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1431 Sofia, Zdrave 2 Str.       +359-2-9172789 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Наименование на дисциплината: БИОФИЗИКА ЗА СТОМАТОЛОЗИ 

Образователна степен: Магистър 

Вид на дисциплината: задължителна 

Продължителност на курса: едносеместриален 

Ниво на курса: Ниво М (магистърско ниво) 

Форми на оценяване: По време на упражненията се извършва текущ контрол,в края 

на семестъра се провежда изпит върху практикума под формата на тест, по време на 

изпитните сесии се полага семестриален изпит (писмен и устен) върху лекциония 

материал и практикума. 

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: лекции – 15 часа, 

експериментални упражнения 15 часа; преди да дойдат на упражнението студентите 

се самоподготвят по зададена тема и ключови думи от посочени им учебни помагала 

(учебник, ръководство, нови текстове); по време на упражнения основната форма на 

обучение е дискусията; към всяко упражнение се представя от всеки студент 

индивидуален протокол (по образец) касаещ проведения експеримент и изводите 

направени върху получените резултати – изготвянето на протокола е също форма на 

обучение. 

Семестриален изпит: ДА  

Катедра по медицинска физика и биофизика 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И 

БИОФИЗИКА 
Ул. Здраве №2, София-1431 
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АНОТАЦИЯ НА КУРСА: 

Предмет на биофизиката са физичните принципи, върху които се основават всички 

процеси в живите системи. Тя е точна интердициплинарна наука между физиката и 

биологията. Тя е фундаментална експериментална и теоретична дисциплина, която е 

тясно свързана с математиката, биохимията и физиологията. Тя също има много 

допирни точки с физиката, химията и физикохимията. Изучаването на биофизиката 

спомага за формирането на проблемно базирано мислене у студентите по стоматология 

именно поради необходимостта да се използват знания от множество научни 

дициплини за обясняването на механизмите на функциониране на живата материя на 

определено ниво на организация. 

Преподаването на дисциплината БИОФИЗИКА включва главно разделите "Молекулна 

биофизика" и "Клетъчна биофизика" и отразява спецификата на медицинското 

образование. В теоретичната част на курса са залегнали принципите на 

биотермодинамиката и физичните закономерности при формиране на пространствени 

структури от биомолекули, механичните свойства на клетки и тъкани, както и 

енергетично и функционално спрегнатите процеси в биологични системи. Въпроси, 

които имат пряко отношение към лечебната и медицинска практика, са включени в 

темите "Транспорт на вещества през биомембрани", "Електрични свойства на клетки и 

тъкани" и "Биомеханика". В темата "Свободнорадикални механизми на увреждане на 

мембрани и клетки" се разкриват молекулните механизми на увреждане в биологичните 

системи и възникване на оксидативен стрес под действие на различни 

биофизикохимични фактори (замърсявяне на околната среда, йонизиращи лъчения, 

патологии в метаболизма и пр.). Дават се някои формални теории за оптимизиране в 

лъчелечението. В курса студентите се запознават и с някои клетъчни биотехнологии, 

основаващи се на приложението на съвременни биофизични методи - оценка за 

виталност, електропорация и електросливане на клетки, методи за разделяне и 

електромеханична манипулация на клетки в диагностиката, терапията и 

биотехнологиите. 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА: Курсът се състои от 30 академични часа, които 

представляват различни форми на натовареност 

Лекции: 15 учебни часа 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ 

 

Предмет на биофизиката. Раздели и методи на биофизиката. Биофизика и 
медицинските науки. 

I. Биомеханика и биотермодинамика – 3 часа 



3 

 

1. Основи на термодинамиката. Предмет и основни понятия на термодинамиката. 

Първи и втори закони на термодинамиката. Термодинамична вероятност и формула на 

Болцман за ентропията. Термодинамични потенциали – дефиниции и свойства. 

2. Основи на неравновесната термодинамика. Свободна енергия и ентропия нa 

затворени и отворени системи. Стационарни състояния и термодинамично равновесие. 

Линейна неравновесна термодинамика – съотношения на Онзагер между движещи сили 

и потоци. 

3. Термодинамика на живите системи. Биоенергетика. Живите организми като 

отворени термодинамични системи. Основни приложения на термодинамиката към 

живите системи. Източници и трансформация на енергията в живите системи. 

Хемиосмотичен механизъм. 

