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В оглядовій статті описано сучасні напрямки 
розвитку деяких груп металевих біоматералів, що 
застосовуються в імплантології для виготовлення 
біорозчинних (тимчасових) імплантів. До таких ма-
теріалів висувають вимоги з біосумісності, міцності 
та швидкості біодеградації (розчинення) в фізіоло-
гічному середовищі. Показано, що біорозчинні ме-
талеві матеріали поділяються на сплави на основі 
магнію, сплави на основі заліза та сплави на основі 
цинку. Ці сплави можуть мати суттєві переваги, 
оскільки магній, залізо і цинк входять до числа еле-
ментів, життєво важливих для діяльності організму 
людини, отже їх розчинення в тілі пацієнта є потен-
ційно безпечним для здоров’я при виведенні надли-
шку з організму. Кожен з перерахованих металів 
має власні недоліки, пов’язані із певними фізико-
хімічними властивостями; усунення цих недоліків 
ставлять на меті при розробці відповідних сплавів з 
поліпшеними характеристиками. Магній має занад-
то високу швидкість розчинення та нестабільність 
механічних властивостей, які покращують за раху-
нок легування (розробкою сплавів Mg–Y–РЗМ–Zr, 
Mg–Al–Zn, Mg–Al–Zn–Mn, Mg–Li–Al–РЗМ–Mn, то-
що) та нанесення різноманітних захисних покриттів 
(гідроксиапатит, біополімери, тощо). Наразі розро-
блено та апробовано перші торгові марки імплан-
тів, виготовлених з магнієвих сплавів. Для заліза 
характерним є занадто низька швидкість біодегра-
дації. Підвищена корозійна стійкість заліза спричи-
няє його накопичення в організмі із віддаленим 
негативним ефектом. Швидкість біодеградації залі-
за підвищують легуванням, наприклад, введенням 
паладію (утворює інтерметаліди), або марганцю 
(викликає деформаційне утворення епсілон-
мартенситу). Встановлено, що цинк має прийнятну 
швидкість біодеградації, але відрізняється низьки-
ми механічними властивостями. Для їх підвищення 
до цинку вводять легуючі елементи (Zn-Mg, Zn-Fe, 
Zn-Ca, Zn-Sr, Zn-Al, Zn-Cu, Zn–Al–Mg–Bi, Zn-Li,  
Zn-Ag) та застосовують термічну обробку і холодну 
пластичну деформацію. У статті описано основні 
технологічні підходи до покращення комплексу 
властивостей металевих матеріалів для біорозчин-
них імплантів. 

Ключові слова: біорозчинний імплант, магній, 
залізо, цинк, сплав, біодеградація, міцність. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках проекту ДВНЗ «Приазовського державного 
технічного університету», № держ. реєстрації  
0119U103473.  

Вступ. Традиційні металеві матеріали, що ви-
користовуються для виготовлення штучних імплан-
тів, складають три основні групи сплавів, а саме: 
нержавіючі сталі, сплави на титановій основі та 
сплави на основі Со-Cr. Перелічені сплави мають 
високу біосумісність, головним чином завдяки ви-
сокій корозійній стійкості, що запобігає вивільнен-
ню іонів металів, які мають потенційну токсичність 
по відношенню до організму (Со, Cr, Ni, Мо). Осно-
вні вимоги до імплантів, виготовлених з цих матері-
алів, полягають в забезпеченні високій експлуата-
ційній надійності та довговічності задля подовжен-
ня терміну використання імпланту та запобігання 
необхідності проведення повторних операцій для 
його заміни.  

Проте існує різновид імплантів у вигляді фіксу-
ючих конструкцій, які не призначені для тривалого 
використання: після досягнення певного результа-
ту в лікуванні вони видаляються з тіла пацієнта. 
Видалення тимчасового імпланту пов’язане із не-
бажаним оперативним втручанням, оскільки воно є 
травматичним та несе ризики ускладнення. В зв’яз-
ку з цим в останні десятиріччя активно розвиваєть-
ся новий напрям в біоінженерному матеріалознав-
стві, який полягає в розробці біорозчинних 
(biogradable) матеріалів для виготовлення тимча-
сових імплантів [1, 2]. Ідея застосування цих мате-
ріалів полягає в тому, що імплант не виймається з 
тіла пацієнта після виконання певних завдань, а 
залишається в ньому, поступово деградуючи 
(розчиняючись) за рахунок хімічної взаємодії із 
внутрішнім середовищем тіла. Розробка біорозчин-
них металевих матеріалів наразі являє собою амбі-
тну наукову задачу, яка привертає до себе пильну 
увагу матеріалознавців різних країн. З огляду на 
проблеми, які при цьому виникають, розробка  
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ведеться по кількох напрямках, які наразі активно 
розвиваються [3]. 

