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Увод 
 

  Благодарение на развитието на технологиите светът, в който живеем, се променя 
ежедневно. Трудно би било да си представим какви ще бъдат промените за период от 
сто години. Учените обаче дават предположения за десет открития и изобретения, 
които най-вероятно ще бъдат факт до края на XXI век. 
 

Нанотехнологията. Микроскопични машини ще могат да нахлуват в човешките 
клетки и да оправят "повреди" в човешкото тяло. Ако нанотехнологията стане факт, 
тя определено ще бъде голяма стъпка за еволюцията. 

Човешкото клониране. След като то се оказа възможно при овцете, няма пречка 
скоро да бъде приложимо и при хората. 

 Роботите. Ще присъстват във всяко домакинство и ще са от полза при 
извършването на всякакви дейности, свързани с голямо физическо натоварване или 
с риск за здравето на човек. 

Генното инженерство. До 2100 година има голяма вероятност родителите да могат 
да определят пола на детето си, цвета на очите му и дори неговата интелигентност 
чрез програмиране на ДНК-то. 

Свръхзвуковото транспортиране. Някои учени вярват, че до края на нашия век ще 
можем само за ден да пътуваме двупосочно до другия край на планетата. 

 Безплатна енергия. Надеждите са съвсем скоро технологиите да развият 
неизчерпаем източник на енергия, който и да не замърсява околната среда. 

 Изкуствен интелект. Машините ще могат да планират действията си и дори да 
взимат решения вследствие на способността си да правят сравнения и дори да 
мислят абстрактно. 

Антигравитация. Щом веднъж стане възможна, пътуването на колела ще бъде 
заместено с пътуване посредством магнитните сили на Земята. 

Автоматизация. Къщите, колите и дори целите градове ще работят на автоматични 
режими, разбира се, контролирани от мощни компютри. 

Задвижвани с водород автомобили. С изчерпването на горивата в средата на века 
се предполага, че повечето автомобили ще бъдат електрически. След около 100 



години обаче коли или въобще няма да има, или те ще бъдат задвижвани от 
водород. 

 След като се заинтересувах от всичките 10 открития, способни да променят 
света, по начин, по който, дори аз може да не съм в състояние да разбера или видя, 
реших че нанотехнологиите са интересна тема на моя доклад. Това, че има шанс малка 
частица да проникне в тялото на човек и да го „поправи” или „коригира” ме изпълва с 
интерес и ентусиазъм да разширя темата. 

Какво е нанотехнологията? 
 

Нанотехнологията e клон на науката и техниката, посветен на разработването, 
производството и използване на структури, устройства и системи, чрез манипулиране 
на атомите и молекулите на наночастици, т.е. частици с размер от порядъка на 100 
нанометра (100 милионна от милиметъра) или по-малко. За сравнение човешкият 
косъм е около 80 000 Nm широк.Нанотехнология вече обхваща промишлени сектори, 
като информационните и комуникационни сектори, но се използва също и в 
хранителни технологии, енергийни технологии, както и в някои лекарствени продукти и 
лекарства. Наноматериали могат да предложат нови възможности за намаляване на 
замърсяването на околната среда. 

 Нанотехнологиите осигуряват предимства в сравнение с други технологии чрез 
използване разликите във физичните, химичните и биологичните свойства на обектите 
на нивото на наноскалата. Нанотехнологията най-вероятно ще промени начина, по 
който много продукти ще се и вече се произвеждат сега и в бъдеще. Авангардни 
отрасли като здравеопазването, електроника и науката вече използват нанотехнологии. 
В България организирана дейност в областта на нанотехнологиите съществува от 1998 
г., когато се създава Национален експертен съвет по нанотехнологии и Национален 
център по нанотехнологии. Днес Академията отделя значително място на тази област 
като водещо научно направление, а много от институтите на БАН имат отношение към 
тази материя. 

Възникване на Нанотехнологията -  "Ричард Филипс Фейнман" 

Най-често признанието за вдъхновяването на идеята за нанотехнологиите се приписва 
на Ричард Филипс Фейнман, който през 29 Декември 1959г. произнася своята реч 
„There's Plenty of Room at the Bottom”. Тогава той не е използвал думата 
„нанотехнология”, но заявява, че когато учените започнат да манипулират отделните 
атоми, ще може да се синтезира абсолютно всяко нещо. 



Той описва как цялата енциклопедия Британика може да се помести върху главата на 
топлийка.  

