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ভূতমকা
কবি ভকেু ভদ্ন ধর িবর কোগজ এবং টিভভরে শুধু একটি িব ই কিোনো যোরে, কেটি িরলো "কর োনো ভোই োে"।
২০১৯ েোরল ৩১ কে ভডরেম্ব -এ, চীন প্রেে ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো World Health Organisation (WHO)-কক জোনোয় কয েোরদ্
হুরবই প্ররদ্রি উিোন িির এক অজ্ঞোে কো রে ভনউরেোভনয়োয় প্ররকোপ কদ্িো ভদ্রয়রে। ২০২০ েোরল ৯ই জোনু য়ো ী WHO একটি
ভববৃ ভে েোধেরে জোনোয় কয চীনো গরবষক ো "প্রোেভেক প ীক্ষোয়" ভোই োেটিরক নরভল কর োনো ভোই োে ভিরেরব ভচভিে কর রেন।
ভোই োেটি নোে কদ্ওয়ো িয় "ককোভভড-১৯" (COVID-19)।
েো প কেরক ভবশ্বজু রড় ককোভভড-১৯ এ প্ররকোরপ ৬,০০০ এ ও কবভি েৃ েুে িব পোওয়ো কগরে ২০ কি েোচে ২০২০ পযেন্ত। ভো ে েি
১৮০টি কদ্রি এই ক োরগ িব পোওয়ো কগরে। ভবশ্বজু রড় চলরে কো ভ উ, ঘ বভন্দ, ককোয়ো োভিন, ভবেোনবন্দর প ীক্ষো, এবং েোেোভজক
দূ ত্ব বজোয় োিো । এই েংকটেয় েেরয়, েঠিক েেে পোওয়ো েবরচরয় কবভি গুরুত্বপূ েে। ভবজ্ঞোন এবং েোনব েেোরজ েু ক্ষো কেো েোেোয়
ক রি দ্ে ভিন্দু প্রেে কেরকই এই েিোেো ী েেে িব ে ব োি ক রে প্রভেশ্রুভেবদ্ধ। আেোরদ্ পোঠ্করদ্ েু ভবধোরেে আে ো এিন েকল
প্ররয়োজনীয় েেে একটি ই -বু ক-এ েেলন ক ভে। আে ো আিো ক রবো আেোরদ্ এই প্ররচষ্টো ভুল েেে গুভলরক উরপক্ষো কর প্ররয়জনীয়
উপকো ী স্বোস্থ্েচচেো েম্বরে েোনুষরক ওয়োভকবিোল ক রব।
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কররানা ভাইরাস তক?
কর োনো ভোই োে এক ভব োট ভোই োে পভ বোর েদ্েে যো েরধে ভকেু ভোই োরে েংক্রেরে েোধো ে েভদ্ে কোভি িয় আবো ভকেু কক্ষরে
গুরুে ক োগ কযেন ভেভভয়ো অেোভকউট ক েভপর টভ ভেনররোে (েোেে) ও ভেভডল ইস্ট ক েভপর টভ ভেনররোে (েোেে) কদ্িো যোয়। কয
কর োনো ভোই োে কেরক েোেে িয় েো েোরে েোেে-ককোভ-২1 ভোই োরে েোদৃিে পোওয়ো যোয়। অরনকগুভল কর োনভোই োে জু রনোটিক,
অেেোৎ েো ো প্রোেী কেরক েোনুরষ েরধে েংক্রেে ঘটোয়। েোেে কর োনো ভোই োে েূ লে একটি প্রোেী বোভিে ভোই োে। অনু েোন ক ো িয়, এটি
েম্ভবে বোদুড় কেরক অনে প্রোেী কযেন ভেরভট ভবড়োরল েরধে েভড়রয় পর এবং েো কেরক ২০০২ েোরল দ্ভক্ষে চীরন গুয়োংডং
প্ররদ্রি প্রেে েোনুরষ েরধে েংক্রভেে িয়। ২০১২ েোরল কেৌভদ্ আ রব কুঁজওয়োলো উরট কেরক েোেে েোনুরষ েরধে েংক্রভেে িয়। ভকেু
প্রেোন পোওয়ো কগরে কয েোেে-ককোভ-২-ও বোদুরড় েোধেরে েভড়রয় পরড়।

সাসস -লকাভ-২ ভাইরাসটিরক ভারোভারব লিনা

েোেে-ককোভ -2 ভোই োরে আেু বীক্ষভেক বভিগেঠ্ন। কেিো ে

ভডভজে কররোল এন্ড ভপ্ররভনিন বো ো প্রকোভিে। জোনু য়ো ী ২৯, ২০২০। েভব:
য়টোেে।

গঠ্নগেভোরব অনেোনে কর োনো ভোই োে-এ েেন েোেে-ককোভ-২ ভোই োেটিও কগোলোকৃভে িয়। এই ভোই োরে গোরয় বেোরে েোেো
েরেো কদ্িরে কপ্রোটিন (স্পোইক কপ্রোটিন) কদ্িো যোয় যো

