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За довжиною теломер можна визначити тривалість життя
Теломери – це кінцеві частинки хромосом, які захищають комплекси ДНК від руйнування під 

час поділу клітин. Скорочення довжини теломер – ознака старіння клітини, а передчасне його 
скорочення свідчить про ризик розвитку раку, захворювань серця, деменції та смерті. Вчений 
Джон Карлквіст із університету Юти (Юта, США) разом із колегами дослідив зразки ДНК 
3500 осіб, що перенесли інфаркт міокарда та стенокардію. Вчені також вивчили архів перифе-
рійних зразків ДНК, які були взяті у 30 000 пацієнтів із захворюваннями серця, за якими велось 
спостереження протягом 20 років. Порівнявши результати, вчені мали змогу спрогнозувати по-
казники виживання серед пацієнтів із захворюваннями серця, беручи до уваги довжину тело-
мер. Керівник дослідження заявив, що в майбутньому показник довжини теломер можуть ви-
користовувати для оцінки ефективності медичної допомоги при захворюваннях серця.
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Коментар редакції: «Теломери – це кінцеві частинки хромосом, які захища-
ють комплекси ДНК від руйнування під час поділу клітин. Скорочення довжи-
ни теломер – ознака старіння клітини, а передчасне його скорочення свідчить 
про ризик розвитку раку, захворювань серця, деменції та смерті. Вчені мають 
змогу успішно прогнозувати показник виживання та тривалість життя за дов-
жиною теломер».

Відеоігри у зрілому віці 
сприяють кращому емоційному стану
Відеоігри позитивно впливають не лише на підлітків та двадцятилітніх, 

а й на старших людей. Вчений Джейсон Аллейр із Державного університету 
Північної Каліфорнії (Північна Каліфорнія, США) разом із колегами провів 
опитування серед 140 осіб старше 63 років. Учасників запитали, як часто 
вони грають у відеоігри, якщо грають взагалі: 61% опитуваних відповіли, що 
грають у такі ігри час від часу, 35% – принаймні раз на тиждень. Учасники 
взяли участь у кількох тестах, що оцінювали їх емоційне та соціальне само-
почуття. Команда вчених виявила, що особи, які не грають у відеоігри вза-
галі, переживають більш негативні емоції та мають тенденцію до глибшої 
депресії. Науковці зробили висновок, що регулярні та випадкові гравці відео-
ігор почуваються краще, ніж ті, хто не грає взагалі у зрілому віці. Результати 
дослідження свідчать, що таке захоплення є позитивною ознакою, яка свід-
чить про здорове старіння.
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Коментар редакції: «Відеоігри позитивно 
впливають не лише на підлітків та двадцятиліт-
ніх, а й на старших людей. Захоплення відеоігра-
ми у зрілому віці свідчить про вищий рівень по-
зитивного емоційного самопочуття».

Вживання риби знижує артеріальний тиск
Риба як джерело якісних протеїнів із низьким вмістом жиру вважається важливою частиною здоро-

вого раціону. Така жирна риба, як лосось, скумбрія та оселедець, багата на жирні кислоти, що містять 
омега-3, позитивно впливає на стан здоров’я. Вчений Штефан Хайнеман із Йенського університету імені 
Фрідріха Шіллера (Німеччина) разом із колегами дослідив молекулярний механізм, який покладено 
в основу впливу омега-3 на зниження артеріального тиску. Команда вчених виявила, що калієвий канал 
SLO1 – це важливий компонент ефективності жирних кислот омега-3, який діє як особливий рецептор 
для таких складників омега-3, як докозагексагенова кислота (ДГК). Використовуючи лабораторну мо-
дель тварин, вчені оцінили вплив омега-3 на канал SLO1. Було виявлено, що застосування ДГК впливає 
на розширення судин крові і таким чином на зниження артеріального тиску. В той час як на моделі 
мишей, які не мають каналу SLO1, гіпотензивний вплив ДГК не був зафіксований.
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Коментар редакції: «Риба як джерело якісних протеїнів із низьким вмістом жиру вважається важли-
вою частиною здорового раціону. Така жирна риба, як лосось, скумбрія та оселедець, багата на жирні 
кислоти, що містять омега-3, позитивно впливає на стан здоров’я. Раціон, багатий на рибу, яка є дже-
релом омега-3, має значний гіпотензивний вплив».