 
и как всичките книги на света могат да се поберат в едно списание. 

 
 
Още повече ако вместо да се намалява размера, информацията се кодира в 
компютърен формат и ако се използва не само повърхността, но и обема, то тя би се 
събрала в една единствена прашинка. 
В своята лекция Феинман посочва и няколко пътя на изследване, свързани с правенето 
на по малки и по-бързи компютри, и по късно от там произлиза и дефиницията за 
нанотехнология. Фейнман не е имал ясна концепция за това как да се направят 
подобни устройства и е предложил награда от 1000 долара на човека, който пръв успее 
да намали една обикновена страница текст 25000 пъти. Тази награда е дадена чак през 
1985г. По късно Фейнман става носител на нобелова награда за физика, за изследвания 
в областта на квантовата електродинамика. По-късно се появява и нещо като 
дефиниция за нанотехнология – технология която е с размери от 1 до 100 nm. 1 nm е 
една милиарна част от метъра. Представката „нано” идва от гръцката дума „nanos”, 
която означава „джудже”. Ако приемем, че носът ни е с размери 1нм. то тогава една 
кръвна клетка би имала размерите на Емпайеър Стейт Билдинг. 
Изследванията в тази област започват бавно и постепенно. През 1981 г. в швейцарското 
отделение на IBM е създаден тунелният микроскоп. Принципът на действие е прост - 
остра игла, на която е подадено неголямо напрежение, се позиционира на няколко nm 
от повърхността на изследвания материал. В края си тя има отвор с ширината на един 
атом.Под действие на напрежението от острието на иглата тунелират електрони и 



възниква малък ток. Промяната на положението на иглата с разстояние, по-малко дори 
от размера на един атом, предизвиква рязка промяна на протичащия през нея ток. 
Повърхността може да бъде сканирана, като иглата се премества хоризонтално и се 
фиксират промените в тунелния ток, протичащ през нея. На получената картина могат 
да бъдат различени отделните атоми. 
Оказало се е обаче, че с помощта на тунелния микроскоп не само може да се получи 
образ, но и да се въздейства върху отделни атоми от изследваната повърхност. Чрез 
прилагането на подходящо напрежение един атом може да бъде "взет" с върха на 
иглата, преместен и "оставен" на подходящо място. През 1990 г. една снимка обиколи 
света: върху никелов монокристал с отделни ксенонови атоми бяха изписани буквите 
"IBM". Височината на "шрифта" беше 5 атома, а като "принтер" беше използван 
сканиращ тунелен микроскоп. Учените се убедиха, че атомите могат да бъдат 
организирани от човека в различни конфигурации. 
 
 

 
 
 
 
Друго по важно откритие през 1985 е нова форма на молекула от въглерод. Тази форма 
е кръгла молекула, изградена от 60 въглеродни атома. По-късно през 1991г 

благодарение на това откритие са 
направили така наречените 
въглеродни нанотръби. Тези 
нанотръби са 50 000 пъти по 
тънки от човешки косъм, 100 пъти 
по здрави от стомана и 
същевременно 6 пъти по леки. 
Това откритие вече се използва 
масово за произвеждане на 
високо технологични продукти. 
 



 
Тези открития са по-скоро изключения отколкото правило. След популяризирането на 
думата „нанотехнология” следва естествено и нейната комерсиализация. В днешно 
време нанотехнологичното производство е ориентирано главно към производството на 
по-добри материали, като чисто и просто се комбинира напредналата химия с някои от 
знанията произлезли от нанотехнологиите. Доста от съвременните продукти, които 
ползваме ежедневни минават за нанотехнология – от козметични продукти, през 
различни покрития, до тенис ракети и топки. На практика производството на тези 
продукти е на принципа – големи машини правят малки продукти, който е пълна 
противоположност на оригиналния замисъл – малки машинки да правят големи неща.  
 
 

Бъдещето на нанотехнологиите – фантастика или реалност 

       
 
Ерик Дрекслер е един от най-големите превърженици на нанотехнологиите. За разлика 
от писателите-фантасти, които също обичат да прогнозират какво ли не, Дрекслер е 
учен, завършил Масачузетския технологичен институт. Докато специализира теории за 
космически патувания и колконизация на космоса му идва идеята да се правят 
компютри от ДНК. Но защо да спираме до тук си казал той. Щом в природата има 
машини, които могат да строят на нано равнище, защо да не могат да се създадат 
изкуствени такива, които да строят каквото си пожелаем. След това започва усилено да 
се занимава с тази наука.  
 
