
সংশ্লেষিত জীববিদ্যা: সুপারবাগ দের মারণাস্ত্র 

 

অ্যান্টিবায়োটিক হল একধনের যৌগ যা শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণের চিকিৎসায় 

ব্যবহৃত হয়। এক সময়ে যখন ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ নিরাময় দুঃসাধ্য ছিল এবং সমস্ত মৃত্যুর 

প্রায় ৩০ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল, আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের বিশ্বব্যাপী আবিষ্কার 

"পেনিসিলিন" মানবজাতির গতিপথ বদলে দিয়েছিল। এটি ছিল মানব ইতিহাসের একটি অসাধারণ 

মাইলফলক, যা মানুষের জীবনকে সেসময় অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং সুখ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিল এই 

বিশ্বাস নিয়ে যে তারা তাদের প্রিয়জনদের শুধুমাত্র দাঁতের সংক্রমণ বা মামুলি গলা ব্যথার কারণে 

আর হারাবে না। বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক অত্যন্ত সুলভ এবং ইহা আধুনিক ঔষধের একটি 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এটি সবসময় একটি ভাল জিনিস নয়। এই স্তরের ব্যাপক 

প্রাপ্যতা এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের অপব্যবহার হতে পারে। 

আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময় আলেকজান্ডার ফ্লেমিং সতর্ক করে 

দিয়েছিলেন যে মারাত্মক নয় এমন অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রার পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াকে প্রকাশ 

করলে, ব্যাকটেরিয়া ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াটিকে 

অকার্যকর করে তুলবে। 

ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিকের অকার্যকরতার জন্য নিম্নলিখিত 

কারণগুলির যে কোনো একটিকে দায়ী করা যেতে পারে: ব্যাকটেরিয়ার অভেদ্য কোষ ঝিল্লি, 

ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে টার্গেট সাইট (লক্ষ্য স্থান) এর অভাব যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক আক্রমণ 

করতে পারে, ব্যাকটেরিয়ার একটি এনজাইম তৈরি করার ক্ষমতা যা অ্যান্টিবায়োটিক কর্তৃক 

প্রস্তুত প্রতিকূল প্রভাবকে নিরপেক্ষ করতে পারে, অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনীয় কাজ শুর ু

করার আগে ব্যাকটেরিয়াটির  টার্গেট সংশোধন করার দক্ষতা এবং অবশেষে অন্তর্নির্মিত 

ইফ্লাক্স পাম্প ব্যবহার করে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি কার্যকর করার আগে কোষের বাইরে 

নিক্ষেপ করার ক্ষমতা। 

যদিও অভেদ্য কোষঝিল্লি এবং লক্ষ্যস্থানের অভাব ব্যাকটেরিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অন্য 

বৈশিষ্ট্যগুলি  মিউটেশন বা অনুভূমিক জিন স্থানান্তরের (horizontal gene transfer) মাধ্যমে 

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অর্জিত হয়। অনুভূমিক জিন স্থানান্তর হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি 

নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ একই জনসংখ্যার একটি প্রতিরোধী এবং 

অপ্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া র মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। 

যদিও এই ধরনের প্রতিরোধ অর্জন করা একটি প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া, উদ্বেগজনক 

বিষয় হল কিভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ এবং অবহেলা এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করেছে যেখানে 

আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসঘাতক অবস্থায় পেয়েছি যেখানে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর 

হয়ে গেছে, যদিও প্রায় ৮০ বছর আগে ফ্লেমিং এর দেওয়া সেই সতর্কবার্তা এবং বিপদঘন্টা 

আমাদের কাছে ছিল। 

মানুষের অসংখ্য বেপরোয়া কার্যকলাপ কে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের বর্তমান মহামারীর 

জন্য দায়ী করা যেতে পারে। নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিকের সুপারিশকৃত ডোজ অনুপস্থিত বা 

সম্পূর্ণ না করা রোগীরা তাদের সিস্টেমের অবশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াগুলিকে অ্যান্টিবায়োটিকের 



নিম্ন ঘনত্বের স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সময় দেয় এবং নতুন প্রজন্মকে কাছে তাদের 

প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। প্রাণীসম্পদ কারখানায় বসবাসের খারাপ অবস্থা থেকে উদ্ভূত 

রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ 

করা হয়। ডাক্তার রা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরামর্শ কে উপেক্ষা করে যেসব রোগের 

প্রয়োজন নেই তাদের মোকাবিলাতেও অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরামর্শ দানের মাধ্যমে 

জৈবিক বিবর্তনবাদী প্রতিযোগিতার (evolutionary arms race) বীজ বপন করে চলেছেন। আসলে, 

হাসপাতালগুলি এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার প্রজননক্ষেত্রের একটি প্রধান 

কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমরা একটি ক্লাসিক কেস তৈরি করেছি "যা আপনাকে হত্যা করে না, তা 

কেবল আপনাকে শক্তিশালী করে"। 

আজ আমরা নিজেদেরকে এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় দেখতে পাই যেখানে কয়েক বছর ধরে 

পরিশ্রমী গবেষণাপ্রসূত কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক সুপারবাগের উত্থানের কারণে 

অপ্রচলিত বলে বিবেচিত হয়েছে। এখন অ্যান্টিবায়োটিকের বেশ কয়েকটি সংমিশ্রণ রোগ 

নিরাময়ের জন্য নির্ধারিত হয় যা অতীতে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা আরও সহজেই 

সমাধান হয়ে যেত। এটি রোগীদের যকৃৎ এর (লিভার) ক্ষতির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে 

কারণ তাদের দেহ প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক বিপাক করার চেষ্টা করে। বিরল এবং 

ব্যয়বহুল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হওয়ায় এই রোগগুলির চিকিৎসার খরচও চরম বৃদ্ধি 

পেয়েছে। এটি জনস্বাস্থ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে কারণ খুব কম লোক এখন এই 

চিকিৎসাপ্রণালী ব্যবহারের সুযোগ পান যা প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে চলেছে। 

সংশ্লেষিত জীববিদ্যা হল একটি জীবের জেনেটিক কোডে কিছু নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যের 

প্রকৌশলীকরণ (engineering)। রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ হলো কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অর্জনের 

জন্য এনজাইমের সাহায্যে ডিএনএর ক্রমকে একত্রিত করার প্রযুক্তি। মলিকিউলার ক্লোনিং 

জীবিত কোষ এবং পলিমারেজ চেন রিয়াকশন (PCR) ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের বাইরে ইন-ভিট্রো 

পদ্ধতিতে নির্বাচিত ডিএনএ ক্রম প্রতিলিপি তৈরি করে। একটি ক্লোনিং ভেক্টরকে প্লাজমিড বা 

ভাইরাস থেকে নির্বাচিত করা হয় যা প্রতিলিপিকরণ (replication) এর সংকেত দেয়। এই ডিএনএ 

অংশগুলিকে গিবসন অ্যাসেম্বলির (Gibson Assembly) মতো পরীক্ষাগার কৌশল দ্বারা 

একত্রিত করা হয়। 

সংশ্লেষিত জীববিদ্যাকে বিজ্ঞান সম্প্রদায়ের আলোর উজ্জ্বল বাতি হিসেবে দেখা হয় যা 

চিকিৎসা, কৃষি, পশুপালন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি আধুনিক শিল্পেকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত 

করতে পারে। আমাদের নিজস্ব জীব তৈরির ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে, আমরা বর্তমানে এই 

শিল্পগুলির দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাবগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারি এবং 

তাদের দক্ষতার ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে পারি। এটাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ! 

বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য, বিজ্ঞানীরা 

ব্যাকটেরিওফাজ (bacteriophage) ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন যা জিনগতভাবে পরিবর্তিত। 

এগুলি বিশেষভাবে ব্যাকটেরিয়া কোষগুলিতে আঘাত হানে। এটি অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণে 

মানুষ এবং সুপারবাগের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে দারুণ প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে। মূলধারায় 

ব্যবহারের জন্য এখনও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন, কিন্তু মানবতার শেষ পরিণতি কী হতে পারে, 

তা মোকাবেলায় আমরা বড় পদক্ষেপ নিয়েছি। 



কিন্তু একটি ল্যাবে জীব উৎপাদন করা যতটা মজার শুনতে লাগে ততটা মজার নয়। বিজ্ঞানীরা 

প্রতিদিন ল্যাবগুলিতে হাজার হাজার বিপজ্জনক জীবাণুর সংস্পর্শে আসেন যা তাদের জীবন এবং 

তাদের আশেপাশের মানুষের জীবনকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে। একটি ত্রুটি একটি বায়োসিকিউরিটি 

লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করতে পারে যা বিশ্বব্যাপী একটি মহামারী সৃষ্টি করতে পারে যা অগণিত 

জীবন দাবি করতে পারে। মানুষ এবং বৈশ্বিক সমাজে মহামারীর যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা 

প্রত্যক্ষ করার পর, বিজ্ঞানীদের কাঁধে একটি বড় দায়িত্ব রয়ে যায় এই সংশ্লেষিত জীববিদ্যাকে 

অনিবার্যভাবে গ্রহণ করলে । 

সংশ্লেষিত জীববিজ্ঞান কিছু মানুষের কাছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সমতুল্য। কিন্তু 

প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি প্রকৃতির সাথে একসাথে কাজ করছে, এবং এর জন্য ভবিষ্যতে এক 

উত্তেজনাপূর্ণ সময় অপেক্ষা করছে! 


