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Какъв проблем бихте искали да изследвате, ако имате 

възможност да работите в научна лаборатория? 

 

След преминатото обучение през първата си година в МУ-Пловдив, аз многократно се 

убедих колко важен и наложителен е въпросът “Има ли решение за рака?” На въпроса 

са се опитали да отговорят редица проучвания, но това , което интересува мен и би 

било проблем, върху който да работя, е CAR T- клетъчна имунотерапия.  

 Одобрена от 2017 година, тя бива прилагана както на деца, така и на възрастни 

пациенти с късен стадий на рак. До 2019 година биват лекувани две форми на рака - 

остра лимфобластна левкимия и дифузен едноклетъчен бета лимфом. При проучването 

ми в интернет открих, че механизмът на терапията е изключително интересен.  

 Подобно на други терапии в областта, при CAR T - клетъчната имунотерапия се 

използват изцяло собствени Т - клетки на пациента. Те биват изтеглени от периферна 

кръв чрез афореза (метод на подбиране на точно определени клетки за изтегляне от 

кръвта), в последствие биват обучени в in vitro среда да разпознават CD19/CD22/CD20 

(най - често CD19, които са ексклузивно типични за раковите клетки). Въвежда се анти 

- CD19 например и то чрез вирус HIV, при който разбира се са изключени патологията 

и възможността за възпроизвеждане и са заменени с анти - CD19. В последствие T - 

клетките “се заразяват” с инактивирания вирус, подбират се, извършват се редица 

проверки в качеството на резултата и се връщат обратно в кръвния ток на пациента. 

След това отново се провежда контролна химиотерапия.  

 CAR T-клетъчната имунотерапия тепърва ще се развива като с оптимизъм се гледа на 

възможност за лекуване на тумори, засягащи цели органи. Бих искала да работя над 

тази терапия, защото тя може да бъде прилагана на пациента преди опитите за 

химиотерапия и би му спестила изцяло такова лечение и последиците от него.   