През 1986 г. в САЩ излиза книгата му "Двигатели на съзиданието" ("Engines of 
Creation", оригиналът е публикуван в Интернет на адрес www.foresight.org/EOC/ и 
можете да го прочетете безплатно). Дрекслер е обрисувал огромен поврат в историята 
на науката и техниката, който по негово мнение ще се случи в началото на XXI век в 

 



резултат на усвояването от човека на алтернативната технология, при която всички 
изделия ще се произвеждат чрез "сглобяване"от отделни атоми. Това ще доведе до 
революционни пробиви в медицината, изкуствения интелект и завладяването на 
космоса. Той описва как могат да се направят ракетни двигатели, които да се 
самопоправят, как сте се промени начина ни на живот из основи , как ще се победят 
световните злини като замърсяването, болестите, глада, бедността и пр.  
В неговите прогнози има стройна логика и нищо в тях не противоречи на природните 
закони. Трудно е да не се съгласим с него, още повече, че в прогнозите му са 
дефинирани почти всички термини и идеи, съществуващи в днешната наука за 
нанотехнологиите.  
Ако се замислим, способността за манипулиране на отделни атоми с помощта на 
толкова голям и тромав инструмент като тунелния микроскоп едва ли може да донесе 
голям напредък в опитите от атоми да бъдат сглобени по-големи обекти. Нужни са 
други инструменти, по-малки и много по-бързи (отчитайки броя атоми, от които се 
състои дори една единствена човешка клетка), с възможност за паралелна работа по 
цялата изграждана повърхност. Дрекслер е помислил и по този въпрос и неговата 
концепция днес е общоприета.  
Става въпрос за микроскопични устройства наречени от Дрекслер наносъставителки 
или наноасемблери. Конструирането на асемблер – микроскопична машина, която 
сглобява обекти, атом по атом, по предварително дефинирани инструкции. Някой 
учени занимаващи се с нанотехнологии твърдят че, създаването на само един работещ 
асемблер ще доведе до „двумесечна революция”. Щом се създаде един асемблер, 
всичките блянове на нанотехнологията ще бъдат реализирани за дни. Изследователите 
могат веднага да насочат първият асемблер да изгражда нови асемблери, след което 
незабавно да започнат да се строят лаборатории, които да имат всички необходими 
нива на асемблерите за създаване на макро-обекти. Става дума за миниатюрна (с 
размерите на голяма молекула) машина-робот, способна да се самовъзпроизвежда и 
да си взаимодейства с подобни на нея машини и други обекти от наносвета (отделни 
атоми и молекули). Създаването на първия молекулярен асемблер е Свещеният Граал 
на изследователите на нанотехнологията, по-нататък всичко ще се развива по-лесно. 
Според днешната представа, нанороботите ще се състоят от памет, съдържаща 
управляващата програма, и изпълнителен механизъм (механична ръка), която ще може 
да "хваща" и премества атоми в съответствие с тази програма. Много милиарди 
молекулярни асемблери, взаимодействащи помежду си, ще са в състояние за кратко 
време да изградят зададен предмет с точност до последния атом.  
Самите нанороботи ще се самовъзпроизвеждат; за да се получи произволно 
количество от тях, ще е необходим само един екземпляр-прародител и осигурено 
достатъчно количество материя и енергия (питателна среда). Сходството с живата 
природа е поразително. Фантастика? Не бързайте! Над реализацията на концепцията 
отдавна се работи в изследователските центрове на големите технологични 
корпорации (има публикувани разработки на Xerox Corp.). Усъвършенстват се методите 



за проектиране на молекулярни машини и не е много далеч денят, в който ще осъмнем 
с новината за действащ прототип на наноробот.  
Те ще бъдат програмирани да произвеждат биомаса, мегаконструкции и други 
миниапаратури, а на хората повече няма да се налага да култивират и конструират 
каквото и да е. От плодове и зеленчуци до космически кораби.  
 
"Има вероятност след петдесет-сто години да се появи нов клас организми. Те ще са 
изкуствени в смисъл, че първоначално ще са създадени от хора. Тези организми обаче 
ще се възпроизвеждат и ще "еволюират" в нещо различно от изходната си форма - ще 
са "живи" според всички сериозни дефиниции на думата. Тяхната еволюция ще е 
фундаментално различна и ще се развива с бясна скорост. Въздействието върху 
човечеството и биосферата може да е огромно, по-голямо от индустриалната 
революция, ядреното оръжие и замърсяването на околната среда. Още сега трябва да 
вземем мерки, за да насочим появата на изкуствени организми в правилна посока."  
 

