
“Учение без разсъждение е безполезно, 

а разсъждение без учение - опасно.”

АПОПТОЗА.
БИОЛОГИЯ НА 

ТУМОРИТЕ
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APOPTOSIS
програмирана клетъчна смърт листопад - apo=лист, 

ptosis=отпадам

“За всяка клетка има време да се живее 
и идва време да се мре...”



Метаморфоза на насекоми 
и земноводни

• 16 век – Везалий – ductus venosus

• 17 век – W. Harvey– реорганизиране на 
ембрионалното сърце

• 19 век - клетъчна теория, микроскопски 
техники



• 1949 г. – Hamburger & 
Levi-Montalcini
смърт на неврони през 
нормалната 
неврогенеза

• 1972 г. – Kerr, Wyllie & 
Currie “процесът е 
толкова естествен 
колкото листопада”

Andrew
Wyllie

50-70 билиона клетки/дневно



Генетична регулация на 
програмираната клетъчна смърт

Sydney Brenner (75) - USA
John Sulston (60) - UK
Robert Horvitz (55) - USA

Нобелова награда - 2002



Клетките умират по 2 пътя

• Случайно - чрез некроза – под действие на 
механични или токсични фактори

• По генетична програма 

◦ Програмирана клетъчна смърт тип І (апоптоза)  – 
самоубийство с определена последователност и 
морфология

◦ Програмирана клетъчна смърт тип IІ (автофагия) – 
самоубийство със “самосмилане”



Клетките умират 
чрез НЕКРОЗА като:

● се раздуват (органели вкл.) - 
нарушена способност на 
мембраните да контролират 
пасажа на вода и йони

● клетъчното съдържимо 
изтича навън от клетката

● в околните тъкани възниква 
възпалителна реакция



НЕКРОЗА
засяга тъкани и органи, трудно се ограничава 
на ниво клетка 

Първо се разпадат цитоплазмените органели,

 ядрото умира последно. 

oбратимо раздуване необратимо 
раздуване

разрушаване
на клетката

здрава клетка

разграждане 
на кл.мембрана

раздуване на 
митохондриите

съхранен хроматин



Клетките умират 
чрез АПОПТОЗА 
като:● се свиват (сбръчкват)

● загубват контакт с околните клетки

● митохондриите освобождават 
цитохром С

● хроматинът се кондензира и 
деградира

●клетката се фрагментира – “мехурчета” 
върху клетъчната мембрана = 
апоптотични телца

● те се фагоцитират от близкостоящи 
макрофаги

● около тях не възниква възпаление



АПОПТОЗА
протича на ниво клетка, рядко на ниво тъкан 

Първо загива ядрото; впоследствие умират 
цитоплазмените органели.

кондензация 
(свиване, сбръчкване)

фрагментацияздрава клетка

съхранени 
митохондрии

ядрени промени

апоптотични 
телца



Апоптоза – “чиста смърт”
Разпознаване от фагоцити – сигнали “изяж ме” - 
екстернализация на фосфатидилсерин 

решение за
самоубийство самоубийство

поглъщане от съседни клетки

разгражданездрава
клетка

клетка, 
решила да умре

мъртва
клетка

 здрава 
клетка 

решава да 
се самоубие

мъртва 
клетка 

фагоцитоза



НЕКРОЗА АПОПТОЗА

патологичен процес физиологичен процес

засяга тъкани, органи и по-обширни 
части от организма; трудно се 

ограничава на ниво клетка

протича на ниво клетка, 
рядко на ниво тъкан

започва извънклетъчно, под 
въздействието на неблагоприятни 

фактори

започва вътреклетъчно, под 
въздействие на условията, 

програмирани в ДНК

първо загиват цитоплазмените 
органели, ядрото  умира последно

първо умира ядрото; впоследствие и 
цитоплазмените органели

загиват нужни за организма 
функционални клетки, тъкани и органи 

загиват ненужни за организма 
клетки и тъкани

вътрешните адаптационни и 
регулаторни механизми на организма 

се стремят да ограничат и да спрат 
процеса

вътрешните адаптационни и 
регулаторни механизми на организма 

не се опитват да ограничат или да спрат 
процеса

организмът се стреми да възстанови 
загубените клетки, тъкани и органи

организмът не се стреми да възстанови 
загубените клетки и тъкани



• Организмът е тоталитарна система без право на 
демокрация!

