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"Nanotechnology is an area which has highly promising
prospects for turning fundamental research into successful
innovations. Not only to boost the competitiveness of our industry but
also to create new products that will make positive changes in the
lives of our citizens, be it in medicine, environment, electronics or any
other field."
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I.

Въведение
 Защо избрахме точно този въпрос?

Живеем във време, в което все по-често хората заболяват от
различни болести. Според статистиката на второ място по смъртност,
след сърдечните болести се нареждат бъбречните заболявания. Един от
възможните начини за овладяване на бъбречните болести е
хемодиализата. В България по настояще, чрез хемодиализа се лекуват
около 2500 човека с хронична бъбречна недостатъчност.
Всъщност диализата не е окончателно лечение. Тя е метод на
лечение, който се опитва да замести част от функциите на неработещите
бъбреци. Това лечение кара пациентите да се чувстват по-добре и да
живеят по-дълго, но не може да ги излекува от бъбречната
недостатъчност. Дългогодишното провеждане на хемодиализа води до
специфични усложнения. Преживяемостта сред подложените на
хронична диализа, болни от бъбречна недостатъчност възлиза на около
55% след 10 години. Изследвания показват клиничната полза от
диализиране 5 до 7 пъти седмично, за 6 или 8 часа.
Около 20% от смъртните случаи при пациентите, които се
лекуват чрез хемодиализа, са заради прекъснато лечение. У нас над
90% от пациентите с бъбречни заболявания се лекуват с хемодиализа.
Данните от проведените наблюдения показват, че по-честото
провеждане на хемодиализа може да удължи преживяемостта на
болните, но проблемът е, че повечето медицински центрове не могат да
осигурят условия за целта.
Именно заради това, ние-учените от Университета за национално
и световно стопанство, решихме да представим идеята си за
наночасовник, който с помощта на наночастиците ще измести нуждата
на хората с бъбречна недостатъчност да използват хемодиализата. Попълно представяне на идеята, може да видите по-надолу в текста.
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II.

Теоретична постановка

1. Бъбреци
Бъбреците работят като диализна машина за кръвта. В бъбреците
кръвта преминава през обвити с мембрани тръбички (тубули), подобни на
диализните торбички. Частиците, които могат да преминат през
мембраната, излизат от тръбичките (тубулите) чрез дифузия; така се
отделят частиците, които остават в кръвта, от тези, които се отстраняват от
кръвта и се екскретират от организма. Диализният механизъм, използван
от бъбреците, им позволява да работят ефективно при широк диапазон
условия. Дори когато бъбреците са сериозно увредени, те все още могат
ефективно да поддържат постоянния състав на организма – докато работят
поне 10% от техните функционални единици – нефроните. Въпреки това,
увреждането на бъбреците може да причини спадане на функционалната
им способност под това ниво и развитие на фатални заболявания. Тогава се
налага включване на изкуствена система, която да изпълнява работата на
бъбреците – изкуствен бъбрек или диализатор.
• Структура и функция на бъбреците
Бъбреците използват три основни
механизма за разделяне на различни
компоненти на кръвта: филтрация,
реабсорбция и секреция. Тези три
процеса
протичат
в
нефроните.
Нефронът е основната функционална
единица на бъбреците. Всеки бъбрек
съдържа около един милион нефрона.
Нефронът е изграден от клъбце от
кръвоносни
съдове,
наречено
гломерула, разположено в кухина –
Бауманова капсула. Гломерулата и Баумановата капсула образуват
бъбречното телце (corpusculum renis). Баумановата капсула преминава в
оградено с мембрани U-образно каналче (бримка на Хенле), което се
влива в извеждащия проток – събирателно каналче. Събирателните
каналчета от различни нефрони се сливат и накрая се изливат в пикочния
мехур.
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• Кръв
Кръвта изпълнява две важни функции: пренася хранителни вещества
и кислород до клетките в организма и изнася от тях отпадни продукти. За
да изпълнява тези функции, химичният състав на кръвта трябва да бъде
внимателно контролиран. Кръвта съдържа частици от различен тип и
големина, включително клетки, протеини, разтворени йони и органични
отпадни продукти. Някои от тези компоненти са важни за организма.
Други, като уреята (отпаден продукт от метаболизма на белтъците), трябва
да се отстранят от кръвта или ще се натрупат и ще повлияят на нормалния
метаболизъм. Други частици, включително много малки йони, разтворени
в кръвта, са необходими на организма в определени концентрации, които
трябва да бъдат строго регулирани, особено когато постъпването на тези
вещества варира. Организмът има различни средства да контролира
химичния състав на кръвта. Най-голяма отговорност за поддържане
химичния състав на кръвта имат бъбреците – те отстраняват вредните
частици от кръвта, регулират йонната концентрация и задържат важните
частици в кръвта.

