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ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ 

 

AFM – атомно силова микроскопия 

SEM – сканираща електронна микроскопия 

ICP-OES – оптико-емисионен спектрален анализ с индуктивно 

свързана плазма 

ICP-AAS – електротермична атомно-абсорбционна спектроскопия 

ICP-MS – мас спектрометрия с индуктивно свързана плазма 

Δm – разлика в теглото на пробите преди и след анодния 

процес, mg 

mt – теоретична маса на оксидното покритие, g.dm-2 

mf – маса на оксида според закона на Фарадей, g 

me – практическа маса на оксидното покритие, g.dm-2 

d – дебелина на оксидния филм, µm 

S – анодна повърхност, cm2  

Sa – средна грапавост, nm 

Sq – средно квадратична грапавост, nm 

Sv – най-ниска точка в дълбочина на повърхността, nm 

Sp – най-висока точка от повърхността, nm 

Sy – разлика между най-високата и най-ниската точка от 

повърхността, nm 

w – тегловни % 

χ – атомни % 

Λ – ефективност на електрохимичния процес, % 

Qincor – електричен заряд при сребърно инкорпориране, mc.Cm-2 

Qtotal – общ електричен заряд, mc.Cm-2 

JAC – сила на тока, mA 

z – брой, участващи в реакцията електрони 

F – константа на Фарадей, C.mol-1 

МТТ – 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2H-тетразолиев 

бромид  

PBS – изотоничен фосфатен буфер 

D-PBS – изотоничен фосфатен буфер на Dulbecco 

DMSO – диметилсулфоксид 

WST-1 – натриева сол на 4-[3-(4-йодофенил)-2-(4-нитрофенил)-

2H-5-тетразолиo]-1,3-бензен дисулфонат 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременната медицина за лечение на различни заболявания 

намират приложение материали от биологичен и небиологичен произход. 

Най-общият термин, с който те се означават, е „биоматериали“. 

Всекидневно на стотици хиляди хора по целия свят се налага поставянето 

на изделия, като зъбни импланти, раменни протези, пейсмейкъри, 

изкуствени тазобедрени стави, сърдечно-съдови импланти, очни протези, 

кохлерови импланти, вътреочни лещи и др. Ето защо не стихва интересът 

към създаването, модифицирането и мониторинга на нови биоматериали.  

Изискванията към материалите с медицинско приложение са много 

високи, тъй като в човешкото тяло те са подложени на агресивното действие 

на телесните течности и на различни външни фактори. Едно от най-важните 

функционални свойства на имплантите е тяхната биосъвместимост. Това 

означава, че материалът и изделията от него не трябва да предизвикват 

клетъчна смърт, хронично възпаление или увреждане на клетъчните 

функции. От голямо значение са и редица механични свойства като 

здравина, якост на опън, твърдост, висока издръжливост, еластичност, 

подходяща плътност, устойчивост на износване и т.н. Те кореспондират с 

функцията, която имплантът ще изпълнява в организма.  

Високата твърдост и пластичност на металните импланти ги правят 

подходящи в условия на големи натоварвания, без появата на нежелани 

деформации. Това определя използването им главно при замяна на твърдите 

тъкани. Разнообразието от метални биоматериали е голямо, но в практиката 

се е наложила предимно употребата на търговски чистия титан и неговите 

сплави, хром-кобалт, никелови сплави и др. Съществуват, обаче, немалко 

данни за недостатъци от гледна точка на функционалните и биологичните 

им свойства. 

 Дълги години алуминият е смятан за основен причинител на болестта 

Алцхаймер и някои неврологични заболявания, като например множествена 

склероза. Днес тези твърдения се разглеждат като противоречиви. Този 

метал притежава добри механични свойства, като лекота, висока топло- и 

електропроводимост, корозионна устойчивост и др. Известно е, че във 

въздушна среда образува оксиден филм от Al2O3, който пасивира металната 

повърхност и не позволява по-нататъшно взаимодействие с околната среда. 

Съществуват данни, че алуминиевият оксид е инертен в биологичните 

системи и не изпраща йони в околните тъкани. 
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 Тези твърдения послужиха като основа да се потърсят съвременни 

методи за модифициране на различни алуминиеви сплави с цел подобряване 

на тяхната биосъвместимост и разширяване на практическото им 

приложение в медицината.   

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  
 

Целта на настоящия дисертационен труд е чрез химични, физични и 

електрохимични методи да се модифицират и охарактеризират различни 

алуминиеви сплави с оглед подобряване на тяхната биосъвместимост и 

успешното им приложение в медицината. 

 Във връзка с така формулираната цел трябваше да бъдат решени 

следните задачи: 

1. Да се разработят методики за електрохимично окисление на сплав 

EN AW 1050A. На получените анодни покрития да бъдат определени най-

важните функционални свойства – масата, дебелината и повърхностната 

морфология. 

2. Формираните алуминиеви оксидни филми да бъдат модифицирани 

чрез електрохимично и химично отложено сребро или покривани с различни 

по природа полимери. Да се изследва тяхната биосъвместимост и да се 

посочат факторите, които оказват влияние върху нея. 

3. По метода на гравитачното леене да се синтезират неконвенционални 

алуминиеви сплави, съдържащи цирконий. Да се изследват биологичните 

свойства на новите сплави и да се изясни какво влияние има количеството 

на легиращия елемент върху тях. 

4. Чрез използване на различни клетъчни линии да се изследват 

биологичните свойства на модифицираните метални повърхности. 
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 АПАРАТУРА И МЕТОДИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

 1. Предварителна обработка на образци от техническа 

алуминиева сплав EN AW 1050A 
  Всички изследвани в дисертационния труд проби са със строго 

определена повърхност, чиято големина е съобразявана със спецификата на 

провежданите анализи.  

За да се отстранят евентуални органични и неорганични 

замърсявания, образците са старателно почиствани в няколко 

последователни стъпки: 

 потапяне в смес от 2% NaOH и 3% NaNO3, с което се цели разтваряне 

на естествения оксиден филм; 

 обезмасляване в ацетон за 180 s под действието на ултразвук; 

 байцване в HNO3 (1:1); 

 електрополиране в разтвор на HClO4:C2H5OH (1:4) при 10V за 5 min.  

 потапяне непосредствено преди анодиране в смес от 20 g.dm-3 CrO3 и 

35 ml.dm-3 (85%) H3PO4; 

След всяка операция пробите са промивани, изсушавани при 50℃ за 

30 min и темперирани за 24 часа. 

2. Анодно окисление на образци от техническа алуминиева сплав 

EN AW 1050A  

 Анодирането е провеждано в галваностатичен режим на работа при 

следните условия: 

 електролит 1.53M (15%) H2SO4, плътност на тока 0.015 A.сm-2, 

разбъркване, 20±2оС.  

 двукратно електрохимично окисление в 0.6М H2C2O4, плътност на 

тока 0.01 A.cm-2 и разбъркване, 20±2℃. Между първото и второто анодиране 

оксидните филми са сваляни в разтвор на 3.5% H3PO4 и 2% CrO3 при 55℃ 

за 10 min. 

 Използвана е двуелектродна електрохимична клетка със симетрично 

разположен оловен противоелектрод. Температурата на електрохимичната 

вана е поддържана с помощта на термостат.  

Чрез измерване на разликите в масата на пробите по уравнение 1 е 

изчислявана теоретичната маса на алуминиевия оксид (Patermarakis, 2014). 

 

t f
m m m    (1) 
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3. Сваляне на анодния оксиден филм 

 Практическата маса (me) и дебелината (d) на оксидния филм са 

определени чрез разтварянето му за 10 min при 100℃ в разтвор на 

хромофосфорна киселина, състоящ се от 35 ml.dm-3 H3PO4 (85%) и 20 g.dm-

3 CrO3. Той атакува повърхностния оксид, но запазва алуминия. Всяка 

пластина се претегля преди и след изпитанието, а me и d са изчислени по 

уравненията: 

,  g
e

m
m

S


  

 

(2) 

 
4.10
,  m

.

m
d

S





   

(3) 

 

4. Посребряване 

 Електрохимично отлагане на сребро в покрития от Al2O3 

Извършва се в електролит, съдържащ 1.51 g.dm-3 AgNO3 и 45 g.dm-3 

H3BO3 при 20℃ и прилагане на променлив ток от външен източник с 

напрежение 20V при 50 Hz. Като противоелектрод е използвана Pt-мрежа.  

 Химично отлагане на сребро в покрития от Al2O3 

Анодирани алуминиеви субстрати се потапят в разтвор, съдържащ 

[Ag(NН3)
2]+. Комплексът се получава като към 5% разтвор на AgNO3 във 

вода и етанол (1:1) се прибавя на капки к. NH3OH до разтваряне на 

образуваната утайка. Приготвя се свеж 3.4% разтвор на глюкоза при кипене 

за 2 min. Всяка пластина се потапя в 50 cm3 от електролита при постоянно 

разбъркване, а за начало на реакцията се счита прибавянето на 10 cm3 

редуциращ агент - глюкоза.  

