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Какъв проблем бихте искали да изследвате, ако имате възможност да 

работите в научна лаборатория? 

 
Питали ли сте се някога какво бихте направили,ако имахте възможността да работите в научна 

лаборатория? 

 Повечето биха отрекли,но е сигурно,че всеки като малък е смесвал куп домакински препарати и 

подправки вкъщи,за да види какво ще излезе от експеримента.Ако не сте били от тези деца,то поне 

в даден момент от живота си сте си представяли,че сте сте човека,който създава магическото хапче 

за подмладяване и безкраен живот. 

А как ли се чувстват хората,които в момента запретват ръкавите на белите си манти и творят 

младостта?Истината е,че работата на тези хора е сериозна,отговорна и заслужава уважение,защото 

те не само тестват и доказват,те респектират със знанието и уменията си. 

От малки знаем,че когато си пожелаем нещо много силно и вярваме,че ще се случи,то определено 

се получава.Такъв е и статутът на много хора,осмелили се да мечтаят за това.А,ако аз имах тази 

възможност-какво бих направила? 

 Тази тема изключително много вълнува,защото средата отваря много врати и позволява на младите 

да задоволят любопитството си,а и да покажат на света какво могат.Виждащи проблемите,които 

довеждат до най-тежките заболявания тормозещи Света, можем да кажем,че необходимостта от 

лечение на карциноми от всяко естество биха били ключа към отрезвяването на нацията. 

Пробив в науката е знанието за   наличието на мутации,реализирането на генната 

експресия,визуализиране на хромозомната структура,както и за двойноверижната спирала на ДНК 

и не на последно място метоът за бетъчната синтеза. 

Въз основа на тези открития бихме могли да реализираме нови  начини за решение на тази тежка 

мистерия,кореняща се в човешкия геном  десетилетия наред.Вариабилността и безбройните 

механизми,с които туморните клетки оцеляват се оказват по-устойчиви от самите нас-хората. 

Мислим си,че можем да им опонираме,но уви изскача механизъм и приспособление,изиграващо 

ни.Човекът е единтсвеното същество,способно да използва интелекта си по могъщ начин.Нека 

могъществото,което всеки един от нас притежава,послужи за благоденствие и нека не бъде в ущърб 

на дгутите. 

А ти какво би направил за другите?                                                                                                          


