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Екстракт часнику знижує артеріальний тиск

Вчений Рід із університету міста Аделаїда (Австралія) разом із колегами провів до-
слідження, до якого були залучені 79 осіб, що мали неконтрольовану систолічну гі-
пертензію. Протягом дослідження, що тривало 12 тижнів, учасники отримували одну, 
дві чи чотири капсули екстракту часнику (240/480/960 мг, що відповідає 0,6/1,2/2,4 мг 
S-ацистеїну), чи плацебо. Рівень артеріального тиску вимірювався на 4, 8 та 12 тижні 
дослідження. Наприкінці дослідження вчені виявили, що у групі, яка приймала найвищу 
дозу речовини, зниження систолічного артеріального тиску становило 7,4 мм рт. ст. 
У групі, що приймала середню дозу, цей показник був найвищим – 11,8 мм рт. ст. Ав-
тори дослідження прийшли до висновку: «Це дослідження свідчить про те, що екстракт 
часнику може бути частиною ефективного лікування неконтрольованої гіпертензії, 
та може розглядатись як додатковий метод при традиційній гіпотензивній терапії».

Ried K., Frank O.R., Stocks N.P. Aged garlic extract reduc-
es blood pressure in hypertensives: a dose–response trial // 
Eur. J. Clin. Nutr. – 2012, 21 November.

Коментар редакції: «Артеріальна гіпертензія вражає по-
над 30% дорослих у всьому світі. Тому ряд попередніх дос-
ліджень розглядав переконливий ефект екстракту часнику 
на артеріальний тиск. Команда австралійських вчених до-
вела, що щоденне вживання екстракту часнику знижує ар-
теріальний тиск у пацієнтів із неконтрольованою систолічною 
гіпертензією».

Активний спосіб життя – запорука 
профілактики хвороби Альцгеймера

Вчений Цирус Раджи з Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса разом із коле-
гами провели спостереження щодо того, як активний спосіб життя впливає на структуру 
мозку 876 дорослих, середній вік яких становив 78 років, що взяли участь у дослідженні 
Cardiovascular Health Study. Стан пацієнтів оцінювався від нормального стану до розвит ку 
хвороби Альцгеймера. Команда вчених опрацювала дані клінічних досліджень за 20 ро-
ків, враховуючи індекс маси тіла та життєві звички (рекреаційні види спорту, садівницт-
во, робота по господарству, велоспорт, танці тощо). Після врахування віку, розміру 
голови, когнітивних порушень, статі, індексу маси тіла, рівня освіти та уражень білої 
речовини вчені виявили тісний взаємозв’язок між витратами енергії та об’ємом сірої 
речовини мозку в зонах, що більш схильні до порушень. Вит-
рата більшої кількості калорій пов’язана з більшим об’ємом 
сірої речовини у фронтальній, темпоральній та парієнтальній 
частині, враховуючи гіпокамп, задній поясний та базальний 
ганглії. Був зафіксований взаємозв’язок між витратами енер-
гії та більшим об’ємом сірої речовини у пацієнтів із помірними 
когнітивними порушеннями та хворобою Альцгеймера. Врахо-
вуючи це, вчені прийшли до висновку: «Комбінація життєвих 
звичок позитивно впливає на стан здоров’я мозку. Зони моз-
ку, на які позитивно впливає активний спосіб життя, потребу-
ють більших витрат енергії та дуже чутливі до уражень».

Raji C., et al. Energy expenditure is associated with gray matter 
structure in normal cognition, mild cognitive impairment, and Al-
zheimer’s dementia [Abstract SSA16–02].  Presentation at 2012 An-
nual Meeting of Radiological Society of North America (RSNA), 2012, 
26 Nov.

Коментар редакції: «Понад 35 мільйонів людей у світі живуть 
із деменцією, хворобою Альцгеймера – найпоширенішою фор-
мою деменції – та залишаються без належного лікування. Біль-
шість вчених вважають, що профілактика цього захворювання 
є гострою проблемою сьогодення. Активний спосіб життя допо-
магає зберегти сіру речовину головного мозку осіб похилого віку 
та зменшити частоту розвитку хвороби Альцгеймера».

Кава знижує ризик розвитку цукрового діабету

Вчений Пілар Серван із Інституту наукової інформації про каву разом із колегами 
дослідив основні теорії можливого взаємозв’язку між споживанням кави та зниженням 
ризику розвитку цукрового діабету (ЦД). До цих теорій належить «Гіпотеза про енерге-
тичні витрати», згідно з якою кофеїн, що входить до складу кави, стимулює метаболізм 
та підвищує енергетичні витрати, а також «Гіпотеза щодо метаболізму карбогідратів», 
за якою компоненти кави головним чином впливають на рівень глюкози в організмі. Та-
кож існує припущення, що речовини, які входять до складу кави, покращують чутливість 
до інсуліну через модуляцію шляхів запалення, беручи участь в оксидативному стресі 
клітин, гормональному впливі та зниженні рівня заліза. Виявивши, що 3–4 чашки кави 
на день знижують ризик розвитку ЦД, вчені також зазначили, що таке помірне спожи-
вання цього напою не пов’язано з ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, стенокардії 
чи коронарних захворювань серця.

Riobo P, et al. Presentation at 7th World Congress on Prevention of Diabetes and Its Compli-
cations, 2012, 13 Nov.

Коментар редакції: «У ході попередніх досліджень був виявлений взаємозв’язок між 
споживанням кави та зниженням ризику розвитку ЦД другого типу. Результати роботи 
цих вчених свідчать про те, що споживання 3–4 чашок кави на день знижує ризик роз-
витку ЦД другого типу».


