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WSTĘP 
  
 
 
 

W ostatnich latach inżynieria materiałowa coraz częściej wkracza w różne 
specjalności medyczne. Związane jest to głównie z coraz szerszym stosowaniem 
nowych materiałów i technologii w produkcji różnego rodzaju narzędzi, urządzeń 
i aparatów medycznych, a także implantów, protez itp. W tych przypadkach naj-
częstszym zagadnieniem badawczym jest poznanie ich zachowania się w organi-
zmie ludzkim, głównie poprzez określenie wzajemnego oddziaływania stosowanych 
materiałów i tkanek organizmu. Właściwości, a tym samym zachowanie się ma-
teriałów w różnych środowiskach, zależą głównie od ich składu chemicznego  
i struktury, dlatego też do tego typu badań stosuje się metody od dawna wyko-
rzystywane w naukach technicznych, takie jak: spektrometrię (np. rentgenowską, 
mas, XPS ESCA, Augera, FTIR, Ramana), dyfraktometrię (rentgenowską, elek-
tronów, neutronów) oraz mikroskopię (optyczną, elektronową, laserową).  
Wymienione metody pozwalają na określenie budowy wewnętrznej oraz struktu-
ry powierzchniowej ciał stałych. Są one także coraz częściej wykorzystywane  
w inżynierii biomedycznej w celu określania budowy biomateriałów i ich inte-
rakcji z różnorakimi tkankami [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. 
W większości z tych metod badawczych informacje uzyskuje się z powierzchni 
badanego materiału. Biorąc pod uwagę, że interakcje między tkankami a materia-
łami biomedycznymi zachodzą na powierzchni tych materiałów oraz że wiele ze 
współczesnych elementów biomedycznych poddawanych jest modyfikacjom 
powierzchniowym [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55], urządzenia te są tym bardziej predysponowane do stosowania w szeroko 
rozumianej inżynierii biomedycznej.  

Wśród możliwych do zastosowania urządzeń na szczególną uwagę zasługuje 
elektronowy mikroskop skaningowy. Współczesne nowoczesne mikroskopy mo-
gą być wyposażone w cały szereg dodatkowych urządzeń znacznie rozszerzają-
cych możliwości badawcze. Oprócz tradycyjnych obrazów powierzchni możemy 
– dzięki zamontowanym w nich spektrometrom – uzyskiwać informacje o skła-
dzie chemicznym w wybranych mikroobszarach, dyfrakcja elektronów natomiast 
daje nam obraz struktury krystalicznej, pozwalając jednoznacznie zidentyfikować 
badane fazy. Otrzymane w ten sposób rozkłady pierwiastków, które, z jednej 
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strony, mogą być ważnymi mikroelementami, z drugiej – potencjalnie toksycz-
nymi, mogą otworzyć nowe możliwości interpretacji zjawisk zachodzących 
w organizmie. Niewątpliwą zaletą tego typu badań jest możliwość obserwacji 
i określania struktury małych ilości substancji stałych, z jakimi mamy najczęściej 
do czynienia w medycynie. W związku z tym, coraz szerzej wykorzystuje się 
elektronowy mikroskop skaningowy w naukach biomedycznych [56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73].  

Należy zaznaczyć, że w porównaniu z naukami technicznymi metody te za-
częto stosować w naukach biomedycznych stosunkowo późno [74, 75]. W Polsce 
jeszcze 30 lat temu opóźnienie to szacowano na około 10 lat [76]. Podczas gdy  
w latach 80. w naukach technicznych wiązanie badań strukturalnych 
i chemicznych z właściwościami materiałów było już powszechne, to w 1985 r. 
Grzybek i wsp. [77] stwierdzają „prawie całkowity brak doniesień, w dostępnej 
literaturze medycznej, wiążących badania ultrastrukturalne ze składem komórek”. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka. Z jednej strony, mała liczba ośrodków 
medycznych wyposażonych w tego rodzaju urządzenia badawcze oraz niedosta-
teczna znajomość, w środowisku lekarskim, zalet i ograniczeń tego rodzaju tech-
nik, z drugiej – skomplikowana preparatyka, jaka wymagana jest w celu właści-
wego przeprowadzenia badań i uzyskania wiarygodnych wyników. Na szczęście,  
obecnie dzięki współpracy środowisk medycznych z przedstawicielami nauk 
technicznych, a także szerszemu wyposażeniu w elektronowe mikroskopy ska-
ningowe sytuacja ta uległa znacznej zmianie. Elektronowy mikroskop skaningo-
wy powoli staje się – tak jak na to zasłużył – jednym z podstawowych urządzeń 
badawczych w inżynierii biomedycznej. 
 




