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এপ্রিল মোরে  শুরুরে 'কর োনো যরুে  রূপকল্প' প্রির োনোরম দীর্ঘ ললখো িকোি কর প্রিলোম। মোত্র 

চো  েপ্তোরে েংক্রমণ জ্যোপ্রমপ্রেক েোর  বপৃ্রে লপরে েো ো লদরি িপ্রড়রে পরড়রি। অক্লোন্ত লড়োই কর  যোরেন 
স্বোস্থ্য কমঘী লেরক শুরু কর , পপু্রলি, লেনোবোেীপ্রন, প্রমপ্রিেো কমঘী, েমোজ্ লেবক। নী রব লরড় যোরেন 
েোধো ণ মোনুষ। এেপ্রদন িধোন  ণ-লকৌিল প্রিল িপ্রের োধ- লযমন মোস্ক প ো, েোবোন প্রদরে েোে লধোেো 
প্রকংবো িোপ্র  ীক দূ ত্ব বজ্োে  োখো। বেঘমোরন িপ্রের োরধ লযন আ  কোজ্ েরে নো, িপ্রেপ্রদন বোড়রি মরৃে  
েংখযো। েবোই মপ্র েো েরে একটো িপ্রেকো  খুুঁজ্রি। এ ল োরে  লকোন প্রচপ্রকৎেো লনই, কেোটো লমরন প্রনরে 
কষ্ট েরে েবো । প্রকিুটো েরলও লযন কোজ্ েে এ কম একটো প্রচপ্রকৎেোপত্র চোইরি মোনুষ।  এ  আরে  
ললখোে জ্োপ্রনরেপ্রিলোম লকোপ্রিি-১৯ এ  সুপ্রনপ্রদঘষ্ট লকোন প্রচকৎেো লনই, অপ্রধকোংিই উপেেঘ প্রিপ্রিক 
বযবস্থ্োপনো। প্রবশ্ব স্বোস্থ্য েংস্থ্ো বরলরি উপেেঘ প্রিপ্রিক বযবস্থ্োপনোরেই আক্রোন্তরদ  ৮১% লের  উঠরবন। 
েরব, আক্রোন্তরদ  ১৪% এ  শ্বোেকরষ্ট  কো রণ অপ্রিরজ্ন িরেোজ্ন েরে পোর  আ  ৫% এ  িরেোজ্ন 
েরব লিপ্রটটরলিন েোরপোটঘ। আিঙ্কো  জ্োেেোপ্রট েরে, এই বটটরন কো  অবস্থ্োন লকোেোে েো প্রনরে প্রবস্ত  
অংক ক ো েরলও, িকৃেপরে কো   পপ্র ণপ্রে প্রক েরব েো একমোত্র েপৃ্রষ্টকেঘো জ্োরনন। একপ্রট জ্োেীে 
পপ্রত্রকোে েম্প্রপ্রে িকোপ্রিে েংবোদ অনুু্যোেী, বোংলোরদরি কর োনোিোই োে িনোক্তরদ  মরধয ৫৪ িেোংরি  
বেে ১ লেরক ৪০ বির   মরধয। 

 
জ্োপোনী িোষোে একটো িবোদ বোকয আরি, 'কুই লনো নোই লেো প্রন িুরেোরি' অেঘোৎ- পপ্র েোপ প্রনরে 

লবুঁরচ লেরকো নো। জ্োপোনী ো লযোেো জ্োপ্রে, প্রবশ্বযেু ক রে প্রপিপো েেপ্রন, যো ক ো  যেদূ  ক ো , নো কর  
েোরম নো। প্রেেোন্ত প্রনরেপ্রিলোম কর োনো যেু প্রনরে আ  প্রকিু বলরবো নো। প্রকনু্ত নো বলো  পপ্র েোপ মকু্ত েরে, 
একপ্রটবো  বলরে চোই, লকোপ্রিি-১৯ এ  লকোন প্রচপ্রকৎেো লনই, এই বক্তরবয  েোরে আপ্রম একমে েরে 
পো প্রি নো।  প্রবশ্ব স্বোস্থ্য েংস্থ্ো  “Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments 
প্রির োনোরম একপ্রট ওরেব পোেো আরি। ওরেব পোেোপ্রটরে Landscape analysis of therapeutics 
নোরম আ  একপ্রট পোেোরক েংযকু্ত ক ো েরেরি, লযখোরন লিচপ্রিি পোেো জ্রুড় করেকরিো ঔষধ অন্তিূঘক্ত 
ক ো েরেরি। েো ো পপৃ্রেবী জ্রুড় এই ঔষধগুরলো প্রনরে ট্রোেোল চলরি, যপ্রদও েম্পণূঘ কোযঘক  বরল লকোরনোটোই 
িমোপ্রনে েে প্রন। এই েোপ্রলকো  দুপ্রট ঔষধ লকোপ্রিি-১৯ এ  জ্ন্য প্রকিুটো েরলও কোযঘক  লেপ্রট লযৌপ্রক্তক 
িোরব উপস্থ্োপন ক রে চোই। 

