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1.WSTĘP 
 
Inżynieria biomedyczna jako interdyscyplinarna dziedzina nauki łączy ze sobą ele-

menty wiedzy inżynierskiej z wiedzą medyczną- niejednokrotnie wprowadzając zupełnie no-
watorskie rozwiązania, by jak najdoskonalej odwzorować elementy ludzkiego ciała pod kątem 
funkcjonalnym jak i wizualnym. Uzębienie stanowi u człowieka nie tylko element niezbędny 
do rozdrabniania pokarmu celem jego spożycia, ale niejako stanowi część naszego wizerunku 
oraz prawidłowego ułożenia kości żuchwy względem kości szczęki, mięśni twarzy etc. Ciągły 
rozwój technologii umożliwia użycie badań tomograficznych w skali mikro, co pozwala na 
wnikliwe przeanalizowanie kształtu, wielkości, i struktury zębów (w przypadku stomatologii) 
oraz na poprawę nie tylko estetyki ale przede wszystkim jakości wytworzonych elementów 
zastępczych uzębienia (w przypadku protetyki stomatologicznej), zbadanie jakości połączenia 
metalu z ceramiką, wierne odtworzenie kanałów zębowych czy warunków implantologicz-
nych. W niniejszej rozprawie główny nacisk zostanie położony na badania elementów prote-
tycznych przy użyciu mikrotomografu. 

2. MIKROTOMOGRAFIA 

W rozdziale tym przedstawiona zostanie zasada działania tomografii, porównanie jej 
rodzajów oraz szczegółowy opis budowy  mikrotomografów,  mechanizm działania urządzeń 
działających w tej technologii. 

2.1. Zastosowanie mikrotomogramów w protetyce stomatologicznej  

 Podrozdział poświęcony zastosowaniu mikrotomografii w procesie odtwarzania utra-
conego uzębienia na podstawie zębów po drugiej stronie żuchwy lub szczęki (o ile istnieje 
taka możliwość), zbierania obrazów kanałów zębowych w leczeniu kanałowym- nie tylko 
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oczyszczania ale i opracowywaniu wkładów koronowo- korzeniowych. Przedstawienie        
pozytywnych aspektów stosowania mikrotomografii w porównaniu z prześwietleniami renge-
nowskimi. 

2.2.Mikrotomografia a badanie połączenia w elementach metalowo- ceramicznych pro-
tetyki stomatologicznej 

 Podrozdział ukazujący przydatność w/w metody w badaniu połączenia metal- cerami-
ka, jego wpływ na odkrywanie parametrów wpływających na jakość i trwałość połączenia.  
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