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Abstract
Background and Objectives: Acinetobacter baumannii has been
known as a cause of nosocomial infections in hospitalized patients,
especially in intensive care unit. Various types of extended-spectrum
beta-lactamases (ESBLs) are responsible for resistance to beta-lactam
antibiotics in different parts of the world. The aim of this study was to
investigate antibiotic resistance in A. baumannii isolates and the
frequency of PER type ESBL producing strains isolated from
hospitalized patients.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 108 A. baumannii
isolates, were investigated in Qom province during the October 20132014. Antibiotic resistance pattern of the isolates was examined using
disk diffusion method. Minimum inhibitory concentration of
ceftazidime antibiotic of the isolates, was determined using
microdilution method. Production of ESBLs was determined by double
disk synergy test (DDST) and the presence of PER type ESBL gene by
PCR method.
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Results: The results of antibiotic resistance testing showed that the
highest resistance was to antibiotics aztreonam (99.7%) and cefotaxime
(98.1%) and the least resistance was to colistin (11.1%) and polymyxin
B (0.9%). The Minimum inhibitory concentration of ceftazidime was
higher than 128 μg/ml in 86% of the isolates. Among the ceftazidime
resistant isolates, 23 (21.3%) isolates were ESBL positive by
phenotypic method and 19 (17.6%) isolates carried beta-lactamase PER
genes.
Conclusion: The results of this study showed that the prevalence of
ESBL-producing A. baumannii isolates can cause serious problems;
therefore, their rapid identification is necessary for the control of
dissemination of ESBL genes.
Keywords: Acinetobacter baumannii; beta-lactamase; beta-lactamase
PER.
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شیوع ژن بتاالکتاماز وسیعالطیف  PERدر اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران بستری
در استان قم
2

حسن وحیدی امامی ،1راضیه نظری ،*1محمد سلیمانی

پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم،

زمینه و هدف :اسینتوباکتر بومانی بهعنوان عامل عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری،

ایران.

بهخصوص بخش مراقبتهای ویژه شناخته شده است .انواع مختلف بتاالکتامازهای وسیعالطیف
دانشکده

( ،)ESBLمسئول مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام در مکانهای مختلف جهان هستند .هدف

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا،

از این مطالعه بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای اسینتوباکتر بومانی و فراوانی سویههای

تهران ،ایران.

مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف تیپ  PERجداشده از بیماران بستری در بیمارستان بود.

2گروه

میکروبشناسی،

روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی 108 ،جدایه اسینتوباکتر بومانی از مهرماه سال
 1392-1393در استان قم بررسی شد .الگوی مقاومت آنتیبیوتیک جدایهها با استفاده از روش
انتشار دیسک ) )Disk diffusionو حداقل غلظت بازدارندگی آنتیبیوتیک سفتازیدیم در
جدایهها با روش میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت .تولید بتاالکتامازها وسیعالطیف در
جدایهها با روش دبل دیسک سینرژی و حضور ژن بتاالکتامازی تیپ  PERبا روش  PCRتعیین
شد.
یافتهها :نتایج بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی نشان داد بیشترین مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک
آزترونام ( ،)%99/7سفوتاکسیم ( )%98/1و کمترین مقاومت نسبت به کلیستین ( )%11/1و
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

راضیه نظری ،گروه میکروبشناسی،
دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران؛

پلیمیکسین  )%0/9( Bبوده است .حداقل غلظت بازدارندگی سفتازیدیم در  %86از جدایهها،
باالتر از  128میکروگرم برمیلیلیتر بود .در میان جدایههای مقاوم به سفتازیدیم؛ تعداد  23جدایه
( ،)%21/3مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف به روش فنوتیپی و تعداد  19جدایه ( )%17/6دارای ژن
بتاالکتامازی تیپ بودند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد شیوع جدایههای اسینتوباکتر بومانی مولد بتاالکتامازهای

