পর্ব – ২: অক্সেফার্ড ভ্যাকিসন
সত্তর
শতাংশ
কার্যকরী
হেলও
প্রশ্ন রেয় েগেছ েবশ কেয়কিট!
এখন েদখা যাক, েকন সমপিরমােন দুই েডাজ ভ্যাকিসন েদয়ােত
ভ্যাকিসেনর কার্যকারীতা কেম যায়, িকন্ত প্রথেম কম েডাজ িদেল
কার্যকারীতা বােড়?
অক্সেফার্েডর চ্যাডক্স-১ ভ্যাকিসনিট একিট অ্যািডেনাভাইরাস েভক্টর
িভত্িতক ভ্যাকিসন। এক্েষত্ের িশম্পাঞ্িজর অ্যািডেনাভাইরােসর
েভতের কেরানাভাইরােসর স্পাইক প্েরািটেনর জীন প্রেবশ কিরেয় েদয়া
হয়। এখােন জীিবত অ্যািডেনাভাইরাস জীনিটর বাহক িহেসেব কাজ কের।
ভ্যাকিসন িহেসেব এই রুপান্তিরত অ্যািডেনাভাইরাসেক যখন মাংসেপিশেত
ইনেজকশেনর মাধ্যেম প্রেবশ করােনা হয় তখন ঐ অ্যািডেনাভাইরাস শরীের
িগেয় স্পাইক প্েরািটন ৈতরী কের। পরবর্তীেত যার িবপরীেত আমােদর
ইিমউন িসস্েটম প্রিতেরাধ ব্যবস্থা গেড় েতােল। আর এভােবই
রুপান্তিরত
অ্যািডেনাভাইরাস
আমােদর
ইিমউন
িসস্েটমেক
কেরানাভাইরােসর িবপরীেত ট্েরইন-আপ কের।
তেব এক্েষত্ের আেরকিট ঘটনাও ঘেট সমান্তরােল। আমােদর ইিমউন
িসস্েটম অ্যািডেনাভাইরােসর িবপরীেতও েরাগপ্রিতেরাধী ব্যবস্থা
গেড় েতােল। এেক বেল ‘এন্িট-েভক্টর ইিমউিনিট’। এই ইিমউিনিট িনরীহ
েভক্টর-ভাইরাসেক খারাপ জীবানু েভেব ধ্বংস কের েফেল! আর এেত কের
প্রথম
েডােজ
সমস্যা
না
হেলও
পরবর্তী
েডােজ
রুপান্তিরত
অ্যািডেনাভাইরাসিট অকার্যকর হেয় পড়েত পাের। একারেণই এন্িটেভক্টর ইিমউিনিট এধরেনর ভাইরাল েভক্টর িভত্িতক ভ্যাকিসেনর জন্য
একটা বড় অন্তরায়।

এ সমস্যা এড়ােতই িকন্তু অক্সেফার্ড তােদর ভ্যাকিসেন মানুেষর
অ্যািডেনাভাইরাস ব্যবহার না কের, ব্যবহার কেরেছ িশম্পাঞ্িজর
অ্যািডেনাভাইরাস।
কারণ
আমােদর
শরীের
সাধারনত
িশম্পাঞ্িজ
অ্যািডেনাভাইরােসর িবপরীেত েকান ইিমউিনিট থােকনা। তেব ভ্যাকিসেনর
মাধ্যেম প্রথম েডাজ অ্যািডেনাভাইরাস প্রেবশ করােনােত আমােদর
ইিমউন
িসস্েটম
এই
িশম্পাঞ্িজ
অ্যািডেনাভাইরােসর
িবপরীেতও
ইিমউিনিট ৈতরী করেত পাের। েসক্েষত্ের প্রথেম েবশী েডােজর ভাইরাস
প্রেবশ করােল শরীের শক্িতশালী এন্িট-েভক্টর ইিমউিনিট ৈতরী হেত
পাের, যা পরবর্িতেত দ্িবতীয় েডােজর ভাইরাসেক িনস্ক্িরয় কের েফলেত
পাের। তেব প্রথেম কম েডাজ িদেল দুর্বল এন্িট-েভক্টর ইিমউিনিট
ৈতরী হয় যা হয়েতা দ্িবতীয় েডােজর ভাইরাসেক েতমন প্রভািবত নাও
করেত পাের। এরকম ঘটনা অক্সেফার্ড ভ্যাকিসেনর েবলায় ঘটেছ িকনা তা
সম্ভবত পরীক্ষা কের েদখা হচ্েছ। গেবষণার ফলাফল েকান জার্নােল
প্রকািশত হেল আসল ঘটনাটা উন্েমািচত হেব।
এধরেনর এন্িট-েভক্টর ইিমউিনিটর সমস্যা এড়ােত রািশয়ার স্পুটিনক-৫
ভ্যাকিসেন ব্যবহার করা হেয়েছ দুই েডােজর জন্য দুই ধরেনর
অ্যািডেনাভাইরাস। প্রথম েডােজ ব্যবহার করা হেয়েছ িবরল প্রজািতর
অ্যািডেনাভাইরাস-২৬
(অ্যাড-২৬)
এবং
দ্িবতীয়
েডােজ
সাধারন
প্রজািতর অ্যািডেনাভাইরাস-৫ (অ্যাড-৫)। গ্যামােলয়া ইিনস্িটিটউেটর
দাবী অনুযায়ী এভােব দুই ধরেনর ভাইরাস ব্যবহাের তােদর ভ্যাকিসন
েবশী িদন কার্যকরী থােক। আর এ কারেনই হয়েতা তােদর স্পুটিনক-৫
ভ্যাকিসেনর কার্যকারীতা েকািভেডর ক্েষত্ের েদখা েগেছ ৯০ শতাংেশরও
উপের।
সংখ্যাগত িদক িদেয় অক্সেফার্ড ভ্যাকিসন তুলনামূলকভােব িকছুটা কম
কার্যকরী হেলও, অেনক িদক িদেয়ই এই ভ্যাকিসনিট হেত পাের েগাটা

