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Ад 
фун да мен таль най 
на ву кі — 
да прак ты кі

— Ін дуст рыя бія тэх на ло-

гій раз ві ва ец ца вель мі імк-

лі ва. Яе тэм пы ўраж ва юць, 

і гэ та ста віць пе рад бе ла-

рус кай на ву кай ад каз ныя 

за да чы, — пад крэс лі вае на-

мес нік стар шы ні на мес ні ка 

Прэ зі ды у ма На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

Аляк сандр КІЛЬ ЧЭЎ СКІ. — 

Асноў ныя сфе ры пры мя нен-

ня бія тэхна ло гій — ме ды цы-

на і фар ма цэў ты ка, сель ская 

гас па дар ка і пра мыс ло васць, 

энер ге ты ка і ахо ва на ва коль-

на га ася род дзя. Бія тэх но ла гі 

дзе ляць свае кі рун кі па ко-

ле рах: бія фар ма цэў ты ка — 

гэ та чыр во ны кі ру нак (на 

яе пры па дае 60 пра цэн таў 

су свет на га рын ку), пра мыс-

ло выя бія тэх на ло гіі — бе лы 

(сю ды ўва хо дзіць і бія энер ге-

ты ка) — 35 пра цэн таў рын ку. 

На аг ра бія тэх на ло гіі (зя лё ны 

кі ру нак) і пры ро да ахоў ныя 

(шэ ры) пры па дае ў су куп нас-

ці яшчэ пяць пра цэн таў.

Аляк сандр Кіль чэў скі 

за пэў ні вае: «Бія тэх на ла гіч-

ны кі ру нак у на шай кра і не 

пра цуе на год ным уз роў ні і 

па спя хо ва раз ві ва ец ца дзя-

ку ю чы пад трым цы дзяр жа-

вы. З за меж ны мі ка ле га мі 

мы кан так ту ем на роў ных. 

Двой чы ар га ні зоў ва лі ў Мін-

ску Еў ра пей скую шко лу бія-

тэх на ло гій для ма ла дых на-

ву коў цаў, і гос ці з-за мя жы 

за хап ля лі ся на шай ма ты ва-

ва най і доб ра пад рых та ва най 

мо лад дзю. У кра і не ство ра ны 

моц ны на ву ко вы па тэн цы ял. 

Да сле да ван ні вы кон ва юц ца 

па шэ ра гу дзярж пра грам. 

Ёсць і са юз ная пра гра ма 

«ДНК-ідэн ты фі ка цыя», на-

кі ра ва ная на рас пра цоў кі ў 

га лі не ме ды цы ны і кры мі на-

ліс ты кі. Акра мя На цы я наль-

най ака дэ міі на вук, у бія тэх-

на ла гіч ных да сле да ван нях 

удзель ні ча юць ар га ні за цыі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

Мі на ду ка цыі, Мін сель гас хар-

ча і ін шых ве дам стваў.

Але бія тэх на ла гіч ная на-

ву ка — не толь кі фун да мен-

таль ная, а яшчэ і пры клад-

ная. Усе ін сты ту ты бія ла-

гіч на га про фі лю ства ра юць 

іна вай цы ныя струк ту ры для 

та го, каб на ву ко выя да сяг-

нен ні не пы лі лі ся на па лі цах, 

а ўка ра ня лі ся ў прак ты ку: 

ме ды цы ну, сель скую гас па-

дар ку і ахо ву на ва коль на га 

ася род дзя».

У НАН ство ра ны не каль-

кі каш тоў ных ка лек цый. 

У пры ват нас ці, у Ін сты ту-

це мік ра бія ло гіі за хоў ва ец-

ца ка лек цыя не па та ген ных 

мікра  ар га ніз маў. У Ін сты ту-

це ге не ты кі — Рэс пуб лі кан-

скі банк да ных ДНК ча ла ве-

ка, жы вёл, рас лін і мік ра ар-

га ніз маў. У Ін сты ту це ле су 

ёсць ка лек цыя шта маў гры-

боў. Усе яны ма юць ста тус 

на цы я наль на га зда быт ку, 

а гэ та азна чае іх важ насць 

для кра і ны і пад трым ку 

дзяр жа вы.

У 2019 го дзе аб' ём вы пус-

ку бія тэх на ла гіч най пра дук-

цыі ў кра і не склаў 878 млн 

руб лёў, а экс парт — 18 млн 

до ла раў.