 
ঔষধ প্রনরে আরলোচনো  লেরত্র আপ্রম প্রবপ্রিন্ন লমপ্রিরকল জ্োনঘোল পোবপ্রলরকিন এবং  েংবোদ 

মোধযরম িকোপ্রিে েরেয  পোিোপোপ্রি প্রনিঘ  ক রবো প্রনজ্স্ব অপ্রিজ্ঞেো ও প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপেী প্র রপোরটঘ 
িকোপ্রিে প্রকিু পযঘরবেরন  উপ । দুুঃরখ  প্রবষে, আমোরদ  লদরি লমপ্রিরকোপ্রলেযোল অরটোপপ্রে বো লপোস্ট 
মরটঘম িচপ্রলে েোকরলও প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপেী  িচলন লনই। লয কো রণ অস্বোআিোপ্রবক মেুৃয লযমন খনু, 
আত্মেেযো বো দুর্ঘটনোে মেৃ বযপ্রক্ত িোড়ো েোধো ণ ল োরে মেৃ ল োেী  ি ীর  মেুৃয  মহূুরেঘ প্রঠক প্রক র্রটপ্রিরলো 



 
৩০ এপ্রিল ২০২০ 

 

 
কর োনো যুরে  চূড়োন্ত  ণোঙ্গন / Page-2 

 

লেটো অপ্রধকোংি লেরত্র অরদখো/অজ্োনো  রে যোে। উন্নে লদিগুপ্রলরে প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপেী একপ্রট প্রনেপ্রমে 
চচঘো এবং অরনক লেরত্র  প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপেী  ফলোফরল  উপ  মেৃ ল োেী  ফোইনোল িোেোেনপ্রেে 
প্রনিঘ  কর । প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপেী  চূড়োন্ত অধযোরে প্রেপ্রপপ্রে বো প্রক্লপ্রনরকো-পযোেলপ্রজ্কোল কনফোর রে  
মোধযরম প্রক্লপ্রনকযোল িোক্তো , পযোেলপ্রজ্স্ট এবং ল োেী  প্রচপ্রকৎেো  েোরে েংপ্রিষ্ট েবোই লকেপ্রট প্রনরে 
আরলোচনো কর  বযপ্রক্তেে অপ্রিজ্ঞেো েমরৃে কর ন। প্রবষেপ্রট এখোরন উরিখ ক ো  কো ণ, আমোরদ  
েোমোপ্রজ্ক মোধযরম লকোপ্রিি-১৯ ল োেী  লযোব প্র রপোটঘ (Elevated Ferritin Level) প্রকংবো েঞ্চোপ্রলে 
 রক্ত  জ্মোট বোধো  িবনেো (Hypercoagulable State) প্রনরে অরনক আরলোচনো লদখরলও অরটোপপ্রে 
ফোইনপ্রিংে প্রনরে আরলোচনো লেমন লচোরখ পরড়প্রন। ব ং প্রক্লপ্রনকযোল প্রচরত্র  েোরে অরটোপপ্রে  ফোইনপ্রিংে 
লমলোরে প্রেরে আমো  প্রকিু পযঘরবেন আরি লযগুরলো প বেঘীরে উরিখ ক রে চোই।  

 
প্রবশ্ব স্বোস্থ্য েংস্থ্ো  েোপ্রলকোিূক্ত েব ঔষধ প্রনরে স্বল্প পপ্র ের  আরলোচনো েম্ভব নে, আপ্রম দুরটো 

