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ПА ДА ГРА: ШТО РА БІЦЬ, 
ЧА ГО НЕ РА БІЦЬ

Не ка лі ду ма лі, што ад гэ та га за хвор ван ня па ку ту юць 
ба га тыя лю дзі, якія ўжы ва юць вя лі кую коль касць 
мя са, тлус тай ры бы ды спірт ных на по яў. Ад нак час 
аб верг гэ та мер ка ван не. Сён ня ад па да гры цер пяць 
лю дзі роз на га да стат ку. Муж чы ны — час цей за жан-
чын. Пік за хва раль нас ці пры па дае на 40-50 га доў у 
муж чын і пас ля 60-ці — у жан чын.

Па да гра звя за на з па ру шэн нем аб ме ну рэ чы ваў, тлу ма чыць 
урач-рэў ма то лаг 3-й цэнт раль най ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі 
г. Мін ска Але на СІ ДА РО ВІЧ. Па вы шэн не ма ча вой кіс ла ты ў кры ві, 
ад кла дан не ўра таў у ткан ках су ста ваў і ва кол іх вы клі кае за па лен-
не. Вя лі кая коль касць ма ча вой кіс ла ты ў ар га ніз ме мо жа быць па 
дзвюх пры чы нах: ка лі гэ ту не звы чай на вя лі кую коль касць ма ча вой 
кіс ла ты зда ро выя ныр кі не паспяваюць вы во дзіць або ка лі ма ча вая 
кіс ла та вы кід ва ец ца ў нар маль най коль кас ці, ад нак ныр кі аказ ва-
юц ца не ў ста не вы вес ці яе.
СЯ РОД СПА ДА РОЖ НЫХ ФАК ТА РАЎ МО ГУЦЬ БЫЦЬ ТА КІЯ:
� схіль насць да ўжы ван ня мя са, ал ка го лю, асаб лі ва пі ва і ві на;
� ста лы ўзрост;
� фі зіч ныя пе ра груз кі, у тым лі ку і ста тыч ныя (цес ны абу так);
� пе ра аха лодж ван не;
� пры ём прэ па ра таў: ас пі ры ну, дыў рэ ты каў, вы со кія до зы ві та-

мі ну В12, ге па рын (унут ры вен на);
� свін цо вая ін так сі ка цыя.
У вост ра га пры сту пу па да гры вель мі ха рак тэр ныя сімп то мы. 

Рап тоў на, час цей ноч чу, з'яў ля ец ца рэз кі боль у су ста ве вя лі ка га 
паль ца ад ной са ступ няў. Хут ка су-
стаў пры пу хае, ску ра над ім чыр ва-
нее, ста но віц ца сі ня ва та-бар во вай, 
га ра чай, бліс ку чай, на пру жа най. Гэ та 
да ся гае мак сі му му за не каль кі га дзін 
і су пра ва джа ец ца га рач кай (ча сам 
тэм пе ра ту ра па вы ша ец ца да 40 гра-
ду саў), лей ка цы то зам, па ве лі чэн нем 
та ко га па каз чы ку, як хут касць ася-
дан ня эрыт ра цы таў. Боль до сыць па-
кут ны, уз мац ня ец ца на ват пры су да-
кра нан ні хво ра га су ста ва з коў драй. 
Праз 5-6 дзён пры кме ты за па лен ня 
па сту по ва за ці ха юць.

Пры сту пы па да грыч на га арт ры-
ту мо гуць паў та рац ца праз роз ныя 
пра меж кі ча су — не каль кі ме ся цаў 
ці на ват га доў. Па між пры сту па мі 
хво ры звы чай на ад чу вае ся бе доб ра 
і не прад' яў ляе скар гаў. З ця гам ча су 
пе ры я ды па між пры сту па мі ста но-
вяц ца ўсё ка ра цей шы мі. З'яў ля юц ца 
дэ фар ма цыі, ту га ру ха васць су ста-
ваў, раз ві ва ец ца дру гас ны астэ а-
арт роз.

Ха рак тэр нае для па да гры ад-
кла дан не ўра таў пад ску рай, з'яў-
лен не шчыль ных па да грыч ных 
вуз лоў (то фу саў). Яны раз ві ва юц-
ца ў ся рэд нім праз 6 га доў пас ля 
пер ша га пры сту пу, але ў не ка то-
рых вы пад ках і ра ней. Па ме ры іх 
бы ва юць роз ны мі — да па ме ру не-
вя лі ка га яб лы ка. Раз мя шча юц ца 
то фу сы на вуш ных ра ка ві нах, ва кол су ста ваў, час цей за ўсё 
лок це вых, а так са ма ка лен ных, на сто пах (вя лі кі па лец, тыл 
ста пы, пят ка), кіс цях — ва кол дроб ных су ста ваў і на мя ка ці 
паль цаў.

