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«Арыт мія» азна чае па та ло гію, 

пры якой рытм сэр ца ад роз ні-

ва ец ца ад нар маль на га, сі ну-

со ва га. У вы ні ку іс тот на па ру-

ша ец ца ска ра чаль ная ак тыў-

насць на ша га ма то ра, што, у 

сваю чар гу, мо жа пры вес ці да 

не бяс печ ных ус клад нен няў. 

Ча му сэр ца, якое да па ры да 

ча су ад бі ва ла дак лад ны рытм, 

па чы нае рап там з яго збі вац-

ца, мы рас пы та лі ў за гад чы ка 

ад дзя лен ня Фрун зен ска га ра-

ён на га кар дыя ла гіч на га цэнт-

ра г. Мін ска (што на ба зе 31-й 

га рад ской па лі клі ні кі) Ары ны 

БА СА ВАЙ.

— Ары на Аляк санд раў на, якія 

асноў ныя пры чы ны арыт міі? 

У якім уз рос це мож на су тык нуц-

ца з та кі мі праб ле ма мі?

— Арыт мія мо жа ўзнік нуць у лю-

бым уз рос це, на ват у ма ла дым — 

наш цэнтр на зі рае па цы ен таў з 

18 га доў, праў да, асноў ная до ля 

пры па дае на па жы лое на сель-

ніцтва. Яе пры чы ны раз на стай ныя. 

У лю дзей ма ла до га ўзрос ту вель мі 

час та пад ста вы ідэа па тыч ная, гэ та 

зна чыць іх не ўда ец ца ўста на віць, 

ня гле дзя чы на тое, што аб сле ду ем 

гар ма наль ны фон, сар дэч на-са су-

дзіс тую і эн да крын ную сіс тэ мы, 

бруш ную по ласць і ін шае. У лю дзей 

ста ла га ве ку час цей за ўсё арыт мія 

з'яў ля ец ца ўсклад нен нем ішэ міч-

най хва ро бы сэр ца і ар тэ рыя льнай 

гі пер тэн зіі. Яны зай ма юць пер шыя 

мес цы ў эты я ло гіі арыт мій у ся рэд-

нім і па жы лым уз рос це.

— Якія бы ва юць арыт міі?

— Гэ та аб агуль няль ная наз ва, 

якая ўклю чае шмат роз ных па ру-

шэн няў рыт му сэр ца. Арыт мія — 

гэ та па та ла гіч ны стан, які вя дзе да 

па ру шэн ня час та ты, рыт міч нас ці і 

пас ля доў нас ці ўзбу джэн ня і ска ра-

чэн ня сэр ца. Ча сам рытм бы вае 

за ма ру джа ны — так зва ная бра-

ды а рыт мія, ка лі мы вы яў ля ем на 

кар дыя гра ме рэд кае сэр ца біц це. 

Та хі а рыт мія — гэ та, на ад ва рот, 

па та ла гіч на хут кі сар дэч ны рытм 

(звы чай на ад 100 да 600 уда раў 

у хві лі ну), пры чы на яко га або ў 

верх ніх ка ме рах сэр ца (фіб ры-

ля цыя пе рад сэр дзя), або ў ніж ніх 

(фіб ры ля цыя жа лу дач каў). Да рэ-

чы, най час цей у на шых па цы ен таў 

су стра ка ец ца менавіта фіб ры ля-

цыя пе рад сер дзя, або мі галь ная 

арыт мія, як яе яшчэ на зы ва юць. 

Як пра ві ла, гэ та вы нік і ўсклад нен-

не ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі. Ка лі 

сэр ца б'ец ца асін хрон на, за мі рае, 

у па цы ен та ёсць ад чу ван не яго 

спы нен ня, ад па чын ку, а по тым на-

сту пае або ўзмоц не ны вы кід, або 

ў сва ім тэм пе яно па чы нае біц ца 

зноў, гэ та пра яў ляе ся бе эк стра сіс-

та лія. Яна мо жа быць жа лу дач ка-

вай, ка лі па за чар го вы ім пульс ідзе 

з жа лу дач каў, або су пра вент ры ку-

ляр ная, ка лі ён у пе рад сер дзі.

— Які від арыт міі са мы не бяс-

печ ны?

