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

ЦІ ЁСЦЬ У ВА РЭН НІ 
ВІ ТА МІ НЫ?

Ле там мно гія гас па ды ні бя руц ца кан сер ва ваць ага-

род ні ну, фрук ты і яга ды, рэд ка за дум ва ю чы ся пра 

тое, ці за хоў ва юц ца ў да маш ніх на рых тоў ках ка рыс-

ныя ўлас ці вас ці пра дук таў.

Ня ма ла да ста ец ца ва рэн ню, маў ляў, ні я кіх ві та мі наў у 

ім ня ма. У якас ці аль тэр на ты вы не ка то рыя ра яць вы ка рыс-

тоў ваць за ма роз ку. Але і тут уз ні кае пы тан не: ці за ста нуц ца 

ядо мы мі ма лі ны, агрэст і яб лы кі пас ля шмат ме сяч на га зна хо-

джан ня ў ма ра зіл цы звы чай на га бы та во га ха ла дзіль ні ка?

Ёсць мер ка ван не, што ва рэн не з віш няў да па ма гае пры пра-

сту дзе, з аб ры ко саў — ад наў ляе стра ва ван не, з груш — па ляп-

шае са стаў кры ві. Лі чыц ца, што ес ці ва рэн не мож на без бо я зі 

атру ціц ца, бо ў пра цэ се яго пры га та ван ня гі не боль шасць мік ро-

баў, а цу кар да зва ляе пра дук ту за хоў вац ца не каль кі га доў.

Але ці зні ка юць пад час пры га та ван ня ві та мі ны? Яны за-

хоў ва юц ца, праў да не ўсе. Боль шасць фрук таў і ягад, з 

якіх яго га ту юць, сла вяц ца вя лі кай коль кас цю бэ та-ка ра ці ну 

(па пя рэд ні ка ві та мі ну А), аскар бі на вай кіс ла ты (ві та мі ну С), 

ві та мі наў В1, В2 і РР. Дык вось бэ та-ка ра цін і аскар бі на вая 

кіс ла та пад уз дзе ян нем вы со кіх тэм пе ра тур част ко ва раз-

бу ра юц ца. Та му ў ва рэн ні, якое кі пя ціц ца па не каль кі ра зоў, 

гэ тых ві та мі наў са праў ды ма ла. А вось ві та мі ны В1, В2, РР і Е 

з'яў ля юц ца да стат ко ва тэр ма ста біль ны мі. Асаб лі ва ў кіс лым 

ася род дзі, якім з'яў ля ец ца ва рэн не. Не вя лі кая іх част ка пры 

кі пен ні раз бу ра ец ца, але асноў ная коль касць за хоў ва ец ца. 

Та му ка рысць у ва рэн ні ўсё ж ёсць.

— Аляк санд ра Дзміт ры еў на, ці 

ёсць ней кія сімп то мы, ка лі ча ла век 

за ра зіў ся ВПЧ?

— Кож ны штам ВПЧ мае свае пра-

явы. Асоб ныя ві ды вы клі ка юць скур-

ныя пра явы — па пі ло мы, кан ды ло-

мы, ана ге ні таль ныя ба ро даў кі — тое, 

што мо жа за ўва жыць са ма жан чы на 

ці ўрач лю бой спе цы яль нас ці, які яе 

агля дае. Най боль шую не бяс пе ку для 

жа но ча га зда роўя ўяў ля юць ВПЧ так 

зва най вы со кай кан цэ ра ген най ры-

зы кі. Гэ та не каль кі дзя сят каў шта маў, 

вы лу ча ных у пэў ную гру пу. Ме на ві та 

яны, на жаль, не да юць ні я кіх клі ніч-

ных сімп то маў. Іх вы яў ля юць толь кі 

з да па мо гай ла ба ра тор най ды яг нос-

ты кі і спе цы яль на га гі не ка ла гіч на га 

аб сле да ван ня, якое ўклю чае маз кі на 

цы та ло гію, на аты піч ныя клет кі, каль-

пас ка пію. Пэў ныя сімп то мы пад час 

та ко га да сле да ван ня да юць пад ста ву 

ўра чу-гі не ко ла гу за па до зрыць ВПЧ 

вы со кай кан цэ ра ген най ры зы кі. Та-

ды для ўдак лад нен ня ды яг на зу мэ та-

згод ная ма ле ку ляр ная ды яг нос ты ка 

ме та дам ПЦР, які да зва ляе вы явіць 

на яў насць шта маў і коль касць ві ру са 

ў бія ма тэ ры я ле.

