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Не так даў но на ву коў цы вы ка рыс тоў ва лі ДНК ад на го з 

са мых ста ра жыт ных анг лій скіх шкі ле таў (уз рос там ка ля 

10 000 га доў), каб вы свет ліць, як вы гля да лі пер шыя жы ха-

ры Бры та ніі. Зрэш ты, ДНК ста ра жыт на га шкі ле та бя рэц ца 

ўжо не пер шы раз і рас кры вае дзіў ныя фак ты пра на шых 

ста ра жыт ных прод каў. Хут кае раз віц цё сек ве ні ра ван ня 

ге но му (вы зна чэн не пас ля доў нас ці, што да зва ляе рас-

крыць роз ную ін фар ма цыю, якую ня суць ге ны) за не каль-

кі апош ніх дзе ся ці год дзяў ад кры ла но вае акно ў мі ну лае.

Зно сі ны з не ан дэр таль ца мі
Ар хе о ла гі даў но зда га да лі ся, што су час ныя лю дзі і не ан дэр-

таль цы жы лі ра зам у Еў ро пе і Азіі, але толь кі ня даў на стаў вя до мы 

ха рак тар іх су жыц ця. Фак тыч на пас ля та го, як у 2008 го дзе быў 

сек ве ні ра ва ны пер шы мі та ханд ры яль ны ге ном не ан дэр таль ца 

(ДНК, раз ме шча ная ў мі та хонд рыі клет кі), ге не ты кі і ар хе о ла гі 

доў гі час не маг лі зра зу мець, ці звя за ныя лю дзі з на шым най блі-

жэй шым сва я ком у ней кай ме ры ці не.

Ка лі ў 2010 го дзе быў сек ве ні ра ва ны поў ны ге ном не ан дэр-

таль ца, па раў на нне з ДНК су час на га ча ла ве ка па ка за ла, што 

ўсе не аф ры кан скія лю дзі ва ло да юць ка ва лач ка мі ДНК не ан дэр-

таль цаў, за ме ша ны мі ў ге но ме. Гэ та маг ло ад быц ца, ка лі б лю дзі 

і не ан дэр таль цы пе ра мя ша лі ся ўся го 50 000 га доў та му. Пас ля, 

праз не каль кі га доў, гэ та па цвер дзі ла ся.

Што да зво лі ла жыць у га рах
Як ні дзіў на, на шы прод кі раз маў ля лі з не ан дэр таль ца мі не 

прос та як сяб ры. Ка лі з за ка мя не ла га паль ца, зной дзе на га ў 

пя чо ры ў Ал тай скіх га рах у Сі бі ры, бы ла сек ве ні ра ва на ДНК, а 

па лец, як лі чы лі, на ле жаў не ан дэр таль цу, ге не тыч ны ана ліз па ка-

заў, што гэ та быў фак тыч на но вы від ча ла ве ка, які ад роз ні ваў ся 

ад не ан дэр таль цаў, але быў цес на з імі звя за ны. Ана ліз поў на га 

ге но му па ка заў, што гэ тыя «дзя ні саў скія лю дзі» так са ма ме лі 

сек су аль ныя зно сі ны з на шы мі прод ка мі.

Ты бет цы, якія жы вуць ся род са мых вы со кіх у све це гор, здоль-

ныя вы жы ваць на вы шы нях, на якіх боль шасць лю дзей прос та за-

ды ха юц ца праз ад сут насць кіс ла ро ду. Ге не тыч ны ана ліз па ка заў, 

што яны, на роў ні з эфіопскіми і анд скі мі гор ца мі, ма юць асаб лі выя 

ге не тыч ныя адап та цыі, якія да зва ля юць ім апра цоў ваць кіс ла род 

у раз рэ джа ным гор ным па вет ры. Ця пер мы ве да ем, што гэ тыя 

ге не тыч ныя адап та цыі да вы шы ні ў ты бет цаў — у іх ёсць кан крэт-

ны ва ры янт ге на EPAS1 — на са май спра ве бы лі пе ра ня тыя праз 

ра да вое спа роў ван не з дзя ні саў скі мі людзь мі.

