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— Мi кi та Сяр ге е вiч, што 

гэ та за з'я ва, вя до мая мно-

гiм як «муш кi» пе рад ва-

чы ма?

— Гэ та дэ струк цыя шкло-

па доб на га це ла. Каб зра-

зу мець, ча му яна ўзнi кае, 

па трэб ны не вя лi кi эк скурс 

у ана то мiю. Шкло па доб нае 

це ла — гэ та ўтва рэн не ге ле-

па доб най струк ту ры, яно за-

паў няе воч ны яб лык знут ры, 

на да ючы яму фор му. Дру-

гая яго важная функ цыя — 

жы вiль ная. Шкло па доб нае 

це ла больш чым на 90 % 

скла да ец ца з ва ды, ас тат-

няе — ка ла ге на выя ва лок ны 

i гi а лу ро на вая кiс ла та. Ка ла-

ге на выя ва лок ны зна хо дзяц-

ца ад но ад ад на го на пэў най 

ад лег лас цi. Пры дэ струк цыi 

ад бы ва ец ца пра цэс, якi но-

сiць наз ву сi не рэ зiс. Гэ та 

вы дзя лен не вад ка сцi — у 

на шым вы пад ку ма ле ку-

ла мi гi а лу ро на вай кiс ла ты. 

У паў ся дзён ным жыц цi з гэ-

тым пра цэ сам су стра каў ся 

кож ны: ка лi мы па кi да ем у 

ха ла дзiль нi ку ёгурт на не-

каль кi дзён, то пас ля, ад-

крыў шы яго, мож на ўба чыць 

тон кi слой ва ды.

Пры вы дзя лен нi вад ка сцi 

ка ла ге на выя ва лок ны па чы-

на юць тра цiць свае па пя роч-

ныя су вя зi, ад лег ласць па мiж 

iмi так са ма па ру ша ец ца. Яны 

пе ра пля та юц ца, утва ра юць 

шчыль ны клу бок, якi i кi дае 

цень на сят чат ку. А мы яе па-

чы на ем вi зу а лi за ваць.

— На што скар дзяц ца па-

цы ен ты ў та кiх вы пад ках?

— Ва ўсiх гэ та пра яў ля-

ец ца па-роз на му: у ка гось цi 

га ры зан таль ныя цi вер ты-

каль ныя лi нii, у не ка га кроп-

ка цi кос ка, якая, ад па вед на, 

ру ха ец ца за на шым по гля-

дам упра ва-ўле ва. Звы чай-

на па цы ен ты ка жуць, што 

па гля дзе лi на свет лы фон i 

з'я вi ла ся ней кая кроп ка — 

зда ец ца, што гэ та ней кая 

нi тач ка, па ву цiн ка, якую хо-

чац ца пры браць з вей каў.

— Гэ тая па та ло гiя за-

ста ец ца на ўсё жыц цё?

— Так. Але ёсць два фак-

та ры, якiя да зва ля юць нам 

за ўва жаць тую «муш ку» ра-

дзей. Па-пер шае, ка ла ге на-

выя ва лок ны ася да юць на 

воч нае дно, i з гэ тай пры чы-

ны мы па чы на ем ба чыць iх 

не так час та. Па-дру гое, наш 

мозг мае ўлас цi васць iг на ра-

ваць ад люст ра ван нi, якiя яго 

раз драж ня юць. На ша зро-

ка вая ка ра ро бiць усё так, 

каб на не ка то рыя вы явы мы 

не звяр та лi ўва гi. Та му лю дзi, 

якiя доў гi час ма юць дэ струк-

цыю шкло па доб на га це ла, 

мо гуць за ўва жаць яе, толь кi 

ка лi пе ра ста юць кан цэнт ра-

вац ца на ней кiм за дан нi, рас-

слаб ля юц ца i згад ва юць пра 

сваю «муш ку».

Гэ та тлу ма чыц ца яшчэ i 

тым, што ва ўсiх у нас ёсць 

сля пая пля ма прос та па ся-

рэ дзi не по ля зро ку. У цэнт ры 

на шай сят чат кi зна хо дзiц ца 

зро ка вы нерв, та му там ня ма 

рэ цэп та раў. Наш мозг у гэ тай 

зо не сам да бу доў вае кар цiн ку. 

