
 
 
ধ্বংসাত্মক ভিনভিস্টাইন (এবং অনযানয ভিনকা অযালকালয়েড) প্রভিয াধ প্রভি়ো 
 
৩৮ বছর বয়সী পুরুষ যিযি বৃহৎ যব-সসল যলম্ফোমোয় আক্রোন্ত তোম্ে এেই যিম্ি পোাঁচটি যিপোম্রশি যিম্ত হম্ব। 
িথোক্রম্ম - এেটি যরতুযিমোব বযোগ, এেটি সোইম্লোফসফোমোইড বযোগ, এেটি ডম্িোরুযবযসি বযোগ, এেটি যশরোয় 

যিিযক্রস্টোইি যসযরঞ্জ এবং এেটি ইন্ট্রোম্থেোল সমম্থোম্েম্িট যসযরঞ্জ। ডোক্তোর এটো লক্ষ্য েম্রি সি যিিযক্রস্টোইি 

যসযরম্ঞ্জ এেটি সলম্িল লোগোম্িো আম্ছ িোম্ত স্ট্রীক্টলী ইন্ট্রোম্থেোল েথোটি সলখো আম্ছ। যেন্তু সসম্েন্ডোযর পযোম্েয ং 
এর তথয অিুিোয়ী যবভ্রোযন্তর সৃযি হয় সি িটুি যসযরম্ঞ্জই উম্েখ েরো হম্য়ম্ছ ইন্ট্রোম্থেোল সিওয়োর পথটি।  
 
গা়োনা, জানু়োভ  ২০১৯ 

যতিটি যশশু, ১  ি পুরুষ এবং ২  ি মযহলোম্ে অসোবধোিতোবশত যশরোয় যিিযক্রস্টোইি সিওয়ো হম্য়যছল 

ইন্ট্রোম্থেযোযল। ৩ টি যশশু েযোন্সোম্রর যচযেৎসোর অংশ যহসোম্ব সমম্থোম্েম্িট এবং যিিযক্রস্টোইি উিয়ই পোয় 
সেম্লই পক্ষ্োঘোতগ্রস্ত হম্য় পম়্ে এবং তোম্ির লোইফ সোম্পোম্টে  রোখো হয়। িিুে োগযবশত, ৩টি যশশুই মোরো সগম্ছ । 
 

ন ওয়ে, আগস্ট ২০১৭ 

সেি টিউমোম্র আক্রোন্ত এে ি ৬ বছর বয়সী যশশু ওমোয়ো  লোধোম্রর মোধযম্ম যিিযক্রস্টোইি সিওয়ো হয় 
সমম্থোম্েম্িম্টর পযরবম্তে ।  

ইিম্ েশি সশষ হওয়োর ২০ যমযিট পম্র এে ি িোসে ত্রুটিটি আযবষ্কোর েম্রযছম্লি। সস েৃযিম সেোমোয় রোখো 
হম্য়যছল এবং ২২ যিি পম্র তোর মৃতুয হয়।  

 
 

ভিনভিস্টাইন (এবং অনযানয ভিনকা অযালকালয়েড) শুধুমাত্র হও়ো  একটি ভমভনবযাযগ  মাধযযম 

ভি া়ে দেও়ো উভিি 

১৯৬৮ সোল সথম্ে এই ত্রুটিটি ১৪০ বোর আন্ত ে োযতে সসটিংম্স লযথিুক্ত হম্য়ম্ছ । িযিও সোম্প্রযতে েোম্ল এই 
ধরম্ির িযথ িযক্ত েরম্ির হোর অম্িেটোই েম্ম সগম্ছ। যেন্তু তোও এই ধরম্ির এই ধরম্ির যবধ্বংসী ঘটিো সিখো 
িোম্ে সরোগী , তোম্ির পযরবোর এবং পোযরপোযবেে সলোে ম্ির মম্ধয। যিিযক্রস্টোইি হল যিিেো 
অযোলেোলম্য়ডগুযলর (বোযে গুযল হল যিিব্লোস্টোইি, যিম্িোম্রলবোইি এবং যিিম্ডসোইি); এই ধরম্ির ওষুধ 

েযোন্সোম্রর সেম্মোম্থরোযপর  িয বযবহোর েরো হয়। এই ধরম্ির ওষধু ইন্ট্রোম্িিোস রুট যিম্য় সিওয়ো িম্য়ো ি।  

িখি ইন্ট্রোম্থেোযল এই ধরম্ির ইিম্ েশি সিওয়ো হয় তখি সরোগীর বোসেি, মযস্তষ্ক-সমরুিম্ন্ডর সমসযো সযৃি 

েম্র েমেহীিতো এবং মৃতুয অবযধ হম্ত পোম্র। ইিম্ েশি িিোম্ির যিয়মোবলী অিুিোয়ী এেটি যসযরম্ঞ্জ 

