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„Коя тема от обучението по медицинска биология Ви вдъхнови най – 

много ?” 

Биологията е постоянно и интензивно развиваща се наука. Някои нейни клонове са проучени до 

най – малките детайли, други такива предстои да бъдат изучени, а трети все още не са открити. 

Винаги ще има информация, която ни убягва. Медицината е достигнала етап в развитието си, в 

който вече търси по-малко, а повече създава. Именно генното инженерство стои в основата на 

бъдещето. 

Генното инженерство е сравнително млада наука, стартирала миналия век. В този кратък период от 

време, то успява да се развие с изключителна скорост. От генно модифицирани продукти до in vitro 

оплождане, създаване на химери и клониране. Неща, които ако нашите прародители можеха да 

чуят, биха сметнали за фантазии. Тази наука няма граници. Откакто е разкрит геномът на човека  

са изобретени стотици методи за манипулацията му, някои от тях етични и морално оправдани, а 

други не. На теория всеки възможен дефект в молекулата на ДНК може да бъде коригиран, а още 

повече – модифициран. Хипотетично бихме могли да направим „колекция” от гени от различни 

индивиди. Гени, които правят огранизма резистентен към най – различни заболявания, 

мултипариентален организъм по отношение на генотипа си. Навярно има опити за създаване на 

химерни човешки клетки, но за жалост етиката и моралът на обществото се развиват по – бавно от 

науката. Ще отнеме много време преди такива манипулации да се практикуват свободно. 

Съществува възможност и за възтановяване на теломерите, което би забавило стареенето с голям 

период от време. 

Тази тема ме вдъхновява най – много, тъй като има допирни дочки със sci-fi и фентъзито, които са 

ми страст от детската ми възраст. Както „Стар Трек” предвиди случайно, много от съвременните 

технологии, така е възможно и след време клонингите и мутантите ( генетично модифицираните 

хора и животни) да станат реалност. 