— Арыт мія не ад но сіц ца да 

ста наў, якія па гра жа юць жыц цю. 

Боль шая іх част ка пра ця кае даб-

ра якас на, але, без умоў на, іх вар та 

ля чыць. На прык лад, ка лі эк стра-

сіс тал шмат і не па ко яць яны пра-

цяг лы пе ры яд, гэ та са дзей ні чае 

больш хут ка му раз віц цю сар дэч-

най не да стат ко вас ці: па ру ша ец-

ца кро ва зва рот га лаў но га моз га, 

унут ра ных ор га наў, і са мо сэр ца на 

фо не час тай арыт міі стам ля ец ца. 

Та му нель га па кі даць арыт мію без 

ува гі. Але док тар пад час аб сле да-

ван няў вы ра шае, зла я кас на ці даб-

ра якас на яна пра ця кае. Ан ты арыт-

міч ная тэ ра пія пра во дзіц ца толь кі 

па пры зна чэн ні ўра ча — тэ ра пеў та, 

кар ды ё ла га ці арыт мо ла га.

— Ці ёсць па ру шэн ні рыт му 

сэр ца, якія па тра бу юць не ад-

клад на га рэ ага ван ня?

— Яны мо гуць раз ві вац ца на 

фо не вост рых ста наў — атруч-

ван няў (так січ ных, ал ка голь ных, 

ле ка вых), пе ра аха ла джэн няў, па-

вы ша най тэм пе ра ту ры, траў маў, 

праз мер ных фі зіч ных на гру зак, 

вост рай ін фек цыі (цяж ка га гры пу 

ці пнеў ма ніі, на прык лад), а так са-

ма пад час аб васт рэн ня яз ва вай 

хва ро бы страў ні ка, панк рэ а ты ту, 

пад час пра вя дзен ня апе ра цыі, на 

фо не вост ра га ці пад вост ра га пе-

ры я ду ін фарк ту мі я кар да, пас ля 

кар ды ё хі рур гіч на га ля чэн ня.

— Што ў та кім вы пад ку трэ ба 

ра біць? Вы клі каць хут кую да па-

мо гу?

— Ка лі вы ад чу ва е це, што 

ўзнік ла та кая арыт мія, па трэб на 

не ад клад ная хут кая ме ды цын ская 

да па мо га. Час та арыт міі, якія па-

гра жа юць жыц цю, су пра ва джа юц-

ца стра тай пры том нас ці, бо ў гэ ты 

пе ры яд га лаў но му моз гу не ха пае 

кіс ла ро ду. Та му вы клі ка юць хут кую 

да па мо гу тыя, хто зна хо дзіц ца по-

бач, ча сам на ват па тра бу ец ца сар-

дэч на-лё гач ная рэ ані ма цыя.

— Ці мо жа арыт мія пра ця каць 

бес сімп том на?

— Гэ та за ле жыць ад адап тыў-

най здоль нас ці на шай сар дэч на-

са су дзіс тай сіс тэ мы. Не ка то рыя 

па цы ен ты не ад чу ва юць і па ру дзя-

сят каў ты сяч эк стра сіс тал у суткі. 

А ў не ка то рых іх уся го 30, што 

з'яў ля ец ца ва ры ян там нор мы, але 

па цы ент скар дзіц ца на «ка мяк» у 

гор ле, га ла ва кру жэн не, пе рад не-

пры том нас ны стан, яго не па ко іць 

дрэн ны сон, нач ныя ці дзён ныя эк-

стра сіс та лы.

— Ці праў да, што пас ля ля чэн-

ня эк стра сіс та ліі па цы ент пе ры я-

дыч на ўсё роў на мо жа ад чу ваць 

асоб ныя эк стра сіс та лы?

— Та кое зда ра ец ца на фо не 

атруч ван няў, дыс бак тэ ры ё зу, дыя-

рэй, у тым лі ку вы клі ка ных ін фек-

цы я мі і ві ру са мі, вы со кай тэм пе ра-

ту ры, стрэ саў і не да стат ко ва га сну. 

