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За пра гра ма ваць... 
ура джай!

Ня даў на ў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук прай шоў ХІ з'езд Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва ге не ты каў і се лек цы я-
не раў і між на род ная кан фе рэн цыя 
ў та кім жа скла дзе: у цэнт ры ўва гі 
іх удзель ні каў ака за лі ся праб ле мы, 
да сяг нен ні і перс пек ты вы ге не тыч-
най на ву кі і бія тэх на ло гій.

— Ро лю ге не ты кі ў су час ным све-
це цяж ка пе ра аца ніць: з яе пос пе ха мі 
звяз ва юць над зеі на ства рэн не пра-
рыў ных тэх на ло гій у сель скай гас-
па дар цы, хар чо вай пра мыс ловас ці, 
пе ра мо гу над цяж кі мі за хвор ван ня мі 
ча ла вец тва і іх па пя рэдж ван не, — 
пад крэс лі вае пер шы на мес нік стар-
шы ні Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, 
ака дэ мік Сяр гей ЧЫ ЖЫК. — Да-
сяг нен ні ге не ты кі пры мя ня юц ца ў 
спор це, су до ва-ме ды цын скай прак-
ты цы, пры ро да ахоў най дзей нас ці, 
на ват у ганд лі, па коль кі між дзяр жаў-
нае пе ра мя шчэн не та ва раў па тра буе 
да дат ко вых мер кант ро лю.

Бе ла рус кае та ва рыст ва ге не ты-
каў і се лек цы я не раў аб' яд ноў вае 
сён ня 300 на ву коў цаў з 20 про філь-
ных на ву ко вых ар га ні за цый і на ву-
чаль ных уста ноў, а ўзна чаль вае яго 
га лоў ны ву чо ны сак ра тар На цы я-
наль най ака дэ міі на вук, член-ка-
рэс пан дэнт ака дэ міі Аляк сандр 
КІЛЬ ЧЭЎ СКІ.

— Ге не ты кі пра цу юць у цес най 
звяз цы з се лек цы я не ра мі, — пад-
крэс лі вае ён, — па коль кі но выя ме-
та ды се лек цый най пра цы ба зі ру юц-
ца на вы ка ры стан ні ма ле ку ляр ных 
мар ке раў і ген на-ін жы нер най ма ды-
фі ка цыі. Ге ном ныя бія тэх на ло гіі да-
зва ля юць аца ніць якасць зы ход на га 
се лек цый на га ма тэ ры я лу па на яў-
нас ці па жа да ных для се лек цы я не ра 
ге наў і кант ра ля ваць іх у пра цэ се вы-
вя дзен ня но вых сар тоў 
рас лін з за да дзе ны мі 
ўлас ці вас ця мі. Яны да-
зва ля юць так са ма ска-
ра ціць тэр мі ны ства рэн-
ня но вых сар тоў рас лін 
на 3—4 га ды і змян ша-
юць пры гэ тым вы дат кі 
на 15—20%.

Рас пра ца ва ны ме та-
ды ДНК-ідэн ты фі ка цыі 
для най больш важ ных 
для се лек цыі сель ска-
гас па дар чых куль тур ге-
наў устой лі вас ці і якас ці. 
На прык лад, ДНК-мар-
ке ры ге наў устой лі вас-
ці буль бы да хва роб і 
шкод ні каў, ДНК-мар ке-

ры ўстой лі вас ці яб лы ні да пар шы, 
муч ніс тай ра сы, тлі, бак тэ ры яль-
ных апё каў, эфек тыў ная тэх на ло гія 
ДНК-ты пі ра ван ня ге наў лёж кас ці і 
ўтры ман ня ка ра ці но і даў у та ма тах, 
ме та ды ДНК-ты пі ра ван ня ге наў пра-
цяг ла га за хоў ван ня са лод ка га пер цу, 
ство ра ны 12 гіб ры даў са лод ка га пер-
цу з комп лек сам ге наў якас ці пла доў. 
Пра тэс ці ра ва ны се рыі ма ле ку ляр ных 
мар ке раў пша ні цы і тры ці ка ле, ад 
якіх за ле жаць хле ба пя кар ныя якас ці 
му кі. З да па мо гай рас пра ца ва ных 
ДНК-мар ке раў ад бы ва ец ца се лек-
цыя рап су.