5. Зареждане на алуминиеви повърхности в коронен разряд 

Образци от анодиран алуминий са покривани с полимер (полистирен 

или полимлечна киселина), изсушавани и зареждани в коронен разряд с 

помощта на триелектродна система. 

 Зареждането е извършвано за 1 min при стайни условия. На 

корониращия електрод е подавано положително или отрицателно 

напрежение 5 kV, а подаваното на решетката напрежение е 1 kV със същата 

полярност.  



5 

 

6. Получаване на тройни сплави от системата Al-Si-Zr  

Масивни образци, тип клин, с размери 15×40×150 mm са получени 

чрез леене в метални кокила. Сплавяването е извършено в 

електросъпротивителна пещ, като в стопилката от алуминий и силиций, 

съответно сплав AlSi12, се внася Al-Zr лигатура (wZr = 4.2%). Съставът на 

сплавта спрямо силиций се коригира чрез прибавяне на чист Si. Внасяне на 

добавките е извършено при 800℃, а температурата на леене е в интервала 

930-950℃. От масивните образци са получени и микрокристални ленти 

(широчина ≈ 1.5 cm и дебелина ≈ 25-30 µm) по метода на леене в плосък 

поток (PFC) в лабораторна установка за бързо затвърдяване (Schob, Nowotny 

and Benesovsky, 1962). Скоростта на охлаждане е в интервала 105-106 deg.s-1 

и е извършено под налягане.  

7. Оптико-емисионен спектрален анализ 

Използван е оптично емисионен спектрометър Prodigy 7 (Teledyne 

Leeman Labs) с индуктивно свързана плазма, работещ с 40 MHz 

радиочестотен генератор, полихроматор тип echelle с висока резолюция и 

твърдотелен CMOS детектор.  

 Определяне количеството на инкорпорираното Ag в оксидните 

филми 

За целта анодните покрития са разтваряни в HNO3 (1:1) при стайна 

температура. 

 Определяне количеството на Zr в тройните сплави Al-Si-Zr 

Стружки от сплавите с маса 0.1±0.02 g са разтваряни в 50% HNO3 и 40% 

HF в съотношение 3.5:1. 

8. Повърхностна морфология 

Морфологичните особености на повърхностите са изследвани с 

помощта на атомно-силов микроскоп NANOSURF Easyscan 2, снабден с 

работен накрайник TAP 190-Al G. Измерванията са проведени при стайна 

температура и динамичен режим на работа. 

9. Микроструктура 

Детайлното изследване на микроструктурата е проведено чрез 

сканираща електронна микроскопия с апарат TESCAN, SEM/FIB LYRA I 

XMU, снабден с енергийно-дисперсен спектрометър (Quantax 200 of 

BRUEKER). Заснети са топографски изображения и е направен елементен 

анализ на повърхностите на образци, модифицирани чрез различни методи. 
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10. Биологични изпитания на материалите 
 

10.1 Използвани клетъчни култури  

 PDL – имортализирани клетки-предшественици от периодонтален 

лигамент; 

 McCoy-Plovdiv – безсерумна фибробластна клетъчна линия; 

 RAW 264.7 – миши макрофаги; 

 NIH-3T3 – получена от ембрион на NIH/Swiss мишки (ATCC® CRL-

1658™, ECACC 93061524); 

 F – крайна клетъчна линия от човешки дермални фибробласти, 

изолирани от препуциум; 

 ЛЕПК – лимбални епителни прогениторни клетки; 

 HT1080 – фибросаркомна клетъчна линия (ATCC® CCL-121™);  

 A2058 – клетъчна линия от човешки меланом (ATCC® CRL11147™). 

 

10.2 Проведени in vitro тестове с участието на клетъчни 
линии PDL, McCoy-Plovdiv и RAW 264.7 

 

 Биосъвместимост 

 Клетъчната суспензия е довеждана до 1.5×10 кл/мл. Във всяко гнездо 

са поставяни по 6×104 кл/ламелка. Културите са инкубирани за 96-168 часа, 

като на всеки 24 часа се инспектирани за състоянието на клетъчния 

монослой и морфологията на клетките чрез инвертен микроскоп 

(NikonEclipseTS100F LED). Микроскопските изображения са заснемани с 

фотодокументиращата система на инвертния микроскоп, включваща камера 

DS-Fi2-U3. 
 

 Цитотоксичност и виталност 

 Клетъчната виталност е определяна чрез реагент WST-1. Към всяка 

ямка с метална ламелка са добавяни по 500 L от клетъчната суспензия от 

клетки McCoy-Plovdiv с гъстота 2×105 кл/мл, клетки PDL с гъстота 8.4×103 

кл/мл, клетки RAW 264.7 с гъстота 3×105 кл/мл. След 24 часова инкубация 

към всяка проба са добавяни по 50 L WST-1 реагент. След това по 100 L 

от средата на всяка проба е прехвърляна в 96-ямкова плака и абсорбцията е 

отчитана при 450 nm дължина на вълната на ELISA reader Sunrise (Tecan, 

Maennedorf, Switzerland). 

Методиката за изследване на цитотоксичност е сходна с тази за 

виталност.  
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 Продукция на азотен оксид 

 Към всяка ямка са прибавяни по 500 L клетъчна суспензия от клетки 

RAW 264.7 с гъстота на клетките 3×105 кл/мл. След 20 часа инкубация при 

37℃ чрез Griess реакция е определяно количеството азотния оксид (NO).  

 

 Цитохимия 

Състоянието на клетъчния монослой и клетъчната морфология са 

визуализирани чрез Hoechst тест. 10 mg.mL-1 Hoechst 33342 се разрежда 

1:100 във вода. След трикратно промиване на културите с  PBS, към всяка 

проба са добавяни по 200 L от тестовия разтвор. Пробите са инкубирани за 

30 минути на тъмно при стайна температура за оцветяване на ядрената ДНК. 

Препаратите са изследвани чрез тринокулярен флуоресцентен микроскоп 

Nikon Eclipse Ni-U, включващ камера DS-Fi1c-U3.  

    

10.3 Проведени in vitro тестове с участието на клетъчни 
линии NIH-3T3 и F 

 

 Биосъвместимост 

Клетките са залагани в концентрация 1×105 кл/мл. Култивирането е 

провеждано в продължение на 48 часа. След това, състоянието на NIH-3T3 

и F културите е анализирано микроскопски и документирано със снимков 

материал чрез микроскоп Inverso (CETI, Medline Scientific) и цифрова 

камера Si-3000 (CETI, Medline Scientific). Впоследствие е провеждан МТТ-

тест по методика, описана от (Edmondson, Armstrong and Martinez, 1988). 

Резултатите от теста са отчитани спектрофотометрично при 570 nm.  

 

10.4 Проведени in vitro тестове с участието на клетъчни 
линии ЛЕПК, НТ1080 и A2058 

 

 Биосъвместимост 

Клетките са посявани в концентрация 2×104 кл/пластина и 

култивирани за 72 часа в инкубатор за клетъчни култури. В последствие, 

пластините са инкубирани с 12 μM разтвор на Флуресцин и 4 μМ разтвор на 

пропидиум йодид за 30 min, след което са заснемани на флуоресцентен 

микроскоп Leica DM4 B (Leica Microsystems). Определян в броят на 

зелените (флуресцин-позитивни, живи клетки) и червените клетки 

(пропидиум йодид-позитивни, мъртви клетки).  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

1. Анодиране във водни разтвори на електролити 

Анодирането е процес на получаване на оксидни филми върху 

повърхностите на метали при анодна поляризация в кислородсъдържащи 

среди с йонна проводимост. Образуваният оксиден слой променя 

повърхностните свойства на материалите, като твърдост, електрическо 

съпротивление, термоустойчивост, износо-устойчивост и др. Познати са 

различни методики за получаване на нанопорест Al2O3 с добре подредена 

хексагонална структура чрез електрохимично окисление в сярна, оксалова, 

фосфорна киселина и др. Повечето от тях, обаче, се извършват при 

трудоемки режими на работа и използването на алуминий с висока чистота 

99.9995%. Това неминуемо повишава производствените разходи и цената на 

изделията. За да бъдат  намалени те, се създават нови методи за анодиране 

на технически алуминиеви сплави (99.5% Al). Механизмът и кинетиката на 

електрохимичните процеси с тяхно участие се променят, което оказва 

влияние върху функционалните свойства на оксидните слоеве.  

 

1.1 Формиране на оксидни филми върху техническа 
алуминиева сплав  EN AW 1050А  

Въпреки над стогодишната история на процеса анодиране, интересът 

към него продължава да е актуален. Съвременните изследвания са насочени 

към разработки с усъвършенстване на физикохимичните и биологични 

свойства на оксидните филми, свързани с разнообразни модификации на 

тяхната структура и състав. За целите на настоящия дисертационен труд  е  

използван технически алуминий (99.5%) или по конкретно алуминиева 

сплав EN AW 1050А с химичен състав и механични показатели по стандарт  

EN 573-3/485-2. 