ঔষধ প্রনরে কেো বলরবো।  িেমপ্রট Favipiravir (ফযোপ্রিপ্রপ োপ্রি ) যো েংক্রপ্রমে লকোরষ  প্রিের  ঢুরক  
RNA-dependent RNA polymerase লক ব্লক কর  আক্রোন্ত লকোরষ  প্রিের  িোই োরে  বংিবপৃ্রে 
ল োধ কর । এই পেপ্রে শুধু SARS-CoV-2 নে অন্য লয RNA লকোন িোই োে ধ্বংে ক ো  একপ্রট 
স্বীকৃে িপ্রক্রেো। ফযোপ্রিপ্রপ োপ্রি  জ্োপোরন প্রক্লপ্রনকযোল ট্রোেোরল  েব কপ্রট ধোপ পো  েরে, ইনফু্লরেঞ্জো  
প্রচপ্রকৎেো  জ্ন্য অনুরমোপ্রদে এবং বোজ্ো জ্োে ক ো একপ্রট ঔষধ।  েরব, েিঘধো রণ  লেরত্র এপ্রট  
বযবেোর  েংপ্রবপ্রধবে েেপ্রকঘক ণ আরি। ইনফু্লরেঞ্জো  ঔষধ প্রেেোরব অনুরমোপ্রদে েরলও জ্োপোন েে অরনক 
লদরি লকোপ্রিি-১৯ এ  প্রচপ্রকৎেোে ফযোপ্রিপ্রপ োপ্রি  প্রক্লপ্রনকযোল ট্রোেোরল  মোধযরম বযবেো  ক ো েরে। প্রিন্ন 
েরূত্র জ্োনরে লপপ্র প্রি লদরি একপ্রট ঔষধ লকোম্পোনী ফযোপ্রিপ্রপ ো বোপ্রনপ্রজ্যক নোরম এই অযোোপ্রটট-িোই োল 
লমপ্রিপ্রেনপ্রট পযঘোপ্ত পপ্র মোরণ িস্তুে কর রি।  বোংলোরদি লমপ্রিরকল প্র েোচঘ কোউপ্রেল (BMRC) িধোরন  
কোি লেরক জ্োনরে পোপ্র  লদরি  ঔষধ লকোম্পোনীপ্রট জ্োপোরন  লেোেোমো ফোমঘোপ্রেউপ্রটকযোলে এ  েোরে, এপ্রট 
বোংলোরদরি ট্রোেোরল  জ্ন্য লযোেোরযোে কর । লেোেোমো ফোমঘোপ্রেউপ্রটকযোলে েোনরে, ঔষরধ  মলূ উপোদোন 
প্রবনোমরূলয বোংলোরদরি  ঔষধ লকোম্পোনীপ্রটরক উপেো  লদে। লদরি  লকোম্পোনীপ্রটরক  প্রবএমো প্রে অরনক 
আরেই  ট্রোেোরল  জ্ন্য দোপ্তপ্র ক অনুরমোদন প্রদরে প্রবষেপ্রট আইইপ্রিপ্রে আ  এ  কোরি লি ণ কর রি, 
েম্ভবে েীপ্রমে আকোর  ট্রোেোল শুরু েরেরি। আমো  িেযোিো ঔষপ্রটট লযন লদরি  েব উপরজ্লো স্বোস্থ্য 
কমরেরি পোওেো যোে। েম্প্রপ্রে জ্োপোরন  িধোনমন্ত্রী প্রিনরজ্ো আরব জ্োনোন, দুই েোজ্ো  লকোপ্রিি-১৯ 
ল োেী  উপ  ফযোপ্রিপ্রপ োপ্রি  িরেোরে  ফরল েোরদ  উপেেঘ করম যোে।  

 
লকোপ্রিি-১৯ ল োেী  অরটোপপ্রে  উপর  িকোপ্রিে লবি করেকপ্রট িবন্ধ পোঠ কর , েোপ্রটঘফোরেি 

