دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هفدهم ،شماره  ،5صفحه ( 509 – 515آذر و دی )1151

ISMJ 2014;17(5): 907-915

جداسازي و تعيين پروفايل حساسيت آنتيبيوتيکي سويههاي
انتروباکتر کلوآکه جداشده از شيرهاي خشک مصرفي در
بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان
جالل مردانه  ،1محمدمهدی سلطان دالل  2و  ،* 1مهرناز طاهریپور
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1مرکز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزی ،بيمارستان نمازی ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
2مرکز تحقيقات ميكروبشناسي مواد غذايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
1بخش باکتریشناسي ،گروه پاتوبيولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 4دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات اراک
(دريافت مقاله -52/2/14 :پذيرش مقاله)52/4/5 :

چكيده
زمينه :باکتری انتروباکتر کلوآکه باسيلي گرم منفي ،متحرک و عضوی از خانواده انتروباکترياسه است .اين ارگانيسم ،پاتوژني
فرصتطلب و مهم محسوب ميشود و در گياهان و انسانها بهويژه افراد دارای نقص سيستم ايمني و نوزادان نارس و در تمام گروههای
سني ايجاد بيماری مينمايد .هدف از اين مطالعه جداسازی سويههای انتروباکتر کلوآکه از شيرهای خشک مصرفي نوزادان بستری در
 NICUو تعيين الگوی حساسيت آنتيبيوتيكي اين ايزولهها بوده است.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي تعداد  125نمونه پودر شير خشک که جهت تغذيه نوزادان در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان
( )NICUبيمارستانها استفاده ميشود ،مورد بررسي قرار گرفتهاند .جداسازی و شناسايي ميكروارگانيسم بر اساس استاندارد FDA

پيشنهادی سازمان استاندارهای باليني و آزمايشگاهي ( )CLSI 2011صورت پذيرفت.
يافتهها :نتايج اين بررسي نشان داد از  125نمونه پودر شير خشک مورد بررسي  2نمونه ( 1/6درصد) از نظر آلودگي به انتروباکتر
کلوآکه مثبت بودند .سويههای ايزوله شده به بيشتر آنتيبيوتيکهای مورد استفاده در بالين حساس بودند ،اما همه به آنتيبيوتيک
آموکسيسيلين مقاوم بودند.
نتيجهگيری :از آنجايي که نمونههای شير خشک ( )PIFغير استريل ميباشند و آلودگي به انتروباکترياسه ميتواند طي مراحل مختلف فرآوری
آن رخ دهد ،ضروری است که نمونههای شير خشک نوزادان بر اساس اصول کارخانه و در شرايط آسپتيک تهيه شوند .آلودگي غذاهای نوزادان
را تنها ميتوان با نظارت بر نقاط کنترل اصلي و به کار بردن عملكردهای مناسب طي فرآوری کاهش داد يا جلوگيری نمود.
واژگان کليدی :بخش مراقبتهای ويژه نوزادان ( ،)NICUشيرهای خشک ،انتروباکتر کلوآکه ،حساسيت آنتي بيوتيكي.
* تهران ،مرکز تحقیقات میکروبشناسي مواد غذایي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران
Email :msoltandallal@gmail.com
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( )FDA Methodانجام شد .تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي سويههای جدا شده با روش استاندارد ديسک ديفيوژن بر اساس دستورالعمل
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مقدمه

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 1151

طغیانهاي متعدد در انتروباکتر کلوآکه بوده است ( 2و

انتروباکتر کلوآکه ( )Enterobacter cloacaeباسیلي

 .)8سایر منابع اندوژن و فاکتورهاي خطر طغیانهاي

گرم منفي ،متحرک و بدون اسپور است که از نظر

انتروباکتر کلوآکهآ مانند مصرف آنتيبیوتیکهاي

تاکسونومي در خانواده انتروباکتریاسیه طبقهبندي

وسیعالطیف مختلف ،دستگیرههاي درب ،پودرهاي

ميگردد (.)1

شیر خشک ،دستها ،سیفونها ،دماسنجهاي رکتال،

اعضاء جنس انتروباکتر همانند سایر انتروباکتریاسهها

مخازن آب مقطر و سایر وسایل ميباشند ( .)2در

ایجاد عفونتهاي بیمارستاني ميکنند و مسئول

مبحث مواد غذایي ،نوزادان و بچهها بهعنوان گروهي

عفونتهاي فرصتطلب در بیماران ضعیف شده و

از افراد در معرض خطر باال مورد توجه ميباشند زیرا

بستري در بیمارستان ميباشند ( .)2انتروباکتر کلوآکه

سیستم ایمني آنها ممکن است هنوز بهطور کامل

میکروارگانیسمي ساپروفیت در فلور نرمال سیستم
گوارشي انسان است که به فراواني از نمونههاي بالیني
ایزوله شده است .انتروباکتر کلوآکه مسئول  56تا 56