Нанотехнологии – 

Пазар  

От 30-те дружества, регистрирани на Dow Jones Industrial Index, 19 в момента работят 
по собствени програми, включващи нанотехнологиите. Очаква се пазара на продукти с 
участието на нанотехнологиите да набъбне до 360 милиарда щатски долара до края на 
настоящата 2012 година.Тази най-модерна технология е на път да достигне до всеки 
ъгъл на производството и науката. Медицински изследователи сега използват 
нанотехнологиите в усилията си да променят ДНК ни в генната терапия, насочени към 
множество заболявания. В компютрите, лидер Intel използва нано-покритие на 
определени компоненти за увеличаване на общата площ. Високотехнологичните 
покрития подобряват топлинното разсейване и заедно с това, общата 
производителност на конкретната система. Дори производителите на спортни стоки се 
забъркват в нано играта, както в плувните спортове, така и в ски алпийските 



дисциплини. 
ПРЕЗ 2011 г. целият пазар на нанотехнологиите бе оценен на 246 млрд. долара. Много 
от надеждните приложения са на ниво лаборатория, а усилията за изследване и 
развитие непрекъснато се увеличават. В САЩ бюджетът за създадената през 2001 г. от 
кабинета на Бил Клинтън National Nanotechnology Initiative, достига 3,6 млрд. долара 
през 2011 г.; изследванията са свързани с отбраната, основните науки, енергетиката и 
здравеопазването. 

В Европа бюджет от 1,3 млрд. евро бе посветен на изследванията в областта на 
нанотехнологиите от Шестата рамкова програма на Европейската комисия за научни 
изследвания (2002–2006 г.). Този бюджет стана 3,5 млрд. евро за периода 2007–2013 г. 
(Седма рамкова програма), като бе даден приоритет на нанонауките, наноматериалите, 
наномедицината, нанометрологията, както и на изследването на социалното влияние. 

 

 

Машини на изцелението 

Нанотехнологиите ще ни направят безсмъртни. От  микроскопични роботи за 
вътрешномолекулярна клетъчна хирургия до нови материали с невиждание досега 
отпични, електрически или магнитни свойства – „нанокосмосът” ни предлага 
неизползвани досега възможности.  

Нанотехнолигиите – още една стъпка към създаването на управляема машина на 
основата на синтетични молекули ДНК – основа за създаването на роботи с атомарен 
мащаб или нанороботи за вътрешномолекулярна хирургия на отделните клетки. Тези 
роботи ще строят нови молекули, ще извършват операции на молекулярно равнище и 
по такъв начин, ще могат да се борят с различни заболявания. Въведен в човешкия 
организъм нанороботът се придвижва самостоятелно по кръвоносната система и го 
пречиства от микробите и зараждащите се ракови клетки. Така той първо изучава, а 
след е в състояние и сам да поправя характеристиките на тъкани и клетки. По се 
самоорганизират по предварително зададен порядък и да се обединяват с други 
молекули в по-големи структури. 

Най-актуалният проблем пред медицинската наука е ракът като заболяване. Най-новите 
постижения на науката и технологията в рамките на борбата срещу тежката болест 
позволяват днес да се помогне на пациенти преди това смятани за нелечимо болни. 
Наномедицината предлага оригинални подходи в лечението на болни от рак. 
Облъчването и химиотерапията водят до значително натоварване на организма на 
пациентите. Малкият размер на наночастиците има други химически и физически 
свойства, които се различават от обикновената химиотерапия. 



Наночастици ще оставят химиотерапията в историята1 

Наночастици, специално разработени от професор Мануел Перез и негови колеги от 
University of Central Florida, обещават да се превърнат в средство за селективно 
унищожаване на тумори. Това ще спести на болните страничните ефекти и токсичността 
на химиотерапията. 

Перез и екипа му използват лекарство наречено Таксол за техните изследвания То е 
най-широко разпространеното химиотерапевтично средство. Таксол обикновено 
причинява много негативни странични ефекти. Причината е, че докато пътува през 
организма уврежда здравите клетки заедно с раковите. Учените добавиха наночастици 
към Таксол, разработени в лабораторията на Перез. Те са специално модифицирани 
така, че да пренасят лекарството директно към раковите клетки без да нараняват 
тъканите по пътя си. Това се постига с помощта на дериват на витамин (фолиева 
киселина), който се приема от раковите клетки в големи количества.  