Ад ла ба ра то рыі — 
да до след на га по ля

Ра бо ты над ства рэн нем ге не тыч-
на ма ды фі ка ва ных рас лін вя дуц ца 
ў Ін сты ту це ге не ты кі і цы та ло гіі, 
На ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры па 
буль ба вод стве і пло да а га род ніц тве, 
Ін сты ту це экс пе ры мен таль най ба та-
ні кі, Ін сты ту це бія фі зі кі і кле тач най 
ін жы не рыі, Цэнт раль ным ба та ніч ным 
са дзе На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
у БДУ і БДТУ.

На ву коў цы пра цу юць над ства-
рэн нем транс ген най ка ню шы ны з 
па вы ша най ура джай нас цю, устой-
лі ва га да глі фа са ту рап су, жу ра він з 
па леп ша ны мі сма ка вы мі ўлас ці вас-
ця мі, ты ту ню, устой лі ва га да цяж кіх 
ме та лаў і наф та пра дук таў, ты ту ню 
з па ско ра ным раз віц цём і па вы ша-
най пра дук цый нас цю, лё ну-даў гун-
цу... Са з'яў лен нем апош ня га ёсць 
на дзея на ад ра джэн не бе ла рус ка га 
льна вод ства — не сак рэт, што сён ня 
га лоў най праб ле май тут з'яў ля ец ца 
ад сут насць сар тоў, якія да зва ля юць 
атры маць якас нае льно ва лак но.

У ла ба ра тор ных умо вах ства ра юц-
ца рас лі ны, устой лі выя і да за су хі, і да 
пе ра ўвіль гат нен ня, і да за ма раз каў, 
і да шкод ні каў. Яшчэ ад на ці ка вая 

рас пра цоў ка — вы вя дзен не рап су, 
які ўклю чае ген ку ры на га ін тэр фе ро-
ну і ген, які аб умоў лі вае ўстой лі васць 
рас лі ны да гер бі цы ду. Яна на цэ ле ная 
на аба ро ну ку ры на га па га лоўя на на-
шых птуш ка фаб ры ках. Ін тэр фе рон, 
які па вы шае іму ні тэт, не трэ ба бу дзе 
вы лу чаць з кле так рас лі ны: спа трэ-
біц ца прос та вы су шыць зя лё ную 
ма су, раз ма лоць яе на звы чай ным 
млы не і да ба віць у корм.

Па куль што вы зва лен не транс ген-
ных рас лін у на ва коль нае ася род дзе 
ад бы ва ец ца ў на шай кра і не толь кі ў 
рам ках вы ка нан ня на ву ко вых пра ек-
таў на до след ных па лях. І ро біц ца гэ-
та для та го, каб пра ве рыць, як бу дзе 
па во дзіць ся бе транс ген ная рас лі на 
ў пры ро дзе. Бо ад на спра ва — вы-
рошч ваць ГМ-рас лі ны ў ла ба ра тор-
ных умо вах, і кры ху ін шая — пад 
ад кры тым не бам на па раў наль на 
вя лі кай пло шчы. Да та го ж у пры ро-
дзе па сад кі трэ ба пра вя раць на пра-
ця гу не каль кіх па ка лен няў. Гэ та ўсё 
да ра гія да сле да ван ні. Па не ка то рых 
звест ках, ства рэн не ад на го транс-
ген на га сор ту рас лі ны мо жа каш та-
ваць больш за 1 міль ярд до ла раў. 
Та му пра вы рошч ван не ў Бе ла ру сі 
транс ген ных рас лін у ка мер цый ных 
мэ тах раз мо ва па куль не ідзе...

Сён ня ў кра і не аб ста ля ва ны па 
ўсіх між на род ных і на цы я наль ных 
стан дар тах тры до след ныя по лі для 
вы рошч ван ня транс ген ных рас лін: 
та кія пля цоў кі ма юць Ін сты тут ге не-
ты кі і цы та ло гіі, Цэнт раль ны ба та ніч-
ны сад і На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
НАН Бе ла ру сі па буль ба вод стве і 
пло да а га род ніц тве.

