Медицинска Физика
Медицинската физика е голям клон от приложната физика, свързан с медицинската
наука и практика. Тя обхваща всички области на приложение на принципите и
методите на физиката в диагностиката и лечението, както и в защитата на човека и
заобикалящата го среда от вредните физични фактори.
От измерването на някои физични параметри при редица жизнени процеси у човека
може да се прецени до колко нормално или болестно функционират определени клетки,
органи или организмът като цяло. Това говори, че и физичните свойства
характеризират живата биологична система.
Днес, физиката има решаващо значение и при изучаването на по-сложните проблеми
на науката – свойствата и механизмите, които движат и управляват живата биологична
система и преди всичко човека.
В резултат на бурното рзвитие на физиката и техниката в настоящия век, биофизиката
или още биомедицинската физика, се оформя като една перспективна наука с голямо
значение за развитието на медицината, селското стопанство, биологията,
промишлеността и др. Въз основа на редица теоретични предпоставки, на растящите
изисквания на живота към практиката се създават нови методи и съвременна апаратура,
благодарение на които става възможно по-задълбочено да се изучават физичните
процеси в човешкия организъм. Мястото на биофизиката в медицината е както сред
теоретичните явления, що се отнася до проучването и обясняването на някои физични
явления, съпътстващи и обуславящи редица енергетични процеси, на които се базира
животът, така и сред т. нар. клинични дисциплини, когато се касае за
диагностицирането и лекуването на редица болестни състояния.
Един от кардиналните въпроси на съвременната медицинска физика е проблемът за
биоенергетиката, по какъв начин енергията управлява жизнената дейност. Този дял от
нея по-често се нарича термодинамика. Тук се проучват пътищата на превръщанията на
енергията в организма като цяло, въпросите за трансформацията на енергията вътре в
организма, енергетичните взаимодействия на организма с външната среда, еволюцията
на организмите като процес на усъвършенстване на енергетичните взаимодействия
между него и околната среда за постигане на повече рационалност и икономичност.
Централно място в биоенергетиката играят първият и вторият принцип на физичната
термодинамика, т. е. законът за съхранение на енергията, приложен за топлината като
една от формите на енергия. Тези принципи са се оказали удобни не само за физиката и
техниката. С тяхна помощ са разгледани и се решават редица задачи, свързани с
биоенергетиката на живите системи. Термодинамиката проучва най-общите закони на
енергетичната обмяна, като ги разглежда в макроскопски аспект. Тя изучава

превръщанията на енргията, без да отчита механизмите, по които те протичат. Това ѝ
придава по-голяма общност. Термодинамиката не само описва закономерностите, по
които се извършват енергетичните промени, но от нейните изводи се определят
вероятността и посоката, в която може да протича един или друг жизнен процес. По
тази причина на нея може да се гледа като на наука, оказваща голямо влияние на други
науки. Днес биоенергетиката се смята за ядро на съвременната биофизика.
Друг, неотстъпващ по важност на съвременната биомедицинска физика е задачата
свързана с влиянието на йонизиращите лъчения. При проучването на въпросите,
свързани с тези лъчения е важно изучаването на първичните физични ефекти,
настъпващи при взаимодействието на енергията на лъчението с веществото,
миграцията на енергията в тялото и др.
Радиобиологията е наука, която изучава закономерностите на биологичното действие
на йонизиращите лъчения. Йонизиращото лъчение, наричано още йонизираща
радиация, представлява корпускуларни или електромагнитни излъчвания с достатъчна
големина на енегрията, така че при поглъщането им от веществото могат да го
йонизират, т. е. поток от заредени и електронеутрални частици и фотони, които могат
да йонизират веществата, през които преминават. Йонизация е процесът на образуване
на йони от електронеутрални атоми или молекули чрез освобождаване на един или
повече електрони от електронната обвивка на атома.
Йонизиращите лъчения са алфа и бета частиците, гама-лъчите, електроните,
позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, деутроните, тежките йони и
др. Те са част от така наречените квантово-биологични процеси. Източник на
корпускуларните лъчения са естествените и изкуствените радиоактивни изотопи.
Рентгенови тръби, ускорители на заредени частици, ядрени реактори и други
генератори на лъчения са също източници за получаване на тези лъчения.
