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Тумори – определение: 

 Нецелесъобразна патологична хипербиоза = 
зараждане (възникване), размножаване и 
натрупване на непотребни и неполезни клетки 
и тъкани в организма. 

 Често тези непотребни клетки увреждат 
околните тъкани и могат не само да засегнат 
(туморни болести), но и да унищожат 
породилия ги организъм 

 Възниква дисбиоза – туморна хипербиоза и 
хипобиоза на жизненоважни клетки и 
структури 
 



Класификация на туморите: 

Доброкачествени 
бенигнени 

Злокачествени  
малигнени 

Бавен, експанзивен растеж Бърз растеж, често инвазивен 

Не метастазират в други тъкани Метастазират в други тъкани  

Диференцирани клетки Недиференцирани клетки 

Органоиден атипизъм Клетъчно-тъканен атипизъм 

Единични митози Повече и атипични митози 

Слабо кръвоснабдени Добре кръвоснабдени 

Капсулирани  Некапсулирани  



Метаболизъм на туморната клетка 



 Автономно размножаване (независимо от 
регулаторните механизми на организма) 

 Висока адаптивност 

 Атипизъм (биологичен, физико-химичен, имунен, 
функционален, структурен) 

 Агресивност  

  навлизане в съседни тъкани инвазия, инфилтрация 

  заселване в отдалечени органи ( метастазиране) 

 

Характеристики на туморната клетка 



Етиология на туморите  

 Туморите са полиетиологичен патологичен 
процес, който се предизвиква от разнообразни 
фактори (канцерогени).  

 Туморните заболявания се дължат на 
взаимодействието между канцерогените и 
вътрешната среда на организма.  

 Възможно е унаследяване на генетично 
предразположение за развитие на тумори. 

 



Видове канцерогени  

Химични 
продукти 

Физични 
фактори 

Биологични 
РНК  и ДНК 

вируси  

Клетъчен 
геном 

Нелетално  
Необратимо – кумулативно 

Унаследимо  



Химични канцерогени - екзогенни 

Сулфо и хлоро 
съединения 

Нитрозамини и  
нитрозурея 

Ароматни амини 

Азобагрила  

Поли и хетероциклични въглеводороди 

Алкилиращи агенти 

Ацетилиращи агенти 

Антрациклични  
антибиотици 

Фунгусни  
метаболити 

Електрофилни участъци 
(електронно-дефицитни) 

молекулни зони 

Аддукционна 
мутагенеза 

Химическа канцерогенеза 

Изискващи  
метаболитна 

 активация 

Директно  
 активни  



 Хормони – полови, тропни; производни на 
триптофан, жлъчни киселини и др. 

Химични канцерогени - ендогенни 

Хормони  

Перманентна 
активация/инактивация 

на регулаторни гени 

Транспозиция на 
генетичен материал в 

генома 

Сенсибилизация на клетките към 
други канцерогени 

Хормонална коканцерогенеза 



Физични  канцерогени - радиационни 

Ултравиолетови  и йонизиращи (α,  ,γ) 
лъчи 

Димеризация (тимин) 
Активни радикали 

Делеционна  
мутагенеза 

Радиационна канцерогенеза 

Характер 
на лъчите 

Проникваща 
способност 

Времетраене  

Доза  



 Бързотрансформиращи – RSV 

 Бавнотрансформиращи  

 HTLV-1 (по-тясно профилирани) 

 HIV-1 и HIV-2 (с по-широк спектър на действие) 

 

Биологични  канцерогени 

РНК – вируси – ретровируси 



Механизъм на действие на РНК-вирусите 

RSV HTLV-1 

LTR gag pol env V-onc LTR 

LTR gag pol env tax LTR 

РНК - вируси 

ДНК - вируси 

 

Инсерционна мутагенеза  
монтиране и транспозиция 

Инфектирана, но жива клетка 
 

Вграждане  
на активен  

вирусен  
онкоген  
в генома  

на клетката Монтиране на 
части от  

вирусния 
в клетъчния 

геном 

Директна  
трансформация 

Активация на вирусни  
репликативни гени;  