Вы свет лі ла ся, што па ляп шэн не іму ні тэ ту, ме та ба ліз му і ды е ты 

ся род су час ных лю дзей так са ма звя за на з ка рыс ны мі ге не тыч ны-

мі ва ры ян та мі, ус пад ка ва ны мі ў вы ні ку гэ та га скры жа ван ня як з 

не ан дэр таль ца мі, так і з дзя ні саў скі мі людзь мі.

Хут кая эва лю цыя
Скры жа ван не з ін шы мі ві да мі тлу ма чыць толь кі не вя лі кую част-

ку ча ла ве чых адап та цый. Ана ліз ДНК па каз вае нам, што па ме ры 

та го, як на шы прод кі ра зы хо дзі лі ся па све це, яны эва лю цы я ні ра ва-

лі ў роз ным ася род дзі і адап та ва лі ся да ежы хут чэй, чым лі чы ла ся 

ра ней. На прык лад, ві да воч ным узо рам хут кай ча ла ве чай адап-

та цыі з'яў ля ец ца вы пра цоў ка пе ра нос нас ці лак то зы. Здоль насць 

пе ра траў ляць ма ла ко пас ля трох га доў не ўні вер саль ная — і ра ней 

мер ка ва ла ся, што яна рас паў сю дзі ла ся ў Еў ро пе ра зам з сель скай 

гас па дар кай Бліз ка га Усхо ду пры клад на 10 000 га доў та му.

Але ка лі мы вы ву ча ем ДНК лю дзей за апош нія 10 000 га доў, гэ тая 

адап та цыя, якая за раз з'яў ля ец ца звы чай най з'я вай у Паў ноч най Еў-

ро пе, ад сут ні ча ла яшчэ 4000 га доў та му, і на ват по тым бы ла до сыць 

рэд кай з'я вай. Гэ та азна чае, што рас паў сюдж ван не пе ра нос нас ці 

лак то зы ў Еў ро пе па він на бы ло пра ця каць не ве ра год на хут ка.

Пер шыя анг лі ча не бы лі цем на ску рыя
ДНК ад на го з пер шых лю дзей у Бры та ніі, Cheddar Man, па-

каз вае, што ён хут чэй за ўсё быў цем на ску ры і бла кіт на во кі. І ён 

так са ма не мог пе ра траў ляць ма ла ко. Хоць гэ та ці ка ва і на ват 

зболь ша га дзіў на, да ве дац ца, што не ка то рыя з пер шых лю дзей, 

якія на ся ля юць вост раў, ця пер вя до мы як Бры та нія, ме лі цём ную 

ску ру і бла кіт ныя во чы, гэ тая дзіў ная кам бі на цыя зу сім не та кая 

ўжо і не прад ка заль ная, уліч ва ю чы тое, што мы да ве да лі ся пра 

па леа лі тыч ную Еў ро пу з ДНК ста ра жыт ных лю дзей. Цём ная ску-

ра бы ла да во лі рас паў сю джа на ся род па ляў ні чых-збі раль ні каў 

на кшталт Cheddar Man, якія жы лі ў Еў ро пе на пра ця гу ты ся ча год-

дзяў пас ля та го, як жыў ён, — і бла кіт ныя во чы ў іх бы лі з ча соў 

лед ні ко ва га пе ры я ду.

Бе лая ску ра прый шла ў Еў ро пу з Ус хо ду
Та кім чы нам, ка лі 10 000 га доў на зад у Еў ро пе бы ла рас паў-

сю джа ная цём ная ску ра, як еў ра пей цы аб за вя лі ся сва ёй бе лай 

ску рай? У Еў ро пе больш ня ма па ляў ні чых-збі раль ні каў, ды і па 

ўсім све це іх за ста ло ся вель мі ня шмат. Сель ская гас па дар ка 

за мя ні ла па ля ван не як лад жыц ця, а як вя до ма, у Еў ро пе сель-

ская гас па дар ка рас паў сю дзі ла ся з Бліз ка га Ус хо ду. Ге не ты ка 

рас кры ла нам, што гэ та змя нен не так са ма звя за на са знач ным 

ру хам лю дзей.