Тъй като наночастиците носят със себе си и флуоресцентни бои и магнитни частици от 
железен оксид техният път до тумора се проследява лесно със скенер с магнитен 
резонанс (MRI). Ако в организма няма тумор, наночастиците няма да се прикачат към 
никаква тъкан и ще бъдат разградени от черния дроб. Железния оксид ще бъде 
прибавен към нормалните запаси от желязо на организма. 

Процесаът работи по следния начин: Раковите клетки в тумора се свързват със 
наночастиците чрез клетъчни рецептори, които наподобяват клетъчни „врати” или по-
точно „пристанища”. Когато наночастиците са в клетката, корпусът им се разгражда и те 
изпускат железния оксид, флуоресцентните бои и лекарството. Това позволява 
едновременно лечение и наблюдение на тумора. 

„Това което е уникално за нашата техника е, че наночастиците имат двойствена роля 
като диагностично средство и като терапевтичен агент. Те са биоразградимо и 
биосъвместимо превозно средство за лекарството.” казва Перез. 

Учените използват нов тип химия, наречен „клик химия”, за да прикачат фолиевата 
киселина към наночастиците. Тази химия позволява лесно и специфично прикачване на 
молекули към наночастици. По този начин избирателно се подбират и прикачват 
различни молекули в зависимост от тумора. 

Перез прекарва последните пет години, търсейки начини да приложи 
нанотехнологията при диагностиката и лечението на ракови заболявания. Неговите 
открития са част от бързо еволюиращия свят на наномедицината. 

                                                            
1 http://www.sci-bg.com/?p=726 



„Нашият труд е много важна първа стъпка. Ние демонстрираме практически метод за 
използването на нанотехнология не само за диагностика в ранен стадии, но и за 
лечение на рак.” завършва Перез. 
Изследванията на Перез са публикувани в престижното списание Angewandte Chemie 
Int. Неговия труд е финансиран от американския национален здравен институт и 
техническия център по нанонауки в САЩ 

„Божествената” частица – ГРАФЕНЪТ2 

Неотдавна изследователите от Колумбийския университет Джефри Кайсар и Джеймз 
Хоун успяха да направят измервания на здравината на този материал на атомно ниво и 
се оказа, че графенът превъзхожда по този показател всички известни на науката 
вещества! 

За провеждане на измерванията, на учените се наложило за пробият отверствия с 
диаметър един микрон в кремниева пластина и да сложат на тези места фрагменти 
графен с идеална структура, а след това да се опитат да ги „пробият“  с помощта на 
диамантена игла. 
По думите на Джеймз Хоун, начинанието им може да се сравни с опита да се пробие 
пластмасов капак на чаша с кока-кола с помощта на наточена стоманена игла. Ако този 
капак бе направен от графен, то той би издържал тежестта на цял автомобил върху 
острието! 

Свойства на графенът 

Проблемът е, че материалите, имащи идеална структура по принцип са „невъзможни“ 
на макрониво (или поне така се смяташе доскоро). Всички те съдържат в себе си 
нееднородност, пробиви в кристалната решетка и нарушени междумолекулярни връзки. 
Графенът е основен «строителен материал» за въглеродни нанотръбички и фулерени 
(кластери въглеродни структури, съдържащи от 10 до 1000 атома и по форма 
напомнящи футболна топка). 

И макар свойствата на графена да го правят много перспективен материал и в 
електрониката – например за ново поколение дисплеи и слънчеви батерии – 
практически да се получи образец на графен с размери по-големи от няколко 
сантиметра е сложна и скъпа работа. 

Графенът е подходящ за разработването на прозрачни, реагиращи на допир екрани, 
светлинни панели и дори соларни клетки. 

