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Непосрещнати медицински нужди при 
локално авансирал и метастазирал  

карцином



Прецизна медицина

Това е подход към грижите за пациентите, който позволява на 
лекарите да избират лечения, които ще помогнат на пациентите 
въз основа на генетично разбиране за тяхното заболяване.



Голяма част от пациентите в метастатичен стадий са прогресирали от по-ранния стадий

Ту-ТУР БЦЖ или
митомицин C

РЦ + периоперативна
химиотерапия

Ту-ТУР

Цисплатина
базирана 

химиотерапия+/
- лъчетерапия

До 45% от пациентите с 
НМИУК прогресират до 
МИУК1

≈20–50% от пациентите с МИУК 
прогресират до метастатичен
стадий2,3,5

Около 4% от пациентите с УК биват 
първоначално диагностицирани с 
МУК4

Радикална цистектомия (РЦ)

МИУКНМИУК Метастазирал УК

1. Sylvester RJ, et al. Eur Urol 2006; 2. Feifer AH, et al. Eur Urol 2011; 3. Mak RH, et al. J Clin Oncol 2014; 
4. American Cancer Society 2014: Bladder Cancer Key Statistics;
5. Millikan R, et al. J Clin Oncol 2001

Пример: 
Много пациенти са били лекувани с хирургични методи и/или системна 

химиотерапия за тумор в пикочен мехур



Прецизна медицина

До скоро, когато се диагностицира рак, обикновено са препоръчва същото 
лечение като на другите, които имат същия тип и стадий.

Въпреки външните прилики на раковото заболяване, различните хора 
могат да реагират по различен начин и  лекарите не знаеха защо. 

След десетилетия изследвания, сега учените разбират, че туморите на 
пациентите имат генетични промени, които причиняват появата на рак и 
стимулират неговото разпространение. 



Прецизна медицина

Учените също така са научили, че промените, които се появяват при 
рак на един човек, може да не настъпят при друг, който имат 
същия вид тумор. 

Надеждата за прецизната медицина е, че един ден лечението ще 
се адаптира към промените в рака на всеки човек. 



Прецизна медицина

Учените виждат бъдеще, в което пациентите ще получават лекарства, на 
които туморите ще реагират и хората ще бъдат пощадени от приемането 
на лекарства, които няма да им помогнат, а само ще им носят странични 
последствия.

Въпреки че експертите смятат, че прецизната медицина може да се 
превърне в допълнителна възможност за хората с рак, малка е 
вероятността тя да замести напълно леченията, които вече имаме.



Подобренията в методите за молекулен анализ позволиха
разкриването на повече от присъщата комплекстност на рака
Традиционно класификацията на рака се основава на вида и хистологията на тумора1

Днес фокусът се измества към специфични геномни изменения и биомаркери2

ДКРБД НДРБД
Неплоско-
клетъчен
НДРБД 

Плоско -
летъчен
НДРБД 

Спектър на онкогенни драйвери, свързани с 860 пациенти с белодробен аденокарцином, идентифицирани от MSK-Impact
ДКРБД = дребноклетъчен рак на белия дроб НДРБД = недребноклетъчен рак на белия дроб; UMD = без actionable мутация.

1. Bode, A. M., and Dong, Z., (2018) npj Precision Onc 2:11; 2. Jordan EJ et al. Cancer Discov. 2017; 7: 596-609.



Откритието, че генетичните промени „водачи“ на 
развитието на рака, поставя основите на таргетното лечение1

1. Shaw. A. T., et al. (2013) Nat Rev Cancer; 13:772–87; 2. Stratton, M.R., et al. (2009) Nature458:719-24; 
3. Stratton, M.R. (2013) EMBOMol Med 5(2):169-72; 4. Yates, L.R., et al. (2017) Ann Oncol 29:30-35. 

• Не всички генни изменения, открити в 
ракови клетки имат еднакво въздействие 
върху „живота“ на рака2,3

Driver
мутации

Причинно-свързани с онкогенезата;
мутациите „водачи“ дават предимство за 
растежа на раковата клетка2,3

Passenger 
мутации

Не са причини за развитието на рак; не
дават предимство за растежа на раковата 
клетка2,3

Онкогенна 
зависимост

Туморът е зависим от наличието и функцията 
на определени „драйвър“ гени и тяхното 
увреждане повлиява отрицателно 
развитието на тумора4

• Всички ракови заболявания са резултат от 
генни промени, които им позволяват да 
възникнат, да се разпространяват в други 
тъкани и да метастазират2

• За онкогенна зависимост се говори в случай, 
че туморните клетките до голяма степен 
зависят от специфична промяна за 
разпространението и оцеляването си1



Успешното таргетиране на онкогенните зависимости 
направи възможна голямата промяна в онкологичната практика

ALK = anaplastic lymphoma kinase; NTRK1 = neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1
1. Shaw. A. T., et al. (2013) Nat Rev Cancer; 13:772–87. 