Оксидните филми са формирани чрез два режима на работа – 

електрохимично окисление в сярна киселина и двойно анодиране в оксалова 

киселина.  

На така получените анодни структури, са изследвани онези 

характеристики, които имат отношение към биологичните качества на 

материалите. 
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1.1.1 Свойства на анодни филми, формирани в електролит 
сярна киселина 

 

Дебелина и маса  
За да бъдат получени анодни филми с различни характеристики е 

контролирано времето за протичане на електрохимичния процес.   

Чрез уравнения (1) и (2) са определени теоретичната (mt) и практическата 

маса (me) на формирания Al2O3 в зависимост от времето на анодиране. 

Установено е, че нарастване на оксидното покритие се наблюдава до 120-та 

минута, след което няма пълно съвпадение между теоретичните и опитните 

данни, вероятно заради намесата на чисто химични процеси  (фиг. 1). 

Фигура 1. Влияние на времето на анодиране върху масата на оксидния 

филм. 

Дебелината (d) на Al2O3 е изчислена по уравнение (3). Получените 

данни са визуализирани на фиг. 2. Отново увеличение в стойностите се 

наблюдава до 120 минути анодиране, след което ефективността на процеса 

намалява. 



10 

 

 

Фигура 2. Зависимост на дебелината на оксидното покритие от времето 

на анодиране. 

  Повърхностна морфология на анодните филми 

Дългогодишните проучвания върху биоматериалите показват, че 

успеваемостта на имплантите зависи най-вече от остеоинтеграцията. 

Остеобластите са клетките, които образуват костната тъкан. Топографията, 

грапавостта и микроструктурата на импланта оказват значително влияние 

върху активността, пролиферацията и минерализацията на тези клетки. 

Известно е, че те адхезират по-добре върху порести повърхности. 

Оптималната грапавост, обаче, е специфична за различните по природа 

материали. Не без значение е и конкретната употреба на имплантното 

устройство. Така например, импланти с грапава повърхност са 

предпочитани при здрава костна фиксация, а с гладка такава – при 

остеосинтез. Ето защо е необходимо да се познават повърхностните 

свойства на анодните филми. 

Морфологията на структурираните покрития е изследвана с помощта 

на атомно-силов микроскоп. Установено е, че оксиден филм с дебелина 30 

µm притежава най-ниски средна (Sa) и средно квадратична (Sq) грапавост 

за избрана област от изображението – табл. 1 и фиг 3. При този режим на 

електрохимично окисление (70 min) се достига най-подходящо 

съотношение между скоростите на разтваряне и образуване на анодния 

филм, затова и формираното покритие е най-гладко. С най-висока грапавост 

се характеризира Al2O3 с дебелина 10 µm. 
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Таблица 1. Данни от AFM. 

t,  

min 

d,  

µm 

Sa   

[nm] 

Sq    

[nm] 

Sy   

[nm] 

Sp  

[nm] 

Sv  

[nm] 

25 10 46.665 57.531 566.34 -364.10 128.95 

50 20 27.752 37.305 247.49 -134.08 212.96 

70 30 12.470 18.020 501.38 -117.68 104.78 

 

 

Фигура 3. Топографски и триизмерни изображения на анодни филми с 

различна дебелина. 

 Повърхностната морфология, както и дебелината на оксидните 

структури са изследвани и с помощта на сканиранираща електронна 

микроскопия – фиг. 4. Представените изображения доказват, че чрез 

разработените и прилагани от нас режими на анодиране в сярнокиселия 

електролит могат да се получат структури с контролируеми дебелина и 

грапавост.  
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Фигура 4. Електронно-микроскопски изображения в напречно сечение на 

анодни филми, получени при електрохимично окисление за a – 25 min, b – 

50 min. 

Не се наблюдава, обаче, наличието на подреденост в структурата на 

оксида. Това се дължи на присъствието на множество примеси в сплавта, 

които определят неравномерното разпределение на порите и липсата на 

еднаквост в параметри като широчина и разстояние между тях – фиг. 5. 

 

Фигура 5. Електронно-микроскопски изображения по повърхността на 

анодни филми, получени при електрохимично окисление за a – 25 min, b – 

50 min. 

1.1.2 Свойства на оксидните филми получени в електролит 

оксалова киселина  

 

Необходимостта от получаването на подредени оксидни структури 

насочи експерименталната работа към двойно анодиране в електролит 0.6М 

C2H2O4 при плътност на тока 0.01 A.cm-2 и разбъркване, 20±2оС. Отново са 

определени дебелината, масата и повърхностните характеристики на 

структурираните анодни филми. 
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Дебелина и маса  
Регистрирана е линейна зависимост между стойностите на 

теоретичната и практическата маса на вторичните оксидните филми и 

времето за провеждане на електрохимичния процес – фиг. 6. 

 
Фигура 6. Влияние на времето на анодиране върху масата на вторичните 

оксидни филми.  

 Събраните експериментални данни за дебелината на Al2O3 като 

функция от продължителността на анодното окисление показват, че 

оксидният филм нараства средно с 5.51 µm на всеки 30 минути от 

електрохимичния процес, като процесът продължава до 120-тата минута – 

фиг. 7.   

Фигура 7. Влияние на времето на второто анодиране върху дебелината на 

оксидното покритие, структурирано в 0.6М оксалатен електролит. 
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 Повърхностна морфология  

 Влиянието на природата на анодиращия електролит върху 

структурата на оксидните филми е оценено чрез използването на атомно-

силова микроскопия. За целта са изследвани оксидни филми с дебелина 10 

µm, формирани в 1.53M H2SO4 и 0.6М H2C2O4. На фиг. 8 (a, b) са представени 

топографски избражения, снети от сканирани повърхности с площ 64 µm2. 

Измерената стойност за средно квадратична грапавост (Sq) на Al2O3, 

получен в оксалатния електролит е 1.405 nm, а за този, структуриран в 

сярнокиселия – 10.631 nm. Може да се направи извод, че при тези режими 

на анодиране по-гладки покрития се получават в оксалова киселина.  

  На фиг. 8 (c, d) са показани топографско и триизмерно изображение 

на оксиден филм с дебелина 10 µm, получен при анодиране в в 0.6М H2C2O4 

(площ на сканиране 2 µm2). Наблюдава се неравномерно разпределение на 

Al2O3 върху подложката, което е потвърдено и при наблюденията със 

сканиращ електронен микроскоп. 

 

Фигура 8. AFM изображения на a – 10 µm Al2O3, получен в H2SO4 

(сканирана площ 64 µm2); b – 10 µm Al2O3, получен в C2H2O4 (сканирана 

площ 64 µm2); c – 10 µm Al2O3, получен в C2H2O4 (сканирана площ 2µm2); d 

– 3D изображение на 10 µm Al2O3, получен C2H2O4 (сканирана площ 2 µm2). 
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 Различните параметри на режима на електрохимично окисление (вид 

сплав, природа и концентрация на електролита, продължителност на 

анодния процес и др.) оказват силно влияние върху основните 

характеристики на анодните филми. 

 Според литературни данни (Patermarakis et al., 1991), при анодирането 

на технически алуминий с чистота 99.5% в 1.53М сярна киселина и плътност 

на тока 0.015 A.сm-2, дебелината на покритието нараства до 140-тата минута, 

като достига 60 µm. След прилагане на същите експериментални условия 

при избраната от нас сплав е установена по-ниска скорост на формиране на 

филма – фиг. 9. Максималната изчислена стойност отговаря на 41.04 µm в 

120-тата минута на анодния процес, а в 140-тата намалява до 36.67 µm. Това 

вероятно се дължи на разликата в природата и количеството на легиращите 

добавки в отделните алуминиеви сплави. В използваната от Patermarakis и 

колектив сплав е посочено съдържание на Fe 0.26%, докато в EN AW 1050A 

то е 0.40%.  

 

Фигура 9. Зависимост на дебелината оксидния филм от времето на 

анодиране в електролит сярна киселина; 1 –  EN AW 1050A, 2 – 

(Patermarakis et al., 1991). 
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2. Модификации на анодни филми, получени в сярна и 
оксалова киселина 

 

2.1 Анодни филми с включено по електрохимичен път 
сребро 

 Един от методите за получаване на комплексни филми с участието на 

благородни метали е запълването на оксидните структури по 

електрохимичен път. С помощта на тази обработка се подобряват 

каталитичните, електричните, термичните, механичните и биологичните 

свойства на покритията. За да се ограничи употребата на токсични вещества 

и да се намалят ректификационните свойства на бариерния слой, се прилагат 

методики с участието на променлив ток.  

 Влияние на природата на анодиращият електролит 

Природата на електролита оказва въздействие върху степента на 

отлагане на сребро в оксидните филми. Количеството му е определено чрез 

прилагането на ICP-ОES анализ. Резултатите показват, че при еднакви други 

условия, Al2O3 с дебелина 10 µm, структуриран в сярна киселина, 

инкорпорира приблизително три пъти повече от благородния метал. 

