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6.00, 4.00 «PLAY».
8.30 М/ф «Смя ша ры кі».
9.00 Се ры ял «Та та вы доч кі».
10.00, 2.00 «Мік сер».
12.00 «Сяб ры па кух ні».
12.30 Се ры ял «Ка ра лёк — 
птуш ка пеў чая».
15.00 Ме лад ра ма «Не вы-
нос ная жорст касць».
17.15, 20.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
17.30 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.30 Ка ме дыя «Сэр ца ед кі».
23.15 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
23.30 «Ле нін град скі Stand-up 
клуб».
0.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Не рэ аль ная гіс то-
рыя».
1.30 «Лю дзі Хэ».

5.30 «Еў рань юс».
9.00 Біб лей скі сю жэт.
9.35 Маст. фільм «Ся бар 
мой, Коль ка!..».
11.00 «110 га доў з дня на-
ра джэн ня Аляк сея Кап ле ра. 
«Мой ся рэб ра ны шар».
11.45 Вя лі кая сям'я. Сяр гей 
Снеж кін.
12.40, 0.55 Дак. се ры ял «Аф-
ры ка».
13.30 Да 100-год дзя па чат-
ку Пер шай су свет най вай ны. 
Дак. се ры ял «Неф ран та выя 
на тат кі».
14.00 Да 105-год дзя з дня на-
ра джэн ня Бру на Фрэй ндлі ха. 
Спек такль Ле нін град ска га 
ака дэ міч на га тэ ат ра дра мы 
імя А.С. Пуш кі на «Каз кі ста-
ро га Ар ба та».
16.40 Дак. фільм «Мар скія 
цы га ны М'ян мы».
17.35 Маст. фільм «Свет лы 
шлях».
19.10 Да 80-год дзя з дня на-
ра джэн ня Са ве лія Кра ма ра-
ва. Дак. фільм «Не вя до мы 
бе не фіс».

20.00 «Вя лі кая опе ра».
22.05 «Бе лая сту дыя». Ста ні-
слаў Га ва ру хін.
22.45 Кі но на ўсе ча сы. 
Маст. фільм «Мас ка».
0.45 М/ф для да рос лых 
«Ліфт».
1.45 Дак. фільм «Але на Бла-
вац кая».

5.05 Дак. фільм «Пра мыс ло-
вы шпі я наж».
5.35 М/ф «Пер шыя су стрэ-
чы».
5.50 Кан цэрт на род на га ар-
тыс та СССР Мус лі ма Ма га-
ма е ва. 1985 год.
6.40, 0.40 Маст. фільм «Вя-
лі кі бурш тын».
8.00, 14.00, 2.00 «Мі ну лы 
час».
9.00, 3.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
10.00 «Тэ ма». 1992 год.
10.45 Кан цэрт «Удва іх з ар-
кест рам».
11.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.
11.35 Фільм-кан цэрт «Анш-
лаг».
12.20 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
13.10 «Ра ніш няя пош та». 
1988 год.
13.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
15.00 «Кол ба ча су».
16.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў. 1977 год.
16.45 Фільм-кан цэрт «Вальс 
аб валь се».
17.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ша лі». 1991 год.
18.50 «Гэ та бы ло, бы ло...». 
Пес ні А. Аст роў ска га. 1989 
год.
19.20 Маст. фільм «За ва ёў-
ні кі гор».
19.45 Фільм-кан цэрт «Ме ло-
дыі і рыт мы за меж най эст-
ра ды».
21.00 Фільм-спек такль «Лёс 
гу ляе ча ла ве кам».
22.25 Спя вае ан самбль «Доб-
ры дзень, пес ня!». 1979 год.

23.00 Дак. фільм «Су стрэ чы 
ва Уран гоі».
23.40 Фільм-кан цэрт «Ра-
дасць — гэ та пес ня».
4.00 «Во, жыц цё да вя ло!». 
1994 год.

8.30, 12.00 Чэм пі я нат све ту ў 
кла се Ту рынг.
9.30 Ве ла спорт. Тур Пе кі на.
13.00, 2.00 Тэ ніс. Тур нір 
WTA.
18.30, 0.30 Дартс.
20.30 Бай цоў скі клуб.
22.30 Ба я выя май стэр ствы.

