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Review

Zastosowanie skaningowego mikroskopu elektronowego
z opcią zmiennei próżni (SEM UP) do obse]waoii

p]eparatów mikrokorozyinych naczyń knuionoŚnych
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Summary

Vascular microcorrosion casts are replicas of the lumen of blood and lymphatic vessels, after lilling and
polymerisation of the semi-liquid resin. Observing such casts through a scanning electron microscope (SEM)
facilitates the description of the three dimensional network of the vessels, which bui|d terminal paths for the
functional and nutritional vascularisation of organs. When using conventional scanning microscopes in high
vacuum conditions many problems arise during these observations due to the fact that the vascular cast are
non_conductors and require many specialised preparatory procedures. In order to prevent the accumulation
of electrons in a sample during the observation process, rvhich leads to the creation of so-called 'charging
effects' resulting in image distortion, methods enhancing the conductivity of the investigated material are
applied (coating the samples with metal). The use of modern scanning electron microscopes equipped with a
regulated, variable pressure option (1-30 Pa) makes it possible to eliminate any special preparation of samples
and to conduct direct observations of uncoated corrosion casts.
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Liczne badania mikrounaczyntenia narządów u
zw ier ząt, strukturalne i morfom etry czne, prz eprow a-
dzanę są na preparatach mikrokorozyjnych naczyń
krwionośnych i limfaty czny ch (I, 6, 7, 9, l 0). Naczy-
niowe preparaty mikrokorozyjne odzwierciedlaj ą prze-
bieg i połączenia naczyń, i obserwowane w skaningo-
wym mikroskopie elektronowym (SEM) pozwalają
uzy skac trójwymiarowy obraz mikrounaczyni enia, śle-
dzic przebieg sieci tętniczek i żyłek oraz mikroarchi-
tekturę naczy ń wło s owaty ch, tw or zących terminalne
drogi krążenia czynnościowego i odżywczego w ba-
danym narządzie. Powierzchnie takich preparatów są
wiernymi replikami wewnętrznej struktury ściany na-
czyń t obserwowane w SEM pozwalająna zrożnico-
wanie rodzaju naczynia na podstawie kształtu i roz-
mieszczenia odcisków jąder śródbłonka naczynia
krwiono śne go, a ponadto dostarczaj ą informacj i m. in.
o lokalizacji zastawek żrylnych, czy zwieraczy naczy-
niowych (4, 8),

Do wykonania preparatów korozyjnych stosuje się
płynną orożnej lepkości zyłvicę syntetycznąnp. Mer-
cox@ lub Technovit@ (Kulzer, Getmany), którą po
dodaniu do niej ltwardzacza, wypełnia się naczynia,
perfundowane uprzednio, zwykle solą fi zj o1o gicznąz

dodatkiemheparyny. lniekcji żywlcy dokonuje się ryj-
częściej do tętnicy zaopatrującej badany narząd, Zy-
wica wprowadzana pod ciśnieniem do tętnicy wypeł-
nia wszystkie naczynia narządu, a więc nie tylko tęt-
nl.c e, naczyni a wło s owate, ale l żyły nar ządl. S top ień
i zakres wypełnienianaczyń zależy od lepkości żywi-
cy, wielkości ciśnienia i czasu iniekcji. Po polimery-
zacjt żyw icy w warunk ach łaźni wo dnej o temp. około
60oC, pobiera się cały narząd lub jego fragmenty i
poddaje procesowi maceracji tkanek otaczających na-
czynia krwionośne. W naszych badaniach stosujemy
dwuetapową macerację, wpierw w wodzie z l)Yo do-
datkiem preparatu enzymaty cznego Biozym@ ( Spinn-
rad) w temp. 55-60"C przez około 4-5 dni (2) lub z
dodatkiem enzymatycznęgo proszku do prania, ale
wtedy wymagany j est dłuższy czas macelacj i. Drugim
etapem jest maceracja w 20ońroztworze NaOH, w tem-
peratutze pokojowej przez 2-4 dni, Preparaty naczy-
niowe po maceracji czyszczonę sąprzęz długie, kil-
kudniowe, spokojne płukanie w wodzie bieżącej, na-
stępnie zanurzanęw I0ońtoz&xlorzę HCOOH na oko-
ło 5-8 godzin i ostatecznie płukane w kilkakrotnie
zmienianej wodzie destylowanej. Po wysuszeniu pre-
paratu mikrokorozyjnego. wycinane są z niego i po-



bierane, naj lepiej pod kontrolą stereomikroskopu, nie-
wielkie fragmenty sieci naczyniowych, które monto-
wane sąna aluminiowych stoliczkach pokrytych dwu-
stronną wę glową taśmą klej ąc ą z pr zęznaczeni em do
obserwacji w elektronowym mikroskopie skaningo-
Wym.

