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Фут бол ці лыж ныя гон кі?
— Кож ны ча ла век на ра джа ец ца з пэў ным 

на бо рам ге наў, якія мо гуць пры нес ці яму пос-

пех у жыц ці, — раз ва жае 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. — Мы мо жам 

вы яў ляць так зва ныя ге ны спар тыў най па-

спя хо вас ці. Акра мя та го, мо жам вы зна чыць, 

на прык лад, спрын та рам вы рас це дзі ця або 

ста е рам, для якіх ві даў спор ту па ды хо дзіць — 

сі ла вых, як, на прык лад, штан га або спрынт, 

або ві даў, дзе, акра мя хут ка сці, па трэб на ця-

га ві тасць — ма ра фон, фут бол, лыж ныя гон-

кі і гэ так да лей. Гэ та да па ма гае і баць кам, і 

трэ не рам зра зу мець, якіх вы ні каў дзі ця змо жа 

да сяг нуць у бу ду чы ні. Лепш ве даць за га дзя, у 

які від спор ту ад даць дзі ця, каб не мар на ваць 

да рэм на час і сі лы. Да та го ж спор там мож на 

зай мац ца і прос та для зда роўя, не прэ тэн ду ю чы 

на вы со кія вы ні кі і не зня сіль ва ю чы свой ар га-

нізм шмат га дзін ны мі на груз ка мі.

Ка лі ге не ты кай спар тыў ныя да сяг нен ні ў 

ча ла ве ку не за пра гра ма ва ныя, то на ват круг-

ла су тач ныя трэ ні роў кі не пры ня суць жа да на га 

вы ні ку. Больш за тое, яны мо гуць скон чыц ца 

і траў ма мі, і ін шы мі сур' ёз ны мі праб ле ма мі са 

зда роў ем. Усім вя до мыя вы пад кі, ка лі дзі ця 

спа чат ку да ся гае ў спор це знач на га пра грэ су, 

атрым лі вае спар тыў ныя раз ра ды адзін за ад-

ным, а по тым рух на пе рад рап там спы ня ец ца. 

А ўся спра ва ў тым, што яно да сяг ну ла свай го 

мак сі му му, за кла дзе на га пры ро дай.

Сён ня ў ла ба ра то рыі ге не ты кі мо гуць склас-

ці спар тыў ны пра гноз на ча ты рох-пя ці га до вае 

дзі ця. Для гэ та га да стат ко ва прос та пра вес ці 

ват най па лач кай па ўнут ра ным ба ку шча кі і пра-

ана лі за ваць спар тыў ныя ге ны. Каш туе та кое 

да сле да ван не пры бліз на 150 руб лёў. Мож на 

да ве дац ца і пра на яў насць не спры яль ных для 

за ня ткаў спор там ге наў. Ёсць, на прык лад, ген, 

ула даль ні кам яко га ні ў якім ра зе нель га зай-

мац ца ві да мі спор ту з вы со кай ры зы кай атры-

ман ня траў мы га ла вы, на прык лад бок сам.

Апош нім ча сам усё час цей мож на па чуць 

пра рап тоў ную смерць у вя лі кім спор це, жыц-

цё ат ле таў ча сам аб ры ва ец ца прос та пад час 

мат чаў, спа бор ніц тваў або трэ ні ро вак. Спе цы я -

ліс ты на зы ва юць та кія ня шчас ныя вы пад кі 

рап тоў най ка ра нар най смер цю. Між ін шым, 

ге не тыч ныя да сле да ван ні здоль ныя іх пра ду-

хі ліць. Па ге нах мож на ўба чыць схіль насць да 

ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі, ін суль ту, ін фарк ту, 

ішэ міч най хва ро бы сэр ца, што час цей за ўсё 

пры вод зяць да рап тоў най смер ці спарт сме-

наў. Ге не тыч ныя тэс ты да зва ля юць прад ка-

заць ры зы кі, за га дзя прад ба чыць сі ту а цыю і 

па збег нуць яе.

У рам ках вы ка нан ня на ву ко вых пра ек таў у 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры ге ном ных бія тэх на ло-

гій Ін сты ту та ге не ты кі і цы та ло гіі быў ство ра ны 

банк ДНК 550 спарт сме наў з 33 на цы я наль ных 

ка ман даў. Пра тэс ці ра ва ны алім пій ская збор ная 

ка ман да Бе ла ру сі па бія тло не, на цы я наль ныя 

ка ман ды Бе ла ру сі па ха кеі, тэ ні се, прад стаў ні кі 

на цы я наль най збор най ка ман ды лёг ка ат ле таў, 

ха кей ная ка ман да мінск ага спар тыў на га клу ба 

«Ды на ма».

