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Зруч ныя раз но ша ныя туф-
лі, якія ра ней ні ко лі вас не 
пад во дзі лі, ста лі на муль-
ваць ма за лі. Но гі зда юц ца 
ват ны мі, «гу дзяць» і вы гля-
да юць больш аб' ём ны мі. З 
та кі мі праб ле ма мі ў лет нюю 
спя ко ту су ты ка ец ца амаль 
кож ная жан чы на. Сі ту а цыя 
па гар ша ец ца пад час кры-
тыч ных дзён і ця жар нас ці. 
Зрэш ты, муж чы нам так са ма 
зна ё мыя па доб ныя сімп то-
мы. Праў да, па ста тыс ты цы, 
моц ная па ло ва ча ла вец тва 
ра дзей з імі су стра ка ец ца: 
муж чы ны не му ча юць ся-
бе цес ным абут кам на шпіль цы і 
менш схіль ныя да гар ма наль ных 
ва ган няў.

Ацё кі ног час та су пра ва джа юць роз-
ныя за хвор ван ні. Ча сам яны ста но вяц ца 
пер шым тры вож ным зва ноч кам, сіг на лі-
зу юць пра не па рад кі ў ар га ніз ме. Ад нак 
у лет нія ме ся цы ацё кі ног мо гуць уз ні-
каць і ў прак тыч на зда ро вых лю дзей.

Спя ко та і ацё кі: 
якая су вязь?

На лет нім сон ца пё ку мы па це ем, п'ём 
і зноў па це ем. Ка лі слу пок тэр мо мет-
ра пе ра вы шае ад зна ку 30 гра ду саў, 
то коль касць по ту мо жа па вя ліч вац ца 
да 1,5 л за га дзі ну. А ка лі ча ла век пры 
гэ тым ак тыў на пра цуе, то з яго на огул 
льец ца, як з вяд ра. Уяў ля е це, які ма гут-
ны ме ха нізм па трэ бен, каб пе ра пам поў-
ваць та кія аб' ёмы вад ка сці і пра віль на 
раз мяр коў ваць яе па ар га ніз ме?

Асноў ная на груз ка кла дзец ца на сэр-
ца і ныр кі, і не заў сё ды гэ тыя ор га ны 
спраў ля юц ца з за да чай на ўсе 100%. 
Ча сам яны кры ху не да пра цоў ва юць, 
што пры во дзіць да ацё каў. Ацё кі — гэ-
та збі ран не вад ка сці ў мяк кіх ткан ках. І 
са мая час тая лет няя пры чы на іх з'яў лен-
ня — гэ та праз мер ная на груз ка на ныр кі 
і сэр ца аха ла джаль ны мі на по ямі. Аб' ём 
кры ві па вя ліч ва ец ца, сэр цу трэ ба больш 
ча су і сіл, каб пе ра пам па ваць яе па са-
су дах. Ныр кі не па спя ва юць свое ча со ва 
вы да ліць ліш нюю ва ду з ар га ніз ма. У 
вы ні ку вад касць за стой ва ец ца, і част ка 
яе пе ра хо дзіць у ткан кі праз сцен кі лім-
фа тыч ных і кры вя нос ных са су даў.

Ці заў сё ды лет нія ацё кі — 
пры кме та хва ро бы?

Перш за ўсё трэ ба вы зна чыц ца, ці 
ёсць пры чы на для тры во гі. На ват у прак-
тыч на зда ро ва га ча ла ве ка мо гуць з'яў-
ляц ца ацё кі. Ка лі ацёч насць ног ледзь 
пры кмет ная, уз ні кае рэд ка, да ра ні цы 
цал кам пра хо дзіць і не су пра ва джа ец ца 
ін шы мі не пры ем нас ця мі, хва ля вац ца не 
вар та. З та кі мі ацё ка мі мож на па спра ба-
ваць спра віц ца са ма стой на.

