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Га лоў ным хі міч ным рэ гу-

ля та рам на строю ў на шым 

ар га ніз ме з'яў ля ец ца се ра-

та нін. Гэ та гар мон, які ўтва-

ра ец ца ў нер во вых клет ках. 

Кан цэнт ру ец ца ён у страў-

ні ку і кі шэч ні ку, кры ві і цэнт-

раль най нер во вай сіс тэ ме. 

Дзя ку ю чы яму, мы ра ду ем ся 

і доб ра спім, вы дат на ся бе 

ад чу ва ем і даў жэй жы вём. 

Се ра та нін утва ра ец ца з 

трып та фа ну — не за мя ні-

май амі на кіс ла ты, якую мы 

атрым лі ва ем з ежай, а пад 

уз дзе ян нем фер мен таў яна 

пе ра ўтва ра ец ца ў гар мон, 

так не аб ход ны нам для пад-

тры ман ня псі ха эма цы я наль-

на га ба лан су. Яго яшчэ на-

зы ва юць гар мо нам ра дас ці 

ці за да валь нен ня.

Як жа атры маць не аб-

ход ную коль касць трып та-

фа ну? З та кіх пра дук таў, 

як сыр цвёр дых га тун каў, 

чыр во ная ры ба, ін дыч ка, 

чыр во ная ік ра. Пры чым за-

свой вац ца ён бу дзе знач на 

лепш ра зам з ві та мі нам В
6
. 

Та му вар та да даць у ра цы-

ён са лод кі пе рац, кед ра выя 

арэ хі, фа со лю, аб ля пі ху.

Ты ра зін уплы вае на каг-

ні тыў ныя функ цыі моз га. 

Дэ фі цыт гэ тай амі на кіс ла ты 

вя дзе да сін дро му хра ніч най 

стом ле нас ці. Ты ра зін ёсць 

ва ўсіх пры род ных бял ках, 

лепш за ўсё за свой ва ец-

ца бя лок ку ры най груд кі, 

так са ма ён пры сут ні чае ў 

ба на нах, ава ка да, мін да лі. 

А яго сін тэз па ляп ша ец ца 

пры да па мо зе ві та мі ну В
12

, 

які ўтрым лі вае грэч ка, скумб-

рыя, пе чань, каль ма ры.

Кры ні цай се ле ну, які 

нар ма лі зуе аб мен бял коў, 

па ляп шае па мяць і на строй, 

з'яў ля юц ца бра зіль скія арэ хі 

і час нок. Да па ма гае сін тэ зу 

се ра та ні ну і фо лі е вая кіс-

ла та (фор ма ві та мі ну В
9
). 

Най боль шая коль касць гэ-

та га ві та мі ну ў пе ча ні, апель-

сі нах, бро ка лі і лю бой ліс-

та вой зе ля ні не. Яшчэ адзін 

не аб ход ны мік ра эле мент — 

цынк. Да дай це ў ра цы ён 

мо рап ра дук ты, ім бір, во да-

рас ці, а так са ма бу ры рыс і 

ўсе цыт ру са выя.

Ну а га лоў ным «па лі вам» 

для на ша га моз га з'яў ля ец-

ца глю ко за. Яе кры ні ца, 

як вя до ма, вуг ля во ды, якія 

ўтрым лі ва юць крух ма ліс-

тыя пра дук ты. Та му наш 

во сень скі сня да нак па ві нен 

скла дац ца з га ра чай ка шы. 

Лепш, ка лі яна пры га та ва-

на з цэль на зер не вых круп. 

У якас ці асно вы для бу тэр-

бро даў вар та вы бі раць хлеб 

з му кі гру ба га па мо лу.

Зда ва ла ся б, ні чо га скла-

да на га ў тым, каб зра біць 

раз на стай ным свой ра цыён, 

ня ма. Тым не менш што-

дзень нас пад піль ноў ва юць 

во ра гі зда ро ва га хар ча ван-

ня:

— Ха рак тар і струк ту-

ра хар ча ван ня за апош нія 

50 га доў змя ні лі ся амаль 

да не па зна валь нас ці. Ві-

ной гэ та му наш імк лі вы лад 

жыц ця, вы со кія тэх на ло гіі, 

ген ная ін жы не рыя, — ка жа 

за гад чык клі ні ка-ды яг-

нас тыч най ла ба ра то рыі, 

урач-ла ба рант 3-й га рад-

ской дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні кі Мін ска Ган на 

НІ ШЧЫ МЕН КА. — Мы і са-

мі не за ўва жы лі, як увай шлі 

ў звыч ку яда на бя гу і пе ра-

ку сы, бо на ват у су час на га 

школь ні ка дзень рас пі са ны 

па хві лі нах. Ды і вы твор цы 

пра дук таў хут ка га хар ча ван-

ня ім гнен на са ры ен та ва лі ся. 

