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ЗУ БЫ З БУ ДУ ЧЫ НІ
Ства ла выя клет кі — ужо не ўяў-

ная бу ду чы ня і ў ста ма та ло гіі. На 

сён ня ў Бе ла ру сі з іх да па мо гай 

вы ле чы лі тры дзя сят кі па цы ен таў, 

якія ме лі рэ цэ сію (апус кан не) дзяс-

ны. Хва ро бы пе ры я дон та (за па-

лен не тка нак, якія акру жа юць зуб) 

ця пер тры ва ла за ня лі дру гое мес-

ца пас ля ка ры е су. Ка лі на апош ні 

па ку туе амаль кож ны (98—99 % 

на сель ніц тва), то з хва ро ба мі пе-

ры я дон та су ты ка ец ца ка ля 94 % 

лю дзей ва ўзрос це 34—44 га доў. 

Ка ля 20 % па цы ен таў ма юць цяж-

кія фор мы за хвор ван ня, ка лі па-

тра бу ец ца на ват вы да лен не зу-

боў.

Су мес на з Ін сты ту там бія фі зі-

кі і кле тач най ін жы не рыі На цы я-

наль най ака дэ міі на вук бе ла рус кія 

ста ма то ла гі рас пра ца ва лі тэх на-

ло гію кле тач ных транс план та цый 

у ста ма та ло гіі. Яна як раз і вы ка-

рыс тоў ва ец ца для ля чэн ня хва роб 

пе ры я дон та, у пры ват нас ці з апус-

кан нем дзяс ны. З пад уз дыш най 

воб лас ці ў па цы ен та ў шпрыц на-

бі ра юць 10—12 мі лі літ раў тлу шча-

вай ткан кі. За тым у ла ба ра то рыі 

на пра ця гу 21 дня з яе вы лу ча юць 

ства ла выя клет кі. А по тым змеш-

ва юць іх з ка ла ге на вым ге лем і 

ўвод зяць па цы ен ту ў мес цы, дзе 

«пра се ла» дзяс на.

— Што та кое рэ цэ сія? Гэ та 

апус кан не дзяс ны, змян шэн не 

яе аб' ёму. У не ка то рых па цы ен-

таў уз ні ка юць так зва ныя чор ныя 

трох кут ні кі, і мы ба чым гэ тыя пра-

меж кі па між зу ба мі. У воб ласць 

мяк кіх тка нак мы і ўво дзім су месь 

ка ла ге на ва га ге лю і ства ла вых 

кле так, — тлу ма чыць за гад чык 

ка фед ры ар та пе дыч най ста ма-

та ло гіі і ар та дан тыі з кур сам 

дзі ця чай ста ма та ло гіі Бе ла рус-

кай ме ды цын скай ака дэ міі пас-

ля дып лом най аду ка цыі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, пра фе сар 

Сяр гей РУБ НІ КО ВІЧ.

На сён ня гэ ту ме то ды ку апра-

ба ва лі больш чым на 30 па цы-

ен тах. Ля чэн не пра вя лі ў ме жах 

на ву ко ва га пра ек та, срод кі на які 

вы лу чы ла дзяр жа ва. Ця пер вы-

бра на 5-7 па цы ен таў, якія ма юць 

па ка зан ні да та кой апе ра цыі, праў-

да, да лей гэ тыя ўмя шан ні бу дуць 

пра во дзіц ца на плат най асно ве. 

Па куль та кі курс ля чэн ня каш туе 

600—800 руб лёў, але ка лі ма ні-

пу ля цыя ста не ма са вай, з'я віц ца 

маг чы масць зні зіць яе ца ну. За 

мя жой, да рэ чы, так са ма вы ка рыс-

тоў ва юц ца па доб ныя тэх на ло гіі, 

праў да, усе яны ад роз ні ва юц ца 

ва ры ян та мі ства рэн ня бія ін жы-

нер най кан струк цыі, а так са ма 

кош там. У Ра сіі ца на та ко га ля-

чэн ня па чы на ец ца ад 1,5-2 ты сяч 

до ла раў.

— Ля чэн не ства ла вы мі клет-

ка мі — гэ та не «тэ ра пія ад чаю». 

Сён ня ёсць і ін шыя, у пры ват нас-

ці хі рур гіч ныя, ме та ды ля чэн ня па 

па ве лі чэн ні аб' ёму мяк кіх тка нак. 

Але яны не заў сё ды эфек тыў ныя. 

