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Вживання кави впливає на тривалість життя
Оцінюючи характеристики вживання кави та стану здоров’я осіб, що були залучені до дос лідження NIH 

AARP Diet and Health Study, вік яких на початку дослідження у 1995/1996 рр. коливався 50–71 рр., вчений Ніл 
Фрідман із Національного інституту раку США (НІР; Меріленд, США) разом із колегами вивчив зв’язок між 
вживанням кави та рівнем смертності. Провівши спостереження за учасниками до 2008 року, вчені виявили 
обернено пропорційний зв’язок між вживанням кави та смертністю. Цей зв’язок був незначним та серед 
найбільших любителів кави свідчив про зниження ризику на 10–15%. Найвищі показники було зафіксовано 
серед осіб, що вживали найбільшу кількість кави, проте пацієнти, які випивали лише дві–три чашки на день, 
мали подібні результати. Найбільша кількість випитого напою становила шість та більше чашок на день. Ав-
тори дослідження прийшли до висновку, що в ході цього масштабного дослідження було виявлено обернено 
пропорційний зв’язок між вживанням кави та показником смертності.

«Epidemiology of Caffeine Consumption and Association of Coffee Drinking 
with Total and Cause-Specific Mortality: An Interview with Neal D. Freedman». Jour-
nal of Caffeine Research. December 2012, 2 (4): 153–158. Freedman N.D., Park Y., 
Abnet C.C., Hollenbeck A.R., Sinha R. «Association of coffee drinking with total and 
cause-specific mortality». N. Engl. J. Med. 2012 May 17; 366 (20): 1891–904. Er-
ratum in: N. Engl. J. Med. 2012 Jul 19; 367 (3): 285.

Коментар редакції: «До цього масштабного дослідження було залучено 
500 000 осіб, за якими велось спостереження протягом 12 років. Результати пока-
зали, що зі збільшенням кількості вживаної кави рівень смертності знижується».

Фізичні вправи покращують сон
Національна фундація сну (Вірджинія, США) опублікувала результати 

опитування «Сон в Америці», що було проведено у 2013 році, які свідчать 
про зв’язок між фізичними вправами та покращенням сну. Під час аналізу 
результатів опитування 1000 осіб було отримано середні показники, що сис-
тематизувались за віком і територіально (Північний-Схід, Середній Захід, 
Захід та Південь). За результатами самооцінювання особи, які зай маються 
спортом, сплять міцніше, ніж особи, що не виконують фізичних вправ, на-
віть якщо тривалість сну однакова (в середньому 6 годин 51 хвилина). Осо-
би, що займаються важкими, помірними та легкими фізичними вправами, 
частіше стверджували, що сплять добре (67–56% проти 39%). Також понад 
три чверті (76–83%) осіб, що займаються спортом, зазначили, що мали міц-
ний чи досить міцний сон протягом останніх двох тиж-
нів, порівняно з 56% осіб, що не займаються спортом. 
Більше того, опитані, що займались важкими фізич-
ними вправами, вдвічі частіше заявляли про те, 
що мають гарний сон щоночі чи майже щоночі протя-
гом тижня. Серед цієї групи осіб також було менше 
зафіксовано проб лем, пов’язаних зі сном. Вчені зая-
вили, що фізичні вправи сприяють хорошому сну. Час 
переглянути світові рекомендації щодо покращення 
якості сну та додати фізичні вправи до списку здоро-
вих звичок, що сприяють сну.

«2013 Exercise and Sleep: Sleep in America Poll», National 
Sleep Foundation, March 4, 2013.

Коментар редакції: «Якісний сон сприяє потужній 
і тривалій відновлювальній дії на клітини, органи та сис-
теми організму людини. Національна фундація сну за-
кликає виконувати регулярні фізичні вправи для забез-
печення кращої якості сну».
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Заняття музикою в дитинстві допомагають 
зберегти функції мозку в похилому віці
Попередні дослідження свідчать про те, що тренування музикою протягом раннього періоду роз-

витку організму більшою мірою впливають на структури мозку та поведінку, ніж в пізнішому віці. 
Вчена Вірджинія Пеньюн із Університету Конкордія (Канада) разом із колегами провела досліджен-
ня серед 36 дорослих музикантів та здійснила томографію головного мозку учасників. Половина 
з учасників почали займатись музикою до семирічного віку, решта в дорослому віці, проте представ-
ники обох груп займались музикою протягом однакового періоду. Результати цих двох груп порів-
нювались із результатами осіб, що не займались або трохи займались музикою. Під час порівняння 
навичок моторики обох груп, особи, що займались музикою до семи років, демонстрували кращі ре-
зультати навіть після двох днів тренувань. При порівнянні структури головного мозку було виявлено, 
що особи, які займались музикою в ранньому дитинстві, мали більший об’єм білої речовини у мозо-
листому тілі, пучку нервових волокон, які пов’язують ліву та праву моторні частини головного мозку. 
Важливим також є те, що чим раніше розпочинались заняття музикою, тим тіснішим був цей зв’язок. 
Автори дослідження прийшли до висновку, що ми припускаємо, що заняття музикою до семи років 
провокує зміни білої речовини, що може стати в основі подальшого розвитку».

Steele C.J., Bailey J.A., Zatorre R.J., Penhune V.B. «Early Musical Training and White-Matter Plasticity 
in the Corpus Callosum: Evidence for a Sensitive Period». J. Neurosci. 2013 Jan 16; 33 (3): 1282–90.

Коментар редакції: «Попередні дослідження свідчать про те, що тренування музикою протягом 
раннього періоду розвитку організму більшою мірою впливають на структури мозку та поведінку, 
ніж заняття в пізнішому віці. Канадські вчені довели, що заняття музикою до семи років допомагає 
забезпечити кращий зв’язок між частинами головного мозку».


