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Каролинската 

Болница и Институт  

Стокхолм, Швеция 

Старият град и център 
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Добре познат с Нобеловата  награда по медицина 
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Каролинската болница в Стокхолм  
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Катедра по 

Онкология, където 

провеждаме 

химиотерапия  

 

 

Лъчетерапия 

с  8  линейни 

ускорителя  
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Моята всекидневна работа: 

Началник на Клиниката по 

Лъчетерапия през последните 15 г. 
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Ние имаме 8 линейни ускорителя, 

лекуваме 200 пациенти на ден или 

2800 на година  
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h 

Стереотактична лъчетерапия 

h 

Verification  by CT of the position 
of the  tumour  in the stereotactic 
system 

Потвърждение с КТ 

Mean deviation: 
Transversal plane          3.1 mm 
Longitudinal direction   5.5 mm 

H y p o f r a c t i o n a t i o n   s c h e d u l e 
2-4 fractions in 3-8 days 

 
              

                
        

h 

Стереотактична КТ/ЯМР локализация  

D o s e 

r 

65% 

PTV 

CTV 

H e t e r o g e n e o u s   t a r g e t   d o s e 
5 - 7   s t a t i c   b e a m s 

3D планиране на дозата 

Техника за eкстракраниална стереотактична 

лъчетерапия, приложена през  1990 г. от  I . Lax  
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Кое е особено важно за 

пациентите...? 

 
...броят на Ca клетки след лечението!!!  
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Как нарастват туморите ? 
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В логаритмичен порядък,  

което означава, че броят на клетките 

нараства двойно след всеки период 

(ако няма апоптоза)  
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Логаритмично нарастване с 30 “стъпки”  дава  

визуализация на тумора от 1 cm3 

Стълбище 
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Клетъчна смърт чрез лечение 
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Какво се случва,  

когато се проведе лъчетерапия 

с нормална фракционна доза от 2 Gray  

на тумора? 
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Понеделник              до                     Понеделник 

Брой туморни клетки след фракции от  2 Gy   

Логаритмична скала 
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              Броят на унищожените клетки зависи от: 

 

• фракционната доза 

•  вид на клетките   

• кислородното налягане  

• антиоксидантите 

• индивидуалните възста- 

  новителни възможности 

  на ДНК  

   

   

 

 

Репопулацията преди 

следващата доза 

повишава броя на 

живите клетки  



Ingemar Näslund 03-10-25 16 

 1-ва седмица                      2-ра                             3-та 

След 2 седмици на лъчелечение, 

туморите отговарят с ускорена 

репопулация 
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Какво ще се случи, ако не се 

достигне 

 крайната линия? 

- 

...въпреки, че са направени  

35 фракции 
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 1-ва седмица          3-та               5-та               7-ма 

Пациентът ще има рецидив на 

тумора след 6 седмици до 3 

години, 

в зависимост от 

пролиферацията 

на  клетките 
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1-ва седмица    3-та Излекуван ! 

Това е целта на лечението! 
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1-ва седмица    3-та  

Не е излекуван, 

поради 

бързата репопулация 
 

Излекуван ! 
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1-ва седмица    3-та Излекуван ! 

Не е излекуван, поради удълженото 

време за лечение – повече време за 

репопулация 
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 1-ва седмица    3-та Излекуван ! 

Може ли имунната система да се 

справи с няколко Ca клетки, ако тя 

бъде подсилена? 

 

Въпросът е: 
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Клинични изследвания  

в Каролинския Институт 

при мишки и хора 
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Като млад лекар аз се запознах с тази дама 
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• Д-р  Astrid Brohult представя нейната теза 

“Алкилглицеролите и тяхното приложение в 

лъчетерапията ” в Каролинския институт през 1963 г.  