Измерената стойност се равнява на 0.324±0.014 mg.L-1 Ag, докато при 

оксаловата киселина тя е 0.115±0.001 mg.L-1 Ag. Това е доказателство, че 

анодирането в сярна киселина допринася за получаването на покрития, 

съдържащи по-голямо количество сребро. 

Друга, спомената по-горе особеност на оксалатните анодни филми е 

значително по-ниската им грапавост. Следователно, потвърждава се факта, 

че сребърните йони се редуцират по-лесно върху грапави повърхности.  

Влияние на дебелината на анодния филм  

Известнен факт е, че по-дебелите оксидни филми имат по-добри 

изолационни свойства и предпазват в по-голяма степен алуминиевите 

подложки от вредното действие на околната среда.  

Поведението на формираните композитни структури при 

взаимодействие с биологични обекти зависи както от морфологичните им 

особености, така и от количеството на инкорпорираното Ag. Това налага 

определяне на концентрацията на благородния метал в модифицираните 

оксидни покрития.  

На тестове са подложени анодни филми с дебелина 10 и 20 µm, 

анодирани за 25 или 50 min в 1.53M H2SO4. На повърхността на всяка проба 
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е отлагано Ag за различни интервали от време (30 s – 8 min). На фиг. 10 са 

илюстрирани резултатите от проведения оптико-емисионен спектрален 

анализ, отнесени за единица повърхност. Прави впечатление, че по-тънките 

филми инкорпорират приблизително два пъти повече сребро за еднакво 

време и при еднакви други условия. Това вероятно се дължи на забавеното 

поляризиране на по-дебелите подложки, както и на по-ниската средно 

квадратична грапавост на двадесет микронните филми. 

 

 

Фигура 10. Влияние на дебелината на Al2O3 върху количеството 

отложено сребро. 

До същия извод водят наблюденията, проведени със сканиращ 

електронен микроскоп. От фиг. 11 (a, b) ясно се вижда, че върху по-тънките 

покрития се отлага по-голямо количество Ag. Логично, при по-

продължително посребряване (8 min) повърхността на анод с дебелина на 

оксидния филм 10 µm се насища най-силно (фиг. 11 b). 

При по-дебелите филми (фиг. 11 c, d) процесите протичат по-бавно и 

количеството на благородния метал е значително по-малко. Причината е по-

добрата електропроводимост и по-лесното достигане на отделителният 

потенциал на среброто върху тънките слоеве. Друг установен факт е, че 

сребърните частици не се разполагат равномерно по повърхностите, а се 

свързват в кристалити, които постепенно нарастват и запълват порите и 

пукнатините на Al2O3.  
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Фигура 11. Електронно-микроскопски изображения на а – 10 µm Al2O3 с 

отложено Ag за 30 s; b – 10 µm Al2O3 с отложено Ag за 8 min; c – 20 µm 

Al2O3 с отложено Ag за 30 s; d – 20 µm Al2O3 с отложено Ag за 8 min; 

(ув. 10000) 

Повърхностна морфология  

От показаните в табл. 2 резултати следва, че най-грапаво покритие се 

формира при отлагане на сребро върху аноден филм с дебелина 10 µm за 8 

min. Потвърждава мнението, че сребърните йони се редуцират по-лесно 

върху неравни повърхности, отколкото върху гладки такива.  

Таблица 2. Повърхностната морфология на анодирани образци с 

инкорпорирано сребро. 

d (Al2O3), 

µm 

Време за 

отлагане 

на Ag 

Sa 

[nm] 

Sq 

[nm] 

Sy 

[nm] 

Sp 

[nm] 

Sv 

[nm] 

10 30 s 22.61 29.65 736.94 366.45 -370.49 

10 8 min 124.43 153.53 1576.30 1024.00 -551.53 

20 30 s 13.15 18.87 126.30 80.829 -45.47 

20 8 min 89.58 123.64 904.99 566.02 -338.97 

Оксидните филми с дебелина 20 µm визуално се характеризират с по-

равномерно оцветяване в по-наситени тонове. Добрият декоративен вид на 

тези образци насочи изследванията към по-детайлно изучаване на техните 

свойства. 
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Посредством ICP-OES е измерена концентрацията на Ag, отложено за 

различни интервали от време в двадесет микронните покрития – фиг. 12.  

Установена е линейна зависимост между времето за инкорпориране и 

количеството на благородния метал. Скоростта на нарастване на сребърното 

съдържание е приблизително 12.5 µg.cm-2.min-1. 

 
Фигура 12. Връзка между времето за отлагане и количеството на 

среброто в оксидни филми с дебелина 20 µm. 

  

Основна характеристика за протичащия електрохимичен процес е 

неговата ефективност (Λ). За да бъде определена тя, са изчислени 

електричният заряд при сребърното инкорпориране (Qincor) по закона на 

Фарадей и общият електричен заряд (Qtotal) чрез интегриране на снеманите 

в процеса на работа кинетични криви. На фиг. 13 е илюстрирана 

зависимостта на (Qincor) и (Qtotal) от времето за сребърно отлагане.  

Оказва се, че по-голямата част от протичащото през ваната 

електричество Q (⁓ 90 %) е консумирано от странични реакции, докато Λ30s 

= 9.84%, Λ8min = 9.66%, Λ15min = 9.90% т.е. само около 10% от протеклото 

електричество се изразходва за отлагане на Ag. 
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Фигура 13. Зависимост на (Qincor) и (Qtotal) като функция от 

продължителността на процеса. 

  

Предполага се, че запълването на порите на оксидните структури ще 

доведе до постепенно изглаждане на покритията. Числените данни (табл. 3) 

и триизмерните изображения (фиг. 14), обаче, показват една неочаквана 

тенденция в увеличаване на грапавостта на комплексните филми до 8-мата 

минута на сребърно инкорпориране и последващо изглаждане до 15-тата 

минута. В крайна сметка класът на грапавост намалява. Тези факти са 

индикация за протичането на два противоположни процеса, които са  

резултат от едновременното присъствие на Ag+ и  NO3
− в електролита с 

прилагането на променлив ток: (1) – изглаждане на оксидния филм поради 

запълване на порите със сребро и (2) – увеличаване на грапавостта, 

причинено от нарастване на Al2O3 и същевременното му частично 

разтваряне. 

 

Таблица 3. Данни от AFM. 

d 

(Al2O3), 

µm 

Време за 

отлагане 

на Ag 

Sa 

[nm] 

Sq 

[nm] 

Sy 

[nm] 

SP 

[nm] 

Sv 

[nm] 

20 30 s 28.12 28.28 231.9 127.05 -127.69 

20 8 min 50.08 61.88 375.7 181.36 -194.35 

20 15 min 18.66 22.93 154.0 73.16 -80.83 
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Фигура 14. Топографски изображения на Al2O3 с включено сребро за a) 30 

s; b) 8 min и c) 15 min. 

Също както при по-тънките покрития, посребрените двадесет 

микронни филми се характеризират с равномерно нарастване на Al2O3 по 

цялата повърхност на метала. Наблюдавани са ями и пукнатини в оксида.  

Регистрирано е още слабо понижение на дебелината на анодния филм след 

15 min сребърно отлагане (фиг. 15 b, d). Тоест, процесите на разтваряне на 

филма леко преобладават над тези на уплътняването му, което води до 

намаляване на размерите му с 2.03 μm (т.е. 9.29% от началната дебелина).  

Представените резултати от измерванията с EDS-приставката на 

микроскопа (табл. 4 и фиг. 15) са доказателство, че количеството на Ag 

нараства в дълбочина. Повече сребро е констатирано във вътрешността на 

оксида (Р4, Р5, Р6), което надвишава с около 10 пъти измереното на 

външната гранична повърхност (Р1, Р2, Р3). Следователно, отлагането 

започва с образуването на тънки слоеве по дъното и стените на порите и 

продължава нагоре с едновременно уплътняване на вече образуваните 

първоначални Ag-слоеве.  

Фигура 15. Изображения при различно увеличение на Al2O3 след 

посребряване при 0 s (a, b) и 15 min (c, d). 
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Таблица 4. Елементно съдържание (at. %) на Al2O3 с дебелина 20 μm преди 

и след посребряване за 15 min; Р1÷Р6 – пикове на измерване. 

