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АНОТАЦИЯ 

на курса по Медицинска Физика и Биофизика  

към Факултет по Фармация, МУ - София 

 

 Физиката е традиционна фундаментална общообразователна дисципплина, 

която има широко приложение в образованието по фармация и във  фармацевтичната наука и 

практика. Физиката е тясно свързана с изучаването на физикохимия, технология на 

лекарствените средства, химико-фармацевтичните технологии, процеси и апарати във 

фармацевтичното производство. Основите на почти всички физически изследователски методи, 

използвани в аналитични, неорганични, органични химически и фармацевтични изследвания 

най-напред се разглеждат и изясняват в курса по физика.  

 Биофизиката е физика на живата природа, което означава, че изучава 

биологичните структури и процеси с подхода и методите на физиката. Тя е 

интердисциплинарна наука, развиваща се в граничната област между биология, физика, химия 

и математика, която използва експерименталните методи и математичния апарат на физиката. 

 Биофизични методи за изследване на проницаемост на клетки и тъкани, на 

взаимодействия на клетъчната повърхност с хормони, антигени, антитела и синтетични 

химични съединения се използват във фармакологията и токсикологията. Те са необходими при 

разработването и окачествяването на нови лекарства както за определяне скоростите на 

резорбция и отделяне на лекарствени вещества в организма, така и за изясняване на клетъчни и 

молекулни механизми. 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ 

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 
 

№ МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА часове 

1. Хидростатика. 
Основни понятия: плътност, идеални и реални флуиди, хидростатично 

налягане. Архимедова сила, атмосферно налягане. Влияние на външното 

налягане върху човешкия организъм. 

1 

2. Хидродинамика  

Закон за непрекъснатост на потока и закон на Бернули. Ламинарно и 

турбулентно движение, число на Рейнолдс. Измерване на кръвно налягане. 

Закон на Нютон за вътрешното триене. Закон на Поазьой, вискозиметрия. 

Ненютоново поведение и микрореологични процеси. 

1 

3. Разделяне на фазите в течни хетерогенни системи 

Хетерогенна ситема. Седиментация и центрофугиране. Скорост на утаяване, 

сила на центрофугиране, видове центрофуги. Методи за препаративно 

центрофугиране. Филтруване, филтри, скорост на филтруване. 

1 
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4. Звук  

Механични трептения и вълни,период, честота, дължина на вълната. 

Уравнения на хармоничното трептение. Уравнение за разпространение на 

механичната вълна, напречни и надлъжни вълни. Дифракция и 

интерференция. Звук. Физични характеристики на звука. Екстракорпорална 

литотрипсия с ударна вълна. 

1 

5. Психофизични характеристики на звука  

Психофизични параметри на звука, област на чуване, аудиометрия. Честотна 

разделителна способност, бинаурален ефект. Физика на говорния апарат на 

човека. Звукови методи в медицинската диагностика. Шумозащита. 

1 

6. Ултразвук 

Свойства на ултразвука. Прав и обратен пиезоефект. Физични принципи на 

ехографията. Ефект на Доплер и доплеровата сонография. Приложение на 

ултразвука във фармацията. Инфразвук, свойства. 

2 

7. Строеж на течностите  

Молекулен строеж на телата. Повърхностно напрежение на течност, 

коефициент на повърхностно напрежение, молекулно налягане. Откапване. 

Мокрене, немокрене, мениск, капилярни явления, Лапласово налягане. Газова 

емболия. 

1 

8. 

 
Строеж на твърдите тела  

Аморфно, кристално и течнокристално състояние. Механични деформации, 

закон на Хук. Якост и твърдост на материалите, скала на Моос. Метод на 

Бринел. 

1 

9. Температура и топлина 

Температурни скали. Топлинно разширение на телата. Обемно разширение. 

Топлинни свойства на водата. Специфична топлина, калориметрия. 

Термостати, терморегулатори, стерилизатори. 

1 

10. Топлообмен, закони 

Tоплообмен чрез топлопроводност, конвекция, излъчване и поглъщане. 