5.00, 9.00, 13.30 Се ры ял «Вя-
лі кая шко ла».
6.00 Ка ме дыя «Ня ўдач нік 
Аль фрэд, або Пас ля даж-
джу... дрэн нае на двор'е».
7.30 Ка ме дыя «За ну да».
10.00 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі».
11.50 Мю зікл «Двай ныя не-
пры ем нас ці».
14.30 Ка ме дыя «Па куль ты 
спаў».
16.10, 21.50, 23.55 Скетч ком 
«Па між на мі».
16.30, 21.00 Се ры ял «Пэт і 
Кэ бедж».
17.20 Ка ме дыя «Трое муж-
чын і не маў ля».
19.20 Ка ме дыя «Трое муж-
чын і ма лень кая лэ дзі».
22.10 Ка ме дыя «Мой леп шы 
па лю боў нік».
0.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
2.10 Се ры ял «Тат ка».
3.10 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».

6.00 М/ф.
10.10, 5.10 «Дом да га ры на-
га мі».
11.10 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.00 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».

12.35, 1.45 Дак. фільм «Пра 
што маў ча ла Ван га».
13.20, 2.25 Маст. фільм «Ага-
ро ва, 6».
15.00 Дак. фільм «Аляк сандр 
Буй ноў. Муж чы на на сцэ не і 
ў жыц ці».
16.30, 1.00 «Свая праў да».
17.30, 3.50 Дак. фільм «Знай-
сці згуб ле на га».
19.00 «Даў но не ба чы лі ся!».
20.20 Маст. фільм «Пер шы 
пас ля Бо га».
22.20 Маст. фільм «Ка лам-
бі я на».
0.15 Се ры ял «Бе лы каў не-
рык».

5.00 Дра ма «Олі вер Твіст».
7.40 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
9.25, 2.55 Тра гі ка ме дыя «Па-
жыц цё ва».
11.30 Дэ тэк тыў «Два нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
13.50 М/ф «Гно меа і Джуль-
е та».
15.30 Ка ме дыя «СМСу аль-
насць».
17.05 Дра ма «Ма ла дая Вік-
то рыя».
19.00 Дра ма «Ма рыя-Ан ту-
а не та».
21.10 Дра ма «Вя лі кія на-
д зеі».
23.30 Ме лад ра ма «Бяс пе ка 
не га ран ту ец ца».
1.05 Тры лер «Тор маз».

5.20 Ка ме дыя «Двай ная пра-
па жа».
7.20 Ка ме дыя «Вось гэ та ка-
хан не!».
9.00 Жа хі «Ма сак ра».
10.50 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
13.25 Дра ма «Ту ман».
16.05 Дра ма «Ту ман 2».
19.20 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
21.05 Тры лер «Сталь ны ма-
ты лёк».
23.00 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 

маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
0.50 Фэн тэ зі «Вост раў за гі ну-
лых ка раб лёў».
3.30 Ка ме дыя «Іван Броў кін 
на ца лі не».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
7.00, 16.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зай маль ная на ву ка.
9.00 Кос мас: Пра сто ра і час.
10.00 Гуль ня ў ліч бы.
11.00, 22.00, 2.00 Рэ аль нае 
па ра нар маль нае.
12.00 Апа ка ліп сіс: Дру гая су-
свет ная вай на.
13.00 Апа ка ліп сіс: Пер шая 
су свет ная вай на.
14.00 На ро джа ны поў заць — 
ля таць мо жа!
15.00 Не бяс печ ныя су стрэ-
чы.
20.00, 0.00, 3.00 Су тык нен не 
з астэ ро і дам.
21.00, 1.00, 4.00 Ка ме та ста-
год дзя.
23.00 Праў да пра зом бі.

7.00 Як гэ та ўстро е на?
7.25, 14.35 Хут кія і гуч ныя.
8.15 Вы жыць ра зам.
9.10, 2.40 Тра са Ка лы ма.
10.05 Смя рот ны ўлоў.
11.00, 6.05 Ба гаж ныя вой-
ны.
11.50, 21.00 Скла ды: біт ва ў 
Ка на дзе.
12.45, 5.10 Га раж нае зо ла-
та.
13.40 Ма хі на та ры.
15.30 Ву ліч ныя гон кі.
16.25 У па го ні за кла сі кай.
22.00 Тыкль.
23.00 Гля дзі ў абод ва.
0.00 Скрозь кра то вую на ру.
0.55 Паў стан не ма шын.
1.50 Сі бір ская ру лет ка.
3.30 Ге роі ся род нас.
4.20 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.45 Як гэ та зроб ле на?

