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Гру па на ву коў цаў 

з ка над ска га ўнi вер сi тэ та 

McMaster i Ка ра леў ска га 

му зея Ан та рыа 

ўпер шы ню ды яг нас та ва ла 

зла я кас ную пух лi ну 

ў ды на заў ра. 

Яны вы явi лi астэ а сар ко му 

пры вы ву чэн нi 

ма ла га лё нач най косткi 

цэнт ра заў ра, якi жыў 

76 мiль ё наў га доў та му.

Костка вы кап нё ва га знай шлi ў 

1989 го дзе ў ка над скай пра вiн цыi 

Аль бер та, пас ля ча го раз мяс цi лi 

ў Ка ра леў скiм му зеi Цi рэ ла. Пры 

на вед ван нi апош ня га на ву коў цы 

азна ё мi лi ся з экс па на там i ўсу-

мнi лi ся, што пер ша па чат ко вы 

ды яг наз, якi тлу ма чыў на рас ты на 

костцы ды на заў ра, — пе ра лом — 

з'яў ля ец ца пра вiль ным.

Яны вы ра шы лi да ка заць ад ва-

рот нае i ста ран на вы ву чы лi кост-

ку, пра вёў шы кам п'ю тар ную та ма-

г ра фiю з вы со кiм раз роз нен нем, 

i, вы ву чыў шы за ка мя не ласць у 

раз рэ зе пад мiк ра ско пам, ства-

ры лi трох мер ную ма дэль пра грэ-

са ван ня ра ку ў костцы. Пас ля гэ-

та га яны па ста вi лi ды яг наз «астэ-

а сар ко ма». Ад нак каб па цвер-

дзiць яго, спат рэ бi ла ся па раў наць 

пра ця кан не хва ро бы ў ды на заў ра 

i ча ла ве ка.

«Да гэ та га ча су ды яг нас та ваць 

па доб ную агрэ сiў ную фор му ра ку 

ў ды на заў раў не ўда ва ла ся, па тра-

ба ва лi ся ме ды цын ская экс пер ты-

за i шмат уз роў не вы ана лiз... Тут 

мы дэ ман стру ем вi да воч ныя пры-

кме ты ра ку косці на поз няй ста-

дыi ў ра га та га ды на заў ра, якi жыў 

76 мiль ё наў га доў та му, упер шы-

ню. Гэ та вель мi хва люе», — пры-

во дзiць на ву ко вы пар тал Eurekalert 

за яву ад на го з да след чы каў, Мар-

ка Кро ў тэ ра.

Пры гэ тым на ву коў цы вы ка за лi 

зда гад ку, што ды на заўр па мёр не 

ад цяж кай хва ро бы, а ра зам з iн-

шы мi чле на мi стат ка пры па вод цы. 

Вы яў лен не зла я кас най пух лi ны 

ў ды на заў ра i ўста наў лен не су вя-

зi па мiж ёй i хва ро ба мi лю дзей, 

на дум ку да след чы каў, да па мо жа 

лепш зра зу мець эва лю цыю i ге не-

ты ку роз ных за хвор ван няў.

Астэ а сар ко ма ўяў ляе са бой 

зла я кас ную пух лi ну кос цi, якая 

пра яў ля ец ца звы чай на ў дру гiм 

або трэ цiм дзе ся цi год дзi жыц ця 

ча ла ве ка, ад зна чае пар тал. Рак 

гэ та га вi ду ўяў ляе са бой раз рас-

тан не ня спе лай кас ця вой ткан кi 

i рас паў сюдж ва ец ца не толь кi ў 

кос цi, у якой уз нi кае, але i ў iн шых 

ор га нах, час цей за ўсё ў лёг кiх.

Гру па на ву коў цаў з не-
каль кiх унi вер сi тэ таў 
Бры та нii i ПАР, якая 
скла да ец ца з ар хе о ла-
гаў i ге о ла гаў, пра ана-
лi за ва ла хi мiч ны са стаў 
са рсе наў — буй ных 
пяс ча ных бло каў, якiя 
вы ка рыс тоў ва лi ся пры 
бу даў нiц тве сла ву та га 
Стоў нхэн джа, — i прый-
шла да вы сно вы, што 
ўсе яны бы лi зда бы тыя ў 
ка ме ня лом нi Уэст-Вудс. 
Вы нi кi да сле да ван ня бы-
лi апуб лi ка ва ны ў на ву-
ко вым ча со пi се Science 
Advances.

