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У ПРЫРОДЫ
НЯМА ДРЭННАГА НАДВОР'Я?
Як перажыць непагадзь метэазалежным

Вядучая рубрыкі Алена КРАВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

МАЛЕНЬКIЯ ДЗЕТКI —
МАЛЕНЬКIЯ БЕДКI?
Аказваем першую дапамогу пры траўмах
Дастаткова часта дзецi трапляюць у крытычныя сiтуацыi праз сваю цiкаўнасць i павышаную актыўнасць. У некаторых выпадках гэта
прыводзiць да вельмi сумных наступстваў.
Практычна заўсёды аказанне першай дапамогi пацярпеламу малому кладзецца на плечы перапалоханых бацькоў. У такой сiтуацыi
галоўнае — не панiкаваць i правiльна выконваць медыцынскiя манiпуляцыi. Як гэта неабходна рабiць, расказаў дзiцячы ўрач-хiрург
3-й гарадской дзiцячай клiнiчнай палiклiнiкi
Мiнска Вадзiм ПРАТАСАВIЦКI.
Адна з самых распаўсюджаных сiтуацый — дзiця ўдарылася галавой.
— Калi ўдар быў дастаткова моцны, неадкладна
звяртайцеся па ўрачэбную дапамогу. Да прыходу
медыкаў пакладзiце дзiця ў ложак i забяспечце яму
спакой. I нават пры поўнай адсутнасцi сiмптомаў,
якія могуць напалохаць, уважлiва паназiрайце за
дзiцем пару дзён. Страсенне можа праявiцца праз
некаторы час рэзкай стратай прытомнасцi цi парушэннем каардынацыi, — тлумачыць Вадзiм Аляксандравiч. — Дзiцяцi варта некаторы час устрымлiвацца ад фiзiчнай актыўнасцi i эмацыянальных
нагрузак. Памятайце, што страсенне, перанесенае
на нагах, прыводзiць да вельмi цяжкiх наступстваў
у будучынi.
Пры iншых траўмах варта таксама адразу звяртацца ў медустанову цi выклiкаць хуткую дапамогу.
Пры першых прыкметах пералому ў дзiцяцi гэта
важна зрабiць як найхутчэй.
— Далёка не ўсе пераломы суправаджаюцца
рэзкiм болем. Напрыклад, зламанае рабро можа
крыху паныць i перастаць, што вядзе ў будучым да
няправiльнага зрашчэння. Таму пры неабходнасцi
ўрач накiруе на рэнтген, каб перастрахавацца, —
адзначае хiрург.
Пры яўным пераломе не варта нiчога рабiць
да прыезду хуткай дапамогi. Сваiмi няўмелымi
дзеяннямi вы можаце зрушыць зламаныя косцi,
што ўскладнiць iх далейшае зрастанне. Для аблягчэння болю можна выкарыстаць анальгетыкi ў
належнай дазiроўцы.
Калi дзiця моцна ўдарыла сустаў, найперш прыкладзiце да яго холад на 20 хвiлiн. Лепш за ўсё
падыдзе напоўнены лёдам пакет. Пасля нанясiце

