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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. 



www.company.com 

От нео (гр. neo = нов) и плазма (гр. plasma = 
формиране, създаване): абнормна тъканна 
маса, резултат на дисрегулация на клетъчното 
делене и/или растеж, на базата на метаплазия и 
дисплазия. 
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Микроскопска последователност на  
норма, метаплазия, дисплазия и неоплазия 
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•  Молекулярна биология на туморите 
•  Мултидисциплинарен клиничен подход 
•  Персонализиран терапевтичен подход 
•  Превенция 
•  Скрининг 
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Клетъчен цикъл: фази 

•  GAP0-фаза: покой  
•  GAP1-фаза: пауза първа 
•  S-фаза: ДНК-синтеза 
•  GAP2-фаза: пауза втора 
•  M-фаза: клетъчно делене (митоза) Abrass G, 2012 
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Клетъчен цикъл: митоза 
Профаза Метафаза Анафаза Телоофаза 

Malumbres M & Barbacid M. Nat Rev Cancer 2009; 9: 153-166 
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Клетъчен цикъл: циклин-зависими кинази (CDKs) 

Malumbres M, et al, Trends Pharmacol Sci 2008; 29 (1): 16-21 

Геномна 
дупликация 

Клетки в 
покой 

•  Фамилия от протеин-кинази – субстрати на фамилия от 
циклини 

•  Периодична експресия на циклини: индуцира преход от 
фаза във фаза 

•  Фосфорилиране на киназа CDK4/6 от циклин D: 
инактивиране на негативни регулатори – преминаване от 
GAP0- в GAP1-фаза 

•  CDK2 е ключова за влизане в S-фаза 
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Клетъчен цикъл: влизане и излизане 
(латентност и диференциация) 

Супресия 
на растежа 

 

Клетъчна 
пролиферация 

 

Rubin E, et al. 1998 

•  Ензимното таргетиране на CDK2 чрез дефосфорилиране активира 
ретинобластома-протеин (pRB) (тумор-супресорен протеин): 
супресия на влизане в цикъл (GAP1/S-преход)  

•  Обратно – фосфорилираният pRB активира клетъчния цикъл  
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Клетъчен цикъл: сигнални пътища  
и митогенно активиране 

Транслация, растеж, апоптоза 

Транскрипция 

Reed S. Cancer. 2011 

•  Растежните фактори (рецептор/лиганд) 
фосфорилират RAS: активиране на два 
сигнални пътя  

•  RAS/RAF/MEK-път: активиране на 
екстрацелуларно сигнал-регулирана киназа 
(ERK) – транслокация в ядро и фосфорилиране 
на транскрипционен фактор Elk-1 

•  PI3K/Akt/mTOR-път: стимулиране на 
транслацията, растежа и апоптозата   
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Клетъчен цикъл: антимитогенни сигнали на TGF-β  

Reed S. Cancer. 2011 

Екстрацелуларен домейн 

Цитозол 

Ядро 

GAP1-
арест 

Екстрацелуларен домейн 

Цитозол 

Ядро 

•  Сигнален път на трансформиращ 
растежен фактор-бета (TGF-β): 
фосфорилира клас от транкрипционни 
фактори (R-SMAD) 

•  Комплекс от димеризиран SMAD/coSMAD 
и ДНК-транскрипционен кофактор: 
стимулиране на транскрипция 

•  Активиране на p15: инхибиращо 
свързване със CDK4/6 – GAP1-арест 
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Механизми на клетъчна смърт: апоптоза 

Karantza S. & While A. Cancer. 2011 

Митохондриален (вътрешен път) Рецепторен (външен) път 

•  Активиране на проапоптозните протеини 
BH3-only: взаимодействие с фамилията 
на антиапоптозни протеини Bcl-2 – Bax/
Bak-активация 

•  Митохондрии: освобождаване на 
cytochrome C (кофактор за активиране на 
капсази) и активатора SMAC    

•  SMAC-свързване и активиране на 
капсази: разцепване на цитоскелетона с 
клетъчна смърт   
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Механизми на клетъчна смърт: апоптоза и p53 

Amaral J, 2010 

Ядро 

Цитозол 

АПОПТОЗА 

•  Тумор-супресорен ген P53: индукция на 
Bcl-2 протеини – Puma освобождава 
цитозолен p53 

•  Цитозолен p53: индукция на Bax-
олигомеризация и транслоциране в 
митохондрии 

•  Митохондриален p53: индукция на Bax/Bak 
олигомеризация – комплекс с cyclophilin D 
във вътрешните мембрани, водещ до 
разрушението им       
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Клетъчен цикъл: проверки (checkpoints) на ДНК-увреди 

