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Медицинска физика

“Медицинска физика е клон на приложната физика, свързан с 
приложението на физиката в медицината. То най-често е в 
областта на образната диагностика и радиотерапията.

Съвременната медицинска физика в по-голямата си част 
обхваща само Физика на йонизиращите лъчения, като 
концептуално се разделя на четири поднива:

• Образна диагностика (Диагностична радиационна физика) 

• Радиотерапия (Терапевтична радиациона физика) 

• Нуклеарна медицина (Радионуклидна диагностика, 
Позитрон-емисионна томография, Брахитерапия) 

• Радиационна защита 

Отделя се внимание и на нейонизираните лъчения - лазерна 
медицина, ултразвукова и др, но техни по-мащабни 
приложения просто не са развити както при йонизиращите 
лъчения...”

http://bg.wikipedia.org/wiki



• Първо поколение лазерни медицински 
системи - 1962 г. Леон Голдман, 1963 г.  Laser 
Laboratory at Children`s Hospital Research 
Foundation, Cincinnati, Ohio.

• Второ поколение - интеграция на лазерната 
техника с компютърната техника - 1988 г. 
MEDITEC - REINHARD GmbH - “Introducing the 
First Continuous Wave YAG Laser with AMR 
(Automatic measurement power and regulation 
of the output power)” 

• Ново поколение - лазери с повече от една 
дължина на вълната, спектрални, видео, 
ендоскопски канали, телемедицински мрежи 

Лазерна медицина



Лазерна медицина

Лазерни и оптични системи

Изследване 

на тъканна оптика

Абсорбционна спектроскопия

Раманова спектроскопия

Холография

Лазерна микроскопия

Break-down спектроскопия

Пикосекундна спектроскопия

Doppler спектроскопия

Проточна цитофотометрия

Laser tweezers and scissors

Получаване на 

диагностични данни

Флуоресцентна спектроскопия

Отражателна спектроскопия

Оптична биопсия 

Оптична томография

Въздействие 

върху биологични 

структури и процеси

Биостимулация

Фотодинамичен ефект

Термотерапия

Коагулация

Рязане на тъкани

Термоаблация 

Фотоаблация



“Био-медицинска фотоника –

революция на интерфейса Наука-

Технология”

Biomedical Photonics Handbook, 2005

edited by Tuan Vo-Dinh

• 2005 г. - основана Европейска Платформа – “Фотоника 21” 

с основно научно-изследователско направление Биофотоника 

• 2006 г. - създадена Национална Платформа на Ирландия 

по Биофотоника и Образна диагностика 

с национално финансиране 30 милиона Евро.

