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Актуальність теми. 

Розробка нових видів біосумісних імплантатів з високим рівнем медико-

біологічних характеристик для відновної медицини є актуальним питанням, яке 

спрямоване на скорочення терміну перебування пацієнтів у медичних установах. В 

цьому напрямку однією з найважливіших задач є розробка біоактивних покриттів по 

сплавах титану різного функціонального призначення у кістковому 

ендопротезуванні. Умовою успішного та довготривалого застосування композиції 

«титановий сплав-біоактивне покриття» для імплантатів, що експлуатуються в 

умовах змінних динамічних навантажень, зокрема для ендопротезів кульшового 

суглобу та нижньої щелепи, є поєднання високої міцності металу та біосумісності 

покриття. 

В Україні застосування титанових імплантатів з нанесеними біоактивними 

покриттями забезпечується тільки завдяки імпорту, а самі покриття, зокрема 

керамічні, характеризуються недостатніми механічними властивостями та тривалим 

терміном зрощування з кісткою. Тому розробка нових  

вітчизняних біоактивних склокристалічних покриттів на основі системи  

R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SіO2, що володіють заданим рівнем механічних та 

хімічних властивостей, а також високою біосумісністю є актуальним науково-

практичним завданням на вирішення якого спрямована дана дисертаційна робота. 

Розробка та практичне впровадження одержаних покриттів суттєво зменшить 

термін реабілітації пацієнтів за рахунок інтенсифікації процесів зрощування 
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імплантатів з кісткою, забезпечить надійну експлуатацію відповідних ендопротезів в 

умовах динамічних навантажень, підвищить їх конкурентну спроможність та 

суттєво знизить імпортозалежність в даній галузі. 

У зв’язку з зазначеним, дослідження здобувача, що направлені на розроблення 

основ технології одержання вітчизняних склокристалічних кальційсилікофосфатних 

покриттів по сплавах титану для кісткового ендопротезування, є вельми 

актуальними. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується також й тим, що 

вона виконувалась у відповідності до планів проведення наукових досліджень на 

кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «Харківський 

політехнічний інститут» в рамках завдань держбюджетних НДР МОН України: 

«Розробка універсальних склоемалей для одержання хімічно та зносостійких 

легкоочисних покриттів» (ДР № 0113U000441) та «Розробка складів композиційних 

склокристалічних матеріалів для елементів бронезахисту» (ДР № 0115U000538), у 

яких здобувач є виконавцем окремих етапів. 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів підтверджується 

використанням в роботі комплексу сучасних методів фізико-хімічного аналізу, 

сучасного обладнання, відтворюваністю експериментальних результатів. При 

визначенні властивостей склокристалічних покриттів для кісткового 

ендопротезування використовувалися методи випробовувань, регламентовані 

діючими ДСТУ та ISO до силікатних матеріалів і покриттів та виробів медичного 

призначення. Достовірність отриманих в роботі результатів також підтверджується 

актами дослідно-лабораторних та дослідно-промислових випробовувань. 

Експериментальні результати, наукові положення, висновки і рекомендації, 

зроблені автором, вважаю достовірними і цілком обґрунтованими. 

Основні нові наукові результати дисертації полягають в тому, що 

здобувачем вперше: 

– науково обґрунтовано та експериментально отримано  
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біоактивні склокристалічні покриття по сплавах титану в системі  

R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2 для кісткового ендопротезування шляхом 

формування в структурі стекол після варки кристалів гідроксиапатиту або 

карбонатфторгідроксиапатиту та β-кварцу у кількості 16 ÷ 17 об. % розміром  

1 ÷ 3 мкм та наявності у покриттях після короткочасної термічної обробки при 

температурах 870 ÷ 930 ºС впродовж 1,0 ÷ 1,5 хв зазначених кристалів у кількості  

33 ÷ 42 об. % розміром 1 ÷ 3 мкм; 

– встановлено, що забезпечення високоміцної об'ємно закристалізованої 

структури покриттів під час термічної обробки реалізується при масових 

співвідношеннях R2O / P2O5 = 1,0 ÷ 4,0 та CаO / P2O5 = 2,0 ÷ 2,6 шляхом утворення в 

склорозплаві фосфатних сиботоксичних груп з наступним протіканням при 

охолодженні склорозплаву метастабільної ліквації та формуванні в умовах в'язкості 

в межах 10
7
 ÷ 10

8
 Па · с зародків та кристалів фосфатів кальцію вже після варки; 