 Диализа
Диализата е метод за разделяне на молекули в разтвор чрез
избирателна дифузия през полупропусклива мембрана. Така могат да се
отделят нискомолекулните съединения от високомолекулните такива.
През мембраната преминават нискомолекулните вещества, а частиците,
които не могат да преминат през мембраната, остават в диализиращия се
разтвор. Устройството, чрез което се провежда диализата, се нарича
диализатор.
Скоростта на диализа е много ниска. Процесът може да се ускори
като се увеличи площта на мембраната и температурата, като се сменя
непрекъснато разтворителя, както и като се приложи електрично поле,
което ускорява движението на йоните. Използва се в медицината за
отделяне от организма на токсичните продукти от обмяната на веществата
при болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност.
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• История
Първите експерименти с диализа са извършени върху кучета през
1913 г. John J. Abel, L. G. Rowntree и B. B. Turner създават машина, която
помпи кръв през специална мембранна тръба (тънка, мека и гъвкава),
потопена в разтвор, наречен диализат. Тази тръба има микроскопични
отвори, които позволяват на отпадъчните продукти от кръвта на кучето да
проникнат през нея в диализния разтвор. Един от основните проблеми в
тези експерименти бил съсирването на кръвта. До откриването на хепарина
(антикоагулант) не е постигнат напредък в развитието на хемодиализата.
През 1945 г. William J. Kolff от Холандия конструира първата
диализна машина, която може да бъде използвана за хора. J. Merrell, K.
Walter и др. през 1947 г. правят подобрения и произвеждат по-малка и поефективна машина.
• Видове
В медицината днес се използват три основни и два второстепенни
вида диализа:


Хемодиализа;

Хемодиализата се базира
на
дифузия
през
полупропусклива
мембрана.
Полу-пропускливата мембрана
се използва за да се отстранят
отпадъчните продукти от кръвта
и същевременно да се коригира
нивото на електролити в кръвта.
За да се извърши хемодиализата,
хирург трябва да направи път за
изпомпване на кръвта от тялото
и за връщането й след
пречистването. За тази цел се
свързва лъчевата (радиалната)
артерия с голямата вена (cephalic
vein). Тази връзка се нарича
артерио-венозна фистула (артерио-венозен шунт) и пренася кръвта от
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артерията към вената. След като се направи този шънт, пациентът може да
бъде свързан към диализатор.

Фиг.2.1 Схема на диализатор: (1) – дисперсна система; (2) – мембрана
разтворител (дисперсна среда)

