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�াভািবক �সেবর সময় ২ �াম অ�ািজে�ামাইিসন মােয়েদর �সপিসস এবং মতুৃ� ঝঁুিক
৩৩% �াস করেত পাের: নতুন গেবষণা

ঢাকা, বাংলােদশ ২৩ �ফ�য়াির ২০২৩: স�িত আইিসিডিডআর,িব, ��াবাল �নটওয়াক�  ফর উইেমনস অ�া�
িচলে�নস �হলথ িরসাচ�  এর আওতায় "�সেবর সময় অ�ািজে�ামাইিসন �িফল�াি�স ব�বহার (এ-�াস)" নােম এক�
ব�েদশীয় গেবষণা পিরচালনা কেরেছ। গেবষণায় �দখা �গেছ �যািনপেথ �সেবর (যা �াভািবক �সব নােমও পিরিচত)
সময় অ�ািজে�ামাইিসন অ�াি�বােয়া�ক এর দইু-�াম ওরাল �ডাজ �হণ করেল মােয়েদর �সপিসস বা মতুৃ�র ঝঁুিক
৩৩% কেম যায়।

�সপিসস তখনই হয় যখন শরীর �কান এক� সং�মেণর িব�ে� অিতির� �িতি�য়াশীল হেয় উেঠ। এর ফেল
মানবেদেহর এক বা একািধক অ� অেকেজা হয় �যেত পাের এবং মতুৃ� পয�� হেত পাের। এই গেবষণা� িনউ ইংল�া�
জান�াল অফ �মিডিসেন �কািশত হেয়েছ।

এ-�াস গেবষণা� সাত� �দেশর ২৯,২৭৮ জন গভ� বতী নারীেদর উপর করা হয়। �দশ�েলার মেধ� আেছ বাংলােদশ,
কে�া, �য়ােতমালা, ভারত, �কিনয়া, পািক�ান এবং জাি�য়া। �সে��র ২০২০ �থেক আগ� ২০২২ পয�� এসকল
গভ� বতী নারীেদর দ�ু ভােগ িবভ� কের এক� �পেক অ�ািজে�ামাইিসন ও অন� �প�েক �ািসেবা (মলূ ঔষেধর
মতই �দখেত, িক� এেত �ািড �ােগর উপাদান থােক না) �দওয়া হয়। �ািসেবা �েপর তুলনায় অ�ািজে�ামাইিসন
�েপ মাতৃকালীন �সপিসস বা মতুৃ�র ঝঁুিক ৩৩% কম �দখা যায়।

ফলাফেলর এই পাথ�ক� মলূত হেয়েছ অন� �েপর তুলনায় অ�ািজে�ামাইিসন �েপ �সপিসস কম হওয়ার কারেণ।
এছাড়াও, অ�ািজে�ামাইিসন �হণকারী নারীেদর মেধ� এে�ােম�াই�স (গেভ� র আ�রেণর সং�মণ), �ত �থেক �রাগ
সং�মণ এবং ��ােবর সং�মেণ আ�া� হওয়ার স�াবনাও কম �দখা যায়। অ�ািজে�ামাইিসন �হণকারী নারীরা
�ািসেবা �েপর তুলনায় �সব পরবত� জ�লতা �থেক হাসপাতােল কম ভিত�  হেয়েছন এবং পাশাপািশ ডা�ােরর
কােছও অিনধ�ািরত সমেয় কম �দখা কেরেছন। গেবষণা� চলাকালীন িবে�ষণ �থেক পাওয়া ফলাফেলর �ভাব এতই
�বিশ িছেলা �য, �ায়াল সাইট�িলর মেধ� এক� �দশ (কে�া), �সখােন সেব�া� সংখ�ক গভ� বতী নারীরা �যন এই
ফলাফেলর সুফল পায় তা িনি�ত করেত �ত নতুন কের আেরা নারীেদর এই গেবষণায় অ�ভু� � করা ব� কের
�দয়।

তেব, গেবষণায় অ�ািজে�ামাইিসন নবজাতেকর �সপিসস বা মতুৃ�র উপর �কান �ভাব �ফলেত পাের িকনা তা জানা
যায়িন। এখােন উে�খ� �য, িসজািরয়ান �ডিলভািরেত িবিভ� �রােগর সং�মণ �িতেরােধ আেগ �থেকই
অ�ািজে�ামাইিসেনর ব�বহার করা হে�।

গেবষণার বাংলােদশ সাইেটর সহ-�নতৃে� িছেলন ইেমিরটাস সােয়ি�� ড. রািশদলু হক এবং আইিসিডিডআর,িব-র
অ�ােসািসেয়ট সােয়ি�� এসেক মাসুম িব�াহ এবং আেমিরকার ভািজ� িনয়া িব�িবদ�ালেয়র ড. উইিলয়াম �পি�।

গেবষণার �ভাব স�েক�  ম�ব� করেত িগেয় ড. রািশদলু হক বেলন, বাংলােদেশ �যখােন �ায় �িত িতন� �সেবর
মেধ� দ�ু �াভািবক �ি�য়ায় হয়, �সখােন �িতেরাধমলূক ব�ব�া িহসােব �সেবর সময় �দওয়া দইু-�াম
অ�ািজে�ামাইিসেনর একক �ডাজ অেনেকর জীবন বাঁচােত সাহায� করেত পাের। িতিন আশা কেরন �য
�া��েসবাদানকারী এবং নীিতিনধ�ারকরা �াভািবক �সেবর সময় �িতেরাধমলূক ব�ব�া িহসােব অ�ািজে�ামাইিসন
ব�বহার করার কথা িবেবচনা করেবন।
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এনআইএইচ-এর ইউিনস �কেনিড �ভার ন�াশনাল ইনি��উট অফ চাই� অ�া� িহউম�ান �ডেভলপেমে�র
পিরচালক ও গেবষণা�র �াথিমক অনদুান �দানকারী ডায়ানা ডি�উ িবয়াি�, এম.িড, বেলন, "গেবষণায় �া�
ফলাফল �থেক এক� িনরাপদ, কায�কর এবং সা�য়ী িচিকৎসা প�িত অনসুরণ করার সুেযাগ �তির হেয়েছ। এর
মাধ�েম �বি�ক মাতৃ�কালীন �সপিসস এবং মাতৃমতুৃ�র সংখ�া কিমেয় আনা স�ব। গভ� াব�া সং�া� সং�মণ
�িতেরাধ করার জন� আমােদর জ�রীভােব কায�কর �কৗশল িনণ�য় করা �েয়াজন, �কননা এ� িব�ব�াপী মাতৃমতুৃ�র
�ায় ১০% এর জন� দায়ী।"

গেবষণায় আরও �দখা �গেছ �য অ�ািজে�ামাইিসন �সবেনর ফেল �কান বিধ�ত ঝঁুিকর স�াবনা �নই। গেবষকরা আশা
কেরন �য এর ফলাফল মাতৃ�কালীন �সপিসস এবং মতুৃ� �িতেরােধ নতুন মা�া �যাগ করেব।

এই মাি�-সাইট অধ�য়ন� এনআইিসএইচিড-এর ��াবাল �নটওয়াক�  ফর উইেমনস অ�া� িচলে�নস �হলথ িরসাচ�
�ারা পিরচািলত হেয়েছ এবং গেবষণায় সহ-অথ�ায়ন কের এনআইিসএইচিড ও এফএনআইএইচ। এফএনআইএইচ, িবল
অ�া� �মিল�া �গটস ফাউে�শেনর কাছ �থেক এই গেবষণার জন� অনদুান পায়।
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