Так са ма мы ве да ем ця пер, што ка ля 5000 га доў на зад у Еў ро пу 

быў вя лі кі пры ток лю дзей з ра сій скіх і ўкра ін скіх стэ паў (тэ ры та-

ры яль на). Ра зам з ДНК гэ тыя лю дзі пры нес лі пры ру ча ных ко ней 

і ко ла ў Еў ро пу, а ра зам з тым, маг чы ма, про та ін да еў ра пей скую 

мо ву, з якой пай шлі амаль усе су час ныя еў ра пей скія мо вы. Ве-

ра год ней за ўсё, ра зам з імі ў Еў ро пе з'я ві ла ся і бе лая ску ра. Лі-

чыц ца, што свет лая піг мен та цыя ску ры да па ма гае лю дзям лепш 

па глы наць со неч нае свят ло і сін тэ за ваць з яго ві та мін D.

Кры ё ні ка — гэ та тэх на ло гія за-

ха ван ня це ла (а ў не ка то рых 

вы пад ках — моз га) у ста не глы-

бо ка га асту джэн ня, але з пад-

тры ман нем усіх жыц цё ва важ-

ных функ цый. Яшчэ ня даў на яна 

«жы ла» толь кі ў фан тас тыч най 

лі та ра ту ры і філь мах, але па кры-

се на ву ка па ча ла рас пра цоў ваць 

гэ тую га лі ну. Не ка то рыя лю дзі, 

якія па ку ту юць ад не вы леч ных 

за хвор ван няў, вы ка рыс тоў ва-

юць кры ё ні ку для та го, каб «да-

жыць» да та го мо ман ту, ка лі з'я-

вяц ца па трэб ныя ле кі. Ін шыя ж 

звяр та юц ца да яе для «па да рож-

жа ў ча се» з мэ тай пра чнуц ца ў 

да лё кай бу ду чы ні.

Ад нак, ня гле дзя чы на пры ваб-

насць тэх на ло гіі, ёсць у яе іс тот ны 

мі нус: за ма ро зіць ча ла ве ка мож на, а 

вось бяс печ на раз ма ро зіць (пры нам-

сі на сён няш ні мо мант) нель га. Але 

прэ зі дэнт Ін сты ту та кры ё ні кі ў Мі чы-

га не (ЗША) Дэ ніс Ка валь скі ня даў на 

зра біў сен са цый ную за яву: пер ша га 

кры я за ма ро жа на га ча ла ве ка мож на 

бу дзе «абу дзіць» ужо праз 50—100 

га доў. Больш за тое, па жы лыя па цы-

ен ты мо гуць раз ліч ваць на «ўваск ра-

шэн не» ў ма ла дых це лах.

Для па чат ку вар та рас ка заць, што 

Ін сты тут кры ё ні кі — гэ та не ка мер-

цый ная ар га ні за цыя, якая аказ вае 

па слу гі па кры я за ма роз цы ча ла ве ка 

за 28 000 до ла раў ЗША. Як за явіў 

Ка валь скі ў ін тэр в'ю вы дан ню Daіly 

Maіl, ця пер у ла ба ра то рыі зна хо дзіц-

ца 160 за ма ро жа ных лю дзей і ка-

ля сот ні хат ніх га да ван цаў, а яшчэ 

ка ля 2000 ча ла век па га дзі лі ся за-

ма ро зіць у яго ін сты ту це сваё це ла 

пас ля смер ці. Па вод ле слоў Ка валь-

скі, кры ё ні ка на сён няш ні дзень — 

гэ та «най леп шы спо саб пад ма нуць 

смерць». Ама лодж ван не ча ла ве ка ў 

Ін сты ту це кры ё ні кі бу дзе ад бы вац ца 

пры да па мо зе ад мыс ло вай тэх на ло гіі 

тэ ра піі ства ла вы мі клет ка мі.

«Пас ля спы нен ня сэр ца ва ўра-

чоў ёсць ад пя ці хві лін да паў га дзі ны, 

каб вы ра та ваць ча ла ве ка. Гэ ты час 

за ле жыць ад тэм пе ра ту ры це ла і на-

ва коль на га ася род дзя. На ша ра бо та 

з'яў ля ец ца пра ця гам да сле да ван ня 

ства ла вых кле так, ін' ек цыі якіх у бу-

ду чы ні мы бу дзем уво дзіць за ма ро-

жа ным па цы ен там для ад наў лен ня 

іх па шко джа ных тка нак. Ка лі б усё, 

пра што мы кла па ці лі ся, — гэ та ва ша 

ДНК, а не ўспа мі ны і во пыт, то вас 

мож на бы ло б прос та кла ні ра ваць. 

