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Зелений чай покращує серцево-
судинний профіль

Зелений чай містить 30–40% поліфенолів, сильних антиокси-
дантів, але особливо багатий на епігалокатехінгалат (ЕГКГ). Вче-
ний Павел Богданскі (Pawel Bogdanski) із Познанського медично-
го університету (Польща) разом із колегами провів дослідження, 
до якого було залучено 56 осіб, що страждають на ожиріння 
та артеріальну гіпертензію, які щоденно приймали по 379 мг 

екстракту зеленого чаю (що містить 208 мг ЕГКГ) чи плацебо протягом трьох місяців. Вчені зафіксували, що при вживанні екстракту 
зеленого чаю систолічний та діастолічний артеріальний тиск знижуються відповідно на 4,9 та 4,7 мм рт.ст., порівняно зі зниженням 
на 0,8 та 0,6 мм рт.ст., що було зафіксовано у групі, яка приймала плацебо. Крім того, значно покращились показники рівня холестерину 
ліпопротеїдів низької щільності та високої щільності, інсуліну та цукру у крові серед учасників, що вживали екстракт зеленого чаю. У цих 
учасників рівень С-реактивного протеїну, що є маркером запалення, знизився на 0,9 мг/л, а у групі, що приймала плацебо, цей показник 
зріс на 0,11 мг/л. Автори дослідження прийшли до висновку: «Щоденне додавання до раціону екстракту зеленого чаю позитивно впли-
ває на артеріальний тиск, запалення, оксидативний стрес та ліпідний профіль пацієнта із гіпертензією, що поєднується ожирінням».

Bogdanski P., Suliburska J., Szulinska M., Stepien M., Pupek-Musialik D., Jablecka A. Green tea extract reduces blood pressure, inflammatory 
biomarkers, and oxidative stress and improves parameters associated with insulin resistance in obese, hypertensive patients // Nutrition 
Research. – June, 2012. – Vol. 20.

Коментар редакції: Команда вчених ще раз наголосила на ролі ЕГКГ для здоров’я серцево-судинної системи. Отримані дані підтверд-
жують те, що цей антиоксидант нормалізує артеріальний тиск, рівень цукру у крові та маркери запалення.

Фізичні вправи допомагають боротись із хворобою Альцгеймера
Ряд попередніх досліджень свідчить про те, що певні особливості раціону, а саме високий вміст жиру 

у продуктах харчування, підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Як наслідок, вчені розпочали до-
сліджувати заходи, що впливають на метаболічну дисфункцію, яка є результатом вживання раціону із ви-
соким вмістом жирів. Вчені із медичного університету міста Кіото довели на лабораторній моделі із участю 
мишей із хворобою Альцгеймера, що такий раціон погіршує когнітивну функцію. Вчені також виявили, 

що фізичні вправи нормалізують порушення пам’яті, виклика-
ні жирами, та зменшують кількість бета-амілоїдних утворень, 
що властиві для цього захворювання. Над цим дос лідженням 
працювала Айя Кіношіта (Ayae Kinoshita) разом із своїми ко-
легами. Вони порівняли вплив: 1) контролю раціону; 2) фізич-
них вправ; 3) контролю раціону та фізичних вправ на моделі 
мишей із хворобою Альцгеймера. Результати показали, що 
фізичні вправи ефективніші у боротьбі із бета-амілоїдними 
утвореннями та порушеннями пам’яті, ніж контроль раціону. 
Вказавши на позитивний вплив фізичних вправ на руйнування 
бета-амілоїдних відкладень у мозку, вчені заявили: «Фізична 
активність – це один із головних засобів профілактики цього 
захворювання».

Maesako M., Uemura K., Kubota M., Kuzuya A., Sasaki K., 
Kinoshita A., et al. Exercise is more effective than diet control 
in preventing high fat diet-induced [beta]-amyloid deposition 
and memory deficit in amyloid precursor protein transgenic 
mice // The Journal of Biological Chemistr. – 2012. – Vol. 287. – 
Р. 23024–23033.

Коментар редакції: Цікаво побачити, чи будуть вправи, що руй-
нують бета-амілоїдні відкладення, такими ж ефективними у про-
філактиці та лікуванні хвороби Альцгеймера серед людей.

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Піші прогулянки знижують показники смертності
Згідно із даними Глобальної стратегії щодо раціону, фізичної активності та здоров’я 

(Global Strategyon Diet Physical Activity and Health) Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) людському організму потрібно хоча б 150 хв. на тиждень помірних 
аеробних вправ. Піші прогулянки – це та помірна фізична діяльність, що відпові-
дає цим рекомендаціям. Вчена Катеріна Перез (Catherine Pеrez) з Агенства охорони 
здоров’я громадськості, що в Барселоні, разом із колегами провела перехресне дос-
лідження, в основі якого були результати дослідження Catalonia’s Mobility Survey, яке 
було проведено під керівництвом організацій Generalit at та Metropolitan Transport 
Agency у 2006 році, що досліджувало піші прогулянки понад 100 000 осіб. Після цього 
вчені обрали 80 552 учасника старше 17 років, які здійснювали хоча б одну прогулян-
ку на тиждень, та визначили кількість осіб, що не займаються фізичними вправами, 
а пересуваються на мотоциклі чи автомобілі, навіть якщо прогулянка займе 5 хв. Для 
підрахунку щорічних економічних переваг були залучені розробки Health Economic 
Assessment Tool (HEAT), які визначають переваги зниження показників смертності при 
збільшенні кількості фізичних вправ. Згідно із підрахунками 77,2% чоловіків та 67,7% 
жінок Каталонії не виконують щоденних рекомендацій щодо піших прогулянок. Проте 
15,6% чоловіків та 13,9% жінок могли б виконати ці рекомендації, якби замінили одну 
коротку 5-хвилинну поїздку на транспорті на пішу прогулянку. Якщо перенести цей 
відсоток на населення Каталонії, то це означало б, що 326 557 чоловіків та 252 509 жі-
нок дотримались рекомендацій ВООЗ. Згідно із підрахунками НЕAТ при такій формі 
фізичної активності можна уникнути 108,4 смертей серед чоловіків та 79,2 смерті се-
ред жінок. В свою чергу, така активність дозволить заощадити відповідно 124 216 000 
та 84 927 000 євро. Автори дослідження прийшли до висновку: «Це дослідження де-
монструє потенціал піших прогулянок як ще одного виду фізичної активності. Воно 
також вказує на можливі переваги у сфері охорони здоров’я громадян та значні еконо-
мічні переваги, що можуть бути наслідком активних втручань в спосіб пересування».

Olabarria M., Perez K., Santamarina-Rubio E., Novoa A.M., Raciop pi F. Health impact of mo-
torised trips that could be replaced by walking // Eur. J. Public Healt. – June, 2012.

Коментар редакції: Наголосивши на тому, що коротка піша прогулянка замість по-
їздки у транспорті може зберегти значну кількість життів, вчені ще раз підтвердили 
життєво важливу роль щоденних фізичних навантажень.
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