آدرس پست الکترونیکی:
nazari1102002@yahoo.com
تاریخ دریافت95/9/5 :
تاریخ پذیرش95/12/12 :

وسیعالطیف می تواند مشکالت جدی ایجاد کند؛ لذا شناسایی سریع آنها جهت کنترل انتشار
ژنهای بتاالکتامازی ضروری است.
کلید واژهها :اسینتوباکتر بومانی؛ بتاالکتاماز ؛ بتاالکتامازی پی ای آر.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Vahidi Emami H, Nazari R, Soleimani M. Investigation of prevalence of
extended-spectrum β-Lactamase PER gene in acinetobacter baumannii isolated
from Hospitalized patients in Qom Province (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(12):68-75. [Full Text in Persian
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1گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

شیوع ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف  PERدر اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران بستری در استان قم

حسن وحیدی امامی و همکاران

اسینتوباکتر بومانی ،باسیل گرم منفی ،هوازی و غیرتخمیری است

بتاالکتامهای ضدسودوموناسی دارد ،اهمیت بالینی قابلتوجهی در

که در سالهای اخیر نقش فزایندهای در عفونتهای بیمارستانی،

اروپا و آسیا پیدا کرده است (.)8،7

بهویژه در بخش جراحی ،سوختگی و  ICUداشته است .این

با توجه به اینکه بررسی میزان شیوع آنزیمهای بتاالکتامازی و

باکتری از طریق زخمهای باز ،سوندها و مجاری تنفسی وارد بدن

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای اسینتوباکتر بومانی در

میشود و عامل بیماریهای مهمی نظیر پنومونی ،مننژیت ،عفونت

کنترل ،پیشگیری و درمان عفونتهای ناشی از این باکتری اهمیت

دستگاه ادراری ،اندوکاردیت و عفونتهای سوختگی میباشد

باالیی دارد؛ این مطالعه با هدف تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی و

( .)2،1به دلیل مقاومت اسینتوباکتر بومانی نسبت به

فراوانی جدایههای مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف  PERدر

آنتیبیوتیکهای متعدد ،درمان بیماریهای ناشی از آن با مشکل

اسینتوباکتر بومانیهای جداشده از بیماران بستری در استان قم

مواجه است ( .)3یکی از داروهایی که در سراسر دنیا برای درمان

انجام شد.

عفونتهای این باکتری کاربرد گستردهای دارد ،داروهای خانواده
بتاالکتام است ( .)4آنزیمهای بتاالکتاماز از طریق هیدرولیز هسته

روش بررسی

مرکزی در آنتیبیوتیکهای بتاالکتام (پنیسیلین و سفالوسپورین)

در این مطالعه توصیفی  -مقطعی 746 ،نمونه بالینی شامل :ادرار،

باعث غیرفعال شدن آنها میشود ( .)5مهمترین روش مقاومت

خون ،زخم و تراشه از بیماران بستری در بیمارستانهای استان قم

اسینتوباکتر بومانی در برابر آنتیبیوتیکهای بتاالکتام ،تولید و

از مهرماه سال  1392-1393جمعآوری شد .تمام نمونهها از

آزادسازی انواع آنزیمهای بتاالکتاماز بوده؛ بهگونهایکه تاکنون

بیمارانیکه بیش از  48ساعت در بیمارستان بستری بودند و احتمال

بیش از  700نوع آنزیم شناسایی و تعیین هویت شدهاند .استفاده

داشتن عفونت بیمارستانی در آنها وجود داشت ،تهیه گردید.

بیش از حد این آنتیبیوتیکها موجب توسعه آنزیمهای

نمونههای بالینی پس از انتقال به آزمایشگاه بالفاصله بر روی

بتاالکتامازی در باکتریهای مختلف میشود ( .)6آنزیمهای

محیط مککانکی و بالد آگار کشت داده شدند و سپس پلیتها

بتاالکتامازی وسیعالطیف در اسینتوباکتر بومانی مرتبط با پالسمید

در  37درجه سانتیگراد بهمدت  24-48ساعت گرمادهی شدند.

