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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ 

 

I. БИОТЕРМОДИНАМИКА И БИОМЕХАНИКА 

 

1. Основни понятия и първи закон на термодинамиката.  

Предмет и основни понятия на термодинамиката. Първи закон на 

термодинамиката, вътрешна енергия, топлина, работа.  

2. Ентропия и втори закон на термодинамиката. Термодинамични 

потенциали 

Втори закон на термодинамиката. Термодинамична вероятност и формула на 

Болцман за ентропията. Ентропията като мярка за безпорядък. Термодинамични 

потенциали – дефиниции и свойства.  

3. Основи на неравновесната термодинамика 

Свободна енергия и ентропия  на затворени и отворени системи. Стационарни 

състояния и термодинамично равновесие. Линейна неравновесна 

термодинамика – съотношения на Онзагер между потоци и движещи сили.  

4. Термодинамика на живите системи 

Живите организми като отворени термодинамични системи. Основни 

приложения на термодинамиката към живите системи. Термодинамични 

ограничения върху жизнените процеси. Граници на приложимост на 

термодинамичния подход към живите системи. 

5. Биоенергетика 

Източници и трансформация на енергията в живите системи. Хемиосмотичен 

механизъм. Електрохимичен градиент. Протоннa помпa и АТФ-синтазa. 

Ефективност на преноса на енергия от глюкоза към АТФ. Биоенергетика и 

еволюция. 

6. Термодинамика на биополимери 

Температурна стабилност и денатурация на белтъци. Конформационен преход 

"глобула – кълбо". Мисфолдинг на белтъци. Денатурация и хибридизация на 

нуклеинови киселини. Термични увреждания. 

7. Биомеханика 1 

Предмет и значение на биомеханиката. Реология на твърди биоматериали. 

Вискоеластични свойства на костите и мускулите.  

8. Биомеханика 2 

Пасивни механични свойства на кръвоносните съдове – уравнение на Ламе, 

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

9. Биомеханика 3 

Хемореология – реологична характеристика на кръвта. Зависимост на 

вискозитета на кръвта от хематокрита, деформируемостта и агрегацията на 

еритроцитите.  

 

II. БИОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВЕНИ МЕМБРАНИ 

 

10. Биомембрани – функции, видове и състав. Мембранни липиди 

Функции, видове и химичен състав на биологичните мембрани. Мембранни 

фосфолипиди, гликолипиди и холестерол. 

11.  Биомембрани – роля на мембранните белтъци. Течно-мозаичен модел 

Мембранни белтъци – локализация, функции, структура. Методи за изследване 

на биомембраните. Течно-мозаичен модел на мембранната структура, липидни 

рафтове. 
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12.  Моделни мембрани 

Хидрофобен ефект и образуване на липидни агрегати. Моделни мембрани - 

видове, методи за получаване, свойства и приложения. Липозомите като 

лекарствена форма. 

13.  Молекулна подвижност в мембраните. Фазови преходи 

Подвижност на мембранните компоненти – ротация, латерална дифузия и флип-

флоп. Фазов преход "гел-течен кристал" в липидни бислоеве. Ламеларни и 

неламеларни течнокристални фази.  

14. Свободнорадикални процеси в живите системи 

Свободни радикали в биологични системи –  образуване, видове, реакции и 

свойства. Активни форми на кислородa. Методи за регистрация. 

15.  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. 

 

III. МЕМБРАНЕН ТРАНСПОРТ 

 

16.  Пасивен мембранен транспорт 

Същност и значение на мембранния транспорт. Видове транспорт. Свободна 

дифузия на незаредени частици - първи и втори закони на Фик. Уравнение на 

Стокс-Айнщайн.  

17.  Дифузия на йони 

Свободна дифузия на йони - уравнение на Нернст-Планк, безразмерен 

потенциал. Възпрепятствана дифузия през пореста мембрана. 

18.  Транспорт на водни разтвори през мембрани 

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

между кръвта и тъканите. 

19.  Облекчен транспорт 

Облекчена дифузия. Йонофори – подвижни преносители (валиномицин) и 

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

и селективност. 

20.  Активен транспорт 

Активен транспорт. Натриево-калиева помпа и калциева помпа - значение, роля 

на АТФ, молекулен строеж и модел на действие. 

 

IV. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА КЛЕТКИ И ТЪКАНИ 

21.  Мембранни потенциали 

Дифузионен, равновесен (Нернст) и Донанов потенциал - условия и механизми 

на възникване, зависимости от концентрациите и времето. 

22.  Потенциал на покой 

Потенциал на покой - теории за възникване. Уравнение на Голдман. Потенциал 

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

покой. 

23.  Потенциал на действие 

Акционен потенциал - същност, възникване, разпространение. Модел на 

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

лекарствени средства. 
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24.  Повърхностен електричен заряд на клетки. Електрофореза 

Произход на повърхностния електричен заряд на клетките. Двоен електричен 

слой – разпределение на заряда и потенциала в близост до заредени мембрани. 

Зета-потенциал. Електрофоретична подвижност – зависимост от pH и йонната 

сила на средата. Видове електрофореза. 

25.  Пасивни електрични свойства на клетки и тъкани 

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. 

Приложения в медицината. 

 

V. НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА 

26. Нанотехнологии в медицината – наноносители на лекарства 

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. 

