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Аспірин знижує ризик розвитку меланоми
Попередні дослідження свідчать, що застосування нестероїдних протизапаль-

них препаратів (НСПЗП), таких як аспірин, знижує ризик розвитку раку шлунково-
кишкового траку, прямої кишки та молочної залози. Вчений Джин Танг із Стен-
фордського університету (Каліфорнія, США) разом із колегами провів дослід-
ження впливу НСПЗП на меланому – найнебезпечнішу форму раку шкіри. Вчені 
проаналізували дані 59 806 кавказьких жінок у період менопаузи, вік яких складав 
50–79 років, що стали учасниками дослідження Women’s Health Initiative. Пред-

метом дослідження стало застосування аспірину та інших НСПЗП. Спостереження за учасни-
ками з метою виявлення меланоми тривало 12 років. Вчені виявили, що жінки, які приймали 
аспірин, знизили ризик розвитку меланоми на 21%, порівняно з учасницями, які приймали 
інші препарати. Більше того, збільшення періоду застосування аспірину (менше одного року, 
1–4 роки, понад 5 років) знижувало ризик на 11%. Таким чином, прийом аспірину протягом 
п’яти та більше років знижує ризик розвитку меланоми на 30%. Вчені прийшли до висновку, 
що аспірин зменшує прояви запалення та знижує ризик розвитку меланоми серед жінок 
у період менопаузи. Тривале застосування цього препарату забезпечує кращий захист.

Gamba C.A., Swetter S.M., Stefanick M.L. Kubo J.D., Tang J.Y, et al. «Aspirin is associated with 
lower melanoma risk among postmenopausal Caucasian women». Cancer, 11 March 2013.

Коментар редакції: «Попередні дослідження свідчать про те, що застосування нестеро-
їдних протизапальних препаратів (НСПЗП), таких як аспірин, знижує ризик розвитку раку 
шлунково-кишкового траку, прямої кишки та молочної залози. Група вчених довела, що ас-
пірин знижує ризик розвитку меланоми».
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Оливкова олія корисна для клітин головного мозку
Хвороба Альцгеймера – це нейродегенеративне захворювання, яке характеризується накопи-

ченням бета-амілоїдних та тау-протеїнів у тканинах головного мозку. Олеокантал – фенольний 
компонент, що входить до складу оливкової олії. У ході кількох попередніх клінічних дослід-
жень було виявлено, що цей компонент може збільшити нейропротектну дію. Вчений Амаль 
Каддоумі з Університету Луїзіани (Луїзіана, США) разом із колегами провів дослідження, яке 
продемонструвало дію олеоканталу на два види протеїнів – Р-глікопротеїн (Р-гп) та протеїн-1 
рецептора ліпопротеїдів низької густини – а також основні ферменти, які відіграють важли-
ву роль у виведенні бета-амілоїдів із тканин головного мозку. Автори дослідження прийшли 

до висновку, що такі результати свідчать про потенційні можливості зниження ри-
зику розвит ку хвороби Альцгеймера при вживанні оливкової олії, яка прискорює 
кліренс бета-амілоїдів у тканинах головного мозку.

Abuznait A.H., Qosa H., Busnena B.A., El Sayed K.A., Kaddoumi A. «Olive-Oil-Derived 
Oleocanthal Enhances [beta]-Amyloid Clearance as a Potential Neuroprotective Mecha-
nism against Alzheimer’s Disease: In Vitro and in Vivo Studies». ACS Chem. Neurosci., 
February 15, 2013.

Коментар редакції: «Олеокантал – фенольний компонент, що входить до складу 
оливкової олії. У ході кількох попередніх клінічних досліджень було виявлено, що 
цей компонент може збільшити нейропротекторну дію. Олеокантал захищає нерво-
ві клітини від розвитку інсульту, та особливо – хвороби Альцгеймера, а саме за-
побігає накопиченню бета-амілоїдів та тау-протеїнів у тканинах головного мозку».

Вітамін D позитивно впливає на тканини м’язів
Результати попередніх досліджень доводять, що вітамін D зменшує 

больові відчуття у м’язах та суглобах серед пацієнтів, хворих на рак, а та-
кож покращує стан м’язів осіб із надмірною вагою. Вчений Сіна Акаш 
із Університету Ньюкастла (Об’єднане Королівство) разом із колегами 
провів дослідження серед 12 осіб, що страждали на недостатність ві-
таміну D. Мета дослідження полягала у вивченні відновлення фосфо-
креатину, який є маркером втоми м’язів, до та після вживання вітаміну 
D. Команда вчених виявила, що застосування вітаміну D протягом 10–
12 тижнів значно покращує відновлення фосфокреатину. Більше того, 
усі учасники відзначили зменшення проявів втоми. Автори дослідження 
стверджують, що застосування вітаміну D серед осіб, що страждають 
на його нестачу, збільшує максимальну оксидативну фосфориляцію піс-
ля фізичних вправ. Вперше був доведений зв’язок між застосуванням 
вітаміну D та мітохондріями скелетних м’язів людини».

Akash S., Kieren H., Steve B., Tim C. «Improving the vitamin D status of vi-
tamin D deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative 
function in skeletal muscle». Endocrine Abstracts, March 1, 2013.

Коментар редакції: «Результати попередніх досліджень доводять, що 
вітамін D зменшує больові відчуття у м’язах та суглобах серед пацієнтів, 
хворих на рак, а також покращує стан м’язів осіб із надмірною вагою. 
Це дослідження продемонструвало те, що застосування вітаміну D допо-
магає зменшити прояви втоми та поліпшити ефективність роботи м’язів 
осіб із низьким вмістом цього вітаміну у крові».


