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— Аляк санд ра Дзміт ры еў-

на, каб атры маць гэ тым спя-

кот ным ле там за гар, не аба-

вяз ко ва на ват вы яз джаць у 

цёп лыя кра і ны, але ёсць мер-

ка ван не, што для гру дзей ён 

шкод ны...

— За раз і ан ко ла гі, і эн да-

кры но ла гі сцвяр джа юць, што 

доў гае зна хо джан не на сон цы 

не ідзе на ка рысць ні вод на му 

ор га ну на ша га це ла, і ма лоч-

ныя за ло зы не вы клю чэн не. 

Для жан чын з мас та па ты яй, 

ача го вы мі ўтва рэн ня мі ў гру-

дзях іс нуе шэ раг рэ ка мен да-

цый, ся род іх і поў ная за ба-

ро на зна хо джан ня на сон цы. 

На са май спра ве гэ та пе ра-

больш ван не. Сма жыц ца на 

пля жы і на вед ваць са ля рый ім 

са праў ды не вар та, а вось пад 

рас се я ным сон цам у ра ніш нія 

га дзі ны ні ко му не за ба ро не на 

зна хо дзіц ца. Па чуц цё ме ры тут 

асноў ны кры тэ рый.

— Ці праў да, што ку рэн не 

і ал ка голь над звы чай згуб-

на ўплы ва юць на ма лоч ныя 

за ло зы?

— Ку рэн не дак лад на ад бі-

ва ец ца на жа но чым зда роўі не 

леп шым чы нам. Ні ка цін і смо лы 

ў пер шую чар гу ўплы ва юць на 

аб мен па ла вых гар мо наў у жа-

но чым ар га ніз ме, тым са мым 

апа срод ка ва на ўздзей ні ча ю чы 

на ма лоч ную за ло зу як на гар-

мо на за леж ны ор ган. Пэў ных 

пе ра ка наў чых да ных па ана-

ла гіч ным уплы ве ал ка го лю ня-

ма, але тут не трэ ба за бы ваць 

аб яго шкод ным уз дзе ян ні на 

ін шыя ор га ны і сіс тэ мы ар га-

ніз ма.

— Як вя до ма, ёсць пэў ныя 

пра дук ты, якія да па ма га юць 

ма лоч ным за ло зам за ста вац-

ца зда ро вы мі...

— Не сак рэт, што ад ным 

з фак та раў раз віц ця мас та-

па тыі ста но вяц ца сва бод ныя 

ра ды ка лы, пра якія ця пер шы-

ро ка вя до ма. Яны па шкодж ва-

юць ткан кі ма лоч най за ло зы і 

зноў жа ўплы ва юць на аб мен 

па ла вых гар мо наў. Та му ка-

лі мы га во рым пра зда ро вае 

хар ча ван не, то гэ та па ві нен 

быць ра цы ён, ба га ты на ан-

ты ак сі дан ты — яны здоль ны 

нейт ра лі за ваць дзе ян не сва-

бод ных ра ды ка лаў. Гэ та най-

перш ві та мі ны груп А, Е, С, і 

яны, як вя до ма, утрым лі ва юц-

ца ў све жых фрук тах, яга дах, 

ага род ні не. Іс ну юць і пэў ныя 

пра дук ты, якія пры зна ны нось-

бі та мі ка рыс ных рэ чы ваў, што 

доб ра ўплы ва юць на ткан кі ма-

лоч най за ло зы. На прык лад, 

ін ды нол утрым лі ва ец ца ў ка-

пус це роз ных сар тоў, у вя лі кай 

коль кас ці ён, у пры ват нас ці, у 

бро ка лі, пры чым як у све жай, 

так і за ма ро жа най. Лі ка пін — 

эк стракт та ма та — так са ма 

па вод ле апош ніх да сле да-

ван няў даб ра твор на ўплы вае 

на ткан кі ма лоч най за ло зы. 

Акра мя ві та мі наў А, Е, С, жа-

но ча му ар га ніз му не аб ход ныя 

та кія мік ра эле мен ты, як се лен 

і цынк, яны так са ма ад но сяц ца 

да ан ты ак сі дант на га комп лек-

су. Ка лі ка заць пра комп лекс 

ві та мі наў, якія рэ ка мен ду ец-

ца ўжы ваць у зі мо ва-вяс но-

вы пе ры яд, ка лі нам не ха пае 

све жай ага род ні ны і ягад, то 

не аба вяз ко ва на бы ваць да ра-

гія по лі ві та мін ныя комп лек сы. 