Метою даної роботи був огляд результатів 
опублікованих наукових досліджень з розробки 
металевих біорозчинних матеріалів для штучних 
імплантів та аналіз сучасних тенденцій в цій сфері. 

Сплави на основі магнію 
Суттєвим недоліком металевих біоматералів 

на основі заліза, титану, кобальту, які використову-
ють в ортопедії, є їх висока міцність, яка набагато 
перевищує міцність кісток. При використання мета-
левих імплантів може розвиватися ефект «стрес-
екранування» («stress-shielding»), коли зовнішні 
навантаження припадають головним чином на ім-
плант, а кістка виявляється слабо навантаженою. 
Це призводить до зменшення щільності кістки піс-
ля її зростання з повторним руйнуванням [1].  

Окрім міцних матеріалів все більше застосу-
вання в імплантології знаходять кальций-
фосфатна кераміка і біорозчинні полімери: поліглі-
колева (PGA) і полімолочна (PLLA, PDLA) кислоти, 
їх сополімери (PLGA), гидроксіпохідні алканових 
кислот (PHA) [4]. Недоліками цих матеріалів є низь-
ка і нестабільна міцність (опір міцності – 20-70 
МПа, модуль Юнга – 1,2-6,9 ГПа), що унеможлив-
лює виготовлення з них імплантів, які сприймають 
навантаження.  

Альтернативою міцним металевим біоматеріа-
лам, з одного боку, і неміцним біополімерам – з 
іншого, виступають сплави на основі магнію. Магній 
відноситься до легких металів (густина - 1,74 г/см3). 
Його модуль Юнга і опір міцності становлять  
41-45 ГПа і 113 МПа, відповідно, що вище, аніж у 
полімерів, та є максимально наближеним до меха-
нічних властивостей кісткової тканини людини  
(3-20 ГПа та 30-150 МПа, відповідно), порівняно з 
іншими металевими біоматеріалами.  

У роботі [5] повідомляється про добру біосуміс-
ність магнію та продуктів його корозії. Магній є важ-
ливим для процесів метаболізму людського органі-
зму як кофактор утворення біля трьохсот фермен-
тів [3]. Продуктами корозії магнію в організмі є його 
іони Mg2+, гідроксид-іони OH– і водень (Н2). Іони 
Mg2+ сприяють швидкому загоєнню травмованих 
тканин, не викликаючи при цьому клітинної токсич-
ності; їх надлишок виводиться з організму через 
січові шляхи. Магнієві сплави легко розчиняються в 
воді та в інших корозійноактивних середовищах, 
що робить їх потенційно привабливими біорозчин-
ними матеріалами. Перше застосування магнієвих 
сплавів в якості імплантів відносять до кінця 
19 сторіччя [3]. 

До недоліків чистого магнію відносять високу 
крихкість, виділення водню при розчиненні магнію 
(водень накопичується біля імпланту та негативно 

впливає на формування кісткової тканини), неба-
жане підвищення рівня лужності організму [6]. Тому 
постає питання про застосування не чистого маг-
нію, а його сплавів із поліпшеними фізико-хіміч-
ними властивостями і підвищеною стійкістю до 
корозії. 

Проводяться дослідження можливості викорис-
тання в якості біорозчинних матеріалів комерцій-
них магнієвих сплавів різних систем легування, 
таких як WE43 (сплав системи Mg–Y–РЗМ–Zr),  
AZ91 (Mg–Al–Zn), AZ31 (Mg–Al–Zn–Mn), LAE442 
(Mg–Li–Al–РЗМ–Mn) тощо [1, 7]. Наприклад, сплав 
AZ31 вміщує приблизно 2,5 % Al, 0,9 % Zn,  
0,3 % Mn, решта – Mg. Оскільки згадані сплави 
містять хімічні елементи з недоведеною біосумісні-
стю, додатково розробляються магнієві сплави, що 
складаються з нетоксичних елементів, а саме – 
сплави систем легування Mg–Zn, Mg–Zn–Ca та  
Mg–Ca [8]. В останні роки на ринку з’явились ко-
мерційні біорозчинні шурупи, виготовлені з магніє-
вих сплавів: «Magnezixâ» фірми Sintellix, «Milag-
roâ» фірми DePuy Mitek (останній виготовлений зі 
сплаву Mg-Y-РЗМ-Zr) [3]. 

