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Nadobudnuté výsledky demonštrujú priamy účinok rastlinných látok na vaječníky a ich 
schopnosť regulovať základné ovariálne funkcie (proliferáciu, apoptózu a steroidogenézu) a 
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The obtained results demonstrate the direct influence of plant molecules on the ovary and 
their ability to regulated basic ovarian functions (proliferation, apoptosis, hormones release 
and their response to physiological (hrmones) and exogenous (pharmacological treatments, 
environmental contaminants) upstream regulators. These plant molecules could be useful to 
regulate animal and human reproductive functions, treatment of reproductive disorders and 
improvement of farm animal fecundity. 
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