Закони при топлопроводност и конвекция. Закони на Кирхоф, Стефан–

Болцман и Вин. 

1 

11. Електрично поле  

Интензитет и потенциал на точков заряд и електричен дипол във вакуум. 

Електрично поле в материална среда. Ориентационна и индуцирана 

поляризация. Електричен капацитет на проводник, плосък кондезатор. 

1 

12. Електропроводимост на течностите. 

Електропроводимост на веществата. Електролитна дисоциация. Солватация 

(хидратация) и рекомбинация на йони. Степен на електролитна дисоциация. 

Проводимост на електролити. Закон на Фарадей. 

1 

13. Електропроводимост на течностите. 

Електропроводимост на веществата. Електролитна дисоциация. Солватация 

(хидратация) и рекомбинация на йони. Степен на електролитна дисоциация. 

Проводимост на електролити. Закон на Фарадей. 

1 

14. Магнитни свойства на веществото  

Интензитет на магнитното поле , магнитна проницаемост. Диа-, пара-, и 

феромагнетици, магнитен хистерезис. Механични и магнитни моменти на 

електрон и атом. Електронен парамагнитен резонанс, условия за възникване, 

приложения. 

1 

15. Променлив електричен ток 

Електромагнитна индукция, взаимна индукция, самоиндукция. Основни 

величини, видове съпротивления при променливия ток, резонанс. Физични 

принципи на електробезопасността. Електромагнитни (ЕМ) вълни. Скорост на 

ЕМ вълни. ЕМ спектър. 

1 

16. Електронен микроскоп  

Принципи на корпускулярната микроскопия – вълни на де Бройл. 

Трансмисионен и сканиращ електронен микроскоп – принципна схема и 

1 
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получаване на образ. Сравнение между трансмисионен и сканиращ 

електронни микроскопи. Подготовка на биологичните проби за електронна 

микроскопия. 

17. Физични основи на електродиагностиката  

Електрография, сърцето като електричен дипол. Линейни ЕКГ, триъгълник на 

Айнтхофен. Електростимулация, видове електрични импулси, параметри. 

Реобаза и хронакция. 

1 

18. Физични основи на електролечението  

Електролечение с постоянен ток, с нискочестотни и средночестотни токове. 

Електролечение с високочестотни, ултрависокочестотни и 

свръхвисокочестотни токове. Дефибрилатори и електронни пейсмейкъри. 

Лекарствена електрофореза. 

1 

19. Отражение и пречупване на светлината 

Спектрална чувствителност на човешко око. Фотометрични величини и 

единици. Закон на Снелиус. Пълно вътрешно отражение, условия за пълно 

вътрешно отражение. Нишкова оптика. Ендоскопия. Рефрактометрия. 

1 

20. Дисперсия и поглъщане на светлината 

Нормална и аномална дисперсия. Поглъщане на светлината, закон на Буге-

Ламбер-Беер. Фотоколориметрия. 

1 

21. Разсейване на светлината 

Разсейване на светлината в мътни среди, ефект на Тиндал. Закон на Рейли. 

Нефелометрия. Молекулно разсейване, раманови спектри. 

1 

22. Поляризация на светлината 

Естествена и поляризирана светлина, закон на Малю. Получаване на линейно 

поляризирана светлина, поляризационни призми и поляроиди. Закон на 

Брюстер. Двойно пречупване, линеен дихроизъм. Въртене равнината на 

поляризация, поляриметрия. 

1 

23. Оптични лещи   

Основни елементи на сферичните лещи. Оптична сила на лещите. Получаване 

на образ от сферична леща. Центрирана оптична система. Аберации на 

оптичните лещи. Астигматизъм и цилиндрични лещи. Призматични стъкла. 

1 

24. Окото като оптична система 

Физична характеристика на човешкото око. Акомодация. Сферична аберация 

при човешкото око. Коригиране с лещи на миопия, хиперметропия и 

астигматизъм. Страбизъм, коригиране. 

1 

25. Оптичен микроскоп  

Принципно устройство, оптична схема, увеличение на микроскопа. 