на выцятае месца мазь для зняцця болю, ацёчнасцi
i запаленчага працэсу.
Калi траўма выклiкала пашкоджанне звязак,
траўматолагi рэкамендуюць выкарыс тоўваць тугую павязку цi гiпсаванне для таго, каб абезруховiць траўмаваную канечнасць. Часам на каленны цi локцевы сустаў накладваюць жорсткi
фiксатар.
Калi малое пры падзеннi рассекла скуру, i ў яго
выступiла кроў, абавязкова апрацуйце рану перакiсам вадароду, накладзiце стэрыльную павязку з
антыбактэрыяльнай маззю. Калi кроў не спыняецца, варта адвезцi дзiця ў траўмапункт цi бальнiцу,
дзе яму акажуць неабходную дапамогу.
Пры сур'ёзных апёках, калi пашкоджана вобласць галавы цi значная частка скурнага покрыва,
неадкладна выклiкайце хуткую дапамогу. Дайце
дзiцяцi абязбольвальныя, каб папярэдзiць болевы шок.
Калi апёк невялiкi, рэкамендуецца апусцiць пашкоджанае месца ў халодную ваду. А пасля гэтага апрацаваць яго мяккiм сродкам на аснове
пантэнолу.
— Такiя лекi знiмаюць запаленчы працэс, змякчаюць i дэзынфiцыруюць скурнае покрыва. Не трэба прымяняць пры апёках алеi, бо яны пакрыюць
пашкоджанае месца своеасаблiвай плёнкай, не
даючы яму нармальна астыць i зажыць, — тлумачыць урач.
Яшчэ адна небяспечная сiтуацыя — дзiця
праглынула лекi. Трэба як мага хутчэй выклiкаць
у яго рвоту, даўшы папярэдне папiць паболей вады.
Рвоту выклiкаюць, засунуўшы абгорнутыя бiнтам
пальцы ў рот i нацiскаючы на корань языка.
— Адразу ўдакладнiце, што за лекi i ў якой колькасцi праглынула дзiця. Хуткая санлiвасць, слабасць цi наадварот, рэзкае ўзбуджэнне — прыкметы атручэння. Неадкладна выклiкайце хуткую
дапамогу, — папярэджвае суразмоўнiк.
Пры ўзнiкненнi насавога крывацёку ў дзiцяцi
зацiснiце яму крылы носа, а на пераноссе пакладзiце што-небудзь халоднае. У ноздру, якая крываточыць, пакладзiце ватны кавалачак, змочаны ў
перакiсе вадароду. Калi крывацёкi ўзнiкаюць часта,
пастарайцеся засцерагчы малога ад стрэсаў, рэзкiх
рухаў i розных перажыванняў.

Варта небу пацямнець ад набеглых хмар, як чалавек скардзiцца
на галаўны боль ды страту сiл, нават
кажа, што можа страцiць прытомнасць. У кожнага з нас ёсць такiя знаёмыя. А магчыма, вы i самi
пазнаеце сябе: ламоту ў касцях
цi цяжар у галаве часам нiчым
iншым растлумачыць нельга, як
толькi зменай надвор'я.
Метэазалежнасць — гэта хвароба
цi ўсё ж прыдумка i спосаб нiчога
не рабiць? Як на нас уплываюць
розныя прыродныя з'явы? Каму
варта быць асцярожным падчас
рэзкага пахаладання, а хто, наадварот, дрэнна сябе адчувае ў
спёку? Цi можна пазбавiцца ад
метэаадчувальнасцi i што рабiць,
каб яна менш псавала жыццё? Пра
гэта i iншае расказала тэрапеўт
медыцынскага цэнтра «ЛОДЭ»
Марына КАЖАДУБ.
— Ма ры на Ва лер' еў на, ме тэазалежнасць — гэта рэальная праблема або плод фантазii занадта ўразлiвых асоб?
— Варта пачаць з вызначэння метэазалежнасцi. Такi тэрмiн сапраўды iснуе.
Гэта нетыповая рэакцыя арганiзма чалавека на пэўныя з'явы надвор'я. Яны
самыя розныя — змяненне атмасфернага цiску, тэмпературы, сонечная актыўнасць, моцны вецер. Такая праблема актуальная для, бадай, трацiны
насельнiцтва.
— Хто найчасцей пакутуе ад метэазалежнасцi?
— У большай ступенi жанчыны, што
звязана з асаблiвасцямi гарманальнай
сiстэмы, а таксама людзi, якiя маюць
сардэчна-сасудзiстыя хваробы, вегетаса судзiс тую дыс та нiю, за хвор ван нi
суставаў або доўга лечаць траўмы, таксама пажылыя людзi.
— Як метэазалежнасць праяўляецца?
— Варта заўважыць, што абсалютна
ўсе мы схiльныя да рэакцыi на змяненне
ўмоў надвор'я. Але ў здаровых людзей
гэта адбываецца незаўважна, бо iх органы i сiстэмы вельмi хутка адаптуюцца
да знешнiх абставiн. А ў пацыентаў з
хранiчнымi хваробамi такая адаптацыя
цяжэйшая.
Самая частая скарга метэазалежных
людзей — галаўны боль. Ён можа быць

