
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
НА КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ

к.к. Златни пясъци, 12 – 15 май 2011



ПРОГРАМA

13 май
08.45 – 09.00 Откриване д-р Росица Кръстева

Научна част Модератор доц. Асен Дудов 
09.00 – 10.30 Таргетна терапия при колоректален карцином – 
 гост лектор – Mrs PhD Dr. Lüftner – Charité, Berlin
10.30 – 10.45 Кафе пауза 
10.45 – 12.00 Таргетна терапия при рак на бял дроб – д-р Красимир Койнов
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.00 Селекция на пациенти с рак на млечната жлеза за анти-HER2 таргетна терапия – 
 доц. Савелина Поповска
14.00 – 15.30 Таргетна терапия на рак на млечната жлеза – доц. Констанца Тимчева
15.30 – 16.00 Кафе пауза 
16.00 – 17.30 Таргетна терапия при рак на бъбрека – д-р Марчела Колева
17.30 – 18.00 Таргетна терапия при костни промени свързани с онкологичните заболявания – 
 д-р Красимир Койнов
19.30 Вечеря в хотел Адмирал

14 май
09.00 – 10.30 Специалността Медицинска онкология – настояще и поглед в бъдещето –
 модератор д-р Спартак Вълев 
09.00 – 09.20 Обучението по медицинска онкология в Европа и факултативното обучение на 
 студенти по медицинска онкология към МУ – София – д-р Жасмина Михайлова 
10.30 – 10.45 Кафе пауза 
10.45 – 12.00 Лекарите в България – права? и задължения – адвокат Марина Гинева
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.30 Свободно време
14.30 – 15.15 Трансфер с автобуси от к. к. Златни пясъци до Ботаническата градина в Балчик 
15.15 – 17.30 Посещение на Ботаническата градина 
17.30 – 18.15 Трансфер с автобуси от Балчик до ресторант Калиакрия
18.30 Вечеря в ресторант Калиакрия



д-р Росица Кръстева

Приветствам всички пожелали да чуят, да научат и 
да споделят опита си, използвайки таргетна тера-
пия при лечение на злокачествените заболявания. 
Този форум е посветен на таргетната терапия – мо-
дерна и успешна перспектива за лечение на рако-
вите заболявания.
Таргетната терапия е медицината на бъдещето.
Клуб Млад онколог полага основите на поредица от 
национални срещи, които ще се провеждат на все-
ки две години.
Радвам се, че в настоящия форум ще вземат участие 

изтъкнати професионалисти в онкологията, които 
ще предадат своя опит на младото поколение онко-
лози и бъдещите специалисти в тази област.
Изучаването и познаването на патологичните меха-
низми за развитие на раковата клектка, откриване-
то на нови молекули-прицелни/таргетни/ за блоки-
ране на раковата клетка, дава реална възможност 
Ракът да бъде победен. 
Заедно обединени днес за хуманна кауза и обога-
тени с нови знания, ще бъдем по-силни и уверени в 
успеха си утре!

Добре дошли на
 Първата Национална среща на 

Клуб Млад онколог 2011



д-р Росица Кръстева

Д-р Росица Кръстева Русева, председател на Клуб Млад онколог, е родена във Варна на 05.03.1970г. Тя е завършила 
Медицинския университет в София през септември 1994 г., като след това има придобити две специалности – вътреш-
ни болести (2001 г.) и онкология (2005 г.). От 1995 г. работи в Клиниката по онкология, Отделение по химиотерапия, в 
Университетската болница ”Царица Йоанна” в София. Всичките й професионални и научни интереси са в областта на 
медицинската онкология. Д-р Кръстева е активен член на ESMO, Българския лекарски съюз, Българското лекарско об-
щество, Българското научно дружество за лечение на рака и на Балканския съюз по онкология. Тя е избрана за първия 
председател на Клуб Млад онколог. Д-р Кръстева владее английски и руски език.

д-р Спартак Вълев

Д-р Спартак Вълев е роден на 12.04.1979 г. Завършва английска паралелка на 125 СОУ с изучаване на чужди езици «Боян 
Пенев» през юли, 1998. По време на гимназията става член на Българския младежки червен кръст, където работи по 
различни проекти. През септември, 1998 става студент в Медицински факултет на МУ-София, който завършва през но-
ември, 2004. През януари, 2005 започва работа, като асистент в Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология 
към Националния център по хематология и трансфузиология. През декември 2005 започва докторантура в Клиника по 
химиотерапия на Националния онкологичен център. От февруари 2009 работи като асистент в същата клиника.



