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Orzechowy olej składnikiem mleka dla
niemowlat

Olej z orzechów laskowych może być cennym składnikiem mieszanek dla
niemowląt - informuje "Journal of Agricultural and Food Chemistry".
Choć matczyne mleko jest najlepsze, czasem jedynym wyjściem jest podawanie niemowlętom
sztucznych mieszanek. Prof. Casimir Akoh z University of Georgia opracował nowy preparat
odżywczy na bazie oleju z orzechów laskowych, który lepiej naśladuje mleko matki, a co za tym idzie
- lepiej odżywia dziecko.
Mleko matki dostarcza dziecku kwasów tłuszczowych - dokozaheksaenowego (DHA) z grupy omega-3
oraz arachidonowego (ARA) z grupy omega-6. Kwasy te mają wielkie znaczenie dla rozwoju mózgu
dziecka i innych narządów podczas ostatnich miesięcy ciąży oraz w okresie karmienia. Uzyskiwane
z orzechów laskowych DHA i ARA odpowiadają pod względem budowy molekularnej kwasom
tłuszczowym zawartym w ludzkim mleku. Jak wyjaśnia prof. Akoh, skład kwasów tłuszczowych
w mleku ludzkim to złoty standard, według którego projektuje się mieszanki dla dzieci. Naturalne
mleko jest lekkostrawne, a kwasy tłuszczowe oraz wapń dobrze się wchłaniają w przewodzie
pokarmowym. Typowe mieszanki przyrządzane są z wykorzystaniem olejów roślinnych oraz
uzyskiwanych z glonów DHA i ARA. Jednak dzieci gorzej radzą sobie z kwasami pochodzącymi od
glonów, ponieważ mają one inną strukturę. Nasycone tłuszcze otaczają tłuszcze nienasycone,
natomiast w mleku matki jest odwrotnie. W przypadku mieszanki z dodatkiem oleju z orzechów
laskowych nasycony kwas palmitynowy otoczony jest przez kwasy nienasycone - jak w prawdziwym
matczynym mleku.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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