Разделителна способност на оптичния микроскоп, числена апертура, 

апертурен ъгъл, полезно увеличение на микроскопа, имерсионен обектив. 

Методи за наблюдение с микроскоп. Поляризационен и флуоресцентен 

микроскоп. 

1 

26. Оптични атомни спектри 

Енергийни състояния на атома, принцип на Паули, оптични преходи между 

енергийните нива. Атомен спектрален анализ; емисионен, абсорбционен и 

флуоресцентен анализ. 

1 

27. Молекулни спектри 
Енергийни състояния и преходи в молекулата. Молекулен спектрален анализ, 

видове. Спектрофотометрия. 

2 

28. Луминесценция  

Видове луминесценция, закони на Стокс и Вавилов при 

фотолуминесценцията. Флуориметрия, биохемилуминесценция. 

1 

29. Лазери  

Спонтанен преход, стимулирано излъчване. Нормална и инверсна населеност 

на енергийните нива. Главни части на лазера, припцип на работа. Видове 

лазери. Свойства на лазерното лъчение. Приложение на лазера във 

фармацията. 

1 
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30. Ядрен магнитен резонанс (ЯМР)  

Състав, заряд, маса и спин на ядрото. Магнитни моменти на нуклоните и 

ядрото. Ядрен магнитен резонанс - условия за възникване. Приложения. 

1 

31. Радиоактивност  

Радиоактивност, радионуклиди. Алфа- и бета- ядрени превръщания, 

енергийни спектри. Гама-излъчване, спектри. Метастабилно състояние, 

изомерен преход. 

1 

32. Активност на радиоактивен източник  

Закон за радиоактивното превръщане, период на полуразпадане на 

радионуклид. Биологичен период на полуотвеждане, ефективен период на 

полунамаление. Радиометричен анализ, метод на изотопно разреждане. 

Радиофармацевтици, начин на получаване, приложение. Неутронно-

активационен анализ. 

1 

33. Рентгенови лъчи  

Принципно устройство на рентгенова тръба. Спирачно и характеристично 

рентгеново лъчения. Интензитет и вълнов състав на лъчението, графики. 

Свойства на рентгеновите лъчи. Рентгенов структурен и флуоресцентен 

анализ. 

1 

34. Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото  

Фотоелектрично поглъщане, комптъново разсейване, образуване на двойка 

електрон-позитрон. Закон за намаляване на интензитета. Общ линеен 

коефициент на отслабване. 

1 

35. Взаимодействие на заредени частици с веществото.  

Спирачна способност, линейна йонизация, среден линеен пробег, среден 

свободен пробег. Еластично разсейване, нееластични процеси на 

взаимодействие. 

1 

36. Действие на йонизиращите лъчи върху човешкия организъм. 

Дозиметрични величини 

Естествени и техногенни източници на йонизиращи лъчения. Външно и 

вътрешно облъчване. Доза, мощност на дозата, експозиция, конверсионен 

фактор, еквивалентна доза, радиационен тегловен коефициент, ефективна 

доза, тъканен тегловен коефициент. 

1 

 ВСИЧКО ЛЕКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 38 

 

 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ 
БИОФИЗИКА 

 

№ БИОФИЗИКА часове 
37. Биотермодинамика - основи  

Предмет, основни понятия и раздели на термодинамиката. Първи принцип на 

термодинамиката, вътрешна енергия. Втори принцип, ентропия. 

1 

38. Биотермодинамика - ентропия и термодинамични потенциали  

Ентропията като мярка за неподреденост и вероятност. Термодинамични 

потенциали - дефиниции, изменения, следствия. 

1 

39. Биоенергетика - основи 

Източници на енергия, видове работа и топлина в живите системи. 

Електрохимичен потенциал, свободна енергия и посока на процесите. 

Термодинамични аспекти на прион-индуцираните заболявания. 

1 

40. Основи на неравновесната биотермодинамика 

Валидност на принципите на термодинамиката при живи системи. Изменение 

на ентропията в отворена система. Стационарно състояние и термодинамично 

равновесие. 

