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— Ак са на Аляк санд-

раў на, рас тлу мач це, што 

та кое ін фек цыі мо ча па ла-

вых шля хоў.

— Перш чым на зваць іх, 
да вай це раз бя ром ся, якія 
ор га ны ўклю ча юць у па няц-
це «мо ча па ла вая сіс тэ ма» 
і ча му іх аб' яд ноў ва юць. 
У кла січ най ана то міі раз-
дзя ля юць мо ча вы дзя ляль-
ную і па ла вую сіс тэ мы, бо 
ў іх роз ныя функ цыі. Але 
пад час унут ры вант роб на-
га раз віц ця ад бы ва ец ца іх 
ад на ча со вае ўтва рэн не — 
з адзі на га за чат ку. Акра мя 
та го, па коль кі яны зна хо-
дзяц ца по бач у ма лым та-
зе, іх сцен кі і на ва коль ныя 
ткан кі шчыль на мя жу юц ца 
і «пе ра хо дзяць» з ад ной у 
дру гую. І пры раз віц ці ін фек-
цыі час та ў за па лен чы пра-
цэс уцяг ва юц ца як ор га ны 
па ла вой, так і мо ча вы дзя-
ляль най сіс тэм.

За па лен не кож на га ор-
га на мае сваю наз ву. На-
прык лад, цыс тыт — гэ та 
за па лен не ма ча во га пу хі ра, 
урэ трыт — за па лен не мо-
час пус каль на га ка на лу, ва-
гі ніт — за па лен чы пра цэс у 
пох ве, вуль віт — за па лен не 
вон ка вых па ла вых ор га наў 
у жан чын. Ка лі ў за па лен-
чы пра цэс уцяг ну та не каль кі 
ана та міч ных утва рэн няў, гэ-
та ад люст роў ва ец ца і ў наз-
ве — вы мо жа це па чуць пра 
вуль ва ва гі ніт, урэ тра цыс тыт 
ці наз ву, якая больш уста-
я ла ся, — пі е ла неф рыт — 
за па лен не ча шач на-ла ха-
нач на га і па рэ нхі ма тоз на га 
склад ні каў ныр кі.

— Якія з гэ тых за хвор-

ван няў най час цей су стра-

ка юц ца?

— Тут мно гае вы зна ча-
ец ца ўзрос там і ты мі фі зі я -
ла гіч ны мі і са цы яль ны мі 
ўмо ва мі, якія гэ ты ўзрост 
су пра ва джа юць.

У дзяў чы нак і дзяў чат 
больш рас паў сю джа ныя 
вуль ві ты, урэ тры ты і цыс-
ты ты — за па лен не звы чай-
на не рас паў сюдж ва ец ца на 
вы шэй шыя ад дзе лы. Вы клі-
ка юць та кія за па лен чыя пра-
цэ сы ба наль ныя мік ра ар га-
ніз мы (іх яшчэ на зы ва юць 
умоў на па та ген ны мі), якія ў 
не вя лі кай коль кас ці пры сут-
ні ча юць у скла дзе нар маль-
най мік ра фло ры па ла вой, 
мо ча вы дзя ляль най і стра-
ва валь най сіс тэм, у пры-
ват нас ці, кі шэч ныя па лач кі, 
ста фі ла ко кі, клеб сі е лы, пра-
тэй. Пад уз дзе ян нем пра ва-
ку ю чых знеш ніх і ўнут ра ных 
фак та раў, на прык лад, пе-
ра аха ла джэн ня, па ру шэн ня 

пра ві лаў аса біс тай гі гі е ны 
або на фо не ана ма лій бу-
до вы ор га наў мо ча па ла вой 
сіс тэ мы ці ін шых сур' ёз ных 
сіс тэм ных за хвор ван няў, та-
кіх як цук ро вы дыя бет, гэ тыя 
мік ра ар га ніз мы па чы на юць 
хут ка раз мна жац ца, «вы цяс-
ня юць» ка рыс ную мік ра фло-
ру і ста но вяц ца пры чы най 
хва ро бы. Зрэд ку ў дзі ця чым 
уз рос це ўзні ка юць ін фек-
цый ныя па ра жэн ні мо ча па-
ла вых шля хоў, вы клі ка ныя 
ві ру са мі або грыб ка мі.

