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 يها هيسو يکيوتيب يآنت تيحساس ليپروفا نييتع و يجداساز

 در يمصرف خشک يرهايش از شده جدا کلوآکه انتروباکتر

 نوزادان ژه وي هاي مراقبت بخش
 

 4 پور یطاهر مهرناز ،* 1 و 2 دالل سلطان یمحمدمهد ،1 مردانه جالل

 

 رازيش يپزشك علوم دانشگاه ،ینماز نمارستايب ،یالبرز استاد ينيبال يشناس كروبيم قاتيتحق مرکز1
 تهران پزشكي علوم دانشگاه ،ييغذا مواد يشناس كروبيم قاتيتحق مرکز2

 تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده پاتوبيولوژی، گروه ،يشناس یباکتر بخش1
 اراک قاتيتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه 4

 

 (5/4/52 قاله:م پذيرش -14/2/52 مقاله: دريافت)

 

 چكيده
 يپاتوژن سم،يارگان نيا است. اسهيانتروباکتر خانواده از یعضو و متحرک ،يمنف گرم يليباس کلوآکه انتروباکتر یباکتر :زمينه

 یها گروه تمام در و نارس نوزادان و يمنيا ستميس نقص یدارا افراد ژهيو به ها انسان و اهانيگ در و شود يم محسوب مهم و طلب فرصت

 در یبستر نوزادان يمصرف خشک یرهايش از کلوآکه انتروباکتر یها هيسو یجداساز مطالعه نيا از هدف .دينما يم یماريب جاديا يسن

NICU است. بوده ها زولهيا نيا يكيوتيب يآنت تيحساس یالگو نييتع و 

 نوزادان ژهيو یها مراقبت بخش در نوزادان هيتغذ جهت که خشک ريش پودر نمونه 125 تعداد يمقطع مطالعه نيا در :ها روش و مواد

(NICU) استاندارد اساس بر سميكروارگانيم ييشناسا و یجداساز اند. گرفته قرار بررسي مورد ،شود يم استفاده ها مارستانيب FDA 

(FDA Method) دستورالعمل اساس بر وژنيفيد سکيد استاندارد روش با شده جدا یها هيسو يكيوتيب يآنت تيحساس نييتع شد. انجام 

  رفت.يپذ صورت (CLSI 2011) يشگاهيآزما و ينيبال یاستاندارها سازمان یشنهاديپ

 انتروباکتر به يآلودگ نظر از (درصد 6/1) نمونه 2 يبررس مورد خشک ريش پودر نمونه 125 از داد نشان بررسي اين جينتا ها: يافته

 کيوتيب يآنت به همه اما بودند، حساس نيبال در استفاده مورد یها کيوتيب يآنت ربيشت به شده زولهيا یها هيسو بودند. مثبت کلوآکه

  .بودند مقاوم نيليس يآموکس

 یفرآور مختلف مراحل يط تواند يم اسهيانتروباکتر به يآلودگ و باشند يم لياستر ريغ (PIF) خشک ريش یها نمونه که ييآنجا از :گيری نتيجه

 نوزادان یغذاها يآلودگ شوند. هيته کيآسپت طيشرا در و کارخانه اصول اساس بر نوزادان خشک ريش یها نهنمو که است یضرور ،دهد رخ آن

   .نمود یريجلوگ اي داد کاهش یفرآور يط مناسب یعملكردها بردن کار به و ياصل کنترل نقاط بر نظارت با توان يم تنها را

 .يكيوتيب يآنت تيحساس کلوآکه، انتروباکتر خشک، یرهايش (،NICU) نوزادان ژهيو یها مراقبت بخش کليدی: واژگان

ISMJ 2014;17(5): 907-915 
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 مقدمه

 يلیباس (Enterobacter cloacae) کلوآکه انتروباکتر

 نظر از که است اسپور بدون و متحرک ،يمنف گرم

 يبند طبقه هیاسیانتروباکتر خانواده در يتاکسونوم

 (.1) گردد يم

 ها اسهیانتروباکتر ریسا همانند انتروباکتر جنس اعضاء

 مسئول و کنند يم يمارستانیب يها عفونت جادیا

 و شده فیضع مارانیب در طلب فرصت يها عفونت

 کلوآکه انتروباکتر (.2) باشند يم مارستانیب در يبستر

 ستمیس نرمال فلور در تیساپروف يسمیکروارگانیم

 ينیبال يها نمونه از يفراوان به که است انسان يگوارش

 56 تا 56 مسئول کلوآکه تروباکتران است. شده زولهیا

 است انتروباکتر جنس از يناش يها عفونت تمام درصد

 يمجرا يدارا ابتدا در نوزادان مانیزا از پس (.3)

