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Absztrakt

Ellentétben ma már széles körben használt hagyományos módszerek tumorok kezelésére

útján ionizáló sugárzás és a kemoterápia, a módszer használatának alacsony intenzitású

elektromágneses mezők (EMF), mely nem-ionizáló és nem-invazív, és így teljesen fosztva

bármilyen káros mellékhatás . A jelen tanulmány végeztünk annak vizsgálatára, hogy az

alacsony intenzitású EMF elnyomja tumorsejtek növekedését in vivo nélkül citosztatikumok.

A kurzus a hatása EMF kezdődött 3 nappal a transzplantáció előtt, hogy felhívja a

tevékenység az állatok immunrendszerét. A negyedik napon az állatokat injekciót a

szarkóma-37 és a napi expozíció végeztével még 15 napig. A tanulmányt a besugárzás

hatását a másodlagos DNS szerkezete, a kísérletek izolált DNS a máj az egészséges

egerek (hDNA), valamint a tumor szarkóma 37 (tDNA) használtunk. Miután 15 ülés az

expozíció alatt, citosztatikumok, a besugárzott állatok 0,5 óra volt megfigyelhető gátlási

tumor növekedésének 33,5%, szemben a kontroll-csoport és egy éles elnyomása

szintjének DNS-metiláció 2,1-szerese. A tDNA rendelkezik a magas metilációs (4,7

mol%), ami után 0,5 óra napi expozíció lesz (2,2 mol%), közel a megfelelő értéket hDNA

(1,9 mol%). Differenciál olvadási görbék (DMC) a viszonylag tDNA eltolják a DMC hDNA

hogy alacsonyabb hőmérsékleteken, és a DMC tDNA a további csúcsok a tartományon

52-60ºC jelent meg, amelyek hiányoznak a DMC hDNA a máj. A kapott eredményeket a

korrelál a spektrofotometriás adatokkal. Hatása alatt a EMF értékek hőmérséklet és

intervallum olvadása tDNA megváltozik, és a megközelítés a megfelelő értékeket hDNA.

Presented előzetes eredmények bizonyították a potenciális klinikai alkalmazása

kisteljesítményű klinikai onkológiai EMF a rosszindulatú daganatok kezelésében. A

változások a fizikai-kémiai tulajdonságai tumoros és egészséges DNS-t amplitúdó

modulált sugárzás 64,5 GHz és lehetséges mechanizmusai ezeket a változásokat

vizsgálták és vitatták meg.
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