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•  Терминология: 
– онкос (гр. onkos) – обемна маса, тумор  
– логия (гр. logy) – наука, изследване 

•  Определение 
– Наука за произхода, протичането и лечението 
на злокачествени болести с различни 
органни локализации. 



От нео (гр. neo = нов) и плазма (гр. plasma = 
формиране, създаване): абнормна тъканна 
маса, резултат на дисрегулация на клетъчния 
растеж и/или делене, на базата на метаплазия и 
дисплазия. 



Микроскопска последователност на  
норма, метаплазия, дисплазия и неоплазия 



Видове малигнени неоплазии:  
!  солидни тумори (карциноми и саркоми)  
!  малигнени хемопатии (левкемии и лимфоми)  

Цервикален карцином Лимфом на Hodgkin  



Соматична клетка: система от мембранни рецептори,  
нисходящи сигнални пътища и клетъчно ядро 





Хромозоми: отделни 
комплекси от ДНК, 
съдържащи гени 

ДНК: молекула, носеща 
генетична информация 
(гени) за производство на 
протеини 

Протеини: действат 
самостоятелно или групово 
за осъществяване на 
клетъчни функции 



нормални клетки 

малигнени клетки 

двойки бази промени  
Натрупване на молекулни изменения  
в генома на соматичните клетки 



Малигнените неоплазми са генетични болести 
и натрупването на молекулни изменения в 
генома на соматичните клетки е основа на 
злокачественото развитие. 

Samuels Y, et al. Cancer. 2011 



Скрининг 
Превенция 

Епидемиология 

Етиология Проследяване Лечение 

Стадиране 

Диагностика 



•  Тютюнопушене (тютюневи карциногени – белодробен карцином) 
•  Синдроми на наследствена и фамилна предразположеност 

(синдром на Lynch – колоректален карцином) 
•  ДНК-вируси (Human Papillomaviruses – цервикален карцином) 
•  РНК-вируси (HCV – хепатоцелуларен карцином) 
•  Възпаление (рефлукс-езофагит/Barrett – карцином на 
хранопровод) 

•  Химични фактори (азбест – малигнен плеврален мезотелиом) 
•  Физични фактори (ултравиолетова светлина – кожен карцином) 
•  Диетични фактори (соеви продукти – карцином на гърда) 
•  Затлъстяване и двигателна активност (затлъстяване при 
постменопаузални жени – карцином на гърда)  

 Hecht S. Cancer. 2011 



 Doll R & Peto R. J Nati Cancer 1981 

USA 



Eпидемиологични показатели 

" Разпространеност (заболеваемост плюс болестност) 
" Карцином-специфична смъртност 
" Преживяемост 
" Пол 
" Социално-икономически статус 
" Раси и етноси 
" Географска локализация 
" Времеви тенденции 

 Thun M, et al. Cancer. 2011 



Haggstrom M. 2010 

Заболеваемост – мъже  

USA 



Haggstrom M. 2010 

Заболеваемост – жени 

USA 



•  Дефиниция: достоверна редукция на заболеваемостта и 
смъртността чрез фактори на външната среда. 

 

•  Методи на превенция 
–  Карциномни ваксини (ваксина за HPV: при 9-26-годишни 
момичета – цервикален карцином) 

–  Третиране на никотинова зависимост (психосоциални 
програми) 

–  Превантивна хирургия (билатерална мастектомия: при жени 
под 35-години с BRCA1/2-мутации – карцином на гърда) 

–  Ретиноиди (естествени деривати или синтетични аналози на 
vit. A) и каротеноиди (β-carotene) (при работници с азбест – 
белодробен карцином) 

–  Хемопревенция (лекарства и хранителни екстракти) (Aspirin: 
пациенти с дебелочревни полипи – колоректален карцином)    

 DeVita V, et al. Cancer. 2011 



 Kim YS, et al. Cancer Prev Res 2009; 2: 200-208 



•  Дефиниция: синоним на вторична превенция; достоверна 
редукция на карциномната смъртност чрез ранно откриване при 
безсимптомни индивиди. 

