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У пры ват нас ці, ка лі мы ка жам 

пра рак шый кі мат кі, то ў гру пе ры-

зы кі ўсе жан чы ны ва ўзрос це ад 

30 да 60 га доў. Гэ ты рак па ма ла-

дзеў, бо дзяў ча ты ра ней па чы на-

юць па ла вое жыц цё. За хвор ван не 

вы клі кае ві рус па пі ло мы ча ла ве ка. 

Лі чыц ца, што ка ля 10 га доў пас ля 

ін фі цы ра ван ня і рэ ін фі цы ра ван ня 

да стат ко ва для раз віц ця ра ку. Та-

му ка лі дзяў чы на па чы нае па ла вое 

жыц цё ў 13 га доў, то у 22—24 га-

ды ў яе мо жа ўзнік нуць зла я кас ная 

пух лі на. Та кое рэд ка, але су стра ка-

ец ца. Жан чын мы мэ та на кі ра ва на 

аб сле ду ем ва ўзрос це з 30 да 

60 га доў, гі не ко лаг бя рэ ма зок. Ця пер

атры ма ны ма тэ ры ял да сле ду ец ца 

па но вай сіс тэ ме афар боў кі, гэ та 

так зва ная вад ка сная цы та ло гія, 

яна з кан ца мі ну ла га го да ўка ра-

нё ная ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. Гэ та 

больш да ра гі, але знач на больш 

дак лад ны ме тад.

Рак ма лоч най за ло зы су стра ка-

ец ца і ў ма ла дых па цы ен так, але 

так са ма не час та. Та му аб сле да-

ваць па чы на ем жан чын ва ўзрос це 

з 50 да 70 га доў. Раз у два га ды ро-

біц ца рэнт ген-ма маг ра фія. У больш 

ран нім уз рос це яна не ін фар ма тыў-

ная з-за вы со кай шчыль нас ці ма-

лоч ных за лоз, і ка лі штось ці тур буе, 

то трэ ба пе ры я дыч на ра біць УГД 

(уль тра гук). Пас ля 70 га доў, ка лі 

ра ней ні чо га не вы яў ля ла ся, ма-

маг ра фію ра біць не мэ та згод на, бо 

пух лі на, ка лі і з'я ві ла ся, раз ві ва ец ца 

ма руд на і, як пра ві ла, не вя дзе да 

сур' ёз ных праб лем. Тое са мае да ты-

 чыцца па доб на га, толь кі муж чын ска-

га за хвор ван ня — ра ку пра ста ты. 

Ды яг нос ты ку пра хо дзяць так са ма 

адзін раз у два га ды ва ўзрос це з 

50 да 65 га доў. Вы кон ва ец ца ана ліз

кры ві на ПСА, і, ка лі па каз чык па вы-

 ша ны, ро біц ца бія псія.

І апош няя скры нін га вая пра гра-

ма, скі ра ва ная на вы яў лен не ра ку 

тоў стай кіш кі. Вы ка рыс тоў ва ец ца 

два ме та ды ды яг нос ты кі. Най больш 

дак лад ны — та таль ная ка ла нас ка-

пія пад анес тэ зі яй з вы да лен нем 

па лі паў. Ро біц ца яна адзін раз у 

10 га доў, пер шы раз — у 50-га до вым 

уз рос це. А ка лі хтось ці з бліз кіх меў 

пух лі ны тоў стай кіш кі, то ў 40 ці на-

 ват яшчэ ра ней. Раз у 10 га доў та-

ко га да сле да ван ня да стат ко ва, бо 

ка лі вы да ля юц ца па лі пы, пух лі на 

не ўзнік не. Та кім чы нам мож на па-

пя рэ дзіць 80 % пух лін. Гэ та скла-

да ны ме тад ды яг нос ты кі, і аха піць 

усіх у нас па куль не атрым лі ва ец ца. 