4. Термодинамика на биополимери. Температурна стабилност и денатурация на 

белтъци. Конформационен преход "глобула – кълбо". Мисфолдинг на белтъци. 

Денатурация и хибридизация на нуклеинови киселини. Термични увреждания. 

5. Биомеханика 1. Предмет и значение на биомеханиката. Реология на твърди 

биоматериали. Вискоеластични свойства на костите и мускулите. Биомеханика на 

дъвкателния апарат. 

6. Биомеханика 2. Пасивни механични свойства на кръвоносните съдове – 

уравнение на Ламе, зависимости налягане/обем, пулсова вълна. Механика на дишането. 

Белодробен сърфактант и роля на лапласовото налягане. 

 

II. Биологични и изкуствени мембрани – 4 часа 

7. Структура и състав на биомембраните. Предмет на биологичната 

мембранология, видове мембрани. Функции и химичен състав на биомембраните. 

Мембранни фосфолипиди, гликолипиди и холестерол. 

8. Мембранни протеини. Мембранни белтъци и гликопротеини – локализация, 

функции и структура. Методи за изследване на биомембрани. Течно-мозаичен модел на 

мембранната структура, липидни рафтове. 

9. Моделни мембрани. Хидрофобен ефект и образуване на липидни агрегати. 

Моделни мембрани – видове, методи за получаване, свойства и приложения. 

Липозомите като лекарствена форма. 

10. Молекулна подвижност и фазови преходи в мембрани. Подвижност на 

мембранните компоненти – латерална и напречна дифузия (флип-флоп). 

Течнокристално състояние на липидния бислой. Молекулен механизъм на фазовите 

преходи. 
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11. Свободни радикали. Свободни радикали, образуване в биологични системи. 

Радикали и активни форми на кислорода. Методи за регистрация и изследване.  

12. Окисление на мембрани. Последици при окисление на мембранните 

компоненти. Механизми на оксидативния стрес, предизвикан от различни физико-

химични фактори. Антиоксидантни защитни системи на организмите. 

 

III. Транспорт на вещества през биомембрани – 3 часа 

13. Пасивен мембранен транспорт. Същност и значение на мембранния транспорт. 

Видове транспорт. Свободна дифузия на незаредени частици - първи закон на Фик и 

уравнение на Стокс-Айнщайн.  

14. Дифузия на йони. Свободна дифузия на йони - уравнение на Нернст-Планк, 

безразмерен потенциал. Затруднена дифузия през пореста мембрана. 

15. Транспорт на водни разтвори през мембрани. Осмоза и филтрация. Диализа и 

хемодиализа. Обмяна на вода през мембрани и между кръвта и тъканите. 

16. Облекчен транспорт. Облекчена дифузия. Йонофори - подвижни преносители 

(валиномицин) и каналообразуватели (грамицидин А). Принцип на действие, 

молекулен строеж и селективност. 

17. Активен транспорт. Активен транспорт. Натриево-калиева помпа и калциева 

помпа - значение, роля на АТФ, молекулен строеж и модел на действие. 

IV. Електрични свойства на клетки и тъкани – 5 часа 

18. Мембранни потенциали. Дифузионен, равновесен и донанов потенциал - 

условия и механизми на възникване, зависимости от концентрациите и времето. 

19. Потенциал на покой. Потенциал на покой - произход, уравнение на Голдман. 

Потенциал на покой при действие на електрогенна помпа, компоненти на потенциала 

на покой. 

20. Потенциал на действие. Акционен потенциал - същност, възникване, 

разпространение. Модел на Ходчкин-Хъксли. Йонни канали – примерна структура, 

влияние на токсини и лекарствени средства. 

21. Повърхностен електрически заряд на клетки. Електрофореза. Произход на 

повърхностния електричен заряд на клетките. Двоен електричен слой  - разпределение 

на заряда и електрическия потенциал в близост до заредени мембрани. Зета-потенциал. 

Електрофоретична подвижност – зависимост от pH и йонната сила. Видове 

електрофореза. 
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22. Електропроводимост на клетки и тъкани за постоянен и променлив ток. 

Видове поляризация на диелектрици и хетерогенни системи. Електропорация и 

електросливане. Импеданс и дисперсия на диелектричната проницаемост. 

Физиологични и патологични промени в електропроводимостта на тъканите. 