Време за 

отлагане на 

Ag  

Елемент P1 P2 P3 

0 s 

O 

Al 

S 

59.7 ± 6.4 

36.3 ± 1.8 

4.0 ± 0.1 

59.9 ± 6.7 

35.9 ± 1.8 

4.1 ±0.3 

59.4 ± 6.4 

36.6 ± 1.9 

4.0 ± 0.2 

 

15 min 

 

O 

Al 

S 

Ag 

61.4 ± 8.1 

34.6 ± 1.7 

3.9 ± 0.3 

0.1 ± 0.1 

62.1 ± 7.2 

34.5 ± 1.7 

4.2 ± 0.2 

0.2 ± 0.1 

62.9 ± 7.0 

33.6 ± 1.7 

3.4 ± 0.2 

0.1 ± 0.1 

Време за 

отлагане на 

Ag  

Елемент P4 P5 P6 

0 s 

O 

Al 

S 

57.2 ± 5.2 

38.9 ± 2.1 

3.9 ± 0.2 

56.7 ± 5.6 

39.5 ± 2.1 

3.8 ± 0.2 

57.3 ± 5.7 

38.9 ± 2.1 

3.9 ± 0.2 

 

15 min 

 

O 

Al 

S 

Ag 

62.9 ± 7.6 

33.2 ± 1.7 

2.7 ± 0.2 

1.2 ± 0.2 

63.3 ± 8.1 

32.7 ± 1.7 

2.6 ± 0.2 

1.3 ± 0.3 

62.0 ± 7.6 

33.8 ± 1.8 

2.8 ± 0.2 

1.3 ± 0.3 
  

 

2.2 Анодни филми с включено сребро по химичен път  

Химичният синтез е най-често срещаният метод за получаване на 

ултрафини метални частици. При редукция на сребърни йони във водни 

разтвори се образуват стабилни, колоидно диспергирани частици с 

наноразмери. Едно сравнително ново направление е така нареченият „зелен 

синтез“, който се основава на употребата на натурални редуциращи агенти, 

като полизахариди, екстракти от растения, микроорганизми, гъби и др.  

Методът на Толенс е добре познат в химичната практика, тъй като чрез него 

се получават частици с контролируеми размери. Основната реакция се 

осъществява с помощта на алдехид: 

3 2
( )Ag NH RCHO Ag RCOOH



    

Алуминиевият триоксид е разтворим в натриева основа, която е 

основен реактив при метода на Толенс. За да бъде отложено сребро върху 

формираните анодни филми, реакцията се извършва в  излишък от амоняк. 
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 В резултат на събраните данни за по-висока гладкост на Al2O3, 

получен в оксалатен електролит и по-малки количества електрохимично 

отложено сребро, адаптирана реакция на сребърно огледало е провеждана 

основно с анодни филми, структурирани в сярна киселина. В зависимост от 

времето на престой в разтвора филмите се оцветяват от бледожълто до 

тъмнокафяво.  

Изображенията, направени с помощта на сканиращата електронна 

микроскопия, показват добре диспергирани сребърни частици с размери 

около 200 nm (фиг. 16). 

Фигура 16. Електронно-микроскопски изображения при различни 

увеличения на аноден филм с дебелина 10 µm и химично инкорпорирано 

сребро за 15 min. 

 Оценена е и повърхностната морфология на модифицираните оксидни 

структури.  За разлика от ламелите с електрохимично внедрено сребро, при 

по-дебелите филми, подложени на химично посребряване, е регистрирана 

тенденция към изглаждане на повърхностите – фиг. 17.  

 

Фигура 17. Триизмерни изображения на a) Al2O3 с дебелина 10 µm и 

отложено сребро за 5 min; b) Al2O3 с дебелина 10 µm и отложено сребро 

за 15 min; c) Al2O3 с дебелина 20 µm и отложено сребро за 5 min; d) Al2O3 с 

дебелина 20 µm и отложено сребро за 15 min. 
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2.3 Композитни структури аноден филм/  полимер  
 

 За целите на дисертационния труд са синтезирани електрети на 

основата на полистирен или полимлечна киселина върху подложки от 

аноден Al2O3 с дебелина 10 µm, структуриран в 1.53М H2SO4 или 0.6M 

C2H2O4.  

Полистиренът не намира широка употреба при конструирането на 

медицински изделия, но се срещат разработки изследващи приложението му 

за транспорт на лекарствени вещества, при селективна адсорбция на 

протеини, за откриване на ракови клетки в кръвни проби  и др. 

Полимлечната киселина от своя страна е един от най-често използваните 

полимери в медицината и в частност при конструирането на биоразградими 

имплантни материали. От практически интерес е да се изследва 

биологичното поведение на коронаелектрети от тези два полимера, отлагани 

върху подложки от аноден Al2O3. Нанасянето на покритията е извършвано 

от  2% разтвор на полистирен в хлороформ и 2% разтвор на полимлечната 

киселина в хлороформ при стайна температура. След изсъхването на 

филмите и зареждането им в коронен разряд, получените композитни 

ламели са подлагани на in vitro тестове. 

Интерес за биоизпитанията представлява само природата на 

полимерния филм и нейното влияние върху отделните клетъчни култури. 

Поради тази причина други негови физични характеристики не са били 

предмет на проучване. 

2.4 Неконвенционални тройни алуминиеви сплави  
 

В търговските алуминиеви сплави често се добавя Zr, като важен 

легиращ елемент. Преобладаващата част от него кристализира в 

интерметалиди. Цирконият притежава способността да повишава 

температурата на рекристализация, да блокира границите на зърната, да 

изситнява леярската структура и да повишава корозионната устойчивост на 

материалите. Доказано е, че при Al-Si сплави се образува интерметалното 

съединение Al3Zr.  

За целите на дисертационния труд са получавани масивни сплави и 

микрокристални ленти от системата Al-Si-Zr с две различни нива на 

циркониево съдържание и е изследвана тяхната биосъвместимост. В табл. 5 

е посочено определеното чрез оптико-емисионен спектрален анализ 

количество на легиращия елемент в структурираните лентови образци: 
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Таблица 5. Съдържание на Zr в микрокристални ленти. 

Лента № wZr, % 

1 0.27±0.01 

2 1.09±0.03 

 

Изследвана е и микроструктурата на металните ленти с помощта на 

сканираща електронна микроскопия. Въпреки неравностите по 

повърхността не се наблюдават отделяния от интерметални фази, а 

матрицата съдържа и трите елемента (табл. 6).  

Таблица 6. Елементно съдържание на лентата от страната на 

охлаждащия диск. 

Елемент w, % χ, % 

Al 89.78 91.16 

Si 8.54 8.33 

Zr 1.68 0.50 

 

В лентата се очертават две структурни зони. Микроструктурата, 

получена от страната на охлаждащия диск по време на леене, e с по-малки 

размери на фазите (фиг. 18), а тази на противоположната страна – към 

въздуха, се уедрява и е с микронни размери.  

 

Фигура 18. Микроструктура на лента (wZr = 1.09 %) към охлаждащия 

метален диск. 
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3. Биосъвместимост на модифицирани алуминиеви повърхности 

 

3.1 Биоизпитания с клетъчна линия  PDL 

 

Тъканта на периодонталния лигамент (PDL) посредничи при 

закрепването на корена на зъба към алвеоларната част на челюстта. 

Клетъчна линия PDL е използвана за да бъде излседвано биологичното 

поведение на модифицирани образци от техническа алуминиева сплав EN 

AW 1050A и неконвенционални тройни сплави Al-Si-Zr (табл. 7). 

Таблица 7.  Видове ламели, подложени на биотестове с клетки PDL, според 

природата на металната подложка.  

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав Спецификации на модификацията 

1.1 Тройни сплави Al-Si-Zr wZr = 0.27% 

1.2 Тройни сплави Al-Si-Zr wZr = 1.09% 

2.0 Необработен алуминий тип EN AW 1050А 

3.1 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 10 m 

3.2 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 20 m 

3.3 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 30 m 
 

Резултатите от биотестовете с участието на тройните сплави Al-Si-Zr 

(серии 1.1 и 1.2) показват нарушения на клетъчния монослой и мъртви 

клетки в близост до ръба на изследваните ламели (фиг. 19). 

При пластините с ниско циркониево съдържание (wZr = 0.27%) липсват 

живи клетки, свързани с повърхността. Има само фрагменти от клетки и 

остатъци от клетъчни ядра. При образците с по-висока концентрация на 

легиращия елемент (wZr =1.09%), се наблюдават малко свързани клетки, 

които не са добре разстлани или са групирани в клъстери. Това е 

доказателство, че изследваните тройни сплави проявяват подчертано 

негативен ефект върху развитието на клетки PDL в in vitro условия.  
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Фигура 19. Клетки PDL, култивирани с проби от серии 1.1 и 1.2  за 96 

часа. 

На фиг. 20 са визуализирани данните за клетъчната численост на 

клетки PDL, култивирани за 96 и 168 часа съвместно с проби от серии 2.0, 

3.1, 3.2 и 3.3. Вижда се, че за серия 3.1 (дебелина на оксидния филм 10 µm) 

и серия 3.2 (дебелина на оксидния филм 20 µm) стойностите са по-високи. 

За образец от серия 3.1 са отчетени 68.3% на 96-ия час и 72.6 % на 168-ия 

час, а за проба от серия 3.2 – 52.6% на 96-ия час и 59.4% на 168-ия час, тоест 

с увеличаване дебелината на оксидният слой клетъчната численост 

намалява.  

