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IMDHÍONACHT   

COMHAD FÍRICÍ:
BITHEOLAÍOCHT GCE

Torthaí foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na hiarmhairtí 

a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh 
antaibheathaigh i mbaictéir agus a thábhachtaí 
atá sé don tsochaí agus don gheilleagar 
teacht ar ábhair fhrithbhaictéaracha nó 
fhrithmhiocróbacha nua;

• bitheolaíocht na frithsheasmhachta a thuiscint 
le tosca a théann i bhfeidhm ar leathadh na n 
eipidéimí agus na bpaindéimí;

• ainmhithe mar stórtha na víreas, mar shampla 
ialtóga;

• a thuiscint a thábhachtaí atá sé don tsochaí 
agus don gheilleagar teacht ar fhoinsí nua 
antaibheathach i dtimpeallachtaí dúlra;

• úsáid na n-antasubstaintí a thuiscint maidir le 
próitéiní a aimsiú mar bhithchomharthaí soirt 
de phróisis ghalar, lena n-áirítear: measúnacht 
imdhíonsúiteachta einsímnasctha (ELISA); agus 
aimsiú na gcíticiní mar bhithchomharthaí soirt 
d'athlasta.

Stair na nGalar
Chomh fada siar leis an 17ú haois bhí naisc déanta 
ag eolaithe idir galair agus orgánaigh bheo eile 
amhail dreancaidí agus sceartáin. Creideadh áfach 
gurbh amaideach an smaoineamh é go bhféadfadh 
rudaí beo ‘neamh-infheicthe’ a bheith ina gcúis le 
galar agus lena leathadh. Creideadh gur phionós Dé 
nó pionós foras osnádúrtha eile a bhí sa ghalar agus 
go raibh pionós á chur ar na daoine ionfhabhtaithe. 
Fiú nuair a chruthaigh Lazzaro Spallanzani (1729–

1799) nach raibh an uathghiniúint indéanta, lean 
eolaithe orthu ag creidiúint go bhféadfadh an 
bheatha teacht as áit ar bith agus rinne siad gáire 
faoin smaoineamh go bhféadfadh orgánaigh bheaga 
bhídeacha a bheith ina gcúis leis an scrios a bhí 
ann leis an ghalar. Sa 19ú haois aois rinne saothar 
Ignaz Semmelweiss ceangail idir níochán lámh 
agus an laghdú ar rátaí báis na máithreacha breithe. 
Thug pobal na heolaíochta cúl leis áfach mar luaigh 
sé gurbh iad na dochtúirí iad féin ba chúis leis an 
ghalar agus fuair sé bás i ngealtlann in 1865 mar 
gheall ar ionfhabhtú fuil-iompartha. Ghlac saothar 
Pasteur agus Lister araon leis fosta go bhféadfaí 
ionfhabhtú a laghdú trí theas nó aigéad carbólach 
a úsáid, ach rinneadh neamhaird díobh fosta mar 
ní raibh siad ábalta a gcuid torthaí a mhíniú ach 
oiread. Ba é Robert Koch (1843-1910) an chéad eolaí 
i ndáiríre le tuairim a athrú maidir le cúis na ngalar. 
Faoi dheireadh na gairmréime aige bhí cúiseanna go 
leor galar aimsithe aige, an eitinn (TB) (a mharaigh 
na milliúin) san áireamh agus bhí ardmheas ar 
eolaíocht na baictéareolaíochta dá bharr.
 

Frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh agus ról na bpróitéiní mar 
bhithchomarthaí sóirt de ghalair

Rinneadh institiúidiú ar Ignaz Semmelweiss mar gur 
luaigh sé go raibh ‘rud éigin’ ar lámha na ndochtúirí ina 
chúis le galair
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Cé go ndearna Koch iarracht éigin a chuid eolais a úsáid le 
galar a chóireáil, bhí a rath teoranta do bhearta coisctheacha 
seachas an chóireáil. Ba é Paul Ehrlich (1854-1915) a 
chruthaigh an chéad druga frithmhiocróbach. Bhain sé úsáid 
as comhdhúile arsanaice leis an tsifilis a chóireáil agus den 
chéad uair ní bhfuair othair bás de bharr an ghalair, cé gur 
nimhíodh roinnt acu leis an arsanaic!