ЧАС АД ЧА СУ АБ ВАСТ РЭН НЮ ПА ДА ГРЫ БУ ДУЦЬ СПРЫ ЯЦЬ:
ужы ван не ал ка го лю і тлус тай ежы, фі зіч ныя на груз кі, траў мы, 

хі рур гіч ныя ўмя шан ні, кро ва ця чэн ні, роз ныя вост рыя за хвор ван ні, 
уклю ча ю чы ін фек цый ныя, пры ём не ка то рых ле каў, пра мя нё вая 
тэ ра пія.

Ды яг нос ты ка ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве клі ніч ных сімп то маў 
або па та ла гіч ных пра яў за хвор ван ня. Пад час аб сле да ван ня не аб-
ход на здаць агуль ны ана ліз кры ві, агуль ны ана ліз ма чы, бія хі міч ны 
ана ліз кры ві (на яў насць ма ча вой кіс ла ты), рэнт ге на гра фія хво ра га 
су ста ва, да сле да ван не сі на ві яль най вад ка сці.

Ля чэн не, як пра ві ла, па жыц цё вае. Пры мя ня ец ца ме ды ка мен-
тоз нае і не ме ды ка мен тоз нае ля чэн не. Шы ро ка рас паў сю джа на 
фі зі я ля чэн не. У не ка то рых вы пад ках звяр та юц ца і да хі рур гіч на га 
ўмя шан ня.

Пад час вост ра га пры сту пу рэ ка мен ду ец ца лож ка вы рэ жым, 
хо лад на су стаў, а пры за ці ха нні бо лю — са гра валь ны кам прэс, 
ужы ван не да стат ко вай коль кас ці вад ка сці: да 2,5 л у дзень ва ды, 
фрук то вых со каў, мі не раль най ва ды (есен ту кі, нар зан, бар жо мі, 
смір ноў ская).

Пры ад су тнас ці пры сту пу — ак тыў ны лад жыц ця, пра гул кі, 
ля чэб ная фіз куль ту ра, фі зі я тэ ра пія, ма саж. Хар ча ван не па він на 
быць до сыць уме ра ным, з ад мо вай ад спірт но га. З ежы вар та 
вы да ліць вэн джа нае, каў ба сы, за ку сач ныя кан сер вы, пе чань, 
ныр кі, маз гі, сма жа нае мя са і ры бу, шчаўе, шпі нат, ра дыс ку, га-
рох, ба бы, фа со лю, бу лё ны і мяс ныя су пы. Ежа хво ра га па він на 
быць пе ра важ на ма лоч ная, з га род ні най (акра мя пе ра лі ча най 
вы шэй) і фрук та мі. Два ра зы на тыд ні да зва ля ец ца ва ра нае 
мя са і ры ба.

Ня свое ча со вы па ча так ля чэн ня або яго пе ра ры ван не па гра жае 
ўсклад нен ня мі: па ра жэн нем ны рак, па ру шэн нем функ цыі ны рак, 
раз віц цём мо ча ка мен най хва ро бы.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

ПА МЯТ КА
1. Асноў нае пра ві ла — 

ужы ван не прэ па ра таў, якія 
зні жа юць уз ро вень ма ча-
вой кіс ла ты, і пе ры я дыч ны 
яе ла ба ра тор ны кант роль.

2. Ні ко лі са ма стой на не 
спы няй це пры ём ле каў. 
Рэз кая ад ме на прэ па ра та 
мо жа пры вес ці да аб васт-
рэн ня па да гры.

3. Вы трым лі вай це ды е ту. 
Важ на не пе ра ядаць, але і 
не га ла даць. Пры не аб ход-
нас ці ра бі це раз гру зач ныя 
дні раз на тыд ні (га род нін-
ныя, фрук то выя).

4. Бе ра жы це су ста вы 
ад траў маў. Не на сі це вуз кі 
абу так, які мо жа спра ва ка-
ваць пры ступ.

5. Па збя гай це пе ра аха-
ла джэн ня і пра сту ды.

6. Кант ра люй це ар тэ-
рыя льны ціск. Ка лі ў да да-
так да па да гры ў хво ра га 
вы со кі ар тэ рыя льны ціск, 
ён пад вяр га ец ца двай ной 
ры зы цы.