• Апоптозата е механизъм на противодействие 
срещу “клетъчния бунт”.

• Безжалостна евгеника – строга заповед до 
несъвършените клетки да се самоубият (синапси, 
овогенеза).

• Апоптозата е децентрализиран механизъм – без 
централно планиране или съд, който да реши коя 
клетка ще живее и коя ще умре.

• Действа самосъзнанието на всяка отделна клетка!



Защо клетките се 
самоубиват? 

По две основни причини:
●Програмираната 
клетъчна смърт е 
жизнено важна за 
нормалното развитие.
●Програмираната 
клетъчна смърт 
разрушава клетки, които 
заплашват целостта и 
нормалното развитие на 
организма.



1. Програмираната клетъчна смърт е жизнено 
важна за нормалното развитие така, както и 
митозата 

Апоптоза при физиологични условия

• резорбция на опашката на поповата лъжичка при 
метаморфозата във възрастна жаба

• формиране на пръстите на ръцете и краката на 
плода след отстраняване на тъканта между тях



• овогенеза

• отпадане на маточната лигавица при менструация

• обратно развитие на млечните жлези след периода 
на кърмене

• обратно развитие на яйчниковите фоликули  след 
менопаузата

• отстраняване на неправилно функциониращите 
неврони при формирането на синапсите между тях

• регулиране на нормалната клетъчна численост

• отстраняване от имунната система на Т- и В-
лимфоцити с неправилно структурирани антигенни 
рецептори

• обратно развитие на тимуса след пубертета



2. Програмираната клетъчна смърт 
разрушава клетки, които заплашват целостта 
и нормалното развитие на организма

Потенциално опасни клетки:

• клетки, заразени с вируси – Тс ги  унищожават чрез апоптоза

• клетки с увредена ДНК – 
◦ клетки с дефектна ДНК (мутации) - нарушават нормалното 

ембрионално развитие и причиняват раждане на дете с дефект,  
◦ могат да се превърнат в туморни

• туморни клетки – терапия с радиация и химиолечение - 
предизвикване на апоптоза в туморните клетки

• клетки на имунната система – след заглъхването на имунния 
отговор, ефекторните клетки се отстраняват 

◦ Тс предизвикват апоптоза помежду си, дори и сами на себе си
◦ Дефект в апоптозния апарат води до автоимунни заболявания



Кога клетките се 
самоубиват? 
Когато:

●Oтслабнат позитивните 
сигнали, осигуряващи 
непрекъснато им  преживяване

●Се засилят негативните 
сигнали



1. Отслабване на позитивните сигнали 

Такива са някои растежни фактори – 

• епидермален растежен фактор 

• тромбоцитен растежен фактор

• IL-2 (митоза на лимфоцитите)

Клетките спират да се делят и решават да се 
самоубият при:

• отделяне на по-малки количества позитивни 
сигнали 

• дефект в рецепторите, които ги разпознават



2. Засилване на негативните сигнали

Фактори, които инхибират клетъчното делене и 
развитие:

• повишено ниво на оксиданти в клетката

• увреждане на ДНК под действие на оксиданти или на 
УВ-лъчи, Rö-лъчи, химиотерапевтици

• “активатори на смъртта” - молекули, които се свързват 
със специфични рецептори върху клетъчната 
повърхност и така активират програмата за включване 
на апоптозата 

◦ TNF – белтък, който предизвиква смърт на туморни 
клетки и се свързва със съответния рецептор TNFR

◦ Fas ligand (FasL) – молекула, която се свързва с 
клетъчен рецептор, наречен Fas



Как клетките се 
самоубиват? 
Механизъм на апоптозата

Клетката може да се самоубие 
чрез апоптоза по 2 различни 
начина:

●Под действие на външни 
активиращи сигнали, които се 
разпознават от рецептори 
(“рецептори на смъртта”) по 
клетъчната повърхност.

●Под действие на сигнали, 
възникнали в самата клетка.



C. еlegans – еволюционна 
консервативност на гените и 
механизмите на апоптоза

Основен “екзекутор”  на 
апоптозата и по двата пътя са 
ензимите каспази.

caspase = cysteine-containing 
      aspartate-specific 

    protease  

протеази, режещи белтъците 
на мястото на аспартатните 
остатъци 



1. Апоптоза, активирана от външни сигнали

Външен апоптозен път – задейства се от рецепторите 
на смъртта върху клетъчната мембрана.