звязаны са зменамi артэрыяльнага цiску — павышэннем цi панiжэннем. Калi
халоднае надвор'е, больш пакутуюць
гiпертонiкi. Звычайна пры знiжэннi тэмпературы паветра ў iх павышаецца артэрыяльны цiск за кошт таго, што сасуды звужаюцца i павялiчваецца нагрузка
на сэрца. Супрацьлеглая сiтуацыя з гiпатонiкамi. Яны горш пераносяць спёку,
калi атмасферны цiск падае. У такiм
выпадку сасуды расшыраюцца i знiжаецца артэрыяльны цiск.
— Сёлетняй вясной былi ваганнi
тэмпературы — ад холаду да раптоўнага цяпла. Хто адчуваў сябе дрэнна
ў такiх умовах?
— Павышэнне тэмпературы i знiжэнне атмасфернага цiску ўплывае на
людзей з сардэчна-сасудзiстымi хваробамi. Горш адчуваюць сябе гiпатонiкi.
— Калi мы закранулi атмасферны
цiск, то раскажыце, як уплываюць на
нас яго змяненнi.
— Нармальны атмасферны цiск вагаецца ад 750 да 760 мм рт. сл. Гэта
сярэднiя лiчбы, i яны залежаць яшчэ ад
часавога пояса, вышынi над узроўнем
мора. Цягам сутак атмасферны цiск, натуральна, мяняецца. Калi гэтае ваганне
не перавышае 3-5 мм рт. сл., то мы яго
не заўважаем, i наша самаадчуванне
не мяняецца. Калi ж ваганне большае
за 8-10 мм рт. сл., то многiя гэта адчуваюць. Найбольш часта такiя змены

атмасфернага цiску, а таксама рэзкiя
скачкi тэмпературы паветра адбываюцца ў мiжсезонне — вясной i восенню.
I ад гэтага найбольш пакутуюць пацыенты з вегетасасудзiстымi дыстанiямi.
У iх узмацняюцца дэпрэсii, з'яўляюцца
неўрозы, галаўны боль, пераднепрытомнасныя станы.
— Змяненнi атмасфернага цiску
ўплываюць на цiск артэрыяльны?
— Так, пры знiжэннi атмасфернага
цiску знiжаецца i артэрыяльны. Гiпатонiкi горш пераносяць знiжэнне атмасфернага цiску. Гiпертонiкi, наадварот,
дрэнна рэагуюць на яго павышэнне.
У iх артэрыяльны цiск павышаецца яшчэ
больш, iснуе небяспека гiпертанiчных
крызаў i iншых сардэчна-сасудзiстых
катастроф — iнфарктаў i iнсультаў. Таму ў зiмнi час, калi адбываецца павышэнне атмасфернага цiску, часцей за
ўсё здараюцца такiя сiтуацыi.
— Некаторыя людзi змены надвор'я «адчуваюць касцямi». Растлумачце, што гэта значыць.
— Гэта адбываецца ў халоднае надвор'е пры высокай вiльготнасцi. У такiх
людзей узмацняюцца болi ў суставах.
Але яны з'яўляюцца не ва ўсiх, а менавiта ў тых пацыентаў, якiя маюць захворваннi суставаў — артрозы, артрыты,
рэўматычныя хваробы. I пасля траўмаў,
канешне. Тады болi ўзмацняюцца пры
змяненнi надвор'я. У кагосьцi пачынае
балець напярэдаднi, у некага — падчас
перамены надвор'я.
— Змяненнi магнiтнага поля, цi
так званыя магнiтныя буры, могуць
уплываць на наш стан?
— Магнiтныя буры таксама ўплываюць на наша самаадчуванне. У першую
чаргу адбываецца змяненне параметраў крывi — павялiчваецца яе вязкасць
i замаруджваецца цячэнне. У сувязi з
гэтым горш забяспечваюцца крывёй
перыферычныя органы i тканкi. Чалавек можа адчуваць санлiвасць, галаўны боль, раздражнёнасць, павышаную
нервовасць.
— Яшчэ адна з'ява — моцны вецер. Кажуць, што ён можа быць прычынай мiгрэняў.
— Так. Гэта адбываецца з-за раздражнення паверхневых рэцэптараў галавы. Пры схiльнасцi да мiгрэняў моцны
вецер можа iх правакаваць.
— Як па леп шыць адап тыўныя здольнасцi свайго арганiзма?