প্রক্লপ্রনকযোল অরটোপপ্রে লেেোপ্রলস্ট প্রেেোরব আমো  প্রকিু পযঘরবেন েবো  েোরে লিেো  ক রবো। 
পযঘরবেনগুপ্রল লকোন প্রপেো  প্র প্রিউি লমপ্রিকযোল জ্োনঘোরল  পপ্র বরেঘ েবঘেোধো রণ  েোরে লিেো  ক ো  
কো ণ, দুরযঘোেপ্রট লযন আম ো েবোই একেোরে বুরেশুরন অপ্রেক্রম ক রে পোপ্র । বেঘমোরন লকোপ্রিি-১৯ 
ল োেী  প্রকিু বযপ্রেক্রপ্রম লেন লদখো যোরে, লযমন hypercoagulable state অেঘোৎ  ক্তনোপ্রলরে  ক্ত 
জ্মোট বোধো বো েোটঘ এযোটোক েওেো। এ  কো ণ প্রেেোরব বলো েরে 'েোইরটোকোইন েড়' এ  কেো। মোনব 
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লদে ল োেজ্ীবোনু দ্বো ো আক্রোন্ত েরল, লদরে  িপ্রের োধ বযবস্থ্ো একপ্রট িদোরে  মোধযরম লেপ্রট ধ্বংে ক ো  
লচষ্টো কর । এই িদোে ি ীর   প্রবপ্রিন্ন লকোষ লেরক প্রনেেৃ প্রকিু জজ্ব  োেোেপ্রনক পদোরেঘ  মোধযরম র্টোরনো 
েে, যো  েমপ্রষ্টেে নোম েোইরটোকোইন। েোইরটোকোইনগুপ্রল লচইন প্র অযোকিরন  মরেো প্রনেপ্রন্ত্রে িোরব প্রনেেৃ 
েে। েোইরটোকোইনগুপ্রল মোনবরদরে ইপ্রমউপ্রনপ্রট জে ী এবং েো অেুন্ন  োখরেও গুরুত্বপণূঘ িূপ্রমকো পোলন 
কর , লদরে  আত্ম েো বযবস্থ্ো প্রনপ্রিে কর । প্রকনু্ত প্রকিু িোই োে, লযমন লকোপ্রিি-১৯ এ  েংক্রমরণ   
লেরত্র েোইরটোকোইনগুপ্রল লকোন প্রনেম মোরন নো, এরলোপোেোপ্রড়, েরড়  মরেো প্রনেেৃ েে। লদরে  আত্ম েো 
বযবস্থ্োপ্রট েরে ওরঠ আত্মর্োেী লয কো রণ এটোরক লদরে  ইপ্রমউপ্রনপ্রট বযবস্থ্ো  অপ্রেেপ্রক্রেেো বো েোইপো  
ইপ্রমউন কপ্রটিিন ও বলো যোে। েোইরটোকোইন েরড় পড়ো মোনবরদে উিোল েোের  েোলেীন পোলেীন লনৌকো  
মরেো দুলরে দুলরে, লয লকোন েমরে লেটো িুরব লযরে পোর ।  লকোপ্রিি-১৯ েংক্রমরণ ি ীর  
েোইরটোকোইন েড় লেোলো  িধোন িূপ্রমকোে আরি - মযোরক্রোরফজ্, প্রলরফোেোইট ও এরটিোরেপ্রলেোল লকোষ 
(Endothelial Cell )। এবোর  অরটোপেী প্র রপোরটঘ লদখো যোক লকোনটো  অবস্থ্োন লকোেোে।  

 
আরলোচনোপ্রট স্বল্প পপ্র ের , ফুেফুে এবং েোরটঘ  অরটোপপ্রে  মরধয েীমোবে  োখরব। কর োনো 

যরুে  রূপকরল্প প্রলরখপ্রিলোম, ফুেফুে অেংখয েুদ্র বোেেুপ্রল প্রদরে েপ্রঠে যো  েোরে  রেরি অপ্রেসুে 
 ক্তনোলী  জ্োপ্রলকো। মোইক্ররস্কোপ প্রদরে লদখরল, বোেেুপ্রল  লদওেোরল  বোেোরে  েংেরষঘ আেো প্রদক এক 
প রে  লকোরষ আবেৃ, Type 2 Pneumocyte যো  অন্যেম। এ  নীরচ একপ্রট পোেলো পদঘো এবং পদঘো  
উলরটো প্রদক অেঘোৎ  ক্তনোলী  প্রদক, আ  এক প রে  লকোষ (Endothelial Cell) প্রদরে আবেৃ। শ্বোে 
লনবো  েমে, বোেোরে  অপ্রিরজ্ন Type 2 Pneumocyte এ  প্রিে  প্রদরে পোেলো পদঘোপ্রট লপপ্র রে  
Endothelial Cell এ  ফোুঁক েরল  রক্ত প্রেরমোরলোপ্রবরন  েোরে যকু্ত েে। এই প্রেনপ্রট প ে, Type 2 
Pneumocyte - পোেলো পদঘো - Endothelial Cell অেে নো েোকরল জ্ীবন ধো রণ  িধোন উপোদোন 
অপ্রিরজ্ন, প্রেরমোরলোপ্রবরন  েোরে যকু্ত েরে পোর  নো। SARS-CoV-2 িোই োে িেরম Type 2 
Pneumocyte এ  প্রিের  ঢুরক বংিবপৃ্রে কর । এক পযঘোরে এই লকোষপ্রট মর  বোেেুলী  প্রিের  খরে 
পরড়। িোই োে েখন পোেলো পদঘো পো  েরে Endothelial Cell লক প োস্ত কর   ক্ত িবোরে ঢুরক পরড় 
। চরল যোে, েোটঘ, প্রলিো , প্রকিপ্রন বো অন্যোন্য অঙ্গ-িেযরঙ্গ।  

