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Kurkumina chroni przed infekcjami
Przyprawianie dań kurkumą może poprawiać odporność na choroby zakaźne - informuje
"Journal of Nutritional Biochemistry". Aromatyczna kurkuma jest jedną z podstawowych
przypraw kuchennych w krajach Azji i Bliskiego Wschodu - wchodzi na przykład w skład
curry.

Składnik kurkumy - kurkumina to polifenol, mający korzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Wiele badań
dowodzi, że ten związek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym może działać ochronnie
na tkankę nerwową mózgu, zmniejszając ryzyko choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji.
Uważa się, że obniża ryzyko nowotworów. Teraz naukowcy z Oregon State University (USA) oraz
uniwersytetu w Kopenhadze (Dania) odkryli, że kurkumina może w niewielkim, ale widocznym
stopniu podnieść poziom katelicydyny (CAMP) - peptydu, który pomaga zapobiec infekcjom
bakteryjnym (w tym gruźlicy), wirusowym i grzybiczym. Katelicydyna działa nawet na drobnoustroje,
z którymi organizm nie zetknął się nigdy wcześniej. Dotychczas wiadomo było, że poziom CAMP
rośnie pod wpływem witaminy D (a także pobudzającego jej wytwarzanie światła słonecznego).
Kurkumina działa dużo słabiej od witaminy D, niemniej podczas eksperymentów poziom CAMP
wzrósł pod jej wpływem trzykrotnie.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.

25-11-2021

ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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