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প্রথমবারেে মর া মা থথরে সন্তারেে মরযে নেপাহ ভাইোরসে এবিিবি িা সম্ভািয থোগ প্রন রোয 

ক্ষমতার েিাহের েমাণ বমহেহে  

ঢাকা, বাাংলাদেশ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩: সম্প্ররি রিাগিত্ত্ব, রিাগ রনয়ন্ত্রণ ও গদবষণা ইনরিটিউট (আইইরিরসআি), আইরসরিরিআি,রব এবাং 

সহদ াগীদেি একটি নিুন গদবষণাি ফলাফল ট্ররিকযাল রেরিরসন অ্যান্ড ইনদফকশাস রিরজদজস জাননাদল প্রকারশি হদয়দে। গদবষণাটি প্রথেবাদিি 

েদিা রনরিি কদিদে র , নবজাতক সন্তান মায়ের কাছ থেয়ক রনিাহ ভাইিাদসি রহউদোিাল এন্টিবন্টি বা রিাগ প্ররিদিাধ ক্ষেিা পাে। এই গয়বষণা 

প্রন্টতয়বদয়ন প্রেমবায়রর মত ন্টনপাহ ভাইরাস সংক্রমণ থেয়ক থসয়র ওঠা বযন্টি থেয়ক অনযজয়ন সম্ভাবয থরাগ প্রন্টতয়রাধ ক্ষমতার প্রবায়হর নিুন িথয 

প্রদান করা হয়েয়ছ। 

রবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি িথয অ্নু ায়ী, রনিাহ ভাইিাদস েৃিুযি হাি আনুোরনক ৪০% রথদক ৭৫% এবাং বাাংলাদেদশি রক্ষদে এই হাি ৭১%।  এোড়াও, রনিাহ 

ভাইিাদস আক্রান্ত হদয় সুস্থ্ হদয়  াওয়া বযারিদেি েদধয িিবরিন  সেদয় গুরুিি স্নায়রবক জটিলিা রেখা  াওয়াি সম্ভাবনা িদয়দে এবাং গভন বিী 

নািীদেি গভাবস্থ্াি রশদষি রেদক এই জটিলিা আিও খািাি হয়।  

২০২০ সাদলি জানুয়ারি োদস রনিাহ ভাইিাদস ফরিেিুি রজলায় িাাঁ চ বেদিি কে বয়সী একটি রেদয় এবাং িাি ো সাংক্ররেি হয়। িাদেি উভদয়ই 

রখজুদিি কাাঁ চা িস পান কয়রন্টছল। দুঃখজনক ভায়ব, রশশুটি োিা  ায় এবাং ো গুরুতর স্নায়রবক জটিলিাি রশকাি হয়। ২০২১ সাদলি নদভম্বদি 

ভদ্রেরহলা আবাি গভন ধািণ কয়রন এবাং রিরন প্রসদবি িূদবন জািীয় রনিাহ সাদভন ইলযান্স কিৃন িদক্ষি রনরবড় িত্ত্বাবধাদন থসবা থপয়েয়ছন। ২০২১ সাদলি 

আগদি রিরন একটি সুস্থ্ রেদল রশশুি জন্ম রেন। রুটিন সািভাইভাি ফদলাআদিি অ্াংশ রহদসদব নবজািদকি রেহ রথদক নেুনা সাংগ্রহ কিা হদয়রেল 

এবাং ভাটিন দকল ট্রান্সন্টমশন বা মা থেয়ক থেয়ক ন্টশশুয়ত সংক্রময়ণর সম্ভাবনা বাে রেওয়াি জনয রিফাদিন্স লযাবদিটরিদি িিীক্ষা কিা হদয়রেল।  রেও 

িিীক্ষা কদি থরন্টপি ও ন্টপন্টসআর থেয়ে ন্টনপাহ সংক্রমণ পাওো যােন্টন, ন্টকন্তু অ্যারি-রনিাহ আইরজরজ-ি একটি উচ্চ টাইটাি রেখদি িাওয়া  ায়। 

এভাদবই প্রথেবাদিি েদিা রনরিি হওো যাে র , ো রথদক সন্তাদনি েদধয রনিাহ ভাইিাদসি রহউদোিাল এন্টিবন্টি থপ ৌঁয়ছ।   

এই গদবষণাি প্রধান গদবষক আইরসরিরিআি,রব-ি ইনদফকশাস রিরজদজস রিরভশদনি অ্ন্তগনি ইোরজন াং ইনদফকশন্স শাখাি অ্যারসিযাি সাদয়রিি 

