
Пса ры яз — вель мі не пры ем нае за-

хвор ван не, на якое па ку туе ад 2 

да 7 % жы ха роў пла не ты. Бе ла русь 

зна хо дзіц ца ў эн дэ міч най зо не, якая 

вы лу ча ец ца вы со кай за хва раль нас-

цю (вы шэй шая толь кі ў скан ды наў скіх 

кра і нах — Нар ве гіі і Шве цыі, дзе ка ля 

5 % хво рых). У нас на пса ры яз хва-

рэе ка ля 3,5 % на сель ніц тва, а гэ та да 

300 ты сяч хво рых. Спе цы я ліс ты рас-

ка за лі, як зра біць жыц цё з за хвор ван-

нем, якое лі чыц ца не вы леч ным, больш 

кам форт ным.

Яр ка-ру жо выя ці чыр во ныя пля мы і 

бляш кі, па кры тыя рых лы мі се раб рыс-

та-бе лы мі лус ка він ка мі, сверб і лу шчэн-

не — та кія асноў ныя сімп то мы пса ры я зу. 

Як ад зна чыў га лоў ны дэр ма та ве не ро лаг 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, га лоў ны на-

ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі рэ кан-

струк тыўна-аднаў лен чай хі рур гіі РНПЦ 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі Імя 

М. М. Аляк санд ра ва Аляк сандр ЛУК' Я-

НАЎ, пса ры яз мо жа пра явіц ца ў лю бым уз-

рос це, на яго хва рэ юць на ўсіх кан ты нен тах, 

пры чым па ку ту юць і муж чы ны, і жан чы ны. 

Праў да, най час цей не мач пра яў ляе ся бе да 

40 га доў — у 70-80 % вы пад каў. Хва ро ба 

іс тот на ўплы вае на якасць жыц ця і функ цыі 

асоб ных ор га наў і сіс тэм, у пры ват нас ці на 

сар дэч на-са су дзіс тую сіс тэ му, па вя ліч вае 

ры зы ку атэ раск ле ро зу, ін фарк таў і ін суль-

таў, ме та ба ліч на га сін дро му і су стаў на га 

сін дро му. Пса ры яз пе рад аец ца ў спад чы ну, 

праў да, не ў кож на га пра яў ля ец ца. На яго 

«ак ты ві за цыю» ўплы вае не каль кі пус ка вых 

фак та раў: і эма цы я наль ныя, і ася род дзе.

І на ват ка лі пса ры яз пра явіў ся, гэ та не 

азна чае, што якасць жыц ця моц на зні зіц-

ца. Мно гае, як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, 

за ле жыць ад са мо га па цы ен та.

— І з пса ры я зам мож на жыць доб ра, ка-

лі вес ці пра віль ны лад жыц ця: вы сы пац ца, 

не пе ра ядаць, не на бі раць ва гу, не ку рыць 

і не зло ўжы ваць ал ка го лем, — ка жа Аляк-

сандр Лук' я наў. — Толь кі ў 30 пра цэн тах 

вы пад каў пса ры яз мае цяж кае ця чэн не, у 

ас тат ніх 70 пра цэн тах мно гія пра явы мож на 

змяк чыць пра віль ны мі па во дзі на мі. Ні чо га 

доб ра га не атры ма ец ца з раз гуль ным ла-

дам жыц ця, хут кім на бо рам ва гі. На пра ця гу 

ўся го жыц ця та кім хво рым па трэб на па ста-

ян ная фі зіч ная на груз ка.

Спе цы я ліст на га даў, што гэ та не ін фек-

цый ная хва ро ба, і да та кіх хво рых не трэ ба 

ста віц ца з апа скай — яны не ўяў ля юць не-

бяс пе кі і мо гуць на вед ваць ба сей ны, са ўны, 

цы руль ні.

— Пса ры яз — се зон ная хва ро ба, у 

80 пра цэн тах вы пад каў гэ та зі мо вы пса-

ры яз, — рас каз вае за гад чык ка фед ры 

дэр ма та ве не ра ло гіі і кас ме та ло гіі Бе-

ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас-

ля дып лом най аду ка цыі Алег ПАНК РА-

ТАЎ. — Але яго пра ва куе і аб васт рае не 

хо лад, а ад сут насць уль тра фі я ле ту. І для 

та кіх хво рых пры мя ня юц ца ме то ды кі свят-

ло ля чэн ня. Больш ня шчас ныя 10 пра цэн таў 

хво рых, у якіх уль тра фі я лет з'яў ля ец ца пра-

ва ку ю чым фак та рам хва ро бы. Яшчэ 10 пра-

цэн таў ма юць зме ша ную фор му.

