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ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ: 
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Нахил хребта впливає на здатність виконувати 
щоденні справи в похилому віці
Вчений Южі Нішівакі з університету Того (Японія) разом із колегами провів дослідження, 

в якому проаналізував поставу 338 чоловіків та 466 жінок, вік яких коливався від 65 до 94 ро-
ків. На початку дослідження вони самотужки могли дати раду таким щоденним справам, як гі-
гієнічні процедури, прийом їжі та одягання. Впродовж періоду спостереження, що тривав 
4,5 року, 126 (15,7%) з досліджуваних втратили цю можливість. Команда вчених виявила, що 
особи, які мали найбільший кут нахилу хребта (кут між лінією від першого грудного хребця 
(біля шиї) до крижової кістки (нижня частина хребта), більш схильні втратити функціональні 
можливості, які допомагають у виконанні щоденних справ, на відміну від пацієнтів, що мали 
менший кут нахилу хребта. Автори дослідження прийшли до висновку, що існує зв’язок між 
нахилом хребта та здатністю виконувати щоденні справи в похилому віці.

Kojiro Kamitani, Takehiro Michikawa, Satoko Iwasawa, Norihito Eto, Taichiro 
Tanaka, Toru Takebayashi, Yuji Nishiwaki. «Spinal Posture in the Sagittal Plane 
Is Associated With Future Dependence in Activities of Daily Living: A Community-
Based Cohort Study of Older Adults in Japan.» J. Gerontol A Biol. Sci. Med. Sci., 
January 28, 2013.

Коментар редакції: «Результати низки досліджень свідчать про те, що пра-
вильна постава відіграє важливу роль у процесі старіння осіб, які бажають 
залишатись самостійними у виконанні щоденних справ».

Речовини, що входять до складу какао, 
стимулюють здоров’я мозку
Співробітник університету Л’Акуила (Італія) Циміні разом із колегами 

шляхом добування фенолів із какао-порошку та вивчення їхнього впливу 
на клітини організму дослідив механізм впливу какао на клітинному рів-
ні. Вчені ще раз підтвердили антиоксидантні властивості какао та довели, 
що поліфеноли какао активують нейротропний фактор мозку (BDNF). 
Такі дані свідчать, що флаваноли, які входять до складу какао, регулю-
ють оксидативний стрес, що характерний для хвороби Альцгеймера 
та інших нейродегенеративних захворювань. Беручи до уваги отримані 
результати, застосування какао-порошку може розглядатись як превен-
тивний засіб при нейродегенеративних захворюваннях. 

Remarks Dr. Goldman: «A number of previous studies suggest that the an-
tioxidant compounds – notably flavanols – present in cocoa may exert a pro-
tective effect on cells in the brain. these study authors submit that cocoa fla-
vonols beneficially alter signal transduction path-
ways involved in neuron death as well as neuro-
protection.»

Коментар редакції: «Низка попередніх 
дослід жень свідчить про те, що антиоксидант-
ні складники какао-порошку, а саме флавано-
ли, підвищують захисні властивості клітин 
мозку. Автори дослідження доводять, що ці 
речовини позитивно впливають на сигнальні 
шляхи, задіяні у відмиранні нейронів, а також 
мають нейропротект ну дію».

Селен знижує ризик розвитку раку простати
Вчений Мілан Гейбелс із університету Мааштріхт (Нідерланди) разом із колегами проаналізував дані 

60 000 чоловіків віком від 55 до 69 років та виявив, що чоловіки з високим рівнем селену на 60% менше 
схильні до розвитку раку простати. Автори дослідження зазначають, що селен стимулює важливі біо-
логічні функції, оскільки він містить селенопротеїни та генетичний різновид основної глютатіон перок-
сидази 1 (GPX1) селенопротеїнів, а також селенопротеїн Р (SEPP1), які пов’язані зі зниженням ризику 
розвитку раку простати.

Milan S. Geybels, Bas A.J. Verhage, Frederik J. van Schooten, Alexandra Goldbohm, Piet A. van den Brandt. 
«Toenail selenium is associated with a decreased risk of advanced prostate cancer»  [Abstract 3613/5].  Pre-
sented at American Association for Cancer Research 2013 Annual Meeting, 9 April 2013.

Коментар редакції: «Селен – один із важливих елементів, які необхідні для росту та синтезу протеї-
нів. Американський горіх – найбагатше джерело селену. Селен також входить до складу ліверу, тунця, 
морепродуктів, пивних дріжджів, свіжого часнику, грибів, зародків пшениці та деяких цільних злаків. 
Вчені з Нідерландів довели, що чоловіки з високим вмістом селену в організмі менше схильні до роз-
витку раку простати».