تکامل نیافته باشند ( 9و  .)11در غذا پاتوژنها
ميتوانند در دماي اتاق رشد نمایند از این رو دماهاي
باال که به ویژه در کشورهاي استوایي متداول ميباشند

( .)3پس از زایمان نوزادان در ابتدا داراي مجراي

بخشند (.)11

معدي -رودهاي استریل ميباشند ،با این وجود

مشاهده شده است که این ارگانیسمها ميتوانند در

کلونیزاسیون با میکروارگانیسمها به سرعت در

محیطهاي خشک از جمله شرایط موجود در پودرهاي

بیمارستان بهوسیله انتروباکتر رخ ميدهد .این

شیر خشک دوام آورند و در فرآوري مجدد به سرعت

کلونیزاسیون بهویژه تحت فشار آنتيبیوتیکي به

رشد ميکنند ( .)12در مطالعهاي اولیه روي وجود

فراواني منبع عفونتهاي اندوژن است .طغیان ناشي از

انتروباکتریاسیهها در پودرهاي شیر خشک گونههاي

عفونت اندوژن انتروباکتر کلوآکه در بخشهاي بالیني

انتروباکتر ایزوله شده است ( .)9انتروباکتر کلوآکه از

مختلف از جمله بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان

اعضاء انتروباکتریاسیه است که از شیرهاي خشک

( )NICUگزارش شده است ( 2و .)4

ایزوله شده است ( .)13میزان عفونتهاي بیمارستاني

انتروباکتر کلوآکه ميتواند ایجاد عفونت مجراي

ناشي از گونههاي انتروباکتر بهویژه انتروباکتر کلوآکه

ادراري ،سپسیس ،عفونت گردش خون ،پنوموني و

طي سالهاي گذشته در بسیاري از کشورها بهویژه در

دیسپالزي برونکوپولموناري در نوزادان بستري در
بیمارستان نماید ( 6 ،2و  .)5شیوع بیماريهاي
انتروباکتر کلوآکه بهعنوان پاتوژني فرصتطلب افزایش
یافته است زیرا سفالوسپورینهاي وسیعالطیف در
بالین بهطور وسیع استفاده ميشوند ( 2و  )5و استفاده
گسترده از بتاالکتامهاي وسیعالطیف ،آمینوگلیکوزیدها
یا فلوروکینولونها بهعنوان فاکتور خطري براي
http://bpums.ac.ir

کشورهاي در حال توسعه که شرایط زمینهاي بیشتري
براي بروز عفونت فراهم است در حال افزایش است.
عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان ناشي از این
باکتريها ممکن است سبب ایجاد مشکالت درماني
احتماالً بهدلیل آنکه برخي از این سویهها ميتوانند
بتاالکتامازهاي

مختلف

مانند

بتاالکتامازهاي

وسیعالطیف نظیر  ،SHV ،TEMو دیگر آنزیمها را
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درصد تمام عفونتهاي ناشي از جنس انتروباکتر است

ميتوانند رشد و تکثیر میکروارگانیسمها را تسریع

مردانه و همكاران

حساسيت آنتيبيوتيكي انتروباکتر کلوآکه جداشده از شيرهای خشک505 /

تولید نمایند ( 14و  .)16برخي سویههاي انتروباکتر

بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران بهمنظور بررسي

کلوآکه موجود در بیمارستان ميتوانند با شرایط

آلودگي میکروبي منتقل شدند .در آزمایشگاه همه

بیمارستاني خود را سازگار نموده و در این محیطها

نمونهها کدگذاري و اطالعات الزم را در

زنده بمانند (.)14

پرسشنامههاي تنظیم شده وارد شد سپس پس از

بهدلیل اهمیت انتروباکتر کلوآکه بهعنوان پاتوژني

ضدعفوني کامل درب ظرفهاي نمونههاي پودر شیر

فرصتطلب در ایجاد بیماريهاي مختلف در نوزادان

خشک با الکل  51درصد ،در شرایط کامالً استریل

بستري در بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان ()NICU

نمونهبرداري انجام شد.