Пры раз рас тан ні кус тоў агрэс та, 
чыр во ных і чор ных па рэчак га лі-
ны іх час та кла дуц ца на зям лю. 
Каб па збег нуць та кой сі ту а цыі, 
ягад ныя кус ты вы рошч ва юць 
ў вы гля дзе ма лень ка га дрэў ца 
— у штам ба вай і паў штам ба-
вай фор ме. Вы шы ня штам бі ка 
скла дае 60-110 см, паў штам бі ка 
— 40—60 см. Штам ба вая фор ма 
зруч ная ва ўмо вах не вя лі ка га 
ўчаст ка. Кро на лепш пра вет ры-
ва ец ца і асвят ля ец ца, яе зруч на 
рэ гу ляр на аб ра заць. Куст менш 
па шкодж ва ец ца грыб ны мі хва-
ро ба мі, яга ды буй ней шыя, яр-
чэй шыя, смач ней шыя. Збор 
ягад з та ко га дрэў ца — ад на 
лю ба та. І яшчэ адзін ко зыр: 
штам ба выя ягад ныя рас лі ны 
вель мі дэ ка ра тыў ныя, упры го-
жаць лю бы ўчас так.

Гэ ты спо саб га доў лі ягад ні каў даў-
но і шы ро ка ўжы ва юць у За ход няй 
Еў ро пе, а ў нас яго ста лі вы ка рыс-
тоў ваць толь кі асоб ныя са доў ні кі-
ама та ры.

У ся рэд няй па ла се, ня гле дзя чы на 
да стат ко вую зі маў стой лі васць штам-
ба вых рас лін, іх лепш раз мя шчаць у 
аба ро не ных участ ках са ду. Ня дрэн на 
пра ду гле дзець вы ка ры стан не прос-
тых схо ва нак на зі му. Мож на вы ка-
рыс тоў ваць і пры гі нан не та кіх рас-
лін да зям лі поз няй во сен ню, як гэ та 
прак ты ку юць для штам ба вых руж.

Агрэст на штам бах
У штам ба вай фор ме агрэст вы-

рошч ва юць шля хам пры шчэп кі ці на 
ўлас ных ка ра нях. У якас ці пры шчэ пы 
вы ка рыс тоў ва юць па рэч кі за ла ціс-
тую ці са джан цы агрэс ту. Пры шчэ-
пы па рэчак за ла ціс тых вырошчваюць 
1-2 га ды з трон каў, якія ўка ра не лі, ці 
ад вод каў. Ка лі па рэч кі раз множ ва-
юць вяс но вым па се вам на сен ня, іх 
па пя рэд не стра ты фі ку юць на пра ця-
гу 2-4 ме ся цаў у ха ла дзіль ні ку.

Вырашчаныя пры шчэ пы са джа-
юць у кан цы ве рас ня — дру гой дэ-
ка дзе каст рыч ні ка, але мож на гэ та 
зра біць і ўвес ну. Са джа юць рас лі ны 
на 5-8 см глы бей, чым яны рас лі да гэ-
туль. Пас ля па сад кі доб ра па лі ва юць, 
муль чы ру юць тор фам ці пе ра гно ем. 
Пас ля вы сад кі са джан ца па рэч ак за-
ла ціс тых з 2-3 га лі нак па кі да юць ад ну 
— най больш моц ную і пра ма рос лую. 
Па кі ну тая га лін ка да во се ні па він на 
не каль кі пе ра вы шаць вы зна ча ную 
вы шы ню штам ба. Ба ка выя па раст-
кі, якія з'яў ля юц ца на ёй улет ку, пры-
шчып ва юць, што спры яе па таў шчэн-
ню ство лі ка.

Пры шчэп ка
Пры шчап ляць агрэст мож на ўлет-

ку, узім ку ці ўвес ну. Улет ку — у трэ цяй 
дэ ка дзе лі пе ня ці на па чат ку жніў ня 
спо са бам ба ка вой пры шчэп кі за ка ру. 
У на рых та ва ных доб ра вы спе лых па-
раст каў ся ка та рам вы да ля юць шы пы 
і ліс це, па кі да ю чы ўка ро ча ныя хвос-
ці кі. Ча ра нок з 3-5 пу пыш ка мі ніж-
нім ка сым зрэ зам даў жы нёй 3-4 см 
устаў ля юць у Т-па доб ны раз рэз ка ры 

