
টিকা ও প�ারসাইন জিলেটিন 

প�ারসাইন জিলেটিন কীভালে ও পকন টিকায় ে্যেহৃত হয় 
পস ে্যা�ালর এই জেফলেটটিলত ে্যাখ্যা করা হলয়লে
কিছু টিিায় শিূরেে উপাদান থািাে কিষয়টি কিছু 
সম্প্রদারয়ে মর্যে উরবেরেে সৃকটি িরেরছ। এই উপাদান 
সম্বকিত টিিা এিং এগুরিাে অনযোনযে যেসিি কিিল্প 
েরয়রছ যস সম্পকিকি ত তথযে প্রদারনে জনযে এই কিফরিটটি 
ততকে িো হরয়রছ। 

জিলেটিন কী? 
কজরিটিন হরিা মেুকে, েিাকদ পশু, শিূে ও মারছে মত 
প্রাণীে যিািারজন হরত প্রাপ্ত উপাদান। যটন্ডন, অকথিসকধি, 
অকথি ও তরুণাকথিরত যিািারজন পাওয়া োয়। যপােসাইন 
কজরিটিন পাওয়া োয় শিূরেে যিািারজন যথরি। ওষুর্ 
িযেিহৃত সি ্েরনে কজরিটিন ির�াে স্াথিযেকিক্ ও 
কনোপত্া কি্ান যমরন প্রস্তুত িো হয়। 

টিকালত প�ারসাইন জিলেটিন ে্যেহার করা 
হয় পকন? 
অরনি িযোপসুি ও কিছু কিছু টিিাসহ কিকিন্ন 
ওষুর্ কজরিটিন যিশ িযোপিিারি িযেিহাে িো হয়। 
যপােসাইন কজরিটিন যটেকিিাইজাে িা কথিকতিােি 
কহরসরি টিিায় িযেিহৃত হয় - োরত সংেক্ষরণে সময় 
টিিা কনোপদ ও িােকিিে থারি। টিিা প্রস্তুতিােরিো 
সা্ােণত অরনি ্েরনে যটেকিিাইজাে পেীক্ষা িরে 
থারিন এিং যসটিই কনিকিাচন িরেন যেটি কথিকতশীি, 
িারিা মারনে এিং পেকিাপ্ত পকেমারণ পাওয়া োয়। খািারে 
িযেিহৃত কজরিটিরনে তুিনায় টিিায় িযেিহৃত কজরিটিন 
অতযেন্ত কিশুদ্ধ হয় এিং এরদেরি যপপটাইড নামি যছাট 
যছাট অণরুত যিরে যফিা হয়। 

টিকা পকন অন্যান্য পটেজেোইিার ো অন্য 
পকালনা ধরলনর জিলেটিন জিলয় ততজর করা 
যায় না? 
এিটি টিিা কনোপদ ও িােকিিে উিয়ই কনকচিত 
িোে জনযে এিটি টিিা ততকেরত িযোিরেটকেরত পেীক্ষা 
ও কচকিৎসােত েরিষণায় অরনি িছে যিরে োয়। 
প্রস্তুতিােি টিিাে জনযে যটেকিিাইজাে কনিকিাচন িোে 
পে, এরত যিারনা পকেিতকি ন হরি উক্ত টিিাে কনোপত্া 
ও িােকিিাকেতা নটি হয়কন তা প্রমারণে জনযে িযোপি 
িযোিরেটকে ও কচকিৎসােত েরিষণাে প্ররয়াজন হয়। এই 
িােরণ এিটি কিন্ন যটেকিিাইজাে কিকশটি এিটি নতুন 
কনোপদ ও িােকিিে টিিা আকিষ্ারে িহু িছে সময় 
িােরত পারে িা এমনকি আকিষ্াে িো নাও যেরত 
পারে। 

পকান পকান টিকায় প�ারসাইন জিলেটিন 
রলয়লে? 
েুক্তোরজযেে কনয়কমত টিিা প্রদান িমকিসূকচরত কতনটি টিিা 
েরয়রছ যেগুকিে মর্যে যপােসাইন কজরিটিন েরয়রছ: 

• Fluenz Tetra® নাি কদরয় য্রে িরে যদওয়াে টিিা 
যেটি কশশুরদেরি ফু্ যথরি সুেকক্ষত োরখ

• MMR VaxPro®, হাম, মাম্পস ও রুরিিা যথরি সুেক্ষা 
প্রদানিােী টিিা

• Zostavax®, যে টিিা িয়স্করদেরি িটিদাদ যোে 
যথরি সুেকক্ষত োরখ। 
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ধর্মীয় জেলেষজ্ঞলির র্তার্ত কী?
পািকিি যহলথ ইংিযোন্ড (PHE) িাশরুট অযোন্ড 
যমকডকসনস ইনফেরমশন সাকিকি স এে সারথ আরিাচনা 
িরেরছন, কেকন িরিরছন: 

 'মরন োখা দেিাে যে ইহুকদ আইন অনসুারে, মরুখ 
যখরত হয় না এমন পণযে যপােসাইন িা অনযোনযে প্রাণীজ 
উপাদান কনরয় যিারনা সমসযো যনই। এে মর্যে েরয়রছ 
নাি, ইরজেিশন, সারপাকজটকে, করিম ও মিম কহরসরি 
যদয়া হয় এমন টিিা।' 