У цяж кіх вы пад ках хва ро бу ле чаць бія ла-

гіч ны мі прэ па ра та мі, пры мя ня юц ца та кія ме-

та ды і ў нас. Па куль гэ тыя вы со ка тэх на ла-

гіч ныя срод кі каш ту юць ня тан на — кур са вое 

ля чэн не ад на го па цы ен та ў год абы хо дзіц ца 

ў 10-12 ты сяч до ла раў.
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ЯК ЖЫЦЬ, КА ЛІ Ў ВАС — ПСА РЫ ЯЗ?

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

— Ва лян ці на Іва наў на, 

ці трэ ба пра вя раць шчы-

та па доб ную за ло зу?

— Кож ны ча ла век хоць бы 

раз у жыц ці па ві нен вы свет-

ліць, што ад бы ва ец ца з яго 

шчы та па доб най за ло зай, як 

яна функ цы я нуе, бо мно гія 

яе праб ле мы ці хія і не пры-

кмет ныя. Гэ та і вуз ла выя 

ўтва рэн ні, і той жа гі па тэ ры-

ёз: мы яго мо жам не ад чу-

ваць, па куль ён не да сяг не 

сва ёй клі ніч най ста дыі, ка лі 

сі ту а цыю ўжо цяж ка вяр таць 

у нор му. Та му, асаб лі ва ка лі 

ёсць схіль насць, на прык лад 

у сям'і ёсць бліз кія з праб-

ле ма мі шчы та па доб най за-

ло зы, лепш пра ве рыц ца. 

Як пра ві ла, мно гія баць кі, 

якія са мі ма юць праб ле мы, 

пры вод зяць дзя цей на аб-

сле да ван не, асаб лі ва гэ та 

важ на ў пад лет ка вым уз-

рос це. Ка неш не ж, аба вяз-

ко ва трэ ба пра ве рыц ца пры 

пад рых тоў цы да ця жар нас ці, 

аб сле да ван не пра хо дзяць і 

ўсе ця жар ныя жан чы ны. Гэ-

та ўль тра гу ка вая ды яг нос-

ты ка і да сле да ван не функ-

цыі шчы та па доб най за ло зы, 

або так зва ны ана ліз кры ві 

на гар мо ны. У на шай кра і-

не пра во дзіц ца аба вяз ко вы 

скры нінг на пры ро джа ны гі-

па тэ ры ёз у но ва на ро джа ных 

яшчэ ў ра дзіль ні.

— З які мі сімп то ма мі трэ-

ба спя шац ца да док та ра?

— Тут да во лі скла да на 

ска заць ад на знач на. Най-

больш рас паў сю джа ная 

праб ле ма — зні жэн не функ-

цыі шчы та па доб най за ло зы. 

І сімп то мы пры гі па тэ ры ё зе 

на столь кі агуль ныя, што 

ледзь не кож ны мо жа іх у ся-

бе ад шу каць: зні жэн не пра-

ца здоль нас ці, па гар шэн не 

па мя ці, су хасць ску ры, праз-

мер нае вы па дзен не і лом-

касць ва ла соў, лом касць 

па зног цяў. Але та кія скар-

гі мо гуць су стра кац ца пры 

роз ных ін шых хва ро бах, у 

пры ват нас ці пры ане міі, пры 

дэ фі цы це ві та мі ну Д. Та кія 

па цы ен ты звы чай на ка жуць 

на пры ёме: у мя не агуль ная 

сла басць, я ра ні цай пра чы-

на ю ся не ад пач нуў шы, кры ху 

раз ва ру шу ся, а ў ся рэ дзі не 

дня зноў не пра ца здоль ны. 