Дру гой пры чы най ацёч нас ці ног з'яў-
ля ец ца ва ры коз нае рас шы рэн не вен. 
Пад дзе ян нем сон ца, спя ко ты і па вя лі ча-
на га аб' ёму вад ка сці сцен кі вен рас цяг-
ва юц ца, па тан ча юц ца, па чы на юць пра-
пус каць ва ду ў між кле тач ную пра сто ру 
на ва коль ных тка нак. У пер шую чар гу 
вя ноз ная не да стат ко васць пра яў ляе ся-
бе на на гах. Ка лі лет ні мі ве ча ра мі но гі 
«гу дзяць», ста но вяц ца «цяж кі мі» або 
«ват ны мі», трэ ба аба вяз ко ва знай сці 
час для ві зі ту да са су дзіс та га хі рур га. 
На ват без бач ных пры кмет (у вы гля дзе 
бла кіт ных узо раў пад ску рай), на зва-
ныя сімп то мы мо гуць га ва рыць пра тое, 
што раз ві ва ец ца ва ры коз. На ран ніх ста-
ды ях вя ноз ная не да стат ко васць доб ра 
ле чыц ца. Га лоў нае, свое ча со ва ўзяц ца 
за спра ву!

Схіль насць да ацё каў ёсць у лю дзей з 
за ліш няй ва гой і па раў наль на не вя лі кім 
па ме рам абут ку, у тых, хто па ку туе на 
плос ка ступ нё васць, а так са ма лю біць 
на сіць абу так на вы со кім аб ца се. Ёсць 
і ін шыя пры чы ны ацё каў: сур' ёз ныя за-
хвор ван ні сэр ца і ны рак, па та ло гія шчы-
та па доб най за ло зы, па ру шэн ні бял ко ва-
га аб ме ну, цук ро вы дыя бет, за хвор ван ні 
пе ча ні і г.д.

Ка лі ацё кі ўстой лі выя, не зні ка юць 
пас ля доб ра га ад па чын ку і па сту по ва 
на рас та юць, нель га па кі даць іх без ува гі, 
спіс ва ю чы толь кі на спя ко ту, асаб лі ва 

та ды, ка лі, акра мя ацёч нас ці ног, у вас 
з'я ві лі ся і ін шыя скар гі.

Як вы зна чыць, ці ёсць ацё кі?
Ці ве да е це вы, як вы гля да юць ацё кі? 

Ка лі яны моц ныя, па ве лі чэн не аб' ёму га-
лё нак і ступ няў ад ра зу ві даць. Тут скла-
да на па мы ліц ца. Ад нак ня рэд ка лю дзі на-
дум ва юць са бе праб ле мы, пры хо дзя чы да 
док та ра са скар га мі на па ста ян ную ацёч-
насць ног, а пры агля дзе вы свят ля ец ца, 
што нож кам па цы ен та мож на па зайз дрос-
ціць, і пра тое, як са праў ды вы гля да юць 
ацё кі, ён на ват не зда гад ва ец ца.

Пры не вя лі кіх ацё ках — пры пух лас ці 
— зда га дац ца аб тым, што ад бы ва ец ца, 
мож на па ўскос ных пры кме тах: абу так 
к ве ча ру ста но віц ца як быц цам ма лым, 
ад шкар пэ так і пан чох за ста юц ца сля-
ды, сі лу эт на гі кры ху згладж ва ец ца. Ка лі 
тро хі на ціс нуць на пя рэд нюю па верх ню 
га лён кі, дзе бліз ка пад ску рай пра хо дзіць 
косць, то на па верх ні на гі доў гі час за ста-
ец ца пры кмет ная ям ка, ня роў насць.

Пра віль ны абу так пры ацё ках
Ка лі ў вас ёсць схіль насць да ацё каў, 

не спя шай це ся пры маць ра шу чыя за ха-
ды. Маг чы ма, да стат ко ва бу дзе кры ху 
змя ніць звык лы лад жыц ця. Для па чат ку 
трэ ба ад мо віц ца ад абут ку на вы со кім 
аб ца се, цес на га абут ку, які сціс кае на-
гу, і ад пан чох з ту гі мі гум ка мі. Гэ тыя 
«ат ры бу ты» са праўд най лэ дзі, на жаль, 
уз мац ня юць ацё кі.