 

Практически занятия: 15 учебни часа – като всяко упражнение трае 2 учебни часа и 

съдържа семинарна част 

П Р О Г Р А М А 

за практическите упражнения по теми 

 1. Изследване на  механичните свойства на човешка кожа in vivo. 

Семинарна част: Пасивни механични свийства на биологичните  тъкани - механично 

напрежение, деформация, градиент на скоростта; видове механични свойства - 

еластични, закон на Хук; вискозни, закон на Нютон; вискоеластичност - уравнение за 

вискоелестични материали; механични модели в реологията – криви на изтегливост; 

методи за изследване на механични свойства на мембрани. 

Задачи на експеримента: да се установи вида на механичните свойства на кожата 

– еластични вискозни или вискоеластични; да се определи модула на Юнг за 

кожата. 

2. Киселинна устойчивост на еритроцитни мембрани в норма и патология.  

Семинарна част: хемолиза – видове; устойчивост на еритроцити - време за 50% 

хемолиза (t
50

); разпределение на еритроцитите по устойчивост - диференциална 

еритрограма; диференциална еритрограма и възрастово разпределение; диагностично 

значение. 

Задачи на експеримента: да се сравнят устойчивостта и възрастовото разпределение на 

еритроцитите от различни суспензии. 

 3. Влияние на осмотичното налягане върху обема на еритроцити. 

Семинарна част: осмотично налягане на разтвори - формули за идеалани и реални 

разтвори; осмоза и филтрация; осмотично равновесие на биологична мембрана; 

зависимост на обема на еритроцита от осмотичното налягане на суспензионната среда; 

осмотично непроменлив обем. 

Задачи на експеримента: да се установи зависимостта на обема на еритроцити от 

осмотичното налягане на средата; от тази зависимост да се определи осмотично 

непроментливия обем на клетките. 

 4. Определяне размерите на липидни молекули с помощта на монослоеве.  
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Семинарна част: химичен състав на биологични мембрани, молекулен строеж и 

физикохимични свойства на мембранни фосфолипиди, липидни асоциати и изкуствени 

мембрани - мицели, монослоеве, бислойни мембрани, липозоми. 

Задачи на експеримента: да се определят дължината, напречното сечение и диаметъра 

на молекулата на олеиновата киселина. 

5. Определяне на йонофоретична проницаемост на човешка кожа. 

Семинарна част: видове електрофореза, лекарствена електрофореза; коефициент на 

йонофоретична проницаемост на човешка кожа - значение, сравняване на 

лекарствената йонофореза с други начини на лекарствена апликация (напр. орално и 

венозно вкарване на лекарства); модерни методи на апликация на лекарства вътре в 

организма – липозомите като носители на лекарствени вещества, приложение в 

стоматологията. 

Задачи на експеримента: да се определи йонофоретичната проницаемост на човешка 

кожа за новокаинови катиони 

6. Транспорт на вещества през изкуствена диализна мембрана  

Семинарна част: пасивен транспорт през мембрани – свободна и несвободна дифузия. 

Диализа през изкуствена мембрана - зависимост на концентрацията на пренасяното 

вещество от времето на диализа. Време за намаляване концентрацията на половина ( 

t
0,5

).Хемодиализа. 

Задачи на експеримента: да се определи коефициента на проницаемост на изкуствена 

мембрана за различни вещества. 

7. Определяне електрокинетичен потенциал на клетки.  

Повърхностен електричен заряд на клетки - сиалова киселина. Двоен електричен слой - 

определение, схематично представяне, дебелина на двоен електричен слой. Оценка на 

повъхностния електричен заряд на клетки чрез клетъчна електрофореза. 

Електрофоретична подвижност и електрокинетичен потенциал на клетки - връзка с 

плътността на повърхностния електричния заряд. Роля на повърхностния електричен 

заряд на клетки за взаимодействията между тях. 

Задачи на експеримента: да се определят електрофоретичната подвижност, 

електрокинетичния потенциал и плътността на повърхностния електричен заряд на 

еритроцити. 

8. Мембранни и дифузионни потенциали в моделни системи  

Семинарна част: механизми на възникване на електрична потенциална разлика на 

мембрана - дифузионен потенциал и равновесен потенциал на Нернст; зависимости от 

концентрациония градиент и времето; определяне на съотношението на 

подвижносттите на йоните в моделната система. 
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Задачи на експеримента: да се установи зависимостта на дифузионния потенциал в 

моделна система от концентрационния гардиент; от нея да се установи съотношението 

на подвижностите на йоните в системата; да се изследва зависимостта на дифузионния 

потенциал от времето. 

