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Пачатак на 1-й стар.)

— Агуль ная за хва раль-

насць на рак ма лоч най за-

ло зы ся род жан чын зна хо-

дзiц ца на пер шым мес цы. 

Што год мы рэ гiст ру ем ка ля 

пя цi ты сяч но вых вы пад-

каў, i так бы ло ў 2019 го дзе. 

Рак гру дзей зай мае 10 % у 

агуль най струк ту ры ан ка ла-

гiч ных хва роб, — рас каз вае 

ды рэк тар РНПЦ ан ка ло гii i 

ме ды цын скай ра ды я ло гii, 

док тар ме ды цын скiх на вук 

Сяр гей ПА ЛЯ КОЎ. — Важ-

на ад зна чыць, што пра гра мы 

ран ня га вы яў лен ня, скры нiн-

гi да па ма га юць вы явiць за-

хвор ван не ў боль шай част-

кi па цы ен так у па чат ко вай 

фор ме. На 1-2-й ста ды ях 

рак ма лоч най за ло зы зна-

хо дзяць у 75 % па цы ен так. 

Больш за 90 % та кiх жан чын 

цал кам вы леч ва юц ца i пе-

ра адоль ва юць пя цi га до вы 

па рог вы жы ва льна сцi. Пры 

за пу шча ных фор мах, а iх, 

на жаль, па куль яшчэ шмат, 

толь кi 17 % жан чын уда ец ца 

пра жыць пяць i больш га доў. 

Гэ та ма лая лiч ба, але дзя ку-

ю чы но вым ме та дам ля чэн-

ня i сiс тэм най тэ ра пii гэ ты 

пра цэнт так са ма па сту по ва 

па вя лiч ва ец ца. На ват поз нiя 

ста дыi мы ле чым доб ра.

Ра зам з тым ад на га до вая 

ля таль насць (су ад но сi ны 

па мiж коль кас цю па мер лых 

на пер шым го дзе з мо ман-

ту ўста ноў ле на га ды яг на зу i 

агуль най коль кас цю хво рых 

з та кiм ды яг на зам) пры ра ку 

ма лоч най за ло зы скла дае 

4,6 % (а агуль ная лiч ба для 

ўсiх ан ка ла гiч ных за хвор-

ван няў — 21 %).

— Пры вы яў лен нi хва ро-

бы на ран няй ста дыi жан-

чы на мо жа быць вы ле ча на 

з за ха ван нем ор га на i доб-

рым кас ме тыч ным эфек-

там, — пад крэс лiў Сяр гей 

Па ля коў.

Ся род пры чын, з-за якiх 

уз нi кае рак гру дзей, хi рург-

ан ко лаг, за гад чык ла ба ра-

то рыi рэ кан струк цый на-

ад наў лен чай хi рур гii i ан ка-

 ма ма ло гii РНПЦ ан ка ло гii

i ме ды цын скай ра ды я ло гii 

iмя М. М. Аляк санд ра ва, 

кан ды дат ме ды цын скiх 

на вук Ан тон ХО РАЎ на зваў 

умо вы жыц ця, на якiя мож-

на паў плы ваць (хар ча ван не, 

гар ма наль ныя зме ны, коль-

касць ця жар нас цяў, груд ное 

вы корм лi ван не), а так са ма 

спад чын насць.

— Ся род най больш вы ву-

ча ных пры чын — спад чын-

ныя фак та ры. Та кiя пух лi ны, 

якiя звя за ны з ге не тыч ны мi 

па лом ка мi, уз нi ка юць у ран-

нiм уз рос це i вы зна ча юц ца 

цяж кiм ця чэн нем, — ад зна-

чыў Ан тон Хо раў.

Пры гэ тым ён звяр нуў 

ува гу, што ўзро вень ды яг-

нос ты кi ў нас мож на су па-

ста вiць з кра i на мi-лi да ра мi 

ў гэ тым кi рун ку.

