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Abstract
The current Study included 273 samples colected from models of different
clinical Samples (urine , Stool, blood , sputum, and swabs from the vagina ,wounds,
ear and throat) which have been get on 30 (10.98% ) isolates of Klebsiella from total of
various clinical samples. The rate of Klebsiella from urine samples was 26.6% of the
while total 30 samples and The isolation rate from stool and blood sampls was 16.6%,
Klebsiella isolated from vaginal swabs with .in wound infection the rat was (13.3%)
(10%), and with respect to ear infections the percentage of isolation that have
emerged in this study are (3.33%) and isolated rate from the throat and sputum was
(6.6%).
After a Diagnosis results have shown the prevalence of K.pneumoniae with rate(23
K.terrigena isolates 2with76.66%) followed by K.oxytoca rate (5with16.66%) and
with( 6.66%) of the total 30 isolates.
Twenty isolates were selected belonging to the species K.pneumoniae and K.oxytoca
which diagnosed by Api20E for rediagnosing by(PCR and viteke2) , and the results of
the diagnostic system Vitek2 showd that the Klebsiella which have been previously
diagnosed byApi20E system (90%) K.pneumoniae and (10%) K.oxytoca while the
genetic diagnosis results showed 80% of the isolates belonged to the type of the
K.pneumoniae and 20% of isolates belonging to K.oxytoca
PCR، Vitek ،Key word: Klebsiella
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الخالصة
ضمـــــــنر الـــــــدراسة الحاليــــــة جـــــــم  273عـــــــينة مــــــن نمــــــاشم مرضــــــية مخـتلـــــــ ة ــــــملر
(اإلدرار ،الـــبراز ،الــدم ،القش ـ  ،مســحا مــن المهب ـ ‘الجــروح ،انشن والحنجــر و ومــن االلهــا تــم الحـــصو
عــــل 30عــــ لة لجـراثــــيم الــــ Klebsiellaبنســـبة ) (%10.98مـــن مجمـــوا النمـــاشم المرضـــية المختل ـــة ش
تــــم عــــ

جرثومــــة الـــــ Klebsiellaمــــن عينــــا اإلدرار بنســــبة

)  ( %26.6مــــن مجمــــوا  30وكانــــر نســــبة

الجرثومــــــة رــــــي البرازوالــــــدم  % 16.6امــــــا بالنســــــبة امــــــام الجــــــروح كانــــــر نســــــبة العــــــ
((%13.3وتـــــم عـــــ

للجرثومــــــة

جرثومـــــة الــــــ Klebsiellaمـــــن المســـــحا المهبليـــــة بنســـــبة ( %10و وريمـــــا يخـــــ

أامـــام انشن رـــسن النســـبة الم ويـــة لعـــ

الجرثومـــة التـــي اهـــر رـــي هـــ الدراســـة كانـــر (%3.33و وع لـــر

الجرثومــــــة مــــــن الحنجــــــر و القشــــــ بنســــــبة (%6.6و
 K.pneumoniaeبنســــبة أعلــــ مــــن

.

بينــــــر نتــــــا

بقيــــة اننــــواا ش بلــــ عــــددها  23وبنســــبة (%76.66و تليهــــا عــــ

الــــ K.oxytocaالتـــي كانـــر عـــددها 5وبنســـبة (%16.66و مـــن ثـــم عـــ
 2وبنســبة ( %6.66و مــن مجمــوا 30ع لــة .
و  K.oxytocaوالمشخصـــــة مســــــبقا بنظــــــام الـــــــE
(PCR،Vitek2و كانــــر نتــــا

التشــــــخي

ــــــيوا النــــــوا

التشــــخي

الــــK.terrigenaالتـــي بلـــ عـــددها

تــم ااتيــار  20ع لــة تابعــة لنــوعي الـــ K.pneumoniae
20

 Apiوتــــــم تشخيصــــــها بــــــالطرا خ التشخيصــــــية

بنظــــام الـــــ Vitek2لعــــ

الـــــ Klebsiellaالتــــي تــــم تشخيصــــها

مســـبقا بنظـــام الــــ%90(Api20Eو K.pneumoniaeو(%10و  K.oxytocaامـــا رـــي التشـــخي
رقــــد أبــــد النتــــا
العــ