• 2007 г. - основана Европейска Платформа по Фотодинамична 

Медицина



Структура на изследователския 

процес



Оптични свойства на биологичните 

тъкани

- Меки тъкани

- Твърди тъкани

- Свойства в зависимост 

от структурата

-Свойства в зависимост    

от състава

Спектри на поглъщане на  

основни тъканни хромофори



Оптични свойства на 

биологичните тъкани

*Utz S., Skin optics, in Low-level laser therapy, ed. S. Moskvin, 

V. Builin, Moscow, TOO “Tehnika” 2000, pp. 58-71.



Флуоресценция на 

биологичните молекули
Енергия на 

молекулата

Поглъщане

Флуоресценция

S0

S1

Релаксация

T1

Диаграма на Яблонски 



Флуоресценция на тъканите

Детектиране на 

флуоресцентен сигнал

1) Възбуждаща УВ 

светлина прониква в 

обема на тъканта

2) Поглъща се от 

биологични молекули, 

които се възбуждат

3) При релаксацията си 

молекулите излъчват 

светлина –

флуоресценция

4) Флуоресцентния 

сигнал се детектира от 

спектрометър



Отражение на тъканите
Детектиране на 

отразен сигнал

1) Светлина в широк 

спектрален диапазон прониква 

в тъканта

2) В обема има вещества, които  

поглъщат на различни 

дължини на вълните –част от 

светлината се поглъща от тях

3) Светлината се разсейва в 

обема на тъканта и част се 

връща назад и излиза на 

повърхността

4) Отразения сигнал, състоящ 

се от огледалното отражение и 

от разсеяния от обема на 

тъканта сигнал се детектира от 

спектрометър



Лазерно-тъканни взаимодействия



Лазерно-тъканни взаимодействия

Неинвазивни взаимодействия

• Лазерно-индуцирана автофлуоресценция

• Фотосенсибилизирана лазерно-индуцирана

флуоресценция

• Отражение на светлината от биологични тъкани

Лазерни въздействия

• Термични въздействия

Обратими термични въздействия

Термична биостимулация

Лазерна хипертермия

• Необратими термични въздействия

Лазерна коагулация

Лазерно спояване на тъкани

Лазерно изпарение (рязане) на тъкани

• Фотодинамичен ефект – фотодинамична терапия

• Лазерна биостимулация



Спектроскопия на твърди 

биологични тъкани



Структура на тъканите на зъба
x
3
6
0
0

x
3
6
0
0 x

4
0
0
0

x
4
0
0
0

x
1
6
0
0

x
9
4
0

SEM - емайл SEM - дентинSEM-дентин-емайлова граница

1
0
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m

емайл:

Mineral: 87 – 97 % by volume

Ca10 (PO4)6(OH)2

0.4-0.9% organic

2.1-3.6 % water 

Enamel crystallites: up to 2 mm long

дентин:

Mineral: 50 % by volume 

also hydroxyapatite -like

collagen  20% by weight

Structure:

HAP crystallites 20-100 nm in length

Dentinal tubules (tunnels) 



ЛИАФС на човешки зъби

Максимуми на флуоресценция на 400 – 440 и 480 - 500 nm –
форми на колагена, структурни белтъци

Флуоресцентни спектри на 

нормални зъбни тъкани
Разпространение на светлината в 

нормален зъб

E. Borisova, S. Valkanov, Tz. Uzunov, L. Avramov, “Correlation between photophysical characteristics and 

morphological structures of dental tissues”, Proc. SPIE 5226, 2003, 433 – 436.

- по-високо отражение от повърхността – 5 – 9 %

- вълноводни свойства на емайловия слой - Ca10(PO4)6(OH)2 призми

- повишено съдържание на флуорофори в дентиновия слой



ЛИАФС на човешки зъби



Мултиспектрален анализ -

резултати

Степен на кариес 337 nm 440 nm 488 nm

QLF

Диагностичен критерий R1=I430/I490,

R2=I550/I490

R3=I680/I525 I530

Бяло кариозно петно (White spot lesion) 81.8 % 87.1 % 77.4 %

Кафяво кариозно петно 

(Brown spot lesion)

92.5 % 91.2 % 81.2 %

Суперфициален кариес 

(Superficial caries)

93.6 % 93.8 % 86.1 %

Среден кариес (Medium depth cavity) 93.9 % 93.9 % 87.9 %

Дълбок кариес (Deep cavitation) 93.8 % 96.8 % 88.2 %

Диагностична точност за различните степени 

на кариес спрямо здрав зъб%100x
FNFPTP

TP
DA



Отражателна спектроскопия на 

човешки зъби

Отражателни 

спектри на 

нормални 

зъбни тъкани

- Дентин: висок μs + нисък g → висок интензитет на обратно разсеяно лъчение

- Емайл: по-малък μs + емайлови призми → разсейване напред

- Сигнал под 550 nm – висок g за λ<550 nm– по-силно разсейване напред

- Нормален зъб - отражение и разсейване назад от подлежащия дентин +

огледално отразен + обратно-разсеян сигнал от емайл

- Огледална 

компонента 5-9 %



ОС на кариозни образувания

Начални степени на кариес -
редуциране на сигнала в синьо-
зелената спектрална област поради
промяна във структурата на зъбния
емайл → промяна в g

Напреднали степени на кариес –
редуциране на сигнала в целия
спектрален диапазон поради
безизлъчвателно поглъщане в
обекта от кръвни клетки, бактерии и
хранителни фрагменти.

