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Prefață
Cartea se adresează elevilor din școlile postliceale de asistenți medicali
generaliști, oferindu-le un suport necesar dobândirii unor noțiuni și cunoștințe
necesare manipulării aparaturii medicale. Are două direcții de abordare, biofizică și
imagistică medicală: noțiuni de biofizică moleculară și celulară, metode de
exploatare și diagnostic bazate pe factori fizici, procedee terapeutice și noțiuni de
radiologie.
Primele trei capitole autorul le dedică biofizicii, continuă cu semnalele bioelectrice și tipurile de electrozi necesari culegerii semnalelor medicale. În capitolul
cinci sunt prezentate metode de examinare bazate pe ultrasunete (ecografie,
ecografie Doppler, termografie). În următoarele două capitole autorul descrie
noțiuni introductive de radiobiologie și radiații ionizate. În capitolul zece sunt
prezentate diverse metode de protecție împotriva radiațiilor, măsuri de protecție a
personalului medical. Ultimele capitole sunt dedicate imagisticii medicale: imagistică RMN (principiul, producerea imaginii), tomografie computerizată,
scintigrafie și tehnici utilizate în radioterapie.
Autorul s-a străduit să furnizeze informații complete și concrete asupra tuturor
problemelor abordate.

Conf. dr. ing. Nicoleta Angelescu
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Capitolul I

GENERALITĂȚI
Cunoștințe: Cod 8.1.1. 1
1
Prezentarea noțiunilor de biofizică medicală
Abilități: Cod 8.2.1. 2
2
Identificarea caracteristicilor biofizicii moleculare și celulare, folosind limbajul comun
și terminologia de specialitate
Atitudini: Cod 8.3.1. 3
Argumentarea realistă și independentă a noţiunilor de biofizică moleculară și de
biofizică celulară
Notă:
1. Obiective rezultate ale învățării de bază în ocupația de AMG
2. Obiective rezultate ale învățării tehnice în profesia de AMG

1.1. Biofizica – definiţie, descrierea caracterului interdisciplinar,
exemplificarea legăturii cu disciplinele înrudite
Biofizica:
 este o ştiinţă ce utilizează tehnici şi concepte fizice pentru cercetarea
fenomenelor lumii vii;
 studiază:
1) procese și fenomene fizice ce au loc în cadrul sistemelor biologice,
2) efectele biologice ale factorilor fizici, folosindu-se de modelele
experimentale și teoretice ale fizicii,
3) prin cercetare lumea biologică folosindu-se de aparatul matematic
asociat.

