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💊 Людство стрімко розвивається в багатьох галузях. Один із потрібних і 
важливих напрямів — медицина.

Деякі речі можуть звучати фантастично, проте все 
це досліджується й розвивається:

Проєкт “Геном людини” вирішив 
розшифрувати ДНК людини. Це дуже складна 
задача, адже важко зрозуміти, що саме є 
генами, а що — просто беззмістовними 
шматочками коду ДНК. Проте цей проєкт дає 
змогу порівнювати ДНК людей та тварин і 
шукати “генетичні ключі” до захворювань, щоби 
їх лікувати.

🧬 Медична генетика навчилась складати ДНК-профіль людини. Це 
дозволить легко виявляти хвороби чи схильність до них, підібрати ліки 
чи процедури під кожен конкретний випадок.
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Розвивають і 3D-друк органів, коли спеціальний 
біопринтер фактично друкує біологічний каркас, а 
потім його нарощують стовбуровими клітинами. Так 
можна створити стейк, але вже друкують і серце.

🫁 Також вирощують органоїди — штучні органи в мініатюрі, що дуже 
зручні для досліджень.

Розвивається і клонування — від клітин і 
молекул до тканин і цілих організмів. У випадку 
простих одноклітинних організмів, бактерій чи 
дріжджів процес не є складним. Однак 
клонування клітин багатоклітинних організмів — 
значно важче завдання. Першим клонованим 
організмом була вівця Доллі в Шотландії 1996 
року.

Детально досліджують наш мікробіом та 
роботу з ним. Наприклад, отримані через генну 
інженерію бактерії сімейства Clostridium 
вводять у тіло. Потім вони ростуть і 
розмножуються тільки в бідних киснем частинах 
пухлин, які є найскладнішими для лікування.

⚖ Унаслідок цих досліджень виникла біоетика — сучасна 
міждисциплінарна наука про межі прийнятних і неприйнятних дій 
стосовно людини.
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💊 Lidstvo se rychle rozvíjí v mnoha oblastech. Jedním z nezbytných 
a důležitých oborů je medicína.

Některé věci mohou znít fantasticky, ale vše je 
předmětem výzkumu a vývoje:

Projekt lidského genomu se rozhodl 
rozluštit lidskou DNA. To je velmi obtížný 
úkol, protože je obtížné pochopit, co jsou 
geny a co jen nesmyslné kousky kódu DNA. 
Tento projekt však umožňuje porovnávat DNA 
lidí a zvířat a hledat genetické stopy nemocí, 
aby bylo možné je léčit.

🧬 Lékařská genetika se naučila vytvářet profil DNA člověka. To 
usnadní identifikaci nemocí nebo predispozic k nim a výběr léků 
nebo postupů pro každý jednotlivý případ.
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Vyvíjí se také 3D tisk orgánů, kdy speciální bioprinter 
skutečně vytiskne biologickou kostru a následně ji 
sestaví z kmenových buněk. Takto může vzniknout 
steak, ale také se tiskne srdce.

🫁 Pěstují také organoidy — umělé orgány v miniaturních 
rozměrech, které jsou velmi vhodné pro výzkum.

Klonování — od buněk a molekul po tkáně a 
celé organismy — se také vyvíjí. V případě 
jednoduchých jednobuněčných organismů, 
bakterií nebo kvasinek, není tento proces 
složitý. Klonování buněk mnohobuněčných 
organismů je však mnohem obtížnější. 
Prvním klonovaným organismem byla ovce 
Dolly ve Skotsku v roce 1996.

Náš mikrobiom a jeho fungování je 
podrobně prozkoumáno. Do těla se například 
zavádějí bakterie rodu Clostridium získané 
pomocí genového inženýrství. Ty pak rostou 
a množí se pouze v částech nádorů s 
nedostatkem kyslíku, které se nejhůře léčí.

⚖ Na základě tohoto výzkumu vznikla bioetika, moderní 
interdisciplinární věda o hranicích přijatelného a nepřijatelného 
jednání vůči člověku.
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Слова:

Орган — orgán

Друк — tisk

Людина — člověk

Ген — gen

Ліки — léky

Клітина — buňka

Речення:

Люди навчились друкувати 
органи. — Lidé se naučili tisknout 
orgány.

Завдяки генам можна лікувати 
клітини. — Díky genům je možné 
buňky léčit.