промитогенна 
клетъчна сензитивност 

Поликлонална клетъчна 
Пролиферация с карциногенна  

сензитивност 

Нова мутация 

Индиректна  
трансформация 



 Папова вируси 
 Папилома вируси – подтипове 16,18 и 31 -  
 Карцином на шийката на матката 

 Epstein-Barr Virus (EBV) 
 Лимфом на Burkitt, B – клетъчен лимфом, някои 

Ходжкинови лимфоми и назофарингеалния 
карцином 

 CMV 

 Херпес вирус – тип 2 

 HPV-B 
 Първичен чернодробен карцином 

 

Биологични  канцерогени 

ДНК – вируси 



Механизъм на действие на ДНК-вирусите 

ДНК - онковирус 

Инфектирани клетки 

Непълно 
реплициране 

Пълно 
реплициране 

 Клетъчна  
смърт   

Възпаление  

Активиране на  
ранни вирус 

реплициращи гени 

Нови 
мутации 

Допълнителни 
канцерогени 

КАНЦЕРОГЕНЕЗА 



Доминиращи механизми на мутагенеза 

Мутации  

Аддукти  Руптури 
Делеции  

Конформационни 
димери 

Инсерции  

Химични 
съединения 

Радиация Вируси UV лъчи 



Генетични фактори  

Значението им се определя от: 

 Създадените инбредни карциногенни и 
тумoроустойчиви животни 

 Доказаната връзка на някои хромозомни аберации 
с възникването на определени неоплазми 
(Филаделфийска хромозома 9/22 →ХМЛ, 8/14 – 
Burkitt, 14/18 – B-кл. лимфом) 

 Наблюдаваните фамилни тумори: 
 ретинобластом,  
 множествена полипоза на колона, 
 неврофиброматоза 
 хeroderma pigmentosum 

 



 Придобити пренеопластични нарушения с гибел 
на клетки и вторична активация на репликативни 
процеси 

 Персистираща, регенеративна, клетъчна 
репликация:  

 хронични незаздравяващи рани 

 фистули 

 чернодробна цироза 

 

Генетични фактори  



 Хипер- и метаплазии – бронхиална метаплазия 
при дългогодишни пушачи 

 

 Левкоплакия – уста, полови органи 

 

 Риск от малигнена трансформация на бенигнен 
тумор 

 

Генетични фактори  



 Сложен многостъпален процес на трансформация 
на нормалната клетка в туморна. 

 Протича най-често бавно (месеци, години), но има 
скокови трансформации 

 Условия “sine qua non” са: 

 Въздействието на канцерогенния фактор да не 
убива клетките 

 Клетките да не са загубили растежния си потенциал 

 

Патогенеза на туморите 



 Туморите са моноклонални – произхождат от една 
изходна променена клетка, която се превръща в 
предракова и започва непрекъснато и 
неконтролирано размножаване 

 Предраковите клетки не могат да трансформират в 
ракови съседните клетки, но имат автономно 
развитие и паразитно-токсично поведение с 
инвазивност в съседните клетки и разпространение 
в организма – метастазиране. 

 

Патогенеза на туморите 



 Инициация – формиране на 

пренеопластична клетка с нов протуморен 
фенотип – поява на необичайна клетка 

 Промоция – фиксиране и експресия на 

клетка с раков фенотип; клетъчно делене – 
поява на необичаен клон клетки 

 Прогресия – нарастване на малигнения 
потенциал на туморните клетки 

Етапи на канцерогенезата 



 Действат инициаторите – истинските канцерогени, 
които променят генома на клетката. Възниква 
пренеопластична клетка със следните качества: 

 По-устойчива на вредни въздействия с по-висока 
адаптивност 

 Хиперреактивна към растежна стимулация с 
потиснато контактно инхибиране на кл. делене 

 Активират се проонкогени, насочващи клетката към 
делене и потискане на антионкогени, 
възпрепятстващи деленето 

 

Инициация  



 Промени в апоптозорегулиращите гени, 
забавящи или потискащи апоптозата 

 Начин на действие на инициаторите  

 непрагово,  

 кумулативно, 

 нелетално,  

 устойчиво до иреверзибилно, 

 унаследимо 

 