Між тым, ежу хут ка га пры га-

та ван ня, рас тва ры мыя су пы 

і ка шы, пю рэ, фаст-фуд, паў-

фаб ры ка ты вар та ўжы ваць 

толь кі та ды, ка лі ін ша га вый-

сця ня ма. Яны ні ў якім ра зе 

не па він ны за мя няць што-

дзён ныя паў на цэн ныя сня-

дан кі ці абе ды. Трэ ба заў сё-

ды па мя таць, што з ежы мы 

бу ду ем сваё зда роўе, та му 

хар ча ван не па він на быць 

раз на стай ным, паў на цэн-

ным, зба лан са ва ным.

Але па вы сіць сін тэз «гар-

мо ну ра дас ці» да па ма гае не 

толь кі ба га ты ра цы ён. Гэ та-

му са дзей ні ча юць со неч нае 

свят ло і фі зіч ная ак тыў насць. 

Удзя ляй це хоць бы 30 хві лін 

у дзень фі зіч ным прак ты ка-

ван ням ці за ня ткам лю бым 

ві дам спор ту (бег, пла ван не, 

тан цы і ін шыя), да ры це са-

бе ў кож ны со неч ны дзень 

шпацыр на све жым па вет-

ры і атрым лі вай це аса ло ду 

ад са май яр кай на фар бы 

па ры го да. Чым раз на стай-

ней шыя бу дуць ваш во сень-

скі ра цы ён і ва шы ка рыс ныя 

за ня ткі, тым менш у хан дры 

шан цаў пе ра маг чы вас.

Пя кот ку хоць раз у жыц ці ад чу ваў 

кож ны. Як пра ві ла, гэ та ад нос на 

не бяс печ нае на ступ ства пе ра ядан ня 

або ўжы ван ня не па ды хо дзя чай ежы. 

Але ча сам пя кот ка, асаб лі ва ка лі яна 

час тая, свед чыць пра за хвор ван не, 

якое па тра буе сур' ёз на га ля чэн ня. 

Як уз ні кае гаст ра э за фа ге аль ная 

рэ флюкс ная хва ро ба і ча му пя кот ку, 

як ад ну з яе пра яў, нель га іг на ра ваць 

ці ля чыць пад руч ны мі срод ка мі, 

рас ка заў урач агуль най прак ты кі 

11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

Анд рэй МА КА РЭ ВІЧ.

— Анд рэй Мі хай ла віч, як уз ні кае гаст-

ра э за фа ге аль ная рэ флюкс ная хва ро-

ба?

— Гэ та за хвор ван не — след ства шмат лі-

кіх зва рот ных за кі даў у стра ва вод змес ці ва 

страў ні ка. Яны маг чы мыя, ка лі ніж ні стра ва-

вод ны сфінк тар (кла пан) не вель мі доб ра 

пра цуе з шэ ра гу пры чын. Яны да кан ца не 

вы ву ча ны, са май рас паў сю джа най лі чыц ца 

гры жа хар чо вай ад ту лі ны дыя фраг мы. Гэ та 

зру шэн не ў груд ную по ласць ніж няй част кі 

стра ва во да і част кі страў ні ка. Та кі стан пра-

ва куе па шы рэн не сфінк та ра, а ад па вед на 

і за кі ды кіс ла га змес ці ва страў ні ка ў стра-

ва вод. Гэ та са мая яў ная пры чы на, ас тат нія 

дак лад на не вя до мы.

— Ці мае за хвор ван не ўзрос та выя ме-

жы?

— У да рос лых яно су стра ка ец ца не за-

леж на ад уз рос ту. Гэ так жа, як гаст ры ты 

мо гуць быць у ма ла дым уз рос це, так і гаст-

ра э за фа ге аль ная рэ флюкс ная хва ро ба. 

У лёг кіх фор мах яна су стра ка ец ца ледзь не 

ў па ло вы на сель ніц тва на шай кра і ны.

— Як яна ся бе пра яў ляе? Што ад чу вае 

хво ры?