Фі зі я ля чэн не, асаб лі ва элект ра фі-

зі яп ра цэ ду ры мо гуць пра ва ка ваць 

уз нік нен не па ру шэн няў рыт му сэр-

ца. Ня рэд ка па цы ен ты звяр та юц ца 

пас ля фі зі я ля чэн ня, на фо не яко га 

ўзні кае або гі пер та ніч ны крыз, або 

па чы на юц ца пе ра боі ў ра бо це сэр-

ца. Час та на фо не пры ёму ан ты біё-

ты каў, ды у рэ ты каў, не сты ро ід ных 

су праць за па лен чых абяз боль валь-

ных прэ па ра таў мо гуць уз ні каць 

кры зы і арыт міі.

— Як сён ня ле чыц ца арыт-

мія? Ці ёсць спо са бы яе пра фі-

лак ты кі?

— Ма ла дым лю дзям ура чы імк-

нуц ца па мі ні му ме пры зна чаць ан-

ты арыт міч ныя прэ па ра ты. Заў сё-

ды спа чат ку вар та па спра ба ваць 

ска рэк та ваць фак та ры ры зы кі: 

лік ві да ваць ці змен шыць шкод ныя 

звыч кі (ку рэн не, ал ка голь) і стрэ са-

выя сі ту а цыі. Зра зу ме ла, што ўсе 

мы ін тэн сіў на пра цу ем у вя лі кім 

аб' ёме ін фар ма цыі, і стрэ са вых сі-

ту а цый скла да на па збег нуць, але 

трэ ба імк нуц ца да гэ та га. Так са ма 

вар та па ста рац ца нар ма лі за ваць 

сон, які ў ся рэд нім па ві нен доў жыц-

ца сем-восем га дзін, і хар ча ван-

не. Яно му сіць быць зба лан са ва-

ным, з вя лі кай коль кас цю га род-

ні ны і фрук таў (ка ля 400 гра маў у 

су ткі), пра дук таў, якія ўтрым лі ва-

юць каль цый і маг ній. Трэ ба па-

збя гаць вост рай і тлус тай ежы, 

якая так са ма пра ва куе арыт мію, 

на по яў, якія ўтрым лі ва юць ка-

фе ін, ал ка го лю і га зі ро вак. Аба-

вяз ко выя ля чэб ная фіз куль ту ра і 

фі зіч ная на груз ка — лепш за ўсё 

аэ роб ная. Гэ та хада ў ін тэн сіў ным 

тэм пе: 100—110 мет раў у хві лі ну, 

ста ноў ча ўплы ва юць пла ван не, ве-

ла сі пед. Та кія ві ды кар дыя на гру зак 

вар та вы кон ваць як з мэ тай пра фі-

лак ты кі, так і для ля чэн ня арыт мій 

і не ка то рых ін шых сар дэч на-са су-

дзіс тых хва роб.

Ка лі на фо не скар гаў па цы ен-

та на арыт мію мы вы яў ля ем пры к-

ме ты сар дэч най не да стат ко вас ці, 

якая толь кі па чы на ец ца ці ўжо раз-

ві ла ся, пры зна ча ем ме ды ка мен-

тоз ную тэ ра пію. Ан ты арыт міч ных 

прэ па ра таў ня шмат, вар' і ра ваць 

імі ня прос та, бо кож ны мае свае 

па боч ныя дзе ян ні. Та му тут вель мі 

ін ды ві ду аль ны па ды ход.

Іс ну юць эфек тыў ныя ме та ды хі-

рур гіч на га ля чэн ня не ка то рых ві даў 

арыт мій. Гэ та ра дыё час тот нае аб-

ла цыа, ка лі ачаг арыт міі бла ку ец ца 

і па цы ен та яна больш не тур буе. 

Час та та кое ля чэн не дае ста ноў чы 

эфект, і хво рыя, якія пры ма лі ка ля 

дзя сят ка най мен няў таб ле так, пе ра-

хо дзяць на мі ні маль ную да зі роў ку 

пад трым лі ва ю чых прэ па ра таў.

Так са ма важ на па ра лель на ля-

чыць спа да рож ныя хва ро бы. Аба-

вяз ко вая ка рэк цыя ар тэ рыя льна га 

ціс ку, тут не аб ход на да ся гаць мэ-

та вых зна чэн няў, у нор ме па ві нен 

быць і лі під ны спектр. Гэ та да сяг-

нен не мэ та вых па каз чы каў агуль-

на га ха лес тэ ры ну і лі пап ра тэ і наў 

ніз кай шчыль нас ці — так зва на га 

«дрэн на га» ха лес тэ ры ну. У па цы-

ен таў з вы со кай і вель мі вы со кай 

сар дэч на-са су дзіс тай ры зы кай ён 

аба вяз ко ва па ві нен быць у нор ме. 

