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Streszczenie. W ocenie wła ciwo ci materiałów wykorzystywanych w kardiochirurgii 
wa ną rolę odgrywa zwil alno ć warstwy wierzchniej oraz oceniana na jej podstawie 
bioreaktywno ć. Szczególnego znaczenia badania te nabierają w ocenie zgodno ci cech i 
odpowiedzi na obecno ć rodowiska biologicznego. Kontakt z płynami ustrojowymi prowadzi 
do mo liwo ci odkładania się warstwy złogów prowadząc zarówno do kalcyfikacji 
materiałów jak restenozy. 

Celem pracy jest porównawcza ocena zwil alno ci oraz swobodnej energii powierzchniowej 

aorty wi skiej i wybranych materiałów in ynierskich wykorzystywanych na implanty 
kardiologiczne. W badaniach wykorzystano materiał biologiczny pochodzący z 
akredytowanej ubojni. Tkanki pobranej aorty po pobraniu zostały zamro one na okres 7 dni, 
w temperaturze -18ºC, próbki zostały zabezpieczone folią polipropylenową. Wykorzystano 

następujące materiały in ynierskie stosowane w kardiochirurgii: NiTinol, oraz węgiel 
pirolityczny. Przed badaniami materiał biologiczny został rozmro ony w 0,9% roztworze soli 
fizjologicznej soli o temperaturze 36 ºC. Metoda badawcza polegała na ocenie kąta zwil ania 
w procedurze siedzącej kropli na podstawie analizy jej kształtu. Wykorzystano model 
analityczny Owensa-Wendta. Zrealizowano badania zmiany kropli w czasie celem oceny 

kinematyki reakcji warstwy wierzchniej wybranych materiałów. Protokół bada  obejmował: 
- badania kąta zwil ania warstwy wewnętrznej aorty wi skiej, warstwy wierzchniej nitinol-

u oraz warstwy węgla pirolitycznego sztucznej zastawki, 

- badania kąta zmiany kształtu kropli w czasie wybranych materiałów, 
- wyznaczenie SEP dla badanych materiałów, 

Wyniki zostaną poddane analizie statystycznej. 