Eascraíonn ábhair fhrithmhiocróbacha na linne seo ó 
shaothar Fleming a tháinig ar an eolas in 1928 go bhféadfadh 
Penicillium baictéir a scriosadh. Ba iad na comheolaithe, 
Florey agus Chain (1945) áfach, a tháirg peinicillin den chéad 
uair i gcainníochtaí a bhí mór go leor lena úsáid mar chóireáil 
faoi choinne ionfhabhtuithe baictéaracha. Ó shin i leith, 
chruthaigh eolaithe go leor drugaí le cóireáil a dhéanamh ní 
hamháin ar ionfhabhtuithe baictéaracha ach ar mhiocróib eile 
cosúil le víris agus fungais. Ní gá go mbeadh daoine buartha a 
thuilleadh nuair a tholgann siad ionfhabhtú... nó an gá doibh?

Sula n-amharcann muid ar na cóireálacha faoi 
choinne ionfhabhtuithe miocróbacha, tá sé 
tábhachtach tuiscint a bheith againn ar an dóigh a 
mbíonn muid tinn dá mbarr. Tá trí phríomhghrúpa 
miocrób (pataigin) ann ar cúis iad le galair:
• Baictéir
• Víris
• Fungais

Tá miocróib eile ar eolas, amhail prótasóin, ach ní gá 
staidéar a dhéanamh orthu anseo.

Baictéir
Nuair a fhaigheann baictéir isteach in orgánach, 
atáirgeann siad. Táirgeann siad nimheanna agus 
tocsainí de réir mar a théann siad tríd an tsaolré acu. 
Is iad na tocsainí seo a scriosann na cealla coirp 
againn agus a thugann siomptóim an ionfhabhtaithe 
dúinn.

Víris
Bíonn ar víris ionradh a dhéanamh ar ár gcealla coirp 
le go mbeadh siad in ann atáirgeadh. Fágann sé seo 
go bhfuil sé deacair iad a chóireáil mar caithfidh 
muid fáil isteach inár gcealla féin lena scriosadh. 
Nuair atá siad in óstchealla baineann siad úsáid 
as meicníochtaí déanta próitéine na gceall féin le 
cóipeanna iolracha díobh féin a dhéanamh. Nuair 
atá siad tógtha, brisfidh siad amach as an óstchill le 
cealla eile a ionfhabhtú. Is é scrios seo na gceall is 
cúis le breoiteacht.

Fungais
Is beag atá ar eolas faoi mheicníochtaí an 
phataiginis fhungasaigh. Tá a fhios againn áfach 
go mbíonn fungais ar cúis iad le galair ina gcúis le 
damáiste don óstchill. Creidtear go bhféadfadh sé 
seo a bheith mar gheall ar iomaíocht faoi choinne 
meitibilítí, táirgeadh na dtocsainí mar thoradh ar 
mheitibileacht, nó d’fhéadfadh siomptóim an ghalair 
a bheith mar gheall ar fhreagairt imdhíonachta an 
choirp féin.

Cad é mar a bhíonn pataiginí ina gcúis le galair?

Alexander Fleming ina shaotharlann in 1945

Baictéar E.coli O55, LMT (TEM)

Víreas herpes simplex Fungas Candida albicans



3

COMHAD FÍRICÍ:  BITHEOLAÍOCHT GCE / IMDHÍONACHT   

Oibríonn go leor de na drugaí frithmhiocróbacha a 
táirgeadh le 70 bliain anuas i roinnt slite difriúla. Is 
féidir leo;
• cosc a chur le táirgeadh cillbhallaí trí ionsaí a 

dhéanamh ar murein (comhpháirt riachtanach de 
chillbhallaí),

• cur isteach ar shintéis phróitéine trí ribeasóim 
70S a scriosadh, 

• conairí meitibileacha a chosc,
• an cillscannán a scriosadh (níl sé indéanta 

ach amháin i mbaictéir ghram-dhiúltacha mar 
tá cillscannán atá róchosúil leis an óstach ag 
baictéir eile).

 

Oibríonn na drugaí seo uilig ar an bhonn go 
ndéanfaidh siad dochar don phataigin ach ní don 
óstach. Díríonn taighde ar dhifríochtaí a aimsiú 
i struchtúr cille nó i meitibileacht chille idir an 
phataigin agus an t-óstach.