Але гэ та быў бы ўжо зу сім ін шы ча-

ла век».

Ды рэк тар Ін сты ту та кры ё ні кі мяр-

куе, што ў на ступ ныя паў ста год дзя 

ў іх з'я віц ца па трэб ная тэх на ло гія 

для та го, каб вяр нуць да жыц ця пер-

шых кры я за ма ро жа ных па цы ен таў. 

На сён няш ні мо мант асноў най мэ тай 

ін сты ту та з'яў ля ец ца за ха ван не не 

толь кі це ла, але і моз га ра зам з усёй 

ін фар ма цы яй, якая ў ім за хоў ва ец ца. 

На сло вах усё гэ та, вя до ма, вы гля дае 

вель мі пры ваб на, але, ка лі ўлі чыць 

той факт, што за апош нія дзе ся ці-

год дзі ў кры я за ма роз цы не ад бы ло ся 

асаб лі ва знач ных да сяг нен няў, ву чо-

ныя не асаб лі ва ве раць у не ча ка ны 

пра рыў, хай на ват і праз 100 га доў



Вась мі но га на зва лі так, бо лі-

чыц ца, што ў яго во сем ног. Ад-

нак ног у яго, улас на ка жу чы, 

уся го дзве, та му што для пе ра-

мя шчэн ня па дне ён вы ка рыс-

тоў вае па ру зад ніх ка неч нас-

цяў, а ўсе ас тат нія шчу паль цы 

вы кон ва юць функ цыю рук.

У вась мі но га тры сэр цы. Га лоў-

нае пе ра га няе кроў па це ле, ас тат нія 

штур ха юць яе це раз жаб ры. У кры-

ві вась мі но га ня ма ге маг ла бі ну, але 

ўтрым лі ва ец ца вя лі кая коль касць 

ме дзі, та му кроў у гэ тых га ла ва но гіх 

бла кіт ная. Гэ та бес хры бет нае мо-

жа да ся гаць ва гі ў 50 кі ла гра маў і 

даў жы ні да 3 мет раў. Са мы буй ны 

вась мі ног быў злоў ле ны не да лё ка 

ад уз бя рэж жа ЗША ў 1945 го дзе, яго 

ва га бы ла 180 кг, а даў жы ня — цэ-

лых 8 мет раў.

На ву коў цы не раз спра ба ва-

лі вы зна чыць, якія жы вё лы са мыя 

ра зум ныя, і, па ад ной з вер сій, у 

дзя ся так са мых ра зум ных ра зам з 

дэль фі на мі, не ка то ры мі пры ма та мі 

і па цу ка мі, яны ўклю чы лі і вась мі но-

гаў. Вась мі ног з'яў ля ец ца са май ра-

зум най з бес хры бет ных жы вёл, хоць 

і лі чыц ца да лё кім сва я ком са до вых 

смаў жоў і слі ма коў. Яго мозг мае 

фор му аба ран ка, а ў кож ным шчу-

паль цы зна хо дзяц ца яго «фі лі ялы», 

гэ та кія мі ні я цюр ныя ко піі. На кож ным 

шчу паль цы ў жы вё лы зна хо дзіц ца 

240 пры со сак, а ўся го іх у га ла ва но-

га га — ка ля 1900. На ву коў цы ўпэў-

не ныя, што шчу паль цы вась мі но га 

мо гуць здзяйс няць пэў ныя дзе ян ні і 

без удзе лу яго га лаў но га моз га.

У вась мі но гаў ёсць не звы чай ная 

здоль насць — дзя ку ю чы ад сут нас ці 

шкі ле та яны мо гуць мя няць фор му. 

На прык лад, не ка то рыя вась мі но гі 

пад час па ля ван ня плас та юц ца на 

мар скім дне, мас кі ру ю чы ся пад кам-

ба лу. Вя до ма здоль насць вась мі но-

гаў пра ні каць це раз дзіў на ма лень кія 

ад ту лі ны.

