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— Коль касць па жы лых лю дзей у на-

шай кра і не з кож ным го дам рас це. Ужо 

сён ня кож ны пя ты жы хар Бе ла ру сі — 

ча ла век ва ўзрос це 60 га доў і больш. 

З кож ным го дам пра цэнт ныя су ад но сі-

ны па вя ліч ва юц ца ў бок ста рас ці. Та му 

і за хвор ван ні, якія су стра ка юц ца ў па-

жы лым уз рос це, у тым лі ку і ста рэ чая 

дэ мен цыя, на бы ва юць ак ту аль насць у 

ме ды цы не, — кан ста туе На дзея Ста ні-

сла ваў на.

Ня рэд ка мы су ты ка ем ся з тым, што 

на шы бліз кія ці сяб ры і зна ё мыя ста но-

вяц ца са мі на ся бе не па доб ныя. Іх па во-

дзі ны моц на мя ня юц ца: з'яў ля ец ца не аб-

грун та ва ная плак сі васць і раз драж нё-

насць, яны блы та юц ца ў да тах і па дзе ях, 

што ад бы лі ся зу сім ня даў на, за бы ва юць 

ім ёны сва я коў, за да юць ад ны і тыя ж 

пы тан ні праз не пра цяг лы пра ме жак ча-

су, імк нуц ца ўстаць з лож ка, хоць ужо 

пра цяг лы час пры ка ва ныя да яго пас ля 

ін суль ту, імк нуц ца іс ці ту ды, дзе жы лі ў 

ма ла до сці, па кі да юць уклю ча ны мі газ, 

свят ло ці ва ду. Усё гэ та ад бы ва ец ца не 

па іх жа дан ні і не па пры чы не ха рак та-

ру, а ў су вя зі са знач ны мі каг ні тыў ны мі 

(па зна валь ны мі) па ру шэн ня мі — па гар-

шэн нем па мя ці і аслаб лен нем ін тэ ле-

кту, та му бес сэн соў на на іх сва рыц ца, 

ві на ва ціць. На ад ва рот, трэ ба на брац ца 

цяр пен ня і пры няць тое, што ў ва ша га 

бліз ка га — дэ мен цыя (ста рэ чая сла-

басць ро зу му), ра іць спе цы я ліст.

Дэ мен цыя па жы ло га ўзрос ту мо жа 

раз віц ца пас ля 65 га доў на фо не ар тэ-

рыя льнай гі пер тэн зіі, ад на ра зо ва га ці 

шмат ра зо вых ін суль таў, пры хва ро бе 

Аль цгей ме ра ці пры хва ро бе Пар кін со на. 

Гэ тыя пры чы ны най больш час та су стра-

ка юц ца, а хва ро ба но сіць не зва рот ны і 

пра грэ су ю чы ха рак тар. Гэ та свед чыць 

аб тым, што на пра ця гу ас тат ня га жыц-

ця ў ча ла ве ка ў за леж нас ці ад тэм пу 

пра грэ са ван ня хва ро бы бу дзе па гар-

шац ца па мяць. Пры чым яе па ру шэн не 

па чы на ец ца з ця пе раш ніх па дзей, по тым 

з па мя ці зні ка юць ня даў нія і за тым — 

ад да ле ныя па дзеі. На вы кі, на бы тыя на 

пра ця гу жыц ця, зні жа юц ца па та кім жа 

прын цы пе. Ча ла ве ка ў та кім вы пад ку 

мож на па раў наць з дзі цем, якое па сту-

по ва не ча му ву чыц ца: ся дзець, ста яць, 

ха дзіць, га ва рыць, чы таць і інш. У па-

жы ло га ча ла ве ка на вы кі па сту по ва зні-

ка юць у ад ва рот ным кі рун ку. Ме на ві та 

та му та кім па цы ен там не аб ход ны до гляд 

і да па мо га з бо ку род ных. Ве да ю чы гэ та 

і ва ло да ю чы пэў ным цяр пен нем, мож на 

па леп шыць якасць жыц ця па жы лых лю-

дзей, якія па ку ту юць на дэ мен цыю.