 وجود نیا با ،باشند يم لیاستر يا روده -يمعد

 در سرعت به ها سمیکروارگانیم با ونیزاسیکلون

 نیا .دهد يم رخ انتروباکتر لهیوس به مارستانیب

 به يکیوتیب يآنت فشار تحت ژهیو به ونیزاسیکلون

 از يناش انیطغ است. اندوژن يها عفونت منبع يفراوان

 ينیبال يها بخش در کلوآکه انتروباکتر اندوژن عفونت

 نوزادان ژهیو يها مراقبت بخش جمله از مختلف

(NICU) (.4 و 2) است شده گزارش 

 يرامج عفونت جادیا تواند يم کلوآکه انتروباکتر

 و يپنومون خون، گردش عفونت س،یسپس ،يادرار

 در يبستر نوزادان در يبرونکوپولمونار يسپالزید

 يها يماریب وعیش (.5 و 6 ،2) دینما مارستانیب

 شیافزا طلب فرصت يپاتوژن عنوان به کلوآکه انتروباکتر

 در فیالط عیوس يها نیسفالوسپور رایز است یافته

 استفاده و (5 و 2) شوند يم استفاده عیوس طور به بالین

 دهایکوزینوگلیآم ف،یالط عیوس يها بتاالکتام از گسترده

 يبرا يخطر فاکتور عنوان به ها نولونیفلوروک ای

 و 2) است بوده کلوآکه انتروباکتر در متعدد يها انیطغ

 يها انیطغ خطر يفاکتورها و اندوژن منابع ریسا (.8

 يها کیوتیب يآنت مصرف مانند آ کلوآکه انتروباکتر

 يپودرها درب، يها رهیدستگ مختلف، فیالط عیوس

 رکتال، يها دماسنج ها، فونیس ها، دست خشک، ریش

 در (.2) باشند يم لیوسا ریسا و مقطر آب مخازن

 يگروه عنوان به ها بچه و نوزادان ،یيغذا مواد مبحث

 رایز باشند يم توجه مورد باال خطر معرض در افراد از

 کامل طور به هنوز است ممکن ها آن يمنیا ستمیس

 ها پاتوژن غذا در (.11 و 9) باشند افتهین تکامل

 يدماها رو نیا از ندینما رشد اتاق يدما در توانند يم

 باشند يم متداول یياستوا يکشورها در ویژه به که باال

 عیتسر را ها سمیکروارگانیم ریتکث و رشد توانند يم

  .(11) بخشند

 در توانند يم ها سمیارگان نیا که است شده مشاهده

 يپودرها در موجود طیشرا جمله از خشک يها طیمح

 سرعت به مجدد يفرآور در و آورند دوام خشک ریش

 وجود يرو هیاول اي مطالعه در (.12) کنند يم رشد

 يها گونه خشک ریش يپودرها در ها هیاسیانتروباکتر

 از لوآکهک انتروباکتر (.9) است شده زولهیا انتروباکتر

 خشک يرهایش از که است هیاسیانتروباکتر اعضاء

 يمارستانیب يها عفونت زانیم (.13) است شده زولهیا

 کلوآکه انتروباکتر ژهیو به انتروباکتر يها گونه از يناش

 در ژهیو به کشورها از ياریبس در گذشته يها سال يط

 يشتریب يا نهیزم طیشرا که توسعه حال در يکشورها

 است. شیافزا حال در است فراهم عفونت زبرو يبرا

 نیا از يناش مارستانیب از ياکتساب يها عفونت

 يدرمان مشکالت جادیا سبب است ممکن ها يباکتر

 توانند يم ها هیسو نیا از يبرخ آنکه لیدل به احتماالً

 يبتاالکتامازها مانند مختلف يبتاالکتامازها

 را ها میآنز گرید و ،TEM، SHV رینظ فیالط عیوس
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 انتروباکتر يها هیسو يبرخ (.16 و 14) ندینما دیتول

 طیشرا با توانند يم مارستانیب در موجود کلوآکه

 ها طیمح نیا در و نموده سازگار را خود يمارستانیب

 (.14) بمانند زنده

 يپاتوژن عنوان به کلوآکه انتروباکتر تیاهم لیدل به

 اداننوز در مختلف يها يماریب جادیا در طلب فرصت

 (NICU) نوزادان ژهیو يها مراقبت بخش در يبستر

 خطرساز يفاکتورها يدارا که يافراد عنوان به مارستانیب

 و باشند يم سمیارگان نیا از يناش عفونت به ابتال يا نهیزم

 نیا به نوزادان يآلودگ منبع يبررس تیاهم گرید یيسو از

 همطالع نیا از هدف ،يآلودگ منابع افتنی و سمیارگان

 خشک يرهایش از کلوآکه انتروباکتر يها هیسو يجداساز

 لیپروفا نییتع و NICU در يبستر نوزادان يمصرف

 است. ها زولهیا نیا يکیوتیب يآنت تیحساس
 

 ها روش و مواد
 

 یريگ نمونه

 مرداماه تا 1391 وریشهر از که يمقطع مطالعه نیا يط

 نمونه 126 تعداد شد، انجام سال کی مدت يط 1391

 يآموزش بزرگ يها مارستانیب از خشک ریش ودرپ

 يها مارستانیب) NICU بخش يدارا تهران يدرمان

 امام ،يعتیشر ،يبهرام د،یمف کودکان، يطب مرکز

 يموارد در ای و مارستانیب همان داروخانه از و ن(یحس

 از و يتصادف صورت به شهر سطح يها داروخانه از

 در رفمص مورد متداول يتجار مختلف يبرندها

 نمونه هر يبرا شدند. انتخاب NICU بخش

  د.یگرد يکدگذار و شده میتنظ اي پرسشنامه

 يبرا مطالعه هدف نمودن مشخص از پس يریگ نمونه

 کسب و مارستانیب يها داروخانه و NICU يها بخش

 صورت مذکور يها بخش از کی هر از تیرضا

 دانشکده يشناس کروبیم شگاهیآزما به ها نمونه گرفت.