Па пу ля цыя зуб роў — 
пад ахо вай

У апош нія га ды бе ла рус кія ге не-
ты кі пад клю чы лі ся да вы ра шэн ня ак-
ту аль ных праб лем пры ро да ахоў най 

дзей нас ці — раз гор ну ты 
да сле да ван ні па ацэн цы 
ге не тыч на га ста ну па-
пу ля цый дзі кіх жы вёл. 
З вы ка ры стан нем ге-
ном ных тэх на ло гій 
упер шы ню пра ве дзе-
ны ана ліз ге не тыч най 
струк ту ры па пу ля цыі 
бе ла веж ска га зуб ра.

Вя дзец ца ра бо та з 
па пу ля цы я мі вы са ка род-
на га але ня і ка зу лі, пра-
ана лі за ва на ге не тыч ная 
струк ту ра па пу ля цыі вя-
лі кіх бе ла га ло вых ча ек. 
Для шэ ра гу ахоў ных і 
рэ сурс ных ві даў дзі кіх 
жы вёл (еў ра пей скі зубр, 
еў ра пей ская ка зу ля, вы-
са ка род ны алень, дзік) 

па да бра ныя спе цы фіч ныя ДНК-мар-
ке ры, якія да зва ля юць з вы со кай сту-
пен ню ве ра год нас ці ўста наў лі ваць 
ві да вую пры на леж насць бія ла гіч на-
га ма тэ ры я лу, што ад кры вае но выя 
маг чы мас ці па іх вы ка ры стан ні ў ба-
раць бе з бра кань ер ствам.

У кра і не ство ра ны На цы я наль ны 
банк ге не тыч ных рэ сур саў рас лін 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які на ліч вае 
42 ты ся чы ка лек цый ных узо раў 
і 1680 куль тур ных ві даў рас лін, у тым 
лі ку рэд кіх і тых, што зна хо дзяц ца на 
мя жы знік нен ня.

Ме ды цы на бу ду чы ні
Спе цы я ліс ты кан ста ту юць: апош-

нім ча сам ме ды кі з вя лі кім эн ту зі яз-
мам су пра цоў ні ча юць з ге не ты ка мі, 
па коль кі ба чаць, якія маг чы мас ці ад-
кры вае ма ле ку ляр ная ге не ты ка для 
ля чэн ня і пра фі лак ты кі.

Кі раў нік 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 НАН Бе ла ру сі, док тар бія ла-
гіч ных на вук, пра фе сар Ір ма МА СЭ 
не су мня ва ец ца: ге не тыч нае тэс ці ра-
ван не ста не не ад' ем ным склад ні кам 
так зва най «ме ды цы ны 4П» — пер са-
на лі за ва най, прэ дык тыў най (прад каз-
ваць за хвор ван не да з'яў лен ня пер шых 
сімп то маў), па пе рад жаль най і пар ты сі-
па тыў най, якая пра ду гледж вае ак тыў-
ны ўдзел па цы ен та ў пра фі лак ты цы 
за хвор ван няў і іх ля чэн ні. На прык лад, 
ужо сён ня вя до мыя 50 ле ка вых прэ-
па ра таў, пры ём якіх без па пя рэд ня га 
ге на ты пі ра ван ня не пры зна ча ец ца.

У Бе ла ру сі пры кла дам пер са-
на лі за ва най ме ды цы ны з'яў ля ец-
ца ля чэн не ге па ты ту С. Перш чым 
пры зна чыць ля чэн не да ра гі мі прэ-
па ра та мі, па цы ен та на кі роў ва юць на 

ге не тыч нае тэс ці ра ван не, па вы ні ках 
яко га ро біц ца за клю чэн не: ці бу дзе 
яно эфек тыў ным?

У ла ба ра то рыі ге не ты кі ча ла ве ка 
пад час ДНК-ды яг нос ты кі схіль нас-
ці да сар дэч на-са су дзіс тых за хвор-
ван няў вы ву ча юц ца 20 ге наў, якія 
ўплы ва юць на тром баў тва рэн не. Ін-
тэн сіў ная тэ ра пія ў хво рых з вы со кай 
ры зы кай сар дэч на-са су дзіс тых за-
хвор ван няў да зва ляе зні зіць ры зы ку 
паў тор ных эпі зо даў на 50%. Ана ла-
гіч ным чы нам вы зна ча юц ца ге не тыч-
ныя фак та ры ры зы кі раз віц ця і ін шых 
па та ло гій: дыя бе ту, астэ а па ро зу, ме-
та ба ліч на га сін дро му, пра фі лак ты-
ку якіх мож на пра во дзіць, змя ня ю чы 
фак та ры ася род дзя.