Tháinig laghdú in achar gearr ama ar go leor galar 
ar fud an domhain a bhí marfach roimhe seo mar 
gheall ar úsáid na bhfrithmhiocróbach in éineacht 
le clár vacsaínithe. Le 70 bliain anuas baineadh 
úsáid rathúil as drugaí frithmhiocróbacha amhail 
antaibheathaigh le cóireáil a chur ar othair a bhfuil 
galair bhaictéaracha agus galair mhiocróbacha eile 
orthu.

Cad é an dóigh a n-oibríonn ábhair fhrithmhiocróbacha?

Cé go bhfuil dul chun cinn ollmhór déanta 
ag na cógais fhrithmhiocróbacha, tá eolaithe 
buartha go bhfuil tréithchineálacha baictéar atá 
frithsheasmhach in aghaidh cuid de na cógais seo 
á dtaifeadadh cheana féin ar fud an domhain. I 
Meitheamh 2014 d’iarr rialtas an RA go mbeadh 
athbhreithniú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh 
ábhair fhrithmhiocróbacha curtha i gcrích faoi 
Mheitheamh 2016.

De réir athbhreithniú tosaigh ar Fhrithsheasmhacht 
in aghaidh ábhair Fhrithmhiocróbacha (AMR) 
‘Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis 
for the Health and Wealth of Nations’, 2014, 
faoi chathaoirleacht Jim O’Neill, ‘tá éifeachtaí 
dochracha na frithsheasmhachta in aghaidh ábhair 
fhrithmhiocróbacha (AMR) á léiriú féin ar fud an 
domhain cheana féin. Faoi láthair, faigheann 50,000 
duine ar a laghad bás gach bliain ar fud na hEorpa 
agus an SA leo féin mar gheall ar ionfhabhtuithe atá 
frithsheasmhach in aghaidh frithmhiocróbach, agus 
faigheann na céadta mílte eile bás in áiteanna eile 
ar an domhan. Ach tá meastacháin iontaofa ar an 
fhíorualach gann.’

Sa tuairisc, tugann eolas ó ‘Bhunachar Sonraí 
Idirghníomhach na Frithsheasmhachta in aghaidh 
ábhair Fhrithmhiocróbacha de chuid an Lárionaid 
Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú’ le fios 
‘gurb iad tréithchineálacha atá frithsheasmhach in 
aghaidh meiticilline (MRSA) is cúis le breis agus 10% 
d’ionfhabhtuithe sruth fola Staphylococcus aureus 
in 15 thír Eorpacha, agus rátaí frithsheasmhachta i 
roinnt de na tíortha seo atá níos cóngaraí do 50%.’
 

Thuairiscigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) 
(WHO) in 2013 go raibh thart faoi ‘480,000 cás nua 
d’eitinn fhrithsheasmhach in aghaidh ildrugaí (MDR-
TB)’ agus gur ‘aimsíodh eitinn fhrithsheasmhach 
go fairsing in aghaidh drugaí (XDR-TB) in 100 tír’. 
Tá sé níos deacra tréithchineálacha an ghalair 
seo a chóireáil ná an tréithchineál neamh-
fhrithsheasmhach tosaigh. Thuairiscigh siad fosta 
go bhfuil ‘codanna arda den fhrithsheasmhacht 
in aghaidh antaibheathach i mbaictéir ar cúis 
iad le hionfhabhtuithe coitianta (mar shampla, 
ionfhabhtuithe chonair an fhuail, niúmóine, 
ionfhabhtuithe sruth fola) i ngach réigiún den 
domhan’ agus gurb iad baictéir atá frithsheasmhach 
go mór amhail Staphylococcus aureus atá 
frithsheasmhach in aghaidh meiticilline (MRSA) nó 
baictéir Ghram-dhiúltacha atá frithsheasmhach 
in aghaidh ildrugaí atá ina gcúis le céatadán ard 
d’ionfhabhtuithe faighte san otharlann.’

An Fhadhb Reatha
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Taispeánann an léaráid seo a leanas a tógadh ó thuarascáil rialtais an RA, líon tuartha na ngalar mar 
gheall ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha (AMR) in 2050, sa chás go dtéann an 
fhrithsheasmhacht chun cinn mar atá faoi láthair. Tá sé soiléir gur ábhar imní atá sa mhéid seo agus tá sé i 
gceist ag an rialtas polasaí a thabhairt amach le cosc a chur le ‘filleadh ar laethanta dorcha an leighis.’

