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াণীর কাষ কীভােব অি েজেনর সহজলভ তার সে  খাপ খাইেয় নয়, সই রহে র িকনারা কের এ
বছর নােবল পুর ার িজতেলন যু রা  ও যু রােজ র িতন িব ানী।

তারা হেলন- উইিলয়াম িজ. কিলন জিুনয়র ও গ এল সেমনজা (যু রা ) এবং ার িপটার জ.
র াটি ফ (যু রাজ )। সামবার ইেডেনর রাজধানী  কেহােম  এই িতন িব ানীেক িচিকৎসািব ােন
২০১৯ সােলর নােবল পুর ারজয়ী িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ।

নােবল কিমিটর প  থেক বলা হয়, এই িতন িব ানী অি েজেনর র েলা কীভােব শারীিরক ি য়ােক
ভািবত কের,  তা বাঝার িভি  াপন কেরেছন।  ফেল অ ািনিময়া,  ক া ারসহ িবিভ  জিটল রােগর

িব ে  লড়াইেয়র নতুন কৗশল আিব ােরর পথ শ  হল।

কিমিট আরও জানায়, িতন িব ানীই মলূত হাইেপাি য়া িনেয় গেবষণা করিছেলন। হাইেপাি য়া এমন এক
অব া, যখন মানবেদহ িকংবা দেহর কােনা িনিদ  অ  বা অংেশর কাষ পযা  অি েজন পায় না। এেত
পুেরা শরীর িকংবা িনিদ  অ  বল হেয় পেড়। গেবষকরা বর কেরন য অি েজেনর উপি িতেত ওই
কাষ কীভােব সাড়া দয় এবং তা হণ কের। নােবল জিুর বলেছ, তারা এমন একিট পযায় আিব ার

কেরেছন, যা সব রােগর ক ল।

  যগুা র ড
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িব ানী সেমনজা ইিপও নােম পিরিচত একিট িজন িনেয় গেবষণা কেরিছেলন, যার মাধ েম দহ আরও
বিশ র কিণকা তির কের এবং িনিদ  িডএনএ িবভাগ েলােক পৃথক কের দয়, যা কম অি েজেনর
েরর সে  খাপ খাইেয় িনেত সহায়তা কের। অ িদেক িব ানী কিলন আেরকিট িজন িচি ত কেরিছেলন,

যা  জেনিটক িডজঅডাের আ া  রাগীেদর মেধ  উপি ত থােক। আর তা তােদর ভয়াবহ ক া ােরর
ঝঁুিকেত ফেল দয়।

নােবল কিমিট জানায়, এই িতন িব ানী ৯০ লাখ ইিডশ ানার ভাগাভািগ কের নেবন। ১০ িডেস র
ইেডেনর রাজধানী কেহােম আ ািনকভােব তােদর হােত পুর ার তুেল দয়া হেব।

গত  বছর  াণঘাতী  ক া ােরর িচিকৎসায়  ব িবক  এক থরািপ  আিব ােরর  ফেল  িচিকৎসািব ােন
যৗথভােব নােবল পুর ার পান মািকন ও জাপািন বংেশা তূ ই িব ানী জমস অ ািলসন ও তা

হনজ।ু ১৯০১ সােলর পর থেক এখন পয  িচিকৎসাশাে  নােবল পুর ার দয়া হেয়েছ ১০৯ বার। এর
মেধ  ১২ বার িচিকৎসায়  নােবল পেয়েছন নারীরা।  এছাড়া  মা  একজন কের িবজয়ী এই পুর ার
িজেতেছন ৩৯ বার।

চলিত বছের অসামা  অবদােনর ীকৃিত িহেসেব িবে র িবিভ  দেশর ২২৩ জন ব ি  ও ৭৮িট িত ান
নােবল পুর ােরর জ  মেনানয়ন পেয়েছ। নােবল কিমিট েলার ঘাষণা অ যায়ী আজ পদাথ, বধুবার

রসায়ন, ১০ অে াবর সািহেত  নােবল পুর ার িবজয়ীর নাম ঘাষণা করা হেব।

এক জুিরর ামীর িব ে  ওঠা যৗন িনপীড়েনর অিভেযাগেক ক  কের িবতেকর মেধ  রয় াল ইিডশ
একােডিম গতবছর সািহেত র নােবল পুর ার িগত কের। এবার তাই একসে  ২০১৮ ও ২০১৯ সােলর
নােবলিবজয়ীর নাম জানােনা হেব। আগামী ১১ অে াবর শাি েত এবং ১৪ অে াবর অথনীিতেত নােবল

িবজয়ীর নাম ঘাষণা করা হেব।
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