Рас шыф ра ва лі ў Ін сты ту це ге не ты-
кі і «ра да слоў ную ту га ву хас ці». Коль-
касць ге наў, му та цыі ў якіх мо гуць 
вы клі каць не сін дра маль ную ту га ву-
хасць, ацэнь ва ец ца трох знач най ліч-
бай (150—250). Асноў най пры чы най 
ту га ву хас ці ў Бе ла ру сі, як і ва ўсёй Еў-
ро пе, з'яў ля ец ца му та цыя 35delG ге на 
GJB2. Вось толь кі па час та це гэ тай 
му та цыі Бе ла русь у све це лі дзі руе — 
яе ня се ў сва ім ге но ме кож ны 17-ты 
жы хар на шай кра і ны. Ка лі абод ва з 
баць коў з'яў ля юц ца нось бі та мі му та-
цыі, то шанц у іх дзі ця ці быць ту га ву-
хім роў ны 25 пра цэн там, вось ча му 
амаль 80% дзя цей з пры ро джа най 
па та ло гі яй слы ху ма юць баць коў з 
нар маль ным слы хам.

Вя лі кія над зеі ў На цы я наль най 
ака дэ міі на вук звяз ва юць са ства-
рэн нем на ву ко ва-тэх на ла гіч на га 
пар ка «Бел Бія град». Ча ка ец ца, што 
на яго ба зе зной дуць пры мя нен не 
та кія га лі ны, як бія тэх на ло гіі, фар-
ма цэў ты ка, на на- і мік ра сіс тэм ная 
тэх ні ка. Парк бу дзе уклю чаць дзве 
ін дуст ры яль ныя зо ны (у Баб руй ску і 
на тэ ры то рыі Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка) і на ву ко вы 
цэнтр у Ака дэм га рад ку. Мяр ку ец ца, 
што да 2020 го да тут мо жа быць рэа-
лі за ва на ка ля 200 ін вес ты цый ных і 
іна ва цый ных пра ек таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

У ха ла дзіль ні ках Рэс пуб лі кан ска га бан ка ДНК ча ла ве ка, жы вёл, 
рас лін і мік ра ар га ніз маў узо ры за хоў ва юц ца пры тэм пе ра ту ры 

80 гра ду саў са зна кам мі нус.

Гэ тым ра зам га лоў ная кніж ні ца кра і ны 
прад ста ві ла сваю пля цоў ку для прэ зен-
та цыі збор ні ка вер шаў кі тай ска га паэ та 
Ван Гоч жэ ня «Ме ло дыі ад кры та га сэр ца». 
Вы дан нем пра цяг ва ец ца се рыя «Свет лыя 
зна кі: паэ ты Кі тая», якая ўжо мае сваю 
гіс то рыю.

З 2014 го да па ба чы лі свет на бе ла рус кай 
мо ве збор ні кі вер шаў Ван Вэя, Лі Бо, Ду Фу, 
Ай Ці на, Лі Хэ, Лі Цінч жао. Над пра ек та ван нем 
се рыі, да ўдзе лу ў якой у якас ці пе ра клад чы-
каў за про ша ны На вум Галь пя ро віч, Тац ця на Сі-
вец, Юлія Алей чан ка, Ва ле рыя Са рот нік, Ле а нід 
Дрань ко-Май сюк, Алесь Ба дак, Раг нед Ма ла-
хоў скі, пра цуе між на род ны рэ дак цый ны са вет. 
По руч з пісь мен ні ка мі і лі та ра ту раз наў ца мі з 
Бе ла ру сі ў яго ўва хо дзяць кі тай скія ву чо ныя і 
лі та ра та ры, ар га ні за та ры кніж най спра вы. А 
гэ та — на мес нік ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та кі та яз наў ства імя Кан фу цыя Бел-
дзярж уні вер сі тэ та Лю Су лін, пе ра клад чык і 
мас так-ка лі граф, шмат га до вы га лоў ны рэ дак-
тар кі тай ска га ча со пі са «Су свет ная лі та ра ту ра» 

