगार पडिाि” असं मात्र नाही! 
 

माणसािंल्या ह्या रोगाची पधहली केस “बीसन”ला धमळाली िी िंाधटकिंान्याि! एकाच्या 
डोळ्याच्या पडद्यावर सभज आली होिी. माणसाि हे एकच लक्षण नव्हे, िर रोगपोषणकाळानंिर (३–९ 
धदवसािं) र्ंडी, १००° – १०४° फॅ. पयिंिचा िाप, मळमळ, उलया, पोटऱ्या दुिंणं अशा लक्षणानंी 
रोगाची नादंी होिे. िाप साधारण ४–५ धदवस असिो. त्या काळाि हे जंिभ रक्िाच्या िपासणीि धदसिाि. 
नंिर अर्ािच काधवळीचा चेहरा, डोळ्याचंी सभज, रक्िरंधजि मभत्र, जागोजागी कािडीवर रक्िस्त्राव आदी 
लक्षणे Leptospira च्या आपत्तीधवषयी स्विःच बोलिाि. 
 

धनदानासाठी धशवाय प्रसमभहनपद्धिी आहे. धन धगधनधपग्सधशवाय आिा Golden Hamster वापरण ं
हेच अधधक धवश्वासाहथ ठरल्याच ंMorton and Larson ह्याचं्या प्रयोगावरून धसद्ध झालंय. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धनदानानंिर उपचार अनेक आहेि. अद्ययावि इंजेक्शनपयिंि! परंिु िरीही रोग्याची की रोगाची 
अिेंर होिे, हे धनधिि सागंिा येि नाही. अगदी पभवावस्रे्ि पेधनधसधलन साहाय्यक ठरिे. 
 

(१) संसगाच्या मागांनच प्रधिबंध घालण ं महत्त्वाच ं असल्यानं उंदरापंासभन होणाऱ्या धवधवध 
दभधषि पद्धिींना अडधवण्यासाठी उंदराचंाच नाश करणं हे पधहलं कायथ ठरेल. िंाद्यािाची 
कोठारं, िंाधटकिंाने आधण बाजार इर्ंदेिंील उंदराचं्या प्रादुिावाला पायबदं घािला 
पाधहजे. 

 
(२) हा रोग फैलावण्याि कुत्र्याचंा धकिी मोठा वाटा आहे हे पाधहल्यावर त्याचं्या ह्या आडवाटा 

अडधवल्या पाधहजेि हे नव्यानं सागंायला नकोच. 
 

(३) कळपाि, घराि नवीन येणाऱ्या प्राण्याला काही काळ वगेळं वाळीि टाकल्यासारिंं 
ठेवायला हव.ं त्या काळाि त्यावर केलेल्या परीक्षािंभन हा रोग नसला िरच पभवीच्या 
कळपाि त्यास सोडाव.ं 

 
(४) पशुवैद्यकीय धन पशुसंबधंधि सवथ कामगारानंी स्विः ह्या संसगापासभन जपलं पाधहजे. 

(कारण प्राण्यािं ह्याच्या लशी प्रायोधगक रूपाि आहेि.) 
 

(५) दभध धनरोधगि करून प्याव.ं 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

अरुििमग रोग (ERYSEPELAS) 
 

हा सासंर्मगक रोग मुख्यिः डुकराचंा. परंिु टकी, मासे, उंदीर, ससे, मेंढ्या हेही संसगथजन्य प्राणी 
आहेि. घोड्याचं्या धवच्छेदनािभन काही पशुवैद्यकीय धवद्यार्थयांि हा रोग आल्याच्या माधहिीनुसार घोड्याि 
हा रोग होिच नाही असं म्हणिा येणार नाही. 
 

ह्या रोगाचे जंिभ Erysepelothrix rhusiopathiae हे कुजक्या वनस्पिीवर खकवा प्राधणज वस्िभंवर 
जगिाि. ह्या जंिभंचा रीिसर संबधं अरुणचमाशी Erysepeloid असल्याच ं रोझेन बकॅ नं (Rosen Back) 
१८८४ ि दािंधवलं, म्हणभन माणसानं ह्या रोगलक्षणास Rosen Back Erysepeloid असं नामाधिधान आहे. 
 

िान्स, जमथनी, अमेधरका, इंग्लंड, रधशया आदी बऱ्याच वराह-पालन धंद्याच्या देशािं हा रोग 
आढळिो. 
 

डुकरािं दभधषि िंाद्यािाद्वारा ह्या रोगाची लाटच पसरिे. डुकरािं लक्षणिेदानुसार रोगाचे िीन 
प्रकार मानले आहेि : 
 

(१) रोगाणभ रक्ििेचा (िीव्र), (२) सौम्य, (diamond skin), (३) जीणथ खकवा साधेंसुजीचा. 
 

िीव्र स्वरूपाि जािंळ्या धन िाबंडे रंगधमधश्रि पटे्ट अंगावर धदसिाि. त्या शजेारची कािडी पभवथवि 
असिे. हा रंगीि पट्टा पुढे सरकिो धन मागची कािडी पभवथवि होिे. िाप १०४° फॅ. पयिंि असिो. कानावर 
सभज, शोणगंडाची धदसिे. शवेटी कािडी झडिे धन अशा अवस्रे्िच प्राणी मरिो. 
 

सौम्य स्वरूपाि, शरीरिर चौकोनी खकवा चौरसाकृिी अशा जािंळ्या पट्ट्या धदसिाि, धन ह्या 
एकमेकाशंी जुळलेल्या वाटिाि. त्वचा एक धवधचत्र धचत्रनक्षीचं रूप घेिे. ही कािडी पुढं पुढं शुष्ट्क 
कािड्यासारिंी होिे, धन काि टाकिाि त्याप्रमाण ंगळभन जािे. 
 

जीणथ रूपाि साधेंसभज िंोकल्याबरोबरच प्रामुख्यानं धदसिे. डुकराच्या tonsils मधभन हे जंिभ 
असल्याच ं‘टेन् ब्रोएक’ (Ten Broeck) ह्या संशोधकाच ंमि आहे. अशी दृश्यिः धनरोगी डुकरं रोगप्रसारक 
होिाि. 
 

माणसािं प्रामुख्यानं हा रोग जंिभंचा जिंमाशंी (जिंमेशी) संसगथ आल्यानं होिो. लंडन 
हॉस्स्पटलमध्ये Dr. King ला ११५ पैकी ८५ रोग्याचंा ह्या ना त्या धनधमत्तानं रोगी जनावराशंी संबंध असल्याचं 
िर Dr. Klauder लासुद्धा त्याचं्या १०० पैकी बरेचसे रोगी िंाधटकिंान्यािील कमथचारी असल्याच ंआढळभन 
आलं होिं. 
 

आपािी वधानं कापलेली डुकरं कापिाना झालेला, घोडा कापिाना झालेला, प्रयोगाि डुकरास 
त्याच जंिभंच ं इंजेक्शन देिाना सुईनं झालेल्या ‘धक्रगर’ (Krieger) नावाच्या पशु-वैद्यकासच झालेल्या 
जिंमाचंा संसगथ, ही उदाहरण ंपशुपालनधंद्यािील लोकानंाच ह्या रोगाची िीिी धकिी आहे ह्याच ंधनदशथक 
आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

धशवाय काही माशाचं्यापासभन ‘ओडेसी’ि (Odessy) २०० व्यक्िींना हा रोग जडल्याची गोष्ट 
घडल्यानं, मत्स्यिंाद्य, मत्स्यिंिे ह्यामुळेही ही बाधा होिे हे धदसभन आलंय. डुकराच्या कािडी धन अन्य 
दभधषि वस्िभंशी संबंध अर्ािच रोगप्रद ठरेल. 
 

माणसािंदेिंील वरप्रमाणंच िीन प्रकार आहेि. हािाच्या जिंमेच्या संसगानं पाचही बोटं 
मनगटापयिंिची (बोटाचंी हालचाल होणार नाही इिकी) सभज धन जािंळ्या रंगाची त्वचा. हेच वाढि गेल्यानं 
शरीरिरचा आजार डुकराि धदसभन येिो, त्याप्रमाण ंकानाची सभज, धन रोगट आधण धनरोगी त्वचेचे रंगीि धन 
रंगहीन पटे्ट माणसािंही धदसिाि. 
 

रोगी दगावण्याच ंप्रमाण ‘पेधनधसधलन’मुळं धन रक्िजलामुळं कमी आहे. िरी पण बरा झालेला रोगी 
‘चक्रनेधमक्रमेण’ पुन्हा ह्या रोगाच्या जाळ्याि सापडभ  शकिो. 
 

म्हणभन िंाटकापासभन िो पशुवैद्यकापयिंि कुणीही, कुठलीही, बारीकशी जिंम दुलथ धक्षि करून 
चालायच ंनाही. उपजीधवकेसाठी जगिाना जाणभनबुजभन दुलथक्ष करणं सवथर्ैव गहथणीय ठरेल. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

स्व्हणब्रओणसस (VIBRIOSIS) 
 

गुराचं्या सासंर्मगक गिथपािास कारणीिभि असे हे आणिंी एका प्रकारचे जंिभ. ‘बु्रसेल्ला’च्या 
शोधानंिर वाटलं की, बु्रसेल्लाचा प्रधिबधं केल्यास, गिथपाि कमी होिील धन प्राण्याच ं प्रजनन, कृधत्रम व 
नैसर्मगक अधधक होईल. अशा बु्रसेल्ला प्रधिबधंक धठकाणीही झालेल्या कारणाचं्या संशोधनाच ं(प्रसभधि) फल 
म्हणजे ह्या ‘स्व्हधब्रओ’ (Vibiro) जािीच्या जंिभंची माधहिी. 
 

गाई, म्हशी धन शळे्यामेंढ्यानंाही हा रोग आहे. टके्कवारीनं ह्याच ंप्रमाण कमी, परंिु इिक्या कमी 
प्रिीच ंनाही की त्यावरून लक्ष पार घालवभन टाकाव.ं 
 

इंग्लंड, जमथनी, अमेधरका, िान्स, डेन्माकथ , ऑस्रेधलया ह्या देशािं ह्याच ंआधधक्य ज्ञाि झालंय. 
एवढंच नव्हे िर डॉ. साने, मराठे आदी ह्यानंी ‘आरे’ (Aarey Colony) गौळीवाड्याच्या काही ‘केसेस’वर 
केलेल्या संशोधनानुसार खहदुस्र्ानािही त्या रोगाच ंअस्स्ित्व धसद्ध झालंय. 
 

ह्याच्या धन बु्रसेल्लाच्या धनदानासाठी फारकि होईल अशा साम्य-िेदाच्या परीक्षा प्रयोगशाळेच्या 
कके्षि आहेि. 
 

Vibrio ची नोंद इर्ं अशासाठी की स्व्हंझेन्टनं (Vinzent) १९४९ ि िान्समधील िीन धस्त्रयाचं्या 
गिथपािाची कारण ंशोधिाना Vibrio कारणीिभि असल्याच ंधसद्ध केलंय. 
 

आपल्या देशाि अजभन प्राण्यािंच हा रोग असिो, असिो िर कसा, धकिी प्रमाणाि प्रधिबधंक उपाय 
आदी धवषयावंर चचा धन संशोधन हवयं. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

मूषकदंशज्िर 
 

ह्याला अनेक नाव ंआहेि. (Soduku जपानाि, ‘हॅवरधहल ज्वर’ अमेधरकेि) अशी स्र्ानपरत्व े धन 
स्र्ानधनदेशक नावं असली िरी रोग स्र्ानमयाधदि नाही. सवथदभर आढळिो; धन आपल्या देशािही त्या 
रोगाच्या समानधमीय ‘केसेस’ आढळल्या आहेि. 
 

(1) Soduku : Spirillum minus; 
(2) Haverhill Fever : Actino muris. 

 
ह्या वेगवगेळ्या जंिभंनी होणारे रोग असले िरी लक्षणसंघ दोघाचेंही समान आहेि. 

 
Soduku चा संसगथ, माणसाि उंदीर चावल्यानं खकवा असा उंदीर िंाण्याि आल्यानं, अशा उंदरानंा 

िंाणाऱ्या स्व्हसल ‘फेरेट’ ह्या प्राण्याचं्यामुळं. उंदराच्या धवष्ठा व लघवीनं दभधषि झालेल्या दुधाद्वारा होिो. 
पभवीच असलेल्या जिंमेिभनही संसगथप्रवशे होिो. 
 

ही सवथसामान्य संसगथपद्धिी मान्य करूनही ज्या मभषकाच्या दंशाच्या पभवेधिहास असे, अशा प्रत्येक 
उंदराि हे जंिभ धमळाले नाहीि. काही वळेी ह्याच ंधनदानही होि नव्हिं. िरी ‘असेधनक’ आदी उपायानंी गुण 
येि असे असं आपल्या देशाि घडल्याचे वृत्तान्ि आहेि. िसं दभध दभधषि होिं असं म्हटलंय, िरी नक्की िे 
कसं होिं िेही ज्ञाि नाही; परंिु िे दभधषि नसिंच असंही म्हणिा येणार नाही. [‘हॅवरधहल’ ज्वराची कारणमीमासंा.] 
 

उंदराि रोगजंिभ असले िरी साधेंसुजीिेंरीज धवशषे दृश्य लक्षणं अशा नसिाि. 
 

माणसािं होणाऱ्या लक्षणापंैकी प्रमुिं म्हणजे, चावल्या जागीची जिंम बरी होिे असं वाटिं न 
वाटिं िोच धिचा व्रण होिो. काही धदवसाचंा (३–४) रोगपोषणकाल लोटल्यावर जिंमेिोविी धन संबधंधि 
लधसकागं्रर्ीची सभज धदसिे. धन चढिा उिरिा िाप असिो. साधेंसभज धन साधेंदुिंी असिे. साधेंदुिंी 
म्हणजे एकानंिर एक असं िंो-िंोसारिंं साधं्याच ंदुःिं सुरूच असिं. सुदैवानं ह्या रोगापासभन मृत्यभ असा 
नाही. 
 
(Haverhill Fever) 
 

हॅवरधहल (मॅसचॅ्युसेटस्) मधील १९२६ च्या सार्ीच्या संसगाचा उगम अधनरोधगि अशा दभध 
पुरवठ्याशी होिा. ३९ कुटंुबािंभन ८६ लोकानंा ही बाधा जडली धन ह्या ८६ ि लहानर्ोर सारेच होिे. 
शोधाअंिी असं धदसलं की दभधपुरवठा होणाऱ्या कळपािंील एका गाईच्या सडावंर जिंम होिी. िी बहुिेक 
मभषकदंशानं झाली असावी. 
 

हा दभधपुरवठा धनरोधगि केल्यावर पुढील प्रसार र्ाबंला. ह्याआधीच १९२५ ि, चेस्टर पेधनधसस्ल्व्हया 
िागाि ६०० लोकानंा झालेल्या रोगाची लक्षण ंह्या ‘हॅवरधहल ज्वरा’शी बरीच धमळिी-जुळिी होिी. अन् 
िुंद्द हॅवरधहल ज्वराच्या दुधािभन उद िवलेल्या सार्ीच ंधचत्रही ‘मभषकदंशज्वरा’पेक्षा धिि नव्हिं. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्या जंिभद्वारा (Actino-muris) उंदराि अंिकथ णथदाह धन त्यामुळं होणारा गधिधवभ्रम, िोवळ आदी 
लक्षण ंधदसिाि. उत्तरीय िपासणीि फुफ्फुसाचे बदल धदसभन येिाि. 
 

रोगी माणसास मळमळिं, उलटी, िाप आदी लक्षणं लवकरच दृग्गोचर होिाि, अन् रोग दभधषि 
िंाद्यािाद्वारा झाला असावा अशी साधार शकंाही येिे. 
 

Soduku िील जिंम जरा धचघळिे; त्यामानानं बराच गुण आलाय धन ६०० च्या अधधक ‘केसेस्’ 
झाल्याि िरी (नधशबानं) एकही मृत्यभ नाही व नसिोही! प्रधिबधंासाठी— 
 

(१) जंिभ दोन प्रकारचे असले िरी उगम त्याचंा उंदराशीच असल्यानं उंदराचंा नाश करणे. 
 

(२) दुधाशी व दुधािील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संसगथ टाळण्यासाठी िे धनरोधगि करून घेणं 
आवश्यकच आहे. हे पुन्हा सागंण ंआवश्यक आहे. 
 

(३) दुधाद्वारा—धन दुधामाफथ ि होणाऱ्या जंिभंचा धन त्या सार्ीचा परामशथ पुढं परीधक्षिाच ंअि ह्या 
प्रकरणाि येईलच. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

णलस्िेणरओणसस (LISTERIOSIS) 
 

We cannot be listless to the disease, Listeriosis, though least, as yet., is understood 
regarding it. 
 

हा रोग घोडा, कुत्रा, मेंढ्या, शळे्या, गाई, ससे, धगधनधपग्स धन कोंबड्यानंाही होिो. कोल्हा, डुकर, 
खचचला, रकभ न (Racoon) धन फेरेट हेदेिंील ह्याला अपवाद नाहीि; धन ह्या साऱ्याचं्या संबंधाि येणारा 
माणभसही त्यािभन ‘सहीसलामि’ सुटभ  शकि नाही. “हा रोग कुठल्या देशाि होिो?” ह्या प्रश्नाला 
उत्तरादािंल जमथनी, हॉलंड, अमेधरका आदी देशाचंी यादी करण्यापेक्षा हा सवथत्र धदसभन येिो असं 
म्हणायला हरकि नाही. ह्याि िारिही आहे. 
 

Listeria monocytogines ह्या जंिभंचे धन मेंढ्याच्या धगरकीच्या रोगाशी संबधंाचे धागेदोरे प्रर्म 
जोडलेि िे १९३१ मध्ये Gill नं! Nyfeldt नं ह्या जंिभच्या धन माणसाच्या संबधंाि प्रर्म धलधहलं. 
 

इधलनॉइस फामथमध्ये हा रोग आला िेव्हा शकंा चाटभन गेली, कोठी-घरािील उंदराचं्यापासभन िर 
नाही ना आला हा रोग! अन् कोठीघरािले उंदीर हटले िर रोगही हटला. परंिु प्रत्यक्षाि उंदरािं हे जंिभ 
नाही धदसले िरी धनणायक नकारात्मक असं काही धसद्ध झालं नाही िोवर उंदराचंा बदंोबस्ि हा धवश्वासाहथ 
उपाय ठरेल. 
 

संसगथ नाधसकेद्वारा होि असावा. अि की श्वास नधलकेद्वारा हा संसगथ होिो हे धनधििपण ंकळलेलं 
नाही. संसगथ होिोच हे मात्र अनाकलनीय नाही; संसगथ होिोच. 
 

शळे्यामेंढ्यािं रोग झाला म्हणजे साऱ्याच आजारिाि असं नाही. परंिु साऱ्या आजारी मेंढ्यापंैकी 
जवळजवळ साऱ्याच मरिाि. आजारी मेंढी, धवशषेिः कोकरू, िंालच्या मानेनं, खििीला डोकं टेकभ न उि ं
असिं. अंगाचा र्रकाप, अंगाि िाप, गळणारी लाळ धन गधिधवभ्रमाची अवस्र्ा, चक्कर येण ं ही प्रमुिं 
लक्षणं— अर्ाि ही लक्षणं Coenurosis च्या जंिरोगािही धदसभन येिाि. परंिु रक्िाची परीक्षा, धन 
धगधनधपग्सचा वापर करून धनदान ठरधविा येिं. लागलेलं जनावर सहसा धटकि नाही हे वर आलंच आहे. 
 

सशािं धन धगधनधपग्समध्ये, िसंच घोड्याि, डोळ्यावर िरुी धन अंधत्व ही लक्षणं अधधक, धन अधधक 
रोगसभचक असिाि. कोंबड्याचं्या उत्तरीय िपासणीि हृदयाच्या मासंल पटलाची सभज व बदल धनणायक 
ठरिाि. 
 

माणसाि धवशषेिः मज्जासंस्र्ा धन मस्स्िष्ट्कच्छददाह (Meningitis) धन िोवळ आदी लक्षण ं धदसभन 
येिाि. रोगाची धनधििी झाली िरी रोगाचा संसगथ माणसाि कसा होिो हे धनधििपण ंसागंिा येि नाही. 
 

आजवर माणसाि ह्या रोगाच्या बोटावर मोजण्याइिक्याच ‘केसेस’ झाल्या असल्या िरी ह्या 
रोगाला असं धनष्ट्काळजीपणं खकवा धनस्ष्ट्क्रयिेि हािावगेळं करून नाही चालायच.ं 
 

उलटपक्षी— 
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ह्याच संसगथ, प्रसार गुरािं कसा, गुरािंभन माणसाि कसा, ह्याचा प्रधिबधं धन लसयोजना आदी 
बऱ्याच प्रश्नावंर प्रकाशझोि हवाय. अन् िो प्रकाश कालान्िरानं पडेल असं म्हणण्यापेक्षा िे अंिरच कमी 
करण्याच ंमहत्त्वाच ंकाम आंिधरक कळकळीनं हािी घ्यायला हव.ं 
 

☐ 
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प्रत्याििी ज्िर (RELAPSING FEVER) 
 

कीटकाचं्या पायावर, पिंंावर, धकिी प्रकारचे जंिभ असिाि त्याची वेगळीच यादी करावी लागेल. 
त्यािं कीटकाचं्यापासभन होणाऱ्या रोगापंैकी हा एका अस्िनीि धनिंारा, िसा अंगरख्याि असलेल्या 
‘उवा’ंच्या (lice) द्वारा ही सार् होिे. ह्या सार्ीधवषयी १६ व्या शिकापासभन बऱ्याच धनधिि स्वरूपाि माधहिी 
होिी. बर्मलनच्या सार्ीि (१८६८) ‘ओबरमायर’ला (Obermeier) हे जंिभ धदसलेि परंिु त्यानंच धनधिि 
रीत्या त्याचं प्रकटन केलं. ह्याच नव्यानं आलेल्या सार्ीच्या वळेी (१८७३) रॉस नं गोधचड (ticks), ह्या अन् 
मकॅीन (Mackey) ‘उवा’ ह्या रोगाच्या संसगथवाहक असल्याच ंसाधंगिलं. एवढचं नव्हे िर गोधचडानंी (tick) 
घािलेल्या अंड्यािंभन धनघणारी पुढची धपढी ही रोगवाहकिेचा वारसा घेऊनच जन्माला येिे. 
 

उवाचं्याद्वारा होणाऱ्या संसगाधवषयी लक्षाि यावं की, उवा ज्या अंडी घालिाि त्यािंभन धनघणाऱ्या 
पुढल्या धपढ्यािं हा संसगथ जाि नाही म्हणभन दभधषि उवा मेल्या की संसगथ पुढील धपढीस जाि नाही. परंिु — 
 

(१) हा संसगथ उवािंभन पुढल्या धपढीस नसिो. 
 

(२) ह्या संसगानं उवा मरिाि धन अशा उवाचं्या धवष्ठाशंी (शरीरावर घासल्या गेल्यास) 
जिंमाचंा संबंध आल्यावर संसगथ धमळिो. 

 
(३) ह्याि दुय्यम पोखशद्याची गरज नसिे. 

 
(४) उवा ⟶ माणभस ⟶ उवा ⟶ माणभस...... असं चक्र सुरू असिं. 

 
रोगपोषणकाळ (४–९ धदवसाचंा) सरल्यावर प्रमुिं लक्षण ंम्हणजे र्ंडी, िाप, कपाळशभळ, पाठ–

कंबरेची ठणक, िाप उिरला िरी पुन्हा िाप येिो असं दोन-िीनदा होिं (िापाची पुनरावृत्ती क्वधचि दहादा 
होिे). मज्जासंस्र्ाचं्या दाहामुळं दृधष्टदोष मज्जािंिुशभल आदी. मृत्यभच ं प्रमाण ५ टके्क आहे. वैयस्क्िक 
स्वच्छिेच्या कपड्याचं्या स्वच्छिेच्या सभचना “पुनरुक्ििभि” ठरल्या िरी त्या महत्त्वाच्या आहेि. 
 

गोधचडाचं्याद्वारा होणाऱ्या संसगाधवषयी धवशषे हे की— 
 

(१) हा संसगथ [Borrelia जािीचे धवषाणभ] पुढच्या धपढीि जाऊ शकिो, जािो. 
 

(२) ‘डेस्व्हस’च्या प्रयोगाि िर १२ वषिंपयिंि गोधचडािं हा संसगथ वारसा हक्कानं शाधबि केला 
गेला होिा ह्यावरून गोधचडाचंी जीवनमयादा अधधक असल्यानं ज्वर िर प्रत्याविी आहेच, 
िशी सार्ही प्रत्याविी का आहे िे कळेलच. 

 
(३) संसगथ गोधचड चावल्यानंिर होिो, (गोधचडाचं्या लाळेिभन, धवष्ठेिभन धन coxal fluid द्वारा). 

 
(४) ह्याि कंृदिी प्राणी (िंारी, उंदीर इ.) ⟶ गोधचड ⟶ माणभस ⟶ िंारी ⟶ गोधचड ⟶ 

माणभस असं चक्र असिं. 
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एक िागाि दोनही प्रकारच्या सार्ी असभ शकिाि. अमेधरका, कॅधलफोर्मनया, आधिका, जमथनी, 
इराण आदी देशािं हा स्र्ानीय धन सार्ीच्या रूपाि धदसभन येिो. काश्मीर धन जम्मभच्या िागािही हा रोग 
आढळल्याची माधहिी Rao & Kalra ह्यानंी धदली. हवामानानुसार गोधचडाचं ं संख्याधधक्य बदलंि; 
त्यानुसार रोगाची ‘लाट’ कमी-अधधक होिे. काश्मीराि धहवाळ्याि अधधक जोर, िर जभन-जुलैि 
कॅधलफोर्मनयाि. 
 

गोधचडाचं्या संसगाि संसगथवाही म्हणजे उंदीर, अरमॉधडलो, Opposum, स्व्हसल, िंारी, वानर, 
घोडे, खचपाझी आदी प्राण्यािं धन ह्यािं हा संसगथ गोधचडािंभन वारंसदारीचा असल्यानं हा रोग स्र्ानीय 
स्वरूपाचा धन म्हणभन पुनः पुन्हा डोकं वर काढभ  शकिो. Ornithodorus च्या जािीच्या १३ उपजािी 
रोगवाहक धदसभन आल्या आहेि. त्या प्रत्येक धविागाि वगेळ्या असभ शकिाि. 
 

त्या त्या देशािं वगेळ्या जािी सांपडिाि. ह्यािंील लक्षण ं उवाचं्या संसगािल्यासारिंी 
धमळिीजुळिी असिाि. 
 

ह्याि मृत्यभच ं प्रमाण र्ोडं अधधक आहे. उपचारासाठी ‘पेधनधसधलन आदी’ आशादायक असिाि. 
िरी प्रधिबंध— 
 

(१) लाकडी धन बाबंभच्या झोपड्यािंभन O-rudis, O-crossi, O-talaje ह्यानंा वास्िव्यास 
मुबलक जागा धमळिे. 

 
(२) िशीच जागा काही दऱ्यािंभन धन जगलािंभन लाकडाच्या ओंडक्यािभन (O-turicata, 

tholoza) ह्यानंा धनवासासाठी सापडिे. 
 

(३) पधहल्या जागी िरी D. D. T. चा वापर महत्त्वाचा आहे. रोगसंग्राहक कंृदिी प्राणी, उंदीर 
ह्याचंा बदंोबस्ि जंगलाि जािाना गोचीड प्रधिबधंक कपडे (हे अंगाशी घट्ट असाविे) धन 
गोचीड परावृत्त करणारा औषधाचंा वापर करावा. 

 
☐ 
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परीणििािं अन्न 
 

“अिाि िवस्न्ि िभिाधन......” 
[गीिा : ३-१४] 

 
प्रत्येक व्यक्िी काही ना काही िरी कामाि व्यग्र असिे. “दुसरा काय काम करिो, हे शािंपणं 

बघणाराही, म्हटलं िर एका अर्ानं कामच करिो.” [“Those, who wait and see also work.” — Milton.] अगदी 
स्िबध, समाधधस्र् असलाि िरी श्वसन, उच्छ  वसन हेदेिंील कामच आहे. अशा हरघडी धन हरप्रकारे 
कामाि व्यग्र असिा माणसाला काही िरी श्रम हे करावचे लागिाि. श्रमाि झालेला शस्क्िव्यय िरून 
काढण्यासाठी त्याला अि हे आवश्यक वाटिं. 
 

“अिािदश”ेच्या धिकाऱ्यापासभन िो गिथश्रीमंिापयिंि साऱ्यानंाच असणाऱ्या प्रार्धमक गरजापंैकी 
अि ही (च) प्रार्धमक गरज आहे. ह्याधवषयी कुणाचं दुमि असणार नाही. 
 

िसे िंाण्याचे प्रकार, पदार्थ व त्याच्या (पाक-धनष्ट्पत्तीच्या पद्धिी, जाि–देश–धमथपरत्व े धिि 
असल्या िरी साऱ्याचंा उदे्दश एकच, की– िभक शमधवण)ं मग मासं असो, अंडी असो, िाि असो की उदार 
हािानंी धदलेले उरलेले) दोन घास असोि...! 
 

अिाचं िाट हािाशी असलं, हािािला घास ओठाशंी आला िरी हािाि धन ओठाि 
सािासमुद्राइंिकं अंिर आहे म्हणिाि! अन् काहीच्या िर (हाि पसरूनदेिंील) हािी अि येि नाही, अशा 
ह्या आहाराच्या आहारी जािाना कधी कधी माणसाचाच आहार होिो.— हे खचिन नव्हे िर वैद्यकीय 
दृधष्टकोणािभन धसद्ध झालेलं सत्य आहे! 
 

ओठाशी येणारं अि पोषक असाव ं हे मान्य करूनही काही अि धवषारी ठरिं, हे आजच्या 
नागधरकास रोजच्या वृत्तपत्रीय बािम्यानंी अनेकदा पटवभन धदलंय. 
 

एकाला जे रुचिं. पचिं िे दुसऱ्याला रुचणार नाही, पचणार नाही. ही वैयस्क्िक आवड धनवड 
झाली. एकाला पेधनधसधलननं गुण येिो, िर दुसऱ्याला त्यानं आजारही. कुणाला पुष्ट्पपरागानंी आल्हाद, 
आनंद धमळिो, िर कुणाला ियंकर सदी; ही वैयस्क्िक संवदेना होिे. िसेच फत्तराच्या काळजानंी अिाि 
धवष कालधवण्याचे िुंनशी प्रकार सोडलेि, खकवा HCN अशा रासायधनक, धन धवषारी वनस्पिी अंििभथि 
असलेलं अि सोडलं िर असंही अि असिं की जे बाह्यिः चागंलं धदसिं परंिु त्याि धोका असिो. अन् िे 
अि कुणीही िंाऊ दे, िो धोका साऱ्यानंाच असिो. आधण िो धोका म्हणजे जंिुजन्य अिधवषाराचा! 
 

माणसाच ंिंाद्याि हे, जीवाणभनंाही त्याचं्या वाढीसाठी, जननासाठी एक उत्तम साधन होिं. त्याचंी 
वाढ होि असिाना, िे जीधवि जंिभ खकवा िद्वारा धनमाण झालेल्या धवषप्राय वस्िभंनी माणसाि आजार, मृत्यभ 
ओढविाि. परंिु ह्याची धक्षिी त्या जंिभंना कसली! ही िीिी आम्हालंाच हवी; धन म्हणभन ह्या िीिीला 
टाळण्याची माधहिीदेिंील! 
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साधारणिः माणसाच्या आहाराि वनस्पिी व वनस्पधिजन्य पदार्थ सोडिा प्राधणज पदार्ांपैकी 
मुख्यिः— 
 

(१) दभध धन दुग्धजन्य पदार्थ. 
(२) मास–कोंबड्याचं,ं गाईच,ं डुकराचं, शळे्यामेंढ्याचं.ं 
(३) मासे. 
(४) अंडी धन त्यापासभनचे १०० च्या वर ियार करण्याि येणारे पदार्थ. धन अनेक िंाद्यपदार्ांि 

अंड्याचंा समावशे होिोच. अंड्याधंवषयी धन िद द्वारा होणाऱ्या जंिुसंसगाधवषयी वेगळ्या 
प्रकरणाि ऊहापोह [पक्षयाचें झुनोसेस.] होईल. इर्ं आपण दभध व मासं ह्याधवषयी अनुक्रमं बघभ 
या. 

 
‘धारोष्ट्ण दभध’ हे प्रकृिीस उत्तम, हा समज धकिी काळपासभन प्रचधलि आहे. कासेिंालचा दुधाचा 

पेला लागलीच ओठािंाली धरिा होिो. न िापधविाच काही वळेा दभध घेिलं जािं, कुणी िापधविं िेही 
अधथवटच. िापधवलंच िर िापवभन र्ंड होईिो िे उघडंच असिं. 
 

दुधाच्या धारा धजिक्या पोषक धििक्याच धविंारी आहेि. दुधापासभन धकत्येक रोगाचं्या सार्ीनं 
धकत्येक देशािं, धकत्येक जण आजारलेि, बेजार झालेि, काही स्वगाला गेलेि! 
 

दभध अशी एक छान वस्िभ आहे की, ज्याि जंिभंना सहजपण ंसढळ हािानंी हािोहाि प्रवशे धमळधविा 
येिो. अनेकपटींनी वाढ करिा येिे (multiplication) धन पुन्हा संसगथ दारोदार देिाही येिो. 
 

दुधाच्या जनावरािच मुळाि रोग असल्यास िे T. B., Brucella, खकवा Q-fever जंिभयुक्ि असेल, 
खकवा दभध काढिाना स्िन, (केलेच िर) स्वच्छ करिाना वापरलेल्या पाण्यािच ‘टायफॉइड’चे जंिभ 
असिील, नाही िर दभध काढणारा स्विः T. B. [Tice चा शोध.] चा खकवा धवषमज्वराचा रोगी िरी असेल खकवा 
रोगवाहक िरी असेल. हेही नसेल िर घटसपथ धन सेधप्टक सोअर रोट (Septic sore throat) चा रोगी 
असेल धन (दभध काढिाना) सहजपणे फेकलेल्या रंु्कीनं, खशकेनं त्यालाही कल्पना नसेल की िो दभध देिो 
की रोग देिो म्हणभन! दभध काढिाना, साठधविाना, रिीब घालिाना, वापरलेली िाडंी खकवा दुधाचे गोठे 
अस्वच्छ असिील, अन् हे सारंही नसलं िरी आमच्या पभवथजानंी जपलेली, जोपासलेली (‘नेक’) सचोटी 
आिा नसल्यानं दभध हे केवळ दभधच असिं असं नाही. गवळी झोपेि नव्हे जागेपणी कबभल करिो की, दुधाि 
काही धमश्रण आहे. िसं दुधाच्या घटकापंैकी ८२ िे ८७% पाणी असिं. परंिु आमच्या गवळ्याच्या 
“पाणीदार” धंद्याला िे पाणी कमी वाटिं. रक्िाचं पाणी केलेल्या पैशाच्या बदल्या, िे दुधाच्या मापाि 
आडमाप पाणी ओििाि िंरे. हे पाणी कुठलंही असभं शकेल, कुठलं नसभ शकेल, ही कल्पना करिाना, 
(क्षीर-नीर न्याय ठाऊक आहे म्हणभन) धकत्येक गृधहणींचे डोळे पाणावले असिील; की मुलाला ‘गो-रस’ 
नाही, आहे त्याि ‘रस’ नाही, धन अश्वत्र्ाम्याच्या धपठािल्या पाण्याची कहाणी (दभध आहे त्या घरीही) 
वगेळ्या रीिीनं घराघरािभन नसेल िर नवल िे काय? ह्या पाण्याच्या धमश्रणानं दभध-घटकाचंी होणारी हानी 
वगेळीच, परंिु आजार देणाऱ्या जंिभंची देणगी धन त्याि िरंगणारी िी िीिी मात्र त्या संधमधश्रि दुधािभन (की 
पाण्यािभन) िुंद्द राजहंसालाही वेगळी नाही करिा यायची! 
 

दुधािभन होणाऱ्या सार्ीची िीिी ही यादीच अधधक स्पष्ट करील : 
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जनावराचं्यापासभन— 
 

(१) क्षय 
(२) बु्रसेलोधसस 
(३) धवषबाधेचे जंिभ 
(४) ‘क्यभ’ फीव्हर’ (Q-fever) 

माणसापंासभन दुधाि व दुधािभन माणसािं. 
(५) धवषमज्वर 
(६) पॅरा-टायफॉइड 
(७) जीवाणभचंा अधिसार 
(८) Septic sore throat 
(९) घटसपथ 
(१०) Scarlet fever 
(११) पोधलओ—(?) 

 
ह्या अनेक सार्ी अमेधरकेि धन देशाि अनेकदा झाल्याचे पुरावे, धकिी िरी धमळिील.ह्यावरून 

धारोष्ट्ण दुधाच्या पभवीच्या कल्पनेला प्रत्येकानं पडिाळभन पाहाव.ं 
 

Wilson च ं मि पुनरुक्िीचा दोष पत्करून नमभद करावसंं वाटिं. “No raw milk is safe for 
consumption.” दभध दशथनी स्वच्छ असलं म्हणजे धभळ, चारा, रक्ि, धवष्टा आदी बाह्य वस्िभधवरधहि िे आहे 
एवढंच; परंिु िे स्वच्छ ठेवभनही िे जंिुरधहि ठेवण्यासाठी क्षयमुक्ि कळप वाढवभन असा कळपाचंाच 
दभधपुरवठा (िेही धनरोधगि करून) परदेशाि होि आहे. 
 

आपल्या देशाि दभधपुरवठा ही एक केधवलवाणी नव्हे, चीड आणणारी स्स्र्िी आहे. ‘आरे’ 
गौळीवाड्याच्या दभधबाटल्या धपणारे सोडले िर... 
 

पभवी इर्ं दुधािुपाचे पाट वाहाि होिे, हे आज अश्रभंचे पाट वाहवभन सागंाव ं लागिंय. दभध ही 
जीवनास आवश्यक गरज आहे. हे मान्य असभनही दभध हा एक धंदा झालाय. (धजर्ं कुणाला धनढळाच्या 
घामािही पुरेशी िाकरी धमळि नाही धिर्ं) दुधाच्या डेअरीच्या धंद्याची चलिी असिे. िंेड्यािभन धमळेल िे, 
धमळेल िसं, धमळिं िेवढं दभध, पत्र्याचं्या िाडं्याि एकत्र होिं. झाकण असो, नसो, िे गावाि येिं धन 
सायकलीच्या चाकावरचे दुधाचे ‘कॅन्स’ (Cans) दारोदारी र्ाबंभन, धरिे होिाि. चहासाठी दभध िंेड्यािभन 
येिं; इिकं येिं की, िंेड्याि दभध धकिी उरिं, उरिं िरी का, न कळे...! शहरच्या पेल्याला ठाऊक नसिं 
कुठल्या गाईम्हशीच्या कासेच ंदभध िे, धन िंेड्यानंा माहीि नसिं िेर्ील दभध कुठं गेलं िे! “पैशापरी पैसा 
जािो” धन हवी िी अिमभल्यं त्या दुधाि धमळि नाहीि...त्या मभल्याि (पैशाि) धमळिाि िे मािीमोल 
करिील असे रोग; कोण देिाि हे रोग...? 
 

रोग, कोण देिाि? कोण देिाि? कोण घेिाि...? आमचे आम्हीच!... अचानक आठविं, “What 
man has made of man!” 
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चार पैसे धमळधवण्यासाठी धंदा असिो हे मान्य आहे, परंिु स्विःची सदसद धववेकबुद्धी दुधािल्या 
पाण्यानं पार धुवभन टाकभ न दभध धवकिाना ‘सच्चाई’देिंील धवकभ न धगऱ्हाइकानंा रोग देण्याचा हा धंदा चालिो 
िरी कसा ह्याची घृणा येिे. त्या त्या नगरपाधलकेच्या कमथचाऱ्याचं्या दुग्धधनयंत्रक “कायदेकानभ”ला ‘बगल 
देऊन’ धकिी फायदा बगलेि घेिा येईल एवढं बघणाऱ्या नजरेि, ह्या त्रस्ि धन ियग्रस्ि समाजाच्या 
डोळ्यािंील पाणी कधी सामावले? कधी सामावले—िो सुधदनच! 
 

आपल्याइकडील जनावराचं्या दुधाची गुणवत्ता आधीच कमी. त्यािही धमळणाऱ्या दुधाच ं प्रमाण 
अधधक कमी—त्या त्या मादीच्या वासराला पुरे होईल की नाही एवढं प्रमाण...! 
 

त्यािही काही जनावरं रोगट असिील. हे प्रमाण शोधायला हवं ... अशा अनेक गुंिागुंिीच्या 
घटकावंर आधारलेल्या दभध व दभध-पुरवठ्याच ंआिा एक महान शास्त्र झालंय. इर्ं एवढंच महत्त्वाच ंकी 
धनरोगी स्वच्छ जनावराच,ं स्वच्छ िाडं्याि, धनरोगी धन स्वच्छ हािानंी काढलेलं दभध, स्वच्छ िाडं्यािभन 
पुरधवलेलं दभध—धनरोधगि असलं िरीही िापवभन वापरायला हव.ं 

 
* * * 

 
मासंाशनाला पभवी कुणी हसि, कुणाला मासंिक्षणाच्या कल्पनेनं अखहसेचे अश्रभ िरळि, िर कुणी 

आसावलं मन िशा िाटाची वाटच बघे. मासं पभवी धनधषद्ध असे; आिा त्याची पाकधसद्धी जागोजागी होिे. 
मासं िंाल्ल्यानं मभठिर मासं चढिं हे कळल्यावरून! धशवाय प्राधणज प्रधर्नं आवश्यक त्या प्रमाणाि 
वनस्पिी–प्रधर्नाचं्यापेक्षा र्ोड्याच प्रमाणाि घेिल्यानंही धमळिाि. आजकालच्या समारंिप्रसंगी कोंबड्या, 
मेंढी, मत्स्य, मधदरा [धजर्ं ‘मुक्ि’ आहे त्या िागाि.] ह्याच्या समावशेाचा जो आनंद आहे िो आजच्या धपढीला 
नव्यानं सागंायला नको. ह्यासाठी मासंाचा पुरवठा अव्याहि धन पुरेसा व्हावा म्हणभन, धवदेशािं िर अशा 
गायी, डुकरं, मेंढ्या, कोंबड्याचं्या जािी मुद्दाम वाढवल्या जािाहेि. त्याचं्या मासंाची चव कशी सुधारेल, 
मासंाची प्रि धन धंद्याची ‘पि’ कशी वाढेल, धन सारंदेिंील, काटकसरीच्या धन िरीही संिुधलि 
(balanced) आहारानं कसं वाढेल, त्या दृष्टीनं िे प्रयोग करिाहेि. प्रयोगच केवळ करीि “बसले” नाहीि 
िर यशस्वी होऊन पुढं पुढं जािाहेि. 
 

आपल्याकडे िंास मासंासाठी वगेळ्या जािीच ं (Beef animals, Bacon industry, mutton-
breeds) प्रजनन– ह्या कल्पनेचाच जन्म व्हायचाय्! बैल चालिो िोवर त्यावरच काम चालवायचं, म्हशी 
दभध देिील िोवर जपायच्या, नाही िर कासेंला सुजल्या, आटल्या, खकवा वाझं झाल्याच्या धदसल्या की 
कसायाच्या दावणीला बाधंभन आपण पुन्हा गुराचं्या बाजाराि उि व्हायचं– दुसऱ्या िंरेदीला! 
 

गाय म्हैस दभध देि नाही, शळे्या धनकृष्ट का, बलै कामाला का र्किो, याचा ऊहापोह आम्हालंा 
काय करायचा? त्याचंा, त्याचं्या जीवनिर उपिोग घेऊनही, धनकृष्ट, धनकामी जनावर झालं की त्याला 
मारायचं, धन अिावर यरे्च्छ िाव मारायचा–एवढंच! 
 

त्याि िंाधटकिंान्याि उिी असिाना काही जनावरं आजारीही धदसिाि; इिकी आजारी की उद्या 
जगेल की आज मरेल अशा अवस्रे्ि. िी मरायच्या आि त्यानंा धदलेली खकमि वसभन करायची एवढंच 
जाणणारा सुरा, त्याचं्या मानेवरून धफरिो– धन अशा त्या रोगी जनावराचंदेंिंील मासं इिर मासंाबरोबर 
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एकत्र होिं— धवकण्यसाठी! अन् अशा ह्या आपािी वधानं (Emergency Slaughter) मारलेल्या, न 
धशजलेल्या मासंिक्षणानं रोग होणार नाही िर दुसरं काय? होणार दुसरं झालाच िर मृत्यभ...! 
 

हा िकथ  नाही, कुिकथ  नाही, अशा घटना झाल्याहेि. जमथनीिील िी गोष्ट : धजनं ह्या अिधवषाराला 
प्रर्म वाचा फोडली. आजारलेल्या जनावराचं मासं, िेही अपक्व अवस्रे्िील एकानं िंाल्लं, िेही (िंोटं 
नाही) १ ½ पौंड मासं– िो जगिो कसला–? Gartner नं त्याच्या मृत्यभच ंकारण साधंगिलं. Salmonella 
enteritidis हे जंिभ! जमथनीि हा आपािीवधाचा प्रघाि सुरू होिा, धन ह्या घािकी प्रघािानं ५ वषांि १२० 
सार्ींच ंप्रदान केलं होिं! 
 

ह्या जंिभंच्या (Salmonella) शोधानं, पभवीच्या “Ptomaine poisoning” [Ptomaine– toxic products of 

decomposed proteins.] ‘सेस्ल्म’ (Selmi) आदींच ंमि की, अिाि धवषप्राय वस्िभ (Ptomaine) असिाि; ह्या 
कल्पनानंा धक्काच असा बसला की त्या ढासळल्याच. ‘selmi’ च्या ‘धवषप्राय’ वस्िभच ंधवश्लेषण वेगळं होिं. 
वस्िुस्स्र्िी ह्यािली अिंेरीस कळली की, अि जे धवषप्राय होिं िे ह्या अिाि. 
 

(१) अिाि धशरलेल्या काही जंिभंनी, जे पुढे दभधषि अिाबरोबर शरीराि धशरल्यावर वाढिाि धन 
मग लक्षणं धदसिाि. 

 
Symptoms cl. botulinum Staphylococci Salmonella 
रोगपोषणकाल सरासरी १–२ धदवस १–६ िास ७–७२ िास 
रोगोद्भव हलकेहलके (सावकाशपणे) त्वधरि त्वधरि 
उलटी ⅓ रोग्यािं बव्हंशी असिे बव्हंशी असिे 
अधिसार अधनयधमि ियंकर प्रमाणाि असिोच 
पोटशभळ नसिो असिो असिो 
िाप सामान्य (Normal Temp.) 

िपमानाच्याही िंाली. 
अधनधिि प्रारंिी ज्वर असिो 

ग्लानी सुरुवािीस नसिे िीव्रिेने असिे असिे 
मज्जासंस्र्ावंर पधरणाम श्वसन, वाचा धन धगळण्याच्या 

धक्रयेस अडर्ळा, दृधष्टदोष 
नाही नाही 

मृत्यभच ंप्रमाण शकेडा ६५७ जवळजवळ नाही १–२ टके्क 
 

(२) अिािच वाढ होऊन काही जंिभंच्या उत्सजथना–सजथनाद्वारा ियार झालेल्या धवष-वस्िभनंच. 
 

ह्यापैकी पधहल्या प्रकारास Salmonella चे जंिभ कारणीिभि आहेि. अन् ह्या जािीि एक का जीवाणभ 
आहेि? आियथ वाटेल, ३०० च्या वर ह्याि उपजािी आहेि. 
 

अन् अिसंपकाि येऊन, अिाि लपभन बसले असले िरी, त्याचंी हुशारी ‘असली’ की िे अि िे मासं 
िरीही िजेलदार धदसिं. चवीि फरक नाही, दशथनी फरक नाही–फसणार िे कोण? व्हान इरमेंजेम् नं 
(Von Ermengem) साधंगिलेली गोष्ट आहे (1896). बेल  धजयम् मधील प्रत्यक्ष एक मासंधनरीक्षकच अगदी 
पैज लावभन अशा मासंाला (sausage) फसला होिा. असा की, दभधषि मासंदेिंील, िो म्हणाला, धबलकुल 
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दभधषि नाही; अन् पुरावा हवाच िर हा घ्या— म्हणभन त्यानंच िे मासं बरंचसं िंाल्लं; धन र्ोडक्या काळािच 
जंिभंनी त्याला रोगाच्या जाळ्याि फसवल्याच ंधदसलं. धबचारा...पाच धदवसािं अधिसारानं आटोपलाच! 
 

िंरं म्हणजे अधिधवश्वास नको होिा. सवथव्यापी देवावर धवशास नसेल–असेल परंिु सवथव्यापी जंिभ 
कुठंही नाहीि. ह्याधवषयी िंात्री कधीही, कुणीही देऊ नये. सालमोनेलाचे जंिभ ह्याला अपवाद नाहीि 
डुकराचं्या... आजाराच्या संशोधनाि Salmon नं ही जाि शोधली, म्हणभन पधहलेपणाचा मान त्याच्या नावानं 
ह्या जािीला धदला. परंिु पुढं ह्या नामसभत्राि अनेक (दुगुथणी) जंिभ माळले गेलेि. अनेक आहेि िी, त्या 
साऱ्याचंी नावं एवढ्याशा जागेि देणार िरी कशी? अन् त्या जािीचा संसगथ सवथ प्राण्यािं, सवथदभर धन बऱ्याच 
प्राण्यामंधभन पुन्हा िुम्हा-आम्हा– साऱ्यानंा असल्यानं हा संसगथ (कोंबड्यािं िर) राजपधत्रि रोग म्हणभन 
जाहीर होण्याची शक्यिा आहे आपल्या राज्याि! 
 

मासंािभन अनेक Salmonella चा संसगथ असभ शकिो. उदा. S. typbimurium ही जाि मुख्यिः 
उंदराची. उंदराच्या धवष्ठेि हे जंिभ ५ मधहनेपयिंि रोगक्षम असिाि. ह्या धवष्ठेवर बसभन माशा हा संसगथ 
स्वीकारिाि, फैलाविाि. अशा दभधषि उंदरानंा िंाल्ल्यास रोगाच ंलोण त्या प्राण्यास धमळिं धन रोगवाहक 
प्रजा कायम धटकिे. गाईंच्या दुधािभन व धवष्टेिभनदेिंील हा संसगथ पसरू शकिो. अशा दुधानं इंग्लंडमधील 
१२६ माणसानंा आजार देणाऱ्या सार्ीनं ‘जजथर’ केलंय; धन जमथनीि िर अश्वमासं प्रचधलि असल्यानं 
त्यापासभन झालेल्या सार्ी नमभद आहेि. डुकरािंही ह्याचे जंिभ आहेि, धन कोंबड्याइिकेच (३०–३५ जािी) 
आहेि. म्हणभन डुकराच्या Sausage– patus आदी िंाद्यपदार्ांिभन हा संसगथ “लाििो”. 
 

कोंबड्याचं्या बाबिीि िर ह्या Salmonella धवषयी फारच जागरूक असायला हवं. हा संसगथ (S. 
Pullorum, क्वधचि S. gallinarium) एकेका दभधषि फामथवर, अंड्यािभन, धपढ्यान् धपढ्या चालि राहील 
इिका ियानक आहे. अंडी उबधवणाऱ्या incubator मधभनदेिंील अंडी संसर्मगि होिाि. अफल (clear–
without embryo) खकवा हिजीव (dead embryo) अशी अंडी वापराि न घेिल्यानं िी कुत्र्यामाजंरानंा 
धदली जािाि; त्यानंाही संसगथ पोहोचिो धन प्रत्यक्ष कोंबड्यािंभन, त्याचं्या अंड्यांिभन...माणसाला िर संसगथ 
धमळिोच, परंिु अशा कुत्रा–माजंराशंी लाडानं िंेळिाना, कुरवाळिाना त्याचं्या दभधषि धवष्टेि लपलेला हा 
संसगथ आमच्या हािानंी िंाल्लेल्या अिािभन आम्हालंा धमळिो. कोंबड्याचं्या ह्या संसगाचा उल्लेिं पुन्हा त्या 
िागाि होईलच. कोंबड्याबंरोबर पोपट, बदक, टकी ह्याचंाही समावशे धिर्ं आहे. 
 

इिकी जरीही वस्िुस्स्र्िी असली, आहे, िरी त्यामानानं Salmonella चा संसगथ– सार् कमीच 
आहे, (िे ठीकच आहे!) त्याला कारणं— 
 

(१) रोगजंिभ शरीराि गेले िरी िे रोगकारक अशा संख्येनं नसल्यास रोग होि नाही; संसगथ मात्र 
कायम राहिो. ही कमी जंिभंची, परंिु आिासी धनरोधगिाच िंरी ियावह आहे,– असिे. कारण अशी व्यक्िी 
कायमची रोगवाहक, रोगसंक्रमक म्हणभन रोगदायी ठरिे. ह्या व्यक्िीि जंिभसंख्या पुरेशी नसेल परंिु संसगथ 
धदलेल्या व्यक्िीि, धिच्या प्रधिकारशक्िीनुसार िो संसगथ रोगकारक असेलही! इर्ं ‘टायफॉइड मेरी’ [मेरी 
मलॅॉन (Mary Mallon) न्यभयॉकथ मधील एक पाककिी होिी. धिनं एका घराि स्र्ाधयक नोकरी का (मानसशास्त्रज्ञ सागंभ शकि नाही) न कळे कधी 
केली नाही. १०० च्या वर घरं बदलली, धन सवथदभर रोग धदला.] ची आठवण अचानक येिे. म्हणभन अशा व्यक्िींची 
िंाधटककारिंान्याि धन अन्य पशुपालन स्र्ानकावर वारंवार िपासणी आवश्यक हे धनर्मववादच! अन् अिाि 
रोगजन्य अशी एवढी जंिुसंख्या नाही,– हे जंिभही धजर् ंकेवळ चमथचक्षभंना धदसि नाहीि धिर्ं ठामपणं कोण 
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सागंभ शकणार? त्याचा पडिाळा म्हणजे त्या व्हान इरमेन्जेमच्या मासंधनरीक्षकाच्या दुःिंद अिाची पुनरावृत्ती 
नाही का व्हायची? धवषाची परीक्षा का कुणी पाहिं? 
 

‘सालमोनेला’च्या संसगाची रोगलक्षण ंवेगळ्या धठकाणी आहेि, त्यानंा उपचारही आहेि; परंिु जे 
सहज टाळिा येिं िे अंगावर ओढवभन घेण्याि हशील काहीच नसिं, उलट हसभ मात्र होिं! 
 

आिा दुसऱ्या प्रकारच्या अिधवषाराधवषयी महत्त्वाचा फरक प्रर्मच साधंगिल पाधहजे िो हा की, हे 
धवष अिाि अिग्रहणापभवीच ियार असिं. िे अि नव्हेच, केवळ ‘दभधषि’ अिही नव्हेच, ‘धवषप्राय’ नव्हे, िर 
‘धवषपधरप्लुि’च िे अि असिं; धन िे िंािाच काही िासािंच त्याचे पधरणाम रोगलक्षण ंधदसभ लागिाि. 
 

Salmonella पेक्षा ही िऱ्हा न्यारीच आहे. 
 

धफरत्या प्रवासयुगाि जागोजागी पाकगृह िर नाही नेिा येि. िरीदेिंील, िोजनव्यवस्र्ा सारी 
घरच्यासारिंी हवी आम्हालंा. मग न्या िर सुटसुटीि डबयािंभन! िुम्ही गरज काय िी सागंा, िी पुरवभच, 
अशी आजची याधंत्रक धन औद्योधगक अहमहधमका आहे. खकबहुना अशा आकषथक धनर्ममिीद्वारा नवीन गरज 
धनमाण करण्याच ंसामर्थयथ ह्या उद्योगधंद्यानंा प्राप्ि झालंय. वल्कलं नकोि, जाडीिरडी वस्त्रं नकोि, िरी 
Nylon िेलॉनच्या झुळझुळत्या िलम, मुलायम वस्त्रापयिंि का आमची मजल र्ाबंणार आहे? िसंच ‘दोन 
घास’ म्हटले म्हणजे कुठले दोन घास िे िंायचेि, िे कसे? काटे की चमचे, िाटंही धपिळी की 
स्टेनलेसची... अशा वगेानं मागच्यास रजा देि पुढंपुढं सरकिाना त्यािंील िंाद्यपदार्ाच्या कृिीपासभन िो 
िे दीघथकाल धटकधवण्यापयिंि यंत्रशक्िीचा वापर करून दुधाची, अंड्याची पावडर, डुकराचे धन इिर 
मासंाचे धन अन्य िंाद्यपदार्ाचे (सील) बंद डबे आिा आहेि. 
 

डबा उघडला की दभध ियार होिं. अंड्याचे पदार्थदेिंील! केव्हाही, कुठंही! िीच िाज्या दुधाची, 
मासंाची, अंड्याची लज्जि! अन् इर्ंच येिाि िे Clostridium जािीचे धवषजंिभ! 
 