• рецептори Fas и TNFR
• свързването с активатори на клетъчната смърт като 

FasL и TNF провежда сигнал в цитоплазмата
• активира се каспаза-8 = инициаторна каспаза
• тя инициира каскадна активация на други каспази = 

екзекуторни каспази, водещи до клетъчна смърт



Външен апоптозен 
път
(рецепторен)

1. каскадна 
активация на 
екзекуторни 
каспази 

2.  протеолиза на 
структурни 
цитоплазмени 
белтъци

3. деградация на 
хроматина

4. клетъчна смърт

TNFR

каспаза-8

Fas

FasL

TNF



2. Апоптоза, активирана от вътрешни сигнали

Вътрешен апоптозен път – задейства се на нивото на 
митохондриите в резултат на вътрешни увреди (напр. 
ДНК-увреждане)

• белтък bcl-2 – премества се от цитозола върху 
външните мембрани на митохондриите и променя 
пропускливостта им

• цитохром С – се излива в цитозола и активира 
каспаза-9

• казпаза-9 - инициаторна каспаза - активира 
екзекуторните каспази



Вътрешен апоптозен 
път 
(митохондриален)

1. каскадна активация 
на екзекуторни 
каспази 

2. протеолиза на 
структурни 
цитоплазмени 
белтъци

3. деградация на 
хроматина

4. клетъчна смърт

каспаза-9

bcl-2

цитохром С

митохондрии

външна увреда
в ДНК



Генетичен контрол на 
апоптозата

Индукция на апоптозата  - при ДНК-увреда:
● туморно-супресорният ген р53 се активира
● предизвиква спиране на клетъчния цикъл в G1-фаза
● осигурява време на клетката да поправи увреждането
● Ако репарацията е невъзможна, р53 индуцира 

апоптоза.

Инхибиция на апоптозата
● Антиапоптотичните гени от семейство bcl-2 инхибират 

програмираната клетъчна смърт
● Белтък bcl-2 - действа като антиоксидант и елиминира 

свободните радикали, които увреждат ДНК



Апоптоза при 
патологични 
условия

• Потисната 
апоптоза - тумори 
и автоимунни 
заболявания

• Активирана 
апоптоза - СПИН, 
болести на 
Алцхаймер и 
Паркинсон

WS patient age 15 yrs WS patient age 48 yrs



Christian de Duve
Нобелова награда, 1974
за откритието на 
лизозомите



Програмирана клетъчна смърт тип ІІ
каспаза-независима апоптоза = 

автофагия

• Подпомага възстановяването на изхабени части от 
клетката 

• Инвазивна стратегия на някои патогени 

• Лекарствено-индуцирана (цитостатици, етанол)

• Невродегенеративни болести – Huntington, Parkinson, 
Alzheimer; диабет тип 2

• Мутации в гените за автофагия



Всяка минута 1 човек в света умира от 
рак. 

Всеки ден 21 000 умират от рак.
 Всеки ден 35 000 се диагностицират като 

раково болни.
Смъртността от рак е на второ място след 

остри сърдечно-съдови заболявания и смърт 
при транспортни злопоуки.

Смъртността от рак в България е 16% от общата 
смъртност.

255 000 регистрирани онкоболни (28%).



  Новорегистрираните случаи на рак са в: 
 I стадий – 15,5%; 
 II стадий – 21,2 % 

- III стадий – 41,5%. 
  Най-чести са карциномите на бял дроб, млечна 

жлеза и дебело черво.
В България 18-20 хил. души умират всяка година.

Раковите заболявания се дължат на: : 
35% - нерационално хранене

30% - тютюнопушене
35% - други причини (вируси, хормони, радиация, 

химически канцерогени).  





Злокачествен тумор
(аденокарцином)

ТУМОР (новообразувание, неоплазма) - образувание от 
анормални (атипични) клетки с прекомерен растеж

доброкачествени (бенигнени)
злокачествени (малигнени, рак)

Доброкачествен тумор
(аденом)



• Автономност (неконтролирано 
размножаване
• Адаптивност (пластичност)
• Атипизъм (имунологичен, биохимичен, 

генетичен, др.)
• Агресивност (инвазия и метастазиране)

Характеристики на злокачествените 
туморни клетки:



ТУМОРОГЕНЕЗАТА Е 
МНОГОСТЪПАЛЕН, 

МНОГОЕТАПЕН 
ПРОЦЕС!