Пры ДНК-паш пар ты за цыі спарт сме наў 

да сле да ва лі ся ге ны, ад якіх за ле жаць ця га-

ві тасць, сі ла і хут касць, ге ны, што ро бяць іс тот-

ны ўплыў на стан апор на-ру халь на га апа ра та, 

адап та цыю да гі пак сіі, здоль насць да ад наў-

лен ня пас ля фі зіч ных на гру зак, ге ны рос ту 

но вых кры вя нос ных са су даў і ге ны транс пар ту 

кіс ла ро ду; ге ны, ад каз ныя за лом касць кас-

цей, і ге ны ры зы кі трам бо зу; ге ны сар дэч на-

са су дзіс тай сіс тэ мы і вуг ля вод на-тлу шча ва га 

аб ме ну.

Да та го ж ге не тыч нае тэс ці ра ван не спарт-

сме наў да зва ляе за ха ваць іх зда роўе, ства-

рыць гра фік ап ты маль на га і эфек тыў на га 

трэ ні ро вач на га пра цэ су, пра ду маць ра цы ён 

хар ча ван ня, мі ні мі за ваць маг чы мыя ры зы кі 

ат ле таў, вы клю чыць траў мы і праг на за ваць 

уз нік нен не за хвор ван няў.

Яшчэ адзін перс пек тыў ны кі ру нак ра бо-

ты ла ба ра то рыі ге не ты кі — вы ву чэн не ге-

наў, ад каз ных за псі ха эма цы я наль ны стан

ча ла ве ка.

— Для спарт сме наў гэ та так са ма вель мі 

важ на, — пад крэс лі вае Ір ма Ма сэ, — бо вель мі 

час та спар тыў ны вы нік за ле жыць ад стрэ са-

ў стой лі вас ці ат ле та. А ў не ка то рых ві дах спор ту

па тра бу ец ца агрэ сіў насць. Нам яшчэ трэ ба 

бу дзе ра за брац ца, якія псі ха эма цы я наль ныя 

якас ці і для яко га ві ду спор ту пры яры тэт ныя.

Ці ка ва, што не ўсе трэ не ры ра зу ме юць важ-

насць ге не тыч ных да сле да ван няў, не ра зу ме-

юць, што на ву коў цы мо гуць да па маг чы вы явіць 

па тэн цый ных чэм пі ё наў. А вось зра біць іх са-

праўд ны мі чэм пі ё на мі мо гуць толь кі трэ не ры. 

Та му трэ ба прос та аб' яд наць на ма ган ні.

«Му зы ка» твай го моз га
На ву ко ва-ме та дыч ным і ме ды цын скім су пра-

ва джэн нем пад рых тоў кі спарт сме наў на цы я наль-

ных збор ных зай ма ец ца ў кра і не Рэс пуб лі кан скі 

на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр спор ту.

— Акра мя та го, мы вель мі шчыль на пра-

цу ем і са спар тыў ным рэ зер вам, — кан ста туе 

на мес нік ды рэк та ра цэнт ра Нэ ля ІВА НО ВА. — 

Маг чы мас ці на шай уста но вы вель мі шы ро-

 кія. На прык лад, у нас ёсць спе цы я ліс ты, якія 

пра цу юць у сфе ры псі ха ло гіі спор ту. Ла ба ра то-

рыя ме ды ка-бія ла гіч ных да сле да ван няў зай ма-

ец ца фі зі я ла гіч най адап та цы яй спарт сме наў да 

на гру зак роз на га ха рак та ру. Вель мі ак тыў на 

за дзей ні ча ны ў су пра ва джэн ні на цы я наль ных 

збор ных і на ву чэб на-трэ ні ро вач ных збо рах, 

і на вы яз ных ме ра пры ем ствах су пра цоў ні кі 

на шай ла ба ра то рыі бія хі міі. Мы да па ма га ем 

на пад ста ве пэў ных па каз чы каў ацэнь ваць пе-

ра нос насць фі зіч ных на гру зак, на коль кі яны 

адэ кват ныя — мо жа, спарт сме ну трэ ба даць 

на ней кі час ад па чыць. Фі зі я ла гіч ныя нор мы 

ў спор це, ка неш не, па шы ра ныя, але яны так-

са ма ёсць. Ёсць ві ды спор ту, дзе бія хі міч ны 

кант роль над звы чай важ ны: гэ та вес ла ван не, 

бія тлон, лыж ныя гон кі і не ка то рыя ін шыя.