 يبررس منظور به تهران يپزشک علوم دانشگاه بهداشت

 همه شگاهیآزما در شدند. منتقل يکروبیم يآلودگ

 در را الزم اطالعات و يکدگذار ها نمونه

 از پس سپس شد وارد شده میتنظ يها پرسشنامه

 ریش پودر يها نمونه يها ظرف درب کامل يضدعفون

 لیاستر کامالً طیشرا در درصد، 51 الکل با خشک

 .شد انجام يبردار نمونه

 

 یباکتر ييشناسا و یجداساز

 از سمیکروارگانیم یيشناسا و يجداساز منظور  به

 و FDA (FDA Method) (15 استاندارد پروتکل

 بر شد. استفاده است، ياصل مرحله چهار شامل که (15

 مرحله ای اول مرحله در پروتکل نیا اساس

Pre-enrichment، زانیم به کخش ریش نمونه هر از 

 ارلن سه به بیترت به و نموده وزن گرم 111 ،11 ،1

 لیاستر (DW) مقطر آب تریل يلیم 911 ،91 ،9 يحاو

 از پس و دیگرد اضافه گراد يسانت درجه 46 يدما با

 يدما در خشک، ریش پودر شدن حل و نمودن همگن

 انکوبه ساعت 24 تا 18 مدت به گراد يسانت درجه 35

 مرحله ای دوم مرحله در ون،یوباسانک از پس د.یگرد

Enrichment 11 ارلن هر از لیاستر پتیپ کمک به 

 91 يحاو ارلن سه به و برداشته نمونه تریل يلیم

 اسهیانتروباکتر کننده يغن عیما طیمح تریل يلیم

(Enterobacteriaceae enrichment broth)  

(EE broth) (Scharlau Co. Spain) دیگرد اضافه 

 مدت به گراد يسانت درجه 35 يدما در ها هنمون سپس

 ای سوم مرحله در دند.یگرد انکوبه ساعت 24 تا 18

 ولتیو طیمح يرو بر نمونه هر از Selection مرحله

 Violet Red(VRBG Agar)) آگار گلوکز لیبا رد

Bile Glucose Agar) آگار يکانک مک و 

(Scharlau Co. Spanish) کشت يخط صورت به 
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duplicate درجه 35 يدما در ها تیپل و شد انجام 