Цi лечыцца метэаадчувальнасць i як
з ёй змагацца? Цi можна неяк падрыхтавацца да змен надвор'я?
— Цалкам пазбавiцца ад метэазалежнасцi наўрад цi атрымаецца. Але
палепшыць стан магчыма. Для маладых людзей у асноўным агульныя рэкамендацыi — найперш здаровы сон у
дастатковай колькасцi: 6-8 гадзiн. Пакой перад сном неабходна праветрыць,
каб сон быў глыбокi, без прабуджэнняў.
Важнае i рацыянальнае харчаванне з
вялiкай колькасцю садавiны i агароднiны. Рацыён павiнен складацца з лёгказасваяльных прадуктаў, не ўжывайце
нiякай цяжкай ежы, бо арганiзм i так
перажывае нагрузку падчас гэтых з'яў
надвор'я.
Не лiшнiм будзе захоўваць пiтны
рэжым — пiць дастатковую колькасць
вадкасцi. Асаблiва гэта датычыцца тых
жа магнiтных бур, калi павялiчваецца
вязкасць крывi. Звычайна патрабуецца да двух лiтраў у суткi, калi няма супрацьпаказанняў — высокага артэрыяльнага цiску, захворванняў нырак, пры
якiх рэкамендавана абмяжоўваць ваду
i iншыя напоi. У перыяд неспрыяльных
умоў надвор'я гiпатонiкам можна парэкамендаваць прымаць адаптагены
кшталту жэньшэню, эхiнацэi. Гiпертонiкам пры неабходнасцi можна павялiчыць дазiроўку антыгiпертэнзiўных
прэпаратаў, каб не было гiпертанiчных
крызаў. Важна выключыць з рацыёну
каву, моцную гарбату, салодкае. Гiпатонiкаў гэта таксама датычыцца, бо
такiя прадукты ўзбуджаюць нервовую
сiстэму.
Пры схiльнасцi да мiгрэняў у моцны вецер лепш насiць галаўны ўбор i
прыкрывацца, напрыклад, капюшонам.
А што датычыцца людзей з хранiчнымi захворваннямi, то ў першую чаргу
важнае iх лячэнне, каб не дапусцiць абвастрэнняў i крытычных станаў. Гэта
абавязковае рэгулярнае выкарыстанне базiснай тэрапii пры сардэчна-сасудзiстых хваробах, бранхiяльнай астме,
захворваннях суставаў. Ну i неабходна
выключыць алкаголь i курэнне — гэта
датычыцца ўсiх.
— Цi могуць паўплываць на стан
фiзiчныя нагрузкi?
— Яны не павiнны быць празмернымi, непажаданая i цяжкая фiзiчная праца. А вось хада перад сном
вiтаецца.

Па палiчках

ЧЫМ «ПАДКАРМIЦЬ» IМУНIТЭТ?
Моц нашага «шчыта ад вiрусаў» напрамую залежыць ад таго, што знаходзiцца ў нас на талерцы
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Колькi пiць вады ў суткi, пытанне
спрэчнае. Нават Сусветная арганiзацыя аховы здароўя не дае дакладных
рэкамендацый. На гэтую велiчыню
ўплываюць многiя фактары: фiзiчны
i фiзiялагiчны стан чалавека, узрост,
тэмпература паветра, склад рацыёну,
звычкi... Лiчыцца, што чалавеку неабходна не менш за 25 мл на кiлаграм
вагi ў суткi. Лiчба можа даходзiць да
60 мл, але гэта максiмум.