सीलबदं डबा हािी घ्यावा, िो झाकण फाटलेला, आिल्या मासंावर काळा रंग, नासका वास, धन 
हवचेे बुडबुडे. मासं धनधिि धबघडलं वाटिं! कुत्र्यानं िंालं्ल िर कुतं्रही मेलं की! 
 

का? असं का घडलं? िर ह्या जंिभंची “कृष्ट्ण करणी!” मभळ मासंच आजारी जनावराचं, त्याि डबे 
िरिाना अधथवट धशजवल्यानं, उरलासुरला प्राणवायभ Oxygen ह्यािभन संपिो– िशी ह्या Clostridium 
botulinum च्या जंिभंना वाढायला मोकळीक धमळिे. ह्यानंा प्राणवायभ नकोच असिो. वाढिाना जंिभंनी धवष 
ियार केलं... िे अििर धिनलं! ह्या धवषाचा पधरणाम, धवशषेिः मज्जासंस्रे्वर अधधक िेदक धन हाधनकारक 
होिो. शुद्धी बराच काळ अबाधधि राहिे. एका शास्त्रज्ञाच्या अशाच अिाशनानं िो स्विःला सावरू शकला 
नाही. िेव्हा बदं डबयािील अिाधवषयी— 
 

(१) िे ियार होणाऱ्या कारिंान्याि, 
(२) धन वापराि येणाऱ्या घराि, 

 
िंालील दक्षिा िरी हव्याि— 
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(१) डबाबदं अि िंाण्याआधी पभणथ धशजवभन घेिल्यास ह्या रोगाची िीिी टळिे. 
 

(२) दुसरी, आजवर दुलथ धक्षि केलेली परंिु ठेवायला हवी अशी गोष्ट म्हणजे, आम्ही 
उरलंसुरलं अि जे रस्त्याकडेला, घरामागं, कुठंही फेकिो, िी वाईट सवय टाळायला 
हवी. 

 
(३) ह्या घाणीधवषयी माश्यानंा फार पे्रम असिं; धन कोंबड्या, कुते्र, डुक्कर आदी प्राणी काही 

िंाण्याला धमळेल की कसं ह्या शोधाि धिर्ं जािािच. ह्याचं्या दभधषि धवष्ठा, आधीचा 
संसगथ– असं चक्र सुरू असिंच. माशा आणिंी िे चक्र घराि आणिािच. ‘धमचेल’च ंिर 
मि आहे की, माशा अगदी याधंत्रकिेनं त्याचं्या पंिंा–पायावर िे जंिभ आणिाि, धन 
घरािल्या अिावर (बसल्यावर, आमच्याही) नकळि जंिभ सोडभन जािाि. आिा माशा 
दोषी जरी म्हटल्या िरी, कुठंही उधकरड्याची घाण वाढवणारे आम्हीच दोषी नव्हे िर 
कोण? िेव्हा घराबाहेरची धन घरािील स्वच्छिा कटाक्षानं पाळायला हवी. धशजवलेलं अि 
उघडं ठेविा कामा नये. 

 
(४) जिंमेिभनही हे धवषजंिभ शरीराि पसरि असल्याचा ‘गेगर’चा दावा आहे. 

 
आधण ह्याहीपेक्षा महत्त्वाच ंम्हणजे (समाजधहिाच्या दृष्टीनं) ज्या जनावराच ंदभध, मासं घेिो त्याचं्या 

परीक्षा हव्याि. 
 

मासंधनरीक्षण हेही एक स्विंत्र शास्त्र आहे. त्या शास्त्रपारंगि िज्ज्ञामंाफथ ि जनावराचं्या मृत्युपभवथ धन 
मृत्युपिात् (Ante mortem, post mortem) परीक्षा गाई-संपकथ धवरोधी धनयमाचंी कसभन काळजी घ्यावी. 
धनरोधगिेची यंत्रसामग्री (pasteurisation plant) असल्यास (त्या त्या शहराच्या) दुधाि सािंर 
पडल्यासारिंं होईल. 
 

शिायुषी होण्यासाठी शरीर धनरोगी, धन धनरोगी शरीरासाठी संिुधलि धन रोगरधहि िंाद्यािं हवीि. 
ह्या प्राधणज िंाद्यािाचं्या परीक्षा शास्त्रसंमि धन लाि-लोि िीड-िीिीच्या पलीकडच्या हव्याि. राजा 
परीधक्षिाच्या गोष्टीिल्यासारिंे हे रोग-िक्षक केव्हा अिाि धवष कालविील ह्याचा नेम नाही, – नसिो. ह्या 
िक्षकधवरोधींचे रोगसंरक्षक धन रोगपरीक्षक हे सविंकष हविे, सभज्ञ हविे, आधण त्याचं्या कायथके्षत्राि, त्याचंचं 
मि अिेंरचं धन ग्राह्य मानभन त्यानंा कुठल्याही सक्िी–आसक्िीच्या िरीस न पाडणारा समाज हवा! असं 
झालं िर राजा परीधक्षिाची पुनरावृत्ती क्वधचिच होईल, खकवा होणारही नाही; –हो ना? 
 
[Clostridium च्या जंिभधशवाय Strepto–Staphylo–cocci ह्याही जंिभंचा अिधवषाराशी संबधं असिो. मात्र ह्यामुळंही अपधरधमि हानी झाल्याचे 
दािंले धििके नाहीि.] 
 

☐ 
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णिषािुजन्य रोग 
 

१. अिोरिीयान् महिो महीयान् (णिषािंूिा पणरिय) 
२. देिी 
३. रेबीज (आलकग ) 
४. पीिज्िर 
५. ‘डेंग्यु’ ज्िर 
६. मेंदू-दाह 
७. ‘णरफ्ि व्हॅणल िीव्हर’ 
८. E. I. A. 
९. L. C. M. 
१०. माजार-ज्िर 
११. मुखदाह (िीन प्रकार) 
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‘अिोरिीयान् महिो महीयान्’ 
 

‘रात्र काळी, घागर काळी’ अशा काळोख्या अवेळी राधेचा मुिंचदं्र बघणारी प्रणयी दृष्टी वगेळी, ‘जे 
न देिंे रधव...’ िे पाहणाऱ्या कवीच्या प्रधििेची दृष्टी वगेळी,– चमथचक्षभंच्यापेक्षा िी शक्िी वगेळी! एकाच 
हत्तीच ं‘आंधळ्याच्या शाळेिील षड दशथन’ वगेळं,– कारण इर्ं चमथचक्षभ नव्हिेच... परंिु चमथचक्षभंच्या ६ – ६ 
च्या दृष्टीला, िरपभर प्रकाश असिाही, धदसेल िे धकिी? त्याही दृष्टीच्या मयादा ओलाडंभन जाण्यासाठी 
Leeuwenhock–Spallanzani िे Abbe [Abbe Ernst, 1840 to 1905.] पयिंि साऱ्यानंी नवनवीन खिगं धदलीि धन 
काही शोध धदलेि िे पभवी आपण पाधहलंच आहे. 
 

परंिु धशगोशीग आनंदाच्या सीमारेषेवरच का नव्या हुरहुरीच्या धन अस्वस्र्िेच्या सीमा सुरू 
होिाि–? 
 

जीवाणभ धन रोगाचं ं साहचयथ धसद्ध झालं िरी वैद्यकापुढं असेही पे्रचप्रसंग आलेि की, धजर्ं 
सभक्षमदशथकाचीही दृष्टी धर्टी पडली. जीवाणभ धदसि नाही िर हे रोग का धदसिाि–? 
 

‘देवी’नं धवद्रभप झालेले करुण चेहरे धवज्ञानमहषीची करुणा िाकीि होिे. कालच्या हसत्या िंेळत्या 
वस्िीच ंआज धनस्िेज कलेवर झालं होिं, धन ह्या िफाविीची सागंड घालायची कशी ह्या खचिेि वैद्यकाचे 
चेहरे खचिाग्रस्ि होिे. ‘धपसाळलेल्या रोगा’ला आवराव ं िरी कसं? ‘जलिीरू’ला (Hydrophobia) 
बघिाना डोळ्याच ंपाणी र्ाबंि नव्हिं. अन् िरीही “बुडिे हे जन न देिंवे डोळां” ह्या कारुण्यानं िारलेले 
शास्त्रज्ञ, ह्या प्रश्नाच ंउत्तर “ह्याधच देहीं, ह्याधच डोळा”ं धमळधवण्याच्या धजद्दीनं शोधीिच होिे. 
 

जीवाणभ जर नाहीच िर ह्या सार्ी–संकटाच्या बुडाशी आहे िरी कोण? धदसि नाही िरी जीवनच 
धदसेनासं करणारे, गाळण पद्धिीच्या (Bacterial filters) सभक्षम धछद्रािही न अडकिा साऱ्याचंी गाळण 
उडवभन देणारे जंिभ मग धदसिाि िरी कसे? धदसिील िरी कसे? 
 

गमिीची (धन सुदैवाची) गोष्ट ही की, काहींनी िर Viruses च्या दशथनासाठी न र्ाबंिाही त्याचं्या 
प्रधिबधंक लशीचा शोध आधी केला! देवीच्या ‘धवषाणु’ (virus) ची माधहिी नंिर झाली. James Phipps 
वरच्या प्रयोगानं, धन Rabies च ं virus नंिर धदसलं. त्याआधी J. Meister वरच्या प्रयोगानं ह्या लशीच ं
प्रिावीपण प्रकषानं जगापुढं माडंलं गेलं होिं. 
 

त्या काळाि कुठल्याही रोगकारकास (pathogen) ‘virus’ ही संज्ञा होिी. ‘धवषाणभ’ (virus) प्रर्म 
पाधहल्याच ं साधंगिलं Iwanowaski यानं १८९२ मध्ये! त्याच्याही आधी Bejerinck नं TMV धवषयी 
कोशधवरधहि द्रावणदेिंील रोगकारक असल्याच ंसाधंगिलं होिं. Iwanowaski च्या Tobacco Mosaic च्या 
धवषाणभला (TMV) ला crystalline रूप धदलं िे Stanley नं (१९३३), परंिु ह्या मधल्या काळाि धन नंिरही 
बरंच घडलं... धवषाणभला सवथ ‘दृष्टी’नी बघण्यापासभन िो त्याला बघणाऱ्या धवद्युदणु–अण्वीक्षापयिंि! 
(Electron microscope). 
 

प्रकाश अण्वीक्षानं बघिा येिं ०·२५ mu पयिंिचे जीवाणभ धन सवाधधक मोठे धवषाणु (‘Psittacosis’) 
आहेि ४५० mu ह्या आकाराचे. [u : 1·1000 m. m.; A = 11·00 u.] म्हणजे सवाि लहान जीवाणभ (750 mu) हा 
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सवाि मोठ्या धवषाणभहभनही मोठा आहे. म्हणभन शोध झाला िो धवद्युदणु अण्वीक्षाचा (electron-
microscope) [असे फोटो Hortin (1934) व्हॉन बाधरस (Von Boeries) धन रूझका (Ruzka) प्रर्म बर्मलनमध्ये घेिले गेले. (१९३८) ] 
ज्यामुळं प्रकाश-अण्वीक्षानं धदसणाऱ्या वस्िभपेक्षा धकिी िरी पटीनं अधधक सभक्षमिम अशा वस्िभ (१ mu 
पयिंिच्या) या अण्वीक्षानं धदसभ लागिाि. 
 

इिके सभक्षमिम धवषाणभ परंिु शक्िी धकिी महान! “अणोरणीयान् महिो महीयान्” अगदी सार्थ 
उपमा ठरिे. एवढ्या लहान अणभि जीव आहे का? की धवषाणभ धनजीव आहेि? धनजीव म्हणाव ंिर त्यानंाच 
जीधवि पेशींची गरज आहे. वाढ होिे िी कशी? जीधवि म्हणाव ंिर जीव इिका लहान, सभक्षम, सभक्षमिम असभ 
शकिो का? बऱ्याच शास्त्रज्ञाचं ंमि आहे की धवषाणभ हे जीधवि आहेि, परंिु जीवनाला अत्यावश्यक अशा 
(चयापचय धक्रयासंाठी) त्यानंा जीधवि पेशींच्या enzymes (धविंचक) ची गरज असल्यानं जीधवि वस्िभवरच 
िे जगभ शकिाि. रासायधनक परंिु जीवरधहि molecule मात्र नाही. 
 

अर्ाि इर्ं धनधििी अजभन कुठल्याही मिाची नाही. साधार धनष्ट्कषथ नंिर ठरिीलही, परंिु 
धवषाणभधवज्ञान ह्याच प्रश्नापुढं करे्िल्या सशासारिंं, अडर्ळ्याच्या दगडापुढं धदङ मभढ दगड नाही झालं िर 
ह्या प्रश्नाच्याही संशोधनाबरोबरच इिर काही महत्त्वाची माधहिी धमळधवलीच जाि आहे. (प्रधििा 
‘नवनवोन्मेषशाधलनी’ असिे म्हणिाि; काव्यासारिंंच ‘धवज्ञान’ही धनत्यनभिन आहे. त्यािल्या त्याि 
Virology धवषाणभ धवज्ञानाधवषयी हे िर सहज पटेल.) Burnet च्या वाक्यािही िर्थय आहेच. We must learn 
more as to what viruses do than what they are. 
 

धवषाणभ काय करिाि? हे बघण ंमहत्त्वाचं आहे. िंरं म्हणजे धवषाणभ काय करीि नाहीि? 
 

(१) जीधवि पेशींवर वाढिाि : 
 

जीधविपेशी धजविं प्राण्याि असिािच. त्या प्राण्याि धवषाणभ वाढिाना आजार (नंिर) धदसभन येिो. 
ह्याच पेशीि होणारी वाढ शरीराबाहेर नाही का बघिा यायची? ह्या कुिभहलाला उत्तर धदलं Cavell आधण 
Eaders च्या Tissue culture technique’ नं! ह्याि त्या त्या अवयवाच्या पेशी बाहेर काचनधलकेि 
वाढधवल्या जाऊन त्यावर धवषाणभ सोडलेि िर त्याचंी हळभहळभ होणारी वाढ धदसभन येिे. ह्या धनरीक्षणाद्वारा, 
शरीराि धवषाणभचंी वाढ होि असिाना काय व कसे बदल होि असिील ह्याची कल्पना येिे. व्याधधधवक्रािंी 
वाढिे कशी ह्यावर प्रकाशझोि पाडिाना, व्याधीच्या धनदानाधवषयी काही पद्धिी धनघाल्या आहेि. 
जीवाणभचं्या बाबिीि एक ठीक होिं, धनदान सोपं होिं की िे (प्रकाश-अण्वीक्षािंाली धदसि, धन िसे िे जंिभ 
बघभन धनदानास मदि िंासच होई. इर्ं धवषदणु-अण्वीक्ष प्रत्येक प्रयोगशाळेि असभ शकेल अशी स्वल्प 
त्याची खकमि नाही; धन एवढ्या महान, मौल्यवान वस्िभला वापरणारे त्या िोलामोलाचे िंत्रज्ञही धििक्या 
प्रमाणाि अजभन नाहीि. परंिु धवदु्यदणभ अण्वीक्षासाठी अडभन राहाव ंअसं र्ोडंच आहे? 
 

(१) अंड्यावरची वाढ, 
(२) रक्िजलािील बदल व फरक, 
(३) रक्िपेशींच्या संख्येिील व िौलधनक संख्येिील बदल, 
(४) शरीरपेशीि होणारे बदल, 
(५) Bacteriophage, 
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(६) Interference system. 
 
आदी धनरीक्षण व पद्धिी साहाय्यिभि ठरिाहेि. 
 

धवषाणभ धन धरकेट धशयाची (Rickettsia) वाढ अंड्यावर होिे हे प्रर्म साधंगिलं Goodpa teur नं 
(१९३१). पुढं िो धन Woodruff ह्यानंी अधधक संशोधन करून अंड्यावर कुठले धवषाणभ, कुठल्या पद्धिीनं 
(Chorio–allantoic Yolk sac–method etc.) सोडले असिा अधधक वाढिाि धन ह्यालाही जीधवि अंड 
धकिी धदवसाच ं असाव ं िेही साधंगिलं. ह्या शोधामुळं अंड्याचं्या धवषाणभचंी वाढ, धनदान, धन लशीच ं
उत्पादन, ह्यासाठी अकस्ल्पि प्रमाणावर उपयोग होिोय. अंड्याि वाढि असिाना ‘देवी’च्या धवषाणभनं 
अंड्यािील पापुद्र्यावर (membrane) देवीचे ठसे दािंवलेि. धन ‘फ्ल्यभ’च्या धवषाणभनंी अंड्यािील द्रवाि 
आपण वाढि असल्याची ग्वाही धदली. अधिमन्यभनं चक्रव्यभहिेदाधवषयी ऐकिाना हंुकार धदला म्हणिाि, 
त्याच ं अस्स्ित्व हंुकारानं िसं ह्या ‘फ्ल्यभ’च्या धन इिर धवषाणभचंं अस्स्ित्व रक्िपेशीप्रसमभहनानं. 
(Haemagglutination) (H. A.) Hirst नं (१९४१) प्रर्म ही घटना उजेडाि आणली. 
 

Influenza, Mumps (गालफुगी), Newcastle (राणीिंेि) आदी धवषाणभचंी, रक्िपेशींच्या 
साधिध्याि आलं की त्याचं्याशी प्रसमभधहि होण्याची ही सवयच! दोन धवरोधी धु्रवाचंं आकषथण असिं िसं हे 
आकषथण, कारण मात्र वगेळं. त्याची इर्ं चचा न करिा, एवढं सागंिा येईल की, ही (H. A.) ची सवय 
धनदानासाठी फार महत्त्वाची ठरिे. 
 

संबधंधि धवषाणभपासभनची लस धदल्यानंिर, प्रधिकाधरिा शरीराि वाढिे; धन अशा प्रधिकारक्षम 
(Immune) रक्िजलाशी संयोग झाला िर हे धवषाणभ नंिर रक्िपेशीशी प्रसमभधहि होण्यास असमर्थ ठरिाि. 
Haemagglutination Inhibition (H. I. test) ह्या पद्धिीनं प्रधिकाधरिेचं केवळ अस्स्ित्वच नव्हे िर 
प्रमाणही ठरविा येिं. 
 

अशाच धिीच्या Serum Neutralisation (S. N.) ह्या परीक्षा. प्रधिकाधरिा वाढलेल्या व्यक्िीच्या 
रक्िजलाि प्रधिकाय (antibodies) वाढत्या असिाि. त्याचंा धन त्या धवषाणभंचा धववधक्षि प्रमाणाि संयोग 
घडधवल्यास धवषाणभ धनष्ट्प्रि होिाि. असं धनष्ट्प्रि धमश्रण पुन्हा अंड्याि टोचल्यास अंड्यावंर धवषाणभचंी वाढ 
अर्ािच होणार नाही. ह्यावरून (अ) धवषाणभ ओळिंण्यास, धन (आ) प्रधिकाधरिा वाढल्याचे धसद्ध 
होण्यासही मदि होिे. “िुम्ही िुमच ंरक्ि द्या धन िुम्हालंा मी स्वािंत्र्य देिो” ह्याच आवशेाि िुम्ही “िुमचं 
रक्ि द्या धन आम्ही िुम्हालंा धनदान सागंिो” असं आज ठामपण ंसागंिा येिं. 
 

शरीराच्या रक्िजलाि होि असणारे बदल बघिाना आणिंी ‘त्या त्या’ पेशीि होणारे बदलही 
नजरेिभन सुटि नाहीि. 
 

‘त्या त्या पेशी’ म्हणायलाही कारण आहे. धवषाणभनंा जीधविपेशी हव्याि हे िंरं, परंिु त्यािही 
चोिंंदळपणा आहेच. “िंाईन िर िुपाशी” नाही िर उपाशी मरेन, अशा हटवादीपणाच्या काही धवषाणभनंा 
काही धववधक्षि पेशी हव्या असिाि; आिा हेच बघा ना— 
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(१) Rabies चे धवषाणभ : मज्जासंस्र्ा धन मेंदभच्या पेशी ह्यावरच वाढिाि. 
(२) ‘फ्ल्यभ’चे धवषाणभ : फुफ्फुसाच्या पेशीवर. 
(३) देवी, काजंण्या, गोवर : धवशषेिः त्वचेच्या पेशीवर. 
(४) Viscerotropic : अंिरवयवावंर. 

 
[अर्ात् उपाशी खसहासारिंं गविालाही न स्पशथ करणारी वृत्ती त्याचं्याि आहे असं नाही, धन ह्या 

लवधचकपणाचा उपयोग करून अन्य पेशींवर त्यानंा वाढधवलं असिा त्याचंी रोगजन्यिा नष्ट होिे; हे बघभन 
लशीसाठी अशा पद्धिीनं वापर करण्याचे प्रयत्न (Viz. Yellow Fever) सुरू आहेि.] 
 

त्या त्या पेशींि वाढि असिाना, धवषाणभमुंळं पेशींि काही बदल घडि असिाि. चालभन गेल्यावर 
उमटलेल्या पदधचन्हानं (अ) मागथ िरी धदसिो नाही िर (आ) पावलाचं्या मालकाचंा, (प्राणी-चोर) छडा 
लावण्यास मदि िरी होिे. िसंच ह्या बदलाधंवषयी म्हणिा येईल. 
 

Rabies मुळं मेंदभच्या (Hippocampus major) ह्या िागाि धदसभन येणाऱ्या Negri bodies (1903) 
ह्या धनदानासाठी एक अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्ि झालं आहे. ह्याधशवाय Pox मधील रोगाि धदसभन येणाऱ्या 
‘ग्वरेनेरी’ धन ‘बोखलगर’, ‘बॉडीज्’ ह्यानंाही अभ्यासीय महत्त्व आहे. 
 

कुणी म्हणिाि, ह्या ‘बॉडीज्’ धवषाणभचं ं हे एकधत्रि रूप आहे. िर कुणी म्हणिाि की धवषाणभंनी 
घडधवलेले पेशीवरचे हे व्याधधरूप बदल आहेि. कारण काहीही असलं िरी जे धदसिं त्या दृश्यानं 
धवषाणभचं्या अस्स्ित्वाची साक्ष धमळिे. 
 

Twort and D’ Herelle ह्या द्वयीच्या धवषाणभधंवषयीच्या एका शोधानं एक धवस्मयजनक धक्काच 
धदला. 
 

जीवाणभ हे रोगजन्य आहेि, मारक आहेि; परंिु “शरेास सव्वाशरे” असिािच िशा प्रकारे 
जीवाणभनंाही मारक असे धवषाणभ ह्या दोघानंा धदसलेि. म्हणजे अचानक, अलेक्झाडंर ‘फ्लेखमग’ला 
‘पेधनधसधलन’च्या बुरशीची वाढ कशी धदसली— िशाच प्रकारे. Shigella धन Staphyloccosci ह्या 
जीवाणभवंर काम करीि असिाना काही जंिुसंघ धवलधयि (lysis) झाल्याच ं बघभन “Bacteriophage”चा 
जन्म झाला. “गरज ही शोधाची जननी म्हणिाि”, ‘फ्लेखमग’ धन ‘धड-धहरेली’नं धजज्ञासा ही शोधाची जननी 
असल्याचं पटवभन धदलं. B’phage च्या वाढीचा जंिभरोगावर उपाय म्हणभन, उपयोग होईल की कसं ह्या 
धदशनंे प्रयोग सुरू असलेि, िरी ह्याला सध्या िरी बरंचसं िाधत्त्वक असंच स्वरूप आहे. 
 

धवषाणभधंवषयी आणिंी एक महत्त्वाच ंम्हणजे दोन प्रकारच्या धवषाणभचें पारस्पधरक संबधं. 
 

म्हणजे असं की, एका जािीच्या कोशाि एक प्रकारचा धवषाणभ गेला िर िो ‘हाजीर सो वजीर’ 
होऊन ‘बसिो’; धन दुसऱ्यास ‘सुईच्या अग्रा’एवढीही जागा देि नाही. म्हणजे ‘कुरुके्षत्र’ होिं की काय ह्या 
कोशाि...! असं होि नाही, कारण पधहला दुसऱ्याची वाढ होऊ देि नाही, म्हणभन दुसरा रोगजन्य असला 
िरी हिप्रि होिो; ह्यालाच “Interferance Phenomenon” म्हणिाि. ह्या ित्त्वाचा उपयोग, 
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रोगप्रधिबधंाच्या दृष्टीनं प्रायोधगक स्वरूपाि, बराच यशस्वी झाला आहे. परंिु सवथ धवषाणभ, सवथ जागी, सवथच 
प्रयोगािं, एकसाची ‘पधरणाम’ देिाि असं नाही; अन् िंरं म्हणजे, ही एकसाची एक ‘ठराधवक ठशा’ची 
कल्पनाच जीवशास्त्राला असंमि आहे. Interferon संबंधीदेिंील अलीकडे बरेचसे संशोधन सुरू आहे. 
 

जीवशास्त्राि ‘शाश्वि बदल’ हे एकच शाश्वि आहे. 
 

☐ 
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देिी (SMALL POX) 
 

“Medicine has learnt much....from a milkmaid.....how to prevent pox.....” 
 

सार्ीची धशकार, सामान्यापासभन मान्यवरापयिंि सारे असले िरी सामान्यानंी सार्ीच्या कारिाराि 
उगाच ढवळाढवळ करू नये असं “वबेस्टर”च ंमि होिं! ज्या काळाि रोग्यापेक्षा वैदभ अधधक होिे, धन धनधिि 
उपाय कुठले हे कुणास माहीि नसल्यानं, कुणी जे सुचधवलं धन कुणाला जे सुचलं िेही उपाय योजले जाि 
होिे. कधी फायद्यापेक्षा नुकसानीची हमी अधधक होिी, िर “Nature, if so intending, cures the 
patient; doctor amuses him.” अशा र्ाटाि मंिरलेल्या पाल्यानं, पाल्याच्या रसानंही गुण येि असे. धन 
एकदा गुणकारी ठरलेली िीच पद्धि मुळाबरहुकभ म अंमलाि येई, धपढ्यान् धपढ्या. 
 

देवीची कहाणी अशीच आहे. 
 

‘देवी’ची कहाणी िशी फार पुराणी आहे, फार केधवलवाणी आहे. अठराव्या शिकापभवीच्या सवथ 
शिकावंर धिचे धवद्रभप ठसे कायमचे आहेि... मानवाच्या अज्ञानाच्या अगधिकिेचे —! ‘कॅटधलन्’च्या 
(Catlin) अंदाजानुसार ६०,००,००० च्या वर बळी घेऊनही अिृप्ि राधहलेल्या ह्या देवीची गार्ा फारच क्रभ र 
आहे,—िीषण आहे. 
 

देवीनं काय होिं हे हृदयद्रावक वणथन प्रत्येक सहृदय लेिंणीनं केलंय... पोटाशी धरलेल्या 
धचमण्या बाळाचा चेहरा पाहभन पोटाि िडिडभन येई, आईच्या! चदं्राला लाजवील असा पे्रयसीचा मुिंचंद्र 
काळवडंला– असा की... परंिु हे काय– िे बघणारे डोळेही अधभ झालेि की... रडवलेी दृश्यं बघणारे 
लोकही त्या दृश्यािील हळवी, रडवी धचतं्र होि होिी. ‘गेलेल्या’ंसाठी रडणाऱ्या लोकासंाठी अगदी ‘मोले 
घालभन’ रडायलाही कुणी नव्हिं. नव्हिं,– काय कराव ंहे कुणाला सुचि नव्हिं म्हणभन सुचलं िे सारं सारं 
केलं जाि होिं— ह्यािच Lady Montaigue नंही एक धडाडीच्या धड्याचा धडाका सुरू केला. प्रत्यक्ष रोगी 
व्यक्िीची लसच धिनं अजभन रोगी नसलेल्या मुला-माणसानंा टोचायला सुरुवाि केली. धिला अमाप यश 
आल्याचा दावा धिचाच होिा. शवेटी या उपायानंच काही बळी पडल्यावर (Casulties) ही लाट र्ाबंली,–
धन र्ाबंली िे नशीबच म्हणायचं. िेवढा रोगप्रसार कमी झाला. अशा काळािच ‘गौधळयाचें घरी’ एक समज 
प्रचधलि होिा की, त्यानंा गाईच्या देवीशी पभवी संपकथ  आला असल्यास, त्यानंा देवीची िीिी उरि नाही. ही 
वदंिा त्या वेळच्या Gloucestershire गावाि ‘जेनर’च्या (Edward Jenner) कानावरही पोहोचली. 
कणोपकणी आलेल्या ह्या वदंिेकडे धकत्येकानंी दुलथक्ष केलं, खकवा अधधक नाही लक्ष धदलं. परंिु जेनरनं 
जरा इकडे लक्ष घािलं! 
 

ह्या धवधानाि काही िर्थयाशं आहे का, आहे िर धकिी हे िरी बघभ या, ह्या कुिभहलानं त्यानं (१४ मे 
१७९६) “सरा नेम्स” (Sarah Nelms) ह्या गवळणीच्या Cowpox संसगाची लस त्यानं चाचणीसाठी 
वापरली एका अष्टवषीय बालकावर James Phipps नावाच्या! नंिर सहा आठवड्यानंी त्याला प्रत्यक्ष 
माणसाचं्या देवीची लस धदली...ही िंरी परीके्षची वळे होिी! अन् िंरोिंरच ही परीक्षा, ही गवळण, हा 
बालक धन हा ‘जेनर’ हे आजच्या व्हॅस्क्सन् (Vaccine) धन व्हॅस्क्सनेशन् (Vaccination) ह्या शबदाशंी 
अिेद्यपणानं धनगधडि झाले आहेि. ‘प्रौढत्वी बाल्य जपणारे िे कवी’ धन ‘बालादधप सुिाधषिम्’ पडिाळभन 
पाहिाि, िे शास्त्रज्ञ! गौळणीच्या वदंिेचा बालकावर प्रयोग करून जेनरनं आजवरच्या कायम वाटणाऱ्या 
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देवीच्या ठशींना ह्याच लशीनं स्वच्छ धुऊन पुसभन काढलंय. धन ठळक सुवणाक्षरं धदसिील िी हीच “एडवडथ 
जेनर— प्रधिबधंक लशीचा पाईक!” 
 

जेनरचा हा प्रयोग नंिर १८०० ि Armstrong नं स्विःच्या मुलीवर करून बधघिला, िोही यशस्वी 
झाला. 
 

देवी धन गाईंचा असा संबंध आहे. माणसाच्या देवींची लस गायीवर वापरल्यानं धिची रोगजन्य 
शक्िी मवाळ होिे; अशी की, रोगप्रधिकारजन्य शक्िी िेवढी उरिे. वासराच्या पोटावर चाकभ नं ओरिंडे 
काढल्यासारख्या समान्िर रेषावंर ही लस ियार करिाि. आियथ वाटेल, परंिु सत्यस्स्र्िी आहे की (पर) 
देशािं आजची लस जवळजवळ जेनरपासभन त्याच लशीनं चालि आली असावी; ह्याि आमचा आंधळेपणा 
धदसभ नये िर जेनरनं घालभन धदलेल्या प्रमादरधहि पद्धिींचा गौरव आहे. पभवी ह्या लशीमुळं क्वधचि काही 
धठकाणी गुप्िरोग झाला, क्वधचि धनुवािाचे धन क्वधचि मेंदुदाहाचे प्रकार घडलेि; परंिु ह्याि लसपद्धिीचा 
नव्हे– िर दोष त्या त्या वेळेच्या लशीचा म्हणिा येईल. लशीि धनुवािाचे जंिभ असल्यास, खकवा लस 
टोचलेल्या इसमास आत्यंधिक इसबाची व्याधी असल्यास, खकवा लस टोचलेली जागा रािं– मािी आदी 
अस्वच्छ वस्िभंनी मािंल्यास धनुवाि होण्याची शक्यिा असिे. लशीि असे रोगजंिभ नसण्याची जागरूकिा 
घेिली जािेच. धशवाय वासराच्या पोटाच्या जागी जंिुसंसगथ होऊ नये म्हणभन Penicillin आदी जंिुरोधक धन 
मारक द्रव्यं आिा हािाशी आहेिच. 
 

लशीमुळं माणसािभन माणसाि असे काही अधनस्च्छि आजार आिा मंदावले, नव्हे बदंच झालेि; 
परंिु एक सभचना इर्ं अधनवायथ आहे : लस टोचभन घेिलेल्या लोकानंी, लस टोचलेली जिंम शुष्ट्क होईिो 
गाईच्या ‘धारा काढण्या’पासभन परावृत्त व्हावं,–धन कराव!ं कारण असा व्यक्िींकडभन गाईंच्या सडाशी असे 
फोड धदसभ लागिाि. पेनधसस्ल्व्हया धन न्यभयॉकथ  येर्ील कळपािं साऱ्या दुित्या जनावरानंा हा संसगथ 
झाल्याचा पुरावा आहे.–धन म्हणभन ही सभचना! 
 

गायीच्या देवींपासभन माणसानंा देवींधवरुद्ध प्रधिकारशक्िी येिे, ह्या पभवोक्ि धवधानानुसार ही सार् 
जाणभनबुजभन आणभ नये! प्रधिकारासाठी ही लस आहेच ना वगेळी. ‘मधॅनला’ि ही योजना १९१४ पयिंि 
सक्िीची होिी. वार्मषक मृत्युसंख्या ६००० हभन जवळजवळ शभन्यावर आली होिी. सक्िी हटली िेव्हा ‘देवी’ 
एकदम उफाळभन वर आल्या,–साऱ्या (९३) शहरवासीयाचं्या शरीरावर! िेव्हा लस प्रिावी आहे ह्याि वादच 
नाही, शिकानुशिकं धिचा वापर होिोय हा एकच पुरावा पुरेसा आहे. 
 

ह्या लसपद्धिीधशवाय आिाशा— 
(1) Egg Membrane वर (Good Pasteur) 
(2) Culture वर (Rivers) 

 
हे प्रयोग बरेचसे आशादायी आहेि. कदाधचि ह्याही लशी आम्ही वापरू. लसपद्धिी बदलभ दे, अधधक 
जीवनशाश्विी येऊ दे, िरी धवमानानं धावणारी ‘मोठी’ झालेली िक्िीदेिंील आपल्याला ‘धडग धडग’ करून 
चालायला धशकवणाऱ्या आईच्या आधारिभि पे्रमळ हािाला नाही धवसरि. जेनरनं चालायला धशकवलंय, 
प्रगिीच्या धदशकेडे बोट दािंवलंय्... 
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...त्या धदशनंे गेलं, कळसाला गेलं, िरी कळस कधी पाया नाही धवसरि,– हाच धवज्ञानधवकासाचा 
धवनयशील कळस आहे! 
 

☐ 
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रेबीज् (RABIES) = आलकग , णपसाळिे 
 

“Fear of Rabies is as dangerous as the disease itself.” 
— Axel, Munthe. 

 
रेबीज् हे नाव फार पुरािन आहे, फार ियंकर आहे. धन ह्या नावाची िीिी बफाच्छाधदि धु्रवापासभन 

िो धवषुववृत्तापयिंिच्या सवथ अक्षाशं–रेिंाशंाच्या धरबधंानंा न जुमानिा सवथदभर पसरली आहे. सवथ उष्ट्णरुधधर 
[पक्षी, कोंबडे ह्यािं होि नाही असं नाही. होि नाही िो कभ मथवगीय (कासववगीय) प्राण्यािं.] प्राण्याचंा हा रोग आहे, धन कुत्र्याच ंह्या 
रोगाधवषयी असलेलं अिभट साहचयथ सवांना पधरचयाच ंआहे. ऋिुकालािील असा हा रोग आहे. पभवी असा 
एक समज होिा की, उन्हाळ्याि (Summer) कुत्र्याि आधधक्य असिं म्हणभन; धन कारणंही छान सागंि– 
की कुत्र्याचं्या मरुै्नाच्या अिृप्ि वादळ-वासना, खकवा वािावरणािील िपमान, खकवा मासंाशनाचा अिाव 
आदी कारण ंरोगोते्तजक असावीि. ‘धहप्पोकॅ्रधटस’पासभन हा रोग माहीि आहे. ह्याची लक्षणं माहीि आहेि. 
सेल्सस् नं (Celsus) ‘जलिी’ (Hydrophobia) हे नाव धदलं. ‘जलिी’ रोगाधवषयी िीिी एवढी की, ह्या 
िीिीनंच की काय कुठंकुठं रेबीजच्या रोग्याचा धजविंपणी गळा दाबला जाि होिा. 
 

परंिु रोग्याचा गळा दाबला म्हणभन रोगाचा का गळा दाबला जाणार होिा? 
 

पुढं पुढं हे (गैर) समज संपलेि धन रोगाधवषयी नीटसं समजभ लागलं. ‘जलिीरुिा’ हे रोगाच ंएक 
लक्षण कळलं होिं. परंिु रोगाच ं कारण साधंगिलं, िे १८०४ मध्ये Zinke (खझके)नं. आजारी कुत्र्याची 
लाळच रोगकारक असिे. आधण ही रोगी कुत्र्याची लाळ दुसऱ्या कुत्र्याच्या जिंमेवर घासभन धसद्ध करून 
दािंधवलं! नंिर ‘मगेॅस्न्ड’ धन त्याच्या सहकाऱ्यानंी माणसाच्या रोगाच ं धनदान असंच,– (माणसाची लाळ 
कुत्र्यावर वापरून) केलं. 
 

शहरी प्राण्यािं, कुत्र्यािं हा ८० टक्क्यानं होिो, परंिु हा केवळ कुत्र्यािच होिो असं नाही; धन 
शहरी प्राण्यािंच होिो असंही नाही. कुत्र्याि धन कुत्र्यापासभन िसाच वन्य प्राण्यािं धन वन्य प्राण्यापासभनही 
माणसाि हा रोग आल्याचे हे काही पुराव े: 
 

(१) इराणमधील िंेड्याि एका रेबीज झालेल्या लाडंग्यानं धशरून २९ लोकानंा ‘रेबीज’ धदला. 
 

(२) इ. स. १६०० च्या आसपास, पॅधरसमध्ये िर अशा लाडंग्यादी प्राण्यापंासभन ह्या रोगाची 
सार्च उद्भवल्यासारिंं झालं. 

 
(३) वटवाघळामुळंदेिंील हा रोग होिो. १९३२ ि धत्रधनदाद शहराि रेबीजची सार्च पसरली 

होिी ह्या रोगानं. (धशवाय १९५४ मध्ये ‘फ्लोधरडा’ येरे् ५ केसेस झाल्याि.) 
 

(४) अमेधरकेि Skunk, आधिकेि मंुगभस, धन Civet जािीच्या माजंरामुळं अशा केसेस 
झाल्याहेि. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

(५) मध्य युरोपािही कोल्ह्यापासभन हा संसगथ सारिंा बळाविोय. कारण दर चवर्थया वषी 
वाढणारी कोल्ह्याचंी प्रजनन-संख्या! 

 
(६) मद्रासमध्येदेिंील अशा प्रकारच्या १०२ केसेसची नोंद आहे (वीर राघवन्–१९५४). 

 
ह्या वन्य प्राण्यापंासभन होणाऱ्या संसगाकडे दुलथक्ष करिा येणार नाहीच परंिु त्याआधीही शहरी 

कुत्र्यािं धन इिर प्राण्यािं (धन म्हणभन माणसाि होणाऱ्या) ‘रेबीज’कडे प्रर्म लक्ष धदलं पाधहजे. 
 

कुत्रा हा मुख्य रोगी, धन मुख्य रोगदािा. रोगी कुत्र्याच्या लाळेि ‘रेबीज’चे धवषाणभ असिाि, धन ह्या 
लाळेचा जिंमेशी (आधी असलेल्या खकवा चाविाना झालेल्या) संसगथ आला की धवषाणभ शरीरप्रवशे 
करिाि. रोग दोन प्रकारानंी दृग्गोचर होिो : 
 

(१) वादळी (Furious) : कु्रद्ध (कुधपि); 
(२) मभक (Dumb) : मभक (शान्ि). 

 
कु्रद्ध प्रकारािील कुतं्र पधहल्या एकदोन धदवसािं अनपेधक्षिपणं शािंिेनं खकवा लाधडकपण ं

राधहल्यावर, मन मानेल धिकडे आधण मनोवगेानं, मानवणार नाही इिकं दभरदभर धावि सुटिं. खकबहुना, 
त्याला आड(व)े जाणाऱ्या (मनुष्ट्य) प्राण्यालाही िो चावल्यावाचभन सोडीि नाही. ह्या धावण्यास अडवलं 
नाही िर धकत्येक मैल िो धाविो. दाि चावण्यासाठी जणभ सळसळिाि, धन दगड, काटक्या, फाटके 
कपडे– काय धदसेल िे चावलं जािं, धगळलं जािं ... जोवर धगळण्याची धक्रया शक्य असिे. पुढं 
धगळण्याची शक्िी मंदाविे, नष्ट होिे, धन वादळागि धपसं लागलेलं कुतं्र संर् होिं, चवथणस्नायभ धनष्ट्क्रीय 
होिाि धन िहानेनं व्याकुळलं िरी पाण्याचा र्ेंब घेिा येि नसल्यानं, पाणी पाधहलं की िेदरल्यासारिंा 
त्याचा चेहरा होिो. दाििंीळ बसिे, धन त्यािच धगळण ं बदं म्हणभन वाहत्या लाळेनं िोंड मािंलं जािं. 
धदशामुक्ि धावणारं कुतं्र आिा कोपऱ्याि असं शािं बसिं,– बसविं िोवर. नंिर पक्षाघाि होिो– वाढिच 
जािो, धन सारं र्ंडाविं...! 
 

मभक–शािं ‘रेबीज्’च्या कुत्र्याि ही धपसाळलेली धाव वजा केल्यास बाकी िऱ्हा हीच. 
 

वरील लक्षणावंरून एक लक्षाि येईल की, कुत्रा रोग केव्हा, कसा देिो– धाविाना िो ज्यानंा 
म्हणभन चाविो त्यािं गायीगुरं, माजंर आदी प्राणी असिाि. त्यानंाही हा रोग होि असल्याचं पभवी आलंच 
आहे. 
 

माजंरािदेिंील मभक–शािं रेबीजची लक्षण ं असिाि. ‘म्याउ म्याउ’ सारिंी करिे धन जवळ 
येणारावर िुटभन पडिे. 
 

गाई-गुरािंदेिंील कु्रद्ध धन शािं अशा िऱ्हा असभ शकिाि. आधीच शरीर अवजड धन त्याि जनावर 
धपसाळलं असेल, िर कल्पना सहज येईल की रेबीजनं त्या प्राण्याचें धकिी हाल होि असिील, धन इिरांचे 
हे प्राणी धकिी हाल करीि असिील िे! आवाज बदललेला, त्याि सारिंे हंबरण्याचे (की हंबरड्याचे) 
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आवाज, िुंराचं ंिाडंव, धन चार-आठ धदवसािं पक्षाघािानंिर समाप्िी! (इर्ं एका गोष्टीचा उल्लेिं हवा की, 
प्राण्याचं्या दुधािभन धन मासंािभन हे जीवाणभ असल्याच ंधसद्ध झालंय.) 
 

प्रत्येक प्राण्याच्या रोगपोषण काळाच्या मयादा इर्ं देिाही येिील; परंिु र्ोडक्याि असं सागंिा 
येईल की, सरासरी १४ धदवस िे काही ६ मधहनेपयिंिचा हा काळ आहे. क्वधचिच वषानंिरही हा उद्भवल्याचं 
आढळभन येिं. 
 

माणसाि रोगाच ंलोण येिं िे ह्या लाडक्या कुत्र्याच्या धपसाळलेल्या अवस्रे्िील चाव्यानं. 
 

माणसाला लागंभलचालनाची धन लाळ गाळण्याची श्व-वृत्ती चागंली माहीि आहे. परंिु ह्या 
धपसाळल्या लाळेिला धविंार फार वगेळाच आहे. मभक-शािं रेबीजच्या कुत्र्यापासभन िर फारच धोका आहे. 
कारण मालकाचा समज व्हायचा,– कुतं्र रुसलंय, धन िो त्याची समजभि काढायला गेला की कुतं्र त्याला 
चावलंच म्हणभन समजा. इर्ं सवथसामान्य लोकाचंी समज अशी होिे की, कुत्र्याच्या घशाि काही िरी 
अडकलं असाव;ं ‘हाड चघळ्या’ची सवय कुत्र्याच्या हाडीमासंी धिंळलेली असिेच. असं वाटिं, की घशाि 
एिंादं हाडासारिंं अडकलं असाव ं धन ह्या कल्पनेनं जबडा उघडभन बघायचा प्रयत्न मालकानं केल्यास 
हटकभ न रोगाच ंसावज व्हाव.ं मालक धन िाकरीच ंइमान वगैरे कुत्रा धवसरि नाही हे िंरं, परंिु मज्जासंस्र्ा 
धन मेदभंिच धजर्ं धबघाड होिो धिर्ं इमान, मालक– धन चावण्यासाठी हवा असलेला कुणीही प्राणी त्याच्या 
दािाशंी एकसारिंा! 
 

कुतं्र चावल्यावर काही औषध, इलाज केले नाहीि िरी चावलेल्या व्यक्िींना ‘रेबीज’ झाला नाही. 
(एकेकाच ं नशीबच समजायच!ं) परंिु ह्या घटना अपवादात्मक म्हणभन सोडल्या िरी रेबीज होण्याची 
शक्याशक्यिा धन रोग पोषणकाळ ही चावलेली जागा मेंदभच्या धकिी जवळ आहे यावर अवलंबभन आहे, असा 
एक समज आहे. 
 

चेहरा व हािावरील जिंमािं हा कालावधी १० धदवसाचंा आहे. 
 

दुसऱ्या म्हणजे पायावरच्या जिंमा व ह्याही फार िंोल नसल्यास हा कालावधी अधधक असिो. 
 

परंिु जिंमा िंोल गेल्या असल्यास धन स्र्ानीय मज्जािंिभंना धक्का पोचला असल्यास रोग होण्याची 
शक्यिा अधधक असिे. 
 

रेबीजचं प्रमाण िसं मुलािं अधधक धदसभन येिं. लहान मुलं धन कुत्र्याचे संबधं, घराि धन 
घराबाहेरचे, अधधकच असल्यानं. हे प्रमाण अधधक असल्यास नवल नाही. काही मुलानंा कुत्र्यानंा 
धडवचण्याची (वाईट) िंोडच जडलेली असिे. आधीच धपसाळलेलं धन त्यािच धडवचलं गेलेलं कुतं्र 
चावणार नाही िरच धवशषे! 
 

माणसाि हा १४ िे ९० धदवसाचंा (क्वधचिच वषथपयिंिचा) रोगपोषण काल संपल्यावर लक्षण ं
धदसिाि, िी प्रामुख्यानं अशी : 
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अकारण असा खचिाक्रान्ि चेहरा होिो, धन धनद्रानाशाचा धवकार असल्यासारिंी झोप उडिे. 
लहानशा आवाजानंही रोगी धचडल्यासारिंा होिो. पुढं पुढं रोग बळाविो िशी िृषा वाढिे धन त्याबरोबर 
पाण्याच्या नावाची िीिीही! स्वररज्जभचं्या पक्षाघािामुळं जलपानावाचभनही “जलजय्यो ऐसो जीवना” असं 
काहीसं होिं; धन ‘सवथदभर पाणीच पाणी असभनही’ एक र्ेंब धपण्यासही नसल्यानं ‘जळावीण मासोळी’ जैशी 
कारुण्यमय अवस्र्ा होिे. उलटीपेक्षा मळमळच अधधक वाढिे धन कुत्र्याच्या ओरडण्यासारिंा आवाजही 
काही रोगी काढिाि. हॉस्स्पटलमधभन धपसाटासारिंं धावणाऱ्या रोग्यानंा पुन्हा पकडण्यासाठी म्हणभन 
धावणाऱ्या डॉक्टर, नसेस (पधरचाधरका) आदी वीस जणानंा, असे रोगी चावल्याची नोंद आहे. परंिु पुढं 
सारं शरीर र्रर्रिं, पक्षाघाि वाढिो, श्वासोच्छ  वासही कठीण होिो, जीि बाहेर पडिे,– धन अशा 
अवस्रे्ि जीवही! 
 

कुतं्र चावभ नये त्यासाठी ‘Beware of dogs’ ही सभचना सारिंी लक्षाि ठेवावी. परंिु समजा– 
चावलंच िर काय करावं? 
 

काय कराव ंह्या प्रश्नािच बुडभन न जािा— 
 

(१) चावणाऱ्या कुत्र्याला शक्य िो पकडाव.ं 
 

(२) पकडलेलं कुतं्र ठार मारू नये; िर 
 

(३) त्याला बधंदस्ि खपजऱ्याि पशुवैद्यकाचं्या धनरीक्षणािंाली ठेवाव.ं कुतं्र जर िंरोिंरीच 
धपसाळलेलं असेल, िर १० िे १४ धदवसािंच पभवोक्ि लक्षण ंत्याि धदसिािच. अशी लक्षणं 
धदसिाना, अगदी मरायला आलं असिा त्याला माराव;ं– परंिु डोक्यावर गोळी न 
घालिा. 

 
(४) डोकं शाबभि ठेवायचचं;– अशासाठी की, पुढील प्रायोधगक िपासणीि कुत्र्याच्या मेंदभि 

झालेले फेरबदल संशोधनाि धदसिाि. 
 

मेंदभच्या धवधशष्ट िागाच्या छेदाच्या अण्वीक्ष िपासणीि Negri bodies धदसिाि. ह्या धदसल्याच िर 
धनदान १००% धनधिि होिं. परंिु ह्याच्या अिावानं मात्र नकारात्मक धनदान आहे असं नाही म्हणिा येि. 
कारण, इर्पाविेो बदल होण्याइिकी वेळ ह्या कुत्र्याि आली नसावी, एवढंच! 
 

कुत्र्याच्या दृष्टीनं, धनदानासाठी ही व्यवस्र्ा लाविानाच चावलेल्या माणसाचीही काळजी घ्यायची 
िी अशी : 
 

(१) रेबीजची लक्षण ं कुत्र्याि धदसभ लागिाच, लागलीच रेबीजची लस माणसाि टोचण्यास 
प्रारंि केलाच पाधहजे. त्यासाठी प्रयोगशाळेच्या धनणथयाची प्रिीक्षा करण्याच ं धबलकुल 
कारण नाही. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘लुई पािर’नं रेशीमधंद्याि Pebrine धन मद्याकथ  धंद्याि Fermentation चे क्राधंिकारक शोध 
लावलेि, िसेच वैद्यकशास्त्रािही त्यानं केलेले प्रयोग व शोध अग्रक्रमाचे आहेि. ॲन्रॅक्स धवरुद्ध केलेल्या 
लशीधवषयी पभवी साधंगिलंच आहे; धन त्याच पािरनं रेबीजची अिभिपभवथ लस धदली. 
 

अस्स्र्र (Street Vaus) धवषाणभ जे धपसाळल्या कुत्र्याि िे सशाच्या मेंदभि सोडले, एकािभन 
दुसऱ्याि, दुसऱ्यािभन धिसऱ्याि– धन अशा साि पुनरावृत्तीनंिर त्या सशाच्या मेंदभपासभन केलेल्या लशीनं 
टोचल्यास रोग िर होि नाही, परंिु रोगाचा प्रधिकार होिो. त्याच्या लसधनर्ममिीची सारी पद्धिी इर्ं सागंिा 
येणार नाही, िरी पण ित्त्व हे की, अनैसर्मगक प्राण्याि (कुत्रा नैसर्मगक) धवषाणभ वाढधवण्यास त्याचं्या 
रोगजननशक्िीचा ऱ्हास होिो, धन असे धवषाणभ रोगप्रधिकारासाठीच्या लशीच्या धनर्ममिीसाठी वापरले 
जािाि. 
 

अन् ही लस ियार होि असिाना की काय, त्याच्याकडे आले िे Joseph Meister धन त्याचे 
नािलग. मेंढपाळाच्या त्या अष्टवषीय रोग्याला वाचवा िरी म्हणभन आिथिेनं धवनंिी करीि होिे. 
 

ह्या धनवाणीच्या धवनवणीला पािरला ‘नाही’ म्हणवनेा. त्यानं लस टोचण्याचा धनणथय घेिला धन 
माइस्टर (Meister) हळभहळभ सुधारू लागला, पभणथ बरा झाला. पािरला ह्या प्रयोगानं अमाप आनंद झाला. 
वैयस्क्िक यशाचा नव्हे– िर वैज्ञाधनक कीिीचा! 
 

आज हॉयजीस् ची (Hoyges), ‘हॅधरस’ची ‘केल  सर’ची, ‘वबेस्टर’ची धन ‘फ्लुधर’ जािीची, (Strain) 
असे लशीचे अनेक प्रकार झालेि, सुधारणा झाल्याि िरी पािरनं घािलेला पाया अिेद्य आहे, अक्षय आहे. 
 

लसयोजना कुत्रा चावल्याबरोबर करावी की कसं, हे (अ) त्या जिंमेवर धन संबधंधि डॉक्टराचं्या 
धववकेी धनणथयावर अवलंबभन राहील. लसयोजनेनं पक्षाघाि घडल्याच्या नोंदी आहेि. परंिु हे प्रमाण िसं 
िुरळक आहे, लस न देिा रोग्यास दैवाधीन सोडण ंहे सुज्ञपणाच ंलक्षण नाही होणार. 
 

िेव्हा— 
 

(१) ज्यानंा, धनधिि रेबीज असलेल्या कुत्र्यानं चावलं, ओरबाडलंय खकवा जिंम केलीय्. 
 

(२) ज्यानंा चावण्याआधीच्या जिंमेशी धनधिि रेबीजच ंधनदान झालेल्या कुत्र्याच्या लाळेशी संबंध 
आलाय्, 
 

(३) खकवा (२) मधील जिंमेशी, अशा अन्य प्राण्याचं्या– जीि रेबीजची लक्षण ंस्पष्ट धदसलीि,–
लाळेचा संबंध आलाय्. 
 

(४) ज्यानंा कुत्र्यानं खकवा अन्य प्राण्यानंा चावलंय परंिु चावणारा कुत्रा (खकवा प्राणी)— 
 

(अ) एक िर मारला गेला, 
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(ब) खकवा बेपत्ता झालाय; म्हणभन ज्याधवषयी धनदान होण ं अशक्य आहे. अशा सवथ रोग्यावंर 
लसोपचार व स्र्ानीय उपचार करायला हवा. स्र्ानीय उपचाराचंं महत्त्व दृष्टीआड करून चालायच ंनाही. 
चावल्यानंिर िाबडिोब जर जिंम साबणाच्या पाण्यानं धुिली गेली िर धवषाणभ धििकेच धुऊन जािाि. 
अनेक वळेा धुिल्यास फायद्याचे ठरिे. नायधरक आम्ल (Fuming Nitric acid), खटक्चर आयोधडन आदी 
औषधी लवकरच लावण्याि आल्यास जिंमेवरील धवषाणभनंा िे मारक ठरिाि. परंिु केवळ स्र्ानीय 
उपचारावंरही अवलंबभन राहण ंधहिावह कधीच ठरि नाही. ह्यासोबि लशीचे सारे उपचारही िाबडिोब सुरू 
व्हाविे. 
 

धन हे सारे उपचार करीि असिाही एक अनाहभि, क्वधचि अस्र्ानी, अशी िीिी असिे की, ही सारी 
काळजी घेऊनही रोगी जगेल की नाही? 
 

ही िीिीच नाहीशी व्हावी ह्यासाठी उरिं िे हे की— 
 

कुत्र्यािच रेबीज होऊ न देणं! 
 

कुत्रा हा एकमेव प्राणी; – रोगाचा महान प्रसारक आहे. इिर प्राण्यािं जरी रोग धदसि असला िरी 
साऱ्याचंा उगम कुत्र्याच्याच लाळेशी आहे. 
 

(१) कुत्र्याि रोग होऊ नये त्यासाठी प्रधिबधंक लस आहे;– धजची प्रधिकारशक्िी ६ मधहनेपयिंि 
धटकिे, आधण ह्या प्रधिबधंक लसीच्या प्रिावीपणाची परीक्षा घेऊन Eichhorn आधण Hyon या शास्त्रज्ञानंी 
अशा लशीनं टोचलेल्या ६ कुत्र्यानंा, िीन आठवड्यानंंिर, रोगी कुत्र्याचं्या मेंदभच्या द्रावणानं जरी रोग धदला 
िरीही सहाच्या सहा कुत्री रोग न होिा धजवंि राधहलीि, हे धसद्ध केलं. उलटपक्षी, ह्याचं्याबरोबरच लस न 
धदलेल्या कुत्र्यानंा ह्याच प्रकारानं संसगथ धदला असिा, िी (control) रोगग्राही कुत्री वीस धदवसािंच 
रेबीजनं मेली. ‘रॅचेल’नंही केलेल्या प्रयोगाचे धनष्ट्कषथ असेच आहेि. हेबल  नं (Habel) सुचधवलेल्या 
सुधारणेनं लशीच्या प्रधिकारशक्िीधवषयी कुणाला प्रधिशबद बोलायला जागाच उरि नाही. 
 

