Các nhà khoa hc cho bit các nhà máy x lý nc thi vô tình ang giúp tri rng s kháng thuc kháng sinh.
Nghiên cu ca h cho thy rng s ch bin ca con ngi, cht thi nông nghip và công nghip tt c cùng nhau
mt ni có th làm d dàng hn cho vi khun tr nên kháng li mt lot thm chí các loi thuc kháng sinh hiu qu
nht v mt lâm sàng. Nó dng nh có rt nhiu loi vi khun khác nhau n cùng nhau trong các nhà máy x lý
nc thi mà chúng ta có th cung cp cho chúng mt c hi hoàn ho hoán i các gen mà có s kháng, giúp
chúng sng. iu này có ngha là vi khun kháng thuc kháng sinh có th c phát trin nhanh hn nhiu so vi
chúng dng cô lp.
Các nghiên cu c công b trên Tp chí Hóa hc tr liu chng vi khun, cho thy rng hin nay các h cha có
cha các vi khun ng rut kháng cao trong môi trng, e da sc khe con ngi và ng vt. Nó cho thy chúng ta
cn khn trng tìm cách mi x lý cht thi hiu qu hn vì vy chúng ta không vô tình óng góp cho vn vi khun
kháng thuc.
Các nghiên cu trc ây ã cho rng các phng pháp canh tác và ch bin cht thi góp phn vào môi trng h
cha các vi khun kháng. Tuy nhiên, cho n nay, rt ít các nghiên cu ã xem xét liu có hay không nc thi
góp phn vào vn này. Mt khi lng ln thuc kháng sinh c s dng trong nông nghip hn trong bt c ch khác.
Mt lng khng l c s dng trên toàn cu, ch yu là x lý nhim khun trong ng vt thc phm mà còn thúc y s
tng trng, Giáo s Elizabeth Wellington ca i hc Warwick nói, ngi ng u nghiên cu này. Giáo s và các
ng nghip t các trng i hc Warwick và Birmingham, và C quan bo v sc khe, ã quyt nh xem liu h có th
tìm thy bt k các vi khun này gn các nhà máy x lý nc thi. H ã phân tích mu trm tích t c hai phía thng
lu và h lu ca mt công trình x lý nc thi. H ã tìm thy nhiu loi vi khun kháng vi mt loi thuc kháng sinh
quan trng v mt lâm sàng c gi là Cephalosporin th h th ba (3GC). Nhng thuc này là kháng sinh ph
rng c s dng iu tr mt lot các vn , bao gm viêm màng não, nhim trùng huyt, và cái gi là s nhim trùng
mc phi bnh vin. iu lo lng nht, các nhà khoa hc ã phát hin ra rng E. coli kháng 3GC by ln ph bin hn
h lu ca mt nhà máy x lý nc thi Anh so vi thng ngun.
Các kt qu nghiên cu ca chúng tôi cho thy rng s kháng ang lan rng, vì mt gen c gi là blaCTX-M-15.
Gen này c thc hin trên mt yu t di truyn ng c gi là plasmid. Vi khun thu thp nhng gen này cho phép
chúng thích ng vi môi trng ca chúng, Wellington nói. ây là mt vic ln, bi vì ây là gen kháng thuc
kháng sinh vi khun ph bin nht gây ra tht bi trong iu tr các bnh nhim trùng, và ó là ln u tiên bt c ai ã
nhìn thy gen này các con sông Vng quc Anh. Vn là chúng tôi s dng nc sông ti cho cây trng, ngi i
bi hoc i canô các sông, và c ng vt hoang dã và ng vt thc phm tip xúc vi nc sông. Nhng vi khun này
cng lây lan trong l lt. Và vi nhiu l lt và ma ln, iu này có th ti t hn. Cn bn là nhng gì chúng tôi ã th hin
ó là có s tng s lng vi khun kháng thuc kháng sinh quan trng v mt lâm sàng trong trm tích h lu ca mt
nhà máy x lý nc thi ln, và iu quan trng ã a ra các loi gen kháng mà chúng tôi ã xác nh. Có mt s bng
chng cho thy s la chn có th ã din ra trong nhà máy hoc sông, da trên phân tích di truyn ca các gen
kháng, Tin s William Gaze ca i hc Exeter nói, ng tác gi ca nghiên cu.
Nghiên cu trc ây ã phát hin ra rng mt phn ba s ngi bi li trong khu vc ca sông Thames ã b au vi mt s
bnh d dày, làm dy lên mi e da cho sc khe con ngi t ra bi các con sông. Bn thc s có nguy c b viêm d
dày-rut, Wellington nói thêm. Kt qu quan trng ca nghiên cu là s phát hin các vi khun môi trng nh
loài vi khun Pseudomonas vi cùng gen beta-lactamase ph rng nh nhng vi khun c tìm thy trong các
chng gây bnh ca E. coli. Vì vy có th nhng vi khun này có c các gen ti ch hoc trong mt nhà máy x lý
hoc nhiu kh nng trong sông, Wellington nói.
Cng nh tìm ra vi khun kháng thuc kháng sinh h lu ca nhà máy x lý nc thi, Wellington và các ng
nghip ã tìm thy E. coli mà ã tr thành kháng vi thuc kháng sinh ít c s dng ph bin c gi là imipenem
trong cùng mt vùng ca sông - ln u tiên vi khun nh vy ã c tìm thy trong hoang dã. Chúng tôi hoàn
toàn ánh giá thp các quá trình x lý cht thi óng vai trò trong kháng thuc kháng sinh, Wellington nói.
Các quy nh nghiêm ngt hn và các mc cao hn ca vic x lý là cn thit nu chúng ta mun ngn chn s gia
tng s kháng thuc kháng sinh trong môi trng, các tác gi vit trong báo cáo ca h. Chúng tôi ang tìm
cách có nhà máy x lý nc thi có dòng thi sch hn, Wellington nói. Nhng chúng ta quan tâm không
phi ch tay vào các nhà máy này, mà cn có óng góp t mi ni.
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