7.05 Іс насць.
7.30 Ме лад ра ма «Дзе зна хо-
дзіц ца «но фе лет»?».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.45, 23.35 Се ры ял «Сва ты 
6».
10.55 «Пра ежу!».
11.25 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
12.10 Да ча.
12.50 Ток-шоу «Зда роўе».
13.30 БеларусьLІFE.
13.55 «Зор нае жыц цё». «Жыц-
цё пас ля са ма губ ства».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 «Бе ла русь у раз віц ці».
16.05, 0.55 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.10 Тры лер «Цём ныя ла бі-
рын ты мі ну ла га». 1-я — 4-я 
се рыі.
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Бед ная 
LІZ».
0.45 Дзень спор ту.

7.05 Маст. фільм «Каз ка пра 
за ка ха на га ма ля ра».
8.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
9.20 Бе ла рус кая кух ня.
10.05, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
10.10 Ка пей ка ў ка пей ку.
10.45, 21.25 Се ры ял «Уні вер. 
Но вы ін тэр нат».
12.00 «Біт ва эк стра сэн саў».
13.35 Вось гэ та дзі ва!
14.10 Дэ тэк тыў «Ма рыя 
Верн: Знік лы хлоп чык».
15.55 Ка ме дыя «Міль я нер 
па ня во лі».
17.55 «Comedy woman».
19.15 Ва ша ла то.
19.55 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
20.05 Ік ра.
20.40 Кі пень.
21.00 КЕ НО.
21.10 «На пры ро дзе».
22.40 Дра ма «У да лі не 
Эла».

0.50 Фут бол. Лі га Чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.

8.00, 12.20, 14.20, 0.05 «Ка-
лей да скоп».
8.15 «Тая, што бя жыць па 
хва лях». Маст. фільм.
9.40 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Ра сіі Дзміт рый Хва-
рас тоў скі.
10.15 «Ле ген ды кі но». Гіс то-
рыя ства рэн ня філь ма «Хрыс-
тос пры зям ліў ся ў Га род ні».
10.25 «Хрыс тос пры зям ліў-
ся ў Га род ні». Маст. фільм.
11.50 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
12.35 «Ся мей ны аль бом». Ба-
рыс Лу цэн ка.
12.45 «Смя рот ная па мыл-
ка». Маст. фільм.
14.35 На цы я наль ны гіс та рыч-
ны му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Част ка 2-я.
15.05 «Не за быў ны ве чар 
бель кан та». Кан цэрт Прэ зі-
дэнц ка га ар кест ра Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь.
15.55 «Дыя@блог P.S.».
16.30 «Цу доў ныя па но ве 
з Буа Да рэ». Маст. фільм. 
3-я — 5-я се рыі (закл.).
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 «У люс тэр ка два тва-
ры». Маст. фільм.
23.10 «Роз ныя лё сы Тац ця ны 
Пі лец кай». Дак. фільм.
23.40 «Ве чар цяж ка га дня». 
Пісь мен нік Аляк сандр Пра-
ха наў.

7.55, 17.45 Спар тыў ная гім-
нас ты ка. Чэм пі я нат све ту.
11.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — «Сло ван» (Бра ціс-
ла ва).
13.40 Рэ алі ці-шоу «Mіx Fіght. 
Но выя га ры зон ты» — Мінск.
14.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
15.25 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 

УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
15.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Хім кі» 
(Мас коў ская вобл.).
21.40 Бас кет бол. Чэм пі я нат 
све ту. Жан чы ны.
23.20 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Смя ша ры кі». Но выя 
пры го ды.
9.20 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
12.50 Маст. фільм «Тай ны 
Му нак ра».
15.00 Да 80-год дзя ак цё ра. 
«Са ве лій Кра ма раў. Джэнтль-
мен уда чы».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.20 «Вя лі кія гон кі».
17.45 «100 міль ё наў».
18.40 Маст. фільм «Ка хан не 
з па ве дам лен нем».
21.05 «Ха чу да Ме ла дзэ».
23.05 «Што? Дзе? Ка лі? у Бе-
ла ру сі».
0.35 Маст. фільм «Троя».

6.00 Се ры ял «Фір мо вая гіс-
то рыя».
7.30 «Ан фас».
7.45 Ка ме дыя «Ос цін Паў-
эрс: Шпі ён, які мя не спа ку-
сіў».
9.30, 13.40 «Га ра ды, якія спя-
ва юць». Дзён нік. Ві цеб ская 
воб ласць.
9.35 «Чыс тая ра бо та».
10.25 «Да лё кія сва я кі».
10.55 «Гэ та мой дом».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан та».
12.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
13.45 Маст. фільм «Жорст кі 
ра манс». 1-я се рыя.
15.15 «Ва ен ная тай на».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».