1 

41. Биомембрани - състав, видове и функции. Мембранни липиди 1 
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Предмет и значение на биологичната мембранология, видове мембрани. 

Функции и основен химичен състав на биомембраните. Мембранни 

фосфолипиди, гликолипиди и холестерол. 

42. Биомембрани – роля на мембранните протеини 

Мембранни белтъци и гликопротеини - функции, локализация и свързване. 

Модели на клетъчните мембрани и методи за изследване. Еритроцитна 

мембрана. 

1 

43. Изкуствени мембрани 

Липидни асоциати и моделни (изкуствени) мембрани - видове, условия и 

методи за получаване, свойства и значение. Липозомите като лекарствена 

форма. 

1 

44. Свойства и фазово поведение на мембраните 

Подвижност на мембранните компоненти – латерална и напречна дифузия. 

Течнокристално състояние на липидния бислой. Молекулен механизъм на 

фазовите преходи. Видове липидни течнокристални фази и приложенията им 

като преносители на лекарства. 

 

1 

45. Биофизика на свободнорадикалните процеси 

Свободни радикали, образуване в биологични системи. Радикали и активни 

форми на кислородa - енергийни състояния на кислородната молекула, основни 

активни форми и методи за регистрация. 

1 

46. Оксидативен стрес и антиоксидантна защита 

Последици при окисление на мембранните компоненти. Молекулни механизми 

на оксидативния стрес, предизвикан от различни физико-химични фактори. 

Антиоксидантни защитни системи на организмите. Окисление на  

фармацевтични препарати. 

1 

47. Основи на мембранния транспорт 
Същност и значение на мембранния транспорт. Видове транспорт. Свободна 

дифузия на незаредени частици - първи и втори закон на Фик, уравнение на 

Стокс-Айнщайн. 

1 

48. Свободна дифузия на йони и дифузия през мембрана 
Уравнение на Нернст-Планк, безразмерен потенциал. Възпрепятствана 

(несвободна) дифузия през пореста мембрана. 

1 

49. Осмоза и филтрация 
Осмоза и филтрация. Диализа и хемодиализа. Обмяна на вода през мембрани и 

между кръвта и тъканите. 

1 

50. Улеснен пасивен транспорт 
Облекчена дифузия. Йонофори – подвижни преносители (валиномицин) и 

каналообразуватели (грамицидин А). Принцип на действие, молекулен строеж 

и селективност. 

1 

51. Активен транспорт 
Натриево-калиева помпа и калциева помпа - значение, роля на АТФ, молекулен 

строеж и модел на действие. Лекарствени препарати, повлияващи активния 

транспорт. 

1 

52. Основни видове биопотенциали 
Дифузионен, равновесен и донанов потенциал - условия и механизми на 

възникване, зависимости от концентрациите и времето. 

1 

53. Потенциал на покой 
Теории за възникване на потенциала на покой, уравнение на Голдман. 

Потенциал на покой при действие на електрогенна помпа, компоненти на 

потенциала на покой. 

1 

54. Потенциал на действие (акционен потенциал) 
Същност, възникване и разпространение на акционния потенциал. Уравнения 

на Ходчкин-Хъксли. Йонни канали – структура, влияние на токсини и 

лекарствени средства. 

1 
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55. Повърхностен електричен заряд на клетки и тъкани 
Значение и произход на повърхностния електричен заряд на клетките. 

Уравнение на Поасон-Болцман. Изменение на потенциала в мембрана и в 

близост до двете й страни. 

1 

56. Основи на електрокинетичните явления и приложението им в медицината 

и фармацията 
Електрофоретична подвижност - зависимост от киселинността и йонната сила 

на средата. Стабилност на суспензии от заредени частици. Видове 

електрофореза и приложение в медицинската и фармацевтична практика. 

1 

57. Нанотехнологии в медицината 

Oсновни понятия и терминология. Характеристики на наноматериалите. 

Наночастици и нанокапсули като преносители на лекарства. Видове 

наноносители. Таргетиране и контролирано освобождаване на лекарства. 

Взаимодействия с клетки. 