(२) ‘साऱ्यानंी कुत्र्यानंा लस टोचभन घ्यावी’ ह्या धवध्यर्ी उपदेशाि िसं काही िर्थय नाही. प्रत्येक 
मालकानं त्याच ंकुतं्र टोचभन घेिलंच पाधहजे, अशी सक्िी हवी. जमथनी, अमेधरका, ऑस्रेधलया आदी देशािं 
ही सक्िी आहे. प्रत्येक कुत्र्याचा धबल्ला देण्याआधी, महापाधलका त्याला प्रधिबंधक लस टोचली असल्याचं 
डॉक्टरचं सर्मटधफकेट जरूर पाहिे. 
 

(३) ज्या कुत्र्यानंा धबल्ला आहे त्यानंाही धवधशष्ट प्रकारचा मुिंपट्टा आवश्यक असिो. त्यामुळं कुत्रा 
एकदम चावभ शकि नाही. मुिंपट्टा हा त्याच्या त्याच्या िोंडाच्या मापाचा असावा. अयोग्य मुिंपट्ट्यानं 
कुत्रा धचडिंोर होण्याची शक्यिा आहे. 
 

(४) ज्यानंा धबल्ला नाही (म्हणभन मालक नाही) अशा बेवारशी कुत्र्याचंा नाश केला पाधहजे. 
 

(५) आिा उरिो प्रश्न परदेशािंभन येणाऱ्या कुत्र्याचंा. त्यानंा ‘धनरोधा’ि (Quarantine) ठेवलं जािं 
धन लस टोचल्याचा पुरावा नसल्यास टोचलं जािं. 
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अशा रीिीनं स्विःच्या देशािला संसगाचा बीमोड करून, परदेशचा संसगथ आिच न येऊ धदल्यानं, 
मलाया, ऑस्रेधलया, हवाई आदी िागािं ‘रेबीज’च ं नाव ऐकभ  येि नाही. ह्यापेक्षा प्रधिबंधाच्या यशाची 
िरिक्कम उदाहरण ंकुणाला अजभन हवी असिील असं नाही वाटि. 
 

(६) धशवाय पभवी साधंगिल्याप्रमाण ंदभध व मासंाधवषयी काळजी घ्यायला हवी. रोगी जनावराचं ंदभध 
काढिाना हािाला जिंम असेल, खकवा धपिाना िोंडाि खकवा आिडीवर जिंम असल्यास त्या वासरास 
(खकवा मुलास) हा धोका आहे. ‘मोहलर’ (Mohler) ह्याला एका स्त्रीचं दभध असं दभधषि असल्याचं आढळलं 
होिं. 
 

रेबीजच्या रोग्याच ं कच्चं मास िंाऊ घािल्यावर सशानंा हा रोग झाल्याच ं ऱ्हायस्कोवसकीनं 
दािंवलंय. 
 

ह्या शक्यिा माणसाि फारच कमी आहेि, त्याचीही दिंल घ्यावी, एवढंच. 
 

(७) चावणाऱ्या जनावरानं केलेल्या जिंमाचंं स्वरूप, त्या जनावराचंी धन नंिर १० धदवसािंील 
धनरीक्षण ं लक्षाि घेऊन योग्य िे उपचार सभधचि करणारा एक िक्िाच WHO नं प्रधसद्ध केलेला आहे. 
जागेअिावी िो इर्ं देिा येि नाही. आधण िो मुख्यिः डॉक्टराचं्याचसाठी आहे. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पीि-ज्िर (YELLOW FEVER) 
 

आिापयिंि आपण काही ज्वराचंी नाव ंऐकली, पुढंही आहेि. त्यािं ह्या ज्वराची आणिंी एक िर. 
सारेच ज्वर “िाप”दायक! वैद्यकाि ‘ज्वर’ हा ‘रोग’ असा मानला जाि नाही, िर अनेक रोगाचं ंअंगीिभि 
प्रर्मच ं‘लक्षण’ आहे असंच मानलं जािं. ‘ज्वर’ हा ‘मलेधरया’चा आहे, बु्रसेल्लाचा आहे, टायफॉइडचा आहे. 
बऱ्याचशा जीवाणभचं ं ज्वराशी सख्य आहे, धन इर्ंच धनदानधनधििीसाठी डॉक्टरच्याही (नव्हे 
संशोधकाचं्याही) बुद्धीची कसरि आहे. बुद्धीचा कस न लाविाच केलेल्या धनदानाि र्ोडी कसभर झाली की 
िाप हटि नाही; हटला असं वाटलं िरी िो हटलेला नसिो, िर लपलेला असिो. अन् पुन्हा डोकं वर 
काढिो. 
 

पीि ज्वराची कर्ा अशी आहे : 
 

१६४१ ि पधहली सार् आली. १५७५ ि क्युबाि काही मृत्यभ झालेि, १८०० ि स्पेनमध्ये ६०,०००, 
नंिर धरओ धड जेधनरो [ब्राझीलची राजधानी.] (Rio de Janeiro) मध्ये २३,००० मृत्युमुिंी पडलेि (१८५३–
८३). १९०० सालची सार् आली िेव्हा ह्या रोगाच्या संशोधनासाठी एक कधमशन नेमलं गेलं, ‘रीड’च्या 
नेिृत्वािंाली! ह्या Lazeur हा होिा; अन् ह्या संशोधनािच िो बळी पडला! िंरं िर अशा बळी पडलेल्या 
शास्त्रज्ञानंी वैद्यकाला अधधकच बलवान केलंय्! कधमशननं काढलेले धनष्ट्कषथ हे की,— 
 

(१) पीिज्वर हा धवषाणुजन्य रोग आहे. 
 

(२) Aedes agypti ह्या डासादं्वारा हा रोग होिो. डास धन रोगग्राही लोक धजिके अधधक 
धििकी सार् अधधक फैलाविे. 

 
ह्यामुळे आधिकेि डासाधंवरुद्ध प्रचंड मोहीम काढली गेली, घरोघरी! अन् धजर्ं नकार धमळाला 

धिर्ं पोधलसाचंी सक्िी केली गेली. अशा रीिीनं १९२५ पयिंि रोग आटोक्याि आला; रोग आटोक्याि 
आला— असं वाटलं! हा आिास ठरला. कारण पुन्हा अमेधरकेि धन आधिकेि रोगाची नवीन लाट 
उसळली. आधीच्या धवजयाचा आनंदही व्यक्ि केला नव्हिा, िोच रोगाची नवीन स्वारी. ब्राझीलवर १९३२ 
ची, धन मुझो िंाणीिलीदेिंील आली कशी? धन त्या सार्ीच्या संशोधनाि कळलं की धवषाणभ आलेि िे 
जंगलािभन. होय, जंगलािही ह्याचं ंवास्िव्य असिं, काही काळ नव्हे िर काही वष!े 
 

वन्य प्लेगधवषयी ऐकलंय, वन्य रेबीजधवषयी वाचलंय, िसाच वन्य पीिज्वरही आहे. 
 

नागरी पीिज्वर (Urban Yellow Fever) धन वन्य पीिज्वर (Jungle Yellow Fever) ह्याचंी 
प्रसारचकं्र िशी वेगळी आहेि. बघभ या त्याचें साम्यिेद. 
 

पीिज्वराचे धवषाणभ अत्यंि लहान असे आहेि. ह्याचे प्रर्म पोखशदे रानटी माकडं धन कागंारू 
जािीचे प्राणी आहेि. Marmesots, Lemurs हेदेिंील. एक िर हे वन्य प्राणी रोगग्राही असिाि, हव ेिेवढे 
असिाि; धन डास ह्यानंा केव्हा िरी धन केव्हाही चावभ शकिाि. एवढी सामग्री असल्यावर धवषाणभ धन 
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सार्ीला आणिंी काय हवं? ह्या प्राण्यािंभन त्या डासािंभन– ह्या प्राण्याि, िीन िे दहा वषिंपयिंि हे धवषाणभ 
रोगकारक अवस्रे्ि जगिाि. ह्यािच ‘Aedes’च्या डासाच्या सवयी धवषाणभनंा पोषक ठरिाि. 
 

(१) Aedes डास माणसाच्या िोविी, स्वच्छ साठवलेल्या जलाशयाि अंडी घालिाि, वाढिाि 
(म्हणभनच की काय, प्रपािाच्या वाढत्या जलप्रवाहानजीक ओझॉनच्या िंोऱ्याि ह्याच ंप्रमाण कमी असिं). 
ह्याच साठवलेल्या जलाशयाि िे बोटीवरून खकवा आकाशयानािभन ह्या देशाचे त्या देशाला जाऊ शकिाि, 
धन चावलेल्या व्यक्िीस संसगथ देिाि. 
 

(२) डासाचं्या ह्या धपढीिभन त्या धपढीला हा संसगथ जाि नाही. परंिु डासािंच िे धवषाणभ १० िे १२ 
धदवसािं वाढिाि; धन पुढं डासाचं्या आयुष्ट्यिर ३ िे ४ मधहने रोगक्षम अवस्रे्ि असिाि. परदेशाच्या बोटी 
आधिकेला लागल्यावर सार्ी पसरल्या त्या ह्याचमुळं! 
 

(३) Aedes िंेरीज Haematogogus Spigazzinisi ह्या जािीचे डासंही संसगथवाहक आहेि. हे 
डास जधमनीलगि न राहिा झाडामाडाच्या उंचीवर असल्याच ं‘बोशले ’च ंमि आहे; अन् मग लाकभ डिोडे धन 
इिर शिेकऱ्यािं ह्याचं ंप्रमाण अधधक का िे, अन् हेही धस्त्रयापेंक्षा पुरुषािंच अधधक का, िेही कळलं! 
 

(४) Aedes जाि शहराि िर Haematogogus जंगलाि अधधक. रोगसंसगथ झाल्यावर २–४ 
धदवसानंंिर लक्षणं धदसभ लागिाि. िाप १०४° धन नाडीचे ठोके वाढिाि. धिसऱ्या धदवशी िाप कमी होिो धन 
नाडी ५० वर येिे. ह्याच वळेी नाकािभन धन धहरड्यांिभन रक्िस्त्राव, डोळ्यावंर धन चेहऱ्यावर धपवळेपण, 
लघवीच्या वेळी ियंकर त्रास धन मभत्रावरोध, ही लक्षण ं प्रामुख्यानं धदसिाि. धवषाणभचं्या आधधक्यानं धन 
त्याचं्या धवकारानं मृत्यभ साधारण ४–८ धदवसािं येिो. मृत्यभचं प्रमाण ४० टके्कच्या वर असिं; धन उत्तरीय 
िपासणीि यकृिावरचे बदल सभचक असिाि. 
 

धनदान वानर खकवा उंदीर, ह्याचं्या मेंदभवर संशधयि रक्ि टोचल्यास, धन रक्िजलावर काही परीक्षा 
केल्यास, सहज व ठामपणं बदल धदसिाि. 
 

उपचारासाठी लक्षणानुसार उलटी बदं होण्यासाठी औषधाबरोबरच सलाइन ‘के’ जीवनसत्त्व आदी 
देिा येिील. रोगी जागेवरून दुसऱ्या जागी–गावी हालवभ नये. 
 

वादळासारिंा येणारा रोग वादळाि जमेल िी, धदसेल िेवढी हानी करिो धन शािं होऊन जािो. 
िो शािंपणे जंगली प्राण्यािं सुप्िावस्रे्ि लपभन बसिो. माणभस ह्या धवषाणभच्या िावडीि सापडलेला एक 
दुदैवी प्राणी एवढंच. माणसािं रोगमुक्ि, रोगवाहक असि नाही, की त्याला पुन्हा रोग होि नाही. 
 

रोगपोषण काळािील व्यक्िी मात्र संसगथदायी असिे, धन अशा व्यक्िीच्या प्रवासाबरोबर रोगही 
धफरिो; धन पभवी धजर्ं ह्याच ंनाव ऐकलं नसेल अशा धठकाणी हे धवषाणभ जाऊ शकिाि. िेव्हा— 
 

(१) धवमान, बोटीच ंडासाधंवरुद्ध रासायधनकीकरण. 
(२) प्रवासान्िगथि वैद्यकीय धनबिंध. 
(३) लशीचा वापर. 
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लशीसाठी ‘17 D’ची जाि वापरली जािे. अंड्यावर धवषाणभ वाढवभन लस ियार करिाि. एकदा 
टोचल्यावर ६ वषेपयिंि प्रधिकारशक्िी धटकिे. शजेारच्या िागाि रोगोद्भव असल्यास संबधंधि संलग्न 
िागािही लसोपचार व्हावा, िसंच जंगलािील िंेडभि वस्िीि, जंगलाि जाणाऱ्या कामगारािं धन 
जंगलाशजेारील शहराि देिंील ही लसयोजना हवी. कारण लसप्रधिबधंधि नसलेला धन रोगग्राही अशा 
समाजाि हा रोग फारच वेगानं फैलाविो. रोगट िागािभन धजकडे रोग नाही धिकडे जाि असिाना, 
(उदा.– खहदुस्र्ानकडे येि असिाना) ही लसयोजना आवश्यक आहे. ह्या लशीनं दुसऱ्या महायुद्धाच्या 
वळेी धकिी िरी सैधनक वाचलेि. हा साक्षात्कार धवज्ञानाच्या धवजयाची वाढिी कमान म्हणभन धकत्येक शिकं 
लक्षाि राहील. 
 

लसयोजना होि असली धन झाली असली िरी िी झाली आहे, ह्या धिच्यावरच्या पभणथ 
धवश्वासािदेिंील इिर जी पर्थयं आहेि त्याकंडे दुलथक्ष करून चालणार नाही. प्रधिबधं हे उपायापेक्षा प्रिावी 
साधन आहे. ह्याचबरोबर प्रधिबधंासमविे असणाऱ्या पर्थयाचं ंपालनही आवश्यक आहे हे नव्यानं सागंायला 
नको. ह्या पीिज्वराच्या बाबिीि िे पर्थय म्हणजे डासांचा नायनाट करण.ं 
 

(१) धवमान धन बोटी : 
रोगट िागािभन धनघिाना खकवा िेर्भन जािाना; 

 
(२) घराघरािंभनदेिंील. र्ोडक्याि म्हणजे Grassi नं म्हटलेलं– 

“To exterminate Yellow Fever is to exterminate mosquitoes.” 
 

िभगोलाि कालच्यापेक्षा आजच ंपीिज्वराच ं धचत्र अधधक सुसह्य आहे. काल ह्या धपवळ्या हािांची 
दुःिंद पकड दभरवर होिी. आज हा रंग कमी होिोय, िुंद्द त्या िागािही– धजर्ं पभवी िो साित्यानं धन 
आधधक्यानं होिा; ही आनंदाची गोष्ट आहे. 
 

आपल्या देशाि हा पीिज्वर संसगथ अजभन नाही. खहदुस्र्ानाि प्रवशे करिे वळेेस पीिज्वराची लस 
टोचली असल्याच ंसर्मटधफकेट हवचं. खहदुस्र्ानािभन जािाना लशीची गरज नाही. 
 

हीच रोगमुक्ििा धटकधवण्यासाठी आपण पीिज्वराला चार हाि दभरच ठेवभ या! 
 

☐ 
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डेंग्यु–ज्िर 
 

युद्धाि सैधनक कमी मारले गेलेि, परंिु डेंग्यभच्या िापानंच अधधक त्रस्ि झालेि. १७७९–८० पासभन 
कमी-अधधक प्रमाणाि धदसभन येणाऱ्या ह्या ज्वरानं १९२२ ि अमेधरकेि २ लािं लोकानंा िर १९४२ ि 
ऑस्रेधलयाि धन ह्याच काळाि धसधसलीि ११,००० आजारपण धन अत्याशक्ििा धदली होिी. १९४५ ि 
‘ओसाका’ येर्ील जवळ जवळ धनम्याच्यावर प्रजा ह्या डेंग्यभनं त्रस्ि होिी. 
 

अशा ह्या डेंग्यभचा ज्वर होिो िो Aedes च्या चाव्यामुळंच, हे बकँ्रॉफ्ट नं (Bancroft) १९०६ ि 
साधंगिलं, धन ॲशबनथ (Ashburn) ह्यानं ह्याचे धवषाणभ हेच कारण असल्याच ं (१९०७) धसद्ध केलं. ह्याच 
रोगाचे दोन प्रकारचे धवषाणभ आहेि, धन प्रधिकारजन्य शक्िीच्या दृष्टीनं (antigenically) दोघेही धिि 
आहेि, म्हणजे एका प्रकारानं आलेल्या आजारानंिर दुसऱ्या प्रकारच्या धवषाणभनं हा आजार होऊ शकिो. 
 

मुख्य पोखशदे वन्य माकडं धन संवाहक डास. 
 

(१) शहराि — Aedes aegypti िर 
(२) जंगलाि — Aedes albopictus आहेि. 

 
जंगलाि 

 
(१) माकड⟶ डास⟶ माणभस 

⟶ माकड 
 

शहराि 
 

(२) माणभस⟶ डास⟶ माणभस 
असं हे रोगचक्र म्हणिा येईल. 
 

चार िे दहा धदवसाचं्या रोगपोषण काळानंिर १०४° िाप जो ३–४ धदवस धटकिो, नंिर पुन्हा (६६ 
टक्क्यानं) येणारा चढउिाराचा (saddle back) िाप धन त्यािच श्वेिपेशींची घट होिे. क्वधचि 
काधवळीसारिंे धफक्कटसे डोळे अन् ह्याहीपेक्षा रोगसभचक म्हणजे हािापायावंर प्रर्म धदसभन येणारी, िंाज 
आणणारी, धन सवथ शरीरिर पसरणारी लाली— सषथधपका (Rash). मृत्यभच ंप्रमाण ३ िे १५ टके्क. 
 
प्रणिबंिक लस— 
 

दोन प्रकारचे धवषाणभ असल्यानं, पधहल्या लशीनंिर दुसऱ्या प्रकारची लस धववधक्षि प्रमाणाि (७–८ 
आठवड्यानंंिर) द्यायला हवी. परंिु ह्या लशी िशा प्रायोधगक अवस्रे्ि आहेि. 
 

पीिज्वराि जशी इिर डासाधंवरुद्धची काळजी घेिो िशीच काळजी इर्ंही घ्यायला हवी. 
☐  
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मेंदू-दाह (ENCEPHALITIDES) 
 

ह्या मेंदभदाहाची स्र्लपरत्वे नामधिििा असली िरी लक्षणाि बरंचसं साम्य आहे. एवढंच नव्हे, िर 
काही काही धवषाणभ ‘प्रधिकारशक्िी’ दृष्टीनं समानधमी धन सख्यत्वाचे वाटिाि. 
 

ह्या मेंदभदाह रोग-संघािील पधहलं व्हायरस ‘लभखपग इल ’च ं(Louping ill) १९३० िच घोड्यािभन 
Equine encephalomyelitis च ं नंिर eastern type चे धवषाणभ माणसािंभन, िदनंिर Japanese ‘B’ चे 
धवषाणभ असे एकापाठोपाठ एक शोधले गेलेि. 
 
 रोगाचे नाव कुठल्या प्राण्याि होिो? रोगसवंाहक कीटक िौगोधलक दृष्ट्या रोगाची 

व्याप्िी 
१. वेस्टनथ इक्वाइन मेंदभदाह 

(Western Equine 
Encephalitis) 

घोडे, िेंचरं, पक्षी, 
माणभस 

क्युलेक्स् टारसधॅलस् पधिम धन मध्य कॅनडा, पधिम िे 
पभवथ धकनाऱ्यालगि, धन दधक्षण 
अमेधरका. 

२. ईस्टनथ इक्वाइन मेंदभदाह 
(Eastern Equine) 
(Encephalitis) 

माणभस क्युलेक्स धन इधडस 
जािीचे कीटक 

उत्तर, मध्य धन दधक्षण अमेधरका 
पभवथिाग. 

३. व्हेधनझुएलन् घोडे, गाढव, िेंचर मनॅ्सोधनया धटधटलान्स् दधक्षण अमेधरकेचा उत्तर िाग, 
पनामा, धन धत्रधनदाद. 

४. सेंट लुईस माणभस क्युलेक्स टारसधॅलस 
डरमधॅनसस् गधॅलनी 

पधिम धन मध्य अमेधरका 

५. जॅप नीस् ‘बी’ घोडा, माणभस क्युलेक्स 
धरटीधनओखसकस 

जपान, चीन, मलाया 

६. रधशयन् स्स्प्रगं समर (धनदाघ) 
कॅसानुर जंगल रोग (मद्रास 
िारि) 

माणभस 
माकड, माणभस 

धहमोफायसाधलस 
स्स्पधनजेरा 

मद्रास (िारि) 

७. ‘लभखपग इल’ मेंढी, माणभस इक्झोडस धरधसधनस स्कॉटलंड, इंग्लंड, रधशया 
८. कॅधलफोर्मनया धवषाणभ वन्य सस्िन प्राणी डासं कॅधलफोर्मनया 
९. मुरे व्हॅली (Menary Valley) (बहुशः) पक्षी (बहुशः) डास ऑस्रेधलया (Auslration X 

disease) 
 

साऱ्याचंा प्रसार कीटकादं्वारेच होिो. प्रयोगशाळेि िेच धवषाणभ अनेक कीटकािं धदसलेि िरी 
प्रत्यक्षाि एिंादाच रोगसंवाहक ठरिो; आधण ह्या िागाि त्याच धवषाणभचा एक संवाहक असला िरी सवथदभर 
िोच असेल असं नसिं. कीटकाचं्या अंड्यािंभन हा संसगथ पुढच्या धपढीपयिंि जािो (‘इक्झोडस्’ जािीचे 
कीटक : लभ खपग इल  धन रधशयन धनदाघ मेंदभदाहाच्या बाबिीि.) 
 

जनावरािं, घोड्याचंा मेंदभदाह धन मेंढ्याचंा ‘लभखपग इल ’ हे दोन अधधक अभ्यासलेले रोग. 
 

हा रोग बव्हंशी एकवषीय घोड्यानंाच होिो. कारण मोठ्या घोड्यािं पभवी हा रोग व्यक्ि, 
अव्यक्िावस्रे्ि येऊन गेल्यानं िेवढी प्रधिकारशक्िी आलेली असिे. साधारण िीन आठवड्याचंा 
रोगपोषणकाळ संपला की रोगाची लक्षणं धदसायला लागिाि. िाप, र्रर्रणं, ओठाच ं लुळेपण, 
गधिधवभ्रम, (inco-ordination) गरगरणं धन डोकं रेलभन उि ं राहणं, दाििंीळ बसण ं धन जधमनीवर 
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पडल्यास उठिा न येणं— धन िसाच मृत्यभ. मृत्यभची टके्कवारी २०–२५% (Western type) धन ८०–९०% 
Eastern type नं असिे. 
 
Louping ill 
 

स्कॉटलंड, इंग्लंड धन रधशयाि प्रामुख्येकरून धदसभन येणाऱ्या ह्या रोगाच्या धवषाणभचा शोध १९३० ि 
लागला. 
 

मुख्यिः मेंढ्याचंा हा रोग. ६ िे १८ धदवसाचं्या रोगपोषणकाळानंिर लक्षणं धदसभ लागिाि. त्याि 
१०६°–१०७° फॅ. पयिंिचा िाप, स्नायभंचे झटके धन पक्षाघाि ही प्रमुिं. िापाच्या कालाि धवषाणभ रक्ििा 
(Viroemia) असिे. धवषाणभवाहक कीटक इक्झोडस् जािीचे आहेि. 
 

मेंदभ धन मज्जासंस्र्ापंासभन धन अंड्यापासभनची अशा दोन प्रकारच्या लशी प्रायोधगक स्वरूपाि आहेि. 
 

माणसाि ह्या धवषाणभपंासभन होणाऱ्या रोगाची लक्षण ंफारच धििधिि प्रकारची असल्यानं धनदान 
करणं जरा धजकीरीचं होिं. वयोमानपरत्व ेरोगक्षमिा असेल असा एक समज पभवी होिा, परंिु सवथ वयाच्या 
व्यक्िींि हा रोग आढळभन येिो, हे आिा आढळभन आलंय. बाहेर शिेीकामासाठी जाणाऱ्या धन जंगलािल्या 
कामगारािं र्ोडं प्रमाण अधधक, धन इिर कालमानापेक्षा उन्हाळ्याि अधधक. डोकेदुिंी, िाप, ग्लानी धन 
मृत्यभ! 
 

मृत्यभची टके्कवारी : 
 

(१) ईस्टनथ आधण जॅपनीस् ‘B’ ह्या धवषाणभंच्या रोगाि २० िे ८० टके्क अशी आहे. कोधरयाि १९३४ ि 
६००० पैकी ६० टके्क मृत्यभ घडले; धशवाय १९३९ ि घडलेि िे वेगळेच. 
 

(२) वेस्टनथ सेंट लुई, धन रधशयन धनदाघ धवषाणभचं्या रोगाि ५–२० टके्क आहे. 
 

ह्या रोगासंाठी धनधिि उपाय नाहीि धन धनधिि अशी लसही अजभन नाही. 
 

प्रधिबधं : 
 

ह्याचे धनधिि संवाहक ज्ञाि नसल्यानं धनधिि प्रधिबंध धनयमावली पीिज्वराि जशी देिा येिे िशी 
देिा येि नाही. 
 

ज्या िागाि संवाहक कीटक ज्ञाि आहेि, धिर्ं डी. डी. टी.चा वापर उपयोगी ठरेल. 
 

धवमान धन बोटी वाहिुकीच्या वेळी कीटक नसाविे ह्यासाठी डी. डी. टी.चा वापर फायद्याचा आहे. 
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‘व्हेधनझुएलन्’ आदी प्रकारचा संसगथ प्रयोगशाळेिभन येऊ शकिो. हे प्रयोगशाळेिील कमथचाऱ्यानंी 
धवसरून चालणार नाही. 
 

☐ 
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RIFT ALLEY FEVER [RIFT VALLEY FEVER हा रोग भारिाि नाही.] 
 

मुख्यिः आधिकेचा हा रोग; आधिकेिील शळे्या धन गायीगुरािं होिो. केनयाच्या Rift Valley ि 
१९१२ ि ह्याच्या पधहल्या लाटेनं धकत्येक कोकरं मेली. दुसरी लाट १९३० ि आली िेव्हा ३६०० माद्या धन 
हजारावर कोकरं मेली धकिी,– अवघ्या साि-आठ धदवसाचं्या काळाि! धशवाय १९५१ च्या सार्ीि १ लािं 
मेंढ्या धन गुरं दगावली, धन १९५३ च्या लाटेि धकत्येक माणसंही आजारलीि. ह्या वळेच्या संशोधनाि 
धदसलं की हा धवषाणभचा रोग आहे, धन ह्या धवषाणभनंा वाहभन नेण्याच ं दुष्ट्कमथ करिाि िे डास 
‘इधरट मपॅोधडधटस् क्रायसोगॅस्टर’ धन “इधडस कॅसलॅस्” ह्या जािींचे. १९३१ ि ‘डॉब ने’ ह्यानं आजारी 
मेंढ्यानंा धन धनरोगी मेंढ्यानंा वगेळं ठेवभन धन धनरोगी मेंढ्यानंा कीटकापंासभन सुरधक्षि ठेवभन हे धसद्ध केलं होिं 
की रोग कीटकामंाफथ िच येिो. 
 

मेंढ्यािं २–६ धदवसाचं्या रोगपोषणकाळानंिर रोग दृश्यरूप घेिो. (गिथविी मेंढ्यािं गिथपाि 
होिो) धन मेंढ्या आटोपिाि. गाईिही असंच. उत्तरीय िपासणीिील धनरीक्षणािं यकृिावरील बदल 
मुख्यत्वाने धदसिाि (Focal necrosis). 
 

प्रयोगशाळेि उंदीर हा सवांि संवदेनक्षम प्राणी. टोचलेले उंदीर १००% मरिाि,–चार 
धदवसािंच. 
 

केनयाच्या ३० च्या सार्ीि धकत्येक शिेकरी, अभ्यासभ पशभ-डॉक्टर सारेच आजारी झाले. मेलेल्या 
जनावरानंा हािाळण्यामुळं (उत्तरीय िपासणीि इत्यादी) हा संसगथ येिो असं ‘खफड ले’च ंमि आहे. 
 

२ िे ६ धदवसाचं्या रोगपोषणकाळानंिर र्ंडी, िाप, स्नायभंि िाठरपणा (stiff muscles), 
अस्ग्नमादं्य, प्रकाशिीरुिा, धन ियंकर डोकेदुिंी ही लक्षण ंमाणसाि धदसिाि. िाप उिरून पुन्हा चढिो धन 
नंिर पुन्हा उिरिो. नंिर रोगी पभणथ बरा होिो. काही दृधष्टदोषाच्या िक्रारी आल्याि परंिु काही धदवसांनी 
त्याही सुधारल्या. क्वधचिच पभणथ अंधत्व येिं. हा रोग सुदैवानं मारक नाही, फक्ि एकाच मृत्यभची नोंद आहे. 
(धरव्हसथ, १९५४) 
 

‘फ्ल्यभ’डेंग्यभ आदी रोगापंासभन धनदानधनधििी उंदीर टोचल्यावर होिे. 
 

प्रधिबधं : 
 

मेलेल्या जनावराचं्या उत्तरधक्रयेच्या वळेी गॉगल्स, हािमोजे (Gloves) आदींचा वापर करणं 
अत्यावश्यक आहे. पभवीची लाट प्रयोगशाळेिील कमथचाऱ्यावंर होिी हे लक्षाि ठेवायलाच हव.ं 
 

प्रयोगशाळेिभन संशोधनाच ं सोनं हािी लागभन नाव सुवणाक्षरानंी धलधहलं जाण्याच्या अपेके्षि 
सोन्यासारख्या जीवनाला जपायला हवं, रोगाच्या लाचं्छन धन लाटेपासभन. 
 

जनावराि हॅखनगची (१९५६) लस उपलबध आहे. 
☐  



 

 

अनुक्रमणिका 

EQUINE INFECTIONS ANAEMIA (E. I. A.) [E. I. A. हा रोग भारिाि नाही.] 
 

व्हॅली आधण काधर (Vallee and Carre) ह्या द्वयीनं ह्या अश्वजािीच्या प्राण्याचंा शोध लावला. हा 
रोगही धवषाणुजन्य आहे. घोडे, िंेचरे हेच ह्या रोगाची धशकार. दधक्षण आधिका, अमेधरका, कॅनडा आदी 
देशािं ह्याचा प्रादुिाव. 
 

ह्या धवषाणभला ‘स्टोमोस्क्सस्’, ‘टॅबनॅस्’ धन ‘धसधमलस्’ जािीचे कीटक लागिाि. म्हणजे आजारी 
जनावराचं ंरक्ि ह्यानंी शोषायचं, धन दुसऱ्या जनावराि िे चाविाना सोडायच.ं जनावर आजारीच हव ंअसं 
नाही; िर पभवी रोगी परंिु आिा बरं झालेल्यासारख्या धदसणाऱ्या घोड्यािभन हे धवषाणभ असिािच. अशा 
रीिीनं घोडा वाचला िरी धकिी िरी जणानंा िो रोगी करिो. रोगाचे प्रकार दोन : एक िीव्र (िभयथ), धन एक 
जीणथ. िभयथ रोगाि साधारणिः ियंकर िाप, गळ्यािंाली, पोटािंाली, पायावर सभज (Oedema), 
नेत्रपटलाची लाली; जीधविावस्रे्िील रक्ििपासणीि ⅓ पयिंि रक्िपेशी नष्ट झालेल्या धदसिील, धन 
आठएक धदवसािं रोग्याचा गं्रर् आटोपिो. उत्तरीय िपासणीि प्लीहा चौपट वाढलेली धदसिे. 
 

जीणथ रोगाि हीच लक्षण ं पुन्हा पुन्हा धदसिाि. मधल्या रोगरधहि काळाि रोगी ‘बरा’ ‘धदसिो’ 
एवढंच; धन काही मधहन्याचंा असा छळ सोशीि िोही ‘मुक्ि’ होिो. 
 

धनदानासाठी धनरोगी घोडाच लागिो. प्रधिबधंासाठी : (१) धनरोधन, (२) धनरोगी धन रोग्याचंी 
फारकि, (३) कीटक-धनयंत्रण. 
 

आजच्या प्रधिबधंक, रक्िजल उपचारािं घोड्याचंाच वापर अधधक होि असल्यानं, घोड्याि E. I. 
A. नाही ह्याची िंात्री करण ंआवश्यक ठरिं. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

LYMPHOCYTIC CHOREOMENINGITIS (L. C. M.) [L. C. M. हा रोग भारिाि नाही.] 
 

मेंदभदाहाच्या मागल्या धवषाणभचं्या यादीपेक्षा वगेळ्या प्रकारची ही जाि. आमथस्राँग आधण ‘धलधल’ 
(Armstrong & Lillie) ह्यानंी प्रर्म १९३४ ि ह्याचा शोध लावला. अमेधरका, कॅनडा, िान्स हॉलॅड, हंगेरी 
आदी िागािं ह्याचा प्रादुिाव बऱ्याच प्रमाणाि धदसभन येिो. 
 

उंदीर (सवथ जािींचे), [Cotton rat, Gray rat आदी अनेक जािी आहेि.] वानर, कुते्र, लहान डुकरं आदी 
प्राण्यािं हा रोग होऊ शकिो. क्षय आदी रोगानंाही मेंदभदाह होऊ शकिो. म्हणभन धनदानासाठी श्वेिमभषक 
खकवा ‘धगधनधपग्स’चा वापर करिाि. 
 

धवषाणभ उंदरापासभन “डर  मॅसेन्टर” ह्या गोधचडानं, धन इधडस, ॲनॉधफधलस धन क्युलेक्स ह्या 
डासामुंळं माणसािं येिाि. ह्या डासािं धन गोधचडामध्ये त्याचं्या जीवनिर िे रोगकारक अवस्रे्ि असिाि. 
हे कीटक २२° सेस्न्टगे्रडच्या िपमानाला रोगवाहकाच ंकाम छान करिाि. काही दभधषि ढेकणाचं्या धवष्टेिही 
हे धवषाणभ ८५ धदवसपयिंि असल्याच ंधदसभन आलंय्. Gray rats मध्ये हे धवषाणभ अधधक प्रमाणाि असिाि. 
एका धपढीपासभन दुसऱ्या धपढीला हे लोण धदलं जािं; इिकं की, पुढच्या १५ धपढ्यापंयिंिही उंदीर दभधषि राहभ 
शकिाि. धन ‘हास’चा िर असा दावा आहे की, असे “वारसा हक्का”नं धवषाणभ घेिलेले उंदीरच उत्तम 
प्रकारचे रोगवाहक होि. 
 

ह्याधशवाय ‘canine distemper’ ह्या रोगानं आजारलेल्या कुत्र्यािभन आलेल्या धवषाणभनंी हा आजार 
धिघा जणानंा धदल्याची एक घटना घडली. अर्ाि canine distemper धन ह्या रोगाचा िसा काही संबंध 
आहे असा अर्थ ह्यािभन धबलकुल ध्वधनि होि नाही, व िसा घेऊ नये. अशीच गोष्ट ‘Trichinella spiralis’ च्या 
जंिाच्या अळी-अवस्रे्मुळंही ‘धसव्हरटन्’नं रेड (L. C. M.) ची ‘केस’ नोंदधवली आहे. 
 

ह्याधशवाय धवशषे संसगाचा प्रकार म्हणजे माणसामाणसािभन श्वसनाद्वारा, दभधषि िंाद्यािाच्या द्वारा, 
खकवा कािडी धन नेत्रपटलद्वारा! प्रयोगशाळेि काम करणाऱ्या धिघानंा अशाच नेत्रपटलाद्वारा 
(Conjunctival infection) संसगथ झाला. काचनधलकेिील द्रावण साडंलं धन अंगावर उडालं, िेव्हा गॉगल्स् 
धन हािमोजे असभनही, त्याच्या धिजल्या केसािंभन नंिर त्यानंा संसगथ जडला. 
 

अशा धवधवध मागांनी शरीरप्रवशे केल्यावर १८–२१ धदवस रोगपोषणकाळ जािो धन रोगलक्षणं 
दृग्गोचर होिाि. लक्षणपरत्व ेरोगाचे चार प्रकार आहेि : 
 
 1. Non-nervous 3. Meningo-encephalitic 
 2. Meningeal 4. Asymhtomatic 
 

म्लानिा, ज्वर, डोकेदुिंी, उलटी आदी लक्षणं; ह्याधशवाय मेंदुपटलवाद धन मेंदभदाहामुळं येणारी 
धनद्रावस्र्ा, दृधष्टदोष, पक्षाघाि आदी लक्षण ंकमीअधधक प्रमाणाि धदसिाि. िसं ह्या रोगानं मृत्यभच ंप्रमाण 
कमी आहे. साधारण २–३ आठवड्यािं, लक्षणानुसार केलेल्या उपचारानंी रोगी बरा होण्याची शक्यिा 
असिे. बरा होिो िरी आजार उलटण्याच्या घटना घडिाि. बरं, एकाच रोग्याि दोन-िीनदा त्या होऊ 



 

 

अनुक्रमणिका 

शकिाि, धन म्हणभन पभवथवि शक्िी धन वजन येण्याि अर्ािच वेळ लागिो. प्रधिबधंाि डासाचंं धनमभथलन,– 
त्याहीपेक्षा मुख्य म्हणजे उंदराचंा नायनाट करण ंहे धवशषे महत्त्वाच ंआहे. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

माजार-ज्िर 
 

हा माणसाचंा आजार! मग माजंर चोरपावलानंी इर्ं आलं िे कसं? माजंराचा ह्या रोगाशी असलेला 
संबधं मोठा धवधचत्र आहे. स्विः माजंराला हा रोग झाल्याच ं आढळलं नाही; िरीही माजंराच्या 
ओरबडण्यानं– क्वधचिच त्याच्या चावण्यानं, त्याच्या लाळेिभन हा रोग माणसास होिो. 
 

प्रायोधगक प्राण्याि ह्या रोगािील सुजेमधला पभ टोचला िरी माकडं सोडभन बाकी कुठल्याही 
जनावरािं काहीही बदल धदसला नाही. 
 

कॅनडा, अमेधरका, इंग्लंड ह्याच देशािं नव्हे िर आपल्याही देशाि हा रोग दृष्टीस पडिो. 
 

माणसाि िापाधशवाय बगलेि खकवा हािावर, पायावर खकवा जाघेंि, मानेवर सभज धदसिे. Buboes 
लधसकागं्रर्ीची सभज हे धवशषे लक्षण. एकाच घराि साऱ्यानंाच हा रोग होऊ शकिो; अन् काहींच्या िर 
आपादमस्िक लधसकागं्रर्ी सुजलेल्या धदसिाि. कारण–? माजंराच्या धपल्लानंा अंगिर िेंळवलेलं असिं. 
पायाशी लोळणाऱ्या माजंराला अंगावर चढवभन डोक्यावर धरून नाचवलेलं असिं. 
 

ह्याि माणसापासभन माणसाि असा संसगथ नाही. माजंराच्या लघ्वी, लाळेनं दभधषि झालेली हत्यारं, 
काटे, लाकडं, खकवा अंगावरच्या जिंमा ह्या रोगास पुरेशा आहेि. 
 

धनदानासाठी : हाच ‘पभ’ िापवभन शरीराि टोचल्यास धदसभन येणारी प्रधिधक्रया. 
 

प्रधिबधं : माजंराशी िंेळ होईल अन् स्विःची जीवघेणी व्यर्ा होईल असं काही होऊ देऊ नये. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

मुखदाह : १ (VESICULAR STOMALITIS) 
 

“लाळ धन िुंरकुि” ह्या रोगाच्या धवषाणभपेंक्षा वगेळ्या धवषाणभनं होणारा हा रोग गाई-गुरं, घोडे, 
डुक्कर, वानर, ‘धगनीधपग्स्’ धन माणसाि धदसभन येिो आधिका, अमेधरकेच्या अनेक िागािं; आधण वषािभन 
अनेक वळेा धदसभन येिो िो व्हेधनझुएला, कोलंधबया, मेस्क्सको ह्या शहरािं. 
 

धवषाणभचे दोन प्रकार : (स्र्लपरत्वे) : (१) Indiana, (२) New Jersey type. आधण गंमि ही की, 
एका प्रकारच्या धवषाणभनं रोग होऊन बऱ्या झालेल्या रोग्यास दुसऱ्या प्रकारच्या धवषाणभनं रोग होऊ शकिो. 
 

रोगाचा प्रसार िोंडावर छल्ले असल्यास, शजेारच्या जनावराच्या दभधषि लाळेमुळे होिो. केवळ 
साधिध्यच नको िर ‘र्ायलर’ (Theiler) च्या मिे िोंडावर ह्या ना त्या प्रकारची जिंम हवी. 
 

िोंडािभन लाळ िारेच्या रूपाि गळण्याची, िोंडावरच्या जिंमा– छल्ले पडण,ं कािडी जाण,ं 
घोड्याि दाि करकरा चावण्याची धक्रया, ही सारी रोगसभचक लक्षणं मानायची. (गाईच्या सडावंरही जिंमा 
धदसिाि.) 
 

ह्या रोगावर संशोधन करिाना ‘बटथन्’ धन त्याचे दोन सहकारी ह्यानंाही ही बाधा झाली. १९५० ि 
धवस्कॉस्न्सन धवश्वधवद्यालयाच्या प्रयोगशाळेि अशाच पाच ‘केसेस्’ झाल्याि. ह्याि चढिा उिरिा िाप, 
र्ंडी, धन त्याबरोबरच िोंडावर िीच मुिंदाहाची लक्षणे (लाळ, सभज, फोड आदी) धदसिाि. प्रयोगशाळेिच 
नव्हे िर अन्यत्र अशा रोगी जनावराचंी काळजी घेणारे, जनावरं फाडणारे िंाधटक धन इिर ह्यानंाही हा रोग 
होिो. 
 

प्रधिबधंक उपायािं अशा रोगट जनावरापंासभन संसगथ टाळण ंहाच महत्त्वाचा िाग येिो. 
 
मुखदाह : २ (Contagious aptha) 
 

हा मुिंदाहदेिंील धवषाणभजन्य होिो. फक्ि शळे्यामेंढ्यािं प्रमाण अधधक. अमेधरकेि, त्यािही 
उन्हाळ्याि अधधक, धन अधधक रोगी होिाि िी कोकरं ४–६ मधहन्याचंी! 
 

मुिंदाहािंेरीज शरीरान्िगथि अवयवािं काही आजार नसिो; परंिु िोंडच इिकं सुजिं की 
धजिेवर, आिल्या िागाि, ओठाचं्या काठाशी फोडच िंभप आल्यानं अिग्रहण अशक्य होिं धन अनशनामुळं 
मृत्यभ ओढविो. त्यािच लहान कोकराि “Actino” जीवाणभच्या संसगाने खकवा Cochliomyid americana 
सारख्या कीटकाचं्या अळी-अवस्र्ानंी ह्या जिंमािं घर केल्यास मृत्यभच ंप्रमाण अधधक असिं. 
 

सुदैवानं प्राणी वाचला िर त्यास रोग पुन्हा होि नाही. त्याच्या सुकलेल्या जिंमाचं्या िंपलीि मात्र 
धवषाणभ असिाि. 
 

माणसािं ह्या संसगाच ंप्रमाण फार िुरळक अन् िेही अशा आजारल्या मेंढ्याच ंचारा धन औषधपाणी 
करिाना खकवा लोकर कापिाना– नंिर हािावर हे फोड धदसायला लागिाि िेव्हा लक्षाि येिं! हािावर 
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अशासाठी की, लोकरीि लपलेले (Cocklebur) ‘गोिंरू’चे काटे काढिाना हािाला जिंमा होिाि, धन 
त्यावर फोड येिाि. ह्याच फोडािंील स्त्राव पायावर घासला गेला िर पायावरही हा संसगथ धदसिो, धन 
हािाच्या, पायाच्या लधसकागं्रर्ी सुजिाि एवढंच! 
 

साधारण िीन आठवडे हा त्रास धटकिो, पुढं िे बरे झाले. 
 

म्हणजे, िसा संसगथ प्राणघािकी नाही; िरी ‘संसगथ’ आहे, अन् धवशषे म्हणजे ह्या संसगाच्या 
िीिीनं, लोकर कापायच ंकाम धकत्येकानंी नाकारलं होिं म्हणभन. 
 

कोकराि ह्या रोगाधवरोधी लस ही िंपल्यापंासभन ियार करण्याि आली धन ‘स्ग्लसरीन’सह 
पायाच्या आिल्या िागाि वापरून १ लािं प्राणी टोचले गेले. 
 
मुखदाह : ३ (Foot and Mouth Disease) 
 

मुिंदाहाच्या धिघा धवषाणभंपैकी सवाि महत्त्वाचा रोग. ऑस्रेधलया धन न्यभझीलंड िेंरीज जगिरचा 
हा रोग गायी-गुरािं, शळे्यामेंढ्यािं धन डुकरािं आढळिो. प्राण्याचं्या िुंरािं, िोंडाि धन िोंडावर ियंकर 
सभज येिे. कािडी धनघभन जािे. पाय जधमनीवर टेकवि नाही, धन िोंडाि चाऱ्याची काडी धरवि नाही. लाळ 
वाहिे िी र्ाबंि नाही धन िरीही जवळच्या पाण्याच्या बादलीिभन िोंड धनघि नाही. जनावर झुरून झुरून 
अस्स्र्पजंर होिं धन दभध कमी–बदं होिं. लहान वासराि हृदयपटलदाहानं मृत्यभ ओढविो. मोठ्या 
जनावराि हे प्रमाण (२–३ टके्क) आहे. फारच कमी असलं िरी रोगानं धनष्ट्क्रीय धन हिबल झालेली जनावरं 
धन त्यामुळं अनेक दृष्टींनी होणारं नुकसान अिोनाि आहे. 
 

रोगही अत्यंि सासंर्मगक स्वरूपाचा आहे. पक्षयाचें पिंं, रोग्याचं दभध, मभत्र, पाय, [या रोगाधवषयी अलीकडे 
दुमि आहे. गुराचं्या रोगािं महत्त्वाचा म्हणभन अंििभथि केला आहे.] नव्हे रोग्याला िपासण्यास येणाऱ्या डॉक्टरचे पाय, 
गम् बभट स, जोडे, कपडे ह्याचं्या द्वारा हे धवषाणभ ह्या धठकाणचे त्या धठकाणी जािाि केव्हा िे कळि नाही. 
कळिं िेव्हाच की, पलीकडच्या गोठ्यािदेिंील आिा लाळ गळायची सुरू झालीय, धन गोठेच्या गोठे 
जागच्या जागी, दुिंऱ्या रक्िाळल्या पायानंा दुिंऱ्या सुजल्या िोंडानं, चाटि बसले आहेि. 
 

‘लाळ िुंरकुिा’चे धवषाणभ सवाधधक लहान असले िरीही प्रबळ जनावरानंा धवषाणभिं असं धनबथल 
करण्याच ंत्याचं ंआगळं बळ आहे! ह्या लहानशा धवषाणभचे साि सहोदर आहेि; धन प्रत्येकाची अशी िऱ्हा की 
एकानं रोगी केला िरी दुसरा येऊन िोच देिो,–देऊ शकिो. िाऊिाऊ स्विंत्र असल्यावर कुणाची 
कुणाला क्वधचिच गंधवािा असिे ना, िसंच एकाधवरुद्ध दुसरा धवषाणभंचा एक प्रकार अक्षर बोलि नाही. 
 

ह्या साऱ्या सप्िकाधवरुद्ध एकच धन एकत्र अशी लस व्हावी ह्या उदे्दशानं उपचार बरेच यशस्वी 
होिाहेि. सध्या िरी हा रोग आला की र्ैमान घालिो िंरा. 
 

मृत्यभ नाही, िरीही हानी (धवदेशी िज्ज्ञ धहशबे सागंिाि की) प्रधिवषी काही डॉलसथची असिे. 
कारण त्या देशािील जनावरं अधधक रोगग्राही आहेि; आपल्याकडील जनावरापेंक्षा—! लाळ िुंरकुिाची 



 

 

अनुक्रमणिका 

सार् आली की िे स्विःच कळप नामशषे करिाि सार् पसरू नये म्हणभन, धन जाणाऱ्या जनावराचं मासं िरी 
धमळाव ंम्हणभन! 
 

☐ 
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णरकेट णशयाजन्य रोग 
[Rickettsial diseases] 

 
१. णरकेट णशया णन रोगांिा िक्िा 
२. िायिस् 
३. ‘Q-Fever’ 
४. पािाळपृषत् ज्िर (R. M. S. F.) 
५. ‘शुशुगामुशी’ रोग 
६. णरकेट णशयाजन्य देिी 
७. खंदकज्िर 
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णरकेट णशयािा णन रोगांिा िक्िा 
 

‘णरकेट णशया’ हे नाव आधी नव्हिं; आधण हे नाव व्हावं ह्यासाठी त्या हौसेनं ‘धरकेट स्’ (Ricketts) 
‘टायफस्’ ह्या रोगसंशोधनाच ं काम करीि नव्हिा, िो त्याि कामी आला;– धन त्याच्या किृथत्वाची 
आदरयुक्ि स्मृिी म्हणभन “धरकेट धशया” हे नाव त्या जन्िुवगाला धदलं िे “धड रोचा लामा”नं (१९१२). 
‘धरकेट स्’च्या त्यागाचा (स्वकीिीचा त्याग करून, त्या ‘डी रोचा लामा’नं त्याचा) िंरा गौरव केला. 
 

ह्या ‘धरकेट स्’च ंधवशषे हे की, बहुिेक साऱ्यानंाच धटक स धन माइटस् (गोधचड धन कीटकसारख्या 
रक्िधपसासभ कीटकाचंी दुय्यम पोखशदे म्हणभन गरज असिे; धन ह्याचं्याद्वाराच (त्याचं्या शरीराि वाढ होऊन 
खकवा केवळ वाहन म्हणभन–) माणसािं हे धरकेधटयाचे रोग-संसगथ येि असिाि. 
 

अशा ह्या धवषाणभचं्यासह वर्मणलेले धन त्याचं्या गुणावगुणाशंी बऱ्याचशा धमळत्याजुळत्या ह्या 
‘धरकेट धशया’ जंिभंनी होणाऱ्या महत्त्वाच्या रोगाधंवषयी र्ोडी िरी माधहिी सहजच हवीशी वाटेल. 
 
१. रोगाचे नाव ‘टायफस्’ 

मेस्क्सको टायफस् 
‘बील्स’चा रोग 
स्र्ानीय (अमेधरका, 
ऑस्रेधलया, 
धसधरयाचा) 
टायफस्. 

पषृत् ज्वर 
ब्राझीधलयन 
केनया 
दधक्षण आधिका 
धन उत्तर 
क्वीन्सलँडचा 
गोधचडजन्य 
टायफस् 

 
} ज्वर 

धरकेट धशयाच्या 
देवी (न्यभयॉकथ , 
क्वीन्सलँड) 

शुशुगामुशी 
(मलाया) 

‘क्यभ’ ज्वर 
(ऑस्रेधलया) 

‘िंंदक’ 
ज्वर 
(इंग्लंड 
इटली) 

२. रोगसंहारक उवा धन धपसवा गोधचड Mites Mites गोधचड उवा 
३. रोगसंग्राहक कंृदिी प्राणी, माणभस कंृदिी, मेंढ्या, कुते्र घरघुिी उंदीर 

Mites 
कंृदिी 
प्राणी 

गाई, शळे्या, 
मेंढ्या, कुते्र, 
ओपोसम् इ. 

 

४. रोगजंिभ धरकेट धशया 
प्रोव्होझेधकधर. मुसेरी 

धर. धरकेट धशया 
धर. कोनोधर धर. 
धपज् पेरी 

 
} उपजािी 

धर. 
ॲकेराय 

धर. 
धनपोधरका 

धर. 
कॉ. 

 
} 

 
बनेटी 

धर. 
खक्वटाना 

५. रोगग्राही 
(प्रायोधगक) 
प्राणी 

‘धगनीधपग्स्’ धगधनधपग्स् धन ससे. धगनीधपग्स 
उंदीर, 
वानर 

ससे धगनीधपग्स् ‘धरजस’ वानर 
(?) 
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‘िायिस्’ : (अ) CLASSICAL TYPHUS 
(ब) Endemic Typhus 

 
“(धरलॅस्प्संग फीव्हर)” (प्रत्याविी ज्वरासारिंा, हा रोगही दोन प्रकारानंी होिो. म्हणजे (१) उवा, 

धन (२) धपसवा, ह्या दोघामुंळं. उवामुंळं िर मोठी सार्च पसरिे, धन सार् ओसरली िरी रोग धुमसि 
राहिो. िो धुमसिा ‘ब्रील -खझझर रोग’ ह्याच जंिभंचा. एकाच रोगाचे हे रोगजंिभ दोन धिि नावानंी ज्ञाि 
आहेि, धन िसा र्ोडाफार फरकही दोघािं आहेच. 
 

धर. प्रोव्होझेधक : सार्ीचा टायफस् : उवामंाफथ िचा. 
धर. टायफी : स्र्ानीय टायफस् : धपसवामंाफथ िचा. 

 
उवामंाफथ ि पसरणाऱ्या ‘टायफस्’च ंरूप धजिकं व्यापक आहे िेवढं धवक्राळही आहे. जनसंमदाची 

धजर्ं अलोट गदी आहे, धजर्ं अस्वच्छिा आहे, अधनयधमिपणा आहे, दुष्ट्काळ आहे, दाधरद्र्य आहे (कारण 
अशा वळेी माणसाच्या प्रधिकारशक्िीचा ऱ्हास होि असिो.) धिर्ं ‘टायफस्’नं आपलं वचथस्वाच ंअस्स्ित्व 
दािंवलं आहे. कैदिंान्याच्या दगडी खििींनाही ओलाडंभन बधंदवानानंाही त्यानं बेजार केलंय. ‘टायफस्’ची 
माधहिी आम्ही आज जी धशकलो,– त्यासाठी त्याआधी बरीच फी धदली, बरीच हानी झाली. गॅ्रनडाच्या 
(१४८९) लढाईि १७,००० मृत्यभ, नेपल्सच्या (१५२८) लढाईि ३०,००० मृत्यभ, मेस्क्सकोच्या (१५७६–७७) 
लढाईि २० लािं, नेपोधलयनच्या सैन्यािंील अनेक लोक, नंिर ४०० पैकी १२६ डॉक्टसथ, धन १,५०,००० 
सैधनक, (१९१५) सैबेधरयािं, आधण रधशयन राज्यक्रान्िीनंिर ३ लािं मृत्यभ, धन दुसऱ्या महायुद्धाि (जपान 
आधण कोधरयाि) िर २६,००० केसेस— अशी ही अनेक वेळा अनेक पटीनं झालेली प्राणहानी बघभन हे सहज 
पटेल की, युद्धाि कमी सैधनक मेलेि परंिु ह्या रोगाि अनेक पटीनं मेलेि— सैधनकच नव्हे िर नागधरकही! 
असे हे ियंकर मारेकरी आहेि! 
 

रणमदैानावर मृत्यभच्या सावल्या असिािच. ‘धवजय खकवा मृत्यभ’ ह्यापंैकी एकाला कवटाळण्याच्या 
धजद्दीनंच सैधनक युद्धावर येिाि. परंिु रणखशगंही फंुकली जाि नव्हिी, सैन्याला सैन्य धिडलं नव्हिं, िर 
धवश्रािंीच्या िंबभिंच ही प्राणहानी– हे मृत्यभ का? कसे? 
 

पभवीचा समज की, उवा ह्या रोगाशी संलग्न असाव्याि; हे मनी धरून, ‘धनकोले’ नं (Nicolle) 
रोग्याच्या अंगच्या उवा वानराच्या शरीरावर सोडभन वानरास हा रोग झाल्याच ं धसद्ध केलं (१९०९ नंिर). 
प्रश्न होिा, उवा हा संसगथ देिाि िरी कुठल्या प्रकारानंी? संसगानं संपृक्ि झालेल्या उवाचं्या धवष्ठेि धन 
लाळेि हे धवषाणभ असिाि. एकभ ण साधारण १२ धदवसाचं्या काळािच उवा रोगसंपृक्ि होिाि, धन मरिाि. 
उवािंभन हा संसगथ वारसा हक्कानं जाणारा नसिो. 
 

(१) जिंमाधंकि खकवा साध्या कािडीवर धवष्ठेचा संसगथ; धवष्ठा वषथपयिंि दभधषि असभ शकिे. 
(२) ह्या धवष्ठेनं दभधषि झालेल्या बोटानंी डोळ्यािं, 
(३) जिंमेच्या िागािच उवा धचरडल्या गेल्यास, 
(४) धवष्ठाधंकि अशा कपड्यानंी डोळ्यािं, 
(५) दभधषि हवदे्वारा श्वसनािभन, 
(६) धचरडल्या गेलेल्या उवा– िोंडािभन. 
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अशा धवधवध प्रकरानंी हा संसगथ माणसािं होिो. उवाचं्या बाबिीि एक धनधिि की, त्याच ंरोगचक्र 
 

माणभस⟶ उवा⟶ माणभस 
 

हेच आहे. उवाचंा आवेश एवढा की, अन्य प्राण्याचा ह्या रोगचक्राि समावशे नाही; िरी िशी गरजही नाही. 
 

