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الملخص
اصبحت مقاومة البكتيريا لمضادات الكاربابينيم ) )Carbapenemsوالتي تعتبر المضادات المثالية المستخدمة حاليا في
عالج العدوى للبكتيريا سالبة الغرام ) (Gram Negativeالمهددة الحياة ،ترتبط بمعدل وفيات مرتفع .ونتيجة لذلك ،تعتبر
بكتريا المكورات المعوية المقاومة للكاربابينيم ) ، (CREوالتي عادة ما تكون مقاومة بشدة لألدوية  ،مسبب حاسم واساسي
لالمراض .وللمساعدة في السيطرة على انتشارها  ،قمنا بدراسة مستفيضة لهذه البكتيريا باستخدام علم األوبئة الجزيئي في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول المجاورة لها .تم فحص مجموعات من  CREوالتي تحتوي على بالزميد IncX3
الحامل لجينات ال  carbapenemasesوتم إنشاء التسلسل الكامل لبالزميدات  IncX3المحددة .ولقد وجدنا اثنين وثالثين
CREتحمل جينات ال blaOXA-181 ، blaNDM-7 ، blaNDM-5 ، blaNDM-4 ، blaNDM-1وblaKPC-
2على بالزميدات  . IncX3وتنتمي مجموعات ال  CREإلى  17نوع تسلسلي ) (STلخمسة أنواع بكتيرية مختلفة .التحليل
النسجي للمناطق المحفوظة من بالزميدات  IncX3المحلية ومقارنتها بتلك التي تم وصفها عالميا من حيث جينات ال
 carbapenemasesالتي تحملها ،اشارت إلى أنها ال تتطور محليا  ،بل يتم جلبها من مناطق أخرى.
عالوة على ذلك  ،لقد قمنا ايضا بدراسة نوع معين من بكتيريا الكلبسية الرئوية ، Klebsiella pneumoniae ST14
والذي وجد أنه يرتبط بشكل كبير بإنتاج ثنائي ال  NDM carbapenemasesو ، OXA-48مع مقاومة شديدة لألدوية
 ،وقد تم عزل هذه العينات من المرضى اإلماراتيين في مستشفيات دبي .وللحصول على نظرة أعمق للسمات الجزيئية لهذا
النوع  ، ST14تم إخضاع حوالي  39عينة من هذا النوع والتي تم اختيارها من خمس مدن في اإلمارات العربية المتحدة ،
من البحرين ومن المملكة العربية السعودية  ،إلى فحص تسلسلي كامل للجينوم الخاص بهذا النوع  ،وتم تقييم مقاومتها ،
 virulomeو  . MLSTكشفت تقنية ال  cgMLSTعن ثالث مجموعات ،تتكون االولى من  16عينة من خمس مدن
إماراتية ) ، (C1والثانية من  11عينة من ثالث مدن اماراتية باالضافة الى البحرين ) ، (C2اما الثالثة قتتكون من  5عينات
من المملكة العربية السعودية ) ، (C3على التوالي وسبعة عينات فردية.
لقد كان التوصيف الجيني لمقاومة المضادات وكذلك انواع البالزميدات التي تحمل جينات ال  carbapenemaseمتغيرين في
كال المجموعتين  C1و ، C2ولكن نوع ال  K2 capsularو  K64كانا مرتبطان بشكل واضح مع  C1و  C2على التوالي .
هذه المرونة الجينية داخل  CRKP-ST14قد تعزز من سرعة انتشار هذا النوع .تشير بياناتنا إلى أن ظهور ال  CREفي
دولة اإلمارات العربية المتحدة هو ظاهرة معقدة تتمثل في احتمال انتقال دولي للبالزميدات ،وأيضا إلى انتقال على نطاق الدولة
لبكتيريا ال  Klebsiella pneumoniaeعالية الخطورة والمرنة وراثيا.
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