Вар та ўліч ваць, што іс ну юць ле ка выя 

прэ па ра ты, якія па мян ша юць вы яў ле-

насць сімп то маў хва ро бы, а так са ма 

зні жа юць тэмп яе пра грэ са ван ня. На 

жаль, па ляп шэн ні на зі ра юц ца толь кі пры 

да стат ко ва пра цяг лым пры ёме прэ па-

ра таў. У Бе ла ру сі гэ та гру па прад стаў-

ле на прэ па ра там да не пе зіл (ал зе піл). 

Вель мі важ на ўста на віць для па цы ен та 

пэў ны рэ жым дня, які пры ня се ўпа рад-

ка ва насць у яго жыц цё (пра бу джэн не, 

вод ныя пра цэ ду ры, сня да нак, пра гул ка 

ў пэў ны час і інш.).

Ва кол та кіх хво рых трэ ба ства рыць 

бяс пе ку, каб па збег нуць траў ма тыч ных 

сі ту а цый. За чы няць бал кон так, каб ад-

чы ніць яго маг лі толь кі вы, ха ваць ко лю-

чыя і рэ жу чыя прад ме ты, пе ра кры ваць 

па да чу га зу і ва ды, ка лі вы сы хо дзі це. 

Ле ка выя прэ па ра ты па він ны быць у не-

да ступ ным мес цы. Нель га зай мац ца 

зме на мі ў ін тэр' еры, у пры ват нас ці пе-

ра стаў ляць мэб лю, бо час та гэ та су пра-

ва джа ец ца стрэ сам і пра грэ са ван нем 

хва ро бы.

Лю дзям са ста рэ чай дэ мен цы яй па-

жа да на да ваць якія-не будзь за дан ні, якія 

мо гуць унес ці сэнс у іх жыц цё, але пры 

гэ тым важ на ўліч ваць, ці змо жа ча ла век 

вы ка наць гэ тыя за дан ні і да вес ці іх да 

ла гіч на га кан ца. Па спя хо вае іх вы ка нан-

не на дае па чуц цё знач нас ці і ўлас най 

год нас ці. Та кая за ня тасць і дак лад ны 

рас па ра дак дня не да зво ляць хво ра му 

спаць днём, а ўна чы быць ак тыў ным.

— Бліз кія лю дзі мо гуць знач на аб-

лег чыць па ку ты, вы ра та ваць ад стра ху 

пе рад на ва коль ным све там, ака заць да-

па мо гу ў до гля дзе тым, хто мае ў гэ тым 

па трэ бу, — ка жа На дзея Трац ке віч. — 

Ка лі ў вас уз нік лі зда гад кі аб на яў нас ці 

хва ро бы ў сва я коў, не вар та ад клад ваць 

на вед ван не псі хі ят ра, не аб ход на як ма га 

ра ней пра кан суль та вац ца. Пры ран няй 

ды яг нос ты цы па ру шэн няў вы змо жа це 

па леп шыць якасць жыц ця бліз ка га вам 

ча ла ве ка.

Што ўплы вае 
на рост і ра зу мо вае 
раз віц цё дзя цей?

Ці ве да е це вы, што ме на ві та шчы та па доб ная 
за ло за за бяс печ вае рост і раз віц цё дзі ця ці, 
фі зіч ную і ра зу мо вую пра ца здоль насць і ін-
шыя важ ныя функ цыі ар га ніз ма? Гэ та ме на-
ві та так. Свой уплыў шчы та па доб ная за ло за 
аказ вае, вы дзя ля ю чы ў кроў ад па вед ныя гар-
мо ны, склад ні кам якіх з'яў ля ец ца ёд, а так са-
ма бя лок.