و کروموزوم بوده و سویههای مقاوم قادرند مجموعهای از ژنهای

پس از انجام رنگآمیزی گرم کلنیهای رشدیافته ،باسیلهای

کدکننده مقاومت نسبت به چند خانواده آنتیبیوتیکی را همزمان

گرم منفی انتخاب و تست اکسیداز انجام گرفت ،سپس

حمل کنند و حتی این مقاومت را به یکدیگر انتقال دهند (.)1

باسیلهای اکسیداز منفی با استفاده از تستهای بیوشیمیایی

یکی از شایعترین آنزیمهای بتاالکتامازی ،آنزیم  PERاست که

(حرکت ،تست سیترات )TSI ،MR/VP ،و کشت بر روی محیط

اولینبار در سال  1993در سودوموناس آئروژینوزا تشخیص داده

 )OxidativeFermentative( OFحاوی قند گلوکز و رشد در

شد .این آنزیم با بتاالکتامازهای تیپ  SHVو %25-27 ،TEM

دمای  42-44درجه سانتیگراد بررسی شدند .جهت شناسایی و

همولوژی ساختاری دارد و فعالیت آن بهوسیله اسید کالووالنیک

تأیید مولکولی جدایههای اسینتوباکتر بومانی ،از ژن اختصاصی

متوقف میشود.

( OXA-51اختصاصی جنس و گونه اسینتوباکتر بومانی) و
تکنیک  PCRاستفاده شد .جدول شماره  1توالی پرایمرهای مورد
استفاده را نشان میدهد.
جدول شماره  :1توالی پرایمر جهت بررسی ژن  PERو OXA-51
اندازه محصول ()bp
925
641

70

توالی پرایمر
'Forwaed: 5'-ATGAATGTCATTATAAAAGC-3
'Reverse: 5'-AATTTGGGCTTAGGGCAGAA-3
'Forwaed: 5'-AACAAGCGCTATTTTTATTTCAG-3
'Reverse: 5'-CCCATCCCCAACCACTTTT-3
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آنزیم  PERبه دلیل فعالیت بتاالکتامازی وسیعالطیف که بر
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برای بررسی مولکولی بتاالکتاماز وسیعالطیف  ،PERابتدا

همچنین جهت اندازهگیری حداقل غلظت مهارکنندگی نسبت به

جدایههای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به سفتازیدیم ،انتخاب و

آنتیبیوتیک سفتازیدم ،روش میکرودایلوشن براساس استاندارد

استخراج  DNAبه روش جوشاندن انجام گرفت (.)9

 CLSIبه کار برده شد ( .)10برای بررسی فنوتیپی بتاالکتامازهای

واکنش  PCRبا برنامه حرارتی شامل :دناتوراسیون اولیه در دمای

وسیعالطیف ،از روش دبلدیسک سینرژی تست

 94درجه سانتیگراد بهمدت  4دقیقه ،دناتوراسیون در دمای 94

( )Double Disk Synergy Testاستفاده گردید .بدین منظور،

درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه ،اتصال پرایمرها در دمای 53

ابتدا جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک سفتازیدیم را بر روی محیط

درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه ،تکثیر در دمای  72درجه

مولر هینتون آگار کشت داده ،سپس دیسک ترکیبی

سانتیگراد بهمدت  45ثانیه برای  30سیکل و تکثیر نهایی در دمای

آموکسیسیلین و اسید کالووالنیک (آگمنتین  )AUGدر مرکز

 72درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه انجام شد .در مرحله بعد،

پلیت و دیسکهای سفوتاکسیم ،سفتازیدیم ،سفیپیم و آزترونام

محصول  PCRروی ژل آگارز  ،%1الکتروفورز شد و پس از

در فاصله  10میلیمتری از دیسک مرکزی اطراف آن قرار

رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید ،در دستگاه ژلداک بررسی

گرفتند .پلیتها به مدت  18ساعت در  37درجه سانتیگراد

گردید.