Мы не ба чым сля пой пля мы, 

але ка лi зра бiць да сле да ван-

не — ста тыч ную кам п'ю тар-

ную пе ры мет рыю, — у кож на-

га ча ла ве ка яна ёсць.

— Цi мож на па зба вiц ца 

ад «му шак» пе рад ва чы ма 

пры да па мо зе ле каў?

— Ме та ды ля чэн ня дэ-

струк цыi iс ну юць, але ўсе 

яны хi рур гiч ныя. I гэ та мiф, 

што ёсць кроп лi цi кап су лы 

(яны так i на зы ва юц ца — ад 

«му шак» у ва чах), якiя нi бы-

та мо гуць да па маг чы. Ка лi 

ра зу мець, у чым сут насць 

гэ та га пра цэ су, то ста но вiц-

ца вi да воч на, што з iм не маг-

чы ма спра вiц ца з да па мо гай 

кро пель: не зра зу ме ла, як 

кроп ля мо жа пра нiк нуць у 

шкло па доб нае це ла i як яна 

мо жа рас тва рыць ме на вi та 

тыя ка ла ге на выя ва лок ны, 

якiя спля лi ся. Та му ўсё гэ та 

не мае нi я кiх аб грун та ва ных 

пад стаў.

— Цi маг чы ма не як пра-

ду хi лiць гэ тую хва ро бу?

— Пра фi лак ты кi дэ струк-

цыi шкло па доб на га це ла 

так са ма не iс нуе.

— А хто звы чай на су ты-

ка ец ца з гэ тай з'я вай?

— Ча му ўзнi кае дэ струк-

цыя шкло па доб на га це ла, 

да гэ туль цал кам не вы свет-

ле на. Мож на вы лу чыць гру-

пу асоб, у якiх яна су стра ка-

ец ца най час цей. Гэ та лю дзi 

пас ля 50-55 га доў, так са ма 

тыя, хто па ку туе на мi я пiю, 

меў апе ра цыi на ва чах, у 

тым лi ку ка та рак таль ныя, 

пас ля траў маў во ка. Так са-

ма ў сва ёй прак ты цы за ў-

ва жаў, што не ка то рыя па-

чы на юць ба чыць «муш ку» 

пас ля гi пер та нiч на га кры зу. 

Дэ струк цыя шкло па доб на га 

це ла — як ка та рак та: ра на 

цi поз на ўзнiк не ва ўсiх, гэ та 

толь кi пы тан не ча су.

— А ў дзя цей яна су-

стра ка ец ца?

— Так, яна бы вае i ў дзя-

цей.

— Рас ка жы це пра хi рур-

гiч ныя ме та ды ля чэн ня.

— Пер шы з iх, да стат ко-

ва ра ды каль ны, — вi тэ рэк-

та мiя, або вы да лен не шкло-

па доб на га це ла. Але гэ та 

да стат ко ва траў ма тыч ная 

апе ра цыя, пас ля якой мо жа 

ўзнi каць шмат ус клад нен няў. 

Пас ля яе ў не каль кi ра зоў 

па вя лiч ва ец ца ры зы ка раз-

вiц ця глаў ко мы, ка та рак ты, 

ад сла ен ня сят чат кi. Та кую 

апе ра цыю вы кон ва юць 

толь кi па стро гiх па ка зан-

нях, i гэ та зу сiм не дэ струк-

цыя шкло па доб на га це ла, а 

най перш пра лi фе ра тыў ныя 

за хвор ван нi воч на га дна. 

I дру гi ме тад — гэ та ла зер ны 

вiт рэ а лi зiс, да стат ко ва па-

спя хо вая тэх на ло гiя. Ёсць 

пэў ныя па ка зан нi да та кой 

апе ра цыi — «муш ка» па вiн на 

быць да стат ко ва вя лi ка га па-

ме ру i зна хо дзiц ца на ад лег-

лас цi не больш чым за 2 мм 

ад сят чат кi, i не блi жэй чым 

за 2 мм ад хрус та лi ка. Ка лi 

яна бу дзе за над та блiз ка да 

хрус та лi ка цi сят чат кi, ёсць 

iма вер насць, што пад час 

апе ра цыi ла зер iх за кра не.

— «Муш ку» ба чыць 

толь кi па цы ент цi яна за-

ўваж ная i ўра чу?