— У не ка то рых рэ гі ё нах на шай кра і ны — да іх ад-

но сіц ца, на прык лад, Па лес се — у гле бе, а зна чыць, і ў 

пра дук тах хар ча ван ня ёду не ха пае. У част кі лю дзей 

гэ та вя дзе да па ве лі чэн ня (гі пер пла зіі) шчы та па доб-

най за ло зы роз най сту пе ні: та кім чы нам ар га нізм 

імк нец ца па поў ніць не да хоп ёду, — ка жа ўрач-рэа-

бі лі то лаг 3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі-

клі ні кі г. Мін ска Лю боў ЛОН СКАЯ. — Па ве лі чэн не 

шчы та па доб най за ло зы, па чы на ю чы з трэ цяй сту пе ні 

і больш, на зы ва ец ца вал ля ком. У Бе ла ру сі гэ та за-

хвор ван не су стра ка ец ца час та, та му ка жуць пра эн-

дэ мію вал ля ка. Асаб лі ва ён не бяс печ ны ў дзі ця чым 

уз рос це, бо мо жа пры вес ці да за трым кі рос ту, да 

ад ста ван ня ў фі зіч ным і ра зу мо вым раз віц ці.

Та му вар та ве даць, што:

 Ёду больш за ўсё змя шча ец ца ў мар ской ка пус-

це, мар ской ры бе, каль ма рах, яй ках, аў ся ных, пра ся-

ных, грэц кіх кру пах, у га ро ху, сы ры, ма лоч на-кіс лых 

пра дук тах, арэ хах (кед ро вых, грэц кіх, ара хі са вых), 

ра дыс цы, рэ дзьцы, морк ве.

 Ко баль ту больш за ўсё ў пе ча ні, ры бе, ага род-

ні не (морк ве, бу ра ках, зя лё най цы бу лі, пер цы, час-

на ку), у зе ля ні не (шчаўі, кро пе, кра пі ве), жу ра ві нах, 

ра бі не, чор ных па рэч ках, арэ хах, ба бах, фа со лі.

 Асноў ныя кры ні цы мар ган цу — збож жа выя і 

пра дук ты іх пе ра пра цоў кі.

 Больш за ўсё ві та мі ну С у са да ві не, со ках, 

зе ля ні не.

 Мя са, ры ба, ба бо выя — асноў ная кры ні ца 

бял ку.

Вы ка рыс тоў ваць гэ тыя пра дук ты мож на як для 

пры га та ван ня пер шых і дру гіх страў, так і для са ла-

таў, ві не грэ ту, ужы ваць у све жым вы гля дзе. Акра мя 

та го, для пры га та ван ня ежы вар та вы ка рыс тоў ваць 

ёда ва ную соль. Да да ваць яе трэ ба ў кан цы вар кі, не 

да пус каць бур на га кі пен ня, пра дук ты ва рыць з за кры-

тай на крыў кай, бо пад час кі пен ня ёд вы па рва ец ца.

— Свят ла на Аляк санд-

раў на, што та кое мі ё ма 

мат кі?

— Даб ра якас ная пух-

лі на, якая раз ві ва ец ца з 

глад ка мы шач най і злу-

чаль най ткан кі мат кі. Гэ та 

са мае рас паў сю джа нае но-

ва ўтва рэн не, якое зай мае 

пер шае мес ца ў струк ту ры 

ўсіх пух лін па ла вых ор га наў 

у жан чын. Най больш час та 

яе ды яг нас ту юць ва ўзрос-

це 35—55 га доў. У жан чын, 

ста рэй шых за 30 га доў, рас-

паў сю джа насць скла дае 

20—30 %, у ста рэй шых за 

40 га доў — 40 %.

— З-за ча го яна ўзні-

кае?

— Апош нім ча сам знач на 

змя ні лі ся і па шы ры лі ся ўяў-

лен ні аб пры чы нах уз нік нен-

ня і рос ту мі ё мы мат кі. Іс нуе 

не каль кі тэ о рый. Пер шая з 

іх — спад чын ная, якая раз-

гля дае мі ё му як ге не тыч на 

аб умоў ле нае за хвор ван не. 

У бліз кіх сва я чак хво рых 

мі ё ма мат кі су стра ка ец ца ў 

2-3 ра зы час цей, чым у па пу-

ля цыі. Ужо зной дзе ны му та-

цыі ге наў HMGІ(C) і HMGІ(Y), 

якія ў нор ме ка дзі ру юць бял-

кі, ад каз ныя за пе ра нос ге-

не тыч най ін фар ма цыі. Дру-

гая — за па лен чая тэ о рыя. 