Инициация  



Неопластично преустройство в 
геномната функция се изразява в: 

  Пролиферативна самостимулация 

    Антипролиферативно  
      самоизключване 

    Недостатъчна апоптоза 

    Безлимитна репликация 

    Изразено самоснабдяване  
      (ангиогенеза) 

    Агресивни възможности 

} Неконтролирано 
размножение 

Репродуктивно 
нарастване 

Обезсмъртяване 
на клона 

Пластично 
самосъхранение 

Инвазиране, 
Метастазиране 





 Тук действат промотори – жлъчни и мастни 
киселини, солно-киселата фракция на 
тютюневия дим, продукти на кротоновото 
масло и др. 

 Те са митогени или усилватели на митотични 
сигнали 

 Тяхното действие е прагово и обратимо, т.е. 
сигналите трябва да са достатъчно силни, за да 
се получи ефект, но са с краткотрайно 
последействие, респективно без промени в 
генома. 
 

Промоция   



Взаимоотношения  
инициация - промоция 



 Същността на туморната прогресия е свързана 
с непрекъснато нарастване на агресивността , 
респективно на малигнения потенциал на 
нововъзникналите туморни клетки 

 Механизми  

 Усилваща се геномна нестабилност 

 Затруднена апоптоза 

 Нарастване на % на неоклетки 

 Самопотенцираща се инвазивност поради 
кадхеринова дисфунция или афункция 

Прогресия  



Агресивни качества на туморната клетка  

 По-голям брой делящи се клетки 

 По-висока инвазивност 

 Засилваща се способност за метастазиране 

 По-добро изплъзване от имунокомпетентните 
клетки 

 По-ефективно самообезпечаване (ангиогенеза) 

 По-висока токсичност 

 Нарастваща пластичност и медикаментозна 
резистентност 

 



Механизми на метастазиране на 
туморните клетки 

Стадии  Механизми на 
намалена регулация  

 Декохезия (намалено 
механично сцепление) 
на раковите клетки 
една от друга 

 

 Дефицит на е-
кадхерини 

 Дефектни 
междуклетъчни 
адхезионни молекули 

 Свръхекспресия на β-
катенин 

 



 Прикрепяне на нео-
клетките към матриксните 
компоненти 

 

 Ламининови и 
фибронектинови нови 
рецептори - повече на 
брой и разположени 
по цялата мембрана 

 Възникване на нови 
туморни интегрини, 
залавящи се за 
деструктуриран ЕСМ 

 

Механизми на метастазиране на 
туморните клетки 

Стадии  
Механизми на 

намалена регулация  



 Разграждане на ЕСМ 

  Секреция на собствени 
и/или индуцирани 
металопротеинази 
(желатинази, колагенази, 
стромелизини) и протеази 
(Катепсин D) 

 

Механизми на метастазиране на 
туморните клетки 

Стадии  
Механизми на 

намалена регулация  



 Миграция на 
неоклетките 
 

 Мотилитетни ф-ри (р 55) 

 Неоплазмени   

 Стромни 

 Матриксни 
деградационни продукти 
с хемотаксичен ефект 

 

 

Механизми на метастазиране на 
туморните клетки 

Стадии  
Механизми на 

намалена регулация  



Механизми на метастазиране на 
туморните клетки 



Метаболизъм на туморната клетка 



 Морфологична – несъответствия 
паренхим/строма; ядро/цитоплазма 

 Функционална – по-често снижена/изгубена 
отколкото усилена/”необичайна” функция 

 Физико-химична - по-монотонни и втечнени 
мембрани, повишен ζ (дзета)– потенциал 

 По – оводнен и кисел цитозол; повишени 
колоидна дисперсност и електропроводимост 

 

Анаплазия - атипизъм  



 Биохимична 

 Подчертано доминиране на есенциалния над 
факултативния клетъчен метаболизъм и на ана- 
пред катаболните реакции 

 Доминиране на моно- пред полирибозомите 

 Ембрионален тип геномно регулиране с 
преждевременна смяна на генната активност 

 