Изпит върху практикума и семинарните занятия от курса по биофизика - (60 

минути, останалото време за заверка на семестъра) - последна седмица 

 

Формиране на оценката – комплексно по колко начина: 

- Изпитен резултат по време на сесията - оценка от писмено развити 2 въпроса от 

лекционния курс и устно препитване върху тях; евентуално - допълнителни 

въпроси – 75 % 

- Оценка от практикума (25%) – тя се формира на базата на: 

o средна семсетриална оценка от текущия контрол 

o оценка от тестовото изпитване върху практикума в края на семестъра 

Аспекти при формиране на оценката: 

По време на практическите занятия:  

- оценяване степента на овладяване на материала въз основа на индивидуалната 

самоподготовка на студента 

- участие в дискусиите върху зададените ключови думи 

- участие в експерименталната работа  

- умения при обработката на резултатите (включително и с компютър) и 

предсатвянето и обсъждането на резултатите 

От семестриалния изпит:  

- умение да излага писмено отговорите на поставените въпроси 

- способност да реагира на задавани въпроси по писменото изложение или 

допълнително задавани въпроси 

- умение да свързва теоретичните познания с практическите занятия 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекционен курс: - мултимедийно представяне 

Практически занятия: експериментални постановки; химикали, компютри 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Усвояване на знания и умения за прилагане на биофизични методи (теоретични, 

експериментални, инструментални) при организиране на денталната помощ в 

съответствие със съвременните европейски стандарти за здравно обслужване. 
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ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Да се усвоят знанията от разделите на лекциония курс (виж РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ). 

2. Да се овладеят експерименталните методики свързани с практикума (виж 

Програма за практическите упражнения по теми). 

3. Да се научат да обработват получени експериментални резултати статистически 

(изчисляват средна аритметична стойност, грешка на измерването, да правят 

линейна и нелинейна регресия с помощта на статистическа програма – Excel, 

Prism). 

4. Да се научат да представят дискусията от семинарната част, експерименталнта 

работа, получените резултати и тяхното обсъждане в протокол по образец. 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

Успешни взети изпити по: химия, физика, биология и гимназиални познанания по 

математика 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

На лекциония курс студентите усвояват знанията от основните раздели на 

биофизиката. 

В практикума студентите се научават: 

- да формулират конкретни задачи за експериментално изпълнение; 

- въз основа на теоретични знания по дадения проблем да обосновават и 

формулират идеята на експерименталния подход за решаване на тези задачи; 

- да обработват статистически експерименталните резултати и да ги представят в 

таблици и графики; 

- да обсъждат значението и приложението на получената експериментално информация 

за конкретните изследвани обекти в биофизичен, общо биологичен и стоматологичен 

аспект; 

- да документират прецизно проведената дискусия и получените експериментални 

резултати в индивидуален протокол по образец. 

В практикума студентите получават следните конкретни умения за работа: 

- направа на монослой от повърхностно-активни вещества и определяне на 

индивидуалните характеристики на техните молекули; 
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- провеждане на лекарствена йонофореза през човешка кожа и определяне 

количеството на количеството вкараното лекарствено вещество 

- усвояване на методика за определяне на вискоеластични свойства на кожа; 

- определяне на киселинна устойчивост и възрастово разпределение на еритроцити 

- овладяване метода на клетъчната електрофореза и определяне на плътността на 

повърхностния електричен заряд на клетки; 

- овладяване на методика за изследване на електрични потенциални разлики в моделни 

системи; 

- определяне коефициент на проницаемост на хемодиализна мембрана; 

- да определят обемната концентрация на еритроцити (хематокрит) в суспензии и чрез 

него изменения в обема на клетките при изменение на осмотичното налягане на средата  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Б. Тенчов, Р. Койновa, Л. Трайков, Лекции по биофизика, Симелпрес, София 2019) 

2. М. Маринов, Биофизика, учебник за студенти по медицина фармация и 

стоматология, София, 2001,  

3. Р. Петрова (ред.), Ръководство за лабораторни упражнения по биофизика, София, 

1986 г. 

4. Актуализирани текстове на практическите упражнения. 

 

ТЕМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА: темите са тези от практическите 

упражнения 

 

 

Ръководител на катедра  по  

Медицинска физика и биофизика:    

                                                                     (доцент П. Узунова)  

 