За па лен не, спра ва ка ва нае 

ін фек цы яй, вя дзе ча сам да 

па та ла гіч на га ад наў лен ня 

тка нак і фар мі ра ван ня за чат-

каў вуз лоў мі ё мы. Трэ цяя — 

іму на ла гіч ная тэ о рыя, дзе 

клю ча вую ро лю ады гры вае 

імун ная сіс тэ ма. І апош няя — 

гар ма наль ная тэ о рыя.

— Гар мо ны ўплы ва юць 

на да лей шы рост мі ё мы?

— Ня ма су мнен няў, што 

па ла выя гар мо ны рэ гу-

лю юць рост мі ё мы мат кі. 

У па раў на нні з на ва коль ны-

мі ткан ка мі ў мі я ма тоз ных 

вуз лах змя шча ец ца ў два 

ра зы больш эст ра ген ных 

рэ цэп та раў, а пра гес тэ ро на-

вых — у тры ра зы. Ад па вед-

на, абедз ве гру пы жа но чых 

па ла вых гар мо наў мо гуць 

іс тот на ўплы ваць на рост 

сфар мі ра ва ных мі я ма тоз-

ных вуз лоў.

— Як жан чы на мо жа ад-

чуць, што ў яе мі ё ма?

— Клі ніч ная кар ці на гэ-

та га за хвор ван ня раз на-

стай ная, за ле жыць ад раз-

мя шчэн ня вуз ла, тэм паў 

рос ту, спа лу чэн ня мі ё мы 

мат кі з ін шы мі па та ло гі я мі. 

Ня рэд ка за хвор ван не мае 

бес сімп том ны ха рак тар і 

з'яў ля ец ца «зна ход кай» 

пад час уль тра гу ка во га аб-

сле да ван ня. Жан чы ну мо-

гуць не па ко іць па ру шэн ні 

мен стру аль на га цык ла (ма-

тач ныя кры ва цё кі), доў гія і 

ін тэн сіў ныя ме сяч ныя, пе ры-

я дыч ныя ці па ста ян ныя бо лі 

ўні зе жы ва та ці ў воб лас ці 

па яс ні цы, па ру шэн ні функ-

цыі су сед ніх ор га наў. Ка лі 

мі ё ма раз мя шча ец ца ў воб-

лас ці пя рэд няй сцен кі мат кі, 

ад бы ва ец ца сціс кан не ма ча-

во га пу хі ра і рас строй ства 

мо час пус кан ня. Ка лі мі ё ма 

раз мя шча ец ца па за дняй 

сцен цы мат кі, жан чы на мо-

жа скар дзіц ца на ге ма рой і 

хра ніч ныя за по ры.

— Як ды яг нас ту юць і 

ле чаць мі ё му?

— У су час ных умо вах 

зра біць гэ та прос та. Клі ніч-

ныя пры кме ты, скар гі, агляд 

гі не ко ла га, уль тра гу ка вое 

да сле да ван не ор га наў ма-

ло га та за — асноў ныя ме-

та ды. Да дат ко выя — маг ні-

та рэ за нанс ная та маг ра фія і 

гіс тэ рас ка пія.

Ся род су час ных тэн дэн-

цый у ля чэн ні — ор га на за-

ха валь ныя апе ра цыі, ука-

ра нен не ма ла ін ва зій ных 

тэх на ло гій. Ме ды ка мен тоз-

нае (гар ма наль нае) ля чэн-

не скі ра ва на на тар ма жэн не 

рос ту пух лі ны, змян шэн не 

па ме раў вуз лоў, за ха ван не 

рэ пра дук тыў най функ цыі, 

па ляп шэн не якас ці жыц ця. 

Хі рур гіч нае ля чэн не пры мя-

ня ец ца пры мі ё ме вя лі кіх па-

ме раў, суб му коз най мі ё ме, 

сімп то ме сціс кан ня су сед ніх 

ор га наў, хут кім рос це мі ё-

мы, вост рым па ру шэн ні сіл-

ка ван ня вуз ла, мі ё ме, якая 

пра яў ля ец ца пра цяг лы мі і 

ін тэн сіў ны мі ме сяч ны мі, якія 

вя дуць да ане міі.