Да стат ко ва комп лек су ан ты-

ак сі дан таў: ві та мі ны А, Е, С і 

се лен. Ця пер у ап тэ ках пра-

да ец ца і шэ раг ві та мін ных 

комп лек саў і бія ла гіч на ак-

тыў ных да ба вак, спе цы яль на 

рас пра ца ва ных для ма лоч най 

за ло зы. Так што ле там і во-

сен ню ка рыс на да да ваць у 

ра цы ён ка пус ту і па мі до ры, 

а іх эк страк ты ў вы гля дзе 

БА Даў і ві та мін ныя комп лек сы 

да пу шчаль ныя для пры ёму ў 

ас тат ні час.

— Груд ное карм лен не лі-

чыц ца ка рыс ным не толь кі 

для дзі ця ці, але і для ма ту-

лі...

— ...бо яно, як свед чыць 

шмат га до вы во пыт су свет ных 

да сле да ван няў, ад на знач на 

ста ноў ча ўплы вае на ткан кі 

ма лоч най за ло зы. У жан чы ны, 

па куль яна кор міць гру дзя мі, 

фі зія ла гіч на зні жа ны гар ма-

наль ны фон, гэ та зна чыць ад-

сут ні чае за ліш ні ўплыў па ла вых 

гар мо наў на ма лоч ную за ло зу. 

У пе ры яд карм лен ня ма лоч ная 

за ло за, па прос ту ка жу чы, зна-

хо дзіц ца ў ста не паў сну і ад-

па чы вае.

— Якім па ві нен быць пра-

віль ны бюст галь тар?

— Най перш зруч ным для 

жан чы ны: не на ці раць, не сціс-

каць, не па кі даць ге ма то мы. 

Пры вы ба ры важ на кі ра вац ца 

не пры га жос цю, а функ цы я-

наль нас цю. Рак ма лоч най за-

ло зы час та з'яў ля ец ца як на-

ступ ства яе траў ма ты за цыі. 

Хра ніч ная траў ма ты за цыя кос-

тач ка мі бюст галь та ра ці ней кі-

мі дэ ка ра тыў ны мі эле мен та мі 

па вы шае ры зы ку но ва ўтва-

рэн няў. Жан чы нам, якія ма юць 

мас та па тыю, бо лі ў ма лоч най 

за ло зе — у пры ват нас ці, пе рад 

мен стру а цы яй — вель мі важ-

на, каб бя ліз на бы ла над звы-

чай зруч най.

— Як уплы вае на ма лоч-

ныя за ло зы пры ём гар ма-

наль ных прэ па ра таў?

— Да іх пры ёму вар та ста-

віц ца над звы чай ра цы я наль на. 

Ён маг чы мы толь кі пад кант ро-

лем ле ча ча га ўра ча. Асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца мод най за раз 

за мя шчаль най гар ма наль най 

тэ ра піі ў пе ры яд ме на паў зы. На 

жаль, мы на зі ра ем тэн дэн цыю, 

ка лі жан чы ны без па пя рэд ня га 

аб сле да ван ня, без на зна чэн ня 

ўра ча са ма стой на на бы ва юць 

гар ма наль ныя прэ па ра ты, каб 

за ха ваць ма ла досць і па збег-

нуць пра яў ста рэн ня. У вы ні ку 

та ко га бес кант роль на га пры ёму 

мы ма ем шмат лі кія вы пад кі зла-

я кас ных но ва ўтва рэн няў у ма-

лоч най за ло зе. Ка неш не, ні ў 

якім ра зе нель га сцвяр джаць, 

што за мя шчаль ная гар ма наль-

ная тэ ра пія вы клі кае рак ма лоч-

най за ло зы. Але яе трэ ба вель-

мі дбай на пад бі раць, пры чым 

толь кі тым жан чы нам, якім яна 

па ка за на і якія прай шлі аб сле-

да ван не, у пры ват нас ці, уль тра-

гу ка вое да сле да ван не (УГД) 

ма лоч най за ло зы і ма маг ра фію, 

і пры гэ тым у іх не вы яў ле на ні-

я кіх па да зро ных ача гоў.

— Як час та жан чы на па-

він на пры хо дзіць на пра фі-

лак тыч ны пры ём да ўра ча?

— Лю бая жан чы на раз на 

год пры хо дзіць да ўра ча-гі не-

ко ла га ці ў агля даль ны ка бі нет. 

