নােনােটকনলিজ :: DNA িদেয় মানিচ

তরী

ড. মিশউর রহমান
গতস ােহ এইবােরর Nature পি কা পড়িছলাম। সাধারণ পাঠকরা এই
পি কা সমে না জেন থাকেত পােরন; তেব যারা গেবষনার সােথ জিড়ত তারা
জােনন। িব ানীেদর জন নচার খুব স ানজনক এক পি কা। ধুমা খুব ই
অনন সাধারণ বা ইউিনক গেবষনাকাজই এই পি কােত ান পায়। গেবষনা
পি কা িলেক এক মানদে মান করা হেয় থােক যা Impact Factor নােম
পিরিচত।

সখােন

নচার এর মানদ

হল ৩০.৯৮ (২০০৩ সেন)। অন ান

নামকরা পি কার মানদ
সখােন ৩ থেক ৭ এর মেধ । আিম অেনক িব ানীেদর
কােছ েনিছ তােদর জীবেনর ল হল এই নচার িকংবা একই মানদে র science
পি কায় তার গেবষনার কাজ কািশত করা।
এবােরর নচার এর এক

ব

পেড় অবাক হলাম, DNA িদেয় পৃিথবীর সবেথেক

ছাট আকােরর িক
সু র এক
মানিচ
তরী কের সাড়া জািগেয়েছন
ক ািলেফাি নয়া ই
উট অফ টকনলিজ এর িব ানী Paul Rothemund।
িকছু ন পের আমার ডে

সই খবর

িনেয় হািজর হল আমার সহক মী, বুঝলাম

সবাই জেন গেছ। আমরা হয়েতা ছেলেবলায় কাগজ িদেয় িবিভ

ধরেনর নৗকা,

িবমান, ফু ল ও অন ান িজিনস তরী কেরিছ। িকংবা আপনার িশ

স ান

হয়েতা

আপনােক কাগজ িদেয় এক নৗকা তরী করার জন বায়না কেরেছ। কাগজ িদেয়
এইভােব কান িকছু তরী করােক অিরগািম বেল। অিরগািম এক জাপানীজ শ ।
“অির” শে র অ থ ভাজ করা আর “গািম” শ
“কািম” থেক এেসেছ যার অ থ
কাগজ। অিরগািম তরীর এই প িতেক নােনােটকনলিজেত ব বহার কের িব ানী
পল নােনােটকনলিজ জগেত সারা যািগেয়েছন। িতিন DNA িদেয় মা ১০০
নােনািমটার আকােরর উ র আেমিরকার এক মানিচ
তরী কেরেছন। এক
িমটার এর এক শত কা

ভােগর (১০০,০০,০০,০০০) এক ভাগেক এক নােনািমটার

বলা হয়।

gi“cjvk MÖyc Ae cvewj‡KkÝ wiqv`, mD`xAvie KZ©„K cÖKvwkZ
c„ôv # 1 3
www.marupalash.net
e-mail: marupalash@gmail.com

DNA িদেয় তরী উ র আেমিরকার মানিচ
মূল অংেশ যাবার আেগ আপনােদর DNA সমে
DNA মূলত চার

সাধারণ িকছু কথা বলব।

অংশ িদেয় তরী এই িল হল, Adenine, Thymine, Cytosine

এবং Guanine; এই িলেক সংে েপ A, T, C, G বলা হয়। মজার ব াপার হল
Adenine ধু মা Thymine এর সােথ সংযু হয় এবং Cytosine ধু মা
Guanine এর সােথ সংযু হয়। এইভােব DNA ত এই চার র কান কার পােশ
থাকেব তার উপর িভি কের অসংখ তথ সং হ কের রাখেত পাের। যভােব
আমােদর কি উটােরর হা ডিডে তথ থােক। আমরা DNA ক এক িবশাল
তথ ভা ার বলেত পাির, যখােন আমােদর
ধুমা

