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Флаванол, що входить до складу 
какао, знижує артеріальний тиск

Вживання незначної кількості какао-продуктів, що багаті на фла-
ванол, може значно знизити артеріальний тиск. Вчена Сабіна Елінд-
жер (Sabine Ellinger) з університету міста Бонн, що в Німеччині, разом 
із колегами дослідила вплив мономірного флаванолу епікатехіну, 
сильнодіючого антиоксиданту, на артеріальний тиск, опрацювавши 
мета-аналізи рандомізованих контрольованих досліджень. Дані свід-
чать про те, що здатність епікатехіну знижувати артеріальний тиск за-
лежить від його дози, більша кількість речовини забезпечує більше 
зниження. Споживання 25 мг епікатехіну (який міститься в 50 г темно-
го шоколаду) на добу забезпечує зниження артеріального тиску (АТ), 
систолічного – на 4,1 мм рт.ст., а діастолічного – на 2,0 мм рт.ст. Згідно 
із результатами дослідження, таке зниження систолічного АТ свідчить про 
зниження показників смертності при стенокардії на 10%, а при ішемічній 
хворобі серця та інших серцево-судинних захворювань людей середньо-
го віку – на 7%.

Ellinger S., Reusch A., Stehle P., Helfrich Hans-P. Epicatechin ingested via 
cocoa products reduces blood pressure in humans: a nonlinear regression model 
with a Bayesian approach // Am. J. Clin. Nutr. – Published ahead of print May 2, 2012. 
doi: 10.3945/ajcn.111.029330

Коментар редакції: Були виявлені нові дані, які свідчать про те, що вживання не-
значної кількості какао-продуктів, багатих на флаванол, може значною мірою знизити 
артеріальний тиск. Результати цього дослідження ще раз підтвердили користь даного 
продукту для здоров’я організму людини.
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Нечастий перегляд електронної скриньки 
підвищує продуктивність праці
Підвищити продуктивність праці на робочому місці можна шляхом виключення з обов’язків 

працівників перегляду електронної скриньки. Вчена Глорія Марк (Gloria Mark) з Університету 
Каліфорнія/Ірвін (Маcсачусетс) разом із колегами провела дослідження, до якого були залучені 
цивільні працівники організації US Army’s Natick Soldier Systems Center (Массачусетс). Під час 
дослідження учасників підключили до приладів, що визначають частоту серцебиття, а комп’ютер 
у цей час фіксував частоту відкривання вікон. Учасники, які перечитували електронне листуван-

ня, відкривали програми у двічі частіше (в середньому 37 разів на годину, 
порівняно з працівниками, які не переглядали пошту, – 18 разів, знаходи-
лись у стані «підвищеної тривоги» та мали стабільний ритм серця. Особи, 
що не переглядали пошту протягом п’яти днів, мали природніші показники 
серцебиття, почувались краще під час виконання роботи, могли зосередитись 
на конкретному завданні без зайвих стресових відволікань.

Mark G., e tal. A Pace Not Dictated by Electrons // Presentation at the Association for 
Computing Machinery’s Computer-Human Interaction Conference. – May 7. – 2012.

Коментар редакції: Довівши те, що вилучення перегляду електронної пош-
ти із списку щоденних справ працівника зменшує стресове навантаження 
та підвищує концентрацію, команда вчених ще раз підтвердила, що відсут-
ність факторів, які відволікають, сприяє підвищенню продуктивності праці.

Вітамін С посилює корисний 
вплив фізичних вправ
В той час, як фізичні вправи – основний елемент ефективної боротьби 

із зайвими кілограмами, значний відсоток осіб, що мають надмірну вагу, 
відчувають втому та виснаженість під час їх виконання. Попередні до-
слідження довели, що вживання вітаміну С здатне зменшувати втомлю-
ваність. Вчений Корей Хак (Corey J. Huck) з університету Вісконсіну разом 
із колегами провів дослідження тривалістю чотири тижні, до якого було 
залучено 20 дорослих осіб, середній вік яких становив 35 років, а індекс 
маси тіла 34,3 кг/м2. Всі учасники дотримувались визначеного раціону 
та визначеної кількості калорій, а частина з них щоденно отримувала 
500 мг вітаміну С. На початку та в кінці дослідження учасники викону-
вали фізичні вправи протягом 60 хв., інтенсивність яких становила 50% 
від можливого максимального об’єму споживаного кисню. Враховуючи 
те, що всі учасники втратили приблизно по 4 кг та не мали жодних від-
мінностей об’єму споживання кисню, ті, хто вживав вітамін С, мали знач-
но нижчі показники частоти серцебиття під час виконання вправ. Крім 
того, ступінь виснаження та втоми (як було визначено із урахуванням 
даних стандартизованої шкали) був значно нижчим в цій групі учасників. 
Автори дослідження прийшли до висновку: «Ці дані є попередніми до-
казами того, що вживання вітаміну С впливає на ступінь втоми, частоту 
серцебиття та виснаження під час помірного фізичного навантаження 
осіб із зайвою вагою».

Corey J. Huck, Carol S. Johnston, Bonnie L. Beezhold, Pamela D. Swan. 
Vitamin C status and perception of effort during exercise in obese adults 
adhering to a calorie-reduced diet  // Nutrition. – 5 June 2012.

Коментар редакції: Вказавши на те, що щоденне вживання вітаміну С 
може знизити частоту серцебиття під час фізичних навантажень, цим 
самим зменшити ступінь втоми та виснаження, вчені винайшли новий 
природній підхід до покращення фізіологічного стану, який міг заважати 
деяким людям займатись фізичними вправами.
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