— Як ві рус трап ляе ў наш ар га-

нізм?

— Вы ключ на па ла вым шля хам. Усе 

гіс то рыі пра тое, што ВПЧ вы со кай 

кан цэ ра ген най ры зы кі мож на за ра-

зіц ца ў ба сей не ці лаз ні, — вя лі кі міф. 

Тыя шта мы, якія ма юць скур ныя пра-

яў лен ні ў вы гля дзе ба ро да вак, па пі-

лом, тэ а рэ тыч на мо гуць пе ра да вац ца 

кан такт ным шля хам — праз срод кі 

агуль най гі гі е ны, у лаз ні, ба сей не. 

Ві рус вы со кай кан цэ ра ген най ры зы-

кі — толь кі па ла вым шля хам. Пры чым, 

як пра ві ла, жан чы на ў пер шыя га ды 

свай го па ла во га жыц ця ўжо мае кан-

такт з ВПЧ.

— Зда ец ца, пас ля пер ша га кан-

так ту з гэ тым ві ру сам ад бы ва ец ца 

са ма вы ля чэн не...

— Гэ та за ле жыць ад ста ну іму ні тэ-

ту жан чы ны. Як пра ві ла, на пра ця гу 

го да ў 90 % жан чын ад бы ва ец ца са-

ма ілю мі на цыя — ар га нізм са ма стой на 

па збаў ля ец ца ад ві ру са. Ка лі гэ та га не 

ад бы ва ец ца, ві рус пе ра хо дзіць у так 

зва ную пер сіс ты ру ю чую (хра ніч ную) 

фор му, ча ла век ста но віц ца яго нось-

бі там, і та кія па цы ен ты па він ны быць 

на ўзмоц не ным кант ро лі ўра ча.

— Прэ зер ва тыў аба ра няе ад 

ВПЧ?

— Апош нім ча сам гэ ту гі по тэ зу 

пад вяр га юць су мнен ню. Ві рус за над-

та ма лень кі, а по ры ла тэк су за над та 

вя лі кія. Прэ зер ва тыў у гэ тай сі ту а цыі 

не дае стап ра цэнт най га ран тыі.

— Як та ды за сце раг чы ся ад ві-

ру са?

— У мно гіх раз ві тых кра і нах Еў ро-

пы, у Ка на дзе і ЗША ў на цы я наль ных 

пры шчэп ка вых ка лен да рах ма ец-

ца пры шчэп ка ад ВПЧ. У не ка то рых 

кра і нах яна ро біц ца толь кі дзяў чын-

кам. У ін шых, на прык лад у Ка на дзе, 

вак цы ну юць яшчэ і хлоп чы каў, каб 

змен шыць коль касць нось бі таў ві ру-

са. Тут вя лі кае зна чэн не мае ўзрост, 

ёсць сэнс ра біць та кую пры шчэп ку ва 

ўзрос це ад 6 да 11 га доў — да мер-

ка ва на га па ла во га дэ бю ту пад лет ка. 

Да пер ша га кан так ту з ві ру сам дзі ця 

па він на быць іму ні за ва на. Тут дзей ні-

чае той жа прын цып, як і, ска жам, з 

крас ну хай: ка лі ты на яе пе ра хва рэў, 

ня ма сэн су ра біць пры шчэп ку. Ёсць і 

дру гас ная пра фі лак ты ка. Трэ ба за хоў-

ваць гі гі е ну па ла во га жыц ця: мець як 

ма га менш па ла вых парт нё раў. Чым 

больш па ла вых парт нё раў у жан чы-

ны, тым боль шая ры зы ка атры маць 

ВПЧ, а так са ма ін шыя ін фек цыі, якія 

пе ра да юц ца па ла вым шля хам і ства-

ра юць доб рую гле бу для пра нік нен ня 

ві ру са. У жан чы ны з хла мі ды ё зам і 

не ка то ры мі ін шы мі ін фек цы я мі эпі тэ-

лій па шко джа ны, і гэ та ства рае спры-

яль ныя ўмо вы для пра нік нен ня ВПЧ. 

З ін фек цы я мі больш шан цаў атры-

маць і хра ніч ную фор му ВПЧ.

