
ПР
ЕВ

ЕН
ТИ

ВН
А 

М
ЕД

ИЦ
ИН

А

36

№ 3 (33) / 2013

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Матеріал наданий 

Американською академією медицини 

антистаріння (© A4M, 2013)

Оливкова олія та горіхи допомагають знизити ризик 
розвитку інфаркту міокарда та стенокардії
Низка попередніх досліджень довела, що дотримання середземноморської дієти, яка включає оливкову олію, горіхи, 

фрукти, овочі та зелень, а також містить обмежену кількість молочних продуктів, червоного м’яса, газованих напоїв, про-
мислових м’ясних продуктів та солодощів, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ). Вчений Рамон 
Еструх із Hospital Clinic (Іспанія) разом із колегами провів дослідження, до якого було залучено 7447 осіб віком 55–80 років, 

у яких не було зафіксовано ССЗ на початку дослідження, але вони хворіли 
на цукровий діабет чи мали мінімум три фактори ризику (куріння, під-
вищений артеріальний тиск чи ожиріння). Під час дослідження учасники 
дотримувались середземноморської дієти, що містила додаткову кіль-
кість оливкової олії або різних сортів горіхів, та контрольованого раціону 
(зі зниженим вмістом жирів). Всім учасникам було надано персональні 
та групові консультації. Після завершення половини періоду спостере-
ження, через 4,8 року, серед 288 учасників було зафіксовано первинні 
кінцеві точки, що становили 96 (3,8%) у групі, що вживала оливкову олію, 
83 (3,4) у групі, що вживала горіхи та 109 (4,4%) у контрольній групі. 
Після мультиваріативного аналізу було виявлено, що раціон, збагачений 
оливковою олією, знижує показники ризику на 28%. Серед учасників, 
які вживали горіхи, було зафіксовано подібні результати. Автори дослі-
дження прийшли до висновку, що середземноморська дієта, що включає 
оливкову олію та горіхи, знижує ризик розвитку основних ССЗ серед осіб 
із високими показниками серцево-судинних ризиків.

Estruch R., Ros E., Salas-Salvado J., Covas M.I., Pharm D., Corella D., 
Martіnez-Gonzalez M.A., et al.; the PREDIMED Study Investigators. «Pri-
mary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet». 
N. Engl. J. Med. 2013 Feb 25.

Коментар редакції: «Середземноморська дієта, яка включає оливкову 
олію, горіхи, а також фрукти, овочі та зелень, може знизити ризик роз-
витку інфаркту, стенокардії та показник смертності при ССЗ».

Переваги руху
Після багатьох доказів того, що чим більше особа сидить, тим вищий у неї ризик 

розвитку хронічних захворювань, було проведено два дослідження, які демонстру-
ють переваги руху. Вчена Емма Джордж із Університету західного Сіднею (Австра-
лія) разом із колегами здійснила аналіз даних 63 048 осіб чоловічої статті, віком 
45–65 років, які брали участь у дослідженні Australia’s 45 and Up Study, до якого 
було залучено понад 267 000 учасників. Вчені виявили, що порівняно з особами, які 
знаходились у сидячому положенні менше чотирьох годин на добу, ті, хто сидів до-
вше, були більш схильні до розвитку таких хронічних захворювань, як рак, цукровий 
діабет, захворювання серця та гіпертонія. Ризик розвитку цих захворювань зростав 
разом із тривалістю періоду, проведеного у сидячому положенні. Особи, що сиділи 
понад шість годин на добу, значно підвищували ризик розвитку цукрового діабету. 
Автори дослідження прийшли до висновку, що отримані результати свідчать про те, 
що збільшення тривалості сидіння значно підвищує ризик розвитку цукрового діа-
бету та решти хронічних захворювань, незалежно від загальної фізичної активності. 

