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محققان دانشگاه كشـاورزي    
چين با كاربرد مـهـنـدسـي     
ژنتيك، موفق به توليد نسخه 
نوتركيبي از پروتئين ليزوزيم 

.انسان در شير گاو شدند

ليزوزيم پروتئيني ضد باكتريايي است كه نوزاد انسـان  
ايـن  .  كـنـد  هاي ميكروبي محافظـت مـي    را از عفونت

اشك، بـزاق  ( در مايعات بدن پروتئين به طور گسترده
باشد اما تنها به ميزان بسيار اندكي موجود مي)  و شير

. در شير گاو يافت شده است

هاي توليدي توسط اين تكنيك، خصوصـيـات   ليزوزيم
فيزيكوشيميايي مشابهي نسبت به نسخه طبيعي خود 

توان به وزن مولـكـولـي و      ها ميدارا هستند كه از آن
هـاي  لـيـزوزيـم   .  ميزان تجزيه باكتريايي اشاره نـمـود  

نوتركيب و طبيعي، نياز به شرايط همـانـنـدي بـراي       
ها از نظر الكـتـوز،   پذيري دارند و تركيبات آنواكنش

پروتئين، چربي كل و مواد جامد، تفاوت چشمگيري را 
.نشان نداده است

AP-Food Technology):منبع(2011آوريل 5

توليد شيرهاي غني از ليزوزيم توسط 

گاوهاي اصالح نژاد شده

تركيبات فعال زيستي انار در صورت تبديل به ذرات          
تواند قدرت ضد سرطاني قابل     نانو توسط ژالتين، مي   

. اي داشته باشدمالحظه

طبق تحقيقات دانشمندان دانشگاه فلوريدا، قابليت        
هاي اثربخشي در جلوگيري از رشد و گسترش سلول        

آيد هاي اين تركيبات به شمار مي      سرطاني از ويژگي  
كه در صورت تبديل به ذرات نانو، كارايي تركيبات            

البته .  يابددرصد افزايش مي  48مورد نظر به بيش از      
هاي موجود در انار، تنها شكل          از آنتي اكسيدان   

تواند با ژالتين پيوند برقرار كند و اين        پانيكاالژين مي 
.خاصيت را از خود نشان دهد

ها است كه در      انار منبعي غني از آنتي اكسيدان        
سالمت قلب، بهبود آرتروز و جلوگيري از سرطان            

. پروستات نقش مهمي دارد

2011آوريل 7

)Nutra Ingredients: منبع(

تحقيقات جديد علم نانو بر خاصيت 
ضد سرطاني انار 

توانـد بـه عـنـوان         بدون گلوتن با محتواي باالي آرد ذرت، مياسپاگتي
. جايگزيني مناسب براي پاستاي بيماران سلياكي در نظر گرفته شود

با توجه به تحقيقات صورت گرفته در دانشگاه فوجياي ايتاليا، ايـن نـوع     
اي باالتر، داراي بافتي با ثبات و   ها عالوه بر داشتن ارزش تغذيهاسپاگتي

استفاده از آرد ذرت، فرصت جديدي را در .  باشنداستحكام بيشتر نيز مي
.كندهاي بدون گلوتن ايجاد ميبازار توليد ماكاروني

)Bakery and Snacks: منبع(2011آوريل 5

كاربرد آرد ذرت در پاستاي 

بدون گلوتن
، در هفته اخير مصرف نان سفيد        Kantar World panelبنا به آمار جديد     

يك درصد كاهش يافته و برخالف آن ميزان          2010در انگلستان نسبت به سال     
نزديك به  .  درصدي همراه بوده است   6اي با افزايش    تقاضا براي مصرف نان قهوه    

. شوندسال شامل مي  45اي را افراد باالي     درصد از مصرف كنندگان نان قهوه     65
تحقيقات جديد پيش بيني كرده است كه امسال فروش            

10-15هاي غني شده با مواد مغذي در استراليا، رشد           نان
.درصدي خواهد داشت

)Bakery and Snacks: منبع(2011آوريل 8

افزايش مصرف نان قهوه اي در برابر نان سفيد

مونا گيويان 
متين يحيوي