گرماگذاری شدند (.)7

DDST

روش آگار دیسک دیفیوژن استاندارد ( )Kirby-Bauerانجام

یافتهها

گرفت .جهت انجام آزمایش ،سوسپانسیونی از کلنی باکتری

در این تحقیق از مجموع  746نمونه بالینی 108 ،جدایه بهعنوان

(معادل  0/5مکفارلند) ،تهیه و پس از آغشته کردن سواپ

اسینتوباکتر بومانی شناسایی شدند.

استریل با سوسپانسیون ،بر روی محیط مولر هینتون آگار

جدول شماره  2الگوی بیوشیمیایی سویههای جداشده را نشان

(مرک،آلمان) پخش گردید .بعد از قرار دادن دیسکهای

میدهد.

آنتیبیوتیک بر روی پلیت ،قطر هاله عدم رشد باکتری پس از 24

 81مورد ( )%75از ترشحات تنفسی (تراشه) 9 ،مورد ( )%8/3از

ساعت گرماگذاری در دمای  37درجه سانتیگراد ،اندازهگیری و

نمونههای ادرار 8 ،مورد ( )%7/4از ترشحات عمومی 7 ،مورد

نتایج برای هر آنتیبیوتیک مطابق با دستورالعمل  CLSIمورد

( )%6/4از نمونههای خون 2 ،مورد ( )%1/8از نمونههای زخم

بررسی قرار گرفت ( .)10در این بررسی از  18دیسک

سوختگی و  1مورد ( )%0/9از نمونه مایع مغزی نخاعی جداسازی

آنتیبیوتیکی طبق جدول شماره  ،2تهیهشده از شرکت

MAST

شد.

( )Mast Diagnostics Mast group Ltd., Merseyside, UK

همچنین تأیید مولکولی جدایهها براساس ژن ( OXA-51ژن

استفاده شد .از باکتری اشرشیاکلی  ATCC25922بهعنوان کنترل

اختصاصی گونه اسینتوباکتر بومانی) انجام گرفت.

منفی و باکتری اسینتوباکتر بومانی  ATCC19606بهعنوان کنترل

شکل شماره  1نتایج حاصل از الکتروفورز ژن  OXA-51را نشان

مثبت استفاده گردید.

میدهد.
جدول شماره  :2الگوی بیوشیمیایی سویههای اسینتوباکتر بومانی جداشده
ویژگی
شکل ظاهری

نتیجه

ویژگی

نتیجه

کوکوباسیل

واکنش گرم

-

سیترات

+

TSI

K/K

تخمیر یا اکسیداتیو در محیط OF

+

اکسیداز

-

کاتاالز

+

تولید H2S

-

اندول

-

احیای نیترات

-

لیزین دکربوکسیالز

-

حرکت

-

رشد بر روی محیط مککانکی آگار

+

تست VP

-

-

متیلرد

-

هیدرولیز اسکولین
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای اسینتوباکتر بومانی در

از مجموع جدایههای مورد مطالعه ،حداقل غلظت بازدارنده نسبت

جدول شماره  3ارائه شده است .بیشترین مقاومت به ترتیب در

به سفتازیدیم  %86از جدایهها MIC≥128 ،میکروگرم برمیلیلیتر

برابر آنتیبیوتیکهای آزترونام ،سفوتاکسیم و کمترین میزان

گزارش شد.