Ка лі ра ды каль на змя няць звык лы 
стыль не хо чац ца, ста рай це ся пе ра абу-
вац ца на пра цы ў больш зруч ныя туф-
лі на не вы со кім аб ца сі ку (не больш як 
5 см), а эле гант ныя шпіль кі абу ваць 
толь кі «на вы хад».

У тыя дні, ка лі ад ма дэль на га абут ку 
ад мо віц ца не атрым лі ва ец ца, ра бі це са-
бе ма саж ступ няў і га лё нак: ма са жуй це 
но гі зні зу ўверх, па то ку лім фы. Тым са-
мым вы сты му лю е це яе рух у са су дах і 
ка пі ля рах.

За рад ка для ног
Пры схіль нас ці да ацё каў ка рыс на 

ра біць на ступ ныя прак ты ка ван ні:
1. Зняць на пру жан не з ік ра нож ных 

мыш цаў і «ра за гнаць» кроў да па мо гуць 
пе ра коч ван ні з пят кі на на сок і на зад. 
Паў та рай це прак ты ка ван не 5—6 ра зоў 
кож ныя дзве га дзі ны. За пра цоў ным 
ста лом да паў няй це гэ тую ня хіт рую гім-
нас ты ку кру га вы мі ру ха мі ступ ні ў га лён-
кас туп нё вым су ста ве.

2. Не мар нуй це час: пад час вя чэр ня га 
пра гля ду тэ ле ві за ра раз уй це ся, за сця лі-
це пад но гі лёг кі ды ва нок або ка ва ла чак 
шчыль най тка ні ны, па спра буй це ска мя-
чыць яе ў гар мо нік з да па мо гай ступ няў. 
Паў та ры це 5—6 ра зоў. Ка рыс на ка чаць 
бо сы мі на га мі ша рык або ка чал ку па 
пад ло зе — гэ та цу доў ны ма саж для ва-
шых стом ле ных но жак.

3. У што дзён ны комп лекс ра ніш няй 
за рад кі ўклю чы це прак ты ка ван не «ве-
ла сі пед». Ка лі ня ма сіл для «вя лі ка га» 
спор ту, прос та па ля жы це, пад ня ўшы но-
гі ўго ру, не каль кі хві лін.

Да рэ чы, ка лі ёсць маг чы масць, ста-
рай це ся, се дзя чы за ста лом, ста віць 
но гі на якое-не будзь уз вы шэн не і на ват 
спаць «за дам на пе рад», пад клад ва ю чы 
па душ ку пад но гі. Гэ та па леп шыць ад ток 
кры ві і змен шыць пра явы ацёч нас ці.

Вод ныя пра цэ ду ры 
для ацёк лых ног

Прый шоў шы да до му з пра цы, перш 
за ўсё ад праў ляй це ся ў ван ную. Што-

дня ра бі це сва ім на гам кант рас-
ны душ. Асаб лі вую ўва гу трэ ба 
звяр таць на ўнут ра ную па верх ню 
га лён кі да ка ле на: тут раз мя шча-
юц ца най важ ней шыя злу чаль ныя 
ве ны, якія па ку ту юць ад ва ры ко зу. 
Пе ра па ды тэм пе ра ту ры вод на га 
стру ме ню бу дуць тры маць ва шы 
са су ды ў то ну се і на да дуць ску ры 
пад цяг ну ты і све жы вы гляд.

Пе ры я дыч на на ладж вай це вод-
ны марш: на бі рай це ў таз ха лад-
на ва тую ва ду і мар шы руй це ў ёй 
1—2 хві лі ны.

Ка лі вам па шан ца ва ла жыць по-
бач з ва да ёмам, пры дат ным для 
ку пан ня, вы мо жа це ра біць пра-

беж кі па краі ва ды і віль гот ным пяс ку 
— гэ та вель мі ка рыс на.

Па ру ра зоў на ты дзень ха дзі це ў ба-
сейн, каб па пла ваць або за няц ца аква-
а э ро бі кай. Пад час ру ху вод ныя стру ме ні 
аказ ва юць гід ра ма саж нае дзе ян не.

Ці трэ ба аб мя жоў ваць 
коль касць вад ка сці?

