
स्क्रब टाइफस सम्बन्धी जानकारी 

स्क्रब टाइफस के हो ? 

स्क्रब टाइफस’ एक प्रकारको सरुवा रोग हो । यो ‘ओररनससया ससुगुामुसी’ नामक जीवाणुले गदाा हुन्छ । मुसा (माइट) प्रजासतमा पाइने 

लाभाा चरणको ‘टोम्रसवक्युसलट माइट’ नामक वाहकले यो रोग सदाछ । यो रोगको जीवाणु सबैभन्दा पसहले सन ्१९३० मा जापानबाट 

पत्ता लागेको सथयो । हाल  आएर नेपालमा पसन यो रोगको प्रकोप देसखन थालेको    छ । पसछल्लो तथयाांक अनुसार ज्यान गुमाउनेको 

सांख्या आठ पुसगसकेको छ । त्यसैले  यो रोगको सम्भासवत प्रकोपलाई तत्काल सनयन्रण गना जरुरी छ । दसिणपूवी एससयामा यो रोगको 

प्रकोप असल बढी छ ।  मुसामा लाग्ने सकनााजस्क्तो देसखने कीराको टोकाइबाट मासनसमा सछा तर सचसकत्सहरूका अनुसार मासनसबाट 

मासनसमा चासहिँ स्क्रब टाइफस सदैन । मुसामा हुने सकनाा अथाात ्माइट प्रायः झाडी , खेतबारी, वनजङ्गल, घर वररपररको झाडी वा घुरान 

हुने ठाउिँमा देसखनेगछा  । सवगतका वषामा फाट्टफुट्ट देसखने गरेको स्क्रब टाइफसको असर यस वषा धेरै ठाउिँमा देसखएको छ  । मुसाबाट सने 

भएकोले सतनीहरूबाट जोसगनु नै सबैभन्दा उपयुक्त सवकल्प भएको सचसकत्सकहरू बताउिँछन ् । 
सने तररकाः 

यो ‘माइट’ को जीवनचर एग , लाभाा, सनम्फ र एडल्ट गरी चार चरणमा पूरा हुने भएपसन , लाभाायुक्त अवस्क्थाले मार यो रोग सादाछ । 

‘माइट’ ले टोकेको भागमा कालो रांगको ‘ब्लल्याक इस्क्कार’ बस्क्छ, जसबाट ‘स्क्रब टाइफस’ को प्रारसम्भक पसहचान गना सहयोग पुग्दछ । 

सवशेषगरी यो रोग लागेको माइट (सकु्ष्म सकरा) ले टोक्दा वा यसबाट सांरसमत मासनस तथा खाद्य पदाथाको सम्पका बाट यो रोग सदाछ । 

लिण के के हुन ्?  
यो रोगको लिण मुसाले टोकेको १०–१२ सदनमा देसखन सरुु गदाछ । यस रोगका लिणहरु सनम्नप्रकार छन ्: 

 उच्च ज्वरो आउनु (१०४–१०५ सडग्री फरेनहाइटसम्म आउन सक्छ¸ काम ज्वरो पसन आउन सक्छ¸ 

 कीराले टोकेको भागमा तथा अन्य भागमा राता–राता सबसमराहरु देसखनु¸ 

 धेरै टाउको दुख्नु, पससना धेरै आउनु, भोक नलाग्नु¸ 

 खोकी तथा वाकवाकी लाग्नु¸ 

 आिँखा रातो हुनु, झाडापखाला लाग्नु¸                                                                       

 शरीर काम्नु, जीउ, माांसपेशी तथा जोनी दुख्नु¸ 

 सलम्फ नोड ससुननु ¸ 

 सबस्क्तारै शरीरका मुख्य अङ्गले काम गना छाड्नु¸ आसद । 

रोग सनदान : 

सचसकत्सकले सवसभन्न लिणहरुको आधारमा सवरामीको प्रारसम्भक पसहचान गरेपसछ , प्रयोगशालाको जािँचबाट यो रोगको सनदान   

 गररन्छ । हाल यो रोगको प्रयोगशालाको जािँच ‘रासरिय जनस्क्वास्क्थय प्रयोगशाला ’ टेकुले गदै आएको   छ । सबरामीको रगतमा भएका 

आई.जी.एम. प्रकारको एसन्टबडी पत्ता लगाई यो रोग लागे/नलागेको प्रमासणत गररन्छ । 

बच्ने उपायहरु के के हुन ्? 

 खेतबारीमा काम गदाा, वनजङ्गल वा झाडीमा जािँदा वा घािँस काट्न जािँदा पूरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, सम्भव भएसम्म 

लामो जुत्ता लगाउने¸ 

 सकेसम्म घािँसबारी वा चउरमा नबस्क्ने बस्क्नै परेमा गुन्री वा दरी ओछ्याएर बस्क्ने¸ 

 सम्भव भएसम्म भुइिँमा नबस्क्ने खाटमा वा अग्लो स्क्थानमा सतु्ने बस्क्ने̧  

 चउर, बारी आसदमा झाडी, घािँस तथा घुरान बढ्न नसदने¸ 

 मुसा सनयन्रणका लासग उपयुक्त सकससमले अन्न भण्डार गने̧   

 व्यसक्तगत तथा बातावरसणय सरसफाइमा ध्यान सदने¸ 

 रोग सने भेक्टर (बाहक) सकटनाशक औषधीको प्रयोग गरी सनयन्रण गने¸ 

 छालामा ‘इनसेक्ट रेपेलेन्टस’ जस्क्तै बेञ्जाइल बेञ्जोएटको प्रयोग गने ̧  
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