
 1436 

 

শূকরেে গ োশত ও আধুনিক 
নিনকৎসো নিজ্ঞোি 

 

 احلديثة الطبية وادلراسات  اخلزنير حلم
 

 < بنغايل> 
 

   
 আলী হোসোি ততয়ি 

 

 طيب حسن يلع
 

 

 
 

  
 সম্পোদক: ড. আিু িকে মুহোম্মোদ যোকোনেয়ো 

  

زكريا حممد بكر أبومراجعة: 



 

 

শূকরেে গ োশত ও আধুনিক নিনকৎসো নিজ্ঞোি  1  

 

শূকরেে গ োশত ও আধুনিক নিনকৎসো নিজ্ঞোি 

   

সম্প্রনত গমনিরকোরত গসোয়োইি ফু্ল িোরম এক ইিফু্লরয়ঞ্জোে প্রোদুর্ভোি গদখো নদরয়রে। দ্রুত তো েনিরয় পরিরে নিরেে 

করয়কনি গদরশ। লক্ষ্যণীয় িযোপোে হরলো, গযসি গদরশ শূকরেে গ োশত খোওয়ো হয় মূলত গসসি গদরশই এে নিস্তোে 

ঘিরে। এরত আক্রোন্ত হরয় এ পযভন্ত মোেো গ রে করয়কশ মোিুষ। পনিত্র কুেআরি শূকরেে গ োশত হোেোম গঘোষণো 

কেো হরয়রে। 

ِجدُ  َّلا  قُل﴿
َ
ا  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ى  ُُمََرًما إَِلَ  أ ۥا  َطاِعم   ََعَ ن إَِّلا  َيۡطَعُمُه

َ
وۡ  َمۡيَتةً  يَُكونَ  أ

َ
وۡ  َمۡسُفوًحا َدٗما أ

َ
 [  ٥٤١: االنعام] ﴾رِۡجس   فَإِنَُهۥ ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

“(রহ িিী আপনি) িলুি, আমোে নিকি গয অহী পোঠোরিো হয়, তোরত আনম আহোেকোেীে ওপে গকোরিো হোেোম পোই 

িো, যো গস আহোে করে। তরি যনদ মৃত নকিংিো প্রিোনহত েক্ত অথিো শূকরেে গ োশত হয়- কোেণ, নিশ্চয় তো 

অপনিত্র।” [সূেো আল-আি‘আম, আয়োত: ১৪৫] 

শুধু অপনিত্র িরলই পনিত্র কুেআরি শূকরেে গ োশত হোেোম কেো হয় নি; িেিং এরক নিনষদ্ধ গঘোষণো কেো হরয়রে 

এে মরধয এমি সি গেো -জীিোণু লুনকরয় থোকোে কোেরণ, যো মোিুষরক  কখরিো কখরিো মৃতুযে ঘোি পযভন্ত গপভৌরে 

গদয়। আধুনিক নিজ্ঞোি ও নিনকৎসো শোস্ত্র প্রমোণ করেরে, প্রোণীকূরলে মরধয শূকে গেো -জীিোণুে অিযতম  আধোে। 

এই িেোহ-মোিংস র্ক্ষ্রণে মোধযরম গযসি গেোর ে নিস্তোে ঘরি গসগুরলো হরলো: 

১. অিোহুত গেো সমূহ: এে মরধয েরয়রে: 

(ক) Ring worm: এনি মোিি গদরহে জিয সিরি ক্ষ্নতকোেক। শূকরেে গ োশত িলরতই এে উপনিনত অপনেহোযভ। 

এ কৃনম শূকরেে গ োশত আহোেকোেীে মোিংসরপশীরত প্রনিষ্ট হরয় তীব্র িযথোে সৃনষ্ট করে এমিনক এে স্পন্দি থোনমরয় 

গদয়। এনি গেো  প্রনতরেোধ গসরলও িোসো িোাঁরধ। গসখোরি এে আনধকয অরিক সময় েোস িন্ধ করে গদয়। গঠরল গদয় 

মৃতুযে মরতো িূিোন্ত পনেণনতে নদরক। 

(খ) Tape worm িো নিতোকৃনম: এনি প্রোয় দশ কদম পযভন্ত লম্বো হয়। এে িরল হজম প্রনক্রয়ো িো পনেপোক যরে 

নিশৃঙ্খলো গদখো গদয়। েক্তস্বল্পতো প্রকোশ পোয়। তোেোিো তো র্ক্ষ্ণকোেীে ম জ, যকৃৎ, িুসিুস ও অনিমজ্জোরক 