и (3) чист

Диализаторът има три основни части: тръби за отвеждане на кръвта
към машината, специални филтри (мембрани) през които преминава
кръвта и специален разтвор, наречен диализат. Диализата работи на
принципа на дифузия и осмоза на разтворени вещества и течност през
полупропусклива мембрана. Кръвта тече от едната страна на мембраната, в
една посока, а диализният разтвор – от другата страна на мембраната, в
противоположната посока. Малки частици и вода преминават през
мембраната. Нежеланите частици (уреа, калий) са с висока концентрация в
кръвта, и отсъстват или са с ниска концентрация в диализния разтвор.
Постоянната смяна на диализния разтвор осигурява поддържането на
ниска концентрация на нежеланите вещества в него
Хемодиализата може да се осъществи в болнични или домашни
условия. Хемодиализата крие някои възможни усложнения: те са
предизвикани най-често от бързата промяна във водно-електролитния
състав на кръвта и телесните течности. Най-често се наблюдават мускулни
крампи (спазми) и спадане на кръвното налягане. Спадането на кръвното
налягане се проявява като слабост, замаяност, гадене и прилошаване.
Хемодиализата се извършва обикновено три пъти седмично, като всяка
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процедура трае от 4 до 8 часа. Хемодиализата се прилага при изчерпване
възможностите на консервативното лечение, на фона на което стойностите
на креатинина в кръвта достигат 885 mmol/l (при диабетици тази стойност
е по-ниска).


Перитонелна диализа;

Перитонеалната диализа също е
процедура, при която кръвта на болния
се филтрира и "пречиства" от отпадните
азотсъдържащи вещества, ненужната
вода
и
соли.
Ролята
на
полупропускливата
мембрана
или
"филтъра" изпълнява перитонеумът –
обвивката, постилаща коремната кухина
отвътре. Диализният разтвор (диализат)
се влива вътре в перитонеалната кухина и
след като през перитонеума в него
преминат ненужните отпадъчни вещества
(след няколко часа), вода и соли,
разтворът се изтегля отново от
перитонеалната кухина. Този цикъл обикновено се повтаря 4 – 5 пъти
дневно, по-често нощем с автоматизирана система. Ултрафилтрацията се
постига с осмоза, като диализният разтвор съдържа висока концентрация
на глюкоза и осмотичното налягане кара водата да се движи от кръвта към
диализата. В резултат се оттича повече течност отколкото се влива.
Перитонеалната диализа е по-малко ефективна от хемодиализата, но
понеже се провежда по-продължително време, нетният ефект по
отношение на отстраняване на отпадните продукти, соли и вода, е близък
до този на хемодиализата. Перитонеалната диализа се провежда вкъщи от
пациента и изисква мотивация. За да се осъществи перитонеална диализа,
преди първата процедура по хирургичен път в корема се поставя специална
тръбичка, наречена катетър. През него диализатът се въвежда в и отвежда
от коремната кухина.
Перитонеалната диализа също крие риск от някои потенциални
усложнения. Най-сериозното от тях е перитонитът или възпалението на
обвивката, покриваща отвътре коремната кухина. Това настъпва при
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инфектиране на катетъра, който влиза в коремната кухина. Перитонитът е
много тежко състояние, протичащо с висока температура, обща
отпадналост, силна болка в корема и бързо влошаване на състоянието.


Хемофилтрация;

Хемофилтрацията е метод, сходен с хемодиализата, но работи на
друг принцип. Както при диализата, хемофилтрацията постига движение
на разтворени вещества през полупропусклива мембрана, но то се обуславя
по-скоро от конвекция, отколкото от дифузия. Не се използва диализен
разтвор. Положително хидростатично налягане движи водата и
разтворените вещества през филтруваща мембрана от кръвта към
отделението за филтрата, откъдето той се изхвърля. Вследствие на
приложения градиент на налягане водата преминава бързо през много
пропусклива мембрана, улеснявайки транспорта на разтворените вещества,
особено тези с големи молекулни тегла, които се пречистват по-лошо чрез
хемодиализа. Разтворените частици, малки и големи, се извличат през
мембраната със скоростта на водата, която се регулира чрез
хидростатичното налягане. Така конвекцията преодолява понижената
степен на отстраняване на големи частици (дължаща се на ниската им
скорост на дифузия), наблюдавана при хемодиализата.
Хемофилтрацията натоварва по-малко кръвообръщанието. Тя се
използва изключително в интензивната медицина. Почти винаги се
използва при остра бъбречна недостатъчност. Тя е бавна, продължителна
терапия, процедурите продължават 12 – 24 часа и обикновено се провеждат
ежедневно или три пъти седмично.