রল ভোই োেটিরক অরনকটো েুকরট েেন কদ্িোরয়। "কর োনো" িব্দটি অেে
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ইিো নেোিনোল কভেটি অন টেোক্সনভে অ ভোই োরে কর োনো ভোই োে গরবষেো দ্লটি এই েোনব জীবোেু অভভনবত্ব েূ লেোয়ন কর এ নোেক ে কর ন "ভেভভয়ো
এভকউট ক েভপর টভ ভেনররোে কর োনো ভোই োে ২" বো “SARS-CoV-2।” ভোই োেগুভল কেভেভবনেোরে এবং কর োনভভভ ভড পভ বোর নোেক রে দ্োভয়ত্ব বিন
কর এই ভোই োে গরবষেো দ্লটি।
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েু কট। এই স্পোইক কপ্রোটিন- এ েোিোরযে
ভোই োেটো জীবন্ত ককোরষ আটরক ভগরয় েো
েরধে প্ররবি ক রে পোর । অভস্টন-এ
ইউভনভোভেেটি অ কটক্সে এবং ইউনোইরটড
কস্টটে-এ নেোিনোল ইনভস্টটিউট অ কিলেএ গরবষরক ো এই কপ্রোটিন-এ ভেেোভেক
আেু বীক্ষভেক েোনভচে তে ী কর রেন।
ভোই োেটি ভকভোরব েোনব ককোরষ প্ররবি কর
কেটো জোনরে কগরল গ্লোইরকোরপ্রোটিন-এ তে ী
স্পোইক কপ্রোটিরন গঠ্ন বু ঝরে িরব।
এই কপ্রোটিরন গঠ্ন জোনরে পো রল
ভচভকৎেকরদ্ ক োগটি ভনেেয় ক রে েু ভবরধ িরব
এবং েো টিকো ও জীবোেু নোিক ওষু ধ তে ী
ক রেও েোিোযে ক রব। গরবষকরদ্ েরে
বোদুরড় কেরক পোওয়ো কর োনো ভোই োে-এ
স্পোইক কপ্রোটিরন েোরে ৯৮ িেোংি েোদৃিে
পোওয়ো কগরে এই নরভল কর োনো ভোই োে-এ
কপ্রোটিরন । েোরয়ে পভেকোয় এই গরবষেো
লো ল প্রকোভিে িয়।
গরবষক ো এও জোভনরয়রেন কয েোেে কর োনো
ভোই োে-এ েেন েোেে-ককোভ-২ ভোই োরে
স্পোইক কপ্রোটিন কর োনো ভোই োে ভডভজে-১৯
বো েংরক্ষরপ ককোভভড -১৯ (COVID-19)2এ েংক্রেে ঘটোয়। এভিওরটভশিন-কনভোটিেং
এনজোইে ২ (ACE2) নোেক ভ রেপ্ট -এ
েোিোরযে এই ভোই োে েোনব ককোরষ প্ররবি
কর । েোেে ভোই োে-এ েুলনোয় নরভল
কর োনো ভোই োে-এ স্পোইক কপ্রোটিরন
েোনবরকোরষ ভ রেপ্টোর েরঙ্গ আবদ্ধ িওয়ো
প্রবেেো ১০-২০ গুন্ কবভি।
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নেু ন নোেক রে কক্ষরে ভকেু েোনুরষ এবং ভকেু ধরেে প্রভেভক্রয়ো কেো েোেোয় ক রি, WHO ২০১৫ েোরল কে েোরে ভকেু নেু ন ভনরদ্েভিকো জোভ কর । ভনরদ্েভিকো
অনুেোর , একটি নেু ন ক োরগ নোেক ে িওয়ো উভচে ভকেু িরব্দ েংভেেে ভনরয়। এই িব্দগুভলরে ভিভনকোল লক্ষেগুভল (শ্বেন), িো ী বৃ ত্তীয় প্রভক্রয়োগুভল (ডোয়ভ য়ো)
এবং িো ী বৃ ত্তীয় বো পেোেলভজকোল ক োর ে (কোভডেক) এ উপ ভভভত্ত কর েোধো ে ও বেেনোেূ লক নোেক ে ক রে িরব। ভকেু ভনভদ্েষ্ট বেেনোেূ লক িব্দ উরেি ক ো
কযরে পোর কযেন: যো ো ক্ষভেগ্রস্থ্ (ভিশু, ভকরিো এবং প্রেূ ভে), কেৌেু েী (গ্রীষ্ম, িীে) এবং ক োরগ েীব্রেো (িোলকো, গুরুে )। নোরে েরধে অনেোনে বোিব উপোদ্োনও
অন্তভুেক্ত ক ো কযরে পোর কযেন পভ রবি (েিোেোগ , নদ্ী), কোযেেক ী জীবোেু (কর োনোভোই োে) এবং েোরে উরেি কর বো নো কর কয েোরল ক োগটি প্রেে েনোক্ত
ক ো িয় কেটোও কযোগ ক ো কযরে পোর ।
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উচ্চ সাংক্রমণ ক্ষমিা
েোরেে েুলনোয় ককোরষ ভ রেপ্টর েোরে আবদ্ধ িওয়ো এই অেেভধক প্রবেেো কো রে নরভল কর োনো ভোই োে িু ব কবভি েোেোয়
েোনবেেোরজ েভড়রয় পড়রে পোর ।
"েোনু রষ ACE2-এ প্রভে ২০১৯-এনরকোভ ‘এে’ গ্লোইরকোরপ্রোটিরন েীব্র আেভক্তই এই ভোই োেটিরক েোনু ষ কেরক েোনুরষ েভড়রয়
পড়রে েোিোযে কর " ভবজ্ঞোনী ো বলরেন "েরব এ েম্বরে আ ও প ীক্ষোভন ীক্ষো প্ররয়োজন। "
েোেে এবং নরভল কর োনো ভোই োে-এ গঠ্নগে েোদৃিে েোকো

রল, েোেে ভোই োে-এ ভবরুরধে বেবহৃে ৩টি েরনোরিোনোল এভিবভড ভদ্রয়

গরবষক ো নরভল কর োনো ভোই োে-কক প্রভের োধ ক ো কচষ্টো কর রেন। ভকন্তু এই গরবষেো এিনও েো লে পোয়ভন ।

স্পাইক লরাটিন-এর গঠন
স্পোইক কপ্রোটিরন ভেেোভেক গঠ্ন ভবজ্ঞোনীরদ্ এেন অেোভিভোই োল ওষু ধ তেভ রে েোিোযে ক রব যো এই ভোই োেরক েোনবরকোরষ প্ররবি
ক রে বোধো কদ্রব। গরবষক ো ভলরিরেন “২০১৯-এনরকোভ-এ স্পোইক কপ্রোটিরন গঠ্ন েম্পরকে ভনিুুঁ ে জ্ঞোন এই ভোই োরে ভবরুরদ্ধ
টীকো আভবষ্কোর ভবরিষ েোিোযে ক রব।"
চীনো গরবষরক ো এই ভোই োে-টি েম্পূ েে ভজরনোরে ক্রেভবনেোে এক কগ্লোবোল ডোটোরবে-এ প্রকোি ক ো