— Да рос лым жан чы нам ёсць 

сэнс ра біць та кую пры шчэп ку?

— Не.

— У на шай кра і не пры шчэп кі 

па куль ня ма ў на цы я наль ным ка-

лен да ры, але іх ро бяць на плат най 

асно ве...

— Так, вак цы ны ёсць амаль ва ўсіх 

буй ных цэнт раль ных па лі клі ні ках, і па-

куль пры шчэп кі ро бяц ца на плат най 

асно ве. У Бе ла ру сі дзве за рэ гіст ра-

ва ныя вак цы ны: Цэр ва рыкс і Гар да сіл. 

Цэр ва рыкс дзей ні чае су праць кры-

шач ку боль шай коль кас ці шта маў, у 

Гар да сі ла больш пе ра ка наль ная «до-

каз ная ба за». Але абедз ве вак цы ны 

пра цу юць.

— Ці вар та вы да ляць па пі ло мы, 

кан ды ло мы, якія з'яў ля юц ца у вы-

ні ку ўздзе ян ня ві ру са?

— Тут усё ін ды ві ду аль на. Ацэнь ва-

ец ца іх коль касць, на коль кі моц на яны 

тур бу юць па цы ент ку. Ка лі воб ласць 

вы сы пан ня знач ная, на пэў на, вы да-

лен не мае сэнс. Але пер ша па чат ко ва 

жан чы нам рэ ка мен ду юць ва ры ян ты 

кан сер ва тыў най тэ ра піі для сты му ля-

ван ня ўлас на га іму ні тэ ту. Па пі ло мы 

част ко ва ці цал кам зні ка юць, а ас та-

так мож на вы да ляць.

— Ад ві ру са мож на па зба віц ца 

з да па мо гай тых жа іму на ма ду ля-

та раў?

— Тут тры ва ры ян ты раз віц ця па-

дзей. Аль бо іму ні тэт з ві ру сам спраў-

ля ец ца са ма стой на, па ра лель на фар-

мі ру ю чы пэў ную ўстой лі васць. Аль бо 

мы да па ма га ем іму ні тэ ту рас лін ны мі 

ці штуч ны мі прэ па ра та мі, бо, на жаль, 

таб лет кі ці свеч кі ад гэ та га ві ру са ня-

ма, і ўплы ваць на яго мы мо жам, толь-

кі ўздзей ні ча ю чы на іму ні тэт. Трэ ці ва-

ры янт да ты чыць вы пад каў, ка лі ВПЧ 

вы со кай кан цэ ра ген най ры зы кі па чаў 

ра біць сваю раз бу раль ную спра ву на 

шый цы мат кі, з'я ві лі ся пе ра дра ка выя 

за хвор ван ні, тая ж дыс пла зія шый-

кі мат кі ці лей ка пла кія шый кі мат кі. 

У та кім вы пад ку раз мо ва бу дзе іс ці аб 

дэ струк тыў ным ля чэн ні. Па шко джа-

ныя ві ру сам участ кі мы раз бу ра ем 

тым ці ін шым фі зіч ным ме та дам — 

з да па мо гай ра дыё хва ляў, ла зе ра, 

крыа дэст рук цыі. І пры зна ча ем іму-

нас ты му лю ю чую тэ ра пію.

— Ві рус, ка лі яго не ля чыць, вы-

клі кае рак шый кі мат кі?

— Мно гія жан чы ны, у якіх зна хо-

дзяць ВПЧ, пад да юц ца па ні цы, быц цам 

бы яны аба вяз ко ва за хва рэ юць на рак 

шый кі мат кі. Але тут до каз ад ад ва рот-

на га: больш за 90 % жан чын, якія ма-

юць плос ка кле тач ны рак шый кі мат кі, 

з'яў ля юц ца нось бі та мі ВПЧ. Але да лё ка 

не кож ная жан чы на, якая ме ла ці мае 

ВПЧ, за хва рэе на рак шый кі мат кі.

— Ці вар та спе цы яль на на яго 

пра вя рац ца?