І ма са це ла не па він на быць за ліш-

няй, яе вар та зні жаць да нор мы.

— Як тра піць у ваш кар ды ё-

цэнтр?

— Пер ша па чат ко ва са скар га мі 

вар та звяр нуц ца да ўчаст ко ва га 

тэ ра пеў та, бо мы пра цу ем па на кі-

ра ван ні ўчаст ко вай служ бы. Па цы-

ен ты з цяж кі мі па ру шэн ня мі рыт му 

зна хо дзяц ца ў нас на дыс пан сер-

ным улі ку. Урач-кар ды ё лаг сам вы-

зна чае, з якой пе ры я дыч нас цю яго 

на зі раць і аб сле да ваць.

— У ар се на ле мно гіх жан-

чын ма юц ца жы віль ныя, рэ-

ге не ра цый ныя, ад наў лен чыя 

то ні кі і крэ мы, мас кі і мас кі-

ра валь ныя пуд ры. Але срод кі 

дэ ка ра тыў най кас ме ты кі не 

сха ва юць ня ста чу ві та мі наў. 

Та му ў ра цы ё не хар ча ван ня 

яны па він ны пры сут ні чаць у 

да стат ко вай коль кас ці, — на-

гад вае Жан на АЛЯК САНД-

РА ВА, ва ле о лаг Мінск ага 

аб лас но га цэнт ра гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя.

Ка лі ску ра ста ла шур па-

тай, зна чыць вам не ха пае 

ні ка ці на вай кіс ла ты (ві та-

мі ну РР). Да дай це ў свой 

ра цы ён хлеб з му кі гру ба га 

па мо лу, стра вы з круп і фа-

со лі. Акра мя та го, ні ка ці на-

вая кіс ла та ўтрым лі ва ец ца 

ў драж джах, яе мож на пры-

маць у таб лет ках. Так са ма 

гэ ты ві та мін ёсць у соі, га ро-

ху, ня тлус тай ры бе, мя се.

Ві та мін А (рэ ты нол) і 

пра ві та мін А (ка ра цін) не-

аб ход ны для рос ту і раз віц ця 

ўся го ар га ніз ма, а асаб лі ва 

для ску ры і слі зіс тых. Пра іх 

ня ста чу свед чыць су хая ску-

ра, якая лу шчыц ца. Ча сам 

на ёй з'яў ля юц ца цём ныя 

пля мы, гнай ніч ко вая сып, 

вуг ры. Еш це яла віч ную, ця-

ля чую, ку ры ную пе чань, 

сме тан ко вае мас ла, морк-

ву, па мі до ры, ку ра гу. Шмат 

ві та мі ну А ў сы рым яеч ным 

жаў тку.

Пра ві та мін А пад уплы-

вам фер мен таў пе ра тва-

ра ец ца ў ар га ніз ме ў ві та-

мін А. Ка ра цін зна хо дзіц ца ў 

зя лё най част цы ўсіх рас лін, 

у га род ні не, яга дах і пла дах 

яр ка жоў та га ці чыр во на га 

ко ле ру: гар бу зах, ра дыс цы, 

па мі до рах, морк ве, аб ры-

ко сах, аб ля пі се, шып шы не, 

гры бах лі січ ках. Ка ра цін за-

свой ва ец ца горш, чым ві та-

мін А. Яго вар та пры маць са 

смя та най ці але ем, інакш ён 

не за сво іц ца.

Ві та мін Е не аб ход ны для 

пруг кас ці ску ры, ён спы няе 

ста рэн не, з'яў лен не мар-

шчын, не здар ма яго на зы ва-

юць «ві та мі нам ма ла до сці». 

Гэ та бія ла гіч на ак тыў нае 

рэ чы ва. У вя лі кай коль кас-

ці ён утрым лі ва ец ца ў не-

ра фі на ва ным алеі, ба бо вых 

рас лі нах, морк ве, зя лё най 

га род ні не. На ват тым, хто 

пры трым лі ва ец ца ды е ты, 

трэ ба ўжы ваць хоць бы чай-

ную лыж ку лю бо га алею.

