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Вишні знижують ризик розвитку стенокардії
Вчений Е. Мітчел Сеймур із Мічиганського університету (США) разом із колегами по-

рівняв ефект вживання вишень, в яких міститься велика кількість антоціанів (надають 
фрукту червоний колір) та ефект застосування медичних препаратів для регуляції рівня 
жирів та глюкози, підвищення концентрації яких, в свою чергу, створює загрозу розвит-
ку стенокардії. Для дослідження було задіяно дві групи пацюків, які виконували різні фі-

зичні навантаження. Одночасно з навантаженнями 
перша група отримувала антоціани, друга – меди-
каменти. На прикладі пацюків автори дослідження 
прийшли до висновку, що, порівняно з медичними 
препаратами, вживання вишень значно покращує 
балансування та координацію та при цьому знижує 
артеріальний тиск. Науковці стверджують, що ан-
тоціани, які входять до складу вишень, знижують 
ризик розвитку стенокардії, та є безпечнішими 
за медичні.

E.M. Seymour, J. Wolforth, K. Bosak, M. Kondoleon, 
V. Mehta, P. Brickner, S.F. Bolling.  «Effect of tart cher-
ry versus PPAR agonist pioglitazone on stroke-related 
phenotypes and inflammation» [Abstract 359.7]. Pre-
sentation at Experimental Biology 2013, 23 April 2013.

Коментар редакції: «Результати дослідження 
свідчать про те, що антоціани, пігменти, що нада-
ють фрукту червоний колір, відповідають за акти-
вацію PPAR. За результатами дослідів на тваринах 
раціон, до складу якого входить багато вишень, 
знижує ризик розвитку стенокардії, згідно із ре-
зультатами дослідів на тваринах».

Ожиріння скорочує тривалість життя чоловіків
Вчений Мортен Шміт із Орхурського медичного університету (Данія) разом із колегами провів 

спостереження за станом здоров’я 6500 чоловіків, вік яких на початку дослідження становив 
22 роки. Спостереження тривало 33 роки до досягнення учасниками 55-річного віку. Всі учасники 
народились у 1955 році та подали заявку на проходження довійськової підготовки. Призовники 
Данії під час медичного огляду проходять зважування. У більшості учасників були визначені нор-
мальні показники (83%; 54,07 кг), у 5% була недостатня вага (35,3 кг). Кожен десятий учасник 
(63,9 кг) мав надмірну вагу, та 1,5% (97 кг) мали ожиріння (індекс маси тіла (ІМТ) становив 
30 та більше). Більшість із призовників з ожирінням мали цукровий діабет, підвищений артеріаль-
ний тиск, стенокардію, тромби в ногах чи легенях і помирали, не досягнувши 55-річного віку. У цій 
групі в вісім разів був вищий ризик розвитку цукрового діабету та в чотири рази – ризик форму-
вання смертельно небезпечних тромбів (венозний тромбоемболізм), порівняно з колегами, 
що мали нормальну вагу. Серед них вдвічі частіше фіксувались випадки підвищеного артеріально-
го тиску, стенокардії, та так само зростали показники смертності. Зростання ІМТ на один пункт 
супроводжувалось зростанням показника розвитку стенокардії на 5%, тромбів – 10% та цукрового 
діабету на 20%. У будь-якому випадку молоді люди, які страждають на ожиріння, мають втричі 
більший ризик розвитку цих серйозних захворювань у зрілому віці, при цьому показник абсолют-
ного ризику становить 50%, а у їхніх однолітків із нормальною вагою – 20%. Автори дослідження 
застерігають, що ожиріння тісно пов’язано із розвитком серцево-судинних захворювань до 55 ро-
ків. Молоді люди, які мають такі проблеми, мають високий ризик розвитку цукрового діабету дру-
гого типу, серцево-судинних захворювань та передчасної смерті на 30%».

Morten Schmidt, Sigrun A Johannesdottir, Stanley Lemeshow, Timothy L Lash, Sinna P Ulrichsen, 
Hans  Erik Botker, Henrik Toft Sorensen.  «Obesity in young men, and individual and combined risks 
of type 2 diabetes, cardiovascular morbidity and death before 55 years of age: a Danish 33-year follow-up 
study.»  BMJ Open 2013;3:e002698.

Коментар редакції: «Попередні дослідження 
свідчить про те, що ожиріння серед дорослого 
населення підвищує ризик розвитку цукрового 
діабету та сер цево-судинних захворювань. Вчені 
з Данії довели, що ожиріння в молодому віці по-
силює ці ризики».
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Горіхи нормалізують вагу
Вчена Джема Флорес-Матео із Institut Universitari d’Investigacio en Atencio Primaria Jordi Gol (Іс-

панія) разом із колегами провела мета-аналіз даних 31 дослідження та виявила, що особи, які вжи-
вають горіхи як складник збалансованого харчування, не тільки не набирають зайву вагу, а й норма-
лізують рівень інсуліну та пригнічують відчуття голоду. Автори дослідження прийшли до висновку, 
що раціон, збагачений горіхами, не сприяє збільшенню маси тіла, ІМТ чи обхвату талії.

Gemma Flores-Mateo, David Rojas-Rueda, Josep Basora, Emilio Ros, Jordi Salas-Salvado. «Nut intake 
and adiposity: meta-analysis of clinical trials.»  J. Clin. Nutr., April 17, 2013.

Коментар редакції: «Попередні дослідження свідчить про обернено пропорційний зв’язок між 
вживанням горіхів та ІМТ і ожирінням. Завдяки здатності нормалізувати рівень інсуліну горіхи, 
як частина збалансованого харчування, допомагають нормалізувати вагу».
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