пры шчэ пы. Для зі мо вай пры шчэп-
кі пры шчэ пы вы коп ва юць уво сень 
і за хоў ва юць іх у скле пе ў скры нях 
з віль гот ным тор фам, пі ла він нем ці 
пяс ком пры тэм пе ра ту ры, бліз кай 
да 0°С. З во се ні на рых тоў ва юць і ў 
та кіх жа ўмо вах за хоў ва юць ча ран кі 
агрэс ту. Зі мо вую пры шчэп ку пра-
вод зяць у кан цы лю та га — па чат ку 
са ка ві ка ў па мяш кан ні, се дзя чы за 
ста лом. Пры шчэп ле ныя кам па не нты 
для зра стан ня ўклад ва юць у скры ні, 
за поў не ныя су мес сю пяс ку і тор фу 
(1:1), і два тыд ні ўтрым лі ва юць пры 
тэм пе ра ту ры 18-20 °С. Пас ля гэ та га 
скры ні зноў пе ра но сяць у ха лод ны 
склеп, дзе за хоў ва юць да па сад кі. 
З па чат кам па са дач ных ра бот пры-
шчэп ле ныя вы сад кі са джа юць на 
ста лае мес ца. Увес ну пры шчэп ку 
пра вод зяць пры па чат ку сака ру ху. 
Мож на да ад ной пры шчэ пы пры-
шча піць не каль кі га тун каў агрэс ту з 
роз най афар боў кай — атры ма ец ца 
асаб лі ва ары гі наль ная і пры бра ная 
рас лі на.

Фар мі роў ка
Атры маць пры го жую сфе рыч ную 

кро ну да па мо жа пра віль нае аб ра-
за нне. Да кан ца пер ша га ці дру го га 
го да пас ля па сад кі за клад ва юць 4-6 
асноў ных га лін: ад на — цэнт раль ная, 
ас тат нія — раў на мер на раз ме шча-
ныя па кру зе. Цэнт раль ную га лі ну 
ка ро цяць мі ні маль на (на 1/4—1/8 га-
да во га пры рос ту), ас тат нія ка ро цяць 
не каль кі больш, імк ну чы ся на даць 
кро не круг ля вую фор му. У на ступ ныя 
га ды на кож най га лі не па кі да юць па 
4 ба ка выя раз га лі на ван ні, якія кож ны 
год ка ро цяць пры да сяг нен ні даў жы ні 
ка ля 20 см. Да 4-5 га доў кро на да ся-
гае вы зна ча най фор мы.

Штам ба вы агрэст ва ўзрос це 7-8 і 
на ват 10 га доў дае доб рыя ўра джаі, 
але па ме ры ста рэн ня і пад мяр зан ня 
га лін іх да во дзіц ца за мя няць ма ла-
дзей шы мі. Штам ба вы агрэст аба-
вяз ко ва па ві нен быць пад вя за ны да 
ка ла, які ўста лёў ва юць пры па са дцы. 
У штам ба вай фор ме мож на вы рошч-
ваць лю бы га ту нак, але га лоў най умо-
вай па він на быць вы со кая зі маў стой-
лі васць га лін і квет ка вых пу пы шак.

На сва іх ка ра нях
Пры вы рошч ван ні штам ба ва га 

агрэс ту без пры шчэп кі (на ўлас ных 
ка ра нях) у па са джа на га на ста лае 

мес ца пер ша га тун ко ва га са джан ца 
па кі да юць адзін, най больш ма гут ны, 
пра ма рос лы ад на га до вы па рас так, 
ас тат нія вы ра за юць ка ля па верх ні 
гле бы. Пры па са дцы ў па са дач ную 
яму ад ра зу за бі ва юць кол па трэб най 
вы шы ні і да яго пад вяз ва юць па кі-
ну ты пас ля аб ра за ння па рас так. На 
на ступ ны год на ім вы да ля юць усе 
ба ка выя раз га лі на ван ні да вы шы ні 
60-110 см, а на са мым вер се па кі да-
юць 4-6 па раст каў. У да лей шым на 
кож ных па кі ну тых па раст ках за хоў ва-
юць 4 ба ка выя раз га лі на ван ні. Круг-
ля вую кро ну фар міру юць так са ма, як 
у пры шчэп ле ных рас лін.

