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Використання ортодонтичних конструкцій з 
магнітами для лікування патологій прикусу має ряд 
переваг. Найбільш перспективними магнітними 
матеріалами для ортодонтії є сплави Sm-Co і Nd-
Fe-B. Істотним недоліком магнітних матеріалів є їх 
невисока корозійна стійкість, яку можна запобігти 
шляхом нанесення на магніти захисних покриттів 
різного типу, що призводять до пасивації поверхні 
магнітного матеріалу.  

Мета дослідження – провести оцінку впливу 
зразків магнітів із захисним ZrN покриттям та без 
нього на організм експериментальних щурів після 
підшкірної імплантації за результатами лаборатор-
ного дослідження крові.  

Дослідження проводились на 49 щурах-самцях, 
вік тварин 3–3,5 місяці, маса тіла – 180–250 г, по 7 
щурів на 3 терміни дослідження. Перша дослідна 
група – щури, яким імплантовано Nd-Fe-B магніт із 
захисним ZrN покриттям; друга – щури, яким ім-
плантовано Nd-Fe-B магніт без захисного покриття; 
третя – інтактні тварини. В крові щурів на 7, 14 та 45 
добу визначали кількість еритроцитів та лейкоцитів, 
вміст гемоглобіну і лейкограму, а також глікопротеї-
ни, глюкозу, загальний білок, сечовину, активність 
АлАТ і АсАТ, вміст загального білірубіну та феруму.  

За результатами досліджень, показники загаль-
ного клінічного аналізу крові після імплантації магні-
тів із захисним покриттям та без нього не змінюва-
лись порівняно з інтактними тваринами, що свідчить 
про відсутність токсичного впливу імплантатів на 
гемоцитопоез. Вміст феруму на 7, 14 та 45 добу 
експерименту в крові щурів, яким проводили ім-
плантацію магнітів з покриттям, не змінювався, що 
зумовлено, на нашу думку, відсутністю потрапляння 
феруму у кровообіг завдяки нанесенню захисного 
ZrN покриття на поверхню імплантату. У щурів з 
імплантатами без покриття відбувається помірна 
реакція паренхіми печінки (зростання активності 
АлАТ) та збільшення рівня сечовини на тлі зростан-
ня концентрації феруму в крові на 7 добу, проте вже 
на 14 добу ці показники нормалізувались, але збері-
галась запальна реакція на імплантат, яка віддзер-
калювалась у підвищеному вмісті в крові глікопроте-
їнів – маркерів запального процесу; на 45 добу біо-
хімічні показники крові не відрізнялись від показни-
ків у інтактних тварин. Після введення імплантатів з 

покриттям та без нього, можна сказати, що ZrN за-
хисне покриття здатне запобігати вивільненню з них 
феруму та знижувати токсичну реакцію організму 
тварин на введення магнітного імплантату. 

Ключові слова: Nd-Fe-B магніти, захисне ZrN 
покриття, підшкірна імплантація, щури, токсичність, 
глікопротеїни, ферум. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконані у рамках 
науково-дослідної роботи Харківської медичної 
академії післядипломної освіти «Патогенетичні 
підходи до методів діагностики та лікування основ-
них стоматологічних захворювань на основі ви-
вчення механізмів захворювань скронево-
нижньощелепного суглобу, аномалій розвитку ще-
леп та зубів, з використанням вітчизняних імплан-
татів», № державної реєстрації №0113U000975. 