У цэнт ры скан цэнт ра ва нае экс клю зіў нае, 

вы со ка тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не, якое шы-

ро ка вы ка рыс тоў ва юць у рэ абі лі та цыі.

— На прык лад, ан ты гра ві та цый ная да рож ка 

да зва ляе па мен шыць на груз ку на апор на-ру-

халь ны апа рат ча ла ве ка да 80 %, та кім чы нам 

па збег нуць атра фіі мыш цаў і ска ра ціць пра цэс 

ад наў лен ня пас ля атры ма най траў мы, — ка жа 

Нэ ля Іва но ва.

Так са ма ў цэнт ры рэа лі зу ец ца су мес ны 

пра ект з РНПЦ псі хіч на га зда роўя. З да па-

мо гай бія акус тыч най ка рэк цыі сіг на лы моз га, 

атры ма ныя з элект ра эн цэ фа лаг ра мы ча ла ве-

ка, транс фар му юц ца ў гук. Спарт смен слу хае 

«му зы ку» свай го моз га, якая ак ты ві зуе ме ха-

ніз мы са ма рэ гу ля цыі ар га ніз ма.

Спар тыў нае ме ню
На па трэ бы спор ту пра цуе і Ін сты тут фі зі я-

ло гіі На цы я наль най ака дэ міі на вук. Сё ле та там 

быў за пу шча ны пі лот ны пра ект па пер са ні фі-

ка цыі хар ча ван ня спарт сме наў.

— Ён раз лі ча ны на два га ды, — тлу ма чыць 

за гад чык ла ба ра то рыі фі зі я ло гіі хар ча ван-

ня і спор ту ін сты ту та, кан ды дат бія ла гіч ных

на вук Тыг ран МЕ ЛІК-КА СУ МАЎ. — На ша за да-

ча — вы зна чыць ін ды ві ду аль ную ге не тыч ную 

схіль насць спарт сме наў да та го ці ін ша га рэ-

жы му хар ча ван ня. Па коль кі ва ўсіх нас на бо ры 

ге наў ад роз ні ва юц ца, уні вер саль най ды е ты не 

іс нуе. Ка мусь ці па ды хо дзіць тлу шча вая, ка-

мусь ці — вуг ля во ды. Мы ха це лі б вы зна чыць 

у спарт сме наў бія хі міч ныя і фі зі я ла гіч ныя па-

каз чы кі скла ду це ла (гэ та так зва ная ант ра па-

мет рыя) і пра са чыць уза е ма су вязь з роз ным 

на бо рам ге наў.

А Ін сты тут фі зі ка-ар га ніч най хі міі НАН Бе-

ла ру сі ўжо рас пра ца ваў во сем па зі цый спар-

тыў на га хар ча ван ня.

— Мы га то вы пра ца ваць на па трэ бы спор-

ту вы со кіх да сяг нен няў, — за пэў ні вае за гад-

чы ца ад дзе ла ле ка вых рэ чы ваў ін сты ту-

та, док тар хі міч ных на вук, пра фе сар Зоя 

КУ ВА Е ВА. — Ін сты тут зай ма ец ца сён ня рас пра-

цоў кай і вы твор час цю ле ка вых срод каў, бія ла-

гіч на ак тыў ных да ба вак і спар тыў на га хар ча ван-

ня. Уво гу ле, ры нак спар тыў на га хар ча ван ня — 

прос та ве лі зар ны. Ра зам з тым та кі пра дукт па-

тра буе асаб лі вай ува гі, бо аказ вае спе цы фіч ны 

ўплыў на ар га нізм ча ла ве ка. На бы ва ю чы яго, 

трэ ба ў пер шую чар гу быць упэў не ным у вы-

твор цы. На ша пра дук цыя мае га ран та ва ную 

якасць. Мы ажыц цяў ля ем кант роль сы ра ві ны, 

шмат кам па не нтаў сін тэ зу ем са мі.

Тэх на ла гіч ны до пінг
У кра са ві ку бя гу ча га го да быў пад пі са ны 

да га вор аб ства рэн ні на ву ко ва-аду ка цый на га 

клас та ра «Ін тэ ле кту аль ныя тэх на ло гіі ў спор-

це» на ба зе дзвюх ВНУ — БНТУ і Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры. 

Клас тар бу дзе рас пра цоў ваць пра ек ты, якія 

змо гуць за бяс пе чыць ана ліз вя лі кай коль кас ці 

ін фар ма цыі. Акра мя гэ та га, рас пра цоў кі на ву-

ко вай гру пы да па мо гуць хут ка рэ ага ваць на 

тое, што ад бы ва ец ца са спарт сме нам пад час 

трэ ні ро вак і вы ступ лен няў, шля хам счыт ван ня 

з пры бо раў па каз чы каў пра яго зда роўе.