धपसवामंाफथ िचा संसगथ त्याचं्या केवळ चावण्यानं होिो असं नाही, िर त्याबरोबरच त्याचं्या 
धवष्ठेचाही अंििाव हवा. 
 

धपसभ रोगी उंदीर, धगनीधपग्स, िंारीच्या जािीचे प्राणी, वानर, ह्याचं्यावर वाढिे. धिच्याि हे रोगजंिभ 
२–३ आठवड्यािं िंभपच वाढिाि. जंिभंनी िी संपकृ्ि झाली िरी उवासंारिंी िी मरि नाही. चावल्यावर 
िंाजधविाना, धिच्या धवष्ठेिभन माणसाच्या शरीराि जंिुप्रवेश सुलि होिो. पुढल्या धपढीला हा संसगथ धपसभला 
अंड्यािंभन देि नाही. 
 

उंदरापंासभन उंदरािं संसगथ पसरधवण्यास उंदराच्या उवा मदि करिाि. परंिु त्या नसल्या िरी 
धपसवा उंदीर⟶ उंदीर⟶ माणभस हे चक्र धपसवाही करू शकिाि. 
 

दोन प्रकारच्या ‘टायफस्’मधील साम्यिेद आिा सहज लक्षाि येिील : 
 

उिांमािग ििा िायिस् : णपसिांमािग ििा िायिस् 

(१) अधधक घाणीि, गदीि दाधरद्र्याि, 
दुष्ट्काळाि, कैदिंान्याि, बोटीवर, 
धहवाळी धन वसंिऋिभि अधधक. 

 (१) अधधक उंदीर असलेले धान्यसाठे 
धन ित्सम जागािभन. 
उन्हाळा, धन पावसाळ्याच्या वेळी. 

(२) Contagious.  (२) Non contagious. 
(३) मृत्यभच ं प्रमाण २५ िे ६० टके्क वयस्कर 

व्यक्िींि अधधक. 
 (३) मृत्यभच ंप्रमाण १ िे ५ टके्क. 

 
(४) धगधनधपग्समधील परीक्षा दोघािंील िेदक धनदान करिे. 

 
(५) दोन्हीही प्रकार प्रयोगशाळेि संसगथ देऊ शकिाि. (लॉफ लर धन मुसोरी, (१९४१). 

 
संसगथ झाल्यावर साधारण १४ धदवसाचं्या नंिर रोगलक्षण ंधदसभ लागिाि. महत्त्वाच ंलक्षण म्हणजे, 

एक सषथधपका,—जी प्रर्म छािीवर खकवा पोटावर धदसिे. रोग बळाविो िसिशी सषथधपका शरीरिर 
पसरिे; क्वधचिच ही लाली चेहऱ्यावर असिे. िळपाय धन िळहािावर अगदी िुरळकच असिे. 
सषथधपकेिंेरीज, १०५ फॅ. पयिंि िाप, नंिर एकदम िापाि उिार; िृषा, शुष्ट्क जीि, आवाजाि घोगरेपणा, 
डोकंदुिंी, अधिसंवदेनशीलिा, नाकाचा शेंडा, पायाचंी बोटं, ह्याचंा ग्रँग्रीन (कोर्) धन हृदयऱ्हासानं १०–
१४ धदवसािंच मृत्यभ. धनदानासाठी प्लेग, ‘फ्लभ ’, टायफॉइड, देवी, Measles (गोवर) प्रत्याविी ज्वर, ह्या 
रोगापंासभन िेदक धनदानपरीक्षा करायला हव्याि. काही प्रसंगी, प्रत्याविी ज्वर धन ‘टायफस्’ ज्वर हे 



 

 

अनुक्रमणिका 

सागंािी असभ शकिाि, धन मग रोग्याची सागंिा कशी होईल िे कसं सागंिा येईल? ‘टायफस्’च्या 
धनदानास ‘वेल फेधलक्स’ची प्रसमभहन-परीक्षा ही फार महत्त्वाची धन मोलाची ठरिे. 

 
प्रधिबधं : उवासंाठी वैयस्क्िक स्वच्छिा, धन ह्यासाठी सवथ अधशधक्षि जनसमुदायास माधहिी देणं 

वैद्यकदृष्ट्या महत्त्वाच ंअसलं िरी धशक्षणिज्ज्ञानंी हे ज्ञान सोप्या िाषेि सवांना सागंायला हव.ं आचायांची 
नुसिीच धवद्वत्ता नको, ज्ञानेशाची पोट-धिधडकही हवी. उंदराचंा बदंोबस्ि, अर्ािच खपजरे धन उंदीरनाशक 
औषधानंी, हे ओघानं आलंच. 
 

लस योजना : कॉक्स् नं अंड्यावंर वाढवलेल्या लसीनं दुसऱ्या महायुद्धाि सैधनक टोचले असिा ह्या 
लस-सुरधक्षि सैधनकापंैकी एकही दगावला नाही, ह्या प्रत्यक्ष उदाहरणानं लसीचं महत्त्व पटिं. 
 

धवगल  नं (Weigl) उवाचं्या धवष्टेिील जंिभंना मारून लस ियार केली, िीही प्रधिकारक्षम आहे; िरी 
पण एका व्यक्िीच्या लसीसाठी १०० रोगसंपकृ्ि उवा आवश्यक असल्यानं ही लस-योजना धििकीशी 
व्यवहायथ ठरि नाही. 
 

क्लोस्व्हओचीही लस आहे (Strain E type). 
☐ 
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क्य ूिीव्हर (Q-FEVER) [NOT QUEENSLAND FEVER BUT QUERRY FEVER— DERRICK.] 
 

ऑस्रेधलया, अमेधरका धन अनेक िागािंभन ह्याचं अस्स्ित्व दृष्टीस आलंय. पधहली ‘केस’ धब्रस्बेन 
(ऑस्रेधलयाि) येर्ील ‘डेधरक’ला (Derrick) आढळली िी एका िंाधटकिंान्याच्या कमथचाऱ्याची! 
 

ह्याचे कारणीिभि जंिभ धरकेट धशयाशी बरेच धमळिे-जुळिे आहेि, एवढंच. परंिु िे जीवाणभचं्यासाठी 
असलेल्या गाळ पद्धिीला (riekettsia जसे जुमानीि नाहीि) मान िुकविाि. गाळण्याच्या धछद्रावर 
अडकिाि. गोधचडा-ं(Ticks) पासभन संसगथप्रसार असला िरी गोधचडामंध्ये धपढीजाि संसगथ-संस्काराचा जो 
धनयम आहे त्याला इर्ं अपवाद आहे. झालंच िर रासायधनक धन काधयक पदार्ांना साऱ्या ‘धरकेट धशया’ 
सहज बळी पडिाि. िेव्हा ह्या रोगाचे जंिभ बराच अधधक प्रधिकार दािंधविाि. असं असलं िरी संसगाच्या 
पद्धिीधवषयी काही कयास बाधंलेि. आढळलेले रोगी धन त्याचं्या धंद्याचे संबधं लक्षाि घेिले िर अनुमान 
सहज करिा येईल की— 
 

(१) गायी, म्हशी, शळे्या, मेंढ्या, बधँडकॉट, घोडा, कुत्रा, माजंर, ह्याचं्याि हा रोग प्रत्यक्ष खकवा 
अप्रत्यक्ष रूपाि असभ शकिो. 
 

(२) अशा रोगी प्राण्याचे रक्ि, दभध, मासं, आिडी, धवष्ठा, प्रसभधिपभवथ धन नंिरचे ‘स्त्राव’ हेही दभधषि 
असिाि. अशा रोगी प्राण्याशंी खकवा दभधषि प्राधणज वस्िभंशी प्रत्यक्ष खकवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास हा रोग 
माणसास जडिो. पशुपालक, पशुवैद्यक ह्यानंा रोगी प्राण्याचंी प्रसभिी सुकर करिाना, खकवा उत्तरीय [एका 
शवाच्या उत्तरीय िपासणीच्या वेळी असलेल्या १७ पैकी १६ जणानंा ही बाधा जडली. (Babudieri’ 53)] िपासणीि, खकवा अशा रोगी 
िंेड्याि जाणाऱ्या पोस्टमन, शिेकी साहाय्यक, शिेी अवजाराचंा ‘एजंट’, धफरिे न्हावी, िाजीधवके, 
ह्यानंाही हा रोग जडल्याच्या त्या त्या गावच्या ‘केसेस्’ आहेि. 
 

एवढंच नव्हे िर ज्या ज्या िागािील प्रयोगशाळेि ह्या रोगावर संशोधन केलं त्या संशोधकानंाही ह्या 
रोगजंिभनी छेडलंच; जणभ आव्हानच की आम्हालंा शोधिा काय, घ्या िर आमची माधहिी धन माधहिी 
घेिल्याची धशक्षा! [रोगी धगनीधपग्जवर काम करिाना संसगथ जडल्याची नोंद. (Feldman).] प्रयोगशाळेिील कपडे धुणाऱ्या 
पधरटाच्या िंोपटापयिंि हा संसगथ गेल्याची दिंल ‘ऑधलफंट’नं (Oliphant) घेिली आहे. आधण धवस्मयाच ं
म्हणजे, न्यायाधीश, वकील, धशरस्िेदार, ज्याचंा जनावराशंी संबधंही सहसा पोहोचि नाही, त्यानंाही ही 
बाधा झाली. 
 

—मग असा हा संसगथ सवथदभर धफरिो िरी कसा? 
 

(अ) ह्याला वाहभन नेणारी गोधचड, बधँडकॉटवर नेहमी आढळणारी, “धहमोफायसाधलस् धहमरोजा” 
ह्याच्या धवष्ठेिभन खकवा क्वधचि चावल्यानं हा संसगथ पसरिो. पभवोक्ि धवधानानुसार हा संसगथ पुढल्या धपढीस 
वारसा म्हणभन नसिो. 
 

(ब) Los Angelis च्या शहराि, एकाच वळेी, जवळजवळ ५०,००० लोक ह्या रोगानं पछाडलेले 
होिे; धन रोगाचा उगम दभधषि दुधाशी होिा. 
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(क) उत्तर कॅधलफोर्मनयािील सार्ीधवषयी सागंिाना (‘लेनेट’ धन ‘वले्श’, १९५१) ह्याचं ंमि असं 
की, रोगी जनावराचं्या श्वसनानं हवा दभधषि होिे. गोधचडाचं्या सुकलेल्या धवष्ठाही हविे िरंगि असिाि, धन 
त्याही हवा दभधषि ठेवण्यास मदि करिाि. अशा हवेि श्वास घेिाना नकळि हा संसगथ जडिो. प्राणवायभ 
घेिाना, प्राणाशी िंेळणारे सभक्षमिम जंिभही वािावरणाि असाविे— म्हटलं िर केवढं हे क्रौयथ, म्हटलं िर 
(जंिभंच्या दृष्टीनं) केवढा हा कावा,— अन् माणसाचं्या दृष्टीनं म्हणायच ंिर, बाबा रे, श्वास घेशील िो फास 
नको होऊ देऊस! 
 

हा रोग प्रत्यक्ष स्पशथजन्य नाही; परंिु अशा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अशा प्रकारे हे लोण माणसापंयिंि 
पसरिं. 
 

ह्याि इिर लक्षण ं ‘टायफस्’सारिंी असली िरी फरक हा की, ‘टायफस्’मध्ये जी ‘सषथधपका’ 
धदसिे िी Q-fever मध्ये धदसि नाही. 
 

बव्हंशी फुफ्फुसदाह सवथ रोग्यािं आढळिो. कुठल्याही प्रकारानं संसगथ झाला असला, िरी 
फुफ्फुसदाह धदसावाच असं नाही. परंिु फुफ्फुसदाहाच ं प्रमाण मात्र अधधक रोग्यािं धदसभन येिं. त्यामुळं 
िंोकला, सदी हे अनुषंगानं आलंच. 
 

मृत्यभच ं प्रमाण िसं धवशषे नाही (१%). औषधोपचार वळेीच न केलेल्या ‘केसेस्’ िेवढ्या 
दगाविाि. 
 

धनदानासाठी : 
 

त्या त्या िागािील जनावराचं्याही आजाराची दिंल घ्यावी. परंिु बऱ्याच वळेी जनावरािं संसगथ 
असला िरी नजरेि येईल असा आजार त्याचं्याि धदसि नाही. 
 

उत्तरीय िपासणीि प्लीहा ३–५ पट वाढलेली धदसिे,– धगनीधपग्सवरच्या प्रयोगाि! 
 

प्रधिबधं : 
 

लसयोजना प्रायोधगक स्वरूपाि यशस्वी असली िरी धनत्याच्या वापराि आलेली नाही. 
दभधषि जनावराशंी प्रत्यक्ष खकवा अप्रत्यक्ष संबधं टाळण.ं 
दभध उकळभन खकवा धनरोधगि करून वापरण.ं 

 
मृत्यभच ंप्रमाण कमी असलं िरी रोगानं माणभस कसा अशक्ि धन असहाय्य होिो, धन संसगाचा फैलाव 

जोरदार असल्यानं अशक्ििा अधधकाधधक व्यक्िींि वाढि जािे. 
 

“बीमारीने हमको धनकम्मा कर धदया 
वरना हम िी रे् आदमी कामको ।” 
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अशी अवस्र्ा न झाली िर नवल िे काय? 
 

रोगसंिव धन संसगाची धनधिि रूपानं काही अजभन माधहिी झाल्याधशवाय प्रधिबधंाची योजना, 
आंधळ्याच्या अंधारािील प्रवासासारिंी होईल. िरी पण जेवढी माधहिी आहे िेवढी काळजी घेणहंी बरंच 
पर्थयावर ठरावं. 
 

‘हेन् झरखलग [Tiggret and Benesson.] जािी’च्या जंिभंपासभन केलेल्या लशीनं बराच फायदा झाल्याचं 
आढळलंय. प्रत्यक्ष संसगथ होि नाही; झालाच िर मोठ्या स्वरूपाि रोग होि नाही. उलट प्रधिकारशक्िी 
वाढिे. श्वसनसंसगथ देऊन ह्याचा त्यानंी पडिाळा पाधहला आहे. 
 

☐ 
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पृषत् -ज्िर (ROCKY MOUTAIN SPOTTED FEVER (R. M. S. F.) 
 

“ब्राझीधलयन ज्वर, केनया ज्वर, दधक्षण अमेधरकेचा गोधचड ज्वर... आदी अनेक उपनावावंरून 
कुठंकुठं हा रोग उद्भविो, हेही कळण्यासारिंं आहे. १९०० च्या सुमारास अमेधरकेि हा रोग होिा, परंिु 
इिर समानधमी रोगापंासभन धन ‘टायफस्’पासभन धनदान धनधििी केली िी ‘धरकेट स’नं १९०६ ि. 
 

धरकेट सनं दािंधवलं की, ह्या जंिभंच्या प्रसारास िीन प्रकारचे गोधचड महत्त्वाचे आहेि : 
 

(१) डरमासेन्टर, अँडरसोनी. 
(२) डरमासेन्टर, व्हेधरॲधबधलस्. 
(३) सशाचे गोधचड— धहमोफायसॉधलस्’ जािीचे. 

 
हे गोधचड ज्या ज्या ऋिभंि अधधक, त्या त्या ऋिभंि सार्ीच ं प्रमाणही वाढिं हे सुस्पष्टच! ह्या 

गोधचडाचंी (संसगा)ची वैधशष्ट्ये अशी : 
 

(१) गोधचडानंा जीवनक्रमासाठी त्या त्या िीन अवस्र्ा (अळी, खडिक, मोठा गोधचड) प्रत्येक 
वळेी वगेवगेळ्या पोखशद्याच्या रक्िावर वाढिाि. 

 
(२) िीनही अवस्र्ािंच नव्हे, िर पुढच्या धपढीिही हा संसगथ कायम राहिो. पुढल्या धपढीस 

साधारणिः २ वषथ लागिाि. 
 

अळी-अवस्र्ा कंृदिी प्राण्याच ं रक्ि शोषिाि. नंिर िंाली पडिाि. पुढची अवस्र्ा ८ धदवस 
दुसऱ्या प्राण्यावंर धन मोठा गोधचड. कधीकधी ह्यानंा पोखशदा नाही धमळि; मग उपाशी. िरीही अनशन 
अवस्रे्ि काही ४ वषथ जीधवि राहभ शकिाि;— अन् संसगासही धजविं ठेविाि. 
 

कंृदिी प्राण्यािंंेरीज कुते्र, गाई, मेंढ्या ह्या जनावरावंर िे असल्यानं ह्याचं्यासमविे हा आजार 
धफरिा असिो. 
 

साधारणिः वन्य वस्िीि धन ग्राम्य (िंेड्याचं्या) िागाि, त्यािही जंगलाि काम करणाऱ्या गायी-
गुराचं्या साधिध्याि असणाऱ्या, जंगलािील (कामाधनधमत्तची) पाहणी करणाऱ्या लोकािं ह्याच ं प्रमाण 
अधधक असिं. जंगलाि आपल्या कुत्र्याच्या अंगाशी अलगद धचकटभन, त्याचचं वाहन करून आलेल्या 
गोधचडानंी काही शहरािंही ह्याचा िडका उडवला आहे. “रोजन युद्धा”च्या मुक्या घोड्याच्या पोटाि 
लपलेले मारेकरी होिे ना िसेच ह्या प्राण्याचं्या पोटावरचे गोधचड पोटाि मारेकरी घेऊन धफरणारे. शहराि 
होणाऱ्या सार्ीि स्त्री-पुरुष असा पक्षपाि नसिो. िंेड्यािल्या आजाराि धवशषेिः पुरुष माणसं अधधक; 
कारण मुलं, धस्त्रया धन मुलींपेक्षा कामाधंद्याधनधमत्त हेच बाहेर जंगलाि असिाि, धन गोधचडानंा सापडिाि 
चावायला! गोधचडाची वाढिी प्रजा साधारण माचथ िे मे (पधिम संस्र्ानाि), धन मे िे ऑक्टोबर (पभवथ 
संस्र्ानाि) अधधक; परंिु ऋिभिेंरीजदेिंील हा आजार मधभनमधभन उद्भविो. 
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माणसािं संसगथप्रवशेानंिर, २–१४ धदवसािं लक्षणं धदसभ लागिाि. र्ंडी, िाप, ग्लानी आदी सवथ 
प्रत्याविी ज्वरसदृश लक्षणं िर असिािच, धशवाय रोगधनदान साहाय्यक असं लक्षण म्हणजे— धठपक्या-
धठपक्याची लाली धदसिे. प्रर्म मनगटावर धन घोयाजवळ (Ankle), नंिर ह्या लालीची अंगिर 
पसरण्याची ही एक धशस्ि आहे. ४४ िासािंच पाठीवर, नंिर दंडावर, पायावंर, धन शवेटी पोटावर. 
िळहाि, िळपाय, चेहरा, धन डोक्यावरही धठपक्याचंी सषथधपका धदसिे. 
 

िाप असेिो ही सषथधपका असिे. अधभनमधभन ह्यािील रंग बदलिाि, िाबंडसर– जािंळे होिाि; 
ह्या मोठ्या धठपक्यािंच रक्िरंगीि बारीक र्ेंब िंडीसारिंे धदसिाि, परंिु दभरदभर असेिोवर शरीरिर एवढे 
धठपके होिाि की शवेटी काही सम्मीधलि झाल्यासारिंे होिाि. वरची रंगीि कािडी कोंड्यासारिंी होऊन 
पडभ  लागिे. 
 

ह्या सषथधपकेच्या वणथनावरून सहज धदसेल की, ही लाली सषथधपका टायफसमधील धदसभन येणाऱ्या 
सषथधपकेपेक्षा वगेळी आहे; धन हे धनराळेपण कसं िे पुन्हा धनराळं सागंायला नको. 
 

मृत्यभच ंप्रमाण : पधिम संस्र्ानं— ७५ टके्क, पभवथ संस्र्ानं २५ टके्क. 
धनदानासाठी : धगनीधपग्सवर परीक्षा धन अण्वीक्ष परीक्षा. 

 
प्रधिबधं : 

 
(अ) गोधचडप्रधिबधंक उपाय, धन 

 
(ब) गोधचड ज्यावंर वाढिाि त्या प्राण्याचंा बंदोबस्ि, अशा दोन प्रकारानंी करिा येईल. 

 
(१) कुत्र्यावर धदसणारे गोधचड हािानंी काढभ  नयेि. काढिाना िो धचरडला गेला िर िेवढा 

संसगथ पुरे होिो. 
 

(२) जंगलाि जािाना कपड्यानंा धन अंगासही गोधचडधनवारक औषधं (Tick repellent) [Tick 

repellants, (1) 6-2-2; (2) R-612 (Rutger’s 612), (3) Indulone.] लावभन जाव.े कामाच्या वळेी कपडे 
अंगाशी घट्ट असाविे. पायघोळ असलेल्या कपड्यािंभन गोधचड अंगावर येिाि, रोग्याला 
चाविाि. 

 
(३) हे िपधकरी धिळाएवढे गोधचड काम संपिाना, घराकडे वळिाना, आपल्या अंगावर नाहीि 

ही िंात्री करावी. 
 

(४) सार्ीच्या धदवसािं एकाच धबछान्यावर दोघानंी झोपभ नये. (एकाच्या रोगी शरीरावरून 
दुसऱ्यास कायमचीच झोप येईल असा संसगथ धदला जािो.) 

 
(५) लस-योजना आहेि. वषोवषी वापरावी लागणारी लस आहे. िरी िी प्रिावी असल्यानं 

वापरण्यास हरकि नाही.  
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‘शुशुगामुशी’ रोग (SCRUB TYPHUS) 
 

Tsutsugamushi disease, Kedani Fever, Rural Typhus. 
 

शुशुगामुशी हे नाव जरा धवधचत्र वाटिं. जपान, कोधरया, चीन, फोमोसा, कम्बोधडया आदी िागाि 
िर आहेच, परंिु खहदुस्र्ानािही आसाम, बगंाल, उत्तर प्रदेश, पजंाब, मंुबई, मद्रास आदी िागािं हा 
‘टायफस’ असल्याच ंधसद्ध केलंय (Krishnan, 1949). 
 

ह्याच युद्धसैधनकाशंी संबंध आलेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धाि, Sansapor इर्ं ९० टके्क सैधनक 
आजारले होिे, धन मृत्यभच ंप्रमाणही र्ोडंफार होिंच. ह्या दृष्टीनं ह्याला सैधनकी महत्त्वही आहे. 
 

रोगजंिभ (R. Tsutsugamushi) हे शिेाचे उंदीर, Voles, बधँडकॉटस, पक्षी, माजंर, गायी, म्हशी, 
धरून ‘गुन्र्र’ हा १७ प्राण्याचंी यादी करिो, की ज्यावर रोग-संवाहक कीटकाची (mites) अळी-अवस्र्ा 
जािे. चार-पाच धदवसाचं्या रक्ि-प्राशनानंिर अळी ⟶ nymph ⟶ धन नर–मादी ियार होिाि. 
संयोगानंिर मादी अंडी घालिे. ह्या अंड्यािंभन येणाऱ्या अळ्यािं [िीस धदवसाचंा हा कालावधी असिो.] हा संसगथ 
धटकभ न असिो, धन ह्या अळ्या माणसास चावल्यावर हा रोग होिो. िसं धनधिि कालमान नाही, परंिु 
पावसाळी मधहन्यािं प्रमाण खकधचि जास्ि. Mites ची मोठी अळी धन पक्वावस्र्ा कुठल्याही प्राण्यावर 
रक्िासाठी जाि नाहीि, वनस्पिीवर जगिाि धबचाऱ्या! 
 

हे कीटक आहे िरी कुठले? 
जपानमध्ये : रॉस्म्बक्युला अकामुशी; 
िारिाि : रॉस्म्बक्युला धडधलयन्सेस धन इिर. 

 
ही रोगजंिुवाहक अळी-अवस्र्ा साधारणिः शरीराच्या घमथ-ओल्या िागाि (म्हणजे बगलेि, 

जाघेंि, कमरेिोविी, धन वृषणाजवळ) असिाि. ‘कॉक’च ं(Cock) िर प्रधिपादन आहे की ९० टके्कच्यावर 
प्रार्धमक सभज ही माडंीवरच असिे. 
 

‘वरुर्ी’ चावल्याच ं जाणवि नाही. नंिर काही धदवसािंच चावल्या जागी लहानशा िंोलगट 
िागाची जिंम, िी काळसर िंपलीनं जणभ झाकलेली, धन त्याच्यािोविी लालसर पधरघासारिंी रेघ; ७–
१० धदवसाचं्या रोगपोषण काळानंिर ‘टायफस्’ची लक्षणं धदसिाि धन माडंीवर, वर धलधहलेल्या जागेपासभन 
सषथधपका पसरिे. साधारणपणं १५ धदवसािं रोगी बरा होऊ लागिो. स्र्ानीय रधहवाशािं ह्या संसगाची 
िीव्रिा इिकी धदसि नाही, परंिु बाहेर देशाच्या लोकािं धन ३५ वषांपेक्षा वयस्कर लोकािं हे प्रमाण अधधक. 
जपानमध्ये ह्या लोकािंील प्रमाण २५–६० टके्क, िर जावा, सुमात्रा बेटािं ३० टके्क आहे. 
 

दभधषि अळी-अवस्रे्च्या वरुर्ी धकिी, रोगसंग्राहक प्राणी धकिी, एकास संसगथ धकिी धमळिो, ह्या 
साऱ्या गोष्टींवर नवीन लाट अवलंबभन असिे. अमेधरकन धन ऑस्रेधलयन सैधनकािं १९४४–४५ मध्ये ही लाट 
चागंलीच आली होिी. 
 

त्यानंी केलेले प्रयोग, प्रधिबधंासाठी, आचरणीय आहेि : 
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(१) गवि जाळभन Camps िंोलाविे. 
 

(२) वरुर्ी प्रधिसारक औषधी वापरलेले कपडे अंगावर असाविे. 
 

(३) डी. डी. टी. धन वरुर्ीची संवदेनशीलिा ह्याधवषयी धनधििी नाही. 
िरी पण डी. डी. टी.चा वापर केला होिा. 

 
स्मडेॅल  (Smadel) आदींनी कॉटन-रॅट, शे्वि उंदीर, धन अंड्याचं्या साहाय्यानं लशी करण्याचे 

प्रयत्न केलेि. परंिु मलायी स्वयंसेवकावंरील त्याचा पधरणाम धििकासा आशादायी ठरला नाही. 
 

☐ 
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णरकेट णशयाजन्य देिी (RICKETTSIAL POX) 
 

‘धर. ॲकेराय्’ ह्या नावाच्या जंिभंनी होणारा हा रोग प्रर्म सापडला िो न्यभयॉकथ  शहराि (१९४६). 
युबनरनं हे नामाधिधान धदलं. ज्या वरुर्ीमाफथ ि (Mites) हा रोग पसरिो िीच जाि आधिकेिही 
सापडिे. रोगाच ंप्रमाण ऋिुकाळावर अवलंबभन आहे की कसं हे धनधिि माहीि नाही. 
 

हे कीटक घरािल्या उंदरावंर, श्वेिमभषकावंर आधण धगनीधपग्स् वर आढळिाि. इिरही कंृदिी 
प्राण्याि हे वरुर्ी असावेि. 
 

पभवी हा रोग (काजंण्या) समजला जाई. कारण प्रर्म धदसभन येणारे फोड धन त्याशजेारच्या 
लधसकागं्रर्ींची सभज! 
 

परंिु रक्िजलाच्या काही परीक्षा, पुढं धदसभन येणारे फोडािंील बदल, धन श्वेिमभषकािं ह्या संशधयि 
द्रव्याचा वापर केल्यानंिर धदसभन येणारे बदल रोगाच्या धनदानास मोलाची मदि करिाि. 
 

र्ंडीिापाच्या प्रारंधिक नादंीनंिर फोड (Varicella) धिसऱ्या धदवशी धदसभ लागिाि. प्रर्म 
माडंीवर, चेहऱ्यावर, धन नंिर िळहािा-पायावरही िे असिाि. ८–१० धदवसािं फोड सुकिाि, धन 
मधहनािराि धदसेनासे होिाि. आधिकेिील रोगाि मात्र जिंमांच्या जागी जिंम मावळल्याच्या िुंणा 
बऱ्याच कायम स्वरूपाच्या धदसिाि. 
 

ह्याि प्राणहानी अशी नाहीच. 
 

संसगथ वरुर्ीमाफथ ि धन उंदरािंभन असल्यानं उंदराचंा िंाद्यािाशी संपकथ  टाळणं. िसंच उंदराचंा 
शक्य िो नाश करणं हे धहिावहच! 
 

☐ 
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खंदक-ज्िर (TRENCH FEVER) 
 

हाही धरकेट धशयाजन्य (धर. खक्वटाना) रोग असभन इंग्लंड, िान्स, मेसोपोटेधमया, इटली, आदी 
िागािं आढळिो. 
 

ह्यावरून सहज पटाव ंकी, ह्याचाही युद्धाशी संबंध आहे. (युद्धाि ‘िंंदक’ असिाि.) 
 

पधहल्या युद्धाि ह्या रोगानं दहा लािं लोक आजारले होिे. कारणही साहधजकच म्हणजे ह्या 
धरकेटसचे संवाहक उवाच आहेि. 
 

पधंरा धदवस िे एक मधहना ह्या रोगपोषण कालानंिर र्ंडी, िाप, डोकंदुिंी आदी लक्षणानंंिर ह्या 
रोगाच ंअस्स्ित्व जाणविं. िाप एकदा येऊन उिरला िरी क्वधचि आठ वळेाही पुनरावृत्ती होऊ शकिे. रोगी 
साधारण २ मधहन्यािं बरा होिो. संसगथ लघ्वी, रक्ि धन रंु्कीि असिो. 
 

‘धरजस जािी’चा वानर िेवढा प्रायोधगक रोगग्राही असा प्राणी आहे. 
 

इिर धरकेट धशयाजन्य रोगाधंवषयी जी प्रधिबधंक पर्थयं आहेि िी इर्ंही अंमलाि आणल्यानं रोग 
आटोक्याि येऊ शकिो. 
 

☐ 
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परभृिजन्य रोग 
 

१. पणरिय 
२. एक-कोणशन् 
३. िपिे जंि 
४. पट िी कृमी 
५. गोलाकार जंि 
६. संणिपादिगग 
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परभृिजन्य रोग 
 
१. एककोधशन् 

अधमबा 
बी-कोलाय् चा 
धलशमाधनया संसगथ 
 
सुषुप्िी रोग 
‘चगॅस्’चा रोग 

} 
 
} 

 
अधिसार (आव) 

PROTOZOA 
Entamaeba histolytica 
Balantidium coli 
Leishmaniasis 
 
Trypanosomiasis 

 
२. चपटे कृधमरोग 

फॅधशओधलयॅधसस् 
इकायनो स्टोमा इधलओधसकम् 
गसॅ्रोधडस्कस् होधमधनस् 
पॅरॅगोधनमस् वेस्टरमनाय् 
धसस्टोसोम्स् 
डायक्रोधसधलयम् 
क्लोनार्मकस् सायनेस्न्सस् 
ऑधपस्र्ार्मकस् फेधलधनयस् 
हेधटरोफाइस् हेधटरोफाइस 

TREMATODES 
Fascioliasis 
Echinostoma ileocecum 
Gastrodiscus hominis 
Paragonimus westermani 
Schistosomes 
Dicroccelium dendriticum 
Clonorchis sinensis 
Opisthorchis felineus 
Heterophyes heterophyes 

 
३. पट्टीकृमी : 

हायधमनोलोधसस नाना 
स्परगनॅम् मनॅ्सोनाय् 
डायधफलोबोधरयम् लॅटम् 
धटधनया सोधलयाम् 
धटधनया सधॅजनेटा 
डायपायधलधडयम् कनायनम् 
इकॉयनोकोकस् गॅ्रन्युलोसस् 

TAPEWORMS 
Hymenolepsis nana 
Sparganum mansoni 
Diphyllobothrium latum 
Taenia solium 
Taenia saginata 
Dipylidium caninum 
Echinococcus granulosus 

 
४. गोलाकार जंि 

रायधकनेला स्पायरेधलस् 
अंकायलोस्टोमा संसगथ 
 
कॅधपलेधरया धहपॅधटका 

ROUND WORMS 
Trichinella spiralis 
Ancylostoma braziliense 
Ancylostoma caninum 
Capilleria hepatica 
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डायॉक्टोफाइम् धरनेल 
ग्नॅर्ोस्टोमा स्स्पधनजेरम् 
मेटेस्रॉगलायस् अेप्राय 
टॉक्सोकॅराय केटाय् / कॅधनस 
रायक्रो. कोलंधबफॉर्ममस् 
खलग वचॅ्युला धसरॅटा 
लोआ लोआ 
िॅकन्क्युलस् मेधडनेस्न्सन् (नारू) 

Dioctophyme renale 
Gnathostoma spinigerum 
Metastrongylus apri 
Toxocara cati / canis 
Trychostrongylus columbiformis 
Linguatula serrata 
Loa loa 
Dracunculus medinensis 

 
५. संधधपादवगथ  
 

☐ 
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परभृि–पणरिय 
 

पागंळ्याला पाठीशी घेऊन, त्याच्या डोळ्यानंी आंधळ्यानं चालाव ं ही परस्परपोषक नीिी फार 
पुरािन; व फार पुरािन म्हणभनच की काय, आजच्या जगाि िेवढीशी मान्य राधहली नाही. दरवशेानं “गारा 
वारा पजथन्यधारा”पासभन धनवाऱ्यासाठी िंबभि उंटाला घ्याव,ं िर उंटानं आि येऊन दरवशेालाच बाहेर 
घालवावं, असाही बराचसा प्रकार परििृािं धदसिो. आधश्रिाला आधार धदल्यावर त्यानं आश्रयदात्यालाच 
धनराधश्रि करावं, असं हे परििृाचं ंित्त्वज्ञान आहे. धिर्ं नीिी नाही,–नव्हे नीिी नाही हीच त्याचंी धनत्याची 
नीधिमत्ता आहे. 
 

परििृाचंं जग एककोशी B. Coli [Balantidium Coli.] पासभन िो अनेक-कोशी जंिापंयिंि धन एका 
कोष्ठस्र् Cocci dia पासभन िो अनेक (हजारानंी) अंडी घालणाऱ्या डास, माश्या अशा संधधपादवगापयिंि 
फार मोठं आहे. गोल, चपटे, सभत्रगात्री पट्टीसारिें लाबंट, असे अनेक जंि धन अनेक जािींचे कीटक 
वैद्यकशास्त्राि एका स्विंत्र धविागाि धवराजिाहेि, धन जगाि अनेकानंा ह्या ना त्या रोगदानानं छळिाहेि. 
 

िसं म्हटलं िर ह्याचंी जीवनरहाटी मोठी नाजुक असिे. दत्तानं आंघोळीला एका गावी, धिके्षला 
दुसऱ्याच, अन् धनदे्रला धिसऱ्या मठीि पडाव ं अशी काहीशी ह्याचंी ‘भ्रमन्िी’ असिे. ‘डायधफलोब्रोधर्यम् 
लॅटम्’ ह्या जंिाची पधहली अळीअवस्र्ा एका Cyclops मध्ये, दुसरी एका माशाि, धिसरी धिसऱ्याच 
प्राण्याि, धन छळणारी पभणावस्र्ा माणसाि– असं चक्र असिं. ह्यािील एकही अवस्र्ा धबघडली की 
अनवस्र्ा ओढवलीच. परंिु असं घडलं िरी जंिाची ‘जाि’ का संपिे? अनेक संख्येनं अनेक धठकाणी अशा 
अनेक सािंळ्या सुरूच आहेि. 
 

मलेधरयाची हीच िऱ्हा. ‘रोनाल्ड रॉस्’ची अण्वीक्षाची काच अिंेर धझजायला आली होिी, परंिु 
‘दुदथम्य त्याच्या आकाकें्षला’ डासाि मलेधरयाचा जंिभ धदसला, िो क्षण आर्मकधमधडसच्या त्या ‘Eureka’चाच 
नव्हिा असं कोण म्हणेल? आज डास-धनमभथलक योजना आहेि, धन ‘मलेधरया’ सहज धनयंधत्रि, नव्हे 
धनमभथधलि करिा येिोय्. 
 

का? िर त्याची जीवनरहाटी समजली, उमजली म्हणभन. 
 

परििृाधंवषयी (जंिभ, कीटक आदी) अशीच त्याचं्या जीवनरहाटीची, त्याचं्या प्रसाराची माधहिी 
घेिल्यास ह्या रोगाचं ं धनयंत्रणही सहज सोप ं होऊ शकेल. ‘अधमबा’चा संसगथ दभधषि िंाण्या-धपण्यािभन; 
‘धसस्टोसोम्स’चा कािडीिभन धन घाण जलाशयािभन; ‘फॉधसओला’चा दलदलीच्या िागािभन; ढेकणािंभन 
‘चगॅस्’चा रोग; उवा-गोधचडामंाफथ ि होणाऱ्या सार्ी– ही चकं्र जाणायला हवीि. म्हणजे रोगास आळा 
घालण्यास स्विःची स्विःलाच बरीच मदि होईल. 
 

काही परििृाचं्या रोगाच ं वैधशष्ट्य हे की, जर िे पुरेशा प्रमाणाि नसिील िर रोग होिही नाही. 
उलट प्राण्याि, त्याच्यासह जगण्याची वृत्तीच ियार होिे. परंिु हा नाजुक धागा केव्हा धबघडेल हे कुणाला 
धन कसं सागंिा येईल? धजर्ं ‘िाईिाई’ म्हणभन गळ्याि गळे घालभनही गळा कापणारे कसाई माणसाि 
धदसिाि धिर्ं माणसाच्याच सहवासाि जगणारे जंि का त्याला अपवाद ठरिील? 
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पोकशदा-परभृि िराजु 

 
िेव्हा ह्या परिृिाधंवषयी धजिकं जागरूक राहिा येईल िेवढं आपल्याच धहिाच ंआहे. साधी जिंम, 

सभज ह्यापंासभन िो ियंकर सार्ीच्या रोगाला शरीराि, घराि, धन गावाि आणणाऱ्या ह्या परजीवी परंिु पर-
जीवी-घािकी जगाच ंधजिक्या ित्परिेनं धन त्वरेनं धनमभथलन केलं िेवढं मानविेच्या धहिाच ंझालं. 
 

त्यासाठी बघभ या िर त्याचंी माधहिी. 
 

☐ 
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‘एकोऽहम् बहुस्याम् ।’ 
 
एक-कोशी परभृिजन्य रोग. (PROTOZOAL DISEASES) 
 

ह्या एक-कोशी परििृजन्य रोगापैंकी महत्त्वाचे रोग म्हणजे : 
(१) अमेधबक धडसेन्री : अधमबाचा अधिसार; E. Histolytica; 
(२) ‘कोलाय्’चा अधिसार; B. Coli; 
(३) ‘धलश  माधनयाधसस्’चा आजार (िीन प्रकारचा); 
(४) अधसकायरुजा– िीन प्रकारचा. 

 
अधमबाचा अधिसार अगदी क्वधचिच वानर, कुतं्र, माजंर आदी प्राण्यापंासभन माणसास होिो. ह्या 

संसगाचा प्राण्यापंासभन धोका नाही, िेवढा माणसापंासभन माणसासं आहे! 
 

ह्या एक-कोधशनास कुठल्याही प्राण्याची गरज नाही. त्याच्या जीवनरहाटीसाठी िरी पण 
आिड्याच्या एक-कोधशनापंैकी ह्याच ंजीवनचक्र प्राधिधनधधक असल्यानं त्याचा इर्ं उल्लेिं आहे. 
 

दभधषि पाण्यािंभन िंाद्यािािभन, पुन्हा नव्या व्यक्िीि हे अण्डकोश (cyst) धशरकाव करिाि. 
औषधोपचारानं जरी काही बरे झालेि. िरी काही संसगथवाहक असिाि; धन माणसाचं्या धवष्ठेि हे कोष्ठ 
असिािच. मलवाहक नळ sewage फुटल्यास धन शजेारच्या धपण्याच्या पाण्याच्या नळाि हे दभधषि पाणी 
गेल्यास ह्या संसगाची लाटच उसळिे;– जे धशकागो शहराि (MeCoy– मकॅ्कॉय) घडलं : १४०० माणसं 
लागली धन १०० मेली. 
 

दभधषि सोनिंिाचा वापर केल्यानं, िाजीपाल्यावर कोष्ठ असण्याची शक्यिा असिे. ४५° सेंधट.च्या 
िंालच्या िपमानाि कोष्ठ अनेक धदवस जगभ शकिाि. 
 

ह्यािंेरीज घरािल्या माश्यापंासभन, पिंंा-ंपायावंर धचकटभन हे कोष्ठ िर येिािच. धशवाय धिच्या 
अिनधलकेिभन उलटीद्वारा हे कोष्ठ पुन्हा अि दभधषि करिाि. अशा उलटी धन धवष्ठेिभच ४८ िासावंर हे 
अंडकोश जीधवि असिाि. 
 

असं दभधषि अि िंाल्यावर अधिसाराची बाधा जडिेच. 
 

रोग-पोषणकाळ काही धदवस िे काही मधहने; धन रोगाची लक्षण ं ही जंिभंची संख्या धन त्यानंी 
कुठल्या कुठल्या अवयवावंर आक्रमण केलंय त्यावर अवलंबभन असिं. 
 

मळमळ, उलटी, शौचास जाण्याची िीव्र धनकड, पोटशभळ, रक्िधमधश्रि हगवण, ही िीव्र संसगाची 
लक्षण.ं धन धशवाय यकृिाि (Liver) ह्याचंी स्वारी झाल्यावर र्ंडीिाप, वजनाि घट, रक्िक्षय आदी लक्षणं 
धदसिाि. जीणथ रोगाि हीच लक्षणं कमी-अधधक प्रमाणाि धदसिाि. 
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फुप्फुसािं धन मेंदभि ह्यानंी गळभ (abscess) ियार केलं िर लक्षणं िीव्र धन रोग्याचं लक्षणही ठीक 
नसिं. अशा मृत्यभच ं प्रमाण ७–१० टके्क असिं. यकृिाचे एक-कोधशन् फुफ्फुसाि धन िेर्भन 
रक्िाधिसरणाद्वारा मेंदभपयिंि पोहोचभ शकिाि. 
 

जीवाणुजन्य (Bacterial) धन एक-कोशी परििृजन्य अधिसार ह्यािं िसे बरेचसे िेदक फरक 
आहेि. परंिु दोनही प्रकार एकाच व्यक्िीि असभ शकिाि. 
 

अमेधरकेि िर हा राजपधत्रि [Notifiable.] रोग आहे. स्र्ानीय दभधषि िागाि इिर पर्थयं ही सक्िीची 
आहेि. 
 

(१) संशधयि रोग्याची धवष्ठा िपासणी धन उपचार; 
(२) सोनिंिाची योग्य िी धवल्हेवाट; 
(३) ‘धफल्टर’चा पाणी-पुरवठा; 
(४) मलवाधहकाचंी िपासणी; 
(५) झुरळ व माश्यापंासभन िंाद्याि जपणं; 
(६) लहान मुलानंा अस्वच्छ हािानंी काही िंायला न देणं, व स्वच्छिेची धशकवण. धवशषेिः 

हॉस्स्पटल्स् व अनार् बालकाश्रमािंभन ही काळजी अत्यावश्यक आहे. 
 
Balantidium coli 
 

हासुद्धा ‘अधमबा’च्या पंक्िीिला. फक्ि आकारानं मोठा (माणसाचं्या एक कोधशनापैकी सवांि 
मोठा) धन गिीसाठी cilia असलेला. 
 

हे जंि डुक्कर, ओरागंऊटागं, खचपाझी ह्यािं असिाि. माजंर धन माकडािं रोग होिो, पण िो 
माणसापासभन; माणसाि होिो िो डुकराच्या धवष्ठेपासभन. 
 

साधारणिः डुकराच्या धंद्याशी (–पालन, धवच्छेदन, धन इिर) संलग्न असलेल्या कमथचाऱ्यािं ह्या 
अधिसाराचं प्रमाण अधधक असल्यानं वरील धवधानास आधार आहेच. धफधलपाइन्स बेटं, धन आपल्या देशाि 
आसामाि ह्याच ंअस्स्ित्व धदसभन येिं. 
 

अधमबासारिंंच ह्याच ं जीवनचक्र, िेच मोठ्या आिड्यािील वास्िव्य, िीच लक्षणपरंपरा, सारं 
बरंचसं धमळिं-जुळिं आहे. ‘अधमबा’इिकं िीव्र स्वरूप नसिं, धन त्याच्यासारिंं यकृि, फुफ्फुस धन मेंदभ 
आदी अवयवावंर आक्रमणही क्वधचि धदसिं. 
 

अधमबासारिंंच ह्याच्या प्रादुिावाच ंधन स्वच्छिेच ंप्रमाण व्यस्िच आहे! धजर्ं वैयस्क्िक धन सामभधहक 
स्वच्छिा कमी प्रमाणाि धिर्ं ह्याचा प्रादुिाव अधधक असिो. 
 

प्रधिबधंक उपाय ‘अधमबा’च्या बाबिीिील इर्ंही लागभ पडिाि. उपायासाठी Carbarsone धन 
Diodoguin आहेच. 



 

 

अनुक्रमणिका 

धशवाय डुकराशंी प्रत्यक्ष संबधं येणारानंी धवशषे काळजी घ्यायला हवी. कारण संसगथ डुकरािंभन 
माणसािं, नंिर माणसािंभन माणसािं,– असा आहे. 
 
“Kala-azar” 
 

काल-ज्वर; ‘डम डम’ ज्वर (Leishmania Donovani) 
 

ह्या नावाच्या रोगाचा डमरू आज इिका धवशषे ऐधकवाि नसला िरी हा रोग खहदुस्र्ानाि आहे. धन 
ह्याचा इधिहास प्रर्म ‘डमडम’लाच ‘धलशमन’नं (Leishman, १९००-०३) धलधहला! त्याच ंअसं झालं : एक 
सैधनक मेला िेव्हा त्याच्या प्लीहा-िपासणीि, काचेवर, हे एककोशी जंिभ धदसले. ह्याच सुमारास मद्रासला, 
डोनोव्हनीनं (Donovani) अशा रोगाच्या संशोधनाि हेच जंिभ धन हीच जीवनरहाटी धसद्ध केली; आधण ह्या 
जंिभंचा प्रसार Sand Flies सारख्या कीटकापंासभन होिो हे धसद्ध केलं ‘काळ्या आजारा’च्या संशोधन 
मंडळानं (१९३३). 
 

माणसािं हे एककोधशन् यकृि, प्लीहा, अस्स्र्मज्जा (Bone marrow), धन जाधलका अंिच्छदीय 
संहिीच्या [Reticulo-endothelial system.] अवयवाि असिाि. क्वधचि लघवीि धन नाधसकेिील स्त्रावािही 
सापडिाि. श्वेिपेशीि वाढिाि, धद्वगुधणि होिाि, धन त्या पेशींचा संहार धन संचार रक्िािभन सुरू असिाना 
कीटक आल्यास, चावल्यास, रक्िािभन हे जंिभ त्या कीटकाच्या आिड्याि जािाि. धिर्ं िे वाढिाि, धन ७ 
धदवसानंंिर कीटक नवीन माणसास चाविाना, हे रोगक्षम अवस्रे्चे जंिभ सोंडेवाटे सोडिाि. 
 

खहदुस्र्ानाि आसाम, बगंाल, धबहार, उत्तरप्रदेश, मद्रास आदी िागािभन धदसभन येणाऱ्या संसगाि 
Phlebolomus जािीचे कीटक कारणीिभि आहेि. (हे कीटक बऱ्याच उंचीवरदेिंील, २००० फुटापंयिंि 
असिाि. परंिु सुपीक दलदलीच्या िागाि पैदास होिे. त्या जागेपासभन फार दभर व उंच उडि नाहीि. 
त्याचं ंआयुष्ट्य २ आठवड्याइंिकं असिं.) 
 

बगंालमध्ये १९४३ च्या दुष्ट्काळानंिर आलेली १९४६ ची लाट फारच प्रिावी ठरली. लोक आधीच 
िंंगलेले, धन त्यािंील १५ वषांिंालील मुलािं िर फारच प्राणघािकी ठरली. कारण आधीच्या सार्ी 
त्याचं्या जन्मापभवी आल्या असल्याने िे ‘रोगग्राही’ होिे. जंगलाशजेारच्या गावाि, धन गावाबाहेरील वस्िीि 
ह्याचा जोर अधधक असिो. श्वसनमागािही संसगथ असल्याच ं ‘स्वाधमनार्न्’ ह्याचं ं मि आहे. ब्राझील व 
चीनमध्ये कोल्हे धन कुते्र ह्यािं होणाऱ्या ह्या त्वचारोगापासभन माणसास संसगथ होि असल्यानं, रोगाची दोन 
प्रकारची चकं्र धसद्ध होिाि : 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
‘णलशमाणनया डोनोिणन’िी जीिनरहािी 

 
(अ) माणभस ⟶ कीटक ⟶ माणभस 
(आ) माणभस ⟶ गोधचड ⟶ कोल्हे ⟶ गोधचड ⟶ माणभस. 

 
चीन व िारिाि लहान मुलािं हा रोग धवशषे प्रमाणाि धदसभन येिो. धन कामधंद्याधनधमत्त माणसानंा 

घराबाहेर, िेही दलदलीच्या जागी फार काळ राहाव ं लागल्यानं (माणसाि हा संसगथ Phlebotomus 
चावल्यानं अधधक) धवधशष्ट िागािच नव्हे िर अशा िागािील काही घरािंदेिंील हा रोग पुन्हा पुन्हा धदसभन 
येिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोगाची लक्षण ं िशी १०–१२ धदवसािं धदसिाि; क्वधचि वषथही उजाडिं. चावल्यानंिर रोग 
धदसायला! चावल्या जागी धवशषेिः चेहऱ्यावर, रधशयन रोग्यािं िर स्पष्टच टाचणीएवढी पीधटका धदसिे;–
जी काही काळ धटकिे धन धिच्या परीके्षिभन एक-कोधशन् धदसिाि. 
 

पधहल्या २४ िासािं डोकेदुिंी, िाप १०६° फॅ. चेहऱ्यावर सभज, धन हळभहळभ रक्िक्षय, श्वेिपेशी 
रक्िक्षयाबरोबरच दाि–दाढेिभन रक्िस्त्राव, कमालीची अशक्ििा, आदी लक्षणं धदसिाि. प्लीहेची वाढ 
फारच होिे. मृत्यभच ंप्रमाण ९०–९५ टके्क माणसािं, धन मुलािं ८०–८५ टक्क्यानं आहे. 
 

वळेीच औषधोपचारानं (अँधटमनी दाररेट स्स्टबाधमन धन इिर) रोगी बरा होिो. परंिु पभणथ ियार 
औषधी न धदल्या–घेिल्यास काधयक रोग हटला िरी त्वचेचा रोग कायम राहिो. त्वचेच्या ह्या रोगाि 
कािडीचा रंग जािो; ओठ, हनुवटी, गाल, नाकावर काही अधिरस्क्िम असे िाग धदसिाि; ज्यावर 
गुंजाएवढ्या गाठीही धदसभ लागिाि; पुढं ही कािडी झडिे. महारोगीसारिंी ही लक्षण ंिासली िरी रोग्याचा 
पभवेधिहास धन सभक्षमदशथकाच्या िपासणीिभन हा फरक सहज लक्षाि येिो. धशवाय इिर प्रायोधगक परीक्षाचं्या 
साहाय्यानं मलेधरया, धवषमज्वर आदी समानलक्षणी रोगापंासभन ह्याच्या धनदानाि चभक शक्य िो होि नाही. 
ह्या अचभक धनदानाबरोबरच Cancrum Oris धन फुफ्फुसदाहापयिंि (Pneumonia) रोगाची मजल जाऊ नये 
ही दक्षिा घ्यावी लागिे. 
 
प्रणिबंि : 
 

(१) रोग्यानंा बरं करिाना पभणथिया बरं करायला हव.ं त्वचेचा रोगदेिंील होि नाही, असल्यास 
बरा होईिो उपचार घेिले जाविे. 

 
(२) कुत्र्याचंा हा रोग माणसास घािुक असिो. कुत्र्यािं केस गळणं, कािडी जाडसर धन 

रक्िाधंकि धन संबधंधि लधसकागं्रर्ीची सभज ही लक्षण ं धदसिाि. जरी कीटकाचं ं प्रमाण 
अधधक असलं िरी रोगी कुत्र्याचंा धन इिर कुत्र्याचंा नाश केल्यानं ह्या रोगाचं प्रमाण बरंच 
कमी झाल्याचं ‘हर्मटग’नं (Hertig) १९४९ ि धसद्ध केलंय. 

 
(३) दलदलीच्या जागा, िेर्ील कुजक्या वनस्पिी कीटकवाढीस पोषक असिाि; ह्या असभ 

देऊ नयेि. 
 

(४) अगदी बारीक मच्छरदाण्याचंा वापर; झोपायची व्यवस्र्ा शक्य झाल्यास वरच्या 
मजल्यावर! –धजर्वर कीटक उडभ  शकि नाही, असा समज आहे. 

 
Oriental Sore 
 

पौिात्य व्रि (Leishmania Tropica) 
 

हाही ‘धलश  माधनया’ जािीचा एक संसगथ. फरक हा की, ह्याचे एक-कोधशन् रक्िाि धन रक्िपेशींि 
सापडि नाहीि; यकृि धन प्लीहा आधण शरीरान्िगथि अवयवािं ह्याचं आक्रमण नसिं. 



 

 

अनुक्रमणिका 

हे फरक सोडले, िर ह्याच्या जीवनरहाटीस— 
 

(१) कीटकाचंी (Phlebotomus) गरज आहे; 
 

(२) हा खलग–वयािीि रोग आहे; 
 

(३) कुत्र्यािं होणाऱ्या रोगाच्या जंिभंपासभनही माणसाि िसा रोग झाल्याच ं ‘धर्ओडोर’नं 
(Theodor) बगदादला धसद्ध केलं होिं. माजंर, बलै, अस्वल, ‘गर  धबल’ आदी प्राण्यािंही 
हा संसगथ असिो. 

 
(४) कीटकािंंेरीज संसगथ होिो िो स्विःचा स्विःलाच; असा की, रोगट जिंमेला 

िंाजधवल्यावर त्याच हािानंी दुसऱ्या जिंमेवर िंाजवलं िर धिर्ं हा संसगथ होिो. 
 

अिगं कािडीिभन मात्र हा संसगथ होि नाही. 
 

रोगोद्भवास जंिभच्या धशरकावानंिर काही धदवस िे काही मधहने लोटिाि. साधारण ३ िे ३० 
धदवसािं व्रण धदसभ लागिाि. व्रण अनेक धन वगेवगेळे असिील, खकवा जवळजवळचे एकधत्रि होऊन मोठी 
जिंम होईल. िुकथ स्र्ानािील रोग्यािं जिंम (अ) शुष्ट्क, धन (आ) ओलसर, अशा दोन रूपािं धदसिे. ह्या 
जिंमेि जीवाणभचंा संसगथ झाल्यास र्ंडी, िाप, धन इिर लक्षण ंिीव्रिेनं धदसिािही. अन्यर्ा हा रोग िीव्र 
नाही. सामान्यिः स्स्टबोफेन्, धनओस्टेन् आदी औषधानंी गुण येिो. 
 

उपाय : प्रधिबंधक— 
 

(१) कालज्वरािील उपायापं्रमाणचं आहेि. 
 

(२) धशवाय स्विःच्या शरीरावर कीटकधनवारक (repellants) औषधं लागल्यानं काही िास 
धनवेधपण ंकाम करिा येिं,– सिोविी कीटक असिाही. 
 

(३) इराकमध्ये कंृदिी प्राण्याचं्या धनमभथलन-मोधहमेनं ह्या रोगास आळा बसलाय. गर  धबल्स्मध्ये 
(Gerbil) P. Papatasi ह्या कीटकाचं ं प्रमाण ३५ टके्क असल्यानं, ‘पावलोस्की’नं (Pawlowsky) कंृदिी 
प्राण्याचंा नाश केल्यानं ह्या रोगाच ं७० टके्कहभन ०·४ टक्क्यावर हे प्रमाण आणलं होिं. ह्यावरून रोगसंग्राहक 
अशा कंृदिी प्राण्याची िीिी कळेल व िी दभर करण्याच ंमहत्त्वही! 
 
Espundia (L. Brazilensis) 
 

पौवात्य व्रणाधवषयीची कर्ा पाधिमात्य ‘इस्पधंडया’ि आहे. जागा, देश बदलला िरी रोगाचं धचत्र 
िसंच आहे. आणिंी िर एवढी की, चेहऱ्याच्या जिंमा, नाकपुड्या, ओठाकाठची जागा, धन कानाच्या 
‘पाळ्या’ ह्यािंभन सुटि नाहीि. गुदद्वाराजवळ धन धशश्नावरही ह्याचे व्रण असिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अमेधरका, पेरू ह्यािंील उष्ट्ण जंगलप्रदेशाि ह्याच ं प्रमाण अधधक. जंगलािील लाकुडिोडी, धन 
मेव्यासाठी जाणाऱ्याचंी संख्या ह्या रोगाची धशकार बनिे. 
 