Са мым «пі ка вым» мо-
ман там ін фек цый мо ча па-
ла вых ор га наў у жан чын 
з'яў ля ец ца так зва ны пе-
ры яд па ла во га дэ бю ту. Гэ-
та час па чат ку сек су аль на га 
жыц ця. Пры не аба ро не ных 
па ла вых кан так тах ад бы ва-
ец ца ўза е ма аб мен мік ра-
фло рай з парт нё рам — і гэ-
та мо гуць быць як «доб рыя» 
мік ра ар га ніз мы, так і «дрэн-
ныя» (па та ген ныя). Ся род іх 
і тыя, што вы клі ка юць ін фек-
цыі, якія пе ра да юц ца па ла-
вым шля хам (хла мі дыі, мі ка-
п лаз мы, урэ аплаз мы, тры-
ха ма на ды), ві рус ныя (гер-
пес, цы та ме га ла ві рус, па пі-
ло ма ві рус) ці ве не рыч ныя 
за хвор ван ні (га на рэя, сі-
фі ліс). На сён няш ні дзень 
прэ зер ва тыў з'яў ля ец ца 
адзі ным срод кам, які пры 
пра віль ным вы ка ры стан ні 
прак тыч на цал кам вы клю-
ч ае ры зы ку за ра зіц ца па-
ла вы мі ін фек цы я мі.

У так зва ным ак тыў ным 
рэ пра дук тыў ным уз рос-
це — пе ры я дзе най боль шай 
сек су аль най ак тыў нас ці — 
на ват пры ма на гам ных ад-
но сі нах або бяс печ ных сек-
су аль ных кан так тах у жан-
чын мо гуць уз нік нуць та кія 
ін фек цый на-аб умоў ле ныя 
за хвор ван ні, як кан ды доз 
або бак тэ ры яль ны ва гі ноз 
(гард не рэ лёз).

— З-за ча го яны ўзні-

ка юць?

— З-за цык ліч ных ва ган-
няў уз роў ню па ла вых гар мо-
наў, змя нен ня на пру жа нас ці 
іму ні тэ ту, стрэ саў, за ліш ня га 
вы ка ры стан ня ін тым ных 
гі гі е ніч ных і кас ме тыч ных 
срод каў або пра цэ дур і ін-
ша га. Ёсць мност ва пры чын 
па ру шэн няў нар маль най 
мік ра фло ры, якія ад бы ва-
юц ца з на мі кож ны дзень, 
на іх мы мо жам не звяр таць 
ува гі і не звяз ваць са сва і мі 
праб ле ма мі. Ві да воч на, ры-
зы ка за па лен ня мо ча па ла-
вых ор га наў па вы ша ец ца 
пры траў ма тыч ных па ла вых 
кан так тах, пе ра аха ла джэн ні, 

ін шых за па лен чых або 
сур' ёз ных сіс тэм ных за хвор-
ван нях, якія па тра бу юць пры-
мя нен ня ан ты бак тэ ры яль най 
тэ ра піі або прэ па ра таў, што 
пры гня та юць іму ні тэт.

— Якія праб ле мы ча ка-

юць жан чын з уз рос там?

— У пе рад- і пост ме на-
 паў зе (у на ро дзе яго яшчэ 
на зы ва юць клі мак тэ рыч ным 
уз рос там, або па прос ту — 
клі мак сам, хоць на са мрэч 
гэ та не ўзрост, а хва ро ба) 
коль касць па ла вых гар мо наў 
у ар га ніз ме ка та стра фіч на 
па мян ша ец ца — і гэ та аказ-
вае свой не га тыў ны ўплыў 
на мо ча па ла выя ор га ны.

Слі зіс тая, якая па кры вае 
мо ча вы во дзя чыя і па ла выя 
ор га ны знут ры, вы тан ча ец-
ца, па вя ліч ва ец ца ры зы ка 
мік ра траў маў. Без гар мо наў 
зні жа ец ца то нус мыш цаў, 
якія фар мі ру юць сцен кі гэ-
тых ор га наў, уз ні кае спа чат-
ку функ цы я наль ная, а за-
тым і ана та міч ная сла басць 
сфінк та раў, што па ру шае 
нар маль ны ад ток ма чы або 
пры во дзіць да не тры ман ня. 
А па ру шэн ні тро фі кі тка нак 
ва ўмо вах гар ма наль на га 
дэ фі цы ту пры вод зяць да 
зме ны са ста ву нар маль най 
мік ра фло ры пох вы ў бок пе-
ра ва гі ўмоў на-па та ген ных 
мік ра ар га ніз маў.