أن(  % 80و مــــن العــــ

كانــــر تابعــــة لنــــوا الـــــ

تابعــة لنــوا الـــ .K.oxytocaوتــم ا ســتنتام بــان نتيجــة التشــخي

نظام الـ  APi20Eوابعد من نتا

K.pneumoniaeو) %20و

مــــن

بنظــام الـــ PCRكانــر ابــرت لنتــا

نظام الـVitek2

الكلما الم تاحية PCR، Vitek ، Klebsiella:
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المقدمة Introduction
ينتمي جنس الـ Klebsiellaال العا لة المعوية و سمي نو مر من بب العالم
 Trevisanسنة  1885تكريما للمايكروبايولوجي انلماني أدوين كليبس  ]1[Edwinklebsوري
عام 1983اكتشف العالم  Friedlanderا كا ً عصوية شا كبسولة من المرض ال ين ماتوا من
مرض شا الر ة وال ي سم بعد عد تسميا بـ]2[Klebsiella pneumoniae
تتواجد أجناس الـ Klebsiellaبشك حمولة طبيعية ري القنا المعوية للإلنسان والحيوان []3
ولكنّها تتحو ال كا نا ممرضة وتسبب أمراضا متعدد مث التهات الشعب الهوا ية Bronchitis
،تجرثم الدم ،Bacteremiaاإللتهات الر وي  ،Pneumoniaالتهات المسالك البولية Urinary
UTI ( tract infectionو  ،التهات السحاياMeningitis.اصوصا ري ان خاص المثبطين
مناعيا والمترددين عل المستش يا []4
تعد أجناس الـ  Klebsiellaالممرض الثاني ري العا لة المعوية بعد الـEschericha.coliوتعد
من الممرضا الخمسة من بين البكتريِا السالبة لصبغة كرام انكثر يوعا ري عدوى المستش يا
 Hospital acquired infectionويعد جنس الـ Klebsiella pneumoniaeمن أكثر
ا جناس تردداً ري العينا

السريرية اش يتردد بنسبة  %86-75من بين اجناس ا

Klebsiellaانارى  ]5[.يليها جنس الـ  .K.oxytocaش يأتي بالمرتبة الثانية من الناحية
انمراضية[]6
يضم جنس الكليبسيال امسة أنواا هي  K.pnemoniaeو K.oxytocaوK.planticolaو
 K.terrigenaو  ]7[ K.ornithinolyticaويضم نوا الـ K.pneumoniaeثالثة تحر النوا
 Subspeciesوهي  K.pneumoniae subsp.pneumoniaeو K.pneumoniae subsp
 ozaeineو ]8[K.pneumoniae subsp rehinoscleromatis
اســـــتهدرر الدراســـــة تحديـــــد ارضـــــ التقنيـــــا لتشـــــخي
(PCR،Vitek2،Api20Eو لمعررة ايهما ارض ري التشخي

هـــــ الجـــــراثيم اش تـــــم اســـــتخدام الــــــ
.
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المواد وطرا خ العم Material and method
-1جم العينا Specimen Collection
جمعــــــر العينــــــا الســــــريرية مــــــن مستشــــــ
والنســــا ية ومستشــــ

زادي التعليمــــــي ومستشــــــ

انط ــــــا

كركــــوك العــــام رــــي مدينــــة كركــــوك لل تــــر مــــن  2013/11/15ولغايــــة

 2014/3/15مـــن المرضــــ المـــراجعين والرابــــدين رــــي المستشـــ يا المــــ كور بعـــد أن تــــم ااــــ
معلومـــا عـــن كـــ عينـــة وبـــد زرعـــر العينـــا علـــ وســـ مـــاكونكي أكـــار

MacConkey

 Agarووســـ أكـــار الـــدم  Blood Agarوحضـــنر انطبـــال رـــي الحاضـــنة عنـــد درجـــة حـــرار
ْ 37م ولمد  24ساعة بهدف الحصو عل جراثيم الـ Klebsiella
 -2التشخي

الجرثومي Bacterial Identification

خصــــــر جــــــراثيم الـــــــ  Klebsiellaباإلعتمــــــاد علــــــ الصــــــ ا الشــــــكلية للمســــــتعمرا
الناميــة علــ وســ مــاكونكي أكــار
وتــم عــ

