رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮرک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺪﻫﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در  65درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  300ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ وﺳﯿﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ روی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮد از  14آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در  711رودﺧﺎﻧﻪی  72ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﺗﺤﻘﯿﻖ «John Wilkinson» ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺳﺎﯾﺮ دﻧﯿﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ.
از  711ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 111 ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  8درﺻﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اروﭘﺎ و  15درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ.

»ﺗﺮیﻣﺘﻮﭘﺮﯾﻢ« ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎری ادرار ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﯿﺶ از

ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻟﻮدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از رودﺧﺎﻧﻪای در ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ آن ﺑﯿﺶ از  300ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﻮرک ،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺷﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد

ﻣﯽآورد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺟﺪی

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

