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Въведение 

Клетъчното делене - нормална форма на 
възпроизвеждане на клетките. 
Наблюдава се по време на: 
Ембриогенеза 
Регенеративни и възстановителни процеси 
Хиперплазия 
Хормонална стимулация 

 
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ СА 
КОНТРОЛИРАНИ И КООРДИНИРАНИ! 



ТУМОР 
Произлиза от гръцката дума karkinoma, което в 

буквален превод означава рак; 
ТУМОР –неограничено, нерегулирано и 

неконтролирано клетъчно делене и растеж; 
Липсва клетъчна диференциация; 
Може да възникне във всички тъкани на 

човешкия организъм; 
ОНКОЛОГИЯ - клон в медицината, занимаваш 

се с причините, диагнозата, лечението и 
превенцията на туморни (онкологични) 
заболявания. 
 
 



Класификация и номенклатура  
Бенигнени  vs. Малигнени тумори (рак) 

Бенигнени Малигнени 

Растат бавно  Растат бързо  

Обградени са с ясно изразена 

капсула  

Нямат капсула  

Не инвазират околните тъкани Силно инвазивни 

Ясно диференцирани Слабо диференцирани 

Нисък митотичен индекс  Висок митотичен индекс  

Остават локализирани в 

мястото от където произлизат 

Разпространяват се в 

останалите части на тялото 

(метастазират)  

Митотичен индекс= степен на клетъчен растеж и делене 



Класификация и номенклатура 
Бенигнени  vs. Малигнени тумори (рак) 

Липса на околотуморна капсула. 
Висока степен на клетъчна пролиферация, съпроводена с 
инвазия в съседните тъкани и органи. 

Наличие на капсула около туморната формация. 
Ниска степен на клетъчна пролиферация. 



 Бенигнени  тумори (-ома) 
Аденом (“адено”- означава жлезист) 

Фибром 

Липом (“липо”- означава мазнина) 

 Малигнени тумори:  

Карциноми (епителен произход)  

• Аденокарцином 

Саркоми (съединително тъканен произход) 
• Фибросарком (“сар”- означава месест) 

• Липосарком 

Левкемии (бели кръвни клетки) и лимфоми (лимфна 
тъкан) 

Класификация и номенклатура  



Честота на онкологичните заболявания  
Процент на ново диагностицирани случай  Смърт причинена от онкологични заболявания 

Статистиката е направена за двата пола и включва  всички онкологични заболявания, регистрирани 

във всички възрастови групи в световен мащаб за 2018 година. 



Туморни характеристики  

 

Неконтролируемо клетъчно делене  

 

Малигнен 

 тумор  

Синтезиране на вещества стимулиращи клетъчния  

растеж  

Липса на чувствителност към вещества 

инхибиращи клетъчния растеж 

Липса на апоптоза  

Стимулиране на неоангиогенеза (образуване 

на нови кръвоносни съдове)  

Тъканна инвазия и метастази  



Клетъчно делене при нормални и туморни клетки  

Нормални клетки                                                                                       Туморни клетки 
 

ДНК се реплицира 

правилно;  

Преминаването през 

отделните фази на 

клетъчния цикъл се 

регулира от различни 

фактори като циклини 

и циклин - зависими 

кинази;  

Нормалните клетки 

комуникират една с 

друга, което води до 

регулиране на 

числеността им. 

 

 

 

По време на 

репликацията на ДНК 

се натрупват и 

запазват генни 

мутации;  

Преминаването през 

отделните фази на 

клетъчния цикъл става 

неконтролируемо;  

Туморните клетки не 

комуникират една с 

друга, което води до 

тяхното прекомерно 

натрупване и 

формиране на тумор. 

При нормалните клетки, 

клетъчното делене може да 

спре.  

Клетки с повредена 

ДНК  

Натрупване на туморна маса в следствие на неконтролируемо 

клетъчно делене. 