 MacConkey agarووســ أكــار الــدم Blood agar

وتنقيــة المســتعمرا الناميــة وشلــك بأاــ مســتعمر م ــرد و عــاد زرعهــا علــ وســ

مـــاكونكي أكـــار مـــر أاـــرى للتأكـــد مـــن نقـــاو المســـتعمرا المع ولـــة و حضـــر

ـــرا ح زجاجيـــة

وثبتــر عليهــا العينــا وصــبغر بصــبغة كــرام لمالحظــة أ ــكا الخاليــا وت اعلهــا مــ صــبغة كــرام
واعقبهــــا اجــــرا ال حوصــــا الكيموحيويــــة الالزمــــة

حســــب المصــــادر[]13-12-11-10-9

وعد الـ  Api20 Eوحسب ما ورد ري [. ]14
-3التشخي

بجهاز الـVitek 2 compact system

اســـتخدم هـــ ا الجهـــاز المصـــن مـــن ببـــ

ـــركة (  BioMerieux (Franceوتـــم اجـــرا

ا اتبــار رــي مختبــر اعــالي ال ــرا رــي بغــداد وشلــك لتأكيــد تشــخي

20ع لــة مختــار مــن اــال

عــــدد تشخيصـــــية ااصـــــة بالجهـــــاز اش تحتـــــام كــــ عينـــــة عـــــدتان أحـــــدهما ااصـــــة بالتشـــــخي
وانَاــــرى ااصــــة ب حــــ

الحساســــيةخ تحتــــوي عــــد التشــــخي

علــــ  64ح ــــر .يوجــــد ريهــــا
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وســــ مج ــــف ودليــــ لــــوني تجــــرى ريــــ ا اتبــــارا الكيموحيويــــة ويســــج الجهــــاز التغيــــرا
اللونية الحاصلة نتيجة لنمو الجراثيم

الج ي ي باستخدام جهاز الـPCR

 - 3التشخي

تم اجرا ا اتبار ري مختبر كلية العلوم جامعة كركوك والجهاز المستخدم مجه من

ركة

)LTD(England

1-3ع

الدنا

الجينومي Genomic DNA isolation

أستخدمر عد استخالص وتنقية الدنا الجينومي المجه
ري ع

الدنا الجينومي من الع

المحالي المستخدمة ري ع

من ركة )Promega (USA

الجرثومية المشخصة التي ضمر المحالي اآلتية :

الدنا الجينومي

Solution used in Genomic DNA Isolation
 -1محلو تحل الخاليا. Cell lysis solution
 -2محلو ترسيب البروتين . Protein precipitation solution
 -3محلو عاد تميّؤ الحامض النووي .DNA Rehydration solution
 -4محلو انن يم الحا للحامض النووي الرايبوزي. RNA RNase solution
 -5محلو تحل النوا . Nuclei lysis solution
 -6ايثانو  .%70حضر باستخدام  70م من ا يثانو المطلخ ثم أكم الحجم ل  100م
باستخدام الما المقطر.
-7كحو اني وبروبانو .
 2-3الترحي الكهربا ي للدنا عل هالم انكاروز Agarose gel electrophoresis of DNA
1-2-3المحالي والدوارئ المستخدمة ري الترحي الكهربا ي
Solutions and buffer used in Electrophoresis
حضر ه المحالي حسب ما ورد ري[ ]17، 15،16ويشم :
-1دارئ  TBEبقو  Tris-Borate-EDTA buffer ( X10و
-2ا ين محلو بروميد ا ثيديوم :

Web Site: www.kujss.com Email: kirkukjoursci@yahoo.com,
kirkukjoursci@gmail.com
85

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
Volume 12, Issue 1, January 2017
ISSN 1992 – 0849

--3دارئ التحمي 10(Loading buffer)X
-4هالم انكاروز Agarose gel : %0.8
 3-2-3الباد ا النوعية المستخدمة ري ت اعال الـ PCR
استخدم ري الدراسة زوجين من الباد ا النوعية  Specific primerورقا لما شكر ري[]18
والموضحة ري الجدو (2و تم تجهي الباد ا من ركة بايونير )  Bioneer Companyو بشك
مج ف وبتراكي مختل ة من البيكومو  ، Picomolesأشيب ك بادئ من الباد ا ري كمية مناسبة
من الما