Однією з основних проблем для Mg-сплавів є 
висока швидкість розчинення в фізіологічному се-
редовищі, що унеможливлює їх використання по 
прямому призначенню. Швидка деградація імплан-
ту призводить до утворення газових порожнин або 
розривів на межі розділу «кістка/імплант». У зв’язку 
з цим проводяться дослідження з підвищення коро-
зійної стійкості магнієвих сплавів для біомедичного 
використання. Одним з напрямків є нанесення за-
хисних покриттів. До цих технологій відносяться: 
отримання шару Al2O3 застосуванням плазмової 
імплантації атомів (іонів) алюмінію і кисню [8], еле-
ктрохімічне осадження шару фторованого гідрокси-
апатиту (FHA) і Ca-P покриття [9], імпульсне оса-
дження гідроксиапатитового покриття з дефіцитом 
Са [10], утворення композитного покриття 
«CaHPO4×2H2O/полікапролактон» [12], осадження 
гідроксиапатиту методом анодного розчинення 
магнію [1], тощо. Для захисту магнієвих сплавів від 
корозії використовують вище перераховані біороз-
чинні полімери, а також силанові покриття [5]. 

Останні дослідження виявили потенційно висо-
ку біосумісність графену та його похідних в якості 
захисного покриття на магнієвих сплавах. Повідом-
лялося, що ці покриття сприяють адгезії та розмно-
женню людських клітин-остеобластів та полегшу-
ють диференціювання мезенхімальних стромаль-
них клітин в остеобласти [12]. У роботі [13] повідом-
ляється про утворення комплексного покриття 
«оксид графену/гідроксиапатит», в якому первинно 
нанесений оксид графену при витримці в рідині, що 
симулює людське тіло, стимулював відкладення 
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гідроксиапатиту. Таке покриття значно підвищило 
корозійну стійкість магнієвого сплаву AZ91. 

Іншим напрямом є підвищення фізико-хімічних 
властивостей Mg-сплавів додаванням легуючих 
елементів, наприклад паладію [14]. В роботі [6] 
показано, що введення 0,1 % скандію знижує шви-
дкість розчинення стандартного сплаву МЛ-10 у 
фізіологічному розчині (Венофундин), в той час як 
додавання 0,05 % срібла підвищує її. Встановлено, 
що введення 1,25–1,3 % Zr і 2,9–3,1 % Nd забезпе-
чує підвищення стабільності механічних властиво-
стей магнієвого сплаву при тривалій витримці в 
фізіологічному розчині (Гелофузин) [15]. В цій же 
роботі доведено відсутність токсичного впливу 
продуктів деградації сплаву Mg-Zr-Nd на живий 
організм та встановлено позитивну динаміку репа-
ративного остеогенезу. 

Сплави на основі заліза 
Чисте залізо та сплави на основі заліза були 

запропоновані до використання в якості біорозчин-
них матеріалів на початку 2000-х років [17]. Ці 
сплави мають більш високу міцність і модуль Юнга 
порівняно із магнієвими сплавами. Втім, імплан-
там, виробленим із заліза, потрібні роки для повно-
го розчинення, тобто швидкість їх корозії занадто 
мала, щоб імплантат зник без тривалих побічних 
ефектів. Продукти окислення заліза (іони Fe2+ та 
Fe3+) є важливими для життєдіяльності та не про-
являють токсичності в очікуваних концентраціях 
[17]. Однак через дуже низьку біодеградацію чисто-
го Fe, такі стенти виявляють негативні реакції, по-
в’язані із накопиченням нерозчинного гидроксиду 
заліза переважно в клітинах в місці імплантації. В 
подальшому спостерігається міграція пересичених 
залізом клітин по всьому організму, викликає хроні-
чні запалення [18].  

Для збільшення швидкість біодеградації заліза 
були розроблені Fe-Mn сплави, в яких використо-
вується деформаційне утворення епсілон-
мартенситу. Епсілон-мартенсит ділянки якого роз-
поділені в структурі аустеніту, підвищує механічні 
властивості та прискорює швидкість корозії сплаву 
[19]. Проте швидкість біодеградації залишається 
на порядок нижчою у порівнянні зі сплавами на 
основі Mg. Легування Fe-Mn сплавів паладієм у 
поєднанні з термічною обробкою додатково підви-
щує міцність та швидкість корозії завдяки виділен-
ню включень інтерметаліду (Fe, Mn)Pd [20]. 