— Пя кот ка — пер шы і асноў ны сімп том 

гэ та га за хвор ван ня. Так са ма па вя ліч ва ец ца 

слі на ад дзя лен не (рап тоў нае з'яў лен не вя лі кай 

коль кас ці слі ны ў ро це), час та да лу ча ец ца ад-

рыж ка, бо сфінк тар не да стат ко ва сціс ка ец ца, 

і ад па вед на, га зы па сту па юць са страў ні ка ў 

стра ва вод і вон кі. Апроч гэ та га, па цы ент мо жа 

ад чу ваць ка мяк у гор ле, кіс лы смак у ро це, 

асаб лі ва ра ні цай. У больш поз няй ста дыі, ка-

лі час тае траў мі ра ван не страў ні ка вым со кам 

слі зіс тай стра ва во да пры во дзіць да руб цо вых 

змя нен няў, ад зна ча юц ца і ін шыя сімп то мы, 

у пры ват нас ці, па ру шэн не глы тан ня: ежа 

дрэн на пра хо дзіць са стра ва во да ў страў нік, і 

па цы ент ад чу вае ка мяк у груд ной клет цы, але 

гэ та больш да ты чыцца цвёр дай су хой ежы.

— Хра ніч ная пя кот ка — сімп том толь кі 

гэ та га за хвор ван ня або яна мо жа свед-

чыць пра ней кія ін шыя не па лад кі ў ар-

га ніз ме?

— Спа чат ку вар та ска заць, што та кое пя-

кот ка. Гэ та ад чу ван не пя ко ты за гру дзі най, 

якое ўзні кае з-за са ля най кіс ла ты, што вы-

дзя ля ец ца ў страў ні ку. Гэ та кіс ла та па трэб на 

нам для пе ра траў лі ван ня і пра соў ван ня ежы 

ў два нац ца ці перс ную кіш ку і абяс шкодж ван-

ня не ка то рых кам па не нтаў ежы. Пя котка 

ад чу ва ец ца звы чай на пад лы жач кай, але 

змес ці ва страў ні ка мо жа па ды мац ца і вы-

шэй, асаб лі ва ка лі хво ры зна хо дзіц ца ў га-

ры зан таль ным ста но ві шчы, — та ды гэ та 

ад чу ва ец ца як боль пры глы тан ні, боль у 

воб лас ці глот кі.

Ус кос на пя кот ка мо жа быць сімп то мам 

аб да мі наль най фор мы ін фарк ту мі я кар да. 

Та му, ка лі па цы ент скар дзіц ца на пя ко ту ў 

гру дзях, для ўдак лад нен ня ды яг на зу і вы-

клю чэн ня вост ра га ка ра нар на га сін дро му 

мы на кі роў ва ем яго на ЭКГ.

— Якія аб сле да ван ні пра хо дзіць па цы-

ент са скар га мі на пя кот ку?

— У ідэа ле ро біц ца ўнут ры стра ва вод ная 

РH-мет рыя, якая вы зна чае кіс лот насць у 

ніж няй част цы стра ва во да. Але маг чы мас ці 

яе вы ка наць ёсць уся го ў не каль кіх ста цы я-

на рах. Та му звы чай на па цы ент пра хо дзіць 

гаст рас ка пію. Эн да ска піст ацэнь вае слі зіс-

тую стра ва во да, страў ні ка, на пад ста ве гэ-

тых да ных ста віц ца ды яг наз. Ка лі ма ец ца 

гры жа хар чо вай ад ту лі ны дыя гфраг мы, то 

ро біц ца рэнт ген з кант рас ным рэ чы вам.

— За хвор ван не мож на вы ле чыць?

— Гэ та хра ніч ная хва ро ба. Але па леп-

шыць стан і да сяг нуць рэ мі сіі мож на, і тут 

вы ка рыс тоў ва юц ца як ме ды ка мен тоз ныя, 

так і не ме ды ка мен тоз ныя ме та ды. Час та та-

кі стан уз ні кае ў ця жар ных жан чын, але тут 

яго скла да на аб лег чыць, бо ім прэ па ра ты 

не рэ ка мен ду юц ца. Яшчэ ад на ка тэ го рыя — 

лю дзі з вы со кай ма сай це ла. Ім рэ ка мен-

ду юць нар ма лі за ваць ва гу. Час та сімп то мы 

не па ко яць па цы ен та ў га ры зан таль ным ста-

но ві шчы. Та му мы рэ ка мен ду ем спаць на 

вы со кім уз га лоўі, не ес ці на ноч, хар ча вац-

ца рэ гу ляр на і не вя лі кі мі пор цы я мі, пас ля 

прыёму ежы не на гі нац ца на пра ця гу 

1-2 га дзін, не на сіць па ясы і ту гое адзен не. 

Так са ма важ на па мя няць не ка то рыя звыч-

кі: ад мо віц ца ад ку рэн ня, асаб лі ва на шча, 

змен шыць ужы ван не ал ка го лю, тлус тай ежы, 

ша ка ла ду, ка вы і га зі ра ва ных на по яў.

