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Манго регулює рівень глюкози у крові
Вчений Едралін Лукас із Оклахомського державного університету (Окла-

хома, США) разом із колегами дослідив вплив щоденного вживання манго 
на клінічні параметри та будову тіла осіб із ожирінням (індекс маси тіла (ІМТ) 
понад 30 кг/м2). У дослідженні взяли участь двадцять дорослих осіб (11 чо-
ловіків та 9 жінок), які щоденно вживали 10 грамів замороженого висушено-
го манго (що відповідає 100 грамам свіжого продукту) протягом 12 тижнів. 
Вчені виявили, що рівень глюкози у крові наприкінці дослідження був значно 
нижчим, ніж на початку. ІМТ значно покращився у жінок, на відміну від чоло-
віків. Автори дослідження дійшли висновку, що додавання манго до раціону 
може бути альтернативним підходом регуляції рівня глюкози, який не має 
негативного впливу на скелет. Біоактивні компоненти, що входять до його 
складу, та механізм впливу цього продукту на рівень глюкози передбачають 
потенційні переваги, які вимагають подальших досліджень.

Lucas A., Li W., Brown A., Li W., Peterson S.K., Wang Y., Perkins-Veazie P., Clarke S.L., Smith B.J. «Mango Modulates Blood Glucose Similar to Rosigli-
tazone without Compromising Bone Parameters in Mice Fed High Fat Diet. J Pharm Nutr Sci 2012; 2: 115–126.  Lucas A., Li W., Peterson S.K., Brown A., 
Kuvibidila S., Perkins-Veazie P., Clarke S.I., Smith B.J. «Mango modulates body fat and plasma glucose and lipids in mice fed a high-fat diet.» Brit J Nutr. 
2011; 106: 1495–1505.

Коментар редакції: «Манго багате на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, воно також містить ферменти, що допомагають травленню. Ці дані 
свідчать про те, що цей фрукт також нормалізує рівень глюкози у крові, а також покращує ІМТ серед жінок».
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Раціон жителів західних країн сприяє передчасній смерті
Вчений Таснім Акбаралі з Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров’я (Франція) 

разом із колегами провів дослідження того, як раціон осіб зрілого віку впливає на процес старіння 
та розвиток захворювань. Команда вчених керувалась показниками якості харчування за рекоменда-
ціями АНЕІ (Alternative Healthy Eating Index), що були розроблені для осіб із серцево-судинними захво-
рюваннями та цукровим діабетом. Вчені провели оцінку даних, які було отримано в ході дослідження 
British Whitehall II, в якому брали участь 5 350 дорослих осіб (середній вік 51,3 роки). Науковці ви-
явили, що дотримання рекомендацій АНЕІ вдвічі зменшує ризик розвитку метаболічного синдрому, 
серцево-судинних захворювань та передчасної смерті. З іншого боку, вчені визначили, що в учасників, 
які не дотримувались цих вказівок, ризик розвитку серцево-судинних захворювань та смерті був значно 
вищий. Особи, які дотримувались раціону, який подібний до раціону жителів західних країн, що містить 
смажені, солодкі, промислові продукти, червоні сорти м’яса, подрібнену крупу та продукти із високим 

вмістом жирів, мають гірше здоров’я. Автори дослідження прийшли до ви-
сновку, що раціон сприяє здоровому старінню, яке передбачає збереження 
серцево-судинних, метаболічних, опорно-рухових, респіраторних, психічних 
та когнітивних функцій.

Tasnime Akbaraly, Severine Sabia, Gareth Hagger-Johnson, Adam G. Tabak, et al. 
«Does Overall Diet in Midlife Predict Future Aging Phenotypes? A Cohort Study.» 
American Journal of Medicine, Vol. 126, Issue 5, Pages 411–419.e3; May 2013.

Коментар редакції: «Результати попередніх досліджень вказують на те, 
що раціон сприяє чи запобігає захворюванням, які пов’язані з процесом ста-
ріння. Це, переважно, стосується серцево-судинних захворювань та цукро-
вого діабету. Ця команда вчених ще раз наголосила на такому взаємозв’язку 
та довела, що раціон, який містить смажену солодку їжу, промислові про-
дукти харчування, червоні сорти м’яса, подрібнену крупу та жирні продукти, 
підвищує шанси на порушення стану здоров’я у похилому віці».

Поєднання фізичних вправ та здорового 
харчування подовжує тривалість життя
Вчений Аббі С. Кінг із Стенфордського медичного університету (Калі-

форнія, США) разом із колегами провів дослідження серед 200 осіб, ві-
ком 45 років, які були поділені на чотири групи. Учасники першої групи 
отримали вказівки, як дотримуватись здорового харчування та вико-
нувати фізичні вправи. Друга група спочатку виконувала рекомендації 
щодо зміни раціону, фізичними вправами почала займатись лише через 
кілька місяців. Третя група навпаки почала з фізичних вправ, а пізніше 
почала виконувати поради щодо здорового харчування. Учасники чет-
вертої групи не змінювали звичайний режим, а лише опановували тех-
ніку подолання стресу. Вчені спостерігали за прогресом учасників усіх 
чотирьох груп протягом року. Незважаючи на деякі труднощі, які вини-
кають у повсякденному житті, учасники першої групи, які виконували 
рекомендації щодо фізичних вправ (150 хв на тиждень) та харчування 
(від п’яти до дев’яти порцій фруктів та овочів щодня, калорійність наси-
чених жирів не перевищувала 10% від загальної кількості калорій) мали 
ліпші показники фізичного здоров’я на відміну від учасників інших груп. 

Abby C. King, Cynthia M. Castro, Matthew P. Buman, Eric B. Hekler, 
Gui do G. Urizar Jr., David K. Ahn. «Behavioral Impacts of Sequentially ver-
sus Simultaneously Delivered Dietary Plus Physical Activity Interventions: 
the CALM Trial.»  Annals of Behavioral Medicine, April 2013.

Коментар редакції: «Більшість із нас вважають, що для збережен-
ня здоров’я потрібно займатись спортом «чи» правильно харчуватись. 
Вчені Стенфордського медичного університету доводять, що виконання 
цих вимог одночасно значно покращує результати. Вони також виявили, 
що лише зміна раціону на початку (підхід, який покладено в основу біль-
шості програм зниження ваги) може вплинути на подальше виконання 
фізичних вправ».
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