 در شدند. انکوبه ساعت 24 تا 18 مدت به گراد يسانت

 يها يکلون Confirmation مرحله ای چهارم مرحله

 کمک به VRBG Agar طیمح يرو بر نموده رشد

 شامل يشناس کروبیم يصیتشخ هاي آزمایش

 بر گمانیپ دیتول و دازیاکس کاتاالز، گرم، يزیآم رنگ

  آگار يسو کیپتیتر طیمح يرو

(Tryptic Soy Agar [TSA]) درجه 26 يدما در 

 هاي آزمایش و ساعت 52 مدت به گراد يسانت

 يقند سه آهن آگار ترات،یس مونیس یيایمیوشیب

(TSI،) ،گاز دیتول حرکت، اندول H2S، رد لیمت 

(MR،) پروسکوئر ووگس (VP،) ،نیزیل اوره 

 و (OD) الزیربوکسدک نیتیاورن (،LD) الزیدکربوکس

 APIازین صورت در و (ADH) دروژنازیده نیآرژن

20E System گرفتند. قرار یينها دییأت مورد 
 

 يكيوتيب يآنت تيحساس نييتع آزمايش

  وژنیفید سکید استاندارد روش از استفاده با

(Disk Diffusion Method) ارائه پروتکل اساس بر 

 يشگاهیآزما و ينیبال ياستاندارها سازمان توسط شده

(CLSI 2011) (18) 25 يها سکید از استفاده و 

 شامل (MAST Co. UK) کیوتیب يآنت

 ن،یسیتوبراما ن،یکاسیآم ن،یسیجنتاما ن،یسیاسترپتوما

 موکسازول،یکوتر ن،یکلینوسایم ن،یکلیتتراسا

 پنم، يمیا ،دیاس کیکسیدینال ،نیستیکل کل،یکلرامفن

 م،یسفپ م،یدیتازسف م،یسفوتاکس آزترونام، مروپنم،

-نیلیپراس يپ ن،یلیپراس يپ ن،یلیس يکاربن ن،یلیس يآمپ

 ن،یلیس يآموکس ن،یلیمزلوس ن،یلیکارسیت تازوباکتام،

 نیلووفلوکساس ،نیفلوکساس يموکس ن،یپروفلوکساسیس

 جدا يها هیسو يکیوتیب يآنت تیحساسن یکلیگسیو ت

 هیلع بر ثرؤم متدوال يداروها به کهآکلو انتروباکتر شده

  گرفت. قرار مطالعه مورد يمنف گرم يها يباکتر

 یآمار زيآنال

  SPSS افزار نرم کمک به مطالعه از حاصل نتایج

(SPSS Inc،Chicago، Il،USA) مورد 19 ویرایش 

 گرفت. قرار آماري تحلیل و تجزیه
 

 انتروباکتر های يهسو بيوتيكي آنتي حساسيت الگوی (1 جدول

 نوزادان مصرفي خشک شير یها نمونه از جداشده کهآکلو

 NICU در بستری

2=N 

 بيوتيک آنتي
 حساس

)%( 

 حساس نيمه

)%( 

 مقاوم

)%( 

 2 (111) - - (A) سیلین آموکسي

 - 2 (111) - (AP) سیلین آمپي

 - 1(61) 1 (61) (ATM) آزترونام

 1(61) 1 (61) - (CTX) سفوتاکسیم

 - - 2 (111) (CAZ) سفتازیدیم

 - - 2 (111) (IMI) پنم ایمي

 - - 2 (111) (MEM) مروپنم

 1 (61) 1 (61) - (MEZ) مزلوسیلین

 - - 2 (111) (TC) تیکارسیلین

 - - 2 (111) (MFX) فلوکساسین موکسي

 - - 2 (111) (NA) اسید نالیدیکسیک

 - 2 (111) - (S) استرپتومایسین

 - 1 (61) 1 (61) (GM) جنتامایسین

 - 2 (111) - (AK) آمیکاسین

 - - 2 (111) (T) تتراسایکلین

 - - 2 (111) (C) کلرامفنیکل

 - - 2 (111) (LEV) لووفلوکساسین

 - - 2 (111) (CIP) سیپروفلوکساسین

 - - 2 (111) (CPM) سفپیم

 1(61) 1 (61) - (MN) مینوسایکلین

 - - 2 (111) (PRL) پراسیلین پي

 - 2 (111) - (PTZ) تازوباکتام-پراسیلین پي

 - 1(61) 1 (61) (PY) سیلین کاربني

 - 2 (111) - (TN) توبرامایسین

 - 1 (61) 1(61) (TS) کوتریموکسازول

 - 2 (111) - (TGC) تیگسیکلین

 - - 2 (111) (CO) کلیستین

 

 ها يافته
 پودر نمونه 126 از داد نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا

 وردم NICU بخش در که يبررس مورد خشک ریش
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 نظر از (درصد 5/1) نمونه 2 گیرند يم قرار استفاده