Obserwacje preparatów mikrokorozyjnych w ska-
ningowym mikroskopie elektronowym odbywaj ą się
powszechnie w warunkach tzw. wysokiej próżni
(. 6 ' 10r Pa). Ta procedura wyzwala wiele proble-
mów zwtązanych z właściwym wyborem i ustaleniem
warunków obserwacji, niezbędnych dla otrzymania do-
brej jakości obrazów. Trudności wynikają głównie z
faktu, żewykorzysĘwane w preparatyce naczyń krwio-
nośnych żywice syntetyczne są substancj ami nieprze-
wodzącymi i podczas obserwacji, na powierzchni pró-
bek dochodzi do akumulacji elektronów, będącej przy-
czy ną p owstawan ia tzw. charging e ffe cts, obj awiaj ą-
cych się jako miejscowe rozjaśnienia lub wręcz świe-
cenie części obrazu. Efekt ten dotyczy także większo-
ści próbek biologicznych, w tym także preparatów
tkankowych.

W celu zmniejszenia rozmlaru niekorzystnych zja-
wisk próbka, jeszcze przed włożeniem do komory
próżniowej mikro skopu, pokrywana j est warstw ą zło -
ta lub węgla względnie poddawana jest działantu czte-
rotlenku osmu. Postępowanie to zwiększa przewod-
nictwo próbek, niwelując niepożądane efekty. Wprzy-
padku preparatów mikrokorozyjnych, będących prze-
strzennymi sieciami naczyniowymi, dokładne pokry-
cie warstwąmetalu jest utrudnione. Stosowane często
wielokrotne napylanie próbek, także pod róznymi ką-
tami, p owo duj e wystąpienia arte faktów wynikaj ących
m.tn. z nieodpowiednio dobranej grubości warstwy
metalu, co w rezultacie niesie niebezpieczeństwo za-
maskowan ta w ażny ch dla dalszego opisu, elementów
strukfu ralnych na p owierzchni rep liki naczy nla krwio -
nośnego.

W literaturze opisano wiele metod zapobiegających
wystąpieniu wymienionych trudności. Najprostszą z
nich jest obniżenie napięcia przyspieszającego wiązki
elektronów ze zwykle stosowanych 10-15 kV do 2-5
kV co jednak wiĘe się ze zmniejszenięm rozdziel-
czości otrzymyłvanych obrazów (3). Znaszej praktyki
wynika, że dobre jakościowo obrazy możnauzyskac
stosując zamiast detektora elektronów wtórnych (SE),
detektor elektronów odbitych (BSE). W literaturze
opisano sposób montowani a preparatow mikrokoro-
zyjnych, dzięki któremu stopień naładowania po-
wierzchni prób ek uleg ń znaczącemu zmniej s zeniu (5 ).
D o łączenia prób ek z aluminiowym sto liki e m autor zy
zastosowali dodatkowe łączenie przy pomocy meta-
lowych mostków tzw, conductive bridges. Metody ta-
kiego przygotowania preparatów mikrokorozyjnych,
choć dają dobre wyniki, są jednak skomplikowane,
czasochłonn e i z regały uniemożliw ialą dalsze mody-
fikacje próbki, polegające np. na odsłonięciu głębiej
Ieżący ch sieci naczyń krwionośnych.

Wykorzystani e do b adań morfo 1o gic zny ch mikro -
skopów skaningowych nowej generacji, wyposażonych
w opcję tmv. zmiennego lub regulowanego ciśnienia
w komorze mikroskopu (variable pressure - VP), zde-
cydowanie upr aszcza obserwacj e preparatów mikro-
korozyjnych. Jak wszystkie typy próbek nieprzewo-
dzących np. szkło, ceramika, polimery metale, rów-
nież naczyniowe prep araty mikrokorozyj ne ob s erwo -
wać można bezpośrednio po przygotowaniu, z omi-
nięciem zabtegtl pokrycia ich powierzchni warstwą
złota.W trakcie obserwacji w SEM, wychodząc zę sta-
nu wysokiej próżni, możliwe jest stopniowe zwięk-
szenie ciśnienia gazv w komorze mikroskopu w za-
kresie wartości ok. 1-30 Pa. W tych warunkach czą-
steczki gazow w zdęrzeniu z elektronami wiązki ulega-
j ą onizacji i neutrali zuj ą gr omadzące s ię na p owi erzchni
próbek elektrony, co skutkuje zanikiem jasnych plam,
czyli efektu,,świecenia" na obrazie preparatu. Dodać
należy, że przy obserwacjach w warunkach zmiennej
pr o żni (VP ) m o żn a pr akty c znię b ez o gr aniczeń sto s o -
wać napięcie przyspieszające wartości ok. 10-15 k!
czyli takte j ak w warunkach konwencj onalnych.