ЕДИНИЧНА МУТАЦИЯ В ЕДНА КЛЕТКА 
НЕ МОЖЕ ДА 

ДОВЕДЕ ДО ВЪЗНИКВАНЕ НА ТУМОР !



Доброкачествен Tu Преминаване през
базалната мембрана 

Инвазиране в капилярите

Адхезия към капил.
стена в ч. дроб Екстравазация Пролиферация и формиране 

на метастази в ч.дроб

По-малко от 1 на 1 000 
клетки преживява в 
кръвообращението 

и метастазира.

капиляри



1.1. Вирусни онкогени (v-onc) 

интегрират се в гостоприемниковата ДНК 
или чрез ензима обратна 

транскриптаза синтезират копие на 
своята РНК върху гостоприемниковата 

ДНК

активират клетъчната пролиферация 
папиломни вирус (рак на маточната шийка)
вирус на Еpstein-Barr (рак на назофаринкса)

1. ОНКОГЕНИ



• 1.2. Клетъчни онкогени (c-onc) 

 разтворими растежни фактори

 повърхностни клетъчни рецептори 

 вътреклетъчни сигнални молекули

 ДНК-свързващи ядрени белтъци (вкл. 
транскрипционни фактори) 



Ген р-53 - ген-пазител на генома
• ген р53 се активира при наличие на ДНК-увреда или недостиг 

на кислород (хипоксия)
• предизвиква спиране на клетъчния цикъл в G1-фаза. 
осигурява се време на клетката да поправи увреждането. Ако 

репарацията е невъзможна, р53 индуцира апоптоза
• при мутация в р53 
увредените клетки не спират в G1, а продължават да се делят, 

което води до натрупване и на онкогенни мутации
• най-трудно лечимите тумори са с мутирал р53
• тумори, които вече са устойчиви на химио- и лъчелечение, са 

придобили мутация в р53
• химио- и лъчелечението предизвикват апоптоза.

последна линия на отбрана срещу рака!

2. ТУМОРНО-СУПРЕСОРНИ ГЕНИ



 Белтък р53 - ДНК-свързващ протеин, транс-
крипционен фактор; стимулира транскрипцията 
на гени, кодиращи белтъци, които спират 
клетъчното делене; регулира експресията на 
някои от рецепторите на смъртта при апоптозата.

• мутация или загуба на р53 е най-често 
срещаното явление в туморните клетки 

- 55%  от всички тумори
- 20-25% от рака на млечната жлеза
- 90% от дребноклетъчните карциноми на белия 

дроб 
• при мутация на р53 се увреждат много различни 

апоптотични механизми. Нарушената апоптоза 
благоприятства възникването на почти всички 
тумори. 



Рак възниква само, ако се натрупат над 6 
специфични мутации в дадена клетка.  

 Мутациите в онкогените и в ТСГ са директно свързани с 
контрола на клетъчния цикъл, който се променя при 
туморите. 

 В резултат възникват клонове клетки, които са вече обект 
на бъдещи мутации. 

 Тези мутации нямат отношение към клетъчното делене или 
смърт, а са  свързани с гени – мутаторни гени, които 
осигуряват контрол върху целостта на генетичната 
информация. 

 Мутациите в тях водят до неефективна репликация или 
репарация на увредената ДНК. 

3. АПОПТОТИЧНИ ГЕНИ
4. МУТАТОРНИ ГЕНИ



1. Нестабилен кариотип.
2. Многолекарствена резистентност.

3. Висока активност на теломеразата.
4. Отпадане на ген-регулатор. 

5. Нарушена регулация на клетъчния цикъл. 
6. Хетерогенност на клетъчната популация.

7. Отслабена експресия на МНС клас І 
молекули.

Особености на туморните клетки



Химични,
физични,

биологични
фактори

Мутации в генома на
соматичните клетки

Генетични
фактори

1.Активация на
протоонкогени

   2.Инактивация на 
туморно-

супресорни гени

3.Инхибиция 
на гените за 

апоптоза

 Експресия на променени белтъци
Отпадане на регулаторни белтъци

4.Мутации  в мутаторните гени

ЗЛОКАЧЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

клонална   експанзия

ТУМОРНА ПАТОГЕНЕЗАТУМОРНА ПАТОГЕНЕЗА
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