स्र्ानीय िागाि ह्याचं्या अनेक ‘केसेस्’ असिाि. प्रार्धमक व्रण एकापासभन ३०० पयिंि असभ 
शकिाि. घसा नाधसकान्िगथि िाग, स्वरयंत्र, धन नाकावर नंिरचे व्रण इिक्या र्रापयिंि वाढिाि की 
स्वरयंत्र बदं होऊन मुकेपण येिं. ‘नाक’ नाहीसं होिं, धन कानाच्या पाळ्यादेिंील. धनग्रो जािीि ओठाचंी 
सभज िर फारच होिे (Bulbous Granuloma). 
 

औषधानं रोग हटि असला िरी प्रधिबंधासाठी रोग्याचा प्रत्यक्ष स्पशथसंसगथ टाळायला हवा. रोग 
जंगलािभन येि असल्यानं इिकंसं फायद्याच ं नाही, व म्हणभनच जंगलाि जािाना कीटकधनवारक 
वापरण्याची दक्षिा घ्यावी. 
 
‘सुषुप्िी रोग’ (Sleeping Sickness) Trypanosomiasis. 
 

कुठं धनद्रानाशाची व्यर्ा असिे, िर कुठं धनदे्रिच नाश होिो. आळसािल्या झोपेि आयुष्ट्याचा 
होणारा नाश वगेळा धन ह्या एककोधशनामुंळं (Trypanosomiasis) येणारी धनधद्रिावस्र्ा, अनवस्र्ा, धन अन्ि 
वगेळा. आधिकेिील ह्या सुषुप्िी रोगाची माधहिी व्हावी हे कुिभहल कुणालाही असेलच. 
 

अधसकाय प्रजािी ही ‘धलश  माधनया’पेक्षा वेगळी जाि आहे. 
 

(१) ह्या जंिभंचा प्रसार ‘त्से त्से’ माशामंाफथ ि होिो. Glossina जािीच्या ह्या माशा सोनेरी िपधकरी 
रंगाच्या असभन त्याचं्या (अ) चाव्यामुळं, (आ) धवष्ठेमुळं जिंमेशी संसगथ आल्यास, धन (इ) सबधं माशी 
िंाल्ल्यास रोग-संसगथ येिो. 
 

(२) ही माशी रोगी माणसास चाविे िेव्हा धिच्या शरीराि हे (Try.) जंिभ येिािं. साधारण वीस 
धदवसािं ह्या जंिभंची रोगक्षम अवस्रे्ि वाढ होिे. ह्या वेळी जर अशी माशी दुसऱ्या माणसास चावली िरच 
रोग-संसगथ त्यास धदला जािो, हे स्क्लन् नं (Klein) धसद्ध करून, एका रोग्यापासभन लागलीच दुसऱ्यास 
चावल्यासही हा रोग होिो हा पभवीचा समज धनराधार ठरधवला. 
 

(३) ह्या माश्याचें नर धन मादी दोन्ही रोगसंक्रामक आहेि. 
 

(४) ह्या माश्याचंी आयुष्ट्यमयादा ६२ धदवसाचंी आहे. 
 

माश्याचं्या ह्या रोगवाहक िऱ्हेधवषयी समजल्यावर रोगसंग्राहक प्राणी कुठले िेही बघायला हव.ं 
जंगली धशकार (Game animals), हधरण, शळे्या, मेंढ्या, गायी, धन स्र्ानीय डुकरािंही हे जंिभ 
आढळिाि. (ही रोगी जनावरं रोगानं मरिाि-देिंील.) डुकरािं वषथपयिंि संसगथ असिो. ह्यानंा ‘त्से त्से’ 
माश्या चावल्यावर धनधद्रस्ि जंिभंना पुन्हा नवीन वाटा धमळिाि, रोग नव्यानं जागा होिो; माणसािं अशा 
माश्या चावल्यानंिर पुन्हा चक्र सुरू होिं. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

ट्रायपानझोमिया गमँ्बिअेन्सची जीवनरहाटी 
 

दोन प्रकारच्या अधसकाय प्रजािींपैकी— 
(१) पभवथ आधिकेि : Try. Rhodesiense, आधण 
(२) पधिम आधिकेि : Try. Gambiense च ंअधधक्य धदसभन येिं. 

 
दुसऱ्या जंिभंनीही मृत्यभ होिाि, परंिु मरण लवकर येि नाही. पधहल्यानं मात्र वषाच्या आि रोगी 

संपिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रोगपोषणकाल साधारण ६ िे १४ धदवसाचंा असिो. चावल्या जागी लाली येिे; (धनग्रो लोकािं िी 
धदसि नाही) परंिु परदेशीय आंग्ल जािींि िाप, डोकंदुिंीनं व लालीनं चावल्याची ग्वाही धदली जािे. िरी 
रोग्यास काम करण्याची इच्छा व शक्िी असिे. नंिर काही काळ जािो. िाप येिो, आठवडािर राहिो. ह्या 
काळाि रक्िाि हे जंिभ [इर्ं जंिभ हा शबदप्रयोग एक-कोधशनासंाठी ‘रोगकारक’ (Pathogen) ह्या व्यापक अर्ानं वापरला आहे.] 
धदसिाि. िाप जािो, पुन्हा येिो– जािो,–असं हे ऊन सावलीसारिंं सुरू असिं. आिा लधसकागं्रर्ी 
सुजलेल्या धदसिाि; धवशषेिः मानेची मागची बाजभ सुजिे, अन् ही (Winter Bottom’s Signs) सभज 
रोगसभचक असिे. श्वासोच्छ वासास त्रास, दृधष्टदोष, धन अशक्ििा वाढिे. 
 

जंिभ जसजसे मेंदभशी पोहोचिाि िसंिसं मज्जा-जलािील (Cerebro-spinalfluid) त्याचं ंअस्स्ित्व 
परीके्षि सहज धदसभ शकिं. आिा रोगी आळसाविो. गुंगी आल्यासारिंा जागा िरी झोपलेला धदसिो. 
स्नायभचे कम्प वाढिाि. र्ोडी शुद्धी असिे; िोवर ह्या हालचाली मोठ्या कष्टानं, धन फार अधनच्छेनं 
केल्यासारख्या वाटिाि. झोप इिकी की िंािािंािा, उभ्याउभ्या, बसिानाही रोगी झोपेिच असिो. पुढं 
पुढं िंाण्याचं आधमष दािंधवलं िरी िो झोपेिच; जागा होि नाही, जागा होिच नाही ... शाश्विच्या 
धनदे्रिभन का कुणी जागा होिो! 
 

रोगाच ं धनदान धििकंसं अवघड नाही. रक्िाि हे जंिभ धदसिािच. रोग नेहमी होणाऱ्या जागा, 
रोग्याच्या कामाचा पभवेधिहास, ह्या गोष्टी मदिनीस ठरिाि. मलेधरया, ‘बु्रसेल्ला’ आदी िापापंासभन ह्याचं 
वगेळेपण सहज सागंिा येिं. 
 

Suramin, Antimony इंजेक्शन्स उपचारासाठी असली िरी त्से त्से (Tse Tse) माश्याचंा प्रधिबंध 
हाच महत्त्वाचा उपाय आहे. 
 

(१) ह्याचंी आयुष्ट्यमयादा ६२ धदवसाचंी असल्यानं पधहल्या कामानंिर ७५ धदवसानंी गेल्यास 
ह्या रोगवाहक माश्या मेलेल्या असिाि; 

 
(२) ह्या माश्या, ह्या रोगाचा वारसा पुढल्या धपढीस देि नाही, ही िाग्याची गोष्ट आहे. रोगी 

आई मात्र मुलास आजार देिे; अशा माणसाि काही केसेस् ‘डेस्व्हड’ आदींना आढळल्या 
आहेि. 

 
(३) कामाआधी माश्या-धनवारक द्रव्याचा वापर धन इंजेक्शन घेऊन गेल्यास ही िीिी कमी. 

 
(४) वस्िीशजेारची जंगलं साफ करणं, धन जंगलाि रोगग्राही प्राण्यानंा सोडभन ह्या ‘त्से त्से’ 

माश्यानंी त्यानंा चावल्यावर त्याचंा नाश करणं, खकवा प्रत्यक्ष माशाच पकडभन नाश करणं 
ह्या मागांनी माश्याचंी संख्या नष्ट करण्याचे यत्न आधिकेि झाले आहेि. 

 
(५) त्यापेक्षा वस्िी पठारावर हालधवणं, शजेारची जंगलं पार िोडभन नाहीशी करणं, धन 

रोगधवरधहि जागी सुया सुया अशा वस्त्या बाधंभन राहण,ं ह्या पद्धिीनं टागंाधनका िागाि 
ह्याच ंप्रमाण बरंच कमी झालंय. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

िॅगसिा रोग (Chaga’s disease) 
 

“शषेे शिेे शषेशायी ब्रह्मा िु कमलासने । 
स्मशाने शकंरः शिेे मन्ये मत्कुणशकंया ॥” 

 
अस्िनीिला धनिंारा कधी कधी स्विःचा अस्ि होिाना जाणविो, परंिु अस्िनीिला ढेकभ ण 

शोधायलाही काही कमी वेळ नाही जाि. चार-चौघािं ते्रधाधिरपीट होिे िी वगेळीच! ढेकणामुंळं झोप येि 
नाही हे माहीि आहे, परंिु ढेकणामुंळं रोग होिो व रोगी कायमचा झोपी जािो अशा सत्यिेची माधहिी र्ोडी 
ऐकभ  या. 
 

ब्राझील धन नजीकच्या देशाचं्या ढेकणाचंा हा उद्योग आहे. 
 

Try. Cruzei जािीचे हे (एक-कोधशन् ) जंिभ ढेकणािं ‘चगॅा’ला धदसलेि; एवढंच नव्हे िर दभधषि 
ढेकणानंा माकडावंर सोडभन चावायला धदलं, िेव्हा हा रोग माकडासही होिो हे त्यानं धसद्ध केलं. ह्या 
प्रयोगाचा फायदा घेऊन धनदानासाठी ‘ब्रम्प्ट’नं (Brumpt) एक नवीन (‘Xeno diagnosis’) ही पद्धि 
प्रचाराि आणली. प्रयोगशाळेि संसगथरधहि ढेकभ ण वाढवायचे; अशा ढेकणानंा संशधयि रोग्याच्या अंगावर 
चावायला सोडल्यानंिर २० िे ३० धदवसािं ढेकणाचं्या आिड्याि हे जंिभ वाढिाना धदसलं िर रोगधनदान 
ठामपण ंहोकारात्मक सागंायच!ं 
 

ढेकणाचं्या आिड्याि वाढणारे हे जंिभ माणसाि येिाि िे त्याच्या चाव्यानं नव्हे िर चावलेल्या 
जिंमेवर त्यानं साडंलेल्या धवष्ठेिभन! ढेकभ ण चावला की अगदी स्वािाधवकपण ंआपण िी जागा िंाजविो, 
िेव्हा धवष्ठेिील हे जंिु आि पसरिाि. चावण्याच्या जागा चेहऱ्यावर, गालावंर, डोळ्याचं्या िंालच्या 
पापण्याशंी, ओठाचं्या कडाशंी अधधक असिाि. (धवज्ञानाि धवनोद कधी कधी सहज येिो िो असा! अशा 
धठकाणी चावणाऱ्या ढेकणानंा Kissing Bug हे नाव देणाऱ्या व्यक्िीच ंकौिुक करावंसं वाटिं!) 
 

चावल्यावर साधारणिः १४ िे २० धदवसानंंिर चेहऱ्यावरची सभज [Romana’s Sign– पापण्याचंी सभज.] धदसभ 
लागिे. ह्या सुजेनंिर गळ्याच्या िागािील लधसका गं्रर्ीची सभज धदसभ लागिे. मोठ्या माणसाि हा रोग 
जीणथ स्वरूपाचा असिो. लक्षण ं धवषमज्वरासारिंी असिाि. लहान मुलािं मृत्यभच ं प्रमाण अधधक असिं. 
यकृि, प्लीहा, धन हृदय ह्यावंरील बदल उत्तरीय िपासणीि सभचक ठरिाि. 
 

रोगास Bayer 7602, Penta quine (oral), Spiro trypan आदी औषधोपचार त्या मानानं बरेचसे 
गुणकारी आहेि. 
 

िरीदेिंील ‘मत्कुणशकंया’ पळभन न जािा ढेकणाचंाच नायनाट केल्यानं बराचसा त्रास वाचेल. 
 

िुटक्या लाकडी फर्मनचरच्या िेगा, चदं्रमौळी झोपड्याचं्या िडा गेलेल्या खििी अशा गरीबीच्या 
घराि ढेकभ ण अधधक असले, िरी ‘वसुधैव कुटंुबकम्’ प्रमाण ं त्यानंा सारी घरं, बगंलेदेिंील आपली व 
आपल्यासाठीच वाटिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्याकडे ‘चगॅस’ रोग नसला िरी रात्रीची झोप व धवश्रािंी ढेकणाचं्या त्रासानं गमावली जािे हे 
नव्यानं का सागंायला पाधहजे? ‘ABC’ (Anti Bug Campaign) काढभन मत्कुणावंर माि करण ंहेच धहिाचं 
आहे. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

जंि 
 

जंिाचं्या जगाि नाना िऱ्हा, त्याचें नाना आकार, धन होणाऱ्या धवकाराचें नाना प्रकार आहेि. 
 

काही जंि आिड्याचे प्रवासी धन धनवासी; अन् काही रुधधरधप्रय असे की शरीरिर 
रक्िप्रवाहाबरोबर धफरणार, धन पुन्हा आिड्यावाटे माणसाच्या शरीरािंभन बाहेर पडणार, अंड्याचं्या 
अवस्रे्ि! 
 

ह्या जंिाचं्या आयुष्ट्याची सािंळी मोठी धवधचत्र आहे. काहींना जलचर व जलजीवी प्राणी हवा 
असिो,– मग िो शिंं, मासा, िंेकडा असेल. त्याचं्या अळीअवस्र्ा त्या प्राण्याि वाढिाि; अन् असे शिंं, 
मासे माणसानं िंाल्ल्यास संसगथ होिो. (नर मादी धिि असल्यास, अशा जंिाचंा संयोग होऊन, माणसाच्या 
धवष्ठेिभन अंडी बाहेर पडिाि). 
 

अशा सािंळींची माधहिी, प्रत्येक जंिाधवषयीचा धवचार करिाना प्रत्यक्षच घेऊ या. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

यकृि णिकृिी (FASCIOLIASIS) 
 

(१) F. Hepatica, (२) F. Buski. 
 

F. Hepatica हा चपठ्या जंिापंैकी पधहल्याने ओळिंला गेलेला जंि; धन ह्या जािीधवषयीच्या 
जीवनचक्राची पधहल्यादंा माधहिी करून धदला गेलेला, अन् जवळजवळ सवथत्र– धवशषेिः मेंढपाळाच्या 
धंद्याच्या देशाि अधधक आढळभन येणारा हा जंि! 
 

‘धसस्टोसोम्’प्रमाणचं अंडी बाहेर पडिाि धवष्ठेद्वारा; धन नंिरची पधहली अळी, दुसरी अळी ही जी 
अवस्र्ा असिे िी पाण्याशी वाढणाऱ्या वनस्पिीच्या पानावर धचकटभन असिे. ही धहरवी िाजी न धशजविा 
िंाण्याि आल्यास माणसाि ही धवकृिी संिविे (३–४ मधहन्यानंंिर). 
 

शळे्या-मेंढ्यािं हा रोग अधधक धन मृत्यभच ं प्रमाणही अधधक. आधण म्हणभन ह्याचं्याि रोग धजिका 
अधधक त्या प्रमाणािच माणसािंील रोगाच ंप्रमाण वाढिं असिं. िान्स, क्यभबा धन इिर िागािं िर ह्यानं 
सार्ीच ंरूप घेिल्याच ंधदसभन येिंय! 
 

मेंढ्यािं साधारण धिसाच्या वर जंिानंी रोज ५–६ सी. सी. रक्िऱ्हास होिो; धन म्हणभन रक्िक्षय 
प्रामुख्यानं धदसिो. 
 

माणसािं उटली, िंोकला, िंोकिाना यकृिाच्या िागाि वदेना, सारिंी डोकंदुिंी, धहरवट 
उलटी, अधनयधमि िाप, धन रक्िाच्या िपासणीि Eosinophiles च ं वाढिं प्रमाण, ही प्रमुिं लक्षणं! 
Eosinophiles ह्या श्वेिपेशी प्रकाराच ं२ टके्कच्या वर वाढिं प्रमाण कुठल्याही जंि रोगाचं, खकवा क्षय आदी 
जीणथ रोगाच ंद्योिक असिं. 
 

जंिाचं ं प्रमाण कमी; धन जंिाचा संसगथ झाल्यावर र्ोड्याच काळाि औषधोपचार केल्यास िे 
उपयोगी ठरिाि. 
 

F. Buski हा असाच जंि चीन, फामोसा, धन आपल्या देशाि (आसामच्या िागाि) सापडिो. 
ह्याचीही सािंळी िशीच आहे. ह्याची शवेटची अळी-अवस्र्ा पाण्याि वाढणाऱ्या (जलीय) वनस्पिींवर 
धचकटभन असिे. ह्या वनस्पिी िंाण्याि आल्यानं ही व्यर्ा जडिे. ह्या आजाराि धवषारी हगवणीसारिंी 
लक्षण ंधदसिाि. चेहऱ्यावर सभज धदसिे. पोटशभळ, जलोदर आदी लक्षण ंसंगिीनं आहेिच. क्वधचि काधयक 
धवषरक्ििा आढळभन येिे. ‘हेस्क्झल धरसॉर्मसनॉल’ (Hexyl Resorcinol) आदी औषधी आहेिच, परंिु 
प्रधिबधंासाठी— 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
“फॅमिओला िस्काय” ची जीवनरहाटी 

 
(१) कच्ची िाजी न िंाणं, 
(२) िाजी उकळत्या पाण्याि काही धमधनटं ठेवण ं(म्हणजे त्या अळीअवस्र्ा मरिाि), 
(३) मलप्रवाहाची काळजी घेणं, 
(४) सोनिंि अमोधनयम नायरेटशी धमसळल्यास अंडी नाश पाविाि. 

 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

Echinostoma ileocaecum 
 

हाही असाच शिंं (Snail) पासभन माणसास संसगथ देणारा आहे. गधॅरसननं (१९०९) ह्याचं धनदान 
केल्यानंिर जावा, मधनला बेटावर अशा केसेस बऱ्याच आढळल्या. शवेटच्या अळी-अवस्र्ा शिंंजािीमध्ये 
(Snails) असल्यानं, असे Snails कचे्च (न धशजविा, अपक्व) िंाल्ल्यानं हा जंिरोग होिो. आिड्याचा दाह 
धन हगवण आदी लक्षणं धदसिाि. 
 

इिर जंिाचं्या बाबिीिील दक्षिा इर्ंही घेण ंआवश्यक. अपक्व शिंं न िंाण ंहे ओघानं आलंच. 
 
Gastrodiscus Hominis 
 

हा खहदुस्र्ानाि (आसामाि), चीन धन धब्रधटश धगनी ह्या िागािं आढळिो. ह्याच ं जीवनचक्र 
धििकंसं ज्ञाि नाही, परंिु शिंंाचंा वापर ह्याि जंि करिो. डुक्कर हा रोगसंग्राहक प्राणी आहे, असा 
धवश्वासाहथ पुरावा आहे. हा मोठ्या आिड्याि सापडिो. 
 
Paragonimus Westermani 
 

हा फुफ्फुसाचा जंि. चीन, फामोसा, जमथनी, जपान धन खहदुस्र्ानािील आसाम, बगंाल आधण 
मद्रासच्या िागाि सापडिो. 
 

फुफ्फुसाच्या ह्या जंिाची अंडी. िंोकल्यावर नाकाच्या स्त्रावािभन (आधण रंु्की धगळल्यावर पुन्हा 
धवष्ठेिभनदेिंील) बाहेर पडिाि. दोन िे काही आठवड्याचं्या काळाि त्याचंी पुढची वाढ सुरू होिे. पुढे शिंं 
व नंिर िंेकडे, Crayfish (ककथ वगीय प्राणी) ह्याचं्या शरीराि धन माशाचं्या श्वसनेस्न्द्रयाि आदी िागािं 
सापडिाि. 
 

असे दभधषि िंेकडे, Crayfish िंाल्ल्यावर अर्ािच ही बाधा जडिे. माणसाधशवाय वाघ, खसह, 
कुत्रा, माजंर, मंुगभस आदी अनेक मासंिक्षक प्राणी हे िंेकडे िंािाि, खकवा िंालच्या (दुबथल) प्राण्याला 
वरचे (सबल) प्राणी िंािाि, धन असा संसगथ कायम राहिो. माणसािंभन उत्सर्मजि होणाऱ्या अंड्याचा धन 
संसगाचा पुरवठा अधधक मोठा व धोक्याचा आहे. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

पॅरॅगोणनमस् िेस्िरमनाय िी जीिनरहािी 
 

फुफ्फुसािं राहणारा हा जंि असल्यानं श्वासोच्छ  वासास त्रास, िंोकला, लालसर (झालेल्या) 
नाधसकेिभन धचकट द्रव, रक्िाची उलटी,–धन हा सारा त्रास र्ोड्या श्रमानंिरच धदसभन येण ं ही लक्षणं 
स्वािाधवक आहेि. 
 

काही प्रसंगी रक्िाधिसरणाबरोबर मेंदभपयिंि हे जंि पोहोचिाि. म्हणभन लहान मुलािं असणाऱ्या 
अशा जंिाचं ंधनदान करिाना मेंदुदाह, उदकोष्ठ आदी रोगापंासभनची गफलि टाळायला हवी. 
 

कचे्च, अपक्व शिंं, धन कवचास्न्वि प्राणी न िंाण्यािच मोठा प्रधिबधं आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रुणिरणप्रय ‘णसस्िोसोम्स’ 
 

सवांि वैधशष्ट्यपभणथ आक्रमक िऱ्हा ह्या जािीची. त्यानंा संसगथ देण्यासाठी दभधषि अि, आहार असं 
हवचं असं नसिं. शरीराि प्रवशे करायला जिंमही नको असिे. प्रवशेद्वार नाही ना, ठीक िर; प्रवशेासाठी 
जिंम करून आि धशरण्याची उद्दाम व बेफाम वृत्ती ह्या जंिाची! 
 

नंिर रक्िाधिसरणाबरोबर िे जंि आिड्याच्या खकवा मभत्राशयाच्या रक्िवाधहन्यािं र्ाबंिाि. धिर्भन 
मादी अंडी सोडिे, िी धवष्ठेिभन (खकवा लघ्वीिभन) बाहेर पडिाि. ही अंडी ८० धदवसपयिंि जगभ शकिाि. ही 
अंडी शिंंाचा आसरा घेऊन अळी-अवस्रे्ि वाढिाि. शवेटची अळी-अवस्र्ा असिे. धद्वशािंाधंकि 
शपेटाच्या अळीची िी नव्या माणसासाठी वाटच पाहाि असिे पाण्यािभन धफरिाना! ह्या राहाटीस साधारण 
५ आठवड्याचंा कालावधी पुरेसा होिो. 
 

 
“णसस्िोसोम्स्” जॅपोणनकम् िी जीिनरहािी 



 

 

अनुक्रमणिका 

Schistosama Japanicum 
Schistosama Manasoni 
Schistosama Haematobium 

 
ह्या िीन प्रमुिं जािी असल्या िरी साऱ्याचंी उपधरधनर्मदष्ट अशीच जीवनराहाटी! 

 
जंिाच ंनाव आवश्यक शिंं शरीरािील वास्िव्य संबधंधि देश 
१. धस. जपॉधनकम् 
२. धस. मनॅ्सोनाय 
३. धस. धहमटॅोधबयम् 

ओ. नोसोफेराय् 
ओ. कॅ्विसी 
(१) बुधलनस् 
(२) बायोन्फायलेधरया 

आिड्याचे 
आिड्याचे 
मभत्राशय 

जपान, फामोसा 
चीन, आधिका 
इधजप्ि, आधिका 
मंुबई. 

 
त्याचं्या वाढीसाठी धसस्टोसोम्सना धवधशष्ट जािीचा शिंं हवा असिो, आधण गंमि ही की, िो 

धमळिोदेिंील. पधहले (१) व (२) हे आिड्याचे जंि, व धिसरा मभत्राशयाचा, ह्यावरून त्याचंी लक्षणमीमासंा 
लक्षाि येण्यासारिंी आहे. अळीच्या प्रवासानुसार— 
 

(१) अळी कािडीिभन आि धशरिाना; 
(२) यकृि व संलग्न वाधहन्यापंयिंि जािाना; 
(३) बाहेर पडिाना. 

 
अशा िीन प्रमुिं अवस्र्ापं्रमाण ंरोग्याि लक्षण ंधदसिाि, व बदलि असिाि. 
 

कािडीिभन धशरल्या जागी कधी कधी अगदी सभक्षम जिंम असिे, एवढंच. नंिर चार-पाच 
आठवड्यािं हगवण सुरू होिे. पोटाि दुिंिं, यकृि–प्लीहा ह्याचंी सभज, कमालीची अशक्ििा, धन 
जलोदर व मोठ्या झालेल्या पोटावरच्या रक्िवाधहन्या स्पष्ट अशा धदसभ लागिाि; अन् त्या जलोदराच्या 
रोग्याचे काड्याएवढे कृश हािपाय हे दृश्य फारच केधवलवाण ंधदसिं. धस. मनॅ्सोनायमुळं िर ‘मभळव्याध’ही 
होिे. 
 

धस. धहमटॅोधबयम् च्या लक्षणािं प्रामुख्यानं लघवीचा त्रास, रक्िधमधश्रि लालसर लघवी, ह्यासोबिच 
िाप, पाठदुिंी आदी त्रास असिोच. पुढं पुढं मभत्रमागाचा (Urethra) सभज वाढिे, धन गुप्ि रोगािंल्याप्रमाण ं
पभ वगैरे वाहिो. अशा अवस्रे्ि रोगी मृत्युमुिंी पडिो. ह्याच जंिानंी नेपोधलयनच्या धकत्येक सैधनकाचें बळी 
घेिलेि. ह्या जंिाच्या धनदानाच ंश्रेय ‘धबल्हासथ’ला (Bilharz) धदलं जािं. 
 

धनदान : लघवी धन धवष्ठेची अंड्यासाठीची परीक्षा. ह्याला संवदेनपरीक्षाही (क्षयाच्यासारिंी) आहे. 
 

उपचार : अँधटमनीसारिंी औषधं गुणकारी ठरिाि. 
 

प्रधिबधं : हा धवधवध मागांनी, धन एकाच वेळी ह्या धवधवध मागांनी करायला हवा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

(अ) सोनिंिाची धवल्हेवाट; 
 

(ब) शिंंाचंा नाश– रासायधनक पद्धिीनं, धन शिंंानंा िंाणाऱ्या काही धनरुपद्रवी जलजीवी 
प्राण्याचं्या िळ्याि सोडभन; 

 
(क) रोगप्रसाराधवषयी धशक्षण व माधहिी. 

 
सोनिंिाचा वापर बागायिीकडे होिो. अशा ज्ञाि-दभधषि िागािील सोनिंिाचा वापर होऊ नये. 

धशवाय नदी-नाल्याच्या पुराबरोबर हेच सोनिंि शहरापयिंि वाहाि येऊन ह्या संसगाची लाट त्या 
नदीबरोबर आल्यास नवल िे काय–? अशी घटना १९३१ मध्ये शाघंाय शहराि यागंत्से नदीच्या पुरानं 
घडलेली आहे. अमोधनयम नायरेट वापरल्यास सोनिंिािील अंडी मरिाि, असा पभवीच उल्लेिं केलेला 
आहे. सोनिंिाची धवल्हेवाट िक्कम मलवाधहकादं्वारा िर हवीच, परंिु िंेडुिानंाही र्ोड्या वैयस्क्िक 
स्वच्छिा धन सवयींची जाणीव द्यायला हवी. वाटेल धिर्ं, नदीधकनारी प्रािर्मवधी न करणं, दभधषि पाण्याि 
स्नान न करण,ं हे पयायानं साऱ्याचं्या धहिाच ंआहे; कारण शिंं जरी जंिाच्या जीवनचक्रािील एक दुवा 
असला िरी हे दुष्टचक्र माणसािंभन व माणसामुंळंच चालि राहिंय! 
 

शिंंाचा बदंोबस्ि आवश्यक नाही असं नाही, परंिु त्याबरोबर खकबहुना काकणिर जास्ि 
महत्त्वाच्या ह्या वैयस्क्िक सभचना म्हणभन सामाधजक धहिाच्या आहेि. 
 

वर उल्लेिं केल्याप्रमाण ंशिंंाचंा नाश— 
 

(अ) पाण्याि मोरचभद (Copper Sulphate) काही धवधशष्ट द्रावणाि वापरल्यानं करिा येिो. शिंं 
मारिािही; परंिु वाढत्या कालव्यामुंळं पाण्याि हे द्रावण कुठवर प्रिावशाली राहील हा प्रश्नच आहे. 
 

(ब) Cypridopsis Hart Wigi हे जलजीवी प्राणी Biomphalaria ह्या शिंंाला मारक ठरिाि! शिंं 
जाळ्यािही पकडिा येिाि. खकवा िळ्याच ंपाणी काढभन, आटवभन, िळं शुष्ट्क केल्यास शिंं नाहीसे होिील. 
 

पाण्याच्या साधिध्यानंच अंड्यािील जंि शिंंामध्ये, व शिंंामधले माणसाि येि असल्यानं, दभधषि 
पाण्याि काम करणाऱ्या िािशिेीच्या कामगारािं, होड्यावंरील माणसािं हे प्रमाण त्यामानानं अधधक 
असिं. 
 

मंुबईच्या आसपास ‘धस. धहमटॅोधबयम्’च्या संसगाची नोंद ‘गाडगीळ आधण शाह’ ह्यानंी घेिली आहे. 
िेव्हा ‘परदुःिं शीिल’ न समजिा आपणही ह्या संसगाची शक्यिा जवळची अशी लक्षाि घ्यायला हवी. 
 

[“Where... angeis fear to wade in.”] अर्ाि पाण्याशी संबधं अटळ आहे, परंिु (अ) पाणी दभधषि करायचं 
टाळण,ं धन (आ) दभधषि पाणी (मग िे पोहण्याचे िलाव, दुसरी काही डबकी, नाला, ओढे– काही असो), 
टाळण,ं त्यािील दोष टाळणं,– घालधवणं हे गुण िर आपल्या हािी आहेि ना! 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

Dicrocoelium Dendriticum 
 

हा िाल्याच्या आकाराचा धन यकृिजंिाच्या चक्रगिीनं जीवन व्यिीि करणारा जंि! मेंढ्या, हधरण 
आदी वनस्पधििक्षक प्राण्यािं, धन माणसािं युरोप, आधशयाि सापडिो. माणसािं िसं प्रमाण कमीच, परंिु 
िेही जास्ि संख्येनं जमथनी, इटली, िान्स, चीन ह्या प्रदेशािं सापडिं. 
 

शिंंापासभन अळ्याचंा एकधत्रि एक गंुिावळा– जणभ शिंं पुढं सरकिो िसा, मागं सोडला जािो, धन 
ह्या अळ्याचंा गुंिावळा िंाणाऱ्या काही जािींच्या मंुग्या (Fomica Fuska) िंाल्ल्यानं त्या त्या प्रमाणाि हा 
रोग उद्भविो. 
 

यकृि जंिाचं्यापेक्षा हानी कमी धन जीणथ रोगािील हगवण, पोटशभळ आदी (जंिरोगाची) लक्षण ं
इर्ंही आहेिच. 
 
Clonorchis Sinensis 
 

जरी प्रर्म कलकत्त्याि एका धचनी धमस्त्रीच्या िपासणीि (१८७५) मकॅ्कोधनल  ला हा जंि आढळला 
िरी चीन, फामोसा, जपान, कोधरया ह्या िागािं धवशषेेकरून हा धदसिो. शिंंापयिंिची वाढ यकृि-जंिाच्या 
सारिंीच, परंिु पुढं मोठ्या माशाि प्रवशेिाि. धन अशा माशाचं्या जवळजवळ चाळीसच्या वर जािी आहेि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

क्लोनोरणकस् सायनेस्न्सस् िी जीिनरहािी 
 

असे संसर्मगि मासे कच्चे, नुसिेच वाळलेले, अधथपक्व, िंारवलेले, असे िंाल्ल्यानं माणसास ह्या 
जंिाची व्याधी जडिे. असेच मासे, कुते्र–माजंरं ह्यानंी िंाल्ल्यावर त्याचं्या धवष्ठेिभन िी अंडी पुन्हा 
पाणवठ्याशी व शिंंापयिंि जािाि, धन दभधषि सोनिंिासारिंं हे चक्र सुरू असिं. 
 

एकेका माणसाि २०० िे २१,००० पयिंि जंि असभ शकिाि! व त्याचं्या संख्येनुसार रोगाची लक्षण ंव 
रोग्याची जीवन-मरणाची लक्षण ंदृग्गोचर होिाि. शाघंायमध्ये १९४९ मध्ये २०० िे ३०० ज्यभ धनवाधसिानंा ही 
व्याधी जडली होिी. कावीळ, पोटशभळ, िाप १०४° फॅ. पयिंि आदी लक्षण ंह्या रोगाि धदसलीि. 
 

माशाचंी चव धन आवड िंभप असली िरी कचे्च मासे िंाण ंअयोग्य, नव्हे िर धोक्याच ंआहे,– हे ह्या 
धन इिर जंिाचं्याही (Diphyll. Latum, etc.) बाबिींि जाणवलेच. 



 

 

अनुक्रमणिका 

Opisthorchis Felineus 
 

हा सैबेधरया, जपान, इंडोनेधशया धन खहदुस्र्ानाि सापडिो. 
 

शिंंाच्या धन माशाच्या साहाय्यानं माणसापयिंि येणारा हा जंि ‘पॅरगोधनयम् वसे्टरमनाय्’ सारिंाच 
आहे. 
 

मासा िंाल्ल्यानंिर, चार-साडेचार मधहन्यािं रोगलक्षण ंधदसभ लागिाि. काही शिकाचं्यावर जंि 
असल्यास लक्षण ंिीव्र स्वरूपाची असिाि. 
 

अपक्व मासा न िंाण ंहाच मोठा प्रधिबधं. 
 
Heterophyes Heterophyes 
 

हाही जंि माशादं्वाराच शरीरप्रवशे करिो. 
 

जपान, कोधरया, चीन, फामोसा, धफधलपाइन्स ह्या िागािं, येर्ील माणसािंंेरीज माजंर, कुते्र, 
कोल्हे धन इिर मत्स्यिक्षक प्राण्यािं हे जंि धदसिाि. 
 

☐ 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पट्टीकृमी रोग (TAPE-WORMS) 
 

Hymenolepsis nana 
 

ह्या चपया जंिाच ंधवशषे हे की, ह्याला दुय्यम प्राणी पोखशद्याची अशी गरज नाही. हा संसगथ उंदीर 
व घुशींि असिो, व ह्याचं्यापासभन माणसािं होण्याची शक्यिा नाही असं धनधििार्ानं कुणी धसद्ध केलं नाही. 
 

 

“हायमेनोलेस्प्सस् नाना”िी जीिनरहािी 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या देशाि हा संसगथ आढळिो. 
 

हा धवशषेेकरून लहान मुलाचंा जंि. मोठ्यािं प्रमाण कमी. एकाच घराि खकवा एकाच संस्रे्ि 
अनेकानंा दभधषि कपडे, अंघोळीच्या जागा, खकवा लहान मुलानंा स्विःचेच घाणेरडे हाि िोंडाि 
घालण्याच्या सवयीनं हा संसगथ आढळिो. 
 

उपिार : लहान मुलािं जंिधवरोधी व जंिनाशक औषधं, स्वच्छिेची धशकवण, धन उत्तम आहार. 
 
 
Sparganum Mansoni 
 

D. Latum च्याच जािीचा पट्टीकृमी. िशीच जीवनरहाटी असलेला, म्हणजे हा जंि Sperganum 
Mansoni! ‘मानसन्’ ह्या शास्त्रज्ञाचा उल्लेिं पुढंही येईल; त्याला प्रर्म हा जन्ि चीनमधील एका रोग्याि 
आढळला. 
 

संसगाचा प्रकार, पद्धिी एक असली िरी हा जंि नंिर केवळ आिड्यािच नाही र्ाबंि, कधी कधी 
डोळ्याशंजेारी खकवा डोळ्यािंच येऊन र्ाबंिो. डोळा सुजिो इिका की– रोग्याची दृष्टी जािे, िेव्हा हा 
दृष्टीस पडिो. कधी कधी फुफ्फुसािं, व मेंदभिही हा आढळिो. 
 

मासेच नव्हेि िर सरडे, बेडभक, Copepods साप आदी प्राणीही ह्याच्या नजरेिभन सुटि नाहीि. 
आपल्या देशाि असं िंाद्याि व िंाणारेही कमी, परंिु वरील प्राणी अपक्व न िंाण ंहे जाणिेपणाचं ठरेल. 
 

अपक्व माशाचं्याद्वारा येणाऱ्या जंि-व्याधीि एका महत्त्वाच्या जंिाला नाही धवसरिा यायच!ं 
 

हा जंि जरी पट्टीकृमी (Tapeworms) धविागाि समाधवष्ट असला िरी ह्या मत्स्य-संदिाि त्याचा 
उल्लेिं व माधहिी देण ंउधचि ठरेल. 
 

Diphyllobothrium Latum त्याच ं नाव! इटली, स्स्वत्झलिंड, जमथनी, रुमाधनया, सैबेधरया आदी 
देशािं सापडिो. 
 

ह्याची लाबंी ३ िे १० मीटर असिे. रोगी माणसाच्या धवष्ठेिभन बाहेर पडलेली अंडी २४ िासािंच 
दुसऱ्या Copepods मध्ये जािाि,– ज्यानंा िंािाि मासे! २० िे २१ प्रकारच्या ज्या स्वच्छ जलधनवासी 
माशामंध्ये ह्या जंिाची अळी-अवस्र्ा धदसभन आली आहे, त्याि इल, सामन, राउट, पाईक, पचथ हे 
मुख्यत्वेकरून होि. हे सारे मासे नदीच्या मुिंाशी धन नदीप्रवाहाि राहणारे! 
 

माणसाि अपक्व मासा िंाल्ल्यानं हा संसगथ होिो. साधारण ५ िे ६ आठवड्यािं ह्याची अंडी त्याच्या 
मलोत्सजथनाि धदसभन येिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
“डायणिलोब्राणथयम् लॅिम्”िी जीिनरहािी 

 
माणसाधशवाय कुत्र्याि, डुकराि, मंुगसाि हे जंि धदसि असले िरी माणसामुळंच माणसाि हा 

संसगथ सुरू असिो. माशाि (शवेटची) अळी-अवस्र्ा असिाना मासे शीिावस्रे्ि परदेशी पाठधवल्यावर 
धिर्ंही हा संसगथ (पभवी नसल्यास) नव्यानं सुरू होईल हे नव्यानं सागंण ंनकोच. 
 

जंिाचं्या संख्येवर धन त्याच्या लाबंीवर दुिंण्याची िीव्रिा अवलंबभन असिे. कधी कधी सारा जंिच 
बाहेर पडिो, िर कधी कधी धकत्येक वषिं िो शरीराि राहिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

धवशषे लक्षणं म्हणजे पोटशभळ धन रक्िक्षय. रक्िक्षय हा प्रिावी पधरणाम आहे. स्विःच स्विःला ह्या 
जंिाचा संसगथ करवभन घेऊन ‘टारासोव्ह’नं बधघिली िी लक्षण ंहीच,– कमालीची अशक्ििा, वजनाि घट, 
धन पोटशभळ! 
 

Oleo Resin. Oil of Chenopodium आदी औषधं आहेि. 
 

परंिु मासे पभणथिया धशजवभन खकवा –१०° िे –२०° सेंधट. िपमानास ४८ िासपयिंि ‘डीप िीज’मध्ये 
ठेवलेले असले िरच िंाण्याि याव.े स्वयंपाक सुरू असिानाच पदार्थ चधवष्ट झाला की नाही हे बघण्यास 
उिावीळ झालाि िर माशाच्या ह्या पदार्ापासभन D. Latum ला शरीराि धशरायला सहज परवाना न 
कळिच धमळेल. ज्यभ धस्त्रयािं ह्या कारणानं ही जन्िव्याधी आढळलीय. 

िेव्हा प्रधिबधंासाठी माशाचे काटे जपायचे, िसे कच्चे मासे, अपक्व मासे न िंाणं हेही काटेकोरपण ं
जपायला हव.ं 
 

‘जळावीण जैसी मासोळी’ असभ शकि नाही, िसंच ‘जन्िावीण मासोळी’ नसेलही असं समजण्याि 
धोका कुठलाच नाही. उलट, असं न समजलं– वागलं िरच धोका आहे. 
 

माशापासभन येणाऱ्या जंिाचंी ही यादी : 
 

(1) Diphyliobothrium latum } पट्टीकृमी 
(2) Sparaganum mansoni 
(3) Paragonimus westermani 

} चपटे कृमी 
(4) Clonorchis sinensis 
(5) Ophisthorehis felinus 
(6) Heterophyes heterophyes. 
 
िराह-मांस कृमी (Taenia Solium) 
 

हा धहप्पोकॅ्रधटसपासभनचा जंि! धनधिि नामाधिधान झालं नव्हिं, एवढच.ं २–७ मीटर लाबंीचा. 
सवथदभर सापडिो. 
 

माणसाच्या धवष्ठेिभन अंडी बाहेर पडल्यावर िी धकत्येक आठवडे रोगक्षम असिाि. डुकरानंी (धन 
पुन्हा माणसानं) िंाल्ल्यावर त्याच्या पोटािभन, आिड्यािभन मासंल िागाि गेल्यावर िी वाढिाि. अळी-
अवस्रे्ि येण्यास दोन मधहने िरी लागिाि. अशा अळीयुक्ि मासंास “measly pork” असं संबोधधिाि. न 
धशजवलेल्या अशा सभकर-मासंाशनानं माणसास हा संसगथ होिो. एका वळेी एक खकवा अधधकही (५–२५) 
असभ शकिाि; आिड्याि पुढं वाढ जंिरूपाि होिे. दभधषि अिपाण्याद्वारा एका व्यक्िीि अनेक हजार 
जंिाचं्या अळ्या असभ शकिाि. २०–२५ वषिंपयिंिही हा आिड्याि राहभ शकिो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
“णिणनया सोणलयम”िी जीिनरहािी 

 
आिड्याच्या जंिानं अधिसार, खकवा अवष्टंि, खकवा आळी-पाळीनं दोन्हीही, डोकंदुिंी, उलया 

आदी जंिरोगाची लक्षणं असिाि. स्विःच्याच खकवा अन्यर्ा आलेल्या संसगाचे पधरणाम दभरगामी असिाि; 
कारण अळ्या ह्या आिड्यापुरत्याच मयाधदि न राहिा डोळे, मासंल िाग, यकृि, फुफ्फुस, आदी िागािं, 
एवढंच नव्हे िर मेंदभपयिंिही पोहोचधविाि. अन् काही शास्त्रज्ञाचं ं(Dixona) िर असं मि आहे की, अपस्मार 
आदी रोगाधंवषयी घराण्याचा पभवेधिहास नसल्यास ह्या संसगाची शकंा जरूर घ्यावी. मेंदभच्या धठकाणी 
असल्यास— 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(१) Euphoria, धन 
 

(२) धिसऱ्या व सहाव्या (Cranial Nerve) चा ऱ्हास; धन ही लक्षणं वाढत्या प्रमाणाि िीव्र 
झाल्यास मृत्यभ. 

 
सभक्षमदशथकािभन धदसभन येणारी अंडी धन अळ्याचंी परीक्षा ह्या धनदानास उपयोगी ठरिाि. 

 
औषधोपचार धन शल्यकमथ काही वळेी (योग्य वेळी केलेलीच) उपयोगी ठरिाि, परंिु— 

 
(१) अपक्व सभकर-मासं न िंाणं, –२०° सेंखट.ला ठेवलेलं खकवा ६५·५° सेंधट.ला धशजवलेलं 

असं अि िंाणं हे महत्त्वाच ंआहे. 
 

(२) मासं िपासणी कसोशीची हवी. 
 

(३) वराह-मासं-कृमी धन गोमासं-कृमी, दोनही एकाच वळेी, एकाच व्यक्िीि असभ शकिील. 
 
Taenia Saginata 
 

हा T. Solium च्या जािीचाच. दोघाचंी अंडी सारिंीच. दोघाचंी जीवन-गार्ा िशी सारिंीच; 
फरक महत्त्वाचा एवढाच की, हा गोमासंािभन संसगथ देणारा कृमी! हाही फार पभवीपासभन ज्ञाि आहे. िसा 
सवथत्र हा संसगथ धदसभन येिो, परंिु मुस्स्लम जमािीि अधधक. धन िे उघडच आहे;– धवशषेिः इर्ोधपया, 
मेस्क्सको ह्या देशािं! 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

णिणनया सेणजनेिािी जीिनरहािी 
 

माणभस हा मुख्य पोषक. ह्याच्या धवष्ठेद्वारा जी अंडी बाहेर पडिाि, त्यामुळं (मलप्रवाहामुळं) चराऊ 
कुरणंही दभधषि होिाि. बाहेर अंडी सहा आठवडे िरी रोगक्षम अवस्रे्ि जगभ शकिाि. (द्रवीिभि िंिाि िर 
अधधक काळही.) 

 
गाई, लामा, म्हशी, धजराफ ह्यानंी ही अंडी िंाल्ल्यास संसगथ होिो; परंिु धवशषेिः गोमासंािभनच हे 

चक्र सुरू असिं. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१२ िे १५ मीटरचा हा कृमी “एकेकम् अप्यनर्ाय ।” असिो. कधी कधी िर डझनिर असिाि. मग 
नानाधवध लक्षणसंघ धदसणारच. जरी िंभप िभक वाटिे, रोगी िंभप िंािो िरी रोग्याच ंिंाद्य हा जंिच िंाि 
असल्यानं अशक्ििा, वजनाि घट हे ओघानं आलंच! 
 

आिड्याच्या धवकाराि जंिाचंी हगवण धन क्वधचि आिड्यािर पसरून आिडीधनरोधन करून 
Appendicitis सारिंं दुिंणं देिो. Eosinophilia ५–५५ टक्क्यापंयिंि वाढिो. 
 

मेंदभिील धवकाराि अपस्मारादी लक्षणे. 
 

धनदान : हे जंिभ साधारण मनगटी घड्याळाच्या सािंळीसारिंे असिाि. प्रत्येक जननिंंडािील 
गिाशयाच्या िंादं्या ह्याच्या १५ असिाि, िर वराहकृमीच्या (T. Solinm) ९ असिाि. 
 

प्रधिबधं : 
 

(१) गोमासं धशजवभन िंाव.ं 
 

(२) क्षयरोगाि धन रक्िक्षयाि (Anaemia) मासं िंाण्याच्या आधी हा धोका लक्षाि घ्यावा. 
(अपक्व मासं िंाऊ नये.) 

 
(३) ज्ञाि दभधषि िागािील कुरणाि गाईचे कळप चरायला सोडभ  नयेि. 

 
Dipylidium Caninum 
 

हा कुत्र्या–माजंराचंा जंि! ह्याची अंडी सुकल्या धवष्ठेबरोबर कुत्र्याच्या शरीराि असिाि, धन 
कुत्र्याच्या व माणसाच्या धपसवा (cteon canis) ही अंडी धगळिाि. नंिर ह्या धपसवाचं्या आिड्यािं पुढल्या 
अळी-अवस्र्ा वाढिाि. कधीकधी ह्या वाढीनंच काही धपसवा मरिाि, िरी ज्या जीधवि असिाि अशापंैकी 
काही धपसवा कुत्र्याशंी िंेळिाना, त्यानंा लाडानं र्ापटिाना, गोंजारिाना, नकळिपण ंलहान मुलाचं्या 
हािावर येिाि, धन त्या पोटाि जािाि. अशा अळीयुक्ि धपसवा पोटाि गेल्यावर ही व्याधी जडिे. 
 

धवशषेत्व ेचीन, धफधलपाइन्स, अजेस्न्टना ह्या देशािं धन त्यािंील लहान मुलािं ही व्याधी अधधक 
प्रमाणाि धदसभन येिे. 
 

प्रधिबधं : 
 

(१) कुत्र्यानंा जंिनाशक औषध वेळोवळेी धदल्यास ह्याच ंमभळच नाहीसं होईल. 
 

(२) लहान मुलानंा जंिबाधेची शक्यिा पटवभन देण.ं 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

(३) संध्याकाळच्या िेंळानंिर मुलं घरी आलीि की हािपाय धुऊन देवाला नमस्कार करायला 
सागंण्याच्या पद्धिीि, मला वाटिं, हाही स्वच्छिेचा मुद्दा अनायासेच साधला जािो. “शुि ं करोधि”च्या 
दीपप्रकाशाि हाही ज्ञानदीप लावि गेल्यास बालकाचं्या प्रकृिीि जंिबाधा व्हायच ंधििकंच टळेल. ‘मुलं ही 
देवाघरची फुलं’, परंिु फुलं िजेलदार हवीि, गंध–मकरंदयुक्ि हवीि,– म्लान, मलभल नकोि. ह्यासाठी 
बालसंगोपनाि ही धवज्ञानाची एक ‘शुिम्’ करणारी धशकवण! 
 
Echinococcus Granulosus (Hydatid cyst.) 
 

इर्ं मुख्य पोखशदा कुत्रा आहे. हा जंि लाबंीि धकिी असेल? फक्ि ३–४ धमधलमीटर; पण एवढ्या 
लहानशा लाबंीनंही त्यानं जगाला वढेलंय िंरं! दधक्षण ऑस्रेधलया, न्यभझीलंड, आधिका, दधक्षण अमेधरका, 
जपान, चीन, लेबानॉन हे देश प्रमुिं होि; आधण खहदुस्र्ानािदेिंील ह्याच्या ‘केसेस’ साि वषथ वयाच्या 
वरच्या वयाि अधधक; म्हणभन मेंढीपालनाच्या देशाि आधण युराग्वे, धचली, ब्राझील, अजेस्न्टना ह्या देशािं हे 
प्रमाण अधधक धदसभन येिं. पंजाबाि १९३८ ची टके्कवारी ९० टके्क गायीि, धन २८ टके्क कुत्र्यािं– अशी होिी. 
 

साध्या चार जननिंंडाच्या जंिाची अंडी कुत्र्याच्या धवष्ठेिभन बाहेर पडिाि, िी दुय्यम पोखशदे– 
म्हणजे गाई, शळे्यामेंढ्या, डुक्कर धन माणभस— ह्याचं्या शरीराि, आंिड्यािं धन आंिड्याच्या 
रक्िवाधहन्यािंभन अन्य अनेक अवयवािं माणसािं मुख्यत्वकेरून यकृि ७० टके्क, फुफ्फुसाि साधारणिः 
मधहन्यािराि उदकोष्ठ वाढिाि. (एक कोष्ठ धन पुढं चारपाच मधहन्यािं त्यािच बारके बारके कोष्ठ, एकाच 
गोलाि,– ह्यालाच उदकोष्ठ म्हणिाि.) 
 

हे उदकोष्ठ ज्या ज्या िागावर वाढलेि, त्या त्या िागाच्या कायथ व महत्त्वावर लक्षण ं अवलंबभन 
असिाि. कधी कधी काही वषथपयिंि ही लक्षण ं धदसि नाहीि, िर कधी हाडाि वाढल्यानं हाडं धठसभळ 
होऊन अस्स्र्िगं सहजासहजी होिाि; फुफ्फुसािं असलं, व फुटलं िर– कफावाटे नाहीसं िरी होिं, 
नाही िर माणभस गुदमरिो,– मरिोदेिंील! मेंदभच्या व हृदयपटलाच्या जागी असलं िरी धजवाला धोका 
आहेच. 
 

माणसािल्या उदकोष्ठानंा बाहेर पडायला जागा नसिे, मग हे चक्र सुरू राहिं िरी कसं? 
 

गायी, मेंढ्या, शळे्या ह्याच्यािंेरीज ह्याची अंडी, माकड, उंट, हधरण, धजराफ, झेब्रा, कागंारू 
धचत्ता, माजंर ससे, धगधनधपग्स आदी अनेक प्राण्यािंही वाढिाि. धन ह्या प्राण्यानंा ह्या उदकोष्ठानंी मृत्यभ 
झाल्यावर ह्याचं्या शरीरावर पुन्हा कोल्हेकुते्र झडप घालिाि. धन ह्या संसर्मगि कोल्ह्या कुत्र्याचं्या धवष्टेिभन 
अंडी बाहेर पडिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
इकायनोकीकस् गॅ्रन्युलोलस् िी जीिनरहािी 

 
धनदान : (१) क्ष-धकरण परीक्षा, 

(२) Hydatid thrill. 
उपचार : शल्यकमथ. उदकोष्ठ न फुटिा काढायला हव.ं मेंदभजवळील उदकोष्ठही यशस्वीपण ं

काढल्याची नोंद आहे. अर्ाि उदकोष्ठाची जागा, धनदान व धनधििी धन शल्यकमाच ं
कौशल्य िसं हव!ं 

प्रधिबधं : (१) दभधषि शळे्या, मेंढ्या, गायी आदींची आिडी इत्यादी कुत्र्यापयिंि न जाऊ देिा 
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अशा मृि जनावराचंी (अ) िंोल िंड्याड्याि पुरून, (आ) जाळभन धवल्हेवाट लावण.ं 
(२) कुत्र्याला जंिुनाशक औषधी वारंवार देण.ं 
(३) कुत्र्याला लाडानं गोंजारणं, जेविाना जवळ घेऊन बसणं, झोपिाना 
स्विःच्याच गादीवर झोपधवण ंहे शक्य िो टाळाव.ं पे्रमाच्या पोटी हे नच जमल्यास, 
जेवण्यापभवी खकवा काहीही िंाण्याआधी हाि स्वच्छ धुण ंआवश्यक आहे. लहान 
वयािच मुलानंा अस्वच्छ सवयी लागभ न देण ं इकडे मोठ्यानंी लक्ष पुरधवण ंजरूर 
आहे. 

 
☐  
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गोलाकार जंि (TRICHINELLA SPIRALIS) 
 

आजच्या युगाि मासंाशन ही एक धनत्यिा झाली आहे. सुधारलेल्या जगाच ं (प्रकृिी) 
सुधारण्यासाठीच िे एक लक्षण झालं आहे. म्हणभनच मासंािभन अपाय करणाऱ्या जंिापंैकी Tri. Spiralis हा 
एक महत्त्वाचा जंि दृधष्टआड करिा नाही यायचा! 
 

ह्या चक्राकार जंिानं, आपल्या गोलाईि साऱ्या परृ्थवी-गोलाला वढेभन धरलंय! प्रमाण जागोजागी 
बदलिं आहे. पौवात्यापेक्षा पाधिमात्य देशािं हे प्रमाण अधधक आहे. अमेधरका, स्वीडन, इंग्लंड, ह्या िागािं 
िर सार्ीच आल्या होत्या. अमेधरकेि १२ िे ३० टक्क्यापंयिंि संसगाच ं प्रमाण आहे. १९३० नंिर इर्ंही 
कमीअधधक िीव्रिेचा सार्ीचा जोर होिा (१९५४–५५). 
 

डुकराच्या मासंाि ह्याच्या कोषस्र् अळी-अवस्र्ा असिाि. अशा दभधषि अपक्व मासंाशनाि ह्या 
अळ्या कोषािभन बाहेर पडिाि. २४ िासानंंिर नर-मादी संयोग होिो धन माद्या अळ्या बाहेर सोडिे. ह्या 
अळ्या रक्िवाधहन्यािंभन हृदयापयिंि, धन नंिर डोळे, बरगड्याचें स्नायभ, माडंी, जीि, श्वासपटल, आदी 
मासंल िागािं येऊन र्ाबंिाि. ह्या प्रवासास ६ िे १४ आठवडे लागिाि. धजर्ं अळ्या येिाि िो िाग 
सुजिो, calcification ही होिं, धन त्या त्या अवयवाच्या महत्त्वानुसार रोग्यास कमीअधधक त्रास होिो. 
(अळ्या शरीरािभन प्रवास करिेवेळी िाप, संधधवािासारख्या वदेना, Eosinophilia ३०–३५ टके्क, धन क्वधचि 
धवषरक्ििा आदी लक्षण ं धदसिाि.) अळ्या त्या त्या िागाि स्स्र्रावल्यावर िाबडिोब लक्षण ं धदसावीि 
असंही नाही. एका रोग्याि अपस्मारासारिंी लक्षण ं अळी कोषस्र् झाल्यावर जवळ जवळ दहा वषांनी 
नजरेि आली! 
 