1

Notă: În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unității de rezultate ale
învățării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului
învățării (1 – cunoștințe, 2 – abilități, 3 – atitudini), iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului
învățării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învățării
2
Idem 1
3
Idem 1
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La nivelul de organizare a materiei vii, ramurile principale ale biofizicii sunt
următoarele:
a. Biofizica moleculară studiază proprietățile: moleculelor, substanțelor din
structura materiei biologice; precum și fenomenele fizice ce au loc și susțin
structura materiei biologice;
b. Biofizica celulară studiază fenomene termice, electrice și mecanice, precum
și procesele fizice al comportamentului celular. La nivel celular uman
aceste procese fizice sunt analizate asupra comportamentului: fibre
musculare, neuroni, limfocite și eritrocite.
c. Biofizica sistemelor complexe studiază fenomene fizice ce explică contracția
musculară, funcționarea neuronilor, recepția vizuală și cea auditivă.
d. Biofizică medicală studiază aplicativ fizic diagnosticarea medicală.
e. Biofizica electronică (cuantică) studiază la nivel submolecular transferul de
energie şi sarcină electrică între atomii.
Biofizica foloseşte aproape toate domeniile clasice şi moderne ale fizicii:
 Biomecanica – tipuri diferite de la locomoţie animală până la motilitatea
celulară;
 Bioelectricitatea – totalitatea fenomenelor electrice din lumea vie, la nivel
celular, tisular şi de organ;
 Biotermodinamica şi bioenergetica – generarea, stocarea, conversia energiei
la nivel celular şi problemele energetice ale sistemelor biologice la nivelul
extern biologic;
 Biocibernetica – mecanismele reglării şi transmiterii de informaţii în
sistemele biologice;
 Radiobiologia – fenomenele ce au loc la interacţiunea radiaţiei cu materia vie.
Fenomenele fizice stau la baza funcţionării mecanismelor biologice.
1.1.1. Biofizica – termeni specifici, noţiuni generale, legităţi
Noțiuni: Inerţia, masa, densitatea, interacţiunea corpurilor, forţa, greutate,
mecanisme simple, lucrul mecanic.
• Inerție
Inerţia este proprietatea generală a corpurilor de a se opune schimbării stării
de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă.
Datorită inerţiei corpurile se comportă diferit la schimbarea stării de repaus sau
de mişcare rectilinie şi uniformă.
• Masă
Proprietăţii de inerţie a unui corp i se asociază mărimea fizică numită masă (m).
Masa măsoară inerția unui obiect material.
Cu cât inerţia unui corp este mai mare cu atât masa lui este mai mare.
Operaţia prin care se măsoară masa unui corp se numeşte cântărire.
Unitatea de măsură pentru masă în S.I. este kilogramul (kg).
9
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ANEXĂ
REFERATE EVALUARE
Evaluare capitolele I-III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ce este biofizica și ce studiază?
Din ce atomi este formată molecula de apă?
Clasificarea apei din organismele vii.
Ce este apa pură?
Ce fenomene de transport întâlnim la orice nivel de organizare a materiei?
Ce este fluxul de substanţă?
Ce este difuzia?
Ce este osmoza?
Ce este dializa ca fenomen?
Tipuri de transport prin membrană din punct de vedere energetic.
Celula: definiție, structura și proprietăți.
Membrane celulare: definiție, structura și proprietăți.
Ce este biomecanica?
Enumerați principalele mărimi utilizate în mecanică.
Ce este sistemul contractil?
Enumerați tipurile de contracție musculară.
Enumerați tipurile de căldură disipată de muşchi.
Ce este bioelectrogeneza?
De câte feluri sunt potenţialele de acţiune?
Ce este excitabilitatea?
Ce este sinapsa neuronală?
Prezentați transmiterea informației prin canalul neuronal.

Evaluare capitolele IV-VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce sunt receptorii membranari?
Ce se înțelege prin biosemnal?
De câte feluri sunt electrozii?
Ce este transductorul?
Ce este biosenzorul și ce rol are?
Ce este electrogardiografia și electrocardiograma?
Pregătirea pacientului pentru electrocardiografie.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Definiți electroencefalografia și prezentați pe scurt cele trei sisteme din
care este compus encefalograful.
Pregătirea pacientului pentru encefalograf.
Pentru ce este utilizată ecografia?
Ce este termografia?
Ce studiază radiobiologia medicală?
Ce sunt izotopii și ce utilizări au în medicină?
Ce este radioactivitatea?
De câte tipuri sunt radiațiile ionizante?
Ce este dozimetria?
În ce se măsoară radiația potențial dăunătoare pentru organismul uman?
Definiți tipurile de doze de radiații.

Evaluare capitolele XI-XIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ce este radiobiologia?
Care sunt metodele de bază în protecţia fizică împotriva radiaţiilor?
Ce este radioprotecția?
Ce metode de radioprotecție cunoașteți?
Prin ce modalități se aplică radioprotecția?
Care sunt proprietăţile specifice radiaţiei X?
Prin câte moduri se formează imaginea în radiodiagnostic?
Ce tip de radiații folosește tomografia computerizată și ce părți din
organism studiază (doar enumerați)?
Ce scop are imagistica RMN și ce avantaje prezintă?
Ce este dezintegrarea radioactivă?
Care este principiul examinării scintigrafice?
Ce reprezintă PET și ce informații medicale oferă?
Ce este ratioterapia (RT)?
Ce căi poate lua o celulă lezată prin iradiere în procesul de diviziune?
Ce efect au radiațiile în radioterapie?
Care sunt cele trei clasificări ale radiosensibilității tumorale?
La ce face referire radiocurabilitatea?
Clasificarea radioterapiei externe.(enumerare)
Ce presupune brahiradioterapia?
Clasificarea radioterapiei interne. (enumerare)
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Autorul declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației
în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față.
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