রল তবজ্ঞোভনরক ো স্পোইক

কপ্রোটিরন কোঠ্োরেো ভনধেো ে ক রে েক্ষে িরয়রেন।

তজরনারমর ক্রমতবনযাস (Genome sequencing)
চো টি তজব ক্ষো ভদ্রয় তে ী ভডএনএ বো আ এনএ-এ ক্রেেজ্জোই িরলো ভজরনোরে ক্রেভবনেোে। এই ক্ষোর ক্ররে পোেেকে জীবরক
এরক অপর কেরক পৃ েক কর কেোরল। ভোই োরে উৎে এবং েংক্রেে েম্মরে অবগে িরে িরল এই েোেে -ককোভ-২ ভোই োরে
ভজরনোরে ক্রেভবনেোেটি জোনো আবিেক। কযেন, একজন ভো েীয় ক োগী কেরক পোওয়ো ভোই োরে ভজরনোরে ক্রেভবনেোে কেরক কবোঝো
যোরব কেটো চীন কেরক এরেরে নো অনে ককোরনো কদ্ি কেরক।
ভো রে পুরন নেোিনোল ইনভস্টটিউট অ ভোইর োলভজ (NIV)3-কে ককর লো দুই রুগী কেরক পোওয়ো েোেে -ককোভ-২ ভোই োে-এ
ভজরনোে ক্রেভবনেোে ক ো িরয়রে।
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ভো রে একেোে NIV- প ীক্ষোগোর ই বোরয়ো-েু ক্ষো ি -৪ (ভবএেএল -4)-এ বেবস্থ্ো রয়রে যো রল এিোরন এই ধ রে নরভল ভোই োে এবং
অনেোনে জীবোেু ভনরয় গরবষেো ক ো, েোরদ্ উৎে অধেয়ন এবং েম্পূ েে ভোই োল ভজরনোরে ক্রেভবনেোে ক ো যোয়।
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লকাতভড-১৯ লরাগটি আসরে তক?
ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো ককোভভড-১৯-কক একটি অভেেো ী ভিরেরব কঘোষেো কর রে4। এই ক োরগ লক্ষেগুরলো িরলো েূলেঃ জ্ব , কোভি, নোক
কেরক জল পড়ো ও শ্বোেকষ্ট। এগুরলো েোধো েে আক্রোন্ত িওয়ো ২ কেরক ১৪ ভদ্রন েরধে প্রকোি পোয়।

তকভারব এই লরাগটি েড়ায়?
প্রোেভেকভোরব আক্রোন্ত বেভক্ত শ্বোেপ্রশ্বোেজভনে অভে েূ ক্ষ্ জরল ক োুঁটো বো রপরলটগুরলো েোধেরে এটি েড়োয়। ককোরনো বেভক্ত যভদ্
ভোই োে কলরগ আরে এেন ককোরনো ভজভনে বো পৃ ষ্ঠেল স্পিে কর ভনরজ কচোরি, েুরি বো নোরক কেই িোে কদ্ন, েোিরল েোুঁ আক্রোন্ত
িওয়ো েম্ভবনো েোরক।

কারা এই লরারগ আক্রান্ত হন?
কযরকোরনো বয়রে েোনু ষই এই ক োরগ আক্রোন্ত িরে পোর ন। েরব, চীন ও দ্ভক্ষে ককোভ য়ো ক োগ ভনয়ন্ত্রে ও প্রভের োধ ককন্দ্রেেূ ি
(Disease Control and Prevention Centers)-এ েেে ভবরেষে অনুযোয়ী, ৮০ বের কবভি বয়রে েোনু ষরদ্ কক্ষরে এই
ককোভভড-১৯-এ েো ো যোওয়ো েম্ভোবনো কবভি েোরক। আক্রোন্তরদ্ েরধে যোরদ্ আরগ কেরকই হৃদ্র োরগ েেেেো বো ডোয়োরবটিরে েরেো
ককোরনো ক োগ আরে েোরদ্ কক্ষরে েৃ েুেিো অনেরদ্ কেরক কবভি। অবে প্রোপ্তরদ্ েরধেও এই ক রগ েৃেুে িো েুলনোেূ লক ভোরব
কবভি।
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অভেেো ী েোধো েে এেন েিোেো ীরক কবোঝোয় যো ভবশ্ববেোপী েভড়রয় পরড় ভবপু ল েংিেক কলোকরক প্রভোভবে কর । ঠিক কেগুরলো জোয়গোয় কেটো
ক োরগ প্রোদুভে োব ঘটরল েোরক অভেেো ী বলো িরব কেটো পভ ষ্কো নয়। েরব েোধো েে, WHO ভবভভন্ন েিোরদ্রি এই প্ররকোপগুভল েেোন কর । একটি
েিোেো ী ি'ল একটি বেোভধ যোরে ভবভভন্ন প্ররদ্রি েোনুষ আক্রোন্ত িয় এবং ভবভভন্ন অঞ্চরল েভড়রয় পরড়। ককোনও ভনভদ্েষ্ট জোয়গোয় ককোনও ক োগ যিন
িঠ্োৎ কর বৃ ভদ্ধ পোরয় েোরক বরল ক োরগ ‘প্রোদুভে োব’।

9

কডটো ভভজু েয়োলোইরজিন: ভভরেি োধোকৃষ্ণোন ও েু েন্ত কেন

এই লরারগর েক্ষণ গুরো তক তক?
ককন্দ্রীয় স্বোস্থ্ে েন্ত্ররক দ্রুে ক োগভনেেরয় ভনরদ্েভিকো5 অনুযোয়ী েোুঁ োই ককোভভড-১৯ এ আক্রোন্ত যোুঁরদ্ গুরুে ও েীব্র শ্বোেেরন্ত্র েংক্রেে
আরে এবং েম্প্রভে ভবরদ্ি ভ্রেন কর রেন বো ককোরনো ককোভভড-১৯ এ আক্রোন্ত বেভক্ত েংস্পরিে এরেরেন।
এই ভনরদ্েভিকো অনু েোর " ককোভভড-১৯ এ কো রে িোলকো, েোঝোভ , বো গুরুে িো ীভ ক অেু স্থ্েো িরে পোর ; কিরষ কক্ষরে েো োত্মক
ভনউরেোভনয়ো, েীব্র শ্বোে প্রশ্বোরে েংক্রেেঘটিে ভেনররোে (Acute Respiratory Distress Syndrome), কেপভেে বো
কেপটিক িক কদ্িো ভদ্রে পোর ।"