काही सौम्य प्रमाणाच्या संसगाि िर मोठ्या कालावधीि काही लक्षण ं धदसि नाहीि. अन् ह्या 
जंिरोगाच ंधवशषे दुदैव हे की, ह्याची अंडी मलमभत्राद्वारा काही बाहेर पडि नाहीि. िेव्हा ह्या रीिीनं धनदान 
िर होि नाहीच, परंिु ह्या रोगाची शकंा घ्यावी अशीही वळे येि नाही. 
 

ह्याचं्या धनदानासाठी— 
 

(१) रोग्याचा पभवेधिहास– अपक्व मासंाशनाचा. 
 

(२) अगदी चुकभ नच, क्वधचि– अळ्याच्या शरीरान्िगथि प्रवासाि त्या मज्जाजल, रक्ि, आईच्या 
दुधािभन खकवा धवष्ठेिभन अळ्या धदसल्याच िर... परंिु अळ्यादेिंील अशा सहसा चुकि 
नाहीि. 

 
(३) संवदेनपरीक्षा; धन इिर प्रायोधगक परीक्षा. 

 
उपचार : िंरं म्हणजे, धनधिि उपचार असा नाही. लक्षणपरत्व ेउपचार करणं एवढंच! 

 
प्रधिबधं : हाच महत्त्वाचा उपचार. ह्याचं चक्र मोठं गुंिागुंिीच ंआहे. दभधषि वराहमासंद्वारा माणसं 

संसर्मगि होिाि, िशी पाकगृहािील उस्च्छष्ट अिावर िाव मारणारे उंदीर, घुशी ह्याचं्या 
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िावडीि सापडिाि. उंदरावर जगणाऱ्या माजंरािही हा संसगथ होऊ शकिो. धशवाय 
जंगली अस्वलं, कोल्हे, ओपोसम्, रक्कभ न आदी प्राण्यािंही हा संसगथ होऊ शकिो. 

 
परंिु माणसाच्या व्याधीस प्रामुख्यानं कारणीिभि म्हणजे डुक्कर, क्वधचि अस्वलाच ंमासं, धन उंदीर–

घुशी हेच होि! 
 

 
“रायणकनेला स्पायरॅणलस्”िी जीिनरहािी 
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Ancylostoma Braziliense 
 

ब्राझीलमधभन धलशुआधनया धन इिर रोग धमळालेि, त्याला जोड म्हणभन हा एक जंिही! हा प्रर्म 
गवसला ब्राझीलमध्ये; िरी गवसिो सवथ उष्ट्ण कधटबधंीय सवथ देशािं,– आपल्या देशािही! चहाच्या मळ्यािं 
अनवाणी काम करणाऱ्या धन सागरधकनाऱ्यालगिच्या कमथचाऱ्यािं ह्याचं प्रमाण अधधक आहे. 
 

ह्याच्या दोन उपजािी : (१) माणसाची, (२) कुत्र्या-माजंराची. कुत्र्या-माजंराच्या जािीच्या 
जंिाचंी अंडी त्याचं्या धवष्ठेिभन बाहेर पडल्यावर, िपमानानुसार त्याचं्या अळी-अवस्र्ा होिाि. ह्या अळ्या 
हािापायाची ओलसर कािडी िेदभन कािडीि धशरिाि, धन त्वचेच्या सप्ि-स्िराचं्या ियुारािभन [त्ििेिे 

histologically साि स्िर ज्ञाि आहेि.] कािडीच्या अच्छादनािंाली धफरि असिाि. 
 

जसजसा जंि काही (सेंधटमीटर) अंिर पुढं सरकिो, िसिसा िो त्याची दुःिंद आठवण मागं 
ठेविो. लालसर जागा, िंाज येणारी, पसरणारी, धन जीवाणुसंसगानं दभधषि होणारी जिंम! कािडीस 
अनेक नागमोडी िडे जािाि,– धवशषेिः हािापायाच्या त्वचेवर हे दृश्य अधधक. 
 

प्रधिबधं : (१) कुत्र्या-माजंराचं ंजंिधनवारण. 
(२) कािडी Ethyl alcohol नं बधधर करणं. 

 
Capillaria Hepiatica 
 

उंदीर धन िज्जािीय प्राण्याचंा हा संसगथ कुत्रा, खचपाझी ह्यािंही आढळिो. ह्याच ं धप्रय धनवासस्र्ान 
म्हणजे यकृि! त्यािच त्याची अंडी असिाि. अशा दभधषि यकृिाचा अिाि समावशे असल्यास हा जंि 
आपल्या जाचक अस्स्ित्वाची जाणीव देिो. 
 

अशा केसेस खहदुस्र्ानाि झाल्या आहेि. ह्या रोगाच ंधनदान धब्रधटश सैधनकािं (१९२८ ि) झालं; धन 
माणसाच्या संसगाची िंात्री पटधवली गेली. 
 

यकृिदाहानं होणारी सवथ लक्षण ंह्याि असिाि. 
धनदानासाठी यकृिाची जीवैक्षा (Biopsy) करावी लागिे. 
उपचार िंात्रीचे नाहीि. 
अपक्व यकृि न िंाणं हे प्रधिबधंक. 

 
Dioctophyme Renale 
 

कुत्रा, लाडंगा, बलै, घोडा, माजंर आदी जवळजवळ सवथ सस्िन प्राण्यािं हा रोग आढळिो. 
अमेधरकेि धन चीनमध्येही ह्याच ं अस्स्ित्व आहे. ह्याचं जीवनचक्र फार गुंिागुंिीच ं धन कालावधीच ंआहे. 
अंड्यािभन पभणावस्रे्ि येण्यास जवळजवळ दोन वषिं लागिाि. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

लघ्वीिभन जी अंडी बाहेर पडिाि, िी पाच वषिं िग धरून राहभ शकिाि. Crayfish च्या अंगावर 
असणाऱ्या धपसवाचं्या आंिड्यािं त्याचं्या पधहल्या अळ्या ियार होिाि; नंिर जळवाचं्या (Leeches) 
मासंाि दुसरी, नंिर एका जािीच्या (Bull-headed fish) माशािं धिसरी अळी-अवस्र्ा—धन ही अळी 
कोषस्र् होिे. धन असा अळी असलेला दभधषि मासा िंाल्ल्यानं जंिसंसगथ होिो. नर लहान (१४ िे २० सें. 
मी.) िर मादी १०० सें. मी. एवढी मोठी असिे. मभत्रखपडाि जंि स्र्ाधयक असल्यानं सारं मभत्रखपड 
पोिंरल्यासारिंं होिं. लघ्वी रक्िाधंकि होिे, धन त्यािभन अंडी बाहेर पडिाि. जंिही बाहेर पडभ  पाहिाि. 
िेव्हा िीव्र वदेना होिाि. रोगाची अिेंर म्हणजे रोग्याचीही अिेंर ठरिे. 
 
शंख णन Cyclops गोिीड णन णलखा उिा झुरळ ढेकूि डास ि माशी णपसिा 

नारू पषृत्-ज्वर टायफस चपया जंिाचंा रोग चॅगस् चा रोग मलेधरया प्लेग 
डायधफलो. लेटम् चा जंि क्यभ-ज्वर चपया जंिाचंा रोग उंदरापंासभनचा  हत्ती-रोग जंिरोग 
 युलारेधमया    पीिज्वर  
 टायफस    डेंग्यभ  
 धरकेट धशयाच्या देवी    युलारामेयी  
     सुषुप्िी रोग  
     जंिरोग  

 
उपचार : शल्यकमथ. 
प्रधिबधं : मासा धशजवभनच िंाण.ं 

 
Gnathostomo Spinigerum 
 

हा जंि कुत्रा, माजंर, वाघ आदी प्राण्याचंा. अंडी धदल्यानंिर आठवड्याच्या आि पधहली अळी-
अवस्र्ा पभणथ होिे. १०–१४ धदवसािं एका शिंंाच्या जािीि दुसरी अळी-अवस्र्ा संपिे. अशा िंेकडे धन 
शिंंजािीला मासा, बेडभक खकवा साप िंािो; खकवा अशा दभधषि माशास दुसरा मोठा मासा िंािो. हा 
मासाही जंिवाहक ठरिो. असा मासा माणसाच्या िंाद्यािाि अिाधविपण ंआल्यास संसगथ सुरू होिो सहा-
साि मधहन्यािं! 
 

जंिामुळं कािडीवर सभज धदसिे. कधी गळभ (Abscess) खकवा टणक गाठीच्या रूपाि. कािडीच्या 
आिील स्िरामध्ये ह्याचे पधरणाम धदसिाि. क्वधचि हा शरीरान्िगथि अवयवािही धदसिो. कधीकधी 
डोळ्यापंयिंिही मजल जािे. 
 

असा हा जंि चीन, जपान, िारि, पॅलेस्टाइन, र्ायलँड आदी देशािं सापडिो. र्ायलँडमध्ये ह्याचं 
प्रमाण अधधक आहे. 
 

अपक्व मासा न िंाण ंहा प्रधिबधं महत्त्वाचा. 
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Metasspongylus Apri 
 

हा फुफ्फुसाचा जंि असला िरी अंडी कफाद्वारा पुन्हा धगळली जाऊन धवष्ठेिभनच बाहेर पडिाि. 
पधहली अळी-अवस्र्ा साधारण िीन मधहने जीधवि राहभ  शकिे; िरी मधल्या काळािच धिला गाडुंळासारिंा 
(Earthworm) प्राणी पुढील दोन अळी-अवस्र्ाचं्या वाढीस आवश्यक असिो. ज्या अवस्र्ा जवळजवळ 
बारा धदवसािं पार पडिाि असा गाडंभळ डुकरानं िंाल्ल्यास त्याच्या फुफ्फुसाि जंि जाऊन फुफ्फुसदाहादी 
लक्षण ंधदसिाि. 
 

डुकराच्या धवष्ठेनं बरबटलेले हाि हे लोण घरी आणिाि. 
 

िरीही हा जंिसंसगथ माणसाि फारच कमी प्रमाणाि आहे. धजर्ं आहे धिर्ं ह्या ना त्या दृष्टीनं 
डुकराच्या धंद्याशी संबधं आल्याची (असल्याची) हकीगि आहे. 
 

रोगी डुकरास वगेळं काढण ंधन स्विःची स्वच्छिा हेच प्रधिबधंक उपाय. 
Toxocara Cati / camis 
 

हे अनुक्रमे माजंराचे कुत्र्याचे जंि. िौलधनक दृष्ट्या कुत्र्या-माजंरािं सौम्य हगवणीपलीकडे काही 
लक्षणं नसिाि– परंिु माणसािं, धवशषेिः लहान मुलािं हा संसगथ फारच िीव्र स्वरूपाचा ठरिो. रोगी 
कुत्री, माजंरं त्याचं्या धवष्ठेिभन अंडी बाहेर टाकीि असिाि; धन सारं अंगण (घरही) ह्या अंड्यानंी दभधषि 
असिं. मुलाचं्या मािी िंाण्याच्या सवयीनं पोटाि ही अंडी गेली की अंड्यािंभन अळ्या ज्या ियार होिाि त्या 
रक्िप्रवाहाबरोबर धफरिा धफरिा यकृि, डोळे, मभत्रखपड, फुफ्फभ स, मेंदभ अशा धठकाणी अडल्या जािाि. 
 

संबधंधि अवयवदाहामुळं होणारी लक्षणं धन धशवाय ‘इओधसनोधफधलया’, दमा, ज्वर आदी लक्षणं 
असिाि. 
 

प्रधिसंघाि (अ) कुत्र्या–माजंरानंा जंिघ्न औषधी देणं. (आ) मुलानंा मािी िंाण्यापासभन परावृत्त 
करणं हे महत्त्वाचं! 
 
Tryco. Columbi Formis 
 

हा जंि वनस्पधिजीवी प्राण्यािं नेहमी आढळिो. खहदुस्र्ानाि, आसामाि, ह्याच ं अस्स्ित्व 
आधधक्यानं आहे. लहान आिड्याि असणाऱ्या मादीनं टाकलेली अंडी धवष्ठेिभन बाहेर पडल्यावर त्याचं्या 
िीन अळी-अवस्र्ानंंिर शवेटची रोगक्षम अळी-अवस्र्ा धहरव्या पाल्या-पाचोळ्यावर लपभन असिाि. अळ्या 
कािडीवाटे अगदी क्वधचिच शरीराि जािाि; कारण मुख्य रोगप्रसाराची पद्धि अिाशनाद्वारा! 
 

शळे्या–मेंढ्या–गायींि अळ्यानंी असा प्रवशे केल्यावर आिड्याि िे काही धदवसािंच वाढिाि, धन 
नराशी संयोग झालेल्या माद्या पुन्हा अंडी घालायला सुरुवाि करिाि. ह्या अधवरि चक्रानंिर िुंद्द माणसािं 
प्रत्यक्ष संबंध नाही हे मान्य असभनही जनावराचं्या धवष्ठेपासभन हा संसगथ पालेिाज्यावंर कायमचाच असल्यानं, 
अशा िाज्या, वनस्पिी, कच्च्या, न धशजिा, न धशजधविा िंाल्ल्यानं माणसािंही हा रोग संिविो. 
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म्हणभन जनावरािंच ह्या रोगास पायबदं घालण ंहा रोगधनमभथलनाचा पाया ठरेल. 
 
णजव्हाजंि [जरी जंि म्हटला िरी हा संधधपादवगाि अंििभथि केला जािो.] (Linguatula Serrata) 
 

ईश्वराची महिी गािा गािा जीि धर्टी पडिे म्हणिाि; जंिाची गार्ा वाचिाना जंिच धजिेि 
अडकल्याचं म्हटलं िर (Linguatula Serrata) हा जंि एक िक्कम पुरावा आहे. 
 

टॉस्न्सल्स धन धजिेच्या मुळाशी त्याच्या दािासंारख्या दोन उपागंानंी आपलं आसन अचल करिो. 
मादीची अंडी नाधसकेिभन कफश्लेष्ट्माद्वारा बाहेर पडिाि. ह्या अंड्याची अळी-अवस्र्ा साप आदी सरपटत्या 
प्राण्यािं पुरी होऊन त्याच्याच यकृिादी अवयवािं िे धकत्येक धदवस जीधवि असिाि. असा अपक्व, अधथपक्व 
साप िंाल्ल्यास त्यािील कोषस्र् अळ्या फुफ्फुसाि जाऊन फुफ्फुसदाह देिाि खकवा आंिड्याि जागा 
अडवभन पोटशभळ धनमाण करिाि. एका नायजेधरयन स्त्रीचा मृत्यभ असाच झाला. 
 

ह्याच ंप्रमाण काईल (Chile) िागाि ४ टके्क िर आधिकेि ५ टके्क; धशवाय मलाया, जावा, चीन धन 
आपल्या देशािही ह्या जंिाचे रोगी आढळलेि. 
 

कुत्र्याच्या जंिाचं ंधनमभथलन हाच अर्ाि प्रधिबधंाचा मागथ. 
 
Loa-Loa 
 

‘धसस्टोसोम्स’, ‘सुषुप्िी रोग’ आदी रोगाबंरोबर आधिकेिभन आणिंी एक धदसभन येणारा जंिरोग! 
डोळ्यानंा जंि धदसिाि, परंिु डोळ्यािंभनही जन्ि धदसाविे हे कानानंा धवधचत्र वाटिं. परंिु या धवधचत्र 
वास्िविेधवषयी “You can always expect something new from Africa” असा धनवाळा Pliny ने केव्हाच 
धदला आहे. 
 

आधिकेिील धनग्रो जमािींच्या ह्या जंिचक्राची पद्धि अशी : 
 

Chrysops जािीच्या माश्या रोग्यास चावल्यावर त्याच्या रक्िािभन अळ्या (धदवसाच्या वळेी ह्या 
रक्िाि असिाि) माश्यािं जािाि. पुढील अवस्र्ा माश्यािं वाढल्यानंिर, पुन्हा माश्या चावल्यावर ह्या 
अळ्या नवीन रोगी शोधिाि. पुढं अधःचमथ प्रवास (कािडीिंालभन प्रवास) सुरू असिाना सभज धदसिे. 
जसजसा जंि पुढं सरकिो िसिशी सभज त्या धठकाणची नाहीशी होऊन नव्या िागावर धदसिे. डोळ्याचं्या 
बाजभनं प्रवास करिाना जंि स्पष्ट धदसभन येिो. पाठ, मान, बगल, जाघेंि, छािीिदेिंील िो सापडिो. 
 

जंि जसाच्या िसा काढणं; धन इिर औषधी गुणकारी आहेि. 
 

Chrysops माश्याचं्या चाव्यापासभन स्विःचा बचाव करण ंहा प्रधिबधं. 
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नारू (Dracunculus Medinensis) 
 

काही नावं माहीि असिाि परंिु त्या नावाचं्या व्यक्िी, (वस्िभ व प्राणी) आम्ही पाधहलेली नसिे. 
परंिु नारू हे नाव उच्चारिाच नारू झालेल्या रोग्याच ंधचत्रही डोळ्यासंमोर सहज उि ंराहिं. 
 

आपला देश िंेड्यािंेड्याचंा आहे; धन म्हणभन िेंड्यािलं हे दीनवाण ं धचत्र देशाच्या सवथ धदशािंभन 
बरंचसं सारिंं धदसिं. 
 

स्वच्छिेचे धनयम, धनयमानुसार एवढी हवा, स्वच्छ हवा, इिका आहार, ही सारी ‘धनयमनं’ शहरी 
माणसानंा मानविाि, जमिाि, पेलविाि. िंेड्याचं्या एवढ्याशा झोपडीि सारा वशंवले (की वशंवृक्ष) 
‘धवस्िारिो’, धवसाविो... सारा गाव एकत्र उठिो, एकाच पाणवठ्यावर नाहिो, धुिो, अंघोळ करिो; आधण 
िेच नाले, ओढे, झरे, खकवा पायऱ्याचं्या धवधहरी धपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करिाि. (घरधधनणीला िरी 
धकिी धकिी कामं असिाि, िोलभन पाणी काढणार िरी धकिी?) पायऱ्या असल्या की िेवढंच काम लवकर 
होिं. कळशी येिे, धिर्ंच घासली जािे, धन... हाच पुरवठा रोगाच्या आमंत्रणास पुरेसा आहे, हे त्याचं्याही 
अजभन लक्षाि आलं नाही. 

 
अजभन लक्षाि आलं नाही, िरीदेिंील ‘अजभन उशीर झालाच नाही’ ह्या म्हणीनुसार िरी, नारू 

घराि येिो िरी कसा हे आिा बघभ या. 
 

त्याच ंअसं होिं,– नारू असलेल्या माणसाि नारूच्या रोगाची मादी असिे; िी त्या रोगाच्या अळ्या 
सारख्या पाण्याि सोडि असिे नारूच्या जिंमेिभन. ह्या अळ्या पाण्याि धफरिाि– धफरिाि, धन शिंंािं 
धशरिाि. 
 

आमच्या आंघोळीच्या िऱ्हा व पद्धिी नव्यानं सागंायला नकोि. पुण्यप्राप्िीसाठी धकिीही दभधषि 
जलाि स्नान चालिं; त्यािभन आम्ही शभधचिभथि, अध्यथदान देिो; धन दोन ‘आचमनं घेऊन’ िे पाणी प्राशनही 
करिो. शुधचिभथि होिो– ह्या कल्पनेच्या आनंदाि हे दभधषि शिंं धगळले गेल्याच ंआमच्या ध्यानी–मनीही 
नसिं. 
 

मग लक्षाि येिं िे केव्हा?— 
 

९–१० मधहन्यानंंिर. िोपयिंि िी अळी पोटािभन लधसकादं्वारा कािडीिंालील स्िराि येिे. 
येिेवळेेस रोग्यास उलटी, िंाज सुटणं, गरगरणं, श्वासधनरोध आदी लक्षण ं धदसिाि. नंिर िळपायांवर 
धदसिो एक फोड,– जो २४ िासानंंिर फुटिो, धन त्यािभन जंिाच ंडोकं बाहेर येिाना धदसिं िेव्हा डोक्याि 
लख्िं प्रकाश पडिो की— हा नारू आहे! 
 

दाशथधनक लक्षणािं— 
 

(१) फोड, सभज; 
(२) फोड फुटलेला, धन जंि धदसिाना, 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्या जिंमेिच जीवाणुसंसगथ झाल्यास जिंम अधधकच धचघळिे. 
 

उपचार :  
 
(१) पभवापार चालि आलेला,– की नारू धदसायला लागल्यावर त्याला एका काडीला बाधंभन 

ठेवायचा, िो पभणथ धनघेपयिंि. 
 

(२) दुसरं म्हणजे ‘धफनोर्ायधझन्’ आदी औषधी. 
 

(३) शल्यकमथ... 
 

(४) “Hetrazan”. (Diethylcarbamazine Citrate) ही औषधी रोझेट (Rousset) च्या मिे 
मोठ्या जंिानंा धन प्रधिबंधक डोसेस् घेि गेल्यास शरीरान्िगथि वाढत्या जंिास ही मारक ठरिे. दर ३–६ 
मधहन्याचं्या अंिरानं ०·५ गॅ्रम िे ०·३ गॅ्रम ह्या प्रमाणाि दहा धदवस असं ह्या औषधाच ं प्रमाण आहे. ह्या 
औषधानं side effects असे क्वधचि असिाि. 

 
(५) अधिसंवदेनशील रोग्यािं एधपनेधिन, धन अन्य Corticoids Antihistamine औषधीचा वापर 

करिा येिो. 
 

प्रधिबधं : 
 
(१) नारू झालेल्यानंा धपण्याच्या पाण्याच्या जागी येण्याची बंदी व्हावी; 
(२) धवधहरीला पायऱ्या नसाव्याि. धसमेंटच्या खििी हव्याि; 
(३) धुणं, अंघोळी अशा धवधहरीवर नसावं; 
(४) जरूर िर पोधलस-बदंोबस्ि हवा; आधण 
(५) स्र्ानीय स्वच्छिा. 

 
☐ 
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संणिपादिगग णन रोगसंसगग 
 

संधधपादवगाच्या प्राणीसंघाच ंजग धजिकं धवधवध आहे धििकं धवस्िृि आहे. त्याि “लहानपण देगा 
देवा”च्या िुक्याच्या मंुग्याचं्या रागंा आहेि, कण्वकन्यका शकंुिलेला छळणारा िुगंा आहे, धन “मधु धिष्ठधि 
गुहेषु– मुिंमेव हलाहलम् ।” अशा मधमाश्याही आहेि. मधमाश्याचं्याबरोबर, घरोघरच्या मािीच्या चुली 
बदलल्याि िरी, घरोघरी माश्याही आहेिच. त्या घरोघरी आहेि हे “गॅ्रहम स्स्मथ्”नं ठासभन साधंगसलं िरी 
त्याआधीही त्याचं्या अस्स्ित्वाचा ठसा सामान्य मनावर होिाच. 
 

माशाचंा त्रास कमी की काय,– म्हणभन गोचीड आहेि, धपसवा आहेि, उवा आहेि, धलिंा आहेि, 
अन् िर म्हणभन खवचभ, Wasps, डास धन ढेकभ णही आहेि! 
 

ही यादी घरचीच आहे. धशवाय घराि आणले जाणारे िेंकडे, शिंं, Cyclops आदी ह्याच वगािले. 
 

म्हणजे िसं पाधहलं िर हे घरािोविीच ं धन घरचंच धवश्व आहे; धनत्याच ंआहे; म्हणभन की काय 
ह्यािलं नावीन्य आम्ही हरवभन बसलोय. ह्या संधधपादवगाच्या प्राण्यानंी कुठं संधान बाधंलं नाही, हा प्रश्नच 
(उरि) नाही; अन् ह्याचंं (शर)संधान कुठं चुकलंय असंही कधी (होि) नाही. टोळधाडीधवषयी माहीि 
नाही असा कुणी आहे िरी का? 
 

हा वगथ इिका धवपुल आहे की त्यािलं नाधवन्य केवळ फुलपािंराचं्या पिंंरंगाइिकंच मयाधदि 
नाही. 
 

लपलेल्या खवचवाच्या परंिु न टाकलेल्या ‘नागंीचा इंगा’ आग, धन आरडाओरड साऱ्यानंा पधरधचि 
आहे. िंेकड्याची पकड धकिी पक्की आहे हे हािािला सैल झालेला िंेकडा सागंिोय. मधमाश्या, 
गाधंधलमाश्या ह्याचं्या चाव्यानं लहानग्यानंी केलेले मोठे्ठ आकान्िही कुटंुबवत्सलानंा माधहिीचे आहेि. 
झुरळाचंा उपद्रव धकराणा दुकानाि असो–नसो, घराि िरी धनधिि आहे. ढेकणाचं्या त्रासाचा पाढा नवीन 
नाही, अन् डास-मच्छराचं्या अंगाईगीिाचं्या ‘महधफली’नं जागवलेल्या रात्री अनेकानंा धनत्य आठविाहेि. 
ह्यािच कुठं कुठं उवा-धलिंा-धपसवानंी वेडेधपसे झालेले लोक! 
 

ह्या वडेेधपसे करणाऱ्या संधधपादवगापासभन आणिंीही त्रास होि असिो,– होिो. शास्त्रज्ञाचं्या 
शोधक शहाणपणानं, सार्ीच्या रोगाच्या दृष्टीनं आणिंी मोलाची िर टाकली आहे. धवज्ञानाच्या दृष्टीनंही हे 
कीटकधवश्व धििकंच कुिभहलात्मक आहे. 
 

कॉलरा हा दभधषि जलापासभन होिो हे समजल्यावर इिर वाद ‘र्ंड होण्यास’ मदि झाली, िसंच 
कॉलऱ्याचे जीवाणभ माश्यापंासभन फैलावले जािाि, ह्याधवषयीही वाद उरला नाही. माश्यानंा पाय आहेि, 
पिंं आहेि, धन त्यानंा धवधशष्ट प्रकारची सोंड आहे. पंिंावंर, पायावंर जंिभ धचकटिाि, नाही िर शरीराि 
जािाि. ह्या रीिीनं कॉलऱ्याच्याच जंिभंची नव्हे िर धवषमज्वर, पॅरा-टायफॉइड, ‘सालमोनेला’ अधिसाराचे, 
अँरॅक्सचे जीवाणभ, ‘अमीबा’, ‘धजॲरधडया’चे एककोधशन्, धन पोधलओच्या धवषाणभंची ने-आण होिे. पंिंा-ं
पायावंरचे जंिभ अलगद सोडिाि, धन लाळ-धवष्ठेद्वारेही संसगथ देिाि. अन् अशा ह्या संसगथप्रसाराच ंकायथ 
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धकिी िरी दभरवर िे करू शकिाि. “एवढीशी माशी”, परंिु ३०० िे १७,००० याडांपयिंि जाऊ शकिे, हे 
‘वदिो व्याघािा’च ंधवधान नव्हे, िर ‘कोपमन्’नं (१९११) केलेल्या मापनाचे आकडे आहेि! 
 

अन् ह्याचं्या बरोबरीनं रोगवाहक धन प्रसारक आहेि िे डास, रोगाच्या संख्येनं कमी असिील, परंिु 
िीव्र रोगप्रसारानं त्यानंाही महत्त्व आलंय. 
 

मलेधरया डासामंाफथ ि होिो हे Manson नं धसद्ध केलं, “रोनाल्ड रॉस्”नं दािंधवलं, धन 
‘लॅव्हेरन्’नंही! मलेधरया िर जगिरचा रोग आहे. आधिका धन दधक्षण अमेधरकेपुरिा मयाधदि असभनही िीव्र 
स्वरूपाच्या पीिज्वरानं लॅधझअरचा धन इिराचंा, धन ‘टायफस’नं ‘धरकेट्ट्स’चा बळी घेिला. ह्या डासानंी धन 
उवा-धपसवानंी ह्या शास्त्रज्ञावंर फास टाकलेि िंरे, परंिु ह्याचं्या हौिात्म्यानं आज जग हसभ शकिंय्! 
शत्रभधवरुद्धची शस्त्रास्त्राचंी आघाडी लढवावी, त्यािही ‘हारजीि’ असिेच. जरी हे दोन शास्त्रज्ञ हरलेि िरी 
मानविेनं बरीच आघाडी खजकलीय. नेपोधलयनच्या सैन्याचा धन पधहल्या महायुद्धािील रोगामुंळं झालेला 
हाहाःकार बघिाना, आजच्या धपढ्या ह्या दोघा ंशास्त्रज्ञाचं्या फार ऋणी आहेि. 
 

प्लेगच्या धपसवा आिा कुणी धवसरणार नाही. प्लेगच्या आलेल्या अनेक सार्ींनी उघडलेल्या 
डोळ्यानंा प्लेगनं मरणाऱ्या उंदराबरोबर आिा त्या धपसवाही धदसिाि. उंदीर िर रोगवाहक धपसवाचंं एक 
वाहन! 
 

ढेकणाचंी िऱ्हा वगेळीच आहे. 
 

ढेकणाचं्या नर-मादी संयोगानंिर माद्या अंडी घालिाि फर्मनचरच्या फटीि, खििीच्या िेगािं. 
(यादी अप्रस्िुि आहे. ढेकभ ण माहीि नाही असं घर, माणभस धवरळा.) साधारण दीड-एक मधहन्यािं ही प्रजा 
ियार होिे, धन लागलीच जननक्षम असिे. ढेकणाचं्या लाळेि रक्ि साकळभ नये अशा गुणधमाचं “मंडक” 
(Enzyme) असिं. लपण्याच्या धन नकळि रक्ि शोषण्याच्या त्याचं्या गधनमी पद्धिीच्या धवचाराि धकिी िरी 
रात्री जागभन काढाव्या लागिाि. आधीच उन्हाळ्याचा उकाडा धन त्याि ह्या प्रजेची वाढ. म्हणजे आधीच 
िंयाळ असलेली झोप डोळ्याचं्या इिकी दभर जािे की धिला शोधिा शोधिा सकाळ उजाडिे,– झोप 
सापडि नाही; अन् ढेकभ ण धकिीही शोधलेि िरी नवीन चावणारे आहेिच. साऱ्या अंगिर िर चाविािच, 
िरी ‘ओठा’ंचा चावा घेणारे, धप्रयकरापेक्षाही िाग्यवान् (Kissing Bugs) आहेिच की! 
 

धनद्रानाश, चावल्या जागी िंाज, सभज, एवढाच का ढेकणापंासभन त्रास होिो? पभवी 
साधंगिल्याप्रमाण ंChaga’s disease चे प्रसारक िे हेच! उंदराच्या Rickettsia ‘पािुरेला’चे जंिभ हेच ने-
आण करिाि. एवढंच नव्हे िर प्लेगच्या उंदरावंर जगणाऱ्या ढेकणाचं्या धवष्ठेिभन प्लेगचे जंिभ ४८ 
धदवसपयिंि असल्याच ंआढळभन आलंय. 
 

म्हणजे हा संधधपादवगथ रोगबीजवाहक िर आहेच, (िक्िा प.ृ १७३ पाहा.) धन त्यािच ह्या 
रोगबीजाचंी त्याचं्या शरीराि अनेक पटींनी वाढही होि असल्याच ंव एवढंच नव्हे िर काही रोगबीजाचं ंलोण 
(Q-fever, Spotted fever, Tularaemia) पुढल्या धपढीिही जाि असल्यानं ह्या वगाला अधधक महत्त्व 
आलंय. 
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ह्यािंेरीज जिंमेवर बसभन, अंडी घालभन, जिंम धचघळण्याि ‘मदि करिाि’, धन जीवाणभचंा संसगथ 
आणवभन साधी जिंमही बरी होण ं धजधकरीच ंकाम होिं. अशा जिंमानंी मेंढ्याचं्या लोकरीची धन धंद्याचंी 
होणारी हानी हा एक वगेळाच मुद्दा आहे. 
 

प्रत्येक रोगाचा धजर्ं गं्रर् होईल धिर्ं एवढ्याशा पुस्िकाि प्रत्येकाची समग्र माधहिी गं्रधर्ि होईल 
िरी कशी? इर्ं सभधचि करायच ं िे हे की, डास, मच्छर, धपसवा, धलिंा, उवा, माश्या अनेक प्रकारच्या. 
माश्या हे कीटक ‘लहान झाले िरी ह्याचं ं दुष्ट्कमथ ‘महान’ आहे. िे उधकरड्यावर काय जगिाि, िरल्या 
वस्िीचे िे उधकरडे करू शकिाि,— काही धपसवा पुरेशा आहेि! लहानशा आिड्याि महाियंकर 
सार्ीच्या रोगाचंी बीजं आहेि, धन म्हणभन धनत्याच्या धदसणाऱ्या ह्या कीटकाचंा वळेीच नाश करणं हे 
अत्यावश्यक आहे. 
 

प्रधिबधं वळेीच व्हावा हे सागंण ं सोपं आहे. परंिु ही गोष्ट धदसिे इिकी सोपी नाही. (१) 
‘हॉसथफाल’च्या अंदाजानुसार डासाचं्या ३०० च्यावर जािी आहेि; धन ह्यािील ५१ रोगवाहक आहेि. (२) 
प्रत्येकाची अंडी, अळी, कोशावस्र्ा असिे; धन (३) ‘बु-फायलस’ कीटकानंा िर प्रत्येक अवस्रे्साठी एकेक 
वनस्पधिजीवी प्राणी हवा असिो. (४) पभणावस्र्ा झाल्यावर धन रोगबीज घेिल्यावरही काही ठराधवक 
कालानंिरच (त्से-त्से माश्या) कीटक रोगसंक्रामक ठरिाि. (५) अन् ह्या रोगसंक्रमणाच्या ‘संक्रािंी’चाही 
ठराधवक काळ असिो. त्याचंी जीवनमयादा जाणावी लागिे. (६) काहींच्या अळी. अवस्र्ाच िेवढ्या (Tro-
Akamushi Scrubtyphus) रोगवाहक असिाि, िर पभणावस्र्ा असं काहीच करीि नाहीि. (७) काही 
गोचीड धनशाचर असिाि. (Tick Fever : poultry) िर काही धदवसा धशकार गाठिाि. अशा एक ना अनेक 
िऱ्हा प्रत्येक जािीच्या असिाि. धन प्रधिबधंाच्या योजना कायास्न्वि करिाना ह्या माधहिीचा पुरेपभर फायदा 
घ्यावा लागिो, हे Byxton नं सागंायची गरज िरी का वाटली? कारण डास-मच्छराचं्या धनमभथलनाच्या 
आरंि उत्साहाि केलेल्या िंचाि मरायचे डास िे वेगळ्या जािीचे,–धन रोगसंवाहक िसेच जगायचेि! 
सुटकेचा धनःश्वास टाकीि नाही िोवर डासाच ंगुंजन पुन्हा कानामागं सुरू– धन कानामागभन येणारे धििंट 
रोगही! 
 

ह्यासाठी त्याचंी जीवनरहाटी कळायला हवी; म्हणजे जीवनचक्र कुठं िोडिा येईल त्याचा अंदाज 
घेिा येिो. िे कमीिकमी िंचाि (परंिु अवास्िव कृपणिा न दािंधविा) ह्या योजनेची आिंणी, 
(अंमलबजावणीच्या नाटकी रूपानं मात्र नव्हे) एकदा अचभकरीत्या केली िर डासानंा लपडंावाला जागा 
नाही उरायची. अर्ाि ह्या योजना सवथदभर एक ठशाच्या असभ शकणार नाहीि. हा आग्रह दुराग्रह होईल, 
कारण िपमानानुसार, वस्िींच्या राहणीनुसार काही फरक असिील; त्या त्या धविागानुसार, डासंाचं्या 
जािीही वगेळ्या असभ शकिील. म्हणभन ित्त्व ंसमान असली िरी िपशील जागोजागी वेगवगेळा असेल. 
 

प्रान्ि धन देशादेशासंाठी धरण-कालव्याचं्या, साडंपाण्याच्या नळाचं्या, मलवाहक नळाचं्या, 
घरबाधंणी धन अशा अनेक योजना आिंिाना डासाचंी धिर्ं प्रजननकें दं्र होणार नाहीि ह्याची दक्षिा घ्यायला 
हवी. 
 

अशा डास–माश्यानंा (त्से-त्से) प्रत्यक्ष पकडण्याचे प्रयोग केले गेलेि, परंिु िे धििकेसे व्यवहायथ 
नाहीि. 
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डास, माशा, उवा, धपसवा, आदींना मारण्यासाठी डी. डी. टी.चे फवारे हा अत्याधुधनक, अधनवायथ, 
धन धवश्वासाहथ मागथ आहे. मलेधरया धनमभथलन योजनेिील डाससंहारासाठीचा िो एक अंगीिभि िाग आहे. 
घराि डी. डी. टी.चे फवारे वळेोवळेी वापरल्यानं झुरळं, मंुग्या, माश्या, डास िेवढे कमी होिाि. ‘पॉल 
मुलर’ (Paul Mueller) चे डी. डी. टी.च्या बाबिीि मानाव े िेवढे आिार र्ोडेच आहेि. अलीकडे काही 
डासं डी. डी. टी. लाही जुमानि नाहीि; िरीही DDT च्या त्या काळािील संशोधनाच ंमहत्त्व कमी होि 
नाही. गसॅोधलन, के्रसॉल, नॅप र्धॅलन, व िज्जन्य औषधी, िसेच बी. एच्. सी. (गमॅसॅ्क्झन), क्लोरडेन्, 
अलधिन, डायेल  धिन, डायधझनॉन्, मलॅधर्ऑन्, बेंधझल  बेंझोएट, आदी अनेक कीटकघ्न औषधी आहेि, 
िरीही िंाद्यािावर जाळीची झाकणं, दभधदुित्याची जाळीची कपाटं, शयनगृहाि मच्छरदाण्याचंा वापर, 
वैयस्क्िक शरीर, धन कपड्याचंी स्वच्छिा, ह्या प्रत्येकाच्या धनत्यकमाला स्वास्र्थयाच्या दृष्टीनं वगेळं महत्त्व 
आहे हे सागंावसंं वाटिं. ढेकणासंाठी, झुरळासंाठी काही नवीन (Diazenon आदी) कीटकघ्न औषधं 
आहेिच. 
 

ह्या धवषप्राय औषधी कीटकासंाठीच वापरल्या जाव्याि. 
‘नात्मानं अवसादयेत्’ – एवढंच! 

 
☐ ☐ 
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किकजन्य रोग 
 

वनस्पिींच्या जगाि काही गंध रंगाचंी आकषथक फुलं असिाि, गोडमधुर फळंही असिाि; िर 
ह्याच धनसगाि काही धवषवल्लरीही असिाि. आमचा समज आहे— वनस्पिी म्हणजे ज्या फुलाफळानंी 
बहरलेल्या, पणथराशींनी नटलेल्या त्या वनस्पिी....! परंिु पानं, फुलं नसलेल्याही, नव्हे हधरि दव्यही 
नसलेल्या काही वनस्पिी आहेि,– अगदी सभक्षमिर— धन ह्या प्रकारािंच हा ‘कवकवगथ’ आहे. ह्या सभक्षम 
वनस्पिींिदेिंील हीच िऱ्हा आहे. काही लािदायी, काही रोगदायी! 
 

पावसानंच धिजणाऱ्या धन पावसािच उगवणाऱ्या ‘कावळ्याचं्या छत्र्या’, िाकरीवरची बुरशी 
आम्हालंा माहीि आहे. “जे का रंजले, गाजंले” आठविाना हेही आठविं की आम्ही गाजंलो गेलो िरी 
हरकि नाही, गंजायच ंनाही,— अन् िेव्हा आठवणारा प्रत्यही धदसणारा (लोिंंडावरचा) ‘गंज’ही ह्याच 
कवकाचंा प्रिाप! कवकाचंा शोध लावला िो Perbrine धवषयी Louis Pasteur नं, अन् त्याही आधी 
ॲगोस्स्टनो ‘बासी’नं! हीच का एक सार् ज्ञाि आहे? माणसाला माणभसच शत्रभ होिो िसं मोठ्या वनस्पिींना 
ह्या छोया वनस्पिीच मारक ठरिाि, हे आयलिंडच्या (१८८५) धन अमेधरकेच्या (१९०४) बटायाचं्या रोग-
सार्ीनं पटवभन धदलंय! 
 

ह्या धन आणिंी काही दुःिंदायी कवकाबंरोबर काही माणसाचं्या धहिाच्याही आहेि. पािरच्या 
मधदराधंद्याची, अ. फ्लेखमगच्या ‘पेधनधसधलन्’ची, स.ॅ वक्समन् च्या “स्रेप्टोमायधसन’ची, (धन ‘बे्रड’च्या 
धंद्याच्या) ह्या साऱ्या ‘बुरशी’ (Fungi) माणसाचं्या धकिी फायद्याच्या आहेि (ह्यासाठी वगेळं पुस्िक ियार 
होईल एवढी माधहिी असली िरी िी न सांगिाही) हे साऱ्यानंा पटण्यासारिंं आहे. 
 

अशा िल्याबुऱ्या बुरशींची संख्या २,५०,००० च्या वर आहे, धन िरी त्यापैकी पभणथिया अशा ⅓ च 
ज्ञाि आहेि. 
 

आपल्या ‘झुनोसेस’संबंधी काही महत्त्वाच्या बुरशी धन िद द्वारा होणारे रोग ह्याचंी (र्ोडी िरी) 
माधहिी बघभ या— 
 

(१) काधयक संसगथ; 
(२) त्वचेचे संसगथ. 

 
अशा दोन धविागापंैकी प्रर्म ‘काधयक संसगथ’ देणाऱ्या कवकाचंी माधहिी बघभ या. 

 
Actino [ह्याच्या वगीकरणाधवषयी वाद आहे, दुमि आहे. कुणी ह्यास जीवाणभंपैकी, कुणी कवकापैंकी मानिाि.] 
 

गायी-गुरािं ह्या संसगाचा शोध ‘बॉखलगर’नं (Bollinger) १८७७ ि लावला. गायींिंेरीज घोडा, 
डुक्कर, धन हत्ती, वानर, हधरण आदी वन्य प्राण्यािंही हा संसगथ आढळिो. 
 

गायींि होणाऱ्या ह्या रोगाि जबड्याच्या हाडािच धवशषेेकरून बदल झालेला धदसिो. सबंध िोंड 
सुजलेलं धन जबड्याच्या हाडािंभन पभ वाहिाना धदसिो. िंािाधपिानंा जनावरास त्रास होिो, खकवा ह्या धक्रया 
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अशक्यप्राय होिाि. ह्याच प्रकारच्या उपजािी धजिेवर धन ित्सम मासंल िागाि अधधक बदल घडधविाि;– 
असं की जीि जणभ लाकडासारिंी टणक होिे. संसगथ इर्ंच सीधमि राहिो असं नाही, िर 
लधसकानधलकाचं्या द्वारे (Lymphatics) शरीराि धफरू शकिो. 
 

मेंढ्यािं हा संसगथ धििकासा नाही; घोड्यािं मानेच्या जिंमा, धन डुकरािं वृषणदाह धन डुकराचं्या 
मादींचा जीणथ स्िनदाह, ७५ टके्क ह्याच जंिभंचा असिो असं काहींच ंमि आहे. 
 

माणसािं जंिभ प्रत्यक्ष संसगथ देि नाहीि िर ही िऱ्हा जरा न्यारीच आहे. 
 

अशा रोगी जनावराचंी लाळ, पभ, चराऊ कुरणं धन चारा दभधषि करिाि. 
 

आिा काही माणसानंा सवय असिे, काम असो नसो,– उगाच हािाि गविाची काडी घ्यायची धन 
काडीनं दाि कोरीि बसायच!ं दाि कोरून [पोट िरणारे (?)] मेंढपाळ, गुरािंी ह्यानंा हा संसगथ म्हणभन 
लवकर जडिो; व त्याचं्याि ८० टके्कच्या वर ह्याच ं प्रमाण असिं. त्यािच जर दाि धकडलेले असले, 
धहरड्यानंा जिंमा–िेगा असल्या िर संसगाला सहजसुलि अवसर धमळिो. 
 

लक्षणं िीच,– िोंडसुजी, इिर फुफ्फुसािं धन आिड्यावर आक्रमण साधारण २ टके्क असिं. ह्या 
वळेी कॅन्सर, क्षय ह्यासंारिंाच हा पधंरा-पधंरा वषिंपयिंि इिका जीणथ रोग असल्यानं) िेदकात्मक धनदान 
होण ंआवश्यक आहे. 
 

हे धनदान प्रयोगशाळेि अण्वीक्षानं होिं. 
 

उपचार : पभवी आयोधडन वगैरे इंजेक्शन्स असि (जनावरािं), आिा पेधनधसधलन आहेच. 
 

प्रधिबधंासाठी : 
 

(१) दभधषि कुरणासंाठी काही करिा येि नाही, परंिु कुरण ंदभधषि होऊ नयेि, ह्यासाठी ह्या 
रोगाची गाई-गुरं चरायला न सोडण ंउत्तम! 

 
(२) घोड्यािील मानेच्या जिंमा, डुकरािील स्िन धन वृषण-दाहं ह्याकंडे असंच लक्ष पुरधवलं 

पाधहजे. 
 

(३) दािािंंाली काडी चावायची सवय सुटायला हवी. दािी िृण धरायची वळेच का आणावी? 
–धन यावी? 

 
नोकार्गडया ॲस्िेरॉइडस् 
 

ह्या कवकानं गाईि स्िनदाह झाल्याचे पुराव ेिरपभर नसले िरी िरीव आहेि. ह्या जंिभंनी दभधषि 
गोमासं िंाल्ल्यास माणसाि हा संसगथ येिो. 
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स्पोरीणरकोणसस् 
 

हा कवकवगथ लाकभ ड, फुलझाडं धन वनस्पिींवर वाढिो. अशा लाकभ डवनस्पिीशी काम करीि 
असिाना पभवीच खकवा प्रसंगी, झालेल्या काटेरी झुडुपाच्या जिंमेिभन, इर्ं अर्ाि जनावराचं ंमाध्यम जरुरी 
आहे असं नाही, असलं िर िे अगदी याधंत्रक [त्याला झालेला संसगथ धिरं् (वनस्पिीवर) िो प्राणी सोडिो, साडंिो, धन माणभस धिर्ं 
कामाधनधमत्तानं गेल्यास त्याला िो जडिो.] स्वरूपाच ंआहे. दधक्षण आधिकेि िर िंाणीिील ३०० कामगारािं ही सार् 
आली होिी. 
 

रक्िजलाि प्रधिकाय धनर्ममिी करणारे हेच कवकवगीय जंिभ! 
 

घोड्यािं व्रण धन लधसकानंाही संसगथ देऊन, धन शरीरिर मामुली (सभज) गाठी ियार करिाि. 
 

कुत्र्यािं हाडावर धन साधं्यावर ह्याची सभज धदसिे. कधी कधी (Perilonitis) होिो. धशवाय उंट, गाय 
धन कोंबड्यािंही हा संसगथ धदसिो. ‘नावे’ उंदराचं्या शपेटावंर िर लालसर गाठी धदसिाि. हे उंदीर 
लाकडाच्या ओंडक्यािंभन धफरिा धफरिा त्यावर हे कवक सहज सोडिाि, धन अशा लाकडावर काम 
करणाऱ्या माणसानंा हा त्वचारोग जडिो. 
 
णक्रप्टोकोकोणसस 
 

माणसािं धन जनावरािंही मेंदभ धन मेंदुपटल-दाह ह्या कवकानं होिो. ‘होल्स् वर्थ’ला माजंरािंही हा 
संसगथ धमळाला. मेधरलँडमधील गायींि िर स्िनदाहाची एक सार् ह्या कवकामुळं आली होिी. ‘Emnons’चं 
मि आहे की, हे कवक त्या त्या जधमनीच्या र्रािं असिाि, धन म्हणभन गायींि हा संसगथ होिो. 
 
कॉस्क्सडायोडोमायकोसीस (Coccidiodomycosis) 
 

हा संसगथ (अ) त्वचेचा, धन (आ) फुफ्फुसाचा. 
 

त्वचेचा संसगथ कुते्र, गायी, कोंबड्या धन कंृदिी प्राण्यािं धदसभन येिो. सवथ शरीरिर ह्या धवकाराचा 
उठाव असभ शकिो. फुफ्फुसाच्या संसगाची लक्षणं ‘फ्ल्यभ’सारिंी असिाि. 
 

रोगी गायीच्या मासंापासभन कोंबडीसाठी िंाद्य करीि असलेल्या एका कामगाराच्या हािावर हा 
संसगथ धदसला, एवढंच; परंिु संसगथ धुळीि असल्यानं व ही दभधषि धभळ (वािावरणाि) हवेि जसजशी 
पसरेल, िसिसा (म्हणभन वादळी धदवसािं अधधक) श्वसनाद्वारा हा संसगथ अधधक पसरिो. धवमानिळावर 
जलखसचनाच्या व्यवस्रे्नं अशा संसगाचं प्रमाण कमी झाल्याच ंधदसभन येिंय, हा वरील अनुमानासाठी पुरावा 
नव्हे काय? 
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स्हहनोस्पोणरणडयोणसस 
 

ह्या संसगानं नाकाि Nasal Polyps (नासाशथ) होि असल्यानं श्वासोच्छ  वासास त्रास होि असिो. 
प्राणहानी मात्र नसिे. खहदुस्र्ानाि ह्याच ं प्रमाण इिर देशाचं्या मानानं अधधक आहे. (जगािील ४४२ 
केसेसपैकी आपल्या देशाि २३३ केसेस झाल्याची आकडेवारी उपलबध आहे. धड-मेलो’ ४९.) ह्याची 
जीवनगार्ा धन संसगथप्रकाराची सुधनधिि अशी कल्पना अजभन नाही. 
 

उपचारासाठी शल्यकमथ आवश्यक. 
 
व्यापक लणसकासूज (Epizootic lymphangitis) 
 

हा अश्वजािीचा (घोडा, िंेचर, गाढव आदींचा) रोग आहे. घोड्याच्या प्रत्यक्ष स्पशानं धन 
िंराऱ्याद्वारा ही सार् त्याचं्याि पसरिे. लधसकागं्रर्ी धन नधलकाचंी सभज, सभज फुटल्यानंिर पभ-स्त्राव 
ह्याधशवाय धवशषे लक्षण ं नसिाि. कधी कधी स्वरयंत्र, श्वासनधलका धन फुफ्फुसापयिंि हा कवकवगथ 
पोहोचिो. 
 

घोड्याचंा धन माणसाचंा धकिी काळचा व धकिी जरी संबधं येि असला िरी माणसािं त्या मानानं हा 
संसगथ फारच कमी आहे. 
 
ब्लास्िोमायकोणसस 
 

ह्याचे िीन प्रकार : (अ) त्वचेचा, (आ) फुफ्फुसाचा, धन (इ) काधयक. ह्याि शवेटचे दोन प्रकार 
कुत्र्यािं धन घोड्यािं हाधनकारक आहेि. रंु्कीच्या परीके्षिभन धनदान होऊ शकिं. 
 

माणसािं हा संसगथ फार कमी. 
 
ॲसपरणजलोणसस् [“Aviam Zoonosess”] 
 

ह्या कवकाच्या चार उपजािी आहेि. घोडे, गाई, डुक्कर, कुत्री, कोंबड्या, बदकं, कबुिरं धन 
खपजऱ्याि पाळले जाणारे पक्षी, म्हणजे जवळजवळ सवथच पाळीव प्राण्यािं, जे माणसाचं्या सधिध असिाि 
त्याचं्याि हा ‘चिुर’स्त्र संसगथ धदसभन येिो. 
 

फुफ्फुसाच्या, मेंदभच्या, डोळ्याचं्या, कानाचं्या, संसगाची प्राण्यािं धन मनुष्ट्यप्राण्यािं ही लक्षणं 
धदसिाि. धंद्याच्या दृष्टीनं झालेल्या संसगाि दभधषि िंाद्याि िक्षणानं (मक्याचे दाणे आदी) दोघानंा ही बाधा 
झाली. बुरशीच ंधान्य धन चारा हाच प्राण्याचंा धन माणसाचं्या संसगाचा उगम आहे. श्वसनािभन हा संसगथ 
होिो. 
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णहस्िोप्लासमोणसस 
 

हा कुत्र्यािं धदसभन येणारा रोग. अंिअथवयवािंही ह्यानं केलेले बदल धदसिाि. परंिु प्राण्यापंासभन 
माणसािं हा संसगथ येिो, धन कसा येिो ह्याधवषयी धनधििी अजभन नसली िरी कुत्र्याच्या लाळ, लघ्वी धन 
धवष्ठेद्वारे येि असावा असा िकथ  आहे. 
 

(रोगी उंदीर िंाल्ल्यानं माजंरािंही हा रोग होिो.) 
 
त्ििेिा संसगग 
 
गजकिग 
 

‘रॉबटथस्’नं एक हकीगि कानानं ऐकली, डोळ्यानंी पाधहली, धन िी सामाधजक कुिभहल ठरलेली 
घटना त्यानं एका शास्त्रीय धनयमाच्या चौकटीि बसवली. 
 

िुम्हालाही उत्सुकिा असेलच त्या घटनेबद्दल. िी अशी : 
 

एक माजंर इधजप्िहभन इंग्लंडला धवमानानं आलं. आलं िसं शजेारच्या माजंरानं त्याच्याशी मतै्री 
केली. घरच्या मंडळींना त्याच्याधवषयी िर धवशषे लळा होिा. आिा धवशषे ह्याि असं की, त्या इधजिच्या 
माजंरास होिं ‘गजकणथ’, अन् ह्याचा प्रसाद त्यानं धवमानािील सहप्रवाशासं, शजेारच्या माजंरधमत्रास, धन 
घरच्या बारा जणासं (एकत्र कुटंुब असाव!ं) त्यानं धदला होिा. Roberts नं ह्या साऱ्या संसर्मगि व्यक्िी– 
प्राण्याचं्या त्वचेची िपासणी केली धन हे धसद्ध केलं की,— पाहुण ंमाजंरच त्याच्या मुळाशी होिं! 
 

कुत्रा, माजंर ही लहान मुलापं्रमाण ंआपल्या घराि आपण वागविो, लाडानं कुरवाळिो, पे्रमानं 
गोंजारिो धन कडेिंादं्यावर िंेळविो. लहान धपल्लानंा िर मानेवर बसविो, पाठीवर ठेविो, खकवा उंचावर 
सोडभन पुन्हा पकडिो. आिा अशा जवधळकेि त्याचं्या अंगावर, केसावंर असलेले हे ‘कवक’ आपल्याला 
धदसि नसले िरी त्या कवकानंा नवीन िक्षय आलं आहे एवढं कळिं जणभ! अन् आपल्याही मानेवर, 
पाठीवर, हािावर हा संसगथ घर करिो. प्रत्यक्ष प्राण्याचंा संसगथ हवा असंही नाही. प्राण्यांपासभन, दुसऱ्या 
सहधमत्रास, संसर्मगि झालेल्या माणसापंासभन संबधंधिािं धन घरच्या मंडळीिही हा हमिंास पसरिो. एका 
घोड्यामाफथ ि संसर्मगि झालेल्या माणसानं दुसऱ्या माणसास ही त्वचा-बाधा धदली, त्यानं त्याच्या पत्नीस— 
धिनं धिच्या कुशीिल्या मुलास.... असं चक्र सुरू झालं! 
 

गजकणथ, Favus अशी अनेक नाव ंअसली धन कारणीिभि कवकवगाची र्ोडीफार धिििा असली 
िरी लक्षण ं साधारण सारिंीच.—त्वचेचा रंग उडिो, चेहऱ्यावर पाढंरट जागा (चटे्ट) धदसिाि; िंाज, 
िंपल्या, िंवले असे बदल त्वचेवर धदसिाि. अन् हे धदसभ नये असं त्या दुदैवी व्यक्िीस वाटि असिं. 
 

त्वचारोग िसे मारक नसिाि, परंिु त्वचारोगधनयामक, धनमभथलक अशी त्वधरि गुणकारी औषधंही 
आिा उपलबध आहेि. 
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त्वचारोगाचंी धन संसगाची हीच गंमि आहे. पोटाि धबघाड असिाना, पचनधक्रया मंदावली 
असिाना, जंिबाधा असिाना, मभत्र-उत्सजथनाची धवकृिी असिाना काही बाह्य वस्िभंशी (धन प्रधर्नाशंी) 
संवदेनशीलिा असिाना– ह्या धन त्या अनेक कारणानंी त्वचारोग होिाि; म्हणभन धनधिि धन ठामपण ंएकच 
असं कारण सागंिा येि नाही. कारण सापडलं असं िासलं िरी त्याचं मभळ शोधायलाही वळे हवाच असिो. 
 

त्वचारोगाचं्या अनेकधवध प्रकारािं वासराचं्या िोंडावरचा, घोड्याचं्या पाठीवरचा, कुत्र्या-
माजंरािंील डोकं धन पायावंरचे हे संसगथ त्या त्या क्रमानं महत्त्वाचे आहेि. 
 