1 

58. Нанотехнологии в медицината 

Диагностични методи, основани на нанотехнологиите. Ранна диагностика in 

vitro. Наносензори - механизми на детекция и видове. Приложения на 

наночастиците в образната диагностика. Приложения на нанотехнологиите в 

тъканното инженерство и за получаване на нови биосъвместими материали. 

1 

 ВСИЧКО ЛЕКЦИИ ПО БИОФИЗИКА 22 

 
 

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 

програма за практическите упражнения и семинарни занятия по теми 

 

№ ТЕМА часове 

1. Определяне на динамичния вискозитет на течности. 

Семинарна част: Реални флуиди - закони на Нютон и Поазьой. 

Движение на хетерогенни среди - видове ненютоново поведение и 

микрореологични процеси. Ротационни вискозиметри. Реологични 

свойства на мази и прахове. 

Експериментална част: Определяне на динамичният вискозитет на 

нютонова течност по относителен метод с помощта на капилярен 

вискозиметър на Освалд-Пинкевич. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

2. Определяне на коефициента на повърхностно напрежение на течности . 

Семинарна част: Повърхностно напрежение, молекулно налягане. 

Явления на фазови граници - мениск, капилярност. Откапване. 

Експериментална част: Определяне коефициента на повърхностно 

напрежение на течност по относителен метод. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

3. Фотометрични величини и измервания. 

Семинарна част: Предмет и задачи на фотометрията.Основни 

енергетични величини, относителна спектрална ефективност.Светлинни 

величини. Физични явления използвани за детекция на светлината. 

Видове светлинни детектори, селенов фотоелемент. 

Експериментална част: Измерване на осветеността и големината на 

фототока с помощта на луксметър при различни разстояния от два 

източника. Пресмятане на светлинният поток, интензитета на светлината и 

интегралната чувствителност на фотоелемент. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

4. Измерване остротата на слуха с аудиометър. 

Семинарна част: Звукът като механична вълна, зависимост на 

интензитета на сферична вълна от разстоянието до източника. Скорост на 

2 
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звука в различни среди.Сложни и прости звуци. Спектър на акустична 

вълна. Звуково налягане и звуков импеданс на средата. Обективни и 

субективни характеристики на звука. Закон на Вебер-Фехнер. Праг на 

чуване и праг на болката. 

Експериментална част: Снемане на аудиограма за ляво и дясно ухо. 

Експериментално намиране на прага на чуване за различни честоти при 

фиксиран изходен интензитет на звука получаван от тонгенератор. 

Наблюдение и анализ на спектралният състав на различни източници на 

звук с помощта на компютър. Обертонове и форманти (при сложен звук) 

наблюдавани в спектъра. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

5. Определяне на електричния капацитет на модел на клетъчна 

мембрана.Електрични измервания. 

Семинарна част: Електричен дипол, диелектрик и биологичен обект в 

електрично поле - диелектрична поляризация и проницаемост. Видове 

поляризация на диелектрици и хетерогенни системи. 

Експериментална част: Снемане на зависимостта на напрежението от 

времето. Построяване на графична зависимост и определяне от нея, 

времеконстантата на модела. Определяне на капацитета свързан във 

веригата. Директно снемане на време-константата на модел на клетъчна 

мембрана. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

6. Определяне на показателя на пречупване на течности с 

рефрактометър 

Семинарна част: Закони за отражението и пречупването на 

светлината, пълно вътрешно отражение. Рефрактометрия, нишкова 

оптика. Дисперсия на светлината. 

Експериментална част: Построяване на калибрационна крива на 

зависимостта на показателя на пречупване от концентрацията за 

аналгинови разтвори с позната концентрация. Намиране  на неизвестна 

концентрация на аналгинов разтвор, чрез измерване на показателя му на 

пречупване. Определяне на концентрация на захарен разтвор и общ 

белтък в кръвен серум. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

7. Определяне на активността на радиоактивен източник по относителен 

метод. Определяне периода на полуразпадане на радионуклид . 

