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Фізичні вправи – запорука 
позитивного психічного стану
Вчена Карін Моншауер (Karin Monshouwer) із Нідерландсь-

кого інституту ментального здоров’я та шкідливих звичок 
разом із колегами дослідила психологічні механізми, які 
є предметом вивчення цього закладу. Вчені опрацювали дані 
7000 датських учнів віком від 11 до 16 років, що взяли участь 
у дослідженні фізичної активності, психічного здоров’я, 
сприйняття маси тіла та участі у спортивних заходах. Команда 
вчених виявила, що фізично неактивні підлітки та підлітки, 
які вважають себе «занадто товстими» чи «занадто худими», 
мали більший ризик розвитку внутрішніх (депресія та триво-
га) та зовнішніх (агресія, зловживання алкоголем та наркоти-
ками) проблем. Учні, що брали участь у спортивних заходах, мали нижчі показники розвитку мен-
тальних проблем. Автори дослідження заявили: «Це дослідження підтримує гіпотезу про зв’язок 
самооцінки та соціальної взаємодії, а також підтверджує важливість психологічних та соціологіч-
них аспектів фізичної активності».

Monshouwer K., Have M., Poppel M., Kemper H., Vollebergh W. Possible Mechanisms Explaining the 
Association Between Physical Activity and Mental Health: Findings From the 2001 Dutch Health Behaviour 
in School-Aged Children Survey // Clinical Psychological Scienc, September 7. – 2012.

Коментар редакції: Щоденна фізична актив-
ність позитивно впливає на ментальне здоров’я 
шляхом таких психологічних механізмів як само-
оцінка та соціальна взаємодія. Дані про те, що під-
літки, які беруть участь у фізичних заходах, мають 
кращий стан ментального здоров’я, потребують 
подальшого обговорення з метою підтвердження 
переваг фізичної активності для психічного та фі-
зичного стану здоров’я.

Покращенню стану серцево-судинної системи у жінок сприяє 
вживання продуктів харчування, що містять антиоксиданти
Вчена Алісія Вольк (Alicja Wolk) із Каролінського інституту (Швеція) разом із колегами про-

вела дослідження, до якого було залучено 32 561 особа жіночої статі віком від 49 до 83 років, 
у яких не було виявлено серцево-судинних захворювань на початку дослідження. Прово-
дився моніторинг стану здоров’я учасниць протягом десяти років, здійснено аналіз раціону 
учасників та визначено кількість вживаних антиоксидантів. Для визначення частоти розвитку 
інфарктів міокарда були залучені дані реєстрів державних лікарень. Протягом періоду спо-
стереження було зафіксовано 1114 випадків розвитку інфарктів міокарда. Команда вчених 
підрахувала, що жінки, які споживали найбільшу кількість антиоксидантів (7 порцій фруктів 
та овочів на день) мали на 20% нижчий показник розвитку інфаркту міокарда, порівняно 
із тими учасницями, що споживали найменшу кількість (2,4 порції фруктів та овочів на день). 
Автори дослідження прийшли до висновку: «Ці дані свідчать про те, що загальна кількість 
вживаних антиоксидантів, до яких належать фрукти, овочі, кава та цільні злаки, може бути 
засобом профілактики інфаркту міокарда».

Rautiainen S., Levitan E.B., Orsini N., Akesson A., Morgenstern R., Mittleman M.A., Wolk A. Total 
antioxidant capacity from diet and risk of myocardial infarction: a prospective cohort of women // 
Am. J. Med. – 2012. – Vol. 125 (10). – P. 974–980.

Коментар редакції: Загальна кількість вживаних антиоксидантів охоплює всі продукти, 
що їх містять. До них належать тисячі продуктів харчування, які входять до щоденного раці-
ону та мають синергічний вплив на організм людини.  Вказуючи на те, що раціон, до якого 
входить багато антиоксидантів, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань се-
ред жінок, вчені ще раз підтвердили корисний вплив фруктів та овочів на стан  серцево-
судинної системи.

Сезам та олія рисових висівок – природній засіб 
зниження артеріального тиску
Вчений Девараян Санкар (Devarajan Sankar) із Університету Чікуші (Японія) разом із колегами про-

тягом 60 днів дослідив дані 300 осіб, середній вік яких становив 57 років, що мали помірно підвищений 
артеріальний тиск. Учасників розподілили на три групи, одна із груп приймала блокатори кальцієвих 
каналів, друга група – суміш подрібненого сезаму та олії рисових висівок – 1 унцію при кожному прийомі 
їжі. Третя група вживала медичні препарати та олію. Особи, що вживали олію, мали зниження систоліч-
ного артеріального тиску на 14 пунктів, у тих, хто приймав медичні препарати та олію, зниження стано-
вило 36 пунктів (в осіб, що приймали лише медичні препарати зниження становило 16 пунктів). Також 
був значно знижений рівень діастолічного артеріального тиску, в першій групі – на 11 пунктів, а в групі 
що приймала медичні препарати та олію на 24 (в учасників, що приймали лише медикаменти, зниження 
становило 12 пунктів). Автори дослідження зазначили: «Сезам та олія рисових висівок знижує рівень 
артеріального тиску та нормалізує рівень холестерину».

Sankar D., et al. Sesame and rice bran oil lowers blood pressure, improves cholesterol [Abstract 186] // 
Presented at the American Heart Association’s High Blood Pressure Research 2012 Scientific Sessions, 
19 Sept. 2012.

Коментар редакції: Поєднання сезаму та олії рисових висівок, що містить мало насичених жирів, зни-
жує артеріальний тиск так само ефективно, як і медичні препарати. Враховуючи результати попередніх 
досліджень, в яких було показано, що ці продукти нормалізують рівень холестерину, такі дані ще раз 
вказують на переваги цих продуктів харчування, які є невід’ємними компонентами азіатської кухні.
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