Сплави на основі цинку 
Перші данні відносно використання цинкових 

сплавів для біорозчинних імплантів з’явилися впро-
довж останніх кількох років [3]. Подібно до магнію 
та заліза, цинк є життєво важливим мікроелемен-
том в організмі людини, входячи до складу бага-
тьох ферментів і інших білків, забезпечуючи опти-

мальний перебіг обмінних процесів, а також ріст, 
поділ та функціонування клітин [22]. З цих позицій 
іони цинку, що виділяються з імпланту при дегра-
дації, можуть нормально інтегруватися в метаболі-
чну активність організму, не викликаючи токсичних 
ефектів. 

Електродний потенціал цинку (−0,762 В) є  
проміжним між магнієм (−2,372 В) та залізом 
(−0,444 В), отже чистий цинк кородує із сприятли-
вою кінетикою, тобто швидше, ніж залізо, але по-
вільніше за магнієві сплави. Це пов’язано із утво-
ренням пасивуючих шарів на поверхні [22]. Продук-
ти розпаду цинкового сплаву (іони Zn2+) вважають-
ся достатньо біосумісними і навіть такими, що 
спричиняють протизапальну дію [23]. Сплави на 
основі цинку мають високу технологічність при ви-
готовленні та обробленні; на відміну від магнієвих 
сплавів їх можна виплавляти в атмосфері повітря. 

В роботі [24] показано можливість контролюва-
ти швидкість біодеградації чистого цинку введен-
ням заліза. Добавка 1,3 % заліза вдвічі прискорила 
корозію цинку внаслідок мікрогальванічного ефек-
ту, викликаного утворенню дельта-фази (Zn11Fe). 
Гістологічні дослідження, проведені по закінченню 
14 тижнів після введення імпланту щуру, показали 
відсутність небажаних системних ефектів в ткани-
нах, безпосередньо прилеглих до імпланту.  

Використання імплантів із цинку стримується 
його низькими механічними властивостями (опір 
міцності (σв) – 50-140 МПа, відносне подовження 
(δ) – 0,3-5,8 %) [21]. Наразі активно розробляються 
цинкові сплави з більш високим комплексом влас-
тивостей. Основним напрямком є введення легую-
чих елементів, що забезпечують твердорозчинне 
зміцнення, а також утворення зміцнювальних інте-
рметалідних фаз. В цьому напрямку розроблені 
сплави різних систем легування: Zn-Mg, Zn-Ca,  
Zn-Sr, Zn-Al, Zn-Cu, Zn–Al–Mg–Bi, Zn-Li, Zn-Ag, то-
що [21]. В двох останніх випадках підвищення міц-
ності забезпечується інтерметалідними з’єднання-
ми α-LiZn4 [25] і ε-AgZn3, відповідно. Наразі досяг-
нуто такі властивості цинкових сплавів: Zn–5Al  
(σв=300, δ=16 %), Zn–4Li (σв=440, δ=13,7 %),  
Zn–7Ag (σв=287, δ=32 %) [21, 26]. Ресурсом підви-
щення механічних властивостей є термічна оброб-
ка, а також холодна пластична деформація. 

Заключення. Створення біорозчинних метале-
вих матеріалів для тимчасових імплантів ведеться 
в напрямках розробки сплавів на основі магнію, на 
основі заліза та на основі цинку. Ці елементи є ва-
жливим для життєдіяльності людини, отже їх роз-
чинення в тілі пацієнта є потенційно безпечним 
для здоров’я людини. Недоліком сплавів магнію та 
заліза є їх відповідно висока та низька швидкість 
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біодеградації у фізіологічних рідинах. Сплави на 
основі цинку займають проміжну позицію за стійкіс-
тю до біодеградації і в цьому сенсі є найбільш пер-
спективним класом матеріалів, втім, вони мають 
знижений рівень міцності. Для підвищення ком-
плексу механічних та фізико-хімічних властивостей 
сплавів всіх трьох груп використовують легування, 

термічну обробку, а також нанесення захисних пок-
риттів. 

Перспективи подальших досліджень в цьо-
му напрямку полягають у проведенні тривалих клі-
нічних досліджень і аналізі їх результатів для дове-
дення безпечності для людини розроблених біоро-
зчинних матеріалів на основі магнію, заліза і цинку. 
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УДК 669.01/.09 
БИОРАСТВОРИМЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИМПЛАНТОЛОГИИ 
Ефременко В. Г. 
Резюме. В обзорной статье описаны современные направления разработки некоторых групп метал-

лических биоматералов для применения в имплантологии при изготовлении биорастворимых 
(временных) имплантов. К таким материалам выдвигают требования по биосовместимости, прочности и 
скорости биодеградации (растворения) в физиологической среде.  