Пры мя нен не ства ла вых кле так 

менш траў ма тыч нае для па цы ен-

та, эфект хут чэй шы, а вы нік больш 

эс тэ тыч ны, — да дае га лоў ны 

ўрач Рэс пуб лі кан скай клі ніч най 

ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі Анд-

рэй МАТ ВЕ ЕЎ.

Ка лі пры хі рур гіч ным ля чэн ні 

праз ней кі час мо гуць зда рац ца 

рэ цы ды вы, то но вая тэх на ло гія 

пад час клі ніч ных вы пра ба ван няў 

па ка за ла ста ноў чую ды на мі ку на 

пра ця гу двух-трох га доў. Ка лі праз 

пяць-сем га доў ме то ды ка ля чэн ня 

ства ла вы мі клет ка мі ста ноў ча ся-

бе за рэ ка мен дуе, яна бу дзе ўка-

ра няц ца ў кож най ста ма та ла гіч най 

уста но ве кра і ны.

Сяр гей Руб ні ко віч пад крэс ліў, 

што гэ та не адзі ны на ву ко вы пра-

ект, які рэа лі зу ец ца бе ла рус кі мі 

ста ма то ла га мі ра зам з на ву коў-

ца мі. Рас пра цоў ва юц ца ме то ды кі 

ля чэн ня хва роб пе ры я дон та ся рэд-

няй і цяж кай фор маў.

— Пра ек ты на кі ра ва ны на ўма-

ца ван не кос най ткан кі і па ве лі-

чэн не яе аб' ёму. Ця пер вя дуц ца 

экс пе ры мен таль ныя да сле да ван ні, 

на ле та бу дуць пра ве дзе ны клі ніч-

ныя вы пра ба ван ні, а праз паў та ра-

два га ды, мяр кую, мы за па тэн ту ем 

і гэ тыя ме то ды кі.

Бе ла рус кі мі рас пра цоў ка мі за-

ці ка ві лі ся і за меж ныя спе цы я ліс-

ты, у пры ват нас ці ме ды кі з Італіі 

і Кі тая. А ў Ра сіі не ка то рыя бе ла-

рус кія ме то ды кі ўзя лі на ўзбра ен-

не ў Ку бан скім, Стаў ра поль скім і 

Мас коў скім ме ды цын скіх уні вер-

сі тэ тах.

— Мы вя дзём рас пра цоў кі па 

на рошч ван ні мяк кіх і цвёр дых тка-

нак. А вось вы рас ціць та кім спо-

са бам зуб у све це па куль яшчэ не 

ўда ло ся ні ко му, — ка жа Сяр гей 

Руб ні ко віч.

ХА ДЗІ ЦЕ 
ДА ЎРА ЧА

Ся род най ноў шых тэх на ло гій і 

3D-пра тэ за ван не.

— Тэх на ло гія да зва ляе ві зу-

аль на зма дэ ля ваць кан струк цыю: 

ка рон ку, мас та па доб ны пра тэз. 

По тым, вы ка рыс тоў ва ю чы спе цы-

яль ны ста нок, яе вы фрэ зе роў ва-

юць. А ўра чу за ста ец ца толь кі яе 

ўста на віць, — рас каз вае Сяр гей 

Руб ні ко віч.

Су мес на з Бе ла рус кім на цы я-

наль ным тэх ніч ным уні вер сі тэ там 

рас пра ца ва ны апа рат, так зва ная 

3D-шру ба, якую вы ка рыс тоў ва юць 

для ля чэн ня па цы ен таў з хра пам і 

сін дро мам аб струк тыў на га апноэ — 

спы нен ня ды хан ня пад час сну, якое 

доў жыц ца ад дзе ся ці се кун даў да 

дзвюх хві лін, ад ча го ча ла век мо-

жа па мер ці. Та кая шру ба да зва ляе 

пра віль на зма дэ ля ваць ста но ві шча 

ніж няй скі ві цы пад час сну.

Спе цы я ліс ты пад крэс лі ва юць, 

што апош нім ча сам на зі ра ец ца 

рост ра ку скі віч на-тва ра вай воб-

лас ці, га ла вы і шыі. У струк ту ры 

ан ка ла гіч ных за хвор ван няў ён 

зай мае 5—10 %. Гэ та но ва ўтва-

рэн ні по лас ці ро та, пад ня бен ных 

ду жак, язы ка, скі віч най кост кі.

— На сель ніц тва ста рэе, па-

ляп ша ец ца вы яў ляль насць, та му 

мы на зі ра ем рост, — тлу ма чыць 

Анд рэй Мат ве еў. — За пу шча ныя 

вы пад кі, як пра ві ла, — праб ле-

ма па цы ен таў, якія не з'яў ля юц-

ца да ста ма то ла га на што га до вы 

пра фі лак тыч ны агляд. Ча ла век 

3-4 га ды не хо дзіць да ўра ча, і ў 

ро це — 3-4-я ста дыя ра ку: усё раз-

бу ра на.