بیمارستان بهعنوان افرادي که داراي فاکتورهاي خطرساز
زمینهاي ابتال به عفونت ناشي از این ارگانیسم ميباشند و

جداسازی و شناسايي باکتری

از سویي دیگر اهمیت بررسي منبع آلودگي نوزادان به این

به منظور جداسازي و شناسایي میکروارگانیسم از

ارگانیسم و یافتن منابع آلودگي ،هدف از این مطالعه

پروتکل استاندارد  15( )FDA Method( FDAو

جداسازي سویههاي انتروباکتر کلوآکه از شیرهاي خشک

 )15که شامل چهار مرحله اصلي است ،استفاده شد .بر

مصرفي نوزادان بستري در  NICUو تعیین پروفایل

اساس این پروتکل در مرحله اول یا مرحله

حساسیت آنتيبیوتیکي این ایزولهها است.

 ،Pre-enrichmentاز هر نمونه شیر خشک بهمیزان

مواد و روشها

 111 ،11 ،1گرم وزن نموده و بهترتیب به سه ارلن
حاوي  911 ،91 ،9میليلیتر آب مقطر ( )DWاستریل

طي این مطالعه مقطعي که از شهریور  1391تا مرداماه

همگن نمودن و حل شدن پودر شیر خشک ،در دماي

 1391طي مدت یک سال انجام شد ،تعداد  126نمونه

 35درجه سانتيگراد بهمدت  18تا  24ساعت انکوبه

پودر شیر خشک از بیمارستانهاي بزرگ آموزشي

گردید .پس از انکوباسیون ،در مرحله دوم یا مرحله

درماني تهران داراي بخش ( NICUبیمارستانهاي

 Enrichmentبه کمک پیپت استریل از هر ارلن 11

مرکز طبي کودکان ،مفید ،بهرامي ،شریعتي ،امام

میليلیتر نمونه برداشته و به سه ارلن حاوي 91

حسین) و از داروخانه همان بیمارستان و یا در مواردي

میليلیتر محیط مایع غني کننده انتروباکتریاسه

از داروخانههاي سطح شهر بهصورت تصادفي و از

(broth

)Enterobacteriaceae

برندهاي مختلف تجاري متداول مورد مصرف در

( )Scharlau Co. Spain( )EE brothاضافه گردید

بخش  NICUانتخاب شدند .براي هر نمونه

سپس نمونهها در دماي  35درجه سانتيگراد بهمدت

پرسشنامهاي تنظیم شده و کدگذاري گردید.

 18تا  24ساعت انکوبه گردیدند .در مرحله سوم یا

نمونهگیري پس از مشخص نمودن هدف مطالعه براي

مرحله  Selectionاز هر نمونه بر روي محیط ویولت

بخشهاي  NICUو داروخانههاي بیمارستان و کسب

رد بایل گلوکز آگار ((Violet Red )VRBG Agar

رضایت از هر یک از بخشهاي مذکور صورت

 )Bile Glucose Agarو مک کانکي آگار

گرفت .نمونهها به آزمایشگاه میکروبشناسي دانشکده

( )Scharlau Co. Spanishبهصورت خطي کشت

http://bpums.ac.ir

enrichment
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نمونهگيری

با دماي  46درجه سانتيگراد اضافه گردید و پس از

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 1151
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 duplicateانجام شد و پلیتها در دماي  35درجه

آناليز آماری

سانتيگراد بهمدت  18تا  24ساعت انکوبه شدند .در

نتایج حاصل از مطالعه به کمک نرمافزار SPSS

مرحله چهارم یا مرحله  Confirmationکلونيهاي

( )USA،Il ،Chicago،SPSS Incویرایش  19مورد

رشد نموده بر روي محیط  VRBG Agarبه کمک

تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.