16.45 «На ша спра ва».
17.00 «Вя лі кі го рад».
17.40 «Дзіў ная спра ва».
18.35 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш. Зор ны се зон».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Кас тынг-шоу. Ві цеб-
ская воб ласць.
22.00 «Зор ны рынг. Біт ва хі-
тоў». Гурт «Шэр лак Холмс» 
су праць гру пы «Кант ра Бан-
да».
23.05 Маст. фільм «Маг но-
лія».

5.00 Маст. фільм «Па куль 
гром не грым не».
7.10 «Са юз ні кі».
7.35 М/ф.
8.15 «Экс пе ры мен та та ры».
8.30 «Ніт ка да ніт кі».
9.00, 15.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
9.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
9.40 Маст. фільм «Га раж».
11.30, 0.25 Се ры ял «Ла бі-
рын ты хлус ні».
15.15 Се ры ял «Зоя».
22.45 Маст. фільм «Ка лі ты 
мя не чу еш».
3.40 Маст. фільм «Трак та-
рыс ты».

7.00 Маст. фільм «Дом бу-
ду ец ца».
8.15 Маст. фільм «З чыс та га 
ліс та».
10.20 «Ра ніш няя пош та».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.10 «Су бот нік».
11.50 «Пла не та са бак».
12.20 Се ры ял «Мо ра па ка-
ле на».
14.15 «Шлях да до му».
14.50 «Тан ка вы бія тлон».
16.00 «Кры вое люс тэр ка».
17.40 «Су бот ні ве чар».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.45 Дак. фільм Ар ка дзя Ма-
ман та ва «Рэйс МН17. Пе ра-
пы не ны па лёт».

21.55 Маст. фільм «Сі ла ка-
хан ня».

6.25 Се ры ял «Да рож ны па-
труль».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.20 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».
8.55 «Агляд».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.20 «Га лоў ная да ро га».
10.55 «Ку лі нар ны па яды-
нак».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.25 Ток-шоу «ДНК».
14.25 «Я ху дзею».
15.25 «Па е дзем, па я дзім!».
16.20 «Кант роль ны зва нок».
17.15 «Во ра гі на ро да».
18.00 «След ства вя лі...».
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
21.10 Маст. фільм «Баць коў-
скі дзень».
23.00 «Жыц цё як пес ня. Та-
ту».
0.10 «Муж чын ская год-
насць».

9.00, 13.20, 19.05, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
9.05 Мульт па рад.
9.30 Се ры ял «Стра ла».
11.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.10 Пры го ды «Му мія вяр-
та ец ца».
13.25 Ба я вік «Дра пеж нік».
15.20 «Кі на блак нот».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Ка ме дыя «Мі мі но».
18.15 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
19.10 Тры лер «Га рад скія ле-
ген ды-3».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.15 Дра ма «Ка пі тан».
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Гэ та ці ка ваГэ та ці ка ва  ��

ЯК ЗМЯ НІ ЛІ СЯ 
ЛЮ ДЗІ ЗА АПОШ НІЯ 
100 ГА ДОЎ

Па ве лі чэн не рос ту ча ла ве ка. 
Апош няе да сле да ван не па ка за ла, 
што ў раз ві тых кра і нах лю дзі ста лі 
вы шэй, а са мы вы со кі ся рэд ні рост 
у све це — 1,85 см — на зі ра ец ца ў 
Ні дэр лан дах. Хоць аме ры кан цы бы-
лі са мы мі вы со кі мі людзь мі ў све це 
ў пе ры яд Дру гой су свет най вай ны 
(1,77 см), да кан ца ХХ ста год дзя тэм-
пы змя нен ня па каз чы каў рос ту за па-
во лі лі ся. У не ка то рых кра і нах, дзе 
час та на зі ра лі ся эпі дэ міі хва роб, вой-
ны і ін шыя праб лемы, ся рэд ні рост 
час ад ча су зні жаў ся. Да след чы кі 
лі чаць, што не га тыў ныя фак та ры 
(та кія, як го лад або эпі дэ міі) ро бяць 
уплыў на на ступ ныя па ка лен ні і па-
тра бу ец ца ка ля 5 па ка лен няў, каб 
пе ра адо лець іх.