للحصو

المقطر الخالي من انيونا

عل

محلو

ا ين لك

بادئ وبتركي 50

بيكومو \مايكوليتر  ،م جر جيدا بب اإلستخدام لضمان توزيعها بشك متجانس ري محلو الت اع
جدو (2و تسلسال القواعد النتروجينية للباد ا النوعية
ت

اسم

حجم

تسلسل البادئ

البادئ
1
2

KP
KO

الجين الجين الهدف

المتوقع
F: GAACGGTGTGGTTACTGACG
R: TCTACGAAGTGGCCGTTTTC

108bp

rpo B

343bp F:GATACGGAGTATGCCTTTACGGTG
R:TAGCCTTTATCAAGCGGATACTGG

peh X

 4-2-3طريقة تحضير مكونا ت اع الـ PCR

.1تـــم تحضـــير الـــي الت اعـــ الر يســـي  20 Pre mixمـــايكروليتر وشلـــك بمـــ م المكونـــا
الم كور ري الجدو (3و ري أنبوبة واحد Eppenorf tube
جدو (3و
الت اع

مكونا الت اع النها ي

µlالحجم ت
Lyophilized

Master Mix

lµ2

)Forward primer (for each gene

lµ2.

)Reverse primer (for each gene

lµ5

Template DNA

) Completing the volume to ( 20 µl

مكونا
النها ي

Sterile deionized water

.2بعد تمام جمي اإلضارا م جر المواد ري اننابيب جيدا باستخدام المازم  Vortexلعد ثواني
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لجم محتويا الت اع الملتصقة بالجدران
. 3نقلر اننابيب ال

جهاز التضخيم الحراري الحلقي  Thermocyclerالمجه من

ركة

) LTD(Englandلبد الت اع التضاع ي حسب ماورد ري[ ]18وشلك ورخ البرنام الموضح
ري الجدو (4و وعل النحو اآلاتي:
Time

-4النتا

Temperatu
re

Characters

15min.

95°C

Initial denaturation

1min

95°C

Denaturation steps

1min

55°C

Annealing steps

2min

72°C

Extension steps

عدد
الدورا
1 cycle

35cycles

الخطوا

Step 1

Step 2

10min

72°C

Final Extension

1 cycle

Step 3

----

4°C

----

Hold

Step 4

والمنابشة
أاهـــر النتـــا

Result and discussion
بعـــد التشـــخي

,وحســـب الجـــدو (5و ان أكبـــر تـــردد لجـــراثيم الكليبســـيال

كــان رــي عينــا اإلدرار ،رقــد وضــحر الدراســا

رــي كــون هــ الجرثومــة تــاتي رــي المرتبـــة

الثانيـــــة بعـــــد  E.coliرـــــي حـــــدا التهابـــــا المســـــالك البوليـــــة تليهـــــا عينـــــا البـــــراز [ ]19ش
أ ــار
مــن ســال

بعــض الدراســا الــ دور هــ الجرثومـــة رــي حــدا اإلســها الوبــا ي ش يمتلــك عــــدد
هــ الجرثومــة الـــقدر علــ

كـــتسات البـــالزميدا مــن جـــرثومة

]20[E. coli

و[ ] 21وتبـــين مـــن اـــال دراســـتنا ان أبـــ تـــردد للجـــراتيم كـــان رـــي عينـــا انشن وهـــ النســـبة
مقاربـــة لمـــا وجـــد رـــي بعـــض الدراســـا [ ]22ش كـــان أكبـــر تـــردد لجـــراثيم الــــ Klebsiella
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 sppرــــي عينــــا اإلدرار وتليهــــا عينــــا البــــراز ولكنهــــا ســــجلر نســــبة أعلــــ بالنســــبة لعينــــا
الدراسة .