آزمایشهاي

تشخیصي

میکروبشناسي

شامل

رنگآمیزي گرم ،کاتاالز ،اکسیداز و تولید پیگمان بر
روي

تریپتیک

محیط

سوي

جدول  )1الگوی حساسيت آنتيبيوتيكي سويههای انتروباکتر
کلوآکه جداشده از نمونههای شير خشک مصرفي نوزادان

آگار

بستری در NICU
N=2

(] )Tryptic Soy Agar [TSAدر دماي  26درجه

حساس

نيمه حساس

مقاوم

()%

()%

()%

-

)111( 2
-

بیوشیمیایي سیمون سیترات ،آگار آهن سه قندي

آموکسي سیلین ()A

-

آمپي سیلین ()AP

-

)111( 2

آزترونام ()ATM

)61(1

)61( 1

سفوتاکسیم ()CTX

-

)61(1

)61( 1

سفتازیدیم ()CAZ

)111( 2

-

-

ایمي پنم ()IMI

)111( 2

-

-

مروپنم ()MEM

)111( 2

-

-

مزلوسیلین ()MEZ

-

)61( 1

)61( 1

تیکارسیلین ()TC

)111( 2

-

-

موکسي فلوکساسین ()MFX

)111( 2

-

-

نالیدیکسیک اسید ()NA

)111( 2

-

-

با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن

استرپتومایسین ()S

-

)111( 2

-

جنتامایسین ()GM

)61( 1

)61( 1

-

( )Disk Diffusion Methodبر اساس پروتکل ارائه

آمیکاسین ()AK

-

)111( 2

-

شده توسط سازمان استاندارهاي بالیني و آزمایشگاهي

تتراسایکلین ()T

)111( 2

-

-

کلرامفنیکل ()C

)111( 2

-

-

( )18( )CLSI 2011و استفاده از دیسکهاي 25

لووفلوکساسین ()LEV

)111( 2

-

-

سیپروفلوکساسین ()CIP

)111( 2

-

-

سفپیم ()CPM

)111( 2

-

-

مینوسایکلین ()MN

-

)61(1

)61( 1

پي پراسیلین ()PRL

)111( 2

-

-

-

)111( 2

-

کاربني سیلین ()PY

)61(1

)61( 1

-

توبرامایسین ()TN

-

)111( 2

-

)61( 1

)61(1

-

-

)111( 2

-

)111( 2

-

-

( ،)TSIاندول ،حرکت ،تولید گاز  ،H2Sمتیل رد
( ،)MRووگس پروسکوئر ( ،)VPاوره ،لیزین
دکربوکسیالز ( ،)LDاورنیتین دکربوکسیالز ( )ODو
آرژنین دهیدروژناز ( )ADHو در صورت نیاز API

 20E Systemمورد تأیید نهایي قرار گرفتند.
آزمايش تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي

آنتيبیوتیک

(UK

Co.

)MAST

شامل

استرپتومایسین ،جنتامایسین ،آمیکاسین ،توبرامایسین،
تتراسایکلین،

مینوسایکلین،

کوتریموکسازول،

کلرامفنیکل ،کلیستین ،نالیدیکسیک اسید ،ایميپنم،

پيپراسیلین-تازوباکتام()PTZ

مروپنم ،آزترونام ،سفوتاکسیم ،سفتازیدیم ،سفپیم،

کوتریموکسازول ()TS

آمپيسیلین ،کاربنيسیلین ،پيپراسیلین ،پيپراسیلین-

تیگسیکلین ()TGC

تازوباکتام ،تیکارسیلین ،مزلوسیلین ،آموکسيسیلین،

کلیستین ()CO

سیپروفلوکساسین ،موکسيفلوکساسین ،لووفلوکساسین

يافتهها

و تیگسیکلین حساسیت آنتيبیوتیکي سویههاي جدا

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از  126نمونه پودر

شده انتروباکتر کلوآکه به داروهاي متدوال مؤثر بر علیه

شیر خشک مورد بررسي که در بخش  NICUمورد

باکتريهاي گرم منفي مورد مطالعه قرار گرفت.
http://bpums.ac.ir
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استفاده قرار ميگیرند  2نمونه ( 1/5درصد) از نظر

گوناگوني روي آلودگي پودرهاي شیر خشک مورد

آلودگي به باکتري انتروباکتر کلوآکه مثبت بودند .دادههاي

استفاده جهت تغذیه نوزادان انجام گرفته است و

آزمایش تعیین حساسیت آنتيبیوتیک نشان داد که تمام

باکتريهاي خانواده انتروباکتریاسیه از جمله انتروباکتر

سویههاي ایزوله شده به بیشتر آنتي بیوتیکهاي مؤثر بر

کلوآکه را با درصدهاي متفاوتي گزارش شده است (9

روي باکتريهاي گرم منفي در بالین حساس ميباشند.