Та кі ві зіт аба вяз ко ва су пра ва-

джа ец ца агля дам ма лоч ных 

за лоз. Па вя лі кім ра хун ку яго 

па ві нен пра во дзіць лю бы ўрач, 

да яко га жан чы на звяр ну ла ся 

з праб ле май: кам пе тэнт ныя ў 

гэ тых пы тан нях і тэ ра пеў ты, і 

хі рур гі. Вар та не за бы ваць і пра 

са ма аб сле да ван не. Рэ ка мен-

да цыі, як гэ та ра біць пра віль на, 

ма юц ца ў сва бод ным до сту пе: 

у ін тэр нэ це, на ін фар ма цый ных 

стэн дах у па лі клі ні ках, пра іх 

мож на спы таць у гі не ко ла га.

Больш па глыб ле нае аб сле-

да ван не па ка за на, ка лі ў жан-

чы ны ёсць скар гі, ка лі док тар 

пад час агля ду вы яў ляе па да-

зро ныя ача гі ці жан чы на са ма 

іх зна хо дзіць. Ка лі ў ма ту лі, 

сяст ры, ба бу лі па жа но чай лі ніі 

бы лі зла я кас ныя но ва ўтва рэн-

ні, та кая жан чы на ад но сіц ца да 

гру пы ры зы кі, ёй так са ма трэ-

ба больш піль на аб сле да вац ца. 

Ка лі па цы ент ка пры мае гар ма-

наль ную ме на паў заль ную тэ-

ра пію, яна так са ма зна хо дзіц ца 

ў гру пе ды на міч на га на зі ран-

ня. У та кіх вы пад ках урач па 

ме ры не аб ход нас ці пры зна-

чае да дат ко выя аб сле да ван ні. 

Як пра ві ла, для жан чын, якія 

не да сяг ну лі 50 га доў, больш 

ін фар ма тыў ным з'яў ля ец ца 

УГД ма лоч ных за лоз. Пас ля 

50 га доў ро біц ца ма маг ра фія — 

аб сле да ван не пры да па мо зе 

рэнт ге наў скіх пром няў.

— Ан ко ла гі рэ ка мен ду юць 

ра біць ма маг ра фію ўжо пас-

ля 40 га доў...

— Так, па вод ле су свет ных 

рэ ка мен да цый, пас ля 40 жан-

чы на па він на пра хо дзіць ма-

маг ра фію. На прак ты цы мы 

ба чым, што ма маг ра фіі ў жан-

чын 40—42 га доў не вель мі 

ін фар ма тыў ныя. Рэнт ге но ла гі 

з-за ак тыў най гар ма наль най 

ткан кі вы со кай шчыль нас ці не 

мо гуць атры маць дак лад най ін-

фар ма цыі. І ў вы ні ку ўсё роў на 

пры зна ча юць да аб сле да ван-

не — УГД. Та му ма маг ра фія 

мае сэнс усё ж блі жэй да 50-ці 

і пас ля. У лю бым вы пад ку пры-

зна чаць са бе аб сле да ван не са-

ма стой на не вар та, пры слу хай-

це ся да рэ ка мен да цый ва ша га 

док та ра.

— Якія рэ чы па він ны на-

сця ро жыць жан чы ну?

— Най перш гэ та за цвяр-

дзен ні ў ма лоч най за ло зе, якія 

яна са ма зна хо дзіць. Не трэ ба 

за спа кой вац ца і ду маць, што 

вам «хут чэй за ўсё па да ло ся», 

лепш на ве даць спе цы я ліс та. 

Так са ма па він ны на сця ро жыць 

вы дзя лен ні з саска лю бо га ко-

ле ру, асаб лі ва цём ныя, бу рыя, 

чыр во ныя. Гэ та дрэн ны сімп-

том, аба вяз ко ва трэ ба іс ці да 

ўра ча. Не бяс печ нае па ве лі чэн-

не пад па ха вых лім фа вуз лоў: 