 يها داده بودند. مثبت کلوآکه انتروباکتر يباکتر به يآلودگ

 تمام که داد نشان کیوتیب يآنت تیحساس نییتع آزمایش

 بر ثرؤم يها کیوتیب يآنت بیشتر به شده زولهیا يها هیسو

  .باشند يم حساس نیبال در يمنف گرم يها يباکتر يرو

 به جداشده کلوآکه انتروباکتر يها هیسو تمام وجود نیا با

 به نسبت و بودند مقاوم نیلیس يآموکس کیوتیب يآنت

 ن،یسیاسترپتوما ن،یکاسیآم ن،یلیس يآمپ يها کیوتیب يآنت

 مهین نیکلیگسیت و نیسیتوبراما تازوباکتام، -نیلیپراسیپ

  (.1 )جدول بودند حساس
 

 حثب
 هیاسیانتروباکتر خانواده از يضوع کلوآکه انتروباکتر

 نیا است. پراکنده جا همه در عتیطب در و است

 آب، حشرات، اهان،یگ ها، انسان از معموالً يباکتر

 کلوآکه انتروباکتر است. شده زولهیا فاضالب و خاک

 جادیا سبب که است طلب فرصت يسمیارگان

 ژهیو به مختلف افراد در يمارستانیب يها عفونت

 و يمنیا ستمیس نقص يدارا نوزادان ارس،ن نوزادان

 تمام در يمنیا ستمیس نقص يدارا مارانیب نیهمچن

 نیا نیهمچن (.21 و 19) گردد يم يسن يها گروه

 از مختلف اهانیگ در پاتوژن کی عنوان به سمیارگان

 یيغذا محصوالت ریسا و بیس ل،ینارگ ذرت، جمله

 تمحصوال از يعیوس فیط .دینما يم يماریب جادیا

 شوند آلوده يباکتر نیا به رشد فصل يط است ممکن

 زنده یيغذا منابع نیا ریذخا در تواند يم سمیارگان و

 .(21) بماند

 يپودرها درصد 5/1 کنوني قیتحق از حاصل جینتا در

 انتروباکتر يباکتر به نوزادان يمصرف خشک ریش

 مانند جهان مختلف نقاط در بودند. آلوده کلوآکه

 هاي بررسي توسعه حال در و افتهی  هتوسع يکشورها

 مورد خشک ریش يپودرها يآلودگ يرو گوناگوني

 و است گرفته انجام نوزادان هیتغذ جهت استفاده

 انتروباکتر جمله از هیاسیانتروباکتر خانواده يها يباکتر

 9) است شده گزارش يمتفاوت يدرصدها با را کلوآکه

 صورت يصنعت يکشورها در ها يبررس بیشتر (.22و 

 جمله از توسعه حال در يکشورها در و است گرفته

 ما کشور در .باشند يم محدود اریبس مطالعات ما کشور

 نهیزم در که است هایي بررسي نیاول از مطالعه نیا

 انجام نمونه يباال حجم با خشک ریش يها يآلودگ

 تیحساس نییتع آزمایش هاي یافته است. شده

 بیشتر به جداشده يها هیوس که داد نشان يکیوتیب يآنت

 جمله از نیبال در استفاده مورد يها کیوتیب يآنت

 م،یدیسفتاز کل،یکلرامفن ن،یکلیتتراسا

 حساس مروپنم و پنم يمیا م،یسفپ ن،یپروفلوکساسیس

 از يبرخ به ها زولهیا تیحساس اما ،باشند يم

 ن،یلیس يآمپ ن،یکاسیآم جمله از ها کیوتیب يآنت

 به و است افتهی کاهش نیسیوبرامات و نیسیاسترپتوما

 مقاوم کامالً نیلیس يآموکس مانند یيها کیوتیب يآنت

 توجه دیبا اما است دبخشیام ها یافته این .باشند يم

 يدارا که است يسمیارگان کلوآکه انتروباکتر که داشت

 نامناسب يطیمح طیشرا و بوده يدیساکار يپل کپسول

 يفونضدع يها غلظت يبرخ و يخشک جمله از

 رشد طیشرا شدن ایمه با و دینما يم تحمل را ها کننده

 يرو بر که یيآنجا از .کند يم ریتکث و رشد به شروع

 خصوص در ياندک مطالعات يطیمح يها سمیارگان

 نیا اما ردیگ يم انجام ها آن يکیوتیب ينتآ تیحساس

 تیحساس يوهاالگ که است واضح موضوع

 ينیبال يها نمونه از شونده جدا يها هیسو يکیوتیب ينتآ

 باشد متفاوت اریبس است ممکن يطیمح يها نمونه با

 طیمح در ينیبال يها نمونه از جداشونده يها هیسو رایز

 يمصرف يها کیوتیب يآنت با برخورد در مارستانیب
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 بروز در يسع سرعت به و ندارد قرار مارانیب توسط