و  .)22بیشتر بررسيها در کشورهاي صنعتي صورت

با این وجود تمام سویههاي انتروباکتر کلوآکه جداشده به

گرفته است و در کشورهاي در حال توسعه از جمله

آنتيبیوتیک آموکسيسیلین مقاوم بودند و نسبت به

کشور ما مطالعات بسیار محدود ميباشند .در کشور ما

آنتيبیوتیکهاي آمپيسیلین ،آمیکاسین ،استرپتومایسین،

این مطالعه از اولین بررسيهایي است که در زمینه

پیپراسیلین -تازوباکتام ،توبرامایسین و تیگسیکلین نیمه

آلودگيهاي شیر خشک با حجم باالي نمونه انجام

حساس بودند (جدول .)1

شده است .یافتههاي آزمایش تعیین حساسیت
آنتيبیوتیکي نشان داد که سویههاي جداشده به بیشتر

بحث

آنتيبیوتیکهاي مورد استفاده در بالین از جمله

است و در طبیعت در همه جا پراکنده است .این

سیپروفلوکساسین ،سفپیم ،ایميپنم و مروپنم حساس

باکتري معموالً از انسانها ،گیاهان ،حشرات ،آب،

ميباشند ،اما حساسیت ایزولهها به برخي از

خاک و فاضالب ایزوله شده است .انتروباکتر کلوآکه

آنتيبیوتیکها از جمله آمیکاسین ،آمپيسیلین،

ارگانیسمي فرصتطلب است که سبب ایجاد

استرپتومایسین و توبرامایسین کاهش یافته است و به

عفونتهاي بیمارستاني در افراد مختلف بهویژه

آنتيبیوتیکهایي مانند آموکسيسیلین کامالً مقاوم

نوزادان نارس ،نوزادان داراي نقص سیستم ایمني و

ميباشند .این یافتهها امیدبخش است اما باید توجه

همچنین بیماران داراي نقص سیستم ایمني در تمام

داشت که انتروباکتر کلوآکه ارگانیسمي است که داراي

گروههاي سني ميگردد ( 19و  .)21همچنین این

کپسول پليساکاریدي بوده و شرایط محیطي نامناسب

ارگانیسم بهعنوان یک پاتوژن در گیاهان مختلف از

از جمله خشکي و برخي غلظتهاي ضدعفوني

جمله ذرت ،نارگیل ،سیب و سایر محصوالت غذایي

کنندهها را تحمل مينماید و با مهیا شدن شرایط رشد

ایجاد بیماري مينماید .طیف وسیعي از محصوالت

شروع به رشد و تکثیر ميکند .از آنجایي که بر روي

ممکن است طي فصل رشد به این باکتري آلوده شوند

ارگانیسمهاي محیطي مطالعات اندکي در خصوص

و ارگانیسم ميتواند در ذخایر این منابع غذایي زنده

حساسیت آنتيبیوتیکي آنها انجام ميگیرد اما این

بماند (.)21

موضوع واضح است که الگوهاي حساسیت

در نتایج حاصل از تحقیق کنوني  1/5درصد پودرهاي

آنتيبیوتیکي سویههاي جدا شونده از نمونههاي بالیني

شیر خشک مصرفي نوزادان به باکتري انتروباکتر

با نمونههاي محیطي ممکن است بسیار متفاوت باشد

کلوآکه آلوده بودند .در نقاط مختلف جهان مانند

زیرا سویههاي جداشونده از نمونههاي بالیني در محیط

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بررسيهاي

بیمارستان در برخورد با آنتيبیوتیکهاي مصرفي
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توسط بیماران قرار دارند و به سرعت سعي در بروز

یا با تماس مستقیم یا محصوالت غذایي با منشاء

مقاومت در برابر این آنتيبیوتیکها را دارند از سویي

حیواني به انسانها منتقل شوند ( 23و .)24

دیگر در محیط بیمارستان انواعي از ارگانیسمهاي

ارگانیسمهاي فرصتطلب مختلف از شیرهاي خشک

مختلف مقاوم به طیفي از داروها یکجا جمع هستند و

نوزادان ایزوله شده است و برخي از باکتريها نظیر

فاکتورهاي ژنتیکي کد کننده انتقال آنتيبیوتیکي به

انتروباکتر ساکازاکي در این گروه سني بالقوه بیماريزا

آساني بین این ارگانیسمها منتقل ميگردند و بسیاري

بوده و شیرهاي خشک مصرفي باید فاقد این ارگانیسم

از از ارگانیسمهاي حساس به سرعت مقاوم ميشوند.

