
Трагедыя ў кер чан скім ка ле джы
У яе вы ні ку Кер чы, 

па па пя рэд ніх да ных, 

19 ча ла век за гі ну лі, 

яшчэ ка ля 50 па цяр-

пе лі, пе рад ае ТАСС 

са спа сыл кай на СК 

Ра сіі.

Ра ней агенц тву 

«Кры мін фарм» у Крым-

скім рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры ме ды цы ны ка-

та строф па ве дам ля лі 

аб 10 за гі ну лых.

На мес ца зда рэн ня 

вы язджалі пяць бры гад 

хут кай да па мо гі з Кер-

чы і не каль кі бры гад ме ды каў з на ва коль ных на се ле ных 

пунк таў.

«Мы з хлоп ца мі ста я лі на ву лі цы, у гэ ты ж мо мант па-

чуў ся моц ны хла пок. Вок ны на двух па вер хах прос та вы-

па лі», — па ве да міў агенц тву «Кер чІн фа» свед ка. Мінакі 

і вуч ні ка ле джа да па ма га лі вы но сіць па цяр пе лых.

Так са ма па ве дам ля лася, што ў баль ні цы сцяг валі сту-

дэн таў-ме ды каў, яны да па ма га лі пры маць па цяр пе лых, 

ся род якіх вель мі шмат цяж кіх.

Акра мя та го, як сцвяр джа юць ві да воч цы, пе рад вы бу-

хам на пер шым па вер се пер ша га кор пу са бы ла страль ба. 

Па лі ніі эк стран ных служ баў пра хо дзіла ін фар ма цыя, што 

ў ка ле джы спра ба ва лі за ха піць за лож ні каў, пас ля гэ та га 

і па ча ла ся страль ба, за тым — вы бух. 

Ка нал так са ма 

пры во дзіць свед чан ні 

ві да воч цаў, па сло вах 

якіх, кер чан скі стра-

лок па да рваў бом бу, 

ка лі ў яго скон чы лі ся 

па тро ны. 

Ма ла ды ча ла век, 

які ўстро іў страль бу і 

вы бух у кер чан скім ка ле джы, мог дзей ні чаць не адзін. 

Асо ба страл ка ўста ноў ле на: гэ та Ула дзі слаў Рас ля коў, 

яму бы ло 18 га доў, па ве да мі ла РБК афі цый ны прад стаў нік 

СК Ра сіі Свят ла на Пят рэн ка. Ма ла ды ча ла век зной дзе ны 

мёрт вым на дру гім па вер се ка ле джа, ён, як па ве дам ляе 

Tеlеgаm-ка нал «112», па кон чыў з са бой. 

МЗС Ку бы аб ві на ва ціў ЗША 
ў дэз ын фар ма цыі ААН пра 
па літ вяз няў у кра і не для 
пад аў жэн ня эм бар га

Ан ты ку бін скія ін фар ма цый ныя кам па ніі ЗША на кі ра-

ва ны на тое, каб апраў даць ганд лё ва-эка на міч нае і фі-

нан са вае эм бар га су праць рэс пуб лі кі, якое пра цяг ва ец ца 

з 1962 го да, а па лі тыч ных зня во ле ных у кра і не ня ма. Та кая 

па зі цыя змя шча ец ца ў за яве, рас паў сю джа най мі ніс тэр-

ствам за меж ных спраў Ку бы.

«Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Ку ба са-

мым ра шу чым чы нам ад хі ляе па клёп ніц кую кам па нію 

су праць Ку бы ад нос на пра воў ча ла ве ка, рас па ча тую 

16 каст рыч ні ка ўра дам ЗША ў штаб-ква тэ ры ААН, — 

за яві лі ў МЗС, ка мен ту ю чы за пу шча ную ЗША ін фар ма-

цый ную кам па нію пад наз вай «Jаіlеd fоr whаt?» («У тур-

му за што?»), якая звяр тае ўва гу на ні бы та на яў насць 

на вост ра ве ка ля 130 па літ вяз няў. — У на шай кра і не 

ня ма па лі тыч ных зня во ле ных з мо ман ту пе ра мо гі рэ ва-

лю цыі ў 1959 го дзе».