েয়াজনীয় অসংখ তথ থােক। তা

চােখর রঙ িকংবা কান শরীেরর অংশ কমন হেব তাইনা, বরং কান

ভাইরাস আ মন করেল িকভােব শরীর তা িতহত করেত হেব তাও িলিপব থােক
এই DNA ত।
সাধারন DNA এর আকার অেনক বড় এবং আমােদর শরীের DNA দু
সুেতার মত এেক অপেরর সােথ সংযু থােক যােক double strands DNA বেল।
এেত A এর িবপরীেত T এবং C এর িবপরীেত G সংযু থােক। পল মানিচ তরীর
ে এই রকম সংযু

হেয় থাকা DNA নয় খালা DNA ব বহার কেরেছন, যােক
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িব ানীরা single strands DNA বেল। ক কান জায়গায় A এর সােথ T এবং C
এর সােথ G সংযু হেব তা আেগ থেকই কি উটাের িডজাইন কেরেছন। ফেল
যখন িতিন অিরগািম এর মতন DNA ক ভাজ করেলন তখন
ক সই
জায়গা িলেত ভাজ হেয় DNA এর মেধ সংেযাগ হল এবং এই মানিচ
তরী হল।
DNA সংেযােগর এই বিশ েক ব বহার কের দী ঘ আকােরর DNA ক ভাজ কের
অিরগািম এর মতন কের পছ মত য কান আকােরর িচ আকা স ব। গতস ােহ
িতিন আেমিরকার এক ছিব DNA িদেয় তরী কের দিখেয়েছন য তা স ব।

Double strands DNA

Single strands DNA

তেব আেরা মজার হল DNA এর কাথায় কান থাকেব তা ক কের তরী
করেত হয়না। অেনক ক ািন আেছ যারা আপনার পছ মত িডজাইেনর DNA
সরবরাহ করেব। মেন ক ন আপনার েয়াজন হল এমন এক DNA যার
পাশাপািশ AACCCAAACCC এইভােব সংযু থাকেব। আপিন ক ািনেক এই
িডজাইন বেল িদেল তারা আপনােক ক এই িডজাইেনর DNA সরবরাহ করেব।
আসেল বােয়ােটকনলিজ ব বহার কের খুব সহেজই এই কাজ করা স ব। আমােদর
ল ােব আমরা িনয়িমত এইভােব িডজাইন কের ক ািন িলেক DNA সরবরােহর
জন অ ডার িদেয় থািক।
আমরা িব ানীরা মেন করিছ এই যুি এর ফেল DNA িদেয় সহেজই য
কান আকােরর য কান িজিনস তরী করা স ব। িব ানী পেলর উ ািবত যুি
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ব বহার কের ায় দশ িকংবা একশত

ন সহেজ এবং কম খরেচ তরী করা স ব

হেব। যিদও িতিন ব তমােন ি মাি ক ছিব তরী কেরেছন, তেব এই যুি

ব বহার

কের ি মাি ক ছিবও তরী করা স ব। সাধারণ কাগেজ ছিব িকংবা কান পইি ং
ক আমরা ি মাি ক বিল, কননা এর দু

মা া, দ ঘ ও

িকংবা কান মূি তেক ি মাি ক বিল, কননা তার িতন

আেছ। আর ভা ষ

মা া, দ ঘ,

ও উ তা

রেয়েছ। িব ানী পল আশা করেছন খুব শী ই খুব ছাট আকােরর ি মা ার
িজিনসও এইভােব DNA িদেয় তরী করেবন। িতিন বলেছন যিদও ব তমােন তার
কাজ
ধু মা ছিব তরীর
ে ই ব বহার কেরেছন িকংবা আি ট আকার জন
ব বহার কেরেছন, িক

িতিন ভিবষ েত এ

িদেয় বােয়া ইেলক িনে র িকংবা

DNA িদেয় সাি কট তরী করেত চান।
উে খ
করিছ।

য আমােদর গেবষনাগাের DNA িদেয় সাি কট তরী করার চ া

- ১৯ই মা চ ২০০৫
[ লখক ব তমােন আেমিরকায় মা সাল িব িবদ ালেয় নােনােটকনলিজেত গেবষক িহসােব ক মরত। িব ান ও যুি র
উপর লখেকর আেরা ব এর জন দখুন http://biggani.com ]
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