
“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн

БИОЛОГИЯ НА ТУМОРИТЕ



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

с прекомерен растеж

• доброкачествени (бенигнени)

• злокачествени (малигнени, рак)

Доброкачествен тумор
(аденом)

Злокачествен тумор
(аденокарцином)



• Автономност (неконтролирано 
размножаване

• Адаптивност (пластичност)

• Атипизъм (имунологичен, биохимичен, 
генетичен, др.)

• Агресивност (инвазия и метастазиране)

Характеристики на злокачествените 
туморни клетки:



 Ракът в повечето случаи е генетично 
заболяване, което не винаги се унаследява.

 Дължи се на ненаследствена мутация в 
соматичните клетки. 

 Въздействие на канцерогенните фактори: 
нелетално, необратимо, кумулативно!

 Честотата на рака се удвоява с всяко 
следващо десетилетие от човешкия живот – 
болест на старостта. 

 Една нормална клетка може да се 
трансформира в злокачествена, ако в нея 
възникнат поне 6 специфични мутации.



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



Ракът възниква поради комбинацията от
2 мутационни механизма:

  мутации, които засилват 
клетъчната пролиферация и така 

създават клетки, уязвими за следващи 
мутации;

  мутации, които засягат 
стабилността на целия геном и така 
увеличават цялостната мутационна 

честота.



При злокачествените тумори най-често 
възникват мутации в 4 основни групи гени:

1. Активация на онкогени  - - мутирали 
гени, които се свръхактивират и 
трансформират нормалната клетка в 
туморна. Нормалният им, немутирал 
аналог, се нарича протоонкоген.

• Протоонкоген - нормален клетъчен 
ген, който контролира пролиферацията 
и при мутация се превръща в онкоген. 



1. ОНКОГЕНИ
1.1. Вирусни онкогени (v-onc) 

ДНК-вируси :

 интегрират се в гостоприемниковата 
ДНК

 активират клетъчната пролиферация 
папиломни вирус (рак на маточната шийка)

вирус на Еpstein-Barr (рак на назофаринкса)



РНК-вируси (ретровируси):
 чрез ензима обратна транскриптаза 

синтезират копие на своята РНК 
върху гостоприемниковата ДНК

 не убиват прицелната клетка 
   (с изключение на HIV)

Т-клетъчна левкемия 
Сарком на Kaposhi 



1.2. Клетъчни онкогени (c-onc) 

Кодират 5 големи категории молекули: 

 разтворими растежни фактори
 повърхностни клетъчни рецептори 
 вътреклетъчни сигнални молекули
 ДНК-свързващи ядрени белтъци (вкл. 

транскрипционни фактори) 
 компоненти на циклини, cdk и cdk-

инхибитори



2. Инактивация на туморно-
супресорни гени

• Инхибират неконтролираната клетъчна 
пролиферация. 

• Мутациите при рак потискат функцията им. 

Хипотеза на двата удара 

(two-hit hypothesis) 

- необходими са две последователни мутации в ТСГ 

- първият “удар избива” (инактивира) едното копие на 
ТСГ

- вторият удар премахва неговия хомолог

- така клетката загубва и двете копия на ТСГ

- отключва се туморен растеж



Ретинобластомен 
ген (Rb) 

Ретинобластомният 
протеин (pRb) 

контролира клет. 
пролиферация. 

При инактивиране 
се загубва 
контрола в 

клетъчния цикъл 
и клетката се 

дели 
неконтролирано.



Ген р-53 - ген-пазител на геномаГен 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!



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. 



Фамилни тумори - мутации в ТСГ 
при:

  ретинобластом 
 рак на млечната жлеза в млада 

възраст – BCRA1,2
 фамилен рак на дебелото черво на 

базата на полипоза 
  фамилен меланом и др. 



3. Гени, контролиращи апоптозата 
активация на антиапоптотични гени 
инхибиция на  проапоптотични гени  

4. Мутаторни гени -  поддържат 
целостта на генома и точността на 
предаване на наследствената 
информация (spell-checker  genes). 
Загуба на двата алела увеличава 
склонността на клетката към мутации.



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. 



Многостъпална туморогенеза 



Особености на туморните клетки

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.



• Теломераза – ензим, изграден от РНК 
и белтък – сходен с обратната 
транскриптаза

• Ген за теломераза - в хромозома 14

• Генът се изключва в почти всички 
тъкани (без репродуктивната) още през 
ембрионалния период.

• Генът се реактивира в туморните 
клетки – високата теломеразна 
активност – туморен маркер.



Gene expression profiling 
Molecular signatures

• Профил на генна експресия – едновременно 
проучване експресията на хиляди гени

• DNA microarray (микрочипове)

• Serial analysis of gene expression (SAGE)



• Молекулни сигнатури - molecular signature – 
уникален профил на генна експресия в дадена 
клетка или тъкан, който определя биологичното 
поведение на тумора. Съдържа уникални групи от 
гени и белтъци с различно ниво на експресия.

• Туморните клетки, произлезли от същата тъкан, 
имат много общи молекулни характеристики.



 Метаболизъм на раковите клетки
Раковите клетки частично разграждат глюкозата. 

Резултат – само 2 мол. АТФ от 1 мол. глюкоза вместо 36 при 
нормалните клетки. 

Нуждаят се от повече молекули глюкоза! 

 Аеробна 
гликолиза – 
глюкозата се 
превръща в лактат 
в присъствие на 
кислород 



 Метаболизъм на раковите клетки
'Warburg effect' -  ненормално използване на гликолизата 
като единствен източник аза АТФ дори в присъствие на 

кислород 

Otto Warburg, Нобелова награда,  1931Otto Warburg, Нобелова награда,  1931

Злокачествените клетки имат 200 пъти по-
активна гликолиза дори при високо кислородно 
съдържание в тъканите.

Предимства на метаболитните промени:
- продуктите на гликолизата се използват от раковите клетки за 
производство на вещества, които стимулират растежа им. 
- избягва се разпознаването от имунните клетки. 



Предимства на метаболитните промени:
- активират се онкогени.  
- намалява кислородът в туморната зона (хипоксия). 
- клетките, които използват само гликолиза, оцеляват и без 
кислород! 
- увеличава се производството на съдов ендотелен фактор 
(VEGF). 
- неоангиогенеза 
- предизвиква се загуба на p53, което отключва Warburg 
effect и клеките стават “зависими” от гликолиза.
and cells becoming "addicted" to glycolysis.



Positron emission tomography (PET) -  PET образна диагностика
Лекарства, които блокират гликолизата



ТУМОРНА ПАТОГЕНЕЗАТУМОРНА ПАТОГЕНЕЗА
Химични,
физични,

биологични
фактори

Мутации в генома на
соматичните клетки

Генетични
фактори

Активация на
протоонкогени

   Инактивация на 
туморно-

супресорни гени

Инхибиране 
гените на 

апоптозата

 Експресия на променени белтъци
Отпадане на регулаторни белтъци

Мутации  в мутаторните гени

ЗЛОКАЧЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

клонална   експанзия
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