Намаление на интензитета на
отразения сигнал на различни
дължини на вълната за различни
степени на кариес

Отношения R1=I450/I900 и R2=I650/I900,
използвани за диагностика и
диференциация на кариозни лезии

T. T. Uzunov, E. G. Borisova, and L.A.Avramov, 

“Reflectance spectroscopy of human teeth”, Proc. BPU-5, 

2003, ISBN 86-902537-4-2, p. 1775-1778.



Обобщение и изводи

Зъбен кариес

• Деминерализация – разрушават се вълноводните структури на
емайла, редуцира се дълбочината на проникване на
възбуждащото лъчение и интензитета на флуоресцентния
сигнал. При напреднала степен на деминерализация се
повишава пикът на флуоресценция на 420 – 440 nm - дължи се
на подлежащия дентин.

• Развитие на бактериална флора, богата на порфирини,
поглъщащи в областта 380-440 nm и флуоресциращи в
диапазона над 550 nm. Редуцира се интензитетът на
флуоресценция в целия спектрален диапазон поради
натрупаната поглъщаща кариозна маса.

Създадените модели спомагат за определяне на динамиката на
флуоресцентните изменения и за идентифициране на
източниците на тези спектрални промени според патогенезата на
изследваните лезии.

Резултатите са получени при in vitro изследвания, но зъбите имат
ниска метаболитна активност и тези резултати са добра
апроксимация на in vivo изменения.



Спектроскопия на меки 

биологични тъкани



ЛИАФ спектроскопия на кожа

Флуоресцентни спектри на 

нормална кожа от различни 

участъци

Редуциране на интензитета – поглъщане на меланин

Максимуми на 470 - 500 nm – колаген, еластин; 

на 440 - 460 nm – NADH; на 520 - 560 nm – кератин

Минимуми на 420, 540 и 575 nm - поглъщане на Hb и HbO2

Разпространение на 

светлината в човешка 

кожа



Експериментални резултати

• Сравнение между спектри на нормална кожа 
и базо-целуларен карцином на клепач



ЛИАФС на доброкачествени и 

злокачествени образувания

Алгоритми за диференциация

E. Borisova, K. Koev, L. Avramov, “LIAFS of base-cell carcinoma” Proc. EGAS’34, Sofia 2002, 63-64

E.G. Borisova et al, “LIFS of benign and malignant cutaneous lesions” , SPIE Proc. Vol. 5830

Флуоресцентни спектри

Разпределение на 
интензитета на 
флуоресцентния 
max на 490 nm

R1=I385/I490 и 
R2=I550/I490 -
разделяне на 
базоцелуларните 
образувания едно 
от друго и спрямо 
нормална кожа



Отражателна спектроскопия

на човешка кожа
Отражателни 

спектри на 

нормална кожа от 

различни участъци

Редуциране на 

интензитета –

поглъщане на 

меланин

Минимуми на 420, 

540 и 575 nm -

поглъщане на Hb и 

HbO2

E. G. Borisova, P. P. Troyanova, and L.A.Avramov, “Noninvasive optical methods for pigmented skin lesion 

diagnosis”, Proc. of the V Conf. BPU-5,2003, ISBN 86-902537-4-2, p. 1771-1774.

P. Pavlova, E. Borisova, L. Avramov, “Automation of the skin cancer diagnostics on the bases of reflectance 

spectroscopy”, Proc. 9th National Confer on Biomed Phys Eng, 2004, ISBN 954-91589-1-8, p.260-265.