W naszych badaniach nad mikrounaczyntaniem na-
rządow np. skóry i jej wytworow, czy narządów apa-
rafu trawiennego, dokonaliśmy obserwacji próbek pre-
paratów mikrokorozyjnych przy pomocy skaningowe-
go mikro skopu elektronowe go LEO 43 5 YP. Zamtęsz-
czone zdjęcta (ryc. 1, 2) przedstawiająpreparaty po-
kryte warstwązłota i obserwowane w warunkach wy-
sokiej prożni z użyciem detektora elektronów SE i
BSE, a także preparaty nienapylone (ryc. 3, 4).

W obu trybach pracy mikroskopu tj. wysokiej próż-
ni i niskiej, czyli zmiennej prożnt, dobierając stale
właściwe warunki obserwacji, mozliwe jest uzyska-
nie obrazów o wysokiej jakości, pozbawionych arte-
faktów, a więc przydatnych dla dobrej dokumentacji

Ryc. 1. Preparat mikrokorozyjny naczyń krwionośnych utka-
nia podśluzowego przełyku królika; strzałkami zaznaczono
odciski jąder komórek śródbłonka tętniczki (A) i żyłki (V).
Obserwacje w warunkach wysokiej próżni z użyciem detek-
tora BSE i detektora SE 1; preparat napylony złotem1 napię-
cie przyspieszające 10 kV; powiększenie 920x



Ryc.2. Preparat mikrokorozyjny naczyń krwionośnych pła-
cika trzustki kota. Obserwacje w warunkach wl,sokiej próż-
ni; preparat napylony złotem1 detektor BSE; napięcic prz.v--
spieszające 15 kV; powiększenie 4l0x

Ryc. 3. Preparat mikrokorozl,jnl,naczvń wargi i zatok lvlosa
czuciowego kota. Obscrwacje w warunkach niskiej próżni 33
Pa; preparat nienapy|ony złotem; detektor BSE; napięcie
przyspieszaj ące 20 kV; powiększenie 55x

Ryc. 4. Preparat mikrokorozyjn1, naczyń włosowatych pod-
nabłonkowych przełyku królika. Obserwacje }v warunkach
niskiej próżni 35 Pa; preparat nienapylony zlotem; detektor
BSE, napięcie przyspieszające l5 kV; powiększenie l380x
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wyników badań. Niewątpliw ą zaletą obserwacji z za-
stosowaniem trybu niskiej prożnljest prostota przy-
gotowania plepalatów mikrokorozyjnych do obserwa-
cji, możliwość dalszych zabiegów preparacyjnych w
obrębie tego samego preparatu oraz szybkość rejestracji
obrazów o dużej rozdzielczości.
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C)ceniono przydatność korlbinacji prazykwarrtcl (50mg) i embonian pyt,atl-

relu(14.1 lng)orazfebantelu(]50Lng) dozlvalczaniańwazji (iiargia sp upsórr
zarażonych na dtodze natt|raInej tvm pasożytenl \\' grtlpic A liczasej 9 psóu
zastoso\\,ano jednoIazo\\ o konlbinację badanl,ch lekórv przecilvpasożytniczyclr
u tbrmie tabletck. w glr-rpie l} (l0 psón) drlukrotnie przez 2 kolejne dni. ir
grtlpie C (7 psóu) trzykrotnie przez _j koIejne dni Grupa D licząca 7 psóu nie
Ieczot-tych stanorviła kont1,olę W glupic A 7 psólł,nie wydalało rł,raz z kałell
cystpasożytawoI<resie2-]złdnipopodaniu lel<rr. 1 picslł,ydalałcysty pasożyta

l4 dnia i 1 wydalał z kałenr cysty pasożyta 3. 6 i |4 clnia 1lo lcczeniu \\l grLlpie

13 Lylko l pies wydalal cysty 2 drria po leczeniu natotniłst r.r,szystl<ie psy z grLLpy

C lric lłydalały cyst pasożyta pl-zez okrcs 14 dni po zakcrticzcniu leczenia. W
erupic kontrolrrcj 6 z 7 psólv n,yclalalo cystl,Gialgia sp \\lILI7 z kałem Nie ob-
sel\\,o\\al]o działania nielroża.danego zastosorranc.j kombinacji 1ekćlrr przeciu-
pasoży tniczych
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