তকভারব এই লরাগটিরক সনাক্ত করা যায়?
আ টি -ভপভেআ (RT-PCR)6 কটরস্ট েোধেরে এই ভোই োেটিরক েনোক্ত ক ো েম্ভব। আ টি -ভপভেআ বো ভ ভোেে ট্রোেভক্রপিন
পভলরের জ কচইন ভ য়োকিন িরলো ভডএনএ-ভনভে এক কটস্ট যো ভদ্রয় িু ব দ্রুে বরল কদ্ওয়ো যোয় কয ককোরনো বেভক্ত ি ীর ভোই োেটি
আরে ভকনো। ভো রে এই কটরস্ট ে কো ী েু ভবধো রয়রে ইভন্ডয়োন কোউভেল অ কেভডরকল ভ েোচে (ICMR)-এ ভোই োল গরবষেো
এবং ডোয়োগনভস্টক লেোবর টভ জ কনটওয়োরকে

আয়ত্তোধীন ৫২টি গরবষেোগোর , জোেীয় ক োগ ভনয়ন্ত্রে ককন্দ্র (NCDC)- ১০টি

গরবষেোগোর এবং এনআইভভ-কে।
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ককোভভড-১৯ এ ভিভনকোল েেোরনজরেি েম্পভকে ে ভনরদ্েভিকো
ভপভেআ েম্পরকে জোেীয় েোনব ভজরনোে গরবষেো ককরন্দ্র বক্তবে:
পভলেোর জ কচইন ভ অেোকিন (ভপভেআ ) িরলো একটি দ্রুে এবং কে বেয়বহুল প্রযু ভক্ত যো ভডএনএ- কেোট কেোট অংিগুভলরক "প্রিিক ে" (অনু ভলভপ) ক রে
6

বেবহৃে িয়। আেভবক এবং ভজনগে ভবরেষরে জনে ককোরনো ভনভদ্েষ্ট ভডএনএ কয পভ েোরে প্ররয়োজন পরড়, ভপভেআ েোড়ো েো অেম্ভব।
আেু জীবভবজ্ঞোরন েবরচরয় গুরুত্বপূেে তবজ্ঞোভনক অগ্রগভে ভিেোরব প্রোয়িই বভেেে, ভপভেআ ভডএনএ গরবষেোয় এেটোই ভবপ্লব ঘটোয় কয এ স্রষ্টো ককভ ভব েু ভলেরক
১৯৯৩ েোরল েোয়রন কনোরবল পু ষ্কো কদ্ওয়ো িরয়ভেল।
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এই লরারগর তিতকৎসা তক?
এিনও পযেন্ত োন্ডেোইজ্ড কররোল ট্রোয়োরল েোধেরে েরন্দিভোজন বো ভনভিেভোরব ককোভভড-১৯ এ আক্রোন্তরদ্ জরনে ককোরনো েু ভনভদ্েষ্ট
ভচভকৎেোপ্রেোলী পোওয়ো যোয়ভন। ভচভকৎেো ভবজ্ঞোরন পযেোপ্ত প্রেোরন অভোরব শ্বোেকষ্টযুক্ত ক োগীরদ্ কক্ষরে ককোরনো ভনভদ্েষ্ট ভোই োেনোিক
ওষু ধও কদ্ওয়ো যোয় নো।
ভো রে ককন্দ্রীয় স্বোস্থ্ে েন্ত্ররক ভনরদ্েভিকো অনু েোর ককে-টু-ককে ভভভত্তরে ক োগী অেুস্থ্েো েীব্রেো ওপ ভনভে কর কলোভপনোভভ
(Lopinavir)এবং ভ রটোনোভভ (Ritonavir) এই দুই এইচআইভভ- ওষু ধরক একেরঙ্গ বেবিোর েু পোভ ি ক ো িরয়রে।
উচ্চ ঝুুঁ ভকপূ েে ক োগীরদ্ জরনে, েেো যোরদ্ বয়ে ৬০ বের কবভি, ডোয়োরবটিে কেভলটোে, ভকডভন েেেেো, দ্ীঘেস্থ্োয়ী ু ে ু রে েেেেো
আরে এবং ভনজস্ব ক োগ প্রভের োধ ক্ষেেো কে, েন্ত্রক কলোভপনোভভ - ভ রটোনোভভর বেবিো েু পোভ ি কর ।
ভকন্তু এইচআইভভ ভচভকৎেোয় কলোভপনোভভ - ভ রটোনোভভর বেবিো অরনকরক্ষরেই গুরুে পোশ্বেপ্রভেভক্রয়ো েৃ ভষ্ট কর , আ যো

রল

কে োভপটি বে কর ভদ্রে িয়।
ভনরদ্েভিকোয় ভচভকৎেোকো ী ডোক্তো রদ্ বলো িরয়রে যোরে েোুঁ ো গুরুে শ্বোেেরন্ত্র েংক্রেে যু ক্ত ক োগীরদ্ দ্রুে ক্রেবধেেোন শ্বোেযরন্ত্র
বেেেেো এবং কেপভেরে েরেো িো ীভ ক অবস্থ্ো অবনভে প্রভে েবেদ্ো লক্ষে োরিন এবং অভবলরম্ব েোরপোটিেভ ককয়ো ইিো রভনিরন
েোিোযে ভনরে পোর ন।
এরে বলো িরয়রে "ককোভভড-১৯ এ গুরুে অেু স্থ্ ক োগীরদ্ কক্ষরে েেয়েরেো, কোযেকভ ও ভন োপদ্ েোরপোটিেভ কে োভপই িল এই ক োগ
ভন োেরয় একেোে চোভবকোঠি।"

লকাতভড-১৯ এর লকারনা টীকা আতবষ্কার করা লযরি পারর তক?
আইভেএেআ -এ অন্তগেে েিোেো ীভবদ্েো এবং েংক্রোেক ক োগ-১ (ECD-I)-এ প্রধোন েন আ . গঙ্গোরিদ্কর েরে েূ লেঃ দুই ভোরব
টীকো তে ী ক ো যোয় ― িয় ভজরন ক্রেভবনেোে কদ্রি উপযু ক্ত অেোভিবভড তেভ ক ো, অেবো প্রকৃে জীবোেুটিরক ভনরয় েো ভবরুরদ্ধ টীকো
তেভ কচষ্টো ক ো, যো েবেেয়ই অরপক্ষোকৃে েিজে উপোয়। উভন বরলরেন ভো েীয় ভবজ্ঞোনী ো ইভেেরধে ককোভভড-১৯ ভোই োেটিরক
পৃ েক ক রে েক্ষে িরয়রেন এবং বেে েোরন প্রোয় ১১টি বেোবিো রযোগে আইরেোরলটে রয়রে কযগুভল ভোই োেটি েম্বরে কযরকোরনো
গরবষেো ও টীকো আভবষ্কোর জরনে অপভ িোযে।
আন্তজেোভেকভোরব বহু প্রভেষ্ঠোন ও ওষু ধ প্রস্তুেকো ী েংস্থ্োগুভল টীকো আভবষ্কোর ভবভভন্ন পযেোরয় রয়রে, যোরদ্ েরধে কবিভকেু ভিভনকোল
ট্রোয়োল িীঘ্রই শুরু িরে চরলরে7।