Вступ. Використання ортодонтичних конструк-
цій з магнітами для лікування патологій прикусу 
має ряд переваг [1, 2]. У цьому випадку істотно 
полегшується чищення зубів за рахунок спрощення 
конструкції апарату, що забезпечує зменшення 
кількості додаткових елементів, які створюють ре-
тенційні пункти, де можуть накопичуватися харчові 
залишки. Крім того, в апаратах з магнітами відбу-
вається передача сил без тертя, а також можна з 
високою точністю розрахувати величину діючої 
сили [3]. Найбільш перспективними магнітними 
матеріалами для ортодонтії є сплави Sm-Co і Nd-
Fe-B, що демонструють високі сили міжмагнітної 
взаємодії, цілком достатні для ефективного перемі-
щення зубів у разі невеликого розміру (об’єму) са-
мих магнітів [4]. Слід також зазначити, що сучасні 
магнітні матеріали демонструють високу стабіль-
ність фізичних властивостей. Істотним недоліком 
магнітних матеріалів є їх невисока корозійна стій-
кість, яка веде до руйнування магніту внаслідок 
електрохімічної корозії в агресивному середовищі 
ротової порожнини [5]. Виправити ситуацію, що 
виникла, можна шляхом нанесення на магніти за-
хисних покриттів різного типу, що призводять до 
пасивації поверхні магнітного матеріалу. Такими 
покриттями можуть бути оксидні або нітридні плівки 
на основі вентильних матеріалів [6], а також полі-
мерні матеріали, що використовують у стоматології 
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[7]. Однак на даний час у науковій літературі спо-
стерігається дефіцит інформації стосовно способів 
пасивації поверхні магнітів, що застосовуються в 
ортодонтичних апаратах, а також стосовно характе-
ристики ефективності захисних покриттів, що ро-
бить наші дослідження актуальними. 

Мета дослідження – провести оцін-
ку впливу зразків магнітів із захисним 
ZrN покриттям та без нього на організм 
експериментальних щурів після підшкір-
ної імплантації за результатами лабора-
торного дослідження крові. 

Матеріал та методи дослідження. 
Дослідження проводились у 2019 році на 
базі експериментально-біологічної кліні-
ки ДУ «Інституту патології хребта та суг-
лобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН Укра-
їни» та Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України згід-
но договору про науково-практичне спів-
робітництво. Всі експерименти на твари-
нах були виконані з дотриманням вимог 
Європейської конвенції захисту хребет-
них тварин, яких використовують у екс-
периментальних та іншіх наукових цілях 
(Страсбург, 1986) та Закону України 
№ 3447-IV від 21.02.2006 р «Про захист 
тварин від жорстокого поводження». 

Експериментальні дослідження про-
водились на щурах-самцях, вік тварин на 
початок досліджень – 3–3,5 місяці, маса 
тіла – 180–250 г, загальна кількість тва-
рин – 49, по 7 щурів на 3 терміни дослі-
дження у 2-х дослідних групах та 1-й кон-
трольній групі (інтактні тварини). Перша 
дослідна група – щури, яким імплантова-
но Nd-Fe-B магніт із захисним ZrN пок-
риттям; друга – щури, яким імплантовано 
Nd-Fe-B магніт без захисного покриття; 
третя – інтактні тварини. Строки виве-
дення з експерименту щурів дослідних 
груп – 7 доба, 14 та 45 доба після ім-
плантації зразків магнітів.  

В крові щурів на 7, 14 та 45 добу ви-
значали кількість еритроцитів та лейко-
цитів, вміст гемоглобіну і лейкограму [8]. 
В сироватці крові щурів визначали вміст 
глікопротеїнів, глюкози, загального білка, 
сечовини, активність АлАТ і АсАТ, вміст 
загального білірубіну та феруму за мето-
диками, наведеними у літературі [9]. 
Статистичний аналіз даних проводили за 
допомогою непараметричного критерію 
Вілкоксона із розрахунками медіани (Me) 
і процентілів (25% та 75%) [10]. 

Результати дослідження та їх об-
говорення. У щурів, яким проводили 

імплантацію магнітів із захисним ZrN покриттям 
або без нього, гематологічні показники не відрізня-
лись від показників у інтактних тварин на всіх тер-
мінах після імплантації – 7, 14 та 45 добу (табл. 1, 
2). 

Таблиця 1 – Динаміка гематологічних показників у щурів після  
підшкірної імплантації магнітів без захисного ZrN покриття  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні  
щури, n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Еритроци-
ти, Т/л 

7,00 
6,85 – 7,20 

7,30 
7,15 – 7,54 

7,30 
6,90 – 7,55 

7,20 
6,95 – 7,35 

Гемогло-
бін, г/л 

144,0 
141,5–146,5 

143,0 
141,5–147,5 

145,0 
140,5–146,0 

143,0 
140,5–146,0 

Лейкоцити,  
Г/л 

7,00 
6,25 – 7,45 

7,40 
6,60 – 8,35 

5,30 
4,80 – 6,70 

7,30 
6,90 – 7,40 

Еозинофі-
ли, проц. 