– визначено, що швидке формування та стабільне існування в умовах живого 

організму апатитоподібного шару зі складом нестехіометричного кальцій-

дефіцитного гідроксиапатиту з атомним співвідношенням Са / Р = 1,51 ÷ 1,53 на 

поверхні біоактивних склокристалічних покриттів може бути реалізовано при  

співвідношенні Si : Cа : P = 1,00 : (4,00 ÷ 4,05) : (2,60 ÷ 2,68) та рН = 7,23 ÷ 7,40; 

– встановлено, що механічні та термічні властивості біоактивних скло-

кристалічних покриттів товщиною 150 мкм, отриманих за шлікерною технологією із 

застосуванням методів мікродугового або електрохімічного оксидування (твердість 

за Віккерсом HV = 5440 ÷ 5660 МПа, тріщиностійкість K1C =2,01 ÷ 2,73 МПа·м
1/2

, 

адгезійна міцність σадг = 16 ÷ 17 МПа, температурний коефіцієнт лінійного 

розширення α = (106,5 ÷ 130,0) ∙ 10
-7

 град
-1

), та властивості поверхні покриттів 

(параметр шорсткості Ra = 3,4 ÷ 10,0 мкм, вільна енергія поверхні ВЕП =  

50,936 ÷ 60,000 мДж/м
2
) дозволяють прискорити зрощування з  

кісткою імплантатів, які працюють в умовах динамічних навантажень. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання полягає  в проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, 

які дозволили розробити технологію одержання біоактивних 



 4 

кальційсилікофосфатних склокристалічних покриттів по сплавах титану для 

кісткового ендопротезування, що дає можливість створити вітчизняні титанові 

ендопротези з нанесеними покриттями, які характеризуються високою 

біосумісністю та скороченими термінами зрощування з кісткою. Новизна розробки 

підтверджується патентом України на винахід № 105992 «Біоактивне 

склокристалічне покриття». 

Проведені дослідно-лабораторні (атестована лабораторія ДЕТЦ ДП «Південна 

залізниця», Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, НДУ 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем») та дослідно-

промислові (Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне 

підприємство) випробування розроблених біоактивних кальційсилікофосфатних 

склокристалічних покриттів дозволили видати рекомендації щодо подальшого їх 

використання як кісткових імплантатів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» в курсах 

«Скломатеріали і покриття технічного та біомедичного призначення», «Емалі», 

«Спеціальні склоемалеві та склокомпозиційні покриття». 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо повно 

опубліковані в 22 наукових працях, з яких 11 статей у наукових фахових виданнях 

України. У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації 

на конференціях повністю відповідають вимогам МОН України. 

Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями дисертації і 

достатньо повно відображає основні її наукові результати, що отримані здобувачем. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи: 

Дисертаційна робота Шадріної Галини Миколаївни складається зі вступу,  

5 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 195 сторінок, з них: 22 рисунки по тексту, 12 рисунків на  

10 сторінках, 34 таблиці по тексту, 6 таблиць на 6 окремих сторінках, список 

використаних джерел з 202 найменувань на 24 сторінках, 6 додатків на 7 сторінках. 
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У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету і задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження, наукову 

новизну та практичне значення роботи, охарактеризовано особистий внесок 

здобувача та апробацію роботи. 

Перший розділ присвячено аналізу науково-технічної і патентної літератури, 

розкрито сучасний стан проблем синтезу біоактивних, зокрема склокристалічних, 

покриттів, наведені вимоги до них, класифікація та галузі застосування. 

Другий розділ присвячений вибору напрямків і методик досліджень фізико-

хімічних, експлуатаційних, медико-біологічних властивостей модельних 

закристалізованих стекол та склокристалічних покриттів, а також властивостей 

поверхні покриттів. 

Обрано розрахункові та експериментальні методи досліджень, які застосовані 

в роботі. Охарактеризовано сировинні матеріали та сформульовано робочу гіпотезу. 

Третій розділ присвячений експериментальним дослідженням стосовно 

розробки складів модельних стекол як основи склокристалічних покриттів, 

встановленню механізму структуро- і фазоутворення в модельних стеклах та 

особливостей формування покриттів на їх основі, нанесених на сплави титану. 

Встановлено комплекс вимог до властивостей покриттів, які забезпечать необхідні 

значення хімічних, фізико-механічних, експлуатаційних та медико-біологічних 

показників. 

В обраній вихідній системі R2O – RO – RO2 – CaF2 – R2O3 – P2O5 – SiO2, де  

R2О – Na2О, K2O; RO – CаO, ZnO, MgO, SrO; RO2 – TiO2, ZrO2; R2O3 – Al2O3, B2O3 на 

базі аналізу складів відомих біоактивних склокристалічних покриттів для кісткового 

ендопротезування обмежено області та обрано склади стекол серії АП та Т для 

одержання покриттів як біоактивних компонентів імплантатів для нижньої щелепи 

та для ніжки ендопротезів кульшового суглобу відповідно. 