ক্ষ্নতগ্রস্ত করে িোিো উপোরয়। 

( ) Ascariaf Lumbricoidef: এনি নিউরমোনিয়ো ও অরে িোধোে সৃনষ্ট করে। 

(ঘ) Ancyloftoma Duodenale: এনি েক্তস্বল্পতো ও েক্তশূিযতো ইতযোনদ নিনিধ জীিিনিিোশী গেো  সৃনষ্ট করে। 

িেোহ-মোিংস র্ক্ষ্রণে মোধযরম এ ধেরিে প্রোয় নত্রশনি অিোহুত গেো  আরে, যো মোিি গদরহ প্ররিশ করে শেীরেে 

নিনর্ন্ন িোিরক ক্ষ্নতগ্রস্ত করে। 

২. িযোকরিনেয়ো জনিত গেো সমূহ: গযমি যক্ষ্মো, করলেো, িোইিরয়ড, পযোেো িোইিরয়ড ও মযোরলনেয়ো জ্বে ইতযোনদ। 

৩. র্োইেোসিোহী গেো সমূহ: গযমি, মনস্তরে প্রদোহ, হৃদযরে িযথো, ইিফু্লরয়ঞ্জো এিিং মুখ িোিোে প্রদোহ ইতযোনদ। 

৪. জোমভিোহী গেো সমূহ: গযমি, Toxoplasma gonddi জোমভ। যোে িরল জ্বে হয়। দুিভল ও শনক্তহীি হয় শেীে। 
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নিহো (spleen) ও হোনিভয়ো (hernia) অথিো যক্ষ্মো এিিং িুরকে িযথো িো ব্রঙ্কোইনিস (bronchitis) ও নিনিে প্রদোহ 

(meningitis) সৃনষ্ট হয়। উপেন্তু শ্রিণ ও দৃনষ্টশনক্ত হোেোরিোে গেো ও সৃনষ্ট হয়। 

৫. শূকরেে গ োশত ও িনিভে িোরয়োলনজকযোল  ঠিজনিত কোেরণ সৃষ্ট গেো সমূহ: গযমি, েরক্ত িনলক অযোনসরডে হোে 

িৃনদ্ধ। শতকেো মোত্র ২ র্ো  শূকে গথরক এ অযোনসড গিে হরত পোরে। িোনক আিোিব্বই র্ো  এে গ োশরতে অিংরশ 

পনেণত হয়। তোই গদখো যোয়, যোেো শূকরেে গ োশত খোয় তোেো শেীরেে গজোিোয় িযথোে অনর্রযো  করে। 

তোেোিো শূকরেে গ োশরত অিযোিয প্রোণীে তুলিোয় অনধক মোত্রোয় িনিভে উপনিনত েরয়রে। এ জিয এে র্ক্ষ্ণকোেী 

তোে গদরহ িনিভে পনেমোণ িৃনদ্ধ লক্ষ্য করে এিিং েরক্ত করলরটোেরলে মোত্রো িোিরত গদরখ। যোে িরল ধমনি 

(artery) শুনকরয় যোওয়ো, হৃদরেো , হোিভ অযোিোক ইতযোনদ হঠোৎ মৃতুয গডরক আরি এমি সি গেো  সৃনষ্ট হয়। 

আিোে শূকরেে গ োশত আহোেকোেী গকোষ্ঠ-কোনঠরিয (constipation) আক্রোন্ত হয়। কোেণ, এনি আরে প্রোয় িোেঘণ্টো 

পযভন্ত অিনশষ্ট থোরক। অিযোিয প্রোণীে গ োশত নকন্তু এতক্ষ্ণ থোরক িো। এে দ্বোেো িূলতোে গেো  সৃনষ্ট হয় এিিং 

সৃ্মনতশনক্তে দুিভলতো গদখো গদয়। 

অতএি, আমোরদে উনিত, আমেো িুনি িো িো িুনি, মহো প্রজ্ঞোময় আিোহে প্রনতনি নিরদভশ পোলরি সরিষ্ট হওয়ো। 

এরতই েরয়রে মোিি সম্প্রদোরয়ে জো নতক কলযোণ ও পোেরলৌনকক মুনক্ত। আিোহ তো‘আলো আমোরদেরক তোাঁে 

নিরদভশসমূহ পুঙ্খোিুপুঙ্খ পোলি কেোে তোওিীক নদি। আনমি।  

সমোপ্ত 
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