Пры гі пер функ цыі шчы-

та па доб най за ло зы ін шая 

сімп та ма ты ка: па ча шча нае 

сэр ца біц цё, па вы ша ная па-

тлі васць, па ру шэн не сар-

дэч на га рыт му (та хі кар дыя, 

эк стра сіс та лія). Ня рэд ка 

кар ды ё ла гі да нас на кі роў-

ва юць, ме на ві та каб вы свет-

ліць, ці ня ма змя нен ня функ-

цыі шчы та па доб най за ло зы. 

Вуз ла выя фор мы вал ля ка, 

як пра ві ла, бес сімп том ныя, 

акра мя так січ най адэ но-

мы. І зна хо дзяць іх час та 

вы пад ко ва: ка лі па цы ент у 

люс тэр ку па чы нае звяр таць 

ува гу, што неш та з'я ві ла ся, 

або ка лі пра хо дзяць пра фаг-

ляд ці УГД. З ін ша га бо ку, 

су час ныя уль тра гу ка выя 

апа ра ты да зва ля юць знай-

сці мі ні маль ныя па ру шэн ні, 

і пры змя нен нях у вы гля дзе 

гі па э ха ген ных участ каў у 

2-5 мі лі мет раў ста вяць дыяг-

наз «вуз ла вы вал ляк». На 

са май спра ве гэ та лі чыц ца 

ва ры ян там нор мы, асаб лі ва 

для жан чын. А ў па цы ен та 

та кое за клю чэн не вы клі кае, 

як пра ві ла, па ні ку, да та го 

ж яму рэ ка мен ду юць пры-

хо дзіць на кант роль раз на 

паў го да.

— Пас ля 40—50 га доў 

амаль ва ўсіх жан чын ёсць 

вуз ла выя ўтва рэн ні шчы-

та па доб най за ло зы...

— ...І гэ та не па та ло гія. 

Вуз ла вы мі на зы ва юц ца 

ўтва рэн ні ў вы гля дзе кіс ты 

ці адэ но мы па ме рам боль-

шыя за 10 мі лі мет раў. Ву-

зел у шчы та па доб най за ло-

зе — гэ та ўчас так ткан кі, які 

ад роз ні ва ец ца ад на ва коль-

ных па шчыль нас ці, аб' ёме, 

а ча сам і па сва ёй бу до ве. 

Ён пад ля гае спе цы яль на му 

аб сле да ван ню: акра мя ана-

лі зу на гар мо ны, ро біц ца 

пунк цый ная бія псія, каб вы-

свет ліць тып ткан кі. Ка лі яна 

даб ра якас ная, на зі ра юць 

раз на год-два ў за леж нас ці 

ад ды на мі кі. Гі пер ды яг нос-

ты кай зай мац ца не вар та, 

бо для па цы ен та гэ та ліш нія 

тра ты ча су і гро шай.

— Ан ко ла гі ка жуць, што 

ка та стро фа на Чар но быль-

скай АЭС паў плы ва ла на 

рак ад ной ла ка лі за цыі — 

шчы та па доб най за ло зы. 

І ў гру пе ры зы кі — усе 

лю дзі ва ўзрос це да 18 га-

доў на той пе ры яд. За раз 

яны па він ны больш піль на 

пра вя рац ца?

— Чар но быль ская ка та-

стро фа ў той ці ін шай сту пе ні 

ўсіх нас за кра ну ла. Пік ан ка-

ло гіі шчы та па доб най за ло зы 

мы на зі ра лі ў пер шыя га ды. 

За раз за хва раль насць іс тот-

на зні зі ла ся. Хоць, ка неш не, 

ча сам су стра ка юц ца ся род 

звы чай ных вуз лоў і зла якас-

ныя ўтва рэн ні. Але яны, як 

пра ві ла, ма руд на рас туць, 

ма юць доб ры пра гноз, па спя-

хо ва апе ры ру юц ца і не ўплы-

ва юць на пра цяг ласць жыц ця. 

Праў да, ёсць рэд кая фор ма 

ра ку шчы та па доб най за ло зы, 

якая хут ка раз ві ва ец ца і дае 

ад да ле ныя ме та ста зы. Але, 

на шчас це, яна край не рэд ка 

су стра ка ец ца. Та му і ро біц ца 

пунк цый ная бія псія вуз ла. Та-

кі па ды ход, да рэ чы, пры ня ты 

ва ўсім све це. Так са ма піль на 

со чаць за яго па ме рам і ін-

тэн сіў нас цю рос ту. На коль кі 

час та па цы ен ту трэ ба ра біць 

аб сле да ван ні і пры хо дзіць да 

ўра ча, за ле жыць ад хут ка сці 

рос ту і ты пу вуз ла. Та кую на-

сця ро жа насць мы пра яў ля ем 

ме на ві та з-за Чар но быль скай 

ка та стро фы.