Timpistí tráchta 
ar bhóithre
1.2 milliún

Bruitíneach
130,000

Teiteanas
130,000

AMR in 2050
10 milliún

AMR 
700,000 anois
(meastachán íseal)

Ailse
8.2 milliún

Calar
100,000 - 

120,000

Diaibéiteas
1.5 milliún

Galar buinní
1.4 milliún
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Is sampla den roghnú threoch í frithsheasmhacht 
in aghaidh antaibheathach. Tá fianaise den roghnú 
threoch in go leor speiceas amhail an bhrocóg 
taifeadta ag eolaithe agus is é seo an bunús le 
frithsheasmhacht bhaictéarach.

Atáirgeann tréithchineál neamh-fhrithsheasmhach 
den bhaictéir cuid mhór sleachta. Le linn 
cilldeighilte bíonn sóchán i ngéanóm na mbaictéar.

Anois, atáirgeann an tréithchineál atá 
frithsheasmhach in aghaidh drugaí agus 
le himeacht ama beidh an pobal go léir 
frithsheasmhach in aghaidh an antaibheathaigh. 
Anois, is féidir na tréithchineálacha 
frithsheasmhacha seo a chur ar aghaidh ó dhuine 
go duine nó fiú ó thír amháin go tír eile. D’éirigh 
roinnt baictéar frithsheasmhach in aghaidh roinnt 
antaibheathach.

Tugtar Roghnú Nádúrtha ar an phróiseas seo – bua 
na hoiriúnachta.

Cad é is cúis le frithsheasmhacht?

Atáirgeadh

Baictéir neamh-fhrithsheasmhacha

Le linn gnáth-atáirgeadh 
tarlaíonn sóchán san ADN 
bhaictéarach

Bundáileadh féinitíópaí sa phobal 
neamh-fhrithsheasmhach

Dáileadh féinitíópaí sa 
phobal fhrithsheasmhach

Nóta: Tagraíonn frithsheasmhacht in aghaidh 
antaibheathaigh go sonrach don fhrithsheasmhacht 
in aghaidh antaibheathaigh a tharlaíonn i 
mbaictéir choitianta ar cúis iad le hionfhabhtuithe. 
Is téarma níos leithne é frithsheasmhacht 
in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh, ar a 
n-áirítear frithsheasmhacht in aghaidh drugaí le 
hionfhabhtuithe a chóireáil a mbíonn miocróib 
eile ina gcúis leo, amhail seadáin (mar shampla 
maláire), víris (mar shampla VEID (HIV)) agus 
fungais (mar shampla Candida).

Tabhair faoi deara le do thoil go ndéantar roghnú 
treoch in A2 5.6.4 agus ní dhéanfar scrúdú air san 
aonad seo. 

Tagann na baictéir siúd leis an tsóchán (d’fhéadfadh 
athrú i struchtúr an chillbhalla a bheith i gceist 
nó athrú ar na conairí meitibileacha) slán nuair a 
úsáidtear antaibheathaigh lena gcóireáil. Maraítear 
an tréithchineál neamh-fhrithsheasmhach. Graf a léiríonn roghnú treoch sa phobal:
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Níl aon toisc amháin ann ar cúis í le méadú ar 
fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh. I 
bhfírinne is saincheist choimpléascach í a tháinig 
chun cinn mar gheall ar roinnt fáthanna;

• ró-ordú ar ábhair fhrithmhiocróbacha faoi 
choinne ionfhabhtuithe a bhféadfadh an corp iad 
a chur de go nádúrtha,

• othair nach gcríochnaíonn cúrsa 
frithmhiocróbach,

• drugaí ar dhroch-chaighdeán. – tá roinnt áiteanna 
ar domhan ina bhfuil drochtháirgeadh drugaí nó 
déantar drugaí a stoc-charnadh agus ní úsáidtear 
iad go ceann tamall fada, 

• uirbiú – níos mó daoine ina gcónaí gar dá chéile,
• fágann trádáil agus taisteal domhanda go bhfuil 

sé níos éasca do ghalair scaipeadh,
• úsáid drugaí frithmhiocróbacha sa tréidliacht – 

creidtear gur féidir le cuileoga atá ina gcónaí ar 
ainmhithe nó cóngarach dóibh gníomhú ansin 
mar veicteoirí don ghalar fhrithsheasmhach.