Ако йонизиращото лъчение увеличава възможността за мутации, следва ли от това, че
то ускорява еволюцията? Йонизиращите лъчения предизвикват изменения както с
полезен, така и с вреден ефект, но повечето от мутациите са вредни. Следователно за
човека много от мутациите са пагубни вследствие създаване на непълноценни във
физично и психично отношение индивиди, които не биха могли да се приспособят и
справят с околната обстановка на съвременното общество, с което биха утежнили
социалната среда. Естественият радиоактивен фон, дължащ се на естествените
радиоактивни вещества от земен и космически произход, също предизвиква мутации.
При висшите организми процентът на получените мутации е много по-висок, отколкото
при низшите (тъй като чувствителността на висшите е по-висока). Радиоактивният фон
в света непрекъснато се увеличава както от страна на мирновременни, така и от
военновременни съображения. След всяка ядрена експлозия огромни количества
радиояктивни отпадъци от горните слоеве на атмосферата се разнасят из цялата земна
повърхност.
Скоро след първите радващи успехи, не закъснели и разочарованията от
йонизиращите лъчения. Редица учени и лекари развиват лъчеви заболявания – ракови

изменения на кожата или други органи, хронична лъчева болест и др. Ползата от
прилагането на йонизиращите лъчения обаче се оказва по-голяма от вредата. Днес
тяхното приложение се разширява с всеки изминал ден. Търсенето на оптимално
решение на въпроса между ползата и вредата от тях се създава новата наука
радиобиология. Тя изучава първичните физични механизми, биохимичните стадии,
през които преминава процесът, и разкрива закономерностите, които обуславят
крайните биологични ефекти. Днес радиобиологията е един от най-важните раздели на
съвременната медицинска физика.
Съществен въпрос, свързан с поглъщането и оползотворяването на слънчевата енергия
в природата, е проучването на фотохимичните реакции, които са част от квантовата
биофизика. Когато молекулата погълне фотон, тя преминава във възбудено състояние.
Последното има по-къс или по-продължителен метастабилен живот. Възбудените
молекули могат да участват в окислително-въстановителни реакции, да се разпадат, да
присъединяват кислород и да образуват прекиси, да пренасят електрони. При действие
на ултравиолетово лъчение обикновено става разпад на молекулите в йони и свободни
радикали.
Всяка фотохимична реакция се състои от два стадия: светлинен стадий, който започва
с облъчването; при него молекулите се възбуждат, образуват се йони, радикали и тъмен
стадий, с който завършва реакцията; при него става вторично превръщане,
взаимодействие между първично получените продукти от светлинния стадий. В тъмния
стадий се получават новите химични съединения. Мярка за фотохимичната реакция е
отношението между погълнатите фотони и реагиралите молекули. Това се нарича
квантов изход на реакцията.
Важна фотохимична реакция е фотосензибилиращата реакция, при която молекулата
на фотосензибилизатора поглъща фотон, водейки до редица често срещани реакции в
природата като фотосинтезата и фотодинамичните реакции в организма.
Проблем е и хидродинамиката в сърдечно-съдовата, храносмилателната и други
системи при нормално и при болестно изменени състояния. Хидродинамиката е раздел
от физиката, по-точно от биомеханиката, който изучава движението на течностите. За
хемодинамика се говори, когато течността е кръв.
В зависимост от скоростта, с която се движи течността, се установяват два вида
движения. При малка скорост частиците на течността се движат равномерно по прави
линии, успоредни на стените на съда. Тази форма на движение на течността се нарича
ламинарно-слоесто движение. При последното слоят от течността, разположен в
контакт със стената на съда, прилепва и почти остава неподвижен. Всички следващи
слоеве, разположени по-централно към оста на съд, се движат с постепенно
увеличаваща се скорост. В областта на оста на тръбата тази скорост придобива
максимални стойности. Ако представим скоростите от слоевете в движещата се течност
на един надлъжен разрез на тръбата, тяхното разпределение описва парабола. При
увеличаване скоростта на движение след надминаване на определена критична скорост
(съобразно размерите на тръбата и физичните свойства на течността) започва да се

наблюдава нарушаване на описаната слоеста форма на движение. Отделни слоеве или
струйки от тях при по-голяма скорост започват да вибрират и да губят резкостта на
очестанието си. В отделни области слоевете се разкъсват, движението става по дъги, т.
е. образува се завихряне. При още по-голяма скорост се установяват вихрови движения.
Това движение на течността се нарича турболентно.