Семинарна част: Активност, закон за радиоактивното превръщане, 

юриод на полуразпадане. Неутронно-активационен, радиометричен и 

радиоимунологичен анализ. Радиофарма-цевтици. Биологичен период на 

полуотделяне. Сцинтилационен детектор 

Експериментална част: Определяне на активността на неизвестен 

радиоктивен източник  с помощта на еталонен источник – относителен 

метод. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

2 

8. Фотоколориметрично определяне на концентрацията на оцветени 

разтвори. Наблюдение и анализ на атомни и молекулни спектри. 

Семинарна част: Оптични атомни спектри - енергийни състояния и 

квантови числа, видове преходи в атома. Ширина на спектрална 

линия. Атомен емисионен, абсорбционен и флуоресцентен анализ. Закон 

на Буге-Ламбер-Беер, фотоколо-риметрия. Разсейване на светлината в 

мътни среди, нефелометрия. Молекулно и комбинационно разсейване, 

раманови спектри. 

2 
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Експериментална част:Определяне екстинцията на разтвори от меден 

сулфат с познати концентрации. Построяване на калибровъчна крива 

концентрация-екстинция. Намиране на неизвестна концентрация на 

разтвор чрез линейна интерполация на получената експериментално 

стойност на екстинцията му и построената калибровъчна крива. Анализ на 

източниците на грешки. 

Решаване на примерна изчислителна задача. 

9. Оптична сила на оптични лещи и призми. 

Семинарна част: Основни елементи. Оптична сила на лещата. 

Центрирана оптична система. Получаване на образ от сферична 

леща. Аберации на оптичните лещи. Астигматизъм, цилиндрични 

лещи. Призматични стъкла. 

Задача: Определяне на оптичната сила на оптични лещи и призми с 

диоптрометър. 

2 

 ВСИЧКО УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 18 

 

 

БИОФИЗИКА 

програма за практическите упражнения и семинарни занятия по теми 

 

№ Тема Часове 

1. 
Дифузионен потенциал в моделна система 

Семинарна част: механизми на възникване на електрична потенциална 

разлика на мембрана - дифузионен потенциал: зависимост от 

концентрациония градиент и времето; определяне на съотношението на 

подвижносттите на йоните в моделната система. 

Задачи: Изследване зависимостта на дифузионния потенциал в моделна 

система от концентрационния гардиент; от нея да се установи 

съотношението на подвижностите на йоните в системата 

2 

2. 
Изследване хемолитичната устойчивост на еритроцити 

Семинарна част: еритроцитна мембрана – състав, структура функции. 

Хемолиза – видове; устойчивост на еритроцити - време за 50% хемолиза 

(t50); диференциална еритрограма - разпределение на еритроцитите по 

устойчивост, жръсзка с  възрастовото разпределение и диагностично 

значение. 

Задачи: Определяне хемолитичната устойчивост и възрастовото 

разпределение на еритроцити 

2 

3 Определяне електрокинетичен потенциал на клетки 

Семинарна част: Повърхностен електричен заряд на клетки – приноси на 

отделните мембранни компоненти, сиалова киселина. Двоен електричен 

слой - определение, схематично представяне, дебелина на двоен 

електричен слой. Оценка на повърхностния 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: Определяне електрофоретичната подвижност, електрокинетичния 

потенциал и плътността на повърхностния електричен заряд на 

еритроцити. 

2 

4. Транспорт на вещества през изкуствена 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 ( t0,5).Хемодиализа. 

Задачи: Определяне коефициента на проницаемост на изкуствена 

2 
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мембрана за определено вещество. 

5. Семинар: Биопотенциали 

Дифузионен, равновесен и донанов потенциал - условия и механизми на 

възникване, зависимости от концентрациите и времето. Биопотенциали - 

потенциал на покой: теории за възникване, уравнение на Голдман; 

компоненти на потенциала; фактори за неговото изменение; акционен 

потенциал - същност, възникване, разпространение; уравнение на 

Ходжкин-Хъксли; йонни канали. 

2 

6. Изпит върху практикума и семинарните занятия по биофизика 2 

 ВСИЧКО УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОФИЗИКА 12 
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