Cad iad na tosca ar chúis iad le frithsheasmhacht in aghaidh 
ábhair fhrithmhiocróbacha?

Is é freagracht na rialtas ar fud an domhain go léir 
le dul i ngleic le fadhb na frithsheasmhachta in 
aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. Bíonn daoine sa 
lá atá ann inniu ag taisteal go minic
ó thír amháin go tír eile agus níl sé inghlactha a 
thuilleadh bheith ag amharc ach amháin ar cad 
é atá ag tarlú inár dtír féin. Tá gach seans ann go 
bhfeicfidh muid ráigeanna de ghalair ní hamháin 
ag leibhéil eipidéimeacha ach is dócha ag leibhéil 
phaindéimeacha sa chás nach bhfuil comhaontú 
domhanda ar an tsaincheist seo.

Moltar d’údaráis cosúil le rialtas an RA laghdú a 
dhéanamh ar úsáid na bhfrithmhiocróbach faoi 
choinne mion-ionfhabhtuithe agus iad a chóireáil 
go himchoimeádach sula mbaintear úsáid as 
antaibheathaigh, ábhair fhrithmhiocróbacha nó 
drugaí frithvíreasacha. In 2013, chuir rialtas an RA 
Straitéis um Fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair 
Fhrithmhiocróbacha ar fáil ar straitéis cúig bliana í a 
bhfuil sé mar aidhm aici na spriocanna seo a leanas 
a bhaint amach faoi 2018;

• cuirfear bearta maithe le hionfhabhtuithe a chosc 
agus a rialú i bhfeidhm le cuidiú le cosc a chur 
ar ionfhabhtuithe i ngach earnáil de shláinte 
dhaonna agus d'ainmhithe,

• diagnóis ghasta a dhéanamh ar ionfhabhtuithe 
lenar féidir an chóireáil cheart a úsáid,

• oideachas a chur ar othair agus ar úinéirí 
ainmhithe maidir leis an tábhacht a bhaineann 
le réimeanna cóireála antaibheathach agus a 
chinntiú go gcloíonn siad leo, mar shampla cúrsa 
antaibheathach a chríochnú,

• go bhfuil faireachas i bhfeidhm a shainaithníonn 
go gasta bagairtí nua nó patrúin athraitheacha sa 
fhrithsheasmhacht,

• soláthar inbhuanaithe d'ábhair 
fhrithmhiocróbacha nua éifeachtacha a 
tháirgeadh, tástálacha diagnóiseacha atá 
níos fearr agus pleananna nuálacha cóireála 
d’ionfhabhtuithe.

Nóta: Eipidéim; is é seo nuair a leathann galar i 
measc pobail le líonta níos mó ná mar a bhíothas ag 
súil leis, taobh istigh de thír amháin de ghnáth.
Paindéim; is é seo nuair a leathann galar thar 
limistéar tíreolaíoch níos leithne agus is féidir 
leis a bheith ar bhonn domhanda. Bíonn cur 
isteach sóisialta agus caillteanas eacnamaíoch na 
paindéime i bhfad níos mó de ghnáth ná iad siúd a 
tharlaíonn de bharr eipidéime.

Cad é atá orainn a dhéanamh anois?



7

COMHAD FÍRICÍ:  BITHEOLAÍOCHT GCE / IMDHÍONACHT   

Tá eolaithe ar fud an domhain i mbun taighde ar 
fhoinsí nua d’antaibheathaigh. Tháinig cuid de na 
drugaí nua atá á dtástáil ó chuid de na foinsí is 
aistí. Tugtar an méid seo le fios ar shuíomh gréasáin 
an Medical Daily:

Inchinní Ciaróga Dubha – tá antaibheathaigh 
iontu ar féidir leo E. coli agus MRSA a mharú.

Fuil Ailigéadair – Tá comhdhúile antaibheathacha 
i bhfuilchealla bána ar féidir leo MRSA, Salmonella, 
Staphylococcus, E.coli, Strepococcus, agus 
tréithchineál de VEID (HIV) a mharú.

