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Zielona herbata hamuje wzrost raka
Zielona herbata jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, tj. związków, które chronią komórki
naszego organizmu przed uszkodzeniem przez tzw. wolne rodniki. W konsekwencji, spowalniają

procesy starzenia się tkanek i zapobiegają mutacjom genetycznym.
Głównym przeciwutleniaczem zielonej herbaty jest galusan epigalokatechiny (EGCG).
Z badań epidemiologicznych wynikało, że związek ten może w pewnym stopniu chronić przed
zachorowaniem na różne nowotwory złośliwe, w tym przed rakiem piersi. Jednak ewentualny
mechanizm przeciwnowotworowego działania EGCG jest niejasny.
Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Stanu Mississippi prowadzili badania na
7-tygodniowych samicach myszy, którym podawali doustnie EGCG - w dawce 25 mg na 50 ml wody
pitnej. Doświadczenie trwało 5 tygodni. W tym samym czasie myszy kontrolne otrzymywały do picia
wyłącznie wodę. W drugim tygodniu testu samicom wstrzyknięto - do jednego z gruczołów
mlekowych - komórki raka sutka.
Rosnące guzy regularnie mierzono, a na koniec wycięto je i zważono. Zbadano też obecną w nich
sieć naczyń krwionośnych oraz poziom białka VEGF, które pobudza wzrost nowych naczyń w obrębie
guza. Jak wiadomo, gdyby na pewnym etapie wzrostu raka nie pojawiły się nowe naczynia, to nie
mógłby się on dalej rozwijać.
Okazało się, że po 5 tygodniach picia wody z EGCG rozmiary guzów u myszy zmalały średnio o 66
proc., a ich masa spadła o 68 proc., w porównaniu z grupą kontrolną. Obniżył się też poziom białka
VEGF oraz zmalała gęstość unaczynienia.
Jak ocenia biorący udział w badaniach dr Jian-Wei Gu, przeciwnowotworowe działanie zielonej
herbaty może wynikać z faktu, że EGCG bezpośrednio hamuje powstawanie nowych naczyń
krwionośnych (tzw. proces angiogenezy) w guzie, jak również podziały i migrację komórek raka.
"W naszych badaniach na myszach wykazaliśmy, że częste spożywanie EGCG znacznie hamuje
rozwój guzów piersi. Mamy nadzieję, że odkrycia te pomogą opracować nowe metody prewencji oraz
terapii raka piersi u kobiet." - komentuje dr Gu.
Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań na zakończonym 9 kwietnia 121 dorocznym
spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego, które było częścią naukowej konferencji
Biologia Eksperymentalna 2008
PAP / Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5036.html
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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