القش والتي لم تت خ م ه

جدول( )5أعداد ونسب العزالت الجرثومية المشخصة قيد الدراسة والماخوذة من مصادر مختلفة
العزالت

K.oxytoca

K.pneumoniae

K.terrigena

المصادر
اإلدرار

6

0

2

8

البراز

5

0

0

5

الدم

5

0

0

5

المهبل

2

1

0

3

الجروح

1

3

0

4

االذن

1

0

0

1

الحنجرة

1

1

0

2

القشع

2

0

0

2

المجموع

23

5

2

30

تـــم ااتيـــار  20ع لـــة تعـــود لجـــراثيم الــــ  Klebsiella sppالتـــي تضـــمنر النـــوعين انكثـــر انتشـــارا
وهمــا K.pneumoniae

و  K.oxytocaإلجــرا المقارنــة التشخيصــية حي ـ تــم تأكيــد التشــخي

عينـــة باســـتخدام جهازالــــVitek2كمـــا رـــي الجـــدو ربـــم (6و واهـــر ااـــتالف واضـــح رـــي التشـــخي
رق ولم يتعدى اإلاتالف ال انجناس .
جدول ( ) 6النسب المئوية للعزالت قيد المقارنة باستخدام نظام الـ Vitek2
ت

النوع

العدد

النسبة المئوية%

1

K.pneumoniae

18

%90

2

K.oxytoca

2

%10
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المجموع

التشخي

20

الج ي

المحتوى الوراثي للع
أجرير تجارت ع

الجرثومية
الدنا الكلي

 20ع لة من جراثيم االـ  Klebsiella sppم مراعا

عل جمي مواب ا صابة ،باستخدام عد استخالص وتنقية الدنا الجينومي المجه
(Promegaو  ،تم التأكد من وجود الدنا ,بترحي دنا الع
كقالب ري ت اع البلمر المتسلس  ، PCRتوارقر الك ا
اإلجرا ا والمواد الكيميا ية المكونة لعد الع

من

مولها
ركة

عل هالم انكاروز بب استخدام
والسهولة ري ع

ش ن ك ماد منها تعم عل

الدنا وتمثلر ري
زالة حدى مكونا

الخلية غير المرغوت بها وبن س الوبر تحارظ عل الدنا كون الهدف ري ا ستخالص .تم الكشف
عن الدنا المع و بترحي العينا كهربا يا عل هالم انكاروز بتركي  %0.8وب رل جهد  75رولر
لمد  35دبيقة ثم اعقبها رح

الهالم بعد عملية التصبي بصبغة بروميد انثيديوم وتحر ان عة

رول البن سجية بجهاز  UVtransilluminatorوالشك (1و توضح نتيجة الترحي الكهربا

ك (1و نتائج الترحيل الكهربائي للدنا الكلي لعزالت جرثومةالـ Klebsiellaعلى هالم األكاروز بتركيز (  )%0.8وفرق جهد
( )75فولت .

ااهـــــر النتـــــا

تمثيـــــ حجـــــوم الحـــــ م المتضـــــاع ة للجينـــــا

المتخصصـــــة بتشـــــخي

جرثومـــة الــــK.pnemoniaeلكـــ ع لـــة مســـتخدمة للحجـــم المتوبـــ  108 bpكمـــا موضـــح رـــي
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الشــــك (2و و(3و أماعنــــد التحــــري عــــن جينــــا جرثومــــة الـــــK.oxytoca

أاهــــر

نتــــا

الترحي الكهربا ي عل هالم انكاروز للكشف عن نوات التضخيم وجود ح م ناتجة عن
ارتباط الباد ا

المتخصصة م التسلس المكم لها ري جينوم جمي ع

K.oxytocaولوحظ

تماث حجوم الح م المتضاع ة للجين التشخيصي م الحجم المتوب  bp 343كما موضح ري
الشك (4و

المسار Mالدليل الحجمي )100bp DNA Ladder
المسار  2-1دنا جرثومةK. pneumoniaeالمعزولة من عينات الدم
المسار  4-3دنا جرثومةK. pneumoniaeالمعزولة من عينات اإلدرار
المسار  6-5دنا جرثومةK. pneumoniaeالمعزولة من عينات البراز
المسار 7دنا جرثومة K. pneumoniaeالمعزولة من مسحات الحنجرة
المسار  8دنا جرثومةا

 pneumoniaeالمعزولة

K.