Мый ныя срод кі 
з... пра бі ё ты кам

Ін сты тут мік ра бія ло гіі 

НАН Бе ла ру сі ва ло дае цэ-

лым шэ ра гам апра ба ва ных 

на ву ко ва-тэх ніч ных рас пра-

цо вак для сель скай гас па-

дар кі, ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя, ме ды цы ны, якія 

ха рак та ры зу юц ца вы со кай 

сту пен ню на віз ны, эфек тыў-

нас цю і га то выя да пра мыс-

ло ва га ўка ра нен ня.

— Ка лі ў 2011 го дзе бы-

ло вы раб ле на мік ра бія ла-

гіч най пра дук цыі пры бліз на 

на 400 міль ё наў руб лёў, то 

ле тась гэ та су ма скла ла ўжо 

900 міль ё наў руб леў, — па-

ве да мі ла жур на ліс там ге-

не раль ны ды рэк тар дзяр-

жаў на га на ву ко ва-вы твор-

ча га аб' яд нан ня «Хі міч ны 

сін тэз і бія тэх на ло гіі» — 

ды рэк тар Ін сты ту та мік-

ра бія ло гіі НАН Беларусі 

Эмі лія КА ЛА МІ ЕЦ. — На мі 

бы лі ство ра ны мік роб ныя 

ўгна ен ні, срод кі ахо вы рас-

лін, фак та ры рос ту для па-

вы шэн ня пра дук цый нас ці 

куль тур, шмат прэ па ра таў 

для жы вё ла га доў лі, якія 

за мя ня юць ан ты бі ё ты кі ў 

кар мах, для пра мыс ло ва га 

ры ба вод ства — на вы ха дзе 

атрым лі ва ец ца эка ла гіч на 

чыс тая ры ба з вы со кай пра-

дук цый нас цю. Асаб лі ва мы 

ад чу лі за па тра ба ва насць 

мік ра бія ло гіі, ка лі ў су вя зі з 

пан дэ мі яй за кры лі ся ме жы: 

так, у пер шым паў год дзі на 

на шай вы твор час ці бы ло 

вы пу шча на на 150 ты сяч 

до ла раў ім парт аза мя шчаль-

най пра дук цыі. Мы за поў ні лі 

пра бел, які ўтва рыў ся.

У нас сён ня ёсць маг-

чы масць ства раць са мыя 

роз ныя фор мы прэ па ра таў: 

су хія, кан цэнт ра ты, гра ну-

ля ва ныя, вад кія... Гэ та да-

зва ляе нам за хоў ваць кан-

ку рэн та здоль насць. Ця пер 

мы пра цу ем над ачы шчаль-

ны мі і мый ны мі срод ка мі 

з прабіятыч ным кам па нен-

там. Ёсць ана ла гі за мя жой, 

але яны вель мі да ра гія, та му 

амаль не да ступ ныя для нас. 

Та кія прэ па ра ты мож на вы-

ка рыс тоў ваць у якас ці мый-

ных срод каў, на прык лад, 

у ва го нах па яз доў, элект ры-

чак, бо там, дзе ёсць кан-

ды цы я не ры, на за па шва ец-

ца па та ген ная мік ра фло ра. 

Яны бу дуць эфек тыў ныя і 

ў пра мыс ло вас ці, і ў по бы-

це. Гэ та су мес ны пра ект з 

«БелАсэп ты кай». Мы ўклю-

ча ем у срод кі мік ра ар га ніз-

мы, здоль ныя не толь кі пад-

аў ляць па та ге ны, але і пра-

ду цы ра ваць фер мен ты, якія 

чыс цяць па верх ні. Пад час 

эпі дэ міі COVІD-19 нам пра-

па ноў ва лі іх вы пра ба ваць, 

але па куль мы не ма ем та-

ко га пра ва. Між ін шым, для 

дэз ын фек цыі ме ды цын скіх 

па мяш кан няў яны мо гуць 

ака зац ца вель мі эфек тыў-

ны мі.

Пра цу юць у Ін сты ту це 

мікра бія ло гіі і над ства рэн-

нем бія гер бі цы даў, якія ста-

нуць аль тэр на ты вай гер бі-

цы дам і змен шаць на груз ку 

на на ва коль нае ася род дзе.

Кле тач ныя 
тэх на ло гіі

Ды рэк тар Ін сты ту та 

бія фі зі кі і кле тач най ін-

жы не рыі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Анд рэй 

ГАН ЧА РОЎ рас ка заў аб 

рас пра цоў ках у га лі не кле-

тач ных тэх на ло гій і пры мя-

нен ні ства ла вых кле так.