 

•  Видове скрининг 
–  Популационен (масов): обхваща цяла рискова група, 
дефинирана с точни критерии (генетични скринингови 
програми) 

–  Опортюнистичен (съгласуван): включва добре информирани 
пациенти, отговарящи най-често на възрастови критерии и/или 
рискови фактори (скрининг за карцином на гърда, простатен, 
цервикален, колоректален и белодробен карциноми)      

 Mandel J & Smith R. Cancer. 2011 



"  PAP (Papanicolaou)-тест: цитонамазказа – за цервикален 
карцином 

"  PSA (простатоспецифичен антиген)-тест: серумен туморен 
маркер за простатен карцином  

" Мамография: образно изследване за карцином на гърда 
" Фекален тест за окултно кървене (FOBT): имунохимично 
изследване за колоректален карцином 

"  Нискодозова спирална компютър-томография (LDCT): образно 
изследване за белодробен карцином 

"  Генетична консултация: при членове на фамилии с редки 
наследствени неоплазми 

"  Протеомика-скрининг (сигнални протеини): молекулярен 
профил на карциномни клетки чрез панели от биомаркери 

 DeVita V, et al. Cancer. 2011 



 The National Lung Screening Reasearch Team. NEJM 2011 



 DeVita V, et al. Cancer. 2011 

Диагностични методи 

" Образни изследвания: рентгенограма (X-ray), eхография (SG), 
компютър-томография (CT), магнитнорезонансна томография 
(MRI), позитронноемисионна компютър-томография (PET/CT) 

"  Ендоскопски изследвания: фибробронхоскопия (FBS), 
фиброгастроскопия (FGS), фиброколоноскопия (FCS), 
ректороманоскопия (RRS), ларингоскопия (LS), лапароскопия (LS), 
торакоскопия/медиастиноскопия (TS/MS), хистероскопия (HS) 

"  Биопсични методи: четкова биопсия, щипкова биопсия, иглена 
(тънкоиглена и дебелоиглена) биопсия, хирургична (ексцизионна) 
биопсия 

"  Патологични изследвания: диагностична цитология, 
хистопатология, имунохистохимия, молекулярна патология 

"  Прогностични и предиктивни биомаркери: хормонални рецептори, 
HER2-рецептори, RAS, EGFR, ALK, BRAF и др.    





•  Дефиниция: категоризиране на степента на разпространеност на 
злокачествената болест според прогнозата (обща преживяемост) 
и вида на лечение (ранен, авансирал). 

 

•  Класификация на стадирането 
–  по 7-а ревизия на TNM-класификацията (AJCC/UICC) 
  
–  T-категория: определя степен на туморна инвазия 
–  N-категория: определя степен на ангажиране на регионални 
лимфни възли 

–  M-категория: определя степен на разпространеност на далечни 
метастази  
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ЦИРКУЛАЦИЯ 

ПЪРВИЧЕН ТУМОР ДАЛЕЧНИ МЕТАСТАЗИ 

М1 

ЦИРКУЛАЦИЯ 



Терапевтични методи 

" Хирургия: при локорегионален стадий – туморна 
ексцизия и лимфна дисекция 

" Дефинитивно лъчелечение: при локално-авансирал и/
или неоперабилен стадий 

" Медикоонкологична (лекарствена) терапия 
(химиотерапия и таргетна терапия): при метастатичен 
(неоперабилен) стадий 

" Имунотерапия: като допълнителен метод при 
метастатичен стадий 

" Палиативна терапия (най-добри поддържащи грижи): 
за контрол на симптоми при некурабилни болни 

 DeVita V, et al. Cancer. 2011 





•  Изучава онкологичните болести и определя 
моделите за клинично поведение при тях. 

•  Практикува се в мултидисциплинарни екипи, 
включващи специалист по органната 
локализация, образен диагностик, патолог, 
молекулярен биолог, медицински онколог, 
лъчетерапевт и специалисти по палиативни 
грижи. 

•  Всяка онкологична болест задължително 
изисква морфологична верификация и 
стадиране по TNM-класификацията. 