Seanteilifíseáin – Cruthaíodh gur féidir leis an 
taispeáint leachtchriostail i seanteilifíseáin E.coli 
agus tréithchineálacha ar leith de MRSA a scriosadh 
trína théamh, fhuarú agus dhíhiodrú le heatánól.
 

Fungais san Aigéan Chiúin – Tá fungais 
a fhaightear i ndríodar agus a síleadh a 
bheith ‘marbh’ roimhe seo, bainteach leis an 
antaibheathach peinicilline, agus d’fhéadfadh siad 
cuidiú le baictéir a mharú ar shlí nua.

ADN (DNA) Panda – D’aimsigh eolaithe sa tSín 
comhdhúil chumhachtach antaibheathach darb 
ainm cathelicidin-AM taobh istigh de ADN panda. 
Tá sé chomh cumhachtach sin gur féidir leis 
baictéir a mharú i níos lú ná uair amháin an chloig. 

Uaimh faoi Thalamh – Tá Pluais Lechuguilla  1,600 
troigh faoi Uaimheanna Carlsbad, New Mexico, rud 
a fhágann gurb í an uaimh aolchloiche is doimhne 
i Meiriceá. Na baictéir ite charraige atá beo ar 
na fosuithe sulfair, iarainn agus mangainéise, a 
fhaightear taobh istigh den uaimh, is féidir leo 
MRSA a mharú.

Foinsí nua antaibheathach

Ní hamháin go bhfuil an rialtas ag amharc ar 
leathadh an ghalair sa phobal dhaonna ach tá ról 
fosta ag tréidlianna agus ag zó-eolaithe. Is í an 
chúis leis an taighde seo ná go raibh ainmhithe 
san am atá thart ag feidhmiú mar ‘stórtha’ galar, a 
leathann ansin go dtí an pobal daonna, nó go dtí na 
hainmhithe clóis a bhfuil muid ag brath orthu faoi 
choinne bia.

Aithnítear roinnt speiceas mamach amhail 
francaigh, luchóga, ialtóga agus príomhaigh mar 
‘stórtha galair’. Cé go mbíonn roinnt ionfhabhtuithe 
marfacha ar iompar acu, tá sé measartha annamh 
go bpléascann na ‘stórtha’ seo agus go sceitheann 
galar amach go dtí an pobal daonna. Tá taighde 
ollmhór déanta, áfach, ar an dóigh a dtarlaíonn 
‘sceitheadh’ mar seo mar thoradh ar bhagairt 
fhéideartha na ngalar marfach seo agus iad ina 
mbeatha chomh gar sin don phobal dhaonna.

Is ábhar mór spéise é d’eolaithe foinse an 
ionfhabhtaithe VEID (HIV) ó tháinig sé chun 
solais den chéad uair in 1981. Creideann roinnt 
taighdeoirí gur eascair an víreas i bhfoirm 
ar a dtugann siad SIV, atá i simpeansaithe 
Camarúnacha. Tugann taighde le fios gur fásadh 
vacsainí a tugadh do dhaoine sa Chongó sna 
1960idí le póilió a chosc i gcealla simpeansaithe 
agus go raibh an víreas ar a dtugann muid anois 
VEID (HIV) sna cealla sin agus mar sin sa vacsaín. 

Chreid daoine eile go raibh seilg déanta ar na 
simpeansaithe faoi choinne bia agus nuair a bhí 
búistéireacht á déanamh orthu bhí teagmháil ag 
na sealgairí, ar féidir go raibh gearrthacha agus 
scríoba orthu, le fuil ionfhabhtuithe VEID (HIV) an 
tsimpeansaí.

Le déanaí, d’éirigh ról na n-ialtóg mar stórtha an 
ghalair follasach. Cruthaíodh gur foinse iad na 
hialtóga den SARS, Ebola, confadh agus go leor 
galar eile a bhfuil baol féideartha báis leo sa chás 
go leathann siad go daoine. Má tá na paitiginí seo 
go léir á n-iompar ag ialtóga, ní mór dúinn an cheist 
a chur cad chuige nach raibh siad féin faoi réir an 
ghalair. Creidtear go forleathan anois i measc lucht 
na heolaíochta go raibh nasc idir an ráig Ebola san 
Afraic Thiar, a mharaigh breis agus 11,300 duine, 
agus ialtóga.