Представените резултати потвърждават, че покрития от Al2O3 

осигуряват по-добри условия за развитие на клетки PDL в сравнение с 

необработен алуминий.  
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Фигура 20. Виталност на клетки PDL, съкултивирани с проби от серии 

2.0, 3.1, 3.2 и 3.3. 

Въз основа на получените до тук данни, доказващи по-добрата 

биосъвместимост на анодните покрития в сравнение с неанодиран 

алуминий, за следващите експериментални дейности са предпочетени 

оксидни филми с дебелина 10-20 m. Те са подлагани на допълнителна 

повърхностна модификация, целяща повишаване на биологичните им 

свойства – включване на сребърни частици в състава на покритията. 

Отлагането на сребро е осъществявано по химичен и електрохимичен път за 

различно време, в резултат на което са структурирани метални ламели от 

типа Ag/Al2O3/Al, разделени в няколко серии – табл. 8. 

Таблица 8. Видове посребрени образци, съкултивирани с клетки PDL. 

Серия 

№ 
Вид подложка Метод на посребряване 

4.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

Електрохимично отложено 

Ag за време 30 s - 8 min. 

4.2 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 20 m 

Електрохимично отложено 

Ag за време 30 s - 8 min. 

5.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

Химично отложено Ag за 

време 2-20 min. 

5.2 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 20 m 

Химично отложено Ag за 

време 2-20 min. 
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Развитието на клетъчните култури е проследявано в рамките на 96 

часа. При метални ламели с дебелина на оксидния филм 10 m (серии 4.1 и 

5.1) клетките се характеризират с нормална морфология. Наблюдавани са 

делящи се клетки по време на формирането на клетъчния монослой. Не е 

констатирана разлика в биосъвместимостта на изследваните структури в 

зависимост от вида на метода или времето за посребряване. 

При двадесет микронните оксидни филми от серии 4.2 и 5.2, обаче, е 

установено неравномерно развитие на клетките във всички участъци от 

металните повърхности. Наблюдавани са абсолютно празни места, без 

наличие на клетки в тях. Едновременно с това, на други места около 

ръбовете на пластините се формира клетъчен монослой.  

Представените на фиг. 21 резултати за клетъчната численост 

потвърждават мнението, че образци с 20 m Al2O3 не са благоприятни за 

съкултивиране с клетки PDL. Наличието на сребро в порестите структури, 

независимо от метода на неговото отлагане, не повишава тяхната 

биосъвместимост. Може да се заключи, че оксидните филми с дебелина 10 

m проявяват по-добри качества по отношение на клетъчна виталност и 

пролиферация. 

 

Фигура 21.  Клетъчна численост на клетки PDL, съкултивирани с проби: 

10 µm AF (аноден филм), 20 µm AF (аноден филм), серии 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 и 

контроли върху стъкло за 24 часа. 
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 Поради широката употреба на различни видове полимери в 

конструирането на имплантируеми изделия, възникна идеята проучванията 

да се разширят с образци, представляващи подложки от анодиран алуминий 

с дебелина 10 m и покрити с полимер – полистирен или полимлечна 

киселина. Някои от така структурираните композитни филми допълнително 

са зареждани в коронен разряд (табл. 9). 

 

Таблица 9. Метални ламели Al2O3/ полимер, съкултивирани с клетки PDL. 

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав 

Спецификации на 

модификацията 

6.0 покрития Al2O3/ 

полистирен 

6.1 незаредени 

6.2 положителен коронен разряд 

6.3 отрицателен коронен разряд 

7.0 покрития Al2O3/ 

полимлечна киселина 

(ПМК) 

7.1 незаредени 

7.2 положителен коронен разряд 

7.3 отрицателен коронен разряд 
 

В сравнение с необработен алуминий (серия 2.0) покритията от 

полистирен се оказват по-неблагоприятни за развитието на клетките. За 

незареденото полимерно покритие 6.1 оцелелите клетки са 22.7 % на 168-ия 

час. За 6.2 и 6.3 стойностите са съответно 7.2 % и 8.4 %. Всички те са по-

ниски спрямо стойностите, отчетени за необработения алуминий – 45.9%. 

Клетките в тези проби са малко, дори в пространството около металните 

пластини (фиг. 22). Наблюдавани са единични живи клетки, които са силно 

издължени и вретеновидни по форма. Следователно, независимо от знака на 

заряда, покритието от полистирен не благоприятства развитието на 

клетъчни култури PDL. 

Същевременно, композитни структури Al2O3/ полимлечна киселина 

от серии 7.1, 7.2 и 7.3 не проявяват токсичен ефект  при съкултивиране с 

PDL клетките (фиг. 23). Отчетените стойности за клетъчната численост 

варират от 1.9×103 кл/мл до 2.6×103 кл/мл, като те са съизмерими с тези на 

контролните проби с клетки, култивирани върху стъкло. Физичната 

обработка на полимера (зареждане в коронен разряд) не оказва влияние 

върху броя на живите клетки. Всички тествани покрития от полимлечна 

киселина са благоприятни за клетъчната адхезия, разстилането, 

пролиферацията и развитието на клетъчните култури PDL.  
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Фигура 22. Човешки клетки PDL, съкултивирани с (a) – клетки, 

култивирани на стъкло; (b) – серия 6.1; (c) – серия 6.2; (d) – серия 6.3; 
 (ув.×100) 

 

Фигура 23. Флуоресцентно-микроскопски изображения на клетки  PDL  по 

повърхности от Al2O3, покрити с полимлечна киселина; (ув.×200) 
 

Вече беше доказано, че Al2O3, получаван в сулфатни и оксалатни 

електролити, притежава различни повърхностни свойства. Предполага се, 

че това ще оказва влияние върху поведението на клетките в условия на 

съвместното им култивиране. Ето защо на биотестове са подлагани оксидни 

структури с дебелина 10 m, получавани в сярна и оксалова киселина, и 

посребрявани по химичен и електрохимичен път – табл. 10. 
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Таблица 10. Mодифицирани образци от сплав EN AW 1050А. 

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав 

Анодиращ 

електролит 

Спецификации на 

модификацията 

4.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

1.53M 

H2SO4 

Електрохимично 

отложено Ag за 

време 30 s - 8 min. 

5.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

1.53M 

H2SO4 

Химично отложено 

Ag за време 2-20 min. 

8.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

0.6М 

C2H2O4 

Електрохимично 

отложено Ag за 

време 30 s - 8 min. 

8.2 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

0.6М 

C2H2O4 

Химично отложено 

Ag за време 2-20 min. 

  

Всични изследвани покрития, независимо от вида на анодиращия 

електролит, създават много благоприятни условия за клетъчната адхезия, 

разстилане и пролиферация на клетъчни култури PDL – фиг. 24. Отново не 

се наблюдава влияние на времето и метода за посребряване върху 

биосъвместимостта на тестваните пластини.  

 

Фигура 24. Клетъчна численост на клетки PDL, съкултивирани с проби: 

SA -10 µm аноден филм от сярнокисел електролит, ОA - 10 µm аноден 

филм от оксалатен електролит, серии 4.1, 5.1, 8.1, 8.2 и контроли върху 

стъкло за 24 часа. 
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3.2 Биоизпитания с клетъчна линия  McCoy-Plovdiv 
 

Безсерумните клетъчни култури McCoy-Plovdiv са успешно 

използвани при разработване на цитотоксични тестове с витални бои, in 

vitro тестване на различни химикали, изследване на субстрати при 

имунофлуоресцентен тест за детекция на антинуклеарни антитела и др. 

Биотестове с клетки от тази линия са проведени с метални ламели от 

тройните сплави Al-Si-Zr (серии 1.1 и 1.2). 

 На 24-ия час от началото на инкубацията в пробите са отчетени 

мъртви клетки, окръглени и скупчени в клъстери без добре оформен 

монослой. С увеличаване на времето броят на мъртвите клетки нараства. 

Понижението на клетъчната численост при пробите с по-ниско 

циркониево съдържание е около 126%, а при тези с по-високо е от порядъка 

на 121%. По-благоприятното влияние на циркония е потвърдено и чрез теста 

за цитотоксичност. При него е установена редукция на клетъчната 

численост с повече от 50%  за пробите, съдържащи 0.27% Zr след 24 часа, а 

за другите с 1.09% Zr, редукцията е около 30%. С увеличаване на времето, 

за което пластините престояват, е отчетена тенденция на нарастване на 

токсичността на тези среди. На 96-тия час от инкубацията оцелелите клетки 

в пробата с ниско циркониево съдържание са 6.5%, а с високо е 13.7%. 

Данните съвпадат с визуалните микроскопски наблюдения – фиг. 25. 

Следователно, четири пъти по-високата концентрация на легиращия 

елемент в алуминиевата сплав, повишава два пъти процента на оцелелите 

клетки.   