Спецыялісты вы ву ча лi 

са стаў ка мя нёў з да па мо-

гай рэнт ге на флу а рэс цэнт-

ных i мас-спект ро мет раў, а 

так са ма атам на-эмi сiй ных 

спект ро мет раў з iн дук тыў-

на-звя за най плаз май. Тое ж 

са мае бы ло зроб ле на з ўзо-

ра мi пяс ча нi ку з 20 ка ме-

ня лом няў, раз ме шча ных у 

паўд нё вай Бры та нii. У вы-

нi ку вы свет лi ла ся, што 50 з 

52 са рсе наў, якiя за ха ва лi ся, 

бы лi зда бы тыя за 25 кi ла -

мет раў на поў нач ад ме га лi-

таў у ра ё не Уэст-Вудс.

Доў гi час лi чы ла ся, што 

мес цам зда бы чы са рсе наў 

бы ла раз ме шча ная на ад лег-

лас цi 30 кi ла мет раў ад Стоў н-

хэн джа да лi на Маль ба ра 

Даўнс. Але гэ тая вер сiя, вы-

лу ча ная яшчэ ў XVI ста год дзi 

анг лiй скiм ан ты ква рам Уiль я-

 мам Лам бар дам, нi ко лi дас-

ка на ла не пра вя ра ла ся.

Ад крыц цё, на дум ку аў-

та раў да сле да ван ня, да юць 

па ча так аб мер ка ван ню шэ-

ра гу звя за ных са Стоў нхэн-

джам пы тан няў. У пры ват-

нас цi, якiм чы нам ка мя нi 

бы лi да стаў ле ны да мес ца 

бу даў нiц тва. На ву коў цы i 

ра ней раз ва жа лi на гэ тую 

тэ му, не ве да ю чы, ад нак, 

дак лад на, дзе тыя ка мя нi 

бы лi зда бы тыя. Так са ма яны 

за цi ка вi лi ся, чым бы лi асаб-

лi выя ка мя нi з Уэст-Вуд са, 

што вы ка рыс тоў ваць вы ра-

шы лi ме на вi та iх, бо рэ гi ён 

мае шмат па доб ных. А акра-

мя та го, па хо джан не двух 

са рсе наў так i за ста ец ца 

па куль ня вы свет ле ным.

Пра па хо джан не ка мя-

нёў, з якiх быў па бу да ва ны 

анг лiй скi ме га лiт, i пра тое, 

як яны бы лi да стаў ле ны на 

мес ца, ар хе о ла гi i ге о ла гi 

спра ча юц ца ўжо як мi нi мум 

ча ты ры ста год дзi. Зу сiм ня-

даў на атры ма ла ся вы свет-

лiць, што раз ме шча ныя блi-

жэй да цэнт ра ма ну мен та 

мен шыя па па ме ры «бла-

кiт ныя ка мя нi» i цэнт раль ны 

ал тар ны ка мень бы лi да стаў-

ле ны з дзвюх роз ных час так 

Уэль са. Ад нак па хо джан не 

са рсе наў, буй ных бло каў з 

пяс ча нi ку вы шы нёй 6–9 мет-

раў i ва гой ад 20 да 30 тон 

кож ны, дак лад на вя до ма да 

гэ та га ча су не бы ло.

Стоў нхэндж, адзiн з са-

мых вя до мых ар хеа ла гiч ных 

пом нi каў све ту, уяў ляе са-

бой ка мен нае збу да ван не з 

па стаў ле ных у не каль кi ко-

лаў ка мен ных бло каў вы шы-

нёй да 4,1, шы ры нёй — да 

2,1 мет ра. Ён раз ме шча ны 

ў граф стве Уiлт шыр, што 

ў Вя лi ка бры та нii. Па вод ле 

звес так гiс то ры каў, яго па-

ча лi бу да ваць пры клад на 

ў 2600 го дзе да на шай эры.

Iх iм ёны бу дуць агу ча ны 
ў па чат ку на ступ на га го да. Па-
лёт прой дзе па вод ле да мо вы 
з аме ры кан скай кам па нi яй 
Space Adventures.

Акра мя та го, у дзярж кар па ра-

цыi «Рас кос мас» рас ка за лi, што 

вя дуць пе ра мо вы з яшчэ шэ ра гам 

аме ры кан скiх кам па нiй ад нос на 

ад праў кi ту рыс таў на Мiж на род-

ную кас мiч ную стан цыю.

РКК «Энер гiя» i кам па нiя Space 

Adventures Inc. пад пi са лi кант-

ракт на ад праў ку двух кас мiч ных 

ту рыс таў на МКС у 2023 го дзе. 

Адзiн з удзель нi каў гэ та га 

па лё ту вый дзе ў ад кры ты кос мас 

у су пра ва джэн нi пра фе сiй на га ра сiй-

ска га кас ма на ўта.

Ра зам з тым кас ма наўт 

Ге надзь Па да лка за явiў, 

што ча ла век, якi вый дзе 

ў ад кры ты кос мас без 

пра цяг лых трэ нi ро вак, не 

змо жа там нi чо га зра бiць 

са ма стой на. Та кiм чы нам, 

гэ та, на яго дум ку, бу дзе 

«вы нас ту рыс та ў ад кры-

ты кос мас».