Вы ка ры стан не кле тач-

ных тэх на ло гій у ме ды цы-

не рас па ча ло ся ў 70-я га ды 

ХХ ста год дзя з пе ра сад кі 

кас ця во га моз гу. А 90-я га-

ды азна ме на ва лі ся пер шы-

мі ра бо та мі па пры мя нен ні 

дэнд рыт ных кле так у ан ка-

ло гіі. Вель мі ак тыў на па чаў 

раз ві вац ца і та кі кі ру нак, як 

вы ка ры стан не ме зен хі маль-

ных ства ла вых кле так для 

ля чэн ня са мых роз ных за-

хвор ван няў.

У Бе ла ру сі кле тач ныя 

тэх на ло гіі ў ме ды цы не па-

ча лі ак тыў на раз ві вац ца ў 

па чат ку 90-х га доў, гэ та бы-

лі ў боль шай сту пе ні фун да-

мен таль ныя да сле да ван ні, 

на кі ра ва ныя на атры ман не 

кле тач на га пра дук ту, а ў ся-

рэ дзі не 2000-х па ча лі ся пер-

шыя клі ніч ныя вы пра ба ван-

ні. Сён ня на ву коў цы з уся го 

све ту ро бяць стаў ку ў тэ ра піі 

на бія ме ды цын скі кле тач ны 

пра дукт. Ёсць мер ка ван не, 

што ме на ві та за кле тач най 

тэ ра пі яй — бу ду чы ня.

Уся го ў ча ла ве чым ар га-

ніз ме на ліч ва ец ца больш як 

200 ты паў кле так са сва ёй 

спе цы я лі за цы яй. Ад ны скла-

да юць на шу нер во вую сіс тэ-

му, дру гія — кры вя нос ную, 

трэ ція фар мі ру юць кас ця выя 

ткан кі і гэ так да лей. Ства ла-

выя ж клет кі не ма юць ні-

я кай «спе цы я лі за цыі», але 

яны здоль ныя пе ра тва рац ца 

ў лю бы тып кле так. І ро бяць 

гэ та на пра ця гу ўся го жыц-

ця ча ла ве ка ў за леж нас ці ад 

па трэб з бо ку тых ці ін шых 

ор га наў. Па сут нас ці, ства-

ла выя клет кі — бяс цэн ныя 

за па сныя част кі, без якіх 

наш ар га нізм не змог бы 

аб наў ляц ца, вель мі хут ка 

ста рэў бы і гі нуў. Чым ста-
рэй шы ча ла век, тым мен-
шы ў яго за пас ства ла вых 
кле так.

— Ця пер у Бе ла ру сі дзей-
ні ча юць ка ля 50 ін струк цый, 
у якіх вы кла дзе ны ме та ды 
ака зан ня ме ды цын скай да-
па мо гі з вы ка ры стан нем 
кле тач ных тэх на ло гій, — 

пра ін фар ма ваў Анд рэй Ган-

ча роў. — Да лё ка не кож ная 

кра і на мо жа па хва ліц ца 

та кой вя лі кай коль кас цю 

рас пра ца ва ных ме та даў. 

У на шым ін сты ту це скан-

цэнт ра ва ны як фун да мен-

таль ныя да сле да ван ні, так 

і рас пра цоў ка бія ме ды цын-

скіх кле тач ных пра дук таў, іх 

вы твор часць, за хоў ван не і 

пры мя нен не. Ёсць ад дзя лен-

не кле тач най тэ ра піі, дзе мы 

мо жам ля чыць па цы ен таў у 

ам бу ла тор ных умо вах.

Ме зен хі маль ныя ства ла-

выя клет кі ма юць яр ка вы ра-

жа ныя ад наў ляль ныя здоль-

нас ці, та му больш за па ло ву 

ўсіх да сле да ван няў у све це 

звя за ны з іх вы ка ры стан нем. 

Бе ла рус кія ме ды кі і на ву-

коў цы так са ма пры трым лі-

ва юц ца су свет ных трэн даў. 

Ме зен хі маль ныя ства ла выя 

клет кі вы лу ча юць з роз ных 

кры ніц, у тым лі ку з тлу шча-

вых тка нак, кас ця во га мозгу. 

Яны вы ка рыс тоў ва юц ца з 

дзвю ма мэ та мі: для ад наў-

лен ня стра ча ных функ цый 

(у тым лі ку ля чэн ня тра фіч-

ных яз ваў) і для іму на суп-

рэ сіі. Та кія ства ла выя клет кі 

пад аў ля юць іму ні тэт, а гэ та 

ка рыс на для ля чэн ня аў та-

імун ных, алер гіч ных і ін шых 

за хвор ван няў з праз мер ным 

за па лен чым кам па не нтам, 

на прык лад, для за хвор ван-

няў су ста ваў.