Reed S. Cancer. 2011 

ДНК-увреда ДНК-увреда 

Три точки на проверка:  
•  преди влизане в S-фаза (GAP1 ДНК-проверка)  
•  по време на S-фаза (интра-S-фаза ДНК-проверка) 
•  преди влизане в M-фаза (GAP2 ДНК-проверка) 

•  При ДНК-увреди: първи сигнални 
трансдюсери – протеин-кинази ATM 
и ATR 

•  При GAP1 и GAP2 ДНК-проверки: 
освобождаване на 
транскрипционен фактор p53 – 
активира p21, блокиращ CDK2 до 
GAP1-арест; блокиране на циклин 
B1 и CDK1 – GAP2-арест 

•  При интра-S-фаза ДНК-проверка: 
p53 въвлича ефекторни протеин-
кинази – chk1 и chk2 

•  Понеже процесът на ДНК-
репликация изисква CDK2, ДНК-
синтезата престава до поправка 
(DNA repair) на увредата 
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 Туморен клетъчен цикъл:  
нарушения в пътищата на растеж и пролиферация 

Reed S. Cancer. 2011 

Онкоген 

Протоонкоген: ген, в който мутаците пораждат повишена функция, водеща до малигненост 

Протоонкогени 

Транслокации или 
транспозиции 

Нов 
промотор 

Генна амплификация: Точкова мутация: 

Излишък на нормален 
растежен протеин 

 

Излишък на нормален 
растежен протеин 

 

Излишък на нормален растежен 
протеин 

 

Хиперактивен или 
деградация-резистентен 

протеин 

В контролен елемент В ген 

Онкоген Онкоген 
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Туморен клетъчен цикъл: RAS-протоонкоген  

 

Reed S. Cancer. 2011 

•  Нормален RAS-протоонкоген (див 
тип, WT): протеинът провежда 
нисходящи сигнали само при 
активиран растежен рецептор – 
генна транскрипция 

•  Мутирал RAS: остава перманентно 
“включен” – клетъчна 
пролиферация и растеж   
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Reed S. Cancer. 2011 

Тумор-супресорен ген: поражда инхибиране на функцията на мутация, водеща до малигненост   

 Туморен клетъчен цикъл:  
нарушения в пътищата на растеж и пролиферация 

Протеини на  
тумор-супресорен ген 
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Reed S. Cancer. 2011 

 Туморен клетъчен цикъл: модел на туморна супресия 

Тумор-
супресорен 
локус 

Див тип  
при раждане Хетерозигот Хомозигот 

Хомозигот 
Хетерозигот 
при раждане 

Спорадичен тумор 

Наследствен тумор 

Малигнен 
фенотип  

Малигнен 
фенотип  

Мутация 
Загуба на 

хетерозиготност 

Загуба на 
хетерозиготност 
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Онкогени 

Мутирали тумор-супресорни гени 

Излишък на циклини Излишък на p53-инхибитори 

Неконтролиран клет. цикъл Не настъпва апоптоза 

Липсват циклин-инхибитори  

Неконтролиран клет. цикъл 

Без стимули за p53 

Не настъпва апоптоза 

Reed S. Cancer. 2011 

 Туморен клетъчен цикъл:  
ефект на протоонкогени и мутирали тумор-супресорни гени 
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Туморна ангиогенеза 

Siemann DW, 2002 

Малък тумор 

Ангиогенни 
фактори 

Новообразуван 
капиляр 

Нарастващ тумор 

Нутриенти от кръвта Метастазиране 



www.company.com 

Туморна ангиогенеза 

Kerbel RS & Ellis LM. Cancer. 2011 

Туморна клетка 

Перицит 

Ендотелна клетка  

Екстрацелуларен 
матрикс 

•  Хипоксия-индуциран фактор-1-
алфа (HIF1α): транскрипция на 
протеинази – ремоделиране на 
екстрацелуларния матрикс     

•  Свързване на VEGF с VEGFR2: 
активиране на PI3K/Akt- и 
MAPK-пътя – пролиферация и 
преживяемост на ендотелни 
клетки 

•  Src-активиране (нерецепторна 
тирозин-киназа): промени в 
актина на цитоскелетона – 
клетъчна миграция и съдов 
пермеабилитет 
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Гени/протеини (геномика/протеомика), участващи в 
регулацията на туморния клетъчен цикъл и 
сигналните пътища, са потенциален прицел за 
противотуморни лекарства – цитотоксични и/или 
таргетни агенти   
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Дефиниция за мултидисциплинарен екип (МДЕ) 

Група от хора с различни здравни специалности, събрани 
заедно в даден момент (физически на място или чрез 
видео- или телеконферентна връзка), за да обсъдят даден 
пациент, всеки един от които може независимо да 
допринесе към решенията за диагностика и лечение. 