Ра ней кi раў нiк «Рас-

кос ма са» Дзмiт рый Ра го-

зiн рас ка заў, што спе цы я -

лiс ты дзярж кар па ра цыi 

зро бяць усе за ха ды для 

та го, каб вы хад ту рыс та ў ад кры ты 

кос мас быў бяс печ ны.

Код па мя цiКод па мя цi

НI ГЕ РЫЙ СКI 
СЛЕД

Ге не ты кi ўста на вi лi асноў ныя 
кры нi цы ра боў для ЗША

У вы нi ку ДНК-да сле да ван ня, якое пра вя лi аме ры-
кан скiя на ву коў цы, вы свет лi ла ся, што боль шасць 
на шчад каў ра боў, якiя жы вуць ця пер у ЗША, ма юць 
нi ге рый скiя ка ра нi. Пра гэ та на пi са ла га зе та The New 
York Times.

Больш за 50 ты сяч ча ла век зда лi тэс ты. Спа чат ку кi-

раў нiк на ву ко вай гру пы Сты вен Мi ча ле цi не па ве рыў вы-

нi кам. Ад нак за тым ён вы ву чыў ар хiў ныя да ку мен ты, у 

якiх га ва ры ла ся, што ра боў з Нi ге рыi спа чат ку вы во зi лi на 

Ка рыб скiя аст ра вы, якiя ў той час на ле жа лi Вя лi ка бры та нii, 

а за тым пе ра праў ля лi ў ЗША.

Акра мя та го, су час ныя аф ра а ме ры кан цы ма юць прод-

каў з Се не га ла, Гам бii i Бе нi на. Уда ло ся вы свет лiць так-

са ма, што боль шасць вы ве зе ных у ЗША ра боў бы лi жан-

чы на мi. Ка лi на тэ ры то рыi ЗША iх бы ло больш у 1,5 ра за, 

дык ў бры тан скiм Ка рыб скiм ба сей не — у 25 ра зоў. Ра ней 

мер ка ва ла ся, што 60 пра цэн таў ра боў-аф ры кан цаў бы лi 

муж чын ска га по лу.

Па прось бе гiс то ры каў да след чы кi спра бу юць да мо-

вiц ца з ула да мi кра iн За ход няй Аф ры кi на конт ад крыц ця 

прад стаў нiц тва ў Ан го ле i Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лi цы 

Кон га. Дзя ку ю чы гэ та му мож на бу дзе ўста на вiць коль-

касць парт оў, у якiя пры хо дзi лi ка раб лi ганд ля роў ра ба мi, 

а так са ма вы лi чыць коль касць пе ра ве зе на га чар на ску ра га 

на сель нiц тва.

Вы нi кi на ву коў цаў ад па вя да юць гiс та рыч ным звест кам. 

Гiс то ры кi пад лi чы лi, на прык лад, што 5,7 мiль ё на ча ла-

век бы лi вы ве зе ны з За ход няй i Цэнт раль най Аф ры кi ў 

Аме ры ку.

Да рэ чы, па вы нi ках са ца пы тан ня, апуб лi ка ва на га ра-

ней, пе ра важ ная боль шасць жы ха роў ЗША вы сту пае су-

праць вы плат аф ра а ме ры кан цам кам пен са цый за раб ства 

iх прод каў. Не згод ныя з не аб ход нас цю гэ та га 73 пра цэн-

ты рэ спан дэн таў. Ка ля чвэр цi апы та ных (26 пра цэн таў) 

пад трым лi ва юць iдэю та кiх кам пен са цый, пры чым пе-

ра важ ная боль шасць з iх — цем на ску рыя аме ры кан цы. 

Ра ней се на та ры пра па на ва лi пры знаць дзень ад ме ны раб-

ства, якi ад зна ча ец ца 19 чэр ве ня, на цы я наль ным свя там. 

З та кой iнi цы я ты вай вы сту пi лi се на та ры ад Дэ ма кра тыч-

най пар тыi.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Ілюстрацыі 

з ад кры тых кры нiц.

Ад па чат ку све туАд па чат ку све ту

РАК У... ДЫ НА ЗАЎ РА
На ву коў цы ўпер шы ню вы явi лi зла я кас ную пух лi ну ў гэтых жывёл

Плас ты гiс то рыiПлас ты гiс то рыi

За гад кi ка мя нёў

Блi жэй да зо ракБлi жэй да зо рак

КАС МIЧ НЫЯ «ЗА СЛАН ЦЫ»
Двух ту рыс таў «Рас кос мас» ад пра вiць на МКС у 2021 го дзе

Да след чы кi 
рас тлу ма чы лi 
па хо джан не 

са рсе наў Стоў нхэн джа
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