 یيوس زا ندردا را ها کیوتیب ينتآ نیا برابر رد مقاومت

 يها سمیارگان از يانواع مارستانیب طیمح در گرید

 و ندهست جمع کجای وهاردا زا يفیط به مقاوم مختلف

 هب يکیتویب يآنت انتقال کننده کد يکیژنت يفاکتورها

 ياریبس و گردند يم قلتمن ها سمیارگان نیا نیب يآسان

  .شوند يم مقاوم سرعت به حساس يها سمیارگان از از

 در کمتر آنکه لیدل به يطیمح يها هیسو که يصورت در

 از ياریبس به معموالً دارند قرار ها کیوتیب يآنت با تقابل

 هستند. حساس ها کیوتیب يآنت

 از رشد کیتحر و بیترغ جهت واناتیح يغذا در

 شود يم استفاده يفراوان به گوناگون يها کیوتیب يآنت

 در غذا جذب شیافزا باعث هم ها کیوتیب يآنت رایز

 واناتیح تیحساس کاهش سبب هم و واناتیح روده

 آن بزرگ ينگران .گردند يم یيایباکتر يها عفونت به

 انسان در مشابه يکروبیضدم عوامل نیا که است

 .شود يم استفاده ينیبال يها يماریب درمان جهت

 عوامل نیا از استفاده گسترش جهینت در نیهمچن

 ،يتکامل يارسازگ به توجه با ها يباکتر ،يکروبیضدم

 کار هب کیوتیب يآنت اثر نمودن يخنث يبرا را یيها روش

 مقاوم يها يباکتر با غذا يآلودگ رو نیا از بندند، يم

 بوده يمل سالمت يبرا بزرگ يدیتهد کیوتیب يآنت به

 درمان يقو طور به کیوتیب يآنت به مقاوم يها يباکتر و

 همواج مشکل با انسان در را یيایباکتر يها عفونت

 که دارد وجود يادیز يعلم مستندات (.23) ندینما يم

 به یيغذا رهیزنج با توانند يم مقاوم يها سمیارگان

 استفاده که دارد وجود يشواهد گردند. منتقل ها انسان

 درمان جهت واناتیح در ها کیوتیب يآنت از متداول

 مقاومت به منجر ها آن رشد شیافزا ای ها يماریب

 يها سمیارگان نیا .شود يم ها ياکترب در يکیوتیب يآنت

 نموده آلوده را ها انسان توانند يم کیوتیب يآنت به مقاوم

 منشاء با یيغذا محصوالت ای میمستق تماس با ای

  (.24 و 23) ندشو منتقل ها انسان به يوانیح

 خشک يرهایش از مختلف طلب فرصت يها سمیارگان

 رینظ ها يباکتر از يبرخ و است شده زولهیا نوزادان

 زا يماریب بالقوه يسن گروه نیا در يساکازاک انتروباکتر

 سمیارگان نیا فاقد دیبا يمصرف خشک يرهایش و بوده

 بخش در يبستر نوزادان چون گرید يسو از باشند

 هستند يمنیا ستمیس ضعف يدارا ژهیو يها مراقبت

 زین PIF در موجود طلب فرصت يها سمیارگان

 .(26-28) ندینما يماریب جادیا دافرا نیا در توانند يم

 ریش يها نمونه يرو بر گسترده هاي بررسي رو نیا از

 که NICU بخش در ژهیو به نوزادان يمصرف خشک

 يفاکتورها يدارا معموالً بخش نیا در يبستر نوزادان

 شیپ تولد وزن، کاهش ،يمنیا )ضعف گوناگون خطر

 تمسیس کننده فیتضع يا نهیزم يها يماریب موعد، از

 پاتوژن يها سمیارگان نظر از ،باشند يم (يمنیا

 تواند يم و است يادیز تیاهم يدارا طلب فرصت

 کنندگان يبررس کار دستور در مهم يموضوع عنوان به

 گرید نیهمچن و خشک ریش يپودرها يها يآلودگ

 رد.یگ قرار یيغذا مواد
 

 یريگ جهينت
 خانواده از يعضو عنوان به کلوآکه انتروباکتر

 هستند طلب فرصت يها پاتوژن جمله از هیاسیتروباکتران

 يمارستانیب يها طیمح در ساکن يباکتر کی عنوان به که

 را مارستانیب از ياکتساب يها يماریب از يا عمده بخش

 بودن دارا لیدل به ها سمیارگان نیا .شوند يم سبب

 يها مقاومت کسب و روالنسیو يفاکتورها

 يها عفونت در بالقوه خطر و،دار نیچند به يکیوتیب يآنت

 اضافه گرید يسو از .شوند يم محسوب يمارستانیب

 جهت واناتیح يغذا به يکروبیم ضد عوامل نمودن
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 يوانیح يها فرآورده شیافزا و رشد کیتحر و بیترغ

 یيدارو مقاومت بروز خطر باالتر، ياقتصاد يسودها و

 کهآکلو انتروباکتر يها گونه از يآگاه .دهد يم شیافزا را

 صنعت در دارو نیچند به مقاوم و ESBL دکنندهیتول

 صورت در رایز است، يفراوان تیاهم يدارا اتیلبن

 ممکن ESBL دکنندهیتول يها سمیارگان کنترل عدم

 خشک ریش يپودرها ،ریش قیطر از ها يباکتر نیا است

 از گردند. منتقل يانسان جامعه به آن محصوالت و

 باشند يم لیاستر ریغ خشک ریش يها نمونه که یيآنجا

 به آن يساز آماده ای و ریش دیتول يط تواند يم يآلودگ و

 يها نمونه که است يضرور دهد رخ هیاسیانتروباکتر

 در و کارخانه اصول اساس بر نوزادان خشک ریش

 آن از که ياصل ریمس دو شوند. هیته کیآسپت طیشرا

 خشک يرهایش وارد تواند يم کلوآکه انتروباکتر قیطر

  آلوده باتیترک قیطر از هیاول يآلودگ (1) شامل شود

 از ای نمودن خشک از پس خشک ریش به شونده اضافه

 از قبل و نمودن خشک از پس يفرآور طیمح

 آماده يط محصول يخارج يآلودگ با (2) و ،يبند بسته

 قیطر از )مثالً مارستانیب طیمح ای خانه در دوباره يساز

 رو نیا از .هستند اند( نشده زیمت يخوب به که هیاثاث

 رهایمس نیا از کدام هر از سمیارگان ورود از يریجلوگ

 گرید یيسو از باشد. ثرؤم عفونت کنترل در توانند يم

 زین و شده استاندارد یيشناسا يها روش از استفاده

 تواند يم يزمان و یيایجغراف نظر از ها انیطغ يبند طبقه

 يبررس باشند. داشته نقش NICU در عفونت کنترل در

 هیتغذ يبرا استفاده مورد يها لوله در )مثالً ها يآلودگ

 از يریشگیپ ای کنترل جهت يرقابت حذف (،نوزادان

 ها، کننده يضدعفون یيکارآ يبررس ،سمیارگان رشد

 ریش با نوزادان هیتغذ و هیته با مرتبط يها روش يابیارز

 عفونت رلکنت در همه خانه در و ها مارستانیب در خشک

 يها بخش نوزادان، يها بخش يبررس .دارند نقش

 نظر از غذا يفرآور يها طیمح و نوزادان ژهیو مراقبت

 يبهداشت يها روش يابیارز و کلوآکه انتروباکتر وجود

 يها عفونت در است ممکن که خانه و ها مارستانیب در

 نیتدو در دنتوان يم ،باشند داشته دخالت ينوزاد

 مندارزش عفونت حذف در کننده يریگشیپ يها برنامه

 با توان يم فقط را نوزادان يغذاها يآلودگ د.نباش

 يعملکردها بردن کار به و ياصل کنترل نقاط بر نظارت

 نیا و نمود يریجلوگ ای داد کاهش يفرآور يط مناسب

 يها يآلودگ يبررس اصول گنجاندن ازمندین مهم

 يها وژنپات نیا نظر از نوزادان يمصرف خشک يرهایش

 کننده کنترل يها ارگان کار دستور در طلب فرصت

 است. خشک ریش يها يآلودگ
 

 يقدردان و سپاس
 بهداشت دانشکده يشناس کروبیم شگاهیآزما پرسنل از

 يها يهمکار لیدل به تهران يپزشک علوم دانشگاه

  م.یدار را يگزار سپاس تینها شان غیدر يب

References: __________________________________________________________ 
 

1.Lin YC, Chen TL, Ju HL, et al. Clinical 
characteristics and risk factors for attributable 

mortality in Enterobacter cloacae bacteremia.  