Един тънък слой обикновен въглерод донесе на професорите от Университета в 
Манчестър Андре Гейм и Константин Новоселов тазгодишната Нобелова награда за 
физика. Двамата грабнаха приза вчера за „революционните си експерименти в областта 
на двуизмерния материал графен“, съобщи в прессъобщение Кралската шведска 
академия на науките. 
Графенът представлява форма на въглерода. Той е най-тънкият и най-издръжливият 
наноматериал. Като електрически проводник той се представя толкова добре, колкото и 



медта, а като топлинен проводник надминава всички останали известни материали. 
Графенът е напълно прозрачен, но е толкова плътен, че дори хелият, който има най-
малката молекула, не може да премине през него. 
Гейм и Новоселов извличат графена от парче графит, какъвто се използва във всички 
най-обикновени моливи. С помощта на скоч те успели да отлепят „люспа“ от въглерод 
с дебелина от само един атом. Дотогава повечето учени смятаха, че е невъзможно 
подобни тънки кристални материали да останат в стабилно състояние. С помощта на 
графена обаче физиците сега могат да изучават нов клас двуизмерни материали с 
уникални свойства. Графенът прави възможни експерименти, които дават нова насока 
на феномените в квантовата физика. Той има и многобройни практически приложения, 
включително създаването на нови материали и изработването на иновативна 
електроника. Графеновите транзистори ще са много по-бързи от днешните силиконови 
транзистори и ще се използват за създаването на много по-ефективни компютри. 
Тъй като е на практика прозрачен и добър проводник, графенът е подходящ за 
разработването на прозрачни, реагиращи на допир екрани2, светлинни панели и дори 
соларни клетки. Когато се смеси с пластмаси, графенът ги превръща в проводници на 
електричество, като същевременно ги прави устойчиви на топлина и по-здрави. Тези 
свойства могат да бъдат използвани в нови свръхздрави материали, които са 
същевременно тънки, еластични и леки. В бъдеще подобни материали могат да се 
използват в сателити, самолети и автомобили. 

За провеждане на измерванията, на учените се наложило за пробият отверствия с 
диаметър един микрон в кремниева пластина и да сложат на тези места фрагменти 
графен с идеална структура, а след това да се опитат да ги „пробият“ с помощта на 
диамантена игла.  

За пореден път графена демонстрира изумителните си характеристики, този път по 
отношение на мастило за принтери. В случая на графена разбира се, не може да става 
въпрос за твърдо, течно или газообразно състояние, тъй като материалът е преди 
всичко молекулярен компонент. Но когато става въпрос за компонент, който се 
предполага, че ще революционизира технологиите, замествайки силиция и много други 
материали, то "твърдо" състояние не е далеч от истината.3 

За да стане мастилото възможност, графенът трябва да бъде отчупван от парчета 
графит, използвайки химически разтворител. След това големите чипове трябва да се 
премахнат (тъй като могат да блокират принтиращите глави, ако бъдат оставени) и 
само тогава материалът се използва, за да се произвежда мастилото.Ако опитите на 
учените от Кеймбридж се окажат успешни, графенът ще може да се използва толкова 
лесно, колкото една обикновена компютърна верига.4 

Нов начин за лечение на рак с помощта на графен5 
 

                                                            
2 http://www.youtube.com/watch?v=3sAc4nqAbOs&feature=player_embedded 

 
3 http://pcworld.bg/18141_poreden_grafenov_probiv_obeshtava_stotici_pati_pobarz_internet&ref=more 
4 http://news.softpedia.com 
5 http://www.sci-bg.com/?p=1583 



Разпределението на графен в 
организма на мишката през различните 
отрязъци от време, след инжектиране. 
4Т1, КВ и U87MG са различни видове на 
ракови тумори.  

Изглежда че графенът го очаква не 
само светло бъдеще в електрониката, 
но и в медицината. Експеримент с 
опитни мишки показва, че когато бъде 
инжектиран в кръвоносната система на 
мишки с ракови тумори, графенът 
избирателно се натрупва в туморите. 
Поради голямата му поглъщателна 
способност за инфрачервени честоти на 
светлината, той се превръща в 
обещаващ кандидат за лъчева терапия 

на тумори. Резултатите от експеримента показват пълно унищожение на тумора и никакви 
странични ефекти за мишките. 

Идеята за вграждане на частици в тъканта на туморите не е нова. Проблемът с тази 
технология е намирането на подходящи материали. Например въглеродните нано-
тръбички се натрупват не само в туморните тъкани но и в други органи на тялото. Това 
ги прави неизползваеми за лъчева терапия.  

Сходството в атомната структура на графена с нано-тръбите, наведе учените на 
мисълта, че графена може да бъде използван като материал за    тази цел. Резултатите 
от теста надминаха всякакви очаквания. 

 

 
 
За провеждането на експеримента, 
учените използваха графенови частици, 
покрити с полиетиленова глюкоза, тъй като 
чистия графен, се разпада твърде бързо в 
човешкият организъм.  
 