Ёсць і ін шы ме тад — ана ліз ка лу 

на сха ва ную кроў. Ён не та кі дак-

лад ны, але ка лі кроў вы яў ля ец ца, 

та ды па ка за на та таль ная ка ла нас-

ка пія. У най блі жэй шы час бу дуць 

іс ці да сле да ван ні па скры нін га вых 

пра гра мах ра ку страў ні ка і ра ку лёг-

ка га ў ку рыль шчы каў.

— Што та кое ге не тыч на аб-

умоў ле ны рак?

— Ёсць дзве рэ чы, якія час та 

блы та юць. Рак — гэ та ге не тыч нае 

за хвор ван не, бо яно вы клі ка на му-

та цы я мі, якія ад бы лі ся ў струк ту ры 

ДНК. Та му мож на ска заць, што ўсе 

зла я кас ныя за хвор ван ні — ге не-

тыч ныя. І ча сам гэ та блы та юць са 

спад чын ны мі за хвор ван ня мі. Спад-

чын на га ра ку не так шмат — ка ля 

5—7 % ад усіх зла я кас ных пух лін. 

Пры не ка то рых ла ка лі за цы ях гэ ты 

пра цэнт боль шы. На прык лад, пры 

ра ку ма лоч най за ло зы спад чын ная

аб умоў ле насць мо жа да ся гаць 

20 %, пры ра ку тоў стай кіш кі — 

ад 15 да 20 %.

— Ка лі бліз кія хва рэ лі на рак, 

трэ ба аб сле да вац ца час цей?

— Час цей не вар та, а вось па-

чы наць трэ ба кры ху ра ней. Асаб лі-

ва ка лі бліз кія хва рэ лі ў ма ла дым 

уз рос це. Пас ля 55 га доў гэ та ўжо 

хут чэй за ўсё не спад чын нае за хвор-

ван не, але пра яў ляць на сця ро жа-

насць і пра вя рац ца трэ ба. Пры чым 

звяр таць ува гу не толь кі на тую ла-

ка лі за цыю, якую ме лі бліз кія. Вель-

мі па доб ныя рак ма лоч най за ло зы, 

пра ста ты і яеч ні каў. Гэ так жа бліз кія 

рак тоў стай кіш кі і рак страў ні ка.

— Які рак вы явіць скла да ней 

за ўсё?

— Ёсць ла ка лі за цыі, якія больш 

цяж ка вы яў ля юц ца. Да та го ж яны 

ха рак та ры зу юц ца больш агрэ сіў-

ным ця чэн нем — пух лі на рас це 

вель мі хут ка. І яе за пу шча насць 

мо жа быць звя за на з тым, што 

не па спе лі свое ча со ва па ста віць

ды яг наз, ня гле дзя чы на тое што 

ча ла ве ка штось ці тур ба ва ла. Гэ-

та пух лі ны пе ча ні і пад страў ні ка-

вай за ло зы. Яны мо гуць вы клі каць 

скла да нас ці ў ды яг нос ты цы: пра вя-

лі УГД і не за ўва жы лі, бо па струк-

ту ры зла я кас нае но ва ўтва рэн не ў 

гэ тым вы пад ку бліз кае да зда ро вай 

ткан кі. Тое ж, да рэ чы, да ты чыц ца 

і пух лін по лых ор га наў — яны на 

УГД не бач ныя. Ёсць яшчэ та кі мо-

мант, што пух лі на вель мі ма лень-

кая, да ад на го сан ты мет ра, але дае 

ме та ста зы. Праў да, та кія вы пад кі 

не час та зда ра юц ца. Ка лі ста ран-

на па ды сці да ды яг нос ты кі, ня гле-

дзя чы на скла да нас ці, усё мож на 

вы явіць. Пры чы най за пу шча нас ці 

хва ро бы най час цей усё ж слу жыць 

тое, што па цы ент свое ча со ва не 

звяр таў ся да ўра ча.

— З які мі ві да мі ра ку мож на 

пра жыць доў гае жыц цё і па мер ці 

ад ін шых хва роб?