باشند از سوي دیگر چون نوزادان بستري در بخش

در صورتي که سویههاي محیطي بهدلیل آنکه کمتر در

مراقبتهاي ویژه داراي ضعف سیستم ایمني هستند

تقابل با آنتيبیوتیکها قرار دارند معموالً به بسیاري از

ارگانیسمهاي فرصتطلب موجود در  PIFنیز

آنتيبیوتیکها حساس هستند.

ميتوانند در این افراد ایجاد بیماري نمایند (.)26-28

در غذاي حیوانات جهت ترغیب و تحریک رشد از

از این رو بررسيهاي گسترده بر روي نمونههاي شیر

آنتيبیوتیکهاي گوناگون به فراواني استفاده ميشود

خشک مصرفي نوزادان بهویژه در بخش  NICUکه

زیرا آنتيبیوتیکها هم باعث افزایش جذب غذا در

نوزادان بستري در این بخش معموالً داراي فاکتورهاي

روده حیوانات و هم سبب کاهش حساسیت حیوانات

خطر گوناگون (ضعف ایمني ،کاهش وزن ،تولد پیش

به عفونتهاي باکتریایي ميگردند .نگراني بزرگ آن

از موعد ،بیماريهاي زمینهاي تضعیفکننده سیستم

است که این عوامل ضدمیکروبي مشابه در انسان

ایمني) ميباشند ،از نظر ارگانیسمهاي پاتوژن

جهت درمان بیماريهاي بالیني استفاده ميشود.

فرصتطلب داراي اهمیت زیادي است و ميتواند

همچنین در نتیجه گسترش استفاده از این عوامل

بهعنوان موضوعي مهم در دستور کار بررسيکنندگان

ضدمیکروبي ،باکتريها با توجه به سازگاري تکاملي،

آلودگيهاي پودرهاي شیر خشک و همچنین دیگر

روشهایي را براي خنثي نمودن اثر آنتيبیوتیک بهکار

مواد غذایي قرار گیرد.

ميبندند ،از این رو آلودگي غذا با باکتريهاي مقاوم
و باکتريهاي مقاوم به آنتيبیوتیک بهطور قوي درمان

انتروباکتر کلوآکه بهعنوان عضوي از خانواده

عفونتهاي باکتریایي را در انسان با مشکل مواجه

انتروباکتریاسیه از جمله پاتوژنهاي فرصتطلب هستند

مينمایند ( .)23مستندات علمي زیادي وجود دارد که

که بهعنوان یک باکتري ساکن در محیطهاي بیمارستاني

ارگانیسمهاي مقاوم ميتوانند با زنجیره غذایي به

بخش عمدهاي از بیماريهاي اکتسابي از بیمارستان را

انسانها منتقل گردند .شواهدي وجود دارد که استفاده

سبب ميشوند .این ارگانیسمها بهدلیل دارا بودن

متداول از آنتيبیوتیکها در حیوانات جهت درمان

فاکتورهاي

مقاومتهاي

بیماريها یا افزایش رشد آنها منجر به مقاومت

آنتيبیوتیکي به چندین دارو ،خطر بالقوه در عفونتهاي

آنتيبیوتیکي در باکتريها ميشود .این ارگانیسمهاي

بیمارستاني محسوب ميشوند .از سوي دیگر اضافه

مقاوم به آنتيبیوتیک ميتوانند انسانها را آلوده نموده

نمودن عوامل ضد میکروبي به غذاي حیوانات جهت

http://bpums.ac.ir
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ترغیب و تحریک رشد و افزایش فرآوردههاي حیواني