— Ня ўзбро е ным во кам 

ура чу яна, як пра вi ла, не вi-

даць, яе мож на за ўва жыць 

толь кi на УГД. Праў да, бы-

ва юць «муш кi» да стат ко ва 

вя лi кiх па ме раў, i iх урач ба-

чыць пад час не пра мой аф-

таль мас ка пii воч на га дна. 

I вось ка лi «муш ка» ме на-

вi та та кая i раз мя шча ец-

ца ад па вед ным чы нам, яе 

мож на рас тва рыць ла зер-

ным вiт рэ а лi зi сам. Сут насць 

апе ра цыi ў тым, што згус-

так ка ла ге на вых ва лок наў 

рас шчап ля юць на драб ней-

шыя, i яны зноў ста но вяц ца 

не за ўваж ны мi. Ёсць да ныя 

да сле да ван няў, што у па цы-

ен таў пас ля ла зер на га вiт-

рэ а лi зi су са праў ды доб рыя 

вы нi кi, i па коль кi апе ра цыя 

ма ла iн ва зiў ная, ус клад нен-

няў амаль ня ма. Мяр кую, у 

бу ду чы нi гэ ты ме тад бу дзе 

ўдас ка наль вац ца i ста не 

больш рас паў сю джа ным.

— У на шай кра i не ён 

сён ня да ступ ны?

— У бюд жэт ных уста но-

вах па куль та кiх апе ра цый 

не ро бяць, яны да ступ ныя 

ў пры ват най клi нi цы «Ап-

ты мед».

— Зда ец ца, што дэ струк-

цыя шкло па доб на га це ла — 

да во лi бяс печ ная з'я ва, 

з якой мож на жыць, не 

звяр та ю чы на яе ўва гi...

— Ка лi пры чы на «му шак» 

у дэ струк цыi шкло па доб на-

га це ла, то са праў ды гэ та не 

так страш на. Але пры чы най 

iх уз нiк нен ня, акра мя сi не рэ-

зi су, мо жа быць ад слой ван не 

шкло па доб на га це ла, якое 

ад бы ва ец ца з уз рос там.

Шкло па доб нае це ла 

шчыль на пры ля гае да сят-

чат кi сва ёй за дняй гi я ло iд-

най мемб ра най. I ка лi яно 

ад слой ва ец ца ад сят чат кi, 

у пры ват нас цi, у тых пунк-

тах, дзе шчыль ная су вязь, 

ад бы ва ец ца авуль сiя (ад-

рыў ней кай част кi ад цэ лай 

струк ту ры. — «Зв.») са су даў 

або раз рыў сят чат кi. Час та 

дэ струк цыя шкло па доб на га 

це ла свед чыць пра тое, што 

па чаў ся пра цэс ад слой ван ня 

шкло па доб на га це ла, бо гэ та 

ўза е ма звя за ныя рэ чы. Та му 

ка лi ў вас з'я вi лi ся «муш кi», 

вар та не ад клад на звяр нуц-
ца да ўра ча, якi па вi нен зра-
бiць агляд з фун дус-лiн зай i 
вы клю чыць утва рэн не раз-
ры ваў, авуль сiю са су да.

На ват ка лi ня ма гэ тых 
пры чын, пра цяг вай це са чыць 
за сва iм ста нам. Ка лi з'я вi-

лi ся но выя «муш кi», па ча лi 

не па ко iць ус пыш кi свят ла цi 

ма лан кi, рап там уз нiк ла па-

мут нен не пе рад ва ча мi, вар-

та зноў звяр нуц ца да док та-

ра. Гэ та мо жа свед чыць пра 

тое, што ад бы лi ся раз рыў 

сят чат кi, авуль сiя са су да або 

ге маф тальм (кро ва злiц цё ў 

шкло па доб нае це ла). Ге ма-

ф тальм бы вае част ко вы — 

ка лi з'я вi ла ся не вя лi кая коль-

касць но вых му шак, але яны 

з ча сам рас смокт ва юц ца. 