Ся род асноў ных кі рун каў дзей нас ці клас та ра — 

раз віц цё да сле да ван няў у га лі не спар тыў на-

пе да га гіч ных на вук, бія ме ды цын скай і спар тыў-

най ін жы не рыі. Ідэя пра ек та на ра дзі ла ся ў той 

мо мант, ка лі ста ла зра зу ме ла, што су мес ная 

ра бо та трэ не раў і вы са как лас ных ін жы не раў 

пры ня се боль шы вы нік, чым асоб ныя спро бы 

да маг чы ся пос пе хаў. Дзя ку ю чы іх су пра цоў-

ніц тву рас па ча ла ся но вая сту пень у раз віц ці 

спор ту. Не аб ход на бы ло вы браць най леп шае 

тэх ніч нае аб ста ля ван не (яно рас пра цоў ва ец ца 

ў БНТУ) і спарт сме наў, чые спар тыў ныя і фі зіч-

ныя па каз чы кі бы лі б на вы со кім уз роў ні (за гэ та 

ад каз вае ўні вер сі тэт фі зіч най куль ту ры).

У све це вы со кіх да сяг нен няў, дзе га вор ка 

ідзе пра до лі се кун ды, ме на ві та ўка ра нен не 

іна ва цый ных па ды хо даў у ра бо ту са спарт сме-

на мі здоль на стаць тым са мым «клю ча вым ін-

грэ ды ен там», які да па мо жа абы сці су пер ні каў. 

Экс клю зіў ныя тэх на ло гіі, рас пра ца ва ныя ка-

фед рай спар тыў най ін жы не рыі спар тыў на-тэх-

ніч на га фа куль тэ та БНТУ, спе цы я ліс ты ўжо на-

 зы ва юць «на шай кан ку рэнт най пе ра ва гай», 

бо яны да зва ля юць зра біць пад рых тоў ку на цы я -

наль ных ка ман даў больш эфек тыў най.

Так, па за ка зе Мі ніс тэр ства спор ту і ту-

рыз му ка фед ра спар тыў най ін жы не рыі БНТУ 

су пра цоў ні чае з на цы я наль ны мі ка ман да мі 

па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ, цяж кай 

муж чын скай ат ле ты цы. Сна ра ды для апош няй 

асна шча юц ца спе цы яль ны мі дат чы ка мі ін тэ ле к-

ту аль ных ру хаў (мік ра элект ро ні ка за ма цоў ва-

 ец ца ў кліп се), якія да зва ля юць спарт сме нам 

з да па мо гай ад мыс ло вай кам п'ю тар най пра-

гра мы шлі фа ваць кож ны свой рух, бо пад час 

штурш ка лі та раль на кож ны кі ла грам мае зна-

чэн не. Та кія ж дат чы кі, якія вы зна ча юць у тым 

лі ку і хут кас ныя ха рак та рыс ты кі, уста наў лі ва-

юц ца і на вяс ло.

У кра са ві ку ў Цэнт ры на ву ко вай і іна ва цый-

най дзей нас ці Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-

вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры бы ла ство ра на 

ла ба ра то рыя спар тыў най ана лі ты кі.

— Раз мо ва ідзе пра комп лекс ме то дык па 

збо ры, кла сі фі ка цыі спар тыў най ін фар ма цыі 

і ін тэр прэ та цыі вы ні каў, — тлу ма чыць за гад-

чык ла ба ра то рыі Мар га ры та АГА ФО НА ВА. — 

З улі кам асаб лі вас цяў спар тыў най фі зі я ло гіі і 

спар тыў най бія хі міі мы мо жам зра біць за клю-

чэн ні па цэ лым комп лек се пы тан няў. У цэнт ры 

на шай ува гі зна хо дзіц ца эфек тыў насць спар тыў-

най дзей нас ці ат ле та: сю ды ўва хо дзіць як сіс тэ ма 

яго пад рых тоў кі, так і спа бор ніц кая дзей насць, 

а так са ма пра гра ма вы ні ко вас ці вы ступ лен няў 

у рэт ра спек ты ве, ста біль насць вы ні каў і праг на-

за ван не спар тыў на га даў га лец ця.

