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Гарний настрій сприяє активності мозку
Результати кількох нещодавніх досліджень довели, що молоді 

люди креативніше мислять, коли знаходяться в хорошому настрої. 
Вчена університету Мічигану (Мічиган, США) Стефані Карпентер 
разом із колегами провела дослідження, до якого було залучено 
46 осіб віком 63–85 років, з метою визначення впливу настрою 
на когнітивні здібності. Половині учасників забезпечували гар-
ний настрій, шляхом вручення листівок та двох пакунків цукерок, 
перев’язаних червоною стрічкою, коли вони приходили в лабора-
торію для участі в дослідженні. Решта учасників не отримувала 
листівок чи цукерок і була у «нейтральному настрої». Учасники 
брали участь у комп’ютерному тестуванні. Вони також вирішували 
завдання, в ході яких вони отримували 3$ та подарунки у вигля-
ді восьми віртуальних листівок. Вчені хотіли побачити, наскільки 
швидко учасники зрозуміють, які листівки допомагають заробити, 
а які втратити гроші. Результати були очевидними: особи, що були 
в гарному настрої, справлялись із завданням краще, ніж ті, хто був 
у нейтральному настрої. Пізніше в ході експерименту вчені про-
тестували робочу пам’ять, тобто те, який об’єм інформації може 
запам’ятати людина за один раз. Вчені прочитали учасникам набір 
літер та цифр (наприклад, Т9А3), а ті повинні були прочитати цей набір спочатку у зворотному нумеро-
логічному, а потім алфавітному порядку (у цьому випадку 39АТ). Такі набори цифр та літер поступово 
зростали. Результати показали, що учасники, які входили до групи із гарним настроєм, справлялись 
із завданням значно краще. Вчені дослідження прийшли до висновку, що такий ефект позитивних від-
чуттів має відношення до теорії афекту, так само як і практичне відношення до осіб будь-якого віку, які 
мають приймати складні рішення.

Carpenter S.M., Peters E., Vastfjall D., 
Isen A.M. «Positive feelings facilitate work-
ing memory and complex decision making 
among older adults».  Journal: Cognition 
& Emotion; Volume 27, Issue 1, January 
2013, pages 184–192.

Коментар редакції: «Враховуючи 
те, що попередні дослідження проде-
монстрували кращу здатність молоді 
креативно мислити, будучи в хорошо-
му настрої, вчені даного дослідження 
довели, що особи похилого віку також 
можуть покращити пам’ять та здат-
ність приймати рішення, забезпечив-
ши собі гарний настрій».

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Заняття спортом після 50 років допомагають 
запобігти розвитку хвороби Альцгеймера
Враховуючи той факт, що населення світу старіє, профілактика хвороби Альцгейме-

ра та інших проявів деменції – це важлива мета у сфері охорони здоров’я громадськос-
ті. Вчена Лаура Дефіна з Інституту Купера (Техас, США) разом із колегами виявила, 
що серед 20 000 учасників дослідницького центру Cooper Center Longitudinal Study ті, 
що після 50 років мали найвищі показники кардіо-респіраторної фізичної підготовки, 
на 36% знизили свій ризик захворіти на хворобу Альцгеймера, порівняно з особами, 
що мали найнижчі показники. Ці показники не були пов’язані з попередніми випадка-
ми стенокардії, що свідчить про незалежність зниження показників розвит ку деменції 
від цереброваскулярних захворювань. Вчені зазначили: «Вищий рівень фізичної підго-
товки у зрілому віці знижує ризики розвитку деменції у старості. Ці результати не були 
пов’язані з наявністю чи відсутністю попередніх випадків стенокардії, що свідчить про 
відсутність впливу цереброваскулярних захворювань на показники зниження ризику».

DeFina L.F., Willis B.L., Radford N.B., Gao A., Leonard D., Haskell W.L., Weiner M.F., 
Berry J.D. «The Association Between Midlife Cardiorespiratory Fitness Levels and Later-Life 
Dementia: A Cohort Study». Annals Int. Med., 5 February 2013.

Коментар редакції: «Враховуючи той факт, що населення світу старіє, профілактика 
хвороби Альцгеймера та інших проявів деменції – це важлива мета у сфері охорони 
здоров’я громадськості. Результати цих досліджень доводять, що заняття кардіо-
респіраторними видами спорту у зрілому віці запобігають розвитку деменції та хворо-
би Альцгеймера у старості».

Компоненти, що входять до складу зеленого чаю, 
підвищують захисні властивості шкіри
Зелений чай містить 30–40% поліфенолів, що виділяються у воду. Він особливо багатий на катехін – переважно 

епігалокатехін галат (ЕГКГ), який за результатами ряду досліджень позитивно впливає на серцево-судинну систему 
та нормалізацію маси тіла. Вчений Леслі Роудс із університету Манчестера (Об’єднане Королівство) разом із ко-
легами провів дослідження, до якого було залучено 14 здорових осіб, середній вік яких становив 42,5 року, та які 
мали проблеми зі шкірою. У ході дослідження учасники приймали добавки, що містили катехін зеленого чаю у дозі 
540 мг на добу, а також 50 мг вітаміну С протягом 12 тижнів. Ефект цих добавок оцінювався під час дії ультрафіо-
летового (УФ) випромінювання до та після вживання добавок. Результати показали, що після вживання добавок 
у шкірі підвищувався рівень метаболітів катехіну зеленого чаю, а після 12 тижнів вживання добавок зменшились 
прояви еритеми (почервоніння шкіри). Вчені також виявили, що хоча УФ-випромінювання підвищує ключові марке-
ри запалення, вживання зеленого чаю зменшує їхній вплив. Вчені прийшли до висновку, що зелений чай захищає 
від розвитку запалення після сонячних опіків та шкідливого впливу УФ-випромінювання.

Rhodes L.E., Darby G., Massey K.A., Clarke K.A., Dew T.P., Farrar M.D., et al. «Oral green tea catechin metabolites are incorpo-
rated into human skin and protect against UV radiation-induced cutaneous inflammation in association with reduced production 
of pro-inflammatory eicosanoid 12-hydroxyeicosatetraenoic acid». British Journal of Nutrition, 28 January 2013.

Коментар редакції: «Зелений чай містить 30–40% поліфенолів, що виділяються у воду, та збагачений катехіном – 
переважно епігалокатехіном галатом (ЕГКГ), який за результатами ряду досліджень позитивно впливає на серцево-
судинну систему та нормалізацію маси тіла. Група цих вчених виявила, що вживання зеленого чаю захищає шкіру 
від сонячних опіків та тривалого негативного впливу УФ-випромінювання».