Окремі результати дослідження вченого Джозефа Хенсона та його колег із Уні-
верситету Лейсестера (Об’єднане Королівство) показали, що звичайне підведення 
зі стільця та незначна рухова активність може запобігти розвитку цукрового діабету 
другого типу навіть більше, ніж важкі фізичні навантаження. Вчені виявили, що час, 
проведений у сидячому положенні, спричинює значний негативний вплив на такі 
метаболічні фактори, як рівень глюкози, холестерину ліпопротеїдів високої густини 
та тригліцеридів. Автори прийшли до висновку, що для дорослих осіб із високим ри-
зиком розвитку цукрового діабету другого типу перебування у сидячому положенні 
негативно впливає на кардіометаболічні про-
цеси та є важливішим індикатором поганого 
стану здоров’я, незважаючи на помірні та важ-
кі фізичні вправи.

George E.S., Rosenkranz R.R., Kolt G.S. 
«Chronic disease and sitting time in middle-aged 
Australian males: findings from the 45 and Up 
Study». International Journal of Behavioral Nutri-
tion and Physical Activity, 2013, 10:20.  

Henson J., Yates T., Biddle S.J., Edward-
son C.L., Khunti K., Wilmot E.G., Gray L.J., Gore-
ly T., Nimmo M.A., Davies M.J. «Associations 
of objectively measured sedentary behaviour and 
physical activity with markers of cardiometabolic 
health». Diabetologia. 2013 Mar 1.

Коментар редакції: «Враховуючи дані про 
те, що чим більше особа сидить, тим вищим 
є ризик розвитку хронічних захворювань, ре-
зультати цих двох досліджень ще раз підтвер-
дили переваги руху. Від Австралії до Велико-
британії вчені довели, що сидіння підвищує 
ризик розвитку хронічних недугів».

Вітамін С знижує частоту проявів застуди
Віруси, яких понад 200 видів, викликають симптоми застуди – це основний привід невідвідування роботи 

та школи і головна причина візиту до лікаря. Незважаючи на те, що вітамін С став популярним завдяки 
дослідженням 1970-х років нобелівського лауреата Лінуса Паулінга щодо здатності вітаміну С запобігати 
розвитку застуди та лікувати її різні прояви. Вчена Хеміла Хіларі з Університету Хельсінкі (Фінляндія) разом 
із колегами здійснила мета-аналіз 29 клінічних досліджень, до яких було залучено 11 306 осіб, що прийма-
ли вітамін С під час застуди. Вчені виявили, що вітамін С особливо корисний для людей, що перебувають 
у стані значного фізичного стресу. У ході п’яти рандомізованих досліджень, учасники яких знаходились 
у стані значного нетривалого фізичного стресу, вживання вітаміну С зменшило частоту проявів застуди 
вдвічі. Більш того, нещодавні рандомізовані дослідження серед професійних плавців довели, що вживання 
вітаміну С вдвічі скорочує тривалість застуди серед чоловіків (проте серед жінок не було зафіксовано ніяких 
змін). Регулярне вживання одного граму вітаміну С на добу скорочує тривалість застуди в дорослих на 8%, 
а у дітей – на 18%. Вчені зробили висновок, що вітамін С може бути корисним для людей, які займаються 
важкими фізичними вправами протягом нетривалого періоду. Завдяки незначній вартості та безпечності 
можна перевірити ефективність його застосування окремо для кожного».

Harri H., Chalker E. «Vitamin C for preventing and treating the common cold». Cochrane Database of Systematic 
Reviews, 2013 No. 1, 31 Jan. 2013.

Коментар редакції: «Незважаючи на те, що вітамін С став популярним завдяки дослідженням 1970-х років 
нобелівського лауреата Лінуса Паулінга щодо здатності вітаміну С запобігати розвитку застуди та лікувати її 
різні прояви. Вчені виявили, що він особливо корисний для осіб, які перебувають у стані значного фізичного 
стресу, а також підтвердили дані про те, що вітамін С вдвічі скорочує частоту проявів застуди».