Не ма ла важ ным мо ман там з'яў ля ец ца ацэн-

ка са пер ні каў у ад па вед ным ві дзе спор ту як у 

на цы я наль ным маш та бе, так і ў між на род ным 

і праг на за ван не эфек тыў нас ці ўдзе лу ў тых ці 

ін шых між на род ных стар тах. Скла дан не ана лі-

тыч ных спра ва здач з улі кам рас ста ноў кі сіл на 

між на род най спар тыў най арэ не да зва ляе нам 

зра біць вы сно вы, у якіх ві дах спор ту іма вер-

насць лі дзі ра ван ня на шай кра і ны да стат ко ва 

вы со кая.

Трэ ба да даць, што ў Вы шэй шай шко ле трэ-

не раў БДУФК на ву чан не з гэ та га го да бы ло 

пе ра ве дзе на на двух га до вы цыкл і вя лі кі аб' ём 

пра гра мы ця пер ад во дзіц ца на азна ям лен не 

трэ не раў з маг чы мас ця мі, якія пра да стаў ля-

юць на ву ко вае су пра ва джэн не і іна ва цый ныя 

тэх на ло гіі. Бо без гэ тых ве даў спа дзя вац ца на 

да сяг нен не вы со кіх вы ні каў на між на род най 

арэ не, на жаль, не вы па дае...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Чэм пі ё нам трэ баЧэм пі ё нам трэ ба
 на ра дзіц ца? на ра дзіц ца?

На двор'еНа двор'е

ЗЯБ КА. 
А ЎНА ЧЫ 
І ПЕР ШЫЯ 
ЗА МА РАЗ КІ

Праў да — 
не на доў га, 

у ня дзе лю зноў 
да 21 цяп ла

Са праў ды во сень скае на-

двор'е ча кае нас на гэ тым 

тыд ні. Бу дзе вет ра на і даждж-

лі ва, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на-

га ася род дзя Мінп ры ро ды.

А ўсяму ві ной ат лан тыч ныя 

цык ло ны, якія, ру ха ю чы ся па поў-

на чы Еў ро пы, пры ня суць у на шу 

кра і ну ха лад на ва тае ня ўстой лі вае 

на двор'е.

У се ра ду на боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы. Удзень па 

паўд нё ва-за ход няй па ло ве за ха-

ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ў нач ныя га дзі ны 

скла дзе ад плюс 4 гра ду саў да 

плюс 9 гра ду саў. Удзень у гэ тыя 

су ткі бу дзе 8—14 цяп ла, па паў-

днё вым за ха дзе кра і ны — да плюс 

16 гра ду саў. Праз дзень (у чац вер) 

тэм пе ра ту ра ўна чы апус ціц ца, а 

ўдзень на двор'е пач не пса вац ца. 

Днём на боль шай част цы тэ ры то-

рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со-

выя даж джы, а ў асоб ных ра ё нах 

Брэсц кай воб лас ці за ха ва ец ца 

па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад 2 да 

8 цяп ла, а ўдзень — плюс 8—15 

гра ду саў.

Са праўд ны хо лад прый дзе ў 

кра і ну 20 ве рас ня. Амаль паў сюд на 

ў пят ні цу ўдзень пройдуць ка рот ка-

ча со выя даж джы і будзе вет ра на. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад ад на го да вась мі гра ду саў 

цяп ла, а на гле бе ў асоб ных ра ё нах

маг чы мыя сла быя за ма раз кі да 

0 — мі нус 2 гра ду саў, удзень па вет-

ра пра грэ ец ца да 7—14 цяп ла. У 

су бо ту мес ца мі па кра і не так са ма 

не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых 

даж джоў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы ў асноў ным бу дзе скла даць плюс 

1—8 гра ду саў, у асоб ных ра ё нах ча-

ка юц ца сла быя за ма раз кі да мі нус 2 

гра ду саў. Удзень бу дзе 7—14 цяп ла, 

а па за ха дзе кра і ны — да плюс 16 

гра ду саў.

Па па пя рэд ніх пра гно зах ай-

чын ных сі ноп ты каў, у ня дзе лю 

мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы ў асноў ным бу дзе плюс 4—10 

гра ду саў, па ўсхо дзе кра і ны — 

1—3 гра ду сы цяп ла, у асоб ных ра ё -

нах на гле бе ча ка юц ца сла быя

за ма раз кі да мі нус 2 гра ду саў. 

А вось удзень на тэ ры то рыю кра і ны 

пач не па сту паць больш цёп лае па-

вет ра з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы 

і тэм пе ра ту ра скла дзе плюс 10—17 

гра ду саў, а па за ха дзе кра і ны ча-

ка ец ца да 18—21 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. (Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