در کنترل عفونت در  NICUنقش داشته باشند .بررسي

و سودهاي اقتصادي باالتر ،خطر بروز مقاومت دارویي

آلودگيها (مثالً در لولههاي مورد استفاده براي تغذیه

را افزایش ميدهد .آگاهي از گونههاي انتروباکتر کلوآکه

نوزادان) ،حذف رقابتي جهت کنترل یا پیشگیري از

تولیدکننده  ESBLو مقاوم به چندین دارو در صنعت

رشد ارگانیسم ،بررسي کارآیي ضدعفونيکنندهها،

لبنیات داراي اهمیت فراواني است ،زیرا در صورت

ارزیابي روشهاي مرتبط با تهیه و تغذیه نوزادان با شیر

عدم کنترل ارگانیسمهاي تولیدکننده  ESBLممکن

خشک در بیمارستانها و در خانه همه در کنترل عفونت

است این باکتريها از طریق شیر ،پودرهاي شیر خشک

نقش دارند .بررسي بخشهاي نوزادان ،بخشهاي

و محصوالت آن به جامعه انساني منتقل گردند .از

مراقبت ویژه نوزادان و محیطهاي فرآوري غذا از نظر

آنجایي که نمونههاي شیر خشک غیر استریل ميباشند

وجود انتروباکتر کلوآکه و ارزیابي روشهاي بهداشتي

و آلودگي ميتواند طي تولید شیر و یا آمادهسازي آن به

در بیمارستانها و خانه که ممکن است در عفونتهاي

انتروباکتریاسیه رخ دهد ضروري است که نمونههاي

نوزادي دخالت داشته باشند ،ميتوانند در تدوین

شیر خشک نوزادان بر اساس اصول کارخانه و در

برنامههاي پیشگیريکننده در حذف عفونت ارزشمند

شرایط آسپتیک تهیه شوند .دو مسیر اصلي که از آن

باشند .آلودگي غذاهاي نوزادان را فقط ميتوان با

طریق انتروباکتر کلوآکه ميتواند وارد شیرهاي خشک

نظارت بر نقاط کنترل اصلي و به کار بردن عملکردهاي

شود شامل ( )1آلودگي اولیه از طریق ترکیبات آلوده

مناسب طي فرآوري کاهش داد یا جلوگیري نمود و این

اضافه شونده به شیر خشک پس از خشک نمودن یا از

مهم نیازمند گنجاندن اصول بررسي آلودگيهاي

محیط فرآوري پس از خشک نمودن و قبل از

شیرهاي خشک مصرفي نوزادان از نظر این پاتوژنهاي

بستهبندي ،و ( )2با آلودگي خارجي محصول طي آماده

فرصتطلب در دستور کار ارگانهاي کنترلکننده

سازي دوباره در خانه یا محیط بیمارستان (مثالً از طریق

آلودگيهاي شیر خشک است.

اثاثیه که به خوبي تمیز نشدهاند) هستند .از این رو
جلوگیري از ورود ارگانیسم از هر کدام از این مسیرها
ميتوانند در کنترل عفونت مؤثر باشد .از سویي دیگر
استفاده از روشهاي شناسایي استاندارد شده و نیز

از پرسنل آزمایشگاه میکروبشناسي دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکي تهران بهدلیل همکاريهاي
بيدریغشان نهایت سپاسگزاري را داریم.
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Abstract
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Background: Enterobacter cloacae is a rod-shaped, gram-negative bacillus, from the family of
Enterobacteriaceae. It is an opportunistic pathogen and causes disease in plants and humans (premature
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and immunocompromised persons of all age groups). The goal of this study was to isolate and determine
antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter cloacae strains isolated from consumed powdered
infant formula (PIF) milk in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) ward.
Material and Methods: In this cross-sectional study, a total of 125 consumed powdered infant formula
milk in NICU ward were surveyed. Isolation and Identification of microorganisms was carried out
according to FDA method. Antimicrobial susceptibility test was performed using the standard disc
diffusion method based on CLSI (2011) recommendations.
Results: Enterobacter cloacae was isolated from 2 (1.6%) of 125 PIF milk samples. The results showed
that isolated strains are sensitive to most antibiotics. All isolates were resistant to amoxicillin.
Conclusion: Since the infant formula (PIF) samples are unsterile products and contamination could occure
during different steps, it is imperative to prepare the infant formula milk foods according to the
manufacturer’s instruction and in an aseptic condition. Contamination of PIF only could be reduced or
prevented by monitoring the critical control points and taking appropriate action during the processing.

Keywords: Neonatal Intensive Care Unit (NICU), powdered infant formula milk, Enterobacter cloacae,
antimicrobial susceptibility.
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