доц. Асен Дудов

Доц. д-р Асен Дудов завършва медицина през 1989 г. в Медицинска академия София. Специализира вътрешни болести 
в Медицински университет София и онкология в Национален онкологичен център в София.
През 2003 г. придобива научно звание Доктор по медицина, а през 2004 г. – научна степен Доцент.
Работи последователно като Специалист към Онкохромозомна лаборатория на Национален онкологичен център Со-
фия и ординатор в химиотерапевтично отделение на Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
София-град. В момента е Доцент към Стационарен блок на Областен диспансер за онкологични заболявания със ста-
ционар София-град. От 1998 до 2006 г. е Управител на Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
София-град.
Доц. Дудов е специализирал в Гюстав Руси, Франция; Сейнт Джоунс Колидж Оксфорд, Великобритания; Институт Жул 
Борде, Белгия; Тораксклиник, Германия; Институто Ди Тумори, Италия; Сан Франциско Комприхенсив Кансър Сентър, 
САЩ; Харвард Медикал Скуул, САЩ; Масачузетс Дженерал Хоспитал, САЩ. Автор е на 58 научни публикации, 41 доклада 
и публикувани резюмета, 71 доклада без публикувани резюмета и 16 цитирания в научни публикации и трудове.
Научните и изследователски интереси на доц. Дудов са в областта на химиотерапията (цитостатична и цитотоксична, 
хормони и антихормони, агенти на молекулярната биотерапия, вкл. таргетно лечение) на солидните тумори; естествена-
та и придобитата лекарствена резистентност; множествената лекарствена резистентност (MDR) на солидните тумори.
Председател е на Българското онкологично дружество. Определен е за Национален консултант по химиотерапия на 
Република България.
Главен редактор и основател на “Списание на Българското онкологично дружество”; член на редакционната колегия на 
сп. “Онкология и радиология”.
Член е на Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO); Ню-Йорската академия на науките; Американската асоциа-
ция по клинична онкология (ASCO); Европейската организация за изследване и лечение на рака (EORTC); Европейската 
асоциация за изследване на рака (EACR); Американската асоциацияза изследване на рака (AACR); Европейската органи-
зация за изследване и лечение на невроендокринни тумори (ENETS); Българската асоциация по химиотерапия.



д-р Красимир Койнов

Таргетни терапии при рака на белия дроб

В световен мащаб, ракът на белия дроб е водещата причина за смърт, свързана с раково заболяване. Не-
дребноклетъчен рак на белия дроб / NSCLC /съставлява 80% – 85% от пациентите с рак на белия дроб, а 
около 40% от тези пациенти се представят вече в напреднал стадий на заболяването. Резултатите от лече-
нието в напреднал стадий на NSCLC все още са скромни, с много къса преживяемост. Комбинираната хи-
миотерапия за лечение на това заболяване достигна своето «плато на ефикасността» преди десет години. 
Въпреки това, през последните няколко години се наблюдава леко подобрение на преживяемостта при 
пациенти с NSCLC. Една от основните причина за този напредък е въвеждане на молекулярно насочени 
терапии в ежедневната клинична практика.
Таргетните агенти са лекарства или други вещества, които блокират растежа и разпространението на рака 
чрез модулиране на активността на протеини, необходими и от съществено значение за канцерогенезата 
и развитието на рака, особено ензими обуславящи неконтролирания растеж, ангиогенезата, инвазивност-
та и метастатичните характеристики на злокачествени тумори. Таргетните агенти са изработени да бъдат 
селективни в действието си, поради това, те имат по-малко странични ефекти от много от цитостатиците, 
използвани за лечение на рака. Много голям брой агенти, насочени към различни молекулярни пътища 
са разработени и тествани, но днес се използват две основни категории при лечение рак на белия дроб: 
инхибитори на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) и инхибитори на съдовия ендотелен 
растежен фактор (VEGF). В първия клас се включват инхибитори на тирозин-киназата (TKI's): Ерлотиниб 
(Tarceva) и Gefitinib (Iressa), които имат установена роля при втора линия на лечение, след химиотерапия с 
платина. За Cetuximab, моноклонално антитяло срещу EGFR, е установено, че води до леко подобрение на 
преживяемостта, когато се прилага заедно с химиотерапия в сравнение с химиотерапия само (средно 11,3 
vs.10.1 месеца, HR NSCLC _ 0,871, 95% CI: 0,772 до 0,996; р _ 0.044). Той все още не е регистриран за лечение 
на NSCLC. Вторият клас включва инхибитор на съдовите ендотелни растежен фактор (VEGF) Bevacizumab 
(Avastin). Доказано е, че добавянето на Bevacizumab удължава преживяемостта при комбинираната тера-
пия с паклитаксел и карбоплатина при пациенти с метастатичен несквамозен NSCLC в сравнение само с 
химиотерапия.
Установено е, че ракът на белия дроб е разнородно заболяване и поради това, персонализацията на лече-
нието е много важна. Тя е от решаващо значение за определяне на потенциални нови терапевтични цели, 
както и за по-добрия подбор на пациенти за лечение. Свързаната с Echinoderm microtubule протеино-
подобна 4 (EML4) – анапластична лимфом киназа (ALK), EGFR и ПИТ могат да представляват такива цели. 
В допълнение, развитието на генни сигнатури ще ни помогне за по-добро разделяне на пациентите по 
отношение на риска и ще подобри подбора на пациенти за лечение.