— Так, пра вя рац ца трэ ба, пры чым 

мэ та згод на гэ та ра біць на шта мы вы-

со кай кан цэ ра ген най ры зы кі. У ла ба-

ра то ры ях яны аб' яд на ныя ў асоб ную 

гру пу. Пра во дзіц ца ма ле ку ляр на-ге-

не тыч ны ана ліз для іх вы яў лен ня. На 

ця пе раш ні мо мант гэ та па слу га плат-

ная, за вы клю чэн нем не ка то рых груп 

на сель ніц тва, у пры ват нас ці ця жар ных 

жан чын. Та кі ана ліз пра во дзіц ца, ка лі 

браць Мінск, у скур на-ве не ра ла гіч ным 

дыс пан се ры, не ка то рых дзяр жаў ных 

па лі клі ні ках і шпі та лях на ка мер цый-

най асно ве і ў ка мер цый ных цэнт рах.

— Ка лі ві рус вы яў ле ны, як дзей-

ні чаць?

— Звяр нуц ца да гі не ко ла га, які 

аб сле дуе, пры зна чыць каль пас ка пію 

шый кі мат кі. Ка лі па та ло гій не вы яў-

ле на, праз год да сле да ван не вар та 

паў та рыць, бо, як я ка за ла ра ней, ёсць 

вя лі кія шан цы, што за год ар га нізм 

спра віц ца з ві ру сам са ма стой на.

ЯК ПА ЗБЕГ НУЦЬ 
ХАР ЧО ВА ГА АТРУЧ ВАН НЯ

І як мы са мі рас паў сюдж ва ем 
не бяс печ ныя бак тэ рыі па кух ні

Яла ві чы на, ма лоч ка, яй кі, ры ба і фрук ты — акра мя 

ха ла дзіль ні ка і абе дзен на га ста ла, іх аб' яд ноў вае сум-

ная ста тыс ты ка хар чо вых атруч ван няў.

Ня рэд ка пры чы най не да ма ган ня ста но вяц ца бруд ныя 

ру кі. Бо ад ны з са мых час тых «па са жы раў» да ло няў — гэ та 

ўзбу джаль ні кі ге па ты ту А, гер пе су, ды зен тэ рыі, гры пу. Важ-

на пра віль на мыць і са мі пра дук ты. На прык лад, ку ры цу. На 

яе мя се час та жы вуць ліс тэ рыі. Гэ тыя бак тэ рыі мо гуць вы-

клі каць гной ны ме нін гіт, эпі леп сію, паў плы ваць на раз віц цё 

пло да ў ця жар ных, пры вод зя чы да гід ра цэ фа ліі. Ліс тэ рыі 

вель мі жы ву чыя і ру хо мыя. Ка лі ін фі цы ра ва ную птуш ку па-

клас ці на па ру га дзін у ха ла дзіль нік, ліс тэ ры ямі бу дуць за-

ра жа ныя і ўсе ас тат нія пра дук ты.

У топ са мых не бяс печ ных з пунк ту гле джан ня ця жа ру і 

час та ты атруч ван няў ува хо дзяць ку ры ныя яй кі. Ад ной чы да 

іх да кра нуў шы ся, трэ ба ста ран на мыць ру кі, каб не пад ха-

піць саль ма не лу.

Пра дук ты з тэр мі нам за хоў ван ня, які скон чыў ся, не менш 

не бяс печ ныя. У кож най пры га та ва най стра вы ёсць свой 

тэр мін пры дат нас ці. Боршч за хоў ва ец ца не больш за сем 

дзён. Сма жа ныя кат ле ты — 36 га дзін. Боль шасць са ла таў 

з цяж кас цю пра тры ма юц ца су ткі. Ві не грэт, на прык лад, пра-

кіс не ужо праз 18 га дзін. Так са ма важ на пра вя раць тэр мі ны 

пры дат нас ці ка ля пры лаў ка пе рад па куп кай.
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ЧЫМ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
ВІ РУС ПА ПІ ЛО МЫ 

ЧА ЛА ВЕ КА
У ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка (ВПЧ) 

не каль кі со цень шта маў. Не ка то рыя 

з іх не на но сяць ні я кай шко ды 

ар га ніз му ча ла ве ка, а не ка то рыя 

мо гуць вы клі каць ан ка ла гіч ныя 

хва ро бы ў жан чын. Як ад яго 

за сце раг чы ся і вы явіць, у якіх 

вы пад ках ві рус зні кае сам, 

а ў якіх пры хо дзіц ца да па маг чы яму 

па кі нуць ар га нізм, ча му мэ та згод на 

пры шчэп лі ваць ад яго дзяў чы нак, 

рас ка за ла ўрач-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.