Знеш не па лі тыч нае ве дам ства ка рыб скай кра і ны ў 

сваю чар гу ад зна чы ла на яў насць у ЗША праб лем з ра-

са вай дыс кры мі на цы яй, уз роў нем бед нас ці пэў ных сла ёў 

на сель ніц тва, гвал ту з бо ку па лі цыі, па дзе лу сем' яў міг-

ран таў, а так са ма прак ты кі ка та ван няў.

Біб лію пе ра кла лі 
на ты сяч ную мо ву

У Паў днё вым Су да не, дзе пра жы вае на род насць ке лі-

ка, ура чыс та ад зна чы лі пе ра клад Біб ліі на ты сяч ную мо ву 

све ту. Пра гэ та па ве да мі ла вы дан не Сhrіstіаn Роst.

Цы ры мо нія асвя чэн ня Но ва га за па ве ту на мо ве ке лі ка 

прай шла ў ла ге ры бе жан цаў Бі дзі-Бі дзі, дру гім па ве лі чы ні 

ла ге ры бе жан цаў, дзе сён ня пра жы вае 250 ты сяч ча ла век. 

Ты ся ча моў, на якія Біб лія пе ра кла дзе ная, — гэ та дзя ся тая 

част ка ўсіх моў све ту. Пра цяг ва юц ца пе ра кла ды Біб ліі на 

2500 моў, мно гія з іх хут ка бу дуць завершаны. За ста ло ся 

яшчэ ка ля 1600 моў, на якія пе ра клад яшчэ не па чы наў ся. 

Пе ра клас ці Свя шчэн нае Пі сан не на ўсе мо вы све ту пла-

ну юць да 2025 го да.
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ПА ВЫ ША Ю ЧЫ ПРЭ СТЫЖ
За сна ва ны пра фе сій нае свя та і афі цый ная ге раль ды ка МЗС Бе ла ру сі

У Ін сты ту це ге не ты кі і цы-

та ло гіі На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі ўжо 

рас пра ца ва на пра гра ма 

вы зна чэн ня псі ха эма цы я-

наль на га ста ту су ча ла ве-

ка: яна ўклю чае апа рат ныя 

ме та ды псі ха фі зі я ла гіч на га 

тэс ці ра ван ня, якія ў ад роз-

нен не ад псі ха ла гіч ных тэс-

таў аб' ек тыў на ацэнь ва юць 

стан ча ла ве ка. На ву коў цы 

спа дзя юц ца, што па раў-

 нанне вы ні каў псі ха фі зі я-

ла гіч на га тэс ці ра ван ня з 

да ны мі ма ле ку ляр на-ге не-

тыч на га ана лі зу да зво ліць 

вы явіць най больш ін фар-

ма тыў ныя ге ны, аса цы я ва-

ныя з псі ха эма цы я наль ны-

мі асаб лі вас ця мі ча ла ве ка, і 

рас пра ца ваць ДНК-тэх на ло-

гію вы зна чэн ня схіль нас ці да 

асо бас ных рас строй стваў, 

аса цы яль ных па во дзі наў, 

уклю ча ю чы схіль насць да 

агрэ сіі, су іцы даў, дэ прэ сіі і 

гэ так да лей.

— Мы на ра джа ем ся на 

свет флег ма ты ка мі або ха-

ле ры ка мі, і на ват ася род дзе, 

у якім вы хоў ва ец ца дзі ця, не 

мо жа моц на паў плы ваць на 

яго псі ха тып, — раз ва жае 

за гад чы ца ла ба ра то рыі 

ге не ты кі ча ла ве ка Ін сты-

ту та ге не ты кі і цы та ло гіі 

Ір ма МА ССЭ. — На коль кі 

на шы псі ха эма цы я наль ныя 

асаб лі вас ці за ле жаць ад 

ге наў, мы і спра бу ем за раз 

вы свет ліць...