Лю дзі ста но вяц ца таў сцей шы-
мі. Так, у 2013 го дзе 29% су свет на га 
на сель ніц тва па ку та ва ла на ліш нюю 
ва гу або атлус цен не. Не ка то рыя да-
след чы кі лі чаць, што ўся му ві ной пе-
ра ядан не і ад сут насць фі зіч най ак-
тыў нас ці. Але іс нуе так са ма тэ о рыя, 
што тут ады гры вае ро лю ге не ты ка. 
Звяз ва юць з атлус цен нем і пэў ныя 
ві ру сы. На су пе рак рас паў сю джа на-
му мер ка ван ню, мно гія да сле да ван ні 
знай шлі су вязь па між ліш няй ва гой 
і бед нас цю. Не ка то рыя да след чы-
кі мяр ку юць, што та кая тэн дэн цыя 
звя за на з эпі ге не ты кай або спад чын-
ны мі зме на мі, якія ўплы ва юць на тое, 
як це ла за хоў вае лі шак энер гіі з ежы. 
На прык лад, ка лі ма ці і ба бу ля пе ра-
нес лі цяж кія ча сы, гэ та пе рад аец ца 
на ступ ным па ка лен ням, і, ка лі на-
сту па юць доб рыя ча сы, це ла спра-
буе за ха ваць да дат ко вую энер гію ў 
вы гля дзе тлу шчу.

Ран няе па ла вое вы спя ван не. 
У мно гіх кра і нах дзе ці да ся га юць 
спе лас ці ра ней, асаб лі ва дзяў чын-
кі. Шмат лі кія да сле да ван ні па ка за лі, 
што за апош нія 50 га доў уз рост, ка лі 
дзяў чын кі да ся га юць па ла вой спе-
лас ці, зні зіў ся. Да сле да ван не, пра ве-
дзе нае ў ЗША, па ка за ла, што ўзрост 
ме нар хе зні жаў ся на 0,3 го да за дзе-
ся ці год дзе з ся рэ дзі ны 1800-х га доў, 
ка лі пер шая мен стру а цыя ўзні ка ла 
ў 17 га доў, да 1960-х га доў. Акра мя 
та го, іс нуе су вязь па між праз мер най 
паў на той і ран нім на ды хо дам па ла-
вой спе лас ці, і дзяў чын кі з вы со кім 
ін дэк сам ма сы це ла да ся га юць яе 
ў больш ран нім уз рос це. Гэ та мо жа 
мець не га тыў ныя на ступ ствы для 
зда роўя, бо на ву коў цы вы свет лі лі, 
што ран няе вы спя ван не звя за на 
з раз віц цём гі пер та ніі і дыя бе ту ў 
больш поз нім уз рос це. 

Даў га лец це ча ла ве ка і яго не-
га тыў ныя на ступ ствы. Лю дзі ця пер 
жы вуць даў жэй, чым ка лі-не будзь. 
Па вод ле звес так СА АЗ, ся рэд няя 
пра цяг ласць жыц ця ва ўсім све-
це вы рас ла з 30 га доў у па чат ку 
ХХ ста год дзя да 70 га доў у 2012 го-
дзе. Спе цы я ліс ты прад каз ва юць, 
што ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця 
жан чын, на ро джа ных у 2030 го дзе, 
вы рас це да 85 га доў. Ад нак па вя-
лі чы ла ся смя рот насць ад дэ ге не-
ра тыў ных за хвор ван няў — та кіх, як 
хва ро ба Аль цгей ме ра, за хвор ван няў 
сэр ца, рак. Ін шы мі сло ва мі, лю дзі 
ста лі жыць даў жэй, але па мі ра юць 
ад ін шых хва роб, чым у мі ну лым. 
Рост аў та імун ных за хвор ван няў — 
та кіх, як рас се я ны скле роз і цук ро вы 
дыя бет 1-га ты пу — не ка то рыя на-
ву коў цы звяз ва юць з па ляп шэн нем 
гі гі е ны. Гэ та зна чыць, ка лі це ла пад-
вяр га ец ца ўздзе ян ню за над та ма лой 
коль кас ці мік ро баў, імун ная сіс тэ ма 
за над та вост ра рэ агуе на ват на са-
мых бяс крыўд ных мік ро баў.

Што ж ча кае лю дзей у бу ду чы-
ні, ка лі ўліч ваць, як хут ка змя ня юць 
наш свет тэх на ло гіі? Іс ну юць пэў ныя 
апа сен ні, што бу ду чы ня эва лю цыі бу-
дзе вы зна чац ца ге не тыч най ін жы не-
ры яй. Бія ніч ныя ім план та ты, на на-
тэх на ло гіі і но выя ле кі мо гуць яшчэ 
больш па доў жыць жыц цё ча ла ве ка. 
Не ка то рыя на ву коў цы лі чаць, што 
мы мо жам да сяг нуць не ўмі ру час ці з 
да па мо гай тэх на ло гій у блі жэй шыя 
30 га доў. 
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