Д-р Красимир Димитров Койнов е роден на 31 август 1953 г. в гр. Самоков. Завършва в Медицински факултет към Ме-
дицинския университет в София през 1980 г., през 1987 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през 2005 г. и 
специалност Онкология.
Своята професионална практика започва през 1980 г. като лекар в Отделението по Вътрешни болести в гр. Айтос. Между 
1982 и 1991 г. е асистент в Клиниката по химиотерапия към Националния онкологичен център, а през 1992 г. става гла-
вен асистент в същата клиника. 
От 1993 г. до момемнта е главен асистент в клиника по Онкология в Университетска болница Царица Йоанна – ИСУЛ, София.
Д-р Койнов води лекции на студенти, обучителни курсове и участва в много научни форуми.
Той има публикувани над 50 научни статии и участва в повече от 50 клинични проучвания като съизследовател. Член е 
на Българско научно дружество за лечение на рака, Българска асоциация за клинични проучвания, Балкански съюз по 
онкология, ESMO и ASCO.



Селекция на пациенти с рак на млечната жлеза за анти-HER2
таргетна терапия 

Таргетната терапия предложи нова терапевтична възможност след приложението на trastuzumab, хуманизи-
рано, моноклонално антитяло за пациенти с HER 2 свръхекспресия/амплификация с карцином на гърдата.
В презентацията са застъпени методите на екзактната HER 2 диагностика с техните особености, преимуще-
ства, недостатъци и конкордантност по отношение на резултатите.
Разглежда се проблема кога и как да се изследва HER 2 статуса, възможни ли са случаи на HER 2 свръхек-
спресия без съпътстваща генна амплификация и необходимо ли е ретестване след проведено лечение и 
при метастатична болест.

доц. Савелина Поповска



Савелина Любенова Поповска е Член на Ръководството на Българското Патоанатомично Дружество, Член на Европей-
ско Дружество по Патология, Съюз на Учените в България, Българска Медицинска Хомеопатична Организация
Настоящата месторабота и длъжност са Ръководител Катедра Патоанатомия, МУ-Плевен. 
Специализации: TUNEL-техника – Лайденски университет, Холандия – 1998; Европейската програма «Леонардо» по 
проект за усъвършенстване на преподавателските умения на асистентите,включени в преподаване на чуждестран-
ни студенти на английски език – Saint George International Language Center – Лондон, Великобритания, 2001; Курс за 
проблемно-базирано обучение на студенти – 2001 год. ВМИ Плевен; Специализация по Патология и Цитопатология 
в Центъра за проучване на рака – Тел Авив, Израел – 2001/2002 г.; Курс по Хематоонкология – Залцбург, Австрия 2003 
година; Курс Патология на ендометриума, маточна шийка, пикочен мехур и простатна жлеза – Европейско Училище по 
Патология – Торино, 2004; Специализация за FISH, CISH и техника на тъканни микрочипове в Центъра по Молекулярна 
Патология, Институт по Патология към Медицински Университет – Базел, Швейцария, 2004 г.; Специализация за Патоло-
гия на костите и меките тъкани в Института по Патология към Медицински Университет – Виена, Австрия, 2005 г.; Спе-
циализация за FISH техника и имунохистохимично проучване на тройно негативните тумори на гърдата – Япония – 2007 
г. и 2009 г.; Специализация по Патология на Гърдата – Болница Белариа, Болония 2010 г.
Области на научен интерес: морфология на туморите на гърдата, неоадювантна химиотерапия при РМЖ, гастроинте-
стинални стромални тумори (ГИСТ), патология на маточната шийка, тумори на меките тъкани и костите.
Професионален опит Опит в отчитане на ефекта на първичната химиотерапия върху туморната морфология при рак на 
гърдата, експресия на онкопротеини – HER 2/neu, p 53, опит в имунохистохимичното отчитане на хормоналния статус 
при рак на гърдата, опит в преценка на програмираната клетъчна смърт и амплификация на HER-2 с FISH, морфология 
и имунохистохимия на ГИСТ и тумори на меките тъкани.
Участва в съставяне на Национална стандарти за обработка на хирургичните мателиали при рак на гърдата и в Нацио-
налния Комитет по HER-2 диагностика на пациенти с рак на гърдата и в Националния Комитет по Контрол на Качеството 
на Имунохистохимичните реакции.