П. Троянова, Е.Борисова, Л.Аврамов, “Образни методи в диагностиката на кожните тумори”, Дерматол 

Венерол 2004, 43(2):3-9



ОС на меланин-пигментирани обекти

Алгоритъм за диференциация: R1=Iнорм(500nm)*Iпигм(700nm)/Iнорм(700nm)*Iпигм(500nm)

DA (BN/DN)=61,8 %; DA (DN/MM)=75,3 %



Експериментални резултати



Оптична биопсия



Оптична биопсия



ALA - ФДТ

тумор

Хем

Protoporphyrin IX

ALA

Администриране на ALA

Синтез на

Protoporphyrin IX

лазер

405 nm



Флуоресцентна диагностика на 

онкологични заболявания

Система за флуоресцентна спектроскопия на 

тумори на гастроинтестиналния тракт



Фотосенсибилизирана ЛИФ 

диагностика в гастроентерологията 

автофлуоресценция на лигавицата на 

ГИТ при възбуждане на 405 nm 

флуоресцентни сигнали от нормална 

лигавица, тумор на хранопровода и на 

стомаха 

флуоресценция на нормална 

лигавица, тумор на хранопровод и некроза 



2-D визуализация



ТЕРАПЕВТИЧНИ АПАРАТИ И 

МЕТОДИ



Блок-Схема на Nd:YAG лазерни 

системи

L.Avramov, A.Grantchev, J.Poleganova, “Computerized surgical laser 

system”, Proc. SPIE, Vol. 3571, 397-401 (1999). 



“МедиРей”- фамилия лазерни системи

“МедиРей 100/40”- внедрена в "Александровска болница".



Компютърно моделирана 

лазерна терапия

Pl. Djorev, E. Borisova, L. Avramov, “Interaction of the

IR laser radiation with human skin - Monte-Carlo

simulation”, in Proceeding of SPIE Vol. 5226 (2003), p.

403 – 407.

Двуслоен модел на човешка 

кожа

Разпределение на плътността 

на енергията

=1.06 m

=1.32 m



“МедиРей 100/40” в операционната
Проведени над 500 операции, в т.ч. 

сложни хирургически интервенции на 

пациенти, страдащи от следните 

заболявания:

Чернодробна ехинококова киста 

(Echinococcus hepatis); Ректален 

карцином (Ca recti); Кожен рак (Ca 

cutis);Злокачествен меланом (Nevus, 

melanoma);Декубитус (Decubitus); 

Кожни тумори (Tu cutis);Ректални 

полипи (Polipus recti);Кондиломи 

(Condylomata); Дермална киста (Cysta 

dermoidalis);Перианална фистула 

(Fistula perianalis);Варикозни язви (Ulcus 

varicosum);Външни и вътрешни 

хемороиди (Haemorroides ext et int);

както и многобройни малки операции на 

редица предимно дерматологични 

патологии:

Vulnus atonicum; Ganglioma; Clavus; 

Circumscisio; Unguis incarnatus; Veruces; 

Fissura ani; Vulnera ped.; Atheroma et 

fibroma; Cornu cutaneum; Panaritium.



1.06 μm технологии 

• Лазерно асистирано лечение на ехинококова киста in situ



“МедиРей У”- урологична лазерна 

система

“МедиРей У” - внедрена в Национален Онкологичен Център.

Извършва ендоскопски операции на пациенти с различни

урологични заболявания



1.06 μm технологии 

• Лазерна трансуретрална безконтактна коагулация на 

аденом на простатата



1.32 μm технологии 

• Дерматологични 

приложения

(Decubitus)



1.32 μm технологии – лазерно асистирана 

хрущялна „ремеморизация”
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D. Dobrikov, L. Avramov, “Study of laser mediated cartilage 

reshaping”, Proc. SPIE, Volume 5830, 2005, pp. 439-443. 



Лазерна (светлинна) 

биостимулация

Реакции на организма на лазерно 

(светлинно) въздействие

ИС – изходно състояние; 

I – фаза на ускоряване; 

II – фаза на снижение; 

III – фаза на подтискане на 
физиологичните реакции 
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“МедиРей 04”- офталмологична 

лазерна система

“МедиРей 04” - внедрена в "Александровска болница“ за
терапия на заболявания на роговицата.