তরি, PHE স্ীিাে িেরছন যে করিটিশ মসুকিম ও ইহুকদ 
সম্প্রদারয়ে মর্যে তিকচত্যে আরছ এিং তাো ও অনযে কিছু 
সম্প্রদায় মরন িেরত পারে যেরিারনা যপােসাইন পণযেেুক্ত 
ওষু্ ও টিিা কনকষদ্ধ। এই পকেকথিকতরত, সম্ািযেিারি 
এিজন িযেকক্ত যিারনা উপেুক্ত কিিল্প না থািা এিং/
অথিা পণযেটি জীিন-েক্ষািােী কহরসরি কিরিকচত হওয়া 
িযেতীত অরনি ফামকিাকসউটিিযোি পণযে গ্রহণ িেরত 
পােরিন না। 

এই টিকাগুলোর জক পকালনা উ�যকু্ত জেকল্প 
আলে? 
• MMR: েুক্তোরজযে আমারদে দইু ্েরনে MMR টিিা 
আরছ - MMR VaxPro® এিং Priorix ®    Priorix® এে 
মর্যে কজরিটিন যনই এিং এটি MMR VaxPro® এে 
মত কনোপদ ও িােকিিে। 

• পকাঁেিাি: Zostavax® হরিা িতকি মারন েুক্তোরজযে প্রাপ্ত 
যিাঁচদারদে এিমাত্ টিিা। 

•   Fluenz Tetra®: সুথি কশশুরদে জনযে এে যিারনা 
উপেুক্ত কিিল্প যনই। ফু্রয়ে জনযে ইরজেিশন কহরসরি 
যদয়া োয় এমন টিিা আরছ যেটিরত শিূরেে 
কজরিটিন যনই কিন্তু এটি কশশুরদে যক্ষরত্ Fluenz 
Tetra® এে যচরয় িম িােকিিে। এছাড়াও এগুরিা 
িকমউকনটিরত ফু্ ছকড়রয় পড়া যোর্ িম িােকিিে 
হরত পারে। এই টিিাগুরিা শু্ু ফু্রয়ে জটিিতায় উচ্চ 
ঝঁুকিরত থািা কশশু ও িয়স্করদে জনযে আরয়াকজত 
িমকিসূকচে অংশ কহরসরি সুপাকেশ িো হয়।

যজি পোকিন তালির িন্য ো তালির 
সন্ানলির িন্য প�ারসাইন জিলেটিন যকু্ত 
টিকা না জনলত োয় তাহলে কী হলে? 
আপনারি িা আপনাে সন্তানরি টিিা যদয়া হরি কিনা 
যস িযোপারে চূড়ান্ত কসদ্ধান্ত আপনাে। এিটি সুকনকচিত 
কসদ্ধান্ত যনওয়াে জনযে আপকন কনরজে িা আপনাে 
সন্তানরি টিিা যদওয়াে সুকি্া-অসুকি্া সম্পরিকি  প্রমাণ 
কিরিচনা িেরত পারেন এিং আপকন আপনাে ্মমীয় 
যনতারদে িা অনযোনযে সম্প্রদারয়ে যনতারদে িাছ যথরি 
পোমশকি চাইরত পারেন। 

যেসি কপতামাতা চান না যে তারদে সন্তান যপােসাইন 
কজরিটিনেুক্ত MMR টিিা কনি তাো তারদে GP এে 
িারছ Priorix® টিিাে অনরুো্ জানারত পারেন। দইু 
যডারজে সমূ্পণকি যিাসকি হাম, মাম্পস ও রুরিিা যথরি 
সুেক্ষা প্রদান িেরি। অনগু্রহ িরে মরন োখরিন এই 
পণযেটিে অডকি ারে অনশুীিরনে প্ররয়াজন হরত পারে ো 
কিরশষ িরে অযোপরয়রটেরমরটেে আরে তারদেরি আপনাে 
মতামত জানারত সাহােযে িেরি।

আপনাে সন্তারনে দিুকিি স্াথিযে সমসযোে িােরণ ফু্রয়ে 
উচ্চ ঝঁুকিরত থািরি, নারি প্রদত্ টিিাটি সিরচরয় িারিা 
কিিল্প কহরসরি কিরিচনা িো হয়। েকদ তাো নারিে 
য্রে না কদরত চায় িা কচকিৎসােত িােরণ যদয়া না 
োয় তাহরি তারদেরি ইরজেিশরনে মা্যেরম ফু্ টিিা 
কনরত হরি। ফু্রয়ে উচ্চ ঝঁুকিরত থািা িয়স্করদে জনযেও, 
ইরজেিশরনে মা্যেরম টিিাটি কদরত হরি। িাকষকিি NHS 
িমকিসূকচে অংশ কহরসরি সুথি কশশুরদে জনযে আে যিারনা 
কিিল্প টিিা যনই। তরি, যেরহতু আপনাে এিািাে 
অরনি কশশুরদে নারি প্রদত্ টিিাটি যদয়া হরি তাই 
আপনাে ও আপনাে পকেিারেে ফু্ হওয়াে সুরোে 
অরপক্ষািৃত িম।

িয়স্ক যিাি োো যিাঁচদাদ যথরি সুেক্ষা যপরত চান 
তারদে জনযে িতকি মারন Zostavax® এে যিারনা কিিল্প 
যনই। 

টিকা পিওয়ার ে্যা�ালর আ�জন যজি আ�নার জসদ্ান্ 
পনয়ার �লূেবে আলরা তথ্য প�লত োন, তাহলে আ�জন 
আ�নার ডাক্তার ো নালসবের সালথ কথা েেলত �ালরন। 
এটি জেলেষভালে গুরুত্ব�রূবে আ�জন যজি এর্ন পরালের 
উচ্চ ঝঁুজকলত থালকন পযগুলো এই টিকাগুজে জিলয় 
কাযবেকরভাে প্রজতলরাধ করা যায় । 
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