Успехи в таргетната терапия на рак на гърдата

Лечението на рака на гърдата е голямо предизвикателство поради високата заболеваемост и социална-
та значимост на заболяването. Това е хетерогенно заболяване. Според сегашната класификация се раз-
деля на пет подтипа в зависимост от клиничните характеристики, молекулярните и генетичните марке-
ри: базално-подобен рак на гърдата, тройно отрицателен рак на гърдата (TNBC), HER2 (ErbB2) позитивен 
рак на гърдата, луминал А и луминал Б рак на гърдата. Исторически, първата таргетна терапия на рак на 
гърдата е antioestrogen-терапията с Tamoxifen. Преживяемостта без заболяване и общата преживяемост 
на HER2- позитивни пациенти с рак на гърдата се подобриха драстично след въвеждането на Trastuzumab 
за лечение на ранен и метастатичен рак на гърдата.
Малко-молекулен инхибитор на тирозин киназата Tyverb (Lapatinib) е ефективно лекарство за лечение 
на HER2-позитивни пациенти с рак на гърдата, резистентни на Trastuzumab. Неговата ефективност в ком-
бинация с Capecitabine или Letrozole е доказана при клинични изпитвания фаза III. TDM1 е първият анти-
тяло – таргетиран конюгат, доставящ антимикротубулно средство DM1 само в HER2-позитивни ракови 
клетки. Инхибирането на процеса на димеризация на рецепторите на епидермалния растежен фактор с 
Pertuzumab е друга опция за блокиране на прогресията на HER2-позитивен рак на гърдата. Много други 
нови таргетни лекарства са включени в текущи клинични проучвания за лечение на пациенти с HER2-
позитивен рак на гърдата: Neratinib, PI3K инхибитори, Tanespimycin (инхибиращ HSP 90) и т.н.
TNBC представлява основен терапевтичен проблем в днешно време поради неизвестните терапевтични 
цели в момента. Блокиране на пътища на ДНК репарация с инхибитори на PARP е един от възможните 
начини за подобряване на резултатите от лечението на TNBC. VEGFR инхибиране, както и PDGFR, в-KIT и 
м-TOR инхибиране са възможни начини за потискане на прогресия на рака. Блокиране на андрогенните 
рецептори е друг вариант за лечение на TNBC. До днес не съществува стандартно лечение за този подтип 
на рак на гърдата. Антрациклини, таксани, платина-съдържащи вещества, ixabepilone и различни биоло-
гични агенти се използват в рандомизирани клинични проучвания за лечение на пациенти с TNBC.
Употребата на антиангиогенни лекарства в неоадювантната, адювантната и при налични метастази тера-
пия, е друг вариант за лечение за пациентите с рак на гърдата, особено за TNBC.

доц. Констанца Тимчева
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Рак на бъбрека 

В презентацията се разглеждат основите за подбор на индивидуално лечение при пациенти с рак на 
бъбрека, които са подходящи за лекарствено лечение.
Направен е опит за систематизиране на факторите определящи вида, продължителност и последовател-
ност на различните методи за лечебно въздействие при този вид карциноми.
Представени са актуалните за страната ни лекраствени препарати с техните механизми на действие, дози 
и странични ефекти.
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