Показано, что биорастворимые металлические материалы подразделяются на сплавы на основе 
магния, сплавы на основе железа и сплавы на основе цинка. Эти сплавы могут иметь существенные пре-
имущества, поскольку магний, железо и цинк входят в число элементов, жизненно важных для деятель-
ности организма человека, следовательно, их растворение в теле пациента потенциально безопасно для 
здоровья при выведении их избытка из организма.  

Каждый из перечисленных металлов имеет собственные недостатки, связанные с определенными 
физико-химическими свойствами; устранение этих недостатков ставят целью при разработке соответст-
вующих сплавов с улучшенными характеристиками. Магний имеет слишком высокую скорость растворе-
ния и нестабильность механических свойств, которые улучшают за счет легирования (разработкой спла-
вов Mg-Y-РЗМ-Zr, Mg-Al-Zn, Mg-Al-Zn-Mn, Mg-Li-Al-РЗМ-Mn и т.д.) и нанесения различных защитных по-
крытий (гидроксиапатит, биополимеры и т.д.). На данный момент уже разработаны и апробированы пер-
вые торговые марки имплантов, изготовленных из магниевых сплавов. Для железа характерна слишком 
низкая скорость биодеградации.  

Повышенная коррозионная стойкость железа вызывает его накопление в организме с удаленным 
отрицательным эффектом. Скорость биодеградации железа повышают легированием, например, введе-
нием палладия (образует интерметаллиды), или марганца (вызывает деформационное образование эп-
силон-мартенсита). Установлено, что цинк имеет приемлемую скорость биодеградации, но отличается 
низкими механическими свойствами. Для их повышения к цинку вводят легирующие элементы (Zn-Mg,  
Zn-Fe, Zn-Ca, Zn-Sr, Zn-Al, Zn-Cu, Zn-Al-Mg-Bi, Zn-Li, Zn-Ag) и применяют термическую обработку и холод-
ную пластическую деформацию. В статье описаны основные технологические подходы к улучшению ком-
плекса свойств металлических материалов для биорастворимых имплантов. 

Ключевые слова: биорастворимый имплант, магний, железо, цинк, сплав, биодеградация, проч-
ность. 
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UDC 669.01/.09 
Biodegradable Alloys for Implantology 
Efremenko V. G. 
Abstract. The review article describes the current trends in the development of some groups of metal bio-

materials used in implantology for the manufacture of biodegradable (temporary) implants. The “biodegradation” 
concept is that implants are not intended for long-life application to be gradually dissolved in human body.  

There are requirements for such materials which are biocompatibility, strength and rate of biodegradation 
(dissolution) in a physiological environment. It is shown that biodegradable metallic materials are divided into 
magnesium alloys, iron alloys and zinc alloys. These alloys can have significant benefits because magnesium, 
iron, and zinc are among the elements vital for human wellbeing, so dissolving them in patient body is potentially 
safe for health when removing excess from the body.  

Each of the listed metals has its own disadvantages related to certain physical and chemical properties; the 
elimination of these disadvantages is aimed at the development of suitable alloys with improved performance. 
Magnesium has a very high dissolution rate and instability of mechanical properties that are improved by doping 
(Mg – Y – REM – Zr, Mg – Al – Zn, Mg – Al – Zn – Mn, Mg – Li – Al – RZM – Mn, etc.) and by deposition of dif-
ferent coatings with protective abilities such as ceramics (Al2O3), hydroxyapatite, biodegradable polymers (PGA, 
PLLA, PDLA, PHA), sylane, graphene and its derivatives, composite “ceramics/biopolymer, etc.  

Trademarks of implants made of Mg-based alloys have already been developed and tested. The iron is 
characterized by too low biodegradation rate. Increased corrosion resistance of iron causes its accumulation in 
human body with a prolonged negative effect. The rate of iron biodegradation is increased by doping, for exam-
ple, the introduction of palladium (forms intermetallides), or manganese (causes deformation of epsilon-
martensite). Zinc has been found to have an acceptable rate of biodegradation, but it has low mechanical prop-
erties. To increase the properties, alloying elements (Zn – Mg, Zn – Fe, Zn – Ca, Zn – Sr, Zn – Al, Zn – Cu,  
Zn – Al – Mg – Bi, Zn – Li, Zn – Ag) are added into zinc; the proper heat treatment and cold plastic deformation 
are applied also. It is concluded that among the biodegradable materials only magnesium-based alloys are al-
ready commercialized to be widely proved in extended clinic trials. The article describes the main technological 
approaches to improving the complex properties of metallic materials for biodegradable implants. 

Keywords: biodegradable implant, magnesium, iron, zinc, alloy, biodegradation, strength. 
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