іх мо жа ад чуць са ма жан чы на 

або вы явіць урач ін шай спе-

цы я лі за цыі. Не вар та па кі даць 

без ува гі па чыр ва нен ні ску ры 

без пры чы ны. Ка лі ў жан чы-

ны, якая не кор міць гру дзя мі, 

за па ля ец ца ткан ка ма лоч най 

за ло зы, што су пра ва джа ец ца 

па чыр ва нен нем і па вы шэн-

нем тэм пе ратуры скуры, гэ та 

на го да за па до зрыць фор му 

ро жыс та по доб на га ра ку. Яго 

ча сам скла да на ад роз ніць ад 

мас ты ту — за па лен чых за-

хвор ван няў. Ёсць яшчэ ад на, 

праў да, рэд кая фор ма ра ку, 

якая так са ма дрэн на вы яў ля-

ец ца — хва ро ба Пе джэ та, або 

рак саска. Ка лі на пра ця гу не-

каль кіх ме ся цаў ці га доў ма-

ец ца ней кае не вы тлу ма чаль-

нае на ма кан не саска. На ім 

утва ра юц ца бляш кі, яз вач кі, з 

якіх вы дзя ля ец ца вад касць — 

праз рыс тая ці жаў та ва та га 

ад цен ня. Гэ та так са ма на го-

да звяр нуц ца да ўра ча. Жан-

чын, асаб лі ва больш ста ла га 

ўзрос ту, па він на ўсхва ля ваць 

уцяг ван не бо зме на фор мы 

саска і з'яў лен не пад ім за-

цвяр дзен ня. І на рэш це, ка лі 

ві зу аль на ад на ма лоч ная за-

ло за па струк ту ры, па фор ме 

рап там па чы нае ад роз ні вац ца 

ад ін шай, так са ма вар та звяр-

тац ца да ўра ча.

Ра ніш няе ме нюРа ніш няе ме ню  

Пры кі ну лі ся... 
ка рыс ны мі!

У чым шко да ку ку руз ных шмат коў, 
аў сян кі, ёгур таў і со каў

Ама та ры зда ро ва га ла ду жыц ця лю бяць 

паў та раць, што ўсе хва ро бы ад нер ваў і 

ня пра віль на га хар ча ван ня, та му га лоў-

нае — не пе ра жы ваць і не пе ра ядаць. Але 

ці ве да е це вы, што мно гія пра дук ты, якія 

мы пры звы ча і лі ся ад но сіць да зда ро вых, 

на са май спра ве та кі мі не з'яў ля юц ца? Ку-

ку руз ныя шмат кі, ма га зін ныя со кі, са лод-

кія ёгур ты і на ват аў сян ка — у іх лі ку.

Аме ры кан скі біз нес мен Уіл Ке лаг ста год дзе 

та му раз жыў ся міль яр да мі на ку ку руз ных шмат-

ках, якія сам і вы най шаў, уну шыў шы су ай чын-

ні кам, што ня ма сня дан ку больш ка рыс на га. 

Ад нак ва га спа жыў цоў хут кіх сня дан каў зу сім 

не змян ша ла ся, а рас ла пра пар цы я наль на пры-

быт ку пра даў ца. І не дзіў на, бо ўся го ў ад ной 

та лер цы псеў да ка рыс най стра вы цук ру ўтрым-

лі ва ец ца столь кі, коль кі і ў ка вал ку ша ка лад на га 

тор та. Та му яны і хрумс цяць так пры ем на. І ку-

ку руз ныя шмат кі — не адзі ны пра дукт, які толь кі 

пры кід ва ец ца ка рыс ным.

У ка рыс ці той 

жа аў сян кі на ўрад 

ці хто су мня ва ец-

ца. Для мно гіх 

яна — ідэ ал зда-

ро ва га хар ча ван ня, але гэ та стра ва вя дзе да дэ-

фі цы ту ка рыс ных рэ чы ваў. У яе скла дзе ёсць ад но 

ма ла пры ем нае рэ чы ва — фі ці на вая кіс ла та. Гэ та 

эле мент, які да па ма гае пра рас таць зер ню ў зям-

лі. Для пры ро ды фі ці на вая кіс ла та не аб ход ная, а 

на ша му ар га ніз му шко дзіць. Да след чы кі вы свет-

лі лі, што, трап ля ю чы ў ар га нізм, фі ці на вая кіс ла та 

вы во дзіць з яго та кія не аб ход ныя маг ній, цынк і 

каль цый. Без цын ку і маг нію па ку туе на ша па мяць 

і агуль ны стан нер во вай сіс тэ мы. А для дзя цей не-

да хват каль цыю мо жа скон чыц ца ра хі там.

