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باكتري ها به طور دائم سيستم هاي دفاعي بدن ما را محاصره مي كنند 
و تا همين اواخر اكثر محافظ هاي نيرومند ما در برابر اين مهاجمان 
ميكروسكوپي فقط آنتي بيوتيك ها بودند. درواقع اين داروها به مدت 
70 سال است كه بيشتر عفونت ها و بيماري ها را از ما دور نگهداشته اند. 
اما در حال حاضر دانشمندان با نوعي ميكروبـ  سوپرميكروب- روبه رو 
شده اند كه در برابر تمام درمان هاي رايج امروزي مقاومت نشان مي دهد. 
اين ميكروب كه به دليل توليد آنزيمي كه به تخريب آنتي بيوتيك 
مي پردازد NDM  -1  ناميده شده است و در برابر تمام آنتي بيوتيك ها، 

به جز دو نوع مصون است.
از اين دو نوع آنتي بيوتيك، يكي از آنها عوارض بدي روي ميكروب 
 ، NDM  -1 مي گذارد و ديگري تنها اندكي مؤثر است. در مقايسه با
ميكروب MRSA در برابر آنتي بيوتيك ها، به جز 5 نوع مقاوم است. 
اما اين خود ميكروب نيست كه نسبت به سالمت مان بيشترين تهديد 
را اعمال مي كند بلكه مشكل اصلي اين است كه مي تواند مقاومت خود 
را به هر باكتري كه به آنها برخورد مي كند، تعميم دهد و اين كار را با 
برداشتن يك تكه از «دي.ان.آ» حاوي ژن مقاومت انجام مي دهد. در 
  NDM  -1 حقيقت وقتي كه در سال 2008، براي اولين بار ميكروب

ترجمه: ناديا زكالوند

شناخته شد باقي موجودات باكتريايي كه در روده بيمار وجود داشتند مانند 
«اييـ  كولي» در برابر اكثر آنتي بيوتيك ها از خود مقاومت نشان مي دادند.

پس از آزمايش هاي انجام شده توسط محققان واگيرشناس، مشخص 
شد كه ميكروب عامل بيماري وبا، پس از تماس با باكتري هايي كه با خود 
ژن NDM  -1  دارند، غيرقابل درمان مي شوند. وقتي چنين مواردي اوايل 
سال 2010 در بريتانيا مشاهده شد، مقاله اي با عنوان «آيا اين پايان زندگي 
آنتي بيوتيك هاست؟» منتشر شد و طبق نظر «والش»ـ  واگيرشناس دانشگاه 
كارديفـ  پاسخ «بله» است. آنها به نقطه اي رسيده اند كه نشان مي دهد 
باكتريها نسبت به تمام درمان هاي فعلي مقاوم خواهند شد. در حال حاضر، 
جهت بيماري هايي كه با ژن NDM  -1  درگير است به ندرت درماني يافت 
مي شود و آينده روشني هم ندارد. والش هشدار مي دهد: «حتي اگر داروهاي 
جديدي كشف شوند، راه حلي موقتي خواهند بود. درواقع اگر آنتي بيوتيكي 
اعجاب انگيزي پيدا شود و استفاده از آن را شروع كنيم به زودي ميكروب 
در برابر آن آنتي بيوتيك از خود مقاومتي تغييرناپذير نشان خواهد داد. براي 
اينكه باكتري NDM  -1  تهديدي براي ما محسوب نشود به 5 يا 10 نوع 
دارو نياز داريم. بدون آنها، پزشكي مدرن و جراحي عاري از عفونت در عرض 

20 سال آينده به تاريخ خواهد پيوست.
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