Гао Ман, дэ кан фа куль тэ та Дру го га Пе кін ска га 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та Чжан 
Ху эй цінь, лі та ра ту раз наў ца Лю Мяо, ге не раль ны 
ды рэк тар Кі тай ска га агенц тва па ка лек тыў на му 
кі ра ван ню аў тар скі мі пра ва мі на лі та ра тур ныя 
тво ры Чжан Хун бо. Ак тыў ны ўдзел у рэ да га ван-
ні і ўкла дан ні кні гі Ван Гоч жэ ня пры ня ла сяст ра 
паэ та — спа да ры ня Вань Юй хуа. Да рэ чы, «Ме-
ло дыі ад кры та га сэр ца» прый шлі да чы та ча на 
дзвюх мо вах — па-бе ла рус ку і па-кі тай ску. Так 
што кні га мо жа быць яшчэ свое асаб лі вым да-
па мож ні кам у вы ву чэн ні кі тай скай лі та ра ту ры 
на мо ве ары гі на ла.

На прэ зен та цыі, якую ад крыў ды рэк тар 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кі та яз наў ства імя 
Кан фу цыя Бел дзярж уні вер сі тэ та Ана толь То зік, 
гу ча лі вер шы Ван Гоч жэ ня — іх чы та лі бе ла рус-
кія і кі тай скія сту дэн ты. Лі та ра тур най, му зыч най 
част цы прэ зен та цыі спа да рож ні ча ла вы стаў-
ка гра фіч ных ра бот Ка мі ля Ка ма ла, які пра-
ілюст ра ваў кні гу, вы ка наў парт рэт паэ та. Сва і мі 
раз ва га мі пра кі тай скую паэ зію, май стэр ства 
мас тац ка га пе ра кла ду па дзя лі лі ся бе ла рус кія 

твор цы Ле а нід Дрань ко-Май сюк, На вум Галь-
пя ро віч, Тац ця на Сі вец, Да р'я Не чы па рук, Юлія 
Алей чан ка (яна і вя ла прэ зен та цыю).

Што пры ем на, ві тан не гэ тай па дзеі ў га лоў най 
бе ла рус кай кніж ні цы да слаў з Пе кі на Гао Ман. 
Вось што ме лі маг чы масць пра чы таць з эк ра на 
гос ці, удзель ні кі паэ тыч най ім прэ зы: «Па ва жа-
ныя сяб ры з да лё кай, але бліз кай сэр цу бе ла-
рус кай зям лі! Мы вель мі ўдзяч ны вам за зна ём-
ства бе ла рус ка га на ро да з лі та ра ту рай Кі тая. 
Кі тай ская мо ва пі шац ца асоб ны мі іе рог лі фа мі, 
а бе ла рус кая збі ра ец ца па скла дах. Бе ла рус кія 
пе ра клад чы кі ад да лі шмат сіл і ста ран няў, пе ра-
адо ле лі мно гія цяж кас ці, каб паэ зія, як му зы ка, 
гу ча ла ў сэр цах ай чын ных чы та чоў. Ста ран ні пе-
ра клад чы каў не па мерк нуць з ча сам, я ўпэў не ны, 
што пе ра кла ды бу дуць гу чаць усё ле пей і ле пей! 
Дзя куй паэ там Бе ла ру сі і пе ра клад чы кам!»

На прэ зен та цыі іш ла раз мо ва і пра пра цяг 
вы дан ня се рыі «Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая». 
На ступ най кні гай, абя ца юць вы даў цы, бу дзе 
збор нік Мэн Ха о жа ня.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

ГЕ НЕ ТЫ КА: АД ФАН ТАС ТЫ КІ 
ДА РЭ АЛЬ НАС ЦІ

Ге ном ныя бія тэх на ло гіі 
да зва ля юць ска ра ціць 
тэр мі ны ства рэн ня но вых 
сар тоў рас лін на 3—4 га ды 
і змян ша юць пры гэ тым 
вы дат кі на 15—20%.

У цэнт ры ка лек тыў на га ка ры стан ня «Ге ном» са бра на ўні каль нае аб ста ля ван не 
для пра вя дзен ня фун да мен таль ных і пры клад ных ге не тыч ных да сле да ван няў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
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БЛІЗ КІЯ МЕ ЛО ДЫІ ЗДА ЛЁ КУ
У На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі прэ зен та ва лі но вую кні гу кі тай скай паэ зіі на бе ла рус кай мо ве

Партрэт Ван Гочжэня работы Каміля Камала.