— У ста лым уз рос це мно гія пух-

лі ны раз ві ва юц ца ма руд на і хва-

ро ба пра ця кае больш спры яль на. 

Асаб лі ва ў па цы ен таў пас ля 80 га-

доў. Усе аб мен ныя пра цэ сы ў та-

кім уз рос це пра ця ка юць ма руд на, 

у тым лі ку і раз віц цё зла я кас ных 

но ва ўтва рэн няў. Уво гу ле ж, пры

усіх ла ка лі за цы ях ра ку ёсць сі ту а-

 цыі, ка лі хва ро ба раз ві ва ец ца 

больш-менш спры яль на. У ін ша-

га па цы ен та та кая ж па струк ту ры 

пух лі на мо жа па во дзіць ся бе зу сім 

па-ін ша му. Ця пер мы пра во дзім 

ма ле ку ляр на-ге не тыч ныя да сле-

да ван ні для та го, каб вы явіць, пры 

якіх му та цы ях хва ро ба пра ця кае 

агрэ сіў на, а ка лі больш спры яль на. 

Та му кож нае зла я кас нае но ваў тва-

рэн не мо жа раз ві вац ца спры яль на,

і па цы ент жы ве з ім шмат га доў. 

У нас та кіх пры кла даў да стат ко ва.

Гэ та рак ныр кі, ма лоч най за ло зы, 

ску ры, пра ста ты. Пры тых жа ла ка-

лі за цы ях мо гуць быць пух лі ны, якія 

раз ві ва юц ца імк лі ва. У кож ным вы-

пад ку трэ ба вы зна чаць пра гно зы 

ця чэн ня хва ро бы ін ды ві ду аль на.

— Рак якіх ла ка лі за цый най-

горш пад да ец ца ля чэн ню?

— Рак пад страў ні ка вай за ло зы, 

пе ча ні, стра ва во да на са мых ран ніх 

ста ды ях мо жа раз ві вац ца агрэ сіў на. 

І на ват пас ля поў на га вы да лен ня 

та кіх пух лін хут ка мо гуць з'я віц ца 

ме та ста зы. Та му пры мно гіх ла ка лі-

за цы ях, ка лі на ват дак лад на вы яў-

ля ец ца, што пух лі на адзін ка вая, ля-

чэн не пры зна ча ец ца та кое, быц цам 

бы яна рас паў сю джа ная. На прык-

лад, вя до ма, што дроб на кле тач ны 

рак лёг ка га хут ка дае ме та ста зы. 

У па цы ен та дзесь ці ра ка выя клет кі 

пла ва юць у кры ві, прос та яшчэ не 

за ма ца ва лі ся. Та му вы да ліць пух-

лі ну не да стат ко ва, дзесь ці ў хут кім 

ча се з'я вяц ца ме та ста зы. У та кіх 

вы пад ках пас ля апе ра цыі не аб ход-

ны пра мя нё вая і хі мі я тэ ра пія.

— Які са мы рас паў сю джа ны 

від ра ку ў Бе ла ру сі?

— На ша кра і на не ад роз ні ва ец-

ца ў гэ тым пла не ад раз ві тых кра ін 

све ту, у нас у асноў ным лі дзі ру-

 юць гар мо на за леж ныя пух лі ны. 

У муж чын — рак пра ста ты, у жан-

чын — рак ма лоч най за ло зы. Апош-

нім ча сам на лі дзі ру ю чыя па зі цыі 

вы хо дзіць рак тоў стай кіш кі. Па-

коль кі ён су стра ка ец ца і ў муж чын, 

і ў жан чын, то яго аб са лют ная коль-

касць боль шая. Пры чым скры нін га-

вая пра гра ма па ко ла рэк таль на му 

ра ку аха пі ла толь кі 2—3 % гру пы 

ры зы кі, та му іс тот на на ліч бы яна 

па куль не паў плы ва ла.