2,0 
1,0 – 2,0 

1,0 
1,0 – 4,0 

2,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
2,0 – 3,0 

Нейтрофі-
ли, проц.:         

Юні 0 0 0 0 

Паличко-
ядерні 

1,0 
1,0 – 2,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

Сегмен-
тоядерні 

21,0 
20,0 – 23,0 

21,0 
16,0 – 27,0 

21,0 
19,0 – 22,0 

23,0 
21,0 – 24,0 

Лімфоци-
ти, проц. 

69,0 
67,0 – 71,0 

65,0 
61,0 – 69,0 

69,0 
67,0 – 71,0 

66,0 
66,0 – 70,0 

Моноцити, 
проц. 

7,0 
6,0 – 8,0 

9,0 
5,0 – 12,0 

6,0 
5,0 – 9,0 

7,0 
6,0 – 8,0 

Таблиця 2 – Динаміка гематологічних показників у щурів після  
підшкірної імплантації магнітів із захисним ZrN покриттям  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні 
щури, n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Еритроци-
ти, Т/л 

7,00 
6,85 – 7,20 

6,80 
6,70 – 7,00 

7,20 
6,80 – 7,20 

7,10 
6,95 – 7,25 

Гемоглобін, 
г/л 

144,0 
141,5–146,5 

140,0 
139,5–143,5 

141,0 
133,0–143,0 

145,0 
140,5–146,5 

Лейкоцити, 
Г/л 

7,00 
6,25 – 7,45 

7,80 
7,15 – 8,40 

6,80 
6,45 – 8,10 

7,30 
7,05 – 7,45 

Еозинофі-
ли, проц. 

2,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
2,0 – 3,0 

1,0 
1,0 – 2,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

Нейтрофі-
ли, проц.:         

Юні 0 0 0 0 

Паличко-
ядерні 

1,0 
1,0 – 2,0 

3,0 
2,0 – 4,0 

2,0 
1,0 – 3,0 

2,0 
1,0 – 2,0 

Сегменто-
ядерні 

21,0 
20,0 – 23,0 

25,0 
20,0 – 28,0 

19,0 
17,0 – 25,0 

21,0 
19,0 – 24,0 

Лімфоцити, 
проц. 

69,0 
67,0 – 71,0 

67,0 
61,0 – 68,0 

74,0 
67,0 – 75,0 

68,0 
66,0 – 68,0 

Моноцити, 
проц. 

7,0 
6,0 – 8,0 

7,0 
5,0 – 10,0 

6,0 
5,0 – 7,0 

8,0 
7,0 – 9,0 
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Біохімічні маркери крові щурів після підшкірної 
імплантації магнітів без захисного покриття частко-
во змінювались як на 7, так і на 14 добу спостере-
ження. Показники загального білка, активності 
АсАТ і загального білірубіну упродовж експеримен-
ту не змінювались. Вміст глікопротеї-
нів в крові щурів на 7 добу після ім-
плантації був підвищений на 27,0%, 
на 14 добу – на 8,7% порівняно інта-
ктними тваринами. При цьому вміст 
глікопротеїнів на 14 добу був нижче 
на 14,4% порівняно з показником на 
7 добу (табл. 3).  

Вміст глюкози в крові щурів на 
7 добу був підвищений на 31,5%, 
проте на 14 добу рівень глікемії не 
був підвищений порівняно з інтакт-
ними тваринами. Це, очевидно, зу-
мовлено гіперглікемією внаслідок 
стресової реакції організму наприкін-
ці раннього післяопераційного періо-
ду. Активність АлАТ та вміст сечови-
ни були збільшені лише на 7 добу на 
15,2% та 14,6%, на 14 добу актив-
ність ферменту знизилась до рівня у 
інтактних тварин. Вміст феруму був 
збільшений на 7 добу на 23,7% порі-
вняно з показником у інтактних тва-
рин, на 14 добу показник вмісту фе-
руму знизився до рівня у інтактних 
щурів. Зміни у біохімічних маркерах 
в групі щурів, яким проводили підш-
кірну імплантацію магнітів без захис-
ного покриття, вказують на запальну 
реакцію організму на введення ім-
плантатів, яка віддзеркалювалась у 
підвищенні глікопротеїнів і мала тен-
денцію до зменшення з 7 та  
14 доби, проте показник зберігався 
підвищеним наприкінці експеримен-
ту порівняно з інтактними тварина-
ми. У щурів після імплантації маг-
нітів з покриттям вміст глікопротеїнів 
в крові збільшився на 18,2% лише на 
7 добу після імплантації (табл. 4). 