مقاومت در برابر آنتیبیوتیک پلیمیکسین  Bبود.
جدول شماره  :3الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای اسینتوباکتر بومانی
آنتیبیوتیک

مقاومت (درصد)

آنتیبیوتیک

مقاومت (درصد)

آنتیبیوتیک

مقاومت (درصد)
90

سفتریاکسون

97

سیپروفلوکساسین

89

سفتازیدیم

جنتامایسین

89

کلیستین

11/1

آمیکاسین

89

پیپراسیلین

94

پلیمیکسین B

0/ 9

پیپراسیلین  -تازوباکتم

91

ایمیپنم

89

آزترونام

99/7

مروپنم

88

سفیپم

93

لوفلوکساسین

91

سفوتاکسیم

98/1

توبرامایسین

32

آمپیسیلین  -سولباکتام

83

تیکارسیلین – کالوالنیک اسید

93

نتایج بررسی فنوتیپی تولید بتاالکتاماز وسیعالطیف نشان داد در

شناسایی مولکولی ژن بتاالکتامازی  PERدر تمامی  108جدایه نشان

میان جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک سفتازیدیم ،تعداد  23جدایه

داد تعداد  )%17/6( 19جدایه دارای ژن  PERبوده که در واکنش

مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف بودهاند (شکل شماره .)2

 PCRباندی در محدوده  925bpآشکار شد (شکل شماره .)3

شکل شماره  :2شناسایی فنوتیپی بتاالکتاماز وسیعالطیف به روش.DDST
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شکل شماره  :1نتایج حاصل از الکتروفورز ژن .OXA-51
 )1مارکر )2 ،100 bpجدایه واجد ژن  )3 ،OXA-51کنترل منفی.

شیوع ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف  PERدر اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران بستری در استان قم

حسن وحیدی امامی و همکاران

 )1مارکر  )2 ،100bpکنترل مثبت )6-3 ،جدایههای  PERمثبت )7 ،کنترل منفی.

بحث

بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک آزترونام و

اسینتوباکتر بومانی از عوامل شایع عفونتهای بیمارستانی بوده که

سفتازیدیم در کل جدایهها به ترتیب  %99/7و  %98/1به دست

بهعلت دارا بودن مقاومت ذاتی آنتیبیوتیکی میتواند مدت زمان

آمد .کمترین میزان مقاومت در برابر آنتیبیوتیک پلیمیکسین

طوالنی در محیط بیمارستانی زنده بماند .در حال حاضر ،درمان

( )0%/9و کلیستین ( )%11/1بود که بدین ترتیب بهنظر میرسد

عفونتهای ناشی از اسینتوباکتر بومانی به دلیل پیدایش

دلیل احتمالی پایین بودن مقاومت به این دو آنتیبیوتیک ،تجویز

جدایههایی با مقاومت چندگانه و انتشار سریع در محیط بیمارستان

کم آنها در دوران اخیر بوده است .این یافتهها با نتایج مطالعات

بسیار مشکل است .بنابراین ،این باکتری بهعنوان یکی از عوامل

 Perezو همکاران Begum ،و همکاران همخوانی داشت .همچنین

دخیل در مرگومیر بیماران بستری در بخشهای بیمارستانی،

نتایج آنتیبیوگرام تحقیق نشان میدهد سفالسپورینهای نسل سوم

بهویژه بخش مراقبتهای ویژه شناخته شده و از نگرانیهای عمده

جهت درمان عفونتهای ناشی از اسینتوباکتر بومانی مناسب

جامعه پزشکی و بخش درمانی است (.)11

نیستند .یکی از راهکارهای مبارزه با گسترش مقاومت در

به دلیل استفاده از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام در میان عفونتهای

عفونتهای ناشی از جدایههای مقاوم سفالسپورینها ،میتواند

ناشی از باسیلهای گرم منفی مانند اسینتوباکتر بومانی ،این مطالعه

عدم تجویز مجدد سفالسپورینهای نسل سوم باشد (.)12-14

با هدف تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی جدایههای مولد

نتایج حداقل غلظت بازدارندگی نسبت به آنتیبیوتیک سفتازیدیم

بتاالکتامازهای وسیعالطیف انجام شد.