Су куп насць гэ тых асноў-
ных і мно гіх да дат ко вых не-
спры яль ных фак та раў пры-
вод зяць да ўзнік нен ня або 
аб васт рэн ня за па лен чых 
за хвор ван няў мо ча па ла вой 
сіс тэ мы.

— Ці праў да, што жан-

чы ны за ра жа юц ца та кі мі 

ін фек цы я мі час цей, чым 

муж чы ны? З чым гэ та 

звя за на?

— Са праў ды, па чы на ю чы 
з дзі ця ча га ўзрос ту, дзяў ча-
ты, а по тым і жан чы ны час-
цей хва рэ юць на ін фек цы і 
мо ча па ла вых шля хоў у па-
раў на нні з муж чы на мі: па 
вы ні ках на ву ко вых да сле да-
ван няў — ад двух да 10 ра -
зоў! І гэ та — кож ная трэ цяя 
жан чы на.

Вя до ма, на пер шы план 
вы сту па юць ана та міч ныя 
ад роз нен ні: у муж чын ма-
час пус каль ны ка нал вуз-
кі і доў гі, у жан чын урэт ра 
ка рот кая і шы ро кая. Што і 
ства рае ўмо вы для хут ка га 
пра нік нен ня мік ра ар га ніз-
маў з ні жэй шых ад дзе лаў у 
вы шэй шыя — гэ та ме ха нізм 
узы хо дзя ча га ін фі цыра ван-
ня ма ча во га пу хі ра, а да-
лей — ма ча точ ні каў і ны рак. 
Ва ўмо вах гар ма наль ных 
ва ган няў ці фі зі я ла гіч на га 
спа ду ўзроў ню па ла вых гар-
мо наў у жан чын мус ку ла ту-
ра мо ча вы во дзя чых шля хоў 
сла бей шая, што ства рае да-
дат ко выя пе рад умо вы для 
ўзнік нен ня ін фек цый.

— З цыс ты там су ты ка-

ла ся хоць бы раз у жыц-

ці, на пэў на, лю бая жан-

чы на. Якія яго асноў ныя 

пры кме ты?

— Цыс тыт — гэ та за-
па лен не ма ча во га пу хі ра.

Ін фі цыраван не час цей за ўсё 
ад бы ва ец ца узы хо дзя чым 
шля хам — зні зу праз за па-
лё ную ўрэ тру, та му сімп та-
ма ты ка зы хо дзіць з абод вух 
ор га наў. «Мяс цо выя» сімп то-
мы ўклю ча юць боль, рэ зі або 
дыс кам форт пад час моча-
с пус кан ня, па ча шча ныя або 
«л жы выя» па зы вы і мо ча-
с пус кан не ма лы мі пор цы я мі. 
У жан чын час та пры гэ тым 
пры сут ні чае сверб і пя ко та ў 
воб лас ці вон ка вых па ла вых 
ор га наў, гной ныя вы дзя лен ні 
з па ла вых шля хоў. Вост ры 
цыс тыт, асаб лі ва ў дзя цей, 
мо жа су пра ва джац ца бо ля мі 
ўні зе жы ва та ці ў над лаб ко-
вой воб лас ці, дыс пеп сі яй (з 
ва ні та мі ці па но сам), па вы-
шэн нем тэм пе ра ту ры це ла.

Пры хра ніч ным цыс ты це, 
які час цей бы вае ў да рос-
лых, усе сімп то мы знач на 
сла бей шыя, не па ру ша юць 

са ма ад чу ван ня і пра ца-
здоль нас ці ча ла ве ка, та му 
час та не да ацэнь ва юц ца па 
на ступ ствах для зда роўя.

— Ці мо жа гэ та за хвор-

ван не прай сці са мо?

— Мно гія вост рыя за-
хвор ван ні мо гуць прай сці са-
ма стой на, але ці пра хо дзяць 
яны бяс след на пры ад сут-
нас ці на леж на га ля чэн ня — 
вось у чым пы тан не...