Да та го ж ёсць эк стрэ-

маль ныя пра фе сіі, дзе 

наяў насць муж нас ці па він-

на быць пра пі са на ў ан ке це, 

дзе па тра бу ец ца ім гнен ная 

рэ ак цыя на сі ту а цыю, якая 

рэз ка змя ні ла ся, устой лі-

васць да ка ла саль ных псі-

ха эма цы я наль ных на гру зак, 

та му да сле да ван ні на стрэ-

саў стой лі васць бу дуць асаб-

лі ва ка рыс ныя пры пры ёме 

на пра цу ў пад раз дзя лен ні 

МНС, МУС і ін шыя ве дам-

ствы. Па куль што тэх на ло гія 

ў ста дыі рас пра цоў кі. З мі-

ну ла га го да рас па ча ла ся 

рэа лі за цыя на ву ко вай пра-

гра мы Са юз най дзяр жа вы 

«ДНК-ідэн ты фі ка цыя», у 

рам ках якой вя дуц ца на ву-

ко выя да сле да ван ні ў гэ тай 

га лі не.

Але ўжо сён ня ў ла ба-

ра то рыі ге не ты кі ча ла ве ка 

мож на прай сці ге не тыч нае 

тэс ці ра ван не і да сле да ваць 

60 са мых важ ных ге наў.

— Уво гу ле ў ча ла ве ка 

25 ты сяч ге наў, але нас не ці-

ка вяць ге ны, якія ад каз ва юць 

за фор му па зног ця, ву ха ці ра-

дзім кі. Тым не менш пры клад-

на сот ню ге наў, якія ўно сяць 

вя лі кі ўклад у зда роўе ча ла-

ве ка і яго пра цяг ласць жыц ця, 

бы ло б ці ка ва вы ву чыць, — 

кан ста туе Ір ма Ма ссэ.

Атры маць ге не тыч ны 

паш парт мо жа аб са лют на 

лю бы ча ла век. Гэ та мо жа 

быць як не вя лі кае да сле-

да ван не, ска жам на ад чу-

валь насць ча ла ве ка да ме-

ды цын ска га прэ па ра ту, так 

і поў нае. На прык лад, у ла ба-

ра то рыі ге не ты кі ча ла ве ка 

сён ня пра вя ра юць 14 ге наў, 

ад якіх мо жа за ле жаць нар-

маль нае працяканне ця жар-

нас ці. Гэ та ад на з са мых 

за па тра ба ва ных пра цэ дур. 

Па вод ле апош ніх да сле да-

ван няў, ад ной з га лоў ных 

пры чын стра ты ця жар нас-

ці з'яў ля ец ца спад чын ная 

тром ба фі лія. Ге не тыч ная 

схіль насць да яе ні як не пра-

яў ля ец ца да та го мо ман ту, 

па куль жан чы на не за ця жа-

рыць. Ме на ві та ця жар насць 

ста но віц ца пра ва ку ю чым 

фак та рам. Та му на ват пры 

пла на ван ні ма ця рын ства 

жан чы на, якая пра хо дзіць 

па пя рэд нюю ды яг нос ты ку, 

чуе ад ура ча: «Усе па каз-

чы кі ў вас у нор ме, мо жа це 

ця жа рыць...» Ад нак пер шая, 

дру гая і кож ная чар го вая 

спро ба на ра дзіць дзі ця за-

вяр ша ец ца вы кі ды шам або 

ця жар насць за мі рае.

Ге не тыч нае тэс ці ра ван не 

да зва ляе вы яў ляць пры чы-

ны па ру шэн ня працякання 

ця жар нас ці ў кож ным кан-

крэт ным вы пад ку. 