— Ан ко ла гі сцвяр джа юць, 

што ка та стро фа на Чар но быль-

ская АЭС ака за ла ўздзе ян не на 

рост коль кас ці ра ку толь кі ад ной 

ла ка лі за цыі — шчы та па доб най 

за ло зы. Ці ўплы вае су сед ства з 

за бру джа ны мі тэ ры то ры я мі на 

нас сён ня?

— Па коль кі на сель ніц тва рас ся-

лі ла ся па тэ ры то рыі рэс пуб лі кі пас-

ля ка та стро фы, ад са чыць рост ра ку 

шчы та па доб най за ло зы ў тых, хто 

атры маў до зу ра ды я цыі, так са ма 

скла да на. Што да ты чыц ца ма лых 

доз ра ды я цыі, дык яны ка лі і аказ-

ва юць уз дзе ян не на рост ан ка ла гіч-

ных хва роб, то на столь кі ня знач нае, 

што раз мо ва ідзе пра не каль кі пра-

цэн таў. Ця пер шмат лю дзей жы ве 

на за бру джа ных тэ ры то ры ях, мно гія 

вяр ну лі ся, асаб лі ва ста ла га ўзрос ту. 

У іх ня ма зла я кас ных но ва ўтва рэн-

няў, на су пе рак та му, як праг на за ва-

 ла ся і ча ка ла ся. Я ра іў бы звяр нуць 

ува гу на тыя фак та ры, якія псу юць 

зда роўе знач на больш. Але на шы 

лю дзі так устро е ны, што горш за ўсё 

пе ра но сяць... зда ро вы лад жыц ця. 

Кі нуць ку рыць імк нуц ца ня мно гія, бо

тут трэ ба пры кла даць на ма ган ні. 

А між ін шым, кі нуў шы ку рыць, мы б 

па збег лі 90 % ра ку лёг ка га, 80 % 

ра ку ма ча во га пу зы ра і пэў на га пра-

цэн та ра ку ін шых ла ка лі за цый.

— Ці з'я вяц ца ў на ступ нае 

дзе ся ці год дзе ле кі ад ра ку, якія 

да па мо гуць пе ра маг чы яго кан-

чат ко ва?

— Трэ ба ска заць, што но выя ле кі 

ад ан ка ла гіч ных хва роб з'яў ля юц-

ца кож ны дзень, а вось уні вер саль-

на га срод ку да гэ туль ня ма. У 70-я 

га ды ў ЗША бы ла на ват аб' яў ле на 

вай на су праць ра ку. Бы лі вы дат-

ка ва ныя вя ліз ныя срод кі — ка ля 

100 міль яр даў до ла раў. Мер ка ва-

лі, што ўдас ца ства рыць ча роў ную 

таб лет ку, якая бу дзе да па ма гаць ад 

усіх пух лін. Але дзе там! Бы ло рас-

пра ца ва на не каль кі эфек тыў ных 

ле каў су праць пух лін пэў ных ла ка-

лі за цый. А ў ад но сі нах да ас тат ніх 

ні чо га не атры ма ла ся. Ра ка вая пух-

лі на — скла да нае ге не тыч нае за-

хвор ван не. Дзве пух лін ныя клет кі, 

раз ме шча ныя по бач, па ге не тыч най 

струк ту ры вель мі роз няц ца. І вай на 

су праць ра ку бы ла прай гра ная, бо 

та ды быў не вя до мы пра цэс кан-

цэ ра ге не зу — ме ха нізм утва рэн ня 

пух лі ны, імк ну лі ся іх пе ра маг чы 

на ўзда гад. Ця пер дзей ні ча юць па-

ін ша му. На сён ня вя до ма ка ля ты-

ся чы роз ных му та цый, якія мо гуць 

вес ці да пух лін. Па між му та цы я мі 

ёсць уза е ма дзе ян не, так зва ныя 

сіг наль ныя шля хі. І сён ня рас пра-

ца ва ны ле кі амаль су праць кож най

му та цыі і су праць сіг наль ных шля-

хоў. Ад ны ўжо вы ка рыс тоў ва юц ца, 

ін шыя на ста дыі клі ніч ных вы пра-

ба ван няў, трэ ція рас пра цоў ва юц ца. 