Вміст загального білка, сечови-
ни, загального білірубіну та актив-
ність амінотрансфераз (АлАТ і 
АсАТ) упродовж експерименту не 
відрізнялись від аналогічних показ-
ників у інтактних тварин. Вміст глю-
кози був підвищений на 7 добу  
після імплантації на 20,3%, що, оче-
видно, зумовлено стресовою реакці-
єю організму наприкінці раннього 
післяопераційного періоду по анало-
гії з щурами, яким проводили ім-
плантацію магнітів без покриття. На 
45 добу біохімічні показники в обох 

групах щурів не відрізнялись від показників у ін-
тактних тварин, що, очевидно, зумовлено, форму-
ванням сполучнотканинної капсули навколо ім-
плантатів, які перешкоджали розвитку реакції орга-
нізму місцевого та загального характеру.  

Таблиця 3 – Динаміка біохімічних показників крові щурів після  
підшкірної імплантації магнітів без захисного покриття  
(Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні щури, 
n=7 

Термін після імплантації 
7 доба 14 доба 45 доба 

Глікопро-
теїни, г/л 

1,15 
1,13 – 1,18 

1,46* 
1,38 – 1,58 

1,25*◊ 
1,23 – 1,36 

1,14◊ 
1,03 – 1,22 

Загальний 
білок, г/л 

71,20 
69,80 – 72,30 

75,60 
66,05 – 80,85 

68,70 
65,65 – 70,40 

68,30 
66,95–72,2 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,40 
5,25 – 5,60 

7,10* 
6,50 – 7,95 

6,00 
5,25 – 7,30 

5,10 
4,75 – 5,85 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,10 
3,90 – 4,15 

4,70* 
4,60 – 5,00 

4,20 
3,60 – 4,75 

4,00 
3,90 – 4,20 

Активність 
АлАТ, U/L 

66,0 
64,0 – 69,5 

76,0* 
72,0 – 84,0 

64,0 ◊ 
59,5 – 68,0 

67,0 
63,0–72,0 

Активність 
АсАТ, U/L 

127,0 
120,5– 130,5 

121,0 
108,0– 147,5 

128,0 
120,5–134,5 

129,0 
122,0–134,5 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
3,85 – 4,15 

4,20 
3,70 – 4,50 

4,40 
3,90 – 4,80 

4,20 
3,95 – 4,40 

Ферум, 
мкмоль/л 

35,00 
32,50 – 36,55 

43,30* 
40,35 – 47,00 

31,40 ◊ 
30,45 – 38,60 

37,00 
37,70–38,40 

Примітки: * – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з інтактними 
щурами; ◊ – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з показниками на 
7 добу. 

Таблиця 4 – Динаміка біохімічних показників крові щурів після підшкі-
рної імплантації магнітів із захисним покриттям (Me, 25% – 75%) 

Показники Інтактні щу-
ри, n=7 

Термін після імплантації 

7 доба 14 доба 45 доба 

Глікопротеї-
ни, г/л 

1,15 
1,13 – 1,18 

1,36* 
1,31 – 1,42 

1,12◊ 
1,02 – 1,22 

1,12 
1,06 – 1,23 

Загальний 
білок, г/л 

71,20 
69,80–72,30 

67,20 
65,35 – 74,35 

68,30 
67,05 – 69,95 

71,0 
69,3 – 71,9 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5,40 
5,25 – 5,60 

