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prednáška
Poukázať na možnosti prevencie rakoviny pomocou prirodzených
rastlinných substancii, tiež pripomenúť dôležitosť pravidelnej
konzumácie rastlinných chemopreventív, ktoré môžu významným
spôsobom redukovať výskyt civilizačných ochorení.
nie
Áno
Rakovinové ochorenia sú závažným problémom na celospoločenskej
úrovni. Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce formy
malígneho ochorenia u žien. Napriek stále napredujúcemu progresu
v liečbe rakoviny sa v súčasnosti kladie dôraz na prevenciu, teda na
predchádzanie vzniku ochorenia. V súčasnosti stúpa preventívny význam
fytosubstancií nachádzajúcich sa v celistvých rastlinných potravinách.
V priebehu nášho experimentu sme sa zamerali na chemopreventívny a
prípadný terapeutický efekt vňate Thymus vulgaris L. v animálnych
modeloch experimentálnej mamárnej karcinognézy. Zvieratá boli v
prípade obidvoch modelov náhodne rozdelené do troch
experimentálnych skupín: kontrolná skupina bez aplikácie
fytosubstancie, skupina s podávanou fytosubstanciou v koncentrácii 0.1
% (TYM 0.1) a skupina s aplikáciou fytosubstancie v koncentrácii 1 %
(TYM 1). Cieľom pilotného experimentu 4T1 modelu samíc myší kmeňa
Balb/c bolo zhodnotenie objemu nádorov, podielu nekróz a mitotickej
aktivity nádorov. V prípade modelu N-metyl-N-nitrozouerou indukovanej
experimentálnej karcinognézy samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley
sme sa zamerali na základné parametre experimentálnej mamárnej
karcinognézy zahŕňajúce frekvenciu, latenciu a incidenciu nádorov.
Výsledky 4T1 modelu poukazujú na signifikantné zníženie objemu,
podielu nekróz a proliferácie nádorov v obidvoch liečených skupinách v
porovnaní s kontrolnou skupinou. Chemopreventívny NMU model
experimentálnej mamárnej karcinogenézy poukazuje na signifikantné
zníženie frekvencie nádorov o 53 % (P<0,05) v prípade vyššej dávky
fytosubstancie v porovnaní s kontrolnou skupinou. Uvedená dávka
zároveň nesignifikantne predĺžila dobu latencie nádorov a
nesignifikantne znížila incidenciu nádorov mliečnej žľazy. Nižšia dávka sa
v prípade NMU modelu neukázala ako efektívna. Na základe
experimentu predpokladáme, že antineoplastický účinok fytochemikálií
spočíva v ich synergických alebo aditívnych účinkoch v rámci celistvých
rastlinných potravín.
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