Быц цам бы на ту раль ныя мор сы і со кі ні чым 

не лепш за са лод кую га зі роў ку. Вы твор цы та кіх 

на по яў час та фрук ты і яга ды да да юць толь кі ў 

якас ці ма люн ка на ўпа коў ку, а яго змес ці ва — 

гэ та вы со ка вуг ля род ны как тэйль з цук ру, ва ды 

і фар ба валь ні каў. На вя лі кіх за во дах не да хват 

пры род на га цук ру кам пен су юць да баў лен нем 

звы чай на га бу рач на га. У літ ры со ку з ма га зі на 

ўтрым лі ва ец ца 70 гра маў цук ру. Ка лі пе ра вес ці 

гэ та ў чай ныя лыж кі, то іх бу дзе 14! А пры род-

ны ві та мін С, які жы ве лі ча ныя хві лі ны і хут ка 

акіс ля ец ца пас ля вы ціс кан ня со ку, за мя ня юць 

сін тэ тыч най аскар бін кай, якая не за свой ва ец-

ца. На ўпа коў цы мож на пра чы таць: до ля со-

ку — 10 %. Ас тат нія 90 — звы чай ная ва да. І гэ та 

не здзіў ляе, ка лі ве даць, што та кія псеў да со кі 

вы пус ка юць вя лі кія кам па ніі, якія вы раб ля юць 

і нар маль ныя со кі. Гэ та прос та спо саб до ра га 

пра даць ад хо ды асноў най вы твор час ці.

На бо ру ва гі са дзей ні чае і боль шасць быц цам 

бы ка рыс ных ёгур таў. У 100-гра мо вым сло і ку 

ўтрым лі ва ец ца чатыры чай ныя лыж кі цук ру. 

І чым больш са лод кі ёгурт і чым ён больш вад кі 

(та кія на зы ва юць піт ны мі), тым менш у ім ка рыс-

ці. Ка рыс ны ёгурт па ві нен быць вель мі гус ты 

і вель мі кіс лы. У яго склад па він ны ўва хо дзіць 

уся го два кам па не нты: ма ла ко і за квас ка (жы выя 

бак тэ ры яль ныя куль ту ры). Бял коў і тлу шчаў у 

скла дзе та ко га ёгур та па він на быць пры клад-

на ад ноль ка ва, а вуг ля во даў — удвая больш. 

У ёгур тах з са лод кі мі да дат ка мі вуг ля во даў, як 

пра ві ла, больш у шмат ра зоў. Што да ты чыц ца 

водарнікаў, якія ўва хо дзяць у склад пра дук таў з 

не на ту раль ны мі наз ва мі на кшталт «крэм-бру ле», 

то яны мо гуць быць па прос ту шкод ныя. Не здар-

ма спе цы я ліс ты па дзі ця чым хар ча ван ні не рэ ка-

мен ду юць іх ма лым да вась мі ме ся цаў.

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ 
ГРУ ДЗІ ЗДА РО ВЫ МІ?

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.

«Ка лі ў ма ту лі, сяст ры, 
ба бу лі па жа но чай 
лі ніі бы лі зла я кас ныя 
но ва ўтва рэн ні, та кая 
жан чы на ад но сіц ца 
да гру пы ры зы кі, 
ёй так са ма трэ ба больш 
піль на аб сле да вац ца». 

У літ ры со ку з ма га зі на У літ ры со ку з ма га зі на 
ўтрым лі ва ец ца ўтрым лі ва ец ца 
70 гра маў цук ру. Ка лі 70 гра маў цук ру. Ка лі 
пе ра вес ці гэ та ў чай ныя пе ра вес ці гэ та ў чай ныя 
лыж кі, то іх бу дзе 14!лыж кі, то іх бу дзе 14!

Не зло ўжы ваць 
гар мо на мі, 

сон цам і ку рэн нем

Каб за ха ваць жа но чыя гру дзі зда ро вы мі, трэ ба 

пры трым лі вац ца не ка то рых пра ві лаў і па збя гаць тых 

рэ чаў, якія ўплы ва юць не га тыў на. Вя до ма, што ге не ты ка 

ады гры вае сваю ро лю ў раз віц ці хва роб. Але не менш 

важ ны і лад жыц ця. Ёсць звыч кі, якія да па мо гуць 

за ха ваць ма лоч ныя за ло зы зда ро вы мі, а не ка то рыя 

на шы пры хіль нас ці на ад ва рот мо гуць пры вес ці да 

праб лем. Пра тое, што шко дзіць жа но ча му зда роўю, 

а што яго ўма цоў вае, рас ка за ла аку шэр-гі не ко лаг 

2-й цэнт раль най ра ён най па лі клі ні кі Мін ска 

Аляк санд ра БУР ГУ ТА.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРАВЕЦ.

Жан чы ны, будзь це піль ныя!Жан чы ны, будзь це піль ныя!  


