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o  Терминология и дефиниция 
o  История  
o  Клинично приложение на лекарствената терапия 
o  Кинетика на туморното унищожение 
o  Цитотоксична противотуморна терапия 
o  Таргетна противотуморна терапия 
o  Предиктивни биомаркери 
o  Лекарствена резистентност 
o  Оценка на терапевтичния отговор 



•  Медицинска онкология (от medicatio или medicine 
[лат.] – лекарство и oncologia [гр.] – наука за 
туморите) – лекарствена онкология. 

•  Определение: раздел на клиничната онкология, 
чийто предмет е диагноза и лечение на 
злокачествени болести (солидни тумори и 
хемопатии) чрез използване на химио-, имуно-, 
биологична и таргетна терапии и най-добри 
поддържащи (палиативни) грижи.  

DeVita VT Jr & Chu E. Cancer. 2011 



Paul Ehrlich (1854-1915): въвежда термина 
химиотерапия (Нобелов лауреат за физиология и 
медицина от 1908 г.) 
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Nitrogen mustard (алкилиращ агент, 
секретно бойно-отровно вещество 
от Първата и Втората световна 
война): води до лимфоидна 
хипоплазия. 



Sidney Farber (1854-1915): съобщава през 1940 г. 
за ефект на folic acid при деца с лимфобластна 
левкемия – начало на цитотоксичната 
химиотерапия. 
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Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®): 
моноклонално антитяло за остра 
миелогенна левкемия – начало на 
таргетната терапия (2000 г.). 



①  Първична индукционна (първа линия) терапия при авансирала 
болест или при тумори без други ефективни лечебни избори 

②  Поддържаща терапия при авансирала болест, отговорила на 
първично индукционно лечение 

③  Неоадювантна терапия при локализирана болест, където 
локалните методи на лечение (хирургия, лъчелечение и др.) са 
неприложими за момента, но биха могли да се обсъждат при 
оптимизиране на показанията им 

④  Адювантна терапия при ранен стадий на болестта, последваща 
след локален метод на лечение, вкл. хирургия, лъчелечение и др. 

⑤  Инстилация на определено място или перфузия в определен 
регион на тялото, повлияващо директно тумора      
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Остри левкемии 
Неходжкинови лимфоми 
Миелом 
Ходжкинов лимфом 
Герминативноклетъчен карцином 
Първичен лимфом на централната нервна система 
Овариален карцином 
Дребноклетъчен белодробен карцином 
Тумор на Wilms 
Ембрионален рабдомиосарком 
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Карцином на пикочен мехур 
Карцином на гърда 
Цервикален карцином 
Колоректален карцином 
Карцином на хранопровод 
Карцином на стомах 

Карцином на глава и шия 
Назофарингеален карцином 
Недребноклетъчен 
белодробен карцином 
Карцином на панкреас 
Простатен карцином 
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Недребноклетъчен белодробен карцином 
Колоректален карцином 
Овариален карцином 
Цервикален карцином 
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Анален карцином 
Карцином на пикочен мехур 
Карцином на гърда 
Цервикален карцином 
Гастроезофагиален карцином 
Недребноклетъчен белодробен 
карцином 

Карцином на глава и шия 
Овариален карцином 
Остеогенен сарком 
Ректален карцином 
Сарком на меки тъкани 
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Анапластичен глиобластом/астроцитом 
Карцином на гърда 
Колоректален карцином 
Карцином на стомах 
Малигнен кожен меланом 
Недребноклетъчен белодробен карцином 
Остеогенен сарком 
Карцином на панкреас 
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Брой туморни клетки 
Туморна маса ≈ 1 kg Клетъчно  

удвояване 
смърт 

симптоми 

Начало на 
лекарствена терапия 

Хирургия 
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Без 
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Morgan DO, 2007 
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нитроген мустарди, нитрозоуреи, 
тетразини, азиридини, платинови деривати 

антифолати, флуоропиримидини, 
деоксинуклеозидни аналози, тиопурини 

антрациклини, други 
(actinomycin, bleomycin, mitomycin, plicamycin) 

винка-алкалоиди, таксани 
на топоизомераза I 

(irinotecan, topotecan), на топоизомераза II (etoposide, 
mitoxantrone). 