 
 
Първата задача на изследователите беше 
да наблюдават какво ще се случи с графена 



в кръвоносната система на мишките. След като оцветили материала с  
флуоресцентна боя – Су7, те го инжектирали в кръвоносните съдове на опитните 
мишки. Веднъж на няколко часа, учените измерваха нивата му в кръвта и се оказа че за 
около 6 часа, частиците почти изчезват  
В следващият етап от експеримента, учените тествали динамиката на разпределение 
на частиците в тялото на мишките.  
Изненадващо, в рамките на 24 часа, графена се концентрирал в тъканта на тумора, 
докато съдържанието в други органи почти изчезнало.  
 
Последния етап от експеримента бил облъчването на тумора. При 33 опитни мишки с 
раков тумор на дясното рамо, 17 получила инжекция с графен. След едно денонощие, 
по 10 инжектирани и 10 не-инжектирани мишки, били облъчени с лазер с дължина на 
вълната от 808 нанометра. При облъчването, температурата в тумора на мишките с 
инжектиран графен се повишила с 50 градуа, докато на останалите мишки с едва 2 
градуса. При третираните мишки туморът бил буквално изгорен. 
На следващия ден, туморът на третираните с графен и облъчени мишки, бил напълно 
изчезнал. На мястото на тумора останал характерен черен белег, който се смалил 
значително седмица след облъчването. За периода на изследването от 40 дни, 
третираните мишки не показали никакви признаци за рецидиви. Средния живот на 
останалите мишки е бил 16 дни. В края на опита, учените изследвали вътрешните 
органи на опитните мишки и не открили никакви увреждания. 

Все пак е още рано да се радваме, че е открито ново лекарство за рак. Тестовите групи 
на изследването бяха твърде малки и времето за експеримента бе твърде кратко. 
Първоначалните резултати са доста обещаващи, но са нужни още и по-подробни 
тестове.  

РНК и ДНК – нанотехнология6 
 

Опитомен вирус унищожава ракови клетки и оставя здравите клетки живи 

Учени от Оксфорд, опитомиха вирус, така че да атакува и унищожава раковите клетки и 
да оставя здравите незасегнати. Те успяха да разберат как да произведат вирус с 
променени свойства. По този начин, учените вече имат нова основа за разработването 
на по-добро лечение на рак и по-добри ваксини за голям брой вирусни болести. 

Клетъчната микро-РНК молекула регулира стабилността на мРНК в различни типове 
клетки. Откритието на този механизъм, даде възможност на вирусните инженери да 
деактивират определени функции от клетките, като използват за целта модифицирани 

                                                            
6 http://www.sci-bg.com/?p=570 
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вируси. Чрез този метод може и да се регулира разпространението на аденовирусите 
(причинителите на острите респираторни заболявания). 

Аденовируса е ДНК вирус, широко използван в терапията на рак. Проблемът при него 
е, че той води до странични ефекти, като появата на хепатит. Професор Лен Сеймур и 
негови колеги успяха да променят генома на вируса така, че да не се проявяват 
неговите вредни качества във черния дроб. Въпреки това другите качества на вируса се 
запазват, а имено да се размножава и убива вирусни клетки. 

Туморо-убиващите размножаващи се вируси, са модна тема в биотерапевтиката. В тази 
област в момента текат голям брой изследвания в целия свят. Екипът на професор 
Сеймур обаче успя да разбере как е възможно да се настройват вирусите така, че да са 
безвредни в определени тъкани и да проявяват своите качества в други. 

„Този подход е изненадващо ефективен и много гъвкав. Можете да му намерите голям 
брой възможни приложения. Освен, че можем да контролираме терапевтичните 
вируси, ние можем да генерираме нов тип ваксини, които да се проявяват при 
определени условия. Например, вирусът може да спи в организма до появяването на 
определени токсини и тогава да се активира.” казва професор Сеймур. 

Сегашното изследване е предназначено главно да изучи и демонстрира потенциала на 
този нов механизъм за регулиране. Въпреки, че успехите на туморо-убиващите вируси 
при тестовете с животни са големи, трансферът на тази технология в болниците ще 
изисква по-различен инженерен подход. Ще бъдат нужни поне две години, преди този 
продукт да бъде тестван при хора. 

Модифицираните вируси вече имат важна употреба в медицината. Те се използват за 
ваксини, като превантивно средство, срещу морбили, паротит, полиомиелит, грип, 
варицела и много други. Те вече частично се прилагат и при терапии на рак. Този 
подход се нарича виротерапия. 