Ёсць ты ся чы ле каў — кож ны сро дак 

су праць пэў най кроп кі, яны і на зы-

ва юц ца кроп ка выя, або мэ та выя, 

так зва ная тар гет ная тэ ра пія. А вось 

знай сці штось ці агуль нае су праць 

усіх пух лін па куль не атрым лі ва-

ец ца. Іс ну юць су час ныя ле кі, якія 

ўздзей ні ча юць на іму ні тэт — эфек-

тыў на, але так са ма не 100-пра цэнт-

на. За раз з'я ві лі ся вак цы ны су праць 

ра ку. З імун най сіс тэ мы ча ла ве ка 

вы лу ча юць клет кі, змя шча юць да іх 

ан ты ген, які пры сут ні чае ў яго пух лі-

не. Гэ тыя клет кі ро бяц ца іму на кам-

пе тэнт ны мі, іх з да па мо гай спе цы-

яль ных тэх на ло гій вы рошч ва юць у 

вя лі кай коль кас ці і ўвод зяць па цы-

ен ту. Гэ та ін ды ві ду аль ныя вак цы ны, 

да стат ко ва эфек тыў ныя, але і яны 

па куль не здзейс ні лі пе ра ва рот у 

ме ды цы не, бо ўсе пух лін ныя клет-

 кі ад роз ні ва юц ца ад на ад ад ной. 

І эфек тыў ная вак цы на су праць 

10 кле так аказ ва ец ца без да па мож-

най су праць 11-й, якая па чы нае раз-

мна жац ца. Але мы ве рым, што з 

ча сам неш та ўні вер саль нае аба вяз-

ко ва бу дзе зной дзе на.

Але на КРА ВЕЦ.

ЖЫЦ ЦЁ МАЦ НЕЙ ШАЕ 
ЗА СТРАХ
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З на го дыЗ на го ды  
30 ГА ДОЎ ДА БРЫ НІ І МІ ЛА СЭР НАС ЦІ

Ле там у Жо дзі не і Ра га чо ве 

дзя ку ю чы пра ек ту «Стрыт 

вар каўт» з'я вяц ца спе цы я лі за ва ныя 

спар тыў на-гуль ня выя ін тэ гра ва ныя 

пля цоў кі для дзя цей і мо ла дзі. 

А ў Брэсц кай воб лас ці ў ме жах 

пра ек та «Я ба чу!» аф таль мо ла гі 

пра ды яг нас ту юць 14 ты сяч 

сель скіх ма лых. За пла на ва ныя 

ме ра пры ем ствы — пра цяг іні цы я тыў 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 

дзі ця чы фонд», яко му дня мі 

спаў ня ец ца 30 га доў.

За два па пя рэд нія га ды ўжо аб сле да ва-

лі больш як 25 ты сяч дзя цей з 39 мяс тэ чак 

Ма гі лёў скай і Го мель скай аб лас цей. Пры чым 

у па ло вы з іх па ру шэн ні зро ку вы яві лі ўпер-

шы ню. З 2014-га па бу да ва на 13 су час ных 

спар тыў ных пля цо вак для за ня ткаў «Стрыт 

вар каўт». Гэ тыя ліч бы, якія аба вяз ко ва бу-

дуць па вя ліч вац ца, — вы ні кі толь кі дзвюх 

пра грам Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду. Усе 

яго па чы нан ні за тры дзе ся ці год дзі пе ра лі-

чыць маг чы ма хі ба што ў кні зе.

На па чат ку гра мад скае аб' яд нан не зай-

ма ла ся ўсі мі праб ле ма мі дзя цей: хво рых, 

сі рот, ін ва лі даў. Пас ля не ка то рыя з пра грам, 

рас па ча тых фон дам, пе ра ўтва ры лі ся ў са-

ма стой ныя ар га ні за цыі на кшталт «Баць кі 

дзя цей, хво рых на цук ро вы дыя бет» і «Дзе ці, 

хво рыя на ге ма фі лію».