J Microbiol Immunol Infect 2006; 39:67-72. 
2.Van den Berg RW, Claahsen HL, Niessen M, et 

al. Enterobacter cloacae outbreak in the NICU 

related to disinfected thermometers. J Hosp 

Infect 2000; 45: 29-34.  

3.Lee SO, Kim YS, Kim BN, et al. Impact of 

previous use of antibiotics on development of 

resistance to extended-spectrum  cephalosporins  

in  patients  with Enterobacter bacteremia. Eur J 

Clin Microbiol Infect Dis 2002; 21:577-81. 

4.Juhász E, Jánvári L, Tóth A, et al. Emergence of 

VIM-4 and SHV-12 producing Enterobacter 

cloacae in a neonatal intensive care unit. Int J 

Med Microbiol 2012; 302: 257-60. 

5.Tang RB,  Hwang BT. Neonatal bacteremia in a 

neonatal intensive care unit: analysis of causative 

organisms and antimicrobial susceptibility. J 

Chin Med Assoc 2004; 67:15-20.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20den%20Berg%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10917779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Claahsen%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10917779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niessen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10917779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van+den+Berg+RW%2C+Claahsen+HL%2C+Niessen+M%2C+et+al.+Enterobacter+cloacae+outbreak+in++the+NICU+related+to+disinfected+thermometers.+J+Hosp+Infect+2000%3B+45%3A29-34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van+den+Berg+RW%2C+Claahsen+HL%2C+Niessen+M%2C+et+al.+Enterobacter+cloacae+outbreak+in++the+NICU+related+to+disinfected+thermometers.+J+Hosp+Infect+2000%3B+45%3A29-34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Juh%C3%A1sz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22721811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%C3%A1nv%C3%A1ri%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22721811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=T%C3%B3th%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22721811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emergence+++of+++VIM-4-+++and+++SHV-12-producing+++Enterobacter+++cloacae+++in+++a+++neonatal+intensive+++care+++unit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emergence+++of+++VIM-4-+++and+++SHV-12-producing+++Enterobacter+++cloacae+++in+++a+++neonatal+intensive+++care+++unit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee+NC%2C+Chen+SJ%2C+Tang+RB%2C+Hwang+BT.+Neonatal+bacteremia+in+a+neonatal+intensive+care+unit%3A+analysis+of+causative+organisms+and+antimicrobialsusceptibility.+J+Chin+Med+Assoc+2004%3B+67%3A+15-20.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee+NC%2C+Chen+SJ%2C+Tang+RB%2C+Hwang+BT.+Neonatal+bacteremia+in+a+neonatal+intensive+care+unit%3A+analysis+of+causative+organisms+and+antimicrobialsusceptibility.+J+Chin+Med+Assoc+2004%3B+67%3A+15-20.
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-605-fa.html


 1151/ آذر و دی 5سال هفدهم/ شماره                                                     /طب جنوب                                       514

 

http://bpums.ac.ir 

6.Mohan Reddy C,  Willoughby LF, Hara S, et al. 

Neonatal Meningitis Due to Enterobacter 

cloacae. J Natl Med Assoc 1978; 70: 347. 

7.Huber TW, Thomas JS. Detection of  resistance 

due to inducible beta-lactamase in Enterobacter 

aerogenes and Enterobacter cloacae. J Clin 

Microbiol 1994; 32:2481–86. 

8.Acolet D, Ahmet Z, Houang E, et al. 

Enterobacter cloacae in a neonatal intensive care 

unit: account of an outbreak and its relationship 

to use of third generation cephalosporins. J Hosp 

Infect 1994; 28: 273-86. 

9. Abdullah Sani N , Hartantyo SH , Forsythe SJ. 

Microbiological assessment and evaluation of 

rehydration instructions on powdered infant 

formulas, follow-up formulas, and infant foods in 

Malaysia. J Dairy Sci 2013; 96:1-8. 

10. Marino DD. Water and food safety in the 

developing world: Global implications for health 

and nutrition of infants and young children. J Am 

Diet Assoc 2007; 107:1930–4. 

11.Tirado MC, Clarke R, Jaykus LA, et al. Climate 

change and food safety: A review.  Food Res Int 

2010; 43:1745-65. 

12.Iversen C, and Fanning S. Introductory note to 

the Cronobacter. Int J Food Microbiol 2009; 

136:151. 

13.Sani NA. YI L. Enterobacteriaceae, 

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii and 

Microbial Population in Infant Formula Products 

in the Malaysian Market. Sains Malays 2011; 40: 

345–51. 

14.Pancer K, Gut W, Fila S, et al. Strains of 

Enterobacter cloacae Isolated in a Hospital 

Environment-Some Phenotypic and Genotypic 

Properties. Indoor Built Environ 2006; 15: 
99-104. 

15.Ma L, Chang FY, Fung CP, et al. Variety of 

TEM-, SHV-, and CTX-M-type beta-lacta-mases  

present  in  recent  clinical  isolates  of 

Escherichia coli, Klebsiella  pneumoniae,  and 

Enterobacter  cloacae  from  Taiwan.  Microb 

Drug Resist 2005; 11: 31–9. 