Самосглобяващи се програмируеми наноустройства на базата на ДНК 

Учени и изследователи от Harvard Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, 
Harvard Medical School и Dana-Farber Cancer Institute са създали наноустройства на 
базата на ДНК, които са способни самостоятелно да се организират. Те могат също така 

при необходимост да бъдат 
програмирани с цел движение и 
промяна на формата им. За разлика от 
съществуващите нанотехнологии, тези 
програмируеми наноустройства могат 
да намерят широко приложение за 



медицински цели, тъй като ДНК е напълно биосъвместима.  
Всяко такова наноустройство е с размери 1/1 000 000 метра. При това то се състои от 
кръгова едноверижна ДНК молекула, която след еднократно сглобяване от множество 
къси фрагменти на комплементарна ДНК, може понататък самостоятелно да се 
сглобява в предварително зададени 3D структури. Двойните спирали преминават в по-
големи твърди линейни структури чрез внедряване на едноверижна ДНК. 
Едноверижните ДНК могат да приемат и триизмерни форми, при това здравината и 
стабилността на тези структури е следствие от баланса между силите на свиване и 
разтягане. Подобни принципи на изграждане на структури се използват и от 
архитектите.  
Според разработчиците, практическото използване на тези самосглобяващи се 
нанотехнологии ще позволи да се създадат медицински устройства на нанониво, както 
и микроскопични средства за внедряване на лекарствени препарати в организма. Така 
например, благодарение на използването на тези наноустройства могат да се вкарват 
лекарства директно в болните клетки. Овен това, лекарствата не само се доставят 
където трябва, но и в необходимия момент от време. Това може да бъде постигнато 
чрез химически или механични сигнали, които въздействат на наноустройствата и 
предизвикват ответна реакция в тях. Освен това, в бъдеще тези наноустройства могат 
да въздействат на човешките стволови клетки, което ще позволи да се регенерират 
повредени органи. Стволовите клетки реагират по различен начин в зависимост от 
околните сили, следователно предизвиквайки различни въздействия с помощта на 
наноустройства, може да се постигне възстановяване на различни тъкани в организма. 

„Първа кръв”7 
Сребърни наночастици показват голям потенциал при борба с кръвните съсиреци 

Учени докладваха откритие, което има потенциал да се превърне в главно средство за 
превенция на съсиреци, сърдечни удари и други болести свързани с коронарната 

артерия. Тяхното изследване включва 
частици от сребро,1/50,000 от диаметъра 
на човешкия косъм, които се инжектират 
в кръвта.  

Много пациенти спешно се нуждаят от 
нов анти-тромботичен агент, понеже 
традиционно предписаните лекарства 
водят често до опасно кървене. Отделно 
населението в развитите държави 
застарява и води заседнал начин на 
живот. Учените търсят лечения, които по-

                                                            
7http://www.sci-bg.com/?p=653 



нежно да управляват тромбоцитите – дисковидни частици в кръвта, които формират 
съсиреците.  

Учените описват разработката и лабораторните тестове на новите сребърни 
наночастици, които изглеждат поддържат тромбоцитите в активно състояние. Ниските 
нива на наносребро, инжектирано в мишки, намалява възможността на тромбоцитите 
да формират съсиреци с повече от 40%. До този момент не са забелязани никакви 
странични ефекти.Тези частици имат голям потенциал. Изглежда че наносреброто 
притежава двойни свойства – антибиотични и анти-съсиречни. Тези две уникални 
свойства може да имат уникални приложения в бъдеще. 

 

 

Заключение 

 Един ден, след като се събудите и излезете от вкъщи, ще установите, че светът 
се е променил напълно. Вече няма да има болни от нелечими болести, автомобилите 
няма да могат да катастрофират, въздухът ще е много по-чист, небето ще е толкова 
синьо, колкото не сте го виждали никога, а сградите ще се преобразяват според 
сезоните, ще се самопочистват, строят и изчезват за часове Не, това не е част от 
научнофантастичен роман това е бъдещето, което могат да ни донесат 
нанотехнологиите.Нанотехнологията е в момента все още не е установено широко 
практическо приложение. Но аз ви уверявам, това е въпрос на време. В най-близко 
бъдеще ние ще използваме неща, произведени с помощта на нанотехнологията. Вече е 
възможно да се говори за продукти, които са минали по пътя от лабораторията към 
фабриката.  

 



 

Ключови думи   

 

 