Fleissig A, et al. Lancet Oncol 2006; 7: 935-943  
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Мултидисциплинарният екип е подход към здравните грижи 
при карцином, за да се вземат най-добрите решения за 
диагностика, лечение и подкрепа на всеки пациент 

Gouveia J, et al. EJC 2008; 44: 1457-1462  

Дефиниция за МДЕ 
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•  Да подобри резултатите от здравните грижи 
за карцином:  
–  чрез осигуряване на екипен подход  
–  чрез гарантиране на правилно лечение на пациента 
в правилно време 

•  Да даде възможност за комуникация между 
различни специалисти и за взаимно 
обучение един от друг   
 

Цел на МДЕ 

Fleissig A, et al. Lancet Oncol 2006; 7: 935-943  
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•  Съвместното решение е по-ефективно от сбора на 
отделни становища 

•  Предпазва от множество консултации и ненужни 
изследвания 

•  По-добро придържане към ръководствата за клинична 
практика 

•  Повишава включвания в клинични проучвания 
•  Засилва координацията на болничните услуги 
•  Идеална възможност за обучение на млади лекари и 
други специалисти 

Ползи от МДЕ 

Fleissig A, et al. Lancet Oncol 2006; 7: 935-943  
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Проучване в 141 центъра с МДЕ в 39 страни 

Saini KS, et al. Ann Oncol 2012; 23: 853-859  

Ползи % 
  Подобрява клиничното поведение 97% 

  Подобрява общото качество на лечение 93% 

  Повишава координираността на грижите 91% 

  Гарантира терапевтични решения, основани на доказателства 91% 

Ползи от МДЕ 
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Повече  
субективизъм 

По-малко  
субективизъм 

Retrospective case series 

Case control studies 

Становища на експерти 

Ретроспективни серии 

Контролни изследвания  

РКП  
мета-анализи от РКП 

Проспективни  
кохортни проучвания 

Singh JD, et al. BJU Int 2009; 103: 860-861 РКП – рандомизирани контролирани проучвания 

Ниво 5 

Ниво 4 

Ниво 3 

Ниво 2 

Ниво 1 

МДЕ и клинични ръководства:  
йерархия на доказателствата 
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Предпочитания  
на пациента 

Медицина на 
доказателствата 

Клинично състояние  
и обстоятелства 

Решение  
в МДЕ 

МДЕ в реалната клинична практика 
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•  Съобщаване на пациента диагноза и стадий на болестта 
•  Обсъждане на възможностите за лечение 
•  Документиране на мнението на пациента за различни 
избори 

Практика на МДЕ Стъпка 1:  
първи консултативен преглед 
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Поддържане на тесен контакт с общопрактикуващ лекар и с екип за първични грижи 

Практика на МДЕ Стъпка 2:  
дискусия в МДЕ с ясен израз на мнението на пациента 

!

Медицински онколог 

Хирург Лъчетерапевт 

Радиолог Патолог 

МДЕ 
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•  Съобщаване на пациента на мнението на МДЕ 
•  Вземане на решение 

Практика на МДЕ Стъпка 3:  
включване на пациента 
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Практика на МДЕ Стъпка 4:  
най-добри поддържащи грижи  

за подобряване на изхода от лечението 

Социален работник Диетолог 

Мед. сестра 

Кинезитерапевт 

Психолог Контрол на болка 
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•  Откриване на нежелани странични ефекти от лечението и 
ранен контрол 

•  Избягване на прекъсване на лечението 
•  Подобряване на качеството на живот  
•  Подобряване на преживяемостта 

www.mascc.org 

Стъпка 4: цели на най-добри поддържащи грижи  
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Мултидисциплинарните екипи в онкологията са най-
адекватният подход за приспособяване на лечението 
към специфичните нужди на всеки пациент и 
достоверно подобряват изхода от медицинските 
грижи за карцином, удължавайки общата 
преживяемост, подобрявайки качеството на живот и 
увеличавайки придържането към клиничните 
ръководства, основани на доказателства.  
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Дефиниция за персонализирана медицина 

Употреба на индивидуална генетична и геномна 
информация при всеки отделен туморен тип за определяне 
на терапевтичните избори при всеки отделен пациент.  