در  %86از جدایهها MIC≥128 ،میکروگرم برمیلیلیتر گزارش

در مطالعه حاضر ،بیشترین جدایههای اسینتوباکتر بومانی مربوط به

شد که با مطالعات  Wangو همکاران به میزان  %74و

نمونههای ترشحات تنفسی (تراشه) به میزان  %75کل جدایهها بود

 Smolyakovو همکاران به میزان %80جدایهها ،همخوانی داشت

که میتوان به توانایی باالی این باکتری در ایجاد کلنیزاسیون بر

( .)16،15نتایج حداقل غلظت بازدارندگی سفتازیدیم در تحقیق

روی سطوح مختلف ،همچنین استفاده طوالنیمدت بیماران

حاضر با نتایج مطالعه شاهچراغی و همکاران که حداقل غلظت

بستری در بخشهای مراقبت ویژه از دستگاههای تنفس مکانیکی

بازدارندگی نسبت به آنتیبیوتیک سفتازیدیم را در  79جدایه

نسبت داد .تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایهها نشان

( )%83/1و  MIC≤16میکروگرم برمیلیلیتر گزارش کردند ،میزان

داد میزان مقـاومـت در این جـدایـهها باال میباشـد؛ بـهطـوریکـه

مقاومت بیشتری را نشان داد (.)12
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شکل شماره  :3الکتروفورز محصول  PCRحاصل ازتکثیر قطعه مورد نظر ژن .PER

شیوع ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف  PERدر اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران بستری در استان قم

حسن وحیدی امامی و همکاران

بازدارندگی آنتیبیوتیک سفتازیدیم در اسینتوباکتر بومانی ،طی

 ESBLو  %16/7از آنها حاوی ژن مقاومت  PERبودهاند؛

دهه گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است.

میتوان گفت در این باکتری مکانیسمهای دیگری غیر از

نتایج بررسی فنوتیپی تولید بتاالکتاماز وسیعالطیف جدایهها حاکی

بتاالکتامازهای وسیعالطیف مانند پمپهای ترشحی و تغییر در

از این بود که تعداد  23جدایه ( ،)%21/3مولد آنزیم بتاالکتاماز

پورینها سبب مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها میشوند که

وسیعالطیف بودهاند که این یافتهها با نتایج مطالعه  Deihamو

شناسایی سریع و ردیابی این سویهها نقش مهمی در جلوگیری از

همکاران (با فراوانی مولدین  ،)%20 ESBLشاهچراغی و همکاران

گسترش آنها دارد.

( )%18/9و مطالعه  Sinhaو همکاران ( )%28همخوانی داشت
( .)18،17،12با توجه به اینکه جدایههای مولد آنزیم بتاالکتاماز

نتیجهگیری

وسیعالطیف ،درصد پایینتری را در مقایسه با جدایههای مقاوم به

افزایش مقاومت به سفالوسپورینهای وسیعالطیف ،خطر بسیار

بتاالکتامام دارند؛ بهنظر میرسد عالوه بر تولید آنزیمهای

بزرگی ،بهخصوص برای بیماران بستریشده محسوب میشود که

بتاالکتاماز ،سایر مکانیسمهای مقاومت آنتیبیوتیکی نیز در ایجاد

امکان درمان با آنها را از بین برده است .لذا شناسایی و

مقاومت به بتاالکتامها دخیل هستند .بررسیهای مولکولی ژن

ایزوالسیون بیماران ناقل باکتریهای مولد  ،ESBLانتخاب صحیح

بتاالکتامازی وسیعالطیف  PERنشان داد تعداد  19جدایه ()%17/6

آنتیبیوتیکها ،شناسایی سویههای مولد انواع آنزیمهای

دارای ژن  PERبوده که نسبت به مطالعه  Vahabogluو همکاران،

بتاالکتامازی؛ از سایر موارد مهم کنترل و ممانعت از انتشار

 Yongو همکاران و  Wangو همکاران که میزان انتشار ژن PER

سویههای مقاوم در بیمارستانها میباشد.

را به ترتیب  %54/6 ،%46و  %77/8اعالم کردند ،شیوع کمتری
داشت ،ولی نتایج این مطالعه تا حدودی همانند بررسی  Kimو
همکاران بود (.)20،19،11،8
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