Subject - Biological Sciences
Topic- Health and diseases

Selected questions with answers

প্রশ্ন: এপিট োি, িযোরোট োি ও হ্যোিট ন পি?
অ্যোপিটেটনর যে অ্ংশ অ্যোপিবপির সটে েুক্ত হ্য় তোটি বটে এপিট োি।
অ্যোপিবপির যে িপরবতত নশীে অ্ঞ্চে অ্যোপিটেটনর এপিট োটির সটে েুক্ত হ্য় তোটি বটে িযোরোট োি।
িম আণপবি ওেটনর যিোটনো ক্ষু দ্র অ্ণু েো যিোটনো বৃহ্ৎ বোহ্ি অ্ণুর সটে েুক্ত হ্টে তটবই েীবটেটহ্
অ্যোপিবপি উৎিন্ন হ্য় এবং অ্নোক্রমযতন্ত্র প্রপতপক্রয়ো যেখোয়, তোটি বটে হ্যোিট ন।

প্রশ্ন : যেখপিটের সোহ্োটেয মোনুটের গ্ৰহ্ণী যেটি ফু সফু টস Ascaris এর েোর্ত োর িপরেোন িে উিস্থোিন িটরো।
যেোফ্লোসত পসনটরোম িী? এর পিপনিযোে

ববপশষ্ট্যগুপে যেটখো ।

পরিবেশ থেবে রোবপিটিফমত লার্ভাযুক্ত রিম -- মানুষ দ্বািা গলাধঃেিণ -- ক্ষুদ্রাবে রিম থেবে লার্ভা মুক্ত হয় -- থপৌরিেনারলি পর্ভা থর্র্ েবি িবক্ত
প্রবেশ -- ফু সফু বস প্রবেশ।
যেোফেোসত পসনটরোম: ফু সফু টস পবপর্ন্ন িরেীবী, পবটশে িটর িৃ পমর উিপস্থপতর ফটে অ্্েোেোপেতর
প্রপতপক্রয়োস্বরূি ফু সফু টস ইওপসটনোপফে রক্ত িপণিোর েমোটয়ত ঘট । এটিই বটে যেোফেোসত পসনটরোম।
এর িটয়িটি উিসর্ত হ্ে জ্বর, িোপশ, হ্োাঁফ ধরো, ত্বটি রোশ যবর হ্ওয়ো, িোপি, আপন্ত্রি ব্েোেো

প্রশ্ন: িোয়োটিটিপসস িোটি বটে? এটটোপিি অ্যোসিযোপরটয়পসস িোটি বটে?
যে িদ্ধপতটত T যিোশ পশরোর প্রোিীর যর্ে িটর পবপর্ন্ন িেো ও অ্টে প্রটবশ িটর, েোটত প্রটয়োেনীয়
অ্নোক্রময প্রপতপক্রয়ো র্টে তু েটত িোটর, তোটি বেো হ্য় িোয়োটিটিপসস।
মোনবটেটহ্র ক্ষু দ্রোন্ত্র, পবটশেত যেেুনোম ছোেো অ্নযোনয স্থোটন, যেমন পিত্তনোপে, পিত্তোশয়, অ্গ্ন্যোশয়, বৃক্ক, েিৃ টত
যর্োেিৃ পম Ascaris -এর উিপস্থপত যেখো পেটে তোটি বেো হ্য় এটটোপিি অ্যোসটিপরয়োপসস।

প্রশ্ন: েযান্সাি আক্রান্ত থোশগুরল রেরেিবণি দ্বািা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় রেন্তু সাধািণ থোশগুরলি তা হয় না থেন?
উত্তর : িযোন্সোরোক্রোি যিোশগুপে খুব ঘনঘন অ্পনয়পন্ত্রত হ্োটর বৃপদ্ধ েোর্ িটর, তোই পবপিরটণর প্রর্োটব এটের
যক্রোটমোটেোটমর DNA-গুপে খন্ড খন্ড ু িটরো হ্টয় যর্টে েোয় এবং যসগুপে যমরোমত হ্ওয়োর সময় িোয়নো তোই
যসই যিোশগুপে পবপিরটণর মোধযটম ধ্বংসপ্রোপ্ত হ্য়। অ্িরপেটি সোধোরণ যিোশগুপে স্বোর্োপবি হ্োটর বৃপদ্ধ িোয়
এবং পবপিরটণর েনয

েপে যক্রোটমোটেোটমর DNA-যত

যিোন ক্ষপত হ্টয় েোটি যসগুপে যমরোমপতর

সময়

িোয় এবং স্বোর্োপবি অ্বস্থোয় পফটর আসটত িোটর।

প্রশ্ন: েযারফন রে প্রোি ড্রাগ? এি কু-প্রর্ােগুরল আবলাচনা েবিা?
উত্তর : িযোপফন হ্টেো পমেোইেেযোনপেন িোটসর এিটি পিমুটেি যেটি মূেত যিন্দ্রীয় স্নোয়ুতন্ত্র, হৃেপিণ্ড, যিশী
এবং রক্তিোি পনয়ন্ত্রণ যিন্দ্রটি উদ্দীপিত িটর।
শোপফটনর কু-প্রর্োবগুপে হ্ে:
i) র্াাঁবতি সমসযা ততরি হবত পাবি,
ii) ইনসরিয়া থেব়ে যায়,
iii) হৃর্রপণ্ড ও মরিবেি সমসযা ততরি হবত পাবি,
iv) উবদ্বগ থেব়ে যায়,
v) রেরর্ন্ন অসুখ থযমন হৃর্রপণ্ড ও িক্তোহবেি অসুবখ, োরিভয়াে অযারির্রময়া, থপপটিে আলসাি এেং
গযাবরা-ইবসাবফগাল রিফ্লাক্স রিরসবে েযারফন রেপর্েনে হবত পাবি।

