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Почуття щастя зростає з віком
Психологічне самопочуття пов’язане із багатьма факторами, до яких належать успішність 

кар’єри, задоволення від стосунків та навіть стан здоров’я. Вчена Ангеліна Сутін із Державного 
медичного університету Флориди (Флорида, США) разом із колегами проаналізувала результати 
двох тривалих досліджень BLSA (NIH’s Baltimore Longtitudinal Study of Aging) та NHANES (CDC’s 
National Health and Nutrition Examination Survey), в ході яких було здійснено понад 10000 оціню-
вань самопочуття, стану здоров’я та інших факторів протягом 30 років. Проаналізувавши дані 
всіх учасників, вчені виявили, що старші учасники мали нижчий рівень доброго самопочуття, 
ніж молодь та люди зрілого віку. Враховуючи різні фактори, науковці виявили, що особи, народ-
жені в один і той самий період, мали унікальний досвід, який впливав на оцінку щастя та опти-
мізму. Команда вчених також проаналізувала ці самі дані та виявила, що задоволення життям 
зростає із віком учасників. Коротше кажучи, власне відчуття добробуту зростає з віком, проте 
загальний рівень добробуту залежить від періоду, в який був народжений учасник. 
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Коментар редакції: «Психологічне самопочуття пов’язане із багатьма 
факторами, до яких належать успішність кар’єри, задоволення від стосун-
ків та навіть стан здоров’я. Хоча саме унікальний досвід визначає відчуття 
щастя та оптимізму, це масштабне дослідження довело, що задоволення 
життям зростає з віком».

Яловичина корисна для м’язів
Саркопенія чи поступова втрата м’язової маси – загальна ознака старін-

ня, яка створює значні фактори ризику розвитку інвалідності в похилому 
віці. Вчений Стюарт Філіпс разом із колегами із Університету Макмастера 
(Канада) провів дослідження серед 45 чоловіків, середній вік яких стано-
вив 59 років. В ході дослідження було виявлено, що вживання 170 г нежир-
ної яловичини позитивно впливає на ступінь синтезу протеїнів м’язів після 
фізичних вправ. Така порція вдвічі перевищує рекомендовані норми Кана-
ди. Автори дослідження заявили, що вживання 170 г яловичини необхідне 
для стимуляції міофібриляру (синтезу протеїнів м’язів), яке не можливе 
при меншій кількості.

Meghann J. Robinson, Nicholas A. Burd, Leigh Breen, 
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Коментар редакції: «Саркопенія чи поступова 
втрата м’язової маси – загальна ознака старіння, яка 
створює значні фактори ризику розвитку інвалідності 
в похилому віці. Було виявлено, що 170 г яловичини 
допомагає відновити рівень протеїнів м’язів серед чо-
ловіків зрілого віку».

Стрес сприяє розвитку цукрового діабету
У 1970-х роках розпочалось масштабне дослідження, організоване вченими Шальгренсь-

кої академії університету міста Готенбург (Швеція), мета якого полягала у моніторингу стану 
здоров’я чоловіків міста Готенбург, які народились протягом 1915–1925 років. Вчений Масума 
Новак разом із колегами опрацював дані дослідження, до якого було залучено 6828 осіб, що 
не мали проявів цукрового діабету, ішемічної хвороби серця та стенокардії до початку дослід-
ження. У 899 осіб із них розвинувся цукровий діабет протягом періоду спостереження. Вчені 
виявили, що особи, які заявляли про тривалий стрес мали на 45% вищий ризик розвитку цукро-
вого діабету, порівняно з особами, що не переживали періодичний стрес. Автори дослідження 
прийшли до висновку, що постійні стресові ситуації – ознака ризику розвитку цукрового діабету, 
яка не залежить від соціально-економічних факторів, індексу маси тіла та решти факторів роз-
витку цукрового діабету другого типу.
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Diabetic Medicine, Volume 30, Issue 1, January 2013, Pages: e8–e16.

Коментар редакції: «У 1970-х роках розпочалось масштабне дослідження, організоване вче-
ними Шальгренської академії університету міста Готенбург (Швеція), мета якого полягала у моні-
торингу стану здоров’я чоловіків міста Готенбург, які народились протягом 1915–1925 років. 
Було здійснено значне відкриття, яке свідчить про зв'язок між постійним стресом та ризиком 
розвитку цукрового діабету другого типу серед чоловіків».


