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Середземноморська дієта запобігає когнітивним порушенням
Вчений Джорджио Цивгуліс з університету Афін (Греція) разом із колегами провів аналіз даних 

17 478 осіб афро-американського та кавказького походження, середній вік яких становив 64 роки, 
та які були учасниками дослідження REGARDS (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke). 
Вчені дослідили раціон пацієнтів і те, наскільки вони дотримуються середземноморської дієти. Нау-
ковці провели тести, спрямовані на визначення навичок пам’яті та мислення протягом чотирьох років. 
У ході дослідження знижена здатність до запам’ятовування була виявлена у семи відсотків учасників. 
Дослідники виявили, що здорові особи, які дотримуються середземноморської дієти, на 19% менше 
страждають від порушень пам’яті та процесу мислення. Автори дослідження прийшли до висновку, 
що дотримання такого раціону сприяє зменшенню частоти когнітивних порушень незалежно від решти 
факторів ризику.

Georgios Tsivgoulis, Suzanne Judd, Abraham J. Letter, Andrei V. Alexandrov, George Howard, Virginia G. 
Wadley, et al.  «Adherence to a Mediterranean diet and risk of incident cognitive impairment.»  Neurology, 

April 30, 2013. 

Коментар редакції: «Результати низки по-
передніх досліджень показали, що дотримання 
середземноморсь кої дієти, яка передбачає вживан-
ня оливкової олії, горіхів, а також овочів, фруктів, 
зелені, та обмеження вживання молочних продуктів, 
червоних сортів м’яса, газованих напоїв, м’ясних про-
дуктів промислового виробництва та солодощів зни-
жує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. 
Дані цього дослідження доводять, що дотримання 
такого раціону знижує імовірність розвитку порушень 
пам’яті, які пов’язані з процесом старіння».

Вживання солодких безалкогольних напоїв 
підвищує ризик розвитку цукрового діабету
Вчена Дора Ромагвейра-Бош із Королівського коледжу (Об’єднане Королівство) в рамках кон-

сорціуму InterAct разом із колегами дослідила зв’язок між споживанням соків, нектарів, солод-
ких та дієтичних напоїв із частотою розвитку цукрового діабету. До дослідження було залучено 
15 374 особи з восьми європейських країн, які були учасниками дослідження EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), та серед яких було зафіксовано 11 684 випадки 
цукрового діабету. Вчені дослідили раціон, споживання калорій та харчові звички учасників. Вжи-
вання солодких напоїв вимірювалось за такою шкалою: менше однієї склянки на місяць, одна–дві 
склянки на місяць, одна–чотири склянки на місяць, одна–шість склянок на тиждень та одна чи 
більше склянок на день. Вчені виявили зв’язок між вживанням таких напоїв та розвитком цукро-
вого діабету: одна та більше склянок на день підвищує ризик розвитку діабету на 58%. Автори 
дослідження стверджують, що результати доводять зв’язок між збільшенням частоти розвитку 
цукрового діабету другого типу та споживанням солодких безалкогольних напоїв.

Romaguera D., et al. «Consumption of sweet beverages and type 2 diabetes incidence in European 
adults: results from EPIC-InterAct.» Diabetologia, 24 April 2013.

Коментар редакції: «Міжнародна рада до-
слідників стверджує, що щоденне вживання 
безалкогольних газованих напоїв значно підви-
щує ризик розвитку цукрового діабету другого 
типу, чим підтверджує дані, отримані раніше 
американськими вченими».

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ: 
НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Вітамін D сприяє відновленню організму після фізичного навантаження
Вчений Тайлер Баркер із Ортопедичної лікарні Юти (США) разом із колегами провів дослідження, 

до якого було залучено 14 дорослих осіб. Експеримент полягав у дослідженні м’язової діяльності ніг, 
де одна була дос ліджуваною, а інша контрольною. При цьому порівнювався рівень вітаміну D та інші 
показники крові. Слабкість м’язів досліджуваної ноги була зафіксована після фізичного навантаження 
(порівняно з контрольною), тоді як рівень вітаміну D був обернено пропорційним до рівня слабкості 
одразу після фізичних вправ та ще протягом кількох днів. Автори дослідження заявляють, що прийшли 
до висновку, що концентрація вітаміну D в сироватці крові до фізичних навантажень впливає на процес 
відновлення м’язів та кісток після навантажень.

Barker T., Henriksen V.T., Martins T.B., Hill H.R., Kjeldsberg C.R., Schneider E.D., Dixon B.M., Weaver L.K. 
«Higher Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations Associate with a Faster Recovery of Skeletal Muscle 
Strength after Muscular Injury.»  Nutrients. 2013; 5(4):1253–1275.

Коментар редакції: «Дослідивши ефективні підходи відновлення м’язів після інтенсивних вправ, учені 
довели, що підвищений рівень вітаміну D надає додаткові переваги».