ইন্ট্রোম্থেোল সমম্থোম্েম্িট, ইন্ট্রোম্থেোল সোইটোরোবোইি বো এেটি ইন্ট্রোম্থেো এেটি যসযরম্ঞ্জ থোেো গ্লুম্েোম্েোটিে েম্য়ড 

লক্ষ্য িো েম্র িযি সরোগীম্ে সিওয়ো হয় তোহম্ল ৎম্রোগীর  ীবি সবসময়ই এেটি আশঙ্কো িে অবস্থোয় থোেম্ব , 



িোর ফলোফম্ল মতুৃয পিেন্ত হম্ত পোম্র । এছো়েোও এই ধরম্ির সমসযো সথম্ে মুযক্ত পোওয়োর  িয এই ধরম্ির ঘটিো 
িোম্ত িো হয় তোর  িয সমস্ত ধরম্ির িযতম্রোধমলূে পিম্ক্ষ্প সিওয়ো উযচত।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ইন্ট্রোম্থেোল সোইটোরোবোইি যসযরঞ্জ এবং ইন্ট্রোম্িিোস যিিযক্রস্টোইি যসযরঞ্জ 

 
ধ্বংসাত্মক ভিনভিস্টাইন এ  জনয প্রভিয াধমূলক পেযেপ 

 
ইউিোইম্টড সস্টটস ফুড অযোন্ড ড্রোগ অযোডযমযিম্স্ট্রশি সম্প্রযত যিিযক্রস্টোইম্ির পম্যযর সলম্বযলং আপম্ডট েম্রম্ছ  

।যিযিত েরম্ত হম্ব সি এটি শুধুমোি যমযিবযোম্গ সিওয়ো হম্ব যসযরম্ঞ্জ িয়। িযতম্রোধমলূে পিম্ক্ষ্প যহম্সম্ব 

সোধোরয সযোলোইম্ির এেটি যি যফল্ড সেযিবল যমযি বযোগ (২৫ বো ৫০ যমযল)বযবহোর েরো হম্য়ম্ছ । যমযি বযোম্গর 

বযবহোর এটোই চোকু্ষ্ষ িমোয েম্র সি এই ধরম্ির ওষধু ইন্ট্রোম্থেোযল বযবহোর েরোর  িয িয়।  

িযি সোধোরয সযোলোইম্ির যমযিবযোগ বো োম্র পোওয়ো িো িোয়  তোহম্ল ৫০ যমযল  ীবোযুমকু্ত খোযল েিম্টিোর 

বযবহোর েরো সিম্ত পোম্র যিিেো অযোলেম্য়ড িিোম্ির  িয।  

যিিযক্রস্টোইি সিওয়োর পদ্ধযত আম্গ সিখোম্িো হয়যি , যিিেো িস্তুত েরম্ত ফোম্মেযস পযরম্ষবোগুযল বযবহোর েরো 
হয়। অযোলেোলম্য়ড গুযল যমযিবোম্গ সিওয়ো হম্ল এে ধরম্ির িযতম্রোধমূলে পিম্ক্ষ্প সিওয়ো হয় িোম্ত সেোি 

রেম্মর অঘটি িো ঘম্ট এবং সরোগী সুস্থ থোম্ে।  
 
 

 



 
 

 

একটি মিমিব্যাগে মিরায় মিিক্রিস্টাইি 
 

 
 
 

 
 
 
 

খোযল ৫০ যমযল েম্েইিোর 

 
 



এই হস্তযেযপ  জনয সমর্থন 

 
যবব স্বোস্থয সংস্থো  এর আম্গ এেটি সতেে তো  োযর েম্রম্ছ এবং এই ঘটিোগুযলর যেছু যরম্পোটে  এখিও উম্েম্গর 
যবষয়। এই িঘুেটিোগুম্লো  যিয়ন্ত্রয েরোর  িয  যিিযক্রস্টোইি (এবং অিযোিয যিিেো) িিোম্ির সময় যমযি 
বযোম্গর বযবহোর িচলি েরো িম্য়ো ি।  
যেছু সংস্থো সিমি সযমযত যলযিেোল অিম্েোলয  অিম্েোলয  িোযসেং সসোসোইটি , ইেোরিযোশিোল সসোসোইটি অফ 
অিম্েোলয  ফোম্মেযস অিুশীলিেোরী িযোশিোল েমযিম্হিযসি েযোন্সোর সিটওয়োেে  এবং ইিযস্টটিউট ফর সসফ 
সমযডম্েশি িযোেটিস-ইউএস, েোিোডো , সেি এবং েোয ল েোয ল এইিোম্ব যিিেো অযোলেোলম্য়ডগুযল   
িিোম্ির এই পদ্ধযতম্ত সমথেি েরম্ছ সরোগীম্ির যিরোপত্তোর  িয। 
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