सासर् कोवी-२ िवषाणूच्या प्रसाराचे सवेर्क्षण (Sero-survey) : संिक्षप्त अहवाल
सा#व%ीबाई फुले पण
ु े #व/यापीठ (एसपीपीय)ू , भारतीय #व7ान 9श;ण व संशोधन सं?था (आयआयएसईआर) पण
ु े,
BाCसलेशनल ?वा?Dय आEण तं%7ान सं?था (टGएचएसटGआय), फरGदाबाद, आEण EJKचन वै/यकNय महा#व/यालय
(सीएमसी), वेQलोर मधील संशोधक, वै7ाRनक आEण साथीचे रोग #वशेष7, यांनी पण
ु े महानगरपा9लकेUया (पीएमसी)
पव
ू V परवानगीने को#वड -१९ चा जा?त फैलाव झालेQया कायV;े%ात सासV कोवी-२ (SARS-CoV2) या #वषाणU
ू या #व]/ध
तयार होणा^या _Rत#पंडाUया अथाVत सेरो#_aहलेCसUया aयाbतीचा अंदाज घेdयासाठe शाfीय प/धतीने सवg;ण व
अhयास केला आहे . यासाठe प9सV?टCट फiडेशनने Rनधी jदला आहे .
१ जल
ु ै २०२० पयmत पण
ु े महानगरपा9लकेUया _nयेक _शासकNय ;े%ातील (_भागातील) पoु टG झालेQया को#वड -१९
Uया केसेस/ लोकांची संpया #वचारात घेऊन अhयासा साठe ५ _भाग Rनवडले गेले. sया अhयासात सासV कोवी-२ Uया
#व]/ध तयार होणा^या _Rत#पंडाचा अथाVत सेरो#_aहलेCसचा अhयास केला गेला. अhयासाUया आराखuयानस
ु ार ,
सहभागी होdयास संमती दे णा^या १,६६४ aयxतींचे रxत नमन
ु े गोळा केले गेले. हा अhयास २० जल
ु ै ते ५ ऑग?ट
दर{यान करdयात आला. sया अhयासात गोळा केलेQया रxताची आयजीजी (IgG) अँटGबॉडी (_Rत#पंड)ॆ
तपासdयासाठe चाचणी केलG. सदर चाचणी म•ये #वषाणU
ू या ?पाइक _ोटGनUया •रसेbटर-बाइं‚डंग डोमेनला
(आरबीडी) ओळखणारG _Rत#पंडॆ शोधdयासाठe _„…या केलG. sया चाचणीचे नाव THSTI-RBD-ELISA असन
ू nयाची
#व9शoटता (?पे9सफN9सटG) १००% आEण संवेदनशीलता (सेिCसjटिaहटG) ८४.७% आहे .
सदर अhयासातन
ू असे jदसते कN, पाच Rनवडक _भागांम•ये को#वड -१९ सं…मणाचा aयापक _सार झाला आहे . तेथील
सवg;णात #वषाणच
ू ा _सार ३६.१% ते ६५.४% पयmत आढळला आहे आEण तो सवV _कारUया Rनवास?थानांम•ये आहे .
उदाहरणाथV, ?वतं% शौचालये असणा^या घरांमधील _सार ४५.३% आहे तर सामाRयक शौचालये वापरणा^याम•ये तो
६२.२% आहे . बंगQयांम•ये राहणा^या म•ये हे _माण ४३.९% आहे , तर चाळी „कंवा झोपडप•टGत राहणा^या म•ये हे
_माण अन…
ु मे ५६% आEण ६२% इतके आढळले. अपाटV मŽटम•ये राहणा^या लोकांम•ये हे , काहG _माणात कमी,
{हणजे ३३% आहे . ि?%यांम•ये (५०.१%) आEण प•
ु षांम•ये (५२.८%) फारसा फरक आढळला नाहG. तसेच ६५
वषाVपयmतUया #व#वध वयोगटांम•ये स/
ु धा _Rत#पंडाUया aयाbतीचे _माण समानच आहे . परं तु व/
ृ ध वयातील (६६ वषg
पे;ा जा?त) लोकांम•ये _सार तल
ु नेने कमी {हणजे ३९.८% आढळला आहे .
सोशल मी'डयासाठ,ः
शा?%7ांनी केलेQया रxतनमC
ु यांUया ता‘या अhयासानस
ु ार पण
ु े शहरात सासV कोaहG-२ #व]/ध आयजीजी (IgG)
अँटGबॉडी {हणजेच _Rत#पंड मो’या _माणात आढळून आलG आहे त. _Rत#पंडांचे _माण ३६.१% ते ६५.४% पयmत आहे
आEण ते सवV _कारUया Rनवास?थानांत राहणा^या aयxतीत jदसत आहे त.