За результатами досліджень структури та термічних властивостей модельних 

стекол встановлено, що для одержання бездефектного склокристалічного покриття 

на ортопедичних литих металевих ендопротезах, виготовлених з титанового сплаву 

ВТ5(Л), оптимальним є скло Т3 з наявністю кристалів гідроксиапатиту у кількості 
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16 об. % розміром 1 мкм та ТКЛР α = 106,5 ∙ 10
-7

 град
-1

. Для нанесення покриттів на 

штамповані імплантати нижньої щелепи, виготовлені з титанового сплаву ОТ4-1, 

доцільним є використання як основи скла АП-10 з вмістом кристалів 

карбонатфторгідроксиапатиту та β-кварцу у кількості 16 об. % та 1 об. % відповідно 

розміром 1 – 3 мкм та ТКЛР α = 130 ∙ 10
-7

 град
-1

. 

На підставі досліджень змочувальної здатності розплавів дослідних стекол та 

методів підготовки поверхні титанових сплавів розроблено оптимальний режим 

одностадійної короткочасної термічної обробки модельних стекол  для одержання 

біоактивних склокристалічних покриттів з адгезійною міцністю 16 – 17 МПа. 

Встановлено оптимальні технологічні параметри нанесення біоактивних 

склокристалічних покриттів на сплави титану за шлікерною технологією: тонина 

помелу дисперсної склофази, дисперсійне середовище, співвідношення дисперсної 

фази  та дисперсійного середовища, густина та криюча здатність шлікерів. 

Четвертий розділ містить результати дослідження поведінки розроблених 

покриттів у фізіологічних середовищах in vitro та визначення їх механічних 

властивостей. 

Визначено умови осадження кристалічних фаз-прекурсорів формування 

апатитоподібного шару на поверхні розроблених склокристалічних покриттів АП-10 

та Т3, що є запорукою їх успішної адаптації імплантату в середовищі організму. 

Встановлено зміну характеру поверхні та хімічного складу поверхневого шару 

розроблених склокристалічних покриттів після витримки в модельному середовищі 

організму in vitro, що поряд з приростом маси свідчить про протікання процесів 

взаємодії матеріалу з компонентами середовища. 

Визначено, що одержані біоактивні склокристалічні покриття за механічними 

властивостями відповідають вимогам до імплантатів для заміни динамічно 

навантажених ділянок кістки. 

У п’ятому розділі відображено послідовність технологічних операцій при 

одержанні розроблених біоактивних склокристалічних покриттів на сплавах титану. 

Показано характеристики шихтового складу модельних стекол АП-10 та Т3. 

Наведені результати дослідно-промислових та дослідно-лабораторних випробувань. 
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Представлена до захисту дисертаційна робота є завершеною науковою 

працею, вона гарно проілюстрована і викладена в логічній послідовності. Зміст 

автореферату по суті і за структурою повністю відповідає дисертації. 

 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

 

1. У розділі 1 доцільно було б детальніше показати особливості технології 

одержання відомих біоактивних покриттів. 

2. У тексті дисертації зустрічаються поняття адгезійної міцності покриття 

та міцності зчеплення покриття з металом. Не зрозуміло у чому різниця? 

3. Оскільки здобувач позиціонує свої розробки для ендопротезів 

кульшового суглобу та імплантатів нижньої щелепи, які працюють в 

умовах динамічних навантажень, вважаю, що слід було дослідити 

більшу кількість характеристик міцності при різних деформаціях, а 

також ударну в’язкість матеріалу. 

4. У пункті 3.5.3 не достатньо розкрито взаємозв’язок між ліквацією в 

модельних стеклах та кристалізацією покриттів в умовах короткочасної 

термічної обробки.  

5. Рис. 3.11 та 3.12, на яких показано мікроструктуру дослідних зразків, є 

не достатньо інформативними, слід було перелічені в тексті елементи 

структури вказати на зазначених рисунках. 

6. У пункті 4.1.3 не зрозуміло чому для дослідження in vitro обрано 

терміни витримки 3, 30, 60, 90, 180 днів. 

7. Оскільки автор вказує на те, що його розроблені матеріали відповідають 

світовим стандартам до імплантатів, доцільно було порівняти отримані 

властивості з показниками відомих у світі виробників. 

Зроблені зауваження не спростовують основних результатів досліджень і не 

впливають на загальну позитивну оцінку виконаної роботи. 
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