Хемодиафилтрация;

Хемофилтрацията се използва и в комбинация с хемодиализата –
хемодиафилтрация. Чрез повишаване на хидростатичното налягане през
диализната мембрана се постига ултрафилтрация. Това обикновено става
като се приложи отрицателно налягане към отделението с диализния
разтвор. Този градиент на налягането поражда движение на вода и
разтворени вещества от кръвта към диализния разтвор и позволява
отделянето на няколко литра излишни течности. Кръвта се изпомпва през
отделението за кръв на high-flux (мембрана с големи пори) диализатор с
висока скорост на ултрафилтрация, така се ускорява потока вода и
разтворени вещества от кръвта към диализния разтвор. Загубите на вода и
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соли се компенсират със заместваща течност, която се влива направо в
кръвта. Все пак диализен разтвор също така минава през диализното
отделение / част на диализатора. Комбинацията е теоретически добра /
полезна, защото води до по-добро отстраняване на разтворени частици
както с малка, така и с голяма молекулна маса.


Чревна диализа.
2. Нанотехнологии

• Нанотехнология
Нанотехнология е област от
приложните науки, а също така и
висока технология, която покрива
широк диапазон от теми, но
основната обединяваща тема е
контрол над веществото на
микроскопично ниво при размери
по-малки от 1 микрометър, както и
създаването на устройства на
такова ниво съизмерими с размера
на молекулите. Като самостоятелна
дисциплина
с
практически
постижения
нанотехнологията
възниква в началото на 80-те години на 20 век.
Поради самата разлика на този мащаб от нормалните ежедневни
размери повечето от наноматериалите (полупроводници, метали и др.)
притежават характерни физико-химични свойства, които са различни от
тези на същите материали при традиционната им употреба. Точно тези
различни свойства учените използват за създаване на нови устройства,
прибори, технологии, методи за диагностика и лечение в медицината и др.
Нова интердисциплинарна научна област е бионанотехнологията
(биологична нанотехнология). Тя разглежда процесите протичащи в
живите организми като един вид биологична (или природна)
нанотехнология.
Бионанотехнологията
цели
внедряване
на
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нанотехнологични решения за изучаване и управление на биологични
процеси и явления.
Ново направление е и т. нар. наномедицина. Наномедицината цели
внедряване на нанотехнологията в медицината чрез разработване на
ефективни методи за диагностика и лечение с използване на
наноматериали и нанотехнологии.
• Наномедицина
Наномедицина е медицинското приложение на нанотехнологиите,
които ще се надяваме да доведе до полезни инструменти за научни
изследвания, усъвършенствани системи за доставка на лекарства, както и
нови начини за лечение на болестта или ремонт на увредените тъкани и
клетки. Доставката на лекарства в момента е най-използваното
приложение на нанотехнологиите в медицината. Наночастиците са
разработени, за да се подобри бионаличността на лекарството, което е
голямо ограничение в проектирането на нови лекарства. Липидните или
полимерни наночастици са взети от клетки, поради малкия си размер,
отколкото се изчиства от организма. Тези наночастици могат да се
използват за внасяне на лекарства в клетки, които не могат да приемат
лекарството сами. Придружителните наночастици може да се насочат
конкретно към определени видове клетки, което води до евентуално
намаляване на токсичността и подобряване на ефикасността.
• Наночастици
Наночастиците, като квантови точки на нанокристали, са с размерите
на един протеин или къс участък на ДНК. Квантови точки могат да бъдат
проектирани да поглъщат и отделят множество дължини на вълните на
светлината с много голяма прецизност. Това ги прави идеални за
протеинни проучвания и взаимодействия, тъй като те могат да бъдат
свързани с молекули за формиране на дълголетни сонди. Те могат да
проследят биологичните събития от маркиране на специфични протеини
или ДНК, за да следват техния напредък чрез биологични пътеки. В
медицината, квантови точки може да се използва за диагностични цели.
Най-често нанотехнологията се използва при ракови заболявания.
Когато наночастиците попаднат в тялото на заболелия, те се насочват към
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раковите клетки, като унищожават само болните клетки и остават
непокътнати здравите. Това е революционно откритие в медицината, което
би изместило напълно химиотерапията и лъчетерапията, които
унищожават не само болните клетки, но и напълно здравите.