 
ফুেফুরে  অরটোপপ্রেরে বোেেুলী  প্রিের  িচু  মযোরক্রোরফজ্, অন্যোন্য লকোষ, প্রফপ্রিন ও িদোে 

েংপ্রিষ্ট জ্লীে পদোেঘ লদখো লেরি। মোনবরদরে  খোদক লকোষ নোরম খযোে মযোরক্রোরফজ্, িোই োেগুরলো লখেো 
েজ্ম কর  লফলো  লচস্টো কর । RNA ইরমপ্রজ্ং পেপ্রেরে  মযোরক্রোরফজ্ লকোরষ  প্রিের  িচু  
িোই োরে  উপপ্রস্থ্প্রে প্রচপ্রিে ক ো লেরি। িোই োরে  এই আপ্রধকযই েম্ভবে মযোরক্রোরফজ্ লেরক 
অপ্রেমোত্রোে েোইরটোকোইন প্রনে রণ  কো ণ। ফযোপ্রিপ্রপ োপ্রি  ঔষধপ্রট িোই োরে  বংিবপৃ্রে িপ্রক্রেোরক ব্লক 
কর  প্রবধোে এপ্রট বযবেোর   ক ো লযৌপ্রক্তক। মযোরক্রোরফরজ্  েোইরটোকোইন েংরকরে েোড়ো লদে প্রট এবং প্রব 
প্রলরফোেোইট। প্রট-প্রলরফোেোইট িচু  পপ্র মোরন েোইরটোকোইন প্রনুঃে ণ কর  SARS-CoV-2 এ আক্রোন্ত 
Type 2 Pneumocyte লকোষগুপ্রল লমর  লফলো  লচষ্টো কর । প্রব-প্রলরফোেোইট এ  কোজ্ অযোপ্রটটবপ্রি 
জে ী কর  িোই োরে  প্রবরূরে সু েো বো ইপ্রমউপ্রনপ্রট েরড় লেোলো। লেজ্ন্য েো ো মযোরক্রোরফরজ্  কোরি প্রেরে 
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লখরে লফলো িোই োেপ্রট  িকৃপ্রে বুরে প্রনরে লচষ্টো কর , যোরে   সুপ্রনপ্রদঘষ্ট অযোপ্রটটবপ্রি জে ী ক ো যোে। 
কেোপ্রট র্পু্র রে বলরল, মযোরক্রোরফজ্ লখরে লফলো িোই োে লিোপ্রটরন  এক অংি  প্রব-প্রলরফোেোইটরক 
িদিঘন বো লিরজ্টট ক ো  মোধযরম সুপ্রনপ্রদঘষ্ট েেয িদোন কর । লযরেেু মযোরক্রোরফরজ্  এ লিরজ্টটিরন 
যপ্রদ লকোন লে রফ  েে েোেরল  প্রব-প্রলরফোেোইট সুপ্রনপ্রদঘষ্ট অযোপ্রটটবপ্রি জে ী ক রে বযেঘ েে। লযমনপ্রট 
লিঙু্গজ্বর   িোই োরে  লেরত্র লদখো যোে। লিঙু্গও একপ্রট RNA িোই োে যো  চো প্রট প্রিন্ন লেইন আরি 
এবং িপ্রেপ্রট লেইরন  জ্ন্য জে ী েে প্রিন্ন অযোপ্রটটবপ্রি। অেঘোৎ এক লেইরন  লিঙু্গ িোই োরে আক্রোন্ত েরল 
লেই লেইরন  প্রবরুরে জে ী েওেো অযোপ্রটটবপ্রি, অন্য লেইরন  লিঙু্গ িোই োরে  প্রবরুরে কোযঘক  নে।  
SARS-CoV-2 িোই োেপ্রট প্রমউরটিন বো পপ্র বেঘন িবন,  লয কো রন মোত্র চো  মোরেই এ  একোপ্রধক 
লেইন িনোক্ত েরেরি। লদখো লেরি এই িোই োরে আক্রোন্ত অরনরক  ি ীর  পযঘোপ্ত পপ্র মোরন আপ্রটটবপ্রি 
জে ী েে নো। প্রকংবো আরদৌ লকোন আপ্রটটবপ্রি জে ী নো েওেো  কো রণ প্রকিু প্রকিু ল োেী  লেরত্র পনু োে 
েংক্রমণ র্রট। এ  একটো কো ণ েরে পোর  মযোরক্রোরফজ্ এবং প্রব-প্রলরফোেোইরট  মরধয েেয আদোন 
িদোরন প্রবভ্রোপ্রন্ত। িোই োরে  ক্রমোেে প্রমউরটিন প্রকংবো েোইরটোকোইন েড় এই প্রবভ্রোপ্রন্ত  কো ন েরে 
পোর । এ  চূড়োন্ত পপ্র নপ্রে েরে পোর  িোই োরে  প্রবরুরে কোযঘক  প্রটকো আপ্রবষ্কোর  অপ্রনিেেো। েঙ্গে 
কো রণই িপ্রের োরধ  পোিোপোপ্রি প্রচপ্রকৎেো  জ্ন্য কোযঘক ী ঔষধ খরুজ্ লব  ক ো  িরচষ্টোও েমোন 
গুরুত্বপনূঘ। 