अशा जनावराशंी लाडानं, लशी टोचिाना आलेल्या, धन अशा अनेक कारणानंी आलेल्या 
स्पशथसंबंधानं येणाऱ्या ह्या त्वचारोगाची कल्पना काहींच्या मनाला धशवली, स्पशथली नसेल, िर िी ह्या 
माधहिीवजा सभचनेनं स्पशावी, धन ह्या अशा संसगापासभन दभर ठेवण्यास उपयुक्ि व्हावी! 
 

त्या त्या प्राण्याचं्या त्वचारोगास प्रिावी औषधं ही उपलबध असल्यानं जनावराचं्या डॉक्टराकंडभन 
आपल्या लाडक्या आवडत्या प्राण्यावंर उपाययोजना केली जावी; म्हणजे “मभले कुठारः ।”च्या ित्त्वाप्रमाणं 
गजकणथ मग कुठंच रुजभ शकणार नाही. 
 

☐ 
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पिीसंसगाणिषयी 
 

“Crito, We...Cock to Aesculapius, pay it, therefore and do not neglet it.” – Socrates. 
 

–We owe something to Cock, let us not neglect it. 
 

सभर मारणाऱ्या माशानं माणसाला गिीर धन गंिीर सागराच्या संर् धन रौद्र लाटानंा कापीि जाणारी 
बोट धदली. गरुडाच्या िरारीनं स्वनािीि (की स्वप्नािीि) वगेाच्या धवमानाची गिी धदली. पक्षयाच्या पिंंानंी 
माणसालाही पे्ररणा धदली; धन पिंं (असभन) नसलेल्या पक्षयानंी ह्या पे्ररणेच ं शरीर जोपासलं, धजविं 
ठेवलं;– अशा पक्षयािं चटकन् लक्षाि येिे िी आमची कोंबडी! सोन्याच्या अंड्याची िभक जागधवण्याआधी 
िंाण्याच्या अंड्याची िभक धिनं जागधवली, धन धिनंच शमधवली. कोंबड्यानंा परसािल्या टोपलीिंालची 
जागा आिा अपुरी झाली. त्याचंी स्विंत्र जागा, जाळीची घरं झालीि; धन त्यानंा घर बाधंभन त्याचं ंपालन 
करणाऱ्या धंदेवाइकाचंी स्विःची घरं अनेक झालीि; बगंले झालेि! महाराष्ट्रािच नव्हे िर िारिाि. 
िारिािच नव्हे– िर देशोदेशी ह्या कोंबड्याचं्या धंद्याच ंबडं प्रस्र् झालंय. 
 

नवसाला बळी जायचा वसा घेऊनच धपल्लभ अंड्यािभन बाहेर पडिंय. रोग होऊ नये म्हणभन बळी 
जाणाऱ्या त्या कोंबड्यालाही काही रोग असावेि,–असिाि, ही कल्पनाच आिा िरीवपण ं प्रत्येकाच्या 
मनाि ठसायला हवी. माणसाला सदी आहे, िाप आहे, प्लेग आहे, क्षय आहे, मानमोडी आहे. िसंच 
कोंबड्यानंाही सदी आहे, िाप आहे, प्लेग आहे, क्षय आहे, मानमोडी आहे. एवढंच नाही इिर अनेक आजार 
आहेि. हे कोंबड्याचं्या धंद्यािील लोकानंा िरी माहीि हवचं, परंिु ‘कोंबडीवर’ िाव मारणाऱ्या धशधक्षि–
अधशधक्षिानंाही माहीि हव!ं 
 

कोंबडी धकिी लहान आहे! िंरंच, फारच लहान आहे. धिच्या अनेक जािी, धिच्या अनेक रोगावंर, 
धिच्या िंाद्यािाचं्या पद्धिीवर, धिच्या िंरेदी–धवक्रीवर धंद्याच्या प्रत्येक लहानशा वाटणाऱ्या मुद्द्यावरही 
महान गं्रर् आहेि. एवढंच काय, धिच्या लहानशा अंड्याधवषयी ब्रह्माडं सागंणारे गं्रर्राजही आहेि. 
 

ह्यावरून कोंबड्याचं्या धंद्याि व त्या धंद्यानं घडलेल्या महान क्रािंीची पुसटशी कल्पना यावी. 
कोंबडीचे आजार हे िर धंद्याचे शत्रभ, म्हणभन याधवषयी माधहिी धदनराि प्रधसद्ध होिेय. कुकु्कटपालनाच्या 
पद्धिी नवीन रूप घेिाहेि, ‘जुने जाउनी नवे’ नवीन रूप घेि नाही िोच िे जुनं होिंय; अशा ह्या कुकु्कट 
पालनके्षत्राि त्याचें रोगधवषयक ज्ञान कसं मागं राहील? अर्ाि ह्यािही हवहेवसेे बदल घडिाहेि. बदल 
म्हणजे रोगप्रधिबधंाचे! 
 

पभवीच व्यक्ि केलंय, की कोंबडीि बरेच रोग आहेि. बघभ या िरी,– इर्ं अर्ाि समाजस्वास्र्थयाच्या 
दृष्टीनं महत्त्वाचे िेवढेच अंििभथि केलेि. 
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१. जीिािुजन्य २. णिषािुजन्य 

( (१) साल  मोनेल्ला  (११) कोंबड्याचंी ‘मानमोडी’ 
  (अ) धपल्लाचंा, 

(आ) मोठ्या पक्षयाचंा. 
 (१२) धसटाकोधसस 

(१३) मेंदुदाह 
 (२) क्षय   
  (अ) पक्षीजािीच्या जीवाणभचंा, 

(आ) मानवजािीच्या 
  

  जीवाणभचंा– पक्षयािंभन. ३. परभृिजन्य 

 (३) अरुणचमथ रोग  ही यादी मोठी नसली िरी इर्ं अंििभथि 
केलेली नाही त्या त्या धविागाि उल्लेिं 
िेवढा असेल. 

 (४) अिधवषार   
 (५) बु्रसेल्ला   
 (६) धलस्टेधरयोधसस   
 (७) प्रत्याविी ज्वर (स्र्ानीय)   
 (८) घटसपथ–संसगथ   
 (९) आिासी क्षय ४. किकजन्य 

 (१०) युलारेधमया  (१४) “अस्परधजलोधसस” 
 

☐ 
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‘णसिाकोणसस’ (PSITTACOSIS; ORNITHOSIS) 
 

बाणिट्टाचा शुक वदेवाणी बोलि होिा, िरीही धवनयशील होिा; खच. धव. जोशींचा ‘चहाडिंोर 
पोपट’ सोडला िर पोपटाच्या लाल चोचेिभन धकत्येक गुलाबी पतं्र आली-गेली असिील, धन हे ‘धप्रयकर’ 
संदेशवाहक, धकत्येक वक्षावंर, आनंदाधिशयानं धवराजभन कुरवाळले गेले असिील. ‘हे डाखळबाचे दाणे 
वडे्या घाि िुझा कधरिी ।’ असं म्हणि म्हणिच आम्ही पोपटानंा गोड लागणाऱ्या पेरूच्या फोडी, धमरच्या, 
डाखळबं– सारं काही देऊन त्याला खपजऱ्याि कोंडभन ठेवलंय. 
 

पोपट खपजऱ्याि नाही. राघुमनैा धन इिर सारे पे्रमपक्षी दृश्यिः खपजऱ्याि असले िरी त्यानंी 
माणसाच्या हृदयाि घरच केलंय जणभ! 
 

खपजऱ्याि एक पोपट, धन दाराशी मोठा ‘अल्सेधशयन्’– हे मोठ्या घरचे अधविाज्य घटक झाले 
आहेि. मोठ्या घरची ही गोष्ट लहान घरािभनदेिंील आहे. गरीब लोक िर पोपट पकडिाि, सािंाळिाि 
धन धवकिाि. कबुिराचंी िीच िऱ्हा. अन् हे आपल्याकडे आहे असं नव्हे, िर िे देशोदेशी आहे. परदेशािं िर 
गायींच्या डेअरी, मेंढ्याचें कळप, िसंच काहींनी व अशा धकत्येकानंी हा पधक्षगणपालनाचा धंदाच केलाय. 
धवधवध जािींचे, रंगाचें पक्षी बाळगायचे, वाढवायचे, धन िे सारे धवकायचे. होय; धवकणारे पुष्ट्कळ, कारण 
घेणारेही धििकेच आहेि. 
 

पक्षयावंरच ं स्त्रीच ं पे्रम िारिाच्या शकंुिलेला, दमयंिीला, कादम्बरीला धजिकं आहे, धििकंच 
इंग्लंडच्या मेरी, जेन, मागारेटलाही आहे. घराि िशी स्स्र्िी बेिाचीच असली िरी स्त्रीला घराची व 
घराधवषयी धकिी हौस असिे! सारं काही हव ं असिं,– काय नको हेच कळि नाही. एक िंरं की, 
पधिराजानंी धिच्या हौशीला धदलेला “नकार” धिला ‘नको’ असिो! मग काय, नवीन संसार, नवीन उिारी, 
धन िारी हौसेची (‘जॉन्’ची) ‘ज्युधलया’ जािे, धन घर सजधवल्यावर एक चकाकिा खपजरा, छानसा पोपट 
घेऊन येिे. “धकत्ती धकत्ती छाऽऽ न आहे नाही!” आिा ‘जॉन्’ काय नाही म्हणणार! 
 

परंिु ही कर्ा नव्या युगुलाचीच का आहे? असं नाही. िर िंरं म्हणजे उिारवयािही पक्षयावरच ंहे 
लक्ष हटि नाही, धवटि नाही. अन् ह्या पे्रमाि, काही पुरुष, धस्त्रया (त्यािही धिशीच्या पुढच्या अधधक) एका 
रोगाच्या ‘िक्षय’ झाल्याि, धन बळी पडल्याि! त्याधवषयी सागंिाना, पक्षयावरचं लक्ष पार उडभन जावं ह्यासाठी 
हे सागंि नाही, िर पक्षयाकडे लक्ष देिाना ह्या रोगाची िीिीही लक्षाि असावी ह्यासाठी— 
 

ही ‘धसटाकोधसस’ रोगाची माधहिी! 
 

अमेधरकेि, जमथनीि, पॅधरसमध्ये १८९२ ि, १८९४ िे ९७ मध्ये इटलीिील (िुरळक) केसेस 
आजवरच्या पोपटाशी धनगधडि असाव्याि असा संशय होिा. िरी ह्या रोगाला वाचा फुटली िी जवळजवळ 
जगिरच्या स्फोटामुळं! १९२९ मध्ये बावीस देशािंभन [अमेधरका, कॅनडा, ऑस्रेधलया, इधजप्ि, िान्स, जमथनी, जपान इत्यादी.] 
ह्या रोगाच्या बािम्या वृत्तपत्रािंभन झळकल्या. लोकही अस्वस्र् झालेि. अमेधरका धन जमथनीि सुमारे १२०० 
िे १३०० केसेस झाल्या; ह्यावरच्या संशोधनानं रोग प्रकाशाि आला, धन रोगाधवषयीच्या माधहिीवरदेिंील 
बराच प्रकाश पडला. (१) पभवीचा समज की, हा रोग ‘नोकार्मडया खकवा सालमोनेला’च्या जीवाणभमुंळं होि 
असावा,— हा पार धवलयाला गेला. 
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(२) ‘बेडसन’, ‘लेस्व्हन् र्ाल’ आदींनी हा रोग धवषाणुजन्य असल्याचं धसद्ध केलं (१९३०). 
 

(३) श्वेिमभषक, धगधनधपग्स, ससे, धन वानर हे प्रायोधगक प्राणी धनदानासाठी उपयोगाि येिाि. 
त्यािंही शे्विमभषकाचंा वापर अधधक सुलि व धनणायक आहे (रॉधबन १९५४). 
 

आिा ह्या धवषाणभनंी कुठल्या कुठल्या पक्षयािं हा रोग होिो? ह्याला उत्तर म्हणजे “कुठल्या पक्षयािं 
होि नाही?” असंच प्रश्नार्थक परंिु अर्थपभणथ असेल. 
 

पोपटाच्या ५७ जािी— कोंबड्या, बदकं, ‘जावा’ पक्षी, Rice birds, कबुिरं, टकी, हेखरग, ‘गल ’, 
काकाकुआ,– नव्हे रोजची धचमणी ही ह्याच्या नजरेिभन सुटली नाही. 
 

वन्य पक्षयािंही हा रोग नाही असं नाही, परंिु पक्षयाचंी संख्या आटोक्याि येऊन रोगही कदाधचि 
आटोपि असेल (कुणास माहीि)! रोग व्यक्ि स्वरूपाि असेल िर जाणिा येईल, परंिु धवषाणभ शरीराि 
असभनही रोग जीणथ खकवा अव्यक्ि स्वरूपाि असल्यावर प्रत्यक्ष शहरािल्या पक्षयािं, म्हणजे आपापल्या 
पाळीव पक्षयािंही हे ओळिंण ंकठीण जािं! धन असे आजारी पक्षी ह्या बोटीवरून त्या बेटावर पोहोचलेि की 
त्या गावी ही सार् पाय रोविे. ह्या कपोलकस्ल्पि कर्ा नाहीि : अमेझॉनचे पक्षी जमथनीि आले, धन जमथनीनं 
हे लोण पुढं अमेधरकेला धदलं. ब्राझीलचे पक्षी अजेस्न्टनाि उिरले धनसाऱ्या २२ देशािं, अशाच ह्या ना त्या 
देशच्या पाहुण्या पक्षयाचं्या १९३० च्या आगमनाच ंकारण सापडलं! 
 

आजारी पक्षी यानािभन घराि आला की घरािील त्याच्याशी संबंधधिानंा िो ही बाधा देिो. एका 
घराि आलेल्या अशा दोन पक्षयानंी, पक्षयानंा, कुिभहलानं बघायला आलेल्या २६ जणानंाही हा ‘लाि’ 
धदला!” ‘बयुनॉस [Buenos Aires.] एरी’ (१९३०) येरे् अशाच एका रोगी पक्षयामुळं नटसंचापैकी सारे बाराही 
नट (Actors) ह्या रोगानं पछाडले गेले. दृश्यिः धनरोगी परंिु प्रत्यक्षाि धवषाणभवाहक अशा पक्षयां– 
(प्राण्या)ं–द्वारा रोग फैलावण्याची ही फसवी िऱ्हा आपल्याला माहीिच आहे. त्या रोगानं लागलेले पक्षी 
बराच काळ रोगवाहक असभ शकिाि. ह्या काळािील त्याचं्या धवष्ठा, लघ्वी, लाळ, पिंं (धन मेल्यावर 
पे्रिानं) दभधषि झालेले धभधलकण ह्याचं्या श्वसनानं हा रोग होिो. क्वधचि, रोगी पक्षयाच्या चावण्यानं (चोच 
मारल्यानं झालेल्या) जिंमेिभन असा होिो. वरील श्वसनमागाचा संसगथ इिका प्रिावी आहे की, रोग 
होण्यास प्रत्यक्ष पक्षयाशी संबधं खकवा संपकथ  हवा हा समज चुकीचा आहे. एिंाद्या माणसास हा रोग 
झाल्यावर एकामुळं दुसऱ्यास— धन पुढं, असा संसगथ सहज सुरू राहिो. हॉस्स्पटलमध्ये ह्या धवषाणभचं्या 
रोगानं, फुफ्फुसदाहानं आजारी असलेल्या रोग्याशजेारी, एकावर शल्यकमथ केलेला अन्य रोगी काही धदवस 
होिा. िरीदेिंील ह्या शल्यकमाच्या रोग्यास ह्या रोगानं १५–२० धदवसािं घेरलंय,– एवढंच नव्हे, िर 
अशा रोग्याचंी शुश्रभषा करणाऱ्या पधरचाधरकानंा िर ह्याची हटकभ न बाधा होिे; धन माणसािभन माणसािं ह्या 
धवषाणभचंा प्रवास सुरू होिो. असं होि असिाना धवषाणभचंी रोगजन्यशक्िी र्ोडीही कमी होि नाही. रोगी ⟶ 
पधरचाधरका पुन्हा ⟶ नवीन रोगी, अशा चक्राि ‘हॅगन् गे्रन’ (Haagen), लुधझयानािील (Lousiana) 
हॉस्स्पटलमध्ये १८ रोग्यापंैकी ९ जणानंा मृत्यभ आल्याची नोंद केलीय. हॉस्स्पटलची ही िऱ्हा धन 
प्रयोगशाळेिही असंच. १९२९–३० एका वषािच ३८ प्रयोगशाळािंभन ६५ केसेस् धमळल्या. 
 

माणसािं रोग कसा धदसिो? त्याही आधी पक्षयािं धदसभन येणारी लक्षणं बघभ या : 
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गदी, पुरेशा सभयथप्रकाशाचा अिाव, स्वच्छिा, धन अिघटक कसले– धजर्ं अिाचाच अिाव अशा 
प्रवासाच्या धदवसािं आधीच शरीराि असलेला सुप्ि संसगथ उफाळभन येणारच! (परंिु केवळ ह्या रोगी 
प्रवाशामुंळं ह्या रोगाची सार् येिे असं नव्हे, िर शहरी पक्षयािंही सुप्ि संसगथ असभ शकिो.) 
 

कुठल्याही प्रकारानं आलेल्या संसगानं धन आजारानं सोन्यासारिंा पक्षी, सोन्याच्या खपचऱ्याि 
दाडंीवर डोळे धमटभन स्वस्र् बसिो. ध्यानस्र् नव्हे िर ध्यान हरपभन, श्वासानं जडावलेला, पिंं खपजारलेले, 
र्ंडीनं कुडकुडि, अन् धवष्ठा होिे िी धहरवी-धपवळी. 
 

माणसािं रोगपोषणकाल १५–४० धदवसाचंा. फुफ्फुसदाहाचीच लक्षण ं प्रामुख्यानं धदसिाि. 
नाकािभन रक्िस्त्राव, िकेुचा अिाव, डोके धन पाठदुिंी, प्रकाशाची िीिी, धनद्रानाश, िंोकला, क्वधचि 
िोवळ (चक्कर) येणं, िाप, धन िाप असभनही नाडीची मंद गिी—फुफ्फुसदाह असभनही श्वासोच्छ  वास 
नेहमीसारिंा असिो. (दीघथश्वसन आदी लक्षण ंनसिाि.) 
 

उपचाराि अत्याधुधनक पेधनधसधलन, ऑधरओमायधसन आदी असल्यानं पभवीपेक्षा मृत्यभच ंप्रमाण (१८ 
टके्कहभन २ टके्क) इिकं िंाली आलंय. 
 
प्रधिबधं : 
 

(१) स्र्ानीय पक्षयािंही हा रोग असभ शकिो. त्यांचीही धवकण्यापभवी परीक्षा होऊन िे रोगमुक्ि 
असल्याची (प्रामाधणक) प्रमाणपतं्र हवीि. असा धनयम पभवी कॅधलफोर्मनयाि होिा. धन िंरोिंरीच ह्या 
धनयमाबरहुकभ म वागण्यानं १९३४ अिंेर ह्या रोगाची एकही ‘केस’ नव्हिी. पुढं हा धनयम जरा धशधर्ल केला 
गेला,– दुलथ धक्षि केला गेला, धन सार् लागलीच उफाळभन वर आली. 
 

(२) िसं म्हटलं िर रोजची कोंबडी, धपल्लं ह्यािंभन ह्या रोगाची िीिी कमी आहे. परंिु हे धन इिर 
अनेक संसगाचे मागथ धन सुप्ि रोगसंग्राहक शोधायला हविे. 
 

(३) आंिरप्रािंीय धन आंिरराष्ट्रीय धनरोध-धनयमन केल्यास, धन परवाने नसलेल्या 
पक्षीपालनास, धवके्रत्यास बंदी केल्यास हा प्रसार र्ाबंेल. 
 

(४) माणसािभन माणसािं संसगथ होि असल्यानं, शुश्रभषेच्या वळेी काळजी घ्यावी,– स्विःस रोग 
होणार नाही अशी! 
 

☐ 
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रािीखेि (RANIKHET) 
 

न्युकॅसल धन राणीिंेि ही नाव ंत्या त्या स्र्ानाचंी— धजर्ं प्रर्म हा रोग धदसभन आला त्याचंी द्योिक 
असली िरी रोग केवळ धिर्ंच धन त्या िागाचा राधहला नाही. जगिर ‘राणीिंेि’चा धवस्िार आहे. जगाच्या 
कुठल्याही कोपऱ्याि ‘पोल्री-फामथ’ नव्यानं उघडणाऱ्या व्यक्िीच्या मनाच्या कुठल्या एका कोपऱ्याि िरी 
ियंकर रोगाधवषयीची पभवापारची ियिीिी कायम असिे; अन् िंरं म्हणजे िी हवीच! 
 

काही शिकापंभवी आलेल्या सार्ींनी इिक्या माणसाचें बळी घेिलेि,– त्या रोगराईंना प्लेग असो 
की फ्ल्यभ असो,– ‘मानमोडी’ म्हणि. कोंबड्याचं्या मानमोडीची हीच िीव्रिा आहे. 
 

धकत्येक फामथवरचे, सकाळी ऐकभ  येणारे, डुलत्या मानेनं, धिरक्या डौलदार चालीनं, छपरावर 
जाऊन स्विःचीच शिेंी धमरवणाऱ्या फामथच्या कोंबड्याचं्या आरवण्याचे आवाज अंिर्महि व्हायचे! धन साऱ्या 
फामथवर, धदवसाही, रात्रकाजळी पसरायची! १९२६ ि ‘कॅ्रनेव्हाल्ड’नं, १९२७ ि ‘डॉइल’नं इंग्लंडमध्ये, धन 
इर्ं १९२९ ि ‘राणीिंेि’ला ह्या रोगाणभचंा शोध लागला. हा रोग सवथ पक्षयािं, बदक, हंस, कबुिर, पोपट, 
घुबड आदी नव्हे ‘बयुडेट’च्या (Beaudette) मिे िर सवथ पक्षयाचं्या जािींि ह्या रोगाची शक्यिा असिे. 
 

कोधकळेला वसंि, पजथन्याला वषा, चादंण्याला शरद... िसं ह्याच ं काही नाही. सारे धदवस 
सारिंेच! धन सारख्याच िीव्रिेनं “मानमोडी” र्ैमान घालभ  शकिे. 
 

धवषाणभचंा संसगथ पक्षयािं हरिऱ्हेनं होिो. िंाद्याि, पाणी, पक्षयाचें खपजरे, धवष्ठा, चोच, नाधसकेचा 
स्त्राव येणाऱ्या-जाणाऱ्या (पशुवैद्यक की पे्रक्षक?) व्यक्िींच्या कपड्यावंर धन बुटावंरून संसगथ धफरिच 
असिो. धशवाय धवषाणभ िुंराड्यािील हवेि असल्याचा De Lay आदींचा दावा आहे. संसगाच्या प्रकारािं 
अंड्यािभन पुन्हा पुढच्या धपढीस असा संसगथ अजभन आढळलेला नाही. कुठल्या कीटकापंासभन हा संसगथ 
दुसऱ्या पक्षयािं जािो ह्याधवषयी धनधििी नाही. 
 

पक्षयािं रोगपोषणकाळ साधारण ४ िे ५ धदवसाचंा असला िरी बव्हंशी चौर्थया धदवसानंिर रोगाची 
लक्षण ंधदसभ लागिाि. 
 

िाप ियंकर (११०° फॅ.), िुरा काळसर, धवष्ठा धपवळसर, आंबट वासाची, धन चोचीिभन धचकट 
श्लेष्ट्मा बाहेर पडिाना धदसिो. ह्याच वेळी फुफ्फुसाचंा दाह िीव्रिर होि गेल्यानं श्वासोच्छ  वास करणं 
कष्टप्रद होिं, धन प्राणवायभ धमळधवण्यासाठी अध्या उघड्या चोचीनं पक्षयाची धडपड सुरूच असिे. प्राण 
वाचधवण्यासाठी पक्षी िडफडिाि की प्राण सुटण्यासाठी– अशी अवस्र्ा येिे; धन पक्षी धनचेष्ट पडिो, 
धडपड संपिे, पक्षी संपिो!–एक, एकामागभन अनेक, धन फामथही संपिं. (कारण मृत्यभच ं प्रमाण ९० 
टक्क्याच्या वर असिं.) सौख्याचे धन उत्कषाचे धदवसही संपिाि! 
 

ही लक्षण ंइिर रोगापेंक्षा सभचक असिािच, धशवाय त्याची िडफेची संसगथशक्िी, रोगाची िीव्रिा, 
ह्यामुळंही मानमोडीची शकंा येिेच. उत्तरीय िपासणीि पक्षयाच्या जठरगं्रर्ीवरचे रक्िखबदभ अन् आिड्याचे 
व्रण हे रोगधनदानास मदि करिाि. धवषाणभचें अस्स्ित्व फुफ्फुसािं यकृि, प्लीहा आदी अवयवािं असिे. 
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यकृि, प्लीहा ह्या अवयवाचें धवधशष्ट द्रावण ९ िे १० धदवसाचं्या जीधवि अंड्याि टोचल्यास िी अंडी २४ िे 
४८ िासािं मरिाि. 
 

ह्या धवषाणभचंं धवशषे हे की, कोंबड्याचं्या धवधशष्ट प्रकारच्या रक्िपेशीशी ह्याचंा संबधं आल्यास त्वधरि 
रक्िप्रसमभहन [Haemagglutination.] होऊन एक वालुका–कणास्न्वि असं धमश्रण िे धदसिं. असं ‘फ्ल्यभ’ धन 
‘गालगंुड’ ह्याही धवषाणभचं्या बाबिींि घडिं; परंिु धनणायक परीक्षा आणिंीही आहेि. 
 

माणसािंही कधी कधी, अधनयधमि स्वरूपाची र्ंडी वाजभन येणारा ज्वर, सदी, डोकंदुिंी, धन धवशषे 
म्हणजे डोळ्याचंी, डोळ्यािंोविीची धन पापण्याचंीही सभज— आदी लक्षणाधंकि आजार होिो. हा आजार 
साधारणिः ८–१५ धदवसपयिंि धटकिो. 
उपचार : लक्षणानुरूप. 
 

हा संसगथ अर्ांिच रोग पक्षयाशी, रोगाच्या धवषाणभशंी, ह्या ना त्या धनधमत्तानं येणाऱ्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
संबधंधि व्यक्िींि असिो. प्रयोगशाळेिील कमथचाऱ्यािं काही केसेस धदसभन आल्या आहेि. िरी पण हा 
आजार धििकासा िीधिप्रद नाही. नसला िरीदेिंील रोगाधवरुद्धची दक्षिा हवीच. 
 

प्रधिबधं हाच एक महत्त्वाचा उपचार आहे. (१) लशींच्या द्वारा : धवषाणभंच्या अधिसौम्य [Hitchner’s B., 

La Sota आदी.] जािींपासभन एक धदवसाच्या धपल्लासंाठीही लस उपलबध आहे. महाराष्ट्र राज्याि ‘लसोटा’ची 
लस आहे. ही नाकपुडीिभन एक एक र्ेंब देिा येिे. ह्या लशीमुळं ४ मधहनेपयिंि प्रधिकारशक्िी धटकिे. (२) 
मोठ्या पक्षयानंा, (६–८ आठवड्याचं्या धन वरच्या) ‘मुक्िेश्वर’ची लस धदल्यानं पक्षयाच्या आयुष्ट्यिर 
मानमोडीधवरुद्ध प्रधिकारशक्िी धटकिे. म्हणभन ही लसही २ मधहन्यानंंिर टोचभन घेण ंइष्ट आहे. 
 

परदेशािं िर जलपानािभन [Drink water vaccines.] खकवा िुषाररूपानंही [Aerosols.] ह्या रोगाधवरुद्धच्या 
लशींचा वापर करिाि. 
 

लसयोजना ह्या प्रधिबधंक आहेि, उपायकारक नाहीि; दृश्यरूपानं न आजारलेले परंिु रोगपोषण 
काळाि असलेल्या पक्षयानंा लशीचा फायदा होईलच असंही नाही. म्हणभन— 
 

(१) नवीन फामथ सुरू करिाना पक्षी घ्यायचेि िे हा रोग पभवी न झालेल्या अशा फामथवरून 
घ्याविे. 

 
(२) लसयोजना धनयधमि वळेेवर व्हावी. 

 
(३) संशधयि पक्षी िाबडिोब वेगळा करावा. 

 
(४) पक्षयाचं्या हालचाली, गावोगावच्या अदलाबदली शक्य िो कमी व्हाव्याि. 

 
(५) साऱ्याच येणाऱ्या–जाणाऱ्यानंा फामथ बघायला मुक्िद्वार असभ नये. प्रवशेद्वाराशी पाय 

बुडधवण्यासाठी जंिुनाशक द्रावण असाव.ं 
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(६) धनत्याची स्वच्छिा धन जागरूकिा ह्याधवषयी ह्याच नव्हे, िर कोंबड्याचं्या कुठल्याही 
रोगाच्या वळेी धशधर्लिा असभ नये. रोग फामथवर येऊच नये ही जागरूकिाच फलदायी 
आहे. 

 
☐ 
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‘साल  मोनेला’ (णन इिर संसगग) 
 

कोंबडी म्हटलं की अंडं आठविं; िसंच सामभधहक स्वास्र्थय संशोधकास कोंबडी म्हटलं की प्रर्म 
‘साल  मोनेला’ आठविाि. कोंबडीच्या धकिीही जािी असल्या धन कोंबड्या कुठंही असल्या िरी सालमोनेला 
धिर्ं आहे खकवा असभ नये म्हणभन िीिी िरी आहे. 
 

स्विः कोंबड्यािं आजार देणाऱ्या (सालमोनेलाच्या) दोन जािी— 
 

(१) धपल्लाचंा आजार (Bacillary White Diarrhaea) 
—S. Pullorum. 

 
(२) मोठ्या पक्षयाचंा आजार (Fow. Typhoid) 

—S. Gallinarium. 
 

ह्यापंैकी पधहली (व दुसरीही) अंड्यािभन पुढच्या धपढीसही आजार देिे. इिका की, एक िर 
अंड्यािभन धपल्लभ धनघायच्या आधीच िे अंड्यािच मेलेलं असिं (dead in shell). धपल्लभ होईिो जगलंच िर 
त्याची Yolk sac (पीिक-कोष) त्याला धचकटभन असिे, धन २–३ धदवसािंच फार िर पधहल्या 
आठवड्यािच पाढंरट हगवण आदी लक्षणानंंिर अशी धपल्लं मरिाि. ९० टके्कपयिंि असं बालमृत्यभच ंप्रमाण 
असभ शकिं. फामथवर अशी दुघथटना असल्यास, “साल  मोनेला”चा संशय घ्यावाच. 
 

धपल्लाचंा साल  मोनेला धपल्लानंा अशा रीिीनं घािुक आहे. धहचा संसगथ अंड्याि आहे. िंाण्याधपण्याि 
आहे. एवढंच नव्हे िर उबधवण्यासाठी ठेवलेल्या (उष्ट्णिादाहक पेधटका) मधभनदेिंील आहे. दभधषि धवष्टेनं 
(जी धपल्लाचं्या गुदद्वाराचं्या धपसावंर शुष्ट्कावस्रे्ि असिे धन incubator च्या पखं्यानं पसरिे) ह्या 
उबधवण्याच्या कृधत्रम पद्धिीचा अवलंब करणाऱ्या फामथवर, पक्षी धन पेधटका दभधषि असल्यास, हे प्रकार 
घडिाि– पुढच्याही धपल्लािं! लहान वयाि जे पक्षी मेले नाहीि, िे पक्षी ह्या रोगाचे ‘वाहक’ ठरिाि; धन 
त्याचं्या धवष्ठा (त्याचंी अंडी िर असिािच) ह्या रोगदायक ठरिाि. अशा रोगट पक्षयाचंी अंडी, 
(धनरुपयोगी, जीवरधहि म्हणभन) पुन्हा कोंबड्याचं्या िंाण्याि आल्यास रोग पसरण्यास मोठी मदि होिे. 
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सा. गधॅलनोधरयम् च्या, प्रामुख्यानं मोठ्या धपल्लािं धदसभन येणाऱ्या आजाराची लक्षणं : 
 

गुंगी, ग्लानी धन धहरवट धवष्ठा, पिंं पडलेले, िुरा धन कल्ले धफकट, मृत्यभच ंप्रमाण २०–३० टके्क. 
 

उत्तरीय िपासणीि यकृिावरचे बदल सभचक असिाि. हृदयावर पाढंरट कठीण गाठी धदसण ंहेही 
धवशषे. स्त्रीबीजकोशाि बदल म्हणजे नेहमीसारिें गोलाकार कनकपीि रंगाचे न धदसिा, नेहमीचा आकार 
हरवभन पसरट, दाबल्यासारिंे, बहुकोनी धन धवधचत्र आकाराचे धदसिाि. 
 

रोगवाहक अवस्र्ा दोनही जािींच्या प्रकारािं धदसिाि, असिाि; धन हेच रोगवाहक पक्षी रोग-
प्रसाराची प्रमुिं ‘साधनं’ ठरिाि. 
 

िुंद्द कोंबड्यािं रोग धनमाण करणाऱ्या ह्या रोगजािींचा धवचार केला; परंिु ह्याधशवाय इिर अनेक 
जािी आहेि की ज्या प्रत्यक्ष कोंबड्यानंा हाधनकारक नसल्या िरी कोंबड्या (अंड्या)िभन माणसाला 
अपायकारक असिाि. अशा एक नाही–दोन नाही, “टॉपले आधण धवल्सन्” ह्यानंी ४१ जािींची यादी धदली 
आहे. िेवढी सगळी नामावळी इर्ं न देिा महत्त्वाची नाव ंअशी : 
 

(1) S. Typhi Murium. (2) S. Anatum. (3) S. Bairelly. 
(4) S. Poona. (5) S. Paratyphi. (6) S. Thompson. 
(7) S. Enterilidis. 
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कोंबड्यानंा जरी प्रत्यक्ष संसगथ नसला िरी त्या एक माध्यम–एक प्रिावी माध्यम ठरिाि! कारण 
त्याचं ंिंाद्याि रोगी उंदराचं्या धवष्ठेनं दभधषि झालं असेल, खकवा दुसऱ्या रोगट व्यक्िी- प्राण्याच्या धवष्ठेनं 
दभधषि जलपानाचा प्रसंग त्याचं्यावर आला असेल. काहीच नसलं िर अंडी स्वच्छ करण्यासाठी वापरलेलं 
पाणी र्ंडगार असेल, खकवा दभधषि असेल! हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ‘हेधनस’ धन इिरानंी ठामपणं माडंलाय की 
अंड्याचंं िपमान िसं अधधक असल्यानं ह्यापेक्षा गार पाण्यानं, अंडी स्वच्छ केल्यास, िी दृश्यिः स्वच्छ 
होिील, परंिु त्या सस्च्छद्र कवचािभन जंिुप्रवशे मात्र होईल, धनधििपण!ं कोंबड्या स्विः संसगथरधहि 
असल्या िरी त्या फाडल्या जािाि, धन मासं ियार केलं जािं त्या धठकाणच ंपाणी, हत्यार, एवढंच नव्हे– 
िेर्ील (पशुवधगृहािील धन हॉटेलािील) कमथचारी हे रोगवाहक असिील. रोगट कोंबड्या (फाडल्यानंिर 
त्याचंी आिडी) िशीच फेकली गेल्यास, त्याचंा फडशा पाडणारे कुते्रही आहेि. धन कुत्र्यानंा कुरवाळणारे 
पाकगृहािील कमथचारी त्याच दभधषि हािानंी पुन्हा पाकधसद्धिेि मग्न होिाि. अन् हेही कमी की काय, 
घरोघरी धन घरिर धफरणाऱ्या माशा ह्या आहेिच. ह्या “सा. पुलोरम्”चा संसगथ पसरवीि असल्याच ं धसद्ध 
झालंय्– ‘पुलोरम्’चा संसगथ माणसािही होिो, हे ‘मकॅ्कॉलम् धन इसले’ ह्यानंी स्वयंस्फभ िीनं आलेल्या काही 
माणसावंर केलेल्या प्रयोगाधंनशी धसद्ध करून, धन ‘सा. पुलोरम् हा माणसाि रोगकारक नाही’ हा 
(गैरसमज) दभर केलाय! 
 

साल  मोनेला धन अंडी ह्याधवषयी धलधहिाना प्रर्म हे मान्य करायला हवं की, अंड्याचंा वापर 
आपल्याकडे हवा त्या प्रमाणापेक्षाही फार कमी आहे. काहींना अंडी धदसिाि िी दुसऱ्याची श्रीमंिी धदसावी 
िसे! िंाण ंआवश्यक असिं, परंिु िंरेदी करण्याची कुवि नसिे म्हणभन केवळ ‘धदसिाि’! परंिु परदेशािं 
स्स्र्िी वगेळी आहे. पैशाच्या कोंबडीसाठी रुपयाची खकमि नाही, पैशाची कोंबडी– अंडी कुणीही साधा 
माणभस घेऊ शकिो. एवढंच नव्हे िर अंडी चभणथरूपािही धमळिाि. केव्हाही चभणथ धवधशष्ट प्रमाणाि पाण्याि 
एकत्र करावं, िाज्या अंड्याचंा ‘स्वाद’ धन जवळजवळ िेच घटक! परंिु ह्या सोयीिही नेहमी नसले िरी 
कधी कधी साल  मोनेलाचे जंिभ धदसलेि. १९४४–४५ मध्ये झालेल्या सार्ीि ह्या चभणथरूप अंड्याच्या 
नमुन्यािभन ३३ प्रकारचे ‘साल  मोनेला’ जंिभ धदसलेि. (ज्याि ‘सा. पुलोरम्’ होिाच.) आिा अशी अंडी– 
अंड्याच्या (चभणा)पासभन ियार केलेले अनेक प्रकारचे पदार्थ [शिंराच्यावर असे पदार्थ धन िंाद्यकृिी आहेि,–ज्यािं अंडी 

एक अंििभथि घटक आहे.] अर्ािच दभधषि ठरिाि. अमेधरकेि “Egg-nog”सारिंे अनेक पदार्थ अनेकाचं्या 
आवडीचे असिाि. आवडीनं िंाल्लेल्या पदार्ांनी नावडीचा अनर्थ ओढवावा असं का कुणाला वाटेल...? 
 

सुदैवानं एक गोष्ट माणसाच्या पर्थयावर आहे की, ह्या दभधषि अिग्रहणानं जंिभ जर रोगकारक 
संख्येनं त्या दभधषि अिाि असिील िर रोग िेव्हाच उद्भवेल. धकत्येक वळेी अगदी रोगी जनावराच ंमांस 
िंालं्ल गेलं िरी रोग न झाल्याच ंआढळलंय्, परंिु एकदा एिंाद्या धठकाणी, एिंाद्या व्यक्िीस रोग नाही 
झाला म्हणभन जाणभनबुजभन दभधषि अि िंाण ं इष्ट नाही. (त्या वळेी कदाधचि, धशजधविाना जंिभ मेले 
असिील) परंिु धजर्ं जंिभ धदसि नाही धिर्ं िे कमी प्रमाणाि आहेि की अधधक हे िंाणाराला िरी धदसेल 
का? अन् ह्याधशवाय “जंिभंची रोगकारक संख्या” ह्या कल्पनेिच त्या त्या व्यक्िीची प्रधिकारशक्िी अधिपे्रि 
आहे. एिंाद्या अशक्ि, आधीच दुबळ्या व्यक्िीस कमी संख्येच्या जंिभंनीही रोग होईल, िर िेवढं दभधषि मासं 
एिंादा सशक्ि धनरोगी माणभस सहज पचवील; म्हणभन ह्या सापेक्ष संज्ञा सोडल्या िर काही सवथसाधारण व 
सवथमान्य प्रधिबधं असे— 
 

(१) आपल्या फामथवर कोंबड्यािं ‘साल  मोनेला’चा संसगथ (सुप्ि खकवा व्यक्ि) स्वरूपाि नाही 
ह्याची िंात्री करून घ्यावी. प्रत्येक पक्षयािभन हा संसगथ आहे का नाही ह्यासाठी साधी, सोपी धन सत्वर होईल 
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अशी परीक्षा [Testing by colored antigen.] आहे, त्या पशुवैद्यकामंाफथ िच करून घ्याव्याि. पधहल्या 
परीके्षि सारे पक्षी रोगधवरधहि असल्याच ं आढळभन आलं िरी पुन्हा एक मधहन्यानंिर घेिली जाणारी 
परीक्षाही रोगरधहि असायला हवी. धन नंिर प्रत्येक दर सहा मधहन्यांनी ही परीक्षा सक्िीची असावी. 
 

(२) पेया धनजिंिुक करून घ्याव्याि. 
 
(३) कोंबडीच्या िंाद्यािाि ‘नेस्फ्टन्’ आदी औषधाचंा वापर करावा. 
 
(४) अंडी, धन चभणथरूप अंडी, त्यापासभनचे पदार्थ, पभणथ धशजवभन िंाविे. नेदरलँडमध्ये िर ही 

अंडी धन बदकाची अंडी ह्याधवषयी एक अधलधिंि संकेिच आहे. “Duck egg – boil for ten minutes!” 
डुक्कर, गाई धन इिर जनावरापंासभनच्या साल  मोनेलाच्या संसगाची माधहिी पभवी आलीच आहे. परंिु 
कोंबड्यापंासभनचा हा साल  मोनेलाचा संसगथ ‘बानथ’च्या (Barn) मिे सवाधधक महत्त्वाचा आहे. 
 

ह्याधशवाय कोंबडीच्या मासंाि, शरीराि, धलस्टेधरया, इधरसेपेलास ह्याचें जंिभ आढळले. जरी 
कोंबड्या ह्या रोगाच ं माध्यम आहे हे धनधििपण ं धसद्ध व्हायचयं िरी हे जंिभ कोंबड्यािं आढळल्यानं ह्या 
शक्यिेकडे दुलथक्ष करून चालणार नाही. 
 

धशवाय पक्षयाचंा क्षयरोग [बदक, पोपट आदी अनेक पक्षी सालमोनेला, क्षयरोग आदी अनेक रोगाचें रोगसंवाहक आहेि. बदक 

धन पोपटािं क्षयाचे जंिभ आढळलेि. पोपटािं िर क्षयाच्या िीनही जािींचा संसगथ आढळिो.] Avian Tuberculosis हा एक संसगथ 
आहे. माणसाच्या क्षयाचे (Human T. B. Strain) जंिभ ह्या पक्षयाि नसले िरी पक्षयाच्या क्षयरोगाचे जंिभ 
(Avian T. B. Strain) १ टके्क रोगी कोंबड्याचं्या अंड्यािंभन धदसभन आले आहेि. अशी दभधषि अंडी 
िंाल्ल्यास रोग होिो. असे ‘स्क्लमर’ (Klimmer) (१९३०) ह्यानंी काही िुरळक रोग्याचंी माधहिी देिाना 
साधंगिलंय. जरी हे प्रमाण कमी असलं िरी ‘हा संसगथ होऊ शकिो’ हे धवधान, वरील मिाचं्या आधारे, 
प्रमाण मानायला हरकि नाही; म्हणभन अशा रोगट पक्षयाचंी धवल्हेवाट जाळभन खकवा पुरून केली जावी. 
 

अंडी धन कोंबडी धजिकी फलदायी वाटिाि त्याच (फल-धन) द्रव्य-दायी धंद्यािील ही िीिी जशी 
धलधहली िेवढी आहे. िी वास्िव आहे, परंिु धिची वाजवीपेक्षा जास्ि धास्िी घेऊन धंद्यावर पधरणाम करून 
घेण्याची, खकवा समाजानं कोंबडी धन अंडी व त्याचं्यापासभन होणारे िंाद्य पदार्थ करिाना, िंािाना आनंद 
हरवभन बसण्याचहंी कारण नाही. 
 

हे रोग आपल्याच अज्ञानानं, धनष्ट्काळजीपणानं पसरि असल्यानं त्याचंा प्रधिबधं आपल्याच हािी 
आहे. 
 

धदशा धमळाल्यावरदेिंील धदशामुक्ि खकवा धदशा हरवभन स्विःचीच दुदथशा ओढवभन घेिल्यास 
आपल्याधशवाय (दुसरा) दोषी कोण? 
 

☐ 
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संकीिग 
 
 

िक्िे णन काही रोग 
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संकीिग 
 

दुधापासभन येणाऱ्या रोगाचं्या यादीि घटसपथ, ‘स्कारलेट ज्वर’, ‘सेधप्टक सोअर रोट’ ह्या नावाचंा 
उल्लेिं झालेला आहे. 
 

घटसपथ धन हे रोग जरी माणसािंील सार्ी असल्या िरी हे संसगथ माणभस ⟶ प्राणी ⟶ अशा 
चक्रगिीनं धफरिाि. ‘धलटरर’नं साधंगिलं की, कोंबड्या ह्या घटसपाचा संसगथ स्वीकारून पुन्हा प्रसार 
करिाि. धकरणाचं ंपराविथन होिं ना िसं िे प्राणीजग प्रिावी रोग-पराविथक (प्रसारक) ठरिं. कोंबड्याचं्या 
घशाच्या, सदीच्या धन कॉलऱ्याच्या सार्ीिभन घटसपाचे जीवाणभ सापडलेि धन अशा दभधषि कोंबड्या ज्या 
ज्या घराशंी होत्या, त्या त्या घरािील घटसपाच्या रोग्यािंही! 
 

गायी– दभध– धन घटसपाची सार् ह्यासंबधंाचे धनदेशक आकडे (सार्ीचे, रोग्याचें धन मृत्यभचे) 
पुष्ट्कळच मोठे आहेि. ‘डीन’, ‘टॉड’ (१९०२), ‘हेन्री’ (१९०६), ‘रास्क’ (१९०८) चे ५१ सार्ीचे अहवाल, 
ह्या साऱ्याचंा संबधं दभधवाल्या मुलींशी, दभधवाहिभक करणाऱ्या व्यक्िींशी—त्याचं्या जिंमेिील 
घटसपथजीवाणभशंी असल्याच ं ज्ञाि आहे. (ह्याि संबंधधि व्यक्िी रोगी, खकवा रोगाि बरी झालेली 
रोगसंवाहक िरी होिी.) 
 

“सेणप्टक सोअर रोि” ह्या ‘स्रेपो’जन्य [जीवाणभचे नाव : Streptocoecocous Epidemicus.] सार्ीचा उगमही 
गायीच्या स्िनाशंी धन त्याच्या माणसािील जीवाणभदं्वारा होणाऱ्या संसगाशी आहे. कळपािील साऱ्याच 
गायींना संसगथ हवा असंही नाही. एक सार्ीि एक कळपदभधषि असा दृष्टीस पडला िर त्याि फक्ि दोन 
गायींिच रोगजीवाणभ धदसलेि. एका गायीच्या दुधाच्या नमुन्याि िर १ सी. सी. दुधाि ३,६०,००,००० जंिभ 
आढळल्याचं Frost and Carr ह्याचंा धहशोब ऐकभ न माणभस क्षणिर धवस्मयचधकि होिो! परंिु दोषी गायी 
शोधायला कधीकधी शकेड्यानंी गायी शोधायला लागिाि. ‘स्व्हंस्लॉ’ ह्यानंा बोस्टनच्या सार्ीि (१९११) 
१४०० गायींच ंदभध िपासाव ंलागलं; अर्ाि क्लेशाच ंफळ त्यानंा धमळालंदेिंील! 
 

(साधारणिः सार्धनर्ममिीस कारणीिभि झालेले हे दभध (दुधाची िकुटी) पभणथपण ंिापवलेलं नसिं; 
खकवा धनरोधगि केलेलं नसिं.) 
 

आधण जनावराचं्या परीके्षबरोबरच संशोधनाच्या सािंळ्या संपिाि असं नाही. त्याचं्याि नाही ना, 
मग माणसािं िर हा संसगथ नाही ना, ह्याच ं संशोधन झालं म्हणजे रधिबाच्या दुधाची माप ं घालणारी, 
(डेअरीि पाऊलही न ठेवणारी) गवळणबाईदेिंील सार्ीचा उगम कशी होिे िे कळिं. िेव्हा जनावराचं्याच 
नव्हे िर त्याबरोबरच त्याचं्या बरोबरीनं काम करणाऱ्या (बाई–)माणसाचं्या, ह्या सार्ीच्या रोग्याचं्या काही 
परीक्षा वेळोवेळी नच झाल्या िरी सार्ीच ंधनदान ठरधविाना घेण ंआवश्यक आहे. 
 
स्कालेि िीव्हर (Scarlet Fever) 
 

ह्या सार्ीचा उगम दुधाच्या (उगमस्र्ानाशी) स्िनाशंी आहे. गाई-गुराचंा स्िनदाह अनेक 
प्रकारच्या जीवाणभनंी होऊ शकिो. त्या स्िनदाहाच्या ‘केसेस्’च्या धवचाराि ह्या सार्ीच्या जंिभंचा धवचार 
मनाि आणायला हरकि नाही. [Streptococus Scarlatinae.] रोगी माणसाचं्या प्राण्याशी आलेल्या संबधंानं हा 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्िनदाह प्राण्यािं होिो. दुिंऱ्या जिंमेच्या सडािंभन ह्या संसगाचे काही लािंापंयिंि जीवाणभ (१ सी. सी. 
दुधािभनही) बाहेर पडि असिाि, धन असं दभधषि दभध इिर धकिीही धनरोगी गाईंच्या दुधाि एकत्र केलं िरी 
दुधािंभन रोगसंसगथ असिोच, असं “जॉन धलट्ट्ल” याचं ंआग्रहाच ंमि आहे. 
 

(१) ह्या रोगाचा कुठलाही माणभस दभधशाळेि कामावर असिा कामा नये. 
(२) दभध धनरोधगि करून वापरणं आवश्यक आहे. 

 
धनुवािाचे जंिभ धनसगथिःच घोड्यािं, माणसािं, त्याचं्या आंिड्यािं असभ शकिाि. घोड्यािं १५ 

टके्क (‘Park’), िर माणसािं ५ टके्क (‘धपझीनी’) असं हे प्रमाण त्याचं्या त्याचं्या िागाि वरील शास्त्रज्ञानंा 
धमळालं. साधारणिः घोड्याच्या धवष्ठेच्या– धन सोनिंिानं दभधषि अशा धविागाि ह्या रोग्याचंं प्रमाण अधधक 
धदसभन येिं. धनुवािाच्या बाबिीि ‘घोडा’ हा सवथ प्राण्यािं अधिशय रोगग्राही प्राणी. (नंिर शळे्या-मेंढ्या, 
नंिर गायी, कुते्र धन माजंर—). धनुवािाच ं‘शरसंधान’ वय, जाि, खलगमानीि नाही. 
 

हा संसगथ जिंमेमाफथ िच होिो. िोंडािभन शरीराि गेलेल्या जंिभनं खकवा त्याच्या जंिभ-धवषानंही 
(Toxin) रोग होि नाही. 
 

“गसॅ गधँग्रन”च्या ‘Cl. Septicum’च्या जंिभंचा शोध पािरचा! युद्धसैधनक जिंमांच्या संसगानं धन 
जीवाणभ रक्ििेनं मरि होिे. ऑपरेशननंिरही बरेच रोगी मरि होिे िे ह्याच रीिीनं! ऑपरेशन्स यशस्वी 
झालीि, धन रोगीही जगायला लागलेि िे Lord Lister च्या ‘धनजिंिुक’ (जंिुनाशक) पद्धिीचा अवलंब 
झाल्यानंिर! 
 

ह्या जीवाणभचंा प्रत्यक्ष माणसाशी संबधं नसला िरी प्राण्याचं्या धवष्ठेनं दभधषि झालेल्या जधमनी, िंिं 
आदींच्यामुळं माणसाचं्या जिंमानंाही ह्या जीवाणभचंी िीिी आहे, व असभ शकिे हे ध्यानी यावं एवढंच. धन 
म्हणभन कुठलीही लहान जिंमदेिंील दुलथ धक्षि करू नये, कारण— 
 

“A spark neglected burns the house.” 
 

☐ 
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प्रािी जीिािुजन्य रोग णिषािू णन 
णरकेिणशयाजन्य 
रोग 

परभृिजन्य किकजन्य शेरा 

१. घोडा ॲन्रॅक्स 
बु्रसेल्ला– गाईंचा, डुकराचंा 
ग्लॅन्डसथ 
लेप्टोस्पायरोधसस 
घटसपथ (H. S.) 
आिासी क्षय 
प्रत्याविी ज्वर (स्र्ानीय) 
साल  मोनेला 
अरुणचमथ 
क्षय (गायींचा) 

मेंदुदाह (७ प्रकार) 
रेबीज् 
मुिंदाह 

सारकोधसस्स्टस् 
सुषुप्िी रोग 
धसस्टोसोम्स 
(Japonicum) 
‘मेन्ज’ 
(Sarcoptes) 

ॲस्क्टनोमायकोधसस 
ॲस्परधजलोधसस 
धक्रप्टोकोकोधसस 
व्यापक लधसकादाह 
स्ऱ्हनोस्पोरोधडयोधसस 
गजकणथ 
स्पोरोधरकोधसस 

 

२. गाय ॲन्रॅक्स 
बु्रसेल्ला (३ जािींचा) 
घटसपथ 
(H. S.) 
लेप्टोस्पायरोधसस 
धलस्टेधरयोधसस 
आिासी क्षय 
प्रत्याविी ज्वर 
साल  मोनेला 
स्कारलेट फीव्हर 
सेधप्टक सोअर रोट 
क्षय-गायींच्या जािीचा 
स्व्हधब्रओधसस 

गायींच्या देवी 
मुिंदाह 
(लाळ िुंरकुि) 
व्हेधसक्युलर 
स्टोम् टायधरस 
रेबीज् 
धरफ्ट व्हॅली फीव्हर 
‘क्यभ’ ज्वर 

सारकोधसस्स्टस् 
‘मेन्ज्’ 
‘धक्रखपग इरप्शन्’ 
धटधनया सधॅजनेटा 
‘फॅधशओधलयाधसस’ 
धसस्टोसोम्स 
गजकणथ 

ॲस्क्टनो 
ॲस्परधजलो. 
धक्रप्टोकोको. 
कॉस्क्सडायोडो. 
नोकार्मडयो. 
स्ऱ्हनोस्पोधरधडयो. 
 

 

३. शळे्या, 
मेंढ्या 

ॲन्रॅक्स 
बु्रसेल्ला 
H. S. 
धलस्टेधरयोधसस् 
आिासी ज्वर 
साल  मोनेला 
युलारेधमया 
स्व्हधब्रओ 

लाळ िुंरकुि 
लुखपग इल  
रेबीज् 
धरफ्ट व्हॅली फीव्हर 
मुिंदाह 
(Conta. 
Cethyma) 
‘क्यभ’ ज्वर 
पािाल पषृत् ज्वर 

सारकोधसस्स्टस् 
[अधलकडे यालंा 
कवक जािीि अंििभथि 
करिाि.] 
सुषुप्िी रोग 
हायडॅधटड 
फॅधसओला. 
धसस्टोसोम्स 
‘मेन्ज्’ 

ॲस्क्टनो 
कॉस्क्सडायोडो. 
गजकणथ 

 

 
४. डुक्कर अँरॅक्स 

बु्रसेल्ला 
H. S. 
लेप्टोस्पायरोधसस् 
धलस्टेधरया 
आिासी क्षय 

 
 
 
 
 
 

लाळ िुंरकुि 
रेबीज 
मुिंदाह 

बॅलन् कोलाय् 
सुषुप्िी रोग 
धटधनया सोधलयम् 
रायधकनेला 
हायडॅधटड 
फॅधशओला 

ॲस्क्टनो. 
ॲस्पर  धजलो. 
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सालमोनेला 
अरुणचमथ 
क्षय { 
युलारेधमया 

 
 
गायींचा मानवी 

गॅ्रस्रोधडस्कस् 

५. कुत्रा अँरॅक्स 
बु्रसेल्ला 
घटसपथ 
H. S. 
लेप्टोस्पायरो 
सालमोनेला 
स्कारलेट 
फीव्हर 
क्षय 
युलारेधमया 

रेबीज् 
टायफस् 
पािालपृषि 
ज्वर 
‘क्यभ’ ज्वर 
‘शुशुगामुशी’ 

धलश  माधनया 
सुषुप्िी रोग 
सारकोधसस्स्टस 
धक्रखपग इरप्शन् 
नारू 
रायधकनेला 
इकायनोकोकोधसस 
धसस्टोसोम्स 

कॉस्क्सडायोडोधसस्. 
धक्रप्टोकोको. 
धहस्टोपनस्मो. 
गजकणथ 
स्पोरो धरको. 