Так, на по бы та вым уз-
роў ні мы ўсе ве да ем, што 
ка лі ты па ча шча на «за бе-
гаў па-ма лень ка му» — трэ-
ба пе рад сном па ся дзець у 
та зі ку з цёп лым рас тво рам 
ра мон ку або мар ган цоў кі, а 
по тым на дзець шарс ця ныя 
шкар пэт кі і па клас ці ў но гі 
грэл ку — а ра ні цай цыс ты ту 
як не бы ло. Для на дзей нас ці 
мож на яшчэ пры няць па ру 
«жоў тых таб ле так ад ны-
рак» — і та ды ўжо дак лад на. 
У шэ ра гу прос тых вы пад каў 
гэ та мо жа да па маг чы спра-
віц ца з сімп то ма мі хва ро бы, 
але вы ле чыць пры чы ну і не 
пе ра вес ці за хвор ван не ў 
раз рад хра ніч ных — ма ла-
ве ра год на. Та му лепш усё ж 
звяр нуц ца да док та ра.

— Ці праў да, што без 

ля чэн ня цыс тыт мо жа 

пе рай сці ў пі ела неф рыт?

— Гэ та так. Мік ра ар га ніз-
мы, ці то ўмоў на-па та ген ныя, 

ці то па та ген ныя, ін фі цы-
ру юць ныр кі ўзы хо дзя чым 
шля хам, пад ні ма ю чы ся з 
ма ча во га пу хі ра па за па лё-
ных ма ча точ ні ках як су праць 
то ку ма чы, так і з рэ флюк-
са мі — зва рот ны мі за кі да мі 
ма чы з ма ча во га пу хі ра пры, 
на прык лад, на пру жан ні, 
пад час па ла во га ак та, пры 
рэз кіх ру хах.

— Ці мо гуць мо ча па ла-

выя ін фек цыі вы клі каць 

сур' ёз нае па шко джан не 

ны рак? Ка лі пе ра хва рэў 

на пі е ла неф рыт, ці трэ ба 

по тым да дат ко ва аб сле да-

ваць ныр кі?

— Так, пі е ла неф рыт — 
гэ та і ёсць ін фек цый на-
аб умоў ле нае (у аб са лют-
най боль шас ці вы пад каў — 
бак тэ ры яль нае) па ра жэн не 
ныр кі. Час цей за ўсё пі ела-
неф рыт бы вае ад на ба ко-
вым — спа чат ку ў ны рач най 

ла хан цы (з бо ку ма ча точ ні-
ка) раз ві ва ец ца гной нае за-
па лен не, якое за тым пра ні-
кае ў тка ні ну ныр кі і ўцяг вае 
ў пра цэс та кім чы нам увесь 
ор ган, пры вод зя чы да па ру-
шэн ня яго функ цыі.

Пра яў ля ец ца вост ры 
пі е ла неф рыт агуль ны мі 
сімп то ма мі лі ха ман кі і ін так-
сі ка цыі і мяс цо ва — бо ля мі 
ў па яс ні цы, час цей з ад на го 
бо ку, па ру шэн ня мі моча -
вы пус кан ня і змя нен нем ві ду 
і ха рак та ру ма чы.

Ка лі свое ча со ва ўста на-
віць ды яг наз вост ра га пі е ла-
неф ры ту і пра вес ці пра віль-
нае ля чэн не, то ў боль шас ці 
вы пад каў мож на па збег нуць 
не спры яль ных на ступ стваў 
для ныр кі. Ад нак, ка лі старт 
ля чэн ня быў не свое ча со вы, 
тэ ра пія бы ла не комп лекс-
най, і ін фек цыі ўда ло ся па-
ру шыць не толь кі функ цыю 
ны рак, але і вы клі каць ана-
та міч ныя па ру шэн ні, у та кім 
вы пад ку за хоў ва ец ца ры-
зы ка хра ні за цыі пі е ла неф-
ры ту.

Дыс пан сер ны на гляд за 
па цы ен та мі пас ля пе ра не се-
на га вост ра га пі е ла неф ры ту 
ажыц цяў ля ец ца на пра ця гу 
не менш як го да пры ўмо ве 
поў най нар ма лі за цыі ана лі-
заў і ад сут нас ці сімп та ма-
ты кі.