 
ফুেফুরে  অরটোপপ্রে অরটোপপ্রেরে বোেেুলী  পোেলো পদঘোে িচু  প্রলফেোইরট  উপপ্রস্থ্প্রে লদখো 

লেরি। িদোরে  কো রণ পোেলো পদঘোপ্রটরে জ্লীে পদোেঘ জ্রম ফুরল ওরঠ। এবং Type 2 pneumocyte 
খরে পড়রল লেখোরন জ্রম ওরঠ প্রফপ্রিরন   আস্ত ণ। এই অবস্থ্োরক বলো েে Acute Respiratory 
Distress Syndrome (ARDS)। এ  েোরে অরনক লেরত্র বযোকরটপ্র েো  েংক্রমণ যকু্ত েরল 
লেরকটিোপ্র  বযোরেপ্র েোল প্রনউরমোপ্রনেো লদখো যোে, লেটো অবিয প্রিন্ন িেংে। ARDS এ  িধোন উপেেঘ 
শ্বোেকষ্ট। আর ো একটো কো রণ শ্বোেকষ্ট েরে পোর । অরটোপপ্রেরে লদখো যোে বোেেুপ্রল  েোরে েংযকু্ত েরু 
শ্বোেনোলী  প্রিের  (িনপ্রকওল) েোঢ় লিস্মো বো কফ জ্রম আরি। লকোপ্রিি-১৯ এ  ল োেী  একপ্রট লেনীে 
উপেেঘ শুকরনো কোপ্রি। অরটোপপ্রে প্র রপোরটঘ  দপৃ্রষ্টরকোন লেরক বলো যোে, েোঢ় কফ উরঠ আরে নো বরলই 
কোপ্রিটো শুকরনো মরন েে। লে জ্ন্য প্রচপ্রকৎেো  অংি প্রেেোরব বোরে  িোপ লনওেো বো watar vapor 
inhalation কোযঘক  েরে পোর ।  