— Ка лі ДНК-ана ліз указ-

вае на вы со кую ры зы ку ўтва-

рэн ня тром баў, гэ та яшчэ не 

пры суд. З да па мо гай тэ ра пеў-

тыч най ка рэк цыі, якую мо гуць 

пра вес ці ўра чы, ця жар насць 

мож на за ха ваць і на ра дзіць 

зда ро вае дзі ця, — тлу ма чыць 

Ір ма Ма ссэ. — На шы да ныя 

свед чаць, што 86,6 % жан чын, 

якія не маг лі вы на сіць дзі ця, 

па спя хо ва на ра дзі лі, а дзве 

на ват вы на сі лі двой ню.

ДНК-тэс ці ра ван не да зва-

ляе ўста на віць ге не тыч ныя 

фак та ры ры зы кі раз віц ця 

сар дэч на-са су дзіс тых за-

хвор ван няў, атэ раск ле ро-

зу, астэ а па ро зу, дыя бе ту, 

вя ноз ных трам бо заў, рэў-

ма то ід на га арт ры ту і гэ так 

да лей. Асаб лі ва ак ту аль-

ная та кая ін фар ма цыя для 

лю дзей, сва я кі якіх ме лі ў 

анам не зе гэ тыя за хвор ван-

ні. Гэ тыя ве ды да зва ля юць 

ажыц ця віць ран нюю ды яг-

нос ты ку па та ло гій, ка рэкт на 

вы зна чыць пра гноз раз віц ця 

не бяс печ ных ус клад нен няў і 

пра віль на вы браць ме та ды 

пра фі лак ты кі і ля чэн ня.

— Ге не тыч ная ды яг нос-

ты ка — не пры суд, а кі раў-

ніц тва да дзе ян няў, — пад-

крэс лі вае спе цы я ліст.

Каб зра біць ген ны ана ліз, 

ва то вай па лач кай збі ра юць 

эпі тэ лій з унут ра на га бо ку 

шча кі. Кроў не па тра бу ец-

ца. На сён няш ні дзень ужо 

вы да дзе на амаль 13 ты сяч 

ге не тыч ных паш пар тоў. 

Між ін шым, ла ба ра то рыя 

ге не ты кі ча ла ве ка Ін сты ту-

та ге не ты кі і цы та ло гіі НАН 

Бе ла ру сі адзі ная ў СНД 

мае між на род ную акрэ ды-

та цыю ў гэ тай га лі не. Каб 

тра піць сю ды, на кі ра ван не 

не па трэб на, па коль кі ДНК-

тэс ці ра ван не — пра цэ ду ра 

плат ная.

Уліч ва ю чы тэн дэн цыі раз-

віц ця ге не ты кі, мно гіх ці ка-

віць пы тан не пад аў жэн ня 

жыц ця ча ла ве ка.

— Маг чы масць рэ да га-

ваць ДНК тэ а рэ тыч на дае 

нам шанц жыць вель мі доў га 

(та кія экс пе ры мен ты на жы-

вё лах ужо вя дуц ца), але гэ та 

цяг не шэ раг этыч ных пы тан-

няў. Та му на да дзе ны мо мант 

асноў ная за да ча за клю ча ец-

ца ў па ляп шэн ні якас ці жыц-

ця, а не ў павелічэнні яго 

пра цяг лас ці, — пад крэс лі вае 

Ір ма Ма ссэ.

За раз у Бе ла ру сі ўзрост 

больш як 100 га доў ма юць 

амаль 450 ча ла век. Вя ду-

чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі эка ла гіч най 

ге не ты кі і бія тэх на ло гіі Ін-

сты ту та ге не ты кі і цы та-

ло гіі НАН Бе ла ру сі Але на 

МІ ХА ЛЕН КА рас ка за ла, што 

ву чо ныя Бе ла ру сі і Сар дзі ніі 

пра вод зяць су мес ныя да сле-

да ван ні па ге не ты цы даў га-

лец ця: «Мы су пра цоў ні ча-

ем з ка фед рай ге ран та ло гіі 

Бе ла рус кай ме ды цын скай 

ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі, з уні вер сі тэ там 

Каль я ры на Сар дзі ніі. Гэ ты 

вост раў — адзін з пя ці рэ-

гі ё наў све ту з най боль шай 

коль кас цю доў га жы ха роў. 