Здаровы кiшэчнiк —
моцны iмунiтэт
Прадук ты, багатыя на клятчатку — гароднiна i садавiна — на другiм месцы па станоўчым уплыве на
iмунiтэт.
— Прыкладна 80 % нашага iмунiтэту засяроджана ў кiшэчнiку — там
знаходзiцца кiшэчна-асацыiраваная
лiмфоiдная тканка. Гэта складаная
канструкцыя, якая клапоцiцца аб правiльнай рэакцыi арганiзма на вiрусы,
бактэрыi i iншыя атакi. Прадукты, багатыя на клятчатку, полiфенолы, пекцiн, вiтамiны розных груп, ствараюць
i падтрымлiваюць нармальную мiкрафлору кiшэчнiка.
Але далёка не любая садавiна i
гароднiна здольныя падтрымаць iмунiтэт. Калi плады знялi няспелымi i
яны даспявалi ў працэсе транспарцiроўкi, наўрад цi яны здольны прынесцi арганiзму карысць. Калi казаць
пра падтрымку iмунiтэта, маюцца на
ўвазе сезонныя гароднiна i садавiна, да якiх наш арганiзм генетычна
схiльны — у iдэале гэта плады, што
выраслi без выкарыстання хiмiчных
угнаенняў i сродкаў аховы ў радыусе 100—150 км ад вашага месца пражывання.
— Значыць, садавiну i гароднiну
купляем на сезонных рынках?
— Тая ж бабуля магла вырасцiць
крамяныя яблычкi па блiзу трасы,
i тады ў iх будуць таксiчныя элементы. Лепш за ўсё, зразумела, агароднiна i садавiна, якiя вы вырасцiлi сваiмi рукамi на ўласным прысядзiбным
участку. Калi ж вы набываеце iх на
рынку, спытайце ў прадаўца аб дакументах, якiя пацвярджаюць якасць, а
гэ та час цей за ўсё дэк ла ра цыя

адпаведнасцi менавiта на гэтую партыю i гэты вiд прадукцыi. Згодна з
заканадаўствам, усё, што прадаецца
на рынках, павiнна мець сертыфiкат
або дэкларацыю адпаведнасцi. У дакуменце пазначаюцца выпрабаваннi
для гэтага вiду прадукцыi згодна з
патрабаваннямi нарматыўнай прававой дакументацыi, а таксама тое,
што паводле гэтых выпрабаванняў
прадукт адпавядае ўсiм заяўленым
нормам.
Штодня неабходна ўжываць не
менш за 400 г агароднiны i садавiны
мiнiмум пяцi вiдаў, падкрэслiла спецыялiст. Прычым бульба сюды, на
жаль, не ўваходзiць.
— Наш на цы я наль ны ка ра няплод — вельмi вугляводны прадукт. Гаворачы аб агароднiне, я маю на ўвазе
буракi, моркву, капусту. Актыўнасць
у дачыненнi да абароны ад вiрусаў
даказаў кверцецiн. Гэтае бiялагiчна
актыўнае рэчыва змяшчаецца ў зялёным i жоўтым перцы (чырвоны перац
валодае iмунамадуляцыйнымi ўласцiвасцямi ў значна меншай ступенi),
а таксама ў спаржы, вiшнi, каперсах.
Акрамя таго, я рэкамендую ўключыць
у рацыён у эпiдэмiчны перыяд чырвоныя i зялёныя водарасцi — у iх змяшчаецца грыфiтсiн, якi даказаў супрацьвiрусную эфектыўнасць (гэта,
напрыклад, японская салата «Чука»,
марская капуста). З садавiны iмунiтэт
у найбольшай ступенi ўмацоўваюць
кiслыя яблыкi.
У эпiдэмiчны перыяд варта ўжываць цыкорый i тапiнамбур — у iх
утрымлiваецца iнулiн, неабходны для
здароўя страўнiка i кiшэчнiка. А таксама прадукты, якiя змяшчаюць пра- i
прэбiётыкi. Кiсламалочныя прадукты
аказваюць станоўчы ўплыў на натуральную флору кiшэчнiка за кошт
утрымання лактабактэрый.

Горкае i кiслае
Часнок i цыбулю многiя стагоддзi
выкарыстоўваюць для прафiлактыкi i лячэння вострых рэспiраторных
iнфекцый. Гэтая гароднiна ўтрымлiвае алiiн, якi пры разразаннi цыбулiны або долькi часнаку пераўтвараецца ў алiцын — рэчыва, якое называюць прыродным антыбiётыкам. Яно
захоўваецца ў крывi i страўнiкавым