• Пациентки с Ca на маточната шийка, които приемат 

    алкилглицероли имат по-голям % на преживяемост, в            

сравнение  с контролната група. (Тезата е била силно 

критикувана относно процедурата на рандомизация ) 

 

• Проф. Folke Pettersson от Клиниката по лъчетерапия 

разглежда тази теза отново през  1997 г. Той заключава: 

Поради положителния опит от пациенти и персонал, 

трябва да се направи сериозно изследване на 

алкилглицеролите! 
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• В Клиниката по диетология и хранене, към Медицинския 

университет в Канзас (САЩ), доказват през 1994 г., че 

имунитетът на новородени мишлета е повишен,  когато на 

кърмещите мишки се дава допълнително алкилглицероли 

 

 

• Същите резултати се получават и в  Клиниката по 

имунология, към Медицинския университет във Варшава 
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Влияние на  алкилглицеролите върху различни 

параметри на кръвта, при здрави доброволци,  

двойно сляпо, рандомизирано, клинично изследване 

• Алкилглицеролите повишават броя на 
лимфоцитите 

 

• Алкилглицеролите засилват оксидативния 
метаболизъм  

 

• Повишават способността на хората да 
реагират по-бързо на инфекзиозни агенти  

 

• Тези ефекти се запазват поне 1 месец, след 
прекратяване приема на  алкилглицероли 

Проф. Henric Blomgren от Каролинския институт 
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Първо:   

В майчиното мляко и костния мозък има 

алкилглицероли, които са абсолютно натурални 

съставки при хората  

Второ: 

Правилни ли са заключенията на Astrid Brohult ? 

Трето: 

 “Имунната система на човека е чудо на природата”      

Трябва да търсим общия ефект, а не само промяната 

в отделни компоненти 
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1-во изследване:   Влиянието на 

алкилглицеролите при мишки  

(проведено в Каролинския Институт) 
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Алкилглицеролите се добавят към храната на 

имунокомпетентни мишки   

 

1-ва група: 48 мишки получават алкилглицероли към 

храната, като дозата се определя спрямо телесната 

повърхност при хора и мишки  

(отговаря на  300 mg дневна доза при хора) 

 

2-ра група: 48 мишки получават обичайна храна 

 

Заразяват ги с туморни клетки от Sa или Ca  на гърдата 

 

Ще повлияят ли алкилглицеролите растежа на 

туморите? 
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Обемът на туморите 

се измерва 3 пъти  

седмично 

Ca клетки се инжектират подкожно 
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Sarkom försök 1.  Blå yta = Ecomer-möss

Tumörvolym i mm3 totalt
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Нарастване на инокулираните Sa клетки при мишки (1998 г.)  

Забавен растеж при групата с алкилглицероли (в синьо) 

Дни след инокулацията на туморните клетки  

Алкилглицероли 
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Mammarcarcinom försök 1.   Blå yta = Ecomer-möss

Tumörvolym i mm3 totalt
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 Нарастване на инокулираните Ca клетки при мишки (1998 г.)  

Забавен растеж при групата с алкилглицероли (в синьо) 
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Mammarcarcinom försök 1.  Blås staplar = Ecomer-möss. 

Överlevnad efter injektion av cancerceller
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P=0,013 

Инокулирани клетки от Ca на гърдата, при мишки (1998 г.)    

Значително увеличение на преживелите мишки, които са получавали АГ (в синьо) 

Дни след инокулацията на туморни клетки 
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2-ро изследване: 

Клинично изследване на 

алкилглицероли в Клиниката 

по лъчетрапия, към 

Каролинския Университет  

 

Рандомизизрано, двойно сляпо, клинично  

изследване на Ca  на гърдата   
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• Това клинично изследване е разрешено от Шведската 

агенция за лекарствени средства и Етичната комисия 

към Каролинския Институт  

• Изследването започва в началото на  1999 г. и се 

провежда съгласно изискванията за Добра Клинична 

практика (Good Clinical Practice)   

 

• До  2002 г. са включени 105 пациентки 
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Пациентките са претърпели операция на Ca на гърдата 

и в период от 6 м. провеждат  допълнително цитостатично 

лечение: 

 

CMF (cyclophosphamidе, fluorouracil and methotrexate)  

 

или FFC (farmorubicin, cyclophosphamide and fluorouracil)  
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На случаен принцип някои от пациентките получават  

Ecomer, a други плацебо 

 

