
 چکيده

نیرو و آزادسازی یون هدف این مطالعه بررسی تاثیر روش های استریل سازی گرم و سرد بر تغییرات  هدف:

 های بسته نیکل تیتانیوم می باشد.نیکل از فنر

تایی قرار گرفتند: گروه کنترل،  02گروه  5به صورت تصادفی در  صد فنر بسته نیکل تیتانیوم ها: مواد و روش 

خشک )فور( و استریل سازی سرد  -مرطوب )اتوکالو(، استریل سازی گرم -ترموسیکل، استریل سازی گرم

فرآیند ماه در سرم فیزیولوژیک غوطه ور شدند.  3ها تحت کشش قرار گرفته و به مدت ر. فن%(0)گلوتارآلدئید 

 psiدرجه سانتی گراد،  000درجه سانتی گراد(، استریل سازی با اتوکالو ) 5-55سیکل،  0222ترموسیکل )

دقیقه( و استریل سازی سرد، در  02درجه سانتی گراد،  072دقیقه(، استریل سازی با حرارت خشک ) 05، 05

 ( پس از آغاز مطالعه انجام شد.T2( و دو ماه )T1)فاصله زمانی یک ماه 

و  T1)پیش از آغاز مطالعه(،  T0 خمش فنرها با استفاده از دستگاه اینسترون در زمان های -نیرورسم منحنی 

T2  صورت گرفت و غلظت یون نیکل موجود در محیط، به وسیله دستگاه جذب اتمی در زمان هایT0 ،T1 ،

T2 وT3 .سه ماه پس از آغاز مطالعه( تعیین شد( 

مورد   Kruskal-wallis-Hو Friedman  ،Wilcoxonن های آماری یافته های مطالعه با استفاده از آزمو

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یک بار ترموسیکل و  .در طول زمان خواهد شد NiTiهای طوالنی مدت، سبب کاهش نیروی فنر کشش نتایج:

استریل سازی سبب کاهش مقدار نیروی فنرها خواهد شد. با تکرار فرآیند استریل سازی، روند کاهش نیرو در 

فنرهای استریل شده با استفاده از حرارت خشک و گلوتارآلدئید ادامه می یابد در حالی که تکرار ترموسیکل و 

 روی فنرها را سبب استریل سازی با حرارت مرطوب، افزایش مجدد نی

 شود.  می



، غلظت یون نیکل موجود در سرم فیزیولوژیک در همه گروه ها در مقایسه با زمان پیش از آغاز پس از یک ماه

یابد. در گروه کنترل میزان یون نیکل آزاد شده در ماه های دوم و سوم، روند نزولی داشته در  مطالعه افزایش می

به  و استریل سازی، غلظت یون نیکل موجود در سرم فیزیولوژیک تا ماه دومحالی که در گروه های ترموسیکل 

 روند صعودی خود ادامه داده و سپس کاهش می یابد.

شود در  می NiTiتکرار استریل سازی با حرارت خشک، سبب کاهش قابل توجه نیروی فنرهای  نتيجه گيری:

نیروی فنرها، قابل چشم پوشی است. به عالوه به  حالی که تاثیر سایر روش های استریل سازی و ترموسیکل بر

 نظر می رسد فرآیند ترموسیکل و استریل سازی تاثیر چشمگیری در میزان آزاد سازی یون نیکل ندارد.

 خمش -منحنی نیروزاد سازی یون نیکل، استریل سازی، آ: فنر بسته نیکل تیتانیوم، کلمات کليدی

 