— Як пра вя ра ец ца 

функ цыя шчы та па доб най 

за ло зы?

— Па цы ен ты зда юць 

кроў на гар мо ны, іх два. 

Гэ та ты рэ ат роп ны гар мон 

(вя до мы як ТТГ), які вы пра-

цоў ва ец ца ў гі по фі зе і рэ гу-

люе функ цыю шчы та па доб-

най за ло зы. А так са ма Т4 

сва бод ны — гар мон са мой 

шчы та па доб най за ло зы. 

Ёсць і трэ ці па каз чык, які 

мы кант ра лю ем, па коль кі ў 

нас ста ла шмат аў та імун ных 

хва роб шчы та па доб най за-

ло зы. Гэ та ан ты це лы да ты-

рэ о ід най пе ра ксі да зы, яны 

ўказ ва юць на маг чы мую на-

яў насць аў та імун на га пра цэ-

су ў шчы та па доб най за ло зе. 

Боль шы аб' ём на пер шым 

эта пе аб сле да ван ня не па-

тра бу ец ца.

— Ча го не лю біць шчы-

та па доб ная за ло за?

— Най перш ку рэн ня. 

Шчы та па доб ная за ло за 

вель мі да лі кат ная і чул лі вая. 

І на ват не ні ка цін, а смо лы, 

якія змя шча юц ца ў цы га-

рэ тах, вель мі згуб на на яе 

ўплы ва юць. Ка лі па цы ент, 

які ку рыць, пры хо дзіць з 

хва ро бай Грэй вса (ды фуз-

ны так січ ны вал ляк), мы 

ад ра зу па пя рэдж ва ем, што 

шан цы вы ле чыц ца тэ ра пеў-

тыч на зво дзяц ца да мі ні му-

му. Акра мя гэ та га, не вы но-

сіць за ло за ліш ку ёду. Гэ та 

больш за 500 мкг у суткі. 

Мо жа на сту піць або блок 

шчы та па доб най за ло зы, ка-

лі яна пе ра стае пра ца ваць, 

або раз ві ва ец ца аў та імун ны 

пра цэс шчы та па доб най за-

ло зы.

— Як мож на атры маць 

лі шак ёду?

— Ка лі бес кант роль на 

ўжы ваць той жа ёда ма рын: 

пры маць у дзень не ад ну 

таб лет ку ў 100 мкг, а 200 мкг 

тры ра зы на дзень — маў-

ляў, не па шко дзіць. Або ля-

чыць па ве лі чэн не шчы та па-

доб най за ло зы ці вуз ла вых 

утва рэн няў на род ны мі срод-

ка мі, на прык лад на сто ем 

пе ра га ро дак грэц кіх арэ хаў 

на спір це. Там вя лі кая до за 

ёду, і гэ ты на стой ужы ва юць 

ледзь не ста ло вы мі лыж ка-

мі. Шчы та па доб ная за ло за 

ак тыў на за хоп лі вае ёд. Ка-

лі ж па ста ян на па сту пае яго 

лі шак, мо жа на сту піць па ру-

шэн не імун на га ад ка зу і раз-

віц ца аў та імун ны ты рэ а і дыт, 

аж да гі па тэ ры ё зу. Так са ма 

важ на кант ра ля ваць уз ро-

вень ві та мі ну Д. Яго дэ фі цыт 

у нас мож на сме ла на зваць 

вы ра жа ным, што мы і на-

зі ра ем па вы ні ках аб сле-

да ван няў. Гэ ты ві та мін не 

толь кі нар ма лі зуе фос фар-

на-каль цы е вы аб мен, але 

і з'яў ля ец ца гар мо нам для 

імун най сіс тэ мы. Як я ка за-

ла, аў та імун ныя за хвор ван-

ні шчы та па доб най за ло зы 

су стра ка юц ца да во лі час та. 