  

६. माजंर अँरॅक्स 
बु्रसेल्ला 
घटसपथ 
H. S. 
लेप्टोस्पायरो. 
प्लेग 
आिासी क्षय 
‘सोडुकु’ 
(Rat bite 
Fever) 
सालमोनेला 
क्षय– गायींच्या 
जािीचा 
युलारेधमया 

कॅट स्कॅ्रच् 
धडधसस 
राणीिेंि 
रेबीज 
 

काळा आजार धन 
इिर 
धक्रखपग इरप्शन् 
रायधकनोधसस 
धसस्टोसोम्स 
 

धक्रप्टोकोको. 
‘फेक्स’ 
गजकणथ 

  

७. उंदीर 
व घुशी 

H. S. 
‘वेल्स’ धडधसस् 
७ धदवसाचंा 
आजार 
प्लेग 
आिासी क्षय 
रॅट बाइट फीव्हर 
प्रत्याविी ज्वर 
सालमोनेला 
क्षय 

धरकेट धशयाजन्य 
देवी 
शुशुगामुशी 
‘टायफस’ 
(Murine type) 

सारकोधसस्स्टस् 
रायधकनोधसस 
धसस्टोसोम्स 
 

‘फेक्स्’ 
धहस्टोप्लासमो 
गजकणथ 
स्पोरोधरको 

  

 
(१) यादीि अगदी महत्त्वाचे रोग िेवढे अंििभथि आहेि. 
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(२) एक सभचक म्हणभन हा िक्िा आहे. त्या त्या जनावरािंभन येणाऱ्या संपभणथ संसगाची ही यादी 
नव्हे; िे इर्ं शक्यही नाही. 
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‘यदा णिश्व भित्येकनीडम्’ 
(Epilogune) 
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“यदा णिश्व भित्येकनीडम्” (Epilogune) 
 
‘समानव्याणिव्यसनेषु सख्यम्’ 
 

आपण धनघभन जािो, िरी “सभयथ उगविाि, चदं्र झळकिाि, नद्या वाहिाि, िारे त्याचंा क्रम 
आक्रमिाि...” जग होिं िसंच पुढंही असिं,...जग आपल्यानंिरही असिं,– जसं िे आपल्या जन्मापभवीही 
होिं. 
 

माणभस फार उशीरा परृ्थवीवर आला. त्याआधी सारी सृष्टी आली,– कुत्रा, असं म्हणिाि. इ. स. 
पभवी ६०,००० वषांपासभन असावा. सवाि आधी िो माणसाळला गेला. नंिर धिस्िपभवथ २१०० वषांनी गाय, 
२१०० वषांनंिर घोडा, धन नंिर क्रमाक्रमानं सारे प्राणी! 
 

परंिु ही सनावली आिा ियार झाली. िेव्हा माणसाला त्याची िंंि नव्हिी धन खचिाही. “आधी अंडी 
की कोंबडी?” हा प्रश्न त्याला धशवला नव्हिा. कोंबडी धन अंडी दोन्हीही हवी होिी. धजर्ं बी हवं, वृक्षाची 
घनगदथ सावली हवी धन ‘फळे रसाळ गोमटी’ हवीि धिर्ं आधी ‘बीज एकले की आधी वृक्ष वाढले!’ हा प्रश्न 
उरि नव्हिा. 
 

माणसाला सारेच हव ेहोिे. ‘सोबिीसाठी कुत्रा, वाहनासाठी घोडा, दुधासाठी– शिेीसाठी गाई–
बलै, मासंासाठी धन लोकरीसाठी शळेी–मेंढी, धन अंड्यासाठी कोंबड्या... धिर्ं त्यानं अग्रक्रम नाही 
लावला. आलेि िे आपलेसे केलेि, वाढवलेि. माणसाचा चेहरा आज कसा बदललाय,– 
आधदमानवापेक्षा, िसे हे प्राणीही बरेच बदललेि. त्याचं्यापभवीच्या सीमा धशधर्ल झाल्याि. काल अंगणाि 
असलेले आज आलेि दाराशी, धन दारािले घराि! धशकारी कुते्र रानीवनी धशकारीि मदि करिाहेि, परंिु 
िेवढीच का एक जाि आहे? ‘मसॅन्’च्या (Mason) धहशोबानं कुत्र्याच्या १८३ च्या वर जािी आहेि;– काही 
िुंनाचंा िपास करिाहेि, िर काही न्हाऊन, नटभन, घराि साऱ्याच हािानंी कुरवाळले जािाहेि. माजंराचं 
पे्रम असंच माजंर-पावलानंी हृदयाि प्रवशेलंय. गाय िर कामधेनभच्या रूपाि धनत्य वदंनीय आहे. 
‘अश्वमेधा’पासभन िो ‘रेसकोसथ’पयिंिचे घोड्याचे शौयथ–(शृगंाराचे) इधिहास िाजे आहेि. ओसरीच्या 
खपजऱ्याि, पोपट–मनेैचे पढवलेले पाढे ऐकभ  येिाहेि, धन ही धनत्याची दृश्यं काव्याच ं लेण ं लेऊन अधधक 
आनंदनीय धन आत्मीयिेची झाली आहेि. पशुपक्षयाशंी आमच ंनािं असं अनादी आहे िरीही अिभट आहे. 
 

‘मुकी धबचारी’ मेंढी र्ंडीि कुडकुडिे की कसं,– धिनं नाही साधंगिलं; परंिु नेहमी “three bags 
full” लोकर िी देि आलीय. शळेी, गरीब गाय िर “गरीबाची गाय” आहे. (गाधंीजींच्या इिर धशकवणी 
देशाच्या धकिी पचनी पडल्याि, न कळे) परंिु गाधंीजींनी स्िुत्य मानलेल्या शळेीच ं दभध अगदी सहज 
पचिंय्! डुकराचंा िसा इधिहास नाही, परंिु इधिहास घडधवणाऱ्या मासंल शक्िीि त्याच ंधजणं धझजलंय्. 
राजस्र्ानच्या रेिीिभन जाणाऱ्या उटाची महिी “उंटावरचे शहाणे”ही मान्य करिील. गजराज अम्बारीच्या 
श्रीमंिीि धमरवलेि. धन ह्या मोठ्या प्राण्याचं्या मोठेपणाइिकंच मोठेपण आहे िे ससे, धगधनधपग्स, श्वेिमभषक 
आदी लहान प्रायोधगक प्राण्याचं!ं –ज्यानंी वैद्यकाच्या दालनाि आत्माहुिी देऊन धवज्ञानाची गुढी उंचावर 
नेली— ! 
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ह्याच लहान प्राण्यािं मात्र घरािल्या घुशी-उंदरानंी एका ‘काळ्या लाचं्छना’चा (Black death) 
इधिहास घडवलाय! िसे १००० वषांपासभनचे िे आमचेच घरधनवासी, परंिु इिकी वषिं नादंभनही त्यानंी 
घरचेच वासे मोजलेि, मोडलेि... घरादाराच ंस्मशान केलंय! परंिु हा एकटा उंदीर का दोषी आहे? 
 

िसं म्हटलं िर उराशी कवटाळलेले प्राणी, पक्षी, सारेच कमी-अधधक प्रमाणाि दोषी आहेि. 
धवघ्नहत्याच्या वाहनानं (प्लेगची) धवघ्नं धदलीि. माजंरानं काही जंि धदलेि, कुत्र्यानं जंिाबरोबर 
‘धपसाळणं’ धदलं, गाईगुरानंी ‘बु्रसेल्ला’, ‘क्षय’ धदला... अन् ही यादी बघिाना वाटावं, की प्राधणजगाि एवढे 
छुपे रोगजंिभं असिाना, ह्यानंा उराशी कवटाळण्याि केवढा र्ोर गुन्हा केला! 
 

परंिु ज्यानंा उराशी कवटाळलं, त्याचं्या उराि लार् घालायची असा काही समज होऊ नये;– 
होणार नाही. घरच ंमाणभस आजारलं िर त्याला का आपण घराबाहेर घालविो? 
 

आजार ही एक अवस्र्ा आहे; िी अनवस्र्ा होऊ नये, िर पुन्हा स्वास्र्थयावस्र्ा यावी ह्यासाठी 
आपण झटिो. पशुपक्षयानंा माणसाच्या जीवनाि घरच्या माणसामुंलाइंिकी जवळीक धनमाण केलीय!–
स्विःच्या सोधशक कष्टानं धन सदैवच्या आत्मापथणाच्या धसद्धिेनं! पभवी िभिदया जागधवण्यासाठी धवनवण्या 
करायला लागि, आिा सवोिभिी दयाच नाही िर पे्रमही व्यक्ि होिाना धदसिंय. (दयेि पे्रम असिंच असं 
नाही. दयेि समवदेना आहे, सहानुिभिी आहे.) आिा िर असं म्हणिा येईल की, प्राण्यानंा पे्रम आजकाल 
धमळिं, माणसाला दयाही क्वधचि धमळिे, परंिु कुठं िरी का होईना, माणभस पे्रम करिोय ह्याच आनंदाि ही 
असभया नुरावी! 
 

प्राण्याधवषयीच्या पे्रमस्त्रोिाि िंंड पडावा, िो शुष्ट्क व्हावा असा उदे्दश इर्ं नाही; परंिु हे पे्रम आंधळं 
न राहिा डोळस व्हाव ंएवढ्याचसाठी Virchow नं धदलेली दृष्टी हवी. ‘व्हच्याव्ह’च्या (Virchow) दृष्टीनं एक 
शबद वचेला “Zoonoses!”, अन् त्याला उजळा धदला ‘Kaegal’ नं! व्याख्या ही झाली की, “पाळीव 
प्राणी–पक्षयाचें त्याचं्यापासभन, नैसर्मगकरीत्या, माणसािंही होणारे रोग!” अन् ह्या साऱ्या संज्ञा, शास्त्र नव्या 
उमेदीनं, नव्या उत्साहानं उजेडाि आणलं िे जागधिक आरोग्य संस्रे्नं– (WHO) नं! ह्या संस्रे्नं केलेल्या 
अशा रोगाचंी संधक्षप्ि यादी पभवी आलीच आहे. ह्याि ज्ञाि अशा रोगाचंी संख्या दोनशचे्या वर गेलीय. ह्याि 
काही जीवाणभचें, काही धवषाणभचें, काही जंिाचें, अिाबुरशीचे असे अनेक रोग आहेि;– ज्याचंा अिािभन, 
मासंािभन, दुधािभन, श्वसनािभन, जिंमेिभन, स्पशािभन, प्रयोगशाळेिभन, कीटकाचं्या चाव्यािंभन,– अशा अनेक 
मागांनी संसगथ होिो! 
 

म्हणजे ‘झुनोसेस’च ंके्षत्र एका जीवाणुशास्त्राशी, एकाच धवषाणुशास्त्राशी खकवा एका कीटकशास्त्राशी 
असं कुणा एकाशीच मयाधदि असं नाही; िे साऱ्याचंं आहे, धन परस्परावलस्म्बि आहे. धवषाणुशास्त्रज्ञानं 
सागंाव ं की, हे धवधशष्ट धवषाणभ असिाि, धन ह्या कीटकािं आढळिाि. कीटक शास्त्रज्ञानं कीटकाचंी 
जननपद्धिी सागंावी धन कुठं त्याचं्या जीवन-चक्रािील नाजुक धागा आहे िो िोडला की कीटकाच ंजीवन 
संपेल, धन त्याबरोबरच रोगाच्या दुष्टचक्राच ंभ्रमण धन प्रसारही संपेल िेही सागंाव!ं 
 

डोळ्यानंी पाहावं, मेंदभनं सागंाव ंकाय पाधहलं िे, कानानंी ऐकावं धन बुद्धीनं आदेशाव ंकाय उत्तर 
द्यायच ंिे. एकाच शरीराच्या धिि धिि इंधद्रयाचं्या कायथकक्षा धनरधनराळ्या असल्या िरी त्यािं साहचयथ आहे, 
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धवसंवाद नाही. धन साहचयथ आहे िोवरच एक सहजिा आहे, धन धनत्याची कामं सुलि, साचेबदं सोपेपणानं 
पार पडिाहेि. 
 

‘झुनोधसस्’च्या प्रधिबधंासाठी, ह्या ध्येयपभिीसाठी अशीच एकी हवी. 
 

हा प्रश्न एक असला िरी प्रश्नाची अनेक उपागंं आहेि, धन ह्या बहुधवध अंगाचं्या ह्या एका प्रश्नाचा 
बहुजन-स्वास्र्थयावर अनेक प्रकारानंी दुष्ट्पधरणाम होि असल्यानं अनेकानंी एकत्र येऊन, एक-धदलानं, 
एक-धवचारानं ह्याकडे लक्ष धदलं पाधहजे. 
 

‘झुनोधसस’च्या व्याख्येि ध्वधनिार्थ आहेि िे हे की— 
 
(१) प्राण्याचें रोग– जे (२) माणसािंही होिाि. 
आिा ह्या रोगाचे पधरणाम : 
 
(१) प्राण्याचें रोग, प्राण्याचं्या आजारानं; 
(२) प्राण्याचं्या आजारावर बरे करण्यासाठी होणारा िंचथ; 
(३) नच सुधारल्यास, प्राण्याचं्या मृत्यभनं होणारी हानी; 
(४) दुधाि– दुग्धजन्य पदार्ांि; 
(५) मासंािं; 
(६) अंडी– धपल्लािं 
(७) ह्यावंर अवलंबभन असलेल्या धंद्यावंर होणारे दुष्ट्पधरणाम; 
(८) धशवाय मेलेल्या जनावराचं्या जागी कामासाठी नवीन जनावराचं्या िंरेदीचा िंचथ. 

 
ह्या अनेक प्रकारच्या नुकसानीसच ‘ओग्लेस्की’ (Oglesky) ‘छुप्या खकमिी’ (hidden costs) 

म्हणिो. या एवढ्या र्ोड्या आहेि की ह्या त्या मानानं प्रधिबधंाचा िंचथ धकिी िरी स्वल्पसा आहे. (ही 
सत्यिा परदेशींच्या आकडेवारीनं उपलबध आहे.) आपणही जर ही मोजदाद करून नुकसानीची दाद 
घेिली िर मनाला नुसिी चाटभन नाही जाणार, चटका लावभन जाईल! वाचकाला ह्या नुकसानीचा चटका 
िासेल, परंिु ज्याचा उिा ‘फामथ’, उिी ‘डेअरी’ नामशषे झाली त्याच्या दुःिंाची झळ त्यालाच कळेल–! 
 

आम्ही िभिदया धशकलो, जाणिो, धन “सवांिभिी समानिे”च्या पे्रमानं जरी प्राणी जपिो िरी िंेदानं 
म्हणाव ंलागिं की पशुपालनाि आम्ही िेवढेच मागासलेले आहोि. 
 

हत्तीवर, अश्वावर शस्त्रधक्रया साधंगिली िी प्रर्म ‘सुश्रभिा’नं! आमच्या देशाि यज्ञयागाच्या वळेी 
बळी-प्राणी असावा कसा, इर्पासभन िो िंावा कसा इर्पयिंि सारी संधहिा आमची होिी. गायींना संपत्ती 
नव्हे िर देव मानणारे आम्ही होिो, परंिु आज आमच्या पशुधनाि उणीवचे ंआधधक्यच जास्ि आहे. 
 

आज आमच्या देशािील गायीच्या दुधािील प्रमाणाची (वार्मषक) सरासरी ३८२ पौंड, कोंबडीच्या 
आंड्याचं ंवार्मषक प्रमाण ६०, िर परदेशचे हे िौलधनक आकडे ५००० पौंड, अंड्याचं ंप्रमाण २०० िे २५० 
असं आहे. मेंढीच्या (लोकरीच ंआपलं प्रमाण १·७ पौंड, िर धिकडील ६ पौंड.) 
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ह्याच ंकारण—? 
 

त्यानंी पशुपालनाला देव नाही माधनलं, िर शास्त्र मानलं. अस्र्ीच्या सागंाड्याचंी पभजा नाही 
बाधंली, िर ह्या सागंाड्याि मासं कसं िरेल, ह्यािभन दुधाच्या अनेक धारा कशा स्त्रविील, ही जाि सुधारेल 
कशी, ह्यासाठी िंाणं द्यायचं िे कुठलं, धकिी प्रमाणाि, धकिी वळेा, गुरानंा व्यायाम हवा िर धकिी, प्रजा 
हवी िर कशी, बीज सुधारेल िे कसं, िीच प्रजा वाढेल िी कशी; ह्यानंा हवचेी बाधा नाही ना होि, 
राहण्याची घरं हवी िर कशी, चरण्याची कुरण ं धकिी, अशा गाई, शळे्या, मेंढ्या, कोंबड्या ह्या अनेक 
साऱ्याचं्या अनेक आवश्यक गरजाचंा, घटकाचंा अभ्यास केला, धन यशस्वी बदल केले. 
 

आमच्याकडे ‘गुरािंी’ मेंढपाळ ह्या शबदाि धहणकसपणाचा वास जाणविो. धिकडे गुराख्याला िो 
‘गुरािंी’ आहे हा अधिमान आहे. परंिु त्याची गुरं दहा घरची नसिाि, धन रािंणावळीनं ‘मधहन्यानं 
बाधंलेली’ नसिाि, िर त्याची स्विःची असिाि. आपल्या स्विःच्या कळपाकडे चरिाना पाहिाना त्याच्या 
नजरेि उपाशीपोटीदेिंील एक वगेळी िृप्िी िरळिे. 
 

उपयुक्ििावाद ह्याि झाकळेल, िो प्रर्मिः मान्य करूनही म्हणाव ं लागले की, त्यािील झेप 
केवढी आहे! दुधाची जनावरं हवीि ना, घ्या प्रत्येकी वार्मषक ४–५ हजार धलटर (खकवा अधधकही) दभध 
देणाऱ्या गाई घ्या. मासंाची जनावरं हवीि ना, ३०० पौंड वजनाच ंbacon देणारी ही डुकरं;— िशाच मेंढ्या 
धन गाई; अंडी हवीि ना, घ्या २५० िे ३०० अंडी वषाला देणाऱ्या कोंबड्या. नुसत्या िंाण्यासाठी चधवष्ट 
कोंबड्या हव्याि ना, चला िर Broiler industry उिी आहे. कमीि कमी िंचाच्या आहारािभन अधधकाधधक 
मासंोत्पादन करणाऱ्या. िंचथ वजा जािाही प्रत्येक कोंबडीमागं मालकाला फायदा हा असिोच; अन् 
इिकंही असभन नफ्याच्या दृष्टीनं आंधळं न होिा खकमि अशी असिे की सहज कुणालाही घेिा येईल, एक 
कोंबडी....एक धपल्लभं! 
 

लंकेिल्या सोन्याच्या धवटा मी मोजिो धन त्या धवटानंी सजलेल्या सोन्याच्या प्रासादाच्या वणथनाि 
अजभनही लेिंणी धर्टी कशी होि नाही असं वाटेल कुणाला. हे सारं ह्यासाठी की— 
 

“हे धचत्र पाहा, धन आमच्याकडच ं धचत्र पाहा!” एकेकाळी ह्याच धंद्याि अगे्रसर असिाना, आज 
पशुपालनासाठी धन प्रधिबधंासाठी आम्ही इिके (मागं) का ‘पडलो’? पभवथजाचं ंकिृथत्व ठीक, त्याचें कळसही 
मान्य, परंिु पभवथजाचंी बढाई का, धकिी काळ, धन करायची िरी धकिी? का? रामदासाचं्या दासानंी आिा 
िरी शहाणीव घेऊन “पुरे करावी ही पभवथजाचंी बढाई!” 
 

त्याचंा मागोवा घेण्याि, गिकालाच्या धनस्ष्ट्क्रयिेची लाज असेल िर िी क्षणिर लपवभन असा 
मागोवा घ्यायला हवा की पुन्हा आम्ही पशुपालनाि अग्रणी ठराव.ं “धशष्ट्यात् इच्छेत् पराजयम्” ही धशकवण 
देणाऱ्या िारिीयानंी स्विः धशष्ट्य होिानाही स्विःलाच आवजभथन सागंावी. 
 

पािात्याचं्या पद्धिी ज्या म्हणभन आपल्या येर्ील पधरस्स्र्िीच्या दृष्टीनं स्वीकाराहथ आहेि त्याचंा 
वापर करायला हरकि कुठंय? िे नफा-नुकसानीचा िपशील ठेविाि, िो आपणही ठेवायला हवा. 
गुराढोराचं्या बाबिीि हा िपशील हवा, िो ठीकही आहे. परंिु माणसाचं्या बाबिीि वगेळाच धवचार करावा 
लागेल! 
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‘झुनोधसस’च्या सार्ीिभन, माणसािं उद्भवणाऱ्या सार्ीची िीव्रिा त्या मानानं लवकर धन अधधक 
आत्मीयिेनं जाणवले. धकत्येक वषिं सोबिी उंदरानं धदलेले प्लेगचे िडािें, िभकंपाच्या हादऱ्याहंभन धन 
आकाशाच्या कुऱ्हाडीहभन जबर होिे; ियंकर होिे. १९०७ च्या प्लेगच्या सार्ीि खहदुस्र्ानािील 
९३,१५,८९२ मृत्यभ झालेि— आिा इर्ं गुराचं्या हानीसारिंी का पैशाि मोजदाद करणार आहोि आम्ही! 
 

माणसाचं्या बाबिीि (अ) औषधाचंा िंचथ, (आ) कमी झालेलं खकवा न झालेलं काम, (इ) 
बदल्यािील िंचथ इत्यादी असा त्रयस्र् (िटस्र्) धहशोब कुणी काढायला बसलं िर त्याला वेड्यािच नाही 
का काढणार? माणसाच्या मृत्यभची हानी पैशाि मोजणारे नािेवाईक अजभन जन्मायचे आहेि, असं म्हटलं– 
िरी िे जन्मायचे नाहीिच! बऱ्याच धस्त्रया अशा असिाि की, पिी गेला िर जग ओसाड होईल म्हणभन नव्हे 
िर सौिाग्य संपलं म्हणभन रडिील. स्त्रीच्या आरक्ि अधराचंी, लालसर कपोलाची पभिी पिीच्या ‘नावघेण्या’ 
कंुकवाच्या रस्क्िम्यानंच होिे— िीच संपली िर... बोबड्या बोलीचं धन लुटलुटत्या चालीच ंबालब्रह्म अशा 
रोगापायी लुटलं गेलं िर.... आईला सारं शभन्य का िासिं—? 
 

दुसरं मभल नसिं का, का होणार नसिं? परंिु त्या धिच्या बालब्रह्मम्याच्या वदेना स्विः ब्रह्मदेवास 
नाही कळायच्या! िसंच सहृदय मुलालाही पटिं की ‘धिन्ही जगाचा स्वामी’देिंील आईधवना धिकारी कसा 
असिो! 
 

पधिपत्नीच्या, धपिापुत्राच्या, आईमुलाच्या, बधुंिधगनीच्या पे्रमाच्या िावनाचं ंमोल कोण करणार? 
 

ह्या िावना आहेि, ह्या अधनवथचनीय संवदेना आहेि, म्हणभनच माणभस मोठा आहे, माणभस 
उत्क्रान्िीचा कळस आहे, धन म्हणभनच माणभस “माणभस” आहे. 
 

ह्याच िावना जपायच्या िर माणसािला ‘माणभस’ जागवभन ‘Love thy neighbour’ च्या आदेशानं 
शजेारच्या माणसावंर पे्रम करिो,– देिो. त्याच मानवी िभधमकेिभन धन आंिधरक आत्मीयिेिभन 
प्राधणधवश्वाकडे बघायला हव.ं 
 

बस्स! अशी दृष्ट लागेल, अशा िावनाशील दृष्टीशी वैद्यकीय दृष्टीचा ‘समसमा संयोग’ झाला िर 
कळेल की ‘झुनोधसस’चा प्रश्न अनेक अंगोपागंानंी स्क्लष्ट असला, काष्टसाध्य असला िरी असाध्य मात्र 
नाही;– नाही, धनधििच नाही! 
 

अन् ह्या दृष्टीनं काही काही देशानंी नजरेि िरेल अशी प्रगिीही साधली आहे. साध्य एकच 
असल्यानं, त्याचंी साधनं िरी बघभ या. 
 

(1) Veterinary Public Health. 
 

“पशुवैद्यकीय सामभधहक स्वास्र्थय” हा एक नवा परवलीचा शबद! आधी ‘स्वास्र्थय’ ह्या शबदाचीच 
व्याख्या “WHO” नं मोठी चािुयाची, कल्पकिेची केलेली आहे. 
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Health : “A state of complete physical, mental and social wellbeing, and not the mere 
absence of disease or in firmity.” 
 

आधण V. P. H. [V. P. H. धवषयी साद्यन्ि सागंणं इर्ं स्र्लसंकोचानं शक्य होणार नाही.] ची व्याख्याही िशीच 
व्यापक आहे. 
 

“Veterinary Public Health comprises all the community efforts influencing and 
influenced by the veterinary medical art or science, applied to the prevention of diseases, 
protection of life and promotion of welbeing and efficiency of man.” 
 

िेव्हा, ‘झुनोधसस’च्या धनयंत्रणेच्या यंत्रणेि पशुवैद्यकाचंी जबाबदारी अधधक महत्त्वाची आहे, हे 
पशुवैद्यकानं िीिीनं नव्हे िर धवनयानंही नाकारू नये. इंर्ं Dr. K. F. Meyer ह्याचं ं“A Veterinarian can 
do much to alter the health aspect of a community blighted with animal diseases.” हे धवधान 
पे्ररक ठराव.ं 
 

(१) पशु-वैद्यकानंी जनावराचं्या साऱ्या सासंर्मगक रोगानंा वळेीच पायबदं घालावा, धन धनमभथलन 
कराव.ं समाजापयिंि ह्या सासंर्मगक रोगाचंी रोगसाहाय्यक, पे्ररक धन रोगप्रसारक अशा साऱ्या गोष्टी, घटना, 
कारण-वस्िभंची वळेीच योग्य िी धवल्हेवाट लावावी. 
 

(२) रोगी जनावराचं्या संबधंापासभन व त्याचं्या दभधषि मासं, दभध आदींच्या वापरापासभन परावृत्त 
कराव.ं ह्यासाठी जनावराचं्या रोगाच ं धनदान त्वधरि, अचभक, व्हावं, धन उत्तरीय िपासणी ही िज्ज्ञाकंडभन 
असावी. िज्ज्ञाचं्या धनणथयाआधी, वळेी, धन नंिर त्यानंा कुठलीही ियिीिी, आसक्िी असभ नये. 
 

(३) दभधषि मासं अशा परीके्षिभन आपोआपच वगेळं काढलं जाऊन त्याची धवल्हेवाट लागेलच. परंिु 
धनरोगी जनावराचं्या पशु-वधगृहापासभनच्या प्रवासाि, पाकधनष्ट्पत्तीि, नव्हे िंाणाराच्या ओठाशी घास 
‘धगळेपयिंि’ कुठल्या रोगजंिभंच्या संसगाची आपत्ती उद्भवभ नये इर्ंही िज्ज्ञांच्या ज्ञानाची, काळजीची 
आवश्यकिा आहे. सोनाराला दाधगन्यासंाठी शुद्ध सोनं धदलं िरी सोनारानं दाधगना करून धदला िोही 
आम्ही धदलेल्या अगदी शुद्ध सोन्याचाच आहे ह्याचा पडिाळा बघण्यासाठी ‘ऑर्मकधमडीज्’ हवचे होिे ना! 
 

(४) जनावर रोगी आहे की नाही ह्यासाठी क्षय, ग्लॅडसथच्या सारख्या संवदेनपरीक्षा करवभन, धन 
धनदान करून घ्यायला हवं! इिर आजारावंर इष्ट असल्यास इष्ट असिील िे उपचार, रोगप्रधिकारक 
लशींचा वापर, (Brucella च ंवासरानंा वेळच्या वळेी पभणथ कळपाि हवा. आिा अनेक सासंर्मगक रोगाधंवरुद्ध 
लशी उपलबध आहेि,– अगदी प्रिावी धन अगदी सहजसुलि. आिा आिा िर लशीच्या एका इंजेक्शनाि 
दोन–िीन रोगाधंवरुद्ध प्रधिकारशक्िी अंििभथि करण्याचेही प्रयोग सुरू आहेि. अन् अशा लशींच्या वापरानं 
‘Watson’ नं २ लािं मेंढ्याचं्या कळपाची ३० टके्क मृत्युहानी ४ टके्कपयिंि िंाली आणली होिी, हे उदाहरण 
लशींच्या वापरासाठी पे्ररक ठरलं. 
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(५) इकडे लशींना प्रधिकारशक्िी धदली जािेय, िर इकडे रोगप्रधिकाधरिा ही आनुवधंशकिा 
व्हावी, ह्यासाठी अशा प्रकारे पशुप्रजनन करिा येिं की नाही हेही शोध सुरू आहेि. (“कॉस्क्सधडया” 
प्रधिकारक्षम कोंबड्याचं्या पैदाशीचे प्रयोग इत्यादी इत्यादी. 
 

(६) क्षय, बु्रसेल्ला आदी संसगाच्या कळपाधवषयी अवास्िव आस्र्ा न ठेविा त्याचा नाश धन पुरून 
खकवा जाळभन त्याची धवल्हेवाट लाविाना डोळ्यािं आसव ंआली िरी िी आनंदाची मानावीि. कारण ह्याच 
रोगी जनावराचंी धवल्हेवाट वळेीच धन योग्य िऱ्हेनं झाल्यानं पुढच्या धकत्येक करुण आसवाचं्या धारा 
र्ाबंल्या आहेि– ह्या आनंदानं! परदेशािं असे रोगमुक्ि कळप वाढवले जािाहेि. ‘क्षयमुक्ि कळप’ म्हणभन 
िे ओळिंले जािाि. 
 

(७) हे धन असे अनेक रोग ‘राजअधधपधत्रि’ रोग म्हणभन राजपत्रकानं जाहीर केलेले आहेि, (केले 
जािाि). ह्या अशा रोगाचंा प्रादुिाव नव्हे शकंादेिंील आल्यास पशुवैद्यकानं िी व्यक्ि करावी, जनावरावर 
परीक्षा करून धनदानधनधििी करावी, धन योग्य िी धवल्हेवाट लावावी. 
 

पशुवैद्यकानं ह्या कामधगरीचा ‘गो-वधथन’ यशस्वी रीत्या उचलला िरी बरंचसं काम साधल्यासारिंं 
होिं, परंिु िरीही बरंचसं बाकी उरिं. 
 

‘झुनोधसस’ हे प्राण्याचें माणसाि होणारे रोग. माणसाि काहीही आजार झाले िर िे जाणार 
माणसाचं्या डॉक्टराचं्या कके्षि. त्यािं असे काही आजार आढळले िर त्यानंी संबधंधि पशु-वैद्यकीय 
अधधकाऱ्यानंा कळवाव.ं कळवभनच संपेल असं नाही, कळकळीनं ह्या मुद्द्यावर चचा करावी. उदा.– 
बु्रसेल्लोधसस [पजंाब राज्यािील डॉ. टी. एन्. मारु्र ह्याचंा ह्या संदिाि नामधनदेश जरूर करावासा वाटिो.] हा माणसािं आला 
असेल दुधािभन, िर पशुवैद्यकानंी पुढील िजवीज करावी.— 
 

कुठली जनावरं रोगी आहेि? त्याचं ं धनदान, त्या दुधाला वापरण्यास बदंी; गावाला िशी जाणीव 
इत्यादी इत्यादी. 
 

हे सारं योजनाबद्ध पार पाडिा येिं, परंिु केव्हा? माणसाचं्या डॉक्टराचं्या आधण गुराचं्या 
डॉक्टराचं्या कानी, लोचनी, वाचनी पडेल िेव्हाच ना? 
 

ह्यासाठी िंरं म्हणजे अगदी ग्रामपंचायिीपासभन िो रे्ट राज्यसरकार, देशसरकार अशा उच्च(िम) 
पािळीच्या धन पािळीपयिंि, एक संयुक्ि प्रयोगशाळा धन शासकीय संघटना हवी. त्या संघटनेि 
झुनोधससच्या दृष्टीनं वैद्यकीय (Medical), पशुवैद्यकीय (Vety. medical), शासकीय, समाजस्वास्र्थय 
शासकीय (Public Health Administrations) शकै्षधणक िज्ज्ञाचंा अंििाव हवा. 
 

िशा नुसत्या कधमया िंभप असिाि, एकच सदस्य कदाधचि धकिी कधमयावंर असिो हे त्याला 
आठवि नाही! खकवा अशाही काही कधमया असिाि, ज्या संपुष्टाि आल्या नसल्या िरी कधी िेटिही 
नाहीि. “संघटना” ‘िुंच्या धनमाण करायच्या’ म्हणभन धनमाण व्हायला नकोि! संघटना उत्साही, उमद्या, 
धन “क्लेशः फलेन धह पुननथविा ं धवधते्त ।” अशा कायथप्रवण धन “यः धक्रयावान् स पधंडिः ।” अशा कायथमग्न 
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बेहोषीच्या पधंडिाचंी हवी. रोग आल्यावर कुणीही जागेल, वणवा पेटल्यावर पाणी कुठं लागेल हे सागंणाऱ्या 
जलिज्ज्ञाचा शोध घेणारे संशोधक आिा नको आहेि कुणाला! 
 

(१) रोग येऊच द्यायचा नाही िर त्यासाठीची िंबरदारी, ग्रामस्र्ानंो, ही अशी अशी आहे, 
कळलं का? नाही? पुन्हा सागंिो सारं समजावभन... आिा समजलं ना, िर मग रोग र्ोपधवण्याची 
जबाबदारी िुमची धकिी आहे िेवढी जरूर पार पाडा, अन् रोग असलाच िर... 
 

जागं व्हायच ंम्हणजे िरी काय? 
 

डोळे चोळभन डोळ्यासंमोरचा हाहाःकार उघड्या डोळ्यानंी बघायचा, हेच धन एवढंच का जागेपण? 
नाही ना; िर मग... ‘जागृिी’ म्हणजे काय, हे पशुवैद्यक त्याच्या दृष्टीिभन सागेंल, डॉक्टर त्याची पर्थयं 
सागेंल, स्वास्र्थय-धनरीक्षक अधधकारी (Public Health Officer) त्याच्या मिानं योग्य िे सागेंल. 
 

धन हे सारं सोप्या शबदाि धशक्षकासारिंं! “Child is the father of man” ह्या न्यायानं क्रधमक 
पुस्िकािही ह्या Zoonoses धवषयाचा अंििाव हवा. रेधडओ धन वृत्तपत्रादं्वारा हे सागंाव.ं धन धनरक्षर 
लोकासंाठी त्याचं्या मनाि िरिील अशा रीिीनं, ह्या रोगशत्रभंची ओळिं धसनेिंत्रज्ञानंी छोया–छोया 
प्रसंगाच ंधचत्रीकरण करून छानसे लघु-बोलपट ियार कराविे. प्रत्येक रोगाधवषयीच ंधलिंाण वाचणाऱ्या 
धन वाचभन ऐकणाऱ्या मनापयिंि खबबेलही, परंिु ह्या शबदधचत्राचंा धचत्रसृष्टीिील चलत्-धचत्रानंी– धनरक्षर धन 
साक्षर– साऱ्याचं्याच मनावर जलदपणं ठाम ठसा उमटेल. क्षयाची गाय धदसिे कशी, दुधािभन क्षय येिो 
कसा, नारू होिो कसा, ह्या धन इिर रोगाचं्या धचत्रकर्ा पाधहल्यावर कुणाला नाही त्याचा प्रधिबधं 
हवाहवासा वाटणार? असा धचत्रानुिव प्रत्यक्षाच ंपाधरपत्य करण्यास िंधचिच मोलाचा ठरेल! 
 

लहान मुली “िािुकली” िंेळिाि, त्याि सारं नाटकी असिं, िंोटं असिं. परंिु पुढल्या संसाराची 
िी ियारी असिे, म्हणभन धिच ंकौिुक असिं. िसंच ह्या धचत्रकृिीचं आहे. पुस्िकाि ज्ञानेश्वर अविरला धन 
उिी ‘शबदसृष्टी’ उिी केली; िो जे सागेंल िेच िाव– अर्थ– चार बोलकी धचतं्र, चार बोलक्या प्रधिमा 
‘झुनोधसस’चा संसगथ धन त्याच्या उपसगाचे सगथ िेवढेच धन अधधक बोलके करिील. धनसगाच ं सौंदयथ, 
माधननीच ं लज्जास्स्मि, बालकाचे धनरागस िंेळ, वाधथक्याच्या रेिंा,....बागेिील कारंजी धन उद्यानािील 
फुलपािंरं...ही काव्यमय दृश्यं ‘फोटो’च्या कलेचे आव्हानात्मक धवषय आहेि,– होिाि; त्याच 
छायाधचत्रकारानंी जर धनसगाच्या ह्या धवकृिीच्या िागाकडे आपले ‘कॅमेरे’ ‘वळवले’, धन एक सलग, 
सुसंगि अशी धचत्रकर्ा केली िर पे्रक्षकाला जो बोध होईल, त्या आनंदाच्या वणथनाि शबद अपुरे पडले,– 
िर ह्या माझ्या शबदाच ंसार्थक होईल! 
 

‘झुनोधसस’ काय िे ज्याला समजलं, त्या साऱ्यानंी िे आव्हान म्हणभन स्वीकाराव,ं हे साऱ्यानंा 
आवजभथन सागंायची वळे आली आहे. गाईचा गुरािंी दोहन करणारा, दुधाचे रिीब घालणारा, 
बलैजोडीबरोबर राबणारा, घोड्याचा िंरारा करणारा, घोडदौडीची मजा िुटणारा, धशकणारा, कोंबडी 
पाळणारा, पोपटाबरोबर शबद-शबद बोलणारा(री), कुत्र्यािं रमणारा, माजंरािं िंेळणारा,–धन ह्या 
साऱ्यानंा धनरोगी ठेवण्याची धशकस्ि करणारा गुराचंा डॉक्टर, िेच शास्त्र धशकणारा धवद्यार्ी, धन पशु 
रोगजंिभंवर संशोधन करणारे प्रयोगशाळेिील कमथचारी! प्रयोगशाळा िर ‘पािर’च्या मिे धवज्ञानाची 
पभजास्र्ानं, म्हणभन त्यानंाच मी आवाहन करिो असं नाही– िर डोळ्यािं अंगार फुलवभन मानेवर सुरा 
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धफरवणाऱ्या िंाधटकिंान्यािील िंाटकापासभन िो मासं मोटरीिभन धवक्रीस्र्ानी नेणाऱ्या िायव्हरपयिंि, 
आधण हो,– मासं नेऊन चुलीशी धशजधवणाऱ्या पाककत्या–(किी)लाही न धवसरिा, न वगळिा, 
साऱ्यानंाच हे सागंायला हवंय! त्याचंा धजर्ं म्हणभन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, गुराढोराशंी, त्याचं्या आिडी–
कािडीशी, मासंाशी, दुधािुपाशी, लोकरीशी, िंाद्याचं्या िंरेदी-धवक्री खकवा अन्य कारणानं संबंध येणाऱ्या 
प्रत्येकाला– धन साऱ्यानंा हे सागंायचयं!– धन धवश्वास आहे की ह्याला प्रधिसादही िसाच प्रिावी धन 
सवथव्यापी धमळेल! 
 

कारण हा जीवनाचा प्रश्न आहे! प्राण्याचंाच नाही िर मनुष्ट्य-प्राण्याचंाही. आधण िो ऐकणार 
नाही,– ऐकभ नही शहाणा होणार नाही िर ही दुष्ट दुराग्रही वृत्ती त्याला स्विःलाच नव्हे िर समाजालाही 
धवघािक ठरणार आहे. 
 

साऱ्या पाळीव प्राण्यंना जर वाचा असिी, िर त्यानंीही आवजभथन हेच साधंगिलं असिं,– “बाबानंो, 
‘झुनोधसस’च्या प्रश्नाकडे कधीही कुणीही र्ोडंदेिंील दुलथक्ष खकवा धदरंगाई,– धढलाई करिा कामा नये. 
केवळ आमच्याच धहिासाठी नाही सागंि,–कारण, आम्ही प्राणी– िर प्राण नेहमीच हािावर घेऊन धफरि 
असिो,–केव्हाही ‘जीवदान’ न मागिा धजवाच ंदान करिो. परंिु अशा काही रोगानं जर घेरलो गेलो िर 
िुमचीही घरं उजाड होिील! म्हणभन िरी जागे व्हा,– नाही िर जागधवणारे हे िभपाळीचे िाट, जगधवणारे धन 
पुष्ट घास देणारे– जोपासणारे परंिु नाव-गाव नसलेलं हे पाळीव जग अचानक मृिवि झालं, िर...! अरे 
जागधवणार िरी कोण? आळशाची झोप धचरधनद्रा नको ठरायला!” 
 

त्यानंा शबद असिे िर... परंिु आम्हालंा शबद आहे, वाचा आहे, शक्िी आहे, आम्हीच सारं जग 
जागवभ या, जागृि पावलाचं्या चालीचा धडा घेऊ या : 
 

(१) अमेधरकेि दुग्धजन्य सार्ी (Diphtheria, Septic Sore Throat, etc.) ह्या कशा कमी 
झाल्याि; 

 
(२) क्षय धन बु्रसेल्लामुक्ि गायीगुराचें कळप कसे वाढधवले जािाहेि; 

 
(३) मलाया, ऑस्रेधलया, हवाई बेटािंभन ‘रेबीज’ हटवला गेला िो कसा? [ह्याचे उपाय त्या त्या 

धविागाि अंििभथि आहेि.] 
 

इर्ं अनुकरणशीलिा आहे, परंिु अंधत्व नाही. कारण इिर देशानं केलेल्या पद्धिी आपल्या देशाि 
अगदी ‘सही–सही’ िशा अंमलाि येिीलच असं नाही. देशोदेशीचे ऋिुबदल, हवामान, कीटकसंख्या, 
कीटकप्रकार, प्रत्यक्ष रोगजंिभंची जाि (लाळ, िुंरकुि, रोगाच्या धवषाणभचें उपप्रकार, दोन उपप्रकार 
‘फ्ल्यभ’च्या धवषाणभचें) हे सारे सवथदभर एकच नसिाि. साऱ्याचंा मभलिः उदे्दश धनमभथलनाचा असला िरी 
देशोदेशीचे मागथ, पद्धिी, वेगळ्या हव्याि. हे वगेळेपण शोधण्याि वेगही धशधर्ल होिा नाही कामा! आिा 
‘एक-धवश्वा’ची कल्पना रुजभ पाहिेय, िेव्हा पीिज्वर, टायफस, देवी, प्लेग, कॉलरा, धन प्रत्याविी ज्वर– 
ह्या ‘WHO’नं सभधचि केलेल्या सहा धनरोधधनयधमि रोगाधंवषयी देशादेशानंी जागरूक असायला हव.ं 
 

सार्ीच्या रोगाचं ंधनमभथलन एक मोठं शास्त्र झालंय. धन सार्ीचा रोग उद्भविो कसा धन पसरिो कसा 
हेच अनेक मुद्द्यावंर अवलंबभन आहे. अनाहभिपणं गेल्यावरही िजनाच्या टाळ-धचपळ्याचं्या िालावर मान 
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डोलिे, ‘महधफली’च्या आवडत्या सुरावर ‘वाहवा’ धदली जािे, धन नृत्य फारसं कळि नसलं िरी नकळि 
पाय िाल धरिाि,— त्याच सहज रीिीनं त्याच अनाहभिपणानं सार् माणसािं पसरिे! 
 

रोगजंिभ धन रोगग्राही प्राणी ह्याचं्या पारस्पधरक संबंधावंर रोगाचा प्रसार बराचसा अवलंबभन असिो. 
रोगजंिभ शरीराि प्रवशेल्यावर, रोग कधी िाबडिोब होईल, चारसहा धदवस पसरेल, संपेल, खकवा काहीच 
रोग न होिा जंिभ वाढि राहिील; रोगग्राही (Susceptible) धन रोगपोषक प्राणी (व्यक्िी) धजिके अधधक 
धििका हा रोग पसरण्याची िीिी धन शक्यिा अधधक. [डॉ. धवल्सन ह्याचें हजारो श्वेिमभषकावंरील केलेले प्रयोग धन प्रत्यक्ष 

‘फ्ल्यभ’च्या सार्ी ह्या धवधानाच्या पुष्टीस पुरेशा आहेि.] रोगी बरा झाला िरी त्याच्या धवष्ठेद्वारा श्वसनािभन जंिभ बाहेर पडि 
असिाि. अशा रोगवाहक व्यक्िींपासभन पुन्हा रोग होण्याची शक्यिा, धजिक्या म्हणभन रोगक्षम व्यक्िी 
असिील त्यानंा असिे. रोगवाहकाचंा धन रोग-संग्राहकाचंा सार्ीवर धकिी गंिीर पधरणाम होिो हे प्रर्म 
“Koch”नं (कॉलऱ्याच्या वेळी) साधंगिल! अन् रोगजंिभ जास्ि प्रमाणाि धशरल्यास िडका उडायला वेळ िो 
कुठला? काही जंिभ कीटकादं्वारा पसरिाि हेही आपण पाधहलं. ह्या कीटकापंासभन काही प्राण्यािंही हे जंिभ 
जाि राधहल्यास हे प्राणी त्या त्या धवषाणभ-जंिभंचे वाहक-पोषक नसले िरी त्यानंा बाळगभन असिाि, धन अशा 
दभधषि प्राण्यापंासभन पुन्हा नवी (सारे्ची) लाट उद्भवभ शकिे. (Vampire Bats) वट-वाघळापंासभन ‘रेबीज’, 
माकडापंासभन वन्य पीि-ज्वर, वन्य कंृदिी प्राण्यापंासभन वन्य प्लेगची सार् हे ह्याचेच द्योिक! 
 

संसगाच ंलोण धजिक्या अधधक प्राण्यािं धन अधधक धठकाणी पेरिो, पसरधविो– िो अधधक यशस्वी 
रोगजंिभ! 
 

‘झुनोधसस’ ह्या प्राणी-रोगाच्या माणसािंील सार्ी असल्यानं माणसाची वैयस्क्िक स्वच्छिा, 
सवयी, सामाधजक नीधिधनयम, ह्या मुद्द्याकंडेही लक्ष पुरधवलं पाधहजे. 
 

“धवपदः संिु न शश्वत् ।” ह्या आमच्या वृत्तीला, स्विःहभन चक्रव्यभहाि धशरण्याची धन यशस्वी िेद 
करण्याची अिेद्य धजद्दही आहे. ‘झुनोधसस’ची िीिी सत्य असली िरी शाश्वि नाही. धिला हटवणं, 
‘झुनोधसस’च्या कृष्ट्णछायेिील ‘धग’ नाहीशी करण ंसोपं आहे, हेही िेवढंच सत्य आहे. ही गुंिागुंि धकिीही 
असली िरी धिच ंआकलन व धिची उकल, कुठल्या धन कशा कलाकलानं घेिली असिा सहज होईल, ही 
जाणीव आिा सुस्पष्टपणं झालीय. WHO नं पुढाकारानं धदलेली पे्ररणा “आरंिशभरा”सारिंी महापुराची धन 
नंिर सुकलेल्या प्रवाहाची न ठरिा शाश्विची पे्ररक ठरायची असेल, िर WHO ला धििकं सहकायथ प्रत्येक 
देशानं धहरीरीनं द्यायला हव.ं आपल्या देशानंही सहकायथ देण ं अगत्याच ं ठरेलच; अर्ाि िे पयायानं 
आपल्याच धहिाच ंठरेल. 
 

(१) प्रत्येक रोग प्राण्याि उद्भविो कसा, (२) आटोक्याि येिो कसा, (३) प्राण्यािभन माणसािं येिो 
कसा, (४) माणसािंभन माणसािं संसगथ पसरिो कसा, (५) िो र्ाबंेल कसा, (६) िो माणसापंयिंि येणार 
नाही कसा — अशा बहुधवध प्रकारानंी, मागांना अमाप उत्साहानं ‘झुनोधसस’च्या धनमभथलनाच्या योजना 
कायास्न्वि केल्या पाधहजेि. 
 

ह्या अर्ाि स्र्भलमानानं सभचना आहेि. ‘सा, –रे, –ग, –म, –प, –ध, –धन, –सा’ ह्या साि 
सुराचंी सजावट केली, म्हणभन सारं संगीि इर्ं साधंगिलं असं नव्हे. साि सुरािं अनेक राग आहेि, प्रत्येक 
रागाची धवधशष्ट गि आहे, िाल आहे, धन त्यािही प्रत्येक गाणाऱ्या आवाजाचा दमसाज गोडवा, धन रंगि 
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वगेळीच आहे... असं सारं साि सुरानंी साधंगिलं नाही िरी िे अंिर्महि आहे, धन जे अंिर्महि आहे त्याचा 
आनंद प्रत्येकानं अनुिवायचा आहे. 
 

‘झुनोधसस’ची यादी मी धदली, संसगाच्या पद्धिी साधंगिल्या, धन धनमभथलनाची धसद्धिा साधंगिली, 
िरी ‘झुनोधसस’च्या प्रत्येक रोगधनमभथलनाचा आनंद प्रत्येक देशानं स्विःच धनमाण करायचा धन लुटायचा 
आहे. 
 

इर्ं आशास्वप्न एवढंच की,— 
 

—प्रत्येक देशाि, देशािील प्रत्येक कोपऱ्यािभन हा धनरधिशय धन धनिान्ि आनंद धमळावा; जग 
‘झुनोधसस’च्या िीिीपासभन मुक्ि असावं,– धन िेव्हाच मुक्ि होईल– जेव्हा प्राणी-जगदेिंील ह्या 
रोगापंासभन मुक्ि होईल– मुक्ि असेल. 
 

िेव्हाच “सवेत्र सुधिंनः सन्िु ।” ह्या धवध्यर्ी आशीवादात्मक आन्िधरक अपेक्षानंा अर्थ येईल, गिी 
येईल; धन िेव्हाच, िरीव िावमाधुयानं, धचरवाधंछि प्रार्थनागीि आळधवलं जाईल... 
 

‘मृत्योमा अमृिं गमय...। ’ 
 

☐ 
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महत्त्िाच्या शब्दािंी सूिी 
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महत्त्िाच्या पाणरभाणषक शब्दांिी सूणि 
 

अ 

अंिअथवयव Visceral organ 
अधिरस्क्िमा Erythema 
अधिसार Diarrhoea 
अधिसंवदेनशीलिा Hyperaesthesia 
आंत्रवषे्टनदाह Peritonitis 
अधिमथ Subcutaneously 
अनशन Inanition 
अंडकोष्ठ Oocyst 
अंडी उबधवण्याच्या पेया Incubators 
अण्वीक्ष Microscope 
आपािीवध Emergency slaughter 
आमाधिसार Dysentery 
अरुणचमथ Erysepelas 
आरोग्यधाम Sanatorium 
अधसकाय प्रजाधि Trypanosomes 
अस्स्र्िगं Fracture 
अश्वगं्रधर्रोग Glanders 

उ 

उधि Tissue 
उत्तरीय िपासणी Necropsy (Postmortem examination) 
उस्च्छष्ट Garbage 
उदकोष्ठ Hydatid cyst 
उरप्राचीर Diaphragm 
उवा Lice 
उष्ट्णरुधधर प्राणी Warm blooded animals 

ऋ 

ऋिुधनद्रा Hibernation 
ए 

एककोधशन Protozoa 
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क 

कवक Fungus 
कवकजन्य रोग Fungal diseases 
कक्षा िपमान Room temperature 
काळपुळी Anthrax (black chancre) 
काजंण्या Chicken Pox 
कंृदिी Rodents 
कु्रद्ध आलाकथ  Furious rabies 
कोर् Gangrene 
कोप Cell 
कोष्ठधडम्ि Measly 
कोष्ठयुक्ि लस Spore Vaccine 

ख 

िंपली Scab 
गालफुगी Mumps 
गुणवत्ता (प्रि) Quality 
गुप्िरोग Syphilis 
गोचीड Ticks 
गोचीड-धनवारक Tick-repellant 

ि 

चमथकील Wart 
चयापचय धक्रया Metabolic activities 

ज 

जन्िुनाशक Antiseptic 
जन्िुसंचयी (प्राणी) Reservoir (animals) 
जननिंंड Proglottid 
जलजीवी Aquatic 
जाि Strain 
जीणथ Chronic 
जीवाणभ Bacteria 
जीवाणुजन्य रोग Bacterial Diseases 
जीवैक्षा Biopsy 
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ज्वर — ‘के्वरी’ Q-Fever 
ज्वर — िंंदक Trench fever 
ज्वर — टायफस Typhus fever 
ज्वर — पािालपषृद Rocky Mountain spotted fever 
ज्वर — पीि Yellow fever 
ज्वर — प्रत्याविी Relapsing fever 
ज्वर — माल्य (दोलाचल) Malta (Undulating) fever 

ड 
डोळ्याची परीक्षा Ophthalmic (test) 

ि 
त्वचान्िगथि Intradermal 

द 
दभरीकरण Isolation 
देहनीलिा Cyadosis 

न 
नासाशथ Nasal Polyp 
धनदान Diagnosis 
धनदान — िेदक Differential diagnosis 
धनरोधगि (दभध इ.) Pasteurise (d) 
धनरोध धनयमन Quarantine 

प 
परििृ Parasite 
परििृजन्य रोग Parasitic diseases 
पधट्टकृमी Tapeworm 
पशुवधस्र्ान Abbatoir (Slaughter house) 
पशुवैद्यकीय सामभधहक स्वास्र्थय Veterinary Public Health 
पाळीव प्राणी Domestic Animals 
धपसवा Fleas 
पभ Pus 
पभधयका Pustule 
प्रधिकाय Antibody 
प्रधिकाधरिा Immunity 
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प्रधर्ने (प्राधणज) Proteins (animals) 
भ 

िरुी Opacity 
िृगं Beetle 

म 
मज्जािंिुशभल Neuralgia 
मज्जारजु्जद्रव Cerebrospinal fluid 
मंडक (पाचक आदी रस) Enzyme 
मस्स्िष्ट्कच्छद दाह Meningitis 
मलवाहक जल Sewage 
मासंधनरीक्षक Meat Inspector 
मासंाशनी प्राणी Carnivores 
मुिंपट्टा Muzzle 
मुिंाच्छादन Mask 
मभक आलाकथ  Dump rabies 
मभत्रखपड Kidney 
मभत्रमागथ Urethra 

य 
यकृि Liver 

र 
रक्िजल Serum 
राजपत्र Notification 
राजपत्राद्वारा अधधसभधचि रोग Notified diseases 
धरकेटधशयाजन्य रोग Rickettsial diseases 
रोगाणुरक्ििा Septicaemia 
रोगकारक Pathogen 
रोगग्राही (रोगक्षम) Susceptible 
रोगसंवाहक (प्रसारक) Vectors 
रोगसंग्राहक (रोगसंचयी) Reservoirs 
रोगवाहक Carrier 
रोगपोषण काळ Incubation period 
रोगसभचक (व्यर्ाज्ञापक) Pathognomonic 
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ल 
लससुरधक्षि Vaccinated 
लधसकागं्रधर् Lymph glands 
लधसकावाधहन्या Lymphatics 
लक्षणसंघ Syndrome 

ि 
वन्य (प्लेग आदी) Sylvatic 
वरुधर् Mite 
व्रण Ulcer 
धवद्युदणु-अण्वीक्ष Electron microscope 
धवषाणु Virus 
धवषाणुजन्य रोग Viral diseases 
व्यापक (सार्) Epidemic 

श 
शोणगंड Haematoma 
श्लेष्ट्मल त्वचा Mucous Membrane 

स 
समाघाि (धनरोधक) Interference 
सवथव्यापी Pandemic 
सषथधपका Rash 
सुषुस्प्ि–आजार Sleeping sickness 
सभक्षम शरीरशास्त्र Histology 
सोंड Proboscis 
संक्रामक Infective 
संिुधलि Balanced 
संसगथ Infection 
संवदेनशीलिा Allergy 
स्िनगं्रर्ी Udder 
स्नायु Muscle 
स्र्ानीय Endemic 
स्वास्र्थय–प्रबधं Hygiene 

ि 
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‘क्ष’–धकरण X-ray 
क्षय (राजयक्षमा) White plague (Tuberculosis) 
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संदभग सूिीसाठी 
 

णनिेदन 
 

“सन्िाचंी उस्च्छष्टे बोलिो उत्तरे 
काय म्या पामरे जाणाव ेहे ॥” 

 
संि चालिाि; िो सुपरं् होिो, िे बोलिाि, त्या शबदफुलाचंी मार्थयावर घ्यावी अशी गार्ा होिे; धन िे स्पशथ 
करिाि, त्याच ंसोनं होिं,— जो सामान्य जनानंा प्रसाद होिो. 
 

शास्त्रज्ञ हेही कृधिशील सन्ि होि! 
 
शबरीची बोरं प्रत्यक्ष रामप्रिभनं प्रीिीनं स्वीकारली त्याि गोडवा होिा. ह्या िावनेचा, की— सारं मधुर िे 
देवाला देिा याव!ं िी उष्टी होिी ह्याि वाद नाही, परंिु िी उष्टी होिी ह्यािच त्यािील धनर्मववाद माधुयथ आहे. 
 
शास्त्रज्ञानंी केलेल्या ह्या मंर्न-नवनीिाि माझं नवीन असं काही नाही. जी काही पुस्िकं मला पे्ररक धन 
पोषक ठरली, त्याचंा नामधनदेश करण्याि कमीपणा नाही वाटि, िर उलट धन्यिा वाटिे. 
 
“In the library of life, very few are the books written by you, but more are the books written for 
you.” या धवधानाची सत्यिा वारंवार पटिे; धन िेव्हा वाटिं, धकिीही वाचलं िरी िे धकिी िरी कमीच 
ठरिं! 
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