Па рэч кі змя няе фор му
Чыр во ныя па рэч кі час цей за чор-

ныя вы ка рыс тоў ва ец ца для вы рошч-
ван ня рас лін у штам ба вай фор ме. 
У яе так са ма мо гуць быць штам ба-
выя і паў штам ба выя фор мы; у пер-
шым вы пад ку вы шы ня штам ба 60—
110 см, у дру гім — 40—60 см. Та кія 
рас лі ны атрым лі ва юць, вы ка рыс тоў-
ва ю чы пры шчэп кі на па рэч кі за ла-
ціс тыя, ці фар мі ру юць штам ба выя 
фор мы са звы чай ных са джан цаў, як 
для рас лін агрэс ту. Ін шы ці ка вы спо-
саб — на ад на сцяб ло вы са джа нец 
пе рад па сад кай, каб не вы да ляць 
пу пы шак на штам бе, трэ ба на дзець 
«фу та рал» — свят ло не пра ні каль ную 
по лі эты ле на вую труб ку дыя мет рам 
ка ля 3 см. Верх ні яе ка нец па ка жа 
вы шы ню штам ба ста лай рас лі ны. Вы-
са джва ю чы на ста лае мес ца рас лі ну, 
труб ку за глыб ля юць у гле бу на 8-10 
см. Чор ныя па рэч кі так са ма мож на 
вы га доў ваць у штам ба вай фор ме. 
Пры чым пры па са дцы зруч ней шыя 
ад на га до выя са джан цы, вы га да ва-
ныя з ад на пу пыш ка вых ча ран коў, 
бо пры да лей шым рос це куст не 
ўтво рыць ну ля вых па раст каў. Праз 
5 га доў таў шчы ня штам ба да ся гае 
4-5 см, шкі лет ныя га лі ны па чы на юць 
ста рэць, і іх па сту по ва вы ра за юць, 
па кі да ю чы ад ну-дзве пу пыш кі, дзя-
ку ю чы ча му кро на зноў аб наў ля ец ца 
га лі на мі.

З агляд кай на зі му
На штам баў тва раль нік ро біц ца 

пры шчэп ка ча ран ка па трэб на га га-
тун ку ў пра вад нік на вы шы ні 1-1,2 м 
ад зям лі, што да зва ляе вы нес ці кро-
ну ма ла зі мас той ка га га тун ку ў зо ну 
больш спры яль на га мік ра клі ма ту.

Ад нак, ня гле дзя чы на ўсе до ва-
ды на ка рысць штам ба ва га дрэў ца 
ягад ні каў, не аб ход на пра вер ка ня-
звык ла га спо са бу фар мі ра ван ня. 
У пер шыя ча сы для за сва ен ня на він кі 
до сыць па прак ты ка вац ца на 1-2 кус-
тах. Ва ўся кім ра зе «стра ха вы фонд» 
са звы чай ных кус тоў, якія зі му юць 
пад сне гам, трэ ба мець заў сё ды!

ЯГАД НЫЯ КУС ТЫ 
НА ШТАМ БЕ

З вы гля ду гэ та звы чай-
ны па ла са ты ка вун, толь кi 
ўся рэ дзi не ён яр ка-жоў ты. 
Але ў да да так да ня звык-
лай афар боў кi ў гэ та га 
ка ву на вель мi ма ла, у па-
раў на ннi са звы чай ным, 
кос та чак. Та кi ка вун з'я вiў-
ся на свет у вы нi ку скры-
жа ван ня дзi ка га ка ву на, 
якi як раз жоў та га ко ле ру 
(праў да, ес цi яго не маг чы-
ма), са звы чай ным. I за раз 

круг лыя жоў тыя ка ву ны 
вы рошч ва юць улет ку ў Iс-
па нii, а аваль ныя — узiм ку 

ў Тай лан дзе. Да рэ чы, там 
жоў тыя ка ву ны асаб лi ва 
па ва жа юць, бо, па вод ле 
тай скiх па вер' яў, жоў ты 
ко лер пры цяг вае гро шы. 
Ка вун гэ ты да лi кат ны i са-
ка вi ты — праў да, не та кi 
са лод кi, як чыр во ны. Ёсць 
жоў ты ка вун i ў Ра сii, на-
зы ва ец ца «Ме ся цо вы». 
Ра сiй скi га ту нак вель мi 
са лод кi i з эк за тыч ным 
пры сма кам, з на го ды яко га 

мер ка ван нi ра зы хо дзяц ца: 
цi то гэ та лi мон, цi то ман-
га, цi то гар буз. Укра iн скiм 
се лек цы я не рам па шан ца-
ва ла менш, чым ра сiй скiм. 
У вы нi ку скры жа ван ня яны 
атры ма лi гiб рыд пад наз-
вай «кав буз», якi ўзяў ад 
ка ву на толь кi во дар, а ўсiм 
ас тат нiм пай шоў у гар буз. 
Яго лепш за ўсё вы ка рыс-
тоў ваць для пры га та ван ня 
ка шы.

Не звы чай ная га род нi на i са да вi на

ЖОЎ ТЫ КА ВУН