Па збаў ляць ся бе ва ды ў лет нюю спя-
ко ту — ней ма вер нае па ка ран не. Ад нак 
пры не ка то рых цяж кіх за хвор ван нях 
гэ та вы му ша ная ме ра. Ка лі сур' ёз ных 
праб лем са зда роў ем ня ма, аб мя жоў-
ваць ся бе ў ва дзе не вар та — гэ та мо жа 
толь кі на шко дзіць. Пры не да стат ко вым 
па ступ лен ні вад ка сці ў ар га нізм кроў 
згу шча ец ца, яе рух па ве нах за па воль-
ва ец ца, вад кая част ка плаз мы пра ні кае 
ў тлу шча вую клят чат ку і мяк кія ткан кі, 
з-за ча го ацё кі толь кі ўзмац ня юц ца. Дру-
гая праб ле ма — ныр кі. Чым менш мы 
п'ём, тым больш кан цэнт ра ва ная ма ча 
ўтва ра ец ца ў ныр ках, што знач на па вя-
ліч вае ры зы ку ўзнік нен ня мо ча ка мен-
най хва ро бы.

Вы бі рай це на ту раль ныя, не га за ва-
ныя на поі: со кі, кам по ты, мор сы або 
тра вя ную гар ба ту. Па мя тай це, пра дук-
ты з фар ба валь ні ка мі, кан сер ван та мі і 
за мен ні ка мі цук ру толь кі ўзмац ня юць 
сма гу.

Ка лі но гі аця ка юць к ве ча ру, 
мо жа, вар та менш ха дзіць?

Та кая вы сно ва пра віль ная толь кі для 
ця жар ных жан чын на поз ніх тэр мі нах 
ця жар нас ці: іх ацё кі ўзмац ня юц ца тым, 
што па вя лі ча ная мат ка сціс кае са су ды 
ма ло га та за, пры вод зя чы да за стою 
кры ві ў ве нах ніж няй част кі ту ла ва. Ка-
лі жан чы на ў та кім ста не цэ лы дзень 
пра во дзіць на на гах — ацё кі бу дуць не-
па збеж на па вя ліч вац ца. Не здар ма пры-
ду ма ны да ро да вы ад па чы нак, на пра ця-
гу яко га бу ду чая ма ма па він на больш 
ад па чы ваць і бе раг чы ся бе. У ас тат ніх 
вы пад ках ак тыў ны лад жыц ця да па ма-
гае ад лет ніх ацё каў.

Для зда роўя ног па трэб ны ду жыя 
мыш цы, якія пад час ха ды пры му ша-
юць кроў хут чэй бег чы па ве нах, тым 
са мым пе ра шка джа ю чы раз віц цю 
ацё каў.

Фі та тэ ра пія су праць ацё каў
Мно гія ві ды га род ні ны і са да ві ны 

аказ ва юць ма ча гон ны эфект, па ляг-
ча ю чы пра цу ныр кам. У чэр ве ні нам 
на да па мо гу пры хо дзі лі клуб ні цы, у ся-
рэ дзі не ле та — яб лы кі, гру шы, віш ня, 
агур кі і ка бач кі. Да жніў ня—ве рас ня 
на ды дзе па ра ка ву ноў, брус ніц і жу-
ра він.

Цу доў ным ма ча гон ным дзе ян нем ва-
ло да юць яга ды яд лоў цу. За ва рыў шы іх, 
вы атры ма е це дух мя ны на пой з пры ем-
ным са лад ка вым сма кам. Усім вя до мы 
ма ча гон ныя ўлас ці вас ці та лак нян кі, на-
сен ня лё ну, кро пу або фен хе лю. Ад ва ры 
і на стоі гэ тых зё лак мож на да да ваць да 
звы чай на га піт ва на пра ця гу дня. Ад нак 
не стаў це ся да іх над та лег ка дум на. На-
ват у фі та тэ ра піі ёсць су праць па ка зан ні, 
і перш за ўсё — вя лі кая ры зы ка алер гіч-
ных рэ ак цый.