من المسحات المهبلية

ك (2و الترحيل الكهربائي لنواتج التفاعل التضاعفي المتسلسل لدناعزالت جرثومة الـ K.pnemoniaeباستخدام بادئات متخصصة على هالم
األكاروز بتركيز %0.80

المسار Mالدليل الحجمي ( )100bp DNA Ladder
Web Site: www.kujss.com Email: kirkukjoursci@yahoo.com,
kirkukjoursci@gmail.com
90

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
Volume 12, Issue 1, January 2017
ISSN 1992 – 0849
المسار  9دنا جرثومة K. pneumoniaeالمعزولة من مسحات الجروح
المسار 10دنا جرثومة K. pneumoniaeالمعزولة من عينات اإلدرار
المسار  11دنا جرثومة K. pneumoniaeالمعزولة من عينات الدم
المسار  12دنا جرثومة K. pneumoniaeالمعزولة من مسحات األذن
المسار

جرثومةpneumoniae

13دنا

من

K.المعزولة

المسحات

المهبلية

المسار-14دنا جرثومةK. pneumoniaeالمعزولة من عينات األدرار
pneumoniaeالمعزولة من عينات

المسار 16- 15دنا جرثومة K..
القشع

ك (3والترحيل الكهربائي لنواتج التفاعل التضاعفي المتسلسل لدناعزالت جرثومةالـK.pnemoniaeباستخدام بادئات متخصصة على هالم
األكاروز بتركيز %0.8

المسار Mالدليل الحجمي ( )100bp DNA Ladder

المسار  4-3-1دنا جرثومةK. oxytocaالمعزولة من مسحات الجروح
المسار  2دنا جرثومةK. oxytocaالمعزولة من مسحات الحنجرة
ك (4و الترحيل الكهربائي لنواتج التفاعل التضاعفي المتسلسل لدناعزالت جرثومة الـK.oxytocaباستخدام بادئات متخصصة
على هالم األكاروزبتركيز%0.8

تم تشخي
أاهر

نتا

 20ع لة من ع
التشخي

الـ  Klebsiellaباستخدام الطرا خ التشخيصية الم كور أعال

باستخدام نظام الـ  Vitek2ال ي ااتلف م نظام الـ  APi20Eبالنسبة

للعينا (4،11،13و حي أاهر نتا
الـ.K.oxytocaأماالتشخي
ري التشخي

النظام بأنها تابعة لجنس الـK.pneumoniaeوليس لجنس

بطريقة الـ PCRرقد حسمر النتا

بانعتماد عل الباد ا المستخدمة

أن العينا

(4،10،11،18و تابعة لجنس

الجيني رقد أاهر

النتا
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الـK.oxytocaأما بقية العينا تابعة لجنس الـ K.pneumoniaeويمكن ا ستنتام بان ه النتيجة
كانر ابرت لنتا

نظام الـ

 APi20Eوابعد من نتا

نظام الـ Vitek2كما مبين ري الجدو ربم ( 7و  .وأثبتر نتا

بحدو اروبا ري التشخي
تشخي

أحيانا بنظام الـVitek2حي ات قر م نتا

الدراسة

بعض البحو حي تم

مجموعة من الجراثيم المع ولة من الدم من بينهم جراثيم الكليبسيال حي

مجموا118عينة مشخصة مسبقا تم تشخي
مشخصة مسبقا تم تشخي

 97عينة رق و من مجموا 23جرثومة كليبسيال

22عين بنظام الـ ]23[ Vitek2
جدو (7و المقارنة التشخيصية للعينا

الع

التشخي
باستخدام
APi20Eالـ

من

التشخي

التشخي
باستخدام

باستخدام الـ
PCR

Vitek2الـ

1

K.pneumo
nia

K.pneumo
nia

K.pneumonia

2

K.pneumo
nia

K.pneumo
nia

K.pneumonia

3

K.pneumo
nia

K.pneumo
nia

K.pneumonia

4

K.oxytoca

K.pneumo
nia

K.oxytoca
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K.pneumonia

K.pneumo
nia

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

8

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

9

K.oxytoca

K.oxytoca

K.oxytoca

10

K.oxytoca

K.pneumonia

K.oxytoca

11

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

12

K.pneumonia

K.pneumonia

K.oxytoca

13

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

14

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

15

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

16

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

17

K.oxytoca

K.oxytoca

K.oxytoca

18

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

19

K.pneumonia

K.pneumonia

K.pneumonia

20

K.pneumo
nia

5

K.pneuumonia

K.pneumo
nia

K.pneumo
nia

6

K.pneumonia

K.pneumo
nia

K.pneumo
nia

7
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