Анализ на стойност-преимущества 

(cost - benefit analysis)

Простатектомия Лазерна коагулация

Леглодни 6-8 1

Болнични 60-90 30

„електрорезекция на тумор на пикочния мехур с размер до 20 mm” (ТУР) 

и „лазерна коагулация” на същия тумор – категория „малка” 

ТУР Лазерна коагулация

Леглодни 3-4 1

Болнични 30-60 20

„открита простатектомия” и алтернативната й „трансуретрална лазерна 

коагулация на простатна хиперплазия” – категория „средна”



Анализ на стойност-преимущества 

(cost - benefit analysis)

• Икономия от съкращаване на следоперационни леглодни -
обща икономия за 600 пациента: ≈ 500 000 лева за година

• Икономия от съкращаване на следоперативна 
нетрудоспособност - обща икономия: 

≈ 300 000 лева за година

• Икономия на медикаменти и материали 

≈ 30 000 лева за година

• Икономически ефект от снижена цена на апаратурата:

≈ 30 000 лева 

• Общ икономически ефект:  1 100 000 лева за 1 година или 8.8 
милиона лева (минимум) за един апарат през експлоатационния 
му срок (8 години).

(при средна заплата 400 лева и 600 операции годишно)



Фотодинамична медицина

1. В организма се въвежда 

свето-чувствителен препарат 
(фотосенсибилизатор)

2. Лекарството се натрупва 
избирателно в туморната тъкан, 
където се облъчва с лазер с 
подходяща дължина на вълната

3. Фотосенсибилизаторът предава 
лазерната енергия и създава 
токсична форма на кислорода и 
свободни радикали

4. Унищожават се туморните клетки 
с минимални увреждания за 
околните здрави клетки



Принципи на ФД и ФДТЕнергия на 

молекулата

Поглъщане

Флуоресценция

S0

S1

Релаксация

T1

O2

O2
*

Radicals:

O2
-

H2O2

HOCl

NO

ONOO -

NO2

HO
1O2



ALA - ФДТ

тумор

Хем

Protoporphyrin IX
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ФДТ- мишени и механизми

EР

ядро

митохондрия

Клетъчна мембрананекроза

Ca2+

цитохром C

активация  

каспази

ДНК

разцепване

протеини -

разцепване

клетъчна смърт

ФДТ



Дерматология
ALA-сенсибилизирана фотодиагностика



Дерматология 

фотодинамична терапия

Базо-целуларен карцином на кожата

Преди ФДТ

Базо-целуларен карцином на кожата

3 месеца след ФДТ

“MediRay PDT” – внедрена в МЦ“Св. Тома”

и в МЦ “Интегративна медицина”



Интелигентни лазерни системи

(Smart laser systems)



Бор-неутронна терапия (BNCT)

BNCT is a form of cancer therapy which uses a boron-containing
compound that preferentially concentrates in tumor sites. The
neutrons irradiated interact with the boron in the tumor to cause the
boron atom to split into an alpha particle and lithium nucleus. Both
of these particles have a very short range (about one cellular
diameter) and cause significant damage to the cell in which it is
contained.

TissueAir

Incident 

epithermal 

neutrons

10B 11*B
7Lit =10-12 sec

E7
Li=0,84 MeV

Eα=1,47 MeV
α

γ
Eγ=0,48 MeV

Thermal 

neutrons



BNCT – приложения

In 1951, Sweet* first

suggested that NCT might
be useful for the treatment
of brain tumors, and in
particular, the treatment of
the most highly malignant
and therapeutically most
persistent of all brain
tumors, glioblastoma
multiforme (GBM).

*W. Sweet, "The Use of  Nuclear Desintegrations in the 

Diagnosis and Treatment of  Brain Tumor," 

N. Engl. J. Med., 245:875-878, (1951). 



BNCT – недостатъци

• First experiments in 1951, but these trials failed to show
any evidence of therapeutic efficacy. Why?