িবশ্েবর জন্য কল্যানময়। েযমন:
(১) িতন েদশ িমিলেয় দশ হাজােরর উপের যারা অক্সেফার্ড ভ্যাকিসন
গ্রহন কেরেছ তােদর েভতের েকউই িসিভয়ার েকািভেড আক্রান্ত হয়িন বা
হাসপাতােল ভর্িত হয়িন। অর্থাৎ ভ্যাকিসনিট জীবন রক্ষাকারী। এটা
একটা িবশাল কৃিতত্ব।
(২) এই ভ্যাকিসনিট উৎপাদন করা সহজ এবং সময়ও লােগ কম।
অ্যাস্ট্রােজিনকা আগািম বছেরর েভতের প্রায় িতন িবিলয়ন বা িতনশ
েকািট েডাজ ভ্যাকিসন ৈতরী করেব িবিভন্ন েদেশ তােদর পার্টনার
েকাম্পািনগুেলার
মাধ্যেম।
অক্সেফার্ড/অ্যাস্ট্রােজিনকা
েকাভ্যাক্স অ্যালােয়ন্েসর সােথ প্রিতশ্রুিতবদ্ধ এই মর্েম েয তারা
আগামী বছেরর েভতেরই িবশ্েবর িনন্ম ও মধ্য আেয়র েদশগুেলার জন্য
১০০ েকািট ভ্যাকিসন সরবরাহ করেব।
(৩)
অক্সেফার্ড
ভ্যাকিসন
সংরক্ষন
এবং
সরবরাহ
করা
যােব
েরফ্িরজােরটেরর তাপমাত্রায় (৪-৮ িডগ্ির েস.)। অর্থাৎ বাংলােদশসহ
অন্যান্য সকল িনন্ম ও মধ্য আেয়র েদশগুেলােত েকাল্ড েচইেন েকান
প্রকার পিরবর্তন ছাড়াই এই ভ্যাকিসন প্রদান সম্ভব হেব। অন্যিদেক,
ফাইজার এবং মর্ডানার ভ্যাকিসন েযেহতু সংরক্ষন এবং সরবরাহ করেত হয়
িহমাংেকর িনেচর তাপমাত্রায় (-৭০ িডগ্ির েস.), তাই বাংলােদেশর
জন্য এই ধরেনর ভ্যাকিসন তেতাটা উপেযাগী নয়।
(৪) দােমর িদক িদেয়ও এই ভ্যাকিসন এখন পর্যন্ত সবেচেয় সাশ্রয়ী
ভ্যাকিসন। এক েডাজ অক্সেফার্ড ভ্যাকিসেনর দাম পরেব মাত্র ৪ ডলার
বা ৩৫০ টাকা। অন্যিদেক ফাইজােরর ভ্যাকিসেনর দাম ধরা হেয়েছ ২০
ডলার এবং মর্ডানার ৩৪ ডলার।
(৫) অক্সেফার্ড ভ্যাকিসেনর সাফল্য বাংলােদশর জন্য সুখবর এবং
স্বস্িতর ব্যপার। বাংলােদশ সরকার ইন্িডয়ার েসরাম ইন্সিটিটউেটর
কাছ েথেক িতন েকািট েডাজ ভ্যাকিসন পােব ৬ মােস। পাকা চুক্িত
সম্পন্ন হেয়েছ এই মর্েম। আগামী বছেরর প্রথমার্েধই হয়েতা এই
ভ্যাকিসন পাওয়া যােব।
অক্সেফার্ড ভ্যাকিসেনর েফইজ-৩ ক্িলিনক্যাল ট্রায়াল এখনও চলমান
িবিভন্ন েদেশ। আেরা নতুন ফলাফল আসেব অিচেরই। তখন হয়েতা
ভ্যাকিসনিটর কার্যকারীতার উপর আেরা িবস্তািরত ধারনা পাওয়া যােব।
তেব এখনকার ফলাফেলর উপর িভত্িত কেরই িবশ্বব্যাপী ভ্যাকিসনিটর
ইমারেজন্িস প্রেয়ােগর জন্য আেবদন করা হেব যুক্তরাজ্য, ব্রািজল,
যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউেরােপ। িডেসম্বেরই যুক্তরাজ্েয ৪০ লক্ষ
ভ্যাকিসন প্রেয়াগ করা হেব স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৮০ বছেরর বৃদ্ধেদর
মধ্েয।
পর্ব – ১: অক্সেফার্ড ভ্যাকিসন সত্তর শতাংশ কার্যকরী হেলও প্রশ্ন
রেয় েগেছ েবশ কেয়কিট!
ড. েখান্দকার েমেহদী আকরাম,
এমিবিবএস, এমএসিস, িপএইচিড,
িসিনয়র িরসার্চ অ্যােসািসেয়ট,

েশিফল্ড ইউিনভার্িসিট, যুক্তরাজ্য।