Па іні цы я ты ве фон ду ў Бе ла ру сі ў 1988 го-

дзе ўпер шы ню ад свят ка ва лі 1 чэр ве ня Між-

на род ны дзень аба ро ны дзя цей, а ў 1989-м 

з'я віў ся пер шы ў кра і не дом ся мей на га ты пу. 

Усім вя до мая даб ра чын ная ак цыя «На шы 

дзе ці» так са ма транс фар ма ва ла ся з ак цыі 

«На шы сэр цы — хво рым дзе цям», якую рас-

па чы на лі ў фон дзе. Пер шы ва ры янт За ко на 

«Аб пра вах дзі ця ці», пры ня ты ў 1993-м, за 

два га ды да гэ та га ства ры лі так са ма тут.

Су час ная пра гра ма «Дзі ця чае сэр ца» 

так са ма па чы на ла ся ў Бе ла рус кім дзі ця чым 

фон дзе і на зы ва ла ся та ды «Дар жыц ця».

— Дзя цей на кі роў ва лі ля чыц ца за мя жу, — 

рас каз вае Аляк сандр ТРУ ХАН, ды рэк тар 

Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду. — Ад нак 

баць кам гэ та бы ло цяж ка ма тэ ры яль на, бо 

пры хо дзі ла ся аплач ваць зна хо джан не ў ін шай 

кра і не. У 2000 го дзе фонд за пра сіў у Бе ла русь 

між на род ную бры га ду кар дыя спе цы я ліс таў 

пад кі раў ніц твам док та ра Но ві ка. Яны пры яз-

джа лі на пра ця гу 10 га доў і ра зам з на шы мі 

ўра ча мі ра бі лі апе ра цыі. Гэ та пры нес ла свой 

вы нік: ай чын ныя спе цы я ліс ты ця пер пра цу юць 

на ўзроў ні ўра чоў Еў ро пы і Аме ры кі, і ехаць за 

мя жу, каб вы ле чыць сэр ца, ужо не трэ ба.

Сён няш ні лейт ма тыў ра бо ты фон ду — 30 га-

доў да бры ні і мі ла сэр нас ці — не прос та сло вы. 

За імі — лё сы, жыц ці, лю дзі. Мяр куй це са мі...

Ма ры на Аст роў ская з Брэс та. 19 га доў. 

Па пра гра ме «Дзі ця чае сэр ца» пе ра нес ла 

тры апе ра цыі на сэр цы. Па ста ян ная ўдзель-

ні ца рэ абі лі та цый на-азда раў лен ча га пра ек-
та «Вя сё лыя сэр цай кі». Ву чыц ца ў ме ды цын-
скім ка ле джы, ма рыць стаць фель ча рам.

Ка ця ры на Ка валь ская з Мя дзель ска га 
ра ё на. 20 га доў. Па пра гра ме «Цёп лы дом» 
6-га до вая дзяў чын ка тра пі ла ў дом ся мей на га 
ты пу ў Мя дзель скім ра ё не. Пры ём ныя баць кі 
афі цый на ўда ча ры лі Ка цю. Ця пер яна сту дэнт-
ка 3-га кур са Між на род на га дзяр жаў на га эка-
ла гіч на га ін сты ту та імя А. Д. Са ха ра ва БДУ.

Эду ард Клуй ша са Смар го ні. 21 год. Пе-
ра соў ва ец ца на ка ляс цы. Удзель нік фо та-
кон кур су «4383 дні дзя цін ства». Вя дзе ўлас-
ны фо та гур ток у Смар го ні.

Гэ тыя ім ёны — толь кі тры кроп лі ў мо ры дзі-

ця чых лё саў, якія змя ні лі ся дзя ку ю чы шмат лі-

кім пра гра мам Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду, і 

з ча сам та кіх кро пель ста но віц ца ўсё больш.

Іры на СІДАРОК




