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Переваги вегетаріанства
Вчений Майкл Дж. Орліч із Університету Лома Лінда (Каліфорнія, США) разом із ко-

легами дослідив показники 73 308 учасників Adventist Adventist Health Study 2, за якими 
спостерігали протягом 6 років. Учасників дослідження було розподілено на п’ять груп: 
невегетаріанці, напіввегетаріанці, песко-вегетаріанці (споживають морепродукти, але 
не вживають м’ясо), лакто-ово-вегетаріанці (споживають молочні продукти та яйця) 
та вегійці (не вживають продуктів тваринного погодження). Протягом дослідження по-
мерли 2570 осіб (показник смертності становить шість випадків на 1000 осіб на рік). 
Дані свідчать про зв’язок між вегетаріанством та смертністю від серцево-судинних за-
хворювань, смертністю від ниркової недостатності та захворювань ендокринної систе-
ми. Цей зв’язок більше характерний для чоловіків. Автори дослідження прийшли до ви-
сновку, що вегетаріанство знижує показники смертності. Результати дослідження були 
характерними для чоловіків. Цей зв’язок слід враховувати спеціалістам, які надають 
рекомендації щодо харчування».

Michael J. Orlich, Pramil N. Singh, Joan Sabate, Karen Jacel-
do-Siegl, Jing Fan, Synnove Knutsen, W. Lawrence Beeson, Gary 
E. Fraser. «Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist 
Health Study 2 .»  JAMA Intern Med., June 3, 2013.

Коментар редакції: «Ці дані свідчать про те, що дотриман-
ня рослинного раціону допомагає не лише знизити ризики 
смертності, а й шанси розвитку різноманітних захворювань».

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ: 
НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Вітаміни стримують розвиток хвороби Альцгеймера
Гвенаель Доуод із Оксфордського університету (Об’єднане Королівство) разом із коле-

гами провела дослідження застосування вітаміну В12 (500 мг), вітаміну В6 (20 мг), фолієвої 
кислоти чи плацебо серед 156 осіб похилого віку протягом двох років. Вчені виявили, 
що серед 80 осіб, які приймали вітаміни групи В, було зафіксовано значне зниження де-
генерації мозку, порівняно з плацебо-групою. При цьому рівень гомоцистеїну у плазмі 
знизився на 29%. Автори дослідження прийшли до висновку, що вітаміни групи В при-
зупиняють атрофію певних частин мозку, що є ключовим чинником хвороби Альцгей-
мера та пов’язаний з іншими когнітивними порушеннями. Існує необхідність в органі-
зації дос ліджень застосування цих вітамінів серед осіб похилого віку з високим рівнем 
гомоцистеї ну з метою виявлення методів профілактики прогресивних деменцій».

Gwenaelle Douaud, Helga Refsum, Celeste A. de Jager, Robin Jacoby, Thomas E. Nichols, 
Stephen M. Smith, A. David Smith. «Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atro-
phy by B-vitamin treatment.» PNAS 2013 110 (23) 9523–9528, May 20, 2013.

Коментар редакції: «Команда 
цих вчених стверджує, що вітаміни 
групи В запобігають скороченню 
зони мозку, яка відповідає за ког-
нітивні порушення, що характерні 
для хвороби Альцгеймера».

Грецькі горіхи знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань
Вчена Пенні Кріс-Етертон, професор дієтології з Університету Пенн Стейт разом із колегами проаналізувала рі-

вень холестерину 15 осіб, що дотримувались одного з чотирьох режимів харчування: 85 г цілих грецьких горіхів; 
6 г горіхової шкірки; 34 г знежиреної горіхової пасти; 51 г горіхової олії. Вчені оцінювали біохімічну та фізіологічну 
реакцію учасників до вживання добавок та через 30 хв, 1 годину, 2 години, 4 години та 6 годин після вживання. 
Цей процес повторювався для кожного режиму окремо. Результати показали, що споживання олії грецького горіха 
сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань шляхом збереження функцій ендотеліальних 
клітин, які вкривають судини. Науковці також виявили, що горіхова олія сприяє зниженню рівня холестерину в ор-
ганізмі. Студентка випускного курсу Пенн Стейт Клер Берімен стверджує, що олія, яка входить до складу грецьких 
горіхів, підтримує функції судин, що має значення для осіб, хворих на серцево-судинні захворювання. Отримані 
результати можуть враховуватись у ході розробки стратегій харчування, які спрямовані на боротьбу із захворюван-
нями серця. Грецькі горіхи – це багате джерело альфа-ліноленової кислоти, гамма-токоферолів та фітостеролів.

C.E. Berryman, J.A. Grieger, S.G. West, C-Y. O. Chen, J.B. Blumberg, G.H. Rothblat, S. Sankaranarayanan, P.M. Kris-
Etherton. «Acute consumption of walnuts and walnut components differentially affect postprandial lipemia, endothelial 
function, oxidative stress, and cholesterol efflux in humans with mild hypercholesterolemia.» J. Nutr. 2013 Apr 24. [Epub 
ahead of print].

Коментар редакції: «Вже протягом деякого часу відомо, що грецькі горіхи допомагають знизити рівень холес-
терину. Команда цих вчених довела, що споживання цілих плодів чи олії знижує ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань шляхом поліпшення функцій судин та виведення надмірного холестерину з організму».