 
েোইরটোকোইন েরড়  েেৃীে লকোষ,  ক্তনোপ্রল  আব প্রণ Endothelial Cell িোই োে দ্বো ো 

ে োেপ্র  েংক্রপ্রমে নো েরলও েপ্রেগ্রস্ত েে, লযটোরক Endothelial Dysfunction বলো েে। শুধ ু
SARS-CoV-2 নে, অন্যোন্য কো ণও Endothelial Dysfunction ঘ্টোরে পোর । ফলশ্রুপ্রেরে 
Endothelial লকোষ লেরক অপ্রনেপ্রন্ত্রে িোরব েোইরটোকোইন প্রনেেৃ েরে লয পপ্র প্রস্থ্প্রে  েপৃ্রষ্ট েে, েোমপ্রগ্রক 
িোরব লেটো thrombotic microangiopathy এ  প্রচত্র। এ  িধোন জবপ্রিষ্টয, অপ্রে েরু  ক্তনোলীরে  ক্ত 
জ্মোট লবুঁরধ যোওেো এবং  রক্ত  ললোপ্রেে কপ্রনকো লিরঙ্গ যোওেো  (Hemolysis) িবনেো। েোইরটোকোইন 
প্রনে ণ শুরু েরল একপ্রদরক  রক্ত  জ্লীে অংি লীক েরে ফুেফুরে  বোেিুরকোষ্ঠগুপ্রলরে এরে জ্মো েে। 
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অন্যপ্রদরক েপ্রেগ্রস্ত Endothelial Cell এ  কোরি জ্রড়ো েে  ক্তিবোরে  লেটরলট (Thrombocyte) 
লকোষ। প বেঘীরে প্রফপ্রিরন  জ্োল লেগুরলো আটরক লফলরল  ক্ত জ্মোট বোরধ। লকোপ্রিি-১৯ ল োপ্রে  
ফুেফুরে  অরটোপপ্রেরে এপ্রট লেনীেিোরব লদখো লেরি। েোরটঘ  অরটোপপ্রেরেও লদখো লেরি একই প্রচত্র, 
লেই েোরে প্রলরফোেোইট লকোরষ  লেনীে উপপ্রস্থ্প্রে লদখো লেরি। লকোপ্রিি-১৯ ল োেী   ক্ত প ীেোে   ক্ত 
জ্মোট বোুঁধো  েোরে েম্পপ্রকঘে েচূক D-Dimer অপ্রেমোত্রোে বপৃ্রে পোে। লেনীে লয, এই সুচকপ্রট বপৃ্রে  
আরে  একপ্রট ধোপ েরে  ক্তনোলীরে লেটরলট জ্রড়ো েরে জ্মোট বোধো। িপ্রক্রেোপ্রট দ্রুে র্টরল লেটরলট 
খ চ েরে যোে, শুরু েে  ক্তে রণ  িবনেো, যো অরটোপপ্রেরেও পপ্র লপ্রেে েরেরি।  চীরন লকোপ্রিি-১৯ 
ল োেী  করেকপ্রট লযোব টপ্র  েচূক পযঘরবেরন, উপেরেঘ  েীিেো  েোরে লেটরলট স্বল্পেো  একপ্রট েম্পকঘ  
লদখো লেরি।  রক্ত লেটরলট এ  পপ্র মোণ প ীেো ক ো একপ্রট েেজ্ পেপ্রে, েোই আমোরদ  লদরি এপ্রট 
ল োে পযঘরবেরন  িোেপ্রমক একপ্রট েচূক েরে পোর । 

 
একবো  েোইরটোকোইন েড় শুরু েরল প্রবধ্বস্ত েে ি ীর   অঙ্গগুরলো, েখন অপ্রিরজ্ন, 

লিপ্রটটরলট  প্রকংবো ঔষধ, প্রকিুই প্রঠকমরেো কোজ্ কর  নো। েোই  েড় যোরে নো ওরঠ অেঘোৎ েোইপো  
ইপ্রমউন কপ্রটিিন যোরে অবদমন ক ো যোে লে কম একটো ঔষধ প্রচপ্রকৎেোপরত্র েোকো িরেোজ্ন। এই 
পযঘোরে আপ্রম প্রবশ্ব েোস্থ্য েংস্থ্ো  ট্রোেোল প্রলরস্ট  প্রদ্বেীে ঔষধ প্রেেোরব (Steroid) লস্ট রেি লবরি লনরবো।  
এ  আরে Severe Acute Respirtaory Syndrome (SARS) এবং Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) এ  লেরত্র লস্ট রেি বযবহৃে েরেপ্রিল। িোই োে েংক্রমরণ 
লস্ট রেরি  বযবেো  প্রনরে প্রদ্বমে েোকরলও লকোপ্রিি-১৯ এ  েোইরটোকোইন েড় এবং েো লেরক েষৃ্ট েীি 
িদোে কমোরনো  জ্ন্য উপরজ্লো পযঘোরে প্রক ঔষধ আরি েো আমো  জ্োনো লনই। েরব লয লকোন লেলে 
কমরেরি  েোমরন  ঔষরধ  লদোকোরন ইনরেলো  পোওেো যোরব। লস্ট রেি ও শ্বোেনোলী েম্প্রেো ণকোপ্র  
(িংরকোিোেোরলট ) ঔষধ যকু্ত লয েব ইনরেলো  প্রকনরে পোওেোে যোে েো  লকোন একটো বযবেো  ক ো 
লযরে পোর ।  বোজ্োর  এধ রণ  অরনক ইনরেলো  আরি, লযমন  ফু্লপ্রটকোরেোন ও েোলরমরট্রোল এ  
কপ্রিরনিন ইনরেলো । জ্োপোরন লকোপ্রিি-১৯ এ  প্রচপ্রকৎেোে লস্ট রেি ইনরেলো  বযবেো  ক ো েরে।  