Ról na n-ainmhithe i ngalair a leathadh

Ialtóga taobh istigh d’Uaimh Ankarana
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In 2013, thug taighde de chuid beirt de na zó 
eolaithe is mó ar domhan a bhfuil meas orthu, 
Wynne agus Wang, le fios gur mamaigh uathúla iad 
ialtóga agus mar sin tá imdhíoneolaíocht uathúil 
acu. Fágann a n-iompraíocht, a n-idirghníomhú 
sóisialta agus a mbitheolaíocht uathúil gur 
‘stór galar’ iontach iad. Pléann siad ‘an réimse 
d’oiriúnuithe uathúla agus sainfheidhmeacha’ 
a ligeann d’ialtóga ‘lonú i nideoga éiceolaíocha 
sonracha’. Pléann siad cumas uathúil na n-ialtóg le 
‘haimsiú ó mhachalla, geimhriú agus eitilt.’ Pléann 
siad fosta a mbitheolaíocht uathúil atá i gcuid 
cásanna ‘neamhréireach is cosúil lena gcroíráta 
agus meitibileacht ard’ amhail:
• tréimhse saoil fhada – atá neamhghnách do 

mhamach chomh beag sin,
• ráta íseal maidir le siadaí a fhorbairt – i 

gcomparáid le francaigh a fhorbraíonn siadaí go 
furasta,

• cumas le galar a iompar gan iad féin a bheith 
buailte le siomptóim (aisiomptómach) – mar sin 
níl dochar ar bith déanta do phobal na n-ialtóg,

• a bheith ag maireachtáil i gcoilíneachtaí móra 
rud a fhágann go leathann an víreas go furasta, 

• faid slí mhóra a thaisteal agus iad ag eitilt mar 
sin is féidir galar a leathadh thar achar fairsing.

Creideann Wynne agus Wang (2013) go bhfuil 
na tréithe seo i láthair in ialtóga ar feadh go 
leor glún mar sin caithfidh muid a fhiafraí cad 
chuige a bhfuil níos mó den tarchur zónóiseach 
galar le feiceáil againn anois? Is é muidne an 
freagra! Tá daoine ag tabhairt ar ialtóga dul 
isteach go ‘ceantair uirbeacha agus ceantair 
feirmeoireachta’ mar sin tá ‘seans méadaithe 
ann go mbeadh idirghníomhaíocht dhiúltach 
idir ialtóga, daoine, agus ainmhithe eile’ mar 
gheall ar ár ngníomhaíocht antraipeolaíoch féin. 
Bhí ar ialtóga dul isteach go ceantair eile áit a 
bhfuil siad ag maireachtáil níos cóngaraí anois 
do phobail dhaonna mar gheall ar chaillteanas 
na ngnáthóg a tharla de bharr gníomhaíocht 
dhaonna. Tá orainn áiteanna a fhorbairt inar féidir 
le hialtóga maireachtáil ina ngnáthóg nádúrtha 
leis an idirghníomhaíocht dhaonna a laghdú agus 
táthar ag súil go laghdófar leathadh na ngalar a 
iompraíonn siad dá bharr.

Gnéithe a fhágann gur óstaigh mhaithe ghalar iad ialtóga.

Nuair atá ionfhabhtú sa chorp againn cruthaíonn 
sé freagairt imdhíonachta. Ligeann tuiscint 
níos fearr ar an fhreagairt seo d’eolaithe teicnící 
diagnóiseacha níos fearr a fhorbairt le hionfhabhtú 
san fhuil againn a shainaithint fiú sna céimeanna 
luatha.

ELISA – Measúnacht 
Imdhíonsúiteachta Einsímnasctha
Mar chuid den straitéis le AMR a laghdú, tá 
uirlisí diagnóiseacha níos fearr de dhíth a ligfear 
d’ionfhabhtuithe ar leith a shainaithint le gur féidir 
le dochtúirí an druga ceart a ordú agus táthar 
ag súil go ndéanfar an t-ionfhabhtú a shárú go 

gasta agus go héifeachtach in áit drugaí speictrim 
leathain a úsáid.
 