со ку, мае вы со кую ак тыў насць
супраць бактэрый i сапраўды ўмацоўвае iмунiтэт. Але як гэта рэчыва
ўзаемадзейнiчае з вiрусамi, пакуль
вывучана недастаткова.
Iмбiр — яшчэ адзiн прадукт, якi
традыцыйна лiчыцца iмунамадулятарам. У iм шмат аскарбiнавай кiслаты,
вiтамiнаў А i групы В, цынку, калiю,
ёду, прыродных антыбiётыкаў i антыгрыбковых элементаў.
— Чэмпiён сярод спецый па iмунама дуля цый ных улас цi вас цях —
куркума. Яе актыўнае рэчыва куркумiн — магутны iмунны стымулятар
i прыродны антыбiётык, якi перашкаджае ўзнiкненню бактэрыяльных ускладненняў пры вiрусных iнфекцыях, — адзначае суразмоўнiца.
— А што вы скажаце пра лiмоны, якiя традыцыйна ўключаюць у
рацыён пры прастудах?
— Эфек тыўнасць лiмонаў пры
прастудзе звязана з утрыманнем у
гэтым плодзе аскарбiнавай кiслаты
ў адмысловай форме. Аскарбiнавая
кiслата здольная аднаўляць жалеза,

якое знаходзiцца ў крывi ў акiсленым
стане. Адноўленае жалеза ўступае
ў рэакцыi, у вынiку якiх утвараюцца
свабодныя радыкалы. Калi вы падхапiлi iнфекцыю, свабодныя радыкалы
дапамогуць вашаму арганiзму з ёй
справiцца, бо яны забiваюць ўсё жывое, у тым лiку вiрусы i бактэрыi. Есцi лiмоны трэба цалкам, са скуркай.
Але цытрусавыя — не адзiная i не
самая багатая крынiца аскарбiнавай
кiслаты. У вялiкай колькасцi яна змяшчаецца ў чорных парэчках, шыпшыне, журавiнах, квашанай капусце,
балгарскiм перцы, у зялёнай лiставой
агароднiне.

Навошта пiць
iльняны алей?
Для здароўя клетачных мембран
арганiзму неабходна Амега-3. Гэта
рэчыва забяспечвае фармiраванне
«будаўнiчых блокаў» для вытворчасцi
гармонаў, што не даюць развiвацца
запаленчым працэсам. У су ткi для
нармальнага функцыянавання наша-

га «шчыта ад вiрусаў» чалавеку неабходна 1—7 грамаў Амега-3. Атрымаць iх дапаможа ўключэнне ў рацыён марской рыбы (палтус, ласось,
селядзец, тунец, макрэль i сардзiны),
а таксама льнянога алею. Дарэчы,
рыба (палтус, скумбрыя, траска, селядзец, тунец i печань гэтых рыб) —
яшчэ i крынiца вiтамiна D.
— Вiтамiн D — самы iмунамадуляцыйны, пры гэтым 80 % насельнiцтва Беларусi адчувае яго недахоп, — падкрэслiвае Алена Маргунова. — У дзень важна атрымлiваць не
менш за 400—800 МЕ гэтага рэчыва.
Iншыя крынiцы вiтамiну D — яйкi, субпрадукты, лясныя грыбы i малочныя
прадукты.

Простыя спосабы
«забiць» свой
iмунiтэт
Магiлу свайму iмунiтэту сучасны
чалавек капае нажом i вiдэльцам. I ў
гэтым дасягаюць поспеху як аматары
фаст-фуду, так i аматары дыет.