Анаплазия - атипизъм  



 Променен изоензимен спектър с включване на 
устойчиви изоензими (ДНК-полимераза 2) 

 По-често понижено взаимоотношение 
cAMP/cGMP 

 Усилено субстратно поглъщане – субстратно 
изсмукване чрез сигнално независими 
транспортни системи (напр. ГТ 1) 

 

Анаплазия - атипизъм  



 Енергопродуктивна – отношение 
гликолиза/респирация над 1 (средно 3-4) 

 Имунологична 

 Беден и силно променлив антигенен състав 

 Понижена експресия на компонентите на ГКТС 
клас I – респ. понижена имуногенност 

 Две групи антигени – тумороспецифични (ТСА) и 
туморасоциирани (ТАА) 

 

Анаплазия - атипизъм  



Растеж и развитие на тумора  

Зависи от следните  фактори: 
 

 Времето за удвояване на всяка деляща се 
неоклетка, респ. времето на дележния цикъл 
(средно 3 дни) 

 Фракцията на клетките в дележен цикъл (%) 

 Способността за изграждане на строма с 
адекватно кръвоснабдяване 

 Характер и кинетика на туморната прогресия 

 



 Организмът може и да подтисне и да стимулира 
развитието на тумора. Това зависи от: 

 Броят и малигненият потенциал на раковите клетки 
и стадия на неоплазмата  

   Капацитетът на неспецифичните и специфичните 
(имунни) защитни механизми 

   При слаб имунен отговор се активира растежа на 
тумора, а при силен се потиска 

Взаимоотношения  
тумор - организъм  



Те са многостранни и последователни 
 

 Съседни клетки 

 Продукция на антирастежни и подтискащи 
тумора вещества (кейлони) 

 NK-клетки и цитотоксични макрофаги 

 Имунологични 

 Хуморални антитела  

 Цитотоксични Т-клетки  

 

Защитни механизми 



Ефект на неоплазмата върху 
организма 

 Броят (масата) неопластични клетки – TNM или 
AJC градиране 

 Малигненият потенциал 

 Локализацията 

 

100 ↔ 102 → 105 106 → 109 → 1011 → >1012… 

ОРГАНИЗЪМ            КОЙ / КОГО?                                      Carcinoma 
in situ 

РАКОВА 
БОЛЕСТ 

СМЪРТ 



Клиничната  картина на 
неопроцесите зависи от... 

 Туморната маса 

 Деструкция на съседните тъкани 

 Обструкция на лумени 

 Паранеопластични синдроми 

 Хормоносекреция 

 Цитокини 

 Токсини 

 Дисметаболизъм 

 Имуносупресия 

 Полиорганни (системни) дис-, хипо-, афункции 

 



Патогенеза на раковата 
анорексия-кахексия 

Неоклетки 
стресиране 

Макрофаги  
активиране 

Цитокини  

TNF; IL-1 
Токсохормони 

Протеинен 
катаболизъм 

Енергоразход  

Мембранни 
дисфункции 

Апетит  

Вкус  

Имунитет  Еритропоеза  

Антиоксидантна защита  

АНОРЕКСИЯ – КАХЕКСИЯ  
Състояние, относително независимо от храненето 

+ 

+ 

+ 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 



Терминален порочен кръг на 
злокачествените заболявания  

Раково изтощение 
(интоксикиране) 

Стимул  
(Апетит) 

Усвояване  
Метаболизъм  
(използване) 

Прогресиращи  
Полиорганни 
дисфункции 

Дисметаболизъм  

СМЪРТ 



Стратегии на лечение  
 Отстраняване или унищожаване на неоплазмата- 

“Открий и отстрани” 
 Хирургично 

 Химиотерапевтично 

 Радиационно 

 Имунно 

 Обезсилване на неоплазмите- “Открий и обезсили” 
 Антиангио- и стромо генеза 

 Потенцирана апоптоза 

 Антиметастазогенеза  

 Ретрансформиране на раковите в нормални клетки- 
регресия на неоплазмата- ”Открий и възстанови” 
 Генно манипулиране за възстановяване биологичното 

поведение на неоклетките 

 



Благодаря за вниманието!  


