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Die mediese wetenskap worstel al jare lank met die probleem van 
weerstandigheid teen antibiotika of antibiotikaresistensie. En daardeur 
dreig siektes wat effektief behandel kon word, soos gonorree, nou om 
onbehandelbaar te word. Daar word koorsagtig gesoek na nuwe 
antibiotika. 
’n Mammoet wat 40000 jaar gelede gesterf het en in die permavries, d.i. 
die grond onder die yslaag, bewaar is, is onlangs ontdek en ontleed. Van 
die weefsel en derminhoud (‘poep’ Ndl.) vind hulle weg na Nederland. 
En dis hier waar die verhaal interessant raak. 
  Die wetenskaplikes bestudeer die monsters in detail en ontdek spore 
van 40000 jaar oue bakterieë. Spore is in staat om jare lank te oorleef en 
ontstaan wanneer die bakterieë probleme ondervind om voort te bestaan. 
Die spore word dan versprei deur wind en insekte. Dit bevat die 
genetiese materiaal van die bakterieë en wanneer die omstandighede 
gunstig word, ontkiem hulle weer.  
Sou dit moontlik wees om dié spore in goeie laboratoriumtoestande te 
laat uitgroei tot selle wat kan vermenigvuldig?  
Inderdaad wek die wetenskaplikes ou bakterieë tot nuwe lewe. Hulle 
wek verskillende aktinobakterieë op. Aktinobakterieë word oral op aarde 
aangetref, die bekendste seker dié wat materiaal afbreek in die grond en 
die Streptomyces wat ’n bron is vir antibiotika. 
En toe ontdek hulle dat die DNS van die bakterieëstamme uit die 
mammoet verrassend anders is as dié van bakterieë van ons tyd. En dit 
geld groot verskille. Die hele organisasie is anders. DNS-stukke lê 
anders ten opsigte van relatiewe posisie. En daar is ook stukke wat 
belowend lyk vir die ontwikkeling van nuwe antibiotika.  
Boonop kan dié ontledings dalk ook lig werp op die evolusie van hierdie 
soorte bakterieë deur noukeurige vergelyking tussen mammoetbakteriee 
en die hedendaagse.  



Hoe mooi sal dit wees as die oeroue bakterieë ’n antibiotikum kan maak 
wat die hedendaagse nie kan ontwikkel nie, maar of dit kan, sal nog 
gesien moet word, aldus professor Gilles Van Wezel.  

https://www.scientias.nl/nederlandse-onderzoekers-wekken-40-000-jaar-
oude-bacterien-uit-mammoetpoep-weer-tot-leven/  
https://www.wikiwand.com/en/Actinobacteria  