Ка лі ж, ня гле дзя чы на ўсе ста ран ні, 
но гі пра цяг ва юць упар та аця каць, без 
кан суль та цыі з док та рам не абы сці ся. 
Ён вы явіць са праўд ную пры чы ну ацёч-
нас ці, пры зна чыць тэ ра пію, да па мо жа 
па збег нуць ус клад нен няў.

Пад рых та ва ла 
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ.

НО ГІ ЎГО РУ,
або Зма га ем ся з ацё ка мі

Змагаемся з ра камЗмагаемся з ра кам  ��

КОЛЬ КІ ГА РОД НІ НЫ, 
СА ДА ВІ НЫ, ЗЯ ЛЕ НІ ВА 

ВЫ З'Е ЛІ СЁН НЯ?
Зда ро вае хар ча ван не, рэ гу ляр ныя за ня ткі спор там 
і, ад па вед на, кант роль ва гі да зва ля юць зні зіць ры-
зы ку за хвор ван ня на рак на 15-30 пра цэн таў. Гэ та 
ўста на ві лі іс пан скія ан ко ла гі пад час да сле да ван ня 
ўза е ма су вя зі па між уз нік нен нем ра ка вых за хвор-
ван няў і хар ча ван нем, якое з'яў ля ец ца асноў най 
пры чы най ра ку кі шэч ні ка і пра ста ты.

Іс пан скае вы дан не El Mundo так са ма ўдак лад няе, што 
ад ным з пра дук таў, якія ады гры ва юць важ ную ро лю ў 
па пя рэдж ван ні ра ку кі шэч ні ка і пра ста ты, з'яў ля юц ца па-
мі до ры. Яны змя шча юць лі ка пен, які на дае па мі до рам 
чыр во ны ко лер і не толь кі мо жа аба ра ніць муж чын ад 
ра ку пра ста ты, але і па пя рэдж вае раз віц цё ра ка вых за-
хвор ван няў у жан чын. На огул ужо вя до ма, што ўжы ван не 
ў ежу вя лі кай коль кас ці га род ні ны, са да ві ны і зя ле ні ва, 
а так са ма ін шых пра дук таў, якія змя шча юць клят чат ку, 
знач на змян шае не бяс пе ку за хвор ван ня на рак. На огул 
раз на стай ная ды е та, ба га тая на рас лін ныя эле мен ты і 
пра дук ты, ка рыс ная для зда роўя. Да сле да ван ні, якія пра-
во дзі лі ся ў кра і нах Азіі, дзе асно ву ра цы ё ну скла да юць 
со е выя пра дук ты, указ ва юць на пра фі лак ты ку ра ку з іх 
да па мо гай. Праў да, гэ тыя звест кі па куль не па цвер джа ны 
ў да чы нен ні да кра ін За ха ду.

Экс пер ты сцвяр джа юць, што яшчэ не да стат ко ва вы-
ву ча на пы тан не аб тым, якія пра дук ты зні жа юць ры зы-
ку раз віц ця ра ку ма лоч най за ло зы, які ў апош нія га ды 
стаў най больш рас паў сю джа ным ан ка ла гіч ным за хвор-
ван нем ся род жан чын. Хоць доб ра вя до ма пра пэў ную 
су вязь раз віц ця ра ку ма лоч най за ло зы з ужы ван нем ал-
ка голь ных на по яў. Што дзён нае ўжы ван не 10 г ал ка го лю 
ўрэш це па вя ліч ва юць ры зы ку раз віц ця ра ку ў жан чын на 
10 пра цэн таў.

Яшчэ ад ным фак та рам ры зы кі з'яў ля ец ца атлус цен не, 
у пры ват нас ці, пры баў ка ў ва зе пад час ме на паў зы ў жан-
чын. Кож ныя 5 кг ліш няй ва гі, на бра ныя пад час ме на паў-
зы, па вя ліч ва юць ры зы ку раз віц ця ра ку так са ма не дзе на 
10 пра цэн таў. Ме на ві та та му рэ ка мен ду ец ца рэ гу ляр ная 
фі зіч ная ак тыў насць.

