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Альтернатива фізичним вправам
Вчені з Державного університету Огайо (Огайо, США) підтвердили, що людський організм має власний вну-

трішній механізм регуляції швидкості руху для оптимізації витрат енергії у природних умовах. Оскільки в ході 
багатьох досліджень ефективності фізичних вправ використовуються бігові доріжки, їхні результати не досто-
вірно відображають реальну ситуацію витрат енергії та рівня витривалості. Вчений Маной Шрінівасан разом 
із колегами провів дослідження серед 36 студентів, які мали подолати певну відстань на футбольному полі, 
тротуарі чи спортзалі. Кожному з учасників було надано таймер, який вказував точний час фінішу, не раніше і не 
пізніше вказаного часу. Учасники мали вибрати власний темп руху. Протягом руху учасники мусили подолати 
два відрізки, перший – за 2 хв. (вони могли пройти відстань у повільному темпі), а другий – за 30 сек. (руха-
ючись у дуже швидкому темпі). Вчених цікавила поведінка учасників під час руху між цими двома відрізками. 
Незалежно від таких показників, як рівень фізичної підготовки, зріст, вага, довжина ніг, відведений час, перебу-

вання надворі чи у спортзалі, учасники застосовували 
як ходьбу, так і біг. Вчені помітили, що учасники пере-
ривались на повільний біг чи ходьбу для збереження 
сил, щоб прибути у визначений час. Вони прийшли до 
висновку, що організм людини та деяких тварин може 
мати позитивні результати збереження енергії за умо-
ви зміни темпу руху на біговій доріжці.

Leroy L. Long III, Manoj Srinivasan. «Walking, running, 
and resting under time, distance, and average speed con-
straints: optimality of walk-run-rest mixtures». J.R. Soc. 
Interface, 30 January 2013.

Коментар редакції: «Вчені з Державного універси-
тету Огайо підтвердили, що людський організм має 
власний внутрішній механізм регуляції швидкості 
руху для оптимізації витрат енергії під час руху у при-
родних умовах. Ці дані свідчать про те, що для збе-
реження сил та підвищення рівня витривалості слід 
по черзі використовувати біг та ходьбу».

Цигун покращує якість життя
Цигун – древня духовна практика, яка за результатами досліджень позитивно впливає на стан 

здоров’я. Вчений Лоренцо Коен із Центру раку Техаського університету (Техас, США) разом із ко-
легами провів дослідження, до якого було залучено 96 жінок із 1–3 стадіями раку молочної зало-
зи, які проживали в Шанхаї (Китай). Сорок чотири пацієнтки практикували цигун протягом 40 хв. 
раз на тиждень впродовж 5–6 тижнів курсу променевої терапії, а 47 жінок сформували контрольну 
групу, що отримувала традиційні методи лікування. Програма охоплювала модифіковану версію ци-
гун, що полягала в синхронізації дихання та вправ. Стан учасників оцінювали на початку, всередині 
та наприкінці променевої терапії, а потім раз на три місяці. Оцінювались різні аспекти якості життя, 
включаючи симптоми депресії, втому, порушення сну та загальну якість життя. Серед пацієнтів, які 
практикували цигун, було зафіксовано стабільне зниження симптомів депресії, показник якої напри-
кінці променевої терапії становив 12,3, а через три місяці спостереження – 9,5. У контрольній групі 
не було зафіксовано жодних змін. У ході дослідження також було виявлено, що практика цигун осо-
бливо корисна для жінок, які перебувають у стані глибокої депресії. Автори дослідження прийшли 
до висновку, що поточні результати свідчать про те, що цигун може мати позитивний терапевтичний 
ефект для поліпшення якості життя серед жінок, що отримують променеву терапію для лікування 
раку молочної залози. Особливо помітні позитивні результати серед тих учасниць, що знаходились 
у стані глибокої депресії до проведення експерименту.

Chen Z., Meng Z., Milbury K., Bei W., Zhang Y., 
Thornton B., Liao Z., Wei Q., Chen J., Guo X., Liu L., 
McQuade J., Kirschbaum C., Cohen L. «Qigong im-
proves quality of life in women undergoing radio-
therapy for breast cancer: Results of a randomized 
controlled trial». Cancer. 2013 Jan 25.

Коментар редакції: «Цигун – древня духовна 
практика, яка за результатами досліджень пози-
тивно впливає на стан здоров’я. Команда вчених 
виявила, що такий підхід знижує прояви депресії 
та поліпшує якість життя жінок, які отримують 
променеву терапію для лікування раку молочної 
залози».

Зміни раціону можуть знизити рівень біомаркерів запалення
Оскільки запалення – це основна причина багатьох хронічних захворювань, до яких належать серцево-

судинні захворювання, рак, хвороба Альцгеймера, артрит, вчені намагаються дослідити те, як впливають 
зміни раціону на прояви запалення. Вчена Ліннетт Фергюсон із Університету Окленду (Нова Зеландія) 
разом із колегами дослідила показники 30 здорових осіб із «неправильним» раціоном харчування. У ході 
дослідження учасникам запропонували виключити з раціону продукти харчування промислового вироб-
ництва та дотримуватись середземноморської дієти протягом шести тижнів. Така дієта включає рибу, 
овочі, цільні злаки та такі корисні жири, як оливкова олія та авокадо. Основна ознака такої дієти це те, що 
вона не містить глютену. Учасникам надали відповідні рецепти для приготування їжі. Після шести тижнів 
експерименту вчені виявили значне зниження рівня біомаркерів запалення, а особливо С-реактивного 
протеїну (СРП).

«Diet change works swiftly in reducing risk». University of Aukland, 14 January 2013.

Коментар редакції: «Оскільки запалення – це основна причина багатьох хронічних захворювань, 
до яких належать серцево-судинні захворювання, рак, хвороба Альцгеймера, артрит, справді зменшити 
прояви запалення серед дорослого населення можна через шість тижнів, шляхом простої зміни раціону».