 
 

Фигура 25. Клетки McCoy-Plovdiv култивирани с а) ламел от серия 1.1 с 

wZr = 0.27 % и b)  ламел от серия 1.2 wZr = 1.09 % за 96 часа. 

 Клетъчна линия McCoy-Plovdiv е използвана и при тестове с 

модифицирани пластини от серии 4.1, 5.1, 8.1, 8.2 – табл. 10.  
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При всички метални проби клетките има нормална морфология, а 

някои от тях се делят при формирането на клетъчния слой. Различните 

повърхностни обработки не оказват съществено  влияние върху развитието 

на клетъчните култури – фиг. 26. Отчетените стойности за клетъчната 

численост за различните проби са приблизително еднакви и няма 

отклонения от тези на контролните проби с клетки. 

От представените данни, би могло да се обобщи, че клетъчните 

култури McCoy-Plovdiv адхезират добре в близост до металните 

повърхности и запазват своята виталност и нормално развитие. Също така, 

не са констатирани цитотоксичност или увреждане на клетките. 

 
  

Фигура 26. Микроскопски изображения, проследяващи развитието на 

клетки McCoy-Plovdiv за серии 4.1, 5.1, 8.1 и 8.2  на а) 24-тия, b) 48-мия и 

c) 96-тия час след посяването им; (ув.×100)

a 

a 

a 

a b 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

c 
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3.3 Биоизпитания с клетъчна линия RAW 264.7  
 

При наличие на инфекции или увреждания възпалителният отговор е 

физиологична реакция, имаща своето важно значение при нормални или 

болестни състояния. Известно е, че макрофагите реагират на различни 

частици в организма, които са способни да инициират или да 

разпространяват възпалителни реакции. Клетките, индуциращи възпаление, 

също инициират и поддържат специфични имунни отговори чрез 

секретиране на различни цитокини и голям брой възпалителни медиатори 

като азотен оксид, супуроксиден анион, циклоксигеназа, тумор некрозис и 

др.  RAW 264.7 е клетъчна линия от миши макрофаги, която се използва като 

in vitro модел за оценка на макрофаг-медиирано възпаление. В настоящия 

дисертационен труд тя намира приложение за оценка на синтеза на NO. 

Подложените на биотестове с тази клетъчна линия метални образци са 

описани в табл. 11.  

 

Таблица 11.  Видове ламели, подложени на биотестове с клетки RAW 264.7.  

 

На 24-тия час от инкубацията не е отчетена промяна в клетъчната 

виталност на културите. Това е потвърдено и от визуалната микроскопска 

оценка –  фиг. 27. Не е констатиран цитотоксичнен ефект или продукция на 

NO. Клетки RAW 264.7 добре адхезират и запазват своята виталност върху 

изследваните покрития.  

 

 

 

 

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав Спецификации на модификацията 

2.0 Необработен алуминий  тип EN AW 1050А  

3.1 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 10 m 

3.2 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 20 m 

3.3 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 30 m 

6.1 покрития Al2O3/ 

полистирен 
незаредени 

6.2 покрития Al2O3/ 

полистирен 
положителен коронен разряд 

6.3 покрития Al2O3/ 

полистирен 
отрицателен коронен разряд 
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Фигура 27. Миши макрофаги RAW 264.7, съкултивирани с проби от 

изследваните серии; (ув.×20) 
 

 

3.4 Биоизпитания с клетъчни линии NIH-3T3 и F 
 

 Тези клетъчни култури са използвани за да бъде направено сравнение 

за биологичното поведение на модифицирани метални ламели (табл. 12) в 

условия на кокултивиране с фибробласти от различен произход. 

За да се изясни влиянието на предварителната обработка върху 

биологичните свойства на тези материали, в есперименталните дейности са 

включени образци, подлагани (p – polished) или не (up –unpolished) на 

предварително електрополиране.  

Освен контролни проби с клетки, култивирни върху стъкло, като 

стандарти за сравнение на клетъчната преживяемост са използвани и три 

търговски зъботехнически сплави с наименования Phase-N Premium, 

Wirobond C и Crystalloy M. За улеснение, в текста те са обозначени както 

следва: 

D1 – Phase N Premium, D2 – Wirobond C и D3 – Crystalloy M.  
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Таблица 12.  Видове ламели, съкултивирани с клетки NIH-3T3 и F. 

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав Спецификации на модификацията 

1.1 Тройни сплави Al-Si-Zr  wZr = 0.27% 

1.2 Тройни сплави Al-Si-Zr wZr = 1.09% 

2.0 Необработен алуминий  тип EN AW 1050А  

3.1 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 10 m 

3.2 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 20 m 

3.3 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 30 m 

4.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

Електрохимично отложено Ag за 

време 30 s - 8 min. 

4.2 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 20 m 

Електрохимично отложено Ag за 

време 30 s - 8 min. 

 

Най-висок процент оцелели клетки NIH-3T3 са отчетени при образци 

от неконвенционалните тройни сплави Al-Si-Zr, като с по-добра 

биосъвместимост се характеризира лентата с по-високо циркониево 

съдържание. Стойностите надвишават тези, измерени при търговска сплав 

D3 (Chrystalloy M). Те са значително по-високи и от процента на оцелелите 

клетки при останалите две стоматологични сплави D1 и D2 – фиг. 28. 

Най-нисък процент на оцелели клетки NIH-3T3 е констатиран при 

оксидни филми с дебелина 30 m – серии 3.3p (57.37%) и 3.3up (55.46%). 

Най-високата стойност за оцелели фибробласти от клетъчна линия F 

е намерена при проба с дебелина на анодния филм 20 m, серия 3.2up 

(92.55%). Висока биосъвместимост е отчетена и при тройните сплави Al-Si-

Zr, като количеството на оцелелите клетки отново надвишава това, измерено 

при търговските стоматологични сплави. 

Най-неблагоприятен ефект върху човешки фибробласти F оказват 

пластини от необработен и неполиран алуминий (серия 2.0up), като 

стойността за оцелелите клетки достига 70.75%. Приблизително същият 

резултат е отчетен за търговска сплав D1 – 71.84%. 

Клетъчната численост при полираните и неполираните образци от 

анодиран технически алуминий (2.0, 3.1, 3.2 3.3) и за двата вида 

фибробласти е приблизително еднаква, което показва, че предварителната 

обработка не влияе върху биосъвместимостта на ламелите.  
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Фигура 28. Количество на оцелелите клетки от клетъчни линии NIH-3T3 и 

F в условия на съкултивиране с метални ламели от серии 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 

3.3, D1, D2 и D3. 

Изследвано е и поведението на двете клетъчни линии при 

съкултивиране с образци от анодиран алуминий с включено сребро в 

покритието от серии 4.1 и 4.2 – фиг. 29 и 30. 

Мишите фибробласти NIH-3T3 проявяват по-висока биосъвмес-

тимост към 10 µm Al2O3 от серия 4.1 в сравнение двадесет микронните 

филми от серия 4.2. 

 
 

Фигура 29. Количество на оцелели клетки от клетъчна линия NIH-3T3 в 

условия на съвместно култивиране с метални ламели от серии 4.1 и 4.2. 
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Всички модифицирани със сребро образци се понасят добре от 

човешките фибробласти F. Пробите, при които електрохимичното 

посребряване е извършвано за кратък период от време (30 s), независимо от 

дебелината на оксидния филм, демонстрират най-висока биосъвместимост 

между всички тестови пластини. При 20 m аноден филм с отложено сребро 

за 30 s (серия 4.2) е отчетена стойност за оцелели клетки 90.43%. За 

сравнение при стоматологична сплав D3 (Chtystalloy M) тя е 85.44%. С 

увеличаване на времето за посребряване клетъчната численост намалява 

(фиг. 30). 

 

 

Фигура 30.  Количество оцелели клетки от клетъчна линия F в условия на 

съвместно култивиране с метални ламели от серии 4.1 и 4.2.  
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3.5 Биоизпитания с клетъчни линии ЛЕПК, НТ1080 и A2058 
 

Клетъчни линии ЛЕПК, НТ1080 и A2058 са съкултивирани с тестовите 

пластини, описани в табл. 13. Основната цел е да бъде изследван ефектът на 

сребърните частици върху степента на оцеляване на тези клетъчни култури.  

Таблица 13. Видове проби, тествани с клетки ЛЕПК, НТ1080 и A2058. 

Серия 

№ 
Вид подложка/сплав 

Спецификации на 

модификацията 

2.0 Необработен алуминий  тип EN AW 1050А  

3.1 Анодиран алуминий дебелина на оксидния филм d = 

10 m 

4.1 

Анодиран алуминий, 

дебелина на оксидния 

филм d = 10 m 

Електрохимично отложено Ag за 

време 30s - 8 min. 

 

Еднакво количество от лимбалните стволови клетки и тези на двете 

ракови клетъчни линии е култивирано с тестовите пластини. Извършена е 

микроскопска инспекция на ламелите при оцветяването им с флуресцеин/ 

пропидиев йодид – фиг. 31. 