Ме ды ка мен тоз ныя ме та ды на кі ра ва ны на 

зні жэн не кіс ло таў тва рэн ня ў страў ні ку. Для 

гэ та га вы ка рыс тоў ва юць ін гі бі та ры пра тон-

най пом пы, той жа амез. Але ка лі гаст ры ты 

і яз вы імі мы ле чым восем тыд няў, то ў гэ-

тым вы пад ку іх пры мя няць вар та ад трох да 

шас ці ме ся цаў, а ча сам і па жыц цё ва. Яшчэ 

ад на гру па прэ па ра таў, пра кі не ты кі, нар-

ма лі зу юць ма то ры ку страў ні ка (а па прос ту 

пры му ша юць сціс кац ца сфінк тар) і пе ра-

шка джа юць зва рот на му за кі ду пе ра траў ле-

най ежы ў стра ва вод. Але гэ тыя прэ па ра ты 

не рэ ка мен ду ец ца пры мя няць пра цяг лы час 

і ра біць гэ та вар та па пры зна чэн ні і пад кант-

ро лем ура ча.

Вы ка ры стан не тэ ра піі да зва ляе да сяг-

нуць рэ мі сіі, за хвор ван не не пе ра хо дзіць 

у на ступ ную ста дыю. Ка лі фор ма за па лен ня 

па куль без эро зій, то на фо не пры ёму прэ-

па ра таў яны і не ўтво рац ца. Да рэ чы, не ка-

то рыя прэ па ра ты, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для ля чэн ня бран хі яль най астмы і кар дыя-

ла гіч ных хва роб, мо гуць уплы ваць на то нус 

сфінк та ра. Та ды з двух лі хаў трэ ба вы бі раць 

мен шае.

— Што бу дзе, ка лі не ля чыць гэ ту хва-

ро бу?

— У за пу шча най фор ме яна мо жа пры-

вес ці да ўтва рэн ня яз ваў, страў ні ка ва-кі-

шэч ных кры ва цё каў і на ват ра ку стра ва во-

ду, слі зіс тая яко га з-за па ста ян на га за кі ду 

кіс ла ты па чы нае пе ра бу доў вац ца па страў-

ні ка вым ты пе (гэ та на зы ва юць стра ва во дам 

Ба рэ та) і ў рэш це рэшт ста но віц ца чу жа род-

най для ар га ніз ма: імун ная сіс тэ ма па чы нае 

гэ ты ўчас так ата ка ваць. Час та з-за руб цоў 

уз ні кае не пра ход насць.

— Мно гія не звяр та юць ува гу на пя-

кот ку...

— ...і пры ма юць та кія прэ па ра ты, як фос-

фа лю гель. Ён аб ва лак вае слі зіс тую страў-

ні ка, і па цы ент ад чу вае па лёг ку.

— Так мож на ра біць?

— У вост рай ста дыі гэ та не за ба ро не на і 

аб ляг чае стан хво ра га. Але та кія прэ па ра ты 

не ле чаць, у ад роз нен не ад ін гі бі та раў пра-

тон най пом пы і пра кі не ты каў. Та му лепш 

звяр тац ца да ўра ча і імк нуц ца лік ві да ваць 

пры чы ну: ка лі гэ та гры жа, то яе па жа да-

на ўшыць. Або пры мя няць прэ па ра ты, якія 

пры зна чыць док тар, на пра ця гу рэ ка мен да-

ва на га ім тэр мі ну.

Што ў ме ню?Што ў ме ню?

Во сен ню па він на па даць ліс це, 
а не на строй!

Як раз на ста іць свой ра цы ён, каб пе ра маг чы се зон ную ханд ру

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

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

ВО СЕНЬ СКАЯ ханд ра, асаб лі ва ка лі за 

акном ідзе дождж, ве цер рас кач вае дрэ вы, 

і не хо чац ца не тое што зай мац ца спра ва мі, 

але і з-пад цёп лай коў дры вы ла зіць, на пэў на, 

зна ё ма кож на му. Дрэн ны на строй пе ра шка джае 

нам ба чыць пры га жосць на ва кол ля, зні жае 

пра ца здоль насць і па вя ліч вае ры зы ку ўзнік нен ня 

за хвор ван няў. Каб дэ прэ сіў ныя дум кі не тры ма лі 

нас у сва іх моц ных аб дым ках, не аб ход ны пэў ныя 

хі міч ныя рэ чы вы і эле мен ты. З во сень скай ханд рой 

мож на зма гац ца, але трэ ба ве даць, чым уз мац ніць 

свой ра цы ён. Ёсць шэ раг пра дук таў, якія здоль ныя 

пад няць нам на строй і па леп шыць ра бо ту моз га.

ЦІ ВАР ТА ЦЯР ПЕЦЬ 
ПЯ КОТ КУ?


