
ПР
ЕВ

ЕН
ТИ

ВН
А 

М
ЕД

ИЦ
ИН

А

36

№ 6 (30) / 2012 – 1 (31) / 2013

ОГЛЯД І КОМЕНТАРІ:

НОВИНИ АНТИЕЙДЖИНГУ

Матеріал наданий 

Американською академією медицини 

антистаріння (© A4M, 2012)

Наявність мети у житті допомагає зберегти здоров’я
Як стверджують працівники медичного університету міста Раш (штат Іллінойс, США), 

якщо ви хочете повністю захистити себе від слабоумства, знайдіть стійку мету в житті, 
намагайтесь зрозуміти сенс життя, опираючись на життєвий досвід, бути цілеспрямо-
ваним та сконцентрованим. Вчена Патрісія Бойл (Patricia Boyle) разом із колегами опра-
цювала дані, що були отримані в результаті короткого психологічного тесту 246 осіб, які 

в подальшому померли, та тіло яких піддали аутопсії для визна-
чення стану мозку. Серед осіб, які мали більше бляшок та тром-
боцитів у мозку, ті, що прожили більш цілеспрямоване життя, 
менше піддавались ментальним розладам. Показник розвитку 
таких розладів був на 30% нижчим серед цих осіб. Тому команда 
вчених прийшла до висновку, що більш цілеспрямоване життя 
забезпечує кращий стан здоров’я мозку, навіть після урахування 
усіх похибок. Вони прийшли до висновку: «Вища мотивація жит-
тя зменшує шкідливий вплив патологічних змін (хвороби Альц-
геймера) на когнітивну функцію в похилому віці».

Patricia A. Boyle, Aron S. Buchman, Robert S. Wilson, Lei Yu, 
Julie A. Schneider, David A. Bennett. Effect of Purpose in Life on the 
Relation Between Alzheimer Disease Pathologic Changeson Cognitive 
Function in Advanced Age // Arch Gen Psychiatry. – 2012. – Vol. 69. – 
P. 499–504.

Коментар редакції: Виявивши те, що цілеспрямованість життя 
знижує ризик утворення бляшок у головному мозку, що є озна-
кою хвороби Альцгеймера, вчені ще раз наголосили на необхід-
ності розумової діяльності у похилому віці.

Фізичні вправи, що створюють додаткове навантаження 
на скелет, корисні для здоров’я кісток чоловіків
Остеопороз вражає понад 200 мільйонів людей на планеті, але більше до неї схильні 

жінки, проте остеопороз трапляється і серед чоловіків, як правило після 65 років. Якщо 
не вжити заходів, то в одному з п’яти випадків в результаті цього захворювання тра-
пляються переломи в похилому віці. Вчений Матіас Лоренцон (Mattias Lorentzon) з Уні-
верситету міста Готенбург (Швеція) разом із колегами здійснив оцінку стану здоров’я 
833 чоловіків віком від 18 до 20 років на початку дослідження. Вчені визначили кісткову 
масу учасників та опрацювали дані про їхню щоденну фізичну активність. Через п’ять 
років було здійснено повторне дослідження та рентген. Вчені виявили, що чоловіки, які 
на початку дослідження виконували фізичні вправи, що створюють додаткове наванта-
ження на кістки, та які збільшили це навантаження за п’ять років, мали кращі показники 
нарощування кісткової тканини, ніж ті, хто вів пасивний спосіб життя чи припинив зай-
матись фізичними вправами. Також кожна додаткова година інтенсивної фізичної ді-
яльності протягом 5 років дослідження сприяла нарощенню кісткової маси в учасників. 
В осіб, що займались видами спорту, що створювало додаткове навантаження на кістки, 
впродовж чотирьох годин на тиждень, спостерігалось збільшення густини кісткової тка-
нини стегна на 1,3%, в той час як учасники, що вели пасивний спосіб життя, втратили 
близько 2,1% цих тканин. Види спорту, що супроводжуються стрибками чи швидким 
стартом і зупинкою, створюють додаткове навантаження на кістки організму та є дуже 
корисними для чоловіків. Найефективнішими для нарощування кісткової тканини є во-
лейбол та баскетбол, друге місце посідають футбол та теніс. Такі спортивні наванта-
ження спонукають організм до нарощування кісткової тканини. 
Ті види спорту, що не створюють додаткового навантаження 
на кістки, наприклад, плавання та велоспорт, не пов’язані з наро-
щуванням кісткової маси, хоча вони мають багато інших переваг 
для організму людини. Вчені цього дослідження прийшли до ви-
сновку: «Підвищена фізична активність сприяє збільшенню ло-
кальної і трабекулярної мінеральної щільності кістки та розміру 
кортикального шару кістки, що вказує на необхідність цих вправ 
для досягнення максимальної кісткової маси у молодому віці».

Nilsson M., Ohlsson C., Odіn A., Mellstrom D., Lorentzon M. 
Increased physical activity is associated with enhanced development 
of peak bone mass in men: A five-year longitudinal study // 
Journal of Bone and Mineral Research. – 2012. – Vol. 27(5). – 
P. 1206–1214.

Коментар редакції: Молоді люди, які захоплюються волейбо-
лом, баскетболом та іншими видами спорту, що створює додат-
кове навантаження на кістки, протягом чотирьох годин на тиж-
день та більше, збільшують кісткову масу. Це відкриття стало 
ще одним нагадуванням про важливу роль всіх видів вправ для 
фізичних показників стану здоров’я.

Цинк скорочує перебіг застуди
У ході кількох досліджень, що вивчали застосування цинку для лікування застуди, 

були отримані суперечливі результати. Вчена Мішель Сайнс (Michelle Science) із Hospital 
for Sick Children (Канада) разом із колегами здійснила систематичний огляд і мета-аналіз 
17 рандомізованих контрольованих досліджень, до яких було залучено 2121 учасник 
віком від 1 до 65 років. Команда вчених виявила, що цинк скорочує тривалість симпто-
мів застуди серед дорослих (середнє скорочення тривалості на 2,63 дні), проте не дає 
суттєвого ефекту серед дітей. Науковці виявили, що зменшення тривалості симптомів 
спостерігалось при застосуванні високих доз цинку (≥75 мг в порівнянні з <75 мг). Крім 
того дослідники повідомили про найпоширеніші побічні реакції – зміну смаку та нудоту 
у групі цинку (порівняно з групою плацебо). Автори дослідження вважають: «Результа-
ти нашого мета-аналізу показують, що пероральне застосування цинку скорочує три-
валість симптомів застуди».

Science M., Johnstone J., Roth D.E., et al. Zinc for the treatment of the com mon cold: 
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // CMAJ. – May 7, 2012.

Коментар редакції: Заявивши про те, що пероральне застосування цинку скорочує 
тривалість симптомів застуди на 2,63 дні, команда вчених ще раз наголосила на важли-
вості цього мінералу для імунітету людини. 
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