Kucherlapati R. Cancer. 2011 
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Съгласие на пациента 
Добиване на проба 

 Клинично обсъждане 
Дизайн на проучването 

 

 Откриване и развитие на 
лекарства и биомаркери 

Геномика-информирани клинични 
проучвания 

Регулаторни и търговски промени 
 

Геномика на 
карцинома 

Анализи 

Познания: лекарствени 
таргети и биомаркери 

Функции и механизми 
на действие 

Chin L, et al. Nature Medicine 2011; 17: 297-303 

Изследователски подход в персонализираната онкология 
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Hanahan D, Weinberg RA. Cell 2011; 144 (5): 646-674 

Туморни таргети и инхибитори 
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Rao DD, et al. Discov Med 2013 

Събиране 
на материал 

С 
Събиране 
на туморен 
материал 

 
Туморна 
биопсия 

 
 

Приготвяне 
 

(a)  Автоложна туморна ваксина 
(b)   Имунни усилватели 

Карциномни геноми 
(a)  Мутации 
(b)   Делеции и вмъквания 
(c)  Пренареждания 
(d)   Епигенетични модификации  

Карциномни транскриптоми 
(a)  Ъп- и даунрегулиращи генни 

транскрипти 
(b)   Некодирана ДНК-експресия 

Карциномни протеоми 
(a)  Ниво на протеинна експресия 
(b)   Модификации след преноси 

Молекулярно-
биологичен анализ 

 

Определяне 
(a)  Вулнерабилни туморни 

таргети 
(b)   Лекарствена чувствителност 
(c)  Имуносупресивни фактори 

Предписване 
(a)  Таргетна терапия 
(b)   Таргетни ДНК-разграждащи комбинации 

 
 
 Геномика/протеомика-базирана персонализирана терапия 
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Mitsudomi T, et al. Nat Rev Clin Oncol 2013; 10: 235-244 

А. Хетерогенност 
между пациенти 
според активиращи 
мутации 

B. Хетерогенност 
между пациенти с 
EGFR-мутации 

С. Хетерогенност 
в механизми на 
резистентност при 
един пациент 

Последваща 
хетерогенност 

Геномика/протеомика-базиран подход  
при белодробен аденокарцином 
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Персонализираният терапевтичен подход в 
онкологията се основава на индивидуалната 
геномика/протеомика на всеки отделен тумор и 
представлява лечение на точния пациент с точното 
лекарство и в точното място.  



www.company.com 



www.company.com 

Дефиниция за онкологична превенция 

Достоверна редукция на онкологичната заболеваемост и 
смъртност чрез фактори на външната среда. 

Lowy DR & Schiller JT. Cancer. 2011 
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u Карциномни ваксини (ваксина за HPV: при 9-26-годишни 
момичета – цервикален карцином) 

u Третиране на никотинова зависимост (психосоциални 
програми – белодробен карцином) 

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

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

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

 Методи за превенция (примери) 

 DeVita V, et al. Cancer. 2011 
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Превенция: диета и възпалителни процеси  

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

Мастни киселини 

Ресвератрол 

Галати, N-3 мастни 
киселини, 

флавоноиди  

Куркумин, 
линоленова 

киселина  
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Онкологичната превенция се основава на 
организирано въздействие върху канцерогенни нокси 
и механизми и на практика представлява стил на 
здравословен живот.  
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Дефиниция за онкологичeн скрининг 

Синоним на вторична превенция, свързана с достоверна 
редукция на карциномната смъртност чрез ранно откриване при 
безсимптомни индивиди. 

 Mandel J & Smith R. Cancer. 2011 
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Видове скрининг 

 

     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 и белодробен карциноми)      

 Mandel J & Smith R. Cancer. 2011 
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Скринингови тестове: примери 

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

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

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

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

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

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

 DeVita V, et al. Cancer. 2011 
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 The National Lung Screening Reasearch Team. N Engl J Med 2011; 365: 395-409 

Пример: скрининг на белодробен карцином чрез LDCT 

Смъртност от белодробен карцином (пушачи, 55-74-годишни) 
 

Рентгенограма на гръден кош 

Нискодозова компютър-
томография (LDCT) 

20% 
p = 0.004 
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Онкологичният скрининг се основава на тестове за 
ранна диагноза на злокачествени болести и на 
практика представлява дългосрочни социални/
държавни програми.  



www.company.com 

² Петте принципа на клиничната онкология са 
интегрални функции от един цялостен подход. 

² Главна цел на всички диагностични и 
терапевтични стратегии е персонализираната 
туморна геномика/протеомика. 

² Най-висок социален критерий за клиничната 
онкология са националните програми за 
превенция и скрининг. 

Принципи на клиничната онкология  
ИЗВОДИ 