27.  Нанотехнологии в медицината – методи за диагностика, биоматериали 

Нанотехнологии в медицинската диагностика. Ранна диагностика in vitro. 

Наночастици в образната диагностика. Наносензори - механизми на детекция и 

видове Нанотехнологиите в тъканното инженерство и за получаване на нови 

биосъвместими материали. 

 

 

Учебни помагала: 

1. Лекции в електронен формат. 

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

и стоматология, София, 2001 г. 

3. Актуализирани текстове на практическите упражнения. 
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П Р О Г Р А М А 

за практическите упражнения и семинарни занятия 

по теми 

 1. Определяне на йонофоретична проницаемост на човешка кожа – 3 часа 
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. 

Задачи на експеримента: да се определи йонофоретичната проницаемост на 

човешка кожа за новокаинови катиони 

2. Определяне размерите на липидни молекули с помощта на монослоеве – 

3 часа 

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. 

3. Мембранни и дифузионни потенциали в моделни системи – 3 часа 

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. 

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. 

4. Транспорт на вещества през изкуствена диализна мембрана – 3 часа 

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. 

5. Зависимост на относителния вискозитет на еритроцитна суспензия от 

деформируемостта на клетките – 3 часа 

Семинарна част: фактори определящи реологични свойства на кръвта; 

деформируемост на еритроцити – определение, фактори. Патологични 

изменения на реологията на кръвта.  

Задача на експеримента: да се установи влиянието на деформируемостта на 

еритроцити върху относителния вискозитет на суспензия от тях. 

6. Изследване агрегацията на еритроцити със стандартизиран 

седиментационен метод – 3 часа 

Семинарна част: обратима и необратима агрегация на еритроцити. Ролята на 

агрегацията за вискозитета на кръвта. Клетъчни и извънклетъчни фактори, 

които определят агрегацията на еритроцити – условия на течение; вид и 

концентрация на макромолекули, йонна сила в средата, повърхностен 

електричен товар, деформируемост, форма на еритроцитите; гликокаликсът като 

стерична защита срещу неспецифична агрегация. 
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Задача на експеримента: да се определи влиянието на вида, концентрацията и 

молекулната маса на неутрални полимери върху агрегацията на еритроцити; 
както и ролята на деформируемостта на клетките и йонната сила на средата за 

този процес. 

7. Определяне електрокинетичен потенциал на клетки – 3 часа 

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. Зависимост на специфичния вискозитет на еритроцитна суспензия от 

хематокрита – 3 часа 

Семинарна част: видове течности - нютонови и ненютонови; кръвта като 

суспензия, фактори определящи течението на кръвта - условия на течение. 

Фактори определящи реологични свойства на кръвта - плазмен вискозитет, 

хематокрит. Уравнение на Айнщайн; емпирични зависимости за вискозитета на 

кръвта.  

Задачи на експеримента: да се установи зависимостта на специфичния 

вискозитет на еритроцитна суспенсия от хематокрита; от нея да се определи 

числената стойност на формения фактор на еритроцитите с уравнението на 

Айнщайн. 

9. Изследване влиянието на биологично активни вещества и лекарствени 

средства върху свободнорадикаловото окисление на жълтъчни 

липопротеини – 3 часа 

Семинарна част: свободно-радикалови процеси в биологичните системи - 

възникване на свободни радикали; свободнорадика-лово окисление на липиди - 

етапи, роля за изменението на биофизични и физиологичните характеристики на 

мембраните; защитни антиокислителни системи - видове, локализация. 

Задачи на експеримента: да се установи влиянието на хлоразина върху 

свободнорадикаловото окисление на жълтъчни липопротеини; да се изчисли 

анти- или прооксидантната активност на веществото. 

10. Киселинна устойчивост на еритроцитни мембрани в норма и патология 

– 3 часа 

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. 

11. Влияние на осмотичното налягане върху обема на еритроцити – 3 часа 

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. 
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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. 

12. Изследване на  механичните свойства на човешка кожа in vivo – 3 часа 

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. 

13. Семинар: Транспорт на вещества през биологични мембрани – 3 часа 

Транспорт на вещества през биологични мембрани - значение, видове, 

механизми и енергетика. Свободна дифузия на незаредени частици и йони. 

Несвободна дифузия, осмоза и филтрация - основни уравнения и коефициенти. 

Обмяна на вода между клетки и тъкани. Облекчена дифузия. Йонофори - 

подвижни преносители (валиномицин) и каналообразуватели (грамицидин А) - 

принцип на действие, молекулен строеж и селективност. Натриево - калиева 

помпа и калциева помпа - значение, роля на АТФ, молекулен строеж и модел на 

действие. 

14. Семинар: Биопотенциали – 3 часа 

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 и причини за тяхното понижение; акционен потенциал - същност, 

възникване , разпространение; уравнение на Ходжкин-Хъксли; йонни канали. 

15. Изпит върху практикума и семинарните занятия от курса по биофизика 

– 3 часа  

- последна седмица (60 минути, останалото време за заверка на семестъра) - 

последна седмица 

Учебни помагала: 

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 г. 

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

София, 1986 г. 

4. Актуализирани текстове на практическите упражнения. 

 

 

Ръководител катедра  

Медицинска физика и биофизика:  
 

(доцент Пепа Узунова) 