7

২০২০ েোরল ১৯কি েোচে, দ্ে গোভডেয়োন-এ একটি প্রভেরবদ্ন কেরক: "ChAdOx1 ভিেোরব পভ ভচে অক্সর োডে [ভবশ্বভবদ্েোলয়] টীকো িল েো ো ভবরশ্ব পোুঁচটি

প্রধোন টীকোগুভল েরধে একটি। দ্ে ইউএে বোরয়োরটক েরডর নো (The US biotech Moderna) এই েপ্তোরি প্রেে ভদ্রক ভেয়োরটরল এক বেভক্তরক প্রেে
টীকো িট ভদ্রয়রে । আরেভ কো আর কটি েংস্থ্ো, ইরনোভভও (Inovio), িীঘ্রই ভনজস্ব কর োনভোই োে টীকো জনে প ীক্ষো শুরু ক রব, যো জনে ত্বরক েোধেরে
টীকো প্রদ্োরন জনে প্ররয়োজন একটি ভবরিষ যন্ত্র। জোেেোভনরে ভকও ভেোক (CureVac) একটি টীকো ভনরয় কোজ ক রে। চীরন গরবষক োও টীকো তে ীরে বেি।"
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লকাতভড -১৯ লঠকারি তক তক সাবধানিা লনওয়া জরুতর?
ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো (World Health Organisation)-এ ভনরদ্েভিকো অনুযোয়ী, অেোলরকোিলযু ক্ত িেোন্ড েেোভনটোইজো অেবো েোবোন
ও জল ভদ্রয় ঘন ঘন ও ভোরলোভোরব িোে ধু রল এই ক োগটি েংক্রেরে েম্ভবনো অরনকটোই করে যোয়। ভনয়ভেে িোে পভ ষ্কো ক ো িু বই
গুরুত্বপূ েে কো ে িোে ভদ্রয়ই আে ো েো োভদ্ন অরনক ভকেু স্পিে কভ কযেব জোয়গোয় এই ভোই োেটি কবি করয়ক ঘিো কেরক কবি
ভকেু ভদ্ন পযেন্ত কবুঁরচ েোকরে পোর ।

সাবান তদরয় হাি লধায়া
অপভ ষ্কো িোরে ভোই োে, বেোকরটভ য়ো েি বহু ক োগজীবোেু েোরক। শুধু েোে জল ভদ্রয় িোে ধু রল এইেব ক োগজীবোেু েংিেো ভকেু টো করে,
ভকন্তু কবভি ভোগ ভোই োে, বেোকরটভ য়োই রয় যোয়। েোই এরক্ষরে েোবোরন বেোবিো অপভ িোযে।
গঠ্নগেভোরব কর োনোভোই োে, ইনফ্লুরয়িো ভোই োে, ইরবোলো ও ভজকো ভোই োরে ভজরন উপোদ্োনগুভল তেলোক্ত ভলভপরড ির েরধে
আবদ্ধ েোরক8। েোবোরন অেু গুভল অরনকটো কপর রক েরেো কদ্িরে। যো েোেো অংিটি জলোকষী (িোইররোভ ভলক) আ কলরজ
েরেো বোভক অংি তেলোকষী (ওরলওভ ভলক)। তেলোকষী িওয়ো

রল এই কলরজ েরেো অংিটি ভোই োরে ভলভপড আি রে প্রভে

একটো আেভক্ত েোরক। কযরিেু এই ভলভপড অেু গুভল পো স্পভ ক বেন িু ব দৃঢ় নয়, েোবোরন লম্বো কলরজ েরেো তেলোকষী অংিটি
িোবরল লো েরেো ভোই োরে বোইর আব েটিরক কভরে কদ্য় এবং ভজরন উপোদ্োনগুভলরক পু ন োয় ভলভপরড আি রে েরধে ঢোকো
পড়রে বোধো কদ্য়। ভোই োরে এই ভোেো ভনভিয় অংিগুভল জরল দ্রবীভূে িরয় কবভ রয় যোয়।

অযােরকাহেযু ক্ত হযান্ড সযাতনটাইজাররর বযবহার
েোবোরন েরেো িেোন্ড েেোভনটোইজোর অেোলরকোিল ও ভলভপরড আি েরক দ্রবীভূে কর ভোই োেরক ভনভিয় কর কদ্য় । কেইেরঙ্গ
ভোই োরে ভলভপড ির অবভস্থ্ে বেোরে েোেো েরেো কদ্িরে কপ্রোটিনগুরলোরকও ভবকৃে কর কদ্য়। এ

রল ভোই োেটি েোনবরকোরষ

প্ররবরি ক্ষেেো িোভ রয় ক রল। েরব েেোভনটোইজো রক কোযেক ী িরে িরল েোরে অন্তে ৬০% অেোলরকোিল েোকরে িরব।
অল্প অেোলরকোিল েোবোরন ক নো েরেো েিরজ িোরে েব অংরি েংস্পরিে আরে নো। েোই কিয়োল োিরে িরব যোরে পযেোপ্ত
েেোভনটোইজো বেবিো ক ো িয়। েোেোড়ো জরল েরেো ভোই োরে ভনভিয় অংিগুভলরক অেোলরকোিল িোে কেরক কব কর ভদ্রে পোর
নো। েোই েেোভনটোইজো যভদ্ও িু ব েোড়োেোভড় িোরে েোকো ক োগজীবোেু েংিেো কভেরয় কদ্য়, েোরদ্ পু র োপু ভ ভনেূ েল ক রে পোর নো।
কেইজরনে িোরে অরনক েয়লো েোকরল েেোভনটোইজো ভোরলো কোজ কর নো।
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েেি ভোই োরে ভক ভলভপড ি েোরক? নো, কয েব ভোই োরে ভলভপরড আি ে েোরক নো েোরদ্ নন-ইনরভলপড ভোই োে বরল। কযেন, ক োটোভোই োে যো
কেরক েো োত্মক ডোয়ভ য়ো, পভলওভোই োে, অেোরডরনোভোই োে যো ভনউরেোভনয়ো কো ে এবং ভিউেোন পেোভপরলোেো ভোই োে (এইচভপভভ) ইেেোভদ্রে ভলভপরড আি ে
েোরক নো।