Геномни алтерации

Откриването на геномните промени постави
основа за прецизната медицина 

(RET, NTRK1 при солидни тумори)

Сливания

Установени са множество сливания при различни  
туморни типове, които са свързани с онкогенни 
зависимости и като резултат са силно податливи 
на инхибиторни малки молекули

(ALK и ROS1 сливания при НДРБД) 



Широкото молекулярно профилиране подпомага подобряването на 
грижата за пациентите

Свързване на геномните промени с таргетните 
терапии1

Тумор-агностична терапия2

• Тумор-агностичната терапия стана реалност с 
одобрението на PD1i† за пациенти с MSI-H и dMMR 
тумори 

• Одобрение на мултиплексните NGS платформи 
допълнително улеснява използването на тези 
лекарства в клиничната практика

• Все пак тумор-агностичният подход засега трябва да се 
приема предпазливо с отчитане на хистологията на 
тумора; този подход може да не е подходящ за всеки 
биомаркер, необходими са още данни2

*Забележка Не всички терапии са одобрени във всички индикации1; † pembrolizumab от FDA
dMMR = mismatch repair deficient; MSI-H = статус на микросателитна нестабилност висок; NGS = следваща генерация секвениране; TRK: tropomyosin  receptor kinase. 

1. Massard, C., et al. (2017) Cancer Discov 7(6):586-95 (MOSCATO trial); 2. Yan, L., and Zhang, W. (2018) Cancer Commun 38:6.

32

24

15
13 13

12
10 10

9
8

6
5 5

4 4 4 4
3

2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1

PI
K3

CA
ER

BB
2

PT
EN

FG
FR

1
EG

FR
N

O
TC

H
RA

S
M

ET FG
F

RB
1

RA
F

FB
XW

7
CD

K
M

DM
2

ER
BB

3 AR AL
K

AK
T1

PI
K3

CB
N

O
TC

H
2

ID
H

1
FG

FR
3

FG
FR

2
TS

C1
RO

S1
LK

B1 KI
T

IG
F1

R
DN

A-
R

CD
KN

2A AT
R

Гени с алтерации, свързани с терапии (n = 199)*



Прецизната медицина има за цел да подобри резултатите на 
пациентите чрез лечение въз основа на резултатите от 
профилирането

Какво се променя

От установяване на тъканния произход 
на тумора

Към разбиране на това какво води до 
развитието на болестта на молекулно ниво

От проба и грешка Към постоянно увеличаване на знанието 
от всеки следващ пациент и диагноза

От лекарства за всички пациенти (one-
size fits all)

Към терапевтични решение въз основа на 
уникалния туморен профил на всеки 
пациент

Bode, A. M., and Dong, Z., (2018) npj Precision Onc 2:1; 
https://www.roche.com/about/priorities/personalised_healthcare/what_is_phc.htm.



Прецизната медицина има за цел да подобри резултатите на 
пациентите чрез лечение въз основа на резултатите от 
профилирането

Wheler, J., et al. (2014) Cancer Res 74:7181–84

За всеки пациент се 
използва стратегия, въз 
основа на молекулно 
съответствие, но с 
индивидуална, различна 
комбинация от лекарства

Данни за молекулните профили, 
наличните лечения и резултати, 

постоянно се актуализират

Подходите на рационална 
комбинация се избират въз 

основа на настоящите 
биоинформационни и 

молекулярни аналитични 
подходи

Индивидуализирана 
комбинация за 
предотвратяване 
развитието на 
резистентност, за 
максимален ефект и 
минимизиране на 
токсичността



Геномните алтерации са свързани с развитие на рак – трябва ли да 
са в основата на терепевтичното решение?

• Налице е промяна в класификацията на туморите от мястото на произход към класификацията въз 
основа на молекулярните маркери, тази промяна започва да се отразява в решенията за лечение и 
в разработването на нови лекарства1,2

• Данните, получени със секвениране и други комплексни платформи за профилиране, движат тази 
еволюция, като осигуряват вникване в молекулярната сложност на рака3

• Успехът на тергетните терапии за повлияване на онкогенната зависимост, също подкрепят 
промяната към таргетен терапевтичен подход и прецизна онкология4

. 1. Bode, A. M., and Dong, Z., (2018) npj Precision Onc 2:1; 2. Jordan, E.J., et al. (2017) Cancer Discov 7: 596-609;
3. Collins D.C, et al. (2017) Trends Pharmacol Sci 38; 25-40; 4. Shaw. A. T., et al. (2013) Nat Rev Cancer; 13:772–87.



Геномните алтерации са свързани с развитие на рак – трябва ли да 
са в основата на терепевтичното решение?

Прецизната медицина, или осигуряването на правилното лечение за правилния пациент в 
правилното време, се стреми да подобри резултатите на пациентите, като базира решенията за 

лечение върху уникален профил на тяхното заболяване1,3

. 1. Bode, A. M., and Dong, Z., (2018) npj Precision Onc 2:1; 2. Jordan, E.J., et al. (2017) Cancer Discov 7: 596-609;
3. Collins D.C, et al. (2017) Trends Pharmacol Sci 38; 25-40; 4. Shaw. A. T., et al. (2013) Nat Rev Cancer; 13:772–87.



Да говорим на един език
с нашия опонент 

Всяко земноводно да си консигнира акваторията

или

превод на съвременен български



Коментари и въпроси



Прецизна медицина



Прецизна медицина



Прецизна медицина