У кра і не вы ка рыс тоў ва-

юц ца так са ма дэнд рыт ныя 

клет кі. Іх за да ча — на ву-

чаць ін шыя клет кі імун най 

сіс тэ мы зма гац ца з ней кім 

уз бу джаль ні кам. Гэ та мо жа 

быць аль бо ін фек цый нае 

за хвор ван не, аль бо рак. 

Дэнд рыт ныя клет кі пе ра-

важ на вы ка рыс тоў ва юц ца 

для ля чэн ня ан ка ла гіч ных 

за хвор ван няў. «Кле тач ныя 

тэх на ло гіі — не па на цэя, 

але яны да зва ля юць па вя-

лі чыць пра цяг ласць жыц ця і 

пра ду хі ліць рэ цы дыў хва ро-

бы, — пад крэс лі вае Анд рэй 

Ган ча роў. — За раз у Бе ла-

ру сі за рэ гіст ра ва на во сем 

бія ме ды цын скіх кле тач ных 

пра дук таў, з іх ча ты ры рас-

пра ца ва ны Ін сты ту там бія фі-

зі кі і кле тач най ін жы не рыі».

Наш «парт рэт» 
па ДНК

Яшчэ адзін вель мі важ-

ны кі ру нак у раз віц ці бія-

тэх на ло гій за кры ва юць 

бе ла рус кія ге не ты кі. З пос-

пе ха мі ге не тыч най на ву кі 

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 ло вас 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. Да сяг ненні 

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.

У Рэс пуб лі кан скім бан ку 

ДНК ча ла ве ка, жы вёл, рас-

лін і мік ра ар га ніз маў утрым-

лі ва юц ца каш тоў ныя ўзо ры 

ДНК еў ра пей ска га зуб ра, 

ДНК рыб, ко ней, ка лек цыя 

ўзо раў ДНК не са праўд ных 

транс фар ман таў іль ну-даў-

гун цу, якая не мае ана ла гаў 

у све це... У бан ку за хоў ва-

юц ца ўзо ры ДНК па цы ен таў 

са зла я кас ны мі і даб ра якас-

ны мі пух лі на мі роз ных ор га-

наў, з бран хі яль най астмай, 

астэ а па ро зам, ту га ву хас цю і 

ін шы мі за хвор ван ня мі. Ёсць 

узо ры ДНК ка рэн ных жы ха-

роў Бе ла ру сі з шас ці эт на-

гра фіч ных рэ гі ё наў кра і ны, 

ДНК спарт сме наў на цы я-

наль ных ка ман даў, шта мы 

мік ра ар га ніз маў, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца ў вы твор час-

ці фер мен та ва ных ма лоч-

ных пра дук таў, а так са ма 

бія ўгна ен няў і бія сты му ля-

та раў рос ту рас лін.

Па сут нас ці, са бра ныя 

ка лек цыі ўяў ля юць са бой 

ана лаг біб лі я тэ кі сіс тэ ма ты-

за ва ных ге не тыч ных перша-

кры ніц (на кож ны но вы ўзор 

скла да ец ца паш парт), да 

якіх на ву коў цы змо гуць 

звяр нуц ца ў лю бы мо мант. 

Маг чы ма, у бу ду чы ні, калі 

ма ле ку ляр ная ге не ты ка 

зробіць гі ганц кі ры вок на-

пе рад, усе гэ тыя ўзо ры ста-

нуць уні каль ным ма тэ ры я-

лам для да след чы каў...

Па сло вах ды рэк та-

ра Ін сты ту та ге не ты кі і 

цы та ло гіі НАН Рус ла на 

ШАЙ КО, сён ня ў Рэс пуб лі-

кан скім цэнт ры ге ном ных 

бія тэх на ло гій аказ ва юц ца 

па слу гі па ге не тыч ным тэс ці-

ра ван ні схіль нас ці да больш 

чым 20 са цы яль на знач ных 

за хвор ван няў: ся род іх сар-

дэч на-са су дзіс тыя за хвор-

ван ні, астэ а па роз, дыя бет 

дру го га ты пу, тром ба фі лія. 

