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 چكيده

به سرعت پسس از ممیس  استیل ضد زنگ و پالستیک بیمارستانی با جنس  رایج سالهاست مطالعات نشان داده اند كه سطوح مقدمه:

بر كاهش بساكتری هسای عنونست مسی یا پلیمری  یفل سطوح  احتمال ماثیر. از طرفی مطالعات جدید گویای آلوده می شوند ،شدن

تلس  بسا دردسدهای م  و پلیمسری )مس مركیبی( این مطالعه با هدف بررسی ماثیر سطوح مسی، برنجی د.نبیمارستانی می باش زای

 طراحی گردید.با هم زای بیمارستانی و مقایسه این سه سطح  عنونتبر باكتری های  مسی

میلیون باكتری استافیلوكوكوس اورئوس مقاوم به  100میکرولیتر از سوسپانسیون دارای  20ملقیح این مطالعه در  :روش کار

 %70از جنس مس خالص، مس مركیبی ) 2cm2×2با ابعاد ایی هورقه متیسیلین و آسینتوباكتر بومانی با استناده از پیپتور بر روی 

 رعایت زمان استاندارد برای خشک شدن آنهاه و دورت گرفت دردد مس 10و  7، 3با  پلیمری وزیتكامپسه برنج( و  %30مس و

گوی شیشه  30ما  20میلی لیتر بافر فسنات و  20. سپس شیت ها با استناده از پنس استریل به داخل فالکون استریل دارای شد

میلی لیتر از آنها پس از رقیق سازی ما ده ه ارم، به روی پلیت های  100ثانیه ورمکس شده و  60-50ای انتقال داده و به مدت 

 درجه انکوبه شدند. 37ساعت در دمای  18 -24دارای محیط كشت مولر هینتون آگار پ ش شدند و به مدت 

باكتریهای گرم مثبت استافیلوكوكوس اورئوس مقاوم به متیسیلین و گرم می ان كه بررسی محیط های كشت نشان داد نتایج: 

در ورقه های كامپوزیت ه و دقیقه به دنر رسید 10خالص و مركیبی در مدت زمان  مسی در ورقه هایمننی آسینتوباكتر بومانی 

 .یافته استلوگ كاهش و یک به مرمیب به می ان بیش از سه  دردد مس 10با  پلیمری

دارای خادیت آنتی هر دو دارای مس  یپلیمركامپوزیت های و ی مسورقه های د كه این مطالعه نشان دا نتایجگيري: نتيجه

باال و عدم اما با موجه به قیمت د. نكاهش ده یسطح قابل قبول بیمارستانی را ماند باكتری های عنونت زای نباكتریال بوده و می موا

استناده رایج در بیمارستان سطوح مناسبی برای  به عنوان جایگ ینمی موانند ، پلیمرهای مسی مسیفل ی سطوح  درفه اقتصادی

 .شوند
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