— Пачну з моднай цяпер бястлушчавай дыеты. Яна шкодзiць лёгкiм
не менш, чым курэнне. Без дастатковага паступлення тлушчаў у арганiзм
работа лёгкiх парушаецца. Недахоп
тлушчаў у рацыёне прыводзiць да таго, што любая iнфекцыя, у тым лiку
i COVID-19, значна лягчэй пранiкае
ў бронхi i лёгкiя. У суткi даросламу
чалавеку неабходна 70-80 грамаў
тлушчаў, 30 % з якiх павiнны быць
жывёльнага паходжання. Справа
ў тым, што альвеолы лёгкiх знутры
пакрытыя сурфактантам, якi на 90 %
складаецца з тлушчаў (фасфалiпiдаў).
Мала тлушчаў у рацыёне — у лёгкiх
мала сурфактанта. У вынiку кiсларод
засвойваецца дрэнна, i нават самае
свежае паветра не ратуе ад гiпаксii.
Простыя вугляводы (цукар) —
звычайная для сучаснага чалавека
прычына сiс тэмнага запалення ў
арганiзме. Менавiта цукар стварае
глiкiраваны гемаглабiн, якi «драпае»
нашы сасуды, выклiкаючы запаленне сасудзiстай сценкi. Цукар вельмi
любяць патагенныя бактэрыi i грыбкi
кiшэчнiка, якiя падаўляюць рост карыснай мiкрафлоры. Каб атрымаць
празмерную колькасць цукру, дастаткова налягаць на фастфуд, кандытарскiя вырабы (асаблiва з масленымi крэмамi i напаўняльнiкамi), кансервы i марынады. Дарэчы, крухмал,
якi змяшчаецца ў бульбе, кукурузе,
бручцы, муцэ вышэйшага гатунку i
белых рафiнаваных крупах — гэта
той жа цукар.
— Максiмальная колькасць цукру, якая дапушчальная ў су ткi, —
дзве чайныя лыжкi, солi — палова
чайнай лыжкi, — адзначае Алена
Маргунова. — I гэта — уключаючы
той цукар i тую соль, якiя мы атрымлiваем з гатовых прадуктаў.
Калi разважаць аб самых шкодных для iмунiтэту прадуктах, адзiн
з лiдараў — салодкая газiроўка.
Як правiла, гэтыя напоi ўтрымлiваюць празмерную колькасць цукру.
Каб вытрымаць маркетынг, вытворцы замяняюць цукар «натуральнымi
цукразаменнiкамi». Але ў спалучэннi
з СО2 любы вiд цукру раздражняе
слiзiстую, i мы адчуваем пастаянную,
некантралюемую смагу. А гэта перагружае ныркi, негатыўна адбiва-

ецца на сардэчнай мышцы, знiжае
iмунiтэт.
Бомба для нашага арганiзма —
стравы з адначасовым высокiм
утрыманнем цукру, солi i тлушчу.
Каларыйныя прадукты, вэнджанiна,
кансервы i марынады, рафiнаваныя
прадук ты з перавагай насычаных
тлушчаў або транстлушчаў у складзе, фаст-фуд, цукар i соль знiжаюць
натуральную абарону арганiзма.
— Асаблiва хачу сказаць пра вэнджанiну. Гэта даволi цяжкая ежа для
нашага страўнiкава-кiшачнага тракта, якая цяжка ператраўляецца. Арганiзму для актыўнай дзейнасцi патрабуюцца розныя ферменты, здольныя
ўступаць у складаныя бiяхiмiчныя
рэакцыi. Нейкiх ферментаў чалавеку можа не хапаць: мы ўсе розныя,
у некага прысутнiчаюць практычна
ўсе ферменты, у кагосьцi некаторыя
ферменты — неактыўныя або адсутнiчаюць зусiм. I калi пэўных ферментаў не хапае, мы атрымлiваем парушэнне абмену рэчываў i, адпаведна,
падзенне iмунiтэту. Акрамя таго,
у вэнджанiне солi звычайна значна
больш, чым неабходна чалавеку.
Вынiк — парушэнне воднага абмену, ацёкi i праблемы з сэрцам.
Наступны прадукт, што забiвае
iмунiтэт — кансервы i марынады.
Так-так, дамашнiя закаткi: памiдорчыкi-агурочкi з воцатам або лiмоннай
кiслатой.
— Любы марынад уплывае на рН
страўнiка, а пры пэўнай кiслотнасцi некаторыя ферменты становяцца
неактыўнымi. Адпаведна, адбываюцца парушэннi ў абменных працэсах,
збой работы страўнiка i кiшэчнiка.
Я не кажу, што ад марынаваных
агуркоў варта адмовiцца — проста
не трэба злоўжываць iмi.
Аднак, неабходна памятаць, што
на iмунiтэт уплывае не толькi рацыён харчавання, але i мноства iншых
фактараў: спадчыннасць, хранiчныя
захворваннi, фiзiялагiчны стан (цяжарнасць, пажылы ўзрост, перыяд
палавога выспявання i г. д.), наяўнасць
шкодных звычак, дрэнная экалогiя,
стрэсы, бяссоннiца... Будзьце ўважлiвыя да свайго арганiзма — i ён адкажа
вам узаемнасцю: моцным iмунiтэтам i
сiламi для жыццёвых здзяйсненняў.
Аляксандра АНЦЭЛЕВIЧ.

