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Karmienie piersią zwiększa inteligencję
dzieci
Naukowcy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem
epidemiologa Wiesława Jędrychowskiego zbadali 468 dzieci niepalących matek.

Okazało sie, że karmienie piersią zwiększa inteligencję dzieci - zdolności poznawcze dzieci
karmionych piersią były znacząco lepsze niż dzieci karmionych z butelki. Liczba uzyskanych punktów
IQ była wprost proporcjonalna do długości karmienia piersią. Jeśli maluch był karmiony przez trzy
miesiące, to zdobywał o 2,1 punktu więcej, niż dzieci karmione z butelki. Przy karmieniu piersią
przez cztery do sześciu miesięcy różnica w punktacji wynosiła 2,6, a gdy dzieci ssały pierś ponad
sześć miesięcy uzyskiwały o 3,6 punktu więcej niż pociechy karmione butelką. Naukowcy brali pod
uwagę też takie czynniki jak wykształcenie matki, płeć dziecka, posiadanie rodzeństwa oraz wzrost
wagi w czasie ciąży. Doszli do wniosku, że za różnice w IQ odpowiedzialny jest sposób karmienia.
Chemicy od dawna poszukują tajemniczego składnika w mleku matki, który zwiększa inteligencję.
Jednak zdaniem pediatry Tonse Raju, który ma lamach gazety Breastfeeding Medicine odniósł się do
badań zespołu Jędrychowskiego niemowlę ssące pierś matki nie otrzymuje tylko pokarmu, ale jest
intensywnie zaangażowane w dynamiczny, dwukierunkowy biologiczny dialog - fizyczna
i psychologiczna więź łącząca matkę z dzieckiem podczas karmienia piersią wpływa pozytywnie na
zdolności poznawcze malucha.

Źródło: www.scientificamerican.com
http://laboratoria.net/aktualnosci/12243.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/

28-06-2022

Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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