6,50* 
5,85 – 6,75 

5,70◊ 
5,15 – 6,05 

5,65 
5,30 – 5,80 

Сечовина, 
ммоль/л 

4,10 
3,90 – 4,15 

4,00 
3,75 – 4,50 

3,60 
2,90 – 4,10 

4,30 
4,10 – 4,35 

Активність 
АлАТ, U/L 

66,00 
64,00–69,50 

63,00 
56,00 – 66,50 

62,00 
59,00 – 69,00 

68,5 
65,5 – 71.5 

Активність 
АсАТ, U/L 

127,0 
120,5–130,5 

126,0 
118,5–127,5 

122,0 
115,5–127,5 

129,0 
124,0–132,5 

Загальний 
білірубін, 
мкмоль/л 

4,10 
3,85 – 4,15 

4,20 
4,00 – 4,50 

4,30 
3,95 – 5,00 

4,30 
3,90 – 4,40 

Ферум, 
мкмоль/л 

35,00 
32,50–36,55 

29,70 
27,95 – 34,90 

40,90 
30,45 – 45,45 

37,70 
34,00–38,75 

Примітки: * – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з інтактними 
щурами; ◊ – вірогідно за Вілкоксоном (р<0,05) порівняно з показниками на 
7 добу. 
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Таким чином, слід відзначити, що вплив слини 
та присутність бактерій у ротовій порожнині поси-
лює корозію магнітів. Тому є вкрай необхідним ви-
користання покриттів для магнітів з метою подаль-
шого використання в стоматології [3]. Адже покрит-
тя демонструє в стоматологічній практиці набагато 
кращі біологічні властивості по відношенню до тка-
нин та відсутності негативних морфологічних змін, 
таких як некроз та демінералізація кісткової ткани-
ни [6]. Очікується, що розробка покриття та його 
застосування допоможе значно покращити термін 
служби імплантату та його якості для застосування 
в сучасній ортодонтії. 

Висновки 
1. Показники загального клінічного аналізу крові 

після імплантації магнітів із захисним покриттям 
та без нього не змінювались порівняно з інтакт-
ними тваринами, що свідчить про відсутність 
токсичного впливу імплантатів на гемоцитопоез. 

2. Вміст феруму на 7, 14 та 45 добу експерименту 
в крові щурів, яким проводили імплантацію маг-
нітів з покриттям, не змінювався, що зумовлено, 
на нашу думку, відсутністю потрапляння феруму 

у кровообіг завдяки нанесенню захисного ZrN 
покриття на поверхню імплантату.  

3. У щурів з імплантатами без покриття відбувається 
помірна реакція паренхіми печінки (зростання 
активності АлАТ) та збільшення рівня сечовини на 
тлі зростання концентрації феруму в крові на 7 
добу, проте вже на 14 добу ці показники нормалі-
зувались, але зберігалась запальна реакція на 
імплантат, яка віддзеркалювалась у підвищеному 
вмісті в крові глікопротеїнів – маркерів запального 
процесу; на 45 добу біохімічні показники крові не 
відрізнялись від показників у інтактних тварин. 

4. Таким чином, за результатами дослідження біо-
хімічних маркерів крові щурів після введення 
імплантатів з покриттям та без нього, можна ска-
зати, що ZrN захисне покриття здатне запобігати 
вивільненню з них феруму та знижувати токсич-
ну реакцію організму тварин на введення магніт-
ного імплантату. 
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується провести гістологічне та морфометричне 
дослідження сполучної тканини, що оточує зразки 
магнітів Nd-Fe-B із захисним ZrN покриттям та без 
покриття після підшкірної імплантації щурам. 
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УДК 616.314-089.23:57.084.1 
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ КРОВИ КРЫС  
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ МАГНИТОВ С ЗАЩИТНЫМ ZRN ПОКРЫТИЕМ 
Стариков В. В., Куцевляк В. И. 
Резюме. Использование ортодонтических конструкций с магнитами для лечения патологий прикуса 

имеет ряд преимуществ. Наиболее перспективными магнитными материалами для ортодонтии являются 
сплавы Sm-Co и Nd-Fe-B. Существенным недостатком магнитных материалов является их невысокая 
коррозионная стойкость, которую можно предотвратить путем нанесения на магниты защитных покрытий 
различного типа, приводящих к пассивации поверхности магнитного материала.  

