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ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ
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антистаріння (© A4M, 2013)

Зелені насадження сприяють ментальному здоров’ю
Вчений Метью Вайт із Ексетерського університету (Об’єднане Королівство) разом із колегами 

проаналізував дані понад 10 000 осіб, зібрані в 1991–2008 роках. Науковці виявили, що особи, які 
знаходяться в середовищі, де багато зелених дерев, менше схильні до ментальних розладів та 
більше задоволені життям. Цей позитивний вплив зеленого кольору на самопочуття зберігався 
навіть після врахування інших факторів. Цікавим є також те, що ступінь впливу зеленого кольо-
ру на задоволеність життям такий самий, як і від одруження чи працевлаштування. Вчені при-
йшли до висновку, люди, які проживають у зеленій зоні міста, мають менше ментальних розладів 
та більше задоволені життям. Такі результати отримані на громадському рівні щодо розширення 
зелених насаджень у містах.

Mathew P. White, Ian Alcock, Benedict W. Wheeler, Michael H. De-
pledge. «Would You Be Happier Living in a Greener Urban Area? A Fixed-
Effects Analysis of Panel Data.» Psychological Science, 23 April 2013.

Коментар редакції: «Оскільки урбанізація передбачає уважніше 
ставлення до стану особистого ментального здоров’я, результати 
проведеного дослідження свідчать про те, що такі зелені насаджен-
ня, як парки та сади, покращують загальне самопочуття населення».

Заняття фітнесом допомагають 
знизити артеріальний тиск
Американська асоціація серця (ААС) опублікувала наукову доповідь, яка охоплює 

результати застосування немедикаментозних методів зниження артеріального тис-
ку з можливістю їхнього застосування у клінічній практиці. Голова дослідницької 
ради ААС та професор медицини Мічиганського університету (США) Роберт Д. Брук 
стверджує, що є переконливі докази щодо позитивного впливу занять спортом, які 
включають в себе вправи з аеробіки, динамічного опору. Це привело вчених до ви-
сновку щодо користі таких фізичних вправ для осіб, артеріальний тиск яких пере-
вищує 120/80 мм рт. ст. 

Brook R.D., Appel L.J., Rubenfire M., Ogedegbe G., Bisognano 
J.D., Elliott W.J., Fuchs F.D., et al; on behalf of the American Heart 
Association Professional Education Committee of the Council for 
High Blood Pressure Research, Council on Cardiovascular and Stroke 
Nursing, Council on Epidemiology and Prevention, and Council on 
Nutrition, Physical Activity. «Beyond Medications and Diet: Alterna-
tive Approaches to Lowering Blood Pressure: A Scientific Statement 
From the American Heart Association.»  Hypertension. 2013 Apr 2.

Коментар редакції: «Демонструючи переваги використання 
немедикаментозних методів зниження артеріального тиску, до-
повідь ААС підтримує популяризацію фізичних вправ для про-
філактики подолання артеріальної гіпертензії».

Речовини, що містяться в яблуках, 
зменшують прояви запалення
Вчений Ельке Ріхлінг із Університету міста Кайзерслаутерн (Німеччина) разом 

із колегами дослідив протизапальний ефект урсолових, олеананових, лупанових 
та пентацилових тритерпеноїдів, які входять до складу шкірки яблука. У ході експери-
менту з раковими клітинами прямої кишки останні піддавались дії тритерпеноїдів, після 
чого відбувалась стимуляція за допомогою протизапальних цитокінів. Вчені виявили, 
що тритерпеноїди пригнічують експресію гену IP-10, який відповідає за запалення, 
до яких належить спастичний коліт. Автори дослідження прийшли до висновку, що три-
терпеноїди, які входять до складу яблук, мають протизапальні властивості та можуть 
використовуватись як харчова добавка при лікуванні запальних та ракових процесів.

Dolores Mueller, Sven Triebel, Olga Rudakovski, Elke Richling.  «Influence of triterpenoids 
present in apple peel on inflammatory gene expression associated with inflammatory bowel 
disease (IBD).»  Food Chemistry, Volume 139, Issues 1–4, 15 August 2013, Pages 339–346.

Коментар редакції: «Шкірка яблука – це джерело тритерпеноїдів, речовин рослин-
ного походження, які мають протизапальні та протиракові властивості. Вчені стверд-
жують, що ці речовини впливають на експресію ІР-10, гену, що відповідає за розлади 
по типу спастичного коліту».