III.

Новата технология

Както казахме и по-горе в изложението, има много хора, които
страдат от хронична бъбречна недостатъчност. Тези хора или трябва да се
подложат на някои от видовете диализа и да чакат евентуално да получат
орган, които да им се трансплантира или да живеят още няколко години
използвайки лекарства и други средства на алтернативната медицина.
За да се избегне стоенето в болницата за хемодиализа, както и
страничните й ефекти или носенето на катетър при перитонелната диализа,
ние предлагаме използването на наночастици.

• Какво предлагаме всъщност?

Устройството ще изглежда като голям
електронен часовник, който вместо часа ще
показва нивата на кръвотока и на чистотата на
уреята и ще е свързан към ръката на лекувания.
Свързва се по подобен начин, както при
хемодиализата. По хирургичен път свързваме
лъчевата артерия с главната вена и към
получената фистула прикрепваме апаратът.
Когато уредът измери достигнатия минимум на
показателите, определен от първоначалните настройки, направени
лекуващия лекар, той автоматично инжектира наночастици в кръвта
пациента. След като бъдат вече в кръвоносния съд, с помощта
осмотичното налягане те се придвижват по кръвотока и започват
пречистват кръвта, като частиците унищожават излишните вещества,
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същия начин, както унищожават и раковите клетки. Унищожавайки
излишните вещества, тя остава непокътнати здравите клетки.
Това устройство е леко, преносимо е, не е нужен престой в болница.
Не предизвиква гадене, сънливост и други странични ефекти. По
ефективен е от хемодиализата и по-лесно преносим и удобен от
перитонелната диализа. Средно по 2 пъти дневно се прави това
прочистване, което продължава по 10-15 мин. В това време пациентът
може да върши ежедневните си задължения и действия без да усеща,
каквото и да е неудобство.

Фиг. 2 Наночастици унищожаващи вредните вещества

Според първоначално проведените опити в контролирана среда,
опитните обекти нямат сърдечни проблеми и промени в електролитите и
алкално-киселинното равновесие, както и в сигнификантната хемолиза.
Средният кръвоток е 58.6 ml/min, като за сравнение, този при диализата е
47.1 ml/min. Средната чистота на уреята е 22.7 ml/min, а на креатинина20.7 ml/min. Тези резултати са получени само при едно инжектиране на ден
на наночастици.
За постигането на по-голяма ефективност, в бъдеще устройството
трябва да бъде носено целодневно, за увеличаване на кръвотока и
чистотата на азотните тела. Това е така тъй като, когато е свързано с
пациента, устройството постоянно следи нивата на показателите.
Популяризирането на устройството сред хората страдащи от
хронична бъбречна недостатъчност, ще се направи в болниците, в които се
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предлага хемодиализа, както и в кабинетите на лекарите занимаващи се с
това.
След като бъдат показани качествата на апарата и след пускането му
за масова употреба, той ще се продава на препоръчителна цена от 65 лв.,
която ще включва самия апарат, първоначалната индивидуална настройка
за пациента, както и ежегодна профилактика.
Първоначалният дизайн на продукта е
показан по-долу. Като голямото число показва
чистотата на уреята, а стрелката вдясно
средния кръвоток.
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http://electronics.howstuffworks.com/nanorobot.htm
http://www.wisegeek.com/what-are-nanorobots.htm
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=IQKQ4eoKfTg
http://www.kidney.org/atoz/content/hemodialysis.cfm
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://nano.cancer.gov/
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