Хра ніч ны пі ела неф рыт — 
за хвор ван не, пры якім на-
ват пры ня знач ных зме нах 
ста ну ар га ніз ма ад бы ва ец ца 
аб васт рэн не пі е ла неф ры ту, 
і ча ла век вы му ша ны час та, 
а ча сам — і па жыц цё ва, пра-
хо дзіць усе но выя і но выя 
кур сы ля чэн ня, пры гэ тым 
стан ны рак з кож ным ра зам 
па гар ша ец ца. У шэ ра гу вы-
пад каў вост ры пі ела неф рыт 
мо жа быць звыш агрэ сіў ны. 
Пры гэ тым ад бы ва ец ца та-
кое ма сіў нае за па лен не і 
па шко джан не ныр кі, што 
ча сам гэ та пры во дзіць да 
не аб ход нас ці хі рур гіч на га 
ля чэн ня аж да вы да лен ня 
ныр кі.

— Як пра ду хі ліць ін-

фек цыі мо ча па ла вых шля-

хоў?

— На ўрад ці мы мо жам 
пра ду хі ліць усе фак та ры, 
асаб лі ва тыя, што звя за ныя 

з на шай фі зі я ло гі яй. Зні-
зіць ры зы ку за хвор ван няў 
ін фек цы я мі мо ча па ла вых 
шля хоў мож на, ка лі пры-
трым лі вац ца прын цы паў 
зда ро ва га ла ду жыц ця і 
бяс печ ных па ла вых па во-
дзі наў.

З пунк ту гле джан ня ме-
ды цын скай пра фі лак ты кі 
ў на шай кра і не на ла джа-
на дыс пан се ры за цыя на-
сель ніц тва, і агуль ны ана-
ліз ма чы ра зам з агуль ным 
ана лі зам кры ві з'яў ля ец ца 
са мым час тым ві дам да-
сле да ван няў, пры зна ча ных 
па цы ен ту пры зва ро це па 
ме ды цын скую да па мо гу. 
Без умоў на важ ныя на сця-
ро жа насць і са ма кант роль 
па цы ен та, бо чым ра ней ад 
мо ман ту з'яў лен ня сімп то-
маў бу дзе ака за на ква лі-
фі ка ва ная ме ды цын ская 
да па мо га, тым вы шэй шая 
ве ра год насць не да пус ціць 
ус клад не ных і за пу шча ных 
фор маў. Мы за клі ка ем 
па цы ен таў ад мо віц ца ад 
са ма ля чэн ня на ват у тых 
вы пад ках, ка лі за хвор-
ван не пра ця кае ма ла сімп-
том на. Свое ча со вая ды яг-
нос ты ка і пра віль на па да-
бра нае док та рам ля чэн не 
да па мо гуць вам на заў сё-
ды або на доў га раз ві тац ца 
з хва ро ба мі.

«ПРА СТУ ДА» 
НІ ЖЭЙ ПО ЯСА

Ад ча го ўзні ка юць цыс тыт і пі е ла неф рыт
Пе ра аха ла джэн не, стрэс ці гар ма наль ны збой — 

і наш ар га нізм хут ка рэ агуе. Час та бе гаць «па-ма лень-

ка му» — ад на з праб лем, якая іс тот на па ру шае нар-

маль ны рытм жыц ця. І хоць спра віц ца з ёй мож на са-

ма стой на, ура чы не рэ ка мен ду юць гэ та ра біць. Чым 

не бяс печ ныя ін фек цыі мо ча па ла вых шля хоў і ча му іх 

не вар та пус каць на са ма цёк? Ча му гэ та пе ра важ на 

жа но чая праб ле ма? Як не да пус ціць за па лен ня ныр кі 

і чым яно не бяс печ нае? Якія праб ле мы з'яў ля юц ца ў 

жан чын з уз рос там? Пра гэ та і ін шае нам рас ка за ла 

дэ кан фа куль тэ та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра-

пад рых тоў кі кад раў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме-

ды цын ска га ўні вер сі тэ та, да цэнт ка фед ры агуль най 

ура чэб най прак ты кі, кан ды дат ме ды цын скіх на вук, 

урач-аку шэр-гі не ко лаг Ак са на ЦЯС ЛО ВА.
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