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Коя тема от обучението по медицинска биология Ви вдъхнови най-

много? 

В съвременния свят, приоритетите на обществото са преориентирали моралния компас  на младия човек и това го 

принуждава да постави кариерното си развитие на първо място.  

Вследствие, все повече жени зачеват първото си дете след навършена 35-годишна възраст. Това крие сериозни 

потенциални рискове, както за самия зародиш, така и за майката. 

Макар развитието на медицината да съдейства чрез различни диагностични методи, благодарение на които в 

ранен етап става възможно преобръщането на хода на евентуална малформация, е необходимо проблемът да се 

реши в зародиш. Какво обяснение обаче стои зад статистиката, сочеща следната недвусмислена зависимост: 

 с увеличаването на възрастта на майката се увеличава и рискът от аномалии на плода? 

Отговорът лежи в анализирането на естествените за жената физиологични процеси – тя се ражда с целия си 

набор от овоцити I ред. Голяма част от тях претърпяват апоптоза, но други се развиват в предовулаторни 

фоликули, които се отделят неоплодени – около 400 през целия живот.  

Със стареенето на нейния организъм, стареят и половите клетки, което благоприятства растящият риск от 

мутации в тях. Установено е, че 60% от овоцитите на една 40-годишна жена съдържат абнормален брой 

хромозоми. 

След екперименти и проучвания става ясно, че белтъците, отговорни за поддържането на хромозомите в една 

хомоложна двойка, са кохезин и секурин. 

 С увеличаването на възрастта,нивото на концентрация на тези два протеина намалява и се разхлабва цялостта 

на хомолжната двойка, което потенциално довежда до неправилно разпределение на генетичния материал по 

време на мейоза. При генетично увредени гамети се получават организми с геномни аномалии, най- честата 

от които е синдрома на Даун ( тризомия на 21-та хромозома). 

Проблемът не е само медицински, но и силно социален. Не е достатъчно да нарастват 

възможноститите на иновативните технологии и лечения с цел да се потискат симптомите на 

едно, обременено от заболяване, дете. Приоритетно е то да се роди здраво, а отговорността за това, оказва се, 

носят и самите родители. 

 

 