12

মারের বযবহার
েঠিক ভোরব বেবিো ক রল কেভডরকল েোস্ক কর োনো ভোই োরে েংক্রেে ক োধ ক রে েোিোযে কর ।জোনেোল অ দ্ে আরেভ কোন
কেভডরকল এরেোভেরয়িন (JAMA) -কে প্রকোভিে এক প্রবে অনু যোয়ী ককোরনো েু স্থ্ েোনুরষ েোরস্ক বেবিোর

রল েংক্রেরে িোে

কেরক ক্ষো পোওয়ো ককোরনো প্রেোন পোওয়ো যোয় নো।
েরব, ২০১০ েোরল প্রকোভিে এক গরবষেো অনু েোর "েোরস্ক বেবিো ভবেীয় পযেোরয় েংক্রোেরে েম্ভোবনোরক কভেরয় কদ্য়, এবং
কেইজরনে েিোেো ী পভ ভস্থ্ভেরে এ বেোবিোর উৎেোিীে ক ো উভচে। "
েোেোড়ো, ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো েরেও কেভডরকল েোরস্ক বেবিো " উপদ্রুে অঞ্চরল নরভল কর োনো ভোই োে েি কবি ভকেু শ্বোেপ্রশ্বোেজভনে
ক োরগ েভড়রয় পড়ো ভনয়ন্ত্রে ভবরিষ েোিোযে কর ।"
িোুঁভচ-কোভি েেয় কয অভে েূ ক্ষ্ জরল ক োুঁটো বো রপরলট তে ী িয় েো েোধেরে ভোই োেটি েভড়রয় পরড়। েোই েোরস্ক েঠিক বেবিো
শ্বোে কনওয়ো েেয় ওই ভোই োে যুক্ত জলকেোগুরলো ি ীর কঢোকো েম্ভোবনো কভেরয় কদ্য়।
কযরিেু বহু গরবষেো কদ্ভিরয়রে কয কর োনো ভোই োরে আক্রোন্ত ককোরনো বেোভক্ত ক োরগ ককোরনো লক্ষে প্রকোি পোওয়ো আরগই ক োগটি
েড়োরে েোরক, েোই এরক্ষরে েোরস্ক বেোবিো ই েেীচীন, ভবরিষে ক োগটি যিন েেোরজ েড়োরে শুরু কর কর রে।
ভো রে েরেো কদ্রি ১ভেটো দূ ত্ব বজোয় ক রি চলো িু বই েুিভকল, ভবরিষ কর যিন েু স্পষ্ট লক্ষে প্রকোি পোওয়ো আরগ কক কয
আক্রোন্ত েো কবোঝো ককোরনো উপোয় কনই।

সামাতজক দূরত্ব বজায় রাখা (Social distancing)
ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো (WHO)- েরে িোুঁভচ-কোভি িরে এেন ককোরনো বেভক্ত কেরক েবেদ্ো ১ ভেটো (৩ ু ট ) দূ ত্ব বজোয় োিো উভচে। এ
কো ে িল িোুঁভচ-কোভি েেয় নোক ও েু ি কেরক কয অভে েূ ক্ষ্ জরল ক োুঁটো বো রপরলটগুরলো কবভ রয় আরে েো েরধে এই ভোই োেটি
েোকরে পোর । েোই WHO- অনুযোয়ী "যভদ্ আপভন ওই বেভক্ত িু ব কোরে েোরকন আ ওই বেভক্ত আক্রোন্ত িন, েোিরল ককোভবড-১৯
ভোই োে শ্বোে-প্রশ্বোরে েেয় আপনো ি ীর ও প্ররবি ক রে পোর ।"

লিারখ-মু রখ-নারক হাি লদওয়া লেরক তবরি োকা
যিনই আে ো ককোরনো ভজভনেরক স্পিে কভ কেিোন কেরক এই ভোই োরে আেোরদ্ িোরে কলরগ যোওয়ো েম্ভোবনো েোরক। আ ওই িোে
কচোরি-েুরি-নোরক ভদ্রল ভোই োেটি ি ীর েরধে প্ররবি কর আেোরদ্ অেু স্থ্ কর ভদ্রে পোর ।

শ্বাস-রশ্বারসর সু স্বাস্থ্যতবতধ অনু ীেন করা
িোুঁভচ বো কোভি েেয় েবেদ্ো ভনরজ কনু ইরয় িোুঁরজ বো টিেু ে কপপোর েুি ও নোক ঢোকরবন। এ প টিেু ে কপপো টিরক েৎক্ষেোৎ ককোরনো
ভনভদ্েষ্ট ঢোকনো কদ্ওয়ো ডোস্টভবরন ক রল কদ্রবন।
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করয়কটি সাধারণ ররের উত্তর9
সাধারণ ফ্লু এবাং লকাতভড-১৯ এর েক্ষণ/ উপসরগস র মরধয লকান পােস কয আরে তক?
েভদ্ে-কোভি েোরন অেোলোভজেও িরে পোর । েভদ্ে-কোভি েি জ্ব িরে েোধো ে ফ্লু এ লক্ষে। কোভি এবং জ্বর েরঙ্গ শ্বোেকষ্ট িরলো কর োনো
ভোই োরে েংক্রেরে লক্ষে। কেরক্ষরে অভবলরম্ব ডোক্তোর প োেিে কনওয়ো উভচে।