У най блі жэй шы час пла ну-

ец ца па шы рыць спектр па-

слуг. Ста не маг чы мым вы-

зна чэн не ін ды ві ду аль ных 

ге не тыч ных асаб лі вас цяў 

ме та ба ліз му ві та мі наў, ал ка-

го лю, ха лес тэ ры ну, ста рэн-

ня ску ры, ста ну ва ла соў.

Ужо ця пер рас пра цоў-

ва юц ца тэх на ло гіі для мэт 

кры мі на ліс ты кі, якія да зва-

ля юць вы зна чаць уз рост і 

знеш насць не вя до ма га ін-

ды ві да па ўзо ры яго ДНК. 

Вы ву ча юц ца ге не тыч ныя 

ме ха ніз мы ін ды ві ду аль най 

ад чу валь нас ці да ле ка вых 

прэ па ра таў, якія бу дуць вы-

ка рыс тоў вац ца пры рас пра-

цоўцы ДНК-мар ке раў для 

клі ніч най прак ты кі, пры чы-

ны доў га жы хар ства.

У Ін сты ту це ге не ты кі і цы-

та ло гіі рас пра ца ва на так са-

ма 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 на нне 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.

Псі ха эма цы я наль ныя 

якас ці і стрэ саў стой лі васць 

важ ныя для прад стаў ні коў 

мно гіх пра фе сій, а не толь кі 

для ра та валь ні каў ці ва да-

ла заў, тым больш што пры-

чы най боль шас ці тэх на ген-

ных ка та строф ста но віц ца 

ча ла ве чы фак тар. У спор це 

так са ма вель мі час та спар-

тыў ны вы нік за ле жыць ад 

стрэ саў стой лі вас ці ат ле та. 

А ў не ка то рых ві дах спор-

ту, на ад ва рот, па тра бу ец ца 

агрэ сіў насць. Ге не ты кам 

яшчэ трэ ба бу дзе ра за-

брац ца, якія псі ха эма цы я-

наль ныя якас ці і для яко га 

спор ту пры яры тэт ныя.

Да рэ чы, ле тась у ін сты ту-

це бы ла ство ра на гру па бія-

ін фар ма ты кі, што да зва ляе 

ажыц цяў ляць рас пра цоў ку 

ме та даў і ал га рыт маў ана лі-

зу з вя лі кім ма сі вам ге ном-

ных да ных.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

За зір нуць за га ры зонтЗа зір нуць за га ры зонт

На ша бія тэх на ла гіч ная бу ду чы ня
Як но выя да сяг нен ні ву чо ных па ляп ша юць якасць жыц ця і зда роўя ча ла ве ка?

Па пра гно зах спе цы я ліс таў, не менш 

як 20 пра цэн таў ад аб' ёму та ва раў 

у XXІ ста год дзі бу дзе за бія тэх на ло гі я-

мі. Тэм пы рос ту па асоб ных сег мен тах 

рын ку ва га юц ца ад 5—7 да 30 пра цэн-

таў што год. Ужо да кан ца 2020 го да 

аб' ём су свет на га рын ку бія тэх на ло гій 

вы рас це да 600 млрд до ла раў ЗША.

Пра дук цыя, якая атрым лі ва ец ца з да-

па мо гай пра мыс ло вых бія тэх на ло гій, 

мае вы хад прак тыч на ва ўсе га лі ны. 

У энер ге ты цы гэ та роз ныя ві ды бія па лі-

ва. У ме ды цы не — сы ра ві на для фар ма-

цэў тыч най пра мыс ло вас ці і бія фар ма-

цэў тыч ныя тэх на ло гіі, у сель скай гас па-

дар цы — срод кі ахо вы рас лін і жы вёл, 

мік роб ныя ўгна ен ні, кар ма выя да баў кі, 

у хар чо вай пра мыс ло вас ці — фер мент-

ныя прэ па ра ты, хар чо выя да баў кі з ля-

чэб на-пра фі лак тыч ны мі ўласцівасцямі, 

вуг ля род на-энер ге тыч ныя су ме сі, 

замен ні кі цук ру і г. д.

Пра дук ты і па слу гі, атры ма ныя пры 

да па мо зе бія тэх на ло гій, па сту по ва за-

мя шча юць тра ды цый ныя пра дук ты. 

Пра па ну юц ца і прын цы по ва но выя пра-

дук ты, якія не мо гуць быць атры ма ныя 

ні я кі мі ін шы мі спо са ба мі. А ў Ат лас 

но вых пра фе сій увай шлі та кія, на прык-

лад, як урба ніст-эко лаг, бія фар ма ко лаг, 

сіс тэм ны бія тэх но лаг, ар хі тэк тар жы-

вых сіс тэм...
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