16.Anonymus: U.S. Food and Drug 

Administration, 2002a. Isolation and 

enumeration of Enterobacter sakazakii from 

dehydrated powdered infant formula. 

http://www.cfsan.fda. 

gov/~comm/mmesakaz.html. 

Accessed:19.09.2003.  

17.Anonymus: U.S. Food and Drug 

Administration, 2002b. Questions and answers 

on method for E. sakazakii in powdered infant 

formula. 

http://www.cfsan.fda.gov/~comm/mmesakqa. 

Html. Accessed: 10.10.2003.  

18.Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI). 2011, M100-S21. Vol. 31 No. 1.  

19.Traoré P, Coquery S, Zupan-Simunek V, et al. 

Multiple brain abscesses complicating 

Enterobacter cloacae sepsis in a premature 

infant. Arch Pediatr 2010; 17: S184-7.  

20.Mahapatra A, Ghosh SK, Mishra S, Pattnaik D, 

Pattnaik K, Mohanty SK. Enterobacter cloacae: 

a predominan pathogen in neonatal septicaemia. 

Indian J Med Microbiol. 2002; 20: 110-2. 

21.Schroeder BK, Waters TD, du Toit LJ. 

Evaluation of Onion Cultivars for Resistance to 

Enterobacter cloacae in Storage. Plant Dis 2010; 

94: 236-43.  

22.Muytjens HL, Roelofs-Willemse H, Jaspar 

GHJ. Quality of powdered substitutes for breast 

milk with regard to members of the family 

Enterobacteriaceae.  J Clin Microbiol 1988; 

26:743-6. 

23.Fielding BC, Mnabisa A, Gouws PA, et al. 

Antimicrobial-resistant Klebsiella species 

isolated from free-range chicken samples in an 

informal settlement. Arch Med Sci 2012; 8: 

39-42. 

24.Wang HH, Manuzon M, Lehman M, et al. Food 

commensal microbes as a potentially important 

avenue in transmitting antibiotic resistance genes. 

FEMS Microbiol Lett 2006; 254: 226-31. 

25.Mardaneh J, Soltan-Dallal MM. Isolation and 

Identification of E. cowanii from Powdered 

Infant Formula in NICU and Determination of 

Antimicrobial Susceptibility of Isolates. Iran J 

Pediater 2014; 24:261-66. 

26.Mardaneh J, Soltan-Dallal MM. Isolation, 

identification and antimicrobial susceptibility of 

Pantoea (Enterobacter) agglomerans isolated 

from consumed powdered infant formula milk 

(PIF) in NICU ward: First report from Iran. Iran J 

Microbiol. 2013;5:263-67. 

27.Ahmadi K, Farajzadeh Sheikh A, Mardaneh J, 

Modarresi F, Shoja S. Detection of Enterobacter 

sakazakii in neonatal sepsis by PCR on 16S 

ribosomal RNA. ISMJ 2014; 17:272-79. 

28.Mardaneh J, Soltan-Dallal MM, Mehrnaz 

Taheripoor M, Rajabi Z. Isolation, identification 

and antimicrobial susceptibility pattern of 

Tatumella ptyseos strains isolated from powdered 

infant formula milk consumed in neonatal 

intensive care unit: first report from Iran. 

Jundishapur J Microbiol. 2014; 7(6): e10608. 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abdullah%20Sani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23141821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hartantyo%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23141821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forsythe%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23141821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Microbiological+assessment+and+evaluation+of+rehydration+instructions++on+powdered+infant+formulas%2C+follow-up+formulas%2C++and+infant+foods+in+Malaysia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Traor%C3%A9%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coquery%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zupan-Simunek%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20826330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20826330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mahapatra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghosh%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mishra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pattnaik%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pattnaik%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohanty%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17657046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fielding%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22457672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mnabisa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22457672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gouws%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22457672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antimicrobial-resistant%20Klebsiella%20species%20isolated%20from%20free-range%20chicken%20samples%20in%20an%20informal%20settlement
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16445749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Manuzon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16445749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16445749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16445749
http://jjmicrobiol.com/?page=search&article_author_fname=Mehrnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Taheripoor&do_search=1&type=authors
http://jjmicrobiol.com/?page=search&article_author_fname=Mehrnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Taheripoor&do_search=1&type=authors
http://jjmicrobiol.com/?page=search&article_author_fname=Zahra&article_author_mname=&article_author_lname=Rajabi&do_search=1&type=authors
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-605-fa.html


ISMJ 2014; 17(5): 907-915 
 

Website: http://bpums.ac.ir 

Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir 

 

 
Orginal Article 

 

 

Isolation and determination antimicrobial 

susceptibility pattern of Enterobacter cloacae strains 

isolated from consumed powdered infant formula 

milk in NICU ward 

 
J. Mardaneh 1, MM. Soltan Dallal 2,3*, M. Taheri Poor 4 

 
1Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center, Nemazee Hospital, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, IRAN. 
2Food Microbiology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IRAN. 

3Division of Bacteriology, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, IRAN. 
4Science and Research branch, Islamic Azad University, Arak. 

 
(Received 4 May, 2013 Accepted 30 Jun, 2013) 

 

 
Abstract 

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 

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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