Is teicníc shaotharlainne é ELISA a úsáideann 
einsímí, antasubstaintí agus antaiginí le substaintí 
a aimsiú agus a mheas amhail peiptídí, próitéiní, 
antasubstaintí agus hormóin ar féidir leo a bheith 
ina gcomharthaí d’ionfhabhtú. Déantar ELISA 
i saotharlann ag úsáid pláta 96 log agus fuil 
lártheifneoirithe. Déantar an fhuil a lártheifneoiriú 
le fuilchealla dearga a bhaint ar shiúl mar thig le 
hantasubtsaint ar bith atá i láthair i bhfuil an duine 
a bheith sa phlasma. Is féidir an t-athrú datha a 
fheictear sa tástáil dhearfach a aimsiú mar gheall 
ar bhaint ar shiúl na bhfuilcheall dearg. 

Ionfhabhtú a Dhiagnóisiú

Tá 96 log ag 
pláta ELISA de 

ghnáth
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Taispeánann an léaráid na céimeanna de ELISA aon 
níocháin:
• cuirtear an tuaslagán atá le tástáil sna loig,
• ansin cuirtear antasubstaintí gabhála agus 

aimsithe leis, 
• greamaíonn na hantasubstaintí gabhála le bun 

an loig agus ceapann siad antaigin ar bith atá i 
láthair,

• ansin greamóidh an antasubstaint aimsithe leis 
an antaigin (beidh einsím nasctha le foirceann 
amháin den antasubstaint aimsithe),

• nitear na loig le hantasubstaintí breise a bhaint 
ar shiúl.

• ansin cuirtear substráit isteach sa log agus fágtar 
é ar feadh 15 nóiméad go neasach,

• imoibreoidh an einsím ar an antasubstaint 
aimsithe leis an tsubstráit agus beidh athrú datha 
mar thoradh,

• tabharfaidh na loig siúd a thaispeánann athrú 
datha foláireamh don teicneoir saotharlainne 
maidir leis na hantaiginí a aimsíodh.

Ní hamháin gur féidir diagnóis luath d’ionfhabhtú 
a dhéanamh mar gheall ar an mhodh ghasta seo 
ach tugann sé faisnéis faoi na rudaí sonracha a 
chuireann ar chumas na ndochtúirí an cógas ceart 
a ordú.

Cuir antasubstaintí gabhála 
agus aimsithe leis an phláta 

measúnachta,

Nigh an pláta le comhábhair 
neamhcheangailte a bhaint ar shiúl, 

agus cuir substráit SRF (HRP) leis

1 2

34

Déan é a ghoradh ag 
teocht an tseomra (RT) 
le croitheadh ar feadh 1 

uair an chloig

Forbair substráit ar feadh 10–15 
nóiméad agus léigh an pláta

Cuir anailít sa phláta 
measúnachta

Cíticiní – todhchaí diagnóisic 
ghalair
Is ceimiceáin iad cíticiní atá scaoilte ag limficítí 
atá ag iarraidh ionfhabhtú a throid go gníomhach 
i ndiaidh nochtadh d’antaigin. Is féidir teacht go 
furasta ar chíticiní trí shampla fola agus mar sin tá 
siad ag bailiú nirt go gasta mar uirlis dhiagnóiseach 
‘nuálach’. Ní dhéantar ach beagán galar a aimsiú 
ar an dóigh seo faoi láthair ach tá eolaithe ag 
sainaithint bithchomharthaí sóirt nua cíticiné ar 
bhonn rialta, rud a fhágann gur réimse diagnóisice 
é seo atá ag fás. Tá cíticiní tarraingteach mar 
bhithbhraiteoirí mar is féidir iad a aimsiú ón 

lánfhuil rud a chiallaíonn nach gá an fhuil a 
phróiseáil sula ndéantar an tástáil. Ní hamháin 
go gciallaíonn sé seo go bhfuil siad sonrach agus 
iontach íogair ach tá an t-am atá de dhíth leis an 
tástáil seo a chríochnú i bhfad níos gasta ná na 
tástálacha diagnóiseacha traidisiúnta eile.

I measc na ngalar a bhfuil diagnóis á ndéanamh 
orthu le cíticiní tá eitinn (TB) agus airtríteas 
réamatóideach áit ar ghlac tástálacha 
diagnóiseacha traidisiúnta tréimhse fhada ama 
agus d’fhéadfadh siad torthaí deimhneacha a 
thabhairt a bheadh bréagach.
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