Та му аслаб ле ны іму ні тэт ра-

зам з на бо рам ін шых фак-

та раў мо жа спра ва ка ваць 

імун ныя праб ле мы шчы та-

па доб най за ло зы.

— Ці па трэб ная нам за-

раз ёд ная пра фі лак ты ка? 

Ці мож на са ма стой на на-

бы ваць і ўжы ваць той жа 

ёда ма рын?

— На ша гле ба і ва да не 

мя ня юц ца, ёд у іх па-ра ней-

ша му змя шча ец ца ў лёг кай 

і ся рэд няй сту пе нях у за леж-

нас ці ад ра ё на. Та му гру пы 

лю дзей з аба вяз ко вай пра фі-

лак ты кай ёда дэ фі цы ту — гэ-

та дзе ці і ця жар ныя жан чы ны. 

Так са ма ёдап ра фі лак ты ка 

пры зна ча ец ца па па ка зан нях: 

ка лі ў лю дзей да 40 га доў вы-

яў ля ем ка ло ід ны вал ляк, які 

змя шчае шмат гі па э ха ген ных 

участ каў, за поў не ных вад ка-

сцю. Што да ўсіх ас тат ніх, то, 

ка лі лі чы це, што ўжы ва еце 

ма ла пра дук таў, якія змя-

шча юць ёд, мож на пры маць 

ёда ма рын, але толь кі ў не вя-

лі кіх до зах. Пас ля 40 га доў 

да гэ та га трэ ба па ды хо дзіць з 

асаб лі вай асця рож нас цю.

— Якія пра дук ты змя-

шча юць ёд? І што ўво гу ле 

лю біць шчы та па доб ная 

за ло за?

— Ёд ёсць у мар ской і ёда-

ва най со лі, мо рап ра дук тах, 

мар ской ка пус це, фей хоа, 

грэц кіх арэ хах. Шчы та па доб-

ная за ло за лю біць ан ты ак сі-

дант ныя пра дук ты, ві та мі ны. 

Гэ та зноў жа мо рап ра дук ты, 

ага род ні на і фрук ты жоў та-

га ко ле ру, яй кі. У яеч ным 

жаўтку, да рэ чы, ёсць і ві та мін 

Д, і су тач ная до за се ле ну ў 

лёг ка за сва яль най фор ме — 

а ён з'яў ля ец ца моц ным ан-

ты ак сі дан там, а так са ма ін-

шыя ка рыс ныя рэ чы вы. Ка лі 

ра ней яй кі лі чы лі вы ключ на 

кры ні цай ха лес тэ ры ну, за раз 

іх зноў рэ ка мен ду юць уклю-

чаць у што дзён ны ра цы ён: 

ад но ку ры нае яй ка ў су ткі 

або два пе ра пя лі ныя ні ко му 

не па шко дзяць.

Што вар та ве даць 
пра шчы та па доб ную за ло зу, 
каб за ста вац ца зда ро вым

Па вод ле на зі ран няў ура чоў, лю дзі схіль ныя або за бы-

ваць пра шчы та па доб ную за ло зу, або пе ра больш ваць 

яе ро лю ў праб ле мах са зда роў ем. Па ру шэн ні ў яе ра-

бо це ма юць да трэ ці на сель ніц тва пла не ты, пры гэ тым 

боль шую част ку за хвор ван няў мож на пра ду хі ліць і 

вы ле чыць — ка лі свое ча со ва па чаць. З ін ша га бо ку, 

гі пер ды яг нос ты ка (ка лі ня знач ным зме нам на УГД, 

што ў пэў ным уз рос це з'яў ля ец ца нор май, ад да ец ца 

за шмат ува гі) за бі рае шмат сіл, нер ваў і гро шай. Як 

знай сці «за ла тую ся рэ дзі ну» і ў якіх вы пад ках вар-

та звяр нуць ува гу на шчы та па доб ную за ло зу, ча му 

рак за ло зы — зу сім не пры га вор, і як не пе ра браць з 

ёдам, рас ка за ла кан ды дат ме ды цын скіх на вук, урач-

эн да кры но лаг най вы шэй шай ка тэ го рыі ме ды цын ска га 

цэнт ра «Ла дэ» Ва лян ці на ШУ ТА ВА.

«МА ТЫ ЛЁК» «МА ТЫ ЛЁК» 
НА ШЫІНА ШЫІ

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