Цель исследования – провести оценку влияния образцов магнитов с защитным ZrN покрытием и без 
него на организм экспериментальных крыс после введения имплантатов по результатам лабораторного 
исследования крови. Исследования проводились на 49 крысах-самцах, возраст животных 3-3,5 месяца, 
масса тела – 180–250 г, по 7 крыс на 3 срока исследования. Первая опытная группа – крысы, которым 
имплантирован Nd-Fe-B магнит с защитным ZrN покрытием; вторая – крысы, которым имплантирован  
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Nd-Fe-B магнит без защитного покрытия; третья – интактные животные. В крови крыс на 7, 14 и 45 сутки 
определяли количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина и лейкограму, а также гли-
копротеины, глюкозу, общий белок, мочевину, активность АлАТ и АсАТ, содержание общего билирубина 
и железа. По результатам исследований, показатели общего клинического анализа крови после имплан-
тации магнитов с защитным покрытием и без него не менялись по сравнению с интактными животными, 
что свидетельствует об отсутствии токсического воздействия имплантатов на гемоцитопоэз. Содержание 
железа на 7, 14 и 45 сутки эксперимента в крови крыс, которым проводили имплантацию магнитов с по-
крытием, не менялось, что обусловлено, по нашему мнению, отсутствием попадания железа в кровоток 
благодаря нанесению защитного ZrN покрытия на поверхность имплантата. У крыс с имплантатами без 
покрытия происходит умеренная реакция паренхимы печени (повышение активности АЛТ) и увеличение 
уровня мочевины на фоне роста концентрации железа в крови на 7 сутки, однако уже на 14 сутки эти 
показатели нормализовались, но сохранялась воспалительная реакция на имплантат, которая отража-
лась в повышенном содержании в крови гликопротеинов – маркеров воспалительного процесса; на 
45 сутки биохимические показатели крови не отличались от показателей у интактных животных. После 
введения имплантатов с покрытием и без него можно сказать, что ZrN защитное покрытие способно пре-
дотвращало высвобождение из них железа и снижало токсическую реакцию организма животных на вве-
дение магнитного имплантата. 

Ключевые слова: Nd-Fe-B магниты, защитное ZrN покрытия, подкожная имплантация, крысы, токси-
чость, гликопротеины, железо. 
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Dynamics of Laboratory Blood Markers of Rats after Implantation  
of Magnets with Protective ZrN Coating 
Starikov V. V., Kutsevliak V. I. 
Abstract. The use of orthodontic structures with magnets for the treatment of malocclusions has several 

advantages. The most promising magnetic materials for orthodontics are Sm-Co and Nd-Fe-B alloys. An essen-
tial disadvantage of magnetic materials is their low corrosion resistance, which can be prevented by applying 
protective coatings of various types to magnets that lead to passivation of the surface of the magnetic material.  

The purpose of the study was to evaluate the effects of samples of magnets with protective ZrN coatings 
and without them on the body of experimental rats after subcutaneous implantation based on laboratory blood 
test results.  

Material and methods. The research was conducted on 49 male rats, age of animals was 3-3.5 months, and 
body weight was 180-250 g. There were 7 rats for 3 terms of study in 2 experimental groups and 1 control group 
(intact animals). The 1st experimental group rats were implanted with Nd-Fe-B magnet with a protective ZrN 
coating. The 2nd group rats were implanted with an Nd-Fe-B magnet without a protective coating; the 3rd group 
rats were intact animals. The amount of red blood cells and leukocytes, hemoglobin and leukocyte contents, as 
well as glycoproteins, glucose, total protein, urea, ALT and AST activity, total bilirubin and iron were determined 
in blood of rats on the 7th, 14th and 45th days. 

Results and discussion. According to the research results, the parameters of the general clinical analysis of 
blood after implantation with and without protective coatings of magnets did not change, compared with intact 
animals, indicating no toxic effects of implants on haemocytopoiesis. The content of the iron on the 7th, 14th and 
45th days of the experiment in blood of rats implanted with coated magnets did not change. In our opinion, it 
happened due to the absence of penetration of the iron into the blood, and due to the application of protective 
ZrN coating to the surface of the implant. In rats with implants without coating, there was a moderate liver paren-
chyma (increased activity of ALT) and an increase in urea level on the backdrop of the increase in the concen-
tration of iron in the blood on the 7th day. But on the 14th day these indices were normalized, but there was an 
inflammatory reaction to the implant, which was proved by the elevated blood level of glycoproteins – markers of 
the inflammation; on the 45th day biochemical blood indices did not differ from those in intact animals.  

Conclusions. After analyzing the results of insertion of implants with and without the coating, we can say 
that ZrN protective coating is able to prevent the release of them from the iron and reduce the toxic reaction of 
animals to the insertion of a magnetic implant. 

Keywords: Nd-Fe-B magnets, protective ZrN coating, subcutaneous implantation, rats, toxicity, glycopro-
teins, iron. 
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