БЯС ШКОД НЫ ФТОР
Не га тыў на ўплы ва юць на зда-

роўе по лас ці ро та ку рэн не, ужы-

ван не ал ка го лю, а так са ма не за-

ха ван не гі гі е ны.

— Кант ра ля ва ная чыст ка зу боў 

у дзя цей вя дзе да зні жэн ня ка-

рые  су на 30 % у 12—14-га до вым 

уз рос це, — ка жа Анд рэй Мат ве-

еў. — Да стат ко ва на ву чыць пра-

віль на чыс ціць зу бы (а гэ та вы мя-

та ю чыя вер ты каль ныя ру хі — «ад 

чыр во на га да бе ла га») і не бу дзе 

ка ры е су. У дзі ця чых ка лек ты вах 

мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць фта-

ры ра ва ную соль. У Швей ца рыі, 

на прык лад, фта ры ру юць ма ла ко, 

але гэ та вель мі да ра гая тэх на ло-

гія, фта ры ра ван не со лі на шмат 

тан ней шае. На ша на сель ніц тва 

доб ра ве дае пра ка рысць ёда ва-

най со лі, а вось фта ры ра ва най — 

не ве дае.

Экс перт ад зна чае, што не-

каль кі га доў та му ў СМІ бы ло 

шмат не га тыў най ін фар ма цыі 

пра фтор, і пад крэс лі вае: вы ка-

ры стан не фта ры ра ва ных зуб ных 

паст не ня се шко ды. Пры гэ тым 

па сту трэ ба мя няць пры клад на 

раз на паў го да, бо да яе так са ма 

ад бы ва ец ца пры вы кан не. А зу бы 

вар та чыс ціць не менш за 2-3 хві-

лі ны — «па куль іг рае ва ша лю бі-

мая ме ло дыя».

ВІ НІ РЫ: 
СТА ВІЦЬ ЦІ НЕ

— На кож ны від пра тэ за ван-

ня ма юц ца свае па ка зан ні і су-

праць па ка зан ні. Ка лі ста ма то лаг 

бя рэц ца ста віць вам ві ні ры (фар-

фо ра выя ці кам па зіт ныя плас цін-

кі, якія мя ня юць знеш ні вы гляд 

зу ба. — Аўт.), зна чыць, ён бя рэ 

на ся бе ад каз насць за вы нік. Пры 

ўста ноў цы ві ні раў цвёр дая ткан ка 

зу ба са шлі фоў ва ец ца. Ра ней таў-

шчы ня ві ні раў бы ла 1-2 мі лі мет ра, 

і та кая таў шчы ня ткан кі зу ба зні-

ма ла ся, ця пер іх таў шчы ня ўся го 

0,3-0,4 мі лі мет ра, — рас каз вае 

Анд рэй Мат ве еў.

Да рэ чы, мно гія клі ен ты жа да-

юць мець «вя лі кія і бе лыя» зу бы. 

Праў да, асляп ляль ная бе ліз на, або 

ко лер «сан тэх ніч най ке ра мі кі», ужо 

не ў трэн дзе, хоць пра цэ ду ры ад-

бель ван ня да гэ туль ак ту аль ныя. 

Вар та па мя таць, што та кі стан па-

тра бу ец ца па ста ян на пад трым лі-

ваць — з пе ры я дыч нас цю раз на 

год.

ТАН НЕЙ, 
ЧЫМ ЗА МЯ ЖОЙ

Не сак рэт, што ля чэн не і пра-

тэ за ван не ў на шай кра і не абы-

хо дзяц ца на шмат тан ней, чым за 

мя жой. Чым і ка рыс та юц ца як су-

се дзі, так і жы ха ры да лё кіх кра ін, 

на ват та кіх як Уруг вай, Бра зі лія, 

ЗША, Із ра іль. Ле тась бе ла рус кія 

ста ма то ла гі пры ня лі 11,8 ты ся чы 

за меж ні каў (на 0,6 ты ся чы больш, 

чым у 2017-м)

— На пер шым мес цы, ка неш-

не, ра сі я не. Да лей гра ма дзя не 

Укра і ны, Поль шчы, Літ вы, кра ін 

Еў ро пы і Із ра і ля. Як пра ві ла, гэ-

та на шы бы лыя су ай чын ні кі, якія 

пры яз джа юць у гос ці да сва я коў 

і зай ма юц ца ля чэн нем і пра тэ за-

ван нем. Пра тэ за ван не, асаб лі ва 

скла да нае, у нас знач на тан ней-

шае, чым за мя жой, — тлу ма чыць 

Анд рэй Мат ве еў.