— Ма ле ку ляр на-ге не-

тыч ная ла ба ра то рыя, ПЭТ, 

МРТ, КТ, мар фа ла гiч ная 

служ ба да зва ля юць вы зна-

чыць асаб лi вас цi пух лi ны, 

што ўплы вае на вы бар так-

ты кi. На сён ня лю бая ля чэб-

ная так ты ка не пры мя ня ец-

ца нi да ад на го па цы ен та ў 

цэнт ры, па куль цал кам не 

атры ма на iн фар ма цыя пра 

ста тус пух лi ны i яе рас паў-

сю джа насць. I толь кi пас ля 

гэ та га кан сi лi ум у скла дзе 

ан ко ла га, хi мi я тэ ра пеў та, 

ра дыё ла га i мар фо ла га 

пры мае ра шэн не аб па чат-

ку ля чэн ня. Ля чэн не мно гiх 

пух лiн па чы на ец ца сён ня не 

з хi рур гiч най апе ра цыi, а з 

так зва най ле ка вай тэ ра пii, 

якая ёй па пя рэд нi чае. Гэ та 

да зва ляе да сяг нуць леп шых 

вы нi каў.

Хi рург-ан ко лаг рас ка заў, 

што маг чы мас цi хi рур гiч на га 

ля чэн ня апош нiм ча сам так-

са ма па шы ры лi ся.

— Пры вы яў лен нi на ран-

нiх ста ды ях мы аб мя жоў ва-

ем ся ма лень кай апе ра цы яй, 

ка лi ёсць маг чы масць за ха-

ваць ма лоч ную за ло зу ў поў-

ным аб' ёме. Так са ма мы ва-

ло да ем усiм спект рам плас-

тыч ных, рэ кан струк цый ных 

апе ра цый з вы ка ры стан нем 

улас ных тка нак — пе ра мя-

шча ю чы лас ку ты, тлу шча-

выя комп лек сы, а так са ма 

вы ка рыс тоў ва ю чы iм план-

ты. Усё гэ та са дзей нi чае 

хут чэй шай са цы яль най i 

псi ха ла гiч най рэ абi лi та цыi 

па цы ент кi. Яна не губ ляе 

пры га жосць i адап та ва насць 

да жыц ця.

Ге не тыч ныя «па лом кi» 
ў бе ла ру сак iн шыя, 
чым у ра сi я нак

Спад чын ны рак скла дае 

ка ля 10 %. Гэ та дэ фар ма-

цыя ў ге нах BRSА1 i BRSА2, 

якая пе рад аец ца з па ка лен-

ня ў па ка лен не.

— На вош та вы зна чаць на-

яў насць ген най му та цыi для 

тых, ка му ўжо ўста ноў ле ны 

ды яг наз? Гэ та маг чы масць 

ска рэк та ваць ля чэн не. Та кiм 

па цы ент кам хi рур гiч ная апе-

ра цыя бу дзе пра па ноў вац ца 

ў па шы ра ным аб' ёме — з вы-

да лен нем i дру гой ма лоч най 

за ло зы. Да та го ж та кiя пух-

лi ны ма юць ад чу валь насць 

да пэў ных хi мi яп рэ па ра-

таў, — тлу ма чыць за гад чык 

ан ка ла гiч на га ад дзя лен ня 

(ге не ты кi) РНПЦ ан ка ло гii 

i ме ды цын скай ра ды я ло-

гii iмя М. М. Аляк санд ра ва 

Але на СУБ АЧ. — У нас вя-

лi кi во пыт тэс цi ра ван ня i мы 

змаг лi вы ву чыць асноў ныя 

му та цыi i па лом кi BRSА1 i 

BRSА2, якiя ха рак тэр ныя 

для бе ла рус кiх жан чын. 

Яны на ват ад роз нi ва юц ца 

ад тых, што пе ра ва жа юць у 

ра сi я нак.