নিুন কররানা ভাইরাস সাংক্রমরণর সনাক্তকররণ োমস াে েযানার (িাপমাপক যন্ত্র) কিটা কাযস করী?
েোেেোল স্কেোনো (েোপেোপক যন্ত্র) কেেব েোনু ষরক েনোক্ত ক রে পোর যোরদ্ নেুন কর োনো ভোই োে েংক্রেরে কো রে জ্ব (ি ীর
েোপেোেো যিন েোধো ে কেরক কবিী িয়) িরয়রে। ভকন্তু যন্ত্রটি কেেব েোনুষরক েনোক্ত ক রে পোর নো যোুঁ ো ইভেেরধেই েংক্রভেে, ভকন্তু
এিনও জ্ব িয়ভন। কো ে েংক্রভেে েোনু রষ অেু স্থ্েো ও জ্ব কদ্িো ভদ্রে দুই কেরক দ্িভদ্ন েরেো েেয় লোরগ।

সু ইতমাং পু ে বযবহাররর মাধযরম সাংক্রতমি বযতক্ত লেরক তক সু স্থ্ বযতক্তর লদরহ লকাররানা ভাইরাস েড়ারি পারর?
এ েম্ভোবনো িু বই কে। কর োরনো ভোই োে রপরলরট েোধেরে েড়োয়। ভনশ্বোরে েোরে কর োনো ভোই োে ি ীর ভভের প্ররবি ক রলই
েংক্রেে ঘরট। একটি পূ বেভনধেোভ ে েোেোয় কিোভ রন বেবিো েু ইভেং পুরল ককোভভড-১৯ েি কযরকোন ভোই োেরক ভনভিয় ক রে পোর ।

লরাগ েড়ারনা লেরক রক্ষা লপরি মাাংসজািীয় খাবার বন্ধ করা তক উতিি?
এটি একটি শ্বোেেন্ত্র েম্পভকে ে (respiratory) ভোই োে। এবং এটি িোদ্েবোভিে নয়। িোবো , গৃ িপোভলে পশু অেবো আভেষ িোওয়ো
েোরে কর োনো ভোই োরে ককোন েম্পকে কনই। েোনু ষ ভনরজ ইরেেে কয ককোন িোবো কয ককোন পভ েোরে কিরে পোর ।

লকারনা বযতক্তর লরাগরতিররাধ ক্ষমিা ও লকাতভড-১৯ সাংক্রমরণর মরধয লকান সাংরযাগ আরে তক?
কর োনো ভোই োে েকল ভোই োে পভ বোর

েরধে একটি দুবেল ভোই োে পভ বো । এই ক োরগ কো রে েৃ ে অেবো গুরুে ভোরব অেু স্থ্

বেভক্তরদ্ ক োগপ্রভের োধ ক্ষেেো কে কেরক েোকরে পোর , কযেন বোচ্চো এবং বয়স্ক বেভক্ত ো। কিরনো কিরনো ভোই োে কোর ো ু ে ু রে
প্ররবি কর এবং ভনউরেোভনয়োয় আক্রোন্ত ক রে পোর । যোরদ্ ক োগপ্রভের োধ ক্ষেেো দুবেল, কযেন বয়স্ক বেভক্ত ো, েোরদ্ এেন িরে
পোর । অল্পবয়েী বেভক্ত, যোরদ্ ক োগপ্রভের োধ ক্ষেেো ভোরলো, েোরদ্ কক্ষরে ভোই োরে প্রভোব কবিী নোও িরে পোর । ভকন্তু যোুঁরদ্
অনেোনে ক োগ কযেন ডোয়োরবটিে, হৃদ্র োগ আরে অেবো যো ো ইভেউরনোেোরপ্রভেভ ঔষধ ভনরেন, েোুঁরদ্ কক্ষরে েংক্রেরে েম্ভোবনো
অেেন্ত কবিী।

9

এই উত্ত গুভল ভবভিষ্ট ডোক্তো রদ্ প্রভেভক্রয়ো এবং কেইেোরে WHO- ে ব োি ক ো েেে কেরক েংকলন ক ো িরয়রে।
কয ভচভকৎেক ো উত্ত ভদ্রয়রেন েোুঁ ো িরলন ডোঃ কক কক আগ ওয়োল,কনর ডোর িন অ কেভডরকল অেোরেোভেরয়িন অ এভিয়ো ও ওরিভনয়ো- েভোপভে এবং
ইভন্ডয়োন কেভডরকল অেোরেোভেরয়িরন প্রোক্তন েভোপভে; ডোঃ ভব েোরিোিোে, পোলরেোরনোলভজস্ট; ডোঃ ভভ ভভ োেশুব্রেভনয়োন,প োেিেদ্োেো, ইর ভিয়োে ভডভেে,
অেোরপোরলো িভস্পেোলে ; ডোঃ কজ ইউরেভেয়ো লোেো, প্রধোন, েোইরক্রোবোরয়োলভজ ইনভস্টটিউট, েোদ্রোজ কেভডরকল করলজ; ডোঃ ভপ কগোনোনেোে, প্রভেষ্ঠোেো-কচয়ো েেোন,
ইভন্ডয়োন পোবভলক কিলে োউরন্ডিন এবং প্রোক্তন কচন্নোই ভেটি কিলে অভ েো ।
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লকাতভড-১৯ তিতকৎসার জনয লকান ঘররায়া রতিকার আরে তক?
অেোরলোপেোভে েোড়ো অনে ককোন ভচভকৎেো বো ঘর োয়ো প্রভেকো ভবজ্ঞোনেম্মে নয়। েেকে েো অবলম্বনই েবরচরয় ভোরলো উপোয় । যোুঁরদ্ িোুঁভচ
ও কোভি আরে েোুঁরদ্ কেরক দূর েোকোই কেয় । ককোভভড-১৯ রপরলরট েোধেরে েভড়রয় পরড়। েোই কোভি েেয় ভনরজ েু ি েোস্ক
ভদ্রয় ঢোকো উভচে যোরে রপরলট নো েড়োয় ।

নিুন কররানা ভাইরারসর ও তিতকৎসায় অযাতিবারয়াটিক তক কাযস করী?
নো, অেোভিবোরয়োটিক ভোই োরে উপ কোজ কর নো, শুধু েোে বেোকরটভ য়ো উপ কোজ কর । নেুন কর োনো ভোই োে (ককোভভড-১৯)
একটি ভোই োে, েোই এ প্রভের োধ ও ভচভকৎেোয় অেোভিবোরয়োটিক বেবিো উভচে নয় ।
েো েরেও যভদ্ ককউ িোেপোেোরল ভভেে িরয় েোরকন, েোিরল অনে বেোকরটভ য়োল েি-েংক্রেে প্রভের োরধ জনে েোরক অেোভিবোরয়োটিক
কদ্ওয়ো িরে পোর ।