С годините се наблюдават появата на рецидиви, далечни 

метастази или смъртност 

 

Изследването още не е приключило, но предварителните 

резултати са много сходни, с тези на изследването с Ecomer 

при мишки 
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Ефект на алкилглицеролите 

в/у туморните клетки 

Плацебо 

Ако алкилглицеролите не 

стимулират нарастването 

на туморните клетки, ще 

се очакват по-добри 

резултати 
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Плацебо 
Алкилглицеролите не стимулират 

нарастването на Ca 

 (изследване при мишки) 
 

Броят на  рецидивите 

в двете групи ще даде 

отговор на въпроса   

Ефект на алкилглицеролите 

в/у туморните клетки 
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? 
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Пациентките в напреднал стадий умират първи 



  

Начално клинично изследване с Ecomer при 

пациенти с Глиобластома 

(Одобрено през 2012 г. от Етичната комисия към 

Каролинския Институт) 

 

Глиобластомата е най-честият мозъчен тумор (52% от 

туморите на главния мозък) и един от най-агресивните  

 

Лечението  включва химиотерапия, лъчетерапия и 

хирургическа интервенция. Въпреки това средната 

преживяемост е около 1 г. 

 

Предклиничните опити показват изключително добро 

повлияване на алкилглицеролите върху тези тумори – 

значително намаление на метаболитната активност на 

глиобластомата, след само 2 седмици прием на Ecomer 

 

   



Презентация на ASCO 1999,  
Американско Общество по Клинична Онкология  

Firshine, R. et al:  

Ефект на алкилглицеролите върху клетъчния 

растеж и чувствителността към химиотерпия при 

туморни култури  

 

Заключение: Алкилглицеролите демонстрират потенциала 

си да потискат  растежа на туморните клетки и в 

комбинация с химиотерапевтични медикаменти ( 

doxorubicin и fluorouracil), потискат туморния растеж, и 

увеличават цитотоксичните ефекти на 

химиотерапевтиците  при туморни клетъчни култури 
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1. Алкилглицерололите подсилват 

действието на химиотерапевтиците 

2.  Костният мозък се възстановява по-добре с 

алкилглицероли и е с по-голям брой левкоцити, 

преди следващото лечение 
 

Заключения 
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3. Aлкилглицеролите добавени в 

храната при мишки, потискат 

растежа на туморите 

 
    

 

4.  Не се наблюдава стимулиране на     

растежа на туморите при хора 
       

 

Заключения 
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5. Проследяването на 105 пациентки ще покаже  

дали алкилглицеролите в комбинация с химиотера- 

певтици,  удължават времето до появата 

на рецидиви и повишават процента на преживяемост  

Заключения 
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Имунната система се променя с годините 

стрес 
злокачествени заболявания, 

СПИН, туберкулоза и др. 

възраст 
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стрес 

възраст 

Алкилглицеролите подсилват имунната сиситема 

злокачествени заболявания, 

СПИН, туберкулоза и др. 
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стрес 

възраст 

Съществуват голям брой клинични 

изследвания, които доказват   

стимулиращия ефект на алкилглицеролите  

в/у имунната система  

злокачествени заболявания, 

СПИН, туберкулоза и др 
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стрес 

възраст 

Съществуват голям брой клинични 

изследвания, които доказват   

стимулиращия ефект на алкилглицеролите  

в/у имунната система  

...но, са нужни нови рандомизирани, двойно 

слепи, клинични изследвания за 

инфекциозни заболявания и  

хронична лимфоцитна левкемия  

 

злокачествени заболявания, 

СПИН, туберкулоза и др 



50 г. Клинични изследвания! 

Много от тях доказват, че 

Ecomer подсилва имунната 

система! 

Богат на алкилглицероли! 

Уникален природен продукт! 

Ecomer 
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Алкилглицероли 
от масло от черен дроб на акула 

• Алкилглицероли има в 

майчиното мляко и костния 

мозък 

  

• Маслото от черен дроб на 

акула се използва още от 12-ти 

век, за подсилване на 

организма срещу различни 

заболявания  

Над 100 млн. дневни дози за  

година, по целия свят  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