Звы чай ны вась мі ног ва ло дае 

здоль нас цю змя няць афар боў ку, 

пры ста соў ва ю чы ся да на ва коль на-

га ася род дзя. Гэ та тлу ма чыц ца на яў-

нас цю ў яго ску ры кле так з роз ны мі 

піг мен та мі, здоль ных рас цяг вац ца 

або сціс кац ца ў за леж нас ці ад ус пры-

ман ня ор га наў па чуц цяў. Звы чай ная 

афар боў ка — ка рыч не вая. Ка лі вась-

мі ног на па ло ха ны — ён бя лее, ка лі 

раз гне ва ны, чыр ва нее.

Гэ тыя га ла ва но гія пад да юц ца 

дрэ сі роў цы, ад роз ні ва юць геа мет-

рыч ныя фі гу ры. Яны зна хо дзяць і 

за па мі на юць вый сце са скла да ных 

ла бі рын таў, мо гуць су пра цоў ні чаць з 

ін шы мі дра пеж ні ка мі, да маў ля ю чы ся 

аб су мес ным па ля ван ні. Вась мі но гі 

ма юць доб рую па мяць — па зна юць 

лю дзей, якія іх кор мяць, і вы каз ва юць 

да іх сваё стаў лен не. Вя до мы вы па-

дак, ка лі адзін вась мі ног, што жыў у 

аква ры у ме, не лю біў ра бот ні цу, якая 

за ім на гля да ла, і ўвесь час аб лі ваў 

яе ва дой. Дзяў чы на зволь ні ла ся, але 

ка лі праз не каль кі ме ся цаў зноў зай-

шла на ста рую ра бо ту, вась мі ног яе 

па знаў — і зноў аб ліў ва дой.

Вась мі но гі не горш за мал паў мо-

гуць вы ка рыс тоў ваць пры ла ды пра цы. 

Вя до мыя вы пад кі, ка лі бес хры бет ныя 

вы ка рыс тоў ва лі ка вал кі дрэ ва, каб 

рас кры ваць ра ка ві ны ма люс каў. Ін-

шыя ўме лі ад кры ваць на крыў кі плас-

ты ка вых бу тэ лек і на ват вы ла зіць са 

сло і ка, ад круч ва ю чы крыш ку знут ры.

Вась мі но гі вель мі на зі раль ныя. 

Яны ка пі ру юць па во дзі ны адзін ад-

на го. Вар та ад на му ча му-не будзь 

на ву чыц ца, як ін шыя ад ра зу ж па-

чы на юць ужы ваць яго во пыт на прак-

ты цы. Яны так са ма ці каў ныя. Яны не 

не бяс печ ныя для лю дзей, і вы пад кі 

на па дзен няў вась мі но гаў на ча ла-

ве ка вель мі рэд кія. Ад нак вась мі-

ног, уба чыў шы аква лан гіс та, мо жа 

аб віць яго на гу шчу паль ца мі, прос та 

з ці каў нас ці, каб па ма цаць, а за тым 

ад пус ціць.

Аса біс тае жыц цё вась мі но гаў нель-

га на зваць шчас лі вым. Са мцы час та 

ста но вяц ца ах вя ра мі са мак, а са мкі 

доў га не жы вуць. Яны ад кла да юць 

яй кі ўся го адзін раз у жыц ці, але за-

тое якая коль касць — 100 ты сяч яек! 

Са мка бе раж лі ва да гля дае іх, не вы-

хо дзя чы са свай го схо ві шча. Яна ў 

гэ ты час ні чо га не есць, і так пра цяг-

ва ец ца паў го да, а то і больш. А пас ля 

з'яў лен ня ма лых, ка лі праз ты дзень 

яны па чы на юць са ма стой на хар ча-

вац ца, са мка вась мі но га па мі рае ад 

зня сі лен ня. У ся рэд нім вась мі но гі жы-

вуць 1-2 га ды, і тыя, хто да жыў да 

4 га доў, з'яў ля юц ца доў га жы ха ра мі



ДНК РАС КА ЗА ЛА 
ПРА НА ШЫХ ПРОД КАЎ

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

СА МЫЯ РА ЗУМ НЫЯ БЕС ХРЫ БЕТ НЫЯ

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  

Кры ё ні ка пра па нуе но вае жыц цё
Пер ша га за ма ро жа на га ча ла ве ка «абу дзяць» ужо праз 50 га доў?

Матэрыялы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.