Ра зам вы ву ча ем ге не тыч ныя 

асаб лі вас ці доў га жы ха роў у 

Бе ла ру сі і Сар дзі ніі. І там, і ў 

нас най боль шая коль касць 

лю дзей з вя лі кай пра цяг лас-

цю жыц ця жы вуць у сель скай 

мяс цо вас ці, а гэ та цяж кая фі-

зіч ная пра ца і пэў ная ды е та з 

вя лі кім спа жы ван нем ма ла ка 

і ма лоч ных пра дук таў...

Спе цы я ліс ты сцвяр джа-

юць, што ге не тыч ныя асаб-

лі вас ці ўплы ва юць на зда-

роўе і даў га лец це на 25 %, 

а ас тат нія 75 % — гэ та лад 

жыц ця і на ва коль нае ася-

род дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На слыхуНа слыху

Кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў Указ № 411. 

У ад па вед нас ці з ім за сна ва ны эмб ле ма і сцяг 

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, на груд ны 

знак ад роз нен ня ор га наў дып ла ма тыч най 

служ бы, на груд ны знак ад роз нен ня ор га наў 

дып ла ма тыч най служ бы «За за слу гі 

ў дып ла ма тыч най служ бе», на груд ны знак 

ад роз нен ня ор га наў дып ла ма тыч най служ бы 

«Парт нёр ства», а так са ма фор мен нае адзен не 

дып ла ма тыч ных ра бот ні каў.

Ці ка ва, што фор мен нае адзен не ма юць пра ва на-

сіць дып ла ма тыч ныя ра бот ні кі, якім пры свое ны дып ла-

ма тыч ныя ран гі Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла, 

Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла пер ша га кла са, 

Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла дру го га кла са. 

Акра мя та го, з'я ві ла ся і пра фе сій нае свя та — Дзень дып-

ла ма тыч на га ра бот ні ка. Ён бу дзе ад зна чац ца што год 

22 сту дзе ня.

Да та мае гіс та рыч ныя ка ра ні: яна звя за на з гіс то ры яй 

пер ша га знеш не па лі тыч на га ве дам ства ў пе ры яд ста наў-

лен ня (1919—1920 га ды) дзяр жаў нас ці Бе ла ру сі — Ка мі са-

ры я та за меж ных спраў ССРБ. Так, 22 сту дзе ня 1919 го да 

ў га зе це «Звяз да» бы ла раз ме шча на пер шая пуб ліч ная 

аб' ява аб па чат ку дзей нас ці ка мі са ры я та і вы зна ча на мес ца 

яго раз мя шчэн ня — го рад Мінск.

Да рэ чы, ін шым ука зам уста ноў ле ны юбі лей ны ме даль 

«100 год дып ла ма тыч най служ бе Бе ла ру сі» — у азна ме-

на ван не 100-год дзя ства рэн ня ай чын най сіс тэ мы ор га наў 

дып ла ма тыч най служ бы.

Па вод ле Бел ТА.

ДНК-ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА — НЕ ПРЫ СУД,
або На вош та ра біць ге не тыч ны паш парт?

ДНК ча ла ве ка мо жа рас ка заць пра мно гае: пра яго 

схіль насць да раз віц ця тых ці ін шых за хвор ван няў, 

ін ды ві ду аль ную ад чу валь насць да ле ка вых 

прэ па ра таў, перс пек ты вы спар тыў ных пе ра мог 

і на ват пра яго псі ха эма цы я наль ныя асаб лі вас ці. 

За ўва жа на, на прык лад, што ап ты міс ты жы вуць 

даў жэй. Мо жа быць, у хут кім ча се гэ та змо гуць 

да ка заць і на на ву ко вай асно ве?

Атры маць ге не тыч ны 
паш парт мо жа 
аб са лют на лю бы 
ча ла век. Гэ та мо жа 
быць як не вя лі кае 
да сле да ван не, ска жам 
на ад чу валь насць 
ча ла ве ка 
да ме ды цын ска га 
прэ па ра ту, так і поў нае.