1858 – Rudolf  Virchow предлага, че "omnis cellula e cellula” или всички клетки произлизат 
от клетки; 
Всички клетки в туморната формация произлизат от една първоначална клетка; 
Туморните клетки в местата на метастази наподобяват тези от първичния тумор. 

Туморната формация произлиза от една-единствена клетка 

Rudolf  Virchow 

Кръвоносни съдове   

Базална мембрана 

Метастаза 



Етапи в развитието на колоректален карцином 

Субмукоза 

Гладка мускулатура 

 

Нормална тъкан      Дисплазия        Carcinoma in situ        Карцином 
Механизми на 
туморната инвазия и 
разпространение: 
Бързо клетъчно делене 
Механичен натиск 
Освобождаване на 

литични ензими 
Намаляване на 

междуклетъчните 
контакти 
ПОВИШЕНА клетъчна 

подвижност 



Туморните клетки се характеризират с множество хромозомни аномалии в 
техния кариотип 

Кариотип на нормална човешка клетка                           Кариотип на туморна клетка 

Хромозоми с променени региони 



Мутации в генома на соматичните клетки могат да доведат до злокачествена 
трансформация 

Нормална клетка 

Първа мутация  

Втора мутация  

Трета мутация  

Четвърта мутация  

Малигнена клетка 



Мутации в гени свързани с появата и развитието на онкологични 
заболявания. Прото-онкогени и онкогени.  

ДД ДНК Прото-онкоген 

Мутация 

ДД ДНК Онкоген 

Мутация 

ЗАСИЛЕНО КЛЕТЪЧНО ДЕЛЕНЕ 

Протоонкоген - нормален клетъчен ген, 

който контролира пролиферацията. При 

мутация се превръща в онкоген; 

Онкогени - мутирали гени, които се 

свръхактивират и трансформират 

нормалната клетка в туморна. Нормалният 

им, не мутирал аналог се нарича 

протоонкоген. 

Примери: 

• Вирусни онкогени (ДНК и РНК вируси) 

• Клетъчни онкогени (растежни фактори; 

клетъчни рецептори; сигнални молекули; 

ДНК-свързващи белтъци; протеини, 

регулиращи клетъчния цикъл) 



Мутации в гени свързани с появата и развитието на онкологични 
заболявания. Туморно-супресорни гени.  

Нормален туморно-супресорен ген  Мутирал туморно-супресорен ген 

Неконтролируемо клетъчно делене 

 

 

Нормален протеин, 

контролиращ 

клетъчния растеж и 

деление  

Мутирал 

(нефункционален) 

протеин  

Контролирано клетъчно делене  

Инхибират неконтролираната 

клетъчна пролиферация; 

Мутациите в туморни клетки 

потискат функцията им; 

При инактивиране се загубва 

контрола в клетъчния цикъл и 

клетката се дели 

неконтролирано; 

Представляват най-често 

протеини, поддържащи 

целостта на генома (поправка 

на ДНК). 



Фактори свързани с повишаването или понижаването на риска за развитие 
на онкологични заболявания 

Физични  

Химични  

Биологични (вируси, бактерии, нематоди)  

Генетични фактори (мутации) 

Фактори свързани с околната среда: 

      • тютюнопушене 

      • йонизираща и УВ-радиация 

      • консумация на алкохол 

      • сексуално поведение 

      • хранителен режим 

      • затлъстяване 

      • електромагнитни полета?  

Хормони  

Повишават                                                            Намаляват 

Физическа активност  

Правилна диета  



Отглеждане на туморни клетки в лабораторни условия. HeLa клетките - 
първата безсмъртна туморна клетъчна линия 

Получени от цервикална биопсия на Henrietta Lacks;  

Учените установяват, че клетките на Henrietta се 

размножават бързо и непрекъснато; 

За по-малко от две години, пробите на Henrietta се 

разпространили по целия свят, като това е допринесло за 

ранното изследване на рака;  

Клетките са наречени HeLa по първите срички от името 

на Henrietta Lacks. 