Установено е, че 72 часа след посяване, 66.97% от стволовите, 44.28% 

от HT1080, и 49.28% от A2058 клетки са оцелели при съвместно 

култивиране с тестови пластини от серия 3.1. При покрития, съдържащи 

сребро (серия 4.1), се наблюдава масово измиране на клетките и от трите 

типа клетъчни линии. С увеличаването на времето за сребърно отлагане, 

броят на клетките, които са способни да адхезират и оцелеят рязко намалява. 

Най-ниска клетъчна численост е установена при най-дългото време за 

посребряване (8 min). Във всеки един момент от експеримента, клетките 

поставени върху проби от серия 4.1, са по-малко на брой в сравнение с 

покритие от 10 m Al2O3 (серия 3.1), което важи както за стволовите, така и 

за двата вида ракови клетки. 

Важна характеристика на голяма част от медицинските импланти е 

способността им да се използват многократно. Поради това е проведено 

почистване и препосяване на всички проби със същото количество стволови 

и ракови клетки. 72 часа след това отново е наблюдавана висока степен на 

преживяемост основно върху ламели от анодиран алуминий (серия 3.1). 

Освен това, е установена разлика в клетъчната способност за оцеляване, 

като стволовите клетки показват относително по-ниска смъртност в 

сравнение с раковите клетки – фиг. 32.  
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Фигура 31. Клетки ЛЕПК, НТ1080 и А2050, кокултивирани за 72 часа с 

проби от серии 2.0, 3.1 и 4.1; (ув.×10) 

 

Фигура 32. Клетъчна смъртност на клетки ЛЕПК, НТ1080 и А2058 72 

часа след инкубация с проби от серии 2.0up,  2.0p, 3.1 и 4.1. 
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 В литературата съществува едно наложено мнение, че повърхностната 

морфология и най-вече грапавостта на субстратите са от основно значение 

за адхезията, развитието и виталността на клетките. Така, например, е 

установено, че клетъчни култури PDL-hTERT се разпространяват по-добре 

върху гладки титанови повърхности, отколкото върху грапави такива. За 

човешки остеобласти (клетки тип MG63), обаче, се счита, че наличието на 

грапавини стимулира клетъчното диференциране. Повишение на 

виталността и пролиферацията на стволови клетки, извлечени от пулпата, е 

наблюдавано при лазерно награпавени титанови образци в сравнение с 

киселинно ецнати такива. Отлична морфология и развитие, пък, са отчетени 

при гингивални фибробласти върху гладък титан. Върху полиран Ti и 

пластмаса е констатирано отлична клетъчна виталност на МС3Т3, TF247 и 

миши феморални клетки. За клетъчна линия PDL се счита, че културата се 

развива и адхезира много по-добре върху полирани, отколкото върху гладки 

титанови импланти. 

 От казаното до тук може да се направи извод, че различията в 

поведението на отделните клетъчни типове се дължи на техния произход. 

Не без значение е и природата на изследваните материали. Някои от тях 

оказват благоприятен ефект върху развитието на даден вид клетки, а други 

не. Следователно, специфичният клетъчен отговор към определен 

биоматериал трябва да бъде изследван задълбочено в зависимост от 

механичните свойства на субстрата и конкретното му приложение в 

човешкото тяло.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Въвеждането на даден материал в медицинската практика е един 

изключително дълъг, сложен и трудоемък процес. Наложително е 

систематизирано да се изучат всички положителни и негативните ефекти, 

които могат да се появят при употребата на един или друг биоматериал в 

човешкия организъм. А това не е лесна задача. Всекидневно нови, а също 

така и добре познати материали са подложени на разнообразни тестове, като 

основните от тях се извършват на in vitro ниво. Биологичните изпитания с 

участието на различни клетъчни линии са само първоначалния етап в 

цялостната оценка за пригодността за медицинска употреба на всеки един 

биоматериал.   
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ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

След систематизиране и обобщение на резултатите от проведените 

експерименти, могат да бъдат направени следните най-важни изводи: 

1. Върху количеството на отложеното сребро в оксидните филми 

влияние оказват различни фактори: природата на анодиращия електролит, 

дебелината на филма, повърхностната морфология и времето за 

посребряване. 

Концентрацията на благородния метал зависи правопропорционално от 

времето за посребряване и обратнопропорционално от дебелината на 

оксидните покрития. 

Видът на анодиращия електролит има решаваща роля за количеството 

на среброто, отложено в порите на оксидните филми. Оксалатните покрития 

включват в състава си три пъти по-малко от благородния метал при едни и 

същи параметри за провеждане  на електролизния процес. 

2. Изследването на грапавостта и морфологичните особености на 

модифицирани със сребро анодни филми установи, че до 8-мата минута на 

електрохимичното посребряване класът на грапавост нараства, след което 

започва да намалява, т. е. слоевете стават по-гладки. Това е свързано с 

кинетиката на анодните процеси. 

3. Ефективността на променливотоковото посребряване се 

характеризира с много ниски стойности (⁓10%) от което следва, че по-

голямата част от количеството електричество се изразходва за странични 

реакции. 

4. Чрез провеждане на сканираща електронна микроскопия е доказано, 

че химичното сребро се отлага с наноразмери. 

5. Биологичното поведение на коронаелектретите и на специално 

синтезираните тройни сплави Al-Si-Zr проявява силна зависимост от вида 

на полимера, количеството на циркония и природата на клетъчната култура. 

6. Най-добро развитие на клетки от клетъчна линия PDL се наблюдава 

при анодирана сплав EN AW 1050A и дебелина на оксидния филм 10 µm. 

Върху преживяемостта на клетките от тази клетъчна линия не оказват 

влияние природата на анодиращия електролит, вида на метода и времето за 

отлагане на Ag. 

7. Подходящи за съкултивиране с безсерумна клетъчна линия McCoy-

Plovdiv са анодните филми, структурирани в сярна и оксалова киселина, и 
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модифицирани със сребро. Природата на анодиращия електролит, времето 

и метода за посребряване не променят тяхната биосъвместимост. 

8. Няма разлика в биологичните отнасяния на клетки от линия RAW 

264.7, съкултивирани с анодиран и неанодиран алуминий, както и на 

композитни структури Al2O3/ полистирен. Не е отчетено увреждане на 

клетките, цитотоксичен ефект и продукция на NO. 

9. За разлика от другите клетъчни кулури линия NIH-3T3 демонстрира 

най-висок процент на клетъчна преживяемост в присъствие на сплави Al-

Si-Zr. Биосъвместимостта нараства с увеличаване на Zr съдържание. При 

wZr = 1.09% тя е съпоставима с тази на търговска сплав Chryitalloy M.  

10. Най-характерното за клетъчна линия F е наблюдаваната само при нея 

добра биосъвместимост на тройните сплави и двадесет микронни филми без 

или с отложено сребро за 30 s. 

11. Оксидни филми с дебелина 10 µm проявяват най-висока степен на 

преживяемост в условия на съкултивиране с клетъчни линии ЛЕПК, НТ1080 

и А2058. Наблюдавано е масово измиране на стволовите и раковите клетки 

при десет микронните анодни покрития и електрохимично отложено Ag.  
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ПРИНОСИ 

 

Приносите в настоящия дисертационен труд имат предимно научно-

приложен характер.  

1. Това е първото задълбочено и систематизирано изследване на 

функционалните свойства на анодни оксидни филми, формирани върху 

повърхността на техническа алуминиева сплав тип EN AW 1050A.  

2. Разработени и адаптирани към спецификата на сплавта са технологии 

за анодиране (включително и двойно) в сярнокисел и оксалатен електролит, 

както и нови технологии за физично, химично и електрохимично 

модифициране на алуминиевите повърхности с цел подобряване на 

биологичните им свойства и пригодността им за приложение в медицината 

и имплантологията.  

3. За пръв път са публикувани данни за влиянието на дебелината на 

оксидния филм и вида на модификацията върху биологичното поведение на 

техническия алуминий. 

4. Научна новост са регистрираните данни, доказващи, че по-голямо 

количество сребро се отлага върху по-тънките оксидни покрития. Доказано 

е също, че формираните в сярна киселина анодни филми инкорпорират по-

голямо количество от благородния метал в сравнение с тези, получавани в 

оксалатен електролит, при еднакви други условия. 

5. Установено е, че по-високото циркониево съдържание в 

неконвенционалните тройни сплави оказва благоприятен ефект върху 

преживяемостта и развитието на клетки от клетъчни линии NIH-3T3 и F. 

Експерименталните резултати показват близка и дори по-добра 

биосъвместимост на циркониевите сплави в сравнение с тази на някои 

търговски стоматологични сплави. 

6. Повърхностната морфология като фактор оказва влияние единствено 

върху клетъчна линия PDL. При това по-тънките оксидни филми (10 µm) са 

по-грапави и проявяват по-висока биосъвместимост в сравнение с по-

дебелите анодни покрития (20 µm).  
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