1) thermal neutrons are attenuated rapidly in tissue due
to absorption and scattering, and their useful depth of
penetration for NCT therapy is limited to 3-4 cm. This
means that only superficial tumors would be destroyed
by the 10B capture reaction.*

2) The boron compounds that were used were freely
diffusible, low molecular weight substances that did not
achieve selective localization in the tumor. Those which
did had high blood values, and this explains why so
much radiation was delivered to adjacent normal
brain.**

*J. Choi et al., "Neutron Capture Beams at the MIT Research Reactor," In: “Proc. Intern. Workshop on Neutron Beam 

Design, Development, and Performance for Neutron Capture Therapy," , MIT, Cambridge 1989. 

**A. Archanbeau et al., "Biological Effects of  Thermal Neutrons and the [10]B(n, [[alpha]])[7]Li Reaction." , in

Biological effects of  Neutron and Proton irradiations, 2:55-70, Vienna: IAEA, 1964.



Как да подобрим BNCT?

Using photosensitizers :

-Fluorescence detection –

for diagnostic purposes

-Selective accumulation –

for PDT &BNCT therapy



Научен и технологичен трансфер

“ОПТЕЛЛА” ООД

Медицински Център

“Интегративна медицина”

Spin-off 1

Spin-off 2







Национален център 

по Биомедицинска фотоника

КОНКУРС „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ 

ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ”

Договор с МОМН № ДО02-112/2008



Тематични направления

Тъканна 

оптика

Образна 

диагностика

Фотодинамична 

и нано-медицина

Разработка на 

апаратура и 

внедряване

Tissue optics Medical 

imaging 

(spectroscopy, 

topography, 

tomography)

Photodynamic 

and nano-

medicine

Instrumentation 

and 

implementation 



• Базова организация:

Институт по електроника на БАН

• Партньори:

Университетска СБАЛ по Онкология 

Университетска МБАЛ “Царица Йоанна”– ИСУЛ

Институт по органична химия на БАН

• Национални партньорства:

ТУ София, СБАЛО ”Александровска”, МБАЛСМ 
“Н.И.Пирогов, Институт по микробиология на БАН 

Научен колектив



Чуждестранни членове на колектива 

• Prof. Henricus Sterenborg - Erasmus Medical Center, The Netherlands - physics 

• Dr. Richard Faragher – Brighton University, UK – biology 

• Dr. George Zonios – University of Ioannina, Greece – physics

• Prof. Wolfgang Husinsky – Technical University – Vienna – physics 

• Prof. Gordon Jones – University of Liverpool, UK – engineering 

• Prof. Andreas Kanarachos – Frederic University, Cyprus – mathematics 

• Prof. Jose Cavaleiro, University of Aveiro, Portugal – chemistry 

• Prof. Dieter Woehrle, University of Bremen, Germany – chemistry 

• Prof. Peter Townsend, University of Sussex, UK – engineering 

• Prof. Alexander Serafetinides, National Technical University of Athens – physics

• Dr. Gabriela Pavelescu – INOE, Romania- physics 

• Prof. Valery Tuchin, Saratov State University, Russia – physics

• Prof. Keyvan Moghissi – Yorkshire Laser Center, UK – medicine

• Prof. Narayanan Subhash - Centre for Earth Science Studies, India – physics

• Prof. Johan Moan – Institute for Cancer Research, Norwegian Radium Hospital –
physics

• Dr. Asta Juzeniene, Institute for Cancer Research, Norwegian Radium Hospital -
medicine



“България – XXI век” 

“Конкурентните предимства 

на нациите” 

”Competitive Advantages 

of Nations”

Michael Porter

Professor of Business 

Administration at Harvard Business 

School, Boston

“...научни ресурси – националният запас от научни, технологични и 

пазарни знания, отнасящи се до стоки и услуги”

“…факторите с най-голям принос за развитието на икономиката се 

създават, а не се наследяват”
Л. Аврамов, Концепция ”Лазер и здраве”, Наука, 6/2001, 30-39

L. Avramov, “Laser and Health Concept”, Journal of the Bulgarian

Academy of Sciences, Year CXIV, 4-6/2001, 8-15..



Благодаря за вниманието !