Пры чым спад чын ныя па-

лом кi ў гэ тых ге нах мо гуць 

пра ва ка ваць не толь кi рак 

ма лоч най за ло зы, але i рак 

яеч нi каў, пра ста ты i пад-

страў нi ка вай за ло зы.

Ма гут нас цi РНПЦ да зва-

ля юць пра во дзiць та кое ге-

не тыч нае тэс цi ра ван нне (на 

на яў насць му та цый у ге нах 

BRSА1 i BRSА2) для ўсiх рэ-

гi ё наў кра i ны. Ве даць свой 

ге не тыч ны ста тус важ на i 

для сва я коў, каб свое ча со ва 

па пя рэ дзiць хва ро бу цi вы-

явiць яе на ран няй ста дыi.

На вы жы ва льнасць 
уплы вае якасць 
жыц ця

Па коль кi рак ма лоч най 

за ло зы з'яў ля ец ца са май 

рас паў сю джа най ла ка лi за-

цы яй у жан чын ва ўсiх раз вi-

тых кра i нах, то ме на вi та гэ-

та га за хвор ван ня да ты чыц-

ца най боль шая коль касць 

на ву ко вых да сле да ван няў 

ва ўсiм све це. Су па стаў-

ляль ная iх коль касць — хi ба 

што па ра ку пра ста ты.

— Вы нi кi ля чэн ня ра ку 

ма лоч най за ло зы па ляп-

ша юц ца, i са смя рот на га 

за хвор ван ня яно па сту по-

ва пе ра хо дзiць у раз рад 

хра нiч ных. Та му ак цэн ты ў 

на ву ко вых да сле да ван нях 

па сту по ва змя шча юц ца на 

якасць жыц ця, каб яна бы ла 

не гор шай, чым у ас тат нiх 

жан чын. У пры ват нас цi, як 

змен шыць пух лi ну да та-

ко га па ме ру, каб пра вес цi 

ор га на за ха валь ную апе ра-

цыю або па ста вiць iм плант, 

каб за ха ва ла ся якасць 

жыц ця, — ка жа на мес нiк 

ды рэк та ра па на ву ко вай 

ра бо це РНПЦ ан ка ло гii i 

ме ды цын скай ра ды я ло гii 

iмя М. М. Аляк санд ра ва, 

док тар ме ды цын скiх на-

вук, пра фе сар, член-ка-

рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi 

Сяр гей КРАС НЫ.

Ён ад зна чыў, што якасць 

жыц ця ўплы вае на ад да ле-

ную вы жы ва льнасць ан ка-

па цы ен так. У дзвюх гру пах 

та кiх жан чын бы ло пра ве-

дзе на да сле да ван не. У ад-

ной з груп муж чы ны па кi ну лi 

сям'ю, у дру гой сем'i за ха ва-

лi ся. Роз нi ца ў вы жы ва льна-

сцi ў гэ тых гру пах ад роз нi ва-

ла ся на 30 %.

Вя дуц ца на ву ко выя по-

шу кi i ў ме та дах ля чэн ня. 

У пры ват нас цi, мя ня юц ца 

па ды хо ды да ля чэн ня так 

зва на га трыпл-не га тыў на га 

ра ку, якi з'яў ля ец ца са мым 

агрэ сiў ным вi дам ра ку ма-

лоч най за ло зы. Тут вы ка-

рыс тоў ва ец ца iму на тэ ра пiя. 

Яе сут насць у тым, як па-

тлу ма чыў Сяр гей Па ля коў, 

каб раз бу рыць «сцен ку» 

па мiж пух лi най i ўлас ным 

iму нi тэ там — i ён пач не 

рас па зна ваць i знi шчаць 

шкод ныя клет кi. У Бе ла ру-

сi да ступ ная як iму на тэ ра-

пiя, так i не ка то рыя iн шыя 

но выя ме та ды ды яг нос ты кi 

i ля чэн ня.