А зда ра ец ца суб та таль ны ге-

маф тальм, ка лi во ка цал кам 

за лi та кры вёй знут ры i вы iм-

гнен на тра цi це зрок. Як пра-

вi ла, за тры ме ся цы кроў так-

са ма рас смокт ва ец ца, i зрок 

ад наў ля ец ца. Тым не менш 

з'яў лен не «му шак» — сур' ёз-

ны сiг нал для та го, каб звяр-

нуц ца да аф таль мо ла га, якi 

па вi нен рэ ка мен да ваць вам 

агляд з фун дус-лiн зай для 

аб сле да ван ня пе ры фе рыi 

воч на га дна. У не ка то рых 

па лi клi нi ках, у пры ват нас цi 

ў на шай, фун дус-лiн за ёсць, 

i гэ тае да сле да ван не ро бiц-

ца на мес цы — па цы ен ту 

на ват не трэ ба звяр тац ца ў 

баль нi цу.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

Ча му пе рад ва ча мi 
мiль га юць «муш кi»?

На ся ко мыя трап ля юць на кух ню роз ны мi шля ха мi. 

Пра нi ка юць з ву лi цы праз вок ны i шчы лi ны, пе ра-

паў за юць ад су се дзяў, асаб лi ва ка лi тыя iх тру цяць. 

А яшчэ на ся ко мых мо жа быць поў на ў пра дук тах, 

якiя мы пры но сiм з ма га зi наў, бо жуч кi на пры лаў-

ках — звы чай ная рэч. Пры чым хар чо выя на ся ко мыя 

моц на ад роз нi ва юц ца ад сва iх ляс ных су ро дзi чаў, 

хоць знеш не яны i па доб ныя. Ад пра дук таў, у якiх 

кор па лi ся ня зва ныя «гос цi», мож на пад ха пiць iн-

фек цыю i атры маць атруч ван не iх экс крэ мен та мi, 

бо кож ны па ра зiт вы дзя ляе адхо даў у дзя сят кi ра-

зоў больш за ўлас ную ва гу.

Ка лi на кух нi за вя лi ся му раш кi, то са ма стой на iх вы-

вес цi на ўрад цi ўдас ца: у ад роз нен не ад ляс ных бра тоў, 

яны за ся ля юць пра сцен кi, шчы лi ны ў пад ло зе i пад мур ку, 

пра сто ру за шпа ле ра мi, на ват склад кi ў адзен нi, ва зы i 

апа ра ту ру — усё, дзе цёп ла, цём на i не да лё ка ад ежы. 

Тут па трэб ная пра фе сiй ная дэз ын фек цыя.

Важ на пад трым лi ваць па ра дак на кух нi, пры ву чыў шы ся 

гер ме тыч на ўпа коў ваць рэшт кi ежы ў кан тэй не ры. На прык-

лад, кру пы трэ ба пе ра сы паць з за вод скай плас ты ка вай 

упа коў кi ў бля ша ныя, шкля ныя цi тоў стыя плас ты ка выя 

слоікi. За вод скi по лi эты лен на ся ко мыя лёг ка пра гры за юць. 

Пры чым, па куль яны не вы лу пяц ца, нель га зра зу мець, 

чыс тыя кру пы цi не. Але з да па мо гай прос та га лай фха ку 

мож на знi шчыць дроб ных шкод нi каў, не рас кры ва ючы 

ўпа коў ку. Для гэ та га кру пы ад ра зу ж пас ля ма га зi на кла-

дуць на па ру дзён у ма ра зiл ку. Та ды ўсе лi чын кi гi нуць без 

уся кай хi мii. А вось ка лi яны ўжо вы лу пi лi ся i рас паў злi ся 

па ўсёй кух нi, то за се ле ныя iмi пра дук ты да вя дзец ца вы кi-

нуць, усю кух ню па мыць з мы лам i со дай, пра цер цi ша фы 

во ца там i пе ра стаць на бы ваць му ку i кру пы ў за пас.

Моль, лi чын кi якой хар чу юц ца кру па мi, арэ ха мi i муч-

ным, — шэ рая, а тая, што есць тка нi ны, — бе лая, так зва ная 

адзеж ная. I за той, i за дру гой га няц ца з тап кам бес сэн соў-

на. Бо да рос лая моль, якая ля тае, уво гу ле нi чо га не есць, 

у яе на ват ро та ня ма, а лi чы нак яна ўжо, хут чэй за ўсё, 

ад кла ла. Ха ва ец ца моль у ша фе цi за ка на пай i рыс кае ў 

по шу ках ке ра цi ну — рэ чы ва, з яко га скла да ец ца ску ра ўсiх 

мле ка кор мя чых, ног цi, а асаб лi ва ва ла сы i поўсць.