Ёсць і ін шыя фак та ры, якія па вы ша юць або змян ша юць 
не бяс пе ку за хвор ван ня на рак, але па куль не па цвер джа-
ны да сле да ван ня мі. Мяр ку ец ца, што між зем на мор ская 
ды е та і аліў ка вы алей зні жа юць ры зы ку раз віц ця ра ку. 
Са мо па са бе мя са не на зы ва ец ца кан цэ ра ге нам, ад нак 
яго ўжы ван не ў праз мер най коль кас ці па вы шае ры зы ку 
ра ку кі шэч ні ка.

Ган на КУ ЛА КЕ ВІЧ.

Но вы су праць пух лін ны 
прэ па ра т пра хо дзіць 

вы пра ба ван ні
У Мін ску ў баль ні цы хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
(БХМД) пра вод зяц ца клі ніч ныя вы пра ба ван ні гід-
ра ге лю «Тэ ма дэкс», які ра зы хо дзіц ца ў ар га ніз ме. 
Суб стан цыю для яго ро бяць на НВ РУП «Уні тэхп рам 
БДУ», а ле ка вую фор му — на прад пры ем стве «Бел-
мед прэ па ра ты». Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва 
«Мінск—На ві ны» па ве да міў ды рэк тар ву чэб на-на ву-
ко ва-вы твор ча га прад пры ем ства «Уні тэхп рам БДУ» 
Па вел Быч коў скі.

Так са ма клі ніч ныя вы пра ба ван ні но ва га прэ па ра та 
пра хо дзяць у РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
ім. М.М. Аляк санд ра ва.

Атры ма ны пер шыя вы ні кі, якія свед чаць пра ста ноў чы 
эфект.

— Пры мя нен не прэ па ра та ў кам бі на ва най хі мі яп ра мя-
нё вай тэ ра піі глі ём га лаў но га моз га (ІІІ-ІV ста дыі) па вя ліч-
вае пра цяг ласць без рэ цы дыў на га пе ры я ду і пра цяг ласць 
жыц ця хво рых, — рас па вя лі ўра чы.

Вы твор час цю су праць пух лін ных ле ка вых прэ па ра таў 
на прад пры ем стве «Уні тэхп рам БДУ» зай ма юц ца не пер-
шы год. Тут, на прык лад, вы пус ка юць прэ па рат «Цысп ла-
цел» (рас пра ца ва ны ў НДІ фі зі ка-хі міч ных праб лем БДУ), 
пры зна ча ны для ла каль най хі мі я тэ ра піі зла я кас ных пух лін 
га лаў но га моз га, шыі, по лас ці ро та, язы ка, но са і пры дат-
ка вых па зух.

— Гэ та дру гі ў све це прэ па рат па сва ім тэ ра пеў тыч ным 
дзе ян ні, ён за па тэн та ва ны на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, — рас тлу ма чыў П. Быч коў скі. — Ра зам з тым кошт 
ад ной упа коў кі аме ры кан ска га ана ла га 18 тыс. до ла раў, 
а на ша га — 320 до ла раў.

Пры мя нен не «Цысп ла це ла» да па маг ло па пра віц ца 
па ло ве па цы ен таў, якім вы да лі лі пух лі ны роз ных ла ка-
лі за цый на га ла ве і шыі, у ас тат ніх час та та рэ цы ды ваў 
зні зі ла ся на 25-40%. Да ве да ма, пад час ля чэн ня ле ка вы 
сро дак у фор ме не вя лі кай шчыль най тка не вай сур вэт кі, 
якая ў да лей шым ра зы хо дзіц ца ў ар га ніз ме, змя шча юць у 
мес ца пас ля вы да лен ня пух лі ны. Прэ па рат зні шчае рэшт-
ка выя блу ка ю чыя ра ка выя клет кі з га ран ты яй та го, што на 
мес цы вы да ле най пух лі ны не пой дуць ме та ста зы.

У перс пек ты ве на НВ РУП «Уні тэхп рам БДУ» пла ну юць 
асво іць вы пуск су праць пух лін на га прэ па ра та для ля чэн ня 
ра ку страў ні ка.

«Мінск—На ві ны»
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