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Омега-3 запобігає метаболічним розладам

Співробітник університету міста Ланд (Швеція) Інгер Бйорк разом із колегами провів 
дослідження за участі 40 здорових осіб середнього віку, які щоденно вживали добавки, 
що містять 3 г омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) чи плацебо протягом п’яти 
тижнів до проведення стандартного тесту на перевірку когнітивної функції та визначен-

ня показників ризику розвитку порушень метаболізму, 
до яких належать рівень артеріального тиску, тригліце-
ридів, глюкози. Команда вчених виявила, що особи, які 
вживали омега-3 ПНЖК, мали кращі показники тесту, 
нижчий рівень систолічного артеріального тиску, три-
гліцеридів, глюкози, TNF-альфа (маркер запальних 
процесів). На думку авторів дослідження, такі результа-
ти є свідченням потенційної превентивної стратегії, яка 
може запобігти метаболічним розладам та когнітивним 
порушенням.

Anne Nilsson, Karl Radeborg, Ilkka Salo, IngerBjorck. 
Effects of supplementation with n-3 polyunsaturated fatty 
acids on cognitive performance and cardiometabolic risk 
markers in healthy 51 to 72 years old subjects: a random-
ized controlled cross-over study // Nutrition Journal. – 
2012, 11: 99; 2012, 22 November.

Коментар редакції: «Попередні дослідження свід-
чать про те, що високий вміст ПНЖК, які містять оме-
га-3, у плазмі крові знижує ризик розвитку когнітив-
них та кардіометаболічних порушень. Шведські вчені 
ще раз довели цей факт».

Зниження маси тіла може призупинити розвиток цукрового діабету

Едвард Грег із Центру контролю та профілактики захворювань США (Джорджія, США) разом із ко-
легами проаналізував результати дослідження інтенсивного зниження маси тіла, яке тривало чотири 
роки, та частоту ремісії цукрового діабету (ЦД), предіабетичного стану чи нормоглікемії. До дослід-
ження було залучено 2241 учасника віком 45–75 років, у яких було виявлено ЦД мінімум за п’ять 
років до початку дослідження, та які мали значну надмірну вагу на початку дослідження. Ці результа-
ти порівнювались із даними 2262 осіб, хворих на ЦД, які брали участь в інформаційних програмах 
боротьби з цим захворюванням. До інтенсивної програми втрати ваги були включені групові та пер-
сональні консультації, що тривали 6 місяців, темою яких була кількість вживаних калорій, зниження 
кількості вживаних насичених жирів, підвищення фізичної активності. Протягом 6 місяців консульта-
ції відбувались тричі на місяць, після цього, до кінця дослідження, – двічі на місяць. Учасникам також 
запропонували замінити деякі страви, щоб досягти потрібного раціону. Як підтримку освітньої про-
грами учасники дослідження також отримували консультації щодо раціону, фізичної активності та со-
ціальної підтримки. Дані учасників оцінювались на початку дослідження та раз на рік протягом періо-
ду спостереження, що тривав 4 роки, задля виявлення змін стану здоров’я, індексу маси тіла та стадії 
ЦД. На початку дослідження також оцінювалась фізична активність учасників, такі дослідження та-
кож проводились у перший та останній роки дослідження. Вчені виявили, що учасники групи інтен-
сивної втрати ваги мали кращий фізичний стан на першому та останньому роках дослідження (20,6% 
проти 4,9% та 5,3% проти 1,5% відповідно), ніж учасники групи, що брала участь тільки в освітній 
програмі. Серед учасників першої групи також частіше була зафіксована повна ремісія ЦД (визначена 
як нормалізація рівня глюкози без медичних препаратів) протягом першого та четвертого років дос-
лідження. Серед третини учасників, що змінили спосіб життя, було зафіксовано відновлення розвит-
ку ЦД, тоді як серед осіб, які брали участь лише в освітніх заходах, це відбулося в половині випадків 
кожного року (33,1% проти 52,4% – в перший рік, 33,8% проти 45,9% – на другий рік, 31,6% проти 
43,8% – на четвертий рік дослідження). Крім того, стабільна ремісія була характерною для учасників 
першої групи. Автори дос лідження прийшли до виснов-
ку: «Цей оглядовий аналіз надмірної маси тіла серед 
дорослих та застосування активних змін стилю життя 
свідчить про можливість досягнення часткової ремісії 
ЦД другого типу».

Edward W. Gregg,  Haiying Chen, Lynne E. Wagen-
knecht, Jeanne M. Clark, Linda M. Delahanty, et al, for 
the Look AHEAD Research Group. Association of an In-
tensive Lifestyle Intervention With Remission of Type 2 
Diabetes // JAMA. – 2012; 308 (23): 2489–2496.

Коментар редакції: «Зростає кількість людей хворих 
на ЦД другого типу. Причиною цього є масове ожиріння 
та старіння населення. Дані цього дослідження доводять, 
що активні зміни стилю життя та зменшення маси тіла 
можуть забезпечити часткову ремісію захворювання».

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:
НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Матеріал наданий  
Американською академією медицини 

антистаріння (© A4M, 2012)

Вітамін В6 корисний для стану здоров’я кісток

Вчений Дай з Національного університету Сінгапура разом із колегами проаналізував дані 63 257 осіб 
віком 45–74 років, що взяли участь у дослідженні Singapore Chinese Health Study. Науковці виявили, 
що жінки, які в найбільшій кількості вживають вітамін В6 (0,78–1,76 мг/1000 ккал/доб.) на 22% зни-
зили ризик перелому стегнової кістки, порівняно з жінками, що вживали найменшу кількість цього 
вітаміну (0,37–0,61 мг/1000 ккал/доб.). Споживання інших вітамінів групи В не знижує ризик перелому 
стегнової кістки, такого ж ефекту не було зафіксовано серед чоловіків. Автори дос лідження прийшли 
до висновку: «Отримані результати свідчать про те, що, забезпечивши споживання необхідної кіль-
кості піридоксину, можна запобігти розвитку остеопорозу в жінок похилого віку».

Dai Z., Wang R., Ang L.W., Yuan J.M., Koh W.P. Dietary B vitamin intake and risk of hip fracture: the Sin-
gapore Chinese Health Study // OsteoporosInt. – 2012, Dec 13.

Коментар редакції: «У ході попередніх досліджень вивчалась роль вітамінів групи В для стану 
здоров’я кісток. Сінгапурські вчені виявили, що споживання необхідної кількості піридоксину (ві-
таміну В6) знижує ризик перелому стегна серед жінок».


