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НИТЧАСТІ ТА ГРАНУЛЬОВАНІ ФОРМИ БІОМАТЕРІАЛІВ  

ЗБАГАЧЕНИХ Zn
2+

 

 

Яновська Г.О., к.х.н., н.с. ІПФ НАН України; асистент кафедри 

загальної хімії СумДУ, 

Большаніна С.Б., к.т.н., доц., зав. каф. загальної хімії СумДУ, 

Мосьпан А.Б. студентка факультету ТеСЕТ, група ЕК-41 

 

Істотною проблемою в усьому світі є регенерація кісткових дефектів, 

тому актуальною є розробка новітніх матеріалів, що є біосумісними та мають 

остеокондуктивні властивості. Гідроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 (ГА) є одним 

з основних компонентів таких матеріалів [1] завдяки його біоактивності та 

сорбційним властивостям. Полімерна складова - альгінат (Альг) надає таким 

матеріалам щільності і пружності, дозволяє створити різні форми композитів 

(губки, нитки, гранули, тощо), для заповнення кісткових дефектів різних 

розмірів [2]. З метою зменшення запалення на ранній стадії імплантації 

доцільно вводити лікарські засоби або антибактеріальні компоненти. В даній 

роботі було введено йони цинку, оскільки вони приймають участь при 

формуванні кісткової тканини та мають антибактеріальні властивості. 

Синтез ГА проводили за реакцією: 

 
10Ca(NO3)2∙4H2O+6(NH4)2HPO4+8NH3∙H2O→Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+46H2O  (1) 

 

ДляотриманняматеріалівГА-Альг-Zn синтезованийГАбулозмішаноз 

1%  та 1,5% розчиномнатріюальгінатууспіввідношенні 1:1 

дляотриманнякомпозитнихмікрогранулізвмістомальгінату 0,5 % та 0,75% 

відповідно. Отриманусуспензіюпродавлювалив0,1 Мрозчин 

ZnSO4черезголкушприца (нитчастіматеріали) (Рис. 1 а), абокапалив0,1 

Мрозчин ZnSO4 (гранульованіматеріали) (Рис. 1 б). Альгінат утворює 

комплекси з йонами двохвалентних металів, завдяки чому можливо 

утворення різних форм матеріалів.  

 

 а  б 

Рисунок 1 – Морфологія нитчастих (а) та гранульованих (б) 

біоматеріалів Альг-ГА-Zn
2+

. 
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Використовували спосіб формування мікрогранул ГА-Альг 

безпосередньо в 0,1 М розчині ZnSO4, завдяки утворенню оболонки альгінату 

цинку з подальшим старінням в цьому ж розчині протягом доби (1g, 2g). 

Зразок 2g має втричи більшу концентрацію альгінату. Здатність до десорбції 

йонів Zn
2+

 досліджували у фізіологічному розчині 0,9 % NaCl при 

температурі 293 К при співвідношенні рідкої та твердої фази (10:1). Проби 

фільтрату для аналізу відбирали через кожну годину(протягом 6 годин). 

Результати представлені на рис.2.  

 
1 g = 0,0213+0,0168*x

2 g = 0,0165+0,0329*x
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Рисунок 2 – Залежність показника десорбції йонів Zn
2+

 для 

мікрогранул, отриманих безпосередньо в 0.1 М розчині ZnSO4 при старінні в 

цьому ж розчині протягом 24 годин. 

 

Встановлено, що зразок 2 g адсорбував більше йонів Zn
2+

, він  має 

більшу концентрацію альгінату, що забезпечує додаткове зв’язування з 

йонами Zn
2+

 за рахунок утворення альгінату цинку. При адсорбції у зразках 

1g і 2 g частина активних центрів блокується іонами Zn
2+

 у момент 

формування мікрогранул, тому суттєву роль в процесі адсорбції як і в процесі 

десорбції має ГА. Найбільший вихід йонів спостерігається за перші дві 

години.   
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