Seminář lékařů a vědeckých pracovníků OVOSAN 2011

V současnosti se ve světě slaví každý, byť dílčí vědecký objev, který souvisí s bližším
poznáním nebo přímo s léčbou rakoviny. Čeští vědci rozhodně nezůstávají pozadu,
čímž výrazně přispívají do celkové mozaiky poznání této zákeřné nemoci.
V tomto duchu se uskutečnil i čtvrtý ročník Semináře s mezinárodní účastí týkající se
výzkumu účinků směsi biologicky aktivních fosfolipidů /BAF®/. Semináře společnosti
Areko se také letos zúčastnilo několik desítek lékařů, vědců a odborníků, kteří si
vyměňovali nově získané zkušenosti a vzájemně se informovali o výsledcích svého
výzkumu.
BAF® a jeho vliv na lidský organizmus
Mezi nejvíce diskutovaná témata se v letošním roce zařadila skupina přednášek
pojednávajících o účincích BAF® na lidský organizmus zatížený onkologickým
onemocněním. Pro nezasvěcené je potřeba připomenout, že BAF® je hlavní účinnou
směsí látek obsaženou v doplňku stravy jménem Ovosan a vyskytuje se i v dalších
dlouhodobě testovaných preparátech.
Na Semináři přednášeli lékaři i vědečtí pracovníci
Příspěvky na letošním ročníku Semináře přednesli například zástupci Mamma
Centra v Praze; Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i., Brno; Ústavu
lekárskej

biochemie,

Jesseniovy

lekárské

fakulty,

Univerzity

Komenského

v Bratislavě; Katedry medicínské biologie, Přírodovědecké fakulty Jihočeské
Univerzity nebo Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České
republiky.
Co nového přinesl poslední rok výzkumu
Za poslední rok opět přibylo spolupracujících výzkumných a lékařských pracovišť.
Bylo započato a nadále probíhá několik dalších nejen onkologických studií. Oproti
loňskému roku pokročil výzkum hlavně v oblasti transdermálních forem BAF®. Byly
testovány účinky BAF® u pacientů se závažnějšími typy dermatologických
onemocnění.
Co vyplynulo ze studií
Celkově lze shrnout a zhodnotit výsledky všech zveřejněných studií v rámci
Semináře společnosti Areko jako velmi nadějné pro onkologické pacienty i pro další
výzkum v daném oboru. V průběhu příštího ročníku se lze těšit na další pozitivní
závěry jednotlivých výzkumů, které v rámci BAF® stále probíhají.

Vybrané studie se Semináře – Výzkum BAF® lze najít na: www.areko.eu - v sekci
Výzkum.
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