এবাং রিিুটি প্রদজক্ট রকাঅ্রিন দনটি ি. সসয়ে েইনুদ্দীন সাত্তাি বদলন, “আোদেি জানা েদি, এই গদবষণাই প্রথে রনিাহ ভাইিাসরভরত্তক ইন্টমউন 

প্রপার্টি য়জর ভাটিন দকল ট্রান্সফার বা মা থেয়ক ন্টশশুয়ত পন্টরবান্টহত হবার প্রমান ন্টনন্টিত কয়র। ভাইিাস রনউট্রিলাইদজশদনি কা নকারিিা এবাং নবজািদকি 

সুিক্ষাি সম্ভাবযিাি রবষদয় আিও গদবষণা কিা প্রদয়াজন। এটি রনিাহ ভাইিাস প্ররিদিাদধ গভন বিী ও কে বয়সী নািীদেি জনয টিকা আরবষ্কাদিি রক্ষদে 

একটি রিফাদিন্স রহদসদবও কাজ কিদব বয়ল আন্টম আশাবাদী।” 

োনুষদক রখজুদিি িস খাওয়া রথদক সিকন  কিদি, আইইরিরসআি-এি িরিচালক অ্ধযািক ি. িাহরেনা রশরিন বদলন, “সম্প্ররি আেিা োনুদষি েদধয 

আবািও রখজুদিি কাাঁ চা িস খাওয়াি প্রবণিা লক্ষয কিরে এবং তা সামান্টজক থযাগায়যাগ মাধযয়ম প্রচার করার প্রোস থদখন্টছ। । এটি র  ন্টক ধরয়ণ রবি নয় 

সৃরি কিদি িাদি িা না রজদনই োনুষ রখজুদিি কাাঁ চা িস খাদে। আেিা সবাইদক রখজুদিি কাাঁ চা িস পান করয়ত ন্টনয়ষধ করন্টছ, িস সাংগ্রদহ যত 

সিকন িাই অ্বলম্বন করা হয়ে োকুক এটি অ্রনিািে।” 

আইরসরিরিআি,রব-ি রনবনাহী িরিচালক ি. িাহরেে আহদেে, আইইন্টিন্টসআর ও আইন্টসন্টিন্টিআর,ন্টব-র তত্বাবধােয়ন জািীয় রনিাহ সায়ভি ইলযাথন্সর 

প্রশাংসা কদি বদলন, "আইরসরিরিআি,রব বাাংলাদেশ সিকাদিি সাদথ রনিাহ ভাইিাদসি প্রাদভন াব সনািকিণ,  রিাদগি সাংক্রেদণি ধিণ এবাং োিাত্মক 

সাংক্রেদণি রবরুদে রথিারিউটিকস এবাং ভযাকরসন সিরিদি নিুন িথয ও উিাত্ত সংগ্রয়হ রবদশ্বি েীর্নিে রনিাহ ভাইিাস সাদভন ইলযান্স িরিচালনা 

কিদে। ন্টনিঃসয়েয়হ এর্ট একর্ট সফল প্রয়চষ্টা এবাং আরে আশা করি আেিা শীঘ্রই ন্টনপাহ ভাইরাস সংক্রময়ণর ন্টবরুয়ে কা নকি প্ররিদিাধেূলক বযবস্থ্া এবাং 

রচরকৎসা থবর করয়ত পারব যা অয়নক মানুয়ষর জীবন বাাঁ চাদি সক্ষে হয়ব।" 
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রনিাহ ভাইিাস একটি জুদনাটিক ভাইিাস (অ্থনাৎ এটি প্রাণী রথদক োনুদষ সাংক্ররেি হয়) এবাং এটি দূরষি খােয অ্থবা সিাসরি োনুষ রথদক োনুদষ 

েড়াদি িাদি। রটদিািাস রজনাদসি ফলদখদকা বাদড় এই ভাইিাদসি প্রাকৃরিক ধািক এবাং বিন োন সেদয়ি একটি অ্নযিে এমারন্টজং েহাোিী 

সৃরিকািী রিাদগি েদধয একটি। বাাংলাদেদশ ২০০১ সাদল প্রথে এই ভাইিাসটিি প্রাদভন াব রেখা রেয় এবাং িখন রথদক এই জনবহুল রেদশ প্রায় প্ররি 

বেিই অয়নক মানুষ মারা যাে। ২৪ জানুোন্টর ২০২৩ পযিন্ত, থমাে ৩৩১ জন মানুষ ন্টনপাহ ভাইরাস সংক্রময়ণ আক্রান্ত হয়েয়ছ যার ময়ধয ২৩৬ জন 

মৃতুযবরণ কয়রয়ছন।   
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