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Какъв проблем бихте искали да изследвате, ако имате възможност да 

работите в научна лаборатория? 

В нашето модерно време са безспорни постиженията на медицината. Използват се все по-нови, 

по-бързи и по-ефективни методи за диагностика и лечение.  Медикаментите сащо са по-

ефективни и срещу по-голям брой заболявания. Въпреки този напредък все още има 

заболявания, които са трудно лечими или дори летални. Едно такова нелечимо за момента 

заболяване е синдромът на Даун. Ако имах възможност за работа в научна лаборатория, бих 

инициирал изследване на този синдром.  

Както е известно това е тризомия на 21 хромозомна двойка. Тази мутация е зависима от 

възръстта на майката, като по-високата възръст предразполагащ фактор. Децата , родени с тези 

синдроми, са с лицеви деформации и са умствено изостанали.  Налице са също и порок на 

сърцето, по-къси раменни кости, леки извивки на малките пръсти на ръката и много други. 

Има няколко причини да избера изследване на синдрома на Даун и по-точно откриването на 

лек  за заболяването.В нашето общество все по-често се срещат жени, които първо искат да 

изградят кариера , а на по-късен етап – семейство. Това е една от главните причини за 

бременност в по-късна възраст. Голяма част от жените са запозната с риска от заболяванте и 

избягват бременността. 

Другата причина да желая да изследвам синдрома на Даун е едно мое проучване, в което 

открих, че състоянието на дете със синдрома е повлияно от хранителна диета.  Наличието на 

определени химикали влошава психическото състояние на детето. Поради тази причина бих 

проучил по-обстойно влиянието на храните върху синдрома. 

Трета , но най-мотивираща за мен причина, е работата ми с такива деца като доброволец на 

неправителствена организация. Често децата са дискриминирани и отритната от обществото 

заради заболяването им.  На базата на прекараното ми време с такива деца , смея да кажа че те 

са изключително дружелюбни и жизнерадостни. 

Поради тези причини бих започнал научно изследване за синдрома на Даун, защото смятам, че 

тези деца заслужават равен шанс за живот в нашето общество. 

 