Ле тась за меж ні кі за пла ці лі за 

па слу гі бе ла рус кіх ста ма то ла гаў 

ка ля 1,3 міль ё на до ла раў. Прычым 

са мі бе ла ру сы па тра ці лі на гэ тыя 

мэ ты 74 міль ё ны руб лёў. Як пад-

крэс ліў экс перт, за мя жой ёсць 

уста ноў ка на ім план та цыю, каб 

па збег нуць скла да на га ля чэн ня. 

У Бе ла ру сі ж ура чы да апош ня га 

імк нуц ца вы ра та ваць зуб, што і 

пры ваб лі вае па цы ен таў. На дру гім 

па за па тра ба ва нас ці мес цы пас ля 

ля чэн ня — пра тэ за ван не, на трэ-

цім — ля чэн не хва роб пе ры я дон-

та, ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю і 

ад бель ван не.

Да рэ чы, ся рэд няя зар пла та ўра-

ча-ста ма то ла га ў па лі клі ні цы — 

1200 руб лёў. Ар та пед атрым лі вае 

да 1500 руб лёў. Па сло вах га-

лоў на га ўра ча, мно гія бе ла рус кія 

ста ма то ла гі, па пра ца ваў шы за 

мя жой, дзе ста ма та ло гія пе ра тво-

ра на ў біз нес, вяр та юц ца на ра-

дзі му, дзе па ды хо ды да ля чэн ня 

зу сім ін шыя.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ле чаць ства ла вы мі клет ка мі, 
дру ку юць ка рон кі і мас ты

Ма ла дыя спе цы я ліс ты пра хо дзяць у рэс пуб лі кан скай па лі клі ні цы ін тэр на ту ру, 
а пас ля за ста юц ца пра ца ваць.

Ле тась за меж ні кі за пла ці лі 
за па слу гі бе ла рус кіх 
ста ма то ла гаў ка ля 1,3 міль ё на 
до ла раў. Прычым са мі 
бе ла ру сы па тра ці лі на гэ тыя 
мэ ты 74 міль ё ны руб лёў.

За мя жой ёсць уста ноў ка 
на ім план та цыю, 
каб па збег нуць скла да на га 
ля чэн ня. У Бе ла ру сі ж 
ура чы да апош ня га 
імк нуц ца вы ра та ваць зуб, 
што і пры ваб лі вае па цы ен таў.

Два ся рэб ра ныя і два брон за выя ме да лі за ва я ва лі на 

51-й Між на род най хі міч най алім пі я дзе ў Па ры жы бе-

ла рус кія школь ні кі.

Ся рэб ра ны мі пры зё ра мі ста лі Яў ген Ма ліч (Лі цэй БДУ) 

і Мак сім Сы со ен каў (ста ліч ная гім на зія № 50). Брон за выя 

ме да лі — у Але га Ка рат ко ва (Лі цэй БДУ) і Іва на Мам чы ца 

(гім на зія № 10 Ма ла дзеч на). Усе хлоп цы скон чы лі шко лу ў 

бя гу чым го дзе і з'яў ля юц ца пе ра мож ца мі за ключ на га эта пу 

Рэс пуб лі кан скай алім пі я ды па хі міі.

Кі раў ні ка мі бе ла рус кай ка ман ды вы сту пі лі су пра цоў ні кі 

хі міч на га фа куль тэ та БДУ за гад чык ка фед ры агуль най хі міі 

і ме то ды кі вы кла дан ня хі міі Вік тар Хва люк і стар шы вы клад-

чык ка фед ры ар га ніч най хі міі Дзя ніс Шкля рук.

Уся го ў 51-й Між на род най хі міч най алім пі я дзе пры ня лі 

ўдзел 270 на ву чэн цаў з 80 кра ін. Спа бор ніц твы тра ды цый-

на скла да юц ца з двух ту раў — тэ а рэ тыч на га і прак тыч на га. 

Абод ва доў жац ца ка ля пя ці га дзін і пра вод зяц ца ў роз ныя 

дні.

Упер шы ню Між на род ную хі міч ную алім пі я ду пра вя лі ў 

1968 го дзе ў Пра зе (Чэ хія). Яна на кі ра ва ная на па пу ля ры-

за цыю хі міч най на ву кі і па вы шэн не ці ка вас ці да яе з бо ку 

школь ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

«На хі мі чы лі» 
на «се раб ро»