তনউরমাতনয়া রতিররাধক টীকা তক নিুন কররানা ভাইরাসরকও রতিররাধ করর?
নো। ভনউরেোভনয়ো প্রভের োধক টীকো কযেন ভনউরেোকক্কোল ভেোকভেন (pneumococcal vaccine) এবং ভিরেোভ লোে ইনফ্লুরয়িো
টোইপ ভব (Haemophilus influenza type B (Hib)) ভেোকভেন কর োনো ভোই োরে কেরক ক্ষো কর নো। ভোই োেটি এরেো
নেুন এবং আলোদ্ো কয েোরক প্রভের োধ ক ো জনে েো ভনজস্ব টীকো বো ভেোকভেন প্ররয়োজন।
যভদ্ও ওইেব ভেোকভেন ককোভভড- ১৯ কেরক ক্ষো কর নো, েবু ও শ্বোেযরন্ত্র ক োরগ েু ক্ষোয় এইেব ভেোকভেন বেবিোর প োেিে কদ্ওয়ো
িরে।

লকাতভড-১৯ সম্পরকস তকেু অসিয ধারণা
এই ক োগরক ভনরয় অরনক অেেে ধো েো আরে, কযেন েু ন, কোভ পোেো বো কগোেূ ে কেবরন এই ক োরগ ভচভকৎেো ও প্রভের োধ েম্ভব ।
ভবশ্ব স্বোস্থ্ে েংস্থ্ো এই ধ রে ধো েোরক এরকবোর ই িোভ জ কর ভদ্রয়রে। এটো ঠিক কয েু ন একটি স্বোস্থ্েক িোবো এবং এ ভকেু
জীবোেু নোিক গুে েোকরে পোর , ভকন্তু এেন ককোন প্রেোে কনই কয েু ন ককোভভড-১৯ এ েংক্রেে কেরক ক্ষো ক রে পোর ।
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লরাগটি সম্বরন্ধ আররা তকেু ভ্রান্তধারনা আর লসগুতের পতরররতক্ষরি WHO-র উত্তর:
অসিয ধারণা: "লকাতভড-১৯ ভাইরাস গরম ও আদ্র অঞ্চরে েড়ারি পারর না। "
এিনপযেন্ত পোওয়ো েেে অনুযোয়ী ককোভভড-১৯ ভোই োে গ ে ও আদ্র অঞ্চল েি েেি অঞ্চরল েড়োরে পোর । আবিোওয়ো ওপ ভ েো
নো কর , আপভন যভদ্ উপদ্রুে এলোকোয় বোে কর ন বো কেেব জোয়গোয় ভ্রেে কর েোরকন েোিরল যেোযে েোবধনেো অবলম্বন ক রে
িরব। ককোভভড-১৯ কেরক ক্ষো পোওয়ো েবরচরয় ভোরলো উপোয় িরলো ঘনঘন িোে পভ ষ্কো ক ো। এ

রল িোরে কলরগ েোকো

ভোই োরে কেোগুভলরক দূ কর কচোরি-েুরি-নোরক িোে কদ্ওয়ো েোধেরে কয েংক্রেে ঘরট েো এড়োন যোয়।

অসিয ধারণা: "ম ার কামরড়র মাধযরম নরভে কররানা ভাইরারসর সাংক্রমণ ঘটরি পারর।"
এিনপযেন্ত এেন ককোরনো েেে বো প্রেোন আেোরদ্ িোরে কনই যো কেরক বলো যোয় কয েিো কোেরড় েোধেরে নরভল কর োনো ভোই োরে
েংক্রেে ঘরট। এটি একটি শ্বোেপ্রশ্বোেজভনে ভোই োে এবং েূ লেঃ িোুঁভচ-কোভি েেয় কবভ রয় আেো অভে েূ ক্ষ্ জরল ক োুঁটো বো রপরলট ,
লোলো ে ও েভদ্ে েোধেরে েভড়রয় পরড়। এ কেরক ভনরজরক ক্ষো ক রে আলরকোিলযু ক্ত িেোন্ড েেোভনটোইজো অেবো েোবোন ও জল
ভদ্রয় ঘনঘন িোে ধু রে িরব। এ েরঙ্গ িোুঁভচ-কোভি িরে এেন বেভক্ত কেরক েবেদ্ো দূ ত্ব বজোয় োিরে িরব।
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জািীয় এবাং তবতভন্ন রারজযর লহল্পোইনগুতে
(ভব দ্রঃ এই নম্ব গুভল পভ বেে ন েোরপক্ষ)
নেুন জোেীয় কিল্পলোইনগুভল িল: 1075 / 1800-112-545 /011-23978046
রাজয ও লকন্দ্র াতসি অঞ্চেগুতের লহল্পোইন নম্বর
রাজয
অন্ধ্রপ্ররদ্ি
অরুনোচল প্ররদ্ি
আেোে
ভবিো
েভত্তিগড়
কগোয়ো

লহল্পোইন নম্বর
0866-2410978
9436055743
6913347770
104
077122-35091
104

গুজ োট
িভ য়োনো
ভিেোচল প্ররদ্ি
ঝোড়িণ্ড
কেেোটক
কক ল
েধেপ্ররদ্ি
েিো োষ্ট্র
েভেপু

104
8558893911
104
104
104
0471-2552056
0755-2527177
020-26127394
3852411668

কেঘোলয়

108

ভেরজো োে
নোগোলেোন্ড
উভড়ষেো
পোিোব
োজস্থ্োন

102
7005539653
9439994859
104
0141-2225624

ভেভকে

104

েোভেলনোড়ু
কেরলঙ্গোনো
ভেপু ো
উত্ত োিন্ড
উত্ত প্ররদ্ি
পভিেবঙ্গ
লকন্দ্র াতসি অঞ্চে

044-29510500

আন্দোেোন ও ভনরকোব বীপপু ি

03192-232102

চভন্ডগড়

9779558282

104
0381-2315879
104
18001805145
03323412600
লহল্পোইন নম্বর
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দ্োদ্ ো, নগ িোরভভল এবং দ্েন ও ভদ্উ

104

ভদ্েী
জম্মু ও কোশ্মী
লোদ্োি
লক্ষবীপ

011-22307145
01912520982, 0194-2440283
01982256462

পু দুরচভ

104

104
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