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আেছন। eর আেগ িতিন রাজশাহী িব িবদয্ালেয়র pািণিবদয্া িবভাগ েথেক মাsাসর্                 েশষ কের
নােগায়া িসিট iuিনভািসর্িট েথেকi িপeiচিড কেরন। খবর জাপান টাiমস। 
আbুlাহ  জানান,‘আমােদর  শরীের  eেkাজম  আেছ,  eকিট  েছা  বিহমুর্খী  েভিসেকল  (30-100  নয্ােনা
িমটার) eবং aয্ােnােসামাল িসেsম েথেক pাp—যা িনuেরান, aয্ােsাসাiট eবং aিলেগােডনে াসাiেটর
মেতা িবিভn ধরেনর েকােষর dারা িনঃসৃত eবং রk, psাব, লালা eবং েসিরেbাsাiনাল তরল িহেসেব
aেনক  েদেহর  তরল  েথেক  pাp।  eেkাজম  বাহক  িহেসেব  শরীেরর  েকাষ  েথেক  েকােষ  েযাগােযাগ  রkা
কের। িটিলন (Flotillin) আমােদর শরীেরর eকটা েpািটন (Lipid raft) যা ei eেkাজম মাকর্ ার িহেসেব
বয্বহূত  হয়।’ তারা  েদেখেছন  আলেঝiমার  েরাগীর  রেk  িটিলেনর  uপিsিত  aেনক  কম।  তারা  মেন
কেরন রেkর িটিলন  পিরমাপ কের আেগ ভােগi  শরীেরর  আলেঝiমােরর  uপিsিত িনণর্য় করা সmব
হেব।  তােদর  ei  গেবষণাকমর্িট  ‘জানর্াল  aব  আলেঝiমারস  িডিজজ’  নামক  ৈবjািনক  গেবষণাপেt
pকােশর জনয্ গৃহীত হেয়েছ eবং আলেঝiমার িন পেণর ei যুগাnকারী আিব ার ডা. আbুlাহ, pেফসর
িমিচকাoয়া eবং aনয্ আেরক pেফসেরর নােম েপেটn করা হেয়েছ।  গেবষণাকমর্িট eর মেধয্ জাপােন
বয্াপক সাড়া েফেলেছ। জাপােনর aেনক েলা জাতীয় পিtকা o েটিলিভশন চয্ােনল ei আিব ার িনেয়
খবর pকাশ o pচার কেরেছ। িবjানিবষয়ক aেনক oেয়ব সাiট o bগ আbুlাহেদর ei আিব ার িনেয়
কাভার েsাির কেরেছ।

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

আলেঝiমার েরাগিট মানুেষর মিsে র েকাষ েলােক ধীের ধীের স ু িচত কের েফেল। eেত কের মানেুষর
sৃিতশিk েলাপ পায়। মানেুষর ৈদনিnন কাযর্kম বn হেয় যায় eবং eকপযর্ােয় মানুষ মারা যায়। eখন
পযর্n  আলেঝiমার  েরাগ  িনণর্েয়র  জনয্  পিজ ন  iিমশন  টেমাgািফ  (PET)  o  েসেরেbাsাiনাল  ুiড
(CSF) eনালাiিসস করা হয়। যার eকিট aেনক বয্য়ব ল eবং আেরকিট ঝঁুিকপুণর্ o ক সাধয্ বয্াপার।
pেফসর  মােকােতা  িমিচকাoয়া  জাপান  টাiমসেক  বেলেছন,  ‘শরীেরর  eক  েফাঁটা  রk  েথেকo  িটিলন
পিরমাপ কের েরােগর লkণ pকােশর aেনক আেগi আলেঝiমােরর uপিsিত িন পণ করা সmব।’ তারা
eখন  জাপােনর  eক  sনামধনয্  েকাmািনর  সে  চুিkবd  হেয়  কম  খরেচ  আেরা  সহেজ  কীভােব  eিট
বয্বহার করা যায়, েসজনয্ কাজ করেছন।
আেগi জানা েগেছ েয eমাiেলােয়ড েবটা নামক eক asাভািবক েpািটন েরােগর লkণ pকােশর pায় িবশ
বছর আেগi আলেঝiমার েরাগীেদর েbiেনর েকােষ জমেত  কের। িটিলন পিরমাপ কের যিদ aেনক
আেগভােগi, সহেজ eবং কম খরেচ আলেঝiমার েরাগ িনণর্য় সmব হয় তেব তা aবশয্i েরাগীেদর জনয্
aপিরসীম কলয্াণ বেয় আনেব।
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