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Bezpieczniejsze orzeszki ziemne
Metodę fermentacji opracowali naukowcy z North Carolina A&T University. Pozwala ona obniżyć co
najmniej o 70 procent zawartość alergizujących białek Ara h1 i Ara h2, nie zmieniając jednak smaku
czy chrupkości orzeszków.

Alergia na orzeszki ziemne i niektóre inne rodzaje orzechów (na przykład orzechy nerkowca)
występuje u jednej na kilkaset osób i jest coraz częstsza. Nie zawsze kończy się na wysypce - co roku
są odnotowywane zgony związane z wstrząsem anafilaktycznym. To bardzo silna reakcją
odpornościowa, w wyniku której dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz obrzęku krtani.
W Wielkiej Brytanii wstrząsu doznał na przykład uczulony na orzeszki pracownik przetwórni ryb,
który w Wigilię pocałował pod jemiołą koleżankę z pracy - świeżo po zjedzeniu torebki orzeszków.
Orzeszki ziemne są częstą domieszką do różnego rodzaju pokarmów. Zmiany asortymentu
wytwarzanego na tych samych maszynach sprawiają, że nawet w produktach, które nie powinny
w zasadzie zawierać orzeszków, pojawiają się one jako zanieczyszczenie - a nawet minimalna ilość
może być groźna dla osób z alergią. Stąd ostrzegawcze napisy "Produkt może zawierać śladowe
ilości orzeszków ziemnych" na czekoladzie, batonach, ciastkach, czy ... kiełbasie.
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Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.

10-07-2020

Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.

10-07-2020

Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.

10-07-2020

Wagarowicze rzadziej głosują w wyborach
Absencja we wczesnych latach szkoły ma daleko idące konsekwencje.

10-07-2020

Plastik z Europy ląduje w azjatyckich wodach
Około 31 proc. plastiku eksportowanego z Europy do Azji w celu recyklingu ląduje w oceanie.

10-07-2020

Ciśnienie w żyłach szyjnych można zbadać
smartfonem
Ważny element badania klinicznego może zostać przeprowadzony zdalnie.

08-07-2020

OHAUS przedstawia najnowszy model w serii
wirówek Frontier 5000
FC5916 wnosi maksymalne bezpieczeństwo, wszechstronność i niezawodność do nowoczesnego
laboratorium.

08-07-2020

W Hiszpanii przeciwciała SARS-CoV-2 ma
tylko 5,2 % mieszkańców
Tak wynika z opublikowanego przez rząd Pedra Sancheza badania.
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