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 چکیده

مولار  0/8و 3/8، 1/8، 5/8 یهادر غلظت یرو تراتینمک ن یمحلول حاو کیاز  یکیالکتر یدهپژوهش، پوشش اکسیدروی به روش رسوب نیدر ا
از  یحاک لزیه-فکریشر یزنبا مدل جوانه دهیی شرایط پوششبرحسب زمان در تمام انیجر راتییاعمال شد. تطابق تغ Ti6Al4Vبر زیرلایه آلیاژ 

انند غلظت، دهی مسازی زیرلایه، پارامترهای پوششآماده برخلافنتایج نشان داد که ها بود. اکسیدروی در همه غلظت یزنجوانه نحوهبودن  روندهپیش
روبشی  یالکترون یکروسکوپیم ریتصاوهای اکسیدروی داشته است. گیری دانهها و جهتفولوژی پوششای بر مورکنندهدما و پتانسیل تأثیر تعیین

 یهایورفولوژمچنین هم. ابدییم رییتغ یابه سمت صفحه شکلکرمیپوشش از  یمورفولوژ ،یدهدر حمام پوشش یغلظت رو شینشان داد که با افزا
به دست های روی از یون مولار 5/8در حمام با غلظت  دهیی پوششو دما لیپتانس رییمانند با تغها و گلتکهنانو ،شکلی، کرمیمختلف ازجمله کرو

و رشد اکسیدروی از  هیاول زنیجوانه، مولار 5/8و در غلظت  کلوین( درجه 310و  353) نییپا دهیدماهای پوشش ، درییایمیالکتروش نتایجآمد. طبق 
 دیدروکسیهساز پیش لیبدون تشک کلوین( درجه 303تر )بالا های. در مقابل، اکسیدروی در دمادهدیرخ م یرو دیدروکسیساز هشیپ لیتشک قیطر
بافت مرجح از صفحات مولار،  5/8دهی الکتریکی، در غلظت کند. به دلیل این مکانیزم متفاوت در رسوبیم زنیجوانه میطور مستقبه و یرو

نشان داد  کسیآنالیز پراش پرتو اچنین کند. هم( در دماهای بالا رشد می188)صفحات قاعده  بافت مرجح از( در دماهای پایین و 858)چندوجهی 
در  (188)به صفحات قاعده هستند که  1/8و  5/8 یهادر غلظت (858) یبافت مرجح از صفحات چندوجه یشده داراتشکیل یهاکه پوشش

شده در های پوشش دادهنشان داد که بیشترین مقاومت به خوردگی در نمونه بلندمدتنتایج خوردگی شود. مولار تبدیل می 0/8و  3/8 یهاغلظت
های اکسیدروی در محلول وری پوششآید. نتایج غوطهبه دست می -Ag/AgClV 1/5کلوین و پتانسیل  درجه 310و  353، در دماهای مولار 5/8غلظت 

د. پوشش اکسیدروی کنها کمک مینشان داد که بار سطحی مثبت روی سطح پوشش اکسیدروی به تشکیل آپاتیت بر سطح آنشده بدن سازیشبیه
( فعالیت ضدباکتریایی بهتری در برابر  -Vs Ag/AgClV 1/5کلوین و پتانسیل  درجه 310مولار، دمای  5/8دهی در غلظت با مورفولوژی کروی )پوشش

های ش سلولاز اتصال و گستر تنهانههای اکسیدروی این نتایج نشان داد که پوششگرم مثبت از خود نشان داد. علاوه بر هر دو باکتری گرم منفی و
MG63 رد نشان و آلیزارین نتایج آزمون آلکالین فسفاتاز دهد.یم شیافزا زیرا ن یاستخوان یهاسلول زیتما یبلکه بسته به مورفولوژکند، پشتیبانی می

سیدروی با آمده پوشش اکدستد. با توجه به نتایج بهکنیم جیتروهای استخوانی را وشش اکسیدروی با مورفولوژِی کروی تمایز سلولداد که پ
 inه با مطالعات همرا شتریب زیستیحال ، مطالعات کند. بااینیرا فراهم م ندهیآ یهای استخوانکاشتنی یپوشش مطلوب برا کی یکرو یمورفولوژ

vivo است. یضرور 
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