 Антибиотици 
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тирозин-киназни инхибитори, 
селективни естроген-рецепторни модулатори 

анти-EGFR, анти-
VEGFR 

с моноклонално антитяло 
(trastuzumab emtansine), с малка молекула (vintafolide) 



 Адаптирано по Saltus R, 2013 
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•  Bullet Point 
•  Bullet Point 

– Sub Bullet 

Прогностичен  
тест  

Предиктивен  
тест  

Фармакодинамичен 
тест 
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Majewski I & Bernards R. Nature Medicine 2011; 304-312  



Адаптация по Majewski I & Bernards R. Nature Medicine 2011; 304-312  

Мутации в 
тирозин-киназен   
домейн 

RAS- 
активиране 
 

Загуба  
на PTEN 

Ангиогенеза 

Клетъчна пролиферация 

Лиганд Тирозин-кинза 

RAS- 
мутация 
 

Cetuximab 
Panitumumab 

BRAF- 
мутация 
 

Vemurafenib 
Dabrafenib 
Trametinib 



Harris T, 2010  

НДКБК 

Хетерогенност на 
аденокарцином Плоскоклетъчен 

Голямоклетъчен Аденокарцином 

Непознати 



 
•  Снижение на лекарствената акумулация  
•  Промяна на лекарствения метаболизъм 
•  Повишено ДНК-възстановяване или клетъчен 
толеранст, или увреждания, индуцирани от 
лекарството 

•  Промяна на генната експресия 

Korenstein R, 2011 
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Повишен ефлукс 
(ATP-зависима 
ефлуксна помпа) 
 

Снижен  
инфлукс 

Активиране на 
детоксични 
системи 
(цитохром P450) Блокиране на 

апоптозата 
(снижение на 
p53 или 
церамид) 
 

Активиране  на ДНК-
възстановяване 



•  Суперфамилия на ABC-протеини: клас от над 100 
различни ATP-свързващи транспортни протеини 

•  Всеки ABC-протеин е специфичен за отделен субстрат 
или група от освобождавани субстанции: йони, захари, 
пептиди, полизахариди, дори и протеини 

•  Най-често са структурирани от четири домейна: два 
трансмембранни (T) и два цитозолни ATP-свързващи (A). 

Korenstein R, 2011 



По Korenstein R, 2011 

Концентрационен 
градиент  

 

A.  Флипазен (трансмембранен) модел В.  Помпен модел 
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Мерими таргетни лезии (CT, MRI, PET/CT):  
изходни и след 2-4 месеца в хода на лекарствено лечение 



Отговор Оценка 
Пълен отговор (CR) Изчезване на всички таргетни лезии 

Частичен отговор (PR) Намаляване на сбора от най-дългите диаметри на 
таргетните лезии с минимум 30% спрямо изходните 
размери 

Прогресираща болест (PD) Нарастване на сбора от най-дългите диаметри на 
таргетните лезии с минимум 20% спрямо най-малкия 
размер, постигнат в хода на лечението 

Стабилна болест (SD) Без критерии нито за частичен отговор, нито за 
прогресираща болест  

Eisenhauer EA, et al. Eur J Cancer 2009; 45: 228-247 



•  Системната противотуморна лекарствена терапия се 
провежда в неоадювантен, адювантен, индукционен и 
поддържащ аспект и използва цитотоксични и таргетни 
агенти. 

•  За избор на таргетна терапия се използват предиктивни 
биомаркери с геномен/протеомен характер. 

•  Терапевтичният отговор се оценява чрез образни 
изследвания в четири категории: пълна ремисия, 
частична ремисия, стабилна болест и прогресираща 
болест.     