HeLa клетките и техният принос в развитието на медицината 

 На 10.4.1941 

Henrietta Pleasant 

се омъжва за 

David Lacks  

 От Henrietta е взета 

тъканна биопсия, от 

която в последствие 

George Gey създава 

HeLa клетките 

Учените 

използват HeLa 

клетките за 

създаването на 

полио ваксина 

Учените 

използват HeLa 

за изследвания на 

Salmonella в 

човешки клетки 

Чрез HeLa клетки, 

немски вирусолози 

доказват, че 

човешкият папилома 

вирус причинява рак 

Учените разбират 

механизма на 

проникване на HIV 

чрез използването 

на HeLa клетки 

HeLa клетките са 

използвани за 

проучвания на 

туберкулозата 

 Роднините на Henrietta 

Lacks "позволяват" на 

учени от цял свят да 

използват данните от 

секвенирането на 

генома на HeLa 

клетките  



Туморни маркери. Характеристики 

Идеалният туморен маркер 

трябва да:  

• се продуцира от туморните 

клетки;  

• не трябва да присъства при 

нормални или 

доброкачествени състояния;  

• се секретира и детектира в 

телесни течности;  

• може да се използва за 

скрининг и диагностика на 

злокачествени при 

асимптоматични пациенти.  

 

Скрийнинг  

 

 

Туморна  

клетка  
Протеин 

Телесни течности 
Клинични  

приложения  

Кръв 

  

Жлъчка  

Панкреатичен  

сок  

Урина 

Цистна  

течност 

Диагноза  

Стадиране  

Операбилност  

Прогноза  

Отговор към 

 лечение  

Мониторинг 

Приложение на туморните 

маркери при рак на панкреаса  



Висока специфичност  

Висока чувствителеност  

Повишаването на нивата им трябва 

да предхождат процеса на 

карциногенеза  

Приложения:  

• Диагноза  

• Прогноза  

• Туморна локализация  

• Мониторинг на заболяването  

Туморни маркери. Критерии за диагностичен маркер  



Класификация на туморните маркери 

Рутинно използвани 

туморните маркери  

Рак на гърда 

Рак на черен дроб 

Рак на панкреас 

Рак на яйчници 

Рак на бял дроб 

Рак на стомах 

Рак на дебело черво 

Рак на простата 

Рак на тестисите 

Ензими 

Хормони 

Протеини 

Онкофетални антигени 

Гени (ДНК) 

Транскрипти (РНК) 

Въглехидратни антигени 

КГА 

Рецептори 

 



Подходи при лечението на онкологични заболявания 

Лъчелечение – прилагат се радио лъчи, целящи унищожаването на 

раковите клетки.  

  

Оперативно премахване на туморната тъкан.  

Химиотерапевтично лечение - използват се различни 

лекарства, убиващи активно делящите се клетки. 

Прицелна терапия  - вид терапия, която използва лекарства или 

други вещества (антитела), имащи специфично действие, основно 

върху туморни клетки. 

Имунотерапия - вид терапия при която се използват имунни клетки 

(NK клетки, T- и В-лимфоцити) " програмирани" да елиминират 

туморни клетки. 

Лекарства за намаляване на болката и страничните ефекти 

от горепосочените терапии. 



Онкологичните заболявания вече не са смъртна присъда 

По-висок ръст на 

онкологични 

заболявания, но и по-

добра 

преживяемост. 

Причини:  

Ранна диагностика 

Напредък в 

развитието на 

фармакогенетиката, 

молекулярната и 

персонализирана 

медицина.  

5 годишна преживяемост 

(САЩ)  

Показана е статистика за 

1970-1977г и за 2007-2013г  



Как да намалим риска от появата на онкологично заболяване? 

Три oсновни стъпки, които трябва да спазваме за 

оптимално здраве и превенция на онкологични 

заболявания 

Рационално хранене  

 

 Спорт  

Намаляване нивото на 

стрес 




