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Продовжуйте своє життя на 14 років шляхом 
оптимізації серцево-судинного профілю

Вчений Джон Вілкінс із Північно-західного університету (штат Іллінойс, США) разом із колегами проаналі-
зував дані п’яти різних когорт, що брали участь у проекті Cardiovascular Lifetime Risk Pooling Project, та ризик 
розвитку всіх летальних та нелетальних форм серцево-судинних захворювань (ССЗ) у віці від 45, 55, 65 
до 95 років. Вчені виявили, що особи з оптимальним профілем факторів ризику живуть на 14 років довше 
та без серйозних ССЗ, порівняно з особами, що мають два та більше факторів ризику. Фактори ризику 

розвитку ССЗ, що наявні протягом усього життя, тісно пов’язані 
зі ступенем ризику, що притаманний для середнього віку. Автори 
дослідження підсумували: «Ми повинні зробити все можливе за-
для забезпечення оптимального профілю факторів ризику, таким 
чином можна зменшити шанси розвитку ССЗ та збільшити шанси 
на довше та здоровіше життя».

Wilkins J.T., Ning H., Berry J., Zhao L., Dyer A.R., Lloyd-
Jones D.M. Lifetime risk and years lived free of total cardiovascular 
disease // JAMA. – 2012, Nov 7; 308 (17): 1795–801.

Коментар редакції: «Враховуючи те, що ССЗ з віком наявні у ба-
гатьох людей, зменшення факторів ризику розвитку цих захворю-
вань, що зберігаються протягом усього життя, може зменшити 
тягар факторів ризику розвитку ССЗ для майбутнього населення. 
Ці вчені довели, що оптимальний стан здоров’я серця в середньому 
віці допомагає продовжити життя на 14 років за відсутності ССЗ».

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:
НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Фізична активність знижує ризик когнітивних порушень

Вчена Ана Вердело з Університету міста Лісабон (Португалія) разом із колегами 
провела дослідження LADIS (Leukoaraiosis and Disability), до якого було залучено 
638 пацієнтів, середній вік яких становив 74,1 року, 64% із них на початку дослід-
ження вели активний спосіб життя. За результатами магнітно-резонансної томогра-
фії (МРТ), яку було здійснено на початку дослідження, були зафіксовані незначні 
зміни білої речовини головного мозку у 44% учасників, помірні зміни – у 31% учас-
ників та значні зміни – у 25% учасників. Учасники дослідження також проходили 
нейропсихологічний тест кожні три роки. Повторну МРТ було зроблено наприкінці 
дослідження з метою визначення ступеня змін білої речовини. Команда вчених ви-
явила, що фізична активність сповільнює прогресію когнітивних порушень та вас-
кулярної деменції. Проте не було зафіксовано впливу фізичної активності на ризик 
розвитку хвороби Альцгеймера. Автори дослідження прийшли до висновку: «Фізич-
на активність знижує ризик когнітивних порушень переважно васкулярної деменції 
у людей похилого віку».

Verdelho A., Madureira S., Ferro J.M., Baezner H., Blahak C., Poggesi A., et al; on be-
half of the LADIS Study. Physical Activity Prevents Progression for Cognitive Impairment 
and Vascular Dementia: Results From the LADIS (Leukoaraiosis and Disability) Study // 
Stroke. – 2012, Dec; 43 (12): 3331–3335.

Коментар редакції: «Попередні дос-
лідження довели позитивний вплив 
фізичної активності на ризик розвитку 
когнітивних порушень та прогресії де-
менції. Вчені довели, що люди похило-
го віку, які мають ознаки церебральних 
порушень, можуть знизити ризик про-
гресії когнітивних порушень чи деменції 
та підтримати фізичну активність»

Речовини, що входять до складу оливкової олії, 
слугують профілактикою проти раку

Вчений Хасан із Королівського Саудівського Університету (Саудівська Аравія) разом із колегами дослі-
див вплив олеуропеїну на метастатичну та антиметастатичну експресію генів у ракових клітинах молочної 
залози. Команда вчених помітила, що олеупротеїн регулює матрицю генів металопротеїнази (ММП), що ха-
рактерно для клітин злоякісних пухлин. Ця речовина сприяє виробленню тканинних інгібіторів маталопро-
теїнази, з якими пов’язують пригнічення смерті клітин. Автори дослідження стверджують: «Олеупротеїн 
відіграє важливу роль для регулювання метастазу клітин шляхом пригнічення експресії ММП-2 та ММП-9 
генів та підвищення експресії тканинних інгібіторів ММП генів клітин раку молочної залози. Таким чином, 
такі результати можуть сприяти розробці антиметастатичної ракової терапії».

Hassan Z.K., Elamin M.H., Daghestani M.H., Omer S.A., Al-Olayan E.M., Elobeid M.A., Virk P., Mohammed O.B. 
Oleuropein Induces Anti-metastatic Effects in Breast Cancer // Asian. Pac. J. Cancer. Prev. – 2012, 13 (9): 4555–9.

Коментар редакції: «Оливкова олія містить олеупротеїн, що є потужним антиоксидантом. У ході поперед-
ніх досліджень було виявлено, що ця речовина має здатність пригнічувати руйнування клітин при ракові 
молочної залози та сечового міхура. Олеупротеїн також знижує життєздатність ракових клітин молочної 
залози. Він може чинити антиметастатичний ефект на рак клітин молочної залози людини, що було дове-
дено групою цих дослідників».