Ві та мін Д утрым лі ва ец-

ца ў пе ча ні трас ко вых рыб, 

сме тан ко вым мас ле, яеч ным 

жаў тку. Ён са дзей ні чае нар-

маль на му раз віц цю кас цей 

і зу боў. Пры яго не да хо пе 

па ру ша ец ца за сва яль насць 

каль цыю. У ар га ніз ме ён 

утва ра ец ца пад уплы вам 

уль тра фі я ле та вых пром няў 

на ску ру. Ры бін тлушч — 

кан цэнт рат ві та мі наў А і Д.

Акра мя ві та мі наў на ша му 

ар га ніз му не па шко дзяць і 

мік ра эле мен ты. На прык лад, 

не да хоп цын ку вя дзе да хут-

ка га ста рэн ня ску ры. Без 

яго клет кі эпі тэ лію ра дзей 

аб наў ля юц ца. Цын ку шмат 

у грэц кіх арэ хах, ку ры ным і 

ін ды чым мя се, аў сян цы, ба-

бо вых.

Вяс на — цяж кі пе ры яд 

для су хой ску ры. Не да хоп 

ві та мі наў і тлус тых кіс лот 

зня сіль вае яе рэ сур сы. І ка лі 

звяр тац ца да кас ме ты кі, то 

вар та пры мя няць тыя срод кі, 

якія ўтрым лі ва юць та ні зу ю-

чыя кам па не нты.

Са ка вік — са мы час для 

пры ёму та ні зу ю чых і ўвіль-

гат няль ных ван наў. У цёп лую 

ва ду вар та да даць не каль кі 

кро пель со ку грэй пфру та ці 

апель сі на. Для са праўд ных 

кас ме тыч ных гур ма нак — 

рэ цэпт ван ны Кле а пат ры: 

1-1,5 літ ра тлус та га ма ла ка 

на ван ну, да яко га мож на 

да даць 2—3 ста ло выя лыж кі 

мё ду. Пас ля та кой ван ны трэ-

ба спа лас нуць ску ру ха лад-

на ва тай ва дой, і яна ста не 

ак са мі ціс тай і глад кай.

Тлус тай ску ры вяс ной 

па гра жае не бяс пе ка за па-

лен няў з-за ліш каў тлу шчу. 

З па вы шэн нем тэм пе ра ту ры 

па вя ліч ва ец ца ак тыў насць 

тлу шча вых за лоз, уз мац ня-

ец ца тлус ты бляск, з'яў ля юц-

ца пры шчы кі. Вяс ной трэ ба 

ўдзя ліць ува гу ачы шчаль ным 

срод кам, а так са ма тым, якія 

рэ гу лю юць ра бо ту тлу шча-

вых за лоз.

Не за бы вай це, што сак-

рэт доў гай ма ла до сці і пры-

га жос ці тва ру — ста ран ны 

до гляд, уме ра нае ды раз на-

стай нае хар ча ван не і зда ро-

вы лад жыц ця.

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ ВЯС НОЙ
Як да гля даць ску ру тва ру, якая ста мі ла ся ад зі мы

НЕ Ў ТАКТ
Якія па ру шэн ні рыт му сэр ца не бяс печ ныя?
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Зі ма і вяс на аказ ва юц ца су ро вым вы пра ба ван нем 

для ску ры тва ру — абяз вод жа ная, зму ча ная 

ха ла да мі, яна вы клі кае хі ба што спа чу ван не. 

Па трэс ка ныя вус ны, но выя мар шчын кі, цьмя ны 

твар — усё гэ та не мо жа не за сму чаць. Ві на ва тыя 

мі ну са выя тэм пе ра ту ры з рэз кі мі пе ра па да мі, 

ка рот кі свет ла вы дзень і ніз кае па хмур нае не ба 

ў на шых шы ро тах. Да та го ж у гэ ты час кож ны 

ар га нізм ад чу вае се зон ны не да хоп ві та мі наў, які 

най перш ад бі ва ец ца на знеш нас ці — ску ра тва ру 

і рук вы гля дае шур па тай, стом ле най, на ёй усё 

дак лад ней пра сту па юць пры кме ты ста рэн ня.