 
বোংলোরদরি কর োনো যেু েম্পনূঘিোরব ে কো  প্রনেপ্রন্ত্রে। এই অপ্রেমোপ্র   িোপ্রন্তক প্রচপ্রকৎেো লকন্দ্র 

েরে উপরজ্লো স্বোস্থ্য কমরেি। আপ্রম মরন কপ্র  লেটোই কর োনো যরুে  চূড়োন্ত  ণোঙ্গন। কর োনো কোরল  
আেঘ-েোমোপ্রজ্ক েংকরট  মরূল  রেরি প্রচপ্রকৎেো এবং খোদয। লবোর ো ধোন কোটো  পর  কৃষক যপ্রদ সুস্থ্ লেরক 
লেই জ্প্রম আবো  আবোদ ক রে পোর ন, খোদয উৎপোদন যপ্রদ পযঘোপ্ত েোরক, েোেরল প্রবলরি েরলও কর োনো 
েঙ্কট কোপ্রটরে ওঠো েম্ভব। ১৯৭৪ েোরল েীি খোদয েংকট লমোকোপ্রবলোে প্রবরদি লেরক খোদয ক্ররে  চুপ্রক্ত 
ক ো েরলও েো লদরি আরেপ্রন, ব ং েচূীে েে  োজ্ননপ্রেক েংকট। প বেঘীে েপপ্র বোর  প্রনেে েন  
বঙ্গবনু্ধ লিখ মপু্রজ্বু   েমোন। লেই অন্ধকো  অধযোে লপপ্র রে, বনু্ধ  পেপপ্র ক্রমোে আঠোর ো লকোপ্রট মোনুরষ  
লদি আজ্ খোরদয স্বেংেম্পণূঘ। এই অেোমোন্য অজ্ঘরন  রূপকো  লদরি  কৃষক েমোজ্, খোদয উৎপোদন কমঘী। 
েে করেক বি  অেংক্রোমক ল োে িপ্রের োধ কমঘেচূীরে কপ্রমউপ্রনপ্রট প্রক্লপ্রনক ও উপরজ্লো পযঘোরে কোজ্ 
কর প্রি। লিখ েোপ্রেনো স্বোস্থ্য লেবো িকরল্প  কোযঘক্ররম কোি লেরক লদরখপ্রি উপরজ্লো স্বোস্থ্য কমরেরি লেবো 
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প্রনরে আেো কৃষক পপ্র বোর   ল োেীরদ । েে ৮ মোচঘ জ্োপ্রে  প্রপেো বঙ্গবনু্ধ লিখ মপু্রজ্বু   েমোরন  জ্ন্ম 
িেবোপ্রষঘকী উপলরে  টুঙ্গীপোড়োেএকপ্রদরন  ফ্রী েোটঘ কযোরম্প  মোধযরম েোুঁরদ  লেবো িদোন কর প্রি। 
অসুখ েরল উপরজ্লো স্বোস্থ্য কমরেরি যো প্রকিু ঔষধ পোওেো যোে েোই প্রনরে মোরঠ প্রফর  যোন লেোনো  ধোন 
ফলোরনো মোপ্রট  কোরি  এই মোনুষগুপ্রল। একপ্রট ল োরে  লকোন ঔষধ লনই এই েেয েোরদ  আেপ্রঙ্কে কর । 
ব ং ট্রোেোল পযঘোরে েরলও ঔষধ আরি, এই েেয েোরদ  মরনোবল অটুট  োখরব। উপরজ্লো স্বোস্থ্য কমরেরি 
 ক্ত প ীেো ও বুরক  এি-ল  ক ো  বযবস্থ্ো আরি। েীপ্রমে পপ্র মোরণ ঔষধ ও অপ্রিরজ্ন প্রেপ্রলটিো  আরি। 
েরব লিপ্রটটরলট  লনই, লেই পযঘোরে  প্রবরিষজ্ঞ প্রচকৎেকও লনই। এই েীমোবেেো  লিেোপরট, চূড়োন্ত 
 ণোঙ্গরন  েম্মখুযেুপ্রট খোপ্রল েোরে লজ্েো যোরব নো, ঔষধ নোমক অস্ত্র িরেোজ্ন। 
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