Спе цы я лiс ты лi чаць бес сэн соў ны мi ла ван ду, хвою, 

апель сi на вую кор ку, iн шыя на род ныя срод кi ба раць бы з 

гэ ты мi шкод нi ка мi, бо моль да iх хут ка адап ту ец ца. Ка лi 

па ве сiць у ша фу мя шо чак з ла ван дай, а моль ужо бы ла 

ў iм да гэ туль, то на ро джа на му ў ла ван да вай ат мас фе-

ры па ка лен ню гэ ты моц ны пах бу дзе анi ў знак. Адзi нае, 

што мо жа па дзей нi чаць, — гэ та каў каз скi ра мо нак, у якiм 

утрым лi ва ец ца пры род ны яд пi рэт рын. Але лепш за ўсё 

пе ра бi раць рэ чы ў ша фе хоць раз на ме сяц. Моль раз вi ва е-

ц ца ка ля 40 дзён — ад ма тыль ка да ма тыль ка. Ёй трэ ба, 

каб яе не ча па лi. А ка лi вы ўвесь час пе ра ва роч ва е це рэ-

чы, вы цяг ва е це на ву лi цу, на сон ца, ву се нi за гi нуць.

Пра гра ваць цi пра ма рож ваць вар та яшчэ i мат рац, i 

па душ кi з коў драй — i не ад мо лi, а ад пы ла вых кля шчоў. 

Iх па мер — уся го тры дзя ся тыя мi лi мет ра, i да сле да ван нi 

па каз ва юць, што ў ад ным гра ме пы лу кор па ец ца пяць сот 

та кiх мiк ра па ра зi таў. А ў лож ку iх мо жа быць два мiль ё-

ны. Хар чу юц ца яны лус ка вiн ка мi на шай ску ры. Ча ла век 

скiд вае паў та ра гра ма мёрт вых кле так у дзень, i гэ тай 

коль кас цю мож на на кар мiць цэ лы мiль ён кля шчоў. Та му 

iх шмат у па сцель най бя лiз не, асаб лi ва ў па душ ках, коў-

драх i пя ры нах з на ту раль ным пу хам, якi доб ра ўтрым лi вае 

вiль гаць. Для кля шчоў та кiя ўмо вы — рас ко ша. Да рэ чы, 

ме на вi та ў па душ ках ад су мнеў на га вы твор цы гэ тыя па-

ра зi ты час та i трап ля юць у дом.

Як i ў вы пад ку з жуч ка мi, для ча ла ве ка не бяс печ ныя 

не са мi кля шчы, а iх ад хо ды — гу а нiн, якi яны вы дзя ля-

юць двац цаць ра зоў на дзень. Гэ та адзiн з са мых моц ных 

алер ге наў, якi мо жа стаць пры чы най бран хi яль най астмы, 

ры нi ту, скур ных за хвор ван няў. Каб ад гэ та га за сце раг-

чы ся, мiк ра бi ё ла гi ра яць не на бы ваць па душ кi i коў дры з 

на ту раль ным пу хам. Зi мой мат рац мож на цал кам пра ма-

рож ваць на бал ко не не каль кi га дзiн, а ле там — пра гра-

ваць пад па ля чым сон цам. А за ад но — ды ва ны i iн шыя 

пух на тыя пы ла- i кле шчаз бор нi кi.

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

НЯ ЗВА НЫЯ 
ГОС ЦI

Як абяс шко дзiць ежу, 
рэ чы i па сцель ад жу коў, мо лi, 
кля шчоў i iн шых па ра зi таў

Мно гiя з нас за ўва жа лi дзiў ны рух ва ўлас ных ва-

чах — пла ва ю чыя па мут нен нi роз най шчыль нас цi, 

якiя нi бы та ўця ка юць ад на ша га по зiр ку. Аб пры ро дзе  

гэ тай з'я вы мы па га ва ры лi з ура чом-аф таль мо ла гам 

3-й цэнт раль най ра ён най клi нiч най па лi клi нi кi Мiн ска 

Мi кi там ГУ КАМ.

Тлу ма чыць 
урач-
аф таль мо лаг