— Як мож на па пя рэ-

дзіць гэ ту хва ро бу?

— Зда роўе кож на га з нас 

пры клад на на пяць дзя сят 

пра цэн таў за ле жыць ад ла-

ду жыц ця. Та му важ на най-

перш пра віль на хар ча вац ца, 

па вя лі чыць у сва ім ра цы ё не 

коль касць пра дук таў, ба га-

тых на не на сы ча ныя тлус тыя 

кіс ло ты. Ста рац ца нар ма лі-

за ваць ва гу пры атлус цен ні. 

Пры на яў нас ці мі ём у бліз кіх 

сва я чак су праць па ка за ныя 

праз мер ны за гар, цеп ла-

выя пра цэ ду ры. Па збя гаць 

ін фек цый, абор таў, ін ва зій-

ных умя шан няў. І аба вяз-

ко ва пры хо дзіць на пры ём 

да гі не ко ла га раз на год, а 

так са ма з та кой жа пе ры я-

дыч нас цю ра біць уль тра гу-

ка вую ды яг нос ты ку ор га наў 

ма ло га та за.

СТА РОЕ — 
ЯК МАЛОЕ

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

 ПРЫ КМЕ ТЫ ДЭ МЕН ЦЫІ
 Не ахай насць. Га ра бруд на га 

по су ду, пе ра поў не нае вяд ро са смец-

цем, не пры дат нае адзен не і ін шыя 

пры кме ты стра ты ці ка вас ці да бы ту.

 Ча ла век вель мі доб ра па мя тае 

бы лое, дні юнац тва, пер шае ка хан не, 

але зу сім не па мя тае, што еў сён ня 

на сня да нак.

 У до ме з'яў ля юц ца дзіў ныя 

прад ме ты, не па трэб ны хлам, яко га 

не бы ло ра ней.

 Стра та паў ся дзён ных на вы каў. 

На прык лад, вар та змя ніць паў ся-

дзён ны марш рут ад па лі клі ні кі да до-

ма, і ча ла век губ ля ец ца.

 Стра та пра фе сій най па мя ці, 

асаб лі ва ў лю дзей, у якіх пра ца бы ла 

звя за на з ра зу мо вай дзей нас цю.

ПРАБ ЛЕМ НЫ ВУ ЗЕЛ
Ча му ўзні кае мі ё ма мат кі і ці па трэб на апе ра цыя?

Мі ё ма мат кі — ад но з са мых рас паў сю джа ных 
гі не ка ла гіч ных за хвор ван няў, якое су стра ка ец ца 
як мі ні мум у трэ ці жан чын, ста рэй шых за 35 га доў, 
а пас ля 40 — амаль у кож най дру гой. Та кі ды яг-
наз пу жае і вы клі кае ў па цы ен так шмат пы тан няў. 
Част ку з іх мы за да лі аку шэ ру-гі не ко ла гу 11-й га-
рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска, клі ніч на му ар ды на та-
ру ка фед ры аку шэр ства, гі не ка ло гіі і рэ пра дук тыў-
на га зда роўя Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі Свят ла не КРЭ ЕР.

Пра дэ мен цыю, ці ста рэ чую сла басць ро зу му, шы ро ка га ва рыць не 
пры ня та. Тым ча сам кож ныя тры се кун ды на пла не це ўра чы ста вяць 
та кі ды яг наз. Яны ж праг на зу юць, што ўжо праз тры дзе ся ці год дзі 
коль касць хво рых па тро іц ца. Не вы клю ча на, што ся род іх бу дзем 
і мы з ва мі. Дэ мен цыя не бяс печ ная тым, што вар та пра пус ціць «пер-
шыя сіг на лы», і хва ро ба цал кам «з'я дае» ча ла ве ка за 3—5 га доў. 
Як яе рас па знаць і за ма ру дзіць, рас ка за ла ўрач-псі хі ятр-нар ко лаг 
Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра г. Мін ска 
На дзея ТРАЦ КЕ ВІЧ.

Жыц цё з дэ мен цы яй 
мож на аб лег чыць


