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 چکیده:

رود. از طرفی به علت کار میهعنوان ایمپلنت بای بهطور گستردهپزشکی بهمهندسی سازگاری مناسب آن در خواص زیست یواسطهبه Ti6Al4Vآلیاژ
اکسید روی یرد. گاردهی قرهای فلزی و آثار مخرب آن بر بدن، الزم است تا این آلیاژ مورد پوششهای بالینی و اورتوپدی از آزادسازی شدید یوننگرانی

ی دهد. عالوه بر این، اکسید روی قادر به ایجاد مجموعهمزایای بسیاری از قبیل سمیت کم، مقاومت باال در برابر خوردگی و زیست سازگاری را ارائه می
باعث در ساختار اکسید روی ال فعی زیستوجود ذرات شیشهمتنوعی از مورفولوژی سطح بوده که بر خواص ضدمیکروبی و زیستی آن تاثیرگذار است. 

پوشش در پژوهش حاضر،  .کندمی ایجادپوشش ابن را برای باالتری سازگاری زیست بیترتنیاشده و بهآن روی سطح  هیدروکسی آپاتیت ترویج
اثر تغییرات پتانسیل . ایجادشده است Ti6Al4Vدهی الکتریکی روی زیرالیه آلیاژ فعال به روش رسوباکسید روی حاوی ذرات شیشه زیست کامپوزیتی

های حاصل زنی، رشد و خواص پوششموالر نیترات بر فرایند جوانه 1/0فعال درون الکترولیت حاوی دهی الکتریکی و غلظت نانوذرات شیشه زیسترسوب
 و  -2/1های دهی شده در پتانسیلهای پوششسازگاری نمونهد بررسی قرار گرفت. خواص سطحی، خواص مکانیکی، خواص الکتروشیمیایی و زیستمور

Ag/AgClV4/1- فعال در هر دو شیشه زیست 1های ایجادشده در غلظت %فعال درون حمام ارزیابی شد. پوششاز شیشه زیست 1و % 5/0های صفر، و غلظت
ها  شامل زبری سطح، ترشوندگی و چسبندگی به زیرالیه مورد ارزیابی قرار گرفت و با تانسیل به لحاظ مورفولوژی و ضخامت بهینه بودند و خواص آنپ

محلول  ها، آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی درفعال مقایسه شد. برای این پوششهای ایجادشده در شرایط یکسان در غیاب شیشه زیستپوشش
وری با دستیابی روزه غوطه 28ی در پایان دوره -Ag/AgClV 2/1نمکی بافر فسفات در کوتاه مدت و طوالنی مدت انجام شد. پوشش ایجاد شده در پتانسیل 

آلی، به لحاظ ترشوندگی، ها ارائه کرد. همچنین این پوشش عملکرد ایدهباالترین میزان عملکرد سدی را در میان سایر پوشش 2cm M 3/18به مقاومت کل 
فعال شیشه زیست 1در غلظت % -Ag/AgClV4/1و   -2/1دهی شده در پتانسیل وری هر دو نمونه پوششزبری سطح و چسبندگی پوشش به زیرالیه داشت. غوطه

آپاتیت بر ای همگن از هیدروکسیموجود در محلول و تشکیل الیه  Pو  Caهای روز موجب جذب حداکثری یون 28ول شبیه ساز بدن به مدت در محل
سازگاری و عملکرد فعال بهترین میزان زیستشیشه زیست 1در غلظت % -Ag/AgClV4/1و   -2/1های ایجاد شده در شرایط سطح گردید. در کل پوشش
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