— Тар гет ныя прэ па ра ты i 

iму на тэ ра пiя ў ле ка вай тэ ра-

пii, ПЭТ-КТ у ды яг нос ты цы, 

якое нам вель мi да па ма гае, 

стэ рэа так сiч нае апра мень-

ван не ў пра мя нё вай тэ ра-

пii — усё гэ та ёсць у на-

шым цэнт ры, на шай кра i не 

i спры яе та му, што з го ду ў 

год па ляп ша юц ца вы нi кi ля-

чэн ня, — рэ зю ма ваў Сяр гей 

Па ля коў.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

«На ват са мыя за пу шча ныя фор мы 
па спя хо ва ле чац ца»

Гэ ты не вя лiч кi па мят ны знак 

у Мiн ску на бе ра зе Свiс ла чы на-

гад вае пра амаль ты ся ча га до вую 

даў нi ну. Па ся род го ра да з двух-

мiль ён ным на сель нiц твам ён па-

зна чае мес ца, ку ды з ма лiт ва мi i спа дзя-

ван нем пры хо дзi лi на шы да лё кiя прод кi. Тут 

зна хо дзi ла ся ста ра жыт нае Ка пi шча.

Ка пi шча — сак раль нае па ган скае мес ца. 

У да хрыс цi ян скую эпо ху тут бы ло свя цi лi-

шча, га рэў ах вяр ны агонь. З па ка лен ня ў 

па ка лен не пе ра хо дзi ла тра ды цыя збi рац ца 

ка ля вя лi ка га ка ме ня «Дзед», на бi раць з 

кры нi цы ва ду, якая за хоў ва ла ў са бе цу да-

дзей ную моц. Згод на з пад ан ня мi, ка лiсь цi 

тут рос ве лi зар ны свя шчэн ны дуб «Во лат». 

Гэ ты сак раль ны комп лекс iс на ваў аж да па-

чат ку ХХ ста год дзя.

Пра свя шчэн ны дуб на гэ тым мес цы сён-

ня на гад вае строй ны ма ла ды ду бок па са-

джа ны по бач з па мят ным зна кам. Шыль да 

свед чыць, што ў мi ну лыя ста год дзi ста ро му 

ду бу «ах вя ра ва лi руч нi кi i iн шыя тка ныя вы-

ра бы. Ля ра кi бру i ла кры нi ца, ва да з якой 

лi чы ла ся свя той. Ланд шафт i рэ чы шча ра кi 

Свiс лач, дзе раз мя шча ла ся свя цi лi шча, зме-

не ны пры бу даў нiц тве лi нii мет ро. Ка мень 

«Дзед» пе ра ме шча ны ў му зей ва лу ноў пры 

На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi».

Шмат ста год дзяў пра лег ла па мiж на шым 

ча сам i тым, ка лi з па ка лен ня ў па ка лен не да 

гэ та га свя цi лi шча iш лi на шы да лё кiя прод кi. 

Пры хо дзяць сю ды i сён ня, каб па гля дзець на 

гэ ты бе раг Свiс ла чы, па лю ба вац ца ма ла-

дым дуб ком, па на зi раць за iмк лi вай плын ню 

рэч кi — цi не пра б'ец ца на па верх ню след 

цу да дзей най кры нi цы.

Ста год дзi ня ўмоль на мi на юць,

Нi чо га ва кол не шка ду юць...

Не вер, што кры нi цы знi ка юць, —

Яны у глы бi нях вi ру юць.

Сва iм жыц ця дай ным кра нан нем

Яны на та ля юць пла не ту,

Зня сi ле ным до раць ад хлан не

I ве ру ў бяс кон цасць су све ту.

Не спы няць iх ка мень i спё ка,

Не сцi шыц ца iм, не ска рыц ца...

Ты чу еш? Ў глы бi нях да лё ка

Спрад ве ку вi ру юць кры нi цы.

Яў ген ПЯ СЕЦ КI, фо та аў та ра.

СЛЕД НЯ БАЧ НЫХ КРЫ НIЦ
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