প্রশ্ন: োিরসবনাবেন োবে েবল? রেরর্ন্ন ধিবনি োিরসবনাবেনগুরল রে রে?
উত্তর: যে সিে িেোেত যেটি িযোন্সোর সৃপষ্ট্ হ্য় তোটি িোরপসটনোটেন বটে।
পবপর্ন্ন ধরটনর িোরপসটনোটেনগুটেো হ্টেো:
i) থর্ৌত োরসভবনাবেন- UV-িরি, X-িরি, y-িরি, রেছু িাসায়রনে পর্ােভ থযমন থেনরেিাইন মূত্রেরলবত, তামাবেি টাি ফু সফু বস, ছত্রাবেি আফ্লাটরক্সন
যেৃ বতি েযান্সাি সৃ রি েবি।

ii) অবকারেন - থয রেন থেবে েযান্সাি সৃ রি হয় তাবে অবকারেন েবল। রমউবটশবনি ফবল থপ্রাবটা অবকারেন থেবে অবকারেন সৃ রি হয় । C-myc
অবকারেন িন ও ফু সফু বসি েযান্সাি সৃ রি েবি।
iii) অবকার্াইিাস- েযান্সাি সৃ রিোিী র্াইিাসবে অবকার্াইিাস েবল।
DNA-র্াইিাস- থহপাটাইটিস-B র্াইিাস-যেৃ বতি েযান্সাি সৃ রি েবি।
হািরপস র্াইিাস- েযাবপারস সািবোমা ততরি েবি।
RNA-র্াইিাস-থিবরার্াইিাস HTLV-I- T-থসল রলউবেরময়া সৃ রি েবি।

প্রশ্ন: টাইফবয়ি থিাবগি োিণ ও উবেখবযাগয দুটি লক্ষণ থলখ।
উত্তর:

োইফটয়ি যরোটর্র িোরণ- Salmonella typhi নোমি বযোিট পরয়ো েপে খোেয,েে, েুধ, েুটধর বতপর

বস্তু, নো যধোয়ো শোিসবপের মোধযটম বো

মোপছর মোধযটম শরীটর প্রটবশ িটর তোহ্টে

োইফটয়ি যরোর্ হ্টত

িোটর। অ্স্বোস্থযির িয়:প্রণোেী যেটিও এই যরোর্ পবস্তোর েোর্ িরটত িোটর।
োইফটয়ি যরোটর্র উটেখটেোর্য েুটি েক্ষণ:i) জ্বি ক্রমশ ো়েবত োবে এেং সোবলি অবপক্ষা রেবেবলি রর্বে জ্বি োব়ে। জ্ববিি সবে তীব্র মাোেযো ও গা েযো োবে।
ii) থর্হ োবণ্ড উবের্ থেবিায় এেং থোষ্ঠোঠিনয থর্খা যায়, তাি সাবে সাবে সঠিে রচরেৎসা যরর্ না হয় তাহবল অে-এ ঘা ও িক্তক্ষিণ হবত পাবি এেং
প্লীহা ও রলর্াি ে়ে হবয় থযবত পাবি।

প্রশ্ন: টিউমাি সাবরপ্রসাি রেন োবে েবল?
টিউমোর সোটপ্রশ্বর পেন হ্টেো এিটি অ্যোপি-অ্টকোপেন যেটি যিোশপবর্োেন ও যরপিটিশন-এর সময় যিোশটি
পনয়ন্ত্রণ িটর। এই পেনটির পমউট শন হ্টে যিোটশর বৃপদ্ধ অ্পনয়পন্ত্রতর্োটব হ্য় এবং িযোন্সোর হ্য়।
প্রশ্ন: মযোটেপরয়ো আক্রোি মোনুটের যক্ষটে সুফতনোসত িট্

যেখো েোয় যিোেোয়?

Plasmodium vivax এবং Plasmodium ovale দ্বোরো আক্রোি মোনুটের যেোপহ্ত রক্ত িপণিোয় সোইট োিোেটম যে
েোনো গুপে যেখো েোয়, তোটের schuffner's dots বেো হ্য়।

প্রশ্ন: What is the role of histamine in inflammatory response?
যবটসোপফে ও মযোি যিোশ যেটি ক্ষপরত পহ্িোপমন প্রেোহ্ বো inflammation সৃপষ্ট্ িটর। হিস্টাহিনের জেয রক্ত
জাহিকার ভেদ্যতা বৃ হি পায় এবং ভেত রক্ত কহিকা ও হবহেন্ন ভরাটিে দ্রুত আক্রান্ত ভকাশ কিায় জীবািু ধংস্ব করনত সক্ষি িয়।