С помощта на метода на Н. Култер и Ж. Папенхаймер, които изследват електричното
съпротивление на кръвта, се установило, че в кръвоносните съдове при ламинарно
движение еритроцитите са ориентирани предимно с надлъжната си ос по посока на
движението на кръвта, т. е. успоредно на съдовата стена. Тази ореантация те намират
предимно в малките артериални съдове, капилярите и средните вени. В големите
съдове и особено в артериите установяват относително увеличаване на електрическото
съпротивление. Последното обясняват с нарушаване на описаната ориентация на
еритроцитите, която според тях е израз на турболентност в движението на кръвта.
Освен това е установено, че движещата се кръв в осевата част на кръвоносния съд
представлява по-концентрирана суспензия, от колкото периферната в съседство със
съдовата стена. В осевата част броят на еритроцитите е по-висок, а в съседство със
съдовата стена количествено преобладават плазмата и левкоцитите. Слоят от кръвта,
разположен непосредствено до съдовата стена, притежава по-малък вискозитет. Това се
описва като пристенен ефект. Засега все още няма общоприето становище, което да
обясни споменатото разпределение на еритроцитите и плазмата.
С увеличаване скоростта на кръвта се устанавява нарастване на съпротивлението. При
ниски скорости малка част от кинетичната енергия на движещата се течност се
изразходва за сметка на триенето. При нарастване на скоростта (където движението
става турболетно) все по-малка част от енергията ѝ се трансформира в ускорение (по
отношение на нейното постъпателно движение в тръбата) и по-голяма част отива за
триене, респ. вихри. Емпирично е установена зависимост, която показва от каква
скорост нагоре движението преминава от ламинарно в турболентно.
Друг перспективен отдел на медицинската физика е този, изучаващ транспорта през
изкуствени и естествени мембрани. Изучаването механизмите на транспорта на
веществата навътре и навън от клетката, факторите, които определят и лежат в
основата на метаболизма, са свързани с изясняването на структурата, молекулната
организация и функция на клетъчните мембрани.
За поддържане на своята жизнена функция, за извършване на работа, за растеж и др.
всяка жива клетка поглъща и отделя от себе си в заобикалящата я среда вещества и
енергия. Преминаването на веществата от околната среда към клетката и между
различните части в клетката може да се реализира с или без преодоляване на прегради
(мембрани). Преминаването на веществата от една област в друга, при което трябва да
се преодолее някаква преграда (мембрана), се нарича проницаемост. Пренасянето на
веществата за сметка на вътрешни сили, локализирани в средата, която заобикаля
клетката, се нарича пасивен транспорт. Този вид транспорт се осъществява за сметка на
дифузията, осмозата, разтворимостта, абсорбацията и др. Тук движението на

веществата става спонтанно по посока от по-високата към по-ниската стойност на
налягането, концентрацията, електричното напрежение и др. Активен транспорт е този,
при който веществата не могат да се движат спонтанно – например трябва да се движат
от област с по-малка концентрация към област с по-голяма, респ. от по-малко налягане,
електрично напрежение и др. към по-голямо. За реализиране на това движение е
необходимо да се извърши допълнителна работа.
Съвременната биомеханика на опорно-двигателния апарат е също един важен дял от
медицинската физика. В биомеханиката единият процес на движението се разделя
условно на две части: пасивна част на движението – костно-ставния апарат, и активна
част на движението – мускулите. Тук се проучват енергетичните загуби на организма
при различни движения. От измерванията при различни натоварвания и условия за
функциониране при нормални и болни индивиди се правят преценки, свързани с
оптимизирането на движенията при даден производствен процес. Намират се
рационалните положения, свързани с подобряването на спортното майсторство.
Преценяват се количествено различните движения, които може да направи сърдечно
болният или инвалидът, и др. така се намират решения, свързани с трудоустрояването
на болния или с изработването на изкуствени крайници и др.
Съвременната биофизика има редица допирни области с други медицински
дисциплини. Разшифроването на наследствената информация, авторегулацията и
управлението на организма, механизмите на раковите образувания са задачи, които се
решяват от колективи с различни специалисти.
Този и редица други проблеми и конкретни задачи на биофизиката я оформят като
самостоятелна и много перспективна наука. Днес тя достига високо ниво на развитие.
Медицинската физика се е развила по-късно от редица други науки, но в замяна на това
предлага сравнително по-неизчерпаеми и по-широки възможности.
Ясно е, че биофизиката не само обяснява физичните явления в живата биологична
система и нейното най-висше създание – човека, но търси и пътища, по които
физичните сили могат да служат по-рационално на прогреса на медицината за опазване
здравето на човека, т. е. тя свързва теоретичните въпроси с практическите задачи на
здравеопазването, отнасящи се до диагностицирането, лечението и профилактиката на
заболяванията.
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